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نحمده ونصلي على رسولھ الكریم	

الربا و الفائدة*	
فضل الرحمن	

مالحظة: تترجم لفظة الربا في األوردو غالبا إلى "ُسد" التي ھي من أصل فارسي ومعناھا الحرفي ھو ربح وھي مقابل كلمة "زیان". ُسد لیست مرادفة للفظ القرآني ربا 
ولكن ھي مرادفة لكلمة ربح. في الواقع أي محاولة لترجمة كلمة ربا إلى أي لغة في العالم ھي لیست فقط محاولة عقیمة ولكن مصدر لكثیر من التشویش الذھني في 

الموضوع.	

مقدمة 
المعنى الحرفي للفظة ربا (ر ، ب ، و ) كما یتضح من االستخدام القرآني ھو:	

١) لینمو ومثالھ:	

ۡت  َو َربَۡت  	 َوتََرى ٱۡألَۡرَض ھَاِمَدةً۟ فَإَِذآ أَنَزۡلنَا َعلَۡیھَا ٱۡلَمآَء ٱۡھتَزَّ

(الحج :٥)	

٢) لیزید او یزدھر و مثالھ:	

	 ِتۗ ـٰ َدقَ بَٰوْا َویُۡربِى ٱلصَّ ُ ٱلرِّ َّ�یَۡمَحُق ٱ

(البقرة:٢٧٦)	

	 ِۖ َّ�ا لِّیَۡربَُوْا فِٓى أَۡمَوٲِل ٱلنَّاِس فََال یَۡربُوْا ِعنَد ٱ بً۟  َوَمآ َءاتَۡیتُم مِّن رِّ

(الروم:٣٩)	

٢) لیرتفع أو یعلو (على سبیل المثال تلة) و مثالھ:	

ھَُمآ إِلَٰى َرۡبَوٍة۟ 	 ـٰ   َوَءاَوۡینَ

(المؤمنون:٥٠)	

َكَمثَِل َجنَِّةۭ بَِرۡبَوٍة	

(البقرة:٢٦٥) 

*ھذه ترجمة لسلطان المطیري لترجمة مظھر الدین صّدیق اإلنجلیزیة لمقالة كتبھا فضل الرحمن بالغة األوردیة نشرت في الدوریة الشھریة 
فكر و نظر الصادرة عن معھد البحوث اإلسالمیة باكستان  (نوفمبر١٩٦٣) 



٣) لینتفخ (على سبیل المثال، رغوة)و مثالھ:	

ۚا 	 ابِیً۟ ا رَّ ۡیُل َزبًَد۟  فَٱۡحتََمَل ٱلسَّ

(الرعد:١٧) 

 ٤) لینشئ و یؤدب (طفل مثال) و مثالھ:	

ا	 ٱۡرَحۡمھَُما َكَما َربَّیَانِى َصِغیًر۟

(اإلسراء:٢٤)	

ا 	  أَلَۡم نَُربَِّك فِینَا َولِیًد۟

(الشعراء:١٨)	

٥) للزیادة في القوة وما إلى ذلك، ومثالھ:	

ابِیَةً 	 فَأََخَذھُۡم أَۡخَذةً۟ رَّ

(الحاقة:١٠)	

	 ٍةۚ أَن تَُكوَن أُمَّةٌ ِھَى أَۡربَٰى ِمۡن أُمَّ

(النحل:٩٢)	

 من المعنى الحرفي الموضح أعاله، یمكن ان نشتق المعنى اإلصطالحي للربا كما ھو مبیّن أدناه.	

 نستفتح في القسم األول من ھذه الدراسة بتناول طبیعة الربا المحرم عن طریق القرآن. في القسم الثاني ننتقل إلى االحادیث النبویة المتعلقة 
بتوسیع المصطلح القراني للربا ألشكال مختلفة من التبادالت والمعامالت. وما یبرر ھذا ھو أن الفقھاء جمیعھم  متفقون على أن ھناك  
نوعان من الربا، اولھم ھو ربا القرآن واألخر ھو ربا الحدیث او ما یسمى بربا الفضل.  وفي القسم الثالث نؤكد على دور الفوائد البنكیة في 

االقتصاد الحدیث. ونختم في القسم األخیر بعرض استنتاجاتنا بناء على المعطیات واالعتبارات المذكورة.	

الربا والقرآن	
	 

أول آیة  نزلت في القران تتعلق بالربا  ھي:	

ٓٮَِٕك ھُُم  ـٰ ِ فَأُْولَ َّ�ِۖ َوَمآ َءاتَۡیتُم مِّن َزَكٰوٍة۟ تُِریُدوَن َوۡجھَ ٱ َّ�ا لِّیَۡربَُوْا فِٓى أَۡمَوٲِل ٱلنَّاِس فََال یَۡربُوْا ِعنَد ٱ بً۟  َوَمآ َءاتَۡیتُم مِّن رِّ
ٱۡلُمۡضِعفُوَن (٣٩)	

الروم	

نزلت ھذه االیة في مكة المكرمة ألنھا ضمن سورة الروم التي ھي بدورھا مكیة بأكملھا. الدالئل  في االیات األولى من السورة تشیر إلى 
أنھا نزلت خالل السنة الرابعة أو السنة الخامسة من البعثة النبویة، أو حتى قبل ذلك، لبدأ الفرس بھزیمة الروم في "ادنى األرض" -سوریا 
وفلسطین- في السنة ٦١١ میالدي ،السنة األولى من البعثة النبویة، و وصلت ذروتھا مع سقوط القسطنطینیة عام 614 میالدي ،السنة 
الرابعة من البعثة. لیس مستغربا أن الربا أُدین في وقت مبكر جدا من الوحي، بل أن غیاب اإلدانة في وقت مبكر لن یكون فقط امر 
مستغرب ولكن أیضا یتعارض مع الحكمة القرآنیة. اآلیات المكیة من القرآن الكریم تزخر باالنكار واالستھجان للظلم االقتصادي في 
المجتمع المكي ،من تربح فاحش و بخل أغنیائھ وممارسات تجاریة غیر أخالقیة مثل الغش في الوزن والقیاسات وغیرھا، وكیف یمكن 
للقرآن أن ال ینكر او یدین شر آقتصادي كما ھو حال الربا؟ ومع ذلك، ھو ھنا ال یعرض سوى تضییق أخالقي على الربا. ولم یعلن بعد 

الموقف الشرعي منھ، حرمتھ، لعدم تملّك القوة السیاسیة بعد بحیث یمّكنھ من القضاء على ھذا الشر. 



عندما أصبح اإلسالم ھو المھیمن سیاسیا بعد الھجرة النبویة إلى المدینة المنورة، ُحّرم الربا قطعیا كما في سورة آل عمران المدنیة:	

َ لََعلَُّكۡم تُۡفلُِحوَن (١٣٠)	 َّ�ۖ َوٱتَّقُوْا ٱ َعفَةً۟ ـٰ َض ا مُّ فً۟ ـٰ ْا أَۡضَع بَٰوٓ ٓأَیُّھَا ٱلَِّذیَن َءاَمنُوْا َال تَۡأُڪلُوْا ٱلرِّ ـٰ یَ

ال عمران	

ومن ثم نزلت االیات من سورة البقرة لتؤكد حرمة الربا مصحوبة بالتھدید والوعید 	

ُن ِمَن ٱۡلَمسِّۚ َذٲلَِك بِأَنَّھُۡم قَالُٓوْا إِنََّما ٱۡلبَۡیُع ِمۡثلُ  ـٰ ۡیطَ بَٰوْا َال یَقُوُموَن إِالَّ َكَما یَقُوُم ٱلَِّذى یَتََخبَّطُھُ ٱلشَّ  ٱلَِّذیَن یَۡأُڪلُوَن ٱلرِّ
ِۖ َوَمۡن  َّ�بِِّھۦ فَٱنتَھَٰى فَلَھُ ۥ َما َسلََف َوأَۡمُرهُ ۥۤ إِلَى ٱ بَٰوْاۚ فََمن َجآَءهُ ۥ َمۡوِعظَةٌ۟ مِّن رَّ َم ٱلرِّ ُ ٱۡلبَۡیَع َوَحرَّ َّ�بَٰوْاۗ َوأََحلَّ ٱ ٱلرِّ
ُ َال یُِحبُّ ُكلَّ َكفَّارٍ  َّ�ِتۗ َوٱ ـٰ َدقَ بَٰوْا َویُۡربِى ٱلصَّ ُ ٱلرِّ َّ�لُِدوَن (٢٧٥) یَۡمَحُق ٱ ـٰ ُب ٱلنَّاِرۖ ھُۡم فِیہَا َخ ـٰ ٓٮَِٕك أَۡصَح ـٰ َعاَد فَأُْولَ
َڪٰوةَ لَھُۡم أَۡجُرھُۡم ِعنَد َربِِّھۡم َوَال  لَٰوةَ َوَءاتَُوْا ٱلزَّ ِت َوأَقَاُموْا ٱلصَّ ـٰ لَِح ـٰ أَثِیٍم (٢٧٦) إِنَّ ٱلَِّذیَن َءاَمنُوْا َوَعِملُوْا ٱلصَّ
ۡؤِمنِینَ  ْا إِن ُكنتُم مُّ بَٰوٓ َ َوَذُروْا َما بَقَِى ِمَن ٱلرِّ َّ�ٓأَیُّھَا ٱلَِّذیَن َءاَمنُوْا ٱتَّقُوْا ٱ ـٰ َخۡوٌف َعلَۡیِھۡم َوَال ھُۡم یَۡحَزنُوَن (٢٧٧) یَ
ِ َوَرُسولِِھۦۖ َوإِن تُۡبتُۡم فَلَڪُۡم ُرُءوُس أَۡمَوٲلِڪُۡم َال تَۡظلُِموَن َوَال تُۡظلَُمونَ  َّ�َن ٱ (٢٧٨) فَإِن لَّۡم تَۡفَعلُوْا فَۡأَذنُوْا بَِحۡرٍب۟ مِّ

	(٢٧٩)

البقرة	

ھذه اآلیات القرآنیة و سیاقھا توّضح انھا آخر ما نزل من اآلیات التي تحّرم الربا في القران الكریم. ولكن ھناك بعض اآلثار المرویة التي 
تذھب الى أبعد من ذلك خطأ و تزعم أنھا كانت أخر اآلیات القرآنیة التي نزلت على النبي باإلطالق. و یمتد االمر الى أبعد من ذلك حیث أن 
أحد اآلثار التي تُروى عن الخلیفة عمر بن الخطاب بأنھ قال أن االیات القرآنیة فیما یتعلق بتحریم الربا نزلت في نھایة الوحي وألن 
الرسول لم یعش لفترة كافیة بعد الوحي لیوّضح على أكمل وجھ العناصر المكّونة للربا ینبغي لنا، بالتالي، لیس فقط تجنب الربا ولكن أیضا 
الریبة (المعامالت المشكوك في تحصیلھا).  سنتطرق لدراسة ھذه اآلثار في القسم الثاني من ھذه الدراسة. سوف نسعى ھنا فقط لفھم الربا 

المذكور في القرآن على ضوء مبدأ ”القران یفسر بعضھ بعضا”.	

اآلیة من سورة آل عمران التي تحّرم الربا بشكل قاطع تحتل مكانة مركزیة في اآلیات القرآنیة المتعلقة بالربا، والتي كانت االیات من 
سورة الروم مقدمة لھا، في حین أن تلك االیات من سورة البقرة كانت خاتمة لھا. إذا تأملنا ھذه اآلیات في ترتیبھا الزمني، قد نستنتج ما 

یلي:	

 كان الربا في أیام الجاھلیة ھو نظام من خاللھ یتم مضاعفة المبلغ األساسي مرات عدیدة “أضعافا مضاعفة” من •
خالل عملیة ربویة فاحشة 

 وبسبب عملیة المضاعفات المتكررة للمبلغ الرئیسي رفض القرآن أن یعترف بأن الربا ھو نوع من المعامالت •
التجاریة العادلة، و 

في حین أن القران الكریم سمح للربح التجاري ،ھو أیضا شجع روح التعاون وعارض الجشع و اإلستغالل. •

األدلة التاریخیة التي نملكھا تؤكد أیضا ما استنتجناه أعاله.	

