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ِكمِالربويةالحِ 

ِ"دراسةِنقديةِألهمِماِقيلِفيِحكمةِتحريمِالربا"

ِ

ِالِيسيرِبتصرفِاإلصدارِعنِلممجِتصورِإعطاءِهوِالملخصِهذاِمنِالغرض

ِالمؤلف.ِعبارةِعنِبالضرورةِيعبرِوالِالكتاب،ِإلىِالرجوعِعنِيغني

ِتعريفِموجزِباإلصدار

(ِضمنِسلسلةِإصداراتِالمجموعة16ِ)أصلِهذاِالملخصِهوِاإلصدارِرقمِ

ِالشرعية.

ِ.د.ِمنصورِبنِعبدِالرحمنِالغامديِالمؤلف:

ِالكتِِ:تهأهميوِِالكتاب ِأهمية ِلاتأتي ِتناوله ِالتشريعِِحِ بِفي المتعلقةِبمسألةِكم

منِخاللِتتبعِِنقديةِ ِيهدفِلدراسةِحكمةِتحريمِالرباِدراسةِ ِهوفِ،الربا

بينِِِأقوالِالعلماءِوالمفكرينِوتحليلهاِومعرفةِآثارهاِونقدها،ِوالمقابلةِ 

ِ.هذهِاآلراءِوالموازنةِبينها

اِِِِ،وسبعةِفصول،ِِتمهيدعلىِِِِكتابالاشتملِِ عنِوخاتمة،ِأماِالتمهيدِفكانِبيان 

لكلِحكمةِمنِ،ِثمِسبعةِفصولِوقدِعقدِالكتابِمنهجِالكتابِوطريقته

ِهماِ ِرئيسين، ِمحورين ِخالل ِمن ِلدراستها، ِمستقال  ِفصال  ِالربا حكم

ِالوصفي،ِِاألول:مبحثانِفيِكلِفصل:ِِ ِالحكمة".ِِِالمبحث وعنوانهِ"بيان
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وهوِوصفِهذهِالحكمةِعندِالقائلينِبها،ِببيانِشرحهاِوتفسيرهاِثمِأبرزِ

ِالتاريخي،ِثمِأدلتها،ِوفقههاالقائلينِبها،ِوتطورهاِوم الثاني:ِِِ.سارها

ِالنقدي، ِِالمبحث ِالحكمة". ِ"نقد ِوعنوانه ِعليها،ِويكون ِالمآخذ ببيان

اِِتها،واإلشكاالتِوأجوب ِالحكمةِملخص  ثمِبيانِموقفِالكتابِمنِهذه

النظرياتِالمقاصديةِبطريقةِالكاتبِِعرضِفيهاِِِِوخاتمةِِفيِآخرِالمبحث.

مةِللنظرياتِالمقاصدية،ِمعِالموازنةِبينِهذهِتاريخية،ِواالتجاهاتِالعا

االتجاهاتِوبيانِاالتجاهِالذيِيميلِإليهِالكتاب،ِوموقفِهذهِالنظرياتِ

ِمنِالتحايلِعلىِالربا.

ِ

ِوالحمدِللهِربِالعالميِن

ِ  
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ِتمهيدِ

ِالتشريععلمِحِ  - ِب-ِِكم ِالشريعةالمسمى ِالنافعةِللعبدِِِ-مقاصد ِالعلوم من

كمِفيِتقربهِإلىِاللهِ كمةِالعبادة،ِويحاذرِح  وسيرهِإليه،ِإذِبهِيراعيِح 

كمه.  المنهيات،ِويلتزمِأمرِاللهِونهيهِدونِتحيلِعلىِمقاصدهِوح 

ِلعظيمِخطرهِ - ِتفقهِوتفهمِدقيق، ِإلى ِيحتاج ِبهاِمما ِيتعلق ِالرباِوما أبواب

ا. ،ِولدقةِإشكالهِثاني   أوال 

 ِإلىِسببين:،ِاختالفِالناسِفيِحكمةِتحريمِالرباِومقصدهِيرجع -

ِِوأحكامهِالرباِتفسيرِفيِالمذاهبِاختالفِألول:ا ِِا.أساس 

ِ.مقاصدهاِعنِيتحدثوِنِالتيِالرباِأنواعِاختالفِالثاني:

اِللتصنيفِالموضوعي،ِتمِترتيبِالبحثِعلىِأنِيتمِتصنيفِالحِ  - كمِوفق 

كمِضمنِأنِيتكررِاسمِمنِقالِبحكمتينِمنِالحِ ِىِذلكانبنىِعلِقدو

ِمقرريِالحكمةِفيِكلِحكمةِقالِبها.

"فقهِالحكمة"ِالحديثِعنِاألحكامِالفقهيةِالمتناسبةِمعِالحكمةِـالمرادِب -

أوِأنهِِ"لهاِالحق ِ"عنِالحكمةِِكمِالفقهيِفرعِ بغضِالنظرِهلِهذاِالحِ 

ِبسا"ِِلحكمةلِِأصل ِ األحكامِالفقهيةِالمتناسبةِكماِأنِالحديثِعنِِ"،ِِلهاِِق 

كمةِالِيعني  .للحكمةِيقولِبهاِكلِمقررِ ِأِنِمعِالح 

كمةِيحتاجِإلىِالتمحيصِوالنقد،ِألنِالمجتهدِيحاولِ - أنِالحديثِعنِالح 
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ِالحِ ي ِاللهِألجلها ِالتيِشرع ِالحكمة ِالكتابِمنهجيةِتعرفِعلى ِاختار كم،ِوقد

ِنقدِالحكمةِالتيِلمِيثبتِدليلها.

ِديةِفيِتحريمِالرباالنظرياتِالمقاص

ِ ِ.جهالةِالحكمةبقولِالِ:أوال 

ِقولِجهالةِالحكمة.بيانِ -1

ِ.قولِجهالةِالحكمةشرحِ -أ

يصنفِعلماءِالشريعةِاألحكامِالشرعيةِمنِحيثِمعرفةِالحكمةِوجهالتهاِ

ِالحكمةِ:هماِ،إلىِصنفينِمنِحيثِالجملة وأحكامِمجهولةِِ،أحكامِمعقولة

ِالحكمة ،ِ ِيجب ِبنوعيها ِاألحكام ِتتضحِوكل ِلم ِوإن ِبها ِالعمل علىِالمسلم

ِلعقله ِإنِمِِ،حكمتها ِالشريعةالحِ ِِنإذ ِلجملة ِالعامة ِللمكلفِِِ:كم االبتالءِواالختبار

أمِالِيعبدهِإالِإذاِظهرتِالحكمةِِِ،هلِيعبدِاللهِسبحانهِولوِلمِتظهرِلهِالحكمة

ِ.لهواهِالِللهِسبحانهِافيكونِحينئذِعبدِ ِ؟فقط

ِ.ظاهرةِيدركهاِالعقلِِفيِتحريمِالرباِمصلحةِ مقرروِهذاِالقولِالِيرونِِِِ-

ِ.هوِتحريمِرباِالبيوعِبنوعيهِالفضلِوالنسيئةِنطاقِقولِجهالةِالحكمةِ-

ِ.حكمةالقولِبجهالةِالمقرروِ -ب

ِِ:أبرزِمنِقررِهذاِالقول
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فيِتحريمِالرباِِِأنهِالِتظهرِمناسبةِ ِِِ:خالصةِرأيهوِِ.(478تِِ)ِِالجوينيِِ–1ِِ

قتصرِفيهِعلىِتحريمِالرباِفيِالنقدينِيِ ِوبالتاليِفإن ِِ،فيِاألصنافِالستة

كونِلالِِِِ،ىِإلىِاألطعمةعدِ وأماِتحريمهِفيِاألصنافِاألربعةِفيِ ِ،موردِالنص

ِورودِالنصِبِهِ:إنماِألحدِدليلينِ،مِيشتملِعلىِوصفِمخيلِمناسبالطعِ 

ِالطعامِبالطعام)ِ:فيِحديث الِقياسِِ،أوِمنِبابِقياسِالشبهِ،(الِتبيعوا

ِكماِقررهِفيِكتابهِالبرهانِفيِأصولِالفقه.ِ.المناسبة

الجوينيِرأيِتعليلِالذهبِوالفضةِبالنقديةِالقاصرةِعليهماِمنِدِنقِ ِ-

وهوِذوِ-ِ:والثانيِ،كمفيِالحِ ِانِالعلةِالقاصرةِالِتثمرِمزيدِ أِ:األولِ،وجهين

ِ.أنِالتعليلِبالنقديةِالِإخالةِفيهِوالِمناسبةِ–العالقةِبموضوعِالبحث

ونقدِالتعليلِبالطعمِفيِاألصنافِاألربعةِاألخرىِبأنِالطعمِليسِِ-

ِ ِِمخيال  ِوسلم ِعليه ِالله ِصلي ِالنبي ِقول ِوأن ِالطعامِ)للتحريم ِتبيعوا ال

ِ...بالطعام بالطعمِماِلمِيقررِالمستدلِبالخبرِكونِالطعمِِ(ِالِيتضمنِتعليال 

ِ ِِا.مناسبِ ِمخيال 

أغلبِنصوصِالجوينيِتدلِعلىِأنِمستندهِفيِتعديةِالحكمِإلىِغيرِ-

ِِ،األصنافِالستةِالواردةِفيِالنصِهوِالتوقيفِوالنص ِأكما ِِانِلهِنصوص 
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يذكرِِبرهاِناإلبياريِشارحِالماِجعلِِووه–تدلِعلىِأنهِمنِقبيلِقياسِالشبهِ

ِ.تناقضِالجوينيِبينِهذينِاالحتمالين

ِِِالِيترتبِعلىِأيِ ِِ:فيِنظرِالجوينيِِ- ِمنِالطريقتينِاللتينِسلكهماِفرق 

والِتعدوِأنِتكونِِ،أوِمخالفةِلمذهبِالشافعيةِ،فيِتحديدِاألموالِالربوية

ِ.فيِاالستداللِلنتيجةِواحدةِمنهماِطريقةِ ِكل ِ

والِإخالةِفيِِأنهِالِتظهرِمناسبةِ ِ:خالصةِرأيِهوِ.(505تِ)ِالغزاليِ–2ِ

ِفيِاألصنافِالستة ِفيِِ،تحريمِالربا ِوتعديتها وأنِتعليلِاألصنافِالستة

ِ ِاألربعة ِِاليسِمبنيِ ِ–اجميعِ –المذاهب ِِ،المناسبة()علىِمسلك ِال وجدِتإذ

ِقررهِفيِِ.يمكنِبناءِالتعليلِعليهاِمناسبةِ  :ِشفاءِالغليلِفيِبيانِهكتابكما

ِ.مسالكِالتعليلالشبهِوالمخيلِو

قررِأنهِلمِيقفِعلىِحكمةِتحريمِرباِِ.(660ت)ِالعزِبنِعبدِالسالمِ–3ِ

ِالقواعدِ ِالعلةِفيِكتابه ِالستةِوماِوافقهاِفي ِاألصناف الفضلِوالنسيئةِفي

ِ.(قواعدِاألحكامِفيِمصالحِاألنام)الكبرىِ

ِالبيوعِِ.(790ت)ِالشاطبيِ– 4 ِربا ِتحريم ِحكمة ِالشاطبي استشكل

وإنِكانِالشاطبيِلمِيناظرِِ،واعتبرهاِمجهولةِفيِكتابِالموافقات
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ِِ،ويستدلِلهذاِالرأيِكماِفعلِالجوينيِوالغزالي ِا.بلِقررهِعرض 

ِ.أدلةِقولِجهالةِالحكمة -ج

منِالعلماءِِخفاءِماِيذكرهِكثيرِ ِ:لهذاِالقولِهوِاألساسيوالدليلِاألولِ

مماِيدلِ،ِأوِاضطرابهِوتناقضهِ،أوِضعفهِ،منِالمصالحِفيِتحريمِرباِالبيوع

ِعلىِأنِحكمةِتحريمِرباِالبيوعِمجهولةِوغائبةِعنِالعباد.

