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بسم اهلل الرحمن الرحيم

احلم�د هلل رب العامل�ني وص�ى اهلل وس�لم ع�ى س�يد األولني 
واآلخرين س�يدنا ونبينا حممد خاتم األنبياء واملرس�لني وعى آله 

وأصحابه أمجعني، وبعد: 

 ف�إن التأم�ني عل�ى األم�وال واملنافع وغريها وسيلة من وسائل 
حف�ظ امل�ال ورعايت�ه، والتعوي�ض عنه يف ح�ال تلف�ه أو ضياعه.  
واحلديث عن التأمني من ه�ذا املنطلق والتصور يقتض�ي التمهيد 
له بام يعطي العلم عن مفهوم اإلسالم للامل، ونظرته إليه من حيث 

قيمته، واملح�افظة عل�يه وحتصيله، وهل هو وسيلة أو غاية؟

وم�ن حي�ث توجي�ه اإلس�الم إىل األخ�ذ بأس��باب إث�بات�ه 
والضامن�ات الكافي�ة ألدائ�ه. وتنظيم اإلجراءات ملن�ع تكاثره يف 
أي�دي قل�ة من الن�اس، وذلك بس�ن الترشيعات اإلهلي�ة لتوزيع 
الثروات بني مس�تحقيها، ولينتف�ع باملال جمموعة م�ن املحتاجني 
إلي�ه من املس�لمني، ولعل احلدي�ث عن ذلك يقت�ي التمهيد له 

بذكر املسائل اآلتية:
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1 - قيمة املال يف نظر اإلسالم: 

ينظ�ر اإلس��الم إىل املال نظرة تقدير واح�رام وأنه من األمور 
الت�ي ُتِعني اإلنس�اَن ع�ى حتقيق حكم�ة خلقه ووج�وده يف هذه 

احلي�اة، فهو ق�وام احلي�اة الدنيا وزينته�ا، قال تع�اىل: چڭ  ڭ  
ڭ   ۇ   ۇ     ۆ  ۆ  ۈ     ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ       
ۉچ  )النس�اء: ٥(، وق�ال تع�اىل: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
ٻپ  چ )الكه�ف: ٤٦(، وق��ال ملسو هيلع هللا ىلص: »نعم املال الصالح للعبد 
الصال�ح«. وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »ال حس��د إال يف اثنت�ني - ومن الثنتني – 

رجل آتاه هلل ماالاً فسلطه عى هلكته«. 

2 - العناية باملال وحفظه: 

يدع�و اإلس�الم إىل العناي�ة بامل�ال وحفظ�ه، وع�دم متك�ني 
الس�فهاء من وجوده يف أيدهيم، وإن كان�وا مالكني  له فيجب 
أن يك�ون امل�ال حت�ت أي�ٍد أمينة حتفظه هل�م، وتقوم باس�تثامره 
وتنميت�ه، وإخراج احلقوق الواجبة فيه من�ه. وإذا كان املال قد 
تعل�ق بذم�م فيجب بذل األس�باب إلثباته بالكتابة والش�هادة 
وأخذ الضامنات الكافي�ة ألدائه من رهن وكفيل ونحو ذلك، 
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ويف ح�ال إنفاقه فيج�ب أن يكون ذلك يف وجوه�ه الرشعية من 
غ�ري تقت�ري وال إرساف. قال تع�اىل: چ ېئ  ېئ        ىئ   ىئ  ىئ  
وق�د   ،)٦٧ )الفرق�ان:  چ  حئ   جئ   ی   ی   ی   ی  
أنح�ى اإلس�الم بالالئمة ع�ى املرسفني يف اإلنف�اق، فقال تعاىل:  
چ  مئ   حئ   جئ   ی   یی   ی     ىئ   ىئ     ىئ   چ 

)اإلرساء: 2٧(، وقال تعاىل: چ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  
 پ  ڀ   ڀ    ڀڀ  ٺ        ٺ  ٺ  ٺ  چ  )األع�راف: ٣1(، 
ويف احلديث أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص هنى عن قيل وقال وكثرة السؤال 

وإضاعِة املاِل. 

وق�د جاءت الرخص الرشعية يف ترك صالة اجلمعة واجلامعة 
يف املسجد ملن خيشى عل�ى مال�ِه الضياع أو الرسقَة و ذكر ملسو هيلع هللا ىلص أن 
من قاتل دون ماله فقتل فهو شهيد وأن دَم من قتله دون ماله هدر.

٣ - نظرة اإلسالم نحو كسب املال وحتصيله:  

م��ن املعلوِم أن اإلس�الم وهو يعرف لل�امل بقيمته وأمهيته يف 
سبيل أداء حكمة الوجود ف�ي هذه احلياة، فيقول ملسو هيلع هللا ىلص: »نعم املاُل  

الصالُح للعبِد الصالِح«. فهو يدعو إل�ى السعي يف حتصيله. 
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ق�ال تع�اىل: چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  
ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ       ڄ  ڃ   چ )اجلمعة:10(. 

ويقول تعاىل:

ڦڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ    ٹ   ٿ   ٿ   چ 

ڦ  ڄچ  )امللك: 1٥(.
ويقول تعاىل: 

چ چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇچ )املزمل: 20(.

والنصوص من كتاب اهلل ومن سنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص يف الرغيب يف 
اكتس�اب املال أكثُر من أن حترص، إال أن اإلسالم يضع الضوابَط 
والقي�ود يف ابتغ�اء امل�ال وحتصيل�ه. فيجب أن يك�ون احلص�ول 
عليه خالياًا من التعدي والبغي وأخِذ أموال الناس بالباطِل. كأن 
يكون حتصيله عن طريق الربا أو القامر أو الغرر أو اجلهالة. أو أن 
يكون حتصيله عن طريق املتاجرة بتأليف كتب الضالل والزندقة 
والب�دع واملحدث�ات ونرشه�ا وتس�ويقها مم�ا ل�ه أث�ر يف إفس�اد 
االعتق�اد. أو أن يك�ون عن طريق املتاجرة باألس�لحة يف أوقات 
الفتن واالضطرابات السياسية؛ مما له أثر ف�ي تع�ريض ال�نفوس 
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لله�الك، أو أن تك��ون املتاج��رة بام يع�ود عى العق�ول باخللل 
واالضطراب�ات النفس�ية، كاملتاج�رة باملخ�درات واملس�كرات 
ومشتقاهتا وأنواعها وأجناسها، أو أن تكون املتاجرة بام يعتربأكالاً 
ألمواِل الناِس بالباطِل من ربا ورهاٍن وغرر وجهالٍة وغري ذلك، 
أو أن تكون املتاجرة فيام يعوُد بالرضِر والفحش�اِء عى األعراِض 
والنسل كالنشاطات االقتص�ادية يف املتاجرة باألعراِض مبارشة 
بفت�ح دور البغاء ومالهي الليل. أو غ�ري مبارشة كتأل�يف كتب 
اجلنس وجمالته ونش��رها وإجياد قن�وات فضائية لرويج العهور 
والفج�ور ونرش الص��ور العاري�ة ومتثيل اجلنس، أو أي نش�اط 
يأيت عى احلش�مة والكرامة أو العفة أو يؤثر عل�يها، أو أن يكون 
اكتس�اب املال عن طريق الغش أو التدليس أو اخليانة أو التعدي 

عليه برسقته أو غصبه أو انتزاعه بغري حق. 

فكل مال تم حتصيله من طريق غري مرشوع فهو سحت وباطل 
ون�ار يف بط�ون مكتس�بيه. وهك�ذا فإن اكتس�اب امل�ال مرشوع 
ومرغ�وب يف حتصيل�ه، إال أنه جيب أن يكون اكتس�ابه خاليا من 

أّي طريق غري رشعي يف اكتسابه. 
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٤ - نظرة اإلسالم إىل املال هل هو غاية أو وسيلة؟  

الواق�ع أن اإلس��الم ينظ�ر إل�ى املال باعتباره وس�يلة إىل حتقيق 
مرضاة اهلل بعبادته وتعظ�يمه، وص�رف امل�ال يف سبيل ذلك. حيث 
إن بع�َض العب�ادات مايّل حم�ض كال�زكاة والصدق�اِت والنفقاِت 
�الت والوقوِف. وبعضها ب�دين، إال أن املال عنرص أدائي يف  والصِّ
القيام هب�ا كاحلج والعمرة واجلهاد يف سبيل اهلل، ومما يؤكد ذلك أن 
مالَك املاِل بعد وفاتِه تفنى ذم�ته التي كانت  يف حياته أهال لإللزام 
وااللتزام. ويفنى بفناء ذمته حقه يف التملك، حيث ينتقل ما يملكه 
إىل الورثة وإىل من أوىص هلم مما ال يتعارض مع مرشوعية الوصية 

- ال وص�ية لوارث، وال وصية فيام زاد عن الثلث.

فقد انتفت بوفاة مالك املال حاجتُه إليه فزاَل ملكُه عنُه وانتقل 
إىل غريِه. فاملاُل يف نظِر اإلسالِم وسيلة ال غاية وهو مال اهلل،  قال 

تعاىل: چ چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  چ )النور: ٣٣(.

٥ -نظرة اإلسالم إىل تكدس الثروات يف أيدي املالك 

إن نظ��رة اإلس�الم إىل امل�ال باعتباره وس�يلةاً تقت�ي تفتيت 
الث�روات وتوزيعها بني أكرب ع�دد مس�تحق هل�ا؛ كي ال يكون 
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دول�ة بني األغنياء م�ن الناس، وقد اختذ اإلس�الم جمموعةاً م�ن 
التش��ريعات ف��ي س�بيل توزيع الث�روات وتفتيته�ا، من ذلك 
الت والنفق�ات والوق�وف واحل�ض  ال�زكاة والصدقات والصِّ
عل��ى اإله�داء - هت�ادوا حتابوا - والعطايا واإلنفاق يف س�بيل 
اهلل، والصدق�ات اجلارية والوصايا، ثم بعد املامت توزيع الباقي 
من األموال عى الورثة، كلٌّ حس�ب حصته واستحقاقه. وهذا 
يؤكد القول بأن اإلس�الم ينظر إىل املال بصفته وس�يلة ال غاية، 
وأن�ه ض�د تكدس األمواِل يف أي�دي قلة من الن�اس، وضد أيِّ 

تنظيم يؤدي إىل ذلك. 

٦ - عناية اإلسالم بحفظ املال عن طريق وسائل اإلثبات: 

ال خيف�ى أن اإلس�الم دي�ن العقل والنََّص�ِف واحل�قِّ والعدِل 
ورعاي�ِة احلق�وق. وقد َرتَّ�َب اإلس�الم العقوباِت املناس�بة عى 
اخل�روج ع�ى ه�ذه الثوابت واألص�وِل. ومتل�ُك امل�اِل حقٌّ من 
احلقوق العامة. ولإلس�الم يف سبيل محاية املال وإثباتِه واملحافظِة 

عليه كثرٌي من الوسائِل املحققة لذلك ومنها: 

االعراُف باحلِق واإلقرار به، وإثبات ذلك بالكتابة.   - 1
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اإلشهاُد عى احلق ممن هم أهل للشهادة وأدائها.   - 2

الره�ُن للحق، حيث إنه توثق�ة دين بعني. للمرهتِن احلق   - ٣
يف بيع الرهن الستيفاء دينه من ثمنه يف حال تعثر السداد. 

الضامن بأي وسيلة من وسائل الضامن كالكفيل والضامن   - ٤
وخطابات الضامن واالعتامدات املستندية. 

حف��ظ امل��ال يف اخلزائ�ِن احلديديِة، أو اإليداع�ات البنكية،   - ٥
أو احلس�ابات اجلارية؛ مم�ا يتيُح لصاحبه الس�حَب واإليداَع 
واالعتامد عى ذلك باإلشعارات املمثلة لوثائق حفٍظ وائتامن. 

اس�تخداُم وس�ائل املحافظ�ِة عى امل�اِل يف ح�ال التنقل.   - ٦
مثل الش�يكات بمختلف أنواعها ومن ذل�ك الش�يكات 
الس�ياحية، وم�ثل ال�بطاقات االئتامنية وبطاقات الرصف 
والتحاويل املرصفية، وك�ل وس��يلة م�ن وسائل احلفظ 

واإلثبات واالئتامن؛ مما تتتابع اخراعاته ومستجداُته. 

التأم��ني عل�ى األم�وال وامل�نافع بام يتوفر معه وعن طريقه   - ٧
األمن واألمان، وتتحقق بواس�طته السالمة من ضياع املال 
أو تلفه، حيث يقوم التعويض مقامه يف حال تلفه أو ضياعه. 



)1٧(

ونظ�را إل��ى أن موض�وَع البحث إحدى وس�ائل حفظ  املال 
واالطمئن�ان ع�ى وقايته من اخلس��ارة وه�و التأمني فه�ذا أوان 

الدخول فيه. واهلل املستعان. 

التأمني:

ا،  التأم�ني يف اللغِة من مادِة أم�ن يأمن، من باب فتح يفتح فتحاً
ن�ه تأميناًا إذا جعل�ه يف األم��ن، فك�ان  إذا وث�ق ورك�ن إلي�ه وَأمَّ
ن عى ماله عند فالن تأميناًا  ب�ذل�ك آم�نا. جاء يف املنجد: يقال َأمَّ

أي جعله يف ضامنه.   

وأم�ا ف�ي االص�طالح فق�د اختلفت تعريفاته لدى الباحثني، 
إال أن االختالَف يف الغالِب اختالٌف لفظي. ولعل أقرب تعريف 

إىل اجلمِع واملنِع والشموِل هو: 

ن  �ن واملؤَمن له، يلت�زم املؤمِّ إن��ه تعاقد ب�ني طرفني مه�ا امُلؤمِّ
ا من  ا مبلغاً ن له أو م�ن يعينه مس�تفيداً بمقتض�اه أن ي�ؤدي للُمؤمَّ
�ا عن رضر إِثر ح�ادث مغطى  �ا أو تعويضاً ا دوريًّ امل��ال أو إي�راداً
ن  ن له للُمؤمِّ رضره يف العقِد، وذلك نظري قس�ط مايل يؤديه املؤمَّ

بصفة دورية أو دفعة واحدة. 
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والتأم�ني بصوره احلديثة من املس�ائل املس�تجدة أو املس�تجد 
تطوره�ا، حيث مل يكن لفقهائنا الس�ابقني ذك�ر له لعدم وجوده 
يف تعامالهت�م، ويذكر فقهاء العرص أنه م�ن النوازل االقتصادية 
املس�تجدة وليس كذلك، بل له أصل طبقه الصحابيان اجلليالن 
عث�امن بن عفان وعبد الرمحن بن عوف ء وذلك يف صفقة 
جتارية متت بينهام وسيأيت ذكرها، إن شاء اهلل، يف موضعه، وذكر 
وجه اعتبار التأمني يف إجراءاهتا وأش�ار إىل مثله ش�يخ اإلس�الم 
ابن تيمية   فقد جاء يف االختيارات الفقهية لش�يخ اإلس�الم 
مج�ع واختي�ار البعيل، ما نص�ه: ويصح ض�امن املجهول وضامن 
الس�وق - إىل أن ق�ال - ويص�ح ض�امن حارس و نح�وه وجتار 

حرب بام يذهب من البلد أو البحر. انتهى املقصود.

فضامن ما يذهب يف البحر أو الرب نوع من التأمني، حيث إن التأمني 
حقيق�ة وجوهره الضامن. ويذكر بأن أول من ذكره من الفقهاء ابُن 
عابدي�ن  من فقه�اء احلنفية، وذلك حينام اتس�عت التجارة بني 
الرشق والغرب، واضطر التجار إىل التأمني عى نقل بضائعهم عرب 

البحر، فسئل عنه  فأجاب بجواب خالصته الكراهة.
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ويظه�ر - واهلل أعل�م - أن الفتوى منه بالكراه�ة مل تكن مبنية 
ع�ى تأصي�ل وتعليل، بق�در ما كان�ت مبنية عى االنطب�اع العام 

واملفاجأة بعرضه.
وبع�د تط�ور التجارة واتس�اعها وظهور مس�تجدات يف حميط 
اتس�اع نش�اطها ظهر التأمنُي نازل��ةاً م�ن ن��وازل العرِص، واجته 
االضط�رار إىل بحثه من حيث تص�وُره وحكُمه حتليالاً أو حت�رياماً 
فعق��دت لبحثِ�ه جمموعٌة م�ن املؤمت�راِت والن�دواِت واملجالِس 

العلميِة ومنها:

أس��بوع ش��يخ اإلس��الم اب��ن تيمية املنعقد يف دمش�ق   - 1
س�نة 1٣٦2ه�، وق�د حرضه جمموعة م�ن فقهاء العرص 
وعلامئه وقدمت فيه البحوث. وكان من أبرز املش�اركني 
فيه الش�يخ مصطفى الزرقاء – رمحه اهلل – القائل بإباحته 
ا. وقد انتهى املؤمتر باختالف املش�اركني فيه ما بني  مطلقاً
ا. ومنهم من فصل يف ذلك فأباح  ا وحمرم مطلقاً مبيح مطلقاً

التأمني عى األموال، ومنع التأمني عى احلياة. 

أع�ي�د بح�ث املوض��وع يف جممع البحوث اإلس�المية   - 2
القاه�رة س�نة 1٣٦٥ه��، واخ�تل�ف املش��اركون  يف 
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ف�ي�ه يف حك�م جوازه أو منعه، وقد ُق�دم يف هذا املجمع 
م. وقام الش�يخ  جمموع�ة من البحوث ما ب�ني جميز وحُمَرِّ
فرج السنهوري األمني العام للمجم�ع بجمعه�ا. وق�د 
كادت اآلراُء املختلف�ة في�ه تتس�اوى م�ن حي�ث القوُل 

بجوازه والقوُل بتحريمه. 

ص�درت جمموعة بحوث وفتاوى من فقيه العرص الشيخ   - ٣
مصطفى الزرقاء  مجعها يف جمموعة كتب انتهى هبا إىل 
الق�ول بجوازه. وأول فتوى منه بذلك كانت قبل س�تني 
ا، فيام نعلم، قدمها يف أسبوع شيخ اإلسالم ابن تيمية  عاماً

املنعقد يف دمشق سنة 1٣٦2ه�. 

ص�درت فتوى من ش�يخ األزه�ر جاد احلق س�نة 1٣90ه�   - ٤
بتحريم التأمني التجاري، ملا يرى فيه من الربا والغرر والقامر. 
ع��رض موض�وع التأمني ع�ى جملس هيئة كب�ار العلامء   - ٥
يف اململكة العربية الس�عودية س�نة 1٣9٧ه� وص�در ب�ه 
ق��رار املجل�س بتقس�يم التأم�ني إىل تأمني تع�اوين مباح 
وتأم�ني جتاري حمرم، وذكر يف القرار تعليل القول بإباحة 
التأمني التعاوين وتعليُل القوِل بتحريِم التأمني التجاري. 
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ص�در ق�رار املؤمتر العامل�ي املنعق�د يف مكة املكرمة س�نة   - ٦
1٣8٦ه� بتحريم التأمني التجاري. 

ص��در ق�رار جمم�ع الفقه اإلس�المي التابع لرابطة العامل   - ٧
اإلسالمي سنة 1٣9٧ه�، ان�تهج ف�يه املسَلك الذي أخَذ 
به جملُس هيئة كبار العلامِء، يف الس�عودية بإباحِة التعاوين 

وحتريم التجاري. 
ص�در قرار جممع الفقه الدويل بجدة سنة 1٤0٦ه� بمثل   - 8
م�ا صدر به قرارا جمل�س هيئة كبار العل�امء وجممع الفقه 

اإلسالمي برابطة العامل اإلسالمي. 
ص�درت جمموع�ة من الفتاوي والق�رارات من جمموعة   - 9
م�ن هيئ�ات الرقاب�ة الرشعي�ة والف�ت�وى ملجموع�ة من 
املؤسسات املالية اإلس�المية، وصدرت جمموعة بحوث 
م�ن بعض فقهاء العرص بانتهاج املس�لك ال�ذي  أخذ به 
جمل�س هيئة كبار العلامء، وأخذ به املجمع�ان – املجم�ع 
الدويل وجممع الرابطة – بتقس�يم التأمني إىل تعاوين مباح 

وجتاري حمرم. 
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10 - ص�در قرار اهليئ�ة الرشعية لرشك�ة الراجحي املرصفية 
ا – التأمني  لالس�تثامر سنة 1٤11ه� بجواز التأمني مطلقاً

التعاوين والتأمني التجاري. 

ا ص�درت فت�وى اللجنة الدائم�ة للبحوث  11 - وأخ�رياً
واإلفتاء بتفس�ري قرار هيئ�ة كبار العل�امء، فيام يتعلق 
بالتأمني التع�اوين وأن املقصوَد به إجياُد مجعيٍة تعاونيٍة 
مع�روف أعض�اؤه�ا، يقوم�ون بجم�ع م�ال منه�م 
يس�تثمر وخي�رج من�ه م�ا تقتضي�ه احل�وادث عليهم، 
وج�اء يف الفت�وى أن التطبيق احل�ايل للتأمني التعاوين 
من قب�ل رشكات التأمني التعاونية غري صحيح، وأن 
رشكات التأم�ني التعاونية تتفق م�ع رشكات التأمني 
التجارية يف العنارص األساس�ية يف التأمني. فهي تتفق 
م�ع رشكات التأم�ني التجارية يف احلك�م بالتحريم. 
وأن�ا عب�داهلل املنيع أتفق م�ع صحة ما ج�اء يف فتوى 
اللجن�ة الدائم�ة ب�أن تطبي�ق التأمني التع�اوين تطبيق 
حقيق�ي للتأمني التجاري.وأختل�ف معهم يف احلكم 

عى التأمني بقسميه بالتحريم.
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التأمني التعاوني ومستند القول بجوازه لدى 
القائلني به: 

ال شك أن التأمنَي التعاوين يعتمد يف إجرائِه – وترتيب أحكامه 
ع�ى ذلك اإلج�راء – عى ما يعتم�د عليه التأم�ني التجاري من 
ا يعتمد عى مخس ركائز ه�ي:  إجراءاِت، حيث إن التأمني مطلقاً
ن له، حمل التأمني، القس�ط التأمين�ي، التعويض يف  �ن، امُلَؤمَّ امُلَؤمِّ
حال االقتضاء. ويذك�ر القائل�ون بالتفريق بني التأمني التجاري 
والتأمني التعاوين أن التأمني التعاوين خيتلف عن التأمني التجاري 
يف أن الفائ�ض - الربح - من التزامات صندوق التأمني التعاوين 
يع�ود إىل املش�ركني ف�يه، ك�ل بحس�ب نس�بة اش�راكه. وهذا 
أث�ر من آث�ار وصف هذا الن�وع بالتأمني التع�اوين، فه�و تع�اون 
ب�ني املش�ركني فيه عى رأب الصدوع و ج�رب املصائب، وما زاد 
عن ذلك رجع إليهم وما ظهر من عجز تعني عليهم س�داده من 

أمواهلم كل بقدر نسبة اشراكه. 
وأم�ا التأم�ني التج�اري فليس فيه هذا التوجه، حيث يعترب 
ا لش��ركة التأمني التجارية. ويف حال  الفائض يف صندوقه ربحاً
وج�ود عج�ز يف ه�ذا الصن�دوق فيعترب خس�ارة، ع�ى رشكة 
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التأم��ني ال�تجاري�ة، فيج�ب االلت�زام بتغطية ه�ذا العجز من 
رأس مال الرشكة أو من احتياطياهتا، حيث تعترب هذه اخلسارة 

دينا عى الرشكة. 
ويظه�ر، واهلل أعلم أن االس�تناد عى دع�وى اختالف التأمني 
التع�اوين ع�ن التأم�ني التج�اري يف موض��وع الف�ائض اس�تناد 
غ�ري صحيح؛ فالفائض يف القس�مني رب�ح، والعجز يف صندوق 
كل م�نه�ام خس�ارة. وس�يأيت، إن ش�اء اهلل، مزيد إيض�اح يف أن 
التأم�ني التع�اوين يتف�ق م�ع التأمني التج�اري يف احلص�ول عى 
الرب�ح وبانتف�اء الفرق بني الفائ�ض يف التأمني التع�اوين والربح 
يف التأم�ني التج�اري. والصحي�ح أن التأم�ني التع�اوين يتفق مع 
التأمني التجاري من حيث اإلج�راء التطبيقي ف�ي مجيع املراحل 
التنفيذية، ويف العنارص األساس�ية، وليس بينهام اختال ف يقتي 
التفريق بي�نهام ف�ي احلكم إباحة أو حترياماً فكال القسمني يشتمل 
عى مخس�ة أركان هي: املؤمن واملؤمن له وحمل التأمني والقس�ط 
التأمين�ي والتعوي�ض يف حال االقتض�اء. وأن اإلل�زام وااللتزام 
ف�يهام ي�تم بإب�رام عقد بني الطرفني – املؤمن واملؤمن له – يكون 
يف العقد بيان أحوا ل التغطية ومقاديرها وااللتزاُم هبا بغض النظِر 

عن ربح أو خسارة.  



)2٥(

وق�يل ف�ي توجيه التفريق بني التأمني التعاوين والتأمني التجاري 
أن التأمني التجاري يش�تمل عل�ى الربا والغرر الفاحش والقامر 
واجلهال�ة، وأن التأمني التعاوين خيلو من ذلك، ح�يث إنه رضب 
من التعاون املرشوع، فهو تعاون عى الرب والتقوى، وأن القس�َط 
ن عى س�بيل التربع، وأن  �ن ل��ه للُم�ؤمِّ التأمين�ي يدفع��ه امُل�ؤمَّ
التعويَض يف حال االقتضاِء يدفع من صندوق املش�ركني وأهنم 
بحكم تعاوهنم ملتزمون بالتعويضات س�واء وجد يف الصندوق 
ما يفي بس�دادها أم حصل يف الصندوق عجز عن الس�داد، فهم 
ملزم�ون  بتغطيته من أمواهلم كل بنس�بة اش�راكه، وإذا وجد يف 
الصن�دوق فائض تعنيَّ إرجاعه إليه�م بخالف التأمني التجاري 
فم�ا يف الصندوق من فائض يعترب ربحا لرشكة التأمني التجارية 
فه�ي رشك�ة ربحية قائم�ة عل�ى املتاج�رة وطل�ب الربح ال عى 
التع�اون. كام قيل ب�أن التأمني التج�اري مبني ع�ى الربا والقامر 
والغ�رر واجلهال�ة وأكل أم�وال الناس بالباطل بخ�الف التأمني 
ا وعى  التع�اوين فه�و مبني عى الت�ربع والتعاون املطل�وب رشعاً

املساحمِة وانتفاِء عنرص املعاوضِة.



)2٦(

ه�ذا التوج�يه لتس��ويغ القوِل بجواز التأمني التعاوين وحرمِة 
التأمني التجاري نحتاج ملناقشته إىل وقفات، حتى يتضح لنا وجه 

قبول هذا التوجيه أو رّده. 

الوقف�ة األوىل:  فيام يتعلق بدعوى التعاون املحمود يف التأمني 
التعاوين وانتفائه عن التأمني التجاري. 

الق�ول بأن التع�اون املحم�ود واملوصوف به التأم�ني التعاوين 
مقص�ود عن�د الدخ�ول من قب�ل املش��ركني قوٌل غ�رُي صحيح 
فلي�س لواحد  من املش�ركني فيه قصُد تعاون بين�ه وبني إخوانه 
املش�ركني، ب�ل إنه يف الغال�ب ال يعرفهم أو أن�ه جيهل أكثرهم. 
ولك�ن هذا التع�اون تم بغري قصد كاحلاِل بالنس�بة للمش�ركني 
يف التأم�ني التج�اري، وال ش�ك أن التأم�ني بصف�ة عامة حيصل 
من�ه تعاون غ�رُي مقصود من املش�ركني فيه، ك�ام حيصل ذلك يف 
مجيع األع�امل املهنية ومن مجيع العاملني فيها، فرغيف اخلبز مثال 
ال يص�ل إىل ي�د آكله حتى َيُمرَّ بمجموعٍة م�ن مراحل إعداده – 
ا – دون أن يكون  ا وتنقيةاً وطحناًا وعجناً�ا وخبزاً زراع��ةاً وحصاداً
لع�امل كل مرحل�ة قصد يف التعاون مع اآلخري�ن عى إعداد هذا 
الرغيف، فهذا نوع من  التعاون، فهل هو تعاون مقصود أم ه�و 
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تع��اون ت��م بحك�م بواعثه ونتائج�ه واحلاجة إلي�ه؟ وهذا يعني 
أن التأمني بقس�ميه تم بط�ريق تعاون�ي غ�ري مقصود، كاحلكِم يف 
تأمني احلاجاِت البرشية بني جمموعٍة من األفراِد عى سبيِل املراحل 

التنفيذية، من غرِي قصد تعاون يف حتصيلها. 

ا ي�د ع��ي التفري�ق ب�ني مش�رك يف التأمني  وال أظ��ن أح��داً
التعاوين ومش�رك يف التأمني ال�تجاري، ف�يقول: ب�أن املش��رك 
يف التأمني التعاوين يقصد التعاون عى الربِّ والتقوى واالتفاق مع 
إخوانه املش�ركني معه واملعروفني لديه عى جرب مصائبهم املادية 
بخالف املش�رك يف التأمني التجاري فليس له قصٌد يف التعاوِن، 
ال ش�ك أن القول بذلك دعوى موغلة يف الوهم وعدم االنفكاك 

عام يكذهبا من حيث احلس والعقل والواقع.

وهب�ذا يظهر أن وصف التأمني التعاوين بالتعاون املقصود قول 
ال حقيق�ة ل�ه، وأن الصحي�ح أنه تع�اون غري مقص�ود كالتعاون 
التجاري، فبطل القول ب�أن التأمني التعاوين مقصود فيه التعاون 
املحم�ود، وأن التأم�ني التجاري لي�س فيه تع�اون حممود. فكال 

التأمينني ليس فيهام تأمني تعاوين مقصود.
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ال�وقف�ة الثاني�ة: م�ع الق�ول ب�أن القس�ط التأمين�ي يف التأمني 
التعاوين تم تقديمه من قبل املؤمن له عى سبيل التربع. 

هذا القول قرين لدعوى التعاون املقصود والذي َتَبنيَّ بطالنه. 
فم�ن خصائص الت�ربع أن امُلَتَب��ِرَع ل�ه حقُّ الع�دول عن التربع 
بكام�ل م�ا يتربع به أو بجزئ�ه فيام مل يتم قبضه فام عى املحس�نني 
من س�بيل. كام أن له حق االمتناع عن االس�تمراِر بام وعد به من 
تربع باألقساط قبضه أو باملشاركة ف�ي سد عجز الصندوق متى 
شاء. فهل يقبل من املشرك يف التأمني التعاوين هذا املوقف، عى 
اعتبار أن مش��اركته كانت عى س�بيل التربع؟ أم أن امتناعه عن 
االس�تمرار يف دفع األقس�اط أو االمتناع عن املش�اركة يف تغطية 
عجز الصندوق يس�قط حق�ه يف التعوي�ِض ويف املطالبِة بام مىض 
منه دفعه. ويعطي القائمني عى إدارة التأمني التعاوين حقَّ فس�خ 

العقد معه؟ 

إن اإلجاب�َة عن هذا التساؤل إىل باحث عن احلقيقة تبطل القول 
ن واملؤَمن له  بدع�وى التربع، ويلزم بالق�ول ب�أن التعاق�د بني املؤمِّ
تعاقُد معاوضة توجب اإللزاَم وااللتزام، كاحلاِل بالنس��بة للتأم�ني 
ال�تج�اري. وأن القول بالتربع دون أن تثبت له أحكامه ومقتضياته 
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رضب من الوهم واخليال، وتعطيل للمدارك واألفهام. 

ال�وقف�ة الثالث�ة: م�ع الق�ول بأن توزي�ع الفائ�ض يف صندوق 
التأمني التعاوين بعد دفع املس�تحقات عليه خُيرج التأمنَي التعاوين 
ا من ط�رق املتاجرة وطل�ب الربح إىل طريق  م�ن أن يكون طريقاً

التعاون عى الرب واإلخاء. 

رد ه�ذا الق�ول من جانب�ني. أحدمها أن طل�َب الربح واألخذ 
ا حتى  ا حمرم�ا أو مكروهاً بأح�وال وأن�واع ال�تج�ارة ل�ي�س أم�راً
ُيَعدَّ ذلك من مس�وغات القول بتحري�م التأمني التجاري لكونه 
يس�تهدف الربح والتأمني التعاوين اليستهدف الربِح. فالرضُب 

يف األسواِق والسعي يف طلِب الرزِق والربِح أمر مرشوع. 

اجلان��ب اآلخ�ر ي�تلخص ف�ي أن التأم�نَي التعاوين يف واقعه 
رشكة تأمني مكونة من املش�ركني فهم أعضاؤها. فكل مشرك 
ا له  حيمل يف الرشكة صفتني، صفة امُلؤمن باش��راكه فيها عضواً
حقٌّ يف الفائِض بقدر نسبة اشراكه. وعليه االلتزام باملشاركة يف 
س��داد عجز صندوق الرشكة عن االلتزام بالتعويضات بنس�بة 
مش�اركته، و له صف�ة املؤمن ل�ه باعت�باره أح�د عمالء الرشكة 
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بتعاقده معه�ا، والتزامه بمقتىض العقد وم�ن ذلك التزامه بدفع 
القس�ط التأميني، والتزام الرشكة ل�ه بدف�ع تعويض�ه عام يلحقه 

من رضر ُمَغطى بموجب تعاقده معها.

وهب�ذا ينتفي وج�ه التف�ريق ب��ني التأم�ني التع�اوين والتأمني 
التج�اري فكالمه�ا رشك�ة تأم�ني تتف�ق إحدامها م�ع األخ�رى 
يف مجي�ع خصائ�ص التأم�ني، م�ن حيث عن�ارُصه، وم�ن حيث 
اإلل�زام وااللت�زام، والصف�ة القانوني�ة لكال القس�مني. فرشكة 
التأم�ني التجاري�ة رشكة قائمٌة ع�ى اإللزام وااللت�زام واحلقوق 
والواج�بات، وك�ذلك األم�ر بالنسبة لرشكة التأمني التعاونية، 
فهي رشكة قائمة عى اإللزام وااللت�زام واحلق�وق والواجبات. 
ومعلوم أن لكل رشكة من الرشكتني إدارةاً مسؤولةاً عن اجلان�ب 
التنفيذي ألعامل كل رشكة، س�واء أكانت هذه اإلدارة من أهِل 

الرشكِة نفسها أم كانت إدارةاً أجنب�ية ُمْس�َتأجرةاً لإلدارِة.

وك�ام أن رشك�ة التأم�ني التجارية ملزم�ة بدف�ع التعويضات 
املس��تحقة عليها للمش�ركني عند االقتضاء والوجوب س�واء 
ة، فكذل�ك األم�ر بالنس�بة  أكان�ت الرشك�ة رابح�ةاًاً أم خ�ارساً
لرشكات التأمني التعاونية فهي ملزمة كذلك بدفع التعويضات 
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املس�تحقة عل�يها للمش�ركني عند االقتض�اء والوجوب. وإذا 
كان صن�دوق  الرشكة فيه عجز حي�ول دون كام�ِل الت�زاماته أو 
بعضها، تعني الرجوع عى املشركني فيها لسد عجز الصندوق، 
ا عى الوفاِء بتغطية كامل التزاماته، حيث إهنم  حتى يك�ون قادراً
أصح�اب الرشك�ة ومالكه�ا فيج�ب ع�ى كل واح�د منهم أن 
يس�هم يف تغطية العجز، ُكلٌّ بقدر نس�بة اشراكه فيها. وقد جاء 
النص عى ذلك يف األنظمة األساسية لرشكات التأمني التعاونية 
وصدرت قرارات اهليئات الش�رعية ال�رقابية وفتاواها ب�ذلك، 
كم�ا ص�درت قرارات جمموعة من املجال�س واملجامع الفقهية 
والندوات العلمية بإلزام املشركني يف رشكات التأمني التعاونية 
بس�د عجز صناديقه�ا. وهذا مما ت�زول به احلواج�ز الومهية بني 

رشكات التأمني التجارية ورشكات التأمني التعاونية. 

ال�وقف�ة ال�رابع�ة:  ع�ى اف�راض صح�ة الق�ول ب�أن التأمني 
التج�اري يش�تمل ع�ى الرب�ا والق�امر والغ�رر واجلهال��ة، وأن 
التأم��ني التع�اوين ال يش�تمل ع�ى ذل�ك، وإن�ام ه�و رضب من 
رضوب التعاون والتسامح والتربعات، فإن رد هذا القول حيتاج 

إىل استعراض جمموعة أمور: 
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أحده�ا:  عى افراض بأن التأمني التج�اري ينطوي عى الربا 
والق�امر والغرر واجلهالة، ف�إن التأم��ني التعاوين يصب يف نفس 
هذا احلوض مع التأمني التجاري.  فأهل هذا القول يقولون عن 
ن له تأمني جتاري يدفع أقس�اطا تأمينية  التأمني التجاري بأن املؤمَّ
ا يف حال االقتضاء. وليس  ه�ي أقل بكثري مما قد ُيْدفع ل�ه تعويضاً
فيه تقابُض العوَضني يف جملس واحد، وإنام أحد العوضني ُيتسلم 
قب�ل تس�لم الع�وِض اآلخ�ِر إن وجب وذل�ك بوقت ق�د يكون 
طوي�الاً، وه�ذا هو عني الربا بقس�ميه ربا الفضل ورب�ا النس�يئة. 
ويمكن أن يقال يف مقابلة هذا القول بأن التأمني التعاوين يس�لك 
هذا املس�لَك حذو القذة بالقذة ومن يف�رق بينهام بدعوى التربع 

أو التعاون فتفريُقه مردوٌد عليه بام سبق.

والقول بأن التأمني التجاري يش�تمل عى القامر حيث إن القامر 
يعتم�د ع�ى غرم حمق�ق وغن�م حم�تمل. حي�ث إن املش�رك يدفع 
أقس�اط اش�راكه قطعا وال يدفع ل�ه التعويض ع�ن الرضر إال يف 
حال وقوعه. ووقوع الرضر حمتمل فقد يقع فيدفع له مبلغ يفوق ما 
سبق منه دفعه وقد ال يقع الرضر فتضيع مبالغه التي دفعها يف شكل 
أقساط، وهذا هو القامر – غرم حمقق وغنم حم�تمل – ويمك�ن أن 
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ي�ناقش ه�ذا القول بأن التأمني التعاوين يتفق مع التأمني التجاري 
يف هذا التصور؛ فاملش�رك يف التأمني التعاوين يلتزم بدفع أقس�اِط 
التأم�ني بكل حال، وقد ينتهي عقد التأم�ني معه دون أن يقع عليه 
م�ا يقتي التعويض، فاتفق التأم�ني التعاوين مع التأمني التجاري 

يف دعوى اشتامله عى القامر - غرم حمقق وغنم حمتمل -.

 والق�ول بأن التأمني التجاري يش�تمل ع�ى الغ�رر الف�احش 
ن ل�ه ال يدري هل ينتهي عق�ده دون أن يقع عليه  حي�ث إن املؤمَّ
ما يوجب ال�تعويض، فتض�يع عل�يه مبالغ أقساطه التي دفعها؟ 
أم يق�ع عليه م�ا يوجب التعويض فام مق�داره؟ فهذا عني الغرر. 
ويمك�ن أن يناقش هذا القول بأن التأم�ني التعاوين يتفق مع هذا 
التص�ور ويس��ري هبذا م�ع التأمني التجاري جنباً�ا إىل جنب. وال 
يدفع ه�ذا دعوى أن التأمني التعاوين مبن�ي عى التربع والتعاون 

والتسامح؛ فهو قول موغل يف الوهم واخليال.

َوبِِمْث�ِل م��ا ذك�رنا ف�ي دع�وى الربا والق�امر والغرر نقول يف 
دعوى اجلهالة فام يقال يف التأمني ال�تجاري م�ن أوصاف تقتي 
القول بحرمته يلزم أن يقال ذلك يف التأمني التعاوين، فليس بينهام 
فروٌق تقتي التقس�يَم والتفريق يف احلكم. وأذكر كلمة للش�يخ 
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مصطف�ى الزرقاء ، وهو ينتقد الق�وَل بالتفريق بني التأمينني 
التج�اري والتع�اوين حيث يق�ول: وقد بين�ت يف كتبي وبحوثي 
يف املجم�ع الفقه�ي أن التمييز ب�ني تأمني جت�اري وتأمني تعاوين 
خراف�ة، وأن هذا التمييز الومهي هو نتيج�ة عدم اإلدراك حلقيقة 

التأمني وواقعها. اه�.

َق فيه القوُل باشتامله عى الربا  قَّ األمر الثاين: أن التأمني بنوعيه لو حَتَ
والق�امر والغرر الف�اح�ش واجلهال�ة - لو حتقق فيه ذلك أو اش�تمل 
عى واحدة مما ذكر لكان ذلك كافياًا يف الق�ول بح�رمته. وال نعلم يف 
القول ببطالن أيِّ عقد يشتمل عى الربا أو الغرر الفاحش أو القم�ار 
�ا بني أهل العلم والنص�وص الرشعية من كتاب هلل  أو اجلهال�ة خالفاً
ومن س�نة رس�وله حممد ملسو هيلع هللا ىلص متوافرة عى إس�ناد ذل�ك، فهل التأمني 
بنوعيه يشتمل عى م�ا ذكر من ربا وقامر وغرر وجهالة؟ إننا نستطيع 
أن نتب�نَي ذلك عن طريق التعرف عى حمل العقد يف التأمني. هل حملُّ 
ذل�ك املعاوضُة بني نقد ونقد، كام هو احل�ال يف املصارفة؟ أم أن حمّل 
ذل�ك عنرُص الره�ان واملقامرة بحي�ث يربح أح�د املتقامرين وخيرس 
اآلخ�ر؟ أم أن حم�ل العق��د أمر جمهول ال نعلم حقيقته وال قدره وال 

وجَه حصوله؟ أم أن الغرر متحقق حص�وله ل�دى أط�رافه؟
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الواقع أن حمل العقد يف التأمني بقس�ميه ليس ما ذكر، وإنام هو 
ض�امن األمن واألمان والسالمة من ضياع املال أو تلفه. فاألقساُط 
التأميني�ة ثمن للض�امن، فل�يس لدي�نا نق�ود بنق�ود. وليس لدينا 
غ�ارم وغانم، وإن�ام كل طرفيه غان�م. فاملؤمن غانٌم لألقس��اط 
الت�ي هي ثمن ضامنه الس�المة. واملؤمن له غانم الس�المة س�واء 
س�لمت العني امل�ؤمن عل�يها حيث كس�ب الطمأنينة واالرتياح 
النفيس أثناء مدة عقد التأمني عليها. أم يف حال تلفها فهو كاسب 
التعوي�ض عنها، فهو س�امل يف حال الس�المة أو التلف. وقد يثار 
ح�ول ختريج التأمني عى بيع األمن ورشائه أموٌر حيس�ن إيرادها 

واإلجابة عليها، وهي ما ييل: 

أح�د هذه األمور: إن األمن يشء معن�وي ال يصح أن يكون 
حمالًّ للمعاوضة. واجلواب عن ه�ذا اإلي�راد أن األم�ن مطل�ب 
يس�عى لتحقيقه األف�راد واجلامع�ات والدول، فاألم�وال تبذل 
يف س�بيل احلامي��ة واحلراس�ة واحلف��ظ، وذل�ك لتحقيق األمن 
والس�المة من النقِص والتلِف والضياِع والغص�ِب واضطراب 
األم�ن وانتفاء االس�تقرار. يس�توي يف اس�تهداف ذلك األفراد 

واجلامعات والدول. 
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ولو نظرن�ا إىل ميزانيات الدول لوجدن�ا أن وزارات الداخلية 
ختتص بنس�بة كبرية م�ن املي�زانية ثمناًا لتحق�ي�ق األم�ن واألمان 
واالس�تقرار يف البالد. وه�ذا يعني أن األمن والس�المة واألمان  
أمور معنوية تبذل يف سبيل حتقيقها وتوفريها للبالد وأهلها أموال 
كث�رية ق�د تتجاوز ثلث ميزاني�ة الدولة. وغنيٌّ ع�ن البيان القول 
ا معنويةاً صاحل�ةاً ألن تكون حمالًّ للمعاوضات  ب��أن ه�ناك حقوقاً

ا ومن ذلك: ا ورشاءاً وتنازال وصلحاً بيعاً

حق�وق الطبع والنرش، واإلنتاج، والعالمات التجارية، وبراءات 
االخراع، والتنازل عن االختصاص�ات واملعاوض�ة عن الرغبات 
الثابت�ِة باالختصاص، كل ذلك من احلقوق املعنوي�ة القابلة لَِتنَقُّل 
األي�دي عى متلكها باملعاوض�ة عنها. وقد صدر ق�رار جممع الفقه 
ا صاحل�ة للت�داول واملعاوضة  اإلس�المي بج�دة باعتباره�ا حقوقاً
عنها، ويعترب االعتداء عليها كاالعتداء عل�ى احلقوق املحسوسة. 
وهب�ذا يتضح أن القوَل بأن األم�َن ال يصح أن يكون حمَل معاوضٍة 
غرُي صحيح؛ حيث إنه حق معنوي متفٌق مع احلقوق املحسوسة يف 
اعتباره حملَّ معاوضة وحمالًّ لتداول األيدي عى متلكه، وحقا تثبت 

له حقوُق حفظه والعقوبُة عى االعتداء عليه. 
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ا للبائع  اإليراد الثاين: إن من رشوط البيع أن يكون املبيع مملوكاً
وقت العقد. واألمن واألم�ان ليسا مملوكني للمؤمن وقت إبرام 
عق�د التأم�ني بينه وب�ني املؤمن ل�ه. واجلواب عن ه��ذا اإليراد 
أن امُلؤِم�َن وه�و رشكة التأمني ب�اع من ذمته أمن�ا جرى وصفه 
وصفا تنتفى منه اجلهال�ة، وجرى ذكره يف العقد وهو قادر عى 
حتقيق�ه للُمَؤمن ل�ه وقت االقتضاء. وذل�ك بدفع�ه ال�تعويض 
اجلال��ب للطمأني�نة والس�المة واألمان. وهذا من أش�باه بيوع 
الس�لم وض�امن األس�واق وض�امن أم�ن الطرقات الت�ي جرى 
ذكرها واعتبارها لدى بعض الفقهاء ومنهم فقهاء احلنفية فق�د 
ذك�روا: )لو قال ش�خص آلخر اس�لك  ه�ذا الطريق فإنه آمن 
وإن أصابك يشء فيه فأنا ضامن فس�لكه وأخذ اللصوص ماله 
ضم�ن القائل تعويضه عام أخ�ذ منه( أه�. فهذا نوع من التأمني 
وهذا القائل: أس�لك هذا الطريق وأنا ضامن ما حيصل عليك. 
ال يمل�ك الضامن من الع�دوان وإنام ضمن له م�ن ذمته األمن. 
وبي�وع الس�لم مبيعات ال يملكها  بائعها وق�ت العقد وإنام باع 
م�ن ذم�ت�ه مما يغلب عى الظ�ن قدرُته عى حصول�ه عليه وقت 
حلول أجل التسليم. وهبذا يظهر ردُّ هذا القول بأن بائع األمان 

ال يملكه وقت العقد. 
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اإلي�راد الثال�ث: إن الق�ول ببيع الض�امن - األم�ن واألمان - 
باعتب�اره حم�لَّ العق�د يعني الق�وَل بأخ�ذ األج�رة ع�ى الضامن.
وه�ذا الق�ول قد رفضه مجه�ور أهل العلم، بل حك�ى ابن املنذر 
اإلمج�اَع ممن حيفظ عنه من أهل العلم ع�ى منع أخذ األجرة عى 
 الض�امن حيث جرى تكييف العقد يف التأم�ني عى رشاء الضامن 
- أي ضامن حصول األمن والسالمة للمَؤمن له - وأن ذلك غري 

جائز. واجلواب عن هذا ما ييل:  

إن الق�ول بمنع أخذ األجرة عى الضامن ليس حمل إمجاع بني 
أه�ل العلم، وإْن ذكر ذلك ابُن املنذر رمحه هلل، فقد قال بجوازه 
اإلمام إس�حاق بن راهويه أحد جمتهدي فقهائنا األقدمني، وهو 
س�ابق البن املن�ذر. وقال بج�وازه من فقهاء العص�ور املتأخرة 
من علامء األزهر الش�يخ عل��ي اخلف�يف والش�يخ عبدالرمحن 
عيس�ى والش�يخ عبداحلليم حممود، ومن علامء اململكة الش�يخ 
عبدالرمحن بن سعدي والش�يخ عبداهلل البسام، ولصاحب هذا 
البحث بحث مستقل يف حكم أخذ األج�رة عى الضامن، جرى 
فيه مناقش�ة دعوى اإلمجاع، وانتهى البحث إىل أن التيس�ري عى 
املس�لمني يقتي القول باجلواز أس�وة بمسلك رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
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م�ا خري بني أم�ري�ن إال اختار أيرسمها ما مل يكن  إثام. واإلثم يف 
ذل�ك خمالفت�ه لنص رشعي من كتاب أوس��نة أو اش��تامله عى 
ا ألكل أموال الن�اس بالباطل. والقول بتحريم  ما يعترب تس�ويغاً
أخ��ذ األج�رة عى الضامن ق�وٌل ال يعتمد  عى نص من كتاب 
اهلل تعاىل وال من س�نة رس�وله حممد ملسو هيلع هللا ىلص، وال عى قول صاحب 
أو عمله. كام أن الق�وَل باإلمجاع منقوض بالقول بج�وازه عند 
أح�د أئمة علامئن�ا الس�ابقني وهو الفقي�ه املجتهد إس�حاق بن 

. راهويه، وهو متقدم عل�ى حاكي اإلمجاع ابن املنذر
ا يف   وم�ع ذل�ك فابن املن�ذر  يف حكايته اإلمج�اع كان دقيقاً
قول�ه حي�ث قال: »أمج�ع من نحفظ عن�ه من أه�ل العلم عى أن 

احلاملة بجعل يأخذه احلم�يل ال حت�ل وال جت�وز« اه�. 

فهل من حيفظ عنهم ابن املنذر هم من ينعقد هبم اإلمجاع؟ 

وم�ع ذلك فقد ورد عن بع�ض الصحابة ما يدل عى جواز أخذ 
األج�رة عى الضامن، فقد جاء يف مدونة اإلمام مالك  يف بحث 
مسألة أن درك املبيع عى املشري ما مل يمتنع البائع من تسليم املبيع. 
ففي املدونة الكربى لإلمام مالك بن أنس أن عبدالرمحن بن عوف 
�ا من عث�امن بن عف�ان ء فقال له عب�د الرمحن:  اش�رى فرساً
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تبقى الفرس عندك حتى يأتيك مندويب ليتسلمها منك ولك أربعة 
آالف دره�م. فقبل عثامن بقاءه�ا عنده وضامهنا له باملبلغ املذكور. 
وحينام أرس�ل عبد الرمحن مندوبه إىل عثامن لتسلم الفرس وجدها 
قد ماتت، فضمنها عثامن لعبد الرمحن بذلك املبلغ. فهذا أثر جليل 
عن صحابيني جليلني من العرشة املبرشين باجلنة، وهو أثر رصيح 

يف جواز أخذ األجرة عى الضامن.

اإليراد الرابع: إن الضامن يف التأمني وقع عى أمر جمهول قدره، 
وغ�ري واقع وقت حص�ول التعاقد بني الطرف�ني والعقد عى أمر 

جمهول قدُره وغرُي واقع وقته مما تفسد به العقود.

واجل��واب ع�ن ه�ذا:  إن مجه�ور أه�ل العلم جيي�زون ضامَن 
املجه�ول وض�امَن املع�دوم، ألن مآل�ه العل�ُم إذا وق�ع، واإللزام 
بأث�ر الضامن ال يتم إال بوقوع مقتض�اه، ومتى وقع حصل العلم 
بمقداره، وقد نص عى ج�واز ضامن املعدوم واملجهول جمموعة 
م�ن أهل العلم ومنهم: ش�يخ اإلس�الم اب�ن تيمي�ة وتلميذه ابن 
القيم وغريمها من املحققني من الفقهاء. فقد جاء يف االختيارات 
 الفقه�ي�ة لش�يخ اإلس�الم اب�ن تيمي�ة مج�ع ع�الء الدي�ن البعيل 
ص 1٣2 م�ا نصه: »ويصح ضامن املجهول ومنه ضامن الس�وق 
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– إىل أن ق�ال – ويص�ح ضامن ح�ارس ونحوه وجتار حرب بام 
يذه�ب من البلد أو البح�ر وغايته ضامن جمهول وما مل جيب وهو 

جائز عند أكثر أهل العلم مالك وأيب حنيفة وأمحد«. أه�. 

وبع�د فبرصف النظر ع�ن احلقائق العلمية والنظامي�ة والقانونية 
املتعلقة بصناعة التأمني وتكييفه وحكِمه وانتفاِء مربرات تقسيمه إىل 
تعاوين مباح وجتاري حمرم، برصف النظر عن ذلك كله فقد اجتهت 
الدول�ة – أعزه�ا اهلل – إىل الرخي�ص بمزاولة التأم�ني، وأن يكون 
ذلك عن طريق التأمني التعاوين، وذلك بالتأمني عى حوادث املرور 
ه املقام  وجماالت الصحة، وعى ما تقتضيه احلاجة من التأمني، َوَوجَّ
الس�امي اجلهات التنفيذية إىل وضع التعلي�امت واللوائح اإلجرائية 
والتنظيمي�ة إلصدار الرخيص ملن يرغب يف إنش�اء رشكات تأمني 

تعاوين، يزاول عن طريقها أعامل التأمني التعاوين.

وتقدم�ت جمموع�ات مم�ن يري�دون الرخي�ص هل�م بإقام�ة 
رشكات تأم�ني تع�اوين، والطري�ق ممه�د هلم بالرخي�ص هلم إن 
ش�اء اهلل ونس�أل اهلل تعاىل أن يوفقهم فيام في�ه مصلحتهم خاصة 
ا ملا  ومصلحة الب�الد وأهلها عامة يف ظل قيادتن�ا احلكيمة. وطبقاً
تقتضيه رشيعتنا اإلس�المية.ولكن أحب هبذه املناسبة أن أوضح 
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س�وء فهم حقيق�ة التأمني التعاوين مم�ا أوجد اللب�َس واخللط يف 
النظر والعمل، وذلك ب�ني رشكات التأمني التعاوين مما عرس فيه 
العمل عى تطبيق صحيح للتأمني التعاوين، فجاء التطبيق العميل 
ا  ا مكتوباً للتأمني التعاوين وفق التأمني التجاري إال أنه ألبس�ه ثوباً
عليه التأم�ني التعاوين. وقد صدر من اللجن�ة الدائمة لإلفتاء أن 
التطبي�ق العميل للتأمني التعاوين ال خيتلف عن التأمني التجاري، 

وعى أي حال فأذكر ما ييل:

أوال: رشكات التأمني التعاوين تتكون من جمموع املشركني يف 
ا يف هذه الرشكة له غنمها  هذه الرشكات، فكل مشرك يعترب عضواً
وعلي�ه غرمها، بمعنى أن الفائَض – بعد تصفية الرشكة بإخراج 
مصاريفه�ا وم�ا عليها م�ن تعويض�ات – هو جلميع املش�ركني 
وق�ت صدور التصفية وظهور الفائض. لكل مش�رك نصيبه من 
هذا الفائض بقدر نسبة اشراكه، ويف حال عجز صندوق الرشكة 
– رشك�ة التأم�ني التعاوين – عن الوف�اء بمتطلبات االلتزام عليه 
فعى كل مشرك حصته لس�داد هذا العجز بقدر نسبة مشاركته، 

حتقيقا لقاعدة الغنم بالغرم.
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�ا عى ما جاء يف – أوال – فيجب أن يكون لكل  ثانيا: تأسيساً
رشك�ة تأمني تع�اوين جملُس إدارة من كبار ووجهاء املش�ركني 
ا بمسؤولية إدارة الرشكة  ا خمتصًّ فيها. ويكون هذا املجلس طرفاً
يتوىل التعاقد مع رشكة إدارة تقوم بأعامل التأمني التعاوين، وذلك 
بأجر جيرى تعيينه يف عقد اإلدارة، كام جيرى تعيني اختصاصاهتا 
اإلدارية يف التعاقد معها. ومن ذلك تقبل االش�راكات، وإبرام 
العقود مع املش�ركني، والنظر يف دع�اوى التعويض والتحقيق 
يف االس�تحقاق، ودفع التعويض�ات، وإعداد امليزانية الس�نوية 
لرشكة التأم�ني، وتصفية الفائض، وتوزيعه بني مس�تحقيه من 
املش�ركني يف الرشك�ة – رشك�ة التأم�ني التع�اوين – واس�تثامُر 
س�يولة ما يف صندوق رشكة التأمني التعاوين عى سبيل األجرة 
أو املضارب�ة، وذل�ك بعقد جيريه جمل�ُس إدارة رشكة التأمني مع 

الرشكة املديرة.

ثالثا: ال يصح أن تسمى الرشكُة القائمُة بإدارة أعامل رشكات 
التأم�ني التع�اوين رشكة تأمني تع�اوين. فرشكة التأم�ني التعاوين 
ه�م املش�ركون يف الرشكة. ورب�ح هذه الرشكة وخس�ارهتا هلم 
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وعليه�م. وأما الرشكة املديرة فهي رشك�ة أجرية لرشكة التأمني 
التعاوين بأجرة جيري حتديُدها وتعيينُها يف عقد التعاقد معها عى 
اإلدارة. وبناء عى هذا فتس�مية ه�ذه الرشكات املديرة برشكات 
تأمني تعاوين تسميٌة خاطئة وخلط ولبس بني املفاهيم الصحيحة 
واملفاهي�م اخلاطئة. ومع األس�ف الش�ديد فقد امت�د هذا اخللط 
واللبس إىل اجلهات التنفيذية إلصدار الراخيص ملزاولة صناعة 
التأمني التعاوين، فقد صدرت اللوائح التنفيذية وجاء النص فيها 
عى أن الفائض مس�تحق للرشكة القائمة بأعامل التأمني التعاوين 

املسامة خطأاً رشكة التأمني التعاونية.
ووج�ه اللبس واخللط عدم التفريق بني رشكة التأمني التعاوين 
املكونة من املشركني أنفسهم، وبني الرشكة القائمة بإدارة أعامل 
رشك�ة التأمني التعاوين. حيث جاء النص يف اللوائح أن الفائض 
مس�تحق كثريه لل�رشكات القائمة بإدارة أع�امل التأمني التعاوين 
والت�ي صدر الرخيص هل�ا بذلك. والصحي�ح أن الفائض حق 
حم�ض ألعض�اء رشك�ة التأمني التع�اوين – املش�ركني – وليس 
للرشكة القائمة بإدارة أعامل التأمني التعاوين يشء من ذلك، وإنام 
حقه�ا أجرهتا املعينة يف العقد املربم بينها وبني جملس إدارة رشكة 
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التأم�ني التع�اوين وملجلس إدارة رشكة التأم�ني التعاوين أن يقرر 
للرشكة املديرة نسبة من الفائض مكافأة هلا عى حسن إدارهتا إن 
كان. وعلي�ه فام دام الرخيص من الدولة بج�واز مزاولة صناعة 
التأم�ني وأن يك�ون تأميناً�ا تعاونيًّ�ا فيجب لالجتاه بذل�ك االجتاِه 

الصحيح األخُذ بام ييل:
اش�راط وجود رأس�امل للرشك�ة التعاوني�ة ال يقل عن  أ-  
مائ�ة مليون رياٍل يكون ضامنااً لوف�اء الرشكة بالتزاماهتا 
للمؤم�ن هلم يف ح�ال االقتضاء؛ ألهنا هي حم�ل اإللزام 

وااللتزام وليست الرشكة املديرة.
ب- التفري�ق ب�ني رشك�ة التأم�ني التع�اوين وب�ني الرشك�ة 
القائم�ة بإدارة أعامل رشك�ة التأمني التعاوين والتي صدر 
الرخيص هلا بذلك وإعطاُء كل رشكة منهام خصائَصها 
واختصاَصها ومس�ؤوليَتها ووضَعها القانوين. ووصُفها 

- الرشكة املديرة - برشكة تأمني وصٌف غري صحيح.
ج�- تش�كيل جمل�س إدارة لرشك�ة التأمني التع�اوين من كبار 
املش�ركني يف أع�امل التأم�ني  فيه�ا. يتول�ون التعاقد مع 
الرشك�ة املرش�حة إلدارة أع�امل التأم�ني التع�اوين، وم�ا 
يقتضيه التعاقُد من حتديد األجرة، وتعيني االختصاص، 
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واس�تثامِر س�يولة صن�دوق رشك�ة التأمني التع�اوين عى 
س�بيل املضاربة أو األجرة، وحتديد نصيب املضارب من 
ا، إىل غ�ري ذلك مما  الرب�ح أو تعي�ني أجرت�ه إن كان أجرياً

تتطلبه أعامل رشكة التأمني التعاوين.

د - يؤخذ يف االعتبار أن موارَد الرشكة ذات الرخيص والتي 
هي الرشكة املديرة ألعامل رشكة التأمني التعاوين - موارد 

هذه الرشكة ما ييل:

أجرهت�ا مقابل قيامها بأعامل رشكة التأمني التعاوين، هذه   – 1
األجرة إما أن تكون نسبة مئوية من كل اشراك، أو نسبة 
ا، وذلك  ا أو سنويًّ مئوية من جمموع االش�راكات ش�هريًّ
حس�بام جيري االتف�اُق والتعاقُد بني جمل�س إدارة التأمني 

التعاوين والرشكة املديرة.

م�ا تس�تحقه الرشكة املدي�رة بصفته�ا مضارباً�ا يف أموال   -2
ا الس�تثامر أموال  صندوق رشكة التأمني التعاوين أو أجرياً

الصندوق.

ما يعود عليها من استثامر رأس ماهلا من أرباح.  -٣
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رابع�ا: جي�ب أن خت�رج امليزاني�ة الس�نوية بحس�ابني، أحدمها 
خ�اص بالقوائم املالي�ة اخلاصة برشكة التأم�ني التعاوين، والثاين 
خ�اص بالقوائم املالية اخلاصة بال�رشكات املختصة بإدارة أعامل 
التأمني التعاوين. وأن يكون كل حس�اب مس�تقالًّ ومنفصالاً عن 

احلساب اآلخر.
خامس�ا: حي�ب أن يعني لرشك�ة التأمني التع�اوين هيئة رشعية 
تت�وىل مراقب�ة أعامهل�ا حس�بام يقتضيه الوج�ه الرشع�ي، وتكون 

ا رشعيًّا للقرارات والفتوى والتوصيات. مرجعاً
وال يل�زم الرشكة األجرية إلدارة التأمني التعاونى أن يكون هلا 
رأس�امل يك�ون ىف مقابلة ضامن م�ا يلزم رشكة التأم�ني التعاونية 
فهذه الرشكة - مديرة الرشكة التعاونية - ليس هلا تعلق باإللزام 
وااللتزام يف أعامل التأم�ني التعاوين فذلك خاص برشكة التأمني 
التعاون�ى. عليه�ا غ�رم العم�ل التأمين�ى وهلا غنم�ه وهي طرف 
التعاق�د مع مجي�ع املتعاملني معه�ا عهدااً وعقدااً ولزوم�ا والتزاما 

والرشكة املديرة وكيلة عنها ىف مجيع ما تقوم به عنها.

هذا ما تيرس إيراده، واهلل املستعان.





بحث يف حكم اجلمعيات التعاونية
والقرض املشتمل عىل االنتفاع
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

احلمد هلل وصى اهلل وس�لم عى نبينا حممد رس�ول اهلل وعى آله 
وصحبه وبعد، 

فبِنَاءاً عى خطاب س�امحة الش�يخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز 
 رق�م)2٣10/ 2( وتاري�خ 1٤09/9/٥ ه��. بخصوص 
إبالغ�ي رغبة جملس هيئة كبار العل�امء يف دورته الثالثة والثالثني 
أن أقوم بإعداد بحث يتعلق بحكم عمل جمموعة أفراد يشكلون 
ا  مجعية تعاونية تأخذ - كل ش�هر - من كل فرد من أفرادها مبلغاً
م�ن امل�ال ليتس�لمه أح�د أفراده�ا عى س�بيل القرض احلس�ن. 
ويكون ما يقدمه كل ش�هر بعد ذلك قس�طا لس�داد ذلك املبلغ. 
وهكذا يس�تمر األمر بينهم. وتوس�يعا لدائرة البحث فقد يكون 
م�ن املناس�ب أن ينض�م إىل ذلك أن�واع من الق�روض قد تكون 
احلاج�ة ملح�ة إىل معرف�ة حكمها الرشع�ي. من ذل�ك أن يتفق 
ش�خصان طبيعي�ان أو اعتباري�ان ع�ى أن يق�وم كل واحد منهام 
�ا معيناًا مرة أو أكث�ر، ويف حدود حد أقىص  بإق�راض اآلخر مبلغاً
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م�ن املال، كأن يتفق�ا عى أن يقرض أحدمها اآلخ�ر عند احلاجة 
�ا معيناً�ا أو مبالغ ال تتج�اوز املليون ريال مث�ال، أو أن يتفق  مبلغاً
ش�خصان ع�ى أن يقرض أحدمه�ا اآلخر ما احتاج�ه من قرض 
دون حد أعى س�واء أكان ذلك م�رة واحدة أم كان لعدة مرات. 
ا من آخر عى االلتزام له  وم�ن ذلك أن يقرض أحد الناس قرضاً
ا. ومن ذلك أن يش�رك مجاعة  بقرض مثله متى أراد رقاماً ومقداراً
يف مجعية تعاونية بقس�ط ش�هري عى كل فرد منه�م ومن احتاج 
ا يف ح�دود معينة ُأقرض من صن�دوق اجلمعية. ويف  منه�م قرضاً
ح�ال انس�حاب أحد منهم م�ن اجلمعية وليس علي�ه قرض فإنه 
يأخ�ذ كام�ل ما دفعه إليها. وم�ن ذلك أن يفتح بعضهم حس�اباًا 
ا لدى أحد املصارف ويشرط عليهم أالَّ يكشفوا حسابه يف  جارياً
حال انكش�افه يف حدود مبلغ معني. وأن يعترب ذلك قرضا حسنا 

من املرصف لصاحب احلساب.
ه�ذه جمموع�ة ص�ور لالق�راض، وقب�ل إي�راد م�ا يتيرس من 
النص�وص يف حك�م االش�راط يف اإلق�راض أحب لف�ت النظر 
ا  إىل أن متطلب�ات العرص  تتجدد وتتس�ارع يف التجدد. وأن أموراً
كانت يف السابق تعترب من احلاجيات، إن مل تكن من التحسينات، 



)٥٣(

ق�د حتولت إىل أن ص�ارت قريبة من ال�رضورات، وأن النفوس 
ق�د اجتاحته�ا ش�ياطني الش�ح والبخ�ل والل�ؤم، وأبعدهت�ا عن 
اخليارة اإلنسانية، وعن الس�امحة والشهامة واالحتساب؛ فارمتى 
أصحاب احلاجات يف أحضان املصارف الربوية والتحيالت عى 
أكل أموال الناس بالباطل، فصار التفكري يف إجياد مجعيات تعاونية 
تك�ون ملجأ للمحت�اج يف تفريج كربته وس�د حاجته، فأرجو أن 
يتسع الصدر لبحث هذه الصور يف جو هذه احلياة املتميزة بالغلو 
واإلف�راط يف اجل�ري وراء املادة، وأن املحت�اج إن مل جيد باب يرس 

فقد يضطر للدخول يف أبواب العرس واحلرج والتأثيم.

ال ش�ك أن القرض من أنفس الق�رب والتقرب إىل اهلل تعاىل. 
وقد وصفه الفقهاء رمحهم اهلل بأنه من عقود اإلرفاق  والتربعات 
فه�و عقد إرفاق وإحس�ان. فقد ورد يف الرغي�ب يف بذله الكثري 
م�ن النص�وص النبوية. ك�ام ورد ع�ن كثريمن الس�لف الصالح 
التحذي�ر من االنتفاع من اإلقراض عى حس�اب املقرض. وقد 
كتب س�امحة ش�يخنا اجلليل الش�يخ حممد بن إبراهيم  بحثاًا 
ا متضمنا الكثري من أقوال أهل العلم يف حكم االنتفاع  مس�تفيضاً
م�ن اإلقراض م�ن خمتلف املذاه�ب األربعة. وقد قم�ت بإعداد 
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هذا البحث باالش�راك مع الش�يخ إس�امعيل األنصاري  ثم 
قدمناه لسامحة شيخنا الشيخ حممد بن إبراهيم  فأجازه. وقد 
ا بالترصف فيه من حيث الزي�ادة والتعليق واحلذف  قمت أخ�رياً
والتكميل إال أن هذا الترصف ال يغري معنى ما تم إبقاؤه، كام أن 
التغي�ري والترصف ال يتناول نصوص أهل العلم مما تم نقله وإنام 

ا. ا أو اختصاراً الترصف فيام يقتضيه املقام هتذيبا أو حتريراً

اجت�ه مجهور العلامء عى أن االنتفاع من القرض عى حس�اب 
املق�رض ح�رام وأنه من أنواع الربا واس�تدلوا ع�ى ذلك بأدلة 

منها ما ييل:

عموم نصوص الكتاب والسنة الواردة يف النهي عن الربا،   - 1
قال ش�يخ اإلس�الم اب�ن تيمي�ة  يف »الفت�اوى الكربى 
ج��1ص٤1٣« يف بح�ث اس�تيفاء النص�وص األح�كام 
الرشعي�ة، قال يف ن�ص النهي عن الربا يف الق�رآن: يتناول 
كل ما هنى عنه من ربا النسأ، والفضل والقرض الذي جير 
منفع�ة، وغري ذل�ك، فالنص متناول لكل ه�ذا. وقال: إن 
ِق�رَصَ نصوص النه�ي عن الربا عى البع�ض دون البعض 
إن�ام يقع مم�ن مل يفهم مع�اين النصوص العام�ة. اه�. وقال 
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اب�ن حج�ر اهليتم�ي يف »الزواجر ع�ن اق�راف الكبائر«: 
ا، قال:  الكب�رية الرابعة بعد املائتني القرض ال�ذي جير نفعاً
وذك�ر هذه الكبائر ظاهر؛ ألن ذل�ك يف احلقيقة ربا كام مر 
يف باب�ه، فجميع ما مر يف الربا م�ن الوعيد – يعني اآليات 
واألحاديث التي ذكرها يف الكالم عى كبرية الربا – يشمل 
فاع�ل ذل�ك فأعلم�ه. وقال  بع�د أن ذكر أن�واع الربا 
الثالث�ة قال: ربا النس�أ، وربا الفضل، ورب�ا اليد قال: زاد 
ا وهو ربا القرض، لكنه يف احلقيقة يرجع  ا رابعاً املت�ويل نوعاً
إىل رب�ا الفضل؛ ألنه الذي فيه رشط جي�ر نفعا للمقرض، 
فكأنه أقرض�ه هذا اليشء بمثله مع زيادة ذلك النفع الذي 
عاد إليه.وكل هذه األنواع األربعة – يعني ربا النسأ، وربا 
الفض�ل، وربا اليد، وربا القرض – ح�رام باإلمجاع بنص 
اآليات املذكورة، واألحاديث اآلتية، وما جاء يف الربا من 
الوعيد الشامل هلذه األنواع األربعة. أه�. ج� 1ص180.

