الحكمِالربوية ِ
ِ
"دراسةِنقديةِألهمِماِقيلِفيِحكمةِتحريمِالربا" ِ
ِ
الغرضِمنِهذاِالملخصِهوِإعطاءِتصورِمجملِعنِاإلصدارِبتصرفِيسيرِالِ
يغنيِعنِالرجوعِإلىِالكتابِ،والِيعبرِبالضرورةِعنِعبارةِالمؤلفِ .
تعريفِموجزِباإلصدار ِ
أصلِهذاِالملخصِهوِاإلصدارِرقمِ(ِ)16ضمنِسلسلةِإصداراتِالمجموعةِ
الشرعيةِ .
المؤلفِ:دِ.منصورِبنِعبدِالرحمنِالغامديِ .
الكتابِوأهميتهِ:تأتيِأهميةِالكتابِفيِتناولهِلحِكمِالتشريعِالمتعلقةِبمسألةِ
الرباِ ،فهو ِيهدفِلدراسةِحكمةِتحريمِالرباِدراسةِ ِنقديةِ ِمنِخاللِتتبعِ
أقوالِالعلماءِوالمفكرينِوتحليلهاِومعرفةِآثارهاِونقدهاِ،والمقابلةِِبينِ
هذهِاآلراءِوالموازنةِبينهاِ .
اشتملِالكتابِعلىِتمهيدِ،وسبعةِفصولِ،وخاتمةِ،أماِالتمهيدِفكانِبياناِعنِ
منهجِالكتابِوطريقتهِ،ثمِسبعةِفصولِوقدِعقدِالكتابِلكلِحكمةِمنِ
حكم ِالربا ِفصال ِمستقال ِلدراستهاِ ،من ِخالل ِمحورين ِرئيسينِ ،هماِ
مبحثانِفيِكلِفصلِ:األولِ:المبحثِالوصفيِ،وعنوانهِ"بيانِالحكمة"ِ.
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وهوِوصفِهذهِالحكمةِعندِالقائلينِبهاِ،ببيانِشرحهاِوتفسيرهاِثمِأبرزِ
القائلينِبهاِ،وتطورهاِومسارهاِالتاريخيِ،ثمِأدلتهاِ،وفقههاِ .الثانيِ:
المبحث ِالنقديِ ،وعنوانه ِ"نقد ِالحكمة"ِ .ويكون ِببيان ِالمآخذ ِعليهاِ،
واإلشكاالت ِوأجوبتهاِ ،ثم ِبيان ِموقف ِالكتاب ِمن ِهذه ِالحكمة ِملخصاِ
فيِآخرِالمبحثِ.وخاتمةِعرضِفيهاِالكاتبِالنظرياتِالمقاصديةِبطريقةِ
تاريخيةِ،واالتجاهاتِالعامةِللنظرياتِالمقاصديةِ،معِالموازنةِبينِهذهِ
االتجاهاتِوبيانِاالتجاهِالذيِيميلِإليهِالكتابِ،وموقفِهذهِالنظرياتِ
منِالتحايلِعلىِالرباِ .
ِ
نِ
والحمدِللهِربِالعالمي ِ
ِ
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تمهيدِ ِ
علمِحكمِالتشريعِ-المسمىِبمقاصدِالشريعةِ-منِالعلومِالنافعةِللعبدِ
ِ
فيِتقربهِإلىِاللهِوسيرهِإليهِ،إذِبهِيراعيِحكمةِالعبادةِ،ويحاذرِحكمِ
المنهياتِ،ويلتزمِأمرِاللهِونهيهِدونِتحيلِعلىِمقاصدهِوحكمه.
 أبوابِالرباِوماِيتعلقِبهاِمماِيحتاجِإلىِتفقهِوتفهمِدقيقِ،لعظيمِخطرهِأوالِ،ولدقةِإشكالهِثانيا.
 يرجعِاختالفِالناسِفيِحكمةِتحريمِالرباِومقصدهِ،إلىِسببينِ:األولِ:اختالفِالمذاهبِفيِتفسيرِالرباِوأحكامهِأساسِاِ ِ.
نِعنِمقاصدهاِ .
الثانيِ:اختالفِأنواعِالرباِالتيِيتحدثو ِ
تمِترتيبِالبحثِعلىِأنِيتمِتصنيفِالحكمِوفقاِللتصنيفِالموضوعيِ،
ِ
وقد ِانبنىِعلىِذلك ِأنِيتكررِاسمِمنِقالِبحكمتينِمنِالحِكمِضمنِ
مقرريِالحكمةِفيِكلِحكمةِقالِبهاِ .
 المرادِبـ"فقهِالحكمة"ِالحديثِعنِاألحكامِالفقهيةِالمتناسبةِمعِالحكمةِالحق ِلها" ِأوِأنهِ
ِ
بغضِالنظرِهلِهذاِالحِكمِالفقهيِفرعِ ِعنِالحكمةِ"
قِلها"ِ،كماِأنِالحديثِعنِاألحكامِالفقهيةِالمتناسبةِ
أصلِللحكمةِ"ساب ِ
ِ
نِكلِمقررِِللحكمةِيقولِبها.
معِالحكمةِالِيعنيِأ ِ
 الحديثِعنِالحكمةِيحتاجِإلىِالتمحيصِوالنقدِ،ألنِالمجتهدِيحاولِأنِملخص كتاب الحكم الربوية  -دراسة نقدية
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يتعرفِعلىِالحكمةِالتيِشرعِاللهِألجلهاِالحِكمِ،وقدِاختارِالكتابِمنهجيةِ
نقدِالحكمةِالتيِلمِيثبتِدليلهاِ .
النظرياتِالمقاصديةِفيِتحريمِالربا ِ
أوالِِ:القولِبجهالةِالحكمةِ .
 -1بيانِقولِجهالةِالحكمةِ .
أ -شرحِقولِجهالةِالحكمةِ .
يصنفِعلماءِالشريعةِاألحكامِالشرعيةِمنِحيثِمعرفةِالحكمةِوجهالتهاِ
إلى ِصنفين ِمن ِحيث ِالجملةِ ،هماِ :أحكام ِمعقولة ِالحكمةِ ،وأحكام ِمجهولةِ
الحكمةِ ،وكل ِاألحكام ِبنوعيها ِيجب ِعلى ِالمسلم ِالعمل ِبها ِوإن ِلم ِتتضحِ
الحكمِالعامةِلجملةِالشريعةِ:االبتالءِواالختبارِللمكلفِ
حكمتهاِلعقلهِ،إذِإنِمنِ ِ
هلِيعبدِاللهِسبحانهِولوِلمِتظهرِلهِالحكمةِ،أمِالِيعبدهِإالِإذاِظهرتِالحكمةِ
فقط؟ِفيكونِحينئذِعبدِاِلهواهِالِللهِسبحانهِ .
ِمقرروِهذاِالقولِالِيرونِفيِتحريمِالرباِمصلحةِِظاهرةِيدركهاِالعقلِ .ِنطاقِقولِجهالةِالحكمةِهوِتحريمِرباِالبيوعِبنوعيهِالفضلِوالنسيئةِ .ب-

مقرروِالقولِبجهالةِالحكمةِ .

أبرزِمنِقررِهذاِالقولِ ِ:
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ِ–ِ1الجوينيِ(تِِ.)478وخالصةِرأيه ِِ:أنهِالِتظهرِمناسبةِِفيِتحريمِالرباِ
وبالتاليِفإن ِتحريمِالرباِفيِالنقدينِيِقتصرِفيهِعلىِ
ِ
فيِاألصنافِالستةِ ،
موردِالنصِ،وأماِتحريمهِفيِاألصنافِاألربعةِفيِعدِىِإلىِاألطعمةِ،الِلكونِ
الطعِمِيشتملِعلىِوصفِمخيلِمناسبِ ،إنماِألحدِدليلينِ :ورودِالنصِب ِهِ
فيِحديث(ِ :الِتبيعواِالطعامِبالطعام)ِ ،أوِمنِبابِقياسِالشبهِ ،الِقياسِ
المناسبةِ.كماِقررهِفيِكتابهِالبرهانِفيِأصولِالفقهِ .
 ِنقِدِالجوينيِرأيِتعليلِالذهبِوالفضةِبالنقديةِالقاصرةِعليهماِمنِوجهينِ ،األولِ :أنِالعلةِالقاصرةِالِتثمرِمزيدِا ِفيِالحِكمِ ،والثاني-ِ :وهوِذوِ
العالقةِبموضوعِالبحث–ِأنِالتعليلِبالنقديةِالِإخالةِفيهِوالِمناسبةِ .
 ِ ونقد ِالتعليل ِبالطعم ِفي ِاألصناف ِاألربعة ِاألخرى ِبأن ِالطعم ِليسِمخيالِ ِللتحريم ِوأن ِقول ِالنبي ِصلي ِالله ِعليه ِوسلم ِ(ال ِتبيعوا ِالطعامِ
بالطعامِ)...الِيتضمنِتعليالِ ِبالطعمِماِلمِيقررِالمستدلِبالخبرِكونِالطعمِ
مخيالِِمناسبِا.