ورد في موطأ اإلمام مالك قول  زید بن أسلم على النحو التالي:	

كــان الــربــا فــي الــجاهــلية ان يــكون لــلرجــل عــلى الــرجــل الــحق إلــى أجــل فــاذا حــل الــحق قــال أتــقضي أم 
تربي؟ فان قضاه اخذ و اال زاده في حقه وزاده االخر في االجل٣ 

أبو األعلى المودودي قائد جماعة االسالم یفترض أن بدایة األمر یكون القرض خال من الفوائد٤. ولكن أحدنا ال یستوعب كیف أن ھذا 
ممكن في مجتمع كالمجتمع المكي التجاري أو المجتمع المدني الیھودي ، حیث النظام الربوي ھو النظام سائد. كیف یمكن للُمرابین، الذین 

حرصوا على مضاعفة رؤوس أموالھم أضعافا عدیدة، تقدیم قروضھم في بادئ األمر بغیر فائدة.	



مفتي محمد شفیع یعبر عن رأي مخالف للذي یتخذه المودودي. ویقول: "كانت الممارسة السائدة في الجزیرة العربیة أن مبلغ معین من 
المال یٌقرض لوقت محدد وبفائدة محددة. إذا دفع الَمدین القرض في غضون الفترة الزمنیة المحددة استقر األمر على دفع الفائدة وإن لم 

یستطع اضطر لدفع المزید من الفائدة".٥	

ومع ذلك، یُظھر أثر زید بن أسلم المقتبس أعاله ، والذي لم یروه فقط مالك ولكن أیضا البیھقي والرازي ومحدثین وفقھاء أخرین، أن الفائدة 
األولى في حد ذاتھا لم تكن ربویة،و بالتالي، ال تعتبر ربا .	

ما جعلھ ربا ھو الزیادة المستمرة المتضاعفة أضعافا عدیدة للمبلغ الُمدان. لذلك كان الوضع ھو كالتالي جزءا من المال  یقرض في بدایة 
األمر بفائدة متفق علیھا لفترة محددة ولكن عند انقضاء تلك الفترة، في حال كان الَمدین غیر قادر على الدفع، یتم تمدید فترة السداد مع زیادة 
ھائلة في المبلغ الُمدان. ویحدث في كثیر من األحیان أن مبالغ كبیرة من المال تُقرض، ویذھب الَمدین في سداد الفائدة وحدھا على أقساط، و 
ال یمكنھ تغطیة جمیع الفوائد، فضال عن كونھ غیر قادر على إعادة المبلغ الرئیسي. روى الطبري بعض اآلثار حیث أن قبائل بأكملھا، على 
سبیل المثال  بني المغیرة، كانت تحت وطأة الدیون الربویة لبعضھا البعض، وعندما أصبحوا مسلمین أصبحت العالقات فیما بینھا متوترة. 

ْا) یجعل الصورة المذكورة أعاله واضحة تماما.٦	 بَٰوٓ في الواقع، األلفاظ المستخدمة في القرآن ھي ( َذُروْا َما بَقَِى ِمَن ٱلرِّ

كما ذكرنا، فإن اآلیة من سورة آل عمران تحتل مكانة مركزیة وأساسیة في سلسلة اآلیات المتعلقة بالربا. في ھذه اآلیة تكمن القیمة 
التشریعیة، أي ما یسمیھ الفقھاء المسلمین، علة الحكم الكامنة وراء تحریم الربا، وھو ما ورد صریحا كونھا أضعافا مضاعفة. 	

ویدعم موقفنا ھذا من قبل اثنین من المفسرین المشھورین من الجیل الثاني لإلسالم: 

١) مجاھد ـروى الطبري عن مجاھد	

حــدثــنا محــمد بــن عــمرو قــال حــدثــنا أبــو عــاصــم عــن عــيسى عــن ابــن ابــي نــجيح عــن مــجاهــد فــي قــول اهلل 
عز وجل يا ايها الذين آمنوا ال تأكلو الربا أضعافا مضاعفة قال ربا الجاهلية ٧	

٢) زید بن أسلم ـ وفي ذات التفسیر للقرآن، ھناك أثر طویل عن التابعي المفّسر الشھیر ، زید بن اسلم، حیث روى بالتفصیل  ما یدل على 
عملیة المضاعفة "أضعاف مضاعفة" في كل من اقتراض الماشیة، وكذلك المال. ھذا األثر یتلخص في:	

إنما كان الربا في الجاهلية في التضعيف و في السن ٨	

وبإختصار، كان الربا أیام الجاھلیة ، الذي قد قطع بحرمتھ بشكل صریح في القرآن لدرجة أن أولئك الذین یتعاملون بھ تعرضوا للتھدید 
بحرب من هللا ورسولھ، كان من نوع وحشي جائر، ویذھب في التكاثر بطریقة تجعل من الَمدین الفقیر،و على الرغم من المدفوعات التي 

یقدمھا، ال یمكن لھ سداد المضاعفات الربویة ناھیك عن المبلغ األساسي.	

والسؤال الطبیعي الذي یطرح نفسھ ھنا، ھو إن كان الربا  المقصود ھو الشكل الوحید الذي ُوصف أعاله وإن كان بالفعل تم حظر ھذا 
الشكل فقط من أنواع المعامالت، لماذا یبدوا إذا ونتیجة لألمر القرآني  أن جمیع الفوائد تم بالفعل إبطالھا كما ھو مدعوم باألدلة التاریخیة؟ 
الجواب على ھذا ھو أننا ال نتفق أن ھذا ما حصل، اي تضعیف المبلغ المدان أضعاف عدیدة، في جمیع معامالت القروض، البد أنھ كان 
ھناك فروقات كبیرة بین حالة و أخرى إعتمادا على الظروف المحیطة مثل طبیعة التعامل و حجم المخاطرة. ولكن ما یھم أن جمیع ھذه 
المعامالت كانت جزء من نظام ربوي واحد الذي ھو بطبیعتھ إستغاللي وجشع. لذلك ما یجب حظره ھو النظام بأكملھ ولذلك ال یمكن أن 
یُسمح بأي إستثناءات لمعامالت فردیة.وعندما یتم حظر النظام بأكملھ فمن الطبیعي أن الحاالت الطفیفة داخل ھذا النظام ن تُبطل كذلك ألنھا 
تابعة لنظام تعسفي. وبالتالي ال یمكن لنا المحاججة بأنھ طالما أن القرآن حظر حتى المعامالت الطفیفة فأننا نستنج من ھذا حرمة الفوائد 
البنكیة في وقتنا المعاصر. و سبب ذلك أن الفوائد البنكیة تابع لنظام إقتصادي مختلف، إنظر القسم الثالث و الرابع و الخامس في األسفل.	



الربا واألحادیث النبویة	

كما ھو حال الخمر، كان الربا متأصل بعمق في مجتمع الجزیرة العربیة في أیام الجاھلیة. في الواقع،ومن نظرة تجاریة، فإنھ كان متأصال 
بشكل أعمق من الخمر. ذلك النھ كان تجارة مربحة جدا، و تجلب ثروة سریعة وھائلة للُمرابي. لھذا السبب،كان تحریمھا، مثلھا في ذلك 

مثل الخمر، بشكل تدریجي، ولكن كانت إدانتھا أشد بكثیر.	

 كما ُذكر أعاله، نزلت اآلیة من سورة الروم التي تجسد أول إدناة للربا خالل السنوات األولى من البعثة النبویة. وأعقب ھذه الموعظة 
الخفیفة تحریم قطعي في اآلیات من سورة آل عمران وتھدید ووعید شدید اللھجة للمذنبین في اآلیات من سورة البقرة. البد أن أوقات 
النزول لآلیات من سورتي ال عمران والبقرة كان خالل األیام األولى من ھجرة النبي للمدینة المنورة، ولكن االحادیث تعارض ھذا الفرض 

المعقول وتبدأ جمیع المغالطات من ھذه النقطة.	

األثر األشھر بشأن ھذا الموضوع في الحدیث ھو ما ینسب إلى الخلیفة عمر، وھو على النحو التالي:	

ان آخر ما نزل من القرآن آية الربا و ان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قبض ولم يفسرها لنا فدعوا 
الربوا و الريبة	

ُروي ھذا األثر في كل من مسند أحمد بن حنبل، و سنن ابن ماجة و مصنف ابن أبي شیبة،ودلیل النبّوة للبیھقي ومصنفات أخرى مماثلة 
لمحدثین  في فترات الحقة٩.	

ُروي في صحیح البخاري أثر ینسب إلى عبد هللا ابن عباس، الذي یروي القصة نفسھا، ولكن بشكل مقیّد نوعا ما. روى البخاري في كتاب   
اآلیات األخیرة من سورة البقرة : 	

عن ابن عباس رضي اهلل عنه قال آخر آيه نزلت على النبي صلى اهلل عليه و سلم آيه الربا١٠	

 أوال، من المستغرب أن “آیة” قد استخدمت مرتین لما ھو في الحقیقة سبع آیات. ثانیا، في كتاب التفسیر من صحیحھ والذي فیھ ُروي األثر 
المذكور أعاله، روى البخاري أیضا األثر التالي المنسوب إلى عائشة من خالل أربع طرق إسناد. 	

ملا نزلت االيات من آخر سورة البقرة في الربا قرأها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على الناس ثم 
حرم تجارة في الخمر ١١	

اآلن، و وفقا لھذا األثر، لم تذكر عائشة أن اآلیات ھي آخر ما أوحي للنبي ولكن ربطت نزول اآلیة بشراء وبیع الخمور، و بذلك قدمت 
دالئل لالفتراض بأن اآلیات قد أوحیت الى النبي حوالي السنة الرابعة من الھجرة ألنھ، وفقا لآلثار المتوافق على صحتھا، تم تحریم الخمر 

في نفس العام. عالوة على ذلك، في نفس كتاب التفسیر من صحیح من البخاري ُروي عن صحابي آخر وھو البراء بن عازب أنھ قال: 	

آخر آية نزلت: يستفتونك قل اهلل يفتيكم في الكاللة وآخر سورة نزلت برآة١٢	

وإذا نظرنا إلى أبعد من المصدر األكثر شھرة في الحدیث -صحیح البخاري- سوف نجد آثار أكثر متضاربة حول ھذا الموضوع، وتفاصیل 
ھذا األمر قدمھا السیوطي في كتابھ اإلتقان في علوم القرآن١٣.	

بصرف النظر عن حقیقة أن التقریر المنسوب إلى عمر یتناقض مع آثار أخرى كثیرة والتي بدورھا تتناقض مع بعضھا البعض!، ھناك 
عدة أسباب أخرى تحتم علینا أن نرفض ھذا األثر.	

١) كما ذكر أعاله، بدأ التحریم التدریجي للربا خالل األیام األولى من الفترة المكیة. إفتراض أن الصحابة و على الرغم من اآلیات  
المبكرة، واصلوا التعامل بالربا حتى قبل أیام قلیلة من وفاة النبي و لذلك تم تھدیدھم بحرب من هللا ورسولھ، سیشكل إھانة كبیرة لھم. 
وأغلب الظن أن الخشیة من ھكذا إھانة قاد جمیع المفسرین التقلیدیین لتفسیر كلمة الربا في سورة الروم المكیة لھدیة مثل الطبري 
والبیضاوي،و السیوطي و آخرین. وقد أُخترع ربا حالل تسمح بھ ھذه التفسیرات، و أكدوا بھذا أن ھذه اآلیة تتعلق بھذا الربا الحالل١٤. 

ویدعمون قولھم  بقول البخاري : 	

"فَاَل يَۡربُواْ ِعنَد ٱهللَِّۖ " من اعطى عطية يبتغي افضل منه فال اجر له فيها١٥	



 ونحن نجد صعوبة في موافقة ھذا القول  الذي یأّول المصطلح القرآني و یضع إختالفا بین ربا حالل وآخر حرام. باإلضافة و كما ُذكر من 
قبل، سیكون ھذا مخالف للحكمة القرآنیة إن لم یكن ھناك إدانة للربا مع رؤیة إلصالح مجتمع عابد للثروة كما ھو حال المجتمع المكي 

الغارق بالتجارة في عھد النبي .	

