 ‐ 82659أﺧﺬت ﻗﺮﺿﺎ رﺑﻮﻳﺎ وأﻋﻄﺘﻪ ﻷﺧﻴﻬﺎ ﻟﻴﺤﺞ
اﻟﺴﺆال
ﻛﺎن أﺧ ﻣﺸﺘﺎﻗﺎ ﻟﻠﺬﻫﺎب إﻟ اﻟﺤﺞ وﻟﻴﺲ ﻟﻪ اﻹﻣﺎﻧﻴﺎت اﻟﻤﺎدﻳﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﻗﺮرت ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻪ .
ﻟ أﻣﻮال ﻓ اﻟﺒﻨﻚ  ،وﻟﻨ ﻓﻀﻠﺖ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻬﺎ ﻷﻧﻨ أﺧﺸ أن أﺣﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎ ﻓ أﺷﻴﺎء أﻛﺜﺮ أﻫﻤﻴﺔ  ،وأﺧﺬت ﻗﺮﺿﺎً ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ
وﺳﺎﻋﺪت ﺑﻪ أﺧ ، ﻓﺴﺆاﻟ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺣﻢ ﻋﻤﻞ اﻟﺨﻴﺮ اﻟﺬي أردت ﻓﻌﻠﻪ ؟ وﻫﻞ ﻟ ﺟﺰاء ﻓ ذﻟﻚ أو ﺑﻤﺎ أن اﻟﻘﺮض ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك
ﺣﺮام ﻓﻠﻴﺲ ﻟ أي ﺣﺴﻨﺔ ﻓ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ؟ وﻣﺎذا ﻋﻦ ﺣﺞ أﺧ ، ﻫﻞ ﻫﻮ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺎ دام ﻟﻴﺲ ﻣﺴﺌﻮﻻ ﻋﻦ ﻣﺼﺪر اﻟﻤﺎل ؟.
اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻪ
أوﻻ :
ﺑﺬل اﻟﻤﺎل ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻷخ أو ﻏﻴﺮه ﻓ اﻟﺤﺞ ﻋﻤﻞ ﻋﻈﻴﻢ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺒﺮ ؛ ﻷﻧﻪ إﻋﺎﻧﺔ ﻋﻠ أداء ﻫﺬه اﻟﻄﺎﻋﺔ اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ  ،اﻟﺘ ﻳﺘﺮﺗﺐ
ﻋﻠﻴﻬﺎ رﻓﻊ اﻟﺪرﺟﺎت وﻣﺤﻮ اﻟﺴﻴﺌﺎت  ،ﻟﻦ ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﺗﻮن ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﺳﺒﺒﺎ ﻟﻮﻗﻮﻋﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﺣﺮم اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ، ﻛﺎﻻﻗﺘﺮاض ﻣﻦ
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺮﺑﻮي  ،ﻓﺈن اﻟﺮﺑﺎ ﺷﺄﻧﻪ ﻋﻈﻴﻢ  ،وﻗﺪ ورد ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻮﻋﻴﺪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺮد ﻓ ﻏﻴﺮه ﻣﻦ اﻟﺬﻧﻮب واﻟﻤﻌﺎﺻ. 
واﻧﻈﺮي ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ذﻟﻚ اﻟﺴﺆال رﻗﻢ ) (6847ورﻗﻢ ). (9054
واﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻴﻚ أن ﺗﺘﻮﺑ إﻟ اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎ .
واﻋﻠﻤ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز اﻹﻳﺪاع ﻓ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺮﺑﻮي إﻻ ﻋﻨﺪ اﻟﺨﻮف ﻋﻠ اﻟﻤﺎل  ،وﻋﺪم وﺟﻮد ﺑﻨﻚ إﺳﻼﻣ ، وﻳﺠﺐ أن ﻳﻮن اﻹﻳﺪاع
ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻓﻮاﺋﺪ ؛ ﻟﻤﺎ ﺗﻘﺮر ﻓ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻣﻦ أن "اﻟﻀﺮورات ﺗﺒﻴﺢ اﻟﻤﺤﻈﻮرات"  ،وأن "اﻟﻀﺮورة ﺗﻘﺪر ﺑﻘﺪرﻫﺎ" .
ﺛﺎﻧﻴﺎ :
ﺣﺞ أﺧﻴﻚ ﺻﺤﻴﺢ إن ﺷﺎء اﻟﻪ  ،ﻷﻧﻪ أﺧﺬ اﻟﻤﺎل ﻣﻨﻚ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﻣﺒﺎح  ،إﻣﺎ اﻟﺼﺪﻗﺔ أو اﻟﻬﺒﺔ أو اﻟﻘﺮض اﻟﺤﺴﻦ .
وﻗﺪ ذﻫﺐ ﺑﻌﺾ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ إﻟ أن اﻟﻤﺎل اﻟﺬي اﻛﺘﺴﺒﻪ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻄﺮﻳﻖ ﻣﺤﺮم – ﻛﺎﻟﺮﺑﺎ – ﻳﺤﺮم ﻋﻠ ﻣﻦ اﻛﺘﺴﺒﻪ ﻓﻘﻂ  ،وﻻ ﻳﺤﺮم
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ﻋﻠ ﻣﻦ أﺧﺬه ﻣﻨﻪ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﻣﺒﺎح ﻛﺎﻟﺒﻴﻊ واﻟﻬﺪﻳﺔ وﻧﺤﻮ ذﻟﻚ  .وﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﺑﻴﺎن ﻫﺬا ﻓ ﺟﻮاب اﻟﺴﺆال ) . (45018
ﻓﺎﻟﺘﺤﺮﻳﻢ إﻧﻤﺎ ﻳﺘﻮﺟﻪ ﻟﻤﺎ ﻗﻤﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺮاض ﺑﺎﻟﺮﺑﺎ  ،وﻻ ﻳﺘﻮﺟﻪ إﻟ أﺧﻴﻚ .
وﻓﻘﻨﺎ اﻟﻪ وإﻳﺎك ﻟﻤﺎ ﻳﺤﺐ وﻳﺮﺿ. 
واﻟﻪ أﻋﻠﻢ .
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