ِجاءتِعلىِخالفِالقياسِوالمعهودِفيِِالدليلِالثاني: أنِأحكامِالربا

جوازِتأجيلِأحدِوِِ،جوازِاعتبارِالجودةِفيِقيمةِالبيعِِ،حريةِالتعاقدِِ:الشريعةِمن

ِ ِ.العوضينِواعتبارِقيمةِالتأجيلِفيِالبيعِاآلجلِأوِفيِالسلمِإجماال 

اإليماءِإلىِإخفاءِالحكمةِعنِالعبادِفيِقولِاللهِتعالىِِالدليلِالثالث:

ِاِ..."ِ:عنِالمشركين ل  ث  ِم  ع  ي  ب  اِال  م  نَّ واِإ  ال  ِق  م  ه  نَّ أ  ِب  ك  ل  ِذ  م  رَّ ح  ِو  ع  ي  ب  ِال  ه  ِاللَّ لَّ ح  أ  اِو  ب  لرِّ

ا ب  ِاآليةِ."ِ...الرِّ

ِ

ِ.الحكمةِجهالةِقولِفقه -د

ِمقرروِهذاِالقولِلنِيكونِموقفهمِشديدِ ِالموقفِمنِالحيلِالربوية:

ِِ:العتقادهمِبأِننطاقِالقول(ِ)المعارضةِللحيلِعلىِرباِالبيوعِ
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ِرباِِ -1 ِتختلفِعنِمعامالت ِالمشروعةِال ِاألمرِالمعامالت ِبسبب ِإال البيوع

ا،ِوليسِبسببِماِبينهماِمنِاختالفِ الشرعيِوالنهيِالشرعيِتعبد 

 .ِالمصالحِوالمفاسد

ِاقدِيكونِراجعِ ِالربويةِةالمشروعةِوبينِالمعاملِةالمعاملِالفرقِبين -2

ىِ لمجردِاللفظ،ِأوِألمورِتتعلقِبشكلِالمعاملةِوالِحاجةِإلثباتِمعن 

 .أوِمصلحةِمختلفة

ِإذ -3 ِيلزم ِالشريعةِمعاملةِ ال ِالمعامالتِِِاِحرمت ِأو ِنظيرها ِيكون ِأن ربوية

ِ ِِ.هاِمحرمةِ األخرىِالتيِتوصلِإلىِنتائجهاِنفس 

ِالبيوع: سيميلونِمقرروِقولِجهالةِالحكمةِِالموقفِمنِأدلةِأحكامِربا

ِالمنصوصة ِاألدلة ِإلى ِالبيوع ِبربا ِيتعلق ِاألدلةِِِ،فيما ِاعتماد ِإلى أكثرِمنِميلهم

ِِ.العقليةِكالقياسِوغيره

ِالنقدين: ِتعليل ِالتحريمِعلىِِِِالموقفِمن ِ)الذهبِوالفضة(ِقصر النقدين

ِالنقودماِِدونِِ ِأنواع ِإلىِِِِ،عداهماِمن ِالتحريم ِتعدية ِالممكن النقودِوإنِكانِمن

ِمنِبابِقياسِالشبهِولوِلمِتثبتِمناسبةِعندهم.منِغيرهماِ

ِاألربعة: ِاألصناف ِتعليل ِمن ِاألصنافِِالموقف ِعلى ِالتحريم قصر
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ِآخرِأوِِتهتعديِأو،ِربعةاأل ،ِالِبسببِقياسِالشبهإلىِغيرهاِبسببِثبوتِنصٍّ

ِوجودِمناسبةِيبنونِعليهاِحكمِالقياس.

ِ.نقدِقولِجهالةِالحكمة -2

ويمكنِِ،(728تِ)منِأبرزِالناقدينِلهذاِالقولِشيخِاإلسالمِابنِتيميةِ

لهذاِالقولِِِامخالفِ ِِعدِ لتحريمِالرباِفإنهِيِ ِِاصحيحِ ِِاالقولِبأنِكلِمنِأثبتِمقصدِ 

ِإثباتِالمقِا،ضمنِ  ِهيِعدم ِالقول ِهذا ِحقيقة ِإثباتِِ،دصألن وليسِعدم

ِ،ِرِمنِإثباتِمقصدِصحيحوالِنحتاجِلنقضِهذاِالقولِأكثِِ،للعدمِِاالمقصدِإثباتِ 

ِ:بجهالةِالحكمةِالردِعلىِأدلةِالقولِ ِتفصيال 

ِصحيحِفيِمقابلةِِالدليلِاألولِ:مناقشةِ ِبالتسليمِبأنِهذا يجابِعنه

ِأوِمصلحةِقويةِفهيِمقدمةِ ِِ،كمِالضعيفةِوالمرجوحةالحِ  ِإذاِأثبتتِحكمة ِوأما

كمِوالمقاصدِحينئذِفيِصحةِالحِ ِويبقيِالشأن ِِ،علىِالقولِبجهالةِالحكمة

ِ.األخرِى

ِ ِالثاني:مناقشة ِعنِالدليل ِجاءتِبِهيجاب ِقد ِالربا ِأحكام ِبأن التسليم

ِ ِلقياس  ِذِ ِولمعهودِ ِمخالفة ِكما ِإالِألجلِِ،كرفيِالشريعة ِتخالفه ِلم ولكنها

ِومعهودهاِاندراجها ِالشريعة ِقياسات ِمن ِقياسِآخر ِفيِِ،في والناظرون

مقصدِالرباِوحكمتهِيختلفونِفيِبيانِماِهوِهذاِالقياسِاآلخرِعلىِتفصيلِ
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ِواختالفِفيماِبينهم.

ِ ِالثالث:مناقشة ِِالدليل ِعنه ِأجابِيجاب ِقد ِوتعالى ِسبحانه ِالله بأن

ِالربا ِتعبديِ ِِ،اعتراضِالمشركينِعلىِتحريم ِالبيعِوحرمِِِ؛بجواب ِاللهِأحل ِأن وهو

ِ،منِاللهِِالِسؤالِطلبِعلمِِ،ألنِكالمهمِفيِسياقِاالعتراضِعلىِاللهالربا،ِِ

ِفهمِيأكلونِالرباِويقولون:ِإنماِالبيعِمثلِالربا.ِ

ِأمرِ  ِالتزموا ِأنهم ِفكفِ ِولو ِطلبِالله ِسؤال ِسألوا ِثم ِالربا ِأكل ِعن وا

ِ،جابواِعلىِاستفهامهمهمِأنِيِ بِالكانِحريِ الِسؤالِاعتراضِوإنكارِواستفهامِ

ِموضعِمنِكتابهِ ِالصحابةِفيِغير ِأجابِاللهِسبحانهِوتعالىِعنِأسئلة كما

ِِ.الكريم

ِالقولِ ِ- ِيهذا ِعد  ا ِمالذ  ِوِ،يرجعِإليهللناظر يستمسكِبهِمتىِلمِحبال 

ِوالقولِبه ِصحيحِقويِيعتمدِعليه، ِومقصد  ِالرأِييتبينِلهِمناسبة  ولوِ–ِذا

اِفيِ نقصِقدرِِكمِومقاصدِضعيفةحِ بمنِالقولِِخيرِ ِ-بعضِأحكامِالرباجزئي  ت 

ِأكثرِمماِتورثهِمنِتعظيمِالشريعة.ِالشريعةِفيِعينِمطالعها

ا:ِ ِِ.األثماِنِاستقرارِحكمةثاني 

 بيانِحكمةِاستقرارِاألثمان. -1

ِشرحِحكمةِاستقرارِاألثمان. -أ
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ِالمقصدِ  ِتجعل ِالحكمة ِِهذه ِتحقيق  ِاألثمان ِفي ِالبيوع ِربا ِتحريم ِمن

ِاألثماِن ِفي ِالقيمِِ،االستقرار ِمعيار ِلكونها ِاألثمان ِاستقرار ِأهمية وترجع

ِ.وعوضِالمتلفاتِومستودعِالثروات

أنِإباحةِرباِالفضلِوالنسيئةِفيِالنقدينِيؤديِِ:وخالصةِهذهِالحكمة

ويصيرهماِسلعةِِا،نِ واالتجارِفيهماِيخرجهماِعنِكونهماِثمِ،إلىِاالتجارِفيهما

ِالسلع ِثمنهماِِ،من ِاستقرار ِإلىِعدم ِاستقرارِِِ،وكونهماِسلعةِيؤدي وفيِعدم

ِاألثمانِمفسدةِ  ِعلىِالناسِقيمة ِلنِيكونِلهمِمرجعِ ِ،عامة فيِتقييمِِإذ

ِا.األشياءِإذاِكانِالثمنِمضطربِ 

ِالحكمة ِالتعليلِبمطلقِالثمنيةِنطاقِهذه ِحول ِلهاِِيتمحور والِعالقة

ِ.بالتعليالتِاألخرى

ِ.ستقرارِاألثماِنحكمةِاِمقررو -ب

وأبرزتِكتاباتهِالتيِِ،(728تِ)أقدمِمنِقررِهذهِالحكمةِهوِابنِتيميةِ

مجموعِفتاوىِشيخِاإلسالمِابنِِ،تفسيرِآياتِأشكلتِ:قررتهاِبوضوحِ"ِكتاب

ِالقيمِِوِِ،"تيمية ِالتيِقررتِهذه751ِِتِِ)ابن إعالمِِِ:الحكمةِ"ِكتاب(ِوأبرزِكتاباته

ِ.الطرقِالحكميةِفيِالسياسةِالشرعية"كتاب:ِِ،الموقعينِعنِربِالعالمين

تناقشِِهذهِالحكمةِأِنِ:الفرقِبينِهذهِالحكمةِوحكمةِمكافحةِالتضخم



 

 12 دراسة نقدية - كم الربويةالح  ملخص كتاب 
 

ِِاموضوعِاضطرابِاألثمانِصعودِ  ِ،وليسِمرادهاِمناقشةِالتضخمِا،وهبوط 

ِ.وهوِاالنخفاضِالدائمِلقيمةِالعملة

ِحكمةِاستقرارِاألثمان.ِأدلة -ج

إنِتحريمِبيعِاألثمانِِِ:وهيِِ،يبنىِعلىِمقدماتِثمِنتيجةِِدليلِالحكمِةو

ِ ِببعضِفضال  ِحاجةِ ِبعضها ِوالتقييمِِونسيئة ِالثمنية ِمقصود ِتحقق عامة

ِ.والتبادلِبينِاألشياء

ِ.حكمةِاستقرارِاألثماِنِفقه -د

منِِاليومِنظريةِ ِأصبحتِهذهِالحكمةِ ِتجارةِالعمالتِ:موقفِالحكمةِمنِ

ِاإلسالمي ِاالقتصاد ِعلم ِِ،نظريات ِالنقودومنظ  ِتسليع ِضرر ِيبينون ِ،روها

ويذمونِِ،االقتصاديةِواالجتماعيةِوالسياسيةِوغيرِذلكِ؛ومخاطرِالتجارةِفيها

ِالنقودِمتجرِ  ِالقيمِوغيرهما،ِِِا،اتخاذ ِتيميةِوابن معتمدينِفيِذلكِنصوصِابن

 ِ.وغيرهما(ِ،سينجيبِسميرِخرِ،شوقيِدنيا)ومنِهؤالءِ

ِحكمةِاستقرارِاألثمان.ِنقد -2

ِِِامحدودِ ِِاالِيمكنِأنِيكونِثباتِ ِِ،معيارِالقيمةِوهيِاألثماِنِِِ–1ِِ ِامضبوط 

ِ،فهذاِأمرِغيرِمقدورِوالِممكنِ،مِبغيرهوالِيقوِ ِ،الِيرتفعِوالِينخفض

ِ ِ.عنِكونهِغيرِمأمورِبهِفضىال 



 

 13 دراسة نقدية - كم الربويةالح  ملخص كتاب 
 

ِيِ ِ–2ِ ِلفتراتِطويلة ِهيِعليه ِاألثمانِعلىِما ِعدِ الجزمِبأنِاستقرار

ِالزمانِِِ،فيهِنظرِ ِِمصلحةِ  ِباختالف ِالناسِفيهِتختلف ِأنِمصلحة والصحيح

وأنِتقديرهِيرجعِإلىِعددِمنِالسياساتِاالقتصاديةِِ،والمكانِوالحال

ِِ.ديةِالتيِتناسبِأحوالِالناسوالنق

ِاألثمان،ِِ-3 ِالمحافظةِعلىِاستقرار فهوِليسِ–مِبأنهِمصلحةِلِِّإنِس 

هدِمنِالشارعِالنظرِإليهاِوالمحافظةِعليهاِبلِمنِجنسِالمصالحِالتيِعِ 

ِيقال ِمصلحةِ ِ:قد ِأنها ِأنهاِِملغاةِ ِدعوى ِمنِدعوى أقربِإلىِاألدلة

ِِللحديثِالواردِفيِالنهيِعنِالتسعير.،ِمعتبرةِ ِمصلحةِ 

وأنِهذهِِ،مصلحةِوأنِاضطرابِاألثمانِمفسدةِ ِأنهعلىِالتسليمِب -4

ِالشريعةِوقصدتِدرءه ِنظرتِإليه ِفيقالالمفسدةِمما تحريمِالرباِِ:،

 ِ.هذهِالمفسدةِوالِيدفعهاِأِ رفيِاألثمانِالِيد

رعِوالنبيِصلىِاللهِعليهِوسلمِلمِ -5 تحريمِرباِالبيوعِفيِاألثمانِش 

بتحريمِِِهيِالمقصودةخاصةِبه،ِولوِكانتِهذهِالمفسدةِ ِِيضربِعملةِ 

ِخاصِلعملةِالدولةِ رباِالبيوعِفيِاألثمانِلكانِيلزمِأنِيسبقهاِضرب 

بذلكِإنِلمِيمكنِحصولهِحتىِترتبطِبهاِِأوِعلىِاألقلِأمرِ اإلسالمية،ِ
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 ِ.سياسةِنقديةِخاصةِبالدولةِاإلسالمية

