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 المقدمة
" ھل ینطبق الربا على كل قرض یسدد بزیادة؟"كنت كتبت تحت عنوان 

 ال ینطبق إال على األصناف الستة المذكورة في ملخصا لدراسة تثبت أن الربا
، )النقود أوالعمالت(الحدیث النبوي، وعلى وسائل تبادل المنافع وتخزین الثروات 

فدفعني ھذا . فاعترض البعض بحجة مخالفة قولي ألقوال العلماء عبر العصور
 التي استنتجھا الفقھاء عبر العصور من العللاالعتراض إلى استعراض جمیع 
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لحدیث النبوي الذي یحرم الربا في األصناف الستة، فخرجت بنتائج أثبتھا في ھذه ا
 .الدراسة

. لقد حّرم هللا الربا في آیات صریحة مقرونة بالتھدید الشدید لمن یتعامل بھ
َبا {: یقول تعالى الشَّْیَطاُن ِمَن  َیقُوُموَن إِالَّ َكَما َیقُوُم الَِّذي َیَتَخبَُّطُھ الالَِّذیَن َیأُْكلُوَن الرِّ

َبا َفَمْن َجاَءهُ  َم الرِّ ُ اْلَبْیَع َوَحرَّ َبا َوأََحلَّ هللاَّ اْلَمسِّ َذلَِك بِأَنَُّھْم َقالُوا إِنََّما اْلَبْیُع ِمْثُل الرِّ
ِ َوَمْن َعاَد َفأُولَئَِك أَ  ْصَحاُب النَّاِر َمْوِعَظٌة ِمْن َربِِّھ َفاْنَتَھى َفلَُھ َما َسلََف َوأَْمُرهُ إِلَى هللاَّ

ُ َال ُیِحبُّ ُكلَّ َكفَّاٍر أَثِیمٍ .ُھْم فِیَھا َخالُِدونَ  َدَقاِت َوهللاَّ َبا َوُیْربِي الصَّ ُ الرِّ  إِنَّ . َیْمَحُق هللاَّ
َكاَة لَُھْم أَْجُرُھْم ِعْنَد رَ  َالَة َوآََتُوا الزَّ الَِحاِت َوأََقاُموا الصَّ بِِّھْم َوَال الَِّذیَن آََمُنوا َوَعِملُوا الصَّ

َبا إِْن .َخْوٌف َعلَْیِھْم َوَال ُھْم َیْحَزُنونَ  َ َوَذُروا َما َبقَِي ِمَن الرِّ قُوا هللاَّ  َیا أَیَُّھا الَِّذیَن آََمُنوا اتَّ
ِ َوَرُسولِِھ َوإِْن ُتْبُتْم َفلَكُ .ُكْنُتْم ُمْؤِمنِینَ  ْم ُرُءوُس  َفإِْن لَْم َتْفَعلُوا َفأَْذُنوا بَِحْرٍب ِمَن هللاَّ

 )1(}.أَْمَوالُِكْم َال َتْظلُِموَن َوَال ُتْظلَُمونَ 
منع االستغالل بین البشر، أي  ومن المتفق علیھ أن حكمة تحریم الربا ھي

غیر أن الحدیث عن األشیاء التي تخضع استغالل من لدیھ فائض لمن یحتاج إلیھ، 
 .كثیر من العلماءللربا ال یزال قائما واالختالف فیھ كثیر كما یؤكد ذلك 

 تحریم األصناف الستة التي وردت علةوسبب االختالف ھو االختالف على 
إِنِّي َسِمْعُت َرُسوَل :  رضي هللا عنھعبادة بن الصامتیقول . في الحدیث المشھور

ِة، َواْلُبرِّ بِاْلُبرِّ  ِة بِاْلفِضَّ َھِب، َواْلفِضَّ َھِب بِالذَّ ، َوالشَِّعیِر بِالشَِّعیِر، ّهللاِ َیْنَھٰى َعْن َبْیِع الذَّ
َوالتَّْمِر بِالتَّْمِر، َواْلِمْلِح بِاْلِمْلِح إِالَّ َسَواًء بَِسَواٍء، َعْیناً َبِعْیٍن، َفَمْن َزاَد أَو اْزَداَد َفَقْد 

أن األصناف الستة ینطبق علیھا الربا بحكم النص ومن المتفق علیھ ) 2."(أَْرٰبى
 . ، إلى یوم القیامة، وقد انقطع الوحيقطعي الثبوت وقطعي الداللة

. ومن المتفق علیھ أن الربا محرم ألنھ نوع من أكل أموال الناس بالباطل
 َبْیَنُكْم بِاْلَباِطِل إِالَّ أَن َتُكوَن تَِجاَرًة َتأُْكلُوْا أَْمَوالَُكمْ َیا أَیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوْا الَ {قول تعالى ی

نُكمْ  رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم آكل الربا لعن " قال وعن جابر) 3(}...َعن َتَراٍض مِّ
 )4".( وقال ھم سواءوموكلھ وكاتبھ وشاھدیھ

الناس بالباطل على األصناف التي وردت " أموال"والسؤال ھل یتوقف أكل 
في الحدیث الشریف؟ وھل تقتصر األموال علیھا؟ من الطبیعي أن تكون اإلجابة 

ال، وذلك ألن األصناف الستة ال تمثل :  ھذین السؤالین ھيالفطریة والمنطقیة على
فھي ال تشمل شیئا . حتى في عھد النبي صلى هللا علیھ وسلم" األموال"إال جزءا من 

 .من المنتجات الحیوانیة والعقارات؛ وھي من الثروات العظیمة
وھذه الحقیقة تؤكد أن الربا ینطبق على أنواع أخرى من الثروة البشریة، 

كیف نعرف األنواع األخرى التي : فالسؤال. سیما ما عظم وزنھا في االقتصادوال
تخضع للربا؟ وھنا تأتي اإلجابة من علماء األصول المتخصصین في طرق استنباط 

وھنا تأتي وظیفة القیاس والسبر . األحكام الشرعیة من الكتاب والسنة الموثقة

                                                
 .٢٧٩ -٢٧٥: البقرة) 1(
 .١٢١١-١٢١٠ :٣مسلم ج)2(
 .٢٩: سورة النساء) 3(
 .١٢١٩   ص ٣ج صحیح مسلم  ) 4(
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حریم األصناف الستة، وأھمیة اإلصابة وتأتي أھمیة العلة في ت) االستقراء(والتقسیم 
فالعلة امتداد لحكم رب هللا ومنسوبة إلى إرادتھ الشرعیة، وإن كانت . في تحدیدھا
وھنا تأتي أھمیة وضوح األموال التي یحرم فیھا الربا لیسھل على . ظنیة الثبوت

ن المسلم العادي التعرف علیھا، فیسھل علیھ تجنب الوقوع في خطیئة تجعلھ ھدفا أل
 .یحاربھ رب العالمین

ومن المعلوم أن اجتھادات البشر، وإن كانت للمخلصین من كبار العلماء 
لھذا فإن المسلمین المؤھلین مطالبون . لیست معصومة من الخطأ النسبي أو الجزئي

بتنقیح واستكمال الجھود المشكورة التي بذلھا السابقون، وذلك بدال من اعتبارھا 
رآن الكریم والسنة الموثقة، واالقتصار على تردیدھا والدفاع نصوصا مقدسة مثل الق

 . عنھا
 :ومن ھنا تنطلق الدراسة بالتساؤالت التالیة

 ما ھي العلل التي اقترحھا العلماء عبر القرون؟. ١
إلى أي درجة تنطبق علیھا الشروط التي اتفق علماء األصول على . ٢

 سماتھا الرئیسة؟
ا شرط الیسر الذي أثبتھ هللا لتشریعاتھ، والسیما إلى أي درجة ینطبق علیھ. ٣

 في قضیة مثل الربا خطیرة؟
إلى أي درجة ینطبق علیھا شرط الشمولیة والدیمومة واإلتقان الذي . ٤

 تتصف بھ التشریعات الربانیة؟
إذا كانت الشروط الالزمة للعلة ال تتوفر فیھا، فما ھي العلة البدیلة التي . ٥

 ألصولیین؟ تنطبق علیھا شروط ا

 :الدراسات السابقة
إذا ثبت أن الربا : في القرن الخامس العلل المقترحة فیقولالماوردي یلخص 

فالعلة في الذھب والفضة  ،یتجاوز المنصوص علیھ لمعنى فیھ ، وعلتھ مستنبطة منھ
فأما العلة في البر والشعیر فقد اختلف . غیر العلة في البر والشعیر والتمر والملح

علة مذھب محمد بن سیرین أن  : أحدھما. المعاني فیھا على مذاھب شتىأصحاب 
حتى التراب  فأجرى الربا في جمیع األجناس ومنع التفاضل فیھ ،الربا الجنس

علة الربا المنفعة في وھو مذھب الحسن البصري أن  : والمذھب الثاني. بالتراب
 ومنع من بیع ثوب قیمتھ ، فیجوز بیع ثوب قیمتھ دینار بثوبین قیمتھما دینارالجنس

تقارب  وھو مذھب سعید بن جبیر أن علة الربا والثالث. دینار بثوب قیمتھ دیناران
 فمنع من التفاضل في الحنطة بالشعیر لتقارب منافعھما، ومن ،المنافع في األجناس

.  ألن المنفعة فیھما متقاربة، وفي الدخن بالذرة،التفاضل في الباقالء بالحمص
في كل  فأثبت الربا ،علة الربا جنس یجب فیھ الزكاةوھو مذھب ربیعة أن : والرابع

. ونفاه عما ال تجب فیھ الزكاة ،جنس وجبت فیھ الزكاة من المواشي والزروع
 فأثبت الربا فیما كان قوتا أنھ مقتات مدخر جنسوھو مذھب مالك : والخامس

. اتا ولم یكن مدخرا كاللحمونفاه عما لم یكون مقتاتا كالفواكھ وعما كان مقت ،مدخرا
 أنھ مكیل جنسوھو مذھب أبي حنیفة رحمھ هللا أن علة الربا في البر : والسادس

، ونفاه عما وإن لم یكن مأكوال كالجص، والنورةفأثبت الربا في كل ما كان مكیال 
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وھو : والسابع.  وإن كان مأكوال كالرمان والسفرجل،غیر مكیل وال موزونكان 
مأكول مكیل أو موزون المسیب وبھ قال الشافعي في القدیم أنھ مذھب سعید بن 

مطعوم : صر من ھذه العبارة فقال خومن أصحابنا من عبر عن ھذه العلة بأ. جنس
 ثبت الربا فیما كان مأكوال أو مشروبا مكیال أو موزونافعلى ھذا القول  . مقدر جنس

 وعما كان غیر مأكول ،وإن كان مأكوال ،وینتفي عما كان غیر مكیل وال موزون
 وھو مذھب الشافعي في الجدید :والثامن . وال مشروب وإن كان مكیال أو موزونا

 وھذه العبارة . ومن أصحابنا من قال مطعوم جنس.أنھ مأكول جنسأن علة الربا 
. أعم وھو قول من أثبت في الماء الربا فھذا جملة المذاھب المشھورة في علة الربا