وم�ن أدلة حتري�م النفع املش�رط يف القرض م�ا رواه ابن   - 2
ماجه يف س�ننه يف) ب�اب القرض( قال: حدثنا هش�ام بن 
ع�امر، حدثنا إس�امعيل بن عياش، حدثن�ي عتبة بن محيد 
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الضب�ي، عن حييى يبن أيب إس�حاق اهلنائي، قال س�ألت 
أن�س ب�ن مالك: الرج�ل منا يق�رض أخاه امل�ال فيهدي 
له؟ قال: قال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إذا أقرض أحدكم قرضا 
فأه�دى إلي�ه أو محله عى داب�ة فال يركبه�ا، إال أن يكون 

جرى بينه وبينه قبل ذلك«.

بعالم�ة  الصغ�ري(  اجلام�ع   ( يف  احلدي�ث  هل�ذا  الس�يوطي  رم�ز 
احلس�ن)احلاء(، وأقره املناوي عى حتس�ينه، وقّواه قبله ش�يخ اإلسالم 
اب�ن تيمية يف )إقام�ة الدليل عى بطالن التحليل( تلمي�ذه ابن القيم يف 
)إعالم املوقعني( ونكتفي بإيراد كالم ابن القيم قال: قال شيخنا: حييى 
م�ن رجال مس�لم، وعتبة بن محي�د معروف بالرواية ع�ن اهلنائي، قال 
أبو حاتم مع تش�ديده: هو صالح احلديث، وقال أمحد: ليس بالقوي. 
وإس�امعيل ب�ن عي�اش ثقة يف حديث�ه عن الش�اميني. ورواه س�عيد يف 
)س�ننه( عن إسامعيل، لكن قال: عن يزيد بن أيب إسحاق اهلنائي، عن 
أن�س، ع�ن النبي ملسو هيلع هللا ىلص. وكذل�ك رواه البخاري يف تارخي�ه عن حييى بن 
يزي�د اهلنائي، عن أن�س يرفعه ) إذا أقرض أحدكم ف�ال يأخذ هدية(. 

قال شيخنا: وأظنه هو ذاك انقلب اسمه. انتهى كالم ابن القيم.

وق�د اس�تدل هب�ذا احلديث كثري م�ن العل�امء منه�م البيهقي يف 
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ا. وابن قدامة يف  )السنن الكربى( يف باب حتريم كل قرض جر نفعاً
)املغني( والقرطبي يف) تفس�ريه( والشاطبي يف )املوافقات( وشيخ 
اإلسالم ابن تيمية يف ) إقامة الدليل عى بطالن التحليل( وابن القيم 
يف )إعالم املوقعني( و) هتذيب سنن أيب داود( و ) إغاثة اللهفان(.

وم�ن أدل�ة حتري�م النفع املش�رط يف القرض م�ا جاء عن   – ٣
أعي�ان الصحابة: عن عم�ر، وابنه عب�د اهلل، وعبد اهلل بن 
مسعود، وعبد اهلل بن سالم، وأيب بن كعب، وابن عباس، 
وفضالة ب�ن عبيد n. أما عمر ب�ن اخلطاب ؤ، 
فقد قال سحنون يف )املدونة( يف هدية املديان ص1٣٥ج� 
9: ق�ال اب�ن وهب، عن احل�ارث بن نبه�ان، عن أيوب، 
ع�ن اب�ن س�ريين: أن أيب بن كعب اس�تلف م�ن عمر بن 
اخلط�اب عرشة آالف درهم، فأهدى له هدية، فردها إليه 
عم�ر، فقال: إين قد علم أهل املدينة أين من أطيبهم ثمرة، 
أفرأي�ت إنام أهديت إليك من أجل مالك عيل. اقبلها فال 

حاجة لنا فيام منعك من طعامنا، فقبل عمر اهلدية. اه�.

وقال عبد الرزاق يف )مصنفه( يف باب الرجل هيدي ملن أسلفه: 
عن الثوري، عن يونس بن عبيد وخالد احلداء، عن ابن سريين: 
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أن أيب بن كعب تس�لف من عمر عرشة آالف، فبعث إليه أيب من 
ثمرت�ه وكان من أطيب أه�ل املدينة ثمرة، وكان�ت ثمرته تبكر، 
فرده�ا علي�ه عمر، فق�ال له أيب ب�ن كعب: ال حاج�ة يل يف يشء 
منع�ك ثمريت، فقبلها عمر، وق�ال: إنام الربا عى من أراد أن يريب 
أو ينس�ئ. ورواه البيهقي يف باب )كل قرض جر منفعة فهو ربا(
من س�ننه الكربى، قال: أخربنا أبو نرص بن قتادة، عن أيب عمرو 
ابن نجيد، عن أيب مس�لم، حدثنا عبد الرمحن بن محاد حدثنا ابن 
ع�ون عن حممد بن س�ريين: أن أيب بن كعب أه�دى إىل عمر بن 
اخلطاب من ثمرة أرضه، فردها، فقال أيب: مل رددت عيل هديتي، 
وق�د علم�ت أين م�ن أطيب أهل املدين�ة ثمرة؟ خذ عن�ي ما يرد 
ع�ى هديتي. وقد كان عمر ؤ أس�لفه ع�رشة آالف درهم. 
وقد علق ابن القيم يف )هتذيب س�نن أيب داود( ج�٥ ص1٥ عى 
هذا احلديث بقوله: كان رد عمر ملا توهم أن تكون هديته بسبب 
الق�رض، فل�ام تيقن أهنا ليس�ت بس�بب القرض قبله�ا. قال ابن 

القيم: وهذا فصل النزاع يف مسألة هدية املقرض.

وأم�ا )ابن عمر( ء فف�ي )املوطأ( حتت عنوان )ما ال جيوز 
من السلف(: حدثني مالك، أنه بلغه أن رجال أتى عبداهلل بن عمر، 
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فقال: يا أبا عبدالرمحن: إين أس�لفت رجال واشرطت عليه أفضل 
مما أسلفته؟ فقال عبداهلل بن عمر: فذلك الربا. قال: فكيف تأمرين 
يا أبا عبدالرمحن؟ فقال عبداهلل: الس�لف عى ثالثة وجوه: س�لف 
تسلفه تريد به وجه اهلل، فلك وجه اهلل. وسلف تسلفه تريد به وجه 
صاحبك، فلك وجه صاحبك. وسلف تسلفه لتأخذ خبيثاًا بطيب، 
فذلك هو الربا. قال فكيف تأمرين يا أبا عبد الرمحن؟ قال: أرى أن 
تش�ق الصحيفة، فإن أعطاك مثل الذي أس�لفته قبلته، وإن أعطاك 
دون الذي أس�لفته وأخذته أجرت، وإن أعطاك أفضل مما أس�لفته 

طيبة به نفسه، فذلك شكر شكره لك، ولك أجر ما أنظرته. أه�.

وم�ن طري�ق مال�ك رواه عب�د ال�رزاق يف )مصنف�ه( يف )باب 
ق�رض جر منفع�ة، وهل يأخذ أفضل من قرضه( رواه س�حنون 
ا يف  ا( وروى مال�ك أيضاً يف )املدون�ة( يف )الس�لف ال�ذي جيرنفعاً
املوطأ يف )ما ال جيوز من الس�لف( عن نافع أنه س�مع عبداهلل بن 
ا فال يشرط إال قضاؤه. ويف صحيح  عمر يقول: من أسلف سلفاً
البخ�اري يف )ب�اب إذا أقرض�ه إىل أجل مس�مى( م�ا نصه: قال 
اب�ن عم�ر يف القرض إىل أجل ال بأس ب�ه: وأن ُأعطَِي أفضل من 
درامهه ما مل يش�رط. وه�ذا املعلق وصله ابن أيب ش�يبة يف عمدة 
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القارئ للعيني عن وكيع، حدثنا محاد بن س�لمة، قال: س�معت 
ش�يخا يقال له املغرية، قال: قلت البن عمر: إين أسلفت جرياين 
إىل العط�اء، فيقض�وين أجود من درامهي. فق�ال: ال بأس به ما مل 
يشرط، قال العيني: وروى سعيد بن منصور يف )سننه( عن عبد 
اهلل ب�ن عمر: أنه أتاه رجل، فق�ال إين أقرضت رجالاً بغري معرفة 
فأهدى إىلَّ هدية جزلة، فقال: رد إليه هديته أو احسبها له. أه�.

وممن اس�تدل هبذا األثر من املتأخرين ابن رشد يف )املقدمات( 
واب�ن تيمية يف )إقامة الدليل عى بط�الن التحليل( وابن القيم يف 

)هتذيب سنن أيب داود( واخلازن يف )تفسريه(.

ا فال  وأماعب�د اهلل ب�ن مس�عود كان يق�ول: م�ن أس�لف س�لفاً
يش�رط أفض�ل من�ه، وإن كان قبضة م�ن علف فهو رب�ا. وقال 
عبدال�رازق يف )مصنف�ه( يف )باب قرض جير منفع�ة وهل يأخذ 
أفضل من قرضه( معمر وابن عيينة، عن أيوب، عن ابن س�ريين 
قال: اس�تقرض رجل من رجل مخسامئة دينار عى أن يقفره ظهر 
فرسه. فقال ابن مسعود: ما أصبت من ظهر فرسه فهو ربا. وقال 
البيهقي يف الس�نن الكربى(: أخربنا أبو عبدالرمحن السلمي عن 
أيب احلس�ن الكرزي حدثنا  عيل بن عبد العزيز، حدثنا أبو عبيد، 
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حدثنا هش�ام، حدثنا يونس وخالد عن ابن س�ريين، عن عبداهلل 
– يعني ابن مس�عود - أنه س�ئل عن رجل استقرض من رجل 
دراهم ثم إن املس�تقرض أقفر املقرض ظهر دابته. فقال عبد اهلل: 

ما أصاب من ظهر دابته فهو ربا.

وأم�ا )عب�د اهلل بن س�الم( فقد ق�ال عبد ال�رزاق يف )مصنفه( 
يف ) ب�اب الرجل هيدي ملن أس�لفه( أخربنا معمر عن س�عيد بن 
أيب ب�رده ق�ال: إن أيب أرس�لني إىل عب�د اهلل بن س�الم أتعلَّم منه. 
فجئت�ه فس�ألني: م�ن أنت؟ فأخربت�ه فرحب يب، فقل�ت: إن أيب 
أرس�لني إليك ألس�ألك وأتعل�م منك. قال: يا اب�ن أخي: إنكم 
ب�أرض جتار، ف�إذا كان لك عى رجل مال فأه�دى لك محلةاً من 
تب�ن فال تقبله�ا فإهنا ربا. وق�ال البخاري يف مناق�ب عبد اهلل بن 
س�الم من فضائل الصحابة، قال يف صحيحه: حدثنا س�ليامن بن 
حرب، حدثنا ش�عبة، عن سعيد بن أيب بردة، عن أبيه قال: أتيت 
ا  املدينة فلقيت عبد اهلل بن س�الم فقال: أال جتيء فأطعمك سويقاً
ا، وتدخ�ل بيتي. ثم قال: إن�ك بأرٍض الربا فيه�ا فاٍش، إذا  ومت�راً
كان ل�ك عى رجل حق فأهدى إليك محل تبن أو محل ش�عري أو 
َق�تٍّ فال تأخ�ذه فإنه رب�ا. ويف رواية عند صاح�ب )املعترص من 
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مش�كل األث�ر( ع�ن أيب املحاس�ن احلنف�ي: فإن ذلك م�ن أعظم 
أبواب الربا. وهلذا قال ابن أيب موس�ى كام يف )املغني( البن قدامة 
ا ثم  و )هتذي�ب س�نن أيب داود( البن القيم قال: ول�و أقرضه قرضاً
ا جر  اس�تعمله عمالاً مل يكن يس�تعمله مثله قبل الق�رض كان قرضاً
منفع�ة. قال: ولو أضاف غريمه ومل تكن العادة جرت بينهام بذلك 

َحَسَب له ما أكله.

وأم�ا ) أيب بن كعب( ؤ فقد قال عبد الرزاق يف )مصنفه( 
يف باب )الرجل هيدي ملن أس�لفه( عن الثوري، عن األس�ود بن 
قي�س، عن كلثوم بن األقمر، عن زر ب�ن حبيش، قال: أتيت أيب 
ب�ن كعب، فقلت: إين أريد العراق أجاهد فاخفض يل جناحك. 
ا فاش�ياًا فيها الرب�ا، فإذا  فق�ال يل أيب ب�ن كع�ب: إنك ت�أيت أرضاً
ا فأه�دى لك هدية فخذ قرضك وأعد إليه  أقرضت رجالاً قرضاً
هديته. وقال البيهقي يف )السنن الكربى( يف باب )كل قرض جر 
منفع�ة فهو ربا( قال: أخ�ربه عيل بن أمحد بن عبدان، حدثنا أمحد 
ب�ن عبيد، حدثنا متام حممد بن غالب بن موس�ى األزرق، حدثنا 
س�فيان عن األس�ود بن قيس، حدثني كلثوم ب�ن األقمر عن زر 
بن حبيش قال: قلت أليب بن كعب: يا أبا املنذر، إين أريد اجلهاد 
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فآيت العراق فأقرض. قال: إنك بأرض الربا فيها كثري فاٍش، فإذا 
أقرضت رجالاً فأهدى إليك هدية فخذ قرضك ورد إليه هديته.

وأم�ا )عب�د اهلل بن عب�اس( ء، فقد قال عب�د الرزاق يف 
)مصنف�ه( يف ) باب الرجل هيدي ملن أس�لفه(: أخربنا معمر عن 
حيي�ى ب�ن أيب كثري عن عكرمة ع�ن ابن عباس قال: إذا أس�لفت 
ا فال تقبل من�ه هدية ك�راع وال عارية رك�وب دابة.  رج�الاً س�لفاً
وعن الثوري عن عامر الدهني، عن س�امل بن أيب اجلعد قال: جاء 
ك فاقرضته مخسني  رجل إىل ابن عباس فقال: إنه كان يل جار َسامَّ
درمها، وكان يبعث يل من سمكه، فقال ابن عباس: حاسبه، فإن 
ا فقاصصه. وقال البيهقي يف  كان فض�الاً فرد عليه، وإن كان كفافاً
)السنن الكربى( يف باب )كل قرض جر منفعة فهو ربا(: أخربنا 
أب�و عبد اهلل احلافظ، حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب، حدثنا 
العباس ب�ن الوليد، أخربين أيب، حدثن�ا األوزاعي، عن حييى بن 
أيب كث�ري، عن أيب صالح، عن ابن عباس أنه قال يف رجل كان له 
ا فجعل هيدي إليه وجعل كلام أهدى إليه  عى رجل عرشون درمهاً
ا، فقال ابن عباس:  هدي�ة باعها حتى بلغ ثمنها ثالثة ع�رش درمهاً
ال تأخ�ذ منه إال س�بعة دراه�م. صحح هذين األثري�ن ابن حزم 
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ا  يف ) املحى( قال: صحَّ عن ابن عباس: إذا أس�لفت رجالاً س�لفاً
ف�ال تقبل منه هدي�ة كراع وال عاري�ة ركوب دابة. وأنه اس�تفتاه 
ا، وكان يبعث إيل من  ا مخسني درمهاً كاً رجل فقال له: أقرضت سامَّ
س�مكه، فقال له ابن عباس: حاس�به، ف�إن كان فضالاً فرد عليه، 
�ا فقاصص�ه. وألث�ر ابن عباس ه�ذا طريق أخرى  وإن كان كفافاً
عند حرب الكرماين، ذكرها العالمة ابن القيم يف )هتذيب س�نن 

ا.  أيب داود( ضمن أدلة حتريم القرض الذي جير نفعاً

وأم�ا )فضال�ة ب�ن عبي�د( ؤ، فق�ال البيهق�ي يف )الس�نن 
الكربى( يف باب )كل قرض جر منفعة فهو ربا(: أخربنا أبو عبد 
اهلل احلاف�ظ وأبو س�عيد بن عمرو قاال: حدثن�ا أبو العباس حممد 
بن يعقوب، حدثنا إبراهيم بن منقذ حدثني إدريس بن حييى عن 
عبد اهلل بن عياش قال حدثني يزيد بن أيب حبيب عن أيب مرزوق 
التجيب�ي، ع�ن فضالة بن عبي�د صاحب النبي ملسو هيلع هللا ىلص أن�ه قال: كل 

قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا. 

م�ن أدلة حتريم النفع املش�رط يف عقد الق�رض )اإلمجاع(   -٤
ح�كاه ابن املنذر والباجي، وابن ح�زم، وابن قدامة، وابن 
حج�ر، والعين�ي، واهليتم�ي، وعيل ب�ن س�ليامن املرداوي 
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صاح�ب )اإلنص�اف(. ق�ال اب�ن املن�ذر: أمجع�وا عى أن 
السلف إذا اشرط املستلف زيادة أو هدية فأسلف عى ذلك 
أنَّ أخ�ذ الزيادة عى ذلك ربا. وق�ال الباجي يف )املنتقى(: 
أما الرشط فال خالف يف منعه. وقال ابن حزم يف )املحى( 
ج�8ص٧٧: ال حيل أن يش�رط رد أكثر مما أخذ وال أقل، 
وهو ربا مفس�وخ، وال حيل اشراط رد أفضل مما أخذ وال 
أدن�ى، وه�و رب�ا وال جيوز اش�راط نوع غري الن�وع الذي 
أخذ، وال اش�راط أن يقضيه يف موضع كذا، وال اش�راط 
ضام�ن. أنتهى نص املحى. وق�ال يف رشحه ) املحى(: ال 

خالف يف بطالن هذه الرشوط التي ذكرها يف القر ض.

وق�ال اب�ن قدامة يف ) املغن�ي(: كل قرض رشط في�ه أن يزيده 
فهو حرام بغري خالف. اه�.

وق�ال احلافظ اب�ن حجر يف ) باب اس�تقراض اإلبل( يف رشح 
حدي�ث أيب هري�رة يف الرج�ل الذي تقاىض رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  دينه 
ا منه، وفيه: )فإن خياركم أحس�نكم قضاء( قال: فيه  فقضاه خرياً
ج�واز رد ما هو أفض�ل من املقرض، إذا مل تق�ع رشطية ذلك يف 

ا. العقد فيحرم حينئذ اتفاقاً
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وق�ال العين�ي يف )عم�دة الق�ارئ( يف ) ب�اب وكال�ة الش�اهد 
والغائ�ب( يف رشح حدي�ث أيب هري�رة املش�ار إلي�ه آنف�ا، ق�ال 
ص1٣٥ج�12: قد أمجع املس�لمون نقالاً عن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أن 

اشراط الزيادة يف السلف ربا. أه�.

وقال ابن حجر اهليتمي يف )الزواجر عن اقراف الكبائر( بعد 
ذكر أنواع الربا األربعة: ربا النس�أ وربا الفضل، وربا اليد، وربا 

القرض. قال: كل هذه األنواع األربعة حرام باإلمجاع. أه�.

وق�ال العالمة عيل بن س�ليامن امل�رداوي يف )اإلنص�اف(: أما 
ا منه فال خ�الف يف أنه ال  �ا أو أن يقضي�ه خ�رياً رشط م�ا جي�ر نفعاً

جيوز.اه�.

ا(  ويمك�ن اإلجاب�ة عام قيل ب�أن حديث )كل قرض ج�ر نفعاً
ضعيف ال ينهض لالستدالل به عى ذلك بام ييل:

: تلق�ى كثري من العلامء قبول رفع حديث )النهي عن كل  أوالاً
ق�رض جر منفعة إىل الرس�ول ملسو هيلع هللا ىلص. واس�تدلوا ب�ه يف مصنفاهتم 
ع�ى حتري�م النبي ملسو هيلع هللا ىلص القرض الذي جير املنفعة. قال س�حنون يف 
)املدونة( حتت عنوان ) السلف اإلجارة(: ال يصلح كل سلف جر 
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منفعة، وقد هنى رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عن سلف جر املنفعة.أه�. وقال 
يف )ما جاء يف خلع غري املدخول هبا( ص2٧ج�٥: لو طلقها عى 
ا ففعل، أن الطالق ال يلزمه، ويرد الس�لف؛ ألن  أن تس�لفه س�لفاً
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص هنى عن سلف جر منفعة. أه�. وقال ابن رشد يف 
) املقدمات ص20٣و 20٤ ج�2(: ) قد هنى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عن 
س�لف جر منفعة( وقال الكاس�اين يف ) بدائ�ع الصنائع( يف باب 
القرض ج�٧ص٣9٥ يف الكالم عى حتريم ربا القرض: ملا روى 
ا(. وقال العيني  عن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ) أنه هنى عن ق�رض جر نفعاً
يف ) عمدة القارئ( ج�12ص1٣٥: قد أمجع املسلمون نقال عن 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص أن اشراط الزيادة يف السلف ربا. وقال احلافظ الذهبي 
يف الكبائ�ر:) فص�ل(: عن ابن مس�عود ؤ ق�ال: إذا كان لك 
عى رجل دين فأهدى لك شيئاًا فال تأخذه فإنه ربا. وقال احلسن 
: إذا كان لك عى رجل دين فام أكلت من بيته فهو س�حت.

ا فهو ربا(. وهذا من قوله ملسو هيلع هللا ىلص ) كل قرض جر نفعاً

ثانياً�ا: إن النه�ي عن س�لف جر منفعة عى ف�رض عدم صحة 
رف�ع احلديث فه�و ثابت عن الصحابة، وتفس�ري الق�رآن بأقوال 
الصحابة واجب القبول، كام بينه أئمة العلم، قال ش�يخ اإلسالم 
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ابن تيمية  يف ) مقدمته( يف أصول التفسري: إذا مل نجد التفسري 
يف القرآن وال يف الس�نة رجعنا يف ذلك إىل أقوال الصحابة   فإهنم 
أدرى بذلك ملا شاهدوه من القرائن واألحوال التي اختصوا هبا، 

وملا هلم من الفهم التام والعلم الصحيح. اه�.

وقال عبد الرزاق يف )باب قرض جر منفعة، وهل يأخذ أفضل 
م�ن قرضه(: أخربنا معمر عن أيوب، عن ابن س�ريين قال: كل 
قرض جر منفعة فهو مكروه. قال معمر وقاله قتادة. قال: أخربنا 
الثوري عن مغرية عن إبراهيم قال: كل قرض جر منفعة ال خري 
فيه. أخربنا معمر عن قتادة عن ابن املسيب واحلسن قاال: ال بأس 
ا أو يقرض  ا ويأخذ س�وداً أن يق�رض الرج�ل الرجل دراهم بيضاً
ا. م�ا مل يكن بينه�ام رشط. أخربن�ا إرسائيل،  ا ويأخ�ذ بيضاً س�وداً
ا  أخ�ربين عيس�ى بن أيب ع�زة، قال: اس�تقرضت من رج�ل ديناراً
�ا فلم يكن عن�دي إال دينار يزيد عى دين�اره فقلت له: هو  ناقصاً
لك، فقال الشعبي: ما ذاك؟ فأخربته فقال: ال حيل له. فقلت: أنا 

أحله له، فقال: وإن أحللته له حل.

وق�ال عبد الرزاق أيضا: أخربنا عبد اهلل بن كثري، عن ش�عبة، 
ا – يعني ابن س�ليامن – ع�ن الرجل  ق�ال: س�ألت احلكم ومح�اداً
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ا منه�ا، إذا كان ليس من  يق�رض الرج�ل الدراهم فريد عليه خرياً
نيته فال بأس.اه�.

وقال سحنون يف ) املدونة( ج�9 ص1٣٣،1٣٤ حتت عنوان 
ا(: عن ابن وهب، ع�ن رجال من أهل  )الس�لف الذي جي�ر نفعاً
العل�م عن ابن ش�هاب وأيب الزناد وغري واحد م�ن أهل العلم: 
أن الس�لف مع�روف أجره عى اهلل، فال ينبغ�ي لك أن تأخذ من 
صاحبك يف س�لف أس�لفته ش�يئاًا، وال تش�رط عليه إال األداء.

وعن ابن وهب، عن يونس بن يزيد، عن ابن ش�هاب، أنه قال: 
ا فاش�رطت أن يوفيك بأرض فال يصلح، وإن  إن أس�لفت سلفاً
كان ع�ى غ�ري رشط فال بأس به. ق�ال ابن وه�ب: وكان ربيعة 
واب�ن هرمز وحييى بن س�عيد وعطاء بن رب�اح وعراك بن مالك 
الغفاري وابن أيب جعفر كلهم يكرهه برشط.اه�. وذكر سحنون 
ا واش�رط أفضل منه ولو  أثر ابن عمر املتقدم: من أس�لف س�لفاً

كان قبضة من علف فهو ربا.

وقال: ذكره عنه – أي عن ابن مسعود- مالك بن أنس.اه�.
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ثالثاًا: ما قيل بأن أثر عبد اهلل بن سالم عن البخاري املتقدم: موقوف 
ومروك العمل به باتفاق األئمة فاجلواب عنه من ناحية الوقف فقد 
ذكر اجلصاص: يف ) أحكام القرآن( يف تسمية الصحايب اليشء باسم 
الربا أنه توقيفي. قال اجلصاص: إذ ال يعرف ذلك- أي لفظ الربا – 
اس�ام له من طريق اللغة، فال يس�مى به إال من طريق الرشع، وأسامء 
الرشع توقيف من النبي ملسو هيلع هللا ىلص.أه�. قلت: ولعل هذا هو سبب ختريج 

البخاري هذا احلديث يف صحيحه املختص باملرفوع.

وعند احلافظ الذهبي يف ) سري النبالء( رواية أخرى من طريق 
حفص بن غياث، عن أشعث، عن أيب بردة ابن أيب موسى بلفظ: 
أتيت املدينة فإذا عبداهلل بن سالم جالس يف حلقة، متخشعا، عليه 
س�يام اخلري، فق�ال: يا ابن أخي جئت ونحن نري�د القيام، فأذنت 
له، وقلت: إذا ش�ئت، فقام فأتبعته، فقال: من أنت قلت: أنا ابن 
أخيك، أنا أبو بردة ابن أيب موسى، فرحب يب، وسألني، وسقاين 
ا، ثم قال: إنكم بأرض الريف، وإنكم تسالفون الدهاقني  س�ويقاً
فيهدون لكم محالن القت والدواخل، فال تقربوها فإهنا ربا. اه�.

وأم�ا دع�وى االتفاق عى ت�رك العمل بأثر عبداهلل بن س�الم، 
فف�ي مصنف عبد الرازق ومدونة س�حنون عن أئمة الس�لف ما 
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يدل عى بطالن ه�ذه الدعوى، ففي ) املصنف( يف )باب الرجل  
هي�دي ملن أس�لفه( الذي ذكر فيه أثر ابن س�الم هذا قال: أخربنا 
معمر، عن أيوب، عن ابن سريين، قال: تسلف أيب بن كعب من 
عم�ر بن اخلطاب ماالاً قال: أحس�به قال: عرشة آالف، ثم إن أيب 
أه�دى له بعد ذلك من ثمرت�ه، وكانت تبكر، وكانت من أطيب 
أهل املدينة ثم�رة، فردها عليه عمر، فقال أيب: أبعث لك مالك، 
فال حاجة يل يف يشء منعك طيب ثمريت. فقبلها، وقال: إنام الربا 

عى من أراد أن يريب وينسئ.

أخربن�ا عبد الرزاق، عن الثوري، عن يونس بن عبيد وخالد 
احلذاء، عن ابن س�ريين أن أيب بن كعب تسلف من عمر عرشة 
آالف، فبع�ث ل�ه من ثمره، وكان من أطي�ب أهل املدينة ثمرة. 
وكان�ت ثمرته تبك�ر، فردها عليه عمر. فق�ال أيب: ال حاجة لنا 
يف يشء منع�ك ثمريت. فقبلها عمر. وقال إنام الربا عى من أراد 
أن ي�ريب أو ينس�ئ. أخربن�ا عبدالرزاق عن منص�ور واألعمش 
ع�ن علقمة، ق�ال: إذا نزلت ع�ى رجل لك علي�ه دين فأكلت 
طعام�ه فاحس�ب له ما أكلت عن�ده، إال أن إبراهيم كان يقول: 
ا كان�ا يتعاطيانه قبل ذل�ك. أخربنا معمر،  إال أن يك�ون معروفاً
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ا، فال تقبل  ع�ن حييى بن أيب كثري قال: إذا أس�لفت رجالاً س�لفاً
من�ه هدية كراع، وال عارية ركوب دابة. أخربنا عبدالرزاق عن 
الثوري  عن الدهني عن س�امل بن أيب اجلعد، قال جاء رجل إىل 
ا،  ابن عباس فقال: إنه كان رجل س�امك، فأقرضته مخسني درمهاً
وكان يبعث إيل من س�مكه. فقال ابن عباس: حاسبه، فإن كان 
�ا فقاصصه. أخربنا عبدالرازق  فض�الاً فرد عليه، وإن كان كفافاً
ع�ن الث�وري عن األس�ود بن قيس ع�ن كلثوم ب�ن األقمر عن 
رزب�ن حبيش قال: أتيت أيب بن كعب، فقلت: إين أريد العراق 
أجاه�د، فاخف�ض يل جناحك فقال يل أيب ب�ن كعب: إنك تأيت 
ا، فخذ قرضك  ا فاشياًا فيها الربا، فإذا أقرضت رجالاً قرضاً أرضاً

وأعد إليه هديته.

أخربنا عبدالرزاق، قال: أخربنا معمر، عن سعيد بن أيب بردة، 
عن أيب بردة، قال: أرسلني أيب إىل عبداهلل بن سالم ألسأله وأتعلم 
منه فجئته فس�ألني: من أنت؟ فأخربته فرحب يب، فقلت: إن أيب 
أرس�لني إليك ألس�الك وأتعل�م منك. قال: يا اب�ن أخي: إنكم 
ب�أرض جتار، ف�إذا كان لك عى رجل مال فأه�دى لك محلة من 

تبن فال تقبلها فإهنا ربا.
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أخربن�ا عبدال�رزاق عن الثوري ع�ن أيب إس�حاق، قال: جاء 
ا، فأهدى يل  رج�ل إىل ابن عمر، فقال: إين أقرض�ت رجالاً قرضاً

هدية. قال: اردد إليه هديته، أو َأثِْبُه. اه�.

ويف )املدونة( حتت عنوان )هدية املديان( ص1٣9 ج9 قلت: 
م�ا يق�ول مالك يف رجل له عى رجل دين أيصلح له أن يقبل منه 
هديت�ه؟ قال مال�ك: ال يصلح ل�ه أن يقبل هديت�ه، إال أن يكون 
�ا، وهو يعلم أن هديته لي�س ملكان دينه  رج�الاً كان بينهام معروفاً

فال بأس بذلك. 

وع�ن ابن وه�ب، عن حمم�د بن عم�رو، عن اب�ن جريج، أن 
عط�اء بن أيب رباح قال له رجل: إين أس�لفت رج�الاً فأهدى إيل 
فقال: ال تأخذه. قال: فإن كان هيدي إيّل قبل سلفتي. قال. فخذ 
، فقال: مثل السلف سواء. وقال  منه. فقلت: قارضت رجالاً ماالاً
عط�اء فيهام: إال أن يكون رجالاً م�ن خاصة أهلك وخاصتك ال 
هيدي إليك ملا تظن فخذ منه. قال ابن وهب، عن حييى بن سعيد 
أن�ه قال: أما من كان يته�ادى هو وصاحبه وإن كان عليه دين أو 
سلف فإن ذلك ال يتقابحه أحد. قال: وأما من مل يكن جيري ذلك 
بينهام قبل الدين والسلف هدية فإن ذلك مما يتنزه عنه أهل التنزه. 
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عن ابن وهب عن احلارث بن نبهان، عن أيوب، عن ابن سريين 
أن أيب بن كعب استلف من عمر بن اخلطاب عرشة آالف درهم، 
فأه�دى له هدية، فردها عمر، فق�ال ُأيب: قد علم أهل املدينة أين 
من أطيبهم ثمرة، أفرأيت إنام أهديت إليك من أجل مالك عيّل، 
إقبلها فال حاجة لنا فيام منعك من طعامنا، فقبل عمر اهلدية. اه�.

وم�ن هذين النصني يعلم أن قبول هدي�ة املديان كام ال يرضاه 
عب�داهلل بن س�الم ال يرضاه عمر ب�ن اخلط�اب، وُأيب بن كعب، 
واب�ن عباس، وابن عمر، وعطاء بن أيب رب�اح، وعلقمة، وحييى 

بن سعيد، وابن سريين، ومالك.

والقول بأن منع هدية املديان عند عدم االشراط مل يقل به غري 
�ا. فقد نقله ابن حزم  عب�داهلل بن س�الم فهذا القول ليس صحيحاً
يف )املح�ى( يف باب القرض عن ابن عباس وابن عمر ئ، 
ومح�ل ع�ى ذلك أثرهي�ام املتقدمني، وه�ذا هو ظاهر كالم ش�يخ 
اإلس�الم ابن تيمية يف )إقامة الدليل، ع�ى إبطال التحليل( وابن 

القيم يف )إعالم املوقعني(.

قال ش�يخ اإلس�الم )ج٣ فت�اوى ص 128( بعد ذكر حديث 
اب�ن ماج�ه واآلثار املتقدم�ة عن عبداهلل بن س�الم وأيب بن كعب 
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واب�ن مس�عود وابن عمر واب�ن عباس ئ ق�ال: هنى النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه املقرض عن قبول هدية املقرض قبل الوفاء؛ ألن 
املقص�ود باهلدي�ة أن يؤخ�ر االقتضاء، وهذا ربا، وهل�ذا أجاز أن 
يزيده عند الوفاء وهيدي له بعد ذلك لزوال معنى الربا. قال ومن 
مل ينظ�ر إىل املقاص�د يف العق�ود أجاز مثل ذل�ك، وخالف بذلك 

سنة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وهذا أمٌر بنّي. ا.ه�.

وق�ال العالمة اب�ن القيم بعد ذك�ر حديث ابن ماج�ه واآلثار 
املتقدم�ة. عن الصحابة: هن�ى النبي ملسو هيلع هللا ىلص وأصحاب�ه املقرض عن 
قبول هدي�ة املقرض قبل الوفاء. فإن املقص�ود باهلدية أن يؤخر 
ا لذريعة الربا. ا.ه�. وأما  االقتضاء، وإن كان مل يشرط ذلك سدًّ
الق�ول بأن الصحابة فرقوا ب�ني النفع املتحصل من القرض وبني 
ا فيجاب عنه بأن  ا، والثاين حراماً الربا حيث جعلوا األول مكروهاً
ما تقدم من اآلثار عن عمر بن اخلطاب وابنه وعبداهلل بن مسعود 
وعبداهلل بن س�الم وأيب بن كعب وابن عباس وفضالة بن عبيد، 
كل ذل�ك يدل ع�ى أن مراد عطاء يف رواية ابن أيب ش�يبة بكراهة 
الصحاب�ة ذل�ك كراهة حتريم، كام هو اس�تعامل لف�ظ )الكراهة( 
يف الكتاب والس�نة وكالم الس�لف، كام قرره اإلمام ابن القيم يف 
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)إع�الم املوقعني( واس�تدل ع�ى إرادة الكراه�ة بالتحريم بقوله 
)اإلرساء:٣8(،  مجرب  حج   يث   ىث   مث  جث   زبيت   تع�اىل: 
ويق�ول النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص )إن اهلل عز وج�ل كره لكم قيل وق�ال وكثرة 
الس�ؤال وإضاع�ة امل�ال(. ثم ق�ال: فالس�لف كانوا يس�تعملون 
الكراهة بام ليس بمحرم وتركه أرجح من فعله، ثم محل من محل 
منهم كالم األئمة عى االصطالح احلادث، فغلط يف ذلك. اه�.

وأم�ا م�ا قي�ل م�ن أن يف أق�وال ابن رش�د والبغ�وي واخلازن 
والكاساين وابن اهلامم والشاطبي وابن حجر والشوكاين ما يوهم 
أهنم ال يرون النفع املش�رط يف عقد القرض من الربا املنصوص 

عليه فاجلواب عنه بأمرين:
أحدمه�ا: أن الواج�ب علين�ا عى ف�رض ثب�وت املخالفة بني 
فت�اوى ه�ؤالء وبني من تقدم�ت فتاواه�م من أعي�ان الصحابة 
تقديم فتاوى الصحابة، قال ش�يخ اإلس�الم اب�ن تيمية يف )إقامة 
الدلي�ل، عى إبط�ال التحليل(: من أصول أهل الس�نة أن أقوال 

أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص املنترشة ال ترك إال بمثلها. اه�.

األمر الثاين: ما قيل عن قول ابن رش�د، وتفس�ري ذلك مقيس 
عى الربا املحرم يف القرآن. فإنام يريد به َسَلَم الصنف، ال السلف 
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ا. وعباراته يف )املقدمات ص192 ج2( )فصل(:  الذي جي�ر نفعاً
وإنام جيوز سلم الصنف يف مثله لورود السنة عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص بتحريم 
ا، وذلك عى عمومه يف العني والعروض  ما جر من الس�لف نفعاً
ا ملنفعة مبتغياًا من زيادة الكيل)1( بلغه  والطعام فيمن أس�لف سلفاً
أن رج�الاً أت�ى عب�داهلل بن عمر، فق�ال له: يا أب�ا عبدالرمحن: إين 
ا واشرطت أفضل مما أسلفت: فقال عبداهلل  أس�لفت رجالاً سلفاً
ب�ن عمر b: ذلك الرب�ا. احلديث بطوله، وق�ال عبداهلل بن 
ا أفض�ل من�ه وإن كان قبضة  مس�عود ؤ: من أس�لف س�لفاً
م�ن علف فهو ربا ثم قال وتفس�ري ذلك مقي�س عى الربا املحرم 
بالقرآن ربا اجلاهلية إما أن تقي أو تريب؛ ألن تأخريه بالدين بعد 
حلوله عى أن يريب له فيه سلف جر منفعة، وإنام جيوز يف السلف 
أن يأخذ أفضل مما أس�لفه إذا كان ذل�ك من غري رشط، كام فعله 
ا فقض�اه مجال خيارااً  رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حني اس�تلف من رجل بكراً
رباعيا وقال: )إن خيار الناس أحسنهم قضاء( ثم ذكر هني النبي 

ملسو هيلع هللا ىلص عن سلف جر منفعة.

كذا يف املقدمات، ولعل األصل: )مالك بلغه(.  )1(
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ففي ترصحيه مرتني بنهي النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن سلف جر منفعة، دليل  
ع�ى أنه ال يقصد بالعبارة حتليل رب�ا القرض، وال أن حتريمه إنام 
هو من طريق القي�اس فقط، وقال يف بيوع اآلجال يف )املقدمات 
ص20٤، 20٣ ج2(: ق�د هن�ى رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عن س�لف جر 

منفعة. اه�.

وع�ى تس�ليم أن م�راد ابن راش�د أن النف�ع املش�رط يف القرض 
مقيس عى الربا املحرم يف القرآن . فإن ابن رشد يرى وجوب احلكم 
بالقي�اس ، وقد عقد لذلك: يف مقدمات�ه )ج�1 ص19( فصال ذكر 
في�ه أن التعب�د به واج�ب يف الرشع ، وأنه أصل م�ن أصول الرشع ، 

واستدل لذلك بالكتاب والسنة ،واإلمجاع .

وأم�ا )البغ�وي( و )اخل�ازن( فنص البغ�وي: ومن أقرض ش�يئاًا 
ورشط أن ي�رد علي�ه أفضل منه فهو قرض ج�ر منفعة، وكل قرض 
جر منفعة فهو ربا. ونص )اخلازن(: من أقرض ش�يئاًا برشط أن يرد 
علي�ه أفض�ل منه فهو قرض جر منفعة، وكل ق�رض جر منفعة فهو 
ربا، يدل عى ذلك ما روى مالك قال: بلغني أن رجالاً أتى ابن عمر: 
ا واش�رطت عليه أفضل مما أسلفته،  فقال، إين أس�لفت رجال س�لفاً

فقال عبداهلل بن عمر: فذلك الربا. أخرجه مالك يف )املوطأ(. اه�.
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وأم�ا الكاس�اين فق�ال يف بدائ�ع الصنائ�ع )ج٧ ص9٥(: أم�ا 
الذي يرجع إىل نفس القرض فهو ال يكون فيه جر منفعة، أما إذا 
ا  ا، أو أقرضه قرضاً أقرضه دراهم مكرسة عى أن يرد عليه صحاحاً
ورشط رشط�ا له في�ه منفعة، فقد روي عن رس�ول اهلل أنه )أهنى 
عن ق�رض جر نفع�ا(، وألن الزيادة املرشوطة تش�به الربا؛ ألهنا 
فض�ل ال يقابله عوض، والتحرز عن الربا وش�بهة الربا واجب، 
ه�ذا إذا كانت الزي�ادة مرشوطة يف القرض، فأم�ا إذا كانت غري 
مرشوطة فيه ولكن املس�تقرض أعطاه أجود منه فال بأس بذلك، 
ألن الرب�ا اس�م لزي�ادة مرشوطة يف العقد ومل توج�د، بل هذا من 
حس�ن القضاء، وأنه مندوب إليه، ق�ال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: )خيار الناس 

أحسنهم قضاء(. انتهى كالم الكاساين.

وهب�ذا يعل�م أن الكاس�اين  عى م�ا عليه إمام�ه اإلمام أبو 
حنيفة الذي يروي عنه اإلمام حممد بن احلسن يف )كتاب اآلثار( 
ق�ال حممد بن احلس�ن: أخربنا أبو حنيفة. اه��. ثم قال حممد بن 
احلس�ن: وب�ه نأخ�ذ، وهو ق�ول أيب حنيف�ة. اه��. ويف )التعليق 
الصبيح( نقال عن )املرقاة( لعيل قارى - ما يدل عى شدة امتناع 
أيب حنيف�ة يف رب�ا القرض، فإنه قال: لقد بالغ أبو حنيفة، يف جاء 
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إىل دار مدين�ه ليتقاض�اه دين�ه، وكان وقت ش�دة احل�ر، وجلدار 
تل�ك ال�دار ظ�ل، فوقف - أي أب�و حنيفة - يف الش�مس إىل أن 
خ�رج املدين بعد أن أطال اإلبطاء يف اخلروج إليه وهو واقف يف 
الش�مس، صابر عى حرها، غري مرتفق بذلك الظل، لئال يكون 

له رف من جهته. اه�.

وأما )ابن اهلامم( فقد قال يف )فتح القدير ج٥ ص٤٥(: قد هنى 
ا. اه�. رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عن قرض جر نفعاً

وأما الشاطبي فقد جاء عنه  ما نصه: ثم زادا عى ذلك أي 
عى ما يف القرآن بيع النساء، اختلفت األصناف، وعدته من الربا؛ 
ألن النس�اء يف أحد العوضني يقتي الزيادة، ويدخل فيه بحكم 
ا، وذلك ألن بيع هذا اجلنس بمثله يف  املعنى السلف الذي جير نفعاً
اجلنس من باب بذل اليشء نفس�ه، لتقارب املنافع فيام يراد منها، 
وهو ممنوع. ثم ذكر أن هذه األمور خلفائها بينتها الس�نة، قال: إذ 
ل�و كانت بينة َل�ُوكَِل يف الغالب أمره�ا إىل املجتهدين، كام وكل 
إليه�م النظ�ر يف كثري من حم�ال االجتهاد، فمثل ه�ذا جاٍر جمرى 

األصل يف الفرع والقياس. اه�. )املوافقات(.
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وقال ابن القيم  يف )هتذيب س�نن أيب داود ج٥ ص1٥( يف 
)باب رشط وبيع(: ملا كان موجب عقد القرض رد املثل من غري 
زي�ادة كانت الزي�ادة ربا. قال ابن املنذر: أمجعوا عى أن الس�لف 
إذا زاد اش�رط عى املس�تلف زيادة أو هدية، فأسلف عى ذلك، 
إن أخ�ذ الزيادة ع�ى ذلك ربا. وقد روي عن ابن مس�عود، وأيب 
ابن كعب، وابن عباس أهنم هنوا عن قرض جر منفعة. وكذلك 
إن رشط أن يؤجره داره أو يبيعه ش�يئاًا مل جيز؛ ألنه سلم إىل الربا، 
ولذل�ك هن�ى عنه رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وهل�ذا منع الَس�لُف من قبول 
هدية املقرض إال أن حيتس�بها املق�رض من الدين، فروى األثرم 
ا، فجعل هي�دي إليه  ك ع�رشون درمهاً أن رج�الاً كان ل�ه عى َس�امَّ
مه حتى بلغ ثالثة عرش درمها، فس�أل ابن عباس،  الس�مك، وَقوَّ

فقال أعطه سبعة دراهم.

وروي ع�ن ابن س�ريين أن عمر أس�لف أيب ب�ن كعب عرشة 
آالف دره�م فأه�دى إليه أيب من ثم�ر أرضه، فردها علي�ه ومل يقبلها، 
فأتاه أيب فقال: لقد علم أهل املدينة أين من أطيبهم ثمرة، وأنه ال 
حاج�ة لنا فيام منعت هديتنا ثم أهدى إلي�ه بعد ذلك فقبل فكان 
رد عم�ر ملا توهم أن تكون هديته بس�بب القرض، فلام تيقن أهنا 
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ليس�ت بس�بب القرض قبلها وهذا فصل النزاع يف )مسألة هدية 
املق�رض( وقال زر بن حبيش: قلت أليب بن كعب: إين أريد أن 
أس�ري إىل أرض اجلهاد إىل العراق فق�ال إنك تأيت أرضا فاش هبا 
الرب�ا، فإذا كان لك عى رجل دين فأهدى إليك محل تبن أو محل 
ا  شعري فال تأخذه، فإنه ربا. قال ابن أيب موسى: ولو أقرضه قرضاً
ا  ثم اس�تعمله عمال مل يكن يس�تعمله مثال قبل القرض كان قرضاً
ج�ر منفع�ة. قال: ولو اس�تضاف غريم�ه ومل تكن الع�ادة جرت 
بينه�ام لذلك حس�ب له ما أكله، واحتج ل�ه صاحب )املغني( بام 
روى ابن ماجه يف سننه، عن أنس، قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: )إذا 
أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه أو محله عى دابة فال يركبها وال 
يقبله إال أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك( ثم ذكر ابن القيم أن 
املنفعة التي جتر الربا يف القرض هي التي ختص املقرض، كسكنى 
دار املستقرض، وركوب دوابه، واستعامله وقبول هديته، فإنه ال 

مصلحة له يف ذلك. اه�.

الثال�ث  )الوج�ه  ص٥2(:  ج٣  املوقع�ني  )إع�الم  يف  وق�ال 
والعرشون( أي من أوجه إبطال احليل - أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص منع املقرض 
من قبول اهلدية - أي هدية املستقرض - وكذلك أصحابه حتى 
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حيس�بها م�ن دينه، وم�ا ذاك إال لئال يتخذ ذريع�ة إىل تأخري الدين 
ألج�ل اهلدية فيكون ربا، فإنه يع�ود إليه ماله وأخذ الفضل الذي 
اس�تفاده بس�بب القرض. انتهى. وقال فيه أيضا )ج٣ ص1٥0، 
1٤9(: ومم�ا يدل عى حتريمها - أي احلي�ل املبطلة - ما رواه ابن 
ماجه يف سننه، عن حييى بن إسحاق، قال: سألت أنس بن مالك: 
الرجل منا يقرض أخاه فيهدي إليه؟ قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص )إذا 
أق�رض أحدكم قرضا فأهدى إلي�ه أو محله عى الدابة فال يركبها 
وال يقبله إال أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك( رواه من حديث 
إس�امعيل بن عي�اش، عن عتبة ب�ن محيد الضبي، ع�ن حييى. قال 
شيخنا ؤ: يريد شيخ اإلسالم ابن تيمية: وهذا حييى اهلنائي، 
قال أبو حاتم مع تش�ديده: هو صالح احلديث. وقال أمحد: ليس 

بالقوي وإسامعيل بن عياش ثقة يف حديثه عن الشاميني.

ورواه س�عيد يف )سننه( عن إسامعيل بن عياش، لكن قال عن 
يزيد بن أيب إسحاق اهلنائي عن أنس، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص: )إذا أقرض 
أحدكم فال يأخذ هدية( قال ش�يخنا: وإنه هو ذاك انقلب اسمه، 
ث�م بعدما ذك�ر ابن القيم اآلث�ار املتقدمة عن عبداهلل ابن س�الم، 
وأيب ب�ن كعب، وابن عمر، وابن عب�اس ؤ قال: هنى النبي 
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ملسو هيلع هللا ىلص ه�و وأصحابه املقرض باهلدية أن يؤخ�ر االقتضاء وإن كان 
ا لذريعة الربا، فكيف جتوز احليلة عى الربا،  مل يش�رط ذلك س�دًّ
وم�ن مل يس�د الذرائع ومل يراِع املقاص�د ومل حيرم احليل يبيح ذلك 
كله، وس�نة رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وهدي أصحابه أح�ق أن يتبع. اه�. 
وق�ال يف )ص1٥1 م�ن اجل�زء املذك�ور(: تقدم ع�ن غري واحد 
م�ن أعياهنم - أي الصحابة - كأيب، وابن مس�عود، وعبداهلل بن 
س�الم وابن عمر، وابن عباس أهنم هنوا املقرض عن قبول هدية 

املقرض، وجعلوا قبوهلا ربا. اه�.

وأما قول ابن القيم: ما حرم لسد الذرائع للمصلحة الراجحة. 
فليس املراد به فتح باب إباحة ما دعت احلاجة إىل إباحته مما حرم 
ا للذرائ�ع لكل أح�د، بل م�راده أن الرشيعة ه�ي التي تتوىل  س�داً
اإلباحة، بدليل كالمه يف )زاد املعاد( قال يف فوائد غزوة هوازن: 
م�ا ح�رم للذريعة يب�اح للمصلح�ة الراجح�ة، وأباح م�ا تدعو 
احلاج�ة إليها من�ه. قال: والرشيع�ة ال تعطل املصلح�ة الراجحة 
ألج�ل املرجوح�ة، ونظ�ري ه�ذا جواز لب�س احلري�ر يف احلرب، 
وجواز اخليالء فيها، إذ مصلحة ذلك أرجح من مفسدتة، ونظري 
لباسه قبا احلرير الذي أهداه له ملك أيلة ساعة ثم نزع لباسه  ملسو هيلع هللا ىلص 
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للمصلح�ة الراجح�ة يف تأليفه. وكان هذا بع�د النهي عن لباس 
احلري�ر، كام بيناه مس�توىف يف )كتاب التعب�ري، فيام حيل وحيرم من 
لباس احلرير( وبينا أن هذا كان عام الوفود سنة تسع، وأن النهي 
ع�ن لب�اس احلرير كان قبل ذلك، بدليل أن�ه هنى عمر عن لباس 
احلل�ة الت�ي أعطاها إياها، فكس�اها عم�ر أخا له م�رشكا بمكة، 
وهذا كان قبل الفتح، ولباسه ملسو هيلع هللا ىلص هدية ملك أيلة كان بعد ذلك، 
ونظري هذا هنيه ملسو هيلع هللا ىلص عن الصالة قبل طلوع الشمس وبعد العرص 
ا لذريعة التش�به بالكفار، وأباح ما في�ه مصلحة راجحة من  س�دًّ
قضاء الفوائت، وقضاء الس�نن، وصالة اجلنازة، وحتية املسجد؛ 

ألن مصلحة فعلها أرجح من مفسدة النهي. واهلل أعلم. اه�.

فليس يف الربا مصلحة راجحة بل فيه مفاسد ذكر منها العالمة 
اهليتمي يف )الزواجر( ما ييل:

1- انتهاك حرمة مال املسلم بأخذ الزائد من غري عوض.
2- اإلرضار بالفقري؛ ألن الغالب غني املقرض وفقر املستقرض، 

فلو مكن الغني من أخذ أكثر من املثل أرض بالفقري.
٣- انقطاع املعروف واإلحسان الذي يف القرض، إذ لو حصل 

درهم بدرمهني ما سمح أحد بإعطاء درهم بمثله.
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٤- تعطيل املكاس�ب والتج�ارات واحلرف والصناعات التي 
ال تنتظ�م مصالح العامل إال هب�ا إذ من حيصل عى درمهني 

بدرهم، كيف يتجشم مشقة كسب أو جتارة؟

وأما قول )احلافظ بن حجر(: والورع تركه. فال يعني به النفع 
املش�رط يف عقد القرض، وإنام يعني به قبول هدية املستقرض يف 
حالة عدم االش�راط، قال يف )فتح الب�اري( يف رشح أثر عبداهلل 
ابن س�الم املتقدم: حيتم�ل أن يكون ذلك - أي من�ع قبول هدية 
املس�تقرض مطلقا ولو مل يش�رط - رأي عبداهلل بن س�الم. وإال 
فالفقه�اء ع�ى أنه إن�ام يكون رب�ا إذا رشط، وال�ورع تركه. اه�. 
يقص�د احلافظ بقول�ه: والورع تركه. إن ال�ورع عدم قبول هدية 
املس�تقرض يف حالة عدم االشراط، وأما يف حالة االشراط فقد 
قال يف رشح حديث أيب هريرة يف الرجل الذي تقاىض رسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص وفي�ه: )فإن خياركم أحس�نكم قضاء(. )يف بابا مس�تقرض 
اإلب�ل( قال فيه ج�واز رد ما هو أفضل من املث�ل املقرض، إذا مل 

تقع رشطية ذلك يف العقد فيحرم حينئذ اتفاقا. اه�.

وأما رد الش�وكاين تصحيح الغزايل وإمام احلرمني رفع حديث النهي 
)عن قرض جر منفعة( فال يدل عى إباحة الشوكاين ربا القرض، ألمرين:
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أحدمه�ا: ترصحيات�ه يف مؤلفات�ه بتحري�م النف�ع املش�رط يف 
الق�رض، قال يف )نيل األوطار(: وأما إذا كانت الزيادة مرشوطة 
يف العق�د فتح�رم اتفاق�ا - إىل أن قال-: ومما ي�دل عى عدم حل 
الق�رض الذي جر نفعا م�ا أخرجه البيهقي ع�ن فضالة بن عبيد 
�ا بلفظ: )كل قرض ج�ر منفعة فهو وجه من وجوه الربا(  موقوفاً
ورواه يف )الس�نن الك�ربى( ع�ن ابن مس�عود، وأيب ب�ن كعب، 

وعبداهلل بن سالم وابن عباس موقوفا عليهم. اه�.
وق�ال يف )الدرر البهية( يف )باب القرض(: جيب إرجاع مثله. 
وال جيوز أن جير القرض نفعا للمقرض. وقال يف رشحه )الدراري 
املضيئ�ة(: أقول: أما وجوب رد املث�ل فألنه إذا وقع التواطؤ عى 
ا عى أصل الدي�ن فذلك هو الربا. بل قد  أن يك�ون القضاء زائداً
ورد م�ا يدل ع�ى أن جمرد اهلدي�ة من املس�تقرض للمقرض ربا. 
كام أخرجه البخاري عن أيب بردة بن موسى، قال قدمت املدينة، 
فذكر الشوكاين احلديث املتقدم، وقال: وأما كونه ال جيوز أن جير 
ا للمقرض فلحديث أنس، عند ابن ماجه، أنه س�ئل  القرض نفعاً
ع�ن الرج�ل يقرض أخ�اه املال فيه�دي إليه، فقال: قال رس�ول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: )إذا أق�رض أحدكم فأهدى إلي�ه أو محله عى الدابة فال 
يركبه�ا وال يقبله إال أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك( وتكلم 
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عى س�ند ه�ذا احلديث بام تقدم�ت اإلجابة عنه، ث�م ذكر اآلثار 
الواردة عن الصحابة يف الباب.

الثاين: أن الشوكاين قال يف )الدراري املضيئة( بعد ذكر حديث 
النه�ي ع�ن قرض ج�ر منفع�ة، ق�ال: ويف الباب م�ن األحاديث 
واآلثار ما يشهد لبعضه. اه�. ومن هذه اآلثار ما أخرجه البيهقي 
يف )الس�نن الكربى( عن ابن مس�عود، وأيب ب�ن كعب، وعبداهلل 
ا عليهم، أن كل قرض جر منفعة  ابن س�الم، وابن عباس موقوفاً
فه�و وجه م�ن وجوه الربا. ق�ال: وأخرج البيهق�ي نحو ذلك يف 
)املعرفة( عن فضالة بن عبيد، وقد تقدم ما أخرجه البخاري عن 
عبداهلل بن س�الم. وذكر م�ن األحاديث ما أخرج�ه البخاري يف 
التاريخ من حديث أنس عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: )إذا أقرض أحدكم 

فال يأخذ هدية(. اه�. 
فدل ع�ى أن ما أورده عى )الغزايل( و)إم�ام احلرمني( إنام هو 

باعتبار سند ذلك احلديث بعينه.

وأما االستدالل بحديث زيادة النبي ملسو هيلع هللا ىلص عى الوفاء عى جواز 
اش�راط الزي�ادة يف صلب عقد القرض. فمخال�ف لطريقة أهل 
العل�م فف�ي املوطأ ما جيوز من الس�لف حدثني حيي�ى عن مالك 
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ففي املوطأ ما جيوز يف الس�لف. عن زيد بن أس�لم، عن عطاء بن 
يسار، عن أيب رافع موىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: )استلف رسول 
ا، فجاءته الصدقة، قال أبو رافع: فأمرين رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل بك�راً
ا  أن أق�ي الرج�ل بكره. فقل�ت: مل أجد يف اإلب�ل إال مجالاً خياراً
رباعياًا. فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم 
(. وحدثني مالك، عن محيد بن قيس املكي، عن جماهد، أنه  قضاءاً
قال: اس�تلف عبداهلل بن عمر من رجل دراهم، قم قضاه عبداهلل 
دراه�م خريا منه�ا، فقال الرجل: يا أب�ا عبدالرمحن هذه خري من 
درامهي التي أس�لفتك. فقال عبداهلل بن عمر: قد علمت، ولكن 
نف�يس بذل�ك طيب�ة. قال مال�ك: ال بأس بأن يقبض من أس�لف 
شيئااً من الذهب أو الَوِرق أو الطعام أو احليوان مما أسلفه أفضل 
مما أس�لفها إذا مل يكن ذلك عى رشط منه�ام أورأي أو عادة. فإن 
كان ذل�ك ع�ى رشط أو رأي أو عادة فذل�ك مكروه ال خري فيه. 
ا مكان بكر  قال: وذلك أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قىض مجالاً رباعياًا خياراً
استلفه، وأن عبداهلل بن عمر أسلف دراهم فقىض خريا منها، فإن 
كان ذل�ك عن طيب نفس من املس�تلف ومل يكن ذلك عى رشط 

وال رأي وال عادة كان ذلك حالال ال بأس به.
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ث�م قال: )ما ال جيوز من الس�لف(حدثني حييى، عن مالك: 
ا  أنه بلغه أن عمر بن اخلطاب قال يف رجل أس�لف رجالاً طعاماً
ع�ى أن يعطيه إي�اه يف بلد آخر، فكره عمر ب�ن اخلطاب وقال: 
فأي�ن احلمل؟ يعن�ي محالنه. وحدثني مالك أن�ه بلغه أن رجالاً 
أيت عب�داهلل ب�ن عمر فقال يا أبا عبدالرمحن. إين أس�لفت رجالاً 
ا واشرطت عليه أفضل مما أسلفته. فقال عبداهلل: السلف  سلفاً
عى ثالثة وجوه س�لف تسلفه تريد به وجه اهلل، فلك وجه اهلل، 
وس�لف تس�لفه تريد به وجه صاحبك، فل�ك وجه صاحبك. 
وس�لف تسلفه لتأخذ خبيثا بطيب فذلك هو الربا. قال فكيف 
تأمرين يا أبا عبدالرمحن؟ قال: أن تش�ق الصحيفة، فإن أعطاك 
مثل الذي أسلفته قبلته، وإن أعطاك دون الذي أسلفته وأخذته 
أج�رت، وإن أعط�اك أفضل مما أس�لفته طيبة به نفس�ه، فذلك 
ش�كره ل�ك، ولك أجر م�ا أنظرته. وحدثني مال�ك أن عبداهلل 
ا فال يشرط أفضل منه  بن مس�عود كان يقول: من أسلف سلفاً
وإن كان قبض�ة م�ن علف فهو رب�ا. وقال الش�افعي يف )األم( 
ا  يف )ب�اب م�ا جاء يف الرصف ج٣ ص٣0(: من أس�لف س�لفاً
فق�ىض أفض�ل من ذلك يف الع�د والوزن فال ب�أس بذلك إذا مل 

ا بينهام. اه�. يكن رشطاً
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ولس�امحة شيخنا الش�يخ حممد بن إبراهيم  فتوى يف جواز 
منتف�ع املق�رض بام ال يت�رضر به املق�رض، فقد أفت�ى  أحد 

الناس بفتوى جاء فيها: 

الس�الم عليكم ورمحة اهلل وبركاته. وبعد: فقد جرى االطالع 
عى االس�تفتاء املوجه إلينا منك، املتضمن أنك تقرض من تتوىل 
بيع ماش�يته الس�تعجاله، وتس�تويف ما أقرضته من قيمة ماش�يته 
املباعة بواس�طتك حتى تس�رد قرضك. وتذك�ر أنك تتخذ هذه 
الطريقة لرغي�ب اجلالبني وإيثارهم إياك دون غريك. واجلواب: 
احلمد هلل، ال ش�ك أن أصل مرشوعية القرض اس�تجابة التقرب 
ا  إىل اهلل يف تفري�ج ك�رب املحتاجني، وهذا اَلَق�رُض ليس مقصداً
من مقاصدك اإلقراض، وإنام غرضك جر منفعة لذاتك. وحيث 
أن هذه املنفعة ال تنقص املقرض ش�يئاًا من ماله فغاية ما يف األمر 

الكراهة. والسالم عليكم.

يف هذه الفتوى أش�ار - رمح�ه اهلل - إىل الكراهة دون التحريم 
وذكر أن الكراهة غاية ما يمكن القول به؛ ألن املنفعة من اإلقراض 
ال تنقص املقرض شيئاًا من ماله. ولفضيلة الشيخ عبدالرمحن بن 

سعدي رمحه اهلل فتوى بنحو هذا جاء ذكرها يف فتاواه. 
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)الفتاوى السعدية( هذا نصها:

إذا داين اإلنس�ان إنس�اناًا س�لعة إىل أجل ثم وكل�ه املدين عى 
بيعها فهل جيوز أن يسلفه ويستويف؟

اجل�واب: ال ب�أس بذلك؟ ألن�ه إرفاق ألجل بيع س�لعته فلم 
ا وال صار بينهام رشط. اه�. ُيْكرهاً

ونظ�رااً إىل أن األح�كام الرشعي�ة منوط�ة بتحقي�ق املقاص�د 
ا  الرشعي�ة واملصالح الفرعية من حي�ث التحليل والتحريم ونظراً
إىل أن عل�ة حتريم كل ق�رض جر منفعة ه�و االرضار باملقرض 
ا إىل ذلك فيمكننا استعراض بعض  فإذا انتفت العلة فال ربا ونظراً
ص�ور القروض وتطبيقه�ا عى هذا التعليل يف احلك�م ليظهر لنا 

حكم كل صورة من حيث احلل والتحريم.

الصورة األوىل: أن تتش�كل مجعية تعاونية بني جمموعة أعضاء 
ا مماثالاً ملا تأخذه  معين�ني تأخذ اجلمعية من كل واحد منه�م مبلغاً
من اآلخرين ثم يأخذه أحدهم عى سبيل القرض ويقوم بسداده 
مقس�طاًا وهكذا يستمر اإلجراء فيام بينهم. فهل يعترب ما يقرضه 

أحدهم من هذا املبلغ ربا؟
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الذي يظهر يل واهلل أعلم أن عمل  أعضاء اجلمعية مع مجعيتهم 
بالصفة املذكورة يف الصورة ال تنطبق عليه قاعدة كل قرض جر 
منفع�ة فه�و ربا. ف�رأس مال اجلمعي�ة ملك هلم مجيع�ا كل بقدر 
مس�امهته وم�ا يأخذه أحدهم - من صن�دوق اجلمعية - ال يعترب 
ا إال عى س�بيل التس�اهل يف التعبري. فه�ذا صندوق تعاوين  قرضاً
حيمي أهله يف حال االحتياج من الرجوع إىل البنوك أو إىل مزاويل 
املداينات. فهو خري حمض ال ظلم فيه وليس فيه استغالل ضعف 
ا بمعناه الصحي�ح. وإنام هو صندوق  ضعيف. وال يس�مى قرضاً
تع�اوين متحق�ق فيه معنى التعاون عى ال�رب والتقوى. منتٍف عنه 

عنرص انتفاع املقرض من املقرض. واهلل أعلم.

الصورة الثانية: أن يتفق طرفان أو أكثر عى أن يقرض أحدمها 
اآلخ�ر ما حيتاجه من قرض عى أن يك�ون تبادل القروض بينهام 
ع�ى الدق�ة يف مبلغ القرض وزمنه بمعن�ى أن أحدهم إذا أقرض 
اآلخر مبلغ عرشة ماليني ريال مثالاً ملدة ش�هر فيجب عى اآلخر 
املق�رض أن يقرض أخاه املقرض ذلك املبلغ وملدة ش�هر س�واء 
أكان ذل�ك مجل�ة واح�دة، أم كان املبل�غ والزم�ن مفرق�ا. وه�ذا 
مع�روف ل�دى املصارف بتب�ادل الق�روض. وال�ذي يظهر واهلل 
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ا  أعل�م منعه. وأن هذا، مما تنطبق علي�ه قاعدة كل قرض جرَّ نفعاً
فه�و ربا. فهو فيام بني األش�خاص الطبيعيني مما تنطبق عليه هذه 
القاع�دة. وم�ا بني البن�وك مش�مول بمامرس�ة التعام�ل الربوي 
بتبادل القروض. حيث إن قرضا هبذه الصفة ملحوظ فيه الفائدة 
ا. فتبادل  املؤج�ل س�دادها لوقت أخذ ق�رض مثله زمناًا ومق�داراً
الق�روض هبذا الوضع حُمَِقٌق فوائد ربوية جيرى اس�تحصاهلا عى 
س�بيل املقاصة. فخالصة الق�ول أن هذه الص�ورة ال جتوز وهي 

نوع من أنواع الربا.

الص�ورة الثالثة: أن يتفق جمموعة أش�خاص معينني عى إجياد 
صندوق مايل جيري من كل واحد منهم االش�راك فيه كل ش�هر 
بمبلغ معني. وتس�ند إدارته إىل أحدهم ويكون لكل واحد منهم 
ح�ق االقراض م�ن الصندوق قرضا حس�نا جيري منه س�داده. 
ويك�ون للصندوق نظام يتضح منه احل�د األعى ملبلغ االقراض 
ا  وزمنه وطريقة تقس�يط س�داده. دون أن يك�ون االقراض مقيداً
بمث�ل االق�راض اآلخ�ر. هذه الص�ورة ال تظه�ر مالحظة  عى 
الق�ول بإباحتها فهي ص�ورة من صور التعاون عى الرب والتقوى 
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فليس�ت منطبقة ع�ى أي صورة من صور الرب�ا. وال عى قاعدة 
النفع املربت عى القرض. واهلل أعلم.

الص�ورة الرابع�ة: أن يتفق أحده�م مع أحد البن�وك أن يفتح 
ا عنده عى أن�ه يف حال حاجته إىل الس�حب من  ل�ه حس�اباًا جارياً
ا فإن البنك يس�مح له بالس�حب  حس�ابه يف ح�ال كونه مكش�وفاً
عى احلس�اب املكش�وف وبحد أعى م�ن حيث املبل�غ والزمن. 
ا إىل أن  ه�ذه الصورة حمل تأمل وت�ردد يف جواز ذلك. ولكن نظراً
عملي�ة اإلقراض هذه ليس�ت مرتبطة بتب�ادل قروض وال برضر 
يلحق الس�احب واملس�حوب منه فقد يسحب صاحب احلساب 
عى املكش�وف وقد ال يسحب، ويف حال السحب ال يرتب عى 
البنك مرضة يف ذلك إذ هو منتفع بام يف احلس�اب اجلاري فاملنفعة 
متبادل�ة بني الطرف�ني، واملرضة ع�ى أي واحد منه�ام منتفية فقد 

يتجه القول باجلواز. واهلل أعلم.