ا -6 ِاألثمانِمطلق  ِاالتجارِفي ِتمنع ِالبيوعِال ِربا ِتحريم ِتمنعهِقواعد ،ِوإنما

ِعلىِصفةِمخصو ،ِواستخراجِ ِِصة،ِفبيعِالذهبِبالفضةِحاال  ِِِجائز  ِوصف 

ا(ِمنِحاالتِخاصةِ)وهيِتحريمِ عامِ)وهوِذمِاالتجارِفيِاألثمانِعموم 

ذمِفيِدائرةِالذمِالشرعي. ِالبيوعِفيِاألثمان(ِخطأ،ِوإدخالِلماِلمِي  ِربا

التجارةِفيِِِقدِثبتِفيِالسنةِالتقريريةِأنِاألصلِالشرعيِهوِإباحةِ  -7

األثمانِلغرضِالربحِمنِفروقِاألسعار،ِإذِقامِبهاِبعضِأصحابِرسولِ

اللهِصلىِاللهِعليهِوسلمِولمِينههمِعنِذلكِولمِيذمِصنيعهم،ِبلِ

همِعلىِالقدرِالمحرم،ِدونِزيادةِوالِإدخالِماِليسِمنِالنهيِفيه. ِدل 

ا ِِ.التشريفيةِجراءاتاإلِحكمة:ِثالث 

 تشريفية.الِبيانِحكمةِاإلجراءات -1

ِ.التشريفيةِاإلجراءاتِحكمةِشرح -أ

ِالمقصدِ  ِتجعل ِالحكمة ِومِهذه ِفيِاألصنافِالستة ِالربا ِتحريم اِمن

هذاِِِىومقتض،ِِوافقهاِفيِالعلةِإنماِهوِألجلِأهميةِهذهِاألصنافِوشرفها

وأنِيحاطِتبادلهاِبمزيدِِ،بِإجراءاتِالحصولِعليهاصعِ تِ التشريفِواألهميةِأنِ
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ِ.منِاإلجراءاتِوالضوابطِوالقيودِالتيِتشعرِالمتعاملِبأهميتها

بيانِمقصدِتحريمِالرباِبنوعيهِالفضلِوالنسيئةِفيِِنطاقِهذهِالحكمة

ِاألصنافِالربويةِوماِوافقهاِفيِالعلة.

ِ.التشريفيةِاإلجراءاتِحكمةِمقررو -ب

التحقيقِوالبيانِفيِِِ:(ِفيِكتابه616تِِ)األبياريِِِِأبرزِمنِقررِهذهِالحكمة

ِِ.فيِكتابهِالذخيرةِ(684تِ)القرافيِِ،شرحِالبرهان

ِ.التشريفيةِاإلجراءاتِحكمةِأدلة -ج

ِوتنبنيِ ِالحكمةترتكز ِالضوابطِِهذه ِاالجراءاتِووضع ِتطويل علىِأن

قدِاستدلِلهذهِالقاعدةِبصعوبةِطريقِمنِأنواعِالتشريف،ِوِوالشروطِنوعِ 

وتكثيرِشروطِِ،وتكثيرِشروطِالنكاحِمقارنةِبشروطِالبيعِ،الجنةالحصولِعلىِ

ِ.مبادلةِالنقدينِوالطعامِمقارنةِبمبادلةِغيرها

ِ.التشريفيةِاإلجراءاتِحكمةِفقه -د

ِوالطعِم ِبالنقدية ِالستة ِاألصناف ِتعليل ِمع ِتتناسب ِالحكمة ِِهذه

والِتتناسبِِ،–منِوجهةِنظرِمقرريِهذهِالحكمة–باعتبارهماِصنفينِشريفينِ

ِمعِالقولِبتعليلهاِبالكيلِوالوزن.

ِحكمةِاإلجراءاتِالتشريفية.ِنقد -2
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ِِ:انتقدِالغزاليِهذهِالحكمةِفيِكتابهِشفاءِالغليلِمنِثالثِنواح

ِالخياليِِ:األولى ِالمناسب ِقسم ِفي ِتندرج ِالمناسبة ِهذه أن

ِ.اإلقناعي

ِهذاِِ:الثانيِة ِفيِغير ِالشارع ِفيِتصرفات ِمعهودة ِغير ِغريبة أنها

ِ.الموضع

ِ.سلمِبهاالِيِ ِأنهاِضعيفةِ ِ:الثالثِة

ِ ِِ.منِخاللِعددِمنِالمحاوِرِِويمكنِنقدِالحكمةِتفصيال 

وإنماِيصحِِِ،قدِيعترضِعلىِوصفِهذهِاألصنافِبالشرفِوالحرمةِِ–1ِِ

ووضعِشروطِ،ِوصفهاِبأهميةِدورهاِالوظيفيِفيِحياةِالناسِومعايشهم

ِبشكلِ ِالوظيفي ِأداءِدورها ِإنماِهوِألجل ِاألصناف ِاستخدامِهذه أوِقيودِعلى

ِفالِيِ ِ،ولوِسلمناِبأنِهذهِاألصنافِذاتِحرمةِوشرف،ِأفضل لمِبأنِإظهارِس 

ِِِفإِنِِ،ايشهمهذهِالحرمةِوالشرفِمنِالمصالحِالمهمةِللناسِفيِمع معايش 

ِالنقدينِِمستمرةِ ِالناس ِوحرمة ِشرف ِوبيان ِإظهار ِبدون ِالوجوه ِأتم على

ِ.والطعام

فليستِِ،لوِسلمناِبأنِإظهارِشرفِهذهِاألصنافِوحرمتهاِمصلحةِ ِ–2ِ
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ِوتشريعِ ِوإظهارها هذهِالمصلحةِمنِالمصالحِالتيِقصدِالشارعِإلىِبيانها

ِ.األحكامِلتقريرها

ِبأنِ–3ِ ِسلمنا ِِلو ِاألصنافِمقصود ِشرفِهذه ِإظهار مصلحةِيعد 

ِِ:الِتسلمِمنِاالعتراضاتِاآلتيةِ–بعدِذلك–ِهذهِالحكمةِفإن ِِا،مقصودةِشرعِ 

الحصولِعليهاِوتسهيلِِأنِمقتضىِتشريفِهذهِاألصنافِتيسيرِ ِ–أِ

ِلكلِأحدِ،شروطِمبادلتها ألنهِالِقوامِلبنيةِاإلنسانِإالِِ،حتىِتتيسر

ِ.والِتتيسرِعقودِالمبادالتِواإلجاراتِوغيرهاِإالِبالنقودِ،بالطعام

ِ(الشريفة)أنِاشتراطِالتقابضِوالتماثلِعندِمبايعةِهذهِاألصنافِِ–بِ

ِ ِمثال  ِبلِيحققها ِالمصلحة ِأوِذمهاِِالِيحققِهذه النهيِعنِامتهانها

ِشأنها ِتعظيم ِإظهار ِأو ِفالِوسبها ِالتقابضِوالتماثل ِاشتراط ِوأما ،

ِعالقةِلهِبتشريفها.

ا:ِ ِ.ةلقخِ حكمةِمخالفةِالرابع 

 .خلقةبيانِحكمةِمخالفةِال -1

ِ.حكمةِمخالفةِالخلقةشرحِ -أ

أنِالرباِمنِتحريمِالرباِفيِالذهبِوالفضةِِهذهِالحكمةِتجعلِالمقصدِ 
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ِالتيِف ِلقةِالتيِخِ للخِ ِِمخالفةِ ِِعدِ يِ هماِِفي ِأجلهاِوالفطرة وذلكِِِ،طراِعليهالقاِمن

ِليكوناِمعيارِ ألنِِ ِِِاالذهبِوالفضةِخلقا ِليكوناِِِ،للتبادلِِاللقيمِووسيط  ولمِيخلقا

لفِالقصدِويخافالرباِفيهماِيجعلهماِمقصودينِلذاتهما،ِِِِ.مقصودينِلذاتهما

اِللتبادلِووسيلةِلغيرهما،ِ ِمنِخلقهماِوسيط 

الرباِِن ِأكماِأنِهذهِالحكمةِتجعلِالمقصدِمنِتحريمِالرباِفيِاألطعمةِ

ِمخالفةِ فيهماِيِ  ِللخلقةِالتيِخلقتِألجلها.ِعد 

ِاستقرارِِِِ- ِحكمة ِوبين ِالنقدين ِفي ِالخلقة ِمخالفة ِحكمة ِبين الفرق

ِِ.األثماِن

أنِاالتجارِفيِالنقودِيؤديِإلىِِ:االستقرارِفيِاألثماِنتقررِحكمةِِ–1ِ

ِارتفاعِ ِمفسدةِ  ِقيمتها ِِااضطراب ِيِ ِا،وانخفاض  ِوظيفةِ مما ِتؤدي ِأن ِفقدها

ِللقيم ِبينِِ.المعيارية ِالتبادل ِفي ِالوساطة ِلوظيفة ِتيمية ِابن ِيتطرق ولم

أنِاالتجارِفيِالذهبِوالفضةِيسببِِِ:تقررِحكمةِمخالفةِالخلقةبينماِِِِ.األشياء

ِوكنزهمابسح ِِ،هما ِحاكمينِدائرينِوهوِمخالف  ِ،لحكمةِخلقِالذهبِوالفضة

ِالتيِخِ جوم اللهِِِةلقعلىِخِ ِِاظلماِوتعديِ ِِعدِ لقِألجلهاِالشيءِيِ ردِمخالفةِالخلقة

ِويِ ِ،وفطرته ِالنقدين ِوالفضة)فقد ِالتبادلِِ(الذهب ِفي ِالوساطة وظيفة



 

 19 دراسة نقدية - كم الربويةالح  ملخص كتاب 
 

ِ.ولمِيتطرقِالغزاليِلوظيفةِمعياريةِالقيمةِ.(الدوراِن)

فيصلحِِِ،تركزِحكمةِاالستقرارِفيِاألثمانِعلىِالدورِالوظيفيِللنقودِِ-2

منِالذهبِوالفضةِأوِغيرهماِمماِاصطلحِالناسِعلىِِأنِتطبقِعلىِكلِنقدِ 

ِنقدِ  ِِا.كونه ِالخلقِةِركِزتبينما ِمخالفة ِفالِِحكمة ِ)خالقها(، ِالنقود علىِواضع

ا،ِوالِتجوزِمخالفةِيصلحِأنِتِ  طبقِإالِعلىِالنقدينِباعتبارِأنِاللهِخلقهماِنقد 

ِ.لقتهفطرةِاللهِوخِ 

ِالبيوعِفيِالِنطاقِالحكمة فقطِِ(الذهبِوالفضة)قدينِنهوِتحريمِربا

ِ.وتحريمِرباِالبيوعِفيِاألطعمةِ،اصطالحيِوليسِفيِكلِنقدِ 

ِ.حكمةِمخالفةِالخلقةِمقررو -ب

ِأنِِِِ- ِالحكمةِِِ(505)تِِالغزاليِِيظهر ِأولِمنِقررِهذه ِالقولينِ،ِِهو ِآخر وهو

وغاصِِِ،قالِبهِفيِكتابهِإحياءِعلومِالدينِبعدِأنِأعرضِعنِالفقهِوعلومهِِ،له

ِ.فيِالتصوفِوعلومه

ِ.حكمةِمخالفةِالخلقةِأدلة -ج

ِِِِ:وتنبنىِحكمةِمخالفةِالخلقةِعلىِمقدماتترتكزِِ

ِ.ستخدمِفيهيِ ِشرعي ِِلهِمقصودِ ِقمخلوِأنِكلِشيءِ ِ:األولى
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ِماِكفرِ ِاألجلهاِشيئِ ِالخلقةِالتيِخلقِاللهِ ِأنِمخالفةِمقصودِ ِ:الثانيِة

بنعمةِاللهِِألجلهِكفرِ ِوأنِتركِاستعمالهِفيماِخلقهِاللهِ ِ،بنعمةِالله

ِ.كذلك

ِ.مخالفةِالخلقةحكمةِِفقه -د

ِِِأوال:ِموقفِالحكمةِمنِتعليلِالنقدينِ.