 ) 5"(.ب منھا وندل على فسادهوسنذكر حجة كل مذھ
 وبالنسبة لعلة الذھب والفضة فھناك من یقول بأن مذھب أبي حنیفة ھو 

 )7.(والقول الثاني ھو قول مالك أیضا) 6.(الموزون، وھناك من یقول بأنھا الثمنیة
وقد اختلفوا فى كثیر من مسائل الربا : "ویقول ابن تیمیة في القرن الثامن

 األصناف الستة الذھب و الفضة و يلفوا فى تحریم التفاضل فقدیما و حدیثا و اخت
الحنطة و الشعیر و التمر و الملح ھل ھو التماثل وھو الكیل و الوزن أو ھو الثمنیة 
و الطعم أو ھو الثمنیة و التماثل مع الطعم و القوت و ما یصلحھ أو النھي غیر معلل 

 )8.("و الحكم مقصور على مورد النص على أقوال مشھورة
 ، الدنانیر والدراھمي علة تحریم الربا فيالكالم ف: "ویضیف ابن تیمیة

 والتعلیل ...ء ذلك ھو الثمنیة ال الوزن كما قالھ جمھور العلماياألظھر أن العلة ف
ن المقصود من األثمان أن تكون معیارا لألموال إبالثمنیة تعلیل بوصف مناسب ف

 ) 9.(" معرفة مقادیر األموالإلىیتوسل بھا 
طائفة بالنسبة لألصناف األربعة المأكولة أن وأما تلمیذه ابن القیم فیقول 

بالطعام وإن لم یكن مكیال وال  وطائفة خصتھ ؛في كل مكیل وموزون بجنسھحرمتھ 
 خصتھ بالقوتوطائفة . بالطعام إذا كان مكیال أو موزونا وطائفة خصتھ ؛موزونا

 الدراھم والدنانیر وعن"ذھب والفضة فیقول وبالنسبة لل) 10.(وھو أرجح ھذه األقوال
وھذا مذھب أحمد في إحدى الروایتین عنھ موزونین فقالت طائفة العلة فیھما كونھما 

 وھذا قول الشافعي ومالك وأحمد الثمنیةفیھما ومذھب أبي حنیفة وطائفة قالت العلة 
لیس فیھ  فالتعلیل بالوزن ...وھذا ھو الصحیح بل الصواب .في الروایة األخرى

ویؤید الشوكاني الثمنیة في  )11 .(مناسبة فھو طرد محض بخالف التعلیل بالثمنیة
 )12.(الذھب والفضة، في القرن الثالث عشر الھجري

                                                
 -٨٢٠: ٢؛ الجبرین ج١١٢ -١١٠ الحجاوي، زاد ص ؛٨٣ :٥جلحاوي الكبیر الماوردي، ا) 5(

 .٢٣٩-٢٢٠: ٧ ؛ وینظر المراجع التي أشار إلیھا خالل مناقشتھ الموضوع؛ السعدي ج٨٢٨     
 ٥٠: ٢؛ الصاغرجي ج٢٢٥: ١جالبرني ) 6(
 ١١٧-٣٢: ١٢؛ المغراوي ج٢٢ -٢٠ :٩ج مالك، المدونة)7(
 .٤٧٠: ٢٩ع فتاوى مجمو) 8(
 .٤٧١: ٢٩ابن تیمیة، مجموع فتاوى ) 9(
 .١٥٦: ٢ابن القیم، إعالم الموقعین ) 10(
 ١٩٦-١٩٠: ٥ج؛ الشوكاني، نیل ١٥٦: ٢إعالم الموقعین )  11(
 .١٩٥: ٥جالشوكاني، نیل )  12(
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الذھب والفضة : ولو تأخرنا إلى القرن الرابع عشر وما بعده سنجد من یقول
فھما معیار . ةھما العنصران األساسیان للنقود التي تنضبط بھا المعاملة والمبادل

وأما بقیة األعیان األربعة فھي عناصر . األثمان الذي یرجع إلیھ في تقویم السلع
علة التحریم بالنسبة للذھب "ف... األغذیة وأصول القوت الذي بھ قوام الحیاة

والفضة كونھما ثمنا؛ وأن علة التحریم بالنسبة لبقیة األجناس كونھا طعاما أو جنس 
 .بعض ھذه اآلراء ھي تردید آلراء فقھاء سابقینو) 13.(مكیل أو موزون

ھل یمكن تجزئة النص إلى قسمین، الستقراء علة : والسؤاالن الرئیسان
؟ وھل العلل التي أوردھا العلماء السابقون تنطبق من كل جزء یختلف عن اآلخر

علیھا شروط العلة التي یمكن نسبتھا إلى حكم هللا، ومنھا توفر شروط یسر الفھم 
 ؟ وشروط اإلتقان والشموليةطبیق، والت

 :منھج البحث
 :سیتبع الباحث القواعد واإلجراءات التالیة في تنفیذ البحث

 مراجعة كتب الفقھ التي تمثل المذاھب المختلفة، وحصر جمیع العلل –أوال 
 .التي اقترحھا الفقھاء

علیھا  یتبع الباحث منھج تنقیح المناط للوقوف على العلة التي تنطبق – ثانیا
 .الشروط التي وضعھا األصولیون للتحقق من كفاءة العلة

 سیعتمد الباحث على شروط العلة الصحیحة التي أثبتتھا المصنفات – ثالثا
وبصفة عامة تتمثل شروط العلة . مع تحریر بعضھا وتفصیلھا) 14(في أصول الفقھ

 :الصحیحة فیما یلي
 ).سبره(مراد استقراؤه أن یكون وصفا ینطبق على جمیع أجزاء المجتمع ال .١

فینبغي للمعلل إذا أراد أن یستنبط علة األصل "یقول الماوردي 
 فإن وصفا بعد وصفالمنصوص على حكمھ أن یعتبر أوصاف األصل 

 باعتباره مطردا على الشروط المعتبرة علم أنھ اكان الوصف الذي بد
منطقي وھذا اإلجراء ) 15 "(. الذي جعلھ هللا تعالى علة الحكممُ لَ العَ 

فبالنسبة لعلة . والسیما في حالة الموضوع الموحد المترابط أجزاؤه
الربا مثال ینبغي أن تنطبق الصفة على األصناف الستة مًعا، ولیس على 

أما إذا انطبق على بعضھا ولم ینطبق على . بعضھا لیكون االستقراء تاما
لة التي بعضھا اآلخر فیعتبر االستقراء ناقصا، غیر مؤھل ألن تكون الع

وحتى عندما تكون العلة مبنیة على صفات . تمثل حكم هللا في الموضوع
إذا لم تنطبق ھذه الصفة فتنطبق الصفة "مركبة، فإن العلة التي تقول 

                                                
 ي ج؛ وانظر المجمع الفقھي، القرار السادس، الدورة الخامسة؛ البرن١٧٨سابق، فقھ السنة )  13(

 .٤٨٦؛ السعدي،  ١١١-١١٠؛ الحجاوي ص ٥١-٤٩: ٢؛ الصاغرجي ج٢٢٤: ١    
 ؛  أبو زھرة، ٧٠-٦٨؛ خالف، علم أصول ٩٨- ٩٥: ٥الماوردي، الحاوي ج: انظر مثال) 14(

 ؛ الخادمي ص ١٧٥-١٦٤؛ الجدیع ص ١٤٨-١٤٦؛ السلمي، ص ٢٤١-٢٣٨     أصول الفقھ 
 .١٦٧-١٤٩؛ یعقوب ص ١٩٨-١٩٥     

 .٧٧؛ خالف ٩٨، ٨٥ :٥الحاوي جلماوردي، ا) 15(
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فالصفة المركزیة یجب أن تكون واحدة، وتقوم . مرفوضة" األخرى
كل مأكول یوزن، أو كل موزون "الصفات األخرى بتقییدھا، مثل القول 

 .موزون أو ، ولیس كل مأكول"كلیؤ
 .أن ال یتعارض مع نص قوي الثبوت وصریح الداللة .٢
أن یكون ظاھرا، أي سببا أو معیارا ملموسا، یدركھ اإلنسان العادي  .٣

 . بحواسھ الخمس، بدون جھد خاص
أي ال یتأثر بتغیر ، أن یكون منضبطا یدل على كونھ مناط الحكم .٤

ثابت، یوجد الحكم المرتبط بھ فھو . الظروف المكانیة أو الزمانیة
وذلك ألن العلة المستقرأة ھي من االجتھاد ) 16(بوجوده وینعدم بانعدامھ

ویختلف عن العلة المنصوص . أي قابلة للنقاش) ظني الثبوت(البشري 
 )17).(قطعي الثبوت(علیھا التي تستمد قوتھا من النص 

 . أن یكون وصفا مناسبا، یدفع ضررا أو یحقق مصلحة .٥
 في التفریق بین عملیة استنتاج العلة واستخراج الحكم الشرعي – رابعا
ألن علة الحكم دلیل على "فالعلة حكم منسوب إلى هللا وإلى رسولھ، . قضیة محددة

والحكم الرباني ال یخضع لما یجري في الواقع بعد ) 18.(كما یقول البصري" الحكم
ت، وال یتأثر بما تصدره دول وبعبارة أخرى، ال یتأثر بتغیر العادا. انقطاع الوحي

 . العالم أو األمم المتحدة من قرارات سیاسیة أو اقتصادیة
 فھو نتیجة التفاعل بین الحكم الرباني في مسألة محددةوأما الحكم الشرعي 

ولھذا فإن الحكم الشرعي . الثابت وبین ما یجري في الواقع المتغیر حسب الظروف
كون ھذا الحكم أكثر اتقانا وإصابة للحق كلما وی. یتغیر بتغیر الظروف في الواقع

كان التشخیص للواقع أفضل والتفاعل بینھ وبین الفھم الصحیح للتشریع الرباني أكثر 
ویشبھ الحكم الشرعي العالج الذي یصفھ الطبیب، من حیث ھو تفاعل بین . إتقانا

فحكم . وصفات عالجیة جیدة ألمراض محددة وبین التشخیص الجید للحالة المرضیة
الصوم على المقیم یختلف عن حكمھ على المسافر، وحكم القتل العمد یختلف عن 

 ...حكم القتل الخطأ و
لقد أخطا معد الدواء "وبعبارة أخرى، یشبھ تأثر العلة بالواقع قول الطبیب 

وتعالى هللا عما ". في تحضیر الدواء، فالحالة المرضیة قد تغیرت ولم یتغیر الدواء
 ال یشرع إال ما فیھ الخیر لعباده، عبر المكان والزمان، إذا فھموه حق یصفون، فإنھ

 .الفھم وطبقوه تطبیقا صحیحا
وثبت : "یقول الشاطبي. شرط یسر الفھم ویسر التطبیق توفر العلة –خامسا 