٢) انھ ببساطة ال یمكن قبول أن النبي لم یتمكن من توضیح ما ھو الربا بشكل كاف نظرا لوفاتھ، الربا الذي وجھ لھا اإلستنكار في وقت 
مبكر جدا ،و تھدید ووعید بعبارات قویة لم یسبق لھا مثیل من قبل في وقت الحق، . مثل ھذا االفتراض ھو أیضا ضد دعوى القرآن في 

قولھ -	

ٱۡلیَۡوَم أَۡكَمۡلُت لَُكۡم ِدینَُكۡم َوأَۡتَمۡمُت َعلَۡیُكۡم نِۡعَمتِى	

(المائدة:٣)	

ُروي عن الخلیفة عمر أنھ قال أن اآلیة سابقة الذكر نزلت في یوم عرفة خالل حجة الوداع١٦. إن كانت آیة الربا ھي آخر ما أوحي الى 
الرسول اذا اآلیة السابقة البد أنھا نزلت بعدھا ولذلك ال یمكن القول بأنھ في ذلك الوقت قد أكتمل الدین. لھذا السبب ذكر السدي وغیره من 

المفسرین أن بعد نزول اآلیات (ٱۡلیَۡوَم أَۡكَمۡلُت لَُكۡم ِدینَُكۡم ) لم ینزل بعدھا حالل أو حرام.١٧	

یحتج الطبري، لحل اإلشكال الظاھر، بتفسیره ل أكملت لكم دینكم الموجودة في اآلیة الكریمة بقولھ: "أنھ أكمل لھم یوم أنزل ھذه اآلیة على 
نبیھ دینھم، بإفرادھم بالبلد الحرام، وإجالئھ عنھ المشركین، حتى حّجھ المسلمین دونھم، ال یخالطونھم المشركون" ١٨.إن أي بناء مشابھ 
لتفسیر اآلیة الكریمة ،التي بالتأكید ترتبط بالرسالة النبویة، ھو غیر مقبول بتاتا. أنھ واضح من خالل بعض التفاسیر المشابھة كیف أن 

حدیث ضار مشھور غیر صحیح یمكن أن یصبح أحد أساسیات العقیدة.	

٣) أحد اإلعتراضات الرصینة ضد ھذا األثر أنھ یناقض اآلیة الكریمة:	

بَٰواْ  ا (١٦٠) َوأَۡخِذِھُم ٱلرِّ ِ َكثِیًر۟ َّ�ِھۡم َعن َسبِیِل ٱ ٍت أُِحلَّۡت لَھُۡم َوبَِصدِّ ـٰ ۡمنَا َعلَۡیِہۡم طَیِّبَ َن ٱلَِّذیَن ھَاُدوْا َحرَّ فَبِظُۡلٍم۟ مِّ
ا (١٦١)                       النساء	 فِِریَن ِمۡنہُۡم َعَذابًا أَلِیًم۟ ـٰ ِطِلۚ َوأَۡعتَۡدنَا لِۡلَك ـٰ َوقَۡد نُہُوْا َعۡنھُ َوأَۡكلِِھۡم أَۡمَوٲَل ٱلنَّاِس بِٱۡلبَ

حیث أن إتھام الیھود بأنھم  یأخذون الربا محتمل ومعقول فقط عندما یتم بالفعل القضاء على الربا في المجتمع اإلسالمي ،وإال ألشار الیھود 
على المسلمین وقالوا أنتم أیضا تتعاملون بالربا. ولكن آخر القبائل الیھودیة المتواجدة في المدینة، بنو قریظة، تم إجالؤھم في السنة الخامسة 
من الھجرة بعد غزوة األحزاب الشھیرة. إذا إتھام الیھود،بأخذھم الربا، یجب أن یكون قبل نھایة تلك السنة. مما یعني أن تحریم الربا كان 

قبل نھایة السنة الخامسة للھجرة.	

ۖ )،  تحتل  مكانة مركزیة  في اآلیات المتعلقة بالربا.  ھذه اآلیة  َعفَةً۟ ـٰ َض ا مُّ فً۟ ـٰ ْا أَۡضَع بَٰوٓ ٤) كما وضحنا سابقا، أن آیة آل عمران (َال تَۡأُڪلُوْا ٱلرِّ
البد  أنھا نزلت بعد غزوة أحد، وسبب ذلك أن ھذه االیة مسبوقة وأیضا متبوعة  بآیات تصف ھزیمة المسملین في غزوة أحد و ایضا تحلل 

أسباب و نتائج   ھذه النكسة وتقترح طرق و أدوات بحیث ال تتكرر ھذه المأساة. 	

االن نستنتج من النقاش السابق أنھ، وخالفا لألثر المنسوب للخلیفة عمر، أن التسلسل الزمني لنزول اآلیات القرآنیة المتعلقة بالربا ھي 
كالتالي:	

 أول آیات اوحیت الى الرسول وكانت تشجب و تدین الربا كانت في السنوات األول من الدعوة المكیة : بعد ھزیمة الروم من قبل    •
الفرس(سورة الروم)	

 ثاني آیات أوحیت الى الرسول وكانت تحرم الربا كانت في السنة الثالثة من الھجرة. بعد ھزیمة المسلمین في أحد  (سورة آل عمران)	•

ثالث و آخر آیات أوحیت الى الرسول وكانت في تھدید من یتجاوز حرمة الربا وكانت قبل السنة الخامسة من الھجرة قبل إجالء آخر •
قبیلة یھودیة،بنو قریظة .	

من بین الكتّاب في ذات الموضوع ذوي العھد القریب، یبدوا أن المودوي یوافقنا في العرض السابق للتسلسل الزمني. في المجلد األول من 
الطبعة الثالثة (١٩٥٤) في بحثھ المتعلق بالفائدة  حیث یتصدر أحد فصولھ عنوان “ الحكمة القرآنیة واإلصالح المدني”١٩. ذكر بالتفصیل 
خالل ھذا الفصل أن الربا أدین في اآلیات المكیة و حّرم في االیات الموحاة الى النبي بعد عودتھ من غزوة احد الى المدینة٢٠.  ولكن من 
المستغرب أنھ بعد خطابھ الفصیح في حكمة التسلسل الزمني للوحي القراني المتعلق بالربا یقوم في ذات الخطاب باإلستشھاد باإلثر 
المنسوب للخلیفة عمر في تدعیم موقفھ٢١. ولكن یبدوا أنھ بعد إنقضاء بعض السنوات المنطیق في موالنا المودودي أدرك التناقض الفاضح 
بین الموقفین ونفترض أن إدراكھ لھذا التناقض ھو ما قاده الى ازالة الفصل المذكور سابقا بالكامل من الطبعة األخیرة(١٩٦١) لكتابھ٢٢. 
مع ذلك، نحن مع الرأي الذي یقول ، ونأمل أن یوافقنا المودودي، بأن سؤال التسلسل الزمني لآلیات القرآنیة و أسباب النزول لھا، خاصة 



عند تناول مسألة مركزیة كالربا، ھو مھم جدا حیث أن إتخاذ أي موقف في ھذا الشأن مخالف للرأي السائد المتقبل من الممكن أن یرفض 
بسھولة بال أي تردد أو ترّوي من قبل القارئ.	

إسھابنا الحدیث في تفنید األثر المنسوب إلى الخلیفة عمر سببھ أن مثل ھذ األثر و آثار أخرى مشابھة تعیقنا في تكوین نظرة دقیقة لطبیعة 
الربا المحّرم في القرآن الكریم. یبدوا أنھ في مرحلة ما كان یُعتقد أن التفصیل القرآني للربا غیر كاف. لذلك كان ھناك حاجة لتوضیح 
المعنى من خالل األحادیث النبویة لتتوسع بذلك دائرة الربا المحرم. األثر سابق الذكر كان نقطة البدایة لتراث من األحادیث ضخم و وآخذ 

في التوسع في موضوع الربا تراكم بمرور الزمن.	

كما ھو حال األحادیث المتعلقة بالتسلسل الزمني آلیات الربا ، األحادیث المتعلقة بطبیعة الربا ھي أیضا متعارضة و متناقضة. سنستعرض 
اآلن بعض النماذج لھذا التعارض في السطور القادمة:	

	دّون كل من البخاري و مسلم و النسائي و الدارمي و ابن ماجة و أحمد بن حنبل أحادیث من خالل طرق إسناد متعددة أن ( الربا في •
النسیئة) أو ما ذكر في صحیح البخاري بصیغة أكثر تأكید( ال ربا إال في النسیئة) أو ما ذكر في صحیح مسلم ( ال ربا في ما كان یدا 

بید)٢٣.	

ولكن في نفس الوقت صحیح البخاري و صحیح مسلم و بقیة كتب الصحاح تحتوي على الحدیث التالي مع إختالف بسیط في الروایة. 	

عـــن ابـــي ســـعيد الخـــدري قـــال قـــال رســـول اهلل صـــلى اهلل عـــليه وســـلم الـــذهـــب بـــالـــذهـــب و الـــفضة بـــالـــفضة 
والـــبر بـــالـــبر والـــشعير بـــالـــشعير والـــتمر بـــالـــتمر واملـــلح بـــاملـــح، مـــثال بـــمثل يـــدا بـــيد فـــمن زاد و اســـتزاد فـــقد 

اربى اآلخذ واملعطي فيه سواء٢٤.	

التناقض بین األحادیث السابقة ال ینتھي فقط ھنا . ولكن ھناك أراء فقھیة مختلفة و متناقضة فیما بینھا في موضوع الربا ولكل مذھب 
أحادیث تدعم رأیھا الفقھي. 	

یبدوا أن الربا الموصوف في الحدیث المقتبس السابق، یعرف بربا الفضل، ھو ابتكار الحق. و كل من الصحابة المشھورین معاویة و 
أسامة بن زید و زید بن أرقم و عبدهللا بن عباس و عبدهللا بن عمر لم یكونوا على إطالع بھ٢٥.  بعض اآلثار تدعي أن العبادلة المذكورین 
قبلوا التنفیر الفقھي لربا الفضل في آخر حیاتھم. بینما الھیئة التي یتخذھا الرأي المخالف كما في الحدیث المروي في صحیح البخاري (ال 
ربا إال في النسیئة) اوالحدیث المروي في صحیح مسلم (ال ربا في ما كان یدا بید) تظھر بشكل واضح أنھ معارضة  لنقیضھ وتسعى لتأكید 

الرؤیة القرآنیة و أن بعض صحابة الرسول اعترضوا على ھذا التغییر الذي یبدوا أنھ القى قبوال ضمن معاصریھم.	