الص�ورة اخلامس�ة: أن يتف�ق طرف�ان أو أكثر ع�ى أن يقرض 
ا أع�ى من حي�ث املقدار  أحدمه�ا اآلخ�ر قرض�ا ال يتج�اوز حدًّ
ا بتب�ادل االق�راض وإنام  والزم�ن ع�ى أال يكون ذل�ك مرشوطاً
األم�ر فيه راج�ع إىل الرضا واحلاجة وحس�ن التعامل وألحدمها 
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ح�ق االعتذار عن اإلقراض إذا رغ�ب دون أن يرتب عليه حق 
لآلخر. فه�ذه الصورة قريبة من الرابع�ة والقول بجوازها وجيه 

النتفاء رشط تبادل القروض فيها. واهلل أعلم.

الصورة السادسة:

ا ال  أن يتفق طرفان أو أكثر عى أن يقرض أحدمها اآلخر قرضاً
ا أعى من حيث املبلغ والزمن عى أن ال يكون ذلك  يتج�اوز حدًّ
مرشوطااً بتبادل االقراض وإنام األمر راجع إىل الرضا واالحتياج 
وحس�ن التعام�ل بينهم فق�د يقرض أحدهم أكثر م�ن مرة وقد 
ال يق�رض الطرف اآلخر. فه�ذه الصورة ال يظهر اعراض عى 
القول بجوازها النتفاء علة القول بحرمتها. فليس فيها اش�راط 
تب�ادل الق�روض مبلغ�ااً وزمن�ااً. وإنام ه�ي من القروض احلس�نة 
ا ملن طلب منه القرض من  لكن ب�رشط أال يكون اإلقراض ملزماً

أطراف االتفاق وهي قريبة من الصورة اخلامسة. واهلل أعلم.



بحث يف الربا والرصف
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

احلمد هلل وصى اهلل وس�لم عى رس�ول اهلل س�يدنا ونبينا حممد 
وعى آله وصحبه أمجعني..... وبعد،

فه�ذا بح�ث يف الربا والرصف أس�أل اهلل التوفيق والس�داد، 
واهلل املستعان.

معنى الربا يف اللغة:

الربا من ربا يربو من باب نرص ينرص، واملصدر منه ربا وهو يف 
اللغة بمعنى الزيادة يقال: ربا املال إذا زاد ونام. وربا السويق. إذا 
صب عليه املاء وانتفخ. وربا الرابية. إذا عالها، قال يف القاموس: 
ا كعلو، وربا زاد ونام، وأربيت�ه. والرابية عالها والفرس  رب�ا ربواً

ربوا انتفخ من عدو أو فزع. اه�.

وق�ال يف خمت�ار الصحاح ق�ال الفراء يف قول�ه تعاىل: ﴿ ڀ  
ڀ  ڀ ﴾. )س�ورة احلاق�ة آي�ة10( أي: زائ�دة كقول�ك أريب 
إذا أخ�ذت أكث�ر مما أعطي�ت. وقال الزخمرشي يف كتابه أس�اس 
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البالغة: ربا املال يرب�و زاد، وأرباه اهلل، ويريب الصدقات وأربت 
احلنطة. أرحت. وأربى فالن يف السباب وأربى عليه زاد، وأربى 

عى اخلمسني.اه�.

ومن ذلك قول�ه تع�اىل چ ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  چ 
 )احلج: ٥(، وقوله تعاىل چ ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ      چ )الرعد: 1٧( 
ومنه ما جاء يف احلديث الذي أخرجه مسلم: »فال واهلل ما أخذنا 

من لقمة إال ربا من حتتها«.

�ا  أم�ا يف االصط�الح الرشع�ي فق�د اختل�ف يف تعريف�ه تبعاً
لالخت�الف يف حتدي�د مفهومه. فعرفه بعضه�م)1( بأنه تفاضل يف 

أشياء ونسأ يف أشياء خمتص بأشياء.

وبعضهم عرفه)2(بأنه اسم ملقابلة عوض بعوض خمصوص غري 
معل�وم التامث�ل يف معيار الرشع حالة العق�د، أو تأخري يف البدلني 
أو يف أحدمه�ا. وبعضه�م عرفه فع�رف ربا الفض�ل)٣( بأنه زيادة 
ع�ني مال رشطت يف عق�د البيع عى املعيار الرشعي، وهو الكيل 

ج�٣ من كشاف القناع عن متن اإلقناع ص�20٥   )1(
تكملة جمموع النووي للسبكي ج�10 ص22  )2(

ج�٥ ص18٣ ممن بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع للكاساين  )٣(
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أو ال�وزن يف اجلنس. وعرف ربا النس�يئة بأن�ه فضل احللول عى 
األج�ل، وفض�ل العني عى الدي�ن يف املكيل�ني أو املوزونني عند 

اختالف اجلنس.

وهناك من يقول بإط�الق الربا يف الرشع عى البيوع الباطلة، 
ويعزى هذا القول إىل عائش�ة b، فقد قالت ملا نزلت آيات 
الربا يف آخر س�ورة البقرة: خرج رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فحرم التجارة 

يف اخلمر.

وإىل عمر بن اخلطاب ؤ حيث قال: إن من الربا بيع الثمرة 
وهي معصفة قبل أن تطيب)1(.

مما تقدم نس�تطيع أن نجد العالقة بني معنيي الربا يف اللغة ويف 
االصط�الح الرشعي يف غاي�ة االرتباط. فاملعني�ان يدوران حول 
الزيادة، وإذا كان بعض العلامء يرى أن الربا يطلق عى كل البيوع 
الباطلة فالربا يف البيع الباطل متحقق؛ ألن كل بيع باطل مشتمل 
ا،  عى زيادة غري مرشوعة، إما ألن أحد العوضني ليس ماالاً مباحاً
فيك�ون بذل العوض اآلخر يف غري مقابل�ة؛ ألن هذا املال املحرم 

تكملة جمموع النووي للسبكي ج�10 ص 21.  )1(
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يف حك�م املعدوم حلرمة االنتفاع به رشعا، وإما ألنه غري متكافئ 
مع مقابله فام بينهام من فرق زيادة يف غري مقابلة عوض.

ع�ى أي حال فلس�نا يف جمال التفضيل ب�ني تعاريف الربا، وال 
تصحيح بعضها وختطئة البعض اآلخر، وإنام يكفينا منها االتفاق 
ع�ى أن الربا زيادة يف غري مقابلة عوض. أما االختالف بني أهل 
العل�م في�ام جيري فيه الربا وما ال جيري فيه من األموال فمن منعه 
يف بعضه�ا رأى أن زي�ادة بعضه�ا ع�ى بع�ض يف مقابلة عوض 
م�رشوع. وم�ن أثبت�ه رأى أن زيادة بعضها عى بع�ض يف مقابلة 

عوض غري مرشوع.

فالربا بعبارة خمترصة ه�و الزيادة يف أحد العوضني عى اآلخر 
يف مقابلة عوض غري مرشوع، أو كام قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
رمح�ه اهلل يف جمم�وع فتاواه: وحرم الربا ألن�ه متضمن للظلم فإنه 

أخذ فضل مال بال مقابل له. اه� )1(. 

فكل معاملة اس�تهدفت هذه الزيادة بصف�ة مبارشة، أو كانت 
وس�يلة إليها فهي معاملة ربوية، وبالتايل فه�ي حمرمة؛ ألن زيادة 

ج�20 ص ٣٤1.  )1(
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أحد العوض�ني عى اآلخر يف مقابلة غري مرشوعة تعترب من أكل 
ا  أم�وال الناس بالباطل، وأكل أموال الناس بالباطل يعترب عدواناً

اجتامعيًّ�ا، هيددا لعامل بالفوىض والفس�اد قال اهلل تعاىل: چ ۀ  
ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ             ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  
ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  

ۉ   ۉ  ې  ې  ې  چ)1(. 

ويف جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية إشارة إىل رس حتريم 
الربا حيث يقول)2(: وأما أخذ الربا فإنام مقصوده أن يأخذ دراهم 
بدراهم إىل أجل، فيلزم اآلخَذ أكثُر مما أخذ بال فائدة حصلت له، 
مل يبع ومل يتجر، واملريب آكل ماال بالباطل بظلمه، وال ينفع الناس 
ال بتج�ارة وال بغريها، بل ينفق درامهه بزيادة بال منفعة حصلت 
ل�ه وال للن�اس، فإذا كان ه�ذا مقصوده فب�أي يشء توصلوا إليه 

حصل الفساد والظلم. أه�.

ا للظلم املحق�ق وقوعه عن  ع�ى أن الق�ول بتحريم الرب�ا دفعاً
طري�ق املعام�الت الربوي�ة، ال يعن�ي انحصار حكم�ة التحريم 

)البقرة: 2٧8 – 2٧9(.  )1(
ج�20 ص ٣٤9.  )2(
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يف دف�ع الظل�م. فهناك معان إنس�انية أخرى كانت من أس�باب 
حتريم�ه، تظهر هذه املع�اين فيام يصري عليه امل�رايب من الغلظة يف 
الطباع، والش�ح يف اإلنفاق، والعزوف ع�ن الصدقات، والبعد 
ع�ن فعل اخلريات. يدل عى هذا أنه ال تكاد توجد آية من آيات 
الرب�ا إال وه�ي مس�بوقة أو متبوع�ة بآي�ات حتض ع�ى اإلنفاق 
والصدقة، والعطف عى الفقراء واملس�اكني. فهذه آيات الربا يف 
سورة البقرة مسبوقة بأربع عرشة آية كلها ترغب يف الصدقات، 

وحتض عى اإلنفاق يف سبيل ا هلل.

وهن�اك حكمة ختت�ص بجريان الرب�ا يف النقدين، أش�ار إليها 
اب�ن القي�م رمح�ه ا هلل يف )إعالم املوقع�ني( حيث يق�ول)1(: فإن 
الدراهم والدنانري أثامن املبيعات، والثمن هو املعيار الذي يعرف 
ا ال يرتفع وال  ا مضبوطاً به تقويم األموال، فيجب أن يكون حمدوداً
ينخفض، إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالس�لع، مل يكن لنا 
ثمن نعترب به  املبيعات، بل اجلميع س�لع، وحاجة الناس إىل ثمن 
يعت�ربون ب�ه املبيعات حاجة رضورية عام�ة، وذلك ال يمكن إال 
بسعر تعرف به القيمة، وذلك ال يكون إال بثمن تقوم به األشياء 

ج� 2 ص 1٣8-1٣٧.  )1(
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ويس�تمر عى حالة واح�دة، وال يقوم هو بغريه، إذ يصري س�لعة 
يرتفع وينخفض، فتفسد معامالت الناس ويقع اخلالف، ويشتد 
الرضر، كام رأيت من فساد معامالهتم، والرضر الالحق هبم حني 
اختذت الفلوس س�لعة تعد للرب�ح، فعم الرضر وحصل الظلم، 
ا ال يزداد وال ينقص، بل تقوم به األشياء،  ولو جعلت ثمناًا واحداً
وال تقوم هي بغريها لصلح أمر الناس – إىل أن قال – فاألثامن ال 
تقصد ألعياهنا، بل يقصد التوصل هبا إىل السلع، فإذا صارت يف 
ا تقصد ألعياهنا فسد أمر الناس. وهذا معنى معقول  أنفسها سلعاً

خيتص بالنقود ال يتعدى إىل سائر املوزونات. أه�.

وذكر الغزاىل يف كتابه إحياء علوم الدين، ونقلها عنه صاحب 
تفس�ري املنار الش�يخ رش�يد رضا يف معرض تفس�ري آيات الربا، 

ولتامم الفائدة نستحسن نقل قول الغزايل فيها قال رمحه اهلل)1(:

م�ن نعم اهلل تع�اىل خل�ق الدراه�م والدنانري وهبا ق�وام الدنيا 
ومه�ا حجران ال منفعة يف أعياهنام ولك�ن يضطر اخللق إليهام من 
حي�ث إن كل إنس�ان حمتاج إىل أعي�ان كثرية يف مطعمه وملبس�ه 
وس�ائر حاجاته وقد يعجز عام حيتاج إليه ويملك ما يستغني عنه 

ج� ٣ من تفسري املنار ص 112-110  )1(
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وحيت�اج إىل الزعفران فال بد بينهام م�ن معاوضة وال بد يف مقدار 
الع�وض من تقدير، إذ ال يب�ذل صاحب اجلمل مجله بكل مقدار 
من الزعفران وال مناسبة بني الزعفران واجلمل حتى يقال يعطى 
ا بخف أو  ا بثي�اب أو عنزاً مثل�ه يف ال�وزن أو الصورة وكذلك داراً
ا بحامر فهذه األش�ياء ال تناس�ب فيها، فال يدري عن اجلمل  دقيقاً
ا، – فافتقرت هذه  كم يساوي بالزعفران، فتتعذر املعامالت جدًّ
األعي�ان املتناف�رة املتباع�دة إىل متوس�ط حيكم فيه�ا بحكم عدل 
فيع�رف م�ن كل واحد رتبت�ه ومنزلته حت�ى إذا تق�ررت املنازل 
وترتبت الرتب علم بذلك املس�اوي من غري املساوي، فخلق اهلل 
تعاىل الدنانري والدراهم حكمني ومتوس�طني بني س�ائر األموال 
حتى تقدر األموال هبام فيقال هذا اجلمل يساوي مائة دينار، وهذا 
القدر من الزعفران يس�اوي مائة. فهام من حيث إهنام متس�اويان 
ب�يشء واحد فهام متس�اويان. وإنام أمكن بالنقدي�ن إذ ال غرض 
ألعياهن�ام. ولو كان يف أعياهنام غرض ربام اقتىض خصوص ذلك 
ا، ومل يقتِض ذلك يف حق  الغرض يف حق صاحب الغرض ترجيحاً
م�ن ال غرض له فال ينتظم األمر. فقد خلقهام اهلل تعاىل لتتداوهلام 
األيدي، ويكون�ا حاكمني بني األموال  بالعدل، وحلكمة أخرى 
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وهي التوصل هبام إىل س�ائر األش�ياء؛ ألهنام عزيزان يف أنفسهام، 
وال غرض يف أعياهنام، ونس�بتهام إىل س�ائر األموال نسبة واحدة، 
ا فإنه مل يملك  فمن ملكها فكأنه ملك كل يشء. ال كمن ملك ثوباً
إال الث�وب، فل�و احت�اج إىل طعام ربام مل يرغ�ب صاحب الطعام 
يف الث�وب ألن غرض�ه يف دابة مثال فاحت�اج إىل يشء هو صورته 
كأن�ه لي�س بيشء وه�و يف معناه كأن�ه كل األش�ياء، واليشء إنام 
تس�توي نس�بته إىل املختلفات إذا مل تكن له صورة خاصة تفيدها 
بخصوصه�ا كاملرآة ال لون هلا وحتكي كل لون، فكذلك النقد ال 
غ�رض، فيه وهو وس�يلة إىل كل غرض كاحل�رف ال معنى له يف 

نفسه وتظهر املعاين يف غريه فهذه هي احلكمة الثانية.

وفيهام أيضا ِحَكم يطول ذكرها، فكل من عمل فيهام عمالاً ال 
يليق باحلكم بل خيال�ف الغرض املقصود باحلكم فقد كفر نعمة 

اهلل فيها.

ف�إن من كنزها فق�د ظلمهام وأبطل احلكم�ة منهام وكان كمن 
حبس حاكم املسلمني يف سجن يمتنع عليه احلكم بسببه؛ ألنه إذا 
كن�ز فقد ضيع احلكم وال حيصل الغرض املقصود به وما خلقت 
الدراه�م والدنانري لزي�د خاصة إذ ال غرض لآلح�اد يف أعياهنام 
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فإهن�ام حج�ران وإن�ام خلق�ا لتتداوهلام األي�دي فيكون�ا حاكمني 
م�ن ب�ني الناس – إىل أن قال – وكل من عام�ل معاملة الربا عى 
الدراه�م والدنانري فقد كفر النعمة وظلم؛ ألهنام خلقا لغريمها ال 
ألنفس�هام، إذ ال غرض يف عينهام، فإذا اجتر يف عينهام فقد اختذمها 
ا عى خالف وضع احلكمة، إذ طلب النقد لغري ما وضع  مقصوداً

له ظلم. أه�.

بعد هذا نس�تطيع الق�ول إن جلريان الرب�ا يف النقدين أكثر من 
معن�ى موجب لذلك، وإن من أبرز املعاين يف جريانه فيهام كوهنام 
حمالاً للظلم والعدوان، وأخ�ذ أموال الناس بالباطل، وملا حيصل 
للعب�اد من ارتباط واضط�راب يف معامالهتم، حينام تتخذ األثامن 
ا تباع وتش�رى، فيطرأ عليها ما يطرأ عى السلع من ارتفاع  س�لعاً
�ا لطبيعة العرض والطل�ب، والعدم  يف القيم�ة،أو انخف�اض تبعاً
والوجود. حيث قد تفس�د ثمنيتها ع�ى العباد، فيقعون يف رضر 
بال�غ واضطراب خمل. وال ش�ك أن ما حل حمل األث�امن املعدنية 
كاألوراق النقدي�ة أو الفلوس، تتحقق في�ه هذه املعاين، فيجري 
فيه الربا كجريانه فيها، إذ كلُّ ثمٍن حملُّ للظلم والعدوان، وإيقاع 
الناس يف ارتباك واضطراب، حينام يتخذ  ذلك الثمن سلعة تباع 
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وتش�رى، واحل�ال أنه معي�ار لتقويم الس�لع وتقديرها. فتحريم 
الرب�ا يف النقدي�ن وم�ا حل حمله�ام يف الثمنية، دفع هلذه املفاس�د، 

وهذه حكمة ذلك ومقتضاه. واهلل أعلم. 

والواق�ع العميل أن ىف التجارة الدولي�ة يف العمالت – األثامن – 
دليال جليا عى ذلك فقد نجم عنه آثار سلبية تركزت يف التضخامت 
االقتصادي�ة، وتف�يش البطال�ة، واختف�اء األث�امن ع�ن املج�االت 
االقتصادي�ة م�ن صناعة وزراعة وجت�ارة. وانعكس أث�ر ذلك عى 
امل�وارد الطبيعي�ة يف املجتمع�ات وال�دول، حي�ث كان م�ن نتائج 
ذل�ك انتش�ار الفتن واملظامل والتعديات، وم�ا تبع ذلك من حروب 
واضطرابات وهتديدات بني ال�دول الكربى فيام بينها، وكذلك ما 
بني دول اجلوار، كل ذلك جرى نتيجة التالعب يف األثامن وجعلها 
ا لقانون العرض  ا تباع وتشرى، فينخفض ثمنها ويزداد، تبعاً س�لعاً
والطل�ب. فرحم اهلل أس�الفنا الفقهاء فقد قال�وا ما قالوا يف أرضار 
التج�ارة باألث�امن، قالوا ذلك بنور من اخل�الق العليم فقد أراد اهلل 

هبم اخلري فنفعهم بالدين ونفع األمة هبم. 
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معنى الرصف يف اللغة واالصطالح الرشعي:

ا من باب رضب يرضب.  الرصف من رصف يرصف رصفاً
ق�ال يف القاموس املحيط: من الرصف يف الدراهم وهو فضل 
بعض�ه ع�ى بع�ض يف القيمة. اه�. ه�ذا معن�اه يف اللغة، وأما 
معن�اه يف االصط�الح الرشع�ي: فق�د ذكر بعض أه�ل العلم 
أن للرصف أس�امء تتف�ق مع نوعي�ة املصارفة فقال�وا: إذا بيع 
�ا لرصفه عن  الذه�ب بالفض�ة أو العك�س س�مي ذلك رصفاً
البيوع األخرى التي جيوز فيها التفاضل والتفرق قبل القبض 
والتأجيل. وقي�ل من رصيف الذهب والفضة وهو تصويتهام 
يف امليزان. وقيل س�مي هذا النوع م�ن البيوع رصفا ملا فيه من 
معنى الرد والنقل. يقال: رصفته عن كذا رددته، س�مي رصفا 
الختصاص�ه برد البدل ونقله من ي�د إىل يد. وقيل: حيتمل أن 
تكون التسمية ملعنى الفضل إذ الرصف يذكر بمعنى الفضل، 
ويف احلديث مل يقبل اهلل منه رصفا وال عدال.فالرصف الفضل 

وهو النافلة، والعدل الفريضة.

وقد ذكر العلامء لصيغ بيوع الرصف جمموعة من التسميات 
فقال�وا: إن بيع ذهب بذهب أو فضة بفض�ة وزنا فهذا النوع 
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م�ن ال�رصف يس�مى مراطلة. حي�ث إن األص�ل يف ذلك أن 
جيع�ل أحد العوضني يف إحدى كفت�ي امليزان. وجيعل اآلخر 

ىف الكفة األخرى.

وإن بيع ذهب بذهب أو فضة بفضة عددا س�مي هذا الرصف 
ا)1(. مبادلة. وإن بيع الذهب بالفضة أو العكس سمي ذلك رصفاً

حكم الربا:

الربا حمرم بنص كتاب اهلل تعاىل وبام ثبت من س�نة رس�ول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص قال تعاىل: چ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  چ)2(.

وق�ال تعاىل: چ ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  
ے   ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  
ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  چ)٣(، وق�ال 
تعاىل: چ ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆچ)٤(

حجرج�٤  البن  الباري  وفتح  ص9،  ج�11  مسلم  عى  النووي  رشح  انظر   )1(
ص٣٤9، وبدائع الصنائع للكاساين ج� ٥ ص٣1٥، والبهجة يف رشح التحفة 

للتسويل ج�2ص2٧.
سورة البقرة آية 2٧٥.  )2(

البقرة: آية 2٧8 – 2٧9.  )٣(
الروم: آية ٣9.  )٤(
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وق�ال تع�اىل: چ ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ     ڑ  ڑ          ک           
ک       کچ)1( وثبت عن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »الذهب بالذهب والفضة 
بالفضة والرب بالرب والشعري بالشعري والتمر بالتمر وامللح بامللح مثالاً 
ا بيد فإذا اختلفت األجناس فبيعوا كيفام شئتم  بمثل سواء بسواء يداً
ا بيد«. رواه اإلمام أمحد ومسلم  ويف لفظ عند مسلم »فمن  إذا كان يداً
زاد أو استزاد فقد أربى اآلخذ واملعطي فيه سواء«. وروى مسلم يف 
صحيح�ه ع�ن عبداهلل ابن مس�عود ؤ قال: لعن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
آكل الربا ومؤكله قال: قلت وكاتبه وشاهديه. قال: إنام نتحدث بام 
س�معنا. ويف صحيح مس�لم عن جابر  بن عبد اهلل ؤ قال: لعن 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء.

وق�د جاء الن�ص عن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بأن الربا م�ن املوبقات. 
ففي الصحيحني عن ُأيب ؤ أن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اجتنبوا 
الس�بع املوبق�ات« قال�وا: وما هن يا رس�ول اهلل؟ ق�ال: »الرشك 
ب�اهلل، والس�حر، وقت�ل النف�س التي ح�رم اهلل إال باحل�ق، وأكل 
الربا، وأكل مال اليتيم، والتويل يوم الزحف، وقذف املحصنات 

الغافالت املؤمنات«.

البقرة: آية  2٧٦.  )1(
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ومل يتوعد اهلل عى يشء من املنكرات واملوبقات كام توعد آكل 
الربا فقد آذن اهلل ورسوله من مل يرتدع وجيتنب أكل الربا بحرب.
فق�ال تع�اىل: چ ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  
چ)1(.  ۈۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ    ڭ   ڭ   ڭ   ۓۓ   ے   
وق�د جعل اهلل تعاىل من أس�باب عقوبة بني إرسائيل ومس�خهم 
ا ألياماً جعل من  ق�ردة وخنازير وأن اهلل أعد للكافري�ن منهم عذاباً
أس�باب ذلك أخَذهم الرب�ا وقد هنوا عنه وأكَله�م أموال الناس 
بالباط�ل. وجع�ل أكلة الرب�ا يف وضع متدٍن م�ن اهلوان واهلوس 

وشبه اجلنون قال تعاىل:  چ ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   
پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀٺ  چ)2(.

لقد تناولت أبحاث الفقهاء قدياماً وحديثاًا العلة املناسبة جلريان 
الرب�ا بنوعي�ه يف املعامالت املتبادلة عى س�بيل البي�ع والرصف، 
ا ألمهية العلة يف إدراك وجه حصول الربا يف بعض املعامالت  ونظراً

الربوية فسيكون من متام البحث احلديث عنها.

البقرة: 2٧8 - 2٧9.  )1(
البقرة: 2٧٥.    )2(
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علة الربا يف األموال الربوية:
ال أدري لع�ل غريي كان يتس�اءل كام كان مني التس�اؤل منذ 
كنت يف املرحلة الثانوية أدرس ضمن دراستي مادة الفقه مسائل 
الرب�ا، وذلك حينام أجد الفقهاء رمحهم اهلل يعربون عن ضابط ما 
جيري في�ه الربا بالعلة فيقولون علة الرب�ا يف النقدين الوزن، ويف 
غريمها الكيل، فأي مناسبة يف الوزن جلريان الربا يف النقدين، ويف 
الكيل جلريانه يف غريمها من األصناف األربعة الواردة يف حديث 
عب�ادة بن الصامت؟ الواقع أن التعلي�ل بالوزن أو الكيل جلريان 
الرب�ا تعلي�ل بوصف ط�ردي ال حكمة في�ه، والتعليل بالوصف 
الطردي ممتنع لدى مجهور علامء األصول وحمققيهم. قال اآلمدي 

يف كتابه األحكام يف بحثه القياس ورشوطه)1(:

اختلفوا يف جواز كون العلة يف األصل بمعنى األمارة املجردة، 
واملخت�ار ال ب�د أن تك�ون العل�ة يف األصل بمعن�ى الباعث. أي 
مش�تملة عى حكمة صاحلة أن تكون مقصودة للشارع من رشع 
�ا ال حكمة في�ه، بل أمارة  ا طرديًّ احلك�م، وإال فل�و كان�ت وصفاً

جمردة فالتعليل هبا يف األصل ممتنع لوجهني:

ج�٣ ص12.  )1(
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األول: أنه ال فائدة يف األمارة سوى تعريف احلكم، واحلكم يف 
األصل معروف باخلطاب، ال بالعلة املستنبطة منه.

الث�اين: أن عل�ة األصل مس�تنبطة من حكم األص�ل ومتفرعة 
ا  ا عليها ومتفرعاً َفةاً حلكم األصل لكان متوقفاً عنه، فلو كانْت مَعرِّ

عنها وهذا دور ممتنع.اه�.

وقال األستاذ عيل حسب اهلل يف كتابه أصول الترشيع اإلسالمي 
نقالاً عن صاحب رشح التلويح)1( ما نصه:

إن مجه�ور العل�امء ع�ى أن الوص�ف ال يص�ري عل�ة بمج�رد 
ا لبناء  االط�راد، بل ال بد لذلك من معنى يعق�ل بأن يكون صاحلاً

احلكم عليه. اه�.

ويف مسودة آل تيمية جاء فيها ما نصه)2(:

مس�ألة: قال اب�ن برهان: ال جي�وز القياس واإلحل�اق إال بعلة 
 مناس�بة أو َش�َبٍه يغلب ع�ى الظن عن�د أصحابنا وأكث�ر احلنفية 
- إىل أن ق�ال – وكذل�ك ذك�ر املس�ألة أب�و اخلط�اب صاحبن�ا 

ص 122 من الكتاب.  )1(
ص ٣٧٧ من املسودة.  )2(
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والق�ايض، وهو منص�وص أمحد ولفظه يف املج�رد: وال جيوز رد 
الف�رع إىل أص�ل حتى جتمعهام علة معينة تقت�ي إحلاقه، فأما أن 

ا من التنبيه فال. اه�. يعترب رضباً

وق�ال اب�ن القيم رمح�ه اهلل يف كتابه إع�الم املوقعني يف معرض 
انتقاده التعليل بالوزن جلريان الربا يف النقدين ما نصه)1(:

وأيضا فالتعليل بالوزن ليس فيه مناسبة فهو طرد حمض. اه�.

ففي انتقاده التعليل بالوزن لعدم وجود مناس�بة، إشارة إىل أنه 
رمحه اهلل يشرط املناسبة يف العلة كغريه من حمققي علامء األصول، 
ويف انتقاد القول بأن علة الربا يف النقدين الوزن ويف غريمها الكيل 
يقول األس�تاذ حممد رش�يد رضا يف كتابه يرس اإلس�الم وأصول 

الترشيع العام ما نصه)2(:

ومل أر مث�الاً جلع�ل الكي�ل والوزن عل�ة الربا بأظه�ر من جعل 
الدخ�ول يف اجلوف عل�ة لتحريم األكل وال�رشب عى الصائم، 
يف كون كل من العلتني ال يدل عليها الرشع وال اللغة وال العقل 

املدرك للحكم واملصالح. اه�.
ج�2 من إعالم املوقعني.  )1(

ص ٦2 من الكتاب.  )2(
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وهن�اك م�ن العل�امء م�ن أج�از التعلي�ل بالوص�ف الطردي، 
واعتربه بمنزلة املناط. ففي املستصفى للغزايل مانصه)1(:

ال معنى لعلة احلكم إال أهنا عالمة منصوبة عى احلكم، وجيوز 
أن ينصب الرشع السكر عالمة لتحريم اخلمر، ويقول اتبعوا هذه 
العالم�ة واجتنبوا كل مس�كر. وجيوز أن ينصب�ه عالمة للتحليل 
أيض�ا، وجيوز أن يقول: من ظن أنه عالم�ة للتحليل فقد حللت 
له كل مسكر. ومن ظن أنه عالمة للتحريم فقد حرمت عليه كل 

مسكر.اه�.

وقال يف موضع آخر من املستصفى)2(:

وأما الفقهيات فمعنى العلة فيها العالمة.اه�.

وق�ال يف كتابه ش�فاء العليل حس�بام نقله عنه الدكتور س�عيد 
رمضان ما نصه)٣(:

فكل ما جعل علة للحكم فإنام جعل علة؛ ألن الش�ارع جعله 
علة ال ملناسبة.اه�.

ج�2 من املستصفي ص٧٥.  )1(
ج�9 ص2.  )2(

ص92 املصلحة املرسلة.  )٣(
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وقال ابن قدامة رمحه اهلل يف كتابه روضة الناظر ما نصه)1(:
ومعن�ى العلة الرشعية العالمة. وجي�وز أن تكون حكاماً رشعياًا 

– إىل أن قال – وتكون مناسباًا وغري مناسب. اه�.
ع�ى أي ح�ال فليس ه�ذا موضوع بحثن�ا، وإن�ام ذكرنا ذلك 
ا لتس�اؤلنا. وعى أي حال فسواء كثر القائلون  ا وتربيراً اس�تطراداً
بج�واز التعليل بالوص�ف الطردي، أو قلوا  ف�إن هذا ال يغري ما 
نح�ن بص�دده من ذكر أق�وال الفقهاء رمحه�م اهلل يف علة الربا يف 

النقدين، ومناقشتها واختيار ما نراه أقرب إىل الصواب منها.

لق�د اختلف العلامء يف تعليل حتري�م الربا يف الذهب والفضة، 
نتيجة اختالف مفاهيمهم يف حكمة حتريمه فيهام. فمن تعذر عليه 
ا،  إقام�ة دليل يرضاه عى حكمة التحريم، قرص العلة فيهام مطلقاً
ا أم مس�كوكني أم مصنوعني. وهذا مذهب أهل  س�واء أكانا ترباً
الظاه�ر، ونف�اة القياس، واب�ن عقيل من احلنابل�ة. حيث إن ابن 
عقيل يرى العلة فيهام ضعيفة ال يقاس عليها. فال ربا عند هؤالء 
ا،  يف الفل�وس، وال يف األوراق النقدية، وال يف غريمها مما يعد نقداً

واألمر يف حتريم الربا فيهام عندهم أمر تعبدي.

ج�2 من الروضة ص ٣1٣.  )1(
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وغ�ري أهل الظاهر ومن ق�ال بقول أهل الظاه�ر فهموا للتحريم 
حكم�ة تتفق مع مراعاة الرشيعة بتحقيق الع�دل والرمحة واملصلحة 
ب�ني العب�اد يف األح�كام، وتتف�ق م�ع م�ا هل�ذه الرشيعة من ش�مول 
واس�تقصاء، فاعت�ربوا النص ع�ى جري�ان الربا بنوعي�ه يف الذهب 
والفضة من قبيل التمثيل هبام ملا ينتج التعامل به يف حال التفاضل أو 
ا  اإلنظار، من الفساد والظلم والقسوة بني العباد، فاستخرجوا مناطاً
تنضبط به قاعدة ما جيري فيه الربا، إال أهنم اختلفوا يف ختريج املناط.

فذه�ب بعضه�م إىل أن علة الرب�ا يف النقدين ال�وزن، فطردوا 
القاع�دة يف جري�ان الرب�ا يف كل م�ا ي�وزن، كاحلدي�د والنحاس 
والرص�اص والذه�ب والفض�ة والص�وف والقط�ن والكت�ان 
وغريه�ا. وهذا هو املش�هور عند اإلمام أمح�د وهو قول النخعي 
والزه�ري والثوري وإس�حاق وأصحاب ال�رأي، وقد اختلفوا 
فيام أخرجته الصناعة عن الوزن ما مل يكن ذهباًا أو فضة، كاللجم 
واإلبر واألس�طال والقدور والس�كاكني واأللبس�ة م�ن قطن أو 
حري�ر أو كتان، وكالفل�وس فذهب مجهوره�م إىل عدم جريان 
الرب�ا فيه�ا. وذهب بع�ض العل�امء إىل أن عل�ة الرب�ا يف الذهب 

والفضة غلبة الثمنية.
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وه�ذا ال�رأي هو املش�هور عن�د اإلمام�ني مالك والش�افعي. 
فالعل�ة عندمها يف الذهب والفضة قارصة عليهام. والقول بالغلبة 
اح�راز عن الفلوس إذا راج�ت رواج النقدين. فالثمنية عندمها 
طارئ�ة عليها ف�ال ربا فيها. وذهب فريق ثال�ث إىل أن العلة فيهام  
مطل�ق الثمنية، وهذا الق�ول إحدى الروايات ع�ن اإلمام مالك 
وأيب حنيف�ة وأمح�د. ق�ال أبو بك�ر: روى ذلك ع�ن أمحد مجاعة، 
وهو اختيار ش�يخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغريمها 

من حمققي العلامء.

قال ش�يخ اإلس�الم ابن تيمية رمح�ه اهلل يف جمموع فت�اواه)1( ما 
نصه: واملقصود هن�ا الكالم يف علة الربا يف الدنانري، واألظهر أن 
العل�ة يف ذلك هو الثمنية ال الوزن، كام ق�ال مجهور العلامء – إىل 
أن قال – والتعليل بالثمنية تعليل بوصف مناسب، فإن املقصود 
ا يتوصل هبا إىل معرفة مقادير األموال،  من األثامن أن تكون معياراً
وال يقص�د االنتف�اع بعينها، فمت�ى بيع بعضها ببع�ض إىل أجل 

قصد هبا التجارة التي تناقض مقصود الثمنية.

ج� 29 من الفتاوى ص�٤٧٣-٤٧٤.  )1(
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واش�راط احلل�ول والتقاب�ض فيها هو تكمي�ل ملقصودها من 
التوص�ل هبا إىل حتصيل املطالب، فإن ذلك إنام حيصل بقبضها ال 
بثبوهت�ا يف الذمة، مع أهنا ثمن من طرفني، فنهى الش�ارع أن يباع 
ثمن بثم�ن إىل أجل، فإذا صارت الفلوس أثامناًا صار فيها املعنى 

فال يباع ثمن بثمن إىل أجل. اه�.

نقاش هذه اآلراء:
لق�د اس�تعرضنا بصورة رسيع�ة وخمترصة أش�هر آراء العلامء 
يف من�اط الرب�ا يف النقدين الذهب والفضة، دون مناقش�ة أي من 
هذه اآلراء، ونحب اآلن مناقش�ة هذه اآلراء لتظهر لنا حقيقتها، 
وليرجح لنا منها ما يتفق مع حكمة الترشيع وعلة حظر الربا عى 
ا لنا يف توجيهنا  ا ومربراً األمة اإلسالمية، لتكون هذه املناقشة عوناً

ما نراه علة للربا يف الذهب والفضة ويف غريمها من األثامن.
لق�د أورد بعض أه�ل العلم عى القائلني بال�وزن علة جلريان 
ا ملخص�ه أن العلامء متفق�ون عى جواز  الرب�ا يف النقدي�ن إي�راداً
إس�الم النقدي�ن يف املوزون�ات، وه�ذا بيع موزون بم�وزون إىل 

أجل، ويف جواز ذلك نقض للعلة. 
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ق�ال أب�و حمم�د عب�د اهلل ب�ن قدام�ة  يف املغن�ي يف معرض 
توجيهه قول القائلني بالثمنية)1(:

وألن�ه ل�و كان�ت العل�ة يف األث�امن ال�وزن مل جيز إس�المهام يف 
املوزون�ات، ألن أح�د وصف�ي علة رب�ا الفضل يكف�ي يف حتريم 

النسأ.اه�.

وقال ش�يخ اإلسالم ابن تيمية  يف جمموع فتاواه يف معرض 
توجيه القول بالثمنية)2(:

ومم�ا يدل عى ذل�ك اتفاق العل�امء عى جواز إس�الم النقدين 
يف املوزون�ات، وهذا بي�ع موزون بموزون إىل أج�ل، فلو كانت 
العل�ة ال�وزن مل جيز ه�ذا، واملنازع يق�ول: جواز هذا استحس�ان 
وه�و نقيض للعلة ويق�ول: إن جواز هذا للحاجة مع أن القياس 

حتريمه. اه�.

وقال ابن القيم  يف كتابه إعالم املوقعني يف معرض توجيهه 
القول بالثمنية وتصحيحه هذا القول ما نصه)٣(:

ج� ٤ من املغني ص�٤.  )1(
ج�29 من الفتاوى.  )2(

ج�2 من األعالم ص 1٣٧.  )٣(



)12٣(

فإهنم أمجع�وا عى جواز إس�المهام يف املوزونات من النحاس 
مل  ربوي�ني  واحلدي�د  النح�اس  كان  فل�و  ونحومه�ا.  واحلدي�د 
ا. ف�إن م�ا جي�ري في�ه الرب�ا   جي�ز بيعه�ام إىل أج�ل بدراه�م نق�داً
إذا اختل�ف جنس�ه ج�از التفاض�ل في�ه دون النس�أ، والعل�ة إذا 
�ا فالتعليل  انتقض�ت م�ن غري فرق مؤث�ر دل عى بطالهنا. وأيضاً

بالوزن ليس فيه مناسبة فهو طرد حمض. اه�.
وقد أجاب القائلون هبذا من احلنابلة عن إيراد اتفاق العلامء عى 
جواز إسالم النقدين يف املوزونات، مع أنه بيع موزون بموزون إىل 
أجل باس�تثناء هذه اجلزئية من القاعدة للحاجة املاس�ة إىل اإلسالم 
بأح�د النقدي�ن، فقالوا بجريان ربا النس�يئة يف كل جنس�ني اتفقا يف 
ا وهذا نقض للعل�ة، أما احلنفية  عل�ة رب�ا الفضل ليس أحدمها نق�داً
ا ليدفعوا به هذا االعراض، فقالوا بجريان ربا النسيئة  فوضعوا قيداً
يف كل جنس�ني اتفقا يف علة ربا الفضل وطريقته، وقالوا: إن مسألة 
السلم ال تنقض قاعدتنا، حيث إن النقدين موزونان بامليزان، أما ما 

يسلم فيه مما يوزن فوزنه بالقبان)1( فاختلف امليزان فجاز)2(.

القبان: ميزان توزن فيه األموال الثقيلة كأكياس احلبوب ونحو ذلك وهو ميزان خشبي.  )1(
ج�٥ من بدائع الصنائع للكاساين ص 18٦.  )2(
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وال خيفى ما يف هذا القيد من تكلف ظاهر.

�ا عى القائلني بالوزن علة جلريان الربا يف  النقدين  وأورد أيضاً
إي�راٌد آخر ملخصه: إن حكمة حتريم الربا ليس�ت مقصورة عى 
ما يوزن، بل هي متعدية إىل غريه مما يعد ثمنا كالفلوس والورق 
النقدي، بل إن الظلم املراعى إبعاده يف حتريم الربا يف النقدين واقع 
يف التعامل بالورق النقدي، وبش�كل واض�ح يف غالبه يتضاعف 
معه الظلم وتتضاءل معه صورة الظلم الواقع يف التعامل بالذهب 
ا الرتفاع  والفضة متفاضالاً يف اجلنس أو نس�يئة يف اجلنس�ني، نظراً
القيمة الثمنية يف بعضها كفئات اخلمسامئة ريال واأللف دوالر.

ا ألج�زاء ما جيري في�ه الربا من  فلي�س التعلي�ل بالوزن جامعاً
أن�واع األثامن، فتعني املص�ري إىل مناط جامع مان�ع. أما القائلون 
بغلب�ة الثمن علة جلريان الربا يف ا لنقدين، فأورد عليهم إن العلة 
عندك�م قارصة عى النقدين الذهب والفضة، والعلة القارصة ال 

يصح التعليل هبا يف اختيار أكثر أهل العلم.

ق�ال الن�ووي يف جمموعه رشح املهذب يف معرض س�ياقه الرد 
عى الشافعية لقوهلم بالعلة القارصة:



)12٥(

وعندك�م يف العل�ة الق�ارصة وجه�ان ألصح�اب الش�افعي. 
أحدمه�ا أهنا فاس�دة ال جي�وز التعليل هبا لعدم الفائ�دة منها، فإن 
حك�م األصل قد عرفن�اه وإنام مقصود العل�ة أن يلحق باألصل 
غريه. والوج�ه الثاين أن القارصة صحيحة ولك�ن املتعدية أوىل، 
قالوا: فعلتكم مردودة عى الوجهني؛ ألن حكم  الذهب والفضة 
عرفن�اه بالنص. وقالوا: وألن علتكم ق�د توجد وال حكم، وقد 
يوج�د احلك�م وال علة كالفلوس بخراس�ان وغريها، فإهنا أثامن 
وال رب�ا فيه�ا عندكم. والثاين كأواين الذه�ب والفضة حيرم الربا 

ا)1(. اه�. فيها مع أهنا ليست أثامناً

ا م�ا أورد عى القائلني بال�وزن علة من أن  وأورد عليه�م أيضاً
حكمة حتريم الربا ليست مقصورة عى النقدين، بل تتعدامها إىل 
غريمها من األثامن كالفلوس والورق النقدي إىل آخر االعراض 

املتقدم ذكره قريباًا.

أم�ا القائل�ون بأن عل�ة الرب�ا يف النقدي�ن مطلق الثمني�ة، فقد 
�ا مع احلكمة يف جريان الربا  ا متفقاً ا مانعاً اس�تخرجوا مناطاًا جامعاً
يف الذهب والفضة. وما ذكره ابن مفلح  يف كتابه الفروع من 

ج�9 من املجموع ص ٤٤٥.  )1(
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قول�ه، بأهن�ا علة ق�ارصة ال يصلح التعليل هب�ا يف اختيار األكثر، 
ا باحليل. فهذا اإليراد  ا بالفلوس؛ ألهنا أثامن وعكساً منقوضة طرداً
ال يتجه إال عى القائلني بغلبة الثمنية، أما القائلون بمطلق الثمنية 
ا  فلم خيرجوا الفلوس الرائجة عن حكم النقدين بل اعتربوها نقداً
جيري فيه الربا بنوعيه كام جيري الربا بنوعيه يف الذهب والفضة.

كام أهنم مل يقولوا بجريان الربا يف احليل املصنوع من الذهب أو 
الفض�ة؛ ألن الصناعة قد نقلته من مادة الثمنية إىل جنس الس�لع 
والثياب. وهلذا ال جتب فيه الزكاة عى القول املش�هور مع أنه من 

مادة الذهب والفضة. 

ويف امتن�اع جري�ان الرب�ا يف احليل املعد لالس�تعامل واملباح من 
الذه�ب والفضة يقول اب�ن القيم  يف كتاب�ه )إعالم املوقعني 

عن رب العاملني( ما نصه)1(:

وأم�ا رب�ا الفضل فأبيح  من�ه ما تدع�و إليه احلاج�ة كالعرايا، 
ا للذريع�ة أخف مما حرم حتري�م مقاصد، وعى  ف�إن ما حرم س�دًّ
هذا فاملصوغ واحللي�ة إن كانت صياغته حمرمة كاآلنية حرم بيعه 

ج�2 من اإلعالم ص 1٤1-1٤0.   )1(
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بجنسه وغري جنسه، وبيع  هذا هو الذي أنكره عى ومعاوية، فإنه 
يتضمن مقابلة الصياغ�ة املحرمة باألثامن، وهذا ال جيوز كآالت 
املاله�ي، وأم�ا إن كانت الصياغ�ة مباحة كخات�م الفضة وحلية 
النس�اء، وما أبيح من حلية السالح وغريها فالعاقل ال يبيع هذه 
بوزهنا من جنس�ها، فإنه سفه وإضاعة للصنعة، والشارع أحكم 
م�ن أن يلزم األم�ة بذلك، فالرشيعة ال تأيت ب�ه وال تنهى عن بيع 

ذلك ورشائه، حلاجة الناس إليه.

فل�م يب�ق إال أن يقال: ال جيوز بيعها بجنس�ها ألبت�ة، بل بيعها 
بجنس آخر. ويف هذا من احلرج والعرس واملشقة ما تنفيه الرشيعة، 
ف�إن أكثر الناس ليس عندهم ذهب يش�رون به ما حيتاجون إليه 
م�ن ذلك، والبائع ال يس�مح ببيعه برب وش�عري وثياب، وتكليف 
االس�تصناع ل�كل من احتاج إلي�ه إما متع�ذر أو متعرس، واحليل 
باطل�ة يف الرشع. وقد جوز الش�ارع بيع الرطب بالتمر، لش�هوة 
الرطب. وأين هذا من احلاجة إىل بيع املصوغ الذي تدعو احلاجة 
إىل بيع�ه ورشائ�ه؟ فلم يب�ق إال جواز بيعه كام تباع الس�لع فلو مل 
جيز بيعه بالدراهم فس�دت مصالح الن�اس. والنصوص الواردة 
ع�ن النبي ملسو هيلع هللا ىلص ليس فيها ما هو رصيح يف املنع. وغايتها أن تكون 
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عام�ة أو مطلق�ة، وال ينكر ختصيص العام وتقيي�د املطلق بالقياس 
اجل�يل، وهي بمنزل�ة نصوص وجوب ال�زكاة يف الذهب والفضة، 
واجلمه�ور يقول�ون: مل تدخ�ل يف ذل�ك احليلة. وال س�يام فإن لفظ 
النص�وص يف املوضع�ني قد ذك�ر تارة بلف�ظ الدراه�م والدنانري، 
كقول�ه )الدراهم بالدراهم والدنان�ري بالدنانري(. ويف الزكاة قوله: 
)يف الرقة ربع العرش(. والرقة هي الَوِرق، وهي الدراهم املرضوبة. 
وتارة بلفظ الذهب والفضة فإن مُحِل املطلق عى املقيد كان هنياًا عن 
ا للزكاة فيهام، وال يقتي ذلك نفي احلكم  الرب�ا يف النقدين، وإجياباً
ع�ن مجلة ما عدامها بل فيه تفصيل. فتج�ب الزكاة وجيري الربا يف 
بع�ض ص�وره ال يف كله�ا، ويف هذا توفية األدلة حقه�ا، وليس فيه 
خمالفة يشء لدليل منها، يوضحه أن احللية املباحة صارت بالصنعة 
املباح�ة من جن�س الثياب والس�لع، ال من جنس األث�امن، وهلذا مل 
جت�ب فيهام الزكاة، فال جيري الربا بينه�ا وبني األثامن، كام ال جيري 
ب�ني األثامن وس�ائر الس�لع، وإن كانت من غري جنس�ها، فإن هذه 
بالصناع�ة قد خرج�ت عن مقصود األثامن وأع�دت للتجارة، فال 
حمذور يف بيعها بجنسها، وال يدخلها )إما أن تقي وإما أن تريب(. 

كام ال يدخل يف سائر السلع إذا بيعت بالثمن املؤجل.
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وال ري�ب أن ه�ذا قد يق�ع فيها. وكان الناس ع�ى عهد نبيهم 
ملسو هيلع هللا ىلص يتخذون احللية، وكان النس�اء يلبس�نها، وك�ن يتصدقن هبا 
يف األعي�اد وغريها. ومن املعل�وم بالرضورة أن هناك من يعطيها 
ا أهنا ال تباع بوزهنا  للمحاويج ويعلم أهنم يبيعوهنا. ومعلوم قطعاً
فإن�ه س�فه. ومعلوم أن مثل احللق�ة واخلاتم والفتخة ال تس�اوي 
ا، ومل يكن عنده�م فلوس يتعاملون هبا، وه�م كانوا أتقى  دين�اراً
هلل وأفق�ه يف دين�ه، وأعلم بمقاصد رس�وله أن يرتكب�وا احليل أو 
يعلموه�ا الناس، يوضح�ه أنه ال يعرف عن أح�د من الصحابة 
أنه هنى أن يباع احليل إال بغري جنسه أو بوزنه، واملنقول عنهم إنام 
ا للذريعة  هو الرصف يوضحه أن حتريم ربا الفضل إنام كان س�دًّ
ا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة،  كام تقدم بيانه، وما حرم سدًّ
كام أبيحت العرايا من ربا الفضل، وكام أبيحت ذوات األسباب 
م�ن الص�الة بعد الفج�ر والعرص، وك�ام أبيح النظ�ر للخاطب، 
والشاهد والطبيب، وكذلك حتريم الذهب واحلرير عى الرجال، 
حرم لسد ذريعة التشبه بالنساء امللعون فاعله وأبيح منه ما تدعو 
إلي�ه احلاجة، وكذلك ينبغي أن يباح بي�ع احللية املصوغة صياغة 
مباح�ة بأكثر من وزهن�ا؛ ألن احلاجة تدعو إىل ذل�ك. إىل آخر ما 

ذكره يف املوضوع. اه�.
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وقد يرد عى ما ذهب إليه ابن القيم  من أن احللية املصنوعة 
ال جيري فيها الربا، ما رواه مسلم والنسائي وأبو داود والرمذي 
ع�ن فضالة ب�ن عبيد قال: اش�ريت قالدة يوم خي�رب باثني عرش 
ا، فيها ذهب وخرز. ففصلتها فوجدت أكثر من اثني عرش  دين�اراً
ا فذكرت ذلك للنبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال: »ال يباع حتى يفصل« ويف  دين�اراً
لف�ظ أليب داود أن النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص ُأيِت بقالدة فيها ذهب وخرز ابتاعها 
رجل بتس�عة أو بس�بعة دنانري، فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص ال، حتى متيز بينه 
وبينه« فقال: إنام أردت احلجارة، فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ال، حتى متيز 

بينهام«. قال: فرده حتى ميز بينهام.

ووجه اإليراد أن القالدة حلية فيها ذهب، وقد اشريت بذهب 
وم�ع هذا فقد اع�رض النبي ملسو هيلع هللا ىلص عى صحة هذا البيع وأمر برده 
حتى يفصل، وقد يك�ون من اجلواب عليه أن ذهب القالدة كان 
أكثر من ثمنها، حيث ذكر فضالة أنه فصلها فوجد فيها أكثر من 
ا، وقد روي أنه اش�راها بس�بعة دنانري أو تسعة،  اثني عرش ديناراً
ف�إذا كان ما فيها من الذهب أكثر من ثمنها مل يكن للصياغة فيها 
، مل يكن  مقاب�ل، وآل األم�ر فيها إىل بي�ع ذهب بذهب متفاض�الاً

لزيادة بعضه عى بعض مقابل.
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ا،  وابن القيم  يش�رط أن يكون ثم�ن احللية أكثر منها وزناً
ليكون الزائد عى وزهنا من الثمن يف مقابلة الصياغة، وقد مرَّ بنا 
قوله:)ولذل�ك ينبغي أن يباح بيع احللية املصنوعة صياغة مباحة 

بأكثر من وزهنا(. 

وقال  بعد هذا يف معرض الدفاع عن هذا الرأي)1(:

فكيف ينكرون بيع احللية بوزهنا وزيادة تساوي الصناعة. اه�.

وأجاب بنحو هذا ش�يخه ش�يخ اإلسالم ابن تيمية يف معرض 
جوابه عن جواز بيع األكباس اإلفرنجية بالدراهم اإلسالمية مع 
ا يف الوزن فق�ال  يف جمموع فتاواه ما  القط�ع، ب�أن بينهام تفاوتاً

نصه)2(:

ا، مثل  وكذل�ك إذا مل يعل�م مقدار الرب�وي بل خي�رص خرصاً
الق�الدة التي بيعت يوم حن�ني، وفيها خرز معل�ق بذهب، فقال 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ال تباع حتى تفصل« فإن تلك القالدة ملا فصلت كان 
ذهب اخلرز أكثر من ذلك الذهب املفرد، فنهى النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن بيع 

ج�2 من االعالم ص 1٤2.  )1(
ح�29 ص٤٥٣.  )2(
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ه�ذا هبذا حتى تفصل؛ ألن الذه�ب املفرد جيوز أن يكون أنقص 
م�ن الذهب املقرون، فيكون قد ب�اع ذهباًا بذهب مثله)1(. وزيادة 

خرز وهذا ال جيوز.

وإذا عل�م املأخذ فإن كان املقصود بي�ع دراهم بدراهم مثلها، 
وكان املفرد أكثر من املخلوط كام يف الدراهم اخلالصة باملغشوشة، 
بحيث تكون الزيادة يف مقابلة اخللط، مل يكن يف هذا من مفس�دة 
الرب�ا يشء، إذ لي�س املقصود بيع دراهم بدراه�م أكثر منها، وال 

هو بام حيتمل أن يكون فيه ذلك فيجوز التفاوت. اه�.

ا،  ومم�ا أجي�ب به عن ه�ذا احلديث أن في�ه اضطراباً�ا واختالفاً
يوج�ب ت�رك االحتجاج به، فقد ذكر احلاف�ظ ابن حجر يف كتابه 

تلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري ما نصه)2(:

ا يف بعضها قالدة  ول�ه عند الط�رباين يف الكبري طرق كثرية ج�دًّ
فيه�ا خرز وذه�ب. ويف بعضها ذهب وجوهر. ويف بعضها خرز 
وذه�ب.ويف بعضها خرز معلق بذه�ب، ويف بعضها باثني عرش 
ا، ويف أخرى تسعة دنانري. ويف أخرى سبعة دنانري، وأجاب  ديناراً

هكذا يف املطبوع ولعل الصواب: »قد باع ذهبا بذهب وزيادة وخرز«.  )1(
ج�٣ ص9.  )2(
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ا شهدها فضالة.اه�. البيهقي عن هذا االختالف بأهنا كانت بيوعاً

ا،  وذك�ر احلافظ ابن حجر أن ه�ذا االختالف ال يوجب ضعفاً
بل املقصود من االس�تدالل حمفوظ ال اخت�الف فيه، وهو النهي 
عن بيع ما مل يفصل. وأما جنسها وقدر ثمنها فال يتعلق به يف هذه 

احلالة ما يوجب احلكم باالضطراب. اه�.

قل�ت – أنا عب�د اهلل املنيع -  ق�د رأيت لبع�ض املتأخرين من 
حمدث�ي اهلند تعقيباًا ع�ى ابن حجر  يف جوابه ه�ذا، فقد ذكر 
املفتي عبد اللطيف الرمحاين يف رشحه جامع الرمذي اجلزء الثاين 

ص ٧09 ما نصه)1(:

وأما م�ا أجاب به احلافظ بأن املقصود من االس�تدالل حمفوظ 
ا أنه  ال اخت�الف فيه، وه�و النهي عن بيع ما مل يفص�ل، ففيه أيضاً
غري حمفوظ بام روى البيهقي يف الس�نن عن فضالة بن عبيد، قال: 
كنا مع رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يوم خيرب نبايع اليهود األوقية من الذهب 

جاللة  إىل  املؤلف  تالمذة  أحد  قدمه  وقد  ا،  خمطوطاً يزال  ال  املذكور  الكتاب   )1(
امللك فيصل بن عبد العزيز – رمحه اهلل – ليأمر جاللته بطبعه فأحاله جاللته إىل 
دار اإلفتاء بالرياض لتبدي رأهيا نحوه فجرى مني االطالع عليه ونقل ما نقلته 

عنه من الكتاب املخطوط.
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بالديناري�ن والثالث�ة فق�ال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ال تبيع�وا الذهب 
بالذه�ب إال بوزن« ففي ه�ذا احلديث ليس للقالدة ذكر، وليس 
في�ه النهي ع�ن بيع م�ا مل يفصل، بل في�ه النهي عن بي�ع الذهب 
. وأما ما ق�ال احلافظ من أن�ه ينبغي الرجيح  بالدين�ار إال مماث�الاً
ا فنحكم بصحة رواية أحفظهم  بني رواهتا، وإن كان اجلميع ثقاتاً
وأضبطه�م، ففيه أهن�م إذا كانوا كلهم س�واء يف احلفظ والضبط 

ا ال جيوز تغليط ثقة ألن عليه االعتامد. فكيف الرجيح؟ وأيضاً

فع�ى هذا ال حج�ة يف هذا احلدي�ث الضطراب�ه، وكيف وفيه 
حرج عظيم ومش�قة عى األمة، إذا حكم بفصل الذهب والفضة 
عن األش�ياء التي حتى بالذهب والفضة؛ ألن بعض األشياء بعد 
ا، بل بعضها ال  ن�زوع الذهب والفض�ة منها تنقص قيمتها كث�رياً
يكون هلا قيمة. فكيف حيكم هبذا الشارع، وحيكم بإبطال الصنع 

وهو حكيم؟ اه�.

أق�ول أن�ا عبداهلل املني�ع: يف اعراضه  بقول�ه: ففيه أهنم إذا 
كان�وا كلهم س�واء يف احلفظ والضبط فكي�ف الرجيح؟ يف قوله 
هذا نظر ملخصه هل حتقق أن رواة هذه الروايات املختلفة كلهم 
س�واء يف احلف�ظ والضبط؟ ك�ام أن قوله: ال جي�وز تغليط ثقة ألن 
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عليه االعتامد. ليس عى إطالقه بل إذا روى الثقة حديثاًا خيالف ما 
روى الناس اعتربت روايته هذه شاذة، وتعني التوقف فيها وعدم 
االحتجاج هبا، قال ابن كثري رمحه اهلل يف كتابه )الباعث احلثيث يف 

اختصار علوم احلديث( يف معرض تعريفه الشاذ ما نصه)1(:

ق�ال الش�افعي: وه�و أن ي�روي الثق�ة حديثاًا خيال�ف ما روى 
الن�اس، وليس من ذل�ك أن يروي غريه. وقد ح�كاه احلافظ أبو 
ا قال: والذي  يعى اخللييل القزويني عن مجاعة من احلجازيني أيضاً
عليه حفاظ احلديث أن الش�اذ ما ليس له إسناد إال إسناد واحد، 
يش�ذ به ثقة أو غري ثقة، َفُيتوقف فيام ش�ذ به الثق�ة، وال حيتج به، 
وُيَرد ما شذ به غري الثقة – إىل أن قال – فإذن الذي قاله الشافعي 
أوالاً ه�و الصواب: إنه إذا روى الثقة ش�يئاًا ق�د خالفه فيه الناس 

فهو الشاذ. يعني املردود.اه�.

ومن املس�ائل التطبيقية هلذه املسألة ما ذكره ابن حجر رمحه اهلل 
يف كتابه هدي الساري مقدمة فتح الباري من قوله)2(:

ص٦1 من الكتاب.  )1(
ج�2 من هدي الساري ص111.  )2(
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�ا حديث مالك عن الزهري عن  ق�ال الدار قطني أخرجا مجيعاً
أن�س قال: )كن�ا نصيل العرص، ث�م يذهب الذاهب من�ا إىل قباء 

فيأتيهم والشمس مرتفعة(.

وه�ذا مم�ا ينتق�د به عى مال�ك ألنه رفع�ه، وقال في�ه إىل قباء، 
وخالفه عدد كثري منهم شعيب بن أيب محزة، وصالح بن كيسان، 
وعمرو بن احلارث، ويونس بن يزيد، ومعمر والليث بن سعد، 

وابن أيب ذئب وآخرون. انتهى.

ا عى مال�ك، وموض�ع التعقب منه  وق�د تعقب�ه النس�ائي أيضاً
قوله: إىل قباء، واجلامعة كلهم قالوا إىل العوايل، ومثل هذا الوهم 
اليس�ري ال يلزم منه القدح يف صحة احلديث ال س�يام وقد أخرجا 

الرواية املحفوظة. اه�.
فق�ول اب�ن حجر : ومثل هذا الوهم اليس�ري ال يلزم منه 
الق�دح يف صحة احلدي�ث يدل عى أنه ي�رى كغريه من حفاظ 
احلدي�ث أن الثق�ة إذا ش�ذ ع�ن اجلامع�ة برواية خالفه�م فيها 
وترت�ب عى هذه الرواية وهم غري يس�ري، لزم من ذلك القدح 
ا أو م�ن يدانيه، فضالاً  يف صح�ة الرواي�ة، وإن كان الثق�ة مالكاً

عمن هو دونه.
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ا عى القائلني بمطلق الثمنية، بأن  كام أنه قد يورد مورد اعراضاً
إمجاع العلامء منعقد عى جريان الربا بنوعيه، يف الذهب والفضة، 
ا فال  س�واء أكانا س�بائك أم كانا مس�كوكني، فام س�ك منهام نقداً
إش�كال يف جريان الربا فيه لكونه ثمناًا، وإنام اإلش�كال يف جريان 
الربا بنوعيه يف س�بائكهام، مع أهنام يف حال كوهنام س�بائك ليس�ا 
ثمناً�ا. إال أنه يمك�ن أن جياب عن هذا االع�راض بأن الثمنية يف 
الذهب والفضة موغلة فيهام، وش�املة لس�بائكهام ومسكوكهام، 
ا قبل س�كها  بدلي�ل أن الس�بائك الذهبي�ة كان�ت تس�تعمل نقداً
ا. وقد كان تقدير ثمنيتها بالوزن، ومن ذلك ما رواه اخلمسة  نقوداً

وصححه الرمذي عن سويد بن قيس، قال:
ا من هج�ر، فأتينا به مكة فجاءنا  جلب�ت أنا وخمرمة العبدي بزًّ
رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يميش فس�اومنا رساويل فبعن�اه، َوَثمَّ رجل يزن 
باألج�رة، فقال له: زن وأرجح، ومثله حديث جابر يف بيعه مجله 
عى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حينام قال: »يا بالل اقضه وزده. فأعطاه أربعة 
دنانري وزاده قرياطاًا« وقد أش�ار شيخ اإلسالم ابن تيمية  إىل 

هذا فجاء يف جمموع الفتاوى)1(:

ج�19 ص 2٤8.  )1(
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أن الن�اس يف زم�ن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كانوا يتعامل�ون بالدراهم 
ا. اه�. ا وتارة وزناً والدنانري تارة عداً

ا بام ذك�ره ابن القيم  يف كتابه إعالم  ويمك�ن أن جياب أيضاً
املوقع�ني يف مع�رض توجيه�ه جريان الرب�ا يف األصناف الس�تة 

الواردة يف حديث عبادة بن الصامت وغريه حيث قال)1(:

ورس املس�ألة أهنم منع�وا من التجارة يف األثامن بجنس�ها؛ ألن 
ذل�ك يفس�د عليه�م مقص�ود األث�امن، ومنع�وا من التج�ارة يف 
األق�وات بجنس�ها؛ ألن ذلك يفس�د عليهم مقص�ود األقوات، 
وه�ذا املعنى بعين�ه موجود يف بي�ع الترب والع�ني؛ ألن الترب ليس 
في�ه صنعة ألجلها، فه�و بمنزلة الدراهم التي قصد الش�ارع أال 

يفاضل بينها، وهلذا قال: تربها وعينها سواء. اه�.

 والب�ن القي�م رمح�ه اهلل يف كتاب�ه إع�الم املوقعني م�ا نصه)2(:  
 وأما الدراهم والدنانري فقالت طائفة: العلة فيهام كوهنام موزونني، 
وه�ذا مذهب أمحد يف إحدى الروايتني عنه، ومذهب أيب حنيفة، 
وطائف�ة قالت:العلة فيه�ام الثمنية. وهذا قول الش�افعي ومالك 

ج� 2 من اإلعالم ص 1٤0.  )1(
ج�2 من اإلعالم ص 1٣٧.  )2(
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وأمحد يف الرواية األخرى، وهذا هو الصحيح بل الصواب.

فإهنم أمجع�وا عى جواز إس�المهام يف املوزونات من النحاس 
واحلديد وغريمها، فلو كان النحاس واحلديد ربويني مل جيز بيعهام 
ا، فإن ما جيري فيه الربا إذا اختلف جنس�ه  إىل أج�ل بدراه�م نقداً

جاز التفاضل فيه دون النسأ.

والعلة إذا انتقضت من غري فرق مؤثر دل عى بطالهنا. وأيضا 
فالتعليل بالوزن ليس فيه مناسبة فهو طرد حمض بخالف التعليل 
بالثمنية. فإن الدراهم والدنانري أثامن مبيعات، والثمن هو املعيار 
ا،  ا مضبوطاً الذي يعرف به تقويم األموال، فيجب أن يكون حمدوداً
ال يرتفع وال ينخفض إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسلع 
مل يك�ن لن�ا ثمن نعترب ب�ه املبيعات، بل اجلميع س�لع، وحاجات 
الن�اس إىل ثمن يعتربون ب�ه املبيعات، حاج�ات رضورية عامة، 
وذل�ك ال يمكن إال بس�عر تعرف به القيم�ة، وذلك ال يكون إال 
بثمن تقوم به األشياء ويستمر عى حالة واحدة، وال يقوم بغريه. 
إذ يصري س�لعة ترتفع وتنخفض، فتفس�د معامالت الناس – إىل 
أن ق�ال – فل�و أبيح رب�ا الفض�ل يف الدراهم والدنان�ري، مثل أن 
ا ويأخذ ثقاالاً أكثر منها،  ا ويأخذ مكرسة، أو خفافاً يعطي صحاحاً



)1٤0(

ا وجر ذلك إىل ربا النسيئة فيها وال بد. فاألثامن ال  لصارت متجراً
تقصد ألعياهنا، بل يقصد التوصل هبا إىل السلع. فإذا صارت يف 
ا تقصد ألعياهنا فسد أمر الناس، وهذا معنى معقول  نفسها سلعاً

خيتص بالنقود وال يتعدى إىل سائر املوزونات. اه�.
ومن خالصة البحث يف علة الربا وما تم ارتضاؤه واالطمئنان 
إىل إصابت�ه احلق أو أنه أقرب األقوال إىل ذلك من خالصة ذلك 
أن علة الربا يف األثامن مطلق الثمنية ويف غريها من األقوال الربوية 

الطعم مع صالحه لالدخار.
واألثامن مجع ثمن وقد تعددت تعريفاته من قبل بعض أهل العلم 

إال أن أقرب تعريف له من حيث اجلمع واملنع والشمول هو:
ا وسيطاًا للتبادل مهام كان ذلك  الثمن كل يشء يلقى قبوالاً عاماً

اليشء وعى أي حال يكون)1(.
وهذا التعريف يتفق مع ما ذكره جمموعة من أهل العلم فقد جاء 

يف املدونة الكربى لإلمام مالك  من كتاب الرصف ما نصه:
ولو أن الناس أجازوا بينهم اجللود حتى يكون هلا سكة وعني 

لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نسيئة. اه�. 

انظر: الورق النقدي ملؤلفه الشيخ عبد اهلل املنيع ص20-19.  )1(
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وق�د ذكر البالذري يف كتابه فتوح البلدان أن عمر بن اخلطاب 
ؤ قال: مهم�ت أن أجعل الدراهم من جلود اإلبل. فقيل له 

إذن ال بعري فأمسك. اه�)1(. 

ويف جمموع شيخ اإلسالم ابن تيمية  ما نصه)2(:

وأم�ا الدره�م والدين�ار فال يع�رف له حد طبع�ي وال رشعي 
ب�ل مرجع�ه إىل الع�ادة واالصط�الح. وذلك ألن�ه يف األصل ال 
ا ملا يتعاملون به.  يتعل�ق املقصود به. بل الغرض أن يك�ون معياراً
والدراهم الدنانري ال تقصد لنفسها بل هي وسيلة إىل التعامل هبا 
ا – إىل أن قال – والوسيلة املحضة التي ال يتعلق  وهلذا كانت أثامناً
هب�ا غ�رض وال بامدهتا وال بصورهتا حيصل هب�ا املقصود كيف ما 

كانت. اه�.

ففي قوله : والوس�يلة املحضة التي ال يتعلق هبا غرض ال 
بامدهت�ا وال بصورهت�ا حيصل هبا املقصود كيف م�ا كانت يف قوله 
ا كوس�يط للتبادل  هذا إش�ارة إىل أن الثمن هو ما يلقى قبوالاً عامًّ

فتوح البلدان للبالذري ص ٥٧8.  )1(
ج�19 ص 2٥1 من الفتاوى.  )2(
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ع�ى أي ص�ورة كان ومن أي م�ادة اختذ، وقد أدرك ه�ذا املعنى 
قبل ش�يخ اإلس�الم اب�ن تيمي�ة أمرُي املؤمن�ني عمر ب�ن اخلطاب 
ؤ حين�ام ه�مَّ أن جيعل النقود من جل�ود اإلبل. وال خيفى أن 
من األثامن اجلاري فيها الربا واخلاضعة لرشوط الرصف الذهب 

والفضة والفلوس واألوراق النقدية.