هذهِالحكمةِتناسبِالقولِبأنِالعلةِفيِالنقدينِهيِجوهرِالثمنيةِأوِ -

ألنِالتعليلِِ،والِتناسبِتعليلِالنقدينِبمطلقِالثمنيةِ،لقةِالثمنيةخِ 

ِالثمنيةِيق ِالرباِفيِكلِثمنِسواءِكانِذهبِ تبمطلق أوِفضةِِِاضيِجريان

ِالناسِولمِِ ِاصطلحِعليه ِالورقِانقودِ ِِ(خلقيِ )أوِغيرهماِمما ِكالفلوسِأو ،

ِِالنقديِأوِالنقدِاإللكترونيِأوِغيرِذلكِمماِتواضعِعليهِالناس.

ِوالِِتناسبِالقولِبأنِالعلةِفيِالنقدينِقاصرةِ ذهِالحكمةِه - عليهما

ِإلىِغيرهما ِالِيوجدِشيءِ ِ–فيِنظرِمقرريِالحكمة–ألنهِِ،تتعدهما

ِ.خالفِذلكِولمِيدعِأحدِ ِ،لقِللنقديةِغيرهماخِ 

ا:ِموقفِالحكمةِمنِاألثمانِغيرِالذهبِوالفضةِ. ِثاني 

الذهبِوالفضة،ِدونِغيرهماِمنِِ،هذهِالحكمةِتضفيِعلىِالنقدين -



 

 21 دراسة نقدية - كم الربويةالح  ملخص كتاب 
 

ِوخصيصة،ِولهذاِالتمييزِعدةِأشكالِفقهيةِأوِاقتصاديةِ النقودِمزية 

ِِ.أوِغيرِذلك

منِالمصطلحاتِالشائعةِالتيِبنيتِعلىِالتفريقِبينِثمنيةِالذهبِ -

ِيأتي ِما ِغيرهما ِثمنية ِوبين ِِ:والفضة ِالخلقية)مصطلح وِِ،(النقود

ِالثمنية) وغيرِذلكِمماِِ،(النقودِالشرعية)وِِ،(خلقةِالثمنية)وِِ،(جوهر

ِ.شابهها

ِ.حكمةِمخالفةِالخلقةِنقد -2

ِِ.منِأوجهِالردِعلىِالمقدمةِاألولِىِِِ–أِِ

ِ ِوجوهِ ِ:أوال  ِهناك ِموافقةِِهل ِعليها ِيطلق ِاالنتفاع ِأوجه ِمن محددة

ِِ؟ووجوهِأخرىِيطلقِعليهاِمخالفةِلمقصودِالخلقةِ،لمقصودِالخلقة

ِبشتىِِِا:ثانيِ  ِالمخلوقات ِاالنتفاعِمن ِإباحة ِالخلقةِهو ِإنِمقصود ِيقال قد

ِ.هيِعنهإالِماِنِ ِ،أوجهِاالنتفاع

عيِأنِفعلهِهوِالموافقِلمقصودِالخلقةِوأنِفعلِللمخالفِأنِيدِ ِِا:ثالثِ 

ِ.خصمهِهوِالمخالفِلمقصودها

ا: ِفِ؟ماِالدليلِعلىِأنِالذهبِوالفضةِخلقاِليكوناِأثماناِرابع  للمخالفِإن 
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ِِِِاتخاذِاألثماِنِِأنِيعترضِبأن والقضيةِتاريخيةِالِ-اصطالحيِِِِشيءِ أصال 

ِسمعي ِدليل ِعليها ِعلىِذلكِ-يوجد ِالقرائن ِنراهِومن ِمنِِما اليوم

ِوالفضة ِالذهب ِنقدية ِالناسِعن ِيِ ِ،انصراف ِتاريخِوما ِعلم ِفي ذكر

ِذكرِمنِوجودِمرحلةِالمقايضةأوِيِ ِألثمانِغيرهمالاالقتصادِمنِأنواعِ

ِ.قبلِاتخاذِالناسِلألثمان

ا: ِفماِالدليلِعلىِأنِالثمنيةِا،إنِسلمناِبأنهماِخلقاِليكوناِأثمانِ ِخامس 

ِِ؟آخرِلخلقهماِهيِالمقصدِالوحيدِلخلقهماِوأنهِالِيوجدِمقصدِ 

ا: اِفقط،ِفيقال:ِإنِبيعِبعضهماِِِسادس  لوِسلمناِأنهماِخلقاِليكوناِأثمان 

ِالِيقدحِفيِثمنيتهما. ِاوِمؤجال  ِببعضِمتفاضال 

ِِ.منِأوجهِالردِعلىِالمقدمةِالثانيِةِِِ-ب

ِ مرتبطانِبالقيامِباألمرِالشرعيِإنِشكرِنعمةِاللهِوكفرهاِِأنِيقال:ِِِِ:أوال 

ِ.وليساِمرتبطينِبموافقةِمقصودِالخلقةِأوِعدمهاِ،أوِتركه

ِا إنِإباحةِاللهِسبحانهِوتعالىِللطيباتِيقتضىِأنِيبيحِلعبادهِوجوهِِِ:ثاني 

ِِ،االنتفاعِالمتعددةِمنها لمقصودِخلقهاِأوِِميتِبأنهاِموافقةِ سواءِس 

ِفيِاألرضِ.لهِمخالفةِ  ِالفساد ِوتعالىِعن ِسبحانه ِنهىِالله ِ،وإنما

ِ.والشرعِأناطِالذمِبالفسادِالِبمخالفةِمقصودِخلقةِالشيء
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ا: اِإنِتسميةِوجهِمنِوجوهِاالنتفاعِبالمخلوقاتِدونِغيرهِمقصودِ ِثالث 

ِ.لقةِالِيخلوِمنِإشكالبالخِ 

ا:ِِ دِوتنقصِطرقِاالنتفاعِمنِالطيباتِتتجددِوتتطورِوتختلفِوتزيِِإِنرابع 

ِبحسبِحاجاتِالناسِفيِكلِعصرِومصر.

ا: إنِاتخاذِآنيةِالذهبِوالفضةِأبلغِفيِحبسِالنقدينِِ:أنِيقالِخامس 

ِ ِبالربا ِفيهما ِالتعامل ِمن ِالتداولية ِوظيفتهما ِأداء ِبأنِ–عن ِسلمنا إن

ِيِ  ِبالربا ِبالرباِأشدِ ِفلماذاِكانِالتعامل ِِ-ضعفِوظيفتهماالتعاملِفيهما

ِِ؟منِاتخاذِآنيةِالذهبِوالفضةِاتحريم ِ

لفضةِأوِالضبةِمنِالفضةِأوِإنِاتخاذِالسنِمنِالذهبِأوِاِ:كماِيقال

تحليةِمنطقةِالسيفِبالذهبِأوِالفضةِأوِاتخاذِالخاتمِللرجالِمنِالفضةِأوِ

أداءِوظيفتهماِِنمعِأنهاِتحبسِالنقدينِعِ،تحليِالنساءِبالذهبِكلهاِمباحةِ 

ِوالفضة ِالذهب ِآنية ِاتخاذ ِيحسبهما ِما ِبينِِ؟بقدر ِالشريعة ِفرقت فلماذا

ِِا؟مباحِ ِاواتخاذهماِحليِ ِا،يةِالذهبِوالفضةِمحرم ِفجعلتِاتخاذِآنِ،المتماثالت

ا ِ.التوزيعِكفاءةِحكمةِ:خامس 

ِالتوزيع.ِبيانِحكمةِكفاءة -1
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ِِ.حكمةِكفاءةِالتوزيعِشرح -أ

ِتجعلِمقصدِ  ِالحكمة ِمفسدتيِغيابِالعدالةِِهذه ِدرء ِهو ِالربا تحريم

التحفيزِعلىِِِ–للحكمةِِاوفقِ –صدِبتحريمِالرباِِوقدِق ِِِ،وغيابِالكفاءةِاالقتصادية

ِ،الدخولِفيِالمشاركاتِالتيِيتحققِفيهاِبشكلِظاهرِالعدالةِبينِالطرفين

السلبيِللعقدِالربويِعلىِِبينِهذهِالحكمةِاألثرِ ،ِفكماِتِ والكفاءةِاالقتصادية

ِتِ  ِفإنها ِاالقتصادية، ِوالكفاءة ِاألثرِ العدالة ِكذلك ِعقودِِبين ِفي اإليجابي

ِِِِ:تركزِهذهِالحكمةِعلىِمصلحتينوِالمشاركةِعليها.

ِالعدالةِبينِالطرفينِِ:األولى ِالظلمِالمتمثلِفيِفرضِعائدِِِ،تحقيق ورفع

ِ.مضمونِعلىِمدينِقدِيخسرِفيِتجارته

ِِ.تحقيقِالكفاءةِاالقتصاديةِ:الثانيِة

ِِِ:االقتصاديةِماِيأتِيِِِةمنِمفاسدِالرباِعلىِتحقيقِالكفاِء

ِ،ألنهاِتزيدِالثريِثراءِ ِ،أنِآليةِالرباِتوسعِالفجوةِبينِطبقاتِالمجتمع -1

ِبمنحهِللتمويالتِبسعرِمنخفضِ،اوالفقيرِفقرِ  وتزيدِِ،تزيدِالثريِثراء 

ِ.هِالتمويلِبسعرِعالحبمنعهِمنِالتمويلِأوِمنِاالفقيرِفقرِ 

ِ.انفصالِنموِالثروةِالماليةِعنِاإلنتاجِالحقيقي -2

ِ.نِهذهِاآلليةِتؤديِإلىِتقييدِوتقليلِالمشروعاتِالناجحةِوالمربحةأ -3
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ِإلىِحدٍِّحيثِِ ِالربحيةِ ِِتتجاهل ِالمشروعاتالمتِِكبير ِ،وكفاءتهاِِ،وقعةِمن

وهوِماِسيئولِإلىِعدمِاالهتمامِبتقديمِالتمويلِلألكثرِِ،وفاعليتها

ِفيِربحهِا،ربحِ  ِتشاركه ِلن ِمنعِِ.ألنها ِيهمها ِال ِاآللية ِهذه ِأن كما

التمويلِعنِالمشروعاتِالتيِتتوقعِخسارتهاِطالماِقدمتِضماناتِ

ِ.ارةألنهاِلنِتتضررِمنِهذهِالخسِ،السدادِالمالئمة

ِ،حجمِعنِالتجديدوتجعلهِيِ ِِ،دِنشاطِالمشروعِالمدينقيِ نِهذهِاآلليةِتِ أ -4

ِالدَِّ ِتحتِقيد ِواقع ِبفائدةألنه ِِ،ين ِرأس  ِالمالِطوارئِ ِوالِيقاسمه

ِ.المخاطر

• ِ ِبهذهِِقد ِعالقة ِفيِاالقتصادِاإلسالميِعددِمنِاألدبياتِلها نشأ

ِِِِ:منهاِِِ،الحكمِة

المشاركةِبخالفِالتمويلِالربويِإنِالتمويلِاإلسالميِقائمِعلىِ -1

ِ.فهوِقائمِعلىِالفائدة

ِالمخاطر -2 ِفي ِالدخول ِعلى ِيحفز ِاإلسالمي ِالتمويل بخالفِِ،إن

ِ.التمويلِالربويِالذيِيحققِالعوائدِبدونِالدخولِفيِالمخاطر

ِبخالفِِ -3 ِالمنتجة ِالحقيقية ِبالتجارة ِمرتبط ِاإلسالمي ِالتمويل إن
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ِ.التمويلِالربويِالذيِتنفصلِفيهِالثروةِعنِاإلنتاج

