
املسامهة يف الشركات اليت أعلنت توقفها عن األنشطة احملرمة

  عبد ايد بن صاحل بن عبد العزيز املنصور

  :احلمد هللا وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده، أما بعد

فيحصل أحياناً من بعض الشركات أو البنوك أو غريها من املؤسسات ذات الشخصية املعنوية أن تعزم 

قاف التعامالت احملرمة كاإليداع واإلقراض بالفوائد توبة منها إىل اهللا، ورجوعاً إىل احلق بإرادة على إي

  .جازمة، واقتناعاً منها خبطورة الربا وحنوه 

هذا املوضوع حنتاج إليه يف هذا الوقت؛ لكثرة األسئلة الواردة على طالب العلم واملفتني عن اآلثار 

والبنوك عن التعامالت احملرمة من جواز املسامهة فيها وحكم األنشطة املترتبة على إقالع الشركات 

  .احملرمة السابقة قبل التوبة

وتزداد احلاجة إليه بعد أن بدأنا نسمع بني الفينة واألخرى احتمال توجه كثري من الشركات إىل 

  .األسلمة احلقيقية والتوقف عن األنشطة احملرمة

ضعة يف هذا املوضوع وال أزعم أين أوفيته حقه من كل جوانبه وهذا البحث عبارة عن مشاركة متوا

  ولعله يكون مفتاح باب ملن أراد أن يلج حبثه بأوىف مما ذُكر فيه؟

هل إذا تابت هذه الشركات وأقلعت عن التعامالت احملرمة يقضى هلا مبا سلف من األموال : فأقول

عد إعالن توبتها أو أنه جيب عليها التخلص مما سبق احملرمة وبالتايل جيوز املسامهة فيها ومتلُك أسهمها ب

من األموال املقبوضة بالربا، وال متلكها بالقبض والتوبة، وبالتايل ال جيوز املسامهة فيها وتملُّك أسهمها 

  حىت تتخلص من التعامالت احملرمة املقبوضة قبل التوبة كالربا وغريه؟

  

ي عاش مدة يف مستنقع الفجور والكبائر، وقد تعامل باحلرام هذه املسألة ميكن خترجيها على العاصي الذ

واملعامالت الفاسدة والباطلة دهراً من الزمن ال جبهل يعذر به وال بتأويل سائغ، ولكن إعراضاً عن طلب 

العلم الواجب عليه الذي جينبه الوقوع يف هذه املعامالت مع متكنه من العلم، أو مسع بتحرمي هذه البيوع 

  .ت ومل يتركها إعراضاً ال كفراً بالرسالة، فهذان نوعان يقعان كثرياً واملعامال

من ترك طلب العلم الواجب عليه مع متكنه منه حىت وقع يف هذه املعامالت احملرمة غري عامل : األول

  .بتحرميها 

اتباعاً هلواه  من بلغه اخلطاب بتحرميها، وعلم باحلكم الشرعي ومل يلتزم اتباعه، تعصباً ملذهبه أو: الثاين

  .وعصياناً لربه، وهذا هو األكثر

فهل يكون حال هذا إذا تاب إىل اهللا عز وجل ورجع وأناب، وأقر بالتحرمي تصديقاً والتزاماً كحال 



الكافر إذا أسلم على أموال حمرمة قد قبضها قبل إسالمه؛ ألن التوبة جتب ما قبلها كما أن اإلسالم جيب 

خ العقد، و يقر على أمواله اليت قبضها حال فسقه، وليس عليه التخلص ما قبله، وبالتايل ال يفس

  .منها،وتكون له حالالً طيباً، وميلكها كما يف العقد الصحيح

أو جيب عليه رد مجيع ما اكتسبه من األموال احملرمة، والتخلص منها، وجيب فسخ العقود الفاسدة 

  املقبوضة، ومل يتملكها طوال تلك املدة؟

  :لماء يف هذه املسألة على قولنياختلف الع

  :القول األول

أنه جيب عليه فسخ تلك العقود والقبوض، وال يقر عليها، ويؤمر برد مجيع ما قبضه من األموال احملرمة 