ِِ

 أغلبِنصوصِالجوينيِتدلِعلىِأنِمستندهِفيِتعديةِالحكمِإلىِغيرِاألصنافِالستةِالواردةِفيِالنص ِهوِالتوقيفِوالنصِ ،كماِأنِلهِنصوصِِاِ
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نِيذكرِ
تدلِعلىِأنهِمنِقبيلِقياسِالشبهِ–وهوِماِجعلِاإلبياريِشارحِالبرها ِ
تناقضِالجوينيِبينِهذينِاالحتمالينِ .
منِالطريقتينِاللتينِسلكهماِفرقِ
ِ
الِيترتبِعلىِأيِ
ِ
ِفيِنظرِالجوينيِ:فيِتحديدِاألموالِالربويةِ ،أوِمخالفةِلمذهبِالشافعيةِ ،والِتعدوِأنِتكونِ
منهماِطريقةِفيِاالستداللِلنتيجةِواحدةِ .
ِ
كلِ
ِ
ِ –ِ 2الغزالي ِ(تِِ .)505وخالصةِرأي ِهِ :أنهِالِتظهرِمناسبةِ ِوالِإخالةِفيِ
تحريم ِالربا ِفي ِاألصناف ِالستةِ ،وأن ِتعليل ِاألصناف ِالستة ِوتعديتها ِفيِ
المذاهب ِاألربعة ِ–جميعِا– ِليس ِمبنيِا ِعلى ِمسلك ِ(المناسبة)ِ ،إذ ِال ِتوجدِ
مناسبة ِيمكنِبناءِالتعليلِعليهاِ .كماِقررهِفيِكتابهِ:شفاءِالغليلِفيِبيانِ
ِ
الشبهِوالمخيلِومسالكِالتعليلِ .
ِ –ِ 3العزِبنِعبدِالسالم ِ(تِ .)660قررِأنهِلمِيقفِعلىِحكمةِتحريمِرباِ
الفضلِوالنسيئةِفيِاألصنافِالستةِوماِوافقهاِفيِالعلةِفيِكتابهِالقواعدِ
الكبرىِ(قواعدِاألحكامِفيِمصالحِاألنام)ِ .
ِ – 4الشاطبي ِ(تِ .)790استشكل ِالشاطبي ِحكمة ِتحريم ِربا ِالبيوعِ
واعتبرهاِمجهولةِفيِكتابِالموافقاتِ ،وإنِكانِالشاطبيِلمِيناظرِ
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بلِقررهِعرضاِ .
ِ
ويستدلِلهذاِالرأيِكماِفعلِالجوينيِوالغزاليِ،
ج -أدلةِقولِجهالةِالحكمةِ .
الدليلِاألولِواألساسيِلهذاِالقولِهوِ:خفاءِماِيذكرهِكثيرِِمنِالعلماءِ
منِالمصالحِفيِتحريمِرباِالبيوعِ،أوِضعفهِ،أوِاضطرابهِوتناقضهِ،مماِيدلِ
علىِأنِحكمةِتحريمِرباِالبيوعِمجهولةِوغائبةِعنِالعبادِ .
الدليل ِالثانيِ :أن ِأحكام ِالربا ِجاءت ِعلى ِخالف ِالقياس ِوالمعهود ِفيِ
الشريعةِمنِ:حريةِالتعاقدِ،جوازِاعتبارِالجودةِفيِقيمةِالبيعِ،وجوازِتأجيلِأحدِ
العوضينِواعتبارِقيمةِالتأجيلِفيِالبيعِاآلجلِأوِفيِالسلمِإجماالِِ .
الدليلِالثالثِ :اإليماءِإلىِإخفاءِالحكمةِعنِالعبادِفيِقولِاللهِتعالىِ
عنِالمشركينِ ..."ِ :ذلك ِبأنَّ هم ِقالواِإنَّ ماِالبيع ِمثل ِا ِّلرباِوأح َّل َّ
ِالله ِالبيع ِوح َّرمِ
الرباِ."ِ...اآلية ِ
ِّ
ِ
د -فقهِقولِجهالةِالحكمةِ .
الموقفِمنِالحيلِالربويةِ :مقرروِهذاِالقولِلنِيكونِموقفهمِشديدِِ
نِ ِ:
المعارضةِللحيلِعلىِرباِالبيوعِ(نطاقِالقول)ِالعتقادهمِبأ ِ
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 -1المعامالتِالمشروعةِالِتختلفِعنِمعامالتِرباِالبيوعِإالِبسببِاألمرِ
الشرعيِوالنهيِالشرعيِتعبداِ،وليسِبسببِماِبينهماِمنِاختالفِ
المصالحِوالمفاسدِ.
 -2الفرقِبين ِالمعاملة ِالمشروعةِوبينِالمعاملة ِالربوية ِقدِيكونِراجعِاِ
لمجردِاللفظِ،أوِألمورِتتعلقِبشكلِالمعاملةِوالِحاجةِإلثباتِمعنىِ
أوِمصلحةِمختلفة.
اِحرمتِالشريعةِمعاملةِربويةِأنِيكونِنظيرهاِأوِالمعامالتِ
ِ
 -3الِيلزمِإذ
األخرىِالتيِتوصلِإلىِنتائجهاِنفسهاِمحرمةِِ ِ.
ِ
الموقفِمنِأدلةِأحكامِرباِالبيوعِ :مقرروِقولِجهالةِالحكمةِسيميلونِ
فيماِيتعلقِبرباِالبيوعِإلىِاألدلةِالمنصوصةِ،أكثرِمنِميلهمِإلىِاعتمادِاألدلةِ
العقليةِكالقياسِوغيرهِ ِ.
الموقفِمنِتعليلِالنقدينِ:قصرِالتحريمِعلىِالنقدينِ(الذهبِوالفضة)ِ
دونِماِعداهماِمنِأنواعِالنقودِ،وإنِكانِمنِالممكنِتعديةِالتحريمِإلىِالنقودِ
منِغيرهماِمنِبابِقياسِالشبهِولوِلمِتثبتِمناسبةِعندهمِ .
الموقف ِمن ِتعليل ِاألصناف ِاألربعةِ :قصر ِالتحريم ِعلى ِاألصنافِ
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إلىِغيرهاِبسببِثبوتِنصِآخرِأوِقياسِالشبهِ،الِبسببِ
األربعةِ،أوِتعديتهِ
ٍّ
وجودِمناسبةِيبنونِعليهاِحكمِالقياسِ .
 -2نقدِقولِجهالةِالحكمةِ .
منِأبرزِالناقدينِلهذاِالقولِشيخِاإلسالمِابنِتيميةِ(تِِ ،)728ويمكنِ
القولِبأنِكلِمنِأثبتِمقصدِاِصحيحِاِلتحريمِالرباِفإنهِيِعدِِمخالفِاِلهذاِالقولِ
ضمنِاِ ،ألن ِحقيقة ِهذا ِالقول ِهي ِعدم ِإثبات ِالمقصدِ ،وليس ِعدم ِإثباتِ
المقصدِإثباتِاِللعدمِ،والِنحتاجِلنقضِهذاِالقولِأكثرِمنِإثباتِمقصدِصحيحِ ِ،
الردِعلىِأدلةِالقولِبجهالةِالحكمةِتفصيال ِِ :
مناقشة ِالدليل ِاألول ِِ :يجاب ِعنه ِبالتسليم ِبأن ِهذا ِصحيح ِفي ِمقابلةِ
وأماِإذاِأثبتتِحكمةِأوِمصلحةِقويةِفهيِمقدمةِ
ِ
الحِكمِالضعيفةِوالمرجوحةِ،
ويبقيِالشأن ِحينئذِفيِصحةِالحِكمِوالمقاصدِ
ِ
علىِالقولِبجهالةِالحكمةِ ،
ىِ .
األخر ِ
مناقشة ِالدليل ِالثانيِ :يجاب ِعنه ِبالتسليم ِبأن ِأحكام ِالربا ِقد ِجاءتِ
ولمعهود ِفي ِالشريعة ِكما ِذِكرِ ،ولكنها ِلم ِتخالفه ِإال ِألجلِ
ِ
ِلقياس ِ
ِ
مخالفة
اندراجها ِفي ِقياس ِآخر ِمن ِقياسات ِالشريعة ِومعهودهاِ ،والناظرون ِفيِ
مقصدِالرباِوحكمتهِيختلفونِفيِبيانِماِهوِهذاِالقياسِاآلخرِعلىِتفصيلِ
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واختالفِفيماِبينهمِ .
مناقشة ِالدليل ِالثالثِ :يجاب ِعنه ِبأن ِالله ِسبحانه ِوتعالى ِقد ِأجابِ
اعتراضِالمشركينِعلىِتحريمِالرباِ،بجوابِتعبديِ؛ِوهوِأنِاللهِأحلِالبيعِوحرمِ
الرباِ،ألنِكالمهمِفيِسياقِاالعتراضِعلىِاللهِ،الِسؤالِطلبِعلمِمنِاللهِ،
فهمِيأكلونِالرباِويقولونِ:إنماِالبيعِمثلِالرباِ ِ.
ولو ِأنهم ِالتزموا ِأمرِ ِالله ِفكفِوا ِعن ِأكل ِالربا ِثم ِسألوا ِسؤال ِطلبِ
واستفهامِالِسؤالِاعتراضِوإنكارِلكانِحريِاِبهمِأنِيِجابواِعلىِاستفهامهمِ،
كما ِأجاب ِالله ِسبحانه ِوتعالى ِعن ِأسئلة ِالصحابة ِفي ِغير ِموضع ِمن ِكتابهِ
الكريمِ ِ.
 ِهذا ِالقولِيعد ِمالذا ِللناظر ِيرجع ِإليهِ ،وحبال ِيستمسك ِبه ِمتى ِلمِي ِ–ولوِ
يتبين ِله ِمناسبة ِومقصد ِصحيح ِقوي ِيعتمد ِعليهِ ،والقول ِبهذا ِالرأ ِ
حكمِومقاصدِضعيفةِتنقصِقدرِ
جزئياِفيِبعضِأحكامِالرباِ -خيرِ ِمنِالقولِب ِ
الشريعةِفيِعينِمطالعهاِأكثرِمماِتورثهِمنِتعظيمِالشريعةِ .
نِ ِ.
ثانياِ:حكمةِاستقرارِاألثما ِ
 -1بيانِحكمةِاستقرارِاألثمان.
أ -شرحِحكمةِاستقرارِاألثمانِ .
ملخص كتاب الحكم الربوية  -دراسة نقدية
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ِتحقيقِ
ِ
هذه ِالحكمة ِتجعل ِالمقصدِ ِمن ِتحريم ِربا ِالبيوع ِفي ِاألثمان
نِ ،وترجع ِأهمية ِاستقرار ِاألثمان ِلكونها ِمعيار ِالقيمِ
االستقرار ِفي ِاألثما ِ
وعوضِالمتلفاتِومستودعِالثرواتِ .
وخالصةِهذهِالحكمةِ :أنِإباحةِرباِالفضلِوالنسيئةِفيِالنقدينِيؤديِ
إلىِاالتجارِفيهماِ،واالتجارِفيهماِيخرجهماِعنِكونهماِثمنِاِ،ويصيرهماِسلعةِ
منِالسلعِ،وكونهماِسلعةِيؤديِإلىِعدمِاستقرارِثمنهماِ،وفيِعدمِاستقرارِ
قيمة ِاألثمان ِمفسدةِ ِعامة ِعلى ِالناسِ ،إذ ِلن ِيكون ِلهم ِمرجعِ ِفي ِتقييمِ
األشياءِإذاِكانِالثمنِمضطربِاِ .
نطاق ِهذه ِالحكمة ِيتمحور ِحول ِالتعليل ِبمطلق ِالثمنية ِوال ِعالقة ِلهاِ
بالتعليالتِاألخرىِ .
ب-

نِ .
مقرروِحكمةِاستقرارِاألثما ِ

أقدمِمنِقررِهذهِالحكمةِهوِابنِتيميةِ(تِِ ،)728وأبرزتِكتاباتهِالتيِ
قررتهاِبوضوحِ"ِكتابِ:تفسيرِآياتِأشكلتِ،مجموعِفتاوىِشيخِاإلسالمِابنِ
تيمية"ِ،وابنِالقيمِ(تِِ)751وأبرزِكتاباتهِالتيِقررتِهذهِالحكمةِ"ِكتابِ:إعالمِ
الموقعينِعنِربِالعالمينِ،كتابِ:الطرقِالحكميةِفيِالسياسةِالشرعية"ِ .
ن ِهذهِالحكمة ِتناقشِ
الفرقِبينِهذهِالحكمةِوحكمةِمكافحةِالتضخمِ :أ ِ
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موضوعِاضطرابِاألثمانِصعودِا ِوهبوطِاِ ،وليسِمرادهاِمناقشةِالتضخمِ،
وهوِاالنخفاضِالدائمِلقيمةِالعملةِ .
ج -أدلةِحكمةِاستقرارِاألثمانِ .
ودليلِالحكم ِةِيبنىِعلىِمقدماتِثمِنتيجةِ،وهيِ:إنِتحريمِبيعِاألثمانِ
ِحاجة ِعامة ِتحقق ِمقصود ِالثمنية ِوالتقييمِ
ِ
بعضها ِببعض ِفضالِ ِونسيئة
والتبادلِبينِاألشياءِ .
نِ .
د -فقهِحكمةِاستقرارِاألثما ِ
موقفِالحكمةِمنِتجارةِالعمالت ِِ:أصبحتِهذهِالحكمةِِاليومِنظريةِِمنِ
ومنظروها ِيبينون ِضرر ِتسليع ِالنقودِ،
ِ
نظريات ِعلم ِاالقتصاد ِاإلسالميِ ،
ومخاطرِالتجارةِفيها؛ ِاالقتصاديةِواالجتماعيةِوالسياسيةِوغيرِذلكِ ،ويذمونِ
اتخاذِالنقودِمتجرِاِ،معتمدينِفيِذلكِنصوصِابنِتيميةِوابنِالقيمِوغيرهماِ،
ومنِهؤالءِ(شوقيِدنياِ،نجيبِسميرِخريسِ،وغيرهما)ِ.
 -2نقدِحكمةِاستقرارِاألثمانِ .
نِ،الِيمكنِأنِيكونِثباتِاِمحدودِاِمضبوطِاِ
ِ–ِ ِ1معيارِالقيمةِوهيِاألثما ِ
الِيرتفعِوالِينخفضِ،والِيقوِمِبغيرهِ،فهذاِأمرِغيرِمقدورِوالِممكنِ،
فضىالِِعنِكونهِغيرِمأمورِبهِ .
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ِ –ِ 2الجزم ِبأن ِاستقرار ِاألثمان ِعلى ِما ِهي ِعليه ِلفترات ِطويلة ِيِعدِِ
مصلحةِفيهِنظرِِ،والصحيحِأنِمصلحةِالناسِفيهِتختلفِباختالفِالزمانِ
ِ
والمكانِوالحالِ ،وأنِتقديرهِيرجعِإلىِعددِمنِالسياساتِاالقتصاديةِ
والنقديةِالتيِتناسبِأحوالِالناسِ ِ.
ِ -3المحافظةِعلى ِاستقرار ِاألثمانِ،إنِسِ ِِّلمِبأنهِمصلحةِ–فهوِليسِ
منِجنسِالمصالحِالتيِعِهدِمنِالشارعِالنظرِإليهاِوالمحافظةِعليهاِبلِ
ِمصلحة ِملغاةِ ِأقرب ِإلى ِاألدلة ِمن ِدعوى ِأنهاِ
ِ
قد ِيقالِ :دعوى ِأنها
مصلحةِمعتبرةِِ،للحديثِالواردِفيِالنهيِعنِالتسعيرِ ِ.
ِ
-4علىِالتسليمِبأنه ِمصلحةِوأنِاضطرابِاألثمانِمفسدةِِ ،وأنِهذهِ
المفسدة ِمما ِنظرت ِإليه ِالشريعة ِوقصدت ِدرءهِ ،فيقالِ :تحريم ِالرباِ
فيِاألثمانِالِيدرأِِهذهِالمفسدةِوالِيدفعهاِ.
-5تحريمِرباِالبيوعِفيِاألثمانِشرعِوالنبيِصلىِاللهِعليهِوسلمِلمِ
يضربِعملةِخاصةِبهِ،ولوِكانتِهذهِالمفسدةِِهيِالمقصودةِبتحريمِ
ِ
رباِالبيوعِفيِاألثمانِلكانِيلزمِأنِيسبقهاِضرب ِخاصِلعملةِالدولةِ
اإلسالميةِ،أوِعلىِاألقلِأمرِِبذلكِإنِلمِيمكنِحصولهِحتىِترتبطِبهاِ
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سياسةِنقديةِخاصةِبالدولةِاإلسالميةِ.
 -6قواعدِتحريمِرباِالبيوعِالِتمنعِاالتجارِفيِاألثمانِمطلقاِ،وإنماِتمنعهِ
وصفِ
ِ
علىِصفةِمخصوصةِ،فبيعِالذهبِبالفضةِحاالِِجائزِ،واستخراجِِ
عامِ(وهوِذمِاالتجارِفيِاألثمانِعموما)ِمنِحاالتِخاصةِ(وهيِتحريمِ
رباِالبيوعِفيِاألثمان)ِخطأِ،وإدخالِلماِلمِيذمِفيِدائرةِالذمِالشرعيِ .
 -7قدِثبتِفيِالسنةِالتقريريةِأنِاألصلِالشرعيِهوِإباحةِِالتجارةِفيِ
األثمانِلغرضِالربحِمنِفروقِاألسعارِ،إذِقامِبهاِبعضِأصحابِرسولِ
اللهِصلىِاللهِعليهِوسلمِولمِينههمِعنِذلكِولمِيذمِصنيعهمِ،بلِ
دلهمِعلىِالقدرِالمحرمِ،دونِزيادةِوالِإدخالِماِليسِمنِالنهيِفيهِ .
ثالثاِ:حكمةِاإلجراءاتِالتشريفيةِ ِ.
 -1بيانِحكمةِاإلجراءاتِالتشريفية.
أ -شرحِحكمةِاإلجراءاتِالتشريفيةِ .
هذه ِالحكمة ِتجعل ِالمقصدِ ِمن ِتحريم ِالربا ِفي ِاألصناف ِالستة ِوماِ
وافقهاِفيِالعلةِإنماِهوِألجلِأهميةِهذهِاألصنافِوشرفهاِ،ومقتضىِهذاِ
التشريفِواألهميةِأنِتِصعِبِإجراءاتِالحصولِعليهاِ،وأنِيحاطِتبادلهاِبمزيدِ
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منِاإلجراءاتِوالضوابطِوالقيودِالتيِتشعرِالمتعاملِبأهميتهاِ .
نطاقِهذهِالحكمة ِبيانِمقصدِتحريمِالرباِبنوعيهِالفضلِوالنسيئةِفيِ
األصنافِالربويةِوماِوافقهاِفيِالعلةِ .
ب-