التناقض الواضح بین األحادیث المتعلقة بربا الفضل و ربا النسیئة لم یتغاضى عنھ علماء الحدیث و الفقھ المتقدمین وحاولوا تفسیره. 
المحاولة األشھر لحل ھذا التناقض كانت للشافعي الذي قال:	

قد یكون اسامة سمع رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم یسئل عن الصنفین المختلفین مثل الذھب بالورق و 
التمر بالحنطة او ما اختلف جنسھ متفاضال یداً بید فقال انما الربا في النسیئة أو تكون المسئلة سبقتھ بھذا 
فادرك الجواب فروى الجواب ولم یحفظ المسئلة او شك فیھا النھ لیس في حدیثھ ما ینفى ھذا عن حدیث 

أسامة فاحتمل موافقتھا لھذا.٢٦	

ویمكن بھذا أن یرتفع الال تناسق و التعارض الموجود بین ھذ الحدیث و األحادیث األخرى التي ترتبط في ذات الموضوع. إلى اي مدى من 
الممكن لظنیات الشافعي أن ترفع التناقض بین األحادیث السابقة؟ نترك الحكم للقارئ. غیر أن أحد امثلة اإلجتھاد المعاصرة لرفع التناقض 
بین األحادیث مدھشة. المودودي ال یناقش ربا الفضل في فصلھ في الربا(ُسد)  ولكن یفرد فصل آخر لھ بعنوان مالحق الربا(ُسد). حیث 

یقول :	

الحكم اإلبتدائي فیما یتعلق بالربا(ُسد) ھو أن الربا(ُسد) المتعلقة بالقروض محّرمة قطعا. الحدیث المروي 
عن أسامة بن زید یخبر أن الرسول قال (إنما الربا في النسیئة) وفي بعض األحادیث (ال ربا اال في النسیئة) 
. بعدئذ الرسول أمر بأخذ الحیطة من ھذا األمر اإللھي و أوجب على الناس أن ال یقتربوا منھ. في ھذه 
الحالة یشمل أمر الرسول في الحرمة لیس فقط أخذ و إعطاء الربا(ُسد) ولكن أیضا  كتابة مستند یحتوي 
على تعامالت من ھذا النوع او كون الشخص شاھد لمثل ھذه التعامالت. وھذه الحالة ھي مشمولة في 

األحادیث المحرمة لربا الفضل.٢٧ 	



الكلمات التي إستخدمھا المودودي تظھر أن ربا الفضل یغطي بشكل شامل جمیع األشیاء بذات الطریقة التي یغطي الربا جمیع معامالت 
القروض في كل السلع سواء كان الربا مأخوذ أو معطى أو مستند یشمل ربا مكتوب أو شھادة في حالة تتعامل بالربا.٢٨	

الحقا وتحت عنوان مفھوم ربا الفضل یقول:	

ربا الفضل ھو زیادة تكون عند تبادل سلعتین من ذات النوع یدا بید. الرسول حّرم ھذا، وسبب ذلك أنھ یفتح 
بابا للطمع في طلب الكثیر من المال و ألنھ أیضا یبقى في ذھن الرجل و یجعلھ في نھایة المطاف یعیش 

على الربا(ُسد)٢٨	

بالفعل المودودي یؤكد على حقیقة أن ربا الفضل یدل على زیادة عامة تحدث في معامالت تحتوي على تبادل لجمیع السلع من ذات النوع 
یدا بید. یشعر أحدھم أن الطریقة التي یوسع بھا المودودي دائرة ربا الفضل نفسھا ھي أحد صفعات الربا الفكري الفاحش. حیث أن في 
الحدیث ِذكر فقط لستة أنواع من السلع یدخل بشأنھا ربا الفضل. المودودي وّسع المعنى أضعافا مضاعفة وبھذا یغلق جمیع أنواع 

المعامالت التي یراد بھا تكّسب بزیادة لما یراد التخلص منھ.	

مثال آخر للتناقض الموجود في األحادیث المتعلقة بالربا ھي تلك األحادیث التي تنظّم العالقة بین بیع و شراء الحیوانات.  ھذا التناقض •
یفترض أھمیة الجمال و األحصنة في الحیاة اإلقتصادیة للجزیرة العربیة. في الموطأ دّون مالك أن (َعلِيَّ ْبَن أَبِي طَالٍِب بَاَع َجَمًال  لَھُ 

یُْدَعى ُعَصْیفِیًرا بِِعْشِریَن بَِعیًرا إِلَى أََجٍل)٢٩.	

البخاري أفرد بابا كامال في إثبات جواز ھذا النوع من المعامالت تحت عنون باب بیع العبید و الحیوان بالحیوان نسیئة. في ھذا الباب عدد 
من صحابة النبي وتابعیھم من الفقھاء المشھورین مثل ابن عمر و ابن عباس و رفیع بن خدیج وسعید بن المسیب و ابن سیرین  یتفقون 
على جواز مثل ھذه المعامالت. مفاد ھذه األحادیث أنھ (ال بأس ببعیر ببعیرین نسیئة). كذلك ورد في كل من سنن ابو داوود و مسند أحمد 

بن حنبل حدیث بھذا النص:	

عـن عـبداهلل بـن عـمرو بـن الـعاص ان رسـول اهلل صـلى اهلل عـليه وسـلم امـره ان يجهـز جـيشاً فـنفدت االبـل 
فامره ان ياخذ من قالص الصدقة وكان يأخذ البعير بالبعيرين الى ابل الصدقة٣٠	

ھذا الحدیث ورد أیضا في سنن البیھقي بإسناد قوي.٣١	

وعلى النقیض من آراء العلماء األوائل مثل اإلمام مالك و آخرین  في ھذا الموضوع كانوا تابعیھم یتدرجون في التشدد. حیث ُروي في سنن 
الترمذي ھذا الحدیث	

عن جابر رض قال قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم الحیوان اثنین بواحدة ال یصلح نسیئا وال بأس بھ 
یداً بید ٣٢	

جامعي كتب الصحاح دّونوا الحقا حدیث یحّرم كلیا بیع الحیوان بالحیوان نسیئة كان أو لم یكن ھناك زیادة. مثل: 	

عن سمرة ان النبي صلى اهلل عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ٣٣	

ذات الحدیث ورد في مسند أحمد بن حنبل ولكن الحدیث لم یرد في مسند اإلمام بل في ملحق أورده ابن أحمد بن حنبل. أیضا ھو أحد 
األحادیث التي لم یسمعھا مباشرة من أبیھ٣٤. كذلك نجد  في جوامع صحاح الحقة دّونوھا محّدثین متأخرین أحادیث تعارض ھذا الحدیث. 
ھذا غیر مفاجئ حیث أن األحادیث الواردة في جوامع الصحاح الالحقة ھي بال شك تعود الى سنوات متأخرة. ھناك توّجھ واضح و ملحوظ 

في األحادیث الالحقة في موضوع الربا نحو أن تكون الشریعة أكثر تشددا.	

أحد الصور التي یظھر فیھا التناقض بشكل جلي ھو ما یظھر في السؤال حول إیجار األرض. الطریقة التي یقوم بھا مالك العقار و •
اإلقطاعیین في إستنزاف قوة المجتمع المسلم یستلزم أن تدرس ھذه األحادیث بشكل دقیق. في صحیح مسلم و بعض كتب الصحاح 
األخرى، إستئجار األرض على اساس حصص متناسبة من اإلنتاج أو الفائدة محّرمة بشكل صریح. وفي جمیع كتب الصحاح، العبارات 
المستخدمة في تحریم ھذا العمل ھي، نھى عن المحاقلة نھى عن المخابرة نھى عن كراء األرض و أبواب كاملة تحتوي على احادیث 
مخّصصة لھذا النوع من التعامالت.ھذه األحادیث رویت عن ستة من صحابة رسول هللا، رافع بن خدیج و جابر بن عبدهللا و ابو ھریرة 
و زید بن ثابت و أبو سعید الخدري و ثابت بن الضحاك وقد رویت جمیعھا عن الصحابة لیس بسند وحید وإنما بطرق إسناد مختلفة. و 
من ضمن ھذه األحادیث التي تُعنى بالمعامالت المالیة قلیل جدا منھا ما وصل لدرجة المشھور ألنھا مدعومة بأحادیث أخري كثیرة. 
سواء كان ھذا النوع من األحادیث ھو بالفعل من قول الرسول أو ال،  إنھا بال شك تبیّن الحالة األساسیة للشؤون وسبب ذلك أنھ في مكة 
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لم یكن ھناك عقار أو مالك عقار ،وفي المدینة و بسبب نسب قلیلة من التملك كان الجمیع یحصدون أراضیھم بأنفسھم ولم یكن بالكاد 
ھناك أي إقطاعیة. مع بعض اإلختالفات اللفظیة خالصة جمیع ھذه األحادیث متضمنھ في حدیث صحیح مسلم :	

عـــن جـــابـــر قـــال قـــال رســـول اهلل صـــلى اهلل عـــليه وســـلم مـــن كـــانـــت لـــه  ارض فـــليزرعـــها فـــان لـــم يســـتطع ان 
يزرعها و عجز عنها فليمنحها اخاه املسلم و ال يواجرها اياه٣٥	

مایھم بنظر المحّدثین األوائل ھو أن األحادیث التي قاموا بجمعھا ھي ببساطة تحّرم إیجار األرض أو فرض رسوم علیھا ولكن لم یطلق 
علیھ ربا. و المھم في التطرق لھذا األمر ھو أن الحقا في سنن ابو داوود ُروي حدیث عن جابر بن عبدهللا بحیث یدرج ھذا النظام تحت 

مسمى الربا :	

عن جابر بن عبداهلل قال سمعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول من لم يذر املخابرة فليؤذن 
بحرب من اهلل ورسوله ٣٦	

جدیر بالذكر أن ھذا الحدیث یتوعد اإلقطاعیین بنفس الوعید القرآني آلكلي الربا.	

یبدوا أن المسلمین التجأوا الى اإلجتھاد  بعد غزو بالد فارس حینما اضطروا للتعامل مع نظام إقطاعي متأصل في تلك البالد. حیث وجدوا 
مسّوغ لھم لإلقطاعیة في فعل الرسول في حادثة غزوة خیبر عندما سمح الرسول أن تبقى األرض للیھود بحیث یبقوا نصف الحصاد لھم و 
یعطوا النصف اآلخر للمسلین. كنتیجة نجد أن ھناك حدیث في جمیع كتب الصحاح الستة أن ابن عمر استمر في إیجار أرضھ لفترة طویلة 

على رغم أن الحدیث یقول في نفس الوقت أنھ ترك ھذا األمر في فترة متأخرة من حیاتھ.	

یظھر أن ابو حنیفة  فّسر حادثة خیبر أنھا أحد حاالت الخراج حیث یقول أن النبي فرض الخراج على الیھود من باب الرحمة ومن باب 
إبداء النوایا الحسنة. وإال كان من الممكن أن یستولي على خیبر كنتیجة للغزو و یضمھا كغنائم للمسلمین. ولكن لم یفعل وأبقى األرض 
بأیدي الیھود بشرط أن یعطوا نصف الحصاد للمسلمین٣٧. أحد علماء الحدیث األحناف المشھورون العیني وّضح مدعما لموقف أبو حنیفة 
أنھ ال یوجد أي أثر موجود في الحدیث یوضح أن النبي فرض الجزیة على یھود خیبر فترة حیاتھ. وكذلك لم یرد عن أبو بكر أو عمر أنھم 
فرضوا الجزیة. وأخیرا أجلى عمر الیھود من خیبر.ولو لم یكن ھناك إتفاق بین الرسول و الیھود لكان من المؤكد أنھ ستفرض علیھم 
الجزیة بعد نزول آیة الجزیة.٣٨یجب علینا القول ھنا أن حجة العیني في الحقیقة تعارض حجة ابو حنیفة  و سبب ذلك أنھ لو كانت أرض 

خیبر كانت بالفعل غنائم للمسلمین ال یوجد أي مجال للشك في فرض رسوم الجزیة علیھم.	

كما ذكرنا من قبل عن ورود حدیث صحیح في سنن ابو داوود عن جابر بن عبدهللا أن عقاب مؤجر األرض ھو نفس عقاب آكل الربا. 
بالتغاضي عن ھذا الحدیث وأحادیث أخرى صحیحة، تصل الى حد التواتر، المودودي یبحث عن أسباب إلباحة الربا في صورتھ المتشكلة 
في اإلقطاعیة في ورقتھ المعنونة بـ"مسألة ملكیات الزمان"٣٩. یدعم موقفھ ھذا شیخ األحمدیة میرزا بشیر الدین محمود في كتابھ "اإلسالم و 

ملكیات الزمان".	