  .من ربا وميسر وخمدرات ويانصيب وحنو ذلك، أو التخلص منها

مة من ربا وميسر إن أمكن، وإال وعلى هذا القول جيب على الشركة رد مجيع ما قبضته من األموال احملر

، واختيار اللجنة الدائمة للبحوث )١(تتخلص منها، وال تقر عليها، وهذا قول يف مذهب احلنابلة 

  ).٢(العلمية واإلفتاء 

يف الربا خاصة، فإنه مفسوخ أبداً فات أم مل يفت، وليس له إال رأس ماله، أما ) ٣(وهو قول املالكية 

  ).٤(ب فسخه ما مل يفت غريه من العقود فإنه جي

  

ومن البيوع ما جيوز إذا تفاوت أمره وتفاحش رده، فأما الربا فإنه ال : قال مالك: (قال ابن عبد الرب

يكون فيه إال الرد أبداً، وال جيوز منه قليل وال كثري وال جيوز فيه ما جيوز يف غريه؛ ألن اهللا تعاىل يقول يف 

  ).٥" (ؤوس أَموالكُم الَ تظْلمونَ والَ تظْلَمونَوإِن تبتم فَلَكُم ر: "كتابه

هذا قول صحيح يف النظر وصحيح من جهة األثر فمن قاده ومل يضطرب فيه فهو اخلير : (مث قال

  ).٦...) (الفقيه

  ).٧) (وقد اتفق الفقهاء على أن البيع إذا وقع بالربا مفسوخ أبدا : ( وقال

  :للجنة الدائمة جاء يف سؤال موجه إىل ا

أنا كنت أساهم يف البنوك، واستفدت منها بعض الشيء، فإذا هي حرام ونويت التوبة واالبتعاد : س(

  عنها، فهل هذا يكفي أو ال ؟

عليك التوبة واالستغفار من ارتكاب جرمية املشاركة يف هذا األمر احملرم، واإلقالع عن ذلك، : أوالً: ج

وإِني لَغفَّار لِّمن تاب وآمن وعملَ : "ب عليك، فهو سبحانه القائلوسحب مسامهتك عسى اهللا أن يتو

  ).٨" (صالحاً ثُم اهتدى

) عليك التخلص من األرباح اليت حصلت لك بسبب هذه املسامهة بصرفها على الفقراء واملساكني: ثانياً

)٩.(  



  :وقالت يف جوابٍ لسؤال آخر

ة الربوية، وهي ال تزال قائمة بينه وبني الناس، فيجب عليه استالم رأس ماله إذا تاب العبد من املعامل(

، وإذا استلم )١٠" (وإِن تبتم فَلَكُم رؤوس أَموالكُم: "فقط، ويترك الزيادة الربوية؛ امتثاالً لقوله تعاىل

لربح الربوي ينفقه يف وجوه قيمة املعاملة الربوية مع رحبها فيجب عليه متلك رأس ماله األصلي فقط، وا

  ).١١) (الرب 

  :واستدل أصحاب هذا القول بأربعة أدلة

  :الدليل األول

فَإِن لَّم تفْعلُواْ * يا أَيها الَّذين آمنواْ اتقُواْ اللَّه وذَرواْ ما بقي من الربا إِن كُنتم مؤمنِني : "قوله تعاىل 

رواْ بِحفَأْذَنكُمالوأَم وسؤر فَلَكُم متبإِن تو هولسرو اللَّه ن١٢" (بٍ م.(  

  
  

أن هذه اآلية عامة يف اجلاهل والعاصي والكافر إذا أسلم وغريهم، جتب عليهم : وجه الداللة من اآلية

  .التوبة، ويذرون ما قبضوه من الربا واألموال احملرمة، وليس هلم إال رؤوس أمواهلم

بأن املقصود باآلية هو ما مل يقبض من العقود، فإن غري املقبوض جيب إبطاله وترك ما بقي : قد يناقشو

