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Abstract:
This study deals with the attempts to Islamize Banks constructed by 

usury money or through Islamic escape windows depending on usury 

brotherhood, or money laundering in an Islamic method. It discusses con-

structing Islamic establishments with virulent profits, added to the absence 

of the Islamic standard for circulating their money through the legitimate   

exchange rates, my laundering them in an Islamic method.

The study deals also with these banks' deviation from the real purposes 

of the Islamic Banking. It tries to define the constructing legitimacy, the 

impact of the ill-gotten money on the gained profits by investing through 

legitimate methods.

The study concluded the opposition of these banks to the religious val-

ues, and the deviation of these banks from the proper implementation of the 

Islamic capital deals. In addition to the impact of the ill-gotten money on 

the profits of the investments through legitimate methods.

The study came to the result that these banks have deviated from the 

real purposes of Islamic exchange procedure, and values,, and that it is 

earnestly seeking to be close to its real mother, the evil banks, as a result of 

its Human staff relation with the usury activity and their misunderstanding 

of the implementation between the Islamic exchange and the usury system, 

and changing these tricks into origins and purposes for the Islamic Bank-

ing System.

This topic is the issue that the study tries to prove through legal cri-

terions of the legitimate profits, and the jurisprudence indicatives of the 

implementation factors, in addition to the clean laundering of the money by 

Islamic methods free of tricks and misdeeds.



هل يجوز حتويل البنوك الربوية إلى إسالمية على 
إرشيدطريقة غسيل األموال؟    د. محمود 

٢٥٦

ZÚflá‘fl



  





             


        

           
           

            





           
          


           
            
              



٢٥٧

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد السابع عشر - تشرين أول ٢٠٠٩

          
          
           
             




@ZÚéaäá€a@“aáÁc

 
 
          
            





@@ZÚéaäá€a@ÚÓ‡Ác


    
            
           

""
           



             
        

  





هل يجوز حتويل البنوك الربوية إلى إسالمية على 
إرشيدطريقة غسيل األموال؟    د. محمود 

٢٥٨

  



  




  
     


          



@ZÚéaäá€a@Ú‹ÿìfl






@ZbËnÓöãœÎ@Úéaäá€a@Ú‹˜éc
         




   "    "  






٢٥٩

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد السابع عشر - تشرين أول ٢٠٠٩













ZÚÓfl˝ég@“äbófl@ıbì„⁄@ÚÓ‡Ó‘€a@¡iaÏõ€a@ZfiÎ˛a@szjæa
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َيا َأيَُّها الرُُّسُل                                   
   َعِليٌم  َتْعَمُلوَن  ِبَما  ِإنِّي  َصاِلًحا  َواْعَمُلوا  يَِّباِت  الطَّ ِمَن  ُكُلوا 
َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكُلوا ِمْن َطيَِّباِت َما َرَزْقَناُكْم َواْشُكُروا ِهللاَِّ ِإْن ُكْنُتْم ِإيَّاُه َتْعُبُدوَن   
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َيُقوُم  َكَما  ِإالَّ  َيُقوُموَن  َال  َبا  الرِّ َيْأُكُلوَن  الَِّذيَن       
َم  َبا َوَأَحلَّ اهللاَُّ اْلَبْيَع َوَحرَّ ِلَك ِبَأنَُّهْم َقاُلوا ِإنََّما اْلَبْيُع ِمْثُل الرِّ ْيَطاُن ِمَن اْلَمسِّ ذَٰ الَِّذي َيَتَخبَُّطُه الشَّ
الرِّبا َفَمْن َجاَءُه َمْوِعَظٌة ِمْن َربِِّه َفاْنَتَهٰى َفَلُه َما َسَلَف َوَأْمُرُه ِإَلى اهللاَِّ َوَمْن َعاَد َفُأولَِٰئَك َأْصَحاُب 
َدَقاِت َواهللاَُّ َال ُيِحبُّ ُكلَّ َكفَّاٍر َأِثيٍم  َبا َوُيْرِبي الصَّ النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن (٢٧٥) َيْمَحُق اهللاَُّ الرِّ
َالَة َوآَتُوا الزََّكاَة َلُهْم َأْجُرُهْم ِعْنَد  اِلَحاِت َوَأَقاُموا الصَّ (٢٧٦) ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ
َربِِّهْم َوَال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَال ُهْم َيْحَزُنوَن (٢٧٧) َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا اهللاََّ َوَذُروا َما َبِقَي 
َبا ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنَني (٢٧٨) َفِإْن َلْم َتْفَعُلوا َفْأَذُنوا ِبَحْرٍب ِمَن اهللاَِّ َوَرُسوِلِه َوِإْن ُتْبُتْم َفَلُكْم  ِمَن الرِّ
  ُتْظَلُموَن َوَال  َتْظِلُموَن  َال  َأْمَواِلُكْم  ُرُءوُس 
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يَِّباِت َواْعَمُلوا  َيا أَيَُّها الرُُّسُل ُكُلوا ِمَن الطَّ                     
َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا    إِنِّي ِبَما َتْعَمُلوَن َعِليٌم َصاِلًحا
         .. ُكُلوا ِمْن َطيَِّباِت َما َرَزْقَناُكْم
                                  