وحي�ث إن صحة الرصف تس�تلزم حتقيق رشطني يف حال احتاد 
اجلن�س ب�ني العوضني مها املامثل�ة والتقابض يف جمل�س العقد ويف 
�ا فتص�ح املصارف�ة مطلقا برشط  ح�ال اخت�الف العوضني جنساً
التقاب�ض يف جمل�س العق�د. واألصل يف ذلك أحاديث أيب س�عيد 
اخلدري وعبادة بن الصامت وغريمها: الذهب بالذهب والش�عري 
ا بيد  بالشعري والتمر بالتمر وامللح بامللح مثال بمثل سواء بسواء يداً

ا بيد. فإذا اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً

هذا احلكم يف الرصف يقتي منا البحث يف األثامن من حيث اجلنس.

ال ش�ك أن الذهب جن�س مغاير جلنس الفض�ة، وأن األثامن 
املعدني�ة م�ن نح�اس أو ني�كل أو غريمه�ا جن�س مغاير جلنيس 
الذه�ب والفضة، وهذا م�ن الوضوح بحال ال حيت�اج منا مزيد 
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بي�ان لوض�وح اختالف بعضه�ام عن بعض من حي�ث اجلنس، 
وعليه فتجوز مصارفة الذهب بالفضة والعكس أو بأي ثمن من 
األثامن املعدنية – الفلوس – متامثالاً يف املقدار أو متفاضالاً برشط 
احلل�ول والتقابض يف جمل�س العقد. وأما مصارف�ة هذه األثامن 
املعدني�ة بأي ثمن من األثامن الورقي�ة بعضها ببعض فإن معرفة 
حك�م ذلك حيت�اج إىل متهيد تتضح من�ه حقيقة األث�امن الورقية  

وتصور واقعها.

ا للتبادل  لقد مر بنا تعريف النقد، وأنه أي يشء يلقى قبوالاً عامًّ
وق�د كان للعم�الت الورقية ونش�أهتا تاريخ م�رت فيه بمراحل 
ا قائاماً بذاته، حيمل قوة مطلقة لإلبراء  كانت هنايته�ا اعتبارها نقداً
الع�ام. وأن التعه�د الذي كان مس�جالاً عى كل ورق�ة نقدية منه 
بتسليم مقدار ما اعتربت إبراءاً عنه حلاملها عند طلبه لفظ ال يعني 
معناه، وإنام هو بقية باقية ملرحلة من مراحل حياة الورق النقدي، 
يعني تذكري املس�ؤولني عن إصداره بمس�ؤوليتهم جتاهه. واحلد 
من اإلفراط يف اإلصدار بدون اس�تكامل ألسباب إحالل الثقة به 
كنقد حيمل قوة مطلقة لإلبراء العام، وكمس�تودع للثروة تطيب 
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النف�س باختزانه للحاجة)1(. وقانون إص�دار األوراق النقدية ال 
حيت�م عى مصدرهي�ا تغطيتها مجيع�ا بغطاء م�ادي ذي قيمة، كام 
أن التغطي�ة ال يل�زم أن تك�ون ذهباً�ا أو فضة، بل جي�وز أن تكون 
ا مالية كاألس�هم والسندات. وأن رس قبول النقد  ا أو أوراقاً عقاراً
ا للتداول والتمول، هو الثق�ة به كقوة رشائية  �ا كان قب�والاً عامًّ أيًّ
وكمس�تودع أمني لالدخ�ار، ال أن رس قبوله حمص�ور يف كونه ذا 
قيم�ة يف ذات�ه أو أن القانون فرضه وألزم التعامل به)2( وال ش�ك 
�ا، بعد أن صارت جمرد  أن ذات الورق�ة النقدي�ة ال قيمة هلا مطلقاً
قصاص�ات فاقدة عموم وجوه االنتفاع، وأهنا بذلك ليس�ت من 
عروض التجارة، وإنام قيمتها يف أمر خارج عن ذاهتا، وال ش�ك 
أن احلكم�ة يف جري�ان الربا بنوعي�ه يف النقدي�ن الذهب والفضة 
ا  كوهنام حم�الاً للظل�م والعدوان، حين�ام يكونان أو أحدمها س�لعاً
تباع وتش�رى، واحل�ال أهنام وحدة للمحاس�بة والتقويم، فزيادة 
أحدمه�ا بعضه عى اآلخر يف غري مقابلة مرشوعة ظلم وعدوان، 
ك�ام أن مصارف�ة أحدمها باآلخ�ر بدون تقاب�ض يف جملس العقد 

انظر الورق النقدي للشيخ عبد اهلل املنيع ص�22-2٦ الطبعة األوىل.  )1(

انظر الورق النقدي للشيخ عبداهلل املنيع ص� ٣1-٣٧ الطبعة األوىل.  )2(
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ا تباع وتشرى تعطيل  مظنة ذلك، وذريعة إليه ويف اختاذمها س�لعاً
هلام عام اختذا له، وإفس�اد عى املس�لمني قيم سلعهم، حينام تكون 
ه�ذه القيم عرضة للزيادة والنقصان. ويف ه�ذا َتَعدٍّ عى املجتمع 
وع�دوان، وق�د مر بنا أن أص�ح األقوال يف علة الرب�ا يف النقدين 
مطل�ق الثمني�ة، وأن احلكم�ة إذا كان�ت ظاه�رة ومنضبطة جاز 

التعليل هبا يف القياس.

وعلي�ه فحي�ث إن الورق النق�دي نقد قائم بذات�ه، مل يكن رس 
قبوله للتداول والتمويل واإلبراء املطلق التعهَد املسجَل عى كل 
ورق�ة منه، بتس�ليم حاملها حمتواه�ا عند الطل�ب، وال أنه مجيعه 
مغط�ى بذه�ب أو فضة، وال أن الس�لطان فرضه وأل�زم التعامل 
ب�ه، وإن�ام رس قبول�ه ثقة الن�اس به كق�وة رشائية مطلق�ة، بغض 
النظ�ر عن أس�باب حصول الثق�ة به. وحيث إن ال�ورق النقدي 
ل�ه خصائص النقدين الذه�ب والفضة. من أنه ثم�ن، وبه تقوم 
ا  األش�ياء. والنف�وس تطمئن بتمول�ه وادخاره. ويف اختاذه س�لعاً
ا تباع وتشرى من الظلم  تباع وتش�رى ما يف اختاذ النقدين س�لعاً
وال�رضر والعدوان. وحي�ث إن التحقيق يف عل�ة جريان الربا يف 
النقدي�ن مطلق الثمنية. هل�ذه احليثيات فإن ال�ورق النقدي ثمن 
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قائ�م بذات�ه، له حك�م النقدين الذه�ب والفضة يف جري�ان الربا 
�ا عليهام، والندراجه حتت مناط  بنوعيه فيه، كام جيري فيهام قياساً
الربا يف النقود وهو الثمنية. وإىل هذا أش�ار األس�تاذ حممد رشيد 
رضا يف كتابه يرس اإلس�الم وأصول الترشيع، يف معرض نقاش�ه 
آراء العل�امء يف عل�ة جريان الربا يف األصناف الس�تة املذكورة يف 

حديث عبادة بن الصامت حيث قال)1(:

واملذهب الوسط أن األجناس الستة املذكورة يف احلديث كانت 
ا ألثامن وأص�ول األقوات ألكث�ر البرش – إىل أن  وال ت�زال معي�اراً
قال- فإذا وجدت العلة يف نقد آخر غري الذهب والفضة، وقوت 
آخر غري الرب والشعري والتمر وامللح، صح قياسهام عى األجناس 

الستة، حللوهلام حملهام، وانطباق حكمة الترشيع عى ذلك. اه�.

وحيث إن قيمة الورقة النقدية ليست يف ذاهتا،كام هو الشأن 
يف النق�ود املعدنية  م�ن ذهب أو فضة أو فل�وس، وإنام قيمتها 
يف أم�ر خارج عن ذاهتا. هذه القيمة اخلارجة عن ذاهتا هي رس 
مناطه�ا بالثمني�ة، وحي�ث إن هذه القيمة اخلارج�ة عن ذوات 
األوراق النقدي�ة ختتل�ف بعضها عن بعض م�ن حيث الرغبة 

انظر ص ٦1.  )1(
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والق�وة والقيم�ة واالطمئن�ان، ومن حي�ث الن�درة وعدمها، 
�ا متعددة،  ا يف اعتبارها أجناساً وحي�ث إن هلذا االختالف أث�راً
بتعدد جه�ات إصدارها. هلذه احليثيات فإن العمالت الورقية 
أجن�اس تتع�دد بتعدد جه�ات إصداره�ا، بمعن�ى أن الورق 
النق�دي الس�عودي مث�الاً جن�س وال�ورق النق�دي الكويت�ي 
جنس، وال�ورق النقدي األمريكي جن�س، وهكذا كل عملة 
ورقية جنس مس�تقل بذاته، حكمها حكم الذهب والفضة يف 
ا  ا إذا كان يداً ج�واز بي�ع بعضها ببعض، من غري جنس�ها مطلقاً
بيد. وذلك ملا روى اإلمام أمحد ومسلم عن عبادة بن الصامت 
ؤ أن النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »الذهب بالذه�ب والفضة بالفضة 
والرب بالرب والش�عري بالش�عري والتمر بالتمر وامللح بامللح مثالاً 
ا بيد، فإذا اختلفت هذه األصناف فبيعوا  بمثل سواءاً بسواء يداً

ا بيد«. كيف شئتم إذا كان يداً

مستلزمات هذا الرأي:

الواق�ع أن القول باعتبار الورق النق�دي ثمنا قائام بذاته كقيام 
الثمني�ة يف كل من الذهب والفضة وغريمها م�ن النقود املعدنية، 
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وأن العم�الت الورقي�ة أجناس تتعدد بتع�دد جهات إصدارها، 
هذا القول يستلزم أحكاما رشعية أشري إىل بعضها فيام يأيت:

جري�ان الربا بنوعيه فيه كام جيري الربا بنوعيه يف النقدين   – 1
الذهب والفضة، وما أجري جمرامها يف الثمنية كالفلوس 

لدى املحققني من أهل العلم. وهذا يقتي ما يأيت: 
ال جي�وز بي�ع بعض�ه ببع�ض، أو بغريه م�ن األجناس  أ –  
الثمني�ة األخ�رى من ذه�ب أو فضة أو فلوس نس�يئة 
ا. أي ال جي�وز مثالاً بيع ريال ورق بريال فضة أو  مطلقاً
أقل من ذلك أو أكثر نسيئة، وال جيوز بيع مخسني رياالاً 

بجنيه ذهب نسيئة.

ب– ال جيوز بيع اجلنس الواحد منه بعضه ببعض متفاضال، 
ا بي�د، فال جيوز مثالاً  س�واء أكان ذلك نس�يئة أم كان يداً
ا بس�تة ع�رش رياالاً  ا ورقاً بي�ع مخس�ة عرش رياالاً س�عوديًّ

ا. ا ورقاً سعودياً

ا، إذا كان  ج� - جيوز بيع اجلنس الواحد منه بغري جنس�ه مطلقاً
ا بيد، فيجوز بيع الريال الفضة السعودي بريالني  ذلك يداً
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أو أكثر أو أقل من الورق النقدي السعودي، وبيع اللرية 
الس�ورية أو اللبناني�ة مثالاً بريال س�عودي فض�ة كان أو 
�ا، وبي�ع الدوالر األمريكي بخمس�ة أريل س�عودية  ورقاً

ا بيد. مثال أو أقل منها أو أكثر إذا كان بيع ذلك يداً

وج�وب زكاهت�ا إذا بلغ�ت ثمنيته�ا أدن�ى النصابني من   – 2
ذه�ب أو فض�ة أو كان�ت تكمل النصاب م�ع غريها من 
األث�امن أو مع العروض املع�دة للتجارة إذا كانت مملوكة 

ألهل وجوهبا.

جواز جعلها رأس مال يف السلم والرشكات.  -٣

هذا ما تيرس واهلل املستعان.





بحث يف حتويل املوازين واملكاييل الواردة 
ىف النصوص الرشعية إىل املقادير املعارصة
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلم�د هلل رب  العاملني، وصى اهلل وس�لم عى رس�وله األمني 
نبينا حممد وع�ى آله وأصحابه أمجعني ومن اهتدى هبديه إىل يوم 

الدين، وبعد:
فقد استعنت باهلل تبارك وتعاىل يف إعداد بحث يتعلق بتحويل 
املوازي�ن واملكايي�ل ال�واردة ىف النص�وص الرشعي�ة إىل املقادير 

املعارصة مستلهاماً من اهلل التوفيق والسداد.
وقد أعددت هذا البحث مشتمالاً عى ما ييل: 

مقدمة البحث.  - 1
فصل يف ذكر نصوص من كتاب اهلل تعاىل وس�نة رسوله   - 2
واملوازي�ن  املكايي�ل  م�ن  بذك�ر جمموع�ة  ملسو هيلع هللا ىلص ج�اءت 

واملقاييس واألثامن.
فصل يف اس�تعراض ما تيرس اس�تعراضه م�ن التطبيقات   - ٣
الفقهي�ة للمكايي�ل واملوازي�ن واملقايي�س يف العب�ادات 

واملعامالت واألحوال الشخصية او غريها.
احلدي�ث ع�ن كل معي�ار وزن أو كيل ج�اءت الرغبة يف   - ٤

احلديث عنه وحتويله إىل املقادير املعارصة.
ذكر خالصة عن حتويالت املكاييل واملوازين إىل املقادير   - ٥

املعارصة.
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مقدمة البحث
اقتض�ت حكم�ة اهلل تعاىل يف خلق�ه ويف تنظيم ش�ؤون عباده 
وتكوين أم�ره أن يعتمد هذا التكوين ع�ى التقدير الدقيق، قال 
تع�اىل: )ڎ ڎ ڈ ڈ ژ(   )الرع�د:8(، وق�ال تعاىل: 

)ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک گ گگ 
گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ(   )الرمح�ن:7-9(،  وقال تعاىل: 

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ 
پ ڀ ڀ(   )احلديد:25(.

وتوع�د اهلل تع�اىل املطففني يف الكي�ل والوزن بالوي�ل والثبور 
حين�ام يك�ون منهم اإلخالل بميزان القس�ط فيك�ون هلم كيالن، 
كي�ل كام�ل لرشائهم، وكيل أو وزن ناق�ٍص لبيعهم، قال تعاىل: 

ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  )ڭ 
ف�ن: 1-3(. وأرس�ل اهلل رس�وله ش�عيباًا  ۉ ې ې(   )املطفِّ
علي�ه الس�الم يف قوم�ه ملا اس�تمرؤوا الظل�م والع�دوان، وغمَط 
الناس حقوقهم ببخسهم املكاييل واملوازين فدعاهم عليه السالم 

حت  يبجت  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  فق�ال:)ىئ 
مح(    جح  مج  حج  يث  ىث  مث  جث  يت  متىت  خت 

)الشعراء:183-181(.
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وقد جاءت السنة الرشيفة حمذرة من التطفيف يف الكيل والوزن، 
مل�ا يف ذلك من الظلم والعدوان وأكل أم�وال الناس بالباطل عن 

طريق التطفيف يف الكيل والوزن وبخس الناس حقوقهم.

ففي سنن ابن ماجه يف كتاب الفتن باب العقوبات بإسناده إيل 
اب�ن عمر ء قال: قال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: )يا معرش املهاجرين، 
مخٌس إذا ابتليتم هبن، وأعوذ باهلل أن تدركوهن: مل تظهر الفاحشة 
يف قوم قّط حتى يعلنوا هبا إال فش�ا هبم الطاعون واألوجاع التي 
مل تك�ن مض�ت يف أس�الفهم الذين مض�وا. ومل ينقص�وا املكيال 
وامليزان إال ُأخذوا بالس�نني وش�دة املؤونة وجور الس�لطان. ومل 
يمنع�وا زكاة أمواهل�م إال منعوا الَقْطَر من الس�امء، ولوال البهائم 
مل يمط�روا. ومل ينقض�وا عه�د اهلل ورس�وله إال س�لَّط اهلل عليهم 
ا من غريهم فأخذوا بعض ما يف أيدهيم، وما مل حتكم أئمتهم  عدوًّ

بكتاب اهلل ويتخريوا بام أنزل اهلل إال جعل اهلل بأسهم بينهم(.

ا، والوقف أصح، أنه  اوموقوفاً وع�ن ابن عب�اس ء مرفوعاً
ق�ال ألصحاب الكيل وال�وزن: )إنكم قد وليت�م أمرين هلكت 
فيهام األمم الس�ابقة قبلكم()1(. يعني هب�ام الكيل وامليزان. وكان 

سنن الرمذي: 2/٣٤٥.  )1(
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اب�ن عم�ر ء يم�رُّ بالبائ�ع فيقول:)ات�ِق اهلل وأوِف الكي�ل 
والوزن بالقسط فإن املطففني يوم القيامة ُيوقفون حتى إن العرق 

ليلجمهم إىل أنصاف آذاهنم(.)1(

هذه النصوص من كتاب اهلل تعاىل ومن س�نة رس�وله ملسو هيلع هللا ىلص ومما 
ج�اء عن بعض أصحاب رس�وله ملسو هيلع هللا ىلص رصحية يف أن بخس الكيل 
وامليزان ُعدوان ومن أكل أموال الناس بالباطل، وهو رسقة موجبة 
للعقاب الزاجر والرادع من حبس وجلد وتغريم، حسبام يقتضيه 

نظر ويل األمر ونوابه القضاة. وأويل احلسبة واالختصاص.

فصل يف ذكر بعض ما جاء يف الكتاب والسنة 
من املكاييل واملوازين واملقاييس واألثمان

ج�اء يف الق�رآن الكريم ذك�ر القنطار من املوازي�ن يف قوله 
تعاىل: )پ پ پ( )النساء:20(. ويف قوله تعاىل: 

)ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ( )آل عمران:75(.

وج�اء يف القرآن الكريم ذكر الدينار من األثامن يف قوله تعاىل: 

تفسري القرطبي: 19/2٥٤.   )2(
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)آل  ڭ(  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  )ۀ 

عمران:٧٥(.

وجاء ذكر الدرهم من األثامن يف قوله تعاىل: )ہ ہ 
ہ ھ ھ( )يوسف:20(.

وج�اء ذكر الص�اع من املكايي�ل يف قوله تع�اىل: )ٹ ٹ 
ٹ ڤ(   )يوسف:٧2(. 

وجاء ذكر الذراع م�ن املقاييس يف قوله تعاىل:)يئ جب حب 
خب مب ىب يب(   )احلاقة:٣2(.

وج�اء ذكر املثقال بمعنى الوزن  قال تعاىل: )ڎ ڎ ڈ ڈ 
)ڎ ڈ ڈ ژ ژ  )س�بأ:٣(، وق�ال تع�اىل:  ژ( 
ڑ ڑ(   )الزلزل�ة:٧(. وقال تعاىل: )ڄ ڄ ڃ ڃ 
ڃ ڃ(    )األنبي�اء:٤٧(. ويظه�َر واهلل اعل�م أن معن�ى املثقال يف 

هذه اآليات الوزن.

ومما جاء يف السنة يف ذكر بعض املوازين واملكاييل واملقاييس ما ييل: 

ع�ن أنس ب�ن مالك ؤ ق�ال: )كان رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يتوضأ 
باملد ويغتسل بالصاع إىل مخسة أمداد( متفق عليه.
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وعن ابن عباس ء عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف الذى يأيت امرأته 
وهي حائض قال: )يتصدق بدينار أو نصف دينار( رواه اخلمسة.

وع�ن ابن عمر ء قال: قال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: )إذا بلغ املاء 
قلتني مل ينجس�ه يشء(، ويف رواية )مل حيمل اخلبث( رواه اخلمسة 

واحلاكم، وقال: عى رشط الشيخني واللفظ ألمحد.

وع�ن كعب بن عجرة م�ن حديث حلقه رأس�ه وهو حمرم أن 
ا من زبيب(. النبى ملسو هيلع هللا ىلص قال له: )أو أطعم ستة مساكني َفَرقاً

وعن أيب هريرة ؤ أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: )منعت العراق درمهها 
وقفيزه�ا، ومنعت الش�ام ُمْدهَيا وديناره�ا، ومنعت مرص إردهبا 
ا وقال: )ش�هد عى  ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم( قاهلا ثالثاً
ذلك حلم أيب هريرة ودمه( رواه مسلم وأبو داود وأمحد يف املسند.

ويف قص�ة الرج�ل الذي وقع عى امرأته يف هن�ار رمضان. َفُأيِتَ 
ا ق�ال: )خذه وتصدق  النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص بعرق من متر مخس�ة عرش صاعاً

به(. رواه مسلم وغريه.

وروى مس�لم يف صحيحه عن أيب ذر الغفاري ؤ قال: قال 
رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: يق�ول اهلل عزوج�ل: من جاء باحلس�نة فله عرش 
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أمثاهل�ا أو أزي�د، ومن جاء بالس�يئة فجزاء س�يئة س�يئة مثلها أو 
ب مني  ا، ومن تقرَّ ا تقربت منه ذراعاً ب مني ش�رباً َأْغِفر، ومن تقرَّ
ا، ومن أتاين يميش أتيته هرولة، ومن لقيني  ا تقربت منه باعاً ذراعاً
بقراب األرض خطيئة ال يرشك يب شيئاًا لقيته بمثلها مغفرة. رواه 

مسلم وغريه
وع�ن أيب هري�رة ؤ ق�ال: قال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: )من ش�هد 
اجلن�ازة حتى ص�ى عليها فله ق�رياط. ومن ش�هدها حتى تدفن 
 فل�ه قرياطان. قيل: ما القرياطان؟ قال: مث�ُل اجلبلني العظيمني( 

متفق عليه.
وع�ن جاب�ر بن عبد اهلل  ء  يف وصف قرب رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
قال: )ورفع قربه عن األرض قدر شرب( رواه البيهقي وابن حبان.
وعن جابر بن عبد اهلل  ء قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: )ليس 
يف دون مخس أواق من الَوِرق صدقة وليس فيام دون مخسة أوسق 

من التمر صدقة(. متفق عليه.
وعن أيب س�عيد اخلدري v قال: )كنا نعطيها يف زمن النبي 
�ا م�ن متر أو  �ا م�ن طع�ام أو صاعاً ملسو هيلع هللا ىلص – أي زكاة الفط�ر – صاعاً

ا من زبيب( متفق عليه. ا من شعري أو صاعاً صاعاً
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ص يف  ويف الصحيحني عن أيب هريرة v: )أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص رخَّ
العرايا أن تباع بخرصها فيام دون مخسة أوسق(.

ويف الصحيحني عن أيب هريرة v قال: قال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
)من اختذ كلباًا إال كلب ماش�ية أو صيد أو زرع انتقص من أجره 

كل يوم قرياط(. متفق عليه.

وأخرج اإلمام أمحد يف مس�نده عن أيب هريرة v أن رس�ول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ق�ال: )القنطار اثنا عرش ألف أوقية كل أوقية خري مما بني 

السامء إىل األرض(.

وعن أنس بن مالك v عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: )جيزئ الوضوء 
رطالن من ماء( متفق عليه.

ويف صحيح مسلم بإسناده إىل عائشة ر قالت: )كان رسول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يغتس�ل يف الق�دح وه�و الَفَرق وكنت اغتس�ل أنا وهو يف 

اإلناء الواحد(. قال قتيبة قال سفيان: والفرق ثالثة آصع.أه�.

ويف صحيح البخاري بإسناده إىل عائشة ر قالت: )ملا ثقل 
َض يف بيتي  النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص واش�تد به وجعه اس�تأذن أزواجه يف أن ُيَمرَّ
فأذنَّ له فخرج ملسو هيلع هللا ىلص بني َرُجَلنِي ختطُّ رجاله يف األرض بني العباس 
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ورج�ل آخر، ق�ال عبي�د اهلل: فأخربنى عبداهلل ب�ن عباس فقال: 
أت�دري من الرجل اآلخر؟ قلت: ال. قال: هو عيل بن أيب طالب 
v، وكانت عائشة ر حتدث أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال بعدما دخل 
بيته واش�تد وجعه: »هريقوا عيلَّ من سبع ِقَرب مل حتلل أو كيتهن 

لعيّل أعهد إىل الناس...«.

وع�ن أيب س�عيد اخلدري v أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص ق�ال: )ليس فيام 
ا(. دون مخسة أوسق زكاة والوسق ستون خمتوماً

ويف س�نن الرم�ذي بإس�ناده إىل أن�س ب�ن مال�ك v قال: 
)جيزُئ الوضوء رطالن من ماء(.

 v ويف سنن الرمذي وأيب داود ومسند أمحد عن أنس بن مالك
قال: )كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يتوضأ باملكوك ويغتسل بخمسة مكاكي(. 

ويف صحي�ح البخاري ع�ن أيب هريرة v أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
)ما بعث اهلل نبيًّا إال رعى الغنم فقال أصحابه: وأنت؟ قال: نعم، 
كن�ت أرعاها عى قراريط ألهل مكة(. وقال س�ويد بن س�عيد: 

يعني كل شاة بقرياط.



)1٦2(

ويف الصحيحني يف حديث رشاء رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مجل جابر منه 
قال: )يا بالل اقضه وزده، فأعطاه أربعة دنانري وزاده قرياطاًا(.

وعن ابن أيب سلمة بن عبد الرمحن أنه قال سألُت عائشَة زوج 
النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص: ك�م كان ص�داق الرس�ول ملسو هيلع هللا ىلص قال�ت: كان صداق�ه 
؟ قال:  ألزواجه ثنتي عرشة أوقية ونش�ا، قالت: أتدري ما النشُّ
قلت: ال. قالت: نصف أوقية، فتلك مخسامئة درهم، فهذا صداق 

رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ألزواجه. أخرجه مسلم.
وع�ن أيب س�عيد اخل�دري أن النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص قال: )لي�س فيام دون 
مخ�س ذود صدقة، وليس فيام دون مخس أواق صدقة، وليس فيام 

دون مخسة أوسق صدقة( أخرجه الرمذي.
وقال: حديث أيب س�عيد حديث حس�ن صحي�ح، وقد روي 
م�ن غري وج�ه عنه، والعمل عى هذا عند أهل العلم أن ليس فيام 
ا ومخسة أوسق  دون مخس�ة أوس�ق صدقة، والوسق س�تون صاعاً
ثالثامئة صاع، وصاع النبي ملسو هيلع هللا ىلص مخسة أرطال وثلث، وصاع أهل 
الكوفة ثامنية أرطال. وليس فيام دون مخس أواٍق صدقة، واألوقية 
ا. ومخس أواق مائتا دره�م. وليس فيام دون مخس  أربع�ون درمهاً

ذود صدقة أي فيام دون مخس من اإلبل.



)1٦٣(

فصل يف ذكر بعض التطبيقات العملية 
يف فقه العبادات واملعامالت عىل املوازين 

واملكاييل واملقاييس

ال خيف�ى أن حق�وق العب�اد مقي�دة بالتقدي�ر بالكي�ل والوزن 
والقياس يف املطاعم واملشارب واألثامن والعقار ومجيع املنقوالت 
م�ن مصوغات ومصنوعات ومنس�وجات وغري ذلك مما يدخله 

. التعيني والتقدير بكيل أو وزن أو قياس أْو َعدٍّ

واإلس�الم وهو دين احل�ق والعدل والقس�ط والنَّصف أعطى 
ها من العناية واالهتامم وتقدير احلقوق وفق ما تقتضيه  املقادير حقَّ

وحتكم به تلك املقادير.

ا إذا بل�غ قلتني فأكثر،  فم�ن أحكام الطه�ارة: يعترب امل�اء كثرياً
والقلة هي اجلرة الكبرية. ومعنى كثري أي ال حيمل اخلبث.

قال األزهري: والقالل خمتلفة وقالل هجر من أكربها. اه�.

وقد ضبطها بعض أهل العلم، فقال يف زاد املستقنع: ومها. أي 
القلتان مخسامئة رطل عراقي تقريباًا.

ويف س�نن الرمذي، وسنن ابن ماجه، وسنن الدارمي )إذا بلغ 
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املاء قلتني مل حيمل اخلبث(. ويف س�نن الرمذي، وسنن النسائي، 
وسنن أيب داود، ومسند أمحد، وسنن الدارمي)إذا كان املاء قلتني 

بقالل هجر مل حيمل اخلبث(.

وثبت أن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اغتس�ل بصاع من املاء وتوضأ بمد. 
ففي الصحيحني عن أنسv قال: كان رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يتوضأ 

بمّد ويغتسل بصاع.

وحيرم مج�اع الرجل زوجته وهي حائض، ف�إن جامعها فعليه 
كف�ارة دينار أو نص�ف دينار، ملا روى أمحد وأبو داود والنس�ائي 
ع�ن ابن عب�اس ء أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص ق�ال يف الرجل ي�أيت امرأته 

وهي حائض: )يتصدق بدينار أو نصف دينار(.

وذك�ر بعض أه�ل العلم أن من جامع زوجت�ه يف قوة حيضها 
فعلي�ه دين�ار، ومن جامعه�ا يف آخر حيضها أو بع�د طهارهتا ومل 

َتَتطهر فعليه نصف دينار.

وم�ن أح�كام الصالة: م�ا ذكره بع�ض أهل العل�م أن قدر ما 
يمكن أن يكون مِحىاً لصالة املصيل إذ مل يكن له س�رة ثالثة أذرع 

من َمْوطَِئْي قدميه إىل ما أمامه.
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ويف التقدم إىل صالة اجلمعة: صح عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف تقدير 
األج�ر واملثوب�ة والتفاضل يف ذلك ملن يتق�دم إىل اجلمعة، وذلك 
م بدنة،  بتقدير الساعات، فمن جاء يف الساعة األوىل فهو كمن قدَّ
م بقرة، ومن جاء يف الساعة  ومن جاء يف الساعة الثانية فكمن قدَّ
م  م ش�اة، ومن جاء يف الس�اعة الرابعة فكمن قدَّ الثالثة فكمن قدَّ

م بيضة. دجاجة، ومن جاء يف الساعة اخلامسة فكمن قدَّ
ويف صالة أه�ل األعذار: جاء تقدير املس�افة التي تربر األخذ 
برخ�ص الس�فر وه�ي مرحلت�ان ومق�دار مس�افتهام أربع�ة ُبُرد 
والربيد أربعة فراس�خ، والفرس�خ ثالثة أمي�ال، فمجموع ذلك 

. ثامنية وأربعون ِميالاً
ويف أح�كام جتهيز املي�ت ودفنه: ذكر أهل العلم جواز تس�نيم 
ق�رب امليت قدر ش�رب فأقل، ملا روي أن قرب الرس�ول ملسو هيلع هللا ىلص ُرفَِع عن 

األرض قدر شرب.
ويف أحكام الزكاة: جاء االعتامد يف التعيني والتقدير عى املثقال 

والدرهم واألوقية يف حتديد نصاب الثمنني الذهب والفضة.
وج�اء ذك�ر الوس�ق والص�اع يف تعي�ني نص�اب اخل�ارج من 

األرض، ومقدار الواجب يف زكاة الفطر.
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وجاء ذكر الَفَرق يف تعيني نصاب العسل، الَفَرق ستون رطالاً عراقيًّا.

ويف أح�كام الص�وم: جاء تقدير كفارة اجل�امع يف هنار رمضان 
عند العجز عن اإلعتاق، والصيام، بإطعام س�تني مسكيناًا نصف 
ص�اع من متر أو طع�ام. وكذلك األمر بالنس�بة للصاع فقد جاء 
االعت�امد علي�ه يف كف�ارة اليم�ني، ويف انته�اك بع�ض حمظورات 

اإلحرام يف النسك، ويف اإلطعام ملن عجز عن الصيام.

ويف أحكام البيع: ج�اء ذكر اجلريب من األرض، والقفيز من 
ص�ربة احلبوب أو الثامر، وال�ذراع من األقمش�ة، والصاع ىف َرّد 
املرصاة من الغنم ومعها صاع من متر، والَوس�ق يف أحكام املزابنة 

والعرايا، وامُلّد يف مسألة مد عجوة.

وهك�ذا ج�اءت مقادي�ر املكايي�ل واملوازي�ن واملس�احات يف 
الكث�ري من األحكام الرشعية والعب�ادات واملعامالت واألحوال 

الشخصية وغريها، ويمكن ذكرها فيام ييل:
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19- املثقال10- القفيز1- اإلردب
20- القنطار11- القلة2- الرطل
21 - األوقية12- الوسق٣- الصاع
22- اإلستار1٣- الكر٤- امل���د
2٣- النش1٤- الكيلجة٥- العرق
2٤- املن1٥- املختوم٦- الفرق
2٥- القرياط1٦- املدي٧- القدح
2٦- النواة1٧- املكوك8- القربة

2٧-  احلبة18- الويبة9- القسط

وفيام ييل تفصيل احلديث عن كل واحد مما ذكر أعاله.

اإلردب:

اإلردب: مجعه، أرادب، وهو مكيال ضخم ألهل مرص.

ا. قيل: يضم أربعة وعرشين صاعاً

قال األزه�ري: اإلردب مكيال معروف ألهل مرص، يقال إنه 
ا من الطعام بصاع النبي  ملسو هيلع هللا ىلص. يأخذ أربعة وعرشين صاعاً

والقنقل: نصف اإلردب.
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قال: واإلردب أربعة وستون منًّا بَِمنِّ بلدنا.

قال الش�يخ أبو حممد ب�ن بري: قول�ه: اإلردب مكيال ضخم 
أله�ل مرص، ليس بصحيح؛ ألن اإلردب ال يكال به، وإنام يكال 
بالويب�ة. واإلردب ب�ه س�ت ويب�ات. )1(والدولة اإلس�المية قد 

.v أقرت التعامل باإلردب يف عرص الفاروق عمر

قال القاس�م بن س�الم مل�ا افتتح عمرو بن الع�اص مرص قال: 
»م�ن كان عنده م�ال فليأتنا به. ق�ال: فأيت بامل كث�ري. وبعث إىل 
عظي�م أه�ل الصعيد، فقال: م�ا عندي مال، قال: فس�جنه.قال: 
ا؟  وكان عمرو يس�أل من يدخل عليه: هل تس�معونه يذكر أحداً
قال�وا: نعم، راه�ب بالطور. فبع�ث عمرو، ف�أيت بخامته فكتب 
كتاباً�ا عى لس�انه بالرومية، وخت�م عليه، ثم بعث به مع رس�ول 
من قبله إىل الراهب: قال: فأتى بقلة من نحاس خمتومة برصاص 
ف�إذا فيه: يا بني إن أردتم مالكم فاحفروا حتت الفس�قينة. فبعث 
ا دنانري.  عم�رو األمناء إىل الفس�قينة. فاس�تخرجوا مخس�ني إردباً

قال: فرضب عنق النبطي، فصلبه« أه�.

انظر: لسان العرب ٤1٦/1، القاموس املحيط 1/٧٣.  )1(
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واإلردب ينقسم إىل قسمني كام ذكره الدكتور حممد اخلاروف 
حمق�ق كتاب )اإليضاح والتبيان يف معرف�ة املكيال وامليزان( البن 

الرفعة األنصاري املتوىف سنة ٧10ه�.

األول: اإلردب املرصي يف زمن الفاروق ؤ: واإلردب = 
ا  أو ما يزن 8.٦9 كيلو  ست ويبات،  والويبة الُعمرية  = 11 لراً

ا من القمح. جراماً

ا من القمح. ا و 1٤0 جراماً ا. أو ٥2 كيلو  جراماً ا اإلردب = ٦٦ لراً إذاً

واإلردب املرصي يف زمن الفاروق عمر v يقابل اجلريب.

ويقابل املدي يف العراق والشام.

الث�اين: اإلردب املرصي )األس�يوطي( الرس�مي: اإلردب = 
ا، أو  س�ت ويب�ات، والويبة املقصود هبا الويبة الكب�رية = ٣٣ لراً

ا من القمح. ما يزن 1.2٥ كيلو جراماً

ا من القمح وستة  ا. أو 1٥0 كيلو جراماً ا اإلردب = 198 لراً إذاً
ا. وإن  جرام�ات. فتبني م�ن ذلك أن اإلردب العم�ري = ٦٦ لراً
ا. ويس�اوي اإلردب الُعَمرى=  اإلردب األس�يوطي = 198 ل�راً

ا. ا و1٤0 جراماً ٥2 كيلو جراماً
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ا وست جرامات. ويساوي اإلردب األسيوطي 1٥0 كيلو جراماً

الــرطــل

الرطل: الرطل: معيار ُيوزن به وُيكال، والكرس أشهر، ومجعه 
أرط�ال. واألرطال ختتلف باختالف أع�راف األمصار، فالرطل 
�ا، والرط�ل القديس مق�داره 800  الش�امي مق�داره ٤80 درمهاً
دره�م، والرط�ل احللبي مق�داره ٧00 دره�م والرطل املرصي 

ا. مقداره 1٤٤درمهاً

لك�ن ال�ذي هيمن�ا ه�و بي�ان مق�دار الرط�ل البغ�دادي الذي 
�ا تق�اس به املوزونات واملكيالت يف  اعتربه مجهور الفقهاء أساساً
املعامالت الرشعية.ق�ال الفيومي :»قال الفقهاء: وإذا أطلق 

الرطل يف الفروع فاملراد به رطل بغداد«. اه�.

ومق�دار الرط�ل خمتلف في�ه بني أه�ل العلم. قال اب�ن الرفعة 
األنص�اري م�ا نصه:»نع�م، اختل�ف النقلة يف الرط�ل البغدادي 
ا وأربعة أس�باع درهم....  فقي�ل: إنه مائة وثامنية وعرشون درمهاً

ا«. اه�. وقيل: مائة وثالثون درمهاً
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ه: » فقد فرسنا ما يف الصاع من الس�نن وهو  ق�ال أبو عبيد ما نصُّ
كام أعلمتك مخسة أرطال وثلث، واملد ربعه وهو رطل وثلث، وذاك 

ا«.اه�. برطلنا هذا الذي وزنه مائة درهم وثامنية وعرشون درمهاً

وق�ال الدكتور حممد اخلاروف يف حتقيق�ه لكتاب ابن الرفعة 
األنص�اري ما نصه: »واجلدي�ر بالذكر أن الفقه�اء اختلفوا يف 
تقدي�ر الرطل البغدادي في�ام بينهم، فاحلنفية قال�وا بأن مقداره  
، وأما املالكية واحلنابلة  ا  كيالاً أو )91( مثقاالاً كيالاً )1٣0( درمهاً
ا كي�الاً أو )90( مثقاالاً وكذا  فقال�وا بأن مق�داره )128( درمهاً

قال الشافعية«.

ورغ�م هذه االختالفات فإن الرط�ل البغدادي يعادل )٤08( 
ا: ا.ه�. جراماً

ا ويؤيد  ولكن يظهر يل أن الراجح هو أن الرطل = 128 درمهاً
ذل�ك ما قاله الفيوم�ي : »وهو – أي الرطل - البغدادي اثنتا 
ع�رشة أوقي�ة. واألوقية: إس�تار وُثلثا إس�تار، واإلس�تار: أربعة 
مثاقيل ونصف مثقال، واملثقال: درهم وثالثة أس�باع، والدرهم 
س�تة دوانق، والدانق ثامين حبات ومخسا حبة، وعى هذا فالرطل 
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ا وأربعة  تس�عون مثقاالاً وه�ي مائة درهم وثامنية وع�رشون درمهاً
أسباع درهم«. املصباح املنري ص 2٣0، اه�.

الصــاع:

الص�اع: مكي�ال تكال به احلب�وب وغريها، وق�د عرفته األمم 
الس�ابقة )ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ(   )يوسف:72-71(.

وارتبط املكيال باملدينة املنورة إذ ملا هاجر ملسو هيلع هللا ىلص إىل املدينة وس�ن 
نظ�ام املكايي�ل واملوازيني، اعترب ص�اع املدينة املرجع األس�ايس 

الذي تقدر به الواجبات املالية الرشعية من زكاة وغريها.

ق�ال أبو عبيد القاس�م بن س�الم: »وجدت اآلث�ار التي نقلت 
ع�ن النبي ملسو هيلع هللا ىلص وأصحاب�ه والتابع�ني بعدهم بثامني�ة أصناف من 
املكايي�ل: الصاع، واملد، والفرق، والقس�ط، وامل�دي، واملختوم 

والقفيز، واملكوك إال أن أعظم ذلك يف املد والصاع«.اه�.

والصاع يس�تعمل للكيل فحسب، وقد يستشكل ما روي عن 
ا من حرة الوادي(. النبي ملسو هيلع هللا ىلص )أنه أعطى عطية بن مالك صاعاً
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وقد أجاب ع�ن ذلك بن األثري  حيث قال بعد عرضه 
�ا  ُيب�ذر في�ه صاع، ك�ام يقال  احلدي�ث الس�ابق: »أي موضعاً
أعطاه جريباًا من األرض: أي َمْبَذر جريب« النهاية يف غريب 

احلديث واألثر، ج٣ ص٦0.اه�.

ر وُيؤنَّث. قال الفراء: أهل احلجاز يؤنثون الصاع  والصاع: ُيذكَّ
وجيمعوهن�ا يف القل�ة عى )َأْص�ُوٍع(، ويف الكثرة ع�ى )ِصيعان(. 
وبن�و أس�د وأهل نجد يذك�رون وجيمعون عى )أص�واع( وربام 

أنثها بعض بني أسد.

قال الزجاج: التذكري أفصح عند العلامء ويمكن أن جيمع عى 
)آُصع( كام نقله املطرزي عن الفاريس.

ْوُع(: كله إناء يرشب فيه. واُع( و)الصَّ و)الصَّ

ويف القرآن الكريم قال تعاىل: )ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ(   )يوس�ف:72(. ومم�ا يدل عى أنه إناء 

ي�رشب به املل�ك قوله تع�اىل:  )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ( )يوسف:70(.
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مقدار الصاع النبوي باملقاييس القديمة:

ذهب مجهور من املالكية، والش�افعية، واحلنابلة، وأبو يوسف 
م�ن احلنفي�ة، إىل أن مقدار صاعه ملسو هيلع هللا ىلص = أربع�ة أمداد. وكل مد= 
رطل بغدادي وثلث. فيكون مقدار الصاع = مخسة أرطال وثلث رطل.

وذه�ب أب�و حنيفة وحممد بن احلس�ن إىل أن مق�دار صاعه ملسو هيلع هللا ىلص = 
أربعة أمداد. وكل مد رطالن. فيكون مقدار الصاع ثامنية أرطال.

ومما تقدم يتضح أن مقدار الصاع ما ييل:

أ - مقدار الصاع باملثاقيل:
ا  بح�ث الرطل. وأنه =  م س�ابقاً : ع�ى رأي اجلمهور: تقدَّ أوالاً
، وأن مق�دار الصاع = مخس�ة أرط�ال وثلث، فيكون  90 مثق�االاً

. مقدار الصاع باملثاقيل =  90 ×   ٥  = ٤٥0 مثقاالاً

ا  بح�ث الرطل. وأن  ثانياً�ا: ع�ى رأي أيب حنيف�ة: تقدم س�ابقاً
، وأن مق�دار الص�اع = 8 أرط�ال، فيكون  الرط�ل = 91 مثق�االاً

. مقدار الصاع باملثاقيل = 91× 8= ٧28 مثقاالاً

ب - مقدار الصاع بالدراهم:
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: عى رأي املالكية واحلنابلة:  أوالاً

ا، وأن مقدار  ا بحث الرطل. أن الرطل = 128 درمهاً تقدم سابقاً
الصاع = مخس�ة أرطال وثلث، فيكون مقدار الصاع بالدراهم = 

ا. 128 ×  ٥ = ٦٤0 درمهاً

ا بحث الرطل وأن الرطل =  ثانياًا: عى رأي الش�افعية: تقدم س�ابقاً
ا، وأن مقدار الصاع = ٥ أرطال، فيكون مقدار الصاع  1٣0 درمهاً

ا. بالدراهم = 1٣0 × ٥ = ٦٥0 درمهاً

ثالثاًا: عى رأي احلنفية:

ا، وأن مقدار  ا بحث الرطل وأن الرطل = 1٣0 درمهاً تقدم سابقاً
الصاع = 8 أرطال، فيكون مقدار الصاع بالدرهم = 1٣0× 8 = 

ا. 10٤0 درمهاً

مقدار الصاع النبوي باملقاييس احلديثة:

بحث�ْت هيئة كبار العل�امء يف اململكة العربية الس�عودية مقدار 
ا عى أن صاع رس�ول  الص�اع بالكيل�و جرام وكان بحثها معتمداً
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أربع�ة أم�داد، وأن املد ملء كفي الرج�ل املعتدل، وكان 
منه�ا حتقيق ع�ن مقدار ملء كفي الرجل املعت�دل، وتوصل هذا 
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ا للم�د، فيكون  التحقي�ق إىل أن مق�دار ذل�ك قراب�ة ٦٥0 جراماً
ا. وفيام يؤيد م�ا اجته إليه جملس هيئة  مق�دار الصاع 2٦00 جراماً
كبار العلامء يف تقدير الصاع ما ذكره الدكتور حممد اخلاروف أن 
ه: »جربن�ا هذا املد املعتمد  املقري�زي ذكر عن الش�يخ العّز ما نصُّ
باحلفنات واألكف املختلفات فوجدناه بالكفني العريضني تزيد 

ا له« اه�. عليه، ووجدناه بالكفني الرقيقني املتوسطني كفواً

وال�ذي علي�ه العم�ل والفتوى حس�ب م�ا صدر من س�امحة 
شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبداهلل بن باز  مفتي عام اململكة 
املنصوص عليه يف اجلزء الرابع عرش من جمموع رسائله وفتاواه.

وكذل�ك الفتوى الصادرة من اللجنة الدائمة بالرئاس�ة العامة 
إلدارات البح�وث العلمي�ة واإلفت�اء برق�م 12٥٧2 أن الصاع 
النبوي مقداره ٣ كيلو تقريباًا.  وهذا التقدير من اللجنة كان عى 

سبيل االحتياط، وإال فهو تقدير تقريبي احتياطي.

املـد

ق�ال اب�ن منظور : »امل�د: رضب من املكايي�ل وهو ربع 
صاع، وهو قدر مد النبي ملسو هيلع هللا ىلص، واجلمع أمداد، وِمدد، وِمداد.
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وق�ال اجلوه�ري: امل�د بالضم مكي�ال وهو رط�ل وثلث عند 
أهل احلجاز والش�افعي، ورط�الن عند أهل العراق وأيب حنيفة، 

والصاع أربعة أمداد« اه�.
وسبق يف بحث الصاع أنه أربعة أمداد.

فجمهور أهل العلم ذكروا أن املد رطل وثلث، وذهب احلنفية 
ا  ا برأي اجلمه�وري فإن املد = ٥٤٤جراماً إىل أن�ه رطالن. وأخذاً
ا  ع�ى اعتبار أن املد رطل وثل�ث وأن الرطل مقداره ٤08 جراماً

كام سبق ذكره.
العرق:

الَع�رق: بفت�ح الع�ني والراء ضفرية تنس�ج من خ�وص وهو 
املِْكت�ل والزبيل انظ�ر املصباح املن�ري ص ٤0٥.، والعرق مكيال 
ا، أو ما يعادل ستني  للجامدات. مقدار العرق  مخس�ة عرش صاعاً
ا، ف�إن مقدار العرق  ا، وحيث س�بق تقدير املد ب� ٥٤٤ جراماً م�داً
ا؛ أي ٣2 كيلو و ٦٤0  باجل�رام = ٥٤٤ × ٦0 = ٣2٦٤0 جراماً

ا. ره الدكتور حممد اخلاروف ب ٤1.٣1٦ لراً ا. وقد قدَّ جراماً
الـفـرق:

الفرق: بتس�كني ال�راء وحتريكها وهو الفصي�ح. وهو مكيال 
ضخم ألهل املدينة.
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مق�دار الفرق: اختلف�وا يف مقداره عى أقوال: فقيل: إنه س�تة 
، أو ثالث�ة آصع، انظر: األموال أليب عبيد ص ٦91،  عرش رطالاً

النهاية البن األثري ٤٣٧/٣.

وقيل: إن الفرق أربعة أصواع بصاع رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص.

وقيل: إنه مخس�ة أقس�اط، والقس�ط نصف ص�اع النهاية البن 
األثري ٤٣٧/٣.

وقيل: إنه س�تة أقس�اط، والقس�ط نصف صاع. األموال أليب 
عبيد ص ٦90.

وق�د رجح أهل العلم من الفقهاء القول األول وهو أن الفرق 
= 1٦ رطالاً أو = ٣ آصع.

ا. مقدار الفرق باجلرام: تقدم أن الصاع = 21٧٥ جراماً

وأخذن�ا بقول اجلمهور فيك�ون وزن الف�رق بالكيلو جرام = 
ا. ا. ستة كيلو جرامات و٥2٥ جراماً 21٧٥ × ٣ = ٦٥2٥ جراماً

ا من املاء  مق�دار الفرق بالل�ر:  تقدم أن الص�اع = 2.٧٥ لراً
املقطر. فيكون وزن الفرق باللر = 2.٧٥ × ٣ = 8.2٥ لرات 

من املاء. أحكام السوق يف اإلسالم ص 1٣٤.
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الــقدح:

القدح: هو مكيال مرصي، واحده قدح، ومجعه أقداح.

قال ابن الرفعة األنصاري عن عامد الدين بن السكري إنه قال 
يف خطبة عيد الفطر: بأن الصاع النبوي قدحان أو قسطان.

وق�د ذك�ر املحقق الدكت�ور حمم�د اخل�اروف أن القدحني 
ا، ويعادل  مقدارمه�ا مقدار الص�اع النبوي وه�و 2.٧٥ ل�راً
ا. اإليضاح والتبيان البن الرفعة بتحقيق الدكتور  21٧٥ جراماً

حممد اخلاروف ص ٧٣.

واخلالصة: إن القدح نصف الصاع النبوي ومقداره 108٧.٥ 
ا وثامنني ونصف ج�رام، كام يعادل  �ا، ويعادل كيالاً وس�بعاً جراماً

ا و٣٧٥ مل جرام. ا واحداً باللر لراً

الـقـــربـــة:

ذكر الدكتور حممد اخلاروف يف حتقيقه كتاب )اإليضاح والتبيان( 
   إن القلة من قالل هجر تس�اوي قربتني وش�يئاًا، وأن الشافعي
ا. وذك�ر أثر ابن جري�ج حيث »رأيت  �ا احتياطاً جع�ل اليشء نصفاً

قالل هجر القلة منها تسع قربتني أو قربتني وشيئاًا«. اه�.
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وحيث إن القلتني تبلغان مخسامئة رطل، فإن القربة تبلغ مائة رطل.
وذك�ر الدكت�ور حمم�د اخل�اروف أن القلتني تق�دران بحوايل 
ا إىل أن القربة هي مُخس القلتني فإن مقدارها  ٣0٧ لرات، ونظراً
ا إىل أن القربة تبلغ مائة رطل حس�ب  بالل�ر ه�و ٦1.٤، ونظ�راً
ما س�بق ذكره. وحيث ذك�ر الدكتور حممد اخل�اروف وغريه أن 
الرط�ل يس�اوي ٤08 جرامات وعليه فإن مق�دار القربة باجلرام 

٤0800 جرام.
القسط:

القسط: مكيال يسع نصف صاع. ترتيب القاموس ٣/٦18، 
النهاية البن كثري، ومجعه أقساط.

مقدار القسط:  القسط = نصف صاع.
وق�د ذك�ر أبو عبيد القاس�م ب�ن س�الم جمموعة م�ن املكاييل 
واملوازين التي جاءت يف ذكرها اآلثار، ومن ذلك القس�ط حيث 
ق�ال ما نصه: »وجدن�ا اآلثار قد نقلت ع�ن النبي ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه 
والتابع�ني بعده�م بثامني�ة أصن�اف م�ن املكاييل: الص�اع، املد، 
الفرق،  القسط، املدي، املختوم، والقفيز، واملكوك، إال أن أعظم 

ذلك يف املد، والصاع«. اه�.
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ا. فعلي�ه يكون  ا أن الص�اع = 21٧٥ جراماً وق�د تق�دم س�ابقاً
ا. أي كيلو جرام   مقدار القسط هو: 21٧٥ ÷ 2 = 108٧ جراماً

و8٧.٥ من اجلرام.

القفيز:

قال ابن منظور  ما نصه: »والقفيز من املكاييل«، معروف، 
وهو ثامنية مكاكيك عند أهل العراق، وهو من األرض قدر مائة 

ا.  وأربع وأربعني ذراعاً

وقيل: »هو مكيال تواضع الناس عليه« اه�.

وجاء ذكره يف حديث مسلم املتقدم والذي فيه: منعت العراق 
درمهها وقفيزها.

 v وذكر أبو عبيد القاس�م بن سالم مانصه: )ووضع عمر
ا(. اه�. عى أهل السواد كل جريب عامر وغامر درمها وقفيزاً

ق�ال الدكتور حممد اخلاروف يف حتديده مقاديرالقفيز، وتعليقه 
ع�ى أث�ر عمر v: »وه�ذا القفيز املقدر يف اخل�راج يعادل ٣٦ 
ا من القمح، أي ما يزن مائة واثني عرش كيلو وستة وعرشين  صاعاً

ا«. اه�. ا، أو ما سعته ٣٣.0٣٥ لراً جراماً
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�ا ليس كام ذكر  فتقدي�ر القفيز عى اعتباره س�تة وثالثني صاعاً
ا. ا و٣٥0 جراماً الدكتور وإنام تقديره عى املشهور ٧8 كيلو جراماً

القـلّــة:

قال اب�ن منظور ما نص�ه: والقلة احِلبُّ العظي�م، وقيل: اجلرة 
العظيمة، وقي�ل اجلرة عامة، وقيل: الكوز الصغري، واجلمع ُقلل 

وِقالل وقيل: هو إناء للعرب كاجلرة الكبرية «. اه�.
والقل�ة املش�هورة لدى أه�ل العلم هي قلة هج�ر، وهجر هي 

قرية قريبة من املدينة، وليست هجر البحرين.

. وقد س�بق ذك�ر مقدار القل�ة الواحدة بامئتني ومخس�ني رطالاً
وحي�ث س�بق ذك�ر مق�دار الرط�ل باجل�رام وأنه يس�اوي ٤08 
جرام�ات. فإن مقدار القلة الواح�دة باجلرام = 2٥0 ×  ٤08 = 

ا. 102000 جرام، أي 102 كيلو جراماً

الــوَســـق:

الوس�ق: بفتح الواو وكرسها، والفتح أش�هر، والوسق مكيلة 
معلومة، قيل: هو محل بعري، ومجعه أوس�اق. وجاء ذكر الوس�ق 
يف قول�ه ملسو هيلع هللا ىلص: )ليس فيام دون مخس�ة أوس�ق صدق�ة( متفق عليه. 
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وعن أيب س�عيد اخلدري v قال: قال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص )الوسق 
ا(. أخرجه أمحد. ستون صاعاً

ا بص�اع النبى ملسو هيلع هللا ىلص،  ق�ال ابن منظور: »والوس�ق س�تون صاعاً
وهو - أي الصاع – مخس�ة أرطال وثلث«. اه�. لس�ان العرب 

ج10 ص٣٧8.

ا أن الصاع  ا، وقد تقدم سابقاً مقدار الوسق: الوسق = ٦0 صاعاً
ا. فيكون مقدار الوس�ق باجلرام = 21٧٥ × ٦0  = 21٧٥ جراماً

ا. ا. أي 1٣0 كيلو و٥00 جراماً = 1٣0٥00 جراماً

الــُكــّر:

الكر: مكيال ألهل العراق، ومجعه أكرار مثل ُقفل وأقفال.

ا«. ا مل حيمل نجساً ويف األثر: »إذا بلغ املاء كرًّ

ا،  والقفيز ثامنية مكاكيك، واملكوك  ومقدار الكر: س�تون قفيزاً
ص�اع ونصف وهو ثالث كيلج�ات. قال األزهري: »والكر من 
ا«. لسان  ا، كل وس�ق س�تون صاعاً هذا احلس�اب اثنا عرش وس�قاً

العرب ج�٥ ص 1٣٧، املصباح املنري ص ٥٣0.
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ا، وق�د تق�دم أن الوس�ق =  مق�دار الك�ر: الك�ر = 12 وس�قاً
ا. فيك�ون مقدار الكر باجلرامات = 1٣0٥00  1٣0٥00 جراماً

ا. × 12 = 1٥٦٦000 جرام؛ أي 1٥٦٦ كيلو جراماً

الكيلجة:

الكِيَلج�ة: بك�رس الكاف وفت�ح الالم. وه�و مكيال ألهل 
الع�راق، ومجع�ه كِيلج�ات أو كيال�ج وهي َمنٌّ وس�بعة أثامن 
. وامَلنُّ رطالن. لسان. العرب، ج� 12 ص ٣٥2 املصباح  امَلنِّ

املنري، ص ٥٣٧.

مق�دار الكِيَلج�ة: الكِيَلجة = َمنٌّ وس�بعة أثامن امل�ّن، وامَلنُّ = 
رط�الن، وق�د تقدم أن الرط�ل يس�اوي ٤08 جرامات. وحيث 
ا، ومقدار س�بعة  إن امَلنَّ = رطالن فمقداره باجلرام = 81٦ جراماً
ا، وعليه فيك�ون مقدار الكِيَلجة باجلرام  أث�امن املن = ٧1٤ جراماً
ا. ا؛  أي كيلو جرام و٥٣0 جراماً = 81٦ + ٧1٤ = 1٥٣0 جراماً

املختوم:

قال أبو عبيد القاس�م بن س�الم: »واملختوم ها هنا هو الصاع 
ا؛ ألن األمراء جعل�ت عى أعاله خامتاًا  ي خمتوماً بعين�ه، وإنام ُس�مِّ

ا لئال يزاد فيه، وال ينتقص منه«. اه�.  مطبوعاً
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واملخت�وم م�ن أصناف املكايي�ل التي نقلت عن الرس�ول ملسو هيلع هللا ىلص 
وأصحابه والتابعني.

ا،  ا وحيث إن الص�اع = 21٧٥ جراماً مق�دار املخت�وم = صاعاً
ا. فيكون مقدار املختوم هو = 21٧٥ جراماً

الـمـدي:

ق�ال الدكتور حممد اخل�اروف يف اإليض�اح والتبيان ص ٧2.  
�ا ع�ى حدي�ث رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »منع�ت الع�راق درمهه�ا  تعليقاً
وقفيزه�ا، ومنعت الش�ام مدهيا ودينارها، ومنع�ت مرص إردهبا 
ودينارها« رواه مسلم. قال: واملدي مجعه أمداد، مكيال كبري كان 
مستعمالاً قبل اإلسالم يف الشام ومرص. قال ابن األعرايب:»يأخذ 
جريباًا«. ويف احلديث الذي رواه أبو داود يف باب البيوع:»إن عليًّا 

v: أجرى للناس املديني والقسطني«.

وق�د ورد ذكر امل�دي يف خالفة الفاروق v يف حتديد خراج 
أرض الش�ام املفتوحة عنوة. وقد أجرى القاس�م بن سالم جتربة 
عملي�ة بعد أن اس�تقرأ عدة رواي�ات تارخيية بش�أن حتديد املدى 
، وهذا  اس�تخلص منه�ا: أن وزن ما يتس�عه املدي ه�و ٤٥ رطالاً
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ا، أو  ا وثالثامئة وس�تني جراماً املقدار يعادل ثامنية عرش كيلو جراماً
ا و2٤0 مّل لر«. اه�. 2٣لراً

املكوك:

املك�وك: مكي�ال، وقي�ل ط�اس ي�رشب ب�ه، ومجع�ه مكوك، 
واختلف يف تقديره، وذكر األس�تاذ أمح�د الدريويش االختالف 

يف تقديره عى جمموعة أقوال:
أحدها: أن مقداره صاع ونصف.

ا. والقول الثاين: أنه نصف ويبة وهو أحد عرش ُمدًّ
والق�ول الثال�ث: أن�ه ث�الث كيلج�ات وذك�ر أن أه�ل اللغة 
اختاروا هذا القول، وعى اعتبار هذا االختيار فإن مقدار املكوك 
ا  ا، حيث إن مقدار الكيلجة = 1٥٣0 جراماً يع�ادل ٤٥90 جراماً

كام سبق ذكره يف تعيني مقدارها. أحكام السوق ص 129.
الويبة:

قال ابن منظور: » الويبة مكيال معروف«. اه�. لس�ان العرب. 
وذك�ر الدكت�ور حممد اخل�اروف يف تعليق�ه عى الويب�ة التي جاء 
ذكرها يف كتاب ابن الرفعة األنصاري: إهنا سدس اإلردب.اه��.

اإليضاح والتبيان ص ٧2.
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وقد سبق أن ذكرنا أن اإلردب ُعَمِرّي وأسيوطّي.

ا إىل أن املشهور لدى أهل العلم األخذ  باإلردب الُعَمِري. ونظراً

فعلي�ه فإن مق�دار الويبة = س�دس اإلردب العم�ري ومقدار 
ا، فس�دس هذا  ا و٥2 جراماً اإلردب العمري هو1٤0 كيلوجراماً
ا، وثامنية جرام�ات، فيكون هذا هو  املقدار ه�و ٦90كيلو جراماً

مقدار الويبة العمرية.

املثقال:

املثقال: وزن معلوٌم قدُره، ومجعه مثاقيل.

ويف الق�رآن الكري�م ق�ال تع�اىل:)ہ ھ ھ ھ ھ ے 
ے ۓ(   )لق�ان:16( ويف احلدي�ث ق�ال ملسو هيلع هللا ىلص: )ال يدخل النار من 

يف قلب�ه مثقال ذرة من إيامن(. رواه مس�لم وغريه.  ومعنى مثقال 
ذرة أي وزن الذرة. وِزنة املثقال هو: درهم وثالثة أسباع درهم. 
وكل سبعة مثاقيل = عرشة دراهم. لسان العرب 11/8٦، 8٧، 

املصباح املنري ص8٣، القاموس املحيط ٣/٣20.

وقد ذكر األس�تاذ حمم�د الدريويش نقالاً ع�ن صاحب كتاب 
�ه: »توصل – أي صاحب  )املي�زان يف األقيس�ة واألوزان( ما نصُّ



)188(

كتاب امليزان يف األقيس�ة واألوزان – بعد بحث عميق ودقيق يف 
ه�ذا املوض�وع إىل أن وزن املثقال الذي قدر ب�ه الرطل البغدادي 
�ا، وأن الدرهم بناء عليه يس�اوي 1٧.٣  يس�اوي ٤.٥٣ جراماً

ا«. اه�. أحكام السوق يف اإلسالم ص 119. جراماً

القنطار:

القنطار: معيار، ومجعه قناطري.

وق�د ورد ذك�ره يف الق�رآن الكري�م يف قوله تع�اىل:)ڱ ڱ 
ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ(   )آل عم�ران:75(، وقول�ه تعاىل: 

)پ پ پ( )النساء:20(.

والقنطار: هو العقدة الكبرية من املال، وقيل: هو اسم للمعيار 
الذي يوزن به كام هو الرطل والربع.

واختلف العلامء يف حترير حده كم هو؟ عى أقوال: فقيل هو: 
أل�ف أوقي�ة. قال بذلك معاذ ب�ن جبل، وابن عم�ر، وأبو هريرة 
ئ، ومجاعة من العلامء. قال ابن عطية: »وهو أصح األقوال، 
لك�ن القنطار عى ه�ذا خيتلف باختالف الب�الد يف قدر األوقية« 

أحكام القرآن للقرطبي ٣/٤.
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وقي�ل: اثنتا ع�رشة ألف أوقية. كام ج�اء يف حديث أيب هريرة 
v ع�ن الرس�ول ملسو هيلع هللا ىلص ق�ال: )القنط�ار اثنتا عرشة أل�ف أوقية، 
واألوقي�ة خ�ري مما ب�ني الس�امء واألرض( رواه أمحد يف مس�نده. 

وقيل غري ذلك.

وال�ذي يظهر ويرجح أن القنطار هو ما جاء النص يف مقداره 
عن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اثنتا عرشة ألف أوقية يؤيد ذلك ما ذكره اهلل 

سبحانه وتعاىل عن القنطار تعظياماً ملقداره.

والق�ول بأن�ه ألف ومئت�ا أوقية ق�د ال يكون فيه تعظيم لش�أن 
ا حسبام يأيت ذكره  القنطار وثقله. وحيث إن األوقية = 12٧ جراماً
قريباً�ا. فيكون مقدار القنطار باجلرام�ات = 12000 × 12٧ = 

ا. ا، أي 1٥2٤ كيلوجراماً 1٥2٤000 جراماً

األوقية:

األوقي�ة: بضم اهلمزة وتش�ديد الياء، ومجعه�ا أواٍق. واجلمع 
يشدد وخيفف مثل أثفّية، وأثايف، وأثاٍف. لسان العرب 12/10، 

النهاية البن األثري 80/1.
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�ا، أو ما يزن س�بعة  مق�دار األوقي�ة: األوقي�ة = أربع�ون درمهاً
مثاقي�ل. لس�ان الع�رب 12/10، النهاي�ة البن األث�ري 80/1، 
باخت�الف  األوقي�ة  وختتل�ف   ،٤01/٤ املحي�ط  والقام�وس 
ا. فيكون  اصط�الح الب�الد.  وحيث إن الدره�م = ٣.1٧ جراماً

ا. مقدار األوقية باجلرامات = ٤0 × ٣.1٧ = 12٦.8 جراماً

اإلســـتار:

قال ابن منظور:»واإلِستار: بكرس اهلمزة، من العدد: األربعة.. 
ق�ال: اإلس�تار راب�ع أربعة، وراب�ع الق�وم: إس�تارهم.. وجيمع 

أساتري«. اه�. لسان العرب ٣٤٤/٤. ا ه��.

مق�دار اإلس�تار: اإلس�تار = أربع�ة مثاقي�ل ونص�ف. لس�ان 
العرب ٣٤٤/٤، ترتي�ب القاموس ٥19/2، القاموس املحيط 
ا.فيكون مقدار اإلستار  ٤٥/2. واملثقال مقداره = ٤.٥٣ جراماً

ا = 10.٧1 جرام. باجلرامات = ٤.٥ × 2.٣8 جراماً

الـنــش:

الن�ش: بالفت�ح، وزن نواة من ذهب، وقي�ل: هو وزن عرشين 
ا، وقيل: وزن مخسة دراهم، وقيل: هو ربع أوقية، واألوقية:  درمهاً
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ا، وقي�ل: هو نصف أوقية، فيك�ون النش عرشون  أربع�ون درمهاً
ا. ونش اليشء: نصفه. درمهاً

ويف احلديث عن عائش�ة ر قالت: )كان صداق رسول اهلل 
ا(. رواه مسلم وغريه. ملسو هيلع هللا ىلص ألزواجه اثنتي عرشة أوقية ونشَّ

ا وهو نصف أوقية؛ ألهنم  ق�ال اجلوهري: »النش ع�رشون درمهاً
ا، ويسمون  ا أوقية، ويس�مون العرشين نشًّ يس�مون األربعني درمهاً
اخلمسة نواة«. لس�ان العرب ٣٥٣/٦، 28٦/11، املصباح املنري 
ا إىل أن املش�هور  ص ٦0٦، النهاي�ة الب�ن األث�ري ٥٦/٥. ونظ�راً
ا مما ثبت أن صداق رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  ع�ن الن�ش أنه النصف، وأخ�ذاً
ألزواج�ه اثنتا عرشة أوقية ونش�ا. وبناء عى هذا ف�إن نش األوقية 
ا، فإن النش  نصفها. وحيث إن املشهور أن األوقية = أربعون درمهاً
ا، فيكون  ا، وحيث تقدم أن الدرهم = ٣.1٧ جراماً = عرشون درمهاً

ا. مقدرا النش باجلرامات = 20 × ٣.1٧ =٦٣.٤ جراماً

الـمـــن:

املّن: بالتشديد هو الذي يكال به السمن أو يوزن به، ومجعه أمنان 
عى لغة متيم. ومن قال: املنا فيجمع عى أمناء، مثل سبب وأسباب.
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مق�دار امل�ّن: امل�ّن  = رط�الن، وحيث تق�دم أن الرط�ل = ٤08 
ا. جرامات؛ فيكون مقدار املن باجلرامات = 2× ٤08 = 81٦ جراماً

القرياط:

قال ابن منظور:»الق�ّراط، والقرياط من الوزن، معروف وهو 
نص�ف دانق، وأصله ِق�ّراط بالتش�ديد، ألن مجع�ه قراريط..... 
والق�رياط ج�زء م�ن أج�زاء الدين�ار وه�و نصف ُع�رش يف أكثر 
ا من أربعة وعرشين«. لس�ان  الب�الد، وأهل الش�ام جيعلونه جزءاً

العرب ٣٧٥/٧. اه�.
وذكر الزبيدى: إن القرياط يف ُعرف أهل مكة ربع سدس دينار تاج 
ا إىل أن أكث�ر أهل العلم يعت�ربون القرياط  الع�روس 20٣/٥، ونظ�راً
نصف عرش الدينار فجرى األخذ بذلك. وذكر الدكتور حممد اخلاروف 
ا. فيكون  يف حتقيق�ه لكتاب ابن الرفع�ة أن وزن الدينار = ٤.2٥ جراماً

وزن القرياط = 0.212٥ من اجلرام. أي قرابة ربع جرام.

النــواة:

قال الزبيدي: »والنواة من العدد عرشون، أو عرشة، وقيل: هي 
األوقية من الذهب، أو أربعة دنانري، أو ما زنته مخسة دراهم وعى 
هذا القول األخري اقترص اجلوهري. وهو قول أيب عبيد، وبه فرس 
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حدي�ث عبدالرمحن ب�ن عوف )تزوجُت ام�رأة من األنصار عى 
ن�واة من ذه�ب( قال أبو عبيد: أي مخس�ة دراهم، وقال: وبعض 
الناس حيمله عى معنى: قدر نواة من ذهب كانت قيمتها مخس�ة 
دراهم ومل يكن َثّم ذهب إنام هي مخس�ة دراهم، س�ميت نواة كام 

ا. تسمي األربعون أوقية، والعرشون نشًّ

ق�ال األزه�ري: ونص حدي�ث ابن عوف يدل ع�ى أنه تزوج 
ام�رأة عى ذهب قيمته مخس�ة دراهم، أال تراه ق�ال: عى نواة من 
ذه�ب... وق�ال امل�ربد: العرب تريد النواة مخس�ة دراه�م. وقال 
إس�حاق: قل�ت ألمحد بن حنب�ل كم وزن نواة م�ن ذهب؟ قال: 

ثالثة دراهم وثلث »تاج العروس«. اه�. ج�10 ص٣٧9.