منه، وليس للعاقد إال رأس ماله، وليس املراد هو ما قبض من العقود جبهل وتأويل وحنو ذلك، فإن هذه 

  .من العقود املقبوضة حال العذر: ، أي"فله ما سلف: "له بقوله تعاىل

  :الثاين الدليل

من عمل عمالً ليس : ((قال -صلى اهللا عليه وسلم–أن النيب  -رضي اهللا عنه–استدلوا حبديث عائشة 

  ).١٣)) (عليه أمرنا فهو رد

أن هذا النص عام يف العبادات واملعامالت فكل ما وقع منهما على خالف : وجه الداللة من احلديث

  .احلال جيب ردها وإبطاهلا؛ لدخوهلا حتت هذا احلديث الشرع جيب رده وإبطاله، والعقود املقبوضة ذه

من عقد  -صلى اهللا عليه وسلم–يف هذا احلديث بيان أن كل شيء ى عنه رسول اهللا : (قال اخلطايب

نكاح وبيع وغريمها من العقود، فإنه منقوض مردود؛ ألن قوله فهو رد يوجب ظاهره إفساده وإبطاله إال 

قال ابن حزم ). ١٤) (راد به غري الظاهر فينزل الكالم عليه؛ لقيام الدليل فيهأن يقوم الدليل على أن امل

عاملاً من غري عامل، وال مكلفاً من غري مكلف، وال عامداً من غري  -صلى اهللا عليه وسلم–ومل يستثن (

  ).، والعقود احملرمة ليست من أمر الدين فيجب ردها)١٥(عامد 

  :الدليل الثالث

  
  



جاء : ((قال -رضي اهللا عنه–ي ومسلم يف صحيحيهما من حديث أيب سعيد اخلدري ما رواه البخار

متر كان : فقال بالل )) من أين هذا؟:((- صلى اهللا عليه وسلم–بالل بتمر برين، فقال له رسول اهللا 

صلى اهللا –فقال رسول اهللا  - صلى اهللا عليه وسلم–عندنا رديء، فبعت منه صاعني بصاع؛ ملطعم النيب 

أوه عني الربا، ال تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري التمر فبعه ببيع آخر مث : ((عند ذلك  -ه وسلمعلي

  )١٧)) (فردوه مث بيعوا مترنا واشتروا لنا من هذا: ((ويف رواية ملسلم ) ١٦)) (اشتر به

أوىل وأحرى، إذا أوجبنا فسخ العقود والقبوض على اجلاهل املعذور فعلى العامل بالتحرمي العاصي : قالوا

  .فهو عاصٍ ظامل بترك التعلم وااللتزام، وال يلزم من العفو عن اجلاهل العفو عن هذا 

  :وجياب عنه

بأن املسلم العاصي إذا تاب ليس بأشقى من الكافر، فإذا مل نوجب الفسخ على الكافر وصححنا عقوده 

  .وقبوضه فاملسلم التائب أوىل 

  :القول الثاين

ض الفاسدة متلك بعد التوبة، ويقر عليها، وال جيب عليه ردها، وال فسخها أن تلك العقود والقبو

والتخلص منها إال من تاب من احلرام وكان بيده فإنه جيب عليه رده، فإن مل يعرف مالكه تصدق به 

عنه، أو صرفه يف مصاحل املسلمني، وعليه فإن تلك العقود والقبوض الفاسدة اليت قبضتها الشركة متلك 

توبة، وتقر عليها، وال جيب عليها ردها ألصحاا، وال فسخها وال التخلص منها إال إن تابت من بعد ال

احلرام وكان بيدها، فإنه جيب عليها ردها إىل أصحاا إن أمكن، وإال تتصدق به عنه، أو تصرفه يف 

