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  ملخص الرسالة

 .ر يشبه البيع، وباطن يشبه الرباهذا البحث هو يف املعامالت املالية اليت هلا ظاه

هل يكفي يف النظر الشرعي صحة صورة املعاملة وظاهرها فقط، أم : وسؤال البحث
 البد من صحة حقيقتها وباطنها ؟ 

مع تطويل بعض . وقد مهد البحث باحلديث عن البيع، والربا، والقصود واملآالت
 .الشيء يف الربا لتعلقه بسؤال البحث، ودقة تفاريعه

ن البحث يف بابه التأصيلي النظري االجتاه الذي يكتفي بصحة صورة املعاملة  بيمث
 ملن ينسب إليها من العلماء، وأدلة القول ا، وآثار هذا وظاهرها، بيانا للمقالة، وحتقيقاً

 .االجتاه

ن االجتاه الذي ال يكتفي بصورة املعاملة وظاهرها ويتحقق من صحة حقيقتها وبي
 ملن ينسب إليها من العلماء، وأدلة القول ا، وآثار هذا ا للمقالة، وحتقيقاًوباطنها، بيان

 .االجتاه

، يكشف مواطن  موضوعياًمث متت املوازنة بني االجتاهني، عرب اثين عشر سؤاالً
  .الترجيح والتصويب

ص البحث إىل صحة االجتاه الثاين بعد موازنة موضوعية بني االجتاهنيلُوقد خ.  

ث البحث عن ثالث مسائل معاصرة يصدق عليها سؤال ب التطبيقي حتدويف البا
بيانا لكل . البحث، وهي املراحبة لآلمر بالشراء، واملشاركة املتناقصة، والتورق املصريف

 .مسألة بيانا إمجاليا، وتتبعا لتأثري االجتاهات الفقهية القدمية يف نظر الفقهاء املعاصرين

لى سؤال من أكثر األسئلة العلمية إحلاحا وتأثريا يف وذا يكون البحث قد أجاب ع
 .باب املعامالت املالية املعاصرة
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 املقدمة

 

 الرحيم الرمحن اهللا بسم

 

 فلله. شكره حق شكرناه وما ..غىن أف وزاد فأوىف، أعطى نعمائه، على هللا محدا
 ال عبد، هللا وكلنا بد،الع قال ما أحق واد، الثناء أهل .. احلسن الثناء وله الشكر وله احلمد
 .اجلد منه اجلد ذا ينفع وال منع، ملا معطي وال أعطى، ملا مانع

 آياته عليهم يتلو أمة؛ خلري رسول خري اهللا أرسله املصطفى، النيب على اهللا وصلى
 اهللا فصلوات. مبني ضالل لفي قبل من كانوا وإن واحلكمة الكتاب ويعلمهم ويزكيهم
 الغر صحابته وعلى املؤمنني، أمهات وأزواجه الطاهرين، طيبنيال آله وعلى عليه وسالمه
 :بعد أما الدين، يوم إىل بإحسان تبعهم من وعلى امليامني

 خلعته تبتغي جيل، كل يف اهلمم إليه تطاولت كرمي، مقام اهللا دين يف الفقه فإن
 ووراء احلفظ ءورا آخر شيء.. والفقه. )١( ))الدين يف يفقه خريا به اهللا يرد من(( الشريفة
 ويبصر يسمع احلياة، فيه فتدب الفهم، جسد يف تسري حني الروح يشبه شيء هو الفهم،
 كما لألبدان، الري مبرتلة لألذهان ومرتلته . والبصرية احلكمة هي بالفقه شيء أشبه ،ويعقل
 قدحاً رأيت إذ نائم، أنا بينا((: قال أنه وسلم، عليه اهللا صلى النيب عن ومسلم البخاري روى
 فضلي أعطيت مث أظفاري، يف جيري الري ألرى إين حىت منه فشربت لنب، فيه به، أتيت
  .)٢( ))العلم: قال ؟ اهللا رسول يا ذلك أولت فما: قالوا. اخلطاب بن عمر

 خري معرفة وهو واألعظم، والعظيم واألحسن، باحلسن البصرية هو والفقه     
 املنذر، أبا يا((: كعب بن أليب وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال . الشرين وشر اخلريين

                                                            

  .من حديث معاوية رضي اهللا عنه  ) ٧١(  البخاري أخرجه  )١(
   .من حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما  ) ٢٣٩١( ومسلم ،  ) ٧٠٠٧( أخرجه البخاري   )٢(
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 املنذر، أبا يا: قال. أعلم ورسوله اهللا قلت: قال ؟ أعظم معك اهللا كتاب من آية أي أتدري
 .my  x   w   v  u  t  sz l  قلت: قال ؟ أعظم معك اهللا كتاب من آية أي أتدري
 به يهنؤ الذي العلم هو هذا .)١()) نذرامل أبا العلم ليهنك واهللا: وقال صدري يف فضرب: قال

 يف آية أي((.. مفيد عاقل سؤال وراء يكمن الغالب يف وهو. اآلخرة ويف الدنيا يف صاحبه
  .))؟ أعظم اهللا كتاب

 فإن الدالء، مع بدلوي وسأرمي الشريفة، الفقه خلعة أبتغي.. قومي من إال أنا وما
 املخطئ فيه يكرم سباق يف احملاولة، رفش فيكفيين األخرى كانت وإن هللا، فاحلمد أصبت

  . اإلكرام أحسن فله أصاب ومن اإلكرام حسن فله أخطأ فمن واملصيب،

   ؟ اًوري علماً وراءه أبتغي الذي إذن املفيد العاقل السؤال أين

 هذا أحلظ وكنت املصرفية، املعامالت مادة املنهجية السنة مقررات يف كان لقد
 صورة سالمة من التأكد الشرعي النظر يف يكفي هل: املةمع كل مع يالحقين السؤال
  ؟ صاحبها ومقصد ومآهلا وباطنها حقيقتها يف النظر من البد أم فقط، وظاهرها املعاملة

  البحوث من كثرياً وأجد حديثة، مصرفية معاملة قرأت كلما يل يتراءى السؤال هذا
 مع التعامل مت لقد. عليالً تشفي أو غليالً تروي أن دون عنه تصدر مث السؤال هذا إىل تؤول
 مل ذكرها وإذا أغفلها، ورمبا إليها البحث انتبه رمبا تفصيلية، معلومة باعتباره السؤال هذا
 من كثري يف وعقدته النظر مفصل هو السؤال هذا إن. واملناقشة البحث من حقها يعطها
 للترجيح األرحب امليدان وهو وحمرمها، املسائل جائز بني األهم الفرز نقطة وهو املسائل،

 . املختلفة األقوال بني

 ترد حبوثاً أمسع حني احلقيقة، هذه يل تؤكد كانت املصرفية والندوات املؤمترات حىت
 تعطيه أن دون عنه صدرت قاربته إذا حىت السؤال، هذا من تقترب تزال وال شىت، موارد
 . والتحقيق البحث من حقه

                                                            

   . من حديث أيب بن كعب رضي اهللا عنه  ) ٨١٠( أخرجه مسلم   )١(
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 على ومسعته ، التجار وعند ، االقتصاد أهل من لغربينيا كالم يف رأيته السؤال ذات
 البنوك تصنعه وما املعاملة هذه بني الفرق ما: احلديثة الصور ذه املتعاملني من العامة ألسنة
  ؟ الربوية

 اًوري علماً املكان هذا حتت أن علمت املكان، هذا على األسئلة تواطأت فلما
mÞ  Ýß   ä  ã  â  á  à  l)٤٢:  ص(.  

 يف واملآالت القصود مراعاة أثر(( املاجستري لبحث عنواناً املوضوع هذا فاخترت
 من يشبهها وما املشروعة البيوع معامالت بني الفرقان عن أحبث.. ))والربا البيع بني التفريق
 هذا حتت أن توقن ألنك وعنائه، تفكريه بكل ممتعاً حبثاً كان وقد. املمنوعة الربا معامالت
 . إليه تصل أن يوشك الزالل، املاء من عرقاً املكان

  : أمهية املوضوع ودواعي اختياره

وكل حبٍث خيدم هذه املعامالت . ـ ال ختفى حاجة اتمع عامة للمعامالت املالية١
  .عود على اتمع بالنفع والفائدةي

ياة ـ يبقى باب البيع والربا يف حاجٍة إىل مزيد من اخلدمة، ال سيما مع تعقد احل٢
ثالث وددت ((:اهللا عنه الشهرية  املعاصرة وسرعة إيقاعها، وما نعلمه ِمن مقولة عمر رضي

اجلد، والكاللة، وأبواب من أبواب  : إليه كان عهد إلينا فيهن عهداً ينتهياهللا أن رسول
  . )١( ))الربا
عقدة (( ويعترب  ـ أن هذا املوضوع يؤثّر تأثرياً بالغاً على كثري من املسائل املعاصرة،٣

ومع هذا فلم تقدم فيه دراسة جادة إىل اآلن حبسب حبثي .  يف كثري من اخلالفات))البحث
  .اخلاص، وسؤايل أهل اخلربة من املهتمني ذه املوضوعات

طالع واملعايشة لتراث سلفنا الصاحل، مع االرتباط ه يل البحث من فرصة اال ـ ما سيوفر٤
  .ومثل هذا البحث يقدم خدمة مزدوجة للباحث. ئنا املعاصرينبالتطبيقات املعاصرة لفقها

  .يف نفسي من رغبٍة حنو هذه املوضوعات، ونوع استعداد إلضافة جديٍد فيها ـ ما آنسته ٥
                                                            

   ) .٣٠٣٢( ومسلم ،  ) ٥٥٨١( أخرجه البخاري   ) ١(
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  : الدراسات السابقة يف املوضوع

حبسب حبثي اخلاص يف مركز امللك فيصل، وقائمة املراجع امللحقة بالبحوث العلمية 
 مل أجد حبثاً أو ،وضوع، وسؤايل أهل اخلربة واملهتمني ذه املوضوعاتقريبة الصلة بامل

  .دراسة سبقتين يف إبراز هذا املوضوع خاصة، وتطبيقه على الدراسات املعاصرة 

  : األسئلة اليت حياول البحث اإلجابة عنها

  أهم االجتاهات حيال هذا املوضوع؟ ـ ما ١
   ـ مىت نشأ اخلالف؟ وما أسبابه؟ ٢
  ا نوع اخلالف؟ ودرجته؟  ـ م٣
   ـ ما مدى حضور هذه االجتاهات الفقهية يف دراساتنا املعاصرة؟ ٤
   ـ من هم أعيان كل اجتاه من الفقهاء القدماء؟ ٥
   ـ ما هي حجج كل اجتاه ؟ ٦
  ـ ما هي آثار كل اجتاه ؟ ٧
   ـ ما هو االجتاه الصحيح من وجهة نظر الباحث وأسباب الترجيح؟ ٨
من ((ثري هذا اخلالف على الدراسات املعاصرة يف املعامالت املالية  ـ ما مدى تأ٩
  ؟))ب األمثلة والتطبيقخالل ضر
   ـ ما احللول املقترحة بناًء على ذلك؟ ١٠

  : حدود البحث

 ،سيتناول البحث دارسة ما يتعلق باملسائل اليت هلا حقائق ختالف ظاهر العقد وصورته
أو الظاهر ، راعاة املآل الربويالف فيها دائراً بني موبالتحديد تلك العقود اليت يكون اخل

وتكون الدراسة تأصيلية نظرية يف التعامل . الصورة اليت تنطبق عليها أركان البيع وشروطهو
على مناذج من مسائل معاصرة، وطريقة نظر الفقهاء  وتطبيقية ،مع مثل هذه املسائل املشتبهة

  .املعاصرين إليها
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ة ، وصورا جائز)يف األصل(البحث املسائل اليت باطنها جائز وعليه، فلن يدخل يف 
  .عقد باطنه هبة وصورته بيع: مثاله. ا، ولو اختلف)يف األصل( أيضاً 

بل هو مقصور فقط . ولن يدخل يف البحث أيضاً بقية العقود يف كتاب النكاح وغريه
الباطن يف التفريق بني ما كان على املسائل املترددة بني البيع والربا، ودور مراعاة احلقيقة و

  .ممنوعاً وما كان مشروعاً

وقد رأيت حتديد البحث ذه الطريقة؛ حىت يتيسر يل استقراء ما أمكن من كتب 
ولو وسعت جمال البحث سيكون هذا على حساب عمق . الفقه القدمية حول هذا املوضوع

  .وضوعات الواسعة ال يساعد على امل))املاجستري(( والوقت يف مرحلة ،الدراسة

  : خطة البحث

  :  متهيد، وبابني، وخامتةيتكون البحث من
    . التعريف بالبيع وبالربا، وبيان احلكمة يف حكميهما:التمهيد

    .حقيقة البيع واحلكمة يف تشريعه: املبحث األول 
  .حقيقة الربا واحلكمة من حترميه: املبحث الثاين

  .قصود يف عنوان البحثاملقصود باملآالت وال: املبحث الثالث 

  .دراسة تأصيلية نظرية ألثر املآالت والقصود يف التفريق بني البيع والربا: الباب األول
  :  الباب من ثالثة فصول اويتكون هذ
  .االكتفاء بصورة العقد وظاهره: االجتاه األول : الفصل األول

  .لتهبيان االجتاه األول وشرح مقا: ول املبحث األ
  .أصحاب االجتاه الصوري : املبحث الثاين

  .أدلة االجتاه الصوري: املبحث الثالث 
  .ثار االجتاه الصوريآ: املبحث الرابع

  .مراعاة املآالت والقصود عند احلكم على العقد: االجتاه الثاين  : الفصل الثاين
  .لتهبيان االجتاه الثاين وشرح مقا: ل املبحث األو
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  .قائقأصحاب اجتاه أهل احل: املبحث الثاين 
  .أدلة أهل احلقائق: املبحث الثالث 
  .آثار اجتاه أهل احلقائق: املبحث الرابع

  : املوازنة بني االجتاهني  : الفصل الثالث
  .املوازنة بني االجتاهني :         املبحث األول 
  .الترجيح :         املبحث الثاين 

. ))دراسة تطبيقية((عاصرة أثر اخلالف السابق يف دراسة املسائل امل : الباب الثاين
  : ويتكون هذا الباب من ثالثة فصول 

  . املراحبة لآلمر بالشراء : الفصل األول
ها وأهم األقوال فيها  فكرة موجزة عن املسألة بذكر صور:املبحث األول 

  .مع ذكر أدلتهم، على وجه االختصار
 ))ت والقصوداجتاهات الفقهاء يف مراعاة املآال((مدى تأثري : املبحث الثاين 

  .على دراسة هذه املسألة 

  . التورق املنظم أو التورق املصريف : الفصل الثاين
ها، وأهم األقوال فيها  فكرة موجزة عن املسألة بذكر صور:املبحث األول 

  .مع ذكر أدلتهم
 ))اجتاهات الفقهاء يف مراعاة املآالت و القصود((مدى تأثري : املبحث الثاين 

  .سألة يف دراسة هذه امل

  .تناقصةاملشاركة امل : الفصل الثالث
ها وأهم األقوال فيها، فكرة موجزة عن املسألة بذكرة صور: املبحث األول 

  .مع ذكر أدلتهم
 يف ))اجتاهات الفقهاء يف مراعاة املآالت والقصود((مدى تأثري : املبحث الثاين 

  .دراسة هذه املسألة 
  . اخلامتة وفيها أهم النتائج والتوصيات
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  : الفهارس
  .فهرس اآليات 

  .  واآلثارفهرس األحاديث
  .فهرس األعالم املترجم هلم
  .فهرس املصادر واملراجع

  .عاتضوواملفهرس 

  : منهج البحث

وقراءة موسعة ملا خيتص ، سعة ملا كتب حول املوضوع نظريا ـ القراءة املو١
مع مراعاة التدرج التارخيي حىت باملوضوع يف الكتب الفقهية مبا فيه املصنفات وكتب اآلثار، 

  . ببدايات هذه االجتاهات واالستدالل عليهاأظفر

 ـ بعد اإلملام مبا كتب حول املوضوع نظرياً، أربطه مبا خلصت إليه من استقراء ما ٢
كتب حول املوضوع يف الكتب الفقهية، وأؤكد ما يستحق التأكيد كما أستدرك وأضيف 

  .ما استحق االستدراك واإلضافة

لباب يف املا كتب حول املسائل اليت أريد التطبيق عليها القراءة املوسعة  ـ ٣
  .التطبيقي

 من الفقهاء مع االستفادة ـ سأقتصر يف الباب األول على الفقهاء السابقني، ٤
  .املعاصرين يف زيادة أدلة لكل اجتاه، أو زيادة توضيح لآلثار

ة، مع ذكر األدلة لكل قول،  ـ سأتبع يف حبثي هذا طريقة الدراسة املقارن٥
  .والترجيح باحلجة والربهان

  . ـ عند ترجيحي خلطأ قول معني أحاول بيان منشأ اخلطأ وسببه ما أمكن٦

  :  األمور العامة وهيوتبقى، هذا ما خيتص ببحثي 
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  .ـ ذكر رقم اآلية، واسم السورة اليت وردت فيها٧

 م أهل العلم يف احلكم عليهاواآلثار من مصادرها، ونقل كالـ ختريج األحاديث ٨
  . ما مل يكن يف الصحيحنيباختصار

 الذين ورد ذكرهم يف )والشهرة أمر نسيب (  غري املشهورين  ـ الترمجة لألعالم٩
  .وسنة الوفاة، الصلب ترمجة خمتصرة، أذكر فيها االسم، والشهرة العلمية 

  .حتتاج إىل بيان اليت  ـ بيان معىن األلفاظ الغريبة، واملصطلحات العلمية ١٠

 ـ عند نقل عبارة بنصها أضعها بني عالميت تنصيص يف املنت ، وأذكر مرجعها ١١
  .يف احلاشية، فإن ذكرت معه مراجع أخرى فهي للمسألة اليت تضمنها النص ال للنص بعينه

 بل قد يكون ،ن اإلحالة ليست على اللفظ املثبتعالميت تنصيص، فإوعندما ال أضع 
  . ه مبعناهبتصرف أو أن

 : البحث صعوبات

 ومشاقه صعوباته أذكر ذكرته إذا مث ودرره غرره البحث يعطيين أن الوفاء من ليس
 . ))بسواء سواء(( وهذا هذا إىل أشري أن والعلم والعدل. وإحسانه فضله وأنسى

 على وساعدين املختلفة، املذاهب أهل من النظار بكالم وصلين فإنه: البحث مزية أما
 الرؤية تكوين من أمتكن حىت التارخيي تسلسلها حسب الفقه مدونات يف الفرعية سائلامل تتبع
 البحوث إىل ومد. الواحد املذهب داخل وتغري تطور من حيصل ما وأرصد مذهب كل عن

 هللا؛ واحلمد كثرياً خرياً جوابه عن والبحث السؤال هذا أثر من فوجدت.. بسبب املعاصرة
 على أجربين  أنهكما ،ومآله حاضره على يقصرين ومل وتراثه، لفقها تاريخ يف حيبسين مل فهو
 .ومادته الفقه مظنة وتلك والتأمل التفكري من ومزيد االطالع من مزيد

 عميق فاملوضوع. املصادر وقلة املوضوع، دقة واجهتين صعوبة فأهم: صعوبته أما
 ويشبه البيع يشبه فيما ثالبح بله ومآخذه، مسائله بدقة معروف الربا وباب بالربا، يتعلق
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 وشددوا آخرون وحرمها ،مشروعاً بيعاً باعتبارها الفقهاء بعض مسائله أجاز وقد الربا،
  ! عليه التحايل خبث الربا خبث مع مجعت ممنوعاً اًجاهلي رباً باعتبارها عليها النكري

 كتبت وقد  به، يتعلق وما احليل مبوضوع يتصل البحث سؤال فإن املصادر قلة وأما
 جانب ختدم ومل والتطبيق، املمارسة جلانب اجتهت ولكنها كثرية، كتب املوضوع هذا يف

 تبسط أن دون السبب، ذا فيها املختلف املسائل حبثت الفروع وكتب. والتنظري الرؤية
 مظان يف املتكرر حبثي ورغم. ذاك أو االجتاه هذا صحة على واألدلة التنظري يف القول

 املوضوع هلذا نظر كتاباً أجد مل أنين إال واخلربة التخصص ألهل املتكرر وسؤايل املوضوع،
 ،))الدليل بيان(( تيمية ابن اإلسالم شيخ كتاب سوى - الصوري االجتاه سيما ال -  يكفي مبا
 هذا يف كتب فما. وغريها ))اللهفان إغاثة((و ))املوقعني أعالم(( القيم ابن كتب يف تبعه وما
. تيمية ابن كتاب مثل واملعقول باملنقول تفاصيله ويناقش املوضوع هلذا ينظر كتاب الباب
. القيم ابن كتب وإىل إليه الرجوع كثرة يف أكادميياً حرجاً املواطن بعض يف وجدت وقد
  .ندر ما إال الباب هلذا التنظري كتب غابت حني الواقع ضرورة من ذلك كان وقد

 : مستحق شكر

 صاحب بشكره، اهللا أمر من أشكر مث وأنعم، به من ما على جالله جل اهللا أشكر
 الفردوس وأسكنه روحه، قدس وحبييب والدي.. باإلحسان السابقة واليد واملعروف، الفضل
 . ومرتفقاً رفيقاً حسنت اجلنة، يف األعلى

 ومعلميت ووالديت لسيديت اخلالص، والدعاء احلسن، والثناء والعرفان، بالشكر وأتقدم
  .وابتهاهلا بدعائها حتيطيين مادامت خبري أزال وال الكرمية، أمي.. ربيك ويف صغري يف

 .. علي فضل له ومن بييت وأهل وإخويت وأساتذيت مشاخيي كل وأشكر

 العليا، الدراسات وقسم الشريعة، كلية يف ممثلة القرى أم جلامعة موصول والشكر
 علمه من وزمالئي منحين قدو الثمايل، عبداهللا الدكتور األستاذ املشرف فضيلة ورئيسه
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 عنا جيزيه أن اهللا فأسأل املهمة، املرحلة هذه يف معني خري لنا كان ما ووقته وصربه وخلقه
   .اجلزاء خري الطالب بقية وعن

إنه ويل ، وأن يتقبله وينفع به ، وأسأل اهللا عز وجل أن جيعل عملي خالصاً لوجهه    
  .لم وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وس، ذلك 
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  .التعريف بالبيع وبالربا، وبيان احلكمة يف حكميهما: التمهيد

  : وفيه ثالثة مباحث 

    .حقيقة البيع واحلكمة يف تشريعه : املبحث األول

  .حقيقة الربا واحلكمة من حترميه: املبحث الثاين

  .يف عنوان البحث)) باملآالت والقصود((املقصود  : املبحث الثالث
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   تشريعه حقيقة البيع واحلكمة يف: حث األولاملب

     : وفيه ثالثة مطالب

 . معىن البيع : ول األاملطلب

 . حكم البيع  :  الثايناملطلب

 . احلكمة من تشريع البيع  :  الثالثاملطلب
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  : معىن البيع :  األول املطلب

   : ًالبيع لغة

و بيع الشيء ، ورمبا مسي الباء والياء والعني أصل واحد وه (( :)١(قال ابن فارس
  :الواق،  )٢())ال يبع أحدكم على بيع أخيه(( : الشرى بيعاً واملعىن واحد ، قال رسول اهللا 

: بعت الشيء بيعاً ، فإن عرضته للبيع قلت : ويقال . معناه ال يشتر على شرى أخيه
  . )٣())أبعته

ق عن كل واحٍد من البيع من األضداد مثل الشراء ، ويطل (( :)٤( قال الفيومي
  . )٥())املتعاقدين أنه بائع ، ولكن إذا أطلق البائع فاملتبادر إىل الذهن باذل السلعة

ولغة قريش . واملقصود به البائع واملشتري،  )٦())البيعان باخليار ((:ويف احلديث 
 وعلى هذا اصطالح العلماء  ،رج ، واشترى إذا أدخل ، وهي أفصحاستعمال باع إذا أخ

  . )٧(باً للفهمتقري

  . )٨())واألصل يف البيع مبادلة ماٍل مبال((

لآلخر ) باعه(إن البيع مأخوذ من الباع ؛ ألن كل واحٍد من املتبايعني ميد : وقيل 

                                                            

 / ١( إنباه الرواة : انظر  . ٣٩٥تويف سنة . من أئمة اللغة ،  الرازي أمحد بن فارس بن زكريا  ) ١(
  ) .١٠٣ / ١٧( وسري أعالم النبالء ،  ) ٩٢

 .من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه  ) ٢٠٣٣( أخرجه البخاري   ) ٢(
  ) . ١/٣٢٧( مقاييس اللغة   ) ٣(
 / ١( الدرر الكامنة : انظر  . ٧٧٠تويف حنو سنة . لغوي ، أمحد بن حممد بن علي الفيومي   ) ٤(

  ) .٢٢٤ / ١(واألعالم ،  ) ٣١٤
  ) . ١/٦٩( املصباح املنري   ) ٥(
 .من حديث حكيم بن حزام رضي اهللا عنه  ) ١٥٣٢( ومسلم ،  ) ١٩٧٣( أخرجه البخاري   ) ٦(
،  ) ١/٤٤٨( ، شرح ميارة  ) ٣/٣( ، بلغة السالك  ) ٤/٢٢٢( مواهب اجلليل : انظر   ) ٧(

 .  ) ١٤٨ / ٩( اموع 
  ) .١/٦٩( املصباح املنري   ) ٨(
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  .)١(أخذاً وإعطاًء 

فون البيع مبعناه لكنهم يف اجلملة يعر، اختلف الفقهاء كثرياً يف عبارام  : واصطالحاً
 :وهو ، ونكتفي بتعريٍف واحد يدل على املقصود . اارة واإلعارة وحنوه املقابل لإلجاخلاص

 فإا منفعة ))مال مبال(( خيرج اإلجارة بقوله ن أراد أ)٢())مبادلة ماٍل مباٍل بطريق االكتساب((
  . ))بطريق االكتساب ((:، وأراد أن خيرج تبادل اهلبات بقوله مبال

بيع ك الثمن للبائع وحيصل ملك املأن حيصل مل((ومقصود البيع الذي شرع له 
  . )٣())، فيكون كل منهما ملكاً انتقل إليه كسائر أمالكه للمشتري

أن له إطالقاً خاصاً وهو على وحيسن التنويه بأن تصرفات العلماء مع كلمة البيع تدلّ 
شمل ، وإطالقاً عاماً ي))باب البيع((ما يقابل اإلجارة والعارية وحنوها وهو ما يصح أن يسمى

  . ))كتاب البيوع((اإلجارات واملشاركات واإلعارات وغريها وهو ما يصح أن يسمى 

 ا كان من تلبيٍة، فمغالباً) احلاجة(حلركة البشرية قائمة على تلبية  انأ: ويوضحه 
تعة دخل يف مفهوم  حلاجة أخرى غري امل، وما كان من تلبيٍة))نكاحاً((: حلاجة املتعة مسي

ما املعاوضة ، أضة وتربعو ممكن أن ينقسم إىل معاوهذا األخري. )ب البيوعكتا(البيوع العام 
 وتكون بني  ،)اإلجارة(فذلك بيع األعيان وبيع املنافع ) باب البيع(فتكون بني خمتلفات 

.  أو الربا إن خالف الوجه املشروع،روعشاه على الوجه املد القرض إن أمتماثالت فذلك
ومع تقدم . ة، وتكون باملنافع كاإلعارةن كاهلدية والصدقوأما التربعات فتكون باألعيا
، لكنها ال تلبية احلاجات الدقيقة والكماليةىن احلركة البشرية بعاحلضارة وتطور البشرية ت

  . ))تلبية احلاجة(( خترج يف الغالب عن هذا الوصف

                                                            

 وال يصح لغةً ) . ١٨٨ / ٤( واإلنصاف ،  ) ٥ / ٦( املغين : انظر . كذا قال بعض الفقهاء   ) ١(
 .  ) ٣٧٩ / ٣( وشرح الزركشي ،  ) ٢٢٧( املطلع على أبواب املقنع : انظر . من وجهني 

، وانظر فقه البيع  ) ٢١ ( عقد البيع للزرقا،  ) ٣٤٥ / ٢( درر احلكام شرح جملة األحكام   ) ٢(
   ) .١٦( واالستيثاق للسالوس 

  ) . ٤٣٥( وانظر ،  ) ٢٢٠( بيان الدليل   ) ٣(
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 ، وباعتبارع متنوعة ، فقسموه باعتبار املبيوقد تفنن العلماء يف تقسيم البيع باعتبارات
  . )١( وغريه ذلك،الثمن، وباعتبار حكمه، وباعتبار كيفية أداء أسلوب حتديد الثمن

  

                                                            

، تبيني )  ٣/٣٥٧( لقرطيب ، اجلامع ألحكام القرآن ل)  ٧/٩٤(  التفسري الكبري للرازي  :انظر  ) ١(
، ) ٣/٤٧٧(اية احملتاج ، )  ١٧١ / ٥( خمتصر خليل شرح اخلرشي على ،  ) ٢ / ٤( احلقائق 

، أحاديث البيوع ) ٩٥٨،١٦(عقد البيع للزرقا ،  ) ١٦٦( بلغة الساغب ،  ) ٣٣٠ / ١( احملرر 
  ) . ٧٢( ، ما ال يسع التاجر جهله  ) ٣٨( هي عنها نامل
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  . حكم البيع :  الثاين املطلب

وهو معلوم من الدين بالضرورة ، وقد دلّ على ذلك ، البيع جائز يف شريعة اهللا 
  .   وإمجاع املسلمنيكتاب اهللا وسنة رسوله 

  : البيع وما يف معناه يف عدة مواضع منها أما القرآن ، فقد ورد 

  ).٢٧٥: البقرة ( mW X Y Z \[ l : قوله تعاىل 

  ).٢٨٢: البقرة ( m«   ¬ ® ¯  ° ±  ²l : وقوله تعاىل 

  ).٢٩: النساء ( ma b c  d e f hg l : وقوله 

  ).١٠:اجلمعة (  mX Y Z [ \ ]   ^ _ ` a l : وقوله 

  )١٩٨:البقرة(  mc d e f g  h i kj l : وقوله 

  ).١٤: النحل (m¹ º » ¼ ½  ¾  ¿l : وقوله 

  ). ٣٧:  النور ( mA B C D E F   G H I l : وقوله 

  ). ٢٨٢:  البقرة ( mº »  ¼l: وقوله 

  : منهاو، فورد فيها أحاديث كثرية، وأما السنة

 هريرة يكثر احلديث عن إن أبا: إنكم تقولون  ((: قال حديث أيب هريرة  -
 مبثل واألنصار ال حيدثون عن رسول اهللا هاجرين ما بال امل: ، وتقولون اهللا رسول 

، وكنت ألزم كان يشغلهم صفق باألسواقوإن إخوتى من املهاجرين ؟ حديث أىب هريرة 
وكان يشغل إخويت من .  على ملء بطين؛ فأشهد إذا غابوا، وأحفظ إذا نسوارسول اهللا 
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 . )١())...ن مساكني الصفّة ؛ أعي حني ينسونرءاً مسكيناً ممااألنصار عمل أمواهلم ، وكنت 

 بيين ملا قدمنا املدينة آخى رسول اهللا :  قالحديث عبدالرمحن بن عوف  -
قسم لك نصف نصار ماالً ، فأإين أكثر األ: وبني سعد بن الربيع ، فقال سعد بن الربيع 

 :قال عبدالرمحنف: قال . هات تزوجتا حلّ لك عنها فإذ نزلت وانظر أي زوجيت هويت،مايل
 إليه فغدا: قال . سوق قينقاع:  قال يل يف ذلك، هل من سوق فيه جتارة؟ال حاجة 

 أن جاء عبدالرمحن عليه أثر ، فما لبثمث تابع الغدو: ط ومسن، قال عبدالرمحن فأتى بأق
.  من األنصار رأة قال امومن ؟: قال . نعم : تزوجت ؟ قال : فقال رسول اهللا . صفرة
ـِ(( : فقال النيب . نة نواٍة من ذهب أو نواة من ذهب ِز :قالكم سقت ؟ : قال  م ولو أَول
 . )٢())بشاة

كانت عكاظ وجمنة وذو ااز : بن عباس رضي اهللا عنهما قال  عبد اهللا حديث -
 mc d أسواقاً يف اجلاهلية ، فلما كان اإلسالم فكأم تأمتوا فيه ، فرتلت 

e f g  h i kj يف مواسم احلج l٣( قرأها ابن عباس( . 

 عن عبيداهللا بن عمري أن أبا موسى األشعري استأذن على عمر بن اخلطاب  -
أمل أمسع صوت : ل اقفرجع أبو موسى ، ففرغ عمر ، ف . ، وكأنه كان مشغوالًفلم يؤذن له

تأتيين : فقال  ، كنا نؤمر بذلك: قد رجع ، فدعاه، فقال : قيل . ه؟ ائذنوا لعبداهللا بن قيس
 هذا إال ال يشهد لك على: فانطلق إىل جملس األنصار، فسأهلم فقالوا. على ذلك بالبينة 

 هذا علي من أمر أخفي: أصغرنا أبو سعيد اخلدري، فذهب بأيب سعيد اخلدري، فقال عمر
 . )٤(تجارةاليعين اخلروج إىل ، ، أهلاين الصفق باألسواق ! ؟ رسول اهللا 

ما أكل أحد طعاماً قط خرياً من أن يأكل ((:  قال عن رسول اهللا عن املقدام  -

                                                            

 .  ) ٦٥٥٢( ومسلم ،  ) ١٩٤٢( البخاري أخرجه   ) ١(
  ) . ٣٥٥٦( ومسلم ،  ) ١٩٤٣( أخرجه البخاري   ) ٢(
  . ) ١٩٤٥(  البخاري أخرجه  ) ٣(
   ) .٥٧٥٧( ومسلم ،  ) ١٩٥٦(  البخاري أخرجه  ) ٤(
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  . )١())من عمل يده ، وإن نيب اهللا داود عليه السالم كان يأكل من عمل يده

، ويف هذه األحاديث ما يدلُّ على مكانة البيع والتجارة ومتكُّنها يف اتمع النبوي 
 وما فيها من  اهللا عنهم أمجعني يتركون بعض جمالس النيب فهؤالء كبار الصحابة رضي

وهم أكثر اخللق حرصاً وحباً لرسول اهللا  ، بعلمه وإقراره ، فضٍل وخٍري يف الدنيا واآلخرة 
، ولكن احلنيفية السمحة والشريعة اخلامتة مل جتعل الدين تعطيالً للحياة وعمارا ، وجمالسه 

 .     ارا وتزكيتها ومالٌ يكتسبه من احلالل وينفقه يف احلالل بل كان الدين هو احلياة وعم

على مشروعية البيع يف اجلملة ، حكى اإلمجاع مجاعة من أهل وأمجع املسلمون 
  . )٢(العلم

 حق األمة فهو من ، أما البيع يفقدم هو يف آحاد األحوال واألفرادوهذا احلكم املت
 من هذا القبيل مل جيز تركه  وما كان،بدونه، وال تصلح أحوال الناس فروض الكفايات

 بل جيب على األمة أن تطور جتارا وأسواقها واقتصادها مبا يضمن هلا التقدم ،مجلة
  . وما يضمن ألفرادها القدرة والسعةوالصدارة على األمم األخرى ، 

  

                                                            

  . ) ١٩٦٦( البخاري أخرجه   ) ١(
 / ٦ ( فتح القدير،  ) ٢ / ٤( تبيني احلقائق ،  ) ٨٣( مراتب اإلمجاع البن حزم : انظر   ) ٢(

 / ٩( اموع شرح املهذب ،  ) ٢٢٩ / ٤( هب اجلليل موا،  ) ٧/ ٢(حتفة الفقهاء ، )٢٤٧
،  ) ٤٥ / ٣( كشاف القناع ،  ) ٥ / ٢(شرح منتهى اإلرادات ،  ) ٣ / ٤( املبدع ،  ) ١٤٨

  ) .٣ / ٣( مطالب أويل النهى 
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  . احلكمة من تشريع البيع :  الثالث املطلب

، العظيمة اليت تقضى عن طريق البيعرنا املصاحل وإن حكمة جواز البيع تظهر إذا تص
  . عوا من ذلك نمتاوالضرر البالغ الذي يلحق بالناس لو 

 mp q r s t  مركوز يف فطر الناس ، ة أمرب الذهب والفضحو
u  v  w x y  z {  | } ~ 

�l   ] اده وهو يريد وال خيلق اهللا هذه الغريزة اجلاحمة يف نفوس عب ،  ]١٤: آل عمران
فحب النساء والبنني جعله اهللا لبقاء اجلنس البشري ، ولو ترك أمر النكاح . أن حيارا بالكلية

 ال يقبل النقطع اجلنس البشري يف فترات البعد عن دين اهللا حنيموكوالً إىل إرادة الناس 
 ؛ فعزز اهللا يف نفوس عباده حباً مكيناً للنساء والبنني ، مث جاءت ما يوعظون بهلىالناس ع

 احلياة ، وكانت جل واألنثى ، فكانت الغريزة لتوجدالشرائع تنظم هذه العالقة بني الر
mN O P Q R S T U  V   W التشريعات الربانية لتزكو احلياة 

X l  ]الذهب والفضة وهكذا البيع وما غرزه يف نفوس عباده من حب . ] ٢: اجلمعة ،
   ، ، واملهندس ملصنعهالبه والفالح ملزرعته واملعلم لط،تقوم احلياة فينهض الطبيب ملرضاهل

m  ÁÀ  ¿   ¾  ½  l  ]مث تأيت الشرائع لتنظيم عالقة اإلنسان  ،] ٣٢: الزخرف 
باإلنسان يف هذه املعامالت املالية حىت ال خيرج حب الذهب والفضة عن مقصده يف بناء 

  . احلياة إىل معىن آخر يظلم العباد ويفسد البالد

وكذلك احتياج النظراء إىل النظراء يف املعامالت على (( :  السالم يقول العز بن عبد
املنافع واألعيان وإباحاا باملعاوضات وغري املعاوضات والعواري واإلباحات، كاملآكل 
واملشارب واملالبس واملراكب واألدوية وغري ذلك، لو مل يبح الشرع فيه التمليك بالبيع 

  .)١( )) به نادر  ألن التربع؛وغريه هللك العامل 

                                                            

   ) . ٢/١٢٣( القواعد الكربى   )١(
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أنه ملا ازدمحت : واألصل يف ذلك((: ويشرح ويلّ اهللا الدهلوي فلسفة البيع فيقول 
احلاجات ،وطلب اإلتقان فيها، وأن تكون على وجه تقر به األعني، وتلذ به األنفس تعذر 
إقامتها من كل أحد ، وكان بعضهم وجد طعاماً فاضالً عن حاجته ومل جيد ماًء، وبعضهم 

 ماًء فاضالً ومل جيد طعاماً ، فرغب كل واحد فيما عند اآلخر ، فلم جيدوا سبيالً إال وجد
املبادلة، فوقعت تلك املبادلة مبوقع من حاجتهم، فاصطلحوا بالضرورة على أن يقبل كل 
واحد على إقامة حاجة واحدة وإتقاا والسعي يف مجيع أدواا، وجيعلها ذريعة إىل سائر 

  .  املبادالت ،وصارت تلك سنة مسلمة عندهماحلوائج بواسطة

وملا كان كثري من الناس يرغب يف شيء وعن شيء، فال جيد من يعامله يف تلك 
احلالة ، اضطروا إىل تقدمة ويئة ، واندفعوا إىل االصطالح على جواهر معدنية تبقى زماناً 

من بينها الذهب والفضة لصغر طويالً أن تكون املعاملة ا أمراً مسلماً عندهم ، وكان األليق 
حجمها ومتاثل أفرادمها وعظم نفعهما وِلتأَتي التجمل ما ، فكانا نقدين بالطبع ، وكان 

  .)١())غريمها نقداً باالصطالح

على رغبة اإلنسان أن يكتسب شيئاً ليس لديه ، يف مقابل شيء ((إن فكرة البيع تقوم 
دافعة بل ضرورة ملحة ، أجلأت اإلنسان من وهذا االكتساب هو حاجة . يف يديه وحوزته

قدمي عهده إىل طريقة البيع والشراء جتاه حاجات احلياة اليت تتجاذبه من كل جانب دون 
  : انقطاع، كما قيل

  .)٢( ))وحاجة من عاش ال تنقضي     تموت مـع املرء حـاجـاتـه 

صول كل واحٍد ففي شرع البيع وجتويزه شرع طريق إىل و((فاحلكمة تقتضي البيع، 
 ولو مل يشرع البيع سبباً للتمليك يف البدلني الحتاج  (( ،)٣( ))منهما إىل غرضه، ورفع حاجته

ويف كٍل منها . أن يؤخذ على التغالب واملقاهرة، أو السؤال والشحاذة، أو يصرب حىت ميوت

                                                            

   ) . ٩١٤-٢/٩٠٧( وانظر .  ) ١/١٦٥( حجة اهللا البالغة   )١(
   ) . ١٥( البيع للزرقا عقد   )٢(
  . ) ٦/٧ ( املغين  )٣(
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يزري ما ال خيفى من الفساد، ويف الثاين من الذل والصغار ما ال يقدر عليه كل أحد و
  .)١())بصاحبه، فكان يف شرعية بقاء املكلفني احملتاجني ودفع حاجتهم على النظام احلسن

، الفرق بني البيع والربا، والفرق بينهما ظاهر وهللا احلمد: ومما يتعلق مببحث احلكمة 
وإيضاح ذلك أن اهللا سبحانه إمنا حرم الربا والزنا وتوابعهما من العقود اليت تفضي إىل ((

ملا يف ذلك من الفساد واالبتالء واالمتحان ، وأباح البيع والنكاح ، ألن ذلك مصلحة ذلك، 
حمضة، ومعلوم أنه ال بد أن يكون بني احلالل واحلرام فرق يف احلقيقة، وإال كان البيع مثل 

  .)٢())الربا 

واألصل يف العقود كلها إمنا هو العدل الذي بعثت به ((والبيع عدل ، والربا ظلم 
m  F  E  D  C  B  A لرسل وأنزلت به الكتب ، قال اهللا تعاىل ا

 J  I  H      Gl  ]ى عن الربا ملا فيه من  ،   ]٢٥: احلديد والشارع
الظلم، وعن امليسر ملا فيه من الظلم، والقرآن جاء بتحرمي هذا وهذا؛ وكالمها أكل املال 

  .)٣())بالباطل

 وما ذكر من احلكمة يف إباحة البيع يكشف إن ما ذكر يف احلكمة من حترمي الربا
الفرق الظاهر بني البيع والربا ، وال مينع هذا أن نؤكد على فكرة حمددة استثماراً ملا ذكر 

  .فالبيع هو مبادلة بني خمتلفني، والربا هو مبادلة بني متشاني. سابقاً

يد يف  ، فإنك ترى التشد)٤(وانظر يف حديث أصناف الربا حديث عبادة وغريه
فالذهب بالذهب تشابه . الشروط كلما تشابه البدالن، وترى التخفيف كلما اختلف البدالن

                                                            

، كشاف  ) ٤/٣( املبدع : وانظر يف احلكمة من مشروعية البيع .  )٦/٢٤٨( فتح القدير   )١(
، شرح الزركشي  ) ١/٢٨٧( ، منار السبيل  ) ٣/٣( ، مطالب أويل النهى  ) ٣/١٤٥( القناع 

   ) . ٢/١٠٨( ، املبسوط للسرخسي  ) ٢/٤( 
   ) . ١٩٦( وانظر  ) ٢٧٤(  الدليل بيان  )٢(
   ) . ٣/١٧٠( أعالم املوقعني   )٣(
  . :      ) ص ( تقدم خترجيه   )٤(
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والذهب بالقمح اختالف يناسب التخفيف يف التماثل والتقابض، ، يوجب التماثل والتقابض
  .اً من االحتياط كان يف إجياب التقابضوالذهب بالفضة تقارب يوجب قدر

لفرق، فاملختلفات مثة حاجة شف لنا الزاوية املهمة يف اإن االختالف بني البدلني يك
أما املتشاات فإنه استغالل للحاجة وابتزاز للمحتاج .  ينتفع ا البائع واملشترينافعة

  .ففرق كبري بني جتارة النفع والعدل، وجتارة الباطل والظلم. فجاءت الشرائع بتحرميه

 أراد أن يفرق بني البيع املؤجل وفيه وقد أشار إىل هذا املعىن بعض العلماء عندما
مع وضوح الفرق بينهما، فإن أحد الدرمهني يف ((: زيادة عن البيع احلال، وبني الربا فقال

  .)١())األول ضائع حتماً، ويف الثاين منجرب مبساس احلاجة إىل السلعة أو بتوقع رواجها

شتباه الذي جاء البحث وإذا كان الفرق بني البيع والربا ظاهر بين ، فما نوع اال
  ؟ ))يف التفريق بني البيع والربا((لتوضيحه كما ورد يف العنوان 

إن الفرق بني البيع والربا ظاهر بين، وقد اتفق العلماء قاطبة على إباحة البيع وحترمي 
ولكن هناك صيغ وعقود يف الواقع تشبه البيع وتشبه الربا يف نفس الوقت ، فهل . الربا

  العقود بيعاً فتلحق به إباحة، أو نكيفها رباً فتلحق به حترمياً ؟ نكيف هذه 

املشكلة إذن يف التطبيق والتكييف هلذه العقود املشتبهة، تنظر إىل جوانب منها فتراها 
وهذه العقود مل تعد حمصورة يف . بيعاً جائزاً، وتنظر إىل جوانب أخرى منها فتراها رباً حمرماً

 بل أصبحت مشرعاً رحباً وطريقاً واسعاً ال يكاد يوجد أحد إال تعامل هنا وتعامل هناك،
  .وحيتاج إىل معرفة حكم اهللا فيه هل هو من قبيل البيع أو من قبيل الربا

فكانت الرسالة لدراسة مناهج الفقهاء السابقني يف النظر إىل هذه العقود، كيف 
ري تصرفات العلماء السابقني يف يكيفوا؟ وعلى ماذا اعتمدوا يف التفريق؟ مع النظر إىل تأث

  .نظر الفقهاء املعاصرين
                                                            

، )١/٥٧٥(البيضاوي ، تفسري  ) ٧/٨٠( وانظر التفسري الكبري  ) . ١/٢٦٦( تفسري أيب السعود   )١(
   ) . ٣/٥٠( روح املعاين 
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إن هذا االشتباه موجود يف جمموعة من العقود، وهذه العقود تستوعب أعداداً كبرية 
، وكل هذه ))بيع وربا((من تطبيقات الناس، واخلالف قائم على أشده بني أمرين متناقضني 

وإذا .  يشبه الربا))باطن للعقد((به البيع، و  يش))ظاهر للعقد((اخلالفات ترجع إىل هذه العقدة 
  . جتلت هذه العقدة عرفنا وجه احلق فيها فأضاءت لنا مساحات واسعة من التعامل والعقود
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   حقيقة الربا واحلكمة من حترميه:املبحث الثاين 

   : ة مطالب أربعوفيه 

  .معىن الربا: املطلب األول

 .  أنواع الربا : املطلب الثاين

  . حكم الربا  : املطلب الثالث

 .احلكمة من حترمي الربا  : املطلب الرابع
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  .معىن الربا : املطلب األول 

 مث جاء القرآن بتحرمي الربـا       ، كلمة معروفة عند العرب قبل اإلسالم      ))الربا((كلمة  
 وجاءت السنة بإضـافة     ،ضيف إىل الكلمة معىن جديداً غري ما تعرفه العرب عنها         يدون أن   

  . فة عند العرب قبل اإلسالمواٍن جديدة هلذه الكلمة مل تكن معرمع

ونريد أن نتعرف على معىن هذه الكلمة يف لغة العرب أوالً، مث معناها يف القرآن، مث                
  . معناها يف السنة بدالالا الزائدة عما كان معهوداً من قبل

ـ سوله أ وهلذا كان معرفة حدود ما أنزل اهللا على ر        ((: يقول ابن القيم   ل العلـم   ص
ته اليت يرجع إليها ، فال خيرج شيئاً من معاين ألفاظه عنها ، وال يدخل فيها ما خيوقاعدته وآ 
 أدخلـت فيـه     ؛ومن ذلك لفظ الربا     ،  ...ويفهم املراد منها    ، بل يعطيها حقّها     ليس منها 

هو من الربا   وأخرجت طائفة أخرى منه ما      ،  ...طائفة ما ال دليل على تناول اسم الربا له          
  . )١ ())الصريح حقيقة وقصداً وشرعاً

 وما كان يفهمه العرب من هذه الكلمة قبـل نـزول             يف اللغة  معىن الربا : أوالً  
   . القرآن

 سياقات كـثرية ميكـن أن       يفوردت  واشتقاقاا اللغوية    ))الربا((ال خيفى أن كلمة     
  . ترجع إىل الزيادة والنماء والعلو 

الراء والباء واحلرف املعتل وكذلك املهموز منه ، يـدل علـى            ((: يقول ابن فارس    
 يربو إذا زاد ، وربـا       الشيءربا  : تقول من ذلك    . أصل واحد وهو الزيادة والنماء والعلو       

والربـا يف املـال     ،  ...فَس  نـ ال وربوها إذا عالها ، وربا أصابه الربو ، والربو عل         يالرابية  
  . )٢())ن وربيانواملعاملة معروف ، وتثنيته ربوا

ومما يؤكد ظهوره ومعرفتـه     . ال واملعاملة   إنّ ما يعنينا هنا هو استعمال الربا يف امل        
                                                            

  ) . ٢/٣٨٩( أعالم املوقعني   ) ١(
  ) . ٢/٤٨٤( للغة مقاييس ا  ) ٢(
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ال تدخلوا يف بنائها من كسبكم      ((:  قصة بناء قريش للكعبة ، وفيها         العرب قبل اإلسالم   عند
  . )١())إال طيباً، ال يدخل فيها مهر بغي وال بيع ربا

يدل على أن الربا كان حمرماً عليهم يف اجلاهلية ، كمـا             ((: ))وال بيع ربا  ((: وقوله  
  . )٢())كان الظلم والزنا حمرماً عليهم ، يعلمون ذلك ببقية من بقايا شرع إبراهيم 

إذن كان الربا يف املال واملعاملة معروفاً عند العرب قبل اإلسالم ، وكانوا يدركون              
  .  الكعبة أنه كسب غري طيب ، ولذلك ترتهوا عنه يف بناء

  .  يف القرآن  الربامعىن :ثانياً 

جاء القرآن بعد ذلك بتحرمي الربا ، فهل زاد القرآن معىن آخر غري ما تعرف العرب                
من قبل؟ حني نرجع إىل اآليات القرآنية جندها ذكرت الربا يف املال واملعاملة يف ثالثـة أو                 

يف سورة  ، و )١٣٠(عمران   ويف سورة آل     ،)٢٨٠–٢٧٥(يف سورة البقرة     ؛أربعة مواضع 
  ). ٣(واختلفوا يف داللة املوضع الرابع املذكور يف سورة الروم ، )١٦١–١٦٠(النساء 

  § ¦  ¥ ¤ £ ¢  ¡ � ~ {  | :يف سورة الروم يقول اهللا تعاىل     
©¨ ª  «  ¬ ® ¯  ° ± ² ³ ´ µ   ]٣٩:  الروم [ . 

 يف اهلدية يريد ثواا ممـن       وقد اختلف املفسرون يف معناها ، واختار ابن جرير أا         
وما أعطيتم أيها الناس بعضكم بعضاً من عطية لتـزداد يف           ((: يقول يف تفسريه    . أعطاه إياها 

 فال يزداد ذلـك      :أموال الناس برجوع ثواا إليه ممن أعطاه ذلك فال يربو عند اهللا ، يقول             
بنحو الذي قلنا يف ذلـك      و،  ...عند اهللا، ألن صاحبه مل يعطه من أعطاه مبتغياً به وجهه            

  . )٣())قال أهل التأويل

                                                            

، فتح  ) ٢/٣٠١( ، البداية والنهاية  ) ١/٥٢٥( ، تاريخ الطربي  ) ٢/١٥( السرية النبوية   ) ١(
  ) . ٣/٤٤٤( الباري 

  ) . ١/٣٤٤ ( األنفالروض   ) ٢(
  ) . ٢١/٤٥( تفسري الطربي   ) ٣(
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أي من أعطى عطية يريد أن يرد الناس عليه أكثر مما أهدى هلـم،              ((: وقال ابن كثري  
ذا فسره ابن عباس وجماهد والضحاك وقتادة وعكرمة وحممد         . فهذا ال ثواب له عند اهللا       

  . )١())بن كعب والشعيب ، وهذا الصنيع مباح وإن كان ال ثواب فيه

إنه الربا احملرم ، فمعىن ال يربـو        : وقيل((: املعىن املتقدم   وقال القرطيب بعد أن ذكر      
  . )٢()) ال حيكم به آلخذه بل هو للمأخوذ منه:عند اهللا على هذا القول 

 يف دخوله يف معىن الربا احملرم املعروف، ولعل اوعلى هذا فيكون هذا املوضع خمتلفً
  :قى لنا ثالثة مواضع يف القرآن حتدثت عن الربا احملرماألظهر عدم دخوله؛ فيب

  A B C  D:  ، قال اهللا ) ٢٨٠–٢٧٥( يف سورة البقرة األول  -

E F G H  I  J K L NM O P Q R  S  T  VU W 
X Y Z \[ ] ^ _ `  a b c d e f g ih  j k  

l m on p q r  s t u  v w yx z {  |  }     
~     _    `  a  b c d e f g  h  i j k 
l m n   o p q  r s t u v w x y z  { | } 
~ � ¡       ¢  £ ¤ ¥ ¦ §  ¨ © ª ¬« ® ¯ ° ±  

² ³ ´  µ ¶ ¸ ¹ º      »  ¼  ½ ¾  À¿  Á Â 
Ã ÅÄ Æ  Ç    È  É  . 