 األصول الفقھیة امتناع التكلیف بما ال یطاق وألحق بھ امتناع التكلیف بما فیھ يف

                                                
 .٩٣:  ٥الماوردي، الحاوي ج) 16(
 .١٣٣، ١٣٢، ١٣١، ٩٥، ٩٣، ٩١: ٥الماوردي، الحاوي ج) 17(
 .١٩٠ :٢المعتمد  ج البصري، ) 18(
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يُرِيُد اللَُّه ِبُكُم اْلُيْسَر {: ومدار ھذا القول قولھ تعالى) 19."(دحرج خارج عن المعتا
 )20.(}َوَال يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسرَ 

 في دفع الضرر أو في توفیر المصلحة، اإلتقان والشمولیةتوفر  –سادسا 
  . بشمولیة تلیق بشریعة رب العالمین الذي یحیط بكل شيء، عبر الزمان والمكان

فالعلة یجب أن تكون . واع األموال الموجودة أو التي ستوجد مستقبالویغطي جمیع أن
، أو أنواعھا الرئیسة الموجودة في "األموال"قادرة على التحكم والتأثیر في جمیع 

 .أي مكان أو زمان
 في حالة عدم توفر شروط العلة شبھ الجامعة المانعة التي تخضع –سابعا 

احث طریقة السبر والتقسیم أو ما نسمیھ لھا األصناف الستة جمیعھا سیتبع الب
وسیتم استعراض الظواھر أو المفردات أو . باالستقراء للوصول إلى العلة البدیلة

الصفات التي تندرج في النص الستقراء العلة التي تمثلھا جمیعا، وتتوفر فیھا 
 .شروط العلة بنسبة عالیة

 :نتائج البحث
حظات متعددة یمكن التحدث عنھا عند التأمل في العلل المقترحة نجد مال

مطابقة شروط العلة عند األصولیین، درجة یسر الفھم : تحت العناوین التالیة
 .والتطبیق، درجة إتقان العلة وشمولیتھا

 :مطابقة شروط العلة عند األصولیین
ھناك مالحظات جوھریة على العلل التي اقترحھا الفقھاء منذ القرن األول 

ما :  یلفت االنتباه إلى ذكاء الشیخ السعدي أنھ یجیب على السؤالومما. إلى یومنا ھذا
لیس عندي شيء أقطع بھ قطعا، ألن : "ھي العلة المؤثرة في الربا عندكم؟ بقولھ

 )21..."( كثیر- كما مر علیكم–الخالف 

 :استخراج العلة بعد تجزئة الحدیث
 ثم تقع على رأس ھذه المالحظات تجزئة النص المترابط إلى جزئین،

یحدث ھذا بالرغم من أن مفردات أو مكونات النص . استقراء علة مستقلة لكل جزء
أصناف ستة متتالیة جاء تحریم تبادل بعضھا ببعض إال : مترابطة بكل معنى الترابط

فالمالحظ أن جمھور الفقھاء، ما بعد عصر الصحابة، . سواء بسواء أو مثل بمثل
البر (،  والمأكوالت )الذھب والفضة(أجمعوا على تقسیم النص إلى المعادن 

فجعلوا الثمنیة علة . ، ثم استنتجوا من كل جزء علة مستقلة)والشعیر والتمر والملح
 . الذھب والفضة، واختلفوا في علة األصناف الباقیة في الحدیث

                                                
 .٩٩: ١الشاطبي، ج)  19(
 .١٨٥: سورة البقرة)  20(
 .٢٢٠: ٧السعدي، ج)  21(
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وھو . وھذه الحقیقة تعني عدم توفر أحد الشروط الجوھریة لالستقراء التام
فعملیة تجزئة النص إلى قسمین، ثم . احدة تضم األجزاء كلھاأن تكون العلة صفة و

إن سبب مرضك إما ھذا وإما ھذا، "استخراج علتین مستقلتین یشبھ قول الطبیب 
وھذه الحقیقة تتنافى ". ویحتاج إلى وصف نوعین من الدواء مستقلین، ال یجتمعان

 صفة رئیسة مع شرط كون العلة بعد السبر والتقسیم ینتھي إلى صفة واحدة أو
الدلیل على یقول السمعاني و. واحدة في حالة العلة المركبة من عدد من الصفات

  األصلي في وھو أن یبحث الناظر عن المعان.صحة العلة طریق السبر والتقسیم
بین خروج آحادھا عن الصالح للتعلیل بھ إال واحدا یویتتبعھا واحدا واحدا و

 )22(.یرضاه
 الربا كاف في ثبوتاتباع النص ویني یرى أن ومن زاویة أخرى، فإن الج

ال تبیعوا الطعام "السالم الصالة وقولھ علیھ یستند إلى  فھو. في كل مطعوم
 وربا الفضل في النقدین ال یتعداھما وال ضرورة تحوج إلى ادعاء علة ،"بالطعام
 )23.(قاصرة

 :علل األصناف المعدنیة في الحدیث
 :األول من الحدیث النبويھناك ثالثة أقوال في علة الثلث 

 . الوزن )١
ارتباط العمالت الورقیة بالذھب ھي السبب في خضوع العمالت " )٢

 .وقد یضیف إلي الذھب الفضة أحیانا". الورقیة للربا
الثمنیة، أي أن علة تحریم التفاضل في تبادل الذھب بالذھب والفضة  )٣

 . بالفضة أنھا أثمان لألشیاء وللخدمات
ینطبق على " الوزن"لوزن للذھب یجانب الصواب ألن ومن المعلوم أن علة ا

. كل شيء، سواء أكان شیئا طبیعیا أو صناعیا، أو شیئا میتا أو حیا ینبض بالحیاة
ومن الواضح أن القول بأن علة الربا في العمالت النقدیة ھو ارتباطھا بالذھب ھو 

فھو قول .  أوالقول مبھم، ألنھ ال یوضح العلة في تحریم الذھب والفضة في الحدیث
انطباق الربا على العمالت ) علةولیست  (حكمیقفز إلى الخطوة الثانیة، أي سبب 

فھناك . الورقیة التي لم یرد ذكرھا في الكتاب والسنة، مع الحاجة إلى معرفة حكمھا
 . خلط بین طریقة استخراج العلة والوصول إلى حكم شرعي في مسألة محددة

 . الوزن، والثمنیة: ي علة الذھب والفضةوھناك قوالن عند األحناف ف
وبھذا تبقى علة الذھب والفضة ھي الثمنیة التي یقول بھا جمھور علماء 

 .المسلمین منذ القرن األول إلى یومنا ھذا

                                                
 .١٥٩ :٢قواطع األدلة جالسمعاني، ) 22(
 .٥٣٨: ٢ الجویني، البرھان ج)23(
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 :علل أصناف المأكوالت في الحدیث
یتبین مما سبق أنھ حتى عند اقتصار المناقشة على العلل المقترحة لألصناف 

ة وواحدة فإننا نجد أنھا أیضا ال تخلوا من المالحظات، أورد كثیر واحد: األربعة
 :وتتمثل المالحظات فیما یلي) 24.(منھا الماوردي في دفاعھ عن مذھب الشافعي

 إلى عادات الناس المتغیرة، بعد  إخضاع اإلرادة الشرعیة  عز وجل-أوال 
ن طبیعة العادات أنھا فم. انقطاع الوحي، وذلك بربط العلة بعادة الوزن أو الكیل

فقد تكون العادة في منطقة ما ھو الوزن، وفي منطقة . تتغیر بتغیر المكان أو الزمان
. وقد تتغیر العادة فتوزن األشیاء كلھا بدال من كیلھا في كل مكان. أخرى ھو الكیل

وموغال في الخطأ یقول . وحتى ما جرت العادة على عدھا قد تصبح من الموزونات
 شيء ورد نص رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم على تحریم التفاضل فیھ كل"أحدھم 

وما لم ینص علیھ النبي صلى هللا ...كیال فھو مكیل أبدا، وإن ترك الناس فیھ الكیل
وھذا القول فیھ تعسف في فھم ) 25."(علیھ وسلم فھو محمول على عادات الناس

ھذه األمور تخضع لقرارات ف. النص، ویؤدي إلى االزدواجیة بین الشرع والتطبیق
وھذا . المتنفذین في البیع والشراء من البشر، أو لقرارات أجھزة البلدیة الحكومیة

 . واضح في العصر الحدیث، وذلك ألن كل شيء یمكن وزنھ
ویقول الندوي تعلیقا على من یحاول إخضاع الشریعة الربانیة لتغیرات 

ألن ... یب فیھ ھذا الدین لكل تغیرال یمكنني أبدا أن أقبل وضعا یستج: "الظروف
الدین یتقدم مع ...الدین لیس مقیاس حرارة یقتصر عملھ على تسجیل درجة الحرارة

وتنطبق المشكلة نفسھا على صفة ) 26".(الحیاة یدا بید، وال یواكبھا فقط كتابع لھا
فما یكون من المدخرات في بلد قد ال . فھي تخضع لتغیر المكان واألزمان". مدخر"

یكون في أخرى، وما ال یكون من المدخرات في زمان قد یصبح من المدخرات في 
فكل ). التعلیب(وأسالیبھا ) مثل الثالجات(زمان آخر بتوفر وتطور وسائل الحفظ 

 .ھذه الوسائل واألسالیب تطیل عمر المنتجات الزراعیة والحیوانیة
یل أو االدخار وبعبارة أخرى، فإن العلة المبنیة على عادة الوزن أو الك

والعلة یجب . ُتخضع الشریعة الربانیة الثابتة، بعد انقطاع الوحي، للعادات البشریة
أن تكون ثابتة الصفة، یتم استقراؤھا من محتویات النصوص المقدسة فقط، وتختلف 

 .عن الحكم الشرعي في قضیة محددة
ل ، مثالثابتة  تعارض بعض العلل المقترحة صراحة مع النصوص-ثانیا 

فھي تتعارض مع إجازة النبي صلى . علة لتحریم األصناف األربعة" الجنس"اعتبار 
 ویضاف إلى ذلك أن قولنا بالجنس ال یبقي )27(...بعیرینهللا علیھ وسلم بیع البعیر ب

بل جمیع المنتجات الزراعیة ... فالتراب جنس والماء جنس. شیئا ال یخضع للربا
 .لمعادن أجناسوالحیوانیة ومستخرجات األرض من ا

                                                
 .١٧: ٣؛ العسقالني، سبل ج٩٣ -٨٤: ٥الماوردي، الحاوي ج) 24(
 .٢٢٦: ١جالبرني، التسھیل ) 25(
 .٥٩-٤٩الندوي، ) 26(
 .٣  :٩المدونة ج؛ مالك، ٤٧٦ -٤٧٥:  ٣زاد المعاد  ج ؛ ٦٥   ص ٢المستدرك  ج ؛ ٧٧٦ :٢البخاري ج ) 27(
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فإن شمولیة العلة ) 28" (الجنس"إلى " المنفعة"وصحیح أنھ عند إضافة نوع 
وكذلك . قیدا للجنس، ولكن التعارض مع النص ال یزول" المنفعة"تقل، إذ تأتي 
 یتعارض مع حدیث البعیر ببعیرین  علة الجنس بخضوعھ للزكاةلقیداألمر بالنسبة 