  .)١٩(، وانتصر له شيخ اإلسالم ابن تيمية )١٨(مصاحل املسلمني، وهذا قول يف املذهب 

  :واستدلوا على ذلك بأربعة أدلة

  :الدليل األول

  :القياس على الكافر إذا أسلم قياساً أولوياً وبيانه

  
  

أن هذا املسلم الذي تاب وأناب ليس بأسوأ حال من الكافر املعاند الذي ترك استماع القرآن كرباً 

جحد ظلماً وعلواً كحال وحسداً وهوى، أو مسعه وتدبره واستيقنت نفسه أنه حق من عند اهللا، ولكن 

، فإذا )٢٠(فرعون وأكثر أهل الكتاب واملشركني الذين ال يكذبونك ولكن الظاملني بآيات اهللا جيحدون 

عفي عن الكافر ما قبضه من احملرمات إذا أسلم، فاملسلم كذلك يعفى عنه إذا تاب جبامع أن كليهما 

  .رجع وأناب إىل اهللا وعرف احلق

ق بينهما من حيث إن الكافر وقعت معاملته وهو غري مكلف، وغري خماطب بوجود الفر: وقد يناقش

  .بآيات أصول الربا، خبالف املسلم العاصي العامل، فإن معاملته وقعت يف حال هو مكلف فيها

  :الدليل الثاين



 التوبة: ((هو الذي قال) ٢٢)) (اإلسالم يهدم ما كان قبله: ((فإن الذي قال) ٢١(أن التوبة كاإلسالم 

  .وذلك يف حديث واحد رواه مسلم يف صحيحه ) ٢٣)) (دم ما كان قبلها

فإذا عفي عن الكافر إذا أسلم أنواع احملرمات اليت ارتكبها، وأبيحت له األموال املقبوضة باحلرام، 

فكذلك املسلم إذا تاب إىل اهللا، وال فرق، فاحلديثان خمرجهما واحد، وال جيوز تفسري أحدمها خبالف 

  .اآلخر

بأن من مقتضى التوبة أن يتخلص من هذه األموال احملرمة، ويبعدها عنه، ويعدل إىل غريها من : ويناقش

؛ فإن التوبة قول وفعل فالقول بإكثار االستغفار، والفعل باإلقالع عن هذه األموال، )٢٤(املكاسب 

  .والتخلص منها بالتصدق ا على احملتاجني

  :الدليل الثالث

  
  

صلى اهللا عليه –قال رسول اهللا : قال -رضي اهللا عنه-مسلم من حديث أيب ذر  ما ثبت يف صحيح

إين ألعلم آخر أهل اجلنة دخوالً اجلنة، وآخر أهل النار خروجاً منها، رجل يؤتى به يوم : ((- وسلم

عملت : اعرضوا عليه صغار ذنوبه، وارفعوا عنه كبارها فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال: القيامة، فيقال

نعم، ال يستطيع أن ينكر، وهو : وم كذا وكذا كذا وكذا، وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيقولي

رب قد عملت : فإن لك مكان كل سيئة حسنة، فيقول: مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه، فيقال له

) )ضحك حىت بدت نواجذه -صلى اهللا عليه وسلم–أشياء ال أراها ها هنا، فلقد رأيت رسول اهللا 

)٢٥.(  

أنه إذا كانت تلك اليت تاب منها صارت حسنات مل يبق يف حقه بعد التوبة : وجه الداللة من احلديث

ب املعفو عنه، فال يكون بذلك فاعالً حملرم وال تاركاً سيئة أصالً، فيصري ذلك القبض والعقد من با

  ).٢٦(لواجب 

أن هذا حديث حيكي أحوال يوم القيامة، وال يبىن على األحكام األخروية، أحكاماً فقهية : وقد يناقش

  .يف الدنيا، فال تقاس أحوال اآلخرة على أحوال الدنيا، واهللا أعلم

  :الدليل الرابع

  "موعظة من ربه فانتهى فله ما سلففمن جاءه : "قوله تعاىل

أن هذه اآلية عامة يف كل من جاءه موعظة من ربه فقد جعل اهللا له ما سلف، : وجه الداللة من اآلية