 ¾ ½  ¼  «  º :، قال اهللا)١٣٠(الثاين يف سورة آل عمران  -
¿ À ÂÁ Ã Ä Å  Æ Ç  . 

  ¥ ¤ £ ¢ ¡  :، قال اهللا) ١٦١–١٦٠(سورة النساء يف الثالث  -
                                                            

   ) .٣/٤٣٥( تفسري ابن كثري   ) ١(
   ) .١٤/٣٧( تفسري القرطيب   ) ٢(
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وذلك أن الذين كانوا يأكلون من الربا مـن أهـل            ((:ويف آية البقرة يقول الطربي    
جـل  زد يل يف األ   : اجلاهلية كان إذا حلّ مال أحدهم على غرميه ، يقول الغرمي لغرمي احلق              

فإذا قيل هلما ذلك ،     . هذا ربا ال حيل     : فكان يقال هلما إذا فعال ذلك       . وأزيدك يف مالك    
وأحل : فكذم اهللا يف قوهلم فقال      . سواء علينا زدنا يف أول البيع أو عند حمل املال           : قاال  

  . اهللا البيع وحرم الربا 

 اليت يزاد رب     يعين الزيادة   W X Y Z \[  :القول يف تأويل قوله تعاىل      
   .)١())املال بسبب زيادته غرميه يف األجل وتأخري دينه عليه

واآلية يف إبطال ربا اجلاهلية ، وذلك أم كانوا يدينون النـاس             ((:وقال السمعاين   
 وكان يقرض الرجل غريه ويضرب له أجـالً ، مث           ،بشرط أن يزيدوا يف الدين عند األداء        

فهذا كان ربا اجلاهلية    .  يف الدين حىت أزيدك يف األجل        زدين: عند حلول األجل يقول له      
  .)٢())وهو حرام

منهم  لن أكلهم ذلك يف جاهليتهم أن الرج      وكا((: ويف آية آل عمران يقول الطربي     
 فيقول له   ،مال إىل أجل ، فإذا حل األجل طلبه من صاحبه            لجكان يكون عليه له على الر     

فذلك هو الربـا    . أزيدك على مالك ، فيفعالن ذلك       أخر عين دينك ، و    : الذي عليه املال    
  . )٣ ())أضعافاً مضاعفة ، فنهاهم اهللا يف إسالمهم عنه

                                                            

  ) . ٣/١٠٤( تفسري الطربي   ) ١(
، والفتاوى  ) ٤/٦٥( اآلثار للطحاوي وانظر شرح مشكل  ) . ١/٢٨١ (تفسري السمعاين   ) ٢(

  ) . ٣/٤١٠( ، وشرح الزرقاين  ) ٣/١٣٢( الكربى البن تيمية 
، )٩/٣( الكبري للرازي ، والتفسري ) ١/٣٥٠( وانظر تفسري البغوي  ) . ٤/٩٠( تفسري الطربي   ) ٣(

 ، والدر املنثور للسيوطي ) ٢/٩١( وتفسري البيضاوي ،  ) ١/٤٤٢( الكشاف للزخمشري و
)٢/٣١٣( .  
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وهو أخذهم ما أفـضلوا      ± ² وقوله(( : ويف آية النساء يقول الطربي      
   .)١())على رؤوس أمواهلم لفضل تأخٍري يف األجل بعد حملها

دونـه يف  هعلى ما يعرفه العـرب ويع     رم  احمل) الربا(واملقصود أن القرآن أورد كلمة      
 إن:  إال أن يقـال      ، وال يعرف أن القرآن زاد اللفظ دالالت جديدة عليهم           ،استعماالم  

أصبح يشمل ما كان معروفاً عند العرب وما زادتـه الـسنة            اللفظ القرآين بعد بيان السنة      
 يكن يدل على معـىن      وال مشاحة يف ذلك ؛ حيث إن املقصود أن القرآن وحده مل           . أيضاً
  . جديد

  .  يف السنة  الربامعىن: ثالثاً

 فأصبح من الربا احملرم مـا       ،جاءت السنة وأضافت إىل معىن الربا دالالت جديدة         
  . ، كأن يبيع الرجل لغريه متراً بتمٍر أزيد منه مع التقابض ) ربا الفضل ( يطلق عليه الفقهاء 

  :قـال رسـول اهللا      :  بن الصامت قال   واألصل فيما زادته السنة ما رواه عبادة      

الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والرب بالرب ، والشعري بالشعري ، والتمر بالتمر ، وامللح                ((
 فإذا اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم        ،بامللح ، مثالً مبثل ، سواء بسواء ، يداً بيد           

  . )٢(رواه مسلم))إذا كان يداً بيد

 قدر من البيان هلذا النوع من الربا يف املباحث التالية ، وهنا             – اهللا    بإذن –وسيأيت  
سأقتصر على تعريف ربا البيوع تعريفاً ميكن أن يصدق على تصورات املـذاهب األربعـة               

  . املختلفة حول هذا النوع 

هو تفاضل يف أشياء ، ونسأ يف أشياء ، خمتص بأشياء ورد الـشرع              ((: يتيقول البهو 

                                                            

  ) . ٦/٢٤( تفسري الطربي   ) ١(
، ))بادة فهو أمت األحاديث وأكملهاوأما حديث ع((:قال السبكي   ) .١٥٨٧( أخرجه مسلم    )٢(

  ) . ١٠/٦٠( اموع تكملة 
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   . )١( ))بتحرميها

 يصلح تعريفاً للربا عند كل الفقهاء، إذا        نونالحظ على تعريف احلنابلة أنه ميكن أ      ((
  . )٢())ما روعيت العلة عند كل مذهب اليت حتدد األشياء اليت يقع فيها النسأ أو التفاضل

أما ربا  ، وأكثر ما يذكر الفقهاء يف كتبهم يف باب الربا هو ربا البيوع احملرم بالسنة               
 فأكثر ما يذكر يف التفسري      - على اختالف األمساء   -با اجلاهلية    أو ربا الديون أو ر     القروض

  . ويف باب القرض

  . صعوبة موضوع الربا  :رابعاً

مثـة  ه يف مواطن ، إالّ أن       ئأن موضوع الربا على وضوحه وجال     إىل  ة  وجتدر اإلشار 
  . غموضاً يكتنفه يف جوانب أخرى 

 ربا اجلاهلية احملرم يف القرآن ، وأكثر ما يكون الربا           وأكثر ما يكون الربا وضوحاً يف     
  . وع مع اختالف املذاهب يف التعليلصعوبة يف تفاريع ربا البي

،   رضي اهللا عنه   وهذه الصعوبة واخلفاء يف بعض املواطن صرح ا عمر بن اخلطاب          
، والكاللة، د  اجل:  عهد إلينا فيهن عهداً ننتهي إليه        دت أن رسول اهللا     دثالثٌ و ((: فقال  

  .  )٣( ))وأبواب من أبواب الربا

  .)٤(وابن كثري  والقرطيبوالشاطيب كالغزايل ،مث صرح بذلك مجاعة من أهل العلم 

فإن الصعوبة واخلفاء دواؤهـا الـصرب واملعاجلـة ، والبحـث            ، وعلى كل حال    
مقصود الربـا   وهذه الصعوبة ال تأيت على      . مع طلب اهلداية من رب العاملني       ، واالستقراء  

                                                            

  ) .٢٥١ / ٣( كشاف القناع   ) ١(
  ) . ٤٠( العظيم أبو زيد  فقه الربا لعبد  ) ٢(
   ) .٣٠٣٢( ومسلم ،  ) ٥٥٨١( أخرجه البخاري   ) ٣(
  ) .٧١٠ / ١( تفسري ابن كثري  ، ) ٣٥٢ / ٣( تفسري القرطيب ،  ) ١٣٤ / ٤( املوافقات   ) ٤(

  ) . ٥٨( ، وفقه الربا  ) ١٨( اجلامع يف أصول الربا  :وانظر 
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 أما الربا    ، مما يكون طرقاً للربا ومسالك خفية توصل إليه        احملرم ، بل هي متثل بعض أطرافه      
املقصود أصالة بالتحرمي وعليه املعركة املعاصرة بني دعاة اإلسالم وخصومهم فإنه ظـاهر             

  . واضح حبمد اهللا ال يعتريه لبس أو خفاء 
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  . أنواع الربا  :املطلب الثاين 

 أنواع الربا ، ورمبا اختلفت مصطلحام يف تـسمية          – رمحهم اهللا    –الفقهاء  يذكر  
ال مشاحة  ((  :واخلالف يف االصطالحات ويف األمساء أمره قريب ، كما قيل         . بعض األنواع 
  . ما مل يكن هلذا اخلالف أثر عملي يف فهم النص الشرعي أو غريه  ))يف االصطالح

 ، املسميات واألنواع قبل األمساء واملصطلحات       من األفضل التركيز على   ف، ولذلك  
ف كل نوع مبا مييزه     يعروميكن ت ،  ) ١(لتعريفات املنطقية لكل نوع   ا عدم املبالغات يف مناقشة   و

تـشكّل  ومناقشاا  عن النوع اآلخر ، ويكفي فيه اإلشارة واملثال ؛ إذ التعريفات املنطقية             
إن التمهيد يعىن باملعاين املهمة     . هلا حاجةٌ ملحة     كهذا ، وليس     عائقاً للفهم يف متهيد خمتصرٍ    

قبل الدخول يف صلب الرسالة ، والتعريفات املنطقية تعىن بالعبارة وحتريرها ، وكثرياً مـا               
  . تنشب اخلالفات يف ألفاظ العبارات حىت يغيب املعىن املقصود من التعريف 

أما الربا  .  وربا يقع يف البيوع      ربا يقع يف الديون ،    : ينقسم الربا احملرم إىل قسمني      
يف الديون فهو احملرم يف القرآن ، وأما الربا يف البيوع فهو احملرم يف السنة وهـو تفاضـل                   

  . اءونس

وأكثر ما يذكر ذلك    . ربا حالل وربا حرام      وبعض العلماء يذكر أن الربا ربوان ،      
 ذلك عن ابن عباس وعكرمة      روي. العلماء عند تفسري آية الروم ، تعبرياً عن هدية الثواب           

  . )٢(والضحاك وذكره مجاعة من أهل التفسري

  . )٣(ويف بعض املواضع يطْلق الربا على مطلق املعاملة احملرمة

                                                            

)١ (  ))هذه الكتب على تعريف كٍلا تقلم ٤٢( فقه الربا  ))  نوعنص . (  
، وتفسري  ) ٧/٣٠٤( ليب ، وتفسري الثعا ) ٢٩/١٤٨( و  ) ٢١/٤٧( تفسري الطربي : انظر   ) ٢(

، وسنن  ) ٦/٤٩٦( ملنثور ، والدر ا ) ٣/١٠٤ ( السمعاين، وتفسري  ) ١٤/٣٦( القرطيب 
، وقد  ) ١٩/١٠٩( ، وعمدة القاري  ) ٨/٥١١( ي ، وفتح البار ) ٧/٥١( الكربى  البيهقي

  ) . ٧٥( رفيق املصري اجلامع يف أصول الربا . أبرز هذه الفكرة واستثمرها من املعاصرين د
فتح : وانظر  ) . ٦٢( ، اجلامع يف أصول الربا  ) ١٠٣( ، فقه الربا  ) ٣/١٧٠( أعالم املوقعني   ) ٣(

  ) .٢٦٣ / ٣( الباري البن رجب 
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 أنواع الربا ؛ فإا خارجة عن مقصود البحـث     من هذين اإلطالقني    ميكن استبعاد و
  . وخارجة عن الربا املعهود 

 كل نوع بشيء من التفصيل والبيان وذكر        سيأيتته ، و  هذه هي أنواع الربا ومسميا    
  . أمسائه عند الفقهاء 

   :النوع األول للربا 

، )١(وربا الديون ، وهو الربا احملـرم يف القـرآن         ، ربا اجلاهلية ، وهو ربا القروض       
  . )٣(، والربا احلقيقي)٢(والربا اجللي

 األجل ، ورمبـا     وذلك يكون عند حلول   ،  ))؟أتقضي أم تريب  ((: وله صور ، أقبحها   
قال اإلمام أمحد ملا سئل عن الربا الذي ال شك          . تضاعف من جراء ذلك أضعافاً مضاعفة       

أتقضي أم تريب ؟ فإن مل يقضه زاده يف املال وزاده هذا        : هو أن يكون له دين فيقول له        : فيه
  . )٤(يف األجل

ا يدلّ على   ومم. ما يكون من زيادة يف أصل عقد القرض         : ومن صور ربا اجلاهلية     
: أنه من صور ربا اجلاهلية ، ورود ذلك يف بعض األمثلة املذكورة يف التفسري ، وقوله تعاىل                  

° ± ²  ³ ´  µ ¶ ¸   ]   فدلّ على أن كل ما      . ] ٢٧٩ :البقـرة
زاد على رأس املال يف القرض هو من ربا اجلاهلية ، سواء كانت الزيادة يف أصل العقد أو                  

                                                            

  ) . ٧١ ، ٤/٦٥( ، انظر شرح معاين اآلثار ) ربا القرآن ( : ولذلك مساه بعض العلماء    )١(
  ) . ٣/٣٩٧( أعالم املوقعني   ) ٢(
  ) . ٢/٩١٦( حجة اهللا البالغة   ) ٣(
تفسري البغوي و ، ) ٤/٩٠( تفسري الطربي : انظر يف اشتمال ربا اجلاهلية على هذه الصورة   ) ٤(

الربا و ،  )١/٤٤٢( الكشاف للزخمشري و، )٩/٣( الكبري للرازي ري، والتفس ) ١/٣٥٠(
، واملنفعة يف القرض  ) ٦٥( ية ، والتدابري الواق)١/٣٥(، والربا للسعيدي  ) ١٥٢( للمترك 

)١٠٥ . (  
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٣٩ 

   .)١(عند حلول األجل

  : فربا اجلاهلية يقع يف 

 . القرض عند عقده  -
 . القرض عند حلول أجله  -
 . عند حلول أجله البيع املؤجل وما يف حكمه  -

ومل يـذكره  . وربا اجلاهلية هو الربا احملرم يف القرآن، وهو الربا احملرم حترمي مقاصد      
  .  ويف باب القرض إمنا يذكر يف كتب التفسري، غالب الفقهاء يف باب الربا من كتب الفقه

وأموال ربا القروض كل ما كان قابالً للقرض ، وليس حمصوراً يف الستة املذكورة              
  . وما يف معناها 

وهو يف القرض يف كل شيء ، فال حيل إقراض شيء لريد إليك أقل              ((: قال ابن حزم  
مجاع وهذا إ ،  ...وال أكثر وال من نوع آخر أصالً لكن مثل ما أقرضت يف نوعه ومقداره               

  . )٢())مقطوع به

   .لة ، للتفريق بينه وبني البيع وهذا النوع هو املقصود يف عنوان الرسا

، ) املسائل اليت تشبه البيع يف ظاهرها ، وتشبه الربا يف باطنـها           ( الرسالة تبحث    إن
 واإلشكال املبحوث يف الرسـالة      ،وهذا الربا الذي تشبهه هو ربا اجلاهلية احملرم يف القرآن           

 هل هـو  :من جهة نوع الربا فإنه واضح ال لبس فيه ، ولكن من جهة العقد وتكييفه  ليس  
  . بيع أو ربا؟ وطرائق العلماء يف التعامل مع مثل هذه املسائل 

                                                            

لكايف البن عبد الرب ا،  ) ٣٩٥ / ٧( بدائع الصنائع ،  ) ١٢٠( اإلمجاع البن املنذر : انظر   ) ١(
،  ) ٤٣٦ / ٦ (املغين ،  ) ٣٥٦ / ٥( احلاوي للماوردي ،  ) ٢٨٩ / ٥( لذخرية ا، )٢/٦٣٣(

 . )٤٤(فقه الربا :  وانظر يف تعليل ذلك . )١٠٣( اجلامع يف أصول الربا ،  ) ٧٧ / ٨( احمللى 
  ) .٣/١٣٨(  وانظر الفتاوى الكربى . ) ٨/٤٦٨( احمللى   ) ٢(
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٤٠ 

كما أن الربا يف واقع املصارف هو ربا اجلاهلية يف األعم األغلب ، ويشكّل األساس              
  . )١( فإن أثره حمدود أما ربا البيوع،الذي يقوم عليه العمل املصريف 

   :النوع الثاين للربا     

 وقد عرفناه من جهة السنة ؛ محاية للوقوع ، من الربا الثاينهو القسم   وربا البيوع ،    
. يف أحيـان كـثرية   ) باب الربـا (واهتم به الفقهاء ، واقتصروا عليه يف       . يف ربا اجلاهلية    

؛ فإن ربا الفضل وقـع   )٢(البعض  عند   أحدث إشكاالً ) باب الربا (واقتصار الفقهاء عليه يف     
فيه خالف قدمي، مث هو خمتلف يف علته اختالفاً كبرياً ، مث إن احلكمة يف حترميه خفيت على                  

ومثل هذا النوع ال ينبغي أن يتضخم يف حديثنا ،  )٣(كثري من العلماء ، واالبتالء به غري كثري
إن هذا إجراء فقهـي     . لة وعليه اإلمث الكبري     عن الربا حىت حيلّ حمل الربا احملرم قصداً وأصا        
  . قدمي ينبغي أن يتم التنبه له يف الوقت املعاصر

 الـذهب،   :) ٤( وأموال ربا البيوع هي املذكورة يف حديث عبادة بن الصامت           
وسـيأيت  . وما يف معناها على القـول الـراجح         . والفضة، والرب، والشعري، والتمر، وامللح    

  ) . علة الربا(حث تفصيل ذلك يف مب

وال يوجد ربـا    .  وفئة األصناف الباقية     ،فئة الذهب والفضة    : وهذه األموال فئتان    
  . )٥(بيوع بني هاتني الفئتني باإلمجاع

  

                                                            

 ) . ٣٢٥( انظر تطوير األعمال املصرفية   ) ١(
رسالة املفيت اهلندي يف بداية كتاب الربا لرشيد : انظر مثاالً هلذا اإلشكال على مستوى املفتني   ) ٢(

  ) . ٦١( ، والتدابري الواقية  ) ١٩( رضا 
  ) . ٨٢( انظر بيان الدليل   ) ٣(
 . :      ) ص (  خترجيه سبق  ) ٤(
تكملة السبكي ،  ) ٢٥/ ١١(  مسلم شرح النووي لصحيح،  ) ٨٥( مراتب اإلمجاع : انظر   ) ٥(

هذا النوع من الربا يف كيف يقع  ) ٣١١( تطوير األعمال املصرفية يف انظر و ) . ٨٦ / ١٠(
 .املصارف 
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٤١ 

  . نساء وربا ،  فضل ربا: وينقسم ربا البيوع يف اجلملة إىل 

  : ربا الفضل / أ

 :، وأطلـق الـدهلوي عليـه         )١( ))الربا اخلفي ((: أطلق ابن القيم على هذا القسم       
  . )٢( ))حممول عليه((

، داً ربوياً ، مثل الذهب مع الذهب      وهو أن يزيد يف أحد البدلني إذا كان صنفاً واح         
وإذا اختلـف   .  يرشـد إىل حقيقتـه       ))الفضل(( وامسه. أو الرب مع الرب ، أو ما يف معنامها          

فإذا اختلفت هـذه    (( : قوله  الصنفان ذهب مع فضة ، أو بر مع متر ، فيجوز التفاضل ل            
  . )٣())األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد

 ،واختلف العلماء يف تعريفه باختالف قوهلم يف العلّة ، لكنها ترجع إىل هذا األصل               
  .فالفضل حينئٍذ حمرم ، والتساوي واجب

 عـن     ى رسول اهللا  ((: ، ويف احلديث   )٤(احملاقلةو ومن أجل ذلك حرمت املزابنةُ    
ـ                : املزابنة    بزبيـب   هأن يبيع مثر حائطه ، إن كان خنالً بتمر كيالً ، وإن كان كرماً أن يبيع

  . )٥())كيالً ، وإن كان زرعاً أن يبيعه بطعام كيالً ، ى عن ذلك كله

، واآلخر يقدر بالكيـل يف      )احلرز والتقدير   ( = والسبب أن أحدمها يقدر باخلرص      
  .  ، واجلهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل نوٍع حيرم التفاضل فيه

                                                            

  ) . ٣/٣٩٧( أعالم املوقعني   ) ١(
  ) . ٢/٩١٦( حجة اهللا البالغة   ) ٢(
 . )  ٣٣: ص (  خترجيه سبق  ) ٣(
يف  بيع احلنطة: واحملاقلة  .  حزراًخل بتمر على األرض مثله كيالًبيع الثمر على الن: املزابنة   ) ٤(

،  ) ٣٤٣ / ١٢( املبسوط : انظر . وقيل غري ذلك . اً  حزرسنبلها مبثلها من احلنطة كيالً
املطلع ،  ) ٢١١ / ٥( احلاوي ،  ) ٣٩٢ / ٥( الذخرية ،  ) ٢٥ / ٢( االختيار لتعليل املختار 

  ) . ٢٤٠( على أبواب املقنع 
 .من حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما  ) ٣٨٩١( ومسلم ،  ) ٢١٧١( أخرجه البخاري   ) ٥(
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٤٢ 

   . العرايا : من هذا احلكم العام واستثين

مر ثال:  ى عن املزابنة     أن رسول اهللا    ((عن رافع بن خديج وسهل بن أيب حثمة         
   .)١())بالتمر ، إال أصحاب العرايا ، فإنه قد أذن هلم

 ، فيمـا دون     ا خبرصه  أرخص يف بيع العرايا    أن رسول اهللا    (( وعن أيب هريرة    
   . )٢())مخسة أوسق ، أو يف مخسة أوسق

  : ربا النساء / ب

بالقـصر   ))النسأ((: ، ويطلق عليه بعضهم     )٣())النسيئة((: أطلق كثري من الفقهاء عليه      
  . )٤ (وباملد، ومعناه التأخري

لفضة وهو ال جيوز يف األموال الستة وما يف معناها ، إال ما كان بني فئة الذهب وا                
  . كما يف البيوع املؤجلة والسلم ،  )٥( فيجوز النساء  األصناف الباقيةئةوف

وحرم يف البيوع سداً لذريعة     ،  )٦ (وجاز النساء يف القرض ألنه عقد إرفاق وإحسان       
، كما سيأيت تفصيله يف مبحث احلكمة       )٧())التأجيل هو أصل باب الربا    ((ربا اجلاهلية ، فإن     

  .  من حترمي الربا

                                                            

  ) .٣٨٨٩( ومسلم ،  ) ٢٣٨٣( أخرجه البخاري   ) ١(
  ) .٣٨٩٠( ومسلم ،  ) ٢١٩٠( أخرجه البخاري   ) ٢(
 مغين احملتاج ، ) ٢٨٧ / ٥( الذخرية ،  ) ١٢١ / ٣( جممع األر ،  ) ١٣٦ / ٦( البحر الرائق   ) ٣(

، شرح الزركشي  ) ٤/١٢٧( ، املبدع  ) ٢/٦٦( الكايف يف فقه ابن حنبل ،  ) ٥٣٢ / ٤( 
 . ) ٧/٢٧٣( السندي على سنن النسائي حاشية ،  ) ٢/١٢(

 .   )٢/٩١٦(  الوسيط املعجم،  ) ١/١٦٧( لسان العرب   ) ٤(
 / ١( من اإلفصاح البن هبرية  " من يرد اهللا به خريا يفقهه يف الدين" شرح حديث : انظر   ) ٥(

٣٥٩ (  . 
  ) ٤/٢٠٧( املوافقات   ) ٦(
  ) . ٥/٥٨( أعالم املوقعني   ) ٧(
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٤٣ 

أن :  ، والفرق بينه وبني ربا النساء عندهم         )١ ()ربا اليد (: زاد الشافعية نوعاً أمسوه     و
فهو اشتراط األجل   ) ربا النساء (أما  . جل  األيعين عدم التقابض ، وإن مل يشترطا        ) ربا اليد (

  . يف العقد

م ،  مبعىن التقابض يدخله مجهور الفقهاء يف نوع النساء وال يفردونه باس          ) ربا اليد (و
  .  )) األوىلئةالف(( ال يشترطون التقابض قبل التفرق إال يف الصرف )٢(وإن كان األحناف

  

                                                            

حاشية ،  ) ٣٠٩ / ١١( اية احملتاج ،  ) ٨٧ / ١٨( حتفة احملتاج ،  ) ٦٩ / ١٠( اموع   ) ١(
  . )٢٩٥ / ٣( البجريمي على اخلطيب 

  ) .١٦٢ / ٥( صنائع بدائع ال،  ) ٤٢ / ١٤( املبسوط   ) ٢(
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٤٤ 

  . حكم الربا: املطلب الثالث 

أمجع املسلمون على حترمي الربا     ((و  ، وكبائر املنهيات ،     ) ١( احملرمات   أعظمالربا من   
  . )٣ (وهو معلوم من الدين بالضرورة ، )٢ ())وعلى أنه من الكبائر

اجتنبـوا  ((:  قال    أن النيب    وهو من أكرب الكبائر ، كما يف حديث أيب هريرة           
الشرك باهللا ، والـسحر ، وقتـل     ((: قال  يا رسول اهللا وما هن ؟       : قالوا  . ))السبع املوبقات 

النفس اليت حرم اهللا إال باحلق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتويل يـوم الزحـف ،                    
  . )٤()) ت املؤمنات الغافالتوقذف احملصنا

  : واألدلة على حترميه متكاثرة، خنتار منها

        ¡ � ~ { | }   u v w x y z: قال اهللا تعاىل ) ١
¢ £ ¤ ¥ ¦ §  ¨ © ª ¬« ® ¯ ° ± ²  ³  

´ µ ¶ ¸    ] ٢٧٩–٢٧٨ :البقرة  [ .  

 ،  آكل الربـا، وموكلـه، وكاتبـه       لعن رسول اهللا     ((: قال   عن جابر   ) ٢
  .  )٥( ))هم سواء((: ، وقال ))وشاهديه

رأيت الليلـة رجلـني أتيـاين       (( : قال النيب   :  قال   عن مسرة بن جندب     ) ٣
                                                            

، فتح الباري  ) ٢/١٢٤( فقات ااملو: انظر يف وقت حترميه ، والنقاش حول التدرج يف حترميه   ) ١(
، مصرف التنمية  ) ١٦٨ ، ٢٧( ، اجلامع للمصري  ) ٩٣( ، الربا لرشيد رضا  ) ٣/٣٤٤(

ير األعمال املصرفية ، تطو ) ٧٢( العظيم أبو زيد  ، فقه الربا لعبد ) ١٣١( اإلسالمي للمصري 
  ) . ١٣٩ ، ١١٣( ، حترمي الربا حملمد رامز  ) ١٢٧( لسامي محود 

الكايف ،  ) ٨٥ / ٤( تبيني احلقائق ،  ) ٨٩( مراتب اإلمجاع : وانظر  ) . ٣٧٥ / ٩( اموع   ) ٢(
اوى فت،  ) ٤٩١ / ٧( املغين ،  ) ٧٤ / ٥( احلاوي الكبري ،  ) ٦٣٣ / ٢( يف فقه أهل املدينة 

 .  )٤١٨ / ٢٩( ابن تيمية 
  ) . ١/٢٧( احلاوي الكبري للماوردي   ) ٣(
  ) .٨٩( ومسلم ،  ) ٢٦١٥( أخرجه البخاري   ) ٤(
  ) .١٥٩٨( أخرجه مسلم   ) ٥(
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٤٥ 

فأخرجاين إىل أرٍض مقدسة ، فانطلقنا حىت أتينا على ر من دم ، فيه رجل قائم ، وعلـى                   
الرجل أن خيرج   فأقبل الرجل الذي يف النهر فإذا أراد        . وسط النهر رجل بني يديه حجارة       

رمى الرجل حبجٍر يف فيه ، فرده حيث كان ، فجعل كلما جاء ليخرج رمى يف فيه حبجـٍر                   
   .)١( ))الذي رأيته يف النهر آكل الربا : ما هذا ؟ فقال : فقلت . فريجع كما كان 

وهـو دركـات ،     . ؛ حرمه اهللا وحرم طرقه ووسائله        )٢(والربا كباقي احملرمات    
لديون ربا اجلاهلية ، وأشده ما كان يزيد مع التأجيل ، ويليه ما كان يف أصل                أسفلها ربا ا  
مث يلي ربا اجلاهلية ربا البيوع احملرم بالسنة ، وأشده ربا النساء؛ فإنـه جممـع         ، العقد فقط   

، مث استقر    على حترميه، ويليه ربا الفضل؛ فقد وقع فيه خالف من بعض الصحابة والتابعني            
  .  )٣(هالقول على حترمي

 عن الـنيب    ويدل على أن الربا ليس مرتلة واحدة ، حديث أيب سعيد اخلدري             
:))               ٤( ))ال تبيعوا الدرهم بالدرمهني ؛ فإين أخاف عليكم الرماء ، والرماء هـو الربـا(  .

ووجه الداللة أن احلديث حرم الدرهم بالدرمهني وهو من ربا الفضل، وذكر سبب ذلـك               
فدل ذلك على أن من الربا ما هو حمرم لغريه وما هو حمرم لذاتـه،               . وهو اخلوف من الربا   

  . الربا درجات وبعضه أسوأ من بعضوأن حترمي

فإن النظر احلرام يسمى زنا ، وهو مـن         ، واعترب بأمثال الربا من الكبائر ، كالزنا        
على ابن  إن اهللا كتب    ((:  قال   عن أيب هريرة أن النيب      . وسائل الفاحشة وال يقارن بإمثها      

                                                            

من إتيان الرجل أمه يف  أشد اليت فيها أن الرباحاديث األما ورد من  أ ) .١٣٢٠( أخرجه البخاري   ) ١(
  ) .٢/٥٣٤(  ، انظر احلديث املنكر للسلمي نكرة ال تصح عن النيب أحاديث مفهي اإلسالم 

مركز البحوث بكلية التربية جامعة امللك  لدكتور علي الصياح جزء حديثي من منشوراتول
انتهى فيه إىل تضعيف مجيع ما " دراسة نقدية .. أحاديث تعظيم الربا على الزنا " بعنوان  سعود

 . غنية عن املرويات الواهية عن النيب وفيما صح . اب هذا الب يف  نسب إىل النيب
  ) . ١٢٤ ، ٢/٢٤( املوافقات للشاطيب : انظر يف مرتلة حترميه من الدين   ) ٢(
، شرح الزركشي  )٤/١٢٧ ( ، واملبدع ) ٥/٤١( ، واإلنصاف  ) ٢٩/٤٧٠( الفتاوى جمموع   ) ٣(

)٢/١٢( . 
انظر تعليق حمققي املسند . اهد لكن له شو، عيف وإسناده ض،  ) ١٠٩ / ٢( أخرجه أمحد   ) ٤(

 .طبعة مؤسسة الرسالة  ) ١٢٥/ ١٠(
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فزنا العينني النظر ، وزنا اللسان النطق ، والنفس         .  من الزنا ، أدرك ذلك ال حمالة         حظهآدم  
 أن رجالً أصـاب     وعن ابن مسعود    .  )١())متني وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه      

    ~  {  | } my z  : فأخربه ، فـأنزل اهللا        فأتى النيب    ،من امرأة قبلة    
¡� ¢ £  ¤ ¦¥ § ¨ ©    ª l  ]يا : فقال الرجل .  ] ١١٤: هود

  .)٢()) جلميع أميت كلهم((: رسول اهللا ، أيل هذا؟ قال

هذا وإن من أصول التشريع أن الوعيد الشديد ال يكون          ((: قال األستاذ رشيد رضا   
 ومقتضاها أن من صرف     ...إال على كبائر اإلمث والفواحش اليت يعظم ضررها ومفاسدها ،           

 يكون ظاملـاً    ية هلا يف الوزن مع تأخري القبض      ل من الفضة باألربع القطع املساو     قطعة الريا 
 وملعوناً مرتكباً إلحدى كبائر املوبقات بنص األحاديـث        ،حمارباً هللا ولرسوله بنص القرآن      
  .  )٣( ))! ؟ ا يف دين الرمحة وسنة نيب الرمحةفهل يعقل هذ. الصحيحة الواردة يف خطر الربا 

ر اإلشكال الذي تلبسين حني قرأت اخلالف الواسع يف علـة ربـا             وال زلت أذك  
إن الوعيد شديد يف النصوص الشرعية ، مث تفاجأ باخلالف الواسع عند الفقهاء ،              ف ؛البيوع

ب ، بينما يرى آخرون أنـه        أا ربا فيصدق عليها الوعيد الرهي      ميف معامالت يرى بعضه   
ترهيـب والتخويـف    كيف جتمع بني ال   ! ابقون، بل الربا يف معامالت أجازها الس      ليس ربا 

احلقيقة أن الفطـرة تنطـق أن       ! وبني خفاء احلكم فيما جاء فيه الوعيد ؟       والوعيد الشديد   
  . ومفسدته ظاهرة عظيم ال يكون إال على شيء واضح العذاب ال

                                                            

  ) .٢٦٥٧( ومسلم ،  ) ٦٢٣٨( أخرجه البخاري   ) ١(
  ) .٧١٠١( ومسلم ،  ) ٥٢٦( أخرجه البخاري   ) ٢(
  ) . ٩٤( الربا لرشيد رضا   ) ٣(



  .تفريق بين البيع و الربا المآالت و القصود في الاعاةرأثر م
 
 
 

 
 

٤٧ 

  . احلكمة من حترمي الربا :  الرابع املطلب

 mA B    C  D  E   واستسالم، العبد املسلم يتلقّى أوامر ربه ومواله بطاعة      
F G H I J K L M  N O QP  l  ]٣٦: األحزاب [ ، ِلموسواٌء يف ذلك ع 

فمن فهم حكمة    ((،  وذلك معىن العبودية ومعىن اإلسالم       ،احلكمة ِمن وراء ذلك أو جهلها       
ال ه حقاً ، ومن اكتفى باالتباع مل يضره أن ال يتكلف علم ما              يالشارع منهم كان هو الفق    

يلزمه إذا كان على بصرية من أمره ، مع أنه هو الفقه احلقيقي والرأي الـسديد والقيـاس                  
  . )١ ())املستقيم

   O P Q R  S  T:  إىل هذا املعىن يف قوله تعاىل        إشارةٌويف الربا خاصة    
VU W X Y Z [   ]  فقـال اهللا    ((: ، يقول اإلمام الطـربي      ]٢٧٥: البقرة : 

وجه البيع نظري الزيادة من وجه الربا ؛ ألين أحللت البيع وحرمت الربا ،               ليست الزيادة من  
واألمر أمري واخللق خلقي أقضي فيهم ما أشاء وأستعبدهم مبا أريد ليس ألحد منـهم أن                

  . )٢())يعترض يف حكمي وال أن خيالف أمري ، وإمنا عليهم طاعيت والتسليم حلكمي

 مطلقاً ال يعين أن هذه األوامر ختلـو         ه  ووجوب االستسالم ألمر اهللا وأمر رسول     
من ِحكٍَم مرعية ومصاحل معنية ؛ فإن الشريعة جاءت لتحقيق املـصاحل وتكميلـها ، ودرء                

 مشتملة على جلب املصاحل كلها ، دقها وجلّها ، وعلى           الشريعة كلها و(( ،املفاسد وتقليلها   
 وهو جالب ملـصلحة عاجلـة أو        درء املفاسد بأسرها دقها وجلها ، فال جتد حكماً هللا إال          

  . )٣())آجلة ، أو عاجلة وآجلة ، أو درء مفسدة عاجلة أو آجلة ، أو عاجلة وآجلة

وهذا املعىن قد يقع اخلُلْف فيه عند جتريد األصول ومضايق املناظرات ، فرمبا قـال               
إن العلل الشرعية جمرد عالمات وأمارات ، وإن كانوا عند العمـل جممعـني أو               : بعضهم

                                                            

  ) . ٣/٣٩٧ (، وانظر أيضاً أعالم املوقعني  ) ٢٨٢( بيان الدليل   ) ١(
  ) . ١٢٥ ، ٤٨( ، وانظر الربا للمترك  ) ٦/١٢( تفسري الطربي   ) ٢(
  ) . ١/٣٩( السالم  القواعد الكربى للعز بن عبد  ) ٣(
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. )١(كامعني على أن احلل واحلرمة قد يكون ملعاٍن يف األفعال تناسب احلُكْـم وتقتـضيه                
 على نور، يزيد املكلف علمـاً وإميانـاً،         ى هذه املصاحل نور   وفقه هذه اِحلكَم والوقوف عل    

  . )٢())وإمنا الفقه يف الدين فهم معاين األمر والنهي ليستبصر اإلنسان يف دينه((

با من أصول احملرمات وكبائر املنهيات، وال بد أن مفسدته ظاهرة،           وال ريب أن الر   
  .  فساداً وأكثر قبحاً  أعظموهي بعد النهي

ال أدري ِلم حرم الربا ، ويـرى أن         : أن بعض املرموقني كان يقول      ((ومن العجيب   
هو الذي ذا ا املعىن الذي قام يف نفس ه وهذ!القياس حتليله ، وإمنا يعتقد التحرمي اتباعاً فقط    

 فليعز مثل هذا نفسه عـن حقيقـة         ، m R  S  T  VUl: قام يف نفوس الذين قالوا      
  . )٣())اإلميان والنظر يف الدين ، وإن مل يكن عن هذه املصيبة عزاء

والبحث عن احلكمة من حترمي الربا له فائدة خاصة يف البحث ، فإنه يعـني علـى                 
ل البيع املباح وما كان من قبيل الربا        يكان من قب  الترجيح يف اجتاهات الرسالة ، لنعرف ما        

  . احملرم يف مسائل اختلف النظر فيها بني اجتاهني عامني 

ومن فوائد النظر يف احلكمة الترجيح يف علة ربا البيوع ، حيث العالقة الظاهرة بني               
  .  وطال فيهااحلكمة والعلة يف مسألة تشعب اخلالف

، ِمنه اجللي الصريح احملرم قصداً ؛ وذلك له حكمة          كات  رومثلما سلف فإن الربا د    
رميـه أقـل    حتومنه ما هو من ذرائع الربا ومساربه اخلفية ؛ وحتماً ستكون حكمة             . ظاهرة

  . ظهوراً وجالًء 

ولنبدأ حبكمة التحرمي يف ربا اجلاهلية ؛ فهو األهم يف شريعة اهللا ، كما أنه املقصود                
  .  احلكمة يف حترمي ربا البيوع النساء والفضل  مث نتمم بذكر،يف هذه الرسالة 

                                                            

  ) . ٣٣٥( انظر بيان الدليل   ) ١(
  ) . ٢٨١( بيان الدليل   ) ٢(
  ) . ٢/٢٧٠( و  ) ٥/١٠٢( ، وأعالم املوقعني  ) ٢٧٤( ، وانظر صفحة  ) ١٩٦( بيان الدليل   ) ٣(
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  .احلكمة من حترمي ربا اجلاهلية : أوالً      

يذكر العلماء يف حترمي ربا اجلاهلية ِحكَماً كثرية، ويفـصل بعـضهم يف مـضاره               
دور على ثالث ِحكَم أساسية هلـا        وقد رأيت أن أمهها ي     ، واخللقية   االقتصادية واالجتماعية 

 وآثـرت أن     ، وهناك ِحكَم ليست يف وضوح هذه احلكم وظهورها        ،تها  سند شرعي يثب  
أقتصر على ذكر احلكمة ذكراً جممالً مع دليلها الشرعي، أما رصد جتليات هـذه املـضار                
واملفاسد من جراء الربا فهو ميدان فسيح ألهل التخصصات األخرى كاالقتـصاد وعلـم              

  . لم احلديثة االجتماع ، حيث ميكنهم إثبات ذلك بأدوات الع

  ´ m ° ± ²  ³:  يقول اهللا تعاىل يف آيات الربا        . الظلم   - أ

¶ µl  ]  وأن من حكمة            .  ] ٢٧٩ :البقرة ، يف هذه اآلية الكرمية أن الربا ظلم ظاهر
 الربا هم املفلسون    مويتأكد ذلك حني نعلم أن أغلب من يتضاعف عليه          ،حترميه رفع الظلم  

، فيغرقهم الربا يف مزيد من الديون، ويأيت على الفـرص املمكنـة             احملتاجون أفراداً وشعوباً  
واهللا  ((،   وما أمر الدول املسلمة املتورطة يف قروض الربا ببعيـد           ،قة الفقر بللخروج من ر  

                 ين الالزم الذي ال ينفكحرم الربا ملا فيه من ضرر احملتاج، وتعريضه للفقر الدائم ، والد 
. ادته إىل غاية جتتاحه وتسلبه متاعه وأثاثه ، كما هو الواقع يف الواقع              عنه ، وتولُِّد ذلك وزي    

  . )١())فالربا أخو القمار الذي جيعل املقمور سليباً حزيناً حمسوراً

وقارن ذلك بالدعايات واإلعالنات للبنوك الربوية ؛ فإا ختاطب املستهلك احملتاج           
بارتكاب الربـا ، وتوبـق دنيـاهم         وهي بذلك توبق أخراهم      !أكثر مما ختاطب التجار     

  . وض طويلة تحيط م ومبستقبلهمبتوريطهم يف قر

وال تسلْ عـن    . والظلم شر كله ، غري أن ظلم الفقري احملتاج أكثر إمثاً وأشد جرماً              
تداعيات هذا الظلم على حياة املظلوم األسرية وحالته النفسية، وبقائه أبداً يرزح حتت نـري               

يـا عبـادي ، إين       ((،  ويأىب اهللا الرمحن الرحيم أن جييز لعباده هذا التظامل           .الفقر واملسكنة 
                                                            

،  )٢/٩١٥(، وحجة اهللا البالغة  ) ٣/٣٩٧( ، وانظر أعالم املوقعني  ) ١/٤٨٨ ( انفإغاثة الله  ) ١(
  ) . ٢٩١( حترمي الربا حملمد رامز 
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  . )١())حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم حمرماً ، فال تظاملوا 

 وعن آبائه ، ِلم حـرم اهللا الربـا ؟            جعفر بن حممد   سئل   . منع املعروف    - ب
  .  )٢(  املعروفلئال يتمانع الناس: فقال

،  ] ٢٧٦ :البقـرة   [  mt u  v w yxl  : ذلك قول اهللا  ويدل على   
ين أوجب الزكاة يف أموال األغنياء ال بد أن حيرم الربا، فإن املعاين             ِد، و فالربا نقيض الصدقة  

  . هي نفسها اليت توجب حترمي الربا الركن الثالث من أركان اإلسالم اليت أوجبت

 س ، فإنه مىت جوز لصاحب املال الربا       والربا يسد طريق املعروف واإلحسان إىل النا      
 يكد أحد يفعل معروفاً من قرٍض وحنوه إذا أمكنه أن يبذله كما يبذل القرض مع أخـذ                  مل

  . )٣( ]٢٧٦: البقرة [  mt u  v w yxl : فضٍل له ، وهلذا قال سبحانه 

   ¾ ½  ¼  «      m¹ º: ويؤكد هذا املعىن ما ذكره اهللا يف آخر اآليات          
À¿ Á Â Ã ÅÄl  ]  إن القرض احلسن والصدقة بـديلٌ عـن        .   ]٢٨٠: البقرة

الربا ، ومىت جاز التعامل بالربا غاب القرض احلسن ومل جتد أحداً يتصدق أو يقرض قرضاً                
  . حسناً

: وقد ذكر سبحانه أحكام الناس يف األموال يف آخر سورة البقرة ، وهـي ثالثـة                 
فمدح املتـصدقني  . ظلم الربا ، والفضل الصدقةعدل ، وظلم ، وفضل ؛ فالعدل البيع ، وال  

   .)٤( وذكر ثوام ، وذم املرابني وذكر عقام ، وأباح البيع والتداين إىل أجل مسمى

 [ \ m: وهو ِمن أكل املال بالباطل ، واهللا يقول       .  يف غري نفع      جتارةٌ - ج

                                                            

 .ي اهللا عنه من حديث أيب ذر رض ) ٦٦٦٧(  مسلم أخرجه  ) ١(
   ) .١٩٤ / ٣( أخرجه أبو نعيم يف احللية   ) ٢(
، الربا  ) ٢/٣٨٣( ، فقه الزكاة  ) ٣/٢١٩( ، وانظر أعالم املوقعني  ) ٢٧٨( ن الدليل بيا  ) ٣(

  ) . ٢٩١( ، حترمي الربا حممد رامز  ) ١١٦( للمترك 
  ) . ٣/٢٢٠( أعالم املوقعني   ) ٤(
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^ _ `l ) ٢٩ :النساء(   .  

  . ؤجلةويدل على هذه احلكمة إباحةُ البيوع امل

تؤخذ بثمن مؤجل    أن البيع املؤجل تباح فيه الزيادة مقابل الزمن ، فالسلعة         : وبيانه
  . أكثر من مثنها احلالّ؛ وهذه الزيادة مقابل الزمن

البيوع املؤجلة ومثلـها    (= فلماذا أبيحت الزيادة مقابل الزمن إذا كانت مثناً لسلعة          
  ؟  )ضالقر(= ، ومل جتز إذا كانت مقابل نقود )السلم

 فريبـو  (( ،لقد أبيحت األوىل ألا يف جتارة نافعة، أما الثانية فهي جتارة يف غري نفٍع           
املال على احملتاج من غري نفٍع حيصل له ، ويزيد مال املرايب من غري نفع حيصل منه ألخيه ،                   

  . )١ ())فيأكل مال أخيه بالباطل، وحيصل أخوه على غاية الضرر

من أعـالم   ) ريدي(أحد الغربيني وهو الدكتور     ل   اجللي ولقد وقف على هذا املعىن    
الصف األول من علماء علم اإلدارة يف أمريكا ومن املنشغلني بعمليات التنميـة ، وكـان                

قال ريدي بعد أن شـاهد      . رئيساً ملكتب املعونات والتنمية األمريكي مبصر فترة من الزمن          
لتختلف ) املكسب  ( وإن تعريف كلمة    ((: ١٩٦٤جتربة الدكتور أمحد النجار يف مصر عام        

، إن املصنع الذي أنشأه بنك االدخار لصناعة اجلنب لرييك          ) الربا  ( متاماً عن تعريف كلمة     
  . )٢())حبق أنه ال كسب إال بالعمل وحده

ومصاحل العامل ال تقوم إال على االنتفاع املتبادل ، واجلهد الشاق املشترك ، وقـد               
وبالربا تتكون طبقة من الناس تـسرق جناحـات         . بعض سخرياً   جعل اهللا الناس بعضهم ل    

فاملقترض إن جنح فالزيادة من الربح ، وإن خسر حتمل          . غريها ، دون أن تتحمل خماطرها       
  . املبلغ وزيادته ، فاملرايب يأخذ من غنمه إن غنم ، ويزيده غرماً إذا غرم 

                                                            

 ، وحجة اهللا البالغة)  ٢٧٩ ، ٢٧٨( بيان الدليل : ، وانظر  ) ٣/٣٩٧( أعالم املوقعني   ) ١(
  ) . ٢٩٣( ، وحترمي الربا حملمد رامز  ) ١٦٩ ، ٤٩( ، والربا للمترك ) ٢/٩١٥(

  ) . ٨١( حركة البنوك اإلسالمية   ) ٢(
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 مضر ومروع للمجتمع ؛ فكـل       ومعىن هذا أن الربا جتارة آمنة للفرد املرايب ، لكنه         
  . هي خماطر ومتاعب على غريه ضمنه املرايب وكل راحة حيصلها أمان ي

إن جتارة الربا ال تطعم جائعاً ، وال تكسو عارياً ، وال تداوي مريضاً ، وال تعلّـم                  
جاهالً ، إمنا تعمد إىل أهل النفع هؤالء لتسرق جناحام إن جنحوا ، وتزيدهم خـسارة إن                 

ال يـشركهم يف    (= واإلسالم ال جييز ذلك ، فإما يقرض هؤالء قرضاً حـسناً            . ا  خسرو
، وإما يهبهم مـاالً     ) املشاركة  ( = ، وإما يشاركهم يف الغنم والغرم       ) غنمهم وال غرمهم    

  . صدقة وإحساناً 

ولذلك فال غرابة أن ترى بنكاً ربوياً ميلك يف رصيده مبالغ طائلة، مث ال جتد هلـذا                 
مصانع أو متاجر أو مدارس أو مزارع أو مشاريع تنهض بالبالد، ألن الربا جتـارة يف           البنك  

  .] ٥٠ : املائدة [ mÔ Õ Ö × Ø Ù Ú  Ûl ! غري نفع 

كيف يكون الربا جتارةً يف غري نفع ، وقد كانت ضةٌ شاملةٌ يف بـالد               : فإن قيل   
  قتصادهم على الربا ؟ الغرب، وانتفع الناس ا يف شىت جماالت احلياة ، رغم قيام ا

 أن احلضارة الغربية جنحت موعة أسباٍب أخرى ، مثـل       – واهللا أعلم    –فاجلواب  
التطور اإلداري، والبحث العلمي، واجلدية يف العمل واملنافسة، وأسباب أخرى بثّها اهللا يف             

اد  ولو خـال االقتـص     ، – بإذن اهللا    –الكون، من أخذ ا بلغ مراده من النجاح والتقدم          
الغريب من الربا لكان جناحهم أمشل ونفعهم أعم  .  