مقرروِحكمةِاإلجراءاتِالتشريفيةِ .

أبرزِمنِقررِهذهِالحكمةِاألبياريِ(تِِ)616فيِكتابهِ:التحقيقِوالبيانِفيِ
شرحِالبرهانِ،القرافيِ(تِِ)684فيِكتابهِالذخيرةِ ِ.
ج -أدلةِحكمةِاإلجراءاتِالتشريفيةِ .
ترتكز ِوتنبني ِهذه ِالحكمة ِعلى ِأن ِتطويل ِاالجراءات ِووضع ِالضوابطِ
والشروطِنوعِ ِمنِأنواعِالتشريفِ،وقدِاستدلِلهذهِالقاعدةِبصعوبةِطريقِ
الحصولِعلىِالجنةِ ،وتكثيرِشروطِالنكاحِمقارنةِبشروطِالبيعِ ،وتكثيرِشروطِ
مبادلةِالنقدينِوالطعامِمقارنةِبمبادلةِغيرهاِ .
د -فقهِحكمةِاإلجراءاتِالتشريفيةِ .
مِ
هذه ِالحكمة ِتتناسب ِمع ِتعليل ِاألصناف ِالستة ِبالنقدية ِوالطع ِ
باعتبارهماِصنفينِشريفينِ–منِوجهةِنظرِمقرريِهذهِالحكمة–ِ،والِتتناسبِ
معِالقولِبتعليلهاِبالكيلِوالوزنِ .
 -2نقدِحكمةِاإلجراءاتِالتشريفيةِ .
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انتقدِالغزاليِهذهِالحكمةِفيِكتابهِشفاءِالغليلِمنِثالثِنواحِ ِ:
األولىِ :أن ِهذه ِالمناسبة ِتندرج ِفي ِقسم ِالمناسب ِالخياليِ
اإلقناعيِ .
الثاني ِةِ :أنها ِغريبة ِغير ِمعهودة ِفي ِتصرفات ِالشارع ِفي ِغير ِهذاِ
الموضعِ .
أنهاِضعيفةِالِيِسلمِبهاِ .
ِ
الثالث ِةِ:
ويمكنِنقدِالحكمةِتفصيالِمنِخاللِعددِمنِالمحاوِر ِِ .
ِ
ِ–ِ1قدِيعترضِعلىِوصفِهذهِاألصنافِبالشرفِوالحرمةِ،وإنماِيصحِ
وصفهاِبأهميةِدورهاِالوظيفيِفيِحياةِالناسِومعايشهمِ،ووضعِشروطِ
أوِقيودِعلىِاستخدامِهذهِاألصنافِإنماِهوِألجلِأداءِدورهاِالوظيفيِبشكلِ
أفضلِ،ولوِسلمناِبأنِهذهِاألصنافِذاتِحرمةِوشرفِ،فالِيِسِلمِبأنِإظهارِ
نِمعايشِ
هذهِالحرمةِوالشرفِمنِالمصالحِالمهمةِللناسِفيِمعايشهمِ،فإ ِ
الناس ِمستمرةِ ِ على ِأتم ِالوجوه ِبدون ِإظهار ِوبيان ِشرف ِوحرمة ِالنقدينِ
والطعامِ .
ِ–ِ2لوِسلمناِبأنِإظهارِشرفِهذهِاألصنافِوحرمتهاِمصلحةِِ،فليستِ
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هذه ِالمصلحة ِمن ِالمصالح ِالتي ِقصد ِالشارع ِإلى ِبيانها ِوإظهارها ِوتشريعِ
األحكامِلتقريرهاِ .
ِ –ِ 3لو ِسلمنا ِبأن ِمقصود ِإظهار ِشرف ِهذه ِاألصناف ِيعد ِمصلحةِ
فإنِهذهِالحكمةِ–بعدِذلك–ِالِتسلمِمنِاالعتراضاتِاآلتيةِ ِ:
مقصودةِشرعِاِ ِ،
أِ– ِأنِمقتضىِتشريفِهذهِاألصنافِتيسيرِ ِالحصولِعليهاِوتسهيلِ
شروط ِمبادلتهاِ ،حتى ِتتيسر ِلكل ِأحدِ ،ألنه ِال ِقوام ِلبنية ِاإلنسانِإالِ
بالطعامِ،والِتتيسرِعقودِالمبادالتِواإلجاراتِوغيرهاِإالِبالنقودِ .
بِ–ِأنِاشتراطِالتقابضِوالتماثلِعندِمبايعةِهذهِاألصنافِ(الشريفة)ِ
ال ِيحقق ِهذه ِالمصلحة ِبل ِيحققها ِمثالِ ِالنهي ِعن ِامتهانها ِأو ِذمهاِ
وسبها ِأو ِإظهار ِتعظيم ِشأنهاِ ،وأما ِاشتراط ِالتقابض ِوالتماثل ِفالِ
عالقةِلهِبتشريفهاِ .
خلقةِ .
رابعاِ:حكمةِمخالفةِال ِ
 -1بيانِحكمةِمخالفةِالخلقة.
أ -شرحِحكمةِمخالفةِالخلقةِ .
هذهِالحكمةِتجعلِالمقصدِ ِمنِتحريمِالرباِفيِالذهبِوالفضةِأنِالرباِ
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لقاِمنِأجلهاِوالفطرةِالتيِفطراِعليهاِ،وذلكِ
ِ
لقةِالتيِخ
ِ
للخ
مخالفةِ ِ
ِ
فيهماِيِعدِِ
ألنِالذهبِوالفضةِخلقاِليكوناِمعيارِاِللقيمِووسيطِاِللتبادلِ،ولمِيخلقاِليكوناِ
مقصودينِلذاتهماِ.فالرباِفيهماِيجعلهماِمقصودينِلذاتهماِ،ويخالفِالقصدِ
منِخلقهماِوسيطاِللتبادلِووسيلةِلغيرهماِ ِ،
ن ِالرباِ
كماِأنِهذهِالحكمةِتجعلِالمقصدِمنِتحريمِالرباِفيِاألطعمةِأ ِ
فيهماِيِعدِمخالفةِِللخلقةِالتيِخلقتِألجلهاِ .
ِ ِ -الفرق ِبين ِحكمة ِمخالفة ِالخلقة ِفي ِالنقدين ِوبين ِحكمة ِاستقرارِ
ن ِِ .
األثما ِ
نِ :أنِاالتجارِفيِالنقودِيؤديِإلىِ
ِ –ِ 1تقررِحكمةِاالستقرارِفيِاألثما ِ
وانخفاضاِ ،مما ِيِفقدها ِأن ِتؤدي ِوظيفةِِ
ِ
مفسدةِ ِاضطراب ِقيمتها ِارتفاعِا ِ
المعيارية ِللقيم ِ .ولم ِيتطرق ِابن ِتيمية ِلوظيفة ِالوساطة ِفي ِالتبادل ِبينِ
األشياءِ.بينماِتقررِحكمةِمخالفةِالخلقةِ:أنِاالتجارِفيِالذهبِوالفضةِيسببِ
حبسهما ِوكنزهماِ ،وهو ِمخالفِ ِلحكمة ِخلق ِالذهب ِوالفضة ِحاكمين ِدائرينِ،
ردِمخالفةِالخلقةِالتيِخلقِألجلهاِالشيءِيِعدِِظلماِوتعديِاِعلىِخِلقةِاللهِ
ِ
ومج
وفطرتهِ ،ويِفقد ِالنقدين ِ(الذهب ِوالفضة) ِوظيفة ِالوساطة ِفي ِالتبادلِ
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ن)ِ.ولمِيتطرقِالغزاليِلوظيفةِمعياريةِالقيمةِ .
(الدورا ِ
ِ-2تركزِحكمةِاالستقرارِفيِاألثمانِعلىِالدورِالوظيفيِللنقودِ،فيصلحِ
أنِتطبقِعلىِكلِنقدِمنِالذهبِوالفضةِأوِغيرهماِمماِاصطلحِالناسِعلىِ
ِ
كونه ِنقدِاِ .بينما ِترك ِز ِحكمة ِمخالفة ِالخلق ِة ِعلى ِواضع ِالنقود ِ(خالقها)ِ ،فالِ
يصلحِأنِتِطبقِإالِعلىِالنقدينِباعتبارِأنِاللهِخلقهماِنقداِ،والِتجوزِمخالفةِ
فطرةِاللهِوخلقتهِ .
ِ
نطاق ِالحكمة ِهو ِتحريم ِربا ِالبيوع ِفي ِالنقدين ِ(الذهب ِوالفضة) ِفقطِ
وليسِفيِكلِنقدِاصطالحيِ،وتحريمِرباِالبيوعِفيِاألطعمةِ .
ِ
ب-

مقرروِحكمةِمخالفةِالخلقةِ .