وتفضيلِالجهدِِ،ةِتجاهِمكافأةِرأسِالمالمالنظرةِالعدائيةِأوِالمخاص -4

ِ.والعملِوالكدحِعلىِرأسِالمال

بيقهاِنقدِواقعِالبنوكِاإلسالميةِإلسرافهاِفيِالمدايناتِوعدمِتط -5

ِ.للمشاركات

6- ِ كالبيعِاآلجلِأوِالمرابحةِِ،فِكثيرِمنِمعامالتِالمدايناتِاآلجلةوص 

ِ.محرمةِعلىِالرباِجاراتِالتمويليةِبأنهاِحيل ِلآلمرِبالشراءِأوِاإل

7- ِ فِالبنوكِالقائمةِعلىِالمرابحةِبأنهاِالِتختلفِعنِالبنوكِالربويةِوص 

ِالجوهرية ِ،التسويقِوغيرهاكالمخاطرِوشرائحِالعمالءِوِ،فيِاألمور

ِ.وإنماِتختلفِفيِشكلياتِوأوراقِإضافية

8- ِ ِالرأسماليِوص  ِالنظام ِركاب ِفي ِتسير ِبأنها ِاإلسالمية فِالبنوك

ِ"إسالميِ ِ،وتصبِفيِمصلحته ِأنِتكونِطالء  ِللبنيانِِاوالِتعدو "

 .الرأسمالي

هذهِالحكمةِتبحثِحكمةِتحريمِرباِالنسيئةِفيِ:ِِنطاقِحكمةِكفاءةِالتوزيِع

ِالقروضِ،البيوع ِِ،وربا ِالجاهلية نظركوربا ِأ  ِالمرتبطةِأِ:أيِ،زدني ِالربا نواع
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ِواإلنساء ِديونِ ِ،بالزمن ِالمعاملة ِهذه ِكانت ِديونِ ِاسواء ِأم ِااستهالكية

والِيدخلِفيِنطاقِالحكمةِبحثِحكمةِتحريمِرباِالفضلِالذيِيتمِِ.استثمارية

ِ.فيهِتقابضِالبدلينِفيِمجلسِالعقدِدونِتأجيل

ِِأدلةِحكمةِكفاءةِالتوزيع. -ب

ِِ.ترتكزِهذهِالحكمةِعلىِعدةِأدلِة

ِِ.تفسيرِالعدلِورفعِالظلمِ–1ِ بأنهِاشتراكِِ–للحكمةِاوفقِ –رِالعدلِويفسَّ

ل لوِالمموِّ وذلكِِ،وفيِالربحِوالخسارةِانتهاءِ ِفيِالمخاطرِابتداءِ ِالمتموِّ

ِ.الِيكونِإالِبعقودِالمشاركات

ِ."الغنمِبالغرم:ِ"وِ"اِنمضلالخراجِبا"ِ:تطبيقِقاعدةِ–2ِ

ِالعادلِِ–3ِِ ِالتوزيع ِاقتصاديِ ِِ.مقصد ِالمجتمع ِتتقاربِفئات منِخاللِِِ،ابحيث

ِِوسائلِالِتزيدِالثريَِّ ِ.االفقيرِفقرِ وثراء 

ِ.كفاءةِالتوزيعِمقرروِحكمة -ج

ِ ِاألعلى ِأبو ِووضوح ِبظهور ِالحكمة ِهذه ِقرر ِمن ِأبرز المودوديِمن

عدِ ِ،(1399)ت مكنِأنِي  ِالتوزيعِرائدِ المودوديِِوي  وممنِقررها:ِِ،حكمةِكفاءة

ِاللهِصديقي ِالمصريِِ،محمدِعمرِشابراِِ،محمدِنجاة ِالفكرِِِ،رفيقِيونس مجلس
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ِالباكستاِ،اإلسالميِفيِباكستاِن نيةِبشأنِحكمِالمحكمةِالشرعيةِاالتحادية

ِِ.عدنانِعويضةوِ،الفائدة

ِ.التوزيعِكفاءةِحكمةِفقه -د

ِالمشاركاتِ-1 ِإلىِعقودِِ:موقفِالحكمةِمنِعقود ِتنظر ِالحكمة هذه

ِنظرةِ  ِعموم ِِتفضيلِ ِالمشاركة ِالمداينات ِعقود ِالبديلِِا،على باعتبارها

بأنِالمشاركةِِ–للحكمةِاوفقِ –ِوهذاِالتفضيلِمبررِ ِ.األساسيِللقرضِالربوِي

ِالمدايناتِعموم ِ ِمنِعقود ِبشكلِأظهر ِاالقتصادية ِوالكفاءة ِاتحققِالعدالة

ِ ِا.والبيعِاآلجلِخصوص 

ِاآلجلِومشتقاتِهِِِ–2ِِ ِالبيع ِالحكمةِمن ِالبيعِِِ:موقف ِإلى ِتنظر ِالحكمة هذه

ِومشتقاته ِنظرةِ ِ،اآلجل ِوالمرابحة ِواالستصناع تفاوتِيوِ،مذمومةِ ِكالسلم

نظرِإليهاِعلىِأنهاِفهذهِالعقودِيِ ِِ،ةِفيِدرجةِذمهمِلهذهِالعقودمقرروِالحكم

ِبديلةِعنهِِشبيهةِ  ِأنهاِِِ،بالقرضِالربويِال ِالقرضِالربوي ِبينهاِوبين ِالشبه ووجه

ليستحقهِِامضمونِ ِالِعائدِ كلهاِتمثلِبالنسبةِللمموِ  سواءِربحِمشروعِِالمموِّ

ِ.فيِالقرضِالربويِ–للحكمةِاوفقِ –وهذاِهوِتفسيرِالظلمِِ.المدينِأمِخسر

ِالدَِّ ِتقعِفيِدائرة ِأنِالبيعِاآلجلِومشتقاتهِبحكمِأنها ِالِكما ينِفإنها
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ويظهرِهذاِِ.شأنهاِفيِذلكِشأنِالقرضِالربوِيِ،تحققِالكفاءةِاالقتصادية

ِِ.امنِخاللِالبنودِنفسهاِالتيِأظهرتِعدمِكفاءةِالقروضِالربويةِاقتصاديِ 

ِِِوقد منِأنِيتدهورِالبيعِالمؤجلِِِفمقرريِهذهِالحكمةِالتخوِِأبدىِبعض 

الِيعدوِأنِِ،والمرابحةِليصبحاِترتيباتِتمويليةِخالصةِبهامشِربحِمتفقِعليه

ِ.للفائدةِايكونِتمويهِ 

ِيستشكلِمقرروِهذهِالحكمةِإباحةِ ِ:موقفِالحكمةِمنِإجارةِاألرِضِ–3ِ

ِاألرض ِباختصارِعائدِ ِِ؛إجارة ِاحتماليِِألنها ِتشبهِِِ،مضمونِفيِمقابلِعائد فهي

ِظلم ِ ِكونها ِحيث ِمن ِعلىِِ،للمستأجرِاالربا ِمضمونة ِيفرضِأجرة فالمؤجر

ِفيِزراعتهِ،المستأجر ِيخسر ِوقد ِيربح ِاألرضِقد ِمستأجر فهيِبهذاِِ.بينما

ِ.الفائدةِعلىِالقرضِ–عندهم–االعتبارِتشبهِ

ِ.نقدِحكمةِكفاءةِالتوزيع -2

ِِ:يمكنِمناقشةِونقدِهذهِالحكمةِمنِخاللِمقامين

ِ.طريقةِالمقارنةِبينِالرباِوبينِالعقودِالمشروعةِ:األوِل

ِ.تفكيكِمقدماتِوأدلةِحكمةِكفاءةِالتوزيعِ:الثاني

ِدِ وإالِعِ ِ،فأماِالمقامِاألولِفخالصتهِإلزامِالمخالفِبتحريمِالبيعِاآلجل
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ِ ويحرمِالرباِألجلِِ،علىِمنِيبيحِالبيعِاآلجلِاوردِ ِوهذهِتعدِمناقشةِ ِا،متناقض 

مِالبيعِاآلجلِكذلكِحرِ وأماِمنِكانِيِ ِ،هذهِالمفاسدِالمذكورةِفيِهذهِالحكمة

ِ ِِ.فإنِطريقِمناقشتهِهوِالمقامِالثانيِ،ردِفيِأخذهِبلوازمِقولهويطَّ

اِللمقامِاألولِأنِِ - ِيقالِ:منِأوجهِمناقشةِالحكمةِوفق 

: ِالكفاءةِِِأوال  ِتحقق ِأوِعدم ِالعدالة ِبعدمِتحقق ِالمتعلقة ِالمفاسد إنِهذه

ِبالقرضِالربويِ ِاآلجل.ِفهوِشبيه  ِالبيع ِبعينهاِفيِمعاملة االقتصاديةِموجودة 

ِلهِإذاِنظرناِلهِمنِجهةِالمفسدتينِالمذكورتين.ِ ِأوِمثيل 

ا: ِالحكمة–إنِمفسدةِالظلمِِِِثاني  اِلتفسير ِبعينهاِفيِعقودِِِ-وفق  موجودة 

اِمعِالتاجر،ِوليستِموجودةِفيِالقرضِالربويِوالبيعِاآلجلِ المدايناتِعموم 

ِفقط.

اِ: ين،ِِثالث  إنِهذاِينطبقِعلىِجميعِعقودِالمبادالتِولوِلمِيكنِفيهاِد 

ِغيرِالمؤجلِتنطبقِعليهِمفسدةِالظلمِهذهِبالقدرِنفسه.ِلفالبيعِالعاديِالحا

ا: صارِمآلِهذهِالحكمةِبهذهِاإللزامات:ِأنهِيجبِعلىِكلِمتعاملِمعِِِرابع 

ِأنِيبيعِعلىِ ِالربحِوالخسارة،ِوالِيجوزِألحد ِأنِيشاركه،ِحتىِيشتركواِفي التاجر

والِاستصناع،ِوالِ،ِلحاِاِوالِأنِيعاملهِببيعِآجل،ِوالِإجارةِوالِبيعِ التاجرِشيئِ 
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م،ِوالِعقدِوظيفية،ِِ وغيرهاِ،ِِوالِأيِمبادلةِفيهاِربحِللطرفِاآلخرِغيرِالتاجرسل 

ِ.ِالمترتبةِعليهاِمنِالمآالت

اِلهاِ اِلهاِووصف  ِللتجارةِوتحريم  فأصبحتِهذهِالحكمةِفيِحقيقتهاِإلغاء 

ِبالظلمِومجانبةِالعدل،ِبدلِحفظِالتجارةِوحمايتها.

اِللمقامِالثانيِماِيأتيِ:منِأوجهِمناقشةِالحك - ِمةِوفق 

:ِ ِِأوال  ِوالمساواة. ِمعنىِالعدل ِبين ِالحكمة ِالحكمةِِأأخطفخلط مقررو

ِلعندماِفهمواِمنِوجوبِالعدلِوتحريمِالظلمِأنهِيجبِأنِيستوىِمركزِِ ِالمموِّ

لو ،ِليكوناِشريكينِمتساويينِفيِمخاطرِالربحِوالخسارة،ِبدلِأنِيكونِالمتموِّ

اِ اأحدهماِبائع  اِمدين  اِواآلخرِمشتري  ِِ.دائن 

ا: ِالحكمِثاني  ِتحققِِةخلط ِمقتضىِعدم ِوبين ِالمفسدة ِمقتضى بين

ِأوِأعدلِالِيفيدِفيِبيانِحكمةِتحريمِفِالمصلحة. إثباتِكونِالمشاركةِأكفأ

ِتحريمهِ،الربا ِوالتيِاقتضت ِفيِالربا ِالموجودة ِالمفاسد ِبيان ِينبغي ِ،بل

الِبيانِأنِالمشاركةِِِ،لظلمِالواقعِفيِالربافمقرروِالحكمةِينبغيِعليهمِبيانِا

كماِينبغيِعليهمِبيانِالضررِالموجودِفيِالرباِالِبيانِِ،أعدلِأوِأقربِللعدالة

ِا.أنِالمشاركةِأكفأِإقتصاديِ 
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ا: ِبدونِِثالث  ِالمشاركة ِعلى ِالمجتمع ِاقتصاد ِقيام ِيمكن ِأنه تصور