  . فاملقصود أن النجاح كان ألسباب أخرى دافعت هذا السبب 

يف شـجاعة   والقدر  لو ذكرت أثر اإلميان باهللا واليوم اآلخر والقضاء         : مثال ذلك   
لك اجليش  اجليش وإقدامه ، مث جتد جيشاً ينتصر وهو ال يؤمن باهللا واليوم اآلخر ، ويكون ذ               

  . قد جود نفسه يف أسباب أخرى مل يراعها اجليش اآلخر 

رى هذه  او خبث الربا والترته عنه ، فقد تت       ر واتفاقها على  طَمث أخربين عن تواطؤ الفِ    
الفطرة يف غمرة الشهوة وسلطان الطمع وصخب احلياة ، لكنها تستيقظ حني تبتغي شـيئاً               
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وهم حني بنائهم الكعبة    حدث لكفار قريش     كما   ،خالصاً لرا يف حلظة صدق وإخالص       
ومن أجـل   ،  )١())ال يدخل فيها مهر بغي وال بيع ربا       ((: وقوهلم  على حال الشرك والوثنية     

ذلك قصرت م النفقة؛ فكان اِحلجر على حاله الذي نراه، وبنيت الكعبة على غري هيئـة                
هي على حاهلا هذا شـهادةً      و) الكعبة  ( =  وستظل هذه البنية الشريفة      .بناء إبراهيم   

منذ اجلاهلية الوثنيـة يف     ، خبث الربا والترته عنه     قائمة على تواطؤ الِفطَر واجتماعها على       
عمق التاريخ وحىت أيامنا هذه وأئمة احلرم يرتلون قُبالتها كالم اهللا يف حترمي الربـا وقبحـه         

   ! . وعظيم ضرره 

وسيلته أمثاناً أو أقواتاً أو غريها ، أما        ذاته، سواء كانت    بتلك هي حكمة حترمي الربا      
ت عمليات الربا عن طريق األمثان واألقوات فإن هلا مفاسد أخرى سـيأيت بياـا يف                متإذا  

  . حكمة حترمي ربا الفضل 

  .  ساء وحدهنـاحلكمة من حترمي ربا ال : ثانياً

 على املعاملـة  ون البدالن متماثالن ويحكم     ساء هو التأخري واألجل ، وقد يك      نـال
  بأا معاملة ربوية ، كما تقدم يف أنواع الربا ، فما احلكمة من حترمي هذا النوع ؟ 

          ذكروا يف ذلك بعض اِحلكَم ، وأقوى ما ذكر أن الن رم سداً لذريعـة ربـا      ساء ح
  . )٢(اجلاهلية ومحاية حلماه

جيوز إذا كـان    أن النساء جيوز بني ذهب وذهب إذا كان قرضاً، بينما ال            (( : وبيانه
واملعاِوض ،  ألن القرض اشتمل على نية اإلحسان ، واملبيع اشتمل على نية املعاوضة               ؛ بيعاً

فإن . قريب جداً من تعويض فارق الزمن بفارق الكمية أو اجلودة ، وذلك هو ربا اجلاهلية                
ر سريبح  املعاِوض ال تطيب نفسه أن يبيع ذهباً بذهٍب مثله بعد شهر إال أن يكون هذا الشه               

                                                            

 . :        ) ص (  سبق خترجيه  ) ١(
، والربا للمترك  ) ٥/٥٨( و )  ٤٠٤–٣/٤٠٢( ، أعالم املوقعني  ) ٢٧٩( انظر بيان الدليل   ) ٢(

،  ) ٩٣–٩٠( ، واجلامع يف أصول الربا  ) ٩٦( والربوية ، واملعامالت املصرفية ) ١٦٤(
  ) . ١٢٢( وتطوير األعمال املصرفية 
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فسد الشارع هذه الذريعة القريبة املفـضية لربـا         . منه زيادة يف كمية الذهب أو جودته        
  . )١())اجلاهلية ، حىت منعوا من التفرق قبل القبض إمتاماً هلذه احلكمة

     األصـناف  (وفئـة   ) الذهب والفضة (ساء بني فئة    وجيلي هذه احلكمة أيضاً أن الن
فما الذي أجازه يف حال ومنعـه يف حـال          . م داخل كل فئة     ، بينما هو حمر   )األربعة جائز 

أخرى إال أن التعامل بني الفئة األوىل والفئة األخرى بيع حمض وال مدخل للقرض فيه ، فال                 
 خبالف التعامل داخل كل فئة ، فـإن         ،يخشى من التوصل إىل ربا اجلاهلية من هذا الباب          

ـ اربة ، وميكن أن تتم عمليات ا قمنافعها مت  م الشارع النساء لقروض عن هذا الطريق ، فحر
  . هنا سداً للذريعة املوصلة لربا اجلاهلية

  ء بني ذهب وذهب إذا كانت قرضاً مع حترميه إذا كانـت بيعـاً               ساإن إباحة الن ،
تظهر احلكمة من حترمي ربـا      = مع حترميه إذا كان داخل كل فئة        وإباحة النساء بني الفئتني     

الذريعة القريبة املفضية لربا اجلاهلية ؛ فإن املسألة األوىل أبيحت الشتماهلا            ساء وهو س  الن د
 واملسألة الثانية أبيحت ألا     ،على نية الرفق واإلحسان ، وهذه النية تبعدها عن ربا اجلاهلية            

  . متحضت يف البيع وال مدخل للقرض فيها 

   .احلكمة من حترمي ربا الفضل وحده :  ثالثاً

فيت احلكمة من حترمي ربا الفضل على كثري من الناس ، وحرموا ربا الفضل              لقد خ 
اليت خفيت على كثري من     فهذه هي حكمة حترمي ربا الفضل       ((:  ابن القيم     قال تعبداً ، كما  

 جيعل حترمي ربـا     ...ال يتبني يل حكمة حترمي ربا الفضل        : الناس، حىت قال بعض املتأخرين      
  . )٢())يعقل معناه ، كما صرح بذلك كثري منهمالفضل تعبداً حمضاً ال 

أنه حرم سداً لذريعة    : ، وأحسن ما ذُكر     )٣(وقد ذُكر يف حترمي ربا الفضل عدة ِحكَم       

                                                            

  ) . ٣/٤٠٤( أعالم املوقعني   ) ١(
  ) . ٥/١٧٥( وانظر منه أيضاً  ) ٥/٥٨( أعالم املوقعني   ) ٢(
  ) . ٩٤( ، واملعامالت املصرفية لنور الدين عتر  ) ١٢٦( انظر الربا للمترك   ) ٣(
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  . )١(ربا اجلاهلية

وإنين أعتمد يف حتريـر     ((: وقد وفَق ابن القيم يف بياا حىت قال األستاذ رشيد رضا          
قيم يف حكمة حترمي ربا الفضل ؛ إذْ مل أر أحداً وفق             حققه العالمة ابن ال     ما هذا املسألة على  

  . )٢())ملا وفق له من ذلك

وأما حترمي ربا الفضل فتحرميه من باب سد الذرائع ، كما صرح            ((: يقول ابن القيم  
ال تبيعوا الدرهم بالـدرمهني ؛ فـإين        ((: ، عن النيب    به يف حديث أيب سعيد اخلدري       

م من ربا   هفمنعهم من ربا الفضل ملا خيافه علي      ،  )٣())اء هو الربا  أخاف عليكم الرماء ، والرم    
لـذي بـني    وال يفعل هذا إال للتفاوت ا      -رمهني  دإذا باعوا درمهاً ب   أم  النسيئة ، وذلك    

 تـذرعوا   –إما يف اجلودة، وإما يف السكة ، وإما يف الثقل واخلفة ، وغري ذلـك                ، النوعني  
ملؤخر ، وهو عني ربا النسيئة ، وهذه ذريعة قريبة جداً ؛ فمن             ح ا ببالربح املعجل فيها إىل الر    

حكمة الشارع أن سد عليهم هذه الذريعة ، ومنعهم من بيع درهم بدرمهني نقداً ونسيئة ؛                
  . )٤())فهذه حكمة معقولة مطابقة للعقول ، وهي تسد عليهم باب املفسدة

  : واعترض الدكتور رفيق املصري على هذه احلكمة باعتراضني

 . فيه أدىن ذريعة إىل القرض الربويأن التفاضل مع التقابض يف الس ، ليس  )١
أن الشريعة أباحت التفاضل يف الذهب بالفضة ، ومل يقل أحد أن فيه ذريعة               )٢

 . )٥(إىل القرض الربوي ، ما دام تقابض البدلني جيري يف الس
مةً أخرى أصلح مـن     وهو اعتراض وجيه يف نظري ، مع أن الدكتور مل يقدم حك           

                                                            

، فتح الباري البن  ) ١٧٥ َ, ٥/٥٨( و  ) ٣/٣٩٨( ، وأعالم املوقعني  ) ٢٧٩(  بيان الدليل   ) ١(
  ) .٩٤( ، املعامالت املصرفية ) ١٢(الربا للمترك ،  ) ١٢٩ / ٤( رجب 

  ) .١٥٥( الربا لرشيد رضا   ) ٢(
  :      ) .ص ( سبق خترجيه   ) ٣(
  ) . ٣/٣٩٨( أعالم املوقعني   ) ٤(
  ) . ٨٧( انظر اجلامع يف أصول الربا    )٥(
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 وما تكلّفه   ،يق وعسري على الفهم     قد((هذه، حيث اعترف بأن حترمي التفاضل مع التقابض         
 وكأنه مييل    ،)١()) النقد مبعض الباحثني من احلكم واألسرار يف هذا الباب كله ال يصمد أما           

٢(ساءإىل عدم حترمي التفاضل إذا مل يكن معه ن( .  

من اخلفاء مبكان، وغاية ما ميكن أن حناوله هو تلمـس           واحلقيقة أن هذا املوضوع     
وهذه املسألة ِمن أوىل ما     .   ]٣٢ : اجلاثية   [ mî  ï ð  ñ ò ó ô õ  l احلكمة  

لذريعة لإمنا هو سد    ) نساء وفضل (يدخل يف الصعوبة املعترف ا عند العلماء ؛ فربا البيوع           
أناً من ربا النساء، وقد خالف فيه ابـن         ومل تكن تعرفه العرب من قبل، وربا الفضل أقل ش         

  ! ؟عباس وغريه، فكيف باحلكمة من حترميه

 أن يف حترمي ربا الفـضل وحـده         – واهللا أعلم    –فالذي يظهر   ، وعلى كل حال    
  : حكمةً تشتمل على معنني

  . سد الذريعة املفضية لربا اجلاهلية:  املعىن األول

األمثان واألقوات تفـسد مقـصود الثمنيـة        أن التجارة املطلقة يف     :  واملعىن الثاين 
  . )٣(واالقتيات ، وتلك مفسدة كبرية جيب منعها

أن األمثان مقصودها أن تكـون وسـيلة ال غايـة ، وسـيطاً يف            : وتوضيح ذلك   
وإذا دخلت التجارة بإطالق أضحت األمثان غايـة يف نفـسها           . املبادالت، ومقياساً للقيمة  

بيح من التجارة فيها ما حيتاج الناس إليه، من تبادل ذهـب            وفسد مقصود الثمنية فيها ؛ فأُ     
 ومع هذا وجب التقابض حىت يجعل       ،ا  مبفضة أو العكس لوجود نوع من االختالف بينه       

أما الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة      .  يقضي احلاجة وال يتعداها       حمدود دحللتجارة فيها   
تشابه بني الذهب والذهب كـبري فوجـب        فليس مثة حاجة ملحة تبيح التفاضل فيها ، وال        

  .هذا ما يتعلق باألمثان . التماثل والتقابض 
                                                            

  ) . ٨٨( اجلامع   ) ١(
  ) . ٩٠( اجلامع   ) ٢(
  ) . ١٨٤ ، ٨٨ ، ٧٧( اإلسالم والنقود   ) ٣(
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فمقصودها غذاء الناس وقوام العيش ، وإذا دخلت التجارة بـإطالق           ، أما األقوات   
 مقصود االقتيات وحاجة الناس إىل قوم       فسد مقصودها ، وغلب مقصود الربح والتجارة      

رة فيها ما حيتاج الناس إليه من تبادل صنٍف مع صنٍف آخر            وقوام عيشهم ؛ فأبيح من التجا     
. ومع هذا أوجب التقابض حىت حيد من التجارة على قدر احلاجة          . لوجود االختالف بينها    

أما الصنف الواحد فليس مثة حاجة ملحة تبيح التفاضل فيها، والتشابه بني أنواع الـصنف               
  . وجب التماثل والتقابضواحد كبري يال

وسر املسألة أم منعوا من التجارة يف األمثان جبنسها ؛          ((: لك يقول ابن القيم     ويف ذ 
ومنعوا من التجارة يف األقوات جبنسها ؛ ألن ذلك         . ألن ذلك يفسد عليهم مقصود األمثان     

  . )١())يفسد عليهم مقصود األقوات

ـ    فئة األمثان وفئة  ومما يبين ذلك أن التجارة أبيحت بني         رم فيهـا    األقوات، فال حي
  فسد مقصودمها بل حتقق الثمنية يف األمثـان ،              . ساء  تفاضل وال نذلك أن هذه التجارة ال ت

  .  واملعاملة بيع حمض ال مدخل للربا فيها ،وحتقق االقتيات يف األصناف األربعة 

وتأمل حديث األصناف الستة، ملاذا اقتصر على هذه األصناف؟ وما املعىن الـذي             
فال ينبغي  ، ا؟ إن احلياة تعتمد عليها بدرجة كبرية ، وهي أمثان وأقوات            خصصها دون غريه  

ولقد جاءت األحكام الشرعية حتمـي حاجـات النـاس          .  احلكمة من هذا املعىن      أن ختلو 
  .األساسية من شرِه التجارة وطمعها 

ىف الكأل واملاء   : شركاء ىف ثالث     لمونسامل(( : وتأمل يف هذا السياق قول النيب       
فاحلاجات األساسية العامة جيب أن حتمى من شره التجارات، ومن حكمة اهللا            ،  )٢()) النارو

ـَّ   القدرية كه اهللا يف قبـضة البيـع       ر مل يت  )اهلواء(ا كان ال يستغين مطلقاً عن        أن اإلنسان مل
  . ] ٥٤ : األعراف [ mn  o p rq  s t u v w lوالشراء وإال هلك الناس 

                                                            

  ) . ٣/٤٠٤( أعالم املوقعني   ) ١(
قال ابن . من حديث رجل من املهاجرين  ) ٣٤٧٧( وأبو داود ،  ) ٣٦٤ / ٥( أخرجه أمحد   ) ٢(

 ) . ٧ / ٦( وصححه األلباين يف اإلرواء . رجاله ثقات  ) : ٢٤٦ / ٢( حجر يف الدراية 
  .وروي من طرق أخرى 
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 سيفتح اال   )فضل وحده   = (ريعة ، فإن إباحة الربح املعجل       د الذ سأما ما يتعلق ب   
وذلك هو ربا اجلاهليـة     ، أمام املمارسات العملية لتتذرع بالربح املعجل إىل الربح املؤجل          

، ولكنه محـى    ) ربا اجلاهلية   ( ليس هو   ) ربا البيوع   ( ومعلوم أن   ) . نساء+ فضل  (بعينه  
أن يـصل إىل    ) ذهب بذهب أزيد منه     ( ربا البيوع    ويوشك املتعامل يف     ،حيوطه وحيفظه   

  .اعاة التقابض والعنايِة بالزمن الربا اجلاهلي الصريح ، بسبب اإلمهال يف مر

وخذ هذا املثال الدالّ على أن التقابض وحده ميكن أن تقع الغفلة عنـه ، ولـوال                 
   :احلاجة امللحة للتبادل بني الذهب والفضة ما جاز التفاضل هنا أيضاً 

 ؟من يصطرف الـدراهم     : أقبلت أقول    ((:عن مالك بن أوس بن احلدثان أنه قال         
أرنا ذهبك ، مث ائتنـا إذا        : –  وهو عند عمر بن اخلطاب       –اهللا   فقال طلحة بن عبيد   

قه ، أو لتـردنّ     كال واهللا لتعطينه ورِ   : فقال عمر بن اخلطاب     . قك  جاء خادمنا نعطك ورِ   
  .  )١( احلديث )) ... إليه ذهبه

نياً ، ولكن الذرائع العملية     إن اعتراض الدكتور رفيق يتوجه حني نتصور املسألة ذه        
كفي فيها الضوابط الذهنية ، وما ميكن متييزه وضبطه يف الذهن ال يكفي دائماً يف ضبط                ال ت 

  . املمارسات العملية 

لحـة  ومثة حاجـة م   ،  خفيفوفيما يتعلق باالعتراض الثاين ، فإن احلاجة تدعو للت        
خبالف احلال ،  شرط التماثل مع بقاء شرط التقابضك رللتبادل بني الذهب والفضة تدعو لت     

بني ذهب وذهب، فإن حاجة التبادل فيه أقل من جهة، وخطورته أكرب من جهة أخـرى؛                
  .ناسب االحتياط باشتراط التقابض والتماثلف

نقترب من  ) منية واالقتيات احملافظة على مقصود الث   (و  ) سد الذريعة (وذين املعنيني   
  .  واهللا أعلم بالصواب.  احلكمة يف حترمي ربا الفضل

وتبين مما سلف أن الربا يف نفسه مفسدة عظيمة أياً كانت وسيلته ، فإذا متّ الربا عن                 

                                                            

   .واللفظ له ) ٤٠٦٤ ( مسلمو ، ) ٢١٣٤( أخرجه البخاري   ) ١(
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 ml m n طريق األمثان أو األقوات كان له مفسدة أخـرى تتعلـق بالوسـيلة              
ol ] ٤٠ : النور [ .   

  .الربا علّة  : رابعاً

، ومـن   ) ساءفضل ون (اختلف الفقهاء رمحهم اهللا اختالفاً كبرياً يف علة ربا البيوع           
كثرة اخلالف وتشعبه وتقارب حججه ذهب بعض أهل القياس إىل أن التحرمي قاصر على              

 ومهما حاولنا الترجيح     ،)٢( – رمحه اهللا تعاىل     – )١( األصناف الستة ال يتعداها كابن عقيل     
  .ف وال تزيد الرؤية وضوحاً قى اختيارات خاصة ال حتد من اخلالفإا ستب

ولذلك فإن من املناسب أن جنلي بعض النقاط املهمة يف هذا الباب اليت اتفق عليها               
  . العلماء أو كادوا ، مث نتعرض لوضع اخلالف الشائك 

وائـف   طائلة الرتاع املتشعب ، وتعني ط      منتلك مهمة جليلة تنقذ مساحات كبرية       
  .وال وحججها والترجيح بينها كثرية ال تصرب على تتبع األق

  : وقد استخلصت أربع قواعد مهمة يف هذا الباب هي 

سلٍع أيـاً   (و  ) ذهٍب وفضة وما يف معناها    ( ال ربا يف املعامالت اليت جتري بني         )١
   . )٣( )كانت هذه السلع

جيري يف املعامالت هو على     إا تبدو كلمة خمتصرة ، لكن إذا تذكرت أن أكثر ما            
هذا الوصف علمت أن هذه الكلمة جتلّي مساحة واسعة من التعامل جنزم بعدم جريان الربا               

  . فيها 
                                                            

 . شيخ احلنابلة ببغداد يف وقته، العالمة  ، ، أبو الوفاء البغدادي علي بن عقيل بن حممد بن عقيل  ) ١(
    ) .٤٤٣ / ١٩( و سري أعالم النبالء ،  ) ٢٥٩ / ٢( طبقات احلنابلة : نظر ا . ٥١٣تويف سنة 

 / ١٢( اإلنصاف ،  ) ٤٧٠ / ٢٩( جمموع الفتاوى : انظر . وعمد األدلة املفردات : كتابيه يف   ) ٢(
١٧. (   

تكملة السبكي ،  ) ٢٥/ ١١( شرح النووي لصحيح مسلم ،  ) ٨٥( مراتب اإلمجاع : انظر   ) ٣(
)٨٦ / ١٠. (    
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ميكـن  مقايضات  ) سلع  ( و  ) سلع  ( ني  مث إن املعامالت اليت جتري عند أصحاا ب       
 نتشاراً واسـعاً  أن يستغىن عنها باألمثان دون مشقة بالغة ؛ حيث إن النقود اليوم انتشرت ا             

  .ف الزمن الغابر خبالوهللا احلمد 

، ) الـصرف (=وذا يبقى البحث عن علة الربا حمصوراً بني تبادل أمثـان بأمثـان     
  .  األخري ميكن االستغناء عنه بال مشقة سبق أن، وقد ) مقايضات(= وتبادل سلع بسلع 

، )رمان و رمان  ( أو   )حديد و حديد  ( يف املعاملة صنفاً واحداً      ن إذا كان البدال   )٢
حديد (وإذا كان البدالن يف املعاملة صنفني اثنني        . فالتساوي واحللول سالمة يقينية من الربا     

  . ة من الربالول وحده سالمة يقيني، فاحل) رمان وخوخ(أو ) وأرز

الذهب ، والفضة، والـرب، والـشعري،       (وهذا ظاهر، فإن األصناف الربوية بالنص       
 يف اخلروج من الربا فيها احللول عند االختالف، واحللول والتساوي           يكفي) والتمر، وامللح 

  . عندما يكون صنفاً واحداً

يكـون   )األصـناف األربعـة   (، والقياس على    ) الذهب والفضة ( القياس على    )٣
ويضعف القياس ويكثر   . واضحاً وجليا وقليل اخلالف يف مواطن هي األكثر حاجة وبلوى           

  .   أقل حاجة وبلوىاخلالف يف أمور أخرى هي

  : وأضرب على هذا مثالً يف احلالني

على الذهب والفضة هـو يف      . ) ..، الرياالت ، الدوالرات    (  نقود اليوم    فقياس /أ
ة فهـو يف    اً غري الرائجة على الذهب والفض     أما قياس الفلوس قدمي   . غاية الظهور والوضوح    

  . ذلك الزمن حمل خالف وتردد

هو يف غاية الظهور واجلالء، سـواء       يوم على الرب والشعري     ال) األرز  (  وقياس   /ب
أما قياس احلديد على األصناف األربعة فمحـل نظـر          . علّلت بالكيل أو الطعم أو غريها     

  . وتردد
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 فإا  ،) ساء يف صنف واحد   فضل ون ( جيب احلذر واحليطة إذا اجتمع يف املعاملة         )٤
ومن تأمل ربا اجلاهليـة وجـده       .  هلية بعينها إن مل تكن هي ربا اجلا     ، تشبه ربا اجلاهلية    

 تارة جيعلونه يف النقود، وتارة جيعلونه يف اإلبـل، وتـارة             ،يف صنف واحد  ) فضل ونساء (
  . فيجب أخذ احلذر واحليطة من اجتماع هذه الثالثة.  جيعلونه يف غري ذلك

ت املوسعة  ، ال ينبغي أن تغيب وسط اخلالفا      ) ربا البيوع (تلك معان مهمة يف علة      
   .بني العلماء يف هذا الباب

أما حمل الرتاع بينهم يف علة الربا، فسأذكر أهم األقوال وما ترجح لدي يف ذلك مع                
دليله، دون أن أورد أدلة األقوال األخرى وما يتبعها من مناقشات ، فإن حمل ذلـك هـو                  

  . الكتب املوسعة والكتب املفردة يف الربا

، وأقدم من يـروى     ) املذكورة يف احلديث    ( = ليها  فطائفة قصرت التحرمي ع   ((  .١
أهل الظاهر ، واختيار ابن عقيل يف آخر مصنفاته مع           عنه هذا قتادة ، وهو مذهب     

ألن علل القياسيني يف مسألة الربا علل ضعيفة ، وإذا مل تظهر            : قوله بالقياس ، قال     
   . )١(فيه علة امتنع القياس

جبنسه ، وهذا مذهب عمار وأمحـد يف        وطائفة حرمته يف كل مكيل وموزون        .٢
  .  )٢(ظاهر مذهبه وأيب حنيفة 

وطائفة خصته بالطعام وإن مل يكن مكيالً وال موزوناً ، وهو قـول الـشافعي                .٣
   .)٣(ورواية عن أمحد 

، وهو قول سعيد بن املسيب       وطائفة خصته بالطعام إذا كان مكيالً أو موزوناً        .٤

                                                            

،  ) ٤٧٠ / ٢٩( جمموع الفتاوى ،  ) ٤٦٧ / ٨( احمللى ،  ) ٩١ / ٤( التمهيد : انظر   ) ١(
  ) .١٧ / ١٢( اإلنصاف 

 . ) ١٣ / ٥( اإلنصاف ،  ) ٣١ / ٢( االختيار لتعليل املختار ،  ) ١٩٨ / ١٢( املبسوط   ) ٢(
 . ) ٦٦ / ٢(  الكايف،  ) ٢٢ / ٢( تاج مغين احمل،  ) ٨١ / ٥( احلاوي ،  ) ١٥ / ٣( األم   ) ٣(
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   . )١(ورواية عن أمحد وقول للشافعي

 ، وهو أرجح األقـوال  )٢( طائفة خصته بالقوت وما يصلحه ، وهو قول مالك        و .٥
  . كما ستراه 

  : وأما الدراهم والدنانري 

نني ، وهذا مذهب أمحد يف إحـدى        والعلة فيهما كوا موز   : فقالت طائفة    (( .١
   . )٣( الروايتني عنه ومذهب أيب حنيفة

لشافعي ومالك وأمحد يف الرواية     العلة فيهما الثمنية ، وهذا قول ا      : وطائفة قالت    .٢
 . )٥ ()) ، وهذا هو الصحيح بل الصواب)٤( األخرى
عرت أن طـول القـراءة كانـت        شموسعة يف أقوال الفقهاء وحججهم      وبعد قراءة   

ِني كثرياً من الشتات وقليالً من الفهم ، وأدركت السبب الذي جعل أحـد أذكيـاء        تمنح
  . ور على األصناف الستة العامل ابن عقيل خيرج بأن الربا مقص

مكينة يف نفوس الفقهاء ، وال أخال أحداً يبحـث املـسألة    ) علّة  ( الربا  ) علّة  ( إن  
) عله  ( فيقوى على حموها من نفسه ، وغاية ما هنالك أن يمحو نقطتيها لينتهي به القول                

ـ      .  وتصحيح   جزمال   وترجيح   فاألمر مقاربةٌ . ذا وكذا   ك ن أهـم   وظاهر أن علة الربـا م
  . املواطن اليت عناها العلماء يف اعترافهم بصعوبة باب الربا وإشكاله

يار قول منـها    يف علة الربا أقوال كثرية أشهرها ما تقدم ذكره ، وعندما أردت اخت            
                                                            

،  ) ٣٦ / ٨( وقول سعيد أخرجه عبد الرزاق  ) . ٦ / ٤( املغين ،  ) ٤٠١ / ٩(  اموع   ) ١(
 . ) ١٤ / ٣( والدارقطين 

 . ) ٣٤٥ / ٤( التاج واإلكليل ،  ) ١٩٨ / ٦( مواهب اجلليل   ) ٢(
/ ٥( اإلنصاف ،  ) ٣٢ / ٢( الكايف ،  ) ١٨٣  /٥( بدائع الصنائع ،  ) ١١٦ / ١٢( املبسوط   ) ٣(

١١ (  . 
 .  ) ١٢ / ٥( اإلنصاف ،  ) ٣٨٠ / ٣( روضة الطالبني ،  ) ٧٤ / ٢( الفواكه الدواين   ) ٤(
  ) . ٤٠١ – ٣/٣٩٩( أعالم املوقعني   ) ٥(
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والنصوص املعتمدة يف النظـر     ، كيف سأرجح من بني هذه األقوال       ،  تساءلت عن املرجح  
ل ضروري خلوض هذا املعترك ، واخلـروج منـه           إن هذا سؤا   !توشك أن تكون واحدة ؟    

ورمبا كان جوابه ظاهراً يف نفوس علمائنا السابقني ، لكنـهم مل يظهـروه              . بفائدة معتربة   
 ؤال يف هذا املثال ال ينقص أمهيـة       وأرى أن حترير هذا الس    . بدرجة كافية لألجيال الالحقة     
 ، وجواب هذا السؤال     فاألقوال خصوم ، وحججها شهود    عن ذكر األقوال وحججها ؛      

وعسى أن ييسر اهللا هلذا السؤال من يبسط جوابه وحيرر صوابه ، ليكون              ! . قاٍض وحكَم 
  . معيناً للترجيح يف هذه املسألة وأمثاهلا يف أبواب العلم 

؛  )العلـة   (  على حتديد    املعنيمن حترمي ربا البيوع هي      ) احلكمة  ( وقد ظهر يل أن     
تصلح جواباً  ) العلّة  (  و   ،حرم اهللا هذا الربا ؟      ) ملاذا  : ( ن يسأل   فاحلكمة تصلح جواباً مل   

فاحلكمة معىن ومقصد، والعلّـة     .  حنافظ على هذه احلكمة عملياً ؟     ) كيف  : (  ملن يسأل 
ولذلك جعلتها نصب عيين يف اختيار القول الـراجح يف          . إجراٌء ينظم وصولنا هلذا املقصد      

  . )١( علة ربا البيوع

وهو أقرب ما يكون    .  قابلية القرض : ساء   أن علة ربا الن    – واهللا أعلم    –  فترجح يل 
، )٢(وبعض الباحثني جيعله مذهب احلنفية واحلنابلـة      . لقول احلنفية وأمحد يف ظاهر مذهبه       

  . )٣(رع وما يف معناهاً هلذا املذهب بإضافة العد والذوبعض الباحثني اقترحه تنقيح

 أصل الربا    واألجل، ساء أجل   إن الن  ،   ساء قابلية القرض؛ فـإن     ولذلك كان علة الن
،  لربـا اجلاهليـة      حويـسم ، جواز النساء فيما يصلح قروضاً سيفتح الباب لربا اجلاهلية          

حديد حبديد وحنوه، ولكن إذا كان البيع       ..  ويسمح لربا القروض أن يتم حتت ستار البيوع       
ما املانع أن يترك النـاس      .   على قروض الربا   سد الباب املوجل  حىت ي قابالً للقرض فال أجل،     

القروض الربوية يف الدراهم ، ويستغنوا عنها حبديد يباع اليوم ليؤديه املشتري بأكثر منه بعد           
  .لذلك كان حترميه سدا للذريعة  إنه باب قريب لربا اجلاهلية و!؟أجل متفق عليه 

                                                            

  ) . ١٣٠–١٠٤( احلكيم السعدي   لعبدباحث العلة يف القياسم: انظر يف عالقة العلة باحلكمة   ) ١(
  ) . ٢٦٢ و ٢٤٩( حترمي الربا حملمد رامز   ) ٢(
  ) . ١٢٨( اجلامع يف أصول الربا   ) ٣(
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٦٤ 

  .)١())نسيئة إمنا الربا يف ال(( : ويؤيد هذا القول عموم قوله 

ساء حمرم بني ذهب وفضة ،   والفرق أن الن   .احتاد اجلنس   :  وهذا القول قريب ممن قال    
فإذا كان معلوماً   . وحمرم بني بر ومتر مع اختالفها ، إال أن االختالف ال مينع جريان القرض               

ية على  هلأن الصاع من الرب مثالً يساوي صاعني من التمر ، فمن املمكن أن جيري ربا اجلا               
 أن يأخذ صاعاً من بره بأربعة آصع بعد شهر ، ولذلك حرم النا هلذا البابمث يردساء سد .  

فمـا هـي   . أما ربا الفضل ، فإنه يتصور وحده إذا كانت الصفقة حالّة غري مؤجلة       
 ؟ يظهر يل أن العلة هي أن يكون صنفاً واحداً مـع           كان حاال   التفاضل ولو    العلة اليت حترم  

  . )٣( ار ابن القيموهو قول اإلمام مالك واختي.  )٢( الثمنية أو االقتيات

 وأقوام ،   إن التفاضل جتارة، والتجارة يف األمثان واألقوات يفسد على الناس أمثام          
  .كما ذكر يف احلكمة 

ويؤيد هذا القول حديث عبادة يف األصناف الستة ، فمن تأمل األصـناف الـستة               
إا أصناف ال تقوم    .  أمثاناً وأقواتاً ، ويبعد أن يكون هذا املعىن غري مراد            املذكورة وجدها 

  . تعرضت حياة الناس للخطرومهماحلياة بدوا يومئذ ، وإذا طاهلا شره التجار 

هل هي القوت أو االدخـار أو مـا         : وال أجد حاجة ماسة للخالف حول العبارة        
فـامللح  . ن به قوام العيش مما ال يستغين الناس عنه          ؟ ألن املعىن ظاهر، أنه ما يكو       يصلحه

ليس قوتاً لكن ال يستغين الناس عنه، فهو ذا املعىن ألصق بالرب والتمـر مـن البـهارات                  
  . والبهارات واملتبالت ال تلحق بامللح ألنه ميكن االستغناء عنها. واملتبالت 

ى لربا  جعل الشرع ربا البيوع مح   ، وقد  فإن احملرم قصداً هو ربا اجلاهلية     ، ويف اجلملة   
  . يقع الناس فيه ئاللاجلاهلية 

                                                            

  .من حديث أسامة بن زيد رضي اهللا عنه  ) ١٥٩٦( أخرجه مسلم   ) ١(
. )٢٩/٤٧١(موع فتاوى ابن تيمية  جم))نس شرط على كل قول من ربا الفضل االحتاد يف اجل ((  ) ٢(

 .  ))بيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد فإذا اختلفت األصناف ف ((: ث حلديويفيده نص ا
 .   )٤٠١ – ٣/٣٩٩( أعالم املوقعني ،  ) ١٩٨ / ٦( مواهب اجلليل   ) ٣(
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٦٥ 

 mX Y : كما قال تعاىل    ،  األساسية هي البيان     وتذكّر أن مهمة الرسول     
Z [ \  l  ]  ولذلك جاءت تشريعات السنة تتـساوق مـع تـشريعات        ، ] ٤٤ :النحل 

  .)١(القرآن

  .ها أن تكون معقولة املعىن صل فير أن احلديث هنا عن معاملة مالية ، واألوتذكّ

ربـا  . رائعية  ذأحكام أصلية ، وأحكام     : إن لدينا حزمتني من األحكام يف باب الربا         
 كلـها    ،اجلاهلية حمرم قصداً، ومثة طرق ووسائل سدت لئال يصل الناس إىل ذلك احملـرم             

ـ    كن األمر خيف إذا حصل اخلالف       حمرمة، وكلها جيب اجتناا، ل     ض فارتكب النـاس بع
فأخطأ الناس من جرائه يف ما حرم أما إذا تشعب اخلالف   ، األخطاء فيما حرم حترمي وسائل    

 فإن األمر حينئٍذ يكون خطـرياً       ؛حترمي مقاصد ، وارتكبوا الربا اجلاهلي وهم ال يشعرون          
  . ومقلقاً 

 الـشرع يف رجـٍل       ما رأي   ..بغض النظر عن كل اخلالفات الفقهية يف ربا البيوع        
ه قترض طنا من احلديد ، على أن يرده بعد عام طنني اثنني من احلديد ؟ وما الفرق بني هذ                  ي

ن يف لندن، ونفس املعاملة جتري بني رجلني يف جدة باسم البيع وليس             املعاملة جيريها رجال  
  . هناك فروق شكلية، وال يوجد فرق واحد حقيقي! باسم القرض ؟

، وال  )تفاضال(ولو  ) حالّة(كان اخلطأ الفقهي يف معاملة      ال يكترث اإلنسان كثرياً إذا      
، لكن يكترث كـثرياً     )متاثل  ( إذا كان   ) ساء  الن( يكترث كثرياً إذا كان اخلطأ الفقهي يف        

 منطقـة الربـا      هذه  ..)تقارب اجلنس ( و  )  نساء   (و  ) تفاضل  (  عندما يكون اخلطأ يف   
ويكون األمـر يف    ! . ك  اهية يف هذا املذهب أو ذ     اجلاهلي، وصلنا إليها عن طريق ثغراٍت فق      

غاية الوضوح واجلالء إذا أصبحت هذه املعامالت عادةً بني التجار أو الناس ، ألن املعـىن                
 . حينئٍذ مل يعد صورة نادرة قد يغيب فيها معىن الربا 

  

                                                            

 . وقد جاء مبثال الربا خاصة ،  ) ٤/٣٧٩( املوافقات للشاطيب   ) ١(
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٦٦ 

  

  

  

  يف عنوان البحثالقصود وت باملآالاملقصود :   الثالثبحثامل

  : ان مطلبمتهيد ووفيه 

   .) املآالت ( معىن  :  األولطلبامل

   .) القصود ( معىن  :  الثاينطلبامل
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٦٧ 

  :متهيد

ملاذا اقترن هذان املبدآن يف عنوان الرسالة ؟ ما العالقة .  .)) املآالت (( و )) دالقصو(( 
  ا مبوضوع البحث ؟ مبينهما ؟ وما وجه ارتباطه

. عند احلديث عن كل مبدأ على حدة فسيأيت ، ا مبوضوع البحث مأما وجه ارتباطه
 جاءت لتحقيق املصاحل للعباد يف الدارين ، بإصالح الشـريعةوأما وجه العالقة بينها ، فإن 

فذلك متعلق خالل يف قصد املكلف بادئ األمر قصودهم ، وإصالح واقعهم ، فما كان من إ
  .  ))باملآالت((ك متعلق فذلل يف واقع احلال ومنتهى األمر ، وما كان من إخال ))بالقصود((

موافقاً : فكأن هذين املبدأين مها للقيام بالدور الوقائي حىت يتحقق الفعل صحيحاً 
ل العمل إىل وحوكل ضرر متوقٍع ميكن أن ي .ملقاصدها احلسنة لقصد الشـريعة ، وحمققاً 
فإن هذين = ال رعية مع مضادا ملا أراده اهللا لألحكام واألعمـصورٍة تشبه اإلجراءات الش

ميكن أن تتولّى دور التصحيح واإلصالح ، ليعود الفعل بدأين وما يتعلق ما من قواعد امل
   . )١(مشتمالً على القصد الصاحل ، وحمققاً للمقاصد الشرعية 

  

   

  

  

  

                                                            

 .   )٢١٩ ، ١٠٧( اعتبار املآالت : انظر   ) ١(
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٦٨ 

  

  

  

  

   ))املآالت((معىن :  األول طلبامل

   :ة فروع وفيه ثالث

   . طالحاًلغة واص ))املآالت((معىن  :  األولفرعال

  . ببعض القواعد الشرعية  ))املآالت((عالقة  :  الثاينفرعال

  . مبوضوع البحث  ))املآالت((عالقة  :  الثالثفرعال
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٦٩ 

   .لغة واصطالحاً  ))املآالت((معىن :  األول فرعال

، )١(وآل عنه ارتد. رجع : مجع مآل ، وهو من آل إليه أَوالً ومآالً :  املآالت لغةً
  . األمر هو منتهاه ومرجعه ومرده فمآل .  )٢( ملرجع ، وزناً ومعىنا: واملوئل 

  . )٣ (هو احلكم على مقدمات التصرفات بالنظر إىل نتائجها: ويف االصطالح 

كانت األفعال موافقة  آالت األفعال معترب مقصود شرعاًالنظر يف م ((:  يقول الشاطيب
من األفعال الصادرة عن املكلفني باإلقدام أو ، وذلك أن اتهد ال حيكم على فعل أو خمالفة

 مشروعاً ملصلحة فيه يؤول إليه ذلك الفعل ، فقد يكونما باإلحجام إال بعد نظره إىل 
تستجلب أو ملفسدة تدرأ ، ولكن له مآل على خالف ذلك ، فإذا أطلق القول يف األول 

ي املصلحة أو تزيد عليها ، فرمبا أدى استجالب املصلحة فيه إىل مفسدة تساوروعية ـباملش
وكذلك إذا أطلق القول يف الثاين بعدم . فيكون هذا مانعاً من إطالق القول باملشروعية 

املشروعية رمبا أدى استدفاع املفسدة إىل مفسدة تساوي أو تزيد ؛ فال يصح إطالق القول 
ب ، ، حممود الِغوهو جمالٌ للمجتهد صعب املورد ، إال أنه عذب املذاق . روعية ـبعدم املش

رعية واالستقراء التام أن املآالت معتربة ـ األدلة الش] و [ ...جاٍر على مقاصد الشـريعة 
  . )٤( )) يف أصل املشروعية

                                                            

  ) . ١/١٢٤٤( يط القاموس احمل  ) ١(
   ) .١/٤٩( املصباح املنري   ) ٢(
  ) . ١٩( عرفها بذلك الدكتور حممود هرموش ، انظر اعتبار املآالت   ) ٣(
ويف قاعدة املآالت رسالتان علميتان ، اعتبار املآالت ومراعاة نتائج  ) . ٥/١٧٧( املوافقات   ) ٤(

 . املآل لتوفيق الشريف الرمحن السنوسي ، وقاعدة النظر يف  التصرفات لعبد
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٧٠ 

  . ببعض القواعد الشرعية  ))املآالت((عالقة :  الثاين فرعال

  : يتعلق مبدأ املآالت مبجموعة من القواعد الشرعية ، وأظهر تلك القواعد 

املنع من أمٍر غري : وهي قاعدة مشهورة معروفة ، ومفادها . قاعدة سد الذرائع  -١
وبذلك يكون املنع ملا يؤول إليه ذلك . سه ، قويت التهمة يف أدائه إىل فعل حمظور فممنوٍع لن
 الذرائع باعتبار سد فكأن قاعدة .من أجل املآالت ) املقدمات(= فسدت الذرائع .  لالعم

  . ت باعتبار النتيجة ودواعي املنعكم عليها ، وقاعدة املآالاملقدمة واحل

  .  )١ (وسيأيت مزيد توضيح هلذه القاعدة يف خامتة بيان االجتاه األول

:  مشهورة معروفة ، وقد عرفها الشاطيب بقوله كذلكوهي .  قاعدة احليل -٢
))لظاهر لغو يف الباطن ، ل قلب األحكام الثابتة شرعاً إىل أحكام أخرى بفعٍل صحيح االتحي

  . )٢( )) كانت األحكام من خطاب التكليف أو من خطاب الوضع

ا ومينعها تشتمل على قصٍد وعالقتها مببدأ املآالت يظهر يف كون احليل عند من يبطله
 مث إن احليل عند من ! ؟فكيف باملفسدة الواقعة، املتوقّعة ومبدأ املآالت مينع املفسدة ، فاسد 

إىل احلقائق احملرمة دون أن تسلك الطرق احملرمة ، وتفلت من الوجوب رغم مينعها تصل 
فاحليل هي . أا من أهل الوجوب ، كما حيدث يف احليل املستخدمة للهروب من الزكاة 

  . الوصول إىل املآالت احملرمة عرب إجراءات صحيحة يف الظاهر 

  .  األوليل يف خامتة بيان االجتاهوسيأيت مزيد توضيح لقاعدة احل

                                                            

 . مع التعليق  ) ٥/١٨٢( انظر يف قاعدة سد الذرائع رسالة حممد هشام الربهاين ، واملوافقات   ) ١(
  ) . ٣/١٠٨( املوافقات   ) ٢(
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٧١ 

  . مبوضوع البحث  )) املآالت ((عالقة :  الثالث فرعال

 ،  نفسهالوقت شاة للبيع والربا يفإن الرسالة تبحث موضوع املعامالت املالية امل
رف ـ ومن منعها رأى أن هذا التص،فهي تشبه البيع يف ظاهرها وتشبه الربا يف باطنها 

، ورأوا أن هناك إجراءات شكلية جائزة يف بعينه إىل حقيقة حمرمة هي الربا )آل(الصحيح 
كاجلمع بني البيع ، ة باطلة األصل منع منها الشارع إذا اجتمعت ، ِلما تصل إليه من حقيق

ر املآل يف هو اعتباني الطائفتني  بواملقصود من ذلك أن من أهم منازع النظر . )١(والسلف
  . النظر أو عدم اعتباره

فاألول . آل ما هو منفصل عن العمل، ومنه ما هو متصل ن من امليبقى أن أضيف أ
  .قريب، والثاين أقرب

  .د يؤدي إىل سب اهللا وقد ال يؤديق، سب آهلة الذين أشركوا : ومثاله 

يؤدي حتماً إىل أن األول أخذ ماالً وأعاد بعض العقود تركيب فإن ، أما يف مسألتنا 
ملآل متصل بنفس العقد املركب ، وهو نتيجة ، فاكما يف أمثلة العينة أكثر منه أو العكس 

د يف بعض الصور أما النية يف الوصول إىل هذه النتيجة فيمكن أن توج. حتمية للتركيب
  .وميكن أال توجد

وسيأيت يف بيان االجتاهات واملناقشات مزيد من البحث والتوضيح ، ويكفي هنا 
  . اإلشارة إىل وجه العالقة فحسب 

                                                            

  :      ) .ص ( سيأيت خترجيه   ) ١(
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٧٢ 

  

  

   ))القصود((معىن :  الثاين طلبامل

   :فروعوفيه ثالثة 

  . لغة واصطالحاً ))القصود((تعريف  :  األولفرعال

  . مبوضوع البحث  ))القصود((عالقة  :  الثاينفرعال

  . مصطلحات أخرى وردت يف الرسالة  :  الثالثفرعال
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٧٣ 

   . لغة واصطالحاً ))القصود((تعريف : ل  األوفرعال

القاف ((: ع إىل أصوٍل ثالثة ، يقول ابن فارس  ترجٍنيأيت على معا: القصد لغة 
مه ، واآلخر على كسر والصاد والدال أصول ثالثة ، يدل أحدها على إتيان شيء وأَ

  . )١( ))وانكسار ، واآلخر على اكتناز يف الشيء

 قصداً من باب ضرب ، طلبته قصدت الشيء وله وإليه((: ويقول يف املصباح املنري 
مث ذكر أن هذا اجلمع موقوف على ،  ))صودلفقهاء مجع القصد على قُوبعض ا، . ..بعينه

  . )٢(السماع

وأكثر ما . يريد العلماء ذه الكلمة النية ، وهو موافق للمعىن اللغوي : واصطالحاً 
 ال حيصر ، ومن ذلك قول يعرف العلماء النية بالقصد ، وكالم العلماء يف ذلك كثري

  . )٣())القصد هو النية((: املرداوي

، إمنا ، ومل يعرفها العلماء قدمياًويريد العلماء ذه الكلمة ما يتعلق مبقاصد الشـريعة
   .– رمحه اهللا – )٤( ظهرت التعاريف هلا مع ابن عاشور

ارع يف هي املعاين واِحلكَم وحنوها اليت راعاها الش((: وقد عرفها بعض الباحثني بقوله
  . )٥( ))يق مصاحل العبادمن أجل حتقالتشريع عموماً وخصوصاً 

  . فاملعىن األول خمتص بقصد املكلف ، واآلخر خمتص بقصد الشـريعة 

  

                                                            

  ) . ٥/٩٥( مقاييس اللغة   ) ١(
  ) . ٢/٥٠٤( املصباح املنري   ) ٢(
  ) . ٩/٦٣( اإلنصاف   ) ٣(
. ١٣٩٣تويف سنة ، ني املالكيني بتونس وشيخ جامع الزيتونةترئيس املف، حممد الطاهر بن عاشور  ) ٤(

  ) .١٧٣ / ٦( األعالم للزركلي : انظر 
  ) . ٣٧( مقاصد الشريعة لليويب   ) ٥(
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   .مبوضوع البحث  ))القصود((عالقة :  الثاين فرعال

كما تقدم ، فإن موضوع البحث هو عقود تشبه البيع يف ظاهرها ، وتشبه الربا يف 
ىل باطنها وحقيقتها ، فهل يؤثر هذا يف باطنها ، فإذا قصد املكلف يف هذه العقود التوصل إ

 يستطيع لاحلكم ؟ وإذا عمل نفس العمل دون هذه النية فهل يلزمه نفس احلكم ؟ وه
 القاضي هذا صححالقاضي أن يصدر حكماً على هذا العقد بناًء على هذا القصد ؟ وإذا 
ديانةً مع أن املكلف العقد باعتباره ال ميلك احلكم على النيات والقصود ، فهل جييزه املفيت 

  . أعلم بنيته ؟ 

 الختالف حملٌّ) النية ( = وذا يتضح عالقة القصد مبوضوع البحث ، إِذ القصد 
  . النظر بني العلماء يف احلكم على هذه العقود 

، فإن مقاصد الشـريعة تشمل املعىن  ))مقاصد الشـريعة((وإذا كان القصد مبعىن 
ة أن يكون قصد املكلف يف العمل موافقاً لقصد الشارع األول ، ألن من مقاصد الشـريع

، فإن من املآالت ما يتوافق مع آيضاً ))املآالت((ومقاصد الشـريعة تشمل .  )١( ريعـيف التش
  . وهنا يتنزل النظر املقاصدي. مقاصد الشـريعة ومنها ما خيتلف 

                                                            

  ) . ٣/٢٣( املوافقات   ) ١(
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  .مصطلحات أخرى وردت يف الرسالة :  الثالث فرعال

البحث عدة مصطلحات أساسية ، ومن املناسب أن تأخذ حظاً من التوضيح سريد يف 
  : ومنها ، والبيان 

  . حقيقة العقد  ، وظاهر العقد -١

ما يعمله املكلف من قبول وإجياب وحنوها يف كل عقد على : واملقصود بظاهر العقد 
ليه هذه العقود ما آلت إ:  يقصد به – عندما يقترن بظاهر العقد –وحقيقة العقد . ِحدة 

  .تحصلة من تلك العقود املقدمات املركبة ، أو هي النتيجة امل

عقود يف وقد استعمل هذا املصطلح شيخ اإلسالم ابن تيمية ، ويعبر عن حقيقة ال
  .  )١( )) معىن العقد ((ـ بعض األحيان ب

   . االجتاه الصوري -٢

  :  اهات األساسية يف هذه املسائل هياالجت

لعقود وال عن اعي صورة العقد وظاهره ، وال ينقّب عن مآالت هذه ااجتاه ير -
  .مقاصد املتعاقدين 

  . ويف باطن العقد وحقيقته ومآله واجتاه آخر ينظر يف صورة العقد وظاهره -

ولكين رأيت أن أصدق وصف لالجتاه األول . ومل أجد امساً مستقراً هلذه االجتاهات 
  . كما هو طبيعة نظرهم واجتهادهم ، ))الصوري((أو  ))الظاهري((هو 

مصطلح قانوين معروف ، يطلق يف الغالب على موضوعات  ))الصورية((ومصطلح 
ذا وإطالق الصوري على ه. )٢(أخرى غري موضوع الرسالة ، مع اشتباٍه يف بعض صورها

                                                            

  ) . ٨٩ ، ٨٥( بيان الدليل : انظر على سبيل املثال   ) ١(
 . دعوى الصورية إلبراهيم املنجي ، ودعوى الصورية لرتيه شالال . انظر   ) ٢(
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  .االجتاه يوهم املعىن القانوين

، ر إىل النصوص الشرعيةيقة يف النظمصطلح فقهي يعبر عن طر ))الظاهري((ومصطلح 
على هذا االجتاه يوهم  ))الظاهري(( ارتبطت بداود الظاهري وابن حزم وأتباعهم ، وإطالق

  .ألئمةاختصاصاً ؤالء ا

  ، ألن التباسه مع مصطلح قانوين))الصوري((، فاخترت وكان ال بد أن أختار أحدمها
الة ، والرسح فقهي شائعري من التباس مع مصطلوأن يقع التباس مع مصطلح قانوين خ

 . تبحث يف الفقه ال يف القانون
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٧٧ 

  

  

  

 

 يف والقصود املآالت ألثر نظرية تأصيلية دراسة: األول  الباب
 والربا البيع بني التفريق

   :فصول وفيه ثالثة

 وظاهره العقد بصورة باالكتفاء القائل األول االجتاه: األول الفصل
 احلكم عند والقصود املآالت مبراعاة ائلالق الثاين االجتاه : الثاين الفصل

 العقد  على
  االجتاهني بني املوازنة : الثالث الفصل
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 بصورة باالكتفاء القائل) الصوري (  األول االجتاه: األول الفصل
  وظاهره العقد

  :وفيه أربعة مباحث 

  مقالته وشرح )الصوري ( األول  االجتاه بيان : األول املبحث

  الصوري االجتاه صحابأ : الثاين املبحث

  الصوري االجتاه أدلة : الثالث املبحث

  الصوري االجتاه آثار: الرابع املبحث
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  مقالته وشرح )الصوري ( األول  االجتاه بيان : املبحث األول  

   :وفيه ثالثة مطالب    

   االجتاه األول بياناً إمجالياً مقالةبيان  : املطلب األول   

   االجتاه األولمقالة حترير: ين املطلب الثا   

   عالقة الظاهر والباطن باحليل وسد الذرائع: املطلب الثالث    
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  بيان مقالة االجتاه األول بياناً إمجالياً: املطلب األول 

   :انعوفيه فر

  اجلهود املبذولة لبيان املقالة: الفرع األول 

  حترير حمل الرتاع: الفرع الثاين 
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  .اجلهود املبذولة لبيان املقالة : الفرع األول 

مسائل تشبه البيع    ( البحثإن كل من يتعرض للنظر يف أقوال الفقهاء فيما يتعلق ب          
يلحـظ وجـوداً ظـاهراً       = ل أخرى أيـضاً   ئومسا) يف ظاهرها ، وتشبه الربا يف باطنها        

ظـر يف   واالجتاه الـذي ين   ، االجتاه الذي يكتفي يف نظره بظاهر العقد فحسب ،           لالجتاهني
 حني تذهب إىل    كلكن. ، إا موجودة بوضوح داخل أقاويل أهل العلم         ظاهر العقد وباطنه  

لقد كنت أظن بادئ    !  كبري يف املادة املكتوبة      تنظري لالجتاه الظاهري الصوري تفاجأ بشح     ال
االجتاه من جهـة    ؛ بناًء على احلضور املكثف هلذا       تويف هذا اال    الرأي أن مثة كتابات تس    

  . على الفترة املبكرة يف ظهوره التطبيق ، وبناًء

حبثت عن مادة تشبع مي يف الدراسة النظرية فلم أجد ، مث سألت أهل التخصص               
 علمت بعـدها أن االجتـاه       ،واملعنيني بالبحوث واملصادر فلم يوقفوين على شيء ذي بال          

مبا وجدت بعض التصورات عن هذا االجتاه        ور ،الصوري مل يخدم تنظرياً كخدمته تطبيقاً       
  .كثر مما هي موجودة يف كتبهم هم يف كتب املخالفني أ

هلذا االجتاه لكن بصورة خمتصرة     إن هناك دراسات قدمية ومعاصرة حاولت أن تنظر         
اعتبـار  ((وقد المس احلقيقة صاحب كتـاب       . وصورة يكتنفها الغموض وعدم الوضوح      

لة التحيـل يف    ية ملسأ وجود نوع من عدم الوضوح يف الرؤية النظر       (( حني نبه على      ))املآالت
  . )١())الجتهادات الفقهية القدميةبعض ا

