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وصيحة مفتوحة
للقيادات االقتصادية واملالية واملصزفية
يف دول العامل
بشأن التحذيز مه خماطز التعامل بالزبا
ومفاسدي على االقتصاد واجملتمع
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♪
أصحاب الجاللة والسمو والرؤساء

الموقرون

أصحاب المعالي والسعادة
وزراء المالوة واالقتصاد
الهوئات والمجالس االقتصادية العلوا
مجالس إدارة البنوك المركزية
محافظي وحكام البنوك المركزية وىوابهم ومساعديهم
مجالس إدارات البنوك التقلودية
الرؤساء التنفوذيون ومدراء البنوك التقلودية وىوابهم ومساعدوهم
المسًولون المالوون والمصرفوون واالقتصاديون يف الدول
أحققؽؿ جؿقعا بتحقة اإلسالم..
فالسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف..
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أما بعد:
إكف لؿـ دواطل سروري أن أتقجف إلك مؼامؽؿ الؽريؿ هبذه الـصقحة
الصادقة بشلن التحذير مـ كبقرة الربا وتػشقفا يف واقع آقتصاديات التل
وٓكؿ اهلل أماكتفا وأوكؾ إلقؽؿ مسمولقتفا ،وإكـل أتقجف إلقؽؿ هبذه
الرسالة الؿػتقحة لؿا كعؾؿف مـ حؽؿتؽؿ وسعة صدركؿ وكريؿ أخالقؽؿ
واستعدادكؿ لألخذ بؿا يـػع اهلل بف البالد والعباد ،ويؼقد سػقـة آقتصاد
كحق بر إمان ،فلكا أخاصب فقؽؿ الؼائد الحؽقؿ والخبقر آقتصادي
والؿقاصـ الحريص طؾك مصؾحة وصـف واقتصاد بؾده ،ومـ يرجق أن يؼػ
يقم الؼقامة بقـ يدي ربف سالؿا مـ أية تؼصقر أو تبعات شرطقة ،فاهلل تعالك
إكؿا وٓكؿ مؼالقد اإلدارة آقتصادية والؿالقة ابتالء واختبارا لقـظر كقػ
تعؿؾقن يف امتثال أوامره واجتـاب كقاهقف ،ثؿ إكف سبحاكف وتعالك سقسللؽؿ
يقم الؼقامة :هؾ حػظتؿ إماكة وأديتؿقها؟ أم ضقعتؿ وقصرتؿ يف أدائفا ٓ
قدر اهلل؟
ولؿا كان اهلل تعالك قد أوجب طؾك أهؾ العؾؿ أداء الـصقحة
ٕئؿة الؿسؾؿقـ وطامتفؿ بالحؽؿة والؿقطظة الحسـة ،حقث أمر اهلل يف
كتابف فؼال﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ﴾ [آل طؿران ،]781 :ويف الحديث« :الدين النصوحة ،قول لمن يا
رسول اهلل ،قال :هلل ولرسوله وألئمة المسلمون وعامتهم» (رواه مسؾؿ)،
فؼد رأيت أن مـ واجبل إخالص الـصقحة لؽؿ وبقان ما يربئ ذمتؽؿ أمام
اهلل وأمام الـاس تجاه كبقرة الربا.
يا ولي األمر الكريم :إن مـ أطظؿ التؽالقػ الشرطقة والقاجبات

9

القصـقة يف حؼؽؿ إقامة آقتصاد يف بؾدكؿ طؾك مؼتضك أسس الشرع
اإلسالمل الحـقػ ومؼتضقات الحؽؿة والعدل ،فؿا مـ خقر ٓقتصاد
الدولة إٓ وقد دلـا اإلسالم طؾقف وما مـ شر إٓ حذركا مـف وهناكا طـف ،وٓ
يخػك طؾك مؼامؽؿ أن الربا هق أطظؿ الؿحرمات الؿالقة طؾك اإلصالق يف
الشريعة اإلسالمقة ،ففق أكرب الؽبائر بعد الشرك باهلل وقتؾ الـػس والسحر،
وإن الدرهؿ القاحد مـ الربا إذا أكؾف العبد – أو الؿجتؿع – وهق يعؾؿ فنن
هذا الػعؾ أشد وأشـع طـد اهلل مـ ِست وثالثقـ زكقة ،فؽؿا أن جريؿة الزكا
سؾقك فقضقي يف إطراض يػتؽ بالؿجتؿعات مـ داخؾفا فؽذلؽ
جريؿة الربا سؾقك فقضقي يف إمقال يؼقض إطؿال وآقتصاديات مـ
داخؾفا ،فنن الربا وإن تضخؿ ممقتا إٓ أن طاقبتف تصقر إلك قؾة وبالء
وأزمات اقتصادية تذهب بف وبؿا تقلد مـف مـ الحرامٕ ،ن ما ُبـ ِ َل طؾك
الحرب طؾك
اهلل
َ
الباصؾ ففق باصؾ ،ومـ أجؾ خطقرة الربا فؼد أطؾـ ُ

الؿتعامؾقـ بالربا الؼائؿقـ طؾقف بال تقبة أو إقالع ،كؿا قال تعالك﴿ :ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲﮳ ﮴ ﮵
﮶﮷﮸﮹﮺﮻﮼﮽﮾﮿﯀﯁﯂
 ﴾ [البؼرة ،] 812،818 :بؾ قال رسقل اهلل ﷺ« :لعن اهلل آكل

الربا وموكله وكاتبه وشاهديه» ،وقال :هؿ سقاء ،فآكؾ الربا هق الدائـ
الؿؼرض – فردا أو ممسسة أو دولة  ،-ومقكِ ُؾف هق الؿديـ الؿؼرتض
بالربا.
واعلموا -وفقكم اهلل -أن اللعن الوارد يف الحديث معناه :الطرد مـ
رحؿة اهلل سؾؿؽؿ اهلل وطافاكؿ ،وهذا الؾعـ يشؿؾ الؿتعامؾقـ بالربا
(الؿؼرض والؿؼرتض) أصالة ،بؿـ فقفؿ كاتب العؼد الربقي والشاهدان
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طؾقف تبعا بصريح كص الحديث الشريػ ،فنن حؽؿ التعاون طؾك الربا –
بلي وجف مـ القجقه – مثؾ حؽؿ أكؾف تؿاما ،بؾ مـ طجقب ما وصػ اهلل
بف آقتصاديات التل يعتؿد أهؾفا طؾك الربا بلهنؿ ٓ يؼقمقن إٓ كؿا يؼقم
ِ
وح َركتِ ِف إٓ أن يؼع
الؿتخبط يف مشقتف والؿضطرب الذي ٓ يستؼر يف َس ْق ِره َ
ويتفاوى مرة بعد مرة ،ذلؽ أن لؾربا سؽرة ُت ِ
ػؼدُ آقتصا َد تقازكف واستؼراره
طؾك الدوام ،مثؾ سؽرة الخؿر بالـسبة لؿتعاصقف طؾك الدوام ،حتك يدمـ
آقتصاد طؾك تعاصل الربا فتـتؽس فطرتف ،فقرى الحؼ الـافع الحالل
باصال ،ويرى الباصؾ الؿحرم الضار حؼا وحؽؿة وضرورة !!.
لؼد رصد لـا الؼرآن الؽريؿ حجة الؿرابقـ وخطاب الؿعاكديـ
لحؽؿ الربا تؽربا ومـاقضة لؾعؼؾ والؿـطؼ السؾقؿ ،فؼال اهلل تعالك ﴿ :ﭟ
ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ
ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ
ﮂ ﮃ﴾ [ البؼرة  ،] 812 :فتلمؾ كقػ اكتؽست فطرة الؿرابقـ حتك
البقع الحالل ،فجعؾقا الػرع أصال
يؼاس طؾقف
جعؾقا الربا الحرا َم أصال
ُ
ُ
وقؾبقا إصؾ فرطا ،بؾ وقصروا ذلؽ بلداة الحصر إكؿا ،وهذا غاية يف
فساد الـظر واكتؽاسة الؿـطؼ الذي يقرثف الربا لدى معتـؼقف والؿدمـقـ
طؾقف ،ومـ أجؾ هذه آكتؽاسة يف الػطرة والعؼؾ والسؾقك آقتصادي فؼد
كتب اهلل سـة طؼابقة طؾك مدمـل الربا ،وهذه السـة اإللفقة ٓ تتخؾػ وٓ
تتبدل طؾك مر الزمان والؿؽان ،وفقفا يؼقل اهلل تعالك﴿ :ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ﴾[البؼرة ،]812 :فالربا وإن تعاضؿ
وتؽاثر واكتػش ممقتا يف الظاهر إٓ أن طاقبتف ومآلف ٓ بد وأن تصقر إلك
محؼ الـػع يف إمقال وتضققع صاقتفا وذهاب بركتفا ،حتك ترى الدولة
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الغـقة ُتض ِّق ُع ثرواهتا بسبب الربا ،بؾ وتراها تستديـ رغؿ فاحش غـاها
بالربا ،ثؿ ٓ تزداد بالربا إٓ فسادا وتخبطا وافتؼارا كؿا وصػ ربـا يف كتابف
الؽريؿ.
إن الضابط العلمي الدقوق لتحريم ربا المداينات يف اإلسالم هو:
(الزيادة الؿشروصة طؾك أصؾ الؼرض أو الديـ مؼابؾ إجؾ) ،فالربا
استثؿار وتربح مـ ذات الزمـ ولقس مـ التجارة أو اإلكتاج أو العؿؾ،
فؽؾ طؿؾقة مدايـة يصاحبفا شرط الزيادة طؾك ذمة الؿديـ لصالح الدائـ
فذلؽ هق الربا الؿجؿع طؾك تحريؿف يف اإلسالم قديؿا وحديثا ،فنذا كان
شرط الزيادة قبؾ طؼد الؼرض ففق ربا الؼرض ،ويسؿك (الػائدة آتػاققة)
يف اصطالح الؼاكقن التجاري ،وإن كان شرط الزيادة يرد طؾك ديـ ثابت يف
الذمة مـ الزمـ الؿاضل ففذا هق ربا الؼرض ،ويسؿك (الػائدة التلخقرية)
حسب اصطالح الؼاكقن التجاري ،وقد يجتؿع الربقان يف العؼد القاحد
كؿا يف جؿقع تطبقؼات البـقك الربقية يف طصركا ،حقث يجتؿع ربا الؼرض
وربا الديـ يف طؼد واحد.
وهذا الربا الؿحرم شرطا يشؿؾ جؿقع أمثؾة وتطبقؼات الػقائد
الربقية يف طصركا ،سقاء أكاكت الزيادة الؿشروصة تلخذ صقرة فائدة اتػاققة
أو تلخقرية ،أو كاكت ثابتة أو متغقرة أو طؾك أساس سعر الخصؿ الربقي،
وسقاء وجدت تؾؽ الػقائد الربقية يف طؿؾقات التؿقيؾ أو آستثؿار أو
الخدمات الؿصرفقة أو آئتؿاكقة أو يف العالقات الؿالقة الدولقة ،أو ما كان
مـفا بغرض إدارة مخاصر السققلة لدى الدولة أو الؿمسسة كالسـدات
وأذوكات الخزاكة ،كؿا يشؿؾ الربا أيضا حالة اإلدمان الربقي الؿـظؿ فقؿا
يعرف بسقق أدوات الديـ ،سقاء يف داخؾ اقتصاد الدولة أو يف خارجفا.
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واعلم يا ولي األمر :أن اهلل َح َّر َم الربا رحؿة باقتصادياتـا وحػظا
لؿصالح أهؾـا يف مجتؿعاتـا ،ووقاية لـا ولفؿ مـ أسباب الػساد والتخؾػ
آقتصادي ،فنن مـ أطظؿ ِح َؽؿ تحريؿ الربا يف اإلسالم أكف وسقؾة ضالؿة
لتقضقػ إمقال واستثؿارهإ ،ن الربا تربح مـ الحؼقق التل تثبت ديقكا
يف الذمة ،كلن يتؿ الرتبح مـ ذات الزمـ مضافا إلك الديـ يف ربا الؼرض أو
ربا الديـ أو كؾقفؿا معا ،فقحصؾ الربح الجزئل لؾؿرابل مـ الزمـ دون أن
يصاحبف كػع حؼقؼل كؾل طؾك مستقى آقتصاد والؿجتؿع ،والسبب أن
طؼد الربا ٓ يؾزم مـف إحداث حركة حؼقؼقة لؾسؾع والخدمات يف آقتصاد،
بقـؿا اإلسالم يؼرر أن البقع حالل ٕكف يؼقم طؾك إحداث مبادلة حؼقؼقة تؼع
طؾك مال حؼقؼل بصقرة سؾعة أو خدمة حؼقؼقة ،فنذا كان البقع يحرك
السؾع والخدمات يف آقتصاد فنن الربا يجػػ مـابعفا ويعطؾ رواجفا
وحركتفا فضال طـ تصـقعفا وإكتاجفا ابتداء ،بؾ إن مـ قبقح آثار الربا أكف
يصطـع أسقاقا لتداول الديقن وتقلقد العقائد مـفا ،فتُغري رؤوس إمقال
بالتدفؼ كحقها صؾبا لؾرتبح السفؾ مـ الذمؿ الؿجردة ،وذلؽ بعقدا طـ
الدخقل يف مخاصرات اإلكتاج والعؿؾ الـافعقـ طؾك الحؼقؼة ،وٓ ريب أن
هذا السؾقك اإليجابل بالـسبة لؾؿرابقـ والسؾبل بالـسبة لالقتصاد
والؿجتؿع مـ شلكف أكف يؼؾؾ مـ تقجف الـؼقد كحق مـاشط العؿؾ واإلكتاج
والتـؿقة الحؼقؼقةٕ ،ن كؾ وحدة واحدة مـ الربا تضاف إلك آقتصاد فنن
ذلؽ يرتتب طؾقف كؼصان وحدة واحدة مـ آستثؿار الؿالل الحؼقؼل يف
آقتصاد العقـل ،وهل طالقة طؽسقة ُتثبِ ُت لـا سقء طاقبة الربا يف الحال
ويف الؿآل لؽؾ ذي بصر وبصقرة.
إن اإلسالم يف مققػف الحاسؿ بشلن تحريؿ الربا إكؿا يستـد إلك رؤية
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اقتصادية طؿقؼة وكظرة اسرتاتقجقة ثاقبة ،حقث يرى اإلسالم أن حركة
الؿال يف آقتصاد مثؾ حركة الدم يف الجسد ،فؽؾؿا كان الدم سائال
متحركا بال طقائؼ أو حقاجز تحقل بقـف وبقـ حركتف الطبقعقة بقـ أطضاء
الجسد فنن ذلؽ سقـعؽس حتؿا طؾك ققة الجسد وصحتف وكػاءتف يف أداء
وضائػف ،والعؽس صحقح تؿاما ،فنن الدم إذا ُحبِس أو تصؾب أو تعثر يف
العجز واإلطقا ُء
حركتف فنن ذلؽ سقمدي وٓ بد إلك أن يحؾ بالجسد
ُ
والؿرض والخؿقل ،حتك تتعطؾ وضائػف وتـفار قدراتف ،وربؿا أدى ذلؽ
بالجسد إلك الؿقت والفالك ،وهؽذا الؿال يف آقتصاد تؿاما ،فنن الؿال
يجب أن يبؼك سائال متدفؼا دائؿ الحركة فقبعث بحركتف الروح يف إطؿال
والصـاطات واإلكتاج والتجارات ،التل مـ شلهنا أن تقضػ إيدي العامؾة
لتحد مـ البطالة يف الؿجتؿع ،وتقضػ الؿقارد آقتصادية الؿتاحة بؽػاءة
فتخرج مـفا ثؿرات العؼقل ومـافع إطؿال وآبتؽارات فقزيد الـاتج
الؿحؾل مـ السؾع والخدمات أضعافا ،فترتاجع إسعار كتقجة زيادة
الؿعروض الجديد ودخقلف حؾبة الؿـافسة السعرية ،وطـدها تزداد الؼقة
الشرائقة لؾعؿؾة القصـقة ،فقزداد تبعا لذلؽ معدل التقفقر وآدخار يف
آقتصاد ،ويرتػع معدل دخؾ الػرد وإسرة ،ويعؿ الرخاء بػضؾ تداول
إمقال الحؼقؼقة ورواجفا وطدم حبسفا وتعطقؾفا واكتـازها ،إمر الذي
سقـعؽس إيجابا طؾك زيادة صادرات الدولة والحد مـ وارداهتا ،فقرتػع
الطؾب طؾك العؿؾة الؿحؾقة يف سقق الصرف إجـبل كـتقجة صبقعقة
لزيادة الطؾب يف السقق العالؿل طؾك مـتجات الدولة وخدماهتا.
ثم اعلم يا ولي األمر -رعاك اهلل :-أن مـ أطظؿ آكتؽاسات التل
أدخؾفا الربا طؾك فطرة الؿال وإطؿال وآقتصاد أن أصبح سقق أدوات
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الديـ هق الؿالذ أمـ لؾدول !! ،وأن ديقن الربا باتت تسؿك أصقٓ
ومقجقدات تظفر يف الؿقزاكقات !! ،وأن تؿدد فؼاطات الربا بقـ كقاكات
الدولة والبـقك والؿمسسات الؿالقة باتت ضاهرة صحقة يجب حؿايتفا
والؿحافظة طؾقفا بقاسطة ممشر سعر الخصؿ !! ،وأن تؼديس الؽتؾة
الـؼدية وحسـ إدارهتا هق الػريضة الؽربى والغاية العظؿك التل تـفض هبا
البـقك الؿركزية بقاسطة مختؾػ أدوات السقاسة الـؼدية ،حتك ولق أدى
ذلؽ باستؿرار إلك التؼقيض التدريجل لألطؿال وتعطقؾ الؿقارد
آقتصادية لدى الدولة وإهدار قدراهتا اإلكتاجقة !! ،بؾ إن مـ خرافات
الػؽر الربقي الؿعاصر أن الدولة كؾؿا زاد حجؿ اقرتاضفا وتعاضؿ َديـُفا
ِ
تصـقػفا الدولل وزيادة الثؼة يف اقتصادها
العام فنن يف ذلؽ سببا لتحسـ
ومالءهتا !! ،بؾ إن خقر أصقل الدولة ما تؿؾؽف مـ استثؿارات ذات دخؾ
مضؿقن ثابت ،مثؾ السـدات وأذوكات الخزاكة الربقية وكذلؽ مشتؼات
الحؼقق الؿالقة !! ،وهل كؿا ترى خرافات يبطؾفا العؼؾ والقاقع والعؾؿ
آقتصادي الرشقد فضال طـ كصقص القحل اإللفل الشريػ ،حتك إن
طالؿ آقتصاد الربيطاين الشفقر جقن مقـارد كقـقز أصؾؼ طؾك هذه الحالة
ِ
الس ُقق َلة) ،بؿعـك أن الؿرابقـ قد
آقتصادية الؿـتؽسة لؼب َ
(صـَؿ َّق ُة ُّ
اتخذوا مـ السققلة صـؿا يعبدوكف ومعبدا يسػؽقن طؾك طتباتف قرابقـ
ؼقضقن آقتصاد الحؼقؼل مـ
العؿؾ واإلكتاج والتجارة ،فبقاسطة الربا ُي ِّ
داخؾف ،وهق الؿعـك الذي وافؼف طؾقف الربوفقسقر الػركسل مقريس آلقف
(كقبؾ  )7288يف أصروحاتف الشفقرة.
أيها المسًول الكريم :اطؾؿ أن اإلصالح آقتصادي وفقضك الربا
ضدان ٓ يجتؿعان ،ذلؽ أن الربا يضخؿ صـاطة فؼاطات الديقن التل تـشل
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طؾك الذمؿ الؿجردة ،فتصبح تقضقػات أمقال الربا غامضة مؿا يجعؾ
الربا بقئة خصبة ٓكعدام الشػافقة وتػشل الػساد يف حركة رؤوس إمقال
وتدين فرص كجاح الحقكؿة الرشقدة ،بؾ وربؿا أصبح الربا بػضؾ غقاب
إصقل العقـقة الحؼقؼقة طـ هـدستف الؿالقة وإجراءاتف التـػقذية وسقؾة
كاجعة وفعالة قد تستخدم لتؿقيؾ اإلرهاب أو غسقؾ إمقال أو آتجار
بالؿؿـقطات والجرائؿ الؿالقة التل تغذي مقاديـ آقتصاد إسقد ،وسر
ذلؽ أن الربا يؼتصر طؾك تؿقيؾ الذمؿ مباشرة دون الحاجة إلك وجقد
وساصة طقـقة حؼقؼقة كؿا هق ُمشت ََرط لصحة طؿؾقات التؿقيؾ اإلسالمل،
فال يشرتط إلجراء طؼقد التؿقيؾ الربقي وجقد وساصة إطقان والؿـافع
وإطؿال الحؼقؼقة يف آقتصادٕ ،كف تؿقيؾ يرتبح مباشرة مـ الذمؿ حقث
ٓ سؾعة وٓ مـػعة وسقطة واجبة يف ذات العؿؾقة التؿقيؾقة ،فاهندم بذلؽ
ركـ الشػافقة الذي يجب أن يؼقم طؾقف التؿقيؾ الرشقد يف أي اقتصاد
رشقد.
لؼد أثبتت دراساتـا آقتصادية طؾك مدى طؼديـ مـ الزمان أن
أضرار الربا ومػاسده طؾك آقتصاد تتجاوز العشريـ ضررا اقتصاديا
كبقرا ،وأبرزها الزيادة الؿػرصة يف طرض الـؼقد باستؿرار ،إمر الذي
يمدي إلك تحػقز التضخؿ باستؿرار ،وتآكؾ العؿؾة القصـقة محؾقا ،وتراجع
ققؿتفا خارجقا ،وبالتالل إضعاف ققة الـؼد وتؽريس حالة طدم استؼراره
طؾك الدوام ،كؿا أن الربا  -مـ جفة أخرى  -يؼقض إطؿال ويجػػ
مـابع الـاتج الحؼقؼل اإلجؿالل لؾدولة ( ،)GDPحتك يـتج طـ ذلؽ
تراجع كػاءة الؼقؿة الؿضافة لالقتصاد ،وبالتالل تـاقص كػاءة التقضقػ
إمثؾ لؾؿقارد آقتصادية (طقامؾ اإلكتاج) ،وطـدها تتعاضؿ أزمة البطالة
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وتعطقؾ إيدي العامؾة ،وهؽذا يـجح الربا يف تراجع دخؾ الػرد وتـاقص
دخؾ إسرة والدخؾ الؼقمل لؾؿجتؿع كـتقجة حتؿقة لتجػقػ مـابع
اإلكتاجقة والعؿؾ الحؼقؼل يف آقتصاد ،والـتقجة الؽؾقة أن الربا سقعزز
معدٓت الػؼر ويؽرسف يف الؿجتؿع ،فقػتؼر إغـقاء بسبب الػقائد الربقية
الؿجحػة (الؿتغقرة أو الؿركبة) ،وٓ طزاء لػؼراء البؾد ومساكقـف
والؿتعثريـ فقف بسبب أكف ٓ سؼػ لؾديقن الؿضاطػة ،وٓ تزداد أهداف
آستؼرار آقتصادي والبـقة الشامؾة الؿـشقدة مع إيام إٓ بعدا وتراجعا
واستحالة.
ومـ أجؾ ذلؽ فنكـل أقرتح طؾك معالقؽؿ إجراء دراسات اقتصادية
بسقاطد وصـقة محايدة لؼقاس أثر الربا طؾك كؾ مـ ممشرات :الـاتج
الؿحؾل اإلجؿالل  ،GDPوالبطالة ،والػؼر ،والػساد الؿالل ،ودخؾ الػرد
وإسرة ،وطجز الؿقازكة العامة لؾدولة ،فضال طـ غايات التـؿقة الشامؾة،
فؿثؾ هذه الدراسات الػاحصة ستقصؾـا حتؿا إلك أكف كؾؿا تضخؿت
فؼاطات ديقن الربا فنن آقتصاد سقؼع أسقر الؿخاصر وطدم آستؼرار
طؾك الدوام ،إمر الذي يقشؽ أن يتحقل إلك أزمة اقتصادية بؿجرد اهنقار
فؼاطات الديقن ،وهذا ما يشفد بف واقع آقتصاد العالؿل ،وأما بخصقص
الؼطاع الؿصريف الربقي طؾك سبقؾ الخصقص فنكف ٓ بد مـ إدخال
إصالحات طؿقؼة طؾك فؾسػتف وآلقاتف بحقث يتؿ تطقير مساهؿتف وتعزيز
أدائف الؿحدود يف دطؿ التـؿقة ومعالجة آختالٓت الفقؽؾقة يف اقتصاد
الدولة ،كؿا كؼرتح هبذا الخصقص تطبقؼ أحدث أكظؿة الؿصرفقة
اإلكتاجقة ،وٓ سقؿا يف مختؾػ مجآت التؿقيؾ وآستثؿار والخدمات
اإلكتاجقة الـافعة لالقتصاد ،وهق ما أوضحـاه يف كتابـا (هـدسة الربا).
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إن القاجب أن كستػقد مـ دروس التاريخ ِ
وط َبر الزمان ،فؼد استقؼظ
العالؿ طؾك كارثة إزمة الؿالقة العالؿقة  ،8008والتل ما وقعت – وفؼ
ُ
التشخقص العؾؿل الدققؼ – إٓ طؾك التصاطد الؽبقر لؾػقائد الربقية
(الؿتغقرة) ،وهل فقائد متغقرة لحؼت بديقن الرهـ العؼاري يف أمريؽا يف
الػرتة ما بقـ ( ،)8007-8002حتك تؿددت فؼاطات الديقن وآلتزامات
أجؾة إلك أقصاها ،فاكػجرت تؾؽ الػؼاطات الدائـقة الفشة لتخؾػ
وراءها الؽقارث وآهنقارات وإمات آقتصادية وآجتؿاطقة ،فاكتشرت
مظاهر اإلفالس لؾبـقك والشركات قبؾ إفراد ،كؿا َط َّؿت مقجة
التصػقات الؿالقة وآستحقاذات الجائرة ،وتحقلت العؿالة بقـ طشقة
وضحاها إلك بطالة وططالة ،بؾ ومشرديـ بال ملوى وٓ دخؾ وٓ طؿؾ.
وأما إضرار آجتؿاطقة والؽقارث اإلكساكقة الـاتجة طـ جريؿة
بحر يف الػساد ٓ ساحؾ لف ،ويؽػقؽ أن تعؾؿ أن مـ بقـ تؾؽ
الربا ففذا ٌ
الؿػاسد وأثام الجسام ما يتػشك يف الؿجتؿعات والدول مـ ضقاهر
كارثقة ٓ حصر لفا ،مثؾ :آكتحار ،والؼتؾ ،واإلفؼار ،واإلفالس لؾدول
والشركات وإفراد ،والحجر ،والسجـ ،والؿؿاصؾة بلداء الحؼقق ،فضال
طـ إكؽارها ،والتحايؾ طؾك إضاطتفا ،وفؼدان الثؼة بقـ الـاس بسببفا،
وتؽريس الخصقمات والعداوات والصراطات ،بؾ وما يخؾػف ذلؽ كؾف
مـ أضرار مباشرة طؾك إُ َسر والجؿاطات؛ مـ حقث مؽابدهتا أطباء الػؼر
ومآسل العقز بلكقاطف ،فؽؿ مـ طزيز صار بسبب الربا ذلقال ،وكؿ مـ مؾلء
بات مـ وراء فؼقرا َم ِديـا ،أو سجقـا كسقرا ،وكؿ مـ طائؾ صار طالة
يتؽػػ الـاس ،بؾ كؿ مـ ُأ َّم ٍة باتت ُت َصدِّ ُر العؿال َة مـ مقاصـقفا بعد أن
كاكقا أغـقاء بؼقة اقتصادها وجقدة إكتاجقتفا ،والػضؾ يف ذلؽ كؾف
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يرجع إلك أدوات الربا سقاء مـ الداخؾ أو مـ الخارج ،وهؽذا ٓ تـؼضل
أضرار الربا وشروره ومػاسده طؾك واقع إفراد والؿجتؿعات ،بؾ إكـا
لـشفد وكتابع يف السـقات إخقر كقػ طؿؾ الربا طؾك تػؽقؽ آتحاد
إوروبل بعد ققة واجتؿاع لعؼقد ،لؼد أيؼـا سؾػا بتػؽؽ آتحاد
إوروبل طـدما وجدكا شروط اتػاققة ماسرتيخت  7229تـص طؾك أكف
يشرتط لؾدولة العضق أٓ تزيد كسبة الديـ العام إلك الـاتج الؿحؾل طؾك ما
كسبتف ( ،)٪ 20وأما الققم وصبؼا لبقاكات الققروستات إوروبل فؼد بات
متقسط ديقن آتحاد إوروبل يتؼؾب ما بقـ ( ،)٪ 20-22بؾ إن بعض
غالبقة دول آتحاد إوروبل قد تجاوزت ديقهنا  -ومـذ سـقات  -سؼػ
()٪700بالـسبة إلك الـاتج الؿحؾل.
وهؽذا ٓ يزال خالؼـا العظقؿ بحؽؿتف ورحؿتف يبعث الرسائؾ تؾق
الرسائؾ ويـذر ِ
بالع َبر تؾق إخرى ،ولقس آخرها وباء كقروكا (كقفقد )72
الذي ططؾ حركة العالؿ قفرا وأخضعف لؼقاكقـ اهلل جربا ،فؾعؾـا كتذكر
وكعترب وكؽػ طـ التخبط يف متاهات الربا وأوديتف السقداء ،وأن كجتـب
الؿتاجرات بلدوات الديـ بلكقاطفا ،فــؼذ بؿـع الربا اقتصاداتـا وك َُح ِّصـُفا
مـ داخؾفا وكحػظ أمقالـا وكحؼؼ آستؼرار آقتصادي والسؾؿ وإمـ
القصـل ،وهؽذا هل إزمات آقتصادية يف حؼقؼتفا إكؿا هل إصالحات
إلفقة لالكحرافات السؾقكقة البشرية يف آقتصاد ،إمر الذي قد ُي َش َّب ُف
بالعؿؾقة الجراحقة التل يتؿ فقفا استئصال إورام والتؽاثرات السرصاكقة
مـ الجسد رحؿة بؿـ أصقب هبا ،حقث تعؿؾ حاكؿقة الســ اإللفقة
والؼقاكقـ الرباكقة طؾك تصحقح آختالٓت وتؼقيؿ آكحرافات التل
تحدث بسبب فقضك الربا وأكؾ الؿال بالباصؾ ،وسر ذلؽ أن الربا سؾقك
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اقتصادي يؼقم طؾك الظؾؿ الؿـايف لؾعدل يف أصؾ هـدستف الؿالقة ،وأما
طاقبتف ومآلف فنكف جالب لؾضرر والػساد آقتصادي فقؿا يزيد طـ طشريـ
ضررا اقتصاديا قابال لؾتتبع الؿقداين والؼقاس العؾؿل.
وحقل ســ اهلل يف طؼاب الؿعرضقـ والؿتساهؾقـ يف كقاهقف وأوامره
الشرطقة قال رسقل اهلل ﷺ« :خمس إذا ابتلوتم بهن وأعوذ باهلل أن
تدركوهن :لم تظهر الفاحشة يف قوم قط حتى يعلنوا بها إال فشا فوهم
الطاعون واألوجاع التي لم تكن يف أسالفهم الذين مضوا ،ولم ُينقصوا
المكوال والموزان إال ُأخذوا بالسنون وشدة المًوىة وجور السلطان علوهم،
ولم َيمنَعوا زكا َة َأموالِ ِهم إال ُمنعوا القطر من السماء ،ولوال البهائم لم
عدوا من
ُيمطروا ،ولم ينقضوا عهد اهلل وعهد رسوله إال سلط اهلل علوهم ًّ
غورهم فيخذوا بعض ما يف أيديهم ،وما لم تحكم أئمتهم بكتاب اهلل
ويتخوروا مما أىزل اهلل إال جعل اهلل بيسهم بونهم» [رواه ابـ ماجف يف ســف وحسـف

إلباين] ،وإكف طؾك الرغؿ مـ كقن دساتقر الدول تحرص طؾك تؽريس الؼقؿ
آقتصادية السامقة ،والتل مـفا :أن آقتصاد القصـل أساسف العدالة
آجتؿاطقة ،وأن ققامف التعاون العادل بقـ الـشاط العام والـشاط الخاص،
وأن هدفف تحؼقؼ التـؿقة آقتصادية وزيادة اإلكتاج ورفع مستقى الؿعقشة
وتحؼقؼ الرخاء لؾؿقاصـقـ ،إٓ أن القاقع العؿؾل لؾـظام الؿصريف التؼؾقدي
(الربقي) يؽاد يف مجؿؾف يخالػ تؾؽ الؿؼاصد الـبقؾة والؼقؿ الدستقرية
السامقة ،وٓ أدل طؾك ذلؽ مـ الـسب الؿتقاضعة لؿدى مساهؿات
الؼطاع الؿصريف يف إحداث التـؿقة آقتصادية ودطؿ الـاتج الؿحؾل
الحؼقؼل داخؾ اقتصاد الدولة.
بؾ كقػ إذا ضؿؿـا إلك ذلؽ ما تـص طؾقف غالبقة الدساتقر العربقة
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مـ أن ديـ الدولة اإلسالم وأن الشريعة اإلسالمقة مصدر رئقس مـ
مصادر التشريع ،ففذا يعـل أن الؿجتؿع قد أوكؾ إماكة الشرطقة
والؿسمولقة الديـقة لؾؼائؿقـ طؾك اإلدارة آقتصادية يف الدولة ،فؼد أبرأ
الؿجتؿع ذمتف بالـص الصريح القاضح ،بقـؿا تؼع تبعة مخالػة هذا الـص
طؾقؽ أيفا الؼائد آقتصادي بحسب مققعؽ ومسمولقتؽ يف الدولة،
فؾتؽـ طؾك حذر مـ هذا اإلثؿ العظقؿ والخطر الجسقؿ.
أيها الكرام :إن أوصاكؽؿ تـاديؽؿ وشعقبؽؿ تـاشدكؿ مـ أجؾ أن
ترفعقا طـفا ما قد حؾ هبا مـ طجز وبالء وتخؾػ وما لحؼ هبا مـ تضخؿ
يف إسعار وبطالة يف إطؿال وتراجع حاد يف الصـاطة والزراطة
والخدمات ،بؾ وتردي أوضاع آقتصاد وتػشل الػساد يف كثقر مـ
الؿجتؿعات صقٓ وطرضا ،والػضؾ يف ذلؽ كؾف لؿا يحدثف الربا مـ
حؿاقات ومآثؿ تـتؽس معفا فطرة إطؿال وحركة إمقال ،وتصبح
حركة آستثؿار يف إمقال يسقدها الظؾؿ يف ذاهتا والضرر وجؾب
الؿػاسد يف طاقبتفا ومآٓهتا ،إكـا كـاشدكؿ وكحـ كدرك رغبتؽؿ الصادقة يف
اإلصالح آقتصادي ،وكحـ كدرك أيضا حقرتؽؿ يف كقػقة الخروج مـ
هذه الحالة آقتصادية الؿرتدية ،وكدرك ثال ًثا بلكؽؿ قد ٓ تتصقرون أن
السبب يف ذلؽ كؾف يؽؿـ يف استسالمؽؿ ٕطراف الربا الؿصرفقة وآلقاتف
آستثؿارية الػاسدة ،فنكؽؿ إذا أردتؽؿ الـفقض باقتصاداتؽؿ واإلخالص
يف العؿؾ ٕوصاكؽؿ وخدمة شعقبؽؿ فؿا طؾقؽؿ إٓ اجتثاث الربا مـ
شرايقـ آقتصاد بحؽؿة وتدرج وتخطقط واطلٕ ،ن الربا مؾقث رئقس
لؾبقئة آقتصادية ومعطؾ لطاقاهتا ومقاردها ،وإن قرار مـع الربا وتـظقػ
مسالؽ آقتصاد مـف هق قرار ضروري وواجب ورشقد ،والسبب ببساصة
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أكف يسؿح باكسقابقة الؿال فقتحرك بطريؼة صحقة وكافعة تحؿؾ الخقر
والـؿق وتحؼؼ التـؿقة وآستؼرار يف آقتصاد خصقصا ،كؿا إن قرار حظر
الربا مـ شلكف أن يجؾب الرخاء وآستؼرار لؾؿجتؿعات بصػة طامة،
وبذلؽ تصبح محاربة الربا ضرورية لإلصالح آقتصادي ،وبقابة لؾتـؿقة
أمـة والشامؾة والؿستدامة ،وصريؼا كحق إمـ آقتصادي والسؾؿ
الؿجتؿعل ،حقث تـتػل أسباب التقتر الدائـل الفش وآضطراب
آقتصادي الؿزمـ بسبب تراكؿات فؼاطات الربا.
إن الربا يمدي إلك أن يلخذ الؿرابل الػقائد مـ دون أن يشارك يف
مخاصر اإلكتاج والتجارة والعؿؾ ،فنذا وقعت الخسارة طؾك مراكز
إطؿال يف آقتصاد فؼد تحرك الؿقزان آقتصادي مـ جاكب واحد
دائؿًا ،أٓ وهق جاكب الؿرابل فؼط ٕكف الرابح دائؿًا ويف كؾ حال ،وبذلؽ
تتضرر قطاطات التجارة وإطؿال واإلكتاج إٓ الؿرابل فنكف ٓ يشارك يف
مخاصر إطؿال ،بؾ يبؼك ربحف مضؿقكًا ،وهؽذا يرتكز رأس الؿال يف
آقتصاد فال يتحرك لؿصؾحة الؿجتؿع بؾ لؿصؾحة الؿرابقـ الؿرتبصقـ
بارتػاع سعر الػائدة ،ففؿ ٓ يؼدمقن أمقالفؿ لؾتجارة أو الصـاطة حتك
يتحؼؼ ارتػاع سعر الػائدة؛ طؾك أن السعر الؿرتػع يجعؾ الؿرابل مؿسؽًا
لؿالف إ ّ
ٓ وفؼ مصؾحتف الشخصقة ٓ وفؼ حاجة الـاس أو البالد ،وقد يؽقن
السعر الؿرتػع ماكعًا لألطؿال الـافعة الؿػقدة لؾؿصؾحة العامة مادام
ربحفا ٓ يغطل سعر الربا ،يف حقـ أن الؿال يتدفؼ كحق إطؿال البعقدة
طـ الؿصؾحة العامة ٕهنا تعقد بالربح أمـ وإن لؿ يؽـ مـتجا.
وقد يضطر التاجر الؿديـ بالربا إلك سؾقك الطرق غقر الؿشروطة
والتل تمدي إلك اضطراب الؿجتؿع اإلكساين والحط مـ إخالق
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اإلكساكقة ،وما يرتتب طؾقفا مـ جرائؿ يف سبقؾ كسب هامش الربا ،بؾ إن
هذه العؿؾقة هل التل تؿؽـ الرأسؿالل مـ التغقل طؾك دخؾ العؿال
وتجعؾف مستبد ًا بف دوهنؿ ،وكتقجة لذلؽ تػسد أخالقفؿ ويؼرتفقن
الجرائؿ لتؾبقة ضرورياهتؿ ويتدكك مستقى الؿعقشة وتؼؾ كػاءة العؿؾ
واإلكتاج والـشاط الذهـل والبدين ،وهذا لقس ضؾؿًا فحسب بؾ إكف ضؾؿ
وضرر طؾك آقتصاد آجتؿاطل برمتف ،فالؿرابل يسؾب ققة الشراء مـ
الػؼقر فقؼؾ الطؾب يف إسقاق وتتؽدس البضائع ،فتتعطؾ الؿصاكع
ومراكز اإلكتاج أو تتؼؾص ،وهبذا تغزو البطالة الؿجتؿعات فتـحسر
التجارة والصـاطة كتقجة ذلؽ.
أيها المسًول الكريم -وفقك اهلل :-ألؿ تر كقػ فعؾ ربـا
طز وجؾ -يف معدٓت الربا يف العالؿ كؾف ،وكقػ غدت الػائدة الربقية جربا ٓ اختقارا  -تراوح حقل (الػائدة الصػرية) ،بؾ لؼد رأيـا بعضالدول الؿتؼدمة قد تجاوزت أرضقة الػائدة الصػرية لتصـع واقعا
اقتصاديا يعتؿد طؾك الدخقل إلك (الػائدة السالبة) ،وهل شفادة واقعقة
تبصروهنا يا وٓة إمر فتتعجبقن مـفا ،وما ذلؽ إٓ شاهد طدل وبرهان
صدق وبرهان دال بقؼقـ طؾك فشؾ الربا وفساد آلقاتف وخطقرة أثره
آقتصادي يف واقع الدول الؿتؼدمة قبؾ غقرها ،ففا هل معدٓت الػائدة
ُيجبِرها الخالؼ الحؽقؿ طؾك أن َتت ِ
َّج َف كحق السالب مـ أجؾ إكعاش
ُ
آقتصاد وتحريؽ التجارات وبعث روح اإلكتاج والصـاطات ،فاكظر -
رطاك اهلل  -كقػ أن هذه الدول رغؿ تؼدمفا الحضاري والتؼـل
والصـاطل إٓ أن اهلل الخالؼ العظقؿ أرغؿفا طؾك آكصقاع لؼقاكقـف يف
تحريؿ الربا إجبارا ٓ اختقارا ،وما ذلؽ إٓ رحؿة باقتصاداهتؿ وصقكا
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ٕسباب الحقاة الؽريؿة لشعقهبؿ ومجتؿعاهتؿ ،وأطجب مـ ذلؽ أن
العالؿ كؾف بات يػفؿ بلن أولك اإلجراءات آقتصادية بإخذ وأسرطفا
تطبقؼا وإكثر فاطؾقة وكػاءة وكجاطة يف مقاجفة إزمات آقتصادية طـد
وققطفا هق الؿسارطة كحق (تخػقض معدل الػائدة الربقية) ٕدكك
مستقى ،وها هل أية كبصرها مجددا تحت قفر فقروس كقروكا لؾعالؿ،
حقث باتت البـقك الؿركزية تتسارع يف تخػقض معدل الػائدة الربقية
جربا وقفرا ٓ اختقارا وصقطا ،وهل آية طظقؿة مـ آيات كػاذ قدرة اهلل يف
خؾؼف مؼابؾ طجز البشر واضطراهبؿ ومؽابرهتؿ وطـادهؿ ،وهل آيات
كربى ٓ يعؼؾفا إٓ العالؿقن وٓ يتدبرها إٓ أولقا إلباب.
وتيسوسا على ما سبق :فنكـا كعتؼد جازمقـ بلن السعل يف حظر الربا
وإلغائف مـ الـظام الؿصريف والؿالل القصـل سقتقح إطادة بـاء أكظؿة الرقابة
واإلشراف الؿركزية طؾك أسس واضحة ومتقـة تتسؿ بالشػافقة
وآستؼرار ،وذلؽ فقؿا لق ققركت بػؼاطات الؿدايـات الربقية التل ٓ
تـضبط بلسؼػ محددة ،إما بسبب الػقائد الؿتغقرة أو التلخقرية ،وما قد
يصاحب ذلؽ مـ حآت الغش والتدلقس والتحايؾ وآستغالل التل قد
تحصؾ بسبب تداخؾ الػقائد وتركقبفا وطدم شػافقتفا ،أو بسبب سقء
تقضقػ الؿؼرتضقـ لألمقال يف غقر الؿجآت الؿستفدفة كظريا ،إمر
الذي أدى بالبـقك التؼؾقدية لؾعؿؾ الدائؿ طؾك تحسقـ صقرهتا الذهـقة
أمام الؿجتؿع ،وٓ سقؿا يف ضؾ الؼروض الربقية ذات الػقائد التصاطدية
الؿجحػة ،والتل كثقرا ما تتضخؿ فقفا الػقائد الربقية حتك تتجاوز ضعػ
ققؿة أصؾ الديـ ،إمر الذي بات يفدد دخؾ الػرد وإسرة ،مؿا يدفع
الؽثقر مـ الؿقاصـقـ إلك الؾجقء إلك مؼاضاة الجفات الدائـة لؾؿطالبة
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بؿـع ضؾؿ الػقائد الربقية وشد فحشفا وفسادها ،فضال طـ مطالبات الحد
مـ ضاهرة تجفقؾ العؿالء والتغرير هبؿ بقاسطة غؿقض طقامؾ الزيادات
الجائرة بقـ ثـايا العؼقد الربقية ويف بعض صقاغاهتا الخداطة وطباراهتا
الؿقهقمة.
أخي المسًول الموقر :إن الربا جريؿة كؽراء ٓ يجقز آستسالم
لفا ٓ شرطقا وٓ وصـقا ،بؾ يجب التخؾص مـ الربا كؾف طؾك الػقر ما
أمؽـ ذلؽ ،فنذا كان ذلؽ متعذرا يف الحال فال أقؾ مـ وضع خطة طؿؾ
تـػقذية مرتبطة بجدول زمـل يعؿؾ طؾك تطبقؼ مبدأ (التدرج يف التخؾص
مـ الربا) بحؽؿة وطؾك مراحؾ ،فنن ذلؽ يعترب هق القاجب الؿتعقـ طؾقؽ
يا وٓة إمر يف كؾ زمان ومؽان ،ولؽ أن تتخقؾ يا ولل إمر أكؽ تؼػ -
ٓ قدر اهلل  -أكت ومـ معؽ مـ أصحاب الؼرار يف هذا إمر يقم الؼقامة،
فقؼال همٓء الذيـ حاربقا اهلل بنقرار الربا وحرمان طباد اهلل مـ إمـ
وإمان يف أرزاقفؿ وأطؿالفؿ واقتصادهؿ ،فنن مـ كان هذا حالف فؼد
وصػف الؼرآن بصقرة رهقبة مخقػة يؼقل اهلل تعالك بشلهنا ﴿ :ﭑ
ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ
ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ
ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ
ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ﴾
[البؼرة ،]812-812 :فقا لفا مـ صقرة فظقعة لؿـ يلكؾ الربا بـػسف ولـػسف
فؼط ،فؽقػ إذا تقلك إدارتف يف آقتصاد وألزم الـاس بف؟!.
بؾ إن اهلل تعالك يؼرر لـا حؼقؼة باهرة لؽؾ ذي طقـ وقؾب،
وخالصتفا أن الربا مصقره إلك الؿحؼ والزوال والضقاع ،فال بركة فقف يف
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الدكقا ،وٓ كتقجة مثؿرة لؾؿجتؿع مـف ،ففق يؿحؼ الزراطة والصـاطة
والتجارة ويحقل العؿالة إلك بطالة وققة الـؼد واستؼراره إلك تآكؾ
واضطراب ،حتك إن الربا يقصؾ الؿجتؿع إلك ضقؼ وفؼر ،وهق ما كراه
فعؾقا يف العديد مـ البالد شرقا وغربا ،فبالرغؿ مـ أن دولـا العربقة
واإلسالمقة تعد مـ أفضؾ وأغـك الدول بؿقاردها الطبقعقة والبشرية طؾك
مستقى العالؿ ،إٓ أهنا غالبقتفا باتت هقـة لؿمسسات طقلؿة الربا يف
العالؿ ،ففؾ ُيعؼؾ أن تؼرتض دول الخؾقج العربل  -مثال  -رغؿ ثرائفا
وغـاها وضخامة مقاردها لتسد طجز مقزاكقاهتا؟ وهؾ ُيعؼؾ أن تصبح
دوٓ طظقؿة وغـقة طؾك مر التاريخ تحت ذل الػؼر وسقط الجقع
والتخؾػ والؿرض ،حتك إهنا باتت تستجدي الؿاكحقـ الؿتصدققـ بعد
أن كاكت مـفؿ !! ،وهؾ يؿؽـ أن يصدق طاقؾ أن بالد ًا كالشام والسقدان
والعراق التل هل أخصب بؼاع إرض ،تؼػ يف ذيؾ الدول الؿـتجة
لؾزراطة يف العالؿ ،حتك إهنا لتعجز طـ تقفقر رواتب مقضػقفا
العؿقمققـ؟!! ،إهنا لعـة الربا يا سادة ،وهل سـة اهلل الجارية وحربف
الالزمة طؾك الؿجتؿعات التل ُتؼا ُد بجريؿة الربا ،وٓ حقل وٓ ققة
إٓ باهلل.
ويف الؿؼابؾ فنن الؼرآن الؽريؿ يصقر لـا حال مـ امتـع طـ الربا
بؽؾ صقره ،ومـ َأ َّمـ لـػسف َو َك َّق َع اقتصاده طرب تـقيع وسائؾ اإلكتاج وبعث
الؿقارد وحسـ تقضقػفا واستخدامفا والتقزيع العادل لؾؿال ،فابتعد بذلؽ
طـ ربا الؼروض والقدائع وسائر الؿحرمات الؿالقة ،فنن سـة اهلل فقفؿ أن
يسبغ طؾقف آكتػاء وآستؼرار آقتصادي فضال طـ إمان والسؾؿ
والطؿلكقـة يف الؿجتؿع ،فلولئؽ ٓ خقف طؾقفؿ يف الدكقا وٓ هؿ يحزكقن

26

يف أخرة ،وصدق اهلل تعالك إذ يؼقل يف كتابف العزيز﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ﴾

[إطراف:

 ،]22فنن صالح آقتصاد أو فساده

مرهقكان بؿدى التزام أهؾف بشريعة أرحؿ الراحؿقـ يف إمقال أمرا وهنقا،
وبؿدى لزوم ققادتف بشرع اهلل يف أمقالفؿ ومعامالهتؿ.
واعلم يا صاحب األمر :أكـل قد لؼقت طددا مـ الؿسمولقـ الؿالققـ
السابؼقـ مـ وزراء ومحافظل بـقك مركزية وهؿ يبدون أسػفؿ وكدمفؿ
طؾك استسالمفؿ إبان فرتة ققادهتؿ ويف زمـ سؾطتفؿ إلك تطبقؼ تؾؽ
السقاسات الربقية التل كان وٓ يزال يعتؼد ضررها ورجحان مػاسدها،
ومع ذلؽ فنكف لؿ يـؽرها أو يحد مـفا بحجة الؼققد السقاسقة تارة وما تؿؾقف
إطراف الؿصرفقة الدولقة تارة أخرى ،أو ما تؾزم بف آتػاققات الدولقة
تارة ثالثة ،ثؿ إن هقبة الؿـصب وأهبة السؾطة وفتـة الؿؾؽ قد تحقل دون
إصالح ذلؽ الػساد الؽبقر أو حتك إكؽار ذلؽ الؿـؽر العظقؿ ،ولؼد
طجبت مـ شدة أسػ بعضفؿ وحزكف لذلؽ وهق ٓ زال طؾك ققد الحقاة يف
هذه الدكقا ،فؽقػ ستؽقن حالتف طـد الجزاء والحساب يقم الؼقامة؟ فنذا
كان اهلل تعالك قد أطؾـ الحرب طؾك مـ يلكؾ الربا مرة واحدة ،فؿا بالؽ
مـ يرطك الربا ويحؿل حؿاه بالتشريعات والتعؾقؿات ،بؾ ويطعؿ كػسف
وأوٓده ومجتؿعف مـ الربا صقٓ وطرضا ،بؾ ويسفر طؾك تلمقـ مسقرة
الربا ويحرص طؾك تعزيز استؼراره فقؿا يعرف بتعزيز آستؼرار الؿالل
الربقي؟!! ،فال ريب أن اإلثؿ أطظؿ والخطر أكرب والحساب يف الدكقا
وأخرة أشد وأكؽك.
قصدت إبرا ًء ِّ
لؾذ َّمة وأداء لألماكة أن أققم بقاجب البقان
ولؼد
ُ
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والتػصقؾ واإليضاح بشلن فؼف الربا يف العصر الحديث ،ففا أكذا أضع بقـ
يدي معالقؽؿ كتابل الجديد بعـقان (التجديد يف هندسـة الـربـا ،وبوان
أصوله وقواعده ومعادالته ومقاصده وتطبوقاته وبدائلـه المعاصرة) ،وهق
سقؽشػ لؽ الـؼاب بنذن اهلل طـ كؾ ما تحتاج إلك معرفتف بشلن الربا
الذي هق أكرب الؽبائر وأطظؿ الجرائؿ الؿالقة يف اإلسالم طؾك اإلصالق،
وقد جاءت صقاغتف سفؾة ومعاصرة وفؼا لطريؼة السمال والجقاب،
وبذلؽ ٓ يبؼك مقضقع الربا مبفؿا أو غامضا لديؽؿ ،وأكا أدطق معالقؽؿ
 بؽؾ محبة وتؼدير  -إلك الـظر الؿعؿؼ يف هذه الدراسة ،وحسـآستػادة مـفا إبراء لؾذمة وققاما بالؿفؿة والؿسمولقة الؿؾؼاة طؾك
طاتؼؽؿ كؿا يحب اهلل مـؽؿ ويرضك.
حر َم
فؿا هق تعريػ الربا؟ وما هل هـدستف الؿالقة؟ ولؿاذا َّ
اإلسالم الربا وأحؾ البقع مؼابؾف؟ وهؾ لؾربا أصقل كؾقة جامعة ٕقسامف
وتطبقؼاتف؟ أم أكف مصطؾح غامض غقر ُم َع َّرف وٓ مـضبط يف ذاتف وٓ يف
واقعف؟ ثؿ كقػ يعؿؾ الربا أصال يف القاقع العؿؾل؟ وما هل معادٓتف
الرياضقة الجامعة لجؿقع صقره وتطبقؼاتف؟ بؾ أيـ كجد الربا وما هل
تطبقؼاتف يف واقعـا الؿالل وآقتصادي والؿصريف الؿعاصر؟ وما هل
البدائؾ الشرطقة الؿتاحة يف طصركا طـ الربا؟ فجاء هذا الؽتاب لقؼدم
اإلجابات القافقة والؿـطؼقة بشلن الربا بالبقان والتلصقؾ والتػصقؾ
والتقثقؼ مع اإليضاح والتعؾقؾ ،ولقبقـ بالدلقؾ العؾؿل أكـا لسـا بحاجة
إلك الربا بالؽؾقة ،بؾ حاجتفا وضرورتـا يف مجتؿعاتـا تؼتضل وجقب
التخؾص مـ هذه إداة الػاسدة ومـع هذه القسقؾة السقئة بتدرج وحؽؿة
ووفؼ خطة طؿؾ وجدول زمـل ،بؾ إن كشفد ثؼة بقطد ربـا جؾ وطال أن
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اقتصاداتـا يؿؽـفا أن تعقد يف زمـ كسبل قؾقؾ لتصبح ققية بنكتاجقتفا
معتؿدة طؾك كػسفا ،ولؽـ ذلؽ مشروط بلن تتخؾص مـ إطراف
الجاهؾقة الربقية يف سقاساهتا آقتصادية ومعامالهتا الؿالقة والؿصرفقة.
ويف الختام :فنكـل أسلل اهلل العؾل الؼدير أن يؽتب لؿعالقؽؿ كؾ
تقفقؼ وكجاح يف صاطة اإللف الؿؾؽ القهاب طز وجؾ ،وأن يعقـؽؿ طؾك
آمتثال ٕوامره واجتـاب معاصقف وكقاهقف يف إمقال وتحؼقؼ مرضاتف يف
آقتصاد ،فنكا وإياكؿ إلك اهلل راجعقن ،وكؾ يجازى بؿا طؿؾ إن خقرا
فخقر وإن شرا فال يؾقمـ إٓ كػسف ،وٓ تغركؽ مـاصب الدكقا وزخرففا
فنكؿا هل طرض زائؾ وسراب تقشؽ أن تغادره طؿا قريب ،فـعؿت
الؿرضعة الققم وبئست الػاصؿة غدا ،وصدق اهلل العظقؿ﴿ :ﯚ ﯛ
ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ﴾ [غافر ،]92 :أٓ
فؾـعترب يا ولل إمر بؿا فعؾ ربـا بؼارون الؿؾقاردير ،وهبامان صاحب
السؾطة والـػقذ ،وبػرطقن صاحب الؿؾؽ والجربوت ،لؼد زال ُمؾ ُؽ ُفؿ
واكدَ َثر ِذكر ُهؿ و َتبدَّ د سؾطاكُفؿ وتالشك كِرب ُُهؿ ِ
واستؽبار ُهؿ،
وطـا ُد ُهؿ
ُ
ُ
َ َ ُ
ُ
جرائؿفؿ ومآثِ ُؿفؿ ومساوي جفآهتؿ طربة لؾؿعتربيـ
ولؽـ بؼقت
ُ
لؾؿت َِّعظقـ إلك يقم الدِّ يـ ،وإكؿا أكت يا ولل إمر ممتؿـ طؾك ما
وذكرى ُ
وٓك اهلل طؾقف ،وأكت مسمول طؿا تػعؾ بنرادتؽ وقرارك أمام اهلل وأمام
ُحاسب طؾك ذلؽ ٓ محالة يف الدكقا قبؾ أخرة ،فلطدد لؾسمال
خؾؼف ،وست َ
جقابا ،ولؾجقاب حؼا وصقابا ..فالؾفؿ إين قد بؾغت ..الؾفؿ فاشفد.
محبكم الداعي لكم بالخير
د .رياض مىصور اخلليفي

اٌخجــــذٌذ
يف ٕ٘ذعت اٌشبا
أصىٌٗ ولىاػذٖ وِؼادالحٗ وِماصذٖ
وحغبٍماحٗ وبذائٍٗ ادلؼاصشة
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♪
ادلمذِت
مفد ققاطد الديـ بؽتابف الؿحؽؿ ،وشقد معاقد العؾؿ
الحؿد هلل الذي َّ
خقرا مـ طباده و َف َّفؿ ،وأوقػ مـ شاء
بخطابف وأحؽؿ ،و َف َّؼف يف ديـف مـ أراد بف ً
طؾك ما شاء مـ أسرار مراده وألفؿ ،وسبحان مـ حؽؿ فلحؽؿ ،وحؾؾ وحرم،
و َط َّرف و َط َّؾؿَ ،ط َّؾؿ بالؼؾؿَ ،ط َّؾؿ اإلكسان ما لؿ يعؾؿ ،وأشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل وحده
ٓ شريؽ لف؛ شفادة هتدي إلك الطريؼ إققم؛ وأشفد أن محؿدً ا طبده ورسقلف؛
الؿخصقص بجقامع الؽؾؿ؛ وبدائع الحؽؿ؛ وودائع العؾؿ والحؾؿ والؽرم ،صؾك
اهلل طؾقف وطؾك آلف وصحبف وسؾؿ(-)1
أما بعد 9فنن اهلل خؾؼ الخؾؼ بحؽؿتف وأمدهؿ بالؿال بعؾؿف وطدلف ورحؿتف،
ً
وتؽؿقال؛ ودرء
فالؿال وسقؾة غايتفا الؼقام بؿصالح الخؾؼ يف الداريـ تحؼق ًؼا
ً
ً
وتؼؾقال ،كؿا قال اهلل تعالك﴿ 9ﯔﯕﯖﯗﯘﯙ
تعطقال
الؿػاسد طـفؿ
ﯚ ﯛ ﯜ﴾( ،)2ويف الحديث الؼدسل قال اهلل تعالك« 9إكا أكزلـا الؿال إلقام
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1مـ مؼدمة كتاب الؼقاطد ٓبـ رجب الحـبؾل-
( )2الـساء  ،; 9قال ابـ كثقر يف تػسقر أية( 9يـفك تعالك طـ تؿؽقـ السػفاء مـ التصرف يف إمقال
التل جعؾفا اهلل لؾـاس ققاما ،أي 9تؼقم هبا معايشفؿ مـ التجارات وغقرها -ومـ هاهـا يمخذ الحجر
طؾك السػفاء ،وهؿ أقسام 9فتارة يؽقن الحجر لؾصغر ،فنن الصغقر مسؾقب العبارة -وتارة يؽقن
الحجر لؾجـقن ،وتارة لسقء التصرف لـؼص العؼؾ أو الديـ ،وتارة يؽقن الحجر لؾػؾس ،وهق ما
الحجر طؾقف َح َج َر
الحاكؿ
إذا أحاصت الديقن برجؾ وضاق مالف طـ وفائفا ،فنذا سلل الغرما ُء
ُ
َ
َط َؾ ْقف) (-)7>=.8
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الصالة وإيتاء الزكاة»(-)1
فنذا كاكت الصالة مـ أطظؿ طبادات اهلل يف إبدان فنن الزكاة مـ أطظؿ
طبادات اهلل يف إمقال ،وٓ ققام لؾحقاة الطقبة إٓ بصالح إبدان وإمقال م ًعا،
فالؿال طصب الؿبادٓت ووطاء الؿعاوضات مـ الـؼقد والؿـافع والؿعقـات-
مـفجا
ولعظقؿ أثر الؿال وجؾقؾ خطره يف القاقع فؼد وضع اإلسالم لف
ً
حاكؿا يـظؿ حركتف طؾك كحق يحؼؼ مصالحف ويـػل مػاسده ،ف َب َّق َـ اإلسال ُم يف
ً
()2
شرع وما ٓ ُيشرع مـ التصرفات وأكقاع الؿعامالت ،وهؽذا
(طؾؿ الؿال) ما ُي َ
واختبارا ،فالسعقد
الخبقر طبا َده برطاية َش ْر ِطف يف إمقال امتحاكًا
الحؽقؿ
اهلل
ً
ُ
ُ
يبتؾل ُ
أمرا وهن ًقا ،والشؼل الؿذمقم مـ طصاه واتبع يف
مـ َط َبدَ اهلل يف الؿال واتؼاه فقف ً
الؿال هقاه ،ففق يخبط يف مالف بغقر طؾؿ ،فال يتؼل فقف ربف وٓ يصؾ فقف رحؿف وٓ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1رواه أحؿد يف مسـده برقؿ ( )80?00طـ أبل واقد الؾقثل ،وقال إلباين (صحقح) ،كؿا يف
السؾسؾة الصحقحة ( )7>9.:برقؿ (? ،)7<9وصحقح الجامع الصغقر برقؿ (-)7=>7
( )2إن تعريػ (طؾؿ الؿال يف اإلسالم)( 9معرفة إصقل وإحؽام والؿؼاصد الؿتعؾؼة بالؿال يف
الشريعة اإلسالمقة)  ،ففق طؾؿ إلفل مصدره التشريع اإلسالمل بـصقصف الخالدة يف الؽتاب
والسـة ،وما اكعؼد طؾقف إجؿاع إمة ،ثؿ ما يثبت يف الؿال بطريؼ الؼقاس والعرف وغقرها مـ
إصقل التشريع قة يف طؾؿ أصقل الػؼف ،وأما ثؿرتف ففل (إحؽام العؿؾقة الؿتعؾؼة بتـظقؿ
سؾقك الؿال وحركتف يف القاقع) ،وغايتف تحؼقؼ مؼصد (حػظ الؿال) يف القاقع ،وذلؽ مـ
جفة تحصقؾ أسباب إيجاد الؿال وتؽثقره ،ثؿ مـ جفة صقن الؿال وحؿايتف طـ أسباب
الخؾؾ والػساد أن تدخؾ طؾقف ،فؿصطؾ ح (الؿال) أصقؾ يف كصقص الشرع الحـقػ ،حتك بؾغ
تؽرار مصطؾح (الؿال) مع مشتؼاتف (<> ) ستة وثؿاكقـ مقضعا يف الؼرآن الؽريؿ ،وأما يف
السـة الـبقية فؼد ورد استعؿال (الؿال) أضعاف ذلؽ بؽثقر ،مؿا يمكد أن الـصقص الشرطقة
اطتربت مصطؾح (الؿال) وكظؿت أحؽامف التؽؾقػقة ،واكظ ر مصطؾح (مال) يف الؿقسقطة
الػؼفقة الؽقيتقة (ج . 36ص ،) 31والؿلمقل أن يقفؼ اهلل إلك إصدار كتاب تلصقؾل مستؼؾ
يحؿؾ طـقان هذا العؾؿ الشريػ-
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يعؾؿ هلل فقف حؼا ،ففذا بلخبث الؿـازل(-)1
ضررا
وإن معصقة الربا ُت َعدُّ مـ أكرب الؽبائر الؿالقة يف اإلسالم وأطظؿفا
ً
الشريػ ذ َّم الربا وتحريؿف والتحذير مـف
القحل
وخطرا ،فؼد تقلك
وأطالها شرا
ُ
ً
ُ

بؿا ٓ كظقر لف يف الؿحظقرات الؿالقة كافة ،بؾ لؿ يرد يف الؼرآن الؽريؿ إطالن

الحرب مـ اهلل ورسقلف ﷺ طؾك مرتؽب معصقة مثؾ ما ورد يف حؼ آكؾل الربا؛
فؼال اهلل تعالك﴿ 9﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺﴾( ،)2وٓ ريب أن إطالن
الحرب ُ
دلقؾ القطقد الشديد والتحريؿ إكقد ،وقد جعؾ رسقل اهلل ﷺ مجرد
التعاون طؾك الربا  ,وبلي وجف مـ القجقه  ,مثؾ أكؾ الربا تؿا ًما ،فؼد ثبت يف
صحقح مسؾؿ أن رسقل اهلل ﷺ قال« 9لعـ اهلل آكؾ الربا وممكؾف وكاتبف وشاهديف،
وقال 9هؿ سقاء»(-)3
بؾ إن مـ طجقب محاربة اإلسالم لؾربا  ,حتك بعد التقبة مـف واإلقالع طـف  ,أن
اهلل لؿ يصرح بتقبتف طؾك الؿرابل إذا تاب ،بؾ أحال اهلل أمر قبقل تقبتف إلك ذاتف ال َعؾِ َّق ِة

فؼال اهلل تعالك﴿ 9ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ﴾( ،)4كؿا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1قال رسقل اهلل ﷺ « 9إكؿا الدكقا ٕربعة كػر 9طبد رزقف اهلل مآ وطؾؿا ففق يتؼل فقف ربف ويصؾ فقف
طؾؿا ولؿ يرزقف ً
مآ ففق صادق الـقة،
رحؿف ويعؾؿ هلل فقف حؼا ففذا بلفضؾ الؿـازل ،وطبد رزقف اهلل ً
مآ لعؿؾت بعؿؾ فالن ،ففق بـقتف فلجرهؿا سقاء ،وطبد رزقف اهلل ً
يؼقل 9لق أن لل ً
مآ ولؿ يرزقف
طؾؿا ففق يخبط يف مالف بغقر طؾؿ ٓ يتؼل فقف ربف وٓ يصؾ فقف رحؿف وٓ يعؾؿ هلل فقف حؼا ففذا
ً
طؾؿا ،ففق يؼقل 9لق أن لل ً
بلخبث الؿـازل ،وطبد لؿ يرزقف اهلل ً
مآ لعؿؾت فقف بعؿؾ
مآ وٓ ً
فالن ،ففق بـقتف فقزرهؿا سقاء» ،قال أبق طقسك الرتمذي 9هذا حديث حسـ صحقح ،ســ
الرتمذي ،كتاب الزهد ،باب مثؾ الدكقا مثؾ أربعة كػر ،برقؿ (?;-)88
( )2البؼرة -8=? 9
( )3رواه مسؾؿ ( ،)787?.9ح (>?;-)7
( )4البؼرة -275 9
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سقخصف اهلل تعالك يقم الؼقامة بعؼاب قبقح فاضح ،حقث ُيب َع ُث طؾك
إن الؿرابل
ُّ

هقئة الؿجـقن الذي يتخبطف الشقطان ،كؿا قال اهلل تعالك﴿ 9ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ﴾( ،)1وهذا مشعر
بعظقؿ خطر هذه الجريؿة وشـاطة أثرها وقبقح ضررها طؾك الػرد والؿجتؿع
وآقتصاد برمتف-
وإن مؿا يمسػ لف أكف طؾك رغؿ ضفقر تحريؿ الربا يف شريعة اإلسالم طؾك
سبقؾ الؼطع والقؼقـ ،وشققع العؾؿ بحظره بقـ العامة والخاصة ،وأكف مـ الؿعؾقم
مـ الديـ بالضرورة بقـ طامة الؿسؾؿقـ وخاصتفؿ ،إٓ أن الربا ٓ يزال يف طصركا
ً
فضال طـ
مقضع إشؽال يف ففؿ حؼقؼتف ومعرفة ضابطف وإدراك سببف وطؾتف،
الغؿقض الذي بات يصاحب الربا يف العديد مـ مؼاصده وتطبقؼاتف العؿؾقة ،حتك
وجدكا الؽثقر مـ الؿسؾؿقـ يف طصركا يستشؽؾقن حؽؿة تحريؿ الربا ً
أصال(،)2
وٓ سقؿا يف سقاق الؿؼاركة بقـ الربا والتؿقيالت اإلسالمقة يف تطبقؼاهتا الؿعاصرة-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1البؼرة -275 9
( )2الربا أصقل وفروع ،أما أصقل الربا وكؾقاتف ففل جؾقة واضحة – بحؿد اهلل – ،فلصقل الربا ثالثة9
ربا إثؿان وربا الؿثؿـات وربا الؿدايـات ،وقد اتػؼ طؾؿاء اإلسالم طؾك حظر معاين تؾؽ إصقل
قديؿا وحدي ًثا ،وإن لؿ يتػؼقا بالضرورة طؾك ألػاضفا وألؼاهبا وتؼاسقؿفا الػرطقة ،وأما
الثالثة لؾربا ً
فروع الربا ومسائؾف التػصقؾقة تحت كؾ أصؾ فؼد يعرتيفا الخػاء وتتبايـ فقفا آراء الػؼفاء بحسب
اختالف الؼرائـ وضروف الققائع زماكا ومؽاكا ،ويف مثؾ ذلؽ ورد إثر طـ الخؾقػة طؿر بـ
الخطاب  حقث قال« 9ثالث وددت أن رسقل اهلل ﷺ طفد إلقـا فقفـ طفدً ا كـتفل إلقف 9الجد،
والؽاللة ،وأبقاب مـ الربا»؛ يعـل بذلؽ بعض إصقل التػصقؾقة والؿسائؾ الػرطقة التل فقفا
شائبة الربا ،وطـ قتادة طـ سعقد بـ الؿسقب أن طؿر  قال« 9مـ آخر ما كزل آية الربا ،وإن
رسقل اهلل ﷺ ُقبِ َض قبؾ أن يػسرها لـا ،فدطقا الربا والريبة» ،وطـف « 9ثالث ٕن يؽقن رسقل
اهلل ﷺ ب َّقـفـ أحب إلك مـ الدكقا وما فقفا؛ الؽاللة ،والربا ،والخالفة» ،واكظر 9تػسقر ابـ كثقر
أيضا (<-)8?.
( ،);>8,;>7.7وتػسقر الطربي (< ،)9>.وتػسقر الؼرصبل ( )9<:.9وفقف ً
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وإن غالب الؿسؾؿقـ يف طصركا  ,وإن كاكقا مؿتثؾقـ لحؽؿ الشرع يف تحريؿ الربا
ابتداء  ,يتطؾعقن إلك ففؿ ماهقة الربا؟ وما هل صقرتف ال َع ْؼ ِد َّية؟ وما هل هـدستف
حر َم اإلسالم الربا أصال؟ وهؾ لؾربا أصقل مـتظؿة وجامعة لف؟ أم أكف
الؿالقة؟ ولؿاذا َّ
مصطؾح غامض غقر ُم َع َّرف وٓ مـضبط يف ذاتف وٓ يف واقعف؟ ثؿ كقػ يعؿؾ الربا ً
أصال
يف القاقع العؿؾل؟ بؾ أيـ كجد الربا وما هل تطبقؼاتف يف واقعـا الؿالل وآقتصادي
الؿعاصر؟ وما هل البدائؾ الشرطقة الؿتاحة يف طصركا طـ الربا؟ فؽان مـ الػرض
الؿحتؿ والقاجب الؿمكد التصدي لفذا إصؾ إطظؿ  ,مـ أصقل الحظر الؿالل يف
اإلسالم  ,بالبقان والتلصقؾ والتػصقؾ والتقثقؼ مع اإليضاح والتعؾقؾ-
وكان مـ فضؾ اهلل وتقفقؼف أن يسر لل تللقػ هذا الؽتاب القسقط يف (طؾؿ
الربا)( ،)1وسؿقتف (التجديد يف هـدسة الربا --أصقلف وققاطده ومعادٓتف ومؼاصده
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1ولقعؾؿ أن إصالق (طؾؿ الربا) صحقح يف مـطؼ العؾقم ،ذلؽ أن العؾؿ وصػ معـقي لؿعرفة
مـضبطة يف ذاهتا وقابؾة لإلثبات والتحؼؼ يف واقعفا ،فالعؾؿ إدراك الشلء طؾك ما هق طؾقف
إدراكًا جاز ًم ا مطابؼا لؾقاقع ،وهق كؼقض الجفؾ ،ولؼد تقاضع العؾؿاء قديؿا طؾك معقار
مقضقطل يساطد يف اختبار جدية العؾقم ،ويعرف يف الؿـطؼ باسؿ (الؿبادئ العشرة لؾعؾقم)،
وقد كظؿفا الـاضؿ بؼقلف9
إن مبااااااااااادئ كااااااااااؾ فااااااااااـ طشاااااااااارة

الحااااااااد والؿقضااااااااقع ثااااااااؿ الثؿاااااااارة

وفضاااااااااااااؾف وكسااااااااااااابة والقاضاااااااااااااع

آسااااااؿ آسااااااتؿداد حؽااااااؿ الشااااااارع

مسااااااائؾ والاااااابعض بااااااالبعض اكتػااااااك

وماااااااـ درى الجؿقاااااااع حااااااااز الشااااااارفا

أما (حد العؾؿ) بؿعـك تعريػ طؾؿ الربا ففق( 9معرفة الزيادة الؿخصقصة الظالؿة يف الؿعامالت
الؿالقة وفؼف أصقلفا وققاطدها وأحؽامفا ومؼاصدها وتطبقؼاهتا وفؼا لـصقص الشريعة
اإلسالمقة) ،و أما (مقضقطف) ففق البحث يف طقارضف الذاتقة ومسائؾف العؾؿقة والعؿؾقة ،و أما
(ثؿرتف) فؿـفا 9التؿققز بقـ الحالل والحرام يف العؼقد والؿعامالت الؿالقة ،وصقن إمقال
الخاصة أو العامة طـ أسباب الػساد ،وترشقد برامج اإلصالح الؿالل وآقتصادي ،و أما (فضؾف)
=
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وتطبقؼاتف وبدائؾف الؿعاصرة) ،وإكؿا استعؿؾت مصطؾح (هـدسة الربا)()1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=

فؿـف 9تعبقد حركة الؿال هلل الخالؼ العظقؿ ،وتعؿقؼ القؼقـ بنطجاز التشريع اإلسالمل ،وتحصقؾ
أسباب الـجاة يف الداريـ ،وأما (كسبة العؾؿ) فنكف مـسقب إلك طؾقم فؼف الشريعة اإلسالمقةٕ ،كف
طبارة طـ معرفة إحؽام العؿؾقة لؾربا الؿتعؾؼة بلدلتفا التػصقؾقة ،وأما (واضعف) ففق مجؿقع
الػؼفاء الذيـ أسفؿقا يف تؼرير وبقان أحؽام الربا طرب تاريخ الػؼف اإلسالمل ،وأما (اسؿف) – مشتؼا
مـ مقضقطف – ففق 9طؾؿ الربا ،وأما (استؿداده) فؿـ كصقص الؼرآن الؽريؿ والسـة الـبقية
واإلجؿاع وإدلة الؿعتربة يف طؾؿ أصقل الػؼف ،وأما (حؽؿف التؽؾقػل) فنن تعؾؿف مـ قبقؾ
(الػروض الؽػائقة) ،بحقث إذا قام بف مـ يؽػل ك ُِدب تعؾؿف طؾك الباققـ ،فنن تخؾػت إمة كؾفا
طـ تعؾؿف وإقامتف أثؿقا جؿقعا ،وقد يتعقـ طؾك بعضفؿ كالؿػتل والؼاضل والصقريف ،وطؿقم
الؿصرفققـ وأصحاب إطؿال وآستثؿار والتجارات بحسب ذلؽ ،وأما (مسائؾ العؾؿ) فنكف9
قديؿا وحدي ًثا ،ما كان مـف يتعؾؼ بالـظر والتعؾقؾ أو ما
يشؿؾ جؿقع قضايا الربا أصقٓ وفروطا،
ً
كان مـف يتعؾؼ بالتطبقؼ والعؿؾ-
( ) 1وأصؾ مصطؾح (الفـدسة) صحقح ومعترب يف الؾغة العربقة ،مـ َهـدَ س (فعؾ)9
هـدس يفـدس ،هـدس ًة ،ففق م ِ
فـدس ،والؿػعقل ُمفـدَ س ،وهـدس َّ
خص البـا َء وغقره9
الش ُ
َ
ُ
صؿؿف وأكشله طؾك أسس طؾؿ ّقة ،جاء يف لسان العرب( 9الؿفـدس 9الؿ َؼدِّ ُر لؿجاري
هـدزه؛ إذا َّ
الؿقاه والؼـل واحتػارها حقث تحػر ،وهق مشتؼ مـ الفـداز ،وهل فارسقة ،أصؾفا آو أكداز
فصقرت الزاي سقـإ ،كف لقس يف شلء مـ كالم العرب زاي بعد الدال ،وآسؿ الفـدسة ،ويؼال9
فالن هـدوس هذا إمر ،وهؿ هـادسة هذا إمر أي العؾؿاء بف ،ورجؾ هـدوس إذا كان جقد الـظر
مجربا) ،واكظر 9لسان العرب ٓبـ مـظقر ( ،)303 . 6تاج العروس لؾزبقدي (،)25-24 . 10
كقاع ،ولؽؾ مـفا غر ٌض مع َّقـ بحسب كطاقف
ولؾفـدسة العؾؿقة يف طصركا تخصصات و َأ ٌ
اإل َفا َد ِة مِ َـ ا ْلؿبادئ وإُ ُص ِ
واختصاصف ،فالفـدسة التطبقؼقة أو العؿؾقة طبارة طـَ ( 9ف ُّـ ْ ِ
قل العؾؿ َّق ِة
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
قؿ ِ
او َّيةُ ،ا ْل َفـْدَ َس ُة
يف بـاء ْإَشقاء وتـظقؿفا وتؼقيؿفا ،وهل َأ ٌ
كقاع 9ا ْل َفـْدَ َس ُة ا ْلؿق َؽاكقؽ َّقةُ ،ا ْل َفـْدَ َس ُة ا ْلؽ َ
ار َّيةَُ ،هـْدَ َس ُة ال ُّط ُر ِق َوا ْل ُج ُس ِ
ا ْل ِؿ ْع َؿ ِ
قر ---الخ) ،ومـف 9الفـدسة التطبقؼقة وهل ( 9تطبقؼ الؿبادئ
وإصقل العؾؿ ّقة يف بـاء إشقاء وتـظقؿفا لتحؼقؼ غرض مع ّقـ) ،واكظر 9الؿعجؿ القسقط 9مجؿع
الؾغة العربقة (-) 997. 2
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تػري ًع ا طـ مصطؾح ( الفـدسة الؿالقة اإلسالمقة)( ،)1وتـبق ًف ا طؾك أن الربا لقس
محض ا ٓ يعؼؾ معـاه كؿا قد يتقهؿف البعض ،بؾ الربا وإن كان
حؽؿا تعبدي ا
ً
ً
ً
وحؽؿ ا تعبديا مالقا ،إٓ أكف حؽؿ معؼقل الؿعـك ومدرك
أصال شرطق ا كؾقا
ً
الؿاهقة والؿبـك ،وأن حظره دائر طؾك رجحان مػاسده وأضراره الجزئقة
الخاصة أو الؽؾقة العامة-
وتعريػ (هـدسة الربا) ( 9العؾؿ بخصائص طؼد الربا وتؿققز هقاكؾف
التطبقؼقة يف ضقء كصقص الشريعة اإلسالمقة) ،وإن العؾؿ بذلؽ كؾف جزء ٓ
يتجزأ مـ آجتفاد والتؽؾقػ الؿطؾقب يف شريعة اإلسالم يف كؾ زمان ومؽان،
ً
تلصقال وتطبق ًؼ ا مـ ضرورات فؼف العصر-
وبات التصدي لف
ً
أصقٓ
ففذا الؽتاب يفدف إلك تجديد العؾؿ بؽبقرة الربا يف اإلسالم
وفرو ًطا-
والباطث طؾك تللقػف 9حاجة إمة اإلسالمقة – خاصتفا وطامتفا – إلك
تعؾؿ أحؽام الربا ،حقث حرصت طؾك صقاغة الؿادة العؾؿقة يف ألػاظ واضحة
وطبارات سفؾة ولغة طؾؿقة ُم قَ َّس َر ة قدر اإلمؽان ،فراطقت إيضاح حؼائؼ الربا
وتحرير مػاهقؿف ومعاكقف وضبط دٓٓتف ،بحقث تحاكل لغة العصر يف مـطؼف
وألػ اضف ومسؿقاتف ،وتؿزجفا مع ألػاظ الشرع الحؽقؿ وتؼريراتف ،دون الغػؾة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1وتعريػـا لؿصطؾح (الفـدسة الؿالقة اإلسالمقة) هق( 9العؾؿ بخصائص العؼقد وتؿققز هقاكؾفا
التطبقؼقة وفؼا ٕحؽام الشريعة اإلسالمقة) ،ففذا الػـ يعتؿد الؿـطؼ التحؾقؾل لػفؿ الػروق بقـ
أكؿاط العؼقد وكظؿ الؿعامالت الؿالقة كافة ،ففق بقابة التجديد ومـصة آبتؽار والتطقير يف مقدان
قديؿا وحدي ًثا ،وبدوكف يـحسر الػؼف وتسقد الظاهرية ويعؿ التؼؾقد والجؿقد يف
الؿعامالت الؿالقة
ً
فؼف إمقال-

التجديد يف هندسـة الـربـا

38

طـ اصطالحات الػؼف اإلسالمل يف مدوكاتف؛ سقاء يف قديؿ هذا العؾؿ أو يف
حديثف-
ففذا الؽتاب يجؿع لؽ – بحقل اهلل وتقفقؼف  ,بقـ العتقؼ الؿمصؾ
والجديد الؿطقر يف باب الربا ،وسقجقبؽ طـ أمفات إسئؾة التل َت ِع ُّـ لؽ حقل
تسامحت يف تؽرار بقان الؿعـك القاحد يف طدة
كبقرة الربا يف اإلسالم -وربؿا
ُ
مـاسبات ،وبلسالقب متـقطة ٕغراض البقان ،وتبسقط الؿػاهقؿ الؿركبة،
وتػؽقؽ الؿعاين الصعبة-
وإكؿا غايتل تؼريب هذا العؾؿ الشريػ لطالبقف ،سقاء أكاكقا مـ
الؿشتغؾقـ يف فؼف الشريعة والؿعامالت الؿالقة اجتفا ًدا وبحثًا وإفتا ًء ،أو كاكقا
مـ الؿتخصصقـ يف طؾقم الؼاكقن والؿحاسبة والتؿقيؾ وآقتصاد والؿصارف
والتلمقـ وكحقها مـ العؾقم ذات الصؾة بإمقال الؿعاصرة ،حقث باتقا
يتطؾعقن بشغػ إلك ففؿ حؼقؼة الربا ،ومعرفة أصقلف ،وتحرير هـدستف الؿالقة،
وٓ سقؿا يف سقاق الؿؼاركة مع كظرية التؿقيؾ اإلسالمل الؿعاصرة يف واقع
البـقك والؿمسسات الؿالقة اإلسالمقة-
ومـ أجؾ ما سبؼ ،وإمعاكً ا يف التبسقط والتقسقر ،فؼد جعؾت صقاغة
الؿادة العؾؿقة وف ًؼ ا لطريؼة السمال والجقاب؛ ٕن ذلؽ أحؽؿ يف العؾؿ ،وأيسر
لؾػفؿ ،وأبؾغ يف التؾؼل والتحصقؾ والتبؾقغ-
كؿا طززت الؽتاب بشرائح مقضحة ،ومخططات شارحة؛ ٕن الؿؼام
يتطؾب اإليضاح والبقان مـ أجؾ أن يعبد الؿسؾؿقن رهبؿ طؾك طؾؿ وبصقرة ما
ً
سبقال-
استطاطقا إلك ذلؽ
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وقد جعؾت الؽتاب يف مؼدمة وسبعة مباحث ومؾحؼ ،وذلؽ طؾك الـحق
التالل:
الؿبحث إول :ماهقة الربا يف اإلسالم وكقػقة طؿؾف يف آقتصاد-
الؿبحث الثاين :أصقل الربا ثالثة 9ربا إثؿان وربا الؿثؿـات وربا
الؿدايـات-
الؿبحث الثالث :الؼقاطد الػؼفقة الؿـظؿة ٕحؽام الربا-
الؿبحث الرابع :هـدسة معادٓت الربا-
الؿبحث الخامس :مؼاصد تحريؿ الربا يف اإلسالم-
الؿبحث السادس :تطبقؼات الربا يف العصر الحديث-
الؿبحث السابع :البدائؾ آسرتاتقجقة طـ الربا يف العصر الحديث-
وذيؾت الؽتاب بؿؾحؼ طرضت فقف (كؿقذج اقتراح بؼاكقن بشلن حظر
الػقائد الربقية يف الـظام الؿصريف والؿالل بدولة الؽقيت)-
والؿؼصقد أن هذه الدراسة جاءت  ,بػضؾ اهلل وتقفقؼف  ,بتجديد فؼفل
جديد يف باهبا واجتفاد معاصر يف مقداهنا ،إمر الذي أرجق اهلل أن يػتح بف لؾػؼفاء
والباحثقـ آفا ًقا أرحب ومجآت أوسع مـ التػؼف والبحث والؿدارسة يف تجديد
(طؾؿ الربا) يف طصركا وما بعده ،فؿا كان فقف مـ صقاب فؿـ اهلل العؾل القهاب،
والػضؾ لف وحده مـ قبؾ ومـ بعد ،إذ لقس لل فقف إٓ الرتصقػ والتـسقؼ
والتللقػ والتبسقط لؾؿػاهقؿ والؿسائؾ والؿؼاصد وإحؽام ،وما كان فقف مـ
خطل أو جفؾ أو خؾؾ فؿـ طجزي وتؼصقري وجفؾل ،وما طؾك الؿحسـقـ مـ
سبقؾ واهلل غػقر رحقؿ-
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واهلل العؾل الؽريؿ أسلل بؿـف وكرمف وجزيؾ ططائف أن يجعؾ هذا العؿؾ
لقجفف خالصا ،ويف كػعف – لل ولقالدي – صق ًبا مبار ًكا ،وأن يـػع هبذه الدراسة
كات َبفا ِ
والؿـتػع هبا إلك يقم كؾؼاه ،وأن يغػر لل زلتل ويتجاوز طـ خطئل
وقار َئفا
َ
وخطقئتل ،إكف خقر مسمول وهق كعؿ الؿقلك وكعؿ الـصقر-
عناوين املراسلة مع املؤلف:
د .سٌاض ِٕصىس اخلٍٍفً
dreyadhalkhulaifi@gmail.com
DrAlkhulaifi.com
00965-55444912

||

ادلبذث األوي
ِاٍ٘ت اٌشبا يف اإلعالَ
ووٍفٍت ػٍّٗ يف االلخصاد
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ادلبذث األوي
ِاٍ٘ت اٌشبا يف اإلعالَ
ووٍفٍت ػٍّٗ يف االلخصاد
لؼد َي َّس َر اإلسالم باب الؿعامالت الؿالقة َو َو َّس َع فقف حتك جعؾ إصؾ يف
الؿعامالت الصحة واإلباحة ،بؾ اصطؾح الػؼفاء طؾك قاطدة فؼفقة تؼضل بلن
(إصؾ يف الؿعامالت الؿالقة الصحة واإلباحة)( ،)1فؽؾ مـ ادطك  ,يف باب
الؿعامالت الؿالقة  ,أن اهلل قد حرم هذه الؿعامؾة بعقـفا فؼد وجب طؾقف أن يثبت
ادطاءه هذا بؿؼتضك دلقؾ شرطل راجح وكص معترب ،فال حظر يف إمقال إٓ
بدلقؾ مـ الشرع الحـقػ وأدلتف اإلجؿالقة ،وهـا تربز أهؿقة طؾؿ أصقل الػؼف
بالـسبة لؾؿجتفد والؿػتل يف مؼام الحؽؿ طؾك الؿعامؾة الؿالقة يف الشريعة
اإلسالمقة ،حقث يشتؿؾ هذا العؾؿ طؾك مجؿقطة إسس والؼقاطد والضقابط
الؽػقؾة بتـظقؿ وتؼـقـ طؿؾقة آجتفاد ،وذلؽ مـ أجؾ القصقل إلك استـباط
إحؽام بطريؼة صحقحة-
ورغؿ أن إصؾ يف الؿعامالت الؿالقة الصحة واإلباحة إٓ أن اإلسالم أقام
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اكظرها يف 9فتح الؼدير ٓبـ الفؿام (= ،)9.ورد الؿحتار ٓبـ طابديـ ( ،)7=<.:وفقاتح
الرحؿقت لـظام الديـ إكصاري ( ،):?.7والتؼرير والتحبقر ٕمقر باد شاه ( ،)708.8ومجؿقع
الػتاوى ٓبـ تقؿقة (? ،)7>.8وإطالم الؿققعقـ ٓبـ الؼقؿ ( ،)9::.7وشرح الؽقكب الؿـقر
ٓبـ الـجار الػتقحل الحـبؾل ( ،)988.7وإشباه والـظائر لؾسققصل ص ،<0وإرشاد الػحقل
لؾشقكاين ص;= ،:واإلرشاد إلك معرفة أحؽام العباد لعبد الرحؿـ بـ سعدي ص ،708واكظر
شرح هذه الؼاطدة وبقان تطبقؼاهتا يف الؿعامالت الؿالقة الؿعاصرة يف كتابـا (التجديد يف الؼقاطد
الػؼفقة لؾؿعامالت الؿالقة) (صبع سـة  . 2020مؽتبة الذهبل  .دولة الؽقيت)-
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ً
أصقٓ تحريؿقة ،وجعؾ إصؾ فقفا الحظر والؿـع ،فؽؾ معامؾة مالقة يتحؼؼ فقفا
أحد هذه إصقل التحريؿقة الؿـصقصة يف الشرع فنهنا تصبح محظقرة وغقر
جائزة يف حؽؿ اإلسالم ،فؿـ تؾؽ إصقل التحريؿقة العامة (أصؾ الربا) و (أصؾ
أكؾ الؿال بالباصؾ ) و (أصؾ الؿقسر أو الؼؿار) و (أصؾ الغرر والجفالة) و (أصؾ
التطػقػ أو الغش) ،وكحقها مـ إصقل التحريؿقة الحاكؿة لؾؿعامالت الؿالقة،
والتل تشؽؾ بؿجؿقطفا (هـدسة الؿحظقرات الؿالقة يف الشريعة اإلسالمقة)(-)1
وإن أطظؿ إصقل الؿالقة التل حرمفا اإلسالم أصؾ (تحريؿ الربا) ،فالربا
ُي َعدُّ مـ أكرب الؽبائر الؿالقة وأطظؿ الؿآثؿ آقتصادية طؾك اإلصالق يف الشريعة
الشرع الحـقػ (تحريؿ الربا) بجؿؾة وافرة مـ آيات الؼرآن
اإلسالمقة ،فؼد خص
ُ
الؽريؿ وأحاديث السـة الـبقية ،والتل جاءت بلسالقب بقاكقة وألػاظ بالغقة متعددة
يف مؼامات الحظر والقطقد والتفديد والعذاب الشديد لؿـ يتعاصك جريؿة الربا،
كظقرا يف الؿحظقرات الؿالقة إخرى يف اإلسالم-
إمر الذي ٓ كؽاد كجد لف ً
ويف هذا الؿبحث سـتـاول بقان (ماهقة الربا وكقػقة طؿؾف يف آقتصاد)،
حقث كتـاول يف الؿطؾب إول معـك الربا يف الؾغة العربقة ،وصب ًؼا لقاقع الـصقص
الشرطقة ،وحسبؿا ورد طـ الػؼفاء يف مدوكاهتؿ مـ الؿذاهب إربعة؟ ثؿ ما حؽؿ
الربا يف اإلسالم؟ وما أدلة تحريؿف مـ الؽتاب والسـة واإلجؿاع؟ وما العالقة بقـ
الربا ومـظقمة الؿعامالت الؿالقة يف اإلسالم؟ ،ويف الؿطؾب الثاين كدرس ماهقة
الفـدسة الؿالقة لعؼد الربا ،ولؿاذا اطترب اإلسالم الربا (زيادة ضالؿة)؟ وما الػرق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اكظر تػاصقؾ تؾؽ (إصقل التحريؿقة) يف رسالة الدكتقراه لؾباحث بعـقان (مـفج الحؽؿ طؾك
الؿعامالت الؿالقة يف الشريعة اإلسالمقة --مع التطبقؼ طؾك هقئات الرقابة الشرطقة يف الؿمسسات
الؿالقة اإلسالمقة) ،كؾقة دار العؾقم  .جامعة الؿـقا ،جؿفقرية مصر العربقة ،يـاير 800:م (غقر
مـشقرة)-
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بقـ الفـدسة الؿالقة لؾبقع والربا؟ ولؿاذا أحؾ اهلل البقع وحرم الربا؟ وهؾ يجقز
أخذ الزيادة مؼابؾ الزمـ يف اإلسالم؟ وما هق قاكقن طالقة الزمـ بالثؿـ؟ ثؿ ما
تحؾقؾ هـدسة (الزيادة الظالؿة) يف طؼقد الربا بلصقلفا الثالثة؟ وهؾ يجتؿع الربا
والؿال يف محؾ واحد؟ وما هل مصادر تقلقد العائد (الزيادة الظالؿة) يف طؼقد
أيضا ما دٓلة الؼاطدة الػؼفقة (الؿعاوضة طؾك الزمـ تجقز تب ًعا ٓ
الربا؟ و ً
ً
استؼالٓ)؟ ،وأما الؿطؾب الثالث فنكف يبحث يف كقػقة طؿؾ الربا يف آقتصاد،
وكقػ كػفؿ تحريؿ الربا يف اإلسالم مـ مـطؼ مادي واقتصادي مجرد؟ وكقػ
يحصؾ التلثقر السؾبل لؾربا طؾك آقتصاد؟
وهبذا يتؾخص هدف هذا الؿبحث يف إثبات أن حظر الربا كظام إلفل محؽؿ
الؿعـك واضح الؿبـك جؾل الدٓلة وضاهر العاقبة ،وأن الشرع الحـقػ إكؿا َح َّر َمف
طؾك وفؼ قاكقن مستؼقؿ وكظام معجز ققيؿ ،وأن تحريؿ الربا إكؿا يـسجؿ مع
الؿـطؼ العؼؾل والـظر آقتصادي الرفقع ،فجاء هذا الؿبحث لقتـظؿ ثالثة مطالب
رئقسة9
الؿطؾب إول :ما هق الربا؟ وما حؽؿف يف اإلسالم؟
أوٓ :ما هق الربا يف الؾغة العربقة؟
ً
ثاك ًقا :ما هق الربا يف كصقص الشريعة اإلسالمقة؟
ثال ًثا :ما هق الربا يف اصطالح الػؼف اإلسالمل؟
راب ًعا :ما حؽؿ الربا يف اإلسالم؟ وما أدلة تحريؿف مـ الؽتاب والسـة
واإلجؿاع؟
خامسا :ما طالقة الربا بؿـظقمة الؿعامالت الؿالقة يف اإلسالم؟
ً
الؿطؾب الثاين :ما هل الفـدسة الؿالقة لعؼد الربا؟
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أوٓ :لؿاذا اطترب اإلسالم الربا (زيادة ضالؿة)؟
ً
ثاك ًقا :ما الػرق بقـ الفـدسة الؿالقة لؾبقع والربا؟ ولؿاذا أحؾ اهلل البقع وحرم
الربا؟
ثال ًثا :هؾ يجقز أخذ الزيادة مؼابؾ الزمـ يف اإلسالم؟ وما هق قاكقن طالقة
الزمـ بالثؿـ؟
راب ًعا :ما تحؾقؾ هـدسة (الزيادة الظالؿة) يف طؼقد الربا بلصقلفا الثالثة؟
خامسا :هؾ يجتؿع الربا والؿال يف محؾ واحد؟
ً
سادسا :ما هل مصادر تقلقد العائد (الزيادة الظالؿة) يف طؼقد الربا؟
ً
ساب ًعا :ما دٓلة الؼاطدة الػؼفقة (الؿعاوضة طؾك الزمـ تجقز تب ًعا ٓ
ً
استؼالٓ)؟
الؿطؾب الثالث :كقػ يعؿؾ الربا يف آقتصاد؟
أوٓ  :كقػ كػفؿ تحريؿ الربا يف اإلسالم مـ مـطؼ مادي واقتصادي مجرد؟
ً
ثاك ًقا :كقػ يمثر الربا سؾ ًبا طؾك آقتصاد؟

||
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ادلغٍب األوي
ِا ٘ى اٌشبا؟ وِا دىّٗ يف اإلعالَ؟
أوٓ :ما هق الربا يف الؾغة العربقة()1؟
ً
إن مصطؾح (الربا) يف الؾغة العربقة يرجع إلك أصؾ واحد هق (الزيادة مطؾ ًؼا)؛
مـ ربا الشلء يربق ربقا ،إذا زاد وكؿا وطال وارتػع ،وآسؿ (الربا) مؼصقر أي بغقر
والر ْب َق ُة لغات فقف ،و ُي َثـَّك ِر َبقان ِ
ور َبقان ،وأربقتف كؿقتف ،وربقتف
والرما ُّ
هؿزة يف آخرهِّ ،
تربقة أي غذوتف؛ وهذا لؽؾ ما يـؿك كالقلد والزرع وكحقه ،ويف التـزيؾ العزيز
﴿ﮇ ﮈ﴾( )2أي يـؿقفا لصاحبفا ،ومـف أخذ الربا الؿحرم ،وأربقت9
أخذت أكثر مؿا أططقت ،مـ ربا الؿال إذا زاد وارتػع ،ومـف ققلف تعالك9
﴿ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ﴾( ،)3أي أرض مرتػعة ،وسؿقت الربقة رابقة

كلهنا ربت بـػسفا يف مؽان ،وققلف ﴿ 9ﭛﭜﭝ﴾( ،)4أي أخذة شديدة
زائدة تزيد طؾك غقرها مـ إَ َخ ِ
ذات ،ومـف وصػ إرض بؼقلف تعالك﴿ 9ﯮ
ﯯ﴾( ،)5ومعـاه 9طظؿت واكتػخت ،وقرئ (وربلت) فؿـ قرأ (ربت) ففق ربا
يربق؛ إذا زاد طؾك أي الجفات زاد ،ومـ قرأ (ربلت) بالفؿز فؿعـاه ارتػعت ،ويؼال9
ربقا إذا ُصب طؾقف الؿاء فاكتػخ-
ربا السقيؼ وكحقه ً
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اكظر 9الصحاح لؾجقهري (< ،)89;7,89:?.ولسان العرب ٓبـ مـظقر (،)90=,90:.7:
والؼامقس الؿحقط لؾػقروز آبادي (ص <> ،)78الؿعجؿ القسقط ( ،)98<.7والـفاية يف غريب
الحديث ٓبـ إثقر (-)7?7.7
( )2البؼرة -276 9
( )3الؿممـقن -50 9
( )4الحاقة -10 9
( )5فصؾت -39 9
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ولؼد أدرك العالمة الؾغقي ابـ مـظقر التػريؼ الدققؼ يف سقاقات الشرع
الحـقػ بقـ كقطل الزيادة يف إمقال ،وأهنؿا زيادتان 9أوٓهؿا :زيادة طادلة كافعة
ففل جائزة ومشروطة يف اإلسالم ،وثاكقفؿا :زيادة ضالؿة ضارة ففل محرمة
ومؿـقطة يف اإلسالم ،وكالهؿا َيصدُ ُق طؾقف أكف مـ الربا يف الؾغة العربقة ،وذلؽ
ٕن حؼقؼة الربا يف الؾغة العربقة ترجع إلك (الزيادة مطؾؼا) ،جاء يف لسان العرب9
(والربا ربقان 9فالحرام 9كؾ قرض يمخذ بف أكثر مـف ،أو ُت َج ُّر بف مـػع ٌة فحرام،---
وهق يف الشرع 9الزيادة طؾك أصؾ الؿال مـ غقر طؼد تبايع)( ،)1وبـحقه قال
ص يف
الراغب إصػفاين يف مػرداتف( 9الربا 9الزيادة طؾك رأس الؿال؛ لؽـ ُخ َّ
الشرع بالزيادة طؾك وجف دون وجف)(-)2
والخالصة :إن لؿصطؾح (الربا) يف الؾغة العربقة معاين ودٓٓت
مخصقصة ،أبرزها ما يؾل9
 ,7أصؾ الربا يف الؾغة دال طؾك (الزيادة مطؾ ًؼا) يف كؾ شلء ،فالزيادة هـا
مطؾؼة ،فال تتؼقد  ,يف الؾغة  ,بؽقهنا طادلة أو ضالؿة ،وٓ بؽقهنا قؾقؾة أو كثقرة-
 ,8جاء الشرع الحؽقؿ بالتػريؼ بقـ كقطل الربا بـاء طؾك صبقعة الزيادة التل
الشرع الزيادة إلك كقطقـ 9أولفؿا:
فقف ،ورتب لؽؾ مـفؿا أحؽا ًما تـظؿف ،حقث رد
ُ
زيادة طادلة كافعة فلباحفا الشرع الحؽقؿ وأذن فقفا ،وثاكقفؿا :زيادة ضالؿة يف ذاهتا
وم ِ
ػسدَ ٌة يف طاقبتفا ومآلفا ،فلباح الشرع الزيادة الـافعة (إولك) ،وحرم الزيادة
ُ
الظالؿة (الثاكقة) يف آيات وأحاديث مشتفرة-
 ,9إن الزيادة الداخؾة طؾك الربا يف الؾغة العربقة طامة تشؿؾ كؾ زيادة تطرأ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1لسان العرب ٓبـ مـظقر (-)90;,90:.7:
( )2الؿػردات لألصػفاين (-)7>=.7
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طؾك الشلء ،سقاء أكاكت هذه الزيادة حسقة أم معـقية ،وسقاء أكاكت زيادة ذاتقة
تحصؾ مـ ذات الشلء وطقـف أو زيادة تطرأ طؾك الشلء مـ خارج ذاتف وماهقتف،
وسقاء أكاكت يف متحدي الجـس أم غقر متحدي الجـس ،فالربا يف الؾغة العربقة
مصطؾح طام يشؿؾ جؿقع صقر وتطبقؼات الزيادة يف الشلء(-)1
* ثاك ًقا :ما هق الربا يف كصقص الشريعة اإلسالمقة؟
إن مـ روائع كصقص الشرع الحـقػ أهنا رصدت لـا إساس الػـل الباطث
طؾك تـػقذ الؿعامالت الؿالقة بدقة ،أٓ وهق (قصد الزيادة يف إمقال) ،ذلؽ أكف ما مـ
صاحب مال إٓ وقد غرس اهلل يف أصؾ فطرتف حب تؽثقر الؿال وتـؿقتف واستثؿاره،
والسعل يف زيادتف بؿختؾػ وسائؾ آستثؿار( ،)2والسمال التلصقؾل هـا :ما مققػ
اإلسالم مـ مبدأ (صؾب الزيادة يف إمقال)؟ والجقاب :لؼد وقػ اإلسالم مـ هذا
وواضحا ،حقث َق َّس َؿ اإلسال ُم (الزيادة يف إمقال)
وصريحا
حاسؿا
السمال مقق ًػا
ً
ً
ً
فجعؾفا طؾك ضربقـ 9أولفؿا( :زيادة طادلة كافعة) ،والثاكقة( :زيادة ضالؿة ضارة)،
ً
فلباح اإلسالم الزيادة إولك وجعؾفا ً
أصقال تـطؾؼ مـف كؾ الؿعامالت الؿالقة
أصال
قديؿا وحدي ًثا ،بقـؿا حظر الزيادة الثاكقة وجعؾفا كآستثـاء مـ إولك ،والسبب يف
ً
حظر هذه الزيادة الثاكقة أهنا معامالت تشتؿؾ طؾك الظؾؿ واختالل العدل يف بـقتفا
أيضا زيادات ضارة تمدي يف الؿآل
وذاهتا بقـ صريف الؿعامؾة الربقية ابتداء ،ثؿ هل ً
والعاقبة إلك إلحاق الضرر الؽؾل والػساد العام طؾك مستقى آقتصاد والؿجتؿع،
فقؽقن إثؿفا الؽؾل العام أكرب مـ كػعفا الجزئل الخاص-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1الربا والؿعامالت الؿصرفقة ،د -طؿر طبد اهلل الؿرتك ،ص -:; , 39
( )2كؿا يف آية﴿ 9ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ﴾ الػجر ،20-19 9
ويف الحديث« 9لق كان ٓبـ آدم واديان مـ مال ٓبتغك ثال ًثا ،وٓ يؿأل جقف ابـ آدم إٓ الرتاب،
ويتقب اهلل طؾك مـ تاب» متػؼ طؾقف-
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ويدل لفذا التػريؼ بقـ الزيادتقـ :ققل اهلل تعالك﴿ 9﮾ ﮿ ﯀
﯁ ﯂  ﴾( ،)1فؿـع الزيادة طؾك رأس الؿال يف الربا ٕهنا (زيادة
ضالؿة) ،ففل زيادة محرمة بالشرع يف أصؾفا وابتدائفا بسبب ما تػضل إلقف مـ
الؿضار والؿػاسد يف مآٓهتا وهناياهتا ،فحؼقؼة الربا تؼقم طؾك (زيادة ضالؿة
مخصقصة) ،أما وصػ الزيادة يف الربا بؽقهنا (مخصقصة) ففق صريح صـقع
فؼفاء اإلسالم طـد تعريػفؿ لؾربا طؾك اختالف مذاهبفؿ ،حقث اتػؼقا طؾك معـك
(الزيادة الؿخصقصة) ،وإن تعددت ألػاضفؿ يف بقاهنا والتعبقر طـفا بعد ذلؽ(،)2
وأما وصػـا لفذه الزيادة بلهنا (ضالؿة) فذاك مطابؼ لصريح كالم اهلل تعالك يف ختؿ
أية الؽريؿة بؼقلف تعالك﴿ 9﯁ ﯂  ﴾ ،ولذلؽ لق أكؽ اقتصرت
طؾك بقان الربا بلكف (الزيادة الظالؿة) حسب لػظ الؾغة والشرع لؽان ذلؽ أوضح
وأبؾغ وأحؽؿ ،فنن الـص طؾك أن لصاحب الحؼ (رأس مالف) فؼط ،وأن اشرتاصف
الزيادة دون أن يؼابؾفا تلثقر حؼقؼل يف حركة الؿال الؿعترب يف الشرع  ,العقـ أو
الؿـػعة أو الحؼ الؿتصؾ  ,أن ذلؽ يـطقي طؾك ضؾؿ واضح وجقر َب ِّقـٕ ،ن مـ
أخذ زيادة مشروصة بؼقة الغؾبة وتحت سقػ العجز والحاجة ٓ ريب أكف ضالؿ
ومعتدي ،حتك ولق أقر لف الؿظؾقم بذلؽ بسبب طجزه وحاجتف-
كؿا يدلـا طؾك التػريؼ بقـ الزيادتقـ  ,حاللفا وحرامفا  ,ققل اهلل تعالك9
﴿ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ﴾( ،)3فؽؾ معامؾة مالقة تـطقي طؾك (زيادة ضالؿة
ضارة) إما جزئقا – ٕصراففا – أو كؾقا – لالقتصاد والؿجتؿع فنن هذه الؿعامؾة
يصػفا اإلسالم بؿصطؾح (الربا) ،ويؽقن حؽؿفا فقف هق الحظر والتحريؿ ،وأما إذا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1البؼرة -279 9
( )2واكظر تعريػ مصطؾح (الربا) طـد الؿذاهب إربعة يف العـصر الذي يؾقف (ثال ًثا)-
( )3البؼرة @ ;=-8

د /رياض منصور اخلليفي

51

كاكت (زيادة طادلة كافعة) فنن اإلسالم يجقزها ويؼبؾفا ٕهنا طادلة يف ذاهتا كافعة يف
طاقبتفا ومآٓهتا ،ويؾؼبفا باسؿ (البقع) ،فالربا حرمتف الزيادة الظالؿة الؿخصقصة،
بقـؿا البقع أباحتف الزيادة العادلة الـافعة ،وهبذا التؼرير القاضح يتجؾك لـا الؿققػ
التشريعل لإلسالم مـ حؽؿ الزيادتقـ يف إمقال حاللفا وحرامفا-
ثؿ إن كؾ زيادة مـ الزيادتقـ (العادلة الـافعة) و(الظالؿة الضارة) تتشخص
تحتفا أصقل كؾقة معقارية جامعة ،وإلقفا ترجع تطبقؼات الزيادة يف الؿعامالت
قديؿا وحدي ًثا ،أما إصقل التل ترجع إلقفا (الزيادة العادلة الـافعة) ,
الؿالقة كؾفا ً
يف البققع  ,ففل ثالثة :العقـ والؿـػعة والحؼ الؿتصؾ( ،)1وهذه هل إصقل
الثالثة لألمقال الؿعتربة يف اإلسالم ،وأما إصقل التل ترجع إلقفا (الزيادة الظالؿة
الضارة)  ,يف الربا  ,ففل ثالثة أي ًضا 9ربا إثؿان وربا الؿثؿـات وربا
الؿدايـات( ،)2ففذه ستة أصقل جامعة يرجع إلقفا تػصقؾ الزيادات طؾك إمقال
وحظرا-
وتحريؿا إباحة
يف اإلسالم حال
ً
ً
وبذلؽ يتضح أن مصطؾح (الربا) يف كصقص الشرع الحـقػ إكؿا يطؾؼ
طؾك أحد إسالقب الظالؿة يف تـؿقة الؿال واستثؿاره ،فالربا هق تؾؽ الزيادة
الؿشروصة يف إمقال إذا كاكت ضالؿة ضارة ولقست طادلة كافعة ،وطؾك هذا فؽؾ
معامؾة مالقة تؼقم طؾك مبدأ اإللزام بزيادة ضالؿة مشروصة فنهنا ٓ بد وأن تـتفل
بنلحاق الضرر الراجح إما طؾك مستقى أصراف العؼد بصقرة جزئقة ،أو طؾك
مستقى الؿجتؿع وآقتصاد بصػة كؾقة طامة ،ومـ أجؾ ذلؽ فؼد حرم اإلسالم ,
يف كصقص الؼرآن الؽريؿ والسـة الـبقية  ,هذه الزيادة الؿخصقصة لؽقهنا ضالؿة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اكظر تػصقؾ هذه إصقل الثالثة يف الؼاطدة الثاكقة مـ الؿبحث الثالث( 9أصقل إمقال ثالثة؛
طقـ ومـػعة وحؼ متصؾ)-
( )2تؿ تخصقص الؿبحث الثاين لشرح وتػصقؾ أصقل الربا الثالثة ،وهل( 9ربا إثؿان وربا الؿثؿـات
وربا الؿدايـات)-
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وضارة ،كؿا مقز هذه الزيادة الظالؿة الضارة بؾؼب (الربا)-
وهؽذا يـفض (طؼد الربا) مستؼال بذاتف كعؼد مسؿك يف كصقص الؽتاب
والسـة ،حقث يؼقم هذا العؼد  ,الؿحظقر شر ًطا  ,طؾك خصائص وأوصاف
وإجراءات معقـة تجعؾف يتؿقز يف هـدستف الؿالقة ويف آثاره العؼدية والؼاكقكقة طـ
غقره مـ العؼقد الؿالقة إخرى ،فػرق بقـ طؼد الربا وكؾ مـ طؼقد البقع واإلجارة
والشركة والقكالة والؽػالة والؼرض الحسـ وغقرها مـ العؼقد ،والؿؼصقد أن
الشرع إذا أصؾؼ لػظ (الربا) فؼد دلـا ذلؽ طؾك طؼد خاص ذي دٓلة مخصقصة
تعتؿد طؾك خاصقة (الزيادة الؿخصقصة يف إمقال بؽقكفا ضالؿة وضارة) ،ففل
زيادة ضالؿة يف ذاهتا ابتداء وطؾك مستقى إصارها الجزئل الخاص بقـ صرفقفا(،)1
ثؿ إهنا زيادة ضارة ومػسدة يف طاقبتفا ومآٓهتا طؾك مستقى إصارها الؽؾل العام،
إمر الذي اقتضك تحريؿفا الؼطعل يف الشرع الحـقػ-
وكدرك مؿا سبؼ أن تحريؿ الربا أصؾ طظقؿ مـ أصقل إدارة الؿخاصر الؿالقة
طؾك مستقى إفراد والشركات مـ جفة ،وكذلؽ طؾك مستقى آقتصاد والؿجتؿع
والدولة بصػة طامة ،فتحريؿ الربا يف اإلسالم مـ أطظؿ شقاهد اإلطجاز التشريعل
والتؼـقـ الؿالل بصقرتقف الجزئقة والؽؾقة ،وهق مـتفك الحؽؿة وكؿال العدل وصحقح
الـظر يف الحال ويف الؿآل ،سقاء لؿصؾحة إفراد والشركات جزئقا أو لؿصؾحة
آقتصاد والؿجتؿع والدولة بصقرة كؾقة طامةٕ ،ن اإلسالم ببساصة يؿـع أخذ (الزيادة
الظالؿة أو الضارة) يف أصؾ بـقة العؼقد والؿعامالت الؿالقة ،فقجػػ مـابع الظؾؿ
الداخؾ طؾك العؼقد يف أصؾ بداياهتا ،ويـػل الضرر طـفا يف طقاقبفا ومآٓهتا ،وبذلؽ
يصقن اإلسالم معامالت الـاس ويحؼؼ مصالح إفراد والشركات والدول
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1وهذا يشؿؾ إشخاص الطبقعققـ العاديقـ مثؾ سائر إفراد ،كؿا يشؿؾ إشخاص آطتباريقـ
(الؿعـقيقـ) ،مثؾ سائر الشركات والؿـظؿات والدول-
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واقتصاداهتا يف مظفر جؾقؾ مـ مظاهر اإلطجاز آقتصادي يف التشريع اإلسالمل-
والخالصة :إن الشرع الحـقػ َف َّص َؾ لـا يف بقاكف التشريعل الحؽقؿ بقـ
ؼص د مـ إمقال يف الؿعامالت ،ف َؼ َّس َؿ الزيادة يف
أكقاع الزيادات التل ُت َ

إمقال  ,بؼصد آستثؿار  ,إلك قسؿقـ :إول :زيادة طادلة كافعة صالحة
ففل صحقحة ومعتربة ومباحة شر ًط ا ،والثاين :زيادة ضالؿة وضار ة وفاسدة إما
يف ابتدائفا أو يف طاقبتفا ومآلفا ،ففذه الزيادة محرمة ومفدرة وغقر معتربة يف
كظر الشرع الحـقػ ،وقد أصؾؼ الشرع مصطؾح (الربا) طؾك الؼسؿ الثاين الذي

هق ( الزيادة الظالؿة) ،فـفض (طؼد الربا) كعؼد مسؿك معتؿد يف كصقص
الؽتاب والسـة ،ولفذا العؼد خصائصف وم قاصػاتف وأحؽامف التل تؿقزه طـ
غقره مـ العؼقد الؿالقة إخرى ،وبذلؽ تؽقن الشريعة اإلسالمقة قد ققدت
طؿقم لػظ (الربا) يف الؾغة العربقة ،فؼصرتف طؾك الزيادة إذا كاكت ضالؿة يف
ذاهتا ومػسدة يف طاقبتفا ومآٓهتا ،والسبب أهنا زيادة ضالؿة وضارة باطتبار
رجحان ما تـتجف مـ أضرار ومػاسد طؾك مستقى أصراف العؼد كػسف أو طؾك
مستقى آقتصاد والؿجتؿع-
@أ كقاع الزيادة الؿشروصة يف الؿعاوضات
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* ثال ًثا :ما هق الربا يف اصطالح الػؼف اإلسالمل؟
لؼد أدرك فؼفاء اإلسالم حؼقؼة تؾؽ الؿعاين التل قدمـاها بشلن ماهقة الربا
يف الؾغة العربقة ويف كصقص الشرع الحـقػ ،وأن الربا إذا أصؾؼف الشرع اكصرف
إلك( 9الزيادة الظالؿة الؿخصقصة) باطتبار رجحان الضرر يف ذاهتا أو يف مآلفا،
ولؽـ الػؼفاء  ,وٕغراض التؼـقـ الػؼفل – قامقا بتؼديؿ تعريػات ضابطة
لؿصطؾح (الربا) بحسب صاقتفؿ واجتفادهؿ وبحسب التـقع يف أطراففؿ وبقئاهتؿ
وأطصارهؿ ،فجاءت تعريػاهتؿ لؾربا متػؼة يف جقهرها وأصقل معاكقفا وإن
اختؾػت يف بعض ألػاضفا ومباكقفا ،والؼاطدة هـا أن العربة بالحؼائؼ والؿعاين ٓ
بإلػاظ والؿباين-
وسـعرض فقؿا يؾل أبرز تعريػات الربا طـد الؿذاهب إربعة يف الػؼف
اإلسالمل ،وذلؽ مـ أجؾ إثبات اتػاقفؿ طؾك ماهقة الربا بالجؿؾة ،وأن حؼقؼة
الربا تتؿثؾ يف كقكف (زيادة ضالؿة مخصقصة) وإن تعددت ألػاضفؿ يف التعبقر طـ
ذلؽ ،فؼد ٓحظـا أن تعريػات الربا جؿقعفا قد ارتؽزت طؾك ضرورة وجقد
خاصقة (الزيادة) الدالة طؾك ذاتقة الربا وماهقتف ،كؿا اطتـت التعريػات بالتـبقف طؾك
أن الزيادة يف الربا ٓ تعؿ كؾ زيادة ،ولؽـفا تختص وتؼتصر طؾك كقع معقـ مـ
أكقاع الزيادة ،ويعرب طـفا الػؼفاء بؼقلفؿ (زيادة مخصقصة) ،ومؼصقدهؿ بذلؽ
التـبقف طؾك أكف لقست كؾ زيادة يف التعامالت الؿالقة تؽقن محرمة شر ًطا ،كال وإكؿا
الؿحرم فؼط هق تؾؽ الزيادات الظالؿة والضارة التل حددها اإلسالم بـصقصف
الشرطقة بدقة واكضباط-
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ولـذكر صر ًفا مـ تؾؽ التعريػات الؽاشػة طـ مػفقم الربا لدى الؿذاهب
إربعة:
أ  .طـد الحـػقة:
طرف السرخسل الربا بلكف( 9الػضؾ الخالل طـ العقض الؿشروط يف
البقع)( ،)1فالػضؾ يشؿؾ الزيادة سقاء كاكت حسقة كبقع درهؿ بدرهؿقـ ،أو
حؽؿقة كبقع درهؿ حال بدرهؿ ممجؾ ،ذلؽ أن الحؾقل أفضؾ مـ إجؾ ،والؿال
الؿدفقع يف الحاضر أكثر ققؿة وققة وأهؿقة مـ الؿال الؿدفقع يف الؿستؼبؾ ،وققلف
(الخالل طـ العقض) ققد يف الزيادة الؿحرمة؛ أهنا ما كاكت بغقر طقض يؼابؾفا،
ً
ممجال ،كبقع
جـسا مـ مال غقر ربقي بغقر جـسف حآ أو
فخرج بذلؽ ما إذا باع ً
ثقب بحققان ،وكبقع حققان بدرهؿ ،وققلف (يف البقع) ققد آخر لؾزيادة؛ أخرج مـ
الربا كؾ فضؾ يف غقر البقع بال مؼابؾ؛ كالفبة والصدقة ،وكؾحظ هـا بقضقح طـاية
الحـػقة بؿبدأ (الزيادة الظالؿة) حقث طربوا طـفا بؼقلف يف التعريػ (الػضؾ الخالل
طـ العقض)-
ب  .طـد الؿالؽقة:
طرف ابـ العربل الؿالؽل الربا بلكف( 9كؾ زيادة لؿ يؼابؾفا طقض)(،)2
لؼد َّ
قسؿق ُه إلك 9ربا فضؾ وربا
ويف إصار ذلؽ جاء تؼسقؿ الؿالؽقة لؾربا حقث َّ
كساء( ،)3وكالحظ يف تعريػ الؿالؽقة أهنؿ التزمقا التـبقف طؾك مػفقم (الزيادة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1الؿبسقط لؾسرخسل (-)70?.78
( )2أحؽام الؼرآن ٓبـ العربل (-)8:8.7
( )3اكظر 9حاشقة الدسققل طؾك الشرح الؽبقر ( :7.9وما بعدها) ،وحاشقة العدوي طؾك كػاية
الطالب ( ،)707,700.8وبداية الؿجتفد ٓبـ رشد ( ،)779.8والؿقسقطة الػؼفقة
(-);0.88
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الظالؿة) كػسف ،سقاء أكاكت الزيادة واردة طؾك التؼابؾ يف الؿؼادير الؽؿقة (ربا
الػضؾ) ،أو كاكت الزيادة تتعؾؼ بعـصر الزمـ فؼط (ربا الـساء) ،فدل ذلؽ طؾك أن
الربا الؿحرم شر ًطا طـد الؿالؽقة إكؿا يختص بالزيادة الظالؿة الؿخصقصة فؼط،
وأن ذلؽ ٓ يعؿ كؾ زيادة يف الؿال مطؾؼا-
ج  .طـد الشافعقة:
طرف الشافعقة الربا بلكف( 9طؼد طؾك طقض بعقض مخصقص ،غقر معؾقم
التؿاثؾ يف معقار الشرع ،حالة العؼد ،أو مع تلخقر يف البدلقـ أو أحدهؿا)(،)1
فالؿعاوضة يف التعريػ أخرجت التربع كالفبة والصدقة ،و (العقض) مخصقص
بالربقي الذي هق الـؼد والؿطعقم دون غقرها ،و (مخصقص) يراد هبا إمقال الربقية
طـدهؿ ،وققلف( 9غقر معؾقم التؿاثؾ) أراد شرط التؿاثؾ بقـ البدلقـ الربقيقـ مـ جـس
واحد ،وققلف( 9يف معقار الشرع) أراد أن يؽقن مجفقل التؿاثؾ بؿقجب الؿؼقاس
الشرطل لذلؽ ،وهق الؽقؾ يف الؿؽقالت والقزن يف الؿقزوكات بشرط اتحاد الجـس،
وققلف( 9حالة العؼد) ضرف زماين لؿجفقل التؿاثؾ ،وققلف( 9مع تلخقر البدلقـ أو
أحدهؿا) إشارة إلك متحد الجـس أو مختؾػة ،وهق معطقف طؾك (طقض) لقشؿؾ ربا
القد  ,طـد الشافعقة  ,وربا الـسقئة ،وكالحظ يف تعريػ الشافعقة التزامفؿ بحظر معـك
(الزيادة الظالؿة) يف التعريػ كػسف ،سقاء أكاكت الزيادة واردة طؾك التؼابؾ يف الؿؼادير
الؽؿقة بؼقلفؿ( 9غقر معؾقم التؿاثؾ) ،أو كاكت الزيادة تتعؾؼ بعـصر الزمـ فؼط،
والؿؼصقدة زيادة ضالؿة يف إجؾ ،وذلؽ بؼقلفؿ( 9مع تلخقر يف البدلقـ أو أحدهؿا)-
د  .طـد الحـابؾة:
قال ابـ قدامة يف تعريػ الربا( 9وهق يف الشرع :الزيادة يف أشقاء
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1تؽؿؾة الؿجؿقع لؾسبؽل ،)88.70( 9واكظر 9مغـل الؿحتاج لؾشربقـل (-)87.8
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مخصقصة)( ،)1وهذا التعريػ يشؿؾ الزيادة الؽؿقة يف ربا الػضؾ ،والزيادة
الزمـقة يف ربا الـسقئة ،وهل التلجقؾ يف الزمـ ،وما تػرع طـ ذلؽ ،ويالحظ يف
التعريػ التصريح بؼقلف ( يف أشقاء مخصقصة) ،أي لقست كؾ زيادة تؼصد يف
إمقال تؽقن ربا ،وكحقه ما ورد بشلن تعريػ الربا يف كشاف الؼـاع بؼقلف9
( تػاضؾ يف أشقاء ،وكساء يف أشقاء ،مختص بلشقاء ورد الشرع بتحريؿفا؛ كص ا
وققاس ا يف الباقل مـفا)( ،)2فخص الربا بلكف ( تػاضؾ يف أشقاء)
يف البعض؛
ً
بؿعـك الزيادة يف أحد الجاكبقـ ،يف إمقال الربقية؛ فقؿا لق بقع الجـس
ً
متػاضال  ،وققلف ( 9كساء يف أشقاء) هق دخقل إجؾ يف بقع
الربقي بجـسف
إمقال الربقية؛ سقاء اتحد جـسفا أم لؿ يتحد؛ كبقع ذهب بذهب أو بػضة
ٕجؾ ،وققلف ( مختص بلشقاء) أراد الؿؽقالت والؿقزوكات مع الجـس؛ طؾك
الؿشفقر مـ مذهب الحـابؾة ،فدلـا تعريػ الحـابؾة إلك أهنؿ قد التزمقا طـد
تعريػ الربا بالـص طؾك معـك ( الزيادة الظالؿة) كػسف ،سقاء أكاكت الزيادة
واردة طؾك التؼابؾ يف الؿؼادير الؽؿقة ( تػاضؾ يف أشقاء) ،أو كاكت الزيادة
مـصقص ا أو
تتعؾؼ بعـصر الزمـ فؼط ( كساء يف أشقاء) ،وسقاء أكان الربا فقفا
ً
بطريؼ الؼقاس واإللحاق-
والخالصة :إن مصطؾح (الربا) يف الؾغة العربقة يعـل (الزيادة مطؾؼا) ،لؽـ
الشرع ققد هذا الؿعـك بالزيادة الظالؿة الؿخصقصة فؼط ،ثؿ التزم الػؼفاء طؾك
اختالف مذاهبفؿ بتعريػ الربا يف ضقء ذلؽ إساس الشرطل ،فؼقدوا الربا
بالزيادة الؿخصقصة قصدً ا دون غقرها ،وما ذلؽ إٓ لؽقهنا زيادة ضالؿة يف كظر
الشرع ،حقث الزيادة ٓ يؼابؾفا مال معترب يف الشرع ،ولذلؽ وجدكا ألػاظ الػؼفاء
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1الؿغـل ٓبـ قدامة (<-);7.
( )2اكظر 9كشاف الؼـاع طؾك اإلقـاع ( ،)8;7.9مطالب أولل الـفك (-)7;=.9
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تبايـت يف شؽؾفا وصقاغتفا ولؽـفا اتحدت يف أحؽامفا ومعاكقفا ،وإكؿا العربة
بالحؼائؼ والؿعاين ٓ بإلػاظ والؿباين ،فؼد اتػؼ الػؼفاء طؾك معـك أن الربا يف
حؼقؼتف وجقهره طبارة طـ (زيادة مخصقصة) أبطؾفا الشرع وحرمفا ،وسبب
تحريؿفا يف الشرع كقهنا (زيادة ضالؿة) ،حقث طؾؾ الؼرآن الؽريؿ تحريؿ الربا
بؼقل اهلل تعالك ﴿ 9﯁ ﯂  ﴾-
ومؼصقد الشرع مـ حظر الزيادة يف الربا وقاية إفراد والؿجتؿع مـ مػاسد
الربا وأضراره ومآثؿف ،فنن الربا وإن اكطقى طؾك كػع جزئل خاص إٓ أكف ٓ بد وأن
يمول يف طاقبتف ومآلف إلك إحداث ضرر كؾل طام يف الؿجتؿع وآقتصاد ،ومـ أجؾ
ذلؽ فؼد تصدى الشرع الحـقػ لؾزيادة الظالؿة الؿخصقصة يف مفدها بحؽؿة
وحزم ،فؼام بسد باهبا يف بداياهتا مـ أجؾ وقاية إفراد والؿجتؿع وآقتصاد مـ
شرورها ومخاصرها يف طاقبتفا ومآٓهتا ،وصدق اهلل العظقؿ ﴿ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ﴾( ،)1فنن اإلثؿ الؽؾل والعام لؾربا أكرب بؽثقر مـ كػعف الجزئل الخاص،
ولذلؽ حرمف اإلسالم وجعؾف مـ أكرب الؽبائر الؿالقة طؾك اإلصالق-
راب ًعا :ما حؽؿ الربا يف اإلسالم؟ وما أدلة تحريؿف مـ الؽتاب والسـة واإلجؿاع؟
أ  .حؽؿ الربا يف الشريعة اإلسالمقة:
الربا مـ أكرب الؽبائر يف اإلسالم ،بؾ هق مـ أطظؿ الؿحرمات الؿالقة يف
الشريعة اإلسالمقة طؾك اإلصالق ،حتك إكف لقؼع طؾك رأس (الؿحظقرات الؿالقة)
ضؿـ مـظقمة إحؽام الؿالقة قاصبة يف اإلسالم ،ولؼد ثبت تحريؿ الربا صراحة
بالؽتاب والسـة واإلجؿاع ،إضافة إلك آطتبار الؿؼاصدي  ,أو الـظر العؼؾل
الصحقح  ،,حتك بات (تحريؿ الربا) مـ الؿعؾقم مـ ديـ اإلسالم بالضرورة يف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()1البؼرة -87? 9
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تاريخ الحضارة اإلسالمقة كؾفا-
جاء يف الؿقسقطة الػؼفقة( 9الربا محرم بالؽتاب والسـة واإلجؿاع ،وهق مـ
الؽبائر ،ومـ السبع الؿقبؼات ،ولؿ يمذن اهلل تعالك يف كتابف طاص ًقا بالحرب سقى
آكؾ الربا ،ومـ استحؾف فؼد كػر – إلكؽاره معؾق ًما مـ الديـ بالضرورة –
ف ُقستَتاب ،فنن تاب وإٓ ُقتِ َؾ ،أما مـ تعامؾ بالربا مـ غقر أن يؽقن مستحال لف ففق
فاسؼ ،قال الؿاوردي وغقره 9إن الربا لؿ يحؾ يف شريعة قط لؼقلف تعالك9
﴿﮿﯀﯁﯂﴾ يعـل يف الؽتب السابؼة)(-)1
ب  .أدلة تحريؿ الربا مـ الؼرآن الؽريؿ:
لؼد تعددت آيات تحريؿ الربا يف الؼرآن الؽريؿ ،وكؾفا كصقص صريحة وقاصعة
بتحريؿ الربا ،فؿـفا ققل اهلل تعالك﴿ 9ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ
ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤﭥ ﭦﭧ ﭨﭩ ﭪﭫﭬ
ﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ
ﮀﮁﮂﮃ﴾( ،)2ومـفا ققلف تعالك﴿ 9ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ
ﮬﮭﮮﮯﮰﮱ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹﮺﮻﮼﮽﮾
﮿ ﯀ ﯁ ﯂   ﴾( ،)3ومـفا ققلف تعالك﴿ 9ﯨ
ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵ﴾(-)4
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1الؿقسقطة الػؼفقة الؽقيتقة( ،ج . 22ص ،)51واكظر أيضا 9واكظر 9الحاوي الؽبقر لؾؿاوردي
(; ،)=:.الؿجؿقع لؾـقوي (? ،)97?.وشرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ ( ،)8:.77ومغـل
الؿحتاج لؾشربقـل (-)87.8
( )2البؼرة@ ;=-8
( )3البؼرة-8=? ,8=> 9
( )4آل طؿران@ -790
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ودٓلة أيات الؽريؿة طؾك تحريؿ الربا مـ طدة وجقه:
القجف إول :أن اهلل تعالك أخرب أن الربا محرم بصقغة الحؽؿ الخربي الصريح
﴿ﭪ ﭫ﴾ ،وبصقغة الـفل الصريح تارة أخرى ﴿ﯫ ﯬ ﯭ﴾ ،وبصقغة
إمر الؿؼتضل لقجقب الرتك تارة ثالثة ﴿ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ﴾ ،وهذا التـقع يف
أسالقب التحريؿ الثالثة يػقد الؼطع صراحة بتحريؿ الربا كؾف ،إذ إن كؾ صقغة مـفا كافقة
ً
استؼالٓ ،فؽقػ هبا إذا اجتؿعت ،فنهنا  ,وٓسقؿا الخرب  ,تػقد الؼطع
يف التحريؿ
بتحريؿ الربا مطؾؼا ،ما قؾ مـف أو كثر ،يف قديؿف وحديثف ومستؼبؾف ،وطؾك سبقؾ التلققت
أو الدوام وآستؿرار ،وطؾك مستقى الشخص الطبقعل أو الشخص آطتباري مثؾ9
مـصقصا يف إصار طؼد واحد فؼط ،أو كان الربا يتق َّلد
الشركة والدولة ،وسقاء أكان الربا
ً
مـ تعاقب طؼقد مـظؿة يف إصار طؼدي كؾل يؼصد بف تحؼقؼ هدف الربا-
القجف الثاين :أن القطقد الشديد القارد يف أيات بحؼ آكؾل الربا قد شؿؾ
طؼاهبؿ يف الدكقا بالحرب مـ اهلل ورسقلف ﷺ ،وذلؽ بؿحؼ إمقال وإذهاب
بركتفا واستجالب طذاب اهلل ومؼتف وغضبف طؾك العبد والؿجتؿع ماديا أو معـقيا،
وأما حرب اهلل طؾك الؿرابقـ يف أخرة فبلن يبعثقا مـ قبقرهؿ كالؿجاكقـ الذيـ
يتخبطفؿ الشقطان ،أو بلن يعذبقا بعذابات خاصة هبؿ يقم الؼقامة( ،)1حتك قال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1ومـ ذلؽ ما صح طـد البخاري طـ سؿرة بـ جـدب  قال 9كان رسقل اهلل ﷺ مؿا يؽثر أن
يؼقل ٕصحابف 9هؾ رأى أحد مـؽؿ مـ رؤيا؟ ،قال 9فقؼص طؾقف مـ شاء اهلل أن يؼص ،وإكف قال
ذات غداة« 9إكف أتاين الؾقؾة آتقان ،وإهنؿا ابتعثاين ،وإهنؿا قآ لل 9اكطؾؼ ،وإين اكطؾؼت معفؿا»،
(حتك قال يف الحديث)« 9فاكطؾؼـا فلتقـا طؾك هنر ،حسبت أكف كان يؼقل 9أحؿر مثؾ الدم ،وإذا يف
الـفر رجؾ سابح يسبح ،وإذا طؾك شط الـفر رجؾ قد جؿع طـده حجارة كثقرة ،وإذا ذلؽ السابح
يسبح ما يسبح ،ثؿ يليت ذلؽ الذي قد جؿع طـده الحجارة فقػغر لف فاه فقؾؼؿف حجرا ،فقـطؾؼ يسبح
ثؿ يرجع إلقف ،كؾؿا رجع إلقف فغر لف فاه فللؼؿف حجرا ،قال قؾت لفؿا 9ما هذان قال قآ لل اكطؾؼ
اكطؾؼ»( ،حتك أجابف الؿؾؽان)« 9وأما الرجؾ الذي أتقت طؾقف يسبح يف الـفر ويؾؼؿ الحجر فنكف آكؾ
الربا» ،فتح الباري شرح صحقح البخاري ٓ بـ حجر (-)457/12
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تػسقرا ٔية ﴿﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺﴾ 9يؼال ٔكؾ الربا يقم
ابـ طباس 
ً
ِ
لؾح ْرب)(-)1
الح َؽ َ
الؼقامةُ ( 9خ ْذ س َ
القجف الثالث :أن اهلل تعالك قد جعؾ اجتـاب أكؾ الربا مـ مؼتضقات اإليؿان
بف ،وقد دل طؾك هذا الؿعـك تصديره تعالك خطاب التحريؿ بؼقلف﴿ 9ﮥ
ﮦ ﮧ﴾ ،والختؿ بشرط اإليؿان بؼقلف﴿ 9ﮯ ﮰ ﮱ﴾ ،فدل ذلؽ طؾك
أن أكؾ الربا مؿا يـايف اإليؿان باهلل وكؿال آستسالم لشرطف-
القجف الرابع :لؿ يرد يف الؼرآن إيذان اهلل ورسقلف بالحرب طؾك مرتؽب معصقة
مثؾ ما ورد يف حؼ آكؾل الربا؛ حقث قال اهلل تعالك﴿ 9﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺﴾،
وإطالن الحرب دلقؾ التحريؿ لؾػعؾ ،سقاء قبؾ وققع الػعؾ الؿحرم أو بعد وققطف-
القجف الخامس :إن التصريح بالقطقد الشديد يف أيات لؿ يؼابؾف التصريح
بؼبقل تقبة مـ اكتفك طـ الربا وأقؾع طـف؛ حقث قال اهلل تعالك﴿ 9ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ﴾( ،)2وهذا مشعر بػداحة هذه الؽبقرة وطظقؿ
خطرها وشـاطة آثارها وأضرارها طؾك الػرد والؿجتؿع ،حتك إن اهلل أحال أمر
الؿرابل بعد اإلقالع طـف إلك ذاتف ال َع َؾ َّقة (وأمره إلك اهلل) ،ولؿ تصرح أية الؽريؿة
جز ًما بلن اهلل قد تاب طؾقف !!(-)3
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1تػسقر الطربي (-)47.6
( )2البؼرة -2759
( )3وٓ يتعارض التغؾقظ والرتهقب يف هذا السقاق الؽريؿ مع صريح ققل اهلل تعالك (قؾ يا طبادي
الذيـ أسرفقا طؾك أكػسفؿ ٓ تؼـطقا مـ رحؿة اهلل إن اهلل يغػر الذكقب جؿقعا إكف هق الغػقر
الرحقؿ) (الزمر  ،)53 .ويف الحديث( 9إن اهلل يؼبؾ التقبة طؾك العبد ما لؿ يغرغر) (صحقح ســ
الرتمذي لأللباين  .رقؿ  ،)2802أو حديث (حتك تطؾع الشؿس مـ مغرهبا) (مسؾؿ  .برقؿ
 ،)2759والجؿع هـا أن يؼال 9إن اهلل يتقب طؾك طباده إذا شاء هق سبحاكف تػضال وامتـاكا ٓ وجقبا
صريحا
وإجبارا ،فتارة يعؾؼ اهلل تعالك تقبتف طؾك طبده بؿشقئتف هق سبحاكف وتعالك ،كؿا ورد ذلؽ
ً
=
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القجف السادس :لؼد تـقطت إسالقب البقاكقة بشلن حظر الربا يف كصقص
الؼرآن الؽريؿ ،فتارة يرد الحظر بؾػظ التحريؿ الصريح الثابت بصقغة الػعؾ
الؿاضل ﴿ﭪ ﭫ﴾ ،وتارة بصقغة لػظ الـفل الصريح ﴿ﯫ ﯬ ﯭ﴾،
وثالثة بصقغة إمر الؿؼتضل لقجقب ترك الربا ﴿ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ﴾ ،وهذا
التـقع يف أسالقب البقان يػقد الؼطع بتحريؿ الربا الؿـعؼد يف الؿاضل أو يف الحال أو
يف الؿستؼبؾ ،وهذا التحريؿ طؾك الدوام وآستؿرار وبلي درجة مـ درجاتف ،وأكف
مـ أكرب الؽبائر وأطظؿ الجرائؿ يف اإلسالم-
خؿسا مـ
القجف السابع :كؿا استـبط السرخسل الحـػل  مـ آيات الربا
ً
العؼقبات يستحؼفا آكؾقا الربا( ،)1وهل 9التخبط ،والؿحؼ ،والحرب ،والؽػر،
والخؾقد يف الـار-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=

يف كػس سقرة التقبة ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ﴾ (التقبة 9
 ،) 117وتارة أخرى يعؾؼ اهلل تقبتف طؾك طبده بشرط اإلصالح ،وقد ورد ذلؽ صريحا يف ققلف
تعالك﴿ 9ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ﴾ (الؿائدة ،)399
وتارة يعؾؼ التقبة باإليؿان يف ققلف تعالك﴿ 9ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ﴾ (التقبة  ،)279والذي يظفر  ,واهلل أطؾؿ  ,مـ طدم تصريح أية
بالتقبة طؾك مـ تاب مـ الربا 9أن فقفا شحذا لفؿة الؿرابل بعد التقبة أن يسعك بؽؾ سبقؾ يستطقعف
إلك إصالح ما أحدثف مـ فساد الربا وإثؿف يف الؿجتؿع ،فنصالح الؿرابل بعد تقبتف تتضؿـ طؿال
معاكسا ومضادا لؾربا الذي كان يؿارسف ،فؿـ ذلؽ تعؾؿ أحؽام الربا وتحؼقؼ القؼقـ واإليؿان
الؼطعل بتحريؿف اطتؼادا وطؿال ،ومـ تدابقر تقبة الؿرابل 9أن يسعك باكتظام يف أداء الصدقات
بلكقاطفا ،وهق ما تدل طؾقف مؼابؾة آيات الصدقة ٔيات الربا يف الؼرآن الؽريؿ ،ومـفا 9أن يسعك
الؿرابل بعد التقبة يف تحذير غقره مـ القققع يف كبقرة الربا ،ومـفا 9السعل وبذل الجفد يف مـاهضة
الربا يف القاقع والعؿؾ طؾك إقرار تشريعات قاكقكقة معاصرة تحرم الربا وتجرمف وتؼطع دابره يف
القاقع ،وهؽذا تتـقع وسائؾ (التقبة الـصقح مـ الربا) لؽؾ أحد بحسبف ،وكؾ يتؼل اهلل يف تقبتف
حسب استطاطتف ،وٓ يؽؾػ اهلل كػسا إٓ وسعفا ،ثؿ إن ربؽ مـ بعدها لغػقر رحقؿ-
( )1الؿبسقط لؾسرخسل (-)770,70?.78
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ج  .أدلة تحريؿ الربا مـ السـة الـبقية:
 ,7طـ جابر بـ طبد اهلل إكصاري  قال« 9لعـ رسقل اهلل ﷺ آكؾ الربا
وممكؾف وكاتبف وشاهديف» ،وقال« 9هؿ سقاء»(-)1
وجف الدٓلة :يستـبط مـ الؾعـ القارد يف الحديث ثالثة أحؽام9
أولفا :أن الربا مـفل طـف يف الشرع طؾك سبقؾ التحريؿ الذي يلثؿ فاطؾف
ويثاب تاركف-
وثاكقفا :أن الربا كبقرة مـ الؽبائر ،بؾ هق مـ أكرب الؽبائر ،إذ ٓ لعـ يف
الشرع إٓ طؾك كبقرة-
وثالثفا :أن التعاون طؾك فعؾ الربا ,وبلي وجف مـ القجقه ,يؽقن حؽؿف مثؾ
أكؾف تؿا ًما ،فالزيادة الظالؿة مـ يلخذها بالشرط يؽقن هق الؿرابل الؿؼرض (آكؾ الربا)،
ومـ يعطقفا هق الؿرابل أخذ لؾؼرض بالشرط (مقكؾف) ،ومـ يقثؼ شرط الربا ففق
(كاتبف) ،ومـ يشفد طؾقف (شاهديف) ،فؽؾفؿ مؾعقكقن بسبب تعاوهنؿ طؾك اإلثؿ
والعدوان بػعؾ الربا ،بدلقؾ ختؿ الحديث بؼقلف ﷺ« 9هؿ سقاء» ،أي أهنؿ جؿق ًعا سقاء
يف اإلثؿ والجرم وسقء العاقبة يف الدكقا وأخرة-
 ,8طـ أبل هريرة  أن رسقل اهلل ﷺ قال« 9اجتـبقا السبع الؿقبؼات»،
ققؾ يا رسقل اهلل؛ وما هـ ،قال« 9الشرك باهلل ،والسحر ،وقتؾ الـػس التل حرم اهلل
إٓ بالحؼ ،وأكؾ الربا ،وأكؾ مال القتقؿ ،والتقلل يقم الزحػ ،وقذف الؿحصـات
الغافالت الؿممـات»(-)2
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1رواه مسؾؿ ( ،)787?.9ح (>?;-)7
( )2أخرجف البخاري ( ،)707=.9ح (;،)8<7ومسؾؿ ( ،)?9.7ح (?>) ،واكظر 9فتح الباري ٓبـ
حجر (;-)9?9.
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وجف الدٓلة :وقد دل الحديث طؾك تحريؿ الربا مـ وجفقـ9
إول :أن الـبل ﷺ أمر باجتـاب الربا صراحة ،وهذا دلقؾ كصل صريح طؾك
تحريؿ الربا-
الثاين :أكف طَدَّ الربا مـ الؿقبؼات الؿفؾؽة ،وهذا صريح يف الدٓلة طؾك أكف
مـ الؽبائر الؿحرمة يف الشريعة ،كقػ وقد َق َر َك ُف بالشرك والسحر وقتؾ الـػس بغقر
حؼ وأكؾ مال القتقؿ-
 ,9أن الـبل ﷺ قال« 9درهؿ ربا يلكؾف الرجؾ وهق يعؾؿ أشد مـ ست
وثالثقـ زكقة»(-)1
وجف الدٓلة :إن هذا الحديث  ,كؿا قال الشقكاين ( 9,يدل طؾك أن معصقة الربا
مـ أشد الؿعاصلٕ ،ن الؿعصقة التل تعدل معصقة الزكا  ,التل هل يف غاية الػظاطة
والشـاطة  ,بؿؼدار العدد الؿذكقر ،بؾ أشد مـفا ٓ ،شؽ أهنا تجاوزت الحد يف
الؼبح)( ،)2واستحؼت هبذا أن تؽقن مـ أكرب الؽبائر وأغؾظفا وأشدها حرمة-
د  .دلقؾ تحريؿ الربا مـ اإلجؿاع:
فؼد أجؿعت إمة سؾ ًػا وخؾ ًػا طؾك تحريؿ الربا مـ حقث إصؾ يف الشرع،
وأكف مـ أكرب الؽبائر ومقبؼات الذكقب يف اإلسالم ،وأكف مـ الؿعؾقم مـ الديـ
بالضرورة ،كؿا كؼؾف جؿاطة مـ أهؾ العؾؿ( ،)3إٓ ما ك ُِؼ َؾ طـ بعض السؾػ مـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1رواه احؿد يف الؿسـد (; ،)88;.ح (= ،)8800> ،8800واكظر الػتح الرباين لرتتقب مسـد
أحؿد (;-)<?.7
( )2كقؾ إوصار لؾشقكاين (-)201 . 3
( )3اكظر 9الؿغـل ٓبـ قدامة (< ،);8.الحاوي الؽبقر لؾؿاوردي (; ،)=:.والؿؼدمات الؿؿفدات
ٓبـ رشد ( ،);.8والزواجر طـ اقرتاف الؽبائر لؾفقتؿل ( ،)80;.8وتػسقر الؼرصبل
( ،)9;8.9واكظر 9الؿقسقطة الػؼفقة الؽقيتقة( ،ج . 22ص-)51
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الصحابة والتابعقـ بشلن بعض فروع الربا وتطبقؼاتف التػصقؾقة بحسب الققائع
وإحقال ،ولقس يف أصؾ تحريؿ الربا(-)1
خامسا :ما طالقة الربا بؿـظقمة الؿعامالت الؿالقة يف اإلسالم؟
ً
أ  .الربا استثؿار ضالؿ يف حؽؿ اإلسالم:
واختبارا( ،)2وحثفؿ طؾك
لؼد أكزل اهلل الؿال بقـ خؾؼف كعؿة وامتحا ًكا
ً
السعل يف تثؿقره وتـؿقتف والرتبح مـف ،حتك طَدَّ العؾؿاء مؼصد (حػظ الؿال) مـ
بقـ أطظؿ الؿؼاصد الؽؾقة الخؿسة يف الشريعة اإلسالمقة( ،)3فؽؾ ما يمدي إلك
تؽثقر الؿال وكؿائف وتحصقـف ففق مطؾقب شر ًطا ،وكؾ ما يمدي إلك إضاطة الؿال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1وقد ك ُِؼؾ خالف طـ بعض السؾػ كابـ طباس وأسامة بـ زيد وابـ مسعقد وزيد بـ أرقؿ وطبد اهلل
ابـ الزبقر بشلن بعض صقر وتطبقؼات الربا  ،وحؽل مثؾف طـ بعض التابعقـ ا رضل اهلل طـفؿ
أجؿعقـ ا أهنؿ قالقا بنباحة ربا الػضؾ خاصة ،واستدلقا بحديث ٓ« 9ربا إٓ يف الـسقئة» ،كؿا رواه
البخاري ( ،)=<8.8ح (?< ،)80ومسؾؿ ( ،)787>.9ح (<?; ،)7والؾػظ لؾبخاري ،ولؾعؾؿاء
يف الجقاب طـ هذا الـؼؾ ثالثة مسالؽ 9التلويؾ والـسخ والرتجقح ،وإصؾ يف ذلؽ أن الجؿع
بقـ إدلة مؼدم طؾك الرتجقح ،وحقل مذهب ابـ طباس يف ربا الػضؾ قال ابـ قدامة( 9ثؿ إكف رجع
إلك ققل الجؿاطة ،روى ذلؽ إثرم بنسـاده ،وقالف الرتمذي وابـ الؿـذر وغقرهؿ) ،واكظر يف
ذلؽ 9الؿغـل ٓبـ قدامة (< ،);8.الؿحؾك ٓبـ حزم (> ،);<<.الربا والؿعامالت الؿصرفقة،
د -طؿر الؿرتك ص-=; ,=7
( )2فؼد ورد يف الحديث الؼدسل ققل اهلل تعالك (إكا أكزلـا الؿال إلقام الصالة وإيتاء الزكاة) ،رواه
أحؿد يف مسـده برقؿ ( )80?00طـ أبل واقد الؾقثل ،وقال إلباين (صحقح) ،كؿا يف السؾسؾة
الصحقحة ( )7>9.:برقؿ (? ،)7<9وصحقح الجامع الصغقر برقؿ (-)7=>7
ِ
والح َؽ ُؿ التل أرادها الشارع مـ تشريعاتف
( )3وتعريػـا لؿصطؾح (الؿؼاصد الشرطقة) هق( 9الؿعاين
لتحؼقؼ مصالح الخؾؼ يف الدكقا وأخرة) ،واكظر هذا التعريػ وكذلؽ (مؼصد حػظ الؿال) يف
البحث الؿحؽؿ الؿـشقر لؾؿملػ بعـقان( 9الؿؼاصد الشرطقة وأثرها يف فؼف الؿعامالت الؿالقة)،
مجؾة آقتصاد اإلسالمل (مركز الـشر العؾؿل بجامعة الؿؾؽ طبد العزيز بجدة ،مجؾد = ،7العدد
7:8; ،7ها 800: .م)-
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أو تؼؾقؾ ثؿرتف أو اإلخالل بؿـافعف ففق مؿـقع شر ًطا ،فاإلسالم يبصر أن حركة
الؿال يف آقتصاد ُ
ً
سائال
مثؾ حركة الدم يف جسد اإلكسان ،إذ ٓ بد أن يبؼك
متدف ًؼ ا سفؾ الحركة وآكتؼال دون سدود أو حقاجز أو اكتـازات تعطؾ مـافع
حركتف يف آقتصاد-
ثؿ إن الشرع الحؽقؿ كػسف رسؿ لـا خارصة واضحة مـ إحؽام الؿالقة
الؿتعؾؼة باستثؿار إمقال وتـؿقتفا والرتبح مـفا ،فجعؾ وسائؾ استثؿار الؿال
طؾك ضربقـ ،إول :وسائؾ استثؿار طادلة وكافعة ،والثاين :وسائؾ استثؿار ضالؿة
وضارة ،فلذن الشرع بإولك وحث طؾقفا ،ومـع الثاكقة وحظرها ،وبذلؽ كدرك أن
اإلسالم يػرق بقضقح تام بقـ كقطقـ مـ وسائؾ استثؿار إمقال ،فنذا كاكت
وسائؾ آستثؿار طادلة يف حركتفا الذاتقة وكافعة يف حركتفا بالـسبة ٕصراففا،
وصالحة مـ حقث طاقبتفا ومآٓهتا طؾك الؿجتؿع وآقتصاد فنن اإلسالم يجقز
تؾؽ القسائؾ ويسؿح هبذا آستثؿار ،وقد يحث طؾقف أو يلمر بف صراحة بحسب
طؿؼ أثره يف القاقع ،لؽـ إذا كاكت وسائؾ آستثؿار ضالؿة يف حركتفا الذاتقة
وضارة بالـسبة ٕصراف الؿعامؾة أو طؾك مستقى الؿجتؿع وآقتصاد فنن اإلسالم
يؿـع وسائؾ آستثؿار تؾؽ وٓ يسؿح بقجقدها ً
أصال ،وربؿا َح َّذ َر مـفا أو َح َّر َمفا
أو َج َّر َمفا ،بؾ وقد َيت ََقطَّدُ طؾك فاطؾقفا كَصا بالعؼاب إلقؿ يف الدكقا والعذاب
إلقؿ يف أخرة-
وقد تػضؾ اهلل بحؽؿتف فؾؿ يجعؾـا يف طؿاية وضاللة وجفالة ،بحقث ٓ
ً
ضالؿا ضارا ،بؾ تػضؾ اهلل بحؽؿتف
طادٓ كاف ًعا وأيفا
كدري أي آلقات آستثؿار
ً
ورحؿتف ففداكا وأرشدكا إلك خارصة جامعة واضحة فرقت لـا  ,بقضقح تام
وبـصقص كثقرة وافرة  ,بقـ وسائؾ آستثؿار العادلة يف ذواهتا والـافعة يف مآٓهتا
وبقـ وسائؾ آستثؿار الظالؿة يف ذاهتا والضارة يف طاقبتفا ومآٓهتا ،ولؿ يرتك
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الحؽقؿ الرحقؿ ذلؽ ٓجتفاد أحد مـ البشرٕ ،ن اإلكسان ُخؾِ َؼ ضعقػا ،بؾ جاءت
ِ
ِ
وسؼقؿفا،
صحقحفا
وحؽؿا بقسائؾ آستثؿار،
طؾؿا
ً
كصقص الشرع تحقطـا ً
حسـِفا و َقبِ ِ
قحفا ،ما يـػع مـفا وما يضر ،فؿا مـ خقر يف إمقال إٓ دلـا الشرع
َ َ
طؾقف ،وما مـ شر يف إمقال إٓ حذركا الشرع مـف وهناكا طـف ،كؿا قال اهلل تعالك9
﴿ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ﴾(-)1
وبذلؽ كستبقـ سبقؾ الؿممـقـ يف تشريع رب العالؿقـ ،حقث أراد اهلل
مـ طباده أن يعبدوه يف تثؿقر أمقالفؿ وتـؿقتفا والتصرف فقفا والرتبح مـفا طؾك بصقرة
وهداية وطؾؿ ٓ ،طؾك ضاللة وطؿاية وجفؾ ،وهذا الؿعـك هق الذي أشار إلقف الؼرآن
الؽريؿ يف ققل اهلل تعالك﴿ 9ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ﴾(،)2
مػصؾة وواضحة بالحؼ الؿبقـ ،فؿـ ك ََّذ َب
والؿعـك 9أن هداية الؼرآن جاءت َّ
حتؿا ستمول إلك
بالحؼ الذي جاء مـ طـد اهلل أو غػؾ طـف وأهؿؾف فنن طاقبتف ً
ً
شامال
مـفجا
إهبام والتباس وضالل وحقرة( ،)3وهؽذا شرع اهلل بحؽؿتف
ً
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1إكعام -119 9
( )2ق -5 9
( )3ولؼد تقالت الشفادات العؾؿقة مـ كبار طؾؿاء آقتصاد التل تثبت العجز البشري يف الؿجال
آقتصادي9
 ,7قال كبقر طؾؿاء آقتصاد الغربل ومجدد الؿذهب الرأسؿالل يف الؼرن الؿاضل الؾقرد  .جقن
مقـارد كقـقز يف كتابف «الـظرية العامة» (الذي أصدره طام <7?9م) (ص( 9):88إن العالؿ أشد ما
يؽقن الققم لفػة إلك تشخقص أصح ،وهق طؾك استعداد أكثر مـ أي وقت مضك لؼبقلف وراغب يف
اختباره ،حتك لق لؿ يؽـ إٓ شبف معؼقل) ،بؾ راح يمكد كقـقز أكف ار ُتؽِ َبت أخطاء فادحة يف الحؼؾ
آقتصادي ،حتك وصػفا تارة بالدروب الؿجفقلة ،وتارة أخرى وصػفا بالحؿاقات ،حقث يؼقل
يف مؼدمة كتابف كػسف (ص<)( 9لؿا كان مملػ كتاب مثؾ هذا الؽتاب مضطرا إلك السقر يف دروب
مجفقلة ،فن ن الـؼد وتبادل أراء يػقدان أشد الػائدة إذا أراد أٓ يرتؽب طددا ضخؿا مـ إخطاء،
إن الؿرء تعرتيف الدهشة مـ الحؿاقات التل قد يصدقفا ممقتا إذا فؽر بؿػرده مدة صقيؾة ،وٓ سقؿا
=
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ً
ً
كامال يف
معجزا يف أحؽامف
مـفجا
ومتؽامال لؾتعامؾ مع إمقال كافة ،فجاء
ً
ً
أكظؿتف الحقاتقة كافة(-)1
وإن مـ بديع تشريع الؿال يف اإلسالم أن اهلل حدد لحركة إمقال مساريـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=

يف الحؼؾ آقتصادي ،كؿا يف العؾقم اإلكساكقة إخرى ،حقث ٓ تتاح غالبا فرصة التثبت مـ أراء
استـادا إلك اختبار قاصع طؾك صعقد الؿحاكؿة أو التجربة) ،فاكظر وتلمؾ يف حالة العجز والحقرة
وآلتباس التل كشػفا إمام آقتصاد الغربل يف طصره وإلل يقمـا هذا ،فؿا بالؽ بؿـ هؿ دوكف-
 ,8والغريب أكف بعد مرور كصػ قرن مـ مؼالة كقـقز جاء كبقر آقتصاديقـ الػركسل الشفقر
مقريس آلقف (جائزة كقبؾ يف آقتصاد طام >>?7م) لقعؾـ كػس الحؼقؼة الؿلساوية ويتحدث طؿا
سؿاه (ضالل الػؽر آقتصادي) ،حقث قال( 9إهنا بالتلكقد لػضقحة فؽرية وسقاسقة كبقرة أن
مجتؿعاتـا الديؿؼراصقة بعد تؽرر إزمات الؽربى مـذ قركقـ طؾك إقؾ ،لؿ يظفر أهنا قادرة طؾك
تحديد الؿمسسات آقتصادية التل إن لؿ تمد إلك إلغاء التؼؾبات اإلقتصادية فعؾك إقؾ إلك
التخػقػ مـ حدهتا بصقرة جقهرية ،---إن ما يدطق إلك الدهشة هق غقاب أي تشخقص مؼبقل
طؾك وجف العؿقم ،وكذلؽ غقاب أي تـبم لؾؿستؼبؾ الؼريب مؼبقل طؿقما) ص< ،7وذلؽ ضؿـ
محاضرة ألؼاها بعـقان« 9الشروط الـؼدية ٓقتصاد إسقاق 9مـ دروس إمس إلك إصالحات
الغد» ،وكص الؿحاضرة مـشقر يف مققع الؿعفد اإلسالمل لؾبحقث والدراسات التابع لؾبـؽ
اإلسالمل لؾتـؿقة ،وهل اإلصدار إول مـ سؾسؾة (محاضرات العؾؿاء يف آقتصاد)-
( )1إن اإلطجاز التشريعل يف اإلسالم ٓ يؼتصر طؾك إحؽام الجزئقة الؿػردة فحسب ،وإكؿا هق أطظؿ
وأجؾ مـ ذلؽ بؿراحؾ ،ذلؽ أن اإلسالم جاء بتشريع إكظؿة الؽامؾة يف مختؾػ مجآت
الحقاة ،وذلؽ بدءا بؿـظقمة (اإليؿان) أو آطتؼاد ،ثؿ الـظام التعبدي (العبادات) ،وإسري
(أحؽام إسرة) ،والؿالل (آقتصادي) ،والسقاسل ،والجزائل (العؼقبات) ،والصحل (الطبل)
ومـف الـػسل ،ولقعؾؿ أن (طؾؿ إكظؿة يف الشريعة اإلسالمقة) باب طظقؿ يف العؾؿ َق ُص َرت طـف
الفؿؿ يف طصركا ،بسبب غؾبة مظاهر التبعقة والتخؾػ ،والقاجب أن تعؼد لف الجامعات اإلسالمقة

أقساما وتخصصات مستؼؾة تؾبل حاجة الؿسؾؿقـ وغقرهؿ إلك جؾقؾ ما اكطقت طؾقف تؾؽ إكظؿة
مـ هدايات إلفقة وروائع تشريعقة ،والحاجة إلك هذا العؾؿ أشد ما تؽقن يف زماكـا ،فعسك أن ترتؼل
مـاهج البحث العؾؿل والدراسات إكاديؿقة الؿعاصرة إلك آفاق تطبقؼقة وتجديدية يف رحاب
(طؾؿ إكظؿة يف الشريعة اإلسالمقة)-
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يـظؿان أحؽام القسائؾ الؿتعؾؼة باستثؿار إمقال ،فجعؾ لذلؽ قاكق ًكا كؾقا طاما
محؽؿا ،فالؿسار إول :الؿلمقرات الؿالقة ،والؿسار الثاين:
وكظا ًما هـدسقا
ً
الؿحظقرات الؿالقة ،حتك وجدكا (جريؿة الربا) تؼع طؾك رأس مسار
(الؿحظقرات الؿالقة) يف الشريعة اإلسالمقة ،وصدق اهلل العظقؿ﴿ 9ﭻ ﭼ
ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ﴾(-)1
@قاكقن الحركة الؿالقة

ب  .أمثؾة مـ بقان كصقص الشرع الحـقػ لألحؽام الؿالقة:
الؿثال إول :آية ﴿ﭧﭨﭩﭪﭫ﴾:
إن هذه أية الجامعة الؿحؽؿة يف كتاب اهلل تعالك ُت َعدُّ مـ أضفر إمثؾة
الدالة طؾك بديع الؿـفج العؾؿل الذي يتبعف اإلسالم لؾتؿققز بقـ الؿعامالت حال
وحرمة ،وذلؽ بحسب تحؼؼ طدالة الؿعامؾة يف ذاهتا ورجحان مـافعفا يف مآلفا،
فاهلل تعالك يؼقل﴿ 9ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ﴾( ،)2فالبقع معامؾة صحقحة ووسقؾة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1الؿائدة -39
( )2البؼرة -8=; 9
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استثؿار طادلة وكافعة ،والغرض مـفا رواج إمقال وتحؼقؼ الربح مـفا ،ثؿ ططػ
طؾك ذلؽ الـص طؾك تحريؿ الربا صراحة ،والسبب أن الربا وسقؾة استثؿار ضالؿة
يف ذاهتا وضارة يف طاقبتفا ومآٓهتا ،ومـ أجؾ ذلؽ فؼد كص الؼرآن صراحة طؾك
حؾ طؼد البقع ،بؾ و َقدَّ َم الحديث طـف قبؾ الحديث طـ تحريؿ الربا ،ويف هذا
الرتتقب اإللفل يف أية ما يشفد لؾؼاطدة الػؼفقة (إصؾ يف الؿعامالت الصحة
واإلباحة ) ،بؾ تلمؾ كقػ كسب اهلل حؽؿ إباحة البقع إلك ذاتف العؾقة وتشريعف
الؿباشر بؼقلف (أحؾ اهلل البقع) ،وما أطجب هذا التؼابؾ البديع يف أية الؽريؿة،
فؼد أوردت إصؾقـ الؿتؼابؾقـ (البقع والربا) كلدايت استثؿار يف العرف ،فلباحت
أية القسقؾة إولك وحرمت القسقؾة الثاكقةٕ ،ن العربة يف أحؽام الؿعامالت
بؿآٓهتا ومؼاصدها-
فتلمؾ كقػ أن أية جؿعت بقـ طؼديـ بسقطقـ متضاديـ يف الحؽؿ يف آية
واحدة ،فالبقع طؼد بسقط ذو مؼصقد خاص أحؾف اهلل كصا يف أية ،والربا كذلؽ
طؼد بسقط ذو مؼصقد خاص ،وقد حرمف اهلل يف ذات أية ،وهذا البقان اإللفل
ً
حالٓ وقد يؽقن حرا ًما بحسب طدالتف يف
الؽريؿ يعؾؿـا أن العؼد البسقط قد يؽقن
ذاتف ورجحان مـافعف يف طاقبتف ومآٓتف ،وأن وسائؾ الؿعامالت وطؼقد
آستثؿارات لفا أحؽام مؼاصدها وبحسب رجحان مصالحفا طؾك مػاسدها،
جزئقا أو كؾقا-
الؿثال الثاين :آية ﴿ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ﴾:
حقث كجد يف الؼرآن الؽريؿ كػسف ً
معجز ا يف مؼام التشريع
مثآ آخر
ً
الؿالل ،فالؼرآن الؽريؿ يػرق صراحة بقـ كظامقـ طؼديقـ متعاقبقـ يف الؿحؾ
أيضا ،وذلؽ يف ققل اهلل تعالك﴿ 9ﭩ
ومتضاديـ يف الحؽؿ يف آية واحدة ً
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ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ
ﭷ﴾( ،)1وبقان ذلؽ أن أية الؽريؿة ذكرت (أكؾ الؿال بالباصؾ) يف مؼام
الـفل والؿـع ،ثؿ استثـت مـف (التجارة) يف مؼام اإلباحة واإلذن ،وكالهؿا كظام
طؼدي مستؼؾ بذاتف ،ومتػرد بآلقاتف وإجراءاتف ،ودلقؾ ذلؽ أن كال مـفؿا
يتَركَّب مِـ َط ْؼدَ يـ َف َل ْكثَر حتك ي ُؽق َن م ْؼصقده م َغايِرا لِؿ ِ
ؼاص ِد ُط ُؼقدِ ِه الجزئقة
َ َ َ
َ َ َ
ْ
َ ُ ُُ ُ ً َ
َّب مِـْفا ،وإكؽ لتعجب مـ دقة ألػاظ الؼرآن يف ذكره الـظامقـ
التل َت َرك َ
ِ
حؽؿا-
كرا ومتضادان َو ْص ًػا
ً
العؼديقـ؛ وهؿا متعاقبان ذ ً
وأطجب مـ ذلؽ أكؽ ترى الصبغة الجؿاطقة والصػة الؽؾقة تحقط
بسقاق الـظؿ العؼدية يف الؼرآن مـ كؾ جاكب ،مؿا يـبف إلك اطتبار إثر
آقتصادي الؽؾل الؿباشر ،وهل الصػة إلقؼ بقاقع الـظؿ العؼدية يف كؾ
زمان ومؽان ،فأية هنت صراحة بخطاب الؽؾ والجؿاطة طـ أكؾ الؿال
بالباصؾ ،ثؿ استثـت مـ الحظر (التجارة) الحؼقؼقة الؼائؿة طؾك أساس العدل
أثر ا ،فاكظر كقػ
الؿادي والرتاضل إخالقل ،فنهنا جائزة شر ًط ا ومحؿقدة ً
جؿع اهلل الحؽقؿ أصقل الـظؿ العؼدية؛ ما ي ِ
ح ُّؾ مـفا وما َي ْح ُر م يف آية واحدة
َ
مـ كتابِ ِف العزيز-
دائؿا وأبدً ا يحقط بلصقل الؿعامالت الؿالقة
وهؽذا كالم العزيز الحؿقد ً
ً
ومستؼبال بلدق إلػاظ وأصدقفا وأدلفا طؾك الؿؼصقد ،إذ
قديؿا وحدي ًثا
كؾفا
ً
جائزا شر ًطا؛ مثؾ (البقع) ،أو
الؿعامؾة الؿالقة ٓ تخؾق 9إما أن تؽقن طؼدً ا بسق ًطا ً
طؼدً ا بسق ًطا محر ًما شر ًطا؛ مثؾ (الربا) ،وإما أن تؽقن الؿعامؾة الؿالقة طؾك هقئة
كظام طؼدي جائز شر ًطا؛ مثؾ( 9التجارة) ،أو تؽقن طؾك هقئة كظام طؼدي محرم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1الـساء -8? 9
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شر ًطا؛ مثؾ (أكؾ الؿال بالباصؾ) ،ففذه أربعة أوضاع ٓ تخرج طـفا معامالت
قديؿا وحدي ًثا-
الدكقا بلسرها ً

وإكؽ متك فؼفت تؾؽ الؿعاين الجؾقؾة أبصرت الحؼ ِ
شاخ ًصا َجؾِقا يف مثؾ ققل
اهلل تعالك﴿ 9ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ﴾( ،)1وققل اهلل تعالك﴿ 9ﮀ
ﮁﮂﮃﮄﮅ﴾( ،)2وبؿثؾ ذلؽ ُت ِ
درك معـك ققل اإلمام الزركشل ( 9طؾك
ِ
ح ِ
ِ
ِ
َف ِؼ ِقف الـَّ ْػ ِ
ِ
خراج
الق ْح َق ْق ِـ
الؽتاب والسـَّ ِة واستِ ِ
قحة؛ َت َتب ُع ألػاظ َ
الص َ
الؿ َؾ َؽة َّ
س ِذي َ
ِ ِ
البحر الذي ٓ ُي ْـ َزف ،و ُك َّؾؿا
وو َر َد
الؿعاكل م ُـفؿا ،ومـ َج َع َؾ ذلؽ َد َأ َب ُف َو َجدَ ها َم ْؿؾق َء ًة َ
َ
ِ
ِ
َض َػر ٍ
الق َّهاب)( ،)3بقد أن الحؼ كالدواء مقجقد
واست ََؿ َّد م َـ َ
بآية َص َؾ َ
ب ما ُه َق َأ ْطؾك مـْفا ْ
َ َ

 ,بتقفقؼ اهلل  ,لؿـ يطؾبف بجد ويسعك إلك تحصقؾف بثؼة وطزم ،ويف الحديث« 9ما أكزل
اهلل داء إٓ أكزل لف شػاء»(« ،)4طؾؿف مـ طؾؿف وجفؾف مـ جفؾف»(-)5

||

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1الـحؾ@ ?>-
( )2إكعام@ >-9
( )3البحر الؿحقط يف أصقل الػؼف لؾزركشل (-);80.:
( )4صحقح البخاري ،كتاب الطب ،باب ما أكزل اهلل داء إٓ أكزل لف شػاء ،برقؿ (-);9;:
( )5زيادة يف الحديث طـد الـسائل وابـ ماجف وصححفا ابـ حبان والحاكؿ  ،وقال إلباين يف تخريج
أحاديث الحالل والحرام (صحقح) برقؿ (-)8?8
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ادلغٍب اٌثاين
ِا ً٘ اذلٕذعت ادلاٌٍت ٌؼمذ اٌشبا؟
أوٓ :لؿاذا اطتبر اإلسالم الربا (زيادة ضالؿة)؟ وما وجف ذلؽ؟
ً
لؼد اطترب اإلسالم الربا مـ قبقؾ آستثؿارات التل تؼقم طؾك مبدأ (الزيادة
الظالؿة) ،فالزيادة التل يؼقم طؾقفا الربا لقست طادلة ٓ يف ذاهتا وٓ يف مآٓهتا،
واضحا طؾك مستقى إفراد وطؾك مستقى الؿجتؿع
حقث يتجؾك الظؾؿ يف الربا
ً
أيضا ،وبقان ذلؽ طؾك الـحق التالل9
ً
القجف إول :طؾك مستقى إفراد :فنن الؿؼرتض بالربا يؾتزم بدفع مال
إلزامل زائد بؿقجب العؼد ،وذلؽ مؼابؾ ما لقس بؿال أصال ،ففذا وجف الظؾؿ،
ذلؽ أن مقزان العدل يف الؿعاوضات الؿالقة يؼتضل أن تتساوى الؽػتان فقف مـ
حقث الؿـافع الؿتؼابؾة ،فنذا اختؾ التقازن العادل فؼد حؾ محؾف الظؾؿ يف
الؿعاوضة الؿالقة-
القجف الثاين :طؾك مستقى الؿجتؿع وآقتصاد :فنن إيجاد أسقاق لؾرتبح مـ
فؼاطات الديقن بطريؼ الربا سقمدي إلك جذب الؿدخرات الـؼدية إلقفا هبدف
التـؿقة وآستثؿار ،مؿا يعطؾ ويجػػ تدفؼاهتا كحق إكشطة وإطؿال العقـقة
الحؼقؼقة ،مؿا يعـك تؼقيض طقامؾ اإلكتاج يف آقتصاد-
ومـ هـا تعؾؿ أن الشريعة اإلسالمقة الغراء قد أسست (مػفقم الربا) طؾك
مبدأ (الزيادة الظالؿة) فحرمتف صراحة ،والسبب أن الربا طبارة طـ زيادة يف كػة ٓ
يؼابؾفا مال حؼقؼل يف الؽػة الؿؼابؾة ،ثؿ إن هذه الزيادة الظالؿة الجزئقة بصقرهتا
الخاصة ٓ بد وأن يـعؽس ضؾؿفا طؾك مصالح آقتصاد بصػة كؾقة طامة-
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ومـ زاوية أخرى :فنن الظؾؿ يف طؼد الربا يظفر مـ اطتباريـ هؿا9
آطتبار إول :باطتبار محؾ طؼد الؿعاوضة يف ذاتف:
إن مـ يلخذ الزيادة (كؿقا أو زمـقا) فقق رأس مال الؿعاوضة يؽقن قد
استحؼ بالشرط ما لقس لف بحؼ ،والسبب أن مصدر الزيادة لقس ً
مآ معتربًا يف
الشرع وٓ يف صحقح العرف ،وبقان كقطل تؾؽ الزيادة يؽقن طؾك الـحق التالل9
أ  .أخذ الزيادة مؼابؾ فارق الزمـ (الربا الزمـل):
يتـقع مصدر الزيادة الظالؿة فنن مـ يشرتط أخذ الزيادة الظالؿة فقق رأس
الؿؼرض فنكف بذلؽ يؽقن قد أخذ زيادة مؼابؾ إجؾ بقـ متؿاثؾقـ ،ومربر
الؿال
َ
الزيادة هـا – طؾك سبقؾ الؿثال  ,هق (مجرد الزمـ) فؼط ٓ غقر ،ومعؾقم أن الزمـ
ً
هق وطاء إطؿال وضرف حركة إمقال ،وأكف لقس ً
متؿقٓ بذاتف طؾك
مآ
الحؼقؼة ،بؿعـك أن الزمـ لقست فقف مـافع مؼصقدة لذاتف هق باطتباره زمـا ،فقؽقن
أخذ الزيادة الؿشروصة طؾك أصؾ الؼرض مجرد زيادة ضالؿة محضة ،بسبب اكعدام
الؿؼابؾ الؿادي الحؼقؼل الذي يؼابؾفا ،فقصبح آكؾ الربا قد أخذ زيادة يف الـؼد
(الؼقة الشرائقة) مؼابؾ الزمـ الؿجرد الذي لقس ً
ؼصدُ مـاف ُعف مـف لذاتف-
مآ ُت َ
وهؽذا تصبح الفـدسة الؿالقة لعؼد الربا مع (الزيادة بإجؾ زماكقا) تؿثؾفا
الؿعادلة التالقة( [ 9كؼد  +زمـ) ( Xكؼد  +كؼد) ] ،بؿعـك أن الؿعاوضة تؼقم طؾك
تؼابؾ كػتقـ ،فػل الؽػة إولك (كؼد وزمـ) مـ جفة الدائـ ،بقـؿا كجد يف الؽػة
الثاكقة (كؼد وزيادة) مـ جفة الؿديـ ،فالـؼد (رأس مال الؼرض) يؼابؾف كؼد مثؾف
ٍ
مساو لف ،وهذا تؼابؾ طادل بقـ مثؾقـ ،بقـؿا كجد يف الؿعادلة كػسفا أن الزمـ يؼابؾف
زيادة كؼد إضايف جديد ،وهذا التؼابؾ الظالؿ وغقر العادل سقمدي إلك كتقجة مفؿة
وخطقرة ،وحاصؾفا( 9آطتراف بؿالقة الزمـ الؿجرد باطتبار طقـف وذاتف) ،ويف لغتـا
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مصدرا مستؼال بذاتف لتقلقد الربح يف آقتصاد،
البسقطة 9أن تصبح فروق الزمـ
ً
وهذا تلسقس كظري كارثل طؾك آقتصاد ،حقث يتؿ آطرتاف بلن الزمـ قد صار
ً
ً
استؼالٓ بذاتف مثؾ سائر إمقال العقـقة
مآ يف ذاتف يؼبؾ الرتبح والبقع والشراء
الحؼقؼقة-
وإن الؼبقل هبذا الؿبدأ الظالؿ يف أساسف مـ شلكف أن يحػز الطاقة الـؼدية
والؼقة الشرائقة يف آقتصاد لؾتدفؼ الؿباشر كحق آستثؿار وتقلقد الربح مـ ذات
ً
استؼالٓ ،وطـدها تتـاقص كؿقة الـؼقد (الؼقة الشرائقة) التل ستتجف
الزمـ الؿجرد
إلك بعث الروح يف إطؿال والتجارات وإكشطة العقـقة الحؼقؼقة يف آقتصاد ،بؾ
إن ذات الؿقارد آقتصادية ستضؿر وترتاجع كػاءهتا وقد تتعطؾ بالؽؾقة كـتقجة
حتؿقة لتـاقص كؿقة الـؼقد الؿستثؿرة فقفا والؿتدفؼة إلقفا ،وبذلؽ يؽقن آقتصاد
التؼؾقدي (الربقي) قد كجح يف أن يػتح طؾك كػسف بقابة الشرور والؿػاسد وأفات
آقتصادية ،وما ذلؽ إٓ بسبب اطرتافف واحرتامف وتشريعف لؿثؾ هذا السؾقك
الربحل الظالؿ يف آقتصاد-
إذن السؿاح بالربا يعـل مـ مـظقر اإلسالم :أن تـشل يف آقتصاد مراكز
جزئقة وأسقاق مالقة خاصة لتقلقد الربح بقـ أصراف الؿعامؾة بصػة خاصة ،حتك
تـجح تؾؽ إسقاق يف جذب إمقال واستؼطاب الـؼقد كحقها ،حقث الربح
إطؾك والجفد إقؾ والخطر إدكك حسب كظرية (رأس الؿال جبان) ،فال داطل
إذن لخقض مخاصرات إطؿال والؿشاريع اإلكتاجقة الحؼقؼقة يف آقتصاد ،بؾ ٓ
أيضا لؾدخقل يف مخاصر جؾب السؾع والخدمات مـ أجؾ تقلقد الربح مـ
حاجة ً
الؿتاجرة هبا وتحريؽفا يف داخؾ آقتصاد ،فنذا اكتظؿت تؾؽ الؿراكز الؿالقة
الجزئقة فنهنا ستتحقل إلك أسقاق مدايـات متخصصة ،حقث تتدفؼ إلقفا الـؼقد
صؾ ًبا لالستثؿار والرتبح طـ صريؼ (الزيادات الظالؿة) ،ويف الؿؼابؾ تـحسر كؿقة
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إكتاجا أو تجارة ،وهبذا كػفؿ بقضقح
الـؼقد الؿتجفة كحق إسقاق العقـقة الـافعة
ً
تحريؿا
تام إجابة السمال 9لؿاذا اطترب اإلسالم الربا (زيادة ضالؿة)؟ ولؿاذا حرمفا
ً
قاص ًعا جاز ًما؟ ولؿاذا َشدَّ َّد اإلسالم القطقد والتفديد طؾك الربا؟
ب  .أخذ الزيادة مؼابؾ فارق الؽؿقة (الربا الؽؿل):
وهؽذا تصبح الفـدسة الؿالقة لعؼد الربا مع (الزيادة يف الؿؼدار كؿقا)
تؿثؾفا الؿعادلة التالقة( < 9مال) ( Xمال  +مال) ] ،بؿعـك أن الؿعاوضة هـا تؼقم
طؾك تؼابؾ كػتقـ ،فػل الؽػة إولك (مال فؼط) مـ جفة الطرف إول ،بقـؿا
كجد يف الؽػة الثاكقة (مال وزيادة) مـ جفة الطرف الثاين ،حقث الؿال إول
طقض – كالذهب أو التؿر ً
ومؼدارا ،وهذا تؼابؾ
جـسا
ً
مثال – يؼابؾف مال مثؾف ً
طادل بقـ مالقـ مـ جـس واحد ،لؽـ كجد يف الؿعادلة كػسفا ً
مآ إضافقا اكضؿ
إلك الؿال الثاين بالزيادة ،وذلؽ دون أن يؼابؾف مثؾف يف إول ،فبلي وجف حؼ
يلخذ الؿرابل هـا تؾؽ الزيادة يف الؽؿقة؟ ،ولذلؽ اطتربها اإلسالم (زيادة
ضالؿة) مؼابؾ الػرق الؽؿل الذي حصؾ طؾقف أحد صريف الؿعاوضة ،وهذا باب
مـ الػساد واإلثؿ طظقؿ يجب سده وردمف وطدم السؿاح بفٕ ،ن فتحف
ً
فضال طـ تشريعف يحؿؾ يف صقاتف طقامؾ هدم آقتصاد وتؼقيض
وآطرتاف بف
إكتاجا وتجارة ،طؾك كحق ما
مقارده وتعطقؾ إمقال الحؼقؼقة فقف طـ الحركة
ً
أوضحـاه مـ الؿآٓت طـد آستثؿار يف الػرق الزمـل قبؾف-
واطؾؿ أن جؿقع ما أوضحـاه مـ تحؾقؾ حؽؿة الشريعة اإلسالمقة مـ
تحريؿ (مبدأ الرتبح مـ الػروق الزمـقة الؿجردة بقـ الؿتؿاثالت) يؼال مثؾف تؿا ًما
يف تػسقر مققػ الشريعة اإلسالمقة مـ تحريؿ (مبدأ الرتبح مـ الػروق الؽؿقة
الؿجردة بقـ الؿتؿاثالت) ،فنن مجرد وجقد الزيادة الؽؿقة (التػاضؾ) بقـ
ؼصد لذاتف يف القاقع ،فنن ذات
متؿاثؾقـ مـ جـس واحد ٓ مربر لف وٓ كػع فقف ُي َ
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(الػرق الؽؿل) بقـ متؿاثؾقـ لقس ً
مآ حؼقؼقا بذاتف ،وبالتالل فنن اشرتاط
الحصقل طؾك زيادة مالقة – أو كؼدية  ,مؼابؾ الػرق الؽؿل بقـ متؿاثؾقـ تصبح
مـ الزيادات الظالؿة والػروق الجائرة ،حقث يستحؼ الؿرابل بشرط الزيادة هـا ما
لقس لف فقف حؼ معترب ٓ يف الشرع وٓ يف مـطؼ آقتصاد التؼـل الؿادي-
والخالصة :لؼد طؾؿ اإلسالم – مـ مـظقر اقتصادي طؿقؼ  ,أن السؿاح بشققع
حتؿا إلك إحداث أضرار وكتائج سؾبقة وضارة بؿصالح
الربا يف آقتصاد سقمدي ً
الؿجتؿع وآقتصاد برمتف ،ولذلؽ حؽؿ أن (الزيادة الظالؿة) يف الؿعامالت تعترب مـ
الربا الذي حرمف اإلسالم ،ومؼصقد الشرع مـ حظر الربا حؿاية الؿجتؿع وآقتصاد
مـ إضرار والؿػاسد والؿآثؿ التل سترتتب طؾك شققع الربا فقف ،ولؽ بعد ذلؽ أن
تتدبر تؾؽ أثار السؾبقة وأن تبحث يف الؿػاسد وإضرار التل تجؾبفا تؾؽ الزيادة
الظالؿة (الربا) طؾك آقتصاد وطؾك الؿجتؿع(-)1
@هـدسة الزيادة يف طؼقد الربا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اكظر تػصقؾ تؾؽ أثار السؾبقة والضارة طؾك آقتصاد والؿجتؿع يف الؿبحث الخامس بعـقان
(مؼاصد تحريؿ الربا يف اإلسالم)-
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آطتبار الثاين :باطتبار أثر الؿعاوضة يف طاقبتفا ومآٓتفا:
صب ًؼا لؾفـدسة الؿالقة التل ضبطـاها لؾربا  ,بـقطقف الزمـل والؽؿل  ,فنن
ذلؽ التلصقؾ الػـل يرتتب طؾقف أن تقلقد الربح كتقجة حركة ما لقس بؿال حؼقؼل
يف القاقع آقتصادي يـتج طـف حبس الحركة طـ الؿال الحؼقؼل الـافع طؾك
مستقى الؿجتؿع وآقتصاد مـ مـظقره الؽؾل ،والتػسقر العؾؿل لذلؽ يتؾخص
يف أن 9كؾ وحدة واحدة مـ الـؼد – ً
مثال  ,إذا تقجفت إلك آستثؿار والرتبح مؿا
لقس بؿال حؼقؼل فنن ذلؽ يعـل بالضرورة العؼؾقة أن هذا آكحراف يف التقضقػ
سقحرم مـف يف الؿؼابؾ كطاقات العؿؾ الحؼقؼل الـافع يف الؿجتؿع وآقتصاد مـ
سؾع وخدمات وأطؿال وتجارات-
ويؿؽــا إطادة طرض وتؾخقص هذه الػؽرة الؿؼاصدية الؽبرى بطرح
السمال التالل :هؾ حركة الؿال بصقرة جزئقة تمدي إلك تحريؽ الؿال الحؼقؼل يف
آقتصاد بصقرة كؾقة طامة؟
والجقاب بقضقح تام :إذا كان الرتبح مـ زيادة جزئقة يف حركة معامؾة
خاصة يمدي يف طاقبتفا ومآلفا إلك إحداث حركة حؼقؼقة كافعة يف آقتصاد كؽؾ
فنن اإلسالم ومـطؼ العؼقل يتػؼان طؾك صحة هذه الؿعامؾة والسؿاح بقجقدها يف
آقتصاد ،وذلؽ ٕن أثرها اإليجابل متحؼؼ وراجح ومؾؿقس يف القاقع
آقتصادي ،لؽـ يف الؿؼابؾ إذا كان الرتبح مـ الحركة الؿالقة الجزئقة الخاصة ٓ
يمدي يف الـتقجة إلك تحريؽ الؿال الحؼقؼل يف آقتصاد بصقرة كؾقة وطامة فنن
اإلسالم ومـطؼ العؼقل الصحقحة ٓ يؼبالن هبذا السؾقك الربحل الظالؿ
والؿـحرف يف كتائجف وآثاره طؾك آقتصاد الؽؾل ،إذ كقػ ُيسؿح بـػع جزئل
حتؿا إلك ضرر كؾل طام؟!
خاص يؼقد ً
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والؿؼصقد أن طـصر الظؾؿ يف طؼقد الربا متحؼؼ بلحد آطتباريـ
الؿذكقريـ ,أطـل الجزئل الخاص أو الؽؾل العام ,أو هبؿا م ًعا ،ولذلؽ حرم
اإلسالم (طؼد الربا) لؽقكف يـطقي طؾك (زيادة ضالؿة جزئقا وضارة كؾقا) يف آن
واحد ،وسقاء أكان مصدر الزيادة الظالؿة هق قصد الرتبح مـ الػرق الزمـل أو
قصد الرتبح مـ الػرق الؽؿل ،فػل الحالتقـ يحرم اإلسالم هذه الزيادة الظالؿة،
والسبب ببساصة أن آقتصاد الربقي ستـؿق فقف حركة مالقة جزئقة ،ولؽـفا حركة
تـحاز بذاهتا طـ إحداث الـػع الحؼقؼل الشامؾ يف الجسد آقتصادي الؽؾل ،تؿا ًما
متضخؿا إٓ أكف
بارزا
مثؾ التؽاثر السرصاين يف الجسد ،فنن التؽاثر والـؿق وإن بدا ً
ً
دلقؾ الخؾؾ والؿرض وطـقان الفالك وسقء العاقبة ،فؿا طؾك العاقؾ إٓ أن يسارع
يف استئصالف قبؾ استػحالف-
ففذا هق تحؾقؾ (الزيادة الظالؿة) الؽامـة يف الربا ،وهذا هق تػسقر مققػ
اإلسالم مـ حربف طؾك الربا يف آقتصاد ،فؽان مـ حؽؿة الشرع اإلسالمل
الحـقػ أكف سد الطرق الؿمدية إلك تعطقؾ حركة إمقال الحؼقؼقة يف الؿجتؿع
وآقتصاد مـ مـبعفا ومـ جذورها ،وذلؽ حػظا لؾؿقارد آقتصادية وصقكا
لؽرامة اإلكسان مـ أن يـحدر إلك دركات الػؼر والعقز والحاجة بسبب البطالة
وشح فرص العؿؾ يف السقق ،وهبذا يشرق وجف اإلطجاز التشريعل العظقؿ لؾشرع
الحؽقؿ ،ويتبقـ بقؼقـ سر حظر اإلسالم طؿؾقات الرتبح والتؽسب مـ (الزيادات
الظالؿة) ،ويف الؿؼابؾ إباحتف لؾرتبح والتؽسب مـ (الزيادات الـافعة) يف آقتصاد
مؿثؾة بعؼد البقع وكحقه-

التجديد يف هندسـة الـربـا

80

ثاك ًقا :ما الػرق بقـ الفـدسة الؿالقة لؾبقع والربا؟ ولؿاذا أحؾ اهلل البقع وحرم الربا؟
لؿا كان الربا (زيادة ضالؿة) حرمفا اإلسالم يف الؿعامالت الؿالقة بسبب
رجحان مػاسدها وأضرارها طؾك مـافعفا ومصالحفا ،فنكـا كجد اإلسالم يف
الؿؼابؾ قد أحؾ وأباح السعل يف صؾب الزيادة يف الؿعامالت إذا كاكت طادلة
وكافعة ،فالعربة بقـ ما يحؾف اإلسالم وما يحرمف إكؿا يعتؿد طؾك اطتبار مؼاصد
الؿعامالت والـظر يف مآٓهتا والتبصر يف كتائجفا الجزئقة الخاصة أو الؽؾقة العامة،
فؿا ترجحت مصالحف طؾك مػاسده مـ الؿعامالت فنن اإلسالم يؼبؾف ويلذن بف
وجق ًبا أو استحبا ًبا أو إباحة ،وأما ما ترتجح مػاسده – جزئقة أو كؾقة  ,فنن
اإلسالم يؿـعف ويحظره كراهة أو تحريؿا-
لسقسا طؾك ذلؽ :فؼد جاء الؼرآن الؽريؿ لقؼرر قاطدة كؾقة طظقؿة يف
وت ً
التػريؼ بقـ الحالل والحرام يف الؿعاوضات الؿالقة ذات إغراض الربحقة،
فقؼقل اهلل تعالك﴿ 9ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ﴾( ،)1ففذه أية أصؾ طظقؿ مـ
أصقل اإلسالم يف تـظقؿ أحؽام الؿعاوضات الؿالقة كافة ،فؼد أباح اإلسالم كؾ
معاوضة ربحقة قامت طؾك وجقد أساس (مالل) حؼقؼل ،كالعقـ أو الؿـػعة أو
الحؼ الؿتصؾ بلحدهؿا ،ويف الؿؼابؾ حرم اإلسالم كؾ معاوضة ربحقة قامت طؾك
غقر أساس مالل حؼقؼل ،بحقث يـتػل يف العؼد القجقد الحؼقؼل لألمقال الؿعتربة
يف اإلسالم-
وإليضاح ذلؽ كؼقل :إن ققل الحؼ تعالك( 9أحؾ اهلل البقع) يتضؿـ إباحة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()1البؼرة-8=; 9
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جؿقع الؿعاوضات إذا قامت طؾك أساس مالل حؼقؼل [ (ثؿـ) ( Xمثؿـ) ]،
ربحا فقؿا
والؿثؿـ هـا (إما طقـ أو مـػعة أو حؼ متصؾ) ،وهذه الؿبادلة تـتج ً
يعرف هبامش الربح أو معدل الربح ،وهذا هق أساس الفـدسة الؿالقة يف البققع
الؿشروطة الـافعة كافة ،فقؽقن معـك (طؼد البقع) دآ طؾك إبرام معاوضة حؼقؼقة
طؾك كؾ مال ذي كػع حؼقؼل معترب يف الشرع ،سقاء أكاكت الؿعاوضة فقف فقرية بقـ
العقضقـ كؿا يف البققع الػقرية ،أو كاكت الؿعاوضة فقف مؼقدة بشرط تلجقؾ أحد
العقضقـ ،كاشرتاط تلجقؾ ركـ (الثؿـ) يف بققع التؼسقط والؿرابحة ،أو مع
اشرتاط تلجقؾ ركـ (الؿثؿـ) يف بققع السؾؿ وآستصـاع ،كؿا تشؿؾ أية
بعؿقمفا تـػقذ الؿعاوضة الؿالقة الحؼقؼقة ولق يف حالة اشرتاط تلجقؾ البدلقـ
م ًعا( ،)1أي مع آتػاق طؾك تلخقر مبادلة الركـقـ إلك وقت محدد يف الؿستؼبؾ،
فنن تؾؽ الصقر كؾفا داخؾة تحت كطاق اإلباحة والجقاز ً
طؿال بعؿقم ققل اهلل
تعالك (وأحؾ اهلل البقع)-
وأما ققل اهلل تعالك﴿ 9ﭪ ﭫ﴾ فنكف يتضؿـ حظر جؿقع الؿعاوضات
التل تعتؿد طؾك خاصقة (تقلقد الربح مـ غقر مال معترب يف الشرع) ،كالرتبح مـ
مجرد (الػرق الؽؿل) بقـ متؿاثؾقـ ،أو الرتبح الؿؼصقد مـ ذات (الػرق الزمـل)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قديؿا وحدي ًثا  ,مبدأ (طدم جقاز تلجقؾ البدلقـ) ،وهذا إصالق غقر دققؼ
( )1قد يطؾؼ بعض الػؼفاء ً ,
وٓ بسديد ،والصحقح أن تلجقؾ البدلقـ إذا وقع طؾك أساس مالل فؼد جاز ،وأما إذا وقع طؾك
أساس دائـل – ولقس مالل – فنكف يحظر وٓ يجقز شر ًطا ،وقد اشتؼؼـا لفذا الؿعـك قاطدة فؼفقة
مستؼؾة بعـقان (يجقز تلجقؾ البدلقـ طؾك أساس مالل؛ ٓ دائـل) ،واكظرها يف الؿبحث الثالث مـ
هذا الؽتاب ،وأيضا 9كتابـا (التجديد يف الؼقاطد الػؼفقة لؾؿعامالت الؿالقة الؿعاصرة) (صبع سـة
 . 2020مؽتبة الذهبل  .دولة الؽقيت)-
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أي مـ مجرد طؿؾقة التلجقؾ ،فؼد دلتـا أية الؽريؿة طؾك أن الربا أصؾ كؾل
تحريؿل مـ أصقل الؿحظقرات الؿالقة يف اإلسالم ،ومثالف إشفر 9الرتبح مـ
قرض الـؼد بزيادة مشروصة مؼابؾ إجؾ ،ففذه معاوضة مالقة مؼصقدها (الت ََّرب ُح
الد ْيـ) قبؾ وجقده أو بعده ،أو قؾ (الت ََّرب ُح ِم َـ آلتزامات يف الذمة) قبؾ ثبقهتا
ِم َـ َّ
يف الذمة أو بعد ثبقهتا ،وطؾك هذا يتضح ضابط الربا يف اإلسالم ،فقصبح معـاه 9كؾ
ؼصد الرتبح مـفا مع خؾقها طـ أية أمقال معتربة يف الشرع؛ مـ طقـ أو
معامؾة ُي َ
مـػعة أو حؼ متصؾ ،وهذه الؿبادلة الخالقة مـ إساس الؿالل الحؼقؼل تـتج
طائدً ا مشرو ًصا يعرف بؿعدل الػائدة الربقية ،أو هامش الربا ،حقث يؽقن الػرق
الؽؿل أو الزماين هؿا مصدر تقلقد الزيادة يف طؼقد الربا كافة-
والخالصة :إن أية الؽريؿة تؼرر قاطدة كؾقة جامعة يف إمقال كافة ،فتػرق
بقـ أصؾقـ كبقريـ مـ أصقل الؿعاوضات الؿالقة؛ هؿا( 9إباحة البقع) و(تحريؿ
الربا) ،وطـفؿا تتػرع جؿقع أحؽام الؿعاوضات الؿالقة يف واقع إسقاق يف العالؿ
وإلك ققام الساطة ،فالبقع يؼع طؾك مال معترب مـ إمقال الحؼقؼقة يف آقتصاد،
بقـؿا الربا يـتػل فقف وجقد الؿال الحؼقؼل لقحؾ محؾف ما لقس ً
مآ ً
أصال يف الشرع،
كالرتبح مـ ذات الديـ الذي هق حؼ محض ولقس ً
مآ معتربًا يف الشرع ،فلحؾ
اهلل البقع – ومـف اإلجارة – لؿا فقف مـ حركة حؼقؼقة لألطقان والؿـافع (السؾع
والخدمات) ،ويف الؿؼابؾ حرم اإلسالم الربا ٕكف ٓ يرتؽز يف هـدستف الؿالقة طؾك
وجقد حركة حؼقؼقة مباشرة لؾسؾع والخدمات يف آقتصاد-
وٓ ريب أن هذا الؿعـك الؼرآين غاية يف اإلطجاز آقتصادي واإلحؽام اإللفل،
كظرا ماديا حؼقؼقا إلك أصؾ بِـْ َق ِة العؼقد والؿعامالت الؿالقة،
فاإلسالم يلمركا بلن كـظر ً
فنذا كاكت بِـْ َق ُة الؿعاوضة تمدي إلك تحريؽ إمقال يف آقتصاد طؾك الحؼقؼة فنن
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اإلسالم ُي ِح ُّؾفا ويجقزها باطتبار رجحان مـافعفا ومصالحفا جزئقا وكؾقا ،وأما إذا كان
تلثقرها صػريا أو سال ًبا طؾك السؾع والخدمات الحؼقؼقة ،فنن اإلسالم يحظرها ويحرمفا
باطتبار رجحان ضررها الؽؾل طؾك كػعفا الجزئل(-)1
@ما الػرق بقـ البقع والربا؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1وهبذا تعؾؿ أن ما يطؾؼف كثقر مـ الػضالء  ,مـ فؼفاء أو ُو َّطاظ أو غقرهؿ – مـ كقن سبب تحريؿ
الربا يتؿثؾ يف (حالة الجشع وآستغالل) أن ذلؽ التعؾقؾ يتسؿ بالبساصة والسطحقة ،وربؿا يؽقن
مـ الخطل أحقاكا ،فنن التاجر الذي يشرتي السؾعة بديـار مـ مؽان ثؿ يعقد بقعفا بعشرة أو طشريـ
ضعػا يف مؽان آخر ،هؾ يؼال 9إن ذلؽ غقر جائز ٕن فقف جشعا واستغالٓ لؾؿشرتي أو لؾسقق ،أم
يؼال 9إن ذلؽ مـ التجارات الجائزة التل أحؾفا اإلسالم صراحة يف مثؾ ققل اهلل تعالك﴿ 9ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ﴾؟ ،والجقاب الذي ٓ ريب فقف أكف لقس يف اإلسالم سؼػ لؾربح يف
البققع كافة ،إذ ٓ دلقؾ مـ الشرع يؼقد الربح يف البققع بؿؼدار معقـ ،إٓ ما يؽقن مـ تصرف اإلمام
يف التسعقر وتؼققد الربح دفعا لؾضرر الخاص وتحؼقؼا لؾؿصؾحة العامة ،وطؾقف فنن حآت الجشع
وآستغالل وإن كاكت متحؼؼة فعؾقا يف الربا إٓ أهنا لقست هل سبب الحظر والتحريؿ يف الشرع
الحـقػ ،بؾ الصحقح أن الربا أطؿ وأوسع وأشؿؾ ،وأكف يتعؾؼ بؽقػقة سؾقك إمقال ومصدر
الرتبح يف آقتصاد ،فشتان بقـ تعؾقؾ الربا بؿعاين مادية قابؾة لؾؼقاس العؾؿل يف القاقع ،وبقـ تعؾقؾ
الربا بؿعاين كظرية أو طاصػقة فضػاضة يتعذر ضبطفا وققاسفا يف القاقع-
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ثال ًثا :هؾ يجقز أخذ الزيادة مؼابؾ الزمـ يف اإلسالم؟ وما هق قاكقن طالقة
الزمـ بالثؿـ؟
إن الشريعة اإلسالمقة بؿا تؿتاز بف مـ إتؼان وإطجاز بالغقـ قادر ٌة طؾك
تؼديؿ الحؾقل والضقابط الػـقة الؽػقؾة بتحصقؾ أطؾك الؿصالح الؿرجقة مـ
الؿعامالت الؿالقة طؾك اختالف أكقاطفا وأزمـتفا ،ويف الؿؼابؾ درء الؿػاسد
ومـع وققع إضرار الـاتجة طـفا طؾك إفراد والؿجتؿعات يف كؾ زمان ومؽان
 ،ولؼد أوضحـا أن الزمـ وطاء ضريف لتـػقذ إطؿال وتحؼقؼ اإلكتاج الػعؾل،
مصدر ا
ففق وسقؾة لتـػقذ العؿؾ واإلكتاج والتجارة ،فنذا تحقل الزمـ لقصبح
ً
مستؼال بذاتف لتقلقد الربح مـ ذات الزمـ ففق محرم شر ًطا ،والسبب أن هذه
ألقة ستمدي إلك أضرار اقتصادية كبقرة طؾك الؿجتؿع وآقتصاد مـ الؿـظقر
آقتصادي الؽؾل -
والسمال العؾؿل بالغ إهؿقة هـا :هؾ يعترف اإلسالم بلن لؾزمـ ققؿة
معتبرة يؿؽـ أن ُيؼدَّ م العقض مؼابؾفا؟ بؿعـك هؾ اإلسالم يممـ بؿبدأ ( َث َؿـ ِقَّة
معتبرا مـ الثؿـ؟ أم أكف يرفض ذلؽ كؾف ويبطؾف وٓ
ال َّز َمـ)؟ وأن لؾزمـ كصق ًبا
ً
يعترف بف مطؾ ًؼا؟
والجقاب :إن هذه الؼضقة تـطقي طؾك أحد الؿػاهقؿ الدققؼة والؽربى التل
قررها اإلسالم يف مققػف الؿعجز تجاه مسللة (الؿعاوضة طؾك الزمـ) ،فنن اإلسالم
ٓ يؼبؾ كظرية الؿعاوضة طؾك الزمـ بنصالق ،كؿا أكف يف الؿؼابؾ ٓ يرفضفا أو
ً
حالٓ مطؾ ًؼا يف اإلسالم ،كؿا أكف
يؿـعفا بنصالق ،فؾقس كؾ تربح مـ الزمـ يؽقن
لقس كؾ تربح مـ الزمـ يؽقن حرا ًما مطؾ ًؼا يف اإلسالم ،وإكؿا اتخذ اإلسالم
مـفجا طؾؿقا َو َس ًطا ،فالتزم التػصقؾ والتحؾقؾ لألصقل الػـقة لؾؿعامالت الؿالقة
ً
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صب ًؼا ٕسس الؿـػعة والعدل يف إصار فؼف الفـدسة الؿالقة ،حقث َف َّر َق اإلسالم بقـ
حالتقـ لؾزمـ يظفر هبؿا يف طؼقد الؿعاوضات الؿالقة ،فنن الزمـ يف الؿعاوضات
ٓ يخؾق 9إما أن يؽقن تاب ًعا لغقره أو يؽقن مستؼال بذاتف ،فلباح اإلسالم العؼد يف
ً
وتؿثقال طؾك
حؽؿا
وح َّر َم العؼد يف الحالة الثاكقة ،وتػصقؾ الحالتقـ
الحالة إولك َ
ً
الـحق التالل9
الحالة إولك :أن يؽقن الزمـ تاب ًعا ٕساس مالل حؼقؼل ،ففذا هق البقع
الحالل يف اإلسالم:
فالزمـ طـصر محرتم ومعترب إذا كان خاد ًما أمقـًا كاف ًعا ٕصراف العؼد بصقرة
جزئقة خاصة ولالقتصاد والؿجتؿع بصقرة كؾقة طامة ،وضابط ذلؽ 9أن يؽقن
الزمـ وسقؾة مساطدة ومؽؿؾة يف إتؿام الؿصالح الؿؼصقدة مـ معاوضة مالقة تؼع
طؾك مال حؼقؼل معترب ،فقؽقن الزمـ هـا مـ قبقؾ اإلرفاق واإلحسان والتسفقؾ
الؿباح ،بحقث يحصؾ الؿستػقد طؾك مقزة الزمـ ،ويؾتزم مؼابؾفا بدفع مزيد مـ
الثؿـ ،فالؿصؾحة هـا متحؼؼة بقـ الطرفقـ كؿا ترى ،لؽـ يبؼك السمال الحاسؿ
هـا 9هؾ هذه الؿعامؾة الجزئقة كافعة وإيجابقة طؾك مستقى حركة السؾع
والخدمات يف آقتصاد الؽؾل؟ والجقاب 9كعؿ بؽؾ جز ٍم ويؼقـ ،فنن اكتػاع
الطرفقـ بالزمـ  ,تب ًعا لألساس الؿالل الحؼقؼل  ,لؿ يؿـع الؿعامؾة مـ أن تمدي
إلك تحؼقؼ الرواج والتداول والحركة الحؼقؼقة يف آقتصاد كؽؾ ،وبذلؽ تصبح
الؿعامؾة الجزئقة الخاصة كافعة وإيجابقة بالـسبة لالقتصاد الؽؾل العام ،فتحؼؼ
الـػع طؾك الرتبتقـ هق شرط اإلسالم يف إباحة أخذ الثؿـ مؼابؾ الزمـ إذا كان تاب ًعا
ٕص ٍؾ مالل حؼقؼل يف الؿعامالت-
ومـ أمثؾة هذه الحالة الجائزة يف اإلسالم :قاطدة (أحؾ اهلل البقع) ،والتل
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مـفا 9جقاز بققع التؼسقط (بقـ صرفقـ) ،وبققع الؿرابحة (بقـ ثالثة أصراف)،
وبققع السؾؿ وآستصـاع ،وطؼقد اإلجارة – التل هل بققع مـافع – بلكقاطفا-
مستؼال ومؼصق ًدا لذاتف يف مدايـة مالقة ،ففذا
الحالة الثاكقة :أن يؽقن الزمـ
ًّ
هق الحرام يف اإلسالم:
طـصرا تاب ًعا وٓ خاد ًم ا أمقـًا لحركة
يف هذه الحالة يؽقن الزمـ لقس
ً
حؼقؼة كافعة لؾسؾع والخدمات يف آقتصاد ،كال ،وإكؿا يتحقل قصد الزمـ هـا
مصدرا مستؼال مـ مصادر تحؼقؼ الربح يف الؿعامؾة ،وٓ شؽ وٓ ريب
لقصبح
ً
أن الطرفقـ سقـتػعان بالؿـافع الجزئقة الخاصة مـ هذه الؿعامؾة ،ولؽـ يف
الؿؼابؾ سقخسر آقتصاد حركة إمقال الحؼقؼقة الـافعة فقف ،ففـا يؼػ
اإلسالم لقطرح سمالف الحاسؿ 9هؾ هذه الؿعامؾة الجزئقة كافعة وإيجابقة طؾك
مستقى حركة السؾع والخدمات يف آقتصاد الؽؾل؟ وهؾ يرتتب طؾك الحركة
يف الؿعاوضة الجزئقة حركة حؼقؼقة فعؾقة يف آقتصاد الؽؾل ،والجقاب بطبقعة
الحال 9كال ،وسر ذلؽ أن الزمـ إذا استؼؾ واكػرد يف الؿدايـات الؿجردة فنكف
يصبح مؼصق ًدا أصؾق ا يف العؼد لتقلقد الربح مـف لذاتف ،فال سؾعة هـا تتحرك ،وٓ
خدمة تتحرك ،وٓ حتك حؼ متصؾ  ,كسائر الحؼقق الؿعـقية  ,يتحرك
بؿؼتضك إبرام طؼد الربا-
مـتج ا لؾضرر الؽؾل طؾك
والـتقجة الحاسؿة :أكف قد صار الربح الجزئل
ً
ً
وحائال دون أن تمدي
الؿجتؿع وآقتصاد ،وصار اكتػاع الطرفقـ بالزمـ ماك ًعا
الؿعامؾة إلك تحؼقؼ الرواج والتداول والحركة الحؼقؼقة يف آقتصاد كؽؾ،
وبذلؽ تصبح الؿعامؾة الجزئقة الخاصة ضارة ومػسدة بالـسبة لالقتصاد الؽؾل
العام ،وٓ شؽ أن اإلسالم لـ يؼبؾ بتحؼقؼ كػع يف رتبة ضقؼة جزئقة خاصة إذا
كاكت طاقبتفا ومآلفا تحؼقؼ الضرر والؿػسدة الؽؾقة العامة ،بؾ ٓ بد إلباحة
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الؿعامؾة الؿالقة يف اإلسالم أن يتحؼؼ الـػ ع طؾك الرتبتقـ الجزئقة الخاصة
والؽؾقة العامة معا ،ففذا هق شرط اإلسالم يف إباحة أخذ الثؿـ مؼابؾ الزمـ يف
الؿعامالت-
وبفذا تػفؿ وتدرك بدقة ويؼقـ :أن شريعة اإلسالم قد أدارت إباحة أو
حظر مبدأ ( الؿعاوضة طؾك الزمـ) طؾك مقضقع العؼد ومحؾف الؿؼصقد أصالة،
فنذا كان العؼد مـصب ا طؾك محؾ مالل معترب يف الشرع ،مثؾ 9العقـ أو الؿـػعة أو
الحؼ الؿتصؾ فنن اإلسالم يجقز احتساب تؽؾػة الزمـ ويسؿح هبا ،والسبب أن
مثؾ هذا السؾقك آقتصادي الرشقد سقمدي بالضرورة إلك إحداث الرواج
والحركة الحؼقؼقة الـافعة لألمقال الحؼقؼقة داخؾ آقتصاد ،فالشرع الحـقػ ,
كؿا ترى  ,ربط هذا إساس الػـل الجزئل بلثره آقتصادي الؽؾل ،فنذا تحؼؼ
هذا الؿبدأ يف الؿعامؾة طؾك الزمـ فؼد جاز أخذ العقض طـ الزمـ ،وإٓ فال-
ويف الؿؼابؾ :إذا كان الرتبح مـ الزمـ مستؼال بذاتف ،بحقث يختػل يف
هذا العؼد وجقد مال حؼقؼل معترب يف اإلسالم فنن هذا العؼد يحظره اإلسالم
ويؿـعف تؿا ًم ا ،والعربة كؿا ترى بالؿؼاصد والغايات والؿآٓت ،وهذا غاية يف
أيض ا يف غاية
الدقة وآكضباط وآستؼامة مـ مـظقر الفـدسة الؿالقة ،وهق ً
الحؽؿة والؿصؾحة والعؿؼ واإلط جاز مـ الؿـظقر التشريعل ،فثبت هبذا أن
اإلسالم ٓ يعادي الزمـ ابتداء مطؾ ًؼ ا لؿجرد كقكف زمـً ا كؿا يتقهؿف كثقر مـ
الؿسؾؿقـ وغقر الؿسؾؿقـ ،كال ،وإكؿا اإلسالم كظر يف العقاقب وتػحص
الـتائج والؿآٓت فاشرتط لصحة الؿعامالت اجتؿاع الـػع يف الؿرتبتقـ،
وذلؽ بلن يتحؼؼ الـػع مـ الؿعامؾة لؾطرفقـ جزئقا ،ولؾؿجتؿع وآقتصاد
كؾقا ،ففذا هق الؿعـك الحصقػ الذي قرره الؼرآن الؽريؿ بقضقح يف الؼاطدة
الجامعة يف باب الؿعامالت الؿالقة كؾفا ،وذلؽ يف ققل اهلل تعالك﴿ 9ﭧ ﭨ
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ﭩ ﭪ ﭫ ﴾ (- ) 1
ومـ إمثؾة الؿعاصرة لؾحالة الثاكقة الؿحرمة :اشرتاط البـقك الربقية الزيادة
يف الثؿـ مؼابؾ الزيادة يف الزمـ يف طؼقد (الؼرض الربقي بػائدة مشروصة)،
وكذلؽ 9طؼقد إطادة جدولة الديقن بػرض زيادة يف ققؿة الديـ مؼابؾ الزيادة يف
تؿديد الزمـ ،ومثؾف 9الػقائد التلخقرية الربقية بؿختؾػ صقرها وتطبقؼاهتا ،ومـفا9
خصؿ الؽؿبقآت وإوراق التجارية-
@الرتبح مـ الزمـ