ولیس فیھ زكاة إال أن یكون ) الملح(صنف الرابع نسیئة وفیھا زكاة، ویتعارض مع ال
فإن " تقارب المنافع في األجناس"وأما عند اعتبار العلة ھي . من عروض التجارة

ویتعارض مع قول . شمولیة العلة تزداد مع بقاء التعارض مع نص البعیر ببعرین
وا البر  وبیع،بیعوا الذھب بالفضة كیف شئتم یدا بید"النبي صلى هللا علیھ وسلم 

 وأما اعتبار )29"(. وبیعوا الشعیر بالتمر كیف شئتم یدا بید،بالتمر كیف شئتم یدا بید
بین األصناف الستة  الملح  فیتعارض مع ورودمدخرالمقتات علة تطابق الجنس بال

  .لیس بقوتوھو 
غیر صالح، كما معمر بن عبد هللا  علة الطعام المبني على حدیث -ثالثا 

فبقیة النص یوضح أن المقصود بالطعام لیس معناه العام، ولكن . بریقول ابن عبد ال
فإني كنت أسمع رسول هللا "... الشعیر المندرج في األصناف الستة،  فالنص یقول 

 )30."(الطعام بالطعام مثال بمثل وكان طعامنا یومئذ الشعیر یقول صلى هللا علیھ وسلم
منھا ھل المقصود ما یأكلھ : لةوقید المكیل أو الموزون بأنھ مأكول یطرح أسئ

؟ وھل یندرج فیھ المأكول بدون تصنیع أو یشمل ...اإلنسان أو ما یأكلھ الحیوان أو
 المّصنع، مثل الخبز والبسكوت وأنواع الحلوى التي ال تقبل الحصر؟

 :درجة یسر الفھم والتطبیق
لل بمراجعة العلل المقترحة وتطبیقاتھا والجدل الذي یجري بین أصحاب الع

المختلفة یالحظ القارئ أن العلل المقترحة تتسم بالتعقید، وتشتت الذھن مما یجعلھا 
ولوال وجود العمالت بوفرة كافیة لحركات . عسیرة الفھم والتذكر وعسیرة التطبیق

التبادل الیومیة ویغني البائعین والمشترین عن المقایضة ألصبح تجنب الوقوع في 
 .الحرصالربا أمرا مستحیال، حتى مع 

 :ویمكن تلخیص عوامل التعقید فیما یلي
 ربط العلة بما یجري في الواقع المتغیر یستوجب تشریعات ربانیة -أوال 

 .وھذا أمر مستحیل. جدیدة بین وقت وآخر، ومكان وآخر، بعد انقطاع الوحي
فھناك .  االختالف الكبیر بین الفقھاء حتى في مستوى تحدید العلة فقط-ثانیا 

 .عشرة أنواع من العلل لألصناف الستة في النصأكثر من 
 التنوع واالختالف والتناقض أحیانا في مستوى التفاصیل یفوق –ثالثا 

 :ومن األمثلة ما یلي. الوصف حتى داخل المذھب الواحد أحیانا
یجوز بیع خبز : ومثال األول. أحیانا للصنعة قیمة، وأحیانا ال قیمة لھا .١

ال یجوز بیع البر بدقیقھ أو : ومثال الثاني. الحنطة أو دقیقھ متفاضال

                                                
 ٢١-٢٠ :٩المدونة جمالك، ) 28(
 .٥٤١: ٣ج ، سنن الترمذي )29(
 .٨٢: ٥الحاوي ج الماوردي، ؛٩٢-٩١: ١٢؛ المغراوي ج٤٠٠ :٦مسند أحمد ج) 30(
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وإذا قلنا بأن سبب التفریق ھو أن الحنطة تختلف عن البر ) 31. (سویقھ
ألنھ غیر منصوص علیھا، فھذا دلیل على فساد العلة التي تدرج الحنطة 

 .في األصناف األربعة
فما الذي ال یخضع ) 32.(ھناك من یرى أن الماء والتراب یخضعان للربا .٢

ا مما یحتاجھ الناس یومیا، إذا كانت حتى ھذه األشیاء تخضع للربا؟ للرب
وھل یرید هللا المشقة لمخلوقاتھ المكلفة بتشریعاتھ، بدال من تیسیر 

الجنس مالھ اسم خاص یشمل أنواعا مثل البر "أمورھم؟ وھناك من یقول 
واللحم أجناس . وفروع األجناس كاألدقة واألخباز واألدھان. ونحوه
ف أصولھ، وكذا اللبن واللحم والشحم، والكبد أجناس وال یصح بیع باختال

 )33".(لحم بحیوان من جنسھ
بالنسبة للذھب  باألثمانالتعلیل وھناك أقوال ینقصھا االطراد، مثل  .٣

والفضة وعدم إلحاق الفلوس المصنوعة من النحاس أو الصفر بھا، وھي 
الفضة باألثمان مع ومثالھ أیضا إلحاق أواني الذھب و .جزء من النقود
  )34.(أنھا لیست نقودا

فھناك من یقول بأن المذھب الحنفي .  داخل المذھب الواحدالتعارض .٤
 )35.(یعتبر العلة في الذھب والفضة الوزن وھناك من یقول بأنھا الثمنیة

 في اآلراء أو التعارض حتى في المذھب الواحد مما دقة أسباب التعدد .٥
یرى أحد العلماء : ومثالھ. عوبة تطبیقھایضیف إلى تعقید أحكام هللا وص

جواز بیع لحم الحیوان بالحیوان من جنسھ، ویرى بعض تالمذتھ عدم 
 .إال أن یكون اللحم أكثر مما في الحیوانجوازه 

ولیدرك طالب العلم، ولیس المسلم العادي، درجة تعقید تفاصیل الربا المبني 
من عشرات الصفحات مما أورده على مذھب الشافعي فقط، یكفیھ أن یقرأ صفحتین 

فالقارئ سیالحظ ) 36.( في تفاصیل تطبیقات الربا على المنتجات الزراعیةالماوردي
 :ما یلي

حالتین : كثرة التقسیمات الفرعیة التي یترتب علیھا االختالف في الحكم .١
ومثال التقسیمات الشائعة، . وقد تصل إلى ستة أقسام...وقولین، وجھان

كیلھ أو وزنھ العرف ضرب استقر في : ضربینت إلى تم تقسیم المأكوال
 وضرب استقر في العرف أنھ غیر مكیل وال موزون، ،فھذا فیھ الربا

ال ربا فیھ ویجوز بیع بعضھ ببعض :  في القدیم الشافعيقولفعلى 
 وعلى قولھ في الجدید ؛متفاضال ومتماثال، رطبا ویابسا، عاجال وآجال

ن التقسیمات الفرعیة لألحكام المبنیة  ولیس ھذا فحسب ولك.فیھ الربا

                                                
 .٢٢٧-٢٢٦: ١البرني ج) 31(
 .٨٣ :٥لحاوي الكبیر  جالماوردي، ا) 32(
 .١١٠الحجاوي، زاد المستقنع ص ) 33(
 .٩١: ٥الحاوي ج الماوردي، ) 34(
 .٥٠: ٢؛ الصاغرجي ج٢٢٥: ١البرني ج) 35(
 .١٠٤ -١٠٢ :٥الحاوي جالماوردي، ) 36(
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 في حالة كون المأكول األكثر نفعاعلى المنفعة قد تكون مبنیة على 
 كالجوز مأكولھ في جوفھ، أو مبنیة على أساس أن بساا یأورطبا 

ما ومثالھ أیضا . واللوز فال یجوز بعضھ ببعض ألن المقصود منھ اللب
 .أغلب حالتیھ أن یعتبر فیھ جبیشترك في أكلھ اآلدمیون والبھائم فالوا

وإن استوت حالتاه فكان أكل البھائم لھ كأكل اآلدمیین من غیر أن تكون 
 وجھین فیھ على تباع الشافعيفقد اختلف أ. إحدى الحالتین أغلب

فیھ الربا وھو : والثاني. ال ربا فیھ ألن الصفة لم تخلص: أحدھما
 . الزیادةلوجود الصفة وحصول في نظر الماوردي، الصحیح 

یشمل الربا أصنافا من المزروعات، بعضھا لیست من الثروات ذات  .٢
والسفرجل، والبطیخ،  الرمان: القیمة الخطیرة أو الضروریة، مثل

 وقد یدخل .ما یؤكل إبزارا كالكمون والفلفلو ، والبصل،والقثاء والبقول
وات،  الخضرتندرج فیھاوقد . یؤكل تفكھا كالرمان والسفرجل ما ھافی

 وحتى األدویة تخضع للربا، وإن كانت .والنرجس، والورد، والبنفسج
 .ال ُتقتات ألنھا مأكولة أو مشروبة

 :درجة اإلتقان والشمولیة
اعتبار فرق الجودة ) ١ :وتظھر درجة إتقان العلة وشمولیتھا في صورتین

طبقنا إذا . أثر التصنیع والتطویر للمادة الخام أو شبھ الخام) ٢ ،في الجنس الواحد
أحكام األصناف األربعة في ظل العلل المقترحة فإنھ یستوجب تجاھل درجات 

الجودة في الجنس الواحد في أصناف ال تعد وال تحصى، ویؤدي إلى تجاھل أثر 
فھل حقا تقضي شریعة رب العالمین بتجاھلھا في . االبتكار والصناعة والمھارة

العقاریة؟ وھل یعني ھذا أن اإلسالم ال معظم المنتجات الحیوانیة والنباتیة والثروات 
یشجع على االبتكار والتطویر وتحسین أسالیب ووسائل الحیاة الدنیا، ووسائل كسب 

فھل ینطبق علیھا ...السعادة في الحیاة اآلخرة؟ وھل الطائرة جنس، والسیارة جنس و
 ربا الفضل عند بیع بعضھا ببعض أو تبادلھا؟ 

إذا اقتصرنا على علة الثمنیة : تبرز أسئلة مثلعند مراجعة العلل المقترحة، 
، فأین تقع  المأكوالتفي الذھب والفضة، واقتصرنا في علة األصناف األربعة على

وأین الثروات ...) البترول، والفحم الحجري و(الثروات التي تستخرج من األرض 
ت التي تمثل العقاریة، وأین أجور الخبرات المتمیزة اإلداریة والتجاریة، واالبتكارا

؟ وأین تقع الثروات الصناعیة، بمختلف درجاتھا، وھي "األموال"جزءا ضخما من 
 التي تمثل األموال األكثر تأثیرا في االقتصاد العالمي الیوم؟ 

القدرة على صناعة مواد خام، وتطویر (فھذه الثروات، والسیما الصناعیة 
الدول المتقدمة صناعیا القوة ھي التي تمنح ) المواد الخام إلى أشیاء أكثر نفعا

للسیطرة على الدول التي یعتمد اقتصادھا على المنتجات الحیوانیة والنباتیة، والمواد 
 .المستخرجة من األرض، مثل البترول والمعادن، بدون تصنیع یذكر

من الواضح أن العلل المقترحة ُتخلِّف وراءھا أنواعا من الثروات أو 
 .السیما في عصرنا الحاضرعظیمة القیمة، و" األموال"
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وفي ظل النتائج التي تؤكد وجود مثالب في العلل المستقرأة من حدیث 
ما العلة التي توفر الشروط : األصناف الستة، عبر العصور، یبرز سؤال كبیر ھو