وبناءاً عى رأي اجلمهور يف أن زنة النواة مخسة دراهم، وحيث 
سبق أن الدرهم = ٣.1٧ جرام. فيكون مقدار النواة باجلرامات 
�ا و8٥ م�ن اجلرام.وع�ى الق�ول بام  = ٥ × ٣.1٧ =1٥ جراماً
أج�اب به اإلمام أمحد م�ن أن وزن النواة ث�الث دراهم وثلث، 
وحي�ث إن الدره�م وزنه = ٣.1٧ جرام؛ ف�إن وزن النواة بناء 
عى هذا القول هو ٣.1٧ × ٣.٣٣ = عرشة جرامات ونصف 

جرام تقريباًا.
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الحّبة:

قال الدكتور حممد اخلاروف ما نصه:»املقصود باحلبة وحدة 
ال�وزن الصغ�رية التي ه�ي من آح�اد كل من الدين�ار، ودرهم 
النق�د، ودره�م الكي�ل ومثقال الكي�ل. وهو صنج�ة يوزن هبا  
الذهب، والفضة، واألحجار الكريمة كاملاس، واللؤلؤ. وهي 

قديمة االستعامل.
وقد كان الفقهاء املس�لمون واحلاس�بون حيررون وزهنا بحب 

الشعري أو بحب القمح أو اخلردل...
وأمجع فقهاء احلنفية عى أن الدينار مائة حبة من حب الشعري، 

وأن الدرهم سبعون حبة من نفس الشعري.
وأم�ا فقهاء الش�افعية واحلنابل�ة واملالكية فقد أمجع�وا عى أن 

الدينار ٧2 حبة شعري، والدرهم ٤.٥ حبة، وعى هذا يكون:
وزن احلب�ة من الدينار الرشعي عند احلنفية = ٤.٥2 / 100 
= 0.0٤٥2م�ن اجلرام، ووزن احلب�ة من الدرهم النقد الرشعي 

عند احلنفية = 2.9٧ / ٧0 = 0.0٤2٤ من اجلرام.
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فصل في خالصة المقادير والتحاويل

يتبني يف هذا الفصل خالصة املقادير الواردة يف هذا البحث من 
كيل ووزن وحتويلها إىل األوزان املعارصة ومنها الكيلو جرام:

املالحظات ما يعادهلا باللر ما يعادهلا بالكيلو جرام الوحدة

ا ٦٦ لراً ا و 1٤0  ٥2 كيلو جراماً
جم اإلردب العمري

ا 198 لراً ا و ٦ جم 1٥0 كيلوجراماً اإلردب املرصي

--------- ٤08 جم الرطل
وعى م�ا علي�ه الفتوى 
والعم�ل وفق رأي هيئة 
كبار العل�امء يف اململكة 
جرام�ات  كيل�و  ثالث�ة 

تقريباًا

--------- 2 كجم و 1٧٥ جم الصاع

وعى ما عليه الفتوى يف 
ا اململكة ٧٥0 جراماً --------- ٥٤٤ كجم عى املشهور املد

ا ٤1.٣1٦ لراً ٣2 كجم ٦٤0 جم العرق

ا 8.2٥ لراً ٦ كجم و ٥2٥ جم الفرق

وعى ما عليه الفتوى يف 
اململكة 1 كجم و٥00 

جم
ا 108٧.٥ لراً  1 كجم و عى املشهور

8٧.٥ جم القدح

ا ٦1.٤ لراً ٤0 كجم و 800 جم القربة
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املالحظات ما يعادهلا باللر ما يعادهلا بالكيلو جرام الوحدة

--------- 1 كجم و 8٧.٥ جم القسط

ا ٣٣.0٥٣ لراً ٧8 كجم و ٣٥0 جم القفيز

--------- 102 كجم القلة

وعى ما عليه الفتوى يف 
اململكة 180 كجم --------- 1٣0 كجم و ٥00 جم الوسق

--------- 1٥٦٦ كجم الكر

--------- 1 كجم و ٥٣0 جم الكيلجة

يف  الفت�وي  علي�ه  وم�ا 
اململكة ٣ كجم تقريباًا --------- 2 كجم و 1٥٧ جم املختوم

ا 2٣.2٤0 لراً 18 كجم و ٣٦0 جم املدي

--------- ٤ كجم و ٥90 جم املكوك

ب��اع��ت��ب��اره��ا س��دس 
اإلردب العمري --------- 8 كجم و ٦90 جم الويبة

--------- ٤.٥2 كجم املثقال

--------- 1٥2٤ كجم القنطار

--------- 12٦.8 جم األوقية

--------- 20.٣8 جم اإلستار

--------- ٦٣.٤ جم النش
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املالحظات ما يعادهلا باللر ما يعادهلا بالكيلو جرام الوحدة

--------- 81٦ جم املن

--------- 0.212٥ جم القرياط

--------- 10.٥٥٦1 جم النواة

من الدينار الرشعي --------- 0.0٥9 جم  احلبة

من املثقال الرشعي --------- 0.0٦2 جم  احلبة

هذا ما تيرس إعداده وباهلل التوفيق، وصى اهلل عى سيدنا ونبينا 
حممد وعى آله وأصحابه أمجعني، واحلمد هلل رب العاملني.





بحث يف حكم العربون يف عقود
البيع واإلجارة وىف حكم بيعه
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني، وصى اهلل وسلم عى سيدنا حممد األمني 
املبعوث رمحة للعاملني، وعى آله وأصحابه والتابعني ومن تبعهم 

بإحسان إىل يوم الدين، وبعد،

فقد اجته مجهور العل�امء وحمققوهم إىل أن األصل يف العبادات 
ا أو هنياًا أو كراهة أو ندباًا. احلظر حتى يرد الرشع بالترشيع أمراً

وأن األص�ل يف املعام�الت اإلباح�ة حتى يرد ال�رشع بالترشيع 
ا، هذه القاعدة  ا أو ختصيصاً ا أو تقيي�داً ا أو هنياًا أو كراهة أو ندباً أم�راً
م�ن أهم قواعد اإلمام أمحد بن حنبل - رمحه اهلل - وهي أصل من 

أصول مذهَبه.

وم�ن منطلق ه�ذه القاعدة كان الق�ول بإباحة بي�وع العربون 
مذهَب�ه ومذهَب أصحابه من بعده، والق�ول بذلك من مفردات 
ه�ذا املذهب، وقب�ل الدخول يف ذك�ر أقوال أه�ل العلم يف هذه 
املس�ألة حيس�ن التمهيد لذلك بام يعطي التصوير الش�امل هلا من 
حي�ث التعريف والتصور وحترير حمل االختالف فيها، إذ احلكم 

عى اليشء فرع من تصوره.
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تعريف العربون لغة:

العرب�ون قي�ل إنه م�ن اإلعراب وه�و إعطاء العرب�ون قال يف 
بت تعريباًا إذا أعطيت  �ا وَعرَّ القام�وس عن الفراء: أعربت إعراباً
العربان. وقال شمر اإلعراب يف البيع أن يقول الرجل للرجل إن 

مل آخذ هذا البيع بكذا فلك كذا وكذا من مال.

وذك�ر الفريوزبادي يف تاج الع�روس: إن للعربون ثاميَن لغات 
ه�ي: اإلع�راب، الُعرب�ان كعثامن، العرب�ون بضمه�ام، العربون 
حمرك�ة العني، اإلربون بإبدال العني مه�زة، الربون بحذف العني 

من ربن.

العربون بفتح فس�كون فضم. وذكر لغة تاس�عة حكاها البن 
عديس قال: نقلت عن خط ابن السيج قال أهل احلجاز يقولون 

أخذ مني ُعُربَّان بضمتني وتشديد الباء.

وقيل إن العربون مشتق من التعريف وهو البيان ألنه بيان للبيع 
َب وَعْرَب�ن وهو عربان وعربون قال يف  فيق�ال أعرب يف كذا وعرَّ
املصباح: هو القليل من الثمن أو األجرة يقدمه الرجل إىل الصانع 
ا لعقد  أو التاج�ر لريتبط العقد بينهام حتى يتوافيا بعد ذلك. إعراباً
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ا وإزالة فس�اد لئال يملكه غريه باشرائه. وقيل  البيع أي اصطالحاً
بأنه األربون مشتق من اإلربة وهي العقدة ألنه انعقاد البيع)1(.

تعريف العربون يف االصطالح الرشعي:

عرف�ه اإلمام مالك  يف كتابه املوطأ، فقال: هو أن يش�ري 
الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة ثم يقول الذي اش�رى 
ا أو أكث�ر من ذلك  ا أو درمهاً من�ه أو ت�كارى منه: أعطي�ك دين�اراً
أو أق�ل، عى أين إن أخذت الس�لعة أو ركبت م�ا تكاريت منك 
فالذي أعطيتك هو ثمن الس�لعة أو من كراء الدابة. وإن تركت 

ابتياع السلعة أو كراء الدابة فام أعطيتك لك.اه�.

وعرف�ه بعضه�م بقول�ه: العربون ه�و ثمن اس�تعامل احلق يف 
الع�دول عن عق�د رشاء أو إجارة جيري االتف�اق بني طرفيه عى 

تعيني هذا الثمن ليحق له العدول عن االلتزام بذلك العقد)2(.

وق�د اختل�ف العلامء رمحه�م اهلل قدي�اماً وحديثاً�ا يف حكم بيع 
العرب�ون فذه�ب مجهورهم م�ن احلنفية واملالكية والش�افعية إىل 

القاموس: تاج العروس، لسان العرب، املصباح.  )1(
الوسيط للدكتور عبد الرازق السنهوري: ج�٤ ص92-8٦.  )2(
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القول ببطالنه مس�تندين يف القول بذلك إىل ما روى اإلمام أمحد 
والنسائي وأبو داود ومالك يف املوطأ، عن عمرو بن شعيب، عن 

أبيه، عن جده قال: هنى النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن بيع العربان.

فف�ي موطأ مالك قال: حدثني حييي ب�ن مالك، عن الثقة عنده 
عن عمرو بن ش�عيب، عن أبيه، عن جده أن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص هنى 
عن بيع العربان. قال مالك: فيام نرى واهلل أعلم أن يشري الرجل 
العب�د أو الوليدة أو يتكارى الدابة ثم يقول للذي اش�رى منه أو 
ا أو أكثر من ذلك أو أقل، عى  ا أو درمهاً تكارى: منه أعطيتك ديناراً
أين إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك فالذي أعطيتك 
هو من ثمن الس�لعة أو من كراء الدابة، وإن تركت ابتياع السلعة 
أو ك�راء الدابة ف�ام أعطيتك لك. باطل بغ�ري يشء. قال مالك يف 
الرج�ل يبتاع العبد أو الوليدة بامئ�ة دينار إىل أجل ثم يندم البائع، 
ا أو إىل أجل  فيس�أل املبتاع أن يقبله بعرشة دنانري يدفعه�ا إليه نقداً

ويمحو عنه املائة التي له. قال مالك: ال بأس بذلك)1(.

وكذلك يس�تندون يف القول ببطالن بيع العربون إىل ما فيه من 
الغرر وأكل أموال الناس بالباطل. 

موطأ مالك: ج2 ص٦09.  )1(
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قال الزرقاين يف رشح املوطأ: وهو - أي بيع العربون - باطل عند 
الفقهاء ملا فيه من الرضر والغرر وأكل أموال الناس بالباطل)1(.

وق�ال ابن قدام�ة يف املغني يف معرض ذكر عل�ة القول ببطالن 
بيع العربون لدى القائلني به؛ ألنه رشط للبائع شيئاًا بغري عوض 
فل�م يصح كام لو رشط�ه ألجنبي، وألنه بمنزل�ة اخليار املجهول 
فإن�ه اش�رط أن له رد املبي�ع من غري ذكر مدة فل�م يصح، كام لو 

قال: ويل اخليار متى شئت رددت السلعة ومعها درهم. اه�)2(.

ا إىل أن أكثر أقوال أهل العلم يف القول ببطالنه هم فقهاء  ونظراً
املالكي�ة، وغريهم من فقهاء احلنفية والش�افعية يتفقون معهم يف 
منع�ه والق�ول ببطالنه، فقد يك�ون إيراد النص�وص الفقهية عن 
املالكي�ة مغنياً�ا ع�ن إي�راد النصوص ع�ن غريهم يف معن�ى املنع 

والقول ببطالنه.

فقد ذك�ر الدكتور عبد ال�رازق الس�نهوري يف كتابه »مصادر 
احل�ق« جمموعة م�ن النقول ع�ن جمموعة فقه�اء املالكي�ة أنقلها 

وأدعوا جلامعها باملغفرة والرمحة:

الزرقاين. رشح املوطأ: ج2 ص2٥1.  )1(
املغني: ج٤ص٥8.  )2(
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جاء يف القوانني الفقهية البن جزي ص2٥8-2٥9 ما نصه:

الن�وع الثالث م�ن البيوعات بيع العربان، وه�و ممنوع إن كان 
ع�ى أال َيُردَّ البائع العربان إىل املش�ري إذا مل يت�م البيع بينهام فإن 

كان عى أن يرده إليه إذا مل يتم البيع فهو جائز. اه�.

وجاء يف احلطاب ج٤ص٣٦9-٣٧0 ما نصه: وكبيع العربان 
أن يعطيه ش�يئاًا عى أنه إن كره البي�ع مل يعد إليه. وفرسه مالك يف 
ا عى أنه إن أخذ  ا أو ديناراً موطئه: بإعطاء البائع أو املشري درمهاً
البي�ع فهو من الثمن وإال بقي للبائع. أبو عمر: ما فرسه به مالك 
علي�ه فقهاء األمصار؛ ألنه غ�رر وأكل مال بالباطل. قال مالك: 
ا عى أنه أن رضيه أخذه وإن  وأما من اش�رى شيئاًا وأعطى عرباناً
سخطه رده وأخذ عربانه فال بأس به.... قال ابن احلاجب: ومنه 
بيع العربان وهو أن يعطي ش�يئاًا عى أنه إن كره البيع أو اإلجارة 

مل يعد إليه قال يف التوضيح: فإن فاتت مضت بالقيمة. اه�.

وج�اء يف اخل�ريش ج2ص٧8ما نصه: وقد هن�ى عليه الصالة 
والس�الم عن بيع العربان وهو أن يش�ري السلعة بثمن، عى أن 
املش�ري يعط�ي البائع أو غريه ش�يئاًا من الثمن عى أن املش�ري 
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إن ك�ره البي�ع مل يعد إليه ما دفعه، وإن أحب البيع حاس�به به من 
الثمن؛ ألنه من أكل أموال الناس بالباطل وغرر.... ومثل البيع 

اإلجارة فال فرق بني الذوات واملنافع. اه�.

وجاء يف الرشح الكبري للدردير ج�٣ ص٦٣ ما نصه: وكبيع 
العربان اس�م مفرد ويق�ال ُأربان بضم أول�ه وعربون وأربون 
بضم أوهلام وفتحه وهو أن يش�رى أو يكري الس�لعة ويعطيه 
أي - يعط�ي املش�ري البائع - ش�يئاًا من الثمن ع�ى - أنه أي 
املش�ري - إن ك�ره البيع مل ُيِعْد إليه ما أعطاه وإن أحبه حاس�به به 
من الثمن أو تركه جماناًا؛ ألنه من أكل أموال الناس بالباطل. اه�.

قال الزرقاين يف رشح موطأ اإلمام مالك ج�2 ص� 2٥1 ما نصه:

وهو - أي بيع العربون - باطل عند الفقهاء ملا فيه من الرشط 
والغ�رر وأكل أم�وال الن�اس بالباط�ل إن وق�ع فس�خ وإن فات 
مىض؛ ألنه خمتلف فبه فقد أجازه أمحد وروي عن ابن عمر مجاعة 
م�ن التابع�ني ويرد العربان عى كل حال. ق�ال ابن عبد الرب: وال 
يصح ما روي عنه ملسو هيلع هللا ىلص من إجازته، فإن صح احتمل أنه حيتسب 

عى البائع من الثمن إن تم البيع وهذا جائز عند اجلميع. اه�.
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وذه�ب اإلمام أمح�د ومجهور أصحاب�ه إىل الق�ول بصحة بيع 
العرب�ون ويمثل النص اآليت من املغني البن قدامة مذهب اإلمام 
أمح�د يف بي�ع العربون، ووج�ه القول بصحته وذكر مس�تنده عى 
ذل�ك ك�ام أن�ه يذك�ر القائل�ني ببطالنه ووجه�ة قوهل�م ببطالنه، 
ث�م يناق�ش قوهلم وحججهم فيق�ول: والعرب�ون يف البيع هو أن 
ا أو غريه ع�ى أنه إن أخذ  يش�ري الس�لعة فيدفع إىل البائع درمهاً
الس�لعة احتس�ب من الثمن وإن مل يأخذها فذلك للبائع.... قال 

أمحد ال بأس، فعله عمر ؤ.

وعن ابن عمر أنه أجازه، وقال ابن س�ريين: ال بأس به، وقال 
س�عيد بن املسيب وابن سريين: ال بأس إذا كره السلعة أن يردها 
ويرد معها شيئاًا. وقال أمحد هذا معناه. واختار أبو اخلطاب أنه ال 
يصح وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي، ويروى ذلك 
عن ابن عباس واحلسن؛ ألن النبي ملسو هيلع هللا ىلص هنى عن بيع العربون رواه 

ابن ماجه.

وألن�ه رشط للبائع ش�يئاًا بغري عوض فل�م يصح كام لو رشطه 
ألجنبي وألنه بمنزلة اخليار املجهول. فإنه اش�رط أن له رد املبيع 
م�ن غري ذكر مدة فل�م يصح، كام لو قال: ويل اخليار متى ش�ئت 
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�ا، وهذا هو القي�اس، وإنام صار أمحد  رددت الس�لعة ومعه�ا درمهاً
في�ه إىل م�ا روي فيه عن نافع بن عبد احلارث أنه اش�رى لعمر دار 
الس�جن من صف�وان بن أمية، فإن ريض عم�ر وإال فله كذا وكذا، 
قال األثرم: قلت ألمحد: تذهب إليه، قال: أي يشء أقول، هذا عمر 
ؤ. وضعّف احلديث املروي، روى هذه القصة األثرم بإسناده.

ا وق�ال ال تبع هذه الس�لعة  فأم�ا إن دف�ع إلي�ه قبل البي�ع درمهاً
لغ�ريي، وإن مل أش�رها منك فهذا الدرهم لك، ثم اش�راها منه 
بع�د ذلك بعق�د مبتدئ وحس�ب الدرهم من الثم�ن صح؛ ألن 
البي�ع خ�ال من الرشط املفس�د، وحيتمل أن الرشاء الذي اش�راه 
ا بني فعله وبني اخلرب  لعمر كان عى هذا الوجه فيحمل عليه مجعاً
وموافق�ة القياس واألئمة القائلني بفس�اد العربون. وإن مل يش�ِر 
الس�لعة يف هذه الص�ورة مل يس�تحق البائع الدره�م، ألنه يأخذه 
ا عن  بغري ع�وض ولصاحبه الرجوع فيه، وال يصح جعله عوضاً
ا عن ذلك ملا  انتظ�اره وتأخري بيع�ه من أجله؛ ألنه ل�و كان عوضاً
ج�از جعل�ه من الثمن يف ح�ال الرشاء، وألن االنتظ�ار باملبيع ال 
جتوز املعاوض�ة عنه، ولو جازت لوجب أن يكون معلوم املقدار 

كام يف اإلجارة)1(.

املغني: ج�٦ ص٣٣1-٣٣2، حتقيق الدكتور عبد اهلل الركي.  )1(
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وق�ال ابن القيم رمحه اهلل يف كتابه بدائع الفوائد ج� ٤ ما نصه: 
وق�ال يف رواية امليموين: ال بأس بالعربون، ويف رواية األثرم وقد 
قيل ل�ه: هنى النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن العربان، فق�ال: ليس بيشء، واحتج 
أمحد بام روى نافع ابن عبد احلارث أنه اشرى لعمر دار السجن، 
ف�إن ريض عم�ر وإال فله ك�ذا وكذا، قال األث�رم: فقلت ألمحد: 

تذهب إليه؟ قال: أي يشء أقول، هذا عمر ؤ. اه�.

وق�د احتج القائل�ون ببطالن بيع العرب�ون بحديث عمرو بن 
ش�عيب، وقد تقدم نقله من املوطأ وأورده املجد يف املنتقى، وقال 
عنه الش�وكاين يف نيل األوطار ما نص�ه: احلديث منقطع ألن من 
رواية مالك أنه بلغه عن عمرو بن شعيب، ومل يدركه فبينهام راٍو 
، وس�امه ابن ماجه فقال: هو مالك عن عب�د اهلل بن عامر  مل ُيس�مَّ
األس�لمي، وعب�د اهلل ال حيتج بحديثه، ويف إس�ناد ابن ماجه هذا 
ا حبيب كاتب اإلمام مالك، وهو ضعيف، ورواه الدارقطني  أيضاً
واخلطيب عن مالك عن عمرو بن احلرث عن عمرو بن شعيب، 

ويف إسنادمها اهليثم بن اليامن وقد ضعفه األزدي. اه�)1(.

وقال الصنعاين يف كتابه س�بل السالم بعد ذكره حديث عمرو 

املغني ج�٥ ص1٦2-1٦٣.  )1(
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ابن ش�عيب م�ا نصه: وأخرجه أب�و داود وابن ماج�ه وفيه راٍو مل 
ُيس�مَّ وس�مي يف رواي�ة فإذا هو ضعي�ف، وله ط�رق ال ختلو من 

مقال. وروي عن عمر وابنه وأمحد جوازه. اه�)1(.

وق�ال اب�ن األث�ري، نقالاً ع�ن تاج ا لع�روس: وحدي�ث النهي 
منقطع. وقال اإلمام أمحد يف رواية األثرم: وقد قيل له: هنى النبي 

ملسو هيلع هللا ىلص عن بيع العربان فقال: ليس بيشء.

ويظه�ر واهلل أعلم رجح�ان القول بصحة بي�ع العربون لألثر 
واملعن�ى، وانتف�اء الدليل عى املن�ع وإمكان اإلجاب�ة عن حجج 

القائلني ببطالنه.

أما األثر ففي نيل األوطار للشوكاين قال: وأخرج عبد الرازق 
يف مصنفه عن زيد بن أسلم أنه سأل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف بيع العربان 
فأجازه. قال: وهو مرس�ل، ويف إسناده إبراهيم بن أيب حييى وهو 

ضعيف. اه�)2(.
ويف املغني النص املتقدم عن اإلمام أمحد يف إجازته بيع العربون 
ق�ال: ق�ال أمح�د: ال بأس به وفعل�ه عمر ؤ. وع�ن ابن عمر 

ج�2 ص٣٣٤.  )1(
ج�٥ ص 1٦2.  )2(
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ء أنه أجازه وقال ابن س�ريين: ال بأس به. وقال سعيد ابن 
املس�يب وابن سريين ال بأس إذا كره السلعة يردها ويرجع معها 

شيئا وقال أمحد: هذا يف معناه. اه�.
وأما املعنى فإن مالك الس�لعة قد حبس�ها ع�ن العرض للبيع، 
وُحِرَم فرصة بيعها بعقد ناجز وبس�عر قد يكون أفضل مما باعها 
ب�ه بطري�ق العربون، ويف ه�ذا رضر حمقق عى البائ�ع أو حمتمل، 
وقد أشار إىل هذا املعنى الدكتور عبد الرازق السنهوري يف كتابه 
مص�ادر احلق فقال: فالعربون مل يش�رط للبائ�ع بغري عوض، إذ 
الع�وض هو االرتب�اط واالنتظ�ار بالبيع وتوقيف الس�لعة حتى 
خيت�ار املش�ري ولتفوي�ت فرص�ة البي�ع من ش�خص آخ�ر ملدة 

معلومة. اه�)1(.

وأم�ا دلي�ل القائل�ني باملنع م�ن النق�ل فهو حدي�ث عمرو بن 
ش�عيب عن أبيه عن جده، وقد تقدم إيراد ما ذكره أهل العلم يف 
رده. وق�ول اإلم�ام أمحد رمحه اهلل يف رواية األث�رم ملا قيل له: هنى 
النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص عن بي�ع العربان، فق�ال: ليس بيشء. وه�ذا يعني أن 

دليلهم النقيل ال يصح االحتجاج به وليس هلم دليل نقيل غريه.

مصادر احلق ج�2ص101.  )1(
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أما دليلهم العقيل فيمكن مناقش�ته بام يعطي القناعة بس�قوطه 
وعدم اعتباره. فهم يقولون بأن بيع العربون يشتمل عى املحاذير 

اآلتية:

: هو من قبيل أكل أموال الناس بالباطل. أوالاً

ثانياًا: ما فيه من الغرر املوجب لبطالنه.

ثالثاًا: ما فيه من رشط يشء للبائع بغري عوض يف حال الرد.

ا: هو بمنزلة اخليار املجهول. رابعاً

ا: ملخالفته القياس.    خامساً

ا: ما روي عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص من النهي عنه، وإن كانت  سادساً
طرق�ه كلها ال ختلو م�ن مقال إال أن بعضها يقوي البعض اآلخر 

كام ذكر الشوكاين يف نيل األوطار)1(.

فقوهلم بأن العربون من أكل أموال الناس بالباطل غري صحيح، 
فالعربون ثمن حبس الس�لعة، وعوض عن حرمان صاحبها من 
فرص عرضها للبيع لتحصيل بيع ناجز قد يكون بس�عر أفضل. 

الفقهية  املوسوعة  قدامة،  البن  املغني  خليل،  خمترص  رشوح  مالك،  موطأ   )1(
الكويتية، نيل األوطار، سبل السالم.
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وق�د ذكر ه�ذا املعنى الدكتور عب�د الرازق الس�نهوري يف كتابه 
مص�ادر احلق فقال: فالعربون مل يش�رط للبائ�ع بغري عوض، إذ 
العوض هو االنتظار بالبيع وتوقيف الس�لعة حتى خيتار املشري 

وتفويت فرصة البيع من شخص آخر ملدة معلومة.اه�.

ا موجباًا لبطالنه. قول غري صحيح، فقدر  وقوهل�م بأن فيه غرراً
العرب�ون مع�روف، وال بد العتباره م�ن مدة معين�ة تعطي دافع 
العربون مهلة ليختار أثناءها إمضاء العقد أو الرد. نعم لو كانت 
مدة اخليار جمهولة لوقع الغرر يف ذلك ولكننا نش�رط لصحة بيع 

العربون أن تكون املدة معلومة.
وقوهلم بأن املشري رشط للبائع شيئاًا بغري عوض غري صحيح، 
فالبائع حبس السلعة عن عرضها للرشاء وحرم من فرص بيعها بام 
قد يكون أكثر غبطة ومصلحة. فالعربون عوض عن هذا االنتظار 
وه�ذا احلرمان. وقوهلم هو بمنزلة اخليار املجهول هذا صحيح لو 
خ�ال بيع العرب�ون من خيار حم�دد بوقت معني. أم�ا اخليار يف بيع 

العربون فيشرط أن يكون يف مدة معلومة للرد أو اإلمساك.

وقوهلم ملخالفته القياس هذا القول مس�لم به لو كان العربون 
يف غ�ري مقابلة عوض، ولكننا ن�رى أن العربون يف مقابلة عوض 



)21٥(

هو االنتظار بحبس الس�لعة وحجبها ع�ن الرغبة يف رشائها ملدة 
ا  حم�ددة، وذل�ك لصال�ح مش�رهيا أو يف مقابل�ة م�ا دفع�ه عربوناً

ا. لالنتظار هبا حتى يقرر ما يراه إمضاءاً أو رداً

وأم�ا االحتج�اج بحديث عمرو بن ش�عيب فقد تكرر نقل 
أق�وال أه�ل العل�م يف رده وأن�ه ليس ب�يشء، وأما الق�ول بأن 
طرق�ه، وإن كان�ت ال تس�لم م�ن مق�ال، إال أن بعضها يقوي 
ا وال  �ا، ه�ذا القول فيه نظ�ر، فالضعيف ال يق�وي ضعيفاً بعضاً

حتصل بالضعفاء قوة.

وللدكت�ور الس�نهوري إجابة عن حج�ج القائلني ببطالن بيع 
ا إلجابتنا عن  العربون حيس�ن بنا إيرادها إكامالاً للفائ�دة، وتأكيداً
هذه احلجج. فقد ذكر ما ذكره ابن قدامة  يف كتابه املغني عام 

يتعلق بمسألة بيع العربون، ثم عقب عى ذلك بقوله:

: إن الذين يقولون ببطالن بيع العربون يس�تندون يف ذلك  أوالاً
عى حديث النبي عليه الس�الم الذي هنى عن بيع العربون، وألن 
العرب�ون اش�رط للبائ�ع بغ�ري عوض، وه�ذا رشط فاس�د ألنه 
بمنزل�ة اخليار املجهول، إذا اش�رط املش�ري اخلي�ار الرجوع يف 
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البي�ع م�ن غري ذكر مدة ك�ام يقول: ويل اخليار متى ش�ئت رددت 
ا. السلعة ومعها درمهاً

ثانياً�ا: إن أمح�د جييز بي�ع العربون، ويس�تند يف ذل�ك إىل اخلرب 
امل�روي ع�ن عمر – وضعف احلدي�ث املروي يف النه�ي عن بيع 
العرب�ون – وإىل القياس عى صورة متف�ق عى صحتها، هي أنه 
ال بأس إذا كره املش�ري الس�لعة أن يردها ويرد معها ش�يئاًا، قال 

أمحد: هذا يف معناه.

ثالثاً�ا: ون�رى أنه يس�تطاع ال�رد عى بقي�ة حجج م�ن يقولون 
ببطالن بيع العربون، فالعربون مل يش�رط للبائع بغري عوض، إذ 
العوض هو االنتظار بالبيع وتوقيف السلعة حتى خيتار املشري، 
وتفوي�ت فرصة البيع من ش�خص آخر مل�دة معلومة، وليس بيع 
العرب�ون بمنزل�ة اخليار املجهول، إذ املش�ري إنام يش�رط خيار 
الرج�وع يف البيع بذكر مدة معلوم�ة إن مل يرجع فيها مضت املدة 

وانقطع اخليار. اه�)1(.

مصادر احلق: ج�2 ص�102-101.  )1(
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وأخلص الرد عى القائلني ببطالن أخذ العربون يف مقابلة إعطاء 
ا للرد أو اإلمساك ملدة حمددة وذلك فيام ييل: البائع املشري خياراً

: البيوع واإلجيارات وغريها من التعامل املايل األصل فيها  أوالاً
لدى جمموعة من علامء املس�لمني اإلباحة، وعى املعرض يف كل 
مسألة من مسائل املعامالت وأحكامها الدليل عى القول باملنع.

ثانياً�ا: حدي�ث عمرو بن ش�عيب عن أبيه عن ج�ده ال يصلح 
لالستدالل ملا يف إسناده من القوادح.

ثالثاً�ا: القول بأن العربون من أكل أم�وال الناس بالباطل قول 
غري صحيح، فهو يف مقابل حبس البائع س�لعته ومنعها من البيع 
ا. وقد  ا ناجزاً مدة خيار العربون، ويف هذا تفويت فرصة بيعها بيعاً
يكون بأكثر مما باعها به عى مشرهيا بخيار العربون. وال شك أن 
حرمان البائع من فرصة بيعها بأكثر مما باعها به، وحبس�ها لذلك 

حيتاج إىل مقابل، فاملقابل هو العربون.

ا: احتج اإلمام أمحد عى جواز أخذ العربون بحديث نافع  رابعاً
اب�ن عب�د احلارث يف رشاء بيت صفوان ب�ن أمية عى رشط رضا 

ا لذلك الرشط. عمر بذلك، وقد أعطاه عربوناً
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ا: القول بجهالة املدة مردود بوجوب اشراط مدة حمددة  خامساً
بني الطرفني البائع واملشري لصحة بيع العربون.

ا من الثم�ن ال يصح أن  �ا: الق�ول بأن العرب�ون أو جزءاً سادساً
يك�ون ثمناًا لفوات الفرصة وحبس املبي�ع؛ ألن العربون يف حال 
ا من الثمن. ولو كان ثمناًا لفوات  إمضاء املش�ري البيع يعد جزءاً
الفرص�ة مل�ا ُعدَّ من ثمن املبي�ع يف حال اإلمض�اء. واجلواب عن 
هذا اإليراد أن الفرصة مل تضع عى البائع فقد ضمن صفقة الببع. 
ا من الثمن، حيث إنه  ويعد ما دفعه عربوناًا يف حال اإلمساك جزءاً
ا عن الرضر الالحق بالبائع يف حال الرد الناتج عنه  يعترب تعويضاً
فوات فرصة البيع عى طرف آخر. فإذا اختار املش�ري اإلمساك 

انتفى ترضر البائع بفوات فرصة البيع.

وقد صدر من جممع الفقه اإلس�المي ال�دويل قرار بإجازة بيع 
العربون، هذا نصه:
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلم�د هلل رب العامل�ني، والصالة والس�الم عى س�يدنا حممد 
خاتم النبيني وعى آله وصحبه.

قرار رقم: ٣/٧٦/د8.

بشأن بيع العربون

إن جملس جممع الفقه اإلس�المي املنعقد يف دورة مؤمتره الثامن 
ببندر س�ريي باج�وان، بروناي - دار الس�الم م�ن 1 إىل ٧ حمرم 

1٤1٤ه� املوافق 21 - 2٧ يونيو 199٣م.

بع�د اطالع�ه ع�ى البح�وث ال�واردة إىل املجم�ع بخصوص 
موضوع: »بيع العربون«.

وبعد استامعه إىل املناقشات التي دارت حوله. قرر ما ييل:

ا من  املراد ببيع العربون بيع الس�لعة مع دفع املشري مبلغاً  - 1
املال إىل البائع عى أنه إن أخذ الس�لعة احتسب املبلغ من 

الثمن، وإن تركها فاملبلغ للبائع.

وجيري جمرى البيع اإلجارة، ألهنا بيع املنافع. ويس�تثنى من   
البيوع كل ما يش�رط لصحت�ه قبض أحد البدلني يف جملس 
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العق�د )الس�لم( أو قب�ض البدلني )مبادلة األم�وال الربوية 
وال�رصف( وال جي�رى يف املرابحة لآلم�ر بالرشاء يف مرحلة 

املواعدة ولكن جيري يف مرحلة البيع التالية للمواعدة.

جي�وز بيع العربون إذا قيدت ف�رة االنتظار بزمن حمدود.   - 2
ا من الثمن إذا تم الرشاء، ويكون  وحيتسب العربون جزءاً

من حق البائع إذا عدل املشري عن الرشاء. اه�.

تكييف العربون:

اختل�ف القائلون بصحة بي�ع العربون يف تكييفه هل هو رشط 
جزائي اس�تحقه البائع لقاء ختلف املش�ري ع�ن الوفاء بااللتزام 

بالرشاء، أو هو تعويض عن رضر حمقق عى البائع أو حمتمل.

فالذين يقولون بأنه تعويض عن رشط جزائي لقاء العدول عن 
الرشاء يقولون بأن العربون يف نظر الشارع معناه أن املتبايعني قد 
أرادا إثب�ات حق الرجوع لكل منهام يف نظ�ري االلتزام بدفع قيمة 
العربون، فجعال العرب�ون مقابالاً حلق الرجوع، ومن ثم ال جيوز 
ختفي�ض العربون إذا تبني أن الرضر الذي أصاب اآلخر أقل من 
قيمته، كام ال جيوز إذا تبني أن الرضر الذي أصاب الطرف اآلخر 



)221(

أك�رب، ك�ام ال جيوز إلغاء العربون ول�و مل يرتب عى العدول عن 
الرشاء رضر)1(.

والذي�ن يقول�ون ب�أن العربون ليس رشطاً�ا جزائيًّ�ا، وإنام هو 
تعويض عن منع عرض البضاعة للبيع لقاء االلتزام ببيعها عى من 
بذل العربون بحجب فرص بيعها بسعر ناجز، وقد يكون بسعر 
أفضل. وحجب الفرص املتاحة فيه رضر عى مالك السلعة، إما 
رضر حمق�ق أو رضر حمتم�ل. أم�ا الرضر املحق�ق فيتضح فيام لو 
تقدم إىل مالك السلعة من يريد رشاءها بسعر أفضل وبيع ناجز، 
فيمتنع البائع من ذلك لقاء التزامه ببيعها عى من بذل العربون يف 
رشائه�ا. وأما الرضر املحتمل فيتضح كذلك من حجب  فرص 
بيعه�ا  لقاء االلتزام، وذلك بإبعادها عن عرضها للبيع الذي هو 
مظن�ة املصلحة والغبطة. ففي حجب الس�لعة عن عرضها للبيع 
حرم�ان مالكها من تش�وفه لبيعه�ا بعقد ناجز وبس�عر قد يكون 

أفضل، وهذا عني الرضر.

ف�إذا قلنا ب�أن العربون رشط جزائي فإن ه�ذا القول جيعل 
�ا للنظ�ر القضائ�ي عن�د النظ�ر يف ال�رضر  العرب�ون خاضعاً

الوسيط للسنهوري: ج�٤ ص� 90.  )1(
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املوج�ب الس�تحقاقه، حي�ث إن ال�رشط اجلزائ�ي تعويض 
اتفق املتعاقدان عى تقديره وذلك عن الرضر الذي ينش�أ عن 
اإلخالل بالعقد. وهلذا كان للقايض حق النظر يف مقدار هذا 
�ا يف تقدي�ره فله حق ختفيض�ه وله حق  ال�رشط إذا كان مبالغاً
إلغائ�ه يف حال انتفاء الرضر. وه�ذا النظر القضائي ال يصح 
ا عن رضر حمقق أو حمتمل  إجراؤه يف العرب�ون لكونه تعويضاً
لقاء امتناع بائع السلعة بيع عربون عن عرضها للبيع وفوات 

مصلحته يف ذلك.

ول�و قلن�ا ب�أن العرب�ون تعويض ع�ن رضر ف�إن للقضاء حق 
�ا فإذا كان الرضر أقل من  التدخ�ل يف تغيري مقداره زيادة أو نقصاً
املعني فللقايض حق ختفيضه وإن كان أكثر فله حق زيادته، وهذا 
ال يتأت�ى يف العرب�ون، إذ ه�و يشء ج�رى اتف�اق املتعاقدي�ن عى 
مقداره وتعيينه واستحقاقه عى من يعدل عن إمضاء عقد رشائه.

وهذه اإلي�رادات عى ختريج العربون ع�ى الرشط اجلزائي أو 
التعوي�ض عن الرضر جتعلنا نبحث عن تكييف للعربون يس�لم 

من هذه اإليرادات ويتفق مع حقيقة العربون.
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وبع�د النظر والتأمل فقد يظه�ر لنا وجه لتخريج العربون عى 
تكييف تظهر س�المته من اإليرادات. ذلك أن العربون جزء من 
الثمن يف حال اختيار املش�ري اإلمس�اك. ويف حال اختياره الرد 
ف�إن البائع يس�تحق العربون ألن�ه يف مقابلة تعوي�ض عن ضياع 
مصلحة حمتملة كان املش�ري س�بباًا يف ضياعها عى البائع. وهبذا 
نس�تطيع اخلروج من اإليرادات السابقة، ومن اإليرادات كذلك 

عى بيع العربون واعتبار بطالنه هبا.

وق�د خيرج بي�ع العربون عى بي�ع ناجز بني البائع واملش�ري 
ا من الثمن هو العربون، والباقي  بثمن معني يدفع املش�ري جزءاً
ا برشائه  يدفعه يف حال اختياره بقاء املبيع عنده يعطيه البائع وعداً
ما باعه إياه يف حال رغبته عن املبيع وبثمن أقل من ثمن مش�راه 
بقدر العربون، وقد قال هبذا القول بعضهم، وال خيفى ما يف هذا 

القول من التكلف والبعد عن واقع احلال.

ويذكر الدكتور الس�نهوري أن الفق�ه الغريب يتفق مع املذهب 
احلنب�يل يف أن املش�ري يفق�د العرب�ون إن كره البي�ع، وإن اختار 
اإلمساك حسب العربون من الثمن، وأن مجيع القوانني املدنية يف 

البالد العربية تأخذ بذلك.
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وبعد أن تم لنا تعريف العربون واستعراض أقوال أهل العلم 
يف حكمه ومناقش�ة حجج القائلني ببطالنه، وذكر مس�تند القول 
بصحته، وإيراد نص قرار جممع الفقه اإلس�المي الدويل، حيس�ن 
بن�ا النظر يف حاجة املصارف واملؤسس�ات املالية اإلس�المية إليه 

كعنرص تنشيط للتجارة واالستثامر.

ال ش�ك أن احلرك�ة االقتصادي�ة يف العامل قد تط�ورت أحواهلا 
وظروفها ومقومات نشاطها وأسباب تعدد طرقها، وقد اتسمت 
باجلدي�ة يف األداء والدقة يف احتس�اب الزمن واعتب�ار الكلمة يف 
اإلل�زام وااللت�زام. وهذا يعني إجياد ضواب�ط للجدية يف التعامل 
. وال شك أن األخذ بمبدأ العربون من أهم ضوابط  ا وقبوالاً إجياباً
�ا ورشاءاً وإجارة.وأن الناس  اجلدي�ة يف احلركات االقتصادية بيعاً
يف حاج�ة إىل األخ�ذ ببي�وع العرب�ون يف معامالهتم، الس�يام ويف 
األخذ به من الفوائد واالطمئنان إىل س�المة التحرك التجاري ما 
ا  ال خيفى، وقد اتضح من املناقش�ة الس�ابقة ما جيعل العربون أمراً
�ا يف داللت�ه ومعن�اه - والعلم عند اهلل تع�اىل - ولعل من  مرشوعاً

كامل البحث التعرض يف البحث إىل أحكام املسائل اآلتية:

هل جيوز العربون يف بيع النقد بجنسه ويف الرصف؟  - 1
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هل جيوز أن يكون العربون يف اخلدمات كام يف السلع؟  - 2

ا مستقالاً عن ثمن السلعة؟ هل جيوز اعتبار العربون مبلغاً  - ٣

هل جيوز العربون عند رشاء األوراق املالية كاألسهم؟  - ٤

هل جيوز العربون يف بيع املرابحة؟  - ٥

ه�ل يل�زم يف بي�ع العرب�ون أن تك�ون الس�لعة ح�ارضة   - ٦
للمعاينة، أم جيوز عند املواعدة بالرشاء؟

حكم بيع العربون يف بيوع الرصف:

ال خيف�ى أن بيوع املصارفة هلا حاالن: احل�ال األوىل أن تكون 
املصارفة يف جنس واحد كبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، 
والعملة الورقية بجنس�ها. فهذه احلال يش�رط لصحة املصارفة 
فيه�ا رشطان أحدمها املامثل�ة والثاين التقاب�ض يف جملس العقد. 
احل�ال الثانية أن تك�ون املصارفة بني جنس�ني خمتلفني كالذهب 
بالفضة أو العمالت الورقية املختلفة جنسا هبام أو بعضها ببعض 
كالدوالر األمريكي بالريال الس�عودي أو اجلنيه املرصي باجلنيه 
اإلسرليني، فهذه احلال يشرط هلا رشط واحد هو التقابض عند 
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املصارف�ة يف جمل�س العق�د، ودليل ذلك كله قول�ه ملسو هيلع هللا ىلص فيام رواه 
عنه عب�ادة بن الصامت ؤ قال: »الذه�ب بالذهب والفضة 
بالفضة والرب بالرب والش�عري بالشعري والتمر بالتمر وامللح بامللح 
ا بيد، فإذا اختلفت األجناس فبيعوا  مثالاً بمثل س�واء بس�واء يداً

ا بيد«. رواه اإلمام أمحد ومسلم. كيفام شئتم إذا كان يداً

ا هبذه األحكام يف املصارفة ومن هذه األحكام التقابض  وأخذاً
يف جمل�س العق�د، وحيث إن بيع العربون يقت�ي تأخري الثمن 
حتى اختيار املشري ما يراه من إمضاء البيع أو رده، وعليه فال 
جي�وز بيع العربون يف بيوع ال�رصف يف كال احلالني، واحلال أن 

البيع معلق عى خيار املشرى. والعلم عند اهلل تعاىل.

ثمن  ا مستقالاً عن  مبلغاً العربون  حكم كون 
السلعة:

ا إىل أن العرب�ون يف مقابل�ة حبس الس�لعة واالمتناع عن  نظ�راً
عرضه�ا لق�اء االلتزام ببيعه�ا عى داف�ع العربون، ف�ال يظهر يل 
ا مس�تقالاً عن ثمن الس�لعة، حتى  مان�ع م�ن اعتبار العربون مبلغاً
ل�و كان العربون عيناًا، إال أنه يف حال اختيار إمضاء البيع فيجب 
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ا غري جنس  أن حيتسب هذا املبلغ من الثمن، ويف حال كونه جنساً
َم بجنس�ه – أي جنس الثمن – حتى يعرف  الثمن فيجب أن ُيَقوَّ
مقداره وحيس�ب من ثم�ن املبيع يف حال اإلمض�اء. أما إذا اختار 
دافع العربون الرد، فإن العربون من حق املدفوع إليه سواء أكان 
�ا من الثمن من جن�س ثمن املبيع أم كان من غري جنس�ه أو  مبلغاً

كان عيناًا.

حكم العربون يف املنافع:

س�بق إيراد ما يف موط�أ مالك من حديث عمرو بن ش�عيب، 
ع�ن أبي�ه عن جده حيث ق�ال اإلمام مالك بع�د روايته احلديث 
لتصوي�ر بي�ع العربون مانص�ه: وذلك فيام ن�رى، واهلل أعلم، أن 
يش�ري الرجل العب�د أو الولي�دة أو يتكارى ثم�ن يقول للذي 
ا أو أكثر أو أقل، عى أين إن  ا أو درمهاً اش�رى منه: أعطيك ديناراً
أخذت الس�لعة أو ركبت ما تكاريت من�ك فالذي أعطيك من 
ثمن الس�لعة أو كراء الدابة، وإن تركت ابتياع الس�لعة أو كراء 

الدابة فام أعطيتك لك. اه�.
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فه�ذا اإلمام مالك  يفرس العربون بأنه دفعة أوىل يف الرشاء 
أو اإلجي�ار يف ح�ال متام البي�ع، ويف حال العدول ع�ن الرشاء أو 
الك�راء يكون العربون للبائ�ع أو املؤجر. فاإلمام مالك  وإن 
�ا يف اإلجارة كام  كان ي�رى بطالن بيع العرب�ون إال أنه يراه جارياً
�ا يف البي�ع. وال خيفى أن بي�ع الع�ني أو إجارهتا بيع يف  ي�راه جارياً
كال العقدي�ن فه�ام بي�ع عني أو منفع�ة، ويف كل منه�ام معنى بيع 
العرب�ون. وه�ذا يعني جواز العربون يف املناف�ع كجوازه يف بيوع 
األعيان، بقول الدس�وقي يف حاش�يته عى الدردي�ر ما نصه: بيع 

العربان جيري يف البيع واإلجارة ال يف البيع فقط)1(. ا ه�. 

ويق�ول اخل�ريش ما نص�ه: ومثل البي�ع اإلجارة ف�ال فرق بني 
الذوات واملنافع)2(.ا ه�.

حكم العربون يف رشاء األسهم:

ال خيفى أن السهم يف الرشكات املسامهة حصة مشاعة يف رشكة 
ذات حصص حمدودة، وأن ملكية هذا السهم تعني امتالك مقدار 

ج�٣ ص ٦٣.  )1(

ج�٥ ص ٧8.  )2(
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هذا الس�هم يف الرشكة، فإذا كانت الرشك�ة من الرشكات املباح 
نش�اطها وأصول ملكيتها، فتداول أسهمها بالبيع والرشاء جائز 
وكل يشء جيوز بيعه حاالاً ومؤجالاً فإن العربون جائز يف بيوعه. 

والعلم عند اهلل تعاىل.

حكم العربون يف بيع املرابحة:

املرابح�ة هي أن يبيع الرجل عى آخر س�لعة معين�ة بام قامت عليه 
الس�لعة من ثمن وعمولة وغري ذلك، وبربح معني بنسبة مما قامت به 
الس�لعة، وال ش�ك أن معنى العربون متحقق يف هذا النوع من البيوع 
وبناء عى ذلك فال يظهر مانع من اعتباره وجواز البيع به. واهلل أعلم.

حكم املواعدة عىل الرشاء وأخذ العربون لذلك:

من املعلوم أن العربون دفعة أوىل من ثمن املبيع يف حال اختيار 
إمض�اء البيع، وهو تعويض عن رضر واق�ع أو حمتمل الوقوع يف 
ح�ال العدول عن ال�رشاء، وأنه ال يكون إال يف عقد بيع أو إجارة 
اس�تكملت فيه رشوطه وأركان�ه. واملواعدة عى البيع والرشاء ال 
، وإنام هي وعد من كٍل من البائع واملش�ري  ا وال رشاءاً تعت�رب بيعاً
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بذل�ك. واملبيُع عند الواعد بالبيع ال يزال يف ملكه وحتت ترصفه، 
ا أم هبة أم  وترصفه فيه نافذ قبل الوعد و بعده سواء أكان ذلك بيعاً
ا أم غري ذلك من الترصفات املعتربة. ولكن يبقى عى املوعود  وقفاً
بال�رشاء موجب االلتزام بالوع�د - عى القول بأن الوعد ملزم - 
االحتياُط هلذا االلتزام بأخذه من الواعد بالرشاء مبلغ ضامن يسمى 
ا وال  هامش جدية وهذا هو معنى العربون، إال أنه ال يعترب عربوناً
ا من الثمن يف حال الوف�اء بالوعد بالبيع، حيث إنه يف  يعت�رب جزءاً
حال الوفاء بالوعد بالبيع ال يس�تحق عى الواعد يشء بعد وفائه 

بوعده ويعيد له هذا املبلغ حيث انتفت احلاجة إليه.

ا إىل أن العربون ال يكون إال يف عقد بيع أو إجارة وهو دفعة  ونظراً
أوىل م�ن الثم�ن يف حال اختيار إمض�اء العقد، فال جي�وز أن يكون 
العرب�ون يف املواع�دة عى الرشاء، وهذا ال يعن�ي القول بعدم جواز 
أن يدفع املوعود بالرشاء ش�يئاًا من املال للواعد لقاء التزامه بالوفاء 

بالوعد ىف وقته فام يدفعه املوعود هو أجرة للواعد بوعده امللزم.

ا، وإنام هو هامش جدية، ويمكن أن يكون  فليس هذا املال عربوناً
من الرشوط اجلزائية وه�و خاضع لالتفاق بني املتواعدين فإن اتفقا 
ا من الثمن يف ح�ال الرشاء ل�زم االتفاق ونفذ.  ع�ى أن يك�ون ج�زءاً
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ا من الثمن يف  وإن اتفقا عى استحقاقه للموعود له دون اعتباره جزءاً
ح�ال الرشاء فهام عى ما اتفقا عليه. إذ املس�لمون عى رشوطهم إال 

ا. رشطاًا حرم حالالاً أو أحل حراماً

ومم�ا تقدم يتض�ح أن العربون من مفردات اإلم�ام أمحد، وأن 
القائل�ني بعدم ج�وازه مجهور عل�امء املذاهب الثالث�ة، احلنفية، 
واملالكي�ة، والش�افعية، وأن م�ربرات الق�ول بج�وازه وجيه�ة 
وتتفق مع املقاصد الرشعية واملصالح املس�تهدفة، وأنه يف مقابل 
ا لوجاهته واعتباره  التنازل عن مصلحة حمقق�ة أو حمتملة. ونظراً
ا م�ن عنارص اجلدي�ة يف التجارة وقد أخذت ب�ه القوانني  عن�رصاً
التجارية العامة، فقد اجته بعض القائلني به ممن حتمس�وا للقناعة 
ا من احلقوق التي جيوز  به وجتاوزوا احلد يف قبوله إىل اعتباره حقاً
تبادهلا عى س�بيل املعاوض�ة. وهذا االجتاه انح�راف به إىل ما ال 

يتحمله جماله وتكييفه.

وعلي�ه ف�أرى أن العرب�ون تعوي�ض ع�ن فرصة ح�ق ملن هو 
مس�تحق له من ط�ريف العقد برشط أن يكون خلي�ار العربون مدة 
حم�ددة معلومة، ويبقى حق باذل العربون يف اإلمس�اك أو الرد يف 

احلاالت التالية:
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: أال يترصف باذله يف العني اللتي اشراها أثناء املدة بام يؤثر  أوالاً
عى امللكية مثل بيعها أو رهنها أو وقفها أو تأجريها أو هبتها.

ا بإمضائه الرشاء وذلك أثناء  ثانياًا: أال يعطي باذله ملستحقه أمراً
رسيان وقته.

وينتهى خيار العربون ثم لزوم عقد البيع بعد ذلك باحلاالت التالية:

: أن خيتار باذل العربون اإلمساك أثناء رسيان اخليار. أوالاً

ثانياً�ا: أن يت�رصف ب�اذل العربون يف حم�ل العقد ب�ام يؤثر عى 
امللكية أثناء اخليار.

ثالثاًا: أن تنقي مدة اخليار دون إشعار باذل العربون بالرد.

حكم بيع العربون

تصوير مسألة بيع العربون:

لي�س املقصود هبذه املس�ألة البي�ع املعلق عى خي�ار النفاذ من 
عدمه يف مقابل مبلغ العربون وذلك بني طريف العقد فهذه املسألة 
كان�ت موضوع البحث وقد اس�تكملت جه�دي يف بحثها وفيام 
توصل�ت إليه فيها من نتيجة. ولك�ن املوضوع هنا تناقل األيدي 
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ع�ى العرب�ون ع�ى س�بيل البي�ع. وتصوي�ر ذل�ك أن يبي�ع أحد 
األشخاص - ش�خص طبيعي أو اعتباري - أصال من األصول 
- ثابتااً أو منقوالاً - عى آخر بموجب عقد معلق نفاذه عى خيار 
ملدة معينة يف مقابل مبلغ معني. ثم يقوم املشري ببيع هذا األصل 
بخي�ار ملدة ال تتج�اوز مدته يف خي�اره وبمبلغ عرب�ون يزيد عن 
عربون�ه ال�ذي بذله.. ه�ذا تصوير ما يس�مى ببي�ع العربون عى 

سبيل التتابع: فهل هذا جائز؟

واجل�واب: ال خيف�ى أن العربون مم�ا اختلف يف ج�وازه أهل 
العل�م. فذهب مجهورهم إىل عدم ج�وازه، وأنه من أكل أموال 
الن�اس بالباطل لكونه يف غ�ري مقابلة حق. وانف�رد اإلمام أمحد 
وأصحاب�ه بالقول بجوازه. وقد م�رَّ يف البحث تفصيل اخلالف 
يف ذلك وذكر مس�تند كل ق�ول وتوجيه�ه. وأن القول بجوازه 
مقي�د ومرشوط برشوط أمهها أنه خيار ألحد طريف عقد بيع أو 
ه وملدة حم�دودة. وأن أحقيته تنتهي  إج�ارة يف نف�اذ العق�د أو ردِّ
بأح�د أمور أحدها أن يقرر داف�ع العربون اختيار إمضاء العقد 
ويبلغ الطرف اآلخر بذلك خالل مدة اخليار. الثاين أن يترصف 
داف�ع العرب�ون بمحل العقد - املبيع - ب�ام يترصف به املالك يف 
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ملك�ه من بيع أو إجيار أو هب�ة أو وقف أو نحو ذلك خالل مدة 
اخليار. الثالث أن تنتهي مدة اخليار دون إبالغ من دافع العربون 

بقراره من إمساك أو رد.

وتأسيسا عى هذا فإن بائع األصل الذي اشراه مع عربونه قد 
ترت�ب عليه بذلك ترصفه يف األصل حم�ل العربون بام ينهي حقه 
يف العرب�ون. وهبذا يتضح أنه باع ما ال يملك. ومن رشوط البيع 
املتف�ق عليه ب�ني أهل العلم أن يك�ون املبيع ممل�وكا للبائع وقت 
العقد. ويتضح أيضااً أن العالقة بني الطرفني قد انتهت بنفاذ العقد 
ل العربون إىل جزء من الثمن، وأما البيع الالحق بخيار  وَّ حيث حَتَ
العربون فهو عقد صحيح معلق عى مدة اخليار إال أن العالقة يف 
ه�ذا العقد الالحق حمصورة بني طرفي�ه الالحقني، وليس ملا لك 
العربون األول عالقة هبام. وقد حتول العربون األول إىل أن يكون 
جزءاً من ثمن املبيع األول. وليس حمال للتداول. وهبذا يتضح أن 
بيع العربون األول وفق التصوير املذكوز بيع باطل. واهلل أعلم.

هذا ما تيرس إيراده واهلل املستعان
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

احلم�د هلل، وصى اهلل وس�لم عى رس�ول اهلل حمم�د، وعى آله 
صحبه وبعد:

الواق�ع أن الترشيعات اإلس�المية تعتمد ع�ى قواعد وأصول 
ومبادئ تتفرع عنها جزيئات هي املس�ائل الناجتة عن املامرس�ات 
يف احلياة العامة في�ام يتعلق باإليامن والعبادات والعالقات العامة 
واملعامالت املالية وأحوال األرسة واحلقوق والش�ؤون القضائية 
وغريه�ا .وق�د جرى تطبي�ق ه�ذه الترشيعات، واتس�ع التطبيق 
حينام اتسعت الدولة اإلسالمية وتنفس العامل الصعداء حينام عم 
تطبيقها غالب الرشائح البرشية ممن هم حتت السلطة اإلسالمية.
واطم�أن أفراد هذه الرشائ�ح إىل حقوقهم وحفظها وأخذها ممن 
ه�ي واجبة عليه�م، أو من هى بيده. واخت�ارت الدول املجاورُة 
لس�لطان الدولة اإلسالمية من أصول وقواعد ديننا ما مزجت به 
قوانينها ورأت الع�دل والنََّصف والتأصيل يف قوانينها بعد ذلك 

وه�ذا من ك�امل الرشيعة، ق�ال تع�اىل: چ چ  چ  چ  ڇ  
ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎچ )املائدة: ٣(، وقال 
رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »تركت فيكم ما إن متسكتم به لن تضلوا بعدي 
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ا كتاب اهلل وسنة رسوله«. فليس يف الوجود حتى قيام الساعة  ابداً
مس�ألة من مس�ائل تنظيم احلياة العامةإال ويف هذا الدين التوجيُه 
إىل بي�ان حكمه�ا وس�المة تطبيقه�ا م�ن اخلط�أ والزلل وس�وٍء 
االجت�اه. س�واء، أكان ذلك فيام يتعلق بَعالق�ة العباد مع رهبم، أم 
كان ذل�ك في�ام يتعلق بَعالقة العب�اد مع بعضه�م، وال يعني هذا 
أن مجيع جزئيات مس�ائل املامرس�ات احلياتية منصوص عليها يف 
مصادر الترشيع. وإنام املقصود بذلك أن الدين اإلس�المى مبنى 
ع�ى قواعد ومبادئ وأصوٍل هتدف إىل خدمة اإلنس�ان، وتقديم 
م�ا تتحقق ب�ه مصاحُله، وينترش ب�ه األمن يف ربوع�ه، وأن عالج 
كل مش�كلة فقهي�ٍة من نوازل العرص يمكن أن يس�تنبط من هذه 
القواعد واألص�ول فتتحقق بذلك املصلحة، ويف مثل هذا يقول 

ابن القيم رمحه اهلل:إذا حتققت املصلحة َفَثمَّ رشع اهلل.ا.ه�.
ومن القواعد الرشعية التى اْنَبنَْت عليها األحكاُم الرشعية:

• ترك أدنى املصلحتني لتحصيل أعالمها.	
• ارتكاب أخف الرضرين لتفويت أعالمها.	
• درء املفاسد مقدم عى جلب املصالح.	
• املشقة جتلب التيسري.	
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• للوسائل حكم غاياهتا.	

• الذريع�ة وس�يلة هلا حكم مآهلا من حي�ث اإلباحة أو املنع. 	
وه�ذا معنى قولن�ا بأن الدين اإلس�المى صالح لكل زمان 
وم�كان. فصالحه لكل زمان ويف كل مكان تطبيق قواعده 
وكليات�ه وأصول�ه ومبادئه، واس�تهداف مقاصده الرشعية 
وما حتققه من مصالح مستهدفٍة.الس�تنباط حلول مشاكل 
اجلزئي�ات الناجتة عن تطور احلياة يف ش�تى ش�ؤوهنا وذلك 

من هذه القواعد والكليات.

وال ش�ك أن م�ن أص�ول دينن�ا اإلس�المى النَظ�َر يف م�آالت 
الذرائع، وأن التحليل والتحريم ينبنيان عى مآالت الذرائع.فإن 
كان�ت الذريعة توصل إىل أمر مرشوع ص�ار احلكم إىل اإلباحة، 
أو االس�تحباب، أو الوجوب، حسبام تقضيه املصلحة. ويف هذه 
ا. وإن كانت الذريعة  احلال جيب اإلبقاء عى باب الذريعة مفتوحاً
ا إىل املنع وس�د باب  توص�ل إىل أمر غري جائز صار احلكم متجهاً
الذريع�ة إليه، س�واء أكان ذلك األمرعى س�بيل الكراهة أم عى 

سبيل التحريم.
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وقاعدة سد الذرائع هي منطلق قاعدة: للوسائل حكُم غاياهتا. 
ف�إن كانت الغاية مرشوع�ةاً من حيث اجلواز أو االس�تحباب أو 
الوجوب فإن الوس�يلة تابعة لغايتها، فيج�ب إبقاء الذريعة عى 
ا أو وجوبا. وإن كانت الغاية  ا أو اس�تحباباً أص�ل وجودها جوازاً
حمظورة من حيث الكراهة أو التحريم. فيجب يف هذه احلال سد 

الذريعة إىل ذلك.
والذريعة إىل اليشء قد تكون نتيجُة الس�ري فيها األخَذ بام توصل 
إلي�ه من غاية س�واء أكانت مرشوعة أم حمظ�ورة. وهذا هو الغالب 
ا  األغل�ب. وهلذا اعتربه�ا أهل العلم قاعدة ينبن�ي احلكم عليها تبعاً
لغاياهت�ا م�ن التحلي�ل أو التحريم. وه�ذا ال يعنى حتمي�َة وصول 
س�الكها إىل غايته�ا. فق�د تك�ون الوس�يلة ذريع�ةاً إىل الوصول إىل 
غايته�ا، وهذا هو الغال�ب األغلب. وقد ال توصل إىل غايتها وهذا 
هو القليل يف شأهنا. وعى هذا القوِل قد ُيوِرد مورد القوَل: إذا كان 
األمر يف ابتناء األحكام عليها هو غلبة الظن يف الوصول عن طريقها 
إىل احلل أو التحريم فهل جيوز ابتناء األحكام عى الظنون الغالبة؟

واجلواب: إن أح�كام التحليل والتحريم تبني عى اليقني أو 
ع�ى غال�ب الظن.أما من حيث اليقني فمثال�ه: أن اهلل ذكر عن 
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ا وأن رضرمها أكثر من  ا وفيهام رضراً اخلمر وامليرس أن فيهام نفعاً
نفعه�ام، وهلذا جاء احلكم برصف النظ�ر عن نفعهام واعتبار ما 
فيه�ام من رضر، وترتي�ب احلكم الرشعي ع�ى ذلك. فجاءت 

مرشوعي�ة احلك�م بتحريمه�ام، ق�ال تع�اىل: چ ۉ  ې  
وئ    وئ    ەئ   ەئ   ائ   ائ  ى   ى   ېې   ې   

ۇئ  ۇئۆئ  چ )البق�رة: 219(، ث�م ج�اءت اآلي�ة األخ�رى ق�ال 

تع�اىل: چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ   ڀ  
ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ )املائدة: 90(. فجاء سد 
الذريعة ملا يفي به اخلمر، وما عطف عليه مما يريده الش�يطان 
هم عن  للن�اس من إيق�اع العداوة والبغض�اء فيام بينه�م وَصدِّ

ذكر اهلل وعن الصالة.

وأما من حيث الظن فمثاله أن من شك يف صالته، صالة الظهر 
، هل صى ثالث ركعات أم أربع ركعات، وكان ظنه الغالب  مثالاً
أنه مل يصل إال ثالث ركعات. ومع ذلك أخذ بظنه املغلوب فاعترب 
نفس�ه مصلياًا ص�الة كاملة أربع ركعات. ومل يأخ�ذ بظنه الغالب 
فال�ذى عليه مجُع من أه�ل العلم أن صالته غري صحيحة؛ ألنه يف 
حك�م من ص�ى الظهر ثالث ركع�ات حيث جيب علي�ه أن يبني 
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عى اليق�ني فغالبه األغلب هو الذريع�ة إىل األخذ بصحة صالته 
فيص�يل ركعة رابعة.واملتتبع لألحكام العامة يف اإليامن والعبادات 
وأحوال األرسة واملعام�الت املالية وغريها من األحكام احلاكمة 
لكث�ري م�ن تعامل الن�اس في�ام بينهم جي�د أن قاعدة س�د الذرائع 
وإبقائه�ا عى ما هي عليه يف األصل ق�د انبنت عليها األحكام يف 

التحليل والتحريم والكراهة واالستحباب واإلباحة.

وق�د س�اعد يف ابتن�اء األح�كام الرشعي�ة عليه�ا جمموعٌة من 
القواعد الرشعية ومنها: درء املفاس�د مقدم عى جلب املصالح. 
ترك أدنى املصلحتني لتحصيل أعالمها. ارتكاب أدنى الرضرين 
لتفويت أعالمها. والذريعة إىل اليشء قد تكون صحيحة مؤكدة 
فه�ذه احل�ال جيب األخ�ذ بنتيجتها ف�إن كانت موصل�ة إىل حمرم 
أو مك�روه كراه�ة حتريم فيجب س�دها. وإن كان�ت إىل مباح أو 
مس�تحب أو واجب فيجب إبقاؤها ع�ى أصل فتحها. وإن كان 
أم�ر الذريعة يف حاِل اس�تواٍء بني إيصاهل�ا إىل الغاية أو عدم ذلك 
فهذا ميدان الراس�خني يف العل�م املؤهلني لالجتهاد والقدرة عى 
االختي�ار والرجيح يف ضوء النظر يف املقاص�د الرشعية وحتقيق 

املصالح املرشوعة.
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ا  �ا الوص�وَل إىل املحظور رشعاً أم�ا إذا كان أم�ر الذريع�ة حمققاً
أو كان الغال�ب عليه ذلك فيجب س�دُّ الذريعة إليه ألن للذريعة 

ا. حكم الغاية إليها إباحةاً وحظراً

وم�ن منطلق قاع�دة أن حك�م الذريعة حكُم غايتها نس�تطيع 
أن ن�درك مدى إعامهلا يف عقود البيوع واإلجارات واملش�اركات 
وغريها م�ن عقود وتعامل بني الناس بعِضه�م مع بعض، وآثاَر 
تطبيقه�ا عى هذه العقود من حي�ث الرشوط والضوابط والقيود 
ا لتطه�ري العقود مما  وم�ا تص�ح به العق�ود وما ال تصح اس�تهدافاً
يعترب من ذرائع أكل أموال الناس بالباطل كالربا والغرر والغبن 
واجلهال�ة والنج�ش والغ�ش والتدلي�س واالسرس�ال واألخذ 
ب�ام يتناىف م�ع املصالح العام�ة كاالحتكار والتالعب باألس�واق 
بام يس�بب التضليَل يف نتائج حركات األس�واق وك�ذا ما يتعلق 

بتحزبات أهل السوق يف التحكم يف األسعار.

وك�ذا فيام يتعلق بيبوع االختيارات-األوبش�ن-فال ش�ك أن 
أي عقد معاوضة يشتمل عى أي سبب من هذه األسباب املؤثرة 
ع�ى صحة العق�ود فإنَّ هذا العقد قابل للفس�اد أو البطالن. ويف 
حال تأثره بام يفس�ده أو يبطله فإن أي كس�ب من ورائه يعترب من 
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أكل أم�وال الناس بالباطل. وعليه فإن الذريعَة إىل هذه العقود يف 
ها وإبطاُل العقود  املعاوضات املشتملة عى هذه األسباب جيب سدُّ
املشتملة عليها أو تصحيحها باستبعاد ما يعترب ذريعةاً إىل إبطاهلا.

 وم�ن التصحيح�ات للعق�ود اس�تبعاد ما يؤثر ع�ى صحتها، 
وم�ن ذل�ك عقود الت�ورق، فإن عق�ود التورق األص�ل فيها أهنا 
عقود بيوع مستكملة مجيع ما يتعلق بصحتها من حيث رشوطها 
وأركاهن�ا وانتفاُء ما يؤثر عى صحتها م�ن حيث الظاهر. ولكن 
ا إىل أن�ه يمكن أن يس�تخدم عقد التورق حيل�ةاً إىل الربا من  نظ�راً
حي�ث ص�دور البيع مم�ن ال يقصد البي�ع وإنام يقصد م�ا يقصده 
املقرض�ون من حصوهل�م عى زيادة ع�ى ما أقرض�وه لقاَء أجل 
سداد القرض. فيبيع السلعة عى مريد التمويل بثمن يتفقان عى 
مق�داره وعى أجل يتفقان ع�ى حتديده، وبرشط أن يعيد املتورق 

السلعة إىل بائعها ببيعها عليه.