فنن ققؾ :ما الدلقؾ مـ الشرع الحـقػ طؾك هذا الؿـظقر التحؾقؾل لحالتل
الؿعاوضة طؾك الزمـ يف اإلسالم؟
فالجقاب :إن إصؾ الشرطل لؾؿبدأ الذي كطرحف مستؿد مـ الؿقزان
الؿؼاصدي الذي طؾؿـا إياه الخالؼ العظقؿ يف كتابف الؽريؿ؛ حقث قال اهلل تعالك9
﴿ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1البؼرة -8=;9
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ﯱ﴾( ،)1فدلت أية الؽريؿة طؾك أن يف الخؿر ويف الؿقسر مـافع ومصالح
جزئقة فعؾقة يؼصدها الؿتعاقدون طؾقفا ،إٓ أن تؾؽ الؿـافع والؿصالح مؾغاة
ومقهقمة لؽقهنا تػضل إلك مػاسد وأضرار كؾقة كربى وراجحة ،وهق ما دل طؾقف
هذا الؿقزان اإللفل يف ققلف تعالك ﴿ 9ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ﴾ ،ففذه دطقة إلفقة
كريؿة إلك إطؿال العؼؾ وبعث مؽامـ الػؽر والـظر وإصالق أدوات البحث
واإلحصاء بغقة التبصر يف العقاقب والؿآٓت ودراسة الجدوى العؿؾقة
لؾتشريعات الؿالقة قبؾ إقرارها-
وتلسقسا طؾقف فنذا ققؾ لؽ :ألقست بققع التؼسقط والؿرابحات وكذلؽ
ً
السؾؿ وآستصـاع تلخذ بعقـ آطتبار احتساب تؽؾػة الزمـ يف الؿعاوضة؟ بؿعـك
أن ثؿـ العقـ الحاضرة يف البقع الػقري يعادل ألػا ،بقـؿا يؽقن بقعفا مؼسطة طؾك
سـتقـ – ً
مثال – يجعؾ ققؿتفا أل ًػا ومائتقـ ،ففؾ هذا مـ قبقؾ الربا الذي مصدره
الؿعاوضة طؾك الزمـ الؿحرم يف اإلسالم؟
فنن الجقاب يتؿثؾ يف أتل :إن هذه العؼقد الؿذكقرة تعترب مـ قبقؾ البققع
الجائزة شر ًطا ،والتل تدخؾ تحت قاطدة (أحؾ اهلل البقع) ،والػرق الدققؼ بقـفا
وبقـ طؼقد الربا أن العؼقد الؿباحة الؿذكقرة تجد الزمـ فقفا تاب ًعا ٕساس طقـل
حؼقؼل وقع العؼد طؾقف أصالة ،فؿـ يشرتي سقارة ً
مثال يؽقن قاصدً ا لؿـافعفا
الذاتقة أصالة ،ثؿ يليت تسعقر الزمـ وإجؾ كعـصر تابع ٕصؾ العقـ الحؼقؼقة
الؿعؼقد طؾقفا ،وهبذا يصبح تسعقر الزمـ كاف ًعا بسبب كقكف تاب ًعا لبقع الؿال
الحؼقؼل الؿعترب ،بقـؿا كجد أن طؼقد الربا يف الؿدايـات – ً
مثال – إكؿا تؼع طؾك
ً
استؼالٓ-
(الديـ كػسف) ثؿ يجري تقلقد الربح مـ ذات الزمـ الؿجرد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1البؼرة -87? 9
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أيضا تؾخقص ما سبؼ يف الضابط الػؼفل التالل( 9يجقز تسعقر
كؿا يؿؽـؽ ً
الزمـ إذا كان تاب ًعا لؿال معتبر يف اإلسالم ،بقـؿا ٓ يجقز تسعقر الزمـ إذا كان
مستؼال بذاتف)( ،)1ودلقؾ ذلؽ يف القاقع أكؽ ٓ تجد هذا العؼد الربقي يعتؿد طؾك
ًّ
إحداث حركة فعؾقة لألمقال الحؼقؼقة يف آقتصاد ،مثؾ العقـ أو الؿـػعة أو الحؼ
الؿتصؾ ،فشتان بقـ طؼد يحرك إمقال الحؼقؼقة يف آقتصاد وطؼد آخر ٓ أثر لف
يف حركتفا-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1إن هذا الضابط الػؼفل مشتؼ مـ كص الؼاطدة الػؼفقة الؿعاصرةَ 9
ؿس ٌة ُيعتاض طـفا تبعا ٓ
(خ َ
استؼالٓ؛ الزمـ والحؼ والجفالة والؽػالة والضؿان) ،ومعـاها 9خؿسة أمقر يجقز الرتبح مـ
والجفا َلة والؽػالة والضؿان) ،ولؽـ جقاز العؼد طؾقفا
إجراء الؿعاوضة طؾقفا هل َّ
والح ّؼ َ
(الز َمـ َ
مشروط بلن تؽقن هذه إشقاء تابعة ٕمقال حؼقؼقة فعؾقة يف القاقع ،ولقست مستؼؾة أو مجردة
طـفا بذاهتا ،وهذه العـاصر الخؿسة تؿ استخراجفا بدقة مـ فروع ومسائؾ فؼفقة كثقرة صبؼا لقاقع
الؿعامالت الؿالقة الؿعاصرة ،ويتضح معـك الؼاطدة مـ بقان أصؾقـ9
والجفا َلة والؽػالة
إصؾ إول 9الشؼ الجائز شر ًطا 9وهق أن العـاصر الخؿسة الؿذكقرة َّ
والح ّؼ َ
(الز َمـ َ
والضؿان) يجقز أن تحتسب لفا ققؿة مالقة تخصفا ،ولؽـ جقاز ذلؽ مشروط بلن تؽقن تؾؽ العـاصر
الخؿسة تليت تابعة يف العؼد ٕساس حؼقؼل؛ مؿثال ببقع سؾعة أو مـػعة أو حؼ مالل متصؾ-
والح ّؼ
إصؾ الثاين 9الشؼ غقر الجائز شر ًطا 9وهق أن يتؿ العؼد طؾك أي مـ العـاصر الخؿسة َّ
(الز َمـ َ
والجفا َلة والؽػالة والضؿان) مؼصقدا لذاتف ومستؼال طـ إساس الحؼقؼل ،حقث يؼع طؼد البقع طؾك
َ
الزمـ مـػردا ومستؼال ومؼصقدا لذاتف دون مـافع أصؾف الحؼقؼل ،وكذلؽ إمر بالـسبة لؾحؼ والجفالة
والؽػالة والضؿان؛ فجؿقعفا إذا تؿ بقعفا مستؼؾة بذواهتا فنن ذلؽ كؾف غقر جائز شر ًطا-
والسبب يف طدم جقاز بقع الؿذكقرات الخؿسة استؼالٓ 9أن الرتبح مـفا وإن كان قد يحؼؼ الـػع
الجزئل ٕصراف العؼد ،ولؽـف حتؿا سقمدي إلك تعطقؾ حركة إطقان والؿـافع الحؼقؼقة يف
آقتصاد ،وهذا يػتح باب الؿػاسد وأفات وإضرار الؽؾقة طؾك آقتصاد والؿجتؿع ،حقث
يحصؾ الربح مـ ذات التقابع الؿجردة والعقارض الؿؾحؼة ،بقـؿا أصقل إمقال وحؼائؼ الؿـافع
تبؼك معطؾة طـ الحركة والتداول والرواج يف آقتصاد ،وٓ ريب أن تعطقؾفا سبب رئقس لخراب
آقتصاد وتعاقب أفات والؿشؽالت طؾقف-
 ,واكظر شرح وتػصقؾ هذه الؼاطدة الـػقسة يف كتابـا (التجديد يف الؼقاطد الػؼفقة لؾؿعامالت
الؿالقة الؿعاصرة) (صبع  . 2020مؽتبة الذهبل  .دولة الؽقيت)-
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راب ًعا :مـ أيـ يتقلد العائد يف طؼقد الربا مـسق ًبا إلك أصقل الربا الثالثة؟
تؼرر الؼاطدة الػؼفقة تؼسقؿ إمقال الؿعتربة يف اإلسالم إلك ثالثة أصقل
هل( 9طقـ ومـػعة وحؼ متصؾ)( ،)1فالربا ٓ يعؿؾ يف حال وجقد هذه إمقال
الثالثة ،بؾ الربا يعؿؾ يف حال غقاهبا طؾك الحؼقؼة ،حقث يؽقن مصدر الرتبح يف
طؼد الربا هق ذات (الزيادة الظالؿة) الؿشروصة كعالوة يف طؼد معاوضة تؼع طؾك
غقر مال يف طرف الشرع ،واطؾؿ أن هذه (الزيادة الظالؿة) يف طؼد الربا إما أن تؼع
طؾك محؾ هق (ثؿـ) يف ذاتف ،أو طؾك محؾ هق (مثؿـ) يف ذاتف ،أو طؾك محؾ هق
(ديـ) يف ذاتف ،ففذه هل إصقل الثالثة لؾربا يف الشرع الحـقػ ،بقان ذلؽ أن
الفـدسة الؿالقة لؾؿعاوضات تدور طؾك ركـقـ وأثر كاتج طـ العالقة بقـفؿا،
فالركـ إول هق (الثؿـ) ،والركـ الثاين هق (الؿثؿـ) ،فنذا كتج طـ العالقة بقـ
الركـقـ وجقد أثر حؼققل يخرتقف الزمـ لقصبح (مدايـة) فنن هذا هق الركـ الثالث
يف باب الربا-
ومـ مـطؾؼ التحؾقؾ الػـل الدققؼ لؿصدر تحؼؼ (الزيادة الظالؿة) يف طؼقد
الربا ،فنكف يؿؽــا إثبات ذلؽ طرب التحؾقؾ التالل9
 ,1الزيادة الظالؿة يف (ربا إثؿان) :حقث تؼع الزيادة يف معاوضة بقـ ثؿـقـ
مـ جـس واحد ،وحقـئذ ٓ تخؾق الزيادة الظالؿة مـ إحدى صقرتقـ9
الصقرة إولك :الزيادة يف الؿؼدار (كؿقا):
فؿـ آلقات الربا أن يؼع العؼد بصقرة معاوضة اتػاققة بقـ [ (ثؿـ) ( Xثؿـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اكظر شرح وتػصقؾ هذه الؼاطدة يف الؼاطدة الثاكقة مـ الؿبحث الثالث يف هذا الؽتاب ،واكظرها
أيضا يف كتابـا (التجديد يف الؼقاطد الػؼفقة لؾؿعامالت الؿالقة الؿعاصرة)( ،صبع  . 2020مؽتبة
ً
الذهبل  .دولة الؽقيت)-
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 +ثؿـ) ] ،فالتػاوت بقـفؿا مـ حقث الؿؼدار ،وبذلؽ يصبح سبب الزيادة الظالؿة
هـا هق (الزيادة يف مؼدار العقض الؿؼابؾ لؾعقض إول مـ كػس جـسف) ،وهذا
الـقع مـ الربا يعرف يف اصطالح الػؼفاء باسؿ (ربا الػضؾ) أي يف الزيادة يف
الؿؼدار الؿتؼابؾ بقـ العقضقـ مـ إثؿان حال اتحاد جـسفؿا-
الصقرة الثاكقة :الزيادة يف إجؾ (زمـقا):
وهـا تتؿثؾ آلقة الربا يف طؼد يقلد الزيادة الظالؿة يف معاوضات إثؿان مـ
جـسفا ،فالزيادة الظالؿة هـا تتؿثؾ يف صقرة (زمـ إضايف جديد يؼترن بالثؿـ
الثاين) ،فتؽقن هـدستف الؿالقة تؼقم طؾك معاوضة بقـ [ (ثؿـ) ( Xثؿـ  +زمـ) ]،
حقث زيادة الزمـ هـا هل طقـ (الزيادة الظالؿة) يف الشرع ،وتعرف طـد الػؼفاء
بؿصطؾح (ربا الـسقئة) أي يف إجؾ-
 ,2الزيادة الظالؿة يف (ربا الؿثؿـات) ،والؿسؿك طـد الػؼفاء (ربا البققع)،
حقث تؼع الزيادة مشروصة طـد معاوضة (مثؿـقـ) ربقيقـ مـ جـس واحد ،وحقـئذ
ٓ تخؾق هذه الزيادة الظالؿة مـ إحدى صقرتقـ9
الصقرة إولك :الزيادة يف إجؾ (زمـ ًّقا):
فؼد تؽقن الزيادة الظالؿة يف (ربا الؿثؿـات) تتؿثؾ يف صقرة (زمـ إضايف
جديد يؼترن بؿعاوضة الؿثؿـ الثاين) ،فتؽقن هـدستف الؿالقة تؼقم طؾك معاوضة
بقـ [ (مثؿـ) ( Xمثؿـ  +زمـ) ] ،فزيادة الزمـ هـا هل طقـ (الزيادة الظالؿة) يف
حؽؿ الشرع ،وتعرف طـد الػؼفاء بؿصطؾح (ربا الـسقئة) أي يف إجؾ ،وإكؿا
اطتربكا إجؾ والتلخقر زيادة ربقية استـا ًدا إلك طؿقمات الـصقص الشرطقة ذات
الصؾة ،ومـفا 9ققل اهلل تعالك﴿ 9ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ﴾( ،)1وحديث
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1التقبة -37 9
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الصحقحقـ «ٓ ربا إٓ يف الـسقئة»( ،)1ومعـاه 9أن الزيادة يف الربا إكؿا تتجؾك
وتظفر بقضقح يف تراخل الزمـ وامتداده ،ولذلؽ كان ربا الـسقئة محر ًما تحريؿ
أيضا« 9فؿـ زاد أو استزاد فؼد أربك»(-)2
الؿؼاصد ،ويف الحديث ً
الصقرة الثاكقة :الزيادة يف الؿؼدار (كؿقا):
ومـ آلقات الربا أن يؼع العؼد بصقرة معاوضة اتػاققة طؾك مثؿـ يتؿثؾ
بصقرة (صعام ضروري) يف آقتصاد ،ومثالف 9معاوضة التؿر بالتؿر ،فتؼع
الؿعاوضة هـا بقـ [ (مثؿـ) ( Xمثؿـ) ( +زيادة ضالؿة يف الؿثؿـ مـ جـسف) ]،
فالتػاوت بقـفؿا وقع مـ جفة (الؿؼدار الؽؿل) ،وبذلؽ يصبح سبب الزيادة
الظالؿة هـا هق (الزيادة يف مؼدار أحد الؿثؿـقـ طؾك أخر مـ كػس جـسف) ،وهذا
الـقع مـ الربا يعرف يف اصطالح الػؼفاء باسؿ (ربا الػضؾ) أي يف الزيادة يف
الؿؼدار الؿتؼابؾ بقـ العقضقـ مـ إطقان الربقية حال اتحاد جـسفؿا-
 ,3الزيادة الظالؿة يف (ربا الؿدايـات) :حقث تؼع الزيادة مشروصة طـد
معاوضة (ديـ مؼابؾ ديـ) ،فالزيادة الظالؿة هـا تتؿثؾ يف (زيادة كؿقة مشروصة طـد
معاوضة ديـ بديـ) ،ومربر الزيادة هـا (فرق الزمـ ) بصقرة التلجقؾ ،وتلخذ
الزيادة الؽؿقة هـا إحدى صقرتقـ9
الصقرة إولك :الزيادة الؿشروصة طؾك الديـ قبؾ وجقده (ربا الؼرض)،
وهل زيادة كؿقة يف الؿؼدار ،حقث يتػؼ الطرفان طؾك أهنؿا سقربمان طؼد قرض،
ولؽـ يتػؼان طؾك أن الؿؼرض يستحؼ زيادة كؿقة طؾك أصؾ مبؾغ الديـ الذي
سقـشل كتقجة إبرام طؼد الؼرض الربقي هذا ،فففـا تصبح الزيادة الؽؿقة يف مؼدار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أخرجف البخاري برقؿ ( ،)2069ومسؾؿ برقؿ (-)1596
( )2صحقح مسؾؿ بشرح الـقوي برقؿ (-)1584
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حرم اإلسالم هذه
الديـ الؿؾتزم بف مـ قبقؾ الزيادات الظالؿة ،والتل مـ أجؾفا َّ
الؿعامؾة ،فالؿعاوضة بقـ الدَّ ْيـَ ِ
قـ هـا تؽقن طؾك الـحق التالل( [ 9قرض) ( Xديـ
 +زيادة ضالؿة مشروصة)] ،أي أن الؽػة إولك مـ الؿعاوضة تتضؿـ (مبؾغ
الؼرض) ،بقـؿا الؽػة الثاكقة تتضؿـ كػس مؼدار الؼرض إول إضافة إلك الزيادة
الؿشروصة مؼابؾ إجؾ-
الصقرة الثاكقة :الزيادة الؿشروصة طؾك الديـ بعد وجقده (ربا الديـ)،
أيضا زيادة كؿقة يف الؿؼدار ،ففذه الصقرة تستؾزم وجقد طالقة مدايـة
وهل ً
كشلت يف الزمـ الؿاضل بقـ صرفقـ ،ثؿ يف حال تعثر أو تلخر الؿديـ طـ القفاء
بديـف فنن الدائـ يشرتط طؾك الؿديـ زيادة مالقة معؾقمة مؼابؾ أجؾ التلخقر
الذي صؾبف الؿديـ ،ويالحظ هـا :أن الزيادة الربقية إكؿا صرأت طؾك الديـ
الؿقجقد سؾ ًػ ا والثابت يف ذمة الؿديـ ،فتصبح الزيادة الؽؿقة فقق مؼدار الديـ
حرم اإلسالم هذه
الؿؾتزم بف كظقر الزمـ مـ قبقؾ الزيادة الظالؿة ،والتل بسببفا َّ
الؿعاوضة ،فالؿعاوضة بقـ الدَّ ْيـَقْ ِـ هـا تؽقن طؾك الـحق التالل( [ 9ديـ) X
( ديـ  +زيادة ضالؿة مشروصة) ] ،أي أن الؽػة إولك مـ الؿعاوضة تتضؿـ
مؼدار (الدَّ ْيـ) ،بقـؿا الؽػة الثاكقة تتضؿـ كػس مؼدار (الدَّ ْيـ) إضافة إلك
الزيادة الؿشروصة مؼابؾ إجؾ-
أصال؟
مآ ً
خامسا :هؾ يجقز تقلقد الربح مؿا ٓ َي ُعد ُه اإلسالم ً
ً
لؼد تبقـ لـا أن (الربا) طبارة طـ طؼد لف محؾ وخصائص اتػاققة وآثار تؿقزه
طـ غقره مـ سائر العؼقد الؿالقة ،فالربا وسقؾة طؼدية تـظؿ طالقة مالقة تـتج كؿ ًطا
مـ الحؼقق وآلتزامات الؿؼصقدة بقـ صرفقـ ،فلصؾ الربا طالقة استثؿارية
تعتؿد طؾك اشرتاط (الزيادة الظالؿة) الؿؼصقدة ،والسبب يف كقن هذه الزيادة
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ضالؿة وغقر طادلة يف اإلسالم يرجع إلك أهنا قد تقلدت مـ محؾ طؼدي ٓ يعترب
ً
مآ حؼقؼقا يف اإلسالم ،فنن إمقال يف اإلسالم ثالثة (طقـ ومـػعة وحؼ متصؾ)،
واإلسالم ٓ يؼر وٓ يجقز طؿؾقات تقلقد الربح مؿا سقى تؾؽ إمقال الثالثة،
فالزمـ الؿستؼؾ بذاتف لقس ً
مصدرا
مآ متؼق ًما يف كظر اإلسالم ،فؽقػ يؽقن
ً
ً
استؼالٓ؟-
لتقلقد الربح يف الؿعاوضات
والؿؼصقد أن اإلسالم يحظر ويؿـع (تقلقد الربح مـ غقر مال معتبر يف
كظره) ،فقصبح محؾ العؼد الذي يؼع طؾقف التعاقد يف الربا لقس ً
مآ معتربًا مـ
إمقال الحؼقؼقة الؿعتربة شر ًطا ،والتل هل 9العقـ والؿـػعة والحؼ الؿتصؾ ،كال،
بؾ الربا يجري فقف الرتبح أصالة مـ مصادر أخرى غقر الؿال الؿعترب شر ًطا،
ويؿؽــا التعبقر طـ هذه الؼضقة الؿفؿة بالضابط الشرطل التالل( :الربا والؿال
خصؿان ٓ يجتؿعان يف محؾ واحد) ،بؿعـك 9إن الؿال الؿعترب شر ًطا والزيادة
الؿحرمة شر ًطا ٓ يجتؿعان يف محؾ واحد يف اإلسالم ،فنن صؾب الزيادة العادلة
الـافعة ٓ بد وأن يؼع طؾك مال معترب يف اإلسالم ،مثؾ 9العقـ أو الؿـػعة أو الحؼ
الؿتصؾ-
والسبب الؿؼاصدي مـ ذلؽ واضح ،فنن العؼد طؾك تؾؽ إمقال
الحؼقؼقة مقجب لؾـػع والحركة الحؼقؼقة طؾك مستقى السؾع والخدمات يف
آقتصاد ،فقؽقن العؼد حقـئذ كاف ًع ا جزئق ا ٕصرافف وكؾق ا لؾؿجتؿع وآقتصاد،
ويف الؿؼابؾ فنن اإلسالم حرم (طؼد الربا) ٕكف طؼد ٓ يـفض وٓ يؼقم إٓ
طؾك ما ٓ يعرتف اإلسالم بؿالقتف ،كالػروق الؽؿقة بقـ متؿاثؾقـ أو الػروق
الزمـقة  ،فصار مـ ٓزم تـػقذ طؼد الربا اكتػاء جؿقع أصقل إمقال الثالثة،
مـ طقـ ومـػعة وحؼ متصؾ ،حقث يجري تقلقد الزيادة يف الربا إما مـ الػرق
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الؽؿل بقـ العقضقـ الؿخصقصقـ ،وهق ما يعرب طـف الػؼفاء باسؿ (ربا
الػضؾ) ،وقد يؽقن مصدر تقلقد الزيادة يف الربا مـ الػرق الزمـل بقـ
العقضقـ ،وهق ما يعرب طـف الػؼفاء بؿصطؾح (ربا الـسقئة) أي الربا الذي سببف
التلجقؾ والزمـ-
ومثال الرتبح مؿا ٓ يعرتف اإلسالم بؿالقتف أن يؼصد الؿتعاقدان تحؼقؼ الربح
مـ ذات (الدَّ ْيـ) مضا ًفا إلك الزمـ الؿجرد ،فنن الديـ يف اإلسالم حؼ ولقس ً
مآ
ً
متؿقٓ يؼبؾ البقع والشراء طؾك سبقؾ الرتبح والؿتاجرة ،ومـفا 9قصد الرتبح مـ
ذات (التػاضؾ الؿجرد) بقـ طقضقـ مخصقصقـ ،وهؽذا يؽقن الضابط العام
لؾؿحؾ الؿعؼقد طؾقف يف الربا هق (قصد تقلقد الربح مـ غقر مال معتبر يف الشرع)،
حقث يـتػل وجقد العقـ أو الؿـػعة أو الحؼ متصؾ يف الؿعاوضة-
وهذا الؿعـك الذي كذكره تضؿـتف تعريػات الربا طـد الػؼفاء ،فالربا طـد
الحـػقة( 9الػضؾ الخالل طـ العقض الؿشروط يف البقع)( ،)1فؼقلفؿ (الػضؾ
الخالل) يعـل ما ٓ يؼابؾف مال طادل يؽافمه يف كظر الشرع ،وبؿعـاه تؿا ًما تعريػ
الؿالؽقة (كؾ زيادة لؿ يؼابؾفا طقض)( ،)2و ُي َصدِّ ُق ذلؽ ققل ابـ حزم  طـ
زكاة الدَّ ْيـ( 9ومـ الباصؾ الؿتقؼـ أن يزكل طـ ٓ شلء ،وطؿا ٓ يؿؾؽ ،وطـ
شلء لق سرقف قطعت يدهٕ ،كف يف مؾؽ غقره)( ،)3فقصػ الديـ بلكف (ٓ شلء)
يريد أكف لقس ً
مآ معتربًا يف كظر الشرع(-)4
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1الؿبسقط لؾسرخسل (-)70?.78
( )2أحؽام الؼرآن ٓبـ العربل (-)8:8.7
( )3الؿحؾل -219 . 4
ً
( )4وسقليت قري ًبا كالم اإلمام أبل حـقػة  بلن الديـ حؼ مجرد ،وأكف لقس ً
متؿقٓ يف اإلسالم-
مآ
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والـتقجة :إذا حصؾ الرتبح مـ مصدر غقر مالل فنن ذلؽ يعـل بالضرورة أن
وأضرارا راجحة
الزيادة الربقية قد تقلدت مـ محؾ آخر طؾك كحق يـتج مػاسد
ً
طؾك مـافعف ومصالحف ،وهق كطؾؼ طؾقف لؼب (التؽاثر السرصاين يف الجسد
آقتصادي) مـ الؿـظقر الؿؼاصدي الؽؾل-
وإليضاح ذلؽ كؼقل :إن الؿرابل ( ِ
قرضا معؾق ًما مـ
الؿؼرض) هق مـ يؼدم ً
الؿال – كالـؼقد ً
مثال – ،وذلؽ بؿقجب طؼد معاوضة مؾزم لطرفقف ،وأثر هذا
العؼد يتؿثؾ يف أن ذمة (الؿؼت َِرض) ستـشغؾ بالتزامقـ اثـقـ 9أولفؿا :آلتزام
بسداد رأس الؿال الذي قبضف ،ولؽـ هذا السداد يستحؼ يف زمـ متػؼ طؾقف (أجؾ
السداد) ،وثاكقفؿا :آلتزام بشرط إضايف آخر يتؿثؾ يف تحؿؾ الؿؼرتض لزيادة
مادية معؾقمة مؼابؾ زمـ اكتػاطف بالؿال ،والـتقجة :أن رأس الؿال الـؼدي الذي
اقرتضف هق طقـف رأس الؿال الـؼدي الذي سقؼقم الؿؼرتض بسداده بعد زمـ معقـ،
ففق مال معؾقم مؼابؾ مال معؾقم يؿاثؾف أو يساويف ،ففذه معاوضة طادلة متؼابؾة،
لؽـ الزيادة الؿشروصة طؾك رأس الؿال ما الذي يؼابؾفا؟ فنن ققؾ 9إن الزيادة
مؼابؾ آكتػاع بالديـ يف الزمـ ،وهذا كػع متحؼؼ لؿستخدم الؿال صقؾة زمـ
الؼرض ،فالجقاب 9إن الزمـ الؿجرد لقس ً
مآ ُيـ َت َػع بف لذاتف ،بؾ الزمـ طبارة طـ
ضرف ووطاء لتـػقذ إطؿال فؼط ٓ غقر ،بدلقؾ أن كػع الزمـ ٓ ُي ْس َتؿد مـف لذاتف،

ؼصدُ مـف لذاتف ،وإكؿا كػع إمقال يف اإلسالم ٓ
إذ لقس يف الزمـ مـػعة مالقة ُت َ
يستؿد إٓ مـ طقـ أو مـػعة أو حؼ متصؾ بلحدهؿا-
وهبذا يتضح أن الزيادة الربقية الؿشروصة (الزيادة الظالؿة) إكؿا تقلدت مـ
الديـ مضا ًفا إلك الزمـ الؿجرد ،فؾقس الرتبح مصدره حركة حؼقؼقة يف طقـ معقـة
وٓ مـػعة معتربة ،بؾ وٓ حؼ متصؾ بلحدهؿا (كالحؼقق الؿعـقية) ،وإكؿا تقلدت
الزيادة الربقية مؿا لقس ً
حتؿا (زيادة
مآ معتربًا يف اإلسالم ،فتؽقن الزيادة هـا ً
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ضالؿة) ٕهنا ٓ يقجد مؼابؾفا طقض مادي حؼقؼل يـتػع آقتصاد الؽؾل بحركتف
الجزئقة ،يف حقـ أن (طؼد البقع) تـشل طـف زيادة طادلة وكافعة ٕكف يرد طؾك مال
معترب يف الشرع ،فثبت مؿا سبؼ أن (الؿال الؿعترب شر ًطا وطؼد الربا الؿحرم شر ًطا
ٓ يجتؿعان يف محؾ واحد يف اإلسالم)-
وكظرا ٕهؿقة هذا الؿػفقم يف تعؿقؼ ففؿ (الربا) فسلوضحف بؿزيد بقان طؾك
ً
الـحق التالل:
إن الفـدسة الؿالقة لعؼقد وطؿؾقات الربا تعتؿد طؾك ثـائقة فـقة خاصة
تؿقزها طـ سائر العؼقد إخرى ،وهذه (الثـائقة الربقية) تتؾخص يف ضابط فـل
حاصؾف( 9قصد التربح وآستثؿار مؿا لقس بؿال حؼقؼل يف آقتصاد) ،ومعـك
ذلؽ 9أن اإلسالم يجقز صؾب الربح والسعل يف تـؿقة إمقال والثروات
أص َؾ الػؼفاء لذلؽ قاطدة فؼفقة كربى وهل
والؿدخرات بؽؾ وسقؾة كافعة ،حتك َّ
قاطدة (إصؾ يف الؿعامالت الصحة واإلباحة) ،بؾ إن اإلسالم يحث طؾك تـؿقة
الؿال ويلمر بالسعل يف كسبف ويلذن بادخاره ،بؾ ويلمر بصقن الؿال وحػظف طؿا
يضر بف ،إٓ أن الثـائقة الربقية الؼائؿة طؾك مبدأ (قصد التربح وآستثؿار مؿا لقس
بؿال حؼقؼل يف آقتصاد) يحرمفا اإلسالم ويحظرها ويتقطد مـ يرتؽبفا بالعؼاب
الشديد يف الدكقا وأخرة ،والسبب ببساصة أن اإلسالم يرفض إيجاد القحدة
القاحدة مـ الربح يف آقتصاد إٓ وفؼ آلقة صحقحة وكافعة يف ذاهتا وأن تؽقن
كافعة يف مآٓهتا وآثارها طؾك الؿستقى آقتصادي الؽؾل-
وهؽذا فنن كؾ معاوضة هتدف إلك الرتبح طـ صريؼ وساصة ما لقس ً
مآ يف
الحؼقؼة والقاقع آقتصادي فنن اإلسالم يرفضفا بسبب أن أضرارها ومػاسدها
الؽؾقة ستؽقن راجحة طؾك مصالحفا ومـافعفا الجزئقة إن وجدت ،فنن الؿصالح
الجزئقة لؾربا مقهقمة ومؾغاة ومفدرة وٓ طربة هبا يف اإلسالم ،ولق تحؼؼ الـػع
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ٕحد صريف الربا أو لؽؾقفؿإ ،ن مـ شروط صحة الؿعامؾة الؿالقة يف اإلسالم أن
يتحؼؼ فقفا الـػع ٕصراف العؼد ً
أوٓ بصقرة جزئقة ،وثاك ًقا أن يتحؼؼ الـػع طؾك
الؿستقى الؽؾل بالـسبة لالقتصاد والؿجتؿع ،وهذه الؼاطدة الؿؼاصدية يف إمقال
قررها الؼرآن الؽريؿ بدقة وإطجاز بالغقـ(-)1
وإكؽ إذا تلمؾت ذلؽ أدركت بعؾؿ ويؼقـ أن تحريؿ الربا يف اإلسالم إكؿا
صدر طـ تدبقر إلفل طظقؿ غرضف حؿاية آقتصاد الجزئل بالعدالة الذاتقة يف
العؼقد ،وحؿاية آقتصاد الؽؾل بتحؼقؼ الـػع يف ذات الؿعامؾة ،وحتك ٓ تمدي إلك
مآٓت فاسدة وكتائج كؾقة ضارة ،فؼد استفدف الشرع الحؽقؿ تصحقح بـاء العؼقد
يف أصؾفا الؿادي ويف ذات هـدستفا الؿالقةٕ ،ن العؼد الجزئل يف كظر اإلسالم لبـة
يؼقم طؾقفا البـاء آقتصادي الؽبقر ،فنذا صحت الجزئقات وأحؽؿت الؿدخالت
ً
راسخا ومستؼرا-
كاكت الـتائج والؿخرجات ققية ومحؽؿة وكان البـاء
ويف الؿؼابؾ إذا ضعػت بـقة العؼقد ودخؾفا الخؾؾ يف الؿحؾ الؿؼصقد مـفا بلن
كان محؾفا لقس ً
مآ يف القاقع فنن الـتقجة ستمول إلك بـاء اقتصاد هش وهزيؾ وغقر
مستؼر ،بؾ تسقده فؼاطات القهؿ والديقن وبققع الزمـ الؿجرد ،ففل مظاهر زائػة
تتضخؿ وتـتػخ وتـتػش يف ضاهرها الرباق ،بقد أن جقهرها وباصـفا ضعقػ وهزيؾ
وكاذب ،حتك إذا جاءهتا ريح طاصػ اضطربت الثؼة الؽاذبة واهنار البـقان الػؼاطل
الزائػ ،ولذلؽ يطؾؼ طؾؿاء آقتصاد طؾك هذه الحالة آقتصادية ذات الخطر العالل
ً
فضال طـ تعارف
أوصا ًفا مػزطة مثؾ( 9التؽاثر السرصاين يف الجسد آقتصادي)،
آقتصاديقـ طؾك وصػفا بؾؼب (آقتصادي الػؼاطل) أو (آقتصاد غقر الحؼقؼل)-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1وسقليت تػصقؾ ذلؽ قري ًبا طـد الحديث طـ الؼاطدة الؿؼاصدية بشلن ضرورة فؼف الؿرتبتقـ لإلفتاء
يف فؼف الؿعامالت الؿالقة-
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واطؾؿ أن هذا الطريؼ الؿظؾؿ الذي وصػـاه هق بالحؼقؼة طبارة طـ طؼاب
إلفل لؾدول آقتصادية التل ضؾؿت كػسفا يف إساءة استعؿال إمقال وأساءت
ً
وطؼال ،بؾ
تقضقػفا بؾ وقصرت يف استثؿارها طرب القسائؾ والطرق الـافعة شر ًطا
وصرفتفا طـ فطرهتا التل خؾؼفا اهلل مـ أجؾفا ،فققضػفا الظالؿقن – ٕكػسفؿ
ولؿجتؿعفؿ وٓقتصادهؿ  ,يف مقاديـ استثؿارية يؽقن إثؿفا وفسادها أكرب مـ
كػعفا وصالحفا ،فتليت إزمات آقتصادية كتصحقح إلفل إجباري لؿا حصؾ مـ
آكحراف طـ فطرة اهلل والظؾؿ يف التعامؾ مع كعؿة الؿال-
ولؽ أن تعجب مـ طؿؼ ما كص طؾقف الحديث الـبقي يف وصػ دققؼ لحالة
الػؼاطات الؿالقة الـاتجة طـ الؿدايـات الربقية يف آقتصاد ،وذلؽ يف ققل الرسقل
ِ
صقر إلك قِ َّؾة»( ،)1ويف لػظ ابـ ماجف« 9ما أحدٌ
الؽريؿ ﷺ« 9الربا وإن َك ُث َر فنن طاق َب َت ُف َت ُ
أكثر مـ الربا إٓ كان طاقبة أمره إلك قؾة»( ،)2أي 9إن الربا يحدث فؼاطة مـ الديقن
التل تتضخؿ وتتعاضؿ مدة مـ الزمـ حتك يظـفا الـاس حؼقؼة ،والقاقع أهنا طبارة طـ
تؽاثر سرصاين يعؽس حالة الؿرض الخطقر حتك يؽقن مثؾ القرم الخبقث الذي
يستػحؾ يف الجسد آقتصادي ،وتؼضل سـة اهلل أن الربا ٓ بد وأن يمول يف طاقبتف إلك
قؾة ومحؼ وضقاع واهنقار ،فػل هذا الحديث تقصقػ دققؼ لحالة اإلدمان طؾك الربا
بصقرتقف الجزئقة والؽؾقة ،وأن مـ ســ اهلل وققاكقـف الجارية أن الربا قد يلذن اهلل ببؼائف
وشققطف واكتشاره مدة مـ الزمـ ،حتك يدمـ طؾقف الـاس ويتغذى بف آقتصاد ،حتك
إذا اصؿلكقا لفذا آكحراف وخؾدوا إلقف أتك اهلل بـقان الربا مـ الؼقاطد فخر طؾقفؿ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1مسـد اإلمام أحؿد (< ):?8.7ط إركاؤوط; ،والحاكؿ وصححف يف مستدركف (; ،)9<=.طـ
ابـ مسعقد -
( )2ســ ابـ ماجف (= ،);9.طـ ابـ مسعقد  ،وصحح إسـاده إلباين يف صحقح الرتغقب
والرتهقب (-)7>0.8
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السؼػ مـ فققفؿ ،وحؾ الؿحؼ بالثروات إلك قؾة وطجز وافتؼار ،وربؿا آل إمر إلك
محؼ كؾل يرتتب طؾقف اإلفالس والزوال وآكدثار-
الد ْيـ إ ًذا طؾك الحؼقؼة؟
مآ يف إصؾ؟ وما هق َّ
فنن ققؾ :هؾ الديـ مال أم لقس ً
أيضا( 9التزام وأثر يثبت يف
إن الدَّ ْيـ يف حؼقؼتف طبارة طـ (حؼ مجرد) وهق ً
الذمة) كتقجة تصرفات تؼع يف القاقع فقثبت أثرها حؼا طؾك ذمة صرف لصالح ذمة
صرف آخر ،ولذلؽ فنن الصحقح قط ًعا أن الديـ يف حؼقؼتف طبارة طـ (حؼ مجرد)
أو هق (حؼ مـػصؾ) ،وبالتالل ٓ يؿؽـ اطتبار الديـ ً
مآ مـ إمقال الؿعتربة
شر ًطا ،مثؾ سائر إطقان والؿـافع والحؼقق الؿتصؾة-
مآ كثقرة ،ولؽــا سـؼتصر طؾك ما يؾل:
وإن إدلة طؾك كقن الديـ ح ًّؼا ولقس ً
 ,7إن الؼرآن الؽريؿ لؿ ُي َس ِّؿ (الدَّ ْيـ) ً
مآ يف كتاب اهلل تعالك ،كال ،وإكؿا
تصريحا مصطؾح (الحؼ) يف مقضعقـ اثـقـ مـ آية الدَّ ْيـ(،)1
أصؾؼ طؾك (الدَّ ْيـ)
ً
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1قال اهلل تعالك يف آية الديـ (سقرة البؼرة ﴿ 9)282 9ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ
ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ ﭼﭽﭾﭿﮀ
ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒ
ﮓ ﮔﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ
ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ﮲﮳﮴ﯖﯗﯘﯙﯚﯛ
ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬ
ﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀ
ﰁ ﰂ﴾ ،ففذه أية الؽريؿة أصؾ يف حػظ الؿدايـات كافة ،ففل تدل طؾك ضرورة اإلفصاح
الؽامؾ طـ الديقن ٕهنا قد تتعرض لؾـسقان أو لؾضقاع فلمر اهلل تعالك بتقثقؼ الديقن بؿختؾػ
الطرق والقسائؾ الؿتاحة ،ومؼصقد ذلؽ حػظ أمقال الـاس وحؼققفؿ إمر الذي قد يمدي إلك
التـازع والعداوة بسبب أكؾ الـاس حؼقق بعضفؿ بدون تقثقؼ وحػظ ،فتجد أن أية وردت فقفا
كصقص واضحة تمكد طؾك ضرورة كتابة الديـ وتقثقؼف واإلشفاد طؾقف بؿا يمدي إلك حػظ الديقن
وصقاكتفا مـ الخطل أو الـسقان أو الضقاع-
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وذلؽ يف ققل اهلل تعالك﴿ 9ﭫﭬﭭﭮ﴾ وققلف ﴿ 9ﭷﭸﭹﭺ
ﭻ﴾ ،وهذه البالغة الؼرآكقة والؾطقػة اإللفقة مػادها أن الدَّ ْيـ شلء وأن الؿال
شلء آخر مختؾػ طـف تؿا ًما ،وأن الشرع الحـقػ فرق بقـفؿا يف إحؽام ،فلجاز
الرتبح مـ إمقال ويف الؿؼابؾ حرم الرتبح مـ الديقن وآلتزامات الؿجردة يف
الذمة ،وٓ ريب أن تخصقص أصقل آية مـ الؼرآن الؽريؿ لؾحديث طـ الديقن
وضقابطفا كستـبط مـف خطقرة الؿدايـات ووجقب العـاية هبا وضبط آثارها طؾك
كحق يحؼؼ مصالحفا بالتقثقؼ والحػظ ،ويؿـع مػاسدها الحاصؾة ،إما بسبب
الرتبح مـ الديقن ،أو بسبب كسقاهنا وضقاطفا(-)1
 ,8الدَّ ْي َـ ٓ يصح أن يؽتسب وصػ (الؿالقة) يف شريعة اإلسالم ،بؿعـك
ً
أن الدَّ ْي َـ لقس ً
متؿقٓ يجقز بقعف وشراؤه والرتبح مـف والؿتاجرة فقف ،فنن ذلؽ
مآ
قديؿا
كؾف محرم يف شريعة اإلسالم ،وهذا الحؽؿ ثابت ومستؼر بنجؿاع العؾؿاء
ً

وحدي ًثا ،فال يحؾ شر ًطا أن يصقر الدَّ ْي ُـ محال لتقلقد إرباح مطؾ ًؼا ،ولق كان الديـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1ومـ صؿقؿ فؼف آية الديـ يرى الباحث (د -رياض الخؾقػل) ضرورة استحداث قائؿة مالقة جديدة
باسؿ (قائؿة الديقن)  ،Debts Statementبحقث تضاف كؼائؿة خامسة إلك مـظقمة الؼقائؿ
الؿالقة إربع الؿعتؿدة يف كظرية الؿحاسبة الدولقة ،وهتدف (قائؿة الديقن) إلك تؼديؿ اإلفصاح
الؽايف والؿـاسب بشلن طالقات الؿدايـات بقـ الشركة والغقر ،سقاء يف بـد (الدائـقن) طؾك
الشركة يف جاكب الؿطؾقبات (مصادر إمقال) ،أو يف بـد (الؿديـقن) لصالح الشركة يف جاكب
الؿقجقدات (استخدامات إمقال) ،ومؿا ٓ شؽ فقف أن إطداد قائؿة ترصد وتؽشػ بدقة طـ
تػاصقؾ العالقة بقـ الشركة وديقهنا مـ جاكبقفا (الدائـ والؿديـ) أن ذلؽ يعترب مـ أهؿ
الؿعؾقمات الؿالقة ذات الخطر العالل طؾك الشركة يف حاضرها ومستؼبؾفا ،والتل يتعقـ بقاهنا
واإلفصاح طـفا بقضقح وشػافقة وطدالة أمام مستخدمل البقاكات الؿالقة لؾشركة ،ويف الؿؼابؾ فنن
طدم آهتؿام برصد وتحؾقؾ الديقن مـ خالل قائؿة مستؼؾة قد يمدي إلك مقاجفة الشركة
تراكؿات ديقن تػرض طؾقفا خسائر كربى أو حآت إفالس مػاجئة ،وٓ سقؿا يف ضؾ وسائؾ
التضؾقؾ والتدلقس واإلخػاء وفـ التالطب بالبقاكات الؿالقة ،واكظر يف تػصقؾ ذلؽ ورقة بحثقة غقر
مـشقرة لؾباحث بشلن ضرورة استحداث (قائؿة الديقن) يف كظرية الؿحاسبة الؿالقة الدولقة-
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ً
مآ كسائر إمقال يف اإلسالم لجاز بقعف أو شراؤه أو الؿتاجرة فقف ،وهذا ٓ يحؾ
أن يؼقل بف قائؾ يف ديـ اإلسالم مطؾ ًؼإ ،كف مخالػ لصريح كصقص الؽتاب
قديؿا وحدي ًثا ,
والسـة يف تحريؿ الربا ،وٕكف يتضؿـ خرق اإلجؿاع الؿستؼر ,
ً
طؾك حظر الرتبح مـ الديقن كافة-
 ,9ولؼد صرح اإلمام الؿبجؾ أبق حـقػة الـعؿان هبذه الحؼقؼة العؾؿقة
القاضحة يف كتاب اهلل تعالك ،حقث كؼؾ الؿحؼؼ الؽاساين ذلؽ طـف  ,رحؿفؿا اهلل
– يف مسللة (زكاة الديـ) ،فؼال( 9وٕبل حـقػة وجفان ،أحدهؿا 9أن الديـ لقس
بؿال ،بؾ هق فعؾ واجب ،وهق فعؾ تؿؾقؽ الؿال وتسؾقؿف إلك صاحب الديـ،
والزكاة إكؿا تجب يف الؿال ،فنذا لؿ يؽـ مآ ٓ تجب فقف الزكاة ،--والثاين 9إن كان
الديـ ً
أيضا ،لؽـف مال ٓ يحتؿؾ الؼبض؛ ٕكف لقس بؿال حؼقؼة ،بؾ
مآ مؿؾق ًكا ً
هق مال حؽؿل يف الذمة ،وما يف الذمة ٓ يؿؽـ قبضف ،فؾؿ يؽـ ً
مآ مؿؾق ًكا رقبة
ويدا ،فال تجب الزكاة فقف ،كؿال الضؿار ،فؼقاس هذا أن ٓ تجب الزكاة يف الديقن
كؾفا لـؼصان الؿؾؽ بػقات القد)(-)1
سادسا :ما هل مصادر تقلقد العائد (الزيادة الظالؿة) يف طؼقد الربا؟
ً
لؼد تؽرر معـا بقان أن الربا طبارة طـ (وسقؾة استثؿار تفدف إلك تقلقد الربح
مؿثال يف طقـ أو مـػعة أو حؼ متصؾ
مـ معامؾة ٓ وجقد فقفا لؾؿال الحؼقؼل
ً
بلحدهؿا) ،وأن الربا هق تؾؽ (الزيادة الظالؿة) التل ترتتب طؾك إبرام هذا العؼد
الربقي ،وأن الربا والؿال خصؿان ٓ يجتؿعان يف محؾ واحد ،ويف الؿؼابؾ قرركا
أن البققع الجائزة مثؾ البقع واإلجارة إكؿا تؼقم طؾك وجقد مال حؼقؼل معترب يف
الشرع ،فعؼد البقع يؼع طؾك طقـ معقـة ،واإلجارة كذلؽ بقع يؼع طؾك مـافع العقـ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1بدائع الصـائع -8.70
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وكذلؽ حؼقق آرتػاق يف الػؼف اإلسالمل ،وبققع الخؾق ،وبققع الحؼقق
الؿعـقية يف فؼف الؼاكقن الحديث ،وما يتخرج طؾقفؿا مـ الحؼقق الؿتصؾة الـافعة،
فؽؾفا تؼع صحقحة ٕهنا تؼع طؾك مال معترب يف الشرع ويؼره العرف يف القاقع-
ومـ أجؾ تعؿقؼ ففؿـا لحؼقؼة طؼد الربا ،وبغقة إتؼان تصقر الفـدسة الؿالقة
لعؼقد الربا بصػة طامة فنكـا كطرح السمال التالل 9ما هل مصادر تقلقد العائد
(الزيادة الظالؿة) يف طؼقد الربا؟ ،والجقاب :إن مصادر تقلقد العائد (الزيادة
الظالؿة) يف طؼقد الربا تـحصر يف مصدريـ اثـقـ9
الؿصدر إول :اشتراط الزيادة مؼابؾ مجرد (الػرق الزمـل) بقـ العقضقـ:
لؼد أوضحـا أن الؿصدر إول لتقلقد العائد (الزيادة الظالؿة) يف طؼقد
الربا يتؿثؾ يف مجرد (الػرق الؽؿل) بقـ العقضقـ الربقيقـ الؿتؿاثؾقـ ،وأما
الؿصدر الثاين لتقلقد العائد يف طؼقد الربا فقتثؿؾ يف مجرد (الػرق الزمـل) أو (فرق
إجؾ) الؿجرد ،وكالحظ هـا 9أن طـصر (إجؾ الؿجرد) طبارة طـ معـك
اطتباري وضرف زمـل مجرد ،فنذا استفدف العؼد تحؼقؼ زيادة مؼابؾ هذا الؿعـك
آطتباري الؿجرد ،والذي لقس لف وجقد مادي يف القاقع ،بؾ هق معـك افرتاضل ٓ
تشخص لف يف القاقع العؿؾل فنن هذا العؼد يطؾؼ اإلسالم طؾقف مصطؾح (الربا)
أيضا ،وإن اختؾػ مصدر تقلقد العائد الذي هق محؾ العؼد فقف ،والسبب أن الزمـ
ً
ً
استؼالٓ ،إذ ٓ مـػعة يف الزمـ باطتبار ذاتف
 ,أو إجؾ  ٓ ,يؼصد آكتػاع بذاتف
كزمـ ،وإكؿا يؽتسب الزمـ – أو إجؾ – اطتباره إذا أضقػ إلك أصؾ مالل معترب
يف الشرع ،مثؾ 9العقـ أو الؿـػعة أو الحؼ الؿتصؾ بلحدهؿا-
وطؾك هذا فلي طؼد معاوضة يتؾبس هبذه الخاصقة الدققؼة يف هـدستف
الؿالقة ،وهل (الرتبح مـ مجرد الػرق الزمـل) – بشروط ومقاصػات مخصقصة
شرطا،
 ,فنكف يؽقن مـ تطبقؼات الربا يف اإلسالم ،ويؽقن حؽؿف الحظر والتحريؿ ً
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مفؿا اختؾػ اسؿ العؼد وشؽؾف وآلقتف ومراحؾف ،ومفؿا اختؾػت صبقعة أصرافف،
ٕن العربة بالحؼائؼ والؿعاين ٓ بإلػاظ والؿباين-
ومثالف :تؼديؿ قرض بللػ بشرط أن يرده الؿؼرتض بعد سـة أل ًػا ومائتقـ،
وكذلؽ الديـ الثابت يف الذمة إذا تؿ آتػاق طؾك تلجقؾف بشرط الزيادة الؿشروصة
طؾقف ،فنن هذه الزيادات كؾفا ضالؿة وهل طقـ الربا ،والسبب أن الزيادة الؿلخقذة
سببفا الزمـ الؿجرد ،بدلقؾ خؾق الؿعامؾة مـ وجقد مال حؼقؼل معترب مـ طقـ أو
مـػعة أو حؼ متصؾ ،فال ريب أن هذه الؿعاوضات حرمفا اإلسالم (ربا
الؿدايـات) بسبب ما اشتؿؾت طؾقف مـ (زيادة ضالؿة) مصدرها الػرق الؽؿل،
حقث لؿ يؼابؾفا طقض طادل-
وطؾقف فنن الفـدسة الؿالقة لعؼد الربا باطتبار مصدر (الػرق الزمـل) أو
إجؾ تتؿثؾ يف التالل( [ 9طقض) ( Xطقض مثؾف  +زيادة زمـ) ] ،أما العقضان
فقتؼابالن طؾك سبقؾ العدالة ،وأما فرق إجؾ الزمـل فنكف ٓ يؼابؾف مؼابؾ طادل،
فحرم اإلسالم العؼد طؾك صؾب هذه الزيادة التل ٓ يؼابؾفا مؼابؾ طادل ٕهنا باتت
مـ قبقؾ (الزيادة الظالؿة) ،وهق طقـ الربا-
الؿصدر الثاين :اشتراط الزيادة مؼابؾ مجرد (الػرق الؽؿل) بقـ العقضقـ:
إن الؿعاوضة البقعقة الصحقحة تستفدف ذات الؿـافع الؿعؾقمة لؾؿال
الحؼقؼل الؿعترب شر ًطا ،كالعقـ أو الؿـػعة أو الحؼ متصؾ ،لؽـ إذا استفدف
العؼد تحؼقؼ زيادة مؼابؾ معـك اطتباري مجرد ،وهذا الؿعـك آطتباري لقس لف
وجقد مادي يف القاقع ،بؾ هق معـك افرتاضل ٓ تشخص لف يف القاقع العؿؾل فنن
هذا العؼد يطؾؼ طؾقف اإلسالم مصطؾح (الربا) ،فلي طؼد معاوضة يتؾبس هبذه
الخاصقة الدققؼة يف هـدستف الؿالقة ،والتل هل (الرتبح مـ مجرد الػرق الؽؿل)
 ,بشروط ومقاصػات مخصقصة  ,فنكف يؽقن مـ تطبقؼات الربا يف اإلسالم،
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ويؽقن حؽؿف الحظر والتحريؿ شر ًطا ،مفؿا اختؾػ اسؿ العؼد وشؽؾف وآلقتف
أشخاصا صبقعققـ ,
ومراحؾف ،ومفؿا اختؾػت شخصقات أصرافف إن كاكقا
ً
أشخاصا اطتباريقـ  ,كالشركات والفقئات والدول ٕ ،,ن العربة
كإفراد  ,أو
ً
بالحؼائؼ والؿعاين ٓ بإلػاظ والؿباين-
ومثالف :بقع مؼدار مـ الذهب مؼابؾ مؼدار مـ الذهب أكثر مـف ،أو بقع تؿر مؼابؾ
تؿر مـ جـسف أكثر مـف ،فنن هذه البققع حرمفا اإلسالم (ربا البققع) بسبب ما اشتؿؾت
طؾقف مـ (زيادة ضالؿة) مصدرها الػرق الؽؿل ،حقث لؿ يؼابؾفا طقض طادل-
وطؾقف فنن الفـدسة الؿالقة لعؼد الربا باطتبار مصدر (الػرق الؽؿل) تتؿثؾ يف
التالل( [ 9مال) ( Xمال  +زيادة مؼدار) ] ،أما العقضان فقتؼابالن طؾك سبقؾ
العدالة ،وأما فرق الؿؼدار الؽؿل – يف الربقيات  ٓ ,يؼابؾف مؼابؾ طادل يؽافمه،
فحرم اإلسالم العؼد طؾك صؾب هذه الزيادة التل ٓ يؼابؾفا مؼابؾ طادل ٕهنا باتت
مـ قبقؾ (الزيادة الظالؿة) ،وهق طقـ الربا-
@مصادر تحؼقؼ العائد مـ طؼقد الربا
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ساب ًعا :ما دٓلة الؼاطدة الػؼفقة (الؿعاوضة طؾك الزمـ تجقز تب ًعا ٓ
استؼالٓ)؟
ً
أ  .معـك الؼاطدة الػؼفقة(:)1
مصدرا لؾرتبح بذاتفٕ ،ن ذلؽ
الزمـ هق ضرف إطؿال ،فال يصح اتخاذه
ً
سقمدي إلك تعطقؾ إطؿال والؿـافع كػسفا ،فقجقز أخذ العقض مؼابؾ الزمـ إذا
كان تاب ًعا ٕساس طقـل مؼصقد أصالة يف العؼد ،لؽـ إذا صار (الزمـ) هق الؿحؾ
ً
استؼالٓ دون قصد مـافع إطقان فنن
الؿعؼقد طؾقف أصالة وهق الؿؼصقد بالعؼد
ذلؽ ٓ يجقز شر ًطإ ،كف صار تربحا مـ الزمـ الؿجرد ،والرتبح مـ الزمـ
الؿجرد هق طقـ الربا الؿحرم يف الشريعة اإلسالمقة-
ب  .دلقؾ الؼاطدة الػؼفقة:
والدلقؾ الشرطل طؾك حظر قاطدة ( الؿعاوضة طؾك الزمـ تجقز تب ًع ا ٓ
استؼالٓ ) ققل اهلل تعالك﴿ 9ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ﴾( ، )2فالزمـ إذا كان
ً
تابعا متصال دخؾ تحت طؿقم لػظ (أحؾ اهلل البقع) ،لؽـ إذا تجرد الزمـ
حتك صار مـػصال ومؼصقدا لذاتف فنكف يدخؾ تحت طؿقم ققل اهلل تعالك9
﴿ﭪ ﭫ﴾-
ج  .إمثؾة الؿعاصرة لؾؼاطدة الػؼفقة:
أما جقاز الؿعاوضة طؾك الزمـ إذا كان تابعا فلبرز أمثؾتف الؿعاصرة:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اكظر شرح وتػصقؾ الؼاطدة يف كتابـا (التجديد يف الؼقاطد الػؼفقة لؾؿعامالت الؿالقة) (صبع سـة
 . 2020مؽتبة الذهبل  .دولة الؽقيت)-
( )2البؼرة -8=; 9
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بققع التؼسقط وكذلؽ بققع الؿرابحة الؿصرفقة لممر بالشراء ،فنهنا جؿقعا
تعؿؾ صبؼا لـػس الؿبدأ الشرطل القارد يف هذه الؼاطدة ،فالسقارة ً
مثال لفا
ققؿة سقققة حاضرة أقؾ وققؿة تؼسقط ممجؾة أطؾك ،فالزيادة يف السعر هـا
مصدره تؽؾػة الزمـ ،وهذا جائز شر ًط ا؛ ٕن تؽؾػة الزمـ جاءت تابعة
ومؾحؼة بتؽؾػة الؿـافع الحؼقؼقة لؾسقارة ،ودلقؾ الجقاز شر ًط ا ققل اهلل تعالك9
﴿ ﭧ ﭨ ﭩ ﴾ (- ) 1
استؼالٓ فلمثؾتف كثقرة يف القاقع الؿعاصر،
وأما حظر الؿعاوضة طؾك الزمـ
ً
ومـ أبرزها :الؼروض التجارية بػقائد ربقية مشروصة ،سقاء قدمتفا البـقك أو
شركات التؿقيؾ أو قدمفا إفراد لبعضفؿ ،ومـفا :إطادة جدولة الديقن ،ومعـاه9
زيادة الثؿـ طؾك الديـ كظقر الزيادة يف الزمـ الؿجرد ،ومـفا :آستثؿار يف أدوات
الديقن ،وذلؽ مثؾ شراء وبقع السـدات الربقية وأذوكات الخزاكة الحؽقمقة،
ومـفا :طؿؾقات خصؿ ديقن إوراق التجارية كالؽؿبقالة والسـدٕ ،هنا تربح مـ
بقع الديـ بطريؼ الخصؿ ،فجؿقع إمثؾة الؿذكقرة مـ تطبقؼات الرتبح مـ بقع
ً
استؼالٓ ،وجؿقعفا داخؾة تحت كبقرة الربا يف اإلسالم ،ودلقؾ التحريؿ
الزمـ
شر ًطا طؿقم ققل اهلل تعالك ﴿ﭪﭫ﴾-
والخالصة :إن احتساب ققؿة الزمـ طؾك أساس كؼدي (يف طؼد قرض أو
ديـ) يف طالقة دائـقة ،هل الفـدسة الؿالقة لعؼد الربا؛ وهق مـ أضفر العؼقد
الؿالقة التل حرمفا اإلسالم ،وأما احتساب ققؿة الزمـ طؾك أساس مالل حؼقؼل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1البؼرة -8=; 9
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ً
مؿثال يف طقـ أو مـػعة أو حؼ متصؾ فنن هذه هل الفـدسة الؿالقة لعؼقد البققع
التل أباحفا اإلسالم-
@الرتبح مـ الزمـ

||
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ادلغٍب اٌثاٌث
وٍف ٌؼًّ اٌشبا يف االلخصاد؟
أوٓ  :كقػ كػفؿ تحريؿ الربا يف اإلسالم مـ مـطؼ مادي واقتصادي مجرد؟
ً
أ  .هؾ يشرع سمال (لؿاذا حرم اإلسالم الربا؟)؟
قد يتبادر إلك الذهـ سمال حاصؾف 9لؿاذا حرم اإلسالم الربا؟ ويف طبارة
أخرى 9ما الػؽرة آقتصادية التل بـك طؾقفا اإلسالم مققػف مـ تحريؿ الربا؟ ففؾ
تحريؿ الربا حؽؿ معؾؾ يؼبؾ الؿـاقشة لؿحاولة الػفؿ؟ أم أكف حؽؿ تعبدي محض
ٓ تجقز معف الؿـاقشة وٓ صؾب الػفؿ؟
والجقاب :إن (تحريؿ الربا) يف اإلسالم مبـل طؾك مـطؼ طؼؾل ومـفج
تعؾقؾل واضح يؼبؾ الجدل والؿـاقشة مـ أجؾ الػفؿ الؿقصؾ إلك حسـ اإليؿان
بحؽؿ تحريؿ الربا ويؼقـ العؿؾ بف ،ويستـد هذا الؿـطؼ اإلسالمل الرصقـ إلك ما
صريحا مـ سمال أبل إكبقاء إبراهقؿ  ،كؿا قال اهلل
أثبتف الؼرآن الؽريؿ لـا
ً
تعالك﴿ 9ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ
ً
فضال طـ صؿقؿ مـفج
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ﴾(،)1
الؼرآن الؽريؿ يف مـاقشة آطرتاضات والرد طؾقف وتػـقدها بالحجج والرباهقـ
العؼؾقة وإدلة الؿادية-
وطؾك هذا فنن إساس العؾؿل والؿـطؼ الؿادي الذي ُبـ ِ َل طؾقف (تحريؿ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1البؼرة -260 9
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الربا) يف الشريعة اإلسالمقة قابؾ لؾػحص والؿـاقشة وآستبصار ،ذلؽ أن
ً
ً
قابال لؾػحص والؼقاس الؿادي
ومـفجا طؾؿقا
سمآ ماديا
اإلسالم يطرح
ً
وآختبار العؾؿل ،وحاصؾف ما يؾل( 9هؾ يصح يف مـطؼ العؼقل ربط حؽؿ
الؿعامؾة بآثارها الؿادية وثؿراتفا آقتصادية؟) ،بؿعـك 9هؾ يؿؽــا دراسة
وفحص أثار آقتصادية التل ترتتب طؾك الؿعامؾة الؿالقة يف كطاققفا الجزئل
بقـ إفراد والؽؾل طؾك مستقى الؿجتؿع وآقتصاد كؽؾ؛ فنذا وجدكا أن آثار
الؿعامؾة تؿحضت يف مجؿقطة م ػاسد وأضرار راجحة طؾك مصالحفا فنكـا كحظر
هذه الؿعامؾة وكؿـعفا وٓ كسؿح بالتعامؾ هبا يف القاقعٕ ،ن إثؿفا وضررها أكرب
مـ كػعفا ،لؽـ إذا كشػ التحؾقؾ العؾؿل طـ أن مـافع الؿعامؾة ومصالحفا
راجحة وأطظؿ بؽثقر مـ مػاسدها فنكـا كجقز هذه الؿعامؾة وكؼبؾ التعامؾ هبا؟
ففؾ هذا الؿـطؼ العؼؾل وإساس الؿادي صحقح يف مـطؼ العؾقم ومـاهج
العؼقل؟
فنن ققؾ :كعؿ ،قؾـا :إن هذا الؿـطؼ العؼؾل هق الذي قام طؾقف حؽؿ (تحريؿ
الربا) يف اإلسالم ،فنن معامؾة الربا ٓ تخؾق مـ مـافع وإيجابقات جزئقة يف القاقع
العؿؾل ،إٓ أن مػاسدها وأضرارها كؾقة وراجحة وكارثقة إذا ما ققركت بؿـافعفا
الجزئقة ،وتلسقسا طؾقف فنن اإلسالم حرم الربا وتقطد طؾقف بسبب ما يرتتب طؾقف يف
القاقع مـ مضار ومػاسد وشرور تتجاوز الـطاق آقتصادي لتصؾ إلك التلثقر
السؾبل والؽارثل طؾك الـطاق آجتؿاطل برمتف(-)1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1تؿ تخصقص الؿبحث الخامس مـ هذا الؽتاب بعـقان (مؼاصد تحريؿ الربا يف اإلسالم) ،وفقف
بحث وتػصقؾ مقسع ِ
لؾح َؽؿ والؿؼاصد آقتصادية التل مـ أجؾفا حرم اإلسالم الربا ،فؾ ُقـظر
هـاك-
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ب  .ما هل الؼاطدة الؿؼاصدية الضرورية لإلفتاء يف فؼف الؿعامالت الؿالقة؟
إن إصؾ الشرطل لؾؿبدأ الذي كطرحف مستؿد مـ الؿقزان الؿؼاصدي الذي
طؾؿـا اهلل إياه يف كتابف الؽريؿ؛ حقث قال اهلل تعالك﴿ 9ﯣﯤﯥﯦﯧﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ﴾( ،)1فدلت أية الؽريؿة
طؾك أن يف الخؿر ويف الؿقسر مـافع ومصالح جزئقة يؼصدها الؿتعاقدون طؾقفا ،إٓ أن
تؾؽ الؿـافع والؿصالح مؾغاة ومقهقمة لؽقهنا تػضل إلك مػاسد وأضرار كؾقة كربى
وراجحة ،وهق ما دل طؾقف هذا الؿقزان اإللفل يف ققلف تعالك (وإثؿفؿا أكرب مـ كػعفؿا)،
ففذه دطقة إلفقة كريؿة إلك إطؿال العؼؾ وبعث مؽامـ الػؽر والـظر وإصالق أدوات
البحث واإلحصاء بغقة التبصر يف العقاقب والؿآٓت ودراسة الجدوى العؿؾقة
ومحاولة استـطاق الؿستؼبؾ بؿعطقات الؿاضل والقاقع-
ويرتتب طؾك هذا التعؾقؿ اإللفل الؽريؿ أن الػؼقف – يف كؾ تخصص بحسبف
 ,إذا أراد القصقل إلك الحؽؿ طؾك الؿعامؾة الؿالقة فنكف يتعقـ طؾقف اطتبار
الؿآٓت والـظر يف العقاقب وتحؾقؾ واستشراف الـتائج ،وهذا يستؾزم التحؼؼ
والتدققؼ يف رتبتقـ اثـتقـ9
الرتبة إولك :إثر الجزئل الخاص لؾؿعامؾة:
ومعـاها :هؾ الؿعامؾة الؿالقة تحؼؼ الؿصالح لألصراف الؿتعاقدة بصقرهتا
الجزئقة ،حقث يشرتط لصحة الؿعامؾة الؿالقة أن تحؼؼ الـػع والػائدة والؿصؾحة
لؽال صريف التعاقد ،فنذا تحؼؼت الؿػسدة أو ترجح الضرر طؾك أحدهؿا أو طؾك
كؾقفؿا م ًعا فنن الشريعة تحظر الؿعامؾة (العؼد) بالؽؾقة ،فنذا ترجح طـد الػؼقف
خؾق الؿعامؾة طـ الؿػاسد الراجحة طؾك مستقى صريف التعاقد فنكف يتفقل لؾحؽؿ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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طؾقفا باإلباحة ،إٓ أكف ٓ يحؾ لف الجزم بنباحتفا ما لؿ يتحؼؼ مـ سالمة وصحة
الرتبة الثاكقة-
الرتبة الثاكقة :إثر الؽؾل العام لؾؿعامؾة:
ومعـاها :هؾ الؿعامؾة الؿالقة تحؼؼ مصالح الؿجتؿع بصقرهتا الؽؾقة9
راجحا ،إٓ أهنا
فالؿعامؾة الؿالقة قد تحؼؼ الـػع لؾطرفقـ الؿتعاقديـ جز ًما أو ضـًا
ً
قد تػضل إلك مػاسد كؾقة راجحة طؾك الؿستقى الؽؾل لؾؿجتؿع ،وذلؽ مثؾ 9أن
تؽقن الؿعامؾة وسقؾة إلك التضخؿ وإلحاق الضرر بجفاز إسعار أو بجقدة
إطؿال أو بحجؿ العؿالة يف السقق (البطالة) أو بتؽريس الػؼر ،فعؾك الػؼقف متك
غؾب طؾك ضـف وترجح لديف الضرر الؽؾل لؾؿعامؾة أن يػتل بحظرها باطتبار مآلفا
الؽؾل ،وإن كاكت مصالحفا تبدو راجحة لؾؿتعاقديـ بصقرة جزئقة-
وإليضاح هذه الؼاطدة الؿؼاصدية الؿفؿة كؼقل :إكف يتعقـ طؾك الـاضر يف
حؽؿ الؿعامؾة الؿالقة مـ مـظقريـ اثـقـ 9إول :مـظقر جزئل :ومعـاه أن يسعك
الطرفان مـ خالل إبرام العؼد إلك تحؼقؼ مصالحفؿا الجزئقة ،مع اكتػاء الؿػسدة
طـفؿا ،وهذا شرط أساسل يف الحؽؿ طؾك العؼد بالصحة شر ًطا ،والثاين :مـظقر
كؾل :ومعـاه أن التعامؾ الجزئل بقـ الطرفقـ وإن كان كاف ًعا لفؿا ومحؼ ًؼا
لؿصالحفؿا الجزئقة ،إٓ أكف يجب أن يراطك فقف أن يؽقن ذا أثر كؾل إيجابل طؾك
الؿجتؿع ،فالشرط الثاين لصحة الؿعامؾة أن تؽقن ذات طائد كؾل إيجابل طؾك
آقتصاد والؿجتؿع ،بحقث يؽقن شرط صحة التعامؾ الؿالل أن يؽقن ممد ًيا إلك
تحؼقؼ الؿصالح الؽؾقة لؾؿجتؿع وكػل الؿػاسد طـف ،فنذا تخؾػ هذا الشرط فنن
الشريعة اإلسالمقة تحرمف وتبطؾ التعامؾ بف-
وهبذا يتبقـ أن الشريعة اإلسالمقة الغراء حرصت طؾك مراطاة تحؼقؼ
مصالح الؿتعاقديـ؛ فلجازت الؿعامؾة ما دامت تـطقي طؾك كػع محؼؼ أو راجح
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لؾؿتعامؾقـ بصقرة جزئقة ،بقد أن الشريعة َط ْقـَفا َأ ْل َز َمت يف الققت ذاتف بلن تؽقن
الؿعامؾة الؿالقة تحؼؼ مصالح آقتصاد والؿجتؿع بصقرة كؾقة وطامة ،فنذا
وص َّح أ َث ُرها ،وإٓ ُمـِ َعت و َب َطؾ أ َث ُرها ،وهبذا
تحؼؼت الرتبتان جازت الؿعامؾة َ
كدرك الؼاطدة الؿؼاصدية الؽربى يف الؿعامالت الؿالقة وهل( 9أن الحظر واإلباحة
لؾؿعامالت الؿالقة يف الشريعة اإلسالمقة مدارهؿا طؾك تحؼقؼ الؿصالح وكػل
الؿػاسد برتبتقفا الجزئقة والؽؾقة م ًعا)-
@قاطدة مؼاصدية 9مرتبتان لؾحؽؿ طؾك صحة الؿعامؾة الؿالقة يف اإلسالم

ج  .كقػ كطبؼ هذه الؼاطدة الؿؼاصدية طؾك (تحريؿ الربا) يف اإلسالم؟
لؽل كتؿؽـ مـ تطبقؼ هذه الؼاطدة الؿؼاصدية السابؼة طؾك (تحريؿ الربا)
يف الشريعة اإلسالمقة فنكـا كطرح السمال آقتصادي التالل 9هؾ ما يحصؾ مـ
حركة اقتصادية جزئقة طـد تـػقذ (طؼد الربا) يـطقي يف ذات العؼد طؾك إحداث
حركة اقتصادية حؼقؼقة طؾك مستقى السؾع والخدمات؟ بؿعـك هؾ طؿؾقة الرتبح
التل يؿارسفا البـؽ الربقي مـ مجرد إقراض الذمة بـؼد مع اشرتاط تقلقد كؼد أكثر
مـف مؼابؾ الزمـ ،هؾ هذه العؿؾقة الؿربحة لؾبـؽ تعتؿد طؾك إحداث حركة
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حؼقؼقة لؾسؾع والخدمات يف آقتصاد؟ أم ٓ يؾزم ذلؽ؟ لؼد أدركـا مـ واقع حظر
الشرع لؾربا بلن مصدر تقلقد الربح بالـسبة لؾبـؽ الربقي إكؿا هق ذات (الرتبح مـ
الديـ) بؿربر الزمـ الؿجرد ،بدلقؾ أن أطباء التؿقيؾ قد وقعت طؾك الذمة
الؿجردة لؾشخص الطبقعل أو آطتباري ،ثؿ لؾؿؼرتض بعد ذلؽ أن يستعؿؾ الـؼد
ً
استؼالٓ-
الذي َت َؿ َّؾ َؽف بطريؼ الؼرض فقؿا يؼرره هق
فؿا تلثقر طؼد الربا طؾك الـاتج الؿحؾل الحؼقؼل؟ وما تلثقر الربا طؾك كػاءة
التجارة والصـاطة يف آقتصاد؟ وما تلثقر الربا طؾك التضخؿ والبطالة؟ إن الدراسة
الػاحصة لمثار والـتائج التل يحدثفا الربا يف آقتصاد تؽشػ طـ إثر السؾبل
الؽارثل لؾربا طؾك الؿجتؿعات ،إمر الذي جعؾ العديد مـ طؾؿاء آقتصاد
الغربققـ يـددون بالربا ويتجفقن كحق حظره وتؼؾقؾ معدٓتف إلك أدكك مستقى،
وذلؽ هبدف إكعاش آقتصاد وبعث الروح يف مقارده شبف الؿعطؾة بسبب تػشل
الربا ،واقتصار ممسسات الربا طؾك تحؼقؼ مصالحفا الجزئقة ولق ترتب طؾك ذلؽ
تعطقؾ مصالح آقتصاد والؿجتؿع مـ الؿـظقر آقتصادي الؽؾل-
ولؿزيد إيضاح هذا الؿـطؼ العؼؾل مـ وراء (تحريؿ الربا) يف اإلسالم فنكـا كطرح
السمال الؿعؿؼ التالل 9هؾ تـػقذ الؿعامؾة الربقية يحرك إمقال الحؼقؼقة يف آقتصاد
(العقـ ،الؿـػعة ،الحؼ الؿتصؾ)؟ بحقث يرتتب طؾك تـػقذ هذه الؿعامؾة حالة إيجابقة
لالقتصاد الؽؾل ،تتؿثؾ يف الرواج والتداول والحركة الحؼقؼقة لألمقال داخؾ
آقتصاد؟ أم أن تـػقذ الؿعامؾة الربقية لـ ُي ْح ِد َ
ث أية حركة حؼقؼقة لألمقال يف آقتصاد
طؾك الؿستقى الؽؾل؟ لؼد اتخذت شريعة اإلسالم يف أحؽامفا الؿالقة التػصقؾقة
مـفجقة واضحة تعتؿد طؾك إجابة السمال الؿشار إلقف بدقة ،فؽؾ معامؾة تمثر حركتفا
الجزئقة إيجابقا طؾك إحداث حركة حؼقؼقة فعؾقة يف آقتصاد كؽؾ فنن اإلسالم يؼرها
ويجقزها وقد يحض طؾقفا أو يقجبفا ،والعؽس صحقح 9كؾ معامؾة ٓ تلثقر لحركتفا
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الجزئقة إيجابقا طؾك إحداث حركة حؼقؼقة فعؾقة يف آقتصاد كؽؾ فنن اإلسالم يؿـعفا
ويحظرها وقد يحرمفا ويتقطد فاطؾقفا ،ففذا الؿقزان الؿؼاصدي العؼؾل هق الذي تدور
طؾقفا جؿقع تشريعات الؿال يف اإلسالم ،سقاء يف جاكبل اإلباحة أو الحظر-
ب مـافع جزئقة
وتلسقسا طؾك ذلؽ كؼقل :كعؿ إن (طؼد الربا) قد ُي َر ِّت ُ
ً
لؾطرفقـ ،كالبـؽ الذي يؼرض بالربا لعؿقؾف الذي يؼرتض بالربا ،ولفؿا يف هذا
العؼد الربقي مصالح جزئقة خاصة لفؿا ،إٓ أن هذا العؼد الربقي سترتتب طؾقف
وأضرارا كؾقة كربى طؾك مستقى الؿجتؿع وآقتصاد بؾ وطؾك الدولة
مػاسد
ً
برمتفا داخؾقا وخارجقا ،فنن اإلثؿ الؽؾل لؾربا أطظؿ بؽثقر جدا مـ مـافعف الجزئقة
الؼاصرة ،فالربا طؾك الؿستقى آقتصادي الؽؾل مقجب لؾضرر واإلفساد العام
طؾك مستقى آقتصاد والؿجتؿع ،ومثؾ ذلؽ يؼال يف سائر العؼقد الباصؾة
والؿعامالت الؿحرمة ،فنهنا وإن تحؼؼ الـػع يف بعض صقرها ٕصراففا إٓ أهنا
وأضرارا كؾقة طؾك مستقى الؿجتؿع كؽؾ-
تـتج مػاسد
ً
ثاك ًقا :كقػ يمثر الربا سؾ ًبا طؾك آقتصاد؟
لؼد أسؾػـا لؽ أن الربا طبارة طـ طؼد استثؿار مؼصقده تـؿقة الؿال وتحؼقؼ
الزيادة مـ وراء ذلؽ ،كؿا أوضحـا أن أساسف مـ مـظقر الفـدسة الؿالقة يتشخص
بؿصطؾح (الزيادة الظالؿة) ،حقث يتؿ فقف تحؼقؼ الرتبح مـ مصادر ٓ يؼر اإلسالم
بؿالقتفا ً
أصال ،وهذه الؿصادر ٓ تخرج – بالجؿؾة  ,طـ مصدريـ اثـقـ هؿا9
ً
مؿثال بإجؾ (الزمـ
 ,7تقلقد الزيادة الربحقة مـ مصدر (الػرق الزمـل)
قديؿا مصطؾح (ربا الـساء)-
الؿجرد) ،وهذا الؿصدر يطؾؼ طؾقف الػؼفاء ً
 ,8تقلقد الزيادة الربحقة مـ مصدر (الػرق الؽؿل) بقـ طقضقـ ،وهذا
قديؿا مصطؾح (ربا الػضؾ)-
الؿصدر يطؾؼ طؾقف الػؼفاء ً
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وهـا كستدطل السمال أطاله (كقػ يمثر الربا سؾ ًبا طؾك آقتصاد؟)،
والجقاب :الربا يمثر سؾ ًبا طؾك آقتصاد مـ جفة أكف يقلد العائد مـ أحد
الؿصدريـ الؿذكقريـ (الػرق الؽؿل) أو (الػرق الزمـل) ،والحؼقؼة أن آستثؿار
يف هذيـ الؿصدريـ ٓ يمدي إلك إحداث تلثقر حؼقؼل كافع يف آقتصاد الؽؾل،
بؿعـك أن هذا السؾقك آستثؿاري وإن كان يحؼؼ الـػع الجزئل ٕصرافف َّإٓ أكف
استثؿار ضالؿ وضار ومػسد طؾك الؿستقى آقتصادي الؽؾل وطؾك الؿجتؿع،
حقث ترتاجع الحركة الحؼقؼقة لألمقال يف آقتصاد لقحؾ محؾفا حركة جزئقة
ربحقة أكاكقة قاصرة بقـ صرفقـ فؼط ،ولؽـفا ذات أثر سؾبل وكارثل طؾك الرواج
والتداول والحركة الحؼقؼقة الـافعة يف آقتصاد-
ولـقضح الجقاب السابؼ بالتطبقؼ طؾك حالة (الؼرض الربقي بػائدة
مشروصة) يف ربا الؿدايـات الؿصرفقة الؿعاصرة ،فؿا دام الربا طبارة طـ طؼد
الد ْيـ)  ,سقاء قبؾ وجقد الديـ يف ربا الؼرض أو
استثؿار مقضقطف (التربح مـ َّ
بعده يف ربا الديـ  ،,وما دام مربر أخذ الزيادة فقف هق ذات (الزمـ) الؿجرد ،وما
دام طؼد الربا يف أصؾ بـقتف وهـدستف ذا تلثقر صػري طؾك حركة السؾع والخدمات
الحؼقؼقة يف آقتصاد ،فنن هذا يعـل أن قاصد آستثؿار بالربا سقتؿؽـ مـ تقلقد
الزيادة الربحقة الؿشروصة مـ مصدر (الػرق الزمـل) ،بؿعـك أن العالقة
آستثؿارية التل أكتجت الربح لؿ تؼؿ طؾك أساس وجقد طقـ (أي سؾعة) حؼقؼقة،
وٓ طؾك وجقد مـػعة (أي خدمة) حؼقؼقة يتؿ تداولفا وتحريؽفا بقـ إيدي
بصقرة حؼقؼقة يف القاقع آقتصادي ،بؾ وٓ يرتتب طؾك هذا العؼد الربقي
إحداث حركة حؼقؼقة أو تداول فعؾل مادي طؾك محؾ (الحؼ الؿتصؾ) ،مثؾ9
سائر حؼقق آرتػاق يف الػؼف اإلسالمل ،أو الحؼقق الؿعـقية يف فؼف الؼاكقن
الحديث ،أو ما يتخرج طؾقفؿا مـ الحؼقق الؿتصؾة الـافعة-
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والؿؼصقد أن آستثؿار وتـؿقة الؿال بقاسطة (طؼد الربا) يعتؿد طؾك قصد
تقلقد الربح مـ وسقؾة ٓ تستؾزم بذاهتا بعث الحركة والـشاط والتبادل يف إمقال
الحؼقؼقة داخؾ آقتصاد ،وهذا يعؿ السؾع والخدمات والحؼقق الؿتصؾة كافة ،بؾ
الربا يف جقهره طبارة طـ استثؿار يف ما لقس ً
مآ حؼقؼقا يف القاقع ،مثؾ (الزمـ
ً
أمقآ حؼقؼة معتربة يف القاقع،
الؿجرد) أو (الحؼ الؿـػصؾ الؿجرد) ،ففذه لقست
بؾ هل إلك آحتؿآت والتخؿقـات والتـبمات الؿجردة أقرب( ،)1بدلقؾ أهنا
طالقة حؼقققة محضة ،وأهنا ٓ تتشخص يف هقئة طقـ مادية معقـة وٓ مـػعة مؼررة
وٓ تتؿثؾ يف حؼ متصؾ بلحدهؿا ،وأمارة ذلؽ أن تؽقن مـافعف الؿادية الحؼقؼقة
غقر قابؾة لؾؼقاس وآكضباط طرفا ،ولذلؽ ضفر ضؿـ الؿدارس التربيرية لؾربا مـ
يربر لؾربا بلكف مؼابؾ (التعقيض) أو (تؽؾػة الػرصة البديؾة) ،والحؼقؼة أهنا
تربيرات غقر مـضبطة يف ذاهتا كؿا أهنا لقست قابؾة لؾؼقاس الؿادي ،بدلقؾ أن أثرها
الؿادي ٓ يتشخص أو يتؿثؾ يف إحداث حركة حؼقؼقة يف آقتصاد-
وإذا كـا قد طرفـا صبقعة طؼد الربا مـ الؿـظقر الجزئل الخاص والؿحدود بقـ
صرفقف فؼط ،وكذلؽ طايـًا إثر السؾبل الـاتج طـ تطبقؼ هذا العؼد بقـ صرفقف ،والؿتؿثؾ
يف غقاب وساصة السؾعة أو الخدمة أو الحؼ الؿتصؾ بلحدهؿا ،فنن إثر السؾبل الؽؾل
والعام لعؼقد الربا سقـؽشػ بقضقح بعد ذلؽ طؾك مستقى آقتصاد الؽؾل ،ذلؽ أن
العؼد الربقي الجزئل الؿـػرد والؿـحصر بقـ اثـقـ سقتجـب طؿؾقا إحداث تلثقر إيجابل
طؾك حركة السؾعة و الخدمة يف آقتصاد ،فؿا ضـؽ لق أن هذا السؾقك العؼدي الربقي
السؾبل تحقل لقصبح سؾق ًكا اقتصاديا كؾقا وطاما؟ ،بؿعـك أن تـشط وتتؽاثر طؼقد
آستثؿار بالربا لتشؽؾ سق ًقا واس ًعا ومتـام ًقا يف آقتصاد الؽؾل ،وطـدها يـشل تدريجقا
صقػ واسع وطريض مـ تراكؿات العؼقد الربقية الؿـػذة يف آقتصاد بؿعدل الققم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1وإن هذا الؿعـك قد يستخدم يف تربير (الربا) تحت مصطؾح (تؽؾػة الػرصة البديؾة)-
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القاحد ،حتك يـعؽس أثر هذا السؾقك آقتصادي السؾبل والضار طؾك تراجع التداول
الحؼقؼل لؾسؾع والخدمات بالتـاسب مع حجؿ كؿق الربا يف آقتصاد-
وهؽذا يتضخؿ سقق الربا تدريجقا ويصاحبف يف الؿؼابؾ أثر طؽسل يتؿثؾ يف
ضؿقر الـشاط العقـل الحؼقؼل يف آقتصاد ،حتك إذا ما أقر العرف هذه الؽارثة
السؾقكقة لالقتصاد الؽؾل بقاسطة إصدار ققاكقـ وتشريعات كؾقة تـظؿ سقق الربا
وتؼدم لف أسباب الحؿاية والرطاية الؼاكقكقة فنن هذا يعـل أن سقق طؼقد الربا سقتضخؿ
طددها لتتجاوز آٓف العؼقد الربقية حتك تتؿدد إلك الؿاليقـ ،وهؽذا يتدرج التؽاثر
تضخؿا وتؿد ًدا مـ حقث أكقاع طؼقده ومجآت تطبقؼاتف وحجؿ
الربقي يف آقتصاد
ً
طؿؾقاتف ومؼدار الؿبالغ الؿستثؿرة فقف ،والـتقجة العؼؾقة الطبقعقة أن آقتصاد الؽؾل
سقخسر مؼابؾ كؾ وحدة واحدة مـ تؽاثر طؼقد وطؿؾقات الربا يف آقتصاد وحدة
واحدة تؼابؾفا مـ مـافع الحركة اإليجابقة لؾسؾع والخدمات الحؼقؼقة يف آقتصاد-
وهؽذا يؿؽــا تؾخقص هذه العالقة السؾبقة الؽؾقة التل تـتجفا طؼقد الربا يف
آقتصاد الؽؾل يف صقرة طالقة طؽسقة بقـ القحدة الؿالقة والقحدة الربقية ،فؽؾ
زيادة يف القحدة القاحدة مـ آستثؿار الربقي (يف غقر الؿال الحؼقؼل) يؼابؾفا
كؼصان وحدة واحدة مـ آستثؿار الحؼقؼل (يف الؿال الحؼقؼل)-
وهؽذا يؿؽــا التعبقر طـ هذه العالقة العؽسقة بقاسطة الشؽؾ الرياضل التالل9
( )+وحدة ربقية = ( ),وحدة مالقة
حقث القحدة الؿالقة تؼقم طؾك أساس تجاري حؼقؼل  ،يؼع طؾك طقـ أو مـػعة
أو حؼ متصؾ بقـؿا القحدة الربقية تؼقم طؾك أساس حؼققل مجرد تـتػل معف أصقل
إمقال الثالثة الؿذكقرة بالؽؾقة-
وهبذه العالقة السؾبقة والػاسدة يؿؽــا اإلجابة طـ السمال الشفقر بقـ العامة
والخاصة ،وهق( 9لؿاذا حرم اإلسالم الربا؟) ،كؿا يؿؽــا مـ خالل هذه الؿعادلة
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كػسفا أن كجقب طـ سمال آخر مػاده( 9كقػ السبقؾ إمثؾ إلحداث التـؿقة
آقتصادية؟) ،مع اإلجابة طـ السمال إساسل يف هذا الؿطؾب( 9كقػ يعؿؾ
الربا؟ وكقػ يمثر سؾ ًبا طؾك آقتصاد؟)-
ولـؿثؾ طؾك هذه الؿعادلة بؿثال رقؿل افرتاضل يقضح أثر هذه العالقة
السؾبقة طؾك الؿستقى آقتصادي الؽؾل 9فنذا افرتضـا أن مجؿؾ اإلكػاق طؾك
مؾقارا واحدً ا) ،فنن هذا الؿؼدار مـ
آستثؿار يف اقتصاد معقـ يعادل ( ً
آستثؿارات  ,بحسب فطرتف التل خؾؼف اهلل طؾقفا ومـ أجؾفا  ٓ ,بد أن يتجف
كحق الؿـاشط وإطؿال التل تؼقم طؾك إحداث الحركة الحؼقؼقة لؾسؾع
والخدمات داخؾ آقتصاد ،فنذا كشطت طؿؾقات استثؿار إمقال يف طؼقد الربا
(كالؼطاع الؿصريف الربقي يف طصركا) ،بحقث تؿ تقجقف كصػ هذه الثروة
(خؿسؿائة مؾققن) إلك سقق الربا فنن هذا يعـل بالضرورة أن ما يؼابؾفا مـ
وحدات إصقل العقـقة (سؾع وخدمات) ستتعطؾ حركتفا يف آقتصاد ،والسبب
وجقد مقدان آخر مقازي لالستثؿار يـتج طائدً ا ربحقا ولؽـف لقس مـ لقازمف أكف
يحرك السؾع والخدمات يف آقتصادٕ ،ن الربا ببساصة يسرتبح مـ الزمـ الؿجرد
دون الحاجة إلك بعث الروح والحركة الحؼقؼقة يف مقدان السؾع والخدماتً ،
فضال
طـ سائر إطؿال اإلكتاجقة الحؼقؼقة يف آقتصاد(-)1
||
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1وهذا السؾقك الربقي الػاسد وطالل الؿخاصر هق طقـف ما تسعك إلقف أسقاق أدوات الديـ الربقية
الؿعاصرة ،فنهنا تعؿؾ طؾك تػريغ الطاقة الـؼدية يف آقتصاد مـ ققهتا الشرائقة الـافعة يف إمقال
الحؼقؼقة مـ خالل تقجقففا إلك الؿدايـات الحؼقققة طؾك أساس تسعقر الزمـ الؿجرد ،ولقس
لبقسا إسالمقا صقريا ،وذلؽ كؾف تحت
ذلؽ إٓ طقـ الربا الؿحرم شر ًطا ،حتك ولق ألبسف الؿرابقن ً
تـظقؿ وإشراف البـقك الؿركزية الربقية-

ادلبذث اٌثاين
أصىي اٌشبا ثالثت؛ سبا األمثاْ
وسبا ادلثّٕاث وسبا ادلذإٌاث
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ادلبذث اٌثاين
أصىي اٌشبا ثالثت؛ سبا األمثاْ
وسبا ادلثّٕاث وسبا ادلذإٌاث
إن مـ أطظؿ مؼاصد هذا الؽتاب إبراز التلصقؾ الشرطل والتصقير الفـدسل
ٕصقل الربا يف اإلسالم ،ذلؽ أن جؿقع صقر وتطبقؼات وأحؽام الربا يف اإلسالم
إكؿا ترجع إلك ثالثة أصقل كؾقة حاصرة ،ولؽؾ أصؾ مـفا طؾتف الشرطقة التل
اطتربها الشرع يف مقدان الحظر والتحريؿ ،وقد أصؾؼت طؾك هذه الؼاطدة اسؿ
(إصقل الثالثة لؾربا يف الشريعة اإلسالمقة) ،وكصفا( 9أصقل الربا ثالثة؛ ربا
إثؿان وربا الؿثؿـات وربا الؿدايـات)-
إن هذه الؼاطدة الػؼفقة بصقغتفا الؿعاصرة ُت َعدُّ مـ أهؿ الؼقاطد الػؼفقة
التجديدية الجامعة ٕصقل الربا يف اإلسالم ،ففل ُت ِ
رجع الربا إلك ثالثة أصقل كؾقة
قديؿا وحدي ًثا ،وقد تؿ استؿداد
تحقط بجؿقع صقره وتطبقؼاتف يف البققع والديقن
ً
هذه إصقل الثالثة لؾربا مـ تتبع كصقص الشرع الحـقػ ودراسة ما استؼر طؾقف
الػؼف اإلسالمل يف باب الربا ،وإن الغػؾة طـ إدراك مضؿقن هذه الؼاطدة أو
التؼصقر يف تصقر أصقلفا وضبط أحؽامفا مؿا يقرث الـاضر يف مسائؾ الربا
كبقرا يف الػفؿ مـ جفة التصقر أو مـ جفة الحؽؿ أو مـفؿا م ًعا ،فجاءت
اضطرا ًبا ً
هذه الؼاطدة الػؼفقة الؿعاصرة لتؽشػ الـؼاب طـ أصقل الربا بدقة واكضباط مـ
جفتل التصقر والحؽؿ معا ،وغاية الؿطؾقب مـ هذه الؼاطدة أن يستعقـ هبا الػؼقف
والباحث والؿتعؾؿ يف طصركا الحديث طؾك تؿققز إصقل الربقية الؽؾقة وضبط
أحؽامفا ومعرفة أمثؾتفا يف القاقع الؿعاصر ،فقعبد اهلل طؾك بصقرة الققاية مـ كبقرة
خطرا يف الشريعة اإلسالمقة-
إثؿا وأطالها ً
الربا ،التل هل أشد الؿحظقرات الؿالقة ً
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وتؽؿـ جقدة هذه الؼاطدة يف أهنا أرجعت (الربا) إلك ثالثة أصقل تحقط بؽبقرة
قديؿا وحدي ًثا ،كؿا أن هذه الؼاطدة
الربا مـ حقث تعؾؼفا بالؿعاوضات والؿدايـات م ًعا ً
قد صقغت أصقلفا بحقث تتـاسب مع تصقر أركان الؿعامؾة ومراحؾ تـػقذها يف القاقع،
وهل الثؿـ والؿثؿـ ،وما يـتج طـفؿا مـ آثار والتزامات يف الذمة بعد ذلؽ ،وبذلؽ
يتضح أن فؼف هذه الؼاطدة يؿثؾ فرصة تجديدية طظقؿة لؿـ يريد التبصر يف تشريعات
الربا يف اإلسالم ،وذلؽ يف إصار تؼسقؿ طؾؿل وطؿؾل وطؼؾل جامع ومـضبط ،حقث إن
تؼسقؿـا لؾربا يحاكل أركان العؼقد وآثارها يف القاقع وفؼ لغة تجؿع بقـ إصالة
الشرطقة والؿعاصرة التطبقؼقة ،فتملػ باحرتافقة بقـ كصقص الربا يف الشرع الحـقػ،
كؿا تستقطب أصروحات الػؼفاء وتجؿع بقـ اتجاهاهتؿ ومصطؾحاهتؿ يف فؼف الربا،
حؽؿا شرطقا مجؿ ًعا طؾقف ،مع
محؽؿا أو تعارض
ودون أن تخالػ يف ذلؽ كصا
ً
ً
إحاصتفا بلمثؾة الربا وتطبقؼاتف الؿعاصرة طؾك اختالف أسؿائفا وأشؽالفا وتعؼقداهتا يف
مختؾػ الؿقاديـ الؿالقة الؿعاصرة-
ويف هذا الؿبحث سلسؾط الضقء طؾك دراسة هذه الؼاطدة الػؼفقة التلصقؾقة
الؿفؿة مـ خالل العـاصر الؿقضقطقة التالقة9
أوٓ :ما الؿعـك اإلجؿالل لؼاطدة (أصقل الربا ثالثة)؟
ً
ثاك ًقا :ما أهؿقة قاطدة (أصقل الربا ثالثة)؟

ثال ًثا :ما هل العؾة الؽؾقة الجامعة ٕصؾ تحريؿ الربا؟
إصؾ إول :ربا إثؿان:
أوٓ :ما مػفقم (ربا إثؿان)؟
ً
ثاك ًقا :ما طؾة (ربا إثؿان)؟

ثال ًثا :ما معـك (طؾة الثؿـقة)؟ وما سر تعؾقؾ الػؼفاء هبا؟
خامسا :ما دلقؾ إثبات (طؾة الثؿـقة) بؿظفريفا الؿذكقريـ؟
ً
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سادسا :ما إحؽام الشرطقة الؽؾقة ٕصؾ (ربا إثؿان)؟
ً
ساب ًعا :ما الؿؼاصد الشرطقة مـ حظر (ربا إثؿان)؟
ثامـًا :ما إمثؾة الؿعاصرة ٕصؾ (ربا إثؿان)؟
إصؾ الثاين :ربا الؿثؿـات:
أوٓ :ما مػفقم (ربا الؿثؿـات)؟
ً
ثاك ًقا :ما طؾة (ربا الؿثؿـات)؟

ثال ًثا :ما أدلة إثبات طؾة (ربا الؿثؿـات)؟
راب ًعا :ما إحؽام الشرطقة الؽؾقة ٕصؾ (ربا الؿثؿـات)؟
خامسا :ما الؿؼاصد الشرطقة مـ حظر (ربا الؿثؿـات)؟
ً
سادسا :ما إمثؾة الؿعاصرة ٕصؾ (ربا الؿثؿـات)؟
ً
إصؾ الثالث :ربا الؿدايـات:
أوٓ :ما مػفقم (ربا الؿدايـات)؟
ً
ثاك ًقا :هؾ الدَّ ْيـ مال مـ إمقال يف اإلسالم؟
ثال ًثا :ما معـك مبدأ ( َمالِ َّق ُة الدَّ ْيـ)؟ وما أدلة بطالكف يف اإلسالم؟
راب ًعا :ما طؾة (ربا الؿدايـات)؟ وما أدلة صحة هذه العؾة؟
خامسا :ما وسائؾ ثبقت الدَّ ْيـ يف ِّ
الذ َّمة (مصادر الدُّ يقن)؟
ً
سادسا :هؾ كؾ زيادة طؾك أصؾ الديـ تؽقن ربا؟
ً
ساب ًعا :ما إحؽام الشرطقة الؽؾقة ٕصؾ (ربا الؿدايـات)؟
ثامـًا :ما أصقل كقػقات قضاء الديـ؟
تاس ًعا :ما إ ً
صالن الػؼفقان الؿتػرطان طـ (ربا الؿدايـات)؟ وما الػرق بقـفؿا؟
طاشرا :ما الؿؼاصد الشرطقة مـ حظر (ربا الؿدايـات)؟
ً
حادي طشر :ما إمثؾة الؿعاصرة ٕصؾ (ربا الؿدايـات)؟
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أوٓ :ما الؿعـك اإلجؿالل لؼاطدة (أصقل الربا ثالثة)؟
ً
الربا يف الؾغة :أصؾ واحد هق الزيادة مطؾ ًؼا؛ والـؿق والعؾق وآرتػاع ،مـ
ربا الشلء يربق ربقا إذا زاد وكؿا وارتػع( ،)1ويف لسان العرب( 9الربا ربقان9
فالحرام 9كؾ قرض يمخذ بف أكثر مـف ،أو ُت َج ُّر بف مـػعة فحرام ---وهق يف الشرع9
الزيادة طؾك أصؾ الؿال مـ غقر طؼد تبايع)(-)2
ويف آصطالح الػؼفل العام :كؾ زيادة لؿ يؼابؾفا طقض( ،)3وتـطؾؼ هذه
الؼاطدة مـ أساس فـل حاصؾف أن طؼقد الؿعاوضات تدور طؾك تؼابؾ ركـقـ هؿا
(الثؿـ والؿثؿـ) ،أما (الثؿـ) ففق ما ُيد َفع طقضا طـ إطقان والؿـافع الؿؼصقدة
ً
مؿثال بإطقان والؿـافع
يف العؼد ،ويؼابؾف (الؿثؿـ) الذي هق محؾ العؼد
الؿؼصقدة أصالة مـ إبرام العؼد ،ثؿ إن التصرفات القاقعة طؾك الركـقـ – أو
أحدهؿا  ,بؿقجب العؼد يـتج طـفا حؼقق والتزامات يف ذمة الطرفقـ أو يف ذمة
أحدهؿا ،ذلؽ أن آلتزامات التل تثبت يف الذمة هل محؾ (الؿدايـات) ،ففذه
الؿدايـات قد تـشل كتقجة معاوضات أو قروض أو تعقيضات أو إقرارات أو غقرها،
وجؿقع تؾؽ الطرق تقصؾ إلك حالة (الؿدايـات)-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اكظر 9الصحاح لؾجقهري (< ،)89;7,89:?.ولسان العرب ٓبـ مـظقر (،)90=,90:.7:
والؼامقس الؿحقط لؾػقروز آبادي (ص <> ،)78الؿعجؿ القسقط ( ،)98<.7والـفاية يف غريب
الحديث ٓبـ إثقر (-)7?7.7
( )2لسان العرب ٓبـ مـظقر ( ،)90;,90:.7:واكظر أيضا 9الـفاية يف غريب الحديث ٓبـ إثقر
( ،)7?8.7والـقوي يف هتذيب إسؿاء والؾغات ( )77=.7.8حقث طرفف بؼقلف( 9الربا اسؿ
لؾزيادة طؾك أصؾ الؿال مـ غقر بقع) ،وقال الراغب إصػفاين يف الؿػردات (( 9 )7>=.7الربا9
الزيادة طؾك رأس الؿال؛ لؽـ خص يف الشرع بالزيادة طؾك وجف دون وجف)-
( )3أحؽام الؼرآن ٓبـ العربل ( ،)8:8.7واكظر 9مصطؾح (ربا) يف الؿقسقطة الػؼفقة الؽقيتقة (50-
-)49/22
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وصب ًؼا لفذه الؼاطدة فنن الربا يـحصر يف ثالثة أصقل( ،)1فإصؾ الربقي
إول هق( 9ربا إثؿان)؛ كسبة إلك ركـ (الثؿـ) يف الؿعاوضات ،وإصؾ الربقي
الثاين هق( 9ربا الؿثؿـات)؛ كسبة إلك ركـ (الؿثؿـ) فقفا ،وأما إصؾ الربقي
الثالث ففق( 9ربا الؿدايـات)؛ كسبة إلك الدَّ ْيـ الذي يثبت يف الذمة كتقجة إبرام
طؼقد البققع أو التصرفات أو أية حؼقق أو التزامات تثبت يف ذمة كال الطرفقـ أو يف
ذمة أحدهؿا-
فقؽقن معـك الؼاطدة :إن كؾ زيادة مشروصة يؽقن الؼصد مـفا الرتبح مـ
غقر أساس مالل حؼقؼل مـ طقـ أو مـػعة أو حؼ متصؾ فنن الشرع الحؽقؿ
يحظرها ويؾؼبفا باسؿ (الربا) ،سقاء أكاكت هذه الزيادة داخؾة طؾك ركـ إثؿان يف
البققع والؿعاوضات ،أو طؾك ركـ الؿثؿـات الربقية فقفا ،أو كاكت الزيادة داخؾة
طؾك ذات (الدَّ ْيـ) الذي هق حؼ معؾقم ثابت يف الذمة ،وبذلؽ تؽقن الشريعة
الغراء قد أحاصت بلصقل الربا مـ ثالث جفات حاصرة ،وهل 9ركـا الثؿـ
والؿثؿـ وما يـتج طـفؿا مـ التزامات يف الذمة ،فجؿقع هذه الزيادات الربحقة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1هذا هق إصؾ يف الـحق العربل ،والؼاطدة الـحقية أن إطداد مـ ( )?,9تخالػ الجـس الؿػرد
والذكْر ،لؽـ إذا تلخر العدد طـ الؿعدود ،أو ُأ ِ
لؾؿعدود بشرصل التؼدم ِّ
ف
هؿؾ ذكره ،أو ُح ِذ َ
الؿعدود جاز يف العدد التذكقر والتلكقث ،ودلقؾف مـ السـة الـبقية حديث «مـ صام رمضان ثؿ أتبعف
ِستا مـ شقال كان كصقام الدهر» ،أي 9ست أيام ،فؾؿا حذف الؿعدود َذك ََّر العدد مع أن مػرد جـس
الؿعدود مذكر  ،والـتقجة أكؽ لق أخرت العدد بعد كؾؿة (أصقل) فنكف يجقز لؽ فقفا القجفان
التذكقر (ست) أو التلكقث (ستة) ،جاء يف كتاب الـحق القايف لعباس حسـ (9)538-537/4
(ويشرتط لتحؼؼ هذه الؿخالػة شرصان؛ أن يؽقن الؿعدود مذكقرا يف الؽالم ،وأن يؽقن متلخرا
طـ لػظ العدد ،كحق 9ثالث طققن ،أربعة قؾقب ،خؿس أصابع ،ستة رءوس ،سبع رقاب ،ثؿاين
جؾقد ،تسع أقدام ،طشرة ضفقر ،فنن لؿ يتحؼؼ الشرصان معا؛ بلن كان الؿعدود متؼدما ،أو كان غقر
مذكقر يف الؽالم ولؽـف مؾحقظ يف الؿعـك يتجف الغرض إلقف ،جاز يف لػظ العدد التذكقر والتلكقث،
كحق 9كتبت صحػا ثالثا أو ثالثة ،صافحت أربعة أو أربعا)-
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الظالؿة ُت َعدُّ مـ الربا الؿجؿع طؾك حظره وتحريؿف يف شريعة اإلسالم ،وهق ما
يؼرره مـطقق هذه الؼاطدة الجامعة-
ثاك ًقا :ما أهؿقة قاطدة (أصقل الربا ثالثة)؟

ِ
وشار َح ًة وضابِ َط ًة بصقرة
 ,7تربز أهؿقة هذه الؼاطدة يف كقهنا ُم َػ ِّس َر ًة
طؿؾقة لألصؾ الؽؾل العام والجامع لؾربا يف ققل اهلل تعالك﴿ 9ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ ﭫ﴾( ،)1فالبقع معاوضة مالقة تحؼؼ الربح بقاسطة تحريؽ إمقال
الحؼقؼقة يف آقتصاد ،ومؼصقد البقع إحداث الرواج والتداول والحركة طؾك
أساس وجقد طقـ أو مـػعة أو حؼ متصؾ يف القاقع ،وأما الربا فنكف طؾك الضد
مـ البقع ،ففق معاوضة مالقة تحؼؼ الربح مـ مصادر أخرى غقر إمقال
الحؼقؼقة الـافعة ،حقث يتقلد الربح مـ مجرد الزيادة كظقر الزمـ ،وهق الؿسؿك
( ربا الـساء أو ربا إجؾ) لحديث «يدً ا بقد» ،وقد يتقلد الربح يف الربا مـ مجرد
الزيادة الؽؿقة بقـ الؽؿقات الؿتؼابؾة يف الؿعاوضات ،وهق الؿسؿك (ربا
التػاضؾ) لحديث « ً
مثال بؿثؾ» ،وقد يؽقن مصدر الزيادة والرتبح هق ذات
الديـ الذي هق التزام ثبت يف الذمة طؾك صرف لصالح صرف آخر ،ففذه الؼاطدة
شرح ا تلصقؾقا وتطبقؼقا ضاب ًطا ٕصؾ الربا القارد تحريؿف كص ا يف أية
قدمت
ً
الؽريؿة ،إمر الذي ُي َعدُّ إضافة طؾؿقة مفؿة وقاطدة طؿؾقة دققؼة يف تػسقر آية

ً
فضال طـ التجديد يف دٓٓهتا-
﴿ﭪ ﭫ﴾،

 ,8إكف طؾك رغؿ كقن الربا مـ أطظؿ الؿحرمات الؿالقة يف الشريعة
اإلسالمقة طؾك اإلصالق ،وأن القحل الشريػ قد تقلك تحريؿف والتحذير مـف بؿا
ٓ كظقر لف يف أحؽام الشريعة كافة ،بؾ لؿ يرد يف كتاب اهلل تعالك إطالن الحرب مـ اهلل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1البؼرة -8=; 9
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ورسقلف طؾك معصقة سقى الربا ،إٓ أن الشرع الحـقػ كػسف لؿ يػصؾ لـا أبقا ًبا
اختبارا وابتالء ،حتك قال الخؾقػة الراشد طؿر بـ الخطاب 9
ومسائؾ مـ أبقاب الربا
ً
«ثالث وددت أن رسقل اهلل ﷺ طفد إلقـا فقفـ طفدً ا كـتفل إلقف 9الجد ،والؽاللة،
وأبقاب مـ الربا»( ،)1وطـ قتادة طـ سعقد بـ الؿسقب أن طؿر  قال« 9مـ

آخر ما كزل آية الربا ،وإن رسقل اهلل ﷺ ُقبِ َض قبؾ أن يػسرها لـا ،فدطقا الربا
()2
ٌ
إلل
والريبة»  ،وطـف  أكف قال« 9ثالث ٕن يؽقن رسقل اهلل ﷺ َب َّقـ َُف َّـ أحب ّ
مـ الدكقا وما فقفا؛ الؽاللة ،والربا ،والخالفة»(-)3
ومـ هـا تربز أهؿقة هذه الؼاطدة الػؼفقة الؿعاصرة يف كقهنا تجدد أصقل
الربا وأحؽامف ومؼاصده بصقرة طؿؾقة واضحة ومـضبطة ،فرت ّدها إلك ثالثة أصقل

فـقة حاصرة ومستقطبة ،وهل 9ربا إثؿان وربا الؿثؿـات وربا الؿدايـات ،فتبقـ
العؾة الؽؾقة لحظر الربا طؾك سبقؾ اإلجؿال ،ثؿ تعؼبفا بتعؾقؾ الربا بحسب كؾ
أصؾ مـ أصقلف الثالثة طؾك سبقؾ التػصقؾ ،بؾ وتسقق إمثؾة والتطبقؼات
الؿعاصرة طؾك كؾ أصؾ مـفا-
وٓ ريب أن هذا إمر مؿا تشتد إلقف حاجة الػؼفاء والؿػتقـ والؼضاة يف
طصركاً ،
فضال طـ أئؿة الؿسؾؿقـ وجفات التشريع الؿدين وطؿقم الؿسؾؿقـ ،بؾ
إن محاضـ البحث والتعؾقؿ الشرطل والتدريس إكاديؿل َأ َشدُّ ما تؽقن لفػة إلك
إفصاح مـطؼل ومـفاج طؾؿل يـتظؿ أصقل الربا يف الشريعة اإلسالمقة ،وبقاسطة
لغة وسقطة سفؾة ومعاصرة ،فتؽشػ طـ طؾؾ الربا وتؼرب مسائؾف كؿا تؽشػ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اكظر 9تػسقر ابـ كثقر ( ،);>8,;>7.7وتػسقر الطربي (< ،)9>.وتػسقر الؼرصبل (،)9<:.9
(<-)8?.
( )2اكظره يف الؿصادر السابؼة-
( )3اكظره يف الؿصادر السابؼة-
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قديؿا وحدي ًثا ،وهق ما كتطؾع إلك تحؼقؼف يف واقعـا
الـؼاب طـ أبرز أمثؾتف وتطبقؼاتف ً
الؿعاصر بقاسطة هذه الؼاطدة-
 ,9وتتلكد أهؿقة هذه الؼاطدة يف ضؾ سقادة الربا وفرضف طؾك اقتصاديات
كامؾة بلسرها يف طصركا ،وذلؽ بػضؾ طقلؿة آقتصاد والؿصارف والؼاكقن
الدولل ،حتك صار – بؽؾ أسػ  ,هق إصؾ يف واقع طامة البالد اإلسالمقة
الؿعاصرة( ،)1وهذا مـ محض البالء وآختبار والػتـة يف طصركا ،فؿا أطؾـ اهلل
صريحا يف كتابف كجد أن غالب الدول تسعك إلك تعزيز وجقده
الحرب طؾقف كصا
ً
وترسقخ بؼائف يف القاقع ً
جفال وصؿ ًعا ،وذلؽ طرب تشريعات وققاكقـ وأكظؿة كافذة
ومؾزمة ،مؿا يـبئ طـ طؿؼ التخؾػ آقتصادي لفذه الدول التل تسارع يف هؾؽتفا
وتعطقؾ مقاردها وتدمقر اقتصادها بقدها بسبب تؿسؽفا بالربا-
واطؾؿ أن مـ أطظؿ إسباب التل آلت بالؿسؾؿقـ إلك هذه الحالة
آقتصادية الؿتخؾػة طجز الؿـطؼ الػؼفل والػؽر آقتصادي اإلسالمل طـ بقان
ما هقة الربا وحؼقؼتف ابتداء ،ومـ ثؿ تحؾقؾ طقاقب الربا وتشخقص كقارثف
آقتصادية طؾك إفراد والؿجتؿعات بصقرة طؿؾقة ،حقث يشفد القاقع
وغامضا لدى
ومبفؿا
الؿعاصر لؾؿجتؿعات اإلسالمقة أن الربا ٓ يزال خػقا
ً
ً
خاصة الؿسؾؿقـ قبؾ طامتفؿ ،فجاءت هذه الؼاطدة لتزيؾ الغؿقض والخػاء طـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1وقد ُو ِجدَ ت يف طصركا الحاضر ألقان مـ الؿعامالت الربقية الؿصرفقة وغقرها ،بؾ الـظام آقتصادي
العالؿل إكؿا يؼقم طؾك مبدأ الػائدة الربقية ،حتك ققؾت كؾؿة الؽػر آقتصادي «ٓ اقتصاد بال بـقك وٓ
بـقك بال ربا»( ،ولؼد كان اكتشار الربا يف معظؿ البالد اإلسالمقة كذير خطر ،إذ إكف أصبح شقئا مللقفا ،بؾ
وصؾ إمر إلك حد اطتؼاد بعضفؿ أن الؿصارف الربقية ضرورة ٓبد مـفا يف هذا العصر ،وأن الدطقة إلك
تحؽقؿ الشريعة اإلسالمقة يف الؿعامالت الؿصرفقة مظفر مـ مظاهر التلخر والجؿقد والرجعقة ،كؿا
تشؽؽ كثقر مـ الـاس يف صالحقة تطبقؼ شريعة رب العالؿقـ يف مسللة الربا يف هذا العصر) ،واكظر 9الربا
والؿعامالت الؿصرفقة ،د-طؿر الؿرتك ،ص =-
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أصؾ حظر الربا يف اإلسالم ،ولؽل تعقد لتشريع حظر الربا يف اإلسالم صاقتف
اإلصالحقة ووضقػتف الحضارية وحؽؿتف التشريعقة التل قصدها الشرع الحـقػ
مـ وراء حظره وتحريؿف ،وطؾقف فالؿلمقل أن تسفؿ هذه الؼاطدة يف تبديد
ضؾؿات الج فؾ هبدايات الشرع ورفع غطاء التخؾػ الربقي الذي طؿ شره
وضرره آقتصاد العالؿل الؿعاصر-
 ,:وتشتد الحاجة لفذه الؼاطدة يف ضؾ التطقر الفائؾ الذي صارت إلقف
معامالت الربا يف القاقع ،فؼد صار الربا يؼع طؾك أشؽال ومسؿقات ومـتجات
ومراحؾ وإجراءات يؽسقها التعؼقد يف غالبفا ،حتك برزت مظاهر الحقؾ طؾك
الربا وشاطت الذرائع الؿقصؾة إلقف بؿا ٓ مثقؾ لف قبؾ زماكـا ،فجاءت هذه الؼاطدة
مـ أجؾ إطادة تلصقؾ الربا مـ الـقاحل الػـقة التؼـقة ،وتحديدً ا مـ جفة ضبط
الفـدسة الؿالقة لؾربا بؿا يجعؾف ً
قابال لؾػحص والؼقاس والتحؼؼ مـ وجقده أو
طدمف يف القاقع العؿؾل لؾعؼقد والؿعامالت الؿالقة ،بحقث ٓ تحقل تراكقب الربا
وتعؼقداتف يف القاقع دون إدراكف وكشػف والتعرف طؾقف بسفقلة ،فقعبد الؿسؾؿقن
رهبؿ طؾك بصقرة مـ أحؽام الربا-
ثال ًثا :ما هل العؾة الؽؾقة الجامعة ٕصؾ تحريؿ الربا؟
إن العؾة الشرطقة الؽؾقة الحاكؿة لجؿقع أصقل الربا وتطبقؼاتف ومسائؾف
قديؿا وحديثًا هل طؾة ( الزيادة الظالؿة الؿخصقصة) ،وهل طؾة كبف
وصقره
ً
الشرع الحـقػ طؾقفا صراحة يف سقاق آيات الربا ،وذلؽ يف ختام ققل اهلل تعالك9
﴿﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂  ﴾( ،)1فؿـع الزيادة طؾك رأس
الؿال يف الربا ٕهنا (زيادة ضالؿة) ،ففل زيادة محرمة بالشرع يف أصؾفا وابتدائفا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1البؼرة -279 9
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بسبب ما تػضل إلقف مـ الؿضار والؿػاسد يف مآٓهتا وهناياهتا ،ولذلؽ استـبطـا
مـ تـبقف أية الؽريؿة ودٓلة خاتؿتفا أن طؾة الربا تؽؿـ يف وصػ (الزيادة
الظالؿة) ،وذلؽ بالؿطابؼة مع خاتؿة أية الؽريؿة ،وهل طقـفا الزيادة التل
يطؾؼ طؾقفا الػؼفاء مصطؾح (الزيادة الؿخصقصة) ،أي الؿخصقصة بلوصاف
آثارا مػسدة يف مآٓهتا ،إمر الذي اقتضك تحريؿفا يف
ضالؿة يف ذاهتا والتل تـتج ً
الشرع الحـقػ-
ولؼد أسؾػـا أكف لقست كؾ زيادة ُت َعدُّ مـ قبقؾ الربا يف اإلسالم ،كال وإكؿا
الربا يتشخص فؼط يف الزيادة التل خصفا الشرع الحـقػ بالحظر والتحريؿ،
وذلؽ لؽقهنا زيادة ضالؿة تـايف العدل وتخؾ بؿصالح أصراف العؼد بصقرة
جزئقة ،كؿا تقرث إضرار والؿػاسد وآختالٓت طؾك الؿستقى آقتصادي
الؽؾل وطؾك الؿجتؿع كؾف ،ففذه الزيادة الؿخصقصة شر ًطا لؽقهنا ضالؿة واق ًعا
هل طؾة الربا يف اإلسالم-
طؾك أكـا حقـ كؼرر لؾربا طؾة كؾقة جامعة هل (الزيادة الظالؿة
الؿخصقصة) فنن ذلؽ ٓ يتعارض مع أن يؽقن لؽؾ أصؾ مـ أصقل الربا
الثالثة طؾتف الخاصة بف ،بحقث تؽقن مستؼؾة بذاهتا وصبقعتفا وصػاهتا ،ذلؽ أن
العؾة الػرطقة تضبط إصؾ الربقي الخاص يف ذاتف ويف تطبقؼاتف التابعة لف ،ثؿ
إهنا جؿقعا ٓ تخالػ العؾة الؽؾقة الجامعة لؾربا ،بؾ تعضدها وتػسرها
وتحؼؼفا يف فروطفا الثالثة ،فإصقل الثالثة الجامعة لجؿقع أحؽام الربا
قديؿا وحديثًا هل 9ربا إثؿان وربا الؿثؿـات وربا الؿدايـات ،فعؾة
وتطبقؼاهتا
ً
ربا إثؿان هل (الثؿـقة) ،وطؾة ربا الؿثؿـات هل (الطعام الضروري) ،وطؾة ربا
الؿدايـات هل وصػ (الدائـقة) ،وضابطفا( :التربح مـ الديـ) ،فؽؾ زيادة
تدخؾ طؾك أي مـ العؾؾ الثالث يؽقن حؽؿفا الحظر والتحريؿ شر ًطا ،وهؽذا
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تؽقن طؾؾ إصقل الربقية الثالثة بؿـزلة الػروع التطبقؼقة الشارحة والؿػسرة
لعؾة الربا الؽؾقة التل هل ( الزيادة الظالؿة الؿخصقصة) ،وبالضرورة العؾؿقة
فنكف مـ الؿتعقـ أٓ تخالػ طؾؾ إصقل الربقية الثالثة مؼ تضك العؾة الؽؾقة
ووضقحا يف
تمصؾ لفا وتؽؿؾفا وترسخفا وتزيدها إحؽا ًما ودقة
ً
لؾربا ،بؾ ِّ
القاقع التطبقؼل لػروع الربا ومسائؾف العؿؾقة-
@هـدسة الربا (قاطدة أصقل الربا الثالثة)

||
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األصً األوي :سبا األمثاْ
أوٓ :ما مػفقم (ربا إثؿان)؟
ً
إصؾ إول مـ أصقل الربا هق (ربا إثؿان) ،وإثؿان :هل إمقال التل
ؼصدُ لؿا فقفا مـ ققة شرائقة تؽقن كامِـَ ًة و ُمدَّ َخر ًة و ُمؽ َتـ ََز ًة فقفا طرب آجال صقيؾة ،جاء
ُت َ
يف لسان العرب( 9ال َّثؿـ 9ما َتست ِ
َح ُّؼ بِ ِف َّ
الش ْل َء ،والثؿـ 9ثؿـ البقع ،وثؿـ كؾ شلء9
َ ُ
ْ
ققؿتف ،وشلء ثؿقـ 9أي مرتػع الثؿـ)( ،)1ويطؾؼ طؾقفا الػؼفاء (طؾة الثؿـقة) ،فنذا تؿ
اشرتاط الزيادة طؾك هذه إثؿان إما يف الؽؿقة (التػاضؾ) أو يف الزمـ (التلجقؾ) فنن
هذه الزيادة يصدق طؾقفا أهنا مـ الربا الؿحرم شر ًطا يف اإلسالم ،فقؽقن معـك هذا
إصؾ :إن (إثؿان) إذا دخؾ طؾقفا اشرتاط الزيادة فنن هذه الزيادة الؿشروصة ُت َعدُّ
ً
أصال مـ أصقل الربا الذي حرمف اإلسالم ،وسقاء أكاكت الزيادة مؼابؾ فروق
الؽؿقات الربقية مـ جـس واحد طـد الؿؼايضة بقـفا ،أو كان مصدر الزيادة هق الزمـ
والتلجقؾ ،ففذا هق معـك (ربا إثؿان) الذي هق إصؾ إول مـ أصقل الربا-
طؾك أن (إثؿان) مـ مـظقر الشرع والقاقع تتجؾك وتتشخص يف مظفريـ
اثـقـ 9أولفؿا :معادن الذهب والػضة يف ذاهتا كسبائؽ ومقاد خام ،وثاكقفؿا :الـؼقد
كقسائؾ ققاس لؼقؿ السؾع والؿـافع يف آقتصاد مفؿا اختؾػت أسؿاؤها وصبقعتفا
الؿادية يف كؾ زمان ومؽان ،وهؽذا يتبقـ أن كؾ ما كان ثؿـًا لألشقاء إما باطتبار
أصؾ معدكف وذاتف كالذهب والػضة ،أو باطتبار معـك الـؼدية فقف كالـؼقد الؿعدكقة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1إصؾ أن (الثؿـ) يف الؾغة يعرف بدخقل الباء طؾقف؛ إذا كاكت الؿعاوضة بقـ كؼد مؼابؾ طقـ أو
مـػعة ،فتؼقل 9اشرتيت الدار بللػ درهؿ ،لؽـ إذا كاكت مؼايضة ا أي ٓ كؼد فقفا ا جاز أن يؽقن
كؾ مـفؿا ثؿـا وأخر مثؿـا بال ققد ،واكظر 9لسان العرب ٓبـ مـظقر (-):9.9
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أو القرققة أو اإللؽرتوكقة الؿعاصرة فنن هذيـ الؿظفريـ داخالن تحت معـك
(إثؿان) ،ويجري طؾقفؿا وصػ (الثؿـقة) الذي هق طؾة (ربا إثؿان)-
ذلؽ أن وصػ (الثؿـقة) يف معادن الذهب والػضة كامـ فقفا بؼقة ثؼة
الـاس هبذيـ الؿعدكقـ جغرافقا وتاريخقا طرب الؼرون ،وأما الثؿـقة يف الـؼقد
الؿعاصرة فنهنا تستؿد قبقلفا واطتبارها مـ ثؼة الـاس هبا يف طرف البؾد الخاص
وقاكقكف العام ،وهبذا يتبقـ أن مصدر إثؿان أو الثؿـقة هق قبقل الـاس
مؼقاسا لؾؼقؿ يف
واطرتاففؿ ،سقاء يف معدين الذهب والػضة أو يف الـؼقد الؿتخذة
ً
كؾ طصر مـ العصقر-
ثاك ًقا :ما طؾة (ربا إثؿان)؟
العؾة وصػ معـقي ضاهر ومـضبط ومضطرد يف محؾف ودٓلتف ،ويشرتط لفا
أن تؽقن سالؿة طـ معارضة الـصقص أو مخالػة الشرع ،فالعؾة يف حؼقؼتفا طالمة
وأمارة دالة طؾك الحؽؿ الشرطل ،فقثبت الحؽؿ تب ًعا لثبقت العؾة ويـتػل باكتػائفا،
قديؿا
ٕن الحؽؿ يدور مع طؾتف وجق ًدا وطد ًما ،ولؼد استؼر جؿاهقر الػؼفاء
ً

وحدي ًثا طؾك أن العؾة يف (ربا إثؿان) هل (الثؿـقة) ،فالثؿـقة مصدر مشتؼ مـ ركـ

(الثؿـ) يف الؿعامالت ،والثؿـ ما يؽقن مؼابؾ العقـ أو الؿـػعة يف الؿعاوضات
الؿالقة ،فالثؿـقة هل طؾة إثؿان وجقهرها ،فؿا تؾبس بخاصقة (الثؿـقة) كقصػ
ضاهر مـضبط يف الؿعاوضات فنكف يحرم أخذ الزيادة طؾقف شر ًطا ،وسقاء تؿ أخذ
الزيادة لؿربر الػروق الؽؿقة يف مؼادير إثؿان الؿتؼابؾة ،أو كاكت الزيادة بسبب
فروق تتعؾؼ بالزمـ وإجؾ ،وهؽذا تؽقن (الثؿـقة) هل طؾة تحريؿ (ربا إثؿان)
يف اإلسالم ،وهل طؾة صالحة وراجحة ومـاسبة لؾحؽؿ-
ثال ًثا :ما معـك (طؾة الثؿـقة)؟ وما سر تعؾقؾ الػؼفاء بفا؟
إن الثؿـقة تعـل وجقد ققة شرائقة وققؿة معاوضقة صالحة ٕن تؽقن ثؿـًا يف
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الؿبادٓت يف أي وقت مـ إوقات ،وأن هذه الؼقة الشرائقة أو الؼقؿة مقجقدة
ومختزكة وكامـة بؼقة اطتبار العرف والؼبقل العام لفا يف الؿجتؿع ،وأهنا ققة باققة
ودائؿة يف إجؾ الطقيؾ بـاء طؾك ققة الثؼة هبا ،وسر (الثؿـقة) أن الؼقؿة الخالدة
والؿستؼرة يف إثؿان هل مـػعتفا الؿؼصقدة أصالة ،إذ لقس يف إثؿان مـػعة
ؼصدُ مـفا سقى الؼقؿة الؿستؼرة كؼقة شرائقة كامـة فقفا طرب آجال صقيؾة،
أخرى ُت َ
وهذه الؿـػعة الؿؼصقدة تختؾػ طـ الؿـافع الحقاتقة إخرى التل يؼصدها الـاس
طادة ،مثؾ الؾبس والزيـة وإكؾ والشرب والسؽـك وكحق ذلؽ مـ الؿـافع ،فلكت
تبذل مؼابؾ إطقان والؿـافع أثؿا ًكا هبدف آستػادة مـ الـػع الؿؼصقد الؿـافع
الؿؼصقدة طر ًفا مـ تؾؽ إطقان والؿـافع ،لؽـؽ ٓ تبذل مؼابؾ الحصقل طؾك
إثؿان ثؿـإ ،ن الثؿـقة لقست مـػعة تستقىف لذاهتا ،وإكؿا تؼصد الثؿـقة لؽقهنا
ققة شرائقة يف ذاهتا تعؿؾ يف مؼابؾ غقرها ،فلكت بقاسطة إثؿان تشرتي كؾ شلء
مـ إطقان والؿـافع ،ولؽـؽ يف الؿؼابؾ ٓ تشرتي كؾ شلء بقاسطة إطقان
والؿـافع ما لؿ ترجعفا إلك وسقط الثؿـقة ذه ًبا أو فضة أو كؼق ًدا ،ففذا يؽشػ لف
بقضقح طـ معـك وسبب اطتبار الػؼفاء (الثؿـقة) هل طؾة حظر (ربا إثؿان)-
راب ًعا :ما الؿظاهر الؿادية التل يتجؾك فقفا معـك (إثؿان) يف القاقع؟
إن مصطؾح (إثؿان) دال طؾك وصػ معـقي مجرد ،بقد أن وجقد
(إثؿان يف القاقع) يظفر ويتشخص يف مظفريـ ماديقـ مستؼؾقـ ومؼصقديـ،
هؿا :الذهب والػضة كؿعادن مـ جفة ،والـؼقد كقسائؾ ووحدات ققاس مـ جفة
أخرى ،وبؽؾ واحد مـ هذيـ الؿظفريـ وردت كصقص شرطقة تثبتف صراحة،
فقجب اتباع الشرع فقؿا كص طؾقف مـ الػصؾ بقـ هذيـ الؿظفريـ الؿؼصقديـ،
ومعـك ذلؽ أن كال الؿظفريـ الؿاديقـ داخؾ تحت كطاق الحظر الشرطل القارد
يف أصؾ (ربا إثؿان) ،والسبب أن طؾة (الثؿـقة) متحؼؼة يف كؾ مـفؿا ،وبقان
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الؿظفريـ الؾذيـ تتشخص فقفؿا إثؿان يف القاقع طؾك الـحق التالل9
الؿظفر إول( :الذهب والػضة) ،أي أن الذهب والػضة باطتبارهؿا معادن
وسبائؽ ومقاد خام يعتربان مـ إثؿان التل تختزن الؼقة الشرائقة بنجؿاع
إطراف زماكقا ومؽاكقا ،وسقاء ُو ِجدَ ت هذه الؿعادن الـػقسة طؾك هقئتفا التل
خؾؼفا اهلل طؾقفا (ال ِّتبر) ،أو ُأ ِ
خض َعت لتصـقع اإلكسان وتحقيؾف وتطقيعف لفا
ْ
لتصبح (سبائؽ) بجؿقع أشؽالفا وأحجامفا الؿؼصقدة ،فػل جؿقع ذلؽ يحصؾ
معـك آدخار وآكتـاز لؾؼقؿة الباققة والؼقة الشرائقة الؽامـة فقفا ٔجال صقيؾة،
فتدخؾ تحت مسؿك (إثؿان) بالضرورة ،كؿا تجري طؾقفا طؾة (الثؿـقة) التل هل
أساس حظر (ربا إثؿان) ،الذي هق إصؾ إول مـ أصقل الربا يف اإلسالم-
وإن هذا الؿظفر الذايت ُي َع َّب ُر طـف يف فـ آقتصاد الؿعاصر بؿصطؾح (مخزن
لؾؼقؿة) أو (مستقدع لؾؼقؿة) ،أي أن هذه الؿعادن الؿـصقص طؾقفا يف إحاديث
الـبقية َتخت َِز ُن الؼقؿ َة والؼق َة الشرائقة يف ذاهتا ويف أصؾ ِ
معدهنا ،بحقث تبؼك الؼقؿة
صالحة لؾتػعقؾ وآستخدام يف مقدان الؿبادٓت الؿالقة وأداء الحؼقق ،حتك ولق
يف إجؾ الطقيؾ-
واطؾؿ أن هذه الؼقة الشرائقة لؾذهب والػضة مصدرها اطرتاف الـاس
وقبقلفؿ وثؼتفؿ ببؼائفا واستدامتفا رغؿ اختالف الؿؽان وتعاقب إزمان ،وسر
تعظقؿ هذيـ الؿعدكقـ الخالديـ أن اهلل قد جعؾ حبفؿا والؿقؾ إلقفؿا فطرة
مغروسة يف قؾقب الـاس كافة ،كؿا قال اهلل تعالك﴿ 9ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺﴾( ،)1ففذا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1آل طؿران -14 9
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الحب الػطري والؿقؾ ِ
الخؾؼل هق مصدر ثؼة الـاس بالؼقة الشرائقة الؽامـة يف
الذهب والػضة ،ولذلؽ يحرص الـاس طؾك جؿعفا وحقازهتا وادخارها واكتـازها
ٔجال صقيؾة ،وذلؽ يعرب طـ أحد أبرز مظاهر إدارة الؿخاصر الؿالقة لألفراد
ولؾدول مـذ الؼدم وحتك وقتـا الؿعاصر(-)1
الؿظفر الثاين( :الـؼقد) ،وهل وحدة ققاس الؼقؿ يف كؾ زمان ومؽان،
فالـؼقد معايقر ومؼايقس ضابطة لؼقؿ الؿـافع الؽامـة يف مختؾػ إطقان والؿـافع
(السؾع والخدمات) ،فالـؼقد والعؿالت طؾك اختالف أكقاطفا وققؿفا وأسؿائفا
ومستقيات فئاهتا تعترب مـ قبقؾ (إثؿان) يف القاقع ،أي أن إثؿان هـا تظفر
ومؼقاسا
الـاس وسقؾ ًة لتبادل إشقاء
وتتجؾك بصقرة طؿالت كؼدية يتخذها
ُ
ً
لؿعرفة ققؿ الؿـافع وضبط الحؼقق التل ُتطؾب يف آقتصاد ،وهذا الؿعـك ُيع َّب ُر طـف
اقتصاديا بؿصطؾح (مؼقاس أو معقار لؾؼقؿة) أو هق (وسقط يف الؿبادٓت) ،أو ما
ً
تسفقال لؾػفؿ يف طصركا بلكف (مِ ْس َط َر ُة الـؼد) ،بؿعـك أن الـؼد بؿـزلة
كطؾؼ طؾقف
الؿسطرة الضابطة التل َي ِ
العرف يف ضبط وتؼقيؿ ققؿ إطقان والؿـافع
رج ُع إلقفا
ُ
والحؼقق يف آقتصاد-
ومعؾقم أن العربة يف الـؼقد إكؿا تؽؿـ يف قبقل الـاس واطرتاففؿ بؿا يف الـؼد
العرف طؾك الـؼد ،وهق ما يعرب طـف بالؼبقل العام ،وذلؽ
مـ ثؼة طامة يسبغفا
ُ
بغض الـظر طـ صبقعة مادة تؾؽ الـؼقد ،فؼد تؽقن الـؼقد مصـقطة مـ أصؾ معدن
الذهب أو الػضة ،مثؾ 9الديـار الذهبل والدرهؿ الػضل يف طصر الـبقة ،وقد تصـع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1لؼد كان أحد أبرز إهداف الخػقة إلكشاء صـدوق الـؼد الدولل يف الؼرن الؿاضل مفؿة جؾب
خصقصا داخؾ القٓيات
الذهب وجؿعف مـ مختؾػ دول العالؿ واكتـازه يف مخازكف الؿعدة لف
ً
الؿتحدة إمريؽقة ،وذلؽ كلحد تدابقر إدارة الؿخاصر الؿالقة وآقتصادية لؾدولة ،وقد كجح
الصـدوق يف تحؼقؼ ذلؽ ،حقث بات يحقز ما يؼدر بـسبة (الثؾث) مـ ذهب العالؿ-
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الـؼقد مـ معادن الـحاس أو الحديد أو الخشب أو الحجارة أو العظؿ أو الجؾقد،
وقد تصـع الـؼقد مـ مادة القرق وإلقاف كؿا يف الـؼقد القرققة يف الؼرن الؿاضل،
وقد تؽقن الـؼقد طبارة طـ قققد وأرصدة إلؽرتوكقة تعرف باسؿ (الـؼقد
اإللؽرتوكقة) كؿا يف طصركا الراهـ ،ومفؿا كان مصدر وشؽؾ واسؿ (الـؼقد) فنهنا
تبؼك الؿظفر الرئقس الثاين مـ مظاهر إثؿان يف القاقع-
واطؾؿ أن الذهب والػضة كاكت تتخذ وتستعؿؾ يف طصر الـبقة باستعؿالقـ
مؼقاسا
ومؽ َتـَ ًزا لؾؼقؿة فؼط ،ولقس
ً
وطؾك هقئتقـ ،أولفؿا :اتخاذ الذهب مخز ًكا ُ
لؾؼقؿة كـؼقد ،وهذا آستعؿال يؾؼب يف اصطالح الشرع باسؿ (الذهب والػضة)
ومعقارا لؾؼقؿة يف
مؼقاسا
مباشرة ،بقـؿا الفدف الثاين هق :اتخاذ الذهب والػضة
ً
ً
آقتصاد ،ففذا آستعؿال الؿعقـ كان يؾؼب بؾؼب آخر دال طؾقف ويختص بف ،كؿا
يؾؼب يف اصطالح الشرع باسؿ هق مصطؾح (الديـار) و (الدرهؿ) ،وذلؽ لؾدٓلة
طؾك معـك (الـؼدية) الزائد فقفؿا طؾك مطؾؼ (الذهب والػضة) كؿعادن كػقسة
مجردة ،وهبذا يتبقـ أن (الذهب والػضة) باطتبارها معادن كاكت مقجقدة
ومستعؿؾة ورائجة يف طصر الـبقة ،حقث يتخذها الـاس لؽقهنا (مخز ًكا لؾؼقؿة)
أصالة ،كؿا أن الـاس كاكقا يتعامؾقن بقسائؾ (الديـار والدرهؿ) التل كاكت
مؼقاسا لؾؼقؿة) إلك
مقجقدة ورائجة ً
أيضا ،ولؽـ كان الـاس يتخذوهنا لؽقهنا ( ً
أيضا ،فؽاكت كؼقد الـاس يقمئذ (ديـار) مصـقع مـ
جاكب كقهنا (مخز ًكا لؾؼقؿة) ً
معدن (الذهب) ،أو (درهؿ) مصـقع مـ معدن (الػضة) ،وٓ تعارض كؿا ترى بقـ
القجقديـ وآستعؿالقـ وما يختص هبؿا مـ مصطؾحات وألؼاب تؿقز بقـفؿا يف
طرف الؿجتؿع الـبقي-
وهذا هق السر يف أن الـصقص الشرطقة مـ الؼرآن والسـة قد فرقت بقـ
هذيـ الؿصطؾحقـ بقضقح تام ،فقجدكا أيات الؽريؿة وإحاديث الـبقية
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تصرح قصدً ا بؿصطؾح (الذهب والػضة) ،كؿا يف ققل اهلل تعالك﴿ 9ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ﴾( ،)1ويف ققلف تعالك﴿ 9ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ﴾(،)2
فقصػ الػعؾ باتخاذها بالؽـز ،كؿا وصػ الثروة مـ الذهب والػضة بلهنا
(قـاصقر مؼـطرة) تـبقفا طؾك معـك آدخار وآكتـاز لفا ً
آجآ صقيؾة ،ومثؾف ما جاء
الذ َه ِ
ب بِ َّ
يف السـة الـبقية بؼقلفَّ « 9
ب َوا ْل ِػ َّض ُة بِا ْل ِػ َّض ِةً ،
مثال بِ ِؿ ْثؾٍَ ،س َقا ًء بِ َس َق ٍاء،
الذ َه ُ
َيدً ا بِ َقد»( ،)3فصرح بؿعدين الذهب والػضة مطؾؼقـ-
بقـؿا يف الؿؼابؾ كجد آيات وأحاديث أخرى تعرب بؿصطؾح (الديـار
والدرهؿ) ٓطتبار خصقص معـك (الـؼدية) فقفا ،وذلؽ يف مثؾ ققلف تعالك
﴿ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﴾( ،)4ومثؾ ققلف

تعالك﴿ 9ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ﴾( ،)5ومثؾف ما جاء يف الحديث
الـبقي« 9الديـار بالديـار ٓ فضؾ بقـفؿا ،والدرهؿ بالدرهؿ ٓ فضؾ بقـفؿا»(،)6
بؾ جاء يف رواية مسؾؿ «ٓ تبقعقا الديـار بالديـاريـ»( ،)7ويف رواية ٕبل سعقد
طـد البخاري بؾػظ« 9وٓ درهؿقـ بدرهؿ»( ،)8ففذه الـصقص كؿا تراها وافرة
ومصرحة بخصقص كؼدي الديـار والدرهؿ باطتبارها مسؽقكات كؼدية معتربة يف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1التقبة -34 9
( )2آل طؿران -14 9
( )3رواه مسؾؿ  7877.9برقؿ =>; 7طـ طبادة بـ الصامت -
( )4آل طؿران-75 9
( )5يقسػ -20 9
( )6رواه مسؾؿ  ،7878.9برقؿ >>;-7
( )7رواه مسؾؿ  ،1209/3برقؿ  ،2967كتاب الؿساقاة-
( )8رواه البخاري برقؿ  ،1938كتاب البققع-

د /رياض منصور اخلليفي

141

طؾؿا بلن (الديـار) كان كؼدً ا مسؽق ًكا مـ معدن الذهب،
طرف الؿجتؿع الـبقيً ،
وكان تصـقعف يتؿ يف بالد الروم ،بقـؿا كؼقد الدراهؿ كاكت ُتصـَع و ُت َس ُّؽ مـ معدن

الػضة ،ومصدرها بالد فارس ،ولؿ يؿـع ذلؽ الـبل ﷺ أن يؼر هبؿا كؼق ًدا
لؾؿجتؿع الـبقي ،وأن يتعامؾ هبؿا ،ولؽـ بشرط أن يخضعفؿا لؼقاطد الربا
وققاطد الزكاة ،وغقرهؿا مـ الضقابط الشرطقة يف الشريعة اإلسالمقة-
وٓ ريب أن هذا التعدد الؾػظل يف إحاديث مؼصقد بف التـصقص
والتـبقف صراحة طؾك الػرق بقـ مظفري (الذهب والػضة) كؿعادن وسبائؽ
تختزن الؼقؿة ٔجال صقيؾة ،و(الـؼدية) كعؿالت كؼدية تؼاس هبا الؼقؿة ،سقاء
اتخذها العرف مـ أصؾ معادن الذهب والػضة أو مـ أي مادة أخرى غقرهؿا،
والـتقجة أكف مـ غقر الصقاب ما يتقهؿف البعض مـ أن مظفر الـؼدية إكؿا يستدل
ققاس ا طؾك الذهب والػضة ،كال ،وإكؿا الـؼدية أصؾ مـصقص يف الشرع
طؾقف ً
ً
استؼالٓ بذاتف تحت مصطؾح (الديـار والدرهؿ) ،إضافة إلك كص الشرع طؾك
مصطؾح (الذهب والػضة) ،وٓ شؽ أن ققة آستدٓل مـ ذات الـص مباشرة
خقر وأولك باإلطؿال مـ الركقن إلك إطؿال الؼقاس واإللحاق بلصؾ آخر،
وهذا معـك بديع يف فؼف إثؿان وطؾتفا وأن الشرع قد كص طؾك مظفريفا يف
القاقع صراحة-
والدلقؾ طؾك أن كال الؿظفريـ مؼصقد شر ًطا الؼاطدة إصقلقة الؼاضقة
بلن ( إطؿال الؽالم أولك مـ إهؿالف)( ،)1أي أن دٓٓت ألػاظ القحل يجب
العؿؾ هبا طؾك أوسع كطاق مؿؽـ ،وأن إكزالفا طؾك مـازلفا يف القاقع مؼدم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أيضا يف كتابـا
( )1اكظر مقسقطة الؼقاطد الػؼفقة ،د -محؿد صدقل البقركق ( ،)87?.8واكظرها ً
(التجديد يف الؼقاطد الػؼفقة والؿعامالت الؿالقة) (صبع سـة  .8080مؽتبة الذهبل.دولة
الؽقيت)-
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شر ًطا طؾك مجرد تلويؾفا وصرففا وتعطقؾ دٓلتفا ،فنن خطاب الشرع الحؽقؿ
حؽؿا جديدً ا مؼصق ًدا ،وأما قصد
ٓ لغق فقف ،وإصؾ إفادتف لؿعـك جديد يبـل
ً
التقكقد أو التؼققد ففذا خالف إصؾ يف ألػاظ الشرع وحؽؿة التشريع ،وهذا
مـ أمارات اإلطجاز واإلحاصة يف ألػاظ القحل الشريػ لحاجات الـاس
وتطبقؼاهتؿ يف كؾ زمان ومؽان-
واطؾؿ أن طرف الـاس قد اختؾػ يف إطصار الؿتلخرة ،فؼد أبطؾ الـاس
وضقػة الـؼدية كؿؼقاس لؾؼقؿة يف الذهب والػضة ،حل لؿ يعد الـاس يستعؿؾقن
الذهب والػضة كعؿالت كؼدية ووحدات ققاس يف آقتصاد ،يف حقـ بؼقت
القضقػة الثاكقة يؼرها الـاس وٓ زالقا يصطؾحقن طؾقفا ،وهل وضقػة (مخزن
لؾؼقؿة) ،فاكؼطع الديـار والدرهؿ يف طصركا لؽـ بؼل الذهب والػضة رائجقـ فقف،
أيضا يف الؿؼابؾ أن الـاس قد اصطؾحقا يف طصركا طؾك إضافة مظفر
واطؾؿ ً
(الـؼدية) إلك وسائؾ ومقاد ذات صبقعة أخرى مختؾػة طـ الذهب والػضة ،مثؾ9
صـاطة الـؼقد مـ مادة القرق ،أو مـ الرقؿقات اإللؽرتوكقة ،فصارت الـؼقد
الؿعاصرة تـطقي طؾك القضقػتقـ م ًعا (مؼقاس لؾؼقؿة) و (مخزن لؾؼقؿة) ،كؿا جاء
الؼاكقن العام ُم َصدِّ ًقا ٓصطالح الـاس وطرففؿ الخاص بشلن طؿؾتفؿ الـؼدية،
فالـاس تدخر الـؼقد وتؽتـز العؿالت ٔجال صقيؾة كلحد تدابقر إدارة الؿخاصر
الؿالقة ،وهذا يعؿ مالقات إفراد ومقزاكقات الشركات والؿقازيـ التجارية لؾدول،
ً
ودوٓ – يحرصقن كؾفؿ
بدلقؾ أكؽ ترى الـاس – أفرا ًدا وشركات ومجتؿعات
طؾك السعل يف جؿعفا واكتـازها والؿحافظة طؾقفا-
والخالصة :إن معادن الذهب والػضة تؿثؾ الؿظفر إول لألثؿان يف
القاقع ،بقـؿا الـؼقد تؿثؾ الؿظفر الثاين لفا ،وإن هذيـ الؿظفريـ يشرتكان يف كػس
العؾة التل هل (الثؿـقة) الؽامـة والباققة فقفؿا طرب آجال صقيؾة ،وبالتالل تجري
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طؾقفؿا أحؽام الربا تب ًعا ٕصؾ (ربا إثؿان) يف اإلسالم ،إٓ أن الـؼقد الؿعاصرة
قد َس َؾ َبت مظفر (الـؼدية) مـ الذهب والػضة طؾك ما كان طؾقف الحال سابؼا،
فلصبحت الـؼقد الؿعاصرة لقست مـ معدين الذهب والػضة ً
أصال ،ثؿ إن الـؼقد
الؿعاصرة تـطقي طؾك القضقػتقـ معا 9مؼقاس لؾؼقؿة ومخزن لؾؼقؿة يف آن واحد،
يف حقـ أن معادن الذهب والػضة بؼقت تحتػظ بالقضقػة إولك (مخزن لؾؼقؿة)
فؼط ،بقـؿا زالت طـفا القضقػة الثاكقة (مؼقاس لؾؼقؿة) بؼقة تغقر طرف الـاس
وتبدل اصطالحفؿ يف زماكـا الؿعاصر-
خامسا :ما دلقؾ إثبات (طؾة الثؿـقة) بؿظفريفا الؿذكقريـ؟
ً
لؼد قدمـا أن العؾة يف حظر (ربا إثؿان) طـد جؿاهقر الػؼفاء هل (الثؿـقة)،
وهذا يشؿؾ الثؿـقة بالؼقة كؿا يف الذهب والػضة أو بالػعؾ يف القاقع كؿا يف الـؼقد
والعؿالت الؿختؾػة مفؿا كان اسؿفا وبؾدها وصبقعة مادهتا ،قال الؿاوردي( 9فلما
طؾة الربا يف الذهب والػضة فؿذهب الشافعل أهنا جـس إثؿان غالبا ،وقال بعض
أصحابـا 9ققؿ الؿتؾػات غالبا ،ومـ أصحابـا مـ جؿعفؿا ،وكؾ ذلؽ قريب)(،)1
وهق طقـ ما قرركاه مـ الػرق بقـ الؿظفريـ الؿؼصقديـ شر ًطا يف القاقع ،ودلقؾ
ذلؽ ققل الػؼفاء (ققؿ الؿتؾػات) ،أي يف حال ثبقت التعقيض طؾك مـ أتؾػ مال
غقره بغقر حؼ ،ففق دال بالؼطع طؾك أن الؿراد بالؼقؿة هـا مظفر (الـؼدية) ،ولقس
الؿؼصقد قط ًعا إرادة ذوات معدين الذهب والػضة كؼقة شرائقة-
وإن الؼقل بلن طؾة الذهب والػضة هل (وصػ الثؿـقة) طؾك إصالقفا
وشؿقلفا هق ققل محؿد بـ الحسـ مـ الحـػقة ،ورواية طـ اإلمام أحؿد ،وهق
ققل لؾؿالؽقة ،واختقار شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة وابـ الؼقؿ وطدد كبقر مـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1الحاوي الؽبقر (;-)?7.
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الؿحؼؼقـ ،وبف قال يحقك بـ سعقد وربقعة الرأي والؾقث بـ سعد والزهري يف ققل
ثان طـف(-)1
والدلقؾ طؾك إثبات (طؾة الثؿـقة) بؿظفريفا الؿؼصقديـ يف القاقع (الذهب
وواضحا يف ألػاظ إحاديث الـبقية الشريػة،
صريحا
والػضة) و (الـؼقد) تجده
ً
ً
أما الؿظفر إول وهق (الذهب والػضة) باطتبارها معادن مؼصقدة لؾؼقة الشرائقة
صريحا يف لػظ
الؿخت ََزكة والخالدة فقفا فنكـا كجد الـص طؾك هذا الؿظفر الثؿـل
ً
الذ َه ِ
ب بِ َّ
حديث طبادة بـ الصامت  مرفقطاَّ « 9
بَ ،وا ْل ِػ َّض ُة بِا ْل ِػ َّض ِةً ،---
مثال
الذ َه ُ
بِ ِؿ ْثؾٍَ ،س َقا ًء بِ َس َق ٍاءَ ،يدً ا بِ َق ٍدَ ،فنِ َذا ْ
ػ ِش ْئتُؿ ،إِ َذا
َافَ ،فبِق ُعقا َك ْق َ
اخ َت َؾ َػ ْت َه ِذ ِه ْإَ ْصـ ُ
ك َ
َان َيدً ا بِ َق ٍد»( ،)2فالحديث ذكر بالـص الصريح الؿظفر إول لألثؿان يف القاقع،
وهق ذات (الذهب والػضة) ،فذكر هذيـ الؿعدكقـ الخالديـ ٓ باطتبارهؿا
(كؼقدا) وإكؿا باطتبارهؿا معادن تؽتـز الؼقؿة والؼقة الشرائقة يف إجؾ الطقيؾ-
وأما الؿظفر الثاين لألثؿان ففق (الـؼقد) ،أي ما يتخذه الـاس مـ وحدات ققاس
وطؿالت ققاسقة ومسؽقكات كؼدية ضابطة لؿؼادير الؿـافع الؿتبادلة بقـفؿ يف
ومعقارا ضاب ًطا لؾؿبادٓت
مؼقاسا لؾؼقؿة
ؼصدُ لؽقهنا
مجتؿعفؿ ،ففذه الـؼقد إكؿا ُت َ
ً
ً
صريحا يف
والحؼقق يف الؿجتؿع ،وإن بقان هذا الؿظفر الثاين مـ مظاهر إثؿان تجده
ً
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اكظر 9شرح زاد الؿستؼـع لؾخؾقؾ  -:>>.8واكظر الؿدوكة،)787 ،88.:( ،)9?<.9( 9
الؿصـػ لعبدالرزاق ،)8<=.=( 9طارضة إحقذي 9-)90?.;( 9الؿدوكة،)9?; ،9?:.9( 9
( ،)80.:الجامع ٕحؽام الؼرآن ،)9;7.9( 9حاشقة العدوي طؾك الخرشل ،);<.;( 9حاشقة
الخرشل طؾك خؾقؾ ،);<.;( 9حاشقة الصاوي طؾك الشرح الصغقر ،)=8.9( 9حاشقة العدوي
طؾك شرح كػاية الطالب الرباين -)7:8.8( 9بدائع الصـائع -);?.<( 9الؿغـل،);< , ;:.<( 9
الػروع ،)7:>.:( 9شرح الزركشل ،):87 , :7:.9( 9ذيؾ صبؼات الحـابؾة،)78=.8( 9
اإلكصاف ،)78.;( 9الؿبدع -)790.:( 9إطالم الؿققعقـ-)79=.8( 9
( )2رواه مسؾؿ  7877.9برقؿ =>; 7طـ طبادة بـ الصامت -
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لػظ حديث أبل هريرة  مرفقطا ،ولػظف« 9الديـار بالديـار ٓ فضؾ بقـفؿا ،والدرهؿ
بالدرهؿ ٓ فضؾ بقـفؿا»( ،)1ووجف الدٓلة :أن الحديث قد كص طؾك لػظ آخر صريح
هق (الديـار والدرهؿ) ،وأطرض قصدً ا طـ لػظ (الذهب والػضة) ،وٓ ريب إن هذا
الؾػظ الؿغاير دال طؾك معـك آخر مغاير لؿطؾؼ (الذهب والػضة) ،ولقس ذلؽ إٓ
التـبقف طؾك أن صبقعة (الـؼقد) باطتبارها الؿظفر الثاين لألثؿان تختؾػ مـ حقث
خصائصفا ووضائػفا الذاتقة يف القاقع طـ مطؾؼ (الذهب والػضة) ،وما جاءت بف
إحاديث الشريػة مـ التػريؼ بقـ مظفري إثؿان يف كؾ زمان ومؽان هق الؿطابؼ
لؿؼتضك العؼؾ والقاقع ومسؾؿات فـ آقتصاد الحديث-
فنذا طؾؿ اكػؽاك مظفر (الذهب والػضة) كؿعادن طـ مظفر (الـؼقد)
كقسائؾ ققاس وتؼقيؿ يف كؾ مجتؿع ،فنكف يؿؽــا حقـئذ أن كتصقر بسفقلة اجتؿاع
الؿظفريـ واتحاد القضقػتقـ م ًعا يف هقئة ثؿـقة واحدة هل وحدة (الديـار الذهبل)
أو وحدة (الدرهؿ الػضل) ،فاجتؿاع الؿظفريـ يستؾزم بالضرورة جريان طؾة
الربا فقفا وهل الثؿـقة ،وبالتالل فنن أحؽام الربا تتبع العؾة حقـئذ-
سادسا :ما إحؽام الشرطقة الؽؾقة ٕصؾ (ربا إثؿان)؟
ً
إن ما جاء بف الشرع الحؽقؿ يف (ربا إثؿان) إكؿا يدور طؾك حؽؿقـ
شرطققـ رئقسقـ9
الحؽؿ إول :حالة اتحاد الجـس ،كلن تبقع سبقؽة الذهب بؿثؾفا مـ جـسفا ،أو
تبقع سبقؽة الػضة بؿثؾفا مـ جـسفا ،ومثؾ ذلؽ أن تبقع الديـار مؼابؾ الديـار مـ كػس
جـسف فنن الشرع يف هذه الحالة يػرض شرصقـ رئقسقـ هؿا 9التؿاثؾ الؽؿل والتؼابض
الػقري ،وبالتالل ٓ يجقز التػاضؾ يف الؽؿقات بقـ الذهب مؼابؾ الذهب مـ كػس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ))1صحقح مسؾؿ  ،7878 .9برقؿ >>;-7
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جـسف ،أو الػضة مؼابؾ الػضة مـ جـسف ،كؿا ٓ يجقز دخقل الزمـ واشرتاط التلجقؾ
يف هذه البققع مـ باب أولك ،ومثؾ ذلؽ تؿا ًما يؼال يف بققع الـؼد بالـؼد مـ جـسف طؾك
أساس (وصػ الـؼدية) ،ففـا اتحد جـس العؿؾة الـؼدية فقشرتط لفا التؿاثؾ الؽؿل
« ً
مثال بؿثؾ» مع التؼابض الػقري «يدً ا بقد»-
الحؽؿ الثاين :حالة اختالف الجـس ،كلن تبقع سبقؽة الذهب بسبقؽة تؼابؾفا مـ
الػضة ،أو أن تبقع الديـار بالدرهؿ ،فنن الشرع الحـقػ يشرتط لصحة هذا البقع وجقب
التؼابض الػقري «يدً ا بقد» ،فال يجقز اشرتاط التلجقؾ يف العؼد ودخقل الزمـ وسقطا يف
تـػقذ الصػؼة ،ولؽـ يف الؿؼابؾ أجاز الشرع يف هذه الحالة اختالف الؽؿقات الؿتؼابؾة
(التػاضؾ) ،والسبب أن إطقان كػسفا مختؾػة الجـس والؿاهقة يف أصؾفا ،وهذا
الؿؾؼب يف الػؼف اإلسالمل (طؼد الصرف) أو (طؼد الؿصارفة) ،وفقف ورد الحديث «فنذا
اختؾػت إصـاف فبقعقا كقػ شئتؿ إذا كان يدً ا بقد»-
ساب ًعا :ما الؿؼاصد الشرطقة مـ حظر (ربا إثؿان)؟
لؼد أحاط اإلسالم بققع (إثؿان) بؼققد صارمة وشروط مشددة ،مثؾ 9مـع
التػاضؾ واشرتاط التؿاثؾ الؽؿل ،ومثؾ 9مـع التلجقؾ واشرتاط التؼابض الػقري،
فنن ققؾ :ما الحؽؿة الؿؼصقدة التل قصدها الشرع مـ التضققؼ طؾك تؾؽ البققع،
سقاء طـد اتحاد الجـس أو طـد اختالفف؟ فالجقاب :إن الشرع الحؽقؿ أراد ,
قصدً ا وطؿدً ا  ,مـع ققام سقق مضاربل طؾك إثؿان بذواهتا ،فنن إثؿان إكؿا
خؾؼفا اهلل وسقؾة مـ أجؾ تسفقؾ الؿبادٓت وتـظقؿ التعامالت ،ففل إما أن تؽقن
مخز ًكا ومستقد ًطا لؾؼقؿة كؿعادن الذهب والػضة ،بحقث يدخرها الـاس
لؿصؾحتفؿ ولحاجتفؿ إلقفا كؼقؿة تبؼك صالحة لالستعؿال يف إجؾ الطقيؾ،
مؼقاسا ضاب ًطا لؼقؿ السؾع والؿـافع الؿتبادلة يف آقتصاد،
وإما أن تؽقن إثؿان
ً
وهق الؿسؿك كؼق ًدا أو طؿالت كؼدية-
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فإثؿان وسائط مجردة لؾؼقؿ تؼصد ٓختزان الطاقة الؿالقة والؼقة الشرائقة
فقفا لؾؿستؼبؾ ،أو هل وحدات ققاس لضبط ققؿ الؿبادٓت ،وٓ مـافع فقفا باطتبار
ذاهتا إٓ ذلؽ ،وذلؽ طؾك خالف الؿـافع الؿؼصقدة مـ العؼار أو السقارة أو
الفاتػ أو الؽتاب وكحقها ،فنهنا أطقان تـتج مـافع ومصالح يؼصدها اإلكسان
لذواهتا آستعؿالقة غقر الثؿـقة (الؼقؿة) ،وأما إثؿان فنهنا وسائط ٓ تـتج كػ ًعا يف
مـحصرا يف الؼقؿة التل تختزن وتستؼر فقفا بؼقة العرف
ذواهتا ،بؾ كػعفا يظفر
ً
واصطالح الـاس ،فنذا حصؾ الت ََّر ُّب ُح مـ ذوات إثؿان بلن تحقلت مـ وسقؾة
ؼصد لذواهتا فؼد اكتؽست فطرة إثؿان التل خؾؼفا اهلل
ؼصد لغقرها إلك غاية ُت َ
ُت َ

وفؼ كظام وتؼدير وحؽؿة ،فقـتج طـ اختالل هذا التـظقؿ اإللفل مـ الؿػاسد
والشرور وإضرار ما ٓ يـحصر طؾك آقتصاد والؿجتؿع-
والؿؼصقد أن إثؿان إذا تحقلت إلك محؾ يؼصد لذاتف مـ أجؾ تقلقد
الربح مـ ذواهتا وأطقاهنا مضافة إلك الزمـ أو إلك تػاضؾ الؽؿقات مـ الجـس
القاحد فنن ذلؽ يعـل بالضرورة اإلخالل بقضقػة إثؿان يف بعث الروح يف حركة
إمقال وضبط مبادٓهتا يف آقتصاد ،وهذا يعـل خسارة إثر آقتصادي
اإليجابل لؾحركة الـافعة لألمقال يف الؿجتؿع ،حقث يتقلد الربح مـ آلتزام أو
مـ الزمـ الؿجرديـ دون أن يصاحب ذلؽ إحداث حركة فعؾقة يف مقدان السؾع
والخدمات الحؼقؼقة يف آقتصاد ،والؿؼصقد أن هذا السؾقك آقتصادي الضار ٓ
بد وأن يـعؽس سؾ ًبا طؾك معدٓت الـاتج الؿحؾلٕ ،ن الربح الذي كان مـ
الؿػرتض أن يتحؼؼ مـ حدوث الحركة الحؼقؼقة الـافعة يف جسد آقتصاد قد
وجد لف صري ًؼا آخر لؾحصقل والتحؼؼ ،ولؽـ طـ صريؼ حركة سؾبقة وضارة طؾك
مستقى آقتصاد الؽؾل لؾؿجتؿع ،حقث يتقلد الربح مـ أساس غقر حؼقؼل كافع
يف آقتصاد ،وهذا مـ شلكف أن يمدي إلك تراجع اإلكتاج الحؼقؼل ،مع حؾقل
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مظاهر سؾبقة أخرى مثؾ ارتػاع معدٓت التضخؿ كـتقجة مـطؼقة لـؼصان كؿقة
السؾع والخدمات يف آقتصاد ،إضافة إلك زيادة معدٓت البطالة كضرورة حؿتقة
لرتاجع قطاع التشغقؾ الحؼقؼل ،ولتـاقص ُف َرص العؿؾ واإلكتاج الحؼقؼل يف
آقتصاد ،وهذا ممذن بخراب آقتصاد كؾف وفساد طؿؾتف الـؼدية ،إلك جاكب
جؿؾة أضرار ومػاسد اقتصادية واجتؿاطقة وسقاسقة كربى ٓ تؽاد تـحصر-
قال ابـ الؼقؿِ ( 9
وس ّر الؿسللة أهنؿ ُمـعقا مـ التجارة يف إثؿان  ,الذهب والػضة
()1
يػصؾ ما أجؿؾف بؼقلف9
 ,بجـسفا؛ ٕن ذلؽ يػسد طؾقفؿ مؼصقد إثؿان)  ،ثؿ راح ِّ
(الصحقح ،بؾ الصقاب أن العؾة يف تحريؿ الربا يف الذهب والػضة هل الثؿـقة ،فنن
الدراهؿ والدكاكقر أثؿان الؿبقعات ،والثؿـ هق الؿعقار الذي يعرف بف تؼقيؿ إمقال،
فقجب أن يؽقن محدو ًدا مضبق ًصا ٓ يرتػع وٓ يـخػض ،إذ لق كان الثؿـ يرتػع
ويـخػض كالسؾع لؿ يؽـ لـا ثؿـ كعترب بف الؿبقعات؛ بؾ الجؿقع سؾع ،وحاجة الـاس
إلك ثؿـ يعتربون بف الؿبقعات حاجة ضرورية طامة ،وذلؽ ٓ يعرف إٓ بسعر تعرف بف
الؼقؿة ،وذلؽ ٓ يؽقن إٓ بثؿـ تؼقم بف إشقاء ،ويستؿر طؾك حالة واحدة ،وٓ يؼقم
هق بغقره ،إذ يصقر سؾعة يرتػع ويـخػض ،فتػسد معامالت الـاس ،ويؼع الخؾػ ويشتد
الضرر ،---فإثؿان ٓ تؼصد بلطقاهنا ،بؾ يؼصد التقصؾ هبا إلك السؾع ،فنذا صارت يف
أكػسفا سؾ ًعا تؼصد ٕطقاهنا فسد أمر الـاس)(-)2
وأما سر إباحة اإلسالم (طؼد الصرف يف إثؿان) بشرط الػقرية والتؼابض
فنن إجـاس الؿختؾػة مـ العؿالت الـؼدية تعرب طـ وحدات ققاس تابعة
ٓقتصادات مختؾػة تؿا ًما ،فالـؼقد وحدات ققاس داخؾ مجتؿعاهتا التل أصدرهتا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1إطالم الؿققعقـ ٓبـ الؼقؿ (-)7;?.8
( )2الؿصدر السابؼ-
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و َقبِ َؾتْفا واتخذهتا معايقر لؾؿبادٓت ،فنذا خرجت العؿالت طـ اقتصادها إلك
السقق إجـبل فؼد تحقلت إلك سؾع متؼابؾة تستؿد ققهتا ومـافعفا التبادلقة مـ
ققة اقتصاداهتا الخاصة هبا والتل أصدرهتا واطتربهتا طؿؾة تختص هبا ،فحصؾ
آفرتاق الؿؽاين بقـ البقئات آقتصادية فاختؾػت ققهتا الشرائقة بسبب اختالف
بقئتفا آقتصادية ،ولذلؽ أجاز الشرع الحؽقؿ مبادلتفا مـ أجؾ تؿؽقـ التجار مـ
تداول البضائع بقـ الدول ودطؿ طؿؾقات التجارة الدولقة بال حرج شرطل-
الشرع تقلقدَ الربح يف (طؼد الصرف) مـ مصدر
لؽـ يف الؿؼابؾ فؼد مـع
ُ
الزمـ الؿجرد (إجؾ) ذاتف ،فنن الزمـ يف ذاتف لقس محال لؾرتبح ،والحؽؿة مـ
الؿـع الشرطل أن دخقل الزمـ طؾك بققع الصرف يعـل تقلقد الربح مـ طؿؾقات
مالقة ٓ تحدث التداول والرواج الحؼقؼققـ لؾسؾع والخدمات يف القاقع ،فؽان
ذلؽ مـ قبقؾ الرتبح الضار والؿذمقم باطتبار مآٓتف وكتائجف آقتصادية الؽؾقة،
وهذا هق طقـ الفدف الذي مـ أجؾف حرم اإلسالم الربا بعؿقمف يف آقتصاد ،فنن
كؾ طؿؾقة تربح جزئل مـ الزمـ الؿجرد يؼابؾفا بالضرورة تعطقؾ كػع كؾل طـ
آقتصاد والؿجتؿع-
واطؾؿ أن شرط إباحة العؼقد يف اإلسالم أن يجتؿع فقفا الـػعان م ًعا فقـتػل
طـفا ضرران ،أولفؿا :الجزئل طؾك مستقى أصراف العؼد بصػة خاصة ،والثاين:
الؽؾل طؾك مستقى آقتصاد والؿجتؿع بصػة طامة ،فؿـ أجؾ دفع تؾؽ الؿػاسد
وإضرار وسد الطرق الؿقصؾة إلقفا فؼد أمركا الشرع الحؽقؿ بلن كؾتزم فطرة
إثؿان وذلؽ بلن كتخذها وسائط لؾؿبادٓت وادخار الؼقؿ ،فال يجقز يف الشرع
أيضا مـ
ؼصد تقلقد الربح مـفا باطتبار ذواهتا ،كؿا مـعـا
الشرع ً
ُ
أن كتخذها سؾ ًعا ُي َ
اتخاذ الزمـ الؿجرد أو آلتزام الؿجرد محال لتقلقد إرباح ،فقحصؾ مـ جراء
هذا السؾقك آقتصادي مـ الؿػاسد وإضرار ما ٓ يـحصر ،وهذا مـ أخص
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أسرار اإلطجاز آقتصادي يف تشريعات حظر الربا يف اإلسالم-
ثامـًا :ما إمثؾة الؿعاصرة ٕصؾ (ربا إثؿان)؟
 ,7بقع سبائؽ الذهب بالذهب أو الػضة بالػضة يف طصركا ،فنكف يشرتط
لفذا العؼد شرصان 9التؿاثؾ الؽؿل يف الؿؼادير والتؼابض الػقري يف مجؾس العؼد
إذا كان الجـس متحدً ا يف الؿعاوضة-
 ,8وبؿثؾ الحؽؿ السابؼ يؼال يف العؿؾة الـؼدية إذا بقعت بجـسفا مـ كػس
العؿؾة ،فنكف يشرتط لفا شرصان هؿا 9وجقب التؿاثؾ الؽؿل بال زيادة مع وجقب
التؼابض الػقري بال تلجقؾ-
 ,9بقع سبقؽة ذهب مؼابؾ سبقؽة فضة ،فقجقز يف هذا العؼد التػاضؾ وطدم
التساوي الؽؿل ضرورة اختالف الجـسقـ ،لؽـ يحرم التلجقؾ ودخقل الزمـ
وسق ًطا يف العؼد ،وهذا هق طؼد الصرف يف معادن الذهب و الػضة وف ًؼا لؿؼررات
الػؼف اإلسالمل-
 ,:وبؿثؾ الحؽؿ السابؼ يؼال يف العؿؾة الـؼدية إذا بقعت بعؿؾة كؼدية
أخرى تـتؿل إلك بؾد آخر ،كالديـار بالدوٓر ،فقجقز حقـئذ التػاضؾ وطدم
التساوي الؽؿل ضرورة اختالف الجـسقـ ،لؽـ يحرم التلجقؾ ودخقل الزمـ
وسق ًطا يف بقع العؿالت إجـبقة ،وهذا هق طؼد الصرف يف الـؼقد كؿا يؼرره الػؼف
اإلسالمل-
; ,بققع الذهب والػضة والعؿالت الـؼدية – يف كؾ طصر  ,يحظر فقفا
اشرتاط التلجقؾ مـ حقث الزمـ مطؾ ًؼا ،وهذه قاطد طامة ٓ تـخرم يف جؿقع صقر
وتطبقؼات (ربا إثؿان) ،سقاء أكاكت إثؿان مؿثؾة ببققع معادن الذهب والػضة
أو بققع الـؼقد والعؿالت إجـبقة ،فػل جؿقعفا يجب التؼابض الػقري ويحرم
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التلجقؾ الزمـل-
< ,قد يجتؿع يف بققع (الذهب والػضة والعؿالت الـؼدية) شرصان،
أولفؿا 9شرط التلجقؾ ،والثاين 9شرط الربح مـ زمـ التلجقؾ ،ففذه الؿعامؾة تحرم
شر ًطا ٓجتؿاع السببقـ الؿذكقريـ م ًعا يف طؼد واحد ،وهذا الصقرة الربقية شائعة
ومـتشرة يف طصركا ،وٓ سقؿا يف تطبقؼات إدارات الخزيـة يف البـقك الربقية-
= ,الـؼقد القرققة  ,وهل الؿصـقطة مـ إوراق وإلقاف  ,يف طصركا
تجري فقفا أحؽام الربا يف اإلسالم طؾك ما سبؼ تػصقؾف ،سقاء اتحدت أجـاس
العؿالت الـؼدية القرققة فقؾزمفا الشرصان ،أو اختؾػت أجـاسفا فقؾزمفا التؼابض
فؼط ٓ غقرً ،
فضال طـ جريان أحؽام الربا فقفا جؿق ًعا باطتبارها أثؿا ًكا تحؼؼت فقفا
(طؾة الثؿـقة)-
> ,الـؼقد اإللؽرتوكقة يف طصركا تعترب مظاهر مادية غقر مؾؿقسة باطتبار
ذاهتا ،إٓ أهنا تؽتسب جؿقع خصائص وأحؽام الـؼقد مطؾ ًؼا صب ًؼا لؾؼقاطد العامة
يف العرف والشرع والؼاكقن ،وذلؽ بغض الـظر طـ أصؾفا الذي تستؿد مـف ققهتا،
سقاء أكان أصؾفا معادن وسبائؽ الذهب والػضة ،أو كان أصؾفا إوراق الـؼدية
الؿقدطة يف الؿصارف البـقك الؿعاصرة-
? ,ثؿة كقع جديد مـ الـؼقد الؿعاصرة يصـعف الـظام الؿصريف الحديث،
وهق ما يطؾؼ طؾقف ( الـؼقد آئتؿاكقة) ،أي أن مصدر تقلقد وإكتاج وتخؾقؼ تؾؽ
الـؼقد هق الؿسؿك ( كظام خؾؼ آئتؿان) لدى البـقك يف الؼطاع الؿصريف ،ففذا
كقع جديد مـ الـؼقد يؼره العرف الؿصريف الدولل ،ويصادق طؾقف الؼاكقن
الـافذ يف الدول ،ويؼبؾف الـاس يف تعامالهتؿ الخاصة والعامة ،وأما مققػ الشرع
الحـقػ فنن الؼاطدة الػؼفقة تؼضل بلكف ( لقست العربة يف مادة الـؼقد وصبقعتفا
وإكؿا العربة بسؾقك الـؼقد وحركتفا يف آقتصاد) ،ولذلؽ فنن إصؾ يف
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(الـؼقد آئتؿاكقة) هق الصحة واإلباحة شر ًطا ،فقجقز التعامؾ هبا واتخاذها
أثؿاكً ا يف طؼقد البقع واإلجارة والسؾؿ وآستصـاع وكحقها ،كؿا يجقز
بقاسطتفا أداء ا لحؼقق وسداد الؿدايـات ،هذا إضافة إلك أكف يجري فقفا
إحؽام الشرطقة التل فصؾـاها يف أصؾ (ربا إثؿان) ،سقاء طـد اتحاد جـس
(الـؼقد آئتؿاكقة) أو طـد اختالف جـسفا ،ودلقؾ الجقاز استصحاب الرباءة
وإطؿال أصؾ الحؾ واإلباحة ،وذلؽ ما لؿ يرد الدلقؾ الشرطل الحاضر لسبب
صارئ يؼتضل الؿـع وطدم الجقاز-
 ,70وبؿثؾ الحؽؿ السابؼ يؼال بشلن (البت كُق ْيـ) وما شاهبفا مؿا
تقلده الربمجقات اإللؽرتوكقة يف طصركا ،فنكف إذا تقفرت لفا خصائص إثؿان
الـؼدية وقامت فقفا (طؾة الثؿـقة) يف القاقع فنن أحؽام الربا تجري فقفا وجقبًا
طؾك ما فصؾـاه سؾ ًػا ،لؽـ إذا تخؾػت خصائص الـؼد طـفا واكتػت طؾتف فنن
حؽؿ الربا يـتػل طـفا تب ًعا ٓكتػاء العؾةٕ ،ن الحؽؿ يدور مع طؾتف وجق ًد ا
وطد ًما-
||
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األصً اٌثاين :سبا ادلثّٕاث
أوٓ :ما مػفقم (ربا الؿثؿـات)؟
ً
الؿثؿـ يف الؾغة (ما يؼابؾ
إصؾ الثاين مـ أصقل الربا هق (ربا الؿثؿـات) ،و ُ
ً
متصال ،وهق ركـ مـ
الثؿـ يف الؿعاوضة)( ،)1سقاء أكان طقـًا أو مـػعة أو حؼا
ؼصدُ بالؿثؿـات هـا 9تؾؽ إصعؿة الضرورية يف كؾ مجتؿع
أركان العؼد ،لؽـ ُي َ
الحؽقؿ بالـص طؾك أصـاففا وأسؿائفا يف
الشرع
بحسبف ،وهل أصـاف َحدَّ َدها
ُ
ُ
أحاديث ربا البققع ،وحؼقؼتفا أهنا مطعقمات أساسقة وأغذية ضرورية كاكت رائجة
الشرع الؿؼايض َة بقـفا
وشائعة بقـ الـاس يف واقع الؿجتؿع الـبقي( ،)2فحظر
ُ
استثـاء مـ أصؾ ﴿ﭧ ﭨ ﭩ﴾( ،)3وهل مخصقصة يف ستة أصـاف وردت
هبا السـة 9التؿر والرب والشعقر والؿؾح والحـطة والزبقب( ،)4ومعؾقم أن هذه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1لسان العرب ٓبـ مـظقر ( ،):9.9واطؾؿ أن (الؿثؿـ) اسؿ مػعقل لػعؾ ثالثل ٓزم يتعدى
ِ
ب إلك الػعؾ الؿتعدي بالفؿز ( َأ ْث َؿ َـ) ضبطـاه
بالفؿز والتضعقػ طؾك وجفقـ يف الؾػظ ،فنذا كُس َ
بضؿ فسؽقن فػتح هؽذا ( ُم ْث َؿـ) ،وأما إذا ك ُِسب إلك الػعؾ الؿتعدي بالتضعقػ ( َث َّؿ َـ) فحؼف أن
يضبط بضؿ فػتح فشدة مػتقحة طؾك الؿقؿ هؽذا ( ُم َث َّؿـ) ،وكالهؿا يصح استعؿالف يف الدٓلة طؾك
ذات الؿعـك ،وهق 9ما يؼابؾ الثؿـ يف الؿعاوضات-
( )2جاء يف الؿقسقطة الػؼفقة الؽقيتقة (ج .22ص( 9) 64وفائدة تخصقص هذه إجـاس الستة
بالذكر يف الحديث أن طامة الؿعامالت يقمئذ كاكت هبا)-
( )3البؼرة -275 9
( )4جاء ذكر إصـاف الستة يف حديث أبل سعقد الخدري  أن رسقل اهلل ﷺ قال« 9الذهب
بالذهب ،والػضة بالػضة ،والرب بالرب ،والشعقر بالشعقر ،والتؿر بالتؿر ،والؿؾح بالؿؾح ،مثال بؿثؾ،
يدا بقد ،فؿـ زاد أو استزاد فؼد أربك ،أخذ والؿعطل فقف سقاء» ،وروى مسؾؿ حديثقـ طـ طبادة
بـ الصامت وأبل هريرة  ،وفقفؿا إضافة «الحـطة» ،ويف حديث آخر إضافة «الزبقب»  ،صحقح
=
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حصرا بلسؿائفا وأطقاهنا وذواهتا ،وإكؿا ذكرها الشرع
إصـاف لقست مؼصقدة
ً
الحـقػ تـبقفا طؾك طؾتفا الؿؼصقدة مـ ورائفا مع مراطاة آختالف يف تطبقؼاهتا
مقداكقا بحسب اختالف الزمان والؿؽان ،والعؾة الراجحة فقفا هل (الطعام
الضروري) يف كؾ بؾد بحسبف-
ومعـك أصؾ (ربا الؿثؿـات) :أن هذه الؿطعقمات إساسقة الؿسؿاة يف
السـة الـبقية  ,وما يؼاس طؾقفا يف كؾ زمان ومؽان – إذا جرت الؿؼايضة بقـفا
بشرط الزيادة طؾك سبقؾ الؿعاوضة ،فنن هذه الزيادة الؿشروصة تؽقن محرمة
شر ًطا ٕكف يجري طؾقفا حؽؿ الربا يف اإلسالم ،وهق الؿؼصقد بلصؾ (ربا
الؿثؿـات) يف هذه الؼاطدة ،طؾك أن الزيادة الؿحرمة هـا تشؿؾ صقرتقـ ،أولفؿا:
الزيادة يف الؽؿقات الؿتؼابؾة طـد اتحاد الجـس بقـ الؿطعقمات الضرورية ،مثؾ
بقع التؿر بالتؿر مع اشرتاط الزيادة يف أحدهؿا مـ حقث الؽؿقة ،فنن هذه الزيادة
داخؾة يف حؽؿ الربا الؿحرم شر ًطا ،وثاكقفؿا :اشرتاط الزيادة يف إجؾ طـد
الؿؼايضة بقـفؿا ،فنن هذه الزيادة يف الزمـ تحرم مطؾ ًؼا يف (ربا الؿثؿـات) ،وهذا
اإلصالق يشؿؾ الصقر والتطبقؼات التالقة9
 ,7حالة اتحاد جـس العقضقـ الؿتؼابؾقـ كتؿر بتؿر ،أو اختالففؿا كتؿر
بشعقر-
 ,8حالة دخقل شرط التلجقؾ يف الزمـ طؾك أحد العقضقـ فؼط ،أو طؾك
البدلقـ معا-
 ,9حالة اشرتاط زيادة ربحقة مشروصة كثؿـ يؼابؾ الزمـ الؿمجؾ يف تؾؽ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=
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الؿؼايضات ،ففـا وقع (ربا الؿدايـات) فقق (ربا الؿثؿـات) ،فصار الربا الؿحرم
مرك ًبا هـا-
والؿؼصقد أن جؿقع صقر الزيادات الؿشروصة طؾك الؿثؿـات الؿذكقرة –
إما كؿقا أو زماكقا – كؾفا حرام يف الشرع طؾك ما أوضحـاه-
والسر مـ وراء حظر (ربا الؿثؿـات) :أن هذه الؿطعقمات الضرورية
التل حددها الرسقل الؽريؿ ﷺ كاكت هل الغذاء إساسل الؿتاح بقـ أيدي
الػؼراء والؿساكقـ يف واقع الؿجتؿع الـبقي ،ويف حال شحفا وكؼصان
الؿعروض مـفا يف السقق ،أو يف حال ارتػاع سعرها فنن الػؼراء والؿساكقـ يف
ً
فضال طـ الضرر العام القاقع
طظقؿا،
ضررا
كال الحالتقـ سقتضررون بذلؽ
ً
ً
طؾك طؿقم الؿجتؿع بسبب كؼصاهنا أو ارتػاع سعرها ،فػرض الشرع الحؽقؿ
سقاجا تشريعق ا يؿـع ققام سقق لؾؿضاربة بؽؿقاهتا بطريؼ
طؾك مؼايضاهتا
ً
الؿؼايضة بقـفا ،كؿا مـع اشرتاط إجؾ فقفا مطؾ ًؼا ويف جؿقع إحقال ،وٓ
سقؿا إذا تؿ اشرتاط الربح مضا ًف ا إلك إجؾ فقفا ،والغاية مـ ذلؽ كؾف حؿاية
هذه الشريحة الضعقػة – طؾك سبقؾ الخصقص – والؿجتؿع – بعؿقمف – مـ
أن يدخؾ خطر الـؼص الؽؿل أو التضخؿ السعري طؾك أخص مطعقماهتؿ
إساسقة وأهؿ أغذيتفؿ الضرورية طؾك اختالف الزمان والؿؽان ،ففذا هق
مػفقم (ربا الؿثؿـات) يف اإلسالم-
ثاك ًقا :ما طؾة (ربا الؿثؿـات)؟
العؾة :طالمة ممثرة وأمارة دالة طؾك الحؽؿ الشرطل فقثبت الحؽؿ تب ًعا
لثبقت العؾة ويـتػل باكتػائفا ،فالعؾة وصػ معـقي ضاهر يف محؾف ،ويدور مع طؾتف
وجق ًدا وطد ًما ،فقجب أن تؽقن العؾة مـضبطة وسالؿة طـ الؿعارضة ومضطردة،
ويف طؾة (ربا الؿثؿـات) جاء يف الؿقسقطة الػؼفقة( 9اتػؼ طامة الػؼفاء طؾك أن
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تحريؿ الربا يف إجـاس الؿـصقص طؾقفا إكؿا هق لعؾة ،وأن الحؽؿ بالتحريؿ
يتعدى إلك ما تثبت فقف هذه العؾة ،وأن طؾة الذهب والػضة واحدة ،وطؾة إجـاس
إربعة إخرى واحدة)(-)1
ولؼد اختؾػت أكظار الػؼفاء – رحؿفؿ اهلل – يف تحديد طؾة حظر أصـاف
كبقرا ،والتل بؾغ طددها مـ مجؿقع
الؿطعقمات يف (ربا الؿثؿـات) اختال ًفا ً
روايات السـة الـبقية ستة أصـاف مطعقمة ،وهل( 9التؿر والرب والشعقر والؿؾح
والحـطة والزبقب) ،فاجتفد بعض الػؼفاء يف اقرتاح بعض إوصاف الؿادية
فجعؾفا هل العؾة ،مثؾ 9الؽقؾ أو القزن أو العدد أو الؾقن أو الؿالقة ،وهذا غاية يف
الغرابة واإلشؽال مـ مـظقر التعؾقؾ إصقلل ،وسبب الغرابة هـا 9أن العؾة طـد
إصقلققـ وصػ معـقي فؽقػ ُتج َعؾ وسائؾ الؼقاس الؿادية  ,الؽقؾ أو القزن
أو العدد أو الؾقن  ,طؾة معـقية لؾحؽؿ الشرطل ،بؿعـك كقػ كجعؾ إداة الؿادية
كػسفا وص ًػا معـقيا متعد ًيا؟!
ولذلؽ فنن إضفر أن غرض الشرع مـ ذكر وسائؾ الؼقاس الؿادية مثؾ9
الؽقؾ أو القزن أن ذلؽ مجرد بقان وسائؾ ققاس تؾؽ الؿطعقمات يف القاقع
العؿؾل لؾؿجتؿع الـبقي ،ويف ذلؽ تـبقف طؾك كقن الطعام الؿؼصقد ما كان
(ضروريا) يحتاج إلقف طؿقم الـاس يف الؿجتؿع ،ولقس الؿؼصقد ذكر العؾة ذاهتا يف
مثؾ تؾؽ القسائؾ الؿادية التل تؼبؾ التغقر زما ًكا ومؽا ًكا ،كؿا اقرتح فؼفاء آخرون
مؼاصد معـقية متؼاربة مـ أجؾ ضبط العؾة ،مثؾ 9آقتقات أو آدخار أو ال ُّطعؿ أو
ال َّت َػ ُّؽف ،وغالب الػؼفاء سؾؽ مسؾؽ الرتكقب بقـ مػردات تؾؽ إوصاف مؿا زاد
يف اتساع شؼة الخالف بقـفؿ يف تحديد طؾة (ربا الؿثؿـات)-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1الؿقسقطة الػؼفقة الؽقيتقة (ج .22ص-) 64
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ولعؾ إضفر أن العؾة يف حظر (ربا الؿثؿـات) هل (الطعام الضروري) يف
كؾ مجتؿع بحسبف ،فؽؾ صعام أساسل تتعؾؼ بف حاجة الـاس وضروراهتؿ الققمقة
فنن أحؽام (ربا الؿثؿـات) تجري طؾقف يف اإلسالم ،وبـاء طؾك هذه العؾة فنن
الؿؼصقد مـ الحديث لقس مطؾؼ (وصػ الطعام) فحسب ،بؾ ٓ بد مـ تؼققد
الطعام وضبطف بقصػ خاص يؼقده وهق ققد (الضروري) ،وما كان يف معـاه ،وهذا
الؿسؾؽ التؼققدي هق الذي اطتؿده وسار طؾقف الػؼفاء جؿقعفؿ خال ًفا لؾظاهرية،
فنن جؿاهقر الػؼفاء ققدوا الؿطعقمات القاردة يف الحديث بلوصاف مؼ ِّقدة ،مثؾ
الؽقؾ أو القزن أو آقتقات أو آدخار أو العدد أو الؾقن ،أو ما تركب مـ تؾؽ
إوصاف ،فالػؼفاء متػؼقن طؾك تؼققد طؾة الؿثؿـات الربقية بؼققد تحددها ،وإن
كاكقا قد اختؾػقا يف تػصقؾ تؾؽ الؼققد ،لذلؽ فؼد راطقـا هذا التؼققد بضبط طؾة
الؿثؿـات بلهنا (الطعام الضروري) ،وذلؽ مسايرة لؾػؼفاء يف اتجاه تؼققد العؾة
بلوصاف تحددها ،والؿؼصقد أكف إذا تحؼؼ وصػ (الطعام الضروري) يف إغذية
التل يحتاجفا الـاس يف أي مجتؿع أو أي بؾد فنن أحؽام (ربا الؿثؿـات) تجري
طؾقفا بؿؼتضك الؿعـك الذي كصت طؾقف السـة الـبقية-
ومـ أمارات رجحان التعؾقؾ بعؾة (الطعام الضروري) أكف يؿثؾ الحد إدكك
الذي يشرتك فقف مجؿقع الـاس يف الؿجتؿع ،كؿا يعتؿد طؾقف فؼراء البؾد يف
معقشتفؿ بصقرة أساسقة ،فالشرع الحـقػ كبفـا بؿؼتضك أحاديث ربا البققع إلك أن
كؾ (صعام ضروري) يؿثؾ غذا ًء لطبؼة الػؼراء والؿساكقـ ويتضرر الؿجتؿع
بـؼصاكف يف السقق أو بارتػاع سعره كتقجة الؿضاربات السعرية طؾقف فنكف يجب طؾك
ولل إمر أن يحقط هذه إغذية الضرورية بسقاج مـ التؼـقـ الذي يحظر الرتبح
مـ الؿؼايضة بقـفا ،بحقث يتؿ بؿقجب ذلؽ حظر دخقل هذه الؿطعقمات
إساسقة تحت دائرة الؿضاربات السعرية يف السقق ،ففذا إجراء تشريعل وقائل
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معجز جاء بف الشرع الحـقػ يف السـة الـبقية وغرضف صقن مصالح الػؼراء
والؿساكقـ أصالة ،بؾ وإغـقاء وطؿقم الؿجتؿع مـ ضرر ارتػاع إسعار فقؿا
يختص بإغذية إساسقة فقف-
واطؾؿ أن العؾة الظاهرة مـ حظر (ربا الؿثؿـات) والؿتؿثؾة يف (الطعام
الضروري) يف كؾ مجتؿع بحسبف هل طؾة راجحة تتصػ بالشؿقل والؿروكة
وآكضباط ،ففل تجؿع بحؿد اهلل بقـ جؿقع أصروحات الػؼفاء بشلن طؾؾ (ربا
الؿثؿـات) ،فتملػ بقـفا وتعرتف هبا وتستقطب معاكقفا بالؼبقل وآطتبار ،ولؽـفا
تضعفا يف مؽاهنا العؿؾل الصحقح فتقضػفا كؿظاهر ثاكقية مؽؿؾة ولقست طؾة
أساسقة راجحة ،فلكت إذا تلمؾت يف تؾؽ العؾؾ الؿؼرتحة كالؽقؾ أو القزن أو
آقتقات أو آدخار أو الطعؿ أو العدد أو الؿالقة وغقرها ،بؾ وما تركب مـ تؾؽ
حتؿا ستدرك بسفقلة أهنا تعرب طـ أوصاف تطبقؼقة
العؾؾ طـد بعض الػؼفاء ،فنكؽ ً
مقداكقة يف طرففا بحسب اختالف إطراف زما ًكا ومؽا ًكا ،وستبؼك هذه إوصاف
مؽؿؾة ومساطدة يف التحؼؼ مـ ضبط العؾة الؿعـقية يف واقعفا الؿقداين-
ومؿا يدل طؾك ذلؽ ويصدقف مـ طؾؿ أصقل الػؼف أن العؾة طبارة طـ
وصػ معـقي ضاهر ومـضبط ومضطرد ،ففؾ التعؾقؾ بقحدات ققاس مادية
محسقسة كالؽقؾ والقزن يصؾح اطتبارها طؾة؟! رغؿ أهنا مؼايقس مادية مؾؿقسة،
بقـؿا العؾة يف أصؾفا إصقلل طبارة طـ وصػ معـقي ولقس شقئا ماديا؟! ،فضال
طـ كقن تؾؽ الؿاديات غقر مـضبطة وٓ مضطردة زماكا ومؽاكا وأطرافا مؿا يػؼدها
شرط آكضباط يف ذاهتا وآضطراد يف تطبقؼاهتا ،ومؿا يمكد ذلؽ أكؽ تجد
اختالف التعؾقؾ لعؾة ربا الؿثؿـات (ربا البققع) يظفر بقـ فؼفاء الؿذهب القاحد
تبعا ٓختالف أطراففؿ ،بؾ إكؽ ربؿا تجد اإلمام الػؼقف القاحد يتبدل تعؾقؾف لربا
الؿثؿـات بحسب اختالف العرف الذي يعقشف ويعالج قضاياه زماكًا ومؽاكًا ،فؼد
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(اختؾػ ققل الشافعل  ,رضل اهلل تعالك طـف  ,يف طؾة الربا يف الؿطعقمات ،فؼال
يف الؼديؿ 9الطعؿ مع التؼدير يف الجـس بالؽقؾ والقزن ،فال ربا فقؿا ٓ يؽال وٓ
يقزن كالسػرجؾ والرمان والبقض ،ويف الجديد وهق إضفر العؾة 9الطعؿقة)(،)1
حتك ذهب بعض الػؼفاء إلك الؼقل بالتخققر بقـ اطتبار تؾؽ القسائؾ الؼقاسقة
الؿختؾػة كقال أو وزكا بحسب اختالف إطراف(-)2
ً
مؽقال يف طرف وقد ٓ
ودلقؾ طؿؾل آخر أن (الطعام الضروري) قد يؽقن
ً
مؽقال يف غقره ،وقد يؽقن مقزو ًكا يف طرف دون غقره ،وقد يؽقن هذا الطعام
يؽقن
مؿا يؼبؾ آدخار وآكتـاز لػرتات صقيؾة يف طرف معقـ ،بقـؿا الطعام كػسف ٓ
يؼبؾ ذلؽ يف طرف آخر بسبب اختالف طقامؾ البقئة آقتصادية لؾؿجتؿع ،وتبدل
طاداتف وأطرافف وتػضقالتف ،ووسائؾف بسبب تبدل درجة ثرائف ورفاهقتف وغـاه،
تطقر
وازدهارا أو تراج ًعا
ارتػا ًطا
وافتؼارا ،فذلؽ مقجب يف الغالب؛ ٕن ت َّ
ً
ً
وسائؾفؿ وأدواهتؿ وأكؿاط معقشتفؿ تب ًعا لتبدُّ ل أحقالفؿ وصبائع أمقالفؿ واختالف
حاجاهتؿ ،وما أحقال أجدادكا ,رحؿفؿ اهلل ,طـا ببعقد ،فؼد يؽقن الطعام قق ًتا
يؼتات طؾقف الـاس يف طصر ثؿ هؿ يفجروكف وٓ يؼتاتقن طؾقف يف زمان آخر ،حتك لق
ققؾ لؾؿتلخريـ مـفؿ إن أسالفؽؿ كاكقا يعدون هذا الطعام قق ًتا أساسقا لربؿا
استـؽروا ذلؽ وٓستغربقه بشدة ،ولذلؽ وجدكا أن ما اطتربه بعض الػؼفاء طؾة
مـ إوصاف يف طرف معقـ أبطؾف فؼفاء آخرون يف طرف آخر ،وربؿا اكؼؾب
القصػ كػسف يف العرف القاحد بحسب الزمـ ،كلن يـؼؾب طرف الـاس مع مرور
السـقـ مـ استعؿال معقار الؽقؾ إلك استعؿال معقار القزن يف الؿطعقمات
إساسقة ،كؿا هق معؾقم ومشاهد يف واقعـا الؿعاصر ،فدل ذلؽ كؾف طؾك أن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1مغـل الؿحتاج إلك معرفة معاين ألػاظ الؿـفاج (دار الؿعرفة)(-)31.2
( )2اكظر 9مغـل الؿحتاج إلك معرفة معاين ألػاظ الؿـفاج (-)33.2
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إوصاف التل اقرتحفا الػؼفاء طؾة لربا الؿثؿـات يصدق طؾقف أهنا أوصاف
تؽؿقؾقة ضابطة وممثرة مقداكقا مـ حقث التطبقؼ والتحؼقؼ ،ولؽـفا ٓ تصؾح ٕن
تؽقن هل العؾة الؿركزية الؿؼصقدة مـ (ربا الؿثؿـات)-
ومؿا يثبت صحة التعؾقؾ بقصػ (الطعام الضروري) أهنا طؾة مضطردة
وصالحة لؾتطبقؼ يف جؿقع إطراف ،ففل طؾة ٓ تتخؾػ يف واقع أي مجتؿع مفؿا
اختؾػ زماكف ومؽاكف وحالف ،وهذا مـ أققى إدلة طؾك صحة هذه العؾة
ورجحاهنا بالؿؼاركة مع غقرها ،وبقان ذلؽ :أن كؾ مجتؿع ٓ يخؾق مـ وجقد
(صعام ضروري) فقف بحقث تتعؾؼ بف مـاسبة الحؽؿ الشرطل طؾك مر إزمان ،فؽؾ
صعام يعتؿد طؾقف فؼراء الؿجتؿع ومساكقـف فنكف ٓ بد أن ُي َ
حجب طـ سقق
صان و ُي َ
الؿضاربات السعرية ،والحؽؿة هـا ضاهرة وواضحة وهل صقن مطعقمات الػؼراء
طظقؿا،
ضررا
طـ أن تشح وتـؼص يف السقق ،أو يرتػع سعرها فقتضررون بذلؽ
ً
ً
أيضا طـ هذا الضرر الؽؾل العام ،حقث سقـالفؿ
كؿا أن إغـقاء لقسقا بؿعزل هؿ ً
ضرر يتؿثؾ يف حاجتفؿ إلك إكػاق الؿزيد مـ أمقالفؿ مؼابؾ ارتػاع أسعار
الؿطعقمات إساسقة يف الؿجتؿع ،فؿـاسبة هذا الؿعـك الؿؼاصدي إلك جاكب
تحؼؼ شرط آضطراد وآكتظام يف العؾة ُي َعدُّ مـ أجؾ دٓئؾ صحة العؾة الؿختارة
ورجحاهنا يف الشرع والعرف معا-
ومـ معالؿ جقدة هذه العؾة أهنا ٓ تتؼقد بإطقان أو إصـاف القاردة
بـص الحديث فؼط ،وإكؿا تتعداها بؼقة العؾة والؼقاس إلك (الطعام الضروري) يف
كؾ طرف مـ إطراف ،وإن لؿ َي ِرد ذكر هذا الؿطعقم إساسل الؿعاصر يف كص
الحديثٕ ،ن العربة بالؿعاين ٓ بإلػاظ والؿباين ،فالطعام إساسل يف بعض
الس َّؽر
البالد يف طصركا قد يؽقن مـ إرز أو الػقل أو الؼؿح أو الذرة أو ُّ
وكحقها ،وجؿقع هذه إصـاف وإن كاكت داخؾة تحت طؾة (الطعام الضروري)
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إٓ أهنا لؿ ترد كص ا يف إحاديث الـبقية ،ولؽـفا داخؾة يف كطاق طؾتفا ومعـاها
الؿؼصقد شر ًطا-
وهذا كؾف يمكد أن العربة يف ذات وصػ (الطعام الضروري) يف كؾ مجتؿع
بحسبف ،وبالتالل فؾقست تقجد حدود حاصرة لتطبقؼات (ربا الؿثؿـات) ،وإكؿا
حؽؿفا يتبع طؾتفا أيـؿا وجدت بحسب اختالف الزمان والؿؽان ،فقشؿؾ
إصـاف الضرورية الؿطعقمة يف كؾ مجتؿع ،وإن لؿ يرد ذكرها يف إحاديث،
ٕن الحؽؿ يف الشرع يدور مع طؾتف وجق ًدا وطد ًما ،وهذا غاية يف اإلطجاز
وآكضباط والؿروكة التل تستقطب إطراف والبؾدان مفؿا اختؾػت زما ًكا ومؽا ًكا-
ثال ًثا :ما أدلة إثبات طؾة (ربا الؿثؿـات)؟
لؼد قدمـا أن العؾة الظاهرة يف حظر (ربا الؿثؿـات) هل وصػ (الطعام
الضروري) ،وأن محؾ الحظر الشرطل فقفا هق اشرتاط (الزيادة) طـد الؿؼايضة
بقـفا ،سقاء أكاكت الزيادة يف الؽؿقة الؿتؼابؾة طـد اتحاد الجـس بقـ الؿطعقمات
إساسقة ،أو كاكت الزيادة بسبب اشرتاط دخقل إجؾ طؾك الؿعاوضة بقـفا
مطؾ ًؼا ،ففذه الزيادات الؿذكقرة محرمة يف الشرع كؿا أوضحـا ،وأما إدلة
الشرطقة التل تثبت صحة التعؾقؾ بقصػ (الطعام الضروري) فؿـفا ما يؾل9
 ,7ما رواه مسؾؿ يف صحقحف مـ ققلف ﷺ« 9الطعام بالطعام ً
مثال
بؿثؾ»( ،)1ووجف الدٓلة :أن الؾػظ الـبقي الشريػ اطترب وصػ (ال ُّط ْعؿ) طؾة
لؾحؽؿ بؿؼتضك هذا الـص ،وطالمة ذلؽ أن الشرع طؾؼ الحؽؿ بالطعام الذي هق
بؿعـك الؿطعقم ،وهق اسؿ مشتؼ ،وتعؾقؼ الحؽؿ طؾك آسؿ الؿشتؼ يدل طؾك
التعؾقؼ بؿا مـف آشتؼاق ،ففذا الحديث أثبت قريـة التعؾقؾ بقصػ (الطعام) ،ويف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1صحقح مسؾؿ  787: .9برقؿ -7;?8
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ذلؽ يؼقل اإلمام الغزالل( 9وكؾ حؽؿ كِ َ
باس ٍؿ ُم ْشتَؼ ،فؿا مـف آشتؼاق يـتفض
قط ْ