 المطلوبة بكفاءة؟ 

 ؟ما العلة البدیلة التي توفر الشروط  بكفاءة
 حدیث األصناف الستة التي یحرم فیھا لقد تبّین معنا أن العلل المستنتجة من

الربا، ال توفر شروط العلة التي وضعھا علماء األصول، وال توفر شرط الدرجة 
المطلوبة من الیسر والتطبیق، أو درجة الشمولیة واإلتقان المناسبة للتشریعات 

ة كما ظھر لنا أن ھناك اتفاقا بین جمھور الفقھاء على أن الثمنیة ھي العل. الربانیة
 .في الذھب والفضة من بین األصناف الستة

لم تكن متوفرة بالكمیة الكافیة في المنطقة  ) العمالت(ومن المعلوم أن النقود 
التي كان المسلمون یعیشون فیھا، في عھده علیھ الصالة والسالم، فكانت ھناك 

 .حاجة إلى المقایضة، ووسائل تضبطھا
ذھب الذي یمثلھ الدینار في نص إن ال: "...یقول الشیخ عبد هللا البسام

الحدیث، وإن الفضة التي یمثلھا الدراھم ھما العملتان الموجودتان في ذلك العھد، مع 
ویضیف البسام بأن من ." وجود المقایضة في غیرھما من العروض والخدمات

وسیط لتبادل الحاجات بین ) ٢وحدة للحساب ومقیاس للقیم، ) ١: وظائف النقود
 )37. (لة لالدخاروسی) ٣الناس، 

ومن المعلوم أن المقایضة تعني أن یبتاع أحد الطرفین من اآلخر بالسلعة 
سلعة ال تتوفر لدیھ وتوجد عند الطرف ) تمر مثال(المتوفرة عنده أو الفائضة 

). تمر مثال(لقاء سلعة ) حرث أرض مثال(وتعني تبادل خدمة ). شعیر مثال(اآلخر
وضة بین طرفین قد یكون أحدھما أقوى من والمقایضة تتسم بأنھا عملیة مفا

 . اآلخر بصورة واضحة، فیستغل حاجة الطرف اآلخر ویظلمھ
والحل النسبي . وبعبارة أخرى، ھناك فرصة كبیرة لالستغالل ووقوع الظلم

لھذه الحالة ھو إدخال طرف ثالث ھي النقود أو في ظروف ندرة النقود یمكن إدخال 
ستقلل من فھذه العملیة . م النقود، مثل األصناف الستةسلعة أو سلع مختارة تقوم مقا

فرصة االستغالل الظالم، وتوسع دائرة االستفادة من الحركة التجاریة في المجتمع 
 .المحدد

وكان التعامل التجاري بین المسلمین ومن یعیشون حولھم، في العھد النبوي،  
اورة، ولكن ما یتوفر یحتاج إلى عمالت ال تعتمد كلیة على ما تسكھ الدول المج

بكفایة في البیئة المحلیة ومألوفة لدى الناس لتقوم بالوظائف التي أشار إلیھا الشیخ 
 .البسام

وھنا یأتي األمر النبوي لیختار بعض السلع لتقوم مقام العمالت، ویوفر لھا 
:  بعبارات صریحةعبادة بن الصامتیقول الحدیث النبوي الذي رواه . الثبات النسبي

، إِنِّ  ِة، َواْلُبرِّ بِاْلُبرِّ ِة بِاْلفِضَّ َھِب، َواْلفِضَّ َھِب بِالذَّ ي َسِمْعُت َرُسوَل ّهللاِ َیْنَھٰى َعْن َبْیِع الذَّ

                                                
 .٥٨-٣١البسام ) 37(
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َوالشَِّعیِر بِالشَِّعیِر، َوالتَّْمِر بِالتَّْمِر، َواْلِمْلِح بِاْلِمْلِح إِالَّ َسَواًء بَِسَواٍء، َعْیناً َبِعْیٍن، َفَمْن 
مالك بن و سعید الخدري يأبوقد ورد الحدیث أیضا عن ." و اْزَداَد َفَقْد أَْرٰبىَزاَد أَ 
 )38.(أوس

وھنا تأتي النظرات المستقلة إلى الحدیث النبوي السابق ومضمونھا أو 
ومن أمثلة ھذه النظرة . المتحررة من تأثیر أقوال الفقھاء وتعلیقاتھم حول علة الربا

لذي أدرك بطریقة تلقائیة أن األصناف الستة ما اقترحھ الشیخ عمران حسین ا
 وكانت العالج المناسب، في بیئة، تقل فیھا العمالت .لیست سوى عمالت نبویة

 )39.(النقدیة، وعملیة المقایضة عادة تجاریة مألوفة، تقوم مقام المبایعة بالعمالت
فالعلة في تحریم التفاضل في التعامل بین كل صنف من األصناف الستة 

  ھي الثمنیة، أي لكونھا وسائل لتبادل السلع والخدمات، ووسائل لتخزینونفسھ
في النصوص القرآنیة، بصرف النظر عن كون ھذه الثروات " األموال"الثروات 

 .من الموجودة وقتھا أو التي ستأتي في المستقبل البعید

 :علة الثمنیة وشروط العلة التامة
ة نجدھا متوفرة مما یجعلھا عند عرض علة الثمنیة على الشروط المطلوب

 :مؤھلة ألن ننسبھا إلى الحكیم العلیم، حسب ضوابط المختصین في أصول االستنتاج
 مستقرآة من األصناف الستة كلھا بصفتھا وحدة واحدة وبصفة حكم -أوال

 .والعلة المختارة صفة واحدة تنطبق علیھا جمیعا. التعامل معھا واحد
لي الثقة وصریح بطریقة مباشرة، وال  ال تتعارض مع أي نص عا-ثانیا

 .تتعارض مع أي نص ذي عالقة
وأیسر في الفھم والتطبیق من ، أوضح ) علة(  لیس ھناك عالمة -ثالثا 

وظیفة العمالت التي ألفھا الناس في حیاتھم الیومیة لشراء احتیاجاتھم، ولالتجار 
 التطبیق في العلة شرط یسر الفھم ویسر وھذه الحقیقة توفر. بالسلع أو الخدمات

 .فتجعلھا متسقة مع خطورة خطیئة ارتكاب الربا
 ینطلق من سھولة فھم العلة وسھولة تطبیقھا انضباط استعمالھا –رابعا 

فالعلة ثابتة ال تتأثر بتغیر الظروف المكانیة أو الزمانیة، . وتحقق مناط الحكم فیھا
وأما . في العلة المستقرأةوھو شرط أساس . ویوجد الحكم بوجودھا وینعدم بانعدامھا

 .حكم األصناف الستة فھو ماض إلى یوم القیامة وقد انقطع الوحي
 ھي وصف مناسب لدفع ضرر استغالل الغني للفقیر ویحقق –خامسا 

مصلحة عامة بإتقان وشمولیة تلیق بشریعة رب العالمین الذي یحیط بكل شيء، 
الموجودة أو التي ) الثروات(ل فھي تغطي جمیع أنواع األموا. عبر الزمان والمكان

السلع، النقود ): العمالت(ستوجد مستقبال، وجمیع أشكال التطور في األموال 
المعدنیة والورقیة، بطاقات االئتمان، السندات أو السجالت الورقیة، أو اإللكترونیة 

فالثمنیة تسیطر على جمیع . التي تستخدم برامج الحاسب اآللي وشبكات اإلنترنت
والمتنقلة ) العقارات(الثابتة ): وكیلة عنھا(الثروات ألنھا تمثلھا جمیعا أنواع 

                                                
 .٧٦١ :٢البخاري ج؛ ١٢١١-١٢١٠ :٣مسلم ج) 38(
 ؟...صیني، ھل ینطبق الربا على كل قرض؛ I. N. Hosein pp.23-27.  ٢٧-٢٣حسین ص ) 39(
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فجمیعھا ال یستغني عن . البدائیة، والمطورة نسبیا، والمطورة بصورة شبھ كلیة
ولھذا فإن . التثمین، ومآلھا إلیھ، سواء للحصول علیھا أو للتجارة بھا أو لتخزینھا

 في جمیع أنواع ا ھي أفضل آلة للتحكمالثمنیة كوسیلة تبادل المنافع وتخزینھ
الحاضرة حینھا أو التي ستأتي في المستقبل مما لم یخطر في أذھان " األموال"

 .األثریاء في العصور الماضیة
ال ُتخضع ھذه العلة شریعة هللا لعادات البشر وقراراتھم المتغیرة  –سادسا 

ر ثابتة لألحكام بل تؤكد بأن شریعة رب العالمین محاو. بعد انقطاع الوحي
 .التفصیلیة التي نطبقھا على المسائل الواقعیة المتغیرة والمتجددة

 :حكمة اختیار األصناف الستة
إذا تأملنا في سبب اختیار األصناف الستة المذكورة، نجد فیھا صفات 

 .مشتركة، وصفات تجعلھا متدرجة من األعلى إلى األدنى، ومتمیزة
 : الصفات المشتركة-أوال 
 :رك األصناف المختارة بدرجات متفاوتة في الصفات التالیة تشت

متوفرة بصورة موزونة ومناسبة وكافیة في البیئة التي یعیش فیھا  .١
. المسلمون في ذلك العھد، الذي تقل أو تندر فیھ العمالت النقدیة

 .فاألصناف الستة متوفرة عبر الزمان
ئص تمیزھا، تستعملھا لھا قیمة في ذواتھا، فھي إما معادن ثمینة لھا خصا .٢

، الطبقات العلیا والمتوسطة للزینة، وال تفقد قیمتھا مع مرور الزمن
وھي . وتتمیز عن المعادن النادرة أو المجوھرات وعن المعادن الرخیصة

إما أطعمة شائعة أو ضروریة ال ُیستغنى عنھا، وصالحة لكل زمان 
الصالحة ألن تمثل وقیمتھا الذاتیة تجعلھا من األشیاء الثمینة . ومكان

العمالت وتنوب عنھا، وجدیرة بالثقة بدرجات متفاوتة، سواء ساندتھا 
 .، أو لم تساندھا)صاحبة السلطة( الرسمیة الجھات

تتمتع قیمتھا بشيء من االستقرار الممیز عبر الزمان والمكان، أي لیست  .٣
 .عرضة لالرتفاع المبالغ فیھ أو االنخفاض الشدید أو االنخفاض المطرد

قابلة للحفظ والتخزین لمدد طویلة، وال یصیبھا العطب فجأة مع المحافظة  .٤
. علیھا، فتختلف عن الحیوانات التي قد تموت فجأة، حتى مع العنایة بھا

من المعلوم أن المنتجات الحیوانیة كان لھا شأنھا، ولكن اإلسالم لم و
ي هللا  عبد هللا بن عمرو رضیقول. یجعل شیئا منھا في األصناف الستة

أمره أن یجھز جیشا فنفذت أن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم "عنھما 
اإلبل فأمرني رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أن آخذ من قالئص الصدقة 