ِيظهرِأنِالغزاليِ(تِِ)ِ505هوِأولِمنِقررِهذهِالحكمةِ،وهوِآخرِالقولينِلهِ،قالِبهِفيِكتابهِإحياءِعلومِالدينِبعدِأنِأعرضِعنِالفقهِوعلومهِ،وغاصِ
فيِالتصوفِوعلومهِ .
ج -أدلةِحكمةِمخالفةِالخلقةِ .
ترتكزِوتنبنىِحكمةِمخالفةِالخلقةِعلىِمقدمات ِِ ِ:
أنِكلِشيءِمخلوقِلهِمقصودِِشرعيِِيِستخدمِفيهِ .
ِ
األولىِ:
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أنِمخالفةِمقصود ِالخلقةِالتيِخلقِاللهِ ِألجلهاِشيئِا ِماِكفرِِ
ِ
الثاني ِةِ :
بنعمةِاللهِ ،وأنِتركِاستعمالهِفيماِخلقهِاللهِ ِألجلهِكفرِ ِبنعمةِاللهِ
كذلكِ .
د -فقهِحكمةِمخالفةِالخلقةِ .
أوالِ:موقفِالحكمةِمنِتعليلِالنقدين ِِ ِ.
 هذهِالحكمةِتناسبِالقولِبأنِالعلةِفيِالنقدينِهيِجوهرِالثمنيةِأوِخلقةِالثمنيةِ ،والِتناسبِتعليلِالنقدينِبمطلقِالثمنيةِ ،ألنِالتعليلِ
ِ
بمطلقِالثمنيةِيقتضيِجريانِالرباِفيِكلِثمنِسواءِكانِذهبِاِأوِفضةِ
أوِغيرهماِمماِاصطلحِعليهِالناسِولمِ(يِخلق)ِنقودِاِ،كالفلوسِأوِالورقِ
النقديِأوِالنقدِاإللكترونيِأوِغيرِذلكِمماِتواضعِعليهِالناسِ ِ.
 هذه ِالحكمة ِتناسب ِالقول ِبأن ِالعلة ِفي ِالنقدين ِقاصرةِ ِعليهما ِوالِتتعدهما ِإلى ِغيرهماِ ،ألنه ِ–في ِنظر ِمقرريِالحكمة– ِال ِيوجد ِشيءِِ
خلقِللنقديةِغيرهماِ،ولمِيدعِأحدِِخالفِذلكِ .
ِ
ثانياِ:موقفِالحكمةِمنِاألثمانِغيرِالذهبِوالفضة ِِ .
 -هذهِالحكمةِتضفيِعلىِالنقدينِ ،الذهبِوالفضةِ،دونِغيرهماِمنِ
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النقودِمزية ِوخصيصةِ،ولهذاِالتمييزِعدةِأشكالِفقهيةِأوِاقتصاديةِ
أوِغيرِذلكِ ِ.
 من ِالمصطلحات ِالشائعة ِالتي ِبنيت ِعلى ِالتفريق ِبين ِثمنية ِالذهبِوالفضة ِوبين ِثمنية ِغيرهما ِما ِيأتيِ :مصطلح ِ(النقود ِالخلقية)ِ ،وِ
(جوهرِالثمنية)ِ ،وِ(خلقةِالثمنية)ِ ،وِ(النقودِالشرعية)ِ ،وغيرِذلكِمماِ
شابههاِ .
 -2نقدِحكمةِمخالفةِالخلقةِ .
ى ِِ .
أِ ِ–ِمنِأوجهِالردِعلىِالمقدمةِاألول ِ
أوالِِ :هل ِهناك ِوجوهِ ِمحددة ِمن ِأوجه ِاالنتفاع ِيطلق ِعليها ِموافقةِ
لمقصودِالخلقةِ،ووجوهِأخرىِيطلقِعليهاِمخالفةِلمقصودِالخلقة؟ِ ِ
ثانياِ:قدِيقالِإنِمقصودِالخلقةِهوِإباحةِاالنتفاعِمنِالمخلوقاتِبشتىِ
ِ
أوجهِاالنتفاعِ،إالِماِنِهيِعنهِ .
ثالثاِ:للمخالفِأنِيدِعيِأنِفعلهِهوِالموافقِلمقصودِالخلقةِوأنِفعلِ
ِ
خصمهِهوِالمخالفِلمقصودهاِ .
رابعاِ:ماِالدليلِعلىِأنِالذهبِوالفضةِخلقاِليكوناِأثمانا؟ِفإنِللمخالفِ
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نِأصالِشيءِِاصطالحيِ-والقضيةِتاريخيةِالِ
أنِيعترضِبأنِاتخاذِاألثما ِ
يوجد ِعليها ِدليل ِسمعيِ -ومن ِالقرائن ِعلى ِذلك ِما ِنراه ِاليوم ِمنِ
انصراف ِالناس ِعن ِنقدية ِالذهب ِوالفضةِ ،وما ِيِذكر ِفي ِعلم ِتاريخِ
االقتصادِمنِأنواعِلألثمانِغيرهما ِأوِيِذكرِمنِوجود ِمرحلةِالمقايضةِ
قبلِاتخاذِالناسِلألثمانِ .
خامساِ :إنِسلمناِبأنهماِخلقاِليكوناِأثمانِاِ ،فماِالدليلِعلىِأنِالثمنيةِ
هيِالمقصدِالوحيدِلخلقهماِوأنهِالِيوجدِمقصدِِآخرِلخلقهما؟ِ ِ
سادساِ:لوِسلمناِأنهماِخلقاِليكوناِأثماناِفقطِ،فيقالِ:إنِبيعِبعضهماِ
ببعضِمتفاضالِاوِمؤجالِالِيقدحِفيِثمنيتهماِ .
ب ِِ-منِأوجهِالردِعلىِالمقدمةِالثاني ِة ِِ .
أوالِِ:أنِيقالِ:إنِشكرِنعمةِاللهِوكفرهاِمرتبطانِبالقيامِباألمرِالشرعيِ
أوِتركهِ،وليساِمرتبطينِبموافقةِمقصودِالخلقةِأوِعدمهاِ .
ثانيِاِ:إنِإباحةِاللهِسبحانهِوتعالىِللطيباتِيقتضىِأنِيبيحِلعبادهِوجوهِ
االنتفاعِالمتعددةِمنهاِ ،سواءِسِميتِبأنهاِموافقةِ ِلمقصودِخلقهاِأوِ
مخالفة ِلهِ .وإنما ِنهى ِالله ِسبحانه ِوتعالى ِعن ِالفساد ِفي ِاألرضِ،
ِ
والشرعِأناطِالذمِبالفسادِالِبمخالفةِمقصودِخلقةِالشيءِ .
ملخص كتاب الحكم الربوية  -دراسة نقدية

22

ثالثاِ :إنِتسميةِوجهِمنِوجوهِاالنتفاعِبالمخلوقاتِدونِغيرهِمقصودِاِ
بالخلقةِالِيخلوِمنِإشكالِ .
ِ
نِطرقِاالنتفاعِمنِالطيباتِتتجددِوتتطورِوتختلفِوتزيدِوتنقصِ
رابعاِ:إ ِ
بحسبِحاجاتِالناسِفيِكلِعصرِومصرِ .
خامساِ :أنِيقالِ :إنِاتخاذِآنيةِالذهبِوالفضةِأبلغِفيِحبسِالنقدينِ
عن ِأداء ِوظيفتهما ِالتداولية ِمن ِالتعامل ِفيهما ِبالربا ِ–إن ِسلمنا ِبأنِ
فلماذاِكانِالتعامل ِبالرباِأشدِِ
ِ
التعاملِفيهماِبالرباِيِضعفِوظيفتهماِ -
تحريمِاِمنِاتخاذِآنيةِالذهبِوالفضة؟ِ ِ
كماِيقالِ :إنِاتخاذِالسنِمنِالذهبِأوِالفضةِأوِالضبةِمنِالفضةِأوِ
تحليةِمنطقةِالسيفِبالذهبِأوِالفضةِأوِاتخاذِالخاتمِللرجالِمنِالفضةِأوِ
تحليِالنساءِبالذهبِكلهاِمباحةِ ،معِأنهاِتحبسِالنقدينِعن ِأداءِوظيفتهماِ
ِ
بقدر ِما ِيحسبهما ِاتخاذ ِآنية ِالذهب ِوالفضة؟ ِفلماذا ِفرقت ِالشريعة ِبينِ
المتماثالتِ،فجعلتِاتخاذِآنيةِالذهبِوالفضةِمحرمِاِ،واتخاذهماِحليِاِمباحِا؟ِ ِ
خامساِ:حكمةِكفاءةِالتوزيعِ .
 -1بيانِحكمةِكفاءةِالتوزيعِ .
ملخص كتاب الحكم الربوية  -دراسة نقدية

23

أ -شرحِحكمةِكفاءةِالتوزيعِ ِ.
هذه ِالحكمة ِتجعل ِمقصدِ ِتحريم ِالربا ِهو ِدرء ِمفسدتي ِغياب ِالعدالةِ
وقدِقصدِبتحريمِالرباِ–وفقِاِللحكمة–ِالتحفيزِعلىِ
ِ
وغيابِالكفاءةِاالقتصاديةِ،
الدخولِفيِالمشاركاتِالتيِيتحققِفيهاِبشكلِظاهرِالعدالةِبينِالطرفينِ،
والكفاءةِاالقتصاديةِ،فكماِتِبينِهذهِالحكمةِاألثرِ ِالسلبيِللعقدِالربويِعلىِ
العدالة ِوالكفاءة ِاالقتصاديةِ ،فإنها ِتِبين ِكذلك ِاألثرِ ِاإليجابي ِفي ِعقودِ
المشاركةِعليهاِ.وتركزِهذهِالحكمةِعلىِمصلحتين ِِ ِ:
األولىِ:تحقيقِالعدالةِبينِالطرفينِ،ورفعِالظلمِالمتمثلِفيِفرضِعائدِ
مضمونِعلىِمدينِقدِيخسرِفيِتجارتهِ .
الثاني ِةِ:تحقيقِالكفاءةِاالقتصاديةِ ِ.
يِ ِ:
منِمفاسدِالرباِعلىِتحقيقِالكفا ِء ِةِاالقتصاديةِماِيأت ِ
 -1أنِآليةِالرباِتوسعِالفجوةِبينِطبقاتِالمجتمعِ ،ألنهاِتزيدِالثريِثراءِِ،
والفقيرِفقرِاِ،تزيدِالثريِثراءِبمنحهِللتمويالتِبسعرِمنخفضِ،وتزيدِ
الفقيرِفقرِاِبمنعهِمنِالتمويلِأوِمنحهِالتمويلِبسعرِعالِ .
 -2انفصالِنموِالثروةِالماليةِعنِاإلنتاجِالحقيقيِ .
 -3أ نِهذهِاآلليةِتؤديِإلىِتقييدِوتقليلِالمشروعاتِالناجحةِوالمربحةِ.
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كبيرِالربحيةِالمتوقعةِمنِالمشروعاتِ،وكفاءتهاِ،
ِ
تتجاهلِإلىِحدِ
ٍِّ
حيثِ
وفاعليتها ِ،وهوِماِسيئولِإلىِعدمِاالهتمامِبتقديمِالتمويلِلألكثرِ
ربحِاِ ،ألنها ِلن ِتشاركه ِفي ِربحهِ .كما ِأن ِهذه ِاآللية ِال ِيهمها ِمنعِ
التمويلِعنِالمشروعاتِالتيِتتوقعِخسارتهاِطالماِقدمتِضماناتِ
السدادِالمالئمةِ،ألنهاِلنِتتضررِمنِهذهِالخسارةِ .
 -4أنِهذهِاآلليةِتِقيِدِنشاطِالمشروعِالمدينِ،وتجعلهِيِحجمِعنِالتجديدِ،
ِالدين ِبفائدةِ ،وال ِيقاسمه ِرأسِ ِالمال ِطوارئِِ
ألنه ِواقع ِتحت ِقيد َِّ
المخاطرِ .
• قد ِ نشأ ِفي ِاالقتصاد ِاإلسالمي ِعدد ِمن ِاألدبيات ِلها ِعالقة ِبهذهِ
الحكم ِة ِِ،منها ِِ ِ:
 -1إن ِالتمويل ِاإلسالمي ِقائم ِعلى ِالمشاركة ِبخالف ِالتمويل ِالربويِ
فهوِقائمِعلىِالفائدةِ .
 -2إن ِالتمويل ِاإلسالمي ِيحفز ِعلى ِالدخول ِفي ِالمخاطرِ ،بخالفِ
التمويلِالربويِالذيِيحققِالعوائدِبدونِالدخولِفيِالمخاطرِ .
ِ -3إن ِالتمويل ِاإلسالمي ِمرتبط ِبالتجارة ِالحقيقية ِالمنتجة ِبخالفِ
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التمويلِالربويِالذيِتنفصلِفيهِالثروةِعنِاإلنتاجِ .
 -4النظرةِالعدائيةِأوِالمخاصمةِتجاهِمكافأةِرأسِالمالِ،وتفضيلِالجهدِ
والعملِوالكدحِعلىِرأسِالمالِ .
 -5نقدِواقعِالبنوكِاإلسالميةِإلسرافهاِفيِالمدايناتِوعدمِتطبيقهاِ
للمشاركاتِ .
 -6وصِفِكثيرِمنِمعامالتِالمدايناتِاآلجلةِ ،كالبيعِاآلجلِأوِالمرابحةِ
جاراتِالتمويليةِبأنهاِحيلِمحرمةِعلىِالرباِ .
ِ
لآلمرِبالشراءِأوِاإل
 -7وصِفِالبنوكِالقائمةِعلىِالمرابحةِبأنهاِالِتختلفِعنِالبنوكِالربويةِ
في ِاألمور ِالجوهريةِ ،كالمخاطر ِوشرائح ِالعمالء ِوالتسويق ِوغيرهاِ،
وإنماِتختلفِفيِشكلياتِوأوراقِإضافيةِ .
 -8وصِف ِالبنوك ِاإلسالمية ِبأنها ِتسير ِفي ِركاب ِالنظام ِالرأسماليِ
وتصب ِفي ِمصلحتهِ ،وال ِتعدو ِأن ِتكون ِطالء ِ"إسالميِا ِ" ِللبنيانِ
الرأسمالي.
عِ:هذهِالحكمةِتبحثِحكمةِتحريمِرباِالنسيئةِفيِ
نطاقِحكمةِكفاءةِالتوزي ِ
البيوعِ ،وربا ِالقروضِ ،وربا ِالجاهلية ِزدني ِأنظركِ ،أيِ :أنواع ِالربا ِالمرتبطةِ
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ِديوناِ
ِ
بالزمن ِواإلنساءِ ،سواء ِكانت ِهذه ِالمعاملة ِديونِا ِاستهالكية ِأم
استثماريةِ .والِيدخلِفيِنطاقِالحكمةِبحثِحكمةِتحريمِرباِالفضلِالذيِيتمِ
فيهِتقابضِالبدلينِفيِمجلسِالعقدِدونِتأجيلِ .
ب-