ھذا التناقض الموجود في أحادیث الربا صعب الحل. في مسألة اإلسناد وحدھا ال یوجد أي تبریر سواء لرفض األحادیث أو قبولھا وذلك 
ألنھ وكما ھو موضح في النقاش أعاله، أن ھناك عدد ال بأس بھ من األحادیث في كال الجانبین ، جمیع ھذه األحادیث إما صحیحة أو 
مدعومة بأحادیث أخرى صحیحة. المسائل الظنیة المبنیة على القیاس لیست بذات األھمیة في نظرنا من ناحیة الترتیب التاریخي لھذه 
األحادیث ألن الترتیب التاریخي ھو أمر یبنى على قطعیات ولیس على  ظنیات. إن نظرنا الى ھذه األحادیث بھذه الطریقة  یظھر أن ھناك 
عملیة جلیة من التطور الداخلي. جمیع المسائل الثالث المعروضة سابقا تبین التطور في تشدد الرأي كلما تقدمنا في الزمن من المراحل 
األولى لجمع األحادیث للمراحل التي تلیھا. ویستمر األمر كلما تقدمنا في الزمن أكثر. ھذا التطور ھو السبب الرئیس للتعارض في التراث 

الحدیثي.	

بجانب التعارض المذكور سابقا . كثیر من ھذه األحادیث ملیئة بالتعقیدات التي نرى من المستحیل حلھا مثالھ:	

كما ذكرنا سابقا إن كان ھناك تبادل یدا بید لسلع مثل الذھب و الفضة و القمح و التمر و الملح بزیادة او نقصان یكون •
ھذا ربا استنادا على التراث المعترف بھ اآلن. ھذا ما یطلق علیھ ربا الفضل و بناء على ھذا فإن مكیال من القمح 
الجید مبادال مع مكیال وربع من قمح أقل جودة ھو تعامل یقع تحت دائرة الربا، مماثال لھذا أیضا التبادل بین ملح 
صخري و ملح البحر حتى لو كان یدا بید فأنھ ال یزال ربا في حالة وجود اختالف في الوزن. األن السؤال ھو إن كان 
اإلخبار القراني بإنھ إن لم یتركوا الربا فلیأذنوا بحرب من هللا و رسولھ المقصود بھ ھذه التعامالت المالیة وھل ھي 

أیضا ما اشیر الیھ في في األحادیث التي تشابھھ بكبیرة نكاح المحارم المقززة للنفس. 



إستنادا على موطأ مالك و صحیح البخاري، إن الزیادة مباحة في تعامالت تشمل الماشیة وإن كانت نسیئة وھذه •
الزیادة ال یمكن أن یطلق علیھا ربا. السؤال الوارد اآلن ھو لماذا الزیادات في التعامالت األخرى تعتبر من الربا؟ 

صحیح مسلم و كتب الصحاح األخرى تحتوي على أحادیث تبین أن لیس فقط تعامالت الماشیة ھي المباحة نسیئة •
ولكن أیضا العبید و عمالت النحاس وإن احتوت ھذه التعامالت على زیادة. كثیر من ھذه األحادیث مشار إلیھا في 
فصل األحادیث والربا في ھذه الورقة. بناء على ھذه األحادیث أفرد البیھقي فصال كامال في كتاب السنن الكبرى 
بعنوان (ال ربا في ما خرج من المأكول و المشروب و الذھب و الفضة)٤٠.  إذا موضوع الربا غیر مشكوك فیھ في 
سلع ھي عصب اإلقتصاد الفارسي مثل الجوت و القطن . ولكن من المحتمل أن یقولوا فقھاؤنا أن الجوت ھو الخیط 
الذھبي و القطن ھو الحصاد الفضي  وبدلك تندرج تحت الذھب و الفضة. نفس المبدأ سیطبق على النفط العربي و 
الفارسي وفي أي مكان النھ یطلق علیھ الذھب األسود . ولكن أي حكم یمكن أن یطلقھ الفقھاء على الجلود التي ھي 

مصدر ثروة دولتنا؟  

على ضوء ھذه التناقضات الحادة و المعضالت مستحیلة الحل في تراثنا اإلسالمي المعني بالربا، من الجراءة أن یحاول أحدھم  وضع 
تعریف جامع مانع للربا، تعریف یشمل جمیع التعامالت الربویة ویستثني جمیع أنواع التعامالت التي ال تقع تحت دائرة الربا. و لكن نجد 
ان المعجمیین على األقل حاولوا أن یعرفوا الربا. نجد في القرن الثالث الھجري اللغوي و النحوي الزجاج المتوفى سنة ٣١١ للھجرة وضع 

تعریف للربا كالتالي	

الـــربـــا ربـــوان فـــالحـــرام كـــل قـــرض يـــؤخـــذ مـــنه أكـــثر مـــنه أو تجـــربـــه مـــنفعة و مـــالـــيس بحـــرام أن يهـــدي مـــا 
يستدعى به أكثر منه أو يهدى ليهدى له أكثر منها. ٤١	

كان یمكن أن یكون غریبا لو أن مثل ھذا التعریف لم یوجد في كتب األحادیث. الطریقة التي مثل ھذه التعاریف تجد طریقھا لكتب األحادیث 
جدیرة باإلحاطة. ال یوجد أي أثر ألي حدیث مشابھ لھذا خالل كل من القرن الثاني و الثالث وال أیضا القرن الرابع الھجري  لیس في كل 
كتب الصحاح وال السنن وال حتى مسند احمد بن حنبل الذي جمعھ ابنھ وتالمذتھ وھو أكثر كتاب شامل ضمن كتب الحدیث األولى ولكن 
وبطریقة مفاجأة في القرن الخامس الھجري، البیھقي المتوفى سنة ٤٥٨ للھجرة في كتابھ السنن ھناك فصل معنون بـ كل قرض جر منفعة 

فھو ربا٤٢  في ھذا الفصل ورد ھذا الحدیث	

"عن فضالة بن عبيد صاحب النبي صلى اهلل عليه وسلم  أنه قال كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا"-موقوف-٤٣	

ح في ھذه المسألة، األولى، حتى االن  الحدیث السابق موقوف أي لم یصل سنده الى الرسول. الثانیة أنھ لم یصل بعد   حقیقتین یجب أن توضَّ
لدرجة من الوضوح بحیث یعد أن یكون تعریفا. العبارات المستخدمة ھي ذات العبارات الموجودة في لسان العرب بعد ١٥٠سنة ، أي كل 
قرض جر منفعة ولكن طریقة التعبیر تفقد الدقة ألن البیھقي قال فھو وجھ من وجوه الربا. عدم الدقة ھذه أزیلت في القرون الالحقة حیث 
نجد حدیث في القرن التاسع من الھجرة في كتاب السیوطي المتوفى سنة ٩١١ ھـ الجامع الصغیر كان على ھذا الوجھ ( كل قرض جر 
منفعة فھو ربا)٤٤. ولم ینتھي األمر عند ھذا الحد.و خالل ھذه المرحلة الفاصلة، الحدیث مر بتطور و أسند الى الرسول عن طریق علي 
الذي سمعھ ونقلھ. بذلك اآلن أصبح حكم شرعي من الرسول. السیوطي یستند على مسند غیر معروف یُقال أن من جمعھ ھو حارث بن 
محمد بن ابي سالمة الذي لم یكن یعرفھ حتى الزركلي صاحب كتاب األعالم حیث قال عنھ” لھ مسند لم یرتبھ”٤٥. السیوطي ال یألوا جھد 
حیث أشار أن الحدیث ضعیف. في نھایة القرن الھجري ذاتھ القرن العاشر، المحدث الھندي علي المتقي من براھنفور المتوفى سنة ٩٧٥ 
ھـ اقتبس نفس الحدیث في كتابھ كنز العمال في فصل معنون بـ (كتاب أحكام الدین) بذات العبارة و بنفس اإلسناد. ولكنھ نسي أن یضیف أن 
الحدیث ضعیف ٤٦. و خطوة أخرى في تطّور ھذا الحدیث حیث خالل ھذه السنوات تُوقِف عن ذكر أنھ حدیث ضعیف. الشیخ علي بن احمد 
العزیزي المصري المتوفى سنة ١٠٧٠ للھجرة في تفسیره السراج المنیر لكتاب الجامع الصغیر للسیوطي یذكر أن الحدیث ھو في مرتبة 
الحسن لغیره٤٧. االن في القرن الحالي مفتي  محمد شفیع العالم الباكستاني  في رسالتھ بلغة اإلوردو المعنونة بـ  إشكال الفائدة التي أشرنا 
الیھا أكثر من مرة في ھذه الورقة حكم على الحدیث بعد إقتباسھ لفیض القدیر و السراج المنیر  أنھ صالح للعمل، وبذلك یمكن إیراده لدعم 

الرأي٤٨. في الملحق لورقتھ مفتي شفیع أكد على ھذا الحدیث و بنى جمیع مقدماتھ و إستنتاجاتھ علیھ.٤٩	

مفتي شفیع في الحقیقة كان مصرا جدا على ھذا التعریف المزعوم للربا لدرجة أنھ أراد إزالة أي شبھة في كون الحدیث مندرج تحت درجة 
الضعیف(على الرغم أن الحدیث لیس لھ أساس بالكلیة). ھو یقول “ عندما یتفق جمیع اللغویین و المفسریین المشھورین للقران ال یوجد أي 

حاجة ألي حدیث أو أثر،ص٧٩. في بدایة الورقة یبرر موقفھ كالتالي: 	

بإختصار ھذا المعنى للربا أي كل قرض جر منفعة فھو ربا، كان مشھورا. حتى وإن لم یكن ھذا الحدیث 
موجود ، سیكون المعجم العربي كافیا لتحدید المعنى بوضوح. سنعرض مراجع تتعلق بھذا األمر حالیا	



الحقا في صفحة ١٢ یشیر إلى المرجع ،المعجم اللغوي الذي وعد بھ فیما قبل. اإلشارة للتعریف المذكور للربا ھو للزجاج و أُقتبِس في 
لسان العرب. من الواضح على أي حال أنھ فقط حقیقة إیراد تعریف معین للربا أدرج ضمن كتاب لغة أي كانت حجیة الكتاب  ال یمكن ابدا 
أن یكون تعریف مطلق في اللغة. من المعروف أیضا أن معنى الربا الحرفي ھو الزیادة و النمو و اإلرتفاع كما ھو مقبول عند مفتي محمد 

شفیع نفسھ. و في مقدمة ھذه الورقة حاولنا إیضاح المعنى الحرفي لكلمة ربا بإیضاحات من القران الكریم	

اإلقتباسات التي ذكرھا الكاتب في تدعیم معنى الربا الذي یتخذه جعل من الحقیقة المذكورة جدا واضحة و أیضا تثبت أن مفسري القران  و 
اللغوین  إن اتفقوا على شي على اإلطالق فھو إتفاقھم على أنھم جمیعا  مختلفون في الموضوع و أن لكل منھم تعریف خاص بھ	

ابن األثیر في معجمھ للحدیث، كتاب النھایة في غریب الحدیث و األثر، یقول 	

الربوا األصل فيه الزيادة و في الشرع الزيادة على أصل املال من غير عقد تبايع٥٠	

ابن العربي في تفسیره للقران المعنون  بأحكام القران و الذي یتناول األحكام الواردة في القران یعطي ھذا التعریف للربا	

الربا في اللغة هو الزيادة و املراد به في اآلية كل زيادة لم يقابلها عوض٥١	

وفي كتاب أحكام القران ألبو بكر الجصاص زاد التأكید على ذات المعنى	

اصل الربا في اللغة الزيادة…وهو في الشرع يقع على معان لم يكن االسم موضوعا لها في اللغة٥٢	

الحقا الجصاص یعّرف الربا بقولھ 	

هو القرض املشروط فيه االجل و زيادة مال على املستقرض٥٣	

المودودي أعاد صیغة التعریف كالتالي:	

ولـذلـك فـالـربـا (سُــــــد) هـو زيـادة مـال مكتسـبة بشـروط مـعيّنة و بنسـبة محـددة مـن رأس املـال املـقروض مـع 
مراعاة املدة الزمنية للقرض٥٤ 	

في ھذه األمر قال الجصاص : 	

االسـماء املـنقولـة مـن الـلغة الـى الشـرع ملـعان لـم يـكن اإلسـم مـوضـوعـا لـها فـي الـلغة نـحو الـصالة والـصوم 
و الــــزكــــاة فــــهو مــــفتقر الــــى الــــبيان و ال يــــصح االســــتذالل بــــعمومــــه فــــي تحــــري شــــيء مــــن الــــعقود اال فــــي 