لعدةِِ،ولوِأمكنِفالِيصلحِتطبيقهِفيِالواقعِ،غيرِممكنِ،المدايناتِالتجارية

ِِِ:منهاِ،أمور

ِالمخاطر.ِِ–1ِِ ِلركوب ِالمشاركة ِللتحفظِوتعزيز ِالمداينة ِاألمرينِِِتعزيز وكال

ِ ِمصلحة ِأو ِمفسدة ِعلىِأنه ِإليه ِينبغيِالنظر ِالناحيةِِامطلقِ ال من

ِالبشرية ِِ،االقتصادية ِيقالِفضال  ِأن ِمعتبرةِِ:عن ِشرعية ِمصلحة إنه

ِتحقيقها ِالشريعة ِالشريعةِِ،أرادت ِأرادت ِمعتبرة ِشرعية ِمفسدة أو

ِ.درءها

ِالمشاركةِ–2ِ ِمقابلة ِالذاتيِفي ِللدافع ِالمداينة فالشخصِِ.تعزيز

ِفيِمشروعس ِغيره ِشاركه ِإذا ِبالمال ِاهتمامه ِتجارتهأِهيقلِدافع ِ،و

ِ ِ.نتاجيةِوالعطاءِعندهبهِفإنهِسيزيدِدافعِاإلِابخالفِماِلوِكانِخاص 

ِالمسؤولياتِعلىِعاتقِِِ–3ِِ ِالمضاربِأعظمِمن المسؤولياتِعلىِعاتق

ِالبائعِفِ.المدين ِإلىِتنقطعِحقوقِالمقرضِأو ِدفعه لفيما ِ،المتموِّ

ِ لويصبح ِتلكِِاحرِ ِالمتموِّ ِدون ِنفسه ِلمصلحة ِفيه ِالتصرف في

ِ.الضوابطِالتيِتثقلِكاهلِالمضارب
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فإنِِ،الذممِواألخالقِيؤديِإلىِعدمِالوفاءِبالديوِنِإذاِكانِفسادِ ِ–4

ِ.تأثيرهِعلىِالتالعبِفيِعقودِالمشاركاتِوالمضارباتِسيكونِأبلغ

ا: ِ–إنِهذهِالمفاسدِِرابع  انِذلكِوبيِا.شرعِ ِملغاةِ ِ–مِبأنهاِمفسدةلِِّلوِس 

يأمرِلمِِومعِذلكِِِِ،أنِالرباِنزلِتحريمهِفيِمجتمعِالنبيِصليِاللهِعليهِوسلم

ولمِيؤثرِعنهِأنهِأمرِالناسِِ،بإلغاءِالمدايناتِالتجاريةصليِاللهِعليهِوسلمِ

ِ معِحرصهِصليِاللهِعليهِوسلمِعلىِسدِالذرائعِوإبطالِِِ،منهاِِبالمشاركةِبدال 

وغيرِذلكِمنِاألدلةِالتيِتدلِعلىِإباحةِِ،الحيلِالموصلةِللمحرماتِالشرعية

ِ.اتينالمدا

ا:ِ ِ.الالزمِاإلحساِنِحكمةسادس 

 بيانِحكمةِاإلحسانِالالزم. -1

ِ.حكمةِاإلحسانِالالزمِشرح -أ

ِالمقصدِ  ِتجعل ِالحكمة ِإحسانِ ِهذه ِكونه ِالربا ِتحريم أوجبتهِِاالزم ِِامن

ألنِالزيادةِعليهِِِ؛للضررِالواقعِعليهِِاورفعِ ِِ،بحالِالمدينِالمعسرِِاالشريعةِرفقِ 

ِ ِوعدم  ِاإلعسار ِحال ِفي ِِوهو ِظلم  ِالوفاء ِعلى ِحاجتهِِالقدرة ِباستغالل له

ِتنحىِمنحى ِويِ ِِ.ومسكنته ِأنها ِالحكمة ِلحكمةِِِاأخالقيِ ِِلحظِفيِهذه ِتقريرها في
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ِ.تشريعِالربا

ِِ:نطاقِحكمةِاإلحسانِالالزِم

ِ:اختلفتِعباراتِمقرريِالحكمةِفيِبيانِنطاقها

نظركفبعضِالعباراتِتقررِهذهِالحكمةِفيِرباِِ–1ِ ِ.زدنيِأ 

2ِ–ِِ ِفيِربا نظركوبعضِالعباراتِتقررها ِالقروضِ،زدنيِأ  ورباِِ،وربا

ِ.خرجِمنِهذاِالنطاقِرباِالفضلوتِ ِ،البيوعِنوعِالنسيئةِمنه

ِرباِِِِ–3ِِ ِتقررهاِفي نظركوبعضِالعبارات ِأ  ِالبيوعِِِ.زدني ِالقروضِوربا وربا

ِِ.باإلضافةِإلىِرباِالفضلِكذلكِ،النسيئة

ِ.حكمةِاإلحسانِالالزمِومقرر -ب

فيِعددِمنِِِ(728تِِ)ابنِتيميةِِِِ:أبرزِمنِقررِهذهِالحكمةِبظهورِووضوح

،ِابنِتيميةِبيانِالدليلِعلىِبطالنِالتحليل،ِمجموعِفتاوِىِ:كتبهِمنها:ِ)كتاب

وأهمِكتبهِالتيِقررِفيهاِِ(751تِ)وابنِالقيمِِ،(...كتاب:ِتفسيرِآياتِأشكلت

ِ)كتاب ِالحكمة: ِاللهفانِ:هذه ِأنِوِإعالمِالموقعين(،ِ:كتابِ،إغاثة الذيِيظهر

ِالنسيئةِِيننطاقِالحكمةِعندِالشيخ الذيِو)كلهِابنِتيميةِوابنِالقيمِهوِربا

نظركرباِِ:يشملِعندهما رباِدونِِ(ورباِالبيوعِالنسيئةِ،ورباِالقروضِ،زدنيِأ 
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ِ.الفضل

ِ.أدلةِحكمةِاإلحسانِالالزم -ج

منِأبرزِماِاستدلِبهِابنِتيميةِوتلميذهِابنِالقيمِعلىِهذهِالحكمةِماِ

ِِ:يأتي

ِ.المقابلةِبينِالرباِوالصدقةاآلياتِالدالةِعلىِِ–1ِ

ثمِِ،حيثِذكرتِالصدقةِثمِالرباِ.سياقِآياتِالرباِفيِسورةِالبقرةِ–2ِ

ِِا،والثانيِظالم ِِا،البيعِفهذاِيعدِمحسنِ  ِ.واألخيرِعادال 

شاهدِمنِضررِقلبِالدينِعلىِالمعسرينِوالمحتاجينِوكيفِيبدأِماِيِ ِِ–3ِِ

ِ.والِحيلةِلهِفيِإيقافِزيادتهِودفعهِِ،ماِيلبثِأنِيزيدِويكبرِِاينِصغيرِ الدِ 

فهيِمنِجنسِالصدقةِِ،فيِالشرعِمعهودةِ ِهذهِالمصلحةِمصلحةِ ِ–4ِ

ِ،أوِالعطيةِالواجبةِ،أوِالنفقةِالواجبةِ،أوِاإلكرامِالواجبِ،الواجبةِكالزكاة

ِ.وغيرِذلك

ِ.الالزمِاإلحسانِحكمةِفقه -د

يقررِأنِحكمةِتحريمِرباِالنسيئةِهيِرفعِالظلمِنِالشيخِابنِتيميةِأبماِ

ِ ترهقه،ِفإنهِسينظرِإلىِالحيلِِوالضررِعنِالمحتاج،ِوعدمِإثقالِكاهلهِبزيادات 
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هِالتيِانبثقتِعنِءمعِهذهِالحكمة،ِويمكنِاستجالءِأراِِمتسقةِ ِِعلىِالرباِنظرةِ 

ِمنِخالل:ِ)وأراءِتلميذهِابنِالقيم(،ِهذهِالحكمة،ِ

ِ ِ.الموقفِمنِحيلِالزيادةِعلىِالمدينِعندِحلولِاألجلِ:أوال 

كصورةِالعينةِِِ،الموقفِمنِحيلِالزيادةِفيِرباِالقروضِورباِالبيوعِِا:ثانيِ 

ِ.والتورق

ِ.الموقفِمنِضمِبيعةِغيرِمقصودةِلقرضِا:ثالثِ 

ِويمكنِمالحظةِالتاليِ:

: ِالحيلِأوال  ِفيِمسائل ِشيخه ِالقيمِمع ِابن ِيذكرِِ،يطرد ِلم ِكان وإن

ِِالنفسهِرأيِ  ِ.بلِحكىِرأيِشيخهِابنِتيميةِ،فيِمسألةِالتورقِاخاص 

ِ ا: ِفسادِ ثاني  ِأعظم ِالربوية ِالحيل ِأن ِوتلميذه ِتيمية ِابن ِالرباِِاقرر من

فتغييرِصورِالمحرماتِوأسمائهاِمعِبقاءِمقاصدهاِوحقائقهاِزيادةِِ.المباشر

فيِالمفسدةِالتيِحرمتِألجلها،ِمعِتضمنهِلمخادعةِاللهِورسوله،ِونسبةِ

المكرِوالخداعِوالغشِوالنفاقِإلىِشرعهِودينه،ِوأنهِيحرمِالشيءِلمفسدةِ

ِويبيحهِألعظمِمنها.ِ

ِ.نقدِحكمةِاإلحسانِالالزم -2
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كمِالواردةِفيِبيانِحكمةِتحريمِمنِأسلمِالحِ ِ–ملةفيِالج–هذهِالحكمةِ

ِمقتبسةِ ِ،الربا ِالمشاهدةِِفإنها ِاألمور ِومن ِالكريم ِالقرآن ِسياق من

وإنِكانتِالِتخلوِمنِنقدِوإشكالِِِ،أحدِمنِالناسِِالمحسوسةِالتيِيعقلهاِكل ِ

ِ.منِوجهةِنظرِالبحثِ،فيِبعضِالقضايا

ِ ِِ.مميزاتِحكمةِاإلحسانِالالزِمِِِ:أوال 

ِ.االتجاهِنحوِالناحيةِاألخالقيةِفيِتفسيرِحكمةِتحريمِالرباِ–أِ

ِ.االعتمادِعلىِفهمِسياقِاآلياتِالواردةِفيِالرباِ–بِ

ِ.سهولةِالحكمةِووضوحهاِ–جِ

ا:ِ ِِ.مناقشةِنطاقِحكمةِاإلحسانِالالزمثاني 

ِالحكمةِتنطبقِعلىِ ِأنِهذه ِالذيِيظهر نظرِكربا منِِِدونِغيرهِزدنيِأ 

ِالفضل،ِأوِرباِِ.أنواعِالربا ِعلىِالمتعاملِبصورةِربا ِوالِضرر  فالِيظهرِظلم 

ِ:نِأدلةِدخولهاِفيِنطاقِالحكمةِماِيأتيِمورباِالقرض.ِِوالنسيئة،ِأ

نظركأنِالشريعةِحرمتِِِِ-1 ِالمعسرِ ِالمدين ِمِفيهِِلزِ طريقِيِ ِِوكلَِِِّ،زدنيِأ 

ِِ.وهذاِظاهرِمنِوجوبِإنظارِالمعسرِفيِآياتِالرباِ.بالزيادة

ِِ،اإلنظارآيةِمنِخاللِِيظهرِ-2 ِوهيِقولهِتعالى: ة  ر  س  وِع  ِذ  ان  ِك  ن  إ  }و 
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ة ر  س  ي  ىِم  ل  ِإ  ة  ر  ظ  ن  وِنِف  م  ل  ع  ِت  م  ت  ن  ِك  ن  ِإ  م  ك  ِل  ر  ي  ِخ  وا ق  دَّ ص  ِت  ن  أ  ِو  ِ]البقرة: }280]ِ أنِ.