 ،رغم اخلدمة املتتابعة يف التطبيق      ، اه دون خدمة كافية يف التنظري       ملاذا بقي هذا االجت   
ه يف  مما يستدعي وقفة جادة من أصـحاب       ، م على هذا االجتاه من فترة مبكرة      ورغم اهلجو 

 وهو اجتاه مهم له جتليات ظاهرة يف أبواب خمتلفة كعقود البيع            !الدفاع عنه وبيان شرعيته ؟    
وغريها ، واحلاجة ملحة لبيان شرعيته قبل       ، ، والزكوات   ، وعقود األنكحة، واألميان   والربا

   .اإلغراق يف التطبيقات املتكاثرة 

                                                            

 . وسيأيت الحقاً عالقة االجتاه األول باحليل يف الفقه اإلسالمي ) . ٢٧٥( اعتبار املآالت   ) ١(
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، بنتيجة صحيحة ختدم البحث   روج منه   إنه تساؤل مهم يستحق النظر والتأمل ، واخل       
  . وعسى أن ييسر اهللا اإلجابة عليه يف فصل املوازنة بني االجتاهني 

إن التقرير السابق ال يعين خلو هذا االجتاه من حماوالت تنظريية ، بل يوجد كتابات               
. عند أصحابه املؤيدين له ، وكتابات أخرى تعرض وجهة نظرهم يف كتب الفريق اآلخـر       

سباً هلذا االجتاه ، يـورد مقالتـه،        مناأستخلص من هذه الكتابات تنظرياً      وقد حاولت أن    
  . واهللا املستعان. ج الفريق اآلخر ، وأصحابه ، واألجوبة على حجوأدلته
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   .حترير حمل الرتاع : الفرع الثاين 

           ه      قبل أن نشرع يف بيان املقالة وما يتبعه ، ينبغي أن منيز حمل البحث عمـا يـشا 
 حمل الرتاع يف موضـوع البحـث        ل املشاة ظهر  ، فإذا متيز حمل البحث عن املسائ      ويقاربه
  . خاصة 

   :ليس من البحث 

 .  عقد له ظاهر مباح ، وباطن مباح -
الة يف التفريق بني البيع     ، وما يف معناه ؛ فالرس     عقد ظاهره بيع وباطنه هبة    : ثاله  م

 .والربا
 .  الرباعقد له ظاهر مباح ، وباطن حمرم غري -

أو بيع العنب ملن يريد     ،  طالق املرأة يف مرض املوت حلرماا من املرياث       :  مثاله  
 . لنفس السبب السابق. يتخذه مخراً أن 

 . عقود األنكحة واألميان وغريها  -
   :من البحث 

 هذه الـيت سـتدخل      ،العقود اليت تشبه البيع يف ظاهرها ، وتشبه الربا يف باطنها            
يف البحث ، أما ما تقدم من صور فلن يفصل فيها القول ، وإن كان البحـث                 دخوالً أولياً   

  . سيشتمل على ما يفيد فيها تبعاً ال قصداً 

  :  يف موضوع الرسالة خاصة  الرتاعلحترير حمأما 

 .  )١(حة العقد إذا كان بيعاً ظاهراً وباطناً صفقد اتفقوا على  -
                                                            

 . :      ) ص ( راجع   ) ١(
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 .  )١( وباطناً  ظاهراًواتفقوا على فساد العقد إذا كان رباً -
-              لـه  واتفقوا على املنع من العقد إذا اشتمل على شرط فاسد يف صلب العقد حيو

  .)٢(  إذا كانت عن شرط يف نفس العقدإىل حقيقة ربوية ، مثل العينة
  .واختلفوا يف الشرط العريف ، د واختلفوا يف الشرط قبل العق -
الربا يف باطنـه دون شـرٍط       به   ظاهره ، ويش   يف يشبه البيع    واختلفوا يف العقد   -

 . سابق
  

                                                            

 . :      ) ص ( راجع   ) ١(
 .  ) ١٥٧ / ١٠( اموع شرح املهذب   ) ٢(
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    االجتاه األولقالة محترير: املطلب الثاين 

  :وفيه فروع 

  ية حترير بيان االجتاه وتفصيله أمه: الفرع األول 

  أقسام خمالفة الظاهر للباطن يف العقود : الفرع الثاين 

  صور خمالفة الظاهر للباطن املتعلقة بالبحث : الفرع الثالث 
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  .أمهية حترير بيان االجتاه وتفصيله : ول الفرع األ

هناك اجتاه عام يعتمد ظاهر العقد دون باطنه ، وداخل هذا االجتاه مسالك وأقوال              
  . خاصة 

يـذهب أتبـاع هـذه      ((: ويف بيان االجتاه العام ، يقول الدكتور عبداحلليم القوين          
 احلول والطـول يف إنـشاء   وهي صاحبة، النظرية إىل أن اإلرادة الظاهرة هي املعول عليها   

ذلك أا هي اليت خرجت من حيز الـنفس         . التصرفات وبناء األحكام يف الفقه اإلسالمي       
ومن مث كان الظاهر ليس     ، وهي اليت ميكن اإلمساك ا ومعرفة حدودها        ، إىل عامل الواقع    

  . )١( ))دليالً على الباطن فحسب ، وإمنا له وظيفة وقيمة مستقلة هي إنشاء التصرفات

 ،إن من ضرورة تقريب املعلومات اإلمجال ، من أجل الترتيب وتقريب التـصور              
وقد أمجلت  . ومن ضرورة البحث العلمي التفصيل ، من أجل توضيح الفكرة ودقة التصور             

خطة البحث القول يف خمالفة الظاهر للباطن يف اجتاهني اثنني ، وهو صحيح على اجلملـة ،               
جيب أن خنوض يف التفاصيل ، وأن يتم متييز األقوال بعضها عـن             وعند الشروع يف الكتابة     

  . وأكثر الغلط يقع من اإلمجال ، والتفصيل أقرب إىل العدل ،بعض 

وأما تفصيل ما وقع يف ذلك من الرتاع فكثري منه يكون كال اإلطالقني خطـأ ،                ((
ق ، ويكـون    فصيل ، ومنه ما يكون مع كل من املتنازعني نوع من احل           تويكون احلق يف ال   

   .)٢())كل منهما ينكر حق صاحبه

إن التحرير يف بيان االجتاه وتفصيله سينفع جداً يف املباحث القادمة ، وسيظهر كيف  
  ! . من جراء اإلمجال يف بيان االجتاه  نسبة أقواٍل إىل غري قائليها تسللت بعض األوهام يف

  بياا جبالء ، مث يف نسبة      بد من إن داخل االجتاه الواحد عدة أقوال ومسالك ، وال          
   . الذي يقول به ذلك اإلمام –ة  على وجه الدق–األقوال حنن حباجة أن نتبني ما هو القول 

                                                            

  ). ٧٦( ، واعتبار املآالت  ) ٧( وانظر بيان الدليل  ) . ١٧٦( حسن النية وأثره يف التصرفات   ) ١(
 ). ١٢/٢٣٦(جمموع فتاوى ابن تيمية   ) ٢(
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لعقلي املمكن يف خمالفة الظاهر للبـاطن ،         ذلك ذهبت أحبث عن التقسيم ا      جلأمن  
ر إنين أرغب ابتداًء أن أحشد مجيـع الـصو        . ولو كانت بعض األقسام ال ختص الرسالة        

       قسم منها ذهوالً ونسياناً ، حىت إذا اجتمعـت بـني          املعقولة يف هذا الباب ، خشية أن يند 
  . يدي اخترت منها ما خيصين يف البحث 
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  .أقسام خمالفة الظاهر للباطن يف العقود : الفرع الثاين 

  : بعد النظر والتأمل وجدت هذا املبحث ميكن أن ينقسم باعتبارين اثنني 

 . ظر يف املسألة باعتبار النا .١
  . باعتبار املسألة يف واقع األمر  .٢

   .لة باعتبار الناظر يف املسأ:  األول التقسيم

 . مقام القضاء  .١
 . مقام اإلفتاء  .٢
أن عمل القضاء هو احلكم على ظاهر األمر ، وهو ال يطلـع             : ق بني املقامني    والفر

 بعضكم أن يكون أحلـن      ولعل،   إنكم ختتصمون إيلّ  ((: على باطن األمور ، وفيه حديث       
حبجته من بعض، وأقضي له على حنو ما أمسع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فال يأخذ،                  

يسأل املستفيت عن حكم معني ، واملفـيت        ومقام اإلفتاء    ، )١( )) فإمنا أقطع له قطعة من النار     
صومة بينـه   كما لو استفىت حول خ،ميلك أن حيدد له حاالت العمل وخيربه حبكم اهللا فيها    

إن مل يكن لك حق يف هذه اخلصومة فإنه ال جيـوز  : وبني غريه ، فإن املفيت ميلك أن يقول  
  .  )٢ (اوهلم جر، أن تأخذ شيئاً بالباطل 

 خمتلفان كما هو ظاهر ، ورمبا توجه كالم الفقيه إىل مقام دون آخر ،               ومها مقامان 
  . فال يسوغ أن ننسب هذا الفقيه لكال املقامني 

وإن كانت احليلة قد تنفـذ علـى        (( : – رمحه اهللا    –ال شيخ اإلسالم ابن تيمية      ق
أصول بعضهم حبيث ال يبطلها على صاحبها ، فإن األمر باحليلة شيء ، وعدم إبطاهلا ممـن                 

                                                            

 . من حديث أم سلمة رضي اهللا عنها  ) ١٧١٣( ومسلم ،  ) ٦٩٦٧(  أخرجه البخاري )١(
فتاوى مصطفى و،  ) ١٠٣ -١٠٠ ، ٥٦( للقرايف اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام : نظر ا )٢(

  . )٥٦ ( االزرق
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يفعله شيء آخر ، وال يلزم من كون الفقيه ال يبطلها أن يبيحها ، فإن كثرياً مـن العقـود         
على صاحبها حيث   ان املرضي عندنا إبطال احليل وردها       كلها ، وإن    حيرمها الفقيه مث ال يبط    

  . )١( ))أمكن ذلك

   . باعتبار املسألة يف واقع األمر :التقسيم الثاين 

ا  عوامل من جهة ، وعامالن من جهة أخرى تؤثر يف تكوين حاالت هـذ              ةمثة ثالث 
 والصحة وعدم الـصحة     ، والنية ثالثة عوامل من اجلهة األوىل      فالظاهر والباطن    ،التقسيم  

  .امل يتحصل لنا مثان صور حمتملة  ومع تقليب هذه العو،عامالن من اجلهة األخرى 

   :وإليك مقدمة يسرية يف تقريب املعىن عن هذه العوامل 

والباطن ، ما يستتر    . الظاهر ، فهو ما يظهر من العقد أو العقود من بيع وشراء             أما  
تتحصل من خالل عقود مركبة ، ويظهر ذلك عند النظر          حتت هذا الظاهر من حقيقة باطنة       

خيتفي حتته مال   بعض الصور بيعاً وشراًء ظاهراً      يف مآل املعاملة وإلقاء الوسائط ، فسترى يف         
أما الفرق بـني    و. الفرق بني الظاهر والباطن     هو  هذا  . يقرضه صاحبه ويستوفيه بأكثر منه      

 والنية هـي    ،ستترة يف الباطن جراء عقود مركبة       الباطن والنية ، فإن الباطن هو احلقيقة امل       
  .  ولذلك نستطيع أن نتصور هذا الباطن مع عدم نية املتعاقد الوصول إليه ؛عمل املكلف 

 يريد ماالً ، ورمبا     رجالًأن  ففيه  ،  )٢(وانظر على سبيل املثال صورة التورق البسيط      
نسيئة ، مث يبيعها على غري البـائع        ال جيد أحداً يقرضه هذا املال ؛ فيذهب يشتري سلعة بال          

 فيتحصل له مبلغ من املال يقضي به حاجتـه          ،األول نقداً ، بأقل مما اشتراها على الغالب         
  . احلاضرة ، مث يويف قيمة السلعة على األجل املتفق عليه 

في هذه الصورة حصل بيع وشراء ظاهر ال مطعن فيه ، ويف الباطن ليس هنـاك                ف
                                                            

 . )١٤١(بيان الدليل   )١(
فاملقصود .  املصارف احلديثة ه وبني التورق املركب الذي تستعملهقيد البسيط للتفريق بين  )٢(

وانظر مبحث التورق . بالتورق هنا هو الصورة القدمية ، وهو املقصود يف كالم العلماء قدمياً 
 . ملصريفا
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هو نفسه يستوفيه بأكثر منه ؛ فإن البائع يف الصفقة األوىل ليس هـو     شخص أقرض ماالً مث     
ويكمن اإلشكال فقط يف أن املشتري هذا مل ينو بـشرائه مـا            . املشتري يف الصفقة الثانية     

  .  ))عامل النية((وخذ من هذه الصورة . ينوى له البيع والشراء عادة ، بل نوى النقد 

 فيشتري من غريه سلعة بثمن مؤجل ، مث يبيعـه           رجل يريد ماالً  : ويف صورة العينة    
ويتحصل من هذين العقدين حقيقـة متواريـة دون         . إليه بثمن حال أقل من الثمن األول        

الصورة الظاهرة ، وهي أن الرجل اقترض من آخر ماالً وسريده بأكثر منه ، وتلك حقيقـة            
  . ))عامل الباطن((ومن هذه الصورة تأخذ . الربا 

أما معـىن   ،  على وجه التقريب      ))النية(( و   ))باطن العقد (( و   ))اهر العقد ظ((فهذا معىن   
أن إىل   أن نشري هنا     وجيب.  موافقة ذلك حلكم الشريعة      الصحة وعدم الصحة فهو ظاهر يف     

وصف الصحة هي باعتبار ذلك العامل مفرداً عن غريه ، أما إطالق وصف الصحة علـى                
  . ار البحث مجلة املعاملة فذلك حمل الرتاع ، ومد

  : وبتقليب العوامل يتحصل لنا مثاين صور ، تتضح من خالل اجلدول التايل 

  :)١() أ ( النموذج 

  النية  الباطن  الظاهر
    
      
      
      

  ) : ب ( النموذج 

  النية  الباطن  الظاهر
    
      
                                                            

  .رمز عدم الصحة ) = ( رمز للصحة  ) (  )١(
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عوامل ، وظاهر أن النموذج الثاين ال       هذه هي مجيع الصور احملتملة من تقليب هذه ال        
 األولأمـا النمـوذج     ، عالقة له بالبحث ؛ فالبحث هو يف الصور اليت هلا ظاهر صحيح             

ني الظاهر والباطن ، والصورة     فيخرج منه الصورة األوىل ، إذ البحث يف حاالت املخالفة ب          
  . ىل يتوافق الظاهر فيها مع الباطن والنية األو

. ل هذه العملية والتقسيم احلاصر ثالث صور متعلقة ببحثنـا           إذن بقي لنا من خال    
  .  يف كتب الفقهقدمية  ، والتمثيل عليها مبسائل ح هذه الصورشرويف الفرع اآليت سيأيت 
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  .لباطن املتعلقة بالبحث خمالفة الظاهر لصور : الفرع الثالث 

   .ظاهر صحيح ، باطن صحيح ، نية غري صحيحة : الصورة األوىل ) ١

 أن يشتري سلعة مـن       :هي((وصورته  ، ويدخل حتت هذه الصورة مسألة التورق       
 مثالً ، مث يبيعها إىل شخص آخر غري البائع ، بثمن معجل             ١٠٠٠بائع بثمن مؤجل مقداره     

 يف احلال وهو املراد له ، ويبقى مديناً للبـائع         ٩٠٠ مثالً ، فيحصل على مبلغ       ٩٠٠مقداره  
  . )١() )مببلغ يدفعه يف االستحقاق

 ، والعقد الثاين    ١٠٠٠هذه احلالة جمموعة عقود ، العقد األول مببلغ         : حتليل املثال   
أما باطن العقد فإننـا ال جنـد        . وهو ظاهر صحيح    ،  ، وظاهر العقدين بيع وشراء       ٩٠٠

 ومعىن هذا أن الباطن ليس حقيقـة        ،شخصاً حمدداً أقرض مبلغاً من املال ليستويف أكثر منه          
قى نية الرجل ، فإنه حني اشترى يف العقد األول مل ينو ما ينوى له البيع والشراء                بوت، ربوية  

عادة ، بل نوى احلصول على النقد وهو حمل النظر عند من منعه ، واالجتاه األول يقـضي                  
بتجويز هذه احلالة، ما دام ظاهرها صحيحاً ، بل وباطنها صحيح ، ونية الرجل ال تكفـي                 

  . يف حترمي املسألة 

؛ فإن السلعة إذا مل تعد إىل       ))حملل الربا ((جدير بالذكر أن مسألة التورق ختتلف عن        و
   ا تورأما إذا عادت السلعة إىل     ،ق حيث ال يوجد باطن مستتر يشبه الربا         بائعها األول فإ  

  .بائعها األول ، فتلحق بالعينة 

   . ظاهر صحيح ، باطن غري صحيح ، نية غري صحيحة: الصورة الثانية ) ٢

  : األمثلة التالية ويدخل حتت هذه الصورة

  . ملن نواها منذ العقد األول ))العينة (( مسألة / أ

اعتـان الرجـل ، إذا      : يقال  . بكسر العني ، السلف     : العينة يف اللغة     : تعريفها 
                                                            

  ). ١٧٤( اجلامع يف أصول الربا )١(
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   .)١( اعتان الرجل ، إذا اشترى بنسيئة: ويقال. اشترى الشيء بالشيء نسيئة

 علـى أن    )٢( كاد يتفق اجلمهور من احلنفية والشافعية واحلنابلة      ي((: ويف االصطالح   
بثمن زائد نسيئة ، ليبيعها املشتري ثانية بثمن حاضر أقل ،           ع العينة ينطبق على بيع السلعة       بي

   .)٣ ())ليحصل على املال

  ))العينـة (( أما مـصطلح     ، بيوع اآلجال    : صورة العينة وغريها     )٤(  املالكية ويسمي
  .)٥())املراحبة لآلمر بالشراء((بـ  أقرب ملا عرف يف أيامنا هذه عندهم فهو

 مـثالً ، مث     ١٠٠٠أن يشتري أحدهم من آخر سلعة بثمن مؤجل مقداره          (( : امثاهل
   .)٦()) مثال٩٠٠ًيبيعها إليه بثمن حال أقل مقداره 

  . قدع بالنسيئة ، والثاين بيع بالنيف هذا املثال عقدان ، األول بي : حتليل املثال

  . وهو ظاهر صحيح ، وظاهر العقدين بيع وشراء 

، ١٠٠٠، لريدها إليها مـؤجالً  ٩٠٠ر ويف الباطن جند أن أحد الرجلني أعطى اآلخ 
  . باطن غري صحيح : وهذه العالقة الباطنة تشبه الربا ، ولذلك قلنا عنه 

 عقـده   أما النية ، فإننا نفترض يف هذا املثال أن يكون عن قصد مسبق يف أن يتبع               
 ، وليس احلال هنا حدوث العقد األول رغبة يف السلعة مث بدا له بيعها               ،األول العقد الثاين    

  . ))الباطن غري الصحيح((نية غري صحيحة ، ألنه نوى : ولذلك قلنا عن هذه النية 

                                                            

 . ) ١٩٥( ، خمتار الصحاح للرازي  ) ١٦٧(  املصباح املنري للفيومي )١(
مغين ،  ) ٤١٨ / ٣( روضة الطالبني ،  ) ٢٥٦ / ٦( البحر الرائق ،  ) ٢١١ / ١١(  املبسوط )٢(

 . ) ٣٣٥ / ٤( اإلنصاف ،  ) ٣١٥ / ٦( الفروع ،  ) ٣٩٦ / ٢( احملتاج 
 ).٥٠٨(  فقه الربا )٣(
البيان والتحصيل ،  ) ٣٩ / ٢( املقدمات املمهدات ،  ) ٩٦٦ / ٢(  الكايف يف فقه أهل املدينة )٤(

 . ) ١٧١( القوانني الفقهية ،  ) ٨٦/ ٧(
 ).٥١٦ و٥٠٨( فقه الربا )٥(
 ).١٧٢(اجلامع يف أصول الربا  )٦(
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   .)١( بيع الوفاء –ب 

ـ         ن  هو أ  : تعريفه ترد العقـار  يبيع احملتاج إىل العقد عقاراً على أنه مىت رد الثمن اس
   .)٢(املبيع

، ألن البيـع    ))بيع األمانة ((  :ومسي يف مصر  ،  ))الرهن املعاد ((: يطلق عليه    : أمساؤه
بيع ((  :ويف الشام يسمى  ، لثمن ، ولذلك مسي الرهن املعاد       أمانة عند املشتري إىل أن يويف ا      

ه أمساء أخـرى غـري      ول. ، ألن البائع يأمر املشتري بالبيع عند رد الثمن فيطيعه           ))اإلطاعة
   .)٣(هذه

اهلجـري ؛    بداية هذا العقد كانت مبكرة منذ القرن الثاين          يظهر أن  : تاريخ نشأته 
  . أ ومنعه حيث ذكره مالك يف املوط

 كان يف منتصف القرن اخلامس اهلجري ،        – فيما يظهر    –ولكن انتشاره وشيوعه    
 فيما يظهر للباحث ، علـى       وقد كان الباعث ،   ((، حيث تعامل الناس به يف خبارى وبلخ        
 النقدية أصبحوا   من البيع أن أصحاب رؤوس األموال     جلوء الناس إىل ابتكار هذا األسلوب       

ال يطمئنون وال يرتاحون إىل القرض احلسن اخلايل عن املنفعة ، ويف الوقت نفسه يتحـرج                
تكون بعيـدة   فقهي يف طريقة استثمارية     رمته شرعاً ، فالتمسوا املخرج ال     الناس من الربا حل   

ض ، وتيسر علـى احملتـاج       عن صورة الربا وحمققة ملنفعة متبادلة ترغب املشتري يف اإلقرا         
 فابتكروا يف ذلك طريقة البيع بشرط التراد أي رد املبيع عند رد الـثمن ، مث                  ؛ االستقراض

ـ بيع الوفاء ، ألن فيه التزاماً تعهد املشتري بالوفاء به وهو ذلك الرد ع             : شاعت ومسيت  د ن

                                                            

البحر الرائق ،  ) ١٨٤ / ٥( تبيني احلقائق ،  ) ٢/٦( بدائع الصنائع : انظر يف أحكام بيع الوفاء  )١(
، عقد البيع  ) ٢٩/٣٣٤( فتاوى جمموع ال ،)١/١٣٥(األشباه والنظائر البن جنيم ، ) ٦/٨(

، ) ١٧٨(، اجلامع يف أصول الربا ) ٢٧٣(، الربا واملعامالت املصرفية للمترك )١٥٥ (للزرقا
 ) .٥٣٧(، فقه الربا  ) ١٠٨( نمية مصرف الت

 ).١٥٥ (البيع للزرقاعقد  )٢(
، الربا ) ١٥٥(عقد البيع ،  ) ٣١ ، ٢٧ / ١( جواهر العقود ، )٥/٢٧٦(حاشية ابن عابدين  )٣(

 ).٢٧٣(واملعامالت املصرفية 
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عن ذكر  )  بيع الوفاء (   : مث أصبح يستغىن باسم العقد     ،بائع  وفاء الثمن املعترب كدين على ال     
  . )١ ())ألنه يقوم على أساسه عرفاً؛ الشرط 

ظاهر صحيح ، باطن غري     ( الوفاء مثاالً للصورة الثانية      كيف كان بيع   : حتليل املثال 
  ؟ ) صحيح ، نية غري صحيحة

عقد يرى أن رجالً باع عقاراً ، واشترط رد هذا العقـار إذا          إن من ينظر يف ظاهر ال     
يه ، وقد حصل ارتباك يف تكييفه       إن هذا الظاهر ميكن أن ينازع ف      . جاء بالثمن الذي أخذه     

 الفروق بينه وبني البيـع املعـروف ،         وا وذكر ؟هل هو بيع صحيح أو بيع فاسد أو رهن          
   .)٢(وذكروا فروقاً بينه وبني املرهن املعتاد

  .لشرط وجعله موجباً لفساد العقد واستشكل بعضهم هذا ا

 يف حمل الرتاع ، ألنـه       صح فساد ظاهره فإنه ال يدخل معنا      وأياً ما كان ، فإنه إن       
حينئٍذ يكون ممنوعاً عند من يكتفي بالنظر يف الظاهر ، وممنوعاً عند من ينظـر يف الظـاهر             

وبـذلك يكـون مثـاالً    ، نظر يف الباطن أما إن سلمنا بصحة الظاهر ، فيبقى ال   . والباطن  
  . صحيحاً هلذه الصورة 

ريه ينتفع به حـىت     ، ويعطي املقرض عقاراً أو غ     رجل يقترض ماالً  : إن باطن العقد    
  . ، فهو إذن مال مبال مع زيادة منفعة العقار ، وهي حقيقة الربا يويف ذلك الدين

ت هذا العقـد ، فـإن البـائع         افإا متعلقة ذا الباطن يف أكثر ممارس      : أما النية   
 فتعلقت  ؛أن يستوثق حلقه وأن ينتفع أيضاً       ) يريد  / ينوي  ( قرضاً ، واملشتري    ) يريد/ينوي(

  .شتري بباطن الصورة ال بظاهرها نية البائع وامل

وحمققة ملنفعة متبادلة ترغـب     ((:  الشيخ مصطفى الزرقا املتقدم      ومما يؤكد هذا قول   

                                                            

 ).١٥٦( عقد البيع )١(
 ".حكم انتفاع املرن بالرهن" رحيم يعقوب  انظر يف االنتفاع بالرهن حبث الدكتور عبد ال)٢(
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٩٦ 

  .)١())يسر على احملتاج االستقراضاملشتري يف اإلقراض ، وت

   . )٢(بيع االستغالل / ج

 بنفـسه ، أو     فع املشتري من العقار    ، إال أن بيع الوفاء ميكن أن ينت        وهو كبيع الوفاء  
أما بيع االستغالل فهو اشتراط احلالة الثالثة ، وهي . ؤجره لنفس البائع   يؤجره ألجنيب ، أو ي    

ء ، ويترتل عليهـا التحليـل       صورة مشروطة من بيع الوفا     فكأا   ،أن يستأجر البائع املبيع     
  . السابق

   . )٣( بيع املعاملة/ د

  .  عاٍل أن يقرض رجلٌ آخر ، مث يبيعه شيئاً رخيصاً بثمٍن : صورته

 عمرو من زيد سيارةً خبمسني      مث يشتري . أن يقرض زيد عمرواً مائة ألف        : مثاله
  . ف ، مع أن قيمتها يف احلقيقة ثالثون ألألف

وهـو ظـاهر    . وصفقة بيع   ، صفقتان ، صفقة قرض     ظاهر العقد    : حتليل املثال 
  . صحيح 

 فإنه يتحصل من هذين العقدين عالقة بني رجل يقترض ماالً ، على أن              ،أما الباطن   
  . وتكون هذه الزيادة متمثلة يف السعر الزائد يف مثن السلعة يف البيع . يرد أكثر منه 

ري من تصرفات هذا العقد تتعلق بالباطن ؛ فإن املشتري ملا زاد            والنية يف أكثر ما جي    
يف مثن السلعة كان يراعي حاجته للقرض ، واملقرض ملا أقرض كان يراعي منفعته يف عقـد      

  . البيع 

                                                            

  ). ١٥٦(  عقد البيع )١(
  ).١٧٩( اجلامع يف أصول الربا ،  )٢٧٩ / ٥(  حاشية ابن عابدين )٢(
، )٥/٢٧٦(حاشية ابن عابدين ،  )٦/٣٠٩( الفتاوى اهلندية ،  ) ٦١٧ / ٧(  احمليط الربهاين )٣(

 . ) ١٧٧( اجلامع يف أصول الربا 
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٩٧ 

  .)١( أن هذا املثال هو أحد التطبيقات للنهي عن بيع وسلف إىل اإلشارةوجتدر

  

                                                            

  .أدلة االجتاه الثاين انظر )١(
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٩٨ 

  

  

  

  

    باحليل وسد الذرائعباطنالظاهر والعالقة : املطلب الثالث 

  :وفيه فرعان 

  باحليل عالقة الظاهر والباطن : الفرع األول 

  عالقة الظاهر والباطن بسد الذرائع : الفرع الثاين 
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٩٩ 

  . باحليل بحثعالقة ال: الفرع األول 

   .تعريف احليل : أوالً 

. ، وهو حترك يف دور  ل واحد   احلاء والواو والالم أص    ((: قال ابن فارس    ، لغة  احليل  
لة من طريق واحد    واحليلة واحلَِويل واحملاو  ، .. .العام ، وذلك أنه حيول أي يدور         :ل  وفاحل

  . )١()) ألنه يدور حوايل الشيء ليدركهوهو القياس الذي ذكرناه ،

قلب األحكام الثابتة شرعاً إىل أحكام أخر ، بفعل صـحيح        ((التحيل  : واصطالحاً  
  .)٢()) الباطن ، كانت األحكام من خطاب التكليف أو من خطاب الوضعالظاهر لغو يف

   .التصنيف يف احليل : ثانياً 

ظهر اجتاه احليل منذ فترة مبكرة ، وأُلفت فيه مؤلفات كثرية منها املوجود ومنـها               
 وإن كانت يف الغالب تركز على اجلانب التطبيقي ، مع أن اخلالف حول هـذا                ،املفقود  

 بل كانت احليل هي السبب وراء اهلجوم على بعض العلماء           ،ف قوي مشهور    االجتاه خال 
 وكان من األجدر أن جند كتباً كافيـة         ،والنكري عليهم ، حىت وصل األمر إىل حد التكفري          

  .  عليه الفروع الكثرية احليل مناقشة مستفيضة قبل أن تبىنتناقش شرعية 

بن بطة ال )) إبطال احليل (( قيقه لكتاب حتمقدمة  وقد بذل الدكتور سليمان العمري يف       
  . فتراجع هناك ،  )٣( جهداً مشكوراً يف تتبع ما كتب يف احليل – رمحه اهللا –العكربي 

   .ة احليل مبوضوع البحث عالق:  ثالثاً

موضوع البحث يف اجتاهات الفقهاء يف املعامالت اليت تشبه البيع يف ظاهرها وتشبه             
احليل على الربا تعمد إىل تصحيح شكل العقد الظاهري ، وعـدم            وأكثر  . الربا يف باطنها    

                                                            

 . ) ٢/١٢١( مقاييس اللغة  )١(
  . )٢/١٠٨( املوافقات  )٢(
 . الطبعة الثانية ) ٤٤ – ٣٦( إبطال احليل  )٣(
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 جتعل مـن    الرباومعىن هذا أن احليل على      . اعتبار باطن العقد ، وعدم اعتبار قصد املكلف         
 وهكذا نرى العالقة املتينة بني      ،املعاملة معاملة تشبه البيع يف ظاهرها وتشبه الربا يف باطنها           

  . موضوع البحث وموضوع احليل 

ما وقع من تلك املعامالت دون قصد ونية ؛          ))أصل احليل ((إال أن البحث يزيد عن      
قصد املكلف من خالله تغـيري      العلماء متفقون على أن الفعل ال يكون حيلة إال إذا            ((فإن  
وتكون املعامالت حينئذ ألصق بأصـل      ،  )١( )) ما إذا مل يقصد ذلك فال يعد حيلة       أ،  احلكم

  . ن مينعها سد الذرائع عند م

   .ضوابط العمل باحليل : رابعاً 

 باحليل ، وجعلها سبعة ضـوابط       لم أن يذكر ضوابط الع    )٢( حاول بعض الباحثني  
  : أذكرها على وجه اإلمجال . عند القائلني جبوازها 

 . كتاب لعدم معارضتها ل .١
 . عدم معارضتها للسنة  .٢
  .ا مقصداً من مقاصد الشارع أال خيالف قصد املكلف فيه .٣
 . أن تترتب عليها مصلحة راجحة  .٤
 . أال يتعدى العمل ا إىل العبادات  .٥
 . أن تكون الواسطة مشروعة يف األصل  .٦
 .  ا قدر تلبية احلاجة لمى العأال يتعد .٧

ومن ميعن النظر يف شرح الضوابط ويقارا باخلالف األساسي بني االجتـاهني ، مث              
                                                            

  ).٢٦( احليل الفقهية  )١(
 ).١١٥(يل الفقهية ، لصاحل بوبشيش احل: انظر  )٢(
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١٠١ 

وابط املذكورة ال تكفي للتمييز بني ما يصح وما ال يقارا أيضاً بالتطبيقات ، خيرج بأن الض
يصح ، بل هي ضوابط عامة ميكن أن يدعيها الطرفان ، وتعود بنا إىل أننا أعـدنا صـياغة            

   ! . عمليةعلى شكل ضوابط  )) حمل الرتاع((

يدعي أنه مل خيالف قـول  فالذي جيوز نكاح التحليل   : داً  ونضرب لذلك مثاالً واح   
 ))ج غريه زو((، ويرى أن صورة      ] ٢٣٠: البقرة  [  Ï Ð Ñ  Ò  Ó Ô Õ Ö  × ﴾Ø  ﴿ :اهللا  

أن ذلك خمالف للقـرآن ،      يرى  بينما املانع من نكاح التحليل      . قد حتققت بزواج التحليل     
!  ؛ فإن صورة الصيد مل حتدث يوم الـسبت            بني خمالفته وخمالفة أصحاب السبت     وال فرق 

 ، وأن ادعاءها    في للتمييز بني ما يصح وما ال يصح       ويظهر ذا أن الضوابط املذكورة ال تك      
  . ممكن من الطرفني
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    .عالقة الظاهر والباطن بسد الذرائع: الفرع الثاين 

  .تعريف الذرائع : أوالً 

. هي من ذرع ، وهو أصل يدل على االمتداد والتحرك إىل أمام             :  يف اللغة    الذريعة
  . )١( مث ترجع الفروع إىل هذا األصل

سه ، قويت   عبارة عن أمر غري ممنوع لنف     : الذريعة يف اصطالح علماء الشريعة هي       و
  . ٍل حمظور التهمة يف أدائه إىل فع

  .)٢(هو حسم وسائل الفساد : وسد الذرائع إذن 

 سيسب اهللا   هاملنع من سب األصنام عند من يعلم من حاله أن          : مثال لسد الذرائع  
  .  ــاىل ــال تع  ﴾  ¨  § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡  �   ~ { |﴿: ق

  .)٣(  ]١٠٨:األنعام[

   .الظاهر والباطن بسد الذرائععالقة : ثانياً 

 بـأن موضـوع     من املهم التذكري   سد الذرائع مبوضوعنا ، ف      عالقة أصل  بيانوقبل  
 ،))بيـوع اآلجـال   ((:  – رمحهـم اهللا     –الرسالة يبحث يف الغالب ما مساه علماء املالكية         

ا إىل ظـاهر جـائز ،       ا قصد مره منها لتطرق التهمة بأ    صوواآلجال لقب ملا يفسد بعض      ((
  . )٤()) به إىل باطل ممنوع حسماً للذريعةليتوصال

إذا تقرر هذا ، فإن العلماء الذين تعرضوا ألصل سد الذرائع جعلوا بيوع اآلجـال               
وهذه بعض نصوصهم بني    ، قسماً من أقسامه ؛ مما يبني عالقة موضوعنا بأصل سد الذرائع            

                                                            

 . ) ٣٥٠ / ٢( مقاييس اللغة البن فارس  )١(
 .وانظر فيه عبارات العلماء املتنوعة يف تعريف الذريعة وسدها.  )٨٠(اين رائع للربه سد الذ)٢(
سداً للذريعة ، أعالم املوقعني انظر تسعة وتسعني مثاالً ذكره ابن القيم يف حترمي الشريعة أشياء  )٣(

)٦٦–٥/٥.(  
 . ) ٣٥٢ (البن احلاجب جامع األمهات  )٤(
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  : يديك 

 يف الفرق الثامن واخلمسني بني قاعدة املقاصـد         – رمحه اهللا تعاىل     – )١ (قال القرايف 
  : الذرائع ثالثة أقسام   ((:وقاعدة الوسائل 

 ،قسم أمجعت األمة على سده ومنعه وحسمه ، كحفر اآلبار يف طرق املـسلمني               
نام عند من يعلم    وكذلك إلقاء السم يف أطعمتهم ، وسب األص       . فإنه وسيلة إىل إهالكهم     

  . من حاله أنه يسب اهللا تعاىل عند سبها 

 كاملنع  ،وقسم أمجعت األمة على عدم منعه ، وأنه ذريعة ال تسد ووسيلة ال حتسم               
 خشية  رة يف البيوت  وكاملنع من ااو  .  يقل به أحد     من زراعة العنب خشية اخلمر ، فإنه مل       

  . الزىن 

ال ؟ كبيوع اآلجال عندنا ، كمن باع سلعة         وقسم اختلف فيه العلماء ،هل يسد أم        
إنه أخرج من يـده     : فمالك يقول   . بعشرة دراهم إىل شهر مث اشتراها خبمسة قبل الشهر          

ف مخسة بعشرة إىل أجل ، توسـالً        عشرة آخر الشهر ؛ فهذه وسيلة لسل      مخسة اآلن وأخذ    
وحيمل األمر علـى    ينظر إىل صورة البيع ،      : والشافعي يقول   . بإظهار صورة البيع لذلك     

وهذه البيوع يقال إا تصل إىل ألف مسألة اختص ـا مالـك ،              . ظاهره ؛ فيجوز ذلك     
  .)٢())وخالفه فيها الشافعي

  : الفعل أو القول املفضي إىل املفسدة قسمان  (( : – رمحه اهللا –ويقول ابن القيم 

 مفـسدة   كشرب املسكر املفـضي إىل    ، أن يكون وضعه لإلفضاء إليها       : أحدمها
السكر ، وكالقذف املفضي إىل مفسدة الفرية ، والزنا املفضي إىل اختالط امليـاه وفـساد                
الفراش ، وحنو ذلك ؛ فهذه أفعال وأقوال وضعت مفضية هلذه املفاسد وليس هلـا ظـاهر                 

                                                            

 تويف .من فقهاء املالكية  ، اس، شهاب الدين الصنهاجيأمحد بن إدريس بن عبد الرمحن،أبو العب  )١(
  ) .٩٥ / ١( األعالم ،  ) ١٨٨( شجرة النور الزكية : انظر  . ٦٨٤سنة 

تكملة اموع : انظر . وقد نقل السبكي كالم القرايف موافقاً له على ذلك  ) . ٢/٦٠(   الفروق )٢(
 )١٦٠ / ١٠. (  
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  . غريها 

أن تكون موضوعة لإلفضاء إىل أمر جائز أو مستحب ، فيتخذها وسـيلة              : والثاين
  . ا بقصده أو بغري قصد منه إىل احملرم إم

  . )١())فاألول كمن يعقد النكاح قاصداً به التحليل ، أو يعقد البيع قاصداً به الربا

ع املفسدة إذا كان مأذوناً فيه       يف جلب املصلحة أو دف     – رمحه اهللا    –وذكر الشاطيب   
 صنا يف البحث   ذكرها بشيء من التداخل ، إال أن القسم الثامن منها هو ما خي             ،مثانية أقسام   

  . ) ٢( )) أن يكون كثرياً ال غالباً ، كمسائل بيوع اآلجال (( وهو

قسماً من أقسام الذرائع ؛ ممـا يكـشف         بيوع اآلجال   فهذه نصوص العلماء جتعل     
  .  العالقة بني اجتاهات العلماء يف موضوعنا ، وموقفهم من سد الذرائع

جال وما يف حكمها يف أصـل        أن إدخال بيوع اآل    - واهللا أعلم  -والذي يظهر يل    
  . سد الذرائع هو من وجه دون وجه 

كون عن سابق قصد ونية ، وميكن أن تكـون          أن بيع العينة مثالً ميكن أن ي       : وبيانه
صورة العينة لرجل بدا له البيع الثاين بعد بيعه األول ، لغرض حقيقي تعلق به غري القـرض                  

  .)٣(والزيادة فيه

صل سد الذرائع ظاهر ؛ إذ الصورة يف نفـسها مل تكـن             أما األخرية فدخوهلا يف أ    
واختاذهـا   إال من جراء ما يترتب عليها من شيوع هلذه املعاملة            – عند من حيرمها     –حمرمة  

  .وسيلة للقرض الربوي 

 ومن جهة أخـرى فـإن عمـل     ،من جهة    فإا أقرب إىل أصل احليل       وأما األوىل 
نية املتعامل ، فهـو حـني       اضي ال يطلع على     القاضي هو ألصق بأصل سد الذرائع ؛ إذ الق        

                                                            

  ).٤/٥٥٤( أعالم املوقعني  )١(
 . ) ٥٥ / ٣(  املوافقات )٢(
 .  )  (راجع الفرق فيما سبق بني الصورة الثانية والصورة الثالثة صفحة  )٣(
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١٠٥ 

  .  ألنه ال ميلك دليالً على هذه النية ؛يبطلها من باب سد الذرائع ال من باب احليل يبطلها 
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  الصوري االجتاه أصحاب : الثاين املبحث

  :مطالب ة ثالث  متهيد ووفيه 

  املذهب احلنفي: املطلب األول 
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  : متهيد 

  .فوائد حترير األقوال ونسبتها ألصحاا         

ر بفائدة املبحث مـن     حيسن يب أن أذكّ   شروع يف ذكر أصحاب هذا االجتاه       قبل ال 
فهو ابتداًء من حترير العلم ونقله كما هو عليه ، وذلك حق ألهل العلم ممن               . جهات خمتلفة   

 فال ينبغي أن تكون البحوث العلمية حتكي واقعاً خمتلفاً عن الواقع نفسه يف             ، باإلميان   سبقونا
  . الزمن األول 

    .)١(الصدق يف النقل والدقة والتحرير: ومن صفة الباحث 

ومـن  . ل  كُوالصدق والتثبت خري مقصود لذاته ، وشجرة طيبة األصل ، طيبة األُ           
 هذا املبحث ينفع يف املوازنة والترجيح ، ويظهر ذلـك       كلها الطيب هنا أن حترير القول يف      أُ

. لو ثبت لنا أن أحد االجتاهني حادث بعد القرون املفضلة ، فتلك عالمة ضعفه وفـساده                 
ا أئمـة الـدين ،   مكأن يثبت لنا أن كال االجتاهني قال        ، وينفع يف معرفة درجة اخلالف      

  . وعلماء امللة ، فذلك خالف سائغ على األغلب 

احلقيقة أين وجدت اضطراباً يف نسبة األقوال واالجتاهات ، وإمجـاالً للقـول يف              و
. ووجدت تشكيكاً وإنكاراً لنسبة بعض االجتاهات لبعض األئمة         . موضع يستحق التفصيل    

 وال أزعم أين سأكـشف احلقيقـة        ،وال جرم أن هذا يوجب مزيداً من التركيز والتحري          
 حول مذاهبهم دهر    الرسالة وزمان األئمة املختلف   ان رقم   املفصلة يف هذا الباب ؛ فبني زم      

 الباحث أن يستنفد جهده فيما بـني         وعلى ،ب بعض خطوط احلقيقة وال بد       مديد ، حيج  
   .يديه من وسائل ، وجييد ما أمكن حتريره ، ويعترف بالعجز فيما أعوزته فيه املعلومة

  .منهج عرض أقوال أصحاب االجتاه الصوري 

 .  هذا االجتاه ذكر املشهور عند العلماء يف نسبةرض املبحث بسأبدأ يف ع -

                                                            

 . ) ٢١( كتابة البحث العلمي للدكتور عبد الوهاب أبو سليمان :  انظر )١(
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ـ    مث سأذكر مناذج من نصوص العلماء يف التشك        - بـل    سبيك بصحة بعض الن ،
  .ة إىل حترير القول يف هذا الباب مما سيظهر احلاج. إنكار بعضها 

 يقع يف املذهب االصـطالحي    وذلك من خالل تقرير فكرة عدم التالزم بني ما           -
 .  إمام املذهب نفسه ورأي

 األحوال واألقوال داخل االجتاه حىت يتبني وجه النسبة الدقيق ،           ومن خالل حترير   -
 . من الغلط إمجال النسبة مع أن األحوال خمتلفة إذ 

 إن  – من نصوصه هو     رير القول يف هذا الباب أيضاً مبعرفة رأي اإلمام        ويكون حت  -
 .  أو تصرفاته –وجدت 

  . املدونةمن واقع تصرفات علمائه يف كتب الفقه ومعرفة رأي املذهب  -

 يف  ي يف الوصول إىل معلومة دقيقة قدر اإلمكان        سري – بإذن اهللا    –هكذا سأرتب   
  . أصحاب هذا االجتاه 

  .املشهور يف نسبة االجتاه الصوري 

احلنفية والبحوث املعاصرة فيما يتعلق باملوضوع أن       اشتهر القول يف الكتب املتقدمة      
 يكتفون بالنظر يف ظاهر العقد ، وال يتأثر احلكم عندهم صـحة أو              ية والظاهرية والشافع

  .حبال باطن العقد وحقيقته ، فساداً ، منعاً أو جوازاً 

 ويف   ،أيب حنيفة والشافعي   وقد ينسب بعضهم هذا الرأي إىل أئمة املذاهب أنفسهم        
 وال  ،ومقـام اإلفتـاء      القضاء   بة ، فال يفرق بني مقام     أحيان غري قليلة يقع اإلمجال يف النس      

وال يفرق بني رأي اإلمام     ، يفرق بني أحوال اختالف الظاهر والباطن ، وهي أنواع خمتلفة           
  . )١(ورأي مذهبه االصطالحي نفسه 

                                                            

  ،٤٣ – ٣٥( ، احليل الفقهية  ) ٣٧١(  فقه الربا ،)  ٤/١٩٤ (املغين :  انظر على سبيل املثال )١(
 .  )٣١( ، اعتبار املآالت  ) ١٣٤( ، قاعدة النظر يف املآل  ) ٧١



  .تفريق بين البيع و الربا المآالت و القصود في الاعاةرأثر م
 
 
 

 
 

١٠٩ 

   .التشكيك يف بعض ما ينسب لألئمة يف هذا الباب

 تسبلقد ن   ا ، مثل احليل           إىل األئمة ضروبة اليت   من احليل ال يشك أحد يف بطال
فهذه حيلة ال حتتاج أن نتعىن يف       . بالردة ؛ لينفسخ نكاحها     من تريد أن تفارق زوجها      تأمر  

فإن ((  يغين عن البحث يف صحتها عنهم ،       – رمحهم اهللا    –إبطاهلا ؛ فإن معرفتنا حبال األئمة       
 ن ال يصلح لإلمامة ، ويف ذلك      مبوذلك قدح يف األمة ، حيث ائتموا        ذلك قدح يف إمامته ،      

 وقد فند الشيخ تقي الدين      . )١())نسبة لبعض األئمة إىل تكفري أو تفسيق ، وهذا غري جائز            
 ولوضوحها وعدم مطابقتها لبحثنا آثرت أن أجتاوز احلديث يف ردهـا ، إمنـا   ،هذه احليلة   

 ،كان غرضي أن أبني فقط املدى الذي بلغه بعض القوم يف اجلرأة على نسبة احليل لألئمة                 
  . لشك والريبة يف كثري مما ينسب لألئمة من هذا الباب وهو يورث ا

ون يف نسبة ما يذكر هنا لألئمة       وقد وجدت غري واحد من العلماء والباحثني يشكك       
  .  ، وبعضهم جيزم ببطالا –رمحهم اهللا -

  : وهذا منوذج من كالم أهل العلم يف هذا املعىن 

: ))أعالم املوقعني عن رب العـاملني     (( يف سفره العظيم     – رمحه اهللا    –قال ابن القيم    
واملتأخرون أحدثوا حيالً مل يصح القول ا عن أحد من األئمة ، ونسبوها إىل األئمـة ،                 ((

 ، ومن عرف سرية     وهم خمطئون يف نسبتها إليهم ، وهلم مع األئمة موقف بني يدي اهللا              
وال بالداللة عليها ،    حليل  أنه مل يكن معروفاً بفعل ا     الشافعي وفضله ومكانه يف اإلسالم علم       

  . وال كان يشري على مسلم ا 

وأكثر احليل اليت ذكرها املتأخرون املنتسبون إىل مذهبه من تصرفام ، تلقوها عن             
املشرقيني ، وأدخلوها يف مذهبه ، وإن كان رمحه اهللا تعاىل جيري العقود على ظاهرها ، وال              

اية كالمه ، فحاشاه مث حاشاه أن يأمر النـاس          ينظر إىل قصد العاقد ونيته ، كما تقدم حك        
بالكذب واخلداع واملكر واالحتيال وما ال حقيقة له ، بل ما تيقن أن باطنه خالف ظاهره،                
وال يظن مبن دون الشافعي من أهل العلم والدين أنه يأمر أو يبيح ذلك ؛ فالفرق ظاهر بني                  

                                                            

 ).١٤٢( بيان الدليل  )١(
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أن يسوغ عقداً قد علم بنـاؤه علـى         أن ال يعترب القصد يف العقد وجيريه على ظاهره وبني           
  . املكر واخلداع وقد علم أن باطنه خالف ظاهره 

فواهللا ما سوغ الشافعي وال إمام من األئمة هذا العقد ، ومن نسب ذلك إليهم فهم                
خصماؤه عنداهللا ؛ فالذي سوغه األئمة مبرتلة احلاكم جيري األحكام على ظـاهر عدالـة               

حليل مبرتلة احلاكم يعلم    اهود زور ، والذي سوغه أصحاب       الشهود وإن كانوا يف الباطن ش     
  .أم يف الباطن شهود زور كذبة وأن ما شهدوا به ال حقيقة له مث حيكم بظاهر عدالتهم 

 إمنا جوز الشافعي أن يبيع السلعة ممن اشتراها منه جريـاً            ، وهكذا يف مسألة العينة     
إن املتعاقدين   ((:داع ، ولو قيل للشافعي      على ظاهر عقود املسلمني وسالمتها من املكر واخل       

 مل  ))قد تواطئا على ألف بألف ومئتني ، وتراوضا على ذلك ، وجعال السلعة حملالً للربـا                 
  .)١())جيوز ذلك ، وألنكره غاية اإلنكار

ولقد سألت أبا بكر اآلجري وأنـا يف        ((: ))إبطال احليل (( وقال ابن بطة العكربي يف    
خللع الذي يفيت به بعض الناس وهو أن حيلف رجل أال يفعل شيئاً ال بد         مرتله مبكة عن هذا ا    
اخلع زوجتك وافعل ما حلفت عليه ، مث راجعها ، واليمني بالطالق            : من فعله ، فيقال له      

عليه ،  أن ال شيء    الذي حيلف بأميان البيعة وحينث      إن قوماً يفتون الرجل     : وقلت له   . ثالثاً  
  .  على من حلف بيمني البيعة شيئاً رويذكرون أن الشافعي مل ي

: سألتني يف وقت واحد ، مث قال يلفجعل أبو بكر يعجب من سؤايل له عن هاتني امل 
مذ كتبت العلم ، وجلست للكالم والفتوى ، ما أفتيت يف هاتني املسألتني حبرف              أين  اعلم  

ألتني كما سـألتين     عن هاتني املس   – رمحه اهللا    –، ولقد سألت أبا عبداهللا الزبريي الضرير        
على التعجب ممن يقدم على الفتوى فيهما ، فأجابين فيهما جبواب قد كتبته عنه ، مث قـام                  
فأخرج إيل كتاب أحكام الرجعة والنشوز من كتاب الشافعي ، وإذا مكتوب على ظهـره               

الرجل حيلف بالطالق   : ي فقلت له    سألت أبا عبداهللا الزبري    : –اهللا   رمحه   –خبط أيب بكر    
 – رمحـه اهللا     –إن أصحاب الشافعي    : ثاً أن ال يفعل شيئاً مث يريد أن يفعله ، وقلت له             ثال

                                                            

 ).٥/٢٣٢(أعالم املوقعني  )١(
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ما أعرف هذا من قول الشافعي ، وال بلغين له          : ي   الزبري فقال. يفتون فيها باخللع مث يفعل      
  . يف هذا قول معروف ، وال أرى من يذكرها عنه صادقاً 

يفتونـه أن ال    غين أن قومـا     فيحنث ، وبل  إن الرجل حيلف بأميان البيعة      : وقلت له   
أما هذا فما بلغين عن :  وقال ،ي يعجب من هذا فجعل الزبري. يه ، أو كفارة ميني شيء عل 

  . )١())عامل ، وال بلغين فيه قول وال فتوى ، وال مسعت أن أحداً أفىت يف املسألة بشيء قط

ذا قوله وترتيهه للشافعي عن ي أحد األئمة الكبار من الشافعية ، فإذا كان ه   والزبري((
وحيل إسقاط الزكاة واحلقـوق  ، وحيل التحليل ، فكيف حبيل الربا الصريح     ، خلع اليمني   