ماقامت من داللته انه مسمى في الشرع بذلك٥٥	

من الواضح أن الطریقة التي یتخذھا الجصاص لحل ھذا اإلشكال ھي مختلفة تماما عن تلك التي یتخذھا مفتي محمد شفیع الذي یقول	

مـــعنى الـــربـــا كـــان مـــعروفـــا لـــدى الـــعرب مـــن قـــبل و حـــتى إن لـــم يـــرد هـــذا الحـــديـــث بـــالـــفعل فـــإن لـــغة الـــعرب 
كافية لتوضيح املعنى املراد بالربا٥٦         	

المودوي یذھب الى أبعد من ذلك حیث یقول	

 ألن الــربــا كــان نــوعــا محــددا مــن الــزيــادة الــذي بــطبعه كــان مــشهورا و مــعلومــا مــن قــبل. لــذلــك لــم يــقم 
الــقرآن بــمحاولــة لــتوضــيح وشــرح املــعنى وبهــذا أعــتبر الــقول بــأن الــقرآن قــد حــرّم الــربــا كــافــيا و يــجب 

على الناس أن يتركوه ٥٧	

بالنسبة الى الجصاص ،فقیھ و أحد مفسري القران في القرن الرابع الھجري، یجب على الشخص أن یستعین بالقران و الحدیث لیحدد معنى 
الربا ولكن یبدو أن فقھاء القرن الرابع عشر ھجري استغنوا عن ھذا األمر. ھل یجب أن نسمي ھذا تطور؟	



نحن ال نتفق مع الجصاص أن مفردة الربا ھي كالصوم و الصالة و الزكاة وغیرھا. و ال نتفق أیضا أن معناه ثابت في الشریعة. في الجزء 
األول من ھذه الدراسة وضحنا أن وقت نزول القران كان ھناك نوع من التعامالت التعسفیة موجود في الجزیرة العربیة یطلق علیھ الربا. 
اذا الربا ھو ظاھرة تاریخیة تناولتھا الشریعة بالتقییم. ولكن لنفترض جدال القبول برأي الجصاص و لننظر إن كانت التعاریف المذكورة 

مبنیة على القران و الحدیث وھل ھي تعاریف جامعة مانعة.	

إستنادا على الرؤیة القرانیة، ال یبدوا أن أي من  التعاریف السابقة صحیحة وسبب ذلك كما وضحنا في الفصل األول من ھذه الدراسة ١) 
ۖ  ٢) الترتیب الزمني لنزول األیات القرانیة في ھذا الموضوع ٣) على ضوء  َعفَةً۟ ـٰ َض ا مُّ فً۟ ـٰ ْا أَۡضَع بَٰوٓ العبارات القرآنیة الواضحة َال تَۡأُڪلُوْا ٱلرِّ

األثار التاریخیة للمفسرین الذین كانوا باتصال مباشر مع صحابة الرسول ، الربا ھو المضاعفة لرأس المال المقترض.	

ولكن على ضوء األحادیث النبویة بعض اإلستنتاجات یمكن أن تساق على رغم التناقضات فیما بینھا والتعقیدات الموجودة فیھا. ھذه 
اإلستنتاجات ھي كالتالي 	

إستنادا على األثر المنسوب الى الخلیفة عمر بن الخطاب، التصحیح الذي ناقشناه سابقا، ال یوجد تعریف دقیق و وصریح للربا إطالقا. •
إنھ لمن المدھش أن علمائنا في الزمن الحاضر ال یركزون فقط على التصحیح ولكن على أھمیة ھذا األثر و أیضا على أن تعریف الربا 
كان معروفا و مشھورا في القرون األولى حیث أنھ ال یوجد أي التباس حولھ في عقول الناس. على نقیض علماؤنا المعاصرین یبدوا أن 

العلماء السابقین كانوا على علم بالصعوبات المتضمنة. ولذلك قال الجصاص: 	

إن الــربــا قــد صــار اســما شــرعــيا النــه لــو كــان بــاقــيا عــلى حــكمه فــي اصــل الــلغة ملــا خــفي عــلى عــمر النــه 
كـان عـاملـا بـاسـماء الـلغة النـه مـن اهـلها ويـدل عـليه أن الـعرب لـم تـكن تـعرف بـيع  الـذهـب بـالـذهـب والـفضة 
بـــالـــفضة نـــساء ربـــا وهـــو ربـــا فـــي الشـــرع و اذ كـــان ذالـــك عـــلى مـــا وصـــفنا صـــار بـــمنزلـــة ســـائـــر االســـماء 

املحملة املفتقرة الى البيان٥٨	

التعاریف السابقة لیست جامعة ألن أي من التعاریف ال تنطبق على ربا الفضل(انظر للتناقضات في الحدیث في ھذا الموضوع أعاله) . •
إنھ لمن المستغرب على وجھ أول أن التعاریف المساقة من مفتي محمد شفیع و أبو األعلى المودودي تركز تركیز شدید على القول 
الفاصل” كل قرض جر منفعة فھو ربا” (قولھ أقتبس باألعلى) و المودودي أیضا یقول “ فقھاء اإلسالم أیضا من القرن األول[!!] وما 
بعده إتفقوا على مبدأ كل قرض جر منفعة فھو ربا”٥٩ و لكن نفسھم ھم یعتبرون ربا الفضل ھو ربا كالسابق على الرغم من عدم وجود 

قرض٦٠.	

على ذات الطریقة، التعاریف السابقة ھي أیضا غیر مانعة و استنادا على أحادیث صحیح مسلم أي زیادة وقت قضاء القرض لیس فقط ال •
یدخل ضمن الربا ولكن أیضا ھو من حسن القضاء. مسلم لدیھ باب كامل معنون بـ (باب من استسلف شیئا فقضى خیرا منھ وخیركم 

أحسنكم قضاء). في ھذا الباب ورد الحدیث التالي:	

 عــن ابــي رافــع ان رســول اهلل صــلى اهلل عــليه وســلم اســتسلف مــن رجــل بــكرا فــقدمــت عــليه ابــل مــن ابــل 
الـصدقـة فـأمـر أبـا رافـع أن يـقضي الـرجـل بـكره فـرجـع ابـو رافـع فـقال لـم اجـد فـيها اال خـيار ربـاعـيا فـقال 

اعطه اياه ان خيار الناس احسنهم قضاء٦١. 	

ذات الحدیث اسند الى ابو رافع مع تغییرات لفظیة بسیطة من  طریقة إسناد أخرى و إلى أبو ھریرة من خالل ثالث طرق اسناد٦٢.	

الحدیث المقتبس سابقا أیضا ورد في موطأ مالك حیث أنھ نُقل عن طریق یحیى عن مالك عن زید بن اسلم عن عطاء بن یاسر عن ابو 
رافع. و أیضا نفس الحدیث ُروي عن ابو ھریرة في صحیح البخاري٦٣. األحادیث السابقة والتي ترقى لمرتبة المشھور تبدوا أنھا أثارت 
الشك لدى الناس في ان تحویل الربا الى حسن القضاء ھو فقط متعلق ببیع و شراء الماشیة. تقریبا ھذه الفكرة ھي عناوین أغلب كتب 
الصحاح التي أشرنا الیھا في الھامش٦٤. إن كان ھذا الظن صحیح یظھر ھنالك نقطتان تحتاجان للمزید من الدراسة. األولى إن كانت الزیادة 
عند القضاء لیست من الربا في حالة الماشیة. ما ھو الحال عند دكاترتنا في تعمیمھم أن كل قرض جر منفعة فھو ربا. ثانیا، وھي نقطة أن 
القضاء الحسن ھي من الخصال الحمیدة فقط في حالة الماشیة أما عند تطبیقھا على أنواع أخرى من السلع تصبح من المحرمات التي 

تستحق حرب من هللا و رسولھ. حدیث ورد في سنن ابو داوود ھو كالتالي:	

عن محارب قال سمعت جابر بن عبداهلل يقول كان لي على النبي صلى اهلل عليه وسلم دين فقضاني وزادني”٦٥.	

على أي حال وكما وضحنا بالتفصیل سابقا و استنادا على بعض األحادیث في موطأ مالك و صحیح البخاري انھ ال ربا إطالقا في  الماشیة. 
وحدیث بذات المعنى ورد أیضا في سنن ابو داوود و مسند اإلمام أحمد بن حنبل الذي اقتبسناه من قبل. المسألة ال تقتصر فقط علي الماشیة 



ولكن تتعدى أیضا الى العبید و العمالت النحاسیة استنادا على سنن البیھقي حیث تمتد الى جمیع السلع ما عدا الذھب و الفضة و مایؤكل و 
یشرب. في خضم كل ھذا لیس فقط تعریف كل قرض جر منفعة ھو تعریف ساقط ولكن أي تعاریف أخرى تصبح عدیمة الجدوى	

تعریف ابن العربي للربا في كتابھ أحكام القرآن وھو “كل زیادة لم یقابلھا عوض” ھو  تعریف مثیر وسبب ذلك مشابھتھ لنظریة •
الشیوعیین”دخل غیر مكتسب”. ولكن إن سلمنا بھذا التعریف ال یوجد أي مجال للسماح بالمقاربة(شریك ال یعمل). مفتي محمد شفیع 
أقتبس ھذا التعریف لیؤكد نظرتھ ولكن قطعا لم یعر انتباه لمضامینھ الخطیرة. بعض الناس یقولون أن المخاطرة المتضمنة في المقاربة 
ھي اعتبار للزیادة المكتسبة في ھیئة ربح. ولكن في األعمال الكبیرة الیوم خطر اإلفالس في البنوك ھو مقارب لخطر كشف شركاء 
لعصابة مثل الكارتیل. مشابھ لھذا القروض المقدمة عن طریق البنوك لرجال األعمال التي من الممكن أن ال یتم سدادھا إطالقا. ھذا 

خطر یجب على البنوك مواجھتھ بحالة مستمرة.	

بإختصار ال توجد حتى االن محاولة ناجحة لتعریف الربا على ضوء الحدیث. السؤال االن ھل یجب علینا رد جمیع األحادیث المتعلقة 
بالربا التي وجدناھا غیر صحیحة. جوابنا على ھذا السؤال قطعا ال. من المؤكد أن األحادیث قد مرت بعملیة تطوریة وھو ما  قمنا بنقاشھ و 
وضحنا عملیة تطورھا. ولكن من الحماقة الشدیدة أن نتجاھل القیمة األخالقیة التي تجلبھا لنا خصوصا أنھا محاوالت صادقة و فاعلة في 
تفسیر السنة النبویة و أحكم القران الكریم. الحقیقة ان الروح التي خلف ھذه المحاوالت ھي روح قرآنیة في مجال الحیاة و النظام 
اإلقتصادي التي ترید أن ترقى الیھ. لذلك نشعر بالقناعة أنھ لمعرفة المقصود بالربا على ضوء الحدیث یجب أوال معرفة معناه على ضوء 

القرآن.	

 ذكرنا سابقا في الفصل األول من ھذه الورقة نوع الربا المحرم في القران. ولكن ھذا ھو جانب النفي من القضیة. لمعرفة جانب الثبوت 
یجب علینا اإلحاطة بھذه الفكرة المھمة وھي استنادا على القران لیس البیع ھو ما یقابل الربا و لكن الصدقة. االلتباس الحاصل في القضیة 
نعتقد أن سببھ في كون جعل البیع ھو ما یقابل الربا. الناتج ھو تدقیق و تحذلق فقھي بدال عن قیمة أخالقیة مھمة في تحریم الربا. في أول 
ا. على نفس المنھج آخر ایة  بً۟ آیة نزلت في القران تدین الربا كانت تتكلم عن َوَمآ َءاتَۡیتُم مِّن َزَكٰوٍة۟  بجوار و ممایزة مع َوَمآ َءاتَۡیتُم مِّن رِّ
ِتۗ . كیف لمثل ھذه اآلیات من سورة  ـٰ َدقَ بَٰوْا ولكن تتلوھا مباشرة المالحظة َویُۡربِى ٱلصَّ ُ ٱلرِّ َّ�نزلت في موضوع الربا تتكلم عن یَۡمَحُق ٱ
البقرة المتعلقة بالربا تتخذ موضعا مباشرا بعد أن تكلم القرآن بإطالة في موضوع الصدقات، طریقة توزیعھا و األحكام المختلفة المتعلقة بھا 

وأخیرا أھمیتھا في النسیج اإلجتماعي.	