كما أن النصوص ذات العالقة ال تحدد ) 40( "فكنت آخذ البعیر بالبعیرین
 )41(. بعیراینبعیرین إلى العشرفھي تتراوح بین بعیر مقابل  .نسبة الزیادة

المنازل أو المزارع (ومن المعلوم أن للعقارات وزنھا من بین األموال 
                                                

 .٦٥: ٢المستدرك على الصحیحین ج؛ ٢٢: ٨عبد الرزاق ج) 40(
 .٣  ص ٩المدونة الكبرى ج ؛ ٤٧٦ -٤٧٥  ص٣  ج زاد المعاد؛ ٧٧٦ ص ٢البخاري ج ) 41(
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مرھونة بمواقعھا ولكنھا لم تدرج في األصناف الستة ألنھا ) واألراضي
 .وغیر قابلة للتحریك والنقل

ج األصناف في القیمة-ثانیا   : تدرُّ
من المتوفرة ھناك حكمة واضحة في تدرج األصناف الستة من أعالھا قیمة 

فكل صنف من ). الملح(إلى أدناھا قیمة وذات نفع لكل الناس ) الذھب(بكمیة مقبولة 
. وفئة الھلل... فئة الخمسمائة لایر: األصناف الستة یمثل درجة من درجات العملة

وتم ترك عملیة الصرف للسوق ولتقدیر البائعین والمبتاعین، لتمنحھا شیئا من 
 .المرونة

 :العمالت النبویة على الورقیة میزة -ثالثا 
الذھب، والفضة، والنحاس ثم : لقد كانت العمالت مسكوكة من المعادن

غیر المسكوكین دنانیر ( الذھب والفضة معدنيجاءت العمالت النبویة لتجعل 
ثم جاءت األوراق الورقیة . بدیال وأضافت إلیھا سلعا مؤھلة لتكون أثمانا) ودراھم

وأسندتھا الدول . حفظھاوبقة لسھولة نقلھا والتعامل بھا لتحل محل العمالت السا
وعندما تقدمت الصناعة والتجارة في . المصدرة لھا في البدایة بغطاء من الذھب

بعض الدول وعظم اقتصادھا ونفوذھا في العالم عمدت إلى إلغاء الغطاء المحسوس، 
ومع . یة والعسكریةوجعلت الغطاء أشیاء غیر مادیة، مثل القوة االقتصادیة والسیاس

ھذا فإن أمریكا التي أزالت غطاء الذھب رسمیا تفكر الیوم في إعادتھا لضمان 
 .المكانة الدولیة للدوالر

وإذا عقدنا مقارنة بین العمالت النبویة والورقیة، سنجد أن السلع التي جعلھا 
ر قوة ألنھا النبي صلى هللا علیھ وسلم في مقام النقود المعدنیة المعترف بھا ھي األكث

 . تتكون من معادن ثمینة شائعة معترف بھا ومأكوالت ال یستغني عنھا اإلنسان
 تشبھ قیمة تخزین للثروة وسیلةو  تبادلكوسیلةالنبویة  وقیمة العمالت

 جاءت ذاإف.  العھد النبويفي رسمیا الصلوات أوقاتتحدید  لكوسیلةحركة الشمس 
 أوقات لتحدید رسمیاالمعتمد  لتصبحلفة،  المختدقتھا وكفاءاتھاالساعات الیوم ب

، فإن قیمة حركة الشمس كوسیلة لتحدید أوقات الصلوات الصلوات في ھذا العصر
بالنسبة لقیمة السلع الست  وكذلك الحال. بقرارات رسمیةقائمة، ال یمكن إلغاؤھا 

  وسیلة للتبادل ولتخزین الثروة باقیة ما بقیتصاحب السلطةالتي اختارھا النبي 
 . الحیاة، بعد انقطاع الوحي

أما العمالت الورقیة فتختلف عن العمالت المعدنیة والسلع في كونھا في 
بعض الظروف تستمد قوتھا كلیة على القرارات الرسمیة مما یجعلھا عرضة 

فقد تصبح ورقة المائة دوالر أو . لالنھیار الفجائي أو نقصان القیمة بصورة مطردة
ساویة لقصاصة الورق التي  نلقي بھا في سلة النفایات، ورقة الخمسمائة لایر م

 .بقرار رسمي واحد

 :أھمیة تثبیت قیمة وسیلة التبادل
من المعلوم بداھة أن الثبات النسبي في القیمة ھو المیزة الجوھریة للعمالت، 

ولھذا أمر النبي صلى هللا علیھ وسلم بتثبیتھا، رغم وجود التفاوت في درجات كل 
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ینھى عن بیع الذھب بالذھب والفضة بالفضة "صلى هللا علیھ وسلم ي فالنب. صنف
والبر بالبر والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر والملح بالملح إال سواء بسواء عینا 

 )42."(بعین
ویؤكد ابن القیم . وھي عبارات بلیغة في توفیر الثبات النسبي للعمالت النبویة

والدنانیر أثمان المبیعات والثمن ھو المعیار الدراھم فإن : "أھمیة ھذه الصفة فیقول
الذي بھ یعرف تقویم األموال فیجب أن یكون محدودا مضبوطا ال یرتفع وال 

 إذ لو كان الثمن یرتفع وینخفض كالسلع لم یكن لنا ثمن نعتبر بھ المبیعات ،ینخفض
وحاجة الناس إلى ثمن یعتبرون بھ المبیعات حاجة ضروریة  .بل الجمیع سلع

 وذلك ال یكون إال بثمن تقوم بھ ، وذلك ال یمكن إال بسعر تعرف بھ القیمة،ةعام
وال یقوم ھو بغیره إذ یصیر سلعة یرتفع  ،األشیاء ویستمر على حالة واحدة

 )43(".وینخفض فتفسد معامالت الناس ویقع الخلف ویشتد الضرر
فتراضي ومما یؤكد ھذه الحقیقة یقول ابن تیمیة تعلیقا على ھذا التبادل اال

العاقل ال یبیع درھما بدرھمین إال الختالف الصفات مثل كون ..."بھذه الشروط 
الدرھم صحیحا و الدرھمین مكسورین أو كون الدرھم مصوغا أو من نقد نافق و 

 ) 44".(نحو ذلك 
وقد یخطر في الذھن أن ھذا التثبیت الضروري یتجاھل تكلفة الجودة في 

فالروایة . لكن األوامر النبویة لم تغفل ھذه الحقیقةاألصناف الستة وأجر الصنعة، و
وبیعوا  ...ال تبیعوا الذھب بالذھب إال سواء بسواء: "األخرى للحدیث النبوي تقول

فاإلسالم یعترف بحق الصانع كما ) 45( الذھب بالفضة والفضة بالذھب كیف شئتم
 واالبتكار في الّسلم، وحق الصائغ في حلي الذھب والفضة، ویشجع إتقان العمل

إن هللا یحب إذا : "یقول النبي صلى هللا لیھ وسلم. والتطویر والحرص على الجودة
وإنما یلزم المتعاملین بأحد األصناف الستة بأن ) 46".(قنھیتعمل أحدكم العمل أن 

 أن رسول هللا : ھریرة رضي هللا عنھيأبومثالھ قول . یدخل وسیطا في ھذه الحالة
 فقال رسول هللا .تعمل رجال على خیبر فجاءه بتمر جنیبصلى هللا علیھ وسلم اس

 إنا لنأخذ . یا رسول هللا، وهللا، ال: قال؟ أكل تمر خیبر ھكذا: صلى هللا علیھ وسلم
 : فقال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم.الصاع من ھذا بالصاعین والصاعین بالثالثة

 )47(.ال تفعل بع الجمع بالدراھم ثم ابتع بالدراھم جنیبا
وبعبارة أخرى، تمیز النصوص ذات العالقة بین استعمالین لألصناف 

بصفتھا سلع قابلة لالستعمال ) ٢بصفتھا وسائل تثمین مستقرة القیمة، ) ١: المذكورة
واالستھالك متدرجة في الجودة ومتنوعة، یمكن الحصول علیھا بحقھا المناسب 

                                                
 .١٢١٠ :٣مسلم ج: مثال) 42(
 .١٩٦-١٩٠: ٥؛ الشوكاني، نیل ج١٥٦: ٢إعالم الموقعین ) 43(
 .٢٤: ٢٩ابن تیمیة، مجموع ) 44(
 .٧٦١   ص ٢البخاري  ج ) 45(
 .٢٠٤ :١المقاصد الحسنة ج؛ ٣٣٤ ،٤شعب اإلیمان ج) 46(
 .٧٦٧: ٢البخاري ج) 47(
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. ا األصناف الستة من غیر جنسھاباستعمال النقود أو باستعمال السلع األخرى، ومنھ
 .فال ُتغمط الجودة في النوع حقھا، وال اإلتقان في الصنعة أجره

ولم تقتصر ضوابط التثبیت على ضرورة التبادل بالمثل بالنسبة للجنس 
الواحد، ولكنھا أیضا حرمت فیھا ربا النسیئة عند تبادل صنف من الستة مع صنف 

ف، أي صرف عملة ذات قیمة أعلى بأخرى وھو ما یندرج تحت الصر. آخر منھا
 یدا بیدبیعوا الذھب بالفضة كیف شئتم "فالحدیث یؤكد . ذات قیمة أقل أو العكس

ویقول . یدا بید وبیعوا الشعیر بالتمر كیف شئتم یدا بیدوبیعوا البر بالتمر كیف شئتم 
 ووأب سعید وأبالترمذي أن الحدیث رواه عدد من الصحابة رضي هللا عنھم، منھم 

یدا بیعوا البر بالشعیر كیف شئتم "، وتقول الروایة عن خالد ھریرة وبالل وأنس
فإذا  ...والعمل على ھذا عند أھل العلم ال یرون أن یباع البر بالبر إال مثال ".بید

قول أكثر أھل   وھذا. األصناف فال بأس أن یباع متفاضال إذا كان یدا بیدتاختلف
 وھو قول سفیان الثوري ،هللا علیھ وسلم وغیرھمالعلم من أصحاب النبي صلى 

 ) 48.(والشافعي وأحمد وإسحاق
 : فھذا التحریم الذي یشمل جمیع األصناف الستة في النص یحقق ھدفین 
یسھم في ثبات قیمتھا بصفتھا جمیعا وسائل تثمین للسلع والخدمات  .١

 .وتخزین للثروات
حكم في وسیلة التبادل بالتیمنع استغالل الغني الموسر للفقیر المحتاج  .٢

 التي تمثل جمیع أنواع بین السلع والخدمات ووسیلة تخزین الثروات
 .الثروات، وذلك بدال من التحكم في بعض السلع

 :خطورة العمالت الورقیة  في ھذا العصر
تظھر خطورة العمالت، والسیما في ھذا العصر لطبیعتھا الخاصة وطریقة 

 .  حیاة الناس وفي االقتصاد الوطني والعالميالتعامل معھا وألثرھا العظیم في
 :طبیعة العمالت ووظیفتھا