أدلةِحكمةِكفاءةِالتوزيع.

ِِ

ترتكزِهذهِالحكمةِعلىِعدةِأدل ِة ِِ .
ويفسرِالعدلِ–وفقِاِللحكمة–ِبأنهِاشتراكِ
َّ ِ
ِ–ِ1تفسيرِالعدلِورفعِالظلمِ.
المتمول ِفيِالمخاطرِابتداءِ ِوفيِالربحِوالخسارةِانتهاءِِ ،وذلكِ
الممول ِو
ِّ
ِّ
الِيكونِإالِبعقودِالمشاركاتِ .
ن"ِو"ِ:الغنمِبالغرم"ِ .
ِ–ِ2تطبيقِقاعدة"ِ:الخراجِبالضما ِ
ِ–ِ3مقصدِالتوزيعِالعادلِ.بحيثِتتقاربِفئاتِالمجتمعِاقتصاديِاِ،منِخاللِ
يِثراءِوالفقيرِفقرِاِ .
وسائلِالِتزيدِالثر َِّ
ج -مقرروِحكمةِكفاءةِالتوزيعِ .
من ِأبرز ِمن ِقرر ِهذه ِالحكمة ِبظهور ِووضوح ِأبو ِاألعلى ِالمودوديِ
(تِ ،)1399ويمكن ِأن ِيعدِ ِالمودودي ِرائدِ ِحكمة ِكفاءة ِالتوزيعِ ،وممن ِقررهاِ:
محمدِنجاةِاللهِصديقيِ،محمدِعمرِشابراِ،رفيقِيونسِالمصريِ،مجلسِالفكرِ
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نِ ،حكم ِالمحكمة ِالشرعية ِاالتحادية ِالباكستانية ِبشأنِ
اإلسالمي ِفي ِباكستا ِ
الفائدةِ،وعدنانِعويضةِ ِ.
د -فقهِحكمةِكفاءةِالتوزيعِ .
ِ -1موقف ِالحكمة ِمن ِعقود ِالمشاركاتِ :هذه ِالحكمة ِتنظر ِإلى ِعقودِ
المشاركة ِنظرةِ ِتفضيلِ ِعلى ِعقود ِالمداينات ِعمومِاِ ،باعتبارها ِالبديلِ
يِ .وهذاِالتفضيلِمبررِ ِ–وفقِا ِللحكمة– ِبأنِالمشاركةِ
األساسيِللقرضِالربو ِ
تحقق ِالعدالة ِوالكفاءة ِاالقتصادية ِبشكل ِأظهر ِمن ِعقود ِالمداينات ِعمومِاِ
والبيعِاآلجلِخصوصِاِ .
ِ–ِ ِ2موقفِالحكمةِمنِالبيعِاآلجلِومشتقات ِهِ:هذهِالحكمةِتنظرِإلىِالبيعِ
اآلجل ِومشتقاتهِ ،كالسلم ِواالستصناع ِوالمرابحة ِنظرةِ ِمذمومةِِ ،ويتفاوتِ
مقرروِالحكمةِفيِدرجةِذمهمِلهذهِالعقودِ،فهذهِالعقودِيِنظرِإليهاِعلىِأنهاِ
شبيهةِبالقرضِالربويِالِبديلةِعنهِ،ووجهِالشبهِبينهاِوبينِالقرضِالربويِأنهاِ
ِ
الممولِسواءِربحِمشروعِ
كلهاِتمثلِبالنسبةِللمموِلِعائدِاِمضمونِاِيستحقهِ
ِّ
وفقاِللحكمة–ِفيِالقرضِالربويِ .
المدينِأمِخسرِ.وهذاِهوِتفسيرِالظلمِ– ِ
ِالدين ِفإنها ِالِ
كما ِأن ِالبيع ِاآلجل ِومشتقاته ِبحكم ِأنها ِتقع ِفي ِدائرة َِّ
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يِ .ويظهرِهذاِ
تحققِالكفاءةِاالقتصاديةِ ،شأنهاِفيِذلكِشأنِالقرضِالربو ِ
منِخاللِالبنودِنفسهاِالتيِأظهرتِعدمِكفاءةِالقروضِالربويةِاقتصاديِاِ ِ.
أبدىِبعضِمقرريِهذهِالحكمةِالتخوفِمنِأنِيتدهورِالبيعِالمؤجلِ
ِ
وقدِ
والمرابحةِليصبحاِترتيباتِتمويليةِخالصةِبهامشِربحِمتفقِعليهِ ،الِيعدوِأنِ
يكونِتمويهِاِللفائدةِ .
ضِ :يستشكلِمقرروِهذهِالحكمةِإباحةِِ
ِ –ِ 3موقفِالحكمةِمنِإجارةِاألر ِ
إجارةِاألرض؛ِألنهاِباختصارِعائدِِمضمونِفيِمقابلِعائدِاحتماليِ،فهيِتشبهِ
الربا ِمن ِحيث ِكونها ِظلمِا ِللمستأجرِ ،فالمؤجر ِيفرض ِأجرة ِمضمونة ِعلىِ
المستأجرِ ،بينما ِمستأجر ِاألرض ِقد ِيربح ِوقد ِيخسر ِفي ِزراعتهِ .فهي ِبهذاِ
االعتبارِتشبهِ–عندهم–ِالفائدةِعلىِالقرضِ .
 -2نقدِحكمةِكفاءةِالتوزيعِ .
يمكنِمناقشةِونقدِهذهِالحكمةِمنِخاللِمقامينِ ِ:
لِ:طريقةِالمقارنةِبينِالرباِوبينِالعقودِالمشروعةِ .
األو ِ
الثانيِ:تفكيكِمقدماتِوأدلةِحكمةِكفاءةِالتوزيعِ .
فأماِالمقامِاألولِفخالصتهِإلزامِالمخالفِبتحريمِالبيعِاآلجلِ ،وإالِعِدِِ
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وهذهِتعدِمناقشةِوردِاِعلىِمنِيبيحِالبيعِاآلجلِ،ويحرمِالرباِألجلِ
ِ
متناقضاِ،
ِ
هذهِالمفاسدِالمذكورةِفيِهذهِالحكمةِ،وأماِمنِكانِيِحرِمِالبيعِاآلجلِكذلكِ
ويطردِفيِأخذهِبلوازمِقولهِ،فإنِطريقِمناقشتهِهوِالمقامِالثانيِ ِ.
َّ ِ
-

منِأوجهِمناقشةِالحكمةِوفقاِللمقامِاألولِأنِيقال ِِ :

أوالِ:إنِهذهِالمفاسدِالمتعلقةِبعدمِتحققِالعدالةِأوِعدمِتحققِالكفاءةِ
االقتصاديةِموجودةِبعينهاِفيِمعاملةِالبيعِاآلجلِ.فهوِشبيهِبالقرضِالربويِ
أوِمثيلِلهِإذاِنظرناِلهِمنِجهةِالمفسدتينِالمذكورتينِ ِ.
ثانياِ:إنِمفسدةِالظلمِ–وفقاِلتفسيرِالحكمةِ-موجودةِبعينهاِفيِعقودِ
المدايناتِعموماِمعِالتاجرِ،وليستِموجودةِفيِالقرضِالربويِوالبيعِاآلجلِ
فقطِ .
ثالثا ِِ :إنِهذاِينطبقِعلىِجميعِعقودِالمبادالتِولوِلمِيكنِفيهاِدينِ،
فالبيعِالعاديِالحالِغيرِالمؤجلِتنطبقِعليهِمفسدةِالظلمِهذهِبالقدرِنفسهِ .
رابعاِ:صارِمآلِهذهِالحكمةِبهذهِاإللزاماتِ:أنهِيجبِعلىِكلِمتعاملِمعِ
التاجرِأنِيشاركهِ،حتىِيشتركواِفيِالربحِوالخسارةِ،والِيجوزِألحدِأنِيبيعِعلىِ
التاجرِشيئِاِوالِأنِيعاملهِببيعِآجلِ،والِإجارةِوالِبيعِ ِحالِ،والِاستصناعِ،والِ
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سلمِ،والِعقدِوظيفيةِ،والِأيِمبادلةِفيهاِربحِللطرفِاآلخرِغيرِالتاجرِ،وغيرهاِ
منِالمآالتِالمترتبةِعليهاِ ِ.
فأصبحتِهذهِالحكمةِفيِحقيقتهاِإلغاء ِللتجارةِوتحريماِلهاِووصفاِلهاِ
بالظلمِومجانبةِالعدلِ،بدلِحفظِالتجارةِوحمايتهاِ .
-

منِأوجهِمناقشةِالحكمةِوفقاِللمقامِالثانيِماِيأتي ِِ :