ۖ ٢) الترتیب الزمني آلیات القران المتعلقة  َعفَةً۟ ـٰ َض ا مُّ فً۟ ـٰ ْا أَۡضَع بَٰوٓ لقد أكدنا بشكل متكرر انھ من ١) الكلمات الواضحة للقران “ َال تَۡأُڪلُوْا ٱلرِّ
بأحكام الربا ٣) التفسیر التاریخي(مختلف عن الفقھي) للتراث الموجود لدینا عن المفسرین األوائل للقرآن انھ من المؤكد أن ربا ما قبل 
اإلسالم الذي حّرم في القران ھو الذي فیھ یتم التضعیف في القرض وفي الحقیقة المضاعفة ھنا ھي علة الحكم. باإلبقاء على ھذه النظرة 

نستطیع بوضوح تمییز ھذه اآلیة المتعلقة بالصدقات التي وردت مقابلة للربا	

	 ۚ ا َڪثِیَرةً۟ ِعفَھُ ۥ لَھُ ۥۤ أَۡضَعافً۟ ـٰ ا فَیَُض َ قَۡرًضا َحَسنً۟ َّ�مَّن َذا ٱلَِّذى یُۡقِرُض ٱ

(البقرة:٢٥٤) 

ِعفَھُ ۥ لَھُ ۥ َولَھُ ۥۤ أَۡجٌر۟ َكِریٌم۟ (١١)	 ـٰ ا فَیَُض َ قَۡرًضا َحَسنً۟ َّ� مَّن َذا ٱلَِّذى یُۡقِرُض ٱ

(الحدید)	

	 ِعۡفھُ لَُكۡم َویَۡغفِۡر لَُكۡمۚ ـٰ ا یَُض َ قَۡرًضا َحَسنً۟ َّ� إِن تُۡقِرُضوْا ٱ

(التغابن:١٧)	

جمیع ھذه اآلیات یبدوا أنھا توضیح للفكرة المتواجدة في الجزء الثاني من اآلیة االولى وھي إدانة الربا والتي وردت في سورة الروم	

ٓٮَِٕك ھُُم ٱۡلُمۡضِعفُوَن (٣٩)	 ـٰ ِ فَأُْولَ َّ�َوَمآ َءاتَۡیتُم مِّن َزَكٰوٍة۟ تُِریُدوَن َوۡجھَ ٱ

الروم	



إستنادا على القران، مقابل الربا ھو الصدقة، اذا ماھي الصدقة؟ یحتاج ھذا السؤال الى تفصیل وشرح كبیر لیس ھذا مكانھ. على الرغم من 
ھذا ال یمكننا أن نؤكد بما فیھ الكفایة أن الصدقة ال تعنى سؤال المال و إعطاء الصدقات برغبة الشخص الكاملة. بغض النظر عن قاعدة 
األمور تعرف بمضاداتھا . انھ من المھم أن نحدد موضع التضاد بین الربا و الصدقة على رغم قلة إسھابنا في ھذا الموضوع ولكن وكما 

قیل في األثر” ماال یدرك كلھ ال یترك كلھ”	

ھناك تنافر بین الربا و الصدقة و یتخذ البیع موضع متوسط بینھما. من ھذا التنافر انھ واضح و جلي النداء القرآني للتعاون والتواصي 
بالخیر ابداال للتنافس و االستغالل. ھذا التعاون و التواصي بالخیر یضم الروح الخالصة للصدقة  كما ھي المنافسة و اإلستغالل تؤول الى 
الربا بحالتھ المتطرفة. یجب علینا اإلنتباه أن الصدقة بالمعنى الفقھي لھا ال تعني التعاون و التواصي بالخیر وال أیضا الربا تعني التنافس 

واإلستغالل. وبسبب ارتباط المعنیین بالمصطلحات بقي األمر مستعصیا على الحل. 	

الصواب في نظرنا ھو أن الرغبة في في ذلك الوقت لوضع تشریع فقھي مستمد من قیم وتعالیم القران و السنة الحیة للرسول جلبت لنا ھذا 
التطور للتراث الحدیثي  الذي ظھر لنا بالشكل الحالي. المالحظات المذكورة البن القیم التي نقتبسھا ھنا تفضي الى  خالصة مقاربة	

 الـربـا نـوعـا جـلي و خـفي فـالجـلي حـرام ملـا فـيه مـن الـضرر الـعظيم و الـخفي حـرام النـه ذريـعة الـى الجـلي 
فتحــريــم االول قــصدا و تحــريــم الــثانــي وســيلة فــامــا الجــلي فــربــا الــنسيئة وهــو الــذي كــانــوا يــفعلونــه فــي  
الــجاهــلية مــثل أن يــؤخــر ديــنه ويــزيــده فــي املــال وكــلما اخــره زاد فــي املــال حــتى تــصير املــئة عــنده آالفــا 
مـولـفة وفـي الـغالـب ال يـفعل ذلـك اال مـعدم مـحتاج فـاذا رأى املسـتحق يـؤخـر مـطالـبته ويـصبر عـليه بـزيـادة 
يــبذلــها لــه تــكلف بــدلــها لــيفتدي مــن اســر املــطالــبة والــحبس ويــدافــع مــن وقــت الــى وقــت فيشــتد ضــرره و 
تـــعظم مـــصيبته و يـــعلوه الـــديـــن حـــتى يســـتغرق جـــميع مـــوجـــوده فـــيربـــوا املـــال عـــلى املـــحتاج مـــن غـــير نـــفع 
يـحصل لـه و يـزيـد مـال املـرابـي مـن غـير نـفع يـحصل مـنه الخـيه فـياكـل مـال أخـيه بـالـباطـل ويـحصل اخـوه 
عـلى غـايـة الـضرر فـمن رحـمة ارحـم الـرحـمني و حـكمته و احـسانـه الـى خـلقه ان حـرم الـربـا و لـعن آكـله و 
مــؤكــله وكــاتــبه و شــاهــديــه وآذن مــن لــم يــدعــه بحــربــه وحــرب رســولــه ولــم يــجيء مــثل هــذا الــوعــيد فــي كــبيرة 
غـيره ولهـذا كـان مـن أكـبر الـكبائـر وسـئل االمـام احـمد عـن الـربـا الـذي ال يـشك فـيه فـقال هـر ان يـكون لـه 
ديــــن فــــيقول لــــه اتــــقضي ام تــــربــــي فــــام لــــم يــــقضه زاده فــــي املــــال وزاده هــــذا فــــي األجــــل وقــــد جــــعل اهلل 
سـبحانـه الـربـا ضـد الـصدقـة فـاملـرابـي ضـد الـتصدق قـال اهلل تـعالـي يـمحق اهلل الـربـا ويـربـي الـصدقـات و 
قــال ومــا آتــيتم مــن ربــا لــيربــوا فــي أمــوال الــناس فــال يــربــوا عــند اهلل ومــا آتــيتم مــن زكــواة تــريــدون وجــه اهلل 
فـــاولـــئك هـــم املـــضعفون وقـــال يـــا أيـــها الـــذيـــن آمـــنوا ال تـــأكـــلو الـــربـــوا اضـــعافـــا مـــضاعـــفة واتـــقوا اهلل لـــعلكم 
تـفلحون واتـقوا الـنار الـتي اعـدت لـلكافـريـن ثـم ذكـر الـجنة الـتي اعـدت لـلمتقني الـذيـن يـنفقون فـي السـراء 
و الــضراء وهــو ضــد املــرابــني فــنهى ســبحانــه عــن الــربــا الــذي هــو ظــلم لــلناس وامــر بــالــصدقــة الــتي هــي 

احسان اليهم٦٦	

تعلیق محمد رشید رضا على رأي ابن القیم المقتبس ھو أیضا جدیر باإلقتباس :	

فهــذا الــربــا الــذي ســماه الــعالمــة ابــن الــقيم بــالــربــا الجــلي وقــال االمــام احــمد انــه الــربــا الــذي ال يــشك فــيه 
املحــرم بــنص الــقران وحــده: هــو ربــا الــنسيئة الــذي كــانــوا يــضاعــفونــه عــلى الــفقير الــذي ال يجــد وفــأ بــتوالــي 
األيـام و الـسنني هـو مخـرب الـبيوت و مـزيـل الـرحـمة مـن الـقلوب ومـولـد الـعداوة بـني األغـنيأ والـفقرأ. ومـا مـعنى 
حـصر الـنبي صـلى اهلل عـليه وسـلم الـربـا فـي اال بـيان مـا أراد اهلل تـعالـى مـن الـربـا الـذي تـوعـد عـليه بـاشـد 
الـوعـيد الـذي تـوعـد بـه عـلى الـكفر: فهـل يـسمح لـعاقـل عـقله ان يـقول: ان تحـريـم هـذا الـربـا ضـار بـالـناس او 
عــــــائــــــق لــــــهم عــــــن انــــــماء ثــــــروتــــــهم- اذا كــــــان الــــــثروة ال تــــــنموا اال بتخــــــريــــــب بــــــيوت املــــــعوزيــــــن الرضــــــاء نــــــهمة 

الطامعني،فال كان بشر يستحسن انماء هذه الثروة٦٧	

بإختصار الربا القرآني الذي نص على حرمتھ بصریح اللفظ ھو الربا الذي یطلق علیھ ابن القیم الربا الجلي والذي یتضمن استمرار 
المضاعفة للقرض األساسي. ومن جھة أخرى ھناك أشكال كثیرة من المعامالت التجاریة الجائرة التي لیست ربا ولكن تتواجد فیھا الروح 



الربویة، اإلستغالل والجشع، وھو ما یطلق علیھ ابن القیم الربا الخفي. ھذا النوع المتأخر من الربا ھو الذي حفّز الحافظ ابن حجر 
العسقالني على تعلیقھ 	

يطلق الربا على كل بيع محرّم٦٨	

نالحظ في جوامع الحدیث واألثر الجھد المبذول لتكوین ھذه النظرة للربا. على اي حال ال یمكننا إطالق المصطلح الفقھي ربا لجمیع 
التعامالت غیر االخالقیة وبذلك نكون مخلصین للمبدأ القویم الذي قالھ رشید رضا في مجمل كالمھ	

التفرقة بني ما ثبت بنص القرآن من االحكام و ماثبت برواية االحاد واقيسة الفقهاء ضرورية٦٩	

زیادة على ذلك، وإستنادا على األصل الفقھي المعروف ،المصالح المرسلة، یجب علینا النظر الى أنواع المعامالت المالیة الحالیة و نرى 
أیھم جائرة و غیر عادلة وأقرب الى روح الربا وبذلك تستحق إھتمام أكبر حیث أنھا تقع في دائرة المفضي الى الحرام.اإلقطاعیة و 
اإلحتكار واإلستغالل ھي بالتأكید آقرب للربا الجلي من الفوائد البنكیة. إلبداء أي حكم مناف لما أوضحناه فقط على أساس التشابھ اللفظي  

تكرار لنفس الخطأ الذي نبّھ الیھ الجصاص في إقتباس ماض. والذي نكرره ألھمیتھ	

ال يصح اإلستدالل بعمومه في تحريم شيء من العقود اال في ما قامت داللته انه مسمى في الشرع بذلك	

 