ا،ِاإلحسانِجِ  علِعلىِمرتبتين:ِفاألولىِهيِاإلحسانِالالزمِوهوِاإلنظارِمجان 

نظردرباِزِِعأي:ِمن ،ِوالثانيةِهيِاإلحسانِالمستحبِوهيِالصدقةِعلىِكنيِأ 

ِأوِبعضه.ِدينالِمنالمدين،ِوذلكِبإعفائهِ

ِفيِ-3 ِِ:هذهِاآليةِظاهرةِفيِكونها نظركربا ِ،فقطِدونِغيرهِزدنيِأ 

ِ.وهيِاآليةِالتيِوصفتِالرباِبالظلم

نظرِكالفروقِالتيِاستدعتِأنِيكونِرباِِِِ- اِبينماِرباِالقروضِِِِزدنيِأ  ظلم 

ِليسِكذلكِ:

زدنيِرباِِ:أنِاإلحسانِواجبِباإلنظارِفيِصورةِ:منِالفروقِالشرعيةِ-1

نظرك ِ.وأماِاإلحسانِبابتداءِالقرضِفليسِبواجبِفيِصورةِرباِالقروضِ،أ 

والِيمكنِإيجابِِ،أنِاإلقراضِهوِابتداءِعالقةِ:منِالفروقِالعقليةِ–2ِ

ِ والِتتمِحياةِالناسِبوجوبِإقراضِكلِمنِِا،اإلقراضِعلىِكلِمنِطلبِقرض 

ِ ِوالِيمكنِالتفريقِبينِالمحتاجِوغيرهِفيِ،بلِتفسدِمعايشهمِا،طلبِقرض 

ِلهاِوجوبِإقراضِطالبيِالقرضِفكل ِ ِويدلل ِالحاجة ِبخالفِِ.سيزعم وهذا

ِفإنِثمتِعالقةِقائمةِمنِقبل واإلحسانِيتعلقِِ،والمعرفةِقائمةِ،اإلنظار

فيصلحِأنِيتعينِفيِحقِالدائنِِ،بهذهِالعالقةِالقائمةِبينِالدائنِوالمدين
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بخالفِابتداءِالعالقةِاإلقراضيةِفعلىِِ،وجوبِاإلحسانِعلىِمدينهِباإلنظار

ِ!ِِ؟منِيتعينِوجوبِاإلحسانِبالقرضِابتداء

أنِالشريعةِأباحتِلمنِلمِيرغبِباإلقراضِأنِِ:منِالفروقِالشرعيةِ–3ِ

ِباألجل ِيقالِِ،يبيع ِأن ِبفائدةِِِِ:فالِيصح ِالفقير ِإقراضه ِإن ِبيعهِِِ،لألجلِظلم  بينما

ِِ.ظلمليسِبسلعةِعليهِبفائدةِلألجلِ

ِ،واحدةِوالشأنِأنِالزيادةِعليهِفيِمقابلةِاألجلِفيِالمعاملتينِزيادةِ 

ِ ِشخص  ِِ،واحدِوالمدين ِشخص  ِصورةِ.واحدِوالدائن ِفي ِِ:بينما زدنيِربا

نظرك ِفإنِالشريعةِحرمتِعلىِالدائنِالزيادةِعلىِالمدينِالمعسرِسواءِكانِِ،أ 

}وإنِِ،امجانِ ِهوأوجبتِإنظارِ،بصورةِإقراضِبزيادةِأوِتأجيلِبزيادةِأوِبيعِبزيادة

ِإلىِميسرة{ِ]ِالبقرة ِفنظرة  ِ[280ِ:كانِذوِعسرة 

ا:ِِ ِِ.حكمةِاإلحسانِالالزِمشرحِوبيانِِمناقشةِِثالث 

ِاإلنظارِِاألصلِأنِيستحقِالدائنِالذيِأنظرِمدينهِزيادةِ  كماِأباحتِِِ،مقابل

ِوالسلمِوغيرها ِاآلجلة ِالزمنِفيِالبيوع ِقيمة ِهوِمقتضىِِ،الشريعة وكما

ِالشريعةِ ِ،العقلِوالعرف ِِولكنِمنعته ِربا نظركفيِصورة وجعلتهِِ،زدنيِأ 

والمعسرِقدِاحتفِبهِمنِالقرائنِوالظروفِفيِِا،لكونِالمدينِمعسرِ ِ؛اظلم ِ

ِا.عليهِباإلنظارِواجبِ ِواإلحسان ِِا،تلكِالصورةِماِيجعلِالزيادةِعليهِظلم ِ
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ِرباِ - الذيِيقررهِالبحثِأنِحكمةِاإلحسانِالالزمِالِتتحققِفيِكلِصور

نظرك ِأ  ِز"بلِهيِفيِصورةِِِِ،زدني ِالمعسرِفقطدربا ِأنظركِعلى ِ."ني

نظركوأماِرباِ ِِزدنيِأ  إالِأنهِالِتتحققِفيهِِعلىِالموسرِفمعِأنهِمحرم 

ِ.حكمةِالظلم

نظركرباِِ:حكمةِتحريمِ:يمكنِتنقيحِهذهِالحكمةِلتكونِكاآلتي - ِ.زدنيِأ 

ِالمعسر ِالمدين ِباإلحسانِعليهِِ،هيِمنعِظلم ِالدائن ِيِ ِِ.وإلزام مكنِِوبهذا

ِِِ:القولِبأنِهذهِالحكمةِلهاِثالثةِمرتكزات

ِ ِ.خالقيأِإحسان ِِأنِهذهِالحكمةِ ِ:أوال 

نظركأنهاِفيِرباِِا:ثانيِ  ِ.وليستِفيِغيرهِمنِأنواعِالرباِ،زدنيِأ 

ِ.وليستِفيِحالِالمدينِالموسرِ،أنهاِفيِحالِالمدينِالمعسرِا:ثالثِ 

ِالالزمِِ - ِاإلحسان ِالثالثة)تمثلتِحكمة ِ:هوِِ،بشكلِحكمِفقهيِِ(بمرتكزاتها

ِ.إلىِميسرتهِاينِمجانِ وجوبِإنظارِالمعسرِعندِحلولِالدَِّ

نظركرباِِ:الفرقِبينِالموسرِوالمعسرِفيِأحكام - أنِالمعسرِِِ،زدنيِأ 

ِِ،إلىِميسرةِايجبِإنظارهِمجانِ  شرعيِلهِالِيأثمِبهِوالِيجوزِِوهذاِحق 

ِبالوفاءِِ،مضايقتهِألجله ِمطالبته ِوتجوز ِفالِيجبِإنظاره ِالموسر وأما
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ِِ،والشكوىِعليهِحتىِيوفي ِ.بمماطلتهِوهوِآثم 

- ِ ِ،والِيملكِالمدينِالتنازلِعنهِ،للهِتعالىِمنعِالزيادةِعلىِالمدينِحق 

ِله.ِاوليسِملكِ 

نظركمنعِالزيادةِالمشروطةِوإباحةِغيرِالمشروطةِفيِ" - "ِمماِزدنيِأ 

ِالمنحىِاأل ِتحريمِرباِيخالقيؤكد نظركِلحكمة ِترجيحهِِ،زدنيِأ  ويؤكد

ِ.كمِاالقتصاديةِوغيرهاِفيِتفسيرِحكمةِالتحريمعلىِغيرهِمنِالحِ 

ا:ِِ ِِ.حكمةِاإلحسانِالالزمفقهِِمناقشةِِرابع 

علىِرباِِاإذِقدِترجحِتضييقِنطاقِحكمةِاإلحسانِالالزمِليكونِمنطبقِ و

نظرك فالِتكونِمسألةِالعينةِوالتورقِداخلتينِفيِنطاقِمقصدِِِ،فقطِِزدنيِأ 

ِىويبق،ِِألنهماِحيلةِعلىِرباِالقروضِورباِالنسيئةِفيِالبيوعِِ،اإلحسانِالالزم

نظركرباِِ:تحريمِالحيلِالتيِعلى فكلِمعاملةِأفضتِلظلمِِ،علىِحالهِزدنيِأ 

ِاإلجارةِأوِغيرهماِِ،المدينِبالزيادةِعليهِفهيِمحرمةِ  ِ.وإنِتسمتِباسمِالبيعِأو

ِ  
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ا: ِ.المقربِاإلحساِنِحكمةِسابع 

 بيانِحكمةِاإلحسانِالمقرب. -1

ِ.حكمةِاإلحسانِالمقربِشرح -أ

منِتحريمِبعضِصورِالرباِاإللزامِباإلحسانِِيجعلِالحكمةِ ِهذاِالمقصدِ 

ِ.لنشرهِالإلحسانِوتعزيزِ ِافيِالطريقِالسهلِللتداينِبينِالناسِبثِ 

أنِالفائدةِالمحرمةِالتيِتقابلِاألجلِفيِقرضِِومفهومِهذهِالحكمة

ِالِتِ  ِ،والِحرمتهاِالشريعةِألجلِالضررِِ،منِقبيلِالظلمِِعدِ النقودِبالنقودِابتداء 

ِبالباطل ِفيِبيعِِ،والِألجلِأكلِالمال ِالزيادة ِأقرتِهذه ِأنِالشريعة بداللة

ِباألجل ِتدعيم ِِ،السلعة ِالنقدي ِالقرض ِفي ِالزيادة ِالشريعة ِحرمت ِاوإنما

ألنِالزيادةِفيِالقرضِالنقديِلوِجازتِألوشكِاإلحسانِِ؛لهِالإلحسانِونشرِ 

ِ.فنىمنعِويِ أنِيِ والمعروفِِ،هجرأنِيِ 

ِِِ(اإلحسانِالالزِمِ)وحكمةِِِ(اإلحسانِالمقرِبِ)الفروقِبينِهذهِالحكمةِ -

ِِ:ماِيأتي

بحيثِِ،سلكِللربحكلِطريقِيِ ِأنِحكمةِاإلحسانِالالزمِتقتضيِسدَِِّ–1ِ

بخالفِحكمةِاإلحسانِالمقربِفإنهاِسدتِالربحِِا،الِيبقىِإالِاإلحسانِطريقِ 
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لوِفِِ،كلِطريقِللربحِِولكنهاِلمِتسدِ ِ،منِالطريقِالسهلِالمسلوكِبينِالناس

ِ.أرادِالربحِمنِالطريقِاألبعدِفلهِذلك

زدنيِرباِِ:فإنِحكمةِاإلحسانِالالزمِتناسبِ،بناءِعلىِالفرقِالسابقِ–2ِ

نظرك ِحكمةِاإلحسانِالمقربِفتناسبِِ،أ  ِالبيوعِوأما ِالقروضِوربا تحريمِربا

ِ.النسيئة

ِِاتعبديِ ِاشرعيِ ِاليسِالفرقِالسابقِفرق ِِ–3ِ وإنماِمنِالمناسبِِا،محض 

ِ فيِابتداءِِاوواجبِ ِاِيكونِاإلحسانِالزم ِفيِالعقلِوالفطرةِومصالحِالناسِأال 

ِِلذلكِفاإلحسان ِِ،كماِسبقِبيانهِوإالِلفسدتِمعايشِالناسِ،القرض ِواجب 

ِ ِفيِالطريقِالسهلِدونِالطريقِاألبعد.ِولكنِمنِالمناسبِعقال  ِوفطرةِ ِِابتداء 

نظركاإللزامِباإلحسانِفيِصورةِ ِ.زدنيِأ 

 ِِِ.نطاقِحكمةِاإلحسانِالمقربِِ-

ِِ:تناسبِ،يظهرِمماِسبقِأنِنطاقِحكمةِاإلحسانِالمقرب

ِ.مقصدِتحريمِرباِالقرضِفيِالنقودِوماِيكثرِتداينهِبينِالناسِ–1ِ

ِوالفضةِِ–2ِ ِالذهب ِيعلل ِمن ِعند ِالنسيئة ِالبيوع ِربا ِتحريم مقصد

ِنقدِ  ِجرى ِما ِكل ِإلى ِالمتعدية ِالثمنية)ِابالنقدية ِاألصنافِِ،(مطلق ويعلل
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والِتناسبِالقولِبتعليلِاألصنافِالستةِبالكيلِِ.األربعةِبالطعامِأوِالقوت

ِ.والوزن

ِ.حكمةِاإلحسانِالمقربِمقررو -ب

ِمعنىِكونِ ِيسدِبابِاإلحسانِعموم ِممنِيقرر ابنِتيميةِوابنِِا،الربا

ِ:فقالِ،لمِحرمِاللهِالرباِ:لماِسئلِ(148ِ–80ِ)ويعدِأثرِجعفرِالصادقِِ،القيم

ِالحكمةِِ،(لئالِيتمانعِالناسِالمعروف) ِالتيِتسندِهذه ِ.منِأهمِاألقوالِواآلثار

ِ

ِ.أدلةِحكمةِاإلحسانِالمقرب -ج

ِ:ماِيأتيِ،الحكمةمنِأبرزِماِيمكنِاالستداللِبهِلهذهِ

معِالسياقِالقرآنيِفيِتقريرِاإلحسانِفيِِأنِهذهِالحكمةِمتسقةِ ِ–1ِ

ِ.تحريمِالربا

ِيِ ِ–2ِ حتِرباِالقروضِمنِاشاهدِفيِالبالدِوالمجتمعاتِالتيِاستبما

ِالمعروفِوقلتهِوضعفه ِالناسِعن ِالبالدِوالمجتمعاتِوماِيِ ِِ،امتناع شاهدِفي

ِ.المعروفِواإلحسانالتيِاستمسكتِبتحريمهِمنِبقاءِ

ِ.فيِالشرعِمعهودةِ ِمصلحةِاإلحسانِوتقريبِطرقهِمصلحةِ ِ–3ِ
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ِ.فقهِحكمةِاإلحسانِالمقرب -د