َط َؾ ًؿا دآ طؾك الحؽؿ ،فنن أكؽر مـؽر تسؿقة ال َع َؾ َؿ طؾ ًة ،رجع الـزاع بآطرتاف بؿا
فصؾـاه إلك تسؿقة ،ثؿ ٓ وجف إلكؽارها ،فنن جؿقع طؾؾ الشرع أمارات أضاف
الشرع إحؽام إلقفا)(-)1
 ,8وأما تؼققد الطعام بقصػ (الضروري) فؼد دل طؾقف مؼصقد القحل مـ
التـصقص طؾك ذكر إصـاف الستة مـ الؿطعقمات يف الؿجتؿع الـبقي دون
غقرها ،فنن مـاسبة الـص طؾك هذه إصـاف الؿسؿاة يف الحديث دال بصحقح
الـظر ومـطؼ آستدٓل طؾك طدم إرادة جؿقع الؿطعقمات يف الؿجتؿع الـبقي،
كال وإكؿا الؿؼصقد ما تحؼؼ فقف معـك إصـاف الستة الؿـصقصة فؼط ٓ غقر،
وهل أهنا مطعقمات ضرورية يعتؿد طؾقفا غالب الـاس يف الؿجتؿع ،جاء يف
الؿقسقطة الػؼفقة( 99وفائدة تخصقص هذه إجـاس الستة بالذكر يف الحديث أن
طامة الؿعامالت يقمئذ كاكت هبا ،طؾك ما جاء يف الحديث 9كـا يف الؿديـة كبقع
إوساق وكبتاطفا ،والؿراد بف ما يدخؾ تحت القسؼ مؿا تؽثر الحاجة إلقف ،وهل
إجـاس الؿذكقرة) ،ويعضد ذلؽ ما جاء طـ معؿر بـ طبد اهلل العدوي  ققلف9
(وإن صعامـا يقمئذ الشعقر)(-)2
 ,9و ُي َصدِّ ق كقن وصػ (الطعام الضروري) هق طؾة ( ربا الؿثؿـات) أن
هذا هق طرف الػؼفاء واصطالحفؿ وسـتفؿ التل ساروا طؾقفا ،حقث ذكروا
أوصا ًفا تؼقد العؿقم الذي تؼتضقف دٓلة إحاديث الـبقية ،ولفذا السبب العريف
(اختؾػ ققل الشافعل  ,رضل اهلل تعالك طـف  ,يف طؾة الربا يف الؿطعقمات ،فؼال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1تحصقـ الؿآخذ لؾغزالل (-)315 . 2
( )2صحقح مسؾؿ  787: .9برقؿ -7;?8
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يف الؼديؿ 9الطعؿ مع التؼدير يف الجـس بالؽقؾ والقزن ،فال ربا فقؿا ٓ يؽال وٓ
يقزن كالسػرجؾ والرمان والبقض ،ويف الجديد وهق إضفر العؾة 9الطعؿقة)(،)1
بؾ ذهب بعض الػؼفاء إلك الؼقل بالتخققر بقـ اطتبار تؾؽ القسائؾ الؼقاسقة
الؿختؾػة ً
كقال أو وز ًكا بحسب اختالف إطراف(-)2
راب ًعا :ما إحؽام الشرطقة الؽؾقة ٕصؾ (ربا الؿثؿـات)؟
صب ًؼا ٕحاديث ربا البققع فنن الشرع الحؽقؿ قد كظؿ التعامالت بالؿثؿـات
الربقية ،والتل طؾتفا وحؼقؼتفا تتؿثؾ يف كقهنا مـ قبقؾ (الطعام الضروري) يف
الؿجتؿع ،فإحاديث قد كصت طؾك (التؿر والرب والشعقر والؿؾح والحـطة
والزبقب) ،وهل أطقان تتعدي ذواهتا بؼقة العؾة والؼقاس ،وحاصؾ أحؽام هذا
الـظام اإللفل أن (الطعام الضروري) يف كؾ مجتؿع إما أن يتحد جـسف ،أو يختؾػ
جـسف ،ولؽؾ حالة مـفؿا أحؽامفا يف الشرع ،وبقان ذلؽ كالتالل9
الحؽؿ إول :حالة اتحاد جـس الطعام الضروري ،ومعـاه :إذا اتحد
جـس (الطعام الضروري) مثؾ( 9تؿر  Xتؿر) (بر  Xبر) (شعقر  Xشعقر) (مؾح
 Xمؾح) (حـطة  Xحـطة) (زبقب  Xزبقب) ،فنن الشرع يحظر يف تؾؽ
الؿؼايضات أمريـ 9التػاضؾ الؽؿل يف الؿؼادير « ً
مثال بؿثؾ» ،مع التلجقؾ
الزمـل يف إجؾ «يدً ا بقد» ،فقشرتط لصحة التبادل هـا التؿاثؾ والتساوي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1مغـل الؿحتاج إلك معرفة معاين ألػاظ الؿـفاج (دار الؿعرفة) (-)31.8
( )2بؾ إن مـ الػؼفاء مـ تقسع يف معـك وصػ (الطعام) فلدخؾ تحتف الدواء الذي هق طالج يتعاصاه
الؼؾة مـ الـاس لضرورة أو حاجة استثـائقة ،ففق قد راطك معـك آحتقاج والضرورة لفمٓء الؼؾة
فجعؾ الدواء مـ قبقؾ الطعام الذي َيط َع ُؿ ُف اإلكسان لحاجتف إلقف بجامع الطعؿقة ،هذا مع مراطاة
شدة احتقاج أهؾف إلقف ،فـاسب جريان الربا فقف طـدهؿ صقكا لؿصؾحة الؿحتاجقـ إلقف ،وهذا مـ
دققؼ الػؼف وبديع الـظر ،واكظر مغـل الؿحتاج إلك معرفة معاين ألػاظ الؿـفاج (-)33.8
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الؽؿل مع وجقب التؼابض الػقري يف مجؾس العؼد ،وهق ما ورد يف كص
الحديث « 9التؿر بالتؿر والرب بالرب و الشعقر بالشعقر والؿؾح بالؿؾح ً
مثال بؿثؾ
يدً ا بقد» ،وهبذا تػفؿ بقضقح أن الشرع الحؽقؿ قصد بؿؼتضك هذه التدابقر
الؿشددة إلك مـع قصد الزيادة الؿشروصة طؾقفا طـد الؿؼايضة فقؿا بقـفا،
ً
أصال طؾك الجـس القاحد مـ الؿطعقمات
وبالتالل مـع ققام سقق مضاربل
الضرورية وإغذية إساسقة يف الؿجتؿع-
وإكؿا حظر الشرع ذلؽ صق ًكا لؿصؾحة الؿجتؿع وٓ سقؿا الػؼراء الذيـ
سقتضررون بـؼصان هذه إصعؿة الضرورية أو بارتػاع أسعارها مؿا يؾحؼ الضرر
سقاجا تشريعقا وقاكقكقا يؿـع
هبؿ ،فعؾك ولل إمر يف كؾ زمان ومؽان أن يػرض
ً
وققع تؾؽ الؿضاربات السعرية طؾك تؾؽ (الؿطعقمات الضرورية) ،وأن مـ فعؾ
ذلؽ فنكف يستحؼ العؼقبة كتقجة مخالػتف لؾؼاكقن ،ومؼابؾ سعقف الضار ضد مصالح
الػؼراء والؿساكقـ وطؿقم أفراد الؿجتؿع-
الحؽؿ الثاين :حالة اختالف جـس الطعام الضروري ،فنن الشرع الحـقػ
يشرتط لصحة هذا البقع وجقب التؼابض الػقري «يدً ا بقد» ،فال يجقز اشرتاط
التلجقؾ يف العؼد ودخقل الزمـ وسق ًط ا يف تـػقذ الصػؼة ،ولؽـ الشرع يف هذه
الحالة أجاز اختالف الؽؿقات الؿتؼابؾة (التػاضؾ) ،والسبب أن إطقان
الربقية كػسفا مختؾػة الجـس والؿاهقة يف أصؾفا ،وطؾقف فنذا جرى التبادل بقـ
(تؿر  Xمؾح) (بر  Xشعقر) (تؿر  Xبر) (حـطة  Xزبقب) فنن الشرع يجقز هذه
الؿؼايضات بقـ إصعؿة إساسقة ،لؽـ يشرتط لصحتفا شرط واحد فؼط هق
التؼابض الػقري يف مجؾس العؼد ،وأما التؿاثؾ مـ حقث الؽؿقات فال يشرتط
حقـئذ ،وذلؽ ضرورة اختالف إجـاس يف أصؾ صبائعفا التل خؾؼفا اهلل طؾقفا،
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وكذلؽ ٓختالف مـافعفا ومؼاصد الؿؽؾػقـ مـ آكتػاع هبا(-)1
أجـاسا مخصقصة مـ
والخالصة :إن الشرع الحـقػ قد استثـك
ً
(الؿطعقمات الضرورية) يف واقع الؿجتؿع الـبقي ،فحظر الؿؼايضة بقـفا استثـاء
مـ أصؾ الحؾ واإلباحة ،فػرض طؾقفا ققق ًدا تجارية ضابطة وشرو ًصا تشريعقة
محددة ،وهذه إصـاف يجؿعفا معـك طام ووصػ ضاهر مـضبط يتعداها إلك
غقرها ،أٓ وهق وصػ (الطعام الضروري) يف كؾ مجتؿع بحسبف ،فؼد اشرتط
الشرع لبقع الطعام الضروري مؼايضة بجـسف شرصقـ هؿا 9التؿاثؾ الؽؿل
والتؼابض الػقري ،لؽـ إذا بقع الجـس مـف بجـس آخر مـف فنكف يشرتط لف التؼابض
الػقري فؼط ،وبالتالل يحرم البقع بشرط التلجقؾ مطؾ ًؼا ،وهذه هل خالصة (ربا
الؿثؿـات) الذي هق إصؾ الثاين مـ أصقل الربا-
خامسا :ما الؿؼاصد الشرطقة مـ حظر (ربا الؿثؿـات)؟
ً
إن مؼاصد الشرع وغاياتف مـ وراء تحريؿ (ربا الؿثؿـات) كثقرة ومتعددة،
ً
فضال طـ طؿقم
وكظرا لخػاء تؾؽ الؿؼاصد طؾك غالب الػؼفاء والباحثقـ
ً
الؿسؾؿقـ فؼد وجب بقان إبعاد الؿؼاصدية مـ وراء تحريؿ الشريعة اإلسالمقة
ٕصؾ (ربا الؿثؿـات) ،وبقان ذلؽ طؾك الـحق التالل9
 ,7إن السر يف تحريؿ (ربا الؿثؿـات) يف اإلسالم يؽؿـ يف حؿاية مصالح
الػؼراء والؿساكقـ يف أخص مطعقماهتؿ الضرورية ،فؼد دلـا الحديث طؾك أن كؾ
(صعام ضروري) يتضرر الػؼراء والؿجتؿع بـؼصاكف أو بارتػاع سعره فنكف يجب أن
يحاط بؼقاكقـ وتشريعات تؿـع دخقلف تحت كطاق الؿضاربات السعرية ،وربؿا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1وهذا الحؽؿ يؿؽـ أن يؾؼب بؿصطؾح (صرف الؿثؿـات) وذلؽ لؽقكف مؼابال يف أحؽامف لؿا سبؼ
بقاكف بشلن (صرف إثؿان) ،وكال الحؽؿقـ والؿصطؾحقـ يشؿؾفا حديث (فنذا اختؾػت
إصـاف فبقعقا كقػ شئتؿ إذا كان يدا بقد)-
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كان لؾدولة ثالثة أو أربعة أو خؿسة أصـاف مـ تؾؽ إصعؿة الضرورية ،فقتعقـ
طؾك ولل إمر وجفات التـظقؿ التشريعل يف كؾ بؾد أن يؿتثؾقا حؽؿ الشرع
فقػرضقا تشريعات وققاكقـ هتدف إلك حؿاية تؾؽ (الؿطعقمات الضرورية) يف
البؾد مـ أن تدخؾ مـطؼة الؿضاربات السعرية ،إمر الذي يمدي إلك الؿحافظة
طؾك وجقدها يف الؿجتؿع بؽؿقات َط ْرض مـاسبة وبلسعار مـاسبة بحقث تؽقن يف
متـاول أيدي طؿقم الؿستفؾؽقـ يف الؿجتؿع ،وٓ سقؿا بالـسبة إلك طؿقم صبؼة
الػؼراء والؿساكقـ يف الؿجتؿع-
فنن ققؾ :ما وجف الضرر الذي يؿؽـ أن يؾحؼ بالؿجتؿع طؿق ًما وبالػؼراء
خصقصا مـ (ربا الؿثؿـات)؟ فالجقاب :إن الؿطعقمات الضرورية
والؿساكقـ
ً
وإغذية إساسقة يف الؿجتؿع لق وقعت تحت كطاق الؿضاربات السعرية فنهنا
ستصقر إلك إحدى كتقجتقـ سالبتقـ وضارتقـ بالؿجتؿع ،أولفؿا :كؼصان هذه
إغذية إساسقة وشحفا يف السقق ،وذلؽ كتقجة حرص التجار طؾك جؿعفا
بؽؿقات كبقرة واحتؽارها هبدف الرتبح مـ إطادة بقعفا طـدما ترتػع أسعارها ،مؿا
حتؿا إلك وجقد أزمة يف الؿعروض مـ تؾؽ (الؿطعقمات الضرورية) يف
يقدي ً
آقتصاد ،وثاكقفؿا :ارتػاع وتضخؿ أسعار تؾؽ إصعؿة الضرورية ،كـتقجة
صبقعقة لشح الؿعروض مـفا يف السقق فقرتػع الطؾب طؾقفا مؿا يمدي بالتجار إلك
رفع أسعارها ،فقؼع آقتصاد برمتف يف براثـ أزمة تضخؿ أسعار (الؿطعقمات
الضرورية) مؿا يخؾ بحاجات الـاس يف ضرورات غذائفؿ-
والـتقجة الؽؾقة الؿذمقمة هـا أن يصقر الػؼقر – وكذا الؿسؽقـ  ,غقر قادر
طؾك شراء الؽؿقة الؿعتادة مـ هذا (الطعام الضروري) لف وٕسرتف إٓ بدفع سعر
أطؾك ،وهق طاجز طـ ذلؽ ً
أصال ،فقضطره ارتػاع سعرها إلك التـازل طـ استقػاء
ضررا
حاجاتف الؿعتادة مـ تؾؽ الضروريات الغذائقة فقتضرر هق وأسرتف بذلؽ
ً
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طظقؿا ،بؾ قد يحؿؾف ذلؽ طؾك تعقيض الـؼص يف الضروريات إلك سؾقك الطرق
ً
طظقؿا مـ الؿػاسد والشرور
غقر الؿشروطة لتؾبقة حاجاتف وأسرتف ،مؿا يػتح با ًبا
ً
طؾك الؿجتؿع ،فؼضك الشرع الحؽقؿ برحؿتف وحؽؿتف أن يسد الطريؼ الؿقصؾ
إلك تؾؽ العاقبة الؿذمقمة ،وأن يصقن أغذية الـاس إساسقة وأصعؿتفؿ
الضرورية مـ خالل تشريع تدابقر وقائقة تحقل دون اإلضرار بؿصالح الػؼراء
والؿساكقـ يف الؿجتؿع-
وٓ يخػك أن كال مـ الغـل والػؼقر يف الؿجتؿع سقتضرر مـ الؿضاربات
السعرية إذا وقعت طؾك إصعؿة الضرورية فقف ،بقد أن الغـل سقخسر هامش
التضخؿ ولـ يؿـعف ذلؽ يف العادة مـ شراء كػس الؽؿقة التل يحتاجفا ،وأما
الضرر القاقع طؾك الػؼقر فنكف يظفر بصقرة حرماكف مـ حاجاتف الػعؾقة إلك الغذاء،
وهذا يعـل فرض الجقع والؿعاكاة طؾقف حقث ٓ يؿؾؽ ثؿـ كػايتف وأسرتف مـ
إغذية الضرورية لفؿ-
ومـعقا مـ
وقد أجؿؾ ابـ الؼقؿ حؽؿة تحريؿ (ربا الؿثؿـات) بؼقلفُ ( 9
التجارة يف إققات  ,البر والشعقر والتؿر والؿؾح  ,بجـسفا؛ ٕن ذلؽ يػسد
()1
يػصؾ ذلؽ اإلجؿال بؼقلف( 9وأما إصـاف
طؾقفؿ مؼصقد إققات)  ،ثؿ راح ِّ
إربعة الؿطعقمة فحاجة الـاس إلقفا أطظؿ مـ حاجتفؿ إلك غقرهإ ،هنا أققات
العالؿ ،فؿـ رطاية مصالح العباد أن مـعقا مـ بقع بعضفا ببعض إلك أجؾ؛ سقاء
ً
متػاضال وإن اختؾػت
اتحد الجـس أو اختؾػ ،ومـعقا بقع بعضفا ببعض حآ
صػاهتا ،وجقز لفؿ التػاضؾ مع اختالف أجـاسفا ،---وسر ذلؽ  ,واهلل أطؾؿ  ,أكف
لق جقز بقع بعضفا ببعض كساء لؿ يػعؾ ذلؽ أحد إٓ إذا ربح ،وحقـئذ تسؿح
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1إطالم الؿققعقـ (-)7;?.8
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كػسف ببقعفا حالة لطؿعف يف الربح ،فقعز الطعام طؾك الؿحتاج ويشتد ضرره----
فؽان مـ رحؿة الشارع هبؿ وحؽؿتف أن مـعفؿ مـ ربا الـساء فقفا ،كؿا
مـعفؿ مـ ربا الـساء يف إثؿان ،إذ لق جقز لفؿ الـَّساء فقفا لدخؾفا» إما أن تؼضل
وإما أن تربل» ،فقصقر الصاع القاحد لق ُأ ِخذ ُق ْػزا ًكا كثقرة ،ف ُػطِؿقا طـ الـَّساء ،ثؿ
ً
متػاضال يدً ا بقد ،إذ َت ُج ُّر ُهؿ حالوة الربح وضػر الؽسب إلك
ُفطِؿقا طـ بقعفا
التجارة فقفا كساء؛ وهق طقـ الؿػسدة-
وهذا بخالف الجـسقـ الؿتبايـقـ فنن حؼائؼفؿا وصػاهتؿا ومؼاصدهؿا
مختؾػة ،فػل إلزامفؿ الؿساواة يف بقعفا إضرار هبؿ ،وٓ يػعؾقكف ،ويف تجقيز
الـساء بقـفؿ ذريعة إلك» إما أن تؼضل وإما أن تربل» ،فؽان مـ تؿام رطاية
مصالحفؿ أن قصرهؿ طؾك بقعفا يدً ا بقد كقػ شاءوا ،فحصؾت لفؿ الؿبادلة،
واكدفعت طـفؿ مػسدة» إما أن تؼضل وإما أن تربل» ،وهذا بخ الف ما إذا بقعت
بالدراهؿ أو غقرها مـ الؿقزوكات كساء فنن الحاجة داطقة إلك ذلؽ ،فؾق مـِعقا
ٕضر هبؿ ،وٓمتـع السؾؿ الذي هق مـ مصالحفؿ فقؿا هؿ محتاجقن إلقف،
مـف
َّ
والشريعة ٓ تليت هبذا ،ولقس هبؿ حاجة يف بقع هذه إصـاف بعضفا ببعض
كساء ،وهق ذريعة قريبة إلك مػسدة الربا ،فلبقح لفؿ يف جؿقع ذلؽ ما تدطق إلقف
حاجتفؿ ،ولقس بذريعة إلك مػسدة راجحة ،ومـعقا مؿا ٓ تدطقا الحاجة إلقف،
ويتذرع بف غالبً ا إلك مػسدة راجحة)(-)1
 ,8كؿا حرم الشرع دخقل الزمـ مطؾ ًؼا يف مؼايضات (الؿطعقمات
إساسقة)ٕ ،ن الزمـ زيادة تغري بلخذ مؼابؾ إزاءها ،وهذا يػضل إلك الرتبح
مـ الزمـ الؿجرد ،أي أن دخقل الزمـ يف مؼايضات الؿثؿـات يؼقد كحق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1إطالم الؿققعقـ (-)7;>,7;=.8
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الت ََّربح مـ الزمـ الؿجرد دون أن يؼابؾف طقض طادل ،فتـشط طؿؾقات الرتبح
مـ الزمـ فتمثر سؾبًا طؾك طؿؾقات الرتبح مـ إطؿال وإطقان والؿـافع
الحؼقؼقة يف آقتصاد ،مؿا يضر بآقتصاد الؽؾل لؾدولة ،وهذا مـ أسرار حظر
التلجقؾ يف (ربا الؿثؿـات)-
 ,9ومـ لطائػ التشريع وحؽؿتف أكف رغؿ تحريؿف الؿؼايضة مع الزيادة يف
الؽؿقة أو يف الزمـ إٓ أكف أذن بالؿعاوضة بقـفا وبقـ الـؼد ،فؼد أجاز الشرع
صراحة بقع الطعام إساسل (الؿثؿـ الربقي) مؼابؾ الـؼد مباشرة ،فػل الحديث
أن رسقل اهلل ﷺ استعؿؾ ً
رجال طؾك خقرب ،فجاءه بتؿر جـقب ،فسللف رسقل اهلل
طـ ذلؽ فؼال 9إكا لـلخذ الصاع مـ هذا بالصاطقـ ،والصاطقـ بالثالثة ،فؼال
راهؿ ،ثؿ اب َتع بالدَّ ِ
رسقل اهلل ﷺ ٓ« 9تػعؾ ،بِع الجؿع بالدَّ ِ
راهؿ َجـِق ًبا»(،)1
َ ْ َ
ْ
والؿعـك ٓ :تجقز الؿؼايضة الؿباشرة بقـ أكقاع التؿر ٕكف جـس واحد ،فال يحؾ
ُ
صاحب الؼصة بلن
رسقل اهلل ﷺ
التػاضؾ الؽؿل وٓ التلجقؾ الزمـل ،لؽـ أرشد
َ
يبقع التؿر بالـؼد أوٓ ،ثؿ يشرتي بالـؼد الـقع أخر مـ التؿر ،والؿؼصقد مـ هذا
الحؽؿ الشرطل فرض احرتام الـؼقد كقسقط يف الؿبادٓت الؿالقة ،مؿا يمدي إلك
تعزيز ققهتا وترسقخ الثؼة هبا يف واقع آقتصاد ،مؿا يـعؽس إيجا ًبا طؾك رفع ققة
وكػاءة العؿؾة الـؼدية يف اقتصاد الدولة بصػة طامة-
دسا :ما إمثؾة الؿعاصرة ٕصؾ (ربا الؿثؿـات)؟
سا ً
 ,7مـ (الؿطعقمات الضرورية) التل تؼاس طؾك الـص بجامع الطعام
الضروري (إرز) ،فنكف ُي َعدُّ يف بعض إطراف والبؾدان يف طصركا صعا ًما أساسقا
وغذاء ضروريا ،بؾ يؼتات الـاس طؾقف ويدخروكف لؿسقس حاجتفؿ إلقف يف الققم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أخرجف البخاري  ==.9برقؿ  ،8807ومسؾؿ  787;.9برقؿ -7;?9
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القاحد مرات متعددة ،وهق داخؾ بؼقة العؾة تحت كطاق (ربا الؿثؿـات) ،رغؿ أكف
لؿ يرد ذكره يف أحاديث ربا البققع ،فنذا صح يف العرف أكف (صعام ضروري
وأساسل) فؼد وجبت فقف أحؽام (ربا الؿثؿـات) ،سقاء طـد اتحاد الجـس أو طـد
اختالف الجـس كؿا فصؾـاه-
 ,8ومثؾف (الػقل) أو ما يسؿك (الباقالء) يف بعض البؾدان وإطراف فنكف
ُي َعدُّ صعا ًما ضروريا (غذاء أساسل) ،وٓ سقؿا بالـسبة لؾػؼراء والؿساكقـ ،فثبقت
أيضا-
العؾة فقف دال طؾك ثبقت أحؽام (ربا الؿثؿـات) فقف ً
 ,9ومثؾف (الذرة) يف بعض البؾدان وإطراف ُي َعدُّ صعا ًما ضروريا (غذاء
أساسل) ،فتجري طؾقف أحؽام (ربا الؿثؿـات) تب ًعا لثبقت العؾة فقف-
ضروريا) طـدهؿ ،فنكف
صعاما
 ,:ومثؾف (السؽَّر) يف بعض إطراف إذا كان ( ً
ًّ
تجري طؾقف أحؽام (ربا الؿثؿـات) تب ًعا لثبقت العؾة فقف ،ووجاهة اطتبار (السؽَّر)
داخال تحت (ربا الؿثؿـات) يدل طؾقف بقضقح ما ورد يف كص الحديث بشلن
ً
دخقل (الؿؾح) ضؿـ إصـاف الربقية الؿـصقصة-
; ,بؾ إن مؿا يؼاس طؾك ما ورد يف الـص بجامع الطعام الضروري بعض
أكقاع الػاكفة لدى بعض إطراف والبؾدان ،ومثالف فاكفة (الؿقز) ،حقث يؼتات
الـاس طؾقف ويدخروكف بطرق التجػقػ أو بقسائؾ الحػظ الؿختؾػة ،فقتخذه
الػؼراء وإغـقاء جؿق ًعا صعا ًما وغذا ًء أساسقا يطؾبقكف ويحرصقن طؾقف ،فتجري
طؾقف أحؽام (ربا الؿثؿـات) تب ًعا لثبقت العؾة فقف-

||
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األصً اٌثاٌث :سبا ادلذإٌاث
أوٓ :ما مػفقم (ربا الؿدايـات)؟
ً
إن (ربا الؿدايـات) هق إصؾ الثالث مـ أصقل الربا ،فؿصطؾح
دايـَة) ،وهل صقغة مػاطؾة بقـ صرفقـ مشتؼة مـ
(الؿدايـات)
ٌ
جؿع ،ومػردها ( ُم َ

الد ْيـ) ،فالؿدايـات تدل طؾك ققام الؿعامؾة الؿالقة طؾك طـصر الدَّ ْيـ
أصؾ كؾؿة ( َّ
ت يف ِّ
الذ َّمة) ،جاء يف مجؾة إحؽام العدلقة تعريػ مصطؾح
الذي هق ( َح ٌّؼ َيث ُب ُ
كؿؼدار مـ الدَّ ِ
ٍ
ٍ
(الدَّ ْيـ) بلكف( 9ما َي ْث ُب ُت يف ِّ
ومؼدار مـفا
راهؿ يف ِذ َّم ِة َر ُجؾ،
الذ َّمة؛
ِ
والؿؼدار الؿعق ِـ مـ الدَّ ِ
ِ
الحاض َر َتقـ؛ قبؾ
راهؿ؛ أو مـ صربة الحـطة
لقس بحاضر،
َّ
()1
ِ
تعبقرا طـ حالة حؼقققة
اإلفراز ،فؽؾفا مـ قبقؾ الدَّ ْيـ)  ،وهبذا يصبح (الدَّ ْيـ) ً
محضة تتعؾؼ بالذمؿ بعد اكػصالفا طـ محؾفا الؿادي ،سقاء أكاكت هذه الحالة قد
كشلت طـ ركـ (الثؿـ) ،أو ركـ (الؿثؿـ) يف الؿعاوضات الؿالقة ،أو كان الدَّ ْيـ
قد كشل طـ مطؾؼ التصرفات إخرى التل َتث ُب ُت الحؼقق يف الذمة بؿقجبفا-
وإصؾ يف الؿدايـات أهنا مباحة يف الشرع ،وذلؽ ً
طؿال بؼاطدة إصؾ يف
الؿعامالت الصحة واإلباحة( ،)2كؿا يدل لذلؽ آي ُة الدَّ ْيـ يف كتاب اهلل تعالك،
وفقفا يؼقل اهلل ﴿ 9ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ﴾( ،)3فلقرت أية مبدأ (الؿدايـات) بلن َك َّظ َؿتفا وضبطتفا ولؿ
تحظرها ابتداء ،ويف ذلؽ إقرار بنباحة الؿدايـات يف أصؾ الشرع ،بؾ ثبت يف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1مجؾة إحؽام العدلقة ،الؿادة (>;-)7
( )2اكظر رسالة لطقػة بعـقان (الؿدايـة) لػضقؾة العالمة الشقخ 9محؿد الصالح بـ طثقؿقـ  طؾك
مققعف الشخصل (-)Binothaimeen.net
( )3البؼرة -8>8 9
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الصحقح (أن رسقل اهلل ﷺ اشرتى مـ يفقدي صعا ًما بـسقئة ،ورهـف درطف)(،)1
فالحؼقق الـاتجة طـ التعامالت بإثؿان أو بالؿثؿـات أو ما يـشل طـ التصرفات
يف الذمة إذا دخؾفا الزمـ فنهنا تتحقل إلك ديقن ،فنذا تؿ اشرتاط زيادة مادية طؾك
أصؾ الديـ الثابت يف الذمة فنن هذه الزيادة تعترب مـ تطبقؼات الربا الذي أجؿع
العؾؿاء طؾك تحريؿف يف اإلسالم ،فال يحؾ يف الشرع اتخاذ الديـ محال لؾرتبح وٓ
البقع وٓ الشراء وٓ الؿتاجرةٕ ،ن هذا مـ أصقل الربا التل أجؿع العؾؿاء طؾك
تحريؿفا ،وهق معـك ما ورد يف ققل اهلل تعالك﴿ 9ﭪﭫ﴾(-)2
وبذلؽ يصبح معـك (ربا الؿدايـات) :كؾ زيادة مؼصقدة طؾك سبقؾ الرتبح
يتؿ اشرتاصفا فقق مؼدار الدَّ ْيـ الثابت يف الذمة فنن حؽؿ هذه الزيادة شر ًطا هق
التحريؿ الؼطعل ،حقث وصػفا الشرع بلهنا (ربا) ،وطؾة التحريؿ هـا تتؿثؾ يف
وصػ (الدَّ ائـقة) ،وهل الحالة التل تؽقن الذمة فقفا مشغقلة بحؼقق ثابتة معؾقمة
الد ْيـ) ،وهذا يشؿؾ جؿقع صقر
تجاه الغقر ،وضابط طؾة (الدائـقة) هق (الت ََّرب ُح ِم َـ َّ
الديقن وتطبقؼات الحؼقق الؿـػصؾة يف واقع التعامالت الؿالقة مفؿا كان مصدر
كشلهتا وثبقهتا يف الذمة( ،)3ولذلؽ أصؾؼـا طؾك هذا إصؾ الربقي (ربا
الؿدايـات)-
الد ْيـ مال مـ إمقال يف اإلسالم؟
ثاك ًقا :هؾ َّ
إن الدَّ ْيـ يف حؼقؼتف طبارة طـ أثر وكتقجة ،ففق يـشل طؼب جريان التصرفات
التصرف بق ًعا وشرا ًء ومتاجرةً،
متؿق ًٓ ،فقؼع طؾقف
يف إمقال ،فالؿال ما كان
َّ
ُّ
ويجري فقف آستغالل وآستعؿال شر ًطا ،بقـؿا الديـ هق آلتزام وإثر الـاتج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أخرجف البخاري  <8.9برقؿ <? ،80وابـ ماجة  >7;.8برقؿ <-8:9
( )2البؼرة -8=; 9
( )3اكظر تػصقؾ ذلؽ فقؿا يليت بعـقان( 9ما وسائؾ ثبقت الديـ يف الذمة « مصادر الديقن»؟)-
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طـ ذلؽ التصرف والذي يثبت ويتعؾؼ بالذمة ،وهؽذا يقصػ الديـ بلكف 9التزام
بحؼ اكػصؾ طـ محؾف إصؾل وتعؾؼ بذمة الؿؾتزم بف ،فالـؼقد ً
مثال مال معترب يف
الشرع والعرف والؾغة ،فنذا أقرضت الـؼقد فؼد زالت صػتفا الـؼدية مـ يدك،
وحؾ محؾفا ديـ والتزام متعؾؼ يف ذمة الؿؼرتض الؿديـ هبا ،وبذلؽ يصبح
متؾبسا بالحؼ الذي طؾقف يف الذمة ،وأما الؿؼرض فؼد صار دائـًا أي
الؿؼرتض مديـًا
ً
متؾبسا بالحؼ الذي لف ولؿصؾحتف والؿتعؾؼ بذمة الؿديـ الخػقة وغقر الظاهرة،
ً
ومـ أجؾ هذه الخاصقة فؼد أمركا الشرع الحـقػ أن كعؿؾ طؾك تقثقؼ الؿدايـات
حػ ًظا لؾحؼقق وصق ًكا لفا طـ الضقاع والـسقان-
والؿؼصقد أن الؿال شلء والديـ شلء آخر بخالفف ،فالؿال أصؾ
التصرفات والعؼقد ،لؽـ الديـ هق كتقجتفا وأثرها التابع لفا ،فصاحب الديـ إكؿا
يؿؾؽ حؼا قد اكػصؾ طـ محؾ الـؼقد العقـقة الظاهرة ً ,
مثال ,وتعؾؼ بؿحؾ الذمة
الؿعـقية الخػقة ،حتك إذا أطاد الؿديـ الـؼقد إلك صاحبفا بعقـفا أو ببدلفا فؼد زال
الديـ واكتفك لقصبح ً
مآ حؼقؼقا معتربًا بقد صاحبف إصؾل طؾك صػة الؿؾؽ
التام ،وهذا كػقؾ بنبراء ذمة الؿديـ مـ الحؼ الؿجرد الذي طؾقف ،و ُقؾ مثؾ ذلؽ يف
قرض طقـ سقارة ً
مثال فنهنا مال معترب يتحقل بالؼرض إلك ديـ والتزام يثبت يف
الذمة ،ثؿ يعقد طـد آستقػاء ً
مآ معقـًا مـ جديد ،وطؾك صػة الؿؾؽ التام ،وهبذا
يتبقـ لـا بقضقح تام أن الؿال شلء وأن الديـ شلء آخر-
ويؿؽــا تؾخقص أبرز الػروق بقـ الؿال والديـ طؾك الـحق التالل:
 ,1آختالف مـ حقث الؿاهقة والطبقعة الؿادية لؽؾ مـفؿا ،فالؿال يتعؾؼ
هبقئتف الؿادية الظاهرة طر ًفا كالـؼقد وإطقان والؿـافع التابعة ٕطقاهنا ،وكذلؽ
حؼقق آرتػاق الؿتصؾة بؿحالفا والؿؼرتكة تب ًعا ٕطقاهنا ،وأما الديـ فنكف يتعؾؼ
بالذمة الؿعـقية غقر الظاهرة فقثبت طؾقفا كالتزام-
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 ,2آختالف مـ حقث صبقعة الؿؾؽقة يف كؾ مـفؿا ،فإصؾ يف الؿال أن
مؾؽقتف تامة بقد صاحبف ،ففق يؿؾؽ طؾقفا مطؾؼ التصرفات مـ غقر أن يتققػ
تصرفف فقف طؾك إذن غقره ،يف حقـ أن إصؾ يف مؾؽقة الديـ أهنا مؾؽقة كاقصة
وضعقػة وطؾك خطر الضقاع وطدم الرد ،بدلقؾ أن تصرفات صاحب الديـ
محدودة لؾغاية ولقست مطؾؼة ،وتصرفاتف يف الديـ مؼقدة بنذن ومقافؼة الؿديـ
الذي يقجد الؿال بقده وتحت سؾطاكف وتحؽؿف-
 ,3آختالف مـ حقث الترتقب القجقدي يف القاقع ،فالؿال وجقده أصؾل
ويؼصد أصالة لؿا فقف مـ مـافع كامـة ،بقـؿا الديـ وجقده تبعل ولقس أصؾل،
فالؿال أسبؼ مـ الديقن بقـؿا الديقن تليت طؼبفا وتابعة لفا-
ؼصدُ لؿا فقف مـ
ب و ُي َ
 ,4آختالف مـ حقث قصد مـافعفا ،فالؿال ُيط َؾ ُ
مـافع أصؾقة كامـة فقف ،فالسقارة تؼصد لؿـافع آكتؼال والفاتػ يؼصد لؿـافع
ؼصدُ مـف
آتصال والبقت يؼصد لؿـافع السؽـك وهؽذا ،بقـؿا الديـ ٓ كػع فقف ُي َ
أثرا وكتقجة يتطؾب التقثقؼ يف ذاتف ،فتقثقؼ الؿال
لذاتفٕ ،كف ٓ يعدو أن يؽقن ً
يؽقن بحقازة ذاتف ومؾؽف الػعؾل ،بقـؿا تقثقؼ الديـ يؽقن بؿؾؽ وسائؾ أخرى غقر
ذاتف ،كالؽتابة والشفقد والرهـ وكحقها-
 ,5آختالف مـ حقث الؼقؿة الؿالقة ،فالؿال تتلثر ققؿتف يف السقق ارتػا ًطا
اكخػاضا تب ًعا لتدافع ققى العرض والطؾب ،بقـؿا الديـ ٓ تتلثر ققؿتف بحركة
أو
ً
السقق زيادة أو كؼصا ،بؾ الديـ ثابت الؼقؿة وهق معؾقم يف الذمة ولق صالت بف
السـقن وأجال-
والؼاطدة هـا 9أن السقق والزمـ يف اإلسالم ٓ يعؿالن يف الديقن ،وٓ
يمثران يف كؾ ما يثبت يف الذمة ،بقـؿا السقق والزمـ يعؿالن ويمثران يف إمقال
الحؼقؼقة مـ طقـ ومـػعة وحؼ متصؾ بلحدهؿا ،بدلقؾ أن مؼدار الديـ ثابت ٓ
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وتحقل إسقاق ،بقـؿا كجد أسعار السؾع والخدمات دائؿة
يتبدل بتغقر الزمـ
ُّ
التؼؾب بحسب تدافع ققى العرض والطؾب طؾك مـافعفا الحؼقؼقة يف سققفا-
 ,6آختالف مـ حقث التقصقػ الؼاكقين ،ذلؽ أن الؼاكقن الؿدين
الحديث يػرق بقـ مصطؾح (الحؼقق العقـقة) حقث تـصرف إلك إمقال
الحؼقؼقة ،فالحؼ العقـل هق( 9سؾطة يعقـفا الؼاكقن لشخص معقـ طؾك شلء معقـ،
وبؿقجبفا يستطقع الشخص أن يستخؾص لـػسف ما َّ
لؾش ْل ِء مـ فقائد
اقتصادية)( ،)1بقـؿا يطؾؼ الؼاكقن مصطؾح (الحؼقق الشخصقة) طؾك الديقن،
وتعريػ (الحؼ الشخصل) هق( 9رابطة قاكقكقة ما بقـ شخصقـ دائـ ومديـ،
يخقل لؾدائـ بؿقجبفا مطالبة الؿديـ بنططاء شلء أو الؼقام بعؿؾ أو بآمتـاع طـ
طؿؾ)( ،)2فدل اصطالح الؼاكقن بالتػرقة بقـ الحؼقق العقـقة لألمقال والحؼقق
الشخصقة لؾديقن وما يف حؽؿفا طؾك إثبات الػرق بقـ الؿال والديـ مـ حقث
إصؾ(-)3
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1القسقط يف شرح الؼاكقن الؿدين الجديد ،د -طبدالرزاق أحؿد السـفقري-)7>9. >( ،
( )2الؿصدر السابؼ-)7>9. >( ،
( )3وإلثبات الػروق بقـ الحؼقق العقـقة والحؼقق الشخصقة فنن فؼفاء الؼاكقن الؿدين يبادرون إلك
صرح جؿؾة مـ الػروقات والخصائص الؿؿقزة لؽال الـقطقـ ،ويؿؽــا تؾخقصفا طؾك الـحق أيت9
 ,7الحؼ العقـل حؼ مطؾؼ بقـؿا الحؼ الشخصل حؼ كسبل-
 ,8الحؼ العقـل يرد طؾك شلء معقـ بالذات بقـؿا الحؼ الشخصل يرد طؾك الؼقام بعؿؾ أو
آمتـاع طـ طؿؾ-
 ,9الحؼ العقـل إصؾ فقف أكف حؼ دائؿ بقـؿا الحؼ الشخصل إصؾ فقف أكف ممقت-
 ,:الحؼقق العقـقة قابؾة لؾحقازة ٕهنا تؼع طؾك شلء مادي ،بقـؿا الحؼقق الشخصقة ففل غقر
قابؾة لؾحقازةٕ ،هنا تؼع طؾك أمر معـقي هق الؼقام بعؿؾ أو آمتـاع طـ طؿؾ-
; ,الـزول طـ الحؼ العقـل مـاط بنرادة صاحبف بقـؿا صاحب الحؼ الشخصل ٓ يسقغ لف الـزول
طـ حؼف بالرغؿ مـ إرادة الؿديـ ،إذ لؾؿديـ الحؼ يف أن يرد اإلبراء مـ الديـ-
=
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والؿؼصقد أن الػروقات بقـ الؿال والديـ كثقرة وراسخة ،وهق ما سار طؾقف
اصطالح الشرع يف كصقصف مـ الؽتاب والسـة ،حقث لؿ يرد يف الشرع تصريح
باطتبار إمقال ديقكا وٓ الديقن أمقآ ،بؾ إن الشرع اطترب مالقة إمقال ومـع
مالقة الديقن ،وهذا مقضع متػؼ طؾقف بقـ الػؼفاء ،بؿعـك أن إمقال مـ حقث
أصؾفا يجقز العؼد طؾقفا والرتبح مـفا بق ًعا وشراء ومتاجرة ،بقـؿا الديقن لقست
ً
تؿق َل ًة بذواهتا ،فال يجقز يف اإلسالم الرتبح بالعؼد طؾقفا بقعا وٓ شراء وٓ
أمقآ ُم َّ
متاجرة ،فإصؾ يف إمقال أهنا مصادر لؾرتبح الؿادي ،بقـؿا إصؾ يف الديقن أهنا
مصدرا لؾرتبح الؿادي-
لقست محال وٓ
ً
أيضا  ,أداء الؿثؾ بال تعققـ،
ولذلؽ أجاز الػؼفاء يف الؼرض  ,ويف السؾؿ ً
ٕن العربة بالحؼ الثابت يف الذمة ولقست العربة بلطقان إمقال التل كشل الديـ
ً
متصال بلصؾف الؿادي مـ طقـ أو مـػعة لقس
طـفا يف أصؾف ،وإن ثبقت الحؼ
كثبقت الحؼ الؿجردة يف الذمة ،ولذلؽ لؿ ُي َس ِّؿ الؼرآن الؽريؿ (الدَّ ْي َـ) مآ ،وإكؿا
أصؾؼ طؾك (الدَّ ْيـ) وص ًػا آخر هق (الحؼ) ،وذلؽ يف مقضعقـ مـ آية الدَّ ْيـ(،)1
فقجب اتباع الشرع يف أوصافف ورطاية ألػاضف التل هل مؼصقدة لؿعاكقفا ودٓٓهتا
الؿخصقصة طـده والؿطابؼة لؾقاقع-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=

<  ,الحؼ العقـل يخقل صاحبف مقزيت التتبع والتؼدم بقـؿا الحؼ الشخصل ٓ يخقل صاحبف هاتقـ
الؿزيتقـ-
= ,الحؼقق العقـقة أوردها الؼاكقن طؾك سبقؾ يشبف الحصر؛ بقـؿا الحؼقق الشخصقة لقست
كذلؽ-
واكظر 9حؼ الؿؾؽقة يف ذاتف يف الؼاكقن الؿدين ،د -محؿد وحقد الديـ سقار ،ص ،13-12القجقز يف
شرح الؼاكقن الؿدين (الحؼقق العقـقة) ،د -طؾل هادي العبقدي ،ص ،8-5القسقط يف شرح الؼاكقن
الؿدين الجديد ،د -طبدالرزاق أحؿد السـفقري-)214-209/8( ،
( )1البؼرة -282 9
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ثال ًثا :ما معـك مبدأ ( َمالِ َّق ُة الدَّ ْيـ)؟ وما أدلة بطالكف يف اإلسالم؟
ُيعترب مبدأ ( َمالِقَّ ُة الدَّ ْيـ) مـ أطظؿ الؿبادئ والؼضايا الؿالقة وآقتصادية
الػارقة بقـ التشريع اإلسالمل وغقره مـ إفؽار البشرية والؿدارس
آقتصادية القضعقة ،فاإلسالم يؼرر بطالن ( َمالِقَّ ُة الدَّ ْيـ) جؿؾة وتػصقال ،بؾ
ً
فضال طـ تحريؿ جؿقع تطبقؼاهتا العؿؾقة يف
يحرم ذلؽ مـ حقث أصؾ الـظرية،
ً
القاقع ،فالدَّ ْيـ يف اإلسالم لقس ً
متؿقٓ ،مثؾ سائر إطقان والؿـافع
مآ
والحؼقق الؿتصؾة هبا ،كال وإكؿا الدَّ ْي ُـ حؼ مجرد اكػصؾ طـ أصؾف الؿادي
كلثر وكتقجة ،ثؿ تعؾؼ كالتزام يثبت يف الذمة فؼط ٓ غقر ،أي أن وجقده الؿادي
الؿشتؿؾ طؾك مـاف ع مؼصقدة لذاهتا قد ذهب وزال ،فؾؿ َي ُعد الدَّ ْي ُـ محال يؼبؾ
الرتبح أو البقع أو الشراء أو الؿتاجرة بف ،وذلؽ بسبب اكتػاء الؿـافع الؿؼصقدة
مـ الدَّ ْيـ باطتبار ذاتف-
وقد تقهؿ ققم فحسبقا أن الدَّ ْيـ ٌ
مال مـ إمقال ،وقالقا بؿالقة الديـ،
فزطؿقا أن الدَّ ْيـ مال مؼصقد لذاتف كسائر إمقال الؿعتربة يف التعامؾ بقـ الـاس،
ورتبقا طؾك ذلؽ أن الدَّ ْيـ يؿؽـ الرتبح مـف بق ًعا وشراء ومتاجرة ،بؾ إهنؿ بالغقا يف
اكتؽاسة طؼقلفؿ فجعؾقا الربا هق أصؾ التعامالت الـافعة الصحقحة ،وأن البقع
إكؿا هق فرع يؿؽـ إلحاقف بلصؾ الربا بالؼقاس طؾقف ،فلكزلقا الدَّ ْيـ الذي ٓ مـػعة
ؼصدُ مـافعفا باطتبار ذواهتا،
مـف ُتؼصد باطتبار ذاتف مـزلة إمقال الحؼقؼقة التل ُت َ
كالعقـ والؿـػعة والحؼ الؿتصؾ ،وهذا مـاقض لبديف العؼؾ وصحقح الـظر ومـطؼ
قديؿا وحدي ًثا ،وقد ذكر اهلل يف كتابف العزيز هذه الشبفة
الؿعامالت يف القاقع
ً
الربقية الػاسدة ،فؼال اهلل تعالك﴿ 9ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ﴾( ،)1ورد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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طؾقفؿ مباشرة بؼقلف﴿ 9ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ﴾( ،)1وهق ذات الؿعـك الذي
امتثؾـاه وأسسـا طؾقف أصؾ (ربا الؿدايـات) يف هذه الؼاطدة-
ولؼد فرق اإلسالم بقضقح بقـ ماهقتقـ اثـتقـ هؿا (الؿال) و (الحؼ)،
ؼصد لؿـافعف الؽامـة فقف ،خال ًف ا
فالؿال يف اإلسالم مؼصقد ومعترب لذاتف حقث ُي َ
لؾحؼ حال تجرده واكػصالف وتعؾؼف بالذمة ،ولذلؽ أحؾ اهلل البقع صراحة يف
كتابف العزيز ٕكف طؼد يؼع طؾك إمقال ذات الؿـافع الحؼقؼقة الؿؼصقدة ،مثؾ
العقـ أو الؿـػعة أو الحؼ الؿتصؾ بؿحؾف الؿادي ،فؽان حؽؿ العؼد طؾقفا
والرتبح مـفا والؿتاجرة فقفا هق الحؾ واإلباحة شر ًطا ،وهذا هق معـك ققل اهلل
تعالك (وأحؾ اهلل البقع) ،وأما الدَّ ْيـ فجقهره وحؼقؼتف طبارة طـ (حؼ
مـػصؾ) ،أي أكف قد اكػصؾ طـ محؾف الؿادي وأساسف العقـل ،وقد تعؾؼ هذا
ؼصدُ مـ وراء (الحؼ الؿـػصؾ)
الحؼ الؿجرد بالذمة إلحا ًقا هبا ،وٓ مـافع ُت َ
الذي تؾبس بالذمة َد ْيـا ،فؿـ أجؾ ذلؽ أبطؾ اإلسالم ( َكظَرِ َّية َمالِقَّة الدَّ ْي ـ)

مطؾ ًؼا ،فال يحؾ يف الشرع اتخاذ الديـ  ,كحؼ مـػصؾ  ,محال لؾرتبح وٓ البقع
وٓ الشراء وٓ الؿتاجرةٕ ،ن هذا مـ أصقل الربا التل أجؿع العؾؿاء طؾك
تحريؿفا ،وهق معـك ققلف تعالك﴿ 9ﭪ ﭫ﴾-
ويف ذلؽ يؼقل الؽاساين ً
كاقال طـ أبل حـقػة الـعؿان يف مسللة طدم وجقب

الزكاة يف الديـ( 9وٕبل حـقػة وجفان ،أحدهؿا 9أن الديـ لقس بؿال ،بؾ هق فعؾ
واجب ،وهق فعؾ تؿؾقؽ الؿال وتسؾقؿف إلك صاحب الديـ ،والزكاة إكؿا تجب يف
الؿال ،فنذا لؿ يؽـ مآ ٓ تجب فقف الزكاة ،--والثاين 9إن كان الديـ ً
مآ مؿؾق ًكا
أيضا ،لؽـف مال ٓ يحتؿؾ الؼبض؛ ٕكف لقس بؿال حؼقؼة ،بؾ هق مال حؽؿل يف
ً
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الذمة ،وما يف الذمة ٓ يؿؽـ قبضف ،فؾؿ يؽـ ً
مآ مؿؾق ًكا رقبة ويدً ا ،فال تجب
الزكاة فقف ،كؿال الضؿار ،فؼقاس هذا أن ٓ تجب الزكاة يف الديقن كؾفا لـؼصان
الؿؾؽ بػقات القد)(-)1
فنن ققؾ :كقػ ٓ يؽقن الديـ مآ ،وهق يؼبؾ الحقالة طؾقف مـ أجؾ تسقية
الحؼقق وأداء الديقن؟ والجقاب :إن التصرف الجزئل يف الديقن أجؾة إكؿا هق
ضرب مـ التسقية والؿؼاصة لؿا يف الذمة ،والشريعة تتشقف إلك إبراء الذمؿ مـ
الؿدايـات بؽؾ سبقؾ ما لؿ يؽـ ربا ،والتصرف بالديـ يف الحقآت  ,وإن كان
جائزا شر ًطا  ٓ ,يعـل أن الديـ قد تحقل وصار ً
مآ كسائر إمقال الحؼقؼقة
ً
الؿعتربة شر ًطا ،وهذا الحظر الشرطل لؾرتبح مـ الديقن مجؿع طؾقف بقـ طؾؿاء
اإلسالم-
وأما مـ الؿـظقر الؿؼاصدي :فنن الػرق الؿؼاصدي يف اإلسالم بقـ البقع
والربا يؽؿـ يف مدى كقن العؼد كاف ًعا يف إحداث الحركة الحؼقؼقة لألمقال مـ
طدمف ،ذلؽ أن حركة الؿال يف آقتصاد مثؾ حركة الدم يف جسد اإلكسان ،حقث
تـظر الشريعة اإلسالمقة الغراء إلك الؿال كظرة تشريػ واهتؿام وطـاية خاصة مثؾ
ً
سائال متحر ًكا دون طقائؼ أو
أهؿقة الدم يف جسد اإلكسان ،فؽؾؿا كان الدم الـافع
حقاجز تحبسف فنن الجسد سقـتػع بتؾؽ الحركة ف َق َص ُّح هبا وتزداد كػاءتف ،وأما إذا
تعطؾت حركة الدم يف الجسد  ,كؾقا أو جزئقا – فنن ذلؽ ممذن بخراب الجسد
وضفقر أمارات العجز والخؾؾ والرتدي يف وضائػف وأكشطتف الحققية ،وإذا ما
استؿرت هذه الحالة دون طالج وإصالح فنهنا ستمول بالجسد إلك العجز الؽؾل
أو الؿقت ،وهؽذا تبؼك العربة يف إباحة إمقال أو يف تحريؿفا تدور طؾك الؿـافع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1بدائع الصـائع -8.70
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الحؼقؼقة أو الؿقهقمة فقفا ومـ ورائفا ،فحقثؿا ُو ِجدَ ت الؿـافع الحؼقؼقة – جزئقا
وكؾقا  ,فؼد جاز العؼد طؾقفا ،وحقثؿا ُف ِؼدَ ت أو كاكت مقهقمة ولقست حؼقؼقة فنن

العؼد طؾقفا يؽقن محرما يف شريعة اإلسالمِ ،
وس ُّر ذلؽ أن إمقر بؿؼاصدها
ً
والعؼقد بؿآٓهتا والتعامالت بؿـافعفا وغاياهتا-
ً
أمقآ يف اإلسالم كثقرة،
وإدلة طؾك أن الديقن محض حؼقق ولقست
وأبرزها ما يؾل9
الح ّؼ) ،وذلؽ يف
 ,7لؼد وصػ الؼرآن الؽريؿ (الدَّ ْيـ)
تصريحا بلكف ( َ
ً

مقضعقـ مـ آية الدَّ ْيـ ،كؿا يف ققل اهلل تعالك﴿ 9ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ﴾---
﴿ﭷﭸﭹﭺﭻ ،)1(﴾---فالتعبقر طـ ماهقة الديـ بؾػظة (الحؼ) دال طؾك
أساس
استؼالل الحؼ واكػصالف طـ محؾف العقـل إصؾل وتعؾؼف بالذمة التل هل
ٌ
معـقي لاللتزام الؿجرد ،فالحؼ حسبؿا ُتـَ ِّب ُف أية لقس ً
مآ مستؼال بذاتف؛ كالعقـ
أو الؿـػعة ،وسر ذلؽ أن الحؼ الؽامـ يف الدَّ ْيـ هق كتقجة وأثر لؾؿعامؾة ،وأكف قد
يستقىف يف الؿستؼبؾ وقد يتعثر وقد يضقع فال يستقىف مطؾ ًؼا-
 ,8كؿا أن يف تؽرار لػظ (الحؼ) يف أية إشارة إلك أن (الحؼ) ضعقػ يف
ذاتفٕ ،كف أثر تابع اكػصؾ طـ محؾف إصؾل لقتعؾؼ بالذمة الؿجردة فؼط ،ففق لقس
ً
مآ متؼق ًما يصؾح محال لؾرتبح مـف لذاتف ،كؿا ٓ يصح أن يؼقم العؼدُ طؾقف
ً
مؽررا يف أية الؽريؿة ،ولؿا كان الديـ يؿثؾ
استؼالٓ ،ولذلؽ ورد الـص طؾقف
ً
حؼا ضعق ًػا يف ذاتف فؼد اطتـك الؼرآن الؽريؿ بتؽثقر وسائؾ تقثقؼف وتحصقـف
وصقاكتف بلدوات متعددة إلدارة مخاصره ،وذلؽ مـ أجؾ الققاية مـ مخاصر ضقاع
الحؼ الؿجرد أو إكؽاره أو كسقاكف-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1البؼرة -8>8 9
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 ,9إن إمقال الؿعتربة يف اإلسالم هل ذوات مؾؽقة تامة ،لؽـ الديـ لقس
ً
مآ يف أصؾفٕ ،ن مؾؽقتف كاقصة ولقست تامة ،ذلؽ أن الديـ مجرد التزام يف الذمة
مع طدم الؼدرة طؾك التصرف الؿطؾؼ بلصؾف الذي اكػصؾ طـف-
 ,:كؿا إن مجؾة إحؽام العدلقة قد مـعت جريان الؼسؿة يف إمقال إذا
كان الؿحؾ الؿطؾقب قسؿتف هق ذات الديـ يف الذمة ،فال بد أن يتعقـ الديـ
بؿحؾ مادي حتك يؿؽـ قسؿتف بالحؼ والعدل ،فؼد جاء يف الؿجؾةُ ( 9يشتَرط أن
يؽقن الؿؼسقم طقـًا  ،فؾذلؽ ٓ يصح تؼسقؿ الديـ الؿشرتك قبؾ الؼبض)(،)1
وسر ذلؽ أن الديـ حؼ غقر مؼبقض لتعؾؼف الؿحض يف الذمة ٓ يف العقـ ،مؿا
يستؾزم طدم الؼدرة طؾك ضبطف وتحؼؼ معؾقمقتف إٓ بعد أن يؽقن طقـًا مؼبقضة
حؽؿا-
حؼقؼة أو
ً
; ,إن الؿال معؾقم يف ذاتف وطقـف والؿـافع الؿضافة إلك محؾف يجب أن
تؽقن معؾقمة ومـضبطة وإٓ فنن اإلسالم ٓ يجقز هذا العؼد ٓشتؿالف طؾك وصػ
الغرر الؿـفل طـف شر ًطا ،يف حقـ أن الديـ محؾ مضطرب ومرتدد الؿآل بقـ
التحصقؾ والعدم ،فؼد يحصؾ اسرتداده وقد يتعذر اسرتداده ،فؽقػ يصح الرتبح
ً
طؼال مـ محؾ مشؽقك فقف ومحتؿؾ يف تحصقؾف ،وهؽذا سائر الحؼقق الؿـػصؾة
تدور طؾك احتؿآت التحصقؾ والعدم ،فـاسب ذلؽ مـفج اإلسالم يف مـع الرتبح
مؿا قام طؾك الشؽ وآحتؿال والرتدد-
وخالصة ما سبؼ :أن الديـ (حؼ) معؾقم يثبت يف الذمة كؿا دلت طؾقف آية
الدَّ ْيـ ،وهذه البالغة الؼرآكقة والؾطقػة اإللفقة مػادها أن الدَّ ْيـ شلء والؿال شلء
آخر مختؾػ طـف تؿا ًما ،فالدَّ ْي َـ ٓ يصح أن يؽتسب وصػ (الؿالقة) يف شريعة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1مجؾة إحؽام العدلقة ،الؿادة (-)7789
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ً
اإلسالم ،بؿعـك أن الدَّ ْي َـ لقس ً
متؿقٓ ،فال يحؾ أن يؽقن الدَّ ْي ُـ محال لتقلقد
مآ
الربح يف الشريعة اإلسالمقة ،فقحرم بقعف أو شراؤه أو الؿتاجرة بف بنجؿاع العؾؿاء
()1
ؼصد مـف باطتبار
قديؿا وحدي ًثا  ،وسر هذا الحظر الشرطل أن الدَّ ْيـ ٓ مـػعة ُت َ
ً
ذاتف ،ففق مجرد حؼ اكػصؾ طـ محؾف الؿادي فتعؾؼ يف الذمة وصار ضعق ًػا بذلؽ،
فقؽقن العؼد طؾك مثؾف وإن حؼؼ الـػع الجزئل بقـ صرفقف إٓ أكف يتحقل يف واقع
مصدرا لجؾب الؿػاسد والشرور وبعث إضرار الؽؾقة طؾك
إمر لقصبح
ً
آقتصاد والؿجتؿع-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متؿقٓ يف الشرع الحـقػ فؼد أبطؾـا ( َك َظ ِري َة َز ِ
ً
وتلسقسا طؾك أن الديـ لقس ً
كاة الدَّ ْيـ) بؽامؾفا،
مآ
()1
َّ
ً
قديؿا وحدي ًثا ،وقد استدلؾـا طؾك
وقرركا أن هذا هق الؼقل الراجح مـ اتجاهات الػؼف اإلسالمل
ً
أصال ٓ ،مـ
ذلؽ ببضعة طشر دلقال حاسؿا ،وأبرزها 9أكف ٓ دلقؾ يف الشرع يقجب الزكاة يف الديـ ً
كتاب وٓ سـة  ,ولق ضعقػة إسـا ًدا  ,وٓ إجؿاع ،وأن الزكاة طبادة تقققػقة ٓ تثبت إٓ بالـص،
وٕن إصؾ براءة الذمة مـ التؽالقػ الؿالقة إٓ بدلقؾ ،وٕن مؾؽقة الدائـ طؾك مال الديـ كاقصة،
و قد أجؿع العؾؿاء طؾك أٓ زكاة إٓ يف مال مؾؽف تام أو مطؾؼ ،وٕن الديـ ٓ يؼبؾ الـؿاء بذاتف
الشرع اطتباره يف الزكاة ،وجعؾف تابعا لقصػ الغـك
ػ أهؿؾ
بؿؼتضك الشرع ،وٕن الدَّ ْيـ َو ْص ٌ
ُ
وجق ًدا وطدما ،فقجب اتباع الشرع فقؿا أطؿؾ وفقؿا أهؿؾ ،والسمال الؿـطؼل هـا 9كقػ ِ
يقجب
ً
اإلسال ُم الزكا َة فقؿا ٓ يعرتف بؿالقتف أصال ،بؾ اإلسالم يحرم مبدأ (مالقة الدَّ ْيـ) ويبطؾف ابتداء،
ويؾؼبف بلكف الربا الذي هق مـ أكرب الؽبائر يف اإلسالم ،وهذا مقضع إجؿاع بقـ العؾؿاء ،ذلؽ أن
الديـ طبارة طـ حؼ والتزام وأثر يف الذمة مرتتب طؾك تصرفات إمقال ،فؽقػ يجقز أن يؽقن
أثر التصرف بالؿال يف الذمة محال يف ذاتف لؾزكاة ،ثؿ ألقس ذلؽ يعـل أن الديـ معدود مـ إمقال
الزكقية الؿعتربة؟ ،وطؾك هذا فؿـ أوجب الزكاة يف الدَّ ْي َـ فؼد أثبت لؾديـ وصػ (الؿالقة) ضؿـا،
وهذا صريح يف مخالػة كصقص الشرع يف حظر الربا-
واكظر مسللة (بطالن كظرية زكاة الديـ) يف كتابـا (التجديد يف فؼف الزكاة ومحاسبتفا لؾشركات
وإفراد) ،اإلصدار رقؿ ( )1ضؿـ (سؾسؾة التجديد يف فؼف الؿال يف اإلسالم) ،مؽتبة اإلمام
الذهبل لؾـشر والتقزيع ،الؽقيت ،ط ،1سـة 2020م-
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راب ًعا :ما طؾة (ربا الؿدايـات)؟ وما أدلة صحة هذه العؾة؟
إن العؾة التل بسببفا َح َظ َر ّ
رع الحؽقؿ (ربا الؿدايـات) تتؿثؾ يف وصػ
الش ُ
الد ْيـ) ،ومعـاها 9أن يؽقن مؼصقد
(الدائـقة) ،وضابط التحريؿ فقفا( 9الت ََّرب ُح ِم َـ َّ
العؼد تقلقد الربح مـ ذات الدَّ ْيـ ،فقؽقن مصدر الرتبح هق محؾ الحؼ الثابت يف
الذمة ،وٓ ريب أن الت ََّر ُّب َح مـ الدَّ ْيـ يؿثؾ صقرة مـ صقر صؾب الزيادة الظالؿة
التل ٓ يؼابؾفا طقض طادل ،وهذه العؾة قد تحؼؼت شروط صحتفا طـد
إصقلققـ ،فنن (الدائـقة) وصػ معـقي ضاهر ومـضبط ومضطرد ومـاسب
لؿعـك الحؽؿ ومؼصقده ،بؾ هل طؾة تقافؼ الـص واإلجؿاع ،وتستؿد مـفؿا وٓ
تخالػفؿا ،ومآٓهتا صحقحة ومضطردة يف العؼؾ والـظر الصحقحقـ يف كؾ زمان
ومؽان ،فقثبت الحؽؿ الشرطل بالؿـع والحظر تب ًعا لثبقت هذه العؾة يف الؿحؾ،
كؿا يـتػل الحؽؿ الشرطل باكتػائفإ ،ن الحؽؿ يدور مع طؾتف وجق ًدا وطد ًما-
وأما إدلة الدالة طؾك صحة تعؾقؾ (ربا الؿدايـات) بعؾة (الدائقـة)
وضابطفا (الت ََّر ُّب ُح مِ َـ الدَّ ْيـ) فؿتعددة ،وسلقتصر مـفا طؾك ثالثة أدلة فؼط9
الد ْيـ أو آية الؿدايـات:
الدلقؾ إول :آية َّ
وهل أصقل آية يف كتاب اهلل تعالك( ،)1ومـفا اشتؼؼـا وصػ (الدائـقة)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1وفقفا يؼقل اهلل تعالك﴿ 9ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ ﭦﭧﭨﭩ ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ ﭳ ﭴ
ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ ﮊﮋ
ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜ
ﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ﮲﮳﮴
ﯖﯗﯘ ﯙﯚﯛ ﯜﯝ ﯞﯟ ﯠﯡ ﯢﯣﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ
ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ
ﰀﰁﰂ﴾ <البؼرة-; 282 9
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لقؽقن طؾة مـاسبة لؾحؽؿ ،فؼد دلـا لؼ ُبفا ومقضقطفا ومـطققفا ومػفقمفا طؾك
اطتبار صحة التعؾقؾ بقصػ (الدائـقة)ٕ ،ن العؾة يف إحؽام وصػ معـقي ضاهر
مـضبط ومضطرد ومـاسب لؾحؽؿ ،والديـ حسبؿا ثبت يف أية الؽريؿة 9كؾ ما
يثبت يف الذمة مـ الحؼقق الؿعؾقمة تجاه الغقر ،وأما أوجف الدٓلة مـ أية طؾك
صحة التعؾقؾ هبذا القصػ فؿتعددة  ،مـفا 9اشتؼاق وصػ (الدائـقة) مـ ذات
محؾ الدَّ ْيـ الذي هق مـزل إحؽام يف ربا الؿدايـات ،وذلؽ أسقة باشتؼاق كثقر
مـ الػؼفاء وصػ (الثؿـقة) مـ ذات محؾ (الثؿـ) الذي هق مـزل إحؽام يف ربا
إثؿان ،ومـفا 9صريح ققل اهلل تعالك يف مطؾع أية( 9يا أيفا الذيـ آمـقا إذا
تدايـتؿ بديـ إلك أجؾ مسؿك فاكتبقه) ،فؼقلف تعالك( 9إذا تدايـتؿ) دال طؾك ثبقت
الحؼ يف الذمة بؽؾ صريؼ يتعارف طؾقف الـاس ،بشرط أٓ يخالػ كصقص الشرع
الحـقػ ،وققلف (بِدَ ْي ٍـ) تـبقف صريح إلك تعدد وتـقع إسباب الؿمدية إلك ققام
حالة (الدائـقة) بقـ الذمؿ الطبقعقة أو آطتبارية ،وققلف (إلك أجؾ مسؿك) يـطقي
طؾك تـبقف صريح إلك أكف ٓ ديـ بغقر أجؾ يتخؾؾف-
فنن ققؾ :ما طالقة الديـ بالربا يف آية الؿدايـات؟ وكقػ تقصؾتؿ إلك اطتبار
وصػ الدائـقة طؾة لربا الؿدايـات؟
فالجقاب :إن دٓلة السقاق الؽريؿ تؼضل بذلؽ بقضقح ،فؼد جاءت آية
الديـ متؿؿة وخاتؿة ٕحؽام مجؿقطة آيات الربا يف الؼرآن الؽريؿ (أيات 281-

 ،)275فجاءت آية الديـ طؼب آيات الربا مباشرة برقؿ ( ،)282ففل خاتؿة
إحؽام الؿتعؾؼة بآيات الربا يف سقرة البؼرة كؿا يدل طؾقف السقاق الؿعجز يف كالم
اهلل تعالك ،فنن هذا التعاقب الؿرتب والختؿ بآية الؿدايـات يف السقاق الؽريؿ دال
طؾك أن (الدائـقة) مـ أطظؿ العؾؾ الضابطة ٕصؾ الربا يف باب الديقن كؾفا،
والؿـاسبة بقـفؿا قطعقة واضحة لػظا ومعـك وواقعا-
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الدلقؾ الثاين :دلقؾ اإلجؿاع:
الزيادة طؾك أصؾ الدَّ ْيـ ٕكف ربا ،قال
فؼد أجؿع العؾؿاء طؾك تحريؿ اشرتاط ِّ
ابـ الؿـذر( 9أجؿعقا طؾك أن الؿسؾِػ إذا شرط طؾك الؿس َتسؾِػ زيادة أو هدية،

فلسؾػ طؾك ذلؽَ ،
أن أخذ الزيادة طؾك ذلؽ ربا)( ،)1وقال ابـ قدامة يف الؿغـل9
(وكؾ قرض شرط فقف أن يزيده ،ففق حرام ،بغقر خالف)( ،)2وٓ ريب أن هذا
اإلجؿاع حجة راجحة ودلقؾ معترب يصؾح إلثبات أن طؾة (ربا الؿدايـات) هل
وصػ (الدائـقة) ،والتل ضابطفا( 9الت ََّر ُّب ُح مِ َـ الدَّ ْيـ)-
الدلقؾ الثالث :حديث (كؾ قرض جر كػعا ففق ربا):
فعـ طؾل بـ أبل صالب  طـ الـبل ﷺ قال« 9ك ُُّؾ َقر ٍ
ض َج َّر َمـ َػ َع ًة َف ُف َق
ِ
الربَا»( ، )3فؼد أشار الخرب إلك حؼقؼة أن الربا لف وجقه متعددة،
َوج ٌف مـ ُو ُجقه ِّ
وأن مـ هذه القجقه اشرتاط الزيادة الؿادية طؾك أصؾ الؼرض ،وهق ما يطؾؼ
طؾقف الػؼفاء مصطؾح (ربا الؼرض) ،وحؼقؼتف 9اشرتاط الت ََّربُّحِ مـ الدَّ ْيـ قبؾ
وجقده ،فنن هذه الؿـػعة اإلضافقة طؾك أصؾ الؼرض تعترب زيادة مادية ٓ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(( )1اإلجؿاع -)95 .1
( )2الؿغـل ٓبـ قدامة ( ،)436 .6فصؾ يف قرض شرط فقف أن يزيده-
( )3أخرجف طبد الرزاق يف مصـػف بؾػظ« 9كؾ قرض جر مـػعة فال خقر فقف » ( )145 .8برقؿ (،)14659
وأخرجف ابـ أبل شقبة يف الؿصـػ مققق ًفا ( ،)327 .4برقؿ ( ،)22692و البقفؼل يف الســ الؽربى طـ
فضالة بـ طبقد ( ،)352 .5برقؿ ( 12715باب  )99باب كؾ قرض جر مـػعة ففق ربا ،وأخرجف الحارث
بـ أبل أسامة يف مسـده (زوائد الفقثؿل) طـ طؾل ( )500 .5باب يف الؼرض يجر الؿـػعة ،ورجح ابـ
حجر وقػف --اكظر تؾخقص الحبقر ( ،)34 .3وقال يف خالصة البدر الؿـقر 9حديث كؾ قرض جر مـػعة ففق
ربا ،رواه ابـ أبل أسامة مـ رواية طؾل بنسـاد ضعقػ ،قال بعضفؿ ٓ 9يصح يف هذا الباب شلء (،)78 .2
أيضا --وكظره ( ،)62 .4لؽـ ورد اإلجؿاع طؾك
برقؿ ( ،)1557وضعػف اإلمام الزيؾعل يف كصب الراية ً
صحة معـك الحديث فقؿا كؼؾف ابـ الؿـذر وغقره --واكظر 9اإلجؿاع لف (-)95 .1
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يؼابؾفا طقض طادل ،ففل زيادة ضالؿة وحؽؿفا يف الشرع أهنا مـ الربا الؿحرم
شر ًطا ،سقاء تؿ اشرتاط الزيادة الربحقة طؾك الديـ قبؾ وجقده كؿا يف (ربا
الؼرض) أو بعد وجقده (ربا الديـ) ،فدل الحديث طؾك اطتبار وصػ
(الدائـقة) طؾة صالحة لتعؾقؾ تحريؿ ربا الؿدايـات يف اإلسالم ،وضابطف
الشرطل والعؿؾل هق (الت ََّربُّ ُح مِ َـ الدَّ ْيـ) ،وٓ سقؿا أكف مشفقر ربا الجاهؾقة
الذي تؽػؾ الؼرآن الؽريؿ بتحريؿف واكعؼد اإلجؿاع طؾقف-
الد ْيـ يف ِّ
الذ َّمة (مصادر الديقن)؟
خامسا :ما وسائؾ ثبقت َّ
ً

الح ِّؼ الذي َيث ُب ُت يف ِّ
الذ َّمة ،وإن مصادر الدَّ ْيـ
الدَّ ْيـ وصػ مـضبط يعرب طـ َ

ووسائؾ القصقل إلقف كثقرة ومتعددة ،بؾ ٓ تؽاد تـحصر بحسب تطقر واقع الؿال
وإطؿال والؿعامالت يف كؾ زمان ومؽان ،ومـ البالغة الؼرآكقة يف آية الدَّ ْيـ أهنا
أصؾؼت ولؿ ُت َؼ ِّقد أسباب الؿدايـات يف ققلف تعالك ﴿ﭔ ﭕ ﭖ﴾ ،حقث
َ
الديقن كؾفا ،سقاء أكاكت ديقن أثؿان أو ديقن
تـؽقرا لق ُع َّؿ
أصؾؼت لػظ (بِدَ ْي ٍـ)
ً
مثؿـات أو ديقن تصرفات أو غقرها( ،)1ثؿ طادت لتصػ ماهق َة الدَّ ْيـ وحؼق َؼتَف
صراحة بلكف ( َح ّؼ) يثبت يف ذمة صرف طؾك صرف ،فاقتصرت أية طؾك بقان (الذي
طؾقف الحؼ) تـبقفا طؾك (الذي لف الحؼ) مؼابؾف ،وإذا ما تػحصـا الطرق الؿقصؾة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1إن كطاق تطبقؼات إصؾ الربقي الثالث (ربا الؿدايـات) أوسع بؽثقر مـ كطاق تطبقؼات الربا يف
الؿعاوضات ،أي يف إصؾقـ قبؾف ،أطـل (ربا إثؿان) أو (ربا الؿثؿـات) ،فالؿدايـات قد تـشل طـ
معاوضات تجارية تثبت آلتزام يف ذمة الطرفقـ ،وقد تـشل طـ طؼقد مدكقة لقست تجارية
كالؼروض الحسـة التل تثبت آلتزام يف ذمة صرف واحد فؼط ،فنذا تؿ اشرتاط الزيادة الربحقة طؾك
طؼد الؼرض فذاك مـ أصقل الربا ،وقد يثبت آلتزام يف الذمة كتقجة فعؾ ضار يرتؽبف الشخص يف
حؼ غقره فقثبت بف تعقيض طادل مؼابؾ الضرر الػعؾل الذي أحدثف يف حؼقق الغقر ،كؿا أن آلتزام
قد يثبت كتقجة اإلقرار طؾك الـػس بحؼ لؾغقر وكحق ذلؽ-
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إلك الدُّ يقن يف طصركا وجدكاها كثقرة ومتعددة( ،)1ويؿؽــا تؾخقص أبرزها يف
الؿصادر التالقة9
الد ْيـ طؾك أساس كؼدي أو طقـل أو مـافع أو حؼقق متصؾة :فقشؿؾ
 ,1ققام َّ
(ربا الؿدايـات) كؾ ديـ كشل طـ معامؾة أصؾفا كؼد ،مثؾ الؼرض الـؼدي
الؿعروف ،أو كشل طـ طقـ ،مثؾ قرض سقارة ،أو كان الديـ كاش ًئا طـ قرض
الؿـافع ،مثؾ سؽـك مـزل أو شؼة ،أو كان كاش ًئا طـ حؼقق متصؾة ،مثؾ قرض
حؼقق الؿؼعد الدراسل وكحقه ،فعؼد الؼرض إذا ورد طؾك كؼد أو طقـ أو مـػعة أو
شاخصا كلثر لفذا العؼد ،فتـطبؼ طؾقف حقـئذ قاطدة
حؼ متصؾ فؼد هنض الدَّ ْي ُـ
ً
(ربا الؿدايـات) يف الشريعة اإلسالمقة-
الد ْيـ طؾك أساس التزام الشخص لؾدولة بؿقجب قاكقن ،فؽؾ حؼ
 ,2ققام َّ
معؾقم تستحؼف الدولة مؼابؾ خدمات أو أطؿال ،وقد دخؾف الزمـ حتك استؼر يف
ذمة الشخص – صبقعقا أو اطتباريا – فنن هذا الحؼ يؽقن ديـًا يف الذمة ،ومصدره
الؼاكقن الؿؾزم يف الدولة ،ومـف 9طؿقم الضرائب والرسقم التل تػرضفا الدولة-
 ,3ققام الدَّ ْيـ طؾك أساس التزام الشخص لغقره بؿقجب طؼد خاص ،ففذا
الديـ مصدره العؼد الخاص الـافذ بقـ أصرافف ،ويرتتب طؾقف إثبات ديـ بصقرة
حؼقق تثبت يف ذمة أحد الطرفقـ أو كؾقفؿا ،كاستحؼاق مؼابؾ الجعالة يف الػؼف
اإلسالمل ،ومـف اإلقرار طؾك الـػس بديـ لؿصؾحة الغقر ،ومـ تطبقؼات ذلؽ9
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()1إن مصادر آلتزام صبؼا لـظرية الؼاكقن الؿعاصر تتؾخص يف خؿسة مصادر رئقسة ،فبعضفا تحصؾ
بنرادة اإلكسان (مصادر إرادية) ،وبعضفا أخر تحصؾ بغقر إرادة اإلكسان (مصادر غقر إرادية)،
فاإلرادية هل 9العؼد الذي هق شريعة الؿتعاقديـ ،والتصرفات وفؼ اإلرادة الؿـػردة كاإلقرارات
والتربطات ،وأما غقر اإلرادية ففل 9التشريع الذي مـف الؼاكقن ،والػعؾ الـافع كالقطد بالجائزة،
والػعؾ الضار أو غقر الؿشروع ،مثؾ 9التعقيضات والؿسمولقة التؼصقرية-
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(الديـ التجاري والديـ الؿدين) ،فالديـ التجاري يشؿؾ كؾ ديـ كشل كتقجة ققام
معامؾة مالقة ذات أغراض تجارية وربحقة ،مثؾ 9بققع إجؾ كافة ،ومـفا التؼسقط
والؿرابحة والسؾؿ وآستصـاع ،وأما الديـ الؿدين فنكف يشؿؾ كؾ ديـ كشل كتقجة
ققام معامؾة مالقة ذات أغراض مدكقة ،كسبة إلك التعامالت الؿدكقة بقـ الـاس ،أي
أهنا معامؾة لقست تجارية ولقس مؼصقدها الرتبح ،ومثالفا 9الؼرض الحسـ،
والـػؼات القاجبة ،وثبقت ممخر الصداق طؾك ذمة الزوج-
الد ْيـ طؾك أساس التعقيض الثابت يف الذمة بؿقجب حؽؿ قاض أو
 ,:ققام َّ
طؼد خاص ،ففذا الديـ يؽقن مصدره (مبدأ التعقيض الؿشروع والعادل) يف الػؼف
حؽؿا طؾك شخص بثبقت ديـ معؾقم يف
اإلسالمل ،ومثالف 9أن يصدر الؼاضل
ً
ذمتف ،وسبب هذا التعقيض ما ألحؼف الؿعتدي مـ الضرر طؾك حؼقق الؿعتدى
طؾقف ،ومثؾف 9ثبقت التعقيض يف طؼقد آستصـاع طـد تخؾػ العامؾ طـ التسؾقؿ
يف الؿقطد الؿتػؼ طؾقف (الشرط الجزائل يف آستصـاع)-
سادسا :هؾ كؾ زيادة طؾك أصؾ الديـ تؽقن ربا؟
ً

لقست كؾ (زيادة) تدخؾ طؾك الدَّ ْيـ تؽقن حرا ًما يف الشرع مطؾ ًؼا ،بؾ حظر
الزيادة الؿحرمة هـا مؼقد ولقس طؾك إصالقف ،ذلؽ أن الزيادة طؾك الدَّ ْيـ تؽقن طؾك
قسؿقـ 9زيادة مشروطة وزيادة مؿـقطة ،وبقان أمثؾة كؾ مـفؿا طؾك الـحق التالل9
الد ْيـ:
الؼسؿ إول :الزِّيادة الجائزة طؾك أصؾ َّ
فػل هذا الؼسؿ تؽقن الزيادة الؿحصؾة فقق أصؾ الدَّ ْيـ جائزة ومباحة
شر ًطا ،وربؿا مـدوبة ومستحبة ،وأمثؾة هذا الؼسؿ طؾك الـحق التالل9
 ,1مسللة ُح ْسـ قضاء الديـ ،حقث يرد الؿديـ لؾدائـ حؼف ويضقػ فققف
زيادة طؾك أصؾ الديـ طؾك سبقؾ اإلكرام والؿؽافلة ،وذلؽ مـ باب الشؽر
وآطرتاف بالػضؾ ورد الجؿقؾ ،فالفدية غقر الؿشروصة التل يؼدمفا الؿديـ صقاطقة
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مـ تؾؼاء كػسف تعترب مـ الزيادات الؿشروطة ،بؾ الؿستحبة يف شريعة اإلسالم ،ودلقؾ
ذلؽ حديث (إن خقار الـاس أحسـُفؿ قضاء)( ،)1وفقف جقاز قضاء الدائـ بلحسـ أو
أزيد مـ حؼف ترب ًطا وإحسا ًكا ،ودون اشرتاط ذلؽ يف العؼد-
 ,2مسللة إكظار الؿديـ الؿعسر ،حقث إن اكتظار الدائـ مدة مـ الزمـ يعـل
بالضرورة زيادة يف أجؾ الديـ لؿ يتؿ آتػاق طؾقفا سؾ ًػا ،وإن كاكت زيادة أجؾ
الديـ هـا لؿ تؼابؾفا زيادة يف مؼداره ،والدطقة إلك ذلؽ واضحة يف ققل اهلل تعالك 9
﴿             ﯓ ﯔ
ﯕﯖ﴾( ،)2فالزيادة طؾك الدَّ ْيـ الثابت يف الذمة إذا وقعت طؾك طـصر
الزمـ فؼط دون الثؿـ (مؼدار الديـ) فنهنا تؽقن زيادة مـدوبة ومستحبة يف الشرع،
ووجف الدٓلة مـ أية ققلف تعالك (فـظرة إلك مقسرة) ،ففذا خرب بؿعـك إمر،
وغرض الخرب تقكقد الحؽؿ بجعؾف هق إصؾ طؾك سبقؾ الدوام وآستؿرار ،قال
الطربي (يعـل 9فعؾقؽؿ أن تـظروه إلك مقسرة)( ،)3وقال الطاهر بـ طاشقر9
(وجؿؾة «فـظرة» جقاب الشرط ،والخرب محذوف ،أي 9فـظرة لف ،والصقغة صؾب،
وهل محتؿؾة لؾقجقب والـدب)(-)4
 ,9مسللة التعقيض العادل طـ الضرر الػعؾل ،فؿـ اسرتد ديـف ثؿ صالب
بتعقيض ما ألحؼف بف الؿديـ مـ أضرار وخسائر فعؾقة كتقجة مطالبتف بديـف فنن
قضك الؼاضل لؾدائـ بزيادة طؾك رأس مال الديـ مؼابؾ خسائر وتؽالقػ فعؾقة
وحؼقؼقة فنكف يجقز لؾدائـ أن يتؼاضك هذه الزيادة طؾك أصؾ الديـ ،ويالحظ هـا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أخرجف البخاري  77=.9برقؿ  ،89?9ومسؾؿ  788;.9برقؿ -7<07
( )2البؼرة - 280 9
( )3تػسقر الطربي (-) 29.6
( )4التحرير والتـقير ٓبـ طاشقر (-) 96.3
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وتؽثرا ،بؾ استقفاها دف ًعا لؾخسارة الػعؾقة التل
تربحا
أن الدائـ ٓ يستقيف الزيادة ً
ً
وقعت طؾقف فاكتؼصت مـ أمقالف فعؾقا بالسالب ،وهذا ضابط مصطؾح (التعقيض
قديؿا وحدي ًثا-
العادل) يف الػؼف ويف الؼاكقن ويف العرف الؼضائل ً
الد ْيـ:
الؼسؿ الثاين :الزِّيادة الؿحرمة طؾك أصؾ َّ
حقث يف هذا الؼسؿ تؽقن الزيادة الؿحصؾة فقق أصؾ الدَّ ْيـ محرمة
ومتقطد طؾقفا شرطا ،وأمثؾة هذا الؼسؿ طؾك الـحق التالل9
الد ْيـ ،ففذه الزيادة ما دامت
تربحا طؾك أصؾ الؼرض أو َّ
 ,1الزيادة الؿشروصة ً
مشروصة بؼصد الرتبح واإلثراء الؿحض كظقر الزمـ أو آلتزام الؿجرديـ ،فنهنا مجؿع
طؾك تحريؿفا بقـ طؾؿاء اإلسالمٕ ،هنا مـ ربا الجاهؾقة الذي حاربف اإلسالم-
 ,2الحقؾة طؾك التربح مـ الديـ بقاسطة طؼقد مـػصؾة شؽال ،فؼد يؼصد
الؿرابل مـػر ًدا أو بآتػاق طؾك ترتقب اشرتاط زيادة طؾك الدَّ ْيـ بصقرة غقر
مباشرة ،وذلؽ طـ صريؼ إجراء طدة طؼقد صقرية مـظؿة بؼصد تقلقد الربح مـ
الديـ بطريؼ غقر مباشر ،ومـفا ربا بقع العقـة التل هل أم التقرقات الؿعاصرة
وأساسفا( ،)1ففذه الصقرة تعترب مـ أشفر تطبقؼات الحقؾ يف (ربا الؿدايـات)،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ِ )1
العقـَة هل( 9شراء طقـ بثؿـ ممجؾ مع قصد إطادة بقعفا لـػس الطرف إول بثؿـ معجؾ أقؾ)،
وهل مـ تطبقؼات الربا الؿحظقر شر ًطا ،وٕهنا وإن قامت طؾك طؼديـ متعاقبقـ (آجؾ  +طاجؾ)،
إٓ أهنا تؽقن بآتػاق بقـ صرفقـ اثـقـ ،وٓ تخرج الؿعامؾة طـفؿا بقاسطة التقاصم والؼصد
آتػاقل ،ومؼصقدهؿا مـ العقـة 9قرض كؼدي بزيادة مشروصة مؼابؾ إجؾ ،لؽـ يتؿ تـػقذ هذا
الغرض الؿحرم بقاسطة سؾعة صقرية ٓ أثر لحركتفا يف السقق طؾك الحؼقؼقة ،وسؿقت ِطقـَة
لتؿحض مؼصقد العؼد يف تحصقؾ طقـ الـؼد الحاضر فقفا ،ودلقؾ حظر العقـة خرب ابـ طؿر ،
وفقف أكف سؿع رسقل اهلل ﷺ يؼقل« 9إذا تبايعتؿ بالعقـة وأخذتؿ أذكاب البؼر ورضقتؿ بالزرع وتركتؿ
الجفاد سؾط اهلل طؾقؽؿ ُذٓ ٓ يـزطف حتك ترجعقا إلك ديـؽؿ» ،رواه أبقداود يف ســف ()8=:.9
برقؿ (-)9:<8
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ً
شؽال والؿتصؾة مقضق ًطا إلك
حقث يتؿ التقصؾ بقاسطة حقؾة العؼقد الؿـػصؾة
ً
داخال تحت أصؾ (ربا الؿدايـات)
الت ََّر ُّب ِح مـ الدَّ ْيـ ،ففذا كؾف محرم شر ًطا لؽقكف
الذي هق إصؾ الثالث مـ أصقل الربا يف اإلسالم-
ساب ًعا :ما إحؽام الشرطقة الؽؾقة ٕصؾ (ربا الؿدايـات)؟
قبؾ تحرير إحؽام الشرطقة ٕصؾ (ربا الؿدايـات) يتعقـ طؾقـا إقامة تصقر
دورة الدَّ ْيـ ابتداءٕ ،ن الحؽؿ طؾك الشلء فرع طـ تصقره ،فالؿدايـات كؾفا ٓ بد
أن َت ُؿ ُّر طرب مرحؾتقـ رئقستقـ9
الؿرحؾة إولك :كشلة الديـ:
ٓ ديـ يثبت يف الذمة إٓ بسبب ،وتختؾػ أسباب كشلة الديقن ما بقـ سبب
إرادي مؼصقد كعؼد الؼرض وبققع إجؾ ،وسبب آخر ٓ إرادي كالتعقيضات
القاجبة بحؽؿ قضائل كتقجة حادث غقر مؼصقد أثبت يف ذمة الؿعتدي ديـًا بحؼ
معؾقم ،وٓ إشؽال مـ حقث الؿبدأ يف صرق إثبات الديـ يف الشريعة اإلسالمقة
حقث إن إصؾ فقفا الصحة واإلباحة ،ما لؿ يؽـ السبب الؿـشئ لؾديـ
مـصقص التحريؿ شر ًطا ،ومـف اشرتاط الزِّ َيا َدة طؾك أصؾ الؼرض قبؾ إبرام طؼد
الؼرض كػسف-
الؿرحؾة الثاكقة :قضاء الديـ9
وهل الؿحؾ العؼدي الذي تتعؾؼ بف أحؽام (ربا الؿدايـات) طؾك الحؼقؼة،
ومرحؾة قضاء الديـ تعـل اتػاق الطرفقـ طؾك صػة أداء الديـ ،أي كقػ سقتؿ
سداد الديـ؟ ،فؼد يؼع آتػاق طؾك تحديد صػة قضاء الديـ بشرط الزيادة طـد
بداية (مرحؾة كشلة الديـ) ،مثؾ (ربا الؼرض) ،وقد يتؿ آتػاق طؾك تحديد أداء
الديـ بشرط الزيادة طـد الؿرحؾة الثاكقة (مرحؾة قضاء الديـ) ،وهبذا يتبقـ أن
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العربة لقست يف تعدد مراحؾ دورة الدَّ ْيـ ،وإكؿا العربة يف الشرع تتحدد يف (صػة
قضاء الديـ وكقػقة أدائف --هؾ ُيت ََر َّب ُح مـف بشرط الزيادة طؾقف ،أم ٓ؟) ،وطؾك هذا
فنن الحؽؿ الشرطل يدور طؾك أحد هذيـ الحؽؿقـ الشرطققـ القاضحقـ ،بؿعـك9
الد ْيـ)؟ أم أن
الزِّيا َدة طؾك َّ
هؾ تؿ التخطقط ٕداء الديـ طؾك صػة تتضؿـ (اشتراط َ
الد ْيـ)؟ ،فنن كان آحتؿال
الزِّيا َدة طؾك َّ
صػة قضاء الديـ (تخؾق مـ اشتراط َ
إول فنن الؿدايـة برمتفا تؽقن محرمة شر ًطا ،وهل طقـ ربا الجاهؾقة الذي حرمف
اإلسالم يف كصقص الؼرآن الؽريؿ ،وطؾك آحتؿال الثاين فنن الؿعامؾة ستبؼك
طؾك أصؾ الحؾ واإلباحة يف مقزان الشريعة اإلسالمقة-
والخالصة :إن إصؾ يف الديـ طـد كشلتف ووجقده أكف ٍ
باق طؾك أصؾ الحؾ
واإلباحة شر ًطا ،لؽـ مرحؾة قضاء الديـ هل بقت الؼصقد الذي تتعؾؼ بف إحؽام
حال وحرمة ،وهل الؿحؾ الػعؾل الذي تتعؾؼ بف أحؽام (ربا الؿدايـات) ،فنذا كان
أداء الديـ يتضؿـ قصد الرتبح بشرط الزيادة طؾقف فنكف يحرم شر ًطا ،لؽـ إذا خال
طـ ذلؽ فنكف يبؼك طؾك أصؾف يف الحؾ واإلباحة شر ًطا ،ومـ ذلؽ الربا الؿحرم إذا
دخؾ طؾك أي مـ الؼرض أو الديـ ،فنذا اشت ُِر َصت الزيادة طؾك الدَّ ْيـ قبؾ وجقده
وتحؼؼف يف القاقع فذلؽ هق (ربا الؼرض) ،وأما إذا كان شرط الزيادة طؾك الدَّ ْيـ
بعد وجقده يف القاقع فنن هذا هق (ربا الديـ) ،والضابط الشرطل العام الذي يـظؿ
الد ْيـ) وجق ًدا وطد ًما-
التصرفات القاردة طؾك الدَّ ْيـ هق (الت ََّرب ُح ِم َـ َّ
وتلسقسا طؾك ذلؽ فنن إحؽام الشرطقة الؽؾقة الؿـظؿة لؾتصرفات القاردة
ً
طؾك الديقن ٓ تخؾق مـ حؽؿقـ رئقسقـ تدور طؾقفؿا جؿقع تطبقؼات (ربا
ً
ومستؼبال9
وحاضرا
قديؿا
ً
الؿدايـات) ً
الد ْيـ ،وحؽؿ ذلؽ أكف حرام يف الشريعة
الزَّيا َدة طؾك َّ
الحؽؿ إول :اشتراط َ
اإلسالمقة ،حقث يتػؼ الطرفان طؾك اشرتاط الزيادة الؿؼصقدة مـ الؿال طؾك أصؾ
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الدَّ ْيـ قبؾ وجقده (ربا الؼرض) أو بعده (ربا الدَّ ْيـ) ،حقث يتحؼؼ هـا ضابط
الد ْيـ) فتحرم الؿعامؾة شر ًطا ٕهنا مـ (ربا الؿدايـات) ،وهذا الحؽؿ
(الت ََّرب ُح ِم َـ َّ
الشرطل يشؿؾ الؼرض والديـ ،وما إذا كشل الدَّ ْيـ طـ أصؾ كؼدي كالديـار
والدرهؿ ،أو أصؾ طقـل كالذهب والػضة والعقـ والؿـػعة والحؼ الؿتصؾ ،كؿا
يشؿؾ ما إذا كان الدَّ ْي ُـ سقتؿ قضاؤه بدَ ْي ٍـ أو ب َع ٍ
قـ ،فؽؾ َد ْي ٍـ يثبت فقف ضابط
الد ْيـ) فنن حؽؿف يف الشرع هق التحريؿ والؿـع؛ ٕكف يؽقن مـ صقر
(الت ََّرب ُح ِم َـ َّ
وتطبقؼات (ربا الؿدايـات)-
الديـ ،وحؽؿ ذلؽ أكف ٍ
باق طؾك
الزَّيا َدة طؾك َّ ْ
الحؽؿ الثاين :طدم اشتراط َ
أصؾ الحؾ واإلباحة شر ًطا ،حقث يتػؼ الطرفان طؾك إكشاء الؼرض الحسـ دون
سالؿا مـ شرط الزيادة الظالؿة ،وأما
اشرتاط الزيادة طؾقف ،فقـعؼد طؼد الؼرض
ً
الديـ فنكف إذا ثبت يف الذمة فؼد وجب شر ًطا صقكف طـ شرط الزيادة الظالؿة طؾقف،
سقاء يف حالة التعثر أو صؾب التلجقؾ وإطادة الجدولة ،ففذه الؿدايـات ما دامت قد
خؾت طـ شرط الزيادة وقصد الرتبح فؼد خرجت طـ مؼام الحظر والتحريؿ
الشرطل ،فتبؼك طؾك أصؾ الحؾ واإلباحة يف مقزان الشرع الحـقػ-
وٓ يؼدح يف حؽؿ اإلباحة والجقاز شر ًطا أن تطرأ طؾك أصؾ الدَّ ْيـ أية
زيادات طادلة مباحة يف حؽؿ الشرع كػسف ،كالفدية ال َّط ْق ِط َّقة التل ٓ إلزام هبا وٓ
اشرتاط لفا يف أصؾ العؼد ،وكالتعقيضات العادلة التل تؼابؾ تؽالقػ فعؾقة خسرها
الدائـ وتغرمفا فعؾقا يف القاقع ،ومثؾ ذلؽ شرط الزيادة طؾك الديـ مـ حقث
الزمـ فؼط (إكظار الؿعسر) ،طؾك أٓ يصاحب ذلؽ شرط الزيادة طؾك أصؾ الديـ
ِ
قائؿا ومضطر ًدا
مـ حقث الؼقؿة والثؿـ ،وهؽذا يبؼك ضابط (الت ََّر ُّبح م َـ الدَّ ْيـ) ً
تحريؿا تب ًعا
ومتحؼ ًؼا يف جؿقع الصقر الؿذكقرة ،فقتبعف حؽؿ الشرع حال أو
ً
لتحؼؼ الزيادة الؿشروصة طؾك وصػ الدائـقة وجق ًدا وطد ًما-
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واطؾؿ أن هذا أصؾ طظقؿ جامع يف باب الديقن قاصبة يف شريعة
اإلسالم ،فنن الحؽؿ طؾك الدَّ ْي ـ حال وحرمة يتققػ طؾك تؾبسف بخاصقة
(الرتبح مـ الدَّ ْي ـ) وجق ًد ا وطد ًم ا ،ففذا إصؾ الشرطل َت تَ َ
خ َّر ُج طؾقف جؿقع
مسائؾ الديقن وتطبقؼاهتا قدي ًؿ ا وحديثًا ،فؿـ ذلؽ جؿق ُع مسائؾ (قؾب
الدَّ ْي ـ) وتطبقؼاهتا طـد الػؼفاء قدي ًؿ ا وحديثًا( ،)1وجؿقع مسائؾ وتطبقؼات
( مؼاصة الديقن) قدي ًؿ ا وحديثًا ،وكذلؽ مسائؾ وتطبقؼات ( حقآت الديقن)
يف الػؼف اإلسالمل ،وجؿقع مسائؾ وتطبقؼات (ضع وتعجؾ) أو (الحطقطة) يف
الػؼف اإلسالمل قدي ًؿ ا وحديثًا( ،)2وجؿقع مسائؾ وتطبقؼات ( إطادة جدولة
قديؿ ا وحديثًا ،كؿا
الديقن) ،وكذلؽ جؿقع صقر وتطبقؼات (خصؿ الديقن)
ً
يـدرج تحت هذا التلصقؾ تطبقؼات (بققع العقـة) يف الػؼف اإلسالمل ،فنن
جؿقع تؾؽ التصرفات القاردة طؾك الديقن تحت أي اسؿ كان ،ويف أي زمان
أو مؽان تـدرج تحت هذا التلصقؾ الشرطل الجامع وٓ تخرج طـف-
وهبذا التلصقؾ الشرطل القاضح والؿـضبط يستطقع الػؼقف الؿالل الؿعاصر
أن يدرك الحؽؿ الشرطل الصحقح بدقة وسفقلة وأن يؽقن طؾك بصقرة بشلن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قديؿا وحدي ًثا تتؾخص بؼقلـا( 9قؾب
( ))1والؼاطدة الػؼفقة الضابطة ٕحؽام (قؾب الديـ) طـد الػؼفاء ً
الديـ؛ يحرم مع الرتبح ويجقز بدوكف) ،فؿدار الحؾ والحرمة يف جؿقع مسائؾ قؾب الديقن إكؿا هق
دائر طؾك وجقد قصد الرتبح مـ طدمف-
( ))2تعتؿد صقرة (ضع وتعجؾ) طؾك مبدأ إكؼاص الثؿـ مؼابؾ إكؼاص الزمـ يف أجؾ الديـ الثابت يف
الذمة ،ولذلؽ سؿاها الػؼفاء (الحطقطة) ،وتسؿك يف آصطالح الؿصريف الؿعاصر (مؽافلة
السداد الؿبؽر) ،وتعريػفا( 9آتػاق طؾك خصؿ جزء مـ الديـ بقـ صرفقـ مؼابؾ تعجقؾ باققف)؛
ففذه الؿعامؾة أجازها مجؿع الػؼف اإلسالمل الدولل بؼرار جاء فقف( 9الحطقطة مـ الديـ الؿمجؾ
ٕجؾ تعجقؾف ،سقاء أكاكت بطؾب الدائـ أو الؿديـ «ضع وتعجؾ» جائزة شر ًطا) ،واكظر 9قرار
مجؿع الػؼف اإلسالمل الدولل بشلن بقع التؼسقط رقؿ  )=.8( <:ذو الؼعدة  7:87ها  .مايق
7??8م-
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طشرات الـقزل والتطبقؼات والتصرفات القاردة طؾك الديقن مفؿا اختؾػت
أسؿاؤها وصقرها ،وسقاء تحؼؼ اشرتاط الزيادة الربقية طؾك الدَّ ْيـ بصقرة مباشرة
يف طؼد واحد ،أو بقاسطة تركقب العؼقد الؿتعاقبة لتحؼقؼ الرتبح مـ الديـ بصقرة
غقر مباشرة ،فنن جؿقع هذه إمثؾة والتطبقؼات الؼديؿ مـفا والؿعاصر إكؿا تدور
الد ْيـ) وجق ًدا وطد ًما يف مقزان الشرع الحـقػ ،والعربة
طؾك ضابط (الت ََّربح ِم َـ َّ
بالؿؼاصد والؿعاين ٓ بإلػاظ والؿباين-
ثامـًا :ما أصقل كقػقات قضاء الديـ؟
لؼد طرفـا أن أحؽام الشرع الحـقػ يف (ربا الؿدايـات) حال وحرمة إكؿا
تتعؾؼ بؿرحؾة (قضاء الديـ) ،والسبب أهنا هل الؿرحؾة التل يظفر فقفا أثر اشرتاط
الزيادة الربقية طؾك الديـ مـ طدمفا ،حقث إن الحؽؿ الشرطل يدور طؾك (مدى
تربحا طؾك أصؾ
اشتراط الزيادة طؾك الديـ مـ طدمف) ،فقحرم اشرتاط الزيادة
ً
الديـ ،بقـؿا يجقز التصرف يف الديقن بغقر شرط الزيادة-
بقد أن السمال هـا :ما هل إصقل التل ترجع إلقفا كقػقات قضاء الديقن مـ
الـاحقة العؿؾقة؟ والجقاب :إن الديـ باطتبار صريؼة قضائف ٓ يخؾق مـ أحد أصؾقـ
فـققـ يف القاقع9
إصؾ إول :قضاء الديـ بؿثؾ جـسف :فػل هذه الحالة يتؿ آتػاق بقـ
الؿتدايـقـ طؾك قضاء الديـ بديـ مثؾف يؼابؾف ،بحقث يتؼابؾ الديـان فقتساقطان
طـ الذمؿ الؿتؼابؾة التل تعؾؼت هبا ،وبذلؽ تربأ ذمة الؿتدايـقـ مـ هذا آلتزام
الؿحدد ،فال تعقد ذمتقفؿا مـشغؾة بف ،وحقـئذ فنن الشرع الحـقػ يطرح سمالف
الشرطل الضابط لحؽؿ هذه الؿؼابؾة بقـ الديـقـ ،وحاصؾف :هؾ التؼابؾ بقـ
الديـقـ الؿتساقطقـ قام طؾك أساس شرط الزيادة الظالؿة أم ٓ؟ ،فنذا اتػؼ
الز َيا َدة الربحقة طؾقف
الطرفان طؾك تقلقد الربح مـ محؾ الديـ طـ صريؼ اشرتاط َّ
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ففذا طقـ الربا الؿحرم شر ًطا ،لؽـ إذا خؾت طؿؾقة تؼابؾ الديـقـ طـد أية زيادات
مشروصة فؼد تحؼؼ فقفا شرط الشرع ( ً
مثال بؿثؾ) ،أي دون زيادة مشروصة
تقجب التػاضؾ بقـ ققؿة الديـقـ ،فنن قضاء الديـ طؾك هذا الـحق يؽقن حؽؿف
الحؾ واإلباحة شر ًطا-
واطؾؿ أن الديـقـ إذا تؼابال فتساقطا فنكفؿا يؼعان طؾك صقرتقـ:
إولك :صقرة الؿؼاصة :وشرصفا أن تتساقط الديقن حصريا بالتؼابؾ بقـ
ذمؿ الطرفقـ الؿتدايـقـ أكػسفؿا ،بؿعـك أن كؾ صرف مـفؿا هق دائـ مـ وجف وهق
أيضا مديـ مـ وجف آخر ،فقسؼطان الديقن طؾك سبقؾ الؿؼابؾة ،ودون أن يدخؾ
ً
صرف ثالث بقـفؿا يف هذه العؿؾقة ،وهذه الصقرة ُتسؿك (مؼاصة الديقن)-
الثاكقة :صقرة الحقالة :وصػتفا أن يؼابؾ الؿدي ُـ دي َـ الدائِـ بدَ ْيـ لف طؾك
صرف ثالث ،فقسؼط ما يف ذمتف لؾدائـ بؿا لف طؾك ذمة مديـة ،وهؽذا تتؼابؾ الديقن
فتتساقط وتربأ الذمؿ ،ولؽـ هذه العؿؾقة إكؿا تؿت بطريؼ الحقالة بقـ ثالثة
أصراف ،وتسؿك (حقالة الديـ)-
إصؾ الثاين :قضاء الديـ بغقر جـسف :ويف هذه الحالة يتؿ آتػاق بقـ
الؿتدايـقـ طؾك قضاء الديـ الذي هق (حؼ مـػصؾ) بؿال حؼقؼل يؼابؾف ،وسقاء
أكان الؿال الؿؼابؾ مـ الـؼقد أو الذهب أو الػضة أو العقـ أو الؿـػعة أو الحؼ
الؿتصؾ فنن التؼابؾ هـا جائز شر ًطا ،وهق مـ قبقؾ صرف ما يف الذمة بؿال معقـ
حاضر ،فػل هذه الحالة يتؼابؾ الحؼ بالؿال الؿعقـ مع الحؼ بالديـ الؿمجؾ بقـ
الطرفقـ فق ِ
ُ
حاضرا الدَّ ْي َـ السابؼ يف الذمة فتربأ بذلؽ ذمتقفؿا،
فقع
سؼ ُط
الؿال الؿد ُ
ُ
ً
وهـا يرد كػس الضابط الشرطل السابؼ ،وحاصؾف :هؾ طؿؾقة إسؼاط الديـ بعقـ
الز َيا َدة َت َر ُّب ًحا طؾك الدَّ ْيـ؟ أم أن الصػؼة قد َخ َؾت طـ
تؼابؾف قد تؿ مع اشرتاط ِّ
شرطا باإلجؿاع ٕهنا
اشرتاط أية زيادات طؾك أصؾ الدَّ ْيـ؟ فالعؿؾقة إولك تحرم ً
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مـ صريح الربا ،بقـؿا الثاكقة تحؾ وتباح شر ًطا ً
طؿال بؼاطدة إصؾ يف الؿعامالت
الصحة واإلباحة ،وتطبق ًؼا لشرط التؿاثؾ « ً
مثال بؿثؾ» بال تػاضؾ-
ومثالف التطبقؼل :لق ثبت ديـ يف ذمة شخص بؼقؿة تعادل ألػ ديـار ،ثؿ اتػؼ
الطرفان طؾك قضاء الديـ بديـ آخر مثؾف ثابت يف ذمة الدائـ لؿصؾحة الؿديـ ،أو
اتػؼا طؾك قضاء الديـ بعقـ سقارة ً
مثال أو بعقـ كؼقد أو طقـ ذهب وفضة ،فنن
شرطا
الشرع الحؽقؿ ٓ يعترب اختالف الجـس يف الديقن أو اتحادها ،وإكؿا الؿعترب ً
هق (هؾ تضؿـت الؿبادلة بديـ أو طقـ شرط الزيادة الربحقة طؾك الديـ؟)؟،
فالشرع يقجب تحديد ققؿة الديـ مؼابؾ الديـ طؾك كحق متؿاثؾ ومتطابؼ ،ودون
أن يشرتط الدائـ زيادة ربحقة طؾك أصؾ الديـ ،وكذلؽ قضاء الديـ بغقر الديـ
كالسقارة وكحقها فنن القاجب شر ًطا أن تؽقن الؼقؿة السقققة لؾسقارة يف يقم قضاء
الديـ تعادل مؼدار الديـ الثابت يف الذمةٕ ،ن التػاضؾ بقـ الؼقؿتقـ يعـل حؾقل
الزيادة الربحقة الؿشروصة بقـفؿا لؿصؾحة الدائـ ،وهذا هق طقـ ربا الجاهؾقة
الذي حرمف اإلسالم بنجؿاع العؾؿاء-
صالن الػؼفقان الؿتػرطان طـ (ربا الؿدايـات)؟ وما الػرق بقـفؿا؟
تاس ًعا :ما إ ً
ً
أصالن فؼفقان هؿا 9ربا الؼروض ،وربا
إن (ربا الؿدايـات) يتػرع طـف
الديقن ،فؽالهؿا يعتؿد طؾك الدَّ ْيـ الذي يثبت يف الذمة ،وكالهؿا يصاحبف ٌ
اتػاق
طؾك اشرتاط الزيادة طؾك أصؾ الدَّ ْيـ مع قصد الت ََّر ُّب ِح مـف ،وبقان هذيـ إصؾقـ
الػؼفققـ طؾك الـحق التالل9
( ,1ربا الؼرض) ،وهق 9طؼد يؾتزم فقف الؿؼرتض برد رأس الؿال الذي
اتػاق طؾك َشر ِ
اقرتضف مع زيادة مشروصة طؾقف اتػؼ طؾقفا الطرفان ،وضابطفٌ ( :
ط
ْ
ِ
وجقده) ،وتسؿك يف الؼاكقن الؿعاصر (الػائدة آتػاققة)
الد ْيـ قبؾ
الزِّيا َد ِة طؾك َّ
طؾك طؼد الؼرض ،فػل هذا الـقع الؿسؿك (ربا الؼروض) يتؽقن آلتزام مـ
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الؿؼرض ،والزيادة الربحقة الؿشروصة طؾقف مؼابؾ
طـصريـ هؿا 9رأس الؿال
َ
إجؾ (الزمـ) ،ومعؾقم أن أصؾ الؼرض الحسـ مباح شر ًطا ،لؽـ لؿا كان الديـ
محال لتقلقد الربح فؼد حظره الشرع الحـقػ بسبب أن الرتبح سقؽقن ضارا وغقر
كافع طؾك الؿستقى آقتصادي الؽؾل-
الد ْيـ) ،وهق 9طؼد يؾتزم فقف الؿديـ برد مؼدار الديـ الثابت يف ذمتف
( ,2ربا َّ
اتػاق طؾك َشر ِ
مضا ًفا إلقف زيادة معؾقمة ،وضابطفٌ ( :
الد ْيـ بعد
ط الزِّيا َد ِة طؾك َّ
ْ
ِ
وجقده) ،وتسؿك يف الؼاكقن الؿعاصر (الػائدة التلخقرية) طؾك الديـ الثابت يف
الذمة ،فػل ربا الديـ يتؽقن آلتزام مـ طـصريـ هؿا 9الديـ الؿعؾقم الثابت يف
ذمة الؿديـ ،والزيادة الربحقة الؿشروصة طؾقف مؼابؾ إجؾ (الزمـ) ،ومعؾقم أن
تحؿؾ الديـ يف حد ذاتف جائز ولقس محر ًما يف اإلسالم ،لؽـ لؿا تحقل الديـ
فصار محال لتقلقد الربح فؼد حظره الشرع الحـقػ بسبب أن الرتبح سقؽقن ضارا
وغقر كافع طؾك الؿستقى آقتصادي الؽؾل ،وهق الؿعـك الؿؼاصدي العؿقؼ الذي
مـ أجؾف حرم اإلسالم (ربا الؿدايـات)-
فنن ققؾ :ما الػرق بقـ (ربا الؼرض) و (ربا الدَّ ْيـ) التابعقـ ٕصؾ (ربا
الؿدايـات)؟ فالجقاب :إن (الؼرض والديـ) كالهؿا ٓ يؽقن إٓ طؾك حؼ
معؾقم ومـضبط العاقبة ،بقد أن (ربا الؼرض) يؽقن شرط الزيادة فقف اتػاققا قبؾ
إبرام العؼد ،ففق طؼد يـفض أن لقسري أثره يف الؿستؼبؾ ،بقـؿا (ربا الديـ)
يـبـل طؾك ديـ قد ثبت واستؼر أثره يف الذمة مـذ الزمـ الؿاضل ،فقتػؼ الطرفان
(الدائـ والؿديـ) طـد طجز الؿديـ طـ السداد طؾك اشرتاط زيادة معؾقمة يف
الثؿـ مؼابؾ زيادة معؾقمة يف الزمـ ،وهبذا يتبقـ أن (ربا الؼرض) يؽقن شرط
الزيادة فقف طـد آبتداء ،بقـؿا (ربا الديـ) يؽقن شرط الزيادة فقف حال العجز
وقت وجقب الؼضاء-
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طاشرا :ما الؿؼاصد الشرطقة مـ حظر (ربا الؿدايـات)؟
ً
إن (ربا الؿدايـات) طبارة طـ حؼقق تثبت يف ذمة أحد صرفقـ أو كؾقفؿا كتقجة
حدوث تصرفات مالقة ،حقث يتػؼان طؾك اشرتاط الرتبح مـ مجرد الديـ أو آلتزام
الذي ثبت يف الذمة ،وبالتالل فنن تقلقد هذا الربح الؿادي طؾك أصؾ الديـ الؿجرد ٓ
يؼابؾف وجقد حركة حؼقؼقة ٕي أساس مالل حؼقؼل مثؾ العقـ أو الؿـػعة أو الحؼ
الؿتصؾ يف آقتصاد ،فػل هذه الحالة يحصؾ الربح الجزئل الؼاصر بقـ الطرفقـ بقـؿا
يؼابؾف التخسقر الؽؾل العام لؿقارد آقتصاد ومصالح الؿجتؿع ،وذلؽ ضرورة أن
الرتبح مؿا ٓ كػع فقف بذاتف كالديـ يبطؾ مؼابؾف فرصة الرتبح مؿا فقف كػع بذاتف كالبقع
واإلجارة ،وهذا يضر بالجؿؾة بـشاط وحركة إمقال الحؼقؼة يف آقتصاد-
والـتقجة الؽؾقة العامة أن هذا السؾقك آقتصادي الضار سقػضل إلك ركقد
إمقال وإجفاض إطؿال وتعطقؾ الحركة الـافعة لؾسؾع والخدمات كؾقا أو
ً
فضال طـ ارتػاع إسعار بالتضخؿ وزيادة معدٓت
إكتاجا أو تجارة،
جزئقا؛
ً
البطالة وغقرها مـ إضرار والؿػاسد الؽؾقة التل تـؿق صرديا مع كؿق تطبقؼات
(ربا الؿدايـات) يف القاقع ،وهذه الـتائج السؾبقة طؾك آقتصاد والؿجتؿع تحظرها
الشريعة اإلسالمقة ،بؾ وتحظر جؿقع الطرق والقسائؾ الؿمدية إلقفا ،وهذا غاية
يف اإلحاصة والشؿقل والضبط التشريعل الدققؼ لؿػسدات حركة الؿال يف
آقتصاد والؿجتؿع-
َص طؾقف الؼرآن الؽريؿ صراحة يف ققل اهلل
وهذا الفدف الؿؼاصدي العؿقؼ ك َّ
تعالك﴿ 9ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ﴾( ،)1فاطترب الشارع الحؽقؿ أن تخؾػ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1البؼرة -219 9
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الؿصالح الؽؾقة طـ كتائج الؿعامؾة وحؾقل الؿػاسد وإضرار الؽؾقة ً
بدٓ طـفا
يعترب ً
مرجحا لؾحؽؿ طؾك الؿعامؾة الؿالقة بالػساد والبطالن يف حؽؿ الشرع،
دلقال
ً
وطؾك هذا فالؿعامؾة الؿالقة قد تحؼؼ الـػع الجزئل ٕصراففا الؿتعاقديـ ،ولؽـفا
طؾك الؿستقى آقتصادي الؽؾل تحؼؼ مػاسد كؾقة أرجح وأطظؿ طؾك مصالحفا
إقؾ ،ففذا الؿقزان اإللفل يػقدكا بلن هذه الؿعامؾة حؽؿفا الحظر والؿـع شر ًطا،
حتك ولق كاكت كافعة ٕصراففا بصقرة جزئقة ،والسبب الؿـطؼل لؾحظر الشرطل
ضررا طؾك
هـا أن هذا الـػع الجزئل الؿتحؼؼ يف كطاق ضقؼ يقشؽ أن يـؼؾب
ً
الؿدى الطقيؾٕ ،ن الػساد الؽؾل إطؿ وإطظؿ ٓ بد بحؽؿ العؼؾ أن يجتاح يف
إجؾ الطقيؾ أية مـافع ومصالح جزئقة أخرى قد تؼع يف آقتصاد ،وهذا الؿعـك
يؽشػ طـ طؿؼ اإلطجاز العؾؿل يف آية ﴿ ﯮﯯﯰﯱ﴾-
فنن ققؾ :ما سر تعدد الؼققد وتـقع التقثقؼات الؿشددة التل وردت يف آية
الديـ؟
فالجقاب :إن الؿؼصقد مـ وراء تؾؽ الؼققد والتقثقؼات يتؾخص يف أمريـ9
أولفؿا :صقن الديـ طـ الـسقان الؿػضل لضقاع الحؼقق ،وهذا قد دل طؾقف
صريح ما قررتف أية مـ ضقابط وتدابقر مشددة ،مثؾ ققلف﴿ :ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛﮜﮝ﴾-
الد ْيـ طـ الربا الؿػضل إلك التربح مـف ،وقد دل طؾك ذلؽ
ثاكقفؿا :صقن َّ
سقاق مجؿقع أيات التل سبؼت آية الديـ مـ سقرة البؼرة ،فنن سقاقفا دال طؾك
حظر الربا وإمر بالصدقة ،فـاسب التشديد يف آية الديـ مـع ٓتخاذ الديـ محال
لؾرتبح والتؽسب مـف لذاتف-
والؿؼصقد أن الشرع الحؽقؿ اطرتف بلهؿقة الؿدايـات يف طؿقم التجارات
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وإطؿال فلباح وجقد الديقن وأقرها ولؿ يؿـعفا ،ولؽـف يف الؿؼابؾ كظؿ سؾقكفا
وضبط آثارها وشدد يف حػظفا وتقثقؼفا بدقة وطدالة ،ذلؽ أن اإلسالم يرى أن
الديـ لألطؿال مثؾ الـار لؾطعام ،فرغؿ أن الحاجة تشتد إلقفؿا إلصالح الؿطالب
والؿؼاصد الـافعة إٓ أكف يجب أخذ الحقطة وكؿال الحذر طـد التعامؾ معفا لئال
كجـل مـفا ما يضر وٓ يحؿد ،وهؽذا فنن الديـ بالـسبة إلك التجارة وإطؿال مفؿ
وٓ بد مـف-
دائؿا مقضع الحذر والققاية مـ الخطر،
والخالصة :أكف يجب وضع الديقن ً
بحقث ٓ كسؿح لفا بالتضخؿ أو الـسقان أو الرتبح فقعظؿ الضرر هبا ويرتد إثؿفا
وضررها طؾك إمقال والتجارات وإطؿال ،وهذا مـ أسرار حظر الربا يف
اإلسالم(-)1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1لؼد كشػ القاقع العؿؾل لؿسقرة آتحاد إوروبل يف العصر الحديث طـ صدق هذه الحؼقؼة
اإللفقة الؿبفرة بقؼقـ ،فؿا بقـ طامل (1993,1991م) تؿت مـاقشة وتقققع أهؿ الؿعاهدات
الؿمسسة لالتحاد إوروبل ،فقؿا طرف باسؿ (اتػاققة ماسرتخت) كسبة إلك الؿديـة الفقلـدية،
وقد تضؿـت آتػاققة الـص طؾك تطبقؼ العؿؾة إوروبقة الؿقحدة (الققرو) ،كؿا كصت آتػاققة
طؾك آطرتاف بؿساحة كبقرة مـ (فؼاطات الديقن) ،حقث اشرتصت أٓ يتعدى الديـ العام لؾدولة
العضق ما كسبتف ( )% 60إلك إجؿالل الـاتج ،وٓ شؽ أن هذه الـسبة طالقة ومرتػعة جدا وتشؽؾ
يف أساس آطرتاف هبا خطرا اسرتاتقجقا يفدد كقان الشركة القاحدة فضال طـ كقان اتحاد اقتصادي
قاري ،وبعد مرور السـقات تضخؿت كسبة الديقن فؼػزت إلك كسب وأرقام كارثقة وٓ تزال ،مؿا
ّ
بات يفدد استؿرار صؿقد آتحاد إوروبل أمامفا ،وتؾخص الؿستشارة إلؿاكقة أكجقال مقركؾ
هذه الحالة الؿػزطة فتؼقل( 9آتحاد إوروبل يؿر بلصعب ساطات يف تاريخف ،بؾ إن أوروبا تؿر
بلصعب أوقاهتا مـذ الحرب العالؿقة الثاكقة ،إن طؾك أوروبا أن تتحد وتتعاون مـ أجؾ مـع سؼقط
الققرو) ،حقث تشقر إحصاءات الديقن طؾك مـظقمة آتحاد إوروبل أن متقسط الديـ العام
لدول مـطؼة الققرو ،والبالغ طددها ( )18دولة قد بؾغ ( )% 97,4مـسقبا إلك إجؿالل الـاتج
الؿحؾل ،وهق ما ققؿتف ( )800مؾقار يقرو ،وذلؽ صبؼا لتؼارير صـدوق الـؼد الدولل (لؾعام
2019م) ،وقد تقج تؾؽ آكتؽاسة إوروبقة إطالن الؿؿؾؽة الؿتحدة (بريطاكقا) رسؿقا قرارها
=
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واطؾؿ أن ما ذكركاه بشلن مؼاصد تحريؿ (ربا الؿدايـات) يتعؾؼ بالؿـظقر
آقتصادي الؽؾل ،أي طؾك مستقى مقارد الؿجتؿع وطـاصر اإلكتاج فقف وما
يرتتب طؾك ذلؽ مـ آثار اقتصادية كؾقة وطامة ،يف حقـ أن ابـ الؼقؿ رصد تؾؽ
الؿؼاصد مـ مـظقر آقتصاد الجزئل الؿتعؾؼ بالعالقة بقـ الؿرابل يف (ربا
الدَّ ْيـ) ومـ يؼدم الربا لف أو (الؿعطل وأخذ) أو (آكؾ الربا ومقكِؾف) ،فقؼقل
ابـ الؼقؿ( 9فلما الجؾل فربا الـسقئة ،وهق الذي كاكقا يػعؾقكف يف الجاهؾقة؛ مثؾ أن
يمخر ديـف ويزيده يف الؿال ،وكؾؿا أخر زاد يف الؿال؛ حتك تصقر الؿائة طـده آٓ ًفا
مملػة ،ويف الغالب ٓ يػعؾ ذلؽ إٓ معدم محتاج ،فنذا رأى أن الؿستحؼ يمخر
مطالبتف ويصقر بزيادة يبذلفا لف تؽؾػ بذلؽ لقػتدي مـ أسر الؿطالبة والحبس،
ضرره وتعظؿ مصقبتف ،ويعؾقه الديـ حتك
ويدافع مـ وقت إلك وقت ،فقشتد
ُ
يستغرق جؿقع مقجقده ،فقربق الؿال طؾك الؿحتاج مـ غقر كػع يحصؾ لف ،ويزيد
مال الؿرابل مـ غقر كػع يحصؾ مـف ٕخقف فقلكؾ مال أخقف بالباصؾ ،ويحصؾ
أخقه طؾك غاية الضرر ،فؿـ رحؿة أرحؿ الراحؿقـ وحؽؿتف وإحساكف إلك خؾؼف
أن حرم الربا)(-)1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=

بالخروج مـ مجؿقطة آتحاد إوروبل بتاريخ  ،2016/6/24وذلؽ بعد مرور ( )43طاما مـ
التحالػ الؿشقب بالرتبص والحذر الؿتبادل ،ففذه الحؼقؼة آقتصادية تشفد طؾك صدق ما
تضؿـتف آية الديـ مـ ضقابط وقققد مشددة تؿـع التساهؾ أو التفاون بؿـطؼة الديقن ،فنن اإلسالم
يؼر ويعرتف بلهؿقة الديقن يف العالقات التجارية ولؽـف يف الققت ذاتف يتصدى لفا بالضبط
والتـظقؿ جؾبا لؿـافعفا ودر ًء ٕضرارها ومػاسدها ،وهق ما تحؼؼ فعؾقا يف مسقرة آتحاد إوروبل
والتل بدأت بالتػؽؽ فعؾقا بسبب أهرامات الديقن ومتاجرات الربا وأكؾ الؿال بالباصؾ ،واكظر يف
حجؿ ديقن دول آتحاد إوروبل 9البقاكات الصادرة طـ الجفاز الؿركزي إوروبل لإلحصاء
(يقروستات) -europa.eu/Eurostat
( )1إطالم الؿققعقـ ٓبـ الؼقؿ (-)79;.8
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حادي طشر :ما إمثؾة الؿعاصرة ٕصؾ (ربا الؿدايـات)؟()1
إن إمثؾة والتطبقؼات الؿعاصرة ٕصؾ (ربا الؿدايـات) ٓ تؽاد تـحصر يف
ً
فضال طـ كثرة صقرها وتطبقؼاهتا يف مدوكات الػؼف
واقعـا آقتصادي الؿعاصر،
اإلسالمل طرب تاريخ الحضارة اإلسالمقة ،وفقؿا يؾل كقرد مجؿقطة مختصرة
ٕمثؾة معاصرة لؾتصرفات القاردة طؾك الديقن مع بقان حؽؿفا يف الشرع الحـقػ،
وذلؽ صب ًؼا لؿـفجقة التلصقؾ الشرطل التل فصؾـاها يف (ربا الؿدايـات) تب ًعا لفذه
الؼاطدة ،وإلقؽ أبرزها9
 ,7طؿؾقات اإلقراض والتؿقيؾ يف البـقك التؼؾقدية (الربقية) الؿعاصرة،
حقث تؼقم طؾك إقراض الـؼقد بشرط الزيادة طؾك أصؾ الؼرض مؼابؾ إجؾ،
وهذا هق (ربا الؼرض) طـد الػؼفاء أو (الػائدة آتػاققة) يف آصطالح الؼاكقين
الؿعاصر ،ثؿ إكف يف حالة تعثر العؿقؾ طـ السداد فؼد سبؼ آتػاق طؾك اشرتاط
زيادة أخرى تضاف إلك أصؾ الديـ الثابت يف الذمة – ضؿـ بـقد طؼد الؼرض
إول – ،ففذه العؼقد الؿعاصرة قد جؿعت بقـ ربا الؼرض وربا الديـ مجتؿعقـ،
كقرا
ضؾؿات بعضفا فقق بعض إذا أخرج يده لؿ يؽد يراها ،ومـ لؿ يجعؾ اهلل لف ً
فؿا لف مـ كقر-
 ,8طؿؾقات الخدمات آئتؿاكقة غقر الؿغطاة (الؿؽشقفة) يف البـؽ
التؼؾقدي (الربقي) ،فنهنا تـطبؼ طؾقف آلقة التعفد باإلقراض الـؼدي بػائدة ربقية،
والرتبح طؾك الحؼ الـاشئ طـ الـؼد يؽقن محال لؾرتبح طـد ابتدائف (ربا الؼرض)،
أيضا محال لؾرتبح طـ التعثر أو التلجقؾ (ربا الديـ) ،فاجتؿع كقطا الربا
كؿا يؽقن ً
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اكظر (الؿبحث السادس 9تطبقؼات الربا يف العصر الحديث) ،حقث أوردكا بضعة طشر ً
مثآ وتطبق ًؼا
معاصرا لؾربا-
ً
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يف طؼد ائتؿاين واحد ،ومـ أمثؾة تؾؽ الخدمات آئتؿاكقة تطبقؼات خطاب
الضؿان وآطتؿاد الؿستـدي والسحب طؾك الؿؽشقف والبطاقات آئتؿاكقة
(اإلقراضقة) ،ففذه إدوات آئتؿاكقة يف حؼقؼتفا طبارة طـ (تعفدات والتزامات
قروضا
يؼدمفا البـؽ بلن يؼقم بالسداد كقابة طـ طؿقؾف تجاه الغقر) ،فؼد تؽقن
ً
قروضا حسـة ٕجؾ معقـ إذا بؾغف العؿقؾ وجبت طؾقف
حسـة مطؾ ًؼا ،وقد تؽقن
ً
الػائدة الربقية (ربا الديـ) ،وهذه هل الزيادة الؿشروصة طؾك الخدمات آئتؿاكقة
كظقر الزمـ هل الزيادة الؿحرمة شر ًطا تب ًعا ٕصؾ (ربا الؿدايـات)-
 ,9طؿؾقات خصؿ الديقن ،وضابطفا( :اشتراط الربح مـ شراء الديـ بلقؾ
مـ ققؿتف كظقر الزمـ) ،حقث تتؿ هذه العؿؾقة بقـ ثالثة أصراف؛ دائـ؛ ومديـ يف
ديـ ثابت بقـفؿا ،ومشرت لؾديـ الؿمجؾ بلقؾ مـ ققؿتف حآ ،ويالحظ هـا 9أن
الزيادة الربقية هـا إكؿا تتقلد مـ الخصؿ الؿتقلد مـ شراء آكتػاع بالديـ الؿجرد
أو سائر آلتزامات يف الذمة مؼابؾ الزمـ ،وإن كان وجف آكتػاع إكؿا يؽقن بشراء
الديـ مخصق ًما طـ ققؿة آستحؼاق كظقر تعجقؾ السداد لؾدائـ إصؾل ،فتـتؼؾ
مؾؽقة الديـ لؾدائـ الجديد ،وهذا مـ ربا الديقن الؿجؿع طؾك تحريؿف يف
اإلسالم ،ويعرف يف آصطالح الؼاكقين باسؿ (خصؿ إوراق التجارية) ،أو
(خصؿ الؽؿبقآت)-
 ,:طؿؾقات إطادة جدولة الديقن ،وضابطفا( :فسخ الديـ بؿثؾف ٕجؾ
بشرط الزيادة طؾقف) ،وصقرهتا 9اتػاق الدائـ والؿديـ طؾك إلغاء الديـ الحالل
مؼابؾ إكشاء ديـ جديد يتضؿـ آثار الديـ إول الثابت يف ذمة الؿديـ ،وضابط
الحؾ أو الحرمة لعؼقد إطادة الجدولة يؽؿـ يف مدى تحؼؼ ضابط (الت ََّر ُّبح مِ َـ
الدَّ ْيـ) وجق ًدا وطد ًما-
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; ,أدوات آستثؿار الـؼدي أو الؿالل الربقية ،ومثالفا 9السـدات وأذوكات
الخزاكة ،حقث تؿتاز هذه إدوات بؽقهنا تجؿع أصقل الربا يف إثؿان
والؿدايـات معا ،فالسـدات تتضؿـ شرط الزيادة آتػاققة طؾك الؼرض طـد بدء
التعاقد ،وهذا هق (ربا الؼرض) ،كؿا أن طؼقد السـدات تتضؿـ التزام الؿديـ
(مصدر السـد) بلداء فقائد تلخقرية طـد تعثره طـ سداد الدفعات أو إقساط
الؿستحؼة طؾقف يف آجالفا الؿتػؼ طؾقفا ،وهذا هق (ربا الديـ) ،حقث إن مـ أبرز
خصائص (السـدات) قابؾقتفا لؾتداول يف سقق إوراق الؿالقة (العام أو
الخاص) ،حقث يتبايع الؿتداولقن (الحؼ الؿـػصؾ) الؽامـ يف السـد وفؼ معقار
الؼقؿة السقققة التل قد ترتػع وقد تـخػض طـ الؼقؿة الػعؾقة لؾديـ الثابت
بؿقجب السـد ،وهذا كقع متؼدم وحديث مـ (ربا الؿدايـات) قد ذاع واكتشر يف
طصركا رغؿ إكؽار السؾػ مـ الصحابة لف وحظرهؿ لف باإلجؿاع-
@هـدسة الربا (قاطدة أصقل الربا الثالثة)

||
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ادلبذث اٌثاٌث
اٌمىاػذ اٌفمهٍت ادلٕظّت
ألدىاَ اٌشبا
لؼد تبقـ لـا يف الؿبحث السابؼ أن أصقل الربا ترجع إلك ثالثة أصقل كؾقة
كربى ،حقث طربكا طـفا يف قاطدة فؼفقة كؾقة بؾػظ( 9أصقل الربا ثالثة؛ ربا إثؿان وربا
الؿثؿـات وربا الؿدايـات) ،ويف سقاق هدف البقان والتلصقؾ الشرطل والتصقير
الفـدسل ٕصقل الربا يف اإلسالم ،فنن حاجة العصر داطقة وبشدة إلك ضرورة تطقير
ققاطد فؼفقة جديدة تـظؿ أصقل الربا وققاطده وأحؽامف الؽؾقة ،فتؽقن هذه الؼقاطد
الؿعاصرة يف باب الربا كالشارحة والؿبقـة لؾؼاطدة السابؼة (أصقل الربا ثالثة)،
وبذلؽ تصبح هذه الؿجؿقطة الؿبتؽرة مـ الؼقاطد الػؼفقة الؿعاصرة بشلن الربا
فرصة تجديدية طظقؿة لؿـ يريد التبصر بؿزيد إتؼان وإحؽام لتشريعات الربا يف
اإلسالم ،فتملػ تؾؽ الؼقاطد باحرتافقة بقـ كصقص الربا يف الشرع الحـقػ ،كؿا
تستقطب أصروحات الػؼفاء وتجؿع بقـ اتجاهاهتؿ ومصطؾحاهتؿ يف فؼف الربا ،ودون
حؽؿا شرطقا مجؿ ًعا طؾقف ،والغاية مـ
محؽؿا أو تعارض
أن تخالػ يف ذلؽ كصا
ً
ً
تـضقد الؼقاطد الػؼفقة يف الربا إطاكة الػؼقف والباحث والؿتعؾؿ يف طصركا الحديث طؾك
تصقر حؼائؼ الربا ومػاهقؿف وضبط أحؽامف الؿعاصرة ،فقعبد اهلل طؾك بصقرة وففؿ
دققؼ لؽبقرة الربا وكقػقة تطبقؼف طؾك القاقع ،ولذلؽ حرصت طؾك أن ألحؼ بؽؾ
قاطدة مؽؿؾة يف الربا بقان أمثؾتفا الؿعاصرة ،فنن تؼرير الؼاطدة مع أدلتفا الشرطقة
وأمثؾتفا التطبقؼقة يف القاقع مـ أكثر ما يعقـ الؿجتفد والػؼفقة والباحث طؾك جقدة
ففؿ الربا وأحؽامف يف اإلسالم-
ويف هذا الؿبحث سلسؾط الضقء طؾك دراسة مجؿقطة مـ الؼقاطد الػؼفقة
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الؿـظؿة ٕحؽام الربا ،وهل ققاطد فؼفقة مبتؽرة ومعاصرة يف باب الربا ،وبقاهنا
طؾك الـحق التالل9
الؼاطدة إولك :أصقل الحالل يف البققع ثالثة 9بقع الربقي بالربقي مـ
طؾتقـ مختؾػتقـ ،وبقع الربقي بغقر الربقي ،وبقع غقر الربقي بغقر الربقي-
الؼاطدة الثاكقة :أصقل إمقال ثالثة؛ طقـ ومـػعة وحؼ متصؾ-
الؼاطدة الثالثة :الحؼ حؼان ،متصؾ ومـػصؾ-
الزيا َد ُة طؾك الدَّ ْي ِـ ربا؛ َت َر ُّب ًحا ٓ َت ِ
عقيضا-
الؼاطدة الرابعةِّ :
الؼاطدة الخامسة :الت ََّر ُّب ُح مِ َـ الدَّ ْي ِـ ِربا؛ ِزيا َد ًة أو َخ ْصؿا-
الؼاطدة السادسة :مح ُّؾ التَّرب ِح يف الؿعاو ِ
ضات؛ إما مالِ ٌّل ف ُقباح ،أو َدائِـِ ٌّل
َ
َ َ
َ ُّ
ف ُق ْح َظر-
الز َم ُـ َص َّق َر ُه َد ْيـًا ،وكان الت ََّر ُّب ُح َط َؾ ْق ِف ِربا-
الح ُّؼ إِذا َد َخ َؾ ُف َّ
الؼاطدة السابعةَ :
الؼاطدة الثامـة :الدَّ ْي ُـ َد ْيـانَ 9د ْي ُـ َث َؿ ٍـ و َد ْي ُـ ُم ْث َؿـ-
جقز َت ِ
لج ُقؾ ال َبدَ َل ْق ِـ طؾك َأ َس ٍ
اس َمالِل؛ ٓ َدائِـِ ّل-
الؼاطدة التاسعةَ :ي ُ
||
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اٌماػذة األوىل
أصىي احلالي يف اٌبٍىع ثالثت
بٍغ اٌشبىي باٌشبىي ِٓ ػٍخني خمخٍفخني،
وبٍغ اٌشبىي بغري اٌشبىي،
وبٍغ غري اٌشبىي بغري اٌشبىي
إن هذه الؼاطدة الػؼفقة الؿعاصرة ُت َعدُّ مـ مفؿات الؼقاطد يف بقان أصقل
الحالل يف باب البققع يف اإلسالمٕ ،هنا جاءت شارحة ومػسرة وممصؾة مـ
الـاحقة التطبقؼقة لؼقل اهلل تعالك﴿ 9ﭧ ﭨ ﭩ﴾( ،)1ومـ أراد إتؼان فؼففا
ومعـاها فؾ ُق َؼدِّ م طؾقفا دراسة الؼاطدة الػؼفقة التل قبؾفا بعـقان (أصقل الربا ثالثة:
وطؾؿا فؼد
وفؼفا
يف إثؿان ويف الؿثؿـات ويف الؿدايـات) ،ومـ أحاط هبؿا حػ ًظا
ً
ً
كثقرا ،واكضبط طـده يف باب الربا ما تـاقض طـد غقره-
خقرا ً
أويت ً
ففذه الؼاطدة الػؼفقة الؿعاصرة تـص طؾك أن (أصقل الحالل يف البققع
ثالثة :بقع الربقي بالربقي مـ طؾتقـ مختؾػتقـ ،وبقع الربقي بغقر الربقي ،وبقع
غقر الربقي بغقر الربقي) ،فنذا كان الغرض مـ قاطدة (أصقل الربا ثالثة) – قبؾفا
 ,يتؿثؾ يف بقان أصقل الحرام يف ربا البققع والؿعامالت الؿالقة فنن الغرض مـ
قاطدة (أصقل الحالل ثالثة) طؾك الضد مـ ذلؽ ،حقث تليت هذه الؼاطدة لبقان
أصقل الحالل يف مجال البققع والؿعاوضات الؿالقة ،وٓ ريب أن اإلحاصة
بإصقل القاردة يف الؼاطدتقـ مع فؼف الؿسائؾ وإمثؾة القاردة تحتفؿا مؿا يقصؾ
إلك إدراك الػؼف العؿؾل والتػسقر التطبقؼل ٕصؾ إصقل يف الؿعامالت الؿالقة،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1البؼرة -8=; 9

التجديد يف هندسـة الـربـا

212

والؿتؿثؾ بؼقل اهلل تعالك ﴿ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ﴾( ،)1فنن تػسقر هذه أية
الؽريؿة طرب تؼاسقؿ دققؼة ومػاهقؿ مـضبطة وتلصقالت جامعة ُي َعدُّ مـ أجؾ
مؼاصد هذه الؼاطدة-
أوٓ :ما معـك الؼاطدة؟
ً
هذه الؼاطدة تعـل :أن الحالل يف البققع يدور طؾك ثالثة أصقل تؼابؾ أصقل
الربا ،وهل 9بقع الربقي بالربقي مـ طؾتقـ مختؾػتقـ ،وبقع الربقي بغقر الربقي،
وبقع غقر الربقي بغقر الربقي ،ففذه البققع إصؾ فقفا الحؾ واإلباحة شر ًطا،
ً
طاجال أو مع شرط التلجقؾ ،كؿا يجقز بقعفا مع تساويفا أو مع
حقث يجقز بقعفا
غقر تساويفا يف الؽؿقة والؿؼدار ،فال يشرتط يف هذه البققع التؼابض «يدً ا بقد» وٓ
التؿاثؾ « ً
مثال بؿثؾ» ،بؾ كؾ ذلؽ جائز فقفا ،أن تباع معجؾة أو ممجؾة ،مع التؿاثؾ
والتساوي أو بدوهنؿا-
ثاك ًقا :ما معـك إصؾ إول (بقع الربقي بالربقي مـ طؾتقـ مختؾػتقـ)؟
إن هذا إصؾ يؼضل بجقاز بقع الربقي مؼابؾ الربقي مع جقاز التلجقؾ يف
الزمـ وطدم التساوي يف الؽؿقات ،ولؽـ ذلؽ مؼقد بشرط أن يؽقن كؾ ربقي
مـفؿا يـتؿل إلك طؾة ربقية مختؾػة طـ العؾة التل يـتؿل إلقفا الربقي أخر،
وضابط اإلباحة يف هذا إصؾ يؽؿـ يف (اختالف العؾة) بقـ الربقيات الؿتبادلة،
مع التـبقف طؾك أكف لقس الؿراد هـا (اختالف الجـس) ،فنن اختالف الجـس بقـ
الربقيات يؾزمف التؼابض الػقري وطدم جقاز التلجقؾ مطؾ ًؼا ،بقد أكـا هـا كؼرر
أجـاسا مختؾػة ،فؾقتـبف
حؽؿا شرطقا لربقيات تـتؿل إلك طؾؾ مختؾػة ولقست
ً
ً
لذلؽ ،ولذلؽ كاسب أن يصاغ مـ هذه الؿسللة لغز فؼفل ،فقؼال( 9ربقيان جاز
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1البؼرة -8=; 9
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ومتػاضال) ،وجقابف( 9ربقيان بشرط اختالف العؾة بقـفؿا)-
ممجال
البقع بقـفؿا
ً
ً
فنن ققؾ :ما الدلقؾ طؾك جقاز هذا إصؾ (بقع الربقي بالربقي مـ طؾتقـ
مختؾػتقـ)؟
فالجقاب :إن أدلة صحة هذا إصؾ مـ البققع ضاهرة ،وأبرزها ما يؾل9
 ,1حديث إباحة السؾؿ ،فؼد صح طـف ﷺ أكف قدم الؿديـة ،وهؿ يسؾػقن
بالثؿر السـتقـ والثالث ،فؼال( 9مـ أسؾػ يف شلء فػل كقؾ معؾقم ووزن معؾقم
إلك أجؾ معؾقم)( ،)1ووجف الدٓلة مـ الحديث :أن السؾؿ طبارة طـ طؼد
معاوضة بقـ ربقي وهق (الـؼد الؿعجؾ) مؼابؾ ثؿر الؿديـة الذي هق (التؿر)
الؿمجؾ ،فالـؼد والتؿر كالهؿا ربقي ،لؽـ الـؼد طؾتف (الثؿـقة) بقـؿا التؿر طؾتف
(الطعام الضروري) ،والـؼد يف السؾؿ معجؾ وفقري الؼبض ،بقـؿا التؿر ربقي
أيضا ولؽـف ممجؾ إلك مقسؿ الحصاد بعد سـة أو سـتقـ ،فػل هذه الؿعامؾة دخؾ
ً
التلجقؾ يف الزمـ طؾك ركـ الؿثؿـ (التؿر) ،ورغؿ أن كال العقضقـ ربقي بذاتف،
إٓ أن اختالف العؾة بقـ الربقيقـ كان سب ًبا يف جقاز التلجقؾ بقـفؿا ،وهق السر
الذي مـ أجؾف أباح الشرع السؾؿ استثـاء مـ الربا-
 ,2اإلجؿاع طؾك إباحة السؾؿ ،قال ابـ قدامة يف الؿغـل( 9قال ابـ الؿـذر9
أجؿع كؾ مـ كحػظ طـف مـ أهؾ العؾؿ طؾك أن السؾؿ جائز)( ،)2ووجف الدٓلة
كؿا يف الدلقؾ السابؼ-
 ,9قاطدة إصؾ يف الؿعامالت الؿالقة الصحة واإلباحة( ،)3فنن طدم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1رواه الجؿاطة ،وهذا الؾػظ لؾبخاري (-)428 . 4
( )2الؿغـل ٓبـ قدامة (-)312/4
( )3وسقليت التـبقف طؾك معـك هذه الؼاطدة قريبا-
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وجقد الدلقؾ الـصل الصريح الذي يحظر هذه الؿعامؾة يجعؾـا كتؿسؽ بلصؾ
اإلباحة والرباءة مـ الحظر-
ثال ًثا :ما أمثؾة إصؾ إول (بقع الربقي بالربقي مـ طؾتقـ مختؾػتقـ)؟
إن إمثؾة طؾك بقع الربقي مؼابؾ الربقي مـ طؾتقـ مختؾػتقـ وافرة ،ومـفا
ما يؾل9
 ,7أن تبقع كؿقة مـ الذهب مؼابؾ كؿقة مـ التؿر ،حقث طؾة إول
(الثؿـقة) بقـؿا طؾة الثاين (الطعام الضروري) ،فقجقز يف هذا البقع تلجقؾ التؼابض
مـ حقث الزمـ ،كؿا يجقز آختالف والتبايـ يف مؼادير الؽؿقات الؿتؼابؾة،
وذلؽ ضرورة اختالف صبقعة إطقان التل وقعت طؾقفا الؿعاوضة-
 ,8أن تبقع (كؿقة مـ الـؼد مؼابؾ كؿقة مـ الؿؾح) ،حقث طؾة إول
(الثؿـقة) بقـؿا طؾة الثاين (الطعام الضروري) ،فقجقز يف هذا البقع تلجقؾ التؼابض
مـ حقث الزمـ ،كؿا يجقز آختالف والتبايـ يف مؼادير الؽؿقات الؿتؼابؾة،
وذلؽ ضرورة اختالف صبقعة إطقان التل وقعت طؾقفا الؿعاوضة-
 ,9أن تبقع (كؿقة مـ الزبقب – العـب الؿجػػ  ,مؼابؾ كؿقة مـ الػضة)،
حقث طؾة إول (الطعام الضروري) بقـؿا طؾة الثاين (الثؿـقة) ،فقجقز يف هذا البقع
أيضا آختالف والتبايـ يف مؼادير
تلجقؾ التؼابض مـ حقث الزمـ ،كؿا يجقز ً
الؽؿقات الؿتؼابؾة ،وذلؽ ضرورة اختالف صبقعة إطقان التل وقعت طؾقفا
ً
معجال والػضة ممجؾة ،أو العؽس-
الؿعاوضة ،فقجقز بقع الزبقب
قديؿا وحدي ًثا (مسللة :بقع
 ,:ومـ أشفر إمثؾة العؿؾقة طؾك هذا إصؾ
ً

البؼال كؿقة مـ الؿؾح مؼابؾ كؼد ممجؾ يف ذمة الؿشتري) ،وهق ما يؾؼبف العامة
(البقع بالديـ مـ البؼال) أو (البقع طؾك الحساب) أو (البقع بالدفرت) ،أو ما يطؾؼ
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طؾقف بعض الػؼفاء مصطؾح (بقع آستجرار) ،وحؼقؼتف( 9بقع إشقاء لؾغقر
تؼسق ًطا ٕجؾ) ،وصقرتف :أن يشرتي الزبقن أشقاء معؾقمة مـ البؼال أو الحاكقت
ويطؾب مـف تسجقؾفا ديـًا طؾقف يف سجؾ البائع ،ففق سجؾ خاص بالحؼقق التل
طؾك الؿديـقـ لصالح البؼال ،فالزبقن الؿشرتي يؼبض كؿقات مـ الؿؾح يف
ً
معجال،
فرتات متعاقبة مـ الزمـ طؾك سبقؾ آستجرار ،وهق ٓ يدفع ثؿـفا كؼدً ا
بؾ يشرتط تلجقؾ تسقية ما يف ذمتف طـد رأس كؾ شفر أو ثالثة أشفر أو ستة أشفر
مثال ،ففـا دخؾ الزمـ والتلجقؾ يف معاوضة بقـ ربقيقـ ،ومع ذلؽ بؼقت
الؿعاوضة طؾك أصؾفا يف الحؾ واإلباحة بسبب أن كؾ ربقي يـتؿل إلك طؾة
ربقية مختؾػة-
راب ًعا :ما معـك إصؾ الثاين (بقع الربقي بغقر الربقي)؟
إن هذا إصؾ يؼضل بجقاز بقع العقـ الربقية (مفؿا كاكت طؾتفا أو
ً
أصال بالؽؾقة،
جـسفا) مؼابؾ جـس آخر (غقر ربقي) ٓ يـتؿل إلك الربقيات
فقجقز يف هذا البقع التلجقؾ يف الزمـ مع طدم التساوي يف الؽؿقات ،وضابط
الحـقػ إحؽا َم
الشرع
ػ
ُ
اإلباحة هـا ( تؼابؾ الربقي مع غقر الربقي) ،فؼد َخ َّػ َ
ُ
ً
أصال ،وذلؽ مراطاة لؿصالح الـاس
طـدما يؽقن أحد العقضقـ غقر ربقي
وتحؼق ًؼا لحاجاهتؿ الـافعة-
خامسا :ما أمثؾة إصؾ الثاين (بقع الربقي بغقر الربقي)؟
ً
إن أمثؾة بقع الربقي بغقر الربقي كثقرة ،ومـفا ما يؾل9
 ,7بقع كؿقة مـ الذهب (ربقي) مؼابؾ طؼار (غقر ربقي) مثؾ 9أرض أو
بقت أو شؼة-
 ,8بقع كؿقة مـ الػضة (ربقي) مؼابؾ سقارة (غقر ربقي)-
 ,9بقع كؿقة مـ الـؼد (ربقي) مؼابؾ أثاث مـزلل (غقر ربقي)-
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 ,:بقع كؿقة مـ التؿر (ربقي) مؼابؾ هاتػ  .جقال  .كؼال (غقر ربقي)-
; ,بقع كؿقة مـ الزبقب (ربقي) مؼابؾ جفاز كفربائل (غقر ربقي)-
< ,بقع كؿقة مـ الؿؾح (ربقي) مؼابؾ مالبس وأثقاب (غقر ربقي)-
قديؿا وحدي ًثا (أجرة
= ,ومـ أشفر إمثؾة العؿؾقة طؾك هذا إصؾ
ً
الؿصـعقة يف الذهب والػضة) ،حقث تؽقن الؿعاوضة بقـ كؿقة معؾقمة مـ
( الذهب أو الػضة أو الـؼقد) مؼابؾ طؿؾ وجفد معؾقمقـ طر ًفا يؼقم هبؿا
ً
مؿثال بؽؿقة
(الصائغ  .الصاكِع  .الؿصـَع) ،ففـا تؼع الؿعاوضة بقـ (ربقي)
ً
مؿثال
معؾقمة مـ الذهب أو الػضة أو الـؼقد وذلؽ مؼابؾ (غقر ربقي)
بالؿصـعقة الذي ه ق جفد وطؿؾ وخربة الصائغ ،فتجقز حقـئذ الؿعاوضة سقاء
بشرط التعجقؾ أو مع شرط التلجقؾٕ ،ن الؿعاوضة وقعت بقـ ربقي مـ جفة
وغقر ربقي طؾك الجفة إخرى-
ويترتب طؾك ذلؽ :جقاز آتػاق طؾك أن يـػذ الصائغ العؿؾ يف الذهب أو
ً
ممجال كؾف
الػضة ثؿ يسؾؿف لعؿقؾف ،وذلؽ بشرط أن يسدد العؿقؾ ثؿـ الؿصـعقة
أو طؾك أقساط معؾقمة ،فدخقل شرط الزمـ طؾك ركـ الثؿـ يف طؼقد الؿصـعقة
ً
معجال
أيضا ،حقث يدفع العؿقؾ ثؿـ الؿصـعقة
جائز شر ًطا ،كؿا يجقز العؽس ً
قبؾ البدء بتـػقذ العؿؾ ،طؾك أن يؾتزم الصائغ بتسؾقؿ طقـ الذهب بعد إكجاز العؿؾ
فقفا يف أجؾ متػؼ طؾقف يف الؿستؼبؾ ،فقؽقن شرط الزمـ قد دخؾ طؾك ركـ (العقـ
والعؿؾ) يف حقـ أن ركـ الثؿـ قد ُط ِّج َؾ سداده ،وهق مـ تطبقؼات طؼقد
آستصـاع طؾك ُحؾِ ِّل الذهب والػضة ،فؽؾ ذلؽ جائز شر ًطإ ،ن الؿعاوضة قد
وقعت بقـ ربقي مؼابؾ غقر ربقي-
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سادسا :ما معـك إصؾ الثالث (بقع غقر الربقي بغقر الربقي)؟
ً
إن هذا إصؾ يؼضل بجقاز بقع العقـ غقر الربقية مؼابؾ العقـ غقر الربقية
مطؾ ًؼا ،أي أكف ٓ يشرتط لصحة هذه الؿعاوضة بقـ غقر الربقيات أن تؽقن فقرية
ً
فضال طـ طدم اشرتاط التساوي يف الؽؿقات،
مـ حقث التؼابض يف الزمـ،
فإصؾ يف بققع غقر الربقيات ببعضفا الصحة واإلباحة ،وهذا يشؿؾ حالتقـ9
حالة اتحاد الجـس بقـ إطقان غقر الربقية مثؾ (سقارة  Xسقارة) ،أو حالة
اختالف الجـس بقـ إطقان غقر الربقية مثؾ (أثاث  Xسقارة) ،فقجقز يف هذا البقع
التلجقؾ يف الزمـ مع طدم التساوي يف الؽؿقات ،وضابط اإلباحة هـا هق (اكتػاء
وصػ الربقي مطؾ ًؼا) ،وهل الؿعامؾة الؿعروفة باسؿ (الؿؼايضة) ،بشرط أن تؼع
بقـ أطقان غقر ربقية-
ساب ًعا :ما أمثؾة إصؾ الثالث (بقع غقر الربقي بغقر الربقي)؟
إن أمثؾة هذا إصؾ (بقع غقر الربقي بغقر الربقي) كثقرة وٓ تؽاد تـحصر،
وحؽؿفا الجقاز مطؾ ًؼا ،وهل تشؿؾ جؿقع صقر وتطبقؼات (بققع غقر الربقيات)،
سقاء اتحد جـسفا أو اختؾػ ،وذلؽ طؾك الـحق التالل9
أ .مؼايضة (غقر الربقيات) مع اتحاد الجـس:
 ,7مبادلة طؼار مؼابؾ طؼار ،كلن تبقع (أرض  Xأرض) ،أو تبقع (بقت X
بقت) ،أو تبقع (شؼة  Xشؼة) ،فقجقز التلجقؾ مـ حقث الزمـ ،وٓ يشرتط
التساوي أو التؿاثؾ مـ حقث الؽؿقات أو الؿؼادير-
 ,8مبادلة سقارة مؼابؾ سقارة (سقارة  Xسقارة) ،فال يشرتط لصحة البقع
التؼابض بؾ يجقز التلجقؾ ،كؿا ٓ يشرتط التساوي أو التؿاثؾ بؾ يجقز التػاوت
مـ حقث الؽؿقة-
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 ,9مبادلة جفاز كفربائل مؼابؾ جفاز كفربائل ،فقجقز التلجقؾ وٓ يشرتط
التساوي-
 ,:مبادلة جفاز هاتػ كؼال مؼابؾ جفاز هاتػ كؼال ،فقجقز التلجقؾ وٓ
يشرتط التساوي-
ب .مؼايضة (غقر الربقيات) مع اختالف الجـس:
 ,7مبادلة أرض مؼابؾ مبـك سؽـل أو تجاري-
 ,8مبادلة سقارة مؼابؾ أثاث-
 ,9مبادلة جفاز هاتػ مؼابؾ جفاز كفربائل-
 ,:مبادلة مالبس مؼابؾ أخشاب أو حديد-
ثامـًا :ما أدلة صحة الؼاطدة؟
إن هذه الؼاطدة تتػرع طـ الؼاطدة الؽؾقة يف الػؼف وإصقل وهل (قاطدة
إصؾ يف الؿعامالت الؿالقة الصحة واإلباحة)( ، )1والحؼ إن هذه الؼاطدة ُت َعدُّ
مـ إصقل الجامعة يف باب الؿعامالت الؿالقة ،ومـ أطالم كؿال الشريعة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اكظرها يف 9فتح الؼدير ٓبـ الفؿام (= ،)9.ورد الؿحتار ٓبـ طابديـ ( ،)7=<.:وفقاتح الرحؿقت
لـظام الديـ إكصاري ( ،):?.7والتؼرير والتحبقر ٕمقر باد شاه ( ،)708.8ومجؿقع الػتاوى ٓبـ
تقؿقة (? ،)7>.8وإطالم الؿققعقـ ٓبـ الؼقؿ ( ،)9::.7وشرح الؽقكب الؿـقر ٓبـ الـجار الػتقحل
الحـبؾل ( ،)988.7وإشباه والـظائر لؾسققصل ص ،<0وإرشاد الػحقل لؾشقكاين ص;= ،:واإلرشاد
إلك معرفة أحؽام العباد لعبد الرحؿـ بـ سعدي ص ،708واكظر شرح هذه الؼاطدة وبقان تطبقؼاهتا يف
الؿعامالت الؿالقة الؿعاصرة يف كتابـا (التجديد يف الؼقاطد الػؼفقة لؾؿعامالت الؿالقة) (صبع سـة . 2020
مؽتبة الذهبل  .دولة الؽقيت) ،واكظر أيضا 9رسالة الدكتقراه بعـقان« 9مـفج الحؽؿ طؾك الؿعامالت
الؿالقة يف الشريعة اإلسالمقة مع التطبقؼ طؾك هقئات الرقابة الشرطقة يف الؿمسسات الؿالقة اإلسالمقة» ،د-
رياض مـصقر الخؾقػل (غقر مـشقرة) 8009م ،ص;>-?<,
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واستقعاهبا لؾؿستجدات طؾك تغقر إزمـة وإمؽـة وإحقال ،وهل قاطدة كؾقة
طظقؿة كافعة تحقط بجؿقع أفراد العؼقد والؿعامالت والشروط وسائر التصرفات
الؿالقة( ،)1حتك طَدَّ ها بعض العؾؿاء قاطدة فؼفقة مستؼؾة( ،)2وك ُِؼؾ طؾقفا
اإلجؿاع( )3وبؿعـاها» دلقؾ آستصحاب» طـد إصقلققـ-
،

وحقل تؼرير معـك هذه الؼاطدة يؼقل الشافعل( 9فلصؾ البققع كؾفا مباح،
إذا كاكت برضا الؿتبايعقـ الجائزي إمر فقؿا تباي ًعا ،إٓ ما هنك طـف رسقل اهلل ﷺ
مـفا)( )4وقال ابـ تقؿقة( 9وإصؾ يف هذا أكف ٓ يحرم طؾك الـاس مـ الؿعامالت
،

التل يحتاجقن إلقفا إٓ ما دل الؽتاب والسـة طؾك تحريؿف)( ،)5وقال ابـ الؼقؿ9

(إصؾ يف العؼقد والشروط الصحة ،إٓ ما أبطؾف الشارع أو هنك طـف ،وهذا الؼقل
هق الصحقح؛ حتك يؼقم دلقؾ البطالن والتحريؿ)(-)6
والؿؼصقد أن هذه الؼاطدة إصقلقة الؽربى تصؾح ً
ققيؿا طؾك صحة
دلقال ً
قاطدة (أصقل الحالل يف البققع ثالثة :بقع الربقي بالربقي مـ طؾتقـ مختؾػتقـ،
وبقع الربقي بغقر الربقي ،وبقع غقر الربقي بغقر الربقي) ،وٓ سقؿا مع خؾق الؿؼام
طـ الدلقؾ الحاضر الؿعارض لؾؼاطدة-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اكظر 9مجؿقع الػتاوى ٓبـ تقؿقة (? ،)7>.8واإلرشاد إلك معرفة أحؽام العباد لعبد الرحؿـ بـ
سعدي ص-708
( )2إشباه والـظائر لؾسققصل ،ص-<0
( )3جامع العؾقم والحؽؿ ٓبـ رجب (-)7<<.8
( )4إم لؾشافعل (-)8.9
( )5اكظر 9مجؿقع الػتاوى ٓبـ تقؿقة (> ،)9><.8واكظر لف أيضا 9قاطدة جامعة يف العؼقد (?,7<.8
-)7>0
( )6إطالم الؿققعقـ ٓبـ الؼقؿ (-)9::.7
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تاس ًعا :ما الؿؼاصد الشرطقة مـ الؼاطدة؟
إن هذه الؼاطدة تحرر لـا أصقل ما يحؾ مـ البققع يف اإلسالم ،وجؿقعفا
معامالت تدور طؾك إحداث الحركة الحؼقؼقة والـافعة يف آقتصاد ،حقث تؼع
الؿعاوضة بقـ حؼائؼ مادية ذات مـافع مؼصقدة يف طرف الـاس ،فقؽقن أثر حركة
تؾؽ الؿبقعات مـ إطقاض بقـ الطرفقـ كاف ًعا لالقتصاد والؿجتؿعٕ ،ن حركة
الؿال يف آقتصاد مثؾ حركة الدم يف جسد اإلكسان ،وذلؽ طؾك الضد تؿا ًما مـ
ً
أمقآ
أثر الربا وأصقلف الثالثة يف آقتصاد ،حقث يجري الرتبح مـ مصادر لقست
ؼصدُ باطتبار ذواهتا كإثؿان مـ الذهب
متؿقلة يف طرف الشرع ،إذ ٓ كػع فقفا ُي َ
والػضة أو مـ الـؼقد ،وكالديقن وسائر الحؼقق التل تثبت يف الذمة-
@قاطدة فؼفقة (أصقل الحالل يف البققع ثالثة)

||
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اٌماػذة اٌثأٍت
أصىي األِىاي ثالثت
ػني وِٕفؼت ودك ِخصً
أوٓ :ما معـك الؼاطدة؟
ً
الؿال يف الؾغة :معروف ،وهق ما مؾؽتف مـ جؿقع إشقاء ،والجؿع
أمقال( ،)1وتشؿؾ كؾ ما لف يف العرف ققؿة مالقة مـ الذهب والػضة وسائر
أكقاع الـؼقد والعؿالت والؿعادن وإمتعة والثقاب وإشقاء والدور
وإراضل والحققاكات وسائر الثؿرات ،وسؿل الؿال بذلؽ ٕكف تؿقؾ إلقف
الـػقس صب ًع ا وطادة؛ إما لشرفف؛ أو ٓفتؼار الـاس إلقف يف قضاء حقائجفؿ،
وققؾ :إكؿا ُس ِّؿ ل الؿال بذلؽ ٕكف مقال أبدً ا طـ صاحبف يقشؽ أن يػارقف
طاجال أو ً
ً
آجال  ،ذلؽ أن مـ صبقعة الؿال أكف يؿقؾ طـ صاحبف ويـتؼؾ طـ يده
إلك غقره ،إما بالؿبادلة أو بالفبة اختقارا ،وإما بالغصب طدواكا ،وإما بالؿقت
قضاء وقدرا ،وهبذا تعؾؿ أن الـاس مػطقرون طؾك حب الؿال والؿقؾ إلقف
أبدا ،ثؿ هق دائؿ الؿقؾ طـفؿ أبدا-
ِ
ؼصق َد ٌة
ومعـك الؼاطدة :أن ُأصقل
إمقال يف كظر الشرع َثال َث ٌة ،أولفاَ :ط ْق ٌـ َم ُ
ؼصق َد ٌة ت ِ
ُالز ُم العقـ؛ فال تغادرها أو تـػؽ طـفا ،وثالثفا:
لؿـػعتفا ،وثاكقفاَ :مـ َػ َع ٌة َم ُ

الحؼ الؿتصؾ بلحدهؿا ،وهق َي ِ
رج ُع يف وجقده إلقفؿا ويستؿد صػاتف مـفؿا،
َ
والشرط الشرطل الالزم لصحة العؼد طؾك هذه إمقال الثالثة هق( :آت ُ
ِّصال
ِ
ِِ
ققؿ َت ُف مـ مـافِ ِع َأ ْص ِؾف الحؼقؼل) ،ففذه هل
وآقتِ ُ
ران بِ َل ْصؾف؛ بحقث َيستَؿ َّد الحؼ َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1لسان العرب ٓبـ مـظقر (-)152 . 14
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قديؿا وحدي ًثا-
أصقل إمقال الؿعتربة يف الشرع ً
ثاك ًقا :ما معـك كؾ كقع مـ إصقل الثالثة لألمقال يف هذه الؼاطدة؟
أ  .ما معـك إصؾ إول (العقـ)؟ وما مثالف؟
العقـ( :ما ت ََش َّخ َص َك ْػ ُع ُف يف َه ْقئَتِف)؛ أي الفقئة الؿادية التل هق طؾقفا بحسب
صبقعتف يف القاقع ،فنذا قصد الؿشرتي امتالك (العقـ) وحقازهتا مؼابؾ العقض
أطراضا
(الثؿـ) فؼد سؿك الشارع ذلؽ طؼد (البقع)( ،)1فإصؾ يف إطقان كقهنا
ً
مادية ومتحقزات حسقة ،وأهنا ذات مـافع راجحة مؼصقدة( ،)2بقد أن صقر تؾؽ

إطقان وأشؽالفا وصبائعفا الؿادية قد تتـقع بحسب تـقع إطراف وإحقال
وصبائع إشقاء ،إذ إن طقـ كؾ شلء تؽقن بحسب صبقعتف يف طرفف ،جاء يف مجؾة
إحؽام العدلقة (العقـ 9الشلء الؿعقـ الؿشخص؛ كبقت وحصان وكرسل
وصربة حـطة وصربة دراهؿ حاضرتقـ ،فؽؾفا مـ إطقان)(-)3
ب  .ما معـك إصؾ الثاين (الؿـػعة)؟ وما مثالف؟
الؿـػعةَ ( 9فائِدَ ٌة َم ْؼ ُصق َد ٌة ُم ْؼ َترِ َك ٌة بِ َع ْقـ) ،ففل كػع وفائدة مؼصقدة لذاهتا ،ولؽـ
بشرط آقرتان بؿحؾفا الؿادي ،فالؿشرتي هـا إكؿا يؼصد امتالك (الؿـػعة) بصػة ممقتة
دون العقـ ،وذلؽ مؼابؾ (أجرة) معؾقمة ،وقد سؿك الشارع هذا العؼد (إجارة)(،)4
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1يف ققلف تعالك ﴿ 9ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﴾ ،كؿا يف سقرة البؼرة -8=; 9
( )2حقث يشرتط لصحة وصػ العقـ بالؿالقة  ,أي أهنا (مال) معترب يف اإلسالم  ,أن تؽقن ذات كػع
راجح بالـسبة ٕصراف الؿعامؾة أوٓ ،ثؿ لعؿقم الؿجتؿع وآقتصاد ثاك ًقا ،إذ لق خؾت العقـ طـ
الـػع لؿ تجز الؿعاوضة طؾقفا شر ًطإ ،ن الؿعامؾة ستؽقن حقـئذ مـ قبقؾ إتالف الؿال وتبذيره بال
كػع أو فائدة ،وهذا محرم يف اإلسالم-
( )3مجؾة إحؽام العدلقة ،الؿادة (?;-)7
()4يفققلفتعالك﴿9ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ﴾،كؿايفسقرة
الؼصص -8=9
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وثؿرتف تؿؾؽ الؿـػعة الؿمقتة فؼط؛ لؽـ بشرط اقرتاهنا واتصالفا بالعقـ،
فالؿحؾ الؿعؼقد طؾقف يف اإلجارة هق ذات (الؿـافع) الؿؼصقدة أصالة يف العؼد،
وإن كان مـ ضرورة اإلجارة وجقد العقـ الؿحقطة بالؿـػعة كصا يف العؼد ،جاء
يف مجؾة إحؽام العدلقة تعريػ (الؿـػعة) بلهنا( 9الػائدة التل تحصؾ
باستعؿال العقـ)(-)1
وسر ذلؽ أن العقـ وإن لؿ تؽـ هل الؿؼصقدة لذاهتا يف طؼد اإلجارة إٓ أن
العقـ تبؼك هل العـقان الؿعرف لؿاهقة الؿـػعة والضابط لصػاهتا يف القاقع ،بدلقؾ
أن العؼد لق وقع طؾك مـػعة مجردة ومطؾؼة طـ العقـ التل تتشخص فقفا ،ففذا
يعـل اكغؿاس الؿـػعة (محؾ العؼد) يف الغرر والجفالة ،ووجقد مثؾ ذلؽ يف
متؿحضا يف الذهـ والخقال دون القاقع
الخارج محال ،بؾ ٓ وجقد لذلؽ إٓ
ً
والحؼقؼة ،بؿعـك أكف ٓ يتصقر يف القاقع أن يؼع العؼد طؾك مـػعة سؽـك مجردة
مـ غقر أن يؽقن لفا سؼقفا وٓ جدران تحدها وٓ أرضقات تؼقم طؾقفا ،فنن ذلؽ
كؿا ترى يقجب العؼد طؾك محؾ فضػاض وغقر مـضبط وٓ محدد الـػع ،ومثؾ
هذا تحظر الشريعة العؼد طؾقف ٕن الغرر والجفالة ستحقطان بف مـ كؾ مؽان،
وذلؽ ضرورة اكتػاء الؼالب الؿادي والعقـ الؿحقطة بالؿـػعة ،وهبذا تعؾؿ أن
العقـ هل طـقان الؿـػعة والؿعرف لصػاهتا يف القاقع-
وطؾقف فنكف ٓ يؿؽـؽ أن تتصقر ً
طؼال وجقد مـػعة يف القاقع خالقة طـ أية
ققالب مادية تتشخص فقفا وتتجؾك مـ خاللفا؛ فنكؿا ذلؽ يحصؾ يف الذهـ
الؿجرد فؼط ،بؾ لق أجزكا ذلؽ فنن اإلسالم سقبطؾ العؼد طؾك هذه الؿـػعة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1درر الحؽام شرح مجؾة إحؽام لعؾل حقدر ( ،)100/1مادة ( ،)125واكظر أيضا 9الؿـشقر يف
الؼقاطد لؾزركشل (-)230/3
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الؿجردة والؿـػصؾة طـ وطائفا الؿادي ،والسبب ببساصة أن الغرر والجفالة
والخطر كؾفا محظقرات ستحقط مـ كؾ مؽان هبذه الؿـػعة الؿجردة طـ أصؾفا
العقـل وقابؾفا الؿادي ،فتـغؿس الؿـػعة يف الغرر والجفالة وٓ يؿؽـ ضبطفا
حقـئذ ،ولذلؽ فؼد أبطؾ الػؼفاء الؿتؼدمقن (مالقة الؿـػعة) حال استؼاللفا
وتجردها بؿػردها( ،)1ويف الؿؼابؾ أجؿعقا طؾك جقاز طؼد اإلجارة ،وهق بقع
الؿـافع؛ ولؽـ بشرط اقرتاهنا واتصالفا وتشخصفا يف ققالب مادية تضبطفا وتسبغ
طؾقفا الؿعؾقمقة وتـػل طـفا الجفالة طر ًفا(-)2
وبؿا ذكركا يتضح لؽ السبب الؿـطؼل والتػسقر العؼؾل إلكؽار الػؼفاء
قديؿا (مالقة الؿـافع) ،فنهنؿ إكؿا قصدوا هذا الؿعـك الدققؼ الذي أوضحـاه ،ففق
ً
يؼررون أن ذات الؿـػعة حال تجردها واستؼاللفا طـ العقـ الؿعرفة لفا يحقؾفا
إلك محض قضقة ذهـقة ٓ تدرك إٓ يف الذهـ ،وٓ يؿؽـ تصقرها يف الخارج
الحسل أو القاقع الحؼقؼل ،ولذلؽ فؿـ أكؽر مـ الؿتلخريـ طؾك الػؼفاء
حتؿا لؿ يػفؿ مؼصقدهؿ
الؿتؼدمقـ أصروحتفؿ بشلن (بطالن مالقة الؿـافع) فنكف ً
ولؿ يدرك طؿؼ مؼالتفؿ وٓ تصقر مرادهؿ بقؼقـ القاقع ،ولق تدبر تعريػات
الػؼفاء لؿصطؾح (مال) ومصطؾح (مـػعة) مـ جؿقع الؿذاهب ٕدرك هذا الؿعـك
الجؾل القاضح ،والذي تعثر يف ففؿف كثقر مـ الؿتلخريـ-
والخالصة :إن الؿحؾ الؿعؼقد طؾقف أصالة يف طؼد اإلجارة هق صؾب امتالك
ذات الؿـافع فؼط ،وأما العقـ يف اإلجارة ففل معرفة لحدود الؿـػعة وبالتالل فنن
العقـ يف اإلجارة مؼصقدة تب ًعا ،ودلقؾ الؼصد التبعل هـا أن العقـ تمثر يف ثؿـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اكظر مصطؾح (إجارة) يف الؿقسقطة الػؼفقة الؽقيتقة (-)8;:.7
( )2اكظر مصطؾح (مـػعة) يف الؿقسقطة الػؼفقة الؽقيتقة (-)103.39
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أيضا يف شروط العؼد وضقابطف تب ًعا لؾؿـافع
الؿـػعة وسعرها ،ثؿ العقـ ممثرة ً
الؿؼصقدة أصالة ،وطؾك هذا فنن مـ ٓزم الؿـػعة ومـ ٓزم شرط العؼد طؾقفا أن
دائؿا وأسقرة قالبفا العقـل يف كؾ حقـ وطؾك كؾ حال،
تؽقن قريـة ضرففا الؿادي ً
فال بد لؾؿـػعة مـ قالب مادي يالزمفا وتالزمف ،فتتشخص الؿـػعة فقف وتؽتسب
ً
استؼالٓ بذاهتا ،وإٓ لؿ
مـفا معؾقمقتفا ويزول غررها ،فال تغادره أو تـػؽ طـف
يجز بقعفا بسبب اكغؿاسفا يف محظقرات الغرر والجفالة والخطر(-)1
ج  .ما معـك إصؾ الثالث (الحؼ الؿتصؾ)؟ وما مثالف؟
الحؼ بعؿقمف هق( :اختصاص بـػع) ،ففق استئثار اإلكسان باستحؼاق كػع
متعؾؼ بعقـ أو مـػعة ،وهق سؾطة ومؾؽقة طؾك كػع بطريؼ مشروع ،ولؼد كصت هذه
الؼاطدة الػؼفقة طؾك أن الـقع الثالث مـ إمقال الؿعتربة يف الشريعة اإلسالمقة هق
(الحؼ الؿتصؾ) ،فؼقدت الحؼ بشرط آتصال ،فدل ذلؽ بؿػفقم الؿخالػة طؾك
مـػصال طـ أصؾف فنكف لقس ً
ً
مآ مـ إمقال الؿعتربة يف شريعة
أن الحؼ إذا كان
ً
استؼالٓ بذاتف ،وبذلؽ يصبح الؿعـك
اإلسالم ،وبالتالل فنكف ٓ يجقز العؼد طؾقف
ومتصال بلصؾف ،بقـؿا ٓ يجقز
الؿؼصقد كالتالل( 9يجقز بقع الحؼ إذا كان تاب ًعا
ً
مستؼال ومؼصق ًدا لذاتف)-
بقعف إذا كان
ًّ

وتلسقسا طؾقف :يصبح تعريػ (الحؼ الؿتصؾ) هقِ ْ ( 9
صاص بِـَ ْػ ٍع ُمؼ َترِ ٌن
اخت ٌ
ً

بؿح ِّؾف) ،وطؾك هذا فال يجقز لؿالؽ الحؼ أخذ ثؿـ مؼابؾ بقعف إٓ بشرط أن
ً
ً
مؿثال بعقـ معقـة (سؾعة) أو
متصال وتاب ًعا ٕساسف الؿادي الحؼقؼل؛
يؽقن الحؼ
مـػعة محددة (خدمة) ،وضابط الجقاز شر ًطا هق( :آت ُ
ران بِ َل ْص ِؾ ِف؛
ِّصال وآقتِ ُ
ِ
ِ
الح ِؼ ِقؼ ّل) ،فنذا تخؾػ هذا الشرط فنن
ققؿ َت ُف مـ مـاف ِع َأ ْص ِؾف َ
بحقث َيستَؿ َّد الحؼ َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اكظر مصطؾح (إجارة) يف الؿقسقطة الػؼفقة الؽقيتقة (-)8;:.7
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الػؼفاء كؾفؿ يؿـعقن بقع هذا (الحؼ الؿـػصؾ) وٓ يجقزوكف بسبب اكػصالف طـ
أصؾف ،ويعؾؾ الػؼفاء طدم جقاز ذلؽ بلن هذا (الحؼ) ٓ ققام ً
أصال لؿـافعف يف
القاقع إٓ باقرتاكف بلصؾف ،فؽقػ يباع الحؼ حال اكػصالف وهق مػتؼر يف وجقده
وصػاتف إلك أصؾف الذي تقلد طـف واشت َُّؼ مـف يف القاقع؟ ،ودلقؾ الؿـع الشرطل أن
تجرد (الحؼ) واكػصالف طـ أصؾف يجعؾف محا ًصا بالغرر والجفالة الػاحشقـ،
وإصؾ يف بققع الغرر الحظر شر ًطا-
فؿـ ذلؽ مثال ما اشتفر طـ اإلمام الؼرايف يف كتابف الػروق بشلن قاطدة
(الػرق بقـ تؿؾقؽ آكتػاع وتؿؾقؽ الؿـػعة)( ،)1وقد تقافؼ معف اإلمام ابـ الؼقؿ
بشلن تؼرير الؼاطدة كػسفا( ،)2وطباراهتؿ يف كص الؼاطدة مع شرحفؿ لفا تحؽل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1الؼرايف يف الػروق ( ،)7>=.7فؼد جاء فقف ققلف( 9الػرق الثالثقن بقـ قاطدة تؿؾقؽ آكتػاع وبقـ قاطدة
تؿؾقؽ الؿـػعة) ،فشرع ببقان معـك (تؿؾقؽ آكتػاع) بؼقلف( 9تؿؾقؽ آكتػاع طبارة طـ اإلذن لؾشخص يف
أن يباشر هق بـػسف فؼط ،كاإلذن يف سؽـك الؿدارس والربط ،والؿجالس يف الجقامع والؿساجد
وإسقاق ،ومقاضع الـسؽ كالؿطاف والؿسعك وكحق ذلؽ ،فؾؿـ ُأ ِذ َن لف يف ذلؽ أن يـتػع بـػسف فؼط،
غقره
غقره لبقت الؿدرسة ،أو ُ
ويؿتـع يف حؼف أن يماجر أو يعاوض بطريؼ مـ صرق الؿعاوضات ،أو يسؽـ َ
مـ بؼقة الـظائر الؿذكقرة) ،ثؿ اكتؼؾ الؼرايف إلك بقان معـك (تؿؾقؽ الؿـػعة) بؼقلف( 9وتؿؾقؽ الؿـػعة طبارة
طـ اإلذن لؾشخص يف أن يباشر هق بـػسف ،أو يؿؽـ غقره مـ آكتػاع بعقض كاإلجارة ،أو بغقر طقض
كالعارية ،كؿـ استلجر دارا أو استعارها فؾف أن يماجرها مـ غقره ،أو يسؽـف بغقر طقض ،وأن يتصرف يف
الؿالك يف أمالكفؿ ،طؾك جرى العادة طؾك القجف الذي مؾؽف ،ففق تؿؾقؽ مطؾؼ يف
هذه الؿـػعة تصرف ّ
زمـ خاص ،حسبؿا تـاولف طؼد اإلجارة ،أو شفدت بف العادة يف العارية ،فؿـ شفدت لف العادة يف العارية
بؿدة كاكت لف تؾؽ الؿدة مؾؽا طؾك اإلصالق ،يتصرف كؿا يشاء بجؿقع إكقاع السائغة يف التصرف يف
الؿـػعة يف تؾؽ الؿدة)-
( )2قال ابـ الؼقؿ يف كتابف بدائع الػقائد (( 9);,: . 7تؿؾقؽ الؿـػعة وتؿؾقؽ آكتػاع شلء آخر،
فإول يؿؾؽ بف آكتػاع والؿعاوضة ،والثاين يؿؾؽ بف آكتػاع دون الؿعاوضة ،فنكف ٓ يجقز
الؿعاوضة طؾك حؼ آكتػاع) ،ثؿ ذكر مثآ لذلؽ فقؿـ سبؼ إلك مؽان يف الؿسجد فنكف يؿؾؽ
آكتػاع ٓ ،الؿـػعة ،فال يجقز لف الؿعاوضة-
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بدقة مذهب جؿفقر الػؼفاء يف مققػفؿ مـ حظر (بقع الحؼقق الؿـػصؾة) ،وإن
اختؾػت ألػاضفؿ يف ذلؽ بحسب إطراف وإطصار ،لؽـ تبؼك العربة بالحؼائؼ
والؿعاين ٓ بإلػاظ والؿباين-
وهبذا تعؾؿ أن ما كطؾؼ طؾقف (الحؼ الؿتصؾ) يف هذه الؼاطدة يؾؼبف الجؿفقر
(حؼقق آرتػاق) ،بقـؿا يسؿقف الحـػقة (الحؼ الؿؼرر يف محؾف)( ،)1وجؿقعفؿ متػؼقن
 ,بحؿد اهلل  ,طؾك جقاز بقعف وآطتقاض طـف ،وأما ضده وهق (الحؼ الؿـػصؾ)
فقؾؼبف الجؿفقر (حؼ آكتػاع) ،بقـؿا يسؿقف الحـػقة (الحؼ الؿجرد طـ محؾف)(،)2