أوال ِِ :خلط ِالحكمة ِبين ِمعنى ِالعدل ِوالمساواةِ .فأخطأ ِمقررو ِالحكمةِ
لِ
الممو ِ
عندماِفهمواِمنِوجوبِالعدلِوتحريمِالظلمِأنهِيجبِأنِيستوىِمركزِ
ِّ
المتمولِ،ليكوناِشريكينِمتساويينِفيِمخاطرِالربحِوالخسارةِ،بدلِأنِيكونِ
و
ِّ
أحدهماِبائعاِدائناِواآلخرِمشترياِمديناِ ِ.
ثانياِ :خلط ِالحكمة ِبين ِمقتضى ِالمفسدة ِوبين ِمقتضى ِعدم ِتحققِ
المصلحةِ .ف إثبات ِكونِالمشاركة ِأكفأ ِأو ِأعدل ِال ِيفيد ِفي ِبيان ِحكمة ِتحريمِ
الرباِ ،بل ِينبغي ِبيان ِالمفاسد ِالموجودة ِفي ِالربا ِوالتي ِاقتضت ِتحريمهِ،
فمقرروِالحكمةِينبغيِعليهمِبيانِالظلمِالواقعِفيِالرباِ،الِبيانِأنِالمشاركةِ
أعدلِأوِأقربِللعدالة ِ،كماِينبغيِعليهمِبيانِالضررِالموجودِفيِالرباِالِبيانِ
أنِالمشاركةِأكفأِإقتصاديِاِ .
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ثالثاِ :تصور ِأنه ِيمكن ِقيام ِاقتصاد ِالمجتمع ِعلى ِالمشاركة ِبدونِ
المدايناتِالتجاريةِ ،غيرِممكنِ ،ولوِأمكنِفالِيصلحِتطبيقهِفيِالواقعِ ،لعدةِ
أمورِ،منهاِ ِ:
ِ–ِ1تعزيزِالمداينةِللتحفظِوتعزيزِالمشاركةِلركوبِالمخاطرِ.وكالِاألمرينِ
ال ِينبغي ِالنظر ِإليه ِعلى ِأنه ِمفسدة ِأو ِمصلحة ِمطلقِا ِمن ِالناحيةِ
االقتصادية ِالبشريةِ ،فضالِ ِعن ِأن ِيقالِ :إنه ِمصلحة ِشرعية ِمعتبرةِ
أرادت ِالشريعة ِتحقيقهاِ ،أو ِمفسدة ِشرعية ِمعتبرة ِأرادت ِالشريعةِ
درءهاِ .
ِ –ِ 2تعزيز ِالمداينة ِللدافع ِالذاتي ِفي ِمقابلة ِالمشاركةِ .فالشخصِ
سيقل ِدافع ِاهتمامه ِبالمال ِإذا ِشاركه ِغيره ِفي ِمشروعه ِأو ِتجارتهِ،
بخالفِماِلوِكانِخاصِاِبهِفإنهِسيزيدِدافعِاإلنتاجيةِوالعطاءِعندهِ .
ِ–ِ3المسؤولياتِعلىِعاتقِالمضاربِأعظمِمنِالمسؤولياتِعلىِعاتقِ
المتمولِ،
المدينِ .فحقوق ِالمقرض ِأو ِالبائع ِتنقطع ِفيما ِدفعه ِإلى ِ
ِّ
المتمول ِحرِا ِفي ِالتصرف ِفيه ِلمصلحة ِنفسه ِدون ِتلكِ
ويصبح ِ
ِّ
الضوابطِالتيِتثقلِكاهلِالمضاربِ .
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نِ ،فإنِ
ِ –4إذاِكانِفسادِ ِالذممِواألخالقِيؤديِإلىِعدمِالوفاءِبالديو ِ
تأثيرهِعلىِالتالعبِفيِعقودِالمشاركاتِوالمضارباتِسيكونِأبلغِ .
رابعاِ:إنِهذهِالمفاسدِ–لوِسِ ِِّلمِبأنهاِمفسدة–ِملغاةِِشرعِاِ.وبيانِذلكِ
أنِالرباِنزلِتحريمهِفيِمجتمعِالنبيِصليِاللهِعليهِوسلمِ،ومعِذلكِلمِيأمرِ
صليِاللهِعليهِوسلمِبإلغاءِالمدايناتِالتجاريةِ ،ولمِيؤثرِعنهِأنهِأمرِالناسِ
بالمشاركةِبدالِِمنهاِ،معِحرصهِصليِاللهِعليهِوسلمِعلىِسدِالذرائعِوإبطالِ
الحيلِالموصلةِللمحرماتِالشرعيةِ ،وغيرِذلكِمنِاألدلةِالتيِتدلِعلىِإباحةِ
المدايناتِ .
نِالالزمِ .
سادساِ:حكمةِاإلحسا ِ
 -1بيانِحكمةِاإلحسانِالالزم.
أ -شرحِحكمةِاإلحسانِالالزمِ .
هذه ِالحكمة ِتجعل ِالمقصدِ ِمن ِتحريم ِالربا ِكونه ِإحسانِا ِالزمِا ِأوجبتهِ
الشريعةِرفقِاِبحالِالمدينِالمعسرِ،ورفعِاِللضررِالواقعِعليه؛ِألنِالزيادةِعليهِ
ِوعدم ِالقدرة ِعلى ِالوفاء ِظلمِ ِله ِباستغالل ِحاجتهِ
ِ
وهو ِفي ِحال ِاإلعسار
ومسكنتهِ.ويِلحظِفيِهذهِالحكمةِأنهاِتنحىِمنحىِِأخالقيِاِفيِتقريرهاِلحكمةِ
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تشريعِالرباِ .
مِ ِ:
نطاقِحكمةِاإلحسانِالالز ِ
اختلفتِعباراتِمقرريِالحكمةِفيِبيانِنطاقهاِ :
ِ–ِ1فبعضِالعباراتِتقررِهذهِالحكمةِفيِرباِزدنيِأنظركِ .
ِ –ِ 2وبعض ِالعبارات ِتقررها ِفي ِربا ِزدني ِأنظركِ ،وربا ِالقروضِ ،ورباِ
البيوعِنوعِالنسيئةِمنهِ،وتِخرجِمنِهذاِالنطاقِرباِالفضلِ .
ِ–ِ3وبعضِالعباراتِتقررهاِفيِرباِزدنيِأنظركِ.ورباِالقروضِورباِالبيوعِ
النسيئةِ،باإلضافةِإلىِرباِالفضلِكذلكِ ِ.
ب-

مقرروِحكمةِاإلحسانِالالزمِ .