دور نسبة الفوائد البنكیة في االقتصاد المعاصر  
في علم اإلقتصاد المعاصر نسبة الفائدة تحتل نفس مرتبة السعر و تقوم بالعمل المھم الذي یقوم بھ أي آلیھ للسعر،التي ھي تنظیم العرض و 
الطلب للقروض وتقسیمھا بین المستفیدین. إن إنخفضت نسبة الفائدة،سعر إقراض المال، الى صفر في تلك الحال سنواجھ عرض محدود 
جدا وطلب غیر محدود. وبذلك سیكون من المستحیل تنظیم قسمة القروض المتاحة و تحدید األولویات. خصوصا في مجتمع كمجتمعنا 
معرض لخطورة محاباة األقارب و الفساد. انھ من المستحیل غالبا وضع أولویات صائبة و كذلك المبالغ التي ینبغي تعیینھا مع مثالیة عالیة 
في استخدام الخزائن المالیة المتاحة. على أي حال في وقتنا الحالي، آلیة نسبة الفائدة كمعیار موضوع لتحدید القرض المالي و الحاجة 
الحقیقة للقرض تبیّن مدى الجدیة لدفع السعر المناسب”نسبة الفائدة”. المعتقد السائد أن نسبة الفائدة ھي اعتباطیة ال أساس لھا النھا ببساطة 
ھي سعر حقیقي مثل أي سعر آخر. المودودي موضحا  ھذا الرأي یشیر الى  قانون العرض و الطلب كأنھ ھو أساس نسبة الفائدة حیث 

یقول	

فقط تأملوا ما یعني ھذا. الرأسمالي ال یدخل مباشرة و بطرق عادلة في شراكة مع رجل األعمال و 
یتحصل على حصة منصفة من الفائدة المكتسبة من قبل رجل األعمال. ولكن، ھو یقوم بتقدیر تقریبي للحد 
األدنى من الفائدة الذي یمكن لرجل األعمال أن یكتسبھ. وبذلك یقول لنفسھ :یجب علي كسب كثیر من 
الفائدة في المال المقرض لھ . رجل األعمال أیضا بدوره یقوم بتقدیر تقریبي للحد األعلى من الفائدة الذي 
من الممكن لھ أن یكتسبھ من مبلغ اإلئتمان. وبذلك یقول لنفسھ الفائدة التي یجب أن أدفعھا ال یجب أن 

تتجاوز ھذا الحد. وبذلك ینخرط الطرفین في التخیالت ٧٠	

یبدو أن المودودي لم یقم بدراسة جدیة لطریقة عمل البنوك في زمننا الحاضر. الصورة التي في مخیلتھ عن المساومة و التعدیالت بین 
حاجات المقرضین والقارضین ربما تكون صحیحة في تعامالت البانیا* ولكن قطعا لیست صحیحة على اإلطالق في التعامالت المالیة 
البنكیة. األسعار في األعمال المتواضعة من الممكن أن ترتفع أو تنخفض وفي الحقیقة ھي كذلك ولكن نسبة الفائدة ال ترتفع أو تنخفض حتى 
بنسبة نصف أو ربع بالمائة اال في حالة ضغط عوامل كثیرة و متنوعة اقتصادیة و أي ارتفاع و إنخفاض في نسبة الفائدة  تصبح ھي في 
ھذه الحالة عامل إقتصادي مھم.تحدید و تثبیت نسبة الفائدة البنكیة ھي لیست نتاج توافق بین الَمدینین و الدائنین ولكن ھو نتاج عوامل 

إقتصادیة معقدة.	

برأي بعض اإلقتصادیین نسبة الفوائد البنكیة من الممكن أن تنخفض للصفر. بالفعل اإلتجاه العام للنظام اإلقتصادي ھو نحو إخفاض نسبة 
الفوائد البنكیة. ولكن ھذا ممكن فقط في حالة أن حجم الثروة الحقیقیة و رأس المال المقرض في الدولة یتضاعف لدرجة یمكن للدولة أن 
تصل لحالة تساوي تام أو قریب منھ بین العرض و الطلب للمال و اإلئتمان. ولكن ھذا األمر لم یُتوصل الیھ بعد حتى في دولة متقدمة مثل 

	*مقرض المال الھندي



الوالیات المتحدة. للوصول لھذه المرحلة في دولتنا یجب علینا بذل جھود غیر محدودة إلنتاج ثراء حقیقي و تشكیل رأس مال  وحتى ننجح 
في تحقیق ھذا الھدف یجب علینا تحّمل نظام الفوائد البنكیة الحالي.	

اإلقتصادیون من المدرسة الفكریة الشیوعیة یحملون نظرة مختلف تماما عن نظام الفائدة. إستنادا لنظریتھم ، الطبقة العاملة ھي المنتجة 
للفائدة ولیس رأس المال. في ھذه النظریة ال أساس أبدا للربح على المستوى الشخصي عوضا عن أرباح على مستوى البنوك أو الفوائد 
البنكیة. على أي حال النظام المالي الحالي كما ھو مطبق في كل من اإلتحاد السوفیتي یوغسالفیا و دول شیوعیة أخري یجب علیھ القبول 
بالفوائد البنكیة كضرورة خالفا للنظریة اإلقتصادیة التي یقولون بھا.  الشیوعیون یفسرون ھذا األمر بأن المرحلة الحالیة ھي مرحلة إنتقالیة 
وال یمكن بأي حال من األحوال تالفي الفوائد البنكیة ھم یجادلون عندما یصلون الى مثالھم األعلى  وھو تكوین مجتمع شیوعي منظم على 
مبدأ (لكل عملھ ولكل حسب حاجتھ) فإن النظام البنكي الحالي مع نسبة الفوائد سوف یلغى. بعیدا عن سؤال إن كان النظام الشیوعي ھو فعال 
قابل للتطبیق، الصعوبة تكمن  في حالة إن قبلنا بھ كنظام إقتصادي، یجب أیضا علینا القبول بھ كنظام كامل صارم والقبول بالقسر والجبر 

الذي ینطوي خاللھ والذي نظن أنھ سیقابل بمعارضة شدیدة من الناس. 	

كما أوضحنا خالل الفصول السابقة من ھذه الورقة. التعلیم القرآني العام یطمح الى أقصى درجات الروح التعاونیة و العدل اإلجتماعي و 
اإلقتصادي أي ما یطلق علیھ القرآن الصدقة الذي یجب علینا عدم اإللتباس بینھ وبین سؤال المال و الزكاة. الروح التعاونیة الظاھرة في 
القرآن أوضحت بشكل ظاھر في فعل الرسول عند موآخاتھ بین المھاجرین و األنصار. في ظاھرة التعاون اإلسالمیة المبنیة على الروح 
الحقیقیة للصدقة، الفوائد البنكیة بكل تأكید ستلغى، ألن في ھذا النظام المثالي ستكون المنافسة بین أفراده على الخیر و التعاون. المحاولة 
للوصول لمثل ھذا المثال ھو أنبل جھد في زمننا الحاضر. ولكن في إستمرارنا لھذا الجھاد جھاد القیام بنظام  تعاوني إسالمي من الواجب 
علینا أیضا أن ال نغلق أعیننا على الواقع في زمننا الحاضر مھما كان جائر ھذا النظام. إلغاء الفوائد البنكیة ھو یفترض مسبقا أعلى درجات 
الروح التعاونیة ولذلك ال یمكن تطبیقھ اآلن إال إن كنا نرید أن نعرض إقتصاد الدولة وإنتاجھا لخطر محتم.  في الوقت الحالي ھذه الروح 
التعاونیة اإلسالمیة مطلوبة في مجتمعنا ونحن اآلن في الجھة المقابلة من النظام اإلسالمي الذي یحفز الیھ القران. كون ھذا األمر ھو واقعنا 
المعاصر فإنھ من المستحیل للحكومة أن تقدم قروض بال فائدة لمشاریعھا غیر الربحیة مثل الطرق و المستشفیات و المدارس و غیرھا. ال 
إقتصاد یمكن أن یبنى في یومنا ھذا ولم یُبنى من قبل على القرض الحسن، على الرغم أن المؤسسات یجب أن تشجع لسلك ھذا اإلتجاه 

ألسباب إنسانیة خالصة. لھذا نحن نخلص إلى أن إلغاء الفوائد البنكیة بوضعھا الحالي في زمننا المعاصر ھو خطأ فادح.	

 

الخالصة 

•	 ۖ َعفَةً۟ ـٰ َض ا مُّ فً۟ ـٰ ْا أَۡضَع بَٰوٓ  أ) النص القرآني الصریح في َال تَۡأُڪلُوْا ٱلرِّ

  ب) الترتیب الزمني لنزول اآلیات القرآنیة في تحریم الربا	

  جـ) األثار التي تحدد طبیعة الربا و التي تعود لمفسرین القرآن من التابعین	

ْا	 بَٰوٓ    د) األحادیث المتعلقة بأسباب نزول آیة  َذُروْا َما بَقَِى ِمَن ٱلرِّ

جمیع ھذه الحقائق تؤكد على أن التعریف الربا ھو زیادة في الدین أضعافا مضاعفة بغیة تأجیل األمد.	

التحریم لھذا الربا بقوانین صارمة ھوضرورة دینیة	•

القرآن ذكر أن مقابل الربا ھو الصدقة الذي لیس على اإلطالق سؤال المال. في ضوء ھذه الرؤیة إنھ من واجبات المسلمین           •
األخالقیة إنشاء نظام إقتصادي مبني علي الصدقة “التعاون و المراعاة المتبادلة”. الجھد المشترك بین الحكومات و أفراد المجتمع 

مطلوب لتحقیق ھذا الھدف.	

الفكرة األخالقیة البسیطة للقران في تحریم الربا وّسعت في التراث الحدیثي ، ولكن التناقضات و عدم اإلتساق الموجود في األحادیث    •
المتعلقة بالربا واإلتجاه التطوري لھا قاد الى زیادة في التشدد أبطل صحتھا و فعالیتھا.	



العاطفة الموجودة للصدقة في القرآن والطریقة التي تقوم اآلحادیث بتدعیم و توضیح معناھا تخلص الى أن جمیع التعامالت المالیة •
واإلقتصادیة غیر األخالقیة تقع تحت دائرة ما یطلق علیھ ابن القیم “الربا الخفي”. ولكن من المھم علینا أن نفّرق بین الربا  القرآني الذي 

في الحقیقة ھو الربا الفقھي وبین المصطلح ربا المستخدم الحقا.	

النظام اإلقتصادي الذي یطلب القرآن منا إنشاؤه معتمد على روح التعاون، وطالما كان ھناك تطویر و إنعاش لھذه الروح في اإلتجاه •
الصحیح وطالما كان البناء المجتمعي متحلیا بھذه الروح سیجعل ھذا من نظام الفوائد البنكیة والنظام البنكي الحالي غیر ضروري وھذا 

بالفعل ما تسعى الیھ الروح المتواجدة في القرآن و السنة.	

طالما أن مجتمعنا لم یبنى على الروح المذكورة سابقا، سیكون من اإلنتحاري للنظام اإلقتصادي للمجتمع و للنظام المالي وفي الحقیقة فیھ •
مخالفة لروح القرآن والسنة إن تم بالفعل إلغاء نظام الفوائد البنكیة.	

وفقا لمنھج التدریج و التیسیر إنھ من الضروري أن تسن قوانین ضد األفعال الخطیرة الجائرة مثل اإلقطاعیة و اإلحتكار قبل الشروع في •
إالغاء الفوائد البنكیة.	

إنھ من الضروري لكل مواطن باكستاني العمل بكل جد و بحماسة غیر منقطعة للوصول للھدف المنشود للتقلیل من الفوائد البنكیة •
للصفر، بمعنى التخلص منھ تماما. لكي یتحقق ھذا األمر من الضروري زیادة حجم الثروة الحقیقیة وحجم القروض في الدولة الى درجة 
تصل لحد التساوي أو قریبة منھ بین كل من العرض و الطلب للمال واإلئتمان وبذلك یصبح اإلقتراض سھل. في مثل ھذه الظروف 

المثالیة الحافز للفائدة المالیة و بالحقیقة الحافز للجشع من الممكن أن ینقرض.	

القیاسات التي ممكن إتخاذھا من قبل الحكومات و أفراد المجتمع بشكل عام سوف یجلب النظام اإلسالمي التعاوني وھي الطریقة الوحیدة •
لبناء إقتصاد إسالمي في الوقت الحاضر. 

الھوامش 
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