أيضا وجدكاهؿ متػؼقـ طؾك حظر بقعف والرتبح مـف شر ًطا( ،)3وسر ذلؽ أن
و ً
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1فؼد أفرد ابـ طابديـ مطؾبا لبحث مسللة (آطتقاض طـ الحؼقق الؿجردة) فؼال( 9مطؾبٓ 9
يجقز آطتقاض طـ الحؼقق الؿجردة) ،واكظره يف حاشقة رد الؿحتار ( ،);7?.:ولؿا كان هذه
الؿعـك الػؼفل مستؼرا طـد السادة الحـػقة فؼد أفردوا لف ققاطد فؼفقة بصقاغات متعددة تدل طؾك
رسقخ الؿعـك واستؼراره طـدهؿ ،فؿـ ذلؽ ققلفؿ( 9بقع مجرد الحؼ باصؾ) ،وققلفؿ( 9آطتقاض
طـ حؼ مجرد ٓ يحتؿؾ ال َّت َؼ ُّق َم باصؾ) ،وققلفؿ( 9الحؼقق الؿجردة ٓ يجقز آطتقاض طـفا)،
وققلفؿ( 9بقع الحؼقق ٓ يجقز بآكػراد) ،واكظر هذه الؼقاطد الػؼفقة طـد السادة الحـػقة يف
الؿصادر التالقة 9الؿبسقط لؾسرخسل ( ،)7>0.89إشباه والـظائر ٓبـ كجقؿ ص،878
مقسقطة الؼقاطد الػؼفقة --د -محؿد صدقل البقركق ( ،)7:>,7:= ،779.9الؼقاطد الػؼفقة –
مػفقمفا كشلهتا تطقرها ،طؾل أحؿد الـدوي-)8=; .7( ،
( )2بقـؿا يطؾؼ طؾقف يف اصطالح الؼاكقن الؿعاصر (الحؼقق الؿعـقية) ،وذلؽ لؾدٓلة طؾقفا حال
اتصالفا وطدم اكػصالفا-
( )3فثبت هبذا التلصقؾ والتػصقؾ أن الخالف بقـ الجؿفقر والحـػقة يف أكقاع وأحؽام (الحؼقق الؿالقة) إكؿا
هق خالف لػظل وصقري وٓ ثؿرة لف ،وإن اختؾػقا يف إلػاظ والؿصطؾحات الؿستعؿؾة يف التعبقر طـ
الؿاهقات ،واكظر الؼاطدة الػؼفقة التالقة بعـقان (الحؼ حؼان 9متصؾ ومـػصؾ) ،حقث تؿ تصـقػ العؼقد
إلك قسؿقـ هؿا( 9الحؼ الؿتصؾ) و (الحؼ الؿـػصؾ) ،وٓ ريب أن استعؿال هذيـ الؾػظقـ القاضحقـ
يؽسب الؿقضقع دقة وسفقلة يف الدٓلة طؾك الؿعـك الؿؼصقد-
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جؿقعفؿ قد صح طـدهؿ يف مالقة الحؼقق شرط (آتصال آقرتان) الذي يؼابؾف
(آكػؽاك وآكػصال)( ،)1وطؾك هذا التلصقؾ القاضح أقامقا فؼففؿ بشلن
أحؽام (الحؼقق الؿالقة) مـ حقث إصؾ الػؼفل ،فنهنؿ وإن تـقطت
اصطالحاهتؿ وألػاضفؿ يف التعبقر طـ هذا الؿعـك إٓ أن مؼاصدهؿ وتلصقالهتؿ يف
تؼسقؿ الحؼقق متحدة ومتقافؼة ،وٓ حرج بعد ذلؽ أن تتـقع اجتفاداهتؿ يف آحاد
الؿسائؾ ومػردات الـقازل بسبب ما يحتػ هبا مـ قرائـ وضروف يرتدد فقفا الحؼ
بقـ آتصال وآكػصال بحسب اختالف الققائع وإحقال-
واطؾؿ أن مسللة (مالقة الحؼقق الؿـػصؾة) تعترب مـ أصقل الخالف
ومػاصؾ الـزاع بقـ الشريعة اإلسالمقة وإطراف الجاهؾقة يف باب إمقال ،حقث
قديؿا وحدي ًثا  ,أن (الحؼ الؿـػصؾ) يعترب ً
مآ
تؼرر الجاهؾقة آقتصادية ,
ً
مستؼال بذاتف ،وأكف مال قابؾ لؾبقع والؿتاجرة والرتبح مـف؛ كسائر إمقال إخرى؛
مثؾ 9العقـ والؿـػعة والحؼ الؿتصؾ ،ولذلؽ ففل تؼرر مبدأ (مالقة الديقن) بصػة
حرجا يف الرتبح مـ الديقن بق ًعا وشراء
طامة ،فال تجد هذه الجاهؾقة الؿعاصرة
ً
ومتاجرة ،يف حقـ أن الشريعة اإلسالمقة الغراء جاءت بؿصادمة هذا الؿبدأ الؿالل
رفضا تاما مرب ًما ،بؾ ٓ يزال الشارع الحؽقؿ يؾؼب (مالقة الحؼقق
الجاهؾل ورفضف ً
الؿـػصؾة) بللؼاب مـػرة مثؾ الربا وأكؾ الؿال بالباصؾ يف مقاضع وتطبقؼات كثقرة،
وهق الؿسؾؽ الذي التزمف السؾػ الصالح مـ الصحابة الؽرام يف مثؾ حادثة (بقع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1يؼصد بؼاطدة (آكػؽاك وآكػصال) أن يؽقن الؿحؾ الؿعؼقد طؾقف ا يف القاقع ا تابعا ٕصؾف يف
وجقده ومـافعف ،ولؽـ هذا التابع قد اكػصؾ واستؼؾ واكػؽ حتك أصبح لف يف القاقع كقان مستؼؾ
يختؾػ طـ كقان أصؾف الذي تػرع مـف ،بدلقؾ أن الؿحؾ الؿعؼقد طؾقف لؿ َي ُعد َيست َِؿدَّ َت ِ
ؼق َيؿ ُف مِـ
َمـافِ ِع َأصؾِف الؿا ِّدي-
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الصؽاك) يف أواخر طصر الصحابة  ،)1(والسر الجامع يف هذا التقصقػ كقهنا
تؼقم طؾك مبدأ الرتبح والتداول مـ بقع الحؼقق الؿـػصؾة ،حقث تباع الحؼقق
وتشرتى بؿعزل طـ آقرتان وآتصال بلية أصقل طقـقة حؼقؼقة ،وهذا السؾقك
أضرارا ومػاسد كؾقة أكرب وأرجح مـ مـافعف الجزئقة
آقتصادي يـتج
ً
الؼاصرة(-)2
وخالصة هذه الؼاطدة :أن إصقل الثالثة لألمقال هل :العقـ والؿـػعة
والحؼ ،وهل أصقل ٓ تعؿؾ مالقتفا يف كظر الشرع إٓ بشرط آتصال وآجتؿاع
وآقرتان ،فالعقـ مادة تػتؼر إلك الؿـػعة ،والؿـػعة فائدة ٓ تتشخص وٓ تـضبط
إٓ يف هقئة طقـقة وضرف مادي تتجؾك فقف ،فنن بقعت الؿـػعة مـػصؾة ومستؼؾة فؼد
أحاصت هبا الجفالة الػاحشة ،حتك يحظرها الغرر شر ًطا لحديث «هنك طـ بقع
الغرر»( ،)3وأما الحؼ ففق فرع لفؿا كاشئ طـفؿا؛ ٕكف أثر اختصاصل ومعـك
ً
مـػصال ومستؼال لؿ يصح ذلؽ شر ًطا لحديث «ٓ تبع
استئثاري ،فنذا تؿ بقع الحؼ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أخرج مسؾؿ يف صحقحف أن ُص ُؽقكًا َخ َر َج ْت لِؾـ ِ
َّاس فِل َز َمـ َم ْر َوان بِ َط َعا ٍم َف َت َبا َي َع الـَّاس تِ ْؾ َؽ
الصؽااك» ،ويف لػظ « 9أحؾؾت الربا يا
الص ُؽقك َق ْبؾ َأ ْن َي ْست َْق ُف َ
قها ،فؼال لف أبق هريرة« 9أحؾؾت بقع ِّ
ُّ
مروان» ،كؿا روى مالؽ يف الؿقصل أن صؽق ًكا خرجت لؾـاس يف زمان مروان بـ الحؽؿ مـ صعام
الـاس تؾؽ الصؽقك بقـفؿ؛ قبؾ أن يستقفقها ،فدخؾ زيد بـ ثابت ورجؾ مـ
الجار ،فتبا َي َع
ُ
أصحاب الـبل ﷺ طؾك مروان بـ الحؽؿ؛ فؼآ 9أتحؾ بقع الربا يا مروان ،فؼال 9أطقذ باهلل وما
ذلؽ ،فؼآ 9هذه الصؽقك تبايعفا الـاس؛ ثؿ باطقها قبؾ أن يستقفقها ،فبعث مروان بـ الحؽؿ
الحرس َي َت َت َّبعقهنا؛ يـزطقهنا مـ أيدي الـاس ير ُّدوهنا إلك أهؾفا ،واكظره يف 9صحقح مسؾؿ ،كتاب
َ
البققع ( ،)88باب (>) (بطالن بقع الؿبقع قبؾ الؼبض) ،الؿقصل ( ،)<:7.8باب العقـة وما
يشبففا-
وتلصقال يف ذلؽ طـد بقان الؼاطدة التالقة( 9الحؼ حؼان ،متصؾ ومـػصؾ) مـ هذا
ً
تػصقال
ً
( )2اكظر
الؽتاب-
( )3رواه مسؾؿ ( ،)77;9.9ح ( ،)7;79واكظر 9التؿفقد ٓبـ طبد الرب (-)79;.87
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ً
متصال بؿحؾف الؿادي؛
ما لقس طـدك»( ،)1وإكؿا يجقز بقع (الحؼ) فؼط إذا كان
مـ طقـ أو مـػعة ،فتؼرر هبذا أن طـصر (الؿـػعة) وكذا طـصر (الحؼ) ٓ يؽتسبان
مالقتفؿا إٓ بالتبعقة ٕصؾ» العقـ» ،وهذا شرط جقاز العؼد طؾقفؿا شر ًطا؛ أن
يؽقكا تابعقـ ٓ مستؼؾقـ-
ثال ًثا :ما الؿثال الجامع لتطبقؼات أصقل إمقال الثالثة؟
تـص الؼاطدة الػؼفقة طؾك أن (أصقل إمقال ثالثة ،طقـ ومـػعة وحؼ
متصؾ) ،ومـ أبرز ضقابط الشرع يف جقاز العؼد طؾقفا شرط آتصال وضده
آكػصال ،وشرط الؿعؾقمقة وضده الجفالة ،ومـ أجؾ إتؼان تصقر ماهقة إمقال
الثالثة صب ًؼا لقاقعفا العؿؾل فؾـضرب الؿثال التطبقؼل التالل9
طؼارا يتؽقن مـ ثالثة أدوار (أرضل ،أول ،ثاين) ،وقد قرر أن
قام زيد بشراء ً
يتخذ مـ الدور إرضل مسؽـًا دائؿا لف يستعؿؾف هق وأسرتف ،كؿا قرر الؼقام
بؿجؿقطة تدابقر استثؿارية تتعؾؼ بعؼاره الجديد ،فجاءت تؾؽ التدابقر طؾك الـحق
التالل9
 ,7أبرم زيد (مالؽ العؼار) طؼد بقع مع < خالد ; ،ومقضقطف (تؿؾقؽ خالد
طقـ الدور الثاين بالؽامؾ) ،أي تؿؾقؽف العقـ مع كامؾ مـافعفا وحؼققفا التابعة
فقرا
لفا ،وذلؽ بؼقؿة ( )50,000خؿسقـ ألػ ديـار ،وقد تؿ سداد الؿبؾغ ً
بالؽامؾ دفعة واحدة طـد تقققع العؼد-
 ,8أبرم زيد (مالؽ العؼار) طؼد إجارة مع < محؿد ; ،ومقضقطف (تؿؾقؽ
محؿد مـافع الدور إول فؼط) ،أي تؿؾقؽف مـافع العقـ فؼط ،ولقس تؿؾقؽ طقـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1رواه الخؿسة ،وصححف ابـ حزم والـقوي ،وإلباين كؿا يف إرواء الغؾقؾ (; )798.برقؿ
(-)78?8
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الدور كػسف ،ومدة العؼد خؿس سـقات ،وذلؽ مؼابؾ ققؿة إجؿالقة تعادل
( )6000ستة آٓف ديـار ،أي بقاقع قسط شفري يعادل ( )100مائة ديـار يدفعفا
محؿد مؼسطة طؾك ( )60شفرا-
 ,9بعد مضل طام كامؾ مـ بدء سريان العؼد قام < محؿد ; (مستلجر الدور
إول) بالتـازل طـ حؼف يف البؼاء وآستؿرار حتك هناية أجؾ اإلجارة ،ومقضقع
العؼد (كؼؾ مؾؽقة مـافع الدور إول إلك مالؽ آخر جديد هق سؾقؿان) ،بحقث
يتـازل محؿد طـ حؼف يف البؼاء كؿستلجر لؿـافع الدور لألربع سـقـ الباققة مـ
طؼد اإلجارة وذلؽ مؼابؾ طقض معؾقم متػؼ طؾقف يعادل ( )1500ألػ
وخؿسؿائة ديـار ،وهل كظقر تـازل محؿد لف طـ حؼ آستؿرار والبؼاء يف إجارة
الدور لؾسـقات إربع التالقة ،طؾك أن اإلخالء وتسؾقؿ الدور هناية الشفر الحالل،
فقرا طـد تؿام اإلخالء ،وأن يحؾ محؾف يف سداد
وأن يسدد < سؾقؿان ; كامؾ الثؿـ ً
إجرة إولك لؿالؽ العؼار إصؾل صقؾة السـقات إربع الباققة-
 ,:قام زيد (الؿالؽ إصؾل لؾعؼار) ببقع أحد مقاقػ السقارات التابعة
لؾعؼار ،لؿدة سـة كامؾة ،وذلؽ مؼابؾ مبؾغ إجؿالل وقدره ( )200ديـار فؼط،
ويستحؼ الثؿـ والؿثؿـ كؾقفؿا بؿجرد تقققع العؼد ،ومؼتضك العؼد تؿؽقـ
< إبراهقؿ ; مـ حؼ إيؼاف سقارتف يف الؿققػ الؿخصص لف أمام طؼار زيد ،وذلؽ
لؿدة سـة كامؾة-
; ,بـاء طؾك امتالك < خالد ; كامؾ الدور الثاين (صب ًؼا لؾعؿؾقة إولك) ،أي
أكف قد مؾؽ طقـ الدور الثاين مع كامؾ مـافعفا وحؼققفا التابعة لفا ،ومـ الحؼقق
التبعقة التل مؾؽفا سطح العؼار ،فؼد قام < خالد ; بتؿؽقـ شركة آتصآت
الؿحؾقة مـ تركقب برج إرسال خاص هبا فقق سطح العؼار ،وذلؽ مؼابؾ مبؾغ
مالل مؼداره ( )5000خؿسة آٓف ديـار ،ومدة العؼد خؿس سـقات-
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والسمال الؿؼصقد مـ هذا التؿريـ التطبقؼل(:)1
ما صبقعة كؾ طؼد مـ العؼقد القاردة يف العؿؾقات الخؿس السابؼة؟ وطؾك
أي كقع مـ أصقل إمقال الثالثة وقع العؼد يف الؿعامالت الخؿس؟
والجقاب طؾك التػصقؾ التالل:
العؿؾقة إولك :إن العؼد الذي أبرمف زيد مع < خالد ; هق (طؼد بقع طقـ)،
ومقضقطف (كؼؾ مؾؽقة الدور الثاين بالؽامؾ) إلك خالد ،وشرط يف الشرع صحة
البقع هـا الؿعؾقمقة وآتصال ،أي طؾك أساس قاطدة الؿؾؽ التام والؼدرة الؿطؾؼة
طؾك التصرف بالؿحؾ الؿعؼقد طؾقف ،ويف هذه العؿؾقة كجد أن (بائع الدور) هق
كػسف مالؽ العؼار ،وتصرفف يف العقـ مطؾؼ فجاز بقعف لؾدور مـػردا ،ما دامت العقـ
أيضا يف العؼد ،والدلقؾ العؿؾل طؾك التبعقة
متصؾة ومؼرتكة بؿـافعفا الؿؼصقدة ً
وآتصال أن تؼقيؿ العقـ وتسعقرها يرتبط ارتبا ًصا حؼقؼقا وتاما بذات العقـ وذات
مـافعفا الذاتقة والؿحقطة هبا جؿق ًعا-
العؿؾقة الثاكقة :إن العؼد الذي أبرمف زيد مع < محؿد ; هق (طؼد إجارة)،
ومقضقطف (بقع مـافع سؽـك الدور إول) ،وشرصف يف الشرع الؿعؾقمقة
وآتصال ،أي طؾك أساس قاطدة الؿؾؽ التام والؼدرة الؿطؾؼة طؾك التصرف
بالؿحؾ الؿعؼقد طؾقف ،ويربز شرط آتصال يف طؼقد اإلجارة (بققع الؿـافع) مـ
جفة أن الؿـػعة الؿعؼقد طؾقفا تستؿد وجقدها وصػاهتا وهقئتفا يف القاقع مـ
أصؾفا العقـل الحؼقؼل الذي هق وطاؤها وجسدها الؿعرف لفا والضابط
لحدودها ،فالعقـ طـقان الؿـػعة ومظفرها الؿادي الذي ٓ تؼقم إٓ بف ،ويف هذه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1مـ أجؾ آستػادة الؿثؾك مـ هذا التؿريـ قؿ بحؾ التؿريـ بـػسؽ باستخدام الرسؿ التطبقؼل طؾك
القرق وكحقه ،ثؿ صحح إجاباتؽ يف ضقء العؿؾقات الخؿس التالقة الؿذكقرة-
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العؿؾقة كجد أن زيدً ا مالؽ العؼار هق كػسف الؿمجر (بائع الؿـػعة) ،وتصرفف يف
العقـ ويف الؿـػعة مطؾ ًؼان فجاز بقعف لؾؿـػعة الؿؼصقدة أصالة ،ولؽـ بشرط
اتصالفا وتبعقتفا ٕصؾفا العقـل الحؼقؼل ،والدلقؾ العؿؾل طؾك التبعقة وآتصال
أن تؼقيؿ الؿـافع وتسعقرها يرتبط ارتبا ًصا حؼقؼقا وتاما بلصؾ العؼار ومقاصػات
الدور الؿستلجر-
العؿؾقة الثالثة :إن طؼد التـازل طـ مـافع السؽـك الذي أبرمف < محؿد ;
(مستلجر الدور إول) مع سؾقؿان ،ومقضقطف التخؾل لف طـ حؼف باستقػاء مـافع
السؽـك لؾسـقات إربع الؿتبؼقة مـ زمـ العؼد ،إن هذا العؼد يـطبؼ طؾقف (طؼد
بقع حؼ متصؾ) ،وهق مـ تطبقؼات إصؾ الثالث مـ إصقل الثالثة لألمقال يف
اإلسالم ،وشرصف الؿعؾقمقة وآتصال وضدهؿا الجفالة وآكػصال ،بؿعـك أن
مستلجرا ،ومؾؽقتف صحقحة
بائع الحؼ يؿؾؽ (الؿـػعة) مؾ ًؽا حؼقؼقا تاما بصػتف
ً
وكافذة يف حدود طؼد اإلجارة إول ،فؿا دامت مؾؽقة < محؿد ; تامة طؾك الؿـػعة
بحدود طؼد اإلجارة الؿربم فنكف يجقز لف حقـئذ أن يبقع حؼف الثابت الصحقح يف
البؼاء وآستؿرار والؼرار– أي آستؼرار  ،,ويجب مالحظة أن الؿـػعة التل تؿ
التـازل طـفا ٓ تزال متصؾة ومؼرتكة بؿحؾفا العقـل ،فؾؿ تـػصؾ أو تـػؽ طـف،
بدلقؾ أن سعر التـازل طـ الؿـػعة تمثر فقف الؿقاصػات الحؼقؼقة لؾدور الؿتـازل
طـف ،فعدد غرفات الدور ومققعف يف العؼار والظروف الؿحقطة بف جؿقعفا طقامؾ
ممثرة يف تسعقر بقع الحؼ يف الؼرار وآستؿرار بصقرة مباشرة ،وهذا دلقؾ اتصال
الحؼ بؿحؾف العقـل وطدم اكػصالف وتجرده طـف-
العؿؾقة الرابعة :إن مـح مالؽ العؼار مـافع مققػ السقارة التابع لؿـزلف لغقره
بؿؼابؾ ٓ يخؾق فقف 9إما أن يؽقن مالؽ العؼار مال ًؽا لذات أرض مققػ السقارة
فقؽقن العؼد حقـئذ (طؼد إجارة طقـ) ،أو يؽقن مالؽ العؼار مال ًؽا لحؼ آكتػاع
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بؿققػ السقارة كحؼ ارتػاق تبعل فؼط ،حقث طادة ما تؽقن مؾؽقة الرصقػ
الخارجل لؾؿـزل تعقد إلك مؾؽقة الدولة ،وهل بؼقة العرف والؼاكقن قد اطرتفت
بلن مقاقػ السقارات طؾك رصقػ العؼار تابعة لف كحؼ متصؾ تبعل لؾعؼار كػسف،
فقؽقن العؼد حقـئذ (طؼد بقع حؼ متصؾ بلصؾف الحؼقؼل) ،ومقضقطف التخؾل طـ
وخصقصا أن
هذا الحؼ الؿؿؾقك والؿتصؾ بالعؼار مؼابؾ ثؿـ يدفعف لف الؿشرتي،
ً
مالؽ العؼار يؿؾؽ معف حؼق ًقا تبعقة ،ومـفا حؼف بآختصاص يف إيؼاف سقاراتف يف
مقاقػ طؼاره دون غقره مـ الـاس ،فنن هذا الحؼ التابع والثابت لؾؿالؽ يجقز
بقعف يف حدود الؿؾؽ وضقابطف الؿتعارف طؾقفا إما طر ًفا أو قاكق ًكا-
أيضا :حؼ إيؼاف السقارة متصؾ ومؼرتن بؿحؾف العقـل (ذات
ويالحظ هـا ً
ً
استؼالٓ بذاتف ،ودلقؾ
العؼار) ،فؾؿ يـػصؾ الحؼ طـ محؾف العقـل ولؿ يتجرد طـف
ذلؽ أن تسعقرة الؿققػ الؿتـازل طـف تمثر فقفا مساحة الؿققػ ومزاياه وصػات
تلثقرا حؼقؼقا ،ففذا هق دلقؾ اتصال الحؼ بؿحؾف العقـل وطدم اكػصالف
العؼار ً
وتجرده طـف-
العؿؾقة الخامسة :طـدما أبرم < خالد ; طؼد تركقب برج اإلرسال مع الشركة
الؿحؾقة لالتصآت مؼابؾ ثؿـ معؾقم تدفعف لف الشركة فنن هذه الؿعامؾة يـطبؼ طؾقفا
(طؼد بقع حؼ متصؾ بلصؾف الحؼقؼل) ،وشرط صحة البقع هـا 9الؿعؾقمقة وآتصال،
فإصؾ هـا أن < خالد ; مالؽ الدور الثاين هق إولك بؿـافع الحؼقق التبعقة الؿؾحؼة
بسطح الدور الثاين وآكتػاع بف لـػسف ،ولؿا كان هق الؿالؽ لؾحؼقق التبعقة لؾدور الذي
مؾؽ طقـف ومـافعف فؼد جاز لف بقع أحد حؼققف التبعقة التل يؿؾؽفا ،وهق حؼ تبعل متصؾ
بلصؾف العؼاري ،ومـ باع الحؼ هق كػسف مالؽ الدور الذي يؿؾؽ التصرف الؿطؾؼ فقف
أثرا جقهريا يف إتؿام
أصالة ،وٓ ريب أن هذا يجعؾ لؿقاصػات السطح ومققعف الؿادي ً
الصػؼة والسعر الؿحدد لبقع هذا الحؼ التبعل لؾعؼار-
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والخالصة :إن هذا الؿثال الجامع يقضح أن العؿؾقات الخؿس قد تؿ العؼد
فقفا طؾك أكقاع متعددة مـ إمقال الؿعتربة يف اإلسالم ،وأهنا ٓ تخرج طـ العقـ
والؿـػعة والحؼ الؿتصؾ ،وأن الشرط يف صحة بقعفا جؿق ًعا آتصال بالؿحؾ
الؿؿؾقك مؾ ًؽا تاما ،إلك جاكب شرط الؿعؾقمقة وضدها الجفالة والغرر ،فال بد مـ
تحؼؼ هذيـ الشرصقـ لقصح العؼد يف جؿقع الحآت الؿذكقرة ،فال بد مـ تقافر
الشرصقـ التالققـ 9أولفؿا :تؿام الؿؾؽ الـايف لجفالة التصرفات ،وثاكقفؿا :تؿام
العؾؿ الـايف لجفالة الصػات-
@ أصقل إمقال يف البققع ثالثة

||
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اٌماػذة اٌثاٌثت
احلك دماْ؛ ِخصً وِٕفصً
إن هذه الؼاطدة الػؼفقة  ,بصقاغتفا الؿعاصرة  ,تعترب مـ أطظؿ الؼقاطد
قديؿا وحدي ًثا ،ذلؽ أكـا قدمـا شرح قاطدة
الػؼفقة الؿالقة يف باب الحؼقق الؿالقة
ً
(إمقال ثالثة؛ طقـ ومـػعة وحؼ متصؾ) ،فالحؼ هق إصؾ الثالث مـ أصقل
إمقال يف الػؼف اإلسالمل ،وتعريػف العام( 9اختصاص بـػع) ،ويـؼسؿ الحؼ إلك
كقطقـ 9حؼ متصؾ وحؼ مـػصؾ ،ولؽؾ مـفؿا تعريػف وضابطف وحؽؿف الشرطل
قديؿا وحدي ًثا ،وبقان
وأثره الؿؼاصدي ،إلك جاكب بقان أبرز تطبقؼاتف الؿالقة
ً
الؼاطدة فقؿا يؾل9
أوٓ :ما معـك (الحؼ الؿتصؾ)؟
ً
الحؼ الؿتصؾ هقِ ْ ( 9
صاص بِـَ ْػ ٍع ُمؼ َترِ ٌن بؿح ِّؾف) ،وشرصف 9آتصال
اخت ٌ
وآقرتان بقـ الحؼ ومحؾف الؿادي ،سقاء أكان الؿحؾ الؿؼت َِر ُن بف طقـًا معقـة أو
ً
ومتصال ومرتب ًطا بؿحؾف،
مـػعة مخصقصة ،فقتعقـ يف الحؼ هـا أن يؽقن مؼرت ًكا
وهل خاصقة مادية ضاهرة وواجبة القجقد ً
طؼال حتك يصح ضبط صػات الحؼ
وتؿققز حدوده طؾك القجف الـايف لؾجفالة والغرر طـف-
وإن أطظؿ خاصقة تؿقز (الحؼ الؿتصؾ) هل (الؿؾؽقة التامة)؛ بؿعـك أن
كاقصا ،ومعـك (الؿؾؽقة التامة لؾحؼ
يؽقن مالؽ الحؼ يؿؾؽف مؾ ًؽا تاما ٓ
ً
قادرا طؾك التصرف بلصؾف؛ مـ طقـ أو مـػعة،
الؿتصؾ) أن يؽقن مالؽ الحؼ ً
وهبذا يحافظ الحؼ طؾك صبقعتف الؿادية التابعة ٕصؾف ،وهق ما تجقز الشريعة
اإلسالمقة بقعف والرتبح مـف تجارة؛ ما دام مؼرت ًكا وتاب ًعا ٕصؾف ومحؾف-
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وأما ضابط (الحؼ الؿتصؾ) ففق( :آت ُ
ران بِ َل ْص ِؾ ِف؛ بحقث َيست َِؿدَّ
ِّصال وآقتِ ُ
ِ
الح ِؼ ِقؼ ّل) ،بؿعـك أن يستؿد الحؼ الؿعؼقد طؾقف ققؿتف
ققؿ َت ُف مـ مـاف ِع َأ ْص ِؾف َ
الحؼ َ
الذاتقة مـ مـافع أصؾف الؿادي يف القاقع (طقـًا أو مـػعة) ،ففق يتلثر بلصؾف مـ حقث
ماهقتف فقـصبغ بطبقعتف ويـطبع بصػاتف الذاتقة ،بؾ إن سعر الحؼ مرتبط ارتبا ًصا
أصؾقا بؿـافع أصؾف مـ حقث ققهتا وضعػفا يف القاقع ،وهؽذا يؽقن الؿصدر
إصؾل لتؼقيؿ ققؿة (الحؼ الؿتصؾ) هق ما يستؿده مـ ققة وصػات أصؾف الذي
تقلد مـف ،وبذلؽ كضؿـ أن يؽقن تؼقيؿ الحؼ حؼقؼقا وفعؾقا يف القاقعٕ ،كف تابع
لتؼقيؿ مـافعف يف أصؾف-
ثاك ًقا :ما الحؽؿ الشرطل لبقع (الحؼ الؿتصؾ)؟ وما أدلتف؟
إصؾ جقاز بقع (الحؼ الؿتصؾ) يف الشرع الحـقػ ،وأبرز أدلة جقازه ما
يؾل9
 ,7آية ﴿ﭧ ﭨ ﭩ﴾( ،)1وبقع الحؼ حال اتصالف واقرتاكف بؿحؾف داخؾ
يف دٓلة العؿقم يف أية ،وٓ دلقؾ مـ الشرع يحظر ذلؽ-
 ,8قاطدة إصؾ يف الؿعامالت الؿالقة الصحة واإلباحة( ،)2فنن طدم
وجقد الدلقؾ الـصل الصريح الذي يحظر هذه الؿعامؾة يجعؾـا كتؿسؽ بلصؾ
اإلباحة والرباءة مـ الحظر ،بدلقؾ أن محظقر الغرر الذي هق الجفالة الػاحشة يف
ٍ
مـتػ هـا ،والسبب أن صػات الحؼ الؿعؼقد طؾقف حال اتصالف واقرتاكف
الصػات
باتت واضحة ومـضبطة بسبب استؿدادها مـ مـافع أصؾف الذي تقلد مـف ،والغرر
القسقر التابع يف محؾ العؼد مغتػر بآتػاق-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1البؼرة -8=; 9
( )2إشباه والـظائر لؾسققصل رقؿ ( ،)<0واكظر شرح هذه الؼاطدة يف كتابـا (التجديد يف الؼقاطد
الػؼفقة لؾؿعامالت الؿالقة) (صبع سـة  . 8080مؽتبة الذهبل  .دولة الؽقيت)
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ثال ًثا :ما إثر الؿؼاصدي لبقع (الحؼ الؿتصؾ)؟
وأما إثر الؿؼاصدي لبقع (الحؼ الؿتصؾ) ففق أن بقع الحؼ بشرط آقرتان
والؿؾؽقة التامة مـ شلكف أن يجرب الؿعاوضة طؾك أن تصطحب معفا إحداث حركة
حؼقؼقة لألطقان والؿـافع يف آقتصاد ،فاقتضت حؽؿة الشرع الربط بقـ (الرتبح)
مع (إمقال الحؼقؼقة) مؿثؾة بحركة إطقان (السؾع) والؿـافع (الخدمات)،
والفدف ضؿان كؿق آقتصاد العقـل الحؼقؼل بؼقة وتقازن ،وهذا سر اشرتاط
الػؼفاء لشرط (آتصال وآقرتان) ،كؿا أن هذا الشرط يف الؿؼابؾ سقحد مـ كؿق
ً
استؼالٓ
وتغذية آقتصاد الػؼاطل الؼائؿ طؾك تجارة الحؼقق الؿـػصؾة والؿشتؼة
معرضا
طـ أصقلفا ،وطـد شققع بققع الحؼقق الؿـػصؾة يؽقن آقتصاد
ً
لؾؽقارث وإزمات-
قديؿا وحدي ًثا؟
راب ًعا :ما أمثؾة وتطبقؼات بقع (الحؼ الؿتصؾ) ً
الؿثال إول :حؼقق آرتػاق يف الػؼف اإلسالمل قديؿا:
وأمثؾتفا كثقرة ،فؿـفا (حؼ الؿرور) ،ومعـاه 9أن يبقع صاحب إرض أو
العؼار أو البستان لجاره حؼ الؿرور والعبقر طؾك أمالكف الخاصة ،وذلؽ مؼابؾ
ثؿـ يدفعف لف الجار بالرتاضل ،فؿالؽ الحؼ هـا هق مالؽ ٕصؾف ابتداء وسؾ ًػا،
الس ْؼل) أو (الؿجرى) ،وهق
فؽان ذلؽ مـ صقر (الحؼ الؿتصؾ) ،ومـفا (حؼ َّ
حؼ مالؽ إرض بلن يصـع مجرى مائقا يف أرضف مـ أجؾ تؿؽقـ جاره مـ سؼل
أرضف بالؿاء ،وذلؽ مؼابؾ ثؿـ معؾقم يدفعف الجار لف ،فقؽقن الجار مشرت ًيا لؾحؼ
الؿتصؾ بقـؿا يؽقن مالؽ إرض بائ ًعا لؾحؼ الؿتصؾ كػسف ،وطؽسف 9حؼ
الؿسقؾ والؿصرف ،ويتعؾؼ بتصريػ الؿاء الػائض طـ حاجة الجار طرب مؿر مائل
يصـعف الجار يف أرضف بالرتاضل ،وذلؽ مؼابؾ ثؿـ معؾقم ،وهبذا يتبقـ أن الػرق
بقـ السؼل والؿجرى أهنؿا يؽقكان يف حال ورود الؿاء ،بقـؿا الؿسقؾ والؿصرف

د /رياض منصور اخلليفي

239

يؽقكان يف حال صدور الؿاء وتصريػف خارجا ،كؿا أن الؿرور يؽقن لإلكسان
وكحقه ،بقـؿا السؼل والؿسقؾ يتعؾؼان بؿرور الؿاء ،وأما (حؼ ُّ
الشرب) فنكف مـ
حؼقق آرتػاق مثؾ سابؼقف ،إٓ أكف يتعؾؼ بشرب اإلكسان أو الحققان وكحق ذلؽ-
ومـ حؼقق آرتػاق (حؼ ال َّت َع ِّؾل) ،ومعـاه 9أن يشرتي الجار حؼ جاره
بتعؾقتف مبـك داره ،فقؽقن مؼصقد العؼد هق مـع الجار مـ أن يرفع مستقى بـائف
باتجاه العؾق ،وذلؽ ٕسباب ومربرات يحتاج الجار إلقفا ،فقؼبؾ صاحب الدار
التـازل طـ حؼف بالتعؾل مؼابؾ ثؿـ معؾقم يتػؼان طؾقف بالرتاضل-
والؿؼصقد أن جؿقع حؼقق آرتػاق الؿذكقرة يف الػؼف اإلسالمل يصدق
طؾقفا أهنا (حؼقق متصؾة) بؿحالفا الؿادية ،ولقست مـػصؾة طـفا ،بدلقؾ أن الحؼ
ِ
الح ِؼ ِقؼ ّل ،ولذلؽ درج طؿقم الػؼفاء مـ جؿقع
ققؿ َت ُف مـ مـاف ِع َأ ْصؾِف َ
فقفا يستؿد َ
ً
طؿال بلصؾ الصحة واإلباحة،
الؿذاهب طؾك جقاز بقعفا وآطتقاض طـفا
ولعؿقم آية إباحة البقع ،وطؾقف فنن مـ مؾؽ الحؼ الؿتصؾ بالؿرفؼ الؿعقـ جاز لف
بقعف بشرط أن يؽقن مال ًؽا ٕصؾف ً
ً
متصال بلصؾف بحقث
أوٓ ،وأن يؽقن الحؼ
يستؿد مـف مـافعف وصػاتف ثاك ًقا ،وهذه الشروط متحؼؼة يف حؼقق آرتػاق
جؿقعفا ،ويف الؿؼابؾ فنكف يرتتب طؾك ذلؽ طدم جقاز بقع حؼ آرتػاق إذا كان
مـػصالٕ ،كف سقؽقن مـ قبقؾ الؿؾؽ الـاقص ،حقث يستؿد الحؼ مـافعف مـ
تؼقيؿف الؿضاربل يف ذاتف ،وٓ يستؿد مـافعف هـا مـ أصؾف الؿادي الحؼقؼل ،وٕن
الحؼ حال اكػصالف هؽذا سقحقط بف الغرر والجفالة الػاحشان مـ كؾ مؽان،
فحظر الشرع الحؽقؿ بقعف والعؼد طؾقف لفذا السبب-
قديؿا أن حؼ آرتػاق قد يـػصؾ طـ أصؾف
ولذلؽ لؿا ٓحظ بعض الػؼفاء ً
يف بعض الحآت آستثـائقة ،فقمدي اكػصالف إلك كتقجتقـ محظقرتقـ 9أولفؿا 9أن
كاقصا ولقس تاما ،وهذا محظقر شر ًطا ٕكف مـ
يؼع البقع طؾك شلء مؿؾقك مؾ ًؽا ً
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تطبقؼات حديث «ٓ تبع ما لقس طـدك»( ،)1فقؽقن ضابط الحديث ٓ 9تبع شق ًئا
أكت ٓ تؿؾؽف مؾ ًؽا تاما ،والثاكقة 9أن بقع الحؼ الؿـػصؾ مجر ًدا يف سقق مستؼؾ
متؾبسا بؿحظقر الغرر والجفالة
يؼطع تلثقر مـافع أصؾف فقف ،فقؽقن محؾ العؼد
ً
الػاحشة ،وهذا محظقر شر ًطا ٕكف مـ تطبقؼات حديث «هنك طـ بقع الغرر»(،)2
تؾبس
فقؽقن ضابط الحديث ٓ 9تبع شق ًئا غالب صػاتف مجفقلة ،وطؾقف فؼد كان ُ
محؾ العؼد بلحد الؿحظقريـ أو كؾقفؿا سب ًبا لؿذهب مـ قال مـ الػؼفاء بعدم
جقاز هذه البققع القاردة طؾك حؼقق آرتػاقٕ ،هنا صارت طـدهؿ مـ قبؾ
رطا،
الحؼقق الؿـػصؾة الؿحظقرة شر ًطا ،ولؿ تبؼ طؾك أصؾفا الؿتصؾ والؿباح ش ً
وهذا تحرير الخالف يف ذلؽ-
الؿثال الثاين :الحؼقق الؿعـقية الؿعاصرة:
الحؼقق الؿعـقية كثقرة ومتجددة يف واقعـا الؿعاصر ،ومـ أبرزها 9آسؿ
التجاري ،والعـقان التجاري ،والعالمة التجارية ،واسؿ الشفرة ،والتللقػ،
وآخرتاع ،وآبتؽار ،وآسؿ التجاري ،والعـقان التجاري ،والعالمة التجارية،
وهذه الحؼقق جؿقعفا متصؾة بؿحؾفا الؿادي الذي يجب أن تتشخص فقف مفؿا
ِ
الح ِؼ ِقؼ ّل ،فنن
ققؿ َت ُف مـ مـاف ِع َأ ْصؾِف َ
كاكت هقئتف الؿادية ،بدلقؾ أن الحؼ فقفا يستؿد َ
الحؼ مـ هذه الحؼقق الؿعـقية الؿعاصرة إكؿا يتقلد طـ هقئتف الؿادية التل تـاسب
صبقعتف ،فقـصبغ بطبقعتفا ويؽتسب صػاهتا بحسب تـقع هقئاهتا-
واطؾؿ مـ شرط وجقد الحؼ الؿعـقي واطتباره ً
مآ مـ إمقال أن
ف بف و َي ْضبِ ُط صػاتِف ويؽقن طـقاكًا دآ طؾقف ،فال
يتؾبس يف قالب مادي ُي َع ِّر ُ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1رواه الخؿسة ،وصححف ابـ حزم والـقوي ،وإلباين كؿا يف إرواء الغؾقؾ (; )798.برقؿ
(-)78?8
( )2رواه مسؾؿ ( ،)77;9.9رقؿ (-)7;79
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يقجد حؼ مـ الحؼقق الؿعـقية يف الدكقا مـ غقر أن يتشخص يف هقئة مادية
تـاسبف بحقث تؽقن قابؾة لؾضبط والػحص والعؾؿ ،وإٓ فنكف سقصبح مجرد
ادطاء ومحض خقال يحقط بف الغرر مـ كؾ مؽان ،وٓ حؼقؼة لف قابؾة لؾػحص
والؼقاس يف القاقع العؿؾل ،ولقٓ هذا الشرط الؿادي الحاسؿ لصار مقدان
آدطاء الؿحض هق إصؾ يف إثبات الحؼقق بإمقال الؿعـقية ،ولؿا كان
لؾتـازع والتخاصؿ يف ذلؽ ضابط يرجع الؼضاء إلقف ،والحؼ أن هذا شرط طؼؾل
وبدهل يف واقع الحقاة الؿعاصرة 9أن الحؼقق الؿعـقية يجب أن تتشخص يف
محؾ مادي يعرب طـفا ويضبط صػاهتا فقؽقن طـقاكا لفا ومعر ًف ا هبا حتك يـتػل
طـفا الغرر والجفالة شر ًطا وقاكقكًا ،وهبذا تعؾؿ أن ما درج طؾقف كثقر مـ
الؿعاصريـ – وٓ سقؿا مـ الؼاكقكققـ  ,مـ تصقير الحؼ الؿعـقي بلكف (ما يرد
طؾك شلء غقر مادي) ،أن ذلؽ مـ الخطل يف العؾؿ والتحؼقؼ ،بؾ الصقاب
العؽس تؿا ًما ،وهق أكف ما مـ حؼ معـقي إٓ وهق يرد طؾك شلء مادي ،بؾ هذا

الشرط واجب لقجقد الحؼ الؿعـقي وآطرتاف طر ًفا وقاكقكًا وشر ًطا ،بدلقؾ
أكف لق لؿ يؽـ لؾحؼ الؿعـقي قالب مادي يتشخص فقف فنن العرف والؼاكقن
ً
ً
فضال طـ آطرتاف والؼبقل بـسبة هذا
أصال،
سقرفضان آطرتاف بؿالقتف
الحؼ لشخص معقـ مع جفالة هذا الحؼ الؿدَّ طك-
وب رهان ذلؽ أن جؿقع ققاكقـ حؼقق الؿؾؽقة الػؽرية يف الدول الؿعاصرة
ٓ تؼبؾ وٓ تجقز تسجقؾ أي حؼ معـقي – مطؾ ًؼا – إٓ بشرط إفراغف فعؾقا
وققلبتف فعؾق ا يف قالب مادي يعرف ماهقة الحؼ ويضبط صػاتف ،كلن يؼدم
ً
مسجال بالصقت أو بالصقرة
آبتؽار مؽتق ًبا بخط القد أو مطبق ًطا طؾك ورق ،أو
أو بؽؾقفؿا ،أو مخزكًا طؾك قرص صؾب ،أو مقد ًط ا يف فالش وكحقه مـ وسائؾ
الحػظ الؿعتربة طرفا-
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وطؾك هذا فنن مالؽ الحؼ الؿعـقي إذا حؼؼ شرط اإلفراغ لؾحؼ يف
قالب مادي يؼبؾف الؼاكقن فنن ذلؽ سقؽػؾ لصاحب الحؼ ثالثة حؼقق أساسقة،
وهل9
 ,7حؼ اإليداع الرسؿل والؼاكقين لؾحؼ لدى الدولة-
 ,8إسباغ وصػ الؿالقة طؾك هذا الحؼ الؿعـقي لصالح مالؽف ،بؿعـك أن
الؼاكقن يعرتف لفذا الحؼ بلكف مال معترب ومحرتم يف العرف ،فقحؼ لؿالؽف
تلسقسا طؾك أن الؿالؽ قد مؾؽ
التصرف فقف بق ًعا ومشاركة وهبة وكحقها ،وذلؽ
ً
ً
مآ معتربًا يف العرف والؼاكقن-
 ,9إسباغ خاصقة الحؿاية الؼاكقكقة وحػظ الحؼ الؿعـقي مـ التعدي طؾقف
مـ قبؾ الغقر-
والؿؼصقد أن هذه الحؼقق الثالثة ٓ يؽتسبفا صاحب الحؼ الؿعـقي إٓ
بشرط إفراغف يف قالب مادي يؼره الؼاكقن والعرف ،بدلقؾ إن مالؽ الحؼ الؿعـقي
لق رفض إفراغف يف قالب مادي يضبط ماهقتف ويحدد صػاتف فنن الؼقاكقـ الؿعاصرة
ترفض باإلجؿاع قبقل إيداع هذا الحؼ الؿعـقي ً
أوٓ ،وثاك ًقا سرتفض الضرورة
إسباغ وصػ الؿالقة طؾقف طرفا ،وثال ًثا سرتفض إسباغ حؼ الحؿاية والحػظ طؾك
هذا الحؼ وبالتالل مـع الغقر مـ ادطائف مستؼبال-
وهؽذا يتبقـ بقضقح أن الؼاكقن – كؿرآة لؾعرف – ٓ يؼبؾ آطرتاف بحؼ
معـقي لقس مػر ًغا يف قالب مادي حؼقؼ ضاهر ،وإن هذا الؿققػ الؿتشدد مـ قبؾ
الؼاكقن بشلن الحؼقق الؿعـقية الؿعاصرة يتطابؼ تؿا ًما مع مققػ الػؼف اإلسالمل
قديؿا يف مـع بقع (الحؼقق الؿـػصؾة) ،والسبب ببساصة أن محؾ العؼد يؽتسل
ً
بالغرر والجفالة مـ كؾ مؽان ،وهذا الؿعـك الدققؼ والشرط إكقد هق ما تخرج
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طؾقف قرار مجؿع الػؼف اإلسالمل الدولل بشلن (الحؼقق الؿعـقية)(-)1
الؿثال الثالث :حؼقق آمتقاز الحؽقمقة:
حقث تؿقز الدولة أحد إشخاص بحؼ يؿتاز بف طـ غقره إما بطريؼ العطاء
الخاص أو بطريؼ الؿـافسة العامة ،فتخقلف ً
مثال بالتـؼقب طـ الـػط أو الغاز أو
الؿعادن ،أو تخقلف بنطؿار مؽان معقـ صب ًؼا ٕغراض وغايات مخصقصة ،مثؾ
التـظقؿ والتطقير العؼاري لألراضل ،ومثؾف طؼقد (البـاء والتشغقؾ والتحقيؾ)
الؿسؿاة ( ،)BOTففذه العؼقد جؿقعفا تعترب مـ قبقؾ (الحؼ الؿتصؾ) ،والسبب
أن مـ يؿؾؽ الحؼ بؿقجب طؼد آمتقاز ففق إكؿا يؿؾؽ مؾؽقة تامة لؿـافع ما
خصصتف الدولة لف مدة معؾقمة ،فقجقز لف التصرف هبذا الحؼ الؿتصؾ الؿؿؾقك
ص لف فقف ،وهـا يربز شرط (آتصال وآقرتان) يف هذ
مؾؽقة تامة يف حدود ما ُر ِّخ َ
ِ
الح ِؼ ِقؼ ّل يف
ققؿ َت ُف مـ مـاف ِع َأ ْصؾِف َ
الـقع مـ العؼقد ،حقث يستؿد حؼ آمتقاز َ
القاقع ،ومـ أبرز صقر التصرفات يف هذه الحؼقق الؿالقة الؿعتربة طر ًفا (حؼقق
آمتقاز الحؽقمقة) أكف يحؼ لؿالؽفا التـازل طـفا لغقره بالباصـ ،وذلؽ ما دامت
الـظؿ والتشريعات والعؼقد الؿربمة بقـ الطرفقـ ٓ تؿـع مـ ذلؽ التصرف
صراحة ،وسبب الجقاز أكف (حؼ متصؾ) ،ففق مال مؾؽف صاحبف ففق يتصرف فقف
يف كطاق مؾؽقتف التامة طؾقف ،وهذا يشبف مـ مؾؽ مـػعة متصؾة بعقـفا ،ثؿ هق يبقع
حؼف يف مؾؽقة الؿـػعة لغقره بالباصـ ،أي إطادة تلجقر مـافع العقـ الؿمجرة ،فنن
إصؾ يف ذلؽ الصحة واإلباحة شر ًطا ،ما دام التصرف قد وقع يف حدود مؾؽف
التام وصالحقاتف الؿؿـقحة لف بؿقجب العؼد-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1الؼرار رقؿ );.;( :9 9بشلن «الحؼقق الؿعـقية» --أصدره مجؿع الػؼف اإلسالمل الدولل يف دورة
ممتؿره الخامس الؿـعؼد بدولة الؽقيت ،بتاريخ  <,7جؿادى إولك ? 7:0الؿقافؼ 7; – 70
كاكقن إول (ديسؿرب) >>?7م ،واكظر 9مجؾة الؿجؿع ،العدد الخامس ،الجزء  ،9ص =<-88
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الؿثال الرابع :طؼقد الػراكش آيز (9)F Contract
حقث تؼقم الشركات الؽربى بتـؿقط خرباهتا العؿؾقة الؿتعؾؼة بصـاطتفا
الؿتؿقزة طرب السـقـ ،وذلؽ مـ أجؾ أن تستثؿرها بالشراكة مع الغقر يف مختؾػ
الدول ،وهذا يشؿؾ مختؾػ الؼطاطات الؿالقة الؿعاصرة ،سقاء يف مجال إصعؿة
أو الؿشروبات أو الؿؾبقسات أو صـاطات السقارات أو الؽفربائقات أو طؿقم
الؿـافع والخدمات ،فنن هذه الؿـظقمة الؽبقرة مـ مزيج إطقان والؿـافع
والحؼقق التبعقة التل تؿؾؽفا الشركة تـشل طؾقفا حؼقق مالقة معتربة يف طرففا
الحؼقؼل يف القاقع ،وبذلؽ يصبح محؾ العؼد يف طؼقد الػراكش آيز هـا (الخبرة
اإلكتاجقة الخاصة) ،وهل مجؿقطة حؼقق ذات مقاصػات وخصائص خاصة
يؼبؾفا العرف ويؼر كسبتفا إلك شخص دون آخر ،والتل طادة ما تظفر يف صقرة
كراسات مرجعقة مـتظؿة ودققؼة بصقرة ورققة أو الؽرتوكقة-
ويالحظ هـا :أن هذا الحؼ الؿتصؾ يؽتسب مالقتف وصػاتف مـ ارتباصف
واتصالف بؿـافع مـظقمة إصقل التل ارتبط هبا وصار يستؿد مـفا ققتف وتؼقيؿف
ً
متصال بلصؾف الذي
الحؼقؼل يف السقق الحؼقؼل ،والـتقجة أن هذا الحؼ ما دام
تقلد مـف ،وما دام يستؿد ققتف وصػاتف وتؼقيؿف مـ مـافع أصؾف يف القاقع الحؼقؼ،
فنن هذا العؼد الؿعاصر يعترب مـ تطبقؼات بقع (الحؼ الؿتصؾ) ،وطؾقف فنن إصؾ
يف حؽؿ هذا الـقع مـ العؼقد الؿعاصرة هق الصحة واإلباحة شر ًطا-
وما دامت مالقة الؿحؾ الؿعؼقد طؾقف يف طؼقد الػراكش آيز قد ثبتت بقصػفا
مـ قبقؾ (الحؼ الؿتصؾ) فنن ذلؽ يرتتب طؾقف جقاز تصرف مالؽ هذا الحؼ
الؿتصؾ هبذا الؿال بسائر أوجف التصرفات الؿشروطة ،والتل مـ أبرزها ما يؾل9
 ,7تؼديؿ هذا الحؼ الؿتصؾ والؿـضبط كحصة شائعة يف شركة ،بحقث
تؽقن مدخالت الشركة مؽقكة مـ (الخربة اإلكتاجقة الؿـظؿة) التل يؼدمفا
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الشريؽ إول ،ويؼابؾف الؿال الذي يؼدمف الشريؽ الثاين (الؿحؾل) ،وبؿقجب
هذه الشراكات تعؿؾ طؼقد الػراكش آيز ،ويؽقن العائد بقـ الطرفقـ الشريؽقـ
بحسب ما يتػؼان طؾقف ،وسقاء أخذت الؿشاركة صقرة طؼد الشركة الؿعروف يف
الػؼف اإلسالمل ويف الؼاكقن الؿدين ،أو كاكت الؿشاركة تلخذ صقرة الؿضاربة
الؿعروفة يف الػؼف اإلسالمل فنن جؿقع تؾؽ التطبقؼات وغقرها مـ طؼقد الشركات
إصؾ فقفا الصحة واإلباحة شر ًطا-
 ,8بقع هذا الحؼ وكؼؾف إلك مؾؽقة الغقر ،فقؽقن ذلؽ مـ تطبقؼات بقع
أيضا بقع جائز وصحقح شر ًطا كؿا أسؾػـإ ،ن
الحؼقق الؿعـقية الؿعاصرة ،وهق ً
العؼد وقع طؾك مبادلة بقـ مالقـ محرتمقـ شر ًطا ومعتربيـ ومـضبطقـ طرفا-
تـبقف :وٓ يخػك أكف يستثـك مـ تؾؽ العؼقد ما كان مستؿدا مـ أطؿال
ومـاشط تحرمفا الشريعة اإلسالمقة الغراء ،مثؾ 9الحؼقق التابعة لشركات الخؿقر
والخـزير والؿالهل الؿحرمة شر ًطا وكحقها ،ففذه الحؼقق وإن ثبت اتصالفا
بلصقلفا مـ الـاحقة العؼدية ،فقصدق طؾقفا أهنا (حؼقق متصؾة) ،إٓ أن الـاقؾ لفا
طـ أصؾ اإلباحة هـا هق الـص الخاص يف حظر الخؿر والخـزير والؿالهل
الؿحرمة وكحقها-
الؿثال الخامس :بقع الخؾق وما يف حؽؿف مـ التطبقؼات الؿالقة الؿعاصرة:
ويؼصد بف( 9أخذ طقض مؼابؾ التـازل طـ حؼ أولقية يف طقـ أو مـػعة) ،فنذا
كان طؼد البقع هق (طقض مؼابؾ طقـ) ،وطؼد اإلجارة هق (طقض مؼابؾ مـػعة)،
فنن طؼد الخؾق هق (طقض مؼابؾ حؼ أولقية يتعؾؼ بلحدهؿا) ،وذلؽ بلن يبقع
ٌ
مالؽ بعض حؼققف الؿتؼررة طؾك مال مـ إمقال طقـًا كان أو مـػعة ،فقؽقن محؾ
العؼد مـصبا طؾك ذات الحؼ التبعل الذي هق (حؼ أولقية التصرف) ،ولفذا الـقع
مـ الحؼقق الؿالقة صقر متعددة ،ومـ أبرزها ما يؾل9
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الصقرة إولك :بقع الخؾق مـ جفة أن يبقع الؿستلجر حؼف بلولقية البؼاء
لغقره:
وهق حؼ يؿؾؽف مستلجر العقـ ،ويتؿثؾ يف أولقية بؼائف واستؿراره يف محؾ
العؼد صقؾة إجؾ الؿحدد يف العؼد ،فالؿستلجر بؿقجب طؼد اإلجارة يؿؾؽ
مـػعة العقـ – دون مؾؽ العقـ  ,مدة خؿس سـقـ مثال ،ففق بذلؽ يؿؾؽ الؿـػعة
أيضا يؿؾؽ حؼا تبعقا طؾك هذه الؿـػعة يتؿثؾ يف (أولقية استعؿالفا
يف ذاهتا ،وهق ً
لـػسف أو التـازل طـفا لغقره) ،ويالحظ هـا أن هذا (الحؼ متصؾ بؿحؾف الحؼقؼل)،
ً
مـػصال طـف ،بدلقؾ أن (حؼ إولقية والبؼاء وآستؿرار) يستؿد
أي أكف لقس حؼا
ققتف وتؼقيؿف مـ ققة مـافعف وتؼقيؿفا يف واقعفا الحؼقؼل-
ومثالف العؿؾل الشفقر :أن يستقيف الؿستلجر مـ طؼد اإلجارة سـتقـ ،ثؿ يلتقف
مـ يطؾب مـف التـازل طـ حؼف يف أولقية البؼاء لؾسـقات الثالث الباققة ،طؾك أن
يؽقن هذا التـازل طـ حؼ إولقة مؼابؾ طقض مادي يتػؼان طؾقف ،فالحؽؿ
الشرطل هـا 9أن هذا الحؼ الؿتصؾ بؿحؾف الحؼقؼل يجقز بقعف والؿعاوضة طؾقف،
ٕكف مال حؼقؼل مشروع ،وٕن مالؽ الحؼ بإولقية يؿؾؽ أصؾف الؿتؿثؾ يف
مـػعة السؽـك صقؾة السـقات الثالث الباققة ،وٕن ققؿة هذا الحؼ مؼرتكة ومتصؾة
بؿقاصػات الشؼة ومققعفا وطدد غرفاهتا وسائر مـافعفا ،فقتلثر سعر هذا الحؼ
بإولقية بؼقة مـافع أصؾف ً
مؿثال بالؿـػعة ،والتل هل بدورها تتلثر  ,بطبقعة الحال
 ,بؿقاصػات العقـ التل تحتقيفا وتؼرتن هبا وتؽقن ضر ًفا لفا-
واطؾؿ أن هذا الحؽؿ الذي ذكركاه يشؿؾ أن يؽقن صالب شراء الخؾق هق
مالؽ العؼار أو الؿحؾ كػسف أو أن يؽقن غقره مـ الؿستلجريـ أخريـ الراغبقـ
بالحصقل طؾك ذات الؿـػعة التل يؿؾؽفا الؿستلجر إول ،كؿا أكف يشؿؾ كؾ
صقرة خؾق تؼع طؾك غقر طؼار أو محؾ تجاري ،ومثالفا
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فنن ققؾ :هؾ يجقز بقع الخؾق مـ شخص قد زال مؾؽف طـ الؿـػعة
ً
أصال( ،)1أو مـ شخص تقؼـ زوال مؾؽف طـ الؿـػعة أثـاء أجؾ الخؾق،
فالجقاب :إن هذه الصقرة إخقرة ٓ خالف يف حظرها ابتداء ،والسبب أهنا قد
تؾبست بالـفل القارد يف حديث ٓ« 9تبع ما لقس طـدك» ،فؽقػ يبقع حؼا تاب ًعا
لؿـػعة ٓ يؿؾؽفا مؾ ًؽا تاما بقؼقـ؟ ،فػل هذه الصقرة كجد أن الؿؾؽ التام طؾك
كاقصا ولقس تاما،
أصؾ الحؼ إما أكف قد زال بالؽؾقة سؾ ًػا ،أو كان مؾؽ الؿـػعة ً
فقؽقن بقعف لؾحؼ التابع لؾؿـػعة مـ قبقؾ بقعف لؿا ٓ يؿؾؽف مؾ ًؽا تاما ،فقـدرج
تحت جفالة التصرفات وغرر الؿخاصرات الؿـفل طـف شر ًطا-
الصقرة الثاكقة :بقع الخؾق مـ جفة أن يبقع الشخص حؼ السبؼ إلك مباح
(حؼ إسبؼقة):
ً
متصال بؿحؾ مباح معقـ ،وذلؽ طـ صريؼ سبؼ
فؼد يتؿؾؽ الشخص حؼا
غقره إلقف ،ومـ إمثؾة الؿعاصرة لحؼ إسبؼقة والبؼاء والؼرار كظام حؼقق
(البسطات التجارية العامة) يف إسقاق الؿعاصرة ،ويؼصد بالبسطة الؿؽان الؿباح
الذي يسبؼ إلقف البائع فقضع بساصف طؾقف مـ أجؾ طرض بضاطتف لجؿفقر هذا
السقق ،حقث جرت العادة أن السؾطات التجارية يف الدول ترخص لؿـ سبؼ إلك
الؿؽان العام الؿفقل لؾتجارة الؿمقتة ،والـتقجة أن كؾ مـ سبؼ إلك هذا الؿقضع
التجاري العام فنكف يؽقن قد مؾؽ مـافعف بؼقة إسبؼقة إلقف ،ويستؿر (حؼ
إسبؼقة) صقؾة إجؾ الؿمقت طر ًفا أو الؿؼرر قاكق ًكا ويف حدود الصالحقات
الؿرسقمة ،فؼد يستؿر هذا السقق يق ًما واحدً ا فؼط ،فقؿا يعرف بسقق الجؿعة أو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1وسبب زوال مؾؽف طـ الؿـػعة قد يؽقن بسبب اكتفاء طؼد اإلجارة ،أو بسبب فسخف كـتقجة لعدم
دفع إجرة مثال-
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شفرا-
سقق السبت أو سقق إحد وكحق ذلؽ ،وقد يستؿر أيا ًما أو أسبق ًطا أو ً
والسمال هـا :هؾ يجقز لؿـ سبؼ إلك حؼ مباح فامتؾؽ مـػعتف الؿمقتة
بققت معقـ وبصالحقات معقـة أن يبقع هذه الؿـػعة لغقره ،فقتـازل هذا الؿالؽ
لؾؿـػعة الؿمقتة طـ حؼف بلولقية البؼاء والؼرار وآستؿرار حتك هناية إجؾ
الؿحدد ،وذلؽ مؼابؾ طقض مالل يدفعف مـ يرغب يف شراء هذه الؿـػعة مـف؟
والجقاب :إن هذا الحؼ التبعل بلولقية البؼاء ما دام وار ًدا طؾك مـػعة حؼقؼقة قد
مؾؽفا صاحبفا بطريؼ مباح فنكف يجقز لفذا الؿالؽ أن يبقع حؼف لغقر مؼابؾ ثؿـ
معؾقمٕ ،ن اهلل تعالك أحؾ البقع ،وٕن إصؾ الصحة واإلباحة ،وٕكف ٓ مدخؾ
لؾربا أو الغرر أو أي محظقر شرطل آخر طؾك هذا العؼد ،فقبؼك طؾك أصؾف يف
الصحة واإلباحة والجقاز شر ًطا-
والخالصة :أن (بقع الخؾق) ومختؾػ تطبقؼاتف يف طصركا إصؾ فقفا أهنا مـ
قبقؾ بقع (الحؼ الؿتصؾ) ولقست مـ قبقؾ بقع (الحؼ الؿـػصؾ) ،بدلقؾ أن الحؼ
ِ
الح ِؼ ِقؼ ّل يف القاقع ،حقث تحؼؼ شرط أن مالؽ
ققؿ َت ُف مـ مـاف ِع َأ ْصؾِف َ
فقفا يستؿد َ
ٌ
مالؽ ٕصؾف مـ طقـ أو مـػعة ،فؽان حؽؿف هق 9الجقاز شر ًطا ،ففذا
الحؼ هق
تلصقؾ كػقس لطالب طؾؿ الؿال يف طصركا(-)1
خامسا :ما معـك (الحؼ الؿـػصؾ)؟
ً
الحؼ الؿـػصؾ هقِ ْ ( 9
صاص بِـَ ْػ ٍع ُم ْست َِؼ ٍّؾ َطـ َم َح ِّؾ ِف) ،وضابطف :أٓ
اخت ٌ
يستؿد الحؼ ققؿتف الذاتقة مـ مـافع أصؾف ،بحقث يؽقن الؿصدر إصؾل لتؼقيؿ
ققؿة الحؼ الؿعؼقد طؾقف لقس مـافع أصؾف الذي تقلد مـف ،كال وإكؿا يؽقن مصدر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1وهذا التلصقؾ الذي قرركاه هق ما ٓحظف طامة فؼفاء الؼاكقن التجاري الحديث ،والتزمف غالب
الؼضاء الؿعاصر يف الدول-
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تؼقيؿ (الحؼ الؿـػصؾ) اطتبارات ومؼاصد أخرى مثؾ 9رجحان التـبم الؿستؼبؾل
بزيادة الطؾب طؾك الحؼ الؿـػصؾ ،وما يستتبعف ذلؽ مـ تققع ارتػاع سعره يف
سققف ،فؿصدر الرتبح هـا يـحصر يف فرق السعر الؿضاربل لؾحؼ الؿـػصؾ،
وذلؽ بؿعزل – شبف تام – طـ أي اطتبار لؾتؼقيؿ الحؼقؼل لؿـافع أصؾف يف القاقع،
قادرا طؾك التصرف الؿطؾؼ بلصؾف الؿادي؛
فػل هذه الحالة ٓ يؽقن مالؽ الحؼ ً
مـ طقـ أو مـػعة ،بؾ تؽقن سؾطة صاحب الحؼ كاقصة وضعقػة ولقست ققية تامة
طؾك أصؾ الحؼ ،وهق ما طربكا طـف بقصػ (الؿؾؽقة الـاقصة) ،وهل حالة
(آكػؽاك وآكػصال والتجرد بقـ الحؼ وأصؾف) ،بحقث يؽقن الحؼ هـا مؼصق ًدا
ً
استؼالٓ بذاتف وبسعره السققل الخاص بف ،ودوكؿا اطتبار لقجقد أصؾف
يف العؼد
الحؼقؼل أو مـافعف يف القاقع-
سادسا :ما الحؽؿ الشرطل لبقع (الحؼ الؿـػصؾ)؟
ً
ما دام أن (الحؼ الؿـػصؾ) يعرب طـ مؾؽقة كاقصة وضعقػة ،بدلقؾ أن مالؽ
الحؼ ٓ يؿؾؽ الؼدرة التامة وٓ السؾطة الؿطؾؼة طؾك التصرف بإصؾ الذي كشل
واضحا بشلكف ،حقث إهنا تؿـع وٓ
الحؼ طـف؛ فؼد كان مققػ الشريعة اإلسالمقة
ً
تجقز (بقع الحؼ الؿـػصؾ) ،وسبب ذلؽ أن الشريعة اإلسالمقة تؼصد إلك بـاء
العؼقد طؾك أساس متقـ مـ الؼقة والثبات وآستؼرار سقاء يف أصؾ الؿال أو يف
الحؼقق التابعة لف ،فقجب أن يؽقن الؿحؾ الؿعؼقد طؾقف ذا مـافع حؼقؼقة ومعؾقمة
يف القاقع ،وٓ يؽقن ذلؽ إٓ يف إصقل الثالثة لألمقال الؿعتربة يف الشريعة
اإلسالمقة ،وهل 9العقـ والؿـػعة والحؼ الؿتصؾ بلصؾف ،وأما إذا كان الحؼ
ً
ً
استؼالٓ بذاتف ،وأردكا كحـ أن كجعؾف محال لؾعؼد فقؿا بقــا فنن الشريعة
مـػصال
اإلسالمقة ترفض ذلؽ وتؿـعف ،وسبب الؿـع الشرطل أن الرتبح مـ معاوضة طؾك
حؼ مـػصؾ لـ يؽقن لفا أثر إيجابل طؾك حركة السؾع والخدمات الحؼقؼقة يف
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آقتصاد ،بؿعـك أن الحركة والتداول إكؿا يؼعان طؾك ذات الحؼ الؿـػصؾ
الؿجرد والثابت يف الذمة ،والـتقجة تعطقؾ السؾع والخدمات الحؼقؼقة طـ الحركة
الـافعة يف واقع آقتصاد ،والشريعة ٓ تجقز معاوضة إٓ بشرصقـ 9رجحان الـػع
الجزئل مع رجحان الـػع الؽؾل ،فنذا تخؾػ أحد الـػعقـ أو كالهؿا فنن حؽؿة
الشريعة اإلسالمقة تؿـعفا وٓ تجقزها بسبب رجحان مػاسدها طؾك مصالحفا-
استؼالٓ؟
ساب ًعا :ما إدلة الشرطقة طؾك حظر (بقع الحؼ الؿـػصؾ)
ً
وأما أدلة حظر بقع (الحؼ الؿـػصؾ) حال تجرده واستؼاللف طـ أصؾف
فلبرزها ما يؾل9
 ,1حديث ٓ« :تبع ما لقس طـدك»( ،)1فؼد دل هذا الحديث  ,بؿـطققف ,
طؾك أن كؾ ما ٓ تؿؾؽف ً
أصال (الؿؾؽقة الؿـعدمة) ،أو ما تؿؾؽ الحؼ الؿجرد فقف ,
كالديقن  ,دون الؼدرة طؾك التصرف الؿطؾؼ يف أصؾف (الؿؾؽقة الـاقصة) ،فنن
محظقرا وغقر جائز
الؿحؾ الؿعؼقد طؾقف  ,صب ًؼا لؾحالتقـ الؿذكقرتقـ  ,يؽقن
ً

شر ًطا ،فقؽقن معـك الحديث ٓ 9تبع شق ًئا أكت ٓ تؿؾؽف مؾ ًؽا تاما ،وأما ما كان
مؿؾق ًكا وتحؼؼ فقف وصػ (الؿؾؽقة التامة) فقجقز بقعف والرتبح مـف ،وهق الؿعـك
الذي أفاده الحديث بؿؼتضك دٓلة مػفقمف-
 ,2حديث «كفك طـ بقع الغرر»( ،)2ووجف الدٓلة :أن بقع الحؼ حال
اكػصالف وتجرده طـ أصؾف وطؾك وجف ٓ يستؿد تؼقيؿف مـ مـافع أصؾف ،أن ذلؽ
متؾبسا بؿحظقر الغرر والجفالة الػاحشة ،فقؽقن
يستؾزم أن يؽقن محؾ العؼد
ً
معـك الحديث ٓ 9تبع شق ًئا غالب صػاتف مجفقلة وغقر معؾقمة-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1رواه الخؿسة ،وصححف ابـ حزم والـقوي ،وإلباين كؿا يف إرواء الغؾقؾ (; )798.برقؿ
(-)78?8
( )2رواه مسؾؿ ( ،)77;9.9رقؿ (-)7;79
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ثامـًا :ما إثر الؿؼاصدي لبقع (الحؼ الؿـػصؾ)؟
وأما إثر الؿؼاصدي لعدم جقاز (بقع الحؼ الؿـػصؾ) فقتؿثؾ يف أن العؼد
طؾك (الحؼ الؿـػصؾ) يسؿح بتقلقد الربح مـ الؿضاربات التجارية طؾك
فروقات إسعار لتؾؽ الحؼقق الؿـػصؾة ،وهذا السؾقك التجاري وإن كان يعزز
أيضا إٓ أن مؼتضك ذلؽ
فؼاطات آستثؿار الؿالل وقد يعظؿ الربح ويعجؾف ً
اإلضرار بحركة الرواج والتداول الحؼقؼققـ لؾسؾع والخدمات الحؼقؼقة يف
آقتصاد ،طؾك أن سقق الػؼاطات الحؼقققة الؿـػصؾة قد يـؿق ويـتعش زمـًا ثؿ
ٓ يؾبث أن يـفار مخؾ ًػ ا وراءه الخسائر الؽارثقة والدمار آقتصادي الشامؾ،
والسبب أن تدفؼات الـؼقد اكصرفت طـ تـؿقة آقتصاد العقـل الحؼقؼل إلك
تـؿقة آقتصاد الؿالل غقر الحؼقؼل-
قديؿا وحدي ًثا؟
تاس ًعا :ما أمثؾة وتطبقؼات بقع (الحؼ الؿـػصؾ) ً
الصؽاك مـ تطبقؼات بقع الحؼقق الؿـػصؾة يف أواخر
الؿثال إول :بقع ِّ
طصر الصحابة رضل اهلل طـفؿ أجؿعقـ ،فؼد أخرج مسؾؿ يف صحقحف( )1أن
ِ
ص ُؽقكًا َخرج ْت لِؾـ ِ ِ
الص ُؽقك َق ْبؾ َأ ْن
َّاس فل َز َمـ َم ْر َوان بِ َط َعا ٍم َف َت َبا َي َع الـَّاس ت ْؾ َؽ ُّ
َ َ
ُ

الصؽاك» ،ويف لػظ« 9أحؾؾت الربا يا
َي ْست َْق ُف َ
أح َؾ ْؾ َت َب ْق َع ِّ
قها ،فؼال لف أبق هريرةْ « 9
مروان» ،كؿا روى مالؽ يف الؿقصل( )2أن صؽق ًكا خرجت لؾـاس يف زمان مروان
ابـ الحؽؿ مـ صعام الجار ،فتبايع الـاس تؾؽ الصؽقك بقـفؿ؛ قبؾ أن يستقفقها،
فدخؾ زيد بـ ثابت ورجؾ مـ أصحاب الـبل ﷺ طؾك مروان بـ الحؽؿ؛ فؼآ9
أتحؾ بقع الربا يا مروان ،فؼال 9أطقذ باهلل وما ذلؽ ،فؼآ 9هذه الصؽقك تبايعفا
الحرس َي َت َت َّبعقهنا؛
الـاس؛ ثؿ باطقها قبؾ أن يستقفقها ،فبعث مروان بـ الحؽؿ
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1صحقح مسؾؿ ،كتاب البققع ( ، )88باب (>) (بطالن بقع الؿبقع قبؾ الؼبض)-
( )2الؿقصل ( ،)<:7.8باب العقـة وما يشبففا-
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يـزطقهنا مـ أيدي الـاس يردوهنا إلك أهؾفا-
فؼد دلتـا حادثة (بقع الصؽاك) طؾك أول تطبقؼ طؿؾل يف التاريخ اإلسالمل
ٔلقة (تداول الحؼقق الؿـػصؾة) ،حقث الصؽاك وثائؼ معتؿدة مـ الدولة تتضؿـ
تؿؾقؽ الجـدي صعا ًما معقـًا ،ولؽـ الجـدي لـ يتؿؽـ مـ قبض هذا الطعام
الؿستحؼ بؿقجب الصؽ إٓ بعد أجؾ محدد يف الؿستؼبؾ (أجؾ آستحؼاق)،
ففذه الصقرة تحؼؼت فقفا صػة (الؿؾؽقة الـاقصة) ،وصار الحؼ فقفا (مـػصال)
طـ طقـ الطعام الذي هق أصؾف ،فالجـدي يؿؾؽ (اسؿقا) الطعام الؿسؿك لف كحؼ
مستؼبؾل بؿقجب الصؽ ،ولؽـ يده إخرى مغؾقلة وطاجزة تؿا ًما طـ الؼدرة
طؾك التصرف الػقري بعقـ الطعام الؿستحؼ لف بعد أجؾ محدد يف الؿستؼبؾ ،بؾ
ً
مدخرا يف بقت
أصال أو مقجق ًدا مجؾق ًبا أو مقجق ًدا
ربؿا كان الطعام معدو ًما
ً
الؿال ،لؽـ يف جؿقع الحآت كجد أن مؾؽقة الجـدي طؾك الطعام مؾؽقة كاقصة
ضعقػة ولقست تامة ققية-
وبـاء طؾك هذا التلصقؾ وجدكا أن كبار طؾؿاء الصحابة  قد أجؿعقا طؾك
قرارا بحظرها
حظر هذه الؿعامؾة وإكؽارها طـد ولل إمر  ،حتك أصدر إمقر ً
ومؽافحتفا يف أسقاق الـاس ،وقد أفصح ابـ طباس  بؼقلف« 9وٓ أحسب كؾ
شلء إٓ مثؾف» ،أي إن كؾ ما كان مـ قبقؾ (الحؼقق الؿـػصؾة) ٓ يجقز بقعف وٓ
الرتبح مـ تداولف والؿتاجرة بف-
الؿثال الثاين :جؿقع طؿؾقات التربح مـ الد ُيقن تعتبر مـ تطبقؼات بقع
الحؼقق الؿـػصؾة ،سقاء بقاسطة إطادة جدولتفا أو إطادة خصؿفا طـد صرف
ثالث ،أو بتحقيؾفا إلك حؼقق مػرغة يف سـدات مستؼؾة ومتساوية الؼقؿة قابؾة
لؾتداول والؿتاجرة هبا يف سقق إوراق الؿالقة ،فنن جؿقع معامالت الرتبح مـ
الديقن ربا ٓ يحؾ يف اإلسالم ،والسبب أن الديقن يف أصؾفا طبارة طـ حؼقق
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مـػصؾة ،لؽـ لق تؿت الؿؼاصة والؿعاوضة بقـ الديقن بال تربح ففذا جائز شر ًطا،
وطؾك هذ التلصقؾ الشرطل – أطـل قاطدة الرتبح مـ الديـ ربا  ,تتخرج جؿقع
مسائؾ قؾب الديـ ،سقاء أكان الؼؾب بديـ مـ جـسف أو بغقر جـسف ،وسقاء تؿ
ً
ً
مـػصال طـف بعؼد جديد ،فنن ضابط اإلباحة أو
متصال بالعؼد إول أو
الؼؾب
الحظر يف جؿقع مسائؾ قؾب الديـ يدور طؾك قصد الرتبح مـ طدمف-
الؿثال الثالث :بقع حصص الشركات قبؾ تؼقيؿ أصقلفا وتؿققز مقجقداتفا،
ذلؽ أن رأس مال الشركة يؼدمف الشركاء مـ أمالكفؿ ،ثؿ تتحقل مؾؽقة رأس
الؿال لتصبح تامة بقد الشركة وتحت حقزهتا وتصرففا ،ويالحظ هـا 9أن الشركة
بشخصقتفا آطتبارية الؿستؼؾة باتت مستؼؾة طـ أشخاص الشركاء الذيـ
أكشلوها ،بدلقؾ أن سؾطة التصرف الؿطؾؼ بإمقال باتت تؿؾؽفا الشركة مؾ ًؽا
تاما ،ولقس ٕحد مـ الشركاء يد وٓ قدرة مطؾؼة طؾك التصرف يف مؿتؾؽاهتا
ً
استؼالٓ ،وهؽذا يصبح الشركاء بعد اكعؼاد الشركة مالؽقـ لؾحؼقق التل طؾقفا
طؾك سبقؾ الؿؾؽ الـاقص ،بقـؿا يصبح الؿؾؽ التام لألمقال إكؿا هق بقد الشركة
كػسفا ،فقؽقن الشركاء دائـقن بحؼققفؿ كالتزامات طامة طؾك الشركة ،بقـؿا
الشركة مديـة لفؿ بـػس تؾؽ آلتزامات العامة صقؾة زمـ العؼد-
ويـتج طـ ذلؽ أن الشريؽ يؿؾؽ حؼق ًق ا مالقة مشاطة ومتصؾة بؿحؾفا
العقـل وتسؿك (الحصة) يف الشركة ،وهل حؼقق متصؾة بلصقلفا ومؼرتكة
بؿقجقدات الشركة يف تشغقؾفا ،فنذا أراد الشريؽ أن يبقع حصتف الشائعة طؾل
أساس كقهنا حؼق ًق ا متصؾة فنن الشرط يف ذلؽ أن يتؿ تؼقيؿ أصقل الشركة وفؼ
الؼقؿة السقققة الحؼقؼقة يف القاقع ،حقث يجري طؿؾ التؼقيؿ الحؼقؼل
طؿا تؿثؾف
أوالحؽؿل صب ًؼا لؿعطقات القاقع ،وبذلؽ يـتػل الغرر والجفالة َّ
الحصة بدقة يف أصقل الشركة التشغقؾقة ،وحقـئذ يجقز بقع الحصة معؾقمة
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بالتؼقيؿ ٓ مجفقلة بالشققع-
لؽـ إذا تؿ بقع الحصة الشائعة يف الشركة – قبؾ تؼقيؿفا  ,طؾك أساس
التؼقيؿ الجزايف الؿـػصؾ طـ تؼقيؿ مـافعفا الحؼقؼقة يف سققفا العقـل فنكـا حقـئذ
كؽقن أمام أحد تطبقؼات (الحؼقق الؿـػصؾة) ،وبقع الحؼقق الؿـػصؾة محظقر
مطؾ ًؼا يف الشرعٕ ،كف يػضل إلك إهؿال وتعطقؾ الؿـافع الحؼقؼقة ،فقحصؾ الربح
كتقجة شراء الحؼ الؿـػصؾ وإطادة بقعف بعد أجؾ بسعر أطؾك ،فقؽقن الرتبح
مـسق ًبا إلك مجرد الزمـ ولقس إلك مـافع إطقان أو مـافع العؿؾ-
الؿثال الرابع :تداول الحؼقق الؿـػصؾة يف إسقاق الؿالقة الؿعاصرة:
إن مـ أطظؿ تطبقؼات أسقاق تداول (الحؼقق الؿـػصؾة) يف طصركا هل
(إسقاق الؿالقة) طؾك اختالف أسؿائفا ومـتجاهتا وطؼقدها ،فنن ما يتؿ تداولف
يف تؾؽ إسقاق يشرتط فقف شرصان 9أولفؿا 9آكػؽاك وآكػصال ،بحقث
يـػصؾ الحؼ الؿالل مستؼال بذاتف طـ أصؾف ومحؾف الذي كشل طـف ،والثاين 9شرط
الؼابؾقة لتداول الحؼ الؿـػصؾ طؾك أساس ققؿتف السقققة التل يصـعفا سققف
الخاص ،وهذه الظاهرة باتت تعرف بؿصطؾح (الؿشتؼات الؿالقة) ،فالؿشتؼ
الؿالل 9كؾ حؼ اكػصؾ طـ محؾف وصارت لف ققؿة سقققة مستؼؾة يف سققف
الؿالل (الحؼققل) الخاص بف ،فاشتؼاق الحؼ طـ أصؾف هق كػسف (الحؼ
الؿـػصؾ) ،وٓ ريب أن الرتبح مـ تداول هذا الحؼ بق ًع ا وشراء ومتاجرة هق مـ
قبقؾ الرتبح مـ (حؼقق مـػصؾة) ٓ يعرتف اإلسالم بؿالقتفا يف ذاهتا ،وإن
ً
أمقآ يف الؼاكقن الؿعاصر ،تؿا ًما مثؾ 9تداول السـدات الربقية يف
اطتربها العرف
سقق إوراق الؿالقة ،ففل طبارة طـ حؼقق مـػصؾة يعرتف لفا الؼاكقن التجاري
الحديث بلهنا أمقال صحقحة ومعتربة ويف القاقع أهنا مـ مسؾؿات الربا الؿحرم
يف الشريعة اإلسالمقة-
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ويالحظ هـا :أن (الحؼ الؿـػصؾ) يف إسقاق الؿالقة ٓ يستؿد ققؿتف مـ
تؼقيؿ مـافعف الحؼقؼقة يف القاقع ،بؾ يستؿد ققتف وتؼقيؿف مـ مجرد تدافع ققى
العرض والطؾب طؾقف يف سقق الؿضاربات السعرية الؿجردة طؾك ذات (الحؼ
الؿـػصؾ) ،والدلقؾ طؾك تحؼؼ آكػصال أكؽ ترى آلقة تؼقيؿ وتسعقر (الحؼ
كبقرا مـ الؿـظقر اإلجرائل الؼاكقين طـ آلقة تؼقيؿ
الؿتصؾ) تختؾػ اختال ًفا ً
(الحؼ الؿـػصؾ) حال تداولف يف السقق الؿالل كحؼقق مالقة مشتؼة-
@قاطدة( 9الحؼ حؼان ؛ متصؾ ومـػصؾ)

طاشرا :ما مققػ الػؼفاء مـ كظرية التػريؼ بقـ الحؼ الؿتصؾ والحؼ
ً
الؿـػصؾ؟
وتلسقسا طؾك التلصقؾ الذي تضؿـتف هذه الؼاطدة الػؼفقة ،فؼد وجدكا
ً
قديؿا قد راطقا يف خالفقاهتؿ هذه الـظرية الػؼفقة التل كؼررها يف هذه
الػؼفاء
ً
الؼاطدة ،فنهنؿ فرققا بندراك طؿقؼ بقـ الحؼ الؿتصؾ والحؼ الؿـػصؾ ،فلجازوا
الؿعاوضة طؾك إول ومـعقها طـ الثاين ،فحقثؿا ٓحظقا اتصال الحؼ بؿحؾف
واستؿداده تؼقيؿف واكضباصف مـ أصؾف فنن إصؾ طـدهؿ جقاز بقعف وآطتقاض
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طـف ،لؽـفؿ إذا ٓحظقا ضعػ آتصال بقـ الحؼ ومحؾف بلن غؾب طؾقف وصػ
التجرد وآكػصال فؼد وجدكاهؿ يؿـعقن بقعف وآطتقاض طـف-
وسر ذلؽ يؽؿـ يف مدى تحؼؼ وصػ الؿالقة لفذا الحؼ مـ طدمف طـدهؿ،
متصال بؿحؾف فؼد طَدَّ ُه ً
ً
مآ مـ إمقال الؿعتربة شر ًطا ،ومـ
فؿـ اطتربه حؼا مالقا
ٓحظ اكػصال الحؼ واستؼاللف طـ أصؾف فؼد مـع مالقتف أصالة ،ورتب طؾك ذلؽ
مـع آطتقاض طـف بق ًعا وشراء ومتاجرة ،وطؾك هذا التلصقؾ القاضح فؼد أسس
الػؼفاء فؼففؿ وحرروا مسائؾفؿ يف أحؽام (الحؼقق الؿالقة)-
واطؾؿ أن اصطالحات الػؼفاء وإن تعددت يف التعبقر طـ أوصاف الحؼقق
وألؼاهبا وأحؽامفا إٓ أن الؿعاين والؿؼاصد والؿضامقـ التل راطقها متحدة ومتشاهبة،
حقث أجازوا بقع الحؼ الؿتصؾ ومـعقا بقع الحؼ الؿـػصؾ ،فاتػؼقا يف الؿعاين وإن
اختؾػقا يف إلػاظ والؿصطؾحات ،فبان بذلؽ أن الخالف بقـفؿ لػظل يف الظاهر،
وأهنؿ متػؼقن يف حؼقؼة إمر وواقع الحال ،ولؼد استؼرت تؾؽ التلصقالت طـد الػؼفاء
قديؿا طؾك كحق حؿؾفؿ طؾك صقاغتفا يف صقرة ققاطد وفروق فؼفقة صريحة وواضحة
ً
يف تؼرير معـك هذه الؼاطدة الػؼفقة التل قرركاها هـا-
فؿـ ذلؽ ما اشتفر طـ اإلمام الؼرايف يف كتابف الػروق بشلن قاطدة (الػرق
بقـ تؿؾقؽ آكتػاع وتؿؾقؽ الؿـػعة)( ،)1حقث قرر معـك ما ذكركاه يف فرق فؼفل
مستؼؾ بؼقلف( 9الػرق الثالثقن بقـ قاطدة تؿؾقؽ آكتػاع وبقـ قاطدة تؿؾقؽ
الؿـػعة) ،فشرع ببقان معـك (تؿؾقؽ آكتػاع) فؼال( 9تؿؾقؽ آكتػاع طبارة طـ
والر َبط،
اإلذن لؾشخص يف أن يباشر هق بـػسف فؼط ،كاإلذن يف سؽـك الؿدارس ُّ
والؿجالس يف الجقامع والؿساجد وإسقاق ،ومقاضع الـسؽ كالؿطاف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1الػروق لؾؼرايف (-)7>=.7
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والؿسعك وكحق ذلؽ ،فؾؿـ ُأ ِذ َن لف يف ذلؽ أن يـتػع بـػسف فؼط ،ويؿتـع يف حؼف أن
غقره لبقت الؿدرسة ،أو
يماجر أو يعاوض بطريؼ مـ صرق الؿعاوضات ،أو يسؽـ َ
غقره مـ بؼقة الـظائر الؿذكقرة)-
ُ
ثؿ اكتؼؾ الؼرايف إلك بقان معـك (تؿؾقؽ الؿـػعة) فؼال( 9وتؿؾقؽ الؿـػعة
طبارة طـ اإلذن لؾشخص يف أن يباشر هق بـػسف ،أو يؿؽـ غقره مـ آكتػاع
دارا أو استعارها فؾف أن
بعقض كاإلجارة ،أو بغقر طقض كالعارية ،كؿـ استلجر ً
يماجرها مـ غقره ،أو يسؽـف بغقر طقض ،وأن يتصرف يف هذه الؿـػعة تصرف
ّ
الؿالك يف أمالكفؿ ،طؾك جرى العادة طؾك القجف الذي مؾؽف ،ففق تؿؾقؽ مطؾؼ يف
زمـ خاص ،حسبؿا تـاولف طؼد اإلجارة ،أو شفدت بف العادة يف العارية ،فؿـ
شفدت لف العادة يف العارية بؿدة كاكت لف تؾؽ الؿدة مؾ ًؽا طؾك اإلصالق ،يتصرف
كؿا يشاء بجؿقع إكقاع السائغة يف التصرف يف الؿـػعة يف تؾؽ الؿدة)-
وقد تقافؼ معف ابـ الؼقؿ يف تؼرير معـك الؼاطدة كػسفا ،حقث قال( 9تؿؾقؽ
الؿـػعة وتؿؾقؽ آكتػاع شلء آخر ،فإول يؿؾؽ بف آكتػاع والؿعاوضة ،والثاين
يؿؾؽ بف آكتػاع دون الؿعاوضة ،فنكف ٓ يجقز الؿعاوضة طؾك حؼ آكتػاع)(،)1
ثؿ ذكر ً
مثآ لذلؽ فقؿـ سبؼ إلك مؽان يف الؿسجد فنكف يؿؾؽ آكتػاعٓ ،
الؿـػعة ،فال يجقز لف الؿعاوضة ،فتلمؾ كقػ جاءت طبارات الؼرايف وابـ الؼقؿ –
رحؿفؿا اهلل  ,صريحة وواضحة يف الدٓلة طؾك مذهب جؿفقر الػؼفاء بشلن
مققػفؿ مـ حظر (بقع الحؼقق الؿـػصؾة) ،وإن اختؾػت ألػاضفؿ يف ذلؽ بحسب
إطراف وإطصار-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1بدائع الػقائد ٓبـ الؼقؿ (-);,: . 7
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وأما مققػ السادة الحـػقة مـ حظر آطتقاض طـ (الحؼقق الؿـػصؾة)
فلشفر مـ أن ُي َع َّرف بف ،ففا هق ابـ طابديـ يػرد مطؾ ًبا خاصا لبحث مسللة
( آطتقاض طـ الحؼقق الؿجردة) ويصرح فقف بؼقلف (مطؾب ٓ :يجقز
آطتقاض طـ الحؼقق الؿجردة)( ،)1بؾ لؼد كان هذا التلصقؾ الػؼفل مستؼرا
طـد السادة الحـػقة حتك إهنؿ أفردوا لف ققاطد فؼفقة خاصة وبصقاغات متعددة
كؾفا تدل طؾك رسقخ مبدأ حظر بقع الحؼقق الؿـػصؾة ومـع أخذ العقض طـفا،
ولؽـ تحت مصطؾح (الحؼقق الؿجردة) ،فؿـ ذلؽ ققلفؿ يف ققاطدهؿ الػؼفقة9
(بقع مجرد الحؼ باصؾ)( ،)2وقاطدة ( 9آطتقاض طـ حؼ مجرد ٓ يحتؿؾ
التَّ َؼ ُّق َم باصؾ)( ،)3وقاطدة ( 9الحؼقق الؿجردة ٓ يجقز آطتقاض طـفا)(،)4
وقاطدة ( 9بقع الحؼقق ٓ يجقز بآكػراد)( ،)5وضاهر لؽ مـ ألػاظ الؼقاطد
وفؼف قققدها ودقة صقاغتفا أهنا تؼرر التلصقؾ طقـف الذي قدمـاه بشلن اتػاق
الجؿفقر والحـػقة طؾك معـك حظر بقع الحؼقق الؿـػصؾة ،وإن اختؾػت
ألػاضفؿ يف الشؽؾ والؾػظ والظاهر فؼط-
وهبذا تعؾؿ أن ما كطؾؼ طؾقف (الحؼ الؿتصؾ) يف هذه الؼاطدة يؾؼبف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1حاشقة رد الؿحتار (-);7?.:
( )2الؿبسقط لؾسرخسل ( ،)7>0.89واكظر 9مقسقطة الؼقاطد الػؼفقة --د -محؿد صدقل البقركق
(-)7:>,7:=.9
( )3الؼقاطد الػؼفقة – مػفقمفا كشلهتا تطقرها ،طؾل أحؿد الـدوي ،)8=; .7( ،دار الؼؾؿ دمشؼ،
ط7:0< ،7ها-
( )4إشباه والـظائر ٓبـ كجقؿ ص ،878كؿا أفرد ابـ طابديـ مطؾ ًبا لبحث مسللة «آطتقاض طـ
الحؼقق الؿجردة» فؼال( 9مطؾب ٓ« 9يجقز آطتقاض طـ الحؼقق الؿجردة») ،واكظره يف حاشقة
رد الؿحتار (-);7?.:
( )5شرح الخاتؿة ص; ،8واكظر 9مقسقطة الؼقاطد الػؼفقة --د -محؿد صدقل البقركق (-)779.9
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الجؿفقر (حؼقق آرتػاق) يف فؼففؿ الؼديؿ ،بقـؿا يسؿقف الحـػقة (الحؼ الؿؼرر
يف محؾف) ،وجؿقعفؿ متػؼقن  ,بحؿد اهلل  ,طؾك جقاز بقعف وآطتقاض طـف،
وأما ضده الذي هق (الحؼ الؿـػصؾ) فقؾؼبف الجؿفقر (حؼ آكتػاع) ،بقـؿا
أيضا وجدكاهؿ متػؼقـ طؾك حظر
يسؿقف الحـػقة (الحؼ الؿجرد طـ محؾف) ،و ً
بقعف والرتبح مـف شر ًطا(-)1
وسر ذلؽ أن جؿقعفؿ قد صح طـدهؿ يف مالقة الحؼقق شرط (آقرتان
وآتصال) الذي يؼابؾف حالة (آكػؽاك وآكػصال)( ،)2وطؾك هذا التلصقؾ
القاضح أقامقا فؼففؿ بشلن أحؽام (الحؼقق الؿالقة) قاصبة ،فنهنؿ وإن تـقطت
اصطالحاهتؿ واختؾػت ألػاضفؿ يف التعبقر طـ هذا الؿعـك إٓ أن مؼاصدهؿ
وتلصقالهتؿ يف تؼسقؿ الحؼقق متحدة ومتقافؼة ،وٓ حرج بعد ذلؽ أن تتـقع
اجتفاداهتؿ يف آحاد الؿسائؾ ومػرد ات الـقازل بسبب ما يحتػ هبا مـ قرائـ
وضروف يرتدد فقفا الحؼ بقـ آتصال وآكػصال بحسب اختالف الققائع
وإحقال ،وتبؼك العربة بالحؼائؼ والؿعاين ٓ بإلػاظ والؿباين-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1فثبت هبذا التلصقؾ والتػصقؾ أن الخالف بقـ الجؿفقر والحـػقة يف أكقاع وأحؽام (الحؼقق
الؿالقة) إكؿا هق خالف لػظل وصقري وٓ ثؿرة لف ،وإن اختؾػقا يف إلػاظ والؿصطؾحات
الؿستعؿؾة يف التعبقر طـ الؿاهقات ،ولذلؽ جاءت كظريتـا بؿصطؾحات جامعة بقـ اصطالحات
الؿذاهب وواضحة الؿعاين يف دٓٓهتا ،حقث أطادت الحؼقق الؿالقة إلك قسؿقـ هؿا( 9الحؼ
الؿتصؾ) و (الحؼ الؿـػصؾ) ،وٓ ريب أن استعؿال هذيـ الؾػظقـ القاضحقـ يؽسب الؿقضقع
دقة وسفقلة يف الدٓلة طؾك الؿعـك الؿؼصقد-
( )2يؼصد بؼاطدة (آكػؽاك وآكػصال) أن يؽقن الؿحؾ الؿعؼقد طؾقف ا يف القاقع ا تابعا ٕصؾف يف
وجقده ومـافعف ،ولؽـ هذا التابع قد اكػصؾ واستؼؾ واكػؽ حتك أصبح لف يف القاقع كقان
مستؼؾ يختؾػ طـ كقان أصؾف الذي تػرع مـف ،وهق طقـف معـك مصطؾح (الؿشتؼات الؿالقة) يف
طصركا-
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حادي طشر :ما الػرق بقـ إصؾ الحؼقؼل وإصؾ الحؼققل يف فؼف الؼاطدة؟
إكـا مـ أجؾ تعؿقؼ ما فصؾـاه بشلن الػرق بقـ الحؼ الؿتصؾ والحؼ
الؿـػصؾ يحسـ بـا أن كػرق بقـ مصطؾحقـ مفؿقـ يتسؼان مع دٓٓت الؼاطدة
يف ضقء القاقع الؿالل الؿعاصر ،ذلؽ أن إصقل الؿالقة والتجارية يف العصر
ً
أصقٓ (حؼقؼقة) ،وهل جؿقع إمقال التل يستؿد
الحديث إما أن تؽقن
تؼقيؿفا مـ تؼقيؿ مـافعفا ،وهل 9العقـ والؿـػعة والحؼ الؿتصؾ ،وإما أن
ً
أصقٓ (حؼقققة) ،بحقث تظفر يف القاقع مـػصؾة ومجردة بذاهتا وغقر
تؽقن
متصؾة بلصؾفا الحؼقؼل ،وبالتالل يتؿ بقع هذا الحؼ وتداولف دون أن يستؿد
تؼقيؿف  ,أصالة  ,مـ مـافعف الحؼقؼقة يف القاقع ،وإكؿا يستؿد تؼقيؿف وتسعقره
مـ مجرد الرتبح مـ الحؼ الؿـػصؾ يف سققف الؿستؼؾ بؿعزل طـ مـافعف
الحؼقؼقة ،وهذا يشؿؾ الحؼقق التل اكػصؾت طـ إثؿان – كالؼروض الـؼدية
قديؿ ا
الربقية – أو تؾؽ الحؼقق التل اكػصؾت طـ الؿثؿـات – كبقع الصؽاك
ً
أو بققع إسفؿ حديثًا -,
وهب ذا يتبقـ أن ضابط الػرق بقـ إصقل الحؼقؼقة وإصقل الحؼقققة
يؽؿـ فقؿا طربكا طـف ساب ًؼا بشرط (آتصال وآقتران) ،والتل تؼابؾفا خاصقة
(آكػصال وآكػؽاك) ،فإصقل الحؼقؼقة تعتؿد طؾك آقرتان وآتصال
بصقرة فعؾقة بقـ الؿال وبقـ مـافعف ،بدلقؾ أن الؿال الحؼقؼل يف القاقع (طقـ،
مـػعة ،حؼ متصؾ) إكؿا يستؿد تؼقيؿف أو تسعقره مـ مـافعف الؿتصؾة والؿؼرتكة
بف ،بقـؿا إصقل الحؼقققة كجدها تعتؿد طؾك اكػصالفا واكػؽاكفا طـ مـافعفا
الػعؾقة يف القاقع ،والدلقؾ أن تؼقيؿ الحؼ أو تسعقره ٓ يستؿد يف القاقع مـ
مـافعف الحؼقؼقة-
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وكؼرر هفـا التبايـ الؽبقر بقـ مققػ الشريعة اإلسالمقة والؼاكقن الؿالل
القضعل بشلن حؽؿ (إصقل الحؼقؼقة وإصقل الحؼقققة) ،فبقـؿا يجقز الؼاكقن
القضعل كال الـقطقـ م ًعا ،فقثبت لفؿا وصػ (الؿالقة) و (التؿقل) ،وبالتالل فنكف
يصحح العؼد طؾقفؿا بق ًعا ومتاجرة ،فنكـا كجد الشريعة اإلسالمقة يف الؿؼابؾ تػرق
بقـفؿا ،فتجقز الرتبح مـ (إصقل الحؼقؼقة) بق ًعا وتجارة ،بقـؿا تحظر الرتبح مـ
(إصقل الحؼقققة) بق ًعا وتجارة( ،)1وهق تلصقؾ يتطابؼ مع مؼتضقات قاطدة
(الحؼ حؼان ،متصؾ ومـػصؾ)-
@قاطدة( 9الحؼ إذا دخؾف الزمـ صقَّره ديـًا ،وكان الرتبُّح طؾقف ربا)

ثاين طشر :ما مققػ الؼاكقن الؿعاصر مـ كظرية التػريؼ بقـ الحؼ الؿتصؾ
والحؼ الؿـػصؾ؟
إن آتجاهات الحديثة لؾؼقاكقـ الؿالقة باتت تػرق بقضقح بقـ الحؼ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1مـ تطبقؼات (إصقل الحؼقققة) يف العصر الحديث جؿقع الؿـتجات وإدوات الؿالقة الؿتداولة
يف البقرصات وإسقاق الؿالقة الؿعاصرة ،ففل وإن أصؾؼ طؾقفا العرف أهنا (أصقل) إٓ أن
القاجب ا يف فؼف الشريعة اإلسالمقة – تؼققدها بلهنا (أصقل حؼقققة) أو (حؼقق مـػصؾة)-
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الؿتصؾ والحؼ الؿـػصؾ ،فػل باب الشركات ً
مثال يطؾؼ الؼاكقن طؾك الحؼ
الؿتصؾ الشائع يف أصقل الشركة مصطؾح (حصة) ،لؽـ إذا اكػؽ واكػصؾ هذا
الحؼ طـ أصؾف العقـل بحقث صار ً
قابال لؾتداول يف سقق إوراق الؿالقة ،وصار
لف تؼقيؿ وتسعقر وتشريعات مستؼؾة فنن الؼاكقن يؾؼبف بؿصطؾح آخر مختؾػ تؿا ًما
هق مصطؾح (السفؿ) ،حتك إن بعض فؼفاء الؼاكقن يعقبقن طؾك غقرهؿ مـ الػؼفاء
طدم التػريؼ بقـ الؿصطؾحقـ وما يـطقي طؾقف كؾ مـفؿا مـ دٓلة خاصة تعرب طـ
ماهقة مختؾػة تؿا ًما-
واستـا ًدا إلك كظرية التػريؼ بقـ الحؼ الؿتصؾ والحؼ الؿـػصؾ فؼد وجدكا
الؼاكقن اإلكجؾقزي يػرق بقـ شركات إشخاص وشركات إمقال مـ الـاحقة
التطبقؼقة آصطالحقة ،حقث يطؾؼ طؾك إولك ()Partnership؛ بؿعـك التشارك أو
الؿشاركة؛ لؾدٓلة طؾك الؿعـك الحؼقؼل لؾشراكة ،ثؿ يشتؼ مـ هذا الؿصدر وصػ
(الشريؽ) فقطؾؼ طؾقف ( ،)Partnerبقـؿا يطؾؼ طؾك الثاكقة ( ،)Companyويطؾؼ
طؾك الؿساهؿ فقفا لػظ ()Member؛ بؿعـك طضق أو () Shareholder؛ بؿعـك
حامؾ السفؿ أو الؿساهؿ( ،)1وهذا الؿعـك تابعفؿ طؾقف طامة الؼقاكقـ والتشريعات
الؿـظؿة لؾشركات يف الدول إخرى-
ولؿا ٓحظت الؼقاكقـ الؿعاصرة تؽاثر التطبقؼات الؿالقة التل تؼقم
طؾك أساس ( الحؼ الؿـػصؾ) يف إسقاق الؿالقة (البقرصات) فؼد شرطت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اكظر يف تػصقؾ الػروقات بقـ الحصة والسفؿ يف كتاب 9مبدأ حرية تداول إسفؿ يف شركات
الؿساهؿة --دراسة فؼفقة مؼاركة ،د -طبد إول طابديـ محؿد بسققين ،ص= ،77واكظر أيضا9
الطبقعة الؼاكقكقة ٕسفؿ الشركات ،د -أكرم يامؾؽل ،ص ،9?7تداول إوراق الؿالقة --دراسة
قاكقكقة مؼاركة ،د -طبد الباسط كريؿ مقلقد ،ص-=7
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تؾؽ الؼقاكقـ يف تؿققزها بعـقان طام واصطالح لؼبل يجؿعفا ،حقث بدأت
بعض الؼقاكقـ تستعؿؾ مصطؾح ( الؿشتؼات الؿالقة) لؾدٓلة  ,بالؿطابؼة ,
طؾك معـك ( الحؼ الؿـػصؾ) الذي قرركاه يف هذه الؼاطدة ،فالسفؿ يف حؼقؼتف
مش تؼ مالل ٕكف يعرب طـ حؼ مـػصؾ يتؿ تداولف بسعر سققل مخصقص يف
أيض ا،
سققف الؿخصقص ،والسـد الؼابؾ لؾتداول يف بقرصتف حؼ مـػصؾ ً
والصؽ كذلؽ حؼ مـػصؾ طـ الشركة ذات الغرض الخاص ،ووحدات
آستثؿار يف الصـدوق طبارة طـ حؼقق مـػصؾة ،وكذلؽ مصطؾح (لقت)
 LOTفنكف دال طؾك ال حؼ الؿـػصؾ الذي يتؿ تداولف يف بقرصة الؿتاجرة
بالعؿالت ،ومـفا الػقركس ،ومثؾ ذلؽ يؼال يف مصطؾح ( كتؾة  .رزمة)
 ،Blockفنهنا تعرب طـ وحدة حؼقققة مـػصؾة يعتؿد طؾقفا التداول يف
بقرصات الؿعادن والبضائع ،ومـفا بقرصات زيت الـخقؾ ،وهؽذا اكتشػ
الؼاكقن الحديث ضاهرة (تد اول الحؼقق الؿـػصؾة يف البقرصات الؿعاصرة)
فبات يطؾؼ طؾقفا مصطؾح ( الؿشتؼات الؿالقة)(-)1
جاء يف كص الؼاكقن الؽقيتل الؿـظؿ لـشاط إوراق الؿالقة تعريػ (الؿشتؼات
ِ
ِ
سف ُؿ
وات َمالِ َّق ٌة ُت ْش َتؼ ققؿ ُتفا مـ ققؿة
الؿالقة) بلهنا( 9أ َد ٌ
إصقل الؿعـ َّقة ،مثؾ :إَ ُ
ٍ
ٍ
سفؿ
الت ،ويؿؽِ ُـ شراؤُ ها وبق ُعفا
والس َؾ ُع وال ُع ُؿ ُ
والسـَ ُ
وتداو ُلفا بطريؼة مؿاثؾة لأل َ ُ
ُ
دات ِّ
َّ
أو أي ِة ُأ ٍ
صقل َمالِ َّق ٍة ُأخرى)( ،)2وإن هذا الؿعـك الذي قرره الؼاكقن يتطابؼ مع تعريػـا
َّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اكظر الؼاطدة الػؼفقة الجديدة بعـقان( 9الؿشتؼات أصؾ البقرصات) ،يف كتابـا (التجديد يف الؼقاطد
الػؼفقة لؾؿعامالت الؿالقة) (صبع سـة  . 2020مؽتبة الذهبل  .دولة الؽقيت)-
( )2قاكقن رقؿ = لسـة  8070بشلن إكشاء هقئة أسقاق الؿال وتـظقؿ كشاط إوراق الؿالقة وتعديالتف <
الؿادة  91التعريػات ; ،وٓئحتف التـػقذية -الؿصدر 9الؿققع اإللؽرتوين لفقئة أسقاق الؿال الؽقيتقة
( -) http://www.kuwaitcma.org
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السابؼ لؾحؼ الؿـػصؾ بلكفِ ْ ( 9
صاص بِ َـ ْػ ٍع ُم ْست َِؼ ٍّؾ َطـ َم َح ِّؾ ِف)( ،)1فاكظر كقػ طؿؿ
اخت ٌ
الؼاكقن كطاق (الؿشتؼات الؿالقة) لقشؿؾ إسفؿ والسـدات والسؾع والعؿالت ،يف
حقـ أن الشائع لدى طامة الباحثقـ والػؼفاء مـ الؼاكقكققـ والشرطققـ والؿالققـ أن
الؿشتؼات طبارة طـ (أدوات مالقة معؼدة) فحسب ،وأهنا ٓ تشؿؾ إدوات الؿالقة
الؿذكقرة ،إمر الذي يعرب طـ صقرة مـ صقر بساصة التصقر العؾؿل الذي تجاوزتف
مقداكقا الؼقاكقـ الؿالقة الؿعاصرة-
بؾ تلمؾ كقػ ضبط الؼاكقن تعريػ الؿشتؼات الؿالقة ( ُت ْش َتؼ ققؿ ُتفا مـ
ِ
إصقل الؿعـ ِ َّقة) ،فنن هذه الصقاغة الحاذقة قد دلت بؿػفقمفا طؾك استب ًعاد
ققؿة
الؼقؿة الػعؾقة لألصقل العقـقة التل تؿ اشتؼاق إصقل الؿالقة مـفا ،وهذه الؼقؿة
العقـقة هل التل يعرب طـفا (الؼقؿة الدفرتية) كسبة إلك الدفاتر الؿحاسبقة الؿتعارف
طؾقفا دولقا ،أي أن الؼقؿة الػعؾقة لألصقل التشغقؾقة وفؼ أساسفا الؿحاسبل ٓ
طربة بف يف التؼقيؿ والتسعقر يف مقدان (الؿشتؼات الؿالقة) يف جؿقع تطبقؼات
البقرصات الؿالقة الؿعاصرة-
ويف دلقؾ آخر طؾك صحة قاطدتـا يف التػريؼ بقـ (الحؼ الؿتصؾ والحؼ
الؿـػصؾ) جاء الؼاكقن كػسف لقمكد معـاها مرة أخرى ،حقث َقدَّ َم الؼاكقن تعري ًػا
لؿصطؾح (القرقة الؿالقة) يؼقل فقف ( 9ورقة مالقةَ :أي َص ٍّ
ؽ؛ ًّأيا كان َش ْؽ ُؾ ُف الؼاكقين
ٍ
ٍ
ٍ
يثبِ ُ ِ
َّداول)( ،)2وبؿقجب هذا التعريػ لألوراق
ت ح َّص ًة يف َط َؿ ِؾ َّقة ت َْؿ ِق ِيؾ َّقة قابِ َؾة لؾت ُ
ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1وإن هذا التلصقؾ الذي ذكركاه يتطابؼ مع مصطؾح (آستثؿار الؿالل) يف العصر الحديث ،وتعريػف
طـديَ ( 9ق ْصدُ ال َّتر ُّب ِح مـ م ٍ
ال ٓ َيست َِؿدُّ َت ِ
ؼق َيؿ ُف مِـ َمـافِ ِع َأ ْصؾِف)-
َ
َ
( )2قاكقن رقؿ = لسـة  8070بشلن إكشاء هقئة أسقاق الؿال وتـظقؿ كشاط إوراق الؿالقة وتعديالتف <
الؿادة  91التعريػات ; ،وٓئحتف التـػقذية -الؿصدر 9الؿققع اإللؽرتوين لفقئة أسقاق الؿال الؽقيتقة
( -) http://www.kuwaitcma.org
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الؿالقة فنن الؼاكقن الؽقيتل لؿ َي ُعد يعرتف – كؿا كان شائ ًعا يف السابؼ – بؽقن
السفؿ يؿثؾ حصة شائعة يف شركة ،بدلقؾ أكف أضاف الحصة إلك (العؿؾقة
التؿقيؾقة) كػسفا ،ولقس إلك إصقل التشغقؾقة الحؼقؼقة لؾشركة ،إمر الذي
يصدق ما ذكركاه طـف بشلن مػفقم (الؿشتؼات الؿالقة)-
@تطبقؼ قاطدة( 9الحؼقق الؿـػصؾة) طؾك (تداول إسفؿ) يف إسقاق الؿالقة

||
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اٌماػذة اٌشابؼت
اٌضٌِّادَةُ ػٍى اٌذٌَِِّٓ سبا
حَشَبُّذا ال حَؼىٌِضّا
أوٓ :ما معـك الؼاطدة؟
ً
إن هذه الؼاطدة الػؼفقة الؿعاصرة ُت َعدُّ مـ أطظؿ الؼقاطد العؿؾقة يف باب
الربا؛ وٓ سقؿا يف تطبقؼات الػؼف العؿؾل لؾربا ومـازطاتف الؼضائقة يف العصر
الحديث ،حقث فرقت الؼاطدة بقـ أصؾقـ طظقؿقـ مـ أصقل (الزِّيا َدة طؾك
الدَّ ْيـ)؛ مع بقان مققػ الشريعة اإلسالمقة مـفؿا ،فالؼاطدة تػقدكا أن إصؾ يف
اشرتاط الزيادة طؾك الدَّ ْيـ هق الحظر والتحريؿ شر ًطإ ،كف طقـ الربا الؿجؿع طؾك

قديؿا وحدي ًثا-
تحريؿف ً

أيضا تػقدكا بلكف لقست كؾ زيادة طؾك أصؾ مبؾغ الدَّ ْيـ تؽقن
لؽـ الؼاطدة ً
مـ الربا الؿحرم يف الشرع ،ففذا إصالق غقر دققؼ وٓ يعؿ جؿقع إحقالٕ ،كف
ثؿت زيادات تطرأ طؾك الدَّ ْيـ وٓ تؽقن ربا ،وبالتالل فنن الشرع الحـقػ يجقزها
الشرع طؾك بعض الزيادات ويحض طؾك فعؾفا ،فؿـ
ويلذن هبا ،بؾ قد يحث
ُ
الزيادات التل يلذن هبا الشرع تؾؽ الزيادة التل يستقفقفا الدائـ طؾك سبقؾ
التعقيض طـ الؿصاريػ الػعؾقة والخسائر الؿادية الحؼقؼقة التل َت َؽ َّبدَ ها كتقجة
تؼديؿف لخدمة الؼرض الحسـ مثال ،ففذه الزيادة التعقيضقة جائزة شر ًطا ٕهنا لؿ
يتؿ استقػاؤها بالشرط تربحا ،بؾ وٓ محؾ لؼصد الزيادة فقفا طؾك الدَّ ْيـ ً
أصال،
فال تؽقن الزيادة هـا مـ الربا الؿحرم شر ًطا-

أيضا تؾؽ الزيادة ال َّط ْق ِط َّقة التل يؼدمفا
ومـ الزيادات الجائزة طؾك الدَّ ْيـ ً
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الؿؼرتض أو الؿديـ لدائـف مؽافلة لؿـ أقرضف ودون اشرتاط لفا يف أصؾ العؼد،
وهل الزيادة التل يؽقن باطثفا محض الشؽر والعرفان ومبادلة اإلحسان
باإلحسان ،ففذه الزيادة غقر الؿشروصة يف محؾ العؼد أصؾفا اإلباحة شر ًطا ،بؾ
جاء الشرع الحـقػ بإمر هبا والحث طؾقفا والدطقة إلك فعؾفا-
ومـ الزيادات الؿشروطة بؾ الؿستحبة يف اإلسالم ما يعرف بؿسللة (إكظار
الؿديـ الؿعسر) ،حقث يؽقن محؾ الزيادة طؾك الدَّ ْيـ هق ذات طـصر الزمـ فؼط،
مع ثبات ققؿة الدَّ ْيـ يف الذمة دون زيادة ،فنكظار الؿعسر يعـل زيادة إجؾ لف لؽل
يتؿؽـ مـ سداد كػس ققؿة الديـ دون زيادة ،ففذه زيادة مشروطة يف الزمـ طؾك
أصؾ الدَّ ْيـ حث الؼرآن طؾقفا يف ققل اهلل تعالك﴿ 9     
       ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ﴾( ،)1وبذلؽ يتبقـ بقضقح
الزيا َد ُة طؾك الدَّ ْي ِـ ربا؛ َت َر ُّب ًحا ٓ َت ِ
يضا)-
عق ً
معـك قاطدة ( ِّ
واطؾؿ أن إساس الذي قامت طؾقف هذه الؼاطدة الػؼفقة هق مبدأ حظر
الد ْيـ) ،فنن اإلسالم يرفض هذا الؿبدأ مطؾ ًؼا ،بؾ ويؼرر طؼقدة
وبطالن ( َمالِ َّق ِة َّ
اقتصادية طؽسقة ومضادة ،وحاصؾفا 9أن هذا الؿبدأ التجاري َي ُعدُّ ُه اإلسالم مـ
أكرب الؽبائر وأطظؿ الجرائؿ الؿالقة ،وأكف مبدأ يعرب طـ إحدى أبرز خصائص
آقتصاد الجاهؾل ،والسبب أن الربا هق الؿصدر الرئقس لألزمات آقتصادية،
وما يتبعفا مـ أضرار ومػاسد اجتؿاطقة يف كؾ زمان ومؽان ،وتستـد هذه العؼقدة
الؿالقة اإلسالمقة إزاء رفض ( َمالِ َّق ُة الدَّ ْيـ) إلك أساس طؾؿل ومـطؼ فـل طؿقؼ،
وحاصؾف 9أن الدَّ ْيـ يـشل تاب ًعا يف أصؾ وجقده؛ كلثر وكتقجة طـ طؼقد وتصرفات
مالقة سابؼة؛ تجارية أو مدكقة ،فال يجقز أن كجعؾ هذا إثر العؼدي التابع هق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1البؼرة - 280 9
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الؿحؾ الؿعؼقد طؾقف ،ذلؽ أن الدَّ ْيـ طالقة ضعقػة ومؾؽقة هزيؾة كاقصة ولقست
تامة ،فؽقػ ُيجعؾ هذا إساس الػـل الضعقػ بؿـزلة إمقال الحؼقؼقة الراسخة
بذواهتا؛ كسائر السؾع والخدمات ،إن هذا مخالػ لؾؿـطؼ العؼؾل والـظر
آقتصادي والؿؼاصدي الؽؾل لؾؿجتؿع-
ويالحظ أن الؼاطدة وإن جاءت بؾػظة (الدَّ ْيـ) مػردا ،إٓ أهنا تشؿؾ الدَّ ْيـ
قبؾ وجقده أو بعده ،فػل كؾتا الحالتقـ يحرم الرتبح مـ الدَّ ْيـ قبؾ وجقده أو بعد
تربحا قبؾ وجقده ففق الؿسؿك (ربا
وجقده ،أما اشرتاط الزيادة طؾك الدَّ ْيـ
ً
الؼرض) طـد الػؼفاء ،ويؼابؾف مصطؾح (الػائدة آتػاققة) يف فؼف الؼاكقن التجاري
الحديث ،وأما الرتبح مـ الدَّ ْيـ بعد وجقده ففق الؿسؿك (ربا الديـ) طـد الػؼفاء،
ويؼابؾف مصطؾح (الػائدة التلخقرية) يف فؼف الؼاكقن التجاري ،فدل ذلؽ طؾك أن
لػظة (الدَّ ْيـ) يف كص الؼاطدة تعؿ ربا الؼرض وربا الدَّ ْيـ معإ ،ن ربا الؼرض
طبارة طـ تربح طؾك الدَّ ْيـ قبؾ وجقده يف القاقع ،بقـؿا ربا الدَّ ْيـ تربح مـ الدَّ ْيـ
بعد وجقده وثبقتف يف الذمة ،وكالهؿا مشؿقل يف حؽؿ الؼاطدة-
ثاك ًقا :ما أصقل الزيادة طؾك الديـ؟ وما الحؽؿ الشرطل لؽؾ مـفا؟
ً
تػصقال مفؿا يف شريعة اإلسالم،
الصحقح أن يف حؽؿ (الزِّيا َدة طؾك الدَّ ْيـ)
وأساسف الـظر يف السبب الباطث طؾك أخذ الزيادة طؾك الدَّ ْيـ ،ذلؽ أن أخذ الزيادة
طؾك الدَّ ْيـ يف القاقع يرجع إلك أحد أصؾقـ مـػصؾقـ ،أولفؿا :ما كان سبب الزيادة
وباطثفا هق (قصد التربح)؛ فتؽقن الزيادة هـا محرمة شر ًطإ ،هنا مـ صريح صقر
قديؿا وحدي ًثا ،والثاين :ما كان سبب الزيادة وباطثفا هق (قصد
الربا وتطبقؼاتف
ً
التعقيض العادل)؛ فتؽقن الزيادة هـا جائزة شر ًطإ ،هنا واردة طؾك مال حؼقؼل
تعقيضف واستقػا َء مثؾف مـ غقر َت َر ُّبحٍ طؾك أصؾ الدَّ ْيـ ،وبقان معـك
الشرع
ِيؼ ُّر
َ
ُ
إصؾقـ طؾك الـحق التالل9
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الد ْيـ:
إصؾ إول :التربح مـ َّ
إن الزيادة التل ترد بالشرط طؾك أصؾ مبؾغ الدَّ ْيـ ،ويؽقن سببفا (قصد
الرتبح) مـ الذمة مضافة إلك الزمـ الؿجرد؛ حتك يؽقن شرط الزيادة جزءا ٓ
يتجزأ مـ محؾ العؼد – الؿؽتقب أو الؿؾػقظ أو الؿؾحقظ  ,فنن هذا هق ربا
قديؿا
الجاهؾقة الذي حرمتف الشريعة اإلسالمقة ،وأجؿع طؾك ذلؽ طؾؿاء اإلسالم ً

وحدي ًثا ،وسقاء أكان قصد الرتبح يتؿ بقاسطة الـص طؾك شرط الزيادة طؾك الدَّ ْيـ
يف ذات العؼد ،أو يتؿ تـػقذ قصد الرتبح مـ الدَّ ْيـ باشرتاط إبرام طؼد آخر يؽقن
سب ًبا يف استقػاء الزيادة الربقية الؿحرمة مـ خالل الرتكقب بقـ العؼديـ ،فالربا هـا
ٓ يتقلد مـ ذات العؼد بؾ يثبت الربا بؿقجب طؼد آخر مـظؿ بعده بالشرط مؽتق ًبا
أو مؾػق ًضا أو مؾحق ًضا ،وهؽذا تـجح الحقؾة الربقية بلن يتؿ فرض الرتبح باشرتاط
الزيادة طؾك الدَّ ْيـ بؿقجب طؼد آخر مستؼؾ طـ إول ،وهؽذا يتبقـ أكف إذا تحؼؼ
معـك (قصد الت ََّربح مـ الدَّ ْيـ) بلي وجف مـ العؼقد الذاتقة الؿباشرة أو الؿستؼؾة
شرطا ،وهق إصؾ إول الذي
غقر الؿباشرة فنكف يؽقن مـ قبقؾ الربا الؿحرم
ً
يحرمف الشرع كؿا دلت طؾقف هذه الؼاطدة-
الد ْيـ:
إصؾ الثاين :التعقيض العادل فقق َّ
إن الزيادة التل ترد طؾك أصؾ مبؾغ الدَّ ْيـ ،ويؽقن سببفا (التعقيض العادل)
طـ استحؼاقات فعؾقة وتؽالقػ مالقة حؼقؼقة مستحؼة لؾدائـ ،وهل زيادة واردة
تعقيضف واستقػا َء مثؾف مـ غقر تربح ،فؿثؾ هذه الزيادة
الشرع
طؾك مال حؼقؼل ِيؼ ُّر
َ
ُ
تؽقن يف مؼابؾ طؿؾ مالل معترب يف الشرع ،وحؽؿفا هق الجقاز واإلباحة شر ًطا ،إذ
لقس التعقيض الؿالل العادل (طؾك أساس طقـل حؼقؼل) ُي َعدُّ مـ قبقؾ الربا
الؿحرم يف اإلسالم ،ودلقؾ الجقاز قاطدة إصؾ يف الؿعامالت الؿالقة الصحة
شرطا ،حقث اكتػك (قصد الت ََّربح
واإلباحة ،وٓكتػاء وصػ الربا ومعـاه الؿحظقر ً
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الد ْيـ) فبؼل حؽؿ الزيادة طؾك أصؾ اإلباحة والحؾ-
مـ َّ
والخالصة :يتبقـ مـ إصؾقـ أكف لقست كؾ زيادة طؾك أصؾ مبؾغ الدَّ يـ
ُت َعدُّ مـ قبقؾ الربا الؿحرم شر ًطا مطؾ ًؼا ،فنن الشرع الحـقػ أذن بزيادات طؾك
الدَّ يـ ومـع زيادات أخرى طؾقف ،بحسب السبب الباطث طؾقفا ،والضابط فقؿا
يحؾ ويحرم مـفا هق (قصد الت ََّربح مـ الدَّ ْيـ) وجق ًدا وطد ًما-
ثال ًثا :ما الؿثال الؿقضح لؿعـك الؼاطدة بلصؾقفا؟
ومـ أجؾ ففؿ هذه الؼاطدة الػؼفقة بصقرة أطؿؼ فؾـؿثؾ بؿثال تطبقؼل مفؿ،
قرضا حسـًا يف بؾد آخر مبؾغ (ألػ ديـار)
وحاصؾف 9لق أكؽ أقرضت
شخصا ً
ً
بشرط السداد طـد مضل طام كامؾ ،وطـد حؾقل وقت السداد ألزمؽ الؿدي ُـ
بالسػر إلقف يف بؾده لؽل يسؾؿؽ مبؾغ الدَّ ّْيـ القاجب طؾقف يف ذمتف لؽ ،فؾق أن
تؽالقػ سػرك إلقف وإقامتؽ يف بؾده َغ َّر َمت َْؽ مبؾ ًغا زائدً ا يعادل (مائة ديـار) ،فنن

السمال الحاسؿ هـا :هؾ ُت َعدُّ مطالبتُؽ بلصؾ الؿبؾغ مضا ًفا إلقف التؽالقػ الػعؾقة
شرطا؟ أم أن الشرع
بنجؿالل (ألػ ومائة ديـار) مـ قبقؾ الزيادة الربقية الؿحرمة ً
الحـقػ يجقز لؽ استقػاء أصؾ الدَّ ْيـ مع زيادة التؽالقػ الػعؾقة طؾقف ،أي
بؿجؿقع (ألػ ومائة ديـار)؟
والجقاب :إن أخذ الزيادة (مائة ديـار) طؾك أصؾ الديـ (ألػ ديـار) سببفا
طؿؾ مالل حؼقؼل وخسارة فعؾقة تحؿؾفا الدائـ مـ أجؾ خدمة الؼرض الحسـ
الذي قدمف لصالح الؿؼرتض ،بدلقؾ أن تؽالقػ السػر واإلقامة تؼابؾفا مستـدات
وفقاتقر ومصاريػ فعؾقة ثبتت بؿقجب أطؿال حؼقؼقة مـضبطة يف العرف والقاقع،
كؿا أن استقػاء تؾؽ الزيادات لقس مـ قبقؾ الرتبح واشرتاط الزيادة الظالؿة التل ٓ
يؼابؾفا حؼ مالل أو طؿؾ يؼره الشرع ،كال ،وإكؿا الزيادة هـا تعقيض طادل لؾـؼص
ؽالقػ فِعؾ َّق ٍة
والغرم الذي لحؼ بذمة الدائـ مؼابؾ بذلف لؿال حؼقؼل َت َغ َّر َم ُف و َت
َ
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تربحا طؾك الذمة الؿجردة أو طؾك الزمـ
َخ ِس َرها ،بدلقؾ أن هذه الزيادة لقست
ً
الؿجرد ،وإكؿا هل زيادة تعقيضقة تعقد حؼقق الدائـ إلك ما كاكت طؾقف فعؾقا طـد
بداية الؼرض الحسـ-
ولؿزيد مـ اإليضاح الرقؿل لفذه الؿسللة الػؼفقة الدققؼة :لق افرتضـا أن
الرصقد البـؽل الذي كان يؿؾؽف الدائـ قبؾ إبرام طؼد الؼرض يعادل (ألػل
ديـار) ( ،)2000ثؿ أقرض مـفا لصاحبف يف بؾد آخر أل ًػا واحدً ا فؼط ()1000
كؼرض حسـ ،ثؿ غرم الدائـ بالـؼص  ,فقق إلػ  ,مائة ديـار إضافقة
( ،)100فنن الرصقد البـؽل الـفائل لؾدائـ سقؽقن قد كؼص فعؾقا مرتقـ فلصبح
رصقده الـفائل يعادل (تسعؿائة ديـار) فؼط ،ففذا الغرم والـؼص إكؿا كان سببف
قرضا حسـًا مضا ًفا إلقف (الؿائة) تعقيضا ،وذلؽ مؼابؾ كؼص فعؾل
(إلػ) ً
وخسارة فعؾقة َت َؽ َّبدَ ها الدائ ُـ مـ أجؾ خدمة الؿديـ ،فؾق صالب الدائـ باستقػاء
حؼققف كامؾة (إلػ مع زيادة الؿائة) ( )1100فنن هذا يعـل أكف ٓ يؼصد الربح
وٓ يستفدفف ،وإكَّ ؿا غاية مطؾقبة إطادة رصقده إول – قبؾ طؼد الؼرض الحسـ
 ,إلك ما كان طؾقف دون أدكك زيادة أو تربح طؾقف ،وهق رصقد (إلػقـ ديـار) فؼط
ٓ غقر ودون أية زيادة ،بؿعـك أن قصد الدائـ يـحصر يف اسرتداد ما كؼص مـ
حؼققف الؿالقة الػعؾقة ،وذلؽ بتعقيض واسرتداد ما صرأ طؾك رصقف البـؽل مـ
كؼصان حؼقؼل تؿثؾ يف (إشارة السالب) فؼط ،ويف الققت ذاتف فنن هذا الدائـ لؿ
ربح ا أو يؽتسب زيادة فقق ما غرمف طؾك الحؼقؼة ،أي أكف لؿ يحؼؼ زيادة
يحؼؼ ً
طؾك رصقده إول مؿثؾة يف (إشارة الؿقجب) ،وطؾك هذا فنن كتقجة التعقيض
تعـل  ,محاسبقا  ,اسرتداد الخسارة الػعؾقة التل أكػؼفا الدائـ فعؾقا ٓسرتداد
ديـف ،فقليت التعقيض لتسقية الخسارة الحاصؾة فقجعؾفا صػرا ،ولقس لتحؼقؼ
ربح زائد فقق ما ثبت يف الذمة-
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وأما الصقرة الؿحرمة شر ًطا يف هذا الؿثال :أن الدائـ لق اشرتط طؾك
الؿديـ – طـد العؼد أو طـد آستقػاء – زيادة مشروصة بؼقؿة (خؿسقـ ديـارا)
مثال ،وذلؽ مؼابؾ آكتػاع بالؼرض أو مؼابؾ الزمـ أو مؼابؾ تؽؾػة الػرصة
البديؾة أو الضائعة ،فال ريب أن هذا مـ الربا الؿحرم شر ًطإ ،هنا زيادة ربحقة
الشرع َمال ِ َّقتَف ،ب دلقؾ أن الرصقد البـؽل لؾدائـ سقصبح يف
واردة طؾك محؾ ٓ ُي ِؼ ُّر
ُ
هناية العؿؾقة قد بؾغ (ألػقـ وخؿسقـ) بعالمة الؿقجب ( ،)50 +وهذا دلقؾ
رقؿل قطعل دال طؾك حدوث حالة الرتبح والتؽسب مـ الدَّ يـ ،وهق مـاط
تحريؿ الربا يف اإلسالم-
وهبذا يتضح الػرق الػؼفل الؽبقر بقـ الزيادتقـ التابعتقـ لؿصطؾحل (الربا)
و (التعقيض) ،حقث الربا يمخذ كزيادة مؼابؾ الرتبح مـ الذمة طؾك أساس تؽؾػة
الزمـ الؿجرد أو تؽؾػة الػرصة البديؾة ،بقـؿا التعقيض يؽقن اسرتدادا ٓ زيادة فقف
بالـسبة لؾدائـ (صاحب الديـ) ،وإكؿا فقف تعقيض لؿا كؼص لديف بالػعؾ يف
الؿاضل ،وضابط التعقيض الػعؾل يف القاقع الؼدرة طؾك إثباتف وتقثقؼف بالقثائؼ
والؿستـدات  ,كالػقاتقر  ,الؽاشػة طـ وققع خسارة فعؾقة وكؼص حؼقؼل ،فنذا
تربحا لؿجرد مـافع الديـ
اكتػت تؾؽ إدلة وصار الدائـ يطالب بالزيادة
ً
أوآكتظار يف الزمـ ففذا هق الربا الؿحرم شر ًطا(-)1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1إن هذا الؿػفقم يف الػرق بقـ (الربا) و (التعقيض) هق كػسف الذي اطتؿده الؼاكقن التجاري
القضعل ،فنن الؿصطؾح الذي يؼابؾ مػفقم (الربا) يف الؼاكقن التجاري هق مصطؾح (الػقائد)،
بقـؿا يتػؼ الؼاكقن القضعل مع الػؼف اإلسالمل قبؾف طؾك إثبات كظرية (التعقيض) ،لؽـ يطؾؼ طؾقف
الؼاكقن التجاري مصطؾح (الرسقم والؿصاريػ) ،وهل مصطؾحات دالة طؾك وجقد إساس
الؿالل الحؼقؼل ،بقـؿا مصطؾح (الػقائد) يعرب طـ طؿؾقة (الرتبح مـ الديـ) ،حقث مصدر الربح
هق طـصر الزمـ مجردا فؼط ٓ غقر-
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جاء يف قرار مجؿع الػؼف اإلسالمل الدولل بشلن (أجقر خدمات الؼروض)
لؾبـؽ اإلسالمل لؾتـؿقة ما كصفً ( 9
أوٓ 9يجقز أخذ أجقر طـ خدمات الؼروض
طؾك أن يؽقن ذلؽ يف حدود الـػؼات الػعؾقة -ثاك ًقا 9كؾ زيادة طؾك الخدمات
الػعؾقة محرمة ٕهنا مـ الربا الؿحرم شر ًطا)( ،)1ويالحظ أن الؿجؿع الؿققر َق َّقدَ
جقاز ذلؽ بضابط (الـػؼات الػعؾقة) كؿا يف البـد إول ،وهل التؽالقػ طؾك
أساس طؿؾ حؼقؼل فعؾل ،ثؿ َح َّر َم يف البـد الثاين ما زاد طـ ذلؽ؛ ٕكف يتحقل
مباشرة إلك الرتبح مـ مجرد الزمـ ،ويميد ذلؽ ما جاء يف قرار آخر لؿجؿع الػؼف
اإلسالمل الدولل بشلن التؿقيؾ العؼاري لبـاء الؿساكـ ما كصف( 9طؾك أكف إذا
دطت الحاجة إلك تحصقؾ كػؼات لتؼديؿ طؿؾقات الؼروض ومتابعتفا ،وجب أن
ُيؼتصر فقفا طؾك التؽالقػ الػعؾقة لعؿؾقة الؼرض)(-)2
راب ًعا :ما إمثؾة الؿعاصرة طؾك كؾ أصؾ مـ أصؾل الزيادة طؾك الديـ؟
الد ْيـ) فؽثقرة،
إمثؾة الؿعاصرة طؾك إصؾ إول؛ وهق (الت ََّرب ُح مـ َّ
وأبرزها ما يؾل9
أ  .ربا الؼروض بجؿقع صقره وتطبقؼاتف يف البـقك التجارية (التؼؾقدية)،
ويطؾؼ طؾك الزيادة الربقية طؾك الؼروض يف الؼاكقن الؿعاصر مصطؾح (الػقائد
آتػاققة)-
ب  .ربا الديقن بجؿقع صقره وتطبقؼاتف يف البـقك التجارية (التؼؾقدية)،
ويطؾؼ طؾك الزيادة الربقية طؾك الديقن يف الؼاكقن الؿعاصر مصطؾح (الػقائد
التلخقرية)-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اكظر 9مجؾة الؿجؿع ،طدد ( ،8ج  . 8ص = ،);8وطدد ( 9ج  . 7ص ==)-
( )2اكظر 9مجؾة الؿجؿع ،طدد ( ،5ج  . 4ص  ،)2773وطدد ( 6ج  . 7ص -)81

التجديد يف هندسـة الـربـا

274

ج  .طؿؾقات إطادة جدولة الديقن بالزيادة كظقر الزمـ ،وٓ سقؿا بالـسبة
لؾشركات الؿتعثرة بسبب وققع إزمات آقتصادية-
د  .ربا خصؿ الديقن ،ومـف سعر خصؿ الديقن الذي تتحؽؿ فقف البـقك
الؿركزية ،ويالحظ أن (التربح مـ الديـ) هـا قد حصؾ بطريؼ الخصؿ يف أول
العؼد طؾك محؾ الدَّ ْيـ ،ويؽقن بقـ ثالثة أصراف ،فؿـ باع ديـف طؾك صرف ثالث
مخصق ًما مؼابؾ ثؿـ أقؾ ففذه هل آلقة (ربا خصؿ الديقن) ،وحؼقؼتفا( 9التربح مـ
بقع الديـ الؿمجؾ بلقؾ مـف معجال) ،حقث حصؾ الرتبح مـ الديـ كظقر الزمـ
الؿجرد؛ ودون أن يصاحب تقلقد الربح طؿؾ أو إكتاج حؼقؼل-
هـ  .التربح مـ ديقن اإلجارة ،فؼد يـتج يف طؼد اإلجارة تعثر الؿستلجر طـ
سداد إجرة الؿستحؼة طؾقف فتصبح ذمتف مديـة بالدَّ ْيـ ،ومحؾ الدَّ ْيـ هـا هق ذات
إجرة الؿستحؼة طؾقف والتل لؿ يسددها لؾؿالؽ (الؿمجر) ،فـؽقن هـا أمام ديـ
ثابت يف الذمة لصالح صرف طؾك صرف ،فال يحؾ يف الشرع الرتبح مطؾ ًؼا مـ هذا
الديـ الـاتج طـ التعثر يف اإلجارة ،بؾ القاجب فصؾ هذه الؿديقكقة وتقثقؼفا
بصقرة مستؼؾة طـ إطادة جدولة طؼد اإلجارة الجديد ،بحقث ٓ يجقز إطادة دمج
مديقكقة اإلجارة السابؼة ضؿـ الؿحؾ الؿعؼقد طؾقف يف العؼد الجديد ،فنن هذا مـ
قبقؾ الربا الؿحرم شر ًطا ،بؾ القاجب أن تتؿ معالجة هذه الؿديقكقة محاسبقا طؾك
أساس فصؾفا كديـ وطدم تداخؾفا مع طؼد اإلجارة الجديد-
إمثؾة الؿعاصرة طؾك إصؾ الثاين؛ وهق (التعقيض العادل طؾك الديـ):
أ  .التؽالقػ الػعؾقة لخدمات الؼروض الحسـة ،وهق تطبقؼ معاصر يزاولف
البـؽ اإلسالمل لؾتـؿقة بشلن مصاريػ الؼروض الحسـة التل يؼدمفا إلكجاز
مشاريع تـؿقية لصالح الدول إطضاء ،حقث يتؼاضك البـؽ زيادة طؾك الديـ
متػؼ طؾقفا يؽقن سببفا العؿؾ الحؼقؼل والتؽالقػ الػعؾقة ،ويتؿثؾ ذلؽ فقؿا
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يتحؿؾف البـؽ مـ تؽالقػ سػر وإقامة فرق الؿفـدسقـ والؿشرفقـ الؿقداكققـ
الذيـ يتابعقن جقدة تـػقذ الؿشروع يف جؿقع مراحؾف-
وكذلؽ تػعؾ البـقك اإلسالمقة يف بعض خدماهتا آئتؿاكقة التل تعتؿد طؾك
التؿقيؾ بالؿؽشقف ،ومـفا طامة البطاقات آئتؿاكقة التل تصدرها البـقك
اإلسالمقة محؿؾة بتؽالقػ اإلصدار الػعؾقة التل خسرها البـؽ لغرض تؼديؿ
الخدمة ،ولؽـ بشرط أن تؽقن التؽالقػ التعقيضقة فعؾقة وحؼقؼقة ،وأن تؽقن
استقػائقة ولقست اسرتباحقة-
والضابط الػـل الدققؼ لؾتؿققز بقـ الزيادة التعقيضقة والزيادة آسترباحقة
الد ْيـ يتجؾك يف السمال التالل :هؾ البـؽ اإلسالمل يسرتبح مـ الدَّ ْيـ كظقر
طؾك َّ
الزمـ الؿجرد؟ أم أكف ٓ يتعدى أن يستقيف خسارتف الػعؾقة كظقر تؼديؿ إطؿال
الحؼقؼقة لؿصؾحة الدائـقـ؟ ومـ الـاحقة العؿؾقة 9هؾ يتؿ تحديد تؽؾػة الخدمة
بـاء طؾك مستـدات وفقاتقر إطؿال التـػقذية الػعؾقة وبصقرة مطابؼة لؿا خسره
البـؽ يف واقع إمر؟ أم أن أخذ تؾؽ التؽالقػ اإلضافقة يتؿ يف مؼابؾ خسارة
البـؽ مـافع الـؼد أو الديـ خالل الزمـ ،أو ما يعرف بتؽؾػة الػرصة البديؾة؟ ومـ
الؿـظقر الؿحاسبل 9هؾ حؼؼ البـؽ اإليرادات مؼابؾ تغطقة مصروفات فعؾقة
مقثؼة بؿستـداهتا قام هبا البـؽ ،ففق ٓ يتعدى أن يسرتد حؼققف التل خسرها
بالسالب ،فقصبح كاتج العؿؾقة صػرا؟ أم أن اإليرادات تشؽؾ بـق ًدا ربحقة تـعؽس
كتقجتفا الـفائقة بصقرة أرقام مقجبة؟
ب  .استقػاء الدائـ حؼققف مـ الؿديـ الغـل إذا كان مؿاصال ،فؼد يؾجل
الدائـ إلك تحؿؾ تؽالقػ إضافقة مـ أجؾ دفع الضرر القاقع طؾقف بسبب تعدي
الؿديـ الؿؿاصؾ ومـعف الحؼ طـ صاحبف الدائـ ،فلية زيادات طؾك الديـ يف هذه
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الحالة تؽقن مؼابؾ تؽالقػ فعؾقة وأطؿال حؼقؼقة يتحؿؾفا الدائـ يف سبقؾ
استخالص حؼف واستقػاء ديـف ٓ تؽقن مـ الربا الؿحرم شر ًطإ ،هنا يف حؼقؼتفا ٓ
تتعدى كقهنا تعقيضات طـ ضؾؿ وطدوان مـ الذمة الظالؿة لؾؿديـ طؾك الدائـ،
ومـ صقر هذه التؽالقػ الػعؾقة :مصاريػ الؿحاماة ومستحؼات مـدوبل الؿتابعة
والسؽرتارية وأية مصاريػ استشارية أو مراسالت لؿ يؽـ لقتحؿؾفا الدائـ لقٓ
ضؾؿ الؿديـ لف وطدواكف طؾك حؼققف-
رض ُف
ومؿا يميد هذه الؼاطدة ققل الـبل ﷺَ « 9ل ُّل القاجد ُي ِح ُّؾ ِط َ
و ُطؼق َب َتف»( ،)1فؼد أجؿع العؾؿاء طؾك جقاز طؼقبة الؿديـ الؿؿاصؾ بـاء طؾك هذا
الحديث ،ويف طصركا فنن صقرة التغريؿ بالؿال تعترب مـ قبقؾ التعقيض طـ
الضرر بشرط آلتزام بحدود التؽؾػة الػعؾقة لؾخسائر أو إضرار-
ج .آكتػاع بالرهـ ،فالرهـ وسقؾة غايتفا حؿاية آثار العؼد طـ اإلخالل
مـ جفتل الحؼقق وآلتزامات ،وأصؾف اإلباحة شر ًطا ،ودلقؾ إباحتف كص آية
الرهـ يف سقرة البؼرة( ،)2وقد أجاز الشرع لؾؿرهتـ أن يـتػع مـ الرهـ فؼط إذا
كان ذلؽ مؼابؾ اسرتداد ما أكػؼف طؾك العقـ الؿرهقكة ،أي مـ باب التعقيض
ولقس مـ باب الرتبح طؾك حؼ الغقر الذي بقده ،وهذا يتػؼ مع مؼتضك الؼاطدة
الد ْي ِـ ربا؛ ت ََرب ًحا ٓ ت ِ
َعقيضا) ،فؿـ أكػؼ مـ مالف طؾك
الػؼفقة هـا (الزِّيا َد ُة طؾك َّ
صقاكة العقـ الؿرهقكة وإصالحفا رغؿ أن يده مجرد يد أماكة وحػظ ولقست يد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أخرجف البخاري يف صحقحف معؾؼا ،كتاب آستؼراض وأداء الديقن ،باب لصاحب الحؼ مؼآ،
برقؿ ( ،)88=7ورواه أحؿد يف مسـده ( )9??,9>>.:برقؿ ( ،)7?087وحسـف ابـ حجر يف
فتح الباري ،وكذا إلباين يف مختصر إرواء الغؾقؾ ،ص ،8>7برقؿ (-)7:9:
( )2البؼرة -238 9
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ضؿان ،فنكف يجقز لف اسرتداد ما أكػؼف وخسره مـ أمقالف طـ صريؼ آكتػاع مـ
العقـ الؿرهقكة بؿـافع تؼابؾ ما خسره الؿرهتـ مـ كػؼات طؾك العقـ ،ومستـد
ذلؽ الؼاطدة الػؼفقة (الغـؿ بالغرم)-
تعقيضا)
ً
@قاطدة( 9الزيادة طؾك الديـ ربا؛ تربُّحً ا ٓ

||
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اٌماػذة اخلاِغت
اٌخَّشَبُّخُ َِِٓ اٌذٌَِِّٓ سِبا صٌِادَةً أو خَصِّا
أوٓ :ما معـك الؼاطدة؟
ً
ُت َعدُّ هذه الؼاطدة الػرطقة مـ الؼقاطد الػؼفقة الجامعة يف باب الربا ،وٓ سقؿا
يف معالجة العديد مـ كقازل الربا يف واقعـا الؿعاصر ،حقث َت َػ َّشت صـقف الربا
وتطبقؼاتف وأدواتف وفؼ تؼـقـات تـظؿفا الدول وترطاها البـقك الؿركزية ،كربا
الؼرض ،وربا الديـ ،وربا خصؿ الديقن وإوراق التجارية ،حقث تقضح الؼاطدة
أن صرق الرتبح مـ الديقن ٓ تخؾق إما أن تؽقن بصقرة زيادة مباشرة طؾك أصؾ
مبؾغ الدَّ ْيـ ،وإما أن تؽقن بصقرة الخصؿ الؿعجؾ مـ الديـ مؼابؾ كؼؾ آلتزام
بف لطرف ثالث ،كؿا أن هذا الحؽؿ الؿطؾؼ يشؿؾ جؿقع صقر وتطبقؼات (الت ََّربح
قديؿا أو حدي ًثا ،سقاء يف ديـ تجاري أو ديـ مدين ،يف قطاع مصريف أو
ِم َـ َّ
الد ْيـ) ً
مالل أو استثؿاري أو تلمقـل ،بقـ إفراد ،أو بقـفؿ وبقـ الشركات ،أو بقـفؿ وبقـ
الدولة ،فجؿقع ذلؽ محرم يف شريعة اإلسالم ،وهق ما أفاده الشطر إول مـ
الؼاطدة (الت ََّرب ُح ِم َـ الدَّ ْيـ ِر َبا)-
لؽـ ما معـك ققلـا يف الؼاطدة ( ِزيا َد ًة أو َخ ْصؿا)؟ إن هذا الشطر الثاين مـ
الؼاطدة يػقدكا بلصقل الرتبح مـ الدُّ ُيقن؛ وأهنا بالسرب والتحؾقؾ تـؼسؿ إلك
أصؾقـ 9ت ََرب ٌح بطريؼ الزِّيا َدة ،وت ََرب ٌح بطريؼ الخَ ْصؿ ،وإلقؽ معـك كؾ أصؾ مـفؿا9
الد ْيـ بطريؼ الزِّيا َدة؛ أي أن هدف القصقل إلك
إصؾ إول :الت ََّرب ُح مـ َّ

قصد الربح مـ الؿعامؾة طؾك الديـ متحؼؼ ومؼصقد ،ولؽـ ألقة التـػقذية

والقسقؾة العؼدية لتحؼقؼ ذلؽ تعتؿد طؾك (اشتراط الزيادة الؿباشرة طؾك رأس
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الد ْيـ الثابت يف الذمة) ،ومـفا 9الؿعامالت الربقية الؿعروفة يف
الؿال
الؿؼرض أو َّ
َ

زماكـا باسؿ 9الؼروض الربقية ،أو التسفقالت آئتؿاكقة الؿؽشقفة؛ طؾك اختالف
صقرها ومسؿقاهتا يف البـقك التؼؾقدية (الربقية)-
إصؾ الثاين :الت ََّربح مـ الدَّ ْيـ بطريؼ الخصؿ؛ وهق ما يسؿك بؿصطؾح (ربا
معجال لطرف ثالث)،
الخصؿ) ،وحؼقؼتف( :التربح مـ بقع الديـ الؿمجؾ بلقؾ مـ ققؿتف
ً
ومـ أمثؾتف :خصؿ الؽؿبقآت وإوراق التجارية الؿعاصرة ،حقث تثبت طالقة الديـ
بقـ صرفقـ فؼط؛ دائـ مديـ ،ثؿ يؼرر الدائـ أن يبقع ديـف  ,ممجؾ السداد  ,إلك صرف
ثالث ،وذلؽ لحاجتف إلك الـؼد السائؾ ،فقؼقم بـؼؾ مؾؽقة الديـ مـ ذمتف إلك ذمة صرف
ثالث  ,غقر الؿديـ  ,لقحؾ محؾف ،فقشرتي الطرف الثالث الديـ مـ الدائـ مخصقما؛
أي بلقؾ مـ ققؿة رأس مال الديـ الؿستحؼ يف إجؾ الؿحدد يف الؿستؼبؾ ،فالت ََّر ُّب ُح هـا
ورد طؾك ديـ ثابت يف ذمة أحد الطرفقـ ،وذلؽ طـ صريؼ كؼؾ الدائـ (صاحب الحؼ)
مؾؽقة هذا الحؼ الؿالل الثابت لف يف ذمة الؿديـ إلك صرف ثالث غقرهؿا ،حقث يبقع
الدائـ الدَّ ْيـ إلك الطرف الثالث مخصق ًما طـ ققؿتف اإلسؿقة الثابتة يف الذمة ،فقدفع
مشرتي الديـ إلك الدائـ مبؾ ًغا أقؾ مـ ققؿة الديـ ،ثؿ يستقيف الدَّ ْيـ ً
كامال بعد أجؾ
يسؿك (أجؾ آستحؼاق) ،ففذا بقع صريح لؾدَّ ْيـ بؼصد تحؼقؼ الربح مخصق ًما بلقؾ
مـ ققؿتف أجؾة ،ويؽقن الػرق بقـ الؿبؾغ إقؾ الذي دفعف أن والؿبؾغ إطؾك الذي
سقستقفقف يف أجؾف هق هامش الربح ،وٓ ريب أن هذه ألقة العؼدية الؿسؿاة ( َخ ْص ُؿ
الد ْيـ) محرمة بجؿقع صقرها وتطبقؼاهتا يف الشريعة اإلسالمقة ٕهنا مـ تطبقؼات الربا،
َّ
جاء يف قرار مجؿع الػؼف اإلسالمل الدولل ما كصف( 9إن حسؿ (خصؿ) إوراق
التجارية غقر جائز شر ًطإ ،كف يمول إلك ربا الـسقئة الؿحرم)(-)1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اكظر 9قرار مجؿع الػؼف اإلسالمل الدولل بشلن (بقع التؼسقط)( ،البـد 9ثال ًثا) رقؿ  )=.8( <:ذو
الؼعدة  7:87ها  .مايق 7??8م-
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ِ
الد ْيـ) أن الدَّ ْيـ يف ذاتف لقس ً
مآ
والسر يف تحريؿ (الت ََّربحِ طـ
صريؼ َخ ْص ِؿ َّ
حؼقؼقا يف اإلسالم ،بؾ هق أثر وكتقجة طـ تصرف مالل ،وقد تؿثؾ يف صقرة حؼ
مصدرا لتقلقد الربح سقحؼؼ الربح الجزئل
مـػصؾ طـ محؾف ،فاتخاذ هذا إثر
ً
ٕصرافف ،ولؽـف يف الؿؼابؾ سقحؼؼ الضرر الؽؾل طؾك مستقى آقتصاد
والؿجتؿع ،ففذا الـؿط مـ العؼقد ٓ يمثر إيجا ًبا – باطتبار ذاتف – طؾك زيادة
تقضقػ إيدي العامؾة وٓ طؾك زيادة إكتاج السؾع والخدمات وٓ طؾك زيادة
الؿشاريع وإطؿال ،فثبت بذلؽ أن اإلثؿ الؽؾل الراجح لعؼقد وآلقات (الت ََّرب ِح
ِ
الد ْيـ) أطظؿ بؽثقر مـ كػعفا الجزئل الؼاصر-
طـ
صريؼ َخ ْص ِؿ َّ
ِّ
الؿقضحة لػؽرة خصؿ الديـ يف الؼاطدة؟
ثاك ًقا :ما إمثؾة
إن الؿثال إشفر يف طؿؾقات (خصؿ الديقن) يف طصركا يتعؾؼ بلطؿال البـقك
التؼؾقدية (الربقية) ،وتعرف يف الؼاكقن التجاري الحديث باسؿ (خصؿ إوراق
التجارية) ،وتشؿؾ الؽؿبقآت والسـدات والشقؽات الؼابؾة لؾخصؿ بحسب أطراففا
الد ْيـ بلقؾ مـ ققؿتف كظقر
التجارية والؼاكقكقة الؿعاصرة ،وضابطفا( :التربح مـ بقع َّ
الزمـ لطرف ثالث) ،حقث تتؿ هذه العؿؾقة بقـ ثالثة أصراف؛ دائـ؛ ومديـ يف ديـ ثابت
بقـفؿا ،ومشرت لؾديـ الؿمجؾ بلقؾ مـ ققؿتف حآ ،ويالحظ هـا :أن الزيادة الربقية هـا
إكؿا تتقلد مـ الخصؿ الؿتقلد مـ شراء آكتػاع بالديـ الؿجرد أو سائر آلتزامات يف
الذمة مؼابؾ الزمـ ،وإن كان وجف آكتػاع إكؿا يؽقن بشراء الديـ مخصق ًما طـ ققؿة
آستحؼاق كظقر تعجقؾ السداد لؾدائـ إصؾل ،فتـتؼؾ مؾؽقة الديـ لؾدائـ الجديد،
وهذا مـ ربا الديقن الؿجؿع طؾك تحريؿف يف اإلسالم-
وقد صدر قرار مجؿع الػؼف اإلسالمل الدولل يف الؿسللة بالـص التالل9
(الحطقطة مـ الديـ الؿمجؾ ٕجؾ تعجقؾف ،سقاء أكاكت بطؾب الدائـ أو الؿديـ
(ضع وتعجؾ) جائزة شر ًطا ٓ ،تدخؾ يف الربا الؿحرم إذا لؿ تؽـ بـاء طؾك اتػاق
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مسبؼ ،ومادامت العالقة بقـ الدائـ والؿديـ ثـائقة ،فنذا دخؾ بقـفؿا صرف ثالث
لؿ تجزٕ ،هنا تلخذ طـدئذ حؽؿ حسؿ إوراق التجارية)(-)1
ومـ أجؾ ففؿ الؼاطدة بصقرة دققؼة فسـضرب الؿثال العؿؾل التالل :لق
شخصا آخر أل ًػا ،واتػؼا طؾك أن أجؾ السداد هناية ( )?0يقما ،ثؿ
أقرض شخص
ً
أراد مالؽ الديـ (الدائـ) أن ُي َح ِّصؾ ديـف كؼدً ا قبؾ مقطد آستحؼاق الؿتػؼ طؾقف،
فنكف مضطر ٕن يبؼك حتك حؾقل أجؾ السداد الؿتػؼ طؾقف ،فقؼقم هذا الدائـ بحقؾة
ربقية؛ وهل أن يـؼؾ مؾؽقة الدَّ ْيـ إلك صرف ثالث مستعد لالكتظار حتك حؾقل
أجؾ السداد ،فقبقعف الؽؿبقالة (القرقة التجارية) بتسعؿائة ديـار حالة طؾك الػقر،
أي بؼقؿة تعادل رصقد الؿبؾغ الؿمجؾ مخصق ًما مـ ققؿتف (مائة ديـار) ،وهذا
الؿبؾغ الؿخصقم (الؿائة ديـار) يؿثؾ ربحقة مشرتي الديـ بإجؾ وهق الطرف
الثالث ،حقث يدفع أن تسعؿائة ( )900فقرا ،ويؼبض إلػ كامؾة بعد ()?0
يقما ،فتؽقن (الؿائة ديـار) ( )100قد تقلدت طـ الرتبح مـ ذات الدَّ ْيـ ،أي يف
طالقة دائـقة وطؾك أساس دائـل محض ،ودون أن يقجد أصؾ مالل حؼقؼل أو
أساس طقـل يتؿثؾ يف حركة السؾع والخدمات ،وهذا هق طقـ الربا-
الد ْيـ) يف هذه الؿعامؾة
وبذلؽ يثبت الؿعـك الؿحظقر الذي هق (الت ََّرب ُح ِم َـ َّ
الد ْيـ) ،والذي مـ خصائصف أن يؼع بقـ ثالثة
الؿالقة الؿسؿاة (ربا الخَ ْصؿ مـ َّ
أصراف ،وهؿ 9بائع الديـ (الدائـ إصؾل) ،ومشرتي الديـ (الدائـ الجديد)،
والؿديـ إول كػسف( ،)2وهل مـ أشفر أدوات وتطبقؼات الربا الؿحرم يف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اكظر 9قرار مجؿع الػؼف اإلسالمل الدولل يف دورة ممتؿره السابع بجدة يف الؿؿؾؽة العربقة
السعقدية بشلن بقع التؼسقط ،رقؿ  )=.8( <:ذو الؼعدة  7:87ها  .مايق 7??8م ،واكظر الؼرار
كامال طؾك مققع مجؿع الػؼف اإلسالمل ( -)http://www.iifa-aifi.org
( )2تختؾػ صقرة (خصؿ الديقن) طـ صقرة (ضع وتعجؾ) أو الحطقطة أو ما يعرف يف طصركا
=
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اإلسالم يف طصركا الحاضر-
@قاطدة( 9الرتبح مـ الديـ ربا؛ زيادة أو خصؿًا)

||
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=

باسؿ (مؽافلة السداد الؿبؽر) ،فنن خصؿ الديقن يؼقم طؾك ثالثة أصراف ،ويتؿ فقف الرتبح مـ
كؼؾ مؾؽقة الديـ الؿستحؼ بإجؾ ،وتـشل طـ الؿعامؾة طالقة دائـقة مستؿرة يف مستؼبؾ الزمـ
وٓ تـؼطع ،بقـؿا (ضع وتعجؾ) تؼقم طؾك صرفقـ فؼط (دائـ ومديـ) ،ولقس فقف كؼؾ مؾؽقة
الديـ طؾك سبقؾ الرتبح لطرف ثالث ،وإكؿا تؼقم طؾك قاطدة اإلسؼاط الؿتؼابؾ ما بقـ الزمـ
والثؿـ ،كؿا أن العالقة تؼع مـحصرة بقـ الطرفقـ فؼط ،وتؽقن كتقجتفا قطع العالقة الدائـقة
قطعا تاما وكزع حا لة التقتر بقـ الطرفقـ بالحسؿ واإلهناء التام ،فقتالشك الديـ الؿمجؾ بـاء طؾك
التسقية الػقرية لؾديـ ،وبذلؽ تـؼطع العالقة الدائـقة ،وبـاء طؾك هذا التلسقس يف الػرق بقـفؿا
فؼد أجاز مجؿع الػؼف اإلسالمل (ضع وتعجقؾ) بقـؿا حظر (خصؿ الديقن) ،وٓ سقؿا يف صقرة
خصؿ الؽؿ بقآت وخصؿ إوراق التجارية كافة  ،واكظر 9قرار مجؿع الػؼف اإلسالمل الدولل
يف دورة ممتؿره السابع بجدة يف الؿؿؾؽة العربقة السعقدية بشلن بقع التؼسقط ،رقؿ )=.8( <:
ذو الؼعدة  7:87ها  .مايق 7??8م  ،واكظر الؼرار كامال طؾك مققع مجؿع الػؼف اإلسالمل (
-)http://www.iifa-aifi.org

د /رياض منصور اخلليفي

283

اٌماػذة اٌغادعت
َِذًَُّ اٌخَّشَبُّخِ يف ادلؼاوَضاثِ؛
إِا ِاًٌٌِّ فٍُباح ،أو دَائًٌِِّٕ فٍُذِظَش
أوٓ :ما معـك الؼاطدة؟
ً
تعترب هذه الؼاطدة أصؾ إصقل ولب إحؽام يف فؼف الؿعامالت الؿالقة
قديؿا وحدي ًثا ،ومعـاها :أن
يف اإلسالم ،وترجع إلقفا جؿقع الؿعاوضات الؿالقة
ً
الؿحؾ الؿعؼقد طؾقف بؼصد الرتبح يف الؿعاوضات الؿالقة ٓ يخؾق؛ إما أن يؽقن
(مالقا) فقباح بقعف والرتبح مـف ،أو (دائـقا) فقحظر بقعف والرتبح مـف ،وبقان ذلؽ
فقؿا يؾل9
( ,1إساس الؿالل) :أن يؽقن قصد الرتبح وار ًدا طؾك أحد إصقل
الثالثة الؿعتربة لألمقال يف اإلسالم ،وهل 9العقـ والؿـػعة والحؼ الؿتصؾ(،)1
فاإلسالم يعرتف بقصػ (الؿالقة) فؼط لفذه إصقل الثالثة ،فقجقز الرتبح مـفا
وبقعفا والؿتاجرة فقفا؛ ما دامت تؾؽ إشقاء لؿ يرد كص شرطل يحرمفا لذواهتا؛
كالخؿر والخـزير والؿقتة والزكا وربا البققع وإصـاف الستة وكحقها ،وسبب
ؼصدُ لؿا فقفا مـ الـػع
إباحة اإلسالم بقع تؾؽ إصقل الثالثة أهنا مـافع حؼقؼقة ُت َ
الراجح لؾؿجتؿع-
( ,2إساس الدائـل) :أن يؽقن قصد الرتبح وار ًد ا طؾك محؾ دائـل ،أي
مـسقبً ا إلك طالقة دائـقة ،حقث يجري الرتبح يف العؼد مـ مصدر الحؼ
الؿـػصؾ والؿؿتد طرب الزمـ ،فقؽقن مصدر الرتبح هق الزمـ الؿجرد يف طالقة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اكظر شرح هذه الؼاطدة الؿفؿة يف الؼاطدة الثاكقة مـ الؿبحث الثالث يف هذا الؽتاب-
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دائـقة بقـ دائـ ومديـ ،وهذا إساس الدائـل تجده يف طؼديـ فؼط هؿا9
الؼرض والديـ ،فؽؾ تربح مـ الؼرض ففق ربا ،وكذلؽ كؾ تربح مـ الديـ
أيضا ،فنذا ُأصؾؼ إساس الدائـل فنكف يـصرف إلك العؼديـ الؿذكقريـ
ففق ربا ً
ٓ غقر ،وقد وصػ الؼرآن الؽريؿ الرتبح مـ أي مـفؿا بلكف (ربا) ،وأن حؽؿف
هق التحريؿ شر ًطا-
والؿؼصقد إذا كان الؿحؾ ً
مآ مـ إمقال الثالثة الؿعتربة يف اإلسالم فؼد
قرضا أو
جاز الرتبح مـف يف الؿعاوضات الؿالقة ،وأما إذا كان الؿحؾ الؿعؼقد طؾقف ً
ديـًا فنن الشريعة اإلسالمقة تحرم جؿقع صقر وطؿؾقات (الرتبح مـ إساس
الدائـل)( ،)1وتطؾؼ طؾك ذلؽ اسؿ (الربا) يف آيات وأحاديث كثقرة-
فنن ققؾ :ما الػرق بقـ (الؿال) و (الديـ) ،فالجقاب مـ طدة وجقه ،مـفا9
أن الؿال يتعؾؼ بذوات إشقاء بقـؿا الديـ يتعؾؼ بالذمؿ مضافة إلك الزمـ ،ومـفا9
أن الؿال يباح الرتبح مـ بقعف والؿتاجرة فقف ،بقـؿا الديـ ٓ يحؾ الرتبح مـ بقعف
ً
فضال طـ الؿتاجرة فقف ،ومـفا 9أن الؿال أصؾ تؼقم الؿعامؾة طؾقف يف أصؾ
وجقدها ،بقـؿا الديـ أثر وكتقجة والتزام يتبع الؿعامؾة ،ومـفا 9أن الؿال ٓ بد مـ
وجقده ٓكعؼاد العؼد ،بقـؿا الديـ لقس مـ ٓزم العؼقد ،فؼد يقجد الديـ وقد ٓ
يقجد ً
أصال يف الؿعامؾة الؿالقة-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1جاءت أصقل آية يف الؼرآن الؽريؿ باسؿ (آية الدَّ ْيـ) يف أواخر سقرة البؼرة ،وقد ورد فقفا ذكر
مصطؾح (الحؼ) مرتقـ؛ تـبقفا طؾك أكف جقهر الديـ وماهقتف ،وفقفا تؿققز أحؽام الديقن والعـاية
بضبطفا وتقثقؼفا بؿختؾػ القسائؾ الؿادية ،ويف ذلؽ مـع أكقد وحاسؿ طـ تحقيؾ الديقن إلك
أمقال؛ بحقث يتؿ الرتبح مـفا بقعا وشراء ومتاجرة-
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ثاك ًقا :ما إدلة طؾك صحة الؼاطدة؟

 ,1آية ﴿ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ﴾( ،)1ففذه أية أصؾ طظقؿ مـ أصقل
اإلسالم يف إمقال كافة ،فؼد أباحت كؾ طؼد ربحل قام طؾك أساس (مالل)
حؼقؼل  ،ويف الؿؼابؾ حرمت كؾ طؼد ربحل قام طؾك أساس (دائـل) ،بحقث يـتػل
يف العؼد وجقد إثر الحؼقؼل طؾك حركة إمقال الؿعتربة يف اإلسالم ،وهل9
العقـ والؿـػعة والحؼ الؿتصؾ ،وبذلؽ تدرك أن تػسقر أية الؽريؿة جاء مطاب ًؼا
لؿعـك الؼاطدة الػؼفقة-
بقان ذلؽ :إن ققل الحؼ تعالك﴿ 9ﭧ ﭨ ﭩ﴾ يتضؿـ إباحة جؿقع
الؿعاوضات إذا قامت طؾك أساس مالل حؼقؼل ،فقؽقن معـك (طؼد البقع) دآ
طؾك معاوضة حؼقؼقة طؾك كؾ مال ذي كػع حؼقؼل معترب يف الشرع ،وأما ققلف
تعالك﴿ 9ﭪ ﭫ﴾ فنكف يتضؿـ حظر جؿقع الؿعاوضات إذا قامت طؾك أساس
دائـل ٓ وجقد لألمقال الحؼقؼقة فقف ،حقث يؽقن (طؼد الربا) دآ طؾك معاوضة
مالقة مؼصقدها الرتبح مـ بقع الحؼقق الؿـػصؾة وآلتزامات الؿجردة يف الزمـ،
وضابط الربا يف أية 9كؾ معامؾة مالقة يؼصد الربح فقفا مع خؾقها طـ أية أمقال
معتربة يف الشرع؛ مـ طقـ أو مـػعة أو حؼ متصؾ ،ويؼابؾف ضابط آخر لؾربا
ً
استؼالٓ ،وهبذا تدرك أن أية الؽريؿة تؼرر
حاصؾف 9الرتبح مـ الحؼقق الؿـػصؾة
قاطدة كؾقة جامعة يف إمقال ،فتػرق بقـ أصؾقـ كبقريـ مـ أصقل الؿعاوضات
تحريؿا  ،,وطؾقفؿا تدور جؿقع معامالت
الؿالقة؛ هؿا 9البقع  ,إباح ًة  ,والربا ,
ً
الدكقا بلسرها-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1البؼرة -8=; 9
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 ,2إجؿاع الصحابة طؾك حظر «بقع الصؽاك» :فؼد أخرج مسؾؿ يف
صحقحف( )1أن ُص ُؽقكًا َخ َر َج ْت لِؾـَّا ِ
س فِل َز َمـ َم ْر َوان بِ َط َعا ٍم َفتَبَا َي َع الـَّاس
ِ
الص ؽاك»،
الص ُؽقك َقبْؾ َأ ْن َي ْست َْق ُف َ
قها ،فؼال لف أبق هريرة« 9أحؾؾت بقع ِّ
ت ْؾ َؽ ُّ
ويف لػظ  « 9أحؾؾت الربا يا مروان»  ،كؿا روى مالؽ يف الؿقصل( )2أن صؽق ًك ا
الـاس تؾؽ
خرجت لؾـاس يف زمان مروان بـ الحؽؿ مـ صعام الجار ،فتبا َي َع
ُ
الصؽقك بقـفؿ؛ قبؾ أن يستقفقها ،فدخؾ زيد بـ ثابت ورجؾ مـ أصحاب
الـبل ﷺ طؾك مروان بـ الحؽؿ؛ فؼآ 9أتحؾ بقع الربا يا مروان ،فؼال 9أطقذ
باهلل وما ذلؽ ،فؼآ 9هذه الصؽقك تبايعفا الـاس؛ ثؿ با طقها قبؾ أن يستقفقها،
الحرس َيتَتَبَّعقهنا؛ يـزطقهنا مـ أيدي الـاس ير ُّدوهنا
فبعث مروان بـ الحؽؿ
َ
إلك أهؾفا-
ووجف آستدٓل بإثر طؾك الؼاطدة :أن طؾؿاء الصحابة الذيـ طاصروا
حادثة بقع الصؽاك أجؿعقا طؾك إكؽارها وحظرها شرطا ،وسر ذلؽ أهنا معامؾة
مالقة يؼصد هبا الرتبح مـ بقع الحؼقق الؿـػصؾة طـ أطقان الطعام ،حقث يتؿ
تداول الحؼ الؿـػصؾ بؼصد الرتبح مـ الزمـ الؿجرد فؼط ٓ غقر ،بقـؿا الطعام
غائب كالتزام ممجؾ ثابت يف ذمة بقت الؿال ،وهؽذا صار مصدر الرتبح يف حادثة
بقع الصؽاك هق طـصر الزمـ الؿجرد كػسف طؾك أساس الحؼ الؿـػصؾ طـ أصؾف،
حقث ٓ يقجد يف معامالت (بقع الصؽاك) أي أساس مالل حؼقؼل؛ ً
مؿثال بقجقد
طقـ (سؾعة) أو مـػعة (خدمة) أو حؼ صحقح متصؾ ،فتحؼؼ يف هذه الحادثة ما
أسؿقـاه يف الؼاطدة (إساس الدائـل)-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1صحقح مسؾؿ ،كتاب البققع ( ، )88باب (>) (بطالن بقع الؿبقع قبؾ الؼبض )-
( )2الؿقصل ( ،)<:7.8باب العقـة وما يشبففا-
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ولؿزيد مـ اإليضاح كؼقل :إذا كان (الربا) طبارة طـ تربح مـ حؼ دائـل
مـػصؾ أساسف» إثؿان» ،فنن (بقع الصؽاك) طبارة طـ تربح مـ التزام دائـل
أساسف» الؿثؿـات» ،فنذا صار هذا آلتزام الدائـل محال لؾرتبح والؿتاجرة فقف
لذاتف ففق مـ صقر الربا الؿجؿع طؾك تحريؿف يف الشريعة اإلسالمقة ،ولذلؽ لؿ
يرتدد طؾؿاء الصحابة يف وصػ الؿعامؾة بلهنا (ربا) ،كؿا إهنؿ لؿ يرتددوا يف حظرها
بؼقلفؿ (أحؾؾت بقع الصؽاك يا مروان؟)-
الربا يف بقع الصؽاك أجابف
ولؿا راجع صاووس شقخف اب َـ طباس بشلن َو ْج َف ِّ
ترجؿان الؼرآن بؼقلف( 9أٓ تراهؿ يتبايعقن بالذهب والطعام مرجل)( ،)1ويف

رواية( 9ذاك دراهؿ بدراهؿ والطعام مرجل)( ،)2ومعـك (مرجل) أي أن استحؼاقف

ممجؾ يف الزمـ الؿستؼبؾل ،ومـ أجؾ ذلؽ فؼد هنض كبار طؾؿاء الصحابة
مجتؿعقـ إلك إكؽارهذه الؿعامؾة طـد ولل إمر  ،فاستجاب لفؿ بنبطال هذا
السقق الدائـل الذي يضر آقتصاد وٓ يـػعف ،وهذا الؿعـك الذي أجؿع الصحابة
طؾقف دال طؾك صحة الؼاطدة بالؿطابؼة-
ثال ًثا :ما إثر الؿؼاصدي (آقتصادي) لفذه الؼاطدة؟
إذا كان الشرع الحـقػ يػرق بقـ ما كان أساسف مالقا فقجقز الرتبح مـ بقعف،
وما كان أساسف دائـقا فال يجقز الرتبح مـ بقعف ،فنن السمال الذي يتبادر إلك الذهـ
هق 9لؿاذا فرق اإلسالم بقـفؿا فلجاز بقع إول وحرم الثاين؟ والجقاب :إن إصؾ
يف سائر الؿعاوضات والؿبادٓت التجارية أهنا تؼقم طؾك تؼابؾ ركـقـ يف الؿعامؾة
هؿا (الثؿـ) و (الؿثؿـ) ،وشرط تؼابؾفؿا العدالة والتؽافم شر ًطا وطر ًفا ،ومعؾقم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أخرجف مسؾؿ ( )?9>.9برقؿ (;-)7;8
( )2أخرجف البخاري ( )<>.9برقؿ (-)8798
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أن مـ َأج ِّؾ وضائِ ِ
ػ الثؿـ أكف وسقط يف التبادل بقـ إشقاء والحاجات ،بقـؿا
َ
ً
متصال بؿحؾف ،فنذا قامت الؿعامؾة
الؿثؿـ ٓ بد أن يؽقن طقـًا أو مـػعة أو حؼا
طؾك احرتام حركة السؾع والخدمات بصقرة حؼقؼقة ومباشرة يف أصؾ بـقة
الؿعامؾة ،بحقث يتؼابؾ الـؼد ً ,
مثال  ,مع العقـ أو الؿـػعة أو الحؼ الؿتصؾ،
فالـتقجة أن ثؿرات هذا التعامؾ الحؼقؼل طؾك الؿجتؿع وآقتصاد ستظفر يف
صقرة حركة كافعة وتداول فعؾل ورواج حؼقؼل لؾسؾع والخدمات داخؾ
مؿا
آقتصاد ،أو يؽقن التبادل سب ًبا يف بعث حركة اإلكتاج الػعؾل والعؿؾ الـافعَّ ،
يعزز آقتصاد الحؼقؼل بالـؿق والتقسع والـفقض ،والؿؼصقد أن تدطقؿ حركة
الحؼائؼ العقـقة الـافعة لالقتصاد هق ما طربكا طـف بؿصطؾح (إساس الؿالل)
بؿـافعف الحؼقؼقة يف آقتصاد-
لؽـ يف الؿؼابؾ :إذا اكتػك (إساس الؿالل) الحؼقؼل طـ الؿعامؾة الؿالقة
بالؽؾقة ،حتك تصبح الؿعاوضة يتؼابؾ فقفا ركـان ٓ طالقة لفؿا بتا ًتا بإمقال
الحؼقؼقة الؿعتربة شر ًطا ،وذلؽ كلن يتؼابؾ الثؿـ مع الثؿـ مثؾف أو بزيادة كظقر
إجؾ (الربا) ،أو يتؼابؾ الثؿـ مع الحؼ الؿـػصؾ الؿجرد ،وهق الؿسؿك يف
أيضا الؿثؿـ الحؼقؼل
اصطالح الشريعة (أكؾ الؿال بالباصؾ) ،وطـدها يـعدم ً
ً
مؿثال بسؾعة أو خدمة ،فنذا اكعدم إساس الؿالل الحؼقؼل فالؿعامؾة تصبح
محظقرة وغقر جائزة شر ًطا ،وٓ شؽ أن اكتػاء وجقد إمقال الحؼقؼقة يف
آقتصاد يعزز آقتصاد الدائـل (غقر الحؼقؼل) ،والؿسؿك باقتصاد الػؼاطات
داهؿا يفدد آقتصاد ومقارده
خطرا اسرتاتقجقا
الدائـقة الؿجردة ،مؿا يشؽؾ
ً
ً
وممسساتف وأفراده بالػساد العام-
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راب ًعا :ما إمثؾة الؿعاصرة لفذه الؼاطدة؟
أساسا تلصقؾقا مفؿا يف فؼف الؿعاوضات الؿالقة
لؿا كاكت هذه الؼاطدة تؿثؾ
ً

قديؿا وحدي ًثا فؿـ البدهل أن تؽقن أمثؾتفا وتطبقؼاهتا كثقرة جدا يف القاقع
ً
الؿعاصر ،وسلورد جؿؾة مـ إمثؾة التل تتضؿـ بؿجؿقطفا ققؿة مضافة لدارس
الػؼف الؿالل اإلسالمل يف العصر الحديث9
 ,1جؿقع طؿؾقات البققع واإليجارات والسؾؿ وآستصـاع تؼقم طؾك أساس
مالل حؼقؼل ،حقث يتؿ فقفا مبادلة (الثؿـ) مؼابؾ (الؿثؿـ) الحؼقؼققـ ،ويستقي يف
ذلؽ أن يؽقن العقضان معجؾقـ بعؼد فقري ،أو أحدهؿا معجؾ (فقري) وأخر
ممجؾ (مستؼبؾل) ،أو كان البدٓن ممجؾقـ يف الؿستؼبؾ (مسللة تلجقؾ
البدلقـ)( ،)1فنن جؿقع هذه الحآت البقعقة إذا قامت طؾك مبادلة حؼقؼقة بقـ

شرطا ،وذلؽ لعؿقم قاطدة ﴿ﭧﭨﭩ﴾(-)2
الثؿـ والؿثؿـ ففل جائزة ً

 ,2جؿقع طؿؾقات اإلقراض الؿصريف الربقي بجؿقع تطبقؼاتفا يف العصر
الحديث تعتبر مـ قبقؾ التربح مـ إساس الدائـلٕ ،هنا تؼقم طؾك مبدأ (الزيادة
الؿشروصة طؾك أصؾ الؼرض أو الديـ كظقر الزمـ) ،ومـفا مـتجات البـقك
التؼؾقدية (الربقية) التالقة 9الؼروض الؿصرفقة ،وودائع آستثؿار ،والسـدات،
وخصؿ إوراق التجارية ،ومـفا أدوات الضؿان غقر الؿغطاة (إرصدة
الؿؽشقفة)؛ مثؾ 9خطاب الضؿان وآطتؿاد الؿستـدي والسحب طؾك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قديؿا وحدي ًثا مبدأ طدم جقاز تلجقؾ البدلقـ ،وهذا إصالق غقر دققؼ،
( )1يطؾؼ بعض الػؼفاء
ً
والصحقح أن تلجقؾ البدلقـ إذا وقع طؾك أساس مالل فؼد جاز ،وأما إذا وقع طؾك أساس دائـل –
ولقس مالل – فنكف يحظر وٓ يجقز شر ًطا ،واكظر مػصال يف الؼاطدة التالقة ،واكظر تػصقؾ ذلؽ يف
جقز َت ِ
لج ُقؾ ال َبدَ َل ْق ِـ طؾك َأ َس ٍ
اس َمالِل؛ ٓ َدائِـِ ّل) يف الؿبحث
الؼاطدة الػؼفقة التاسعة بعـقان ( َي ُ
الثالث مـ هذا الؽتاب بعـقان (الؼقاطد الػؼفقة الؿـظؿة ٕحؽام الربا)-
( )2البؼرة -8=; 9
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الؿؽشقف؛ والؿسؿك يف بعض إطراف (حساب جاري مديـ) ،وكذلؽ
البطاقات آئتؿاكقة (اإلقراضقة) ،ففذه العؿؾقات الؿصرفقة جؿقعفا تؼقم طؾك مبدأ
الرتبح مـ إساس الدائـل فؼط ،والذي تـتػل فقف وساصة السؾع والخدمات-
ً
مؿثال
 ,3طؿؾقات التؿقيؾ اإلسالمل الؼائؿة طؾك أساس مالل حؼقؼل؛
بحركة سؾعة أو خدمة أو طؿؾ ففل معامالت صحقحة شر ًطا ٓطتؿادها طؾك
إساس الؿالل الحؼقؼل ،حقث يتقلد الربح مـ إحداث حركة حؼقؼقة لؾسؾع
والخدمات يف آقتصاد ،وهذا هق إصؾ يف طؿؾقات التؿقيؾ اإلسالمل يف البـقك
وممسسات التؿقيؾ اإلسالمل أهنا صحقحة شر ًطا وكافعة لالقتصاد ،ويستثـك مـ
ذلؽ بعض الصقغ التؿقيؾقة التل خرجت يف تطبقؼفا طـ إساس العقـل الحؼقؼل
إلك إساس الدائـل الؿحض-
 ,4جؿقع طؿؾقات التقرق تدور أحؽامفا طؾك هذه الؼاطدة ،فالتقرق  ,بجؿقع
قديؿا وحدي ًثا  ٓ ,يخؾق إما أن يؽقن مالقا ،أي أكف يعتؿد طؾك إحداث
صقره وتطبقؼاتف ً
مبادٓت حؼقؼقة تؼع طؾك أطقان تبعث الحركة الحؼقؼقة لألمقال يف آقتصاد ،ففذ
التقرق الحؼقؼل حؽؿف الجقاز شر ًطا ٓطتؿاده طؾك قصد إساس العقـل الحؼقؼل،
قديؿا التقرق الػؼفل الذي يعتؿد طؾك بقعقـ متعاقبقـ
ولذلؽ أجاز جؿفقر مـ الػؼفاء ً
ممجؾ ومعجؾ بقـ ثالثة أصراف ،لؽـ إذا غؾبت الصقرية والتحايؾ طؾك التقرق
الػؼفل الؼديؿ حتك صار مؼصقده إصؾل دائـقا  ,بقـؿا يؽقن إساس الؿالل تاب ًعا فقف
قديؿا إلك حظره واطتباره أخقة الربا وشبفتف،
 ,فؼد اتجفت صائػة أخرى مـ الػؼفاء ً
وكال الؿذهبقـ صحقح باطتبار معـاه يف واقعف ،وصب ًؼا لؿا أصؾـاه يف الؼاطدة-
ومثؾ ذلؽ يؼال يف التقرق الؿصريف الرباطل (الؿحؾل) ،حقث تدور هذه
الؿعامؾة الؿعاصرة طؾك إحداث الرواج والتداول العقـل الحؼقؼل ما بقـ أربعة أصراف
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(الؿصـع والقسقط الؿصريف والشخص الؿتقرق ثؿ الؿستػقد إخقر مـ خصؿ
التقرق) ،ففذه الؿعامؾة صحقحة وجائزة شر ًطا صب ًؼا لؾؼاطدة ،لؽـ إذا تؾبس التقرق
الؿحؾل بخصائص تعاقدية تحقلف إلك معاوضات صقرية دائـقة فنن التقرق الؿحؾل
مباحا ،والسبب أكف صار دائـقا ولقس مالقا-
حقـئذ يؽقن
محظقرا ولقس ً
ً
وأما التقرق الؿصريف الرباطل (الدولل) ،حقث تجري طؿؾقات التقرق فقف طؾك
(حؼقق مـػصؾة) يف بقرصاهتا الدولقة ،حقث يجري تداول (الحؼقق الؿـػصؾة) طـ
العؿالت أو الؿعادن أو البضائع أو زيت الـخقؾ وكحقها ،فنن الحؽؿ الشرطل لؾتقرق
طرب البقرصات الدولقة هق الحظر وطدم الجقاز شر ًطا ،والسبب أن التقرق الدولل
يعتؿد اطتؿا ًدا كؾقا طؾك تداول (الحؼقق الؿـػصؾة) ،وهل لقست مـ إمقال الثالثة
الؿعتربة يف الشريعة اإلسالمقةٕ ،هنا ٓ تؼقم طؾك تقلقد الربح مـ إحداث حركة حؼقؼقة
لؾسؾع والخدمات يف آقتصاد ،وإكؿا تمدي إلك ضرر محؼؼ يتؿثؾ يف زيادة كؿقة الـؼقد
يف آقتصاد دون أن يؼابؾفا زيادة يف الحركة الحؼقؼقة مـ إكتاج أو تجارة أو طؿؾ ،وهذه
الؿعاوضات طؾك الحؼقق الؿـػصؾة يدخؾفا محاذير شرطقة كثقرة ،مـفا الربا وأكؾ
الؿال بالباصؾ والؿقسر والغرر وبقع ما لقس طـدك وغقر ذلؽ-
وإن إثر الؿؼاصدي (آقتصادي) لؿا يتؿ تداولف يف البقرصات الدولقة
يسفؿ بالضرورة يف زيادة التضخؿ وتراجع اإلكتاج العقـل الحؼقؼل ،مؿا يؼؾص
أكشطة العؿؾ واإلكتاج طؾك مستقى آقتصاد الؽؾل (الؿحؾل  .الدولل) ،فصار
ً
داخال تب ًعا لؾؼاطدة الؼرآكقة ﴿ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ﴾ ،مؿا
التقرق الدولل
يصدق صحة التلصقؾ الذي اطتؿدكاه يف هذه الؼاطدة الػؼفقة ( َم َح ُّؾ الت ََّر ُّب ِح يف
الؿعاو ِ
ضات؛ إما مالِ ٌّل ف ُقباح ،أو َدائِـِ ٌّل ف ُق ْح َظر)-
َ
والخالصة :إن أية طؿؾقات تؿقيؾ أو استثؿار يف العصر الحديث ٓ تمثر
مباشر ا طؾك حركة السؾع والخدمات يف آقتصاد الؿحؾل أو
تلثقرا حؼقؼقا
ً
ً
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الدولل ففل طؿؾقة مالقة فاسدة وغقر جائزة شر ًطا ،وإن وصػت بلهنا إسالمقة،
والسبب أن أساس الؿعامؾة طاد يف القاقع إلك إساس الدائـل ولقس إساس
العقـل ،ودلقؾ ذلؽ أن مآٓهتا ضارة وكػعفا قاصر جزئل ،والعربة بالحؼائؼ
والؿعاين ٓ بإلػاظ والؿباين-
وٕجؾ ذلؽ فؼد صدرت الؿجامع الػؼفقة الدولقة الؿعاصرة بؼرارات
صريحة تديـ التقرق الؿصريف (الؿـظؿ) بؾ وأفتت بحظره وتحريؿف مـ الـاحقة
معاصر ا مـ ضروب الربا الؿحرم يف
الشرطقة ،وذلؽ بسبب أكف صار ضر ًبا
ً
الشريعة اإلسالمقة ،وٕن إثؿف صار أكرب مـ كػعف وأن مػاسده أكرب مـ مصالحف،
وهذا ما تقصؾت إلقف الؿجامع الػؼفقة الدولقة الؿعاصرة بعد الت ََّلكِّل يف البحث
وال َّت َؼ ِّصل يف الـظر(-)1
قديؿا وحدي ًثا  ,إكؿا تخضع لفذه الؼاطدة
 ,5طؿؾقات بقع الحؼقق الؿالقة ً ,
وٓ تخرج طـفا ،ذلؽ أن الحؼ يـؼسؿ إلك قسؿقـ( 9متصؾ ومـػصؾ) ،أما (الحؼ
ً
مؿثال بسؾعة
الؿتصؾ) فقجقز بقعف؛ بسبب كقكف تاب ًعا يعتؿد طؾك إساس العقـل
أو خدمة ،بقـؿا (الحؼ الؿـػصؾ) ٓ يجقز بقعف؛ بسبب أكف تجرد واكػصؾ مستؼال
بذاتف ،حتك يصقر حؼا مستؼبؾقا يدخؾف الزمـ فقحقلف إلك ديـ واستحؼاق يف الذمة،
وهؽذا كؾ ما قام طؾك إساس الدائـل إذا وقع طؾقف التبايع فنكف غقر جائز شر ًطا،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1صدر يف حظر التقرق الؿصريف الؿـظؿ قراران دولقان9
الؼرار إول 9الصادر طـ مجؾس الؿجؿع الػؼفل اإلسالمل لرابطة العالؿ اإلسالمل يف دورتف
السابعة طشرة الؿـعؼدة بؿؽة الؿؽرمة ،يف الؿدة مـ ? 7:8:.70.89,7ها الذي يقافؼف ,79
=8009.78.7م-
الؼرار الثاين 9الصادر طـ مجؾس مجؿع الػؼف اإلسالمل الدولل الؿـبثؼ طـ مـظؿة الؿمتؿر
اإلسالمل الؿـعؼد يف دورتف التاسعة طشرة يف إمارة الشارقة (دولة اإلمارات العربقة الؿتحدة) مـ 7
إلك ; جؿادى إولك 7:90ها ،الؿقافؼ < 90 – 8كقسان (إبريؾ) ?800م-
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ودلقؾ الصػة الدائـقة خؾق الؿعامؾة يف ذاهتا طـ إحداث أثر حؼقؼل طؾك حركة
السؾع والخدمات وإطؿال يف آقتصاد-
فؿـ أمثؾة (الحؼقق الؿتصؾة) :حؼقق آرتػاق يف الػؼف اإلسالمل؛ مادامت
متصؾة بلصؾفا العؼاري وطقـفا الؿادية ،ومـ أمثؾتفا 9الحؼقق الؿعـقية يف العصر
الحديث ،كحؼ التللقػ وآبتؽار وآخرتاع ،وكذلؽ حؼقق الرخصة والعالمة وآسؿ
التجاري وكحقها ،فجؿقع تؾؽ الحؼقق يجب أن تؽقن متصؾة بلوطقتفا العقـقة وققالبفا
الؿادية مـ أجؾ أن تؽتسب الؿالقة والحؿاية الؼاكقكقة ،وإٓ فنن الحؼقق الؿعـقية
الؿجردة طـ وطاء مادي تتشخص فقف ٓ طربة هبا وٓ تؽتسب صػة الؿالقة ،فنذا تؿ
إفراغفا يف قالب مادي يشخصفا ويـػل طـفا الغرر والجفالة فؼد جاز بقعفا حقـئذ-
 ,6جؿقع مـتجات إسقاق الؿالقة والبقرصات الدولقة الؿعاصرة ،والتل تعتؿد
طؾك آلقة (الؿتاجرة بالحؼقق الؿالقة الؿـػصؾة أو الؿشتؼة طـ أصقلفا العقـقة)،
فإدوات الؿالقة الؿعاصرة كؾفا تؼقم طؾك أساس الحؼقق الدائـقة الؿجردة ،حقث ٓ
يتداول الـاس يف البقرصات أي سؾع أو خدمات حؼقؼقة ،بؾ هذا مرفقض يف واقع
البقرصات وققاكقـفا كافةٕ ،ن البقرصات إكؿا ُو ِجدَ ت مـ أجؾ تقضقػ السققلة يف
آجال قصقرة بقاسطة آلقة الؿتاجرة بالؼقؿة السقققة لؾحؼقق الؿـػصؾة ٓ غقر ،ولذلؽ
فنهنا تؽقن طؿؾقات محظقرة شر ًطا ٕهنا إكؿا تؼقم طؾك إساس الدائـل (الحؼققل)
وٓ تؼقم طؾك إساس الؿالل (الحؼقؼل)-
 ,7جؿقع الصؽقك اإلسالمقة الؿعاصرة ،والتل تعتؿد طؾك فؽرة اشتؼاق
الحؼقق الؿالقة ،حقث يؽقن الؿحؾ الؼابؾ لؾتداول والؿتاجرة هق (الحؼ
الؿـػصؾ) طـ مقجقدات الشركة القسقطة ( ،)SPVوبذلؽ تصبح طؿؾقات
التداول لؾصؽقك ٓ تعدو فؾسػة (الؿشتؼات الؿالقة) أو(الحؼقق الؿـػصؾة) يف
سققفا الؿستؼؾ (البقرصة) ،ومعؾقم أن الؿتعامؾقـ يف البقرصات ٓ يتداولقن
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الؿقجقدات الحؼقؼقة لؾصؽقك ،وإكؿا محؾ التداول والرتبح يف الصؽقك هق
ذوات الحؼقق الؿـػصؾة ،وحؼقؼتفا ديقن والتزامات يتؿ تداولفا يف سققفا بالؼقؿة
السقققة ،وذلؽ هبدف الرتبح مـ شرائفا ثؿ بقعفا-
لؽـ إذا افرتضـا ققام أحد إصدارات الصؽقك اإلسالمقة طؾك أساس طقـل
حؼقؼل ،إما بالؿطابؼة أو بإغؾبقة الؼقؿقة الحؼقؼقة فنن تداول تؾؽ الصؽقك يؽقن
حقـئذ بؿـزلة تداول الحصص الحؼقؼقة لؾشركات ،وهذا كؾف جائز شر ًطا ،وسبب
الجقاز هـا أن محؾ العؼد هق (الحؼ الؿتصؾ) الؿعقـ والؿؼقم بؼقؿة مـافع أصقلف
الحؼقؼقة ،وهق كقع معترب مـ إمقال الثالثة يف الشريعة اإلسالمقة-
والخالصة :إن صؽقك آستثؿار الؿعاصرة كقطان ،أولفؿا( 9صؽقك دائـقة)،
وهل غالبقة الصؽقك الؿتداولة يف العصر الحديث ،وهل تعتؿد طؾك خاصقة (تبايع
الحؼقق الؿـػصؾة) ،ففذه الصؽقك الدائـقة حؽؿفا يف الشرع الحظر والؿـع ،وثاكقفؿا9
(صؽقك مالقة) ،وهل قؾقؾة أو كادرة القجقد يف العصر الحديث ،وهل تعتؿد طؾك
خاصقة (تبايع الحؼقق الؿتصؾة) ولقست الؿـػصؾة ،فقجقز شر ًطا تبايع هذه الصؽقك
الؿالقة أسقة بتداول حصص الشركات ،وشرط البقع حقـئذ الؿعؾقمقة واكتػاء الغرر
والجفالة ،وذلؽ ٓ يتحؼؼ إٓ بشرط التؼقيؿ والتـضقض ،وطؾك هذا تدور جؿقع
قديؿا وحدي ًثا-
أحؽام الصؽقك والشركات يف الػؼف اإلسالمل ً
 ,8جؿقع مـتجات التلمقـ التجاري (التؼؾقدي) ،والتل تعتؿد طؾك مبدأ
ً
استؼالٓ ،ففذه الؿعامؾة
الرتبح مـ بقع الضؿان الؿجرد والؿعاوضة طؾك إمان
يـتػل فقفا إساس الؿالل الحؼقؼل ،وتؼقم طؾك إساس الدائـل الؿجرد ،حقث
الرتبح فقفا يؽقن مـ الخطر الؿحتؿؾ يف الزمـ الؿستؼبؾل-
قديؿا وحدي ًثا ،ويؼصد بؼؾب الديـ
ب َّ
 ,9جؿقع طؿؾقات وصقر ( َق ْؾ ُ
الدْيـ) ً
كؼؾ آلتزام مـ محؾ معقـ إلك محؾ التزام آخر ،فؼؾب الديـ ٓ يخؾق إما أن
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يؽقن بديـ مثؾف أو بعقـ مـ غقر جـسف ،وهذه الؿسللة ٓ تخرج طـ التلصقؾ
القارد يف هذه الؼاطدة الؽؾقة الؿعاصرة ،والضابط الشرطل إلباحة أو حظر جؿقع
صقر وطؿؾقات قؾب الديـ بالديـ هق (قصد الرتبح) ،فؽؾ طؿؾقة قؾب لؾديـ –
بديـ أو طقـ  ,يصحبفا قصد الرتبح مطؾ ًؼا فذاك صريح الربا ،لؽـ إذا خؾت
معامؾة قؾب الديـ مـ الربح فؼد رجعت إلك أصؾ الؿعاوضة الجائزة شر ًطا يف مثؾ
الؼرض الحسـ ،حقث تؼع الؿبادٓت برد الؿثؾ أو البدل مـ غقر تربح طؾك أصؾ
الديـ ،وهذا جائز شر ًطا لخؾقه طـ الربا-
 ,11جؿقع صقر وتطبقؼات (ت َْل ِج ُ
قؾ ال َبدَ لقـ) ٓ تخرج طـ هذه الؼاطدة
الػؼفقة ،وهذا ما سـػصؾف ٓح ًؼا يف قاطدة مستؼؾة ضؿـ هذا الؿبحث(-)1
@قاطدة( 9محؾ الرتبُّح يف الؿعاوضات) إما مالل فقباح أو دائـل فقحظر

||

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جقز َت ِ
لج ُقؾ ال َبدَ َل ْق ِـ طؾك َأ َس ٍ
اس َمالِل؛ ٓ َدائِـِ ّل)-
( )1وهل الؼاطدة الػؼفقة التاسعة بعـقان ( َي ُ
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اٌماػذة اٌغابؼت
احلَكُّ إِرا دَخٍََُٗ اٌضََُِّٓ صٍََّشَُٖ دٌَِٕا،
وواْ اٌخَّشَبُّخُ ػٍٍََِِٗ سِبا
أوٓ :ما معـك الؼاطدة؟
ً
الزَّم ُـ َص َّق َر ُه َد ْيـا ،وكان الت ََّرب ُح
تؼرر هذه الؼاطدة الـػقسة أن ( َ
الح ّؼ إِذا َد َخ َؾ ُف َ

َط َؾ ْق ِف ِربا) ،ومعـاها :أن الحؼ تابع ٕصؾف العقـل وأساسف الؿادي ،فنذا اكػصؾ
ً
حائال بقـ الحؼ واستحؼاق مقضقطف يف
الحؼ طـ أصؾف العقـل حتك صار الزمـ
ً
مـػصال بػعؾ
الؿستؼبؾ ،فؾقس ذلؽ إٓ الدَّ ْيـ حؼقؼ ًة ومعـك ،فنذا تشخص الحؼ
الزمـ طـ أصؾف الؿادي فنن قصد الرتبح مـف بق ًعا وشراء ُي َعدُّ مـ تطبقؼات الربا يف
الشريعة اإلسالمقة ،جاء يف مجؾة إحؽام العدلقة تعريػ «الدَّ ْيـ» بلكف( 9الدَّ ْي ُـ 9ما
َي ْث ُب ُت يف ِّ
الذ َّمة؛ كؿؼدار مـ الدرهؿ يف ذمة رجؾ ،ومؼدار مـفا لقس بحاضر،
والؿؼدار الؿعقـ مـ الدراهؿ ،أو مـ صربة الحـطة الحاضرتقـ؛ قبؾ آفراز،
()1
كػسفا أكف( 9يشرتط أن يؽقن
فؽؾفا مـ قبقؾ الديـ)  ،كؿا قررت الؿجؾة ُ
الؿؼسقم طقـًا ،فؾذلؽ ٓ يصح تؼسقؿ الديـ الؿشرتك قبؾ الؼبض)(-)2
ثاك ًقا :ما دلقؾ الؼاطدة؟

والدلقؾ الشرطل الذي ُيثبِت صحة هذه الؼاطدة 9آي ُة الدَّ ْيـ ،وفقفا ققل اهلل
تعالك﴿ 9ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ﴾(،)3
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1مجؾة إحؽام العدلقة ،الؿادة (>;-)7
( )2الؿصدر السابؼ ،الؿادة (-)7789
( )3البؼرة -8>8 9
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فالحؼقق الـاتجة طـ معامؾة بثؿـ أو بؿثؿـ إذا دخؾفا الزمـ فنهنا تتحقل إلك
ديقن ،والديقن لفا أحؽا ٌم َف َّص َؾتفا أية الؽريؿة ،ومـ البالغة الؼرآكقة يف آية الدَّ ْيـ
أهنا أصؾؼت ذكر أسباب الؿدايـات يف ققلف تعالك﴿ 9ﭔ ﭕ ﭖ﴾ ل َق ُع َّؿ ديقن

إثؿان وديقن الؿثؿـات ،ثؿ طادت لتصػ ماهقة الدَ ْيـ وحؼق َؼتَف صراحة بلكف
(حؼ)؛ كؿا يف ققلف تعالك﴿ 9ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ﴾ ،ثؿ كررت مصطؾح
(الحؼ) مرة أخرى يف ققلف﴿ 9ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ﴾ ،فالتعبقر بؾػظة (الحؼ)
مرتقـ ُم َع َّر ًفا يف آية الديـ كػسفا دلقؾ طؾك أن الحؼ الؿؼصقد هـا هق ذات الدَّ ْيـ،
وذلؽ بسبب دخقل الزمـ طؾقف وتراخقف فقف-
ومـ أطظؿ شقاهد هذه الؼاطدة وأدلتفا (خبر بقع الصؽاك)( )1يف طصر
الصحابة  ،حقث أضافت هذه القاقعة الؿالقة لؾصحابة خربة فؼفقة جديدة
الز َمـ ،ثؿ
طايـقها يف واقعفؿ ،فؼد أبصروا كقػ ُيـت ََز ُع (الحؼ) مـ َأصؾف فقدخؾف َّ
ً
استؼالٓ طـ أصؾف العقـل ،فالحؼ فرع
يصقر هذا الحؼ الـاقص محال لؾؿتاجرة بف
طـ الؿثؿـ؛ فنذا اكػصؾ الحؼ طـ محؾف ودخؾف الزمـ فؼد استحال ديـًا أو التزا ًما
يف الذمة ،ويرتتب طؾك ذلؽ أن جؿقع طؿؾقات الرتبح مـ حآت الديـ وآلتزام
يف الذمة يعترب محر ًما يف شريعة اإلسالم ،ولذلؽ أكؽر كبار طؾؿاء الصحابة هذه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِ
( )1وفقفا أن ص ُؽقكًا َخرج ْت لِؾـ ِ ِ
الص ُؽقك َق ْبؾ َأ ْن
َّاس فل َز َمـ َم ْر َوان بِ َط َعا ٍم َف َت َبا َي َع الـَّاس ت ْؾ َؽ ُّ
َ َ
ُ
الصؽااك» ،ويف لػظ « 9أحؾؾت الربا يا مروان» ،صحقح
َي ْست َْق ُف َ
قها ،فؼال لف أبق هريرة« 9أحؾؾت بقع ِّ
مسؾؿ ،كتاب البققع ( ، )88باب (>) (بطالن بقع الؿبقع قبؾ الؼبض) ،كؿا روى مالؽ يف الؿقصل9
أن صؽق ًكا خرجت لؾـاس يف زمان مروان بـ الحؽؿ مـ صعام الجار ،فتبايع الـاس تؾؽ الصؽقك
بقـفؿ؛ قبؾ أن يستقفقها ،فدخؾ زيد بـ ثابت ورجؾ مـ أصحاب الـبل ﷺ طؾك مروان بـ
الحؽؿ؛ فؼآ« 9أتحؾ بقع الربا يا مروان» ،فؼال 9أطقذ باهلل وما ذلؽ ،فؼآ 9هذه الصؽقك تبايعفا
الحرس َي َت َت َّبعقهنا؛ يـزطقهنا مـ أيدي
الـاس؛ ثؿ باطقها قبؾ أن يستقفقها ،فبعث مروان بـ الحؽؿ
َ
الـاس يردوهنا إلك أهؾفا ،الؿقصل ( ،)<:7.8باب العقـة وما يشبففا-
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الؿعامؾة الؿالقة باإلجؿاع ،بؾ وصػقها صراحة بلهنا (الربا) ،وهذا دال طؾك طؿقؼ
فؼففؿ بؿؼتضقات هذه الؼاطدة الػؼفقة الجؾقؾة ،وهبذا كدرك أن الزمـ إذا دخؾ
طؾك الحؼ فنكف ُي َصقِّ ُر ُه ديـًا يف الذمة ،سقاء أكان هذا الحؼ كاشئً ا طـ ثؿـ كؿا
الؼروض الـؼدية مثال ،أو طـ مثؿـ كالسؾؿ وآستصـاع وكؾ مقصقف يف
باع بإجؾ-
الذمة ُي ُ
والتلصقؾ الؿؼاصدي لؿذهب الصحابة الؽرام أن الزمـ وطاء إطؿال
وضرف الؿـافع ،وأكف القسقؾة التل تجري مـ خاللفا التجارات وتـػذ مـ خاللفا
الصـائع وإطؿال وتبذل الخدمات ،فؿـ قصد الرتبح مـ الحؼ الؿـػصؾ بؼقة
الزمـ طؾك أساس ثؿـ أو مثؿـ مـ طقـ أو طؿؾ فنكؿا يرتبح مؿا ٓ يعرتف الشرع
لف بالؿالقةٕ ،كف وإن حؼؼ مـافع جزئقة قاصرة ٕصرافف إٓ أن إثؿف العام وضرره
الؽؾل أطظؿ مـ مـافعف الجزئقة ،حقث يجري الرتبح الجزئل دون كػع فقف حؼقؼل
لالقتصاد ،فال تجارة وٓ إكتاج وٓ طؿؾ ،وٓ رواج لؾسؾع والخدمات-
حسـ
كؿا أدرك الصحابة الؽرام ً
أيضا أن الزمـ باطتباره ضر ًفا ووطاء إكؿا َي ُ
ػر ُغ فقف مـ كػع أو
أو َيؼبُح بؿا يـط قي طؾقف مـ العؿؾ حسـًا أو ً
قبحا ،وبؿا ُي َ
ضر ،فالزمـ طـد الصحابة الؽرام ضرف ووسقؾة ٓ يستحؼ الؿدح أو الذم لذاتف
يف كظر الشارع ،وإكؿا الزمـ وطاء لؿا يحتقيف مـ خقر أو شر ومـ كػع أو ضر
ومـ صالح أو فساد ،ولذلؽ فنن إحؽام التؽؾقػقة يف الشرع ٓ تتعؾؼ بؿحؾ
الزمـ ذاتف ما لؿ يؽـ وسقؾة إلك مؼصقد مشروع أو مؿـقع ،ومـ ذلؽ أكف ٓ يحؾ
ً
استؼالٓ ،لؽـف إذا كان تاب ًعا ٕساس طقـل
أن يؽقن الزمـ محال مؼصق ًدا لؾرتبح
حؼقؼل جاز الرتبح مـف ،والسبب أن الزمـ  ,كحروف الجر  ,يعؿؾ يف غقره وٓ
ً
استؼالٓ-
يعؿؾ بذاتف
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ثال ًثا :ما أمثؾة الؼاطدة؟
إن جؿقع أمثؾة وتطبقؼات الؿدايـات قدي ًؿ ا وحديثًا يف مختؾػ وقائع
الـاس يصدق طؾقفا مػفقم هذه الؼاطدة ،سقاء يف تطبقؼاهتا الربحقة أو يف
تطبقؼاهتا غقر الربحقة ،ومـفا 9طؼقد الؼرض الحسـ ،وطؼقد اإلقراض الربقي
بزيادة مشروصة ،وطؼقد بققع التؼسقط والسؾؿ وآستصـاع وكحقها مؿا
رئقس ا يف هـدستفا الؿالقة ،فال إشؽال يف الشرع مـ مبدأ
طـصر ا
يدخؾ الزمـ
ً
ً
دخقل الزمـ طؾك الحؼ حتك يصقر ديـًا يف الذمة ،وإكؿا الؿحرم يف الشرع هق
مبدأ الرتبح مـ هذا الديـ-
@قاطدة( 9الحؼ إذا دخؾف الزمـ صقَّره ديـًا ،وكان الرتبح طؾقف ربا)

||
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اٌماػذة اٌثإِت
اٌذٌَُِّٓ دٌَِٕاْ :دٌَُِٓ ثٍََّٓ ودٌَُِٓ ُِثَّْٓ
أوٓ :ما معـك الؼاطدة؟
ً
تشقر هذه الؼاطدة التلصقؾقة إلك أن الدُّ ُيقن َت َب ٌع ٕصقلفا التل تـشل طـفا،