وبذل�ك تعود الس�لعة إىل مالكها األول وتكون الس�لعة 
وسيلة إىل زيادة القرض من غري أن خيرسها بائعها لعودهتا 

إليه بالرشط وتنفيذه.
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وحي�ث إن هذا الترصف من حي�ث الظاهر ترصف صحيح 
مشتمل عى استيفاء رشوط البيع وأركانه وانتفاء موانع صحته، 
وم�ن حيث الباط�ن فهو حيلة إىل اس�تحالل الرب�ا، وحيث إن 
األم�ور الرشعية مبنيٌة عى احلقائق وع�ى ما يؤول إىل احلقائق. 
فق�د أخ�ذ غالب أه�ل العلم م�ن املذاه�ب الفقهي�ه، املختلفة 
بتحري�م هذا البيع وس�موه بي�َع عينه؛ ألن العني املس�تخدمَة يف 
متري�ر الصفق�ه مل تكن م�ن حيث احلقيق�ُة حمل بي�ع وإنام كانت 
حيلة لتمرير صفقة ربوية.وبناء عى هذا قالوا بمنع بيع السلعة 
حمل الت�ورق عى بائعها بإعادهتا إليه بال�رشاء، وإن كان يمكن 
أال يك�ون له قص�د يف إعادهتا إليه إال أن غال�ب الظن أن يكون 
ل�ه قصد يف ذل�ك، فصار بيعها عليه ذريع�ة إىل حمرم وهو الربا. 
فجاء احلكم بس�د الذريعة ومنع بيع سلعة التورق إىل من باعها 

عى املتورق.

وم�ن ذلك مس�أله تلقي الركب�ان أو املزارع�ني قبل دخوهلم 
الس�وق ف�إن للبائ�ع حَق خي�ار إمض�اء البي�ع أو ال�رد إذا نزل 
إىل الس�وق ورأى األس�عار وظهر ل�ه الغَبُن يف بيع�ه قبل نزوله 
الس�وق. ومل�ا قد تش�تمل عليه صفق�ات البيع ع�ى املتلقى من 
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الغ�رر والغب�ن. فقد جاء النهى عن تلق�ى الركبان؛ ألن الرشاء 
منه�م قب�ل نزوهلم الس�وق ذريع�ة إىل التغرير هب�م وغبنهم فيام 

يبيعونه جلهلهم بأحوال السوق.

وكذل�ك األم�ر باالحت�كار فه�و ذريع�ة إىل تقلي�ل العرض 
املطل�وب فجاء النهي عن االحتكار ولع�ن املحتكر؛ ملا فيه من 
غلبة الظن بارتفاع األسعار عى الناس، وترضرهم باالحتكار. 
وق�د ال يكون لالحتكار أثر يف ارتفاع األس�عار ولكن االعتبار 
والتوجه إىل سد الذريعة ملا يكون عليه غالب الظن من حصول 
ال�رضر م�ن االحت�كار بصفة عامة، فج�اء األمر بس�د الذريعة 

وحتريم االحتكار.

وكذل�ك األم�ر باجلهالة فإهنا مظنة الغرر وقد هنى رس�ول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص ع�ن الغرر. واجلهالة ق�د تكون يف حمل العق�د يف املثمن وقد 
تك�ون يف الثمن يف مقداره أو أجله، وقد ال يكون للجهالة أثر يف 
نف�اذ العقد.ولك�ن الغالب منها أن يقع الغ�رر أو حصول النزاع 
بس�ببها، وهلذا أُعترِبت اجلهالُة ذريعةاً إىل الغرر أو النزاع؛ فصار 

التوجيه الرشعي إىل سد باب الذريعة إليها. 
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ومن أمثله اعتبار اجلهالة س�بباًا من أس�باب فس�اد العقد بيوع 
املالمسة واحلصاة وما ال يقدر يف الغالب عى تسليمه، كالطري يف 
الس�امء والس�مك يف املاء ونحو ذلك. ومن ذلك ربا الفضِل فإنه 
حم�رم ألنه ذريعة إىل ربا النس�يئة.وربا الفض�ِل هو عقد معاوضة 
بني نقدين من جنس واحد ونوع واحد كمن يبيع مخس�امئة ريال 
بخمس�امئة وعرشي�ن ري�االاً إذ ال جُيرى ذل�ك إال للحصول عى 

منفعة. وكل نفع جره القرض فهو ربا.

ومن باب التوس�ع يف اس�تعراض تطبيقات الذريعة ليكون يف 
ذلك التوس�ع مزيٌد تصور آلثار الذريعة من حيث اإلبقاء عليها 
أو سدها رعايةاً للنتائج املوصلة إليها من حيث النفُع أو الرضر. 
فق�د ذكر أهل العلم يف باب الطه�ارة أن من كان لديه إناءان من 
امل�اء ليتوضأ لك�ن أحدمها نجس واآلخر طاه�ر وال يدري أهيام 
النج�س من الطاهر، ولي�س لديه غرُيمها فيجب عليه أن يركهام 
ويتيمم لرفع حدثه، حيث إن الوضوء منهام أو من أحدمها مظنة 
أن يكون توضأ من املاء النجس فيجب سد الذريعة إىل الوضوء 

منهام أو من أحدمها.
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وكذل�ك األمر يف تقبي�ل الصائِم زوجته وه�و صائم فإن كان 
ا فيجب منُعه سدا للذريعة إىل فساد صومه ألن تقبيله زوجته  شاباً
مظنُة فس�اِد صومه بإنزال شهوته وهو صائم فيفسد صومه. وإن 
كان ه�ذا الصائ�م مس�ناًا ف�ال جي�وز منعه ع�ن تقبيل�ه امرأته ألن 
الغالب أن ذلك منه ال يفس�د به صومه الس�تبعاد نزول ش�هوته 
بذل�ك. وكذلك األمر يف دفع زكاة الرج�ل إىل العامل عنده فإن 
كان الغال�ب عى دفع زكاته إىل العامل اس�تهداَف ختفيض راتبه 
أو احلصول عى أي مصلحة من العامل يف مقابل دفع الزكاة إليه 
فهذا ال جيوز وجيب س�د باب الذريعة إىل اإلباحة. وإذا مل يقصد 
املزكي انتفاعه من دفع زكاته إىل عامله املستحق للزكاة فال بأس 

بدفع الزكاة إليه، وال جيوز سد باب الذريعة عن اجلواز.

وهك�ذا األمر يف كثري م�ن األحكام املبنية ع�ى غلبة الظن فيام 
توصل إليه. ومن ذلك احلجاب الرشعى للنساء ومنع خروجهن 
م�ن بيوهتن متعط�رات أو متزينات ومنعهن م�ن خماطبة الرجال 
األجان�ب منهن بخطاب فيه اخلضوع بالق�ول ملا لغلبة الظن من 

إفضاء ذلك إىل الوقوع يف اإلثم.
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وخالص�ة القول: أن قاعدة الذريع�ة وإبقاءها عى أصلها أو 
س�دها قاعدة من أهم القواعد التي بنيت عليها أحكاُم الرشيعة 
�ا. وهي قاع�دة تطبيقي�ة للقواعد الرشعي�ة املبنية  إباح�ة أو منعاً
عليه�ا جمموع�ةاً من األحكام الرشعية حتلي�الاً أو حترياماً أو كراهة 
أو اس�تجاباًا وهى بالنس�بة للقواع�د الرشعية كمس�ألة اإلخبار 
بالذي يف مس�ائل النحو التي هي تطبيق عام للمس�ائل النحوية. 
فكذل�ك قاع�دة الذريعة تطبي�ق عميل للقواع�د الرشعية. فكل 
ذريع�ة توص�ل إىل أمر غري مرغ�وب فيه من اجلان�ب الرشعي، 
أو يغل�ب ع�ى الظ�ن إيصاهُلا إليه فيجب س�دها، ومن�ع كل ما 
توص�ل إلي�ه. وكل ذريعة توصل إىل أمر م�رشوع أو يغلب عى 
الظ�ن إيصاهلا إليه فيجب إبقاؤها عى أصل فتحها. وحكُم كل 
أم�ر يس�توى فيها األمران م�ن حيث الردُد في�ام توصل إليه من 
إباح�ة أو من�ع فيجب أن ي�رد أمُر البت يف نتيجة م�ا توصل إليه 
م�ن اإلباحة  أو املنع إىل الراس�خني يف العلم مم�ن لدهيم التأهيُل 
يف االجته�اد واالختيار والرجيح بناء ع�ى ما لدهيم من القدرة 
عى اس�تنباط األدلة العقلية. وما لدهيم من قدرة عى اس�تخراج 
األدل�ة النقلية من النصوص الرشعي�ة. فهم أهل البت يف القول 
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بس�د الذريعة أو إبقائها عى أص�ل إباحة وجودها يف هذه احلال 
�ا لق�ول اهلل تع�اىل: ﴿ گ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ   ڱ   تطبيقاً
ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ ﴾  )النس�اء: 8٣(. ه�ذا م�ا تيرس 

ذكره واهلل املستعان..



بحث يف الوعد وحكم اإللزام به
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

احلم�د هلل رب العاملني، وصى اهلل وس�لم عى رس�ولنا األمني 
سيدنا ونبينا حممد، وعى آله وأصحابه أمجعني وبعد:

فلق�د اس�تبرش أه�ل النظ�ر والغ�رية واحلس�بة وأه�ل التقوى 
والص�الح من خواص املس�لمني وعوامهم عى قيام مؤسس�ات 
ومص�ارف إس�المية أخذ أصحاهبا ع�ى عواتقه�م التقيد بقيود 
املكاسب الرشعية، واالبتعاد عن كل مكسب خبيث سواٌء أكان 
ذل�ك عن طريق الربا أم كان عن طريق اجلهالة أم الغرر أم القامر 
أم كان من أي طريق من طرق أكل أموال الناس بالباطل، وذلك 
لغرض إنقاذ االقتصاد العام من جراثيم الربا ومصائبه، فاجتهت 
هذه املؤسسات التجارية اإلسالمية إىل التعامل يف التجارة بالبيع 
وال�رشاء واإلج�ارة، واألخذ بالطرق املختلفة لتحقيق الكس�ب 
احلالل من عقود السلم والتورق  واالستصناع واملرابحة والتأجري 
مع الوعد بالتملك ونحو ذلك مما تبتكره التجارة الدولية، ومما ال 

يتعارض مع القواعد واألصول الرشعية.



)2٥٦(

وقررت تلك املؤسس�ات املالية اإلس�المية يف أجه�زة إدارهتا 
ا للرقابة الرشعية والفتوى. أقساماً

واختارت أعضاء هيئاهتا الرشعية ممن تثق بعلمه وأمانته وبعد 
نظره. ورجعت إىل هذه اهليئات باس�تفتائها عن حكم أي طريق 
م�ن ط�رق التج�ارة الدولي�ة، لتأخذ من ه�ذه الطرق م�ا يضمن 
هل�ا الكس�ب احلالل واالس�تثامر امل�رشوع يف ح�دود املقتضيات 
الرشعي�ة، وق�د ظهرت من ه�ذه التحركات االس�تثامرية بعض 
اإلشكاالت ومنها مسألة الوعد بالرشاء أو البيع أو باإلجارة، أو 
غري ذلك من أم�ور التجارة واإلدارة املالية، وحكم الوفاء به من 

حيث الوجوب أو اجلواز.

وقد صدر يف املوضوع جمموعة من البحوث من بعض أعضاء 
وخ�رباء جممع الفقه اإلس�المي التاب�ع ملنظمة املؤمتر اإلس�المي 
لوزراء خارجية الدول اإلسالمية، قدمت هذه البحوث للمجمع 
وجرى نقاش�ها يف الدورة اخلامسة للمجمع التي جرى انعقادها 
يف مدينة الكويت يف الش�هر اخلامس من عام 1٤09 ه�، وصدر 
إثر ذلك قرار املجمع رقم 2-٣ س�يجري إن شاء اهلل رصد نصه 

يف ختام البحث.
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وق�د كان من�ي مس�امهة متواضع�ة يف تقدي�م بح�ث ضم�ن 
البح�وث املقدم�ة للمجمع، إال أن هذا البح�ث مل يكن مني حمل 
قناع�ة فاس�تعنت باهلل تع�اىل يف إع�ادة النظر يف البح�ث املذكور 
وإعادة كتابته بعد اش�راكي يف مناقش�ة املوضوع مع حضور من 

حرض لدورة املجمع. واهلل املستعان.

ا.  الوع�د: من وع�د َيِعد من باب رضب يرضب، ِع�دةاً ووعداً
ق�ال يف ت�اج العروس: ق�ال يف التهذيب: الوعد والِع�َدة َتكونان 
ا واس�ام. فأما الِع�َدة فتجمع عى ع�دات، وأما الوعد فال  مصدراً
جيمع. ووعد تك�ون متعدية بالباء يف الغالب تقول: وعده بكذا. 

وتتعدى بنفسها فتقول: وعده األمر.
ا إذا وع�دك ووعدته  وواع�ده ق�ال أبو مع�اذ: إذا واعدت زيداً

ا إذا كان الوعد منك خاصة. أه�. ووعدت زيداً
فاملواع�دة مفاعل�ة، وهي ما بني طرفني عى نح�و ما ذكره أبو 
معاذ ونقله عنه الزبيدي يف التاج. والوعد والِعَدة مصدران لوعد 
َيِع�د ويكونان اس�مني ولعل االس�مية يف الِعَدة أكث�ر توغالاً من 
االس�مية يف الوعد. وهلذا جيوز مج�ع الِعَدة عى عدات، وال جيوز 

يف رأي مجهور أهل اللغة مجع الوعد عى أوعاد أو وعاد.
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. واملوِعَدة نتيجة  والوع�د معناه االلتزام للغري بام ال يلزم ابتداءاً
الوعد. ق�ال تع�اىل: چ ڃ  ڃ چ  چ     چ  چ        ڇ  

ڇ  ڇ  ڇ     چ )التوبة: 11٤(.

وهذا املعنى يش�مل النذر؛ ألن الن�ذر إجياب طاعة غري واجبة 
فهو التزام بام ال يلزم ابتداء.

وق�د جاء لفظ الوع�د يف القرآن الكري�م يف جمموعة كثرية من 
آيات�ه ي�دل بعضه�ا ع�ى أن الوفاء بالوع�د متعني وأنه من ش�يم 
الصادق�ني، وأن إخ�الف الوفاء به موجب لل�ذم والعقوبة. قال 
ھچ  ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ     چ  تع�اىل: 

)الص�ف: ٣(، وق�ال تع�اىل: چ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  
إىل   -  )٧٥ )التوب�ة:  چ  ں    ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ  

ڭ    ۓ       ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   چ  تع�اىل:  قول�ه 
ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  چ )التوب�ة: ٧٧(، وق�ال 
تعاىل يف مدح إس�امعيل عليه الصالة والس�الم والثناء عليه ومن 

ذل�ك صدق�ه يف الوف�اء بالوع�د: چ ٺ   ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ 
ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ )مريم: ٥٤(. وقد استغفر إبراهيم 
ا من إخالف وعده  عليه السالم ألبيه- وأبوه كافر معاند – حترجاً
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حي�ث وعده باالس�تغفار له حت�ى تبني له أنه ع�دو هلل فتربأ منه، 
ق�ال تع�اىل: چڃ  ڃ چ  چ     چ  چ        ڇ  ڇ  

ڇ  ڇ           ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  چ )التوبة: 11٤(.

وقد جاءت سنة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مؤكدة القول بذم خملف الوعد 
ودالةاً عى تعنيُّ الوفاء بالوعد واس�تحقاق خملف الوعد العقوبة، 

ومن ذلك ما ييل: 

جاء يف صحيح البخاري عن أيب هريرة ؤ أن رسول اهلل   -1
ملسو هيلع هللا ىلص ق�ال: »آية املنافق ثالث: إذا حدث كذب، وإذا ائتمن 
  خان، وإذا وعد أخلف. قال شيخنا الشيخ الشنقيطي
يف تفس�ريه أض�واء البي�ان يف توجيه االس�تدالل ما نصه: 
فك�ون إخ�الف الوع�د من عالم�ات املنافق ي�دل عى أن 

املسلم ال جيوز له أن يتسم بسامت املنافقني. ا ه�)1(.

وفيه عن جابر بن عبداهلل ؤ قال: ملا مات رس�ول اهلل   -2
ملسو هيلع هللا ىلص ج�اء أبا بكر ماٌل من قبل العالء بن احلرضمي، فقال 
أب�و بكر: م�ن كان له عى النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص دين أو كان�ت ِقَبَله 

البيان  وأضواء   ،290-289 ج٥،ص  البخاري،  صحيح  عى  الباري  فتح   )1(
تفسري الشيخ الشنقيطي، ج٤، ص٣2٧. 
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ِع�َدة فليأتنا. قال جابر: فقلت وعدين رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أن 
يعطين�ي هكذا وهكذا وهكذا فبس�ط يديه ثالث مرات، 

قال جابر: َفَعدَّ يف يديه مخسامئة ثم مخسامئة ثم مخسامئة.

فف�ي هذا احلدي�ث دليل عى وجوب الوف�اء بالوعد ألن املال 
لي�س أليب بكر وإنام هو م�ن بيت مال املس�لمني. فدل ذلك عى 
أن ه�ذه الِعدة دين عى رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال الش�نقيطي يف توجيه 
االس�تدالل: فجعل الِعَدة كالدين وأنجز جلابر ما وعده به النبي 

ملسو هيلع هللا ىلص من املال، فدل ذلك عى الوجوب. ا ه�.

ويف حدي�ث أيب هري�رة دلي�ل ع�ى وج�وب الوف�اء بالوعد، 
وأن إخالف�ه من عالم�ات النفاق ومن صف�ات املنافقني املوجبة 

بمجموعها عقاهبم يف الدنيا ويف اآلخرة.
ويف البخاري أن س�عيد بن جبري قال: س�ألني هيودي من   -٣
أهل احل�رية: أي األجلني قىض موس�ى؟ قلت: ال أدري 
حتى أقدم عى حرب العرب فأس�أله، فقدمت فسألت ابن 
عباس فقال: قىض أكثرمها وأطيبهام إن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إذا 
قال فعل. قال ابن حجر يف الفتح: والغرض من ذكر هذا 
احلدي�ث يف ه�ذا الباب بي�ان توكيد الوف�اء بالوعد، ألن 
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موس�ى ملسو هيلع هللا ىلص مل جيزم بوفاء العرش ومع ذلك فوّفاها فكيف 
لو جزم. ا ه�.

وق�ال الش�نقيطي يف توجيه االس�تدالل بحدي�ث ابن عباس: 
ووجه الداللة منه أنه قىض أطيبهام وأكثرمها )إن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
إذا قال فعل( فعى املؤمنني االقتداء بالرسل وأن يفعلوا إذا قالوا 
– إىل أن ق�ال – وم�ن أقوى األدلة يف الوف�اء بالعهد قوله تعاىل: 
چۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  چ )الص�ف: ٣( 

ألن املقت الكبري من اهلل عى عدم الوفاء بالقول يدل عى التحريم 
الشديد يف عدم الوفاء به. ا ه� )1(.

ويف أس�نى املطالب يف أحاديث خمتلفة املراتب ملحمد درويش 
الشهري باحلوت ما ييل:

»إذا وعد أحدكم فال خيلف«. رواه أبو يعى واحلاكم. وجه   -٤
الداللة منه أن األمر للوجوب ما مل يرصفه صارف عنه.

»إن حس�ن العهد من اإليامن«. حسنه احلاكم وقال: عى   -٥
رشطهام، وأقره الذهبي.

فتح الباري عى صحيح البخاري، ج ٥ ص 290-291، وأضواء البيان ج ٤،   )1(
ص ٣28. 
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»الِع�َدة دين«. فيه محزة بن داود، ضعفه الدارقطني، لكن   -٦
ُة طرق فهو حسن. له ِعدَّ

ويف صحي�ح البخ�اري يف ب�اب م�ا جيوز من االش�راط   -٧
والثني�ا يف اإلقرار والرشوط الت�ي يتعارفها الناس بينهم: 
ق�ال اب�ن عون ع�ن ابن س�ريين: إذا قال الرج�ل لكرّيه: 
أدخ�ل ركاب�ك فإن مل أرح�ل معك يوم ك�ذا وكذا فلك 
مائ�ة دره�م فلم خيرج فقال رشيح: من رشط عى نفس�ه 

ا غري مكره فهو عليه)1(. طائعاً
فهذا وعد من الرجل لكريه وقد دخل الكري يف سبب الوعد 

فقىض رشيح بلزومه عليه. 
ويف صحي�ح مس�لم  عن عب�د اهلل بن عمرو ب�ن العاص   -8
ا  ق�ال: قال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »أربع من كن في�ه كان منافقاً
ا ومن كان�ت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من  خالصاً
النف�اق حتى يدعها: إذا حدث ك�ذب، وإذا عاهد غدر، 
وإذا وع�د أخل�ف، وإذا خاصم فجر«. وج�ه الداللة أن 

إخالف الوعد من صفات املنافقني. 

صحيح البخاري ج٣، ص 18٥ من كتاب الرشوط.   )1(
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ع�ن أيب هري�رة أن النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من عالم�ات املنافق   -9
ث�الث وإن ص�ى وص�ام وزع�م أن�ه مس�لم: إذا حدث 
ك�ذب، وإذا عاهد غ�در، وإذا وعد أخل�ف، وإذا ائتمن 

خان«. رواه مسلم. 

10- ويف س�نن أيب داود ع�ن عب�داهلل ب�ن عام�ر ق�ال: دعتني 
ا ورس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قاع�د يف بيته�ا فقالت: تعال  أم�ي يوماً
أعطيك، فقال هلا رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »م�ا أردت أن تعطيه« 
ا، فقال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »أما إنك لو مل  فقالت: أعطيه متراً

تعطه شيئاًا كتبت عليك كذبة«.
11- أورد ابن القيم  يف اجلزء األول يف كتابه إعالم املوقعني 
ص��٣8٦ -٣8٧ أن النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص أمر عمر ب�ن اخلطاب أن 

يويف بنذره يف اجلاهلية من اعتكافه يف املسجد احلرام.

12- وق�ال: ق�ال اب�ن وه�ب حدثنا هش�ام بن س�عد بن زيد 
بن أس�لم أن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »وأي املؤمن واجب« 
وال�وأي الوع�د. ق�ال ابن وه�ب وأخربين إس�امعيل بن 
عّياش عن أيب إسحاق أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كان يقول: »وال 
 تعد أخاك ِعَدة ختلفه فإن ذلك يورث بينك وبينه عداوة«. 
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ووجه الداللة أن إخالف الوعد مهزة من مهزات الشيطان 
إلي�راث العداوة بني املس�لمني قال تع�اىل: چ ٺ  ٿ    
ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ   ڤ  

ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  چ )املائدة: 91(.
1٣- وروى البخ�اري يف صحيح�ه بإس�ناده إىل أيب جحيف�ة 
ؤ ق�ال رأيت النبي ملسو هيلع هللا ىلص وكان احلس�ن بن عيل عليهام 
الس�الم يش�بهه قل�ت: أليب جحيف�ة صفه يل، ق�ال: كان 
ا  أبيض قد شمط، وأمر لنا النبي ملسو هيلع هللا ىلص بثالث عرشة قلوصاً

قال: فُقبض النبي ملسو هيلع هللا ىلص قبل أن َيقبضها. ا ه�.
وق�ال ابن حجر يف رشحه احلديث: وقول�ه: فقبض النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

قبل أن يقبضها. فيه إشعار بأن ذلك قرب وفاته ملسو هيلع هللا ىلص...

فال�ذي يظه�ر أن أب�ا بك�ر وىف هل�م بالوعد املذك�ور كام صنع 
ا يف رواية اإلس�امعييل  بغريه�م ثم وجدت ذل�ك منقوالاً صحيحاً
من طريق حممد بن فضيل باإلسناد املذكور، فذهبنا نقبضها فلم 
يعطونا شيئاًا، فلام قام أبو بكر قال: من كانت له عدة عند رسول 

اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فليجئ. فقمت إليه فأخربته فأمر لنا هبا. اه�)1(.

)ج ٦ من فتح الباري ص ٥٦8(.  )1(



)2٦٥(

وجه الداللة أن أبا جحيفة ؤ وهو أحد أصحاب رسول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص تقدم أليب بكر ومعه أصحابه مطالبني بوفاء وعد رسول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وقد أجاهبم أبو بكر خليفة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فأنجز هلم من 
ا لقوله ومناداته  بيت املال ما وعدهم به رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؛ تنفي�ذاً
يف الناس أن من كان له دين أو عدة عند رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فليأتنا 
للوفاء به، وقد مر توضيح ذلك يف حديث جابر املتقدم ذكره.

1٤- ويف إحي�اء عل�وم الدين للغ�زايل أن ابن عمر ملا حرضته 
الوف�اة ق�ال: إن�ه كان خط�ب إيل ابنتي رج�ل من قريش 
وكان إليه مني ِشْبُه الوعد، فواهلل ال ألقى اهلل بثلث النفاق 

أشهدكم أين قد زوجته ابنتي.

1٥- ج�اء يف صحي�ح البخاري يف باب من أمر بإنجاز الوعد 
أن أبا س�فيان أخرب ابن عباس أن هرقل قال له: سألتك: 
م�اذا يأمرك�م؟ فزعم�ت أن�ه يأم�ر بالص�الة والص�دق 
والعف�اف والوفاء بالعه�د وأداء األمانة، قال: وهذه هي 
صفة النبي. وقد ذكر الش�يخ حممد الش�نقيطي يف تفسريه 
– وج�ه االس�تدالل هب�ذا احلديث عى وج�وب الوفاء 
بالوع�د – فق�ال: فإن مجي�ع املذكورات يف ه�ذا احلديث 
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م�ع الوفاء بالعه�د كلها واجبة وه�ي: الصالة والصدق 
والعفاف وأداء األمانة)1(.

وُأورد في�ام ي�يل جمموع�ة م�ن أق�وال أه�ل العل�م يف التفس�ري 
واحلديث واللغة والفقه يف حكم الوفاء بالوعد: 

ق�ال اب�ن حج�ر  يف كتابه فتح الب�اري رشح صحيح   -1
البخ�اري يف مع�رض رشح�ه لألحادي�ث الت�ي أوردها 
البخ�اري يف صحيحه يف ب�اب من أمر بإنج�از الوعد ما 
نص�ه: قوله: باب من أم�ر بإنجاز الوعد. وجه تعلق هذا 
الب�اب بأب�واب الش�هادات أن وعد املرء كالش�هادة عى 
نفس�ه. قال الكرماين: وقال املهلب: إنجاز الوعد مأمور 
به مندوب إليه عند اجلميع، وليس بفرض التفاقهم عى 

أن املوعود ال حياص بام ُوِعد به مع الغرماء. ا ه�.

ونقل اإلمجاع يف ذلك مردود فإن اخلالف مش�هور لكن القائل 
ب�ه قلي�ل. قال ابن عبد الرب وابن العريب: َأَجلُّ من قال به عمر بن 
عبد العزيز. وعن بعض املالكية: إن ارتبط الوعد بس�بب وجب 

أضواء البيان ج ٤ ص ٣2٧.  )1(
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الوف�اء ب�ه وإال فال. فم�ن قال آلخر: ت�زوج ولك ك�ذا. فتزوج 
لذل�ك وج�ب الوفاء ب�ه. وخ�رج بعضهم اخلالف ع�ى أن اهلبة 
ه�ل متلك بالقبض أو قبله؟ وقرأت بخط أيب  يف إش�كاالت 
ا عن اآلية يعني قوله تعاىل:   عى األذكار للنووي ومل يذكر جواباً
چ ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  چ )الص�ف: ٣(

وحديث آية املنافق.

ق�ال والداللة للوج�وب فيها قوية. وكيف محل�وه عى كراهة 
التنزي�ه م�ع الوعي�د الش�ديد، وننظ�ر ه�ل يمكن أن يق�ال حيرم 
اإلخالف وال جيب الوفاء؟ أي يأثم باإلخالف وإن كان ال يلزم 
بوفاء ذلك؟ قوله: وفعله احلس�ن أي األم�ر بإنجاز الوعد – إىل 
أن قال – قوله: وقال ابن األشوع بالوعد، وذكر ذلك عن سمرة 
بن جندب )هو س�عيد بن عمرو بن األشوع( كان قايض الكوفة 
يف زم�ان إمارة خالد القرسي عى العراق، وذلك بعد املائة، وقد 
وقع بيان روايته كذلك عن س�مرة بن جندب يف تفس�ري إسحاق 
بن راهوي�ه قوله:قال أبو عبداهلل هو املصنف رأيت إس�حاق بن 
إبراهي�م هو اب�ن راهوي�ه حيتج بحدي�ث ابن األش�وع، أي هذا 
ال�ذي ذكره عن س�مرة بن جن�دب. واملراد: أن�ه كان حيتج به يف 
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الق�ول بوج�وب إنجاز الوعد – إىل أن قال – ثم ذكر املصنف يف 
الب�اب أربعة أحاديث، أحدها: حديث أيب س�فيان بن حرب يف 
قص�ة هرقل... ثانيها: حديث أيب هريرة يف آية املنافق.... ثالثها: 
حديث جابر يف قصته مع أيب بكر فيام وعده به النبي ملسو هيلع هللا ىلص من مال 
البحري�ن... ورابعها: حديث ابن عباس يف أي األجلني قىض به 

موسى. ا ه�)1(.

ومم�ا ذكره البخاري يف صحيحه واب�ن حجر يف رشحه يتضح 
أن م�ن القائل�ني بوج�وب الوف�اء بالوعد عم�ر بن عب�د العزيز 
وابن األشوع وس�مرة بن جندب وإسحاق بن راهويه والقايض 

رشيح. مخسة من أجل علامء سلفنا الصالح رمحهم اهلل.

قال القرطبي يف تفسري قوله تعاىل: چ ٺ   ٿ  ٿ  ٿٿ    -2
ٹ      ٹ             ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ )مري�م: ٥٤(. قال 
الثالث�ة: من هذا الباب قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »الِعَدة دين«. ويف األثر: 
وأي املؤمن واجب – إىل أن قال يف املس�ألة الرابعة – قال 
مال�ك: ول�و كان ذلك قضاء دي�ن فس�أله أن يقضيه عنه 
فقال: نعم. وثم رجال يش�هدون عليه فام أحراه أن يلزمه 

فتح الباري عى صحيح البخاري، ج٥، ص291-290.  )1(
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إذا شهد عليه اثنان – إىل أن قال – ويف البخاري: چ ٺ   
چ.  ڤ  ڤ  ڤ   ٹ   ڤ   ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ      ٹ             ٹ  
وق�ىض ابن األش�وع بالوع�د، وذكر ذلك عن س�مرة بن 
جندب قال البخاري: رأيت إس�حاق بن إبراهيم – يعني 

ابن راهويه – حيتج بحديث ابن األشوع ا ه�)1(.
وق�ال الش�يخ األمني الش�نقيطي  يف تفس�ريه أضواء   -٣
چ.  ٿٿ   ٿ   ٿ   ٺ    چ  تع�اىل:  قول�ه  ع�ى   البي�ان 

ما نصه:
اختل�ف العل�امء يف لزوم الوف�اء بالعهد، فق�ال بعضهم: يلزم 
الوف�اء به مطلقا، وقال بعضهم: ال يل�زم مطلقا، وقال بعضهم: 
إن أدخل�ه بالوعد يف ورطة لزم الوفاء ب�ه، وإال فال. ومثاله ما لو 
قال له: تزوج. فقال له: ليس عندي ما أصدق به الزوجة، فقال: 
ت�زوج والت�ِزم هل�ا بالصداق. وأن�ا أدفعه عنك، فت�زوج عى هذا 
األساس، فإنه قد أدخله بوعده يف ورطة التزام الصداق. واحتج 
م�ن ق�ال بلزوم�ه بأدلة منه�ا آيات من كت�اب اهلل دل�ت بظواهر 

عمومها عى ذلك وبأحاديث.

تفسري القرطبي ج11، ص11٦.  )1(
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فاآليات كقوله تع�اىل: چ ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ ۅ    چ 
)اإلرساء: ٣٤(. وقوله تعاىل: چ ژ  ژ  ڑ  ڑ  ککچ 
ک  گ   ک   ک   ک   ڑ   چ  تع�اىل:  وقول�ه  )املائ�دة:1(. 
گ  گ   گ  ڳ    چ )النح�ل: 91(. وقول�ه هنا: چ ٹ      

ٹ ٹ  ٹ   چ    )مريم ٥٤(.  ونحو ذلك من اآليات.
واألحادي�ث كحديث: »العه�د دين« فجعُلها َدْيناً�ا دليٌل عى 
لزومها. قال صاحب كش�ف اخلفاء ومزيل اإللباس عام اش�تهر 

من األحاديث عى ألسنة الناس:

»الع�دة دين« رواه الطرباين يف األوس�ط، والقضاعي وغريمها 
ع�ن ابن مس�عود لفظ قال: ال يعد أحدكم صبي�ه ثم ال ينجز له. 
فإين سمعت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وذكره بلفظ )عطية( ورواه البخاري 
�ا. ورواه الط�رباين، والديلم�ي ع�ن عيّل  يف األدب املف�رد موقوفاً
ا بلفظ: »العدة دين، ويل ملن وعد ثم أخلف ويل له....«  مرفوعاً
�ا. ورواه القضاع�ي بلفظ: »ع�دة املؤمن دين وع�دة املؤمن  ثالثاً
كاألخ�ذ بالي�د«. وللط�رباين يف األوس�ط ع�ن قب�اش بن أش�يم 
ا: »الِعَدة عطية« وللخرائطي يف املكارم عن احلسن  الليثي مرفوعاً
: أن امرأة س�ألت رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص شيئاًا فلم جتده  البرصي مرس�الاً
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عنده، فقالت عدين، فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إن العدة عطية«. وهو 
يف مراسيل أيب داود، وكذا يف الصمت البن أيب الدنيا عن احلسن: 
أن النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص ق�ال: »الِعَدة عطية«. ويف رواية هلام عن احلس�ن أنه 
قال: » س�أل رجل النبي ملسو هيلع هللا ىلص ش�يئاًا، فقال: »ما عندي ما أعطيك« 
قال: عدين، فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  : »الِعَدة واجبة« قال يف املقاصد 
بع�د ذكر احلديث وطرقه: وق�د أفردته مع ما يالئمه بجزء انتهى 
من�ه، وقد ُعّلم يف اجلامع الصغري عى هذا احلديث من رواية عى 

الديلمي يف مسند الفردوس بالضعف.

وق�ال ش�ارحه املناوي: وفيه دارم بن قبيص�ة، قال الذهبي: ال 
يع�رف. ا ه�. ولكن قد مر لك أن طرق�ه متعددة، وقد روي عن 
غري عيل من الصحابة كام قدمنا روايته عن ابن مس�عود، وقباش 
ابن أش�يم الكناين الليثي ريض اهلل عنهام. وس�يأيت يف هذا املبحث 

إن شاء اهلل، أحاديث صحيحة دالة عى الوفاء بالوعد.

واحتج من قال بأن الوعد ال يلزم الوفاء به باإلمجاع – عى أن 
م�ن وعد رجالاً بامل إذا فلس الواعد ال يرضب للموعود بالوعد 
مع الغرم�اء، وال يكون مثل ديوهنم الالزم�ة بغري الوعد، حكى 
اإلمج�اع للموع�ود بالوعد م�ع الغرماء، وال يك�ون مثل ديوهنم 
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الالزم�ة بغ�ري الوعد، حكى اإلمج�اع عى هذا ابن عب�د الرب، كام 
نقل�ه عنه القرطبي يف تفس�ري ه�ذه اآلية الكريمة، وفيه مناقش�ة. 
وحج�ة من فرق ب�ني إدخاله إي�اه يف ورطة بالوع�د فيلزم، وبني 
ع�دم إدخاله إياه فيها فال يلزم أن�ه إذا أدخله يف ورطة بالوعد ثم 
رج�ع يف الوع�د وتركه يف الورط�ة التي أدخله فيه�ا فقد أرّض به 

وليس للمسلم أن يرضَّ بأخيه حلديث: »الرضر وال رضار«.

وق�ال أبو عب�داهلل القرطبي رمحه اهلل يف تفس�ري ه�ذه اآلية قال 
مال�ك: إذا س�أل الرجل الرجل أن هيب له اهلب�ة فيقول له: نعم، 
ث�م يبدو له أال يفعل فام أرى يلزمه، قال مالك: ولو كان ذلك يف 
قضاء دين فس�أله أن يقضيه عنه فقال: نعم َوَثمَّ رجال يش�هدون 

عليه فام أحراه أن يلزمه إذا شهد عليه اثنان.

وق�ال أب�و حنيف�ة وأصحاب�ه واألوزاعي والش�افعي وس�ائر 
الفقه�اء: إن الع�دة ال يل�زم منه�ا يشء؛ ألهنا مناف�ع كقبضها يف 
العاري�ة ألهن�ا طارئ�ة، ويف غ�ري العارية ه�ي أش�خاص وأعيان 
 موهوب�ة مل تقب�ض فلصاحبها الرج�وع فيه�ا، ويف البخاري: 
چ  ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ    ٹٹ   ٹ       ٿٿ   ٿ   ٿ   ٺ    چ 

وقىض ابن األش�وع بالوعد، وذكر ذلك عن س�مرة بن جندب، 
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ق�ال البخ�اري: ورأي�ت إس�حاق ب�ن إبراهي�م حيت�ج بحدي�ث 
اب�ن األش�وع اه��. كالم القرطب�ي، وكالم البخ�اري الذي ذكر 
القرطب�ي بعضه، هو قوله يف أخر كتاب »الش�هادات«: باب من 

أم�ر بإنجاز الوع�د وفعله احلس�ن چ ٺ   ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ      ٹ             
ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ    چ وق�ىض اب�ن األش�وع بالوع�د، وذكر 
ذلك عن سمرة، وقال املسور بن خمرمة: سمعت النبي ملسو هيلع هللا ىلص وذكر 
ا له، قال: وعدين فوىف يل، قال أبو عبداهلل: ورأيت إسحاق  صهراً
بن إبراهيم حيتج بحديث ابن األش�وع: حدثنا إبراهيم بن محزة، 
حدثنا إبراهيم بن سعد، عن صالح عن ابن شهاب، عن عبيداهلل 
ابن عبداهلل أن عبداهلل بن عباس ريض اهلل عنهام أخربه قال: أخربين 
أبو سفيان: أن هرقل قال له: سألتك: ماذا يأمركم؟ فزعمت أنه 
أمركم بالصالة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء األمانة 
قال: وهذه صفة نبي. حدثنا قتيبة بن س�عيد، حدثنا إسامعيل بن 
جعف�ر، عن أيب س�هيل نافع ب�ن مالك بن أيب عام�ر عن أبيه عن 
أيب هريرة ؤ: أن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »آية املنافق ثالث: إذا 

حدث كذب وإذا ائتمن خان، وإذا وعد أخلف«. 



)2٧٤(

حدثنا إبراهيم بن موس�ى، أخربنا هش�ام عن ابن جريح قال: 
أخ�ربين عم�رو بن دين�ار عن حممد ب�ن عيل بن جاب�ر بن عبداهلل 
n ق�ال: ملا م�ات النبي ملسو هيلع هللا ىلص ج�اء أبا بكر الصدي�ق مال من 
قب�ل العالء ب�ن احلرضمي فقال أب�و بكر: من كان ل�ه عى النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص دي�ن، أو كانت له ِقَبَله ِعَدة فليأتنا، قال جابر: فقلت وعدين 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أن يعطيني هكذا وهكذا وهكذا فبسط يديه ثالث 
مرات، قال جابر: فعد يف يدي مخسامئة، ثم مخسامئة، ثم مخسامئة.

حدثنا حممد بن عبد الرحيم، أخربنا س�عيد بن سليامن، حدثنا 
م�روان بن ش�جاع عن س�امل األفطس عن س�عيد ب�ن جبري قال: 
س�ألني هيودي من أهل احلرية: أي األجلني قىض موسى؟ قلت: 
ال أدري حتى أقدم عى حرب العرب فأسأله، فقدمت فسألت ابن 
عب�اس، قال: قىض أكثرمها وأطيبهام، إن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إذا قال 

فعل – انتهى – من صحيح البخاري 

وقول�ه يف ترمج�ة الباب املذكور: »وفعله احلس�ن« يعني األمر 
بإنج�از الوعد، ووج�ه احتجاجه بآية »إن�ه كان صادق الوعد« 
أن الثن�اء عليه بصدق الوعد يفهم منه أن إخالفه مذموم فاعله، 
فال جيوز، وابن األشوع املذكور هو سعيد بن عمرو بن األشوع 
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اهلمداين الكويف، كان قايض الكوفة يف زمان إمارة خالد القرسي 
عى العراق، وقد وقع بيان روايته املذكورة عن سمرة بن جندب 
يف تفسري إسحاق بن راهويه وهو إسحاق بن إبراهيم الذي ذكر 
البخ�اري أن�ه رآه حيتج بحديث ابن أش�وع: كام ق�ال ابن حجر 
يف  )الفت�ح( وامل�راد أن�ه كان حيت�ج به يف القول بوج�وب إنجاز 
الوع�د. وصه�ر النبي ملسو هيلع هللا ىلص الذي أثنى عليه بوفائ�ه له بالوعد هو 
أب�و العاص ب�ن الربي�ع زوج زينب بنت رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وقد 
ا، وقد وعده برد ابنته إليه وردها  أرسه املس�لمون يوم بدر كافراً
ا مل�ن زعم أن الصهر املذكور أب�و بكر ؤ، وقد  إلي�ه، خالفاً
ذك�ر البخاري يف الباب أربعة أحاديث يف كل واحد منها دليل 

عى الوفاء بإنجاز الوعد.

األول: حدي�ث أيب س�فيان ب�ن ح�رب يف قص�ة هرق�ل وهو 
طرف من حديث صحيح مش�هور، ووج�ه الداللة منه يف قوله: 
»فزعمت أنه أمركم بالص�الة والصدق والعفاف وأداء األمانة« 
وق�د ذكر بعد ذلك أن هذه األمور صفة نب�ي واالقتداء باألنبياء 

واجب. ومن ذلك قول�ه تعاىل: چ وئ  ۇئ        ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   
ېئچ )األحزاب: 21(.
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الث�اين: حدي�ث أيب هري�رة يف آية املناف�ق، وحم�ل الدليل منه 
قول�ه: »وإذا وع�د أخلف« فكون إخ�الف الوعد من عالمات 
املنافق يدل عى أن املس�لم ال جيوز له أن يتس�م بسامت املنافقني 

وأن ذلك منكر.

الثال�ث: حديث جابر يف قصته مع أيب بكر، ووجه الداللة منه 
أن أبا بكر ؤ قال: من كان له عى النبي ملسو هيلع هللا ىلص دين أو كانت له 

ِقَبَله ِعَدة... احلديث.

فجع�ل الِعَدة كالدين، وأنجز جلابر م�ا وعده به النبي ملسو هيلع هللا ىلص من 
املال، فدل ذلك عى الوجوب.

الرابع: حديث ابن عباس يف أي األجلني قىض موسى، ووجه 
الدالل�ة من�ه أنه قىض أطيبه�ام وأكثرمها، وأن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إذا 
ق�ال فعل، فعى املؤمنني األقتداء بالرس�ل، وأن يفعلوا إذا قالوا، 
ويف االس�تدالل هبذه األحاديث مناقش�ات م�ن املخالفني. ومن 

أق�وى األدلة يف الوفاء بالعهد قول�ه تعاىل: چ ۀ    ۀ  ہ  ہ  
ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  چ )الص�ف: ٣( ألن املقت الكبري من 
اهلل تع�اىل ع�ى عدم الوف�اء بالقول يدل عى التحريم الش�ديد يف 
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ع�دم الوفاء به، وقال ابن حج�ر يف )الفتح( يف الكالم عى ترمجة 
الباب املذكور، وقال املهلب: إنجاز الوعد مأمور به مندوب إليه 
عن�د اجلميع وليس بفرض، التفاقهم عى أن املوعود اليضار بام 

وعد به مع الغرماء. اه�.
ونقل اإلمجاع يف ذلك مردود، فإن اخلالف مشهور لكن القائل 
به قليل، وقال ابن عبد الرب وابن العريب: أجل من قال به عمر بن 

عبد العزيز. انتهى حمل الغرض من كالم احلافظ يف الفتح.
ا: وخرج بعضهم اخلالف يف هذه املسألة عى اخلالف  وقال أيضاً
يف اهلبة، هل متلك بالقبض أو قبله؟ فإذا علمت أقوال أهل العلم 
يف هذه املس�ألة واهلل تعاىل أعلم، أن إخالف الوعد الجيوز لكونه 

م�ن عالمات املنافقني، وألن اهلل يق�ول: چ ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  
ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  چ )الص�ف: ٣( وظاهر عمومه يش�مل 
إخ�الف الوعد ولكن الواع�د إذا امتنع من إنجاز الوعد الحيكم 
ا، ب�ل يؤمر به وال جي�رب عليه؛ ألن أكثر  علي�ه ب�ه وال يلزم به جرباً
عل�امء األمة ع�ى أنه ال جيرب ع�ى الوفاء به؛ ألن�ه وعد بمعروف 

حمض والعلم عند اهلل تعاىل. اه�)1(.

أضواء البيان ج ٤، ص ٣00-٣0٥.  )1(
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قال ابن العريب يف أحكام القرآن عى قوله تعاىل: چ ڱ    -٤
 .)2 )الص�ف:  ڻچ  ڻ   ڻ   ں   ں      ڱ    ڱ  

ما نصه: 

ا... وامللتزم عى قسمني أحدمها  فإن من التزم ش�يئاًا لزمه رشعاً
الن�ذر وهو عى قس�مني، نذر تقرب مبتدأ كقول�ه: هلل عيلَّ صوم 
ا.  وص�الة وصدقة ونحوه من الق�رب فهذا يلزمه الوفاء به إمجاعاً
ون�ذر مباح هو ما علق برشط رغبة  كقول�ه: إن قدم غائبي فعيلَّ 
صدق�ة أو علق برشط كقوله: إن كف�اين اهلل رش كذا فعيلَّ صدقة 
فاختل�ف العل�امء فيه فقال مالك وأب�و حنيفة: يلزم�ه الوفاء به، 
وق�ال الش�افعي يف أحد قولي�ه: اليلزمه الوفاء ب�ه. وعموم اآلية 
حج�ة لنا ألهن�ا بمطلقها تتضمن ذم من قال م�ا ال يفعله عى أي 
وج�ه كان من مطلق أو مقّيد ب�رشط. وقد قال أصحابه إن النذر 
إن�ام يكون ب�ام القصد من�ه القربة مما ه�و من جن�س القربة وهذا 
وإن كان م�ن جن�س القربة إال أنه مل يقصد ب�ه القربة، وإنام قصد 
من�ع نفس�ه من فع�ل أو اإلقدام عى فع�ل، قلنا الق�رب الرشعية 
مقتضي�ات وكل�ف وإن كان�ت قرب�ات. وهذا تكل�ف يف التزام 
هذه القربة ومش�قة جللب نفع أو دفع رض، فلم خيرج عن س�نن 



)2٧9(

ا  التكليف وال زال عن قصد التقرب.... فإن كان القول منه وعداً
ا بس�بب كقوله: إن تزوجت أعنتك  ف�ال خيلو إما أن يكون منوطاً
ا من  بدين�ار أو ابتعت حاجة ك�ذا أعطيتك كذا. فهذا الزم إمجاعاً
ا فقيل: يلزم بمطلقه وتعلقوا بس�بب  ا جمرداً الفقهاء وإن كان وعداً
اآلية... والصحيح عندي أن الوعد جيب الوفاء به عى كل حال 

إال لعذر.اه�)1(.

٥- وقال الزبيدي يف تاج العروس عى مادة وعده ما نصه: 

واختلف يف حكم الوفاء بالوعد هل هو واجب أو س�نة؟ قال 
شيخنا: وأكثر العلامء عى وجوب الوفاء بالوعد وحتريم اخللف 
في�ه.... وقال القايض أبو بكر بن العريب بعد رسد كالم: وخلف 
الوع�د ك�ذب ونف�اق وإن ق�ل فهو معصي�ة، وقد أل�ف احلافظ 
السخاوي يف ذلك رسالة مستقلة سامها )التامس السعد يف الوفاء 
بالوع�د( مجع فيها فأوعى وك�ذا الفقيه أمحد بن حجر املكي أملح 
عى هذا البحث يف الزواجر ونقل حاصل كالم السخاوي برمته 

فراجعه.اه�.

)1( أحكام القرآن ج� ٤ ص 1٧88. 
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٦- والب�ن القيم رمحه اهلل بحث نفيس يف اجلزء األول من كتابه 
إعالم املوقعني حتت عنوان »أمر اهلل بالوفاء بالعقود« اتضح 
منه قوله بلزوم الوفاء بالوعد، فذكر بعض األدلة عى ذلك 

من الكتاب والسنة ورد عى القائلني بعدم اللزوم.

وأكد هذا الرأي يف اجلزء الثالث من إعالم املوقعني حيث قال:

املث�ال احل�ادي والثالثون: اختل�ف الن�اس يف تأجيل القرض 
والعاري�ة إذا أجله�ا فقال الش�افعي وأمحد يف ظاه�ر مذهبه وأبو 
حنيف�ة: ال يتأج�ل يشء م�ن ذلك بالتأجي�ل وله املطالب�ة به متى 
ش�اء. وقال مالك يتأج�ل بتأجيل، فإن أطل�ق ومل يؤجل رضب 
له أجل مثله وهذا هو الصحيح ألدلة كثرية يف موضعها. اه�)1(.

وقال الش�يخ عبد الرمحن بن قاس�م  يف حاش�يته عى   -٧
الروض املربع يف باب القرض ما نصه: 

قضية تش�بيهه بالرصف عدم جواز التأجيل يف القرض. وعنه 
صح�ة تأجيله ولزوم�ه إىل أجله. وهو مذه�ب مالك وصوبه يف 
اإلنصاف. وقال الش�يخ تقي الدين: احلالُّ يتأجل بتأجيله سواء 

إعالم املوقعني ج٣، ص٤٤٥.  )1(
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ا أو غريه لقوله: املس�لمون عى رشوطهم، وقال  كان الدين قرضاً
اب�ن القيم: هو الصحيح ألدل�ة كثرية. اه�. وقال عى قول الزاد، 
ق�ال اإلم�ام الق�رض حال وينبغ�ي أن يف�ي بوع�ده؛ ألن الوفاء 
بالوعد مس�تحب، واختار الشيخ لزومه إىل أجله. ويف اإلنصاف 
ا أو  اختار الش�يخ صحة تأجيله ولزومه إىل أجله سواء كان قرضاً
غ�ريه، وذكره وجها وهو الصواب وه�و مذهب مالك والليث، 

وذكره البخاري عن بعض السلف. اه�)1(.

وقال الش�يخ عبد الرمحن بن س�عدي رمح�ه اهلل يف فتاواه   -8
ص ٣٧٥ ما نصه: 

مرادهم بقوهلم: »احلال ال يتأجل« أنه إذا حل عليه دين فريض 
بالتأجي�ل بع�د حلوله إن وع�د ال جيب عليه الوف�اء، بل ليس له 
الوف�اء ب�ه، ولو رشط عى نفس�ه ذل�ك مل يلزم. ولي�س له مأخذ 
غ�ري ما عللوه ب�ه. ومأخذ القائلني بتأجيله بع�د حلوله إذا ريض 
صاح�ب احلق أوىل، فإن الش�ارع أمر بالوف�اء بالعهود والوعود 
وذم املخلف�ني للوعد وأخرب أنه من نعوت املنافقني. وهذا القول 
ه�و أحد القول�ني يف مذهب اإلمام أمحد، واختاره الش�يخ ومجلة 

الروض املربع وحاشيته ج٥، ص٤0.  )1(
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م�ن األصحاب – إىل أن ق�ال – والص�واب أن القرض والعرية 
والدي�ون احلالة تل�زم بالتأجيل وال يطال�ب صاحبها قبل حلول 

األجل. اه�.

وقال األس�تاذ مصطفى الزرقاء يف كتاب�ه املدخل )اجلزء   -9
�ا ع�ى قاعدة املعلق  الث�اين ص 102٣ – 102٤( تفريعاً

بالرشط جيب ثبوته عند ثبوت الرشط ما نصه: 

، وإن كان الوفاء  األص�ل يف الوعد أن�ه ال يلزم صاحبه قض�اءاً
ا ديانة، فلو وعد ش�خص آخر بق�رض أو ببيع أو هببة  ب�ه مطلوباً
أو بفس�خ أو بإب�راء أو ب�أي عم�ل حقوقي آخر ال ينش�ئ بذلك 
�ا للموعود فليس ل�ه أن جيربه عى تنفيذه بق�وة القضاء. غري  حقاً
�ا ع�ى  أن الفقه�اء احلنفي�ني الحظ�وا أن الوع�د إذا ص�در معلقاً
رشط فإن�ه خيرج عن معنى الوعد املجرد، ويكتيس ثوب االلتزام 
�ا لصاحب�ه )رشح العالم�ة عيل  والتعه�د، فيصب�ح عندئ�ذ ملزماً
ا لتغرير املوعود بعدما  احليدر عى املجلة( وذلك فيام يظهر اجتناباً
خرج الوعد خمرج التعهد، وقد قال ابن نجيم يف احلظر واإلباحة 
ا.  من األش�باه )ج� 2 ص 110( ال يلزم الوعد إال إذا كان معلقاً
وع�ى هذا قرر الفقهاء أنه لو قال ش�خص آلخر: بع هذا اليشء 
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م�ن فالن وإذا مل يعط�ك فأنا أعطيك. فلم يعطه املش�ري الثمن 
بع�د املطالبة التزم القائ�ل، وكذا لو باع ش�يئاًا بغبن فاحش فقال 
املش�ري للبائع املغبون: إذا رددت إيّل الثمن فس�خت لك البيع. 
�ا ويصبح البي�ع كبيع الوف�اء الذي هو يف  كان ه�ذا الوع�د ملزماً
معن�ى الره�ن – إىل أن ق�ال – ويف االجتهاد املالك�ي أربعة آراء 
فقهي�ة حول لزوم الوعد وعدم لزومه قضاء، واملش�هور من هذه 
ا للواعد قض�اء إذا ذكر فيه  اآلراء أن�ه يعت�رب الوعد بالعق�د ملزماً
سبب، ودخل املوعود حتت التزام مايل بمبارشة ذلك السبب بناءاً 
ا  ع�ى الوعد، وذلك كام لو وعد ش�خص آخر ب�أن يقرضه مبلغاً
ا أو ليش�ري به  م�ن املال بس�بب عزمه عى ال�زواج؛ ليدفعه مهراً
بضاعة، فتزوج املوعود أو اش�رى البضاعة ثم نكل الواعد عى 
القرض، فإن�ه جيرب قضاءاً عى تنفيذ وعده )الفروق للقرايف ج�٤ 
ص 2٤ -2٥( ورسالة االلتزام للحطاب وهي منشورة يف اجلزء 

األول من فتاوى الشيخ عليش بحث مسائل االلتزام(.

ا فإن�ه بنى االلت�زام ع�ى فكرة دف�ع الرضر  وه�ذا وجي�ه ج�دًّ
احلاصل فعالاً للموعود من تغرير الواعد فهو أوجه من االجتهاد 
احلنف�ي الذي بنى االلتزام عى الص�ور اللفظية للواعد، هل هي 
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تعليقي�ة أو غ�ري تعليقية، ف�إن التعلي�ق وعدمه ال يغري ش�يئاًا من 
حقيق�ة الوعد اه�. وجاء يف حاش�ية املدخل للزرقاء قوله: وقال 
أصب�غ من فقهاء املالكية: يكفي لإللزام بالوعد ذكر الس�بب من 

زواج أو بناء أو غريمها ولو مل يبارشه املوعود. اه�.

ا إىل أن مجهور القائلني باإللزام بالوعد عى تفصيل بينهم  ونظراً
هم فقهاء املذهب املالكي، وقد كتب أبو عبداهلل حممد عليش يف 
ا تكلم فيه عن الوعد وأقسامه وحكم  املوضوع بحثاًا َقيِّام مستفيضاً
ا يف ذلك نصوص فقه�اء مذهبه – املذهب  كل قس�م مس�تعرضاً
املالكي – وذلك يف كتابه فتح العيل املالك املشهور بفتاوى عليش 
وذلك يف )اجلزء األول ص 2٥٤ – 2٥8( رأيت أن هذا البحث 
كاٍف عن اس�تعراض أق�وال فقهاء املذهب املالك�ي، وعليه فقد 

جرى مني نقله بكامله، واهلل املستعان.

10- ق�ال أب�و عب�داهلل حممد أمح�د عليش املت�وىف 1299 ه� يف 
كتابه فتح العيل املالك يف الفتوى عى مذهب اإلمام مالك، 

ما نصه: 
)تنبي�ه( جيب الوف�اء بنذر العت�ق، وإن مل يكن يف مل�ك الناذر 
حينئ�ذ ما يعتقه، قال يف كت�اب النذور من املدونة فيمن نذر عتق 



)28٥(

رقب�ة فلم يس�تطعها أن الص�وم ال جيزئه، فهذا ي�دل عيل أنه يلزم 
الوفاء به، وإن مل يكن يف ملكه من يعتقه، وقال يف رسم العربة من 
سامع حييى من كتاب العتق يف رجل جعل عى نفسه رقبة من ولد 
إس�امعيل، قال مال�ك: ليعتق رقبة، قيل أجيزئ�ه رقبة من الذبح؟ 
قال: ليعتق رقبة أقرب الرقاب إىل ولد إسامعيل، قال ابن رشيد: 
وهذا كام قال؛ ألن للرشيف يف النسب حرمة توجب التنافس يف 

العبيد من أجلها وكزيادة يف ثمنها واألجر عى قدر ذلك. ا ه�.

)فصل( وأما الِعَدة فليس فيها إلزام الشخص نفسه شيئاًا اآلن 
ا يف  وإن�ام هي كام قال اب�ن عرفة: إخبار عن إنش�اء املخرب معروفاً
املستقبل وال خالف يف استحباب الوفاء بالوعد، وقد قال مالك 
ا من س�امع ابن القاس�م من كت�اب احلج ومن  يف رس�م باع غالماً
كتاب الِعَدة فيمن هلك وعليه ميش إىل بيت اهلل عزوجل فس�أل 
ابن�ه أن يميش عنه فوع�ده بذلك، فقال مالك: أم�ا إذا وعد فإين 
أح�ب له إذا وعده أن يفعل ذلك. قال ابن رش�يد: املعنى يف هذه 
ا اس�تحب له أن يفي ألبيه ب�ام وعده به من امليش  املس�ألة أن مالكاً
عنه، وإن كان ذلك عنده ال قربه فيه من ناحية اس�تحباب الوفاء 

بالوعد يف اجلائزات التي ال قربة فيها. اه�.
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فالوف�اء بالِع�َدة مطل�وب ب�ال خ�الف، واختل�ف يف وجوب 
القض�اء هبا عى أربع�ة أقوال حكاها ابن رش�يد يف كتاب جامع 
البيوع ويف كتاب العارية، ويف كتاب الِعَدة ونقلها عنه غري واحد 
ا، وقيل يقي هبا  ا، وقيل ال يقي هبا مطلقاً فقيل يقي هبا مطلقاً
إن كانت عى س�بب وإن مل يدخل املوعود بس�بب الِعَدة يف يشء 
كقول�ك: أري�د أن أت�زوج أو أن أش�ري كذا أو أق�ي غرمائي 
ا إىل مكان ك�ذا فأعرين  فأس�لفني ك�ذا، أو أري�د أن أرك�ب غ�داً
دابت�ك، أو أن أحرث أريض فأعرين بقرك، فقال: نعم ثم، بدا له 
قبل أن يتزوج أو أن يش�ري أو أن يسافر فإن ذلك يلزمه ويقي 
علي�ه به، ف�إن مل يرك الذي وع�دك عليه وكذا لو مل تس�أله وقال 
لك هو من نفس�ه: أنا أس�لفك ك�ذا لتقي دين�ك أو لتتزوج أو 
نح�و ذلك،  ف�إن ذلك يلزم�ه ويقي هبا علي�ه وال يقي هبا إن 
كانت عى غري س�بب، كام إذا قلت: أس�لفني كذا ومل تذكر سبباًا 
ا وال حاجة فقال: نعم،  أو أع�رين دابت�ك أو بقرك ومل تذكر س�فراً
ثم بدا له والراجح يقي هبا إن كانت عى سبب ودخل املوعود 
بس�بب الِع�َدة يف يشء، وه�ذا هو املش�هور من األق�وال. قال يف 
آخر الرس�م األول من س�امع أصبغ من جامع البيوع قال أصبغ: 
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ا، فخاف  سمعت أشهب وسئل عن رجل اشرى من رجل كرماً
الوضعية فأتى ليس�توضعه فقال له: بع وأنا أرضيك. قال إن باع 
ب�رأس ماله أو بربح فال يشء عليه وإن ب�اع بالوضيعة كان عليه 
أن يرضيه فإن زعم أنه أراد ش�يئاًا س�امه فهو م�ا أراد، وإن مل يكن 
أراد ش�يئاًا أرضاه بام ش�اء، وحلف باهلل ما أراد أكثر من ذلك إن 
مل يكن أراد ش�يئاًا يوم قال ذلك، قال أصبغ:... وسألت عنها ابن 
وه�ب فق�ال: عليه رضاه بام يش�به ثمن تلك الس�لعة والوضيعة 
فيها. قال أصبغ قول ابن وهب هو أحسن عندي وهو أحب إيّل 
إذا وضع فيها قال حممد بن رشد قوله: بع وأنا أرضيك. ِعَدة إال 

أهنا ِعَدة عى سبب وهو البيع.

والِعَدة إذا كانت عى سبب لزمت بحصول السبب يف املشهور 
م�ن األقوال، وقد قيل إهن�ا ال تلزم بحال وقيل إهنا تلزم عى كل 
حال، وقيل إهنا تلزم إذا كانت عى س�بب وإن مل حيصل السبب. 
وقول أش�هب إن زعم أنه أراد ش�يئاًا س�امه فهو م�ا أراد يريد مع 
ا ال يش�به أن يكون أرضاه،  يمينه، ومعناه إذا مل يس�مِّ ش�يئاًا يس�رياً
والدلي�ل عى أنه حيلف عى مذهبه إذا قال أكثر من ذلك وجوابه 
هذا عى أصله يف كثري من مسائله إذا ال يؤخذ بأكثر مما يقربه عى 
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نفسه أنه أراده، فيدخل فيها من اخلالف ما يدخل يف يمني التهمة، 
وأم�ا ابن وهب فأخذه بمقت�ىض ظاهر لفظه وألزمه إرضاءه، إال 
أن ال يرىَض بام يقول الناس فيه أنه أرضاه فال يصدق إن مل يرض 
ويؤخ�ذ ب�ام يقول الن�اس فيه أنه أرض�اه، هذا معن�ى ولو حلف 
لريضي�ه مل يرب، وال باجتامع الوجهني ومها أن يضع عنه ما يريض 
ب�ه وما تق�ول الناس فيه أنه أرضاه، وقد مىض ما يدل عى هذا يف 
رسم سلف من سامع عيسى من كتاب النذور يف احللف لريضني 

غريمه من حقه. اه�.

قلت: وهذا القول الذي شهره ابن رشيد يف القضاء بالِعَدة إذا 
دخل بسببها يف يشء، قال الشيخ أبو احلسن يف أول كتاب األول 
ويف كت�اب الغرر، أنه مذهب املدونة لقوهلا يف آخر كتاب الغرر: 
وإن قال اش�ر عبد فالن وأنا أعينك بألف درهم. فاش�راه لزمه 

ذلك الوعد. اه�. 

وه�و ق�ول اب�ن القاس�م يف س�امعه من كت�اب العاري�ة وقول 
س�حنون يف كتاب الِعَدة ونصه يف س�امع عيسى: قلت لسحنون: 
م�ا الذي يلزم يف الِعَدة يف الس�لف والعارية ق�ال: ذلك أن يقول 
الرجل: للرجل إهدم دارك وأنا أس�لفك، وعزاه له ابن رشيد يف 
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رس�م طلق ابن حبيب من س�امع ابن القاس�م من كتاب العارية، 
وق�ال القرايف يف الف�روق، الف�رق الرابع عرش بع�د املائتني: قال 
س�حنون: الذي يلزم من الوعد اهدم دارك وأنا أس�لفك ما تبني 
به، أو اخرج إىل احلج وأنا أس�لفك، اش�ر س�لعة أو تزوج امرأة 
وأنا أس�لفك؛ ألنك أدخلته بوعدك يف ذلك. أما جمرد الوعد فال 

يلزم الوفاء به بل الوفاء به من مكارم األخالق. اه�. 

وقال اللخمي يف كتاب الشفعة ما نصه: ولو قال له: اشِر هذا 
الش�خص والثمن عيّل. واشراه لزم أن يغرم الثمن الذي اشراه 

به؛ ألنه أدخله يف الرشاء، وهذا قول مالك وابن القاسم. اه�. 

والقول بأنه يقي هبا إذا كانت عى سبب وإن مل يدخل بسببها 
يف يشء، ه�و ق�ول أصب�غ يف كتاب العدة، وقول مالك يف رس�م 

ا.  طلق بن حبيب من سامع ابن القاسم وهو قوي أيضاً

ا يف س�امع أش�هب من كتاب  والق�ول بعدم القض�اء هبا مطلقاً
العاري�ة، والق�ول بالقض�اء هبا مطلق�ا مل يعزه ابن رش�د وهذان 

ا واهلل أعلم. القوالن ضعيفان جدًّ
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)فرع( إذا ق�ال له: غرمائي يلزمونني بدين فأس�لفني أقضهم 
فق�ال: نعم. ثم بدا له، فقال أصبغ: من س�امع عيس�ى من كتاب 
العدة يلزمه ذلك وحيكم عليه به، وهو جار عى قوله بلزوم العدة 
إذا كانت عى سبب ومل يدخل بسببها يف يشء، وقال ابن القاسم 
إنام يلزمه إذا اعتقد الغرماء منها عى موعد أو أشهد بإجياب ذلك 
عى نفسه، وذلك عى أصله من أنه ال يقي  بالعدة إال إذا دخل 
بس�ببها يف يشء ول�و قال: أش�هدكم أين فاع�ل أو أفعل. فظاهر 
كالم مال�ك يف س�امع ابن القاس�م من العارية أنه ت�ردد يف احلكم 
عليه بذلك، وأن الظاهر اللزوم. قال ابن رشد ولو قال أشهدكم 

أين قد فعلت. ملا وقف يف إجيابه عليه ولزوم القضاء به. اه�.

 )فرع( قال يف س�امع أش�هب م�ن كتاب العاري�ة فيمن حلف 
ليوف�ني غريم�ه إىل أج�ل، فل�ام خيش احلن�ث ذكر ذل�ك الرجل 
فق�ال: الختف ائتني هذه العش�ية أعطيكها، فلام كان العيش جاء 
فأب�ى أن يعطي�ه، فقال ل�ه أغررتن�ي حتى خف�ت أن يدخل عيل 
الط�الق أت�راه ل�ه الزما؟ فقال ل�ه: ال  واهلل م�ا أرى ذلك الزما. 
وما هو من مكارم األخالق وال حماس�نها. قال ابن رش�د قد قيل 
إنه يلزمه وهو األظهر؛ ألنه غره ومنعه أن حيتال لنفسه بام يرب منه 
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من س�لف أو غريه. اه�. قلت: فالقول األول مبني عى أن العدة 
ا ألنه قد  ال يق�ي هبا ولو كانت عى س�بب وعى املش�هور أيضاً
أدخله بس�بب العدة يف عدم االحتيال لنفس�ه حتى خيش احلنث. 

واهلل تعاىل أعلم.

)تنبيه( وأما الفرق بني ما يدل عى االلتزام وما يدل عى العدة 
فاملرجع فيه إنام هو إىل ما يفهم من سياق الكالم وقرائن األحوال 
بحيث دل الكالم عى االلتزام، وهلذا قال الشيخ خليل يف خمترصه 
يف باب اخللع ولزوم البينونة إن قال: إن أعطيتني ألفا فارقتك أو 
أفارقك. إن فهم االلتزام أو الوعد إن ورطها فالرشط يف قوله إن 
�ا أو  ورطها راجع إىل الوعد قال يف التوضيح: كام لو باعت قامشاً

كرست حليها. واهلل تعاىل أعلم.

وال يف�رق بني العدة وااللتزام بصيغة املايض واملضارع كام قد 
يتبادر إىل الفهم من كالم ابن رشد يف رسم حلف من سامع عيسى 
من كتاب األيامن بالطالق، وس�يأيت يف الباب الثالث إن ش�اء اهلل 
تعاىل ذكره بتاممه، فإن االلتزام قد يكون بصيغة املضارع إذا دلت 
القرائ�ن عليه كام يفهم من كالم الش�يخ خليل املايض يف مس�ألة 
اخللع، ومن كالم ابن رشد، متقدم قريبا، ومن كالم أصبغ اآليت 
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يف الف�رع بعد ه�ذا: نعم صيغة امل�ايض دالة عى االلت�زام وإنفاذ 
العطي�ة والظاهر من صيغ�ة املضارع الوعد إىل أن تدل قرينة عى 

االلتزام كام يفهم من كالم ابن رشد فتأمله. واهلل تعاىل أعلم. 

)ف�رع( ق�ال أصب�غ يف س�امع عيس�ى من كت�اب الع�دة: لو 
س�ألك مدين أن تأخره إىل أجل كذا وكذا فقلت: أؤخرك لزم 
تأخريه إىل أجل س�واء قلت أنا أؤخرك أو قد أخرتك أوجبهام 

وأوكدمها. اه�.