   .)٢( )) !وغريها من احليل احملرمة ؟

ـ ((:  ))جنة األحكام وجنة اخلصام يف احليل واملخارج      ((ويقول حمقق كتاب     ك اوهن
بعض العلماء وفقهاء املالكية والـشافعية      وهي أن   ، نقطة مهمة خاطئة جيب الوقوف عليها       

واحلنابلة يدعون أن أبا حنيفة وأصحابه جيوزون احليلة غري املشروعة بتحليل احلرام وإسقاط             
   .)٣())وهذا تان عظيم وافتراء عليهم. احلقوق 

وذا يظهر مدى احلاجة املاسة إىل حترير القول يف نسبة هذا االجتاه ، فإن التخوض               
ر ، وسأجتهد هنا أن      ، وهناك موجة من التشكيك يف بعض ما يشته         ن علم كثري  فيه من دو  

   .)٤(واهللا املستعان ،  الطاقة قدروأحترى فيه أفصل القول 

  .عدم تالزم املذهب االصطالحي ورأي اإلمام نفسه 

رأي اإلمام هو ما قاله اإلمام نفسه ، ومذهبه االصطالحي هو ما استقر عليه العلماء               

                                                            

  ).١٣٤( إبطال احليل  )١(
 ).٥/٢٣٤(أعالم املوقعني  )٢(
  . )٧( ألستاذ الدكتور صفوة كوسة مقدمة ا.. نة األحكام ، للسمرقندي ج )٣(
، ٢٣، ١٧( ، بيان الدليل  ) ١٤٤( إبطال احليل : انظر .. من النصوص املشككة ولالستزادة  )٤(

، جنة )٢٣٢ و ١٠٠–٥/٩٨(، أعالم املوقعني ) ٢٥٢، ٢٣٨، ١٦١، ١٥٧، ١٤٢، ٢٤
 ).١٤٤(التدابري الواقية ، )٢٧٩(، اعتبار املآالت )٧(حكام األ
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 وكـل   ،ون له ، ولو كان هذا الرأي مل يقله اإلمام ، بل لو كان اإلمام يقول خبالفه                  املنتسب
 وإن كان التجوز    ،ونظر يف أقوال إمامهم علم ذلك يقيناً        ن عاجل املستقر عند أهل املذهب       م

يقع يف بعض األحايني من بعض العلماء وال حرج ، غري أننا هنا نناقش اجتاها عاماً داخـل                  
مي له تأثرياته الكثرية ، ويف باب كثر فيه التشكيك واإلنكار ، ولذلك فـنحن               الفقه اإلسال 

مضطرون أن نستحضر هذه الفكرة وأن تكون منا على ذكر ، وأن جنـري علـى سـنن                  
 فرمبا كان املستقر عند أهل مذهب معـني         ،التحري والتفصيل ، ال على التجوز واإلمجال        

 إىل نسبة االجتاه إىل اإلمام نفسه بناء على رأي          العمل ذا االجتاه ، فنذهب من جراء ذلك       
 وذا نكون قد وقعنا يف خطأ علمي دون أن نشعر ؛ فإن إثبات هذا               ،مذهبه االصطالحي   

 بل هذه معلومة جديدة     ،االجتاه ملذهب ال يكفي لالدعاء بأنه هو رأي إمام املذهب نفسه            
  . تفتقر إىل دليل يصححها 

أن الرأي يف املذهب االصطالحي ال يلزم منـه أن          وهذه بعض النصوص املؤكدة ب    
  : يكون هو رأي اإلمام نفسه 

ن املتأخرين أحدثوا حيالً مل يصح القول ا         إ (( : – رمحه اهللا    –قال شيخ اإلسالم    
عن أحد من األئمة ونسبوها إىل مذهب الشافعي أو غريه ، وهم خمطئون يف نسبتها إليـه                 

اً ، يعرفه من عرف نصوص كالم الشافعي وغريه ، فـإن            على الوجه الذي يدعونه خطأ بين     
ل وال يدل عليها ، وال يشري على مسلم بأن يسلكها ،            يالشافعي ليس معروفاً بأن يفعل احل     

وال يأمر ا من استنصحه ، بل هو يكرهها وينهى عنها ، بعضها كراهة حترمي ، وبعـضها                  
افة إىل مذهبه مـن تـصرفات بعـض         كراهة ترتيه ، وكثري من احليل أو أكثر احليل املض         

  .)١())املتأخرين من أصحابه ، تلقوها عن املشرقيني

 من أبعد الناس عن هذه احليل       كاند مع أنه    حىت إن بعض أتباع اإلمام أمح     ((: وقال  
وا ا ، فأدخلها بعضهم يف األميان ، وذكروا طائفة من املسائل اليت هي بأعياا مـن                 تلطخ

واز خلع اليمني وصـحة     وحىت اعتقد بعضهم ج    على املشرقيني،    أمحدأشد ما أنكره اإلمام     

                                                            

  ) .١٦١( بيان الدليل  )١(
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، وجواز بعض احليل الربوية ، وحىت إن بعض األعيان من أصحابه سوغ بعض              نكاح احمللل 
 أمحـد احليل يف املعامالت مع رده على أصحاب احليل ، وذلك يف مسائل قد نص اإلمام                

   . )١())إىل أشياء أخر، على إبطال احليلة فيها 

مهامجـة اإلمـام أيب حنيفـة       وقال أحد األحناف املعاصرين ، وهو يفسر أسباب         
ظهور بعض املنتسبني إىل مذهب احلنفية والذين استخدموا احليل غـري           : رابعاً  ((: وأصحابه

ـ وذا أساؤوا إىل    . الشرعية مدعني بأا من آراء علماء األحناف         ذهب احلنفـي وإىل    امل
 يف حتيلـه    ٤٧٨لك بتصرف قاضي القضاة الدامغاين املتويف عام        ل على ذ  ومثّ،  )٢())علمائه

 وكيف مجع أمواالً طائلـة      ٨٠٣إلسقاط الزكاة ، وتصرف مجال الدين امللطي املتوىف عام          
  . عن طريق العينة 

 أـا هـي آراء      الصطالحيةواملقصود أنه ال يلزم من وجود آراء داخل املذاهب ا         
   .)٣(، فوجب التحرير والتثبتأئمتها

     .تفصيل األحوال داخل االجتاه الصوري 

 أن داخل االجتاه أكثر من      ))بيان االجتاه األول وشرح مقولته    ((لقد مر بنا يف مبحث      
فإنه يوهم معـان    ، مقام ، وأكثر من حال ، ومن الغلط اإلمجال يف نسبة االجتاه ألصحابه              

ا ، ولو كان يف نفـس       غري صحيحة ، ورمبا نسبنا تصحيح بعض األحوال إلمام ال جيوزه          
   :االجتاه وألمهية هذا التفصيل فيحسن أن أذكر بأهم العناوين 

 - وهو عمل القاضي الذي ال يطلع على باطن األمـور            -التفريق بني مقام القضاء      .١
 فاملفيت ميكنه   ؛الذي خيرب جبواز الفعل أو حترميه بناء على ظاهره وباطنه           ومقام اإلفتاء   

. ، بينما القاضي ال ميكنه أن يطلع عليها حىت حيكم عليهـا             أن حيرم النية الفاسدة     

                                                            

 . )١٤٦ (بيان الدليل  )١(
 . )٨(نة األحكام ج )٢(
 و ٥/٢٣٢(، أعالم املوقعني ) ١٦١ و ٢٣ و ١٤٧و ١٤٢( بيان الدليل :  ولالستزادة انظر )٣(

 ).١/١٧(، حاشية ابن قاسم على الروض املربع ) ١٤٦(، التدابري ) ٣٠٠
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 . ويف اإلفتاء يكون التحرمي أو اإلباحة ، ويف القضاء النفاذ أو اإلبطال 
  .فهناك أحوال متنوعة يف اختالف الظاهر والباطن ، ومن جهة أخرى  .٢

ل سـلعة   أن يبيع الرج  : وتقريباً للمعىن نضرب لذلك مثالً ، فمن صور العينة مثالً           
ووجه اإلشكال فيها أن الرجل     . نقداً ، مث يشتريها نسيئة بثمن أعلى من قيمة النقد           

  . يف حقيقة األمر وباطنه اقترض ماالً على أن يرده بأكثر منه 

  : وعلى هذا املثال فإنه خيتلف احلال 

  . إن كان الشخص نوى هذا الباطن / أ

  . أن يشتري سلعته أو مل ينوه ، بل بدا له بعد البيع األول / ب

  . غري شرط أو بشرط وإن كان هذا وقع ب/ ج

 ثالـث ،    لتورق القدمي ، حني يكون هناك طرف      ويضاف حالة رابعة يف مثال ا     / د
 وال تقع احلقيقة الربوية يف الباطن ، حيث إنه ال يوجد من أقرض ماالً واشترط أن يستويف                

  . نو ما ينوى له البيع عادة ، وقصارى ما هنالك أنه نوى النقد ، ومل يأكثر منه

هذه مقامات خمتلفة ، وأحوال متنوعة ، وليس من الصواب أن حنـشر األمسـاء يف                
  . سياق واحد ، بينما األقوال ليست واحدة 
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  املذهب احلنفي : املطلب األول 

   :ثالثة فروعوفيه متهيد و

  مسائل البحث يف مدونات الفقه احلنفي : الفرع األول

  حتقيق القول يف موقف اإلمام أيب حنيفة وصاحبيه من حمل البحث : ثاينالفرع ال

  حتقيق القول يف موقف علماء احلنفية من مسائل البحث : الفرع الثالث
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   :متهيد

من أكثر املذاهب الفقهية اشتهاراً باحليل الفقهية هو املذهب احلنفي، واحليل الفقهية 
وقد . اعاة الظاهر وعدم التنقيب عن النية والباطنـ كما هو معلوم ـ جتري على أصل مر

حفلت الكتب املتخصصة بنسبة احليل للمذهب احلنفي، جتد ذلك يف الكتب املتخصصة يف 
وهو أمر . )١(احليل، والكتب املتخصصة يف املذهب احلنفي، والكتب املتخصصة يف باب الربا

الروايات والكتب املؤلفة يف احليل شائع منذ زمن مبكر كما سيأيت تفصيله ـ بإذن اهللا ـ، ف
ال زالت تنسب إىل إمام املذهب أيب حنيفة النعمان وصاحبيه القاضي أيب يوسف وحممد بن 

  .وهذه الكتب تؤسس جلواز كثري من احليل مبا فيها احليل الربوية. احلسن وغريهم

العربية ويف العصر احلاضر كان من أول املهتمني بكتب احليل الفقهية يف املكتبة 
، فهو من أوائل من استخرج كتب احليل من عامل املخطوطات )٢(املستشرق يوسف شاخت

م ، وطبع كتاب احليل ١٩٢٣ عام )٣(إىل عامل املطبوعات، فطبع احليل واملخارج للخصاف
م ، وطبع كتاب املخارج املنسوب حملمد بن احلسن ١٩٢٤ عام )٤(يف الفقه للقزويين الشافعي

  .)٥(م١٩٣٠الشيباين عام 

                                                            

  ).٥٤٣(، وفقه الربا )١٧٩(اجلامع يف أصول الربا : انظر  )١(
 الشرقية اللغات درس ،بدمشق العريب العلمي امع أعضاء نم  أملاين األصلنديهول مستشرق  )٢(

واملستشرقون ، ) ٨/٢٣٤(األعالم : انظر . م ١٩٦٩تويف سنة ، ونال الدكتوراة يف الفلسفة 
وذهب بعض الباحثني العرب إىل ) . ٣٦٦(وموسوعة املستشرقني لبدوي ، ) ٢/٤٦٩( للعقيقي 

ونفى  . )١٥( لسباعيصطفى مل اإلسالمي التشريع يف ومكانتها السنة: انظر . أنه كان يهودياً 
 املستشرق كتابات يف املنهجية العيوب: انظر . وهو األقرب ، ذلك غري واحد من أصحابه 

   ) .  ٦(  خلالد الدريس النبوية بالسنة املتعلقة شاخت
بقات الفقهاء ط: انظر  . ٢٦١تويف سنة . من فقهاء احلنفية ، أمحد بن عمر بن مهري الشيباين   )٣(

   ) .١٢٣ / ١٣(سري أعالم النبالء ،  ) ١١٤(
من  الوجوه أصحاب أئمة أحد، القزويين  الطربي األنصاري حممد بن احلسن بن حممودأبو حامت   )٤(

والبن قاضي شهبة ،  ) ٥/٣١٢(طبقات الشافعية للسبكي : انظر  . ٤٤٠تويف سنة ، الشافعية 
)١/٢١٨ . (  

  ).٣٥(ية حملمد بن إبراهيم احليل الفقه: انظر  )٥(
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، وأياً ما كان )١(ومثة شكوك وتساؤالت عن سر عناية هذا املستشرق بكتب احليل
دافعه يف االهتمام ذه الكتب فإنه أشاد باحليل عند احلنفية، واعترب القزويين الشافعي يقلد 

واعترب احليل احلنفية عملية يف مجلتها خبالف . األحناف وهو أقل نضجاً منهم يف هذا الباب
  .)٢(افعيةالش

  .وموضع الشاهد هنا هو شهادة هذا املستشرق بعناية احلنفية وتفوقهم يف باب احليل

ويبدو أن أول من تكلم ((: ويقول الدكتور حممد بن إبراهيم يف كتابه احليل الفقهية 
ويقول . )٣( ))يف احليل وأفىت ا هم بعض األئمة من احلنفية كما ذهب إليه كثري من الباحثني

وهذه احليل اليت أجازها اخلصاف كلها داخلة حتت صور العينة اليت مينعها ((: طن آخريف مو
  .)٤( ))أبو حنيفة، واحليل أكثرها مستوحاة من مدرسته

، ))املذهب احلنفي((وإىل هذا انتهى دارس املذهب احلنفي أمحد النقيب يف كتابه القيم 
  .)٥( ))التوسع يف احليل الفقهية((نوان وقد أفرد مبحثاً خاصاً يف خصائص املذهب احلنفي بع

وشاهد الواقع يثبت أن للحنفية عناية خاصة باحليل الفقية، يظهر ذلك من مؤلفام 
املفردة يف احليل مثل كتاب اخلصاف، ومن عنايتهم ا مبثوثة يف مدونام الفقهية، حىت إن 

.  يف املبسوط)٦(خسيبعضهم جعل هلا كتاباً خاصاً داخل كتابه الفقهي كما فعل السر

                                                            

وقد نقلت بالنص صفحات يف أكثر من موضوع ) . ١٠١(احليل الشرعية لنشوة العلواين : انظر  )١(
  ) .٤٣ ـ ٣٥(انظر كتاب حممد بن إبراهيم ! من كتاب حممد بن إبراهيم دون اإلشارة إليه

األملانية، انظر كتاب احليل مقدمة شاخت على كتاب احليل يف الفقه للقزويين مترمجة عن الطبعة   )٢(
أين جند شيئاً من ((وقد ذكر بعدها تعليقاً مبالغاً فيه على كلمة ). ٣٨(الفقهية حملمد بن إبراهيم 

وأحسب أنه أخطأ يف الترمجة فإن السياق يأباه واملترجم . ))الدناءة يف مفهوم احليلة يف الفقه
  .طالب غري متخرج

  ).٢٦(يم احليل الفقهية حملمد بن إبراه  )٣(
  ).١١٤( املصدر السابق   )٤(
  ) .١/٤٠٥( املذهب احلنفي للنقيب   )٥(
اجلواهر : انظر  . ٤٨٣تويف سنة . من كبار فقهاء احلنفية ، أبو بكر  ، حممد بن أمحد بن سهل  )٦(

   ) .١٥٨( الفوائد البهية ،  ) ٢٨٠ / ٢( املضية 
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 يف كتابه )١(وعنايتهم ا يف كتب القواعد الفقهية واألشباه والنظائر كما فعل ابن جنيم
  .))األشباه والنظائر((

هل يكفي هذا يف إثبات االجتاه الصوري للمذهب احلنفي وأئمته؟ كال، فاخلالف 
ففي كتاب . حول ذلك متقدم يف كتب احلنفية أنفسهم، ويف كتب غريهم من املذاهب

من قال إن حممداً : ويقول.  ينكر ذلك)٢(كان أبو سليمان اجلوزجاين((: املبسوط للسرخسي
. رمحه اهللا صنف كتاباً مساه احليل فال تصدقه، وما يف أيدي الناس فإمنا مجعه وراقوا بغداد

مبحمد إن اجلهال ينسبون علماءنا رمحهم اهللا إىل ذلك على سبيل التعيري، فكيف يظن : وقال
. )٣())رمحه اهللا أنه مسى شيئاً من تصانيفه ذا االسم ليكون ذلك عوناً للجهال على ما يقولون

فهذا أبو سليمان موسى بن سليمان اجلوزجاين وهو من تالميذ اإلمام حممد بن احلسن ينكر 
 الكتاب املنسوب إىل شيخه، ويف ضمن ذلك ينكر نسبة احليل ألئمة املذهب احلنفي إال ما

  .وقع من اجلهال تعصباً وتعيرياً

ونفي ابن القيم نفياً جازماً نسبة هذه احليل إىل إمام من األئمة، يقول يف أعالم 
واملتأخرون أحدثوا حيالً مل يصح القول ا عن أحد من األئمة، ونسبوها إىل ((: املوقعني

فواهللا ... اهللا عز وجلاألئمة، وهم خمطئون يف نسبتها إليهم، وهلم مع األئمة موقف بني يدي 
ما سوغ الشافعي وال إمام من األئمة هذا العقد، ومن نسب ذلك إليهم فهم خصماؤه عند 

  .)٤( ))اهللا

: ومل يزل هذا النفي والتشكيك إىل وقتنا هذا؛ يقول أحد األحناف املعاصرين
ية وهناك نقطة مهمة خاطئة جيب الوقوف عليها، وهي أن بعض العلماء وفقهاء املالك((

                                                            

شذرات الذهب : انظر  . ٩٧٠تويف سنة . ة من فقهاء احلنفي حممد، بن إبراهيم بن الدين زين  )١(
   ) .١٣٤( الفوائد البهية ، ) ٨/٣٥٨(

تويف  . صاحب أيب يوسف وحممد، العالمة اإلمام  ،بو سليمان  أموسى بن سليمان اجلوزجاين،  )٢(
األعالم ، ) ٢/١٨٦(اجلواهر املضية ، ) ١٠/١٩٤(سري أعالم النبالء : انظر  . ٢٠٠بعد سنة 

)٧/٣٢٣ . (  
  ).٣٠/٣٧١( املبسوط للسرخسي   )٣(
  ).٥/٢٣٢( أعالم املوقعني   )٤(
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والشافعية و احلنابلة يدعون أن أبا حنفية وأصحابه جيوزون احليلة غري املشروعة بتحليل 
  .)١( ))وهذا تان عظيم وافتراء عليهم. احلرام وإسقاط احلقوق

ولذلك فال زالت احلاجة ماسة للدخول يف تفصيالت املسائل، والبحث عن موقف 
ووفاقاً، وسوف أحاول يف هذا املطلب أن أخرج املذهب احلنفي منها مجعاً وفرقاً، وخالفاً 

  .مبقاربة مقنعة من خالل الفروع التالية 

 

                                                            

  ).٧(مقدمة األستاذ الدكتور صفوة كوسة لكتاب جنة األحكام للسمرقندي   )١(
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    .مسائل البحث يف مدونات الفقه احلنفي: الفرع األول 

ويف هذا الفرع سوف أذكر أهم املسائل الواردة يف كتب املذهب احلنفي مع 
  : تصويرها عندهم، ولقبها، وبعض ما يتعلق ا يف كتبهم

  . ـ الصورة املشهورة من العينة ١

إذا باع رجلٌ شيئاً نقداً أو نسيئة، وقبضه املشتري ومل ينقد مثنه أنه ال ((: وصورا 
  .)١( ))جيوز لبائعه أن يشتريه من مشتريه بأقل من مثنه الذي باعه منه

 )٢( ))شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن((: وتسمى هذه الصورة عند األحناف 
ويالحظ هنا أم اختاروا تلقيبها بالصورة ال باالسم، وراعوا . وهذا أشهر لقب هلا يف كتبهم

 سواء كان ذلك البيع نسيئة أو غري نسيئة ما دام البائع مل يقبض الثمن، ))عدم نقد الثمن((
 فإذا وقع ذلك يف الصفقة األوىل مل جتز البيعة الثانية بثمن أقل من الثمن. وهذا معىن حسن

 فإن الترمجة ال تستقيم إال ))قبل نقد الثمن((: ومن املهم هنا مراعاة قوهلم يف الترمجة . األول
  .ا، ورمبا تركها بعض األحناف اختصاراً؛ اعتماداً على شهرا ومعرفتها

، فإن العينة تطلق ))عينة((ويف كتب األحناف ال يكاد أحد يسمي هذه الصورة 
 يف تبيني احلقائق )٣( حاالت قليلة مثل الذي ذكره الزيلعيعندهم على صور أخرى، إال يف

أما . )٤( ))وقيل هي شراء ما باع بأقل مما باع((: وهو يذكر بعض االحتماالت يف تفسري العينة
األكثر فإم ال يطلقون على هذه الصورة اسم العينة، ولذلك جتدهم حني يعددون صورة 

                                                            

  ).٥/١٩٨(بدائع الصنائع، للكاساين   )١(
، فتح القدير )٢١/٥٧(، املبسوط للسرخسي )٣/٢٣١(املبسوط حملمد بن احلسن بعبارة مقاربة   )٢(

، العناية شرح اهلداية للبابريت )١٠/٤٢٥(، تبيني احلقائق للزيلعي )١٥/٩٦(هلمام البن ا
، رد احملتار البن )٨/٤١٠(، احمليط الربهاين )١٦/٨٧(، البحر الرائق البن جنيم )٩/١٥٤(

  ).٢١/١٥١(عابدين 
: نظر ا . ٧٤٣تويف سنة ، من فقهاء احلنفية  ، الزيلعي الدين فخر حمجن، بن علي بن عثمان  )٣(

  ) . ١١٥(الفوائد البهية ، ) ٢/٤٤٦( الدرر الكامنة 
  ).٤/١٦٣(تبيني احلقائق   )٤(
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  .)١(العينة ال يكادون يذكرون هذه الصورة

  . ـ الصورة املشهورة بالعينة الثالثية٢

 إال أن هذه املعاملة ))شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن((مثل صورة : وصورا 
 ولو (( : )٢(كما قال الكاساين. ال تكون بني اثنني مباشرة، بل يدخل بينهما رجل ثالث
الثاين بأقل مما باعه قبل نقد الثمن خرج املبيع من ملك املشتري فاشتراه البائع من املالك 

  .)٣( ))جاز

ورمبا وقعت هذه الصورة اتفاقاً من غري مواطأة سابقة بني الثالثة، ورمبا أدخلوا هذا 
ورأوا أن إدخال . ))شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن((الثالث بينهما حترزاً من مسألة 

  .)٤(عهذا الثالث يف املعاملة خيرجها من حكم املن

، وقد عدها غري واحد من فقهاء احلنفية صورة ))عينة((وتسمى هذه الصورة عندهم 
  .)٥(من صور العينة

  .ـ الصورة املشهورة بالتورق البسيط٣

أن يستقرض من تاجٍر عشرة فيتأىب عليه، ويبيع منه ثوباً يساوي عشرة ((: وصورته 

                                                            

  ).٥/٢٧٣(حاشية ابن عابدين : انظر على سبيل املثال   )١(
 تويف سنة .  فقيه حنفي، من أهل حلب ،عالء الدين، اين سأبو بكر بن مسعود بن أمحد الكا  )٢(

  ) .٢/٧٠(األعالم  ، )٢/٢٤٤(اجلواهر املضية : انظر  . ٥٨٧
، تبيني احلقائق للزيلعي )٧/٢١١( فتح القدير البن اهلمام : ، وانظر )٥/١٩٩(بدائع الصنائع   )٣(

، حاشية ابن عابدين )٦/٢٥٦(، البحر الرائق البن جنيم ) ٩/١٥٠(، العناية البابريت ) ٤/٥٥(
)٥/٢٧٣.(  

، حاشية ابن عابدين )١٠/١٢٧(بابريت ، العناية لل)٧/٢١١(فتح القدير البن اهلمام : انظر  )٤(
)٥/٣٢٥.(  

، حاشية ابن عابدين )٣/١٩٤(، جممع األر لشيخي زاده )١٠/١٢٧(العناية للبابريت : انظر  )٥(
  ).٣/٢٠٨(، الفتاوى اهلندية )٥/٢٧٣(
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. )١( ))تقرض بعشرة، ويتحمل عليه مخسةخبمسة عشر مثالً؛ رغبة يف نيل الزيادة ليبيعه املس
ومعىن ذلك أن البائع استفاد مخسة من أجل تأجيل الثمن وهو بيع النسيئة، أما املشتري فإنه 

  . بعد بيعه يف السوق) عشرة(أخذ املبلغ الذي يريده 

وهذه الصورة هي أشهر صور العينة عند احلنفية، فإا أول ما يفسرون به لفظ 
اختلف املشايخ يف تفسري العينة اليت ورد النهي ((:  ـ رمحه اهللا ـ )٢(ن عابدينيقول اب. العينة

تفسريها أن يأيت الرجل احملتاج إىل آخر ويستقرضه عشرة دراهم وال : عنها، قال بعضهم
ال أقرضك، ولكن : يرغب املقرض يف اإلقراض طمعاً يف فضٍل ال يناله بالقرض، فيقول

ين عشر درمهاً، وقيمته يف السوق عشرة، ليبيعه يف السوق أبيعك هذا الثوب إن شئت باث
فيحصل لرب الثوب درمهان وللمشتري قرض ، فريضى به املستقرض فيبيعه كذلك. بعشرة
  .)٣( ))اخل: .... وقال بعضهم . عشرة

ومن املهم مراعاة هذا املصطلح حني نقرأ حكماً على بيع العينة ِمن ِقبل مشايخ 
  . وأال نسقط ذلك الكالم على الصورة املشهورة من العينةاحلنفية أو أئمتهم،

 يف فتح القدير على تسمية هذه الصورة عينة، حىت )٤(وقد اعترض الكمال بن اهلمام
وما مل  ترجع إليه العني اليت خرجت منه ال يسمى بيع العينة، ألنه من العني املسترجعة ((: قال

وغالب الشراح على خالف ما ذهب إليه، وقد .)٥( ))ينةال العني مطلقاً وإال فكل بيٍع بيع الع
  .مسوها عينة، وابتدأوا ا كأول صورة من صور العينة

                                                            

، تبيني احلقائق )١١/٢١١(املبسوط للسرخسي : ، وانظر)٣/٩٤(اهلداية شرح البداية للمرغيناين   )١(
، البحر )٧٠/٤١١(، درر احلكام ملوىل خسرو )١٠/١٢٥(، العناية للبابريت )٤/١٦٣(يلعي للز

، الدر املختار للحصكفي )٣/١٩٤(، جممع األر لشيخي زاده )٦/٢٥٦(الرائق البن جنيم 
  ).٥/٢٧٣(، حاشية ابن عابدين ) ٥/٣٢٥(

تويف  ،  وإمام احلنفية يف عصرهالشامفقيه ،  ر بن عبد العزيز عابدين الدمشقيحممد أمني بن عم  )٢(
  ) .٦/٤٢(األعالم : انظر  . ١٢٥٢سنة 

  ).١(، وانظر املراجع املذكورة يف حاشية رقم )٥/٢٧٣(حاشية ابن عابدين   )٣(
تويف  . احلنفية علماء من اهلمام ، بابن املعروف الدين، كمال السيواسي، الواحد عبد بن دمحم  )٤(

  ) .١٨٠(الفوائد البهية ، ) ٨/١٢٧ (الضوء الالمع: انظر  . ٨٦١سنة 
  ).٢١٣ ـ ٧/٢١١(فتح القدير   )٥(
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األوىل حني يكون احلديث عن القرض ابتداًء، مث .. هناك صورتان: ويبقى هنا سؤال
ن من االستفادة، ومتكّ) من طُلب منه القرض(= يلجؤون إىل هذه الطريقة اليت متكّن البائع 

 ))عينة((وهي الصورة املتقدمة، وقد تقدم أا تسمى . من السيولة) طالب القرض(= املشتري 

  .احلنفية عند السادة

إذا مل يسبق كالم عن القرض، وإمنا كان ذلك يف نية املشتري : والصورة الثانية 
 هل تسمى هذه. فحسب، ذهب إىل تاجٍر واشترى بالنسيئة، مث نزل السوق وباعه بالنقد

   ؟))عينة((الصورة 

 أما األوىل فظاهر أن العالقة بني البائع واملشتري تشبه العالقة بني املقرض واملقترض 
ولكن على مستوى النية فحسب، خبالف الثانية فإن النية مل تكتمل من الطرفني بل هي من 

  .دون البائع؟ ) طالب السيولة(= طرف املشتري 

فيها من املراوضة على القرض، ويغفل احلديث غالب الشراح ينص على األوىل وما 
وذكر عن ((: كما يف املبسوط للسرخسي. عن الثانية اليت ختلو من املرواضة على القرض

وإمنا أراد . ال، حىت أبيعك: الشعيب أنه كان يكره أن يقول الرجل للرجل أقرضين، فيقول
ة عشر ليبيعه املستقرض بعشرة ذا إثبات كراهة العينة وهو أن يبيعه ما يساوي عشرة خبمس

ولكن يوجد يف بعض املواطن اإلشارة إىل هذه الصورة دون . )١( ))فيحصل للمقرض زيادة
أن يشتري عيناً : وصورة العينة((: النص على املرواضة على القرض، وهي مواطن يسرية، منها

  .)٢( ))...بالنسيئة بأكثر من قيمته ليبيعه بقيمته بالنقد فيحصل له املال 

والصور األخرى ) التورق(= وينبغي مالحظة فرٍق جوهري بني هذه الصورة 
، وميكن أن يكون هلذا الفرق ) شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن والثالثية وغريها(=

ووجه الفرق أن الصور األخرى تكون فيها السلعة . تأثري يف احلكم على املسألة فيما بعد
الطرفني؛ غري مقصودة باالنتفاع وغري مقصودة باالجتار، بل هي غطاء لغواً غري مقصودة من 

                                                            

  ).١٤/٣٦(املبسوط للسرخسي   )١(
  ).١١/٢١١(املبسوط للسرخسي   )٢(
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قصد انتفاع أو (= أما يف هذه الصورة فإن السلعة مقصودة للمشتري الثاين . حمض للقرض
، وكذلك البائع األول هو تاجر سلع على احلقيقة، وبيعه يف األصل جائز )قصد اجتار
  .باالتفاق

حاضر بقوة يف مدونات الفقه احلنفي املتأخرة، وهذا البيع :  ـ بيع الوفاء ٤
بعت منك هذا العني مبالك علي من الدين، على أين : أن يقول البائع للمشتري((: وصورته

بعت منك هذا العني بكذا على أين إن دفعت إليك : مىت قضيت الدين فهو يل، أو يقول
  .)١( ))مثنك تدفع العني إيل

ذا البيع هو القرض، ولكن املقرض يريد فائدة على وأصل العالقة بني املتعاملني 
قرضه وال جتوز هذه الفائدة؛ فهي يف حكم الشريعة ربا حمرم، فذهبوا إىل البيع حىت تتحقق 

ألن صاحب املال ال يقرض ((: كما قال ابن عابدين يف حاشيته. للمقرض الفائدة على قرضه
  .)٢( ))ملقرض باملبيع وتعارفه الناسإال بنفع واملستقرض حمتاج، أجازوا ذلك لينتفع ا

 ألن البيع يتضمن وعداً من املشتري بأن يرد ))بيع الوفاء((وله أمساء عديدة، أشهرها 
 ))بيع األمانة((ويسمى . املبيع على البائع حني يرد إليه مثنه، فسمي بيع الوفاء للوفاء ذا الوعد

 ألن الدائن يأمر املدين ببيع داره فيطيعه ))اعةبيع اإلط((ويسمى . ألن املبيع أمانة عند املشتري
  .املدين

.  ألن املبيع مقابل الدين فهو رهن يعاد للمدين حني يرد الدين))الرهن املعاد((ويسمى 
 ووجهه أن املعاملة ربح ))بيع املعاملة(( تصحيحاً له، ورمبا مساه بعضهم ))البيع اجلائز((ويسمى 

  .)٣(ائن ذا املبيع بسبب دينهالدين، ويف هذا البيع ينتفع الد

                                                            

  ).٦/٨(، وانظر البحر الرائق البن جنيم )١٣/١٥٦(العناية شرح اهلداية للبابريت   )١(
  ).٥/٢٨٠(حاشية ابن عابدين   )٢(
، جممع )٧/١٩٠(و ) ٦/٨(، البحر الرائق البن جنيم )٥/١٨٣(للزيلعي تبيني احلقائق : انظر  )٣(

، حاشية ابن )٥/٢٧٦(، الدر املختار للحصكفي )١/٥٣٠(الضمانات البن غامن البغدادي 
  ).٥/٢٧٦(عابدين 
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وقالوا يف البيع الذي ((: ويظهر أن منشأ هذا البيع من املشرق، كما قال الكاساين
ويف هذا البيع خالف طويل بني احلنفية وصل إىل . )١( ))اعتاده أهل مسرقند وهو بيع الوفاء

 )٢( حيدرليضها يف الفرع الثالث، وقد ذكر عتسعة أقوال، وله أحكام كثرية سيأيت بع
  .)٣(خالصة غنية عن أحكام هذا البيع عند احلنفية يف شرحه لة األحكام

وهو حالة خاصة من بيع الوفاء، وذلك حني يضيف إىل بيع : ـ بيع االستغالل٥
لو باع شخص دراه اململوكة ((:ومثاله. الوفاء عقد إجارة، يستأجر البائع املبيع من املشتري

قرش على أن يردها له عند إعادة الثمن، وعلى أن يؤجرها له، وبعد له آلخر بعشرة آالف 
فهذا . إخالء الدار وتسليمها للمشتري استأجرها البائع من املشتري بألف قرش ملدة سنة

البيع هو بيع استغالل، واأللف قرش غلة البيع هي الفائدة اليت تعود على املشتري من 
  .)٤())املبيع

معناها من قرٍض جر نفعاً، وهدية املستقرض للمقرض،  ـ بيع وسلف، وما يف ٦
  .))السفاتج((وما يسمى 

أن يبيع منه شيئاً ليقرضه أو يؤجله يف الثمن ليعطيه على ((: وصفة البيع مع السلف
  .)٥( ))ذلك رحباً

، وفيه تفصيل سيأيت يف )٦( ))أبا حنفية كان يكره كل قرض جر منفعة((وذكروا أن 

                                                            

  ).٢/٦(بدائع الصنائع للكاساين   )١(
 العدلية ووزير الفتيا وأمني التمييز حملكمة األول الرئيس،  حنفي فقيه، خواجه أفندي  حيدر علي  )٢(

   .احلكام درر مقدمة: انظر . ١٣٥٣ ويف سنةت ، العثمانية الدولة يف
  ).١/٣٦٤(درر احلكام شرح جملة األحكام لعلي حيدر   )٣(
، وحاشية ابن )٥/٢٧٩(الدر املختار للحصكفي : ، وانظر )١/٩٨(درر احلكام لعلي حيدر   )٤(

  ).٥٢٤/ ١(ر ، ودرر احلكام حليد)٥/٢٧٧(عابدين 
  ).١٤/٣٦(املبسوط للسرخسي   )٥(
  ).٧/٢٨٤(احمليط الربهاين   )٦(
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  .)١(وكذلك اهلدية للمقرض على خالف بينهم. اهللالفرع الثالث بإذن 

أن يدفع إىل تاجر ماالً ((: ، وصورا))السفاتج((ومما يدخل يف نفع القرض ما يسمى 
هو أن يقرض إنساناً ماالً ليقضيه املستقرض يف بلٍد يريده : قرضاً ليدفعه إىل صديقه، وقيل

األمانة ليستفيد به سقوط خطر وإمنا يدفعه على سبيل القرض ال على سبيل . املقرض
  .)٢( ))وهو نوع نفٍع استفيد بالقرض. الطريق

بضم السني وفتح التاء، وهو تعريب سفتجة وهو الشيء ((والسفاتج مجع سفتجة 
  .)٣( ))احملكم، مسي هذا القرض به إلحكام أمره

                                                            

  ).٥/٣٧٤(، وحاشية ابن عابدين )٧/٢٧٢(انظر فتح القدير   )١(
  ).١٠/١٩٩(العناية شرح اهلداية   )٢(
  ).١٦/٣٠٣(فتح القدير   )٣(
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   .ثحتقيق القول يف موقف اإلمام أيب حنفية وصاحبيه من حمل البح: الفرع الثاين 

تعلُّقه بالسادة األئمة من املذهب : هذا سؤال مهم، يكتسب أمهيته من جانبني
. احلنفي، وتعلُِّقه بأصل فقهي ومنهجي يف النظر واملعاجلة ملسائل الفقه واالمتثال ألمر اهللا

واملوضوع كما سبق حمل جدل . فالقول فيه أكرب من القول يف آحاد املسائل وفروعها
احلنفي وخارجه، وال يوجد لدينا نصوص كافية من أئمة املذهب وخالف داخل املذهب 

احلنفي تنص على تفاصيل اخلالف، وال غىن لنا عن تلمس احلقيقة مما هو متوافر بني يدينا 
  .اليوم

  ـ ما موقف أئمة احلنفية من احليل الربوية؟ 

ظاهر العقد، هل يكتفون بالنظر يف .. ـ ما موقف أئمة احلنفية من النظر يف العقود 
  أو يعتربون احلقائق واملقاصد واملآالت؟ 

  ـ هل هذا املوقف حمل اتفاق بينهم أو حمل اختالف؟

وعند النظر إىل األدلة اليت يستدل ا على هذه النسبة أو تلك، جند أن األدلة ليست 
أي على ِوزان واحد، ومن املهم فرزها والتمييز بينها وفق قواعد معتربة، حىت خنلص إىل ر

وهذه بعض القواعد واملرجحات املهمة يف متييز األدلة والترجيح . حمدد بطريقة صحيحة
  :بينها

 فال يقارن بني نص ثابٍت يف كتب األصول حملمد بن احلسن مثالً، وبني نٍص ورد -
فتلك ثابتة عنه منقولة على وجه القبول واالتفاق . يف كتاب احليل املنسوب حملمد بن احلسن

  . املذهب احلنفي وغريهم، وذاك كتاب خمتلف فيه منذ الطبقة األوىل من طالبهمن علماء

 ما تواتر عنهم من مسائل وأحكام أقوى مما نسب إليهم من مسائل على وجه -
فإذا تعارضت على وجٍه ال ميكن اجلمع بينهما قُدم . احلكاية ومل يبلغ درجة القبول والتواتر

  .جدر بإرشادنا إىل موقف األئمة ومنهجماألوثق قبوالً وتواتراً، فهو األ
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 ما جاء متفقاً مع منهج األئمة يف بقية أبواب الفقه أوىل مما خيالفه، فإن محل كالم -
  . األئمة ومواقفهم على االطراد أوىل من نسبة التناقض إليهم

وال يعين هذا عصمة األئمة من التناقض، فإن الوحي وحده هو املعصوم من التناقض 
 m    o  y  x  w  v   u  t   s  r    q      pl )ليس ولكن التناقض، ) ٨٢: النساء 

هو األصل يف مواقف األئمة، بل األصل يف كالم األئمة االطراد والتوافق، وال ننسب إليهم 
  .التناقض إال حني يثبت ذلك بأدلة كافية

اع وما عليه عامة  ما ورد عنهم موافقاً لإلمجاع أوىل بالقبول مما جاء مفارقاً لإلمج-
  . السلف 

فإن األصل هو موافقة اإلمجاع وعدم مفارقتهم ملا عليه السلف الصاحل، ومن نسب 
فإن خمالفة اإلمجاع ليست . إليهم غري ذلك فيجب أن يثبته مبا يكفي لتقرير مثل هذا املعىن

أسباب اخلطأ فرمبا خالفه بعضهم لعدم معرفته باإلمجاع أو غري ذلك، و، مستحيلة على األئمة
ترد على األئمة كما ترد على غريهم، ولكن مقام اإلمامة يوجب أن يكون األصل موافقة 

  .وإثبات غري ذلك حيتاج إىل توثق وتأكد. اإلمجاع وما عليه عامة السلف الصاحل

وذلك أن أهل مذهبهم أكثر ،  ما اتفق عليه أهل مذهبهم أوىل مما نقله غريهم -
  .ريره وخدمته ممن هو خارج املذهب، وصاحب البيت أدرى مبا فيهعناية بكالم أئمتهم وحت

 األصل يف معرفة اآلراء الفقهية ما كتب يف مدونات الفقه والعلم، وال يعارض -
فإن كتب الفقه هي مظنة . ذلك بالروايات واحلكايات املوجودة يف كتب التراجم والتاريخ

ناقشة أدلتها، وتوارد أذهان الفقهاء عليها التحرير والتثبت يف تصوير املسألة وحكمها وم
  .خبالف كتب التراجم والتاريخ فإا وضعت لغري هذا الغرض. بالقراءة والنقد والتمحيص

هذه بعض القواعد املوضوعية واملعقولة يف متييز ما ورد عن األئمة مما هو متعلق مبحل 
  .البحث، و الترجيح بني الروايات و األدلة املتعارضة



  .تفريق بين البيع و الربا المآالت و القصود في الاعاةرأثر م
 
 
 

 
 

١٢٩ 

 ما ورد عن أئمة احلنفية املنع من الصورة املشهورة من صور العينة، واليت وأقوى
فإن املنع منها جاء . ))شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن((ترجم هلا احلنفية بـ 

منصوصاً عليه يف كتاب املبسوط حملمد بن احلسن الشيباين وهو من كتب ظاهر الرواية، 
رويت عنه بروايات ظاهرة ثابتة صحيحة تصل حد الشهرة ((ا ومسيت كتب ظاهر الرواية أل

  .)١( ))والتواتر

وإذا اشترى الرجل ((: قال اإلمام حممد بن احلسن ـ رمحه اهللا ـ يف كتاب املبسوط
بيعاً بنسيئة أو بنقٍد ومل ينقد، فليس ينبغي له أن يبيع ذلك من البائع بأقل من ذلك الثمن 

نقد الثمن، وال ينبغي للبائع أن يشتريه منه بأقل من ذلك، ولو الذي أخذه به إن كان مل ي
 )٢( ))...وإن كان قد انتقد الثمن فال بأس بأن يشتريه بأقل أو أكثر . فعل رددت البيع اآلخر

 عن حممد بن احلسن )٣(أبو سليمان اجلوزجاين((: وقد قال حممد بن احلسن يف صدر الكتاب
 وأيب يوسف وقويل، وما مل يكن فيه اختالف فهو قولنا قد بينت لكم قول أيب حنيفة: قال
  .)٤( ))مجيعاً

ولو فعل ((ويف هذا النص ما هو فوق التحرمي وهو املنع قضاًء، سواء نوى أو مل ينِو 
  . ومل يفصل))رددت البيع اآلخر

واملنع من هذه الصورة هو ما اتفق عليه األحناف فينبغي أن يجعل هذا أصالً يرجع 
 مسائل احليل واعتبار باطن العقد واملآل والنية عند أئمة احلنفية، السيما وأن إليه يف

استدالهلم كان حبديث عائشة رضي اهللا عنها يف قصتها مع زيد بن أرقم، ويف هذا احلديث 
  ®  ¯  °  ±   ¬m  ما يدل على أن الربا هو املعىن امللحوظ يف املنع من هذه الصورة

  ¸  ¶  µ  ´   ³  ²l  )٢٧٩: البقرة( .  

                                                            

  ).١/٢٦٠(املذهب احلنفي للنقيب   )١(
  ).٣/٢٣٠(املبسوط، حملمد بن احلسن  )٢(
  .سبقت ترمجته   )٣(
  ).١/١(املبسوط، حملمد بن احلسن   )٤(
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  : واخلالصة أن هذا النص

وهو من .  لإلمام حممد بن احلسن الشيباين))املبسوط(( ـ منقول من كتاب األصل ١
  .الكتب املتفق على ثبوا عنه

  . ـ وهذه املسألة مما تواتر منعها عن أئمة احلنفية٢

  . ـ ودليل املسألة يدل على منهج النظر يف منع هذه املسألة٣

ما : ل على أن هذا هو منهج أئمة احلنفية يف هذا الباب وغريه من األبوابومما يد
ال حيل لرجل يؤمن باهللا واليوم اآلخر منع ((: ذكره اإلمام أبو يوسف يف كتابه اخلراج

الصدقة، وال إخراجها من ملكه إىل ملك مجاعة غريه، ليفرقها بذلك، فتبطل الصدقة عنها ، 
 اإلبل والبقر والغنم ما ال جتب فيه الصدقة، وال حيتال يف بأن يصري لكل واحد منهم من
  .)١( ))إبطال الصدقة بوجه وال سبب

وال حيتال يف إبطال الصدقة بوجه وال ((وهو نص واضح يف منهج اإلمام أيب يوسف 
وخمالفة هذا النص جيب أن . ))اخلراج ((املعروفوقد جاء من نص اإلمام يف كتابه . ))سبب

  .اثله يف الثبوت والقوة أو يزيدتكون بشيء مي

أما ما نقل عن اإلمام أيب يوسف يف جواز التحايل على الزكاة، فليس موجوداً يف 
مثل هذا الكتاب ثقة وقبوالً، وهو إن ثبت عنه حممول على احلكم قضاًء حيث ال يوجد 

ة يف وقد كان أبو يوسف كبري القضا. )٢(دليل كاٍف ميكن االعتماد عليه يف جملس احلكم
 حني )٣(عصره، ومراعاته ملقام القضاء غري مستبعد، ولذلك ملا اختلفوا يف بعض صور التلجئة

يتفقان يف السر أن الثمن ألف ويتبايعان يف الظاهر بألفني، كان رأي القاضي أيب يوسف أن 

                                                            

  ). ٨٠(اخلراج أليب يوسف   )١(
  ).٢/٣٢٩(فقه الزكاة للقرضاوي   )٢(
انظر الفتاوى اهلندية . هي العقد الذي ينشئه لضرورة أمر، فيصري كامللجأ واملدفوع إليه: والتلجئة  )٣(

)٣/٢٠٨.(  
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ما ورب. ويظهر أن عمله يف القضاء جعله مييل ملا ميكن ضبطه. )١(الثمن هو املذكور يف الظاهر
وعدم التفريق . كان لإلمام الواحد كالمان خمتلفان يف مسألة واحدة، وكل قوٍل باعتباٍر معني

بني مقام القضاء ومقام الديانة واإلفتاء مورد من موارد اخلطأ يف نسبة بعض األئمة لغري 
  .أقواهلم

واخلالصة أن هذه الكلمة من أيب يوسف يف غاية الوضوح، ويف غاية الثبوت، وال 
ولو ثبت شيء خبالف ذلك فمن املهم التأكد من املقام . رضها شيء يف قوا وثبوايعا

أما . الذي راعاه اإلمام يف كالمه، ألن ملقام القضاء أحكام ختتلف عن مقام الديانة واإلفتاء
ال حيل لرجل يؤمن باهللا ((: الديانة واإلفتاء فقد قصده القاضي أبو يوسف يف كالمه بوضوح 

  .)٢( )).... خر واليوم اآل

ومما يدل على أن مراعاة حقيقة العقد وباطنه ومآله هو منهج أئمة احلنفية، ما نقله 
يف قليب منه كأمثال اجلبال، ((: مشايخ احلنفية عن اإلمام حممد بن احلسن عن بعض الصور

  .)٣( ))ذميم، اخترعه أكلة الربا

ة القرض الربوي إذا كان وهذه الكلمة ال تصدر من فقيه يبيح الوصول إىل حقيق
ظاهر العقد صحيحاً، وهي كلمة ختتصر فقه أهل احلقائق يف كلمة معربة، تكشف حجم 

، ومالحظة ))ذميم((وتكشف حكمه . ))كأمثال اجلبال((الشعور خبطأ وخطورة هذا العمل 
ن ، وهم من يسمو))أكلة الربا((، ومصدره ))اخترعه((جانب الصنعة واحليلة يف سالمة ظاهره 

  .))أهل العينة((يف املذهب املالكي 

ومل أقف على أحٍد من فقهاء احلنفية يشكك يف ثبوت هذه العبارة عن اإلمام حممد 
وهي وإن مل تثبت يف كتب ظاهر الرواية أو الكتب الثابتة عن األئمة، إال إا مما . بن احلسن

 طاهلا اخلالف تناقله احلنفية من غري نكري، وهي أوثق من الكلمات والنصوص اليت

                                                            

  ).٣/٢٠٨(الفتاوى اهلندية   )١(
  ).٨٠(ج أليب يوسف اخلرا  )٢(
  ).٢١/١٥٢(، حاشية ابن عابدين )١٦/٢٢١( فتح القدير   )٣(
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  .والتشكيك

مث إن أئمة احلنفية هم أئمة النظر يف العلل واملعاين واالستنباط، هذا هو دأم يف كل 
واالكتفاُء بالنظر يف ظاهر . أبواب الفقه، وقد عرفوا بذلك أكثر من كل املذاهب األخرى

  : العقد ال يصح إال على وجهني

 ال يستطيع القاضي أن حيكم على  ـ إما أن يكون ذلك يف مقام القضاء، حيث١
وليس هذا حمل البحث اآلن، فإن اخلالف هو يف حكم هذه املسائل ديانة . غري الظاهر

  .وإفتاًء

وهم أبعد الفقهاء عن طريقة السادة .  ـ أو على قول أهل الظاهر داوود وأصحابه٢
  .احلنفية يف اعتبار العلل واملعاين

نفية هو حترمي الربا اجلاهلي سواء توصلوا إليه عن وعليه فإن املتفق مع منهج أئمة احل
ومن البعيد جداً أن حيرم . طريق التعاقد املباشر، أو توصلوا إىل معناه عن طريق غري مباشر

ومن البعيد . اإلمام أبو حنيفة وصاحباه الصورة املشهورة من العينة مث يبيحون ما يف معناها
واملعاين، مث  خيالفون هذا املنهج إىل مذهب غالة أن يكون اإلمام وصاحباه هم سادة الفقه 

أهل الظاهر، فيحرمون صورة العينة املشهورة ويستدلون على ذلك بقصة عائشة وفيها 
  .مراعاة جانب التحايل على الربا، ومع ذلك يبيحون ما كان مثلها يف املعىن والعلة

ئق، يستند إىل ما هو منقول ومما تقدم يتبني أن من نسب أئمة احلنفية الجتاه أهل احلقا
يف كتبهم، املتواترة عنهم، مثل كتاب املبسوط حملمد بن احلسن الشيباين وهو مدون الفقه 

ومثل كتاب اخلراج للقاضي أيب  ، )١(احلنفي، وكتاب املبسوط يلقب عند احلنفية باألصل
  .يوسف

ورة املشهورة ـ ويستندون ملا هو متواتر عنهم من مسائل وأحكام، مثل حترميهم للص
فإن حترميها حمل اتفاق عند مشايخ . ))شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن((من العينة 

                                                            

  ).١/٣٣٨(املذهب احلنفي للنقيب   )١(
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  .احلنفية

ـ وقوهلم يتفق مع ما هو معروف ومتواتر عن احلنفية من نظرهم يف العلل واملعاين 
  .وعدم اكتفائهم بالظاهر

ورة، وليس من كتب التاريخ ونقوالم هي من كتب الفقه ومدوناته املعروفة واملشه
  .والتراجم

  . ـ أما ما خيص اإلمجاع فسيأيت يف مبحث املوازنة ـ بإذن اهللا ـ 

ـ وأما ما خيص أهل املذهب احلنفي واملعتنني به، فإم مل يتفقوا على خالف ذلك 
، ولو اتفقوا على خالف ذلك لكان التفاقهم هيبة يصعب  كما سيأيت يف الفرع الثالث

  .جتاوزها

  : وقد استدل من نسب أئمة احلنفية لالجتاه الصوري بعدة أدلة

وقد أورد السرخسي . ـ كتاب احليل املنسوب لإلمام حممد بن احلسن الشيباين
اخلالف حوله، مث رجح ثبوت الكتاب، واشتدت عبارته ـ رمحه اهللا ـ على من أنكر 

 تصنيف حممد رمحه اهللا أم اختلف الناس يف كتاب احليل أنه من((: يقول السرخسي. ذلك
من قال أن حممداً رمحه اهللا صنف :  ينكر ذلك، ويقول)١(ال؟ كان أبو سليمان اجلوزجاين

إن اجلهال : كتاباً مساه احليل فال تصدقه، وما يف أيدي الناس فإمنا مجعه وراقوا بغداد، وقال
ظن مبحمد رمحه أنه ينسبون علماءنا ـ رمحهم اهللا ـ إىل ذلك على سبيل التعيري، فكيف ي