صحیح أن الوریقات التي نسمیھا عمالت مصنوعة من أشیاء ذات قیمة شبھ 
وصحیح أن التعامالت البنكیة والتسجیل اإللكتروني، خاصة، جعلت . وھمیة

ره ھذه العمالت فما یملكھ اإلنسان حقا ھو ما توف. الثروات المالیة أكثر وھمیة
فھي شیكات . ، أو ما تستمتع بھا حواسھ الخمس...لإلنسان من مأكل أو مسكن

فحتى األشیاء . وبطاقات ائتمان وسجالت ورقیة أو إلكترونیة... ومسندات وأسھم
المحسوسة الكثیرة المسجلة باسم اإلنسان ال یملكھا إال بصورة وھمیة، إال ما یستلم 

ھمیة في نھایة العام أو تسجل في حسابھ بطریقة شبھ من ریعھا من العمالت الو
ومع ھذا قد یبیع . فھي ملكیة وھمیة، قد تضیع بضیاع السجالت شبھ الوھمیة. وھمیة

 في اآلخرة بھذه األشیاء الوھمیة لیقال أنھ السعادة األبدیةكثیر من المسلمین العباقرة 
 .من أصحاب المالیین أو البالیین أو الملیارات

                                                
 .٥٤١: ٣ذي ج الترم) 48(
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ه الحقیقة فإن األشیاء المحسوسة والخدمات والعلم والخبرات ومع ھذ
. واإلبداعات التي یملكھا اإلنسان ال ُتقّوم إال بھذه الورقات أو ما یعادلھا من سجالت
وال یمكن لإلنسان الحصول على األشیاء التي یحتاجھا إال بما یملكھ منھا، نقدا أو 

 .ل البنوكمسجال باسمھ عند الطرف اآلخر أو الوسیط، مث
ولھذا كانت الحاجة إلى أجھزة حكومیة ُتسمى البنك المركزي أو مؤسسة 
النقد لضبط عملیة الكمیة المطبوعة من ھذه العمالت الورقیة، وحركاتھا الرئیسة 

القیمة (للمحافظة على استقرار قدرتھا على تأمین السلع أو الخدمات المطلوبة 
 .محلیا) الشرائیة

 إنشاء صندوق نقد دولي لھذا الغرض بالنسبة للعمالت وقد یحتاج األمر إلى
 ذات قیمة دولیة بعدد من العملة المحلیة لدولة محددةوفي العادة تصبح ... ،الدولیة 

 :العوامل الرئیسة، منھا
  صادراتھا إلى الدول األخرى، من المواد الخام، والمنتجات الزراعیة -أوال 

ت االبتكار والتألیف والخبرات الصناعیة والحیوانیة، والمواد المصنعة ومھارا
 ). قروض، استثمارات(واالقتصادیة والتجاریة واإلداریة والتسویقیة والعمالت 

  حجم مستوردات الدولة من الدول األخرى المدفوع ثمنھا عاجال أو -ثانیا 
ة فالدولة التي تصدر كمیات كبیرة من منتجاتھا إلى الدولة ذات القوة االقتصادی. آجال

الدوالر مثال أو (دولیا مضطرة إلى قبول الوریقات الذي تصدرھا الدولة المستوردة 
، ومضطرة أیضا إلى مساندة ھذه العملة المقبولة لدى الدول الضعیفة أو )الیورو

وقد تأخذ المساندة شكل تأجیل . الدول التي تربط عمالتھا بھا إذا تعرضت للخطر
ولھذا تفضل بعض ). عمالت(اضھا رؤوس أموال المطالبة بالحقوق الحالّة أو بإقر
الحدیثة مع بعض زمیالتھا باتفاقیات " المقایضة"الدول المتقدمة اقتصادیا أسلوب 

ولھذا، كذلك، تحرص بعض الدول على . یعترف فیھا كل طرف منھما بعملة اآلخر
وشراء إنفاق فائضاتھا من أوراق الدولة القویة اقتصادیا في االستثمارات الخارجیة، 

ممتلكات محسوسة بھا، مثل مصانع وعقارات وتنفیذ مشاریع استثماریة بالشراكة 
 . في الدول األخرى

 القدرة على تصدیر مزید من الورق المطبوع باسمھا أو المقبولة لدى -ثالثا 
الدول األخرى في ھیئة قروض نقدیة بفائدة لتیسیر عملیات االستثمار في الدول 

وھذا یحقق . الت، أو للمشاركة في مشاریع تقام في تلك الدولالمستوردة لھذه العم
ویكفي أن یتأمل المسلم في كثیر . لھا المزید من فرص الغزو الثقافي واالقتصادي

من البالد التي أنعم هللا علیھا بثروات ضخمة لیرى بعینیھ أدوات وآثار الغزو 
بس والمأكوالت الفنادق والمطاعم والسیارات والمال: الثقافي واالقتصادي

 ... ،والمشروبات ووسائل االتصال والمساكن
 القوة السیاسیة والعسكریة التي تمتلكھا الدولة المصدرة للسلع -رابعا 

 .والخبرات ورؤوس األموال لحمایة حقوقھا عند اآلخرین
 :طریقة التعامل مع العمالت

امل مع وبعیدا عن تعقیدات النظریات االقتصادیة یمكن تلخیص طریقة التع
 :العمالت في النقاط التالیة
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 :تعتمد البنوك على مصادر الدخل التالیة
حسابات  أو شیكات مسجلة أو قابلة للصرف الفوري، في نقدیةإیداعات  .١

وقد تعمل  بعض البنوك على توسیع . جاریة قابلة للسحب الفوري
 فتشجع العمالء على المحافظة على حد أدنى. استفادتھا من ھذه الحسابات

من اإلیداعات للحصول على إعفاء من أجور المعامالت الروتینیة، أو 
تدفع مكافأة لإلیداعات التي تزید عن الحد األدنى، دون اشتراط المودع 

 ...ذلك
في حسابات .  أو شیكات مسجلة أو قابلة للصرف الفورينقدیةإیداعات  .٢

فائدة ال یمكن السحب منھا إال بعد مدة محددة، وتدفع المؤسسة علیھا 
 ... وتأتي تحت اسم التوفیر، والتأمین" مكافأة"

إیداعات وعود شھریة مثال، األقساط التي یجمعھا البنك نقدا نیابة عن  .٣
مؤسسة تبیع بالتقسیط، أو في ھیئة حسومات من حساب العمیل المشتري 

وتندرج فیھا أیضا المرتبات التي ینوب . بالتقسیط أو المقترض من البنك
ن المؤسسة الحكومیة أو الخاصة في توزیعھا على موظفي البنك فیھا ع

وفي الحالة األخیرة یستفید البنك . تلك المؤسسات في مواعید محددة
 یستفید من بقاء ھذه المرتبات في حساباتھا لمدة -عمولة، وعلى األقل

 .محددة، تسھم في توفیر السیولة النقدیة لھا
ت التي ترسي علیھا بعض إیداعات وعود حسب اإلنجاز لصالح المؤسسا .٤

 .المشاریع الحكومیة أو التابعة للمؤسسات الخاصة
 :وتستفید المؤسسات المالیة مما یودع عندھا بالطرق التالیة

تستخدمھ في توفیر السیولة الالزمة من النقد للحسابات الجاریة ومثیالتھا  .١
 .القابلة للسحب الفوري

 .توفیر القروض بفائدة .٢
 .للضمانات البنكیة التي تصدرھا لقاء أجر محددتوفیر الغطاء النقدي  .٣
تنفیذ مشروعات باالشتراك مع مؤسسات أخرى، ومنھا الشركات التي  .٤

 . تصدر البطاقات االئتمانیة
 .تنفیذ بعض المشروعات الخاصة بھا .٥

 :الموازنة بین الدخل والصرف
از نعم تتم الموازنة بین المتوفر نقدا، والموعود بصفة دوریة أو حسب اإلنج

، وذلك لضمان سمعة ...)شھري، سنوي(وبین احتمال السحب الفوري أو الدوري 
 .البنك، واستمرارتیھ ونموه

ومع التعامل بالمستندات والعقود، بدال من التعامل النقدي أصبحت لدى 
المؤسسات المالیة فرصة كبیرة في الصرف وااللتزام بأكثر من إیداعاتھ الموجودة 

وقد تمضي األمور بسالم، ولكن قد تحدث بعض األمور . قبالنقدا أو الموعودة مست
 ...غیر المتوقعة فینكشف األمر
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 :خالصة القول
 الثمنیة علةیبدو واضحا، في ظل نتائج الدراسة، أن الرأي الذي یجعل 

للذھب والفضة في الحدیث النبوي قد أصاب الھدف، مع ضرورة إلحاق األصناف 
میعا وسائل تبادل منفعة وتخزین ثروات وینطبق فھي ج. المأكولة األربعة إلیھا

وبالتالي، . علیھا الربا، وتؤخذ منھا الزكاة إذا بلغت النصاب وحال علیھا الحول
ینطبق على العمالت الورقیة ما ینطبق على جمیع العمالت رغم اختالف المواد 

 .المصنوعة منھا، ما دامت الوظیفة واحدة
 .ھذا، وهللا أعلم بالصواب

 صینيسعید 
com.hotmail@sisieny 

 ھـ ١٤٣٤/ ٣/ ٢٣
 

 قائمة المراجع
 ).١٣٧٧دار الفكر العربي : القاھرة(أبو زھرة، محمد، أصول الفقھ 

 ٢٤١: هللا الشیباني الوفاة أحمد بن حنبل أبو عبد، مسند اإلمام أحمد بن حنبلأحمد، 
 ).رطبةمؤسسة ق: مصر(
تحقیق ، اإلحكام في أصول األحكام، ٦٣١: علي بن محمد أبو الحسن الوفاةاآلمدي، 
  )١٤٠٤دار الكتاب العربي : بیروت (سید الجمیلي. د

، ، ھـ كشف المشكل من حدیث الصحیحین٥٩٧: أبو الفرج عبد الرحمن الوفاةابن الجوزي، 
 .  )م١٩٩٧ -ھـ ١٤١٨ -دار الوطن  : الریاض(علي حسین البواب : تحقیق 

، ٧٥١ابن القیم، أبو عبد هللا شمس الدین محمد بن أبي بكر بن أیوب الزرعي الدمشقي متوفي 
دار الجیل : بیروت(إعالم الموقعین عن رب العالمین، تحقیق طھ عبد الرؤوف سعد 

 ).م١٩٧٣
ق على محمد ابن القیم، محمد بن أبي بكر أیوب الزرعي أبو عبد هللا، الصواعق المرسلة ، تحقی

 ).١٤١٨دار العاصمة : الریاض(٣الدخیل هللا ط
 ٢ابن القیم، محمد بن أبي بكر ابن قیم الجوزیة ، حاشیة ابن القیم على سنن أبي داوود ط

 )ھـ١٤١٥دار الكتب العلمیة : بیروت(
تحقیق حسنین محمد مخلوف ، الفتاوى الكبرى، ابن تیمیة، أحمد عبد الحلیم الحراني أبو العباس