ونق�ل هذا يف الزخ�رية واقترص عليه وهو جار عى قول أصبغ 
يف القضاء بالعدة، إذا كانت عى س�بب، وإن مل يدخل بس�ببه يف 
يشء، وأما عى املش�هور فإنام يلزم�ه يف قوله: أؤخرك. إذا ورطه 
بذل�ك أو تدخ�ل قرينه عى أنه أراد التأخري للوعد به فتأمله وهو 
يبني ل�ك ما ذكرته من أن صيغة املايض دالة عى االلتزام وصيغة 
املض�ارع إنام تدل علي�ه مع قرينته، ومل يتكلم ابن رش�د عى هذه 
املس�ألة ب�يشء بل ق�ال: مىض حتصيل فيها يف س�امع ابن القاس�م 
من كتاب العارية ويش�ري إىل ما تقدم من ذكر األقوال األربعة يف 

القضاء بالِعَدة.
)ف�رع( ق�ال يف رس�م حلف ليفعلن من س�امع ابن القاس�م من 
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كت�اب النكاح، س�ئل مالك عن رج�ل كانت حتته ام�رأة فخطب 
أخته�ا البنه فقالت له عمتها: عيل ص�داق أختها. فقال لن أقرص 
هب�ا إن ش�اء اهلل تعاىل، فزوجوه ثم إن االب�ن طلقها، قال: أيقر هو 
بذل�ك ق�ال: نعم، قد قلت ه�ذا القول ووعدهت�م ومل أوجب عى 
نف�يس صداقا فرأيت�ه يراه عليه وق�ال مرة فيصطلح�وا وكأنه يراه 
ا، وجياب ومل يبينه. قال ابن القاسم: أرى ذلك عليه إذا  عليه تشبيهاً
زوج�وه عى ذلك كأن�ه إنام تزوج عى املكأفأة. قال س�حنون مثله 
ا بقوله:  ق�ال حممد بن رش�د: أما إذا كان قوهلم قد زوجن�اك جواباً
ل�ن أقرص هبا. عن ص�داق أختها فبني أن ذل�ك يلزمه كام قال ابن 
القاس�م؛ ألنه بمنزلة أن لو قالوا ل�ه: نزوجك عى أن ال تقرص هبا 
ع�ن صداق أختها. وأما إن انقطع ما بني الكالمني فاألمر حمتمل، 
واألظه�ر إجياب ذلك عليه كام ذهب إلي�ه مالك. وإن كان مل يبينه 
أن ذل�ك أقوى من العدة اخلارجة عى س�بب ويف التفس�ري ليحيى 
ع�ن ابن القاس�م أنه حيل�ف أنه ما أراد إجياب ذلك عى نفس�ه وال 
يلزم�ه يشء، فإن لكل غرم نصف الص�داق، ووجه ذلك أنه رأى 
قول�ه: ل�ن أقرص هبا إن ش�اء اهلل. عدة ال تلزم فل�م يلزمه يشء إذا 
حلف أنه مل يرد إجياب ذلك عى نفسه، وحلف بالتهمة دون حتقيق 
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الدع�وى، ولذلك مل ت�رد اليمني وذلك فقوله ع�ى القول بلحوق 
 يم�ني التهم�ة وأهن�ا ال ترج�ع، وق�د اختل�ف يف الوجه�ني. اه�. 

واهلل أعلم)1(.

11- ويف الف�روق للق�رايف الف�رق الراب�ع ع�رش بع�د املائتني 
بحث مس�تفيض يف مسألة الوعد وحكم اإللزام به، وقد 
تعقبه ابن الش�اط يف بعض آرائه يف ذلك يف حاش�يته عى 
الف�روق)2( وحيث إن البحث واملناقش�ة ق�د ال خترج عام 
ذكره عليش يف النقل املتقدم عنه  فقد رأيت االكتفاء 
بلفت النظر إليه ملن يرغب االستزادة من كالم أهل العلم 

ا للتكرار.  يف ذلك دون نقله اجتناباً

وبعد اس�تعراضنا ما تق�دم من اآليات القرآني�ة واألحاديث 
النبوي�ة وكالم بع�ض أه�ل العل�م يظهر لن�ا قوة الق�ول بلزوم 
الوفاء بالوعد، السيام إذا دخل املوعود يف سببه. يدل عى صحة 
القول بذلك كتاب اهلل تعاىل وس�نة رس�وله حممد ملسو هيلع هللا ىلص والقياس 

فتح العيل املالك – فتاوى عليش – ج�1 ص 2٥٤ -2٥8.  )1(
من  الرابع  اجلزء  عى  حاشية  الشاط،  البن  الفروق  أنوار  عى  الرشوق  أنوار   )2(

الفروق ص21.
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الصحيح وهبذا أخذ جمموعة من الصحابة والتابعني واملحققني 
من أهل العلم.

فمن االستدالل بكتاب اهلل تعاىل قوله تعاىل: چ ۀ    ۀ  ہ  
ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  چ )الص�ف: ٣(. وجه االس�تدالل 
ا يقولون  عى س�بيل الوع�د ماال يفعلون  ب�ه أن اهلل تع�اىل ذم قوماً
بحيث اليلتزمون بالوفاء به فمقتهم اهلل بذلك فلو مل يكن الوفاء 

بالوعد واجباًا ملا استحقوا من اهلل هذا املقت والذم. 

وقوله تعاىل عى لسان موسى عليه السالم خماطباًا صهره شعيباًا: 
چ ی  ی      ی  چ )القصص: 28(. بعد أن قال لشعيب: 

چ ېئ  ىئ    ىئچ )القص�ص: 28( فلم يعط موس�ى ش�عيباًا 
ا ونفى عن نفس�ه العدوان  �ا وإنام جعل لنفس�ه خياراً ا قاطعاً وع�داً
يف ختلف�ه عن الوف�اء بالوعد غ�ري اجلازم يف إمتام عرش س�نوات، 
وه�ذا يعني أن عدم الوفاء بالوعد اجلازم عدوان من الواعد عى 
املوع�ود، وهل�ذا حرر نفس�ه من االلت�زام بوع�ده أن يقي عرش 
س�نني، وذلك باش�راط نفي العدوان عليه يف حال�ة عدم الوفاء 

بوعده العرش سنني. وهذا يدل عى أن إخالف الوعد عدوان.
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وقول�ه تعاىل: چ ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ      ڭ   
وج�ه   )٧٧ )التوب�ة:  چ  ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ  
االس�تدالل هبذه اآلي�ة أن اهلل تعاىل عاقب من وع�د اهلل فأخلف 
وعده وكذب يف تعهده، والعقوبة يستحقها من يتخلف عن أداء 

ما وجب عليه ال من له اخليار يف األداء.

ڇ   چ         چ   چ      چ   ڃ  چڃ   تع�اىل:  وقول�ه 
ڇ  ڇ  ڇچ )التوب�ة: 11٤(. وج�ه االس�تدالل هب�ذه 
اآلية الكريمة أن إبراهيم عليه السالم يعلم كفر أبيه ولكنه حترج 
م�ن احلنث يف عدم الوفاء بالوعد؛ فاس�تغفر ألبيه للموعدة التي 
ا ملا اس�تغفر إبراهيم  وعده�ا أياه فلو مل يك�ن الوفاء بالوعد الزماً

عليه السالم ملرشك عدو هلل.

ومن االس�تدالل بس�نة رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ما ثبت عنه ملسو هيلع هللا ىلص أن من 
آية املنافق أنه إذا وعد أخلف وإن صام وصى وزعم أنه مس�لم. 
ووجه الداللة أن النفاق خلق ذميم يس�تحق صاحبه العقوبة قال 
چ )النس�اء:  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   چ  اهلل تع�اىل: 
1٤٥( فل�و مل يك�ن الوف�اء بالوعد واجباًا مل�ا كان إخالف الوعد 

صفة من صفات النفاق.



)29٧(

ومن االس�تدالل بسنة رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قوله:»إذا وعد أحدكم 
ف�ال خيل�ف«. وقول�ه ملسو هيلع هللا ىلص: »الِعَدة دي�ن«. واعتب�اره ملسو هيلع هللا ىلص أن عدم 
ا، وهنيه ملسو هيلع هللا ىلص ع�ن وعدك أخاك عدة  الوف�اء للصبي ب�ام يوعد كذباً
ختلفه فيه�ا؛ ألن ذلك يورث العداوة، وقول�ه ملسو هيلع هللا ىلص: »َوْأُي املؤمن 

واجب«. والَوْأُي هو الوعد.
فتعب�ريه ملسو هيلع هللا ىلص بالوج�وب وهني�ه ع�ن إخ�الف الوع�د ووصفه 
إخ�الف الوعد كذباً�ا كل ذلك يدل عى وج�وب الوفاء بالوعد 

وأن عدم الوفاء به حمرم يعاقب عليه الواعد.

واالس�تدالل عى وجوب الوفاء بالوع�د بالقياس يتضح من 
إمج�اع أمة اإلس�الم عى انعقاد االلتزام ب�ام ال يلزم ابتداءاً عى من 
ا أو  الت�زم هلل تعاىل طاعة غري واجبة، فم�ن نذر هلل صالة أو صياماً
صدق�ة يلزمه ذلك لقول�ه ملسو هيلع هللا ىلص: »أوف بنذرك«. وألمره ملسو هيلع هللا ىلص عمر 
ب�ن اخلط�اب ؤ أن َيِفَي بن�ذره يف اجلاهلي�ة باعتكافه ليلة يف 

املسجد احلرام.

فالن�ذر يف احلقيق�ة التزام م�ن العبد لربه بام نذر ل�ه مما مل يلزمه 
 ، ، والوعد من املرء لغريه من الناس التزام بام ال يلزم ابتداءاً ابتداءاً
، ويفرقان بأن النذر  فكالمها جيتمعان يف االلتزام بام ال يلزم ابتداءاً
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هلل والوعد ألحد خلقه، وهذا الفرق يف نظري ال يؤثر يف وجوب 
الوعد بل قد يكون اجت�اه القول بوجوب الوفاء للمخلوق أوىل 
م�ن الق�ول بوجوب الوف�اء للخالق؛ ألن حق�وق اهلل تعاىل عى 
عباده مبنية عى التسامح والسعة. وحقوق العباد فيام بينهم مبنية 
عى الش�ح والتضييق، ومن نظر يف مس�ائل ه�ذه القاعدة أدرك 
حقيقته�ا، ف�إذا كان الن�ذر هلل - وهو وع�د يف احلقيقة - واجَب 

األداء برشطه فإن الوعد للمخلوق أوىل يف الوجوب برشطه. 

وم�ا ذكره اب�ن حج�ر  يف رده عى املهل�ب حينام ق�ال باتفاق 
العل�امء عى أن الوفاء بالوعد ليس بف�رض، ولكنه مندوب. وذلك 
بقوله: نقل اإلمجاع يف ذلك مردود فإن اخلالف مشهوٌر إال إن القائل 
ب�ه قلي�ل اه��)1(. أقول: - أنا عب�داهلل املنيع - ليس القائ�ل به قليال، 
ا من قول اهلل تعاىل يف الوجوب وعقوبة خملف الوعد  فقد نقلنا بعضاً
ونقلنا ما تيرس لنا نقله من أقوال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف ذلك: وقال بذلك 
وفعل�ه أبو بكر ؤ يف حدي�ث جابر بن عبد اهلل املتقدم ذكره وال 
ي�رد عى فع�ل أيب بك�ر ؤ يف وفائ�ه وعد رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص جلابر 
القول بأن أبا بكر فعل ما هو مندوب، فترصفه يف بيت مال املسلمني 

فتح الباري رشح صحيح البخاري ج�٥ ص 291-290.   )1(
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ا بحقوق  ا وأمان�ةاً وش�عوراً بالعط�اء اجل�زل وهو ه�و تقاً�ى وصالحاً
الوالية العظمى وواجباهتا، وهو يؤدي عدة وعد هبا رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
قب�ل موته ترصفه هذا يظهر منه جليًّا أنه يرى وجوب الوفاء بالوعد 
فقد طلب حضور من له عدة من رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ومن حرض وادَّعى 
�ا. وقال بذلك  �اه كجاب�ر وصاحب الث�الث عرشة قلوصاً الِع�َدة وفَّ
وطال�ب به جابر بن عبداهلل وهو من أكابرأصحاب رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
وممن حظي بمزيد صحبة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وروى الكثري من أحاديثه، 
ويعت�رب من فقهاء الصحابة، فلو مل ي�ر القول بلزوم الوفاء بالوعد ملا 
تق�دم أليب بكر ؤ طالباًا إنفاذ عدة رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وهو يعلم أن 
أبا بكر ال يعطيه من ماله اخلاص وإنام يعطيه من بيت مال املسلمني.

وقال بذلك عبداهلل بن عمر حينام أنفذ وعده بتزوجيه ابنته َمْن وعده 
تزوجيه اياها وقال تعليالاً لذلك: فواهلل ال ألقى اهلل بثلث النفاق.

وق�ال بذلك س�مرة ب�ن جندب ذكره عنه س�عيد ب�ن عمرو بن 
األش�وع واعت�رب اب�ن األش�وع ذلك من س�مرة مس�تند األخذ به، 
فهؤالء أربعة من أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كلهم يقول بلزوم الوفاء 
بالوعد، سواء أكان ذلك قوالاً باللسان أم قوالاً بلسان احلال، وذلك 

بإنفاذ الوعد.
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وممن قال به من التابعني وغريهم: 

عمر بن عبد العزيز ، قال ابن حجر يف الفتح وقال ابن   -1
عبد الرب وابن العريب: أجل من قال به عمر بن عبد العزيز. 

اه�)1(.

احلس�ن البرصي، قال البخ�اري: وفعله احلس�ن. قال يف   -2
الفتح: قوله: وفعله احلسن أي ألزم بإنجاز الوعد. اه�)2(.

سعيد بن عمرو بن األشوع، قال ابن حجر يف الفتح وقىض   -٣
ابن األشوع بالوعد وذكر ذلك عن سمرة بن جندب.... 
وق�د وق�ع بي�ان روايته كذلك عن س�مرة ب�ن جندب يف 
تفس�ري إس�حاق ب�ن راهويه، قول�ه: قال أبو عب�د اهلل هو 
املصنف رأيت إس�حاق بن إبراهيم هو ابن راهويه، حيتج 
بحديث ابن األش�وع، أي هذا الذي ذكره عن س�مرة بن 
جن�دب. واملراد أنه كان حيتج به يف القول بوجوب إنجاز 

الوعد اه�)٣(.

فتح الباري ج�٥ ص 29.  )1(
املرجع السابق نفسه.  )2(
املرجع السابق نفسه.  )٣(
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عب�داهلل بن ش�ربمة. ق�ال العين�ي يف عمدة الق�ارئ: ويف   -٤
تاري�خ املس�تميل: إن عبداهلل بن ش�ربمة ق�ىض عى رجل 

بوعده وحبس�ه، وتال قوله تع�اىل: چ ۀ    ۀ  ہ  ہ  
ہ  ہ  ھ  ھ  ھچ )الصف: ٣(

أب�و بكر ب�ن العريب، قال يف كتابه أح�كام القرآن: والصحيح   -٥
عندي أن الوعد جيب الوفاء به عى كل حال إال لعذر. اه�)1(.

الق�ايض رشيح، قال البخ�اري يف صحيحه وقال ابن عون   -٦
ع�ن ابن س�ريين قال الرج�ل لكريه: أدخ�ل ركابك فإن مل 
أرح�ل معك ي�وم كذا وكذا فل�ك مائة دره�م فلم خيرج. 
ا غري مكره فهو عليه،  فقال رشيح: إن رشط عى نفسه طائعاً
وذكر مس�ألة أخرى قال ابن حج�ر يف الفتح: وحاصله أن 
رشحياًا يف املسألتني قىض عى املشرط بام اشرطه عى نفسه 

بغري إكراه. اه�)2(.
ب يف صحيح�ه بام  حمم�د ب�ن إس�امعيل البخ�اري، حي�ث َب�وَّ  -٧
يس�تظهر منه أنه يقول بإنجاز الوعد قال ابن حجر: قوله باب 

أحكام القرآن ج�٤ ص 1٧88.  )1(
فتح الباري ج� ٥ ص٣٥٤.  )2(
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من أمر بإنجاز الوعد. وجه تعلق هذا الباب بأبواب الشهادات 
أن وعد املرء كالشهادة عى نفسه. قاله الكرماين.اه�)1(

أمحد بن حجر العس�قالين، قال يف الفت�ح: وقرأت بخط   -8
أيب  يف إش�كاالت ع�ى األذكار للن�ووي ومل يذك�ر 

جواباً�ا ع�ن اآلية، يعن�ي قوله تع�اىل:  چ ۀ    ۀ  ہ  
ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھچ )الص�ف: ٣(  وحديث: آية 
املنافق ث�الث. قال: والداللة للوجوب منها قوية فكيف 
محل�وه عى كراهة التنزيه مع الوعيد الش�ديد. وينظر هل 
يمك�ن أن يقال حيرم اإلخالف وال جي�ب الوفاء أي يأثم 

باإلخالف وإن كان ال يلزم بوفاء ذلك؟ اه�)2(.
إس�حاق ب�ن إبراهي�م ب�ن راهويه ش�يخ البخ�اري. قال   -9
البخاري يف صحيحه: رأيت إس�حاق ب�ن إبراهيم حيتج 
بحديث ابن األشوع. قال ابن حجر: أي هذا الذي ذكره 
عن س�مرة بن جن�دب واملراد أنه كان حيت�ج به يف القول 

بوجوب إنجاز الوعد. اه�)٣(.

)1(  فتح الباري ج� ٥ ص29.
املرجع السابق نفسه.  )2(
املرجع السابق نفسه.  )٣(
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10- ب�در الدي�ن العيني، قال يف عمدة القاري يف تفس�ري قول 
اهلل تع�اىل حاكياًا عن ش�عيب عليه الس�الم: چ ڭ  ۇ      ۇ  
ۉۉچ  ۅ   ۋ  ۋ     ۅ   ٴۇ   ۈ     ۆ  ۈ      ۆ  
)القص�ص: 2٧( ف�إن قل�ت كيف يص�ح أن ينكح إحدى 
ابنتي�ه م�ن غ�ري متييز؟ قل�ت:مل يك�ن ذلك عق�د النكاح. 

ولكن مواعدة ومواضعة أمر قد عزم عليه. اه�)1(.

11- اإلم�ام الغزايل، ق�ال يف اإلحياء: اآلفة الثالثة عرش الوعد 
الكاذب فإن اللسان سباق إىل الوعد والنفس ربام ال تسمح 
ا، وذلك من أمارات النفاق، قال  بالوفاء فيسري الوعد خلفاً
 تع�اىل: چ ژ  ژ  ڑ  ڑ  ککچ )املائ�دة: 1( 
- إىل أن قال- ثم إذا فهم مع ذلك اجلزم بالوعد فال بد من 
الوفاء إال أن يتعذر. وقد يفهم اجلزم يف الوعد إذا اقرن به 
حلف أو إقامة شهود عى الوعد أو قرائن أخرى اه�)2(. 

12- ونق�ل تاج الدين الس�بكي يف طبقات الش�افعية عن أبيه 
تقي الدين السبكي أنه يقول بلزوم الوفاء بالوعد.

عمدة القاري – كتاب اإلجارات – ص121-120.   )1(
إحياء علوم الدين ج�٣ ص 1٣2.  )2(
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1٣- وذكر ابن رجب يف كتابه جامع العلوم واحلكم وجوب 
ا عن طائفة من أهل الظاهر وغريهم)1(. الوفاء مطلقاً

1٤- وقال به من احلنابلة جمموعة منهم شيخ اإلسالم ابن تيمية 
وتلمي�ذه ابن القيم ذك�ره عنهام ابن قاس�م يف نقل متقدم، 
وكذلك الشيخ عبدالرمحن بن سعدي، وتقدم النقل عنه.

1٥- وصدرت فتاوى اهليئات الرشعية للمصارف اإلسالمية 
ومنه�ا: دار امل�ال اإلس�المي، وبيت التموي�ل الكويتي، 
ورشك�ة الراجح�ي املرصفي�ة لالس�تثامر، بل�زوم الوفاء 

بالوعد.

1٦- صدر قرار جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة مؤمتر الدول 
اإلس�المية يف الدورة اخلامس�ة املنعق�دة يف الكويت يف أول 
الشهر اخلامس لعام 1٤09 ه� وذلك برقم ٣، ٤ هذا نصه: 

)إن جملس جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره اخلامس 
بالكوي�ت  م�ن 1 – 1٦ من مجادى األوىل لعام 1٤09 ه� كانون 
األول ديس�مرب 1988 م بع�د اطالعه عى البح�وث املقدمة من 

جامع العلوم واحلكم ص٣٧٦.  )1(
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األعضاء واخلرباء يف موضوع�ي الوفاء بالوعد واملرابحة باآلمر 
بالرشاء واستامعه للمناقشات التي دارت حوهلام قرر:

: إن بي�ع املرابح�ة لآلم�ر بالرشاء إذا وقع عى س�لعة بعد  أوالاً
ا هو بيع  دخوهل�ا يف ملك املأمور وحصول القبض املطلوب رشعاً
جائز طاملا كانت تقع عى املأمور مس�ؤولية التلف قبل التس�ليم 
وتبعة الرد بالعيب اخلفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم، 

وتوافرت رشوط البيع وانتفت موانعه.
ثانياً�ا: الوع�د وهو الذي يصدر من اآلم�ر أو املأمور عى وجه 
ا للواعد ديانة إال لعذر، وهو يلزم قضاءاً إذا  االنف�راد يكون ملزماً
ا عى سبب يدخل املوعود يف كلفة نتيجة الوعد. ويتحدد  كان معلقاً
أث�ر االلتزام يف هذه احلالة إم�ا بتنفيذ الوعد، وإما بالتعويض عن 

الرضر الواقع فعال بسبب عدم الوفاء بالوعد بال عذر.
ثالثاًا: املواعدة وهي التي تصدر من الطرفني جتوز يف بيع املرابحة 
برشط اخليار للمتواعدين كليهام أو أحدمها، وإذا مل يكن هناك خيار 
فإهن�ا الجت�وز ألن املواعدة امللزمة يف بيع املرابحة تش�به البيع نفس�ه 
ا للمبيع حتى التكون  حيث يش�رط عند إذن أن يكون البائ�ع مالكاً

هناك خمالفة لنهي النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن بيع اإلنسان ما ليس عنده. اه�.
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وق�د وف�ق جممع الفق�ه اإلس�المي يف النص يف ق�راره عى أثر 
اإلل�زام بالوف�اء وذلك بتنفي�ذ الوعد أو بالتعوي�ض عن الرضر 
الالحق بس�بب عدم الوفاء بالوعد بال عذر، حيث إن هذا يعني 
أن اخلي�ار ب�ني األمرين للواع�د، فمتى أمكن تنفي�ذ الوعد تعني 
اإلل�زام بالوفاء بالوعد، فإن امتنع الواعد من التنفيذ تعني احلكم 
للموعود بتعويضه ع�ن الرضر الواقع عليه فعال نتيجة التخلف 

عن الوفاء بالوعد.

إال أن ق�راره بعدم جواز املواع�دة يف بيع املرابحة إذا مل يكن بني 
املتواعدي�ن خي�ار في�ه نظ�ر، حي�ث إن كل واحد م�ن املتواعدين 
ا التزم به لآلخ�ر ببيع أو رشاء أو تأج�ري أو متليك أو  أعط�ى وع�داً
غ�ري ذلك من مواض�ع العقود. وتعلي�ل منع اإلل�زام باملواعدة يف 
بيع املرابحة بتش�بيهه بالبيع نفس�ه حيث يش�رط أن يك�ون البائع 
ا ما ليس عنده. هذا التعليل  ا للمبيع نفس�ه حتى ال يعترب بائعاً مالكاً
ا  ا وال تأجرياً ا وال رشاءاً وال متلي�كاً غري ظاهر فليس�ت املواع�دة بيعاً
وإن�ام هي وعد من كل واحد من املتواعدين بإجراء ذلك عند متام 
رشوط صح�ة التعاقد بموجبه�ا فيصح الوعد م�ن الواعد بالبيع 
ول�و مل يملك املبيع وق�ت الوعد وهذا دليل ع�ى أن الوعد بالبيع 
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ليس عقد بيع. وال ترسي آثار العقد عى أي واحد من املتواعدين 
إال بعد وقوع العقد واستيفاء رشوط صحته.

ا للبائ�ع وقت العقد، وهبذا  وم�ن ذلك أن يكون املبيع مملوكاً
جاء النص يف قرار املجمع عى أن من أثر اإللزام يف حالة تعذر 
الوف�اء بالوع�د التعويض عن الرضر الواقع فعال بس�بب عدم 
الوف�اء بالوعد. فانتفاء آثار العقد يف املواعدة به عى كل واحد 
م�ن املتواعدي�ن من حي�ث ال�درك والقبض وخي�ارات العقد 
وغ�ري ذلك م�ن األحكام املتعلق�ة بالعقد بعد وقوع�ه - انتفاء 
ا أو  آث�ار ذلك ع�ن املواعدة يبعدها كل البعد ع�ن اعتبارها بيعاً
شبه بيع. وهذا يعني سقوط التعليل بعدم جوازها فهي وْعَداِن 
ا وال شبه بيع، وال يتصور املطالبة  من املتواعدين هبا فليست بيعاً
بإنفاذه�ا م�ن الطرف�ني وإهنا ُيطال�ب بالوعد أحدمه�ا ويكون 
ا. قال ابن حزم  يف املحى  ا وامُلطالِب موعوداً املطَال�ُب واعداً
ج�� ٥ ص ٤9٧ ما نصه: )التواع�د يف بيع الذهب بالذهب أو 
الفض�ة، ويف بي�ع الفضة بالفضة ويف س�ائر األصن�اف األربعة 
ا بع�د ذلك أو مل يتبايعا؛ ألن التواعد  بعضه�ا ببعض جائز تبايعاً

ا.اه�. واهلل أعلم. ليس بيعاً
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ا  ثم إن كل واحد من املتواعدين يف مس�ألة املواعدة يعترب واعداً
ا وال يتصور نك�ول الطرفني عن  ويعت�رب الط�رف اآلخر موع�وداً
املواع�دة إال عى س�بيل االتفاق ع�ى التخيل عن ه�ذه املواعدة، 
كتخيل طريف صلٍح عن صلح جرى بينهام، فإذا ختى الطرفان عن 

ا لإللزام هبا. املواعدة فيعترب ذلك منهام فسخاً

أم�ا إذا ن�كل أحدمه�ا عن الوف�اء بالوع�د س�واء أكان الناكل 
الط�رف األول أم الطرف الث�اين فيكون الناكل عن الوعد فريجع 
إىل البند الثاين يف قرار املجلس املتقدم ذكره، وذلك بتحمل الناكل 

عن الوفاء بالوعد رضر طرف املوعود من عدم الوفاء بالوعد.

1٦- صدر قرار عن املؤمتر األول للمرصف اإلسالمي املنعقد يف ديب 
عام 1٣99ه� املوافق 19٧9 م جاء فيه ما نصه: الوعد بالرشاء 
مرابحة يطلب العميل من املرصف رشاء سلعة معينة حيدد مجيع 
أوصافها، وحيدد مع املرصف الثمن الذي سيش�رهيا به العميل 
بعد إضافة الربح الذي يتفق عليه بينهام. وهذا التعامل يتضمن 
ا من عميل املرصف بالرشاء يف حدود الرشوط املنوه عنها  وع�داً
ا لذات  ا آخر من املرصف بإمتام هذا البيع بعد الرشاء طبقاً ووعداً
الرشوط. ومثل هذا الوعد ملزم للطرفني طبقا ألحكام املذهب 
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ا ألحكام املذاهب األخرى،  املالك�ي. وملزم للطرفني ديانة طبقاً
وما يلزم ديانة يمكن اإللزام به قضاءاً إذا اقتضت املصلحة ذلك 

وأمكن للقضاء التدخل فيه.اه�. 
. ويالحظ يف هذا القرار أنه اعترب املواعدة وقال بلزومها ديانةاً وقضاءاً

ويف عام 1٤0٣ ه� املوافق 198٣ م عقد املؤمتر الثاين للمرصف 
اإلس�المي وأصدر قراره الذي جاء فيه: يقرر املؤمتر أن املواعدة 
عى بيع املرابحة لآلمر بالرشاء بعد متلك الس�لعة املشراة باألمر 
وحيازهتا ثم بيعها ملن أمر برشائها بالربح املذكور يف الوعد السابق 
ا، طامل�ا كانت تق�ع عى املرصف مس�ؤولية  ه�و أمر جائ�ز رشعاً
اهلالك قبل التس�ليم وتبعة الرد فيام يس�توجب الرد بعيب خفي. 
ا لآلمر أو املرصف أو كليهام فإن  وأما بالنسبة للوعد وكونه ملزماً
األخذ باإللزام هو حفظ ملصلحة التعامل واس�تقرار املعامالت، 
وفيه مراع�اة ملصلحة املرصف والعميل، وإن األخذ باإللزام أمر 
ا. وكل مرصف خمريَّ يف أخذ ما يراه يف مس�ألة القول  مقبول رشعاً

باإللزام حسبام تراه هيئة الرقابة الرشعية لديه. اه�.

وخالص�ة الق�ول يف املس�ألة أن أله�ل العلم يف حك�م اإللزام 
بالوعد مخسة أقوال: 
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أحدها: أن الوفاء بالوعد مستحب ومن مكارم األخالق وأن 
التخلف عن الوفاء به من األمور املكروهة، ولكنه ال يلزم قضاء.
ا، سواء ادخل  الثاين: أن الوفاء بالوعد الزم ديانة وقضاءاً مطلقاً
املوعود يف سبب الوعد أم مل يدخل فيه، وسواء أكان له سبب أم 

ال سبب له.
الثال�ث: أن الوفاء بالوعد الزم قضاءاً وديانةاً إذا دخل املوعود 

يف سبب الوعد.
ا. الرابع: أن الوفاء بالوعد الزم ديانة ال قضاءاً

. اخلامس: أن الوفاء بالوعد ال يلزم ديانه وال قضاءاً
وال�ذي يظهر يل بع�د تأميل األدلة هلذه األق�وال ترجيح القول 
ا س�واء أكان للوعد س�بب أم مل يكن  بل�زوم الوفاء بالوعد مطلقاً
ل�ه س�بب، وه�ذا القول ه�و ال�ذي تس�نده األدل�ة الرصحية من 
كت�اب اهلل تع�اىل وم�ن س�نة رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وم�ن أق�وال بعض 
أصح�اب رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وأفعاهلم ومن القي�اس الصحيح عى 
الن�ذر واحلنث يف احلل�ف، ومن التوجيه�ات الصحيحة ألقوال 
جمموع�ة من أهل العلم بالتفس�ري واحلديث واللغ�ة والفقه، ويف 
القول بذلك مصلحة كربى لعموم املسلمني وتسهيل ملعامالهتم 
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التجاري�ة. ولي�س يف ذلك ترتيب مرضة ع�ى الواعد، فهو الذي 
ا غري مكره  ا خمتاراً ، طائعاً الت�زم عى نفس�ه لغريه بام اليلزمه ابت�داءاً
وال ملج�أ. والوع�د عهد وقد أمر اهلل تع�اىل بالوفاء بالعق�ود والوعود 
والعه�ود واعت�رب ملسو هيلع هللا ىلص يف املتخلف عن الوفاء بالوع�د خصلة من خصال 
املنافق�ني وأن إخ�الف الوع�د كذب، والك�ذب نوع م�ن الفجور. وقد 
ذه�ب إىل القول بل�زوم الوعد ديانة وقضاءاً س�مرة بن جندب وعمر بن 
 عبد العزيز واحلسن البرصي والقايض سعيد بن األشوع وإسحاق 
ابن راهويه واإلمام البخاري، ورجحه القايض أبو بكر بن العريب 
وابن الش�اط واختاره الغزايل. وهو مذهب بن ش�ربمة وهو قول 

البن تيمية وابن القيم وغريهم من املحققني من أهل العلم.

وجاء يف بحث للش�يخ تق�ي العثامين، أحد علامء الباكس�تان، 
ومن أبرز فقهاء املرصفية اإلس�المية عن الوعد واملواعدة، قوله: 
والواق�ع أن الوفاء بالوعد مأمور به من قبل القرآن والس�نة بكل 
تأكيد، وإخالف الوعد منهي عنه بالنصوص الرصحية. اه�. وال 
خيف�ى أن جمموعة من أهل العلم ي�رون أن األمر باليشء املقرون 

بالنهي عن مقابله يعترب من األوامر الواجبة. واهلل أعلم.

هذا ما تيرس إيراده وباهلل التوفيق واهلل املستعان..
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بحث يف اشرتاط املصاحلة يف عقود
الديون وااللتزامات اآلجلة عىل توزيع

نسبة التضخم يف حالة وقوعه
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني، وصى اهلل وس�لم عى الرس�ول األمني 
سيدنا ونبينا حممد، وعى آله وأصحابه أمجعني وبعد:

فه�ذا بح�ث بعن�وان: اش�راط املصاحل�ة يف عق�ود الدي�ون 
وااللتزامات اآلجلة لتوزيع نسبة التضخم يف حال وقوعه. 

ويشتمل هذا البحث عى العنارص التالية:

تعريف التضخم االقتصادي من حيث اللغة واالصطالح. أ –  

ب -آثاره السلبية عى احلكومات والشعوب.

ج – أسباب حدوثه.

د – موقف اإلسالم من التضخم وعوامل مكافحته.

ه� -معنى ربط احلقوق وااللتزامات بمستوى األسعار.

و – حكم ربط احلقوق بمستوى األسعار ومناقشة القائلني به.

ز – تعريف الصلح ومرشوعيته وضوابط صحته.

ح – أنواع الصلح يف الفقه اإلسالمي.
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ط – اعتبار املصلحة غري املرشوطة يف العقود وحكم ذلك.

ي – مدى مرشوعية اشراط الصلح يف العقد ملواجهة التضخم.

ك – اللجوء للتحكيم عند االختالف بدال عن الصلح.

ل – تطبيق هذا املبدأ عى توزيع نسبة التضخم بني املتعاقدين 
يف القروض ويف الديون وااللتزامات.

أسال اهلل العون والسداد واهلل املستعان.

أ – معنى التضخم يف اللغة ويف االصطالح:

التضخم يف اللغة من ضخم يضخم من باب كرم يكرم، ضخاماً 
وضخام�ة. والضخ�م ه�و العظي�م يف كل يشء. والتضخم من 

التفعل وهو االزدياد يف الضخامة والعظم – القاموس املحيط.

ومعنى التضخم يف االصطالح االقتصادي: هو ارتفاع القيمة 
الرشائي�ة للس�لع واخلدمات يف مقابل انخف�اض القيمة الرشائية 
لألث�امن الختالل ميزان الع�رض والطلب أو التج�اوز يف التقيد 

بإجراءات إصدار النقد.
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وقد جاء يف املوسوعة العربية امليرسة رشح هلذا التعريف نصه 
ما ييل: تضخم األسعار: ارتفاع شديد يف املستوى العام لألسعار 
مما ي�ؤدي إىل تدهور الق�وة الرشائية للنقود. وق�د يبلغ التضخم 
درجة عالية، كام حدث يف أملانيا بعد احلرب العاملية األوىل. حني 
انعدمت قيمة النقود، أو كادت، فأصبحت قيمة الس�لعة التافهة 
تق�در بماليني املاليني من املاركات. ويرج�ع التضخم إىل زيادة 
كمي�ة النقود زي�ادة كبرية، مع عدم زيادة اإلنتاج بقدر مناس�ب. 
وه�و من الظواهر الت�ي تعمل كل حكومة رش�يدة عى تفادهيا؛ 
ا اقتصاديةاً واجتامعيةاً خطرية. فهو يفقد  ألن التضخم حُيدث آثاراً
ا عى الطبق�ات الفقرية  الثق�ة يف ُعمل�ة البلد ويلق�ي عبئاًا ش�ديداً

وأصحاب الدخول الثابتة. اه�.

وبعضهم عرفه: بأنه حركة صعودية يف األسعار مستمرة ناجتة 
عن فائض الطلب الزائد عن قدرة العرض.
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آثاره السلبية:
ا س�لبية تعود عى احلياة االقتصادية  ال ش�ك أن للتضخم آثاراً
واحلياة االجتامعية واحلياة السياس�ية باألرضار البالغة واألزمات 
اخلانق�ة. فهو يعني انكامش احلركة الصناعية والنش�اط الزراعي 
واحلرك�ة التجاري�ة وتكدس األث�امن يف أيدي قلة م�ن الناس ال 
يعنيه�م غ�ري تكاثرهم يف مجع هذه األثامن بط�رق تنتفي عنها كل 

أسباب املخاطرة واملغامرة.
فأمواهل�م - وه�ي أم�وال الب�الد - حمجوب�ة عن اإلس�هام يف 
التنمي�ة االقتصادية للبالد من حيث الصناعة والزراعة والتجارة 
واملس�امهة يف جماالت الرب واالحسان. حيث كان ذلك من أقوى 
األس�باب لتقلص نش�اط املصانع وامل�زارع وتقلص الرضب يف 
ا ومش�اركة وإج�ازة، وغري ذلك  ا ورشاءاً وتصديراً األس�واق بيعاً

من األنشطة االقتصادية. ومن سلبيات ذلك ما ييل:
قل�ة اإلنت�اج من مصن�وع وم�زروع ومباع، وه�ذا يعني  أ – 
ازدي�اد القوة الرشائية للس�لع واخلدمات لطغيان الطلب 

عى العرض.
ب – ازدي�اد البطالة يف جمتمعات التضخم حلجب األثامن عن 

قنوات العمل.
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ج – قلة الدخول النخفاض القيمة الرشائية لألثامن.
د – ازدياد رشائح حمدودي الدخل لضعف املوارد.

ه�� -اجت�اه البطال�ة إىل م�ا يؤث�ر ع�ى األم�ن النف�يس واألمن 
الغذائ�ي واألم�ن الفك�ري واألم�ن األخالق�ي، وذلك 
باجتاه العاطلني إىل اإلجرام باالعتداء عى احلقوق العامة 
واخلاصة من نفوس وأموال وأغراض طلباًا للامل املحقق 

هلم مستلزمات حياهتم.
و – تك�دس الث�روات يف أي�دي قلة م�ن الناس ذوي رشاس�ة 
يف األخ�الق، وم�رض يف النف�وس، وضحال�ة يف العل�م 
والثقاف�ة، وأناني�ة يف إيث�ار مصاحلهم ع�ى مصالح البالد 
وأهلها. وهلذه القلة من الناس تأثري بأمواهلم عى اجلوانب 
السياسية يف البلدان من حيث االنتخابات العامة واخلاصة، 
ا  ومن حيث التأثري بأمواهلم عى انتخاب من يريدونه حمققاً
ألطامعهم ومصاحلهم دون النظر إىل االعتبارات الوطنية 
ا  ودون األخذ بمعاي�ري الكفاءة والتأهيل. كام أن هلم تأثرياً
ا عى املجاالت اإلعالمية بام يبثونه يف أجهزة اإلعالم  بالغاً
من أفكار رديئة واجتاهات منحرفة يف األخالق واالعتقاد 

والسلوك وتربير الظلم والعدوان.
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أسباب حدوثه:

ا كثريةاً بعضه�ا يرجع إىل ترصف  ال ش�ك أن للتضخم أس�باباً
عاملي عام، وبعضها يرجع إىل ترصف إقليمي خاص.

فم�ام يرج�ع إىل ترصف عاملي ع�ام االجتاه بالنق�ود إىل املتاجرة 
ا تباع وتشرى، وقيام أكرب رشحية يف األنشطة  فيها واختاذها س�لعاً
التجارية إىل ممارسة التجارة يف األثامن، وأعني هبا البنوك الدولية. 
مما كان له أسوأ األثر يف ازدياد التضخم، وتفيش البطالة، وتعطل 
م ب�ه الس�لع واخلدم�ات،  املصال�ح العام�ة. فالنق�ود معي�ار ُتَق�وَّ
ا تباع وتشرى. وقد اجته جمموعة من علامء املسلمني  وليست سلعاً
وحمققيه�م إىل انتق�اد املتاج�رة يف األثامن، والتحذي�ر من عواقب 

ا يف املقاييس واملفاهيم، ذلك، واعتربوا املتاجرة فيها انتكاساً

ويف ذل�ك يقول ابن القيم  ما نصه: فإن الدراهم والدنانري 
أثامن املبيعات. الثمن ه�و املعيار الذي به يعرف تقويم األموال، 
ا ال يرتف�ع وال ينخفض إذ لو  ا مضبوطاً فيج�ب أن يكون حم�دوداً
كان الثم�ن يرتف�ع وينخفض كالس�لع، مل يكن لن�ا ثمن نعترب به 
املبيع�ات، بل اجلميع س�لع، وحاجة الن�اس إىل ثمن يعتربون به 
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املبيعات حاجة رضورية عامة. وذلك ال يمكن إال بس�عر تعرف 
ب�ه القيم�ة، وذلك ال يكون إال بثمن تقوم به األش�ياء، ويس�تمر 
ع�ى حال�ة واح�دة، وال يق�وم هو بغ�ريه. إذ يصري س�لعة يرتفع 
وينخف�ض، فتفس�د معام�الت الن�اس ويق�ع اخلالف، ويش�تد 
الرضر، كام رأيت من فساد معامالهتم، والرضر الالحق هبم حني 
اختذت الفلوس س�لعةاً تعد للرب�ح، فعم الرضر وحصل الظلم. 
ا ال يزداد وال ينقص، بل تقوم به األش�ياء  ولو جعلت ثمناًا واحداً
وال تق�وم هي بغريها لصلح أمر الناس-إىل أن قال – فاألثامن ال 
تقصد ألعياهنا، بل يقصد التوصل هبا إىل السلع، فإذا صارت يف 
ا تقصد ألعياهنا فسد أمر الناس، وهذا معنى معقول  أنفسها سلعاً

خيتص بالنقود ال يتعدى إىل سائر املوزونات. اه�.)1(.

و بمثل ما ذكره ابن القيم قال الغزايل  يف كتابه إحياء علوم 
الدين نقال اًعنه بواس�طة الش�يخ حممد رشيد رضا يف كتابه تفسري 
املن�ار ما نصه: من نع�م اهلل تعاىل خلق الدراه�م و الدنانري، وهبا 
ق�وام الدني�ا، و مها حج�ران ال منفعة يف أعياهن�ام، و لكن يضطر 
اخلل�ق إليه�ام، من حي�ث إن كل إنس�ان حمتاج إىل أعي�ان كثرية، 

إعالم املوقعني ج�2  ص� 1٣٧ – 1٣8.   )1(
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يف مطعمه و ملبس�ه و س�ائر حاجاته، و قد يعج�ز عام حيتاج إليه  
، وهو حمتاج  ويملك ما يس�تغني عنه، كمن يملك الزعفران مثالاً
إىل مج�ل يركب�ه، ومن يملك اجلمل ربام يس�تغني عنه وحيتاج إىل 
الزعفران، فالبد بينهام من معاوضة، والبد  يف مقدار العوض من 
تقدير، إذ ال يبذل صاحب اجلمل مجله بكل مقدار من الزعفران، 
وال مناس�بة بني الزعفران و اجلمل حتى يقال: يعطى منه مثله يف 
ا بخف أو  ا بثياب، أو عبداً الوزن أو الصورة. وكذلك يشري داراً
ا بحامر، فهذه األش�ياء ال تناس�ب فيها، فال يدري أن اجلمل  دقيقاً
ا، فافتقرت هذه  كم يس�اوي بالزعف�ران، فتتعذر املعامالت ج�دًّ
األعي�ان املتناف�رة املتباعدة إىل متوس�ط بينها، حيك�م فيها بحكم 
عدل، فيع�رف كل واحد رتبته ومنزلته، حتى إذا تقررت املنازل 
وترتب�ت الرتب، علم بذلك املس�اوي من غري املس�اوي. فخلق 
اهلل تع�اىل الدنان�ري والدراه�م حاكم�ني ومتوس�طني بني س�ائر 
األم�وال، حتى تق�در األموال هب�ام، فيقال: هذا اجلمل يس�اوي 
مائة دينار، وهذا القدر من الزعفران يساوي مائة، فهام من حيث 
إهنام متس�اويان بيشء واحد إذن متس�اويان. وإنام أمكن التعديل 
بالنقدي�ن إذ ال غرض ألعياهنام. ول�و كان يف أعياهنام غرض ربام 
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ا،  اقتىض خصوص ذلك الغرض يف حق صاحب الغرض ترجيحاً
ومل يقت�ض ذلك يف حق م�ن ال غرض له فال ينتظ�م األمر. فإذن 
خلقهام اهلل تعاىل لتتداوهلام األيدي، ويكونا حاكمني بني األموال 
بالعدل، وحلكمة أخرى وهي: التوصل هبام إىل س�ائر األش�ياء؛ 
ألهن�ام عزي�زان يف أنفس�هام، وال غرض يف أعياهنام. ونس�بتهام إىل 
س�ائر األموال نس�بة واحدة، فمن ملكهام فكأنه ملك كل يشء. 
ا فإنه مل يملك إال الثوب؛ فلو احتاج إىل طعام  ال كمن ملك أثواباً
 . ربام مل يرغب صاحب الطعام يف الثوب، ألنه غرضه يف دابة مثالاً
فاحتي�ج إىل يشء هو يف صورته، كأنه ليس بيشء، وهو يف معناه 

كأنه كل األشياء.

واليشء إنام تس�توي نس�بته إىل املختلفات إذا مل تكن له صورة 
خاص�ة تفيدها بخصوصها، كامل�رآة ال لون هلا وحتكي كل لون، 
فكذلك النقد ال غرض فيه وهو وسيلة إىل كل غرض، وكاحلرف 
ال معنى له يف نفس�ه وتظهر به املع�اين يف غريه، فهذه هي احلكمة 
ا ِحَكم يطول ذكرها، فكل َمْن عمل ِمْن عمل  الثانية، وفيهام أيضاً
فيهام عم�الاً ال يليق باحلكم، بل خيالف الغرض املقصود باحلكم 
فقد كفر نعمة اهلل تعاىل فيهام، فإن من كنزمها فقد ظلمهام وأبطل 
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احلكمة فيهام. وكان كمن حبس حاكم املسلمني يف سجن، يمتنع 
علي�ه احلكم بس�ببه؛ ألنه إذا كن�ز فقد ضيع احلك�م، وال حيصل 
الغرض املقصود به، وما خلقت الدراهم والدنانري لزيد خاصة، 
إذ ال غرض لآلحاد يف أعياهنام، فإهنام حجران وإنام خلقا لتتداوهلام 
األيدي فيكونا حاكمني بني الناس-إىل أن قال -وكل من عامل 
معاملة الربا ع�ى الدراهم والدنانري فقد كفر النعمة وظلم، أهنام 
خلق�ا لغريمها ال ألنفس�هام، إذ ال غرض يف عينيه�ام، فإذا اجتر يف 
ا عى خالف وضع احلكمة، إذ طلب  عينيهام فق�د اختذمها مقصداً

النقد لغري ما وضع له ظلم. اه�)1(.

ومما يرجع إىل الترصف اخلاص عى املستوى اإلقليمي التجاوز 
يف اخت�اذ اإلج�راءات والضواب�ط يف إصدار العم�الت الورقية. 
وغني عن البيان القول بأن التضخم بمفهومه امليرس يعني ضعف 
القوة الرشائية للنقد، وارتفاع القيمة الرشائية للسلع واخلدمات. 

ا. ومن أسباب ذلك التجاوز يف إصدار النقود كامًّ وكيفاً

لق�د اهتم علامء االقتصاد ببحث قيمة النقود ودراس�تها وممن 
بح�ث ذل�ك األس�تاذ وهيب مس�يحه. يف كتاب�ه: قص�ة النقود. 

تفسري املنار ج� ٣ ص� 110 – 112.   )1(
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فذه�ب يف حتليله عوامل قيام القيمة اخلارجي�ة للنقد الورقي إىل 
�ا يف انخفاض قيم�ة النقد كام أن  ا بالغاً أن للتضخ�م النق�دي أث�راً
ا يف ارتفاع قيمة النقد وأن الدولة  ا بالغاً لالنكامش االقتصادي أثراً
ا ملصالح أهلها هي التي تعني برعاية ثبات هذه  األكثر وعياًا وإدراكاً
القيمة. ثم راح يفرس رس اتصاف بعض النقود الورقية بالصعوبة 
وبعضها بالس�هولة فقال: إن من امليس�ور أن تفرس الظروف التي 
تغدو فيها عملة معينة عملة صعبة أو سهلة. فالعملة الصعبة هي 
العملة النادرة، وهي عملة نادرة؛ ألهنا عملة قوية تسندها أحوال 
اقتصادية مزده�رة، وطاقة إنتاجية كبرية زاخرة، وبناء اقتصادي 
س�ليم األوض�اع مت�ني األركان، ويمث�ل هلذه احل�ال بالواليات 
املتح�دة األمريكي�ة، فقوة ال�دوالر مبعثها وفرة اإلنت�اج وكفاية 
العوامل اإلنتاجية التي تستند إليها هذه الوفرة. أما العملة السهلة 
فه�ي العملة الوفرية، التي يربو املوجود منها عى املطلوب منها، 
ا مع  فالكميات املوجودة من العمالت الس�هلة ال تتناسب مطلقاً

الندرة النسبية التي تنتجها بالدها)1( اه�.

انظر: قصة النقود ص 118.  )1(
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لقد اهتم علامء االقتصاد بدراسة قيمة النقود وأسباب ارتفاعها 
وانخفاضها، واجته مجهورهم إىل القول بأن النقد إذا كانت أسباب 
الثقة به متوفرة، ومل يعرض لبالده أزمات اقتصادية تعصف به، فإنه 
وحدة حماس�بة ثابتة القيمة. أما م�ا يراءى للناس من انخفاض يف 
ا إىل النقد نفس�ه، وإنام  قيمته، أو ارتفاع فهذا يف الواقع ليس راجعاً
مرده إىل الس�لع التي تقوم به، فهي التي تعرض للزيادة والنقصان 
�ا مل�ا يقتضيه قانون العرض والطلب. ع�ى أن هذا ال يعني أن  طبقاً
قيم النق�ود الورقية يف العامل ثابتة وموحدة في�ام بينها، وإنام الثبات 
والتوحيد خمتصان بكل عملة ورقية بالنسبة للسلع التي تقوم هبا.

ا بحثوا  وهذا االستدراك يسمح لنا أن نقول بأن علامء االقتصاد أيضاً
قيمة النقود الورقية، وتوصلوا يف بحوثهم إىل أن هذه القيمة مستمدة 
�ا الختالف  ا تبعاً م�ن ع�دة عوامل ختتلف ه�ذه العوامل ق�وة وضعفاً
ا، وبالتايل ختتلف  ا واجتامعيًّ�ا وفكريًّ أوضاع دوهلا سياس�يًّا واقتصاديًّ
ا لذل�ك االختالف وهلذا وج�د يف األوراق النقدية ما  ه�ذه القيم تبعاً

يسمى بالُعَمل الصعبة، وما يعترب ُعَمالاً دون ذلك.

ا هو اختاذ  وفضالاً عام تقدم ذكره فإن للتضخم العاملي سبباًا رئيساً
النقود من أوراق قرطاسية ال قيمة هلا يف ذاهتا وإنام قيمتها يف ضامن 
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دول إصدارها. وعى ما تكون عليه تلك الدول من مستوى املالئمة 
والثقة والكفاءة االقتصادية. وهلذا مل جيد التضخم من حيث اجلملة 
سبيالاً إىل أسواق النقود املعدنية من ذهب أو فضة أو معادن أخرى 
حي�ث إن قيم ه�ذه النقود يف ذاهتا. ولئن وجد نقص يف قيمتها فهو 
يف الغال�ب ال يتج�اوز الثل�ث يف الغالب فال يعترب تضخ�اماً موجباًا 

لألخذ بربط االلتزام بمستوى تغري األسعار.
وق�د يكون من عوام�ل التضخم تراك�م الديون ع�ى الدولة، 
وانحس�ار نش�اطها عن متويل املش�اريع التنموية واملرافق العامة، 
والتجاؤه�ا للتخفي�ف ع�ن ذل�ك بالتوس�ع يف أخ�ذ التمويالت 
البنكي�ة اآلجل�ة والتجاوز يف إص�دار العم�الت الورقية، كام هو 
احلال واملشاهد يف بعض الدول ومنها بعض دول الرشق األوسط.

موقف اإلسالم من مكافحة التضخم:

ال ش�ك أن اإلس�الم وهو دين رباين ساموي كفل للعباد احلياة 
اآلمن�ة، فعال�ج كل ما من ش�أنه أن يعود عى املس�لمني بالرضر 
يف دينه�م وأمواهلم ونفوس�هم وأعراضهم. فكف�ل هلم بترشيعه 
ِخيَّة. فنظ�ر إىل اإلنتاج نظرة  احلكيم أس�باب الس�عادة واحلياة الرَّ
الرغي�ب واحلث، ونظر إىل العمل نظرة اآلم�ر وامُلفِضل، ونظر 
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إىل التجارة نظرة االهتامم واحلض، ونظر إىل األثامن نظرة التقويم 
واحلد من اخلروج عن وظيفتها.

إن اإلس�الم حين�ام حي�ارب التضخ�م االقتصادي فه�و حياربه 
بتحريم�ه مجل�ةاً م�ن املعامالت التجاري�ة كبيوع الغ�رر واجلهالة 
والغبن واالسرس�ال وبي�ع ما ال يملك، وم�ا ال يضمن، وما ال 
يقب�ض، وبي�وع الربا بنوعي�ه ربا الفض�ل وربا النس�يئة. وينهى 
ع�ن تلقي الركبان وعن االحتكار. كام أنه هنى عن التس�عري ما مل 
توجد له أسباب ضوابطه ودواعيه، وينهى عن الترصف يف سكة 
املس�لمني بام يع�ود عليهم بال�رضر، إذ هي مس�تودع مدخراهتم 
ومعي�ار تقويم س�لعهم، فقد هنى ملسو هيلع هللا ىلص أن تكرس س�كة املس�لمني 

اجلائزة بينهم إال من يأس.
ومن أعظم ما يعود عى املجتمعات والدول بالتضخم املتاجرة 
يف األثامن، وقد سبق إيرادنا نصني عن إمامني من أكرب أئمة اإلسالم 
مه�ا الغزايل وابن القيم، ذكرا الوظيفة األساس�ية لألثامن، وذكرا 
أن الع�دول هبا عن وظيفتها يعن�ي ظلمها وظلم أهلها وتعطيلها 
عن أداء وظيفتها التي خلقت ألجلها، وذكرا ما يعقب ذلك من 
آث�ار س�يئة تعود عى الب�الد وأهلها بالرضر والنقص واخلس�ارة 
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والكس�اد. وهل�ذا ج�اءت املقتضي�ات الرشعي�ة بتضيي�ق دائ�رة 
التعامل باألثامن متاج�رة ومصارفة فحرمت الزيادة يف املبادلة يف 
اجلنس الواحد. وقضت برضورة التقابض يف جملس العقد سواء 
احتد اجلنس أو اختلف. فقد روى اإلمام أمحد يف مسنده و مسلم 
يف صحيحه بإس�ناد ذلك إىل عبادة بن الصامت ؤ قال: قال 
رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »الذه�ب بالذهب والفض�ة بالفضة و الرب بالرب 
و الش�عري بالش�عري و التمر بالتمر وامللح بامللح مثالاً بمثل سواءاً 
ا بيد« فإذا اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف ش�ئتم  بس�واء يداً
ا بيد. و يف الصحيحني عن أيب س�عيد اخلدري ؤ  إذا كان ي�داً
ق�ال: ق�ال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ال تبيعوا الذهب بالذه�ب إال مثالاً 
بمثل وال تش�فوا بعضها عى بعض وال تبيعوا الورق بالورق إال 
مث�الاً بمثل وال تش�فوا بعضه�ا عى بعض وال تبيع�وا منهام غائباًا 
بناج�ز«. ويف رواية ألمحد والبخاري: »الذهب بالذهب والفضة 
بالفضة والرب بالرب والش�عري بالشعري والتمر بالتمر وامللح بامللح 
ا بيد فمن زاد أو اس�تزاد فق�د أربى اآلخذ واملعطي  مثالاً بمثل يداً

فيه سواء«.
ك�ام أن للرشيع�ة اإلس�المية توجيهات كريمة تق�ي بتوزيع 
الثروات، ورفض بقائها مكدسة يف أيدي قلة من الناس فجاءت 
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أح�كام املواريث والوصاي�ا واألوقاف والزك�وات والصدقات 
والصالت واهلبات والعطاي�ا وكلها أحكام تقي بإعادة توزيع 

ا حمفوظة يف أيدي قلة من الناس. الثروات ومنع بقائها كنوزاً

معنى ربط الحقوق وااللتزامات بمستوى األسعار:

املقص�ود بربط احلق�وق وااللتزامات بمس�توى األس�عار هو 
االتف�اق ع�ى تثبيت قيمة ه�ذه احلقوق وفق معيار جي�ري تعيينه 
بني طرفني – دائن ومدين- وذلك بربط القيمة بسلع ذات ثبات 
ا  نس�بي أو س�لة عمالت ذات ندرة أو غري ذلك مما يصلح معياراً
للتقويم عند الس�داد، بحيث يرجع إىل هذا املعيار عند الوفاء يف 
ح�ال تغري قيمة النقد حم�ل االلتزام بزيادة أو نق�ص فاحش ليتم 

سداد هذا احلق وفق هذا املعيار.

حكم ربـط الحقـوق وااللتزامات بمسـتوى 
األسعار ومناقشة القائلني:

�ا بدين نقدي، أم  ال ش�ك أن االلتزام باحلق س�واء أكان التزاماً
بامل عيني كديون السلم، أم بعمل كعقود املقاوالت واإلجارات 
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اخلاصة أو املش�ركة، أم بتوثيق كعقود الكف�االت والضامن. إن 
االلت�زام باحل�ق يعني تعل�ق ذلك احلق بذم�ة من التزم به س�واء 
ا طبيعيًّا. ال شك أن  ا أم شخصاً ا اعتباريًّ أكان ذلك امللتزم ش�خصاً
احل�ق ال�الزم يف الذمة يتح�دد االلتزام به من حي�ث قدره ونوعه 
وصفت�ه وأج�ل الوفاء ب�ه، إن كان ل�ه أجل. وتوثي�ق االلتزام به 
يعن�ي توثيق عقد جرى التعهد بااللتزام به والوفاء بمقتضاه وبام 
ن�ص عليه من رشوط وقيود وتعه�دات. فمقتىض العقد أن هذا 
ا  احل�ق ال جي�وز أن يتغري بزي�ادة وال نقص إال باتف�اق طرفيه طبقاً
للمقتضيات الرشعية إال ما اقتىض إعطاءه حكاماً رشعيًّا استثنائيًّا 

يتفق مع العدل ودفع الظلم وآثاره.

ا للنصوص الرشعية من كتاب  وهذا هو األصل يف العقود طبقاً
اهلل تعاىل و من سنة رسوله حممد �، قال تعاىل:  چ ژ  ژ  

ڑ  ڑ  کک  چ )املائدة: 1( 

وقال تعاىل: چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   
ٿ   ٿ   ٿ   ٿ      ٺ   ٺٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀڀ  
ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  
ڄ  ڄ  ڄڃ   ڃ  ڃ        ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ    ڇ   
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ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑڑ  ک  
ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ    گ   ک   ک   ک  
ہ    ۀۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ڱں   ڱ   ڱ    ڱ  
ڭ   ڭ   ۓ       ۓ   ےے   ھ    ھ   ھ    ھ   ہ   ہ   ہ   
ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ      ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  
ەئ     ائائ   ى   ى   ېې   ې     ې    ۉ   ۉ   ۅ  
ىئىئ   ېئ    ېئېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئۇئ   وئ   وئ          ەئ  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ىئ  یی  ی  ی  جئ  حئ  مئ   
ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀڀ    پ   پ      پ   پ  

ڤ   ڤ   ڤڤ   ٹ   ٹ   ٹٹ   ٿ   ٿ    ٿ   ٿ  

ڦ   ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄچ )البقرة: 282 - 28٣(. ويف 

املنتق�ى عن عمرو بن ع�وف أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: )املس�لمون عى 
ا( قال الرمذي:  رشوطه�م، إال رشطاًا حرم حالالاً أو أحل حراماً
هذا حديث حس�ن صحيح. و يف كتاب عمر بن اخلطاب ؤ 
الذي كتبه إىل أيب موسى األشعري: املسلمون عند رشوطهم إال 
، و الصلح جائز بني املس�لمني  ا أو حرم حالالاً ا أحل حراماً رشطاً

. ا أو حرم حالالاً ا أحل حراماً إال صلحاً
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و ال ش�ك أن عقود االلتزام عقود تراٍض مش�تملة عى رشوط 
اتفقت إرادتا طريف العقد عى األخذ هبا، وبام اش�تملت عليه من 
رشوط وقي�ود وتعهدات. فال جيوز تغيريه�ا بزيادة أو نقص من 

إرادة منفردة إال بام ال يرض بالطرف اآلخر ويف حدود ضيقة.

ا. و أن  ا و صف�ة و أمداً ا و قدراً فااللت�زام باحلق يعن�ي ثباته نوعاً
حماول�ة التدخل يف تغيري االلتزام ب�دون إرادة طرفيه يعني ترتيب 
مظامل ع�ى الذمم املختصة هبذا االلتزام، فاملنتفع هبذا التغيري ظامل 
و املت�رضر به مظلوم. وحمتوى االلتزام بالتغري متغري إىل ما يمكن 
أن يعت�رب م�ن رضوب الربا أو من أكل أم�وال الناس بالباطل أو 
ا إىل أن األحوال تقي  ا. ولكن نظ�راً م�ن القروض الت�ي جتر نفعاً

املحافظة عى احلقوق فيجب النظر عى ما يؤثر عليها بالنقص.

توضي�ح ذل�ك أن احل�ق موض�وع االلت�زام إذا ط�رأ عليه من 
التقلب�ات االقتصادية ما يعترب جنس�ه مهيأ للزي�ادة أو النقص يف 
وقت س�داده مم�ا يوجب الرضر ألحد طرفي�ه بذلك. فقد يكون 
أحد طريف االلتزام سبباًا يف حصوله عى الطرف اآلخر كمامطلته 
يف الوفاء هبذا االلتزام حتى تغريت األسعار وترتب عليه الرضر، 
وق�د ال يكون ألح�د طرفيه س�بب يف ذلك إال أن هن�اك جائحة 
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قضائي�ة م�ن اهلل. أو أن يك�ون االلت�زام من ط�رف واحد آلخر، 
ا لش�خص طبيعي أو اعتباري فيتغري سعر مثل  كمن يغصب حقًّ
ا عى املغصوب يف وقت تسليم  ذلك احلق املغتصب بام يعترب نقصاً

ذلك احلق املغتصب ملن اغتصب منه.

هذه احلاالت الثالث، للفقِه اإلسالمي حسبام يظهر يل نظٌر يف 
ربط االلتزام بتغري األس�عار وسيأيت احلديث عن وجهة النظر يف 

ذلك الربط. 

أم�ا ما عدا هذه احلاالت الثالث فمنذ زاول اإلنس�ان نش�اطه 
االقتص�ادي، فإنتاجه عرض�ة للزيادة والنقص تزيد ِقيم الس�لع 
باخت�الل ميزان العرض ع�ى الطلب بالنق�ص، وتنقص قيمتها 
بعك�س ذلك، ومن آثار هذه التغريات االقتصادية تنش�أ األرباح 
واخلس�ائر و يتحقق ما يروى عن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص من أن التجارة 

غارات املؤمنني. 

وباالجتهاد يف األخذ بأس�باب األرباح و جتنب اخلسائر تزداد 
احلرك�ة االقتصادي�ة وبالت�ايل تتوفر الوس�ائل لتحصي�ل العمل 

وتقليل البطالة وتوفري وسائل احلياة األفضل. 
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وهلذا نجد اإلس�الم يضيِّ�ق دائرة التعامل باألثامن عى س�بيل 
املصارف�ة املتمثلة يف بي�ع و رشاء؛ ملا يف حركتها و التحرك هبا من 
حب�س األثامن التي هي وس�يلة التقويم و التقدي�ر عن وظيفتها. 
ا تباع و تشرى فينتج من ذلك التقليل من احلركة  وجعلها س�لعاً

االقتصادية املتمثلة يف اإلنتاج والتسويق و االستهالك.
ك�ام أن اإلس�الم حيرم املكاس�ب غ�ري املضمون�ة و املبيعات غري 
اململوكة، كام أنه حيرم االحتكار و تلقي الركبان، و يقف من قضايا 
، كمواقفه  الغش والتدليس و الغرر و اجلهالة و الغبن مواقف حازمةاً
احلكيم�ة يف إن�كار املكاس�ب عن طري�ق الرهان و الق�امر و امليرس، 
ويدعو اإلس�الم إىل السعي يف األرض و الرضب يف األسواق، قال 
تعاىل: چ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ    چ 

)املل�ك: 1٥( و قال تعاىل: چ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  
ڇ  چ )املزم�ل: 20(، و ق�ال تعاىل: چ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  

ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦچ  )اجلمعة: 10(، فاإلسالم يعترب املخاطرة 
ا ذا أثر فع�ال يف إنعاش احلرك�ة االقتصادية،  يف التج�ارة عن�رصاً
م�ع األخذ باحليط�ة واحلذر واحلرص والتدبر واملراقبة املس�تمرة 
للتقلب�ات االقتصادية و بالتايل األخذ بنتائج ذلك من بيع ورشاء 
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وإنت�اج و تس�ويق، ف�إذا قلن�ا برب�ط احلق�وق املؤجلة بمس�توى 
األس�عار وتقلباهت�ا، ومل يك�ن ممن ترتب�ت عليه آثارها س�بب يف 
الترضر بتغري األسعار فإن هذا يعني معاجلة الرضر برضر و دفع 
خس�ارة طرف من أطراف االلتزامات بظلم طرفه امللتزم، فضالاً 
عام يف ذلك من تش�جيع االس�تثامرات البنكية والربوية والتقليل 
م�ن عن�رص املخاط�رة يف التج�ارة حينام يعل�م طرفا االلت�زام أن 
الع�ربة بقيمة احلق موضوع االلتزام وهو س�عر يوم س�داده. وما 
يرت�ب عى ذلك من اجلهال�ة يف مقدار احلق بالرغ�م من تقديره 
وق�ت االلتزام بق�در معني، فملتزم بملي�ون دوالر مثالاً لزيد من 
الناس بعد عام حيل أجل الس�داد يف وقت تكون القيمة الرشائية 
لل�دوالر قد انخفضت بمقدار 20% مثالاً فربط احلق بس�عر يوم 
س�داده يعن�ي أن امللي�ون دوالر تتحول إىل ملي�ون و مائتي ألف 
دوالر، فامللتزم باحلق يعرف أن التزامه بمليون دوالر، و لكنه ال 
يعرف وقت سدادها مقداَر ما يسدده فقد يزيد مبلغ االلتزام و قد 
ينقص، و هكذا يف أموال عقود الس�لم و مضاربات البورصات 

و أجور العامل و االلتزامات التوثيقية. 
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وهب�ذا يتضح لنا أن األخ�ذ بمبدأ ربط احلق�وق و االلتزامات 
الرشعي�ة  للمقتضي�ات  مص�ادم  األس�عار  بمس�توى  املؤجل�ة 
لالقتص�اد  اإلس�المية  للتوجه�ات  و  اإلس�المية،  الرشيع�ة  يف 
اإلس�المي احل�ر، و للطمأنينة املوجبة للثق�ة يف أن احلق امللتزم به 
، فال خيش�ى صاحب احلق  ا و صفةاً و أجالاً ا و نوعاً ه�و احل�ق قدراً
نقص حقه و ال خيش�ى امللتزم به تغريه عليه بزيادة. كام أن األخذ 
بذل�ك موجب لظلم أح�د طريف العقد، و أكل الظ�امل منهام ماالاً 
ب�دون حق. فضالاً عام يف ذلك من اجلهالة و تش�جيع البنوك عى 
مضاعفة نشاطاهتا الربوية و تثبيط التجارة بام يعطي التاجر الردد 
يف إجراء صفق�ات جتارية فيها التزامات بحقوق مؤجلة ؛ حيث 
ال يدري و هو ُيسوق بضائعه عن ربحه أو خسارته، بالرغم من 
معرفت�ه مقدار قيمة رشاء بضاعته و مقدار قيمة بيعها، حيث إنه 
ا لربط هذا االلتزام  ال يع�رف الزيادة املحتملة عى ما التزم به طبقاً
بسعر يوم سداده، فقد تأيت هذه الزيادة عى ربح حمسوس حققته 

صفقته التجارية.

احلق�وق  رب�ط  بوجاه�ة  القائل�ني  نق�اش  يف  دخ�ويل  وقب�ل 
وااللتزامات املؤجلة بمس�توى األسعار، أرغب يف إبداء ما لدينا 
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من وجود حاالت اس�تثنائية جيب ربط االلتزام بمس�توى األسعار 
فيها حتى تكتمل الصورة ويتضح االجتاه ويتحرر موضوع النقاش.

أوىل ه�ذه احلاالت ما إذا كان االلتزام باحلق َحاَل األداء وكان 
امللت�زم مليئاًا غنيًّا، إال أنه صار يامطل صاحب احلق حتى تغريت 
األس�عار سواء انخفضت القيمة الرشائية للنقد موضع االلتزام، 
أو انخفض س�عر العني املالية موضوعة االلتزام كديون الس�لم. 
فمامطل�ة من علي�ه احلق ملن له احل�ق ظلم وع�دوان موجبة حلل 
عرضه وعقوبته كام قال ملسو هيلع هللا ىلص: )مطل الغني ظلم( رواه الش�يخان 
يف صحيحيهام. وقال ملسو هيلع هللا ىلص: )يلُّ الواجد حُيِلُّ عرضه وعقوبته( رواه 
أهل الس�نن. ومن العقوبة املس�تحقة عى املامط�ل أن يربط احلق 
بس�عر يوم س�داده إذا كان في�ه نقص عى صاحب�ه، فالزيادة عى 
املامطل بأداء احلق عقوبة يس�تحقها بس�بب ليَّ�ه ومطله، وإعطاء 
صاح�ب احلق ه�ذه الزي�ادة يعترب م�ن العدل واإلنص�اف؛ ألن 

مماطلة خصمه أرضت به بمقدار هذه الزيادة.