وأهنا تـؼسؿ يف فؼف هـدسة الربا إلك قسؿقـ هؿاَ ( 9د ْي ُـ َث َؿ ٍـ و َد ْي ُـ ُم ْث َؿـ) ،ففذه
الؼاطدة الػرطقة تػقدكا أن الدُّ يقن طؾك َض ْر َبقـ؛ أولفؿا :ديقن تـشل طـ طؼقد
وتصرفات محؾفا (إثؿان) ،والثاين :ديقن تـشل طـ طؼقد وتصرفات محؾفا
(الؿثؿـات) ،ويف كؾتا الحالتقـ إذا دخؾ الزمـ طؾك الحؼ  ,ويؼابؾف آلتزام  ,فؼد
تحقل إلك ديـ يف الذمة ،سقاء كان مصدر الديـ (ال َّث َؿـ) أو كان مصدره
الؿثؿـ)(-)1
( َ
ثاك ًقا :ما أمثؾة الؼاطدة؟
وإمثؾة طؾك هذه الؼاطدة الػرطقة كثقرة ،فؿثال ديـ (الثَّ َؿـ) كجده يف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأثؿ ـة ،ويف لسان العرب (( 9):9.9الثَّؿ ـ  9ما َت س ت ِ
ِ
َح ُّؼ بِ ِف
( )1الثَّ َؿ ُـ يف الؾغة 9مػرد أثؿان وأثا ُؿ ـ
َ ُ
ْ
َّ
الش ْل َء  ،والثؿـ 9ثؿـ البقع ،وثؿـ كؾ شلء 9ققؿتف ،وشلء ثؿقـ 9أي مرتػع الثؿـ) ،وأما
الا ُؿ ثؿـ ففق 9ما يؼابؾ الثؿـ يف الؿعاوضة ،واطؾؿ أن (الؿثؿـ) اسؿ مػعقل لػعؾ ثالثل ٓزم
ِ
ب إلك الػعؾ الؿتعدي بالفؿز
يتعدى بالفؿز والتضعقػ طؾك وجفقـ يف الؾػظ ،فنذا كُس َ
( َأ ْث َؿ َـ ) ضبطـاه بضؿ فسؽقن فػتح هؽذا ( ُمثْ َؿ ـ) ،وأما إذا ك ُِس ب إلك الػعؾ الؿتعدي
بالتضعقػ ( َث َّؿ َـ ) فحؼف أن يضبط بضؿ فػتح فشدة مػتقحة طؾك الؿقؿ هؽذا ( ُم ثَ َّؿ ـ)،
وكالهؿا يصح استعؿالف يف الدٓلة طؾك ذات الؿعـك ،وهق 9ما يؼابؾ الثؿـ يف الؿعاوضات،
وإصؾ أن (الثؿـ) يف الؾغة يعرف بدخقل الباء طؾقف؛ إذا كاكت الؿعاوضة بقـ كؼد مؼابؾ طقـ
أو مـػعة ،فتؼقل 9اشرتيت الدار بللػ درهؿ ،لؽـ إذا كاكت مؼايضة ا أي ٓ كؼد فقفا ا جاز أن
يؽقن كؾ مـفؿا ثؿـا وأخر مثؿـا بال ققد-
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الحؼ آلتزامل الـاشئ طـ إقراض شخص كؼق ًدا ٔخر ،فنن هذه الؿعامؾة يـشل
طـفا ديـ يف ذمة الؿؼرتض لصالح الؿؼرض ،وأصؾ الديـ ومصدره قرض
كؼدي (ثؿـ) ،وأما مثال ديـ (الؿثؿـ) فـجده يف الحؼ آلتزامل الـاشئ طـ
أيضا يـشل طـفا
إقراض شخص سقارتف أو متاطف لشخص آخر ،ففذه الؿعامؾة ً
ديـ يف ذمة الؿؼرتض لصالح الؿؼرض ،وإن كان أصؾ الديـ هـا كشل طـ قرض
ت
طقـ (مثؿـ) مؿثؾة يف السقارة ،جاء يف مجؾة إحؽام العدلقة (الدَّ ْي ُـ 9ما َيثْبُ ُ
يف ِّ
الذ َّمة؛ كؿؼدار مـ الدرهؿ يف ذمة رجؾ ،ومؼدار مـفا لقس بحاضر ،والؿؼدار
الؿعقـ مـ الدراهؿ ،أو مـ صربة الحـطة الحاضرتقـ؛ قبؾ آفراز ،فؽؾفا مـ
قبقؾ الديـ)( ،)1ومثؾ ذلؽ 9البائع يف السؾؿ؛ والسؾؿ ( تعجقؾ الثؿـ وتلخقر
ً
معجال طـد بداية العؼد ،بقـؿا
الؿثؿـ) ،فنن الؿشرتي يدفع كامؾ ثؿـ السؾؿ
يؽقن البائع مديـًا بالعقـ الؿشرتاة؛ والتل تستحؼ بعد أجؾ متػؼ طؾقف ،ففـا
كشلت طالقة َد ْي ٍـ ،ولؽـف ديـ طؾك أساس (مثؿـ) ،ومثؾف طؼقد آستصـاع
والؿؼاوٓت طـد تعجقؾ إثؿان فقفا وتلجقؾ الؿثؿـات-
ولؼد أفرد الؼرآن الؽريؿ آية مستؼؾة لبقان ضقابط الدَّ ْيـ اشتفرت باسؿ
(آية الدَّ ْيـ) ،وهل أصقل آية يف كتاب اهلل تعالك ،وفقفا يؼقل اهلل تعالك﴿ 9ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ﴾( ،)2فتلمؾ كقػ أصؾؼت
أية (تدايـتؿ بديـ)؛ ولؿ تحدد (ديـ ثؿـ) أو (ديـ مثؿـ)؛ مؿا يدل طؾك أن
لػظ أية يشؿؾفؿا م ًعا ،فؽؾ ديـ يؿثؾ حؼا ثابتً ا التزم بف صرف لصالح صرف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1مجؾة إحؽام العدلقة ،الؿادة (>;-)7
( )2البؼرة -8>8 9
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آخر ففق يدخؾ تحت طؿقم لػظة (الدَّ ْيـ) ،ويمكد ذلؽ أن أية كػسفا قد
كصت طؾك مصطؾح (الحؼ) مرتقـ؛ ويف ذلؽ إشارة إلك أن الحؼ هق روح
الديـ وجقهره-
ثال ًثا :ما فائدة الؼاطدة؟
الد ْي ُـ َد ْيـانَ :د ْي ُـ َث َؿ ٍـ
فنن ققؾ :ما فائدة التـصقص طؾك الؼاطدة الػرطقة ( َّ
و َد ْي ُـ ُم ْث َؿـ)؟
فالجقاب :إن لؾؼاطدة فائدتقـ طظقؿتقـ؛ أوٓهؿا يف التصقر ،والثاكقة يف
الحؽؿ الشرطل ،وبقان ذلؽ كآيت9
الػائدة إولك :مـ حقث التصقر لؿاهقة الدَّ ْي ـ يف القاقع؛ فنن هذه
الؼاطدة تقسع مدارك الباحث يف فؼف إمقال بشلن ماهقة الديـ ومصادر
كشلتف ،وأن الديقن كاستحؼاقات آجؾة؛ كؿا أهنا تـشل طـ كؼقد وأثؿان؛ وهق
أيض ا طـ أطقان ومـافع
الؿشفقر الؿتبادر إلك الذهـ؛ إٓ أن الديـ قد يـشل ً
ومثؿـات يف تطبقؼات كثقرة يف القاقع الؿالل قدي ًؿ ا وحديثًا ،ففذا التػصقؾ مـ
شلكف أن يعؿؼ فؼف (الديقن) وتصقرها يف ذهـ الػؼقف والباحث الؿعاصر يف
فؼف إمقال-
الػائدة الثاكقة :مـ حقث الحؽؿ الشرطل؛ فؿا دمـا قد وصػـا الحؼقق
الؿـػصؾة الـاتجة طـ إثؿان أو الحؼقق الؿـػصؾة الـاتجة طـ الؿثؿـات بلهنا
(ديقن) ،ففذا يستؾزم أن تجري طؾقفا الؼاطدة الػؼفقة الؽؾقة (الت ََّربح ِم َـ الدَّ ْي ـ
ِربَا) ،ومعـاها 9أن (الدَّ ْيـ) إذا كان محال لؾرتبح والؿتاجرة؛ وصار سؾعة يتؿ
تقلقد الربح مـف لذاتف ،فنن ذلؽ هق الربا الؿحرم يف الشريعة اإلسالمقة،
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ويستقي يف ذلؽ أن يؽقن الديـ كاشئً ا طـ أصؾ الثؿـ أو طـ أصؾ الؿثؿـ مـ
طقـ أو مـػعة أو حؼ متصؾ-
@قاطدة( 9الديـ ديـان  9ديـ ثؿـ وديـ مثؿَّـ)

||
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اٌماػذة اٌخاعؼت
ٌَجىصُ حَأجًٍُِ اٌبَذٌٍََِِٓ
ػٍى أَعَاطٍ َِاًٌٍِّ ال دَائًِِّٕ
أوٓ :ما معـك الؼاطدة؟
ً
إن كظرية (طدم جقاز تلجقؾ البدلقـ) اجتفاد فؼفل كظري شاع استعؿالف بقـ
قديؿا وحدي ًثا ،ففل كظرية فؼفقة تعرب طـ مبدأ احرتازي وتدبقر
بعض الػؼفاء
ً
احتقاصل صـعف بعض الػؼفاء اجتفا ًدا مـفؿ  ،وقد كان هدففؿ َص ْق َن معامالت
الؿسؾؿقـ طـ القققع يف الربا؛ ووقايتفا طـ مبدأ الرتبح مـ الزمـ الؿجرد ،فلصؾؼ
بعض الػؼفاء ذلؽ إفتاء طؾك سبقؾ سد الذرائع والشبفات الؿقصؾة إلك الربا(،)1
حتك ضـ بعض الؿتلخريـ أن هذا اإلفتاء آحرتازي بؿـزلة الؼاطدة الػؼفقة
الؿحؽؿة ،وهذا اإلصالق خطل وغقر صحقح-
والصحقح هق التػصقؾ الذي طربكا طـف يف هذه الؼاطدة الػؼفقة ،وكصفا( 9يجقز
تلجقؾ البدلقـ طؾك أساس مالل؛ ٓ دائـل) ،حقث يختؾػ حؽؿ مسللة (تلجقؾ البدلقـ)
بحسب إساس الذي تؼقم طؾقف ،فنذا كان إساس (مالقا) حؼقؼقا؛ أي مـسق ًبا إلك أحد
إصقل الثالثة الؿعتربة يف الػؼف اإلسالمل ،وهل العقـ والؿـػعة والحؼ الؿتصؾ ،فنن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1وهؽذا يؿؽـ آطتذار طـ بعض الػؼفاء الذيـ أصؾؼقا (حظر تلجقؾ البدلقـ) بلهنؿ إكؿا قصدوا مـ
ذلؽ صقن مؼام (الربا) يف الؿعامالت الؿالقة ،حتك حظروا كؾ ما يشبف الرتبح مـ الزمـ الؿجرد؛
مؿا يـتػل فقف التؼابؾ الػقري لؾعقضقـ ،وأهنؿ راطقا يف ذلؽ قاطدة (شبفة الربا ربا) ،وأصؾفا سـة
والري َب َة)،
الربا ِّ
الخؾقػة الراشد طؿر بـ الخطاب  حقث أصؾؼ سقاسة مالقة طامة بؼقلف ( َدطقا ِّ
كؿا أن مـ أصؾؼ ذلؽ مـ الؿتؼدمقـ ربؿا يؽقن قد راطك ضروف واقع إفتائل بعقـف ،فحؿؾف ذلؽ
القاقع وتؾؽ الؼرائـ طؾك تغؾقب الحظر يف تلجقؾ البدلقـ اجتفادا مـف يف طرفف الخاص ،وطؾك
سبقؾ سد الذرائع وقطع إسباب التل قد تمول إلك الحرام-
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جائزا شر ًطإ ،كف مـ قبقؾ البققع التل أحؾفا الؼرآن الؽريؿ
تلجقؾ البدلقـ حقـئذ يؽقن ً
صراحة ،وأما إذا كان محؾ العؼد طبارة طـ (ديـ) فؼد تؾبس (تلجقؾ البدلقـ) بإساس
الدائـل؛ الذي هق التزام مستؼبؾل مجرد يف الذمة ،ومعؾقم أن (الديـ) يف اإلسالم ٓ
يجقز أن يؽقن محال لؾؿعاوضات الربحقة بنجؿاع العؾؿاءٕ ،كف ذلؽ يعترب مـ
تطبقؼات (الربا) الذي حرمف الؼرآن الؽريؿ-
وبذلؽ يتضح أن إصالق (طدم جقاز تلجقؾ البدلقـ) يعترب مـ قبقؾ
قديؿا وحدي ًثا ،والصحقح أن (تلجقؾ
آحرتازات الػؼفقة الشائعة يف فؼف الؿال
ً
البدلقـ) فقف تػصقؾ؛ فقجقز شر ًطا إذا كان طؾك (أساس مالل) حؼقؼل كافعٕ ،كف
مـ تطبقؼات طؼد (البقع) يف اإلسالم ،وأما (تلجقؾ البدلقـ) طؾك (أساس دائـل)
فنكف ٓ يجقز شر ًطإ ،كف مـ تطبقؼات (الربا) يف اإلسالم-
ثاك ًقا :ما طالقة (الزمـ)  ,أو إجؾ  ,بالؿعاوضات الؿالقة؟
تـؼسؿ الؿعاوضات الؿالقة مـ حقث طالقتفا بالزمـ  ,أي دخقل إجؾ
طؾقفا  ,إلك ثالثة أقسام9
الؼسؿ إول :تعجقؾ البدلقـ معا؛ وتسؿك 9معاوضة حالة أو فقرية أو باتة؛
ومثالف 9سائر البققع واإلجارات الحالة طؾك سبقؾ الػقرية يف تبادل الثؿـ والؿثؿـ،
وهـا يـتػل دخقل طـصر الزمـ أو إجؾ كقطاء وسقط يف إحداث طؿؾقة التبادل
بقـ الثؿـ والؿثؿـ ،وإصؾ يف هذا القضع التبادلل أكف طؾك اإلباحة والحؾ
باطتبار ذاتف(-)1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1ققلـا (باطتبار ذاتف) إشارة إلك أن هذا الحؽؿ يتعؾؼ بلصؾ الحؾ ٔلقة تعجقؾ البدلقـ بذاهتا،
بؿعـك 9أكف لق تؿ إجراء العؼد الػقري معجال طؾك خؿر أو خـزير وكحقهؿا فنن ذلؽ ٓ يحؾف
شر ًطا ،والسبب أن تحريؿ هذه إطقان قد ورد مـ صريؼ أدلة أخرى مـ الؼرآن والسـة الـبقية،
ولقس مـ ذات آلقة (تعجقؾ البدلقـ)-
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ً
فاصال
الؼسؿ الثاين :تعجقؾ أحدهؿا وتلخقر أخر؛ حقث يدخؾ الزمـ
بقـ إبرام طؼد الؿعاوضة وتسؾقؿ أحد ركـل العؼد ،وإصؾ يف هذه الؿعامؾة
اإلباحة شر ًطا ،لدخقلفا تحت طؿقم قاطدة أحؾ اهلل البقع ،ولذلؽ صقرتان
بحسب دخقل الزمـ طؾك ركـ (الثؿـ) أو ركـ طؾك (الؿثؿـ) يف مقزان التبادل
الؿالل ،وبقاهنؿا كأيت9
أ  .دخقل الزمـ طؾك ركـ (الؿثؿـ) ،ومثالف 9بققع السؾؿ وآستصـاع
والؿقصقف يف الذمة ،حقث يتؿ فقفا (تعجقؾ الثؿـ وتلخقر الؿثؿـ) ،فقؽقن
الزمـ قد دخؾ طؾك تسؾقؿ ركـ (الؿثؿـ) فؼط-
ب  .دخقل الزمـ طؾك ركـ (الثؿـ) ،ومثالف 9بققع الثؿـ الؿمجؾ؛ كسائر
بققع التؼسقط ،وبققع الؿرابحة الؿصرفقة الؿعاصرة-
ً
فاصال بقـ
الؼسؿ الثالث :تلجقؾ البدلقـ معا؛ بؿعـك أن يدخؾ الزمـ
مرحؾة إبرام العؼد ومرحؾة تسؾقؿ العقضقـ (الثؿـ والؿثؿـ) يف زمـ ٓحؼ يف
الؿستؼبؾ ،حقث يتػؼ الطرفان يف الؿعاوضة طؾك أن يمجؾ البائع تسؾقؿ
(الؿثؿـ) إلك أجؾ معؾقم يف الؿستؼبؾ ،وكذلؽ الؿشرتي يؾتزم يف الؿؼابؾ
بتسؾقؿ (الثؿـ) يف زمـ معؾقم يف الؿستؼبؾ ،وهبذا يصبح كال ركـل طؼد
الؿعاوضة قد تلجؾ سداده وتسؾقؿف وإقباضف يف وقت معؾقم مـ الزمـ الؿستؼبؾ
وباتػاق العاقديـ ،وهذا الؼسؿ الثالث هق ما طؼدكا هذه الؼاطدة الػؼفقة مـ أجؾ
تلصقؾف وبقان أحؽامف وأمثؾتف-
ثال ًثا :ما أكقاع (تلجقؾ البدلقـ) يف الؿعاوضات الؿالقة؟
إن (تلجقؾ البدلقـ) يف الؿعاوضات الؿالقة يـؼسؿ بحسب إساس الؿادي
الذي تؼقم طؾقف الؿعامؾة إلك كقطقـ9
إول :تلجقؾ البدلقـ طؾك أساس مالل ،وحؽؿ هذا الـقع أكف جائز شر ًطا
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ٕكف داخؾ تحت طؿقم ققل اهلل تعالك ﴿ﭧ ﭨ ﭩ﴾( ،)1وكعـل بؿصطؾح
(إساس الؿالل) 9أن يؽقن الؿحؾ الؿعؼقد طؾقف ً
مآ مـ إمقال الؿعتربة يف
الشرع ،حقث أرجعـا إمقال  ,كؿا يف قاطدة سابؼة  ,إلك ثالثة أصقل حاصرة
ومـضبطة ،وهل( 9العقـ والؿـػعة والحؼ الؿتصؾ) ،وبذلؽ يؽقن الؿعـك
اإلجؿالل لفذا الـقع مـ (تلجقؾ البدلقـ) هق 9يجقز يف الؿعاوضات الؿالقة تلجقؾ
البدلقـ م ًعا (الثؿـ والؿثؿـ)؛ ما دام أن الؿحؾ الؿعؼقد طؾقف يصدق طؾقف وصػ
(الؿال) يف الشريعة اإلسالمقة ،وهق ما يعرب طـف الػؼفاء بؿصطؾح (الؿالِ َّقة) أو
ً
ومؼبقٓ طر ًفا؛ إما طقـًا أو
(الت ََّؿقل) ،ويؼصد بف أن يؽقن الؿال ملذو ًكا بف شر ًطا
ً
متصال ،فنذا كان وصػ (الؿالِ َّقة)  ,شر ًطا  ,قد تحؼؼ يف الؿحؾ
مـػعة أو حؼا
الؿعؼقد طؾقف فنكف يجقز حقـئذ بقعف والرتبح مـف وفؼ آلقة (تلجقؾ البدلقـ) ،ودون
أدكك تحػظ طؾك ذلؽ ،والسبب طدم وجقد دلقؾ حاضر مـ الشرع؛ فتبؼك الؿعامؾة
البقعقة طؾك أصؾفا الشرطل يف الحؾ واإلباحة بـص الؼرآن الؽريؿ-
الثاين :تلجقؾ البدلقـ طؾك أساس دائـل ،وهذا الـقع مـ (تلجقؾ البدلقـ)
غقر جائز شر ًطإ ،كف مـ تطبقؼات الربا الؿحرم يف الشريعة اإلسالمقة ،وأصؾ
الحظر الشرطل ققل اهلل تعالك﴿ 9ﭪ ﭫ﴾( ،)2وكعـل بؿصطؾح (إساس
الدائـل) 9أن يؽقن الؿحؾ الؿعؼقد طؾقف (ديـا) ،أي يتؿثؾ يف صقرة آلتزام
الد ْيـ) حؼ مـػصؾ ومؾؽقتف لصاحبف كاقصة،
الؿستؼبؾل يف الذمة ،ومعؾقم أن ( َّ
وبالتالل ففق لقس مـ أصقل إمقال الؿعتربة يف الشرع ،والتل ضبطـاها  ,سؾ ًػا ,
بالعقـ والؿـػعة والحؼ الؿتصؾ-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1البؼرة -8=; 9
( )2البؼرة -8=; 9
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ولذلؽ فنن الػؼفاء يرفضقن إصالق وصػ (الؿالِ َّقة) أو (الت ََّؿقل) طؾك
ً
أمقآ مـ
(الديقن) كافة ،والسبب أن الشارع الحؽقؿ قد أبطؾ اطتبار (الديقن)
حقث الؿبدأ الػـل ،فحظر الرتبح مـفا بلي وجف مـ القجقه؛ بق ًعا أوشراء
أومتاجرة ،وذلؽ بصريح كصقص حظر (الربا) يف الؼرآن الؽريؿ والسـة الـبقية،
وسر ذلؽ :أن الديـ التزام مستؼبؾل دخؾف الزمـ ،وهق أثر اختصاصل كشل كتقجة
حدوث معامؾة مالقة أو تصرف مالل يف الؿاضل ،فالديـ إذن ٓ مـػعة فقف لذاتف
ٕكف أثر تبعل واختصاص مجرد ،فؽقػ يصقر إثر التابع لؾشلء يف وجقده
ً
ً
استؼالٓ-
مـػصال طـف ،بؾ ويتؿ الؿعاوضة والرتبح طؾقف
وبذلؽ يؽقن الؿعـك اإلجؿالل لفذا الـقع  ,الثاين  ,مـ (تلجقؾ البدلقـ)
كالتالل 9إن الشريعة اإلسالمقة ٓ تجقز (تلجقؾ البدلقـ) إذا وقع طؾك أساس
(دائـل) ،وذلؽ بلن يؽقن محؾ العؼد ومقضقطف هق آلتزام الدائـل يف الؿستؼبؾ،
الد ْيـ) يف الؼرآن الؽريؿ( ،)1ودلقؾ الحظر الشرطل أن صقرة
والؿسؿك بؿصطؾح ( َّ
(تلجقؾ البدلقـ) إذا قامت طؾك (أساس دائـل) فنهنا تؽقن مـ قبقؾ (التربح مـ بقع
الديـ) ،وهل آلقة صريحة مـ تطبقؼات (الربا) يف الؼرآن الؽريؿ ،وقد أجؿع العؾؿاء
طؾك تحريؿفا ،كؿا اطتربوها مـ أشفر تطبقؼات ربا الجاهؾقة إولك-
راب ًعا :ما الػرق بقـ (الربا) و (تلجقؾ البدلقـ طؾك أساس مالل)؟
إن معامالت (الربا) ٓ وجقد فقفا  ,باطتبار ذات العؼد ٕ ,ي أساس مالل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1كؿا يف أية  8>8مـ سقرة البؼرة ،واكظر ا فقؿا سبؼ ا قاطدة (الدَّ ْيـ َد ْيـانَ 9د ْي ُـ َث َؿ ٍـ و َد ْي ُـ ُم ْث َؿـ)،
وقد جاء يف مجؾة إحؽام العدلقة الؿادة (>;( 9)7الدَّ ْي ُـ 9ما َي ْث ُب ُت يف ِّ
الذ َّمة؛ كؿؼدار مـ الدرهؿ يف
ذمة رجؾ ،ومؼدار مـفا لقس بحاضر ،والؿؼدار الؿعقـ مـ الدراهؿ ،أو مـ صربة الحـطة
الحاضرتقـ؛ قبؾ آفراز ،فؽؾفا مـ قبقؾ الديـ) ،واكظر أصؾ الؼاطدة يف 9روضة الطالبقـ لؾـقوي
( ،);7;.9والؿجؿقع شرح الؿفذب لؾـقوي (?)8=:.
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حؼقؼل؛ مـ طقـ أو مـػعة أو حؼ متصؾ ،ذلؽ أن مصدر تقلقد الربح إكؿا يؽقن
ً
استؼالٓ ،وهؽذا تتقالك طؿؾقات الرتبح مـ (الربا) دون أن
مـ بقع الزمـ الؿجرد
يصاحبفا تداول أو رواج حؼقؼل يف آقتصاد ،وأما (تلجقؾ البدلقـ طؾك أساس
مالل) فنكف ٓ يحؾ شر ًطا وٓ يقجد واق ًعا إٓ طؾك أساس تؼابؾ الؿال والـؼد
الحؼقؼققـ يف أجؾ مستؼبؾل ،وهبذا تعؾؿ أن مـاط الحالل والحرام يف الؿعامالت
الؿالقة هق (إساس الؿالل) وجق ًدا وطد ًما ،فنن ُو ِجدَ ففل معامؾة جائزة شر ًطا،
ٕهنا بقع ،وإن ُط ِدم ففل معامؾة غقر جائزة شر ًطإ ،هنا ربا ،واهلل تعالك يؼقل9
﴿ﭧﭨﭩﭪﭫ﴾(-)1
خامسا :ما إدلة طؾك صحة الؼاطدة؟
ً

 ,1آية ﴿ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ﴾( ،)2ففذه أية أصؾ شرطل دال طؾك

جقاز مسللة (تلجقؾ البدلقـ) إذا كان طؾك أساس مالل؛ وحظر تلجقؾفؿا طؾك
أساس دائـل ،ووجف الدٓلة :أن لػظ البقع يف أية طام ،وهذا العؿقم يشؿؾ البقع
الػقري ،أو البقع الذي يتلجؾ فقف أحد البدلقـ ،أو البقع الذي يتػؼ فقف العاقدان
طؾك تلجقؾ البدلقـ معا ،ففذه إفراد الثالثة مـ تطبقؼات البقع يشؿؾفا طؿقم لػظ
(أحؾ اهلل البقع) يف أية الؽريؿة ،والعؿقم يبؼك طؾك طؿقمف ويجب العؿؾ بف ما
لؿ يرد الدلقؾ الؿؼقد أو الؿخصص ،وهبذا يتبقـ أن أية الؽريؿة تتضؿـ قاطدة
قرآكقة كؾقة جامعة تػرق بقـ أصؾقـ كبقريـ مـ أصقل الؿعاوضات الؿالقة؛ هؿا9
تحريؿا  ،,وطؾقفؿا تدور جؿقع معامالت الدكقا بلسرها،
البقع  ,إباحة  ,والربا ,
ً
وإلقفؿا ترجع مسللة (تلجقؾ البدلقـ) طؾك التػصقؾ الذي أوضحـاه ،أما طؼد البقع
ففق معاوضة حؼقؼقة طؾك إمقال الؿعتربة يف اإلسالم ،بقـؿا الربا 9طؼد معاوضة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1البؼرة -8=; 9
( )2البؼرة -8=; 9
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طؾك غقر مال حؼقؼل معترب يف اإلسالم ،ومربر أخذ الزيادة فقف فرق الزمـ أو فرق
الؽؿقة ،حقث ٓ وجقد لألمقال الحؼقؼقة؛ مـ طقـ أو مـػعة أو حؼ متصؾ-
 ,2حديث بقع جابر  جؿؾف طؾك رسقل اهلل ﷺ ،وهذا الحديث أصؾ
صريح يف جقاز تلجقؾ البدلقـ إذا كاكا طؾك أساس مالل  ,غقر دائـل  ،,فؼد
روى الشقخان( )1طـ جابر بـ طبد اهلل إكصاري  أكف كان يسقر طؾك َج َؿ ؾ
َل ُف َقدْ َأ ْطقَاَ ،ف َل َرا َد َأ ْن ُي َسقِّبَ ُف  ,أي 9يطؾؼف يف الصحراء  ،,قال 9فؾحؼـل الـبل ﷺ
الجؿؾ  ،فسار الج ؿ ُؾ س ق ر ا لؿ ي ِس ر مِثْ َؾ ف  ،ثؿ قال لل« 9بِع ـ ِ ِ
َ
قف
فدطا لل؛ وضرب
ْ
ُ
َ ْ
َ َ َ ًْ
ِ ٍ
ِ ِ
ت َط َؾ قْ ِف
واس تَثْـَقْ ُ
بِ ُل وقِقَّ ٍة »(ُ ،)2ق ُ
ؾت  ،ٓ 9ثؿ َق َال « 9بِ ْع ـ قف »َ ،ف بِ ْع تُ ُف بِ ُل وق قَّة ْ ،
ت،
الج َؿ ؾَ ،ف ـَ َؼ دَ ك ِل َث َؿ ـَ ُف ُ ،ث َّؿ َر َج ْع ُ
ُح ْؿ َال كَ ُف إِ َل ك أَ ْه ؾِلَ ،ف َؾ َّؿ ا بَ َؾ ْغ ُ
ت أَ َت قْتُ ُف بِ َ
رس َؾ يف أَ َث ِر يَ ،ف َؼ َال « 9أَ ُت َر اك ِل َم ا َك ْس ت َ
ُؽ ِٔ ُخ َذ َج َؿ َؾ َؽ ؛ ُخ ْذ َج َؿ َؾ َؽ
َف لَ َ
ودر ِ
اه َؿ َؽ َف ُف َق َل َؽ »-
َ ََ
جابرا  اشرتط آحتػاظ بالجؿؾ (الؿثؿـ) وتلجقؾ
ووجف الدٓلة :أن
ً
تسؾقؿف طـد تحؼؼ شرط القصقل إلك الؿديـة ،كؿا أن الـبل ﷺ لؿ يـؼده الثؿـ
أيضا ،وطـد استالمف
فقرا ،وإكؿا أخر سداد الثؿـ لحقـ القصقل إلك الؿديـة ً
الجؿؾ فعؾقا هـاك ،فاتػؼا وتعاقدا طؾك طؼد (البقع) بالـص الصريح ،ولؽـف بقع
ممجؾ البدلقـ معا ،بدلقؾ ققل جابرَ ( 9فبِ ْع ُت ُف بِ ُلوقِ َّق ٍة) ،فلثبت جابر (طؼد البقع)
بنطالكف الؼبقل ،وذلؽ مؼابؾ إيجاب الـبل ﷺ لف وصؾبف قبؾف بؼقلف( 9بِعـِ ِ
قف)،
ْ
فتطابؼ اإليجاب والؼبقل الصحقحان طؾك محؾ معؼقد طؾقف واحد فتؿ البقع ،فدل
هذا البقان القاضح طؾك أن الؼصة أصؾ يف جقاز تلجقؾ البدلقـ إذا ورد العؼد طؾك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1الشقخان هؿا 9البخاري ومسؾؿ ،والحديث يف البخاري برقؿ ( ،)7??7ويف مسؾؿ برقؿ (;-)=7
( )2إوققة أو القققة ا كؿا يف بعض الروايات ا اسؿ لعؿؾة كؼدية ذات ققؿة معقـة زمـ البعثة الـبقية-
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أساس مالل حؼقؼل(-)1
 ,3العرف الؿضطرد لؾػؼفاء يف إباحة بققع ممجؾة البدلقـ طؾك أساس مالل
قديؿا جؿؾة مـ البققع ممجؾة البدلقـ ،ومـ أبرزها ما يؾل9
حؼقؼل ،فؼد أجاز الػؼفاء ً
أ  .بقع السؾؿ ،مع جقاز تلجقؾ الثؿـ ثالثة أيام طـد الؿالؽقة ،وفقف تلجقؾ
ضاهر لؾبدلقـ-
ب  .بقع آستصـاع ،إذا تؿ آتػاق فقف طؾك تلجقؾ البدلقـ حتك أوسط
العؼد أو آخره-
ج  .طؼد البقع واإلجارة الؿضافقـ لؾؿستؼبؾ( ،كالؿعؾؼ طؾك شرط معؾقم
أو الؿضاف إلك مستؼبؾ معؾقم طرفا) ،حقث يتلخر تبادل الثؿـ والؿثؿـ إلك أجؾ
متػؼ طؾقف يف الؿستؼبؾ-
د  .بقع آستجرار ،ومعـاه 9أن يتػؼ الطرفان طؾك أن يفقئ البائع لؾؿشرتي
يقمقا أو أسبقطقا أو شفريا (رصقدً ا طقـقا) مـ الؿشرتيات ،بحقث يؾتزم البائع
بتؼديؿفا وطدم مـعفا ،بقـؿا يؾتزم الؿشرتي بسداد الثؿـ يف أجؾ مستؼبؾل ،وهؽذا
يخدم العؼد مصالح الطرفقـ بالرتاضل طؾك تلجقؾ البدلقـ طؾك أساس طقـل
حؼقؼل ،وبال ضرر طؾك أي مـفؿا-
ومثالف :أن يتػؼ الؿشرتي مع الخباز بلن يؽقن لف حؼ استقػاء ثالث خبزات يقمقا
خالل الشفر الؼادم ،طؾك أن يقفقف الثؿـ يف هناية الشفر ،حتك إذا اكتفك إجؾ الؿتػؼ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1لؼد اجتفد بعض الػؼفاء السابؼقـ ا رحؿفؿ اهلل ا يف محاولة اإلجابة طؿا ضـقه تعارضا بقـ حديث قصة
جؿؾ جابر مع ما ضـقه قاطدة (طدم جقاز تلجقؾ البدلقـ) ،وهذه الـظرية الػؼفقة لقست صحقحة يف أصؾفا
الشرطل ،وإكؿا الصقاب آلتزام بؿؼتضك ما شرطف لـا رسقل اهلل ﷺ بؼقلف وفعؾف وإقراره بـػسف مباشرة،
صريحا ٓ لبس فقف ،مؿا يدل صراحة وبالؿطابؼة طؾك صحة البقع مع تلجقؾ البدلقـ
وكؼؾف لـا جابر 
ً
طؾك أساس مالل ،فنذا ثبت ذلؽ فال مساغ لالجتفاد يف مقرد الـص-
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طؾقف تؿت الؿحاسبة بقـفؿا ،وقد تـتفل الؿعامؾة بتسقية الحؼقق وإبراء الذمؿ وتصػقتفا
بالؽامؾ ،كؿا أهنا قد تـتفل بضبط الحؼقق أجؾة بقـفؿا (الرصقد الدائـ والؿديـ) ،مع
آستؿرار بآستجرار لػرتات زمـقة جديدة يف الؿستؼبؾ(-)1
سادسا :ما إثر الؿؼاصدي لفذه الؼاطدة؟
ً
إصؾ يف سائر الؿعاوضات والؿبادٓت التجارية أهنا تؼقم طؾك تؼابؾ
ركـقـ يف الؿعامؾة هؿا (الثؿـ) و (الؿثؿـ) ،وشرط تؼابؾفؿا العدالة والتؽافم ,
شر ًطا أو طر ًفا  ،,فالثؿـ مـ أجؾ وضائػف أكف وسقط يف التبادل بقـ إشقاء
ً
متصال بؿحؾف ،فنذا
والحاجات ،بقـؿا الؿثؿـ ٓ بد أن يؽقن طقـًا أو مـػعة أو حؼا
قامت الؿعامؾة طؾك احرتام حركة إمقال الحؼقؼقة؛ بحقث يتؼابؾ فقفا الـؼد مع
العقـ أو الؿـػعة أو الحؼ الؿتصؾ ،فنن الـتقجة أن هذه الؿعامؾة الحؼقؼقة الـافعة
ستـعؽس إيجابقا؛ إما طؾك إحداث حركة وتداول ورواج حؼقؼل لؾسؾع
والخدمات يف آقتصاد ،وإما بصقرة بعث حركة اإلكتاج الػعؾل والعؿؾ الـافع
الحؼقؼل ،مؿا يعزز كؿق آقتصاد وققتف وٓ سقؿا مـ حقث إكتاجقتف-
وإن ما قرركاه يف قاطدة (يجقز تلجقؾ البدلقـ طؾك أساس مالل؛ ٓ دائـل)
يتػؼ تؿا ًما مع إبعاد الؿؼاصدية والغايات آقتصادية الرشقدة ،ذلؽ أن إباحة
(تلجقؾ البدلقـ) طؾك (أساس مالل) مـ شلكف أن يعزز حركة إمقال ورواجفا
طؾك مستقى التجارات ،كؿا أهنا آلقة إيجابقة تعزز حركة اإلكتاج والعؿؾ العقـل
الحؼقؼل ،والضابط الؿؼاصدي هـا :أن تقلقد الربح قد حصؾ مـ بقع مال معترب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قديؿا وحدي ًثا ،كؿا أشارت لف كتب الػؼف
( )1يعترب طؼد آستجرار مـ العؼقد الضرورية يف حقاة الـاس ً
قديؿا ،حقث كان الـاس وٓ يزالقن حتك يقمـا هذا يؿارسقن هذا العؼد يف محالت البؼالة
والخضروات والؾحقم والخبز وكحقها مـ الحاجات إساسقة البسقطة يف الحقاة الؿعاصرة ،وقد
تطقر هذا العؼد يف واقعـا بصقرة طؼقد التقريدات-
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شر ًطا وطر ًفا ،وإن كان التؼابض لـ يتؿ إٓ بعد أجؾ معؾقم طر ًفا ،وهؽذا تبدو لؽ
معامؾة (تلجقؾ البدلقـ طؾك أساس مالل) كلكؿا هل صقرة فقتغرافقة تثبت الؿبادلة
الحؼقؼقة الـاجزة حتك يحؾ إجؾ الؿتػؼ طؾقف لؾتؼابض-
والدلقؾ الػـل طؾك صحة هذا السؾقك آقتصادي أن كال الطرفقـ قد التزم
هـا بديـ مؼابؾ صاحبف ،فالبائع قد التزم بلداء ديـ (الؿثؿـ) يف أجؾف الؿتػؼ طؾقف،
أيضا بلداء ديـ
وذلؽ يف مؼابؾة قبضف (الثؿـ) ،وهؽذا الؿشرتي يؽقن قد التزم ً
(الثؿـ) يف زمـف الؿتػؼ طؾقف ،وذلؽ يف مؼابؾ قبضف (الؿثؿـ) يف أجؾف ،وهبذا
ً
صحقحا؛ ولؽـ أداءهؿا يبؼك معؾ ًؼا حتك يحؾ
تؼابال
يتؼابؾ العقضان يف العؼد
ً
إجؾ الؿتػؼ طؾقف(-)1
ساب ًعا :ما إمثؾة الؿعاصرة طؾك الؼاطدة؟
يؿؽــا تؼسقؿ إمثؾة بحسب أصؾل الؼاطدة ،فـبدأ بلمثؾة تلجقؾ البدلقـ
طؾك أساس مالل ،ثؿ كـتؼؾ إلك أمثؾة تلجقؾ البدلقـ طؾك أساس دائـل ،وإلقؽ بقان
إمثؾة الؿعاصرة لؽؾ كقع مـفؿا9
الـقع إول :أمثؾة تلجقؾ البدلقـ طؾك أساس مالل (حؼقؼل):
 ,1طؼد آستصـاع الؿصريف الؿعاصر ،مع مـح الؿشرتي فرتة سؿاح قد
تصؾ إلك اثـل طشر شفرا؛ أو أقؾ أو أكثر ،بحقث يتؿ إبرام العؼد ويؽقن التسؾقؿ
أيضا-
بعد طام ،وٓ يستحؼ سداد الؼسط إول إٓ بعد طام ً
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1وهذا القصػ الػـل هق طقـ ما فعؾف الـبل ﷺ طـدما اشرتى جؿؾ الصحابل الجؾقؾ جابر بـ
طبد اهلل  يف أثـاء صريؼ السػر ،ولؿا وصال الؿديـة سؾؿف جابر الجؿؾ ،وكؼده رسقل اهلل
الثؿـ ،وهؽذا تؼابؾ العقضان الؿعؾقمان يف أجؾ معؾقم يف الؿستؼبؾ ،فؽان كالبقع معجؾ
البدلقـ ،وقد سبؼ قريبا بقان وجف الدٓلة مـ الحديث طؾك مسللة (جقاز تلجقؾ البدلقـ طؾك
أساس مالل حؼقؼل)-
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 ,2طؼقد اإلجارة الؿستؼبؾقة ،مع شرط التلخقر يف سداد إجرة حتك هناية
الؿدة-
 ,3طؼقد التقريدات الؿعاصرة ،وهل تشبف طؼد آستجرار  ,بصػة طامة ،,
حقث يتػؼ العاقدان طؾك أن يقفر البائع لؾؿشرتي كؿقات معقـة مـ إطقان يف
آجال معقـة ،مؿا يحتاج إلقف الؿشرتي يف صـاطتف أو يف تجارتف ،ويؼابؾف الؿشرتي
أيضا ،ويالحظ هـا أن
بالسداد ٓح ًؼا يف الؿستؼبؾ ووفؼ آجال وشروط متػؼ طؾقفا ً
البدلقـ يف هذا البقع مال ّقان ،وهؿا ممجالن م ًعا ،فؾؿ يؿـع تلجقؾفؿا م ًعا مـ جقاز
طؼقد التقريدات طـد الػؼفاء الؿعاصريـ-
 ,4طؼقد الصقاكة ممجؾة البدلقـ ،حقث يعؼد الطرفان طؼد الصقاكة طؾك
أطؿال معؾقمة ومـضبطة  ,كالصقاكة آطتقادية  ،,فنذا تؿت الصقاكة بحسب
أجال الؿحددة يف الؿستؼبؾ كان طؾك مشرتي الخدمة أن يسقي حسابف ويسدد
الؿستحؼات التل طؾقف يف هناية السـة ،وهبذا يؽقن البدٓن قد تلجال طؾك أساس
مالل حؼقؼل ومـضبط طرفا-
الـقع الثاين :أمثؾة تلجقؾ البدلقـ طؾك أساس دائـل (حؼققل):
فقرا طؾك
 ,7طؼقد الؿستؼبؾقات يف إسقاق الؿالقة ،حقث يتؿ إبرام العؼد ً
مبادلة مالقة يتؿ تـػقذها بعد ( )?0.<0.90يقما ،فقؾتزم الطرف إول بتسؾقؿ
إسفؿ أو السـدات يف أجؾ محدد متػؼ طؾقف ،ويف الؿؼابؾ يؾتزم الؿشرتي بسداد
آلتزام الدائـل الذي طؾقف ،ولؽـف التزام ٓ يحؾ إٓ يف اجؾ ٓ حؼ يف الؿستؼبؾ-
 ,8طؼقد الؿراهـات ممجؾة سداد الثؿـ ،حقث يتؿ إبرام طؼد الؿقسر
(الؼؿار) مـ أجؾ الحصقل طؾك احتؿال الػقز بالؿؾققن ،ولؽـف يف الققت كػسف
يمجؾ السداد إلك أجؾ متػؼ طؾقف يف الؿستؼبؾ-
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والخالصة :أن (تلجقؾ البدلقـ) وسقؾة طؼدية ٓ حؽؿ لف يف ذاهتا ٕهنا مـ باب
القسائؾ ،والقسائؾ أصؾفا اإلباحة ولفا أحؽام الؿؼاصد ،فؾقس كؾ تلجقؾ لؾبدلقـ يف
مباحا بنصالق ،وإكؿا القاجب يف فؼف العؾؿ لزوم
إمقال
محظقرا بنصالق ،كؿا أكف لقس ً
ً
التػصقؾ والبقان ،فقحظر (تلجقؾ البدلقـ)  ,فؼط  ,إذا قامت الؿعامؾة طؾك أساس دائـل
مجردٕ ،كـا كؽقن أمام أحد تطبقؼات الربا الؿحرم يف اإلسالم ،لؽـ يجقز (تلجقؾ
البدلقـ) إذا قامت الؿعامؾة طؾك أساس مالل ووطاء مادي حؼقؼل ،وهق ما يتؿثؾ
بصقرة طقـ أو مـػعة أو حؼ متصؾ ،وهبذا التػصقؾ تستؼر إحؽام ويزول اإلشؽال
الذي لطالؿا أشؽؾ طؾك الػؼفاء يف الؼديؿ والحديث(-)1
@قاطدة( 9يجقز تلجقؾ البدلقـ) طؾك أساس مالل ٓ دائـل-

||
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1وبذلؽ تدرك بقضقح أن هذه الؼاطدة التل كؼررها هـا يف مسللة (تلجقؾ البدلقـ) إكؿا هل كالػرع
طـ الؼاطدة الػؼفقة التل سبؼتفا (الؼاطدة السادسة) ،وهلَ ( 9م َح ُّؾ الت ََّر ُّب ِح يف الؿعاوضات؛ إما مالل
فقباح ،أو دائـل فقحظر)-
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ادلبذث اٌشابغ
ٕ٘ذعت ِؼادالث اٌشبا
إذا كاكت إلػاظ ققالب الؿعاين يف الدٓٓت البقاكقة فنن العؼقد هل
ققالب الؿعامالت يف الدٓٓت الشرطقة والػؼفقة والؼاكقكقة ،ذلؽ أن العؼقد
وسائؾ تتشخص فقفا أوصاف وطـاصر مـضبطة يتعارف الـاس طؾقفا فقؿا
بقـفؿ ،ثؿ إهنا تـتج آثرا والتزامات بحسب كقع العؼد وصبقعتف ،وطؾقف فنذا
أصؾؼ العرف لؼبا مخصقصا طؾك طؼد معقـ فنن ذلؽ يدلـا طؾك صػة طؼدية
مستؼؾة؛ وهبذا تتؿايز العؼقد بلكقاطفا وتستؼؾ بؿعاكقفا الػـقة وآثارها العؼدية
التل تدل طؾقفا ألؼاهبا وأسؿاؤها ،فالعؼقد والؿعامالت الؿالقة يف أصؾفا
طادات وأطراف تعارف طؾقفا الـاس مـ أجؾ قضاء مصالحفؿ آقتصادية
وتؾبقة حاجاهتؿ يف الؿبادٓت بلكقاطفا ،وهذا أصؾ طظقؿ يف أوضاع العؼقد
ودٓٓهتا وآثارها-
هذا وإن الؿؼصقد إسؿك مـ تؿققز العؼقد وتؼـقـفا وإشفارها هق حؿاية
حؼقق الـاس يف معامالهتؿ وإقامة مقزان العدل وتؽريس مبدأ اإلفصاح والعؾؿ
والشػافقة فقؿا بقـ الؿتعامؾقـ ،حتك يؽقكقا طؾك بصقرة مـ أمرهؿ؛ فال يتؿسؽ
أحد بادطاء الجفؾ بؿؼتضقات العؼد الذي أقدم طؾك التزامف مع الغقر ،فقؽقن يف
ذلؽ مسرح لتضققع الحؼقق وطدم استؼرار الؿعامالت بقـ الـاس ،وهذا دال طؾك
شرف التؼـقـ وطظقؿ دوره ومـزلتف يف حقاة الـاس-
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ولؼد تبقـ لـا مـ واقع الؿباحث السابؼة أن الربا يعرب طـ كؿقذج طؼدي
ذي خصائص مستؼؾة بف تؿقزه طـ غقره مـ العؼقد الؿالقة ،وأكف يؼقم طؾك
محددات فـقة تتشخص فقف بحقث يؿؽـ تتبعفا يف العؼقد والتحؼؼ مـفا وجقدا
وطدما بسفقلة ،فليؿا معاوضة مالقة تضؿـت اشرتاط تقلقد زيادة ضالؿة ٓ
يؼابؾفا طقض مالل طادل فنهنا تؽقن مـ تطبقؼات الربا الؿحرم يف الشريعة
اإلسالمقة ،ويف إصار تػصقؾل أكثر دقة واكضباصا فنن تقلقد العائد يف الربا إكؿا
يحصؾ مـ أحد فرققـ رئقسقـ ،أولفؿا 9الػرق الؽؿل ،أي باطتبار الؿؼادير
الؽؿقة لألطقاض الؿتؼابؾة يف الؿعاوضة الؿالقة ،وهق الؿسؿك (ربا التػاضؾ)،
وثاكقفؿا 9الػرق الزمـل ،أي باطتبار دخقل الزمـ وسقطا يف تؼابض إطقاض
الؿتؼابؾة يف الؿعاوضة الؿالقة-
وإن مـ الدواطل والضرورات الؿؾحة يف باب الربا أن كبادر  ,بعد جؿقع
اإليضاحات السابؼة  ,إلك إطادة بـاء مػاهقؿ الربا بصقرة معادٓت وصػقة
مـضبطة يف طـاصرها ومؼــة يف مؽقكاهتا ،بحقث يتحقل الؿػفقم الربقي إلك
وصػ مشخص يف قالب هـدسل وإصار طؼؾل مـضبط الؿعـك واضح الدٓلة
وإثر ،وهذا يػقد الباحث فضال طـ الؿػتل والؿجتفد يف ضبط ما يتقصؾ إلقف مـ
الـتائج الؿبـقة طؾك مدخالت مـضبطة ومؽقكات واضحة ،كؿا يػقد الؼائؿقـ طؾك
تطقير العؼقد وابتؽار الؿـتجات وصقغ الؿعامالت ،حقث يـطؾؼقن يف غاياهتؿ
طؾك بصقرة تؼقفؿ مـ القققع يف مآثؿ الربا واكحرافاتف-
ويعترب مقضقع (هـدسة معادٓت الربا) فرع طـ مقضقع أطؿ مـف هق9
(هـدسة العؼقد الؿالقة يف اإلسالم) ،فنذا كان طؼد البقع الؿطؾؼ يعرب طـ معاوضة
يتؼابؾ فقفا مآن حؼقؼقان ،وتعريػف (مبادلة مال بؿال) ،فنن هـدسة طؼد البقع  ,إذا

د /رياض منصور اخلليفي

321

كان فقري العقضقـ  ,تتؿثؾ يف شؽؾ الؿعادلة التالقة9
( ثؿـ فقري  Xمثؿـ فقري)
ويرتتب طؾك هذا العؼد كؼؾ مؾؽقة كؾ طقض إلك الطرف أخر يف طؼد
الؿعاوضة ،وهذا آكتؼال وتؿام الؿؾؽ يتحؼؼ بصقرة فقرية طاجؾة فال يتخؾؾفا
الزمـ أو يخرتقف إجؾ ،وبـحق ذلؽ يؼال يف طؼد اإلجارة الذي هق بقع الؿـافع-
وفقؿا يؾل سـتـاول بنيجاز دراسة هـدسة أبـقة طؼقد الربا طؾك اختالف
أسؿائفا وأكقاطفا ،مع مراطاة تسؾسؾفا صبؼا لقرودها يف قاطدة( 9أصقل الربا ثالثة9
ربا إثؿان وربا الؿثؿـات وربا الؿدايـات) ،وذلؽ صبؼا لؾؿطالب التالقة9
الؿطؾب إول :ما هل معادٓت الربا التابعة لألصؾ إول (ربا إثؿان)؟
الؿطؾب الثاين :ما هل معادٓت الربا التابعة لألصؾ الثاين (ربا الؿثؿـات)؟
الؿطؾب الثالث :ما هل معادٓت الربا التابعة لألصؾ إصؾ الثالث (ربا
الؿدايـات)؟
الؿطؾب الرابع :ما الجداول الجامعة لؿعادٓت الربا يف اإلسالم؟
الؿطؾب الخامس :ما أبرز ثؿرات العؾؿ هبـدسة معادٓت الربا يف فؼف
الؿعامالت الؿالقة؟

||
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ادلغٍب األوي
ِا ً٘ ِؼادالث اٌشبا اٌخابؼت
ٌألصً األوي (سبا األمثاْ)؟
إن هذا إصؾ الربقي إول والؿسؿك حسب اصطالحـا (ربا إثؿان)
يسؿقف الػؼفاء (ربا الـؼديـ) ،ويتطابؼ مع معـاه يف (طؾة الثؿـقة) ،وهذا إصؾ
الربقي تـؼسؿ معادٓتف إلك قسؿقـ رئقسقـ هؿا( 9ربا إثؿان) مـ جـس واحد،
وربا إثؿان مـ جـسقـ مختؾػقـ ،وبقان كؾ معادلة مـفؿا طؾك الـحق التالل9
أوٓ :ربا إثؿان مـ جـس واحد:
ثؿـ ( Xثؿـ مثؾف  +زيادة)  :ربا
الثؿـ كؾ ما قامت بف طؾة الثؿـقة ،وهق إما أن يتشخص يف صقرة أحد معدين
الذهب والػضة ،أو أن يتشخص يف صقرة الـؼقد مطؾؼا – مـ الذهب والػضة أو
مـ غقرهؿا  ،,وأما شرط الؿثؾقة يف الؿعاوضة هـا فنكف يؼتضل أن تؼقم الؿعاوضة
طؾك أساس مبادلة ثؿـ بثؿـ مثؾف مـ كػس جـسف ،مثؾ( 9ذهب  Xذهب) أو (فضة
 Xفضة) أو (كؼد  Xكؼد) مـ كػس جـسف وطؿؾتف ،فففـا يشرتط شرطا لؾتخؾص مـ
الربا تحؼقؼ شرصقـ 9الشرط إول 9مـع دخقل الزمـ وسقطا يف تؼابض العقضقـ،
بؾ يجب أن تتؿ الؿبادلة طؾك سبقؾ التؼابؾ الػقري يف مجؾس العؼد ،وهق الؿسؿك
(ربا الـساء يف إثؿان) ،الشرط الثاين 9مـع دخقل الزيادة الؽؿقة طـد تبادل
العقضقـ الؾذيـ هؿا مـ كػس الجـس ،وهق الؿسؿك (ربا الػضؾ يف إثؿان)،
فنذا تؿت الؿبادلة بقـ ذهب وذهب دون زيادة مشروصة يف الؽؿقة وٓ يف الزمـ
فنن هذه الؿعاوضة تؽقن صحقحة شرطا حقـئذ ،ومثؾ ذلؽ تؿاما يؼال يف مبادلة
الػضة بالػضة أو الـؼد بالـؼد ،ومؼصقد الشرع الحـقػ مـ ذلؽ أن يسد صرق
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تحؼقؼ العائد ووسائؾ آستثؿار والرتبح إذا كاكت ضالؿة يف ذاهتا وضارة مػسدة يف
طاقبتفا ومآٓهتا ،وصرق تقلقد العائد يف الربا اثـان فؼط ٓ غقر ،وهؿا 9الرتبح مـ
الػرق الؽؿل أو الرتبح مـ الػرق الزمـل ،فنن تؾؽ الػروق لقست أمقآ ذات
مـافع مؼصقدة طرفا لذواهتا ،كؿا أن تؾؽ الػروق الؽؿقة والزمـقة لقست أمقآ
معتربة يف الشرع باطتبار ذاهتا ،فال يصح العؼد طؾقفا استؼالٓ ،إذ كقػ يتؿ الرتبح
مؿا لقس بؿال أصال ،فنن هذا هق الظؾؿ بعقـف يف الؿعاوضات الؿالقة كؿا ورد
صريحا يف كتاب اهلل تعالك (ٓ َتظؾِؿقن وٓ ُتظ َؾؿقن)-
والخالصة :إن هذه الؿعادلة الؿقسقمة بؿعادلة (ربا إثؿان) تؼضل بلن
اشرتاط الزيادة طؾك الؿثؾ الؿؼابؾ يف الؿعاوضة يصقرها ربا ،سقاء أكاكت الزيادة
يف الؽؿقة أو يف الزمـ فنن كؾتا الزيادتقـ محرمة شرطا-
ثاكقا :ربا إثؿان مـ جـسقـ مختؾػقـ (ربا صرف إثؿان):
ثؿـ ( Xثؿـ مـ غقر جـسف  +زمـ)  :ربا
إن الثؿـ يعؿ كؾ ما قامت بف طؾة الثؿـقة ،وهق إما أن يتشخص يف صقرة
أحد معدين الذهب والػضة ،أو أن يتشخص يف صقرة الـؼقد مطؾؼا – مـ الذهب
والػضة أو مـ غقرهؿا  ،,فنذا وقعت الؿعاوضة بقـ ثؿـقـ مـ جـسقـ مختؾػقـ
جاز التػاضؾ والتػاوت الؽؿل بقـفؿا ،وذلؽ ضرورة اختالف صبائعفؿا
وخصائصفؿا الؿادية ،لؽـ يشرتط شرط واحد فؼط ،أٓ وهق شرط التؼابض
الػقري يف مجؾس العؼد ،بؿعـك أكف يحرم دخقل الزمـ وسقطا يف تـػقذ التؼابض
بقـ العقضقـ يف هذه الؿصارفة ،وطؾك هذا يجقز مبادلة (ذهب  Xفضة) أو (ذهب
 Xكؼقد) أو (كؼقد  Xفضة) مفؿا تػاوتت الؽؿقات ،لؽـ ٓ يجقز التلجقؾ ودخقل
الزمـ يف هذه الؿعاوضة ،وذلؽ صبؼا لؿا ورد يف السـة الـبقية الصحقحة ،وفقفا9
(فنذا اختؾػت إصـاف فبقعقا كقػ شئتؿ إذا كان يدا بقد)-
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والخالصة :إن الؿعادلة الخاصة هبذه الؿعامؾة الؿسؿاة (الصرف يف
إثؿان) تؼقم طؾك تؼابؾ ثؿـقـ مـ جـسقـ مختؾػقـ ،فنذا دخؾفا الزمـ وسقطا يف
الؿعاوضة فذاك ربا الصرف أو ربا الؿصارفة أو ربا التصارف بقـ إثؿان ،وأما إذا
اكتػك الزمـ وحؾ محؾف التؼابض الػقري (يدا بقد) صارت الؿصارفة جائزة
ومباحة شرطا ،وزال طـفا الربا بالؽؾقة-

||
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ادلغٍب اٌثاين
ِا ً٘ ِؼادالث اٌشبا اٌخابؼت
ٌألصً اٌثاين (سبا ادلثّٕاث)؟
إن ما اصطؾحـا طؾقف يف هذه الدراسة باسؿ (ربا الؿثؿـات) يسؿقف الػؼفاء
(ربا البققع) أو ربا السـة أو الربا الخػل أو ربا القسائؾ ،وتـؼسؿ معادٓتف إلك
قسؿقـ رئقسقـ هؿا( 9ربا الؿثؿـات) مـ جـس واحد ،وربا الؿثؿـات مـ جـسقـ
مختؾػقـ ،وبقان كؾ معادلة طؾك الـحق التالل9
أوٓ 9ربا الؿثؿـات (الؿطعقمات الضرورية) مـ جـس واحد9
صعام ربقي ( Xصعام مثؾف  +زيادة)  :ربا
أما الؿثؿـ هـا فقؼصد بف ما ورد الـفل طـ مبادلتف بؿثؾف يف السـة الـبقية إما
كصا أو ققاسا ،وطؾتف (الطعام الضروري) ،فؽؾ ما قامت بف طؾة هذه العؾة مـ
إصعؿة الضرورية يف كؾ زمان أو مؽان فنن معاوضتف بجـسف يتطؾب طدم الزيادة
مطؾ ًؼا ٓ ،يف الؿؼدار الؽؿل يف أحد العقضقـ ،وٓ يف الزمـ أو إجؾ الداخؾ
طؾقفؿا أو طؾك أحدهؿا ،والؿـصقص مـ الؿطعقمات يف السـة الـبقية ستة
أصـاف ،وهل( 9التؿر والرب والشعقر والؿؾح والحـطة والزبقب)( ،)1ومعؾقم أن
هذه إصـاف لقست مؼصقدة حصرا بلسؿائفا وأطقاهنا وذواهتا ،وإكؿا ذكرها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1جاء ذكر إصـاف الستة يف حديث أبل سعقد الخدري ا رضل اهلل طـف ا أن رسقل اهلل ا صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ا
قال« 9الذهب بالذهب ،والػضة بالػضة ،والرب بالرب ،والشعقر بالشعقر ،والتؿر بالتؿر ،والؿؾح بالؿؾحً ،
مثال
بؿثؾ ،يدً ا بقد ،فؿـ زاد أو استزاد فؼد أربك ،أخذ والؿعطل فقف سقاء» ،وروى مسؾؿ حديثقـ طـ طبادة بـ
الصامت وأبل هريرة رضل اهلل طـفؿا ،وفقفؿا إضافة «الحـطة» ،ويف حديث آخر إضافة «الزبقب» ،صحقح
مسؾؿ ( 1214 .3برقؿ -)1592
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الشرع الحـقػ تـبقفا طؾك طؾتفا الؿؼصقدة مـ ورائفا مع مراطاة آختالف يف
تطبقؼاهتا مقداكقا بحسب اختالف الزمان والؿؽان ،والعؾة الراجحة فقفا هل
(الطعام الضروري) يف كؾ بؾد بحسبف-
وطؾك هذا فنذا تؼابؾت إصعؿة الضرورية مـ جـس واحد يف معاوضة
مالقة فنن الزيادة طؾك أي مـ العقضقـ تؽقن مـ قبقؾ الربا الؿحرم شرطا،
سقاء أكاكت الزيادة كؿقة يف مؼدار أحد العقضقـ ،أو كاكت الزيادة زماكقة مـ
حقث دخقل إجؾ كلثر متػؼ طؾقف مـ آثار العؼد ،وهؽذا يشرتط لؽل تؽقن
الؿعاوضة هـا خالقة مـ الربا أن يتحؼؼ فقفا شرصان 9الشرط إول 9مـع
دخقل الزمـ وسقطا يف تؼابض العقضقـ ،بؾ يجب أن تتؿ الؿبادلة طؾك سبقؾ
التؼابؾ الػقري يف مجؾس العؼد ،وهق الؿسؿك (ربا الـساء يف الؿثؿـات)،
الشرط الثاين 9مـع دخقل الزيادة الؽؿقة طـد تباد ل العقضقـ الؾذيـ هؿا مـ
كػس الجـس ،وهق الؿسؿك (ربا الػضؾ يف الؿثؿـات) ،فنذا تؿت الؿبادلة بقـ
تؿر وتؿر يؼابؾف مـ جـسف – مثال  ,دون زيادة يف الؽؿقة وٓ يف الزمـ فنن هذه
الؿعاوضة تؽقن صحقحة شرطا حقـئذ ،ومثؾ ذلؽ تؿاما يؼال يف مبادلة الرب
والشعقر والؿؾح والحـطة والزبقب ،وكذلؽ كؾ صعام ضروري يف مجتؿع ولق
لؿ يرد ذكره مـصقصا يف السـة الـبقية ،فال يجقز بقعفا بجـسفا إٓ بشرصل
التؿاثؾ الؽؿل والتؼابض الػقري-
واطؾؿ أن مؼصقد الشرع الحـقػ مـ ذلؽ أن يسد صرق الرتبح وتحؼقؼ
العائد طرب مبادلة الربقيات ببعضفا ،وصرق الرتبح بالزيادة إكؿا تـشل مـ أحد
صريؼقـ فؼط ٓ غقر ،وهؿا 9الرتبح مـ الػرق الؽؿل أو الرتبح مـ الػرق الزمـل،
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فنن تؾؽ الػروق لقست أمقآ ذات مـافع مؼصقدة طرفا لذواهتا ،كؿا أن تؾؽ
الػروق الؽؿقة والزمـقة لقست أمقآ معتربة يف الشرع باطتبار ذاهتا ،فال يصح
العؼد طؾقفا استؼالٓ  ،إذ كقػ يتؿ الرتبح مؿا لقس بؿال أصال ،فنن هذا هق
الظؾؿ بعقـف يف الؿعاوضات الؿالقة كؿا ورد صريحا يف كتاب اهلل تعالك (ٓ
َتظؾِؿقن وٓ ُتظ َؾؿقن)-
والخالصة :إن هذه الؿعادلة الؿقسقمة بؿعادلة (ربا الؿثؿـات) تؼضل بلن
اشرتاط الزيادة طؾك الؿثؾ الؿؼابؾ يف الؿعاوضة ُي َص ِّق ُرها ربا ،سقاء أكاكت الزيادة
يف الؽؿقة أو يف الزمـ ،فنن كؾتا الزيادتقـ محرمة شرطا-
ثاكقا :ربا الؿثؿـات (الؿطعقمات الضرورية) مـ جـسقـ مختؾػقـ (ربا
صرف الؿثؿـات):
صعام ربقي ( Xصعام ربقي مـ غقر جـسف  +زمـ)  :ربا
فالؿعاوضة بقـ مطعقمقـ ضروريقـ مـ جـسقـ مختؾػقـ يجقز فقفا
التػاوت الؽؿل يف الؿؼادير بقـفؿا ،وذلؽ ضرورة اختالف صبائعفؿا
وخصائصفؿا الؿادية ،لؽـ يشرتط شرط واحد فؼط ،أٓ وهق شرط التؼابض
الػقري يف مجؾس العؼد ،بؿعـك أكف يحرم دخقل الزمـ وسقطا يف تـػقذ
التؼابض بقـ العقضقـ يف هذه الؿصارفة ،وطؾك هذا يجقز مبادلة (تؿر  Xبر) أو
(شعقر  Xمؾح) أو (حـطة  Xزبقب) مفؿا تػاوتت الؽؿقات ،ومثؾف يجقز مبادلة
(فقل  Xصحقـ) بشرط الػقرية يف التؼابض وطدم دخقل الزمـ وسقطا يف التسؾقؿ،
وذلؽ صبؼا لؿا ورد يف السـة الـبقية الصحقحة ،وفقفا( 9فنذا اختؾػت إصـاف
فبقعقا كقػ شئتؿ إذا كان يدا بقد)-
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والخالصة :إن هذه الؿعاوضة يؿؽـ تسؿقتفا (صرف الؿثؿـات) أو (صرف
الؿطعقمات الضرورية) ،ومعادلتفا تؼقم طؾك تؼابؾ جـسقـ مـفا مختؾػقـ ،فنذا
دخؾفا الزمـ وسقطا يف الؿعاوضة فذاك ربا الصرف أو ربا الؿصارفة أو ربا
التصارف بقـ الؿثؿـات وإصعؿة الضرورية ،وأما إذا اكتػك الزمـ وحؾ محؾف
التؼابض الػقري (يدا بقد) صارت الؿصارفة بقـ الؿثؿـات الربقية جائزة ومباحة
شرطا ،وزال طـفا الربا بالؽؾقة-

||
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ادلغٍب اٌثاٌث
ِا ً٘ ِؼادالث اٌشبا اٌخابؼت ٌألصً
األصً اٌثاٌث (سبا ادلذإٌاث)؟
إن هذا إصؾ الثالث الؿسؿك حسب اصطالحـا (ربا الؿدايـات) يسؿقف
الػؼفاء (ربا الديقن) أو ربا الؼرآن أو الربا الجؾل أو ربا الؿؼاصد أو ربا الجاهؾقة،
وكظرا لؽقن (الديـ) واحدا يف ذاتف مفؿا تعددت أسباب كشلتف والطرق الؿقصؾة
إلك ثبقتف يف الذمة فنن معادلة هذا إصؾ الثالث مـ أصقل الربا تؽقن طؾك الـحق
التالل9
ديـ ( Xرد مثؾف  +زيادة مشروصة)  :ربا
فالعقضان هـا ديقن متؼابؾة يف طؼد معاوضة مالقة ،والديـ حؼ معؾقم ثابت
يف ذمة الؿديـ لصالح الدائـ ،فنذا وقع آتػاق طؾك اشرتاط الدائـ طؾك الؿديـ
بلن يمدي إلقف زيادة طؾك أصؾ ققؿة الديـ فنن هذه الزبادة الؿشروصة تؽقن ضالؿة
يف ذاهتا حقث ٓ مال حؼقؼل يؼابؾفا ،ثؿ هل زيادة ضارة ومػسدة يف طاقبتفا
ومآٓهتا ،وهذا هق الؿعـك القارد يف الخرب( 9كؾ قرض جر كػعا ففق ربا) ،فالـػع
هـا طبارة طـ زيادة مشروصة يف طؼد معاوضة طؾك سبقؾ الرتبح وتقلقد العائد مـ
ذات محؾ الديـ ،فالزيادة الؿشروصة طؾك أصؾ الديـ ٓ تخؾق 9إما أن تؽقن قبؾ
وجقد الديـ أصال ،ففذا يعرف باسؿ (ربا الؼرض) ،حقث يتؿ آتػاق طؾك
اشرتاط الزيادة الؿعؾقمة يف العؼد قبؾ إبرام طؼد الؼرض الذي سقرتتب طؾقف
بالضرورة ديـ يف الؿديـ ،وإما أن يؽقن اشرتاط الزيادة واردا طؾك محؾ الديـ بعد
وجقده فعؾقا يف القاقع وثبقتف طؾك الحؼقؼة يف ذمة الؿديـ مـذ الزمـ الؿاضل ،فقتؿ
آتػاق يف حالة طجز الؿديـ طـ أداء الديـ أو صؾبف تلجقؾ السداد طؾك أن الؿديـ

التجديد يف هندسـة الـربـا

330

يؼر بالتزامف بدفع زيادة مشروصة طؾك سبقؾ الرتبح مـ الديـ فقق رأس مال الديـ
كػسف ،وهذه الزيادة الؿشروصة مربرها التؿديد يف الزمـ وهق الؿسؿك (ربا
إجؾ)-
ثؿ إن صريؼة الرتبح وتقلقد العائد مـ هذا الديـ الثابت يف ذمة الؿديـ تلخذ
أحد أسؾقبقـ ،أولفؿا 9ربا الزيادة طؾك أصؾ الديـ ،ويؽقن الغارم فقف هق الؿديـ
كػسف ،وحاصؾف 9اشرتاط الزيادة الربقية فقق مؼدار الديـ مؼابؾ الػرق الزمـل يف
إجؾ ،حقث يزيد إجؿالل الديـ طؾك الؿديـ بسبب اشرتاط الزيادة طؾك ذمتف،
وثاكقفؿا 9ربا الخصؿ مـ أصؾ الديـ ،ويؽقن الغارم فقف الدائـ ،وحاصؾف 9اشرتاط
مشرتي الديـ (الطرف الثالث) خصؿ جزء مـ الديـ الؿمجؾ الثابت لؿصؾحة
الدائـ ،حقث يؼقم الطرف الثالث بدفع كؼد معجؾ فقري بؿؼدار أقؾ مـ ققؿة
الديـ الثابت فعؾقا بإجؾ يف ذمة الؿديـ ،حقث يحؾ الطرف الثالث محؾ الدائـ
يف الؿطالبة بالحؼ الؽامؾ الذي تؿؾؽف واشرتاه بؿقجب طؼد (ربا الخصؿ) ،ففق
قد خسر الـؼد العاجؾ إقؾ ولؽـف سقربح الزيادة طؾك الـؼد كؼدا جديدا زائدا،
وهق كامؾ مؼدار الديـ الثابت يف ذمة الؿديـ طـ حؾقل أجؾ آستحؼاق-
وهبذا يتبقـ أكف مـ أجؾ التخؾص مـ الربا يف باب الؿعاوضة طؾك الديقن
(ربا الؿدايـات) فنكف يتعقـ تقافر شرط مفؿ ،أٓ وهق 9مـع اشرتاط الزيادة الؽؿقة
طـد أجؾ وققع التبادل واستقػاء الحؼقق ،حقث يحرم اشرتاط الزيادة الؽؿقة طؾك
الديقن مطؾؼا يف طؼقد الؿدايـات ،وهذا هق طقـ ربا الجاهؾقة (أكظرين وأدك)،
والؿسؿك طـد الػؼفاء (ربا الديـ) ،ومؼصقد الشرع مـ ذلؽ أن يسد صريؼ الرتبح
مـ الػرق الؽؿل الذي مربره طـد الؿرابل مؼابؾ الزيادة يف إجؾ وتراخل الزمـ،
فنن الػروق الؽؿقة يف الؿدايـات لقست أمقآ ذات مـافع مؼصقدة طرفا لذواهتا،
كؿا أن تؾؽ الػروق الؽؿقة لقست أمقآ معتربة يف الشرع باطتبار ذاهتا ،فال يصح
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العؼد طؾقفا استؼالٓ ،إذ كقػ يتؿ الرتبح مؿا لقس بؿال أصال ،فنكؿا الزمـ ضرف
إطؿال ووطاء إشقاء وإمقال ،فقؽقن العؼد طؾك تقلقد الربح مـ مجرد الزمـ
ضراب مـ ضروب الظؾؿ القاضح ،وهق الؿـفل طـف صراحة يف ققل اهلل تعالكٓ( 9
َتظؾِؿقن وٓ ُتظ َؾؿقن)-
والخالصة :إن اشرتاط الزيادة الربحقة طؾك أصؾ الديـ إما أن تؽقن قبؾ
وجقد الديـ أصال ،ففذا يسؿك طـد الػؼفاء (ربا الؼرض) ،وإما أن يؽقن بعد
وجقد الديـ فعؾقا يف الزمـ الؿاضل ،وهذا يسؿقف الػؼفاء (ربا الديـ) ،فػل
الصقرتقـ يتؿ اشرتاط العائد وتقلقد الربح طـ صريؼ الزيادة اإلضافقة فقق ققؿة
أصؾ الديـ الذي يثبت يف الذمة ،وسقاء أكان الرتبح مـ الديـ يتؿ بطريؼ الزيادة
يف ققؿة الديـ مؼابؾ الزيادة يف مؼدار إجؾ ،أو كان الرتبح يتؿ بطريؼ خصؿ جزء
مـ الديـ الؿمجؾ مؼابؾ تعجقؾ سداده لؾدائـ كؼدا مـ الطرف الثالث-

||
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ادلغٍب اٌشابغ
ِا اجلذاوي اجلاِؼت دلؼادالث اٌشبا
يف اإلعالَ؟
إن الؿعادٓت التل أوردكاها مـثقرة يف مقاضعفا يف الؿطؾب السابؼ يحسـ
بـا أن كجؿعفا وكملػ بقـفا يف طؼد واحد يـظؿفا وجدول شامؾ يجؿعفا ،ذلؽ أن
الصقرة الؽؾقة الشامؾة لؿعادٓت الربا مـ شلهنا أن تساطد يف تعؿقؼ الػفؿ وجقدة
اإلدراك وتدققؼ الؿعاين ،وٓ سقؿا أن الجدول الجامع لفا سقبعث مفارة تحؾقؾ
الػروق والؿؼاركات بقـ معادٓت الربا طؾك كحق يرسخ ققة الؿعرفة بالربا ويجؾل
حؼائؼف العؿؾقة بنتؼان-
وفقؿا يؾل س ـستعرض كؾ معادلة مـ معادٓت الربا مصـػة ومرتبة تبعا
ٕصؾفا الؽؾل مـ أصقل الربا الثالثة 9ربا إثؿان وربا الؿثؿـات وربا
الؿدايـات ،ومؼروكة بعؾتفا إساسقة ولؼبفا الذي يؿقز الؿعادلة طـ غقرها مـ
معادٓت الربا إخرى ،ثؿ كستعرض بعده جدوٓ آخر يقضح كؾ معادلة مـق
معادٓت الربا مؼروكة بلمثؾتفا التطبقؼقة وأدلتفا الشرطقة ،ومـ مجؿقع
الجدولقـ يؿؽـ لؾؿسؾؿ  ,وحتك غقر الؿسؾؿ – أن يدرك تػاصقؾ معادٓت
الربا مؼروكة بلصؾفا التحريؿل الربقي ،وبعؾتفا إصقلقة ،وبلدلتفا الشرطقة،
وبالؿحصؾة يصؾ إلك حالة البصقرة يف فؼف الربا واإلحا صة بلصقلف ومعادٓتف
وطؾؾف وأمثؾتف ،فقتلهؾ بعد ذلؽ لؿقدان تطبقؼ معادٓت الربا طؾك واقع
الؿعامالت الؿالقة وتطبقؼاهتا الؿعاصرة-
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جدول رقؿ ()1
معادٓت الربا مؼروكة بلصقلفا وطؾؾفا الربقية
إصؾ

العؾة

الربقي العام الؽؾقة

لؼب الؿعادلة

إصؾ إول ربا إثؿان

 ,7ربا إثؿان
(مـ جـس واحد)
الثؿـقة

إصؾ الثاين ربا الؿثؿـات

الطعام
الضروري

إصؾ الثالث ربا الاؿادايـات

الدائـقة

وصػ الؿعادلة
ثؿـ ( Xثؿـ مثؾف  +زيادة)  :ربا

 ,8ربا إثؿان

ثؿـ ( Xثؿـ مـ غقر جـسف  +زمـ)

(مـ جـسقـ مختؾػقـ)

 :ربا

 ,7ربا الؿثؿـات

صعام ربقي ( Xصعام مثؾف  +زيادة)

(مـ جـس واحد)

 :ربا

 ,8ربا الؿثؿـات

صعام ربقي ( Xصعام ربقي مـ غقر

(مـ جـسقـ مختؾػقـ)

جـسف  +زمـ)  :ربا

* ربا الؿدايـات

ديـ ( Xرد مثؾف  +زيادة مشروصة)

(الؼروض والديقن)

 :ربا
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جدول رقؿ ()2
معادٓت الربا مؼروكة بلمثؾتفا وأدلتفا
لؼب
الؿعادلة

7

ربا إثؿان (مـ جـس واحد)

8

ربا إثؿان (مـ جـسقـ مختؾػقـ)

وصػ الؿعادلة

إمثؾة

الدلقؾ الشرطل

ثؿـ ( Xثؿـ مثؾف +

(ذهب  Xذهب)(فضة  Xفضة)
(ديـار  Xديـار)(درهؿ  Xدرهؿ)
(ريال  Xريال)(دوٓر  Xدوٓر)

حديث9
« ً
مثال بؿثؾ يدً ا
بقد»-

ثؿـ ( Xثؿـ مـ غقر

(ذهب  Xفضة)
(ديـار  Xدرهؿ)
(ريال  Xدوٓر)

حديث9
«فنذا اختؾػت
إصـاف فبقعقا
كقػ شئتؿ إذا
كان يدً ا بقد»-

زيادة)  :ربا

جـسف  +زمـ)  :ربا
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:

ربا الؿثؿـات (مـ جـسقـ مختؾػقـ)
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ربا الؿدايـات (قروض وديقن)

صعام ربقي ( Xصعام
مثؾف
 +زيادة)  :ربا

حديث9
(تؿر  Xتؿر) (بر  Xبر)
(شعقر  Xشعقر)(مؾح  Xمؾح) « ً
مثال بؿثؾ يدً ا
بقد»-
(حـطة  Xحـطة)(زبقب  Xزبقب)

صعام ربقي ( Xصعام
ربقي مـ غقر جـسف +
زمـ)

(تؿر  Xبر)(شعقر  Xمؾح)
(فقل  Xصحقـ)(أرز  Xسؽر)

 :ربا

حديث9
«فنذا اختؾػت
إصـاف فبقعقا
كقػ شئتؿ إذا
كان يدً ا بقد»-

 ,أية
 ,ربا الؼرض9
قرض بزيادة مشروصة مؼابؾ ﴿ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ ﭫ﴾
التلجقؾ
ديـ ( Xرد مثؾف  +زيادة
 ,الحديث
 ,ربا الديـ9
مشروصة)  :ربا
ديـ بزيادة مشروصة مؼابؾ التلجقؾ «كؾ قرض جر
مـػعة ففق ربا»
 ,ربا الخصؿ9
شراء ثالث لؾديـ الؿمجؾ بلقؾ مـف  ,اإلجؿاع

||

التجديد يف هندسـة الـربـا

336

ادلغٍب اخلاِظ
ِا أبشص مثشاث اٌؼٍُ هبٕذعت
ِؼادالث اٌشبا يف فمٗ ادلؼاِالث ادلاٌٍت؟
 ,7إن تؿققز هـدسة معادٓت الربا وفؼ ققالب متؿايزة وجداول مؼاركة
يؿؽـ الطالب والباحثقـ مـ الدراسة التحؾقؾقة لؾعؼقد والـظؿ العؼدية طؾك أسس
متؿايزة وفروقات طؾؿقة وطؿؾقة واضحة ومحددة ،إمر الذي يسفؾ دراسة وففؿ
طؾؿ الربا ا الؼديؿ والؿعاصر ا ويعؿؼف يف أجقالف الؼادمة-
 ,8إن التؿققز الدققؼ بقـ أكقاع وتطبقؼات الربا بـاء طؾك تؿققز معادٓهتا مـ
شلكف أن يعؿؼ التصقر الػـل الدققؼ لدى الباحث والػؼقف والؼاضل بشلن آلقات
الربا وأوضاطف ومحدداتف العؼدية ،ومـ ثؿ الؼدرة طؾك خؾع إحؽام العؿؾقة
طؾقفا مـ خالل ردها إلك محؽؿاهتا العؿؾقة وأصقلفا الؽؾقة ،وهذا مـ شلكف أيضا
أن يؼؾؾ مـ مساحة الخالف الـظري بقـ الػؼفاء يف الشريعة ويف الؼاكقن حقل
العديد مـ تطبقؼات الؿعامالت الؿالقة يف العصر الحديث وطؿا إذا كاكت قد
اكطقت طؾك محظقر الربا أم ٓ؟ ودون الذهقل طـ حؼائؼ العؼقد بسبب آشتغال
بظقاهرها الصقرية واإلغراق يف تػاصقؾفا الجزئقة ،فقـتج طـ ذلؽ أن تتؼارب أو
تتطابؼ أراء الػؼفقة طؾك أساس تشخقص وا ٍع مـضبط ومحدد لؿعادٓت الربا
وففؿ دققؼ لؿؼقمات طؼقدها يف واقعفا العؿؾل-
 ,9إن العؾؿ هبـدسة معادٓت الربا يساطد يف ضبط التػاصقؾ وإدراك
الػروق الدققؼة لؾؿعامالت والتصرفات ،ويف الؿؼابؾ الققاية مـ آفة آغرتار
بالظقاهر يف ألػاظ العؼقد وألؼاهبا وأسؿائفا ،ولؼد كبف شقخ اإلسالم ابـ الؼقؿ –
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رحؿف اهلل  ,إلك آفة آغرتار باإلجؿال وإهؿال التػصقؾ والبقان وأثر ذلؽ يف خطل
آجتفاد الػؼفل ،فقؼقل( 9والؿؼصقد التـبقف طؾك وجقب التػصقؾ إذا كان يجد
ً
فؽثقرا ما يؼع غؾط الؿػتل يف هذا الؼسؿ ،فالؿػتل ترد إلقف
محتؿال،
السمال
ً
الؿسائؾ يف ققالب متـقطة جدا ،فنن لؿ يتػطـ لحؼقؼة السمال وإٓ هؾؽ وأهؾؽ،
فتارة تقرد طؾقف الؿسللتان صقرهتؿا واحدة وحؽؿفؿا مختؾػ؛ فصقرة الصحقح
والجائز صقرة الباصؾ والؿحرم ،ويختؾػان بالحؼقؼة؛ فقذهؾ بالصقرة طـ
الحؼقؼة ،فقجؿع بقـ ما فرق اهلل ورسقلف بقـف-
وتارة تقرد طؾقف الؿسللتان صقرهتؿا مختؾػة وحؼقؼتفؿا واحدة وحؽؿفؿا
واحد؛ فقذهؾ باختالف الصقرة طـ تساويفؿا يف الحؼقؼة ،فقػرق بقـ ما جؿع اهلل بقـف-
وتارة تقرد طؾقف الؿسللة مجؿؾة تحتفا طدة أكقاع ،فقذهب َو ْه ُؿف إلك واحد
مـفا ،ويذهؾ طـ الؿسمول طـف مـفا ،فقجقب بغقر الصقاب-
وتارة تقرد طؾقف الؿسللة الباصؾة يف ديـ اهلل يف قالب مزخرف ولػظ حسـ،
فقتبادر إلك تسقيغفا وهل مـ أبطؾ الباصؾ ،وتارة بالعؽس-
فال الف إٓ اهلل؛ كؿ هاهـا مـ مزلة أقدام ومجال أوهام ،---وأكثر الـاس كظرهؿ
قاصر طؾك الصقر ٓ يتجاوزوهنا إلك الحؼائؼ ،ففؿ محبقسقن يف سجـ إلػاظ،
مؼقدون بؼققد العبارات ،---وسبحان اهلل! كؿ ُت ُق ِّصؾ هبذه الطرق إلك إبطال حؼ وإثبات
باصؾ ،وأكثر الـاس إكؿا هؿ أهؾ ضقاهر يف الؽالم والؾباس وإفعال)(-)1
||

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1إطالم الؿققعقـ ٓبـ الؼقؿ(-)194,192.4
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ادلبذث اخلاِظ
ِماصذ حتشمي اٌشبا
يف اإلعالَ
لؼد جاءت تشريعات إحؽام يف اإلسالم مـ أجؾ تحؼقؼ مصالح الخؾؼ
يف الدكقا وأخرة ،ول ؼد استؼر اصطالح العؾؿاء طؾك تسؿقة تؾؽ الغايات
وإهداف باسؿ (مؼاصد الشريعة اإلسالمقة) ،وإن مؼاصد اإلسالم بصػة طامة ,
ومـفا مؼاصده يف تحريؿ الربا بصػة خاصة  ,إكؿا ترجع يف مجؿقطفا إما إلك
جؾب الؿصالح لؾخؾؼ أو ودرء الؿػاسد طـفؿ  ،كؿا قال العز بـ طبد السالم9
(والشريعة كؾفا مصالح؛ إما تدرأ مػاسد أو تجؾب مصالح)( ،)1وإن تتبع
مؼاصد الربا واستؿدادها مـ أصقلفا الشرطقة ،والـص طؾقفا ،و َت َؼ ِّصل أمثؾتفا
الؼديؿة والؿعاصرة؛ لفق السبقؾ إحؿد يف تبصقر الؿجتفديـ والؿػتقـ وطؿقم
الؿسؾؿقـ بؿؼاصد حظر الربا يف اإلسالم ،بؾ وترشقد آجتفادات الػؼفقة يف
كقازل الربا وتطبقؼاتف الؿعاصرة ،ويف هذا الؿبحث سـسؾط الضقء طؾك مـظقمة
الؿؼاصد والغايات التل مـ أجؾفا شرع اإلسالم تحريؿ الربا ،بقد أكـا سـتخصص
يف الؿؼاصد والغايات ذات الطبقعة الؿالقة وآقتصادية يف الؿجتؿع دون ما
سقاها ،وهل جديرة بذلؽ وٓ سقؿا يف سقاق دراستـا لؽبقرة الربا يف ضقء
تطبقؼاهتا الؿالقة الؿعاصرة-
ولقس مـ شؽ أن إحصاء تؾؽ الؿؼاصد وحصرها متعذر أو شبقف بالؿتعذر؛
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أيضا الؿقاضع (،)=.7
( )1ققاطد إحؽام يف مصالح إكام لؾعز بـ طبد السالم ( )?.7واكظر ً
(-)7<0.8
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ذلؽ أهنا ُتس َتؿد مـ طدد مـ الؿصادر؛ كالـصقص الشرطقة مـ الؽتاب والسـة،
ومـ اإلجؿاع ،ومـ جؿؾة مسالؽ العؾة؛ وكحقها مـ أدلة إثبات الؿؼاصد
ومعرفاهتا( ،)1وإن استـباصفا مـ هذه الطرق إكؿا هق اجتفاد فقؿا ٓ يؿؽـ حصره
ِّ
أو الجزم بنحصائف ،بقد أكـل سلشقر  ,حسب القسع  ,إلك إصار تجديدي مـاسب
مـ تؾؽ الؿؼاصد التل اطتربهتا الشريعة اإلسالمقة يف مجال تشريع أحؽام الربا
بصػة خاصة ،هذا إلك جاكب ما أثركاه سؾ ًػا مـ الؿؼاصد الشرطقة تب ًعا لؽؾ أصؾ
مـ إصقل الثالثة لؾربا ،التل هل ربا إثؿان وربا الؿثؿـات وربا الؿدايـات ،فؿا
أوجزكاه هـاك( )2كبسطف بشلء مـ التػصقؾ هـا-
ولؼد جاء هذا الؿبحث يف ثالثة مطالب رئقسة ،وهل طؾك الـحق التالل9
الؿطؾب إول :ما معـك قاكقن الحركة الؿالقة يف الشريعة اإلسالمقة؟
الؿطؾب الثاين :ما هل مؼاصد إمقال يف اإلسالم؟
الؿطؾب الثالث :ما سر تحريؿ الربا يف اإلسالم؟
ِ
الؿطؾب الرابع :ما ِ
آقتصاد َّية مـ تحريؿ الربا يف اإلسالم (إضرار
الحؽَؿ
العشرون)؟
||

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اكظر 9مؼاصد الشريعة اإلسالمقة --د-محؿد سعد الققبل (مبحث 9إدلة طؾك إثبات الؿؼاصد) ص
; 70وما بعدها-
( )2اكظر 9الؿبحث الثاين (أصقل الربا ثالثة ،ربا إثؿان وربا الؿثؿـات وربا الؿدايـات) مـ هذا
الؽتاب-
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ادلغٍب األوي
ِا ِؼىن لأىْ احلشوت ادلاٌٍت
يف اٌششٌؼت اإلعالٍِت؟
أوٓ :ما الؿػفقم العام لؾؼاكقن؟
ً
لؿا كان الؿال طصب الحقاة وهق سر الروح آقتصادية ،فنن الشريعة
اإلسالمقة أولتف آهتؿام والعـاية الػائؼة ،وذلؽ لتحؼقؼ التقازن بقـ الؿقارد
والحاجات آقتصادية ،ولؿا صبؼ الؿسؾؿقن إوائؾ ققاطد اإلسالم ومبادئف
ازدهار ا اقتصادي ا تالشت فقف مظاهر التخؾػ
يف آقتصاد أورثفؿ ذلؽ
ً
كؿقذج ا لؾـؿق والغـك والرفاهقة آقتصادية،
والػؼر ،فؽاكت الدولة اإلسالمقة
ً
بؾ مـ أكثر شعقب العالؿ حضارة وتؿدكا ،يف حقـ لؿا تخؾػ الؿسؾؿقن طـ
تؾؽ الؼقاطد والؿبادئ الرفقعة حصؾ لفؿ مـ التخؾػ والػؼر والتبعقة ما ٓ
يخػك-
ويؿثؾ (قاكقن الحركة الؿالقة يف الشريعة اإلسالمقة) أو (كظام إدارة الؿال يف
اإلسالم) الؼاطدة الؿـفجقة إصقؾة التل تعرب طـ طؿؼ الشريعة اإلسالمقة يف
إدارهتا الؿثؾك لحركة إمقال يف آقتصاد ومعالجاهتا العؿؾقة الرشقدة لؿختؾػ
الظقاهر والؿشؽالت آقتصادية ،ومـ هـا تبدو حؽؿة الشريعة اإلسالمقة يف أهنا
أرست ققاطد وتشريعات الـظام آقتصادي الؿتؽامؾ ،واستطاطت أن تضع
الحؾقل الـاجعة لؾؿشؽالت آقتصادية الؿزمـة ،كالػؼر والبطالة والتضخؿ
وضعػ التقضقػ إمثؾ لؾؿقارد ،ويؿؽــا تؾخقص الؿػفقم العام لؼاكقن الحركة
الؿالقة يف الشريعة اإلسالمقة يف أيت( 9كؾ معامؾة تمدي إلك بعث أو تعزيز حركة
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تبادل إمقال يف آقتصاد ففل مطؾقبة ومرغقبة يف الشريعة اإلسالمقة؛ إما وجق ًبا
أو استحبا ًبا ،وكؾ معامؾة تمدي إلك إضعاف وتعطقؾ حركة إمقال يف آقتصاد
تحريؿا أو كراهة)-
ففل مؿـقطة شر ًطا؛ إما
ً
ثاك ًقا :ما مصادر استؿداد الؼاكقن؟
إن فؽرة هذا الؼاكقن كستؿدها مـ مجؿقع الـصقص الشرطقة الؿتعؾؼة
بالؿال ،سقاء أكاكت مـ صريح الؼرآن الؽريؿ أو صحقح السـة الـبقية الؿطفرة أو
مـ سـة الخؾػاء الراشديـ ،ومـ هـا أصؾؼـا طؾك الـؿقذج (قاكقن الحركة الؿالقة يف
الشريعة اإلسالمقة) ،ويف ذلؽ إشارة إلك مبدأ الثبات وآضطراد يف هذا الؼاكقن،
كؿا أن هذا الؼاكقن ٓ يؿثؾ رأ ًيا فؼفقا معقـًا أو استـبا ًصا اجتفاديا بشريا ،بؾ هق
قاكقن إلفل تؼرره الـصقص الشرطقة وتصـعف إحؽام الؿالقة التل جاءت هبا
الشريعة اإلسالمقة-
ثال ًثا :ما مػفقم الؼاكقن؟ وما هل مساراتف الرئقسة؟
 ,1ما هق الؿػفقم العام لؾؼاكقن؟
لؼد كشػت دراساتـا الشرطقة الؿتخصصة يف فؼف الؿعامالت الؿالقة
وتطبقؼاهتا الؿعاصرة طـ كتقجة غاية يف إهؿقة ،حقث تبقـ لـا أن مـ الؿؼاصد
والغايات الؽربى يف باب إمقال يف اإلسالم (مؼصد التداول والرواج لألمقال
ومـع حبسفا واكتـازها) ،فالتداول لغة :التـاقؾ مـ الدُّ ولة والدَّ ولة؛ بالضؿ يف
الـؼد ،وتداولتف إيدي 9تـاقؾتف إذا أخذتف هذه مرة وهذه مرة ،والرواج 9مـ الرواج
والشققع ،وأما الؽـز ففق الـؼد الؿدفقن لغة؛ مـ اكتـز الشلء إذا اجتؿع وامتأل،
ومـف (ما بؾغ أن تمدى زكاتف فزكل فؾقس بؽـز)( ،)1والحبس 9مـع الشلء مـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1الؿعجؿ القسقط ( )90:.7والؼامقس الؿحقط (-)9==.9
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حبسا-
الحركة الؿعتادة ،ومـف يؼال لؾسجـ والققػ ً
فالشريعة إكؿا تـظر إلك (مـافع إمقال) كظر القسائؾ التل بحركتفا
الدائؿة تـؿق وتـؿل غقرها مـ الؿقارد الؿالقة إخرى ومختؾػ أوجف الـشاط
آقتصادي ،وبؽـز الؿال وحبسف طـ حركتف الطبقعقة التل خؾؼ ٕجؾفا فنكف
يؾحؼ الخؾؾ بتؾؽ الؿقارد الؿالقة والؿـاشط آقتصادية جؿقعفا ،حقث يحال
بقـفا وبقـ التقضقػ إمثؾ ،تؿا ًم ا مثؾ حركة الدم يف الجسد كؾؿا سال اكتػع
البدن بف ،واكبعثت الحقاة يف أطضائف ،وكؾؿا تصؾب واحتبس تضرر بف البدن
بحسب ذلؽ ،حتك يصؾ بصاحبف إلك العجز الجزئل أو الؽؾل أو القفاة-
ويف صقرة تشبقفقة أخرى :فنن الؿال يف حركتف يشبف حركة الؿاء والرياح،
فالؿاء إذا سؽـ َأ ِس َـ وتؽدّ ر ،وبحركتف يصػق و ُيـت َػع بف ،والرياح بسؽقهنا يشتد
الحر وتركد السػـ ،ويؼؾ الفقاء الـؼل الصالح لؾحقاة ،وبحركتفا تدور طجؾة
الحقاة وتتجدد صبائع إشقاء ،وهؽذا بالـسبة إلك حركة الؿال ودوراكف باكسقاب يف
وحدات آقتصاد أفرا ًدا وجؿاطات-
 ,2ما هل الؿسارات الرئقسة لؾؼاكقن؟
وقد كان مـ حؽؿة الشرع الحـقػ أكف بَقَّ َـ لـا إحؽام الؽػقؾة بحؿاية
تداول الؿال ودوراكف بشؽؾ اكسقابل؛ وحذركا يف الؿؼابؾ مـ أسباب حبسف
واكتـازه ،وقد تؿثؾ ذلؽ يف مساريـ كؾققـ طظقؿقـ :فالؿسار إول :إوامر
الشرطقة (الؿطؾقبات) ،ويؼع يف رأسفا فرض الزكاة كلحد أركان اإلسالم
الخؿسة ،بقـؿا الؿسار الثاين :الـقاهل الشرطقة (الؿحظقرات) ،ويؼع طؾك
رأسفا تحريؿ الربا كلحد أكرب الؽبائر يف اإلسالم ،والحؼ إن هذا التقازن
التشريعل الدققؼ يف اإلسالم؛ بلن رفع مؼام (الزكاة) لتؽقن أحد أركان
اإلسالم الخؿسة ،ويف الؿؼابؾ وضع حؽؿ الربا حتك جعؾف مـ أكرب الؽبائر يف
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اإلسالم ،فالريب أن هذا التقازن العجقب يعؽس اإلطجاز التشريعل العظقؿ
لإلسالم يف الؿجال الؿالل وآقتصادي ،حقث يستفدف تحؼقؼ ( مبدأ التداول
والرواج يف إمقال) ،وهق طقـ ما أسؿقـاه ( قاكقن الحركة الؿالقة) ،هذا وإن
مـ وراء هذيـ التشريعقـ ( أطـل فريضة الزكاة وكبقرة الربا) ت شريعات رشقدة
أخرى؛ إكؿا هل كالسقاج لؿا سؾػ ،وهل جؿقعفا هتدف إلك تعزيز تداول
إمقال وتحػقز رواجفا وحركتفا-
راب ًعا :ما خطقرة الجفؾ بفذا الؼاكقن؟
إن الجفؾ بؼاكقن الحركة الؿالقة يف اإلسالم يمدي إلك تخؾػ الؿجتؿعات
وتضققع صاقاهتا وإهدار مؼدراهتا وتعطقؾ مقاردها آقتصادية ،بؾ وقطع الطريؼ
أمام تـؿقة مفارات الشعقب وقدرات إفراد والؿمسسات ،حقث يتجف آقتصاد
لالستثؿارات إقؾ جفدً ا وطب ًئا وأسفؾ ربحقة طرب آستثؿار يف الزيادات الظالؿة
والػؼاطات الػارغة طـ إحداث الـػع الحؼقؼل الشامؾ يف آقتصاد ،وطـدها
تتخبط البشرية يف ضالٓهتا الؿالقة وطؿاياهتا آقتصادية ،وصدق اهلل العظقؿ إذ
يؼقل﴿ 9ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ
ﮖﮗ﴾(-)1
أيضا  ,يف دراسة الـظام
فالقاجب أن يجتفد الؿسؾؿقن  ,وغقر الؿسؾؿقـ ً
الؿالل اإلسالمل لالستػادة مـ روائعف وأصروحاتف اإلصالحقة؛ وقائقة كاكت أم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1الؿائدة-٥١,٥١ 9
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طالجقة ،وففؿ أحؽامف وأسراره ومؼاصده ،والعؿؾ طؾك تطبقؼفا يف القاقع
آقتصادي لؾدول-
@قاكقن الحركة الؿالقة

||
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ادلغٍب اٌثاين
ِا ً٘ ِماصذ األِىاي يف اإلعالَ؟
أوٓ :ما تعريػ الؿؼاصد الشرطقة؟
ً
ِ
والحؽ َُؿ التل أرادها الشارع
تعرف (الؿؼاصد الشرطقة) بلهنا( 9الؿعاين
مـ تشريعاتف لتحؼقؼ مصالح الخؾؼ يف الدكقا وأخرة)( ،)1ومعـك ذلؽ :أكف ما
مـ ُم َش ِّر ٍع إٓ وهق يفدف مـ وراء تشريعاتف إلك تحؼقؼ مـافع مؼصقدة جزئقة
خاصة كاكت أو كؾقة طامة ،وهذه الؿـافع إما تمول إلك جؾب مصؾحة أو دفع
مػسدة ،فغايات التشريع وأهداف إحؽام ٓ تخرج طـ ذلؽ ،فؽقػ إذا كان
الؿشرع والحاكؿ هق اهلل ؟ فال ريب أن الؿؼصقد مـ وراء تشريعاتف وهق
العؾقؿ الحؽقؿ أهنا هتدف إلك تحؼقؼ أطؾك الؿصالح وأرجحفا وأكؿؾفا ،ويف
الؿؼابؾ درء إضرار والؿػاسد كؾفا ،ففذه الؿعاين والحؽؿ والغايات السامقة
التل راطاها الشارع وقصدها وابتغك تحؼقؼفا مـ وراء إحؽام هل طقـفا
(الؿؼاصد الشرطقة) ،وبذلؽ تعؾؿ الػرق ما بقـ (الحؽؿ الشرطل) و (الؿؼصد
الشرطل) ،فالحؽؿ الشرطل طبارة طـ القسقؾة التل بقاسطتفا يصؾ الشرع إلك
تحؼقؼ غاياتف الؿطؾقبة ،وأما الؿؼصد الشرطل فنكؿا هق كػس الغاية والؿآل
والـفاية الؿبتغاة مـ وراء تشريع الحؽؿ التؽؾقػل ،فثبت بذلؽ أن الحؽؿ
وسقؾة بقـؿا الؿؼصد غاية-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اكظر التعريػ يف البحث الؿحؽؿ الؿـشقر لؾؿملػ بعـقان( 9الؿؼاصد الشرطقة وأثرها يف فؼف
الؿعامالت الؿالقة) ،مجؾة آقتصاد اإلسالمل (مركز الـشر العؾؿل بجامعة الؿؾؽ طبد العزيز
بجدة ،مجؾد = ،7العدد 7:8; ،7ها 800: .م)-
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واطؾؿ أن فؼف الؿؼاصد الشرطقة مـ َأ َج ِّؾ العؾقم و َأك َب ِؾ الؿؼاصد ،فؿـ َط َبدَ
اهلل – بعد آمتثال والعؿؾ  ,مجتفدً ا يف دراسة ِ
الح َؽ ِؿ وصؾب الؿعاين والبحث طـ
الغايات التل قصدها الشرع مـ وراء إحؽام الشرطقة ،فؼد أصاب مـ حؽؿة
طظقؿا ،وصار بذلؽ
كثقرا ،وفتح اهلل لف إلك جـتل الدكقا وأخرة با ًبا
ً
خقرا ً
الشرع ً
أرجك أن يتصػ بزمرة مـ قال اهلل فقفؿ ﴿ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ﴾(،)1
وققلف ﴿ 9ﯙ ﯚ﴾( ،)2وققلف تعالك﴿ 9ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ﴾(-)3
ثاك ًقا :ما هل الؿؼاصد الؽؾقة الخؿس يف الشريعة اإلسالمقة؟
يصطؾح الػؼفاء طؾك أن الشريعة اإلسالمقة جاءت لتحؼقؼ جؿؾة الؿؼاصد
الؽؾقة والغايات السامقة ،كؿا يصطؾحقن طؾك أهنا ترجع إلك خؿسة مؼاصد كؾقة
كربى ،وتسؿك (الضروريات) أو (الؽؾقات الخؿس)( ،)4وهل 9الديـ والـػس
والعؼؾ والـسؾ والؿال ،كؿا قال الغزالل( 9ومؼصقد الشرع مـ الخؾؼ خؿسة 9أن
يحػظ طؾقفؿ ديـفؿ وكػسفؿ وطؼؾفؿ وكسؾفؿ ومالفؿ ،)5()--وفقفا يؼقل الؼرايف9
(قاطدة 9الؽؾقات الخؿس التل أجؿع طؾك تحريؿفا جؿقع الشرائع وإمؿ 9تحريؿ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1الرطد -3 9
( )2الرطد -4 9
( )3فاصر -28 9
( )4طامة إصقلققـ طؾك تسؿقتفا الضروريات ،ومـفؿ مـ سؿاها الؽؾقات --اكظر التؼرير والتحبقر
( ،)7::.9وغاية القصقل لألكصاري (ص -)78:
( )5الؿستصػك لؾغزالل ص ،8;7واستدرك ابـ تقؿقة طؾك هذا اإلصالق فؼال( 9لؽـ بعض الـاس
يخص الؿصالح الؿرسؾة بحػظ الـػقس وإمقال وإطراض والعؼقل وإديان ،ولقس كذلؽ،
بؾ الؿصالح الؿرسؾة يف جؾب الؿـافع ودفع الؿضار ،وما ذكروه مـ دفع الؿضار طـ هذه إمقر
الخؿسة ففق أحد الؼسؿقـ) مجؿقع الػتاوى ٓبـ تقؿقة (- )9:9.77
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الدماء وإطراض والعؼقل وإكساب وإمقال ،فقؿـع الؼتؾ والجراح والؼذف
والؿسؽرات والزكا والسرقة)(-)1
والخالصة :أكف ما مـ حؽؿ جاء بف الشرع الحـقػ إٓ ولف تعؾؼ بتحؼقؼ
الؽؾقات الخؿس يف القاقع ،وذلؽ إما مـ جفة إيجادها وتؽثقرها ،أو مـ جفة
حػظفا وصقهنا طؿا يؿـع وجقدها أو يخؾ هبا يف القاقع ،فالؿجتفد يؼتػل تحري
هذه الؽؾقات الؿؼاصدية الخؿسة يف مختؾػ اجتفاداتف الػؼفقة ،ذلؽ أهنا بؿـزلة
الؿـارات التل يفتدي هبا الػؼقف والؿجتفد يف التؿاس أحؽام الشرع ،وٓ سقؿا
بشلن ما يستجد مـ الـقازل والتعامالت يف حقاة الـاس الؿعاصرة ،فتؽقن
الؿؼاصد بؿـزلة الؿعقار الضابط لرتشقد الؿجتفد وتسديد اجتفاده يف كؾ زمان
ومؽان-
ثال ًثا :ما معـك (مؼصد حػظ الؿال) يف الشريعة اإلسالمقة؟
إن مـ الؿؼاصد والؽؾقات الخؿس الؽربى (مؼصد حػظ الؿال) ،ومعـاه9
أن جؿقع التشريعات الؿالقة يف اإلسالم ٓ بد وأن يؽقن غرضفا ومؼصقدها
تحؼقؼ (مؼصد حػظ الؿال) ،فنن حػظ الؿال ٓ يخؾق إما أن يؽقن مـ جفة إيجاده
وتؽثقر أسبابف وتـؿقتف يف القاقع ،أو يؽقن حػظ الؿال مـ جفة حػظف وصقكف طؿا
يؿـع وجقده يف القاقع ابتداء أو يخؾ بف ويعطؾ مـافعف ويؼؾؾ مـ كػاء ة الؿال،
وهؽذا يؽقن معـك (مؼصد حػظ الؿال) أن الشريعة اإلسالمقة الغراء قصدت إلك
أمرا أو هن ًقا أو إباحة،
حػظ الؿال طـ صريؼ مـظقمة تشريعاهتا الؿالقة الؿتعددةً ،
فؽؾ تشريع يف إمقال يف اإلسالم إكؿا يفدف إلك حػظ إمقال مـ حقث
وجقدها أو مـ حقث مـع ما يخؾ هبا أو يعطؾفا يف الؿجتؿع-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1الذخقرة لؾؼرايف (-):=.78
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فإمر بػريضة الزكاة مؼصقده حػظ الؿال مـ جفة تؽثقره وتـؿقتف لدى
الغـل كػسف ابتداء ،وكذلؽ شعقرة الققػ مؼصقدها حػظ الؿال طـ صريؼ تحبقس
أصؾف وتسبقؾ مـػعتف لؾؿقققف طؾقفؿ ،ويؼابؾ ذلؽ تحريؿ الربا فنن مؼصقده
صقن إمقال طـ أن تؽقن وسائؾ هدم وطقامؾ تؼقيض لؾؿجتؿع وآقتصاد،
ذلؽ أن الربا يحبس إمقال ويعطؾ مـ حركتفا ويـؼص مـافعفا يف الؿجتؿعٕ ،كف
كؿاء صقري يف الؿال يعتؿد طؾك الرتبح مـ الؿدايـات دون إطؿال وإطقان
الحؼقؼقة يف آقتصاد ،حقث تـشل فؼاطات دائـقة تستثؿر فقفا إمقال طؾك خطر
آهنقار ،حتك إذا تؿددت فؼاطات الديقن إلك أقصاها اكػجرت مخؾػة وراءها
الدمار آقتصادي والؽقارث الؿالقة ،وهبذا يتبقـ أن تحريؿ الربا مؼصقده حػظ
إمقال كػسفا مـ جفة ،ويف الؿؼابؾ دفع الؿال كحق آتجاه إلك إطؿال
استؼرارا وثبا ًتا-
وإصقل الحؼقؼقة التل تؽسب الؿال
ً
راب ًعا :كقػ حرص اإلسالم طؾك تحؼقؼ مؼصد (حػظ الؿال)؟ ما أمثؾتف؟
أساسا مـطؼقا دقق ًؼا مـ أجؾ بـاء
لؼد سؾؽت الشريعة الغراء مـفجقة بديعة و ً
إحؽام الؿقصؾة لؿؼصقد (حػظ الؿال) ،فؼد استفدف اإلسالم (حػظ إمقال)
مـ جفتقـ ،أولفؿا :مـ جفة اإليجاد والحػظ ،وثاكقفؿا :مـ جفة صقن الؿال
ومـع ما يخؾ بف أو يعطؾ مـافعف يف القاقع ،وبقان هذه الؿـفجقة مـ خالل الجفتقـ
التالقتقـ9
الجفة إولك :حػظ الؿال مـ جفة تحصقؾ أسباب وجقده (جفة القجقد):
لؿا كان الؿال مـ الضرورات التل تؼقم هبا الحقاة ،فؼد أمر الشارع الحؽقؿ
بتحصقؾ الؿال تؾبقة لتؾؽ الحاجات التل فطر اهلل الـاس طؾقفا ،فجاءت الشريعة
بالحث طؾك التؽسب وصؾب الرزق ،وجعؾت ذلؽ مـ التؽالقػ القاجبة طؾك
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الؿؽؾػ إجؿآ؛ أن يسعك يف تحصقؾ كػاية كػسف ومـ يعقل ،ولؼد تقاترت
كصقص الؽتاب والسـة ووقائع السقرة العطرة ومآثر السؾػ طؾك تلكقد هذا
الؿعـك ،وتـقطت فقف إسالقب بؿا يعدُّ مـ قبقؾ التقاتر الؿعـقي( ،)1قال ابـ
حزم( 9وأجؿعقا أن اكتساب الؿرء مـ القجقه الؿباحة مباح ،---واتػؼقا طؾك أن
كسب الؼقت مـ القجقه الؿباحة لف ولعقالف فرض إذا قدر طؾك ذلؽ)(-)2
ومـ إدلة أن اهلل تعالك لؿا ذكر حال إكبقاء  ,طؾقفؿ وطؾك كبقـا أفضؾ
الصالة والسالم َ ,ب َّقـ سعقفؿ يف وجقه الؿؽاسب كؿا قال اهلل تعالك﴿ 9ﯢﯣ
ﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ﴾( ،)3قال
الؼرصبل( 9هذه أية أصؾ يف تـاول إسباب وصؾب الؿعاش بالتجارة والصـاطة
وغقر ذلؽ)( ،)4وقال ابـ كثقر( 9يؼقل تعالك مخربًا طـ جؿقع مـ بعثف مـ الرسؾ
الؿتؼدمقـ 9أهنؿ كاكقا يلكؾقن الطعام ،ويحتاجقن إلك ال َت َغ ِّذي بف ،ويؿشقن يف
ٍ
بؿـاف لحالفؿ ومـصبفؿ)(-)5
إسقاق لؾتؽسب والتجارة ،ولقس ذلؽ
وأما ما ورد يف السـة الـبقية مؿا يصدق هذا الؿعـك فؽثقر ،فؿـ ذلؽ ما
كجارا( ،)6وأن كبل اهلل داود كان يلكؾ مـ
أخرب طـف ﷺ مـ أن كبل اهلل زكريا كان
ً
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فصال خاصا يف « الحث طؾك العؿؾ لؽسب العقش» مـ كتاب « التدابقر القاققة مـ الربا يف
ً
( )1اكظر
اإلسالم» د-فضؾ إلفل ،ص ?<-907,8
( )2مراتب اإلجؿاع ٓبـ حزم ص ;; ،7وقال محؿد بـ الحسـ الشقباين يف كتاب الؽسب (ص )::
ما كصف( 9ثؿ الؿذهب طـد جؿفقر الػؼفاء ا رحؿفؿ اهلل تعالك ا مـ أهؾ السـة والجؿاطة أن
الؽسب بؼدر ما ٓ بد مـف فريضة)-
( )3الػرقان- 80 9
()4تػسقر الؼرصبل (-)7:.79
( )5تػسقر ابـ كثقر (;-)7:7.
( )6أخرجف مسؾؿ  7>:=.:برقؿ ?=-89
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طؿؾ يديف( ،)1وأكف هق كػسف ﷺ» كان يرطك الغـؿ طؾك قراريط ٕهؾ مؽة»(،)2
بؾ لؼد جاء يف فضؾ كسب الرزق والسعل فقف أحاديث()3؛ مـفا 9حديث «صؾب

أيضا« 9مـ بات كآ مـ صؾب
الحالل واجب طؾك كؾ مسؾؿ»( ،)4ويف الحديث ً
مغػقرا لف»( ،)5ويف الحديث 9أن مـ خرج يسعك يف كسب الرزق
الحالل بات
ً
لعػاف كػسف وحاجة مـ يعقل أكف يف سبقؾ اهلل( ،)6ومـفا 9ققلف ﷺ« 9لئـ يلخذ
أحدكؿ حبؾف؛ فقليت بحزمة الحطب طؾك ضفره فقبقعفا ،فقؽػ اهلل هبا وجفف؛ خقر لف
مـ أن يسلل الـاس؛ أططقه أو مـعقه»(-)7
وقد استـبط محؿد بـ الحسـ الشقباين وجقب الؽسب مـ ققل اهلل تعالك9
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أخرجف البخاري  ;=.9برقؿ -80=8
( )2أخرجف البخاري  >>.9برقؿ -88<8
( )3قال ابـ مػؾح يف أداب الشرطقة (( 9)8<;.9يسـ التؽسب ومعرفة أحؽامف حتك مع الؽػاية كص
أيضا فقفا 9يباح كسب الحالل لزيادة الؿال والجاه والرتفف والتـعؿ والتقسعة
طؾقف يف الرطقة ،وقلل ً
طؾك العقال؛ مع سالمة الديـ والعرض والؿروءة وبراءة الذمة)-
( )4أخرجف الطرباين يف الؿعجؿ إوسط > 8=8.برقؿ  ،><70وقال الؿـذري يف الرتغقب وإسـاده
حسـ إن شاء اهلل -;:<.8
( )5أخرجف الطرباين يف إوسط = 8>?.برقؿ  ،=;80وقال العراقل يف تخريج اإلحقاء وفقف ضعػ
-70;;.8
( )6الحديث طـد الطرباين طـ كعب بـ طجرة  قال 9مر طؾك الـبل ﷺ رجؾ؛ فرأى أصحاب
رسقل اهلل مـ جؾده وكشاصف ،فؼالقا 9يارسقل اهلل؛ لق كان هذا يف سبقؾ اهلل ،فؼال رسقل اهلل ﷺ9
«إن كان خرج يسعك طؾك ولده صغارا ففق يف سبقؾ اهلل ،وإن كان خرج يسعك طؾك أبقيـ شقخقـ
كبقريـ ففق يف سبقؾ اهلل ،وإن كان خرج يسعك طؾك كػسف يعػفا ففق يف سبقؾ اهلل ،وإن كان خرج
رياء ومػاخرة ففق يف سبقؾ الشقطان» ،وقال الؿـذري يف الرتغقب والرتهقب (( 9);8:.8رواه
الطرباين ورجالف رجال الصحقح) ،وأخرجف الطرباين يف الؿعجؿ إوسط = ;<.برقؿ ;،<>9
والصغقر  7:>.8برقؿ  ،?:0والؽبقر ? 78?.7برقؿ  ،8>8وقال الفقثؿل يف مجؿع الزوائد9
رواه الطرباين يف الثالثة ،ورجال الؽبقر رجال الصحقح  98;.:برقؿ ?-==0
( )7أخرجف البخاري  78>.8برقؿ  ،7:=7ومسؾؿ  =87.8برقؿ -70:8
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﴿ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ﴾( ،)1ووجف ذلؽ أن إمر
لؾقجقب يف ققلف﴿ 9ﮖ﴾ ،وٓ يتحؼؼ امتثال اإلكػاق إٓ بتؼدم الؽسب طؾقف ،فصار
الؽسب واج ًبا ٕكف مؿا ٓ يتؿ القاجب إٓ بف( ،)2وقال سعقد بـ الؿسقب ٓ( 9خقر فقؿـ
وحؽِل أكف لؿا مات
ٓ يجؿع الؿال
ّ
فقؽػ بف وجفف ،ويمدي بف أماكتف ،ويصؾ بف رحؿفُ ،
ترك دكاكقر؛ فؼال 9الؾفؿ إكؽ تعؾؿ أين لؿ أتركفا إٓ ٕصقن هبا ديـل وحسبل)(-)3
الجفة الثاكقة :حػظ الؿال مـ جفة حؿايتف ومـع أسباب الػساد طـف (جفة الؿـع):
فالشريعة اإلسالمقة رسؿت مـظقمة مـ تدابقر إحؽام التل مـ شلهنا حػظ
الؿال وصقكف ووقايتف طـ أسباب الخؾؾ والػساد الداخؾة طؾقف ،ومـ الدٓئؾ
وإحؽام الدالة طؾك هذا الؿسار ما يؾل9
 ,1تحريؿ آطتداء طؾك إمقال:
فؼد حظرت الشريعة اإلسالمقة صقر العدوان طؾك الؿال كافة ،طؾك أي
وجف كان العدوان ،وطؾك أي مؼدار مـ الؿال ولق ّ
قؾ ،وإصؾ العام يف ذلؽ
حديث« 9كؾ الؿسؾؿ طؾك الؿسؾؿ حرام دمف ومالف وطرضف»( ،)4وققلف ٓ« 9يحؾ
()5
طصا
مال امرئ مسؾؿ إٓ بطقب كػس مـف»  ،وققلف ٓ« 9يحؾ لؾرجؾ أن يلخذ ً
أخقف بغقر صقب كػسف»(-)6
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1البؼرة- 8<= 9
( )2اكظر 9كتاب الؽسب ص<- :
( )3شرح السـة لؾبغقي (-)88?.7:
( )4أخرجف مسؾؿ  7?><.:برقؿ -8;<:
( )5أخرجف أحؿد يف الؿسـد  8??.9:برقؿ ;?< ،80وقال شعقب إركموط 9صحقح لغقره مؼطعا،
وأخرجف الدارقطـل  :8:.9برقؿ ;>> ،8وصححف إلباين يف صحقح الجامع الصغقر
(-)78<>.8
( )6أخرجف أحؿد يف الؿسـد ? 7?.9برقؿ ; ،89<0وقال شعقب إركموط 9إسـاده صحقح-
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 ,2تحريؿ إضاطة الؿال وتبذيره واإلسراف فقف:
فؽؿا أن الشرع الحـقػ أمر بتحصقؾ الؿال ٕهؿقتف يف الحقاة فنكف يف مؼابؾ ذلؽ
حذر مـ إضاطتف وهنك طـ تبذيره واإلسراف فقف؛ كؿا قال اهلل تعالك﴿ 9ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ﴾( ،)1وقال اهلل تعالك﴿ 9ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ
ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ﴾( ،)2كؿا هنك اهلل سبحاكف طـ تؿؽقـ
السػقف مـ مالف لؽقال ُي َض ِّقعف أو يسلء التصرف فقف؛ وذلؽ يف ققل اهلل تعالك﴿ 9ﯔﯕ
ﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ
ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷ
ﯸ ،)3(﴾---ففذا مؿا جاء يف الؽتاب العظقؿ-
ومؿا ورد يف السـة الـبقية ققلف ﷺ» إن اهلل كره لؽؿ ثالثا 9ققؾ وقال،
وإضاطة الؿال ،وكثرة السمال»( ،)4كؿا حذر الؿؽؾػ أكف س ُقسلل طـ مالف؛
أحػظف أم ضقعف ،كؿا قال ﷺ ٓ« 9تزوٓ قدما طبد طـد اهلل يقم الؼقامة حتك يسلل
وفقؿ أكػؼف»(-)5
طـ أربع؛  ,وذكر مـفا  ,وطـ مالف مـ أيـ اكتسبف َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اإلسراء - 8=,8< 9
( )2إطراف- 979
( )3الـساء - <,; 9
( )4أخرجف البخاري  78:.8برقؿ == ،7:مسؾؿ  79:0.9برقؿ ;-7=7
( )5أخرجف الدارمل يف ســف  :;9.7برقؿ <;; ،وقال الؿحؼؼ حسـ الداراين 9إسـاده ضعقػ وهق
مقققف ،وأخرجف أيضا 9الطرباين يف الؿعجؿ إوسط ; =:.برقؿ  ،:=70والؽبقر 708.77
برقؿ == ،777وقال الفقثؿل يف مجؿع الزوائد 9رواه الطرباين يف الؽبقر وإوسط ،وفقف أبق بؽر
الداهري ،وهق ضعقػ جدا  9:<.70برقؿ  ،7>9=8وقال ابـ حجر يف إتحاف الؿفرة 9مقققف،
 8;?.79برقؿ ?=<<-7
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 ,3حد السرقة حػ ًظا لؾؿال:
لؼد حرم اإلسالم جريؿة السرقة وشدد طؼقبتفا ،فنذا وقع العدوان طؾك
الؿال فنن الشريعة تحؽؿ طؾك ذلؽ بلكف جريؿة مـؽرة؛ وأن الؿؽؾػ إذا فعؾ
ذلؽ فنكف يستحؼ العؼقبة يف الدكقا وأخرة ،وقد ج اءت الشريعة بؽؿال
الحؽؿة يف ذلؽ( )1؛ حقـ شرطت قطع يد السارق  ,بشروصف  ,كؿا قال اهلل
تعالك﴿ 9ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ﴾( ،)2فنن لؿ تتقافر شروط قطع السارق ،فؾؾؼاضل الؾجقء إلك التعزير
طقضا طـف ،وذلؽ كؾف هبدف حػظ إمقال مـ السؾب ،ويف الحديث« 9لعـ اهلل
ً
السارق يسرق البقضة فتؼطع يده؛ ويسرق الحبؾ فتؼطع يده»(-)3
 ,4ضؿان الؿغصقب:
ومـ وسائؾ الشريعة يف حػظ الؿال تشريع (ضؿان الؿغصقب) ،فنن مـ
غصب شق ًئا وجب طؾقف رده ما دامت طقـف باققة بغقر خالف؛ لؼقل الـبل ﷺ« 9طؾك
القد ما أخذت حتك ُت َم ِّد َي ُف»( ،)4ولػظ الحديث هذا طدّ ه بعض العؾؿاء قاطدة فؼفقة
كؾقة( ،)5فنن تؾػ أو تعذر ر ُّد الؿغصقب لزمف بد َلف ،وطؾك هذا ق ّعد الػؼفاء
الؼاطدة الػؼفقة الؽؾقة« 9إصؾ يف ضؿان الؿتؾػات ضؿان الؿثؾ بالؿثؾ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1قال ابـ حجر( 9قال الؿازري ومـ تبعف 9صان اهلل إمقال بنيجاب قطع يد سارقفا وخص السرقة
لؼؾة ما طداها بالـسبة إلقفا مـ آكتفاب والغصب ،ولسفقلة البقـة طؾك ما طدا السرقة ،بخالففا،
وشدد العؼقبة فقفا لقؽقن أبؾغ يف الزجر) ،فتح الباري (-)?>.78
( )2الؿائدة- 9> 9
( )3أخرجف البخاري > 7;?.برقؿ  ،<=>9ومسؾؿ  797:.9برقؿ =-
( )4أخرجف أحؿد يف الؿسـد  8==.99برقؿ <> ،800وقال شعقب إركموط 9حسـ لغقره ،وأخرجف
أيضا ابـ ماجة يف ســف  >08.8برقؿ  ،8:00وأبق داوود  8?<.9برقؿ -9;<7
ً
( )5اكظر 9القجقز يف إيضاح ققاطد الػؼف الؽؾقة --د-محؿد صدقل البقركق ص>-97
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والؿتؼقم بالؼقؿة»(-)1
 ,5مشروطقة الؼتال دفا ًطا طـ الؿال:
ومـ أمارات حػظ اإلسالم لؾؿال أكف َّكزل قتال الؿرء دون مالف مـزلة الؼتال
القاجب ،وأكف يف الحالتقـ مستحؼ وصػ الشفادة لق مات يف سبقؾ اهلل تعالك ،فػل
الحديث« 9مـ قتؾ دون مالف ففق شفقد»( ،)2وسلل رجؾ رسقل اهلل ﷺ فؼال9
أرأيت إن جاء رجؾ يريد أخذ مالل؟ قال 9فال تعطف ،قال 9أرأيت إن قاتؾـل؟ قال9
فاقتُؾف ،قال 9أرأيت إن قتؾـل؟ قال 9فلكت شفقد ،قال 9أرأيت إن قتؾتُف؟ قال 9هق يف
الـار(-)3
 ,6اجتفاد الصحابة بشلن مسللة تضؿقـ الصـاع:
وإن مـ الؿسائؾ الػؼفقة آجتفادية التل يتؿثؾ فقفا رطاية الخؾػاء الراشديـ 
ٕصؾ الؿؼاصد يف أحؽام الؿعامالت الؿالقة مسللة (تضؿقـ الصـاع) ،حقث يؼضل
قرار ولل إمر بلن مـ يتؼبؾ أمقال الـاس لغرض تحقيؾفا وإطادة تصـقعفا فنكف وإن كان
أمقـًا يف إصؾ طؾقفا وأكف ٓ يضؿـ تب ًعات ما وقع طؾقفا بسبب طدم التعدي والتػريط،
إٓ أكف ولؾؿصؾحة العامة ولضؿان أطؾك مستقى مـ الجقدة وإتؼان العؿؾ وتؼؾقؾ
الؿخاصر فؼد ألزمقا الصاكعقـ بؿبدأ الضؿان ،بحقث تصبح يد العامؾ أو الصاكع يد
ضؿان ٓ يد أماكة ،فنن وقع الضرر أو التؾػ طؾك الؿال فنن طؾك الصاكع أن يؼدم ً
دلقال
طؾك طدم تعديف أو تػريطف ،فنن اكتػك الدلقؾ فنكف يضؿـ ابتداء ،قال الشاصبل( 9إن
الصـاع ،قال طؾل ٓ 9يصؾح الـاس إٓ ذاك)( ،)4ويف
الخؾػاء الراشديـ َق َض ْقا بتضؿقـ ُّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اكظر 9إشباه والـظائر لؾسققصل ص<;- 9
( )2أخرجف البخاري  79<.9برقؿ  ،8:>0ومسؾؿ  78:.7برقؿ -<8
( )3أخرجف مسؾؿ  78:.7برقؿ -7:0
( )4آطتصام لؾشاصبل (- )77?.8
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هذا رطاية ضاهرة لؿؼصد حػظ إمقال مـ الضقاع يف اإلسالم(-)1
 ,7تؼرير ضقابط الؿدايـات وتقثقؼفا يف آية الديـ:
إن مـ أشفر وأضفر دٓئؾ مؼصد (حػظ الؿال) يف اإلسالم آية الديـ يف
الؼرآن الؽريؿ ،فؼد جاءت أصقل آية مستؼؾة يف كتاب اهلل تعالك مـ أجؾ بقان
ضقابط الؿدايـات بقـ الـاس ،ومقضقطفا (وسائؾ حػظ الحؼقق يف الؿدايـات)،
حتك اشتفرت بقـ الؿسؾؿقـ باسؿ (آية الدَّ ْيـ) ،ويف مطؾعفا يؼقل اهلل تعالك9
﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ﴾( ،)2فتلمؾ كقػ
مصدرا معقـًا لـشلة الديـ؛ مؿا يدل طؾك
أصؾؼت أية (تدايـتؿ بديـ)؛ ولؿ تحدد
ً
أن لػظ أية يشؿؾ جؿقع مصادر وأسباب تؽقيـ الديقن ،فسقاء أكان الديـ
ً
كاتجا طـ تؿقيؾ تجاري أو
حاصال مـ مدايـة ثؿـ أو مثؿـ ،وسقاء أكان الديـ ً
طـ تؿقيؾ مدين أو تعقيض ثبت يف الذمة لصالح الغقر ،وهؽذا فنن كؾ ديـ يؿثؾ
حؼا ثاب ًتا التزم بف صرف لصالح صرف آخر ففق يدخؾ تحت طؿقم لػظة (الدَّ ْيـ)،
ويمكد ذلؽ أن أية كػسفا قد كصت طؾك مصطؾح (الحؼ) مرتقـ؛ ويف ذلؽ كص
كريؿ بشلن تقصقػ ماهقة الديـ بلكف حؼ ،مؿا يدل طؾك أن الحؼ هق روح الديقن
وجقهرها وطؿادها الذي تـفض بف وتخرتق الزمـ بقاسطتف-
ويف أية بقان طظقؿ وضبط محؽؿ لؿؼام تقثقؼ الديقن والعـاية بضبطفا
بؿختؾػ القسائؾ الؿادية ،والغرض الرئقس مـ تشديد التقثقؼات يف آية الؿدايـات
تتؿثؾ يف هدفقـ رئقسقـ9
إول :حػظ الحؼقق مـ الـسقان أو الضقاع أو التـازع وآختالف بسبب تراخل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اكظر 9مؼاصد الشريعة اإلسالمقة --د-محؿد سعد الققبل ص -<08
( )2البؼرة-8>8 9
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إجؾ ،قال الؼرصبل يف تػسقره( 9اطؾؿ أن الذي أمر اهلل تعالك بف مـ الشفادة والؽتابة
لؿراطاة صالح ذات البقـ وكػل التـازع الؿمدي إلك فساد ذات البقـ ،لئال يسقل لف
الشقطان جحقد الحؼ وتجاوز ما حد لف الشرع ،أو ترك آقتصار طؾك الؿؼدار
الؿستحؼ ،وٕجؾف حرم الشرع البقاطات الؿجفقلة التل اطتقادها يمدي إلك آختالف
وفساد ذات البقـ وإيؼاع التضاغـ والتبايـ)( ،)1قال ابـ العربل( 9قال طؾؿاؤكا  ,رحؿة
اهلل طؾقفؿ  9,لؿا أمر اهلل سبحاكف بالتقثقؼ بالشفادة طؾك الحؼقق كان ذلؽ ً
دلقال طؾك
الؿحافظة طؾك مراطاة الؿال وحػظف)(-)2
الثاين :سد الطرق الؿحتؿؾة لؾقققع يف الربا بسبب طدم ضبط الحؼقق
وتقثقؼ الديقن بدقة-
والؿؼصقد الشرطل الؽؾل مـ آية الديـ يتؾخص يف أن مؼام حػظ الحؼقق
الـاتجة طـ التعامالت أجؾة يمدي إلك ترسقخ الثؼة يف إسقاق وآستؼرار يف
الؿعامالت ،حتك إذا اصؿلن الؿتعامؾقن إلك ثبات حؼققفؿ واستؼرارها كتج طـ
ذلؽ رواج الؿعامالت ومضاطػة حجؿ الؿبادٓت استـا ًدا إلك مقزة ثبات الحؼقق
واكضباصفا يف إجؾ ،يف حقـ أن التػريط يف حػظ الحؼقق يمدي إلك إحجام
الـاس طـ الؿدايـات بسبب ضقاطفا أو كسقاهنا أو تقلقدها لؾخالف والشؼاق بقـ
الـاس ،وهذا مـ شلكف التضققؼ مـ كطاق التعامالت وتؼؾقؾ الثؼة يف السقق ،مؿا
يـعؽس سؾ ًبا طؾك حركة إمقال وتدين كػاءة تشغقؾفا يف آقتصاد والؿجتؿع-
ومـ هـا فؼد جاءت أصقل آية يف الؼرآن الؽريؿ لتحؿل (الثؼة) يف أسقاق
الـاس طرب بقابة الؿدايـات ،والتل يراها اإلسالم مصدر خطر يجب التعامؾ معف
بحذر شديد واكضباط أكقد ،ذلؽ أن الديقن يف معامالت الـاس كالـار لؾطعام ،فنذا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1تػسقر الؼرصبل (- ):7=.9
( )2أحؽام الؼرآن ٓبـ العربل (-) 347. 1

التجديد يف هندسـة الـربـا

360

وقع التساهؾ فقفا أو أسلء استعؿالفا فنهنا تتحقل إلك بالء وكؼؿة وشر طريض،
بؾ إن الديقن السقئة تؼتؾ الثؼة يف كثقر مـ مقاديـ التعامؾ بقـ الـاس ويف السقق،
والسبب أن خطر الديـ يصبح أكرب وأطؾك مـ مـافعف إدكك ،وهبذا تدرك روطة
اإلطجاز التشريعل يف كقن آية الديـ هل إصقل مـ بقـ آيات الؼرآن الؽريؿ-
 ,8تشريع الرهـ:
ومـ وسائؾ الشريعة يف حػظ الحؼقق وإمقال إباحة تقثقؼ الديـ بعقـ،
وهق الرهـ الذي ورد الـص طؾقف يف يف ققل اهلل تعالك﴿ 9ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
واإل ْش ِ
ب ِ
ﭵﭶ﴾( ،)1قال الؼرصبل( 9لؿا أمر اهلل تعالك بال َؽ ْت ِ
فاد و َأ ْخ ِذ الرهان
كان ذلؽ كصا قاص ًعا طؾك مراطاة حػظ إمقال وتـؿقتفا)(-)2
خامسا :ما مسارات التؽؾقػ الشرطل لتحؼقؼ مؼاصد إمقال يف اإلسالم؟
ً
وما أمثؾتفا؟
واطؾؿ أن مؼاصد الشرع يف تحؼقؼ الؿصالح أو دفع الؿػاسد إكؿا تلخذ
ثالث مسارات متبايـة مـ إحؽام الشرطقة التؽؾقػقة ،أولفا :مسؾؽ إوامر
الشرطقة ،وثاكقفا :مسؾؽ الـقاهل الشرطقة ،وثالثفا :مسؾؽ الؿباحات الشرطقة،
فؼد يتقصؾ الشرع الحؽقؿ إلك الؿؼصقد القاحد طرب ثالثة أحؽام شرطقة متبايـة يف
صقغتفا ،ما بقـ أمر وهنل وإباحة ،ولـلخذ ً
مثآ يدل طؾك ذلؽ يف باب إمقال
خاصة ،فنن الشرع الحـقػ قصد مـ تشريعاتف الؿالقة إلك تحؼقؼ (مؼصد حركة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1البؼرة -283 9
( )2تػسقر الؼرصبل (- ):7=.9
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إمقال ورواجفا وكػاءة تداولفا ويف الؿؼابؾ مـع ركقدها وحبسفا واكتـازها)،
يشر ُع
ومـ أجؾ تحؼقؼ هذا الؿؼصد آسرتاتقجل الحؿقد يف آقتصاد وجدكاه ِّ
كبقرا مـ التشريعات وإحؽام التؽؾقػقة الؿتبايـة يف مساراهتا والؿتحدة يف
طد ًدا ً
غاياهتا ومؼاصدها الـفائقة ،وذلؽ طؾك الـحق التالل9
الؿسؾؽ إول :إوامر الؿالقة:
 ,1إمر بالزكاة ،فالزكاة فريضة واجبة شر ًطا ،بؾ هل مـ أركان اإلسالم،
ومؼصقدها تحػقز الغـل كحق تحريؽ الؿال بلطؾك درجات الؽػاءة التشغقؾقة،
وذلؽ حتك ٓ يؼع يف كطاق التؽؾقػ الشرطل يف الزكاة ،ذلؽ أن الؿال إذا تحرك
بؽػاءة فنكف سقمدي إلك رفع معدٓت اإلكتاجقة يف آقتصاد ،وارتػاع معدٓت
تشغقؾ إيدي العامؾة وتدين البطالة ،إضافة إلك تحؼقؼ آستؼرار آقتصادي
ػ ال َغـِ ُّل طـ رتبة التقضقػ إمثؾ ٕمقالف فنن الشرع يقجب
الؿـشقد ،فنذا َت َخ َّؾ َ
الزكاة يف أمقال الغـل ما دام الؿال جامدً ا (كؼدً ا أو طروض تجارة) حتك حال طؾقف
الحقل وهق طؾك هذه الحالة(-)1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1وهفـا قاطدة مؼاصدية يف تشريع الزكاة يف اإلسالم ،وكصفا( 9حؼان يف الؿال ٓ يجتؿعان ،حؼ
التقضقػ وحؼ الزكاة) ،ومعـاها 9أن اسرتاتقجقة اإلصالح آقتصادي لؾزكاة تؿر طرب مرحؾتقـ
متعاقبتقـ يف القاقع العؿؾل ،فالؿرحؾة إولك 9تدطق صاحب الثروة ٕن يسعك بجد واجتفاد كحق
تقضقػ أمقالف يف أفضؾ مجآت التقضقػ وأوجف آستثؿار ،والتل تعقد طؾقف وطؾك مـظؿتف
وطؾك آقتصاد الؽؾل بالـؿاء والـػع ،وأفضؾ مجآت آستثؿار طائدا لؾشخص ولشركتف
ولؾؿجتؿع هل إكشطة اإلكتاجقة ،وأما الؿرحؾة الثاكقة 9فنهنا تقجب طؾك الغـل إخراج زكاة مالف
طـد تحؼؼ شروصفا ،ذلؽ أن الغـل إذا أبك آستجابة إلك داطل الشرع بالتقضقػ إمثؾ ٕمقالف ا
كؿا يف الؿرحؾة إولك ا فنكف يتعقـ طؾقف أن يمدي زكاة أمقالف إجباريا إذا تقافرت شروط وجقب
الزكاة فقفا ،حقث ُي ِ
صاحب الؿال أن يخرج مـ ثروتف كسبة قؾقؾة جدا تعادل ربع
الحؽقؿ
الشرع
ؾز ُم
َ
ُ
ُ
العشر ( )٪ 2,5فؼط ٓ غقر-
وهبذا كػفؿ بقضقح تام أن اإلسالم قد جعؾ يف أمقال إغـقاء َح َّؼ ْقاـ اثـقـ تجاه الؿجتؿع ،ولقس حؼا
=
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=

ِ
الحؼ أخر ،والحؼان هؿا( 9حؼ
دَهؿا َس َؼ َط طـف ُّ
أح ُ
واحدا كؿا قد يتبادر لؾذهـ ،بحقث إذا أدى الغَـ ُّل َ
الؿجتؿع بالتقضقػ اإلكتاجل إمثؾ) و (حؼ الؿجتؿع بنخراج الزكاة) ،وبقاهنؿا كالتالل9
الغـل أمقا َلف يف التقضقػ اإلكتاجل،
الحؼ إول يف الؿال :حؼ الشرع والؿجتؿع بلن يقضػ
ُّ

ومعـاه 9أن اإلسالم يقجف الغـل كحق تقضقػ أمقالف يف التشغقؾ اإلكتاجل وآستثؿار إمثؾ،
والذي مـ شلكف أن يبعث الحركة والـشاط يف آقتصاد كؾف ،و هق ما كان يف مجال اإلكتاج
والتصـقع واإلكشاء وكحقها مـ إكشطة اإلكتاجقة الـافعة ،ويالحظ أن هذا الحؼ إول يصاحب
الغـل يف أمقالف صقؾة السـة الؿالقة ،ففق حؼ مقسع يف زماكف ويؿتد صقؾة العام ما لؿ يحؾ طؾقف
الحقل ،فنذا حال الحقل طؾك الؿال فؼد وجب فقف الحؼ الثاين-

الحؼ الثاين يف الؿال :حؼ الشرع والؿجتؿع بلن ُي َم ِّد َي الغـل زكا َة أمقالف التل وضػفا يف مجآت ذات كػاءة
إكتاجقة أقؾ ،ومعـاه 9أن الغـل إذا ترك الؼقام بالحؼ إول (التقضقػ اإلكتاجل) فؼد فعؾ أمرا جائزا لف
شر ًطا ،فنن ترك الحؼ إول مؿا يسؿح بف الشرع وٓ ِ
يماخ ُذ طؾقف ،ولؽـف إذا حال طؾقف الحقل وطـده مال
ذو كػاءة اقتصادية أقؾ كالـؼد الؿجرد أو طروض التجارة فنن الشرع يقجب يف تؾؽ إمقال حؼا آخر
جديدا ،أٓ وهق إخراج مؼدار الزكاة القاجبة مـ أمقالف لؿستحؼقفا بالؿجان-
وبذلؽ كدرك أن مـ السطحقة بؿؽان اطتؼاد أن غرض الزكاة يـحصر يف تحصقؾ أمقال قؾقؾة مـ الزكاة لقتؿ
صرففا مجاكا طؾك الػؼراء ،إمر الذي يبدو وكلكف تؽسقؾ لؾػؼراء طـ العؿؾ وإقعاد لفؿ طـ البذل
والسعل ،كال وإكؿا هذا الحؼ الشرطل يليت تالقا لؾحؼ الشرطل إول ،وهذا الؿعـك هق الراجح الؿؼصقد
مـ ققل رسقل اهلل – صؾك اهلل طؾقف وآلف وسؾؿ ( 9,إن يف الؿال حؼا سقى الزكاة) ،أما حؼ إخراج الزكاة
ففق الحؼ الثاين وهق معؾقم ،لؽـ الحديث يـبفـا إلك أكف يقجد حؼ آخر يف الؿال غقر إخراج الزكاة ،أٓ
وهق حؼ التقضقػ إمثؾ لؾؿال فقؿا هق أكػع وأطؿ وأدوم يف طائده آقتصادي ،وهق ما اصطؾحـا طؾقف
(حؼ التقضقػ اإلكتاجل) ،والدلقؾ طؾك ثبقت هذا الحؼ إول أن تحصقؾ الزكاة ٓ يجب وٓ يتعقـ إٓ
بعد مرور سـة كامؾة ،وهؽذا ٓ يزال الشرع الحؽقؿ يحػز صاحب الؿال ويدطقه صقؾة العام إلك تحسقـ
كػع الؿال
أسالقب تقضقػ أمقالف وتطقير سقاساتف آستثؿارية وتجقيد سقاساتف التسقيؼقة ،وذلؽ لقعؿ ُ
طؾقف يف ثروتف ،وطؾك مـظؿتف وطؾك آقتصاد والؿجتؿع جؿقعا-
واكظر حقل هذا الؿعـك الؿؼاصدي العظقؿ كتابـا( 9التجديد يف فؼف الزكاة ومحاسبتفا لؾشركات
وإفراد) ،اإلصدار رقؿ ( )1ضؿـ (سؾسؾة التجديد يف فؼف الؿال يف اإلسالم) ،مؽتبة اإلمام
الذهبل لؾـشر والتقزيع ،الؽقيت ،ط ،1سـة 2020م-
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 ,2إمر بالؼرض الحسـ ،فؼد حثـا الشرع الحـقػ طؾك بذل الؼرض الحسـ
استحبا ًبا ممكدً ا ،بؾ أمركا اهلل  صراحة بالؼرض الحسـ ،فؼال اهلل تعالك﴿ 9ﰀﰁ
ﰂ ﰃ﴾( ،)1كؿا تؾطػ الحؼ  بنضافة الؼرض إلك اسؿ الجاللة يف ققلف
تعالك﴿ 9ﯣﯤﯥﯦﯧﯨ ﯩ ﯪﯫ﴾( ،)2ويف ذلؽ كصقص أخرى
مشفقرة مـ الؽتاب والسـة( ،)3وحؼقؼة الؼرض تؿؾقؽ الؿال لؾغقر ممق ًتا بشرط

آسرتداد ،فلضاف اهلل الؼرض إلك ذاتف ال َعؾِ َّق ِة تشري ًػا لفذا الػعؾ ،وضاطػ لف إجر
والثقاب ،وما ذلؽ إٓ هبدف تحريؽ إمقال وطدم ركقدها أو اكتـازها يف الؿجتؿع،
بؾ وجعؾفا بقد العاجز الؿحتاج إلقفا لقسفؿ يف بعث صاقتف الـافعة يف تدطقؿ وتعزيز
الحركة آقتصادية طؾك أساس رفع كػاءة حركة إمقال يف آقتصاد-
 ,3إمر بالصدقات ،فؼد حث الشرع الحـقػ طؾك الصدقات استحبابا،
كؿا يف ققل اهلل تعالك﴿ 9     ﯓ ﯔ ﯕ﴾(،)4
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1سقرة الؿدثر -20 9
( )2سقرة البؼرة -245 9
( )3ومـ إدلة حديث «قرض الؿال مرتقـ بؿـزلة الصدقة» ،ويف لػظ« 9مـ أقرض َو ِر ًقا مرتقـ كان
أيضا« 9إن السؾػ يجري مجرى شطر الصدقة»-
كعدل صدقة مرة» ،ويف لػظ ً
( )4سقرة البؼرة ،280 9وهفـا لطقػة وفائدة مفؿة تضؿـفا سقاق أية الؽريؿة ،فنن هذا السقاق اإللفل
الؽريؿ يدل طؾك حؽؿ فؼفل مفؿ ،وحاصؾف 9جقاز إسؼاط ديـ الؿديـ الؿعسر مؼابؾ الزكاة
مثال ،ولف ديـ طؾك مديـ
شخصا وجبت طؾقف الزكاة بؿؼدار مائة ً
القاجبة طؾك الدائـ الغـل ،فؾق أن
ً
معسر – مستحؼ لؾزكاة – بؿائة ،فالصحقح أكف يجقز تحقيؾ ديـ الؿعسر إلك زكاة تربأ هبا الذمة
شر ًطا ،والدلقؾ فؼف السقاق الؿـصقص يف أية الؽريؿة ،ووجف الحؽؿة هـا 9أن ذمة الدائـ تربأ
أيضا بنسؼاط الديـ طـ ذمتف،
بلداء الزكاة طؾك مستحؼفا ،ويف الققت كػسف فنن ذمة الؿديـ تربأ ً
وتعجؾ) التل أجازها فؼفاء العصر ،وبذلؽ تؽقن أية قد
وأية يف ذلؽ تشبف مـطؼ مسللة (ضع
َّ
أرشدت إلك تطبقؼات اإلحسان يف الديقن والحؼقق أجؾة ،فؽؾػت الدائـ بنكظار الؿعسر ثؿ
َح َّضت ُف طؾك الصدقة طؾقف مراطاة لعجزه واستحؼاقف مـ مصارف الزكاة الثؿاكقة-
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وحؼقؼتفا بذل الؿال لؾغقر ابتغاء مرضاة اهلل ودون قصد آسرتداد ،ومعؾقم أن كؼؾ
مؾؽقة الؿال لؾؿحتاج إلقف يـطقي طؾك تحريؽ لألمقال وبعث صاقتفا يف مساحات
طاجزة ،مؿا يزيد يف مـافعفا آقتصادية لؾؿجتؿع-
الؿسؾؽ الثاين :الـقاهل الؿالقة:
 ,1الـفل طـ الربا ،فالربا مـ أكرب الؽبائر يف اإلسالم ،وحؼقؼتف قصد الرتبح
مـ اشرتاط زيادة ضالؿة ترد طؾك إثؿان أو الؿثؿـات أو الؿدايـات ،ففذه الزيادة
التل خصفا الشرع بالحظر والؿـع ٓ يؼابؾفا مال حؼقؼل معترب يف اإلسالم ،وذلؽ
بلن تمخذ الزيادة مؼابؾ (الػارق الزمـل) الؿسؿك ربا الـسقئة طـد الػؼفاء ،أو مؼابؾ
(الػارق الؽؿل) الؿسؿك ربا الػضؾ طـد الػؼفاء ،فالربا مؼابؾ تػضقؾل ضالؿ يف
معاوضة غقر طادلة ،ففذه الزيادات إذا تؽاثرت يف آقتصاد فنهنا ستقجد سق ًقا
لؾرتبح مـ مجرد تحصقؾ الزيادات الظالؿة وغقر العادلة ،والـتقجة :أهنا كؾؿا ارتػع
هامش الرتبح مـ الزيادات الظالؿة يف آقتصاد فنن هذا السؾقك آقتصادي العام
سقجذب إمقال إلقف ،فقمدي ذلؽ السؾقك إلك اكحسار وتراجع الرتبح مـ
الزيادات الـافعة والتل تـشل طـ حركة صحقحة وفاطؾة يف آقتصاد-
فاإلسالم يرفض الرتبح إٓ مـ معامالت مالقة تؼع طؾك إمقال الحؼقؼقة
الثالثة مـ طقـ ومـػعة أو حؼ متصؾ ،ويرفض ما سقى ذلؽ ،والسبب ببساصة أن
العؼد طؾك إمقال الحؼقؼقة يمدي إلك زيادة حركة إمقال يف آقتصاد طؾك سبقؾ
الحؼقؼة ويف القاقع ،لؽـ إذا ارتػع هامش الرتبح مـ الحركة الصقرية وغقر
الحؼقؼقة كالرتبح مـ مـح الؼروض أو تلجقؾ الديقن مجردة فنن هذا الرتبح لـ
يـتج طـف حركة حؼقؼقة كافعة لألمقال يف آقتصاد ،ومـ أجؾ ذلؽ الفدف
آقتصادي الرفقع أحؾ اهلل البقع وحرم الربا-
 ,2الـفل طـ آحتؽار ،وآحتؽار أن يعؿد التاجر إلك البضاطة التل
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يحتاجفا الـاس يف السقق ،والذيـ يتضررون بـؼصفا فقشرتيفا بسعر السقق حتك
ً
استغالٓ لحاجة
يشح وجقدها فقغؾق سعرها فقعقد بقعفا بسعر أطؾك بؽثقر ،وذلؽ
الـاس إلقفا ،وٓ ريب أن هذا السؾقك الضار يعتؿد طؾك قصد حبس الؿال ً
أوٓ،
ثؿ قصد ارتػاع الطؾب والذي يتبعف ارتػاع السعر كتقجة شح وجقده يف السقق
ثاك ًقا ،فتصدى اإلسالم لفذا الػعؾ الؿـؽر وجعؾف مـ كبائر الؿعاصل الؿالقة ،ومـ
أطظؿ أسرار حظر آحتؽار يف اإلسالم أكف وسقؾة تػضل إلك اكتـاز إمقال
وحبسفا طـ الحركة الطبقعقة ،وذلؽ طرب (الحبس وآكتـاز) ً
أوٓ ،ثؿ تضخقؿ
السعر ثاك ًقا ،وهق مؼصد مضاد لؿؼصد اإلسالم الداطل إلك تحريؽ إمقال
وضؿان رواجفا وتداولفا بقـ الـاس-
 ,3الـفل طـ الغش ،وهق أن يتعؿد التاجر بؽتؿان طقب أو إخػاء كؼص
ممثر يف السؾعة ،وضابط التلثقر 9أن الؿشرتي لق طؾؿ بف لؿا قبؾ شراءه بـػس
السعر ،ومؼصقد الشرع مـ حظر الغش أن شققطف يف آقتصاد يمدي إلك تراجع
ثؼة الـاس بالؿعامالت ،وبالتالل التحػظ وآحرتاز طـد إبرام طؼقد الشراء ،وهذا
يقجب التباصم والضعػ يف سرطة حركة إمقال وتدين كػاءة رواجفا وتداولفا
بسبب تراجع الثؼة يف طدالة الؿعاوضات بسبب الغش والتدلقس وكحقهؿا ،فؿـ
أجؾ ذلؽ حرم اإلسالم الغش بجؿقع صقره وأشؽالف-
الؿسؾؽ الثالث :الؿباحات الؿالقة:
البقع
 ,1إباحة البقع ،فؼد أحؾ اهلل البقع بالـص الصريح يف الؼرآن الؽريؿٕ ،ن َ
ُي َعدُّ مـ أطظؿ البقابات التل يتخذها الـاس مـ أجؾ تحؼقؼ مصالحفؿ مـ خالل تبادل
الحاجات ومعاوضة الؿـافع فقؿا بقـ الـاس ،فالبققع التل تؼع طؾك إطقان أو طؾك
الؿـافع هل البقابة إطظؿ لتحريؽ إمقال ورواجفا وتداولفا بقـ الـاس ،ومـ أجؾ
ذلؽ فؼد كص الشرع الحـقػ طؾك ِحؾفا وإباحتفا بصراحة تامة-
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 ,2إباحة التجارة ،والتجارة قصد شراء لغرض البقع وتحؼقؼ الربح مـ فرق
السعريـ ،وطؿؾقة التجارة كظام تعاقدي مركب مـ طؼديـ متعاقبقـ هؿا (الشراء
ثؿ البقع) هبدف تحؼقؼ الربح ،وأصؾ إباحة التجارة ققل اهلل تعالك﴿ 9ﭩ
ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ﴾( ،)1وٓريب أن هذا الـظام
التعاقدي ُي َعدُّ القسقؾة إطظؿ يف تحريؽ إمقال والحاجات والؿـافع بقـ الـاس،
ولذلؽ استثـاه الؼرآن الؽريؿ صراحة مـ أكؾ الؿال بالباصؾ ،وجعؾف حالٓ ما دام
مقضقطف صق ًبا حالل ،بؾ جعؾ اإلسالم التاجر الصدوق مع الـبققـ والصديؼقـ يف
الجـة لعظقؿ مؽاكتف وجؾقؾ أثره-
 ,3إباحة السؾؿ ،وأصؾف يف الصحقحقـ حديث (مـ أسؾػ فؾقسؾػ يف كقؾ
معؾقم ووزن معؾقم إلك أجؾ معؾقم)( ،)2والسؾؿ أو السؾػ بؿعـك واحد ،وقد
أجؿع العؾؿاء طؾك جقاز طؼد السؾؿ( ،)3وضابط السؾؿ (بقع مقصقف يف الذمة

الؿ ْث َؿـ) ،ومثالف 9تسؾقؿ مال حاضر
بثؿـ معجؾ) ،أو هق (تعجقؾ ال َّث َؿـ وتلخقر ُ
لؿـ يؾتزم بلداء مال مـضبط مقصقف – كالثؿر ً
مثال – يف أجؾ معقـ ،ورغؿ أن
العقـ الؿعؼقد طؾقفا معدومة ولقست مقجقدة وٓ حاضرة أن ،إٓ أن الشرع
الحـقػ كص طؾك إباحة هذا البقع القاقع طؾك مثؿـ ممجؾ معؾقم بالقصػ بسبب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1الـساء-8? 9
( )2صحقح البخاري ،كتاب السؾؿ ،باب السؾؿ إلك أجؾ معؾقم ،برقؿ ( ،)88:0وصحقح مسؾؿ،
كتاب البققع ،باب السؾؿ ،برقؿ (-)7<0:
( )3اإلجؿاع ٓبـ الؿـذر ،ص= ،70رقؿ (;? ،):تحؼقؼ 9أبق طبد إطؾك خالد بـ محؿد بـ طثؿان،
دار أثار لؾـشر ،ط7:8; ،7ها800:.م-
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أهنا وسقؾة طؼدية مفؿة يف تعزيز حركة إمقال وضؿان رواجفا بقـ الـاس ،إذ لق
حرم اإلسالم تلجقؾ الؿثؿـ أو تلجقؾ الثؿـ لؽان يف ذلؽ مـ الحرج والؿشؼة ما
ضررا بال ًغا يف تحؼقؼ (مؼصد حركة إمقال ورواجفا) ،ومـ هـا
ٓ يخػك ،وٕضر ً
ورد الحديث بنباحة السؾؿ مع اشرتاط الؿعؾقمقة فقف-

||
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ادلغٍب اٌثاٌث
ِا عش حتشمي اٌشبا يف اإلعالَ؟
لؼد قدمـا أن الربا يف اإلسالم لقس مجرد حؽؿ جزئل تؽؾقػل بسقط كؿا
قد يظـف الـاضر ابتداء ،وإكؿا الربا يف اإلسالم طبارة طـ كظام تشريعل إلفل
معجز يف كؾقاتف ،كؿا أكف معجز يف تػاصقؾف وجزئقاتف ،وإطجازه يعؿ ذاتف كحؽؿ
تؽؾقػل كؿا يشؿؾ طاقبتف ومآٓتف ومؼاصده ،وفقؿا يؾل كشقر إلك بعض الؿعاين
إساسقة التل تساطد يف تعؿقؼ ففؿـا لؿؼاصد تحريؿ الربا يف اإلسالم ،وذلؽ
طؾك الـحق التالل9
أوٓ :إن حركة الؿال يف آقتصاد مثؾ حركة الدم يف جسد اإلكسان:
ً
اطؾؿ أن حركة الؿال يف آقتصاد تشبف حركة الدم يف جسد اإلكسان ،فؽؾؿا
كان الدم ً
سائال متدف ًؼا ذا كػاءة يف حركتف واكتؼالف فنن أثر ذلؽ سقظفر طؾك صحة
الجسد وققة أطضائف وطؾق درجة كػاءهتا يف الؼقام بقضائػفا وأداء كشاصاهتا طؾك
القجف الؿطؾقب ،لؽـ إذا تعطؾت حركة أو تعثرت بسبب العقائؼ وكؼاط
آحتباس فنن ذلؽ سقـعؽس طؾك الجسد بالعجز والخؿقل وإمراض ،وربؿا آل
الجسد إلك العجز الؽؾل أو القفاة بحسب درجة آحتباس وآكسداد يف حركة
الدم يف الجسد-
وتلسقسا طؾك
فالؿال إكسقر حقاة آقتصاد وهق فقف كؿثؾ الدم لؾجسد،
ً
ذلؽ فنن قاطدة اإلسالم تؼضل بلكف ٓ يصح ،بؾ ٓ يجقز أن تتعثر حركة إمقال
حتؿا
يف آقتصاد أو أن تحبس وتؽتـز ٔجال صقيؾةٕ ،ن حبسفا واكتـازها سقضر ً
بؿصالح صاحب الؿال ابتداء ،كؿا أكف سقضر بؿصالح الؿجتؿع وآقتصاد مـ

د /رياض منصور اخلليفي

369

جفة أخرى ،ويؿؽــا ترجؿة هذا الؿعـك العؿقؼ يف صقرة ضابط فؼفل وهدف
مؼاصدي حاصؾف( 9كؾ وسقؾة تمدي إلك تعزيز حركة الؿال ورواجف ففل مشروطة
إ َّما وجق ًبا أو استحبا ًبا أو إباحة ،وكؾ وسقؾة تمدي تعطقؾ حركة الؿال أو اإلخالل
تحريؿا أو كراهة) ،وإن طؾك الػؼقف الحصقػ أن يراطل تطبقؼ
بف فنهنا مؿـقطة ،إ َّما
ً
هذا الضابط يف جؿقع مسائؾ الؿعامالت الؿالقة يف طرفف وزماكف ،مفؿا بدت
الؿعامؾة معؼدة أو مركبة يف ذاهتا فنن الـظر إلك الؿآٓت سبقؾ محؿقد إلصابة
الحؽؿ طؾك الؿعامالت-
ومـ أجؾ تحؼقؼ هذا الؿعـك الؿؼاصدي – وغقره – فؼد حرم اإلسالم
الربا ،وجعؾف مـ أكرب الؽبائر وأطؾك الؿآثؿ يف إمقال ،وسر ذلؽ أن تػشل الربا
مـ أطظؿ القسائؾ الؿادية التل تمدي إلك تعقيؼ أو تعطقؾ الحركة الـافعة لألمقال
يف آقتصاد ،بؾ إن الربا يستبدل الحركة الـافعة بالحركة الضارة الؿػسدة ،ففق
يجػػ مـابع الخقر يف إمقال ويعطؾ مقارد آقتصاد ويف الؿؼابؾ يصطـع بقئة
اقتصادية مػسدة ضارة لؾؿجتؿع ،فالربا يؽرس التضخؿ ويعزز البطالة ويزيد
الػؼرٕ ،كف ببساصة يضخؿ فؼاطات الؿدايـات ويعطؾ مؼابؾفا حركة اإلكتاج
وإطؿال والتجارات-
وهبذا التلصقؾ الؿؼاصدي تدرك بقؼقـ أن اإلسالم يؽافح ققام سقق لؾرتبح
ً
استؼالٕٓ ،ن ققامف واكتعاشف يعـل بالضرورة تعثر سقق الرتبح مـ
مـ الؿدايـات
اإلكتاج والعؿؾ والتجارات العقـقة الحؼقؼقة ،فالشرع الحؽقؿ قصد مـ وراء تحريؿ
الربا إلك حؿاية آقتصاد وصقن مصالح الـاس يف الؿجتؿع طـ التعطقؾ كؾقا كان
أو جزئقا ،فنن ققؾ :ألقس الربا يحدث حركة يف آقتصاد كتقجة تقضقػ إمقال
فقف؟ فالجقاب :إن حركة الؿال يف آقتصاد كقطان ،حركة إيجابقة كافعة وحركة
سؾبقة ضارة ،تؿا ًما مثؾ حركة الدم يف الجسد تؽقن طؾك كقطقـ ،فالحركة
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اإليجابقة الـافعة تظفر بصقرة كشاط وحققية حؼقؼقة مشفقدة ومحسقسة ،بقـؿا
الحركة السؾبقة الضارة لؾدم يف الجسد تظفر بصقرة تؽاثرات سرصاكقة تتضخؿ
ولفا هقئة تتؿدد وتتعاضؿ ،ولؽـفا تحؿؾ يف صقاهتا السؿ الؼاتؾ والػـاء العاجؾ،
وإن بدا ضاهرها الزيادة والـؿق وآرتػاع ،فـحـ كسؾؿ بؿبدأ أن الربا يحدث حركة
لؾؿال يف آقتصاد ،ولؽـف يف القاقع يحدث حركة ضارة وذات مػاسد كؾقة
وراجحة طؾك آقتصاد برمتف ،فالربا وإن كان قد يحؼؼ مصالح جزئقة ٕحد صريف
العؼد أو لؽؾقفؿا ،إٓ أن هذه الؿصالح مقهقمة وصقرية وكاذبة إذا ما ققركت
بخطقرة مػاسدها وأضرارها طؾك مستقى آقتصاد الؽؾل ،حقث تتجؾك آثار الربا
وآثامف يف صقرة أزمات اقتصادية وكقارث مالقة باتت الدول تبصرها وترصدها
وتعاين مـ ويالهتا يف إجؾقـ الؼصقر والطقيؾ معا ،فؿـ أجؾ ذلؽ َح َّر َم اهلل الربا
قؾقؾف وكثقره-
وأما مـ مـظقر الفـدسة الؿالقة فقؿؽــا تقصقػ مققػ اإلسالم مـ الربا
بلكف طبارة طـ ( 9حظر تقلقد الربح طـ صريؼ الزيادة الظالؿة والضارة طؾك مستقى
إفراد بصقرة جزئقة خاصة أو طؾك مستقى آقتصاد بصقرة كؾقة طامة) ،فنن
هذا الحؽؿ مؼصقده يف الشرع مـع الرتبحات السؾبقة والضارة بآقتصاد بلي
وجف مـ القجقه ،والسبب أن شققع الرتبحات السؾبقة الضارة يف آقتصاد ٓ بد
وأن تـحسر أمامف وبالضرورة العؼؾقة مساحة الزيادات اإليجابقة الـافعة يف حركة
السؾع والخدمات الـافعة يف آقتصاد ،وهذا ضرر بالغ يؾحؼ بحركة إمقال
الحؼقؼقة يف آقتصاد-
وهبذا تػفؿ أن تحريؿ الربا يف اإلسالم يؿثؾ كظا ًما وقائقا مؼصقده حؿاية
آقتصاد وصقن مقارده طـ التعطقؾ واإلهؿال ،فالربا َسدٌّ لؿصادر الخؾؾ
وأسباب العطب الؿحتؿؾ دخقلف طؾك الجسد مـ داخؾف أو مـ خارجف بقاسطة
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التعامالت الربقية الظالؿة ،فتشريع حظر الربا كالحارس الؼقي إمقـ الذي كصبف
الشرع الحؽقؿ طؾك مـصة آقتصاد لؽل يحقل دون تسؾؾ التؽاثرات الضارة
والرتبحات الػاسدة يف الجسد آقتصادي ،فنن حركة الؿال يف آقتصاد مثؾ
حركة الدم يف جسد اإلكسان-
ثاك ًقا :كؿاشة الربا:
لؼد تصدى الشرع الحـقػ لؽبقرة الربا فحرمفا صراحة يف صقغ وأسالقب
متـقطة ،ويف مقاضع متعددة مـ الؼرآن والسـة ،بؾ لؿ يرد يف كتاب اهلل تعالك إطالن
ِّ
الحرب طؾك معصقة كؿثؾ ما ورد يف الربا خاصة ،فؿا السر يف هذا الؿققػ
التحريؿل الصارم مـ قبؾ الشريعة اإلسالمقة ،وهل شريعة الحؽؿة والعدل
والرحؿة؟ والجقاب يتؾخص بؿا اصطؾحـا طؾقف باسؿ (كؿاشة الربا) ،وبقان معـك
هذا الؿصطؾح يتبقـ يف أيت9
الؽؿاشة يف الؾغة العربقة :مصدر صـاطل مـ كؿش الشلء( ،الؽاف والؿقؿ
والشقـ أصؾ صحقح يدل طؾك لطافة وصغر ،يؼقلقن لؾشاة الصغقرة الضرع
الجردان ،ثؿ يؼال لؾرجؾ العزوم الؿاضل كؿش
كؿشة ،وفرس كؿقش صغقر ُ
يـسب يف ذلؽ إلك لطافة وخػة ،يؼال 9كؿش ك ََؿ َ
اش ًة ،وربؿا قالقا كؿشف
بالسقػ إذا قطع أصرافف)( ،)1وآكؽؿاش كؼص الؿتداول مـ الـؼقد القرققة(،)2

والؽؿاشة 9آلة صغقرة مـ حديد كالؿؾؼط ُت َـز ُع هبا الؿسامقر وكحقها( ،)3وهل
ذات فؽقـ صؾبقـ ومؼبضقـ مث َّبتقـ م ًعا لقعؿال طؾك ٍ
كحق متعاكس يف كزع الؿسامقر
وكحقها ،وٓ يؽاد يستغـل طـفا الـ ََّّج ُار يف طؿؾف-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1معجؿ مؼايقس الؾغة ٓبـ فارس  ،138/5واكظر 9لسان العرب -111/13
( )2الؿعجؿ القسقط ص -798
( )3الؿصدر السابؼ ،ص -798
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ومعـك كؿاشة الربا :أن الربا يؼبض طؾك آقتصاد مـ جفتقـ ف ُق َض ِّق ُؼ
مجاري حركة إمقال فقف ،وكؾؿا استحؽؿ ضغط الؽؿاشة بػؽقفا طؾك شرايقـ
َ
آقتصاد فؼد حؾ بف الضعػ والضرر والػساد بحسب ضغط الؽؿاشة ققة أو
ضعػا ،وربؿا اشتدَّ َض ْغ ُظ فؽل الؽؿاشة حتك ي ِ
ردي آقتصا َد قتقؾ الديقن
ُ
وآلتزامات ،فتتدهقر طؿؾتف وتغادره الؽػاءة وتسقده البطالة ويعؾقه التضخؿ
والعجز ويتجؾك فقف الػؼر يف أسقأ صقره وحآتف-
وإن فؽل كؿاشة الربا يتؿثالن يف أثريـ مباشريـ يصـعفؿا الربا باقتدار،
وهؿا 9تؼؾقص التجارة وإطؿال مؼابؾ تضخقؿ الؼقؿ وإسعار ،وبقان هذيـ
إثريـ الضاريـ طؾك الـحق التالل9
إثر إول :تؼؾقص التجارة وإطؿال :وهق الػؽ إول لؽؿاشة الربا،
وبقاكف :إن آستثؿار يف الديقن يعـل قصد تقلقد الربح مـ طالقات الؿدايـات بقـ
إصراف ،أي أن محؾ الرتبح يف العؼد هق ذات الدَّ ْيـ ومحؾ آلتزام ،ومربر الربح
طـد الؿرابقـ هق طائد مـافع الزمـ مضافة إلك شغؾ الذمة بالدَّ ْيـ ،وهذا هق طقـ
الربا الؿحرم يف اإلسالم ،فنذا هنض سقق الرتبح مـ الؿدايـات فنكف سقجتذب
تؾؼائقا الـؼقد إلقف ،ويغريفا بتحؼقؼ العقائد مـ الؿدايـات الرائجة فقف ،ودون
الحاجة إلك خقض مخاصر الؿتاجرات وٓ تحؿؾ أطباء إطؿال اإلكتاجقة
بلكقاطفا ،وهؽذا تتحرك القحدة القاحدة مـ الـؼد كحق سقق الؿدايـات هبدف
تحؼقؼ الربح السفؾ مـ جراء اشتغال الذمة بالديـ الؿضاف إلك الزمـ ،وهذا
آكحراف والتحقل لؾـؼقد مـ مقدان التجارة وإطؿال إلك مقدان تجارة
الؿدايـات وآلتزامات بإجؾ مـ شلكف أن يؼؾص تدريجقا مـ حجؿ القحدة
القاحدة مـ السقق العقـل الحؼقؼل داخؾ آقتصاد ،فقزيد يف الؿؼابؾ حجؿ
تجارة الديقن والحؼقق يف سققفا ،وطـدها تتضخؿ فؼاطات الديقن يف آقتصاد،
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وتزداد الربحقة مـ الؿتاجرة هبا كظقر الزمـ ،ولؽـ الربحقة الربقية تؼضل يف
الؿؼابؾ طؾك الربحقة التجارية أو اإلكتاجقة الحؼقؼقة ،وهذا أثر سؾبل بالغ
الخطقرة وسلء العاقبة ،حتك إكف لقجعؾ آقتصاد طرضة ٓكػجار فؼعاطت
الديقن فقف ،ويف أية لحظة-
والـتقجة الؿـطؼقة :أكف كؾؿا زادت التدفؼات الـؼدية كحق الؿدايـات الربقية
أدى ذلؽ إلك تراجعفا وكؼصان تدفؼفا كحق آقتصاد العقـل الحؼقؼل ،مؿا يعـل
تجػقػ شرايقـ التجارة وإطؿال يف آقتصاد ،وهذا هق الذي وصػـاه بلكف الػؽ
إول لؽؿاشة الربا ،والذي يتؿثؾ يف تؼؾقص حجؿ التجارة وإطؿال يف
آقتصاد-
إثر الثاين :تضخقؿ الؼقؿ وإسعار :وهق الػؽ الثاين لؽؿاشة الربا ،والربا

ي ِ
حدث التضخؿ مـ صريؼقـ9
ُ

أولفؿا :إن تؼديؿ الؼرض طؾك سبقؾ الرتبح لؾؿؼرتض يرتتب طؾقف أمران مـ
الؿـظقر آقتصادي 9أحدهؿا 9زيادة كؿقة الـؼقد التل صارت بقد الؿؼرتض
وتحت تصرفف ،وهذا يعـل أن كؿقة الـؼقد يف آقتصاد قد ازدادت وارتػعت،
والثاين 9زيادة الطؾب طؾك السؾع والخدمات يف آقتصاد مـ قبؾ الؿؼرتض
كـتقجة صبقعقة لزيادة الـؼد الذي بقده ،ومعؾقم أن زيادة الطؾب بسبب زيادة كؿقة
الـؼد بليدي الـاس سقمدي – غال ًبا  ,إلك أن يرفع التجار أسعار تؾؽ إشقاء،
وذلؽ كاستجابة صبقعقة لسؾقك التاجر وحرصف طؾك تعظقؿ ربحقتف يف ضؾ وجقد
صؾب ققي ومتزايد ،وهبذا يتبقـ أن اإلقراض بالربا يزيد كؿقة الـؼقد فقحػز الطؾب
أثرا صبقعقا
طؾك الشراء فرتتػع إسعار كحق التضخؿ ،ولذلؽ يصبح التضخؿ ً
وكتقجة حتؿقة لتػشل الربا وإدمان آقتصاد طؾقف-
ثاكقفؿا :إن تدفؼ الـؼقد كحق تعبئة فؼاطات الؿدايـات يعـل بالضرورة
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كؼصاهنا طـ تعبئة حاجات آقتصاد العقـل الحؼقؼل ،وهذا سقمدي بالضرورة إلك
الرتاجع التدريجل يف معدٓت اإلكتاجقة يف آقتصاد ،فنذا تـاقص اإلكتاج بسبب
شح السققلة الؿتدفؼة إلقف تبع ذلؽ تـاقص كؿقات الؿعروض مـ اإلكتاج يف
السقق ،فقتـافس الـاس يف الطؾب طؾك الؽؿقة الؿحدودة مـ اإلكتاج فتؽقن
الـتقجة أن يرفع التجار أسعار السؾع والخدمات تب ًعا ٓشتداد وتقرة التـافس طؾقفا
بقـ الطالبقـ ،وهؽذا ترتػع إسعار ويحؾ التضخؿ ،والػضؾ يف ذلؽ يرجع إلك
شققع الربا وتػشقف يف آقتصاد-
والخالصة :أن الػؽ الثاين مـ فؽل كؿاشة الربا هق تضخقؿ الؼقؿ
وإسعار ،حقث الربا يقصؾ إلك التضخؿ بقاسطة صرق متعددة ،وأبرزها 9حصقل
التضخؿ بسبب زيادة كؿقة الـؼقد مـ جراء تػشل اإلقراض الربقي ،أو حصقل
التضخؿ بسبب تدين الؿعروض الجديد مـ السؾع والخدمات ،والذي يليت تب ًعا
ٓكحسار الـؼد طـ آقتصاد العقـل الحؼقؼل وهروبف كحق سقق الرتبح مـ فؼاطات
الديقن بإجؾ-
فنن ققؾ :ألقس الؼرض الحسـ الؿـدوب إلقف يف اإلسالم يحدث ذات إثر
الذي يحدثف الؼرض الربقي؟ قؾـا :الجقاب فقف تػصقؾ ،فنكـا إذا كظركا إلك إثر
الؿتؿثؾ بزيادة كؿقة الـؼقد يف آقتصاد فنن هذا إثر بحد ذاتف هق أثر إيجابل ،بؾ
هق مطؾقب طر ًفا ومرغقب شر ًطا ٕكف يمدي إلك تحريؽ السؾع والخدمات يف
آقتصاد ،وهق كػس إثر اإليجابل الذي يحدثف الؼرض الحسـ الذي حض طؾقف
اإلسالم ،إٓ أن اشرتاط الزيادة الربقية طؾك أصؾ الؼرض وطؾك سبقؾ الرتبح مـ
الدَّ ْيـ مـ شلكف أن يحػز آستثؿار والرتبح مـ ذات الزمـ الؿجرد ،مؿا يجعؾ
ً
تعطقال
الـؼقد تـحاز تدريجقا إلك سقق الرتبح مـ الؿدايـات مخؾػة وراءها
إكتاجا أو تجارة-
لؾسقق العقـل الحؼقؼل ً
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وهبذا كدرك طؿؼ ما كبفـا طؾقف بشلن (كؿاشة الربا) ،وأهنا تعؿؾ طؿؾفا بػؽقفا
مجتؿعقـ ،وإن كان يتؼدم يف القاقع (تؼؾقص إطؿال) طؾك (تضخقؿ إسعار) ،إٓ
أهنؿا إذا أحؽؿا قبضتفؿا طؾك آقتصاد ضقؼا اكسقابقة الدم يف شرايقـف مؿا قد يمدي إلك
تعطقؾ حركة الدم فقف بالؽؾقة ،وهؽذا آقتصاد إذا تؿادى يف سػاهتف فلدمـ طؾك الربا
فنكف سقؽقن بذلؽ قد أسؾؿ شرايقـف لضغط فؽل الؽؿاشة ،حتك يتحؼؼ تعطقؾ حركة
الدماء يف الجسد بصقرة كؾقة أو شبف كؾقة ،وطـدها تتجؾك مػاسد الربا ومآثؿف الؽربى
طؾك آقتصاد برمتف ويف جؿقع قطاطاتف(-)1
وطـدها يبؼك آقتصاد رهقـة فؼاطات الثؼة بالديقن والتل هل يف حؼقؼتفا
وجقهرها (حؼقق مـػصؾة) ،حتك إذا تؿددت فؼاطات الديقن إلك أقصاها أذن اهلل
بتصحقح هذا السؾقك آقتصادي الضار  ,رحؿة بالػؼراء وأصحاب الحاجات ,
فتـػجر الػؼاطة السرصاكقة الزائػة فقفقي آقتصاد وتحؾ الؽارثة آقتصادية،
الر َبا وإِ ْن َك ُث َر فنِ َّن َطاقِ َب َت ُف َت ِص ُقر إِلك قِ َّؾة»(-)2
وصدق رسقل اهلل ﷺِّ « 9
والسمال الؿستحؼ هـا :كقػ طالج اإلسالم (كؿاشة الربا) بؿختؾػ
تلثقراهتا الضارة طؾك آقتصاد؟
والجقاب :لؼد جاءت الشريعة اإلسالمقة بنطجاز مـؼطع الـظقر يف التصدي
لؿػاسد (كؿاشة الربا) ،فؼد شرع اإلسالم اسرتاتقجقة إصالحقة مضادة تؼل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1واطؾؿ أن ما يصـعف الربا بإمقال داخؾ آقتصاد يصـعف الزكا بإطراض داخؾ الؿجتؿع ،فؽؾؿا اكتعش
سقق الزكا الؿحرم وراج الطؾب طؾقف يف الؿجتؿع فنن ذلؽ يعـل بالضرورة العؼؾقة تؼؾقص مساحة الطؾب
طؾك الزواج الشرطل ،والعؽس بالعؽس كؾؿا اكتظؿت إسرة بشروصفا وضقابطفا الشرطقة كؾؿا تراجع
الطؾب طؾك الزكا بسػاهاتف وحؿاقاتف الشفقاكقة ،حقث ٓ مسمولقة يف الزكا بصقرة جزئقة بقـ صرفقف ،وٓ
مسمولقة مـ باب أولك طؾك مصالح الؿجتؿع بلسره طؾك الؿستقى الؽؾل العام-
( )2مسـد اإلمام أحؿد (< ):?8.7ط إركموط; ،والحاكؿ وصححف يف مستدركف (; ،)9<=.طـ
ابـ مسعقد -
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الـاس وآقتصاد مـ شرور الربا ومػاسده وأضراره ،وإن هذه آسرتاتقجقة
اإلصالحقة لرتتؽز طؾك أصؾقـ طظقؿقـ ،أولفؿا :حؽؿ تحريؿ الربا يف اإلسالم،
حقث جعؾف اإلسالم مـ أكرب الؽبائر الؿالقة ،وضبط هـدستف الؿالقة وفؼ كظام
محؽؿ ،ويؼابؾف إصؾ الثاين :وهق فرض الزكاة طؾك إغـقاء بشروصفا ،حتك
أيضا طبادة مالقة
جعؾف اإلسالم الركـ إوسط مـ أركان اإلسالم الخؿسة ،وهل ً
معجزا(-)1
تؿثؾ كظا ًما إلفقا
ً
ثال ًثا :الربا وهـدسة العؼقد الؿالقة:
وأما مـ مـظقر هـدسة العؼقد الؿالقة فنن تشريع حظر الربا يف اإلسالم
يفدف إلك وقاية هقاكؾ العؼقد مـ أن يدخؾ طؾقفا الخؾؾ والخطر والظؾؿ يف أصؾ
بـقة العؼد ،ذلؽ أن الربح الؿستفدف بالعؼد الربقي يؼع طؾك محؾ ٓ يعرتف
ً
أصال ،ومـف (الدَّ ْيـ) يف ربا الؿدايـات( ،)2فالديقن طبارة طـ
اإلسالم بؿالقتف
ً
أمقآ يف ذواهتا ففذا يعـل أهنا صارت
حؼقق مـػصؾة وثابتة يف الذمة ،فنذا ُج ِع َؾت
حؼق ًقا مـػصؾة وثابتة يف ذمة الؿديـ ،والحؼ الؿـػصؾ والؿستؼؾ بذاتف ٓ كػع فقف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اكظر 9كتابـا (التجديد يف فؼف الزكاة ومحاسبتفا لؾشركات وإفراد) ،اإلصدار رقؿ ( )1ضؿـ
(سؾسؾة التجديد يف فؼف الؿال يف اإلسالم) ،مؽتبة اإلمام الذهبل لؾـشر والتقزيع ،الؽقيت ،ط،1
سـة 2020م-
( )2اطؾؿ أن الدَّ ْيـ لقس مآ متؿقٓ يف اإلسالمٕ ،ن الدَّ ْيـ يف حؼقؼتف طبارة طـ حؼ ثابت يف الذمة ،وهق التزام
وأثر يثبت يف الذمة كتقجة تصرفات تجري يف إمقال ،ولذلؽ لؿ ُي َس ِّؿ الؼرآن الؽريؿ (الدَّ ْيـ) مآ يف كتاب
اهلل تعالك ،كال ،وإكؿا أصؾؼ طؾك (الدَّ ْيـ) تصريحا مصطؾح (الحؼ) يف مقضعقـ مـ آية الدَّ ْيـ ،وذلؽ يف
ققلف تعالك (ولقؿؾؾ الذي طؾقف الحؼ) وققلف( 9فنن كان الذي طؾقف الحؼ) ،وهذه البالغة الؼرآكقة والؾطقػة
اإللفقة مػادها أن الدَّ ْيـ شلء وأن الؿال شلء آخر مختؾػ طـف تؿاما ،فالدَّ ْي َـ ٓ يصح أن يؽتسب وصػ
(الؿالقة) يف شريعة اإلسالم ،بؿعـك أن الدَّ ْي َـ لقس مآ متؿقٓ ،وهذا الحؽؿ ثابت ومستؼر بانجؿاع
أيضا بقعف أو شراؤه
قديؿا وحدي ًثا ،فال يحؾ شر ًطا أن يصقر الدَّ ْي ُـ محال لتقلقد إرباح ،كؿا يحرم ً
العؾؿاء ً
قديؿا وحدي ًثا-
أو الؿتاجرة بف بنجؿاع العؾؿاء ً
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ِ
ب بف صاحبف ،ففق لقس طقـا وٓ مـػعة يف ذاتف
لذاتف يف القاقع سقى أكف حؼ ُيطال ُ
ً
متصال بؿـافع طقـقة حؼقؼقة يف القاقع-
وٓ حتك حؼا
فقصبح العؼد قد اشتؿؾ طؾك ثغرة يف أصؾ محؾف الؿؼصقد يف الؿعاوضة ،ومـ
هـا فؼد سدَّ اإلسال ُم هذا الطريؼ الػاسد فحرم الربا صق ًكا لفقاكؾ العؼقد وبـائفا الػـل،
ومـ أجؾ وقاية العالقات الؿالقة مـ التصدُّ ع كتقجة بـائفا طؾك زيادات ضالؿة تحدث
الخؾؾ والضعػ يف العؼد ابتداء ،وهبذا كػفؿ أن أحؽام الربا تؿثؾ مدخالت ومحرتزات
وقققد هدففا ضبط آلقات العؼقد والـظؿ العؼدية ،وبالتالل ترشقد حركة إمقال بقـ
الـاس ،فقتجؾك الؿؼصقد الؽؾل يف جؾب مـافع حركة إمقال وتحؼقؼ مصالحفا
لؾـاس ،ويف الؿؼابؾ درء الؿػاسد وإضرار التل قد تصاحب حركة إمقال-
طؿا
ومؿا سبؼ كتبقـ أن شريعة العدل والرحؿة قد أفصحت لؾؿؽؾػقـ َّ
يضرهؿ مـ أصقل الربا ،فقضحت مداخؾ الخؾؾ والػساد والضرر طؾقفؿ يف
ذوات طؼقدهؿ وأصقل معامالهتؿ ،وما طؾك الؿؽؾػ بعد ذلؽ إٓ أن يعبد اهلل يف
أمقالف طؾك بصقرة مـ أمر الربا ،فقؾتزم اجتـاب الربا يف طؼقده ومعامالتف مطؾ ًؼا،
وذلؽ صق ًكا ٕمقالف وحؼققف – هق وغقره  ,طـ الفدر والضقاع يف طاجؾ إمر أو
يف آجؾف ،والؿؼصقد أن طـاية الشريعة الغراء بؿؼام ضبط وتػصقؾ أحؽام الربا يف
كصقص الؼرآن الؽريؿ والسـة الـبقية طؾك هذا اإلفصاح الجؾل والبقان الؿحؽؿ
لدلقؾ قاصع طؾك أهؿقة تشريع حظر الربا يف اإلسالم مـ جفة ،وطؾك خطر هذه
الجريؿة الؿالقة وطظقؿ ضررها طؾك إفراد والشركات وآقتصاد والؿجتؿع،
وأن مغبة الربا وسقء طاقبتف تطال الديـ والدكقا وأخرة م ًعا-
راب ًعا :قاطدة مؼاصدية كبرى يف الشريعة اإلسالمقة:
إن الشريعة اإلسالمقة تـظر إلك الحؽؿ طؾك صحة الؿعامؾة الؿالقة أو فسادها مـ
مـظقر قاطدة مؼاصدية كربى ،وهل 9إن إباحة الؿعامؾة الؿالقة مقققفة طؾك اجتقازها
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لالختبار طؾك رتبتقـ ،ويؿؽــا التعبقر طـ الرتبتقـ يف السمالقـ التالققـ 9هؾ يرتتب طؾك
الؿعامؾة الؿالقة ضرر طؾك أحد أصراففا بصقرة جزئقة؟ ثؿ هذه الؿعامؾة كػسفا 9هؾ
يرتتب طؾقفا ضرر طؾك الؿجتؿع وآقتصاد الؽؾل بصػة طامة؟ ،فنذا كاكت الـتقجة
إيجابقة بلن كاكت الؿصالح والؿـافع أرجح مـ الؿضار والؿػاسد يف كال الرتبتقـ
الجزئقة الخاصة والؽؾقة العامة فنن اإلسالم يجقز هذه الؿعامؾة ويحؾفا ،لؽـ إذا ترجح
ضررها وفسادها وإثؿفا يف أي مـ الرتبتقـ فنن اإلسالم يؿـعفا ويحظرها-
وهؽذا يتبقـ أن شريعة اإلسالم ٓ تجقز الؿعامؾة الؿالقة إٓ بعد التحؼؼ مـ
رجحان صالحفا وكػعفا طؾك رتبتقـ9
الرتبة إولك :رتبة جزئقة ،وهل تتعؾؼ بلصراف الؿعامؾة بصػة خاصة-
الرتبة الثاكقة :رتبة كؾقة ،وهل تتعؾؼ بإثر والؿآل الذي تقرثف الؿعامؾة طؾك
صعقد آقتصاد والؿجتؿع بصػة طامة-
@قاطدة مؼاصدية 9مرتبتان لؾحؽؿ طؾك صحة الؿعامؾة الؿالقة يف اإلسالم

وتقضقحا لذلؽ كؼقل :لق افرتضـا أن معامؾة مالقة حؼؼت مـافع ومصالح
ً
ٕصراففا يف الرتبة إولك فنن ذلؽ ٓ يعـل بالضرورة كقهنا ستحؼؼ مـافع
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ومصالح راجحة يف الؿرتبة الثاكقة ،بؾ ٓ بد مـ التحؼؼ وجق ًبا يف اإلسالم مـ
صالح الؿعامؾة برتبتقفا الجزئقة والؽؾقة معا ،فؾق صؾحت الؿعامؾة الؿالقة يف
رتبتفا إولك فؼط ولؿ تصؾح يف رتبتفا الثاكقة فنن طدالة التشريع اإلسالمل
وحؽؿتف ورحؿتف ستؿـع هذه الؿعامؾة وتحظرها وٓ تجقزها ،وما ذلؽ إٓ صق ًكا
لؾؿجتؿع مـ أثار السالبة لتؾؽ الزيادات الظالؿة ،فال بد مـ رجحان الـػع
والصالح طؾك مستقى الرتبتقـ م ًعا لؽل تصح الؿعامؾة يف الشريعة اإلسالمقة،
وطؾك هذا فـحـ كؼر وكسؾؿ كؿا طؾؿـا الؼرآن الؽريؿ أن بعض الؿحرمات يف
الشرع قد تـطقي طؾك مصالح ومـافع جزئقة محدودة وثاكقية ،إٓ أن ارتؽاب هذا
وأضرارا كؾقة كبقرة راجحة طؾك
الؿحظقر الشرطل ٓ بد وأن يحؼؼ مػاسد
ً
الؿستقى آقتصادي الؽؾل ،وهق إمر الذي بات يف طصركا كالثؼافة العامة التل
يعؾؿفا العامة قبؾ الخاصة ،بؾ ٓ تزال إزمات آقتصادية الؿتقالقة ووتقرهتا
الؿتصاطدة تشفد بخبث َص ِق َّي ِة الربا وفحش أضراره وسقء طاقبتف يف إجؾ الطقيؾ
ً
فضال طـ آحاد الدول والؿـظؿات
طؾك مستقى آتحادات آقتصادية الؽربى
والشركات وإفراد-
وتلسقسا طؾك رتبتل آستـباط الػؼفل :فنن الربا يف حؼقؼتف طبارة طـ (زيادة
ً
مالقة تحظرها كصقص الشريعة اإلسالمقة إما بسبب ما فقفا مـ الظؾؿ والضرر طؾك
صريف العؼد يف بداياتف ،أو بسبب ما تـطقي طؾقف مـ مظالؿ ومػاسد كؾقة طامة طؾك
آقتصاد والؿجتؿع) ،ففذه الزيادة الظالؿة تقجب اختالل العدالة يف بدايتفا حقث
يؼع الظؾؿ الجزئل الخاص طؾك مستقى أصراففا ،كؿا أن الربا (زيادة ضالؿة)
تقجب الظؾؿ الؽؾل العام واختالل العدالة يف مآٓت الؿعامؾة وهناياهتا طؾك
مستقى آقتصاد والؿجتؿع ،وهبذا كدرك أن الربا  ,يف حؼقؼتف القاضحة شر ًطا
وماهقتف الؿبسطة طر ًفا  ,طبارة طـ( 9زيادة محرمة شر ًطا لؽقكفا ضالؿة وضارة
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واقعا) ،ولذلؽ وجدكا الشرع الحـقػ قد اتخذ مقق ًػا مصاد ًما لؾربا مطؾ ًؼا ،فحرمف
يف كصقص صريحة كثقرة ،وإكؿا مؼصقد الشرع مـ تحريؿ الربا يتجؾك يف َسدِّ ِه
الذريعة الؿػضقة لؾقققع يف أي مـ اإلثؿقـ ،ومـ ًعا لجؾب أي مـ الؿػسدتقـ طؾك
الؿستقى الجزئل الخاص بقـ أصراف العالقة الربقية ،أو كان طؾك مستقى
الؿجتؿع وآقتصاد الؽؾل العام-

||
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ادلغٍب اٌشابغ
ِا احلِىَُُ االلخصادٌَِّتُ ِٓ حتشمي اٌشبا
يف اإلعالَ (األضشاس اٌؼششوْ)؟
إن مؼام القطقد الشديد الذي أحاط بف اإلسالم جريؿة الربا لقتطؾب مـا
سرب الحؽؿ وتتبع إسرار آقتصادية التل مـ أجؾفا وقػت الشريعة الغراء هذا
الؿققػ التحريؿل الصارم مـ جريؿة الربا ،فنن العؾؿ بالحؽؿ يف ذاتف والعؿؾ
بؿؼتضاه مؼام شريػ واجب الؾزوم بقد أن السعل يف ففؿ أسرار إحؽام
ً
ورسقخا ،فتشرق
والتبصر يف ِح َؽ ِؿفا ومؼاصدها يزيد العؾؿ هبا بصقرة ويؼقـا
أكقار اإليؿان يف قؾقب الؿممـقـ ويزداد ثباهتؿ يف لزوم شريعة رب العالؿقـ،
وهل سـة حؿقدة س ـفا أبق إكبقاء إبراهقؿ – طؾقف وطؾك كبقـا أفضؾ الصالة
والتسؾقؿ – ،كؿا قال اهلل تعالك﴿ 9ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﴾ (، ) 1
فدل ذلؽ طؾك أن السعل يف إدراك أسرار الحؽؿ الشرطل والتبصر يف حؽؿتف
مؼام كريؿ ومطؾب ققيؿ-
والحؼ أن ِح َؽ ِؿ تحريؿ الربا وأسراره مؿا يستحقؾ طؾك العؼقل جؿعف
ِ
والح َؽ ِؿ ذات الصؾة
واإلحاصة بف ،بقد أكـا سـجتفد يف التؿاس أبرز الؿعاين
بالجقاكب آقتصادية التػصقؾقة فؼط ،وقد وفؼ اهلل الؽريؿ إلك استخالص جؿؾة
ضررا اقتصادي ا يخؾػفا الربا يف آقتصاد ،وشقاهد ذلؽ
كبقرة مـفا بؾغت طشريـ
ً
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1البؼرة-260 9
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ماثؾة لؾعقان وٓ سقؿا يف طصركا الحاضر ،فسلتـاول بقان تؾؽ إضرار
آقتصادية العشريـ لؿحظقر الربا وفؼ لغة سفؾة ومـطؼقة وواقعقة ،وسلراطل
طـد بقاهنا استعؿال الؿصطؾحات آقتصادية الؿعاصرة ذات الصؾة ،طؾك أكـل
سلحرص  ,حسب آستطاطة  ,طؾك طرضفا وترتقبفا وفؼ تسؾسؾ يرسخ
معاكقفا ويثـل مؼاصدها بقضقح وتؽامؾ ،وإكؿا غرض بقان حؽؿة الشرع
الحـقػ مـ تحريؿ الربا بقؼقـ-
وسلطرض فقؿا يؾل لبقان إضرار آقتصادية العشريـ لجريؿة الربا ،وإكؿا
ققدهتا بالعشريـ لغرض الضبط وال َعدِّ طؾك سبقؾ اإلجؿال ،وإٓ فنن أضرار الربا
طؾك سبقؾ التػصقؾ والتػريع ٓ تؽاد تـحصر بحال ،فسلبقـ مػفقم كؾ ضرر مـفا
مؼرو ًكا بعالقتف بالربا ،فؾـقردها سر ًدا ثؿ كبقـفا فر ًدا ،وذلؽ طؾك الـحق التالل9
 ,7الربا وطرض الـؼقد-
 ,8الربا والتضخؿ-
 ,9الربا وتآكؾ الؼقة الشرائقة لؾعؿؾة يف آقتصاد الؿحؾل-
 ,:الربا وتراجع ققؿة العؿؾة يف السقق إجـبل-
; ,الربا وققة الـؼد واستؼراره-
< ,الربا والبطالة-
= ,الربا وآستثؿار (قطاع إطؿال)-
> ,الربا والؼقؿة الؿضافة يف آقتصاد-
? ,الربا والؿقارد آقتصادية (طقامؾ اإلكتاج)-
 ,70الربا والـاتج الؿحؾل اإلجؿالل (-)GDP
 ,77الربا والدخؾ الؼقمل-
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 ,78الربا ودخؾ الػرد-
 ,79الربا والصادرات-
 ,7:الربا والقاردات-
; ,7الربا والؿقزان التجاري لؾدولة-
< ,7الربا والديـ العام لؾدولة-
= ,7الربا وآدخار-
> ,7الربا والػؼر-
? ,7الربا والتـؿقة-
 ,80الربا وإزمات آقتصادية-
أوٓ :الربا وطرض الـؼقد:
ً
الربا يف الـؼقد طبارة طـ تؼديؿ الؿؼرض (الؿعطل) كؼدً ا لقتؿؾؽف الؿؼرتض
(أخذ) ،ولؽـ ذلؽ التؿؾقؽ مشروط بالزيادة طؾك الؼرض مؼابؾ إجؾ ،فالربا
يمدي إلك زيادة كؿقة الـؼقد بقد الؿؼرتض ،بؿعـك أن الربا يزيد كؿقة طرض الـؼقد
يف آقتصاد ،بقد أهنا زيادة ضارة ولقست كافعة ،بدلقؾ أهنا لؿ تلت كتقجة إحداث
حركة حؼقؼقة كافعة يف آقتصاد ،مثؾ 9مبادلة طقـ أو مـػعة حؼقؼقة أو طؿؾ فعؾل،
وٓ ريب أن هذا السؾقك آقتصادي السؾبل لف آثاره وتبعاتف بالغة الخطقرة ،حقث
تزيد كؿقة الـؼقد دون أن تؼابؾفا زيادة مؽافئة يف حركة إمقال الحؼقؼقة مـ طقـ أو
مـػعة أو إكتاج وطؿؾ ،فإثر السؾبل إول يتؿثؾ يف أن زيادة طرض الـؼقد يغري
بؿزيد مـ الطؾب يف السقق ،وما دام أن الطؾب ٓ يؼابؾف زيادة طقـ أو مـػعة أو
حتؿا كحق
طؿؾ فالـتقجة الطبقعقة لفذا السؾقك الضار أن معدٓت إسعار ستتجف ً
آرتػاع ،والسبب أن زيادة كؿقة الـؼقد ستمدي إلك خؾؼ صؾب جديد يف السقق
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طؾك السؾع والخدمات ،ويف ضؾ محدودية كؿقاهتا يف السقق وطدم صرح مزيد مـفا
فنن سعرها ٓ بد وأن يرتػع بسبب بؼاء كؿقة الؿعروض مـفا طؾك حالف دون زيادة،
حتؿا إلك التضخؿ الؿذمقم ،وما يتبعف مـ تآكؾ ققؿة
واستؿرار هذه الحالة يمدي ً
الـؼقد يف آقتصاد ،وهذا هق طقـ ما يعرب طـف اقتصاديا بالتؽاثر السرصاين لؾطؾب
الصقري الؿبـل طؾك زيادة صقرية مجردة يف كؿقة الـؼقد-
ومـ جفة ثاكقة :فنن هذا السؾقك آقتصادي السؾبل إذا كشط يف آقتصاد –
أطـل زيادة طرض الـؼقد ثؿ زيادة الطؾب مع محدودية العرض – فنن ذلؽ سقمدي
إلك تدفؼ الؿزيد مـ الـؼقد (الؽاش) كحق سقق اإلقراض الـؼدي الؿجرد ،ويؼابؾ
ذلؽ تراجع تدفؼات الـؼقد كحق آقتصاد الحؼقؼل (العقـل) ،والـتقجة أن سقق
حتؿا بصقرة ممقتة ،وسقتضخؿ حجؿ فؼاطات الديقن كلساس
الربا سقـتعش ً
رئقس يف صـاطة آقتصاد الـؼدي الفش (غقر الحؼقؼل) ،بقـؿا سقرتاجع حجؿ
السقق الحؼقؼل (العقـل) يف آقتصاد ،فقـتج طـ تراجعف تؼقيض إطؿال وزيادة
ً
أصال ،مؿا يؽرس حالة التضخؿ يف آقتصاد
البطالة كـتقجة لرتاجع إطؿال
بصقرة اتجاه كؾل مضطرد ومزمـ-
ومـ جفة ثالثة :فنن تػاقؿ حجؿ سقق آقتصاد الـؼدي (غقر الحؼقؼل)
طؾك حساب تآكؾ حجؿ آقتصاد العقـل (الحؼقؼل) ُي َعدُّ مـ أطظؿ إسباب
الؿقلدة لقققع إزمات آقتصادية ،حقث ثؿت طالقة صردية ما بقـ ارتػاع
حجؿ آقتصاد الـؼدي (غقر الحؼقؼل) مع ارتػاع مخاصر وققع إزمات
آقتصادية ،بقـؿا العؽس تؿا ًما بالـسبة لالقتصاد العقـل (الحؼقؼل) فنن كؿق
هذا الؼطاع الػعؾل يف آقتصاد يتسؿ بالعالقة الطردية العؽسقة مع خطر
إزمات آقتصادية ،لقحؾ محؾفا طالقة صردية بقـ آقتصاد العقـل
وآستؼرار الؿالل وآقتصادي-
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ومـ لطائػ اإلطجاز البقاين لحالة اإلدمان الربقي يف آقتصاد ققل الـبل
الر َبا وإِ ْن َك ُث َر فنِ َّن َطاقِ َب َت ُف َت ِص ُقر إِلك قِ َّؾة»( ،)1ويف لػظ ابـ ماجف« 9ما
الؽريؿ ﷺِّ « 9
أحدٌ أكثر مـ الربا إٓ كان طاقبة أمره إلك قؾة»( ،)2وهذا الؿعـك الـبقي يتطابؼ مع
حالة الؼطاع الؿصريف الربقي يف آقتصاد الحديث ،حقث إكف يـتعش ويـتػش
ردحا مـ الزمان ،حتك إذا خؾد الؿرابقن إلك اإلدمان
ويتضخؿ بػؼاطات الديقن ً
طؾك حالة الربا واصؿلكقا إلقفا ً
أخذا وإططاء ،جاء أمر اهلل ال َؼدَ ري يف تصحقح هذا
الباصؾ وجرت سـة اهلل يف تؼقيؿ هذا السؾقك آقتصادي الضار والؿـحرف ،فلتك
اهلل بـقاهنؿ مـ الؼقاطد فخر طؾقفؿ السؼػ مـ فققفؿ وحؾ الؿحؼ بالثروات إلك
قؾة وطجز وافتؼار ،وربؿا آل إمر إلك محؼ كؾل يرتتب طؾقف اإلفالس والزوال
وآكدثار ،وهذا مصداق ققل اهلل تعالك﴿ 9ﮄ ﮅ ﮆ﴾( ،)3والؿؼصقد إن
هذا السؾقك آرتدادي أو آكػجاري أو آضؿحاللل لألمقال إكؿا يحصؾ كتقجة
تؿدد فؼاطات الربا وأهرامات الديقن الـاتجة طـفا ،وذلؽ بشفادة الـص والقاقع
والتاريخ ً
فضال طـ صحقح الـظر العؼؾل والتلمؾ العؾؿل-
والخالصة :إن الربا يطرح كؼق ًدا (ققة شرائقة) جديدة يف آقتصاد ٓ يؼابؾفا
أطقان (سؾع) أو مـافع (خدمات) أو أطؿال حؼقؼقة يف آقتصاد ،فقزيد الطؾب تب ًعا
لذلؽ مع محدودية العرض فتـتج حالة التضخؿ وحؿك ارتػاع إسعار بصقرة
تؾؼائقة ،كؿا أن اتساع كشاط الرتبح مـ ربا اإلقراض الـؼدي سقجذب رؤوس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1مسـد اإلمام أحؿد (< ):?8.7ط إركموط; ،والحاكؿ وصححف يف مستدركف (; ،)9<=.طـ
ابـ مسعقد -
( )2ســ ابـ ماجف (= ،);9.طـ ابـ مسعقد  ،وصحح إسـاده إلباين يف صحقح الرتغقب
والرتهقب (-)7>0.8
( )3البؼرة-8=< 9
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إمقال كحق هذا السقق الـؼدي (غقر الحؼقؼل) ،وبالتالل الحد مـ تدفؼات
إمقال كحق آقتصاد الحؼقؼل (العقـل) ،مؿا يمدي إلك تؼقيض إطؿال
ً
فضال طـ تسريح العؿالة وحصقل التضخؿ كـتائج كؾقة تبعقة حتؿقة،
وإضعاففا،
يضاف لذلؽ أن حالة اإلدمان طؾك الربا يخؾؼ اقتصا ًدا كؼديا هشا ،فال يؽاد يتػاقؿ
يف التؿدد وآتساع الدائـل حتك يرتد مخؾ ًػا الخسائر وآهنقارات وإزمات
طاجال أو ً
ً
آجال-
آقتصاديةٕ ،ن ما ُبـِ َل طؾك فؼاطات الباصؾ ففق زائؾ
ثاك ًقا :الربا والتضخؿ:
لؼد أوضحـا أن زيادة كؿقة الـؼقد يف آقتصاد مـ غقر أن يؼابؾفا زيادة
حؼقؼقة يف إطقان أو الؿـافع أو إطؿال أن ذلؽ يمدي بالضرورة إلك صـاطة
التضخؿ وترسقخف يف آقتصاد ،والسبب ببساصة أن الربا يطرح كؼدً ا جديدً ا
يتحرك يف السقق مـ غقر أن يؼابؾف زيادة حؼقؼقة طقـقة يف آقتصاد ،فتتصارع
زيادة طرض الـؼقد مع محدودية طرض السؾع والخدمات فتؽقن الـتقجة
الحتؿقة ارتػاع إسعار بسبب زيادة كؿقة الـؼقد مؼابؾ ثبات كؿقة الؿـافع يف
آقتصاد ،وهبذا يتضح أن الربا مـ أطظؿ أسباب صـاطة التضخؿ وتؽريس
وجقده واستؿراره وديؿقمتف يف آقتصاد ،ذلؽ أن التضخؿ طبارة طـ 9ارتػاع
مضطرد ومستؿر لؿعدٓت إسعار ولػرتات زمـقة صقيؾة ،ويظفر التضخؿ
بصقرة تراجع الؼقة الشرائقة لؾعؿؾة ،بحقث تصبح الؼقؿة الـؼدية لؾقحدة
القاحدة مـ العؿؾة غقر قادرة طؾك شراء كػس الؽؿقة مـ الؿـافع كؿا يف السابؼ،
وهق ما يعرف بؿصطؾح (تآكؾ الـؼقد)-
ولؼد ترتب طؾك هذا السؾقك آقتصادي السؾبل أن صارت غالبقة
آقتصاديات ترزح تحت أسر اإلدمان طؾك الربا ،إمر الذي جعؾفا تتخبط
وتتقغؾ يف حالة التضخؿ الؿستؿر وبدون تققػ ،حتك أصبحت الدراسات
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آقتصادية الؿستـدة إلك الػؽر الربقي تصرح أن خطر التضخؿ ما دام يف حدود
كسبة ( )%:فنن ذلؽ مـ قبقؾ التضخؿ الطبقعل والؿؼبقل ،وأكف ٓ يشؽؾ هتديدً ا
خطرا طؾك آقتصاد!! ،ومثؾفؿ يف ذلؽ كؿثؾ الطبقب الذي يشتغؾ يف تربير
أو
ً
التؽاثر السرصاين دون أن يػزع إلك معالجة أسبابف ومؽافحة جذوره الؿسببة لف،
وهذا غاية يف اكتؽاسة الػطرة آقتصادية وتخؾػ الؿـطؼ العؼؾل السؾقؿ ،ولؼد
سقغ ذلؽ آك حراف الػؽري حالة اإلدمان طؾك الربا الذي يؽقن التضخؿ جزء
ٓ يتجزأ مـ آثاره وكتائجف الحتؿقة يف القاقع ،وهذا مـ طجائب الؿـطؼ
آقتصادي الربقي أكف يسعك يف هتقيـ الخطر وتربير الخؾؾ وتطبقع الؿرض
ولؽـف يف الؿؼابؾ ٓ يسعك يف معالجة أسبابف ومؽافحة جذوره الحؼقؼقة ،وهق ما
تػققت فقف شريعة اإلسالم طـدما حرمت الربا مـ أساسف ،وجعؾتف مـ أكرب
الؽبائر والؿفؾؽات آقتصادية-
ثال ًثا :الربا وتآكؾ الؼقة الشرائقة لؾعؿؾة يف آقتصاد الؿحؾل:
رئقسا يف صـاطة التضخؿ وتحػقز إسعار كحق آرتػاع
وإذا كان الربا سب ًبا ً
الؿضطرد فنن مـ ضرورة ذلؽ أكف سقـعؽس طؾك الؼقة الشرائقة لؾـؼقد بالرتاجع
والضعػ ،وهق ما يعرف بؿصطؾح (تآكؾ الـؼقد) ،حقث تصبح القحدة القاحدة
مـ الـؼقد غقر قادرة طؾك شراء كػس الؿـافع (سؾع وخدمات) التل كاكت تشرتيفا
يف السابؼ ،فالديـار الذي كان يف السابؼ يشرتي طشر وحدات مـ طؾب الؿاء –
طؾك سبقؾ الؿثال  ,أصبح غقر قادر الققم إٓ طؾك شراء ثؿاكقة مـفا فؼط ،والسبب
أن وحدة الؿاء قد ارتػع سعرها بسبب التضخؿ مـ ( 100فؾس) إلك ( 125فؾس)
مثال ،ففذا الرتاجع يف قدرة الـؼقد طؾك الشراء هق الؿسؿك (تآكؾ الـؼقد) ،وهبذا
يؽقن الربا قد كجح يف صـاطة التضخؿ الذي يتبعف بالضرورة تآكؾ الـؼقد وتراجع
ققهتا الشرائقة يف داخؾ آقتصاد الؿحؾل-
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راب ًعا :الربا وتراجع ققؿة العؿؾة يف السقق إجـبل:
وإن ما أوضحـاه بشلن تآكؾ الؼقة الشرائقة لؾـؼقد يف آقتصاد الؿحؾل
بسبب الربا يحصؾ مثؾف تؿا ًما طؾك صعقد تراجع الؼقة الشرائقة لؾعؿؾة الؿحؾقة إذا
ما صرحت يف السقق إجـبل ،حقث تصبح ققؿة العؿؾة الؿحؾقة صب ًؼا لؿؼقاس
العرض والطؾب يف السقق إجـبل أضعػ وأقؾ ققؿة ،بدلقؾ أن العؿؾة أصبحت
 ,بسبب تراجع ققهتا الشرائقة  ,غقر قادرة طؾك شراء ما كان يؼابؾفا مـ قبؾ يف
سقق الؿبادٓت إجـبقة ،وهؽذا كصؾ إلك أن الربا يضعػ ققؿة العؿؾة خارجقا،
كؿا أكف يضعػ ققهتا الشرائقة داخؾقا ،وبالتالل يصبح التاجر الجالب لؾسؾع مـ
خارج آقتصاد غقر قادر طؾك شراء كػس الؽؿقة مـ البضاطة بـػس الؿؼدار مـ
العؿؾة الؿحؾقة ،وسر ذلؽ يؽؿـ يف الضعػ العام إلكتاجقة آقتصاد كػسف ،والذي
كان مـ أبرز أسبابف تػشل الربا وشققطف يف آقتصاد-
خامسا :الربا وققة الـؼد واستؼراره:
ً
العؿؾة مرآة ٓقتصادها ققة وضعػا ،فؽؾؿا كان آقتصاد ققيا يف إكتاجقتف
وكػما يف تقضقػ مقارده فنن الطؾب طؾك طؿؾة الدولة سقزداد
وكش ًطا يف تشغقؾف
ً
تب ًعا لؼقهتا اإلكتاجقة الحؼقؼقة ،وٓ سقؿا إذا تزايد الطؾب طؾك مـتجاهتا ،فقزيد
الطؾب طؾك العؿؾة تب ًعا لؼقة إكتاجقة آقتصاد كػسف ،فآقتصاد الذي يـؿق يف
إكتاجقتف بصقرة مضطردة تـؿق معف ققة طؿؾتف داخؾقا فرتتػع ققؿتفا ويزداد الطؾب
طؾقفا خارجقا ،وهذا يقفر لؾعؿؾة رصقدً ا إكتاجقا حؼقؼقا يؽسبفا الثؼة ويسبغ طؾقفا
الؼقة والثبات الـسبل وآستؼرار الـؼدي يف ققؿتفإ ،ن العؿؾة باتت تستؿد ققهتا
مـ الؼقة العقـقة إلكتاجقة آقتصاد كػسف-
لؽـ إذا ضعػت ققة آقتصاد يف إكتاجقتف العقـقة وحققيتف التجارية فنن ذلؽ
حتؿا طؾك العؿؾة بالضعػ وآضطراب والتذبذب وطدم آستؼرار،
سقـعؽس ً
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والسبب أن ققة العؿؾة لؿ َت ُعد تستـد إلك أساس طقـل مادي حؼقؼل ،بؾ صارت
العؿؾة تتحؽؿ يف ققهتا طدة اطتبارات معـقية غقر مادية وٓ قابؾة لؾؼقاس والضبط،
مؿا يمثر سؾ ًبا وبشدة طؾك اكتظام وتقرة الطؾب طؾك العؿؾة داخؾقا وخارجقا ،فقزيد
مـ أطباء ومخاوف طدم آستؼرار يف آقتصاد برمتف ،حتك تؽقن العؿؾة القصـقة
طرضة لالضطراب ويسفؾ العبث والتالطب هبا مـ خالل الحروب آقتصادية
الخػقة طؾك العؿالت-
سادسا :الربا والبطالة:
ً
تعترب مشؽؾة (البطالة) مـ أطظؿ الؿشؽالت آقتصادية التل تشؽؾ هتديدً ا
وتحديا أمام آقتصاديات يف العصر الحديثٕ ،ن ارتػاع معدٓت البطالة يف
آقتصاد يشبف الؼـبؾة الؿقققتة التل هتدد استؼرار آقتصاد واكتظام الحقاة الؿدكقة،
والسبب ببساصة أكؽ ٓ تدري متك ستثقر هذه الطبؼة العاصؾة طـ العؿؾ ،والتل
تعاين مـ مظاهر الػؼر والعجز وتردي الدخؾ وطدم آستؼرار آقتصادي ،وهل
حتؿا طؾك فشؾ اإلدارة آقتصادية وسقء تقضقػ الؿقارد
س ُتؾؼل بالالئؿة
ً
آقتصادية الؿتاحةً ،
فضال طـ مظاهر الػساد والفدر آقتصادي ،ويليت الربا كلحد
أهؿ العقامؾ آقتصادية التل تؽرس البطالة وتعؿؼفا يف آقتصاد ،فالربا ُيـشئ