                                
                                       

               
التَّْقَوى  الزَّاِد  َخْيَر  َفِإنَّ  َوَتَزوَُّدوا   ... َمْعُلوَماٌت  َأْشُهٌر  اْلَحجُّ      
َواتَُّقوِن َيا ُأوِلي اْألَْلَباِب


   إِنََّما َيَتَقبَُّل اهللاَُّ ِمَن اْلُمتَِّقَني
    


ا َأْخَرْجَنا َلُكْم ِمَن  َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأْنِفُقوا ِمْن َطيَِّباِت َما َكَسْبُتْم َوِممَّ  
ُموا اْلَخِبيَث ِمْنُه اْألَْرض َوَال َتَيمَّ
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َبا َال َيُقوُموَن ِإالَّ َكَما  الَِّذيَن َيْأُكُلوَن الرِّ
َدَقاِت َواهللاَُّ  َبا َوُيْرِبي الصَّ ...(٢٨٥) َيْمَحُق اهللاَُّ الرِّ ْيَطاُن ِمَن اْلَمسِّ َيُقوُم الَِّذي َيَتَخبَُّطُه الشَّ
َال ُيِحبُّ ُكلَّ َكفَّاٍر َأِثيٍم (٢٧٦)... َفِإْن َلْم َتْفَعُلوا َفْأَذُنوا ِبَحْرٍب ِمَن اهللاَِّ َوَرُسوِلِه  َوِإْن 
(٢٧٩) ُتْبُتْم َفَلُكْم ُرُءوُس َأْمَواِلُكْم َال َتْظِلُموَن َوَال ُتْظَلُموَن
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... ْيَطاُن ِمَن اْلَمسِّ َال َيُقوُموَن ِإالَّ َكَما َيُقوُم الَِّذي َيَتَخبَُّطُه الشَّ           
(٢٨٥)



َدَقاِت َواهللاَُّ َال ُيِحبُّ ُكلَّ َكفَّاٍر َأِثيٍم  َبا َوُيْرِبي الصَّ َيْمَحُق اهللاَُّ الرِّ           
                                       (٢٧٦)
                
                          





(٢٧٩) .. َفِإْن َلْم َتْفَعُلوا َفْأَذُنوا ِبَحْرٍب ِمَن اهللاَِّ َوَرُسوِلِه            

َبا ِإْن ُكْنُتْم  َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا اهللاََّ َوَذُروا َما َبِقَي ِمَن الرِّ             
َبا َوُيْرِبي  َيْمَحُق اهللاَُّ الرِّ              ُمْؤِمِنَني
                   (٢٧٦) َدَقاِت َواهللاَُّ َال ُيِحبُّ ُكلَّ َكفَّاٍر َأِثيٍم الصَّ

َوَمْن َعاَد َفُأولَِٰئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن                
َبا َأْضَعاًفا ُمَضاَعَفًة َواتَُّقوا  َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال َتْأُكُلوا الرِّ            ٢٧٥)
اهللاََّ َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن (١٣٠) َواتَُّقوا النَّاَر الَِّتي ُأِعدَّْت ِلْلَكاِفِريَن
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َبا ... َفَمْن َجاَءُه َمْوِعَظٌة ِمْن َربِِّه َفاْنَتَهى َفَلُه َما َسَلَف َوَأْمُرُه ِإَلى اهللاَِّ   الَِّذيَن َيْأُكُلوَن الرِّ

َوَمْن َعاَد َفُأولَِٰئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن
         

 ;       
                        ;                          
يِهْم ِبَها َوَصلِّ َعَلْيِهم  ِإنَّ َصَالَتَك  ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِهْم َصَدَقًة ُتَطهُِّرُهْم َوُتَزكِّ    
 َسَكٌن َلُهْم َواهللاَُّ َسِميٌع َعِليٌم
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هل يجوز حتويل البنوك الربوية إلى إسالمية على 
إرشيدطريقة غسيل األموال؟    د. محمود 

٢٧٨

             




         




ZÜaáè€a@Ú‹uŁa@ÏÓj€a@Â«@Ú§b‰€a@ÊÏÌá‹€@Ú€Îáßa@ÒÜb«g@ZÔ„br€a@ã–€a



  

َوَأْن  َمْيَسَرٍة  ِإَلى  َفَنِظَرٌة  ُعْسَرٍة  ُذو  َكاَن  َوِإْن    

...ُقوا َخْيٌر َلُكم َتَصدَّ
          
            


          
  




   









٢٧٩

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد السابع عشر - تشرين أول ٢٠٠٩

  
             

    



  








@ZÚiäbõæa@’Ìã†@Â«@ÚÓ„ÏÌáæa@›ÌÏ∏@Zs€br€a@ã–€a



     
 

       
            

           


            

 






هل يجوز حتويل البنوك الربوية إلى إسالمية على 
إرشيدطريقة غسيل األموال؟    د. محمود 