لق�د اختلف الفقهاء رمحه�م اهلل يف تقدير احل�ق امُلامَطل يف 
أدائه بس�عر يوم سداده، فذهب بعضهم إىل رصف النظر عن 
الزيادة أو النقص. قال يف منتهى اإلرادات: وال يضمن نقص 
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س�عر. ا ه��)1(، ك�ام اختلف�وا يف تعي�ني العقوبة التي يس�تحقها 
فذهب مجهورهم إىل عدم الزيادة عى احلق بيشء مطلقا، كام مر 
النقل من املنتهى، وأن العقوبة املقصودة يف احلديث: »يل الواجد 
حي�ل عقوبته«، ما يوقعه�ا َويِلُّ األمر عى املامطل ب�أداء احلق من 
�ا. وذهب بعضهم إىل  عقوب�ة تعزيرية بحبس أو جلد أو هبام معاً
أن من العقوبة تكليف املامطل بضامن ما خرسه صاحب احلق يف 

سبيل املطالبة بتحصيل حقه.

قال ش�يخ اإلس�الم ابن تيمية: ومن مطل صاحب احلق حتى 
أحوجه إىل الش�كاية فام غرمه بس�بب ذلك فهو عى الظامل املبطل 

إذا كان غرمه عى الوجه املعتاد. اه�)2(.

 وقال الشيخ عبد الرمحن بن سعدي رمحه اهلل: قال األصحاب: 
وما نقص بس�عر مل يضم�ن. أقول: ويف هذا نظ�ر، فإن الصحيح 
ا وكان  أنه يضمن نقص الس�عر، وكيف يغصب شيئاًا يساوي ألفاً
ا فصار  ا فاحشاً مالكه يس�تطيع بيعه باأللف ثم نقص السعر نقصاً

رشح منتهى اإلرادات ج 2  ص ٤08.   )1(
انظر: االختبارات ص1٣٦.   )2(
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يساوي مخسامئة أنه ال يضمن النقص فريده كام هو؟ ا ه�)1(.

وه�ذا القول هو م�ا يقتضيه الع�دل الذي أمر اهلل ب�ه، وهو يف 
نفس األمر عقوبة للظامل أقرها رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بقوله: »يلُّ الواجد 
حي�ل عقوبته«. ال ش�ك أن املامط�ل يف حكم الغاص�ب بمامطلته 
أداء احلق الواجب عليه إال أن تقدير الزيادة عليه جيب أن يراعي 
يف تعيين�ه الع�دل ف�ال جي�وز دف�ع ظل�م بظل�م و ال رضر برضر، 
فمث�الاً زيد م�ن الناس قد الت�زم لعمرو بمبلغ مائ�ة ألف دوالر، 
، حيل أجلها يف غرة ش�هر حمرم عام 1٤٣٧ه�، و كان س�عر  مثالاً
ال�دوالر بال�ني الياباين وقت االلت�زام مائة ي�نٍّ و يف أول يوم من 
ش�هر حمرم عام 1٤٣٧ه� انخفض س�عره إىل س�بعني  ينًّا فطلب 
صاح�ب احلق حقه من امللتزم زيد، فامطله إىل وقت انخفض فيه 
س�عر الدوالر، فام بني س�عر الدوالر وقت االلت�زام باحلق وبني 
سعره وقت السداد نقص يضمنه املدين املامطل. أما التغري بزيادة 
فيتصور ترضر املدين هبذا التغري إال أن الدائن ليس س�بباًا يف هذا 
الرضر وهلذا فرضره كرضر غريه من عموم من يترضر هبذا التغري 
وانتف�اع الدائن هبذا التغري كانتفاع غريه ممن ينتفع هبذا التغري من 

الفتاوى السعدية ص ٤29.  )1(
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�ا عى هذا فليس للمدين ح�ق ضامن ما يصيبه  العم�وم. وتأسيساً
من رضر لقاء تغري الس�عر بزيادة النتفاء الس�بب اخلاص بذلك 

إال أن تكون الزيادة فاحشة فتعطى حكم اجلوائح.

احلال�ة الثاني�ة: أال يك�ون للملت�زم باحل�ق س�بب يف خس�ارة 
صاح�ب احلق بنقص حق�ه و إنام يرجع ذلك إىل أس�باب قهرية 
ال دخ�ل ألي من طريف العقد هبا، فهذه احلال إن كانت اخلس�ارة 
عى أحد أطراف العقد تزيد عى الثلث، فقد يتوجه تطبيقها عى 
قاع�دة وض�ع اجلوائح. وإن كان القائلون هب�ا يرون قرصها عى 
الثامر عى أصوهلا مما تم بيعها و مل تقبض فأصابتها جائحة ساموية 
قض�ت عليه�ا أو عى بعضها. إال أن املس�الة حمل نظر يف التفريق 
بني القضيتني يف حصول خس�ارة فاحشة ليس ألحد طريف العقد 
س�بب يف حصوهل�ا، و تنفرد إحدامها عن األخ�رى يف أن قضيتنا 

حق تم االلتزام به وجرى تعيني موجبه يف غالب مسائله.

وعى أي حال فهذه املس�ألة حتتاج إىل إفرادها ببحث تستكمل 
فيه مربرات احلكم فيها يف تطبيق أحكام اجلوائح عليها.
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احلالة الثالثة: إذا كان االلتزام بدين نقدي من عملة ورقية معينة 
�ا ومل حيل  ا فاحشاً ث�م انخفضت قيمة هذه العملة الورقية انخفاضاً
، ون�رضب مثالاً هلذه  أجل س�دادها، ونمثل بالل�رية اللبنانية مثالاً
احل�ال: خالد من الناس التزم ملحمد بامئ�ة ألف لرية قيمة بضاعة 
ج�رى قبضها يف جملس العقد، و تم االتفاق عى تأجيل دفعها إىل 
ا و بعد  عام، و كانت قيمة اللرية وقت االلتزام تعادل رياالاً سعودياً
حلول أجل الدفع انخفضت قيمة اللرية حيث صارت قيمة مائة 
ل�رية ثالثة رياالت س�عودية، فهل يس�لم خالد ملحم�د مائة ألف 
ل�رية لبنانية بغض النظر عن انخفاض قيمته�ا بالرغم بأن يف هذا   
خسارة بالغة عى حممد، أم يلزم خالد بقيمتها وقت االلتزام؛ ألن 
الل�رية اآلن يف حكم الس�كة املنقطعة؟ يمكنن�ا أن نرجع يف حكم 

هذه املسألة إىل ما ذكره الفقهاء رمحهم اهلل.

فقد ذكر الش�يخ عب�د اهلل البابطني  عن الش�يخ تقي الدين 
اب�ن تيمي�ة  بعد أن ذك�ر أن الدائن برجع ع�ى مدينه بقيمة ما 
علي�ه من دين نقدي إذا أبطل الس�لطان التعامل به، أما إذا زادت 
قيمته أو نقصت فليس له إال ما يف ذمة مدينه، وقال شيخ اإلسالم 
ابن تيمية: قال األثرم: سمعت أبا عبد اهلل يسأل عن رجل له عى 
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رج�ل دراهم مكرسة فس�قطت املكرسة أو الفل�وس، قال يكون 
علي�ه قيمتها من الذه�ب. وقد نص يف القرض ع�ى أن الدراهم 
املك�رسة إذا من�ع التعامل هب�ا فالواجب القيمة فيخرج من س�ائر 
املتلفات، وكذلك الغصب والق�رض، فإنه معلوم أنه ليس املراد 
عيب اليشء املعني فإنه ليس هو املستحق، وإنام املراد عيب النوع، 
واألنواع ال يعقل عيبها إال بنقصان قيمتها فمتى أقرضه أو غصبه 
ا  �ا فنقصت قيمته فه�و نقص النوع فال جيرب عى أخذه ناقصاً طعاماً
فريجع إىل القيمة وهذا هو العدل فإن املالني يتامثالن إذا اس�توت 
قيمتهام وأم�ا مع اختالف القيمة فال متاث�ل، فعيب الدين إفالس 
املدين، وعيب العني املعينة خروجها عن الكامل بالنقص. اه�)1(.

وق�ال اب�ن مفل�ح يف الف�روع: وقي�ل إن رخصت فل�ه القيمة 
كاملكان. ج )2(.

وقال الشيخ حممد بن إبراهيم : قوله: وكذلك املغشوشة 
ا فإنه  وعندهم أهنا مثلية، فيكفي ردها، لكن فيام إذا وجد نقصاً
يلزمه املثل عندهم وعى أصل الشيخ، الظاهر أنه يلزمه القيمة 
ث�م هذا يف الق�رض ونص عليه أمح�د واختار الش�يخ أن هذا 

الدرر السنية ج ٥ ص 110 – 111.    )1(
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جيري يف س�ائر الديون – قال الشيخ: وهذا هو الذي ينبغي ملا 
عى كل من النقص. اه�)1(.

وقال الرهوين: ظاهر كالم غري واحد من أهل املذهب ورصيح 
كالم آخرين ُفِهم أن اخلالف السابق حمل إذا قطع التعامل بالسكة 
القيمة مجلة. أما إذا تغريت بزيادة أو نقص فال، وممن رصح بذلك 
ا  أبوس�عيد بن لب، قلت: وينبغي أن يقيد ذلك بام إذا مل يكثر جدًّ
حت�ى يص�ري القابض هلا كالقابض ملا ال كب�ري منفعة فيه، لوجود 

العلة التي علل هبا املخالف. ا ه�)2(.

وقال الشوكاين يف كتابه نيل األوطار:

فائ�دة: قال يف البحر: مس�ألة اإلمام حييى ل�و باع بنقد ثم حرم 
السلطان التعامل به قبل قبضه فوجهان: يلزم ذلك النقد إذا عقد 
عليه، الثاين يلزم قيمته إذا صار لكساده كالعرض. انتهى. قال يف 
ا ما  املنار: وكذلك ص�ار كذلك يعني النقد لعارض آخر، وكثرياً
وقع هذا يف زماننا إلفساد الرضبة إلمهال الوالة النظر يف املصالح، 

فتاوى و رسائل للشيخ حممد بن إبراهيم  ج ٧ ص 20٥.   )1(
حاشية الرهوين ج ٥ ص121.   )2(
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واألظهر أن الالزم القيمة ملا ذكره املصنف. اه�)1(.

قول�ه: وكذل�ك لو ص�ار لعارض آخ�ر يفهم من�ه أن النقص 
�ا عى  الفاح�ش أو الزيادة الفاحش�ة موجبة لألخذ بالقيمة قياساً

منع السلطان التعامل بالسكة موضوعة االلتزام.

بق�ي علينا أن نع�رف ما مقدار الفحش يف الزي�ادة أو النقص، 
يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية يف حتديد ما يوجب اعتبار اجلائحة 
م�ا نص�ه: )..... فال فرق بني قلي�ل اجلائحة و كثريها يف أش�هر 
الروايت�ني..و الثانية أن اجلائح�ة الثلث فام زاد كقول مالك؛ ألنه 
الب�د من تلف بع�ض الثمر يف العادة فيحت�اج إىل تقدير اجلائحة 
فتق�در بالثلث كام قدرت به الوصية والنذر ومواضع يف اجلراح، 

وغري ذلك؛ ألن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »الثلث و الثلث كثري«. اه�)2(.

وخالصة القول يف هذه املسالة أن مجهور أهل العلم ذهبوا إىل 
وجوب قيمة عملة جرى االلتزام هبا ثم أبطل الس�لطان التعامل 
هب�ا قب�ل قبضه�ا، وأن مجهوره�م ذهب�وا إىل عدم اعتب�ار نقص 
العملة أو زيادهتا، وأن من التزم بنقد جرى فيه النقص أو الزيادة 

نيل األوطار ج ٥ ص� 2٣٦.   )1(
جمموع الفتاوى الكربى ج ٣0 ص� 2٧9.  )2(
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أنه ال يلزمه غري مثله. وذهب بعضهم إىل اعتبار النقص والزيادة 
كاعتبار منع السلطان التعامل هبا يف وجوب القيمة فيها. وبعضهم 
توس�ط فاعترب النقص الفاحش، والزيادة الفاحشة موجبة ألخذ 
القيم�ة، ثم اختلفوا يف تقدير الفح�ش يف الزيادة والنقص، فقال 
بعضه�م: إن ذلك يرجع إىل العرف والع�ادة، وبعضهم قال: إن 

ذلك مقدر بالثلث فام فوقه.

وما جرى اس�تعراضه يف احل�االت الثالثة وما يف أحكامها من 
ا  ا واضحاً أقوال ألهل العلم تدور بني االعتبار وعدمه يعطي تصوراً
إىل أن القول بربط احلقوق وااللتزامات اآلجلة باألسعار موضع 
نظ�ر وت�ردد. فحتى إذا ظهرت املربرات لألخ�ذ به فإن هناك من 
ا بمبدأ االلتزام واالحتفاظ بقدره ونوعه وأمده، طاملا  يرفضه أخذاً
أن ملوضوع االلتزام قيمة معتربة وإن نقصت عن قيمتها احلقيقية 

وقت االلتزام ولكن القول بذلك ليس عى إطالقه، واهلل أعلم.

وبع�د هذا يمك�ن أن ننتق�ل إىل نقاش م�ربرات القول 
بربط احلقوق اآلجلة باألسعار عى سبيل اإلطالق فنقول، 

وباهلل التوفيق.
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أوىل م�ربرات هذا القول بأن اإلس�الم دين الع�دل واإلنصاف، 
والتضخ�م االقتص�ادي ي�أيت عى ه�ذه القاعدة فيؤثر ع�ى أدائها، 
حي�ث إن التضخم س�بب تك�دس الثروات بأيدي قل�ة من الناس 
وتبق�ى الكث�رة الكاث�رة من الن�اس يعانون قل�ة ذات الي�د. وربط 
االلتزامات اآلجلة بمؤرشات األس�عار حيق�ق العدل ويقي عى 

التضخم.

اإلجاب�ة ع�ن ه�ذا ه�و التس�ليم ب�أن اإلس�الم دي�ن الع�دل 
واإلنص�اف، وأنه ضد التضخم، وضد جتم�ع الثروات يف أيدي 
قل�ة من الناس، قال تعاىل يف تربي�ر االنفاق، عى املحتاجني دون 

األغنياء: چ  ڳ ڳ    ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ںں  چ )احلرش: ٧(.

وه�و هي�دف م�ن ترشيعات�ه الصائب�ة إىل كس�ب امل�ال بطرق 
مرشوع�ة، وتفتي�ت الث�روات وإع�ادة توزيعه�ا عى أك�رب عدد 
ممك�ن. فه�و حيض ع�ى اإلنف�اق يف س�بيل اهلل، و س�بل اهلل غري 
حمص�ورة يف جهة معينة، فكل طريق من طرق اخلري يعترب س�بيالاً 
ا غري  �ا معينة كالزكوات و حقوقاً هلل. و يوج�ب يف األموال حقوقاً
معين�ة كالنفقات الواجبة، و يف األثر عن رس�ول اهلل �: »إن يف 

ا سوى الزكاة«. املال حقاً
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واإلس�الم حين�ام حي�ارب التضخ�م االقتص�ادي فه�و حياربه 
بتحريم�ه مجل�ة من املعام�الت كبيوع الغ�رر و الغب�ن و اجلهالة 
واالسرسال و بيع ما ال يملك أو مل يقبض و بيوع الربا بنوعيه ربا 
الفضل و ربا النسيئة، و ينهى عن تلقي الركبان و عن االحتكار، 
كام أنه ينهى عن التس�عري ما مل توجد له أس�باب تنفي عنه الظلم، 
وينهى عن الترصف يف س�كة املس�لمني بام يعود عليهم بالرضر، 
فقد هنى ملسو هيلع هللا ىلص أن تكرس سكة املسلمني اجلائزة بينهم إال من بأس، 
و م�ن أعظم ما يعود عى املجتمعات و الدول بالتضخم املتاجرة 
باألث�امن – العمالت الورقية – فقد اجته كثري من علامء اإلس�الم 
و حمققيه�م إىل التحذير من ذل�ك، و جاءت املقتضيات الرشعية 
بتضييق دائرة التعامل باألثامن متاجرة و مصارفة فحرمت الزيادة 
يف اجلنس الواحد، وأكدت عى رضورة التقابض يف جملس العقد 

سواء اتفق اجلنس أو اختلف.

وال خيفى أن يف املتاجرة يف النقود مجلة سلبيات منها: انرصاف 
رج�ال األعامل ع�ن اإلس�هام يف املرشوع�ات التنموي�ة وجتميد 
مدخراهتم النقدية يف البنوك؛ للمتاجرة هبا وفيها، فينتج عن ذلك 
ظهور بطالة س�ببها انكامش الس�وق الصناعية بانكامش اإلنفاق 
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عليه�ا للمتاج�رة بالنق�د نفس�ه ورصفه ع�ن وظيفته األساس�ية 
)تقويم السلع ووسيط التبادل(

وهب�ذا يتض�ح موق�ف اإلس�الم م�ن التضخ�م ومن أس�باب 
التضخ�م، و أن�ه حيارب التضخم بترشيع�ات يف األخذ هبا محاية 
املجتم�ع م�ن التضخ�م و صيانة األس�واق التجارية ع�ن آثاره. 
فليس م�ن ترشيعاته تغيري االلتزامات اآلجل�ة بنقص أو بزيادة، 
ا  و ذل�ك بربطه�ا بمؤرشات األس�عار إذ ال ش�ك أن يف ه�ذا أثراً
عكس�يًّا يف اعتباره أحد عوامل الكس�اد االقتصادي، والتضخم 
النق�دي. أما اعتب�ار ربط االلتزام�ات بتغيري األس�عار فهو أحد 
عوامل الكس�اد، فإن من يلتزم لغريه بحق ففي حال األخذ بربط 
االلتزام بمؤرشات األسعار فمن يأخذ بذلك ال يدري عن ميزان 
التزام�ه، وال عن م�ردود حركته االقتصادي�ة فقد خيطط ملرشوع 
تنم�وي يظهر له من خمططه توافر الثق�ة لديه يف نجاح مرشوعه، 
ا  إال أن األخ�ذ بربط االلتزام باألس�عار قد يأيت عى م�ا يراه ربحاً
�ا يف مرشوعه، وهذا يف ح�د ذاته عامل قوي يف إحجامه عن  حمققاً
ا في�ه، إال أنه غري  القي�ام بذل�ك املرشوع ال�ذي يرى ربح�ه حمققاً

مطمئن إىل تغري التزامه بام يأيت عى ذلك الربح بالضياع.
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وأما وجه اعتباره عامالاً من عوامل التضخم فإن التضخم معناه 
ظهور س�وق نقدي ال يتناس�ب حجمه العام مع املثمنات املتاحة 
من سلع وخدمات. وتغرُي االلتزامات اآلجلة وربطها بسعِر آجل 
سدادها، ويف ظروف تقلبات اقتصادية ال حتكمها قواعد واضحة 
وال تصورات جلية يعطي املزيد من مضاعفة االلتزامات وبالتايل 
ُيَتاح املجال هلروب النقد إىل ما فيه ضامن نامئه. وهذا يعني ظهور 
فئات تتكدس يف أيدهيا الثروات، وقد تكون البنوك أوضح مثال 
هلذه الفئات. يستوي يف ذلك ما متلكه أو تستودع إياه للحفظ، أو 
االس�تثامر. وهبذا يتضح أن ربط االلتزام�ات، اآلجلة بمؤرشات 
األسعار يعترب من عوامل التضخم املايل واالنكامش االقتصادي، 

ال أنه عامل من عوامل حماربة التضخم. 

امل�ربر الث�اين: لألخ�ذ بربط االلت�زام بتغري األس�عار مس�تنده 
القواع�ُد الرشعي�ة: ال رضر وال رضار، الرضر يزال، والتضخم 
يوج�ب الرضر واإلرضار وليس للدائن أو املدين س�بب يف هذا 

الرضر إىل آخر التوجيه.

واإلجاب�ة عن هذا، أن ال�رضر ال يزال بالرضر، وأن الظلم ال 
ي�زال بظلم، فطامل�ا أن املدين مل يكن له س�بب يف انخفاض قيمة 
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م�ا الت�زم به، واملس�عر هو اهلل س�بحانه وتعاىل، وااللت�زام باحلق 
متع�ني طامل�ا أن احل�ق مث�يل ويف الذمة، وه�و معل�وم من حيث 
ا لتغري  القدر والصفة وَأَجُل الوفاء به، فإن الزيادة يف قدره وطبقاً
األس�عار ظلم حمقق يف حق من التزم به ورضر بالغ عليه مل يكن 
الس�بَب يف حص�ول ُموَجبِ�ه، وإن كان موج�ب تغ�ري األس�عار 
النقص فإن الدائن مظلوم ومترضر من ختفيض حقه امللتزم له به 
ا وهكذا األمر بالنسبة للمدين يف حال الزيادة.  ا وصفة وأمداً قدراً

وال خيف�ى أن اآلث�ار الرشعي�ة املعت�ربة واملرتب�ة ع�ى تغ�ري 
االلتزام�ات بزيادة أو نقص ال تتجاوز أس�باهبا أطراف االلتزام، 
فإن كانت األسباب خارجة عن مقدورهم فال اعتبار هلا يف زيادة 

االلتزام أو نقصه إال بام ذكرناه من احلاالت االستثنائية.

والق�ول بأن ربط االلتزام بتغري األس�عار يصون طريف االلتزام 
م�ن الرضر غري صحيح، فال�رضر عى أحدمها حمقق والظلم من 

أحدمها عى اآلخر واقع.
امل�ربر الثال�ث: االس�تدالل عى ذل�ك بقوله تع�اىل:  چ ڀ  
ٺ  ٺ  ٺٺ     چ )األنعام: 1٥2( وإن من إيفاء الكيل 

والوزن بالقسط ربط االلتزامات بمؤرشات األسعار.
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واإلجاب�ة عن ه�ذا أن االس�تدالل باآلية الكريم�ة غري ظاهر 
فلي�س فيها دليل عى ذلك، والذي يظهر أن االس�تدالل هبا عى 
رف�ض هذا املبدأ أوىل و أوضح؛ ألن احل�ق إذا تعني مقداره كان 
، قال  ا و صف�ة وأصالاً ا و نوعاً م�ن القيام بالقس�ط الوفاء به ق�دراً

تع�اىل يف معرض م�دح املؤمن�ني: چ ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  
ڍ    چ )املؤمنون: 8(.

ا  ولي�س من الوفاء بالعه�د و امليثاق القول بتغ�ري االلتزام طبقاً
لتغري األس�عار فإن األس�عار بيد اهلل و تغري األس�عار بالزيادة أو 
النقص من أسباب رزق اهلل الناس بعضهم ببعض و يف األثر عن 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »دعوا الناس يرزق اهلل بعضهم من بعض«.

ولي�س م�ن القس�ط وال م�ن الع�دل أن يك�ون يل عى إنس�ان 
مائ�ة ألف ري�ال مثالاً وعند حلول أجل س�دادها أطلب منه مائة 
ا لتغري القيمة الرشائية بل إن هذه الزيادة قد ال نجد  وعرشين ألفاً
ا من  ا من علامء اإلس�الم يعتربها مرشوعة وقد ال نجد أحداً أحداً

علامء اإلسالم ال يعترب هذه الزيادة من الربا الرصيح اجليل. 

امل�ربر الراب�ع: االس�تدالل عى الق�ول بمبدأ رب�ط االلتزام 
ڑ ڑ   ژ   ژ   چ  تع�اىل:  بقول�ه  األس�عار   بتغ�ري 
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  کک چ املائدة: 1 وهذا االس�تدالل التعس�ُف يف االس�تدالل 
ا من االس�تدالل السابق عى ذلك بقوله  ا  وبعداً به أكثر جنوحاً
 )1٥2 )األنع�ام:  ٺٺ  چ  ٺ   ٺ   ڀ   چ  تع�اىل: 
ا ألحدمها  فعقد جرى بني زيد و عمرو استلزم ذلك العقد حقًّ
عى اآلخر هل يكون من الوفاء هبذا العقد أن يرتب عى امللتزم 
باحلق للملتزم له به زيادة عليه أو العكس؟ ال ش�ك أن الوفاء 
بالعقد يعني تأديته ما يقتضيه العقد دون زيادة أو نقص إال فيام 

ا.  تراضيا عليه مما ال حمذور يف اعتباره رشعاً

امل�ربر اخلامس: إن احلنفية أجازوا أخ�ذ الفرق بني قيمة النقد 
والدين، وهذا هو ربط تغريات األسعار بااللتزامات.

وهذا القول حيتاج من قائله ذكر النصوص باإلجازة. حيث إن 
املعروف عند احلنفية خيالف ذلك فلقد وجد االختالف بينهم فيام 
إذا كانت الفلوس ثمناًا يف الذمة ثم كسدت بانقطاع التعامل هبا.

ق�ال الكاس�اين: لو اش�رى بفل�وس نافق�ة ثم كس�دت قبل 
القب�ض انفس�خ العق�د عن�د أيب حنيفة ، وعى املش�ري رد 
ا وعند أيب يوسف  املبيع إن كان قائاماً وقيمته أو مثله إن كان هالكاً
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وحمم�د رمحهام اهلل: ال يبطل البيع والبائع باخليار إن ش�اء فس�خ 
وإن ش�اء أخ�ذ قيمة الفلوس. ك�ام إذا كان الثم�ن رطباًا فانقطع 
قب�ل القب�ض، وأليب حنيف�ة أن الفلوس بالكس�اد خرجت عن 
كوهن�ا ثمناًا؛ ألن ثمنيتها تثبت باصطالح الناس فإذا ترك الناس 
ا فقد زال عنه�ا صفة الثم�ن، وال بيع بال ثمن  التعام�ل هب�ا عدداً

فينفسخ العقد رضورة. اه�)1(.

امل�ربر الس�ادس: نف�ي وج�ود نص م�ن الكت�اب أو الس�نة. 
واإلجاب�ة عن هذا أن ال�رباءة األصلية أصل من أصول الترشيع 
فالدائ�ن حينام يكون دينه مؤجالاً بزم�ن ومعيناًا بقدر فإن الزيادة 
ع�ى ه�ذا املقدار بع�د أن تعني تعترب زي�ادة عى امللت�زم به تتناىف 
ا من الناس له  م�ع براءة ذمته عام زاد عام الت�زم به، بمعنى أن زيداً
عن�د بكر مائة ألف ريال مدة ع�ام ويف هناية العام تغريت القيمة 
ا، و رب�ط االلتزام  الرشائي�ة ملائ�ة األل�ف إىل مائ�ة و عرشي�ن ألفاً
باألس�عار يعن�ي أن ع�ى بكر تس�ليم مائة و عرشي�ن ألف ريال 

واهلل س�بحانه و تعاىل يقول: چ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  

بدائع الصنائع ج ٥ ص 2٤2 – الطبعة الثانية – دار الكتاب العريب – بريوت   )1(
عام 1٣9٤ ه�.
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�ا تعني  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  چ )البق�رة: 2٧9(  ث�م إن حقًّ
مقداره يف الذمة فإن الزيادة عليه تعترب ظلاماً و عدواناًا عى املدين، 
و ال ش�ك أن النصوص من كتاب اهلل تعاىل و س�نة رس�وله � 
يف حتري�م الظلم أكث�ر من أن حترص، و املطالب�ة بوجود نص من 
كتاب أو س�نة عى حتريم هذا االجتاه كاملطالبة بوجود نص عى 

حتريم الظلم و العدوان.

املربر الس�ابع: القول بأن ه�ذا النظام ال يتعارض مع قوله ملسو هيلع هللا ىلص 
)مثالاً بمثل( فإن القيمة احلقيقية لاللتزام وقت السداد هي القيمة 

احلقيقية وقت االلتزام.

و اجل�واب عن ه�ذا بأن العربة بام تعني مق�داره ال بام اختلفت 
قيمت�ه، فطامل�ا أن ما تم االلت�زام به موجود مثله ف�ال جيوز تغيريه 
ا فال جيوز  ا و إن مل يكن ماالاً ربويًّ بنقص أو زيادة إذا كان ماالاً ربويًّ
إال باتف�اق الطرفني، ورس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص هو املبلغ عن رب العاملني 
رشع�ه لعب�اده، و له ملسو هيلع هللا ىلص م�ن الفصاحة و القدرة ع�ى البيان ماال 
ا و مع ذلك فقد قال  يعج�زه البيان لألمة فيام يرونه عدالاً و إنصافاً
ا بيد سواء  ملسو هيلع هللا ىلص: )الذهب بالذهب و الفضة بالفضة مثالاً بمثل يداً
بس�واء( فجمل�ة مثالاً بمثل املؤكدة لكلمتي س�واء بس�واء تعني 
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إرادة الن�ص و إرادة مدلول�ه، و ل�و كان من الع�دل و اإلنصاف 
األخ�ذ بطريق�ة االلتزام بقيمته و قت الس�داد لبين�ه ملسو هيلع هللا ىلص، و لكنه 
ا ش�امالاً يف وج�وب التامثل يف اجلنس، و  ا رصحياًا عامًّ أعط�ى نصًّ
ا أخرى يف حتريم مال املسلم و حتريم الظلم بني املسلمني. نصوصاً

فعن أيب سعيد اخلدري ؤ قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:)الذهب 
بالذه�ب والفض�ة بالفضة والرب بالرب والش�عري بالش�عري والتمر 
ا بيد، فمن زاد أو اس�تزاد فقد  بالتمر وامللح بامللح، مثالاً بمثل يداً
أرب�ى، اآلخذ واملعطي فيه س�واء( رواه أمح�د والبخاري. ووجه 
االس�تدالل هبذا أن كال من ط�ريف عقد االلتزام قد وقعا يف الربا، 
وج�ه ذلك أن املس�تقر يف الذم�ة مثالاً مائة ريال ف�إذا دفع الطرف 
امللتزم للط�رف امللتزم له مائة وعرشين ري�االاً فقد خالف املامثلة 
�ا فامللتزم زاد وامللتزم له اس�تزاد  ا وجنساً واملس�اواة يف املع�ني قدراً
وبالتايل وقعا يف الربا كام قال ملسو هيلع هللا ىلص: »فمن زاد أو استزاد فقد أربى 

اآلخذ واملعطي فيه سواء«.

امل�ربر الثام�ن: إن إن�كار ه�ذا النظ�ام من�ع للقرض احلس�ن. 
ا، ويف  واإلجاب�ة عن ه�ذا أن الزيادة عى القرض قرض ج�ر نفعاً
ا إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه هنى عن قرض جر منفعة. وروي  األث�ر مرفوعاً
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ا عى ابن مس�عود وُأيّب بن كعب وعبد اهلل بن س�الم وابن  موقوفاً
عب�اس وفضالة اب�ن عبي�د n. ويف صحي�ح البخاري عن 
أيب ب�ردة بن أيب مويس قال: قدم�ت إىل املدينة فلقيت عبد اهلل بن 
س�الم فق�ال يل: إنك بأرض، الرب�ا فيها فاٍش ف�إذا كان لك عى 
رج�ل ح�ق فأهدى إليك محل تبن أو محل ش�عري أو محل قت فال 
تأخذه؛ فإنه ربا. ومن هذا يتضح أن الذي يقرض ألف ريال مثالاً 
ا لأللف  ا ومائتني س�داداً ث�م يأخذ بطريق اإللزام مم�ن أقرض ألفاً
الت�ي أقرضه إياها فه�و أوىل باإلنكار، واعتبار الزي�ادة ربا. وأما 
ا حس�ناًا يترضر من نقص القيمة الرشائية  القول بأن املقرض قرضاً
مل�ا أقرضه عام كانت علي�ه وقت اإلقراض فاإلجاب�ة عن هذا أن 
الغ�رض من القروض احلس�نة التقرب إىل اهلل تعاىل بتيس�ري أمور 
ن هذا النقص. فعن  العباد، ويف اإلقراض من األجر عند اهلل ما هُيَوِّ
ابن مسعود ؤ قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: )ما من مسلم يقرض 

ا مرتني إال كان كصدقتهام مرة( رواه ابن ماجه. مسلاماً قرضاً

أما إذا قىض املقرض من أقرضه بام هو أكثر مما اقرضه من غري 
طلب من املقرض وال تش�وف فال بأس بذلك. ففي الصحيحني 
ع�ن جابر بن عب�د اهلل ؤ قال: أتيت النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص وكان يل دين 
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فقض�اين وزادين. وفيه�ام ع�ن أيب هريرة ؤ ق�ال: كان لرجل 
ع�ى النبي ملسو هيلع هللا ىلص س�ن من اإلبل فق�ال »أعطوه« فطلبوا س�نه، فلم 
جيدوا إال س�ناًا فوق�ه فقال أعطوه. فقال أوفيتن�ي أوفاك اهلل فقال 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »إن خريكم أحسنكم قضاء«.

وهب�ذا يتضح أن إل�زام امللتزم بزي�ادة عى التزامه س�واء أكان 
�ا أم غريه م�ن الرب�ا، وأن االنتفاع من املقرض قبل س�داد  قرضاً
القرض من ذلك، وأن الوفاء بالقرض بزيادة عليه من غري طلب 
م�ن املق�رض أو تلمي�ح بذلك ال ب�أس به. وأن القرض احلس�ن 
عم�ل إرفاقي تدع�و إليه مكارم األخالق واحتس�اب ما عند اهلل 

وهبذا يندفع القول بأن منع هذا النظام منع للقرض احلسن.

امل�ربر التاس�ع: أن هذا النظام يس�اعد عى حص�ول القروض 
األجنبية للبلدان اإلسالمية املتخلفة.

واإلجاب�ة عن ه�ذا: روح هذا النظام ه�و املحافظة عى القيمة 
الرشائي�ة بحق امللتزم به وقت س�داده، بمعن�ى أن صاحب احلق 
ال يس�تفيد إال ض�امن حقه عن النقص عند س�داده فكيف يكون 
يف هذا النظام إغراء للمؤسس�ات املالية األجنبية بإقراض الدول 
اإلسالمية املتخلفة. بل إننا نستطيع القول بأن األخذ هبذا النظام 
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سيضاعف االلتزام عى هذه الدول املقرضة من املؤسسات املالية 
األجنبية بفوائد حينام تراعي القيمة الرشائية وقت السداد فيكون 
ع�ى امللتزم للبن�وك األجنبية الفوائ�د الربوية وف�رق القيمة عند 
رب�ط االلتزام بمؤرشات األس�عار. وهبذا يتض�ح أن هذا التربير 

غري ظاهر وأن التربير به لرد هذا النظام متجه.

امل�ربر الع�ارش: ربط تغ�ريات األس�عار يش�به اإلضاف�ة التي 
يضيفها البائع عى ما يبيعه باألجل.

واإلجاب�ة ع�ن هذا تتض�ح بمزيد من التأمل، ف�إن الفرق بني 
الصورتني واض�ح فالزيادة التي حيصل عليه�ا َمْن يبيع باألجل 
حيص�ل عليها قب�ل االلتزام باالتفاق مع الط�رف اآلخر، فإذا تم 
االلتزام بامئة ألف ريال مثالاً فإن الدائن ال يستطيع احلصول عى 
هلل�ة واحدة زيادة عن حج�م االلتزام الذي التزم به املدين. وما 
حصل عليه من زيادة هي يف الواقع مع رأس ماله فيام باعه قيمة 
للبضاعة. أما الزيادة عى االلتزام بعد متامه واس�تقراره يف الذمة 
فإهنا أبش�ع من الزيادة الربوية أتق�ي أم تريب؟ يوضح ذلك أن 
املعاملة الربوية أتقي أم تريب تكمن الزيادة فيها يف حال االتفاق 
ع�ى تأجيل الدفع بعد حلوله، وأما يف صورة ربط االلتزام بتغري 
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األسعار فإن الزيادة عى امللتزم حتمية يف حال االستعداد لسداد 
مقدار االلتزام، وهب�ذا يتضح أن الصورتني خمتلفتان وأن اجلمع 
بينه�ام مج�ع بني متباين�ني. وهذا تعلي�ل لبقول بأن رب�ط االلتزام 
ا من مبدأ أتربى أم تقىض. وإن كانا  بمستوى األسعار أشد إنكاراً
يف املنع سواء. وبقية املربرات تكاد تكون مكررة للمربرات التي 

جرى التعليق عليها.

وإذا كان لن�ا جم�ال يف معاجلة التضخم االقتص�ادي ولنا قدرة 
يف اإلس�هام يف ذلك فينبغي تشخيص أسباب التضخم والتعرف 
عى تلك األس�باب ومنها زيادُة الطلب عى العرض، والتساهُل 
يف التقيد بمؤرشات االعتدال يف إصدار النقود، وإحجاُم رؤوس 
األموال ع�ن الدخول يف مرشوعات تنموي�ة، وتقويُم العمالت 
ا تباع وتشرى، وانكامُش اإلنفاق احلكومي  النقدية وجعلُها سلعاً
ع�ى املراف�ق احليوي�ة يف البالد وغ�ري ذلك مما له أثر حمس�وس يف 

إضعاف النشاط االقتصادي. 

ول�و قلنا برب�ط االلتزامات اآلجلة بمس�توى األس�عار لكان 
األخ�ذ بذلك أحَد أس�باب التضخم يف الب�الد، وقد مر توضيح 

ذلك فيام سبق ذكره.
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تعريف الصلح ومرشوعيته وضوابط اعتباره:

ا ومعناه يف اللغة  الصلح اسم مصدر صاحله مصاحلة وصالحاً
قطع املنازعة، ويف االصطالح الرشعي: معاقدة يتوصل هبا إىل 
التوفي�ق ب�ني خمتلفني، وقد وصف�ه اهلل تعاىل بأن�ه خري. وخريه 
يكم�ن يف الرايض بني املتخاصم�ني واملختلفني، حيث إن كل 
ط�رف يتنازل عن ج�زء من حق يرى اس�تحقاقه إياه، وتطيب 
نفس�ه ب�ام تنازل عن�ه، ويذهب من قلب�ه ما أوجدت�ه اخلصومة 
واالخت�الف م�ن َوْج�ٍد وُكرٍه وبغض�اء. وهو ثاب�ت بالكتاب 
والس�نة واإلمجاع قال تعاىل: چٺ  ٿچ )النساء: 128(، 
وق�ال تعاىل: چں  ںچ )احلج�رات: 9(، وقال تعاىل: 

ٺ   ڀ   ڀ   ڀ     ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   چٻ    
ٺ  ٺ  ٺٿچ )النس�اء: 11٤(، وق�ال ملسو هيلع هللا ىلص: »الصل�ح 
 .» ا أو ح�رم حالالاً ا أح�ل حراماً جائ�ز بني املس�لمني إال صلحاً
رواه أبو داود والرمذي وقال: الرمذي حديث حسن صحيح 
وصحح�ه احلاكم. وروي عن عمر ب�ن اخلطاب ؤ قوله: 
ردوا اخلص�وم حتى يصطلح�وا. وقال ابن قدامة  يف املغني 
بعد أن ذكر جمموعة أنواع من الصلح ومنها الصلح يف األموال 
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ق�ال: وأمجعت األم�ة عى ج�واز الصلح يف هذه األن�واع التي 
ذكرناها. اه�.      ج ٧  ص ٥.

وال يعترب الصلح إال بضوابط منها:
أ – أهلية املتصاحلني بحيث تصح من كل واحد منهام الترصفات 

الرشعية من حيث التكليف والصفة واالختيار.
ب – أال يش�تمل الصل�ح ع�ى حتريم ح�الل أو حتليل حرام، 
كالصل�ح عى اس�رقاق حر أو إحالل بض�ع حمرم أو أن 
يكون الصلح عى مخر أو خنزير أو تعامل ربوي أو حمرم 

أو غري ذلك مما فيه حتليل حرام أو حتريم حالل.
ج – أال يكون أحد املتصاحلني كاذباًا يف دعوى احلق عى خصمه، 
ا  كأن يدع�ي عليه ش�يئاًا يعلم أنه ليس م�ن حقه أو ينكر حقًّ
يعل�م أن�ه ثابت علي�ه. فالصلح باط�ل يف باط�ن األمر ويف 
الظاه�ر صحي�ح، إال أن يع�رف بموج�ب البط�الن. وما 

يأخذه هبذا الصلح يعترب من أكل أموال الناس بالباطل.
د – إذا كان الصل�ح عى يد مصلح فيجب أن يكون املصلح عى 
جان�ب من العل�م والعقل والتق�ى والصالح، قال الش�يخ 
عبدالرمحن بن قاس�م  يف حاشيته عى الروض املربع يف 

باب الصلح ما نصه:
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والصلح اجلائز هو العادل الذي أمر اهلل به ورس�وله فيعتمد فيه  
ا بالواجب،  رىض اخلصم�ني، ويكون املصلح عاملاًا بالوقائع، عارفاً
ا العدل. ودرجة هذا أفضل من درجة الصائم القائم. وكثري  قاصداً
ا،  ا ظاملاًا جائراً من الناس ال يعتمد العدل يف الصلح بل يصلح صلحاً
كأن يصلح بني غريمني عى سبيل احلط من حق أحدمها مع العلم 
بحق�ه بام تنازل عنه عى س�بيل التأثري علي�ه، أو يصلح بني القادر 
الظامل والضعيف املظلوم بام يرىض به القادر صاحب اجلاه ويكون 
ل�ه فيه احلظ، ويكون اإلغامض واحليف عى الضعيف، وال ُيَمّكن 

من أخذ حقه إال هبذا الصلح وهذا ظلم. اه�)1(.

وق�د ذك�ر أه�ل العل�م أن الصل�ح أن�واع منه�ا الصل�ح بني 
مس�لمني وأهل حرب وبح�ث هذا وأحكامه يف كت�اب اجلهاد، 
ومنه�ا الصلح بني أهل عدل وأهل بغ�ي، وبحث هذا وأحكامه 
يف باب قتال أهل البغي. ومنها الصلح بني زوجني ِخْيَف ش�قاق 
بينهام أو خافت الزوجة إعراض الزوج وبحث هذا وأحكامه يف 
عرشة النساء يف كتاب النكاح، ومنها الصلح بني متخاصمني يف 
غري مال وبحث ه�ذا وأحكامه يف كتاب القضاء، ومنها الصلح 

حاشية ابن قاسم عى الروض املربع ج� ٥ ص� ٤2.  )1(
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بني األطراف املتنازعة يف األموال وهذا النوع من الصلح هو حمل 
ه�ذا البحث، والصلح يف األموال قس�امن: صلح عى إقرار كأن 
يقر خلصمه بحق من دين أو عني ثم يتصاحلا عى إسقاط بعضه، 
أو أن يك�ون حق خصم�ه ثابتاًا ومؤج�الاً فيتصاحلان عى تعجيل 

املؤجل بالتنازل عن بعض احلق وهذه مسألة ضع وتعجل.

عى عليه بعني أو دين  والقسم الثاين: صلح عى إنكار كمن ُيدَّ
فيس�كت أو ينك�ر وهو جيهل ذلك فيق�وم بمصاحلة مدعي احلق 
ب�امل َح�الٍّ أو مؤجل، وقد اع�رض بعض أهل العل�م عى هذا 
الن�وع من الصلح ألن�ه يتضمن معاوضة ع�ام ال تصح املعاوضة 
َد القول بصحة  عن�ه فناقش ابن قدامة  هذا القول باملن�ع و أيَّ
الصل�ح ع�ن اإلن�كار؛ و ذلك يف كت�اب املغني يف ب�اب الصلح 
ومم�ن رد ه�ذا القول ابن القي�م رمحه اهلل فقال: إنه افتدى لنفس�ه 
ا  م�ن الدعوى و اليمني، و تكليف إقامة البين�ة. وليس هذا خمالفاً
لقواع�د الرشع ب�ل حكم ال�رشع وأصوله و قواع�ده و مصالح 

املكلفني تقتي ذلك.اه�)1(.

حاشية ابن قاسم عى الروض املربع ج� ٥ ص� 1٤2.  )1(
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اعتبـار املصالحـة غـري املرشوطـة يف العقد 
وحكم ذلك:

أشري إىل ما سبق توضيحه وتفصيله من حترير وحتديد ما يمكن 
أن يكون قابالاً لربط احلقوق وااللتزامات بمستوى تغري األسعار، 
ا يزيد  الس�يام يف حال تغري األس�عار عن وقت االلتزام باحلق تغرياً
عن الثلث، حيث وصف رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص الثلث بأن الثلث كثري، 
ا إىل أن  حي�ث اجت�ه القول باعتبار ذلك م�ن قبيل اجلوائ�ح. ونظراً
الط�رف املترضر من تغري األس�عار وبالتايل نق�ص قيمة حقه قبل 
الط�رف اآلخر قد أحوجه الترضر إىل الدخول مع الطرف اآلخر 
يف مصاحل�ة و إن مل يرش إليه�ا يف العقد، فتجوز مصاحلتهام عى ما 
يتفق�ان و يراضيان علي�ه. وال يعترب من قبيل الرب�ا و ال من اكل 
أموال الناس بالباطل و ليس يف هذا حتريم حالل و ال حتليل حرام 
و إن�ام هو صلح ب�ني طرفني متنازع�ني كل واحد منهام يتمس�ك 
بدع�وى حقه قب�ل اآلخر ث�م زال ما بينهام من إش�كال و خالف 
فيام اصطلحا عليه، ففي هذا الصلِح خرٌي ورس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: 
الصل�ح جائز بني املس�لمني. واخلليفة الراش�د عم�ر بن اخلطاب 
ؤ يق�ول: ردوا اخلصوم حتى يصطلحوا. فهذا الصلح معترب 
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وهو ملزم لطرفيه بعد وقوعه منهام برضامها، وهو من قبيل صلح 
اإلقرار املعترب لدى مجهور أهل العلم. 

مـدى مرشوعيـة اشـراط الصلـح يف العقد 
ملواجهة التضخم:

ال خيف�ى أن الصل�ح خ�ري وأنه س�بيل من س�بل إزالة اخلالف 
وحس�م املنازع�ات وآث�اره اإلجيابية ع�ى النفوس تف�وق اآلثار 
اإلجيابي�ة من األح�كام القضائية، فضالاً عام يف ذلك من س�هولة 
التنفيذ وتطبيق املقتىض. وعليه فال يظهر مانع رشعي من اشراط 
الصلح يف العقد ملواجهة التضخم، إال أنه جيب أن ينص يف العقد 

يف بند اشراط الصلح يف حال التضخم عى أمرين: 

أحدمه�ا: الن�ص عى احلد األدن�ى من نس�بة التضخم املوجبة 
لألخذ بالصلح عى أال يقل هذا احلد عن الثلث، حيث إن ذلك 

أنفى للجهالة والتنازع.

الثاين: تعيني معيار قيمة هذا احلق يف حال التضخم كأن يرجع 
يف ذلك إىل س�لع ذات ثبات نس�بي أو إىل س�لة عم�الت معتربة 
أو إىل مع�دن نفي�س م�ن ذهب أو فض�ة أو غري ذل�ك مما يصلح 
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ا لتقدير قيمة احلق، وق�د يعرض معرض عى  أن يك�ون معي�اراً
القول بالرجوع إىل قيمة احلق وقت االلتزام بأن هذا يعني أن من 
ترتب عليه احلق سيدفع أكثر من مقدار هذا احلق وهذا عني الربا 

ا.  فالصلح عى هذا الصلح أحل حراماً

والرد عى هذا االعراض هو أن الزيادة عى احلق زيادة شكلية 
ال حقيق�ة هل�ا يف باطن األمر، حي�ث إن قيمة احلق حم�ل االلتزام 
وقت الس�داد مماثلة للحق امللتزم به وقت االلتزام، فقد أخذ هذا 
الدائن وقت االلتزام هذا القدر فيجب أن يؤديه كام أخذه بقيمته 

وقد ريض عن طريق املصاحلة بذلك. 
وبمزيد من النظر والتأمل والعمق يف التصور يتضح لنا أن املثيل 
ال يتحقق إال إذا كان مثليًّا من حيث اجلوهر واالعتبار فال نستطيع 
أن نعترب املثلية، وقد ختلف عنها بعض عنارص اعتبارها وهو نقص 
�ا، وإن كانت املثلية من حيث الظاهر موجودة  ا فاحشاً قيمتها نقصاً
فالن�اس ال يقصدون من متلك األث�امن أعياهنا وإنام يقصدون منها 
قوهتا الرشائية، فإذا انخفضت قوهتا الرشائية فقد نقصت مثليتها.

ا من الناس اس�تقر يف ذمته خلال�د مبلغ من  أرأي�ت لو أن زي�داً
امل�ال ثم بعد ذلك نقصت قيمة هذا املال عند الس�داد بخمس�ني 
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�ا يف املائة كام حيصل ذلك يف  ا ألفاً يف املائ�ة، وق�د يبلغ النقص أيضاً
قضاي�ا العمالت الورقية املتتابع تدنيها وانخفاضها، كيف نعترب 
املثلي�ة يف ه�ذا إال ب�يشء من النظ�ر الظاهري املوجب للتس�اؤل 
واالس�تغراب ث�م اإلنكار؟.... و الش�ك أن القص�د الذي حدا 
بالقائل�ني باملثلية دون القيمة هو تلمس�هم رمحه�م اهلل البعد عن 
الظلم، ولكنه مسلك عالج الرضر برضر مثله فقالوا برفع الظلم 
عن املدين وس�لكوا يف حتقيق ذلك ظلم الدائن نفسه و قد يكون 
العك�س يف حال الزيادة، مع مالحظة أن األخذ هبذا ملحوظ فيه 
أال يك�ون النقص ثلث احلق أو أكثر منه تطبيقا لقاعدة اجلوائح. 
و قد أجاب شيخ اإلسالم ابن تيمية  عن دعوى املثلية فجاء 

يف الدرر السنية ما نصه:
وقال الش�يخ تقي الدين يف رشح املحرر: إذا أقرضه أو غصبه 
ا  �ا فنقصت قيمته فهو نقص النوع فال جيرب عى أخذه ناقصاً طعاماً
فريج�ع إىل القيم�ة، وهذا هو الع�دل فإن املالني إن�ام يتامثالن إذا 
اس�توت قيمتهام وأما مع اختالف القيمة ف�ال متاثل فعيب الدين 

إفالس املدين وعيب العني املعينة خروجها عن املعتاد. ا ه�)1(.

الدرر السنية ج ٥ ص� 110.  )1(
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اللجـوء إىل التحكيـم عنـد االختـالف يف بـدل 
الصلح:

الواق�ع أن التحكي�م طريق من ط�رق فض املنازع�ات وإهناء 
اخلالفات وقد أقرته الرشيعة اإلسالمية من حيث املبدأ، واعتربت 

املحّكم حاكاماً حيكم مع أخيه اآلخر بام يظهر هلام، قال تعاىل:

چڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  

ڈ         ژ  ژ    ڑ  ڑ  ک چ )النس�اء: ٣٥( وحكمه�ام نافذ 
واج�ب التطبي�ق إال أنه يش�رط يف املحكم غالُب ما يش�رط يف 
الق�ايض من صفات التقوى والعدال�ة والعقل واخلربة فيام حُيَّكم 
في�ه. فإذا نص يف عق�د االلتزام عى الرجوع إىل التحكيم يف حال 
وج�ود االختالف وتعذر إهناؤه بالوس�ائل الودية فيجب األخذ 

هبذا النص إذ هو رشط يف عقد جيب الوفاء به قال تعاىل چ ژ  
ژ  ڑ  ڑ  کچ  )املائ�دة: 1( وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »املس�لمون 
« وليس يف  ا أو ح�رم حالالاً ا أحل حراماً ع�ى رشوطه�م إال رشطاً

اشراط التحكيم حتريم حالل وال حتليل حرام.

ف�إن وج�د يف العقد معيار لتقدير قيمة احل�ق امللتزم به يف حال 
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التضخ�م أخذ ب�ه وإن مل يوج�د يف العق�د كان للمحكمني جمال 
للنظر واالجتهاد يف تقدير قيمة هذا احلق وقت السداد.

تطبيق مبدأ األخذ بموجب التضخم عىل توزيع 
نسبته بني املتعاقدين:

الواق�ع أن الق�ول بتوزيع نس�بة التضخم ب�ني املتعاقدين قول 
يتطلب النظر. هل الطرفان مترضران من التضخم يف حمل العقد 
عى س�بيل اإلجب�ار واإلكراه أم أن أحدمها وه�و املدين قد أخذ 
ا فصارت  الع�وض بقيمته وقت العقد س�واء أكان س�لعة أم نقداً
ل�ه حرية الترصف فيام أخ�ذ يف أي وقت يريده خالل مدة التزامه 
باحل�ق، بينام الطرف الثاين وهو الدائن قد تعلق حقه بذمة غريمه 
الط�رف اآلخ�ر املدين س�واء أكان احلق حمل االلت�زام معجالاً أم 
؟ فام لك هذا احلق عاجز عن االنتفاع والترصف به حتى  مؤج�الاً
يت�م له قبضه من غريم�ه. فأحدمها حقه بي�ده يترصف فيه كيف 
ش�اء أش�به من له حس�اب جار عند أح�د البنوك فه�و قادر عى 
سحبه متى أراد. أما اآلخر فحقه عند غريمه ال يستطيع االنتفاع 
به حت�ى يقبضه، فإذا حصل التضخم أثن�اء بقاء حقه عند مدينه 
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عى س�بيل املطل فهو مترضر عى س�بيل اإلجب�ار. فكيف يتجه 
القول بتوزيع نس�بة التضخم بني طرف�ني خمتلفني أحدمها مرغم 
ع�ى الرضر م�ن التضخم حلب�س حقه عند غريم�ه حتى حصل 
التضخ�م والترضر م�ن أثره، واآلخر له حري�ة الترصف يف حقه 
والقدرة عى محاية نفسه من آثار التضخم بأي وسيلة يراها كافية 

حلاميته من تلك اآلثار؟!

وعلي�ه فال تظه�ر يل وجاهة القول بتوزيع نس�بة التضخم بني 
ا عى  ا زائداً الطرف�ني، حي�ث إن الدائن ال يأخ�ذ من غريمه ق�دراً

حقه، وإنام يأخذ حقه قدر قيمته وقت االلتزام به.

وعليه فتوزيع نس�بة التضخم بني الطرفني – الدائن واملدين – 
ال تك�ون إال يف ح�ال أال يكون ألحد الطرفني س�بب يف حصول 
رضر التضخ�م عى اآلخر. وهذه احلال يتصور حصوهلا يف حال 
كان ح�ق أحدمه�ا عى اآلخ�ر مؤج�ال وفيام بني ثب�وت احلق يف 
ذم�ة أحدمها عى اآلخر وموعد س�داد هذا احل�ق تغريت القيمة 
الرشائي�ة بنق�ص وترتب عى ذلك ت�رضر الدائن من نقص قيمة 
حقه عى املدين. ومل يكن من املدين سبب يف هذا التغري والنقص 
ولنف�رض أن النقص يعادل ٥0% من قيم�ة احلق وقت االلتزام، 
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ف�إن كان يف العقد نص عى تقاس�م الرضر النات�ج عن التضخم 
فيص�ار إلي�ه ويعمل بمقتضاه، وإن مل يكن ن�ص يف العقد فيصار 
إىل املصاحل�ة بني الطرف�ني، فإن مل تتم املصاحل�ة بينهام فريجع إىل 

التحكيم أو إىل القضاء. واهلل أعلم.

وخالصة هذا البحث ما ييل:
التضخم هو ارتفاع القيمة الرشائية للسلع واخلدمات يف   – 1
مقابلة انخفاض القيمة الرشائي�ة لألثامن الختالل ميزان 
العرض والطلب وللتجاوز يف األخذ بإجراءات س�المة 

إصدار النقد. وللمستوى االقتصادي للبالد.
ا سلبية تعود عى العامل عامة وعى الدول  إن للتضخم آثاراً  – 2

والشعوب خاصة وأمهها ما ييل:

أ – انك�امش النق�د عن متويل املش�اريع التنموي�ة حيث يكون 
لذل�ك أثره يف قل�ة اإلنتاج من امل�زروع واملصنوع واملباع 
وه�ذا يعن�ي ازدي�اد الق�وة الرشائي�ة للس�لع واخلدمات 

لطغيان الطلب عى العرض.
ب – قل�ة الدخول واملوارد العام�ة النخفاض القيمة الرشائية 

لألثامن.
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ج – ازدي�اد البطالة يف جمتمع�ات التضخم حلجب األثامن عن 
قنوات العمل.

د – ازدياد أجناس حمدودي الدخل لضعف املوارد وانخفاض 
القيمة الرشائية لألثامن.

ه�� -اجت�اه البطالة إىل م�ا يعكر أم�ن البالد يف فكره�ا وأمنها 
وغذائه�ا وس�المة س�لوكها، وذلك باجت�اه العاطلني إىل 
اإلج�رام وانته�اك احلق�وق العام�ة م�ن نف�وس وأموال 

وأعراض طلباًا للامل املحقق هلم أغراضهم.

و – تكدس الثروات يف أيدي قلة من الناس يغلب عليهم اللؤم يف 
األخالق، ومرض النفوس، وشح يف اإلنفاق، وضحالة يف 
العلم والثقافة، وأنانية يف األطامع، ورغبة يف االجتاه يف البالد 
إىل م�ا حيقق مصاحله�م ويضاعف من جتميعه�م الثروات، 

وإن كان ذلك عى حساب مصلحة البالد وأهلها.

حلدوث ظاهرة التضخم أسباب كثرية من أمهها:  – ٣

ا تباع وتش�رى، ال س�يام  املتاجرة يف األثامن باختاذها س�لعاً أ –  
م�ن أكرب رشحية يف األنش�طة التجارية وأعن�ي هبا البنوك. 
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ورصف النقود أو غالبها عن وظيفتها األساسية يف التعامل 
م به األموال من سلع  إىل التعامل هبا وفيها. فهي معيار ُتَقوَّ
ا للبي�ع وال�رشاء، ويف البح�ث  وخدم�ات وليس�ت س�لعاً

نصوص من فقهاء اإلسالم بخصوص وظيفة النقود.

ب – التجاوز يف التقيد يف اإلجراءات يف إصدار العمالت الورقية.

ا قرطاسية ال قيمة هلا يف ذاهتا، وإنام قيمتها  ج – كون األثامن أوراقاً
في�ام تكون عليه دول إصدارها من م�الءة وثقة وأمان، إذ 
لو كان�ت األثامن من معادن ذات قيم�ة يف ذاهتا كالذهب 
والفض�ة ملا وجد التضخم وإن وج�د فبمقدار ال يتجاوز 
الثلث يف الغالب بخالف األوراق النقدية فالتضخم فيها 

قد يتجاوز األلف يف املائة إذ ال قيمة لذواهتا.

د – إم�كان ارتب�اط الدولة بالتزامات وديون حتد من نش�اطها 
يف متوي�ل املش�اريع واملرافق العامة فتلج�أ للتخفيف من 
معاناهتا بالتوس�ع يف إصدار العملة الورقية كام هو احلال 
واملش�اهد يف بع�ض ال�دول ومنه�ا بع�ض دول ال�رشق 

األوسط.
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لإلسالم مواقف إجيابية ملكافحة التضخم نذكر أمهها فيام ييل:  – ٤
أ – تش�جيع العمل واحلض عليه والوعد باإلثابة ملن أخذ به. 
»املؤمن القوي خري عند اهلل من املؤمن الضعيف ويف كلٍّ 

ا عمل عمالاً فأتقنه«. خري«. »رحم اهلل امرءاً
ب – احلض عى الزراعة والصناعة والرضب يف األسواق.

ا تباع وتشرى ووضع القيود  ج – النهي عن اختاذ األثامن سلعاً
الدقيقة عى املصارفة، خشية خروجها عن وظيفتها.

د – حتري�م مجلة من املعامالت التجارية كبيوع الغرر واجلهالة 
والغب�ن وبي�ع م�ا ال يمل�ك وما ال يضم�ن وبي�وع الربا 
والنهي عن تلقي الركبان واالحتكار والنهي عن التسعري 
م�ا مل توجد ل�ه ضوابطه ودواعيه والنهي عن كرس س�كة 

املسلمني إال من بأس.
ه� -أخذ الرشيعة اإلس�المية بتوزي�ع الثروات وتفتيتها ومنع 
تكدس�ها يف أيدي قلة م�ن الناس، يتضح ذلك يف أحكام 
املواري�ث والوصاي�ا واألوقاف والزك�وات والصدقات 
والنفقات واحلق�وق الواجبة يف األموال، »ففي املال حق 

سوى الزكاة«.
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و – حتري�م أكل أموال الناس بالباطل كالقامر وامليرس والغش 
والتدليس والزيادات يف املعاوضات بغري حق.

رب�ط احلق�وق وااللتزامات بمس�توى تغري األس�عار هو   – ٥
تثبيت قيمة هذه احلقوق وفق معيار جيري تعينه بني طريف 
العقد، وذلك بربط القيمة بسلع ذات ثبات نسبي أو سلة 
عم�الت ذات ندرة واعتبار، أو نح�و ذلك مما يصلح أن 

ا للتقويم عند السداد.  يكون معياراً

ربط احلقوق بمس�توى تغري األس�عار حم�ل خالف بني   – ٦
فقهاء املس�لمني قدياماً وحديثاًا، فبعضه�م بالغ يف القول 
ا سواء أكان التضخم  بمنعه واعترب املثلية الشكلية مطلقاً
�ا. وبعضه�م اعت�دل يف النظر فقال  قلي�الاً أم كان فاحشاً
باعتبار املثلية الش�كلية إذا كان التضخم قليالاً بحيث ال 
تتج�اوز الزي�ادة فيه الثلث. أما إذا جت�اوزت الثلث فقد 
اعتربوها جائحة وقالوا بالرجوع باحلق إىل قيمته وقت 
االلتزام. وهذا القول أعدل األقوال ويف البحث تفصيل 
ا لعل  واسع هلذه املس�ألة ومناقشة للقائلني بالربط مطلقاً

اإلشارة إليه هنا تغني عن إعادته.
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الصل�ح معاقدة يتوصل هبا املتصاحل�ان إىل حل خالفهام   – ٧
وه�و جائ�ز بدلي�ل كت�اب اهلل تع�اىل )الصل�ح خ�ري( – 
)فأصلحوا بينهام( وبدليل س�نة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »الصلح 
 .» ا أو حرم حالالاً ا أحل حراماً جائز بني املسلمني إال صلحاً
وبام ورد عن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب ؤ: ردوا 
املتخاصم�ني حتى يصطلحوا. وباإلمجاع، قال ابن قدامة 

: وأمجعت األمة عى جواز الصلح.
ولصحة الصلح ضوابط أمهها:

أ – أهلية املتصاحلني بحيث تصح من كل واحد منهام الترصفات 
الرشعية من حيث التكليف والصفة واالختيار.

ب – أالّ يش�تمل الصل�ح ع�ى حتريم ح�الل أو حتليل حرام، 
كالصلح عى اس�رقاق حر أو إح�الل بضع حمرم، أو أن 
يك�ون الصلح عى معاوضة بخم�ر أو خنزير، أو دعوى 

حق سببها قامر أو ميرس أو ربا.
ج – أال يك�ون أح�د املتصاحل�ني كاذباً�ا يف دع�وى احل�ق عى 
خصم�ه ف�ام يأخ�ذه هب�ذا الصلح يعت�رب م�ن أكل أموال 

الناس بالباطل.
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د – إذا كان الصل�ح ع�ى ي�د مصل�ح فيج�ب أن يك�ون هذا 
املصل�ح عى جانب من العلم والعقل والتقى والصالح، 
ا العدل. وأن يكون عاملاًا باحلقوق والواجبات  فيها قاصداً

ذك�ر أه�ل العل�م أن الصل�ح أن�واع منه�ا: الصل�ح بني   – 8
املس�لمني وأهل احلرب، والصلح بني أهل العدل وأهل 
البغي، والصلح بني زوجني ِخيف شقاق بينهام، والصلح 
بني متخاصمني يف غري مال، والصلح بني املتخاصمني يف 
األموال، وينقس�م هذا األخري عى قس�مني: صلح إقرار 

وصلح إنكار.

أش�ري إىل ما س�بق توضيحه وتفصيله م�ن حترير وحتديد   – 9
ما يمكن أن يكون قابالاً لربط االلتزامات بمس�توى تغري 
األسعار، ال سيام يف حال تغري األسعار عن وقت االلتزام 
ا يزيد عن الثلث حيث وصف ملسو هيلع هللا ىلص الثلث بأنه  باحلق تغرياً
كث�ري. حيث اجته القول باعتبار ذل�ك من قبيل اجلوائح. 
ا إىل أن الطرف املترضر من تغري األس�عار ونقص  ونظ�راً
قيم�ة حقه عند غريمه قد اس�تعد يف الدخول مع الطرف 
اآلخ�ر يف مصاحل�ة وإن مل ُي�رش إليها يف عق�د االلتزام فال 
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ش�ك يف جواز مصاحلتهام عى م�ا يتفقان عليه، وال يعترب 
ذل�ك من قبيل الربا وال من أكل أم�وال الناس بالباطل، 
وليس يف هذا حتريم حالل أو حتليل حرام. وإنام هو صلح 
بني متنازعني كل واحد منهام متمس�ك بدعوى حقه ِقَبل 
اآلخر. ث�م زال ما بينهام من خالف في�ام اصطلحا عليه. 
فه�ذا الصل�ح معترب وهو مل�زم طرفيه بع�د وقوعه منهام 
باختيارمها ورضامها. وه�و كذلك واجب التنفيذ. وهو 

من قبيل صلح اإلقرار املعترب لدى مجهور أهل العلم.

10 – ال يظه�ر مان�ع رشع�ي يف اش�راط الصل�ح يف العق�د 
ملواجه�ة التضخ�م إال أنه جيب أن ين�ص يف العقد يف بند 
اش�راط الصلح يف حال التضخم ع�ى أمرين: أحدمها: 
احل�د األدنى من نس�بة التضخم املوجب�ة لألخذ بالصلح 
ع�ى أالّ يق�ل ه�ذا احلد عن الثل�ث حي�ث إن ذلك أنفى 

للجهالة والتنازع.

الث�اين: تعي�ني معيار قيمة احل�ق يف حال التضخ�م كأن يرجع 
يف ذل�ك إىل أقيام س�لع ذات ندرة معت�ربة أو إىل معدن نفيس من 

ا للتقويم. ذهب أو فضة أو غري ذلك مما يصلح أن يكون معياراً
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11 – اللجوء إىل التحكيم عند االختالف يف بدل الصلح:

الواق�ع أن التحكي�م طري�ق من طرق ف�ض املنازعات وإهناء 
اخلالفات وقد أقرته الرشيعة اإلسالمية من حيث املبدأ واعتربت 
�م حاك�اماً حيكم مع أخي�ه اآلخر بام يظهر هل�ام: قال تعاىل:  امُلحكَّ

چڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  

ڈ         ژ  ژ    ڑ  ڑ  ک چ )النس�اء: ٣٥( وحكمهام نافذ 
م غالُب ما يش�رط يف  واج�ب التطبي�ق إال أنه يش�رط يف امُلحكَّ
م  القايض من صفات التق�وى والعدالة والعقل واخلربة فيام حُيَكَّ
فيه. فإذا نص يف عقد االلتزام عى الرجوع عى التحكيم يف حال 
وج�ود االختالف وتعذر إهنائه بالوس�ائل الودية فيجب األخذ 

هبذا النص. إذ هو رشط يف عقد جيب الوفاء به قال تعاىل: چ ژ  
ژ  ڑ  ڑ  کچ  )املائدة: 1(، وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »املسلمون 
«. وليس  ا أو حرم ح�الالاً ا أح�ل حراماً ع�ى رشوطه�م إال رشطاً
يف اش�راط التحكيم حتريم حالل وال حتليل حرام. فإن وجد يف 
العق�د معي�ار لتقدير قيمة احلق امللتزم ب�ه يف حال التضخم أخذ 
مني جمال للنظر واالجتهاد  به، وإن مل يوجد يف العقد كان للُمحكَّ

يف تقدير قيمة هذا احلق وقت السداد. 
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12 – تطبي�ق مب�دأ األخذ بموجب التضخ�م عى توزيع 
نسبته بني املتعاقدين:

الواقع أن القول بتوزيع نسبة التضخم بني املتعاقدين يتطلب 
النظ�ر ه�ل الطرفان مت�رضران من التضخم يف حم�ل العقد عى 
س�بيل اإلجب�ار واإلك�راه أم أن أحدمه�ا وه�و املدي�ن قد أخذ 
ا فصارت  العوض بقيمته وقت العقد س�واء أكان س�لعة أم نقداً
له حرية الترصف فيام أخذ يف أي وقت يريده خالل مدة التزامه 
باحل�ق بينام الطرف الثاين وهو الدائن قد تعلق حقه بذمة غريمه 
الط�رف اآلخر املدين س�واء أكان احلق حم�ل االلتزام معجالاً أم 
؟ فاملك هذا احلق عاجز عن االنتقاع والترصف به حتى  مؤجالاً
يت�م له قبضه من غريمه. فأحدمه�ا حقه بيده يترصف فيه كيف 
ش�اء أش�به من له حس�اب جار عند أحد البنوك فهو قادر عى 
سحبه متى أراد، أما اآلخر فحقه عند غريمه ال يستطيع االنتفاع 
ب�ه حتى يقبضه فإذا حصل التضخم أثن�اء بقاء حقه عند مدينه 
فه�و املترضر عى س�بيل اإلجب�ار، فكيف يتجه الق�ول بتوزيع 
نس�بة التضخم بني طرفني خمتلفني، أحدمه�ا مرغم عى الرضر 
م�ن التضخ�م حلبس حق�ه عند غريم�ه حتى حص�ل التضخم 
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والت�رضر من أثره واآلخ�ر له حرية الت�رصف يف حقه والقدرة 
عى محايته إن شاء اهلل؟!

وعلي�ه ف�إن األص�ل القول بع�دم توزي�ع نس�بة التضخم بني 
الطرف�ني إال يف األحوال االس�تثنائية التي م�رَّ ذكرها يف البحث، 
ا ع�ى حقه وإنام  ا زائداً حي�ث إن الدائ�ن ال يأخذ من غريم�ه قدراً

يأخذ حقه قدر قيمته وقت االلتزام به.

هذا ما تيرس يل إيراده، وباهلل التوفيق، واهلل أعلم وأحكم.
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