يا أيها الذين ءامنوا اتقوا اهللا وذروا ما بقي من : "ويدل على أن ذلك ثابت يف حق املسلم ما بعد هذا 

فله ما سلف وأمره : "فدل على أنه هلم مع قوله. برد ما قبضوه فأمرهم بترك ما بقي، ومل يأمرهم" الربا

  ).٢٧(واهللا يقبل التوبة عن عباده " إىل اهللا

  ).٢٨(بأن هذا خمتص بالكافرين : ونوقش



فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما : "بأنه ليس يف القرآن ما يدل على ذلك، إمنا قال: وأجيب

  ).٢٩(األوىل وهذا يتناول املسلم بطريق " سلف

  :املوازنة والترجيح

  
  

هذه املسألة من أعقد املسائل لقوة أدلة الفريقني وتضارا يف نظر الباحث، وإن كنت أميل إىل القول 

  :الثاين، وهو أن تلك العقود معفو عنها وتقر عليها و متلكها بعد التوبة، وذلك لثالثة أمور

وجد من اإلسالم املاحي، واحلسنات يذهنب السيئات، فهذا  أنه إذا كان العفو عن الكافر ألجل ما: أوالً

املعىن موجود يف التوبة عن اجلهل والظلم والعصيان، فإن االعتراف باحلق والرجوع إليه حسنة ميحو اهللا 

  ).٣٠(ا السيئات 

توبة؛ ملا أن يف عدم العفو عن تلك العقود والقبوض املاضية يف حال العصيان تنفرياً عظيماً عن ال: ثانياً

 -صلى اهللا عليه وسلم–يلزم الداخل فيه من اآلصار واألغالل الثقيلة املوضوعة على لسان هذا النيب 

عن التائبني، فإن األمر برد مجيع ما كسبه التائب من األموال واخلروج عما حيبه منها تصري التوبة يف حقه 

ان عليه، فإن توبته من الكفر رمحة وتوبته عذاباً، وكان الكفر حينئذ أحب إليه من ذلك اإلسالم الذي ك

، فإن كثرياً من الفساق أصحاب رؤوس أموال هائلة، وغالبها أو كثري منها )٣١(- وهو مسلم عذاب-

من احلرام الفاسد، وقد يكون غري متميز عن احلالل، وقد يكون له مصادر جتارة متعددة، ومطالبته 

من شرط توبتك أن ترد كل ما كسبته : واملشقة، ولو قيل له بردها، والتخلص مما قبضه يف غاية الصعوبة

بأن اهللا قد غفر لك : باحلرام رمبا نفر عن التوبة، وكان هذا القول معيناً للشيطان عليه، لكن لو قيل له

بتوبتك كل ذنوبك املتعلقة يف باب العبادات وباب املعامالت، وعليك باإلقبال على اهللا من جديد، 

ملثل ما سبق لكان هذا حافزاً ومشجعاً له إىل التوبة وحماولة تصحيح وضعه اجلديد، وترك املعاودة 

  .ويكف عن املعاملة باحلرام، وقد يكون هذا قدوة آلخرين مثله إذا رأوا ذلك منه 

وذه الطريقة نكون قد قضينا على كثري من املعامالت الفاسدة اليت رمبا كانت تستمر لوال القول بالعفو 

  .مما قبضوه عما سلف

  
  

وكذلك يقال يف الشركات والبنوك وحنوها أن يف عدم العفو عن تلك العقود والقبوض قبل إعالن 

الشركة توقفها عن التعامل باحملرم تنفري عظيم عن اإلقالع عن التعامالت احملرمة وتنفري عن التوبة؛ ملا 

ألغالل الثقيلة املوضوعة على لسان يلزم الشركة بعد توبتها وإعالن توقفها من احلرام من اآلصار وا