أبرزِمنِقررِهذهِالحكمةِبظهورِووضوحِ:ابنِتيميةِ(تِِ)728فيِعددِمنِ
ى ِابنِتيميةِ،
كتبهِمنها(ِ:كتابِ :بيانِالدليلِعلىِبطالنِالتحليلِ،مجموعِفتاو ِ
كتابِ:تفسيرِآياتِأشكلتِ ،)...وابنِالقيمِ(تِِ )751وأهمِكتبهِالتيِقررِفيهاِ
هذه ِالحكمة(ِ :كتابِ :إغاثة ِاللهفانِ ،كتابِ :إعالم ِالموقعين)ِ ،والذي ِيظهر ِأنِ
نطاق ِالحكمة ِعند ِالشيخين ِابن ِتيمية ِوابن ِالقيم ِهو ِربا ِالنسيئة ِكله ِ(والذيِ
يشملِعندهماِ :رباِزدنيِأنظركِ ،ورباِالقروضِ ،ورباِالبيوعِالنسيئة) ِدونِرباِ
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الفضلِ .
ج -أدلةِحكمةِاإلحسانِالالزمِ .
منِأبرزِماِاستدلِبهِابنِتيميةِوتلميذهِابنِالقيمِعلىِهذهِالحكمةِماِ
يأتيِ ِ:
ِ–ِ1اآلياتِالدالةِعلىِالمقابلةِبينِالرباِوالصدقةِ .
ِ –ِ 2سياق ِآيات ِالرباِفيِسورةِالبقرةِ .حيث ِذكرتِالصدقةِثم ِالرباِ ،ثمِ
البيعِفهذاِيعدِمحسنِاِ،والثانيِظالمِاِ،واألخيرِعادالِِ .
ِ–ِ3ماِيِشاهدِمنِضررِقلبِالدينِعلىِالمعسرينِوالمحتاجينِوكيفِيبدأِ
الدِينِصغيرِاِماِيلبثِأنِيزيدِويكبرِ،والِحيلةِلهِفيِإيقافِزيادتهِودفعهِ .
هذهِالمصلحةِمصلحة ِمعهودةِِفيِالشرعِ،فهيِمنِجنسِالصدقةِ
ِ
ِ –ِ 4
الواجبةِكالزكاةِ ،أوِاإلكرامِالواجبِ ،أوِالنفقةِالواجبةِ ،أوِالعطيةِالواجبةِ،
وغيرِذلكِ .
د -فقهِحكمةِاإلحسانِالالزمِ .
بماِأنِالشيخِابنِتيميةِيقررِأنِحكمةِتحريمِرباِالنسيئةِهيِرفعِالظلمِ
والضررِعنِالمحتاجِ،وعدمِإثقالِكاهلهِبزياداتِترهقهِ،فإنهِسينظرِإلىِالحيلِ
ِ
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متسقةِمعِهذهِالحكمةِ،ويمكنِاستجالءِأراءهِالتيِانبثقتِعنِ
ِ
علىِالرباِنظرةِِ
هذهِالحكمة(ِ،وأراءِتلميذهِابنِالقيم)ِ،منِخاللِ ِ:
أوالِِ:الموقفِمنِحيلِالزيادةِعلىِالمدينِعندِحلولِاألجلِ .
ثانياِ:الموقفِمنِحيلِالزيادةِفيِرباِالقروضِورباِالبيوعِ،كصورةِالعينةِ
ِ
والتورقِ .
ثالثاِ:الموقفِمنِضمِبيعةِغيرِمقصودةِلقرضِ .
ِ
ويمكنِمالحظةِالتالي ِِ :
أوالِ :يطرد ِابن ِالقيم ِمع ِشيخه ِفي ِمسائل ِالحيلِ ،وإن ِكان ِلم ِيذكرِ
لنفسهِرأيِاِخاصِاِفيِمسألةِالتورقِ،بلِحكىِرأيِشيخهِابنِتيميةِ .
ثانياِ :قرر ِابن ِتيمية ِوتلميذه ِأن ِالحيل ِالربوية ِأعظم ِفسادِا ِمن ِالرباِ
المباشرِ .فتغييرِصورِالمحرماتِوأسمائهاِمعِبقاءِمقاصدهاِوحقائقهاِزيادةِ
فيِالمفسدةِالتيِحرمتِألجلهاِ،معِتضمنهِلمخادعةِاللهِورسولهِ،ونسبةِ
المكرِوالخداعِوالغشِوالنفاقِإلىِشرعهِودينهِ،وأنهِيحرمِالشيءِلمفسدةِ
ويبيحهِألعظمِمنهاِ ِ.
 -2نقدِحكمةِاإلحسانِالالزمِ .
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هذهِالحكمةِ–فيِالجملة–ِمنِأسلمِالحِكمِالواردةِفيِبيانِحكمةِتحريمِ
ِمقتبسة ِمن ِسياق ِالقرآن ِالكريم ِومن ِاألمور ِالمشاهدةِ
ِ
الرباِ ،فإنها
المحسوسةِالتيِيعقلهاِكلِأحدِمنِالناسِ،وإنِكانتِالِتخلوِمنِنقدِوإشكالِ
ِ
فيِبعضِالقضاياِ،منِوجهةِنظرِالبحثِ .
م ِِ .
أوالِ ِِ:مميزاتِحكمةِاإلحسانِالالز ِ
أِ–ِاالتجاهِنحوِالناحيةِاألخالقيةِفيِتفسيرِحكمةِتحريمِالرباِ .
بِ–ِاالعتمادِعلىِفهمِسياقِاآلياتِالواردةِفيِالرباِ .
جِ–ِسهولةِالحكمةِووضوحهاِ .
ثانياِ:مناقشةِنطاقِحكمةِاإلحسانِالالزم ِِ .
ك ِدون ِغيره ِمنِ
الذي ِيظهر ِأن ِهذه ِالحكمة ِتنطبق ِعلى ِربا ِزدني ِأنظر ِ
أنواعِالرباِ .فالِيظهرِظلم ِوالِضرر ِعلىِالمتعاملِبصورةِرباِالفضلِ،أوِرباِ
منِأدلةِدخولهاِفيِنطاقِالحكمةِماِيأتيِ :
النسيئةِ،أوِرباِالقرضِ.و ِ
وكلِطريقِيِلزِمِفيهِالمدينِِالمعسرِِ
ِ-1أنِالشريعةِحرمتِزدنيِأنظركَِّ ِ،
بالزيادةِ.وهذاِظاهرِمنِوجوبِإنظارِالمعسرِفيِآياتِالرباِ ِ.
ِ -2يظهر ِمن ِخالل ِآية ِاإلنظارِ ،وهي ِقوله ِتعالى{ِ :وإن ِكان ِذو ِعسرةِ
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ن}ِ[البقرةِ .]280ِ:أنِ
فنظرة ِإلىِميسرة ِوأن ِتص َّدقواِخير ِلكم ِإن ِكنتم ِتعلمو ِ
اإلحسانِجِعلِعلىِمرتبتينِ:فاألولىِهيِاإلحسانِالالزمِوهوِاإلنظارِمجاناِ،
أيِ:منعِرباِزدنيِأنظركِ،والثانيةِهيِاإلحسانِالمستحبِوهيِالصدقةِعلىِ
المدينِ،وذلكِبإعفائهِمنِالدينِأوِبعضهِ .
ِ -3هذه ِاآلية ِظاهرة ِفي ِكونها ِفيِ :ربا ِزدني ِأنظرك ِفقط ِدونِغيرهِ،
وهيِاآليةِالتيِوصفتِالرباِبالظلمِ .
كِظلماِبينماِرباِالقروضِ
ِالفروقِالتيِاستدعتِأنِيكونِرباِزدنيِأنظر ِليسِكذلك ِِ :
ِ-1منِالفروقِالشرعيةِ:أنِاإلحسانِواجبِباإلنظارِفيِصورةِ:رباِزدنيِ
أنظركِ،وأماِاإلحسانِبابتداءِالقرضِفليسِبواجبِفيِصورةِرباِالقروضِ .
ِ –ِ 2منِالفروقِالعقليةِ :أنِاإلقراضِهوِابتداءِعالقةِ ،والِيمكنِإيجابِ
اإلقراضِعلىِكلِمنِطلبِقرضاِ،والِتتمِحياةِالناسِبوجوبِإقراضِكلِمنِ
ِ
طلبِقرضاِ ،بلِتفسدِمعايشهمِ ،والِيمكنِالتفريقِبينِالمحتاجِوغيرهِفيِ
ِ
ِفكل ِسيزعم ِالحاجة ِويدلل ِلهاِ .وهذا ِبخالفِ
ِ
وجوب ِإقراض ِطالبي ِالقرض
اإلنظار ِفإن ِثمت ِعالقة ِقائمة ِمن ِقبلِ ،والمعرفة ِقائمةِ ،واإلحسان ِيتعلقِ
بهذه ِالعالقة ِالقائمة ِبين ِالدائن ِوالمدينِ ،فيصلح ِأنِيتعين ِفي ِحق ِالدائنِ
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وجوبِاإلحسانِعلىِمدينهِباإلنظارِ ،بخالفِابتداءِالعالقةِاإلقراضيةِفعلىِ
منِيتعينِوجوبِاإلحسانِبالقرضِابتداء؟ِ!ِ ِ
ِ –ِ 3منِالفروقِالشرعيةِ :أنِالشريعةِأباحتِلمنِلمِيرغبِباإلقراضِأنِ
يبيعِباألجلِ،فالِيصحِأنِيقالِ:إنِإقراضهِالفقيرِبفائدةِلألجلِظلمِِ،بينماِبيعهِ
سلعةِعليهِبفائدةِلألجلِليسِبظلمِ ِ.
والشأنِأنِالزيادةِعليهِفيِمقابلةِاألجلِفيِالمعاملتينِزيادةِ ِواحدةِ،
والمدين ِشخصِ ِواحدِ ،والدائن ِشخصِ ِواحدِ .بينما ِفي ِصورةِ :ربا ِزدنيِ
أنظركِ،فإنِالشريعةِحرمتِعلىِالدائنِالزيادةِعلىِالمدينِالمعسرِسواءِكانِ
بصورةِإقراضِبزيادةِأوِتأجيلِبزيادةِأوِبيعِبزيادةِ،وأوجبتِإنظارهِمجانِا{ِ،وإنِ
كانِذوِعسرةِفنظرةِإلىِميسرة}ِ[ِالبقرةِ ]280ِ:
م ِِ .
ثالثاِ:مناقشةِشرحِوبيانِحكمةِاإلحسانِالالز ِ
األصلِأنِيستحقِالدائنِالذيِأنظرِمدينهِزيادةِِمقابلِاإلنظارِ،كماِأباحتِ
الشريعة ِقيمة ِالزمن ِفي ِالبيوع ِاآلجلة ِوالسلم ِوغيرهاِ ،وكما ِهو ِمقتضىِ
ِالشريعة ِفي ِصورة ِربا ِزدني ِأنظركِ ،وجعلتهِ
ِ
العقل ِوالعرفِ ،ولكن ِمنعته
ظلمِا؛ِلكونِالمدينِمعسرِاِ،والمعسرِقدِاحتفِبهِمنِالقرائنِوالظروفِفيِ
واإلحسانِعليهِباإلنظارِواجبِاِ .
ِ
تلكِالصورةِماِيجعلِالزيادةِعليهِظلمِاِ،
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 الذيِيقررهِالبحثِأنِحكمة ِاإلحسانِالالزمِالِتتحققِفيِكلِصور ِرباِزدنيِأنظركِ،بلِهيِفيِصورةِ"رباِزدنيِأنظركِعلىِالمعسرِفقط"ِ.
وأماِرباِزدنيِأنظرك ِعلىِالموسرِفمعِأنهِمحرمِ ِإالِأنهِالِتتحققِفيهِ
حكمةِالظلمِ .
 يمكنِتنقيحِهذهِالحكمةِلتكونِكاآلتيِ :حكمةِتحريمِ :رباِزدنيِأنظركِ.وبهذاِيمكنِ
ِ
هيِمنعِظلمِالمدينِالمعسرِ،وإلزامِالدائنِباإلحسانِعليهِ.
القولِبأنِهذهِالحكمةِلهاِثالثةِمرتكزاتِ ِ:
إحسانِأخالقيِ .
ِ
أنِهذهِالحكمةِ
ِ
أوالِِ:
ثانيِاِ:أنهاِفيِرباِزدنيِأنظركِ،وليستِفيِغيرهِمنِأنواعِالرباِ .
ثالثِاِ:أنهاِفيِحالِالمدينِالمعسرِ،وليستِفيِحالِالمدينِالموسرِ .
 تمثلتِحكمةِاإلحسانِالالزمِ(بمرتكزاتهاِالثالثة)ِبشكلِحكمِفقهيِ،هوِ:وجوبِإنظارِالمعسرِعندِحلولِالدينِمجانِاِإلىِميسرتهِ .
َِّ
 الفرقِبينِالموسرِوالمعسرِفيِأحكامِ :رباِزدنيِأنظركِِ ،أنِالمعسرِوهذاِحق ِشرعيِلهِالِيأثمِبهِوالِيجوزِ
ِ
يجبِإنظارهِمجانِا ِإلىِميسرةِ ،
مضايقته ِألجلهِ ،وأما ِالموسر ِفال ِيجب ِإنظاره ِوتجوز ِمطالبته ِبالوفاءِ
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والشكوىِعليهِحتىِيوفيِ،وهوِآثمِِبمماطلتهِ .
منعِالزيادةِعلىِالمدينِحق ِللهِتعالىِ ،والِيملكِالمدينِالتنازلِعنهِ،
ِ
وليسِملكاِلهِ .
ِ
 منعِالزيادةِالمشروطةِوإباحةِغيرِالمشروطةِفيِ"زدنيِأنظرك"ِمماِيؤكد ِالمنحى ِاألخالقي ِلحكمة ِتحريم ِربا ِزدني ِأنظركِ ،ويؤكد ِترجيحهِ
علىِغيرهِمنِالحكمِاالقتصاديةِوغيرهاِفيِتفسيرِحكمةِالتحريمِ .
ِ
رابعاِ:مناقشةِفقهِحكمةِاإلحسانِالالزم ِِ .
وإذِقدِترجحِتضييقِنطاقِحكمةِاإلحسانِالالزمِليكونِمنطبقِا ِعلىِرباِ
زدنيِأنظركِفقطِ،فالِتكونِمسألةِالعينةِوالتورقِداخلتينِفيِنطاقِمقصدِ
اإلحسانِالالزمِ،ألنهماِحيلةِعلىِرباِالقروضِورباِالنسيئةِفيِالبيوعِ،ويبقىِ
تحريمِالحيلِالتيِعلىِ:رباِزدنيِأنظركِعلىِحالهِ،فكلِمعاملةِأفضتِلظلمِ
المدينِبالزيادةِعليهِفهيِمحرمةِ،وإنِتسمتِباسمِالبيعِأوِاإلجارةِأوِغيرهماِ .
ِ
ِ
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نِالمقربِ .
سابعاِ:حكمةِاإلحسا ِ
 -1بيانِحكمةِاإلحسانِالمقرب.
أ -شرحِحكمةِاإلحسانِالمقربِ .
يجعلِالحكمة ِمنِتحريمِبعضِصورِالرباِاإللزامِباإلحسانِ
ِ
هذاِالمقصدِ ِ
فيِالطريقِالسهلِللتداينِبينِالناسِبثِاِلإلحسانِوتعزيزِاِلنشرهِ .
ومفهومِهذهِالحكمة ِأنِالفائدةِالمحرمةِالتيِتقابلِاألجلِفيِقرضِ
النقودِبالنقودِابتداءِالِتِعدِِمنِقبيلِالظلمِ،والِحرمتهاِالشريعةِألجلِالضررِ،
وال ِألجل ِأكل ِالمال ِبالباطلِ ،بداللة ِأن ِالشريعة ِأقرت ِهذه ِالزيادة ِفي ِبيعِ
السلعة ِباألجلِ ،وإنما ِحرمت ِالشريعة ِالزيادة ِفي ِالقرض ِالنقدي ِتدعيمِاِ
لإلحسانِونشرِاِله؛ِألنِالزيادةِفيِالقرضِالنقديِلوِجازتِألوشكِاإلحسانِ
أنِيِهجرِ،والمعروفِأنِيِمنعِويِفنىِ .
-

مِ)ِ
بِ) ِوحكمةِِ(اإلحسانِالالز ِ
الفروقِبينِهذهِالحكمةِِ(اإلحسانِالمقر ِ
ماِيأتي ِِ :

أنِحكمةِاإلحسانِالالزمِتقتضيِسد ِكلِطريقِيِسلكِللربحِ ،بحيثِ
َِّ
ِ –ِ 1
الِيبقىِإالِاإلحسانِطريقِاِ ،بخالفِحكمةِاإلحسانِالمقربِفإنهاِسدتِالربحِ
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منِالطريقِالسهلِالمسلوكِبينِالناسِ،ولكنهاِلمِتسدِِكلِطريقِللربحِ،فلوِ
أرادِالربحِمنِالطريقِاألبعدِفلهِذلكِ .
ِ–ِ2بناءِعلىِالفرقِالسابقِ،فإنِحكمةِاإلحسانِالالزمِتناسبِ:رباِزدنيِ
أنظركِ ،وأما ِحكمة ِاإلحسان ِالمقرب ِفتناسب ِتحريم ِربا ِالقروض ِوربا ِالبيوعِ
النسيئةِ .
محضاِ ،وإنماِمنِالمناسبِ
ِ
ليسِالفرقِالسابقِفرقا ِشرعيِا ِتعبديِا ِ
ِ
ِ –ِ 3
فيِالعقلِوالفطرةِومصالحِالناسِأالِِيكونِاإلحسانِالزمِاِوواجبِاِفيِابتداءِ
لذلكِفاإلحسان ِواجبِِ
ِ
القرضِ ،وإالِلفسدتِمعايشِالناس ِكماِسبقِبيانهِ ،
ابتداءِفيِالطريقِالسهلِدونِالطريقِاألبعدِ.ولكنِمنِالمناسبِعقالِِوفطرةِِ
اإللزامِباإلحسانِفيِصورةِزدنيِأنظركِ .
ِنطاقِحكمةِاإلحسانِالمقرب ِِ.يظهرِمماِسبقِأنِنطاقِحكمةِاإلحسانِالمقربِ،تناسبِ ِ:
ِ–ِ1مقصدِتحريمِرباِالقرضِفيِالنقودِوماِيكثرِتداينهِبينِالناسِ .
 ِ –ِ 2مقصد ِتحريم ِربا ِالبيوع ِالنسيئة ِعند ِمن ِيعلل ِالذهب ِوالفضةِ
بالنقدية ِالمتعدية ِإلى ِكل ِما ِجرى ِنقدِا ِ(مطلق ِالثمنية)ِ ،ويعلل ِاألصنافِ
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األربعةِبالطعامِأوِالقوتِ .والِتناسبِالقولِبتعليلِاألصنافِالستةِبالكيلِ
والوزنِ .
ب-

مقرروِحكمةِاإلحسانِالمقربِ .