سق ًقا لؾحؼقق يسعك الؿتعامؾقن فقف إلك تقلقد الربح مـ الديـ مضا ًفا إلك الزمـ
الؿجرد ،ولقس مـ التجارة أو اإلكتاج أو العؿؾ ،ومعؾقم بداهة أن الرتبح مـ
تجارة الديقن ٓ تتطؾب ً
طؿال مفـقا تجاريا وٓ إكتاجقا فعؾقا ،وبالتالل فنكف ٓ
يحتاج إلك تقضقػ إيدي العامؾة التل تحؿؾ خربات مفـقة يف مختؾػ مجآت
التجارة واإلكتاج والعؿؾ-
وهبذا يتبقـ أن الربا مصـع البطالة؛ ٕكف َي ُسدُّ صرق إطؿال الحؼقؼقة مـ
تجارة وإكتاج لؾسؾع والخدمات ،وإن َسدَّ الطريؼ الؿقصؾ إلك تؿقيؾ إكشطة
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العقـقة (الحؼقؼقة) يعـل بالضرورة تجػقػ مـابعفا وإضعاف مراكزها الؿالقة
والحد مـ الطؾب طؾك تؿقيؾفا ،وطـدها ترتاجع إطؿال وتضؿر إكشطة الـافعة
يف آقتصاد فقؼؾ الطؾب طؾك إيدي العامؾة ،وتتػاقؿ ضاهرة البطالة حقث تتجف
إطؿال بسبب ارتػاع كؾػة التؿقيؾ إلك التخؾص مـ تؽالقػ تؼابؾفا يف جاكب
التؽالقػ التشغقؾقة ،والتل يؼع طؾك رأس ضحاياها الؿقضػقن وإيدي العامؾة-
وهبذا يتبقـ أن الربا ٓ يؿـع مـ تقضقػ إيدي العامؾة الجديدة كتقجة تلخقر
اكطالقة إطؿال والؿشاريع العقـقة الحؼقؼقة فحسب ،بؾ إن الربا يعؿؾ طؾك رفع
تؽالقػ إطؿال الؼائؿة فعؾقا وٓ سقؿا طـد تطبقؼ خاصقة الػقائد التلخقرية أو
الؿركبة ،مؿا يجعؾ الؿـظؿات تعالج مشؽالهتا الؿالقة التل صـعفا الربا طـ صريؼ
تسريح الؿقضػقـ وتؼؾقؾ التؽالقػ ،إمر الذي يعـل اكؽؿاش إطؿال بػضؾ
العراققؾ والتحديات التل يضعفا الربا يف صريؼ إطؿال-
والخالصة :إن أثر الربا يف صـاطة البطالة والحد مـ تقضقػ إيدي العامؾة
واضحا مـ جفتقـ ،أولفؿا :أن فقائد الربا  ,الثابتة والؿتغقرة
يف آقتصاد يظفر
ً
والؿركبة  ,تزيد مـ حجؿ تؽالقػ وأطباء الؿـظؿات وإطؿال ،إمر الذي يمثر
سؾ ًبا يف مدى قدرة الؿـظؿة طؾك آحتػاظ بـػس العدد مـ إيدي العامؾة،
وبالتالل تؼقم بحؽؿ آضطرار إلك تسريح العؿالة التل لديفا هبدف تؼؾقؾ
الؿصاريػ والحد مـ الـػؼات ومعالجة مشؽؾة تضخؿ أطباء وتؽالقػ العؿؾ،
وثاكقفؿا :أن الربا يعؿؾ طؾك استؼطاب الـؼقد لقؼذف هبا يف سقق تداول الديقن
وتقلقد العقائد مـ الزمـ الؿجرد ،وهذا يعـل بالضرورة تؼؾقؾ وإضعاف تقار تدفؼ
الـؼقد كحق إطؿال الحؼقؼقة واإلكتاجقة الـافعة يف آقتصاد ،مؿا يمدي إلك
تجػقػ مجاري تدفؼات الـؼقد كحق آقتصاد العقـل الحؼقؼل ،وهذا بدوره يحد
ً
فضال طـ
مـ تلسقس الؿشروطات وابتؽار إطؿال بؾ ويؿـع وجقدها ابتداء،
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كقكف يؼقض مسقرة إطؿال الؼائؿة فعؾقا سؾ ًػا ،وبذلؽ يتضح القجف الؼبقح لؾربا
ودوره آسرتاتقجل يف صـاطة البطالة وتعطقؾ إيدي العامؾة ،وبالتالل زيادة
معدٓت البطالة يف آقتصاد-
ساب ًعا :الربا وآستثؿار (قطاع إطؿال):
آستثؿار هق( 9صؾب زيادة الؿال وتعظقؿ ثؿرتف) ،أي أن الشخص – صبقعقا أو
اطتباريا  ,يسعك بػطرتف وجفده كحق تـؿقة الؿال وتؽثقره وتثؿقره وزيادتف ،وإصؾ يف
طؿؾقات آستثؿار يف اإلسالم أهنا حالل وجائزة شر ًطا ،ما لؿ تخالػ كصا أو إجؿا ًطا،
ويؼرر الػؼف اإلسالمل قاطدة (إصؾ يف الؿعامالت الصحة واإلباحة)( ،)1بقـؿا ذهب
بعض الػؼفاء إلك رفع مؼام آستثؿار حتك جعؾقا (إصؾ استحباب استثؿار إمقال
الؼابؾة لذلؽ ،لؿا فقف مـ وجقه الـػع)( ،)2مثؾ بعث إطؿال وتحريؽ إمقال وتـؿقة
ً
تػضال طؾك خؾؼف،
الؿقارد وإصقل وتحصقؾ مـافع إشقاء التل خؾؼفا اهلل تعالك
أيضا باطتبار زاوية الؿؼاصد الشرطقة-
وهذا الحؽؿ وجقف ً
واطؾؿ أن آستثؿار يف كظر الشرع يحؾ أو يحرم بحسب آثاره يف القاقع،
فآستثؿار يف الشرع استثؿاران 9كافع وضار باطتبار الؿآٓت ،حقث يربط اإلسالم
دائؿا بقـ السؾقك آقتصادي وأثره الـاتج طـف سقاء طؾك مستقى أصرافف بصقرة
ً
جزئقة خاص ،أو طؾك مستقى آقتصاد والؿجتؿع بصقرة كؾقة طامة ،فنذا
ترجحت مػاسد آستثؿار وأضراره طؾك مصالحف  ,جزئقة كاكت أو كؾقة  ,فنن
اإلسالم يبطؾ تؾؽ آستثؿارات ويحظرها باطتبار آثارها السؾبقة الغالبة ،لؽـ إذا
ترجحت مصالحفا الؽؾقة طؾك مػاسدها الجزئقة الؿحتؿؾة فنن اإلسالم يجقز
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1إشباه والـظائر لؾسققصل ،ص-<0
( )2الؿقسقطة الػؼفقة الؽقيتقة (-) 183. 3
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آستثؿار ويجعؾ أصؾف اإلباحة-
وبذلؽ كػفؿ مققػ الشريعة اإلسالمقة مـ الربا ،فالربا وسقؾة مـ وسائؾ
آستثؿار ،ولؽـفا وسقؾة سؾبقة وضارة ٕن حؼقؼتفا الرتبح مـ الذمة مضافة إلك
الزمـ الؿجرد ،إذ لقس مـ ضرورات الربا تحريؽ إطقان وٓ الؿـافع وٓ بعث
إطؿال الحؼقؼقة يف آقتصاد ،بؾ إن الربا طادة ما يتجـب طـ طؿد تؿقيؾ
الؼطاطات العقـقة والؿشاريع اإلكتاجقة بلكقاطفا ،والسبب ببساصة طؾق مخاصرها
التشغقؾقة ،فـجد التؿقيؾ الربقي إذا قرر تؿقيؾ تؾؽ إكشطة فنكف يفؿؾ العؿؾ
ً
استؼالٓ ،صبقعقا كان أو اطتباريا،
كػسف ويؾجل إلك تؿقيؾ ذمة الشخص الؿؼرتض
وبالتالل فال يتعؾؼ التؿقيؾ الربقي بعؿؾ معقـ وٓ بعقـ أو مـػعة معقـة مادية يف
واقع آقتصاد ،وإكؿا يؼتصر التؿقيؾ طؾك ذات الذمة ،ودلقؾ ذلؽ أكف يف حالة
التعثر أو التلجقؾ أو خسارة الؿشروع فنن التؿقيؾ الربقي يحؿؾ الذمة الؿالقة
لؾشخص تعقيضات مؼرتكة بالزمـ الؿجرد ،ولقست مؼرتكة بقاقع التشغقؾ
والعؿؾ ،وهذا مـ أمفات الػروق آسرتاتقجقة بقـ التؿقيؾ اإلسالمل والتؿقيؾ
قديؿا وحدي ًثا-
الربقي ً
والؿؼصقد أن الربا يف كظر أهؾف طبارة طـ ضرب مـ ضروب آستثؿار
الذي يؼصد مـف تـؿقة الؿال وتعظقؿف ،بقد أن اإلسالم يرفض هذه الـظرة السطحقة
الؼاصرة ،فقؼرن بعؿؼ ووطل بقـ حؽؿ الؿعامؾة وآثارها الؿتحؼؼة يف القاقع،
فقبقحفا أو يحرمفا بـاء طؾك ذلؽ ،فالربا استثؿار يرتبح صاحبف مـ حركة سؾبقة
غقر كافعة لالقتصاد ،وإن كان الربا قد يحؼؼ الـػع الجزئل الؼاصر لصاحبف بصقرة
جزئقة ،إٓ أن هذا الـػع قاصر وطاقبتف الؽؾقة سقئةٕ ،ن ضرر الربا طؾك آقتصاد
الؽؾل أكرب مـ مصؾحتف ،وٕن إثؿف أكرب مـ كػعف ،وٕكف ٓ يصح وٓ يجقز يف
قاصرا مع طؾؿـا بلن
سؿح باستثؿار يحؼؼ كػ ًعا جزئقا
ً
مـطؼ العؼؾ السؾقؿ أن ُي َ
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مػاسده وأضراره الؽؾقة أطظؿ وأرجح ،ومـ أجؾ ذلؽ وجدكا التشريعات
صقرا مـ صقر آستثؿار لؾسبب ذاتف ،ومثالف 9حظر
والؼقاكقـ الؿعاصرة تحرم
ً
آستثؿار يف مجآت الؼؿار والؿخدرات وغسقؾ إمقال وطؿؾقات الـصب
وآحتقال ،فنكف طؾك الرغؿ مـ سعل البعض فقفا لؽقهنا مـ وسائؾ استثؿار
إمقال وتـؿقة الثروات إٓ أن تؾؽ الؼقاكقـ تحظرها وتعتربها مـ الجرائؿ
الؿخالػة لؾؼاكقن ،بؾ والؿقجبة ٕغؾظ العؼقبات حسبؿا تـص طؾقف ققاكقـ
العؼقبات والجزاء يف العديد مـ دول العالؿ-
وإن الـتقجة الحتؿقة ٓكصراف الـؼقد طـ آستثؿار الحؼقؼل يف آقتصاد
إلك آستثؿار الحؼققل يف مجآت اإلقراض الـؼدي والرتبح مـ الزمـ الؿجرد
ً
فضال طـ
تتؿثؾ يف تؼقيض إطؿال آستثؿارية الحؼقؼقة الؼائؿة أو إضعاففا،
كقكف يشؽؾ طؼبة أمام إكشاء إكشطة وتلسقس إطؿال الجديدة ابتداء ،وبذلؽ
يتضح أن الربا طدو إطؿال الحؼقؼقة يف آقتصاد ،وأكف بسبب تحقزه كحق الرتبح
مـ الزمـ الؿجرد يػضل إلك إضعاف إطؿال الؼائؿة بسبب رفعف لتؽالقػفا
وأطباءها ،بؾ إن الربا يمدي إلك طرقؾة إطؿال الؼائؿة فعؾقا يف القاقعً ،
فضال طـ
كقكف يصـع البقئة آقتصادية التل تحقل دون وجقد إطؿال ابتداء-
وطؾك هذا فنن آقتصاد الرشقد إذا ما أراد تحسقـ كؿقه وتجقيد أدائف
التشغقؾل بصقرة اسرتاتقجقة فنكف يتعقـ طؾقف إقصاء الربا طـ واقعف وحظر وجقده
مطؾ ًؼا ،والفدف تطفقر البقئة آقتصادية طـ أسباب حبس الـؼقد أو الرتبح مـ
الزمـ الؿجرد ،وطـدئذ تصبح حركة الـؼقد مجربة بحؽؿ رشد اإلدارة آقتصادية
إلك أن تتحرك بؽػاءة كحق إكشطة العقـقة الحؼقؼقة والـافعة لالقتصاد ،وطـد ذلؽ
تحصؾ آستؼامة لػطرة آقتصاد ،وتتحسـ ممشراتف طؾك جؿقع آتجاهات
وإصعدة آقتصادية وآجتؿاطقة والسقاسقة-

التجديد يف هندسـة الـربـا

394

والخالصة :إن الربا يػتح با ًبا لؾرتبح مـ مجآت آستثؿار الضارة وغقر
الـافعة باطتبار مآٓهتا آقتصادية الؽؾقة ،ويف الققت ذاتف يغؾؼ إبقاب ويضقؼ
الؿسالؽ كحق آستثؿارات العقـقة الحؼقؼقة والـافعة لالقتصاد ،والـتقجة أن آلقات
الربا ترسخ آستثؿارات الضارة يف القاقع ،ويف الؿؼابؾ فنن الربا يؼقض إطؿال
الحؼقؼقة وآستثؿارات الـافعة ويضقؼ طؾقفا بؾ ويحد مـ وجقدها ابتداء-
ثامـًا :الربا والؼقؿة الؿضافة يف آقتصاد:
إن الربا يؿقل إطؿال بشرط فرض كسبة الزيادة الربقية الؿػروضة طؾك ذمة
الؿـظؿة مؼابؾ إجؾ ،فنذا حؼؼت الؿـظؿة  ,طرب بقابة الربا – صرح ققؿة مضافة
لالقتصاد طرب ققامفا بنكتاج مزيد مـ السؾع أو الخدمات أو إطؿال فنن هذه الؼقؿة
الجديدة الؿضافة يؽقن الربا قد أخذ الزيادة طؾقفا قبؾ وجقدها مؼابؾ الزمـ
الؿجرد ،وهذا يعـل أن الؼقؿة الؿضافة لالقتصاد قد تؿ استفالكفا سؾ ًػا وتضققع
ثؿرهتا مسب ًؼا طؾك آقتصاد قبؾ وجقدها ً
أصال ،وذلؽ بػعؾ الربا وزياداتف الظالؿة
الؿشروصة طؾك الؼقؿة الؿضافة قبؾ وجقدها ً
أصال ،مؿا يعـل يف الؿـطؼ العؼؾل
السؾقؿ أن تؾؽ الؼقؿة الؿضافة قد تؿ إفراغفا مـ أثرها الػعؾل مسب ًؼا قبؾ وجقدها،
وذلؽ مـ خالل تقلقد طقائد ربحقة ربقية ٓ يؼابؾفا طؿؾ أو إكتاج حؼقؼل ،وهذا
مـ أطؿؼ أضرار الربا ومػاسده التل يصعب التـبف إلقفا يف واقع آقتصاد الؽؾل-
والخالصة :إن الربا يصـع سق ًقا مستؼال لؾرتبح مـ مضاربات الديقن مضافة إلك
الزمـ ،وهذه الػؼاطات الدائـقة ٓ يصاحبفا إحداث أية ققؿة حؼقؼقة مضافة لالقتصاد
تتعؾؼ بزيادة مباشرة يف حركة السؾع والخدمات وإطؿال ،بؾ الربا يعؿؾ طؾك طؽس
ذلؽ تؿا ًما ،فنذا أثؿر التؿقيؾ الربقي تقلقد ققؿة طقـقة مضافة لالقتصاد فنهنا ٓ تعدو أن
تؽقن ققؿة صقرية مػرغة طـ محتقاها ،وذلؽ بسبب أن أسبؼقة اشرتاط الزيادات
الربقية الظالؿة طؾك إطؿال تعصػ بثؿرة الؼقؿة الجديدة طؾك مستقى آقتصاد

د /رياض منصور اخلليفي

395

الؽؾل ،والػطرة الصحقحة يف إطؿال أن تطرح ققؿة مضافة حؼقؼقة مؼابؾ حركة أمقال
حؼقؼقة وكافعة ،لؽـ حصقل ققؿة مقجبة مؼابؾ ققؿة سالبة طؾك آقتصاد الؽؾل تسبؼفا
يجعؾ الـتقجة الؽؾقة تساوي صػرا ،وأن الزيادة التل صرأت طؾك الؼقؿة الؿضافة ٓ
تعدو أن تؽقن صقرية وغقر حؼقؼقة-
تاس ًعا :الربا والؿقارد آقتصادية (طقامؾ اإلكتاج):
لؼد جعؾ اهلل بحؽؿتف يف كؾ بقئة اقتصادية مقاردها الطبقعقة ومصادرها التل
تـاسبفا ،وأمر اإلكسان أن يسعك بجد مـ أجؾ طؿارة إرض واستثؿار تؾؽ
الؿقارد طؾك القجف إمثؾ ،كؿا قال اهلل تعالك﴿ 9ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
ﰀ﴾( )1ولؼد أثبت القاقع الؿعاصر أن جقدة اإلدارة شرط يف جقدة التقضقػ
إمثؾ لؾؿقارد آقتصادية الؿتاحة ،فنذا تخؾػت اإلدارة طـ إخذ بلسباب الرشد
يف التدبقر والعؿؾ الصالح كتج طـ ذلؽ تخؾػ آقتصاد وتعطقؾ مقارده وإن
كاكت الدولة مـ أغـك دول العالؿ ،ومـ أجؾ ذلؽ فؼد حرم اإلسالم الربا ٕكف مـ
أطظؿ إسباب التل تمدي إلك تعطقؾ الؿقارد آقتصادية وتعؿؾ طؾك تخؾػفا طـ
التقضقػ إمثؾ-
ولؼد أسؾػـا شرح الؼاطدة الؿؼاصدية الؼاضقة بلن (حركة الؿال يف آقتصاد
مثؾ حركة الدم يف الجسد) ،فؽؾؿا كان الدم سفؾ الحركة سؾسؾ آكتؼال والتدفؼ
يف أجزاء الجسد بال طقائؼ أو مقاكع فنكف يتبع ذلؽ كشاط الجسد وجقدة أدائف
وكػاءة أطضائف يف أداء وضائػفا ،لؽـ إذا تعثرت حركة الدم بسبب وجقد طقائؼ
تحبس حركتف أو تضقؼ مـ جرياكف يف الجسد بسفقلة فنن ذلؽ ممذن برتاكؿ
إطراض وإمراض التل تعقؼ كػاءة ققام البدن بقضائػف الطبقعقة ،بؾ ربؿا أدى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1هقد-<7 9
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ذلؽ التعثر وآكحباس إلك مقت الجسد وطجزه الؽؾل طـ الحركة والـشاط،
ً
سائال متدف ًؼا صح أداؤه
وهؽذا الؿال – وٓ سقؿا الـؼقد  ,يف آقتصاد كؾؿا كان
واضطرد كؿقه وزاد التقضقػ إمثؾ لؿقارده آقتصادية ،لؽـ إذا دخؾت طؾقف
أسباب تعقيؼ الؿال طـ الحركة حؾ بف العجز والتخؾػ وركبتف إطراض السالبة
وهنشتف إمراض الؿزمـة كالتضخؿ والبطالة وتآكؾ ققؿة الـؼد وتراجع الؼقة
الشرائقة وتدين اإلكتاجقة مؿا يمذن بزيادة معدٓت الػؼر والعقز والحاجة وضفقر
كدوب التخؾػ الحضاري طؾك صػحات الحقاة الققمقة-
والحؼ إن الربا يعترب مـ أطظؿ إسباب التل تمدي إلك تعطقؾ الؿقارد
آقتصادية والحد مـ تقضقػفا طؾك الـحق إمثؾٕ ،ن الربا يف حؼقؼتف طبارة
طـ حبس الؿال طـ الحركة الؿػقدة الـافعة لالقتصاد ويف الؿؼابؾ تقجقفف
كحق إكشطة الربحقة الضارة وغقر الـافعة يف آقتصاد ،ومعـك ذلؽ أن الربا
يقجف الطاقة الـؼدية كحق الرتبح مـ مجرد آلتزام يف الذمة مضا ًف ا إلك الزمـ
الؿجرد ،إمر الذي يعـل أن هذه الحركة الدائـقة ٓ تحدث حركة حؼقؼقة يف
السؾع والخدمات وإطؿال ،حقث يحصؾ الـؿق الشؽؾل ويتحؼؼ الربح
الػعؾل لؽـ مـ مصادر وسؾقكقات مالقة ٓ تـػع آقتصاد بؾ تضره وتعطؾ
مقارده وتؼقض أطؿالف الحؼقؼقة ،فالربا وإن كثر وتضخؿت فؼاطتف كؿق ا إٓ
تؽاثر ا سرصاكق ا يف الظاهر والشؽؾ فؼط ،ولؽـف يف واقع الحال يـطقي
أكف يبؼك
ً
طؾك خطر كبقر يفدد صحة الجسد آقتصادي بؾ ويفدده بالؽقارث
وآهنقارات وإزمات آقتصادية بسبب أكف يعتؿد طؾك تجارة الديقن
الؿجردة طؾك أساس الزمـ الؿجرد ،أي بعقدً ا طـ التشغقؾ الحؼقؼل
والتقضقػ إمثؾ لؾؿقارد آقتصادية-
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وهذا الؿعـك العؿقؼ وصػف لـا رسقلـا إمقـ ﷺ بنطجاز اقتصادي بؾقغ
حقث قال« 9الربا وإن كثر فنن طاقبتف تصقر إلك قِؾة»( ،)1ويف لػظ ابـ ماجف« 9ما

أحدٌ أكثر مـ الربا إٓ كان طاقبة أمره إلك قؾة»( ،)2والؿعـك أن الربا ُس ٌ
اع
ؾقك َخدَّ ٌ
ٕكف زيادة شؽؾقة ٓ يصاحبفا بـاء حؼقؼل يف القاقع ،فالربا ٓ يبـل اقتصا ًدا حؼقؼقا

كاف ًعا يقضػ الؿقارد آقتصادية ويحسـ استثؿار طـاصر اإلكتاج الؿتاحة فقف ،كال
وإكؿا الربا يعتؿد طؾك الرتبح مـ الزمـ الؿجرد ومضاربات الحؼقق الؿجردة
(الؿـػصؾة) ،فقـؿق آقتصاد مـ حقث الشؽؾ والظاهر فؼط ،وإن كان مـ حقث
القاقع ويف حؼقؼة الحال طبارة طـ اقتصاد هش ٍ
خاو مـ داخؾف طـ الحؼائؼ العقـقة
الـافعة ،وهذا يشبف تؿا ًما التؽاثر السرصاين الذي يعرتي الجسد فقراه الـاضر زيادة
وكؿقا مـ حقث الشؽؾ والظاهر فؼط ،وإن كان يف حؼقؼتف طبارة طـ كذير شمم
ً
فضال طـ بؼائف واستؿرار وجقده،
وطالمة خطر هتدد الجسد يف كػاءتف وسالمتف
وهذا مـ أطظؿ أسرار تحريؿ الربا يف اإلسالم ،وهق يف الققت ذاتف مـ أطظؿ
أسباب آبتالء وآختبار لؿبدأ اإلسالم الؿخؾقق واستسالمف لتعؾقؿات
الخالؼ  ،كؿا قال اهلل تعالك﴿ 9ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ﴾(-)3
طاشرا :الربا والـاتج الؿحؾل اإلجؿالل (:)GDP
ً
وإذا كان الربا يعقؼ وٓدة الؼقؿة الحؼقؼقة الؿضافة لالقتصاد الحؼقؼل فنن
أيضا ومـ باب أولك يمدي إلك تراجع معدٓت الـاتج الؿحؾل اإلجؿالل
الربا ً

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1مسـد اإلمام أحؿد (< ):?8.7ط إركموط; ،والحاكؿ وصححف يف مستدركف (; ،)9<=.طـ
ابـ مسعقد -
( )2ســ ابـ ماجف (= ،);9.طـ ابـ مسعقد  ،وصحح إسـاده إلباين يف صحقح الرتغقب
والرتهقب (-)7>0.8
( )3الؿؾؽ -7: 9
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لؾدولة ( ،)GDPوهق ققؿة مجؿقع ما يـتجف آقتصاد مـ سؾع وخدمات خالل
السـة ،وتػسقر العالقة العؽسقة السؾبقة بقـ الربا والـاتج الؿحؾل تتؾخص يف كقن
الربا يصرف الـؼقد كحق سقق الرتبح مـ الديقن الؿجردة طؾك أساس الزمـ
الؿجرد ،إمر الذي يعـل الحد مـ تدفؼ الـؼقد كحق إطؿال اإلكشائقة
واإلكتاجقة والتجارية الحؼقؼقة يف آقتصاد ،وٓ ريب أن هذا الدور السالب يعـل
بالضرورة تراجع الطاقة اإلكتاجقة الحؼقؼقة يف آقتصاد ،أي أن الـاتج الحؼقؼل يف
آقتصاد سقرتاجع ويتؼؾص بـػس كسبة الزيادة يف حجؿ الؿدايـات الربقية ،مؿا
دائؿا طؽسقة وسؾبقة،
يمكد بقؼقـ أن العالقة بقـ الربا والـاتج الؿحؾل اإلجؿالل ً
فؽؾؿا زاد معدل الربا يف آقتصاد قابؾف تراجع معدل الـاتج الؿحؾل اإلجؿالل،
والعؽس صحقح كؾؿا زاد الـاتج الؿحؾل اإلجؿالل فؼد دل ذلؽ طؾك تدين كسبة
الربا يف آقتصاد-
حادي طشر :الربا والدخؾ الؼقمل:
يؼصد بالدخؾ الؼقمل( 9مؼدار الػائض الؿالل الذي تحؼؼف الدولة مـ
مجؿقع أطؿالفا داخؾقا وخارجقا) ،فالدخؾ الؼقمل لؾدولة يؼابؾف الدخؾ الخاص
بالشركات أو إفراد بؿسؿك (الربح) ،فالدولة لفا شخصقة اطتبارية كؿا أن لفا
ذمة مالقة مستؼؾة ،ولفا كػؼاهتا العامة كؿا أن لفا إيراداهتا ،ويؼاس الدخؾ الؼقمل
لؾدولة بحاصؾ الػرق الؿقجب ما بقـ اإليرادات والـػؼات ،وما دام الدخؾ
الؼقمل إكؿا يليت طرب بقابة إكشطة وإطؿال آقتصادية الحؼقؼقة وما يرتتب طؾقفا
مـ تدفؼات اإليرادات فنن الربا سقعؿؾ طؾك طؽس ذلؽ تؿا ًما ،حقث يعؿؾ الربا
طؾك تعزيز وتحػقز استثؿارات آقتصاد الدائـل غقر الحؼقؼل ،فقعؿؾ طؾك تقلقد
العقائد مـ الديقن مضافة إلك الزمـ الؿجرد ،وهذا مـ شلكف أن يؼقض إطؿال
الحؼقؼقة الـافعة لالقتصاد يف إجؾ الطقيؾ ،بؾ ويعطؾ الؿقارد آقتصادية طـ
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التقضقػ إمثؾٕ ،ن البقئة الربقية بسبب تحقزها لؾرتبح مـ فؼاطات الديقن
ومضارباهتا تصبح بقئة سؾبقة صاردة لألطؿال العقـقة الحؼقؼقة الـافعة-
حتؿا إلك
والؿؼصقد أن تراجع بقئة إطؿال الحؼقؼقة  ,كؿقا وكقطقا – سقمدي ً
تراجع الـاتج الؿحؾل لالقتصاد العقـل الحؼقؼل كػسف ،وٓ ريب أن هذا السؾقك السؾبل
يف آقتصاد يعـل بؿؼتضك الؿـطؼ السؾقؿ أن إجؿالل الدخؾ الؼقمل لؾدولة سقرتاجع
بـػس كسبة اإلخػاق والرتاجع يف ممشر الـاتج الؿحؾل اإلجؿالل ،وإن شح الدخؾ
الؼقمل الؽؾل لؾؿجتؿع آقتصادي مـ شلكف تعقيؼ التـؿقة وفرض التخؾػ آقتصادي
وآجتؿاطل والؼضاء طؾك فرص الـؿق والتحسـ آقتصادي-
فنن ققؾ :أٓ ترى أن الربا يساطد يف تحػقز إطؿال وزيادة الـاتج ،وبالتالل
زيادة الدخؾ آقتصادي العام لؾدولة ،فالجقاب :إن هذه الزيادة كؿا أسؾػـا
ستؽقن زيادة صقرية وضارة ولقست ذات جدوى حؼقؼقة يف محصؾتفا الـفائقة،
والسبب أن الؼقؿة الؿضافة الؿقجبة يف الؼطاع العقـل قابؾتفا ققؿة سالبة يف قطاع
الديقن ،فتؽقن الـتقجة الـفائقة صػرا ،ومـ جفة أخرى فنن اطتؿاد آقتصاد يف
دخؾف الؼقمل طؾك مصادر الربا يجعؾف طرضة ٓكػجار فؼاطات الديقن واهنقار
الدخؾ فجلة ولػرتات صقيؾة ،مؿا يعرف تؼـقا بؿصطؾح (إزمة آقتصادية)،
والتل هل يف حؼقؼتفا طبارة طـ تصحقح إلفل لؾسؾقك الؿـحرف والسالب لحركة
الؿال طـ فطرتف التل خؾؼف اهلل مـ أجؾ سؾقكفا وتحؼقؼفا-
وٓ ي خػك أن الدخؾ الؼقمل لؾدولة كؾؿا ارتػع وتحسـ مستقاه فنن ذلؽ
ٓ بد وأن يـعؽس طؾك جقدة اإلكػاق العام وتحسقـ مستقى الؿعقشة وزيادة
كػاءة خدمات الدولة لؿقاصـقفا ،وبالتالل ارتػاع درجة التحضر والـؿق يف
اقتصاد الدولة ،وهبذا يتبقـ طؿؼ العالقة العؽسقة بقـ الربا والدخؾ الؼقمل العام
يف الدولة-
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ثاين طشر :الربا ودخؾ الػرد:
يؼصد بالدخؾ الحؼقؼل لؾػرد( 9الػائض الؿالل الذي يتحصؾ لؾشخص
الطبقعل مـ مجؿقع مصادره وأطؿالف) ،ويتؿ التقصؾ إلقف طـ صريؼ خصؿ
إجؿالل الؿصروفات مـ إجؿالل اإليرادات ،فالـتقجة الؿقجبة مـ هذه الؿعادلة
تؿثؾ (الدخؾ الحؼقؼل لؾػرد) ،وتؼابؾفا الـتقجة السالبة (طجز الػرد) ،أي العجز
الؿالل ً
مؿثال بقجقد حاجات وكػؼات أساسقة يعجز الػرد طـ إشباطفا والقفاء هبا،
أيضا
وإذا كـا قد أوضحـا العالقة السالبة لؾربا طؾك الدخؾ العام لؾدولة فنن الربا ً
وبؿؼتضك الؿـطؼ العؼؾل سقحؼؼ إثر ذاتف طؾك معدل دخؾ الػرد الطبقعل كػسف،
اكحسارا
فنن الدول التل تتعاصك الربا يف اقتصادياهتا ٓ بد وأن يقاجف الػرد فقفا
ً
وتراج ًعا يف دخؾف الشخصل ،بؾ إن الدولة ربؿا حافظت طؾك حدود دكقا مـ
الدخؾ لرطاياها إٓ أن هذا الدخؾ بسبب التضخؿ الزاحػ ٓ يستؼر طؾك حال
الؽػاية ،بؾ ٓ يؾبث أن يتآكؾ الدخؾ وترتاجع ققتف الشرائقة فقعاين الػرد مـ طدم
كػايتف لتؾبقة الحدود الدكقا مـ حاجاتف آقتصادية الؿـتظؿة-
دائؿا وأبدً ا ،فنهنا تؼقم طؾك ركـقـ 9أولفؿا9
وهؽذا تػعؾ كؿاشة الربا ً
(تعطقؾ إطؿال) ،والثاين (تضخقؿ إسعار) ،وهبذيـ الػؽقـ لؾؽؿاشة يػعؾ الربا
فعؾف يف إضعاف الجسد آقتصادي لؾدولة ،وتعطقؾ مقاردها آقتصادية الؿتاحة،
والحقؾقلة دون استثؿارها وتقضقػفا التقضقػ إمثؾ ،والخاسر الحؼقؼل والـفائل
ضررا بال ًغا بػعؾ كؿاشة الربا-
مـ ذلؽ كؾف هق (دخؾ الػرد) ،والذي سقتضرر ً
ويف هذا السقاق يجب مالحظة أن تلثقرات الربا طؾك دخؾ الػرد تتـقع
قبحا وسق ًء ،فؼد يظفر التلثقر السؾبل لؾربا بصقرة إضعاف الؼقة الشرائقة لؾدخؾ
ً
فؼقر ا بسبب تآكؾ ققؿة الـؼقد الداخؾة طؾقف (دخؾ الػرد) ،وقد
فقتحقل الغـل ً
ً
قبقح ا آخر هق اكؼطاع الدخؾ بصقرة ممقتة ،وذلؽ بػضؾ
يلخذ تلثقر الربا
شؽال ً
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ما يحدثف الربا مـ تعقيؼ إطؿال وزيادة تؽالقػفا وأطبائفا مؿا يمدي إلك
استغـاء أصحاب إطؿال طـ بعض مقضػقفؿ بصقرة جزئقة ،حتك باتت بعض
مـظؿات إطؿال تتعامؾ مع الؿقضػ وفؼ كظام (التقضقػ بالساطة) ،فنذا تقافر
طؿؾ معقـ طؾك أساس الساطة كقحدة طؿؾ زمـقة فنكف يتؿ استدطاء الؿقضػ لف،
وإٓ فإصؾ أكف مصـػ ضؿـ معدٓت البطالة صب ًؼ ا لإلحصاءات الرسؿقة يف
الدولة ،وهذا إسؾقب آستغاللل البغقض يؼضل طؾك أصؾ فؽرة (آستؼرار
القضقػل لألفراد) ،بؾ ويجعؾ الدخؾ هق آستثـاء الطارئ طؾك حالة الؿقضػ،
وهذا غاية يف التخؾػ الحضاري والػساد آقتصادي الذي باتت تعاين مـف
العديد مـ الدول الؿقصقفة بلهنا متؼدمة اقتصاديا يف حقـ أهنا تعقش حالة
اإلدمان الربقي الػاحش-
ويزداد إمر سق ًء ا طـدما يتضخؿ التلثقر السؾبل لؾربا يف آقتصاد فنكف
حتؿ ا يف أجؾف الطقيؾ إلك تجػقػ مـابع الدخقل وتعطقؾ إطؿال
سقصؾ
ً
بصقرة كؾقة وشامؾة ومستدامة ،وٓ سقؿا يف ضؾ تػاقؿ ضاهرة إفالس الشركات
وتصػقة إطؿال والتل باتت ضاهرة لصقؼة بالسؾقك الربقي واتساع فؼاطات
الديقن فقف ،حتك إذا اكػجرت تؾؽ الػؼاطات الظالؿة خؾػت وراءها الدمار
الشامؾ ،والذي يتجؾك بصقرة إفالس بـقك وتصػقة شركات ،حتك باتت
تلثقرات الربا تعصػ ب آتحادات الدولقة الؽربى يف العالؿ ،فتعؿؾ طؾك تػؽقؽفا
وتؼقيضفا تدريجقا مع مرور الققت ،إمر الذي يتعقـ معف تسريح الؿقضػقـ
بلطداد كبقرة ،فقحقلفؿ الربا مـ حال العؿالة إلك حال البطالة ،وهذا يعـل إطدام
دخؾ الػرد بالؽؾقة ،حتك إن الؼادر طؾك العؿؾ يسعك بجد واجتفاد مـ أجؾ
تحصقؾ طؿؾ يسد حاجتف فال يؽاد يجده بسبب الربا وتلثقراتف السؾبقة العؿقؼة
طؾك مختؾػ قطاطات إطؿال-
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ثالث طشر :الربا والصادرات:
يؼصد بالصادرات( 9مجؿقع ما ُت َصدِّ ُر ُه الدول ُة مـ سؾع وخدمات ومـتجات
لألسقاق الخارجقة) ،وهق ممشر مفؿ لؼقاس مدى كػاءة اقتصاد الدولة وحققيتف
وفاطؾقتف يف حسـ تقضقػ وتدبقر وإدارة مقاردها آقتصادية ،فؽؾؿا ارتػع ممشر
الصادرات لدى الدولة فؼد دل ذلؽ طؾك ققة آقتصاد وتؼدمف اإلكتاجل ،بقـؿا
ممشرا مفؿا طؾك ضعػ ققة آقتصاد وتدين
يعترب ضعػ الصادرات وتراجعفا
ً
كػاءتف اإلكتاجقة وسقء إدارة مقارده وطدم تقضقػفا التقضقػ إمثؾ ،وبذلؽ كصؾ
إلك أن كؿق الصادرات طالمة جقدة وققة لالقتصاد ،بقـؿا تراجعفا يشقر إلك تراجع
ققة آقتصاد وضعػف-
وإذا كاكت كؿاشة الربا تعؿؾ طؾك تؼقيض إطؿال وترسقخ التضخؿ فنن
الـتقجة الطبقعقة لذلؽ أن يرتاجع معدل الـاتج الؿحؾل اإلجؿالل كؿا أسؾػـا،
وتراجع الـاتج الؿحؾل يتبعف بالضرورة تراجع الصادرات يف آقتصاد ،فقثبت هبذا
التحؾقؾ الؿـطؼل أن الربا سبب رئقس لرتاجع الصادرات يف اقتصاد الدولة ،الذي
هق أحد الؿمشرات السؾبقة يف آقتصاد-
رابع طشر :الربا والقاردات:
يؼصد بالقاردات( 9مجؿقع ما َتستقر ُد ُه الدول ُة مـ سؾع وخدمات ومـتجات
مـ إسقاق الخارجقة) ،وهق ممشر مفؿ لؼقاس مدى كػاءة اقتصاد الدولة ،فؽؾؿا
ارتػع ممشر القاردات لدى الدولة فؼد دل ذلؽ طؾك ضعػ آقتصاد وتخؾػف
وشدة اطتؿاده طؾك آقتصاديات إخرى يف تقفقر حاجاتف إساسقة ،ويف الؿؼابؾ
ممشرا إيجابقا مفؿا يدل طؾك اكتػاء الدولة
يعترب ضعػ القاردات وتراجعفا
ً
واستغـائفا يف حاجاهتا إساسقة طـ غقرها مـ آقتصاديات إخرى ،وبذلؽ
كصؾ إلك أن كؿق القاردات طالمة ضعػ وتخؾػ ودلقؾ طؾك سقء اإلدارة
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آقتصادية ،بقـؿا يعترب تراجع ممشر القاردات طالمة طؾك ققة الدولة وكػاءهتا يف
تقضقػ مقاردها وجقدة إدارهتا ٓقتصادها-
وما دامت كؿاشة الربا تػعؾ فعؾفا يف تؼقيض إطؿال وتعزيز معدٓت
التضخؿ فنن الـتقجة الطبقعقة لذلؽ أن يرتاجع معدل الـاتج الؿحؾل اإلجؿالل
لؾدولة ،وهذا الرتاجع يف الـاتج الؿحؾل يتبعف بالضرورة زيادة القاردات يف الدولة،
وذلؽ مـ أجؾ تعقيض الـؼص يف الحاجات الداخؾقة لديفا ،فقثبت هبذا التحؾقؾ
الؿـطؼل أن الربا سبب رئقس لزيادة القاردات يف اقتصاد الدولة ،الذي هق أحد
أبرز الؿمشرات السؾبقة يف آقتصاد-
خامس طشر :الربا والؿقزان التجاري لؾدولة:
يؼصد بالؿقزان التجاري( 9مؼابؾة ققؿة الصادرات مع ققؿة القاردات يف
آقتصاد) ،حقث تؼتضل طؿؾقات الؿبادٓت (الؿؼايضات) أو الؿعاوضات
(الؿبايعات) بقـ شخصقة الدولة مع غقرها أن تـشل أرصدة لذمؿ مالقة متؼابؾة،
وتـعؽس بصقرة حؼقق متؼابؾة بقـ مقازيـ الطرفقـ ،وطادة ما يدور الؿقزان
التجاري بقـ حالتل الػائض أو العجز ،فػل حالة الػائض يف الؿقزان التجاري
تؽقن (ققؿة الصادرات أكرب مـ ققؿة القاردات) ،فقؽقن الػرق الؿقجب بقـفؿا
فائضا يرصد لصالح الدولة طؾك غقرها مـ الدول الؿديـة لفا ،ويؼابؾفا حالة العجز
ً
يف الؿقزان التجاري ،وهل حالة تؽقن فقفا (ققؿة الصادرات أقؾ مـ ققؿة
مـتجا لحالة العجز يف الؿقزان التجاري،
القاردات) ،فقؽقن الػرق السالب بقـفؿا ً
وهبذا يتبقـ أن الـتقجة الطبقعقة والحتؿقة لزيادة القاردات وتراجع الصادرات أن
الؿقزان التجاري لؾدولة سقختؾ ويـؽشػ باتجاه ارتػاع رصقد الؿديقكقة طؾك
الدولة ،بؿعـك أن تصبح الدولة مديـة لغقرها بحؼقق ثابتة طؾك ذمتفا مرصقدة يف
مقزاهنا التجاري لصالح الدول إخرى-
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وتزداد تؾؽ الؿديقكقة سـقيا كؾؿا اتسع كطاق الػرق السؾبل بقـ القاردات
والصادرات ،وذلؽ بسبب أن واردات الدولة إلشباع حاجاهتا بات أكرب مـ
صادراهتا لتصريػ فقائضفا ،فقطغك استقراد الدولة طؾك تصديرها فقؼع آختالل
السؾبل يف الؿقزان التجاري ،وهذا يعـل بالضرورة أن مقزاهنا التجاري سقؿقؾ
باتجاه تضخؿ كػة الؿديقكقة تدريجقا وبصقرة تصاطدية ،وٓ سبقؾ إلك إصالح
هذا الحالة التصاطدية لؾػروق السؾبقة لؾؿقزان التجاري إٓ بؿزيد مـ تحػقز العؿؾ
وزيادة اإلكتاجقة وتطقير إطؿال يف اقتصاد الدولة ،فتؾؽ هل الضؿاكة القحقدة
لؿقاجفة اختالل الؿقزان التجاري-
وهبذا كدرك أن العالقة بقـ الربا والؿقزان التجاري سالبةٕ ،ن الربا كؿا
أسؾػـا يؼقض إطؿال فترتاجع الصادرات فتزيد مؼابؾفا القاردات فقحصؾ العجز
يف الؿقزان التجاري كـتقجة حتؿقة لؾػرق السالب بقـفؿا ،فالعالقة بقـ الربا والعجز
يف الؿقزان التجاري صردية ،بقـؿا كجد العالقة بقـ الربا والػائض يف الؿقزان
التجاري طؽسقة ،والسبب أن مـع الربا سقجرب إمقال طؾك التحرك باتجاه
إطؿال الحؼقؼقة والتل ستزيد الـاتج الؿحؾل اإلجؿالل ،مؿا يعزز رصقد
الصادرات فقرتاجع رصقد آختالل والعجز يف الؿقزان التجاري باتجاه التصػقر
ثؿ الػائض الحؼقؼل ،وهبذا يتبقـ أكف ٓ سبقؾ إلك تحؼقؼ ضؿاكة تطقير إطؿال
وتحػقز اإلكتاجقة يف ضؾ وجقد آلقات (الربا) وتػشقفا وتـقطفا يف اقتصاد الدولة-
سادس طشر :الربا والديـ العام لؾدولة:
لؼد أوضحـا كقػ يعؿؾ الربا طؾك تؼقيض إطؿال وتعطقؾ الؿقارد
مـافسا جديدً ا يتؿ الرتبح فقف مـ فؼاطات الربا
آقتصادية بسبب أكف يقجد سق ًقا
ً
تضخؿا مضطر ًدا
والؿدايـات يف آجالفا الؿختؾػة ،وهذا السؾقك الضار يقرث
ً
كبقرا يف الـاتج الؿحؾل لؾدولة ،فقؿا أصؾؼـا طؾقف (كؿاشة الربا) ،حتك إذا
وتراج ًعا ً
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ضاق الخـاق طؾك اقتصاد الدولة بسبب كؿاشة الربا بادرت إلك تقفقر حاجاهتا طرب
أيضا ،فتعالج الدولة آثار الربا بالربا كػسف ،فتؼرتض بالربا
بقابة آقرتاض بالربا ً
ٔجال متعددة ،وقد يؽقن ذلؽ بقاسطة آقرتاض الـؼدي الؿباشر مـ بـقك أو
شركات أو مـ دول أخرى ،وقد يؽقن آقرتاض بقاسطة إصدار سـدات الديـ
التل تشرتيفا البـقك أو الشركات أو حتك إفراد ٕجؾ ،والـتقجة أن أطباء الديقن
ستتضخؿ طؾك ذمة الدولة تدريجقا ،فتؽقن آستداكة صعبة ومحػقفة بالؿخاصر يف
بداياهتا ،ولؽـفا سرطان ما تصبح سؾق ًكا اطتقاديا بسبب اطتقاد الدولة وإغراقفا يف
حالة اإلدمان طؾك الربا ،فتصبح اإلدارات الؿالقة الؿتعاقبة طؾك الدولة لق فؽرت
بنيؼاف آقرتاض ل ُعدَّ ذلؽ مـ قبقؾ آكتحار آقتصادي ،والسبب أن الفقؽؾة
الؿالقة الػاسدة لؿقزاكقة الدولة قد َألِ َػت آطتؿاد طؾك مصادر الربا والتغذي هبا
دائؿا وأبدً ا ،فقصبح الربا جز ًءا ضروريا ٓ يؼقم آقتصاد الؿدمـ طؾك الربا إٓ بف
ً
وٓ تـتظؿ مصالح الدولة وحاجاهتا إٓ طؾقف-
واطؾؿ أن الدولة إذا استؿرأت آقرتاض بالربا  ,داخؾقا وخارجقا –
ووقعت يف فخ اإلدمان الربقي فنن طاقبة ذلؽ أن تدخؾ الدولة إلك مرحؾة
جديدة مـ الشؼاء الدائؿ والؿعاكاة الؿزمـة ،حقث يتضخؿ رصقد ما يعرف
خطرا جديدً ا ومستؼال ٓ يؼؾ
بتؽالقػ وأطباء الديـ التل تتضخؿ يف ذاهتا لتشؽؾ ً
خطر ا طـ مديقكقة أصؾ الديـ كػسف ،وبذلؽ يصبح آقتصاد رهقـة لخطريـ
ً
ً
مؿثال بػقائده الربقية
أولفؿا 9أصؾ الؼرض ،والثاين 9أطباء الديـ وتؽالقػف
(آتػاققة أو التلخقرية) ،وهؽذا تبؼك الدولة ترزح طؼق ًد ا مـ الزمان تحت وصلة
ً
فضال طـ أصؾ الديـ ،وتصبح حقـئذ فريسة سفؾة
سداد الػقائد الربقية يف ذاهتا
لالستغالل الخارجل والتدخؾ يف شموهنا الداخؾقة ،بؾ وتقجقف سقاساهتا
الداخؾقة مالقا وسقاسقا-
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والخالصة :إن تراجع فاطؾقة التجارة واإلكتاج مع زيادة البطالة والتضخؿ
مـ شلكف أن يحؿؾ الدولة طؾك آستداكة أو آقرتاض بالربا لسد العجز يف
حاجاهتا آقتصادية وحاجة مقاصـقفا ،وطـدها سقزداد الديـ العام لؾدولة تؾؼائقا
بسبب تراكؿات الديقن وفقائدها الؿجحػة ،وهق خطر طظقؿ يفدد الدولة
اسرتاتقجقا ،حقث تصبح الدولة بسبب ضغط الديقن طرضة لؾتفديد أو آبتزاز أو
قسرا يف شموهنا الداخؾقة(-)1
التدخؾ ً
سابع طشر :الربا وآدخار:
آدخار طبارة طـ (سؾقك اقتصادي يعتؿد طؾك آحتػاظ بالػقائض الؿالقة
مـ أجؾ تقضقػفا يف الؿستؼبؾ) ،ولؼد أقر اإلسالم السؾقك آدخاري لألمقال،
فلباح مبدأ آدخار وآكتـاز وآحتػاظ بالػقائض الؿالقة لؾؿستؼبؾ ،إٓ أن
اإلسالم قد كظؿ السؾقك آدخاري مـ أجؾ تحؼقؼ مصالحف الؿؼصقدة يف القاقع
والتخؾص مـ مػاسده وأضراره ،فؾؿ يؿـع اإلسالم أصؾ آدخار بؾ جعؾف جز ًء ٓ
يتجزأ مـ حؼ اإلكسان وحريتف يف التصرف بلمقالف ،ولؽـ يف الققت ذاتف َر َّشدَ
اإلسالم هذا السؾقك آقتصادي لقؿـع أضراره ومػاسده طؾك مستقى آقتصاد
الؽؾل ،وبذلؽ جؿع اإلسالم بنطجاز تشريعل محؽؿ بقـ الحرية الؿالقة الشخصقة
والؿصؾحة آقتصادية العامة ،وهق ما فشؾت يف تحؼقؼف أشفر الؿدارس والـظؿ
آقتصادية يف التاريخ آقتصادي الحديث ،وٓ سقؿا الرأسؿالقة وآشرتاكقة وما
تػرع طـفا أو دار يف فؾؽفا-
فالربا وسقؾة تؿقيؾقة تستفدف الذمة الشخصقة لألفراد أو لؾشركات أو
لؾدول ،حقث يؽقن محؾ آلتزام يف طؼقد الربا هق ذات الذمة الؿالقة ،إذ الربا ٓ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1يؿؽـ مالحظة ذلؽ بقضقح يف مققػ صـدوق الـؼد الدولل مـ أزمة الـؿقر أسققية =??7م-
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يتعؾؼ بذوات إطقان أو الؿـافع أو إطؿال مطؾ ًؼا ،بؾ الربا يدور مع الذمة مضافة
إلك الزمـ ،والدلقؾ طؾك ذلؽ أكف يف حالة تعثر الؿؼرتض بالربا طـ القفاء بؿا طؾقف
مـ أقساط مستحؼة فنكف يتؿ تعقيض الػرصة البديؾة مـ ذات الذمة الؿالقة كػسفا،
مؿا يدل بقؼقـ طؾك أن محؾ التؿقيؾ هق ذات الذمة ولقس العقـ أو العؿؾ ،وما دام
ً
استؼالٓ فنن الؿدخرات التل يحتػظ هبا
الربا يستفدف الذمؿ أصالة بالرتبح مـفا
الؿديـ لحاجاتف يف الؿستؼبؾ ستؽقن طرضة لؾسطق طؾقفا واستقػاء الؿستحؼات
الربقية مـفا ،وذلؽ يؽثر يف واقع تؿقيؾ الشركات وإفراد طرب آلقات الربا – وٓ
سقؿا مع شرط الػائدة التلخقرية أو الؿتغقرة أو الؿركبة – أن يـتفل هبا الؿطاف إلك
التآكؾ أو التصػقة أو اإلفالس ،والسبب ببساصة أن أطباء الديـ الربقي وتؽالقػف
التصاطدية تليت طؾك الؿدخرات فتحقط هبا حتك تستغرقفا جؿقعا ،فتؽقن الؿخاصر
رئقسا مـ أسباب استفالك الؿدخرات فقؿا ٓ يؼابؾف طقـ أو
الالمحدودة لؾربا سب ًبا ً
طؿؾ حؼقؼل كافع لالقتصاد ،فقخسر الؿدخر أمقالف ويخسر آقتصاد ثؿرهتا،
لقلكؾفا الؿرابل بشرط الزيادة كظقر الزمـ ،ودون أن يثؿر هذا السؾقك أية مـافع
حؼقؼقة طؾك مستقى الػرد الؿؼرتض أو الؿجتؿع-
ثامـ طشر :الربا والػؼر:
الػؼر هق ( 9طجز الشخص طـ تقفقر حاجاتف الحقاتقة إساسقة) ،كالؿطعؿ
والؿلكؾ والؿشرب وكحقها ،وهل كتقجة صبقعقة يصـعفا الربا يف الؿجتؿعات ،بؾ
ويسعك الربا طؾك الدوام يف تؽريسفا وحؿايتفا ،فنذا اجتؿعت حالتا التضخؿ مع
شح إطؿال فؼد هنضت كؿاشة الربا لتػعؾ فعؾفا يف آقتصاد ،وطـدها يـفض
شاخص ا يف الؿجتؿع يف مظاهر متعددة ،ثؿ يستؿر يف التعؿؼ والتجذر حتك
الػؼر
ً
ً
سػقٓ يف دركات الػؼر وأشؽال العجز
يصـػ إلك مستقيات ودرجات تتقغؾ
فؼر ا والغـل غـك فنن إصح مـف أن
والعقز ،وإذا كان الشائع أن الربا يزيد الػؼقر ً
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يؼال (الربا يزيد الػؼقر َف ْؼ ًرا ويزيد الغـل َخ َط ًرا) ،أما خطر الربا طؾك الػؼقر
أيضا يـطق ي طؾك خطر آخر مـ جفة الغـل الؿرابل ،والذي
فقاضح ،ولؽـ الربا ً
يبـل ثروتف طؾك الرتبح مـ الؿدايـات الربقية ،فنن هذه الثروة تقشؽ يف حال
اكػجار فؼاطة الربا أن تزول وتتالشك ،وهق الؿعـك الذي كبفت طؾقف أية
الؽريؿة (يؿحؼ اهلل الربا)(-)1
واطؾؿ أن تحريؿ الربا يف اإلسالم مؼصقده رفع كػاءة حركة إمقال وحؿاية
بقئة إطؿال الحؼقؼقة الـافعة ،وهق طقـ ما تسعك الزكاة إلك تحؼقؼف ،حقث مؼصقد
الزكاة يف اإلسالم يتؿثؾ يف رفع كػاء تشغقؾ إمقال وتحسقـ بقئة إطؿال
الحؼقؼقة الـافعة يف آقتصاد ،ففذه اسرتاتقجقة إصالحقة مضادة شرطفا اإلسالم،
ومؼصقدها مؽافحة الػؼر وكػل العقز وصقن كرامة الػؼراء ،وذلؽ بالعؿؾ طؾك
تحقيؾفؿ إلك أصحاب كػاية وغـك بؿا وفره لفؿ مـ أسباب العؿؾ وآكتساب،
بؾ واإلكػاق الؿجاين طؾك الػؼراء الذيـ ٓ مؼدرة لديفؿ طؾك آكتساب والعؿؾ-
تاسع طشر :الربا والتـؿقة:
إن الـتائج السؾبقة التل فصؾـاها بشلن الربا وتلثقراتف الضارة يف آقتصاد ستمدي
حتؿا إلك إطاقة مسقرة التـؿقة وإحباط خططفا ،ويف الؿؼابؾ فنن الربا يعؿؾ طؾك فرض
ً
حالة مـ التخؾػ آقتصادي الشامؾ طؾك اقتصاديات الدول التل يسقد فقفا ،وٓ أدل
طؾك ذلؽ مـ واقع آتحاد إوروبل وشروطف يف التػؽؽ والتحؾؾ بسبب ضغقصات
الربا وتلثقراتف العؿقؼة يف واقع دولف الثؿاين والعشريـ ،فؼد تلسس آتحاد طؾك مبدأ
التسؾقؿ بالربا يف مختؾػ الؼطاطات الؿصرفقة وآستثؿارية ويف الؿقازكة العامة لدول
آتحاد ،حتك إكف قبؾ اكضؿام الدول الؿدمـة طؾك الربا بشرط أٓ تتجاوز كسبة ديقهنا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1البؼرة-8=< 9
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إلك الـاتج الؿحؾل ( ،)٪ 60إٓ أن قؾقؾ الربا يػضل إلك كثقره فؽقػ إذا كان هبذه الـسبة
الغالبة الؽبقرة ،ولذلؽ تسارطت وتقرة هذا الؿمشر فؾؿ تؾبث غالبقة دول آتحاد
إوروبل حتك تجاوزت هذه الـسبة بؿراحؾ ،حتك وجدكا الربا يعصػ بؿقازكات تؾؽ
الدول ويفدد طددا مـفا باإلفالس  ،حتك باتت اإلحصاءات تمكد أن متقسط كسبة
الديـ العام إلك إجؿالل الـاتج الؿحؾل قد تجاوزت ( )٪ 97طؾك مستقى مجؿقع دول
آتحاد ،إمر الذي جعؾ بريطاكقا تعؾـ مغادرهتا لالتحاد رغؿ الصعقبات والتحديات
والؿخاصر حال خروجفا ،إٓ أهنا رجحت بلن كجاهتا بالخروج مـ آتحاد خقر مـ
بؼائفا واكغؿاسفا يف فؼاطات الديقن التل باتت تطػق طؾقفا دول آتحاد إوروبل،
والتل مـ أبرزها التزامات اإلقراض بالربا لؾدول الؿعرضة لألزمات واإلفالس-
والؿؼصقد أن أية خطط أو برامج اقتصادية تحرتم التعامالت الربقية وٓ تؼصقفا
مـ حقث الؿبدأ فنهنا محؽقم طؾقفا بالػشؾ أو بآضطراب والتعثر طـ تحؼقؼ أهداففا،
وما ذلؽ إٓ بػعؾ كؿاشة الربا ،والتل تؼقض إطؿال وتحػز التضخؿ باستؿرار،
وبالتالل فنن خطط التـؿقة وبرامجفا ما لؿ تمسس طؾك محاربة الربا وإقصائف فنهنا
ستبؼك أقرب إلك الـظريات الػارغة يف غالبقة التطبقؼات الؿعاصرة ،وٓ أدل طؾك ذلؽ
مـ الؿمشرات آقتصادية وآجتؿاطقة السالبة التل باتت تطغك طؾك دول آتحاد
إوروبل دون استثـاء ،وبالتالل فال مطؿح إلك تحؼقؼ غايات التـؿقة الشامؾة
والؿستدامة يف ضؾ اإلبؼاء طؾك جريؿة الربا يف القاقع آقتصادي-
العشرون :الربا وإزمات آقتصادية:
لؿا كان ربا الـؼقد طبارة طـ معامؾة يتؼابؾ فقفا الـؼد مع الزمـ فقتقلد الربح
الربقي مـفؿا ،فنن هذا يعـل أن هذا السقق الربقي ٓ بد وأن يؼقم طؾك فؼاطات
الديقن التل تستؿر يف التؿدد وآتساع والتضخؿ حتك تصؾ إلك غايتفا ومـتفاها،
ومـ ثؿ تـػجر لتعقد طؾك آقتصاد بقجقه اإلهنقارات واإلفالسات وإزمات
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ً
فضال طؿا تخؾػف مـ طداوة وبغضاء وزلزلة الثؼة بقـ الـاس،
آقتصادية الشامؾة
والحؼ إن الربا ٓ يزال يػعؾ فعؾف يف صـاطة وتلجقج إزمات آقتصادية ،بقد أن
الػؽر آقتصادي الربقي ٓ يزال يجفؾ هذا الدور البشع لؾربا يف صـاطة إزمات
آقتصادية ،وصدق اهلل العظقؿ ﴿ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ﴾
وققلف﴿ 9ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ﴾(-)1
إن التػسقر اإلسالمل لألزمة آقتصادية يتؾخص يف القصػ التالل 9إن
آقتصاد إذا تعاصك الربا وأكؾ الؿال بالباصؾ حتك أدمـ طؾقفؿا فنن ذلؽ يعـل
ضفقر تؽاثرات سرصاكقة يف الجسد آقتصادي تعتؿد طؾك الرتبح مـ الحؼقق
الؿـػصؾة مضافة إلك الزمـ ٓ ،إلك حؼائؼ إطقان والعؿؾ ،وهذه الظاهرة
الػاسدة لؾرتبح مـ (الحؼقق الؿـػصؾة) إما أن تتجسد يف صقرة (بـقك ربقية) أو
تتؿثؾ يف صقرة (بقرصات مضاربقة) ،حتك إذا كشطت واتسعت تؾؽ الػؼاطات
الحؼقققة أتاها أمر اهلل ً
هنارا فجعؾفا حصقدً ا كلن لؿ تغـ بإمس ،حقث
لقال أو ً
تـػجر تؾؽ الػؼاطات التل ضاهرها كؿاء وباصـفا خقاء فتخؾػ وراءها الدمار
آقتصادي الشامؾ ،وهق ما يعرب طـف بؿصطؾح (إزمة آقتصادية)(-)2
واضحا جؾقا يف
وإن ما وصػـاه بشلن تػسقر اإلسالم لألزمة آقتصادية تجده
ً
صريح الؽتاب العزيز ،حقث يرشدكا الؼرآن الؽريؿ إلك قاطدة ذهبقة بشلن تشخقص
أصقل إسباب التل تحدث إزمات آقتصادية طؾك اختالف الزمان والؿؽان ،فؼد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1ق -5 9
( )2رغؿ أن إزمات آقتصادية أمر مذمقم وغقر محؿقد صبعا إٓ أن مـ آقتصاديقـ مـ يراها كعؿة
ومـحة وتصحقحا حؿقدا لقاقع فاسد وضار يف حركة إمقال ،فإزمة تليت مـ أجؾ إيؼاف السؾقك
السؾبل والػقضقي والضار لألمقال يف آقتصاد ،اكظر كتاب (مـاخ إزمة وأزمة الؿـاخ) ،جاسؿ
السعدون (ص<?)-
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قال اهلل تعالك﴿ 9ﮰﮱ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹﮺﮻
﮼ ﮽ ﮾﮿ ﯀ ﯁ ﯂         
  ﴾( ،)1ومعـك أية الؽريؿة 9إن اهلل تعالك بحؽؿتف ورحؿتف يحذر
رسقلف إمقـ ﷺ وأمتف مـ بعده أٓ يؼعقا فقؿا وقع فقف بـق إسرائقؾ مـ قبؾ ،حقث إهنؿ
أقامقا اقتصادهؿ الؽؾل طؾك سقققـ طظقؿقـ بؼصد تحؼقؼ الربح ،أولفؿا 9سقق الربا،
والثاين 9سقق الباصؾ ،وإن ضؿائر الجؿع يف ققلف﴿ 9﮾﮿ ﯀ ﯁ ﯂ 
﴾ تشقر إلك أن سؾقكفؿ هذا قد كان سؾق ًكا اقتصاديا كؾقا يساكده
العرف الؼاكقين العام يف اقتصاد بـل إسرائقؾ ،وهق ما يحذركا الؼرآن الؽريؿ مـ القققع
يف مثؾف ،وسر ذلؽ أن هذيـ السببقـ هؿا الؿصدران الرئقسان إلحداث إزمات
قديؿا وحدي ًثا ويف الؿستؼبؾ-
آقتصادية يف التاريخ ً
@إضرار آقتصادية العشرون لؾربا

||
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1الـساء -7<7,7<0 9
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ادلبذث اٌغادط
حغبٍماث اٌشبا يف اٌؼصش احلذٌث
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ادلبذث اٌغادط
حغبـٍـمـاث اٌـشبـــا
يف اٌــؼــصــش احلـذٌـث
الربا فعؾ محرم وسؾقك اقتصادي ُم َج َّر ٌم يف قاكقن الشريعة اإلسالمقة ،وهق
جريؿة مالقة قبقحة يف حؼ إفراد والؿجتؿع ويعاقب طؾقفا الؼاكقن ويحظرها
الـظام العام يف تاريخ الحضارة اإلسالمقة ،بقد أن القاقع التشريعل يف زماكـا قد طاد
أدراجف كحق التخؾػ آقتصادي ،حتك ساد الربا فقف مجد ًدا لقعؿ العديد مـ
التطبقؼات والؿعامالت الؿالقة الؿعاصرة ،ويف هذا الؿبحث سـتعرف طؾك أشفر
أمثؾة وتطبقؼات الربا يف العصر الحديث ،فسلذكر اسؿ الؿعامؾة حسب اصطالحفا
يف طرففا ،ثؿ أورد تصقيرها الػـل صب ًؼا لتـػقذها يف واقعفا العؿؾل ،ثؿ أكبف طؾك
هدففا آقتصادي ،ثؿ أبقـ وجف تحؼؼ الربا يف هذه الؿعامؾة الؿالقة الؿعاصرة ،مع
بقان كقػقة تصحقحفا إن أمؽـ ذلؽ ،وقد أورد بعض الػقائد والؾطائػ والػروق
يف بعض الؿقاضع بحسب مؼتضك الحال ومـاسبة البقان-
ولؼد حرصت طؾك جؿع التطبقؼات وإمثؾة هبدف إيضاح آلقاهتا وبقان صقرهتا
يف ضقء القاقع الؿالل الؿعاصر ،ثؿ صـػتفا يف مطالب رئقسة ،وجعؾت تحت كؾ أصؾ
أبرز تطبقؼاتف التػصقؾقة التابعة لف ،فجاءت الؿطالب طؾك الـحق التالل9
الؿطؾب إول :الؼروض الؿصرفقة الربقية-
الؿطؾب الثاين :ودائع آستثؿار يف البـقك الربقية-
الؿطؾب الثالث :إصدار السـدات وتداولفا-
الؿطؾب الرابع :أدوات آئتؿان الؿصريف التؼؾقدي يف البـقك الربقية:
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التطبقؼ الربقي إول :خطابات الضؿان-
التطبقؼ الربقي الثاين :آطتؿادات الؿستـدية-
التطبقؼ الربقي الثالث :السحب طؾك الؿؽشقف-
التطبقؼ الربقي الرابع :البطاقات آئتؿاكقة-
الؿطؾب الخامس :إطادة جدولة الديقن (قاطدة يف طؿؾقات َق ْؾ ِ
ب الدَّ ْيـ)-
الؿطؾب السادس :كظام البالقن يف الؼروض الربقية-
الؿطؾب السابع :خصؿ إوراق التجارية-
الؿطؾب الثامـ :الؿؼرض إخقر-
الؿطؾب التاسع :سعر الخصؿ يف البـقك الؿركزية الربقية-
الؿطؾب العاشر :اتػاققات إطادة الشراء (-)REPO
الؿطؾب الحادي طشر :الؼروض والقدائع الؿتبادلة بقـ البـقك الربقية-
الؿطؾب الثاين طشر :العقـة الثـائقة وتطبقؼاهتا الؿعاصرة-
الؿطؾب الثالث طشر :كظام آستبدال يف ممسسات الضؿان والتلمقـات
آجتؿاطقة-

||
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ادلغٍب األوي
اٌمشوض ادلصشفٍت اٌشبىٌت
أوٓ :ما اسؿ الؿعامؾة؟
ً
تشتفر هذه الؿعامؾة الربقية بؿصطؾحات متعددة ،وأشفرها ما يؾل9
 ,1قرض بػائدة (ربقية)-
 ,2قرض مصريف تجاري (ربقي)-
 ,3تسفقالت تجارية كؼدية (ربقية)-
ثاك ًقا :ما هق التصقر الػـل لتـػقذ الؿعامؾة يف واقعفا العؿؾل؟
قد يحتاج الشخص (الطبقعل أو آطتباري) إلك السققلة الـؼدية مـ الـؼد
الؽاش ،أو إلك الحصقل طؾك سؾعة معقـة مثؾ شراء طؼار أو شراء شؼة أو شراء
سقارة ،وكحقها مـ الحاجات آقتصادية ،فقؾجل إلك البـؽ الربقي معؾـًا لف طـ
رغبتف بالحصقل طؾك قرض مصريف (ربقي) ،حقث يجري التػاهؿ بقـ الطرفقـ
(البـؽ والعؿقؾ) بشلن كافة التػاصقؾ الؿتعؾؼة بؿؼدار الؼرض وطدد إقساط
ً
ً
وإجؿآ طـ مدة
تػصقال
ومبؾغ الؼسط القاحد وأجؾ السداد وكسبة الػائدة (
الؼرض) ،إضافة إلك تحضقر الضؿاكات التل يؿؽـ لؾعؿقؾ تؼديؿفا لؾبـؽ
كضؿان ٓسرتداد حؼققف طـد التخؾػ أو التعثر أو العجز الؽؾل طـ السداد ،فنذا
تؿ استؽؿال اإلجراءات التحضقرية لؾؼرض الربقي بقـ الطرفقـ والحصقل طؾك
الؿقافؼات الالزمة التل تتطؾبفا سقاسات اإلقراض يف البـؽ أو سقاسات اإلقراض
لدى البـؽ الؿركزي فنن البـؽ يشرع يف إطداد صقغة العؼد الـفائل ويدطق العؿقؾ
لؾتقققع طؾقف-
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إن إقراض البـؽ الربقي لؾعؿقؾ يتطؾب فتح حساب بـؽل مستؼؾ باسؿ
العؿقؾ ،وذلؽ مـ أجؾ أن يؽقن هذا الحساب معربًا طـ حركة الذمة الؿالقة بقـ
الطرفقـ ،حقث يقدع البـؽ الؿبؾغ الؿطؾقب يف حساب العؿقؾ (أصؾ الؼرض)،
لقصبح العؿقؾ مال ًؽا لؾتصرف يف هذا الؿبؾغ طؾك أساس الؿؾؽ التام فقتصرف فقف
كؿا يشاء ،فؼد يسحب العؿقؾ الؿبؾغ كؼدا ،وقد يسحبف بشقؽ ،وقد يسحبف
الؽرتوكقا ،كؿا أن العؿقؾ قد يستخدم الؿبؾغ يف سداد ديـ أو التزام تجاه الغقر ،وقد
يدفعف كؼدً ا أو بشقؽ مؼابؾ شراء سؾعة معقـة ،وقد يبؼقف يف الحساب دون استخدام،
ولؽـ بؿجرد إيداع الؿبؾغ يف حساب العؿقؾ وتؿؽقـف مـف وذلؽ بـاء طؾك تقققع
طؼد الؼرض بػائدة مـ قبؾ العؿقؾ فنن البـؽ يصبح دائـًا يطالب بحؼققف (رأس
الؿال  +الزيادة الؿشروصة) ،بقـؿا يصبح العؿقؾ مديـًا مؾتز ًما برد حؼقق البـؽ
وفؼ خطة السداد الؿتػؼ طؾقفا-
ويجب آكتباه هـا إلك أن محؾ آلتزام بؿقجب التقققع طؾك طؼد الؼرض
الربقي يتؿثؾ يف التزامقـ مـػصؾقـ هؿا( 9مبؾغ رأس الؿال الؿؼرض  +الزيادة
الؿشروصة مؼابؾ إجؾ) ،فففـا التزامان يؼعان طؾك ذمة العؿقؾ الؿؼرتض لصالح
البـؽ الؿؼرض ،فقثبت يف ذمة الؿؼرتض القفاء هبؿا مجتؿعقـ (الؼرض +
الػائدة) ،ومثالف 9أن يؼرض البـؽ طؿقؾف كؼدً ا بؿؼدار (مائة) مثال ،ويشرتط طؾقف
زيادة بؿؼدار (خؿسة يف الؿائة) مثال ،فقجب طؾك العؿقؾ الؿؼرتض بالربا أن يسدد
مجؿقع أصؾ الؼرض مع فقائده الؿتػؼ طؾقفا ،أي يتقجب طؾقف خالل العام ً
مثال
أن يسدد (مائة وخؿسة مجتؿعقـ) بحسب خطة إقساط الؿتػؼ طؾقفا-
واطؾؿ أن طؼد الؼرض الربقي يتضؿـ بطبقعتف زيادات وإضافات مشروصة
أخرى ،مثؾ الػقائد التلخقرية التل يػرضفا البـؽ الربقي طؾك العؿقؾ بسبب
تخؾػ العؿقؾ طـ سداد قسط مـ إقساط ،أو تعثره طـ سداد أكثر مـ قسط ،أو
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يف حالة العجز الؽؾل طـ السداد مطؾ ًؼا ،وهـا كؽتشػ أن الؼروض الربقية ٓ
سؼػ َي ُحدُّ مـ مخاصرها الؿستؼبؾقة ،بؾ سؼػ مخاصر الؼرض الربقي
يقجد لفا
ٌ
ربؿا تتجاوز فقائد
دائؿا ويف جؿقع حآتف ،بؾ ً
مػتقح وغقر محدد وقابؾ لؾتؿدد ً
الؼرض الربقي أصؾ مبؾغ الؼرض كػسف ،فؼد يصؾ التزام العؿقؾ الؿؼرتض إلك أن
يتجاوز الضعػ أي يؽسر آلتزام الربقي سؼػ الؿائة بالؿائة ( ،)٪ 100وهذا مللقف
وصبقعل يف الؼروض الربقية التل يتعثر فقفا العؿالء ،فقؾتزم الؿؼرتض بالربا بسداد
ضعػ رأس الؿال إصؾل الذي قبضف (مائتقـ) ،وذلؽ بػضؾ الػقائد الربقية الػاحشة
التل يتؼاضاها البـؽ مع غػؾة العؿقؾ طـفا طـد التعاقد أو حرص البـؽ طؾك تجفقؾف
طؾؿا بلن العؿقؾ قد َو َّق َع فعؾقا طؾقفا بؿحض إرادتف الشخصقة وإقراره الذي
بشلهناً ،
طرب طـف تقققعف الشخصل طؾك طؼد الؼرض الربقي مع زياداتف الؿشروصة ،سقاء ما
ضاهرا يف كصقص العؼد أو كان خػقا يصعب طؾك الؿؼرتض بالربا إدراكف أو
كان
ً
اإلحاصة بف بسبب أهنا التزامات تختػل بقـ السطقر(-)1
وهؽذا تػرض البـقك الربقية التزامات ضاهرة وأخرى خػقة ٓ يدركفا
العؿقؾ العادي الؿؼرتض بالربا ،وذلؽ مثؾ التزام العؿقؾ بلداء زيادات أخرى
ربقية أو تعقيضقة متػؼ طؾقفا بقـ الطرفقـ يف كصقص طؼد الؼرض الربقي،
كالػقائد التلخقرية الػاحشة (البسقطة أو الؿركبة) مؼابؾ التلخقر يف أجؾ السداد ،أو
تؾؽ الزيادات التل يحقؾ فقفا العؼد طؾك كصقص الؼاكقن القضعل (غقر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1يف العرف الؿصريف الربقي الؿعاصر تحرص البـقك الربقية طؾك إطداد طؼقد الؼروض الربقية
بصقرة تػصقؾقة ودققؼة واحرتازية ومطقلة ،ولؽـ يتؿ إخراجفا فـقا بخطقط صغقرة جدا ٓ يؽاد
العؿقؾ يؼدر طؾك إدراك آلتزامات الخػقة التل تؽقن مغروسة بقـ السطقر ،وطادة ما تؿتـع البـقك
الربقية طـ إططاء العؿقؾ كسخة لػحصفا قبؾ تقققعفا ،بؾ إن كثقرا مـ طؿالء الربا يققعقن العؼد
الربقي ثؿ ٓ يتؿؽـقن مـ الحصقل طؾك كسختفؿ التل تخصفؿ مـ العؼد الؿققع ،وهذه صقرة
أخرى مـ ضاهرة (تجفقؾ طؿالء الربا)-
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اإلسالمل) ،مثؾ حؼ البـؽ الؿرابل يف أن يتؼاضك فقائد قاكقكقة إضافقة مؼابؾ
حآت التلجقؾ أو التعثر أو العجز الؽؾل ،بؾ وما يؿـحف الؼاكقن لؾبـؽ الربقي مـ
حؼقق أخرى تتعؾؼ بالرسقم والتعقيضات إخرى ،وهؽذا تتعؼد آلتزامات
وتتداخؾ طـد العؿقؾ الؿؼرتض وهق ٓ يشعر هبا وٓ يدرى ما سؼػفا-
بؾ إن مـ أطجب جرائؿ الربا وأشدها ً
فحشا يف العصر الحديث ما يعرف
بالػقائد الربقية الؿتغقرة ،وهل طبارة طـ (زيادات تدخؾ طؾك التزام العؿقؾ الربقي
بسبب تغقر سعر الخصؿ الذي يتحؽؿ بف البـؽ الربقي) ،فاكظر كقػ يصبح آلتزام يف
ذمة الؿؼرتض بالربا مـ البـقك مرهق ًكا بسؾقك صرف ثالث مـػصؾ طـفؿا أٓ وهق البـؽ
الؿركزي ،فنذا رفع البـؽ الؿركزي سعر الخصؿ تبع ذلؽ زيادة جربية تؾؼائقة ومباشرة
يف تضخقؿ حجؿ الؿديقكقة طؾك الؿؼرتضقـ مـ البـقك الربقية ،والؿؼرتضقن بالربا
غافؾقن بؾ أكثرهؿ غافؾقن وٓ يعؾؿقن هبذه الؿصقدة والظؾؿ الػاحش ،وهذه مـ أطظؿ
جرائؿ الربا الؿؼــة باحرتافقة يف القاقع العؿؾل الؿعاصر(-)1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1لؼد كان لفذه ألقات الربقية الخػقة إثر آسرتاتقجل والؿباشر يف صـاطة إزمة الؿالقة العالؿقة
( ،)2008حقث كان إشخاص العاديقن – يف العديد مـ الدول  ,يؼرتضقن بالربا مـ البـقك وغقرها مـ
أجؾ شراء مساكـفؿ التل اشرتوها بالربا هبدف تحؼقؼ آستؼرار إسري والػردي ،فؽاكقا يف بدايات العؼد
يؾتزمقن بدفع أقساط قؾقؾة وسفؾة طؾقفؿ مـ حقث مالءهتؿ الؿالقة ،وبػقائد متدكقة ومقسرة لؾغاية ،ولؽـ
سرطان ما تصاطد هامش الػائدة الربقية الؿتغقرة مـ قبؾ البـؽ الؿركزي تدريجقا يف الػرتة ما بقـ (2006-
 )2001لقصؾ آلتزام طؾك العؿالء الؿؼرتضقـ بالربا إلك كحق الضعػ ،وذلؽ بسبب الػقائد الؿتغقرة
الؿضطردة كتقجة ارتػاع سعر الخصؿ يف البـؽ الؿركزي ،مؿا أدى إلك طجز الؿديـقـ بالربا طـ القفاء
بالتزاماهتؿ الشفرية ،وبالتالل مطالبة البـؽ ببقع السؽـ واستقػاء باقل الؿديقكقة مـ بقعف ،فقؽقن الؿؼرتض
لؿسؽـف بالربا قد خسر مشروع طؿره بنيجاد مسؽـ مستؼؾ لف وٕسرتف ،فقعقد مشردا يف الطرقات هق
وأسرتف كؿا كان ،ويالحظ هـا أن تلثقر سعر الخصؿ طؾك مديقكقة العؿقؾ مـصقص طؾقف يف طؼد الؼرض
الربقي لؽـ ٓ يؽاد أحد مـ الؿؼرتضقـ يتـبف إلك شر هذا الشرط وطظقؿ خطره ،وأهنا مديقكقة قابؾة لؾتؿدد
وآرتػاع بال سؼػ أو حد معقـ-
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ثال ًثا :ما الفدف آقتصادي مـ الؿعامؾة؟
إن الفدف آقتصادي مـ آقرتاض بالربا مـ البـقك وغقرها يتؿثؾ يف
( إشباع العجز الؿالل) طـد العؿقؾ الؿؼرتض بالسققلة الـؼدية الحاضرة ،ذلؽ
أن الحاجة إلك السققلة الـؼدية مـ أجؾ إشباع أي مـ الحاجات آقتصادية
التل يحتاجفا الؿؼرتض هل الباطث الحؼقؼل وإساسل كحق آقرتاض بالربا،
وطادة ما يقسقس الشقطان لؾؿؼرتض بالربا بلكف قادر طؾك أدائف يف مقطده
وبلقساصف الؿحددة ،فنذا ك ُِص َح الراغب بآقرتاض بالربا ببقان بعض مخاصر
هذا العؼد الربقي التل ٓ سؼػ لفا فنكف يقازن بقـ لذة الـؼد العاجؾ (الؽاش)
الذي سقؼبضف يف الققت الحاضر وبقـ الؿخاصر الؿحتؿؾة مـ طدم وجقد
سؼػ لؾديـ يف الؿستؼبؾ أجؾ ،فقرجح بحؿاقة وجفؾ لذة الحاضر طؾك شدة
خطر أجؾ يف الؿستؼبؾ ،وهذا غاية يف السػاهة مـ مـظقر الرشد الؿالل
والجدوى آقتصادية-
راب ًعا :ما هل الصقر والتؼاسقؿ الؿتعؾؼة بالؿعامؾة؟
تـؼسؿ الؼروض الربقية إلك طدة أقسام باطتبارات مختؾػة ،فتختؾػ باطتبار
مـ يؼدمفا ومـ يحصؾ طؾقفا ،كؿا تختؾػ باطتبار صبقعة وكقع الػقائد الربقية
الؿؼرتكة هبا ،وكذلؽ باطتبار الغرض الذي مـ أجؾف تؿ الحصقل طؾك الؼرض،
وهل أكقاع كثقرة تتجدد وٓ تؽاد تـحصر بحسب تطقر إسقاق ووسائؾ إطؿال
وإمقال ،بقد أهنا جؿق ًعا مفؿا اختؾػت أشؽالفا وخصائصفا ومسؿقاهتا
وأطصارها ٓ تخرج طـ الضابط الػـل الؿركزي التالل ،وهق (الزيادة الؿشروصة
طؾك أصؾ الؼرض أو الديـ مؼابؾ إجؾ)-
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ويؿؽــا بقان تؼاسقؿ وأكقاع الؼروض الربقية صب ًؼا لؿا يؾل:
 ,1باطتبار شخصقة مـ يعطل الؼرض الربقي ومـ يلخذه يـؼسؿ الؼرض
الربقي إلك :قروض البـقك التجارية الربقية ،وقروض فروع البـقك إجـبقة
العامؾة داخؾ الدولة ،وقروض شركات التؿقيؾ والتسفقالت التجارية الربقية،
وقروض شركات القساصة يف إسقاق الؿالقة ،حقث يؼدم القسقط الؿالل
قروض ا كؼدية أو طقـقة بصقرة أسفؿ ،أو بصقرة ضؿان
الؿعتؿد يف سقق الؿال
ً
مجرد كظقر مؼابؾ مالل ،وقد يؽقن الؿرابل هق ذات شخصقة الدولة ً
أخذ ا أو
إططاء لؾربا ،وقد يؽقن إحدى الفقئات أو الشركات أو الصـاديؼ الحؽقمقة
التابعة لؾدولة ،ثؿ إن الؿرابل – معطقًا أو ً
شخصا صبقعق ا
آخذا  ,قد يؽقن
ً
كسائر إفراد مـ ذكقر وإكاث-
 ,2باطتبار صبقعة وكقع الػقائد الؿشروصة؛ فنن أكقاع الػقائد الربقية يف
أطؿال الؿمسسات الربقية الؿعاصرة ٓ تخرج طـ ثالثة أصقل ،هل:
أ ,ربا الػائدة آتػاققة-
ب ,ربا الػائدة التلخقرية-
جا ,ربا فائدة الخصؿ-
أ ,ربا الػائدة آتػاققة :كسبة إلك آتػاق الذي تؿ بؿقجب طؼد الؼرض
الربقي بقـ الطرفقـ الؿرتابققـ كالبـؽ وطؿقؾف ،وهذه الػائدة آتػاققة قد
تتضؿـ الـص طؾك زيادة ربقية تسؿك (فائدة ثابتة) تسدد بؿؼدار ثابت ومقزطة
طؾك أقساط متساوية صقال مدة العؼد ،وقد تؽقن (الػائدة تصاطدية) تبدأ بـسبة
قؾقؾة مقسرة وترتػع تدريجق ا مع مرور زمـ العؼد حتك تصبح فاحشة وكبقرة،
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دائؿا صعق ًد ا
وقد تؽقن (الػائدة متغقرة) فال تستؼر طؾك حال واحد ،ففل تتغقر ً
ً
كزوٓ أو ثبا ًتا تب ًعا لتغقر ممشر سعر الخصؿ الذي يتحؽؿ بف البـؽ الؿركزي،
أو
ويظفر أثر ارتػاع سعر الخصؿ طؾك مديقكقة الؿؼرتضقـ بالربا إما طرب بقابة
زيادة مؼدار الؼسط الشفري أو بزيادة طدد أقساط مدة أجؾ الؼرض الؿـصقصة
بالعؼد ،وقد يظفر أثر الزيادة الؿتغقرة طؾك مؼدار الؼسط وكذلؽ طؾك إجؾ
م ًعا ،فالؼسط الشفري الذي مؼداره (مائة) يصبح (مائة وطشرة) مثال ،وطدد
إقساط التل تبؾغ (ستقـ قس ًطا شفريا) مقزطة طؾك (خؿس سـقـ) ترتػع تب ًعا
لزيادة سعر الخصؿ لقصبح مجؿقطفا الجديد (اثـقـ وستقـ قس ًطا) مقزطة طؾك
خؿس سـقات وشفريـ إضافققـ ،وهؽذا يتضخؿ حجؿ الديـ الربقي ويتؿدد
فقزيد طبء آلتزام طؾك الؿؼرتض بالربا لسبب ٓ يتعؾؼ مطؾ ًؼ ا بذات العؼد
كػسف ،وإكؿا بسبب طامؾ خارجل يتحؽؿ بف البـؽ الؿركزي الربقي ،وذلؽ
ٓطتبارات طشقائقة ٓ دخؾ لؾعؿقؾ هبا مطؾ ًؼا(-)1
ب ,ربا الػائدة التلخقرية :وسؿقت بذلؽ كسبة إلك حالة التلخقر والتعثر
أو صؾب التلجقؾ أو حالة اإلطسار التل صرأت طؾك اكتظام العؿقؾ يف سداد
الؿديقكقة الربقية ،فؽؾ تلخقر بػعؾ الؿديـ الؿؼرتض ٓ بد وأن يـعؽس طؾك
حجؿ الؿديقكقة بالزيادة الربقية مؼابؾ زيادة إجؾ والزمـ  ،واطؾؿ أن مصطؾح
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1وهذه واحدة مـ أطظؿ الجرائؿ الؿالقة يف العصر الحديث والتل يشرف طؾك تـػقذها البـؽ
الؿر كزي يف العديد مـ الدول ،حقث يتغقل الربا يف استعباد الؿؼرتضقـ بؼقادة قبقحة مـ تؾؽ
البـقك الؿركزية ،والتل كان القاجب العؼؾل والؿفـل وإخالقل يؼتضل مـفا أن تحؿل
الؿؼرتضقـ ٓ أن تؼقد جريؿة خـؼفؿ وإفالسفؿ وتصػقتفؿ مالقا كؿا شفدكا ذلؽ واضحا يف
تداطقات إزمة الؿالقة العالؿقة ( )2008يف العديد مـ الدول الؿتؼدمة والؿتخؾػة طؾك حد سقاء-
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( الػائدة التلخقرية) هق الؿتعارف طؾقف يف الؼاكقن التجاري الؿعاصر ،وهق طقـف
الؿسؿك طـد الػؼفاء باسؿ (ربا الديـ) ،وقد يطؾؼ طؾقف يف طصركا مصطؾح
(إطادة جدولة الديـ)-
وهذه الػائدة التلخقرية قد تؽقن (فائدة بسقطة) تتصاطد وتزيد بؿعدل
ثابت مؼابؾ التعثر والتلخقر يف أداء كؾ قسط طؾك حدة ،فنذا كان الؼسط يعادل
(طشرة) يف ذمة الؿديـ بالربا فنكف يصبح بذلؽ التلخقر ً
مثال (أحد طشر) فؼط،
وقد تؽقن (الػائدة مركبة) بحقث تتصاطد فقفا ققؿة الؿديقكقة بصقرة مركبة
وتضخؿقة ولقست ثابتة ،بؿعـك أن تؽؾػة الػائدة الؿركبة ستؽقن مضروبة
بنجؿالل الؿتبؼل مـ ققؿة الؿديقكقة كؾفا ،فال تضرب كسبة الػائدة الربقية
بالؼسط أو إقساط الؿتعثرة فؼط ،بؾ يتؿ ضرب الػائدة الربقية بنجؿالل مبؾغ
الديـ الؿتبؼل-
فنذا افرتضـا أن الػائدة تعادل (خؿسة بالؿائة) ً
مثال ،ثؿ العؿقؾ قد اكتظؿ
يف سداد (طشريـ قسطا) مـ أصؾ (ستقـ قسطا) ،ثؿ تعثر لؼسط واحد فؼط فنن
الػائدة هـا ٓ تضرب بذات قسط الشفر لقحده مستؼال ،كال وإكؿا تضرب
الػائدة (خؿسة بالؿائة) بنجؿالل ققؿة (إربعقـ شفرا) التل لؿ يسددها العؿقؾ
بعد لؾبـؽ ،فالػائدة هـا تركبت فقفا قاطدة إساس الؿضروب فصارت ما
ققؿتف مجؿقع أقساط (أربعقـ شفرا) ً
بدٓ مـ ققؿة (الؼسط القاحد) الؿتلخر-
وٓ بد مـ آكتباه هـا إلك أن الـسبة الربقية لؾػائدة التلخقرية والؿستحؼة
طـ شفر يـاير – ً
مثال  ,سقتؿ ضرهبا بنجؿالل ققؿة الؿتبؼل مـ الؿديقكقة كؿا
أسؾػـا ،والـتقجة أن الؿديقكقة ستتضخؿ بسرطة وسقتعاضؿ طبء الديـ ويؽرب
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أيضا طـ
فقق صاقة الؿديـ ويف وقت ققاسل وسريع جدا ،ثؿ إذا تعثر العؿقؾ ً
سداد قسط الشفر الثاين فرباير – ً
ُضرب بنجؿالل
مثال  ,فنن الػائدة الربقية ست َ
آلتزام الثابت يف ذمة الؿديـ طـ شفر فرباير مع كتقجة فائدة يـاير الذي قبؾف،
وهؽذا يحصؾ التؿدد السرصاين لؾؿديقكقة الربقية بال حد أو ققد ،وهذا غاية يف
الػحش الربقي وآستبداد أو قؾ آستعباد الؿالل الذي تؿارسف البـقك الربقية
يف العديد مـ دول العالؿ الحديث والؿعاصر ،وتحت سؿع وبصر وتـظقؿ
وإشراف البـقك الؿركزية(!!)1
جـ ,ربا فائدة الخصؿ :وسؿقت الػائدة بذلؽ كسبة إلك الخصؿ الذي يدخؾ
طؾك مؼدار الديـ الؿمجؾ مؼابؾ الؿبادرة إلك سداده معجال طؾك الػقر بلقؾ مـ
ققؿتف أجؾة ،وضابط ربا الخصؿ (شراء صرف ثالث لديـ ممجؾ بثؿـ أقؾ مـف
معجؾ) ،فربا الخصؿ ٓ يؼقم يف القاقع إٓ طؾك ثالثة أصراف (دائـ ومديـ
ومشرتي الديـ بلقؾ مـ ققؿتف أجؾة) ،ويالحظ أن الػائدة هـا ٓ تشبف الػائدتقـ
الربقيتقـ قبؾفا ،فنذا كاكت الػائدتان آتػاققة والتلخقرية يتؿ فقفؿا تسعقر وحدات
الزمـ يف الؿستؼبؾ بحقث يؾتزم الؿديـ بلدائفا يف الؿستؼبؾ طؾك أقساط فنن ثؿـ
شراء الديـ الؿمجؾ يتؿ تعجقؾف وسداده فقرا ودفعة واحدة ،ولؽـ مع خصؿ جزء

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1مـ أثار السؾبقة والؽارثقة لفذه ألقات الربقية الؿقغؾة بالظؾؿ والؼسقة وآستعباد أن دراسة
الجدوى التل قام هبا الؿديـ قبؾ أخذ الؼرض (فردا أو شركة) ستتعطؾ تؿاما ،حقث ستتغقر
إرقام والؿدخالت والتـبمات العادلة بـاء طؾك تغقر التؽالقػ بصقرة اسرتاتقجقة ،وطـدها
ستصبح الدراسة برمتفا يف مفب الريح ،ولذلؽ ٓ يؾقؼ بالعاقؾ وفؼ مـطؼ وكظرية الرشد يف إدارة
الؿخاصر الؿالقة أن يغامر بالحصقل طؾك قرض ربقي ذي مخاصر غقر محدودة مـ أجؾ مشروع
إكتاجل طالل الؿخاصر ،والسبب ببساصة أن سؼػ التؿقيؾ الربقي غقر ثابت ومخاصره غقر
محدودة ،وقد تؼضل طؾك الؿشروع كؾف وطؾك صاحبف الؿؼرتض بالربا كػسف-
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مـف كظقر التعجقؾ ولقس كظقر التلخقر-
@ أصقل الػقائد الربقية الؿعاصرة

 ,3باطتبار الغرض الذي تؿ آقتراض بالربا مـ أجؾف فنن الؼرض الربقي
يـؼسؿ إلك:
أ :قرض استفالكل :أي أن الفدف مـف شراء أصؾ استفالكل يصبح لدى
الؿؼرتض جز ًءا مـ أصقلف الثابتة وأمقالف التل تؿؾؽفا بغرض آستفالك
الشخصل ،ومثالف 9آقرتاض بالربا مـ أجؾ شراء سقارة أو مسؽـ أو جفاز
كفربائل وكحق ذلؽ ،وطادة ما يـصرف هذا الـقع مـ الؼروض إلك إفراد
ً
تضؾقال مصطؾح (الؼرض العائؾل) أو (قرض
كلشخاص صبقعققـ ،وقد يطؾؼ طؾقف
إسرة) أو (قرض الشباب)-
ب :قرض تجاري :أي أن الفدف مـف هق الؿتاجرة بذات السؾعة الؿشرتاه أو
تلجقرها وكحق ذلؽ ،بؿعـك أن الفدف لدى الؿؼرتض ربحل ولقس استفالكقا
محضا-
ً
ج :قرض إكتاجل أو إكشائل :أي أن الفدف مـ آقرتاض تؿقيؾ طؿؾقة إكتاجقة
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أو إكشائقة أو صـاطقة معقـة ،وهذا كادر يف واقع البـقك الربقية ٕسباب ترجع إلك طؾق
مخاصر تؿقيؾ هذه الؼطاطات اإلكتاجقة ،وتدين درجة الؿالءة يف ضؿاكاهتا الؿؼدمة
طادة ،وٓمتداد آجال السداد فقفا ٕكثر مـ طشر سـقات يف العادة-
والخالصة :إن جؿقع صقر وتطبقؼات الؼروض الربقية يف طصركا الحديث
محرمة يف اإلسالمٕ ،هنا قد تحؼؼ فقفا ضابط الربا الؿحرم يف الشريعة اإلسالمقة،
الذي هق (الزيادة الؿشروصة طؾك أصؾ الؼرض أو الديـ مؼابؾ إجؾ)-
خامسا :ما وجف تحؼؼ الربا يف هذه الؿعامؾة؟
ً
تعتؿد الؼروض الؿصرفقة الربقية – مفؿا اختؾػت أسؿاؤها وتطبقؼاهتا
– طؾك مبدأ تقلقد الربح مـ محؾ الديـ قبؾ وجقده بالؼرض أو بعد وجقده
يف الديـ ،فالؿؼرض بالربا يعطل الؿؼرتض كؼدً ا معؾق ًم ا يف ذمتف ٕجؾ ،مع
شرط الزيادة الـؼدية الؿعؾقمة وفؼ آلقة معقـة ،وبالتالل يصبح الؿؼرتض مديـًا
بالتزامقـ هؿا ( أصؾ الؼرض  +الزيادة الؿشروصة) ،وبذلؽ تتحؼؼ آلقة الربا
الؿحرمة يف اإلسالم ،وضابطفا الػـل هق ( الزيادة الؿشروصة طؾك أصؾ
الؼرض أو الديـ مؼابؾ إجؾ)-
وكتقصؾ بذلؽ إلك إثبات أن جؿقع آلقات الؼروض الؿصرفقة الربقية هل
مـ الربا الصريح الػاحش ،والسبب أهنا جؿق ًعا طبارة طـ معامالت يتحؼؼ فقفا
وجقد التزامقـ طؾك أساس كؼدي ،أولفؿا 9التزام برد أصؾ الؿبؾغ الؿقدع بؿقجب
طؼد قرض ،وثاكقفؿا 9التزام برد زيادة مشروصة بؿقجب طؼد الؼرض كػسف ،فـؽقن
أمام طؼد قرض بػائدة مشروصة مؼابؾ إجؾ ،وهذا القصػ الػـل يسؿقف اإلسالم
(الربا) ،وطؾك حظره وتحريؿف أجؿع العؾؿاء-
واطؾؿ أن إمارة الؿادية التل تدلـا طؾك وجقد الربا يف الؿعامؾة الؿالقة
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تتؿثؾ يف طالمتقـ9
العالمة إولك :خؾق الؿبادلة يف ذات الؿعامؾة طـ وجقد أصؾ مالل
حؼقؼل معترب يف الشريعة اإلسالمقة ،فإمقال الؿعتربة يف اإلسالم ثالثة( 9طقـ
ومـػعة وحؼ متصؾ بلحدهؿا) ،فنذا خؾت الؿعامؾة طـ وساصة معاوضة تؼع
طؾك طقـ (سؾعة) أو مـػعة (خدمة) أو حؼ متصؾ بلحدهؿا فنكـا كؽقن أمام
طؿؾقة تربح مـ غقر مال-
العالمة الثاكقة :أن يتؿحض محؾ تقلقد الربح بصقرة أصؾ ٓ يعتربه اإلسالم
ً
مآ حؼقؼقا ،كلن يؽقن محؾ العؼد هق (آلتزام بالحؼ الؿـػصؾ الؿجرد) ،أو
(كالزمـ الذي هق محض إجؾ الؿجرد) ،أو (كالتػاضؾ الؿجرد بقـ الؿتؿاثالت)-
سادسا :كقػ يؿؽـ تصحقح هذه الؿعامؾة الربقية؟
ً
ومـ أجؾ تصحقح (الؼروض الؿصرفقة الربقية) فؼد وضع اإلسالم أصقل
شرطا ،والتل مـفا طؼقد الؼرض الحسـ وطؼقد الؿشاركات
بدائؾ التؿقيؾ الؿباحة ً
أو طؼقد الؿضاربات وكحقها ،ثؿ جاءت طؿؾقات التؿقيؾ اإلسالمل  ,بؿختؾػ
صقرها وتطبقؼاهتا الؿعاصرة – لتؽؿؾ مسقرة البدائؾ الؿشروطة والؿتاحة طـ
التؿقيالت الربقية ،ويف العصر الحديث تصدت الؿجامع الػؼفقة الدولقة لبقان
التؿقيالت اإلسالمقة الؿباحة شر ًطا ،ثؿ تابعتفا الؿعايقر الشرطقة الدولقة
الؿعاصرة ،ولذلؽ حرصت البـقك اإلسالمقة مـذ مفدها طؾك تطقير بدائؾ
كبقرا
إسالمقة كثقرة ومتـقطة طـ الؼروض الربقية ،وقد كجحت يف ذلؽ
ً
كجاحا ً
بحؿد اهلل ،وقد يختؾػ الػؼفاء الؿعاصرون يف بعض صقر تؾؽ البدائؾ الؿالقة بـاء
طؾك قـاطتفؿ بؿدى تحؼؼ إساس الؿالل الحؼقؼل أو تحؼؼ إساس الدائـل يف
الؿعامؾة الؿالقة-
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وهؽذا فنن حاجة العؿقؾ إذا تعؾؼ ت بسؾعة معقـة حاضرة جاز لف التقصؾ
إلك حاجتف هذه بقاسطة طؼقد البقع بالثؿـ الؿمجؾ (التؼسقط) ،أو بقاسطة طؿؾقة
الؿرابحة ،وإذا تعؾؼت حاجتف بعقـ معدومة أو مقصقفة يف الذمة جاز لف
الحصقل طؾقفا بقاسطة طؼقد السؾؿ وآستصـاع بحسب صبقعة السؾعة
الؿطؾقبة ،وكذلؽ إذا احتاج إلك تؿؾؽ مـافع معؾقمة جاز لف الحصقل طؾقفا
بقاسطة اإلجارة التشغقؾقة أو اإلجارة التؿقيؾقة (الؿـتفقة بالتؿؾقؽ) ،وذلؽ إذا
قصد تؿؾؽ العقـ بعد أجؾ معؾقم مـ سريان طؼد اإلجارة ،بؾ إن العؿقؾ إذا
تعؾؼت حاجتف بالـؼد الؽاش فنن صقغ الؼرض الحسـ أو حتك صقغة التقرق
ً
العقـل – بضقابطف الشرطقة الؿشددة  ,تليت ً
مؼبقٓ طـد جؿاطة مـ
بديال طؿؾقا
قديؿا وحديثًا ،ويف تػاصقؾ هذه البدائؾ الشرطقة معايقر شرطقة دولقة
الػؼفاء
ً
متخصصة-
ساب ًعا :ما أبرز تطبقؼات الؼروض الربقية يف غقر الؼطاع الؿصريف؟
لؼد طرفـا أن طؼد (الؼرض بزيادة مشروصة مؼابؾ الزمـ) أو ما يسؿك
(الؼروض بػائدة) يعتؿد طؾقفا الؼطاع الؿصريف الربقي اطتؿا ًدا أساسقا ،بقد أكف ثؿة
تطبقؼات أخرى لؾؼروض الربقية يؿؽـ أن تزاولفا جفات أخرى غقر مصرفقة،
وأبرزها ما يؾل9
 ,1قروض القسطاء يف إسقاق الؿالقة والبقرصات:
إن مـ القضائػ التل قد يزاولفا القسقط يف إسقاق الؿالقة طؿؾقات
(الؼروض الربقية) لؾعؿالء يف البقرصة ،وهل قروض طادة ما تلخذ الصػة الؿالقة
مؿثؾة بنقراض إوراق الؿالقة (أسفؿ  .سـدات ) ،أو بنقراض الضؿان مدة مـ
الزمـ بؿؼابؾ كؼدي-
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 ,2طؿؾقات استبدال الراتب (بقع الؿعاش التؼاطدي) يف ممسسات
التلمقـات والضؿان آجتؿاطل الحؽقمقة:
حقث تؼقم بعض ممسسات الضؿان آجتؿاطل بنقراض الؿممـ طؾقف
والخاضعقـ تحت كظامفا بـؼد حاضر أقؾ بشرط أن يسدد العؿقؾ رأس الؿال وزيادة
معؾقمة متػؼ طؾقفا مؼابؾ إجؾ ،وهذا طقـ الربا الؿحرم يف الشريعة اإلسالمقة(-)1
ساب ًعا :ما أبرز الػروق الؿتعؾؼة بالؼروض الؿصرفقة؟
 ,7فرق بقـ الؼرض الحسـ والؼرض بزيادة ربقية مشروصة ،فإول تـتػل
فقف الزيادة الربحقة الؿشروصة مطؾ ًؼا ،بقـؿا الثاين يعتؿد طؾك الرتبح مـ تؾؽ
الزيادات الربقية الؿشروصة ،ثؿ إول مستحب استحبا ًبا ممكدً ا ،بقـؿا الرتبح
الربقي مـ الؼرض مـ أكرب الؽبائر يف اإلسالم ،كؿا أن إول كسبف اهلل إلك ذاتف
ريؿا-
العؾقة ترغق ًبا وتشقي ًؼا ،بقـؿا أطؾـ اهلل الحرب طؾك الثاين ترهق ًبا وتح ً
 ,8فرق بقـ الؼرض الؿصريف الربقي وطؿؾقات التسفقالت آئتؿاكقة يف
البـؽ الربقي ،فإول تؿقيؾ كؼدي يؿر طرب مرحؾة واحدة فؼط ،وتتؿثؾ يف إبرام
طؼد الؼرض بزيادة ربقية مشروصة مؼابؾ إجؾ ،ويـتج طـ العؼد بؿجرد تقققعف
ققام وصػقـ لطرفقـ هؿا 9دائـ ومديـ ،بقـؿا التسفقؾ آئتؿاين طبارة طـ طؿؾقة
تؿقيؾقة تؿر طرب مرحؾتقـ ،أوٓهؿا 9معاوضة تبادلقة بقـ طـصريـ (ثؿـ X
ضؿان) ،والثاكقة 9قرض بزيادة مشروصة [ (ثؿـ) ( Xثؿـ  +ثؿـ) ] مؼابؾ الزمـ-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1وسقليت تػصقؾ مـاسب يف شرح وبقان هذه الؿعامؾة وبقان وجف الربا فقفا يف (الؿطؾب الثالث طشر)
مـ هذا الؿبحث ،واكظر( 9استبدال الراتب يف التلمقـات آجتؿاطقة أو بقع الؿعاش التؼاطدي)،
دراسة فؼفقة معاصرة مع التطبقؼ طؾك الػتاوى الصادرة طـ وزارة إوقاف والشمون اإلسالمقة
بالؽقيت ،بحث محؽؿ مـشقر بؿجؾة الشريعة والدراسات اإلسالمقة.مجؾس الـشر العؾؿل .
جامعة الؽقيت (العدد ;< ،السـة  ،87جؿادى إولك =7:8ها  .يقكقق <800م)-
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 ,9فرق بقـ الؼرض الؿصريف الربقي وطؿؾقات خصؿ إوراق التجارية،
فعؾك الرغؿ مـ كقهنا جؿق ًعا مـ تطبقؼات الربا الؿحرم شر ًطا ،إٓ أن إول يؽقن
بقـ صرفقـ فؼط (مؼرض ومؼرتض) ،بقـؿا الثاين يؽقن بقـ ثالثة أصراف وجق ًبا
(دائـ ومديـ ومشرتي الديـ) ،كؿا أن الربا يف إول يؽقن بطريؼ الزيادة الؿمجؾة
مؼابؾ الزمـ ،بقـؿا الثاين يؽقن بالخصؿ الؿعجؾ مؼابؾ تلجقؾ الزمـ-

||
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ادلغٍب اٌثاين
ودائغ االعخثّاس يف اٌبٕىن اٌشبىٌت
أوٓ :ما اسؿ هذه الؿعامؾة يف طرففا؟
ً
 ,7ودائع آستثؿار يف البـقك الربقية-
 ,8ودائع آستثؿار (صقيؾة إجؾ)-
 ,9ودائع بنشعار أو إخطار ،أي ٓ يتؿ اإلفراج طـفا إٓ بعد تؼديؿ إشعار أو
إخطار كتابل-
ثاك ًقا :ما هق التصقر الػـل لتـػقذ الؿعامؾة يف واقعفا العؿؾل؟
يحتاج إشخاص (صبقعققـ أو اطتباريقـ) إلك حػظ أمقالفؿ الـؼدية كؿا
أيضا إلك تـؿقتفا واستثؿارها ،فتليت خدمة اإليداع يف البـقك (ودائع
يحتاجقن ً
الـؼقد) مـ أجؾ تحؼقؼ ذلؽ لؾعؿالء (الؿقدطقـ طرفا) ،فالعؿقؾ (فر ًدا  .شركة .
مـظؿة غقر ربحقة  .هقئة حؽقمقة )--يربم طؼدً ا مع البـؽ التؼؾقدي (الربقي) يؼقم
العؿقؾ بؿقجبف بتؿؾقؽ البـؽ حؼ التصرف الؿباشر بإمقال الـؼدية خالل مدة
زمـقة محددة (سـة  .كصػ سـة  .ربع سـة  .شفر ،)--فقجتؿع لدى البـؽ
إصقل الثالثة لؾتصرفات الدالة طؾك الؿؾؽقة ،وهل 9التصرف وآستغالل
وآستعؿال ،ويف الؿؼابؾ وبؿقجب العؼد الؿربم كػسف فنن البـؽ يؾتزم بالتزامقـ
معؾقمقـ 9أولفؿا 9ضؿان كامؾ رأس الؿال الؿدفقع ووجقب رده إلك العؿقؾ طـد
هناية أجؾ طؼد آستثؿار ،وثاكقفؿا 9ضؿان رد زيادة مشروصة ومعؾقمة متػؼ
طؾقفا ،كلن يشرتط البـؽ لصالح العؿقؾ طؾك رأس مال وديعتف آستثؿارية كسبة
معؾقمة مثؾ ( )% 2أو ( )% 3وكحق ذلؽ بشرط بؼاء الؿبؾغ تحت تصرف البـؽ
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كامؾ الؿدة الؿتػؼ طؾقفا يف العؼد (سـة  .كصػ سـة  .ربع سـة  .شفر-)--
حجزا قاكقكقا،
والدلقؾ طؾك مؾؽقة البـؽ ٕمقال القديعة أكف يػرض طؾقفا
ً
بحقث يؼقد بؿقجبف العؿقؾ صاحب القديعة طـ إحداث أية تصرفات يف مبؾغ
القديعة ،فالعؿقؾ بذلؽ يصبح مال ًؽ ا لؾحؼ فؼط يف مبؾغ القديعة ،ولؽـف ٓ
يؿؾؽ التصرفات الؿطؾؼة فقف كسائر أمقالف الحرة ،فنذا أراد العؿقؾ اسرتداد
مبؾغ القديعة فنكف يجب طؾقف آكتظار إلك حقـ حؾقل أجؾ هناية طؼد
آستثؿار ،وهق أجؾ استحؼاق القديعة مع فقائدها الؿشروصة طؾقفا ،لؽـ
يجقز لؾعؿقؾ أثـاء مدة سريان أجؾ القديعة وقبؾ ا ستحؼاقفا أن يتؼدم بطؾب
يستلذن فقف البـؽ باسرتداد أمقالف ،ثؿ البـؽ قد يستجقب لف ويلذن طؾك الػقر
فقرفع الحجز الؼاكقين طـ مبؾغ القديعة ،وقد يؼرر البـؽ تلخقر رد الؿبالغ أيا ًما
وربؿا أكثر بحسب ضروفف الؿالقة يف الخزيـة ،ولقس لؾعؿقؾ إٓ اكتظار رفع
الحجز واإلفراج طـ القديعة-
ومـ أدلة أن البـؽ هق مـ يؿؾؽ أمقال القديعة آستثؿارية مؾ ًؽا تاما أكف
بحؽؿ سؾطتف طؾك التصرف بإمقال فنكف يؿؾؽ حؼ الرتبح مـ تشغقؾ أمقال
القديعة آستثؿارية طدة مرات يف السـة ولصالح كػسف ،حقث يتؼاضك البـؽ
ً
استؼالٓ وبآتػاق ،مع إخذ بآطتبار ترصقد العائد
كسبة طقائد خالصة لف
السـقي الؿحدد الذي التزم بف البـؽ لؾعؿقؾ الؿقدع ،كؿا يمكد مؾؽقة البـؽ
ٕمقال القديعة خالل أجؾفا ويف الؿؼابؾ كؼصان مؾؽقة العؿقؾ (الؿقدع) أن
البـؽ ٓ بد وأن يعاقب العؿقؾ طـدما يطؾب اسرتدادها قبؾ أجؾ استحؼاقفا بلن
ي ػرض طؾقف غرامة مالقة تتؿثؾ يف خسارة العؿقؾ ٕية طقائد أو استحؼاقات
لػقائد متػؼ طؾقفا طـد هناية أجؾ طؼد القديعة ،وهق ما يعرب طـف بتؽؾػة (كسر
القديعة آستثؿارية)-
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ثال ًثا :ما الفدف آقتصادي مـ الؿعامؾة؟
إن الفدف آقتصادي الذي يـشده العؿقؾ مـ وراء طؼد (القديعة
آستثؿارية) يتؿثؾ يف9
 ,1الحػظ ،ويتؿثؾ يف حاجة العؿقؾ إلك حػظ أمقالف الـؼدية يف مؽان آمـ
طرفا ،بحقث يؼؾؾ العؿقؾ مـ مخاصر آحتػاظ بإمقال طـده ويـؼؾ طبء حػظفا
تحت مسمولقة صرف آخر هق البـؽ-
 ,2التـؿقة وآستثؿار ،ويتؿثؾ يف حاجة العؿقؾ إلك تـؿقة وتثؿقر وتعظقؿ
أمقالف بعقائد يحصؾ طؾقفا كتقجة تؿؽقـف لؾبـؽ بؿقجب العؼد مـ التصرف يف
أمقالف الـؼدية يف استثؿاراتف ،وذلؽ خالل مدة زمـقة متػؼ طؾقفا-
راب ًعا :ما هل الصقر والتؼاسقؿ الؿتعؾؼة بالؿعامؾة؟
تـؼسؿ الحسابات الؿصرفقة (القدائع) لدى البـقك – مـ حقث اإلجؿال ,
إلك أصؾقـ كبقريـ9
إصؾ إول :حساب جاري (وديعة تحت الطؾب) ،وهذ الـقع مـ
الحسابات البـؽقة يؾتزم البـؽ بحػظفا لصاحبفا وردها يف أي وقت يشاء
()1
فقرا
صاحبفا  ،ولق تخؾػ البـؽ طـ أداء رصقد الحساب الجاري لؾعؿقؾ ً
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1إن مـ أبرز خصائص الحساب الجاري (وديعة تحت الطؾب) 9أن البـؽ يضؿـفا ،ولف حرية
التصرف فقفا ،وٓ يستحؼ الؿقدع (العؿقؾ) طؾقفا أية طقائد أو أرباحٕ ،هنا تحت سؾطة العؿقؾ أكف
متك صؾبفا وجدها وتصرف هبا دون أن يخضع تصرفف إلذن البـؽ أو مقافؼتف ،ولذلؽ فنن البـقك
أيضا تستؼؾ بلخذ كامؾ العقائد وإرباح
قد تتؼاضك رسقما طؾك طؿؾقة الحػظ والؿتابعة ،وهل ً
الـاتجة طـ تشغقؾفا ،وأما القصػ الػـل لفذا الحساب 9فنكف يتقح لؾعؿقؾ حػظ أمقالف يف البـؽ مع
إططاء الؿقدع (العؿقؾ) مروكة طالقة يف إمؽاكقة السحب واإليداع وتسقية آلتزامات الؿالقة الحالة
أو الؿمجؾة يف أي وقت ،سقاء طـ صريؼ إصدار شقؽات لؾدائـقـ ،أو السحب مـ رصقده مباشرة
=
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وبدون سبب قاكقين فنن البـؽ يتعرض لخطر مطالبة العؿقؾ بتعقيضف طـ تخؾػ
البـؽ يف أداء أمقالف فقرا ،وهذا الحساب ٓ يستحؼ العؿقؾ طؾقف طقائد أو فقائد
ربقية مشروصة ،بؾ يؾتزم البـؽ بؼقة العؼد والؼاكقن برد رأس الؿال الؿقدع فؼط ٓ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=

مـ خالل فروع الؿصرف أو مـ خالل ماكقـات الصرف ألل ،والتل تعؿؾ صقال الققم ،أو بسداد
ققؿة مشرتياتف مـ خالل أجفزة كؼاط البقع ،وأما الفدف آقتصادي مـ الحساب الجاري 9حػظ
أمقال الؿقدطقـ وحؿايتفا مـ التؾػ أو الضقاع ،وهذه العؿؾقة تعترب هل القضقػة آسرتاتقجقة التل
طؾك أساسفا قام الـشاط الؿصريف قديؿا ،وٓ زال هذا الؿـتج الؿصريف يعترب مقردا مفؿا
واسرتاتقجقا مـ بقـ مقارد البـقك يف العصر الحديث ،ويف الؿؼابؾ 9فنن الحسابات الجارية (تحت
الطؾب) تعترب مـ أكثر الؿصادر الؿالقة ربحقة وكػاءة بالـسبة لؾبـقك بصػة طامة ،وذلؽ كظرا لعدم
التزام البـؽ تجاه الؿقدطقـ بلية طقائد أو أرباح كتقجة تشغقؾفا واستثؿارها-
وأما بخصقص الؿققػ الػؼفل مـ الحساب الجاري 9فؼد اختؾػ فؼفاء الشريعة الؿعاصرون تبعا
ٓختالف فؼفاء الؼاكقن بشلن تؽققػ طؼد الحساب الجاري (القديعة تحت الطؾب) ،فالشائع أهنا
تؼقم طؾك أساس (طؼد الؼرض الحسـ) كؿا ورد يف قرار (مجؿع الػؼف اإلسالمل (<>) (،))?.9
بقـؿا يرى فؼفاء آخرون أهنا تؼقم طؾك (طؼد القديعة) صبؼا ٕحؽامفا يف الػؼف اإلسالمل ويف
الؼاكقن الؿدين الؿعاصر ،وتذهب صائػة ثالثة إلك أهنا (وديعة شاذة أو مختؾطة أو كاقصة) ٕن
أحؽامفا غقر متطابؼة مع ما هق مؼرر يف الػؼف اإلسالمل بتؿامفا ،والراجح بؾ الصحقح 9أن
الحساب الجاري (القديعة تحت الطؾب) بؿا يـطقي طؾقف مـ صبقعة متػردة وخصائص مستؼؾة
وآثار كقطقة ٓ يجقز التؽؾػ بندراجف تحت أي مـ التؽققػات الؿذكقرة ،وإكؿا هق طؼد جديد
مسؿك يف العصر الحديث ،وإصؾ يف الؿعامالت الؿالقة الصحة واإلباحة شر ًطا ،ما لؿ يتؾبس
العؼد بؿحظقر شرطل خاص ،فحقـئذ يحظر العؼد بسببف الخاص ،ويعضد ذلؽ أن ققاكقـ التجارة
الؿعاصرة خؾعت طؾقف لؼبا جديدا هق (وديعة الـؼقد) أو (اإليداع الـؼدي) ،وصار بذلؽ طؼدا
مسؿك جديدا مستؼرا يف العرف الؿصريف الؿعاصر ،ولف ققاطده وأحؽامف التل تختص بف وتؿقزه
طـ غقره يف كصقص الؼقاكقـ وفؼف الؼاكقن يف مختؾػ دول العالؿ-
واكظر تػصقؾ أحؽام وديعة الـؼقد يف 9اإليداع الؿصريف ،ج( 1اإليداع الـؼدي) ،د -فائؼ محؿقد
الشؿاع ،دار الثؼافة – طؿان إردن ،ط 2011.م ،وكذلؽ كتاب 9الحساب الؿصريف --دراسة
قاكقكقة مؼاركة ،لؾؿملػ كػسف ،كػس الدار ،ط 2009 .2م  ،طؿؾقات البـقك مـ القجفة الؼاكقكقة،
د -جؿال الديـ طقض1993 ،م-
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غقر ،لؽـ يف الؿؼابؾ فنن البـؽ يؿؾؽ التصرف بلمقال الحسابات الجارية ،بؾ
والرتبح مـفا لـػسف فؼط ،وقد تؼدم بعض البـقك هدايا لبعض أصحاب الحسابات
الجارية بصقرة فقائد وطقائد معقـة ،وطادة ما يصـع البـؽ ذلؽ ٕغراض تسقيؼقة
تتعؾؼ بجذب العؿقؾ وآحتػاظ بؿدخراتف-
إصؾ الثاين :حساب استثؿاري (وديعة استثؿارية ٕجؾ) ،والعـصر
إساسل لفذا الـقع مـ القدائع اشتؿالفا طؾك مبدأ (آستثؿار) ٕمقال القديعة،
ففذه إداة تصـػ يف العرف الؿالل بلهنا مـ أدوات آستثؿار وتطبقؼاتف
الؿعاصرة يف البـقك ،وهق ما فصؾـاه يف التصقير الػـل لؾؿعامؾة ،بقد أن هذا الـقع
مـ حسابات آستثؿار يـؼسؿ إلك كقطقـ9
 ,7حساب استثؿار ٕجؾ (وديعة استثؿارية صقيؾة إجؾ)-
 ,8حساب تقفقر وادخار ٕجؾ ،حقث يؽقن لؾحساب آلقة خاصة ذات
رصقديـ 9أحدهؿا 9رصقد ثابت ٓ يؼبؾ السحب مـف إٓ بشرط استئذان البـؽ،
وطادة ما يؽقن هق (الحد إدكك) الذي اتػؼ الطرفان طؾك طدم جقاز سحبف،
ٕن البـؽ قد فرض طؾقف إجراء (الحجز الؼاكقين) ،وهذا يشبف صبقعة وديعة
آستثؿار صقيؾة إجؾ ،وأما الرصقد الثاين ففق رصقد متحرك يؼبؾ السحب مـف
واإلضافة طؾقف ،وطادة ما تؿثؾف الؿبالغ الـؼدية الؿقدطة يف الحساب زيادة طؾك
رصقد (الحد إدكك) الؿتػؼ طؾك حجزه لدى البـؽ ،وهذا الرصقد الثاين يشبف
صبقعة الحساب الجاري مـ حقث إمؽاكقة السحب واإلضافة الحرة دون الحاجة
ٓستئذان البـؽ يف ذلؽ ،وهؽذا يتبقـ لـا بقضقح أن (حساب التقفقر وآدخار)
يشتؿؾ طؾك أصؾل الحسابات الؿصرفقة ،ففق يف الشؼ إسػؾ مـف وبحدود الحد
إدكك يؽقن (وديعة استثؿار) ،بقـؿا يف الشؼ إطؾك مـف يؽقن حسابًا جار ًيا
(تحت الطؾب) ،ولذلؽ فنن البـقك تؿـح العقائد طؾك حسابات التقفقر
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وآدخار بحسب رصقد (الحد إدكك) الذي بؼل طـد البـؽ ولؿ يسحبف صاحبف
صقؾة أجؾ القديعة الؿتػؼ طؾقف-
وقد تطرح بعض البـقك (وديعة تقفقر وادخار) ولؽـ بخصائص مغايرة لؿا
ً
كامال طـد الطؾب ،ففذه
ذكركاه ،حقث تسؿح لؾعؿقؾ الؿقدع بسحب الرصقد
القديعة تعقد إلك أصؾفا إول فتصبح مـ صقر وتطبقؼات (الحساب الجاري .
القديعة تحت الطؾب) ،بقد أن البـؽ يحػز العؿقؾ  ,وٓ يؾزمف  ,طؾك آحتػاظ
برصقد أدكك محدد ،فنن التزم العؿقؾ بعدم سحب الحد إدكك آختقاري فنن
البـؽ يؿـحف طائدً ا مؼابؾ استثؿاره لرصقد القديعة-
خامسا :ما وجف تحؼؼ الربا يف هذه الؿعامؾة؟
ً
تؼقم وديعة آستثؿار يف جقهرها وتطبقؼفا طؾك إساس الـؼدي ،فالؿقدع
ً
مؿثال
يـؼؾ مسمولقة التصرفات بلمقالف الـؼدية إلك البـؽ ،فقؽقن البـؽ يف القاقع
طـ الؿقدع يف طؿؾقة استثؿار وتـؿقة مبؾغ القديعة ،وبالرجقع إلك طؼقد ودائع
آستثؿار يف البـقك التؼؾقدية (الربقية) فنكـا كجدها طؿؾقة معاوضة تؼقم طؾك
الفـدسة الؿالقة التالقة( 9تسؾقؿ كؼد مؼابؾ التزام الؿستؾؿ بلن يرد مثؾ ما قبضف تؿا ًما
أيضا بلن يرد زيادة معؾقمة بالشرط فقق أصؾ الؿال الؿؼبقض) ،إذن
مع التزامف ً
كؽقن أمام طؼد يعتؿد طؾك التقصقػ التالل( 9زيادة مشروصة طؾك أصؾ الؼرض
أو الديـ مؼابؾ إجؾ) ،وهذا هق طقـ إصؾ إول مـ أصقل الربا ،والذي
اصطؾحـا طؾك تسؿقتف ضؿـ الؼاطدة الػؼفقة (ربا إثؿان)-
والـتقجة أن جؿقع طؿؾقات (ودائع آستثؿار ٕجؾ يف البـقك الربقية) وكذلؽ
(ودائع التقفقر وآدخار) ما دامت قد جؿعت التزا ًما برد رأس الؿال الؿؼرتض مع
آلتزام برد زيادة مشروصة طؾقف كظقر إجؾ ،فالـتقجة أهنا تصبح مـ تطبقؼات الربا
الؿحرم يف اإلسالم ،ففل معامؾة محرمة وٓ تجقز شر ًطا بسبب اشتؿالفا طؾك كبقرة
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الربا ،والسبب أهنا جؿق ًعا معامالت تحؼؼ فقفا وجقد التزامقـ طؾك أساس كؼدي،
أولفؿا 9التزام برد أصؾ الؿبؾغ الؿقدع بؿقجب طؼد قرض ،وثاكقفؿا 9التزام برد زيادة
مشروصة بؿقجب طؼد الؼرض كػسف ،فـحـ أمام طؼد قرض بػائدة مشروصة مؼابؾ
إجؾ ،وهذا هق الربا الؿجؿع طؾك تحريؿف يف شريعة اإلسالم-
سادسا :كقػ يؿؽـ تصحقح هذه الؿعامؾة الربقية؟
ً
ومـ أجؾ تصحقح هذه الؿعامؾة الربقية الؼائؿة طؾك أساس (طؼد قرض
بزيادة مشروصة كظقر إجؾ) فؼد قامت البـقك اإلسالمقة بطرح البدائؾ العؿؾقة
ٕسؾؿة هذه الؿعامؾة الربقية ،وذلؽ طؾك الـحق التالل9
البديؾ إول :طؼد الؿضاربة يف الػؼف اإلسالمل ،وضابطف (شركة يف الربح دون
إصؾ) ،حقث يؼدم العؿقؾ (الؿقدع) أمقالف بصػتف (رب الؿال) إلك البـؽ ،لقؼقم
البـؽ يف الؿؼابؾ بتقضقػ أمقالف واستثؿارها بصػتف (طامؾ الؿضاربة) ،حقث يجتؿع
الؿال مـ الؿقدع والعؿؾ مـ البـؽ يف طؼد الؿضاربة ،ثؿ العائد إذا تحؼؼ يؼسؿ بقـفؿا
بحسب الـسبة الؿتػؼ طؾقفا بؿقجد طؼد القديعة الؿربم طؾك أساس طؼد شركة
الؿضاربة ،ومـ تطبقؼات الؿضاربة ما يعرف يف طصركا باسؿ (القكالة بآستثؿار)(،)1
وٓ سقؿا إذا اقرتن هبا آتػاق طؾك حؼ التعاقد مع الـػس مـ قبؾ الؿضارب بالعؿؾ-
البديؾ الثاين :طؼد القكالة بلجر يف الػؼف اإلسالمل ،وضابطف (تػقيض
شخص غقره بالتصرف يف أمقالف مؼابؾ أجرة معؾقمة تستحؼ بالعؿؾ) ،حقث يؼدم
العؿقؾ (الؿقدع) أمقالف بصػتف (مقكال) ،لقؼقم البـؽ بصػتف (وكقال) بتقضقػ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1الؿعقار الشرطل رقؿ ( )46بشلن (القكالة بآستثؿار) ،ص ،1139كتاب (الؿعايقر الشرطقة)
الصادر طـ الؿجؾس الشرطل هبقئة الؿحاسبة والؿراجعة لؾؿمسسات الؿالقة اإلسالمقة بؿؿؾؽة
البحريـ (كقفؿرب -)2017
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مـحصرا يف مجال
أمقال العؿقؾ واستثؿارها لف كقابة طـف ،وهـا يؽقن دور البـؽ
ً
القكالة بالتصرف مؼابؾ إجرة الؿعؾقمة فؼط ٓ غقر ،فال يستحؼ البـؽ كسبة
شائعة يف ربح العؿؾ حال تحؼؼف كالؿضاربة-
ساب ًعا :ما أبرز الػروق الػؼفقة الؿتعؾؼة بالقدائع الؿصرفقة الربقية؟
 ,7فرق بقـ القديعتقـ آستثؿارية والحساب الجاري (تحت الطؾب) يف
البـؽ الربقي ،أما القديعة آستثؿارية فغرضفا تـؿقة الؿال بقـؿا الحساب
الجاري غرضف حػظ الؿال فؼط ،كؿا أن القديعة آستثؿارية تعتؿد يف طؼدها
طؾك شرط العائد الؿعؾقم بالـسبة إلك رأس الؿال ،وهق ما يـتػل اشرتاصف يف طؼد
الحساب الجاري ،ثؿ إن العقائد الربقية يف القديعة آستثؿارية يتؼاسؿفا
الطرفان الؿقدع والبـؽ ،بقـؿا يستؼؾ البـؽ ويـػرد بلية طقائد تتحصؾ لف كتقجة
تشغقؾف أمقال الحسابات الجارية ،فال يؽقن لؾعؿقؾ الؿقدع مـفا شلء مؾزم
قاكقكا ،وهذا يرتتب طؾقف أن تؽقن مخاصر وديعة آستثؿار أقؾ بالـسبة لؾبـؽ
بدلقؾ أن البـؽ ٓ يؿؾؽ سحب وديعتف باإلرادة الؿـػردة ،بؾ يجب طؾقف
الحصقل طؾك إذن ومقافؼة البـؽ (مالؽ التصرفات بالؿال) ،وهذا الخطر إقؾ
لؾبـؽ يؼابؾف طائد أقؾ لؾبـؽ ،بقـؿا يف الحساب الجاري يؽقن الخطر أطؾك
بالـسبة لؾبـؽٕ ،كف ٓ يدري متك سقؼقم العؿقؾ بسحب أمقالف مباشرة طـد
صؾبفا ،ودون التققػ طؾك إذن ومقافؼة البـؽ كػسف ،ويرتتب طؾك ذلؽ الخطر
إطؾك أن أية استثؿارات ٕمقا ل الحسابات الجارية يـجح البـؽ يف تـػقذها فنن
طائدها يختص بف البـؽ وحدة مـػر ًد ا دون العؿقؾ الؿقدع-
 ,8تتشابف القديعتان آستثؿارية والجارية تحت الطؾب يف البـؽ الربقي أن
الضؿان مقجقد ومطؾؼ يف كؾ مـفؿا ،بقد أن كطاق الضؿان يف القديعة آستثؿارية
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يشؿؾ أصؾ الؿبؾغ مع الزيادة الربقية (الػقائد) الؿشروصة طؾقف مؼابؾ إجؾ،
بقـؿا يف الحساب الجاري يؼتصر الضؿان طؾك رأس الؿال الؿؼدم فؼط ٓ غقر ،أي
دون التزام بلية طقائد مـ قبؾ البـؽ لصالح العؿقؾ-
ثامـًا :ما أبرز آطتراضات القاردة طؾك تحريؿ التعامؾ بفذه الؿعامؾة؟
يذهب البعض إلك إباحة التعامؾ يف القديعة آستثؿارية يف البـقك الربقية،
ويستـدون إلك أن حؼقؼة العالقة بقـ العؿقؾ (الؿقدع) وبقـ البـؽ يف مجال
القديعة آستثؿارية تتؿثؾ يف (طؼد الؿضاربة يف الػؼف اإلسالمل) ،وبالتالل يؿؽــا
تؽققػ القديعة آستثؿارية هـا طؾك أهنا (طؼد مضاربة) ،وهبذا تجقز هذه الؿعامؾة
شر ًطا ويزول وجف اإلشؽال الشرطل-
والجقاب :إن هذا التؽققػ الؿذكقر مجرد كظرية ٓ وجقد لفا يف البـقك
شرطا باطتبار ذاهتا،
الربقية ،ولق التزمت بذلؽ فعؾقا ٕصبحت معامؾة مالقة جائزة ً
وطؾك افرتاض أن تطبقؼ البـقك الربقية يعتؿد طؾك كؿقذج طؼد الؿضاربة فنكف ٓ
حرج طـدكا حقـئذ ولؽـ بشرط أن يؽقن العؼد الؿربم بقـ البـؽ والعؿقؾ الؿقدع
مصا ًغا بقضقح تحت طـقان (طؼد مضاربة) وتسري طؾقف أحؽامف شر ًطا وقاكقكًا،
بقد أن القاقع العؿؾل لؾبـقك الربقية يـص طؾك أن وديعة آستثؿار يف جقهرها
وحؼقؼتفا الؼاكقكقة طبارة طـ (قرض بشرط الزيادة مؼابؾ التلجقؾ يف الزمـ)-
||
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ادلغٍب اٌثاٌث
إصذاس اٌغٕذاث وحذاوذلا
أوٓ :ما اسؿ الؿعامؾة؟
ً
تشتفر هذه الؿعامؾة الربقية بؿصطؾحات متعددة ،وأشفرها ما يؾل9
 ,7أذوكات الخزاكة الحؽقمقة بػائدة (ربقية)(-)1
 ,8سـدات آستثؿار بػائدة (ربقية)-
 ,9شفادات آستثؿار بػائدة (ربقية)-
ثاك ًقا :ما هق التصقر الػـل لتـػقذ الؿعامؾة يف واقعفا العؿؾل؟
يعترب (السـد) أحد أدوات تؿقيؾ العجز الحاصؾ لدى الجفة الؿصدرة لف،
طجزا مالقا أو البـقك والشركات
سقاء أكاكت الجفة هل الدولة طـدما تقاجف
ً
الخاصة ،بقـؿا مـ يشرتي السـد َيـ ُظر إلقف كلداة لالستثؿار وتـؿقة فقائضف الؿالقة،
وٓ يجقز إصدار السـد إٓ بـاء طؾك ترخقص ومقافؼة البـؽ الؿركزي أو وزارة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(( )1أذوكات الخزاكة) طبارة طـ 9وثائؼ اقرتاض بػائدة ربقية تصدرها الدولة ،ومقضقطفا 9اقرتاض
الدولة مـ الغقر بػائدة ربقية مشروصة ،ففل تشبف السـدات الربقية الؿعروفة ،ولؽـ الؿختص
بنصدارها هق الدولة مؿثؾة بقزارة الؿالقة أو البـؽ الؿركزي وكحقها مـ ممسسات الدولة ،واطؾؿ
أن إصالق مصطؾح (أذوكات الخزاكة) مصدره قاكقن الدولة ،فإذوكات جؿع (إذن) ،والخزاكة
تعـل خزيـة الدولة وصـدوقفا الـؼدي العام ،وسؿقت أذوكات الخزاكة بذلؽ بسبب أن الدولة –
بؿقجب دستقرها  ٓ ,يحؼ لفا آقرتاض طـ صريؼ إصدار السـدات إٓ بعد أخذ مقافؼة الربلؿان
الؿؿثؾ لؾشعب ،والفدف تؼققد تصرفات الحؽقمة فقؿا يضر بؿصالح الدولة ويحؿؾفا أطباء كبقرة
مـ الديقن مستؼبال ،فنذا أذن الربلؿان لؾدولة جاز لفا آقرتاض قاكقكا لؿصؾحة خزاكتفا العامة،
أيضا (السـدات العامة) أي لؾدولة ،وإن لؿ يلذن الربلؿان كان ذلؽ محظقرا طؾك
ولذلؽ تسؿك ً
الدولة قاكقكا ،وهذا هق سبب تسؿقتفا (أذوكات الخزاكة)-
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الؿالقة بحسب كظام الدولة-
فالسـد طبارة طـ ( وثقؼة بديـ بشرط الزيادة إلك أجؾ آستحؼاق) ،وهق
يـشل يف أصؾف تقثق ًؼ ا لعؿؾقة مدايـة تؽقن بقـ صرفقـ ،ففق التزام معؾقم ٕجؾ أو
آجال معؾقمة طؾك أساس كؼدي أو دائـل فؼط ،حقث ٓ وجقد يف تـػقذه ٕية
سؾعة أو خدمة وسقطة يف هذه الؿعامؾة ،إٓ أكف التزام تجاري يقلد الزيادة
الؿشروط كػائدة يربحفا الؿؼرض مؼابؾ الزمـ ،وهبذا يؿؽــا تشخقص
محددات السـد يف أكف9
 ,7طؿؾقة مدايـة بقـ صرفقـ-
 ,8يليت السـد تقثق ًؼا لعؿؾقة مدايـة تـشل بؿقجب طؼد قرض بحسب
أيضا طؾك أساس ديـ ثابت يف الذمة ،ويسؿك
إصؾ ،وإن كان السـد قد يـشل ً
(تقريؼ الديقن) أو (تصؽقؽ الديقن)-
 ,9السـد ذو صبقعة تجارية ،أي أكف مصدر لتقلقد الربح لؿـ يستثؿر فقف،
وٓزم ذلؽ يف القاقع أن يؼرتن إصدار السـد التجاري بزيادة مشروصة مؼابؾ إجؾ
يؾتزم هبا الؿصدر (البائع لؾسـد) كحق الؿستػقد (الؿشرتي لؾسـد)-
 ,:طادة ما تؽقن السـدات قابؾة لؾتداول يف سقق الـؼد ،وقد يصرح
بتداولفا يف سقق إوراق الؿالقة بشروط قاكقكقة-
; ٓ ,يـطقي إصدار السـد أوتداولف طؾك أي أساس طقـل مادي حؼقؼل يف
آقتصاد ،فؿصدر السـد يحتاج إلك الـؼد السائؾ (الؽاش) لؿقاجفة طجزه الؿالل
فؼط ٓ غقر ،فالؿصدر يتحؿؾ يف ذمتف الديقن لصالح الؿشرتيـ ،وٓ وجقد يف تؾؽ
العالقة ٕية سؾع أو خدمات حؼقؼقة تصاحب تقلقد الـؼد يف هذه العؿؾقة-
وتتـقع السـدات مـ حقث إجؾ والعائد الؿشروط ودرجة الضؿان ،حقث
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شفرا فؼط ،كؿا تقجد
تقجد سـدات قصقرة إجؾ ومدهتا (ً )12 . 9 . 6 . 3
سـدات متقسطة إجؾ تصؾ ٕكثر مـ ( )5 . 4 . 3 . 2 . 1سـقات ،كؿا تقجد
أيضا قد يؽقن قؾقؾ الـسبة وقد
سـقات صقيؾة إجؾ تزيد فقق ذلؽ ،ثؿ العائد ً
يؽقن متقس ًطا أو مرتػ ًعا بحسب حاجة الؿصدر وأجؾ آستحؼاق ،كؿا أن
السـدات تتعدد بحسب درجة ققة الضؿان الذي يصاحبفا ،فؼد يؽقن ضؿان السـد
طال ًقا شبف مضؿقن ،وهذا طادة يؽقن مـ إصدار الدولة ويف أجؾ قصقر ،ولذلؽ
يطؾؼ طؾقف مصطؾح (شبف الـؼد) أو (الـؼد الؿعادل) ،وقد يؽقن ضؿان السـد دون
ذلؽ ،وٓ سقؿا إذا كان الؿصدر جفة خاصة ولقست الدولة-
ثال ًثا :ما الفدف آقتصادي مـ الؿعامؾة؟
تتعدد أهداف الؿتعامؾقـ يف السـدات الربقية طؾك الـحق التالل9
 ,7الحاجة إلك تؿقيؾ العجز لدى مصدر السـد ،ففل هـا حاجة تؿقيؾقة
بحتة-
 ,8الحاجة إلك تـؿقة الؿال واستثؿاره يف أدوات وأوطقة استثؿار شبف
مضؿقكة ،وهذه الحاجة تحؿؾ صاحب الػقائض الؿالقة طؾك تقضقػفا يف هذا
الـؿط مـ آستثؿارات شبف أمـة وذات الؿخاصر الؿتدكقة لؾغاية-
 ,9الحاجة إلك تـقيع أدوات ووسائؾ آستثؿار فقؿا يعرف بتـقيع مخاصر
إصقل ،وهق مـ آسرتاتقجقات الؿشفقرة لدى صـاديؼ ومحافظ آستثؿار،
فعؾك الرغؿ مـ أن طقائد السـدات ٓ تقازي يف حجؿفا – طادة  ,طقائد آستثؿار
يف قطاطات أخرى – مثؾ إسفؿ  ,إٓ أن السـدات تبؼك مـ تطبقؼات الدخؾ
الثابت الذي يؿقؾ إلك إمان وشبف الضؿان ،كؿا أن لف طقائد تجعؾفا تتػقق طؾك
أداة (القدائع تحت الطؾب) وهل الحساب الجاري الذي ٓ يؾتزم البـؽ معف
بتؼديؿ أية طقائد مالقة طؾقفا-
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راب ًعا :ما وجف تحؼؼ الربا يف هذه الؿعامؾة؟
تؼقم السـدات بػائدة مشروصة طؾك إساس الـؼدي ،فؿشرتي السـد يـؼؾ
مسمولقة التصرفات بلمقالف الـؼدية إلك مصدر السـد (البائع) ،فقؽقن الؿصدر يف
ً
مؿثال طـ حامؾ السـد يف طؿؾقة استثؿار وتـؿقة أمقالف ،وبذلؽ كؽقن يف
القاقع
السـدات أمام طؼد معاوضة تعتؿد هـدستف الؿالقة طؾك( 9تسؾقؿ كؼد مؼابؾ التزام
أيضا بلن يرد زيادة معؾقمة بالشرط
الؿستؾؿ بلن يرد مثؾ ما قبضف تؿا ًما مع التزامف ً
فقق أصؾ الؿال الؿؼبقض يف أجؾ محدد يف الؿستؼبؾ) ،إذن كؽقن أمام طؼد
يعتؿد طؾك التقصقػ التالل( 9زيادة مشروصة طؾك أصؾ الؼرض أو الديـ مؼابؾ
إجؾ) ،وهذا هق طقـ إصؾ إول مـ أصقل الربا ،والذي اصطؾحـا طؾك
تسؿقتف ضؿـ الؼاطدة الػؼفقة (ربا إثؿان)-
والـتقجة أن جؿقع طؿؾقات (السـدات) يتحؼؼ فقفا محظقر الربا يف
اإلسالم ،فقؽقن حؽؿفا التحريؿ شر ًطا ،سقاء كان الؿصدر لؾسـدات هق الدولة
كػسفا أو البـقك والشركات الخاصة فػل جؿقع هذه الحآت والتطبقؼات تعترب
هذه الؿعامؾة محرمة شر ًطا ،والسبب أهنا جؿق ًعا معامالت تحؼؼ فقفا وجقد
التزامقـ طؾك أساس كؼدي ،أولفؿا 9التزام برد أصؾ الؿبؾغ الؿقدع بؿقجب طؼد
قرض ،وثاكقفؿا 9التزام برد زيادة مشروصة بؿقجب طؼد الؼرض كػسف ،فـحـ أمام
طؼد قرض بػائدة مشروصة مؼابؾ إجؾ-
جاء يف الؼرار الصادر طـ مجؿع الػؼف اإلسالمل الدولل بشلن السـدات ما
يؾلً ( 9
أوٓ 9إن السـدات التل تؿثؾ التزا ًما بدفع مبؾغفا مع فائدة مـسقبة إلقف أو كػع
مشروط محرمة شر ًطا؛ مـ حقث اإلصدار أو الشراء أو التداولٕ ،هنا قروض
ربقية؛ سقاء أكاكت الجفة الؿصدرة لفا خاصة أو طامة ترتبط بالدولة ،وٓ أثر
لتسؿقتفا شفادات أو صؽق ًكا استثؿارية أو ادخارية أو تسؿقة الػائدة الربقية
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ربحا أو ري ًعا أو طؿقلة أو طائدً ا)(-)1
الؿؾتزم هبا ً
خامسا :السـدات وتداولفا يف سقق أدوات الديـ:
ً
يعترب سقق أدوات الديـ هق التطبقؼ إكثر فحشا وجسارة طؾك ربا
الؿدايـات ،وتحديدا مـ بقابة السقق الؿـظؿ لتداول السـدات الربقية يف العصر
الحديث ،حقث يتؿ بقاسطة سقق الديـ الجؿع بقـ آلقات اإلقراض الربقي بػائدة
(إصدار سـدات الديـ الربقي) ،مع آلقات التداول يف السقق الؿالل (البقرصة)،
حتك باتت سؿة قبقحة مـ سؿات ضعػ بـقة آقتصاد العالؿل برمتف يف العصر
الحديث ،كؿا غدا اإلدمان طؾك إصدار السـدات مصدرا اسرتاتقجقا لتؿقيؾ العجز
الؿزمـ يف الؿقازكات العامة لدى الدول الرأسؿالقة الؿقغؾة يف الدائـقة ،فضال طـ
إصدارها مـ قبؾ الؿمسسات التؼؾقدية غقر الحؽقمقة ،وطادة ما يتؿ التبشقر هبذه
السقق واإلشادة بػاطؾقتفا كلحد وسائؾ إثراء قطاع آستثؿار الؿالل وتعزيز
التصـقػ آئتؿاين ٓقتصاد الدولة وفؼ الؿؼايقس الربقية العالؿقة-
فالسـدات طبارة طـ أدوات مالقة دائـقة ذات أغراض ثالثقة؛ تؿقيؾقة
واستثؿارية ومخاصرية ،فالسـدات أوطقة مالقة لتـؿقة إمقال وتعظقؿفا ،وتتسؿ
بؽقهنا أدوات ذات دخؾ ثابت ومخاصر متدكقة مـ وجفة كظر الؿستثؿر صاحب
كػسف ُيـ َظر لف طؾك أكف مـتج تؿقيؾل لؿقاجفة العجز
السـَدُ ُ
الػائض الؿالل ،بقـؿا َّ
الاؿ ْص ِد َر ِة لف ،كؿا ُتستخدم السـدات الربقية
الؿالل مـ وجفة كظر جفة العجز ُ
كلدوات اسرتاتقجقة يف آقتصاد الؿصريف الربقي لؾتحؽؿ يف حجؿ الؿعروض
الـؼدي ،حقث ُت َعدُّ السـدات أداة رئقسة إلدارة السقاسة الـؼدية لدى البـقك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اكظر الؼرار رقؿ  )<.77( <0الصادر طـ مجؿع الػؼف اإلسالمل الدولل ،والؿـعؼد يف دورة
ممتؿره السادس بجدة يف الؿؿؾؽة العربقة السعقدية مـ = 89,7شعبان  7:70الؿقافؼ 80 – 7:
آذار .مارس 7??0م بشلن السـدات-
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الؿركزية الربقية ،كؿا ُت َعدُّ أداة رئقسة يف إدارة مخاصر السققلة لدى البـقك التؼؾقدية
(الربقية)-
وٓ ريب أن آطتؼاد بلن السـدات أداة فاطؾة يف التؿقيؾ وآستثؿار وإدارة
مخاصر الـؼد والسققلة إكؿا هق ضرب مـ تخؾػ الػؽر آقتصادي والجفالة
العؾؿقة والتؼؾقد إطؿك لؾغالب الؿتبقع ،فضال طـ الؿحا َّدة لصريح الؼرآن
الؽريؿ والسـة الـبقية الؿطفرة ،والحؼ إن هذه العؼقدة الؿالقة الػاسدة ا أطـل
استعؿال الربا كلداة مالقة ٕغراض اقتصادية متعددة ا لفل إحدى حؿاقات الؿـطؼ
آقتصادي الرأسؿالل الؿعاصر؛ وٓ سقؿا مـ الؿـظقر الؿخاصري الؿحض،
والذي ٓ يزال صـدوق الـؼد الدولل يؽرسف ويػرضف طؾك سقاسات البـقك
الؿركزية ،والتل يعؿؾ دائؿا طؾك إخضاطفا تحت سؾطاتف الرقابقة وإشرافف إدبل
!! ،وهق بذلؽ يػرض رقابتف وتػتقشف طؾك البـقك الؿركزية بؿؼتضك تقققع الدول
طؾك اتػاققاتف وسقاساتف الـؼدية الجائرة ،والتل ٓ تزال تػؼر إمؿ والشعقب
وتخرب اقتصاديات الدول بحجة اإلصالح آقتصادي ،ولؽـ مـ مـطؼ طقلؿة
آستعؿار آقتصادي (-)1
وٓ ريب أن الؿققػ الشرطل مـ حؽؿ السـدات الؿعاصرة واضح ومتػؼ
طؾقف ا بحؿد اهلل ا يف الػؼف اإلسالمل الؿعاصر ،فنن السـد لؿا كان يؿثؾ وثقؼة بديـ
ربحل فنن تقصقػف الشرطل والؼاكقين أكف« 9قرض كؼدي بزيادة مشروصة كظقر
إجؾ» ،وهذا هق طقـ الربا الؿحرم يف الشريعة اإلسالمقة( ،)2وهق طقـف الؿبدأ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1يعترب الربوفقسقر  .مفاتقر محؿد --قائد الـفضة الؿالقزية مـ أكرب الؿـاوئقـ ٕهداف وسقاسات وآلقات صـدوق الـؼد
والبـؽ الدولققـ ،وٓ يزال يحذر ويـاهض سؾقكفؿا يف إفؼار الدول والسقطرة طؾقفا بقاسطة الربا-
( )2فؿـ شقاهد ذلؽ ما يؾل9
,1جاء يف الؼرار الػؼفل الدولل رقؿ ( )6.11.62بشلن «السـدات» ،والصادر طـ مجؿع الػؼف اإلسالمل
=
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الربقي الذي تحظره صراحة كصقص الؼقاكقـ الؿدكقة يف الدول اإلسالمقة (-)1
وأما السـدات باطتبارها أدوات تؽتسب خاصقة (الؼابؾقة لؾتداول) يف سقق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=

يف دورة ممتؿره السادس بجدة يف الؿؿؾؽة العربقة السعقدية مـ  23,17شعبان 1412ها الؿقافؼ 22,14
آذار مارس 1992م ،ما يؾل( 9أ  .إن السـدات التل تؿثؾ التزاما بدفع مبؾغفا مع فائدة مـسقبة إلقف ،أو كػع
مشروطُ ،م َح َّر َم ٌة شرطا ؛ مـ حقث اإلصدار أو الشراء أو التداولٕ ،هنا قروض ربقية -ب  .تحرم أيضا
السـدات ذات الؽقبقن الصػري -ج  .كؿا تحرم أيضا السـدات ذات الجقائز ) -اها-
 ,2جاء يف فتقى الؾجـة الدائؿة لإلفتاء بالؿؿؾؽة العربقة السعقدية برقؿ ( )353 .14()19278طؾك سمال جاء فقف9
كتؼدم لسؿاحتؽؿ بالػتقى الشرطقة حقل استثؿار تؾؽ السققلة بسـدات التـؿقة الحؽقمقة؛ وهل طبارة طـ سـدات
تشرتى بسعر محدد لػرتة زمـقة محددة مؼابؾ ربح معؾقم محدد سؾػًا حقـ الشراء -الجقاب ٓ( 9يجقز بقع وٓ شراء
السـدات الؿذكقرة؛ ٕهنا معامؾة ربقية والربا محرم بالـص وإجؿاع الؿسؾؿقـ)-
,3أصدرت لجـة اإلفتاء بقزارة إوقاف الؽقيتقة العديد مـ الػتاوى الؿحرمة قطعا لؾسـدات الربقية وما
يف حؽؿفا كلذوكات الخزاكة الحؽقمقة ،فؿـ ذلؽ الػتقى رقؿ (16.4 < )2281ع ; 91.بعـقان« 9التعامؾ
بسـدات البـؽ الؿركزي» ،وقد ورد فقفا الحؽؿ الشرطل التالل( 9إن أذوكات الخزاكة وسـدات الخزاكة
حسب الطريؼة التل صرحت هبا لالكتتاب قائؿة طؾك أن أذوكات الخزاكة فقفا خصؿ طـ سعرها اإلسؿل
الؿؽتتب بف ،وأن سـدات الخزاكة تحؿؾ أسعار فائدة سـقية تدفع كؾ ستة أشفر ،وأن الؼقؿة اإلسؿقة
مضؿقكة مـ البـؽ لؽؾ مـ إذوكات والسـدات ،وهذا يجعؾفا مـ الؼروض بزيادة مشروصة ،وذلؽ مـ
الربا الؿحرم الذي ٓ يجقز التعامؾ بف أخذا وٓ إططاء) ،ويف فتقى أخرى لفا برقؿ (< )3324
25.1ع ; 95.جاء فقفا ---( 9أما شراء سـدات الديـ طؾك الدولة ففق محرم ٕكف يف حؼقؼتف إقراض لؾدولة
بػائدة ربقية ،وهق حرام ،واهلل أطؾؿ)-
 ,4فتقى فضقؾة شقخ إزهر جاد الحؼ طؾك جاد الحؼ بتاريخ  79.3.14وفقفا 9أن أذون الخزاكة
وسـدات التـؿقة التل تصدرها الدولة بؿعدل ثابت مـ باب الؼرض بػائدة ،وقد حرمت الشريعة الؼروض
ذات الػائدة الؿحددة أيا كان الؿؼرض أو الؿؼرتض وأهنا مـ باب الربا الؿحرم شرطا بالؽتاب والسـة
واإلجؿاع) http://dar-alifta.org( -
( )1جاء يف الؿرسقم بالؼاكقن رقؿ  67لسـة  1982بنصدار الؼاكقن الؿدين الؽقيتل (م ,1()547يؽقن اإلقراض بغقر
فائدة ،ويؼع باصال كؾ شرط يؼضل بخالف ذلؽ ،دون مساس بعؼد الؼرض ذاتف,2 -ويعترب يف حؽؿ الػائدة كؾ
مـػعة يشرتصفا الؿؼرتض) ،وجاء يف الؼاكقن الؿدين إردين رقؿ  43لسـة ( 1976م ( 9)642إذا اشرتط يف طؼد
الؼرض مـػعة زائدة طؾك مؼتضك العؼد سقى تقثقؼ حؼ الؿؼرض لغا الشرط وصح العؼد)-
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الحؼقق الؿـػصؾة فنكـا كعرففا بلهناِ 9
(و ْحدَ ٌة َمالِ َّق ٌة ُح ُؼققِ َّق ٌة ُمـْ َػ ِص َؾ ٌة َط ْـ َأ ْص ِؾ الدَّ ْي ِـ قابِ َؾ ٌة
ِ
لؾت ُ ِ
الاؿـَ َّظؿ) ،وتـؼسؿ سـدات الديـ الربقية إلك 9سقادية طامة (أذوكات
َّداول يف ُسققفا ُ
الخزاكة)؛ وتصدرها الحؽقمات إما هبدف تؿقيؾ طجزها أو هبدف إدارة السقاسة
الـؼدية الربقية لديفا ،وأخرى خاصة؛ وتصدرها البـقك والؿمسسات الؿالقة بؿقافؼة
البـقك الؿركزية والجفات الرقابقة إخرى ،وذلؽ هبدف مقاجفة العجز الؿالل لديفا
أو إلجراء تقسعات يف أكشطتفا التؿقيؾقة أو آستثؿارية ،وإن هذا التعريػ لػؽرة تداول
السـدات الربقية يؾػت آكتباه إلك أن السـدات تقلد العائد مـ جفتقـ؛ أحدهؿا 9العائد
الربقي الـاتج مـ بقع الديـ كظقر إجؾ ،والثاين 9العائد الؿضاربل الـاتج طـ بقع الحؼ
الؿـػصؾ طـ ذات الديـ بالؼقؿة السقققة-
ومـ أجؾ تعؿقؼ ففؿ هذه الػؽرة ولؽل كثبت وكتػفؿ مدى طؿؼ العالقة بقـ
السـدات باطتبارها أدوات ديـ وفؽرة التداول الؿالل الحؼققل؛ فنكف يتعقـ طؾقـا
إخضاع آلقة السـدات الؿعاصرة لالختبار الشرطل والػحص الػـل الدققؼ صبؼا
ٕسس هـدسة الحظر الؿالل يف الشريعة اإلسالمقة ،ولؼد قؿـا يف دراستـا هذه
بنجراء ذلؽ آختبار الشرطل والؿبـل طؾك أساس التصقر الػـل الدققؼ ،وخؾصـا
إلك أن مصدر الحظر الشرطل لؾسـدات ا وفؼ واقعفا التطبقؼل الؿعاصر ا يرجع
إلك ثالثة أصقل شرطقة متبايـة ،وهل الربا بـقطقف؛ الؼروض والديقن ،إضافة إلك
ِ
أكؾ إمقال بالباصؾ ،وبقان تؾؽ إُ
الح ْظ ِر َّي ِة الثالثة طؾك الـحق التالل9
صقل َ
إصؾ إول :ربا الؼرض ،وحؼقؼتف «اشرتاط الربح طؾك أساس الؼرض
كظقر الزمـ» ،وهق وصػ قائؿ متحؼؼ يف السـدات كؾفا طـد إصدارها ،حقث تؾتزم
جفة إصدار السـد بؼقؿة الؼرض اإلسؿقة مضافا إلقف زيادة معؾقمة يف أجؾ أو آجال
آستحؼاق ،ويالحظ هـا أن العائد يتقلد مـ بقع آكتػاع بالـؼد مؼابؾ الزمـ ،وهق
مـ ربا الجاهؾقة الذي حرمف الؼرآن الؽريؿ صراحة ،وأجؿع العؾؿاء طؾقف-
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إصؾ الثاين :ربا الديـ ،وحؼقؼتف «اشرتاط الربح طؾك أساس آلتزام يف
الذمة كظقر الزمـ» ،وهق وصػ قائؿ متحؼؼ أيضا يف السـدات كؾفا طـد تداولفا
طؾك سبقؾ الرتبح والؿتاجرة هبا ،ويلخذ الرتبح مـ السـدات بطريؼ ربا الديـ
صقرتقـ؛ ربا الزيادة أو ربا الخصؿ ،ويالحظ هـا أن العائد يتقلد مـ بقع آكتػاع
بالديـ الؿجرد أو سائر آلتزامات يف الذمة مؼابؾ الزمـ ،وهق الـقع الثاين مـ
أكقاع ربا الجاهؾقة الذي حرمف الؼرآن الؽريؿ ،وطؾقف أجؿع العؾؿاء-
إصؾ الثالث :أكؾ الؿال بالباصؾ ،وحؼقؼتف « أخذ مال بال مؼابؾ
يستحؼف شرطا أو طرفا»  ،حقث يتؿ تداول وثائؼ السـدات الربقية طؾك أساس
ققؿتفا السقققة والؿـػصؾة طـ أصؾ ققؿة الديـ وفقائده الؿشروصة ،فففـا
يحؼؼ الؿستثؿر الربح كتقجة الؿضاربة السعرية؛ بلن يشرتي الحؼ الؿجرد
الس ـَدَ ٓ يبتغل
الؿـػصؾ طـ أصؾف الؿتؿثؾ يف الديـ الؿمجؾ ،ففق يشرتي َّ
طائده الذايت السـقي أو الدوري ،وإكؿا مؼصقده مـ شراء السـد تحؼقؼ الربح
مـ فروقات إسعار الؿضاربقة ،والتل يقلدها الؿضارب مـ إطادة بقع السـد
بعد شرائف يف إجؾ الؼصقر ،أ شبف صقرة التداول يف إسفؿ بطريؼة الؿضاربة
السعرية-
ويالحظ هـا :أن تداول السـدات ا طؾك ما أوضحـاه ا قد تحؼؼ فقف
خاصقتان هؿا 9الؼابؾقة لؾتداول مع آكػؽاك بقـ الحؼ الؿجرد يف الديـ وبقـ
الديـ ذاتف ،واجتؿاع هاتقـ الخاصقتقـ دال طؾك تؾبس السـدات بـؿط التداول
ال ؿالل الحؼققل ،وبالتالل يتحؼؼ يف السـدات ققامفا طؾك فؽرة الباصؾ مؿثؾة
بالؿتاجرة بالحؼ الؿـػصؾ طـ أساس دائـل ،وطؾك هذا فنن مـ أسباب الحظر
الشرطل يف السـدات الؿعاصرة كقهنا ا إلك جاكب اشتؿالفا طؾك آلقة الربا ا قابؾة لؾتداول
يف سققفا الـشط طؾك أساس الؼقؿة السقققة ،وهذا الؿعـك يـدر التػطـ إلقف يف الػؼفقـ
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اإلسالمل والؼاكقين م ًعا( ،)1وهق ُم ْش ِع ٌر بػداحة الؿخالػة الشرطقة يف أداة السـدات
الربقية الؿعاصرة ،وأهنا أداة مالقة تركبت فقفا الؿخالػة الشرطقة مـ ثالثة أصقل
تحريؿقة ،وهل 9الربا بـقطقف؛ الؼروض والديقن ،إلك جاكب أكؾ الؿال بالباصؾ-
وهبذا كدرك أن أهؿقة السـدات تؽؿـ يف كقهنا تجؿع بقـ صبقعتقـ مختؾػتقـ
يف أداة مالقة واحدة ،حقث يتقلد العائد طـفا مـ صريؼقـ مختؾػقـ ،وهذا يعـل أن
لفذه إداة خصقصقة تػضقؾقة يلخذها الؿستثؿر الربقي بعقـ آطتبار ،إلك جاكب
كقهنا أداة استثؿار ذات دخؾ ثابت وبؿخاصر متدكقة وأحقاكا شبف صػرية ،وهل
تطرح بؿروكة زمـقة طالقة ؤجال متـقطة؛ قصقرة ومتقسطة وصقيؾة (-)2
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1لؼد تـبف الؼرار الػؼفل الدولل لػؽرة دخقل «التداول» طؾك السـدات فـص يف الؼرار طؾك (إن السـدات التل
تؿثؾ التزاما بدفع مبؾغفا مع فائدة مـسقبة إلقف ،أو كػع مشروطُ ،م َح َّر َم ٌة شرطا ؛ مـ حقث اإلصدار أو الشراء
أو التداولٕ ،هنا قروض ربقية) ،بقد أكف اكتػك بتعؾقؾ الحظر بلهنا قروض ربقية ،وإدق أن هذا يؿثؾ أحد
أصقل التحريؿ الشرطل إلك جاكب الديقن الربقية وأكؾ الؿال بالباصؾ ،كؿا أوضحـاه يف إصؾ ،واكظر
قرار مجؿع الػؼف اإلسالمل الدولل رقؿ ( )6.11.62بشلن «السـدات» ،دورة ممتؿره السادس بجدة يف
الؿؿؾؽة العربقة السعقدية مـ  23,17شعبان 1412ها الؿقافؼ  22,14آذار مارس 1992م-
( )2لؼد كجحت العقلؿة الرأسؿالقة الؿعاصرة يف أن تضقػ إلك صـاطة الديقن الربقية ومـفا السـدات ا أساسا
مفؿا يف تؼققؿفا وتسعقرها ٕغراض الؿضاربة وآستثؿار ،وهق أداة تصـقػ الديقن وبقئات آستثؿار،
بحقث تؽقن تؾؽ الؿمشرات سـدا مفؿا لتثبقت الثؼة يف سقق الديقن والحد مـ مخاصرها آستثؿارية،
ولؼد أسػرت إزمات آقتصادية طـ فساد طريض وتسققس بالغ الخطقرة وإثر لتؾؽ التصـقػات
الؿعقلؿة الؿقهقمة ،حتك لؼد اط ُتبِ َرت مـ أهؿ إسباب العشريـ التل أدت إلك وققع إزمة الؿالقة
العالؿقة 2228م ،وإكف طؾك الرغؿ مـ شققع ضاهرة الػساد يف مؿارسات تصـقػ الديقن وبقئات آستثؿار،
ٓ يزال الػؽر الـؼدي والرأسؿالل يف العالؿ وٓ سقؿا يف آقتصاديات الؿتخؾػة رهقـا لتؾؽ الخرافات
ب بإثؿان ،وٓ مـ جفة ما لفذه
الؿالقة ،فال شػافقة يف بـائفا الؿقضقطل ،مع كقهنا وسائؾ ربحقة ُتست َْج َؾ ُ
التصـقػات مـ وضائػ سقاسقة وأدوار ابتزازية يف خدمة طقلؿة الـؼد الؿعاصر ،وأرى أكف لقس مـ الرشد
الؿالل وٓ مـ الحصافة آقتصادية أن يبؼك إحسان الظـ راجحا إزاء تؾؽ الؿمشرات الربقية الؿقهقمة،
كقػ وهل فروع لؾربا تعززه وتحقصف وتحؿقف ،بؾ وتؽرس لقجقده آستعؿاري يف ضؾ العقلؿة آقتصادية
وممسساهتا الدولقة الؿعاصرة-
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وإن هذا التـقع القضقػل يف صبقعة تقلقد العائد طؾك السـدات الربقية
الؿعاصرة رصدتف الشريعة اإلسالمقة بنطجاز بالغ وإتؼان مبقـ ،حقث كجد الؼرآن
الؽريؿ يحظر الربا استؼالٓ يف مقاضع ،كؿا يحظر أكؾ الؿال بالباصؾ استؼالٓ يف
مقاضع أخرى أيضا ،ثؿ يليت اإلطجاز التشريعل لقجؿع بقـفؿا معا يف مقضع قرآين
واحد ،وذلؽ يف ققلف تعالك﴿ 9ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸
﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾﮿ ﯀ ﯁ ﯂      
      ﴾( ،)1فنن هذا الجؿع البديع بقـ الربا
والباصؾ يف آية واحدة مشعر باجتؿاطفؿا يف معامؾة مالقة واحدة يف القاقع ،وهق ما
تحؼؼ بالػعؾ يف طؿؾقات تداول السـدات الدائـقة  ,ذات إصؾ الربقي  ,يف
مقاديـ أسقاق الديـ والـؼد الحؼقققة الؿعاصرة-

||

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1الـساء-161,162 9
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ادلغٍب اٌشابغ
أدواث االئخّاْ ادلصشفـً اٌخمٍٍذي
يف اٌبٕىن اٌشبىٌت
أوٓ :ما اسؿ الؿعامؾة؟
ً
تشتفر هذه الؿعامؾة الربقية بؿصطؾحات وتطبقؼات متعددة ،وأشفرها ما
يؾل9
 ,1أدوات آئتؿان الؿصريف التؼؾقدي ،وحؼقؼتفا إقراض بػائدة بؿقاصػات
خاصة-
 ,2العؿؾقات آئتؿاكقة التؼؾقدية ،وهل قروض بؿقاصػات خاصة-
 ,3التسفقالت آئتؿاكقة الؿصرفقة التؼؾقدية ،وهل قروض بؿقاصػات
خاصة-
ثاك ًقا :ما هق تعريػ (أداة آئتؿان الؿصريف)؟
يؼصد بلداة آئتؿان الؿصريف يف البـقك الربقية أن يؼقم البـؽ الربقي
بتؼديؿ تعفده والتزامف إلك صرف ثال ًثا لصالح طؿقؾف ،وذلؽ بعد التحؼؼ مـ مالءتف
آئتؿاكقة ،ومقضقع العؼد آئتؿاين يتؿثؾ يف تعفد البـؽ والتزامف تجاه طؿقؾف بلن
يدطؿ مالءتف وذمتف الؿالقة ائتؿاكقا يف الؿستؼبؾ ،وذلؽ يف إصار شروط وضقابط
ومدة زمـقة يتؿ آتػاق طؾقفا يف العؼد بقـ البـؽ وطؿقؾف ،وبذلؽ يؿؽــا تعريػ
(أداة آئتؿان الؿصريف) بلهنا( 9التزام طؼدي مشروط يصدره البـؽ ويتعفد بؿقجبف
بلداء حؼ مالل معؾقم لؿستحؼف إذا تحؼؼ شرصف يف زمـ معقـ) ،وهذا التعفد
وآلتزام قد يؽقن كظقر مؼابؾ مالل (أجرة) ،وقد يؽقن مجا ًكا دون مؼابؾ ،وطادة
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ما تؽقن إجرة تعادل كسبة مـ إجؿالل ققؿة الحؼ الؿؾتزم بف ،كؿا أن هذه إداة
آئتؿاكقة قد يؽقن الؿستػقد مـفا مباشرة صرف ثالث مسؿك يف العؼد كؿا يف
خطاب الضؿان وآطتؿاد الؿستـدي ،وقد يؽقن الؿستػقد هق العؿقؾ كػسف كؿا
يف طؿؾقات السحب طؾك الؿؽشقف (شركات) والبطاقة آئتؿاكقة (أفراد) كؿا
سقليت إيضاحف ٓحؼا-
ثال ًثا :ما هل مراحؾ تـػقذ طؿؾقات (أدوات آئتؿان الؿصريف) يف البـقك
الربقية؟
لقست (أدوات آئتؿان الؿصريف) مجرد طؼقد جزئقة تؼقم طؾك مرحؾة
واحدة بسقطة كؿا يف طؼد البقع الػقري مثال ،بؾ هل تعرب طـ (كظام طؼدي)
يـطقي طؾك مراحؾ وآثار متعاقبة ومركبة تؿتد يف الزمـ الؿستؼبؾل ،فالفـدسة
الؿالقة لجؿقع (أدوات آئتؿان الؿصريف) يف البـقك الربقية إكؿا تعتؿد  ,وجق ًبا ,
طؾك مرحؾتقـ متصؾتقـ يف كػس العؼد هؿا( 9معاوضة تبادلقة  +معاوضة إقراضقة)،
فإصؾ يف جؿقع أدوات آئتؿان أهنا ٓ تصدر إٓ طؾك أساس وجقد هاتقـ
طؾؿا بلن الؿرحؾة إولك قد تؽقن أحقا ًكا
الؿرحؾتقـ الؿرتبطتقـ يف أصؾ الؿعامؾةً ،
ً
مجآ لؾرتبح مـ قبؾ البـؽ ،كؿا أن الؿرحؾة
مجا ًكا وبدون مؼابؾة ،فال تؽقن
الثاكقة رغؿ التعاقد طؾقفا يف صؾب العؼد إٓ أكف مـ الؿؿؽـ َّأٓ يتؿ تـػقذ هذه
الؿرحؾة الثاكقة لعدم حاجة العؿقؾ إلك تػعقؾفا ،وبذلؽ يتؿ تػعقؾ إداة آئتؿاكقة
يف مرحؾتفا إولك فؼط ،مع طدم تػعقؾ الؿرحؾة الثاكقة بسبب طدم الحاجة إلقفا،
إٓ أن ذلؽ ٓ يؾغل أن التعاقد إكؿا وقع يف إصؾ طؾك الؿرحؾتقـ مجتؿعقـ معا-
وبقان مضؿقن الؿرحؾتقـ طؾك الـحق التالل:
الؿرحؾة إولك :معاوضة مالقة (تبادلقة) ،وتتضؿـ إصدار البـؽ ٕداة
آئتؿان مؼابؾ طؿقلة أو رسؿ إصدار ،وأصؾ هذه العالقة أهنا تعرب طـ معاوضة
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تبادلقة تؼقم طؾك تؼابؾ (ثؿـ × مثؿـ) ،وتؽقن هـدستفا الؿالقة (ثؿـ معجؾ ×
تعفد والتزام بلداء حؼ طـد تحؼؼ شرصف يف الؿستؼبؾ) ،فالثؿـ معؾقم ومتعقـ بقـؿا
الؿثؿـ احتؿالل ومرتدد بقـ القجقد والعدم ،أما الثؿـ ففق الـؼد الؿعؾقم الذي
يستقفقف البـؽ كؼدً ا طـد إصدار أداة آئتؿان ،وأما الؿثؿـ ففق ذلؽ آلتزام
والتعفد الؿـظؿ بشروط وقققد معؾقمة ومحددة ،ومؼتضك الؿعامؾة أن يبقع البـؽ
لعؿقؾف آكتػاع مـ هذا التعفد وآلتزام كلثر ٕداة آئتؿان خالل مدة معؾقمة مـ
الزمـ ،ويف أثـاء هذه الؿدة يستؿر البـؽ يف التزامف وتعفده بلداء الحؼ الؿالل
لؿستحؼف صقؾة أجؾ الؿعامؾة آئتؿاكقة إذا تحؼؼ شرط آستحؼاق الؿتػؼ طؾقف-
الؿرحؾة الثاكقة :معاوضة إقراضقة (مدايـة) ،وهل مـطؼة التعفد وآلتزام
بحؼ مستؼبؾل يتحؿؾ البـؽ خطره ،ويعتؿد أصؾ هذه العالقة طؾك (طؼد قرض)
مػتقح التـػقذ وقابؾ لؾسحب يف أي وقت يف حدود الزمـ آئتؿاين الؿتػؼ طؾقف
بقـ الطرفقـ ،وطـد تـػقذ هذه الؿرحؾة الثاكقة تـشل طؿؾقة مدايـة طؾك أساس قرض
كؼدي ،وتؽقن هـدستفا الؿالقة (ثؿـ معجؾ × ثؿـ ممجؾ أطؾك) ،ويف هذه
الؿرحؾة يؼقم البـؽ فعؾقا بتؼديؿ قرض كؼدي طؾك ذمة العؿقؾ آئتؿاين وفؼ
الشروط الؿتػؼ طؾقفا ،سقاء يؼبضف العؿقؾ كػسف أو يؼبضف الطرف الثالث ،ويـتج
طـ هذه العؿؾقة ققام وصػقـ قاكقكققـ متؼابؾقـ هؿا( 9دائـ × مديـ)-
وبذلؽ يتبقـ أن جؿقع إدوات آئتؿاكقة لدى البـقك هل طبارة طـ طؿؾقة
مركبة مـ مرحؾتقـ (معاوضة تبادلقة  +معاوضة إقراضقة) ،فنذا أصدر البـؽ أداة
آئتؿان فنكف يتؼاضك طؿقلة إصدار فؼط كظقر تؼديؿف خدمة التعفد وآلتزام
لعؿقؾف تجاه الغقر ،وقد يؼدم الخدمة مجا ًكا ٕغراض تسقيؼقة ،ثؿ تبؼك العالقة
كافذة يف الؿستؼبؾ ومعؾؼة طؾك تحؼؼ السبب الذي بؿقجبف يـػذ البـؽ تعفده بشلن
تؼديؿ اإلقراض الـؼدي طؾك الؿؽشقف لؿصؾحة العؿقؾ ،سقاء أكان السداد
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لصالح العؿقؾ مباشرة يف مثؾ طؿؾقتل (السحب طؾك الؿؽشقف ،البطاقة
آئتؿاكقة) ،أو كان السداد الـؼدي يؼدم لصالح صرف ثالث  ,تؿ آتػاق طؾقف
سؾ ًػا – يف مثؾ طؿؾقتل (خطاب الضؿان ،آطتؿاد الؿستـدي)-
راب ًعا :ما الفدف آقتصادي مـ (أدوات آئتؿان الؿصريف)؟
هـالؽ هدفان اقتصاديان رئقسان مـ وراء تطبقؼات (أدوات آئتؿان
الؿصريف) يف البـقك الربقية ،والفدفان هؿا9
الفدف إول :إمان والضؿان:
تقفقر إمان لؾعؿقؾ بشلن تؿقيؾ حاجاتف الؿستؼبؾقة أو تؼديؿ الضؿان لف
مـ أجؾ مساكدة العؿقؾ يف تعامالتف مع الغقر ،وهذا سبب تسؿقة هذه إدوات
باسؿ (أدوات آئتؿان الؿصريف) ،فآئتؿان أصؾف الؾغقي هق (إمان)-
الفدف الثاين :التربح وآستثؿار:
فالبـؽ الربقي طـد صرحف لخدمات آئتؿان الؿصريف يفدف إلك
آستثؿار يف ثؼة البـؽ والرتبح مـ مالءتف وضؿاكف الؿؼدم لعؿالئف ،فالبـؽ إذا
يفدف إلك تقلقد الربح مـ مصدريـ يتعؾؼان بؽؾ مرحؾة مـ مرحؾتل تـػقذ
العؿؾقة آئتؿاكقة ( الؿعاوضة التبادلقة  +الؿعاوضة اإلقراضقة) ،فعـدما يؼقم
البـؽ بنصدار أداة آئتؿان يف الؿرحؾة إولك فنكف يتؼاضك أجرة وثؿـًا معؾق ًم ا
مؼابؾ إصداره أداة آئتؿان لعؿالئف ،وهذا يؿثؾ مصدر ربحقة أول بالـسبة
لؾبـؽ ،ويتحؼؼ بؿجرد بقع الخدمة وإبرام العؼد مع العؿقؾ ،ثؿ إذا دخؾت
العؿؾقة ا ٓئتؿاكقة مرحؾتفا الثاكقة حقث يتؿ تػعقؾ (طؼد الؼرض) فنن البـؽ
الربقي وبؿقجب آتػاققة إولك كػسفا يشرتط طؾك العؿقؾ (شركة  .فردا)
ُ
البـؽ لؾعؿقؾ
زيادة مشروصة مؼابؾ طؿؾقة اإلقراض الـؼدي ،سقاء َأ ْقبَ َضفا
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ِ
كػس ِف أو لؾغقر (الطرف الثالث) ،وهبذا يتبقـ أن ربحقة البـؽ تؽقن مـ
مصدريـ ،أولفؿا 9بقع خدمة الثؼة لؾعؿقؾ بؿقجب (طؼد معاوضة) يف الؿرحؾة
إولك ،والثاين 9بقع الـؼد مؼابؾ زيادة مشروصة بؿقجب (طؼد الؼرض) ،وذلؽ
طـد تػعقؾ هذا الخقار يف الؿرحؾة الثاكقة-
وإليضاح ذلؽ كؼقل :إن الفدف مـ وراء ققام البـؽ بنصدار أدوات
آئتؿان لعؿالئف يتؿثؾ يف حاجة البـؽ إلك تقضقػ أمقالف واستثؿار ثؼتف
ومالءتف ،ففذا مـ جفة البـؽ ،وأما مـ جفة العؿقؾ فنن هدفف آقتصادي يتثؿؾ
يف حاجتف إلك استثؿار ثؼة البـؽ ومالءتف معف أمام الغقر ،فؼد يحتاج العؿقؾ يف
بعض إحقال إلك تغطقة مخاصر مستؼبؾقة محتؿؾة تتعؾؼ باكؽشاف السققلة
الـؼدية لديف ،سقاء أكان ذلؽ لحاجة العؿقؾ شخصق ا إلك السققلة أو مـ أجؾ
القفاء بالتزامات العؿقؾ كػسف كحق الغقر ،فقؾجل العؿقؾ إلك البـؽ مـ أجؾ
دطؿف ومساكدتف يف إدارة هذا الخطر الؿستؼبؾل طـ صر يؼ إبرام إحدى إدوات
آئتؿاكقة الؿطؾقبة-
فنذا كاكت حاجة العؿقؾ تتعؾؼ بضؿاكف ائتؿاكقا أمام الغقر الؿحؾل (داخؾ
الدولة) فنن البـؽ يصدر لف (خطاب الضؿان) ،وأما إذا كاكت حاجة العؿقؾ تتعؾؼ
بضؿاكف أمام الغقر إجـبل (خارج البؾد) وٕغراض تتعؾؼ بالصادرات والقاردات
فنن البـؽ يصدر لف (اطتؿاد مستـدي) ،وأما إذا كاكت حاجة العؿقؾ تتعؾؼ بالسققلة
الـؼدية طـد الؾزوم والطقارئ فنن البـؽ يصدر لف (بطاقة ائتؿاكقة لؾسحب طؾك
شخصا اطتباريا
الؿؽشقف) إن كان العؿقؾ شخصقا صبقعقا ،لؽـ إذا كان العؿقؾ
ً
فنن البـؽ يصدر لف (اتػاققة السحب طؾك الؿؽشقف) أو ما يعرف يف بعض الدول
باسؿ (جاري مديـ)-
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خامسا :ما أشفر أمثؾة وتطبقؼات (أدوات آئتؿان الؿصريف) يف البـقك
ً
الربقية؟
هـالؽ العديد مـ إمثؾة والتطبقؼات التل يـطبؼ طؾقفا لؼب (أدوات
آئتؿان الؿصريف) يف إصار طؿؾقات البـقك الربقية ،وأشفرها ما يؾل9
 ,1خطابات الضؿان (الؽػآت الؿصرفقة)-
 ,2آطتؿادات الؿستـدية-
 ,3السحب طؾك الؿؽشقف (جاري مديـ)-
 ,4البطاقات آئتؿاكقة-
سادسا :ما هق تلصقؾ الضقابط الشرطقة لتـػقذ هذه الؿعامؾة؟
ً
بـاء طؾك أن إصؾ الشرطل العام يف الؿعامالت الؿالقة هق (أصؾ الحؾ
واإلباحة) شر ًطا ،فنكف يجقز لؾبـؽ اإلسالمل تـػقذ (أدوات آئتؿان الؿصريف)
بشرط خؾقها وسالمتفا مـ الؿحاذير الشرطقة يف اإلسالم ،بؿعـك أن أهداف
(إمان) و (آستثؿار) مباحة شر ًطا مـ حقث إصؾ ،لؽـ الحالل والحرام إكؿا
يتعؾؼ بآلقات تـػقذها ومدى اشتؿالفا طؾك مخالػات شرطقة مـ طدمف ،ويؿؽــا
تؾخقص التلصقؾ الشرطل الضابط لجؿقع (أدوات آئتؿان الؿصريف) مـ خالل
الشروط التالقة9
ومصدرا لتقلقد الربح ،وهذا
محال
الشرط إولَّ :أٓ تؽقن أداة آئتؿان ًّ
ً
الشرط يتعؾؼ بؿرحؾة إصدار إداة آئتؿاكقة (مرحؾة الؿعاوضة التبادلقة) ،ذلؽ
أن الؿرحؾة إولك يف جقهرها تتؾخص يف كقهنا (تؼديؿ ضؿان أو كػالة بصقغة
طؼد تعفد والتزام) ،وإن هذا الؿحؾ ٓ يصؾح يف الشرع الؿعاوضة طؾقفٕ ،كف
ً
ببساصة لقس ً
متؿقٓ معتربًا يف اإلسالم ،فؾقس مجرد الضؿان أو الؽػالة أو
مآ
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ً
التعفد أو آلتزام ً
متؿقٓ معتربًا يف الشرع الحـقػ ،وٕهنا مـ طؼقد التربطات
مآ
يف الػؼف اإلسالمل التل ٓ يجقز آطتقاض طـفا ،وٕن إمقال  ,يف اإلسالم –
ثالثة 9طقـ ومـػعة وحؼ متصؾ بلحدهؿا-
فالبـؽ طـدما يصدر أداة آئتؿان ٓ يجقز لف أن يحؼؼ الربح مـ هذه
العؿؾقة الؼائؿة طؾك مجرد التعفد وآلتزام بالحؼ الؿستؼبؾل يف الذمة ،فنذا كان
مؼصقده الرتبح مـ تـػقذ مجرد طؿؾقة إصدار أداة آئتؿان فنن ذلؽ غقر جائز
شر ًطا ،والسبب أن تربح البـؽ هـا لؿ يصاحبف إحداث حركة حؼقؼقة كافعة
لالقتصاد مؿثؾة بحركة سؾعة أو خدمة ،فتتحقل العؿؾقة إلك أساس دائـل والتزامل
يف الذمة ،والرتبح يف اإلسالم ٓ يؽقن إٓ طؾك وجقد أساس طقـل حؼقؼل كافع
(سؾعة  .خدمة)-
تعقيضا يستعقد بؿقجبف
لؽـ يجقز لؾبـؽ (الربقي  .اإلسالمل) أن يستقيف
ً
(التؽالقػ الػعؾقة) التل أكػؼفا مؼابؾ تؼديؿ هذه الخدمة لعؿقؾف ،أي مؼابؾ ما
خسره البـؽ فعؾقا مـ كػؼات وتؽالقػ ومصروفات لؿ يتحؿؾفا ولؿ يخسرها إٓ
مـ أجؾ تؼديؿ هذه الخدمة ،وهق ما يعرف يف الػؼف اإلسالمل الؿعاصر بؿصطؾح
(التؽالقػ الػعؾقة) ،فػل هذه الحالة يجقز لؾبـؽ اسرتداد ما خسره كتؽالقػ فعؾقة
كتقجة تؼديؿف هذه الخدمة لعؿالئف ،ويالحظ هـا :أن جقاز ذلؽ مـ باب (تعقيض
الخسارة) ولقس مـ باب (تحؼقؼ الربح)( ،)1وهذا الؿبدأ يـسحب طؾك جؿقع
العؿؾقات آئتؿاكقة يف البـقك قاصبة ،سقاء التؼؾقدية (الربقية) أو اإلسالمقة-
محال لتقلقد
الشرط الثاينَّ :أٓ يؽقن الؼرض الـؼدي يف إداة آئتؿاكقة
ً
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعقيضا) مـ الؿبحث الثالث
( )1اكظر يف تػصقؾ ذلؽ الؼاطدة الػؼفقة (الزيادة طؾك الديـ ر ًبا ،تر ُّب ًحا ٓ
ً
مـ هذا الؽتاب-
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الربح ،وهذا الشرط يتعؾؼ بالؿرحؾة الثاكقة (اإلقراضقة) ،فالبـؽ طـدما يؼدم
التزامف باإلقراض بسبب تحؼؼ شرصف ،فنكف ٓ يجقز لف أن يحؼؼ الربح مـ هذه
العؿؾقة الؼائؿة طؾك مجرد الؼرض الـؼديٕ ،ن الرتبح مـ الؼروض والؿدايـات
مـ تطبقؼات الربا الؿحرم يف الشريعة اإلسالمقة باإلجؿاع-
والسبب الؿؼاصدي :أن تربح البـؽ مـ ذات العؼد هـا لؿ يصاحبف إحداث
حركة حؼقؼقة كافعة لالقتصاد مؿثؾة بحركة سؾعة أو خدمة ،فتتحقل العؿؾقة إلك
أساس دائـل والتزامل يف الذمة ،والرتبح يف اإلسالم ٓ يؽقن إٓ طؾك وجقد أساس
طقـل حؼقؼل كافع (سؾعة  .خدمة) ،لؽـ يجقز لؾبـؽ (الربقي  .اإلسالمل) أن
يـػذ الؿرحؾة الثاكقة مـ إداة آئتؿاكقة طؾك أساس (طؼد الؼرض الحسـ) أي
دون اشرتاط أية فقائد ربقية مؼابؾ الزمـ الؿجرد ،فقؾتزم البـؽ بنقراض العؿقؾ ثؿ
يسرتد الؼرض بـػس مؼداره ودون اشرتاط أية زيادات اسرتباحقة طؾك الؼرض،
كؿا أن لف اسرتداد (التؽالقػ الػعؾقة) التل تؽبدها البـؽ فعؾقا مؼابؾ تؼديؿ هذه
الخدمة اإلقراضقة لعؿقؾف ،أي مـ باب التعقيض ٓ مـ باب الرتبح ،وشتان بقـ
إسؾقبقـ مـ حقث ألقة وإثر فؼفا وقاكقكا-
وبذلؽ يؿؽــا تؾخقص إحؽام الشرطقة لألدوات آئتؿاكقة بؿرحؾتقفا
طؾك الـحق التالل9
أ  .إحؽام الشرطقة لؾؿرحؾة إولك (إصدار التعفد وآلتزام):
 ,7يجقز شر ًطا أن يصدر البـؽ تعفدً ا والتزا ًما مـ جفتف لصالح أحد
طؿالئف ،بحقث يتضؿـ إقرار البـؽ طؾك كػسف بقجقب تؼديؿ الدطؿ الؿالل يف
الؿستؼبؾ ،سقاء لؾعؿقؾ كػسف أو لغقره استـا ًدا إلك ذمة العؿقؾ ،وذلؽ يف إصار
شروط وضقابط معقـة متػؼ طؾقفا بقـفؿإ ،ن إصؾ يف ذلؽ الحؾ واإلباحة-
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 ٓ ,8يجقز لؾبـؽ أن يسرتبح طـد ققامف بنصدار إداة آئتؿاكقة ،فؽؾ
تعفد يؼرتن بف شرط الربح مـ ذاتف فنكف يؽقن محر ًما يف الشريعة اإلسالمقةٕ ،ن
ً
التعفد والضؿان بذاتف لقس ً
متؿقٓ معتربًا شر ًطا ،كؿا أكف لقس محال لؾرتبح
مآ
والبقع والؿتاجرة ،وٕهنا مـ طؼقد التربطات يف الػؼف اإلسالمل التل ٓ يجقز
آطتقاض طـفا-
 ,9لؽـ يجقز لؾبـؽ أن يحصؾ طؾك زيادة يؽقن مصدرها التعقيض
الػعؾل مؼابؾ تؽالقػ أو خسائر فعؾقة حؼؼفا البـؽ بسبب تؼديؿف لفذه الخدمة،
ويالحظ هـا :أن مصدر الزيادة ومربر أخذها هق (مبدأ التعقيض) ولقس (مبدأ
الرتبح)(-)1
ب  .إحؽام الشرطقة لؾؿرحؾة الثاكقة (تـػقذ اإلقراض):
 ,7تـػقذ طؼد الؼرض بغقر شرط الزيادة يعترب مـ إطؿال الجائزة
شرطاً ،
طؿال بؼاطدة إصؾ اإلباحة ،ولعؿقم
والؿباحة ،بؾ الؿـدوبة والؿستحبة
ً
كصقص الشرع الداطقة لبذل الؼرض الحسـ-
 ,8إن اشرتاط الزيادة طؾك سبقؾ الرتبح مـ ذات طؿؾقة الؼرض كػسفا
محرم وغقر جائز شر ًطا ،ويطؾؼ طؾك هذا الؼرض يف هذه الحالة (قرض ربقي)،
وهذا يشؿؾ حالة قبؾ وجقد الديـ (ربا الؼرض) ،أو حالة بعد وجقد الديـ (ربا
الديـ) ،وطؾك هذا فنكف ٓ يجقز أن يتضؿـ الؼرض اشرتاط الزيادة طؾقف كظقر
الزمـٕ ،كف مـ الربا الؿحرم باإلجؿاع-
 ,9يف حال دخقل البـؽ يف كػؼات وتؽالقػ صارئة زيادة طؾك أصؾ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعقيضا) يف الؿبحث
مػصال طـد شرح قاطدة (الزيادة طؾك الديـ ر ًبا ،تر ُّب ًحا ٓ
ً
( )1واكظر ما ورد
ً
الثالث مـ هذا الؽتاب-
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الؼرض وكان مصدرها مؿاصؾة العؿقؾ ولقس إطساره أو طجزه أو إفالسف،
بحقث تحقلت ذمة العؿقؾ (الؿديـ) إلك ذمة ضالؿة ومعتدية بالؿؿطالة طـ رد
ً
طادٓ مؼابؾ
تعقيضا
الحؼقق ٕصحاهبا ،فنكف يجقز لؾبـؽ (الدائـ) أن يتسقيف
ً
التؽالقػ والـػؼات الػعؾقة التل تؽبدها بسبب مؿاصؾة الؿديـ الغـل الظالؿ،
ويالحظ هـا :أن مصدر الزيادة ومربر أخذها هق (مبدأ التعقيض) ولقس (مبدأ
الرتبح) كؿا أسؾػـا-
ساب ًعا :كقػ يدخؾ الربا طؾك طؿؾقات (أدوات آئتؿان الؿصريف) يف البـقك الربقية؟
مـ الؿحتؿؾ أن يدخؾ الربا طؾك جؿقع (أدوات آئتؿان الؿصريف) يف
البـقك الربقية مـ إحدى بقابتقـ ،وكؾ بقابة تتبع مرحؾة مـ مرحؾتل هذا الؿـتج
وهؿا( 9مرحؾة الؿعاوضة التبادلقة) أو (مرحؾة الؿعاوضة اإلقراضقة) ،وبقان ذلؽ
طؾك الـحق التالل9
 ,1دخقل الربا طؾك الؿرحؾة إولك مـ أدوات آئتؿان (مرحؾة الؿعاوضة التبادلقة):
إصؾ أن يؼقم البـؽ الربقي طـد إصدار (أداة آئتؿان) باستقػاء طؿقلة
إصدار طؾك أساس تبادلل ،بحقث يؼدم البـؽ الثؼة وإمان لصالح العؿقؾ أمام
الطرف الثالث ،بقـؿا يؼدم العؿقؾ ثؿـًا معؾق ًما  ,مؼطق ًطا أو بـسبة محددة – مؼابؾ
شرائف خدمة ضؿ ثؼة البـؽ إلك ذمتف أمام الغقر ،وهذه الؿعامؾة التبادلقة تعترب مـ
قبقؾ الؿعاوضات الؿالقة ،والسمال الػؼفل هـا :هؾ يجقز لؾبـؽ أن يتؼاضك
طؿقلة إصدار مؼابؾ خدمة الضؿان وآئتؿان الؿجرديـ ،أي مـ غقر وجقد
حؼقؼل مطؾ ًؼا ٕي سؾعة أو خدمة؟ وهؾ يجقز شر ًطا بقع خدمة ٓ تتشخص يف
طقـ (سؾعة) وٓ يف مـػعة (خدمة) حؼقؼقتقـ يف القاقع؟
إن الػؼف اإلسالمل الؿعاصر  ,مـ حقث الؿبدأ  ,يرفض (أخذ أجرة
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مؼابؾ الضؿان أو الؽػالة) ،وذلؽ لـػس السبب الذي أشركا لف وهق غقاب
الؿحؾ الؿالل الحؼقؼل الذي يؼع طؾقف طؼد الؿعاوضة الؿالقة ،وأن الضؿان أو
الؽػالة مـ طؼقد التربطات يف الػؼف اإلسالمل ،فال يجقز آطتقاض طـفؿا
ً
متؿقٓ يؼبؾ الؿعاوضة والرتبح يف اإلسالم ،فنن حركة الؿال
ٕهنؿا لقسا محال
يف آقتصاد مثؾ حركة الدم يف الجسد ،فال بد لصحة الؿعاوضة وجقازها يف
اإلسالم أن ترد طؾك محؾ مالل معترب يف اإلسالم ،حتك تحصؾ الحركة
الحؼقؼقة الـافعة لألمقال ،فنذا غاب إساس الؿالل الحؼقؼل فنن الؿعامؾة
ستمول إلك تربح مؿا لقس بؿال ،أي تقلقد الربح مـ فؼاطات الزمـ أو الذمة
الؿجردتقـ ،وهذا طقـ الربا الؿحرم يف شريعة اإلسالم-
 ,2دخقل الربا طؾك الؿرحؾة الثاكقة مـ أدوات آئتؿان (مرحؾة الؿعاوضة اإلقراضقة):
ولؿا كاكت أدوات آئتؿان الؿصريف تعتؿد يف الؿرحؾة الثاكقة مـ تـػقذها
طؾك إبرام (طؼد الؼرض) ،ولؿا كان البـؽ الربقي يستثؿر ذلؽ طـ صريؼ
اشرتاط زيادة كؼدية مؼابؾ زمـ استخدام الـؼقد كظقر إجؾ ومؼابؾ الزمـ ،فنن
هذه ألقة وٓ ريب يـطبؼ طؾقف بالؿطابؼة الفـدسة ال ؿالقة لعؼد الربا يف الشريعة
اإلسالمقةٕ ،ن جقهرها أصبح طبارة طـ ( زيادة مشروصة طؾك أصؾ الؼرض أو
الديـ مؼابؾ إجؾ) ،وهذا هق طقـ إصؾ إول مـ أصقل الربا ،والذي
اصطؾحـا طؾك تسؿقتف ضؿـ الؼاطدة الػؼفقة (ربا إثؿان) ،والـتقجة أن جؿقع
العؿؾقات آئتؿاكقة الؿصر فقة الربقية تعترب مـ تطبقؼات الربا الؿحرم يف
اإلسالم ،ففل معامؾة محرمة وٓ تجقز شر ًطا بسبب اشتؿالفا طؾك كبقرة الربا يف
الؿرحؾة الثاكقة مـفا-
فنن ققؾ :أرأيت لق اكتػك العؿقؾ بتـػقذ الؿرحؾة إولك (الؿعاوضة التبادلقة)
بشرط التؽالقػ الػعؾقة ،ثؿ إكف اتخذ تدابقر طؿؾقة مـ أجؾ طدم لجقئف إلك تػعقؾ
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الؿرحؾة الثاكقة (اإلقراضقة) مع التزاماهتا الربقية ،ففؾ تؽقن إداة آئتؿاكقة مباحة
شر ًطا طـد استب ًعاد الؿرحؾة الثاكقة طـد التعامؾ مع البـقك الربقية؟
والجقاب يف طـصريـ:
إول :إن الفـدسة الؿالقة لجؿقع العؿؾقات آئتؿاكقة ٓ تؼقم إٓ طؾك
إقرارا مبدئقا بالعؼد الربقي والتقققع طؾقف
تركقب الؿرحؾتقـ معا ،وهذا يتضؿـ
ً
فعؾقا ،بؿعـك أن الفـدسة الؿالقة والرتكقب الػـل الؿـصقص طؾقف يف العؼد
آئتؿاين ٓ يتصقر ققامف يف القاقع العؿؾل إٓ مع حالة الرتكقب بقـ الؿرحؾتقـ
والـص طؾقفؿا يف العؼد والتقققع طؾقفؿا مجتؿعتقـ ،وبالتالل إذا كاكت كقة العؿقؾ
تتجف كحق تعطقؾ الؿرحؾة الثاكقة (اإلقراضقة بػائدة) ،إٓ أن اإلشؽال الشرطل هـا
يتعؾؼ بؿبدأ التقققع طؾك اإلقرار والؼبقل بآلتزام الؿحتؿؾ لؿؼتضك طؼد قرض
ربقي محرم ،ففذا الػعؾ ٓ يؼبؾ التصحقح لذاتف صب ًؼا لؾؿـصقص يف العؼد
الربقي ،ولذلؽ فالراجح طدم جقاز هذا العؼد مطؾ ًؼا ٕكف إقرار ودخقل يف طؼد
ربقي دون ضرورة ،وأما دطقى التحقط وآحرتاز ففذا أمر محتؿؾ ومشؽقك فقف
وقد ورد طؾك يؼقـ التقققع واإلقرار بالربا ،والؼاطدة الػؼفقة تؼضل أن القؼقـ ٓ
يزول بالشؽ ،فقؼقـ اإلقرار بآلقة الربا متحؼؼ وأما تدابقر السالمة والتخؾص مـف
فؿشؽقك فقف ،فثبت حؽؿ القؼقـ بالتحريؿ شر ًطا طؾك احتؿال حؽؿ اإلباحة-
الثاين :لق افرتضـا أن هذه العؿؾقة الؿصرفقة قد تؿ استب ًعاد الؿرحؾة الثاكقة
(اإلقراضقة) مـفا بالؽؾقة ،بحقث أصبحت العؿؾقة مؽقكة مـ مرحؾة واحدة فؼط ٓ
غقر ،ففـا كؽقن أمام معامؾة مصرفقة أخرى تختؾػ تؿا ًما يف هـدستفا الؿالقة طـ
طؿؾقات (أدوات آئتؿان الؿصريف) التل كحـ بصدد دراستفا ،والدلقؾ طؾك ذلؽ
أن العؿقؾة ستصبح بعد حذف الؿرحؾة الثاكقة مـفا ٓ وجقد فقفا لعؿؾقة اإلقراض
الـؼدي الؿشروط بزيادة مؼابؾ إجؾ ،وبذلؽ تمول الؿعامؾة إلك معاوضة تبادلقة
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محضة دون أن يتبعفا إقراض بػائدة ،فتصبح العؿؾقة تبادلقة مجردة وتتؽقن مـ
مرحؾة واحدة فؼط ،ولقست ائتؿاكقة تتؽقن مـ مرحؾتقـ-
وإليضاح ذلؽ وفؼ الؾغة الؿصرفقة:
فنن (أداة آئتؿان الؿصريف) إذا كاكت مغطاة بالؽامؾ ،بؿعـك أن البـؽ يؾزم
حاضرا (كاش) لؾبـؽ قبؾ الدخقل يف
العؿقؾ  ,بحسب وزكف آئتؿاين  ,أن يؼدم كؼدً ا
ً
تـػقذ العؿؾقة آئتؿاكقة ،ثؿ يؼقم البـؽ بػرض سؾطة (الحجز الؿصريف) طؾك هذا الؿبؾغ
بؼقة العؼد ،فنن العؿؾقة برمتفا تخرج مـ كقهنا أداة ائتؿاكقة لتصبح طؿؾقة تبادلقة فؼط ٓ
غقر ،والسبب أن العالقة بقـفؿا هـا لـ تؿر يف الؿرحؾة اإلقراضقة (الثاكقة) مطؾ ًؼإ ،ن
البـؽ سقسدد التزامات العؿقؾ مـ أمقال العؿقؾ كػسف ،والتل قام البـؽ سؾ ًػا بؼبضفا
والحجز طؾقفا طـده طؾك ذمة العؿؾقة الؿصرفقة كػسفا ،ولـ يؾتزم البـؽ هـا بلن يؼدم
قرضا كؼديا طؾك الؿؽشقف لؾعؿقؾ-
ً
لؽـ إذا كاكت إداة آئتؿاكقة غقر مغطاة (كؾقا  .جزئقا) فنكف تجري طؾقفا
الؿرحؾتان ،حقث يؼدم البـؽ تعفده والتزامف الؿجرد ،فنذا تحؼؼ الشرط آئتؿاين
فنن البـؽ يؼقم بنقراض ذمة العؿقؾ طؾك رصقده الؿؽشقف ،وهؽذا تصبح حؼقؼة
العؿؾقة آئتؿاكقة (غقر الؿغطاة) يف الؿرحؾة الثاكقة مـفا طبارة طـ (طؼد قرض
كؼدي) أي (كؼد × كؼد)-
ثامـًا :كقػ كطبؼ التلصقؾ الشرطل السابؼ طؾك أشفر أدوات آئتؿان
الؿصريف الربقي؟
لؼد أشركا إلك أن أبرز إمثؾة والتطبقؼات العؿؾقة لألدوات آئتؿاكقة تتؿثؾ
يف صقرة مـتج (خطابات الضؿان) أو الؽػآت البـؽقة أو الؼبقٓت الؿصرفقة،
ومـتج (آطتؿادات الؿستـدية) ،ومـتج (السحب طؾك الؿؽشقف) الؿسؿك
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(جاري مديـ) ،ومـتج (البطاقات آئتؿاكقة) الؿسؿاة (بطاقات السحب طؾك
الؿؽشقف لألفراد) ،وإيضاح العالقة بقـ كؾ مـتج مـفا مع ما تؼدم بشلن الفـدسة
الؿالقة لؾعؿؾقات آئتؿاكقة طؾك الـحق التالل9
التطبقؼ الربقي إول :خطاب الضؿان(:)1
قد يحتاج العؿقؾ مـ البـؽ أن يقثؼ مالءتف ويضؿـ ذمتف الؿالقة أمام صرف
ثالث ،وهذا الطرف الثالث يؽقن طادة داخؾ الدولة ،مثؾ 9وزارة الؿالقة أو هقئة
الؿـاقصات الؿركزية أو غقرها مـ الجفات الحؽقمقة ،أو إحدى الجفات
الخاصة ،فقؼقم البـؽ بتؼديؿ هذه الخدمة آئتؿاكقة لعؿقؾف باسؿ (خطاب
الضؿان) أو (الؽػالة البـؽقة) أو (الؼبقل الؿصريف)-
وطؾقف فنن تعريػ (خطاب الضؿان) هق( 9تعفد بالدفع يؼدمف البـؽ لعؿقؾف
تجاه الغقر الؿحؾل بؿؼابؾ كؼدي) ،فخطاب الضؿان طبارة طـ تعفد كتابل يصدر
مـ البـؽ (الؿصرف) بـاء طؾك صؾب الؿتعامؾ بدفع مبؾغ كؼدي معقـ يف
الؿستؼبؾ ،أو قابؾ لؾتعققـ بؿجرد أن يطؾب الؿستػقد ذلؽ مـ الؿصرف خالل
مدة محددة ،ويجقز امتداد الضؿان لؿدة أخرى وذلؽ قبؾ اكتفاء الؿدة إولك،
وصقرة خطاب الضؿان 9أن العؿقؾ يتؼدم إلك البـؽ صال ًبا كػالتف وضؿاكف لف بلن
يؾتزم ويتعفد بالسداد طـف لصالح الجفة الؿحؾقة الطالبة لخطاب الضؿان،
وتتؼاضك البـقك طادة طؿقلة إصدار خطاب الضؿان كـسبة مـ الؼقؿة اإلجؿالقة
الؿطؾقب التعفد بسدادها طـد الطؾب ،كؿا يتؿ طادة ققام العؿقؾ بتغطقة جزء كسبل
معقـ مـ ققؿة خطاب الضؿان (××  ،) %وقد يستثـك ذلؽ الؿؼدم ٕسباب
استثـائقة تؼررها اإلدارة ٕسباب تتعؾؼ بؿالءة العؿقؾ أو سقزتف الذاتقة أو طالقاتف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اكظر الؿعقار الشرطل الدولل رقؿ (;) بشلن (الضؿاكات) ص-125
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الشخصقة مع البـؽ(-)1
التطبقؼ الربقي الثاين :آطتؿاد الؿستـدي(:)2
قد يحتاج العؿقؾ مـ البـؽ أن يقثؼ مالءتف ويضؿـ ذمتف الؿالقة أمام
الغقر ،وهذا الطرف الثالث يف آطتؿاد الؿستـدي يؽقن يف العادة صر ًفا أجـبق ا،
أي أن العؿقؾ سقتعامؾ يف طالقة مالقة مع صرف أجـبل يعؿؾ يف دولة أخرى،
كلن يستقرد مـتجات صـاطقة أو مـتجات تجارية أو مقاد خام وكحق ذلؽ،
داخؾ الدولة ،فقؼقم البـؽ بتؼديؿ هذه الخدمة آئتؿاكقة لعؿقؾف باسؿ (آطتؿاد
الؿستـدي) أو (الؼبقل الؿستـدي) كسبة إلك مستـدات ووثائؼ طؿؾقات
آستقراد أو التصدير مع السقق الخارجل-
وطؾقف فنن تعريػ (آطتؿاد الؿستـدي) هق( 9تعفد بالدفع يؼدمف البـؽ
لعؿقؾف تجاه الغقر إجـبل بؿؼابؾ كؼدي) ،فالعؿقؾ يتؼدم إلك البـؽ صال ًبا ضؿاكف
مؼابؾ ثؿـ مشرتيات بضائع لف مـ الخارج ،فقؼقم البـؽ بنصدار آطتؿاد
الؿستـدي الذي بؿقجبف يضؿـ لؾطرف إجـبل (البائع  .الؿصدِّ ر) سداد
مستحؼاتف طؾك طؿقؾ البـؽ الؿحؾل إذا استحؼ شرط السداد يف الؿستؼبؾ ،وطادة
ما يؽقن ذلؽ بقاسطة اتػاققات آطتؿادات الؿستـدية بقـ البـقك الؿراسؾة
وبالعؿؾة الؿحددة-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1يتـقع خطاب الضؿان بحسب الغرض مـ إصداره إلك ما يؾل9
أ  .خطاب ضؿان ابتدائل ،ويؽقن طادة طـد بدء إجراءات الؿـاقصات-
ب  .خطاب ضؿان هنائل ،ويؽقن طادة طـد اكتفاء إجراءات الؿـاقصة وفقز العؿقؾ هبا-
ج  .خطاب ضؿان دفعة متؼدمة ،ويؽقن لؿا بعد مراحؾ التـػقذ إولك لؾؿـاقصة-
( )2اكظر الؿعقار الشرطل الدولل رقؿ ( )14بعـقان (آطتؿادات الؿستـدية) ،ص -391