ِإمكانِالربحِبالِغضاضةِابتداءِ ِهذهِالحكمةِقائمةِ  منِبعضِِعلىِمبدأ

ِالمسلوكة ِمناقشةِبعضِالمسائلِ.الطرقِالبعيدةِغير ِ،ويمكنِفيِضوءها

ِِ:مثل

المرادِبالحديثِهناِهوِالتورقِالذيِيقعِالتورقِِ:التورقالموقفِمنِ -1

ِ ِأهلِالعلمِ،عنِالقرضِبفائدةِابتداءِ ِبديال  ِ،وقدِقالِبجوازهِجمهور

فإنِِ،وهذاِالقولِيتسقِويتناسبِمعِحكمةِاإلحسانِللطريقِالسهل

ينِقدِاختاراِطريقِالربحِالطويلِولمِيسلكاِطريقِاإلحسانِالمتعاقدِ 

ِ.لقريبا

العينةِالثنائيةِوالثالثيةِهيِِ:نةِالثنائيةِوالثالثيِةالموقفِمنِالعيِ–2ِ

ِِِعدوان ِ ِأال  ِالشريعة ِأرادت ِالذي ِالسهل ِالطريق ِإحسانِ ِيِ على ِإال وبالتاليِِِا،سلك

ِ.لهذهِالحكمةِافإنِالعينةِمنِالحيلِالمحرمةِوفقِ 

ِكانتِ وقدِيكونِضابطِالطريقِالسهلِالذيِيلزمِفيهِاإلحسانِهوِما

كصورةِالعينةِِ،بينِالدائنِوالمدينِبشكلِكاملِتبةِ رِ التمويليةِفيهِم ِالمعاملةِ

ِ.كصورةِالعينةِالثالثيةِ،بينهماِوطرفِثالثِبشكلِكاملِتبةِ رِ أوِم ِِ،الثنائية
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وأماِضابطِالطريقِالطويلِفهوِماِاحتاجِلطرفِثالثِدونِترتيبِتامِمعِ

ِِ.الدائن

ِ.نقدِحكمةِاإلحسانِالمقرب -2

ِ ِالحكمة ِالحِ هذه ِجملة ِفي ِلإلحساِنتندرج ِالمعززة ِحولِِ،كم والدوران

كمِالواردةِفيِبيانِحكمةِتحريمِمنِأسلمِالحِ ِ–فيِالجملة–مفهومِاإلحسانِ

ِالمحسوسةِِِ،الربا ِالمشاهدة ِاألمور ِالكريمِومن ِالقرآن ألنهاِمقتبسةِمنِسياق

ِ.التيِيعقلهاِكلِأحدِمنِالناس

ِِ: ِِ.مميزاتِحكمةِاإلحسانِالمقربأوال 

ِ.االتجاهِنحوِالناحيةِاألخالقيةِفيِتفسيرِحكمةِتحريمِالرباِ–ِأ

ِ.االعتمادِعلىِفهمِسياقِاآلياتِالواردةِفيِالرباِ–بِ

ِ.سهولةِالحكمةِووضوحهاِ–جِ

ِ  
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ِِِِ.مناقشةِحكمةِاإلحسانِالمقربِاِ:ثانيِ 

ماِاعترضِبهِالشيخِابنِِ،منِأهمِاالعتراضاتِالممكنةِعلىِهذهِالحكمة

فيهاِِ"ِالمعنىِالذيِألجلهِحرمِالرباِموجودِ ِ:تيميةِعلىِمنِأباحِالتورقِبقوله

فالشريعةِالِتحرمِِِ،بعينهِمعِزيادةِالكلفةِبشراءِالسلعةِوبيعهاِوالخسارةِفيها

ِ.الضررِاألدنىِوتبيحِماِهوِأعلىِمنه"

ِ:وللجوابِعنِهذاِاالعتراضِيمكنِأنِيقال

علىِمنِقررِبأنِرباِالقرضِِأملِفإنِهذاِاالعتراضِالِيتمِإالعندِالتِ–1ِ

بلِِ،وحكمةِاإلحسانِالمقربِالِتقررِهذاِ.مِلماِفيهِمنِالضررِعلىِالمحتاجحرِِّ

وتسهيلِِ،مِألجلِماِفيهِمنِتقريبِلإلحسانِوتعزيزِلهتقررِبأنِرباِالقرضِحرِِّ

ِلسلوكهِ،لطريقه ِضررِ ِاظلم ِِهوليسِلكونِ،وتقريب ِالمحتاجِاأو ِألن ِِ،على

ِعلىِالمحتاجِفيِمعاملةِالبيعِ ِنفسهِمنِالضرر الشريعةِقدِأباحتِالمقدار

ِ.ومعاملةِالسلمِألجلِ 

إلزامِمنِمنعِالتورقِبمنعِالبيعِاآلجلِالذيِيزيدِفيهِالثمنِمقابلِِ–2ِ

ِ.علىِالقدرِنفسهِمنِالضررِعلىِالمحتاجِفإنهِمشتمل ِِ،األجل

ِاإلحساِن ِحكمة ِأن ِيظهر ِمتناسقةِ ِوبهذا ِاإلحسانِِالمقرب ِحكمة مع
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ِحكمةِِ،لهاِمتممةِ ِ،الالزم ِهي ِواحدة ِحكمة  ِفي ِيصب ِالحكمتين ِمن وكل

ومنعِاإلضرارِبالمحتاجينِإالِأنِحكمةِاإلحسانِالالزمِمنعتِِا،اإلحسانِعموم ِ

ِالمباشر ِالجشعِ،اإلضرار ِانتشار ِمنعت ِالمقرب ِاإلحسان وعززتِِ،وحكمة

ِ ِِ.رتِسبيلهاإلحسانِويس 

ِلبعضهما ِمتممان ِقرينتان ِِ،فالحكمتان ِمنهما ِاألولى حكمةِ)تتعلق

ِِ(اإلحسانِالالزم نظركبربا وتتعلقِِ،وهوِالذيِوصفهِالقرآنِبالظلمِ،زدنيِأ 

ِ،برباِالقرضِالنقديِورباِالبيوعِالنسيئةِِ(حكمةِاإلحسانِالمقرب)األخرىِمنهماِِ

"الِتبيعواِالدرهمِِِ:ةِبقولهِصليِاللهِعليهِوسلموهوِماِجاءِوصفهِفيِالسن

ِ.واللهِأعلمِ.بالدرهمينِفإنيِأخافِعليكمِالرماء"

ِ  
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ِخاتمة

ِ.عرضِالنظرياتِالمقاصديةِبطريقةِتاريخية -1

جهالةِثمِنظريةِِ،نظريةِاإلجراءاتِالتشريفيةثمِِ،أقدمهاِنظريةِاإلحسان

ِِ،الحكمة ِنظرية ِالخلقةثم ِِ،مخالفة ِنظرية ِاألثمانثم ِكفاءةِِ،استقرار نظرية

ِ.التوزيع

ِ.عرضِاالتجاهاتِالعامةِللنظرياتِالمقاصدية -2

ِِ:االقتصادِيِاالتجاه -أ ِتحته ِالنقدين)ويندرج ِاستقرار نظريةِِ،نظرية

ِ.(كفاءةِالتوزيع

ِوالطعامِالتركيزِحولِيدورِاتجاه -ب ِالنقود ِتحتهعلىِخلقة ِويندرج :ِ

 (نظريةِمخالفةِالخلقةِ،التشريفيةنظريةِاإلجراءاتِ)

ِ.نظريةِجهالةِالحكمةويندرجِتحتهِِ:التوقفِاتجاه -ج

ِِ:األخالقيِاالتجاه -د ِتحته ِالالزم)ويندرج ِاإلحسان حكمةِِ،حكمة

ِ.(اإلحسانِالمقرب

ِالكتابِيميلِإلىِ- القولِبأنِاالتجاهِاألخالقيِفيِتفسيرِحكمةِِهذا

ِِ:كِلعدةِأدلةوذلِ،تحريمِالرباِهوِأقربِاالتجاهاتِوأصحها

ِ.مقابلةِالقرآنِالكريمِبينِالرباِوالصدقةِ–1ِ
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ِالنفوسِ–2ِ ِفي ِالربا ِفيِِ،بشاعة ِأو ِالجاهلية ِذلكِفي ِكان سواء

ِ.اإلسالم

ِالربا ِتفسير ِفي ِاالقتصادية ِالنظريات ِأن ِالمعلوم ونظرياتِِ،ومن

ِالرباِ،والتوقفِ،الخلقة ِبشاعة ِالقلوب ِفي ِتطبع ِتِ ِ،ال ِفيِوال ِقبحه ظهر

ِ.النفوس

بيانِاالتجاهِاألخالقيِلمفاسدِتظهرِعلىِمستوىِالمعاملةِوعلىِِ–3ِ

ِ.مستوىِاألمة

ِ.موقفِالنظرياتِمنِالتحايلِعلىِالربا -3

ِأسبابِاالختالفِالمهمةِفيِمسألةِوصفِالمعاملةِ الِشكِأنِأحد

لتحريرِمقصدِالتحريمِِِفإن ِِِ،مقصدِتحريمِالرباِِبالحيلةِأوِعدمِالحيلةِهيِمسألة

ِعلىِالرباِامهم ِِاأثرِ  ِالمحرمة ِالمباحِِ،فيِتعيينِطريقِالحيلة وطريقِالمخرج

ِ.والمشروعِمنِالربا

ِ  
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 فهرسِالمحتويات

1ِِ-------------------------------------------------------------ِتعريفِموجزِباإلصداِر

3ِِ-------------------------------------------------------------------------------ِتمهيِد

4ِِ--------------------------------------------ِالنظرياتِالمقاصديةِفيِتحريمِالربِا

:ِالقولِبجهالةِالحكمِة 4ِِ--------------------------------------------------------ِأوال 

4ِِ--------------------------------------------------------ِبيانِقولِجهالةِالحكمةِ-1

9ِِ---------------------------------------------------------ِنقدِقولِجهالةِالحكمةِ-2

ا:ِحكمةِاستقرارِاألثماِن 10ِِ------------------------------------------------------ِثاني 

10ِِ---------------------------------------------------ِبيانِحكمةِاستقرارِاألثمانِ-1

12ِِ----------------------------------------------------ِنقدِحكمةِاستقرارِاألثمانِ-2

ا:ِحكمةِاإلجراءاتِالتشريفيِة 14ِِ-------------------------------------------------ِثالث 

14ِِ----------------------------------------------ِبيانِحكمةِاإلجراءاتِالتشريفيةِ-1

15ِِ----------------------------------------------ِنقدِحكمةِاإلجراءاتِالتشريفيةِ-2

لقِة ا:ِحكمةِمخالفةِالخ  17ِِ-------------------------------------------------------ِرابع 

17ِِ-----------------------------------------------------ِبيانِحكمةِمخالفةِالخلقةِ-1

21ِِ-----------------------------------------------------ِنقدِحكمةِمخالفةِالخلقةِ-2

ا:ِحكمةِكفاءةِالتوزيِع 23ِِ------------------------------------------------------ِخامس 

23ِِ------------------------------------------------------ِبيانِحكمةِكفاءةِالتوزيعِ-1



 

 52 دراسة نقدية - كم الربويةالح  ملخص كتاب 
 

29ِِ-------------------------------------------------------ِنقدِحكمةِكفاءةِالتوزيعِ-2

ا:ِ 33ِِ---------------------------------------------------ِحكمةِاإلحسانِالالزِمسادس 

33ِِ----------------------------------------------------ِبيانِحكمةِاإلحسانِالالزمِ-1

36ِِ----------------------------------------------------ِنقدِحكمةِاإلحسانِالالزمِ-2

ا:ِحكمةِاإلحسانِالمقرِب 42ِِ--------------------------------------------------ِسابع 

42ِِ--------------------------------------------------ِبيانِحكمةِاإلحسانِالمقربِ-1

46ِِ--------------------------------------------------ِنقدِحكمةِاإلحسانِالمقربِ-2

49ِِ-------------------------------------------------------------------------------ِخاتمِة

 

ِ

ِوالحمدِللهِربِالعالمين