ممن ِيقرر ِمعنى ِكون ِالربا ِيسد ِباب ِاإلحسان ِعمومِاِ ،ابن ِتيمية ِوابنِ
القيمِ ،ويعدِأثرِجعفرِالصادقِ(ِ )148ِ –ِ 80لماِسئلِ :لمِحرمِاللهِالرباِ ،فقالِ:
(لئالِيتمانعِالناسِالمعروف)ِ،منِأهمِاألقوالِواآلثارِالتيِتسندِهذهِالحكمةِ .
ِ
ج -أدلةِحكمةِاإلحسانِالمقربِ .
منِأبرزِماِيمكنِاالستداللِبهِلهذهِالحكمةِ،ماِيأتيِ :
أنِهذهِالحكمةِمتسقةِمعِالسياقِالقرآنيِفيِتقريرِاإلحسانِفيِ
ِ
ِ –ِ 1
تحريمِالرباِ .
ِ –ِ 2ماِيِشاهدِفيِالبالدِوالمجتمعاتِالتيِاستباحتِرباِالقروضِمنِ
امتناعِالناسِعنِالمعروفِوقلتهِوضعفهِ،وماِيِشاهدِفيِالبالدِوالمجتمعاتِ
التيِاستمسكتِبتحريمهِمنِبقاءِالمعروفِواإلحسانِ .
ِ–ِ3مصلحةِاإلحسانِوتقريبِطرقهِمصلحةِِمعهودةِِفيِالشرعِ .
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د -فقهِحكمةِاإلحسانِالمقربِ .
ِقائمة ِعلى ِمبدأ ِإمكانِالربح ِبال ِغضاضة ِابتداءِ ِمن ِبعضِ
ِ
هذه ِالحكمة
الطرق ِالبعيدة ِغير ِالمسلوكةِ .ويمكن ِفي ِضوءها ِمناقشة ِبعض ِالمسائلِ،
مثلِ ِ:
 -1الموقفِمنِالتورقِ :التورقِالمرادِبالحديثِهناِهوِالتورقِالذيِيقعِ
بديالِ ِعنِالقرض ِبفائدة ِابتداءِِ ،وقد ِقالِبجوازهِجمهور ِأهل ِالعلمِ،
وهذاِالقولِيتسقِويتناسبِمعِحكمةِاإلحسانِللطريقِالسهلِ،فإنِ
المتعاقدِينِقدِاختاراِطريقِالربحِالطويلِولمِيسلكاِطريقِاإلحسانِ
القريبِ .
ِ –ِ 2الموقف ِمن ِالعينة ِالثنائية ِوالثالثي ِةِ :العينة ِالثنائية ِوالثالثية ِهيِ
عدوانِعلىِالطريقِالسهلِالذيِأرادتِالشريعةِأالِِيِسلكِإالِإحسانِاِ،وبالتاليِ
ِ
فإنِالعينةِمنِالحيلِالمحرمةِوفقِاِلهذهِالحكمةِ .
وقد ِيكون ِضابط ِالطريق ِالسهل ِالذي ِيلزم ِفيه ِاإلحسان ِهو ِما ِكانتِ
تبة ِبينِالدائنِوالمدينِبشكلِكاملِ ،كصورةِالعينةِ
المعاملةِالتمويليةِفيهِمِرِ ِ
تبةِبينهماِوطرفِثالثِبشكلِكاملِ،كصورةِالعينةِالثالثيةِ .
الثنائيةِ،أوِمِرِ ِ
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وأماِضابطِالطريقِالطويلِفهوِماِاحتاجِلطرفِثالثِدونِترتيبِتامِمعِ
الدائنِ ِ.
 -2نقدِحكمةِاإلحسانِالمقربِ .
نِ ،والدوران ِحولِ
ِالحكم ِالمعززة ِلإلحسا ِ
هذه ِالحكمة ِتندرج ِفي ِجملة ِ
منِأسلمِالحكمِالواردةِفيِبيانِحكمةِتحريمِ
ِ
مفهومِاإلحسانِ–فيِالجملة–ِ
الرباِ،ألنهاِمقتبسةِمنِسياقِالقرآنِالكريمِومنِاألمورِالمشاهدةِالمحسوسةِ
التيِيعقلهاِكلِأحدِمنِالناسِ .
أوالِ:مميزاتِحكمةِاإلحسانِالمقرب ِِ .
أِ–ِاالتجاهِنحوِالناحيةِاألخالقيةِفيِتفسيرِحكمةِتحريمِالرباِ .
بِ–ِاالعتمادِعلىِفهمِسياقِاآلياتِالواردةِفيِالرباِ .
جِ–ِسهولةِالحكمةِووضوحهاِ .
ِ
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ثانيا ِِ:مناقشةِحكمةِاإلحسانِالمقرب ِِ ِ.
ِ
منِأهمِاالعتراضاتِالممكنةِعلىِهذهِالحكمةِ،ماِاعترضِبهِالشيخِابنِ
تيميةِعلىِمنِأباحِالتورقِبقولهِ"ِ:المعنىِالذيِألجلهِحرمِالرباِموجودِِفيهاِ
بعينهِمعِزيادةِالكلفةِبشراءِالسلعةِوبيعهاِوالخسارةِفيهاِ،فالشريعةِالِتحرمِ
الضررِاألدنىِوتبيحِماِهوِأعلىِمنه"ِ .
وللجوابِعنِهذاِاالعتراضِيمكنِأنِيقالِ :
ِ–ِ1عندِالتأملِفإنِهذاِاالعتراضِالِيتمِإالِعلىِمنِقررِبأنِرباِالقرضِ
حرمِلماِفيهِمنِالضررِعلىِالمحتاجِ.وحكمةِاإلحسانِالمقربِالِتقررِهذاِ،بلِ
ِِّ
تقررِبأنِرباِالقرضِحرمِألجلِماِفيهِمنِتقريبِلإلحسانِوتعزيزِلهِ،وتسهيلِ
ِِّ
لطريقهِ ،وتقريب ِلسلوكهِ ،وليس ِلكونه ِظلمِا ِأو ِضررِا ِعلى ِالمحتاجِ ،ألنِِ
الشريعة ِقد ِأباحت ِالمقدار ِنفسه ِمن ِالضرر ِعلى ِالمحتاج ِفي ِمعاملة ِالبيعِ
ألجلِِومعاملةِالسلمِ .
 ِ –ِ 2إلزامِمنِمنعِالتورقِبمنعِالبيعِاآلجلِالذيِيزيدِفيهِالثمنِمقابلِ
فإنهِمشتملِعلىِالقدرِنفسهِمنِالضررِعلىِالمحتاجِ .
ِ
األجلِ،
ن ِالمقرب ِمتناسقةِ ِمع ِحكمة ِاإلحسانِ
وبهذا ِيظهر ِأن ِحكمة ِاإلحسا ِ
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متممة ِلهاِ ،وكل ِمن ِالحكمتين ِيصب ِفي ِحكمة ِواحدة ِهي ِحكمةِ
ِ
الالزمِ ،
اإلحسانِعمومِاِ ،ومنعِاإلضرارِبالمحتاجينِإالِأنِحكمةِاإلحسانِالالزمِمنعتِ
اإلضرار ِالمباشرِ ،وحكمة ِاإلحسان ِالمقرب ِمنعت ِانتشار ِالجشعِ ،وعززتِ
اإلحسانِويسِرتِسبيلهِ ِ.
فالحكمتان ِقرينتان ِمتممان ِلبعضهماِ ،تتعلق ِاألولى ِمنهما ِ(حكمةِ
اإلحسانِالالزم) ِبرباِزدنيِأنظركِ ،وهوِالذيِوصفهِالقرآنِبالظلمِ ،وتتعلقِ
األخرىِمنهماِ(حكمةِاإلحسانِالمقرب)ِبرباِالقرضِالنقديِورباِالبيوعِالنسيئةِ،
وهوِماِجاءِوصفهِفيِالسنةِبقولهِصليِاللهِعليهِوسلم"ِ:الِتبيعواِالدرهمِ
بالدرهمينِفإنيِأخافِعليكمِالرماء"ِ.واللهِأعلمِ .
ِ
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خاتمة ِ
 -1عرضِالنظرياتِالمقاصديةِبطريقةِتاريخيةِ .
أقدمهاِنظريةِاإلحسانِ،ثمِنظريةِاإلجراءاتِالتشريفيةِ،ثمِنظريةِجهالةِ
الحكمةِ ،ثم ِنظرية ِمخالفة ِالخلقةِ ،ثم ِنظرية ِاستقرار ِاألثمانِ ،نظرية ِكفاءةِ
التوزيعِ .
 -2عرضِاالتجاهاتِالعامةِللنظرياتِالمقاصديةِ .
أ-

يِ :ويندرج ِتحته ِ(نظرية ِاستقرار ِالنقدينِ ،نظريةِ
االتجاه ِاالقتصاد ِ

كفاءةِالتوزيع)ِ .
ب -اتجاه ِيدور ِحول ِالتركيز ِعلى ِخلقة ِالنقود ِوالطعامِ :ويندرج ِتحتهِ
(نظريةِاإلجراءاتِالتشريفيةِ،نظريةِمخالفةِالخلقة)
ج -اتجاهِالتوقفِ:ويندرجِتحتهِنظريةِجهالةِالحكمةِ .
د-

االتجاه ِاألخالقيِ :ويندرج ِتحته ِ(حكمة ِاإلحسان ِالالزمِ ،حكمةِ

اإلحسانِالمقرب)ِ .
 ِهذا ِالكتابِيميل ِإلى ِالقول ِبأن ِاالتجاه ِاألخالقي ِفي ِتفسير ِحكمةِتحريمِالرباِهوِأقربِاالتجاهاتِوأصحهاِ،وذلكِلعدةِأدلةِ ِ:
ِ–ِ1مقابلةِالقرآنِالكريمِبينِالرباِوالصدقةِ .
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ِ –ِ 2بشاعة ِالربا ِفي ِالنفوسِ ،سواء ِكان ِذلك ِفي ِالجاهلية ِأو ِفيِ
اإلسالمِ .
ومن ِالمعلوم ِأن ِالنظريات ِاالقتصادية ِفي ِتفسير ِالرباِ ،ونظرياتِ
الخلقةِ ،والتوقفِ ،ال ِتطبع ِفي ِالقلوب ِبشاعة ِالرباِ ،وال ِتِظهر ِقبحه ِفيِ
النفوسِ .
ِ –ِ 3بيانِاالتجاهِاألخالقيِلمفاسدِتظهرِعلىِمستوىِالمعاملةِوعلىِ
مستوىِاألمةِ .
 -3موقفِالنظرياتِمنِالتحايلِعلىِالرباِ .
ال ِشك ِأن ِأحد ِأسباب ِاالختالف ِالمهمة ِفي ِمسألة ِوصف ِالمعاملةِ
فإنِلتحريرِمقصدِالتحريمِ
بالحيلةِأوِعدمِالحيلةِهيِمسألةِمقصدِتحريمِالرباِ ِ،
أثرِا ِمهمِا ِفي ِتعيين ِطريق ِالحيلة ِالمحرمة ِعلى ِالرباِ ،وطريق ِالمخرج ِالمباحِ
والمشروعِمنِالرباِ .
ِ
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فهرسِالمحتويات
تعريفِموجزِباإلصداِرِِ 1ِ -------------------------------------------------------------
تمهي ِدِِ 3ِ -------------------------------------------------------------------------------
النظرياتِالمقاصديةِفيِتحريمِالربِا ِِ 4ِ --------------------------------------------
أوالِ:القولِبجهالةِالحكم ِة ِِ 4ِ --------------------------------------------------------
ِ-1بيانِقولِجهالةِالحكمةِِ 4ِ--------------------------------------------------------
ِ-2نقدِقولِجهالةِالحكمةِِ 9ِ---------------------------------------------------------
نِِ 10ِ------------------------------------------------------
ثانياِ:حكمةِاستقرارِاألثما ِ
ِ-1بيانِحكمةِاستقرارِاألثمانِِ 10ِ---------------------------------------------------
ِ-2نقدِحكمةِاستقرارِاألثمانِِ 12ِ----------------------------------------------------
ثالثاِ:حكمةِاإلجراءاتِالتشريفي ِةِِ 14ِ-------------------------------------------------
ِ-1بيانِحكمةِاإلجراءاتِالتشريفيةِِ 14ِ----------------------------------------------
ِ-2نقدِحكمةِاإلجراءاتِالتشريفيةِِ 15ِ----------------------------------------------
رابعاِ:حكمةِمخالفةِالخلق ِةِِ 17ِ-------------------------------------------------------
ِ-1بيانِحكمةِمخالفةِالخلقةِِ 17ِ-----------------------------------------------------
ِ-2نقدِحكمةِمخالفةِالخلقة ِِ 21ِ-----------------------------------------------------
عِِ 23ِ------------------------------------------------------
خامساِ:حكمةِكفاءةِالتوزي ِ
ِ-1بيانِحكمةِكفاءةِالتوزيع ِِ 23ِ------------------------------------------------------
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ِ-2نقدِحكمةِكفاءةِالتوزيعِِ 29ِ-------------------------------------------------------
مِِ 33ِ---------------------------------------------------
سادساِ:حكمةِاإلحسانِالالز ِ
ِ-1بيانِحكمةِاإلحسانِالالزمِِ 33ِ----------------------------------------------------
ِ-2نقدِحكمةِاإلحسانِالالزمِِ 36ِ----------------------------------------------------
بِِ 42ِ--------------------------------------------------
سابعاِ:حكمةِاإلحسانِالمقر ِ
ِ-1بيانِحكمةِاإلحسانِالمقربِِ 42ِ--------------------------------------------------
ِ-2نقدِحكمةِاإلحسانِالمقربِِ 46ِ--------------------------------------------------
خاتمةِِ 49ِ-------------------------------------------------------------------------------

ِ
والحمدِللهِربِالعالمين ِ
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