  .مسى شيئاً من تصانيفه ذا االسم، ليكون ذلك عوناً للجهال على ما يتقولون

هو من تصنيف حممد رمحه اهللا، وكان يروي :  رمحه اهللا كان يقول)٢(وأما أبو حفص
عنه ذلك، وهو األصح؛ فإن احليل يف األحكام املخرجة عن اإلمام جائزة عند مجهور 

                                                            

  .سبقت ترمجته   )١(
: انظر . وله أصحاب كثريون  ، احلسن بن حممد عن أخذ،  الكبري حفص أبو حفص بن محدأ  )٢(

  ) .١/٩٤(تاج التراجم ، ) ١/٦٧(اجلواهر املضية 
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  .)١( ))ره ذلك بعض املتعسفني جلهلهم وقلة تأملهم يف الكتاب والسنةالعلماء، وإمنا ك

فهذا أبو سليمان اجلوزجاين من تالميذ اإلمام حممد ورواة كتبه، ينكر نسبة الكتاب 
 ـ وهو من تالميذ اإلمام حممد بن )٢(وقد روى حممد بن مساعة. لشيخه إنكاراً شديداً

  .)٣( ))هذا الكتاب ليس من كتبنا، إمنا ألقي فيها((: احلسن ورواة كتبه ـ عن اإلمام حممد

ويالحظ هنا أن كتاب احليل كان خمتلفاً فيه منذ الطبقة األوىل من تالميذ اإلمام، 
ولعل أبا حفٍص مل يطلع على هذا . وجاء اإلنكار من اإلمام نفسه كما رواه عنه ابن مساعة

الكتاب ال يقاوم ما ورد يف كتب ومثل هذا . اإلنكار، فظن أنه لإلمام حني رآه يف كتبه
ظاهر الرواية املعروفة عن اإلمام حممد بن احلسن، وال يقاوم ما تقدم من أدلة ظاهرة متفق 

  .عليها

وعن أيب ((ـ واستدلوا كذلك مبا روي عن اإلمام أيب يوسف من إباحة العينة، 
  .)٤( ))ر الفتاوىكذا يف خمتا. العينة جائزة، مأجور من عمل ا: يوسف رمحه اهللا تعاىل

ويالحظ على هذه الرواية ابتداًء أا مل تثبت يف كتب ظاهر الرواية أو ما يف 
  .حكمها، فال تقاوم ما ورد هناك

مث هل املقصود بالعينة يف هذه الرواية الصورة املشهورة من العينة، أو الصور األخرى 

                                                            

  )٣٠/٣٧١(بسوط للسرخسي امل  )١(
 أيب أصحاب ومن:  الصيمري قال،  عالمة قاضي بغدادال،  التميمي اهللا عبد بن مساعة بن حممد  )٢(

وأثىن عليه ابن معني  . الثقات احلفاظ من وهو مساعة بن حممد اهللا عبد أبو مجيعاً وحممد يوسف
  ) .٢/٥٨(اجلواهر املضية  ، )١٠/٦٤٦(سري أعالم النبالء : انظر  . ٢٣٣سنة  توىف .وغريه 

 بن إمساعيل وضعه إمنا: عمران أيب ابن قالو ) . ٨٥( مناقب اإلمام أيب حنيفة وصاحبيه للذهيب   )٣(
رمبا يكون إلمساعيل كتاب يف : وعلق الكوثري على هذا يف احلاشية بقوله  . حنيفة أيب بن محاد

 حيوي كل زيغ يف احليل إمنا هو رواية لكن الكتاب الذي، املخارج واحليل فيما مل نطلع عليه 
الكذاب بن الكذاب بن الكذاب حممد بن احلسني بن محيد عن حممد بن بشر الرقي عن خلف 

  .  نسأل اهللا السالمة ، رواية جمهول عن جمهول ، بن بيان 
  ).٣/٢٠٨(الفتاوى اهلندية   )٤(
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   تعود السلعة على صاحبها؟اليت فيها عود السلعة إىل صاحبها، أو صورة التورق حيث ال

أما الصورة املشهورة من العينة، فإا ال تسمى عند احلنفية عينة كما تقدم يف الفرع 
وقد سبق بيان موقف اإلمام أيب يوسف منها نقالً عن حممد بن احلسن يف كتابه . األول

  .)١(املبسوط

أم حيمل كالمه فهل حيمل كالمه على ما فيه عود السلعة، .. وأما الصورة األخرى
على صورة التورق حيث ال تعود السلعة؟ ذكروا أنه حيمل على صورة التورق حيث ال تعود 

 حممل قول أيب )٢(وجعله أبو السعود((: يف حاشيته السلعة إىل صاحبها، قال ابن عابدين
  .)٣( ))يوسف، ومحل قولَ حممٍد واحلديثَ على صورة العود

: ا فيه عود السلعة إىل صاحبها، قولُه يف الروايةويدل على أن أبا يوسف ال يقصد م
ال يكره هذا البيع، ألنه فعله كثري من الصحابه، وحمدوا على ذلك، ومل : وقال أبو يوسف((

  .)٤( ))حىت لو باع كاغدة بألف جيوز وال يكره. يعدوه من الربا

 الثمن مقابل وظاهر من هذا السياق أنه يريد بيع النسيئة وما حيصل فيه من زيادة يف
التأجيل، فإنه ال يتصور أن اإلمام أبا يوسف ينقل عن كثري من الصحابة فعل الصورة 
املشهورة من العينة، أو الصور األخرى اليت فيها عود السلعة مثل العينة الثالثية وعكس العينة 

!. فإنه مل تأت روايات عن فعل كثري من الصحابة لذلك مع محدهم وشكرهم. وغريها
وإن كان يقصد شيئاً زائداً . ))حىت لو باع كاغدة بألف جيوز وال يكره((: له يظهر معناهومثا

و أياً ما كان حكم التورق فإنه خيتلف عن صورة العينة . عن بيع النسيئة فهو يقصد التورق

                                                            

  (   ) .راجع صفحة   )١(
 شرح على حاشيةله ،  متفنن فقيه حنوي ،املصري احلنفي ،السعود أبو األسقاطي، عمر بن أمحد  )٢(

سلك الدرر : انظر  . ١١٥٩تويف سنة . ينقل منها ابن عابدين كثرياً  ، الدقائق لكرت مسكني مال
  ) .١/١٨٨(األعالم ، ) ١/١٤٩(

  ).٥/٣٢٦(حاشية ابن عابدين   )٣(
  ).٧/٢١٢(فتح القدير، البن اهلمام   )٤(
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، ويف باطن عقود التورق ال )١(املشهورة وما يف حكمها، وقد أجازه بعض أهل احلقائق
 رجلني أحدمها يأخذ ماالً ويف ذمته أكثر منه، واآلخر يعطي ماالً ويطالب يوجد معاملة بني

  .فالقول يف التورق ال يلحق صورة العينة املشهورة وما يف حكمها. بأكثر منه

وقد استدل بعضهم على نسبة أئمة احلنفية لالجتاه الصوري بقصص وروايات يف 
، وكثري منها ال يندرج حتت )٢( باحليلكتب التراجم والتاريخ، وفيها تعامل أئمة احلنفية

ويقابلها روايات يف التراجم والتاريخ ما يدل على . سؤال البحث وحمل اخلالف يف احليل
وله قصص مشهورة ال . تورع اإلمام أيب حنفية واحتياطه الشديد فيما دخل فيه شبهة

 مع احملافظة على يستقيم معها إباحته للحيل الربوية، و الوصول إىل حقيقة القرض الربوي
وال يناسب إيراد هذه القصص واحلكايات يف مثل هذا املقام، . سالمة ظاهر العقود وصورا

فإن املذهب الفقهي يؤخذ من كتب الفقه وعلومه، وال يعتمد فيه على الروايات واحلكايات 
جتاه غري أين أردت اإلشارة ملا يستدل به بعضهم على نسبة أئمة احلنفية لال. التارخيية

الصوري، مع اجلواب عليه فقهياً، واإلشارة ملا يوجد من روايات تارخيية أخرى تقابل تلك 
  .الروايات

ومما تقدم يتبين أن من نسب أئمة احلنفية إىل االجتاه الصوري، ليس معهم حجج 
فكتاب احليل املنسوب لإلمام حممد، . كافية ملعارضة ما يدل على نسبتهم ألهل احلقائق

يه منذ الطبقة األوىل من تالميذ اإلمام، وقد جاء النقل عن اإلمام نفسه بإنكاره خمتلف ف
وما ورد عن القاضي أيب يوسف يف العينة، محله احلنفية على صورة التورق . والرباءة منه

والروايات واحلكايات معارضة مبثلها، وهي ال تؤسس . حيث ال تعود السلعة لصاحبها
  .رد يف مدونات الفقه احلنفيمذهباً فقهياً يعارض ما و

هذا فيما يتعلق بأئمة املذهب احلنفي، أما ما يتعلق بفقهاء املذهب احلنفي ومشاخيه، 
  .فهو ما سيأيت يف الفرع الثالث

                                                            

  .احلنبلي من حمل البحث انظر موقف املذهب   )١(
  ).٣٥(احليل الفقهية لصاحل بو بشيش   )٢(
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   .حتقيق القول يف موقف علماء احلنفية من مسائل البحث: الفرع الثالث

واحد وِوزاٍن واحد، فإن  احلنفية من حمل البحث على اجتاٍه )١(مل يكن موقف مشايخ
  . موقفهم خيتلف باختالف املسألة، والناظر إليها، وطريقة التعامل معها

شراء ما باع بأقل ((فبينا جتد احلنفية على قوٍل واحٍد جتاه الصورة املشهورة من العينة 
ل ، جتدهم يف مسألة بيع الوفاء على تسعة أقوال، وهي من أهم احلي))مما باع قبل نقد الثمن

  .على الربا، واألكثر شيوعاً يف بعض األمصار واألعصار

وكذلك مشايخ احلنفية بعضهم أقرب الجتاه احلقائق، وبعضهم أقرب لالجتاه 
الصوري، ويف هذه الرواية ما يكشف بعض الصورة يف اخلالف احلنفي احلنفي يف مسائل 

، )٤(قد فشا هذا البيع بني الناس: )٣( قلت لإلمام احلسن املاتريدي)٢(قال السيد اإلمام((: البحث
وأنا أيضاً على ذلك، فالصواب أن جنمع األئمة ونتفق : وفيه مفسدة عظيمة، وفتواك أنه رهن

املعترب اليوم فتوانا، وقد ظهر ذلك بني الناس، فمن : فقال. على هذا ونظهره بني الناس
الف املوجود داخل املذهب ويظهر من هذه الرواية اخل. )٥( ))خالفنا فليربز نفسه وليقم دليله

احلنفي، والفتوى أن بيع الوفاء رهن هو طريقة أهل احلقائق، وجتويز البيع طريقة االجتاه 
  .وكال الرأيني موجودان داخل املذهب احلنفي. الصوري

ويف هذه الرواية ما يشري للفرق بني التعامل مع حمل البحث تنظرياً، والتعامل معه 
، ففيه اعتراف بشيوع هذه ))قد فشا هذا البيع بني الناس((: ية تقولتطبيقاً؛ فإن صدر الروا

                                                            

املذهب احلنفي : انظر. املشايخ يف مصطلح احلنفية يطلق على من مل يدرك اإلمام من علماء مذهبه  )١(
  ).١/٣٢٨(للنقيب 

 كان ،ترمجته عزيزة على كثرة النقل عنه يف كتب احلنفية ، فقيه حنفي ، أبو شجاع السمرقندي   )٢(
  ) . ٢/٢٥٤(اجلواهر املضية : انظر  . ٤٦١وتويف السغدي سنة ، زمن علي السغدي 

 القاضي املاتريدي) : ٢/٣٤٤(قال القرشي يف اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية ، فقيه حنفي   )٣(
وكان املعترب ىف زمنهم اتفاقهم على الفتوى ال ، دي غ أليب شجاع وعلي الساحلسن كان رفيقاً

  . صحاب اإلمامأ من خالفهم وإليهم انتهت رياسة  إىلينظر
  .يقصد بيع الوفاء  )٤(
  ).٥/٢٧٦(حاشية ابن عابدين   )٥(



  .تفريق بين البيع و الربا المآالت و القصود في الاعاةرأثر م
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املعترب اليوم ((: احليلة الربوية بني الناس، مدعومة بفتاوى حنفية، كما تشري لذلك الرواية
. ))جنمع األئمة ونتفق على هذا((: وقوله.  فهناك فتاوى أخرى لكنه يراها غري معتربة))فتوانا

وهذا يكشف جانب التطبيق واملمارسة . عن مجاعة من فقهاء احلنفيةوهذه الفتاوى حمفوظة 
 ))العينة((بل وصل األمر إىل أن بعض الفقهاء أثرى من أموال . يف التعامل مع مسائل البحث

وقد قادهم اجلانب العملي . وبعضهم بالغ يف إسقاط حق اهللا يف الزكاة، تأوالً كذلك. تأوالً
ألحاجي واأللغاز، ويكاد يستعصي فهمها على األذكياء من والتطبيقي إىل حيل هي أقرب ل

طالب العلم فضالً عن غريهم، كل ذلك مراعاة للوصول ملفاد القرض الربوي مع احملافظة 
خبالف اجلانب التنظريي فإن احلجة مع أهل احلقائق داخل . )١(على سالمة الصورة و الظاهر

. ل الفقهية داخل هذا الباب وغريه من األبواباملذهب احلنفي، وهو املتقرر يف مناقشة املسائ
املعترب اليوم فتوانا، وقد ((: وقد دلت الرواية املتقدمة على ذلك، حني قال احلسن املاتريدي

ويف الكلمة ما ال خيفى من . ))ظهر ذلك بني الناس، فمن خالفنا فليربز نفسه وليقم دليله
  .صيلظهور حجة أهل احلقائق على مستوى التنظري والتأ

وهذا البعد يكاد يكون خاصاً باملذهب احلنفي، وهو غلبة اجتاه أهل احلقائق على 
ورمبا كان شائعاً يف . مستوى التنظري والتقعيد، وغلبة االجتاه الصوري على املمارسة والتطبيق

. أوساط الباحثني وطالب العلم قرب املذهب احلنفي من احليل أكثر من املذهب الشافعي
هذا صحيحاً على مستوى املمارسة والتطبيق، وإن كان هذا احلكم حيتاج إىل رمبا يكون 

أما على مستوى التنظري فإن املذهب الشافعي هو األكثر . استقراء وتتبع ال يوجد حىت اآلن
  .، واملذهب احلنفي أقرب للتنظري الجتاه أهل احلقائق)٢(تعبرياً عن االجتاه الصوري

 أُبرز التنظري احلنفي حملل البحث، ومل يكن هذا التنظري ولتأكيد هذا املعىن أحاول أن
مستقالً متمايزاً ميكن اإلشارة إليه مباشرة ، حالَ املدونات الفقهية يف قرا من اإلفتاء 

ولكن هناك علل . والتفصيل أكثر من التقعيد والتأصيل الجتاه تلك الفتوى أو احلكم الفقهي

                                                            

  ).١١١(، احليل الفقهية حملمد بن إبراهيم )٧/٢١٢(فتح القدير البن اهلمام   )١(
 وإال فإن الظاهرية سيأيت هذا يف املطلب القادم، واملقصود يف العبارة املقارنةُ بني املذاهب األربعة،  )٢(

  .أكثر من  الشافعية تنظرياً لالجتاه الصوري يف هذا الباب وغريه من األبواب
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الفقهي، تكشف املرجعية النظرية يف معاجلة األحكام والنظر وقواعد يرجع إليها أثناء الكالم 
وهذه العلل والقواعد مت استخالصها من مسائل البحث خاصة، حىت ال يتطرق إليها . إليها

  .احتمال اخلالف بني البابني يف التأصيل والتنظري

 العقود  ـ ففي قاعدة القصود واملعاين، واأللفاظ واملباين، قرر احلنفية أن العربة يف١
. واعتمدوا على هذه القاعدة يف اعتبار بيع الوفاء رهنا. للمقاصد واملعاين، ال لأللفاظ واملباين

وإذا أجرينا هذه . )١(وتلك قاعدة أهل احلقائق، بل هي عنوان مذهبهم، وأساس طريقتهم
 القاعدة على مسائل البحث كانت العربة مبا يقصده املتعامالن، والعربة حبقيقة العقود

ويف شرح هذه القاعدة يف جملة . وباطنها، ال لظاهرها وصورا، وذلك اجتاه أهل احلقائق
العربة يف العقود للمقاصد واملعاين ال لأللفاظ واملباين، ولذا جيري حكم الرهن يف ((: األحكام

  .)٢( ))البيع بالوفاء

أنه بيع ألما حيكم ب: وقد خالف بعض احلنفية يف هذا التنظري، فقال عند بيع الوفاء
والعربة للملفوظ نصاً دون املقصود، فإن من تزوج امرأة ومن ((تلفظا بالبيع من غري شرط 

  .)٣( ))نيته أن يطلقها بعد ما جامعها صح العقد

، ))العربة يف العقود للمقاصد واملعاين، ال لأللفاظ واملباين((ولكن األكثر على قاعدة 
 كان كثرياً منهم مقراً بأن األصل حترميه، كما سيأيت يف حىت أولئك الذين أجازوا هذا البيع

  .الفقرة السادسة

قال ((. ))احتيال لسقوط الربا(( ـ وألجل هذه القاعدة وصفوا بيع الوفاء بأنه ٢
البيع الذي تعارفه أهل زماننا احتياالً للربا، :  يف فتاواه)٤(الشيخ اإلمام جنم الدين النسفي
                                                            

، درر احلكام ملوىل خسرو )١٣/١٥٦(، العناية للبابريت )٥/١٨٣(تبيني احلقائق للزيلعي : انظر  )١(
)٦/٤٣٧.(  

  ).١/١٨(درر احلكام شرح جملة األحكام لعلي حيدر   )٢(
  ).٦/٤٣٧( شرح غرر األحكام ملوىل خسرو درر احلكام يف  )٣(
: انظر  . ٥٣٧تويف سنة  . احلنفية فقهاء من ، حفص أبو إمساعيل، بن أمحد بن حممد بن عمر  )٤(

  ) .١٤٩(الفوائد البهية ، ) ١/٣٩٤(اجلواهر املضية 
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 يعود ))فراراً من الربا((: حىت الذي قالوا . )١( ))... احلقيقة رهن ومسوه بيع الوفاء، هو يف
ألن صاحب املال ال يقرض إال ((: معناهم ملا سبق يف الغالب، ولذلك يقولون يف تفسريها

  .)٢( ))...بنفع، واملستقرض حمتاج، فأجازوا ذلك لينتفع املقرض باملبيع وتعارفه الناس 

، ويف هذا اعتبار لطريقة أهل )٣(عضهم بيع الوفاء ديناً ـ ويف أحكام الزكاة اعترب ب٣
  .احلقائق يف النظر واالجتهاد

كما ذكروا يف التعليل :  ـ ويف باب الربا واحليلة عليه جيعلون شبهة الربا ملحقة به٤
وألن يف هذا البيع ((: ملنع الصورة املشهورة من العينة الواردة يف قصة عائشة رضي اهللا عنها

با، ألن الثمن الثاين يصري قصاصاً بالثمن األول، فبقي من الثمن األول زيادة ال شبهة الر
يقابلها عوض يف عقد املعاوضة، وهو تفسري الربا، إال أن الزيادة تثبت مبجموع العقدين، 

  .)٤( ))فكان الثابت بأحدمها شبهة الربا، والشبهة يف هذا الباب ملحقة باحلقيقة

 يعملون باالحتياط يف هذا الباب خاصة ويف بقية احملرمات ويظهر أن السادة احلنفية
عندما يكون ذلك ) شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن(يف مسألة  عامة، يقول الزيلعي
  . )٥( ))والثابت من وجه كالثابت من كل وجه يف باب احلرمات((: عن طريق الوكيل

٥وا على أن ذلك ما مل خيالف  ـ وعند موضوع املشقة وما جتبله من تيسري، نص
فاملشقة والتيسري منضبطة بالنص الشرعي، فإنه ال يوجد أمر وي دون شيء . نصاً شرعياً
جيب أن يعلم أن املشقة جتلب التيسري إذا مل يوجد نص، وأما إذا وجد النص ((و . من املشقة

  .)٦( ))فال جيوز العمل خالف ذلك النص بداعي جلب التيسري وإزالة املشقة

                                                            

، )٦/٢٦(و ) ٥/٢٧٦(حاشية ابن عابدين : ، وانظر)٦/٤٣٧(درر احلكام ملوىل خسرو   )١(
  ).٣/٢٠٨(اوى اهلندية والفت

  ).٥/٢٨٠(حاشية ابن عابدين   )٢(
  ).٢/١٦٥(فتح القدير البن اهلمام   )٣(
  ).٥/١٩٩(بدائع الصنائع للكاساين   )٤(
  ).٤/٥٤(تبيني احلقائق للزيلعي   )٥(
  ).١/٣٢(درر احلكام شرح جملة األحكام لعلي حيدر   )٦(
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ويف هذا التقرير تأييد ملا ذهب إليه أهل احلقائق، وفيه خمالفة لواحدة من أهم حجج 
  .االجتاه الصوري يف فتاواه وأحكامه قدمياً وحديثاً

وهذا .  ـ حىت عندما أجازوا بعض املعامالت اعتربوها للحاجة، واألصلُ املنع٦
احلاجة تنزل ((. ىت بعضهم باجلوازجيعل التنظري للمسألة منسجماً مع أهل احلقائق حىت لو أف

ومن هذا القبيل جتويز البيع بالوفاء، ألنه ملا كثرت الديون . مرتلة الضرورة عامة أو خاصة
هذه املادة مأخوذة من األشباه . على أهل خبارى مست احلاجة إىل ذلك وصار مرعياً

ًء على الضرورة، ألن استفادة ويفهم منها أن بيع الوفاء كان ممنوعاً، وقد جوز بنا. والنظائر
وبيع الوفاء من هذا القبيل غري جائز أصالً، . املقرض زيادة عن بدل القرض ربا وممنوع شرعاً

ولكن حسب ما هو مذكور يف هذه القاعدة قد اجتهدت الفقهاء بناًء على احتياج أهايل 
  .)١( ))خبارى يف ذلك الزمن جتويزه

املعروف ((: احلكم، يقول السرخسي ـ ويف تأثري العرف املستقر على ٧
ويف هذه القاعدة ما يؤيد اجتاه أهل احلقائق، حني تشيع معاملة ال يوجد يف . )٢())كاملشروط

ظاهرها شرط يفسد العقد، ولكن يوجد عرف سائد يقوم مقام هذا الشرط، فإن املعروف 
  .عرفاً كاملشروط شرطاً

به ويعملونه يف أكثر من موضع من  ـ ويف باب سد الذرائع جتد احلنفية يعترفون ٨
والكراهة إما ألنه احتيال ((: ومن ذلك ما قالوه يف بعض ما يتعلق بربا الفضل. هذا الباب

لسقوط الربا فيصري كبيع العينة يف أخذ الزيادة باحليلة، وإما ألنه يفضي إىل أن يألف الناس 
  .)٣( ))فيستعملوا ذلك فيما ال جيوز

. كري على احليل، والتعليل ا عند النهي عن بعض املسائل ـ وقد جاء عنهم الن٩
                                                            

، )٥/١٨٤(تبيني احلقائق للزيلعي :  وانظر ).١/٣٨(درر احلكام شرح جملة األحكام لعلي حيدر   )١(
  ).٥/٢٧٦(، حاشية ابن عابدين )٩ و ٦/٨(البحر الرائق البن جنيم 

  ).١٤/٣٦(املبسوط للسرخسي   )٢(
، الفتاوى )٦/٢١٥(البحر الرائق البن جنيم : ، وانظر)١٠/١٣(العناية شرح اهلداية للبابريت   )٣(

  ).٣/٢١٠(اهلندية 
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إن العينة اليت جاءت يف احلديث :  ببلخ للتجار)١(قال مشايخ بلخ منهم حممد بن سلمة((كما 
  .)٢( ))خري من بياعاتكم

ألن الكراهة إمنا هي لالحتيال ((:  شارح اهلداية )٣(ويف مسألة أخرى يقول البابريت
  .)٤( ))لسقوط ربا الفضل

ويف هذه القواعد والتنظري ما يبين غلبة اجتاه احلقائق يف املذهب احلنفي على مستوى 
. التأصيل والتقعيد، وهذا ما يناسب مذهبهم من اعتبار العلل واملعاين، واالستنباط والقياس

وال ميكن أن يستقيم التنظري لالجتاه الصوري يف حمل البحث مع ما هو معروف عنهم من 
  .القياس واملعاينإثبات 

أما على مستوى املمارسة والتطبيق، فإن العمل باحليل حمفوظ معروف داخل املذهب 
احلنفي، إما على سبيل احلاجة والرخصة فيجيزون بعض احليل مع أن موجب القياس حترميها؛ 

. أو على سبيل اخلطأ يف إعمال القياس واطراد املذهب. رخصة من أجل احلاجة واملشقة
ع يف بعض املسائل ذهوالً، أو تقصرياً يف حبث املسألة ومناقشتها، أو تقليداً ومتابعة وهذا يق

  .ملن أجازها

وهذه أهم مسائل البحث، وتقرير احلنفية ألحكامها، خالفاً ووفاقاً، حىت نقترب 
  :أكثر من النظر التفصيلي داخل املذهب احلنفي 

  ).بأقل مما باع قبل نقد الثمنشراء ما باع (ـ الصورة املشهورة من العينة، وهي 

أما هذه الصورة فقد تتابع احلنفية على املنع منها، على مذهب أئمتهم الثابت يف 
                                                            

 أيب بن أمحد شيخ وهو،  اجلوزجاين سليمان أيب على تفقه،  اهللا عبد أبو قيهالف سلمة بن حممد  )١(
  ) .٢/٥٦(اجلواهر املضية : انظر  . ٢٧٨ سنة تويف،  الطحاوي أستاذ عمران

  ).٦/٢٥٦(البحر الرائق البن جنيم : ، وانظر)٧/٢١٣(فتح القدير البن اهلمام   )٢(
 . ٧٨٦تويف سنة ، من فقهاء احلنفية  ، اهللا عبد وأب،  الدين أكمل حممود، بن حممد بن حممد  )٣(

  ) .١٩٥(الفوائد البهية ، ) ٤/٢٥٠(الدرر الكامنة : انظر 
  ).١٠/١٣(العناية   )٤(
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وقد نص بعضهم على أن الربا هو وجه املنع من هذه الصورة، كما قال . كتب ظاهر الرواية
ل زيادة ال ألن الثمن الثاين يصري قصاصاً بالثمن األول فبقي من الثمن األو((: الكاساين

يقابلها عوض يف عقد املعاوضة، وهو تفسري الربا إال أن الزيادة ثبتت مبجموع العقدين، 
  .)١( ))فكان الثابت بأحدمها شبهة الربا، والشبهة يف هذا الباب ملحقة باحلقيقة

وحتت هذه املسألة ذكروا كثرياً من التفاصيل ترجع يف غالبها إىل جواز ما خالف 
  : ، وأهم هذه الصور ما هو معروف بـ)٢(شكل املعاملة

وهي حني يدخل وسيطٌ ثالث؛ يشتري السلعة من املشتري، مث .  ـ العينة الثالثية٢
  .يعيدها للبائع األول

، ))شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن((وسبب إدخال الثالث حترزاً من مسألة 
اً عن شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد وإمنا توسط بثالث احتراز((: يقول يف شرح اهلداية

اختالف امللك مبرتلة ((وقد أطلق بعضهم اجلواز على هذه املعاملة وعلل ذلك بأن . )٣( ))الثمن
  : ويف هذا التعليل عدة ملحوظات. )٤( ))اختالف العني فيمنع حتقق الربا

شراء ما باع ((ينة أ ـ أنه يشري إىل أن االتفاق على املنع من الصورة املشهورة من الع
  . فإن املنع منها هو الذي محلهم للتوسط بثالث حىت جييز املعاملة))بأقل مما باع قبل نقد الثمن

شراء ما باع بأقل مما باع ((ب ـ أن هذا التعليل ال يستقيم مع فقه املنع من صورة 
 املعىن فإنه ال ؛ فإذا كان علة حترمي هذه الصورة علة تعبدية غري معقولة))قبل نقد الثمن

  . إشكال يف إجازة العينة الثالثية، الختالف صورا وشكلها

وهذا ال يقول به احلنفية يف حترمي تلك الصورة بل جيعلون حترميها حلديث عائشة وفيه 
                                                            

  ).٥/١٩٩(بدائع الصنائع   )١(
، ففيه تفصيل ألحكام هذه املسألة عندما يكون البيع من وكيل، )٦/٤٠٨(انظر احمليط الربهاين   )٢(

  .غري السلعة، أو اهلبة أو غري ذلكأو وريث، أو بعد ت
  ).١٠/١٢٧(العناية   )٣(
  ).٥/١٩٩(بدائع الصنائع   )٤(
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االعتماد على معىن الربا، وقد نصوا كذلك على هذه املعىن يف املنع من تلك الصورة كما 
والعجيب أن املنع من تلك الصورة . لة موجودة يف الصورة الثالثيةوعليه فإن نفس الع. تقدم

. كما يف العينة الثالثية!. كان باعتبارها حيلة على الربا مث أجازوا التحايل على تلك احليلة
بل نص بعضهم صراحة على جواز بعض احليل على مسألة شراء ما باع بأقل مما باع قبل 

وهذه حيلة يف جواز ((:  تبيني احلقائق يف شرح كرت الدقائقكما قال الزيلعي يف. ))نقد الثمن
إذا اشترى شيئاً ((والصورة املذكورة يف املنت .. )١())شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن

فقبضه ومل ينقد الثمن حىت باعه من آخر، مث تقايال وعاد إىل املشتري فاشتراه منه قبل نقد 
جاز، وكان يف حق البائع كاململوك بشراء جديد من املشتري مثنه بأقل من الثمن األول 

  .)٢( ))الثاين

ومسألة العينة الثالثية من املواطن اليت تكشف بعض القصور يف معاجلة املسائل 
الفقهية يف بعض املراحل التارخيية، فإن هذا اإلشكال رغم وضوحه تراه موجوداً يف مناقشة 

غالب بنقل ما جاء يف الكتب السابقة من تعليٍل إلدخال هذه املسألة، ويتم االكتفاء يف ال
  .الثالث والتفريق بني هذه الصورة والصورة املشهورة من العينة

ولو خرج ((: لقد أطلق بعضهم اجلواز، كما يف بدائع الصنائع: حكم هذه الصورة
  .)٣( ))د الثمن جازاملبيع من ِملك املشتري فاشتراه البائع من املالك الثاين بأقل مما باعه قبل نق

وأطلق بعضهم الكراهة والذم، كما يف العناية شرح اهلداية، وذلك حني عدد صور 
ومنهم من صور بغري ذلك، وهو مذموم ((: العينة وبعد أن ذكر صورة العينة الثالثية قال

إذا تبايعتم ((: اخترعه أكلة الربا، وقد ذمهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بذلك فقال
إياك والعينة فإا : وقيل ، )٤( ))عينة واتبعتم أذناب البقر ذللتم وظهر عليكم عدوكمبال

                                                            

  ).١١/٦٥(تبيني احلقائق   )١(
  ).١١/٦٢(كرت الدقائق مع تبيني احلقائق   )٢(
  ).٤/٥٥(تبيني احلقائق للزيلعي : ، وانظر )٥/١٩٩(بدائع الصنائع للكاساين   )٣(
  .سيأيت خترجيه   )٤(
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  .)١())لعينة

والظاهر أن اجلواز مع الكراهة هو مراد من أطلق اجلواز فإن أكثر احلنفية كرهوا 
  .)٢(صورة التورق وهي أخف شأناً من العينة الثالثية

وقد تقدمت .  تسمى عينة عند احلنفية ـ التورق البسيط، وهذه أشهر الصور اليت٣
ولذلك فرق بينها وبني بقية الصور بعض . صورا وفيها ال تعود السلعة إىل صاحبها

وغالب احلنفية ينصون على كراهة هذه املعاملة وجيعلوا .  )٣( الفقهاء، كالكمال ابن اهلمام
ورمبا نص . )٤( ))ترعه أكلة الرباوهذا النوع مذموم اخ((:  يقول الزيلعي. من اختراع أكلة الربا

بعضهم على أن مثل هذه الصورة ال تكره بل خالف األوىل، وإذا عادت السلعة كانت 
إن الذي يقع يف : مث قال يف الفتح ما حاصله((:  كما نقل ذلك ابن عابدين. الكراهة حترمياً

كعود الثوب إليه يف قليب أنه إن فعلت صورة يعود فيها إىل البائع مجيع ما أخرجه أو بعضه 
  .)٥( ))الصورة املارة

وعللوا ذلك . )٦( ))...إذا تبايعتم بالعينة((استدلوا باألثر الوارد يف العينة : علة احلكم
  .)٧( ))ملا فيه من اإلعراض عن مربة اإلقراض مطاوعة ملذموم البخل((أيضاً 

                                                            

  ).١٠/١٢٧(للبابريت العناية   )١(
  .، وانظر احلديث عن التورق يف الفقرة القادمة)٧/٢١٣(انظر فتح القدير   )٢(
  ).٧/٢١٣(فتح القدير   )٣(
، اهلداية شرح البداية )١٤/٣٦(املبسوط للسرخسي : ، وانظر)٤/١٦٣(تبيني احلقائق للزيلعي   )٤(

، البحر الرائق البن جنيم )١٠/١٢٥(، العناية شرح اهلداية للبابريت )٣/٩٤(للمرغيناين 
  ).٥/٢٧٣(، حاشية ابن عابدين )٦/٢٥٦(

، وقد نقلته من احلاشية ألنه أوضح عبارة، وانظر أصل الكالم يف )٥/٣٢٦(حاشية ابن عابدين   )٥(
  ).٧/٢١٣(فتح القدير 

  .سيأيت خترجيه   )٦(
، )١٩/٨١(و ) ١٤/٣٦(املبسوط للسرخسي : ، وانظر)٣/٩٤(اهلداية شرح البداية للمرغياين   )٧(

، حاشية ابن عابدين )٦/٢٥٦(، البحر الرائق )١٠/١٢٥(، العناية )٤/١٦٣(تبيني احلقائق 
)٥/٢٧٣ .(  
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حقيقته ومآله، وقد  ـ بيع الوفاء، ويف هذا البيع إشكال باعتبار ظاهره، وباعتبار ٤
 يف درر احلكام شرح غرر )١(اختلف احلنفية فيه على تسعة أقوال، كما ذكر موىل خسرو

يف البحر الرائق مثانية أقوال   وذكر ابن جنيم)٢( ))وقد ذكر يف البزازية تسعة أقوال((: األحكام
  .)٣(وعددها

  : وأهم قولني يف املسألة قوالن

ملا شرط عليه أخذه عند قضاء الدين أتى مبعىن :  ـ قول من جعله رهناً، قالوا١
وإذا . الرهن ألنه هو الذي يؤخذ عند قضاء الدين، والعربة يف العقود للمعاين دون األلفاظ

كان رهناً ال ميلكه وال ينتفع به، وأي شيء أكل من ورائه يضمن ويسترده عند قضاء 
  .الدين، ويثبت فيه مجيع أحكام الرهن

 بيعاً جائزاً مفيداً بعض أحكامه وهو االنتفاع به، دون البعض  ـ وقول من جعله٢
  .)٤(فال ميلك بيعه للغري حلاجة الناس إليه ولتعاملهم فيه، والقواعد قد تترك بالتعامل

  .)٥(وقد اختلفوا يف القول املعتمد من املذهب احلنفي كما اختلفوا يف أصل املسالة

به، ومنه مسي بيع الوفاء كما تقدم، وقد تضمن بيع الوفاء وعداً يطلب الوفاء 
واألصل عند احلنفية عدم االلتزام بالوعد ارد، لكنهم ألزموا به هنا حلاجة الناس لذلك، 
ويظهر أن قصة الوعد امللزم بدأت منذ نشأة هذا البيع، وهذا الوعد امللزم واجلدل حوله يكاد 

وسيأيت تفصيل . ا من جهة الربايصبح مالزماً للمعامالت املصرفية احلديثة املختلف حوهل
                                                            

الضوء : انظر  . ٨٨٥تويف سنة . من فقهاء احلنفية ، رومي األصل  ، علي بن رزفرام بن حممد  )١(
  ) .  ١٨٤(الفوائد البهية ، ) ٨/٢٧٩( الالمع 

  ).٦/٤٣٩(درر احلكام   )٢(
  ).٦/٨(البحر الرائق : انظر  )٣(
  ).٥/١٨٤(تبيني احلقائق : انظر  )٤(
، جممع األر لشيخي )٦/٩(، البحر الرائق )٦/٤٣٩(درر احلكام شرح غرر األحكام : انظر  )٥(

و ) ٢٧٩ و ٥/٢٧٦(، حاشية ابن عابدين )٣/٢٤٥(، تنقيح الفتاوى احلامدية )٤/٤١(زاده 
)٦/٢٦ ( و)١/٩٧(حلكام شرح جملة األحكام ، درر ا)٧/٣٩٠.(  
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وتكفي اإلشارة هنا للبدايات املبكرة للوعد امللزم، . ذلك يف الباب التطبيقي ـ بإذن اهللا ـ
  .وارتباطه مبسائل البحث قدميها وحديثها

وأصل نشأته أنه يأيت بديالً عن العقد، حني يكون العقد ممنوعاً أو ال يؤدي الغرض 
العالقة بوعد ملزم يأخذ من العقد اإللزام، وال يتحمل تبعات العقد املقصود للمتعاملني، فتتم 

ما الفرق بينهما؟ ال . ))الوعد امللزم((إنه شيء يشبه احليلة على العقد يسمى . وأحكامه
  .)١(أدري

 ـ أما السلف والبيع، والقرض الذي جر نفعاً، وما يتعلق بذلك من بيع السفاتج ٥
تفاصيل كثرية، ويتشعب احلديث فيما يدخل حتت سؤال وغريها فإن حتت هذه العناوين 

البحث وما ال يدخل، وما كان املنع منه سداً للذريعة وما كان املنع منه من أجل احليل، 
وحىت تكون الرؤية أكثر وضوحاً . وهناك صور خمتلفة وحتت كل صورة حاالت خمتلفة

ح مث نتتبع اإلجابة عليه إن وانضباطاً حنتاج أن حنرر سؤال البحث يف هذه املسائل بوضو
  .كانت مطّردة أو متناقضة

ماذا يقول احلنفية يف حكم الوصول إىل الزيادة على القرض، ال عن : والسؤال هو
طريق القرض، ولكن عن طريق عقٍد آخر بيٍع أو هدية أو سفتجة أو غريها؟ هذا هو السؤال 

وهذه الزيادة + من أجل القرض+ ضزيادة على القر(األهم املتعلق بالبحث يف هذه املسائل 
  : ومن أمثلة ذلك) يف عقٍد شرعي آخر مثل البيع

أ ـ رجل يقرض آخر مبلغاً من املال ويريد زيادة على القرض، وحىت ال يأخذ زيادة 
واضحة على القرض فتكون رباً جاهلياً حمرماً، يشتري املقترض من املقرض سلعة ويزيد يف 

  ).سلف وبيع. (يدها على القرضسعرها بقدر الفائدة اليت ير

ب ـ رجل يقرض آخر مبلغاً من املال ويريد زيادة على القرض وحىت ال يأخذ 
                                                            

، درر احلكام شرح غرر األحكام )٥/١٨٤(تبيني احلقائق : انظر يف الوعد امللزم يف بيع الوفاء  )١(
، درر احلكام شرح جملة )٥/٢٧٧(، حاشية ابن عابدين )٦/٨(، البحر الرائق )٦/٤٤٢(

  ).١/٧٧(األحكام 
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زيادة واضحة على القرض فتكون رباً جاهلياً حمرماً، يهدي املقترض هدية للمقرض قبل 
هدية املستقرض للمقرض قبل . (الوفاء، من أجل قرضه أو من أجل تأجيل موعد االستحقاق

  ).اءالوف

جـ ـ رجل يقرض آخر مبلغاً من املال ويريد زيادة على القرض، وحىت ال يأخذ 
زيادة واضحة على القرض فتكون رباً جاهلياً حمرماً، يشترط عليه أداء القرض يف بلٍد آخر 

  ).السفتجة.(ويكون حلمل هذا املال وحفظه مؤونة فيسقط عنه مؤنة وخطر الطريق

يح، وباطن يتضمن زيادة على القرض لو ظهرت يف إن هذه األمثلة فيها ظاهر صح
 يتضمن صوراً أخرى وهكذا ))السلف والبيع((أصل العقد مل تكن حمل خالف، وال خيفى أن 

ولكن بعض هذه الصور ال يدخل يف . هدية املقترض للمقرض قبل الوفاء، وكذلك السفتجة
جيتمع البيع والسلف يف سؤال البحث، كأن يكون ظاهر املسألة وصورا حمرماً، مثل أن 

فهذه متنع ملخالفة ظاهرها . عقٍد واحٍد، أو يكون ذلك عن طريق شرٍط يف صلب العقد
. )١(النصوص الواردة يف الباب، وقد حكى اإلمجاع على حترميها غري واحد من أهل العلم

وبعض تلك الصور متعلقة بسد الذريعة وذلك حني ال تكون هناك زيادة على العقد يف 
 تلك االتفاقات، ومثل هذه الصور اخلالف فيها أقل أثراً، فإنه متعلق باملعاجلات باطن

وأهم ما جيب دراسته يف البحث موقف احلنفية من الصور اليت تتضمن . والسياسات الشرعية
  .يف باطنها زيادة على القرض، مع سالمة ظاهرها وصورا

ن اختالف الصورة واملثال، ويفترض أن تكون اإلجابة هنا عن الضابط بغض النظر ع
كل عقود تتضمن زيادة على القرض من أجل القرض فهي حمرمة ولو مت : إما أن يقال

أو . مث يستدل على هذا املوقف، الوصول إىل هذه الزيادة عن طريق عقود شرعية يف الظاهر
انع يقال كل عقود سلم ظاهرها وصورا وتوافرت فيها الشروط واألركان وانتفت عنها املو

فهي عقود جائزة ولو أدت للتوصل ا إىل زيادة عن القرض من أجل القرض قبل الوفاء مث 
ليس لنا إال هذه الضابطني إن كانت املعاجلة الفقهية مبنية على . يستدل على هذا املوقف

                                                            

  ).٤/٣١٤( قدامة ، املغين البن)٦/٣١٩(انظر الفروق للقرايف   )١(
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أما أن يقال بنتيجة الضابط األول يف بعض املسائل والصور، ويقال بنتيجة .. العلل واملعاين
ط الثاين يف بعض املسائل والصور األخرى، فإن هذا ال يصلح إال إذا كان على سبيل الضاب

  .وهذه طريقة غالة الظاهرية. التعبد احملض دون حكمة معقولة

هل وقف احلنفية مع ضابط حمدد أو اضطربوا يف اإلجابة على املسائل املتشاة؟ لقد 
  : منع احلنفية صوراً من أجل هذا املعىن، ومن ذلك

جيب أجر املثل على : قالوا. رجل استقرض دراهم، وأسكن املقرض يف داره((/ أ 
وكذا لو أخذ . املقرض، ألن املستقرض إمنا أسكنه يف داره عوضاً على منفعة القرض ال جماناً

وهذه كثرية الوقوع، واهللا . املقرض من املستقرض محاراً ليستعمله إىل أن يرد عليه الدراهم
وظاهر أن الضابط الذي حكم املسألة هو حترمي الزيادة على القرض من أجل . )١( ))تعاىل أعلم

فالنظر يف ظاهر العقود والتأكد من . القرض ولو كانت حتت عقود شرعية يف ظاهرها
  .سالمتها ال يكفي وحده

وذلك غري جائز، والبيع مع ... وعن بيع وسلف((: ويف املبسوط للسرخسي/ ب 
وقد أطلق . )٢( ))اً ليقرضه، أو يؤجله يف الثمن ليعطيه على ذلك رحباًالسلف أن يبيع منه شيئ

  .املنع ومل يشترط أن يكون هذا االجتماع يف نفس العقد

جيب أن يكون هدية املستقرض ((: ويف هدية املستقرض للمقرض قبل الوفاء/ جـ 
 املقرض للمقرض كاهلدية للقاضي، إن كان املستقرض له عادة قبل استقراضه، فأهدى إىل

وظاهر من هذا النص أن اهلدية ال . )٣( ))فللمقرض أن يقبل منه قدر ما كان يهديه بال زيادة
ومن . تؤخذ ما مل يكن هلا سبب ظاهر غري القرض، حىت لو كانت نية املستقرض صحيحة

باب أوىل أن متنع اهلدية إذا كانت من أجل القرض السيما إذا مت ذلك عن طريق التواطؤ؛ 

                                                            

  ).٦/٦٣(حاشية ابن عابدين   )١(
  ).١٤/٣٦(املبسوط للسرخسي   )٢(
، وتعقيباً على هذا )٦/٣٠٥(وانظر اعتراضاً عليه يف البحر الرائق ). ٧/٢٧٢(فتح القدير   )٣(

  ).٥/٣٧٤(االعتراض يف حاشية ابن عابدين 
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  .أجل ذلك حرمت بعض الوسائل اليت قد تؤدي إليهفمن 

: د ـ ويف هدية املستقرض للمقرض بلغت ببعضهم الدقة والتحديد إىل هذا احلد
يف كل عشرين يوماً، وبعد اإلقراض ) قبل القرض(=أما إذا كان ال يدعوه، أو يدعوه قبله ((

إنه ال حيل، ويكون ف) غري واضحة(=جعل يدعوه يف كل عشرة أيام أو زادت يف الباجات 
  .)١( ))خبيثاً

 هذه الصور منعها احلنفية مع سالمة ظاهرها وصورا ألا توصل إىل زيادة على 
القرض يف باطن تلك العقود، ولكن هناك بعض الصور فيها ذات املعىن ومل مينعها بعض 

  : احلنفية، ومن ذلك

طلب من رجل أن رجل : فأما إذا تقدم البيع على اإلقراض، وصورة ذلك((أ ـ 
 مبائة دينار، فباع املطلوب منه املعاملة من الطالب ثوباً قيمته عشرون ديناراً، بأربعني )٢(يعامله

ديناراً مث أقرضه ستني ديناراً، حىت صار للمقرض على املستقرض مائة دينار، وحصل 
هب حممد أن هذا جائز، وهذا مذ: ذكر اخلصاف ـ رمحه اهللا ـ . للمستقرض مثانون ديناراً

بن سلمة إمام بلخ، بأنه روي أنه كان له سلع، فكان إذا استقرض إنسان منه شيئاً كان يبيعه 
وكثري من مشايخ بلخ كانوا . أوالً سلعة بثمن غاٍل، مث يقرضه بعض الدنانري إىل متام حاجته

هذا قرض جر منفعة، فإنه لوال ذلك القرض كان ال يتحمل : يكرهون ذلك، وكانوا يقولون
إن كانا يف جملس : ومن املشايخ من قال. املستقرض غالء مثن الثوب، فكان قرضاً جر منفعة

 ألن الس الواحد جيمع الكلمات )٣(واحد يكره، وإن كانا يف جملسني خمتلفني ال بأس به
وكان الشيخ اإلمام األجل مشس . املتفرقة، فكأما واحد من املنفعة املشروطة يف القرض

هذا ليس بقرض جر :  يفيت بقول اخلصاف، وبقول حممد بن سلمة، ويقول)٤(وايناألئمة احلل

                                                            

  ).٧/٢٨٦(احمليط الربهاين : ، وانظر)٣/٢٠٢(الفتاوى اهلندية   )١(
  ).٢٠/٤٧٤(رد احملتار . املعاملة ربح الدين  )٢(
من السهل جداً أن يكون ذلك يف جملسني، ألن البيع هنا متقدم على القرض، فإذا مل يشتر بثمن   )٣(

  !غاٍل مل يقرضه 
 . وقته ىف ا حنيفة أيب أصحاب إمام،  خبارى أهل من ، احللواين نصر بن أمحد بن العزيز عبد  )٤(
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  .)١())منفعة، هذا بيع جر منفعة وهو القرض

ويف هذه الصورة يظهر أن هناك عقوداً ظاهرها الصحة، وتتضمن يف باطنها زيادة 
 يف ومع ذلك جييزها بعض احلنفية، وحيكى هذا قوالً معترباً. على القرض من أجل القرض

بل بلغ األمر أنه أصبح جائزاً باألمر السلطاين وفتوى شيخ اإلسالم، . مدونات الفقه احلنفي
  .لكنه مع حتديد الربح، مبا يشبه حتديد ربح الفائدة الربوية يف البنوك

. وأقره املصنف، شراء الشيء اليسري بثمن غاٍل حلاجة القرض جيوز، ويكره((ب ـ 
لو أدان زيد العشر باثنيت عشر أو بثالثة عشر  : )٢( السعودويف معروضات املفيت أيب: قلت

بطريق املعاملة يف زماننا، بعد أن ورد األمر السلطاين وفتوى شيخ اإلسالم بأن ال تعطى 
يعزر وحيبس : العشرة بأزيد من عشرة ونصف، ونبه على ذلك فلم ميتثل، ما يلزمه؟ فأجاب

لتعزير هنا متعلق مبخالفة األمر السلطاين ال من أجل  وا)٣( ))إىل أن تظهر توبته وصالحه فيترك
  .الزيادة احملرمة

وال بأس دية من عليه القرض، واألفضل أن يتورع من قبول اهلدية إذا ((جـ ـ 
وهنا يعلم أنه يعطيه من أجل القرض وجيوز أن يأخذها، . )٤( ))علم أنه يعطيه ألجل القرض
  .ولكن الورع أال يأخذها

لة تبني أن هناك تناقضاً واضطراباً يف التعامل مع فقه املسائل، فتمنع إن هذه األمث
وهذا كالم . صور مث تباح مثلها، ورمبا يقال إن هذا وقع من بعض احلنفية دون بعض

صحيح، ولكن األمر بلغ  إىل حد األمر السلطاين وفتوى شيخ اإلسالم يف الدولة أي الفتوى 

                                                            
 

  ) .١/٣١٨(اجلواهر املضية ، ) ١٨/١٧٧(سري أعالم النبالء : انظر  . ٤٤٨تويف سنة 
  ).٢٠/٩٥(عابدين حاشية ابن : ، وانظر )٥/٢٧٧(احمليط الربهاين   )١(
تويف . تقلد القضاء واإلفتاء  ، فسرامل  ،السعود أبو املوىل العمادي، مصطفى بن حممد بن حممد  )٢(

  ) .٨١(الفوائد البهية  ، )٨/٣٩٨(شذرات الذهب : انظر  . ٩٨٢سنة 
  ).٥/١٦٧(الدر املختار للحصكفي   )٣(
  ).٣/٢٠٢(الفتاوى اهلندية   )٤(
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 الفقيه الواحد، فهذا مشس األئمة احللواين تبلغ به الدقة يف بل التناقض مع. الرمسية يف الدولة
التحرز من أي زيادة يف القرض باسم اهلدية، كما نقل سابقاً يف التفريق ما بني الدعوة كل 

مث هو نفسه جييز املعاملة  ، )١(عشرين يوماً قبل القرض، والدعوة كل عشرة أيام بعد القرض
هذا ليس بقرض جر منفعة هذا بيع جر منفعة وهو :  ويقولإذا كانت عن طريق بيع املعاملة،

 أنه ورد التشديد يف اهلدية وما يف معناها عن - واهللا أعلم -والسبب يف ذلك . )٢(القرض
اإلمام أيب حنفية نفسه، حىت روي عنه أنه كان له على رجل مال، فأتاه يطالبه فلم يقف يف 

 ولكنها تشري إىل )٣(واية قد أنكرها احلنفيةوإن كانت هذه الر. ظل جداره ووقف يف الشمس
فبقي هذا الباب حمفوظاً عند مشس األئمة احللواين إىل درجة االنتباه . الترته الشديد من ذلك

  !لعدد الدعوات قبل القرض، بينما الزيادة الواضحة تؤخذ عن طريق بيع املعاملة

لتطبيق ال خيلو من ومما تقدم يتبني أن املذهب احلنفي على مستوى املمارسة وا
ويكره بعض املسائل وال يكره ، اضطراب، فإن بعضهم مينع املسألة مث جييز ما هو يف معناها

ويف بيع الوفاء تبلغ األقوال . ما هو أبلغ منها يف احليلة، ومينع احليلة مث جييز التحايل عليها
ية على نوع وهذه األمثلة شواهد كاف. تسعة أقوال، وهو حد زائد عن القدر املعتدل

  .اضطراب داخل املذهب احلنفي على مستوى املمارسة والتطبيق

وسبب ذلك ـ واهللا أعلم ـ ضعف احلركة النقدية اجلادة داخل املذهب، والتركيز 
على النقل واحلواشي أكثر من التأليف اجلاد ومناقشة األفكار جبدية أكرب، ولذلك رمبا تناقل 

نه من إشكال، دون اإلشارة إىل اإلشكال، فضالً عن مجاعة من املؤلفني القول مبا يتضم
وهذا السبب يشترك فيه املذهب احلنفي مع بقية املذاهب، وذلك . مناقشته واجلواب عليه

وقد كان جملس اإلمام أيب حنفية أمنوذجاً . حني ضعف االجتهاد وقلّت اإلضافة العلمية
  .)٤(مشرفاً من التفكري احلر ،ومناقشة اآلراء ومتحيصها

                                                            

  ).٧/٢٨٦(احمليط الربهاين   )١(
  ).٥/٢٧٧(احمليط الربهاين   )٢(
  ).١٤/٣٥(املبسوط للسرخسي   )٣(
مذهب ، املدخل إىل )١/٩٤(املذهب احلنفي : انظر ملنهجه يف تعليم الفقه وتأصيل األصحاب   )٤(
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  : لقد ساهم يف بقاء القول مبنع احليل على وجه التفصيل أمران

  .ما حفظ عن أئمة احلنفية من حترمي بعض مسائل احليل واإلنكار عليها/ أ

وإال فإن املمارسة . وما هو معروف عن احلنفية من أخذهم بالعلل واملعاين/ ب 
  .هوالتطبيق كادت أن تغلب املذهب وتأخذه بعيداً عن اجتاه أئمت

. من أجل ذلك بقيت الصورة املشهورة من العينة على املنع والتحرمي قوالً واحداً
وكان القول بكراهة التورق قوالً ظاهراً وكذلك بقية صور العينة مثل العينة الثالثية مما فيها 

ويف بيع . عود السلعة إىل صاحبها فإا مكروهة وبلغ بعضهم ذه الكراهة حد التحرمي
 مجاعة من احلنفية للمنع منه باعتباره رهناً له أحكام الرهن، واعتربه بعضهم هو الوفاء ذهب

وليس هذا إشادة بالتحرمي . القول املعتمد يف املذهب احلنفي، إىل غري ذلك من األحكام
واحملافظة عليه، بقدر ما هو إشادة بتماسك النظرية مع التطبيق واحملافظة على سنٍن واضح يف 

  .ملسائل املتشاةالتعامل مع ا

  

  

  

  

  

  

                                                            
 

  ).٥٩(اإلمام أيب حنيفة 
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  املذهب الشافعي : الثاين املطلب 

  :وفيه متهيد و فروع 

  مدونات املذهب الشافعيسائل البحث يف  م:الفرع األول 

  حتقيق القول يف موقف اإلمام الشافعي من حمل البحث : الفرع الثاين

  حتقيق القول يف موقف الشافعية من مسائل البحث : الفرع الثالث 
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  :متهيد 

، وأنه يكتفي بالنظر يف صورة ة املذهب الشافعي لالجتاه الصوريلقد اشتهرت نسب
العقد وظاهره ، وال يبطل عقداً إال مبا هو موجود يف صلب العقد ، وال حيرم عقداً صحت 

سيما إذا تعلق األمر  وقد نازع بعض العلماء يف صحة هذه النسبة ال. صورته وسلم ظاهره 
وعبر التتبع والقراءة سوف حناول حتقيق .  حممد بن إدريس الشافعي املطّليبذهببإمام امل

ما : واإلجابة على بعض األسئلة املهمة ،القول يف موقف املذهب الشافعي من حمل البحث 
؟ وما موقف اإلمام من هذه ؤال البحث يف كتب املذهب الشافعياملسائل املندرجة حتت س
 ؟ وكذلك املذهب الشافعي  ؟ وما موقفه منها يف مقام اإلفتاءاملسائل يف مقام القضاء

؟ وما موقفهم من هذه املسائل يف مقام مقام القضاءما موقفهم من هذه املسائل يف . .وأتباعه
  ؟ هذا املوقف حمل اتفاق أم اختالفاإلفتاء ؟ وهل

يما أن س وباإلجابة على هذه التساؤالت ستكون الرؤية أكثر وضوحاً وتفصيالً ، ال
قول اإلمام الشافعي يف سؤال البحث مل يزل حمل خالف وتنازع  بني الباحثني والدارسني 

  . وحديثاًقدمياً 
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١٥٦ 

   .  املذهب الشافعيمدوناتسائل البحث يف م : الفرع األول

مل يكن املذهب الشافعي مثل غريه من املذاهب تشقيقاً هلذه املسائل من أجل منعها 
بل أمجل القول يف الصور واألمثلة ، ولكنها تعود إىل قسمني ،ا أو من أجل إجاز  :  

  ) . املقترض ( و ) املقرض ( قسم يشبه باطنه عقد الربا من الطرفني / أ

  . ه باطنه عقد الربا من طرف واحدقسم يشب/ ب

املقرض ( حقيقة تشبه الربا من الطرفني  وهو ما تؤول عقوده إىل:أما القسم األول
  : ، فله عدة أمثلة، منها)قترضوامل

١ صورة املشهورة من العينة وعكسهاال / ٢ و.  