٢٨٠

Z…‡1a@¿ãóæa@›ÌÏ‡n€a@¿@ÚÌáÓ‹‘n€a@⁄Ï‰j€a@…fl@“äbóæa@ÍâÁ@Ú◊äbìfl@ZÔ„br€a@k‹İæa







    





  









@ZÔ«ãì€a@Íá‰nèflÎ@äÏ◊âæa@äbÓ»æa@Âfl@HUI@á‰j€a@Úì”b‰fl

           
           
     
  


            





٢٨١

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد السابع عشر - تشرين أول ٢٠٠٩




         
        










ZHQPYI·ƒ‰æa@÷äÏn‹€@bËnéäbø@Zs€br€a@k‹İæa

Z·ƒ‰æa@÷äÏn€a@Ú‘Ó‘y@ZfiÎ˛a@ã–€a
          
 

  





  •












هل يجوز حتويل البنوك الربوية إلى إسالمية على 
إرشيدطريقة غسيل األموال؟    د. محمود 

٢٨٢







ZμÌcä@Û‹«@È‡ÿy@¿@ÊÎãñb»æa@—‹nÇa@ZÂÌãñb»æa@á‰«@È‡ÿy@ZÔ„br€a@ã–€a

            






          
         


              



               






  
 





٢٨٣

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد السابع عشر - تشرين أول ٢٠٠٩

          
             


           

 

Z“äbóæa@Û‹«@Íãqc@Zs€br€a@ã–€a




 
 



@@ZÚÓflbnÇ@pbƒy˝fl
         



  


         
       
            



            
            






هل يجوز حتويل البنوك الربوية إلى إسالمية على 
إرشيدطريقة غسيل األموال؟    د. محمود 

٢٨٤

          



  
          



  


            



  



  



  
  
           




           



َبُد َفَيْذَهُب ُجَفاًء َوَأمَّا َما َيْنَفُع النَّاَس َفَيْمُكُث ِفي اْألَْرِض َفَأمَّا الزَّ



٢٨٥

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد السابع عشر - تشرين أول ٢٠٠٩

ZîflaÏ:a
                



           

          

           



  

  


          

 


  


            
    


    
  


    






هل يجوز حتويل البنوك الربوية إلى إسالمية على 
إرشيدطريقة غسيل األموال؟    د. محمود 

٢٨٦

  




            


         
                          
                   


 

  


 


 




 



                  







٢٨٧

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد السابع عشر - تشرين أول ٢٠٠٩

 
 

  
 





 

            




 

 
           
        



 



 

 


           



 
 



هل يجوز حتويل البنوك الربوية إلى إسالمية على 
إرشيدطريقة غسيل األموال؟    د. محمود 

٢٨٨





                                                        
               ;                                         
                                                   
                       
             



 
            


          


 

 


 


           





 







٢٨٩

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد السابع عشر - تشرين أول ٢٠٠٩





 

 
 

 


 
 

 
 


 


 
         


 

   
 


 


 





هل يجوز حتويل البنوك الربوية إلى إسالمية على 
إرشيدطريقة غسيل األموال؟    د. محمود 

٢٩٠

 


 
          
           



 

 
             


 
 

 
 

 
 



 



           


                         
                                        
                                                       

                  
 



٢٩١

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد السابع عشر - تشرين أول ٢٠٠٩

 


 


 


 


 
 

 
            
                                
          


           
    
         


        


             



 


            


           



هل يجوز حتويل البنوك الربوية إلى إسالمية على 
إرشيدطريقة غسيل األموال؟    د. محمود 

٢٩٢






 

 


          



     


 

 


            



           











٢٩٣

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد السابع عشر - تشرين أول ٢٠٠٩

 
 

 


 


 


 
   


           


 


 


           

 


 

 



  

  



هل يجوز حتويل البنوك الربوية إلى إسالمية على 
إرشيدطريقة غسيل األموال؟    د. محمود 

٢٩٤

 




         


 


    
          
        


 

 
         



 
    
          


 


 

          




٢٩٥

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد السابع عشر - تشرين أول ٢٠٠٩

 
    



             

            
          



      


 
    
            




        
     




         

 





هل يجوز حتويل البنوك الربوية إلى إسالمية على 
إرشيدطريقة غسيل األموال؟    د. محمود 

٢٩٦

 






  


          

    
 





 

        


 
          
           





٢٩٧

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد السابع عشر - تشرين أول ٢٠٠٩

Z…uaãæaÎ@äÜbóæa
            



       


           


  

  


  


  
  

  


 
 
            

          


    


          


 


  





هل يجوز حتويل البنوك الربوية إلى إسالمية على 
إرشيدطريقة غسيل األموال؟    د. محمود 

٢٩٨

 
 

 


 
        


 

 


           


 


 


 


  


 
 


        


        


     





٢٩٩

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد السابع عشر - تشرين أول ٢٠٠٩

          


           


 


 


 


 


 


 


 


       


 


          


            


 
 
 





هل يجوز حتويل البنوك الربوية إلى إسالمية على 
إرشيدطريقة غسيل األموال؟    د. محمود 

٣٠٠

 
 


 

 
 
           


 


 


 


 


 


 


 


 
 


            


 


 