عن التائبني، فإن األمر برد مجيع ما كسبته الشركة من األموال الربوية  -صلى اهللا عليه وسلم–النيب 

وغريها، واخلروج عما حتبه منها، تصير التوبة وإعالن التوقف يف حقها عذاباً، وكان االستمرار على ما 



إليها من إعالن توقفها، ويضاف إىل ذلك أن التخلص منها أمر يف كانت عليه يف السابق حينئذ أحب 

من شرط توبتها أن ترد كل ما كسبته باحلرام رمبا نفرت عن التوبة، : غاية الصعوبة واملشقة، ولو قيل

ال يلزمك اخلروج من األموال : وكان هذا القول معيناً للشيطان عليها، خبالف ما لو قيل للشركة

يف السابق، ويكون لك حالالً إذا تبت، و أعلنت بصدق تصحيح وضعك من جديد،  الربوية املقبوضة

وتركت التعامل بالربا بكل أشكاله وأنواعه، فإن هذا يكون هلا حافزاً إىل التوبة و اإلعالن عنها، كما قد 

  .يكون حافزاً للشركات األخرى أن حتذو حذوها

  
  

ا على كثري من الشركات والبنوك احملرمة واملعامالت الفاسدة اليت أننا ذه الطريقة نكون قد قضين: ثالثاً

رمبا استمرت على نشاطاا وتعامالا احملرمة لوال القول بالعفو عما قبضوه مما سلف، خبالف ما لو قيل 

أن تخرِجِي كل ما قبضت بالعقود الفاسدة احملرمة ما دمت  –كشرط من شروط التوبة  –البد لك : هلا

، رمبا كان هذا يف حقها شاقاً، ورمبا يترتب عليها خسائر )٣٢(لمني حرمتها وكنت عاصية بذلك تع

مالية ضخمة كانت التزمتها يف السابق، وبالتايل يكون هذا عائقاً هلا، ومنفراً عن التوبة، فتحجم الكثري 

جحة مقابل املفسدة من الشركات عن التوبة بسبب هذا، وهذه نظرة ماراعاً فيها جانب املصلحة الرا

) ومن تدبر أصول الشرع علم أنه يتلطف بالناس يف التوبة بكل طريق : ( املرجوحة، قال ابن تيمية

)٣٣.(  

إشكال وهو أن توبة الشركات وحنوها  –أعين توبة الشركات والبنوك  –لكن قد يرد على هذه احلال 

ت كاألشخاص واألفراد الذين ميلكون عن التعامل باحلرام والفاسد غري متمكنة أو ضعيفة، فهي ليس

أمواهلم بأنفسهم فالشركات والبنوك عبارة عن شخصية معنوية قائمة بعدد من األشخاص، وكل عامل 

  فيها ال يعنيه توبة الشركة من عدمها، فمن التائب فيها؟

دة اجلميع بأن هذه طبيعة الشخصيات املعنوية ال يطالب فيها شخص بعينه، وإمنا هي قائمة بإرا: وجياب

 –ومتخذي القرار فيها، فإذا كانت اإلرادة قائمة من اإلدارة ومتخذي القرار فيها كانت هذه اإلرادة 

  .مقبولة، فهي مثل توبة الفرد والشخص العادي -وأعين ا التوبة

ويؤيده إمكانية وجود شرائط التوبة يف هذه الشركات والبنوك وحنوها املسامهة، وهي العزم على عدم 

عود إىل احلرام من ربا وغريه يف املستقبل، واإلقالع عنه يف احلال، وأن تكون صادقة ال بقصد التالعب ال

، والعزم اجلازم على فعل املأمور )٣٤(بعقول الناس وحنوه، والندم على ما صدر منها يف السابق 

  ).٣٥(واإلتيان به 

  
  



فى عنها، وليست حقاً آلدميني فيؤمروا بإرجاعها وأما األموال الربوية املقبوضة فهي حمرمة حلق هللا وقد ع