 يشتريها من أن يبيع السلعة إىل أجل مث: بيع العينة، وصورته ((: يف حبر املذهبيقول 
  .)١())املشتري بأقل نقداً

 ل قبض الثمنإذا باع سلعة بثمن إىل أجل ، مث اشتراها البائع قب ((: ويقول يف البيان
  . )٢(  ))أكثر منه إىل أجل وكذلك إذا باعها بثمن نقداً ، واشتراها ب ،...بأقل من ذلك الثمن 

شافعي ال يرى فرقاً بني الصورتني، ما يسمى العينة ويالحظ هنا أن املذهب ال
  . عامالً واحداً خبالف بعض املذاهبويتعاملون معها ت. وعكسها

د اإلمام الشافعي ومن بعده عاً السيما عنويالحظ أيضاً أن اسم العينة مل يكن شائ
، ومل يذكر أدلتها مطلقاً ))بيع العينة((بل إن اإلمام الشافعي مل يستخدم مصطلح . بقليل

وقد  . )٣(أرقم رضي اهللا عنهما وضعف احلديثاخلاصة سوى قصة عائشة مع زيد بن 
                                                            

  . )٦/٢٨٧( ينللروياحبر املذهب   )١(
  ) . ٥/٣٣٠( للعمراين نالبيا  )٢(
)٣(  أفادنيه الدكتور سامي .  أن اإلمام الشافعي مل تبلغه أحاديث العينةريضريق اليرى الشيخ الصد

  . السويلم
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ويترجم . الكية وهو مصطلح شائع عند امل)١( ))بيوع اآلجال((استعمل الشافعي مصطلح 
باب الرجل يبيع الشيء إىل أجل مث يشتريه بأقل من ((:للمسألة بعض متقدمي الشافعية 

رة من لدن أما صورة العينة فإا مذكو، هذا  من  جهة االسم واملصطلح . )٢())الثمن
  . – رمحه اهللا –الشافعي 

  .التورق املنظم  :وميكن أن يسمى ، ثية العينة الثال: ما يسمى / ٣

هو أن يبيع : هلروي العينةوفسر أبو عبيد أمحد بن حممد ا(( :يقول يف تكملة اموع
بأقل من الثمن الذي الرجل من رجل سلعة بثمن معلوم إىل أجل مسمى مث يشتريها منه 

وإن اشترى حبضرة طالب العينة سلعة من آخر بثمن معلوم وقبضها مث باعها : قال. باعها به 
من أكثر مما اشتراه إىل أجل مسمى مث باعها املشتري من البائع األول  من طالب العينة بث

  .)٣( ))بالنقد بأقل من الثمن فهذه أيضاً عينة

  . ، وآخر يشبه املقترض مع الزيادةومآل هذه الصورة وباطنها رجل يشبه املقرض

  .أو بيع الناس، أو العهدة ، الوفاء أو ، ة بيع األمان :ما يسمى / ٤

بيع الناس املشهور اآلن هو أن يتفقا على بيع عٍني بدون قيمتها وعلى أن (( :وصورته
البائع مىت جاء بالثمن رد املشتري عليه بيعه وأخذ مثنه ، مث يعقدان على ذلك من غري أن 

  . )٤())يشرطا ذلك يف صلب العقد

رض مع زيادة ، ورجل آخر يشبه املقد وباطنه يعود لرجل يشبه املقترضومآل العق
  . نتفاع ذه العنياال

                                                            

  . )٣/٧٨(األم   )١(
، حبر املذهب )٥/٣١١(، اية املطلب  ) ٥/٢٨٧ (ي للماوردي و، احلا )٨٥( خمتصر املزين   )٢(

)٦/٢٨٧( .  
   ) . ١٠/١٤٤( تكملة اموع للسبكي   )٣(
   ) . ٢/١٥٨( الفتاوى الفقهية للهيثمي   )٤(
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أن يبع ماله لصديقه ((: وهو  ))بيع التلجئة(( يطلق ويراد به ))بيع األمانة((ويالحظ أن 
وهذا كما يسمى ، ه وقد توافقا قبله على أنه يبيعه له لريده إذا أمن اخوف غصب أو إكر

ملقصود وال عالقة  وهو ذا له عالقة بالبيع الصوري غري ا.)١())بيع التلجئة يسمى بيع األمانة 
  . له مبحل البحث 

  .حنوها مما تدخل يف قرض جر نفعاً و)٢(السفتجة / ٥

مثل أن يقرضه ألفاً على أن يبيعه ،   منفعةً جروال جيوز قرض((: يقول يف املهذب 
داره أو على أن يرد عليه أجود منه أو أكثر منه أو على أن يكتب له ا سفتجة يربح فيها 

  . )٣())خطر الطريق

: – رمحه اهللا –على منع قرٍض جر نفعاً يف اجلملة، يقول وقد حكى اجلويين االتفاق 
  .)٤( ))ففي التفصيلك على اجلملة ، وإن كان من تردد واتفق املسلمون على منع ذل((

قهاء الشافعية املنع من وقد أطلق ف، السفتجة : ومن هذه التفاصيل املختلف فيها 
ر السفتجة ما يكون نفعاً للمقترض وحده ، أو نفعاً هلما وال ضرر ، مع أن من صواشتراطها

ا كان ينفع املقرض وإن كان يف التعليل ما يشري إىل أن احلديث متوجه مل. على املقترض 
  . ويضر املقترض

  .املنع من اشتراط األجل :  التفاصيل ومن هذه

  .)٥())وال جيوز شرط األجل فيه(( :يقول يف التنبيه

                                                            

   ) . ٢/١١( أسىن املطالب ، لزكريا األنصاري   )١(
   ) . ١/٣٠٤( املهذب للشريازي   )٢(
  :      ) .ص ( سبق التعريف ا   )٣(
   ) . ٥/٤٥٢( للجويين ية املطلب ا  )٤(
   ) . ٩٩( للشريازي التنبيه   )٥(
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ولو ((  : – رمحه اهللا –، يقول ما ذكره اجلويين يف اية املطلبنع منه ووجه امل
فاألجل ال إن مل يكن للمقرض غرض يف األجل ، : قرض وشرط األجل ، فالوجه أن يقالأ

رض وإن قدر للمقرض غرض يف ذكر األجل بأن يف. كما ذكرناه. يثبت، والقرض ال يفسد
فإن . ، حىت ال يتعرض للضياع م إيقاع املال يف ذمتهزمان ب واملقترض مليٌء ويفٌّ، فاألحز

 وهو اختيار القاضي، ووجهه ،حابنا من جعل شرط األجل جر منفعة، فمن أص كذلككان
؛ فإنه تأخري املطالبة وإسقاط  الباب ، وجعل األجل حق املقترضومنهم من حسم. الئح

  .)١())فةالطلب بالشيء كإسقاط املطلوب ، فال نظر إىل فرض التعرض لآل

ى عن ((: على مثل هذه املسائل هو حديثويالحظ هنا أن من أجلّ ما يستدل به 
ولكن الشافعية جيعلون علّة النهي هي اجلهالة املتحققة ذا اجلمع ، فنظروا . )٢())سلف وبيع

 ذا اجلمع من تأثريإىل ما حيدثه هذا اجلمع من تأثري علة عقد البيع ،  ونظر غريهم ملا حيدثه ه
  .على عقد السلف

والبيع والسلف الذي ي عنه أن تنعقد (( : – رمحه اهللا –يقول اإلمام الشافعي 
أبيعك هذا بكذا على أن تسلفين كذا ، وحكم : وذلك أن أقول، لعقدة على بيع وسلف ا

، والبيع ال جيوز إال أن يكون بثمن كون البيع وقع بثمن معلوم وجمهولفي، السلف أنه حالّ 
  .)٣())معلوم 

ى أن إذا كان إمنا ى عن بيع وسلف فإمنا ((: ويتبني ذلك يف موطن آخر ، فيقول
فإذا اشتريت شيئاً ، ، وذلك أن األمثان ال حتل إال معلومة ويه أن جيمعا معقول، جيمعا 

ألن الصفقة مجعتهما ؛ بعشرة على أن أسلفك عشرة أو تسلفين عشرة فهذا بيع وسلف 
أَوال ترى بأن ال بأس . سلف فله حصة من الثمن غري معلومة مملوك للمستمعلوم السلف غري

                                                            

   ) . ٥/٤٥٣( اية املطلب للجويين   )١(
   :     ) .ص ( سبق خترجيه   )٢(
   ) . ٣/٧٦( األم   )٣(
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أن يكونا بالشرط جمموعني يف بأن أبيعك على حدة وأسلفك على حدة ، إمنا النهي 
  . )١())صفقة

، قال يف احلاوي وهو يتحدث عية معىن الربا يف علة هذا النهيوقد ذكر بعض الشاف
ض جر ومنها يه عن قر((:  ويذكر علة ذلك)٢( ))ى عن بيع وسلف((:عن حديث 

لفاً على أن أقرضتك أ: وال شرط جر منفعة ، مثل أن يقول ((: وكذلك يف التنبيه . )٣())منفعة
وهو . لنفع الذي ال جيوز أن جيره القرض فجعل هذه الصورة من ا.)٤( ))تبيعين دارك بكذا
  . ثري اجتماع الصفقة على عقد القرضذا نظر يف تأ

  . حقيقة تشبه الربا من طرف واحد ما تؤول عقوده إىل : القسم الثاين

ولكن اشتهر ، نابلة وهو مصطلح خاص باحل،  ))التورق(( :وأشهر مثال ما يسمى 
  .هذا االسم عليه

وقد ذكر الشافعية هذا البيع ومل يكن حاضراً بصورة كبرية ، ولكن أشار إليه بعض 
، يف قات الشافعية وهو معدود يف طب)٥( يقول األزهري اللغوي .))الزرنقة((  :الشافعية ومساه

وأما ((: كتابه الزاهر الذي شرح فيه غريب ألفاظ الشافعي الذي أودعه املزين يف خمتصره 
، وهذا الزرنقة فهو أن يشتري الرجل سلعة بثمن إىل أجٍل مث يبيعها من غري بائعها بالنقد 

                                                            

   ) . ٤/٢٤( األم   )١(
    :     ) .ص ( ه خترجيسبق   )٢(
   ) . ٥/٣٥١(  للماوردي احلاوي  )٣(
    ) . ٩٩ ( للشريازييه التنب  )٤(
 على مذهب ا يف اللغة والفقهكان رأس ، أبو منصور حممد بن أمحد بن األزهر بن طلحة األزهري  )٥(

وطبقات الشافعية ،  ) ٣١٥ / ١٦( سري أعالم النبالء : انظر  . ٣٧٠تويف سنة ، الشافعي 
    ) .٦٣ / ٣( للسبكي 
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ئشة رضي اهللا عنها أا كانت تأخذ من معاوية  وروي عن عا.جائز عند مجيع الفقهاء 
  .)٢(  ))وهي العينة اجلائزة،  )١( عطاءها عشرة ألف درهم ، وتأخذ الزرنقة مع ذلك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            

) ٢٠٤ / ٢( خلطايب يف غريب احلديث وا،  ) ٣٠٠ /٩( ذكره األزهري كذلك يف ذيب اللغة   )١(
    .دون إسناد 

   ) . ٢/٤٤١( املصباح املنري : ، وانظر  ) ٢١٦( الزاهر ، لألزهري   )٢(
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١٦٢ 

   . البحثحملحتقيق القول يف موقف اإلمام الشافعي من  : ثاينالفرع ال

نسب إليه لقد أفردت اإلمام حبديث خاص عن حترير قوله والتحقق من صحة ما ي
 ونسب له آخرون  فقد اختلف العلماء يف قوله ، ونسب له بعض العلماء منهجاً؛لعدة أمور 

  . خالف هذا املنهج

، وعلى هذه النسبة مجهور أتباعه افعي جييز العينة بصورها الكثريةفاملشهور أن الش
شافعي بكل جزم من الشافعية ، وابن تيمية وابن القيم وغريمها ينكرون هذه النسبة لإلمام ال

ويف ،  السيما أن اإلمام من أجل العلماء ،وهذا يوجب نظراً خاصاً يف حتقيق النسبة . وثقة 
ن قول الشافعي وتقريره خبالف ومن الصعب إثبات دعوى اإلمجاع إذا كا، عصر فاضل 

ق بذلك من دعوى اإلمجاع أو ؛ وهذا سبب آخر يؤكد العناية بتحرير قوله ملا يتعلذلك
   .نفيها

بإذن –تباعه له كما سيأيت فبالرغم من شهرة نسبة جواز صور العينة للشافعي ونقل أ
فحاشاه مث ((: ، حىت قال ابن القيم ن القيم أنكروا ذلك غاية اإلنكار فإن ابن تيمية واب–اهللا 

بل ما يتيقن أن حاشاه أن يأمر الناس بالكذب واخلداع واملكر واالحتيال وما ال حقيقة له 
الدين أنه يأمر أو يبيح ، وال يظن مبن دون الشافعي من أهل العلم وخالف ظاهرةباطنه 
، فالفرق إذاً واضح بني أال يعترب القصد يف العقد وجيريه على ظاهره وبني أن يسوغ ذلك

فواهللا ما سوغ . عقداً قد علم بناؤه على املكر واخلداع وقد علم أن باطنه خالف ظاهره 
، ومن نسب ذلك إليهم فهم خصماؤه عند ألئمة هذا العقد قطوال إمام من االشافعي 

  . )١())اهللا

 وأقسم – رمحه اهللا –ذا اجلزم والثقة كان إنكار نسبة القول جبواز العينة للشافعي 
على ذلك ، واعترب من ينسب هذا القول واالجتاه للشافعي أو إمام من األئمة فهم خصماؤه 

د ذلك ، هل يعتمد قول ابن تيمية باعتباره أهم من حتدث ماذا يصنع الباحث بع. عند اهللا 

                                                            

   ) . ٣/٢٨١( أعالم املوقعني   )١(
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بيان ((يف باب احليل ، فلم يؤلف يف كتب اإلسالم عن موضوع احليل أجل من كتاب 
، ك تلميذه وخرجيه ابن قيم اجلوزية، وتبعه على ذلوقد أصل وفصل مبا ال نظري له ، ))الدليل
، حث قول أتباع الشافعي وأهل مذهبهمد البا أم يعت،م ينكرون هذه النسبة أشد اإلنكار وه

   !من قلدهم يف ذلك فقد برأت ذمته ؟و، املعتنني بألفاظه وأقواله ، وهم أهله املختصون به 

هل حيتمل هذا اخلالف يف نسبة قول من األقوال إىل إمام من األئمة إىل كل هذا 
ه فقهي له فروعه ومسائله املنتشرة بل هو اجتا،  يف قوٍل من األقوال ا إنه ليس خالفً!النكري ؟

 وهو متعلق بأركان اإلسالم ومبانيه العظام كالزكاة ، ويتعلق بكبائر ،يف كتب الفقه وأبوابه 
 نظر الشيخني طريقة أصحاب  وهو يف،اإلمث والفواحش كالربا والزنا وشرب اخلمر 

 - دة وخنازير  املعاقبني باملسخ قر–، وال ميكن أن تكون طريقة أصحاب السبت السبت
  . ن أجل ذلك كان هذا اإلنكار القوي م، األئمةقوالً فقهياً معترباً فضالً عن نسبتها إلمام من

 وحروفه يف كتبه اليت وصلت  بنصوصهومن فضل اهللا علينا أن فقه الشافعي مدونٌ
 قوله يح بني املختلفني يف، وباإلمكان مراجعة نصه يف املسألة وحماولة فهم مراده والترجإلينا

  .ومذهبه

ومن املهم أال حيملنا تعظيم اإلمام على إنكار قول هو قاله ، فإنه إن كان قوالً خاطئاً 
ومردنا إىل ، ، أما غريهم فإم خيطئون ويصيبون ا فإن العصمة ألنبياء اهللا ورسلهيف نظرن
  . وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلمكتاب اهللا

ت أصل من األصول عظيم الشأن بالغ األثر كما أنه ال ينبغي أن نستعجل يف إثبا
 واألدلة املتوافرة من كتاب اهللا وسنة رسوله صلى ،رد إشارة عابرة حتتمل أكثر من معىن 

  . خالف ذلك ومل يتعرض هلا باجلواباهللا عليه وسلم على

   .  دراسة قول الشافعي وحترير مذهبههذان معنيان مهمان يف

، لوال أن اخلالف حاب يف حكاية قول إمامهم عسريصومفارقة املشهور من قول األ
 األعالم حمفوظ يف املذهب الشافعي رواه ابن بطة عن أيب عبداهللا الزبريي وهو أحد األئمة
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، وهو  واه ، ويدل عليه كالم ابن الرفعة، ونقله السبكي يف فتامن قدماء أصحاب الشافعي
للخالف بينهم فيما إذا كان هذا ما ذكره بعض علماء حضرموت من املتأخرين ، إضافة 

. سيأيت يف الكالم عن قول الشافعيةوكل ذلك . )١(العقد عن عادة مستقرة وعرٍف غالب 
  . ليس إمجاعاً شافعياً يشق خمالفتهواملقصود هنا أن عدم املنع من صور العينة 

م هي إن فكرة التفريق بني مقام القضاء ومقام اإلفتاء يف تصور أقوال األئمة ومذاهبه
 ، ولذلك سيكون البحث ابتداًء – رمحه اهللا –من املقدمات احملورية يف فهم كالم الشافعي 

  .  يف مقام القضاء مث مقام اإلفتاءيف موقف الشافعي من حمل البحث

  : موقف اإلمام الشافعي من حمل البحث يف مقام القضاء  -

ون ملن قصد ذرائع يك، فإن سد الق ذا املقام هو أصل سد الذرائعوأكثر ما يتعل
وقد كان موقف اإلمام الشافعي واضحاً يف هذا املقام ، فهو ال يرى . احليلة ومن مل يقصدها

 فإن صورة ؛احلكم على صورة العينة بالبطالن من أجل اختاذها حيلة من قبل بعض الناس 
 الصفقة  يف العقد األول مث بدا له حلاجة أن يعقدالعينة يصح تصورها من رجل باع حقيقةً

لة حيلة الثانية ، فهل نبطل هذه الصورة لوجود حاالت من التواطؤ السابق واختاذ هذه املعام
 منصوص كالم اإلمام ؟ وعدم إبطال هذه املعاملة قضاًء هوللوصول إىل القرض الربوي

  . ومقتضى أدلته

  . ية وابن تيمية وابن القيم وغريهمونسبة ذلك إىل اإلمام حمل اتفاق بني الشافع

 من )٢(هلذا كلها تبطل حكم اإلزكان (( : – رمحه اهللا –يقول اإلمام الشافعي 
  .)٣( ))الذرائع يف البيوع وغريها من حكم اإلزكان

                                                            

، فتاوى  ) ٨/٢٣١( ، العزيز شرح الوجيز للرافعي  ) ١٤٤( إبطال احليل البن بطة : انظر   )١(
  . )١٤٩( علوي  الرمحن با رشدين لعبد، بغية املست)١٠/١٤٥( وع ، ام ) ١/٢٣٧ ( السبكي

   ) . ٥/٣٢٢( خليل بن أمحد لالعني ، ل. أن تزكن شيئاً بالظن فتصيب : اإلزكان   )٢(
   ) . ٤/١١٥( األم ، للشافعي   )٣(
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فإذا دل الكتاب مث السنة مث عامة حكم اإلسالم على أن العقود إمنا يثبت ((: ويقول 
دت يف الظاهر صحيحة أوىل إذا عقفسدها نية العاقدين كانت العقود بالظاهر عقدها وال ي

واهللا تعاىل ، أال تفسد بتوهم غري عاقدها على عاقدها ثَم ، سيما إذا كان تومهاً ضعيفا 
  .)١())أعلم

نعم الشافعي رضي اهللا عنه جيري العقود على (( : – رمحه اهللا –ويقول ابن تيمية 
ظهرت زندقته ، مث ظاهر األمر ا من غري سؤال املعاقد عن مقصوده ، كما جيري أمر من 

  .)٢())أظهر التوبة على ظاهر قبول التوبة منه من غري استدالل على باطنه

 مل يكن يبطل صورة العينة – رمحه اهللا –وهو ذا يتفق مع بقية العلماء أن الشافعي 
  .قضاًء

 وهو  من أشد املذاهب يف – رمحه اهللا –وهذا املوقف يذكر برواية عن اإلمام أمحد 
مسعت أمحد ((:  ، فقد روى أبو داوود يف مسائله ))عكس العينة(( فيما يسمى – منع احليل

إذا مل يرد بذلك احليلة ، :  قال مث احتاج إليه ، يشتريه بنسيئه ؟عن رجل باع ثوباً بنقد سئل 
  .)٣( ))فكأنه مل ير به بأساً. مل يرد : قيل 

 داخل املذهب احلنبلي على خالف،  – رمحه اهللا –واختار هذا القول ابن قدامة 
  .)٤(الذي روي عن اإلمام أمحد نفسهمثل اخلالف 

، وقد ل صور احليل كلها يف مقام القضاءواملقصود أن أشد املذاهب يف احليل ال تبط
كان موقفهم يف الصورة املشهورة من العينة أكثر وضوحاً واستقراراً لثبوت النص عندهم يف 

 بنفس الوضوح موقفهم يف إبطاهلا قضاء مل يكنأما بقية احليل فإن . هذه الصورة 
  .واالستقرار

                                                            

   ) . ٧/٢٩٨( األم ، للشافعي   )١(
   ) . ٣/١٨٣( الفتاوى الكربى البن تيمية   )٢(
   ) . ٢٦٣( د أليب داوود مسائل أمح  )٣(
   ) .     ( انظر تفصيل ذلك صفحة   )٤(
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أما اإلمام الشافعي فإن الصورة املشهورة من العينة مل يثبت فيها نص عنده ، ولذلك 
التهمة تراه يطرد قوله يف كل صور احليل وذرائع الربا ، وال يبطلها يف جملس القضاء ب

وقفه موقف بعض العلماء ممن اشتهروا مبنع وهو ذا يشبه يف م. واحلكم بالفراسة واإلزكان
  .  القضاء مما مل يثبت فيها نص خاصاحليل وسد الذرائع يف التعامل مع احليل الربوية يف مقام

إن هذا القدر من التعامل مع صور العينة يف مقام القضاء هو الذي ميكن اجلزم به من 
ثرية يف وجوب أخذ الناس على قول اإلمام الشافعي ورأيه ، وقد استدل على ذلك بأدلة ك

حيكم عليهم ، وأنه ال جيوز أن يؤخذ الناس بالتهمة وأن ظاهرهم وعدم التنقيب عن سرائرهم
  . وسيأيت بياا يف مبحث األدلة . )بالظن ( = باإلزكان 

أما الدليل اخلاص الذي ورد يف الصورة املشهورة يف العينة ، فقد رواه اإلمام الشافعي 
ألم عن أيب إسحاق عن امرأته عالية بنت أنفع أا دخلت مع امرأة أيب السفر على يف كتابه ا

عائشة رضي اهللا عنها ، فذكرت لعائشة أن زيد بن أرقم باع شيئاً إىل العطاء مث اشتراه بأقل 
 أخربي زيد بن أرقم أن اهللا قد أبطل جهاده مع رسول اهللا : مما باعه به ، فقالت عائشة 

ض بعد ذلك لشيء ، ومل يتعرذا الدليل رواية ودرايةوقد ناقش الشافعي ه . )١(إال أن يتوب
فهو إذن ال يوجد لديه نص خاص باملسألة ميكن أن يعتمد عليه يف . من األدلة األخرى

  . إبطال املعاملة يف جملس القضاء مطلقاً 

، عمام الشافعي من مبدأ سد الذرائموقف اإل: ومن أهم ما يتعلق مبقام القضاء 
ا جممع على عدم سدها واملنع ، وبعضهئع جممع على سدها واملنع منهاومعلوم أن بعض الذرا

، والقدر املختلف فيه هو املتردد بني ما يسد إمجاعاً وما ال يسد إمجاعاً ، وهذا القسم منها
  .يه نسب للشافعي القول بعدم سده املختلف ف

                                                            

   ) . ٣/٣٨( األم للشافعي   )١(
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وقد نقل عنه ذلك موافقاً ،  – رمحه اهللا – )١(ومن أجلّ من خلص ذلك القرايف
وأما الذرائع فقد أمجعت : قال أبو العباس القرايف املالكي ((:  يف تكملة اموع )٢(السبكي

  :األمة على أا ثالثة أقسام 

كحفر اآلبار يف طريق املسلمني وإلقاء السم يف أطعمتهم ، معترب إمجاعاً : أحدها 
  .سب اهللا تعاىل حسداً حاله أنه يوسب األصنام عند من يعلم من 

  .ملغى إمجاعاً كزراعة العنب فإنه ال مينع خشية اخلمر : وثانيها 

خنتلف فيه كبيوع اآلجال اعتربنا حنن الذريعة فيها وخالفنا غرينا ، فحاصل : وثالثها 
  .)٣( ))القصة أنا قلنا بسد الذرائع أكثر من غرينا

أنه يقرر قاعدة يف الذرائع ، قال ويشكل على هذا كلمة لإلمام الشافعي يف األم وك
: و من رمحة اهللا عام حيتمل معنيني، أحدمهاويف منع املاء ليمنع به الكأل الذي ه((: رمحه اهللا 

ما حرم وكذلك ما كان ذريعة إىل إحالل ، أن ما كان ذريعة إىل منع ما أحل اهللا مل حيل 
 يثبت أن الذرائع إىل احلالل فإن كان هذا هكذا ففي هذا ما: قال الشافعي. اهللا تعاىل 
، وحيتمل أن يكون منع املاء إمنا حيرم ألنه يف معىن تلف شبه معاين احلالل واحلرامواحلرام ت

، على ما ال غىن به لذوي األرواح واآلدميني وغريهم فإذا منعوا فضل املاء منعوا فضل الكأل 
  . )٤( ))واهللا أعلم  ، واملعىن األول أشبه 

                                                            

   . :      )ص ( تقدمت ترمجته   )١(
 . ٧٥٦تويف سنة ، من كبار فقهاء الشافعية يف زمنه ، تقي الدين  ، علي بن عبد الكايف بن علي  )٢(

/  ١٠( وطبقات الشافعية للسبكي ،  ) ٣٧  /٣( طبقات الشافعية البن قاضي شهبة : انظر 
١٣٩(  .   

   ) . ٢/٥٩(كتاب الفروق للقرايف وقد أورده خمتصراً ، والنص يف  ) ١٠/١٦٠( اموع   )٣(
   ) . ٤/٤٩( األم للشافعي   )٤(
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لشافعي تعرض له غالب من حتدث عن موقف اإلمام الشافعي من وهذا نص مهم ل
ليس يف : أقول ((: ))سد الذرائع((سد الذرائع ، ولذلك يقول حممد هشام الربهاين يف حبثه 

  . )١( ))كالم الشافعي رضي اهللا عنه يف اعتبار الذرائع أصرح من هذه العبارة

 يف سد الذرائع بناًء على موقفه  جعل لإلمام قولني)٢(ولذلك فإن ابن الرفعة الشافعي
: وات من جهة أخرى ، قال رمحه اهللامن بيوع اآلجال من جهة ، وموقفه يف باب إحياء امل

إنه ذكر يف كتاب إحياء املوات من كالم الشافعي يف منع املاء ليمنع به الكأل ما يقتضي ((
  .)٣())إثبات قولني له يف سد الذرائع 

تنتاج وتعقب ابن الرفعة بعد أن ذكر كالم الشافعي ومل يرتض السبكي هذا االس
هذا كالم الشافعي رمحه اهللا بلفظه وقد تأملته فلم أجد فيه متعلقاً قوياً ((: بلفظه وقال 

وذلك إذا ، إلثبات قول سد الذرائع ، بل ألن الذريعة تعطى حكم الشيء املتوصل ا إليه 
، ع الكأل حرام ووسيلة احلرام حرامأل ، ومنكانت مستلزمة له كمنع املاء فإنه مستلزم الك

، والعقد من الوسائل مستلزماً ال نزاع فيهوالذريعة هي الوسيلة ، فهذا القسم وهو ما كان 
فسد الذرائع الذي ، . ..األول ليس مستلزماً للعقد الثاين ألنه قد ال يسمح له املشتري بالبيع 

، وليس يف لفظ الشافعي  على مطلق الذرائعالكية أمر زائدهو حمل اخلالف بيننا وبني امل
  . )٤( ))، والذرائع اليت تضمنها كالم لفظه ال نزاع يف اعتبارها رض هلاتع

هكذا فسر السبكي كالم اإلمام يف باب إحياء املوات ، وجوابه ال خيلو من إشكال ، 
م الشافعي ليس يف كال(( : – غفر اهللا له –ولذلك ناقشه الربهاين ومل يرتض جوابه يقول 

، وقد حاول املخالف صرفها عن  أصرح من هذه العبارةرضي اهللا عنه يف اعتبار الذرائع

                                                            

   ) . ٧٠٤( سد الذرائع ، للربهاين   )١(
.  ٧١٠تويف سنة ، ية يف عصره حامل لواء الشافع، أمحد بن حممد بن علي بن مرتفع األنصاري   )٢(

   ) .٢٤ / ٩( وللسبكي ،  ) ٢١١ / ٢( طبقات الشافعية البن قاضي شهبة : انظر 
 سبكي وانظر األشباه والنظائر لتاج الدين ال.  )١٠/١٥٨( ع انظر امو. نقله عنه السبكي   )٣(

   ) . ٤/٣٨٥( ، والبحر احمليط للزركشي  ) ١/١٣٥(
  . ) ١٠/١٥٩( اموع   )٤(
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القسم امع على سده من ، وهو ا على ما يفضي قطعاً إىل املفاسدظاهرها بقصر معناه
ما كان ذريعة :  ، فإن الشافعي رمحه اهللا مل يقل، لكن العبارة عامة وليست خاصةالذرائع

، بل أطلقها.  مستلزمة إلحالل ما حرم اهللا، وكذا ذريعةملنع ما أحل اهللا مل حيلمستلزمة 
  . )١())حبيث تشمل كل الذرائع املفضية بصور قطعية أو أغلبية ن أو كثرية غري غالبة 

ردد وواضح من هذا السجال بني العلماء أن موقف الشافعي من سد الذرائع حمل ت
د خلص السبكي والقرايف وغريمها إىل أن الشافعي ، وقوخالف ويكتنفه شيء من الغموض

احثني ليس مع سد الذرائع يف القسم املختلف حوله ، وهذا هو الرأي املشهور عند الب
  .  نص الشافعي يف باب إحياء املواتوقد ارتبك جوام عن. والدارسني يف الفقه وأصوله

الكالم على االطراد ، ومحل ابن الرفعة يرى أن للشافعي قولني، وهذا مسلك سهلو
  . لفة دون تكلف أوىل من هذا املسلكواجلمع بني النصوص املخت

، وأن د الذرائع يف القسم املختلف حولهويفهم من كالم الربهاين إثبات القول بس
ومل جيب عن . رح ما ورد عن الشافعي يف الذرائعهذا هو موقف الشافعي باعتباره أص

  . جال جواباً كافياًعي من بيوع اآلموقف اإلمام الشاف

 أن موقف اإلمام الشافعي رمحه اهللا من سد الذرائع – واهللا أعلم –والذي يظهر يل 
  :يتجلى باستصحاب مقدمتني مهمتني 

  .ال يريدهاعدم تفسري كالم اإلمام مبصطلحات حادثة  : ألوىلملقدمة اا

لذرائع وهم  أن الشافعي ومن يف طبقته قد يستعملون كلمة الذريعة وا :وبيان ذلك
لباحث مستصحباً معناها االصطالحي، فيحمل الكالم يقصدون معناها اللغوي ، ويقرؤها ا

ستدالل به على هذه املقدمة مهمة يف التحقق من صحة توظيف النص واال. ما ال حيتمل
  .اخلالفات املتأخرة

                                                            

  .  )٧٠٤( سد الذرائع للربهاين   )١(
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ويف ذلك يقول ابن القيم رمحه اهللا وهو يتحدث عن تفسري كالم األئمة 
:  باالصطالح احلادث )) أكره ((حات احلادثة ، ومثل هلا بتفسريهم قول األئمة باالصطال

  .)١())وقد غلط كثري من املتأخرين من أتباع األئمة على أئمتهم بسبب ذلك((

، وال )٢(لذريعة يف االصطالح كما هو معلوموالذريعة يف اللغة هلا معىن أوسع من ا
نه يريد  املعىن االصطالحي احلادث حىت نتأكد أجيوز أن نفسر كالم اإلمام الشافعي على

  .هذه املقدمة األوىل. ذلك

  .ق بني مقام القضاء ومقام اإلفتاءالتفري : واملقدمة الثانية

 جييزه وهو ال يبيحه وال، فقد يتكلم اإلمام يف موطن مبا يوحي جواز ذلك العمل 
كن ألنه ال ميلك دليالً ظاهراً مي؛ ، ولكنه ال يستطيع إبطاله قضاًء وال يأمر به وال يأذن فيه

 أن اإلمام يفيت جبواز ذلك ورمبا يفهم بعض الباحثني من هذا. االعتماد عليه يف حكم القضاء
  . ق بني مقام القضاء ومقام اإلفتاءوهذا الغلط منشؤه الغفلة عن التفري. العمل

لذرائع يتبني وبالرجوع لكالم اإلمام الشافعي يف باب إحياء املوات حني تكلم عن ا
سد ((، وال يتحدث عن مبدأ عن الذريعة مبعناها اللغوي العامأن اإلمام كان يتحدث 

: ويدل على ذلك قوله. إبطال بعض العقود يف جملس القضاءالذي يعتمد عليه يف  ))الذرائع
ه ، وكذلك قول)) احلالل واحلرامالذرائع إىل احلالل واحلرام تشبه معاين((: وقوله  ))مل حيل((

  .  )٣( ))...  هذه احلال إال آمثاً إذا فال أرى من منع املاء يف((: فيما بعد 

، ومل يكن يتحدث عن احلكم دث عن الفتوى باجلواز أو التحرميفظاهر أنه يتح
  .لوجود من يعمله على الوجه احملرمالقضائي حيث يبطل القاضي العمل احملتمل 

                                                            

 أمحد، واملدخل إىل مذهب اإلمام  ) ٤/١٢٣: ( وانظر  ) . ١/٤٣( أعالم املوقعني البن القيم   )١(
   ) . ١/٥٦( البن بدران 

  ) . وما بعدها ٥١( انظر سد الذرائع للربهاين   )٢(
   ) . ٤/٤٩( األم للشافعي   )٣(
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  . املوات ليس يف حمل الرتاع، واهللا أعلم إحياء وذا يتبني أن نص الشافعي يف باب

أما تعامل اإلمام الشافعي مع بيوع اآلجال وغريها يف جملس القضاء ، فإنه يرمحه اهللا 
كان يراعي أصل القضاء واحلكم وسد كل ذريعة لفساده ، ويرى أن احلكم بالظن والتهمة 

فحسم هذا الباب ،  ذريعة تفضي لفساد القضاء وابتعاده عن النصوص واألوامر الشرعية
  .واحناز لألدلة الكثرية اليت تأمر بأخذ الناس على ظاهرهم وعدم التنقيب عن سرائرهم 

  :  هذا التقرير بعض األفكار املهمةوميكن أن نستخلص من

يظهر أن الشافعي كان مراعياً حلفظ القضاء واألصول الشرعية املتعلقة به ،  -١
ل املنع بينما كان بعض العلماء كمالك وأمحد يراعون أص.  املفضية لفساده))وساداً للذرائع((

فيكون كل إمام قد عمل بسد .  املفضية إليه))يسدون الذرائع((، و من الربا اجلاهلي احملرم
 . سد الذرائع املفضية إليه بالفسادالذريعة واختلف األصل املرعي يف 

 كان متأثراً بعض يظهر واهللا أعلم أن موقف الشافعي من تطبيق سد الذرائع -٢
وكان هذا . ارعة يف إبطال بعض العقود للتهمةالشيء مبا كان عليه املالكية وغريهم من املس

املوقف مهماً يف ترشيد املنع من حيل الربا حىت ال يصل إىل حد تفسد به أصول شرعية 
يف ناس بالظاهر أمراً مهماً ولذلك كان التأكيد على أصل القضاء واحلكم على ال، أخرى 
  .عصره

 والناس من الربا ومراعاة ذلك جيعل الباحث يلحظ فضل املالكية يف محاية اتمع
اضطرابه وخمالفته لألصول ، ويلحظ فضل الشافعي يف محاية القضاء من اجلاهلي احملرم

 . الشرعية

ومراعاة ذلك جتعل الباحث يلحظ ما خص اهللا به كتابه وسنة رسوله صلى اهللا عليه 
  . صاحل لكل زمان ومكانوسلم من أنه
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فإن تقرير الشافعي مسح فيما بعد بانتشار احليل ، كما أن تقرير املالكية ، ولذلك 
يف تصور مسائل املالكية عسر ساهم يف الغلو واملبالغة يف بعض الصور واألمثلة حىت أصبح 

 نشط كما حدثوقد ساعد الشافعي على ذلك أنه كان يف زمان مل تستقر احليل وت. ظاهر
فرب قاعدة لو علم صاحبها ما تفضي إليه ((: ، ولذلك يقول ابن تيمية بعد عصره يرمحه اهللا

 .  )١( ))مل يقلها

 هلذه التصرفات، ))املعاجلة((ن كل ما يقال يف مقام القضاء هو خالف حول  أ-٣
 اختالف طبيعة وجدير بذلك أن يكون حمل خالف حسب. وهو أقرب للسياسة الشرعية

، فقد بعث اهللا هارون وموسى  احلال يف األنبياء عليهم السالم كما هو،م اهللاألئمة رمحه
 خالفهم يف حكم عليهما السالم وكان موقفهم من قومهم حني اختذوا العجل ال يعود إىل

، ولكن كان خالفهم يف املوحدين وأئمة احلنفاء املهديني، فهم سادة هذا العمل ديناً
ا اخلالف بأدق إشارة وأمجل عبارة، يقول  علينا القرآن هذويقص.   هذا التصرف))معاجلة((

  md  c  b  a   `   _  ^  ]  \  [e  i  h  g  f : اهللا يف سورة طه
  |    {  z  y    x  w  v   u  t   s  r  q  p  o  n  m  l  k   j

`  _  ~  }ak       j      i  h  g   f  e  d  c  b   l  o  n    m   
r  q  p   �  ~  }  |  {  z  y  x  w   v  u  t  s  

  ¯  ®  ¬  «  ª    ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡
»  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²   ±  °¼Á  À  ¿   ¾  ½  Â  Ä  Ã  

É   È  Ç  Æ  ÅÊ  Ñ  Ð    Ï  Î  Í  Ì   Ë  l )٩٧ – ٩٠: طه(  . 

قت ، فولزمان واألحوالية كذلك باختالف ا والسياسة الشرع))املعاجلة((وختتلف 
  . شيوع احليل واستقرارها ومنوها، خيتلف عن زمان ندرا وقلتها

                                                            

   .  )٦/٩٨(  الفتاوى الكربى   )١(
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وحني ال حيكم الشافعي ببطالن املعاملة قضاًء فإن هذا وحده ال يكفي للقول بأن 
  . مام الشافعي جييز ذلك أو يأمر بهاإل

  ) : مقام اإلفتاء ( موقف اإلمام الشافعي من حمل البحث يف  -

النقاش يف مقام القضاء عن احلكم بالصحة أو البطالن ، أما يف مقام اإلفتاء لقد كان 
هل جيوز شرعاً أن . فإن السؤال عن احلكم باجلواز أو التحرمي ديانة فيما بني العبد وربه 

يقصد العبد الوصول إىل مآل العينة وأن يتخذ هذه العقود طريقاً وحيلة للوصول إىل القرض 
ذلك بالتواطؤ قبل العقد على أن يتم البيع األول مث البيع الثاين حىت بزيادة ؟ وأن يكون 

  يصلوا إىل القرض بزيادة ؟ 

املشهور عند مجهور الشافعية أن اإلمام ال حيرم هذه املعامالت ولو كان هذا عن 
  .ه قصد ومواطأة سابقة ، بل يكرهه كراهة ترتي

بأس أن يبيع السلعة إىل أجل مث وال : قال: مسألة ((: قال الروياين يف حبر املذهب
أن يبيع السلعة إىل أجل مث : قصد به جواز بيع العينة، وصورتهال. يشتريها من املشتري 

يشتريها من املشتري بأقل نقداً يصح البيع األول والثاين مجيعاً ، وكذلك لو اشتراها مبثل 
  . )١( ))ذلك الثمن أو بأكثر وبه

فإن مل يكن مث عادة ((: فعي ، حىت قال السبكياملذهب الشاوعلى هذا غالب كتب 
ومسألة شراء ما باع بأقل فال خالف أعلمه يف املذهب يف اجلواز يف املسألتني مسألة العينة 

كتب املذهب ومجيع ما وقفت عليه من . الم األصحاب إطالق العينة عليهما، ويف كمما باع
   .)٢( ))جازمة جبواز ذلك

 فإم يقصدون اجلواز مع الكراهة، كما قال هو بعد وازوهم وإن كانوا يطلقون اجل
راد اجلواز مع الكراهة أو أكثر أصحابنا أطلقوا اجلواز يف ذلك ومل يبينوا هل امل((: ذلك

                                                            

   ) . ٦/٢٨٧( ذهب ، للروياين  حبر امل  )١(
   ) . ١٠/١٥٨(  اموع   )٢(
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وقد صرح الروياين يف البحر وابن أيب عصرون يف االنتصار والنووي يف الروضة . بدوا
ئل الكراهة أكثر إن دال: ي ، وقال النووي بالكراهة يف ذلك ونقله ابن عبدالرب عن الشافع

   .)١( ))من أن حتصى

، أما ابن تيمية وابن القيم فإم يرون أن الشافعي ذا هو املشهور عن اإلمام الشافعيه
وهو قول غري مشهور عند الشافعية مروي عن أيب ، ال جييز هذا التحايل على كبرية الربا 
، وفهم ذلك ابن شافعية ، وحكاه السبكي يف فتاواهعبداهللا الزبريي وهو من كبار أئمة ال

أما إذا . بدالرمحن باعلوي عن بعض الشافعية، وحكاه عفعة قوالً للشافعي يف بيع العينةالر
، د يبطالن العقدكان عن عادة أو عرف فإن األستاذ أبا إسحاق األسفراييين والشيخ أبو حمم

  .)٢( فهو حترمي وزيادة

وهذا يف حكم الظاهر ، أما ((:  عندما نقل اخلالف يف العينة يقول عبدالرمحن باعلوي
حكم من طلب املعاملة للدار اآلخرة فمبين على املقاصد ، فإذا قصد معطي حنو الدراهم أو 

كل قرض جر نفعاً ((: الطعام بالنذر التوصل إىل الزيادة احملرمة بقوله عليه الصالة والسالم 
، فليس كل حكم حيكم احلاكم بصحته ال مؤاخذة شبهات فقصد فاسد ووقع يف ال))فهو ربا

مبباشرته إال إن وافق الظاهر الباطن ، وأما لو خالفه فإمنا هو قطعة نار يقطعها احلاكم لذلك 
، كما يف النصائح  الربوياتالفاجر ، وقد حذر العلماء من هذه املعامالت ومجيع احليل

  . )٣())والدعوة التامة للقطب احلداد

ة أن كالم اإلمام الشافعي يف هذا املقام أقل وضوحاً من كالمه يف مقام واحلقيق
ومن : قال الشافعي رمحه تعاىل ((: حمتملة للفهمني ، يقول رمحه اهللالقضاء وبعض نصوصه 

                                                            

   ) . ٣/٣٨٠( روضة الطالبني للنووي : ، وانظر  ) ١٠/١٦٢(  اموع   )١(
، روضة الطالبني للنووي  ) ٨/٢٣١( ، العزيز شرح للرافعي  ) ١٤٤(  إبطال احليل البن بطة   )٢(

، بغية املسترشدين لعبدالرمحن  ) ١٠/١٤٥( ، اموع  ) ١/٢٣٧( فتاوى السبكي  ) ٣/٤١٦(
   ) . ١٤٩( علوي  با

حاشية إعانة الطالبني أليب بكر ابن : وانظر ) . ١٤٩(علوي   املسترشدين لعبدالرمحن با بغية  )٣(
   ) . ٣/٢١( السيد حممد شطا 
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ي اشتراها باع سلعة من السلع إىل أجل من اآلجال وقبضها املشتري فال بأس أن يبيعها الذ
  . )١(  ))ين ونقد ، ألا بيعة غري البيعة األوىل ، ودبأقل من الثمن أو أكثر

اإلمام الشافعي شرعاً أن يفعل ) جييز ( هل : وسؤالنا الذي نبحث عن إجابة عنه هنا 
  الوصول إىل مآهلا ؟ ) قاصداً ( العبد هذه الصورة 

، وكالمه رمحه اهللا يدخل فيه من  هنا ال جييب عن هذا السؤال بدقةإن كالم اإلمام
، وإمنا حاجة  هذه املعاملة حيلة للقرض الربويصد الوصول إىل مآل املسألة ومل يتخذمل يق

هذه صورة تدخل يف كالم . جتددت له بعد البيع األول فهل جيوز أن يعقد البيع الثاين 
وهناك صورة أخرى حيتمل دخوهلا وهي حمل الرتاع وذلك حني يكون العقد األول . اإلمام

 حيصل أحدمها على نقد ويثبت يف ذمته أكثر منه ، واآلخر يعطي مقدمة للعقد الثاين حىت
إذن كالم الشافعي املتقدم ال ينص . نقداً ويثبت له أكثر منه وهي حقيقة الربا اجلاهلي احملرم 

وال بد من البحث عن أدلة أو قرائن أخرى تساعد . ى احلكم الشرعي يف نية ذلك وقصدهعل
  . البحثحتقيق قول الشافعي من سؤال يف 

يف بيوع اآلجال والذرائع وعندما ننظر يف أدلة اإلمام الشافعي تتضح لنا عبارته 
وقبل الدخول يف تفسري ذلك ننقل كالم الشافعي .  وجند ما يساعدنا على حتقيق قوله،الربوية

  .  الفهم واالستنتاجرك القارئ يفبنصه حىت يشت

األحكام على الظاهر واهللا ويل  : قال الشافعي((: يقول اإلمام الشافعي رمحه اهللا 
ومن حكم على الناس باإلزكان جعل لنفسه ما حظر اهللا تعاىل عليه ورسوله صلى املغيب ، 

ألن اهللا عز وجل إمنا يويل الثواب والعقاب على املغيب ألنه ال يعلمه إال ؛ اهللا عليه وسلم 
لو كان ألحد أن يأخذ بباطن و. وكلف العباد أن يأخذوا من العباد بالظاهر ، هو جل ثناؤه 

وما وصفت من هذا يدخل يف مجيع . عليه داللة كان ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .العلم 

                                                            

   ) . ٣/٣٨(  األم للشافعي   )١(
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  ؟ما دل على ما وصفت من أنه ال حيكم بالباطن : فإن قال قائل 

ذكر اهللا تبارك وتعاىل ، كتاب اهللا مث سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قيل 
 )نك لرسول اهللاإإذا جاءك املنافقون قالوا نشهد : (  فقال لنبيه صلى اهللا عليه وسلم املنافقني
فأقرهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يتناكحون ، ) فصدوا عن سبيل اهللا : ( قرأ إىل 

خرب اهللا تعاىل أوقد ، ويتوارثون ويسهم هلم إذا حضروا القسمة وحيكم هلم أحكام املسلمني 
وأخرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أم اختذوا أميام جنة من القتل ، رهم ذكره عن كف

  .بإظهار األميان على اإلميان 

ولعل ، وإنكم ختتصمون إيل ، إمنا أنا بشر : وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
فمن قضيت له ، فأقضي له على حنو ما أمسع منه ، بعضكم أن يكون أحلن حبجته من بعض 

فأخربهم أنه يقضي بالظاهر . قطع له بقطعة من النار أخيه فال يأخذ به فإمنا أبشيء من حق 
وأن قضاءه ال حيل للمقضي له ما حرم اهللا تعاىل ، وأن احلالل واحلرام عند اهللا على الباطن 

ا عليه إذا علمه حرام.  