د /رياض منصور اخلليفي

467

هذا وتـؼسؿ آطتؿادات الؿستـدية  ,باطتبار الغطاء الـؼدي  ,إلك قسؿقـ
رئقسـ9
إول :اطتؿادات مستـدية مغطاة بالؽامؾ :ويف هذا الـقع يؼتصر البـؽ طؾك
أخذ طؿقلة إصدار آطتؿاد فؼط ،وهذه العؿقلة تؽقن كظقر الخدمات الؿؽتبقة
والؿراسالت التل يؼدمفا لؾعؿقؾ ،فنذا َح َّؾ مقطدُ آستحؼاق قام البـؽ بدفع
الؿبالغ الـؼدية الؿق َدطة سؾ ًػا مـ العؿقؾ إلك البائع إجـبل (الؿصدِّ ر) ،ويالحظ
يف هذه الحالة :أن البـؽ ٓ يتحؿؾ أية مخاصر ائتؿاكقة تتعؾؼ بثؿـ البضاطة
الؿستقردة-
الثاين :اطتؿادات مستـدية غقر مغطاة (كؾ ًّقا أو جزئ ًّقا) :ويف هذا الـقع يستحؼ
البـؽ طؿقلة إصدار آطتؿاد كؿصدر أول لؾربحقة ،وذلؽ كظقر الخدمات
الؿؽتبقة والؿراسالت التل يؼدمفا لؾعؿقؾ ،فنذا ح َّؾ ِ
مقطدُ آستحؼاق أمر البـؽ
َ
طؿقؾف بالسداد خالل مدة زمـقة محددة ،وتسؿك فرتة سؿاح فنذا لؿ يسدد العؿقؾ
الؿبؾغ إلك البـؽ خالل هذه الؿدة قام البـؽ بسداد الؿديقكقة الؿستحؼة طؾك ذمة
طؿقؾف لصالح البائع إجـبل (الؿصدِّ ر) ،وبؿجرد طؿؾقة السداد يحتسب البـؽ
التؼؾقدي (الربقي) طؾك العؿقؾ فقائد اتػاققة أو تلخقرية طؾك الؿبؾغ الؿستخدم
وبحسب آتػاق ،ويالحظ يف هذه الحالة :أن البـؽ بنصداره لالطتؿاد الؿستـدي
يتحؿؾ مخاصر ائتؿاكقة تتعؾؼ بثؿـ البضاطة الؿستقردة ،وطادة ما يتؿ ققاس درجة
مالءة العؿقؾ ومركزه آئتؿاين قبؾ مـحف آطتؿاد الؿستـدي ،وبالتالل يحدد
البـؽ درجة الخطر آئتؿاين أوٓ ،ومـ ثؿ يصدر قراره بشلن درجة وحجؿ الغطاء
الؿطؾقب-
وأما يف البـقك اإلسالمقة فنن طؿؾقة (آطتؿادات الؿستـدية) يتؿ تـػقذها
صب ًؼا لؾتؼسقؿ السابؼ كػسف ،وتـؼسؿ إلك كقطقـ9
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أوٓ :حالة الغطاء الؽامؾ ،حقث يؼقم البـؽ اإلسالمل بتـػقذ آطتؿاد الؿستـدي
ً
كخدمة مصرفقة يف طالقة تبادلقة (ثؿـ × طؿؾ) ،حقث يتؼاضك البـؽ طؿقلة (أجرة)
إصدار آطتؿاد الؿغطك ،والتل يجب أن تتؼقد بؼاطدة (التعقيض الػعؾل مؼابؾ
التؽالقػ الػعؾقة) واجتـاب قاطدة (الرتبح) مـ مجرد الضؿان أو الؽػالة ،وهق ما يؼابؾ
ققامف بؿجؿقطة اإلجراءات والؿراسالت الؿصرفقة مع الؿراسؾقـ ،وسداد ققؿة
آطتؿاد بالعؿؾة الؿطؾقبة ،ويجقز أن تؽقن العؿقلة (أجرة فتح آطتؿاد) تحدد كـسبة
مـ مبؾغ آطتؿاد أو مبؾ ًغا مؼطق ًطا ،ولؽـ دون مخالػة الشرط الؿذكقر-
ثاك ًقا :حالة طدم الغطاء (جزئ ًّقا  .كؾ ًّقا) ،حقث يؼقم البـؽ اإلسالمل بتـػقذ
آطتؿاد الؿستـدي طؾك أساس (الؿعاوضة) ،وحقـئذ يؽقن لؾبـؽ اإلسالمل
إخذ بلحد الحؾقل والبدائؾ الشرطقة التالقة9
 ,7آطتؿاد الؿستـدي طؾك أساس الؿرابحة-
 ,8آطتؿاد الؿستـدي طؾك أساس الؼرض الحسـ-
 ,9آطتؿاد الؿستـدي طؾك أساس السؾؿ أو آستصـاع-
 ,:آطتؿاد الؿستـدي طؾك أساس الؿشاركة الؿتـاقصة-
كؿا ٓ يخػك أن آطتؿادات الؿستـدية – وسائر إدوات آئتؿاكقة ٓ ,
يجقز إصدارها ٕغراض محرمة يف الشريعة اإلسالمقة ،كاستقراد الخؿقر
والخـزير وكحقها ،كؿا ٓ يجقز أن تمول إلك إقراض بالربا كؿا سبؼ بقاكف-
التطبقؼ الربقي الثالث :اتػاققات السحب طؾك الؿؽشقف لؾشركات
(جاري مديـ):
قد تحتاج الشركات إلك تلمقـ حاجتفا الطارئة لؾسققلة الؿػاجئة طـ صريؼ
إبرام (اتػاققة سحب كؼد كاش طـد الؾزوم) مع البـؽ الربقي ،وتسؿك (السحب
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طؾك الؿؽشقف) أي بقاسطة ققام البـؽ بؽشػ حساب العؿقؾ بقاسطة مدايـتف
مؿا يجعؾ ذمتف مؽشقفة بالديـ لصالح البـؽ ،وقد تسؿك هذه الؿعامؾة (جاري
مديـ) ،أي أن العالقة بقـ البـؽ والشركة تصبح طالقة مدايـة يؽقن البـؽ فقفا
دائـًا طـد استخدام الشركة لؾسؼػ آئتؿاين (اإلقراضل) الؿؿـقح لفا ،فتصبح
الشركة مؼابؾ ذلؽ مديـة بالرصقد الػعؾل الذي تسحبف أو تستخدمف فؼط مـ
إجؿالل السؼػ الؿتعفد لفا بتؼديؿف مباشرة طـد الطؾب-
إن الؿستػقد الؿباشر مـ سحب الؿبؾغ هق كػس الشركة (العؿقؾ) الذي وقع
هذه آتػاققة مع البـؽ ،فؼد تحتاج الشركة هذه الؿبالغ مـ أجؾ القفاء بالتزامات
الرواتب لؿقضػقفا أو لؾقفاء ببعض التزاماهتا تجاه الغقر ولؽـ بقاسطة الشركة
كػسفا ،فقؽقن الؿبؾغ الؿسحقب طؾك الؿؽشقف طبارة طـ قرض كؼدي بشرط
رده مع زيادة مشروصة مؼابؾ الزمـ ،وهذا طقـ الربا يف اإلسالم الؿسؿك طـد
الػؼفاء (ربا الؼرض) وطـد الؼاكقكققـ (الػائدة آتػاققة) ،وقد يرتتب طؾك هذه
العؿؾقة تخؾػ الشركة طـ سداد التزاماهتا الؿديـة لؾبـؽ يف وقتفا الؿتػؼ طؾقف
فقػرض البـؽ طؾقفا بؿقجب آتػاققة كػسفا غرامات كؼدية إضافقة مؼابؾ التلخر
يف السداد ،وهق الؿسؿك طـد الػؼفاء (ربا الديـ) وطـد الؼاكقكققـ (الػقائد
التلخقرية) ،وهذا كقع آخر مـ الربا الؿجؿع طؾك تحريؿف يف اإلسالم-
وطؾقف فنن تعريػ طؿؾقة (السحب طؾك الؿؽشقف) هق( 9التزام طؼدي
مشروط بزيادة يصدره البـؽ ويتعفد بؿقجبف بلداء حؼ مالل معؾقم لؾشركة إذا
سحبتف خالل زمـ معقـ) ،وهبذا يتبقـ بقضقح أن طؿؾقات (السحب طؾك
قروضا كؼدية بزيادات مشروصة
الؿؽشقف) لدى البـقك الربقية ٓ تعدو أن تؽقن
ً
اتػاققة أو تلخقرية مؼابؾ استخدام الـؼقد يف الزمـ ،وٓ ريب أن هذا يتطابؼ مع
الفـدسة الؿالقة لؾربا الؿحرم اإلسالمل بؼسؿقف (ربا الؼروض) و (ربا الديقن)-
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التطبقؼ الربقي الرابع :بطاقات السحب طؾك الؿؽشقف لألفراد (البطاقات
آئتؿاكقة)(:)1
قد يحتاج إفراد إلك تلمقـ حاجاهتؿ الطارئة إلك السققلة الـؼدية الؿػاجئة سقاء
داخؾ بؾد البـؽ أو طـد السػر لؾخارج ،فقؼقمقن بنبرام (اتػاققة سحب كؼد كاش طـد
الؾزوم) مع البـؽ الربقي ،وتسؿك هذه الؿعامؾة باسؿ (إصدار البطاقة آئتؿاكقة)،
اقرتاضا مـ البـؽ ،بحقث تـؽشػ
وحؼقؼتفا أهنا اتػاق طؾك حؼ العؿقؾ (الػرد) بالسحب
ً
ذمتف أمام البـؽ فقؽقن مديـًا لؾبـؽ ،كؿا يصح تسؿقة هذه الؿعامؾة باسؿ (جاري مديـ)
لألفراد بقاسطة البطاقات الؿؿغـطة ،أي أن العالقة بقـ البـؽ والشركة تصبح طالقة
مدايـة يؽقن البـؽ فقفا دائـًا طـد استخدام الػرد (العؿقؾ) لؾسؼػ آئتؿاين (اإلقراضل)
الؿؿـقح لف ،فقؽقن العؿقؾ مؼابؾ ذلؽ مديـًا بالرصقد الػعؾل الذي يسحبف أو يستخدمف
فؼط مـ إجؿالل السؼػ الؿتعفد لف بتؼديؿف مباشرة طـد الطؾب-
إن الؿستػقد الؿباشر مـ سحب الؿبؾغ هق كػس الشخص (العؿقؾ) الذي وقع
هذه اتػاققة إصدار البطاقة آئتؿاكقة مع البـؽ ،حقث يحتاج إكػاق تؾؽ الؿبالغ طؾك
حاجاتف آقتصادية داخؾ بؾد البـؽ أو خارجف ،فقؽقن الؿبؾغ الؿسحقب طؾك
الؿؽشقف طبارة طـ قرض كؼدي بشرط التزام العؿقؾ بلن يرد أصؾ الؼرض مع زيادة
مشروصة فققف مؼابؾ الزمـ ،وهذا طقـ الربا يف اإلسالم الؿسؿك طـد الػؼفاء (ربا
الؼرض) وطـد الؼاكقكققـ (الػائدة آتػاققة) ،وقد يرتتب طؾك هذه العؿؾقة تخؾػ الػرد
طـ سداد التزاماتف الؿديـة لؾبـؽ يف وقتفا الؿتػؼ طؾقف فقػرض البـؽ طؾقف بؿقجب
آتػاققة كػسفا غرامات كؼدية إضافقة مؼابؾ التلخر يف السداد ،وهق الؿسؿك طـد الػؼفاء
(ربا الديـ) وطـد الؼاكقكققـ (الػقائد التلخقرية) ،وبذلؽ يجتؿع يف طؿؾقات (البطاقات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اكظر الؿعقار الشرطل الدولل رقؿ ( )2بعـقان (بطاقة الحسؿ وبطاقة آئتؿان) ،ص -73
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آئتؿاكقة) أو اإلقراضقة كقطان مـ الربا ،أولفؿا 9ربا الؼروض والثاين ربا الديقن ،وهذا
هق طقـ ربا الؿدايـات يف اإلسالم-
وطؾقف فنن تعريػ طؿؾقة (البطاقات آئتؿاكقة) هق( 9التزام طؼدي مشروط بزيادة
يصدره البـؽ ويتعفد بؿقجبف بلداء حؼ مالل معؾقم لؾػرد إذا سحبف خالل زمـ معقـ)،
وهبذا يتبقـ بقضقح أن (البطاقة آئتؿاكقة) التل يصدرها البـؽ الربقي ٓ تعدو أن تؽقن
قروضا كؼدية بزيادات مشروصة  ,اتػاققة أو تلخقرية  ,مؼابؾ استخدام الـؼقد مـ قبؾ
ً
العؿقؾ مـسقبة إلك الزمـ ،وٓ ريب أن هذا يتطابؼ مع الفـدسة الؿالقة لؾربا الؿحرم
اإلسالمل بؼسؿقف (ربا الؼروض) و (ربا الديقن)-
وأ َّم ا البـؽ اإلسالمل فنكف يجقز لف تؼديؿ خدمة ( البطاقة الؿصرفقة)
مؼابؾ أجر معؾقم ،وهذه معاوضة صحقحة ومشروطة يف اإلسالم ٕهنا مـ
تطبقؼات ( بقع الؿـافع الؿشروطة) ،وأ َّما (البطاقة آئتؿاكقة) أو (بطاقات
السحب طؾك الؿؽشقف) أو (البطاقات اإلقراضقة) فنهنا تخضع لؼاطدة
(الؼرض الحسـ) فؼط ٓ غقر ،فال يجقز لؾبـؽ اإلسالمل أن يرتبح مـ
إصدارها بصقرة مباشرة مطؾ ًؼا( ،)1وسبب طدم الجقاز هـا أن الؿبؾغ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1فنن ققؾ 9ما دام إصدار البطاقة آئتؿاكقة طؿؾقة لقست ربحقة بالـسبة لؾبـؽ اإلسالمل ،وإكؿا غايتفا
أن البـؽ يسرتد تؽالقػف الػعؾقة التل أكػؼفا طؾك أساس مبدأ التعقيض ولقس مبدأ الرتبح ،فؾؿاذا
يطرحفا البـؽ إذن؟ وما استػادتف مـ ذلؽ؟ والجقاب 9إن البـؽ يؼدم هذه البطاقات الؼائؿة طؾك
أساس الؼرض الحسـ مـ أجؾ خدمة طؿالئف وتسفقؾ أطؿالفؿ الؿالقة والتجارية الؿتـقطة ،إذ
طادة ما يؼرتن إصدار البطاقة بػتح حساب لؾعؿقؾ ،وهذا يعـل يف غالب إحقال تدفؼ الـؼدية إلك
البـؽ مـ العؿقؾ طرب مختؾػ القدائع الؿصرفقة ،حقث يؼقم البـؽ باستثؿارها والرتبح مـفا لقس
مـ ذات البطاقة آئتؿاكقة وإكؿا مـ طؿؾقاتف آستثؿارية وتقضقػات إمقال إخرى التل يـػذها
مـ أمقال الؿقدطقـ ،ففذا هق أصؾ الحؽؿ مـ الـاحقة الشرطقة ،ولؽـ البـقك اإلسالمقة تتػاوت
فقؿا بقـفا يف درجة آلتزام هبذا الضابط الشرطل ققة وضعػا ،إطؿآ وإهؿآ بحسب ققة أو
ضعػ هقئة الرقابة الشرطقة لديفا-
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الؿستخدم مـ العؿقؾ طبارة طـ (طؼد قرض كؼدي) ،فتصبح الزيادة الربحقة
الؿعجؾة طـد إصدار البطاقة مـ قبقؾ الزيادة الربقية الؿعجؾة سؾ ًػا ٓقرتاض
كؼدي متلخر زمـًا ،فتـطبؼ طؾقف الفـدسة الؿالقة لؾربا مـ حقث الصقرة ومـ
حقث إثر الؿالل ،لؽـ يجقز لؾبـؽ اإلسالمل استقػاء التؽالقػ الػعؾقة طـد
تعقيضا لؿا خسره فعؾق ا مـ كػؼات مالقة مـ أجؾ
إصداره (البطاقة آئتؿاكقة)
ً
تؼديؿ الخدمة اإلقراضقة ،وهذه الؿسللة تعترب مـ تطبقؼات الؼاطدة الػؼفقة
تعقيضا)-
تربحا ٓ
السابؼة ( 9الزيادة طؾك الديـ ربا،
ً
ً

||
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ادلغٍب اخلاِظ
إػادة جذوٌت اٌذٌىْ
(لاػذة يف ػٍٍّاث لٍَْبِ اٌذٌَِّٓ)
أوٓ :ما اسؿ الؿعامؾة؟
ً
تشتفر هذه الؿعامؾة الربقية يف العرف الؿعاصر بؿصطؾحات متعددة،
وأشفرها ما يؾل9
 ,1جدولة الديـ أو إطادة جدولة الديـ ،أي آتػاق طؾك إطادة تصؿقؿ
جدول أقساط الؿديقكقة طؾك أساس زيادة إجؾ مع زيادة مبؾغ الديـ-
 ,2إطادة هقؽؾة أو ترتقب الديـ-
 ,3فسخ الديـ بالديـ ،أي إهناء طؼد الؿدايـة السابؼ طـ صريؼ إبرام طؼد
مدايـة جديد بؿقاصػات جديدة-
 ,4تؿديد الديـ ،أي آتػاق طؾك تؿديد أجؾ الديـ مؼابؾ الزيادة يف مبؾغ
الديـ-
ثاك ًقا :ما هق التصقر الػـل لتـػقذ الؿعامؾة يف واقعفا العؿؾل؟
ٓ تعترب طؿؾقة (إطادة جدولة الديـ) طؼدً ا مستؼال بذاتف بحقث يطؾؼ طؾقف
هذا الؾؼب كعؼد مسؿك ومستؼؾ بذاتف يف العرف الؼاكقين ،كال ،وإكؿا (إطادة
جدولة الديـ) طبارة طـ هدف وأثر وكتقجة يتؿ التقصؾ إلقفا بقاسطة أحد
طؼقد الؿدايـات الؿعروفة ،والتل مـفا 9طؼد الؼرض (الحسـ أو الربقي)،
وطؼد بقع التؼسقط ،وطؿؾقة الؿرابحة ،وطؼد السؾؿ وآستصـاع وبقع كؾ
مقصقف يف الذمة ،وكذلؽ طؼقد التقرق ،وغقرها مـ طؼقد الؿعاوضات التل
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يدخؾفا الزمـ-
فعـدما تـشل مدايـة بقـ صرفقـ يؽقن أحدهؿا (دائـ) وأخر (مديـ) ،فنن
ذلؽ يعـل وجقد حؼ ثبت يف الؿاضل طؾك ذمة شخص لصالح ذمة شخص آخر،
ففذا الحؼ إذا تراخل يف الزمـ فنن الػؼف اإلسالمل والػؼف الؼاكقين م ًعا يطؾؼان طؾقف
مصطؾح ( َد ْيـ) ،وضابط الديـ أكف (حؼ يثبت يف الذمة) ،ففذا الديـ إما أن يمديف
(الذي طؾقف الحؼ) لصالح (الذي لف الحؼ) فقـتفل الديـ ويرتػع أثره ،وإما أن
يطؾب الؿديـ تؿديد أجؾ الديـ بحقث يتؿ آتػاق طؾك زيادة إجؾ (زمـ
السداد) مؼابؾ زيادة الثؿـ (مؼدار الديـ) ،ففذا الذي يطؾؼ طؾقف (جدولة الديـ)،
ثؿ هذه الجدولة قد تؽقن بشرط الزيادة يف (مؼدار الديـ) وقد تؽقن الجدولة
قاصرة طؾك زيادة إجؾ فؼط دون الثؿـ (مؼدار الديـ)-
وصقرتفا العؿؾقة يف القاقع :أن يتعثر الؿديـ لؾبـؽ الربقي طـ سداد قسط
أو أكثر مـ إقساط ،فقؼقم البـؽ تؾؼائقا بتـػقذ طؿؾقة (إطادة جدولة الديـ) ،حقث
يؿدد البـؽ أجؾ الديـ مؼابؾ زيادة مشروصة طؾك مؼدار الديـ ،فزيادة الزمـ
بالـسبة لؾبـؽ الربقي خسارة يعقضفا بتحصقؾ مزيد مـ الثؿـ ،فنذا افرتضـا أن
مديقكقة العؿقؾ (فرد  .شركة) تعادل ألػا ،ثؿ تلخر أو تعثر الؿديـ طـ سداد قسط
شفرا
واحد بؿؼدار مائة ديـار ،فنن البـؽ يعقد جدولة الديـ فقؿد لف يف الزمـ ً
إضافقا مؼابؾ كسبة ربقية إضافقة تعادل (خؿسة يف الؿائة) مثال ،وذلؽ مؼابؾ
التؿديد لؿدة شفر واحد فؼط-
ثال ًثا :ما هل أبرز صقر وتطبقؼات (إطادة جدولة الديـ) يف القاقع الؿعاصر؟
تلخذ طؿؾقات (إطادة جدولة الديقن) إحدى صقرتقـ شفقرتقـ يف الجؿؾة9
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أ  .إطادة الجدولة مـ ذات طؼد الديـ إول:
حقث يتؿ الـص ضؿـ بـقد طؼد الؼرض الربقي إول طؾك شرط الزيادة يف
الديـ طـد تعثر العؿقؾ الؿديـ أو طـد صؾبف تلجقؾ بعض أقساصف ،ففـا يتؿ تـػقذ
طؿؾقة إطادة جدولة الديـ استـا ًدا إلك ذات شروط العؼد السابؼ ،ودون الحاجة
إلك إيرام طؼد جديد ،ومـ صقرها وتطبقؼاهتا العؿؾقة يف البـقك الربقية ما يؾل9
 ,7الـص يف العؼد طؾك شرط (الػائدة التلخقرية) كتقجة تعثر العؿقؾ أو
تؼديؿف صؾب تلجقؾ السداد لعدة أشفر-
 ,8الـص يف العؼد طؾك شرط تعديؾ الؿديقكقة بؿقجب (ارتػاع سعر
الخصؿ) لدى البـؽ الؿركزي ،بحقث يـعؽس أثر ارتػاطف طؾك مديقكقة العؿالء
إما يف زيادة أجؾ سداد الديـ أو يف مؼدار ققؿة الديـ أو يف إثريـ معا-
 ,9الـص طؾك استحؼاق البـؽ الدائـ غرامة التلخقر أو الشرط الجزائل طـد
طدم وفاء الؿديـ بلقساط الديـ طـد استحؼاقفا-
ب  .إطادة الجدولة بقاسطة إكشاء طؼد مدايـة جديد:
فنذا تعثر الؿديـ فنن الدائـ يؼقم بنكشاء طؼد مدايـة جديد يتضؿـ معالجة
آثار طؼد الؿدايـة السابؼ مـ حقث الزمـ والثؿـ ،فتؽقن الؿعامؾة هـا قائؿة طؾك
تعاقب طؼدي مدايـة مـػصؾقـ ،فقؽقن العؼد الثاين ُم َم َّس ًسا و َمبـِقا طؾك آثار
والتزامات العؼد إول ،ويؿؽــا بقان أبرز تطبقؼاهتا يف الؿصرفقة التؼؾقدية
(الربقية) وكذلؽ يف الؿصرفقة اإلسالمقة طؾك الـحق التالل9
 ,1مـ أشفر تطبقؼات (إطادة الجدولة) يف البـقك التؼؾقدية (الربقية) :كؼض
التزامات طؼد الؼرض إول مع العؿقؾ الؿديـ بالرتاضل ،وذلؽ طـ صريؼ إبرام
طؼد قرض جديد يؼصد بف كؼؾ آلتزامات السابؼة بؿقجب العؼد إول لتصبح
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جز ًء ٓ يتجزأ مـ التزامات العؼد الثاين مع تضؿقـفا شرط الزيادة الؿشروصة طؾك

أيضا 9كظام البالقن يف
مؼدار الديـ إول مؼابؾ التلجقؾ (كصا أو طر ًفا) ،ومـفا ً
البـقك الربقية(-)1
 ,2مـ أشفر تطبقؼات (إطادة الجدولة) الؿحظقرة شر ًطا يف بعض البـقك
اإلسالمقة :فتتؿثؾ يف ققام البـؽ اإلسالمل بؿعالجة مديقكقة العؿقؾ الؿتعثر طـ
صريؼ ترتقب طؿؾقة (تقرق) بعؼد جديد مـػصؾ ،بحقث تؽقن (طؿؾقة التقرق)
غطاء شرطقا  ,يف الظاهر – يتؿ التقصؾ بقاسطتف إلك كؼض التزامات طؼد الؿدايـة
إول مع العؿقؾ الؿديـ بالرتاضل ،وذلؽ طـ صريؼ تـػقذ طؿؾقة تقرق جديدة
يؼصد بف كؼؾ آلتزامات السابؼة بؿقجب العؼد إول لتصبح جزءا ٓ يتجزأ مـ
التزامات التقرق الجديد مع تضؿقـفا شرط الزيادة الؿشروصة طؾك مؼدار الديـ
إول مؼابؾ التلجقؾ (كصا أو طر ًفا)-
راب ًعا :ما هق الضابط الشرطل لؿا يحؾ وما يحرم مـ طؿؾقات (إطادة جدولة
الديـ)؟
إن الضابط الشرطل الػصقح والحاسؿ لؿا يحؾ وما يحرم مـ تطبقؼات
ً
ومستؼبال هق ضابط (التربح مـ الديـ)،
قديؿا وحدي ًثا
(إطادة جدولة الديقن) كافة ً
وسمالف( 9هؾ تؿ اشرتاط الزيادة الربحقة طؾك أصؾ ققؿة الؿديقكقة السابؼة؟)،
ومعـاه 9هؾ تتضؿـ الؿعامؾة اشرتاط زيادة هبدف تحؼقؼ الربح مـ محؾ الديـ
ذاتف؟ فنن تحؼؼ وجقد هذا الضابط يف الؿعامؾة فنهنا تحرم وٓ تجقز شر ًطا
باإلجؿاعٕ ،هنا تؽقن قد تؾبست بآلقة الربا الؿحرم يف اإلسالم ،وهق (ربا الديـ)
الؿجؿع طؾك تحريؿف يف الػؼف اإلسالمل ،لؽـ إذا خؾت الؿعامؾة طـ شرط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اكظر هذه الؿعامؾة الربقية تػصقال كلحد تطبقؼات الربا الؿعاصرة يف الؿطؾب السادس بعده-
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شرطا،
(الرتبح مـ الديـ) فنن إصؾ يف هذه الؿعامؾة الصحة واإلباحة والجقاز
ً
حقث اكتػك سبب الحظر والتحريؿ مـفا-
ويؿؽــا تؾخقص اإلجابة طـ الضابط الشرطل إلطادة الجدولة صب ًؼا
لؾحآت التالقة:
 ,7إطادة جدولة الديـ طـ صريؼ اشرتاط الزيادة الربحقة يف ققؿة الديـ
فؼط-
 ,8إطادة جدولة الديـ بشرط الزيادة يف ققؿة الديـ (الثؿـ) وأجؾ الديـ
(الزمـ) معا-
 ,9إطادة جدولة الديـ بزيادة إجؾ (الزمـ) فؼط دون الؼقؿة-
 ,:إطادة جدولة الديـ بنكؼاص ققؿة الديـ (الثؿـ) وأجؾ الديـ (الزمـ)
معا-
وأحؽام الحآت إربع طؾك الـحق التالل:
تحرم الحالتان إولك والثاكقة بنجؿاع العؾؿاءٕ ،هنا مـ ربا الجاهؾقة الذي
حرمتف الشريعة اإلسالمقة ،لؽـ تجقز الحالة الثالثة ،وقد ُتستحب إذا صاحبتفا كقة
صالحةٕ ،هنا مـ قبقؾ اإلرفاق واإلحسان بالؿديـ-
وأما الحالة الرابعة فنهنا معامؾة مالقة تسؿك يف السـة الـبقية (ضع وتعجؾ)،
وتسؿك يف الػؼف اإلسالمل (الحطقطة) ،وقد تسؿك قاكقكقا وتسقيؼقا يف طصركا
(مؽافلة السداد الؿبؽر) ،وقد اختؾػ الػؼفاء يف حؽؿ هذه الؿسللة ،والصحقح
الذي اختاره مجؿع الػؼف اإلسالمل هق (الجقاز واإلباحة) ،والتعؾقؾ أكف طؽس
تقترا
الربا يف آلقتف ويف مؼاصده ،فالربا زيادة وهذا إكؼاص ،والربا يزيد الذمؿ ً
وتعؼقدً ا يف حقـ أن ضع وتعجؾ تؼطع حالة التقتر يف الذمؿ وتحسؿ العالقة الدائـقة
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دائؿا إلك اكتفاء الديـ وبراء ة الذمؿ مـ
بالؽؾقة ،والشرع الحـقػ يستشرف ً
الحؼقق لؾغقر-
وقد صدر قرار مجؿع الػؼف اإلسالمل الدولل يف الؿسللة بالـص التالل9
(الحطقطة مـ الديـ الؿمجؾ ٕجؾ تعجقؾف ،سقاء أكاكت بطؾب الدائـ أو الؿديـ
(ضع وتعجؾ) جائزة شر ًطا ٓ ،تدخؾ يف الربا الؿحرم إذا لؿ تؽـ بـاء طؾك اتػاق
مسبؼ ،ومادامت العالقة بقـ الدائـ والؿديـ ثـائقة ،فنذا دخؾ بقـفؿا صرف ثالث
لؿ تجزٕ ،هنا تلخذ طـدئذ حؽؿ حسؿ إوراق التجارية)(-)1
خامسا :هؾ طرف الػؼف اإلسالمل طؿؾقات (إطادة جدولة الديـ)؟
ً
لؿ يعرف الػؼف اإلسالمل مصطؾح (إطادة جدولة الديـ) مـ حقث
حتؿا قد طرف هذه ألقة وكظؿ لفا
مصطؾحف الؿعاصر ،ولؽـ الػؼف اإلسالمل ً
أحؽا ًما تحؾ حاللفا وتحرم حرامفا ،وذلؽ طؾك الـحق التالل9
أ  .تلصقؾ خاص (ربا الديقن):
لؼد كص الػؼف اإلسالمل طؾك تحريؿ آلقة (ربا الديـ) ،والتل ضابطفا9
(الزيادة الؿشروصة طؾك أصؾ الديـ الثابت يف الذمة مؼابؾ التلجقؾ يف سداده)،
وهذه هل حؼقؼة (إطادة جدولة الديقن) بؿختؾػ صقرها وتطبقؼاهتا يف واقعـا
الؿالل الؿعاصر ،ولذلؽ فنن هذا التلصقؾ محرم شر ًطا بنجؿاع العؾؿاء ،ففق حرام
قديؿا وحدي ًثا-
كؾف بجؿقع صقره وتطبقؼاتف ً
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اكظر 9قرار مجؿع الػؼف اإلسالمل الدولل يف دورة ممتؿره السابع بجدة يف الؿؿؾؽة العربقة
السعقدية بشلن بقع التؼسقط ،رقؿ  )=.8( <:ذو الؼعدة  7:87ها  .مايق 7??8م ،واكظر الؼرار
كامال طؾك مققع مجؿع الػؼف اإلسالمل ( -)http://www.iifa-aifi.org
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ب  .تلصقؾ طام (قؾب الديـ):
طرف الػؼف اإلسالمل مصطؾح (قؾب الديـ) ،وأدرج تحتف جؿؾة مـ مسائؾ
التصرفات يف الؿدايـات ،سقاء تؿثؾت بؿعاوضة الديـ بؿثؾ جـسف أو بغقر جـسف،
وكذلؽ بشرط الزيادة أو بدوهنا ،فؼد تتؿ طؿؾقة معاوضة الديـ بديـ مـ جـسف،
وقد يتؿ معاوضتف بعقـ أو مـػعة مـ غقر جـس الديـ إول ،ثؿ إن معاوضة الديـ
قد تؽقن بشرط الزيادة التل يتؼاضاها الدائـ مـ الؿديـ طؾك سبقؾ الرتبح
وتعقيض الػرصة البديؾة ،وقد تؽقن الؿعاوضة طؾك أساس التؿاثؾ يف الؼقؿة
ودون أية زيادات مشروصة-
وهبذا يتبقـ أن طؿؾقات (قؾب الديـ) مـفا ما هق جائز حالل ،ومـفا ما هق
محظقر محرم يف الشرع ،والحؽؿ الشرطل هـا إكؿا يدور طؾك ضابط شرطل
مركزي ،وهق ضابط( 9الرتبح مـ الديـ) ،فؽؾ معاوضة طـ ديـ تتضؿـ شرط
(الرتبح مـ الديـ) فنهنا تؽقن محرمة شر ًطإ ،هنا مـ صريح الربا الؿـصقص
قديؿا وحدي ًثا ،سقاء أكاكت الزيادة
طؾك تحريؿف والؿجؿع طؾقف بقـ العؾؿاء
ً
تحصؾ بؿقجب العؼد إول كػسف أو بقاسطة إبرام طؼد آخر جديد مـػصؾ طـف،
فنن حؽؿ التحريؿ يشؿؾ ذلؽ كؾف-
وكؾ معاوضة طـ ديـ يـعدم فقفا شرط (الرتبح مـ الديـ) ففل جائزة
وحالل يف الشرع ،سقاء أكاكت معاوضة الدائـ لدَ ْيـِف بؿثؾ ققؿتف أو بلقؾ مـ ققؿتف،
أما صقرة ما كان مثؾ ققؿة فؿثالف سداد ديـ مـ معدن الذهب مؼداره (مائة جرام)
بؿا يؼابؾف مـ معدن الػضة بـػس ققؿة صرفف يقم التؼابض ،وأما صقرة ما كان أقؾ
مـ ققؿة الديـ فؿثالف أن يؼبض مـ الؿديـ سقارة ققؿتفا ألػ مؼابؾ إسؼاط ديـف
الذي طؾقف بؼقؿة ألػ وخؿسائة ،ففذا كؾف جائز ٓكتػاء ضابط الربا فقف وهق
(الرتبح مـ الديـ)-
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سادسا :ما الضابط الشرطل لؿا يحؾ وما يحرم مـ طؿؾقات (قؾب الديـ) يف
ً

الػؼف اإلسالمل؟

إن الضابط الشرطل الػصقح والحاسؿ لؿا يحؾ وما يحرم مـ صقر
وتطبقؼات (قؾب الديـ) كافة يف جؿقع مدوكات الػؼف اإلسالمل وطؾك اختالف
مذاهبف مداره طؾك (الرتبح مـ الديـ) ،ومعـاه 9هؾ تتضؿـ معامؾة (قؾب الديـ)
اشرتاط زيادة هبدف تحؼقؼ الربح مـ محؾ الديـ ذاتف؟ فنن تحؼؼ وجقد هذا
الضابط يف الؿعامؾة فنهنا تحرم وٓ تجقز شر ًطإ ،هنا تؽقن قد تؾبست بآلقة الربا
الؿحرم يف اإلسالم ،وهق (ربا الديـ) الؿجؿع طؾك تحريؿف يف الػؼف اإلسالمل،
لؽـ إذا خؾت طؿؾقة (قؾب الديـ) طـ شرط (الرتبح مـ الديـ) فنن إصؾ يف هذه
شرطا ،حقث اكتػك سبب الحظر والتحريؿ مـفا-
الؿعامؾة الصحة واإلباحة والجقاز ً
ساب ًعا :ما أبرز الػروقات بقـ (إطادة جدولة الديـ) و (قؾب الديـ) يف الػؼف اإلسالمل؟
ب الدَّ ْيـ) يف الػؼف اإلسالمل 9تحقيؾ الحؼ الؿـػصؾ
يؼصد بؿصطؾح ( َق ْؾ ُ
الثابت يف الذمة ديـًا إلك صقرة أخرى تؼابؾفا ،وهذا الؿؼابؾ يف الؿعاوضة قد يؽقن
ب الدَّ ْيـ طـ صريؼ معاوضتف
ديـًا آخر مـ جـسف ولؽـ بؿقاصػات أخرى ،وقد يتؿ َق ْؾ ُ
ب الدَّ ْيـ طـ صريؼ معاوضتف بؿـػعة معقـة
بعقـ معقـة كسقارة أو طؼار مثال ،وقد ُيؼ َؾ ُ
ب الدَّ ْيـ طـ صريؼ معاوضتف بحؼ
مؼرتكة بؿحؾفا ،كؿـافع سؽـك دار مثال ،وقد يتؿ َق ْؾ ُ
متصؾ بؿحؾف كحؼقق التللقػ ً
مثال أو سائر أكقاع الحؼقق الؿعـقية-
واطؾؿ أن وجف التشابف بقـ مصطؾحل (إطادة جدولة الديـ) يف طصركا
و(قؾب الديـ) يف الػؼف اإلسالمل يتؿثؾ يف كقن محؾ العؼد فقفؿا هق (الديـ) ،أي
أن التصرفات يف كؾ مـفؿا إكؿا ترد أصالة طؾك ذات الديـ ،الذي هق حؼ ثابت يف
ذمة الؿديـ لصالح الدائـ-
لؽـ يف الؿؼابؾ ثؿت فرو ًقا جقهرية بقـ (إطادة جدولة الديـ) يف طصركا و
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مصطؾح (قؾب الديـ) يف الػؼف اإلسالمل ،ويؿؽــا تؾخقص تؾؽ الػروق فقؿا يؾل9
 ,7إن (إطادة الجدولة) يف طصركا إكؿا تؽقن طـ صريؼ إكشاء طؼد مدايـة
جديد بشروط ومقاصػات جديدة ،وضابطفا 9أن الديـ يـؼؾب إلك ديـ مـ جـسف
يؼابؾف ولؽـ بصػات مختؾػة ،مـ حقث الزمـ أو الؿؼدار الذي تضؿـف طؼد
الؿدايـة الجديد ،وأما (قؾب الديـ) يف الػؼف اإلسالمل فنكف يشؿؾ معاوضة الديـ
بديـ مـ جـسف ،كؿا يشؿؾ معاوضة الديـ بعقـ أو مـػعة أو حؼ متصؾ ،فبات
(قؾب الديـ) أطؿ يف تطبقؼاتف (مـ جدولة الديـ)-
 ,8إن إساس الذي تـبـل طؾقف جؿقع طؿؾقات (قؾب الديـ) يف الػؼف
اإلسالمل يؿـع مـ ًعا باتا الرتبح مـ ذات الديـ أو اشرتاط الزيادة طؾقف يف الثؿـ بلي
صقرة مـ الصقر الؿباشرة أو غقر الؿباشرة (كالحقؾة بعؼديـ مـػصؾقـ) ،وهذا
الحد مجؿع طؾقف يف الػؼف اإلسالمل ،بقـؿا كجد إساس التؼؾقدي (الربقي) الذي
تـطؾؼ مـف جؿقع طؿؾقات (إطادة جدولة الديقن) يتؿثؾ يف التسؾقؿ بؿبدأ (مالقة
الديـ) ،وبالتالل إمؽاكقة الرتبح مـ الديـ وجقاز اشرتاط الزيادة طؾقف يف الثؿـ
ابتداء مؼابؾ الزيادة يف إجؾ والزمـ-
ثامـًا :ما الفدف آقتصادي مـ هذه الؿعامؾة؟
إن الفدف آقتصادي مـ تطبقؼ (إطادة جدولة الديقن) يظفر باطتبار
الجفتقـ التالقتقـ9
أ  .مـ جفة البـؽ الؿؼرض:
 ,7تعترب طؿؾقة (إطادة جدولة الديـ) مـ أهؿ أدوات إدارة مخاصر الديـ
مـ داخؾ العؼد الربقي كػسف ،بحقث كؾؿا تلخر العؿقؾ طـ القفاء بحؼقق البـؽ
الربقي يف حقـفا فنن هذه ألقة تتقح لؾبـؽ تعقيض خسارتف طـ كؾ قسط متلخر،
وذلؽ بصقرة فرض كسبة إضافقة مباشرة صب ًؼا لؾشروط وإحؽام الؿتػؼ طؾقفا
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والؿـصقصة صراحة يف العؼد-
 ,8تعترب آلقة (إطادة جدولة الديـ الربقي) مـ آلقات الرتبح وآستثؿار
وتقضقػ إمقال بالـسبة لؾبـؽ الربقي ،حقث إن الؿصدر آسرتاتقجل لتقلقد
الربح مـ قبؾ البـقك الربقية يتؿثؾ يف هدف (الرتبح مـ الديـ) ،سقاء قبؾ وجقد
الديـ أي بصقرة (ربا الؼرض) ،أو بعد وجقد الديـ أي بصقرة (ربا الديـ)،
والؿعـك أن البـؽ بقاسطة تـصقصف يف العؼد طؾك شرط (الػائدة التلخقرية) فنكف
يؽقن قد خطط سؾ ًػا لشروط وققاطد إطادة جدولة الديـ ابتداء وقبؾ تحؼؼ ذلؽ
يف القاقع ،وبذلؽ يؽقن البـؽ قد وفر طؾك كػسف تؽالقػ حؿالت تسقيؼقة باهظة
الثؿـ مـ أجؾ استؼطاب مؼرتضقـ جدد ،فقؽقن البـؽ الربقي بقاسطة (إطادة
جدولة الديـ) قد ولد الربح مـ الؿديـ كػسف ودون الحاجة لؾتسقيؼ لغقره-
ب  .مـ جفة العؿقؾ الؿؼترض:
مخرجا
 ,يرى العؿالء الؿؼرتضقن بالربا أن يف هذه ألقة (جدولة الديـ)
ً
مفؿا يف حآت التعثر أو التلجقؾ ،حقث يؿؽـ لؾبـؽ الربقي أن يعقض خسارتف
 ,يف طدم قبض الؼسط  ,بػرض مزيد مـ الرتبح طؾك الديـ مؼابؾ التلخقر يف
إجؾ ،وهذا قد يؼل الؿديـ ممق ًتا مـ تـػقذ أثر الؿطالبة الؼاكقكقة مـ قبؾ البـؽ
الؿؼرض بالربا كحقه-
تاس ًعا :ما وجف تحؼؼ الربا يف هذه الؿعامؾة؟
إن ربا الؿدايـات يف اإلسالم يـؼسؿ إلك قسؿقـ 9أولفؿا 9ربا الؼروض،
والثاين 9ربا الديقن( ،)1وتعترب معامؾة (إطادة جدولة الديـ) مـ تطبقؼات الؼسؿ
الثاين مـفؿا (ربا الديقن) ،حقث يتؿ اشرتاط الزيادة يف مؼدار الديـ الثابت يف الذمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اكظر 9إصؾ الثالث مـ قاطدة (أصقل الربا ثالثة 9ربا إثؿان وربا الؿثؿـات ربا الؿدايـات) يف
الؿبحث الثاين مـ هذا الؽتاب-
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مؼابؾ الزيادة يف أجؾ سداد الديـ ،ففذه العالقة آرتباصقة ما بقـ الزمـ والثؿـ
طؾك أساس (الرتبح مـ الديـ) هل طقـ (ربا الديقن) الؿجؿع طؾك تحريؿف يف
الػؼف اإلسالمل ،وهبذا يتبقـ لـا بقضقح أن الربا الصريح متحؼؼ يف طؿؾقات
(إطادة جدولة الديقن) ،وتحديدً ا تب ًعا لؾؼسؿ الثاين (ربا الديقن) ،حقث يتؿ مؼابؾ
إطادة جدولة الديـ بشرط الزيادة ،وبذلؽ تتحؼؼ يف هذه الؿعامؾة آلقة الربا
الؿحرمة يف اإلسالم ،وداخؾة تحت ضابطفا الػـل( 9الزيادة الؿشروصة طؾك أصؾ
الؼرض أو الديـ مؼابؾ إجؾ)-
واطؾؿ أن الربا الؿحرم يف اإلسالم يشؿؾ جؿقع الطرق والقسائؾ والحقؾ التل
تمدي إلك (الرتبح مـ إطادة جدولة الديقن) ،سقاء أكاكت الزيادة مـصقص طؾقفا ضؿـ
بـقد وشروط العؼد الربقي إول ،أو كاكت الزيادة يتؿ التقصؾ إلقفا طـ صريؼ إكشاء
طؼد مدايـة جديد يتضؿـ معالجة آثار طؼد الؿدايـة السابؼ مـ حقث الزمـ والثؿـ،
ممسسا طؾك آثار والتزامات العؼد إول ،فنن كؾتا القسقؾتقـ
بحقث يؽقن العؼد الثاين
ً
داخؾتان يف دائر الربا الؿحرم شر ًطا ،وضابطفا (الرتبح مـ الديـ)-

طاشرا :هؾ يجقز شر ًطا لؾبـؽ اإلسالمل أن يطبؼ (جدولة الديقن) يف
ً

تؿقيالتف الدائـقة؟

يؿؽـ لؾبـؽ اإلسالمل أن يؼدم خدمة (إطادة جدولة الديقن) بشرط خؾقها مـ
فرض الزيادة طؾك أصؾ ققؿة (الديـ) ،فنذا اتػؼ البـؽ مع طؿقؾف الؿديـ طؾك الزيادة يف
أجؾ الديـ دون أن يؼابؾفا زيادة يف الثؿـ ومؼدار الديـ ففذا مـ اإلرفاق الؿحؿقد
شر ًطا ،والذي يدخؾ تحت طؿقم قاطدة (فـظرة إلك مقسرة) ،بؿعـك أن الديـ هـا لقس
مصدرا لتقلقد الربح لصالح الدائـ مطؾ ًؼا ،لؽـ يف الؿؼابؾ يحرم شر ًطا طؾك البـؽ
ً
اإلسالمل أن يقلد الربح مـ (إطادة جدولة الديـ الثابت يف ذمة العؿقؾ الؿديـ)ٕ ،ن
قديؿا وحدي ًثا-
ذلؽ مـ صريح الربا الؿجؿع طؾك تحريؿف بقـ الػؼفاء ً
||
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ادلغٍب اٌغادط
ٔظاَ اٌباٌىْ يف اٌمشوض اٌشبىٌت
أوٓ :ما اسؿ الؿعامؾة؟
ً
تشتفر هذه الؿعامؾة الربقية بؿصطؾحات رسؿقة وتسقيؼقة متعددة،
وأشفرها ما يؾل9
 ,4كظام البالقن يف الؼروض الربقية-
 ,5كظام الدفعة إخقرة يف الؼروض الربقية-
ثاك ًقا :ما هق التصقر الػـل لتـػقذ الؿعامؾة يف واقعفا العؿؾل؟
طـدما تؿـح البـقك التؼؾقدية الؼروض الربقية لعؿالئفا فنهنا تخطط لـظام
السداد مـ خالل قسؿة مجؿقع (مبؾغ الديـ إصؾل  +هامش الػائدة الربقية
الؿشروصة مؼابؾ إجؾ) طؾك طدد إقساط ،لقتضح بعد ذلؽ مؼدار الؼسط
الدوري الؿطؾقب سداده بالؼقؿة الـؼدية ،إضافة إلك طدد إشفر والسـقات التل
يتطؾبفا سداد إقساط الشفرية لؽامؾ الؿديقكقة ،ومثال ذلؽ :أن يؼرض البـؽ
شخصا مبؾ ًغا مـ الـؼد مؼداره (مائة ألػ) مثال ،ثؿ يػرض طؾقف فائدة
الربقي
ً
اتػاققة بـسبة ( ،)٪ 10لقصبح مجؿقع الؿديقكقة يعادل (مائة وطشرة آٓف)
( ،)110,000وطؾك فرض أن طدد السـقات الؿسؿقح هبا لتؼسقط الديقن هق
(طشر سـقات) أي بؿا يعادل ( 120شفرا) ،ففذا يعـل تؼسقؿ إجؿالل هذا الؿبؾغ
طؾك طدد الشفقر-
وأما تطبقؼ كظام البالقن فنكف يعتؿد طؾك الخطقات التالقة:
 ,7يتؿ تحديد الؿؼدار إدكك لؾؼسط الشفري الذي يؿؽـ لؾعؿقؾ
(الؿؼرتض) دفعف خالل مدة السداد ،ثؿ ما زاد يتؿ آتػاق طؾك تلجقؾف بالؽامؾ

د /رياض منصور اخلليفي

485

لقصبح هق الدفعة إخقرة التل يجب طؾك العؿقؾ الؿؼرتض أن يدفعفا كتؾة واحدة
كبقرة ،وصب ًؼا لتاريخ آستحؼاق الؿتػؼ طؾقف-
 ,8يالحظ أن جؿقع الؿديقكقة قد تؿ حساب الػائدة الربقية الؿشروصة
طؾقفا بؽامؾفا ،بؿعـك أن الػائدة قد تؿ احتساهبا فعؾقا طؾك كامؾ مبؾغ الديـ (ققؿة
إقساط العادية  +ققؿة البالقن كدفعة أخقرة)-
 ,9أن البـؽ الربقي يراهـ يف كظام البالقن طؾك خدطة تسقيؼقة حاصؾفا9
أن العؿقؾ إذا اكتظؿ سداده سـقـ وفؼ مؼدار معقـ لؾؼسط ،فنكف إذا حؾ طؾقف سداد
الدفعة إخقرة بؿبؾغفا الؽبقر (البالقن) فنن الغالب الؿعتاد أن يتؼدم العؿقؾ
صالبً ا إطادة جدولة ققؿة مبؾغ البالقن بحقث يزيد البـؽ إجؾ فقؼسطف طؾك
العؿقؾ ،وبطبقعة الحال فنن البـؽ سقؼقم تؾؼائق ا بتعقيض تؽؾػة الػرصة البديؾة
بػرض فقائد ت لخقرية مؼابؾ تلجقؾ سداد الؼقؿة الؿستحؼة لؾبالقن كدفعة أخقرة،
وبذلؽ تؽقن البـقك الربقية قد كجحت يف ترتقب طؿؾقة تؿقيؾ جديدة لـػس
العؿقؾ الؼديؿ ،ودون الحاجة إلك بذل أية تؽالقػ تسقيؼقة جديدة ٓستؼطاب
مؼرتضقـ جدد-
وهبذا تؽقن البـقك قد استقفت فائدتقـ طؾك الؼرض القاحد كػسف ،أما
الػائدة الربقية إولك 9فنهنا الػائدة آتػاققة التل التزم هبا العؿقؾ الؿؼرتض طؾك
مبؾغ البالقن سؾ ًػا طـد التعاقد ،وأما الػائدة الربقية الثاكقة 9فنهنا الػائدة التلخقرية
الـاتجة طـ صؾب العؿقؾ إطادة جدولة مبؾغ البالقن ،وهؽذا يؽقن البـؽ الربقي
قد قام بؿا يشبف الخدطة لؾعؿقؾ ،وحصؾ مـف طؾك فائدتقـ طؾك مبؾغ البالقن-
ثال ًثا :ما الفدف آقتصادي مـ هذه الؿعامؾة؟
إن الفدف آقتصادي مـ تطبقؼ (كظام البالقن) يف الؼروض الربقية يتبقـ
باطتباريـ هؿا 9أولفؿا 9مـ جفة البـؽ الؿؼرض ،وثاكقفؿا 9مـ جفة العؿقؾ
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الؿؼرتض ،وبقان ذلؽ طؾك الـحق التالل9
أ  .مـ جفة البـؽ الؿؼرِض:
 ,7استدراج العؿقؾ لؿا يشبف الخدطة بتخػقض مؼدار مبؾغ إقساط يف
السـقات إولك ،وذلؽ مـ أجؾ إلجاء العؿقؾ طؾك إطادة جدولة مبؾغ البالقن
لؿدد زمـقة أصقل مؼابؾ فائدة ربقية (تلخقرية) أطؾك ،فقزيد حجؿ البالقن إذا تؿ
تؼسقطف بالزيادة مؼابؾ الزمـ-
 ,8وبذلؽ يؽقن البـؽ قد وفر طؾك كػسف تؽالقػ حؿالت تسقيؼقة باهظة
الثؿـ مـ أجؾ استؼطاب مؼرتضقـ جدد ،فقؽقن كظام البالقن قد وفر تؾؽ
التؽالقػ مـ خالل هذه ألقة الخادطة-
ب  .مـ جفة العؿقؾ الؿؼ َترِض:
 ,7تخػقض مؼدار الؼسط الؿجدول طؾك العؿقؾ صقؾة سـقات الؿديقكقة،
بحقث يؽقن مؼدار تخػقض الؼسط يـعؽس مباشرة طؾك حجؿ البالقن كدفعة أخقرة-
 ,8قد يرى بعض العؿالء أن هذه الطريؼة تساطدهؿ طؾك ادخار مقسر
وصقيؾ إجؾ بحقث يؼقم بتجؿقع مبؾغ البالقن لحقـ استحؼاقف ،ثؿ يف حال
حاجة العؿقؾ لفذا الؿبؾغ فنكف يؿؽـف آستػادة مـف خالل أجؾ الؿديقكقة-
راب ًعا :ما وجف تحؼؼ الربا يف هذه الؿعامؾة؟
يعتؿد (كظام البالقن) طؾك كقطقـ مـ الربا الؿجؿع طؾك تحريؿف يف
اإلسالم ،وهؿا 9ربا الؼروض (الػائدة آتػاققة) ،وربا الديقن (الػائدة التلخقرية)
مؼابؾ إطادة جدولة الديـ بشرط الزيادة ،وكجد أن كال كقطل الربا متحؼؼ بقؼقـ يف
(كظام البالقن) ،أما الػائدة آتػاققة ففل التل تؿ إبرام طؼد الؼرض الربقي طؾك
أساسفا ابتداء ،بقـؿا طـد صؾب العؿقؾ الؿؼرتض إطادة جدولة مبؾغ الدفعة إخقرة
(البالقن) فنن البـؽ  ,وبؿقجب العؼد السابؼ  ,يؼقم بػرض زيادات ربقية طؾك
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ققؿة الديـ الؿستحؼ بالبالقن ،وذلؽ مؼابؾ تؼسقط مبؾغ الدفعة إخقرة وتلجقؾ
سدادها لؿدد زمـقة جديدة ،وبذلؽ تتحؼؼ يف هذه الؿعامؾة آلقة الربا الؿحرمة يف
اإلسالم ،وضابطفا الػـل( 9الزيادة الؿشروصة طؾك أصؾ الؼرض أو الديـ مؼابؾ
إجؾ) ،وٓ ريب أن اجتؿاع كقطل الربا يف الؿعامؾة الؿسؿاة (كظام البالقن)
تحريؿا يف طصركا ،والسبب أهنا قد جؿعت
يجعؾفا مـ أشد الؿعامالت الربقية
ً

كقطل الربا يف معامؾة مالقة واحدة-

خامسا :هؾ يؿؽـ لؾبـؽ اإلسالمل أن يطبؼ (كظام البالقن) يف تؿقيالتف
ً
الدائـقة؟
يؿؽـ لؾبـؽ اإلسالمل أن يؼدم خدمة (كظام البالقن) بشرط خؾقها مـ
طؼارا  .سقارة .
كقطل الربا معا ،فقجقز أن يبقع البـؽ اإلسالمل السؾعة العقـقة ( ً
جفازا كفربائقا --الخ) بقاسطة طؿؾقات التؼسقط أو الؿرابحة وفؼ ققاطد الشريعة
ً
اإلسالمقة ،كؿا يجقز لؾبـؽ أن يؼسط الدفعات بؼقؿة أقؾ ،وأن يحقؾ الباقل كدفعة
واحدة تستحؼ كؾفا كؽتؾة واحدة كبقرة يف أجؾ محدد ،إٓ أكف يحرم طؾك البـؽ
اإلسالمل أن يقلد الربح مـ (إطادة جدولة ديـ البالقن)ٕ ،ن ذلؽ مـ صريح الربا
الؿجؿع طؾك تحريؿف ،ومعـك ذلؽ أن يعقد جدولة مبؾغ (البالقن) دون أخذ أية
زيادات ربحقة مـ ذات الؿديقكقة ،ولذلؽ وجدكا بعض الؿمسسات الؿصرفقة أو
التؿقيؾقة اإلسالمقة تطبؼ مـتج (كظام البالقن) يف تؿقيالهتا اإلسالمقة ،وصب ًؼا لفذا
الشرط الحاسؿ الذي يحظر استقػاء أية زيادات ربحقة طؾك الؿديقكقة طـد إطادة
جدولتفا بزيادة الزمـ دون زيادة الثؿـ-
||
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ادلغٍب اٌغابغ
خصُ األوساق اٌخجاسٌت
أوٓ :ما اسؿ الؿعامؾة؟
ً
تشتفر هذه الؿعامؾة الربقية الؿعاصرة بؿصطؾحات متعددة ،وأشفرها ما
يؾل9
 ,1خصؿ أو بقع إوراق التجارية ،وإوراق التجارية هل (الؽؿبقالة
والسـد اإلذين والشقؽ)( ،)1وجؿقعفا (وثائؼ بديـ تستحؼ يف أجؾ محدد أو طـد
آصالع)-
 ,2خصؿ أو بقع الؽؿبقالة التجارية-
 ,3خصؿ أو بقع الشقؽ-
 ,4خصؿ أو بقع السـد اإلذين ،وهل وثقؼة بديـ معؾقم بزيادة مشرصة مؼابؾ
إجؾ-
ثاك ًقا :ما هق تعريػ طؿؾقات (خصؿ إوراق التجارية)؟
القرقة التجارية طبارة طـ (وثقؼة بديـ معؾقم الؼدر وآستحؼاق بقـ
ً
شؽال وأركا ًكا معقـة ،كلن يؽقن
صرفقـ) ،ويشرتط العرف الؼاكقين الربقي لفا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1الؽؿبقالة والشقؽ كالهؿا وثقؼة بديـ تؼقم طؾك ثالثة أصراف ،الساحب والؿسحقب طؾقف
والؿستػقد ،بقد أن الشقؽ يؽقن الؿسحقب طؾقف هق البـؽ ،بقـؿا يف الؽؿبقالة يؽقن الؿسحقب
طؾقف هق غقر البـقك مـ الجفات وإفراد ،وأما السـد ففق وثقؼة بديـ تؼقم طؾك صرفقـ مؼرض
ومؼرتض ،أو ساحب ومستػقد فؼط ،ويف جؿقع إوراق التجارية يؽقن إجؾ محددا أو يستحؼ
بؿجرد آصالع-
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الحؼ (الديـ) معؾقما،وزمـ استحؼاقف معؾقما ،وأن يؽقن الذي طؾقف الحؼ معؾق ًما
أيضا (الؿسحقب طؾقف) ،والذي لف الحؼ (الساحب) معؾق ًما كذلؽ ،إما باسؿف
ً
ً
حامال لؾقرقة بقده ،فنن حؿؾف لفا
الشخصل الؿدون طؾك القرقة ،أو بؿجرد كقكف
دلقؾ طؾك مؾؽقتف طؾقفا بؼريـة وضع القد طؾقفا ،وكؾ ذلؽ التخػقػ والتقسقر
اإلجرائل هدفف تسفقؾ طؿؾقات (تداول الديقن والؿتاجرة هبا) ،بحقث يؿؽـ
تداول الديـ والرتبح مـف بق ًعا وشراء بسفقلة تامة ومروكة طالقة يحؿقفا الؼاكقن
الربقي الؿعاصر ،كؿا يتعقـ يف القرقة التجارية أن يؽقن تاريخ استحؼاقفا هق
الؿقطد الؿحدد ٕداء الحؼ إلك مستحؼف-
وطؾقف يؿؽــا تعريػ طؿؾقة (خصؿ القرقة التجارية) بلهنا( 9بقع دائـ حؼف
الؿعؾقم الؿمجؾ بثؿـ معجؾ أقؾ مـف لغقر الؿديـ) ،واطؾؿ أن الخاصقة الرئقسة
والؿؼدسة لؾقرقة التجارية يف العرف الؼاكقين الربقي الؿعاصر هل خاصقة (الؼابؾة
لؾخصؿ) لدى صرف ثالث ،أي أن تؽقن القرقة التجارية صالحة مـ مـظقر
الؼاكقن ٕن تتـاقؾفا إيدي فتـتؼؾ مؾؽقة الديـ كػسف تب ًعا لفا ،وبذلؽ تصبح
الديقن التل تـطقي طؾقفا إوراق التجارية قابؾة لؾتداول وتحؼقؼ الربح مـفا بق ًعا
وشراء لدى صرف ثالث ورابع وخامس وهؽذا ،ولؼد ساطدت آلقة (التظفقر أو
التجققر) طؾك تقثقؼ وتسريع طؿؾقات تداول الديقن بقاسطة كتابة اسؿ الؿالؽ
الجديد لؾديـ طؾك ضفر القرقة التجارية ،ودون الحاجة إلك إبرام طؼقد مستؼؾة
تثبت تـاقؾ تؾؽ الحؼقق الؿتبادلة صب ًؼا لؼقاطد الؼاكقن الؿدين يف حقالة الحؼ
وكؼؾ الؿؾؽقة-
وبذلؽ يتضح لؽ أن الؿحؾ الؿعؼقد طؾقف يف القرقة التجارية هق (ذات
الديـ الؿمجؾ) ،وهق كػس الؿقضقع الؼابؾ لؾبقع والشراء ،إٓ أن طؿؾقة الرتبح
هـا ٓ تؽقن بطريؼ زيادة ققؿة الديـ مؼابؾ زيادة الزمـ كؿا هق إصؾ يف واقع
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قديؿا وحدي ًثا ،بؾ يحصؾ الرتبح مـ بقع القرقة التجارية طـ صريؼ خصؿ
الربا
ً
وإكؼاص الديـ (ققؿة الحؼ الؿمجؾ) مؼابؾ تعجقؾ سداد الثؿـ لؾبائع ،وهؽذا
وتربحا بطريؼ التخاصؿ
يتحقل (كػس الديـ) إلك سؾعة يتؿ تداولفا بق ًعا وشراء
ً
الـؼدي بقـ أيدي الؿرابقـ الؿعاصريـ والؼاكقن الربقي الؿعاصر يعرتف هبذه
الؿعامؾة الربقية ويؼرها ويحؿقفا-
وتؼقم الفـدسة الؿالقة لؿعامؾة (خصؿ القرقة التجارية) طؾك ثالثة أصراف9
الطرف إول :دائـ بحؼ معؾقم ممجؾ إلك زمـ آستحؼاق-
الطرف الثاين :مديـ بالحؼ طقـف لؾدائـ-
الطرف الثالث :الؿشرتي الجديد لؾديـ كػسف مـ الدائـ إول-
حقث تـتؼؾ مؾؽقة الديـ مـ الطرف إول (الدائـ إول) إلك الطرف
الثالث (الدائـ الجديد) ،حقث العؼد بقـفؿا معاوضة ديـ بـؼد أقؾ مـف ،وتؽقن
هـدستفا الؿالقة كالتالل [ (ديـ) ( Xكؼد أقؾ معجؾ) ] ،وبذلؽ يصبح
ً
ممجال ذا ققؿة أطؾك بلن دفع لؾبائع (الدائـ)
الؿشرتي قد ربح طـد شرائف ديـًا
حاضرا (كاش) أقؾ مـ ققؿة الديـ الؿمجؾ ،ويـتج طـ إبرام هذه الصػؼة
كؼدً ا
ً
زوال وصػ الدائـ طـ الطرف إول مؼابؾ ثبقتف لؾطرف الثالث (مشرتي
الديـ) ،وبذلؽ يتضح أن الطرف الثالث إكؿا حؼؼ الربح مـ معاوضة الديـ
الؿمجؾ إطؾك بالـؼد الؿعجؾ إقؾ ،وهذا الػرق هق الربح الؿستفدف مـ
مشرتي القرقة التجارية-
ثال ًثا :ما الفدف آقتصادي مـ (خصؿ القرقة التجارية)؟
إن الفدف آقتصادي مـ وراء معامؾة (خصؿ إوراق التجارية) هق فتح
باب (آستثؿار والتربح وتـؿقة إمقال) طرب بقابة (الؿتاجرة بالديقن الؿمجؾة)،
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حقث جاء العرف الؼاكقين الربقي الؿعاصر بتؼـقـ وضبط الؼقاطد الشؽؾقة
واإلجرائقة لفذه الؿعامؾة الربقية ،وسر هذا آهتؿام الؼاكقين يؽؿـ يف دطؿ
وخدمة الؼقاكقـ التجارية الؿعاصرة لؿصالح البـقك الربقية ،ذلؽ أن الػقائض
دائؿا طـ استثؿارات كؼدية أو مالقة طؾك أساس
الؿالقة لدى البـقك الربقية تبحث ً
الرتبح مـ آلتزامات مـسقبة إلك الزمـ الؿجرد ،فجاءت طؿؾقات (خصؿ
إوراق التجارية) لؽل تؾبل هذه الحاجة الؿؾحة لؾبـقك طرب تاريخفا الحديث-
بؾ إكؽ لتعجب مـ شدة غػؾة معظؿ البـقك الؿركزية وكقػ تؿ استخدامفا
وتسخقرها مـ أجؾ الؼقام طؾك إدارة هذه العؿؾقة الربقية الؿػسدة اقتصاديا ،حقث
تتقلك البـقك الؿركزية إدارة وتحديد (سعر الخصؿ) كلحد أهؿ أدوات السقاسة
الـؼدية التل أثبتت فشؾفا آقتصادي تاريخقا ،وما ذلؽ إٓ صقرة مشقـة مـ صقر
استخدام البـقك الربقية لؾبـقك الؿركزية مـ أجؾ خدمة أهداففا وتحؼقؼ
مصالحفا الشخصقة وإن كاكت ضارة ومػسدة طؾك الؿستقى آقتصادي العام،
ودون أدكك وطل أو بصقرة بؿدى أثار آقتصادية الؽارثقة التل تخؾػفا هذه
الؿعامؾة الربقية وأخقاهتا طؾك آقتصاد-
خامسا :ما أشفر أمثؾة وتطبقؼات طؿؾقات (خصؿ إوراق التجارية) يف
ً
البـقك الربقية؟
هـالؽ العديد مـ القسائؾ والتطبقؼات التل تحؼؼ هدف (خصؿ إوراق
التجارية) ،فقتؿ مـ خاللفا (الرتبح مـ بقع الديقن الؿمجؾة بطريؼ الخصؿ)،
وسـقجز أبرزها طؾك الـحق التالل9
 ,1خصؿ الؽؿبقالة التجارية-
 ,2خصؿ الشقؽ-
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 ,3خصؿ السـد اإلذين أو ٕمر-
سادسا :ما وجف تحؼؼ الربا يف الؿعامؾة الؿسؿاة (خصؿ إوراق التجارية)؟
ً
تعتؿد جؿقع تطبقؼات وأمثؾة (خصؿ إوراق التجارية) طؾك مبدأ تقلقد
الربح مـ محؾ الديـ كػسف ،حقث يتؿ الرتبح مـ كؼؾ مؾؽقة الديـ بالبقع مع
ً
ومعجال مـ خالل الخصؿ مـ ققؿة الديـ الؿمجؾ،
اشرتاط هامش الربح مؼد ًما
وبذلؽ تتحؼؼ آلقة الربا الؿحرمة يف اإلسالم ،وضابطفا الػـل هق (الزيادة
الؿشروصة طؾك أصؾ الؼرض أو الديـ مؼابؾ إجؾ)-

||
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ادلغٍب اٌثآِ
ادلــمـــشض األخــٍـــش
أوٓ :ما اسؿ الؿعامؾة؟
ً
تعرف هذه الؿعامؾة باسؿ9
 ,1الؿؼرض إخقر-
 ,2قرض البـؽ الؿركزي لؾبـقك الخاضعة تحت سؾطتف-
ثاك ًقا :ما هق تعريػ (الؿؼرض إخقر)؟
تحرص البـقك الؿركزية طؾك تقفقر أدوات إلدارة مخاصر اكؽشاف السققلة
لدى البـقك العامؾة تحت سؾطتفا ،ومـ أبرز إدوات الؿستخدمة يف ذلؽ ما
يعرف بعؿؾقة (الؿؼرض إخقر) ،وتعريػفا( 9إقراض البـؽ الؿركزي بـ ًؽا
خاض ًع ا تحت سؾطتف بـؼد حاضر مع إلزامف برده وزيادة مشروصة طؾقف مؼابؾ
إجؾ) ،وقد تصؾ الػائدة الؿ شروصة طؾك البـؽ الؿؼرتض إلك ما كسبتف (10
 )%مؼابؾ آقرتاض يف الؾقؾة القاحدة ،لتصبح هذه القسقؾة بؿثابة طؼاب رادع
لؾبـؽ الؿؼرتض كتقجة اكؽشاف السققلة لديف ،والبـقك ٓ تؾجل يف العادة إلك هذه
القسقؾة إٓ طـد الحاجة الؼصقى وتعذر تقفقر سققلة طاجؾة مـ أي مصدر آخر
محؾل أو أجـبل-
ثال ًثا :ما الحؽؿ الشرطل لعؿؾقات (الؿؼرض إخقر)؟ وما وجف تحؼؼ الربا
فقفا؟
إن اسؿ الؿعامؾة وتقصقػفا يـبئان طـ كقهنا محرمة يف الشريعة اإلسالمقة،
والسبب أهنا طبارة طـ (قرض كؼدي مع شرط الزيادة مؼابؾ الزمـ) ،وهذا القصػ
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يتطابؼ مع حؼقؼة الربا وآلقتف الؿحرمة يف اإلسالم ،والتل هل (الزيادة الؿشروصة
طؾك أصؾ الؼرض أو الديـ مؼابؾ إجؾ) ،فتؽقن الـتقجة أن طؿؾقات (الؿؼرض
إخقر) تعترب مـ أوضح وأشفر تطبقؼات الربا يف العصر الحديث ،وٓ سقؿا يف
العالقة بقـ البـقك الؿركزية والبـقك الؿحؾقة الخاضعة تحت سؾطتفا-
راب ًعا :ما الفدف آقتصادي مـ طؿؾقات (الؿؼرض إخقر)؟
تعترب طؿؾقات (الؿؼرض إخقر) مـ أبرز أدوات السقاسة الـؼدية التؼؾقدية
(الربقية) ،والتل تتقلك إدارهتا البـقك الؿركزية يف كؾ دولة ،والتل هتدف إلك
التحؽؿ وإدارة حجؿ الؽتؾة الـؼدية يف آقتصاد ،وهبذا يتبقـ أن الفدف آقتصادي
مـ طؿؾقات (الؿؼرض إخقر) مزدوج ،فؿـ جفة البـؽ الؿركزي يتؿثؾ الفدف
يف دطؿ البـقك الؿحؾقة ووقايتفا مـ اإلفالس طـد آكؽشاف الؿػاجلء لسققلتفا،
كؿا هتدف البـقك الؿركزية مـ جفة أخرى إلك تدطقؿ الثؼة بالؼطاع الؿصريف
وتعزيز حالة آستؼرار الؿالل والـؼدي وترسقخ إمان بؿالءة البـقك كتقجة
جاهزية الدولة مؿثؾة بالبـؽ الؿركزي لؾتدخؾ السريع مـ أجؾ معالجة حالة
اكؽشاف السققلة لدى أي مـ البـقك الؿحؾقة-
وأما البـؽ الؿؼرتض فنن هدفف آقتصادي يـحصر يف تؿقيؾ طجز السققلة
الطارئ طـده ،ولق بػائدة ربقية مبالغ فقفا جدا يف الؾقؾة القاحدة ،فنن آقرتاض
بػائدة طالقة جد ا يف الؾقة القاحدة خقر – مـ وجفة كظر البـؽ الربقي – مـ تعثر
حتؿا إلك إفالسف
مالءتف وتدهقر الثؼة بف أمام الجؿفقر ،إمر الذي سقمدي ً
وتصػقتف يف هناية الؿطاف ،ويرى خرباء أن هذا اإلجراء الؿتؿثؾ يف (الؿؼرض
إخقر) يـطقي طؾك محاباة كبقرة لؾشركات الؿصرفقة خاصة دون غقرها مـ
إكشطة التجارية وآستثؿارية يف آقتصاد ،وتػسقر ذلؽ أن سقء اإلدارة
الؿصرفقة يف البـؽ سقؽافمه البـؽ الؿركزي بنقراضف وطدم السؿاح بنفالسف ،بؾ
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إن طؿؾقة اإلقراض تتؿ مـ الؿال العام لؾدولة ،وذلؽ بؼطع الـظر طـ تصحقح
الـؿط اإلداري كػسف الذي أدى إلك تحؼقؼ هذا الػشؾ يف إدارة مخاصر البـؽ،
وبذلؽ يتجؾك وجف ال ؿحاباة حقث يقضػ الؿال العام مـ أجؾ الؿصؾحة
الخاصة بشركة البـؽ كػسف ،إمر الذي يتعارض مع ققاطد العدالة وأبجديات
السقق الؿػتقح-

||
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ادلغٍب اٌخاعغ
عؼش اخلصُ يف اٌبٕىن ادلشوضٌت اٌشبىٌت
أوٓ :ما صبقعة (سعر الخصؿ) يف الؼطاع الؿصريف الربقي؟
ً
تعتؿد البـقك الؿركزية (الربقية) يف طصركا طؾك تطبقؼ مجؿقطة مـ
إدوات والتدابقر الؼائؿة طؾك مبدأ (احترام وحؿاية الربا) ،وهل تدابقر إلزامقة
هدففا التحؽؿ بالؽتؾة الـؼدية يف الؼطاع الؿصريف أصالة ،ثؿ التحؽؿ بتلثقرات كؿقة
الـؼقد يف آقتصاد الؽؾل تب ًعا ،وهذه القضقػة تعرف باسؿ (السقاسة الـؼدية) ،بقـؿا
التدابقر يطؾؼ طؾقفا (أدوات السقاسة الـؼدية) ،والتل تؼقم طؾك معايرهتا وإدارهتا
والرقابة طؾقفا سؾطة الـؼد والبـقك الؿركزية يف الدول-
والقاقع أن (سعر الخصؿ) طبارة طـ ممشر ققاسل يصـعف البـؽ الؿركزي،
ويعتؿد طـد صـاطتف طؾك الؽثقر مـ التؼديرات وآطتبارات التل ٓ تخؾق مـ
غؿقض وطشقائقة ،بؿعـك أن صـاطة (سعر الخصؿ) لقست طؿؾقة قابؾة لؾؼقاس
العؾؿل وٓ الضبط الؿالل أو آقتصادي بدقة ،كال ،وإكؿا هل محض تؼدير
واجتفاد يخضع ٓطتبارات سقاسقة واقتصادية طشقائقة ومطؾؼة ،والدلقؾ طؾك
ذلؽ طجز البـقك الؿركزية طـ اإلفصاح الؿـضبط والدققؼ بشػافقة طـ آلقة صـاطة
وتحديد (ممشر سعر الخصؿ)-
ثاك ًقا :ما تعريػ (سعر الخصؿ)؟
يختص الؼطاع الؿصريف بؿصطؾح (سعر الخصؿ) ،ويتقلك إدارتف رف ًعا أو
تخػقضا البـؽ الؿركزي يف كؾ بؾد ،وتشقر الـظرة السطحقة الشائعة بشلن (سعر
ً
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الخصؿ) إلك أكف( 9متقسط سعر بقع الؼروض يف الؼطاع الؿصريف الربقي) ،وٓ
ريب أن هذا التعريػ السطحل ٓ يجسد حؼقؼة ماهقة هذا الؿمشر الربقي الؿفؿ
يف الؼطاع الؿصريف-
ويؿؽــا أن كعرف (سعر الخصؿ) بلكف( 9الحد اإللزامل إدكك الذي يتحؽؿ
فقف البـؽ الؿركزي بحقث ٓ يجقز لؾبـقك الربقية بقع الؼروض أو خصؿ إوراق
التجارية بلقؾ مـف) ،وكؿا تالحظ فنن هذا هق التعريػ القضقػل لسعر الخصؿ
ولقس تعري ًػا لؿاهقتف الػـقة يف ذاتفٕ ،كـا أشركا إلك أكف يف ذاتف طبارة طـ ممشر
غامض وهالمل وغقر قابؾ لؾؼقاس العؾؿل الؿـضبط ،فالبـؽ الؿركزي باطتباره
سؾطة الـؼد والؿـظؿ لألطؿال الؿصرفقة يف الدولة يختص بقضع وتعديؾ ممشر
(سعر الخصؿ) ،بحقث يجب طؾك الؿمسسات الؿصرفقة وما يف حؽؿفا أن تؾتزم
هبذا الحد إدكك ،فال يجقز لفا أن تؼقم بعؿؾقات بقع الؼروض إٓ بـسبة ربح
تعادل أو تزيد هذا الحد إدكك الؿسؿك (سعر الخصؿ)-
ومثالف :إذا فرض البـؽ الؿركزي سعر الخصؿ بـسبة ( )% 3فنكف يجب
طؾك جؿقع مؽقكات الجفاز الؿصريف الربقي التابع لسؾطتف أن يؾتزم هبذا الحد
قرض ا ٕحد طؿالئف فنكف يتعقـ طؾقف أن
إدكك ،فؾق أراد البـؽ الربقي أن يبقع ً
يبقعف بـسبة فائدة (هامش ربا) يبدأ مـ الحد إدكك ( )% 3أو يزيد طؾقف مثؾ (4
قرضا بـسبة فائدة ربقية
 )%أو ( ،)% 5لؽـ ٓ يجقز لؾبـؽ الربقي أن يبقع ً
تعادل ً
مثال ( )% 2,5أو ( )% 2أو (ٕ ،)% 1كف بذلؽ يؽقن قد كزل طـ كسبة
الحد إدكك اإللزامل مـ قبؾ البـؽ الؿركزي ( ،)% 3والذي ٓ يجقز الـزول
طـف طـد بقع الؼروض-
ثال ًثا :ما الػرق بقـ (سعر الخصؿ) و (سعر الػائدة)؟
ومـ الؿثال السابؼ يتضح الػرق بقـ (سعر الخصؿ) و بقـ (سعر الػائدة)،
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أما (سعر الخصؿ) فنن وضعف وتحديده مـ اختصاص سؾطة الـؼد أو البـؽ
الؿركزي ،وهق طبارة طـ الحد إدكك اإللزامل الذي ٓ يجقز بقع الؼروض بلقؾ
مـف ،وأما (سعر الػائدة) فقختص بقضعف وتحديده البـؽ الربقي الذي يبقع
الؼروض ،وهق طبارة طـ هامش كسبل آخر يضقػف البـؽ البائع لؾؼرض طالوة طؾك
كسبة (سعر الخصؿ) الذي يحدده البـؽ الؿركزي ،ويستـد البـؽ الربقي البائع
لؾؼرض يف تحديد (سعر الػائدة) إلك طقامؾ العرض والطؾب يف سقق الؿتاجرة
بالؼروض الربقية ،مؿا يعـل أن لؽؾ بـؽ أن يضع هامش الربح الربقي الؿـاسب
لف بحسب كؾ طؿؾقة إقراض طؾك حدة-
وهؽذا تصبح معادلة بقع الؼروض يف الؼطاع الؿصريف تساوى ( [ :مؼدار
الؼرض)  Xمجؿقع (سعر الخصؿ مـ الؿركزي  +سعر الػائدة مـ البـؽ
الؿؼرض) ] ،فنذا افرتضـا أن مبؾغ الؼرض يعادل ( ،)100وسعر الخصؿ مـ
الؿركزي يعادل ( ،)% 3بقـؿا سعر الػائدة مـ البـؽ بائع الؼرض يعادل (،)% 2
فنن إجؿالل تؽؾػة الؼرض تصبح ( ،)% 5وهق حاصؾ جؿقع (سعر الخصؿ +
سعر الػائدة)-
راب ًعا :ما هل العؿؾقات الؿصرفقة الربقية التل تعتؿد طؾك ممشر (سعر
الخصؿ)؟
لؿا كان (سعر الخصؿ) يعرف بلكف( 9الحد اإللزامل إدكك الذي يتحؽؿ فقف
البـؽ الؿركزي بحقث ٓ يجقز لؾبـقك الربقية بقع الؼروض أو خصؿ إوراق
التجارية بلقؾ مـف) ،ففـالؽ معامؾتان رئقستان يف الؼطاع الؿصريف الربقي تتب ًعان
هذا الؿمشر الربقي ،وتعتؿدان طؾك (سعر الخصؿ) يف الؼطاع الؿصريف ،أولفؿا9
(الؼروض الؿصرفقة الربقية) وثاكقفؿا( 9خصؿ إوراق التجارية) ،وبقاهنؿا طؾك
الـحق التالل9
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الؿعامؾة إولك :الؼروض الؿصرفقة بقـ البـقك مـ جفة والشركات أو
إفراد مـ جفة أخرى:
إن القضقػة إساسقة لؾبـقك الربقية تتؿحقر يف طؿؾقات اإلقراض بالربا
لؾجؿفقر ،وذلؽ يف طالقة ربقية ثـائقة بقـ صرفقـ ،أحدهؿا 9البـؽ الؿؼرض بالربا
مـ جفة ،والثاين 9العؿقؾ الؿرابل الؿؼرتض بالربا مـ جفة ثاكقة ،والذي يتؿثؾ
بصقرة شخص اطتباري كالشركات ،أو بصقرة شخص صبقعل كإفراد العاديقـ،
حقث تؾتزم البـقك طـد تؼديؿ قروضفا بلٓ يؼؾ (سعر الػائدة) الذي تضعف طـ
الحد إدكك الذي حدده البـؽ الؿركزي باسؿ (سعر الخصؿ) ،وهؽذا تؿارس
البـقك الربقية طؿؾقات اإلقراض بالربا والرتبح مـ الؿدايـات طؾك أساس الجؿع
بقـ سعري الخصؿ والػائدة معا-
الؿعامؾة الثاكقة :طؿؾقات خصؿ الديقن وإوراق التجارية لدى صرف
ثالث:
لؼد كاكت وضقػة (خصؿ إوراق التجارية) لدى البـقك الربقية مـ أخص
إطؿال وطؿؾقات آستثؿار الشائعة بؽثرة يف وقت سابؼ ،حقث كان مالؽ القرقة
التجارية (مدايـة بقـ صرفقـ لؿ يحؾ أجؾ استحؼاقفا) يؾجل إلك البـؽ الربقي
صال ًبا مـف شراء هذه القرقة ممجؾة آستحؼاق بثؿـ معجؾ أقؾ مـ الؿمجؾ ،فقؼقم
البـؽ باحتساب هامش الربح الربقي طؾك القرقة التجارية استـا ًدا إلك ممشر
(سعر الخصؿ) الذي تصدره وتديره البـقك الؿركزية ،وهبذا يتبقـ أن معامؾة
(خصؿ القرقة التجارية) ٓ تؼقم هـدستفا الؿالقة إٓ طؾك ثالثة أصراف مستؼؾة،
وهؿ 9الدائـ والؿديـ ومشرتي الديـ بالخصؿ ،وهذا طؾك خالف (الؼروض
الؿصرفقة) التل تؼقم هـدستفا طؾك صرفقـ فؼط ٓ غقر ،هؿا 9الؿؼرض (الدائـ)
والؿؼرتض (الؿديـ)-

التجديد يف هندسـة الـربـا

500

خامسا :ما الفدف آقتصادي مـ (سعر الخصؿ)؟
ً
لؼد أشركا إلك أن (سعر الخصؿ) يعد أحد أهؿ تدابقر ووسائؾ وأدوات
البـقك الؿركزية يف إدارة الؽتؾة الـؼدية والتحؽؿ هبا يف آقتصاد ،حقث يسقد
غالبقة البـقك الؿركزية الربقية – ً
جفال وخطل – أن الؿحافظة طؾك آدخار (كتؾة
آكتـاز الـؼدي) هق إساس الؿتقـ الذي يجب حؿايتف يف آقتصاد ،ولذلؽ
فنهن ا تشتؼ العديد مـ التدابقر والقسائؾ وإدوات هبدف إدارة التحؽؿ بف،
وبذلؽ تؽقن غالبقة البـقك الؿركزية قد أكؾت ال ُّط ْعؿ وسارت يف ركاب التؼؾقد
إطؿك لفقئات الـؼد الدولقة ،حقث ركزت اهتؿامفا طؾك هدف (اكتـاز الـؼقد)
ولقس طؾك هدف (التقضقػ إمثؾ لؾـؼقد) ،وهذا هق الذي يػسر لـا إثر
السؾبل والتاريخل لؾعالقة العؽسقة بقـ البـقك الربقية وبقـ معدٓت التـؿقة
والـاتج الؿحؾل (-)GDP
واطؾؿ أن حالة آكتـاز الـؼدي هذه أصؾؼ طؾقفا الؾقرد جقن مايـرد كقـقز
ِ
طظقؿا تعبده
صـؿا
ً
مصطؾح ( َصـَؿ َّق ُة الس ُقق َلة) ،حقث اطترب كتؾة الـؼد يف آقتصاد ً
البـقك الؿركزية ،وتطقف حقلف البـقك الربقية الخاضعة لسؾطتفا ،فقؼقل يف كتابف
(الـظرية العامة) ما كصف( 9إكف ٓ يقجد مـ بقـ الؿبادئ إساسقة لؾتؿقيؾ التؼؾقدي
مبد ًء أكثر تجاف ًقا لؾؿجتؿع مـ ذلؽ الصـؿ الؿعبقد <  ; Fetichالذي ُيسؿك
السققلة)( ،)1وهذا يعـل أن ضاهرة تؼديس اكتـاز (الؽتؾة الـؼدية) يف الػؽر
مصدرا لألضرار وإمراض آقتصادية التل
آقتصادي الرأسؿالل جعؾ مـفا
ً
باتت تجتاح آقتصاديات بال هقادة ،وتتجؾك ( َصـ َِؿ َّق ُة الس ُقق َلة) بلوضح صقرها يف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1كحق كؿقذج إسالمل لسقق إسفؿ» ،أ-د سقػ الديـ إبراهقؿ تاج الديـ ،مجؾة أبحاث آقتصاد
اإلسالمل ،م ،9ع7:0; ،7ها 7?>; .م ،ص-=:
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واقع الؿتاجرة بلهرامات الديقن يف الؼطاع الؿصريف الربقي الؿؽقن مـ البـؽ
الؿركزي والبـقك الربقية التابعة لف ،وهل الظاهرة الؼبقحة كػسفا والتل أصؾؼ طؾقفا
ِ
كارل ماركس» َأز َْم ُة َر ِ
الؿال الـَّ ْؼ ِدي»(-)1
أس
والـطاق الؿستفدف بلداة (سعر الخصؿ) هق مساحة الؼروض الربقية التل
تصدرها البـقك الربقية لؾعؿالء مـ الشركات وإفراد ،وطؾقف فنن (سعر الخصؿ)
يتعؾؼ أصالة بعؿؾقات الؼروض الؿـػذة بشؽؾ رئقس بقـ البـقك والعؿالء،
وإهداف آقتصادية التل مـ أجؾفا تؼقم البـقك الؿركزية بندارة (سعر الخصؿ)
يتؿثؾ يف أيت9
 ,7التحؽؿ يف كتؾة الـؼقد الؿتاحة لإلقراض يف آقتصاد طـ صريؼ رفع
(سعر الخصؿ) أو تخػقضف مـ قبؾ البـؽ الؿركزي ،فنن البـؽ الؿركزي إذا رفع
سعر الخصؿ مـ ( )% 3إلك ( )% 4طؾك سبقؾ الؿثال ،فنن هذه الـؼطة القاحدة
مـ شلهنا أن تجعؾ كؾػة آقرتاض الربقي يف آقتصاد أطؾك ،مؿا يعـل إحجام
شريحة مـ الؿرابقـ طـ آقرتاض بسبب طدم جدواه بالـسبة إلقفؿ ،وهؽذا إذا
ارتلى البـؽ الؿركزي زيادة كؿقة الـؼقد الؿتاحة لإلقراض يف آقتصاد بادر إلك
تخػقض كسبة (سعر الخصؿ) ،وبالتالل تؼؾ كؾػة آقرتاض الربقي ،فقؼبؾ مزيد
مـ الؿرابقـ طؾك آقرتاض مـ البـقك الربقية-
 ,8وضع ممشر سعري مؾزم إلجراء طؿؾقات تبادل الديقن بطريؼ الخصؿ،
وهق ما يعرف بخصؿ الديقن الثابتة يف إوراق التجارية-
||
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ادلغٍب اٌؼاشش
احفالٍاث إػادة اٌششاء ()REPO
أوٓ :ما اسؿ الؿعامؾة؟
ً
مـ التعامالت الشفقرة فقؿا بقـ البـقك أهنا تؼقم بتـػقذ طؿؾقات (اتػاققات
إطادة الشراء) والتل يطؾؼ طؾقفا يف العرف الؿصريف الؿعاصر مصطؾح
أيضا (اتػاققات إطادة الشراء الؿعاكس) ،وتعتؿد فؽرهتا
( ،)REPOوقد تسؿك ً
طؾك ققام البـؽ بتؼديؿ قرض لبـؽ آخر ،فقشرتط الؿؼرتض مـ الؿؼرض ضؿا ًكا
مؼابؾ الؼرض الـؼدي فقؼقم البـؽ الؿؼرتض بتؼديؿ ضؿان يتؿثؾ يف صقرة
(أوراق مالقة) كإسفؿ أو السـدات ،ومـ أجؾ تقثقؼ هذا الضؿان وتؼؾقؾ
مخاصره يؼقم البـؽ الؿؼرتض بنبرام طؼد بقع لتؾؽ إوراق الؿالقة إلك البـؽ
الؿؼرض بسعر معؾقم وأجؾ معؾقم ،بحقث يؿتؾؽ البـؽ الؿؼرض حؼ التصرف
يف تؾؽ إوراق الؿالقة لؿصؾحتف ،طؾك أن البـؽ الؿؼرتض إذا رد الؼرض الـؼدي
كان لف حؼ إطادة شراء تؾؽ إوراق الؿالقة التل باطفا ساب ًؼا لؾؿؼرض ضؿا ًكا
أسعارا وممشرات تـظؿ
لؾؼرض الـؼدي ،وتعؾـ البـقك الؿركزية طؾك مقاقعفا
ً
الرتبح مـ اتػاققات إطادة الشراء صب ًؼا ٔجالفا ،وذلؽ أسقة بلداة سعر الخصؿ
التل تديرها البـقك الؿركزية الربقية يف العالؿ-
ثاك ًقا :ما تعريػ سعر الريبق ()REPO؟
إذا كان (سعر الخصؿ) يتعؾؼ بالؼروض الربقية بقـ البـقك والعؿالء كؿا
أوضحـا ساب ًؼا ،فنن (سعر الريبق) يتعؾؼ أصالة بالؼروض الربقية الؿـػذة بقـ
البـقك الربقية كػسفا ،أو تؾؽ الؼروض التل تؼدمفا الؽقاكات الؿالقة لؾؼطاع
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الؿصريف الربقي هبدف آستثؿار بالربا ،ويؿؽــا تعريػ سعر الريبق ()REPO
بلكف( 9الحد اإللزامل إدكك الذي يتحؽؿ فقف البـؽ الؿركزي بحقث ٓ يجقز
لؾبـقك الربقية أن تبقع الؼروض فقؿا بقـفا أو تشتريفا مـ الؽقاكات آستثؿارية بلقؾ
مـف) ،فالبـؽ الؿركزي باطتباره سؾطة الـؼد والؿـظؿ لألطؿال الؿصرفقة يف الدولة
هق الؿختص بتحديد (سعر الريبق) كحد أدكك ٓ يجقز الـزول طـف طـد تبايع
الؼروض فقؿا بقـفا-
ويرتتب طؾك تـػقذ هذه العؿؾقة الـتائج التالقة9
تربحا مـ الؼرض
 ,7التزام الؿؼرتض برد أصؾ الؿبؾغ مع زيادة مشروصة
ً
مؼابؾ إجؾ ،وهذا هق طقـ الربا الؿحرم يف الؼروض والؿدايـات يف اإلسالم-
 ,8حؼ الؿؼرتض يف اسرتداد إوراق الؿالقة التل قدمفا ضؿا ًكا لالقرتاض
ً
محؿال بػقائده الربقية كامؾة ويف إجؾ
السابؼ ،ولؽـ بشرط أن يرد ديـ الؼرض
الؿتػؼ طؾقف ،ولذلؽ يطؾؼ طؾك هذه الؿعامؾة مصطؾح (اتػاققة إطادة الشراء
العؽسل) مراطاة لفذه الخاصقة-
 ,9حؼ الؿؼرض باستثؿار واستغالل إوراق الؿالقة الؿضؿقكة لديف مؼابؾ
الؼرض ،وسر ذلؽ أن رهـ إوراق الؿالقة هـا يتؿتع بحؼ وصالحقة استثؿارها
وتحصقؾ غؾتفا لـػسف ،أي أن البـؽ الربقي الؿؼرض يؼدم الؼرض الـؼدي ثؿ يؿؾؽ
حؼ آكتػاع بإوراق الؿالقة الؿؼدمة مـ الؿؼرتض ضؿا ًكا لؾديـ الذي طؾقف لصالح
الؿؼرض ،فقؽقن الؿؼرض قد مؾؽ مـافع الرهـ بآتػاق صقؾة أجؾ الؼرض-
ثال ًثا :ما الػرق بقـ (سعر الريبق) و (اتػاققات الريبق)؟
يختؾػ معـك مصطؾح (سعر الريبق) ( )Repo Rateطـ معـك مصطؾح
(اتػاققات إطادة الشراء) ( )REPOيف الؼطاع الؿصريف ،أما (سعر الريبق) ففق
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طبارة طـ ممشر إلزامل يختص بتحديده وإصداره البـقك الؿركزية ،وذلؽ هبدف
إدارة الؽتؾة الـؼدية طرب بقابة تبادل الؼروض مغطاة بؿؾؽقة إصقل (إوراق
الؿالقة) بقـ البـقك كػسفا ،وأما (اتػاققات إطادة الشراء) ( )REPOفنهنا طبارة طـ
طؼقد إقراض بػقائد ربقية ُت ِعدُّ ها و ُت ِ
صد ُرها البـقك الربقية مـ تؾؼاء كػسفا
لإلقراض وآقرتاض فقؿا بقـفا ،ففل التل تحدد شروصفا وضقابطفا وآجالفا
بآتػاق فقؿا بقـفا ،إٓ أن هذه آتػاققات والعؼقد يجب أن تؾتزم بسعر الريبق
الذي تحدده البـقك الؿركزية كحد أدكك لػقائد بقع تؾؽ الؼروض والؿدايـات-
راب ًعا :ما الفدف آقتصادي مـ سعر الريبق ()REPO؟
لؼد أشركا إلك أن (سعر الريبق) يؿثؾ أحد تدابقر ووسائؾ وأدوات البـقك
الؿركزية يف التحؽؿ بالؽتؾة الـؼدية يف آقتصاد ،وذلؽ استـا ًدا إلك طؼقدة
اقتصادية ومالقة مغؾقصة لدى البـقك الؿركزية ،وحاصؾفا 9أن الؿحافظة طؾك
آدخار (كتؾة آكتـاز الـؼدي) هق إساس الذي يجب صقكف وحؿايتف وتلمقـف يف
آقتصاد ،فتؽقن بذلؽ قد ركزت طؾك هدف (اكتـاز الـؼقد) ولقس طؾك هدف
(التقضقػ إمثؾ لؾـؼقد) ،حتك أصؾؼ طؾقف كقـقز مصطؾح ( َصـ َِؿ َّق ُة الس ُقق َلة) ،بقـؿا
ِ
سؿاه كارل ماركس ( َأز َْم ُة َر ِ
الؿال ال َّـ ْؼ ِدي)( ،)1وهذا هق الذي يػسر لـا إثر
أس
السؾبل والتاريخل لؾعالقة العؽسقة بقـ البـقك الربقية وبقـ معدٓت التـؿقة
والـاتج الؿحؾل (-)GDP
وبذلؽ يتؾخص الفدف آقتصادي مـ إدارة (سعر الريبق) لدى البـقك
الؿركزية يف أيت9
 ,7التحؽؿ يف كتؾة الـؼقد الؿتاحة لإلقراض فقؿا بقـ البـقك كػسفا ،وذلؽ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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طـ صريؼ رفع (سعر الريبق) أو تخػقضف مـ قبؾ البـؽ الؿركزي ،فنن (زيادة
سعر) الريبق يغري البـقك باستثؿار أمقالفا لدى البـؽ الؿركزي أو بنقراضفا
لغقرها مـ البـقك ،بقـؿا يؽقن يف تخػقض سعر الريبق دطقة إلك سحب أمقال
البـقك مـ البـؽ الؿركزي والبحث طـ فرص استثؿار أخرى غقر اإلقراض بقـ
البـقك كػسفا-
 ,8وضع ممشر سعري كحد أدكك لعؿؾقات اإلقراض وآقرتاض بقـ
البـقك الربقية يف الؼطاع الؿصريف-

||
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ادلغٍب احلادي ػشش
اٌمشوض واٌىدائغ ادلخبادٌت
بني اٌبٕىن اٌشبىٌت
أوٓ :ما اسؿ الؿعامؾة؟
ً
تعترب هذه الؿعامؾة مـ أكثر الؿعامالت الؿالقة شقق ًطا بقـ البـقك الربقية مـ
ً
أشؽآ
جفة ،وبقـفا وبقـ البـقك الؿركزية مـ جفة أخرى ،وتلخذ هذه التعامالت
وألؼا ًبا متعددة ،وأشفرها ما يؾل9
 ,1تبادل القدائع-
 ,2تبادل الؼروض-
ثاك ًقا :ما هق تعريػ (الؼروض أو القدائع الؿتبادلة بقـ البـقك الربقية)؟
إن مـ صبقعة إدارة الخزيـة يف أي بـؽ أهنا تدور ما بقـ حالتل الػائض
والعجز الؿالققـ ،فػل حالة الػائض يسعك البـؽ كحق تقضقػ فقائضف الـؼدية يف
مجآت استثؿار قصقرة ومتقسطة إجؾ صب ًؼا لؾسقاسات الؿحددة والؿعتؿد
لدى البـؽ ،وأما يف حالة العجز يف السققلة فنن البـؽ يسارع كحق استدطاء الـؼد
بقاسطة طدد مـ القسائؾ والتدابقر الؿعتؿدة لدى البـؽ مسبؼا ،والتل طادة ما
تؽقن ضؿـ كطاق إجؾ الؼصقر أو الؿتقسط ،وبـاء طؾك إدارة البـؽ لعؿؾقات
الؿقازكة بقـ إصقل والخصقم تربز الحاجة الؿاسة إلك اطتؿاد الؼطاع الؿصريف
ٕدوات تعالج مخاصر الؽتؾة الـؼدية التل بحقزتف-
وتعرف ( الؼروض الؿتبادلة أو القدائع بقـ البـقك الربقية) بلهنا( 9قرض
البـؽ بـ ًؽا آخر كؼدً ا ٕجؾ) ،فإساس العؼدي الذي تؼقم طؾقف جؿقع هذه
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العؿؾقات هق (طؼد الؼرض) الؿؼررة أحؽامف يف الؼاكقن الؿدين ويف الػؼف
اإلسالمل ،وحؼقؼتف ( :تؿؾقؽ مال لؿـ يؾتزم برد مثؾف أو بدلف) ،وإصؾ يف
البـقك الربقية طـدما تؼرض بعضفا أهنا تستخدم الؼرض كقسقؾة لالستثؿار
أيضا قد تتؼارض فقؿا بقـفا وفؼ
وتقلقد الربح مؼابؾ إجؾ الؼصقر ،ولؽـفا ً
ققاطد (الؼرض الحسـ) ،أي بدون إلزام الؿؼرتض بزيادات مشروصة مؼابؾ
إجؾ ،وهؽذا يتبقـ أكف لقس مـ ٓزم (الؼروض الؿتبادلة بقـ البـقك الربقية)
أن تؽقن بزيادة ربقية مشروصة ،وإن كان هذا هق إصؾ يف التقضقػات الؿتبادلة
فقؿا بقـفا-
ثال ًثا :ما هل تؼاسقؿ طؿؾقات (الؼروض أو القدائع الؿتبادلة بقـ البـقك
الربقية)؟
مـ أجؾ ضبط إكقاع والتؼاسقؿ لعؿؾقات (الؼروض أو القدائع الؿتبادلة
بقـ البـقك الربقية) وصب ًؼا لقاقعفا العؿؾل فنكف يؿؽــا تؼسقؿفا صب ًؼا لثالثة
اطتبارات رئقسة ،وهل9
إول :باطتبار شرط الزيادة كظقر إجؾ ،حقث تـؼسؿ الؼروض الؿتبادلة
هبذا آطتبار إلك9
 ,7قروض ربقية بشرط الزيادة مؼابؾ الزمـ ،وهل الؼروض الفادفة
لالستثؿار وتقلقد الربح مـ الزمـ ،وهل تتـقع بحسب شروصفا وآجالفا إلك طدة
أكقاع-
 ,8قروض حسـة بدون شرط الزيادة مؼابؾ الزمـ ،وهل الؼروض الفادفة
إلك تؿتقـ العالقات بقـ البـقك لغقر أغراض آستثؿار والرتبح ،بؾ ٕغراض
التعاون يف حآت الطقارئ والعؿؾقات الؿالقة الؿستؿرة فقؿا بقـفا-
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الثاين :باطتبار وقت تحصقؾ الزيادة الربقية ،حقث تـؼسؿ الؼروض والقدائع
الؿتبادلة هبذا آطتبار إلك9
 ,7قروض مع شرط تحصقؾ الزيادة مؼابؾ الزمـ طـد آستحؼاق يف
الؿستؼبؾ-
خصؿا طـد إبرام العؼد-
 ,8قروض مع شرط تحصقؾ الزيادة
ً
الثالث :باطتبار صبقعة محؾ الؼرض ،حقث تـؼسؿ الؼروض الؿتبادلة هبذا
آطتبار إلك9
 ,7قروض كؼدية ،حقث يتؿ إقراض الـؼقد واسرتدادها كؼقدا-
 ,8قروض غقر كؼدية ،حقث يتؿ إقراض أصقل أخرى غقر الـؼقد ،مثؾ9
إقراض إوراق الؿالقة مؿثؾة بصقرة سـدات أو أسفؿ ٕجؾ معؾقم ،سقاء بشرط
الزيادة الربحقة أو بدوهنا-
راب ًعا :ما هق الػرق بقـ (الؼروض) و (القدائع) الؿتبادلة مـ حقث سببفا يف
البـؽ؟
أ  .مـشل (الؼروض الؿتبادلة):
تـشل الحاجة إلك تػعقؾ طؿؾقات اإلقراض الؿتبادلة بقـ البـقك يف ضؾ تقافر
الػقائض الؿالقة لدى البـؽ ،وبالتالل فنكف يحتاج إلك تقضقػفا واستثؿارها طـ
صريؼ إقراضفا لبـؽ آخر يحتاج إلقفا ،فالؿصدر الباطث طؾك الؼروض الؿتبادلة
هق (تؼابؾ الػائض والعجز بقـ البـقك)-
ب .مـشل (القدائع الؿتبادلة):
وأما ( القدائع الؿتبادلة) فنهنا قد ت ـشل يف العادة كتقجة طؿؾقات الؿؼاصة
بقـ الشقؽات الؿصدرة والؿسحقبة فقؿا بقـ البـقك بقاسطة العؿالء ،حقث
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تـشل بقـ البـقك تراكؿات كؼدية كتقجة ترصقد الذمؿ (دائـ ومديـ) فقؿا بقـفا،
ويؼصد بعؿؾقات ( تبادل القدائع) بقـ البـقك ( 9تؿؽقـ البـؽ أخر مـ آكتػاع
بالقدائع التل يحتػظ هبا يف حقزتف خالل أجؾ آحتػاظ) ،حقث إن صبقعة
العالقات التؿقيؾقة والؿؼاصة الققمقة أو الدورية بقـ البـقك باتت تػرض حالة
مـ الؿدايـات الجربية كتقجة تحصقؾ كؾ بـؽ حؼقق البـؽ أخر وآحتػاظ
هبا مدة مـ الزمـ ،إٓ أن هذا آحتػاظ إما أن يؽق ن طؾك سبقؾ الرتبح واشرتاط
الزيادة مؼابؾ آكتػاع ففق طقـ الربا يف العصر الحديث ،وقد تؽقن طؿؾقات
تبادل القدائع صػرية ،أي بدون شرط الرتبح مـفا بقـ البـقك ،وذلؽ رغؿ
إمؽاكقة ققام البـؽ الؿحتػظ هبا باستثؿارها لصالح كػسف ،وحقـئذ تصبح
الؿعامؾة خالقة مـ شرط الزياد ة لؾؿؼرض مؼابؾ الزمـ ،بؿعـك أن شرط الزيادة
الربقية يؽقن قد اكتػك مـ هذا الـقع مـ طؿؾقات (تبادل القدائع) ،فقؽقن أصؾ
مباح ا باطتبار ذاهتا ،بقد أن تطبقؼ البـؽ الربقي يف أصؾف وكشلتف
الؿعامؾة
ً
وتشغقؾف لؿعامؾة مباحة يف ذاهتا ٓ يؽػل يف جقاز التعامؾ هبا مطؾ ًؼإ ،ن
ً
طؿال
الحالل القسقر التابع لؾحرام إصؾل ٓ يحؾ بذلؽ بؾ يحرم شر ًطا
بؼاطدة (التابع تابع)-
خامسا :ما هق الضابط الشرطل لعؿؾقات (الؼروض أو القدائع الؿتبادلة بقـ
ً
البـقك الربقية)؟
يف ضقء التؼاسقؿ وإكقاع التل أوضحـاها لعؿؾقات (الؼروض الؿتبادلة بقـ
البـقك الربقية) فنن تلصقؾفا الشرطل ٓ يخرج طـ ضابط كؾل واحد يجؿعفا ،أٓ
وهق ضابط (التربح مـ الديـ) ،فنن الؼرض – مفؿا كان اسؿف أو غرضف أو كقطف –
إذا اقرتن بشرط (الرتبح مـ الديـ كظقر إجؾ) فنكف يؽقن محر ًما شر ًطا ،ومثؾ
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ذلؽ تؿا ًما (القدائع الؿتبادلة) بقـ البـقك الربقيةٕ ،هنا تؽقن حقـئذ مـ تطبقؼات
قديؿا وحدي ًثا ،وأما إذا كان
الربا الؼطعل الؿجؿع طؾك تحريؿف بقـ طؾؿاء اإلسالم ً

الؼرض حسـا ٓ يؼرتن بشرط (الرتبح مـ الديـ كظقر إجؾ) ،بؿعـك أن البـؽ
الؿؼرتض يرد مثؾ ما اقرتضف أو بدلف دون زيادة مشروصة طؾقف فنن هذه العؿؾقة
تؽقن جائزة شر ًطا باطتبار ذاهتا ،وهذا الضابط يشؿؾ ما إذا كان محؾ الؼرض كؼدً ا
أو غقر كؼد كإوراق الؿالقة-
لؽـ يالحظ هـا :أن (طؼد الؼرض الحسـ) وإن كان مباح إصؾ يف ذاتف،
محظقرا شر ًطا ٕكف وسقؾة تابعة لؾـشاط
إٓ أن تطبقؼف مـ قبؾ البـؽ الربقي يعد
ً
ً
حالٓ باطتبار ذاهتا
الرئقس الذي يزاولف الؽقان الربقي ،فتؽقن الؿعامؾة هـا
ولؽـفا محرمة باطتبار مؼصقدها ومآٓهتا ،فالحالل القسقر إذا كان خاد ًما وتاب ًعا
لؾحرام الؽثقر فنكف يحرم بسبب تبعقتف لؾحرام الؽؾل الراجح ،ويستـد هذا الحؽؿ
الشرطل إلك ققاطد فؼفقة كثقرة وراسخة يف الػؼف اإلسالمل ،مـفا 9أن إمقر
بؿؼاصدها ،وأن القسائؾ لفا أحؽام الؿؼاصد( ،)1والؼاطدة الػؼفقة الؽؾقة

الؽربى (التابع تابع)(-)2
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1ومعـك قاطدة (القسائؾ لفا أحؽام الؿؼاصد) أن مـ قصد بقسقؾة العؼد الؿباح التقصؾ إلك
أمر محرم فنن العؼد يحرم بسبب ذلؽ الؿؼصقد ،ومـ أمثؾتف السػر لؼصد الؿعصقة ،وبقع
العـب لؿـ يتخذه خؿرا ،وبقع السالح يف الػتـة ،لؽـ إذا صح الؼصد صحت القسقؾة ،ومـف9
سػر الطاطة أو سػ ر اإلباحة فؽالهؿا يلخذ حؽؿ مؼصقده ،قال ابـ سعدي ( 9وهذه
الؼاطدة مـ أكػع الؼقاطد وأطظؿفا وأكثرها فقائد ،ولعؾفا يدخؾ فقفا ربع الديـ) ،كؿا يف
رسالة يف الؼقاطد الػؼفقة ،ص-97
( )2اكظر شرح الؼقاطد الػؼفقة الثالث وبقان تطبقؼاهتا يف الؿعامالت الؿالقة يف كتابـا (التجديد يف
الؼقاطد الػؼفقة لؾؿعامالت الؿالقة) (صبع سـة  . 2020مؽتبة الذهبل  .دولة الؽقيت) ،واكظر
الؿتـ الؿختصر لؾؿملػ بعـقان( 9الؿـفاج يف طؾؿ الؼقاطد الػؼفقة)-
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ويؿؽــا تؾخقص كتائج إحؽام الشرطقة لعؿؾقات (الؼروض والقدائع
الؿتبادلة بقـ البـقك الربقية) طؾك الـحق التالل9
 ,7إن الؼروض والقدائع الؿتبادلة بقـ البـقك الربقية إذا كاكت بشرط
الزيادة مؼابؾ إجؾ ففق الربا الؿحرم بعقـف يف اإلسالم-
 ,8إن الؼروض والقدائع الؿتبادلة بقـ البـقك الربقية إذا كاكت خالقة مـ
قروضا مجاكقة ،أو ما تعرف بالؼروض
شرط الزيادة مؼابؾ إجؾ فنهنا تؽقن
ً
الحسـة ،وهل معامؾة جائزة يف اإلسالم باطتبار ذاهتا ،بؾ حث اإلسالم طؾك
الؼروض الحسـة يف آيات وأحاديث مشفقرة-
 ,9إن الضابط لؿا يحؾ أو يحرم مـ الؼروض والقدائع التؼؾقدية  ,باطتبار
ذاهتا – إكؿا يؽقن يف مدى اقرتاهنا بشرط (الرتبح مـ الديـ) مـ طدمف ،حقث تحؾ
الؿعامؾة بدوكف وتحرم إجؿا ًطا مع وجقده-
 ٓ ,:تختؾػ إحؽام السابؼة – مـ حقث الجؿؾة  ,بالـسبة لؾؼروض
الؿتبادلة إذا كاكت مـ الـؼقد أو مـ غقر الـؼقد ،فؽؾ قرض ُبـِ َل طؾك الرتبح مـ
الديـ ففق ربا-
سادسا :ما الفدف آقتصادي مـ (الؼروض أو القدائع الؿتبادلة بقـ البـقك
ً
الربقية)؟
لؼد أوضحـا  ,فقؿا سبؼ – أن البـقك تحرص طؾك تػعقؾ طؿؾقات
(الؼروض الؿتبادلة) فقؿا بقـفا مـ أجؾ إدارة حالتل الػائض والعجز لدى الخزيـة
يف كؾ مـفا ،وهبذا يتؾخص الفدف آقتصادي لفذه العؿؾقات يف أيت9
 ,7هدف آستثؿار والرتبح وتـؿقة أمقال البـؽ الؿؼرض ،وذلؽ يؽقن
طـدما يقجد لدى إدارة الخزيـة يف البـؽ فقائض مالقة تستقجب التقضقػ
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والتشغقؾ ،فتؼقم البـقك بتػعقؾ طؿؾقات (الؼروض أو القدائع الؿتبادلة) هبدف
جـل أرباح إقراضفا لؾغقر-
 ,8هدف تؿقيؾ العجز الؿالل لدى البـؽ الؿؼرتض ،حقث إن البـؽ يف
حال اختالل السققلة طـده يبادر إلك تؿقيؾ طجزه بقاسطة تػعقؾ طؿؾقات
(الؼروض أو القدائع الؿتبادلة) ،وفؼ الطرق الربحقة أو غقر الربحقة بحسب صبقعة
العالقات الثـائقة بقـ البـقك-

||
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ادلغٍب اٌثاين ػشش
اٌؼٍٕت اٌثٕائٍت وحغبٍماهتا ادلؼاصشة
أوٓ :ما اسؿ الؿعامؾة؟
ً
تعرف هذه الؿعامؾة باسؿ (العقـة) يف الػؼف اإلسالمل قديؿا ،وهل تتؽرر يف
إطصار وإسقاق بلسؿاء وألؼاب متعددة بحسب اختالف إطراف والؾغات،
فقجب العـاية بقصػفا وبقان هـدستفا الؿالقة بؼطع الـظر طؿا يستحدثف الـاس لفا
تعؿقؿا مصطؾح (العقـة الثـائقة
مـ أسؿاء وألؼاب ،ولذلؽ أصؾؼت طؾقفا
ً
الؿعاصرة)-
ثاك ًقا :ما هق تعريػ طؿؾقات (العقـة الثـائقة الؿعاصرة)؟
العقـة تعـل أن يتػؼ شخصان طؾك أن يبقع أحدهؿا سؾعة لمخر تؼسق ًطا
بثؿـ ممجؾ أطؾك ،طؾك أن يؼقم الؿشرتي بنطادة بقعفا لؾبائع كػسف بثؿـ معجؾ
أقؾ مـ الثؿـ الؿمجؾ بالعؼد إول ،فالعؼد يدور طؾك قصد الربط بقـ طؼديـ
متعاقبقـ هؿا (بقع بثؿـ ممجؾ) ( +بقع بثؿـ معجؾ) ،فالسؾعة يف العؼديـ واحدة،
والطرفان يف العؼديـ لؿ يتغقرا ،وإكؿا اختؾػت أوصاففؿا يف العؼديـ ،وبذلؽ
صقريا بثؿـ
قديؿا وحدي ًثا  ,بلهنا( 9شراء السؾعة
يؿؽــا تعريػ طؿؾقة (العقـة) ً ,
ًّ
ممجؾ أطؾك ثؿ إطادة بقعفا لؿالؽفا إول بثؿـ معجؾ أقؾ)-
ومثالفا التطبقؼل :أن يؼقم مالؽ السؾعة ببقعفا إلك شخص آخر بؼقؿة
( ،)<000بحقث تـتؼؾ مؾؽقة السؾعة إلك الؿشرتي ،ويف الؿؼابؾ يتؿؾؽ البائع ديـًا
بذات الؼقؿة طؾك ذمة الؿشرتي بالتؼسقط ٕجؾ معؾقم ،ثؿ يؼقم الؿشرتي
بالتؼسقط بنطادة السؾعة لبائعفا إول فقربم معف طؼد بقع فقري ،بحقث يعقد تؿؾقؽ
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السؾعة لصاحبفا إول مؼابؾ ثؿـ فقري (كاش) بؼقؿة أقؾ مـ سعر شرائفا مثؾ
( )5000مثال-
ويجب هـا مالحظة ما يؾل:
 ,7العقـة معامؾة ولقست طؼدً ا ٕهنا ترتكب مـ طؼديـ متعاقبقـ (آجؾ +
طاجؾ) ،وهـدستفا الؿالقة (مثؿـ فقري  Xثؿـ ممجؾ) ( +مثؿـ فقري  Xثؿـ
فقري)-
 ,8العقـة يف مجؿؾ هـدستفا الؿالقة طبارة طـ مدايـة ثـائقة تؽقن بقـ صرفقـ
فؼط-
فقرا بالعؼد الثاين أقؾ مـ ققؿة الديـ الؿمجؾ يف العؼد
 ,9الثؿـ الؿدفقع ً
إول-
الؿؿقل) يف العقـة إلك( 9تقلقد الربح مـ مدايـة الغقر)
 ,:يفدف الؿعطل (
ِّ
بقاسطة الرتكقب بقـ طؼديـ متعاقبقـ ،فػل العؼد إول باع الطرف إول سؾعة
بثؿـ مؼسط ( ،)<000ثؿ البائع كػسف يف العؼد الثاين اشرتى السؾعة ذاهتا بثؿـ
فقري معجؾ ( ،)5000فقؽقن الػرق بقـ الؿمجؾ والؿعجؾ ( ،)1000وهق
هامش الربح الؿؼصقد والؿستفدف مـ جفة الطرف إول يف معامؾة العقـة-
; ,جقهر الؿعامؾة وغرضفا إصؾل ومؼصقدها الحؼقؼل هق (الحصقل
طؾك كؼد حاضر مؼابؾ آلتزام بلطؾك مـف ٕجؾ)-
< ,إن وجقد السؾعة واكتؼالفا بقـ أيدي الطرفقـ يف العقـة إكؿا هق اكتؼال
صقري ولقس حؼقؼقا ،ويدل لذلؽ أن اتػاق الطرفقـ قد اكعؼد سؾ ًػا طؾك تحققد
أيضا أن الؿشرتي ٓ
سعر السؾعة وحجبفا طـ التلثر بلسعار السقق ،كؿا يدل لف ً
يؿؾؽ بقعفا إلك صرف ثالث كؿا يف طؿؾقات التقرق الثالثل-
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= ,العؿؾقة تؼقم طؾك بقع وشراء صقريقـ لؾسؾعة بعؼديـ أولفؿا ممجؾ
والثاين معجؾ ،فتمول العؿؾقة يف حؼقؼتفا إلك الربا الـؼدي ،فؽلن الؿالؽ (البائع)
قرضا كؼديا بؼقؿة ( )5000طؾك أن يسدده بزيادة ربقية
دفع لؾؿشرتي (الؿتقرق) ً
قدرها ( )1000لقصبح إجؿالل الؿديقكقة ( <000د-ك) ،ففذه حؼقؼة الربا
الؿحرم يف شريعة اإلسالم-
ثال ًثا :ما الحؽؿ الشرطل لعؿؾقات (العقـة الثـائقة الؿعاصرة)؟
إن (العقـة) مـ صقر الربا الؿحرم يف الشريعة اإلسالمقة ،ويستـد حظر
(العقـة) إلك حديث( 9إذا تبايعتؿ بالعقـة واتبعت أذكاب البؼر ورضقتؿ بالزرع
وتركتؿ الجفاد يف سبقؾ اهلل سؾط طؾقؽؿ ُذ ًٓ ٓ يـز ُطف طـؽؿ حتك ترجعقا إلك
ديـؽؿ)( ،)1هذا باإلضافة إلك أن مؼصقد العؿؾقة يتؾخص يف (الرتبح مـ الديـ)
بقاسطة سؾعة صقرية ،وهذا هق طقـ الربا ومؼصقده إطظؿ-
راب ًعا :ما الفدف آقتصادي مـ (العقـة الثـائقة الؿعاصرة)؟
يختؾػ الفدف آقتصادي لعؿؾقة العقـة تب ًعا ٕصراففا ،فالؿؼرض بالعقـة
هدفف( 9تثؿقر وتـؿقة أمقالف بقاسطة الرتبح مـ الؼرض الـؼدي مضا ًفا إلك الزمـ)،
بقـؿا الفدف آقتصادي لؾؿؼرتض بالعقـة هق 9إشباع حاجتف آقتصادية إلك الـؼد
والسققلة (الؽاش) ،فعؿؾقة العقـة تدور ما بقـ صرفقـ 9أولفؿا 9صاحب فائض
ً
تؿقيال لسد
مالل يبتغل استثؿاره وتـؿقتف ،وثاكقفؿا 9صاحب طجز مالل يبتغل
حاجاتف ،وهبذا يتبقـ أن (العقـة) طبارة طـ صقغة تؿقيؾقة إقراضقة تمول إلك مدايـة
بقـ صرفقـ-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أخرجف أبقداود يف ســف ( )8=:.9برقؿ (-)9:<8
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خامسا :ما وجف تحؼؼ الربا يف الؿعامؾة الؿسؿاة (العقـة الثـائقة الؿعاصرة)؟
ً
تعتؿد جؿقع تطبقؼات وأمثؾة (العقـة الثـائقة الؿعاصرة) طؾك مبدأ (الرتبح
مـ الديـ) ،بؿعـك أن الفدف الؿتػؼ طؾقف بقـ الؿتعاقديـ هق الرتاضل طؾك
جعؾ الديـ محال لتقلقد الربح ،حقث يتؿ الرتبح مـ كؼؾ مؾؽقة الديـ بالبقع مع
اشرتاط هامش الربح ،إٓ أن هذا الفدف الؿحظقر شر ًطا والؿتؿثؾ يف (الرتبح
مـ الديـ) يتؿ تـػقذه يف العقـة بقاسطة ترتقب طؼديـ متعاقبقـ يف طؿؾقة مـظؿة
مؼد ًما ( حالة التقاصم وآتػاق طؾك الصقرية) ،وبذلؽ تتحؼؼ آلقة الربا الؿحرمة
يف اإلسالم ،وضابطفا الػـل هق ( الزيادة الؿشروصة طؾك أصؾ الؼرض أو الديـ
مؼابؾ إجؾ)-

||
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ادلغٍب اٌثاٌث ػشش
ٔظاَ االعخبذاي يف ِؤعغاث
اٌضّاْ واٌخإٍِٔاث االجخّاػٍت
أوٓ :ما اسؿ الؿعامؾة؟
ً
تعرف هذه الؿعامؾة بلسؿاء متعددة ،وأبرزها ما يؾل9
 ,1كظام آستبدال يف التلمقـات آجتؿاطقة-
 ,2استبدال  .بقع الراتب التؼاطدي-
 ,3استبدال  .بقع الؿعاش التؼاطدي-
 ,4استبدال جزء مـ الؿعاش التؼاطدي أو مـ سـقات الخدمة الؿحسقبة-
ثاك ًقا :ما هق تعريػ (كظام استبدال الراتب التؼاطدي)؟
يعرف ( كظام استبدال الراتب التؼاطدي) يف ممسسات الضؿان
والتلمقـات آجتؿاطقة بلكف ( 9طؼد اختقاري مؾحؼ بـظام التلمقـات آجتؿاطقة
ُي َؿ ِّؽ ـ الؿم َّم ـ طؾقف أو صاحب الؿعاش أثـاء الخدمة أو طـد التؼاطد مـ
الحصقل طؾك مبالغ كؼدية دفعة واحدة طـ صريؼ استبدال جزء مـ معاشف
التؼاطدي أو حؼف الثابت فقف بؼقؿة حاضرة أقؾ ،طؾك أن يتؿ استقػاء تؾؽ
الؿبالغ بؼقؿة أطؾك ممجؾة ،بحقث تؽػل لتغطقة تؾؽ الؿبالغ مع فقائدها
سقاء كان الخصؿ ٕجؾ محدد أومدى الحقاة ،طؾك أن يعقد الؿعاش بعد
اكتفاء فرتة آستبدال إلك حالتف إصؾقة التل كان طؾقفا قبؾ الخصؿ ،أو
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يتققػ آستبدال طـد القفاة)(-)1
ويؿؽــا صب ًؼا لفذا التعريػ أن كحدد خصائص ومحددات هذه الؿعامؾة
وف ًؼا لؾـؼاط التالقة9
 ,7آستبدال طؼد مـ طؼقد التؿقيؾ الـؼدي التل تؼدمفا ممسسات
الضؿان والتلمقـات آجتؿاطقة إلك طؿالئفا (الؿممـ طؾقفؿ)ٕ ،ن حؼقؼتف مـح
الـؼد الؿعجؾ لألفراد ،وذلؽ كظقر مديقكقة أطؾك ٕجؾ محدد يف ذمة العؿقؾ
الؿتؿ ِّقل (الؿستػقد)-
َ
 ,8آستبدال طؼد معاوضة بقـ صرفقـ؛ أحدهؿا 9كظام التلمقـات
ً
مؿثال بؿمسسات التلمقـات آجتؿاطقة ،والطرف أخر هق صاحب
آجتؿاطقة
الؿعاش الؿستػقد-
 ,9آستبدال طؼد معاوضة اختقاري يـشل بؿقجب اتػاق بقـ الطرفقـ،
وبالتالل فؾقس طؼدً ا إلزامقا ،وذلؽ طؾك خالف أصؾ كظام التلمقـات آجتؿاطقة
الذي يتصػ  ,يف أصؾف  ,باإللزام واإلجبار مـ الدولة ،وذلؽ باطتباره مـ قبقؾ
خقارا بؼبقلف أو رفضف-
الؼاكقن العام الذي ٓ يؿؾؽ إشخاص فقف ً
 ,:آستبدال خدمة مالقة مؾحؼة بـظام التلمقـات آجتؿاطقة ،ففل خدمة
تؽؿقؾقة مؾحؼة ولقست أصؾقة جقهرية يف بـقة كظام التلمقـ آجتؿاطل ،ولذلؽ
أمرا اختقاريا طؾك طؽس أصؾف-
كان ً
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محؽؿا لؾباحث بعـقان( 9استبدال الراتب يف التلمقـات آجتؿاطقة أو بقع الؿعاش
( )1اكظر بح ًثا
ً
التؼاطدي) ،دراسة فؼفقة معاصرة مع التطبقؼ طؾك الػتاوى الصادرة طـ وزارة إوقاف والشمون
اإلسالمقة بالؽقيت) مـشقر بؿجؾة الشريعة والدراسات اإلسالمقة ،مجؾس الـشر العؾؿل ،جامعة
الؽقيت (العدد ;< ،السـة  ،87جؿادى إولك =7:8ها  .يقكقق <800م)-
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; ,يتؿ احتساب الجزء الؿحدد مـ الؿعاش التؼاطدي طؾك أساس أن لف
ققؿة طاجؾة (حا َّلة) أقؾ مـ ققؿتف إطؾك الؿمجؾة ،والػرق بقـ الؼقؿتقـ أو
السعريـ يؿثؾ التؽؾػة الؿالقة لتػاوت أجؾ آستبدال ،وهق ما يعرف باسؿ
ّ
الحال
(الػائدة كظقر إجؾ) ،فقستؾؿ الؿستػقد الؿبؾغ الـؼدي دفعة واحدة بسعره
إقؾ؛ مخصق ًما مـف تؽؾػة أجؾ التلخقر يف سداد الؿبؾغ يف إجؾ الؿبقـ-
< ,يعترب آستبدال  ,مـ وجفة كظر ممسسات التلمقـات  ,أحد وسائؾ
وأدوات آستثؿار وتـؿقة الػقائض الؿالقة الؽبقرة لدى ممسسة الضؿان
آجتؿاطل والتلمقـات آجتؿاطقة-
= ,إصؾ أكف بعد اكتفاء أجؾ آستبدال (مدة تخػقض الؿعاش) يعقد
الؿعاش التؼاطدي إلك سابؼ ققؿتف الؽامؾة بال خصؿ ،ويسؿك كظام (آستبدال
الؿمقت) ،ويف حالة أخرى يؿؽـ أن يستؿر هذا الخصؿ مدى الحقاة ،ويسؿك كظام
(آستبدال مدى الحقاة)-
> ,يتبقـ مـ التعريػ السابؼ أن التقصقػ الػـل والتؽققػ الػؼفل لعؿؾقة
(استبدال الراتب التؼاطدي) يتؾخص يف( 9قرض كؼدي مع شرط الزيادة مؼابؾ الزمـ)-
ثال ًثا :ما الحؽؿ الشرطل لـظام (استبدال الراتب التؼاطدي)؟ وما وجف تحؼؼ
الربا فقفا؟
إن الخصائص والؿحددات التل ذكركاها بشلن تقصقػ طؿؾقة (استبدال
الراتب التؼاطدي) تػقدكا بلن حؼقؼة الؿعامؾة وجقهرها طبارة طـ (قرض كؼدي مع
شرط الزيادة مؼابؾ الزمـ) ،وهذا التقصقػ الدققؼ يتطابؼ مع حؼقؼة الربا وآلقتف
الؿحرمة يف اإلسالم ،وضابطفا الػـل هق (الزيادة الؿشروصة طؾك أصؾ الؼرض أو
الديـ مؼابؾ إجؾ)-
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والـتقجة أن طؿؾقة ( استبدال الراتب التؼاطدي) التل تجريفا ممسسات
الضؿان آجتؿاطل أو الؿسؿاة ممسسات التلمقـات آجتؿاطقة أهنا معامؾة
محرمة يف الشريعة اإلسالمقة ،والسبب أهنا تطابؼت مع تقصقػ كبقرة الربا
يف اإلسالم(-)1
راب ًعا :ما الفدف آقتصادي مـ (كظام استبدال الراتب التؼاطدي)؟
إن الفدف آقتصادي الذي مـ أجؾف تطرح ممسسات التلمقـات آجتؿاطقة
مـتج (استبدال الراتب التؼاطدي) يتؿثؾ يف هدفقـ باطتباريـ مختؾػقـ 9استثؿاري
مـ جفة الؿمسسة ،وهدف تؿقيؾل مـ جفة العؿالء الؿستػقديـ (الؿممـ
طؾقفؿ) ،وبقان الفدفقـ طؾك الـحق التالل9
 ,1هدف استثؿاري ربحل مـ جفة الؿمسسة:
حقث إن ققاكقـ وأكظؿة التلمقـات آجتؿاطقة يف الدول لؿمسسة التلمقـات
(اإلدارة) تسؿح باستثؿار وتـؿقة أمقالفا بقاسطة صقر وطؿؾقات آستبدال ،وما تحؼؼف
تؾؽ العؿؾقات آستثؿارية مـ طقائد كؼدية وأرباح مجزية وممجؾة طؾك أقساط كظقر
إجؾ ،وبذلؽ يعترب كظام آستبدال واحدً ا مـ أدوات آستثؿار وأسالقب تـؿقة
إمقال التل تؿارسفا ممسسات التلمقـات آجتؿاطقة بصقرة ربحقة-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اكظر البحث الؿحؽؿ السابؼ لؾؿملػ (استبدال الراتب يف التلمقـات آجتؿاطقة أو بقع الؿعاش
التؼاطدي) ،دراسة فؼفقة معاصرة مع التطبقؼ طؾك الػتاوى الصادرة طـ وزارة إوقاف والشمون
اإلسالمقة بالؽقيت) ،والؿـشقر بؿجؾة الشريعة والدراسات اإلسالمقة ،مجؾس الـشر العؾؿل،
جامعة الؽقيت (العدد ;< ،السـة  ،87جؿادى إولك =7:8ها  .يقكقق <800م) ،فؼد أثؿرت
هذه الدراسة ا بحؿد اهلل ا تغققر الػتقى الرسؿقة الصادرة طـ لجـة الػتقى بقزارة إوقاف
بالؽقيت مـ اإلفتاء باإلباحة والجقاز بشلن (كظام آستبدال) إلك اإلفتاء بالحظر والؿـع ،واكظر
كصقص الػتاوى التل تؿت مـاقشتفا يف مؾحؼ البحث كػسف-
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 ,2هدف تؿقيؾل ربحل مـ جفة العؿقؾ (الؿممـ طؾقف):
ذلؽ أن العؿالء الذيـ لديفؿ طجز مالل مـ الؿـظقر آقتصادي يؾجلون
إلك ممسسة التلمقـات مـ أجؾ تؿقيؾفؿ بطريؼ الؼرض بػائدة مشروصة ،وبذلؽ
يؽقن الؿستػقدون مـ هذه الؿعامؾة قد أشبعقا حاجتفؿ إلك التؿقيؾ مـ ممسسة
حؽقمقة تعـك بالتلمقـات طؾك إفراد حال العجز الؽؾل أو القفاة-

||
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ادلبذث اٌغابغ
اٌبذائً االعخشاحٍجٍت ػٓ اٌشبا
يف اٌؼصش احلذٌث
لؼد طرفـا يف الؿباحث السابؼة ماهقة الربا يف اإلسالم وكقػقة طؿؾف يف
آقتصاد ،وأن أصقل الربا ثالثة 9ربا إثؿان وربا الؿثؿـات وربا الؿدايـات،
حقث أوردكا جؿؾة مـ الؼقاطد الػؼفقة الحاكؿة لؾربا ،كؿا أوضحـا أبرز
الؿؼاصد آقتصادية وآجتؿاطقة مـ تحريؿ الربا يف اإلسالم ،ثؿ سؼـا جؿؾة
مفؿة مـ تطبقؼات الربا يف معامالت العصر الحديث ،وأوضحـا يف سقاق كؾ
مـفا بدائؾف الشرطقة الخاصة بف ،فؼد كان مـ الؿفؿ يف ه ذا الؿبحث إخقر مـ
الؽتاب أن كختتؿ الحديث طـ (بدائؾ الربا) ،وذلؽ مـ حقث بقان أهؿ وأبرز
البدائؾ والحؾقل الشرطقة طـ الؿعامالت الربقية الؿعاصرة-
فنن الشرع الحـقػ َف َّص َؾ لـا يف بقاكف التشريعل الحؽقؿ بقـ أكقاع الزيادات
ؼصد مـ إمقال يف الؿعامالت ،ف َؼ َّس َؿ الزيادة يف إمقال  ,بؼصد آستثؿار
التل ُت َ
 ,إلك قسؿقـ:
أولفؿا :زيادة طادلة كافعة صالحة ففل صحقحة ومعتربة ومباحة شر ًطإ ،ن
مـافعفا ومصالحفا راجحة طؾك ضدها-
والؼسؿ الثاين :زيادة ضالؿة وضارة وفاسدة إما يف ابتدائفا أو يف طاقبتفا
ومآلفا ،ففذه الزيادة محرمة ومفدرة وغقر معتربة يف كظر الشرع الحـقػ ،والسبب
أن مػاسدها وأضرارها راجحة وغالبة طؾك مـافعفا ومصالحفا ،كؿا كبفت أية
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الؽريؿة يف ققل اهلل تعالك﴿ 9ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ﴾( ،)1وأن الشرع
أصؾؼ مصطؾح (الربا) طؾك الؼسؿ الثاين الذي هق (الزيادة الظالؿة) ،فـفض (طؼد
الربا) طؼدً ا مسؿك يف كصقص الؽتاب والسـة ،ولفذا العؼد خصائصف ومقاصػاتف
وأحؽامف التل تؿقزه طـ غقره مـ العؼقد الؿالقة إخرى ،وبذلؽ تؽقن الشريعة
اإلسالمقة قد قصرت الربا طؾك الزيادة إذا كاكت ضالؿة يف ذاهتا ومػسدة يف طاقبتفا
ومآٓهتا ،والسبب أهنا زيادة ضالؿة وضارة باطتبار رجحان ما تـتجف مـ أضرار
ومػاسد طؾك مستقى أصراف العؼد كػسف أو طؾك مستقى آقتصاد والؿجتؿع-
والحؼ إن الػؼف اإلسالمل يف طصركا قد بذل جفق ًد ا كبقرة يف بقان إيجاد
البدائؾ الجزئقة الخاصة طـ كؾ معامؾة مـ الؿعامالت الؿالقة الربقية
الؿحرمة شر ًط ا ،وذلؽ طؾك كحق يتؿاشك مع لغة طصركا ومعطقاتف الؿالقة مـ
حقث إدوات والؿمسسات ،إمر الذي ُي َع دُّ استدطائف هـا مـ قبقؾ التؽرار
والتطقيؾ الذي ٓ داطل لف ،بقد أكـا يف هذا الؿبحث سـؼدم (البدائؾ
آستراتقجقة طـ الربا يف العصر الحديث) ،وقد اخرتت لذلؽ الرتكقز طؾك
أصؾقـ كبقريـ جديديـ مـ أصقل البدائؾ الشرطقة طـ الربا يف واقعـا الؿالل
ً
بديال
الؿعاصر ،طؾك أن كؾ أصؾ مـفؿا ُي َع دُّ بذاتف كظرية مستؼؾة ومشرو ًط ا
اسرتاتقجق ا طـ الربا وتطبقؼاتف الؿعاصرة ،وبذلؽ كؽقن قد قدمـا مشاريع
طؿؾ إصالحقة شرطقة مؼابؾ التطبقؼات الؿع اصرة الربقية ،فنن اإلسالم لؿ
يحرم شقئً ا إٓ لؿا يـطقي طؾقف مـ ضرر راجح ومػسدة غالبة ،ثؿ اإلسالم
كػسف يبقح لـا يف الؿؼابؾ بدائؾ شرطقة كثقرة ٓ تـحصر وٓ تحصك ،وجؿقعفا
ترتجح فقفا مصالحفا ومـافعفا-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1البؼرة -87? 9
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وتلسقسا طؾقف فقؿؽــا بقان وتػصقؾ (بدائؾ الربا) مـ خالل مطؾبقـ طؾك
ً
الـحق التالل:
الؿطؾب إول :كظرية (الػروق الػـقة بقـ التؿقيؾ اإلسالمل والربا)-
الؿطؾب الثاين :كظرية (الؿصرفقة اإلكتاجقة) --كؿقذج مصريف مبتؽر-

||
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ادلغٍب األوي
ٔظشٌت (اٌفشوق اٌفٍٕت
بني اٌخّىًٌ اإلعالًِ واٌشبا)
تعترب الحاجة إلك التؿقيؾ مـ أهؿ الحاجات آقتصادية التل فطر اهلل الـاس
طؾقفا ،كؿا يحتؾ التؿقيؾ الؿـزلة إطظؿ مـ بقـ الحاجات آقتصادية الؿتـقطة
لإلكسان يف جؿقع الـظؿ والؿدارس آقتصادية القضعقة ،ويتخذ اإلكسان العديد
مـ القسائؾ والتدابقر يف سبقؾ تؾبقة حاجتف إلك التؿقيؾ ،فؼد تؽقن هذه القسائؾ
التؿقيؾقة مشروطة يف الديـ ومؼبقلة يف العرف يف آن واحد ،وقد تؽقن الصقغة
صحقحا
التؿقيؾقة مشروطة شر ًطا لؽـف غقر متعارف طؾقفا طرفا ،وقد يؽقن العؽس
ً
بلن تؽقن صقغة التؿقيؾ متقافؼة مع العرف ولؽـ الديـ يحظرها وٓ يؼبؾفا-
أيضا يف
ولؿا كاكت صقغ التؿقيؾ تختؾػ يف آلقاهتا وإجراءاهتا وهل تختؾػ ً
مآٓهتا آقتصادية سؾ ًبا وإيجا ًبا فؼد جاءت الشريعة اإلسالمقة بلحؽام فـقة
تػصقؾقة هتدف إلك تـظقؿ صقغ التؿقيؾ وضبط فـقاهتا بؿا يحؼؼ إهداف
آقتصادية اإليجابقة لؾتؿقيؾ ،ويـػل ما قد يرتتب طؾك صقغ التؿقيؾ مـ أضرار
حرمت صر ًقا غقر مشروطة
ومػاسد اقتصادية كؾقة ،فؿـ ذلؽ أن الشريعة اإلسالمقة َّ
لؾتؿقيؾ (الحصقل طؾك الؿال)؛ مثؾ 9السرقة والغش وآقرتاض بالربا ،كؿا
أوجدت البدائؾ والحؾقل الشرطقة التل تحؼؼ مصالح التؿقيؾ ومـافعف وتـػل
مػاسده وأضراره-
قديؿا وحديثًا كجد أن
وإذا تتبعـا تاريخ كشلة العؿؾ الؿصريف (البـؽل)
ً
أساس العؿؾ البـؽل إكؿا قام إلدارة الحاجات آقتصادية مـ خالل الؿقازكة
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بقـ تقضقػ الػقائض بـؼؾفا لتؾبقة الحاجات يف كػة العجز ،حقث تؼقم
الؿصارف يف الؿـطؼة القسقطة بقـ كػتل الػائض والعجز ،فتؼقم بتجؿقع
الػقائض الؿتػرقة بليدي إفراد والؿمسسات يف أوطقة ُم َج َّؿ عة (القدائع) ،ثؿ
تؼقم البـقك ب تقضقػ هذه الػقائض واستثؿارها مـ خالل تؼديؿفا لتؿقيؾ
العجز لدى إفراد والؿمسسات (الؼروض) كظقر طائد مشروط بصقرة ربح
معؾقم أو بصقرة فائدة ربقية-
وطؾك الرغؿ مـ أن أساس العؿؾ الؿصريف ٓ يختؾػ  ,باطتبار سعقف إلك
تؾبقة الحاجات آقتصادية لؾجؿفقر  ,سقاء كان إسالمقا أو تؼؾقديا ،إٓ أن
الـؿقذجقـ يختؾػان تؿا ًما مـ حقث آلقة العؿؾ وإثر آقتصادي ،فنذا سؾطـا
الـظر إلك (التؿقيؾ) يف العؿؾ الؿصريف الؿعاصر فنكـا كجد الؿصرفقة التؼؾقدية
(الربقية) تعتؿد أسؾق ًبا وحقدً ا يف مجال التؿقيؾَ ،أٓ وهق التؿقيؾ بقاسطة مـح
قروضا كؼدية (كؼد كاش) أو تسفقالت ائتؿاكقة (تعفد
الؼروض بػقائد؛ سقاء كاكت
ً
والتزام) ،يف حقـ تؼقم الؿصرفقة اإلسالمقة بتؾبقة الحاجات كػسفا طؾك أساس
آلقات مغايرة تؿا ًما ،حقث يتؿ تؼديؿ التؿقيؾ مـ خالل إحدى صقغ التؿقيؾ
الؿؼبقلة والؿتقافؼة مع ققاطد وضقابط التؿقيؾ يف الشريعة اإلسالمقة ،والتل مـ
أهؿفا خؾقها طـ كبقرة الربا وسائر الؿخالػات الشرطقة إخرى-
وكخؾص مؿا سبؼ إلك :تؼرير حؼقؼة أن التؿقيؾ مطؾب فطري إكساين
مغروس يف كؾ مجتؿع اقتصادي؛ كتقجة وجقد كػتل الػائض والعجز فقف ،وإن
البـقك  ,اإلسالمقة أو التؼؾقدية  ,إكؿا تؼقم بدور القسقط يف إدارة حركة إمقال
بقـ الؽػتقـ وفؼ آلقات معقـة ،ففل تستؼطب الػقائض الؿالقة يف الؿجتؿع
آقتصادي مـ كػة الػائض لدى مختؾػ القحدات آقتصادية ثؿ تعقد تقضقػفا
لتعبئة الحاجات يف كػة العجز لدى القحدات آقتصادية صاحبة العجز-
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والحؼ إن هذا الؿقضقع لتدطق الحاجة  ,بؾ الضرورة  ,إلقف يف طصر
راجت فقف آلقة اإلقراض وآقرتاض بالربا يف آقتصاد العالؿل ،حقث تؼقم
البـقك التؼؾقدية (الربقية)  ,بصػة أساسقة  ,بدور القساصة الؿالقة والتل تبـك
طؾك آلقة تؾؼل الؼروض بػائدة طؾك هقئة ودائع آجؾة ،ومـ ثؿ تؼقم يف الؿؼابؾ
بؿـح ال ؼروض والتسفقالت الؿصرفقة لألفراد والؿمسسات ،وذلؽ طؾك أساس
الؼرض بػائدة مشروصة كظقر إجؾ؛ وطؾقف فؼد استؼر العؿؾ الؿصريف التؼؾقدي
طؾك اطتبار اإلقراض بػائدة هق الصقغة آسرتاتقجقة لتقضقػ أمقالف وتـؿقتفا مـ
خالل تؾبقة الحاجات آقتصادية الؿتـقطة لدى العؿالء ،وهق ما درجت طؾقف
واطتؿدتف الؼقاكقـ الدولقة الؿـظؿة لصـاطة آئتؿان الؿصريف التؼؾقدي بصقغتف
التؼؾقدية (التجارية)-
والسمال هـا :هؾ يقجد بالػعؾ تؿقيؾ إسالمل؟ وما تعريػف ،وما هل
حؼقؼتف الػـقة؟ وهؾ كظؿت الشريعة اإلسالمقة أحؽامف وحددت ضقابطف؟ وما
الػروقات الجقهرية بقـ التؿقيؾ اإلسالمل والتؿقيؾ التؼؾقدي (الربقي)؟ وما هل
آلقات صقغ التؿقيؾ الؿعاصرة التل تؼدمفا البـقك والؿمسسات اإلسالمقة؟
فػل هذا الؿبحث سـتـاول دراسة أبرز مػاهقؿ وضقابط التؿقيؾ اإلسالمل،
حقث سـتعرف طؾك تعريػ التؿقيؾ اإلسالمل ،وبقان أكقاطف ،مع دراسة تػصقؾقة
لؾضقابط الػـقة الحاكؿة لـؿقذج التؿقيؾ اإلسالمل ،والتل تعتؿد طؾقفا كافة صقغ
تؿققزا دقق ًؼا وففؿا
التؿقيؾ اإلسالمل ،وهل ضقابط وخصائص تؽسب الدارس
ً
طؿق ًؼا ٔلقات التؿقيؾ اإلسالمل مؼاركة بالتؿقيؾ التؼؾقدي ،وبذلؽ كؼدم البديؾ
آسرتاتقجل إول طـ (كبقرة الربا) ،مـ خالل ستة ضقابط فـقة دققؼة تتعؾؼ
بصؾب الفـدسة الؿالقة ،وهق ما أصؾؼـا طؾقف (كظرية الػروق الػـقة بقـ التؿقيؾ
اإلسالمل والربا)-
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وطؾقف فسقف كتـاول دراسة هذا الؿبحث مـ خالل قسؿقـ رئقسقـ هؿا9
الؼسؿ إول :مبادئ التؿقيؾ اإلسالمل-
أوٓ :ما تعريػ التؿقيؾ اإلسالمل؟
ً
ثاك ًقا :ما هل أكقاع التؿقيؾ اإلسالمل؟
الؼسؿ الثاين :الضقابط الػـقة لؾتؿقيؾ اإلسالمل-
الضابط إول :آلتزام الؿطؾؼ بلحؽام الشريعة اإلسالمقة-
الضابط الثاين :شرط تؿؾؽ مقضقع التؿقيؾ-
الضابط الثالث :أن يؼع التؿقيؾ طؾك مال معترب يف الشرع يـػع آقتصاد بحركتف-
الضابط الرابع :الؿحافظة طؾك دور الـؼد كقسقط لؾتبادل (مـع الربا)-
الضابط الخامس :ثبات سؼػ مديقكقة التؿقيؾ بال زيادة كظقر التلخقر يف إجؾ-
الضابط السادس :مشاركة العؿقؾ يف مخاصر التعثر-
الضابط السابع :تؿقيؾ الحاجات آقتصادية غقر الؿخالػة لؾشريعة اإلسالمقة-

||
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اٌمغُ األوي
ِبادئ اٌخّىًٌ اإلعالًِ
أوٓ :ما تعريػ التؿقيؾ اإلسالمل؟
ً
أ  .ما معـك التؿقيؾ يف الؾغة العربقة؟
الؿ َؿ ِّقل ,
التؿقيؾ يف الؾغة العربقة مشتؼ مـ الؿال ،فالتؿقيؾ مـ جفة ُ
الؿت ََؿ ِّقل  ,أخذ  ,هق( 9الحصقل طؾك
الؿعطل  ,يعـل ( َب ْذ ُل الؿال) ،ومـ جفة ُ
غقره --و ُمؾتُف  ,بالضؿ  ,أططقتف الؿال)(-)1
الؿال) ،جاء يف الؼامقس( 9و َم َّق َلف َ
ب  .ما هق تعريػ التؿقيؾ اإلسالمل الربحل (التجاري)؟
يؿؽــا تعريػ التؿقيؾ التجاري الؿتقافؼ مع أحؽام الشريعة اإلسالمقة( )2بلكف9
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1الؼامقس الؿحقط لؾػقروز آبادي ص><- 79
( )2يؿؽــا تؼسقؿ التؿقيؾ اإلسالمل ا تبعا لتعدد الؿداخؾ وآطتبارات ا إلك طدة مداخؾ ،ومـ أبرزها ما يؾل9
ً
أوٓ 9التؼسقؿ باطتبار العالقة التعاقدية (معاوضة ومشاركة) 9حقث يـؼسؿ التؿقيؾ اإلسالمل باطتبار
العالقة التعاقدية إلك تؿقيؾ معاوضة (تبادلل) وتؿقيؾ مشاركة ،أما الؼسؿ إول ففق التؿقيؾ الذي تبـك
فقف طالقة الطرفقـ طؾك مبدأ «الؿعاوضة» ،مثؾ 9التؿقيؾ بالبقع أجؾ ا أو بالتؼسقط ا والتؿقيؾ باإلجارة
الؿـتفقة بالتؿؾقؽ ،والتؿقيؾ بالسؾؿ وآستصـاع والتقرق ،فؽؾفا صقغ تؿقيؾ مبـقة طؾك أساس كؼؾ مؾؽقة
مقضقع التؿقيؾ كؼال تاما كظقر طقض مالل؛ طادة ما يؽقن بصقرة مديقكقة آجؾة ترتتب يف ذمة صالب
التؿقيؾ ،فالعالقة يف هذا الؼسؿ مـ التؿقيؾ طالقة معاوضة بقـ بائع ومشرتي ،وفقفا ثؿـ ومثؿـ؛ سقاء
كان مقضقع التؿقيؾ طقـا أو مـػعة -وأما الؼسؿ الثاين ففق التؿقيؾ الذي تبـك فقف العالقة التعاقدية طؾك مبدأ
«الؿشاركة» ،مثؾ 9التؿقيؾ بالؿضاربة ،والتؿقيؾ بالؿشاركة الؿتـاقصة _ الؿـتفقة بالتؿؾقؽ ا ،وكذا
الؿزارطة والؿساقاة وكحقهؿا-
ثاك ًقا 9التؼسقؿ باطتبار الغرض مـ التؿقيؾ (خقري مجاين  .تجاري ربحل)-
ثال ًثا 9باطتبار مقضقع التؿقيؾ (طقـ  .مـػعة  .طؿؾ)-
راب ًعا 9باطتبار شؽؾ التؿقيؾ (كؼدي مباشر  .ائتؿان تحت الحساب)-
خامسا 9باطتبار جفة التؿقيؾ أو باطتبار صالب (التؿقيؾ الػردي والتؿقيؾ الجؿاطل والتؿقيؾ الدولل)-
ً
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ممجال
حآ أو
ً
(تؿؾؽ مقضقع التؿقيؾ كؾ ًّقا أو جزئ ًّقا ثؿ إطادة تؿؾقؽف إلك الؿستػقد ًّ
بعقض معؾقم وشرائط مخصقصة وف ًؼا ٕحؽام الشريعة اإلسالمقة)-
وشرح التعريػ مع بقان محترزاتف فقؿا يؾل:
 ,7ققلـا( :تؿؾؽ مقضقع التؿقيؾ) :كص طؾك اشرتاط أن تؽقن جفة
التؿقيؾ قد تؿؾؽت مقضقع التؿقيؾ ،ويػقد الؿصدر الؿضاف طؿقم ما إذا كاكت
السؾعة مؿؾقكة سؾ ًػا لجفة التؿقيؾ قبؾ إبداء صالب التؿقيؾ رغبتف هبا ،أو ما إذا تؿ
تؿؾؽ السؾعة بـاء طؾك صؾب العؿقؾ وإبدائف رغبتف (القطد)-
 ,8ققلـا (مقضقع التؿقيؾ كؾ ًّقا أو جزئ ًّقا) :يشؿؾ ما إذا كان التؿقيؾ واق ًعا
طؾك طقـ تصؾح أن تؽقن محال لؾؿعاوضة (الؿبادلة)؛ ومثالف 9وققع البققع أجؾة
الؿشروطة طؾك أطقان مشروطة ،كالبقع بالثؿـ الؿمجؾ وبقع الؿرابحة لممر
بالشراء وبققع السؾؿ وآستصـاع ،كؿا يشؿؾ ما إذا كان مقضقع التؿقيؾ مـػعة
مشروطة تؼع الؿعاوضة طؾقفا؛ كاإلجارة الؿـتفقة بالتؿؾقؽ ،وهذا هق الؿؼصقد
بالتؿؾؽ الؽؾل لؾعقـ أو الؿـػعة ،ويؼابؾ ذلؽ التؿؾؽ الجزئل؛ وهق ما يؽقن يف
الؿشاركات بلكقاطفا ،مثؾ 9الؿشاركة الؿتـاقصة ،وكذا الؿضاربة الؿتـاقصة-
 ,9ققلـا (ثؿ إطادة تؿؾقؽف) :ثؿ حرف ططػ مع الرتاخل ،ويف الرتاخل
إشارة إلك اكػصال طؼد التؿؾؽ لجفة التؿقيؾ ً
أوٓ طـ طؼد كؼؾ الؿؾؽقة لطالب
التؿقيؾ (العؿقؾ) ثاك ًقا بعؼد جديد آخر مـػصؾ طـ إول ،فال يصح اكدماجفؿا
حذرا مـ الصقرية ،ولؽقكف مخال ًػا لؾـفل لحديث (ٓ تبع ما لقس
يف طؼد واحد؛ ً
طـدك) ،فلفاد الرتاخل تلكقد ركقزة التؿؾؽ يف صقر التؿقيؾ اإلسالمل كافة-
 ,:ققلـا (إلك الؿستػقد)  :هق صالب التؿقيؾ ،وقد يعرب طـف بالعؿقؾ
والؿت ََؿ ِّقل-
ُ
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ممجال) :الحؾقل يف كؼؾ الؿؾؽقة يػقد معـك الػقرية،
حآ أو
ً
; ,ققلـا ( ًّ
وهذا الحؾقل يتحؼؼ يف البقاطات أجؾة الؿشروطة بلكقاطفا ،مثؾ 9بققع إجؾ
والؿرابحة لؾممر بالشراء ،والسؾؿ وآستصـاع والتقرق ،إذ إهنا بؿجرد إبرام
العؼد تـتؼؾ مؾؽقة مقضقع التؿقيؾ إلك صالب التؿقيؾ فقرا ،وذلؽ بغض الـظر
طـ أجؾ سداد العقض الؿستحؼ طؾقف (الؿديقكقة)-
وقد يتؿ كؼؾ مؾؽقة مقضقع التؿقيؾ بصقرة ممجؾة أو مقققفة طؾك تحؼؼ
شروط مباحة متػؼ طؾقفا ،كؿا يف الؿشاركة الؿتـاقصة  ,الؿـتفقة بالتؿؾقؽ ،,
ومثؾفا 9اإلجارة الؿـتفقة بالتؿؾقؽ-
< ,ققلـا (بعقض معؾقم) :يشؿؾ الؿعاوضات بلكقاطفا مـ بقع إطقان
والؿـافع ،ويشرتط يف العقضقـ معؾقمقتفؿا بالرؤية أو ضبطفا بالقصػ الؿزيؾ
لؾجفالة ،كؿا يشؿؾ ذلؽ معؾقمقة العقض يف الؿشاركات ٓ ،سقؿا الؿشاركات
الؿتـاقضة ،حقث تتؿثؾ معؾقمقة إطقاض فقفا بـسبة مشاطة معؾقمة مـ الربح،
وتـزيؾفا مـزلة العقض كظقر تخؾل جفة التؿقيؾ تدريجق ا طـ حصتفا يف مؾؽقتفا
لؿقضقع التؿقيؾ ،كؿا يتضؿـ اشرتاط معؾقمقة العقض التـبقف طؾك طدم جقاز
زيادة الديـ كظقر التلخر يف أجؾ السداد لتعثر أو طجز ،فنن ذلؽ مـ أخص
خصائص وضقابط التؿقيؾ اإلسالمل الػارقة لف طـ التؿقيؾ الربقي-
= ,ققلـا( :وشرائط مخصقصة وفؼا ٕحؽام الشريعة اإلسالمقة) :يػقد
ضرورة اطتبار تحؼؼ التزام الشريعة يف جؿقع مراحؾ وأجزاء العؿؾقة التؿقيؾقة،
فؿـ ذلؽ 9وجقب تحؼؼ شرط اإلذن الشرطل بالـسبة لؿقضقع التؿقيؾ ذاتف
ومشروطقة غايتف ،فال يجقز تؿقيؾ الؿشروطات ذات إكشطة الؿحرمة-
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ومثال ذلؽ :تؿقيالت ممسسات الربا بلكقاطفا  ,بـق ًكا أو شركات تؿقيؾ أو
شركات استثؿار أو شركات تلمقـ  ،,ومـفا 9أن يؽقن مقضقع التؿقيؾ مؿا ٓ
ً
تؿقيال
تدخؾف أحؽام الصرف ،فنن دخؾتف أحؽام الصرف لزم إطؿالفا وإٓ كان
ربقيا ،ومثالف 9تؿقيؾ آكتتاب بإسفؿ حال كقهنا كؼق ًدا قبؾ التشغقؾ يف
الشركات تحت التلسقس ،ويف ضقء التعريػ السابؼ لؾتؿقيؾ اإلسالمل الربحل
يؿؽــا التطبقؼ طؾك مجآت يؽقن مقضقع التؿقيؾ فقفا العؼارات بلكقاطفا،
وذلؽ يشؿؾ التؿقيالت الؽؾقة والجزئقة (سؾعة  .مـػعة)-
ثاك ًقا :ما هل أكقاع التؿقيؾ اإلسالمل؟
يـؼسؿ التؿقيؾ اإلسالمل بصػة طامة إلك كقطقـ رئقسقـ هؿا( 9التؿقيؾ
الخقري والتؿقيؾ الربحل) ،وهذا التؼسقؿ مؿا يستؼؾ بف الػؼف اإلسالمل طؾك غقره
مـ مدارس التؿقيؾ التؼؾقدي ،حقث تـطؾؼ فؾسػة التؿقيؾ يف اإلسالم مـ مػفقم
شامؾ لؾتؿقيؾ ،وهق يتضؿـ الـقطقـ التالققـ9
أ  .التؿقيؾ الالربحل (الخقري) :ويؼقم طؾك أساس التربع والعطاء دون
صؾب مؼابؾ مادي ،فالؿعطل ٓ يعطل الؿال لحاجة مادية؛ وإكؿا يفدف بتؼديؿ
التؿقيؾ إلك الحصقل طؾك ثقاب اهلل ورضاه يف الدكقا وأخرة ،مثؾ 9الزكاة
والققػ والفبة والؼرض الحسـ وسائر التربطات-
ب  .التؿقيؾ الربحل (التجاري) :ويؼقم طؾك أساس التجارة وصؾب
الؿؼابؾ ،فالؿعطل إكؿا يعطل الؿال لؾحصقل طؾك حاجة مادية تتؿثؾ يف تعظقؿ
ً
تػصقال يف هذا الؼسؿ-
ثروتف وتـؿقة أمقالف ،ومـفا صقغ التؿقيؾ التل سـتـاولفا
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الؼسؿ الثاين :الضقابط الػـقة لؾتؿقيؾ اإلسالمل:
لؿا كان التؿقيؾ اإلسالمل يشرتط لصحتف أٓ يخالػ الؼقاطد والضقابط
الشرطقة الؿستؿدة مـ مبادئ وأحؽام الشريعة اإلسالمقة فنن هذا آلتزام
حتؿا طؾك مجؿقطة مـ الضقابط الػـقة التل تؿقز التؿقيؾ
الؿرجعل سقـعؽس ً
اإلسالمل طـ غقره مـ صقغ التؿقيؾ التؼؾقدي (الربقي) ،ويؿؽــا تحديد أبرز
ضقابط التؿقيؾ اإلسالمل يف سبعة فروقات جقهرية بقـ التؿقيؾقـ اإلسالمل
(الالربقي) والتؼؾقدي (الربقي)-
واطؾؿ أن آلتزام هبذه الضقابط الػـقة السبعة يحؿل مزاولل التؿقيؾ
والؿتعامؾقـ فقف مـ القققع يف (كبقرة الربا) ،وبقاسطتفا كدرك بقؼقـ أن تحريؿ الربا
يف اإلسالم إكؿا جاء طؾك وفؼ هـدسة مالقة دققؼة ومـضبطة وقابؾة لؾػحص
الؿقداين والؼقاس العؾؿل ،وأن الربا لقس مجرد حؽؿ شرطل مبفؿ وغقر مػفقم مـ
حقث الفـدسة الؿالقة ،ولذلؽ فسلطرض الضقابط الػـقة السبعة لؾتؿقيؾ
ً
تػصقال مع إيضاح بعض أمثؾتفا وتطبقؼاهتا،
اإلسالمل مختصرة ،ثؿ أشرحفا
وذلؽ طؾك الـحق التالل9
الضابط إول :آلتزام الؿطؾؼ بلحؽام الشريعة اإلسالمقة-
الضابط الثاين :ركقزة تؿؾؽ مقضقع التؿقيؾ-
الضابط الثالث :أن يؼع التؿقيؾ طؾك مال معترب يف الشرع يـػع آقتصاد
بحركتف-
الضابط الرابع :الؿحافظة طؾك دور الـؼد كقسقط لؾتبادل (مـع الربا)-
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الضابط الخامس :ثبات سؼػ مديقكقة التؿقيؾ بال زيادة كظقر التلخقر يف
إجؾ-
الضابط السادس :مشاركة العؿقؾ يف مخاصر التعثر-
الضابط السابع :تؿقيؾ الحاجات آقتصادية غقر الؿخالػة لؾشريعة
اإلسالمقة-

||
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اٌضابظ األوي
االٌخضاَ ادلغٍك بأدىاَ اٌششٌؼت اإلعالٍِت
 ,1ما معـك هذا الضابط؟
ويؿثؾ هذا الضابط إساس آسرتاتقجل والؿرجعقة العامة يف ضبط كافة
أجزاء ومراحؾ ومؼاصد التؿقيؾ اإلسالمل؛ بؿا يستقطب الؿراحؾ قبؾ وأثـاء
وبعد إكشاء طؼد التؿقيؾ ،وهذه الخاصقة بؿـزلة مـ الشؿقل والؿروكة ما يجعؾفا
تستقطب كافة أكقاع التؿقيؾ الؿستحدثة طؾك اختالف الزمان وتـقع إمؽـة
وإطراف وإحقال-
ك ؿا تؼضل هذه الخاصقة ضؿـًا بنلغاء الؿصالح الؿقهقمة ،والتل قد
تبدو يف ضاهرها مصالح بقد أهنا تؼع مصادمة لصريح الـص الشرطل ،ومثال
ذلؽ 9أكف قد تؼرر ً
طؼال أن التؿقيؾ الربقي (الؼرض بػائدة) يحؼؼ مصالح
جزئقة لطرفقف  ,الؿؼرض والؿؼرتض  ، ,فقستػقد الؿعطل (الؿؼرض) زيادة
طؾك رأس الؿال كظقر إجؾ ،ويستػقد أخذ (الؿؼرتض ) تؾبقة حاجاتف بؿال
حاضر ،بقد أن هذه الؿصالح الجزئقة مؾغاة وٓ طربة هبا لؽقهنا تمدي إلك
كتائج اقتصادية سؾبقة طؾك مستقى آقتصاد الؽؾل ،و لقققطفا مصادمة
لصريح الؽتاب والسـة يف تحريؿ ربا الؼروض يف ققلف تعالك﴿ 9ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ ﭫ﴾( ،)1ففذه الـتقجة وأمثالفا إكؿا كستػقدها مـ هذا الضابط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1البؼرة -8;= 9
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آسرتاتقجل يف التؿقيؾ اإلسالمل-
 ,2كقػ يتؿ التحؼؼ مـ تطبقؼ هذا الضابط يف القاقع؟
أ .الـص يف الؿستـدات الؼاكقكقة لؾؿمسسة طؾك التزامفا بالشريعة اإلسالمقة
يف طؿؾقاتفا-
ب  .وجقد هقئة الػتقى والرقابة الشرطقة ،ذلؽ أن القاقع العؿؾل
لؾؿمسسات الؿالقة اإلسالمقة يمكد أن تحؼقؼ هذا الشرط سقبؼك غقر مستؼر ما لؿ
تتقافر الضؿاكقة العؿؾقة لتحؼقؼ ذلؽ ،وهذه الضؿاكة الشرطقة وإداة التـظقؿقة
اصطؾحت الصـاطة طؾقفا باسؿ (هقئة الػتقى والرقابة الشرطقة) ،وتعريػفا9
(الجؿاطة( )1مـ الػؼفاء ُيعفد إلقفؿ الـظر يف أطؿال الؿمسسة الؿالقة بغرض
حػظفا طـ الؿخالػات الشرطقة(-))2

||

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1ققلـا (الجؿاطة) يـػل الػردية يف طؿؾ هقئة الرقابة الشرطقة ،ويػقد بلن أقؾفؿ ثالثة-
( )2يشؿؾ ققلـا (حػظفا طـ الؿخالػات الشرطقة) جؿقع إطؿال الؿخالػة لؾشريعة اإلسالمقة؛
سقاء مـ جفة إوامر كاإلخالل بالزكاة ،أو الـقاهل كالتعامؾ بالربا ،كؿا تشؿؾ الؿخالػات
أيضا ما كان مـفا محرما أو مؽروها ،كؿا تشؿؾ مـ جفة ثالثة الؿخالػات الشرطقة مـ غقر الربا،
ً
مثؾ 9الغرر والغش والظؾؿ والباصؾ وكحقهؿا مـ أسباب فساد الؿعامالت الؿالقة يف الشريعة
اإلسالمقة-
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اٌضابظ اٌثاين
ششط متٍه ِىضىع اٌخّىًٌ
 ,1ما معـك هذا الضابط؟
إن التؿقيؾ اإلسالمل بجؿقع صقغف وتطبقؼاتف إكؿا يؼقم طؾك ركقزة
اسرتاتقجقة تتؿثؾ يف وجقب تؿؾؽ مقضقع التؿقيؾ كؿرحؾة أولك تشرتك فقفا
جؿقع صقغ التؿقيؾ وأكقاطف ،سقاء كان التؿقيؾ بطريؼ التبادل الذي هق مـ قبقؾ»
الؿعاوضات» ،أوكان التؿقيؾ بطريؼ الؿشاركة التل هل مـ قبقؾ» الؿشاركات»،
طؾك أن مقضقع التؿقيؾ قد يؽقن طقـًا أو مـػعة أو حؼا مالقا ،والدلقؾ الشرطل الدال
طؾك هذا الضابط هق الحديث الـبقي الشريػ ٓ« 9تبع ما لقس طـدك»(-)1
ولؾؽشػ طـ الضابط الشرطل والدلقؾ الػـل لحصقل طؿؾقة التؿؾؽ
لؾسؾعة مقضقع التؿقيؾ فنكـا كسلل السمال التالل« 9طؾك مـ يؼع ضؿان السؾعة
ً
اكتؼآ حؼقؼقا لؾؿشرتي
وتحؿؾ مخاصرها؟» ،فنذا تحؼؼـا أن السؾعة قد اكتؼؾت
ودخؾت يف ضؿاكف وتحؿؾ مخاصرها ،فنكف يجقز لف حقـئذ أن يتصرف فقفا بـؼؾفا
لغقره بسائر أكقاع التصرفات ،وهذا الؿعـك هق الذي تؼرره الؼاطدة الػؼفقة( 9ال ُغـ ُْؿ
بال ُغ ْرم) ،وقاطدة ( َ
بالضؿان) ،ومعـك الؼاطدة :أن مـ تحؿؾ أخطار الشلء
راج َّ
الخ ُ
كان أولك بلن يغـؿ ما يـتج طـف مـ مـافِ ِعف و َغ َّؾتِف وطقائده-
 ,2ما الدلقؾ مـ الشرع طؾك صحة هذا الضابط؟
إن هذا الضابط الؿفؿ يف طؿؾقات التؿقيؾ يستؿد مشروطقتف يف اإلسالم مـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أخرجف الرتمذي يف ســف (-);9:.9

د /رياض منصور اخلليفي

541

أدلة كثقرة ،وسـؼتصر طؾك أبرزها ،وذلؽ طؾك الـحق التالل9
أ  .طؿقم آية﴿ :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ﴾( ،)1ووجف الدٓلة :أن محؾ
البقع يف أصؾ تعريػف يف الؾغة العربقة وطـد طامة الػؼفاء هق( 9مبادلة مال
بؿال)( ،)2أي أن مـ ٓزم طؼد البقع يف الشرع ويف الػؼف اإلسالمل أن يؼع طؾك
مال مؿؾقك مؾ ًؽا حؼقؼقا تاما ،سقاء أكان مؾ ًؽا حؼقؼقا أو حؽؿقا ،فالحؼقؼل يتؿثؾ
يف الؼبض الػعؾل بصقرتف الؿادية الؿباشرة ،بقـؿا الحؽؿل يتؿثؾ يف مثؾ صقرة
قبؾ وكقؾ الؿشرتي يف بؾد آخر ،ففذا قبض فعؾل تؿ واكتفك ولؽـف قبض حؽؿل
قديؿا
يؼع أثره مثؾ أثر الؼبض الحؼقؼل الؿباشر ،ولذلؽ وجدكا بعض الػؼفاء
ً
يعرفقن البقع مؼرو ًكا بشرط الؿؾؽ ،مثؾ ققل بعض الحـابؾة( 9مبادلة الؿال بالؿال
تؿؾق ًؽا وتؿؾ ًؽا)( ،)3وقال بعض الشافعقة( 9طؼد معاوضة مالقة تػقد مؾؽ طقـ أو

مـػعة طؾك التلبقد)(- )4

ب  .طؿقم حديث ٓ( :تبع ما لقس طـدك) برواياتف الؿتعددة( ،)5ووجف
الدٓلة :أن الؿؾؽ التام شرط لصحة البقع ،إذ كقػ تبقع ما ٓ تؿؾؽف؟! ،ولذلؽ لؿا
سلل حؽقؿ بـ حزام  رسقل اهلل ﷺ قائال 9يلتقـل الرجؾ فقريد مـل البقع لقس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1سقرة البؼرة -8=; 9
( )2الؿقسقطة الػؼفقة الؽقيتقة( ،ج . 9ص  ،)6-5مصطؾح (بقع)-
( )3الؿصدر السابؼ( ،ج . 9ص  ،)5مصطؾح (بقع) ،واكظر فقف 9الؿغـل والشرح الؽبقر ٓبـ قدامة
 ،2/4كشاف الؼـاع -146/3
( )4الؿصدر السابؼ( ،ج . 9ص  ،)5مصطؾح (بقع) ،واكظر فقف 9شرح الروض  ، 2/2وحاشقة قؾققبل
-152/2
( )5أخرجف الرتمذي يف ســف (-);9:.9
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طـدي؛ فلبتاطف لف مـ السقق؟ ،فؼال رسقل اهلل ﷺ ٓ« 9تبع ما لقس طـدك»(،)1
ويف لػظ آخر طـف 9قؾت يا رسقل اهلل 9إين أشرتي بقق ًطا فؿا يحؾ لل مـفا وما
يحرم؟ فؼال رسقل اهلل ﷺ« 9إذا اش َت َر ْي َت َش ْق ًئا َفال َتبِ ْع ُف َح ّتك َت ْؼبِ َضف»( ،)2ويف لػظ
ثالث« 9يا ا ْب َـ َأ ِخل؛ ٓ َتبِق َع َّـ َش ْقئا َحتّك َت ْؼبِ َضف»( ،)3فدل ذلؽ طؾك أن مـ شرط
الؿال الؼابؾ لؾبقع أن يؽقن مؿؾق ًكا لدى صاحبف مؾ ًؽا تاما-
ومـ هـا فنن اإلسالم ٓ يعرتف ببقع ما لقس مؾؽف تاما ،فؽلكف يؼقل لؽ9
ٓ تبع بق ًع ا يؽقن محؾف مؾؽ كاقص أو مؾؽ ضعقػ يؼتصر طؾك الحؼ الؿجرد
دون الؼدرة طؾك التصرف الػعؾل فقف ،فنن ذلؽ الؿؾؽ كاقص وضعقػ وهزيؾ
ٕكف مجرد حؼقق ٓ تدري هؾ تحقزها يدك ويثبت فقفا مؾؽؽ الؽامؾ أم ٓ؟
فؽقػ تبقع شقئًا معؾ ًؼ ا طؾك خطر طدم الؼبض والشؽ إصؾل يف الحقازة؟!،
إكؽ إن فعؾت ذلؽ يا حؽقؿ فؼد تربحت جزئق ا وبصػة خاصة مـ مال ٓ تؿؾؽ
إٓ حؼف الؿجرد فؼط ،ح قث يؽقن محؾ العؼد حؼا مجر ًد ا ٓ يرتتب طؾقف
إحداث حركة حؼقؼقة كافعة لألطقان (السؾع) والؿـافع (الخدمات) يف آقتصاد
بصػة طامة ،فال ريب أن سؾق ًكا اقتصادي ا هذا سبقؾف حؼف الؿـع والحظر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1رواه الخؿسة ،رواه أحؿد ( ):07،:09.9وأبقداود (<> )9:والرتمذي ( )78;0والـسائل
( ):<78وابـ ماجف (=> ،)87وصححف ابـ حزم والـقوي ،وصححف مـ الؿتلخريـ إلباين كؿا
يف إرواء الغؾقؾ (; )798.برقؿ (-)78?8
( )2أخرجف طبد الرزاق >  9? .رقؿ ( ،)7:87:وأحؿد  ،:08 . 9برقؿ  ،7;9;7وابـ حبان رقؿ
( ،):?>9والبقفؼل يف الســ ;  ،979 .والحديث صححف ابـ حبان وقال طـف البقفؼل 9هذا إسـاد
حسـ متصؾ-
( )3أخرجف طبد الرزاق (> )9?.برقؿ ( ،)7:87:والدارقطـل ( )>.9رقؿ (; ،)8والبقفؼل
(; ،)979.وحسـف الـقوي يف الؿجؿقع (? ،)98>.واكظر 9فتح الباري (-)9:?.:
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واإلقصاء ،وذلؽ مـ أجؾ وقاية آقتصاد مـ مػاسده وتحؼق ًؼ ا لؿصؾحة الؽؾقة
العامة يف الؿجتؿع-
 ,3ما هل التطبقؼات العؿؾقة لفذا الضابط يف القاقع؟
أ  .طؿؾقة الؿرابحة:
فؿـ صقر التؿقيؾ بالتبادل (الؿعاوضات) صقغة الؿرابحة لممر
بالشراء( ،)1حقث تؼقم جفة التؿقيؾ بتؿؾؽ العقـ الحاضرة تؿؾ ًؽا حؼقؼقا كخطقة
أولك وركقزة يف صقغة التؿقيؾ ،بحقث تؼع تبعة الضؿان حال التؾػ طؾك جفة
التؿقيؾ ،فنذا صح تؿؾؽ الجفة الؿؿقلة لؿقضقع التؿقيؾ (السؾعة) صح لفا
إطادة كؼؾ مؾؽقتفا إلك صالب التؿقيؾ ،وذلؽ كظقر ربح معؾقم يضاف إلك أصؾ
ققؿة السؾعة(-)2
ب  .طؿؾقة اإلجارة التؿقيؾقة:
ومثؾ ذلؽ يؼال بالـسبة لـؼؾ الؿـػعة فؼط  ,دون العقـ  ,بطريؼ اإلجارة
التؿقيؾقة (الؿـتفقة بالتؿؾقؽ)( ،)3وهل مـ طؼقد الؿعاوضات ،حقث يتعقـ
طؾك جفة التؿقيؾ تؿؾؽ العقـ مع مـػعتفا تب ًعا ،أو الؿـػعة مـػردة ،ثؿ تؼقم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اكظر 9الؿعقار الشرطل رقؿ (>) بعـقان (الؿرابحة لممر بالشراء) ،وفقف 9شرط التؿؾؽ البـد
(-)9.9
( )2ومثؾ ذلؽ يؼال يف طؿؾقة التقرق ،فنن ضابط تؿؾؽ جفة التؿقيؾ (الؿؿقل) يعترب شرصا لصحة
التؿقيؾ بطريؼ التقرق ،والتقرق هق« 9شراء سؾعة بثؿـ ممجؾ ثؿ بقعفا ٔخر بثؿـ كؼدي
لؾحصقل طؾك الـؼد الحال» ،واكظر إلك (قرار مجؿع الػؼف اإلسالمل يف دورتف  15بتاريخ
7?98/10/31م)-
( )3اكظر 9الؿعقار الشرطل رقؿ (?) بعـقان (اإلجارة و اإلجارة الؿـتفقة بالتؿؾقؽ) ،وفقف 9شرط التؿؾؽ
البـد (-)9
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بنطادة كؼؾ مؾؽقة الؿـػعة  ,دون العقـ  ,إلك صالب التؿقيؾ ،الذي يؼقم بدوره
بسداد ققؿة الؿـػعة التل مؾؽفا بؿقجب طؼد اإلجارة طؾك أقساط ،طؾك أكف متك
استقىف سداد ققؿة العقـ بالؽامؾ أو أشرف طؾك استقػائفا ،قامت جفة التؿقيؾ
بـؼؾ مؾؽقة العقـ إلك صالب التؿقيؾ بعؼد تؿؾقؽ شرطل  ,مـػصؾ طـ طؼد
اإلجارة  ,بق ًعا كان أو هبة-
ج  .طؿؾقات السؾؿ وآستصـاع (بقع الؿعدومات):
ومـ الصقر الؿفؿة يف التؿقيؾ اإلسالمل صقغ التؿقيؾ بالسؾؿ
وآستصـاع ،وحؼقؼتفا حاجة البائع (الزارع أو الصاكع) إلك الؿال لتـػقذ
إطؿال ،وتؼابؾفا حاجة (الؿشرتي) إلك تثبقت سعر السؾعة واستالمفا يف أجؾ
معؾقم محدد-
وطؾك الرغؿ مـ كقن هذا الـؿط مـ الصقغ التؿقيؾقة يستفدف بقع الؿعدوم
إٓ أن ركقزة التؿؾؽ تبؼك شر ًصا اسرتاتقجقا بالـسبة لجفة التؿقيؾ (الؿشرتي)،
بحقث يجب أن يتؿؾؽ البائع السؾعة الؿتػؼ طؾقفا حؼقؼة أو حؽؿا ،ثؿ يؼقم بنطادة
تسؾقؿفا إلك الؿشرتي يف إجؾ الؿتػؼ طؾقف ،وبذلؽ ٓ يرد طؼد جفة التؿقيؾ
طؾك مـح قرض كؼدي بزيادة ،وإكؿا يتؿحض العؼد يف إجراء طؿؾقة تبادل حؼقؼل
(ثؿـ معجؾ × سؾعة ممجؾة) ،إٓ أن تسؾقؿ العقـ الؿقصقفة بعد أجؾ-
د  .طؿؾقة الؿشاركة التؿقيؾقة الؿتـاقصة (الؿـتفقة بالتؿؾقؽ):
ومـ صقر التؿقيؾ بالؿشاركة (الؿشاركات) طؼد التؿقيؾ بالؿشاركة
الؿتـاقصة (الؿـتفقة بالتؿؾقؽ) ،حقث يشرتك الطرفان يف تؿؾؽ مقضقع التؿقيؾ
وهق العؿؾ وكاتجف ،وهـا تحؼؼت مؾؽقة جفة التؿقيؾ بصقرة جزئقة مشاطة
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لؿقضقع التؿقيؾ ،ثؿ يتؿ كؼؾ الؿؾؽقة الؿشاطة تدريجقا إلك صالب التؿقيؾ حتك
تستقىف بؽامؾفا كظقر ربح مشاع معؾقم-
و ُيع َؾؿ مؿا سبؼ  ,وطؾك سبقؾ الؿؼابؾة  ,أن ركقزة التؿؾؽ يف التؿقيؾ
اإلسالمل ٓ وجقد لؿثؾفا يف التؿقيؾ الربقي ،حقث تؽتػل جفة التؿقيؾ (الؿؿقل
قرضا أو ائتؿا ًكا طؾك
الربقي) بتؿؽقـ صالب التؿقيؾ مـ التصرف بالؿال
ً
الؿؽشقف ،وتؾبقة حاجاتف دون تؽؾػ طـاء تؿؾؽ مقضقع التؿقيؾ ،فتؽقن
العؿؾقة حقـئذ (طؿؾقة كؼدية محضة) بقاسطة الؼرض بػائدة-
 ,4ما إثر آستراتقجل لفذا الضابط؟
سر اسرتاتقجل لتػقق وكجاح التؿقيؾ اإلسالمل طؾك غقره،
وهـا يؽؿـ ٌّ
حقث إن الخاصقة السؾعقة التل طربكا طـفا بركقزة (التؿؾؽ) يف التؿقيؾ اإلسالمل
مـ شلهنا إجبار جفة التؿقيؾ طؾك دراسة جدوى تؿؾؽ السؾعة ومقاجفة إخطار
الـاشئة طـ ذلؽ ،وٓ يتحؼؼ تلمقـ أخطارها إٓ باكتساب الخربة الؿقداكقة
والؿفارة الػـقة يف أطؿال التجارات وإسقاق ذات الصؾة بالسؾعة التل يتؿ تؿؾؽفا
(طؼار  .وسائؾ كؼؾ  .أثاث  .مقاد إكشائقة  .أجفزة الؽرتوكقة ---الخ)-
وهذه الخاصقة آسرتاتقجقة قد فتحت لجفات التؿقيؾ اإلسالمل أف ًؼا
واس ًعا ٓكتساب مفارات التجارة وآستثؿار الؿباشر ،إمر الذي حقلفا خالل
فرتة وجقزة لتؽقن أحد صـاع السقق يف الؿجآت التل قامت بتؿقيؾفا-
 ,5ما الحؽؿة مـ اشتراط هذا الضابط؟
فنن ققؾ :ما الحؽؿة آقتصادية العؾقا التل أرادهتا الشريعة اإلسالمقة

التجديد يف هندسـة الـربـا

546

السؿحاء مـ اشرتاط التؿؾؽ الحؼقؼل لؾسؾعة (ركقزة التؿؾؽ) يف صقغ التؿقيؾ
اإلسالمل؟
فالجقاب :إن الشارع الحؽقؿ قصد هبذا الضابط (ركقزة التؿؾؽ) الؿحافظة
طؾك وضقػة الـؼد كقسقط لؾتبادل ،فاشرتاط التؿؾؽ يف التؿقيؾ مؼتضاه (تؼديؿ
الثؿـ يف مؼابؾ السؾعة) ،وهذه ألقة مـ شلهنا مـع تحقيؾ الـؼقد إلك سؾع بذاهتا
تباع وتشرتى ،يف اشرتاط التؿؾؽ الحؼقؼل َك ْػ ٌل مباشر ٕسباب حبس الؿال
وإطاقتف طـ الحركة الطبقعقة ،يف حقـ إن آلقة الؿتاجرة بالـؼقد طؾك اطتبار أهنا سؾع
والتداول مـ خالل اإلقراض بالربا؛ إمر الذي حاربتف الشريعة وبات حظره مـ
إيضاحا يف الضابط التالل-
الؿعؾقمات مـ الديـ بالضرورة ،وهق ما سـزيده
ً

||
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اٌضابظ اٌثاٌث
أْ ٌمغ اٌخّىًٌ ػٍى ِاي ِؼخرب يف اٌششع
ٌٕفغ االلخصاد حبشوخٗ
 ,1ما معـك هذا الضابط؟
إن مـ الؿتطؾبات الشرطقة لصحة طؿؾقات التؿقيؾ – وكذا آستثؿار  ,يف
اإلسالم ضرورة وجقد شرط فـل مفؿ ،حقث ٓ تصح الؿعاوضة الؿالقة شر ًطا إٓ
بف ،أٓ وهق (شرط وققع التؿقيؾ طؾك مال معتبر يف الشرع يـػع آقتصاد بحركتف)،
وبالتالل فال يصح وٓ يحؾ أن يرد التؿقيؾ طؾك محؾ ٓ يعرتف اإلسالم بؿالقتف
ً
أصال ،بؾ ربؿا حاربف اإلسالم وشدد الـؽقر فقف وكصب القطقد طؾقف كؿا يف تقلقد
الربح مـ الؼروض والديقن ،حقث طَدَّ اإلسالم ذلؽ العؿؾ التجاري مـ صريح
الربا يف الؽتاب والسـة ،وهذا الشرط يعرب طـف الػؼفاء بشرط (الؿالقة) ،ومعـاه :أن
يؽقن محؾ العؼد ومؼصقده ومصدر الرتبح فقف ً
مآ مـ إمقال الؿعتربة شر ًطا،
بلن يؽقن قصد الرتبح وار ًدا طؾك أحد إصقل الثالثة الؿعتربة لألمقال يف
اإلسالم ،وهل 9العقـ والؿـػعة والحؼ الؿتصؾ( ،)1فاإلسالم يعرتف بقصػ
(الؿالقة) فؼط لفذه إصقل الثالثة ،فقجقز بقعفا والرتبح مـفا والؿتاجرة فقفا؛ ما
دامت تؾؽ إشقاء لؿ يرد فقفا كص شرطل يحرمفا لذواهتا؛ كالخؿر والخـزير
والؿقتة والزكا وربا بققع إصـاف الستة وكحقها ،وسبب اقتصار اإلسالم طؾك
ً
إباحة هذه إصقل الؿالقة الثالثة فحسب كقهنا
ؼصدُ
أمقآ ذات مـافع حؼقؼقة ُت َ
لؿا فقفا مـ الـػع الراجح لؾؿجتؿع ،وأن حركتفا الجزئقة الخاصة َت ْصـ َُع بالضرورة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اكظر شرحفا يف الؼاطدة الثاكقة مـ الؿبحث الثالث يف هذا الؽتاب-
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حركة كؾقة طامة كافعة يف آقتصاد-
وطؾك الضد مـ ذلؽ فنن اإلسالم يحظر أن يؽقن محؾ العؼد ومؼصقده
ومصدر الرتبح فقفا ما لقس ُي َعدُّ ً
مآ يف الشرع الحـقػ ،كلن يؽقن مصدر الرتبح ومحؾ
العؼد هق الػارق الزمـل طؾك إساس الدائـل يف صقرة طؼد قرض أو ديـ ،حقث
يجري الرتبح يف العؼد مـ ذات آلتزام (الحؼ الؿـػصؾ) والؿؿتد طرب الزمـ ،فقؽقن
مصدر الرتبح هق الزمـ الؿجرد يف طالقة دائـقة بقـ دائـ ومديـ ،ومثؾ 9أن يؽقن مصدر
الرتبح هق الػارق الؽؿل بقـ متؿاثؾقـ مـ الربقيات الؿسؿاة يف الشرع ،والؿؼصقد أن
(الربا والتؿقيؾ يف اإلسالم خصؿان ٓ يجتؿعان يف محؾ واحد) ،فالربا يرد طؾك فروق
الزمـ أو فروق الؽؿقة ،بقـؿا التؿقيؾ الربحل يف اإلسالم ٓ يرد إٓ طؾك مال حؼقؼل
معترب مـ طقـ أو مـػعة أو حؼ متصؾ-
 ,2ما الدلقؾ مـ الشرع طؾك صحة هذا الضابط؟
إن هذا الضابط الؿفؿ يف طؿؾقات التؿقيؾ يستؿد مشروطقتف يف اإلسالم مـ
إدلة التالقة9
أ  .طؿقم آية﴿ :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ﴾( ،)1ووجف الدٓلة :أن محؾ
البقع يف أصؾ تعريػف يف الؾغة العربقة وطـد طامة الػؼفاء هق( 9مبادلة مال
بؿال)( ،)2أي أن مـ ٓزم البققع يف الشرع والػؼف أن يؼع طؾك مال معترب فقف ،إذ لق
وقع البقع طؾل ما لقس ً
مآ يف الشرع فنكف ٓ يصح وصػف بالبقع مـ حقث إصؾ،
وأمارة ذلؽ أن طؼد البقع ٓ يـعؼد إٓ طؾك مال معترب مـ الجفتقـ الؿتؼابؾتقـ،
مثال مع الؿثؿـ ً
حقث يتؼابؾ (الـؼد) كثؿـ ً
مؿثال بعقـ أو مـػعة أو حؼ متصؾ هبؿا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1سقرة البؼرة -8=; 9
( )2الؿقسقطة الػؼفقة الؽقيتقة( ،ج . 9ص  ،)6-5مصطؾح (بقع)-
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أو بلحدهؿا ،ثؿ إن أية الؽريؿة حرمت يف الؿؼابؾ الربا ،وضابطف الؿتػؼ طؾقف
بقـ الػؼفاء أكف (الزيادة الؿخصقصة) وفؼ أوصاف وشروط معقـة ،وهل زيادة
ضالؿة ولقست طادلة ٕهنا خالقة طـ طقض مؼابؾفا ،وٕهنا زيادات جزئقة تػضل
يف طاقبتفا ومآٓهتا إلك أضرار كؾقة ومػاسد راجحة-
ب  .طؿقم حديث ٓ « :تبع ما لقس طـدك» برواياتف الؿتعددة( ،)1ووجف
الدٓلة :أن ما لقس ً
مآ معتربًا يف الشرع ٓ ُيثْبِ ُت مؾ ًؽا حؼقؼقا تام ا لؿقضقطف يف

القاقع ،بؾ ُيثْبِ ُت التصرف فقؿا مؾؽف كاقص ولقس تاما ،ومـ هـا فنن اإلسالم ٓ
يعرتف ببقع ما لقس مؾؽف تاما ،فؽلكف يؼقل لؽ ٓ 9تبع بق ًع ا يؽقن محؾف مؾؽ
صريح ا يف حديث حؽقؿ بـ حزام  قال 9يا رسقل
كاقص أبدا ،وهق ما ورد
ً
اهلل؛ يلتقـل الرجؾ فقريد مـل البقع لقس طـدي؛ فلبتاطف لف مـ السقق؟ ،فؼال
رسقل اهلل ﷺ ٓ« 9تبع ما لقس طـدك»( ،)2ويف لػظ آخر طـف 9قؾت يا رسقل
اهلل 9إين أشرتي بقق ًطا فؿا يحؾ لل مـفا وما يحرم؟ فؼال رسقل اهلل ﷺ« 9إذا
اشتَ َر ْي َت َشقْئًا َفال َتبِ ْع ُف َحتّك َت ْؼبِ َضف»( ،)3ويف لػظ ثالث« 9يا ابْ َـ َأ ِخل؛ ٓ َتبِق َع َّـ
َشقْئًا َحتّك َت ْؼبِ َضف»(-)4
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أخرجف الرتمذي يف ســف (-);9:.9
( )2رواه الخؿسة ،رواه أحؿد ( ):07،:09.9وأبقداود (<> )9:والرتمذي ( )78;0والـسائل
( ):<78وابـ ماجف (=> ،)87وصححف ابـ حزم والـقوي ،وصححف مـ الؿتلخريـ إلباين كؿا
يف إرواء الغؾقؾ (; )798.برقؿ (-)78?8
( )3أخرجف طبد الرزاق >  9? .رقؿ ( ،)7:87:وأحؿد  ،:08 . 9برقؿ  ،7;9;7وابـ حبان رقؿ
( ،):?>9والبقفؼل يف الســ ;  ،979 .والحديث صححف ابـ حبان وقال طـف البقفؼل 9هذا إسـاد
حسـ متصؾ-
( )4أخرجف طبد الرزاق (> )9?.برقؿ ( ،)7:87:والدارقطـل ( )>.9رقؿ (; ،)8والبقفؼل
(; ،)979.وحسـف الـقوي يف الؿجؿقع (? ،)98>.واكظر 9فتح الباري (-)9:?.:
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وتػسقر الحديث :أكف ٓ يجقز لؽ يا حؽقؿ  أن تبقع ً
مآ لقس معترب
الؿالقة يف اإلسالم ،كتؾؽ الحؼقق التل تؽتسبفا طؾك السؾع والخدمات دون أن
قبضا حؼقؼقا أو حؽؿقا ،والسبب أكف طؾك الحؼقؼة ويف القاقع لقست
تؼبضفا ً
أصقلفا طـدك طؾك الحؼقؼة ،وٓ هل تحت يدك وٓ يجري فقفا مطؾؼ تصرفؽ،
فؽقػ تجعؾ الؿؾؽ الـاقص الذي هق أثر وكتقجة والتزام يف الذمة محال لؾعؼد
طؾقف والرتبح مـف؟! ،بؾ كقػ ترتبح جزئقا بصػة خاصة ما ٓ أثر لف حؼقؼل وكافع يف
إحداث التداول والرواج الحؼقؼل يف حركة إطقان (السؾع) والؿـافع (الخدمات)
يف آقتصاد بصػة طامة ،فال ريب أن سؾق ًكا اقتصاديا هذا سبقؾف حؼف الؿـع والحظر
واإلقصاء ،وذلؽ مـ أجؾ وقاية آقتصاد مـ مػاسده وتحؼق ًؼا لؿصؾحة الؽؾقة
العامة يف الؿجتؿع-
ج  .حادثة (بقع الصؽاك) يف أواخر طصر الصحابة الؽرام ،فؼد أجؿع كبار طؾؿاء
الصحابة  طؾك حظر طؿؾقات الرتبح مـ (بقع الصؽاك) يف حادثة شفقرة ،فؼد جاء
يف صحقح مسؾؿ( 9)1أن ُص ُؽقكًا َخ َر َج ْت لِؾـ ِ
َّاس فِل َز َمـ َم ْر َوان بـ الحؽؿ بِ َط َعا ٍم
ِ
قها ،فؼال لف أبق هريرة « 9أحؾؾت بقع
الص ُؽقك َق ْبؾ َأ ْن َي ْست َْق ُف َ
َف َت َبا َي َع الـَّاس ت ْؾ َؽ ُّ
الصؽاك!» ،ويف لػظ « 9أحؾؾت الربا يا مروان!» ،كؿا روى مالؽ يف الؿقصل( 9)2أن
ِّ
صؽق ًكا خرجت لؾـاس يف زمان مروان بـ الحؽؿ مـ صعام الجار ،فتبايع الـاس تؾؽ
الصؽقك بقـفؿ؛ قبؾ أن يستقفقها ،فدخؾ زيد بـ ثابت ورجؾ مـ أصحاب الـبل ﷺ
طؾك مروان بـ الحؽؿ؛ فؼآ 9أتحؾ بقع الربا يا مروان ،فؼال 9أطقذ باهلل وما ذلؽ ،فؼآ9
هذه الصؽقك تبايعفا الـاس؛ ثؿ باطقها قبؾ أن يستقفقها ،فبعث مروان بـ الحؽؿ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1كتاب البققع ( . )88باب > «بطالن بقع الؿبقع قبؾ الؼبض»-
( )2الؿقصل ( ،)<:7.8باب العقـة وما يشبففا-
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الحرس َي َت َت َّبعقهنا؛ يـزطقهنا مـ أيدي الـاس يردوهنا إلك أهؾفا-
َ
ووجف آستدٓل بإثر طؾك هذا الضابط :أن طؾؿاء الصحابة الذيـ طاصروا
حادثة بقع الصؽاك أجؿعقا طؾك إكؽارها وحظرها شر ًطا ولؿ يعرف لفؿ مخالػ،
وٓ سقؿا أن ولل إمر العام صادق طؾك إكؽارهؿ بؼاكقن طام تؿ تـػقذه طؾـًا طؾك
الؿأل ،وسر ذلؽ أهنا معامؾة مالقة يؼصد هبا الرتبح مـ بقع الحؼقق الؿـػصؾة طـ
أطقان الطعام ،وهل مجرد حؼقق ٓ مالقة لفا يف ذاهتا وٓ يجقز الرتبح مـفا شر ًطا
باإلجؿاع ،حقث يتؿ تداول الحؼ الؿـػصؾ بؼصد الرتبح مـ الزمـ الؿجرد فؼط ٓ
غقر ،بقـؿا الطعام غائب كالتزام ممجؾ ثابت طؾك ذمة بقت الؿال ،وهؽذا صار
مصدر الرتبح يف حادثة بقع الصؽاك هق طـصر الزمـ الؿجرد كػسف طؾك أساس
الحؼ الؿـػصؾ طـ أصؾف ،حقث ٓ يقجد يف معامالت (بقع الصؽاك) أي أساس
ً
مؿثال بقجقد طقـ (سؾعة) أو مـػعة (خدمة) أو حؼ صحقح متصؾ
مالل حؼقؼل؛
بلصؾف الؿادي ،فؾؿا اكتػك هذا الضابط حظره الصحابة الؽرام باإلجؿاع-
ولؿا راجع صاووس َ
شقخف اب َـ طباس  ,حربَ إمة وترجؿان الؼرآن  ,بشلن
الربا يف بقع الصؽاك أجابف بؼقلف« 9أٓ تراهؿ يتبايعقن بالذهب والطعام
َو ْج َف ِّ
مرجل»( ،)1ويف رواية« 9ذاك دراهؿ بدراهؿ والطعام مرجل»( ،)2ومعـك (مرجل)
أي أن استحؼاقف ممجؾ يف الزمـ الؿستؼبؾل ،ومـ أجؾ ذلؽ فؼد هنض كبار طؾؿاء
الصحابة مجتؿعقـ إلك إكؽار هذه الؿعامؾة طـد ولل إمر  ،فاستجاب لفؿ
بنبطال هذا السقق الدائـل الذي يضر آقتصاد وٓ يـػعف ،وهذا الؿعـك الذي
أجؿع الصحابة طؾقف دال طؾك صحة الضابط الؿذكقر لؾتؿقيؾ-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أخرجف مسؾؿ ( )?9>.9برقؿ (;-)7;8
( )2أخرجف البخاري ( )<>.9برقؿ (-)8798
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 ,3ما هل التطبقؼات العؿؾقة لفذا الضابط يف القاقع؟
أ  .طؿؾقات بقع التؼسقط والؿرابحة:
بققع التؼسقط وطؿؾقات الؿرابحات العقـقة الحؼقؼقة طبارة طـ طؼقد تؿقيؾقة
تؼع طؾك أطقان فعؾقة حاضرة طـد التعاقد – ولقست معدومة  ،,فؿحؾ العؼد فقفا
طقـ (سؾعة) مخصقصة ومعقـة( ،)1مثؾ 9هذه السقارة أو ذلؽ العؼار ،فنن الؿحؾ
الذي يؼع التؿقيؾ طؾقف هـا طبارة طـ أمقال حؼقؼقة وذات مـافع معتربة يف
اإلسالم ،فقصؾح أن تؽقن محال لؾعؼد طؾقفا ،كؿا يجقز تقلقد الربح مـفا بق ًعا أو
قديؿا وحدي ًثا – أن يتؿ الرتبح
تجارة ،وطؾك هذا فال يجقز بآتػاق بقـ الػؼفاء – ً
مـ تـػقذ طؼقد التؼسقط والؿرابحة طؾك محؾ دائـل والتزامل محض ،كلن يتؿ
الرتبح مـ ذات الديـ الؿجرد الثابت يف الذمة ،إذ لقس ذلؽ إٓ طقـ الربا الصريح
الؿحرم يف اإلسالم ،والؼاطدة هـا :ما دام الؿحؾ الؿعؼقد طؾقف ً
مآ حؼقؼقا مـ
إمقال الؿعتربة شر ًطا فنن جريان التؿقيؾ فقف وطؾقف يصح شر ًطا ،فنذا اكتػك شرط
الؿالقة طـ محؾ العؼد ومؼصقده فنن الشرع الحـقػ يؿـع هذا التؿقيؾ ويرفضف
وٓ يجقزهٕ ،ن إثؿ هذا التؿقيؾ وضرره ومػاسده طؾك الصعقد الؽؾل العام أكرب
بؽثقر مـ كػعف الجزئل الخاص ،واطؾؿ أكؽ متك ضبطت الػفؿ الدققؼ لفذا الشرط
الخطقر يف اإلسالم ،والذي ٓ تصح الؿعاوضات الؿالقة وٓ طؿؾقات التؿقيؾ كافة
إٓ بف فنكف ٓ يضرك بعد ذلؽ أن تسؿل العؼقد بؿا شئتٕ ،ن العربة يف العؼقد
بالحؼائؼ والؿعاين والؿسؿقات ٓ ،بإلػاظ والؿباين وإسؿاء-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اكظر 9الؿعقار الشرطل رقؿ (>) بعـقان (الؿرابحة لممر بالشراء) ،وفقف 9شرط التؿؾؽ البـد
(-)9.9
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ب  .طؿؾقة اإلجارة التؿقيؾقة:

حقث إن طؼد اإلجارة التؿقيؾقة (الؿـتفقة بالتؿؾقؽ)( )1مـ طؼقد الؿعاوضات،
ولؽـ محؾ العؼد فقف هق ذات (الؿـػعة) الؽامـة يف محؾ مادي ،فؿثؾ هذا الؿحؾ
الؿعترب شر ًطا يصؾح أن يؽقن محال لؾتؿقيؾ والرتبح-
ج  .طؿؾقات السؾؿ وآستصـاع (بقع الؿعدومات):
ومـ تطبقؼات شرط (الؿالقة) لصحة التؿقيؾ إباحة اإلسالم بققع
السؾؿ يف كصقص السـة الـبقية الصحقحة الصريحة ،فالؿحؾ الؿعؼقد طؾقف
يف بققع السؾؿ – وكذلؽ آستصـاع – هق مال مـ إمقال الؿعتربة يف
الشرع ذات الؿقاصػات الؿعؾقمة والؿـضبطة ،فلجاز اإلسالم العؼد طؾقفا
سؾ ًؿ ا وإن كاكت معدومة أن يف مجؾس العؼد ،وهذا غاية يف التقسعة مع
آكضباط التام-
وهبذا تعؾؿ  ,وطؾك سبقؾ الؿؼابؾة  ,أن شرط الؿالقة أو(شرط وققع
التؿقيؾ طؾك مال معتبر يف الشرع يـػع آقتصاد بحركتف) أن ذلؽ مـعدم وٓ وجقد
لف يف ذات طؼد الربا ،ولذلؽ فؼد حرمف اإلسالم صراحة يف الؼرآن الؽريؿ يف آيات
متعددة ،حقث تعتؿد البـقك التؼؾقدية (الربقية) طؾك الرتبح مؿا لقس ً
مآ يف الشرع
الحـقػ ،كالؼروض والديقن وكحقها مؿا يبطؾ اإلسالم مالقتف وقابؾقتف لؾرتبح
وآستثؿار-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اكظر 9الؿعقار الشرطل رقؿ (?) بعـقان (اإلجارة و اإلجارة الؿـتفقة بالتؿؾقؽ) ،وفقف 9شرط
التؿؾؽ البـد (-)9
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د  .طؿؾقات التقرق  ,قديؿفا وحديثفا  ,يدور حؽؿفا طؾك مدى تحؼؼ
هذا الشرط يف القاقع:
إن جؿقع طؿؾقات التقرق تدور أحؽامفا طؾك هذه الؼاطدة ،فالتقرق ,
قديؿا وحدي ًثا  ٓ ,يخؾق إ َّما أن يؽقن مالقا ،أي أكف يعتؿد
بجؿقع صقره وتطبقؼاتف ً
طؾك إحداث مبادٓت حؼقؼقة تؼع طؾك أطقان تبعث الحركة الحؼقؼقة لألمقال يف
آقتصاد ،ففذ التقرق الحؼقؼل حؽؿف الجقاز شر ًطا ٓطتؿاده طؾك إساس
قديؿا التقرق الػؼفل الذي
الؿالل الحؼقؼل ،ولذلؽ أجاز جؿفقر مـ الػؼفاء
ً
يعتؿد طؾك بقعقـ متعاقبقـ ممجؾ ومعجؾ بقـ ثالثة أصراف ،لؽـ إذا غؾبت
الصقرية والتحايؾ طؾك التقرق الػؼفل الؼديؿ حتك صار مؼصقده إصؾل دائـقا ,
قديؿا
بقـؿا يؽقن إساس الؿالل تاب ًعا فقف  ,فؼد اتجفت صائػة أخرى مـ الػؼفاء ً
إلك حظره واطتباره أخقة الربا وشبفتف ،وكال الؿذهبقـ صحقح باطتبار معـاه يف
واقعف ،وطؾك هذا فنن جؿقع طؿؾقات التؿقيؾ بالتقرق تدور طؾك الفـدسة الؿالقة
قديؿا أو
(آجؾ  +طاجؾ) ،بؿعـك أن طؿؾقات التقرق – ما يحؾ مـفا وما يحرم
ً
حدي ًثا  ٓ ,بد وأن تؿر طرب مرحؾتقـ ،فالؿرحؾة إولك 9إبرام طؼد بقع ممجؾ
السداد ،ثؿ الؿرحؾة الثاكقة 9إبرام طؼد بقع فقري حال يؽقن محؾف كػس محؾ العؼد
يف الؿرحؾة إولك ،لؽـ مع اشرتاط مسبؼ مؼتضاه أن يؽقن البقع يف الؿرحؾة
الثاكقة بثؿـ حال أقؾ مـ الثؿـ الؿمجؾ يف الؿرحؾة إولك ،فؽؾ طؿؾقة تقرق ٓ
بد وأن تؼقم طؾك تعاقب وارتباط هاتقـ الؿرحؾتقـ ،وإلقؽ بقان صقر التقرق بـاء
طؾك تـقع هـدستفا الؿالقة9
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الصقرة إولك :التقرق الثـائل (بقع العقـة):
مـحصرا بقـ صرفقـ اثـقـ فؼط – ففق طقـ ما ذمف
فالتقرق إذا كان ثـائقا –
ً
الشرع وحذر مـف باسؿ (بقع العقـة)( ،)1حقث تعتؿد العقـة طؾك تعاقب العؼديـ
(آجؾ  +طاجؾ) وف ًؼا لؾؿرحؾتقـ الؿذكرتقـ ،إٓ أن إصراف ٓ تخرج طـ
التقاصئ وآتػاق بقـ اثـقـ ٓ ثالث لفؿا ،وٓ ريب أن بقع العقـة غقر جائز شر ًطا
لقرود الـفل طـف يف الحديث الشريػ ،ثؿ إن بقع العقـة قد تخؾػ طـف (شرط وققع
التؿقيؾ طؾك مال معتبر يف الشرع يـػع آقتصاد بحركتف) ،فالعقـة وإن قامت طؾك
وجقد مبادلة (طقـ  .سؾعة) يف القاقع إٓ أكف يجب التـبف إلك أن السؾعة هـا صقرية
وشؽؾقة ولقست تتحرك حركة حرة حؼقؼقة يف واقع الؼتصاد ،بؿعـك أن السؾعة
تحركت يف إصار مغؾؼ محبقس طـ السقق مطؾ ًؼا وباتػاق الطرفقـ مسبؼا ،وأمارة
ذلؽ أن جفاز إسعار يف آقتصاد والذي يصـعف ققة تدافع العرض والطؾب ٓ
يؽقن لف أدكك تلثقر طؾك حركة السؾعة بقـ الطرفقـ وطرب الؿرحؾتقـ يف بققع العقـة،
ً
شؽال وصقرة
ولذلؽ تخؾػت التلثقر الحؼقؼل لحركة السؾعة وإن كاكت مقجق ًدا
فؼط ،ولذلؽ قامت العقـة طؾك خاصقة البقع الصقري لؾسؾعة-
الصقرة الثاكقة :التقرق الثالثل (الػؼفل):
وصػة الت ََقرق الثالثل (الػؼفل  .البسقط) :أكف يؼع بقـ ثالثة أصراف ،حقث
يؼقم الؿتقرق بشراء سؾعة ٕجؾ ،فنذا تؿؾؽفا قام ببقعفا إلك صرف ثالث  ,غقر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أصؾ حظر العقـة مستؿد مـ حديث ابـ طؿر  ،وفقف أكف سؿع رسقل اهلل ﷺ يؼقل« 9إذا تبايعتؿ
بالعقـة وأخذتؿ أذكاب البؼر ورضقتؿ بالزرع وتركتؿ الجفاد سؾط اهلل طؾقؽؿ ذٓ ٓيـزطف حتك
ترجعقا إلك ديـؽؿ» ،رواه أبقداود يف ســف ( )8=:.9برقؿ (-)9:<8
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الطرف إول  ,بثؿـ حال أقؾ مـ الثؿـ إول ،ويستػقد مـ هذه العؿؾقة
بتحصقؾ الـؼد الذي يحتاج إلقف ،وكؿا ترى فنن هذه الصقرة تؼقم طؾك ثالثة
أصراف مـػصؾة هؿ( 9البائع إول  .الؿتقرق  .الؿشرتي إخقر) ،وحؽؿفا :أكفا
طؿؾقة جائزة شر ًطا ،وذلؽ ٕن إصؾ يف الؿعامالت الصحة واإلباحة ،وٕهنا
طبارة طـ طؼديـ مـػصؾقـ تؿا ًما بقـ ثالثة أصراف ٓ تقاصم بقـفؿا وٓ اتػاق
ً
اكتؼآ حؼقؼقا ٓ صقريا ،بدلقؾ
يجعؾ السؾعة صقرية مجردة ،بؾ السؾعة قد اكتؼؾت
أهنا تتلثر وتمثر يف سقق العرض والطؾب الػعؾل يف القاقع ،كؿا أهنا طؿؾقة لقست
يف جقهرها (تربح مـ تحقيؾ الـؼد إلك سؾعة يف ذاتف) ،فال مستـد حقـئذ لؾؼقل
بؿـعفا إٓ رغبة يف التحرز مـ الشبفات ،ولقس مجرد الشبفة ً
دلقال كاف ًقا طؾك
التحريؿ ،وهق ما رجحف جؿفقر الػؼفاء ،وهق ما اختاره مجؿع الػؼف اإلسالمل يف
قرار سابؼ لف-
فنن ققؾ :ألقست الـتقجة وإثر متؿاثالن بقـ التقرققـ (الثـائل) و (الثالثل)؟
تؿاما بقـفؿا ،فنن التقرق الثـائل ٓ يمدي إلك رواج
فالجقاب :إثر مختؾػ ً
وتداول حؼقؼل لؾسؾع يف آقتصاد ،بقـؿا التقرق الثالثل يحؼؼ ذلؽ بصقرة
إكؼاصا لؾسعر إمر
حؼقؼقة كافعة لالقتصاد ،كؿا يصاحب التقرق الثالث طادة
ً
الذي يؼؾؾ التضخؿ يف آقتصاد ،ومـ ثؿ يدطؿ إطؿال والؿشاريع اإلكتاجقة
الحؼقؼقة يف آقتصاد-
الصقرة الثالثة :التقرق الرباطل (الؿصريف  .الؿـظؿ):
وصػة الت ََقرق الرباطل (الؿصريف  .الؿـظؿ) :أن تؼقم جفة التؿقيؾ  ,بطؾب مـ
الؿتقرق  ,بشراء سؾعة بثؿـ حال ،ومـ ثؿ بقعفا لف (العؿقؾ  .الؿتقرق) بثؿـ ممجؾ
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أطؾك ،طؾك أكف إذا تؿؾؽفا قام ببقعفا إلك صرف رابع بثؿـ حال أقؾ ،ويستػقد (العؿقؾ .
الؿتقرق)
الؿتقرق) مـ العؿؾقة بتحصقؾ الـؼد الذي يحتاج إلقف ،وقد يقكؾ العؿقؾ (
ِّ
جفة التؿقيؾ ببقع السؾعة كقابة طـف يف السقق وتسؾقؿف الثؿـ الحال كؼدً ا (كاش)،
وإصؾ يف حؽؿ طؿؾقة التقرق الرباطل :أكفا طؿؾقة جائزة شر ًطا؛ وذلؽ لؽقهنا تشبف
التقرق الثالثل الذي أجازه جؿفقر الػؼفاء ،مـ حقث تعدد إصراف ووجقد حركة
حؼقؼقة لؾسؾعة يف القاقع ،إٓ أن القاقع العؿؾل لتطبقؼ التقرق الرباطل (الؿصريف .
الؿـظؿ) قد أخذ صقرتقـ وتطبقؼقـ مختؾػقـ يجب التػريؼ بقـفؿا9
التطبقؼ إول :التقرق الرباطل الؿحؾل:
فالتقرق الرباطل سؿل بذلؽ كسبة إلك (طدد أصرافف إربعة) ،ووصػف
بالؿحؾل كسبة إلك وققع طؿؾقة التداول والرواج وحركة الؿال داخؾ آقتصاد
الؿحؾل الحؼقؼل ،سقاء تؿ إكتاجفا فعؾقا طرب مصاكع آقتصاد الؿحؾل (إسؿـت .
حديد  .صابقق ،)--أو كاكت سؾعة تجارية حؼقؼقة تباع يف آقتصاد الؿحؾل ،ففذا
التطبقؼ الؿحؾل لؾتقرق تتحؼؼ فقف الؿـافع الراجحة ،حقث يحصؾ بف التداول
والرواج الحؼقؼققـ داخؾ آقتصاد ،فقبؼك طؾك أصؾف يف الصحة واإلباحة-
التطبقؼ الثاين :التقرق الرباطل الدولل (بقاسطة بقرصات السؾع الدولقة):
ويف هذا التطبقؼ يجري تـػقذ مراحؾ التقرق طؾك (سؾعة حؼقققة مشتؼة يف
سقق الحؼقق الؿـػصؾة) يف إحدى بقرصات السؾع الدولقة ،مثؾ( 9بقاسطة
الؿضاربة بحؼقق معدن إلؿقكققم ،أو حؼقق معدن الحديد ،أو حؼقق زيت
الـخقؾ ---الخ) ،ففذه العؿؾقة يتؿ فقفا تداول حؼقق مشتؼة يف تؾؽ إسقاق ،ثؿ
يـتج طـفا زيادة كؿقة الـؼقد يف آقتصاد الؿحؾل ،وهذه ألقة يتحؼؼ بؿقضقطفا
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الؿؼصقد الذي مـ أجؾف حظر اإلسالم الربا ،حقث تزداد كؿقة الـؼقد يف آقتصاد
دون أن يصاحبفا حركة حؼقؼقة يف إمقال ٓ إكتاجا وٓ تجارة ،فقؽقن اإلثؿ الؽؾل
لذه العؿؾقة أكرب مـ كػعفا-
كؿا يصاحب تـػقذ هذه العؿؾقة (التقرق الدولل) وجقد خروقات
وتجاوزات لبعض الضقابط الشرطقة الالزمة لصحة طؿؾقة التقرق ،كعدم إمؽاكقة
ً
فضال طـ العؿقؾ لؾسؾعة الحؼقققة الؿشتؼة التل أديرت مراحؾ
قبض البـؽ
وطؼقد التقرق طؾقفا ،مع جربية القكالة بالبقع مـ قبؾ العؿقؾ لؾبـؽ ،ففذه ضقابط
مفؿة إذا تخؾػت أحالت حؽؿ التقرق مـ الجقاز إلك الؿـع ،واكتػاء مثؾ هذه
الضقابط الشرطقة يمول بعؿؾقة التقرق إلك تؿقيؾ كؼدي يـشل طـف تقلقد مزيد مـ
الـؼقد < تضخؿ يف كؿقة الـؼقد ; ،وذلؽ دون أن يؽقن لفذه الزيادة الـؼدية أي أثر
حؼقؼل كافع طؾك حركة السؾع والخدمات داخؾ آقتصاد ،إمر الذي يتػؼ مع
آلقات الربا الؿحرم شر ًطا وسقؾة ومؼصدً ا-
والخالصة :إن التقرق الرباطل كقطان :تقرق محؾل وتقرق دولل ،فنذا كان
التقرق الرباطل محؾقا؛ بؿعـك أكف يتؿ طؾك أساس تبادل ورواج سؾع وخدمات حؼقؼقة
ففذا تقرق جائز شر ًطا ،والسبب 9أن هذه العؿؾقة طؾك الرغؿ مـ كقهنا تزيد كؿقة الـؼقد
إٓ أن هذه الزيادة يصاحبفا وجقد تداول حؼقؼل ورواج فعؾل لؾسؾع والخدمات داخؾ
آقتصاد ،وهذا أثر إيجابل مؼبقل شر ًطا ومطؾقب اقتصا ًدا ،وأما إذا كان التقرق الرباطل
(الؿـظؿ) دولقا؛ بؿعـك أن تتؿ الؿبادلة فقف طؾك السؾع والؿعادن يف إسقاق الدولقة
ففذا غقر جائز شر ًطا ،والسبب 9أكف يزيد كؿقة الـؼقد داخؾ آقتصاد ،لؽـ هذه الزيادة ٓ
يصاحبفا أي أثر إيجابل طؾك حركة وتداول السؾع والخدمات يف آقتصاد ،كقػ إذا
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كاكت زيادة الـؼقد تحػز التضخؿ والبطالة وتؽرس حالة التعطقؾ وتدين التقضقػ
الحؼقؼل لؾؿقارد آقتصادية كؾقا أو جزئقا ،وٓ شؽ أن هذه أثار آقتصادية السؾبقة
لؾتقرق الدولل تتشابف مع أثار السؾبقة الـاتجة طـ التعامؾ بالربا-
ومـ أجؾ تؾؽ اإلشؽآت الشرطقة الحؼقؼقة فؼد جاءت قرارات الؿجامع
الػؼفقة الدولقة الؿعاصرة حاسؿة وصريحة لتؼرر (طدم جقاز جؿقع طؿؾقات
التقرق الؿصريف الؿـظؿ التل تجريفا البـقك اإلسالمقة)( ،)1كؿا جاء الؿعقار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1طرض كصقص قرارات الؿجامع الػؼفقة حسب تسؾسؾفا الزمـل9
الؼرار إول 9قرار مجؿع الػؼف اإلسالمل الدولل بشلن بقع التقرق الثالثل ،رقؿ (; 7:7? );.ها
 97أكتقبر >??7م الؿقافؼ  77رجب ?7:7ها-
ً
أوٓ 9إن بقع التقرق هق شراء سؾعة يف حقزة البائع ومؾؽف بثؿـ ممجؾ ،ثؿ يبقعفا الؿشرتي بـؼد
لغقر البائع لؾحصقل طؾك الـؼد (القرق)-
ثاك ًقا 9إن بقع التقرق هذا جائز شر ًطا ،وبف قال جؿفقر العؾؿاءٕ ،ن إصؾ يف البققع اإلباحة لؼقل
اهلل تعالك﴿ 9ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ﴾ ،ولؿ يظفر يف هذا البقع ربا ٓ قصدا وٓ صقرة ،وٕن
الحاجة داطقة إلك ذلؽ لؼضاء ديـ أو زواج أو غقرها-
ثال ًثا  9جقاز هذا البقع مشروط بلن ٓ يبقع الؿشرتي السؾعة بثؿـ أقؾ مؿا اشرتاها بف طؾك بائعفا
إول؛ ٓ مباشرة وٓ بالقاسطة ،فنن فعؾ فؼد وقعا يف بقع العؼد الؿحرم شر ًطآ ،شتؿالف طؾك
صقغة الربا ،فصار طؼدا محرما)-
راب ًعا 9إن الؿجؾس – وهق يؼرر ذلؽ – يقصل الؿسؾؿقـ بالعؿؾ بؿا شرطف اهلل سبحاكف لعباده مـ
الؼرض الحسـ مـ صقب أمقالفؿ ،صقبة بف كػقسفؿ ،ابتغاء مرضاة اهلل ٓ ،يتبعف م ّـ وٓ أذى وهق
مـ ّ
أجؾ أكقاع اإلكػاق يف سبقؾ اهلل تعالك ،لؿا فقف مـ التعاون والتعاصػ ،والرتاحؿ بقـ الؿسؾؿقـ،
وتػريج كرباهتؿ ،وسد حاجاهتؿ ،وإكؼاذهؿ مـ اإلثؼال بالديقن ،والقققع يف الؿعامالت الؿحرمة،
وأن الـصقص الشرطقة يف ثقاب اإلقراض الحسـ ،والحث طؾقف كثقرة ٓ تخػك كؿا يتعقـ طؾك
الؿستؼرض التحؾل بالقفاء ،وحسـ الؼضاء وطدم الؿؿاصؾة-
الؼرار الثاين 9قرار الؿجؿع الػؼفل اإلسالمل التابع لرابطة العالؿ اإلسالمل بشلن (التقرق كؿا
تجريف بعض الؿصارف يف الققت الحاضر) ،إن مجؾس الؿجؿع الػؼفل اإلسالمل لرابطة العالؿ
اإلسالمل يف دورتف السابعة طشرة الؿـعؼدة بؿؽة الؿؽرمة ،يف الؿدة مـ ?7:8: . 70 . 89,7
=
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ها الذي يقافؼف  8009 . 78 . 7=,79م ،قد كظر يف مقضقع( 9التقرق كؿا تجريف بعض
الؿصارف يف الققت الحاضر) ،وبعد آستؿاع إلك إبحاث الؿؼدمة حقل الؿقضقع،
والؿـاقشات التل دارت حقلف ،تبقـ لؾؿجؾس أن التقرق الذي تجريف بعض الؿصارف يف الققت
الحاضر هق 9ققام الؿصرف بعؿؾ كؿطل يتؿ فقف ترتقب بقع سؾعة (لقست مـ الذهب أو الػضة) مـ
أسقاق السؾع العالؿقة أو غقرها طؾك الؿستقرق بثؿـ آجؾ ،طؾك أن يؾتزم الؿصرف  ,إما بشرط يف
العؼد أو بحؽؿ العرف والعادة  ,بلن يـقب طـف يف بقعفا طؾك مشرت آخر بثؿـ حاضر ،وتسؾقؿ ثؿـفا
لؾؿستقرق ،وبعد الـظر والدراسة ،قرر مجؾس الؿجؿع ما يؾل9
ً
أوٓ 9طدم جقاز التقرق الذي سبؼ تقصقػف يف التؿفقد لألمقر أتقة9
 , 7أن التزام البائع يف طؼد التقرق بالقكالة يف بقع السؾعة لؿشرت آخر أو ترتقب مـ يشرتصفا
يجعؾفا شبقفة بالعقـة الؿؿـقطة شر ًطا ،سقاء أكان آلتزام مشرو ًصا صراحة أم بحؽؿ العرف
والعادة الؿتبعة-
 , 8أن هذه الؿعامؾة تمدي يف كثقر مـ الحآت إلك اإلخالل بشروط الؼبض الشرطل الالزم
لصحة الؿعامؾة-
 , 9أن واقع هذه الؿعامؾة يؼقم طؾك مـح تؿقيؾ كؼدي بزيادة لؿا سؿل بالؿستقرق فقفا مـ
الؿصرف يف معامالت البقع والشراء التل تجري مـف والتل هل صقرية يف معظؿ أحقالفا ،هدف
البـؽ مـ إجرائفا أن تعقد طؾقف بزيادة طؾك ما قدم مـ تؿقيؾ ،وهذه الؿعامؾة غقر التقرق الحؼقؼل
الؿعروف طـد الػؼفاء ،وقد سبؼ لؾؿجؿع يف دورتف الخامسة طشرة أن قال بجقازه بؿعامالت
حؼقؼقة وشروط محددة بقـفا قراره--
وذلؽ لؿا بقـفؿا مـ فروق طديدة فصؾت الؼقل فقفا البحقث الؿؼدمة ،فالتقرق الحؼقؼل يؼقم
قبضا حؼقؼ ًقا وتؼع يف
طؾك شراء حؼقؼل لسؾعة بثؿـ آجؾ تدخؾ يف مؾؽ الؿشرتي ويؼبضفا ً
ضؿاكف ،ثؿ يؼقم ببقعفا هق بثؿـ حال لحاجتف إلقف ،قد يتؿؽـ مـ الحصقل طؾقف وقد ٓ يتؿؽـ،
والػرق بقـ الثؿـقـ أجؾ والحال ٓ يدخؾ يف مؾؽ الؿصرف الذي صرأ طؾك الؿعامؾة لغرض
تربير الحصقل طؾك زيادة لؿا قدم مـ تؿقيؾ لفذا الشخص بؿعامالت صقرية يف معظؿ أحقالفا،
وهذا ٓ يتقافر يف الؿعامؾة الؿبقـة التل تجريفا بعض الؿصارف-
ً
امتثآ ٕمر اهلل تعالك،
ثاك ًقا 9يقصل مجؾس الؿجؿع جؿقع الؿصارف بتجـب الؿعامالت الؿحرمة
كؿا أن الؿجؾس إذ يؼدر جفقد الؿصارف اإلسالمقة يف إكؼاذ إمة اإلسالمقة مـ بؾقى الربا ،فنكف
يقصل بلن تستخدم لذلؽ الؿعامالت الحؼقؼقة الؿشروطة دون الؾجقء إلك معامالت صقرية تمول
محضا بزيادة ترجع إلك الؿؿقل-
تؿقيال
ً
إلك كقهنا
ً
=
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الشرطل الدولل بشلن (التقرق) لقـص طؾك احرتاز اسرتاتقجل ومفؿ يف سقاق
الحؽؿ الشرطل ،فؼد جاء يف البـد ( )1 .5ما كصف( 9التقرق لقس صقغة مـ صقغ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=

الؼرار الثالث 9قرار مجؿع الػؼف اإلسالمل الدولل بشلن حظر التقرق الؿصريف الؿـظؿ ،رقؿ ?=7
(; ; , 7 )7?.جؿادى إولك 7:90ها ،الؿقافؼ < 90 – 8كقسان (إبريؾ) ?800م ،ولؼد
تدارس الػؼفاء بؿجؿع الػؼف اإلسالمل الدولل تطبقؼات التقرق (الرباطل  .الؿصريف  .الؿـظؿ)
يف البـقك والؿمسسات الؿالقة الؿعاصرة ،وقد أصدر الؿجؿع قراره بشلن( 9حظر كافة صقر
وطؿؾقات التقرق الؿصريف الؿـظؿ) ،وإلقؽ كص الؼرار رقؿ ?= )7?.;( 7بشلن < التقرق9
حؼقؼتف ،أكقاطف (الػؼفل الؿعروف والؿصريف الؿـظؿ) ;( 9إن مجؾس مجؿع الػؼف اإلسالمل
الدولل الؿـبثؼ طـ مـظؿة الؿمتؿر اإلسالمل الؿـعؼد يف دورتف التاسعة طشرة يف إمارة الشارقة
(دولة اإلمارات العربقة الؿتحدة) مـ  7إلك ; جؿادى إولك 7:90ها ،الؿقافؼ < 90 – 8كقسان
(إبريؾ) ?800م ---،قرر ما يؾل9
ً
أوٓ 9أكقاع التقرق وأحؽامفا9
 ,7التقرق يف اصطالح الػؼفاء 9هق شراء شخص (الؿستقرق) سؾعة بثؿـ ممجؾ مـ أجؾ أن
يبقعفا كؼدً ا بثؿـ أقؾ غال ًبا إلك غقر مـ اشتُريت مـف بؼصد الحصقل طؾك الـؼد ،وهذا التقرق جائز
شر ًطا ،بشرط أن يؽقن مستقف ًقا لشروط البقع الؿؼررة شر ًطا-
 ,8التقرق الؿـظؿ يف آصطالح الؿعاصر 9هق شراء الؿستقرق سؾعة مـ إسقاق الؿحؾقة أو
(الؿؿقل) ترتقب بقعفا ،إما بـػسف أو بتقكقؾ غقره أو
الدولقة أو ما شاهبفا بثؿـ ممجؾ يتقلك البائع
ّ
بتقاصم الؿستقرق مع البائع طؾك ذلؽ ،وذلؽ بثؿـ حال أقؾ غال ًبا-
 ,9التقرق العؽسل 9هق صقرة التقرق الؿـظؿ كػسفا ،مع كقن الؿستقرق هق الؿمسسة والؿؿقل
هق العؿقؾ-
تقاصما بقـ الؿؿقل والؿستقرق،
ثاك ًقا ٓ 9يجقز التقرقان (الؿـظؿ و العؽسل) وذلؽ ٕن فقفؿا
ً
تحايال لتحصقؾ الـؼد الحاضر بلكثر مـف يف الذمة وهق ربا-
ً
صراحة أو ضؿـًا أو طر ًفا،
ويقصل بؿا يؾل9
أ  .التلكقد طؾك الؿصارف والؿمسسات الؿالقة اإلسالمقة باستخدام صقغ آستثؿار والتؿقيؾ
الؿشروطة يف جؿقع أطؿالفا ،وتجـب الصقغ الؿحرمة والؿشبقهة التزا ًما بالضقابط الشرطقة بؿا
يحؼؼ مؼاصد الشريعة الغراء ،ويجؾل فضقؾة آقتصاد اإلسالمل لؾعالؿ الذي يعاين مـ التؼؾبات
والؽقارث آقتصادية الؿرة تؾق إخرى -ب  .تشجقع الؼرض الحسـ لتجـقب الؿحتاجقـ
الؾجقء لؾتقرق ،وإكشاء الؿمسسات الؿالقة اإلسالمقة صـاديؼ لؾؼرض الحسـ-
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آستثؿار أو التؿقيؾ ،وإكؿا أجقز لؾحاجة بشروصفا ،ولذا طؾك الؿمسسات أٓ
تؼدم التقرق لتقفقر السققلة لعؿؾقاهتا ً
بدٓ مـ بذل الجفد لتؾؼل إمقال طـ صرق
الؿضاربة أو القكالة بآستثؿار ،أو إصدار الصؽقك آستثؿارية أو الصـاديؼ
آستثؿارية وغقرها ،ويـبغل حصر استخدامفا لف لتػادي العجز أو الـؼص يف
السققلة لتؾبقة الحاجة ،وتجـب خسارة طؿالئفا وتعثر طؿؾقاهتا)( ،)1بؾ إن
الؿعقار الشرطل كػسف طاد لقحرتز مرة أخرى البـد ( ،)6 .4وفقف الـص التالل9
(طدم الربط بقـ طؼد شراء السؾعة بإجؾ وطؼد بقعفا بثؿـ حال ،بطريؼة تسؾب
العؿقؾ حؼف يف قبض السؾعة ،سقاء كان الربط بالـص يف الؿستـدات ،أم بالعرف،
أم بتصؿقؿ اإلجراءات)(-)2
مؼقاسا يؽشػ لؽ طـ مدى شرطقة طؿؾقة
والخالصة :إكؽ إذا أردت
ً
التقرق – بلي تطبقؼ مـ تطبقؼاهتا  ,فاصرح طؾقفا هذا الضابط التؿقيؾل الؿفؿ9
هؾ تحؼؼ فقفا (شرط وققع التؿقيؾ طؾك مال معتبر يف الشرع يـػع آقتصاد
بحركتف)؟ فنن كاكت اإلجابة الؿحؼؼة (كعؿ) فنن اإلسالم يجقز هذه العؿؾقة
التؿقيؾقة ،وأما إن كاكت اإلجابة (كال) فنن اإلسالم يحظر هذه العؿؾقة التؿقيؾقة
وٓ يجقزها مطؾ ًؼا ،ومثؾ ذلؽ يؼال يف طؿؾقات التقرق كؾفا قديؿفا وحديثفا ،فنهنا
إذا قامت طؾك محؾ معترب مـ إمقال الثالثة ،وهل 9العقـ أو الؿـػعة أو الحؼ
الؿتصؾ فنن طؿؾقة التقرق هـا تؽقن جائزة شر ًطا ،وذلؽ بسبب رجحان مػاسدها
وأضرارها طؾك مـافعفا ومصالحفا الؿرجقة لؾؿجتؿع وآقتصاد-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1الؿعقار الشرطل رقؿ ( )30بشلن (التقرق) ،ص ،769كتاب (الؿعايقر الشرطقة) الصادر طـ
الؿجؾس الشرطل هبقئة الؿحاسبة والؿراجعة لؾؿمسسات الؿالقة اإلسالمقة بؿؿؾؽة البحريـ
(كقفؿرب -)2017
( )2الؿصدر السابؼ ،ص-768

د /رياض منصور اخلليفي

563

 ,4ما الحؽؿة آقتصادية مـ تطبقؼ هذا الضابط يف طؿؾقات التؿقيؾ؟
إن إثر آقتصادي والحؽؿة الؿؼاصدية مـ اشرتاط هذا الضابط يتؿثؾ يف إقامة
طؿؾقات التؿقيؾ طؾك أسس راسخة مـ تحؼقؼ الـػع بؿستقيقف الجزئل الخاص والؽؾل
العام داخؾ آقتصاد كػسف ،وبالتالل تتؿ طؿؾقات التؿقيؾ وآستثؿار والرتبح وفؼ آلقة
تـػع آقتصاد وتحرك إمقال فقف ،فؼد قصد الشرع مـ هذا الضابط إجبار طؿؾقات
الرتبح يف التؿقيالت الجزئقة مـ الؿشاركة الػاطؾة يف إحداث حركة إيجابقة صحقة
وكافع لؾسؾع والخدمات الحؼقؼقة يف آقتصاد ،كؿا أن هذا الضابط يؿـع أسباب حبس
الؿال وإطاقتف طـ الحركة الطبقعقة بصقرة جذرية يف آقتصاد ،ويف الؿؼابؾ إذا ضعػت
بـقة العؼقد ودخؾفا الخؾؾ يف الؿحؾ الؿعؼقد طؾقف فقفا ،بلن كان محؾفا لقس ً
مآ يف
القاقع فنن الـتقجة ستمول إلك بـاء اقتصادي هش وهزيؾ وغقر مستؼر ،بؾ تسقده
فؼاطات القهؿ والديقن وبققع الزمـ الؿجرد ،وٓ تزال تتؽاثر هذه الحالة وتتضخؿ
لتصبح ذات مخاصر طالقة ،ولذلؽ يطؾؼ طؾك هذه الحالة آقتصادية ذات الخطر
العالل أوصا ًفا مػزطة مثؾ( 9التؽاثر السرصاين يف الجسد آقتصادي) ،أو (صـؿقة
السققلة)ً ،
فضال طـ تعارف آقتصاديقـ طؾك وصػفا بؾؼب (آقتصادي الػؼاطل) أو
(آقتصاد غقر الحؼقؼل)-
||
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اٌضابظ اٌشابغ
احملافظت ػٍى دوس إٌمذ
وىعٍظ ٌٍخبادي
 ,1ما معـك هذا الضابط؟
إن مـ أيسر وأسفؾ أسالقب تثؿقر وتـؿقة الـؼقد هق تحقيؾفا إلك سؾعة
يتاجر هبا يف ذاهتا ،وهق السبب آقتصادي الذي مـ أجؾف حرم اإلسالم الربا(،)1
وحقـ كشل العؿؾ الؿصريف التؼؾقدي إكؿا قام طؾك أساس هذه القسقؾة الربقية ،ثؿ
اكتشرت الؿصرفقة التؼؾقدية (الربقية) تبا ًطا يف أوروبا والعالؿ بعد ذلؽِ ،
وس ُّر ذلؽ
يؽؿـ يف سفقلة هذا السؾقك آستثؿاريً ،
فضال طـ أكف آمِ ٌـ مـ جفة الؿخاصر ,
طؾك حد زطؿفؿ  ,إذ يتؿ تؼاضل فائدة ربقية كظقر التلخقر مفؿا امتد إجؾ-
وطؾك العؽس تؿا ًما بالـسبة لؾتؿقيؾ اإلسالمل ،فنكف يحافظ طؾك دور الـؼقد
كقسقؾة تستخدم وسق ًطا يف التبادل ،وأكف لقس سؾعة يتاجر هبا يف ذاهتا ،وبقان ذلؽ
الؿؿقل) إكؿا تؿـح تؿقيؾفا مـ خالل التؿؾؽ الحؼقؼل
أن جفة التؿقيؾ اإلسالمل ( ِّ
لؿقضقع التؿقيؾ ً
أوٓ  ,إما كؾقا يف الؿعاوضات أو جزئقا يف الؿشاركات  ،,ثؿ تعقد
كؼؾ مؾؽقتف بصقرة شرطقة إلك صالب التؿقيؾ-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1قال ابـ الؼقؿ يف حؽؿة تحريؿ ربا الديقن وربا البققعِ 9
(وس ّر الؿسللة أهنؿ ُمـعقا مـ التجارة يف
إثؿان ا الذهب والػضة ا بجـسفا؛ ٕن ذلؽ يػسد طؾقفؿ مؼصقد إثؿان ،و ُمـعقا مـ التجارة يف
إققات ا الرب والشعقر والتؿر والؿؾح ا بجـسفا؛ ٕن ذلؽ يػسد طؾقفؿ مؼصقد إققات) ،واكظر
تػصقؾ هذا اإلجؿال يف إطالم الؿققعقـ ( ،)7;?,7;=.8واكظر أيضا 9مؼاصد الشريعة
اإلسالمقة --د-محؿد سعد الققبل ص - 9?7
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 ,2ما الحؽؿة مـ هذا الضابط؟
فنن ققؾ :ما الذي يرتتب طؾك تحقيؾ الـؼد إلك سؾعة  ,يف التؿقيؾ الربقي
 ,إمر الذي حاربتف الشريعة اإلسالمل باسؿ (تحريؿ الربا)؟ وما الؿصالح التل
يحؼؼفا التؿقيؾ اإلسالمل طـدما يحافظ طؾك وضقػة الـؼقد كقسقط (وسقؾة)
لؾتبادل؟
فالجقاب :إن التشريع اإلسالمل قصد إلك حسؿ أسباب الػساد آقتصادي
التل يقجدها الربا وذلؽ باطتباره متاجرة بالـؼقد طـ صريؼ تحقيؾفا إلك سؾعة،
ومـ ثؿ ففق يحافظ طؾك مصالح الـؼقد بؽقهنا وسق ًطا يف التبادل ،وأما ماهقة
الؿػاسد وإضرار التل مـ أجؾفا حرم اإلسالم الربا ،وأمر بالؿحافظة طؾك وضقػة
الـؼقد كقسقط لؾتبادل ،فنهنا تتجؾك يف أن اكتـاز الـؼقد وحبسفا يػضل إلك ضؿقر
الؿقارد آقتصادية الؿختؾػة (طقامؾ  .طـاصر اإلكتاج) مؿثؾة بإرض والعؿؾ
ورأس الؿال ،كـتقجة لـؼص تغذيتفا بالؿال الؽايف لتقضقػفا التقضقػ الؿثؾ،
وتـؿقتفا بؿا يحؼؼ الؽػاءة آقتصادية الؿطؾقبة ،إذ إن الؿال بالـسبة لؾؿقارد
ً
سائال متحر ًكا بصقرة
آقتصادية بؿـزلة الدم يف جسد اإلكسان يجب أن يبؼك
صبقعقة دون حبس أو اكتـاز-
وطؾقف  ,يف مؼابؾ ذلؽ  ,فنن تسريع تداول الـؼقد بقاسطة تبادل السؾع
والخدمات كظقر الؿال مـ شلكف تحريؽ طجؾة آقتصاد وتـشقط التبادل واإلكتاج
ومـع الركقد وتضققؼ الخـاق طؾك التضخؿ بلكقاطف؛ مـ خالل حسؿ مادتف وهل
حبس الؿال واكتـازه؛ والحقؾقلة دون حركتف الطبقعقة يف آقتصاد-
والحؼ إن التعامؾ بالربا  ,كقسقؾة استثؿارية لؾؿال  ,هق سؾقك فقضقي
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فاحش يخؾ بؿؼقاس التبادل التجاري الطبقعل < ثؿـ × مثؿـ ; ،ويتالطب بف طؾك
وجف يقجب الػساد يف ِ
الؼ َقؿ وإثؿان يف آقتصاد ،حقث يـحاز الربا لؾتعامؾ وفؼ
آلقة < ثؿـ × ثؿـ <ثؿـ × (ثؿـ  +زيادة كؿقة مؼابؾ الزمـ); ; ،وهق ما يعترب
بؿـزلة كسر الؿسطرة الـؼدية يف آقتصاد ،ولؿا كان التؿقيؾ بآلقة الربا يـتج مػاسد
وأضرارا اقتصادية جسقؿة فؼد حظرتف الشريعة اإلسالمقة ،وتقطدت مرتؽبقف
ً
بالقطقد الشديد؛ وبؿا ٓ كظقر لف يف الؽبائر إخرى-
واكسجا ًما مع هذا الؿققػ الحاسؿ لؾشريعة اإلسالمقة تجاه «الؼضقة
الربقية» فنن الػؼفاء لؿ َي ْؼ ُصروا التحريؿ طؾك آلقة الربا ذاهتا فحسب ،وإكؿا ذهبقا
إلك تحريؿ جؿقع الطرق والقسائؾ الؿمدية إلك الربا ،فؼرروا بلن (شبفة الربا ربا)،
كؿا صرحقا بتحريؿ التحايؾ طؾك الربا مـ باب أولك ،وطؾك هذا فنذا تقاصلت
أصراف التؿقيؾ الصقري طؾك ما يػضل إلك تحقيؾ الـؼد إلك سؾعة يف ذاتف كان
محظقرا  ,ولق كان ضاهره الصحة ٕ ,كف حقؾة مػضقة إلك الؿحظقر
هذا التعامؾ
ً
شر ًطا ،وصقرية العؼد ٓ تحؾ ما ُق ِصدَ بف القصقل إلك الحرام-
والخالصة :أن هذا الضابط الؿفؿ لؾتؿقيؾ اإلسالمل يؼقم طؾك تحؼقؼ
مؼصد شرطل واقتصادي طظقؿ مػاده( 9إمر بتداول الـؼقد ورواجفا ومـع
اكتـازها وحبسفا)(-)1
||
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اكظر 9دراسة طؾؿقة محؽؿة بعـقان (الؿؼاصد الشرطقة وأثرها يف فؼف الؿعامالت الؿالقة)( -د-
رياض مـصقر الخؾقػل )--مـشقرة بؿجؾة جامعة الؿؾؽ طبد العزيز (آقتصاد اإلسالمل) الؿجؾد
= ،7العدد رقؿ ;7،7:8ها 800:.م-
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اٌضابظ اخلاِظ
ثباث عمف ِذٌىٍٔت اٌخّىًٌ
بال صٌادة ٔظري اٌخأخري يف األجً
 ,1ما معـك هذا الضابط؟
إن مـ أخص سؿات التؿقيؾ اإلسالمل كقكف يـشل وفؼ رؤية واضحة
ومحددة تؽػؾ العدالة والؿشاركة يف تقزيع الؿخاصر بقـ صريف التؿقيؾ ،فنن مـ
الؼقاطد الشرطقة والػـقة لؾتؿقيؾ اإلسالمل أن الديـ الـاشئ طـ طؿؾقة التؿقيؾ ذو
سؼػ معؾقم وواضح ومحدد وغقر قابؾ لؾزيادة الربقية ،فنذا ك ُِسر هذا السؼػ
الثابت لؾديـ الؿستؼر فذلؽ هق طقـ الربا الؿحرم يف اإلسالم-
فنذا افرتضـا يف التؿقيؾ اإلسالمل أن العؿقؾ قد تعثر يف سداد ديـف الؿستؼر
يف ذمتف فنن الؿتػؼ طؾقف أن الؿديقكقة الؿتعثرة تبؼك ديـًا غقر قابؾ لؾزيادة كظقر
التلخقر يف إجؾ ،وإٓ استحال مـ الربا الؿحرم ،فنذا ثبت إطسار الؿديـ وجب
ً
وامتثآ لؼقل اهلل
إكظاره والرفؼ بف إلك حقـ تؿؽـف مـ السداد ،وذلؽ تطبق ًؼا
تعالك﴿ 9﴾(-)1
 ,2ما الحؽؿة مـ هذا الضابط؟
لؿا كان التؿقيؾ اإلسالمل يؿقل العقـ أو العؿؾ ولقس يؿقل الذمة
الؿجردة ،فنن صبقعة ذلؽ تؼتضل رفع إخطار طـ الؿتؿقل يف حالة وققع أسباب
قفرية ،وهذا يجعؾ فرص كجاح الؿشروع الؿتعثر الذي تؿ تؿقيؾف بالتؿقيؾ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1سقرة البؼرة -8>0 9
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اإلسالمل كبقرة وذات جدوى ،يف حقـ أن التؿقيؾ الربقي مـ شلكف أن يحؿؾ
الؿشروع طـد التعثر زيادات باهظة ترهؼ الؿشروع وتحؿؾف أطباء جديدة وكبقرة،
إمر الذي يؼؾؾ مـ فرص كجاح الؿشروع ويزيد مـ احتؿالقة إفالسف وتصػقتف-
وهبذا يتبقـ أن التؿقيؾ اإلسالمل يحؿل الذمؿ ويساطدها طؾك التعايف مـ
خالل طدم الرتبح مـفا حال تعثرها ،وذلؽ طؾك العؽس مـ التؿقيؾ التؼؾقدي
(الربقي) والذي يحرص طؾك استثؿار حالة التعثر هذه يف تقلقد طقائد (فقائد
تلخقرية أو فقائد مركبة)-
 ,3ما آطتراض الؿؿؽـ إيرداه طؾك هذا الضابط؟
وهـا اطتراض يرد طؾك الضابط ،وحاصؾف :ماذا لق كان الؿديـ الؿتعثر هق يف
الحؼقؼة َغـِ ُّل يؿؾؽ السداد ،ولؽـف يؿاصؾ يف سداد الديـ ،أٓ يقجب ذلؽ أن
تػرض طؾقف فائدة تعقيضقة رد ًطا لف طـ الرتاخل والؿؿاصؾة؟
والجقاب :إن الؼاطدة يف ذلؽ أن التؿقيؾ اإلسالمل ٓ يجقز معف بحال
أخذ العقض كظقر التلخر يف سداد الديـ الؿرتتب طؾك طؿؾقة التؿقيؾ؛ ٕكف مـ ربا
الديقن ،إٓ أكف يجقز لجفة التؿقيؾ اإلسالمل أن تؾجل إلك تػعقؾ الضؿاكات
الؿلخقذة طؾك العؿقؾ الؿؾلء الؿؿاصؾ ٓستقػاء حؼفا وتعقيض الضرر الػعؾل
القاقع طؾقفا إذا ثبت بالدلقؾ الؿادي ،كلن تؼقم بتػعقؾ أدوات الرهـ والؽػالة
والضؿان---الخ ،هذا مع إخذ بعقـ آطتبار مبدأ تحريؿ الشرع لؿبدأ (ثؿـقة
الزمـ) ،بؿعـك 9أن الشرع الحـقػ يحرم ربط ثؿـ الديـ بزمـ التلخقر ،وهق ما
يعـل أن تتحقل حالة التعثر إلك وسقؾة تؽسب واسرتباح وابتزاز واستغالل-
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والخالصة :إن تغريؿ الؿؿاصؾ دف ًعا لضرره ورد ًطا وطؼقبة لف طؾك مؿاصؾتف
بالسداد مع كقكف غـقا يجقز معف طؼقبتف استثـاء( ،)1وذلؽ ً
طؿال بعؿقم حديث9
«لل القاجد يحؾ طرضف وطؼقبتف»( ،)2ولإلجؿاع طؾك جقاز طؼقبتف ،إٓ أن»

العالقة آرتباصقة بقـ زيادة ققؿة الديـ كظقر زيادة إجؾ» ٓ مؽان لقجقدها وٓ
لجقازها يف التؿقيؾ اإلسالمل( ،)3وهذا يعترب مـ أبرز ضقابط التؿقيؾ يف
الشريعة اإلسالمقة-

||

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اكظر 9الؿعقار الشرطل (رقؿ  )9بعـقان (الؿديـ الؿؿاصؾ) مـ مجؿقطة الؿعايقر الشرطقة الصادرة
طـ الؿجؾس الشرطل هبقئة الؿحاسبة والؿراجعة لؾؿمسسات الؿالقة اإلسالمقة (الؿعايقر الشرطقة
7:8:ها 8009 .م)-
( )2رواه أحؿد (-)9??,9>>.:
( )3اكظر 9قرار مجؿع الػؼف اإلسالمل ( )8.70رقؿ ( )70بشلن (حؽؿ التعامؾ البـؽل بالػقائد وحؽؿ
التعامؾ بالبـقك اإلسالمقة) ،مجؾة الؿجؿع (العدد  ،8ص ;-)>79 ،=9
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اٌضابظ اٌغادط
ِشاسوت اٌؼًٍّ يف خماعش اٌخؼثش
 ,1ما معـك هذا الضابط؟
إن مـ أبرز خصائص التؿقيؾ اإلسالمل ققامف طؾك أساس (الؿشاركة يف
الؿخاصر بقـ صريف التؿقيؾ) ،إمر الذي مـ شلكف حؿاية قاطدة التعاون والتؽافؾ
الجا ّد بقـ الطرفقـ ،وإن التسؾقؿ هبذه الخاصقة  ,أو الضابط الػـل  ,لقس بإمر
الؿتقسر لدى كثقريـ مؿـ يؼاركقن بقـ صقغتل التؿقيؾ اإلسالمل والؼؾقدي
(الربقي) ،حقث قد يتقهؿ البعض أن التؿقيؾ اإلسالمل ٓ مجال فقف لؾؿشاركة
وتقزيع الؿخاصر ،ذلؽ أكف تؿقيؾ قائؿ طؾك أساس تحديد الربح سؾ ًػا ،وهق يرتب
الؿديقكقة طؾك صالب التؿقيؾ (العؿقؾ) ،كؿا إكف لقستعقـ طؾك ذلؽ بالضؿاكات
الؽػقؾة بتلمقـ مخاصره ،إمر الذي قد يتعارض مع مبدأ (الؿشاركة يف تقزيع
الؿخاصر) معارضة تامة-
وهذا آطرتاض طؾك ما يظفر فقف  ,ابتداء  ,مـ وجاهة ومـطؼقة ،إٓ إكف
بالتلمؾ والتؿحقص سرطان ما يتبدد ويظفر بجالء تحؼؼ معـك الؿشاركة وتقزيع
الؿخاصر بقـ الطرفقـ يف طؿؾقة التؿقيؾ اإلسالمل ،وذلؽ طؾك خالف التؿقيؾ
الربقي الؼائؿ طؾك أساس الؿتاجرة بالحاجات والديقن-
 ,2ما الؿثال التطبقؼل العام لفذا الضابط؟
مستثؿرا رغب يف بـاء مصـع ً ,
مثال  ,فنكف طـد دراستف لجدوى
لق أن
ً
الؿشروع مـ حقث الدراسة التؿقيؾقة  ,وطؾك فرض استب ًعاد مبدأ التؿقيؾ الذايت ,
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فنكف يؽقن أمام خقاريـ9
أحدهؿا :تؿقيؾ الؿشروع خارج ًّقا بقاسطة التؿقيؾ الربقي (آلقة آقتراض
بػائدة)-
والثاين :تؿقيؾ الؿشروع خارج ًّقا بقاسطة التؿقيؾ اإلسالمل (آلقة الؿعاوضة
أو الؿشاركة)-
ولؿا كان محقر الؿخاصر ُي َعدُّ مـ الؿؽقكات الرئقسة لدراسات الجدوى فنن
حتؿا  ,بالضرورة العؼؾقة والؿالقة  ,أن يتؿ
مؼتضك الؿـطؼ الؿالل السؾقؿ يؼضل ً
الؾجقء إلك التؿقيؾ اإلسالمل واستب ًعاد آلقة التؿقيؾ التؼؾقدي (الربقي) ،والسبب
الػـل يف ذلؽ :أن الؿديقكقة الـاشئة طـ التؿقيؾ اإلسالمل ذات سؼػ محدد ٓ
تجقز الزيادة طؾقف شر ًطا؛ ٕن زيادة سؼػ الديـ كظقر إجؾ يعترب مـ الربا
الؿحرم يف الشريعة اإلسالمقة ٕكف (طالقة زيادة ارتباصقة بقـ الثؿـ والزمـ طؾك
أساس كؼدي) ،وطؾك هذا فالتؿقيؾ اإلسالمل يـشل طـف ديـ ذو سؼػ واضح
ومحدد وغقر قابؾ لؾزيادة كظقر التلخقر يف إجؾ-
وطؾك هذا فؾق فرض أن الؿصـع قد تعثر أثـاء التشغقؾ واإلكتاج فنن ذلؽ
حتؿا سقمثر سؾ ًبا طؾك سداد إقساط الؿستحؼة طؾك التاجر  .الؿستثؿر يف
ً
مقاطقدها ،وهفـا يربز بقضقح يف التؿقيؾ اإلسالمل تطبقؼ مبدأ (الؿشاركة يف
الؿخاصر بقـ الطرفقـ) ،إذ إن جفة التؿقيؾ اإلسالمل لـ تؿارس آستغالل <
آسرتباح ; بتحؿقؾ الؿستػقد تبعة التعثر الذي ٓ دخؾ لف فقف ،وإكؿا ستؼتصر طؾك
الؿطالبة بسؼػ الديـ الؿحدد سؾ ًػا بال زيادة ،ويف ذلؽ تلمقـ ومشاركة فعؾقة يف
الخطار القاقعة طؾك العؿقؾ حالة تعثر مشروطف ٕسباب قاهرة ،ما لؿ تثبت
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الؿؿاصؾة ،ويف هذا إطالن صريح بؿحدودية سؼػ الديـ والؿشاركة يف مخاصر
التعثر التل يتحؿؾفا العؿقؾ يف التؿقيؾ اإلسالمل-
وأما التؿقيؾ التؼؾقدي (الربقي) فنكف طؾك الـؼقض مـ ذلؽ :إذ إن الؿالحظ
وبقضقح أن مخاصر التؿقيؾ الربقي غقر محدودة بسؼػ ،ويف حال تعثر العؿقؾ
لسبب قاهر فنن جفة التؿقيؾ (بـ ًؽا  .ممسسة) ٓ تؽتػل بالتخؾل طـ مشاركة
العؿقؾ فقؿا وقع طؾقف مـ الضرر فحسب ،بؾ إهنا لتبادر  ,بؿقجب العؼد الربقي ,
بؿؿارسة أبشع صقر آستغالل ٕزمة العؿقؾ مـ خالل الؿتاجرة بؿديقكقتف،
وتػعقؾ < آسرتباح ; مـفا بالزيادة الـؼدية كظقر التلخر يف إجؾ ،ويطالعـا هفـا
مبدأ» الػائدة التلخقرية» ثؿ» الػائدة الؿركبة» كؾؿا امتد تلخر أجؾ السداد ،إمر
الذي كثقرا ما يستطقؾ ويستػحؾ؛ حتك ربؿا تجاوز إجؿالل تراكؿات الػائدة
جسقؿا لقس طؾك الؿشروع آستثؿاري
خطرا
الربقية أصؾ الديـ؛ مؿا يشؽؾ
ً
ً
كثقرا ما يطال الؿستثؿر كػسف ،وهل يف ذلؽ كؾف تستـد إلك تربير
فحسب ،وإكؿا ً
تعقيضا طـ تؽؾػة الػرصة البديؾة فقؿا لق تؿ قبض الديـ
حاصؾف 9إكـا كتؼاضك
ً
الؿستحؼ فعؾقا وإطادة استثؿاره بلسعار الػائدة يف السقق-
وكـبف هـا :إلك أن الؼقاكقـ التجارية طادة ما تؼر العؿؾ هبذا الؿبدأ الربقي
الجائر ،فتسؿح لؾديقن التجارية أن تتعاضؿ فقائدها الربقية لتصؾ إلك (ضعػ
أصؾ الديـ) ،كؿا أجاز الؼاكقن لؾبـؽ الدائـ أن يتؼاضك زيادات طؾك ضعػ رأس
الؿال تحت مسؿك (الؿصروفات والعؿقٓت)-
والخالصة :إكف يالحظ يف هذا الؿثال الحؼقؼل مدى تخؾل الؿؿقل الربقي
بؾ استغاللف لؾعؿقؾ الؿتعثر بقاسطة الػقائد التلخقرية أو الؿركبة ،وذلؽ يف مؼابؾ
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مشاركة التؿقيؾ اإلسالمل لؾعؿقؾ حال تعثره لسبب قاهر ،وتحريؿف إحداث
زيادات طؾك أصؾ الؿديقيـة كظقر التلخقر يف إجؾ ،وهبذا يتجؾك لـا امتقاز هذه
ً
فضال طـ صحتفا وصدقفا يف الـظر والقاقع ،وأهنا تممـ
الخاصقة وجقدهتا
مستؼبؾ الؿشروع مـ مخاصر التعثر الؼفري متك تحؼؼ يف القاقع-
ويؿؽــا التعبقر طـ هذه الخاصقة الؿفؿة يف التؿقيؾ اإلسالمل مـ خالل
العرض التالل:
(الؿشاركة يف مخاصر التعثر = طدم آسترباح مـ حآت التعثر  +خسارة
الػرصة البديؾة)
والحؼ :إن تقالل الرباهقـ والتطبقؼات يف القاقع العؿؾل قد أسفؿ  ,بشؽؾ
مباشر  ,يف إيضاح أثر هذه الخاصقة الجؾقؾة لدى صقائػ مـ الؿستثؿريـ ،إمر
الذي يػسر جاك ًبا مفؿا مـ أسباب كجاح وتػقق التؿقيؾ اإلسالمل وبالتالل كجاح
الؿمسسات الؿالقة اإلسالمقة-

||
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اٌضابظ اٌغابغ
متىًٌ احلاجاث االلخصادٌت
غري ادلخاٌفت ٌٍششٌؼت اإلعالٍِت
 ,1ما معـك هذا الضابط؟
تؼدم معـا بقان أن التؿقيؾ اإلسالمل وسقؾة لتحصقؾ الحاجات اإلكساكقة
الرشقدة ،وهذه الخاصقة تحؽل شر ًصا مفؿا يف التؿقيؾ اإلسالمل ،أٓ وهق
(مشروطقة الغرض مـ التؿقيؾ) ،ومعـك هذا الضابط :أن التؿقيؾ اإلسالمل يجب
محرمة لعقـفا ،مثؾ 9تؿقيؾ طؿؾقات
أٓ يؽقن وسقؾة لؾحصقل طؾك حاجات
َّ
استقراد الخؿقر والسجائر الضارة ومـتجات اإلطالم اإلباحقة ،وكحقها مـ
إطقان الؿحرمة لذاهتا يف الشريعة اإلسالمقة-
 ,2ما أكقاع الحاجات آقتصادية الؿخالػة لؾشريعة يف هذا الضابط؟
إن الضابط الدققؼ لؿصطؾح (الحاجات آقتصادية وإطؿال الؿحرمة يف
الشرع) هق( 9كؾ ماتعؾؼ بتحريؿف حؽؿ الشرع ،إما مـ حقث طقـف وذاتف ،أو مـ
حقث مصدره وسبب كسبف ،أو مـ حقث كقػقة تقضقػف واستثؿاره) ،وطؾك هذا
تؽقن الحاجات وإطؿال الؿخالػة لؾشريعة اإلسالمقة ،والتل ٓ يجقز تؿقيؾفا
تتؿثؾ يف الصقر التالقة9
أ  .الؿحرم بسبب طقـف وذاتف:
ومثال ذلؽ 9تؿقيؾ طؿؾقات تصـقع أو تقريد أو تجارة الخؿقر والؿقتة ،فنن
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الشرع الحـقػ قد حرمفا لذاهتا ومـع مـ إجراء العؼقد طؾقفا والرتبح مـفا،
والسبب أن إثؿفا وضررها أكثر مـ كػعفا-
ب  .الؿحرم بسبب مصدره وصريؼة كسبف:
فؿـ ُطؾؿ الؽسب الحرام يف أمقالف ،وتعقـ العؾؿ بف 9هؾ يصح تؿقيؾف؟
قديؿا وحدي ًثا ،ويذهب الجؿاطة إكثرون مـ الػؼفاء إلك طدم
مسللة اجتفادية
ً
جقاز معامؾة مـ أكثر مالف حرام ،فر ًدا كان أو شركة ،بقـؿا ذهب آخرون إلك سد
الباب برمتف حقث لؿ يجقزوا ذلؽ مطؾ ًؼا ،وقد اكعؽس هذا الخالف طؾك مققػ
الػؼفاء الؿعاصريـ يف مسللة (التعامؾ مع الشركات آكؾة الربا) أو ما تعرف باسؿ9
(أسفؿ الشركات الؿختؾطة) ،فؼد حظرت الؿجامع الػؼفقة الدولقة التعامؾ
بإسفؿ الؿختؾطة بالؽؾقة ،حقث كصت طؾك أن (إصؾ حرمة اإلسفام يف
شركات تتعامؾ أحقا ًكا بالؿحرمات ،كالربا وكحقه ،بالرغؿ مـ أن أكشطتفا
إساسقة مشروطة)(-)1
يف حقـ وجدكا يف الؿؼابؾ أن إقؾقة والؿتؿثؾة بالفقئات الشرطقة يف العديد مـ
البـقك اإلسالمقة قد خالػت قرارات الؿجامع الػؼفقة الؿعاصرة ،فلجازت التعامؾ
كثقرا وتـاقضت ،وهق ما اص ُطؾِح طؾقف
بإسفؿ الؿختؾطة ،فاضطربت يف ذلؽ اضطرا ًبا ً
وكظرا لشدة حساسقة الؿسللة وكقهنا تصادم صريح
برأي» الؿعايقر الشرطقة»(،)2
ً
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1الؼرار الصادر طـ مجؾس مجؿع الػؼف اإلسالمل الدولل الؿـعؼد يف دورة ممتؿره السابع بجدة يف
الؿؿؾؽة العربقة السعقدية برقؿ )=.7( <9 9بشلن إسقاق الؿالقة ،يف الؿدة مـ = 78,ذي الؼعدة
 7:78الؿقافؼ ? –  7:أيار (مايق) 7??8م ،واكظر 9مجؾة الؿجؿع (العدد السادس ،ج8
ص( ،)78=9العدد السابع ج 7ص  =9والعدد التاسع ج 8ص;)-
( )2كسبة إلك «لؿعايقر الشرطقة» الصادرة طـ الؿجؾس الشرطل هبقئة الؿحاسبة والؿراجعة لؾؿمسسات
=
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الـصقص الشرطقة بشلن حظر الربا فؼد راح الؿجقزون ُي َؼ ِّقدون مذهبفؿ بشروط
وضقابط ،وهؿ ٓ يزالقن  ,حتك يقمـا هذا  ,مضطربقـ يف تحديدها اضطرا ًبا شديدً ا،
وأشفرها اطتؿاد معقار الثؾث ( )% 99,99يف إصقل َت َؿ ُّق ًٓ أو َت ْقضِق ًػا ،ومعقار كصػ
العشر (;  )%يف جاكب اإليرادات الؿحرمة ،وٓ ريب أن هذا آضطراب والتـاقض قد
اكعؽس طؾك صقاغة الؿعقار الشرطل الدولل(-)1
ج .الؿحرم بسبب كقػقة تقضقػف واستثؿاره:
وهذا يشؿؾ حظر تؿقيؾ أشقاء مباحة يف ذاهتا لؽـفا تمدي إلك مآٓت وكتائج
محرمة يف الشريعة اإلسالمقة ،وهق ما يعرف بؼاطدة (القسائؾ إلك الحرام) ،أو
محرمة( ،)2مثؾ 9تؿقيؾ طؿؾقات طقـقة
قاطدة ( َسد الذرائع) ،فقسائؾ الحرام
َّ
أوإكشائقة مؼطقع بلهنا ستستغؾ يف الحرام الؿؼطقع بف ،ومثالفا 9تؿقيؾ أكشطة
شركات التؿقيؾ الربقية ،وكذلؽ شركات التلمقـ الربقية ،وشركات اإلطالم
والرتفقف الؿحرم شر ًطا ،وشركات الؼؿار والؿقسر بلكقاطفا ،ويستـد ذلؽ إلك أن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=

الؿالقة اإلسالمقة بؿؿؾؽة البحريـ ،وتحديدا ما ورد يف 9الؿعقار الشرطل رقؿ ( )87إوراق
الؿالقة ،صبعة آمتقاز (7:97ها 8070 .م) ،وقد تؿت اإلشارة يف كػس الؿعقار إلك أن بعض
مقاده وبـقده تؿت الؿقافؼة طؾقفا باإلجؿاع ،وبعضفا أخر تؿ بإغؾبقة-
( )1ولقعؾؿ الؼارئ أن مذهب إقؾقة الذيـ أجازوا التعامؾ بإسفؿ الؿختؾطة ُي َعدُّ اكحرافا جسقؿا
وخروجا طـ أصقل مـفجقة الحؽؿ طؾك الؿعامالت الؿالقة يف الشريعة اإلسالمقة ،كؿا كؼرر أن
التـاقض يف هذه الؿسللة لؿ يؼتصر طؾك تـاقض إحؽام اإلفتائقة الؿجردة وإكؿا وصؾ إمر يف
هذه الؿسللة لؿـاقضة إصقل الشرطقة الؼطعقة كػسفا ،وما ذلؽ إٓ بؿحض الرأي وآستحسان
العؼؾل الؿجرديـ ،وهذا تطقر خطقر يف الؿسار الؿـفجل لؾػؼف الؿالل الؿعاصر ،بؾ إكـل أطتؼد أن
هذه الظاهرة تشبف أن تؽقن مـ قبقؾ آبتداع الؿالل يف مـفج اإلسالم ،إمر الذي يتقجب معف
التصدي لفا بالؽشػ والبقان والتحذير ،وهق ما كسلل اهلل تقسقره يف إصدار مستؼؾ بشلن ذلؽ-
( )2اكظر 9قرار مجؿع الػؼف اإلسالمل (? )?.رقؿ ( )?8بشلن (سد الذرائع) ،مجؾة الؿجؿع (العدد
? ،ج 9ص ;)-
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القسائؾ تلخذ أحؽام الؿؼاصد والتابع تابع-
والؿطؾقب طـد تطبقؼ هذا الضابط يربز الدور آسرتاتقجل لجفاز (الرقابة
الشرطقة) كضؿاكة طؿؾقة لاللتزام بعدم تؿقيؾ الؿشروطات الؿخالػة لؾشريعة
اإلسالمقة ،وذلؽ مـ خالل ققامفؿ باختصاص الرقابة السابؼة طؾك قرار التؿقيؾ،
أو الرقابة الالحؼة لتـػقذ قرار التؿقيؾ-
والخالصة :إن مـ أهؿ ضقابط التؿقيؾ اإلسالمل أكف يجقز شر ًطا تؼديؿ
التؿقيؾ فؼط لؿشروطات وأغراض ثبتت مشروطقتفا أو إباحتفا ،وأما ما ثبت فقف
أكف يؼصد بف تؿقيؾ إشقاء الؿحرمة بعقـفا ،أو كان وسقؾة غقر مباشرة إلك مخالػة
الشريعة اإلسالمقة ،فنن ذلؽ كؾف يحرم وٓ يجقز تؿقيؾف شر ًطا-
@الػروقات الجقهرية بقـ التؿقيؾ اإلسالمل ،والتؿقيؾ التؼؾقدي (الربقي)

||
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ادلغٍب اٌثاين
ٔظشٌت (ادلصشفٍت اإلٔخاجٍت)
منىرج ِصشفـً ِبخىش
يؿثؾ الؼطاع الؿصريف الركـ إهؿ مـ أركان الـظام آقتصادي
دورا اسرتاتقجق ا كقسقط مالل يف إدارة الؽتؾة
الحديث ،حقث تؾعب البـقك ً
الـؼدية (كؿقة الـؼقد) بقـ كػتل الػائض والعجز يف آقتصاد ،فالبـقك تستؼطب
الػقائض والؿدخرات الؿالقة مـ أصحاهبا (وحدات الػائض) طرب آلقات
القدا ئع لتعقد تحقيؾفا وفؼ آلقات اإلقراض والتؿقيؾ الؿختؾػة إلك تعبئة
حاجات أصحاب العجز الؿالل (وحدات العجز)  ،وهذه القضقػة آقتصادية
لؾبـقك تعرف باسؿ (القساصة الؿالقة)-
بقد أن دراساتـا التحؾقؾقة لـؿاذج إطؿال الؿصرفقة السائدة يف العالؿ
كشػت طـ ضاهرة سؾبقة طؿقؼة تؿثؾت يف طزوف الـظؿ الؿصرفقة طـ دطؿ
الغايات اإلكتاجقة يف واقع آقتصاديات التل تعؿؾ فقفا ،فؼد اكحصرت وضقػة
القساصة الؿصرفقة يف استدطاء الـؼقد مـ أجؾ تؿقيؾ الحاجات التجارية أو
آستفالكقة بصقرة أساسقة ،بقـؿا ٓ تحظك الحاجات اإلكتاجقة الحؼقؼقة يف
الؿجتؿع إٓ بـسب متدكقة لؾغاية مـ محػظتل التؿقيؾ وآستثؿار يف الؼطاع
الؿصريف بصػة طامة ،إمر الذي َش َّؽ َؾ كؼطة ضعػ اسرتاتقجقة ٓزمت
الصـاطة الؿصرفقة مـذ كشلهتا وحتك وقتـا الحاضر(-)1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1لؼد شفد التاريخ الؿصريف الحديث بعض التطبقؼات الؿصرفقة التل دطؿت الغايات اإلكتاجقة،
سقاء بصقرهتا الجزئقة أو آقتصادية الؽؾقة ،وأشفرها ما يؾل 9إولك 9تجربة بـؽ مصر بؼقادة
=
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ويف سبقؾ إصالح هذا الخؾؾ آسرتاتقجل والخطر الؿستدام يف بـقة
الؼطاع الؿصريف وغاياتف آقتصادية فؼد اكطؾؼت دراساتـا الؿقداكقة مـ أجؾ
تطقير الحؾقل العؿؾقة لتدارك هذا الخؾؾ الذي لؿ يسؾؿ مـف العؿؾ الؿصريف
بؿختؾػ أكؿاصف السائدة يف القاقع ،سقاء بـقك تؼؾقدية (ربقية) أوبـقك
إسالمقة أوبـقك استثؿار ،بؿا يف ذلؽ البـقك الؿتخصصة ،فجاءت هذه
الدراسة بتطقير كؿقذج مصريف جديد ومبتؽر بعـقان (الؿصرفقة
اإلكتاجقة)  ، )1(The Productivity Bankingففذا الـؿقذج الؿصريف
يؼدم (رؤية استراتقجقة جديدة لتطقير إطؿال الؿصرفقة كحق تعزيز الـاتج
الؿحؾل وتحؼقؼ غايات التـؿقة الشامؾة والؿستدامة) ،ويطرح كظرية جديدة
يف أسؾقب وآلقات وغايات العؿؾ الؿصريف بحقث تعتؿد طؾك تعزيز الـاتج
الؿحؾل ( )GDPوتحؼقؼ التـؿقة الشامؾة-
وكظرا ٕهؿقة هذا الؿقضقع كلحد أهؿ وأبرز بدائؾ الربا يف الؿرحؾة الؼادمة
ً

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=

محؿد صؾعت بؽ حرب باشا (تلسس يف  13ابريؾ  ،)1920ورسالة البـؽ( 9استثؿار الؿدخرات
الؼقمقة وتقجقففا لتسريع الـؿق آقتصادي وآجتؿاطل) ،حقث كجح بنكشاء < 8شركة يف
مجآت اقتصادية مختؾػة تشؿؾ الغزل والـسقج والتلمقـ والـؼؾ والطقران وصـاطة السقـؿا
وغقرها -والثاكقة 9تجربة (جرامقـ بـؽ) أو(بـؽ الؼرية) والذي اشتفر باسؿ (بـؽ الػؼراء) يف
بـغالديش لؾربوفقسقر  .محؿد يقكس (تلسس سـة  -)1979والثالثة 9تجربة (بـؽ اإلكتاج
الػؾسطقـل) ،كلول بـؽ إكتاجل يف العالؿ ،وقد تلسس يف  20ديسؿرب 2012م الؿقافؼ  7صػر
 1434ها ،بقـؿا كان افتتاحف يقم آثـقـ  27مايق 2013م الؿقافؼ  17رجب  1434ها-
( )1أصؾ هذا الؿطؾب ورقة طؾؿقة تؼدم هبا الباحث لؿمتؿر (آقتصاد اإلسالمل وسمال التـؿقة 9قراءة
يف جفقد الـؼد والتجديد) ،والذي أقامف مركز ابـ خؾدون لؾعؾقم اإلكساكقة وآجتؿاطقة بجامعة
قطر ،وبالتعاون مع جامعة أكسػقرد ،يف الػرتة (>-)8080 . 8 . ?,
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فسلطرضف وف ًؼا لؾعـاصر التالقة9
تؿفقد-
الؼسؿ إول :مػفقم الؿصرفقة اإلكتاجقة-
أوٓ :تعريػ الؿصرفقة اإلكتاجقة-
ً
ثاك ًقا :أهداف الؿصرفقة اإلكتاجقة-
ثال ًثا :خصائص الؿصرفقة اإلكتاجقة-
الؼسؿ الثاين :الػروقات الجقهرية وصبقعة العالقة بقـ بـقك اإلكتاج وكؿاذج
البـقك إخرى-
أوٓ :البـقك التجارية التؼؾقدية (الربقية)-
ً
ثاك ًقا :البـقك التجارية الؿتخصصة-
ثال ًثا :البـقك التجارية آستثؿارية-
راب ًعا :البـقك التجارية اإلسالمقة-
خامسا :طالقة كؿقذج بـؽ اإلكتاج بـؿاذج البـقك إخرى-
ً
سادسا :الػروقات الجقهرية بقـ بـؽ اإلكتاج وكؿاذج البـقك إخرى-
ً
الؼسؿ الثالث :ضرورات الؿصرفقة اإلكتاجقة وطقائدها آقتصادية-
أوٓ :ضرورات ودواطل الؿصرفقة اإلكتاجقة-
ً
ثاك ًقا :العقائد والؿزايا آقتصادية لؾؿصرفقة اإلكتاجقة-

د /رياض منصور اخلليفي

581

الؼسؿ الرابع :كؿقذج طؿؾل مؼترح بشلن (بـؽ اإلكتاج):
أوٓ :اسؿ البـؽ ومؾخص فؽرتف-
ً
ثاك ًقا :رسالة البـؽ-
ثال ًثا :رؤية البـؽ-
راب ًعا :الفدف آسرتاتقجل مـ إكشاء (بـؽ اإلكتاج)-
خامسا :إهداف آقتصادية العامة إلكشاء (بـؽ اإلكتاج)-
ً
سادسا :الدواطل والضرورات إلكشاء (بـؽ اإلكتاج)-
ً
ساب ًعا :الؿجآت اإلكتاجقة الؿشؿقلة يف كطاق طؿؾ (بـؽ اإلكتاج)-
ثامـًا :مصادر أمقال (بـؽ اإلكتاج)-
تاس ًعا :استخدامات أمقال (بـؽ اإلكتاج)-
طاشرا :سقاسات مـ ِّظ َؿة لعؿؾ (بـؽ اإلكتاج)-
ً
خاتؿة-

||
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متهٍذ
أوٓ :أهداف الدراسة:
ً
 ,7تطقير القاقع الؿصريف الحالل كحق تعزيز الـاتج الؿحؾل الحؼقؼل
وخدمة غايات التـؿقة اإلكتاجقة-
 ,8ابتؽار أدوات وسقاسات طؿؾ مصرفقة جديدة تساهؿ يف التقضقػ
إمثؾ لؾؿقارد آقتصادية-
 ,9تطقير حؾقل مصرفقة واقتصادية تعؿؾ طؾك مؽافحة الؿشؽالت
وإزمات وآختالٓت آقتصادية-
ثاك ًقا :مشؽؾة الدراسة:
تتحدد مشؽؾة الدراسة يف :طجز آلقات الؼطاع الؿصريف الحالل طـ الـفقض
بالـاتج الؿحؾل لؾدول ودطؿ التـؿقة الشامؾة والؿستدامة ،حقث ٓ تزال الؿمشرات
آقتصادية السالبة يف تػاقؿ مستؿر ،مثؾ ممشرات التضخؿ والبطالة والػؼر والديـ العام
وآختالل الفقؽؾل وطجز الؿقازكة وارتػاع القاردات مؼابؾ تراجع الصادرات
وتذبذب ققة الـؼد واستؼراره وغقرها ،حتك أصبحت ضاهرة مزمـة اجتاحت آتحادات
آقتصادية الؽربى يف العالؿ ً
فضال طـ آحاد الدول( ،)1ورغؿ أكف وقبؾ أكثر مـ ثؿاكقـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1تشقر إحصاءات الديقن طؾك مـظقمة آتحاد إوروبل إلك وجقد أزمة ديقن هائؾة خؾػتفا إزمة
الؿالقة >800م ،وٓ زالت تتػاقؿ باستؿرار ،وتؾخص الؿستشارة إلؿاكقة أكجقال مقركؾ هذه
الحالة الؿػزطة فتؼقل( 9آتحاد إوروبل يؿر بلصعب ساطات يف تاريخف ،بؾ إن أوروبا تؿر
بلصعب أوقاهتا مـذ الحرب العالؿقة الثاكقة ،إن طؾك أوروبا أن تتحد وتتعاون مـ أجؾ مـع سؼقط
الققرو) ،فؼد بؾغ متقسط الديـ العام ( )% ?8بالـسبة لدول مـطؼة الققرو ،والبالغ طددها (>)7
=
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طا ًما ختؿ كقـقز كتابف الشفقر «الـظرية العامة» بؼقلف( 9إن العالؿ أشد ما يؽقن الققم لفػة
إلك تشخقص أصح ،وهق طؾك استعداد أكثر مـ أي وقت مضك لؼبقلف وراغب يف
اختباره ،حتك لق لؿ يؽـ إٓ شبف معؼقل)( ،)1بؾ راح يمكد بلكف قد ار ُتؽِ َبت أخطاء
فادحة يف الحؼؾ آقتصادي ،حتك إكف لؿ يرتدد طـ وصػفا بالحؿاقات والدروب
الؿجفقلة( ،)2وهق ما وافؼف طؾقف اقتصاديقن آخرون(-)3
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=

دولة ،بقـؿا بؾغ متقسط الديـ العام لؿجؿقع دول آتحاد إوروبل (=>  ،)%والبالغ طددها (>)8
دولة ،أي بؿا يعادل ( 77تريؾققن دوٓر) ،وقد كتج طـ تؾؽ آكتؽاسة إوروبقة الؿشفقدة إطالن
الؿؿؾؽة الؿتحدة (بريطاكقا) رسؿقا قرارها بالخروج مـ مجؿقطة آتحاد إوروبل بتاريخ
807<.<.8:م ،وذلؽ بعد ( ):9طاما مـ التحالػ الؿشقب بالرتبص والحذر الؿتبادل ،واكظر
يف حجؿ ديقن دول آتحاد إوروبل 9البقاكات الصادرة طـ الجفاز الؿركزي إوروبل لإلحصاء
(يقروستات) لؾعام (8079م)-
( )1جقن مقـارد كقـقز ،الـظرية العامة يف آستخدام والػائدة والعؿؾة ،ص -422
( )2حقث يؼقل يف مؼدمة كتابف الـظرية العامة (ص<)( 9لؿا كان مملػ كتاب مثؾ هذا الؽتاب مضطرا
إلك السقر يف دروب مجفقلة ،فنن الـؼد وتبادل أراء يػقدان أشد الػائدة إذا أراد أٓ يرتؽب طددا
ضخؿا مـ إخطاء ،إن الؿرء تعرتيف الدهشة مـ الحؿاقات التل قد يصدقفا ممقتا إذا فؽر بؿػرده
مدة صقيؾة ،وٓ سقؿا يف الحؼؾ آقتصادي ،كؿا يف العؾقم اإلكساكقة إخرى ،حقث ٓ تتاح غالبا
فرصة التثبت مـ أراء استـادا إلك اختبار قاصع طؾك صعقد الؿحاكؿة أوالتجربة)-
( )3فػل محاضرة بعـقان (الشروط الـؼدية ٓقتصاد إسقاق --مـ دروس إمس إلك إصالحات
الغد) ،ص ،7:يؼقل الربوفقسقر مقريس آلقف كبقر آقتصاديقـ الػركسل والحائز طؾك جائزة كقبؾ
لؾسالم ( )1988ما كصف( 9يؼقم آقتصاد العالؿل برمتف طؾك أهرامات هائؾة مـ الديقن ،يعتؿد
بعضفا طؾك بعض يف تقازن هش ،لؿ يؾحظ يف الؿاضل أبدا مثؾ هذا الرتاكؿ يف وطقد الدفع ،ولؿ
يصبح طالجف طسقرا بالؼدر الذي هق طؾقف الققم ،سقاء يف مجال الؿراهـة طؾك الـؼقد أوالؿراهـة
طؾك إسفؿ ،أضحك العالؿ مؾفك (كازيـق) رحبا ُو ِّز َطت فقف مقائد الؾعب صقٓ وطرضا،
وإلعاب والؿزايدات التل يشارك فقفا ماليقـ الالطبقـ ٓ تتققػ أبدا ،ولقحات التسعقر
إمريؽقة تتبعفا لقحات التسعقر يف صقكقق وهقكغ كقكغ ،ثؿ يف لـدن وفراكؽػقرت وباريس ،ويف
كؾ مؽان آئتؿان يدطؿ الؿراهـة إذ يؿؽـؽ أن تشرتي بدون أن تدفع وأن تبقع دون أن تحقز)،
- http://www.irtipms.org/puballa.asp
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إن هذا التخؾػ آقتصادي الؿزمـ والعجز الحضاري الؽبقر بشلن كقػقة
اإلدارة الؿثؾك لالقتصاد والذي أشار إلقف آقتصادي كقـقز وغقره قد أوحك إلقـا
بضرورة السعل كحق إيجاد الحؾقل وتطقير البدائؾ العؿؾقة إلكؼاذ آقتصاد
العالؿل برمتف مـ هذه إزمة الؿستدامة ،فؼؿـا بنجراء العديد مـ الدراسات
التحؾقؾقة والؿراجعات الـؼدية هبدف الؽشػ طـ سر الؿشؽؾة وتطقير العالج
الـاجع لفا ،فتبقـ لـا أن بقت الداء يتؿثؾ يف احتباس صاقة الـؼقد – التل هل بؿـزلة
الدم يف الجسد – داخؾ إوطقة الؿصرفقة ،فال يخرج الـؼد إٓ يف تقضقػات محددة
ومؼــة وضقؼة لؾغاية ،حقث ٓ تتحرك الـؼقد إٓ يف مسالؽ التؿقيؾ التجاري
أوآستفالكل فؼط ٓ غقر ،حقث يسقدها مبدأ (الرتبح مـ الؿدايـات) طؾك أساس
كؼدي كالؼروض والتسفقالت الربقية أوطؾك أساس إطقان كالؿرابحات
والتؿقيالت اإلسالمقة ،بقـؿا بؼل اإلكتاج والعؿؾ والتقضقػ إمثؾ لؾؿقارد
آقتصادية شبف معطؾ يف إصار طؿؾ هذه الـؿاذج الؿصرفقة-
وتلسقسا طؾك ذلؽ فؼد جاءت هذه الدراسة لتؼدم كظرية إصالحقة جديدة
ً
تلثقرا
خطرا وأطظؿفا
تبدأ مـ تطقير ومعالجة أطؾك الؼطاطات آقتصادية
ً
ً
أثرا ،وهق مـظقمة الؼطاع الؿصريف بؿختؾػة مؽقكاتف ،فلصؾؼت طؾقفا
وأطؿؼفا ً
مصطؾح (الؿصرفقة اإلكتاجقة)  ،The Productivity Bankingوقد ضؿـتفا
رؤية اسرتاتقجقة جديدة لتطقير إطؿال الؿصرفقة كحق تعزيز الـاتج الؿحؾل
وتحؼقؼ غايات التـؿقة الشامؾة والؿستدامة ،وذلؽ طرب طدة آلقات وأدوات
وسقاسات مصرفقة تدطؿ الغايات اإلكتاجقة يف الدول ،حقث يـطؾؼ هذا الـؿقذج
مـ اطتؼادكا الجازم بلن (اإلكتاج) هق بقابة الـؿق الشامؾ والتـؿقة الؿستدامة يف
الؿاضل والحاضر ويف الؿستؼبؾ-
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ثال ًثا :مـفجقة الدراسة والدراسات السابؼة:
لؼد سؾؽ الباحث مـاهج آستؼراء والتحؾقؾ وآستـباط ،وذلؽ بغقة
القصقل إلك هدف التطقير الؿـشقد لؾـؿقذج ،فآستؼراء شؿؾ دراسة وتحؾقؾ
أطؿال البـقك بلكؿاصفا التؼؾقدية (الربقية) واإلسالمقة وآستثؿارية والؿتخصصة،
ً
وصقٓ إلك تشخقص ما اكطقت
ومـ ثؿ تحؾقؾ الغايات الؿستفدفة لدى كؾ مـفا،
طؾقف مـ مقاضع الخؾؾ ،وبالتالل القصقل إلك تطقير وسائؾ جديدة تعؿؾ طؾك
تؼقيؿ وإصالح الخؾؾ يف الـظام الؿصريف الحالل ،وذلؽ يف محاولة لتحسقـ آلقاتف
ومخرجاتف باتجاه دطؿ الـاتج الؿحؾل ،ولؼد كان لفذه الؿـفجقة الؿركبة أثرها
الؿباشر يف أن الباحث لؿ يؼػ طؾك دراسات طؾؿقة متخصصة يف مقضقع البحث
كػسف ،وٓ سقؿا أن الباحث يستـد إلك خربتف العؿؾقة يف تطقير وابتؽار كؿقذج
(بـؽ اإلكتاج) يف طام  ،2012وبعد ذلؽ وفؼ اهلل الباحث لتحقيؾ هذا الـؿقذج
الـظري إلك واقع تطبقؼل وحالة طؿؾقة( ،)1حقث تؿ افتتاح أول بـؽ إكتاج يف
العالؿ باسؿ (بـؽ اإلكتاج الػؾسطقـل) ،Palestinian Production Bank
وذلؽ يقم آثـقـ بتاريخ  27مايق 2013م الؿقافؼ  17رجب  1434ها(-)2
ثؿ واصؾ الباحث دراساتف بشلن بؾقرة حؾقل وتطبقؼات ومـتجات طؿؾقة
أخرى مـ شلهنا تعزيز الغايات اإلكتاجقة الحؼقؼقة يف آقتصاد طرب بقابة إطؿال
الؿصرفقة ،فاكتفك إلك تؼرير هذه الـظرية الشامؾة والجديدة باسؿ (الؿصرفقة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1قام الباحث يف طام ( )2012بنطداد دراسة كظرية تضؿـت تطقير كؿقذج طؿؾ (بـقك اإلكتاج) ،وقام
بنيداطف رسؿقا لدى (مؽتبة الؽقيت القصـقة) بعـقان (بـقك اإلكتاج --الؿبادئ العؾؿقة وإسس
الػـقة) ،وذلؽ برقؿ تسجقؾ (  ،)243/2012وبتاريخ  5ابريؾ -2012
( )2اكظر الؿققع الرسؿل لؾبـؽ-PPB.Ps 9
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اإلكتاجقة)( ،)1حقث شؿؾت طدة تطبقؼات وسقاسات وممشرات ذات صبقعة
مصرفقة تدطؿ اإلكتاج الحؼقؼل الؿباشر-
راب ًعا :إساس الػؾسػل آقتصادي الذي تـطؾؼ مـف الدراسة:
إن حركة الؿال يف آقتصاد مثؾ حركة الدم يف جسد اإلكسان ،فال بد أن
تسري صاقة الـؼد يف جؿقع أجزاء الجسد آقتصادي فتعؿ مقارده آقتصادية
بالـشاط والحركة فتثؿر مـفا أفضؾ طائد اقتصادي ،وهذه الحركة الـؼدية إما أن
تؽقن وسقؾة لدطؿ الحاجات آستفالكقة ،أو لدطؿ إغراض التجارية
(التبادلقة) ،أو لتعزيز الغايات اإلكتاجقة مـ السؾع والخدمات ،وٓ ريب أن
أثرا وأطالها طائدً ا – جزئقا وكؾقا  ,وأكػعفا لالقتصاد والؿجتؿع هق
أطظؿفا ً
الـشاط اإلكتاجل ،حقث يعترب اإلكتاج هق إساس آسرتاتقجل لـؿق آقتصادات
قديؿا وحدي ًثا ،وهق صقق الـجاة والؿحرك الرئقس لؾتـؿقة الشامؾة ،وهق
وتؼدمفا
ً
ما يعرب طـف يف آقتصاد بؿمشر (الـاتج الؿحؾل اإلجؿالل) ( ،)GDPوتعريػف9
(ققؿة مجؿقع ما يضقػف آقتصاد مـ سؾع وخدمات حؼقؼقة خالل مدة زمـقة تؼدر
بسـة واحدة) ،ذلؽ أن زيادة اإلكتاج (العقـل) الحؼقؼل يمدي إلك التقضقػ إمثؾ
وخصقصا تشغقؾ إيدي العامؾة ومؽافحة البطالة والحد
لؾؿقارد آقتصادية،
ً
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1فرق بقـ (الؿصرفقة اإلكتاجقة) و (بـقك اإلكتاج) ،أما (الؿصرفقة اإلكتاجقة) ففل طبارة طـ كظرية
طامة ومؼصد كؾل ومبدأ شامؾ يـطقي طؾك مجؿقطة مـ التطبقؼات العؿؾقة الجزئقة ،مثؾ( 9بـؽ
اإلكتاج) ،و (كسبة التؿقيؾ اإلكتاجل اإلجباري) ،و (القديعة التؿقيؾقة الصػرية) ،و (ممشر
اإلكتاجقة) ،وبذلؽ يتبقـ أن كؿقذج (بـؽ اإلكتاج) أو(بـقك اإلكتاج) طبارة طـ تطبقؼات طؿؾقة
جزئقة تتبع الؿظؾة العامة لـظرية (الؿصرفقة اإلكتاجقة) ،فالعالقة بقـفؿا طؿقم وخصقص ،فحقث
(الؿصرفقة اإلكتاجقة) أطؿ وأشؿؾ فنن (بـؽ اإلكتاج) أخص-
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مـ التضخؿ ،إلك جاكب تدطقؿ وتقسقع قطاع إطؿال وتقصقـ خرباتف وتطقير
تؼـقاتف ،كؿا يمدي إلك زيادة الصادرات وتراجع القاردات والحد مـ مظاهر العجز
الؿالل والتجاري ،إضافة إلك تؼؾقؾ احتؿآت لجقء الدولة إلك آستداكة (الديـ
العام) داخؾقا أو خارجقا ،إمر الذي سقـعؽس بالضرورة طؾك ققة العؿؾة القصـقة،
حقث تصبح العؿؾة مستـدة إلك أسس إكتاجقة متقـة وراسخة ومتـقطة ومتـامقة،
ومـ أجؾ ذلؽ فنن طامة آقتصاديقـ يرتضقن ققاس مدى كػاءة آقتصاد بؿدى
إكتاجقتف ققة أو ضعػا ،ويؼاس ذلؽ بؿمشر (الـاتج الؿحؾل اإلجؿالل) (،)GDP
أيضا طؾك أكف لؼقاس مخاصر الديـ طؾك آقتصاد فنكف يجب كسبتف إلك
كؿا يتػؼقن ً
الؿمشر اإلكتاجل كػسف-
الؼسؿ إول :مػفقم الؿصرفقة اإلكتاجقة:
أوٓ :تعريػ الؿصرفقة اإلكتاجقة:
ً
إن مصطؾح (الؿصرفقة اإلكتاجقة) يف الؾغة العربقة يعرف باطتباريـ هؿا9
اإلفراد والرتكقب ،وبقاهنؿا طؾك الـحق التالل9
أ – التعريػ الؾغقي باطتبار اإلفراد:
تعريػ كؾؿة (الؿصرفقة) 9أصؾفا الصرف ،وهق رد الشلء طـ وجفف،
ف 9الػضؾ ،يؼال 9لفذا صرف طؾك هذا أي
صرفف يصرفف صر ًفا فاكصرف،
والص ْر ُ
َّ
فضؾ( ،)1والصرف 9التؼؾب والحقؾة ،ومـف التصرف يف إمقر ،و(الؿصرف)
ِ ِ
الص ْرفَ ،وبِف سؿل البـؽ مصرفا ،وقـاة لصرف َما تخؾػ مـ
آكْص َراف َو َم َؽان ّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أبق الػضؾ جؿال الديـ محؿد بـ مؽرم بـ مـظقر إفريؼل الؿصري ،لسان العرب (?-)7>? .

التجديد يف هندسـة الـربـا

588

ِ
()1
الؿ ِ
صرف هق مؽان وقـاة لصرف وتصريػ
الؿاء بعد اكْت َػاء إَ ْرض  ،فقؽقن َ
َ
الـؼقد ،و(الؿصرفقة) مصدر صـاطل مـ طؿؾ أوجؿؾة أطؿال متَّصؾة ُت ِ
حد ُ
أثرا
ث ً
ُ
َ
ّ
)
2
(
خاصا ،وال َع َؿؾ َّقة الؿصرف َّقة هلَ 9ط َؿ ٌؾ تؼقم بف الؿصارف مؼابؾ ُطؿقلة -
تعريػ كؾؿة (اإلكتاجقة) 9أصؾفا اإلكتاج ،وهق مصدر كتج ،وكتَج ّ
الشل َء9
تق ّ
ٓه حتك أتك كتاجف( ،)3و(الؿـتقجة) ْإَ ْش َقاء الؿستثؿرة ،والجؿع مـتقجات،
و(الـِّتَاج) َث َؿ َرة َّ
صـاطل مـ طؿؾ أوأطؿال تحدث
الش ْلء( ،)4و(اإلكتاجقة) مصدر
ّ
إكتاجا ومـتقجات-
ً
ب –التعريػ الؾغقي باطتبار التركقب:
ومـ الرتكقب الحاصؾ باإلضافة بقـ مصطؾحل (الؿصرفقة) و(اإلكتاجقة)
كصؾ إلك بقان الؿعـك الؾغقي لفذا الؿركب الؾػظل ،فتؽقن (الؿصرفقة اإلكتاجقة)
أطؿال مصرفِق ٌة ُت ِ
حد ُ
كتاجا ومـتقجات)-
يف الؾغة العربقة تدل طؾك( 9
ث إِ ً
ٌ َ َ َّ
ج –التعريػ آصطالحل لؿصطؾح (الؿصرفقة اإلكتاجقة):
وأما تعريػ (الؿصرفقة اإلكتاجقة) يف آصطالح ففق( 9إطؿال الؿصرفقة
التل تمدي أصالة إلك زيادة اإلكتاج الحؼقؼل يف آقتصاد) ،وهذا التعريػ يدلـا طؾك
الحؼائؼ والؿػاهقؿ التالقة9
( ,7الؿصرفقة اإلكتاجقة) فرع طـ حؼؾ إطؿال الؿصرفقة الؼائؿة طؾك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1إبراهقؿ مصطػك ،وآخرون ،مجؿع الؾغة العربقة ،الؿعجؿ القسقط (-);79 .7
( )2د -أحؿد مختار طؿر ،معجؿ الؾغة العربقة الؿعاصرة (-)7;;< .8
( )3الؿصدر السابؼ-
( )4إبراهقؿ مصطػك ،وآخرون ،مجؿع الؾغة العربقة ،الؿعجؿ القسقط (-)>?? .8
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وضقػة القساصة الؿالقة الؿتعارف طؾقفا دولقا ،إٓ أن هذا الـؿط الؿصريف يختص
بنطالء ققؿة اإلكتاج الحؼقؼل الؿباشر يف آقتصاد كضرورة اسرتاتقجقة حاكؿة
لؾبـؽ ،وهذه الخاصقة تشؿؾ اسرتاتقجقة طؿؾ البـؽ وأهدافف وهقؽؾة طؿؾقاتف يف
مجآت التؿقيؾ وآستثؿار وتطقير الؿـتجات يف البـؽ-
 ,8قد تتجسد فؽرة (الؿصرفقة اإلكتاجقة) بصقرة كقان قاكقين وشخصقة
اطتبارية مستؼؾة ،ويسؿك 9بـؽ اإلكتاج ،وقد تتؿثؾ بصقرة مـتج مصريف معقـ،
مثؾ 9مـتج (التؿقيؾ اإلكتاجل) ،كلن يؽقن البـؽ تجاريا تؼؾقديا (ربقيا) أوإسالمقا
ولؽـف يف الققت ذاتف يعتؿد خط التؿقيؾ اإلكتاجل كلحد أكؿاط التؿقيؾ الرئقسة
أيضا بصقرة (وديعة التؿقيؾ الصػرية) ،والتل تستفدف أصالة
طـده ،وقد تتجسد ً
دطؿ إطؿال اإلكتاجقة وفؼ آلقات طؿؾ إبداطقة ومبتؽرة(-)1
 ,9رغؿ إضافة هذا الـؿط الؿصريف الؿبتؽر إلك طؿؾقات اإلكتاج الحؼقؼل،
إٓ أن ذلؽ ٓ يعـل إهؿالف لدطؿ الغايات التجارية أوآستفالكقة أوغقرها ،إٓ أن
تؾؽ الغايات تليت تابعة وخادمة لؾغايات اإلكتاجقة الؿؼصقدة أصالة-
 ,:كؿا أن الغايات اإلكتاجقة يف هذا الـؿقذج ٓ تؽقن صارئة أوممقتة أوطؾك
ً
فضال طـ
سبقؾ آستثـاء ،بؾ هل أصقؾة وراسخة يف أصؾ كظرية طؿؾ البـؽ،
طؿؾقاتف وتطبقؼاتف الؿختؾػة-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1تؿؽـ الباحث يف الـصػ إول مـ العام  2017مـ تطقير آلقة وديعة مصرفقة جديدة باسؿ
(القديعة التؿقيؾقة الصػرية) ،وهل ذات آثار تحػقزية ومباشرة لؾغايات اإلكتاجقة والتجارية
الحؼقؼقة يف آقتصاد ،وهذا الؿـتج يعتؿد طؾك كظرية (القدائع الؿخصصة) يف فؼف الؼاكقن
الؿصريف ،كؿا أكف يتػؼ يف آلقاتف الؿتعددة مع أحؽام الشريعة اإلسالمقة بؽػاءة طالقة-
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; ,يؼصد باإلكتاج معـاه الشامؾ لؿختؾػ قطاطات اإلكتاج يف آقتصاد،
قاصرا طؾك مجال إكتاجل معقـ ،كؿا يف البـقك الؿتخصصة
بحقث ٓ يؽقن
ً
كالصـاطل والعؼاري والزراطل والحققاين وكحقها-
ثاك ًقا :أهداف الؿصرفقة اإلكتاجقة:
 ,7الؿساهؿة يف تعزيز الـاتج الؿحؾل (الؼقمل) اإلجؿالل مـ خالل تحػقز
التقضقػ إمثؾ لؾؿقارد آقتصادية الؿتاحة ،وأثر ذلؽ يف تخػقض معدٓت
التضخؿ والبطالة وزيادة معدٓت تقصقـ الخربة اإلكتاجقة الشامؾة-
 ,8الؿساهؿة يف زيادة وتـقيع مصادر الدخؾ البديؾة وتؼؾقؾ الؿخاصر طؾك
اقتصاد الدولة مـ خالل خؾؼ فرص جديدة لالستثؿار الؿحؾل تسفؿ يف جذب
آستثؿارات إجـبقة ،وتحؼقؼ معدٓت ربحقة إكتاجقة أطؾك-
 ,9التجديد والتطقير الـقطل لـؿطقة إطؿال الؿصرفقة التجارية
(التؼؾقدية.اإلسالمقة) ،وذلؽ مـ خالل تطقير كؿقذج مصريف إصالحل مبتؽر
يمدي وضائػف وأهدافف آقتصادية بؽػاءة ،وٓ يتعارض مع مـظقمة إكؿاط
الؿصرفقة إخرى-
 ,:تقصقـ اإلكتاج الحؼقؼل يف آقتصاد القصـل-
; ,الؿساهؿة يف تطقير وابتؽار آلقات طؿؾ ومـتجات مصرفقة جديدة
وذات كػاءة أطؾك طؾك مستقى آقتصاد طؿق ًما وطؾك الـاتج الؿحؾل لؾدولة
خصقصا-
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ثال ًثا :خصائص الؿصرفقة اإلكتاجقة:
 ,7طؿؾ مصريف يستفدف تعظقؿ اإلكتاج ويعؾل مـ ققؿتف بصقرة مباشرة
وشامؾة ومستدامة-
 ,8طؿؾ مصريف يـتؿل إلك بقئات وآلقات طؿؾ آقتصاد الحؼقؼل (العقـل)
دون الؿالل (الـؼدي)-
 ,9طؿؾ مصريف يتبـك مرجعقة الشريعة اإلسالمقة كؿصدر مؾفؿ لألطؿال
اإلكتاجقة-
 ,:يعؿؾ طؾك محاربة اكتـاز الـؼقد ،ويؼقم بتقضقػفا يف إطؿال اإلكتاجقة-
الؼسؿ الثاين :الػروقات الجقهرية وصبقعة العالقة بقـ الؿصرفقة اإلكتاجقة
والـؿاذج الؿصرفقة إخرى:
تصـػ أكؿاط البـقك يف آقتصاديات الحديثة إلك أكقاع متعارف طؾقفا
دولقا ،ففـاك البـقك التجارية ( ،)Commercial Banksوالبـقك الؿتخصصة
( ،)Specialized Banksثؿ جاءت بـقك آستثؿار ( Banks
 )Investmentكلداة مصرفقة متخصصة يف دطؿ طؿؾقات ومـتجات إسقاق
الؿالقة ،كؿا برز يف العؼقد إربعة إخقرة كؿقذج مصريف جديد اشتفر باسؿ
البـقك اإلسالمقة ( ،)Banks Islamicوجؿقع هذه إكؿاط تخضع لرقابة سؾطة
الـؼد أوالبـقك الؿركزية ( ،)Banks Centralوطـدما كطرح كؿقذج (الؿصرفقة
اإلكتاجقة)  Productivity Bankingكلداة إلصالح آقتصاد وتطقير الؼطاع
الؿصريف يف واقعـا الؿعاصر فنن السمال الؿـطؼل الذي يطرح هـا 9ما الذي يؿقز
هذا الـؿقذج طـ الـؿاذج الؿصرفقة إخرى السائدة يف العالؿ؟ وما الجديد الذي
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يـشده هذا الـؿقذج ولقس مقجق ًدا يف غقره؟
إن الجديد والؼقؿة الـقطقة الؿضافة لـؿقذج (الؿصرفقة اإلكتاجقة) يتؿثؾ يف
خاصقة (إطالء ققؿة اإلكتاج الحؼقؼل لدى البـؽ) ،بؿعـك أن كؿقذج (الؿصرفقة
ِ
دائؿا وباستؿرار مـ شلن اإلكتاج فقعؿؾ طؾك دطؿف وتعزيزه
اإلكتاجقة) ُيعؾل ً
وتعظقؿف بصقرة أساسقة ،وذلؽ طرب مختؾػ سقاساتف وطؿؾقاتف ومـتجاتف ،وهذا
بطبقعة الحال يختؾػ طؿا طؾقف واقع العؿؾ يف إكؿاط والـؿاذج الؿصرفقة
إخرى ،فنهنا رغؿ احرتامفا لؼقؿة اإلكتاج مـ الـاحقة الـظرية إٓ أن القاقع العؿؾل
لفا يعؾل مـ ققؿ أخرى مثؾ 9الربحقة أوالتجارة أوآستفالك وكحق ذلؽ ،يف حقـ
أن الغايات اإلكتاجقة الحؼقؼقة لديفا ٓ تحظك بؽقهنا مـ أولقيات العؿؾ لديف-
ومـ أجؾ تعؿقؼ الػفؿ الدققؼ لطبقعة الؿصرفقة اإلكتاجقة وخصقصقتفا
الػـقة ،وهبدف دراسة أبرز الػروقات الجقهرية بقـفا وبقـ الـؿاذج الؿصرفقة
إخرى فسـعرف ً
أوٓ بؽؾ كؿقذج مـ كؿاذج العؿؾ الؿصريف إربعة ،وهل
البـقك التجارية التؼؾقدية (الربقية) ،ثؿ التؼؾقدية الؿتخصصة ،ثؿ بـقك آستثؿار،
ثؿ كؿقذج البـقك اإلسالمقة ،ثؿ كؼارن بقـفا وبقـ الؿصرفقة اإلكتاجقة مـ خالل
مجؿقطة طقامؾ وجقاكب محددة ،وبقان ذلؽ مـ خالل العـاصر التالقة9
أوٓ :البـقك التجارية التؼؾقدية (الربقية):
ً
تعتؿد كظرية (البـقك التجارية التؼؾقدية) طؾك مبدأ الرتبح مـ التزامات
الذمؿ مؼابؾ الزمـ الؿجرد ،حقث يؼدم البـؽ خدمات اإليداع وتؿقيالتف الـؼدية
وتسفقالتف آئتؿاكقة وطؿؾقاتف آستثؿارية طؾك أساس الرتبح مـ طؼديـ رئقسقـ
هؿا( 9طؼد الؼرض) و(طؼد الديـ) ،فالبـؽ التجاري طبارة طـ تاجر قروض
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وديقن بإجؾ ،ففق يقلد الربح مـ إدارة الؿدايـات وآلتزامات بقـ جاكبل
إصقل والخصقم يف طالقات مـتظؿة بقـف وبقـ كػتل الػائض والعجز يف
الربح بصقرة فائدة اتػاققة مشروصة (ثابتة أومتغقرة) ،أوبصقرة
آقتصاد ،فقحؼؼ
َ
فائدة تلخقرية مشروصة ،وحسب اصطالح الػؼف اإلسالمل فإول يسؿك (ربا
الؼرض) والثاين يسؿك (ربا الديـ) ،وقد كجحت الؿصرفقة التؼؾقدية (الربقية) –
طرب كحق مـ أربعة قرون  ,يف إيجاد سقق مـظؿ لتقلقد الربح مـ تجارة الؼروض
والديقن ،إٓ أهنا فشؾت بالؿؼابؾ يف دطؿ الـاتج الؿحؾل اإلجؿالل وكذلؽ دطؿ
التجارة العقـقة الحؼقؼقة بصقرة مباشرة ومالئؿة لحاجات آقتصاد-
لؼد بؾغ التطرف الربقي يف كؿقذج ( الؿصرفقة التجارية التؼؾقدية) لقس
إلك حد إهؿال الغايات اإلكتاجقة أوالتجارية الؿباشرة فؼط ،بؾ لؼد تجاوز ذلؽ
بؿراحؾ وصؾت إلك تشريع مبدأ الحظر الؼاكقين الصريح طؾك البـؽ التجاري
التؼؾقدي بلن يربم أي طؼد يتقح لف التؿؾؽ الحؼقؼل لألطقان والسؾع ،حقث
تـص الؼقاكقـ والتشريعات طؾك أن ذلؽ مـ محظقرات إطؿال بالـسبة لفذا
الـؿط مـ البـقك ،ومعـك ذلؽ 9أن البـؽ التجاري لق أراد إكشاء مصـع بطريؼ
التؿؾؽ ٕصقلف أوتؿؾؽ وتعؿقر طؼارات تسفؿ يف حؾ الؿشؽؾة اإلسؽاكقة
أوالتؿؾؽ الؿباشر لؾطائرات أوالبقاخر أوالسقارات وكحق ذلؽ مـ الؿشاريع
التـؿقية الؿباشرة فنن تشريعات وققاكقـ الـؼد والبـقك الؿركزية تؼػ لذلؽ
بالؿرص اد وتحظر طؾقف جؿقع تؾؽ إكشطة التـؿقية الرشقدة ،بؾ وهتدده
بالعؼقبات الرادطة التل مـحفا لفا كص الؼاكقن الحاضر كػسف ،وبذلؽ كدرك أكف
لقس مـ أهداف البـقك التجارية التؼؾقدية إحداث التـؿقة آقتصادية وٓ
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التقضقػ إمثؾ لؾؿقارد آقتصادية وٓ تشغقؾ العؿالة وٓ مؽافحة التضخؿ،
وٓ زيادة معدٓت الـاتج الؿحؾل لؾدولة ،كال فنن مثؾ تؾؽ الغايات الرفقعة ٓ
تدخؾ يف الـطاق الؿباشر ٓهتؿا ًمات كؿقذج ( الؿصرفقة التجارية التؼؾقدية)
الؼائؿ طؾك أسس ربقية صرفة تطؾب الربح مـ تجارة الؿدايـات يف الذمؿ
مضافة إلك الزمـ فؼط ٓ غقر-
ثاك ًقا :البـقك الؿتخصصة (الربقية):
بعد أن أثبت تجربة البـقك التجارية التؼؾقدية تخؾػفا الؽبقر طـ تحؼقؼ
أهداف اإلكتاج والتـؿقة يف اقتصاديات الدول فؼد اتجف الػؽر الؿصريف كحق تطقير
كقع مصريف إصالحل جديد ،بحقث يؽقن هدفف ترمقؿ وتدارك الـقاقص
آسرتاتقجقة يف الـؿقذج قبؾف ،فجاء كؿقذج (البـقك الؿتخصصة) هبدف تصحقح
الؿسار آقتصادي الؿـحاز كحق الذمؿ الؿجردة ،فتخصصت هذه البـقك يف دطؿ
قطاطات إكتاجقة معقـة ثبت تاريخقا أن البـقك التجارية أهؿؾتفا طرب مسقرهتا
الطقيؾة (مـذ بدايات 7<00م) ،مثؾ كؿاذج البـؽ الصـاطل والعؼاري والزراطل
والحققاين وكحقها ،بقد أن التحؾقؾ آقتصادي يثبت بقؼقـ أن كؿقذج البـقك
وخصقصا يف
أيضا يف تحؼقؼ أهدافف آقتصادية الؿـشقدة،
الؿتخصصة قد فشؾ ً
ً
دطؿ الؿـاشط اإلكتاجقة الؿتخصصة يف مختؾػ الؼطاطات آقتصادية-
ويعقد سبب فشؾ كؿقذج البـقك الؿتخصصة إلك جؿؾة أسباب مـ أبرزها:
 ,7محافظة البـقك الؿتخصصة طؾك مبدأ (تؿقيؾ الذمؿ ولقس تؿقيؾ
اإلكتاج والعؿؾ) ،بدلقؾ أن العؼد الؿربم يعرب طـ إقراض مباشر لؾذمة بػائدة
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مشروصة ،حتك إذا تعثر الؿشروع اإلكتاجل فنن البـؽ الؿتخصص ٓ طالقة لف هبذا
ً
مؿقٓ لؾذمة ولقس لإلكتاج والعؿؾ ،وقد
التعثر الؿقداين ٕكف ٓ يعدو أن يؽقن
ترتب طؾك الخاصقة السابؼة لؾبـقك الؿتخصصة أن ارتػعت مخاصر التؿقيؾ طؾك
الشريحة الؿستفدفة بالتؿقيؾ لدى البـقك الؿتخصصة ،حقث البـؽ يـؼؾ الؿال
لؾعؿقؾ (الؿصـع مثال) ثؿ يحؿؾف بؿقجب طؼد الؼرض ضؿان كامؾ رأس الؿال
وفقائده آتػاققة الؿشروصة ،وذلؽ بعقدً ا طـ خاصقة الؿشاركة يف مخاصر اإلكتاج
والعؿؾ كػسف-
 ,8تدين الػقائد آتػاققة الربقية التل يتؼاضاها البـؽ مـ تؿقيالتف التـؿقية،
والتل ترتاوح طادة ما بقـ ( )% :,8تؼريبا-
 ,9ارتػاع كسبة الػائدة التلخقرية الربقية طؾك الؿشروع كػسف ،حقث تػرض
البـقك الؿتخصصة طؾك الؿشروع حال التعثر أوالتلجقؾ فائدة ربقية باهظة تعادل
يف العادة ما كسبتف ( ،)% 5وٓ ريب أن يف ذلؽ ً
دلقال قاص ًعا طؾك أن البـؽ
الؿتخصص إكؿا يستفدف تؿقيؾ الذمة الؿالقة لؾؿشروع مضافة إلك الزمـ ،وٓ
يستفدف طؾك الحؼقؼة دطؿ اإلكتاج والعؿؾ كػسف ،فظفر بذلؽ أن إهداف
اإلكتاجقة الؿعؾـة لؾبـقك الؿتخصصة تحقلت لتصبح متاجرة بالديقن وتقلقد الربح
مـ مجرد الزمـ ،وٓ ريب أن محافظة هذا الـؿقذج طؾك آلقات اإلقراض الربقي
بػائدة أدت إلك إفشال إهداف السامقة التل أكشئت هذه البـقك مـ أجؾفا-
مؿا َض َّق َؼ طؾك البـؽ فرص الربحقة
 ,:اقتصاره طؾك قطاع إكتاجل محددَّ ،
مـ تؿقيؾ الؼطاطات إخرى-
; ,لؼد أدى التزام البـقك الؿتخصصة بتؿقيؾ الذمؿ دون تؿقيؾ اإلكتاج
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والعؿؾ إلك خسارهتا خربات وفـقات اإلكتاج والتل تعترب مصدر الربح الحؼقؼل،
حقث يؽتػك البـؽ الؿتخصص بػقائد متقلدة مـ الذمة وهل طقائد متدكقة
بطبقعتفا بسبب تدين الؿخاصرة التل تـطقي طؾقفا ،إمر الذي أفؼد البـؽ
وخصقصا أن
الؿتخصص مقزة اسرتاتقجقة تتؿثؾ يف ققؿة الخربة اإلكتاجقة كػسفا،
ً
البـؽ الؿتخصص لقس إٓ مؿقل دائـ ٓ صؾة لف بػـقات الـشاط اإلكتاجل،
فالبـقك الؿتخصصة تؿقل الذمة الؿالقة لؾؿشروع اإلكتاجل ،وٓ تؿقل اإلكتاج
الحؼقؼل كػسف-
< ,يضاف لؿا سبؼ أكف وبسبب الخقف طؾك مصالح البـقك التجارية –
ذات الغؾبة والسقطرة  ,والرغبة يف تلمقـ سققفا التؿقيؾل شبف آحتؽاري ،بؾ
وحؿايتفا مـ الؿـافسة  ,رغؿ إهؿالفا شبف الؽامؾ لؾؼطاطات اإلكتاجقة  ,فؼد
تؿ تصؿقؿ كؿقذج البـقك الؿتخصصة وفؼ قققد صارمة مـ جاكبل اإليداع
والتؿقيؾ ،فال يجقز لؾبـؽ الؿتخصص تؼبؾ القدائع الع امة مـ الجؿفقر ،كؿا
ٓ يجقز لف مـح التؿقيؾ إٓ ٕشخاص إكتاجققـ يـتؿقن إلك ذات الؼطاع الضقؼ
كػسف ( صـاطل  .طؼاري  .زراطل  .حققاين ، )---كؿا إن التؿقيؾ الؿتخصص
ً
تؿقيال تـؿقي ا فؼط ولقس تجاريا ،وٓزم ذلؽ أن يؽقن طائده أقؾ،
يؾزم كقكف
وأجؾف أصقل ،وضؿاكاتف أيسر ،وذلؽ طؾك طؽس تؿقيالت البـقك التجارية،
وٓ شؽ أن هذه الؼققد الؿشددة كان لفا إثر الؿباشر يف تحجقؿ ربحقة البـقك
الؿتخصصة ،بؾ ويف تعطقؾفا طـ تحؼقؼ إهداف اإلكتاجقة والتـؿقية
الؿـشقدة ،وبالتالل إلك فرض حالة الػشؾ وطدم الؽػاءة التشغقؾقة طؾقف،
وبذلؽ يؿؽــا ففؿ إسباب الرئقسة التل أدت إلك ما يشبف فشؾ كؿقذج البـقك
الؿتخصصة يف القاقع العؿؾل-
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ثال ًثا :بـقك آستثؿار التؼؾقدية (الربقية):
لؼد كشلت ضاهرة (بـقك آستثؿار) مـ أجؾ تؿارس وضقػة الجسر القاصؾ
ً
واستثؿارا) والسقق الؿالل أوالسقق الـؼدي ،ففذه
تؿقيال
بقـ الؼطاع الؿصريف (
ً
أيضا تؿ تؼققدها
البـقك وإن تخصصت يف مجال آستثؿار مـ حقث آسؿ إٓ أهنا ً
يف مجال آستثؿار الؿالل (البقرصات) فؼط ،دون آستثؿار العقـل أواإلكتاجل
الحؼقؼل ،ففل بـقك تؿارس القساصة الؿصرفقة بقـ أصحاب الػقائض الؿالقة
وتقضقػ أمقالفؿ يف إسقاق الؿالقة وأسقاق الـؼد ومشتؼاهتؿا ،ولذلؽ
استطاطت بسبب تخصصفا أن تطقر مـتجات وآلقات متؼدمة يف تداول (مشتؼات
الثؼة) ،والتل هل طبارة طـ (حؼقق مـػصؾة) يتؿ الؿتاجرة هبا والرتبح مـ فروقات
أسعار تداولفا طؾك سبقؾ الؿضاربة-
وقد أدى اجتؿاع إصؾقـ م ًعا يف كؿقذج (بـقك آستثؿار) التؼؾقدية ،أطـل
(خؾؼ آئتؿان الؿصريف التؼؾقدي  +الؿضاربات السعرية يف إسقاق الؿالقة) إلك
أن قادت بـقك آستثؿار الؿالل كارثة إزمة الؿالقة وآقتصادية العالؿقة يف العام
>800م ،كؿا أدى اهنقار إسقاق الؿالقة لقس إلك فشؾ كؿقذج (بـقك آستثؿار)
ً
فضال طؿا أحدثف هذا الـؿقذج مـ آثار
بؾ إلك ما يشبف زوالف واكدثاره بالؽؾقة،
اقتصادية طالؿقة أورثت الدمار آقتصادي الشامؾ ورسخت آكؽؿاش والؽساد
الؽبقريـ كـتقجة حتؿقة ٓضطراب الثؼة يف إسقاق بصػة طامة-
راب ًعا :البـقك التجارية اإلسالمقة:
لؼد ضفرت كظرية (الؿصرفقة اإلسالمقة) كبديؾ إصالحل يعالج سؾبقات
الـؿقذج التؼؾقدي (الربقي) بؿختؾػ تطبقؼاتف السابؼة ،حقث يعتؿد كؿقذج
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(البـقك اإلسالمقة) طؾك مبدأ الرتبح مـ طؿؾقات تداول السؾع والخدمات مضافة
إلك الزمـ ،وهـا تتجؾك حؼقؼة أن القضقػة آسرتاتقجقة لعؿؾ البـؽ اإلسالمل أكف
(تاجر سؾع وخدمات بإجؾ) ،وأن مصدر تقلقد الربح يف البـؽ اإلسالمل يتؿثؾ
تاجرا تؿقيؾقا طؾك تؽؾػة شراء السؾعة أوالخدمة الؿقجقدة
فقؿا يضقػف بصػتف
ً
فعؾقا يف القاقع ،إٓ أن هامش الربح يـفض بصػة أساسقة طؾك تؼقيؿ مـافع الزمـ
طؾك أساس طقـل حؼقؼل ،فالبـقك اإلسالمقة تزاول مفـة التجارة التؿقيؾقة بصػة
طامة ،ولقست التجارة الػعؾقة الحرة ،كؿا أهنا تقلد الربح مـ طـصر الزمـ طؾك
أساس طقـل وٓ تقلد الربح مـ اإلكتاج والعؿؾ-
وبذلؽ تؽقن كظرية (الؿصرفقة اإلسالمقة) قد كجحت يف إيجاد سقق مـظؿ
أثرا إيجابقا
لؾؿتاجرات التؿقيؾقة بإطقان والخدمات طؾك أساس الزمـ ،فلحدثت ً
طؿق ًؼا طؾك مستقى كطاق التجارة العقـقة يف السؾع والخدمات ،وهق مطؾب
اقتصادي رشقد وصحل وكافع بحؼ ،كؿا أكف أبعد طـ مخاصر فؼاطات الؿدايـات
وصـؿقة السققلة الؿحضة ،إٓ أن التلثقر اإليجابل طؾك آقتصاد ٓ يزال متقاض ًعا
لؾغاية ،وسر ذلؽ أن الؼقؿة الؿضافة لؾبـقك اإلسالمقة تؼتصر طؾك تحػقز التجارة
العقـقة فؼط ٓ غقر ،ففل ٓ تضقػ جديدً ا مـ إكتاج حؼقؼل يزيد مـ الـاتج الؿحؾل
أوإضافة طؿؾ فعؾل يتطؾب تقضق ًػا لأليدي العامؾة ،وبذلؽ كدرك أن الـؿقذج
فؼقرا لؾغاية يف تحؼقؼ الغايات اإلكتاجقة الؼائؿة
الحالل لؾبـقك اإلسالمقة ٓ يزال ً
طؾك مبدأ (الرتبح مـ اإلكتاج والعؿؾ)-
ومـ هـا فؼد كان لـؿقذج البـقك اإلسالمقة دور إيجابل وققؿة اقتصادية
مضافة يف القاقع ،والسبب يف ذلؽ أن طؿؾقاتف التؿقيؾقة تؼقم يف بـائفا الفقؽؾل ويف
إجراءاهتا الػـقة طؾك وساصة السؾع والخدمات الحؼقؼقة ،حقث يتؿؾؽ البـؽ
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اإلسالمل السؾعة أوالخدمة ابتداء مـ مصدرها كؿا يف الؿرابحة مثال ،ثؿ يعقد كؼؾ
فقرا بؿؼتضك البققع ،أوطؾك مراحؾ لصالح العؿقؾ ،إمر الذي
مؾؽقتفا إما ً
حتؿا إلك تـشقط حركة التداول الحؼقؼل لؾسؾع والخدمات داخؾ
سقمدي
ً
وخصقصا طـدما يؼقم البـؽ اإلسالمل بدور القساصة السؾعقة بقـ
آقتصاد،
ً
ِ
ستخدم (الؿستفؾؽ) ،إٓ أن هذا إثر آقتصادي
الؿـتِج (الؿصدر) والؿ
اإليجابل لـشاط البـؽ اإلسالمل َب ِؼ َل محدو ًدا جدا ،والسبب يؽؿـ يف تركقز
البـقك اإلسالمقة طؾك التؿقيؾ التجاري السؾعل غقر اإلكتاجل ،والذي يـطقي
حتؿا إلك الؿساهؿة الجزئقة يف ارتػاع أسعار
طؾك سؾقك مضاربل ربحل يمول ً
السؾع والخدمات الداخؾة يف كطاق التؿقيؾ الؿصريف اإلسالمل-
وطؾقف فنن مساهؿة كؿقذج البـؽ اإلسالمل يف دطؿ إهداف آقتصادية
كاكت وٓ تزال وستبؼك محدودة ويف كطاق ضقؼ ٓ يتعدى اإلصار التجاري لؾسؾع
والخدمات دون إكتاجفا بصقرة مباشرة ،وبذلؽ كصؾ إلك تؼرير كتقجة اقتصادية
مفؿة ،وهل أن البـقك اإلسالمقة وإن جاءت بنيجابقات اقتصادية مشفقدة وحؼقؼقة
إٓ أهنا ٓ تزال قؾقؾة كسبقا ،فالسؾقك الؿصريف اإلسالمل الحالل ٓ يحؼؼ إهداف
آقتصادية العؾقا والؿتؿثؾة باإلسفام الؿباشر يف تقضقػ الؿقارد آقتصادية ودطؿ
الـاتج اإلجؿالل ،وما يستتبعف ذلؽ مـ معالجات جذرية وجادة لؾؿشؽالت
آقتصادية الؿزمـة يف الدول الؿعاصرة ،مثؾ التضخؿ والبطالة وكحقها-
وإكـا لـمكد هفـا طؾك أن هذه الظاهرة الؿصرفقة السؾبقة تشؿؾ كؿقذج
البـقك التجارية وكذلؽ البـقك اإلسالمقة وإن كان إخقر بدرجة أقؾ ،إذ إن
جؿقعفا بـقك هتدف إلك تؿقيؾ الذمؿ أوالتجارة دون اإلكتاج والعؿؾ الحؼقؼققـ،
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فبقـؿا تختص البـقك التجارية بالؿتاجرة بالؼروض الـؼدية وجدولة الديقن كجد أن
أيضا بـقك تجارية إٓ أهنا تتاجر بالسؾع والخدمات ،ولؼد
البـقك اإلسالمقة هل ً
أورثت هذه الحالة الؿصرفقة التجارية الؿزمـة ً
جسقؿا يف البـاء الفقؽؾل
خؾال
ً
وخصقصا بعد أن برزت ضاهرة آكتـاز لؾـؼقد بصقرة ودائع
لالقتصاد برمتف،
ً
فرصا بديؾة مؿثؾة
ترتاكؿ مع مرور الزمـ ،إمر الذي بات يضقع طؾك آقتصاد ً
بلطؿال إكتاجقة وطقائد اقتصادية ومشروطات تـؿقية كبقرة ،هذا ً
فضال طـ طزوف
البـقك قاصبة طـ الدخقل الؿباشر يف طؿؾقات اإلكتاج الحؼقؼل ،إما ٕسباب
قاكقكقة أوتجارية-
@الػرق الجقهري بقـ (الؿصرفقة اإلكتاجقة) ،والـؿاذج الؿصرفقة إخرى

والخالصة :إن جؿقع الـؿاذج الؿصرفقة إربعة الؿذكقرة قد شاركت ,
بدرجات متػاوتة  ,يف تؽريس ضاهرة آختالل الفقؽؾل الؿزمـ لالقتصادات
الحديثة ،وقد بؼقت هذه الحالة الؿضطربة يف ضؾ تقالل تحذيرات كبار طؾؿاء
آقتصاد حتك جاءت إزمة الؿالقة العالؿقة >800م لتؽشػ الـؼاب طـ هشاشة
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الـظام الؿصريف العالؿل برمتف ،وتخؾػف الؽبقر طـ تحؼقؼ أبسط أهداف آقتصاد
الحؼقؼل ،وٓ سقؿا مـ جفة طالقتف بالـاتج الؿحؾل اإلجؿالل يف اقتصاديات
وتلسقسا طؾك ما أوضحـاه بشلن صبقعة وخصائص كؾ كؿقذج مصريف مـ
الدول،
ً
إربعة السابؼة فؼد استقؼظ العالؿ طؾك كارثة إزمة الؿالقة العالؿقة 2008م،
فتـادى الخرباء والباحثقن والساسة يف العالؿ أجؿع كحق البحث طـ آلقات جادة
لإلصالح آقتصادي الحؼقؼل وطـ البديؾ الـاجع وإمثؾ الذي يبعث الروح يف
الؿقارد آقتصادية الؿتاحة يف الدول ،ويعزز ممشرات الـاتج الؿحؾل والتـؿقة
والتجارة ،كؿا يؽافح ممشرات التضخؿ والبطالة وتدين الؽػاءة آقتصادية ،ففؾ
مـ طالج لؾظاهرة العالؿقة الؿتصاطدة والؿسؿاة (آختالل الفقؽؾل) الجسقؿ يف
بـقة آقتصاد العالؿل الؿعاصر؟
خامسا :طالقة كؿقذج (بـؽ اإلكتاج) بالـؿاذج الؿصرفقة الؿعاصرة:
ً
تليت كظرية (الؿصرفقة اإلكتاجقة) مؽؿؾة لجقاكب الـؼص والؼصقر التل
اشتؿؾت طؾقفا الـظريات الؿصرفقة إخرى ،ذلؽ أن الـؿقذج التطبقؼل لؿمسسة
(بـؽ اإلكتاج) ٓ يتعارض يف كطاق طؿؾف وٓ يف سققف مع بؼقة الـؿاذج الؿصرفقة
إخرى ،كالبـقك التجارية والؿتخصصة وآستثؿارية والبـقك اإلسالمقة ،وإكؿا
ً
ومؽؿال ٕدوارها آقتصادية اإليجابقة ،ويف
يليت كؿقذج (بـؽ اإلكتاج) داطؿا لفا
الؿؼابؾ يتػادى ويستدرك أوجف الخؾؾ والؼصقر مـ حقث طـايتف الػائؼة بؼقؿة
اإلكتاج وتقابعفا مـ الخربة والعؿؾ ،ودلقؾ ذلؽ 9أن كؿقذج (بـؽ اإلكتاج) ٓ
يتاجر بالؼروض وٓ بالديقن مـ أجؾ تؿقيؾ الذمؿ الؿجردة كؿا تػعؾ (البـقك
التجارية) ،كؿا أكف ٓ يستغرق أطؿالف يف الؿتاجرة بالسؾع والخدمات يف تؿقيؾ
الحاجات آستفالكقة أوالتجارية لؾعؿالء؛ أفرا ًدا أو شركات كؿا تػعؾ البـقك
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اإلسالمقة ،وإكؿا يختؾػ كؿقذج (بـؽ اإلكتاج) طـفا يف كقكف يختص بتؼديؿ كافة
الخدمات التؿقيؾقة والعؿؾقات الؿصرفقة وطؿؾقات آستثؿار ذات الصؾة باإلكتاج
الحؼقؼل الؿباشر ،وذلؽ وفؼ آلقات الؿشاركة الحؼقؼقة ،كؿا إن البـؽ يدطؿ
كشاصف اإلكتاجل آسرتاتقجل بتقفقر خدمات التؿقيؾ التجاري وفؼ تطبقؼفا
الؿصريف اإلسالمل ،وذلؽ يف إصار خدمة العؿالء اإلكتاجققـ-
وطؾك هذا فنن كؿقذج (بـؽ اإلكتاج) تختػل فقف ضاهرة الػائدة الؿتقلدة طـ
مجرد الؿتاجرة بالؼروض والديقن كظقر الزمـ ،كؿا ٓ يستفدف أصالة تؿقيؾ
الحاجات آستفالكقة والتجارية الؿحضة ،وإكؿا يستفدف بإصالة التؿقيؾ
وآستثؿار يف مختؾػ مجآت اإلكتاج الحؼقؼل الؿتاحة يف آقتصاد ،كؿا إن
أيضا مع (البـقك الؿتخصصة) التؼؾقديةٕ ،هنا بـقك
(بـؽ اإلكتاج) ٓ يتعارض ً
تؼؾقدية تعؿؾ يف مجآت طقـقة وتـؿقية محددة؛ كالصـاطل أوالعؼاري أ الزراطل
أوالحققاين --وكحق ذلؽ ،كؿا أن هذه البـقك الؿتخصصة تعؿؾ يف أصؾفا التاريخل
ويف واقعفا العؿؾل وف ًؼا ٕسس وآلقات اإلقراض التؼؾقدي الربقي بػائدة
مشروصة ،بحقث تستفدف الؿتاجرة بالتزامات الذمة الؿالقة لؾؿشروع طؾك أساس
كؼدي محض ،ولقس طؾك أساس إكتاجل حؼقؼل ،ومـ ثؿ يتقلد العائد فقفا مـ
ققؿة الزمـ الؿجرد ،إما بػقائد اتػاققة ترتاوح يف العادة ما بقـ ( ،)% :,8أوبػقائد
تلخقرية طـد التعثر تصؾ إلك (; -)%
وإن خاصقة تؿقيؾ الذمة الؿالقة لؾشخصقة آطتبارية ولقس تؿقيؾ اإلكتاج
كػسف يرفضفا تؿا ًما كؿقذج (بـؽ اإلكتاج) ،والذي يستفدف تؿقيؾ اإلكتاج العقـل
الحؼقؼل ذاتف والعؿؾ الؿستفدف طقـف ،فنذا حصؾ التعثر واإلطسار لؾؿشروع فنكف
ٓ يرتب أية فقائد طؾك الذمة الؿالقة لؾشخصقة الؿديـة ،وإكؿا يشاركفا يف تحؿؾ
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مخاصر الديـ اإلكتاجل حتك تتحؼؼ الـتائج آقتصادية الؿـشقدة بتؽافؾ إكتاجل
وطدالة تشغقؾقة-
إن مؿا ٓ شؽ فقف أن استبعاد (الؿصرفقة اإلكتاجقة) لؿبدأ (الرتبح مـ
الزمـ) وققامف يف الؿؼابؾ طؾك مبدأ (الرتبح مـ اإلكتاج والعؿؾ) سقحؿؾف مخاصر
كقطقة تـسجؿ مـ صبقعة تؿقيالتف التشغقؾقة واإلكتاجقة ،إمر الذي سقحؿؾ
البـؽ أطباء اإلدارة والؿتابعة الؿقداكقة لؾؿشروطات اإلكتاجقة التل يتؿ تؿقيؾفا،
حقث يـطؾؼ (بـؽ اإلكتاج) مـ فؾسػة الؿشاركة اإلكتاجقة صؾ ًبا لؾربح ،فسقحرص
البـؽ طؾك كجاح الؿشروع وطؾك جقدة وكػاءة إكتاجقتف بصػتف شري ًؽا حؼقؼقا ٓ
دائـًا مجر ًدا-
فنن ققؾ :ألقست كظرية (الؿصرفقة اإلسالمقة) تشتؿؾ طؾك طؼقد الؿشاركات
ذات الطبقعة اإلكتاجقة؟
فالجقاب :إن ذلؽ صحقح مـ حقث الـظرية العامة فؼط ٓ غقر ،فنن صقغة
(التؿقيؾ بالؿشاركة الؿتـاقصة) أو(الؿضاربة الؿتـاقصة) مؿا جاءت بف كظرية البـقك
اإلسالمقة ،بقد أن القاقع العؿؾل لـؿطقة طؿؾ البـقك اإلسالمقة ويف إصار تعؾقؿات
البـقك الؿركزية كجدها تـػر وهتجر تؾؽ العؼقد التؿقيؾقة الؼائؿة طؾك أساس
الؿشاركات والؿضاربات العقـقة الحؼقؼقة ،ولذلؽ سادت طؼقد الؿعاوضات طؾك
طؿؾقات البـقك اإلسالمقة بصقرة شبف مطؾؼة ،مثؾ 9التؼسقط والؿرابحة واإلجارة
والتقرق وكحقها ،ويف الؿؼابؾ وجدكا طؼقد التؿقيؾ بالؿشاركة أوبالؿضاربة تـحسر
وترتاجع بصقرة شبف مطؾؼة يف البـقك اإلسالمقة ،وهق ما هتدف (الؿصرفقة اإلكتاجقة)
إلك إصالحف وتؼقيؿف وتعزيزه وتؽثقره يف القاقع الؿصريف-
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والحاصؾ أن (بـؽ اإلكتاج) بحؽؿ أغراضف وصبقعتف سقعؿؾ وفؼ آلقات
الؿصرفقة اإلسالمقة الؿعاصرة ،وذلؽ ٕهنا هل ألقات الػـقة إقدر يف بـقتفا ويف
صبقعة مخاصرها طؾك تحؼقؼ إهداف اإلكتاجقة لؾبـؽ بؽػاءة ومروكة فـقة تؽػؾ تحؼقؼ
التـؿقة اإلكتاجقة أمـة ،وخصقصا ما تختص بف صقغ التؿقيؾ اإلسالمل مـ خاصقة
ثبات سؼػ الؿديقكقة؛ إمر الذي يؼدم تلمقـًا اسرتاتقجقا لؿخاصر التعثر الؼفري
لؾؿشروع اإلكتاجل ،كؿا يضقػ إلقفا أكف يف حالة تعثر العؿقؾ (الشريؽ) فنكف يؿؽـ
لبـؽ اإلكتاج أن يبادر إلك دطؿ العؿقؾ مؼابؾ زيادة حصة البـؽ كػسف يف رأس مال
الؿشروع كـقع مـ أكقاع إدارة الؿخاصر التشغقؾقة لؾعؿؾقة التؿقيؾقة ،وهذه طؿؾقة
تؿقيؾقة إبداطقة هتدف إلك تعزيز ومساكدة الؿشروع حال تعثره ووفؼ آلقات مشاركة
حؼقؼقة وفاطؾة ومـ جفة مصرفقة ذات خربة ومالءة مالقة-
كؿا وأكف طؾك فرض رغبة السؾطات الـؼدية والؿالقة بحؿاية كشاط البـقك
الؿتخصصة وتجـقبفا الؿـافسة فنكف يؿؽـ يف هذه الحالة لبـؽ اإلكتاج أن يؾتزم
بتؿقيؾ مختؾػ الؼطاطات اإلكتاجقة إخرى الؿتاحة يف آقتصاد ،والتل ٓ
تتعارض مع الـطاق الؿحدد لـشاط البـؽ الؿتخصص يف الدولة ،وبذلؽ يحصؾ
التؽامؾ الػعؾل والؿـافسة آقتصادية الؿقجفة ،ودون أن يؼع التعارض أوالتؼاصع
أوالتصادم بقـ وضائػ العؿؾ الؿصريف داخؾ آقتصاد القاحد-
كؿا إن (بـؽ اإلكتاج) بحؽؿ صبقعتف وأهدافف وآلقاتف ومجآت طؿؾف سقؽقن
بعقدً ا تؿا ًما طـ كؿقذج (بـقك آستثؿار) التؼؾقدية ،إذ إن أمقالف ستتجف بصقرة
مباشرة وشبف حصرية لؿختؾػ قطاطات ومشاريع اإلكتاج العقـل الحؼقؼل ،ولـ
يشارك يف آستثؿار يف إسقاق الؿالقة إٓ يف حدود الضرورة ،وٕغراض إدارة
مخاصر السققلة يف إجؾ الؼصقر-
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سادسا :الػروقات الجقهرية بقـ (بـؽ اإلكتاج) والـؿاذج الؿصرفقة إخرى:
ً
إن دراسة الػروق تضقػ لؾؿاهقات طؿ ًؼا ودقة ،كؿا تؿقز بقـ إشقاء طؾك وجف
يزيؾ آشتباه والتداخؾ الذي قد يطرأ طؾقفا ،وهـالؽ العديد مـ الػروقات الػـقة
الجقهرية التل تؿقز طؿؾ كؿقذج (بـؽ اإلكتاج) طـ غقره مـ الـؿاذج والتطبقؼات
الؿصرفقة إخرى ،كالبـقك التجارية والبـقك الؿتخصصة وبـقك آستثؿار إلك جاكب
البـقك اإلسالمقة ،وٓ شؽ أن تحؾقؾ تؾؽ الػروقات يظفر مـ خالل الدراسة التحؾقؾقة
ٕطؿال (بـؽ اإلكتاج) وضبط طؿؾقاتف الػـقة يف مجآت اإليداع والخدمات الؿصرفقة
والتؿقيؾ وآستثؿار ،باإلضافة إلك فؾسػة وآلقات إدارة الؿخاصر لدى البـؽ ،وهق ما
يتققع مـ دراسات الجدوى الؿقداكقة يف الدول أن تجقب طـف بالتػصقؾ ،بقد أكـا يتقجب
طؾقفا بقان أبرز الػروقات الجقهرية التل تؿقز كؿقذج (بـؽ اإلكتاج) طـ كؿاذج (البـقك)
إخرى ،وهق ما سـقضحف مـ الشريحتقـ التالقتقـ9
@ طـاصر الؿؼاركة الػـقة إساسقة بقـ بـؽ اإلكتاج والـؿاذج الؿصرفقة إخرى

يف هذه الشريحة تؿ تحديد أربعة طـاصر فـقة ومحددة يؿؽـ استخدامفا طـد
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الؿؼاركة بقـ أكقاع البـقك ،وهل 9العائد والخطر وإجؾ والضؿان ،حقث تؼارن
الشريحة بقـ كؾ مـ البـقك التجارية بـقطقفا (التؼؾقدية واإلسالمقة) معا ،والبـقك
الؿتخصصة ،إلك جاكب بـقك اإلكتاج مـ خالل هذه العـاصر إربعة ،وتثبت
الشريعة طؿؼ التبايـ وآختالف الػـل بقـ إكؿاط الؿصرفقة الؿذكقرة مـ خالل
العـاصر الػـقة الؿذكقرة-
@الؿؼاركات التػصقؾقة لـؿاذج البـقك

يف هذا الجدول تؿت الؿؼاركة بقـ إكؿاط الؿصرفقة الخؿسة ،وهل 9البـقك
التجارية التؼؾقدية ،والبـقك الؿتخصصة ،والبـقك آستثؿارية ،والبـقك اإلسالمقة،
طـصرا لؾؿؼاركة بقـفا ،وهل 9القضقػة
والبـقك اإلكتاجقة ،حقث تؿ تحرير أحد طشر
ً
آقتصادية ،ومصدر تقلقد الربح ،وصبقعة الـشاط ،والؿرجعقة العؾقا ،وصبقعة
العائد ،ومستقى العائد ،ومدى إجؾ ،ومستقى الخطر لؾبـؽ ،ومستقى الخطر
لؾعؿقؾ ،ودرجة الضؿان ،والعالقة الؼاكقكقة ،حقث أثبتت الؿؼاركات وجقد
فروقات جقهرية كثقرة بقـ بـقك اإلكتاج وغقرها مـ أكؿاط البـقك إخرى-
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الؼسؿ الثالث :ضرورات الؿصرفقة اإلكتاجقة وطقائدها آقتصادية:
أوٓ :ضرورات ودواطل الؿصرفقة اإلكتاجقة:
ً
 ,7الحاجة الؿاسة لدى الدول الؿعاصرة إلك تػعقؾ مقاردها آقتصادية
الؿعطؾة أوشبف الؿعطؾة ،وضرورة زيادة كاتجفا الؿحؾل مـ أجؾ جـك العقائد
آقتصادية الؽؾقة ٓقتصادها القصـل ،إلك جاكب تـامل حاجة الدول إلك حؾقل وتدابقر
اسرتاتقجقة تعؿؾ طؾك إصالح آختالٓت الؿزمـة لفقاكؾفا آقتصادية ،ومعالجة
تػاقؿ الديـ العام لديفا مع زيادة العجز يف الؿقازكة العامة كـتقجة لتدين الصادرات
وزيادة القاردات ،وهق ما هتدف إلك معالجتف كظرية (الؿصرفقة اإلكتاجقة)-
 ,8غقاب وجقد ممسسات مصرفقة وصـقة تركز أطؿالفا طؾك تحؼقؼ
الغايات اإلكتاجقة يف مختؾػ قطاطات العؿؾ الؿتاحة لدى الدولة ،وتعؿؾ طؾك
تقصقـ خربات اإلكتاج والصـاطة لديفا-
 ,9ضرورة العؿؾ طؾك معالجة خطر الرتكز الـؼدي يف الؼطاع الؿصريف،
والذي يعؿؾ كقسقط كؼدي يقجف الؿدخرات كحق الرتبح مـ الزمـ دون اإلكتاج
والعؿؾ ،إمر الذي يتطؾب ضرورة آستػادة مـ الؿصرفقة اإلكتاجقة إلصالح
هذا الخؾؾ آسرتاتقجل يف آقتصاد-
 ,:تـامل معدٓت البطالة يف ضؾ طجز الحؽقمات وسقق العؿؾ طـ
استقعاب إيدي العامؾة ،وسر ذلؽ يؽؿـ يف تراجع ومحدودية أكشطة اإلكتاج
والعؿؾ بصقرة كافقة ٓستقعاب مخرجات التعؾقؿ ،ومـ هـا تليت الؿصرفقة
حتؿا طؾك
اإلكتاجقة لتعزز مـ إكشاء وتقسقع الؽقاكات اإلكتاجقة ،مؿا سقـعؽس ً
زيادة تقضقػ إيدي العامؾة ومؽافحة البطالة-
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; ,حاجة الدول إلك جذب آستثؿارات إجـبقة إلقفا يف ضؾ محدودية
مراكز آستثؿار وتقضقػ إمقال داخؾ اقتصادها ،وهق ما تعؿؾ الؿصرفقة
اإلكتاجقة مـ أجؾ تحؼقؼف-
ثاك ًقا :العقائد والؿزايا آقتصادية لؾؿصرفقة اإلكتاجقة:
هـالؽ العديد مـ الثؿرات واإليجابقات والؿزايا الـاتجة طـ تطبقؼ كظرية
(الؿصرفقة اإلكتاجقة) طرب وسائؾفا الؿتعددة ،والتل مـ أبرزها تطبقؼات (بـقك
اإلكتاج) ،ويؿؽــا تؾخقصفا يف خؿس وطشريـ ثؿرة اقتصادية مفؿة ،وبقاهنا
مقجزة طؾك الـحق التالل9
 ,7البديؾ إمثؾ لتقضقػ الؿقارد آقتصادية الؿتاحة داخؾ آقتصاد القصـل-
 ,8البديؾ إمثؾ لتحؼقؼ التـؿقة اإلكتاجقة الشامؾة والؿتدرجة داخؾ
آقتصاد القصـل-
 ,9البديؾ إمثؾ لخؾؼ فرص آستثؿار الؿحؾقة يف آقتصاد القصـل-
 ,:البديؾ إمثؾ لتـقيع مصادر الدخؾ الؼقمل-
; ,البديؾ إمثؾ لزيادة الصادرات وتؼؾقؾ القاردات-
< ,البديؾ إمثؾ لتقصقـ وتعزيز ققة العؿؾة القصـقة وتحؼقؼ آستؼرار
والرسقخ لفا-
= ,البديؾ إمثؾ لتؼؾقؾ مخاصر آستثؿار داخؾقا وخارجقا وتؼؾقؾ
آطتؿاد طؾك آقتصادات الخارجقة-
> ,البديؾ إمثؾ لتقصقـ آستثؿارات القصـقة والحقؾقلة دون هجرهتا
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صؾ ًبا لؾعائد إطؾك-
? ,البديؾ إمثؾ لجذب آستثؿارات إجـبقة مـ الخارج وتقصقـفا لدطؿ
التـؿقة داخؾ آقتصاد القصـل-
 ,70البديؾ إمثؾ لتقضقػ مدخرات الدولة يف الداخؾ-
 ,77البديؾ إمثؾ لتقضقػ مدخرات الؼطاع الؿصريف يف الداخؾ-
 ,78البديؾ إمثؾ لتحؼقؼ طقائد استثؿارية مجزية بسبب الطبقعة اإلكتاجقة
لؾؿشاريع آستثؿارية الؿدارة-
 ,79البديؾ إمثؾ لتقصقـ الخربة اإلكتاجقة محؾقا وتؼؾقؾ مخاصر آطتؿاد
طؾك الخربة إجـبقة ً
فضال طـ التقفقر يف كؾػتفا الؿالقة-
 ,7:البديؾ إمثؾ لؿعالجة ضاهرة التضخؿ الؿزمـ وذلؽ بسبب استفداف
البـؽ لزيادة اإلكتاج الحؼقؼل مـ السؾع والخدمات يف آقتصاد القصـل-
; ,7البديؾ إمثؾ لتقضقػ إيدي العامؾة ومؽافحة البطالة طـ صريؼ
إيجاد فرص طؿؾ جديدة ومتـامقة-
< ,7البديؾ إمثؾ لتحؼقؼ إمـ وآستؼرار آقتصادي والققاية مـ
طقامؾ ومحػزات إزمات آقتصادية-
= ,7البديؾ إمثؾ لتحؼقؼ إمـ وآستؼرار آجتؿاطل والققاية مـ
مظاهر آضطراب وطدم آستؼرار-
> ,7البديؾ اإلصالحل إمثؾ لؾفقاكؾ آقتصادية لؿا بعد إزمة العالؿقة
>800م وتداطقاهتا الؿستؼبؾقة-
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? ,7البديؾ إمثؾ لؾؼضاء طؾك مظاهر الػؼر والبطالة والعجز يف مقازكة
الدول والتبعقة آقتصادية-
 ,80البديؾ إمثؾ طـ برامج تؿقيؾ الؿشاريع الصغقرة والؿتقسطة
والؿسمولقة آجتؿاطقة-
 ,87صالحقة الـؿقذج لؾتطبقؼ طؾك مستقى اقتصاد الدولة القاحدة،
وآتحادات آقتصادية-
 ,88صالحقة الـؿقذج لؾتطبقؼ يف إصار اقتصاد مغؾؼ ٕي سبب مـ إسباب-
 ,89تعزيز التصـقػ آئتؿاين الدولل لالقتصاد القصـل-
 ,8:تعزيز معدل الربحقة وممشراهتا يف آقتصاد القصـل-
; ,8القسقؾة الؿثؾك لتحؼقؼ الرؤى آقتصادية الطؿقحة لؾدول بؽػاءة
طالقة ووقت ققاسل-
@العقائد آقتصادية لؾؿصرفقة اإلكتاجقة
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الؼسؿ الرابع :كؿقذج طؿؾل مؼترح بشلن (بـؽ اإلكتاج):
أوٓ :اسؿ البـؽ ومؾخص فؽرتف:
ً
يـشل يف الدولة بـؽ إكتاجل يحؿؾ اسؿ الدولة كػسفا باسؿ (بـؽ
اإلكتاج ،)---وهق طبارة طـ ممسسة مصرفقة وصـقة تعـك بتجؿقع الؿدخرات
الؼقمقة وإطادة تقجقففا كحق دطؿ وتؿقيؾ الؿشاريع وإكشطة اإلكتاجقة القصـقة،
فالبـؽ يؼقم بقضقػة القسقط الؿصريف اإلكتاجل ،والذي يدطؿ وبصقرة مباشرة
اإلكتاج القصـل الحؼقؼل ،ويخضع يف أطؿالف وطؿؾقاتف إلك رقابة السؾطة الـؼد
والبـؽ الؿركزي ،ويؼدم خدمات اإليداع والتؿقيؾ وآستثؿار وسائر الخدمات
الؿصرفقة التل تحؼؼ غايات البـؽ وأهدافف اإلكتاجقة بصقرة ربحقة ،وتخضع كافة
أطؿال البـؽ وطؿؾقاتف لؼقاطد وآلقات الصـاطة الؿصرفقة اإلسالمقة-
وترتؽز الؿسارات آسرتاتقجقة لعؿؾ البـؽ يف تؿقيؾ الؿشاريع اإلكتاجقة
وفؼ صقغ التؿقيؾ اإلسالمل مـ جفة ،والبحث طـ الػرص اإلكتاجقة الحؼقؼقة
داخؾ الدولة ،ثؿ دراسة جدواها آقتصادية تؿفقدً ا لطرحفا طؾك الجؿفقر ،ووفؼ
آلقات تؿقيؾقة واستثؿارية مركة وآمـة ،وٓ سقؿا يف مجال الصؽقك والتؿقيالت
اإلسالمقة ،باإلضافة إلك تؼديؿ الخدمات الؿصرفقة الؿساكدة-
ثاك ًقا :رسالة البـؽ:
(كحق مصرفقة إكتاجقة شامؾة ومستدامة)-
ثال ًثا :رؤية البـؽ:
ممسسة مصرفقة رائدة يف تقجقف الؿدخرات كحق دطؿ الـاتج الؿحؾل،

التجديد يف هندسـة الـربـا

612

والؿساهؿة يف تـقيع وتقصقـ الؼاطدة اإلكتاجقة يف آقتصاد القصـل-
راب ًعا :الفدف آستراتقجل مـ إكشاء (بـؽ اإلكتاج):
الؿساهؿة يف تطقير مسار العؿؾ الؿصريف باتجاه دطؿ التـؿقة الشامؾة وتعزيز
اإلكتاج الؼقمل ( )GDPمـ خالل كقان مصريف ربحل يعؿؾ وفؼ إسس الؿفـقة
وألقات الؿصرفقة والتؿقيؾقة وف ًؼا ٕحؽام الشريعة اإلسالمقة-
خامسا :إهداف آقتصادية العامة إلكشاء (بـؽ اإلكتاج):
ً
 ,7الؿساهؿة يف تعزيز الـاتج الؿحؾل (الؼقمل) اإلجؿالل لؾدولة ،وذلؽ
مـ خالل تحػقز التقضقػ إمثؾ لؾؿقارد آقتصادية الؿتاحة ،وأثر ذلؽ يف
تقصقـ خربات التجارة واإلكتاج القصـققـ ومؽافحة التضخؿ والبطالة والػؼر-
 ,8التطقير الـقطل لـؿطقة إطؿال يف البقئة الؿصرفقة الؿحؾقة ،وذلؽ مـ
خالل تطقير كؿقذج مصريف إصالحل مبتؽر يمدي وضائػف وأهدافف آقتصادية
بؽػاءة أطؾك ،وٓ يتعارض مع مـظقمة إكؿاط الؿصرفقة السائدة-
 ,9الؿساهؿة يف تعزيز مسقرة اإلصالح آقتصادي طـ صريؼ تـقيع مصادر
الدخؾ البديؾة وخؾؼ فرص جديدة لالستثؿار الؿحؾل مؿا يسفؿ يف جذب
آستثؿارات إجـبقة ،ويحؼؼ معدٓت ربحقة وإكتاجقة أطؾك ،ومـ ثؿ الحد مـ
مخاصر وأزمات آقتصاد الـؼدي داخؾقا وخارجقا-
سادسا :الدواطل والضرورات إلكشاء (بـؽ اإلكتاج):
ً
 ,7غؾبة الغايات الـؼدية طؾك أطؿال الؼطاع الؿصريف الحالل طؾك حساب
الغايات اإلكتاجقة الحؼقؼقة-
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 ,8وجقد مقارد اقتصادية وصاقات بشرية غقر مقضػة التقضقػ إمثؾ،
وذلؽ يف ضؾ مخاصر آطتؿاد طؾك استقراد الحاجات والسؾع إساسقة مـ خارج
الدولة-
 ,9طدم وجقد ممسسة وصـقة مصرفقة متخصصة يف دطؿ مشاريع آستثؿار
اإلكتاجل بؿختؾػ مجآتف الؿتاحة ،وذلؽ رغؿ اإلجؿاع طؾك وجقد الحاجة
الؿاسة لذلؽ-
 ,:بروز طدد مـ الظقاهر آقتصادية السؾبقة ،وأخطرها ضاهرة هجرة
رؤوس إمقال القصـقة كحق بقئات استثؿارية أكثر ربحقة وإكتاجقة واستؼرارا-
; ,طؿؼ التحديات السقاسقة وآقتصادية؛ محؾقا وإقؾقؿقا وطالؿقا ،وٓ
سقؿا تحديات  2020وما بعدها-
< ,غؾبة الغايات آستفالكقة طؾك الثؼافة الؿصرفقة يف الدول ،مؼابؾ إهؿال
شبف كامؾ لؾغايات اإلكتاجقة ،مؿا يستدطل ضرورة تطقير الحؾقل وابتؽار القسائؾ
التل تعؿؾ طؾك تقصقـ اإلكتاج وتعزيز ثؼافة العؿؾ اإلكتاجل الحر-
= ,حاجة الدولة إلك رفع معدل العائد آقتصادي الؽؾل مـ الؼطاع
الؿصريف ،بحقث يؽقن الؼطاع الؿصريف خاد ًما أمقـًا لالقتصاد القصـل وثرواتف
الـؼدية ومصالحف آقتصادية العؾقا ،ولقس العؽس ،ذلؽ أن البـقك تـؿل ربحقتفا
الخاصة مـ تشغقؾ الؿدخرات القصـقة لصالح كػسفا ،ووفؼ آلقات ذات كػاءة
اقتصادية أقؾ بالـسبة لؿصالح آقتصاد-
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ساب ًعا :الؿجآت اإلكتاجقة الؿشؿقلة يف كطاق طؿؾ (بـؽ اإلكتاج):
قطاع الغاز والـػط ،قطاع البرتوكقؿاويات ،قطاع الـؼؾ ،قطاع الصحة ،قطاع
التعؾقؿ ،قطاع الطاقة ،قطاع الصـاطة ،قطاع الزراطة ،قطاع الثروة الحققاكقة ،قطاع
الثروة السؿؽقة ،قطاع الخدمات ،قطاع الؿشاريع الصغقرة ،قطاع آتصآت،
قطاع التؽـقلقجقا ،قطاع السقاحة والرتفقف ،قطاع الصـاطات الدوائقة ،قطاع
آستشارات ،وكؾ قطاطات اإلكتاج إخرى-
ثامـًا :مصادر أمقال (بـؽ اإلكتاج):
تتؿثؾ مصادر أمقال البـؽ بصقرة أساسقة يف البـقد التالقة9
 ,7رأس الؿال (التلسقسل وزياداتف)-
 ,8القدائع الؿصرفقة (اإلكتاجقة) بلكقاطفا (يطرحفا البـؽ لتقضقػ أمقال
الغقر لديف)9
أ  .القدائع الجارية (تحت الطؾب)-
ب  .القدائع آستثؿارية (التقفقر وآدخار)-
ج  .القدائع آستثؿارية (صقيؾة إجؾ)-
د  .القدائع التؿقيؾقة الصػرية (الؿخصصة)-
 ,9الؿحافظ اإلكتاجقة بلكقاطفا (يطرحفا البـؽ لتقضقػ أمقال الغقر لديف)9
أ  .الؿحافظ اإلكتاجقة الخاصة (الؿؼػؾة)-
ب  .الؿحافظ اإلكتاجقة (الؿػتقحة)-
ج  .الؿحافظ اإلكتاجقة الحؽقمقة (مدارة لصالح الدولة)-
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 ,:الصـاديؼ الؿصؿؿة لألغراض اإلكتاجقة (يطرحفا البـؽ لتقضقػ أمقال
الغقر لديف)-
; ,صؽقك اإلكتاج (يطرحفا البـؽ لتقضقػ أمقال الغقر لديف)-
< ,طقائد آستثؿارات (تضاف إلك حؼقق الؿؾؽقة هناية الؿدة)9
أ  .طقائد طؿؾقات آستثؿار اإلكتاجقة والؿالقة-
ب  .طقائد طؿؾقات التؿقيؾ اإلكتاجل-
ج  .طقائد طؿؾقات اإلدارة لحساب الغقر (أمـاء آستثؿار اإلكتاجل)-
د  .طقائد الخدمات الؿصرفقة اإلكتاجقة-
ها  .طقائد خدمات آستشارات ودراسات الجدوى اإلكتاجقة-
= ,احتقاصقات وأرباح مدورة-
> ,مخصصات-
تاس ًعا :استخدامات أمقال (بـؽ اإلكتاج):
 ,7مجؿقع الـؼد وإرصدة الـؼدية يف البـقك-
 ,8الـؼد الؿعادل وشبف الـؼد الؼابؾ لؾتحقيؾ إلك كؼد-
 ,9حؼقق طؿؾقات آستثؿار اإلكتاجل الخاصة لحساب البـؽ
(استثؿارات البـؽ لدى الغقر)-
 ,:محافظ آستثؿار اإلكتاجل مـ قبؾ وسطاء اإلكتاج (استثؿارات البـؽ
لدى الغقر)-
; ,حصص طؿؾقات آستثؿار اإلكتاجل الؿشرتكة (يشارك فقفا البـؽ
بصػة دائؿة أوممقتة)-
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< ,أوراق مالقة بلكقاطفا-
= ,مديـق طؿؾقات التؿقيؾ اإلكتاجل الؿباشر (مديـقن)-
> ,مديـق مؼاوٓت واستصـاع ومشروطات تحت اإلكشاء (مديـقن)-
? ,مديـق التؿقيؾ التجاري التابع لألغراض اإلكتاجقة (مثؾ 9مرابحة
أوإجارة معدات صـاطقة)-
 ,70مديـق طؿؾقات تسفقالت ائتؿاكقة مصرفقة لألغراض اإلكتاجقة
(مديـقن)-
 ,77مصروفات مؼدمة وإيرادات مستحؼة (أرصدة مديـة أخرى)-
 ,78أصقل مؼتـاة لغرض التلجقر والتلجقر التؿقيؾل (أصقل مؼتـاة لغرض
التلجقر)-
 ,79حؼقق الؿؾؽقة وبراءات آخرتاع-
 ,7:إصقل الثابتة-
طاشرا :سقاسات مـ ِّظ َؿة لعؿؾ (بـؽ اإلكتاج):
ً
 ,7يؾتزم البـؽ يف جؿقع أطؿالف وطؿؾقاتف بلحؽام وضقابط وققاطد الشريعة
اإلسالمقة الغراء-
 ,8يجقز لؾبـؽ تؼديؿ طؿؾقات التؿقيؾ التجاري أوآستفالكل بشرط أن
تؽقن تابعة ٕغراض أوأكشطة ذات صبقعة إكتاجقة-
 ٓ ,9يجقز لؾبـؽ أن تزيد كسبة طؿؾقات آستثؿار الؿالل لديف يف مختؾػ
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أدوات إسقاق الؿالقة الؿحؾقة والعالؿقة طـ ( )% 70كسؼػ أطؾك ،وذلؽ مـ
إجؿالل محػظتل التؿقيؾ وآستثؿار لدى البـؽ ،وذلؽ يشؿؾ آستثؿارات
الؼصقرة أوالؿتقسطة أوصقيؾة إجؾ-
 ,:تـشل يف البـؽ هقئة فتقى ورقابة شرطقة ٓ ،يؼؾ طدد أطضائفا طـ
خؿسة ،وتعقـفا الجؿعقة العامة بـاء طؾك ترشقح مجؾس اإلدارة-
; ,يراطل البـؽ أن تؽقن أطؿالف مركزة داخؾ آقتصاد القصـل ،وأٓ
يخرج لؾعؿؾ خارج آقتصاد القصـل إٓ يف أضقؼ الحدود ،وبشرط أن يؽقن
لذلؽ أثر إيجابل طؾك اقتصاد الدولة-
 خاتؿة الؿبحث:
ويف خاتؿة هذا الؿبحث بشلن (الؿصرفقة اإلكتاجقة) كصؾ إلك تؼرير أبرز
الـتائج والتقصقات العؾؿقة ،وهل طؾك الـحق التالل9
أوٓ :أبرز كتائج الدراسة:
ً
 ,7تعترب (الؿصرفقة اإلكتاجقة) طالمة تجديدية فارقة وكؼطة تحقل حضارية
كبقرة يف تاريخ العؿؾ الؿصريف الحديث والؿعاصر ،وذلؽ ٕكف كؿقذج يعقد سؾقك
الـؼد يف الؼطاع الؿصريف كحق الػطرة الطبقعقة مـ وجقده ،والتل تتبؾقر بصقرة
أساسقة يف بعث الروح يف الؿقارد آقتصادية وتعزيز الـاتج الؿحؾل لؾدول ،إلك
جاكب تغذية الصادرات ودطؿ الؿبادٓت والتجارات داخؾ آقتصاد وخارجف-
 ,8إن كؿقذج (الؿصرفقة اإلكتاجقة) يؿثؾ ضرورة اقتصادية اسرتاتقجقة مـ
أجؾ هنقض آقتصاديات وكؿقها وتػعقؾفا إمثؾ لؿقاردها آقتصادية الؿتاحة،
إضافة لدطؿ وتعزيز إمـ آقتصادي الؼقمل لؾدول تدريجقا مـ داخؾفا،
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والتخؾل التدريجل يف الؿؼابؾ طـ آطتؿاد طؾك آقتصاديات إخرى ،إلك
أيضا لتدارك وإصالح آختالٓت الفقؽؾقة الؽبقرة يف أسالقب
جاكب أهنا ضرورة ً
العؿؾ الؿصريف مـ جفة ،ويف هقاكؾ الؿالقة العامة لؾدول مـ جفة أخرى-
 ٓ ,9تزال إطؿال الؿصرفقة يف طصركا تعاين مـ أوجف قصقر اسرتاتقجقة
تتصؾ بغاياهتا وأهداففا آقتصادية طؾك الؿستقى آقتصادي الؽؾل ،وٓ سقؿا
اطتؿاد غالبقتفا طؾك آلقات الرتبح مـ الزمـ ،إما طؾك أساس الديـ (الربا) أوطؾك
أساس العقـ (التؼسقط) ،إمر يمدي إلك تعطقؾ الؿقارد آقتصادية الؿتاحة يف
آقتصاد وبدرجات متػاوتة-
 ,:إن الغايات الربحقة الجزئقة والخاصة لؾؼطاع الؿصريف الؿعاصر تطغك
 ,بصػة طامة – طؾك الغايات اإلكتاجقة ذات العقائد آقتصادية الؽؾقة لؾؿجتؿع،
حقث تحؼؼ البـقك ربحقاهتا لـػسفا طرب معاوضات الديقن أوالسؾع والخدمات
أثرا اسرتاتقجقا حؼقؼقا طؾك مستقى تعزيز العؿؾ
الجاهزة ،ولؽـ دون أن تحدث ً
واإلكتاج يف آقتصاد-
; ,هـالؽ العديد مـ أوجف آختالف والتبايـ والػروقات الجقهرية بقـ
كؿقذج (بـقك اإلكتاج) وكؿاذج البـقك إخرى ،وهل فروقات تتعؾؼ بؿحددات
فـقة واطتبارات قاكقكقة واقتصادية وققؿقة لؾؿجتؿع-
< ,تقجد فرص حؼقؼقة ومتاحة إلطادة تلهقؾ وتطقير الؼطاع الؿصريف مـ
أجؾ خدمة إهداف آقتصادية العؾقا لؾدول ودطؿ الغايات اإلكتاجقة الشامؾة
والؿستدامة لديفا ،وذلؽ طرب تعزيز مساحات إطؿال الؿصرفقة التل تمدي إلك
إحداث الزيادة الؿباشرة يف اإلكتاج الؿحؾل لؾدولة ،سقاء طرب إكشاء بـقك اإلكتاج
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داخؾ الدولة ،أوطرب صرح مـتجات التؿقيؾ اإلكتاجل ،أوطرب ودائع التؿقيؾ
الصػرية-
= ,إن سؾقك اإلصالح والتصحقح والتطقير الؿستؿر يف إطؿال الؿصرفقة
بات يؿثؾ سؿة تاريخقة صبقعقة ومالزمة لفا ،فنذا كاكت البـقك الؿتخصصة تؿثؾ
تصحقحا لؾبـقك التجارية التؼؾقدية (الربقية) قبؾفا ،فنن البـقك اإلسالمقة تؿثؾ
ً
تصحقحا اسرتاتقجقا
تصحقحا لفؿا م ًعا ،وهؽذا تليت (الؿصرفقة اإلكتاجقة) لتؿثؾ
ً
ً
لجؿقع إكؿاط الؿصرفقة السابؼة-
> ,إذا ما استبعدكا اطتبار أثار آقتصادية السؾبقة لعؿقم إكؿاط
الؿصرفقة الحالقة ،فنن الثؿرات اإليجابقة والعقائد آقتصادية لـؿقذج (الؿصرفقة
اإلكتاجقة) تتػقق بشؽؾ كبقر طؾك العقائد آقتصادية الؿرجقة مـ كؿاذج البـقك
إخرى ،وقد أوصؾتفا الدراسة لـحق خؿس وطشريـ ثؿرة-
ً
ً
وقابال لالسرتشاد لػؽرة
وشامال
كؿقذجا طؿؾقا مبس ًطا
? ,قدمت الدراسة
ً
طؿؾ (بـؽ اإلكتاج)-
ثاك ًقا :أبرز تقصقات الدراسة:
 ,7ضرورة تبـل الؿمسسات إكاديؿقة إلك جاكب البـقك الؿركزية
ٓسرتاتقجقة تطقير العؿؾ الؿصريف الؼائؿ حالقا ،وذلؽ ضؿـ مشروع تطقير
وإصالح ققمل تتبـاه ققادة الدولة ،وذلؽ باتجاه دطؿ وتعزيز الغايات اإلكتاجقة
التل تقضػ الؿقارد آقتصادية الؿتاحة بلفضؾ صقرة وأكػل طائد اقتصادي كؾل
مؿؽـ لالقتصاد القصـل-
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 ,8ضرورة سـ التشريعات وتطقير الؼقاكقـ الؿصرفقة كحق اإللزام
بسقاسات مـ شلهنا دطؿ اإلكتاج الؿحؾل لؾدولة وتعزيز آستؼرار الذايت لفا مـ
داخؾ آقتصاد القصـل كػسف-
 ,9ضرورة طؼد الؿمتؿرات والـدوات وورش العؿؾ الدورية والدروات
التدريبقة مـ أجؾ استـفاض الفؿؿ العؾؿقة والخربات الؿفـقة كحق تطقير فؾسػات
ومـتجات وسقاسات مصرفقة جديدة تخدم آقتصاد القصـل بصقرة حؼقؼة
ومباشرة-
 ,:لؼد درجت الؿساقات الجامعقة والعؾقا ذات الصؾة بإطؿال الؿصرفقة
وآقتصادية طؾك سؿة الجؿقد والتؼؾقد يف حدود إكؿاط الؿصرفقة الحالقة،
وكظرا لخطقرة القضقػة الؿصرفقة يف آقتصاديات
(كؿثال 9مؼرر كؼقد وبـقك)،
ً
الؿعاصرة فنن القاجب تطقير وتطعقؿ الخطط إكاديؿقة لتؾؽ التخصصات
والؿساقات بؿقاد تحػز أذهان الطالب كحق التطقير وآبتؽار والتجديد يف
إطؿال الؿصرفقة كضرورة اسرتاتقجقة ٓ يؿؽـ بؾ ٓ يجقز – مـ مـظقر إمـ
آقتصادي الؼقمل  ,التساهؾ أوالتفاون هبا يف إصار التحديات الؽربى التل تقاجف
آقتصاديات الؿعاصرة-

||
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ٍِذك
منىرج الخشاح بمأىْ بشأْ دظش اٌفىائذ اٌشبىٌت
يف إٌظاَ ادلصشفـً وادلايل بذوٌت اٌىىٌج
لؼد تعددت الجفقد الرامقة إلك إكؽار مـؽر الربا يف العديد مـ دول العالؿ
كؿقذجا واحدً ا ٓقرتاح بؼاكقن بشلن حظر
اإلسالمل ،ويف هذا الؿؾحؼ كقرد
ً
طؾؿا بلن تطبقؼ
الػقائد الربقية يف الـظام الؿصريف والؿالل بدولة الؽقيتً ،
كصقص هذا الؼاكقن يف أي بؾد آخر تتطؾب الؼقام ببعض أطؿال الؿقاءمة ومراطاة
آختالف يف البقئات التشريعقة ذات الصؾة-

||
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ٔص االلخشاح بمأىْ
بشأْ دظش اٌفىائذ اٌشبىٌت
يف إٌظاَ ادلصشفـً وادلايل بذوٌت اٌىىٌج
بعد آصالع طؾك الدستقر؛
وطؾك قاكقن الشركات التجارية الصادر بالؼاكقن رقؿ ; 7لسـة 7?<0
والؼقاكقـ الؿعدلة لف،
وطؾك الؼاكقن رقؿ  8:لسـة  7?<7بشلن شركات ووكالء التلمقـ والؼقاكقـ
الؿعدلة لف،
وطؾك الؼاكقن رقؿ  90لسـة ;<? 7بنكشاء بـؽ التسؾقػ وآدخار
والؼقاكقـ الؿعدلة لف،
وطؾك قاكقن رقؿ  98لسـة ><? 7يف شلن الـؼد وبـؽ الؽقيت الؿركزي
وتـظقؿ الؿفـة الؿصرفقة ،والؼقاكقـ الؿعدلة لف-
وطؾك الؼاكقن الؿدين الصادر بالؿرسقم بالؼاكقن رقؿ =< لسـة 7?>0
والؼقاكقـ الؿعدلة لف،
وطؾك قاكقن التجارة الصادر بالؿرسقم بالؼاكقن رقؿ >< لسـة 7?>0
والؼقاكقـ الؿعدلة لف،
وطؾك الؿرسقم بالؼاكقن رقؿ  ;0لسـة =>? 7باإلذن لؾحؽقمة بعؼد قرض
طام والؼقاكقـ الؿعدلة لف،
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وطؾك الؿرسقم بالؼاكقن رقؿ  97لسـة  7??0يف شلن تـظقؿ تداول إوراق
الؿالقة وإكشاء صـاديؼ آستثؿار،
وافؼ مجؾس إمة طؾك الؼاكقن أيت كصف ،وقد صدقـا طؾقف وأصدركاه9
مادة ( :)1التعريػات
يف مجال تطبقؼ أحؽام هذا الؼاكقن يؼصد بالؿصطؾحات أتقة ما يؾل9
 ممسسات الؼطاع الؿصريف والؿالل :هل بـؽ الؽقيت الؿركزي،
وممسسات ومحافظ التؿقيؾ الحؽقمقة ،والبـقك التجارية ،والبـقك الؿتخصصة،
وفروع البـقك إجـبقة ،وشركات التؿقيؾ وآستثؿار وتقضقػ إمقال،
وشركات القساصة الؿالقة والصرافة والتلمقـ-
 إطؿال الؿالقة التل تؼقم طؾك الػقائد الربقية :هل كؾ مدايـة تتضؿـ
زيادة مشروصة طؾك أصؾ الؼرض أو الديـ كظقر إجؾ ،سقاء كاكت بغرض
التؿقيؾ أو آستثؿار أو إدارة الؿخاصر ،بػائدة قاكقكقة أواتػاققة  ,ثابتة أو متغقرة ,
أو تلخقرية ،أيا كاكت صقرها أوأسؿاؤها ،كالقدائع ٕجؾ ،والؼروض والتسفقالت
الؿصرفقة بؽافة أكقاطفا وأغراضفا ،وقروض القسطاء يف إسقاق الؿالقة،
وإصدار السـدات ،أو تداولفا ،وطؿؾقات خصؿ الديقن بلكقاطفا ،وغرامات
التلخقر طؾك الديقن الؿستحؼة ،وكؾ ما كان يف حؽؿفا-
مادة ()2
يحظر طؾك كافة ممسسات الؼطاع الؿصريف والؿالل مزاولة أية أطؿال مالقة
تؼقم طؾك الػقائد الربقية ،وحقثؿا وردت يف أي قاكقن أو كظام-
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مادة ()3
طؾك ممسسات الؼطاع الؿصريف والؿالل التل تتعامؾ بالػقائد الربقية تقفقؼ
أوضاطفا بؿقجب هذا الؼاكقن ،وذلؽ خالل مدة ٓ تجاوز ثالث سـقات تبدأ مـ
تاريخ العؿؾ هبذا الؼاكقن-
وطؾك الجفات الؿختصة كؾ حسب اختصاصف التحؼؼ مـ التزام ممسسات
الؼطاع الؿصريف والؿالل بتـػقذ طؿؾقات تقفقؼ أوضاطفا خالل هذه الؿدة-
مادة ()4
بـاء طؾك طرض وزير الؿالقة ،تشؽؾ بؿرسقم» هقئة طؾقا لؾػتقى والرقابة
الشرطقة» تتبع مجؾس القزراء ،تضؿ ذوي الخربة والؽػاءة وآختصاص ،وتتقلك
إبداء الرأي الشرطل يف أطؿال الؼطاع الؿصريف والؿالل والرقابة الشرطقة طؾقف،
وتؽقن هذه الفقئة مستؼؾة وقراراهتا هنائقة ومؾزمة-
وتتقلك الفقئة وضع لقائحفا وأكظؿتفا بالتـسقؼ مع بـؽ الؽقيت الؿركزي-
مادة ()5
يؾغك كؾ حؽؿ يتعارض مع أحؽام هذا الؼاكقن ،وٓ يرتتب طؾقف أي أثر-
مادة ()6
طؾك رئقس مجؾس القزراء والقزراء كؾ فقؿا يخصف تـػقذ هذا الؼاكقن،
ويعؿؾ بف مـ تاريخ كشره يف الجريدة الرسؿقة-
||
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ادلزوشة اإلٌضادٍت
ٌاللخشاح بمأىْ بشأْ دظش اٌفىائذ اٌشبىٌت
يف إٌظاَ ادلصشفـً وادلايل بذوٌت اٌىىٌج
لؿا كان التعامؾ بالربا يعد مـ أكرب الؽبائر يف الشريعة اإلسالمقة الغراء،
وتحريؿ الربا مـ أبرز الؿحرمات الؿعؾقمة مـ الديـ بالضرورة ،لؿا فقف مـ الظؾؿ
الؿـايف لؾعدل ،وقد تقاردت الـصقص الشرطقة الصريحة مـ الؼرآن والسـة طؾك
حظر التعامالت الربقية يف مقاضع كثقرة ،مـفا ققل اهلل تعالك﴿ 9ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹
﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂   ﴾ <البؼرة9
>= ،; 8=?,8وققل اهلل ﴿ 9ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ
ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ
ﭽﭾﭿ ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ ﮈﮉﮊﮋ ﮌﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ﴾ <البؼرة ،;8=<,8=; 9ويف الحديث الصحقح قال رسقل اهلل ﷺ9
«اجتـبقا السبع الؿقبؼات» ،وذكر مـفا« 9أكؾ الربا» ،كؿا دلت إحاديث الـبقية
طؾك أن آكؾ الربا معرض إلك الؾعـ والطرد مـ رحؿة اهلل ،وكؾ ذلؽ دال طؾك
حظر الربا وأكف آفة اجتؿاطقة وجريؿة اقتصادية تقجب الحرب مـ اهلل طؾك
مرتؽبقف-
حريص ا طؾك آلتزام بالشريعة اإلسالمقة
ولؿا كان الؿشرع الؽقيتل
ً
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كؿصدر رئقس مـ مصادر التشريع ،وهق ما تصدر مقاد الدستقر ،وسار طؾقف
وروحا ،فؼد أرسك الدستقر قاطدة العدالة كركقزة أساسقة
الؼاكقن الؿدين كصا
ً
يبـل طؾقفا آقتصاد القصـل بغقة تحؼقؼ الرخاء لؾؿقاصـقـ والقصقل إلك
التـؿقة آقتصادية الشامؾة ،حقث تـص الؿادة ( )80مـ دستقر دولة الؽقيت
طؾك أن ( 9آقتصاد القصـل أساسف العدالة آجتؿاطقة ،وققامف التعاون العادل
ب قـ الـشاط العام والـشاط الخاص ،وهدفف تحؼقؼ التـؿقة آقتصادية ،وزيادة
اإلكتاج ورفع مستقى الؿعقشة ،وتحؼقؼ الرخاء لؾؿقاصـقـ ،وذلؽ كؾف يف حدود
الؼاكقن) ،ويف سبقؾ ذلؽ فؼد كؾػ الدستقر الدولة بالعؿؾ طؾك تحؼقؼ هذا
الفدف ،حقث جاء يف الؿادة (( 9)89تشجع الدولة التعا ون وآدخار ،وتشرف
طؾك تـظقؿ آئتؿان)-
ولؿا كان الؼطاع الؿصريف والؿالل يعترب الركقزة إهؿ يف دطؿ التـؿقة
آقتصادية وآجتؿاطقة يف الدولة فؼد ثبت بؿـطؼ العؾؿ والحس والقاقع أن
تطبقؼات الػقائد الربقية يف هذا الؼطاع مـ شلهنا أن تخؾؼ سؾسؾة مـ إزمات
آقتصادية طؾك الصعقديـ الؿحؾل والعالؿل ،والتل تؿتد بؿرور الزمـ لتحدث
كارثة اقتصادية طالؿقة ،وقد بات آقتصاد العالؿل بؿختؾػ مدارسف وكظرياتف
يتطؾع إلك كظام بديؾ يؼل العالؿ مـ أضرار الربا وآثاره الؽارثقة الؿزمـة ،حقث
تعددت الـداءات الؿطالبة بضرورة إخذ بالـظام آقتصادي اإلسالمل الذي
يرتؽز طؾك مبدأ (حظر الربا) بؿختؾػ صقره وأشؽالف ومسؿقاتف الؿعاصرة ،كؿا
اتخذت البـقك الؿركزية يف العالؿ سؾق ًكا مشاهبًا حقث قضت جؿقعفا بتخػقض
معدٓت الػائدة إلك مستقيات وصؾ بعضفا إلك معدٓت صػرية ،مؿا يمكد طؾك
وجاهة مبدأ (حظر الربا) وأكف القسقؾة الؿثؾك لؾققاية مـ إزمات آقتصادية

د /رياض منصور اخلليفي

627

والحد مـ آثارها التضخؿقة-
وتلسقسا طؾقف فؼد جاء هذا الؼاكقن لقسفؿ يف خؾؼ أجقاء اقتصادية صحقة
ً
تتسؿ بآستؼرار والتقازن كـتقجة صبقعقة لسقادة التعامؾ الؿقضقطل يف خؾؼ
وتبادل الـؼقد طؾك أساس طقـل حؼقؼل ،وإقامة الؿبادٓت آئتؿاكقة طؾك قاطدة
حتؿا طؾك تلمقـ آستؼرار لدخقل
آمـة مـ الؿديقكقات الثابتة التل ستـعؽس ً
الؿقاصـقـ ،مؿا يسفؿ يف تلمقـ مسقرة التـؿقة القصـقة ،كؿا يحؿل آقتصاد القصـل
مـ التعرض لألزمات الـؼدية وآهنقارات آقتصادية التل يشفدها العالؿ بسبب
الربا وتؼؾبات أسعار الػائدة الربقية-
كؿا يسفؿ هذا الؼاكقن يف تحؼقؼ العدالة لؾبـقك التؼؾقدية الؿحرومة مـ مقزة
وفرصا استثؿارية واطدة يف الققت الذي
آستثؿار الؿباشر التل تػتح لفا آفا ًقا
ً
تتؿتع فقف البـقك اإلسالمقة هبذه الؿقزة آسرتاتقجقة ذات العقائد العالقة ،وبالتالل
فنن هذا الؼاكقن يؾبل حاجة البـقك التجارية وممسسات التؿقيؾ وآستثؿار
التؼؾقدية التل تتطؾع إلك التخؾل طـ الػقائد الربقية يف معامالهتا ،وآلتحاق
بإكظؿة الؿالقة اإلسالمقة ،حقث بات مؾحق ًضا تسارع البـقك والؿمسسات
التؼؾقدية لؾػقز بالؿقافؼات الرسؿقة التل تسؿح لفا بالتحقل مـ مؿارسة أسؾقب
الػقائد الربقية إلك العؿؾ وف ًؼا ٕحؽام الشريعة اإلسالمقة ،يضاف لذلؽ تزايد
مخاوف البـقك والؿمسسات الربقية مـ مخاصر تؼؾبات الػائدة العالؿقة وإثر
السؾبل بالغ الخطقرة طؾك آجال سؾؿ استحؼاقات القدائع وفقائد الؼروض
والسـدات صقيؾة أجؾ ،مؿا حدا بتؾؽ الؿمسسات الربقية إلك أن تستحقذ طؾك
حصص كبقرة يف بـقك وممسسات مالقة إسالمقةٕ ،هنا الؿالذ أمـ مـ الؿخاصر
آسرتاتقجقة الؿستؼبؾقة الـاتجة طـ التعامؾ بالػقائد الربقية ،التل باتت هتدد كقان
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وخصقصا يف ضؾ ارتػاع
تؾؽ البـقك والؿمسسات الؿالقة يف إجؾ الطقيؾ،
ً
معدل حآت اإلفالس الؿصريف التؼؾقدي يف العالؿ-
ومـ جفة أخرى فنن الحؽؿ بحظر الربا وإلغائف مـ الـظام الؿصريف والؿالل
القصـل يتقح إطادة بـاء أكظؿة الرقابة واإلشراف الؿركزية طؾك أسس واضحة
ومتقـة تتسؿ بالشػافقة وآستؼرار ،وذلؽ فقؿا لق ققركت بالؿديقكقات الربقية التل
ٓ تـضبط بلسؼػ محددة إما بسبب الػقائد الؿتغقرة أو التلخقرية ،وما يصاحب
ذلؽ مـ حآت الغش والتدلقس والتحايؾ التل قد تؿارس بسبب تداخؾ الػقائد
وتركقبفا وطدم شػافقتفا ،إمر الذي أدى بالبـقك التؼؾقدية إلك العؿؾ طؾك
وخصقصا يف ضؾ تػاقؿ أزمة
تحسقـ صقرهتا الذهـقة أمام الؿجتؿع الؽقيتل،
ً
الؿعسريـ مـ الؿقاصـقـ بسبب الؼروض الربقية ذات الػقائد التصاطدية
الؿجحػة ،والتل كثقرا ما تتضخؿ فقفا الػقائد الربقية حتك تتجاوز ضعػ ققؿة
مؿا
أصؾ الديـ ،إمر الذي بات يفدد كقان إسرة الؽقيتقة وأمـفا آقتصاديَّ ،
دفع الؽثقر مـ الؿقاصـقـ إلك الؾجقء إلك مؼاضاة الجفات الدائـة لؾؿطالبة بؿـع
ضؾؿ الػقائد الربقية ،والحد مـ ضاهرة تجفقؾ العؿالء والتغرير هبؿ بقاسطة
الػقائد الربقية-
كؿا يفدف الؼاكقن إلك حؿاية الؿال العام والحػاظ طؾك آحتقاصقات
العامة لؾدولة مـ خالل الؼضاء طؾك أسباب مشؽؾة الؿطالبات الشعبقة الؿتؽررة
بتدخؾ الدولة إلسؼاط قروض الؿقاصـقـ الـاشئة طـ تؼاضل الػقائد الربقية
الؿجحػة-
هذا وقد اشتؿؾ الؼاكقن طؾك ست مقاد تضؿـت إحؽام التالقة9
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يف الؿادة ( )7تؿ تعريػ أبرز مصطؾحات الؼاكقن ،وهل 9ممسسات الؼطاع
الؿصريف والؿالل ،وهل الشريحة الؿستفدفة هبذا الؼاكقن ،وتشؿؾ  ,تؿثقال ٓ
حصرا  ,كؾ مـ 9بـؽ الؽقيت الؿركزي؛ باطتباره السؾطة الـؼدية وآئتؿاكقة
ً
الؿشرفة طؾك مزاولة الؿفـة الؿصرفقة يف الدولة ،وكذا ممسسات التؿقيؾ
الحؽقمقة؛ مثؾ بـؽ التسؾقػ وآدخار ،ومحافظ التؿقيؾ الحؽقمقة؛ مثؾ محػظة
التؿقيؾ الزراطل الؿؾحؼة ببـؽ الؽقيت الصـاطل ،كؿا يشؿؾ الؿصطؾح جؿقع
البـقك التجارية والؿسجؾة بسجؾ البـقك التجارية لدى بـؽ الؽقيت الؿركزي،
باإلضافة إلك البـقك الؿتخصصة ،وكذا فروع البـقك إجـبقة الؿصرح لفا بالعؿؾ
بدولة الؽقيت ،هذا باإلضافة إلك 9شركات التؿقيؾ وشركات آستثؿار وتقضقػ
إمقال ،ومـفا 9شركات القساصة الؿالقة التل تزاول طؿؾقات تؿقيؾقة يف إسقاق
الؿالقة ،وشركات الصرافة والؿتاجرة بالعؿالت ،وكذا شركات التلمقـ الؿباشر
وإطادة التلمقـ؛ الؿرخص لفا لؾعؿؾ بدولة الؽقيت-
كؿا فسرت الؿادة كػسفا دٓلة الؿصطؾح الثاين وهق( 9إطؿال الؿالقة التل
تؼقم طؾك الػقائد الربقية) ،حقث تـاول الـص كؾ ما يطؾؼ طؾقف فقائد وما يف
حؽؿفا ضؿـ أطؿال الجفات والؿمسسات والؽقاكات الؿالقة ،حقث فسرت
الؿادة الؿصطؾح بلكف 9كؾ مدايـة يـشل طـفا دائـ ومديـ ،إذا كاكت تتضؿـ شر ًصا
يؼضل بحؼ الدائـ بلن يتؼاضك مبؾ ًغا مالقا إضافقا كزيادة طؾك أصؾ ققؿة الؼرض
أو ققؿة الديـ الؿستؼر يف الذمة ،وذلؽ يف مؼابؾ الزيادة يف إجؾ-
وذلؽ يشؿؾ الػقائد الربقية الؿرتتبة طؾك تؼديؿ طؿؾقات غرضفا تؿقيؾ
الحاجات آقتصادية أو تـؿقة وتعظقؿ رأس الؿال بطريؼ آستثؿار ،أو ما كان
مـفا بغرض إدارة الؿخاصر كالسـدات ،كؿا تعرض الؼاكقن لتػصقؾ مسؿقات
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الربا حسب الجاري يف العرف الؿصريف والؿالل ،فؼد حظر الؼاكقن الػقائد الربقية
بجؿقع أكقاطفا وأشؽالفا ومسؿقاهتا 9سقاء كان مصدرها الؼاكقن كػسف ،أو كاكت
الػائدة اتػاققة مصدرها إرادة الطرفقـ ،وهل ما تؽقن طـد بدء التعاقد بنبرام طؼد
الؼرض الـؼدي ،أوالػائدة التلخقرية ،وهل آلتزام الؿالل الذي يـش ُئف الدائـ طؾك
مديـف طـد حؾقل أجؾ السداد وطجز الؿديـ طـ القفاء ،وكذلؽ الػائدة الؿتغقرة
وهل التل يتغقر فقفا حجؿ الؿديقكقة بحسب ارتػاع أو اكخػاض سعر الخصؿ
الؿعؾـ مـ قبؾ بـؽ الؽقيت الؿركزي ،وكذلؽ الػقائد الثابتة صقؾة مدة العؼد،
وقد كبف الـص طؾك أن هذه الؿسؿقات الربقية إكؿا هل طؾك سبقؾ الؿثال ٓ
ً
مشؿقٓ
الحصر ،وإٓ فنن أي تطبقؼ حادث مـ تطبقؼات الػقائد الربقية يؽقن
ومسؿقاتف-
بحظر الؼاكقن لف ،مفؿا تـقطت صقره
ّ
وإمعا ًكا مـ الؼاكقن بشلن ضبط مدلقل الػقائد الربقية صب ًؼا لؿا هل طؾقف يف
القاقع فؼد كص الؼاكقن صراحة طؾك مجؿقطة مـ تطبقؼات الػقائد الربقية التل
يؼقم طؾقفا الـظام الؿصريف والؿالل التؼؾقدي ،حقث حظرت الؿادة القدائع ٕجؾ
أو القدائع آستثؿارية بلكقاطفا ،وكذا الؼروض الـؼدية الؿباشرة ،باإلضافة إلك
التسفقالت الؿصرفقة بجؿقع أكقاطفا ،إضافة إلك ما يؼدمف القسطاء يف إسقاق
الؿالقة مـ تؿقيالت بػقائد ربقية ،كؿا شؿؾ الحظر أداة السـدات بجؿقع أكقاطفا
وأغراضفا وآجالفا ،الحؽقمقة مـفا والخاصة ،وحظر السـدات يتـاول جاكبقـ
هؿا 9إصدار سـدات وأذوكات الخزاكة ابتداء ،وتداولفا يف السقق الؿالل والـؼدي
صقرا
بعد ذلؽ ،ولؿ يغػؾ الؼاكقن حظر كافة طؿؾقات خصؿ الديقن ،والتل تلخذ
ً
ومسؿقات متعددة قابؾة لؾتقالد بحسب تطقر إسقاق الؿالقة والؿؿارسات
الؿصرفقة ،ومـ أشفر تطبقؼاهتا 9خصؿ الؽؿبقآت وإوراق التجارية ،وكذلؽ
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طؿؾقات تقريؼ أو تصؽقؽ الديقن ،هذا باإلضافة إلك غرامات التلخقر إذا كاكت
واردة طؾك ديقن مستحؼة طؾك أصحاهبا فنن الغرامة تؽقن حقـئذ كق ًطا مـ الػقائد
التلخقرية ،وكؾ ما كان بؿعـك ما سبؼ مـ أطؿال الؼطاع الؿصريف والؿالل يؽقن لف
حؽؿف يف الحظر-
وتـاولت الؿادة ( )8الحظر الصريح طؾك كافة ممسسات الؼطاع الؿصريف
والؿالل أن تزاول أية أطؿال مالقة أو مصرفقة أو استثؿارية أو تلمقـقة تتؿ وف ًؼا
ٔلقة الػقائد الربقية ،وصب ًؼا لؿا ورد يف التعريػات ،وحقثؿا ورد ذلؽ يف أي قاكقن
أو كظام-
وإيؿا ًكا بؿا تتطؾبف مرحؾة التخؾص مـ التعامالت الربقية يف إطؿال
الؿصرفقة والؿالقة مـ تحضقرات فـقة وإدارية وتؼـقة باإلضافة إلك تقفقر
الؿتطؾبات الؿركزية فؼد جاءت الؿادة ( )9لتحدد الحد إطؾك لؿرحؾة تقفقؼ
إوضاع لجؿقع ممسسات الؼطاع الؿصريف والؿالل ،وهل مدة زمـقة تؼدر بثالث
سـقات كحد أقصك تبدأ مـ تاريخ العؿؾ هبذا الؼاكقن ،وهدففا 9إططاء
الؿمسسات فرتة زمـقة كافقة لؾؼقام بالتحضقرات والرتتقبات الالزمة إلطادة تطقير
كػسفا باتجاه التخؾص مـ مؿارسة أية أطؿال أو تؼديؿ أية خدمات تؼقم طؾك
أساس الػقائد الربقية-
وضؿا ًكا لسالمة آلتزام بتقفقؼ إوضاع خالل الؿدة الزمـقة الؿحددة فؼد
ألزم الؼاكقن جؿقع الجفات الؿختصة يف الدولة؛ مثؾ 9وزارة الؿالقة ووزارة
التجارة والصـاطة وبـؽ الؽقيت الؿركزي  ,كؾ حسب اختصاصف  ,بالؼقام
بؿفام الرقابة والتحؼؼ مـ سالمة وجقدة التزام ممسسات الؼطاع الؿصريف
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والؿالل بتـػقذ طؿؾقات تقفقؼ أوضاطفا تؿفقدً ا لؾتخؾص مـ الػقائد الربقية يف
كافة أطؿالفا وطؿؾقاهتا خالل الؿدة الؿذكقرة ،ويشؿؾ ذلؽ وضع السقاسات
وألقات الؿـاسبة لؿعالجة الحؼقق وآلتزامات الـاشئة طـ طؼقد الػقائد الربقية
السابؼة طؾك تطبقؼ هذا الؼاكقن-
وضؿا ًكا لسالمة تـػقذ الحظر الذي تضؿـف الؼاكقن فؼد اختصت الؿادة ():
بالـص طؾك تشؽقؾ» الفقئة العؾقا لؾػتقى والرقابة الشرطقة» بؿرسقم بـاء طؾك
طرض وزير الؿالقة ،وتؽقن تبعقتفا لؿجؾس القزراء ،وتضؿ مجؿقطة مـ الػؼفاء
ذوي الخربة والؽػاءة وآختصاص يف الؿعامالت الؿالقة الؿعاصرة-
وقد حددت الؿادة أبرز اختصاصات الفقئة والؿتؿثؾة يف أتل:
 ,7إبداء الحؽؿ الشرطل تجاه الؿعامالت الجارية يف ممسسات الؼطاع
الؿصريف والؿالل هبدف تؼديؿ الدطؿ الؽايف لفا لؾتخؾص مـ الؿعامالت الربقية
لديفا-
 ,8الؼقام بؿفام الرقابة طؾك أطؿال الؿمسسات الؿصرفقة والؿالقة هبدف
التحؼؼ مـ سالمة التزامفا بؿؼتضك الؼاكقن-
 ,9التـسقؼ والؿتابعة لفقئات الػتقى والرقابة الشرطقة يف ممسسات الؼطاع
الؿصريف والؿالل ،وتطقير الؾقائح والتعؾقؿات واإلرشادات الؿتعؾؼة بتـظقؿ
إجفزة الشرطقة الؿرتبطة هبا-
 ,:كؿا كصت الؿادة طؾك أن الفقئة لفا صػة آستؼاللقة ،وأهنا الؿرجع
الـفائل يف هذا الشلن ،بحقث تؽقن قراراهتا هنائقة ومؾزمة-
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; ,كؿا كصت الؿادة طؾك أن تتقلك الفقئة العؾقا لؾػتقى والرقابة الشرطقة
وضع لقائحفا وأكظؿتفا ،وذلؽ بالتـسقؼ مع بـؽ الؽقيت الؿركزي بغقة آستػادة
مـ خرباتف وأكظؿتف الرقابقة بصػة طامة-
وكصت الؿادة (;) طؾك أن يؾغك كؾ حؽؿ يتعارض مع أحؽام هذا الؼاكقن،
وٓ يؽقن لف أي أثر قاكقين-
وقضت الؿادة (<) طؾك رئقس مجؾس القزراء والقزراء كؾ فقؿا يخصف
تـػقذ أحؽام هذا الؼاكقن ،ويعؿؾ بف مـ تاريخ كشره يف الجريدة الرسؿقة-

||
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ثأٍّا :فهشط ادلىضىػاث
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إصؾ الثالث :ربا الؿدايـات 060 ----------------------------------------------------
الؿبحث الثالث :الؼقاطد الػؼفقة الؿـظؿة ٕحؽام الربا 1/8 -----------------------
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الؼاطدة التاسعةَ :ي ُ
الؿبحث الرابع :هـدسة معادٓت الربا208 --------------------------------------------
الؿبحث الخامس :مؼاصد تحريؿ الربا يف اإلسالم 230 ----------------------------
الؿطؾب إول :ما معـك قاكقن الحركة الؿالقة يف الشريعة اإلسالمقة؟ 232 ------------
الؿطؾب الثاين :ما هل مؼاصد إمقال يف اإلسالم؟ 237 -------------------------------
الؿطؾب الثالث :ما سر تحريؿ الربا يف اإلسالم؟ 257 ----------------------------------
الح َؽاااؿ آقتصا ِ
الؿطؾـــب الرابـــع :ماااا ِ
اااد َّي ُة ماااـ تحاااريؿ الرباااا يف اإلساااالم (إضااارار
ُ
العشرون)؟ 270 ----------------------------------------------------------------------
الؿبحث السادس :تطباقاؼاات الارباااا يف الااعااصاار الحادياث 304 -----------------
الؿطؾب إول :الؼروض الؿصرفقة الربقية306 ---------------------------------------
الؿطؾب الثاين :ودائع آستثؿار يف البـقك الربقية 321 ---------------------------------
الؿطؾب الثالث :إصدار السـدات وتداولفا 330 ---------------------------------------
الؿطؾب الرابع :أدوات آئتؿان الؿصرفال التؼؾقدي يف البـقك الربقية 341 ------------
الؿطؾب الخامس :إطادة جدولة الديقن (قاطدة يف طؿؾقات َق ْؾ ِ
ب الدَّ ْيـ)362 ----------
الؿطؾب السادس :كظام البالقن يف الؼروض الربقية 373 -------------------------------
الؿطؾب السابع :خصؿ إوراق التجارية377 -----------------------------------------
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الؿطؾب الثامـ :الؿااؼااارض إخااقااار 382 -------------------------------------------
الؿطؾب التاسع :سعر الخصؿ يف البـقك الؿركزية الربقية 385 -------------------------
الؿطؾب العاشر :اتػاققات إطادة الشراء (4/1 ------------------------------ )REPO
الؿطؾب الحادي طشر :الؼروض والقدائع الؿتبادلة بقـ البـقك الربقية4/5 ------------
الؿطؾب الثاين طشر :العقـة الثـائقة وتطبقؼاهتا الؿعاصرة 402 ---------------------------
الؿطؾــــب الثالــــث طشــــر :كظااااام آسااااتبدال يف ممسسااااات الضااااؿان والتلمقـااااات
آجتؿاطقة406 -----------------------------------------------------------------------
الؿبحث السابع :البدائؾ آسرتاتقجقة طـ الربا يف العصر الحديث 414 ..........
الؿطؾب إول :كظرية (الػروق الػـقة بقـ التؿقيؾ اإلسالمل والربا) 417 --------------
الؼسؿ إول :مبادئ التؿقيؾ اإلسالمل 421 ------------------------------------------
الضابط إول :آلتزام الؿطؾؼ بلحؽام الشريعة اإلسالمقة 427 -----------------------
الضابط الثاين :شرط تؿؾؽ مقضقع التؿقيؾ43/ --------------------------------------
الضابط الثالث :أن يؼع التؿقيؾ طؾك مال معترب يف الشرع يـػع آقتصاد بحركتف 436 ---
الضابط الرابع :الؿحافظة طؾك دور الـؼد كقسقط لؾتبادل453 -------------------------
الضابط الخامس :ثبات سؼػ مديقكقة التؿقيؾ بال زيادة كظقر التلخقر يف إجؾ 456 ---
الضابط السادس :مشاركة العؿقؾ يف مخاصر التعثر46/ --------------------------------
الضابط السابع :تؿقيؾ الحاجات آقتصادية غقر الؿخالػة لؾشريعة اإلسالمقة463 ----
الؿطؾب الثاين :كظرية (الؿصرفقة اإلكتاجقة) كؿقذج مصرفال مبتؽر 467 ---------------
تؿفقد 471 ----------------------------------------------------------------------------
مؾحؼ510 ----------------------------------------------------------------------------
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كؿاقذج اقارتاح بؼااكقن بشالن حظار الػقائاد الربقياة يف الـظاام الؿصرفاال والؿاالل بدولااة
الؽقيت510 --------------------------------------------------------------------------
كااص آقاارتاح بؼاااكقن بشاالن حظاار الػقائااد الربقيااة يف الـظااام الؿصرفااال والؿااالل بدولااة
الؽقيت511 --------------------------------------------------------------------------
الؿااذكرة اإليضاااحقة لالقاارتاح بؼاااكقن بشاالن حظاار الػقائااد الربقيااة يف الـظااام الؿصرفااال
والؿالل بدولة الؽقيت514 -----------------------------------------------------------
الػفارس الػـقة 524 -------------------------------------------------------------------
أوًٓ :ففرس الشرائح526 -------------------------------------------------------------
ثاك ًقا :ففرس الؿقضقطات528 --------------------------------------------------------
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