 )ھـ١٣٨٦دار المعرفة : بیروت(
، جمع مجموع فتاوى شیخ اإلسالم أحمد ابن تیمیة ،ابن تیمیة، أحمد عبد الحلیم الحراني أبو العباس

 ). ھـ١٣٩٨الجامع نفسھ : الریاض(وترتیب عبد الرحمن محمد الحنبلي، قاسم العاصمي النجدي 
، أحكام في أصول ٤٦٥في ابن حزم، فخر األندلس ابن محمد علي بن أحمد بن سعید توفي 

 ).١٤١٩دار الحدیث : القاھرة(األحكام، تحقیق وتعلیق محمود حامد عثمان 
الكافي ، الشرح الكبیر البن قدامة، ٦٨٢ابن قدامة، عبد الرحمن بن محمد المقدسي متوفي في 

 ).---المكتب االسالمي : بیروت(في فقھ اإلمام المبجل أحمد بن حنبل 
 ).ھـ١٤٠٩ ربیع ثاني ١٠١: العدد: دبي(مجلة االقتصاد اإلسالمي، 

كشف األسرار ، ھـ٧٣٠: عالء الدین عبد العزیز بن أحمد البخاري الوفاةالبخاري، 
تحقیق عبد هللا محمود محمد عمر ، عن أصول فخر اإلسالم البزدوي

 .)م١٩٩٧ -ھـ ١٤١٨دار الكتب العلمیة : بیروت(
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الجامع الصحیح   ،٢٥٦: لجعفي الوفاةهللا ا  محمد بن إسماعیل أبو عبد،البخاري
دار ابن كثیر : بیروت (٣ طمصطفى دیب البغا. د: تحقیق ، المختصر
 ).١٩٨٧ – ١٤٠٧ -بیروت 

البرني، محمد عاشق إلھي، التسھیل الضرور لمسائل القدوري ي فقھ اإلمام األعظم أب حنیفة 
 ١٤٠٨مكتبة الشیخ : كراتشي(النعمان بن ثابت الكوفي 

عبد هللا بن عبد الرحمن، حدیث ابن عمر ي بیع الدراھم بالدنانیر وبالعكس، في مجلة البسام، 
رابطة العالم : مكة المكرمة (٥٨-٣٠المجمع الفقھي اإلسالمي، العدد الرابع عشر ص 

 )١٤٢٢اإلسالمي 
: المعتمد في أصول الفقھ، تحقیق ،  ٤٣٦: محمد بن علي بن الطیب أبو الحسین الوفاةالبصري، 
 )١٤٠٣ –دار الكتب العلمیة : بیروت  (یل المیسخل

أبو : تحقیق  ، ھـ٤٤٩:  أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك البكري القرطبي الوفاة،بن بطال
 -ھـ ١٤٢٣ مكتبة الرشد :الریاض (٢ط شرح صحیح البخاري ، تمیم یاسر بن إبراھیم

 )م٢٠٠٣
محمد السعید تحقیق  ،ب اإلیمانشع، ٤٥٨ الوفاة أبو بكر أحمد بن الحسینالبیھقي، 

 )ھـ١٤١٠ دار الكتب العلمیة : بیروت (بسیوني
مكتبة الرشد : الریاض(٢الجبرین، عبد هللا بن عبد العزیز، شرح عمدة الفقھ للموفق ابن قدامة ط

 ).ھـ١٤٢٩
الجدیع للبحوث : بریطانیا-لیدز(الجدیع، عبد هللا بن یوسف، تیسیر علم أصول الفقھ 

 . مؤسسة الران للطباعة والشر والتوزیع: وتوزیع بیروت) ١٤٣١ واالستشارات
البرھان في ، ٤٧٨ الوفاة عبد الملك بن عبد هللا بن یوسفالجویني أبو المعالي، 

: المنصورة، مصر(٤طعبد العظیم محمود الدیب . د: تحقیق ، أصول الفقھ
 ).١٤١٨الوفاء دار 

 ، زاد ٦٢٠ بن سالم المقدسي متوفي في الحجاوي، شرف الدین أبي النجا موسى ابن أحمد
مكتبة : مكة المكرمة(المستقنع، صححھ وحققھ علي محمد بن عبد العزیز الھندي 

 ).١٤٢١ومطبعة النھضة الحدیثة 
 حسین، عمران
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الحنبلي، عبد الرحمن بن محمد قاسم العاصمي النجدي وساعده ابنھ محمد، جمع وترتیب، 
 )١٣٩٦ارة المالیة واالقتصاد الوطني وز: الریاض(مجوع فتاوى أحمد ابن تیمیة 

 ).١٤٣١العبیكان : الریاض(٣ نور الدین مختار، تعلیم علم األصول طالخادمي،
 )١٣٦١(خالف، عبد الوھاب، الكوي دار القلم علم أصول الفقھ 

التفسیر الكبیر أو ، ٦٠٤: فخر الدین محمد بن عمر التمیمي الرازي الشافعي الوفاةالرازي، 
 .)م٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١دار الكتب العلمیة : بیروت (مفاتیح الغیب

 ).١٤٠٦دار الفكر : دمشق(الزحیلي، وھبة، أصول الفقھ اإلسالمي 
 ).١٤٠١دار الفكر : بیروت(٣سابق، سید، فقھ السنة ط
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مكتبة الفالح : الكویت -دراسة وحوار: النقود واستبدال العمالتالسالوس، علي أحمد، 
 .)----االعتصام :أو القاھرة

ین من المال، مجلة المجمع الفقھي اإلسالمي، السالوس، علي أحمد، شركة المضاربة بمقدار مع
 )١٤٢٢رابطة العالم اإلسالمي : مكة المكرمة (٢٢٩-١٤٣العدد التاسع ص 

المقاصد ،  ھـ٩٠٢: أبو الخیر محمد بن عبد الرحمن بن محمد الوفاة، السخاوي
محمد : تحقیق ، الحسنة في بیان كثیر من األحادیث المشتھرة على األلسنة

 ).١٤٠٥دار الكتاب العربي : : بیروت( عثمان الخشت
 من المجموعة ٤السعدي، عبد الرحمن بن ناصر، منھج السالكین وتوضیح الفقھ في الدین ج 

: عنیزة (٧الكاملة لمؤلفات الشیخ عبد الرحمن السعدي، المجلد الثاني، والفتاوى ج 
 )ھـ١٤١٢مركز صالح بن صالح الثقافي 

دار التدمریة : الریاض(٣قھ الذي ال یسع الفقیھ جھلھ طالسلمي، عیاض بن نامي، أصول الف
١٤٢٩.( 

 قواطع ،ھـ٤٨٩: الوفاة أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبارالسمعاني، 
محمد حسن محمد حسن إسماعیل الشافعي : تحقیق ، األدلة في األصول

 ).م ١٩٩٧ -ھـ١٤١٨ - بیروت -دار الكتب العلمیة : بیروت(
 الموافقات في ، ٧٩٠: م بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي الوفاةإبراھیالشاطبي، 

 ).---دار المعرفة: بیروت (عبد هللا دراز: تحقیق ، أصول الفقھ
شلبي، محمد مصطفى، مناقشة ھادئة لفتوى الشیخ الطنطاوي، في االقتصاد اإلسالمي، العدد 

 ١٩٨٩ ٤٣-٣٥ ص ١٠١
 )دار الحدیث : القاھرة (١٢٥٥سنة محمد بن علي بن محمد، متوفى  الشوكاني،

 ).١٤٢٠دار الكلم الطیب : دمشق(الصاغرجي، أسعد محمد عید، الفقھ الحنفي وأدلتھ 
الطنطاوي، محمد، فتوى وإجابة على سؤال وارد إلى دار اإلفتاء بجمھوریة مصر العربیة في 

 .٥٤-٤٦ ص ١٠١م في االقتصاد اإلسالمي العدد ١٩٨٩
شرح بلوغ المرام، تصحیح وتعلیق : ، سبل السالم٨٥٢حجر متوفي العسقالني، الحافظ ابن 

جامعة اإلمام محمد بن : الریاض(٤حسین قاسم بن قاسم بن محمد السخني الحسیني ط
 ).١٤٠٨سعود اإلسالمیة 

دار  : بیروت (محمد حجي: تحقیق ، الذخیرة، ٦٨٤القرافي، شھاب الدین أحمد إدریس الوفاة 
  ، ).م١٩٩٤الغرب 

اوي، یوسف، مناقشة علمیة لفتوى فضیلة مفتي مصر بشأن شھادات االستثمار، في القرض
 ١٩٨٩، ٣٣-٥ ص ١٠١االقتصاد اإلسالمي، العدد 

 ).---دار صادر : بیروت(المدونة الكبرى ، ١٧٩مالك، ابن أنس الوفاة 
الحاوي الكبیر في فقھ  ،٤٥٠: البصري الشافعي الوفاة علي بن محمد بن حبیب، الماوردي

 -الشیخ علي محمد معوض : تحقیق ، وھو شرح مختصر المزنيمذھب اإلمام الشافعي 
  ) م ١٩٩٩- ھـ ١٤١٩دار الكتب العلمیة : بیروت(الشیخ عادل أحمد عبد الموجود 

مجلس مجمع الفقھ اإلسالمي، المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي في دورتھ انعقاده الثاني 
م، في االقتصاد ١٩٨٥دیسمبر .٢٨-٢٢ھـ الموافق ١٤٠٦ ربیع الثاني ١٦-١٠بجدة 

 ص السالوس، علي أحمد، ودائع البنوك وشھادات االستثمار في ١٠١: اإلسالمي العدد
 ١٠١الفقھ اإلسالمي، تلخیص المسلمي البشیر الكباشي، في االقتصاد اإلسالمي العدد 

 .٦١-٥ص 
 ).ھـ١٤٢٢رابطة العالم اإلسالمي : مكة المكرمة (٩٥-١المجمع الفقھي اإلسالمي، قرارات من 



 ٢٤ من 24صفحة ما علة تحریم الربا األصناف الستة؟                  

صحیح ، ٢٦١: أبو الحسین القشیري النیسابوري الوفاةمسلم، مسلم ابن حجاج 
  )-دار إحیاء التراث العربي : بیروت (تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي ، مسلم

المغراوي، محمد بن عبد الرحمن، فتح البر في الترتیب الفقھي لتمھید ابن عبد البر 
مجموعة : الریاض(لمجید في اختصار تخریج أحادیث التمھید ومعھ فتح ا

 ).ھـ١٤١٦التحف النفائس الدولیة للنشر والتوزیع
 ()حقیقتھ وتاریخھ وحكمھ : المنیع، عبد هللا، الورق النقدي

الحاجة إلى ذلك : الندوي، أبو الحسن علي الحسني، البحث العلمي الفقھي والتحقیق واالجتھاد
رابطة العالم : مكة المكرمة(لمجتمع الفقھي اإلسالمي العدد السابع وآدابھ، في مجلة ا

 .٥٩-٤٩ص ). ھـ١٤١٤اإلسالمي 
 )١٤٢٤العبیكان : الریاض(یعقوب، عبد الرحیم، تیسیر الوصول إلى علم األصول 

 