  .إىل أصحاا، واهللا أعلم

أيضاً ميكن إرجاع الفتوى يف هذه املسألة إىل املفيت فينظر يف ذلك املصلحة، فإن رأى من : وأخرياً أقول

، الشركة القدرة واالستعداد للتخلص من األموال الربوية املقبوضة وصدق يف التوبة مهما كلفها ذلك

  .فإنه يفتيها بالتخلص من هذه األموال بالتصدق ا يف مصاحل املسلمني بنية التخلص ال التطوع

وإن رأى منها ضعفاً يف هذا الباب وخشي نفورها من التوبة، فإنه يفيت بعدم وجوب التخلص من 

  .املقبوض الفاسد، وال جيب رده باعتبار أن هذه الفتوى أخف املفسدتني

لو أفيت هلا بوجوب التخلص، مل تتخلص من املقبوض بعقد فاسد ومل تعلن التوقف  -الشركة: أي-فإا

عن التعامالت احملرمة خبالف ما لو أفيت هلا بعدم الوجوب، فإا لن تتخلص من املقبوض بعقد فاسد، 

  .وسوف تقلع عن التعامالت احملرمة يف املستقبل بعد إعالن توبتها، واهللا تعاىل أعلم

سبق، فمن قال بصحة توبة الشركة، وتملك ما قبضته من العقود الفاسدة، فإن من الزم  ومن خالل ما

  .قوهلم جواز املسامهة فيها، وأا متلك أسهمها بعد إعالن توبتها 

ومن قال بعدم صحة توبتها إال برد مجيع األموال احملرمة أو التخلص منها فإن من الزم قوهلم حترمي 

  .سهمها حىت تتخلص من التعامالت احملرمة املقبوضة قبل التوبة، واهللا تعاىل أعلماملسامهة فيها ومتلك أ

  وصلى اهللا على بينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

 -----------------------------------------------------

-  

  ).٣/١٣٣(وما بعدها، والدرر السنية يف الفتاوى النجدية ) ٢٢/١٦(جمموع الفتاوى ) ١(

  ).١٤/٦٢(و)١٤/٤٨(و)١٤/٣٢(و)١٤/٢٩(فتاوى اللجنة الدائمة ) ٢(

  
  

، )٥٠٣(، ومقدمات ابن رشد ص )٤/٣٨١(، ومواهب اجلليل )٤/١٤٨(املدونة الكربى ) ٣(

، واجلامع ألحكام القرآن للقرطيب )٢١/١٣٩(و) ١٩/١٤٦(، واالستذكار )٥/١٢٩(والتمهيد 

مذهب اإلمام مالك شرح العالمة األمري على  ، ومسائل ال يعذر فيها باجلهل على)٣٥٦-٢/٣٥٥(

، واملالكية أوجبوا على اجلاهل التخلص منه، )٢/١٦٤(، والفروق وحواشيه )٤٩(منظومة رام ص

  .وبناء على ذلك فإنه من باب أوىل أن يوجبوه على العامل العاصي 

ا كاملوت والعتق وهدم الدار تغري الذات وتلفه: األول: الفوات عند املالكية يعين أحد مخسة أشياء ) ٤(

: والرابع. البيع: والثالث. حوالة األسواق: والثاين. وغرس األرض وأكل الطعام ومناء املبيع ونقصانه 

) ٢٦٥(انظر القوانني الفقهية البن جزيء ص. تعلق حق الغري كرهن السلعة : واخلامس. حدوث عيب

  والشرح الصغري للدردير



  ).٢٧٩(سورة البقرة، آية) ٥(

  ).٢١/١٣٩(االستذكار ) ٦(

وهذا النقل التفاق الفقهاء يف هذه املسألة فيه نظر، ) ١٩/١٤٦( ، واالستذكار )٥/١٢٩(التمهيد ) ٧(

فإن مجهور احلنفية يرون أن املقبوض بعقد ربوي ميلك وإن كان واجب الفسخ، وخالفهم مشس الدين 

  .السرخسي يف هذه املسألة، فوافق اجلمهور

  ).٨٢(آيةسورة طه، ) ٨(

  ).١٤/٤٨(فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ) ٩(

  ).٢٧٩(سورة البقرة، آية) ١٠(

، وانظر )١٤/٥١(فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ) ١١(

  .وما بعدها)١٣/٤٢٩(و)١٣/٤٠٠(

  ).٢٧٩-٢٧٨(سورة البقرة، آية) ١٢(

-صلى اهللا عليه وسلم–قاسم بن حممد عن عائشة عن النيب رواه مسلم ذا اللفظ من طريق ال) ١٣(

  ).٩/١١٩(٣٢٤٣رقم ) باب نقض األحكام الباطلة ، ورد حمدثات األمور -كتاب األقضية (

  ).١٢/٢٣٤(عون املعبود ) ١٤(

  ).٨/١٣٥(احمللى ) ١٥(

) عه مردودباب إذا باع الوكيل شيئاً فاسداً فبي -كتاب الوكالة(رواه البخاري يف صحيحه ) ١٦(

) باب بيع الطعام مثالً مبثل-كتاب املساقاة (ومسلم يف صحيحه ) ٢/٦١٣(٢١٨٨

٣/١٢١٥(١٥٩٤(  

  
  

  )٣/١٢١٥) (باب بيع الطعام مثالً مبثل- كتاب املساقاة (رواه مسلم يف صحيحه ) ١٧(

  .وما بعدها) ٢٢/١٦(جمموع الفتاوى ) ١٨(

-٢/٥٧٧(و تفسري آيات أشكلت ) ٣٠/٣٢٨(وما بعدها و) ٢٢/١٦(جمموع الفتاوى ) ١٩(

٥٩٥.(  

  .بتصرف) ٢٢/١٧(جمموع الفتاوى ) ٢٠(

  .املرجع السابق بتصرف) ٢١(

باب كون اإلسالم يهدم ما كان قبله وكذا اهلجرة -كتاب اإلميان(رواه مسلم يف صحيحه ) ٢٢(

  ).١/١١٢) (واحلج

  .املرجع السابق ) ٢٣(

  ).١٤/٦٢(ة و اإلفتاء انظر فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمي) ٢٤(



  ).١/١٧٧(١٩٠رقم ) باب أدىن أهل اجلنة منزلة فيها  -كتاب اإلميان(صحيح مسلم ) ٢٥(

  .بتصرف) ٢٢/١٨(جمموع الفتاوى ) ٢٦(

  )٢/٥٨٦(تفسري آيات أشكلت ) ٢٧(

  )٢/٥٨٦(تفسري آيات أشكلت ) ٢٨(

  )٢/٥٨٦(تفسري آيات أشكلت ) ٢٩(

  .)٢٢/١٨(جمموع الفتاوى بتصرف ) ٣٠(

أنه يعرف طائفة من : ، ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية)٢٢-٢٢/١٨(جمموع الفتاوى بتصرف ) ٣١(

الصاحلني من يتمىن أن يكون كافراً ليسلم فيغفر له ما قد سلف؛ ألن التوبة عنده متعذرة عليه أو 

التوبة وهو  مث هذا منفر ألكثر أهل الفسوق عن: متعسرة على ما قد قيل له واعتقده من التوبة، مث قال

  ).٢٢/٢٢(شبيه باملؤيس للناس من رمحة اهللا، جمموع الفتاوى 

هذه حال كثري من الشركات احملرمة يف البالد اإلسالمية فإا تعلم بتحرمي الربا ولكن تتعامل به ) ٣٢(

  .- نسأل اهللا السالمة-عصياناً وعن هوى 

  ).٢/٥٩٥(تفسري آيات أشكلت) ٣٣(

  ).١/١٨٢( مدارج السالكني شرائط التوبة يف: انظر) ٣٤(

  ).١/٣٠٥(املرجع السابق ) ٣٥(

  
  