هوا عن حمارم أيها الناس قد آن لكم أن تنت: وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
فإنه من يبد لنا ، فمن أصاب منكم من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر اهللا ، اهللا تعاىل 

ا ال يبدون من أنفسهم وأم إذا فأخربهم أنه ال يكشفهم عم. صفحته نقم عليه كتاب اهللا 
  . بدوا ما فيه احلق عليهم أخذوا بذلك أ

وبذلك أوصى ، )١٢: احلجرات( mM    N   l : وبذلك أمر اهللا تعاىل ذكره فقال 
  .مصلى اهللا عليه وسل

انظروا : مث قال ، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني أخوي بين العجالن وال
فجاءت به على النعت الذي قال رسول اهللا صلى اهللا ، يتهمه  فإن جاءت به كذا فهو للذي

إن أمره لبني لوال : لى اهللا عليه وسلم وقال رسول اهللا ص. فهو للذي يتهمه به ، عليه وسلم 
وذلك خربه ، ومل يستعمل عليهما الداللة البينة اليت ال تكون داللة أبني منها . ما حكم اهللا 
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 هلذا كلها تبطل حكم اإلزكان من مع أشباه. مث جاء الولد على ما قال ، أن يكون الولد 
  . )) الذرائع يف البيوع وغريها من حكم اإلزكان

 وهل ميكن أن يساعدنا ذلك يف حتقيق قول ما اجلامع هلذه األدلة ؟: اؤال هنوالس
  الشافعي ومراده ؟ 

إن كل األدلة تتحدث عن فعل حمرم ديانة لكن ال حيكم عليه قضاء ، ألن احلكم 
فاملنافقون يعملون عمالً حمرماً يوجب نار جهنم . القضائي على الظاهر واهللا يتوىل السرائر 

فل يف النار ، ولكنهم يف الظاهر يعاملون معاملة املسلمني ، وال يصح أن يفهم والدرك األس
وكذلك . أحد أن معاملتهم كمسلمني وعدم معاقبتهم قضاء يعين جواز النفاق ديانة وإفتاء 

من أصاب شيئاً من القاذورات ومل يبلغ أمره القضاء فإنه ال يكشفهم عما ال يبدو من 
، هم أن هذا اإلجراء القضائي يعين جواز إصابة القاذورات أنفسهم قضاء ، ولكن ال يف

ا وهكذا قصة املالعنة فإن عدم رجم املرأة مع توافر القرائن على ذلك ال يعين أن فعله
  . الفاحشة أمر جائز ديانة وإفتاء

، حيث يكون العمل حمرماً ديانة وإفتاء نتباه تتابع األدلة يف سياق واحدأال يلفت اال
؟ إنه ال يستقيم فهم هذه األدلة ليل ظاهر للحكم باإلبطال قضاءجد دولكن ال يو

واالستدالل ا على بيوع اآلجال وذرائع الربا إال إذا كان اإلمام الشافعي حيرم قصد ذلك 
، إمنا باع يف املرة ذلك اتفاقاً دون قصد وتواطؤ سابقونية التوصل إليه ، خبالف من فعل 

لو كان الشافعي يبيح صور العينة مطلقاً . ن يشتري يف املرة الثانية األوىل ، مث بدا له حلاجة أ
سواء كان ذلك عن حيلة أو غري حيلة فإنه مل يكن حباجة إىل هذه األدلة ، وكان األوىل به 

  . ز مطلقاً ويستدل لذلك بأدلة أخرىأن يصرح باجلوا

وإن (( :حني يقول  – رمحه اهللا –وذا التقرير يفهم كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية 
بعضهم حبيث ال يبطلها على صاحبها، فإن األمر باحليلة كانت احليلة قد تنفذ على أصول 

،  كون الفقيه ال يبطلها أن يبيحها، وعدم إبطاهلا ممن يفعلها شيء آخر ، وال يلزم منشيء
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 احليل وردها فإن كثرياً من العقود حيرمها الفقيه مث ال يبطلها ، وإن كان املرضي عندنا إبطال
  . )١( ))على صاحبها حيث أمكن ذلك

أصل ما أذهب إليه أن كل عقد كان صحيحاً ((  :- رمحه اهللا –قال اإلمام الشافعي 
 النية لو ، وأكره هلما املتبايعني وأجزته بصحة الظاهريف الظاهر مل أبطله بتهمة وال بعادة بني

ي السيف على أن يقتل به وال حيرم ، وكما أكره للرجل أن يشترأظهرت كانت تفسد البيع
، وكما يقتل به وال أفسد عليه هذا البيععلى بائعه أن يبيعه ممن يراه أنه يقتل به ظلماً ألنه 

أكره للرجل أن يبيع العنب ممن يراه أنه يعصره مخراً وال أفسد البيع إذا باعه إياه ألنه باعه 
صاحب السيف أال يقتل به أحداً أبداً ، وكما حالالً وقد ميكن أن ال جيعله مخراً أبداً ، ويف 

أفسد نكاح املتعة ولو نكح رجل امرأة عقداً صحيحاً وهو ينوي أن ال ميسكها إال يوماً أو 
  . )٢( ))أقل أو أكثر مل أفسد النكاح إمنا أفسده أبداً بالعقد الفاسد

 ولكنه حيرم  العقد،إذن هو ال يبطل العقد قضاء من أجل نية صاحبه اليت مل تظهر يف
، كما اء قدمياً تطلق على احملرم أيضاً هنا هي على اصطالح العلم))أكره ((وكلمة . ذلك إفتاًء

قال اهللا يف كتابه بعد أن ذكر كبائر اإلمث والفواحش من الزنا وقتل النفس اليت حرم اهللا بغري 
 :ء قال بعدهارب واخليالحق وأكل مال اليتيم ونقض العهد والغش يف الكيل وامليزان والك

m   é  è  ç  æ  å           ä  ã  âl )وال ميكن أن الشافعي رمحه اهللا . )٣٨: اإلسراء
  . يز أن ينوي اإلنسان القتل احملرمجي

، وال ينبغي  يف ما هو حمرم عنده))أكره((وهذا مثال ظاهر يف استعمال الشافعي لكلمة 
 ذلك قول الشافعي يف نكاح لة علىومن األمث. طالح احلادثتفسري كالم اإلمام باالص

وأكره للمحرم أن خيطب على غريه كما أكره له أن خيطب على نفسه ، وال تفسد ((: احملرم

                                                            

    ) .١٤١(  بيان الدليل البن تيمية   )١(
   ) . ٣/٧٤(  األم للشافعي   )٢(
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 مث ينص على أا ))أكره((فهو يقول . )١(  ))معصيته باخلطبة إنكاح احلالل وإنكاحه طاعة 
  .  احملرم وخطبته يف النهي عن نكاحوقد ذكر يف بداية نكاح احملرم األحاديث. معصية

مسعت مالكاً يقول مل يكن من أمر : وقال ابن وهب (( : - رمحه اهللا –قال ابن القيم 
هذا حالل وهذا : الناس وال من مضى من سلفنا وال أدركت أحداً أقتدي به يقول يف شيء 

نكره كذا ، ونرى هذا حسنا ، : وما كانوا جيترئون على ذلك وإمنا كانوا يقولون . حرام 
وال يقولون حالل وال : ورواه عنه عتيق بن يعقوب ، وزاد . ينبغي هذا ، وال نرى هذا ف

m  u  t   s  r  q  p  o  n  m  l : أما مسعت قول اهللا تعاىل . حرام 
{  z  y  x  w  v|  ¢  ¡   �  ~    }  l )احلالل ما أحله اهللا . )٥٩: يونس

  . ورسوله ، واحلرام ما حرمه اهللا ورسوله 

، حيث تباع األئمة على أئمتهم بسبب ذلكوقد غلط كثري من املتأخرين من أ: قلت
تورع األئمة عن إطالق لفظ التحرمي وأطلقوا لفظ الكراهة فنفى املتأخرون التحرمي مما أطلق 

ه عليهم فحمله بعضهم على عليه األئمة الكراهة ، مث سهل عليهم لفظ الكراهة وخفت مؤنت
، وهذا كثري جداً يف تصرفام فحصل بسببه آخرون إىل كراهة ترك األوىلز به ، وجتاوالترتيه

  . )٢( ))غلط عظيم على الشريعة وعليه األئمة 

، عي يف حكم التحايل إلسقاط الزكاةوبسبب ذلك حصل اخلطأ على اإلمام الشاف
وأن ، الطائلة أن يتحايلوا على إسقاطهاهل يتصور أن الشافعي جييز للتجار وأهل األموال 

قط الزكاة لفوات يهبوا أمواهلم لبعض قرابتهم قبل احلول ليعيدوها إليهم بعد احلول فتس
، وغري ذلك من احليل الغريبة يف إسقاط حق اهللا الذي جعله اهللا الركن شرط حوالن احلول

m  t  s  r، وتوعد تاركه بأنواع العذاب المالثالث من أركان اإلس
 }  |  {  z  y  x     w  v  u  c  b  a   `  _  ~ 

                                                            

   ) . ٥/٧٨(  األم للشافعي   )١(
   ) . ١/٤٠( عني البن القيم ق أعالم املو  )٢(
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i   h  g  f  e  dj                  q  p  o  n  m  l  k  
  s  rl )٣٥ – ٣٤: التوبة(.  

هل ميكن أن نتصور أن كل هذه احلروب اليت خاضها الصديق وجيوشه كانت من 
  !؟أجل حق ميكن أن يبطل بأدىن احليل وأن هذه احليل حائزة غري حمرمة 

:  األم يف باب املبادلة باملاشيةم الشافعي من أجل قوله يفونسب ذلك بعضهم لإلما
ة إمنا يوجبها احلول ، وال يوجب الفرار الصدق هذا له إن كان فراراً من الصدقةوأكره((

 على ))أكره((ففهم بعضهم أن الشافعي يكره ذلك كراهة ترتيه لتفسريه كلمة . )١())وامللك
وكل ذلك مكروه فراراً من الزكاة (( : احملتاجيقول الشربيين يف مغين. املصطلح احلادث

كراهة ترتيه ، ألنه فرار من القربة ، خبالف ما إذا كان حلاجة أوهلا وللفرار أو مطلقاً على ما 
وقد خالف يف ذلك بعض كبار الشافعية واعتربوا ذلك حمرماً يأمث به . )٢())أفهمه كالمهم

وهو الالئق باإلمام ،  )٣(الح والزركشي العبد كالدارمي واملسعودي والغزايل وابن الص
  .لفهم كالمه حسب اصطالحه الشافعي وهو األقرب 

 ، وهناك فرق بني إبطال البيع أو املبادلة أو اهلبة قضاًء وبني إباحة ذلك العمل ديانة
ما يؤاخذ به يف الباطن دون الظاهر، كما لو باع : الثاين((: واعدهولذلك يقول الزركشي يف ق

  . )٤( ))فراراً من الزكاة، يسقط عنه يف الظاهر وهو مطالب فيما بينه وبني اهللا تعاىلالزكوي 

وال جيمع ((وكيف جييز الشافعي التحايل على الزكاة إذا كان هو نفسه يروي حديث 
  .  ويعمل به ويفرع عليه املسائل واألحكام)٥())بني متفرق وال يفرق بني جمتمع خشية الصدقة

                                                            

   ) . ٢/٢٤(  األم للشافعي   )١(
   ) . ٤/٤١٩(  مغين احملتاج للشربيين   )٢(
   ) . ٤/٧٧( مي ت الفتاوى الفقهية الكربى البن حجر اهلي  )٣(
   ) . ٢/٥٨( ، للزركشي  املنثور يف القواعد   )٤(
   .عن أيب بكر رضي اهللا عنه  ) ١٣٨٣( أخرجه البخاري    )٥(
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 ي ومنهجه يف احليل كالمه يف هدية الوايل ، فإا قد تقدم باسمويبني أصل الشافع

 وهي من أجل حق له يريده أو باطل يبتغيه فهل جيوز ذلك ؟ إن املشهور عن ))اهلدية((
  .الشافعي يف العينة يقتضي جواز ذلك

ومن توفيق اهللا أن الشافعي حتدث عن هذه املسألة خاصة، وكان يتحدث عن مقام 
ام القضاء؛ فكان كالمه أكثر وضوحاً وتصرحياً ، يقول رمحه اهللا يف كتاب األم اإلفتاء ال مق

فيحتمل قول النيب صلى اهللا عليه وسلم يف ابن اللتبية حترمي ((: بعدما ذكر قصة ابن اللتبية 
اهلدية إذا مل تكن اهلدية له إال بسبب السلطان ، وحيتمل أن اهلدية ألهل الصدقات إذا كانت 

ية ألهل الصدقات كما يكون ما تطوع به أهل األموال مما ليس عليهم ألهل بسبب الوال
  .الصدقات ال لوايل الصدقات 

من القوم للوايل هدية فإن كانت لشيء ينال به منه وإذا أهدى واحد  :قال الشافعي 
ألن حراماً؛  أو لشيء ينال منه حق أو باطل فحرام على الوايل أن يأخذها ا أو باطالًحق 
  ،يه أن يستعجل على أخذه احلق ملن وىل أمره وقد ألزمه اهللا عز وجل أخذ احلق هلمعل

وكذلك إن كان أخذ منه ليدفع به . واجلعل عليه أحرم ،  وحرام عليه أن يأخذ هلم باطالً
وأما أن . فحرام عليه دفع احلق إذا لزمه ، ا لزمه أما أن يدفع عنه باهلدية حق. عنه ما كره 

  .فحرام عليه إال أن يدفع عنه بكل حال ، باطال يدفع عنه 

 واليته فكانت وإن أهدى له من غري هذين الوجهني أحد من أهل: قال الشافعي 
ال يسعه . وإن قبلها كانت يف الصدقات ، حلسن يف املعاملة فال يقبلها  اً عليه أو شكرتفضالً

  .بقدرها فيسعه أن يتموهلا  عندي غريه إال أن يكافئه عليه

 يعين واهللا أعلم أن خيانة الصدقة تتلف املال املخلوط باخليانة من :قال الشافعي 
  .الصدقة 
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 وما أهدى له ذو رحم أو ذو مودة كان يهاديه قبل الوالية ال يبعثه :قال الشافعي 
وال بأس ،  وأبعد لقالة السوء فالترته أحب إيل، للوالية فيكون إعطاؤه على معىن من اخلوف 

  . )١()) ويتمول إذا كان على هذا املعىن ما أهدى أو وهب لهأن يقبل 

، ولذلك يكرر نا كان يناقش احلكم الشرعي ديانةوظاهر من النص أن الشافعي ه
ولو كان منهج الشافعي أن العربة بالظاهر وال تأثري للحقيقة والباطن والنية لكان .  ))التحرمي((

بل .  يصح ظاهرها وجتوز بناًء على ذلكحىت ))هدية((يكفي يف مثل هذه الرشوة أن تسمى 
ذهب الشافعي إىل أبعد من ذلك وهو املنع من اهلدية للوايل من أهل واليته حىت لو كانت 

 إن الشافعي جييز  :وبعد ذلك يقال. ))ال يسعه عندي غريه((: بنية حسنة ويقول يف هذا املنع 
  ! ها من حدود اهللا التحايل على الربا وعلى إسقاط الزكاة والشفعة وغري

وقد حكى ابن بطة قصة يف كتابه إبطال احليل تدل أن على نسبة احليل لإلمام 
  .بار الشافعية كان قدمياً أيضاً الشافعي كان قدمياً وإنكار بعض ك

ولقد سألت أبا بكر اآلجري وأنا يف مرتله مبكة عن هذا اخللع ((: يقول ابن بطة 
: ن حيلف رجل أال يفعل شيئاً ال بد من فعله ، فيقال له وهو أ، الذي يفيت به بعض الناس 

إن : وقلت له.  اخلع زوجتك وافعل ما حلفت عليه ، مث راجعها ، واليمني بالطالق ثالثاً
 أن ال شيء عليه ، ويذكرون أن الشافعي ان البيعة وحينثقوماً يفتون الرجل الذي حيلف بأمي

  .ر على من حلف بيمني البيعة شيئاًمل ي

: سألتني يف وقت واحد ، مث قال يلجعل أبو بكر يعجب من سؤايل له عن هاتني املف
، ا أفتيت يف هاتني املسألتني حبرفاعلم أين مذ كتبت العلم ، وجلست للكالم والفتوى ، م

ولقد سألت أبا عبداهللا الزبريي الضرير رمحه اهللا عن هاتني املسألتني كما سألتين على 
الفتوى فيهما ، فأجابين فيهما جبواب قد كتبته عنه ، مث قام فأخرج التعجب ممن يقدم على 

، وإذا مكتوب على ظهره خبط أيب  الرجعة والنشوز من كتاب الشافعيإيل كتاب أحكام
الرجل حيلف بالطالق ثالثاً أن ال يفعل : سألت أبا عبداهللا الزبريي فقت له : بكر رمحه اهللا 

                                                            

   ) . ٢/٥٨(  األم للشافعي   )١(
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 اهللا يفتون فيها باخللع مث إن أصحاب الشافعي رمحه: ه شيئاً مث يريد أن يفعله ، وقلت ل
 ، ، وال بلغين له يف هذا قول معروفما أعرف هذا من قول الشافعي: ال الزبرييفق. يفعل

  . وال أرى من يذكرها عنه صادقاً

ن قوماً ما يفتونه أن ال وبلغين أ. حنثإن الرجل حيلف بأميان البيعة في: وقلت له 
أما هذا فما بلغين عن : وقال . فجعل الزبريي يعجب من هذا . رة ميني ، أو كفاشيء عليه

  . عامل ، وال بلغين فيه قول وال فتوى ، وال مسعت أن أحداً أفىت يف املسألة بشيء قط 

لف نفسه مجيع ما يف أميان إن ألزم احلا: وال عندك فيها جواب؟ فقال: وقلت للزبريي
، مث من ظهر كتاب أيب بكر وقرأته عليهكتبت هذا الكالم ف. ، وإال فال أقول غري هذا البيعة
 وإال فالسكوت عن اجلواب أسلم ملن حيب ،هكذا أقول : إيش تقول يا أبا بكر؟ قال: لتق

  . )١( ))السالمة إن شاء اهللا تعاىل

 من احليل وأنه يرى حترميها ديانة – رمحه اهللا –ومما يؤكد موقف اإلمام الشافعي 
وف ، ما هو معرجود الدليل الكايف يف جملس احلكم ال يبطلها قضاًء لعدم ووإفتاًء وإن كان

فإنه يفترع احلجج ويبتكرها يف أدق املسائل فضالً عن  ،عن هذا العبقري الذكي األملعي
وفضله على أصوهلا وقواعدها ، حىت قال اإلمام أمحد رمحه اهللا كلمة معربة يف فقهه وعلمه 

وننا ما زلنا نلعن أهل الرأي ويلعن: ول اإلمام أمحد بن حنبلأهل احلديث وأهل الرأي، يق
  .)٢(حىت جاء الشافعي فخرج بيننا

، مث أنه متسك بصحيح اآلثار واستعملهايريد ((:  بأنه)٣(ويفسر ذلك القاضي عياض
أنه قياس على أصوهلا ومنتزع أراهم أن من الرأي ما حيتاج إليه وتنبين أحكام شرعية عليه ، و

 احلديث أن صحيح فعلّم أصحاب. راهم كيفية انتزاعها والتعلق بعللها وتنبيهاا وأ. منها

                                                            

   ) . ١٤٤(  إبطال احليل البن بطة   )١(
   ) . ١/١٦٧( ، واالعتصام للشاطيب  ) ١/٢٢( ترتيب املدارك للقاضي عياض   )٢(
تويف سنة ، الفضل أبو القاضي، احلافظ  العالمةاإلمام، اليحصيب عياض بن موسى بن عياض  )٣(

  . ) ١٦٨(الديباج املذهب ، ) ٢٠/٢١٢(سري أعالم النبالء : انظر  . ٥٤٤
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، وعلّم أصحاب الرأي أنه ال فرع إال بعد األصل ، وأنه ال غىن عن تقدمي الرأي فرع األصل
  .)١( ))السنن وصحيح اآلثار أوالً

ستنباطه سن اوكالم العلماء قدمياً وحديثاً يف عبقرية اإلمام الشافعي ودقة فهمه وح
  . )٢(أهل العلم يف مناقب اإلمام وفضله، وقد ألّف مجاعة من كثري ال يأيت عليه احلصر

 عن هذه املسائل مراراً وتكراراً، ويبدي فيها فهل يليق باإلمام الشافعي أن يتكلم
، مث ال يستدل بدليل واحد على جواز احليل مع تفتيقه لألدلة على مقام القضاء ويعيد

د أحد يبيح احليل إال ؟ أين األدلة الظاهرة اليت ال يكاد يوجل على احلكم بالظاهرواالستدال
  ]  mR  Q  P  O  N   M  LSV  U    T  WY  X   Z : ويستدل ا ؟ أين آية

  ]\l )؟)٣( ))بع اجلمع بالدراهم مث ابتع بالدراهم جنيباً ((: أين حديث ؟ )٤٤: ص   

وذكاءه وروعة استدالله ،ويعلم قدر القول يف إن من يعرف فضل اإلمام الشافعي 
، ويعلم أنه تعرض هلذه املسائل مراراً مث مل آثار ذلك يف أبواب الفقه ومسائلهإباحة احليل و

وتفنن يف االستدالل على موقف القاضي مما ميكن أن يتخذ ، يستدل بشيء على جوازها 
فعي يقف من احليل املوقف املعروف إن من يعلم ذلك كله يتأكد لديه أن اإلمام الشا= حيلة 

، وأن غاية ما أراد إضافته بعني من املنع منها وعدم إباحتهااملشهور لدى الصحابة والتا
ميكن أن يتخذها الشافعي هو محاية القضاء من احلكم بالظنة والتهمة رد أن تلك املعاملة 

  .بعض الناس حيلة 

، وقول من تبعه  وهو من كبار الشافعية الزبرييوذا يظهر رجحان قول أيب عبداهللا
 وأن نسبة القول باحليل لإلمام الشافعي نسبة ،ية وغريهم كابن تيمية وابن القيم من الشافع

  . هللا أعلموا. هرا عند الباحثني يف هذا البابينقصها التحرير العلمي الكايف رغم ش

                                                            

   ) .١/٢٢( ترتيب املدارك للقاضي عياض   )١(
آداب الشافعي ومناقبه البن أيب حامت ، ومناقب الشافعي للبيهقي ، : ومن أشهر هذه الكتب   )٢(

  . يس البن حجر العسقالين فعي للفخر الرازي ، وتوايل التأناومناقب اإلمام الش
   .:    )ص ( ه خترجيسبق   )٣(
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   .بحث  المسائلحتقيق القول يف موقف الشافعية من  : الفرع الثالث

لو أردنا أن نتعرف على موقف املذهب االصطالحي من سؤال البحث فإن سبيل 
ملعتمدة يف حكاية الوصول إىل ذلك يسري ، حيث اصطلح الشافعية على كتب حمددة هي ا

 ،ووي هي املعتمدة يف حكاية املذهبي والنفع، وذكروا أن مصنفات الرااملذهب الشافعي
ومصنفات ابن حجر اهليتمي ومشس الدين الرملي . وويوعند االختالف يقدم قول الن

، دون تقدمي أحدمها  حتفة احملتاج، واية احملتاج:صة شرحيهما لكتاب منهاج الطالبنيوخبا
  .)١(على اآلخر 

، أما من أراد أن يتعرف  املعتمد يف الفتوى عند الشافعيةهذا يف من أراد أن يعرف
على وجه التفصيل فإنه سيجد داخل املذهب أقواالً على موقف علماء املذهب الشافعي 

عند  أخرى تستحق القراءة واإلثبات ملعرفة موقفهم على وجه التفصيل ، وقد تقدم فيما سبق
 أتباع اإلمام حيال هذا الكالم على موقف اإلمام الشافعي ما يدل على وجود خالٍف بني

، فإا ا وافق الكتب املعتمدة يف املذهب مفى أن األكثر بقاًء من األقوال هووال خي. املوضوع
  . التدوين والتأليفحمل الدرس والتعليم ، واحلفاوة يف 

ويف قراءة مدونات املذهب الشافعي يظهر موقفهم من حمل البحث يف مقام القضاء ، 
  . ويف مقام اإلفتاء 

  : موقف علماء الشافعية من حمل البحث يف مقام القضاء  -

  : ري عادة أو عرف مستقران ذلك عن غإذا ك/ أ

أكثر ما يكون املذهب الشافعي وضوحاً واستقراراً هو يف هذه احلالة ، فكالم اإلمام 
وقد تتابع . – رمحه اهللا –الشافعي أهم ما يشمل هذه احلالة ، فهي احلالة املتيقّنة من كالمه 

إن مل ف((: أصحابه على ذلك حىت قال السبكي بعد أن حكى اخلالف يف حاالت أخرى 

                                                            

  . )٥٨٦ ، ٤١٤ ، ٣٨٠( ، للقوامسي املدخل إىل مذهب اإلمام الشافعي  )١(
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يكن مث عادة فال خالف أعلمه يف املذهب يف اجلواز يف املسألتني مسألة العينة ومسألة شراء 
ومجيع ما وقفت عليه من . ما باع بأقل مما باع ، ويف كالم األصحاب إطالق العينة عليهما 

  . )١())كتب املذهب جازمة جبواز ذلك

اء حينما ال تكون مثة عادة أو وميكن أن نأخذ من كالم السبكي ما يتعلق مبقام القض
  . واز فإنه سيأيت يف مقام اإلفتاءعرف مستقر ، أما كالمه يف اجل

الذريعة إال أن ابن الرفعة حكى الرتاع عند األصحاب كما خر ج قوالً آخر يف سد
 لإلمام الشافعي ، ومل يكن السبكي غافالً عن ذلك فهو الذي أورد قوله ولكنه مل يعتربه ورد

  . عليه 

قد تنازع يف ذلك قول بعض إنه : وقال ابن الرفعة (( : – رمحه اهللا –يقول السبكي 
، وما حكيناه يف مسألة العينة ومسألة شراء ما باع بأقل مما باع من اجلزم باجلواز األصحاب

إنه قد ينازع يف ذلك قول بعض : الرفعةهو املوجود يف أكثر كتب أصحابنا ، وقال ابن 
 بدون مثن مثله ولوارثه فيه خص إذا باع يف مرض موته شقصاً من داراألصحاب أن الش

أن :  التربع عليه، وكذا قول األصحاب، أن الوارث ال يأخذ بالشفعة سداً لذريعةشفعة
  . )٢())الويل إذا باع على اليتيم شقصاً له شفعة ال يأخذه بالشفعة

لسبكي على مسألة الويل ، ومل يظهر يل قوة جواب ايف املسألتنيوقد ناقشه السبكي 
 على مسألة املريض إذا باع يف هإذا باع على اليتيم شقصاً له فيه شفعة ، وظهر قوة جواب

غري أن ابن الرفعة حكى اخلالف بني . بدون مثن املثل ولوارثه فيه شفعةمرض موته شقصاً 
. ملسألة األصحاب بتخرجيات على أقواٍل هلم يف مسائل أخرى ، ومل حيك خالفاً يف ذات ا

وهذا نافع يف تتبع الفروع الفقهية املتعلقة مببدأ سد الذرائع عند الشافعية لتكوين نظرة 
أما يف حمل البحث فإنه ال يوجد حىت اآلن قول . كاملة لتطبيقات سد الذرائع عندهممت

  . قضاًء من غري عادة أو عرٍف مستقرلعلماء الشافعية يبطل صورة العينة وأمثاهلا 
                                                            

   ) . ١٠/١٤٧( اموع   )١(
   ) . ١٠/١٤٧( اموع   )٢(
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  : ن عند عادة أو عرٍف مستقر إذا كا/ ب

مل يكن الشافعية على موقٍف واحد جتاه هذه احلالة ، وهم وإن اختلفوا يف تأثري العادة 
هم على أن العادة والعرف ال تأثري هلا يف احلكم على راملستمرة والعرف املستقر إال أن مجهو

نص يف كتاب األم على  تبعاً إلمامهم الذي ةوكان هذا رأي مجهور الشافعي. هذه املسائل 
هذا عن عادة اعتادها أو غري وسواء كان  ((:لعادة يف احلكم ، يقول رمحه اهللاعدم تأثري ا

، ليس للعادة اليت اعتادها معىن يعة تبايعا به أو بعد مائة بيعة، وسواء أحدثا هذا يف أول بعادة
  . )١( ))حيل شيئاً وال حيرمه 

يف كتب البني أن هذا هو الصحيح املعروف ولذلك جتد النووي نص يف روضة الط
وسواء صارت العينة عادة له غالبة يف البلد أم ال ، هذا ((: األصحاب، يقول رمحه اهللا

  . )٢())الصحيح املعروف يف كتب األصحاب 

، ومن أشهر من خالف يف ذلك األستاذ أبو وخالف يف ذلك بعض كبار الشافعية
من  وبعض الشافعية )٥( وابن أيب الدم )٤( و حممد اجلويين، والشيخ أب)٣(إسحاق اإلسفراييين 

  .علماء اليمن

                                                            

  .  )٣/٣٩( األم   )١(
،  )٨/٢٣٢( يز شرح الوجيز للرافعي العز:  ، وانظر  )٣/٤١٦( روضة الطالبني للنووي   )٢(

  .  )٩٦( األشباه والنظائر للسيوطي ،  )١٠/١٤٦( اموع 
. أحد اتهدين يف عصره، إبراهيم بن حممد بن إبراهيم بن مهران اإلسفراييين، األصويل، الشافعي  )٣(

 / ٤( ت الشافعية للسبكي وطبقا،  ) ٣٥٣ / ١٧( سري أعالم النبالء : انظر  . ٤١٨تويف سنة 
٢٥٦. (    

تويف ، والد إمام احلرمني ، شيخ الشافعية يف عصره  ، عبد اهللا بن يوسف بن عبد اهللا بن يوسف  )٤(
  .)٥/٧٣( وطبقات الشافعية للسبكي ،  ) ٦١٧ / ١٧( سري أعالم النبالء : انظر  . ٤٣٨سنة 

 .كان إماما يف مذهب الشافعي ،  مداين احلمويإبراهيم بن عبد اهللا بن عبد املنعم أبو إسحاق اهل  )٥(
وطبقات الشافعية البن قاضي ،  ) ١٢٥ / ٢٣( سري أعالم النبالء : انظر  . ٦٤٢تويف سنة 

   ) .٩٩ / ٢( شهبة 
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مع ، هذه املسألة وجهني للشافعية ومن أجل هذا اخلالف حكا غري واحد يف 
  .العادة مذهباً للشافعيةاعتمادهم عدم تأثري 

وحنن ال نرى عقداً ذريعة إىل عقد إذا متيز أحد (( :يقول اجلويين يف اية املطلب
هل جنعل عموم العرف يف وقد يضطرب فيه إذا عم العرف بشيء، ف. لعقدين عن الثاين ا

؟ مثل أن يعم العرف بإباحة منافع الرهن، فهل جنعل الرهن املطلق مع اقتران حكم الشرط
  .)١( ))؟ هذا فيه تردد لألصحاب يف الرهن إباحة املنافع للمرنالعرف به مبثابة ما لو شرط

ردد دون أن يرجح أو يعتمد أحدمها، وهو يدل ه حكى اخلالف والتويالحظ هنا أن
  .على قوة اخلالف عنده

وال ((: ه اهللا، يقول رمحف واعترب عدم التأثري هو املشهورأما الرافعي فإنه حكى اخلال
فرق بني أن يصري بيع العينة عادة غالبة يف البلد أو ال يصري على املشهور ، وأفىت األستاذ أبو 

  .)٢())نه إذا صار البيع الثاين كاملشروط يف األول فيبطالن مجيعاًبأوالشيخ أبو حممد إسحاق 

يف مث جاء بعده النووي واعترب أن عدم تأثري العادة يف احلكم هو الصحيح املعروف 
  .)٣(كتب األصحاب مع حكايته للخالف

ع الوفاء مي يف مسألة بيتوال يزال االعتداد باخلالف يضعف حىت قال ابن حجر اهلي
 ، )٤( ))الناس املشهور((وهو يتحدث عن مراعاة الشرط املضمر يف احلكم ويتحدث عن بيع 

ة بيع العهدة حوبلغين عن بعض علماء اليمن أنه أفىت بص((: فهو عرف مستقر وال شك
ة عند اقتران الشرط الفاسد م أفىت ببطالنه ، واختالفهم عجيب؛ فإن القول بالصحوبعضه

ها عند إضماره قول ساقط ال يعول عليه ، وال يلتفت إليه ، بل املنقول يف بالعقد ،وبعدم

                                                            

   ) . ٥/٣١١( اية املطلب   )١(
   ) . ٨/٢٣١( العزيز شرح الوجيز   )٢(
   ) . ٣/٤١٦( روضة الطالبني   )٣(
   ) . ٢/١٥٩( مي تية البن حجر اهليالفتاوى الفقه  )٤(
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مذهب الشافعي رضي اهللا عنه من غري خالٍف يعتد به يف ذلك هو ما قررته فاعتمده وال 
  . )١()) واهللا سبحانه وتعاىل أعلم. تغتر مبا سواه 

٢(قد جعل القفالادة يف األحكام، ف القاعدة يف تأثري الع أصلَوقد طال اخلالف( 
العادة املطردة يف ناحية ، نزهلا ((:)٣(ة املطردة يف ناحية مبرتلة الشرط، يقول الزركشيالعاد

، فاطراد العادة عتياد إباحة منافع الرهن للمرنإذا عم الناس ا: القفال مرتلة الشرط ، فقال 
،  مبثابة العادة العامةطالح اخلاصوجعل االص. ة شرط عقد يف عقد حىت يفسد الرهنفيه مبثاب

  . )٤( ))ومل يساعده اجلمهور فيهما

ة إقراض ، مسألدة ولو كانت خاصة يف مسائل الرباويتصل ذا اخلالف وتأثري العا
 ذلك على ؟ اختلفوا يف هل جيوز له أن يأخذ هذه الزيادة،من كانت عادته رد األفضل
وإن كان (( :، يقول العمراين يف البيان )٦(، والعمراين  يف املهذب)٥(وجهني حكامها الشريازي

راضه مطلقاً؟ فهل جيوز إق. . الرجل معروفاً أنه إذا أُقرض رد أكثر مما اقترض ، أو أجود منه 
ن ما علم ال يصح إقراضه إال بشرط أن يرد عليه مثل ما أخذه ، أل: أحدمها: فيه وجهان

، ه جيوز إقراضه من غري شرطأن : –  وهو الصحيح–والثاين . بالعرف كاملعروف بالشرط
  . )٧())ألن الزيادة مندوب إليها يف القضاء ، فال مينع من جواز القرض

                                                            

   ) . ٢/١٥٧( مي تالفتاوى الفقهية البن حجر اهلي  )١(
تويف سنة  ، حممد بن علي بن إمساعيل الشاشي الشافعي القفال الكبري، إمام وقته مبا وراء النهر  )٢(

   .   )٢٠٠ / ٣( وطبقات الشافعية للسبكي ،  ) ٢٨٣ / ١٦(  النبالء سري أعالم: انظر  . ٣٦٥
 . ٧٩٤تويف سنة ، صاحب التصانيف العالمة ،  الشافعي حممد بن ادر بن عبد اهللا الزركشي  )٣(

    ) .٣٩٧ / ٣( والدرر الكامنة ،  ) ١٦٧ / ٣( طبقات الشافعية البن قاضي شهبة : انظر 
   ) . ٢/٣٦٢ ( املنثور للزركشي  )٤(
، شيخ اإلسالم يف زمنه ، اإلمام  ،  الشافعيإبراهيم بن علي بن يوسف الفريوزآبادي، الشريازي،  )٥(

 / ٤( وطبقات الشافعية للسبكي ،  ) ٤٥٢ / ١٨( سري أعالم النبالء : انظر  . ٤٧٦تويف سنة 
٢١٥. (    

تويف  .  كان شيخ الشافعية ببالد اليمن،أبو اخلري العمراين اليماين ، حيىي بن أيب اخلري بن سامل   )٦(
   .)١/٣٢٧(والبن قاضي شهبة ، ) ٣٣٦ / ٧( لشافعية للسبكي طبقات ا: انظر  . ٥٥٨سنة 

   ) . ١/٣٠٤( ،وانظر املهذب للشريازي  ) ٥/٤٦٥( راين البيان للعم  )٧(
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  : موقف علماء الشافعية من حمل البحث يف مقام اإلفتاء  -

ف علماء الشافعية يف حكم التعامل بالعينة إذا كان ذلك عن قصد ونية ، وأكثر لاخت
وقد تقدم فيما سبق . لكراهة ، وبعضهم حرم ذلك على ا–  وهو املعتمد عندهم–الشافعية 

  . موقف اإلمام بعض ما يشري إىل ذلك عند الكالم عن –

أكثر أصحابنا أطلقوا اجلواز يف ذلك ومل يبينوا هل (( : – رمحه اهللا – يقول السبكي
 يف )٢(، وابن أيب عصرون  يف البحر)١( وقد صرح الروياين. املراد اجلواز مع الكراهة أو بدوا 

.  عن الشافعي)٤(، ونقله ابن عبدالرب  يف الروضة بالكراهة يف ذلك)٣(االنتصار ، والنووي 
واستدل له ابن عصرون بأن كل ما ال . إن دالئل الكراهة أكثر من أن حتصى : وقال النووي

إنه إن : املزين  شارح خمتصر )٥(وقال ابن داود. لتصريح بشرطه يف العقد يكره قصدهجيوز ا
، وأنه مىت والصواب ما تقدم. ا مل يكن عادة فأفهم أنه ال يكره إذ. ختذ ذلك عادة كرها

كان مقصوداً كره سواء اعتاده أومل يعتده ، نعم إن جرى ذلك بغري قصد للمكروه وال عادة 
  . )٦()) كقصة عامل خيرب فينبغي اجلزم بعدم الكراهة

                                                            

سري : انظر  . ٥٠٢ تويف سنة العالمة، شيخ الشافعية، القاضي ، عبد الواحد بن إمساعيل بن أمحد  )١(
   ) . ١٩٣ / ٧(  للسبكي وطبقات الشافعية،  ) ٢٦٠ / ١٩( أعالم النبالء 

سري أعالم النبالء : انظر .  ٥٨٥ تويف سنة ، شيخ الشافعية، اإلمام  ، عبد اهللا بن حممد التميمي  )٢(
   ) .١٣٢ / ٧( وطبقات الشافعية للسبكي ،  ) ١٢٥ / ٢١( 

سنة تويف . شيخ اإلسالم ، اإلمام الفقيه الشافعي ، حميي الدين ، أبو زكريا ،  حيىي بن شرف  )٣(
  ). ٢/١٥٣( والبن قاضي شهبة ،  ) ٣٩٥ / ٨( طبقات الشافعية للسبكي : انظر  . ٦٧٦

تويف سنة .  حافظ املغرب ، املالكي ،اإلمام العالمة ، أبو عمر  ، يوسف بن عبد اهللا النمري  )٤(
   ) . ٣٦٧ / ٢( والديباج املذهب ،  ) ١٥٣ / ١٨( نبالء  سري أعالم ال:انظر . ٤٦٣

طبقات : انظر . تلميذ أيب بكر القفال ، الشافعي  الصيدالين ن داود بن حممد الداوديحممد ب  )٥(
     ) .١٤٨ / ٤( الشافعية للسبكي 

، )١/٢٩٧(، فتاوى ابن الصالح  ) ٥/١٨٣( البيان للعمراين : ، وانظر  ) ١٠/١٥٠ ( اموع  )٦(
   ) . ٣/٤١٩( روضة الطالبني للنووي 
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 عن تواطء، قال ابن حجر كنوسواء كان ذلك عن تواطء سابق قبل العقد أو مل ي
، هذا هو ى ما لو وقع يف العقد ألفسدهوال عربة مبا يسبق العقد من تواطء عل((: اهليتمي
  . )١( ))مذهبنا

، أما إذا كانت عن عرٍف مستقر فعية كره صور العينة كراهة حترميوبعض علماء الشا
. د وغريهم ببطالن البيعيخ أيب حممأو عادة مستمرة فقد سبق رأي األستاذ أيب إسحاق والش

؛ فإن احلكم بالبطالن يعين أن العمل حمرم وقد ظهر كم ببطالن البيع هو حترمي وزيادةواحل
  . حرمي ببينة تكفي للقضاء بالبطالنهذا الت

سواء كان ذلك عن عرٍف أو غري وقد حكم بعض علماء الشافعية بالتحرمي مطلقاً 
إمنا (( :لرابعة واألربعني ضمن فوائد حديثالفائدة ا يف طرح التثريب يف )٢(، قال العراقيعرف

والذي نص عليه ، . ..لك ومن وافقه يف إسقاط احليل فيه حجة ملا((:  ))األعمال بالنيات
، وجعل كه للفرار من الزكاة كراهة ترتيهالشافعي وقطع به مجهور أصحابه كراهة إزالة مل

:  وعليه يدل كالم الغزايل يف قوله.ض أصحاب الشافعي الكراهة للتحرمي، كقول مالكبع
ل إلسقاط وكذلك عندهم البيع بالعينة واالستحالل إذا مل يشرط يف العقد ، والتحي. ))أمث((

واهللا ، واحلديث حجة ملن قال بالتحرمي ، الشفعة حممول على الكراهة ال على التحرمي 
  .)٣())أعلم

و كذلك موجود يف لزكاة ههل قصد العراقي أن القول بتحرمي احليل يف إسقاط ا
  .النص حيتمل ذلك؟ احليل على الربا

                                                            

  .  )٢/٢٢٩( تمي  حجر اهليالفتاوى الفقهية البن  )١(
صاحب ، احلافظ ، الشافعي  ، عبد الرحيم بن احلسني بن عبد الرمحن، أبو الفضل، زين الدين  )٢(

والضوء ،  ) ٢٩ / ٤( طبقات الشافعية البن قاضي شهبة : انظر  . ٨٠٦تويف سنة . التصانيف 
    ) .١٧١ / ٤( الالمع 

   ) . ١/٢٠( طرح التثريب للعراقي   )٣(
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 ، يف القرن السادس)١(شهرية اليت قاهلا أبو بكر العبسيويؤيد هذا القول القصيدة ال
قد نقل القصيدة السبكي يف ، وهو ِمن فقهاء الشافعية يف اليمن؛ كان من أصحاب العمراينو

  : طبقاته

 احلق أضحى غريباً ليس يفتقد((
  يقبل الناس قول احلق من أحدال

 ما كل قوٍل ألهل العلم منتفع
 هم هم خري من فيها إذا صلحوا
 فمنهم كل معروف وصاحلة
 فما شقت أمة إال بشقوم

 تهميلأضحى الربا قد فشا من أجل ح
واهللا حرم معناه وباطنه 
 يا بائعاً ثوبه حىت يعاد له

 رتهدسبحانه من حليم بعد ق
 هللا وحيكمهل قال هذا رسول ا

 أم غاب عنهم دقيق العلم دونكم
  

 فكل من قاله يف الناس يضطهد
حىت ميوت ويفىن الكرب واحلسد 
 به وال كل قول منهم زبد

وشر داٍء من األدوا إذا فسدوا 
ومنهم تفسد األقطار والبلد 
 ايوماً وال سعدت إال إذا سعدو

يف كل أرٍض سوى أرٍض ا فقدوا 
ال سند وما هلم فيه برهان و

أليس يعلم هذا الواحد الصمد 
 اوعاٍمل ما أرادوه وما قصدو

أو قال ذلك من أصحابه أحد 
  )٢())الل اهللا قد زهدواأم يف اكتساب ح

، فلما شتهرتا واستهوتا كثرياً من الناسوكانت القصيدتان قد ا((: يقول السبكي
  . )٤()) حصل االنكفاف برده)٣(ردمها طاهر 

                                                            

 :انظر  . ٦٨٠تويف سنة . فقيه فاضل ورع ، القاضي ، الشافعي ، أبو بكر بن حممد العبسي   )١(
  .  ) ٣٤٦ / ٢( والسلوك للجندي  ،  )٢٠٥( طبقات فقهاء اليمن للجعدي 

   ) . ٧/١١٦( طبقات الشافعية للسبكي   )٢(
: انظر  . ٥٨٧ سنة تويف ، ابن صاحب البيان، طاهر بن حيىي بن أيب اخلري العمراين الفقيه   )٣(

  .  ) ١٨٦( وطبقات فقهاء اليمن للجعدي ، ) ٧/١١٦( طبقات الشافعية للسبكي 
   ) .٧/١١٦( طبقات الشافعية للسبكي   )٤(
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 اليمن حىت زمن ابن حجر التحرمي يف بعض علماء الشافعية يفومل يزل القول ب
، ويف بغية املسترشدين يف )١(، وقد أنكر عليهم يف فتاواه واشتد يف نكريه عليهماهليتمي

تلخيص فتاوى بعض األئمة من العلماء املتأخرين لعبدالرمحن باعلوي يف القرن الثالث عشر 
  .)٢(ة وإفتاًءبعض النقوالت احملرمة لصور العينة ديان

  

 

   

                                                            

   ) . ٣/١٤( و  ) ٢٢٩ و ٢/١٥٧( مي تالفتاوى الفقهية البن حجر اهلي  )١(
   ) . ١٤٩( بغية املسترشدين : انظر   )٢(
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   . املذهب الظاهري:  الثالث طلبامل

ومن باع سلعة بثمن مسمى حالة أو إىل أجـل          : مسألة  ((: ابن حزم   قال أبو حممد    
مسمى قريباً أو بعيداً فله أن يبتاع تلك السلعة من الذي باعها منه بثمن مثل الذي باعها به                  

ى أقرب من الذي باعها منه إليه أو أبعـد     وإىل أجل مسم  ، وبأقل حاالً   ، وبأكثر منه   ، منه  
كل ذلك حالل ال كراهية يف شيء منه ما مل يكن ذلك عن شرط مذكور يف نفس                 ، ومثله  
   ....وخ أبداً حمكوم فيه حبكم الغصب  شرط فهو حرام مفسفإن كان عن، العقد 

م أما  جواف، العمل  فتحيال ذا    ، -كما ذكرنا    -إما أرادا الربا    :  وأما قوله   
 ا إذ فقد أحسنا ما شاء   ،  ذا العمل فبارك اهللا فيهما       الإن كانا أرادا الربا كما ذكرمت فتحي      
ولقد أساء ما  ، وفرا من معصية اهللا تعاىل إىل ما أحل         ، هربا من الربا احلرام إىل البيع احلالل        

 لعلـه مل خيطـر      مث لظنه ما ما   ، إلنكاره إحساما   : وأمث مرتني   ، شاء من أنكر عليهما     
  .)١( )) ))الظن أكذب احلديث (( :بباهلما ، وقد قال رسول اهللا 

 جيري وفـق أصـله الظـاهري ،         – رمحه اهللا    –يظهر من هذ النص أن ابن حزم        
فـإن  ،  وال يسلم له الظاهر مع االشتراط        ،فيصحح العقود قضاء وإفتاًء إذا سلم له الظاهر         

، فال يصح منها إال ما ثبت جوازه بنص أو إمجاع            ، األصل عنده يف الشروط احلظر واملنع     
   . )٢( فإذا مل يثبت فهو باطل

جتـاه الـصوري    وعلى هذا التقرير يكون ابن حزم هو الوحيد الذي يثبت عنه اال           
و أن يثبت هذا عن ابن حزم ؛ فإنه خيالف األئمة يف التعامل مع النـصوص                كامالً ، وال غر   
، تتفق مع طريقته الظاهرية مع العقـود        اهرية مع النصوص     ، وطريقته الظ   ظاهراً ومقصوداً 

فاألصل يف العقود   ،  فإن األصل عنده يف كل عقد أنه باطل إال ما جاء النص بإجازته بامسه             

                                                            

 ٠ )٢٥٣٦( ومسلم  ) ٤٨٤٩( واحلديث أخرجه البخاري  ) . ٥٢/  ٩  (احمللى البن حزم )١(
من كتاب األضاحي إىل اية ( القواعد الفقهية عند اإلمام ابن حزم من خالل كتابه احمللى : نظر ا )٢(

  ) .٢١٤( فاحل السفياين ، ) الكتاب 
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    .  )١(املنع واحلظر وعدم اإللزام ا 

  

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            

  ) .٢٧٧( املصدر السابق : نظر ا )١(
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  الصوري االجتاه أدلة: الثالث  املبحث

 :ة مطالب وفيه أربع

 خاصة البيوع باب يف ورد ما:  األول املطلب

 واملعاريض األميان يف ورد ما: املطلب الثاين 

 السرائر يتوىل واهللا الظاهر على احلكم: املطلب الثالث 

 واملخارج احليل يف ورد ما: املطلب الرابع 
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  .خاصة  البيوع باب يف ورد ما: املطلب األول 

 وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن هريرة أيب وعن اخلدري سعيد أيب عن ـ١
  :وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول له فقال،  جنيب بتمر فجاءه،  خيرب على رجال استعمل

 هذا من الصاع لنأخذ إنا،  اهللا رسول يا واهللا ال  :فقال. ))  ؟ هكذا خيرب متر أكل((
 اجلمع بع،  تفعل فال ((:  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فقال.  بالثالثة والصاعني بالصاعني
 . )١( )) جنيباً بالدراهم ابتع مث بالدراهم

 يكون أن وينبغي ، )٢( واستدالالً صحةً السنة، من أدلتهم عمدة هو احلديث وهذا
  .غريه يف ليس ما التفصيل من فيه

 ألنه مجعاً ومسي  .منه الرديء:  واجلمع.  التمر ألوان من جيد لون:  اجلنيب ((
  . )٣ ())ت مجعأخالط

  ،جيداً مترا ويريد رديء، متر لديه يكون رمبا وغريه الرجل هذا أن:  احلديث ومعىن
 التمر صاحب به يقبل لن وهذا  ،اجليد التمر من) مثله (ويأخذ الرديء التمر يعطيه أن فإما
 متراً منه أكثر ويعطيه اجليد التمر من يأخذ أن وإما. اجلودة يف التمرين الختالف؛  اجليد
 عليه وأنكر،  اجلليل الصحايب فعله ما وهو اجليد، التمر صاحب به سيقبل وهذا رديئاً،

 عبادة حديث يف كما ، ثلمب مثالً إال ربا بالتمر فالتمر  ؛وسلم وآله عليه اهللا صلى املصطفى
ينهى عن بيع   رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلممسعت : قال عنه، اهللا رضي الصامت بن

، والفضة بالفضة، والرب بالرب، والشعري بالشعري، والتمر بالتمر، وامللح بامللح، الذهب بالذهب
  . )٤ ())  بعني، فمن زاد أو ازداد فقد أرىبإال سواء بسواء، عيناً

                                                            

   ) .١٥٩٣( م ومسل،  ) ٢٠٨٩(  أخرجه البخاري )١(
) . ٥/١٠١( اية املطلب . » افتتح أبو حنيفة كتاب احليل ذا اخلرب : ويقال « :  يقول اجلويين )٢(

  ) .١/٤١٥(املذهب احلنفي للنقيب : انظر . والصواب أنه ال يوجد أليب حنيفة كتاب يف احليل 
  ).٢/٤٤٤ (للخطايب احلديث غريب )٣(
  :       ) .ص (  سبق خترجيه )٤(
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١٩٨ 

 يوافق مل متماثالً التبادل أراد إن؟  جيداً متراً ويريد رديء متر معه لرجل إذن احللّ ما
 أخرب  كما)١ ())الربا عني((و حمرماً عمالً كان متماثل غري أراده وإن اجليد، التمر صاحب
 ! وسلم وآله عليه اهللا صلى اهللا رسول

 صلى اهللا رسول أرشده هكذا.  جيداً متراً بثمنه يشتري مث الرديء، متره يبيع أن احللّ
 أما دراهم، لديه ليس لرجل إال تعرض ال القضية هذه أن ومعلوم. وسلم وآله عليه اهللا

 .متره من شيء لبيع حيتاج وال،  مباشرة فيشتري لدراهما صاحب

 احلديث، من الشاهد حمل حندد أن علينا الداللة وجه نبحث أن قبل:  الشاهد حمل
 :صور ثالث حيتمل احلديث فإناحلديث  من الشاهد وملعرفة

 ).آخر شخص (من اجليد التمر ويشتري لشخص، الرديء التمر يبيع أن -١

 مع ،)الشخص نفس (من اجليد التمر ويشتري لشخص، الرديء التمر يبيع أن -٢
  .ذلك على) السابق التواطؤ(

 ،)الشخص نفس (من اجليد التمر ويشتري لشخص، الرديء التمر يبيع أن -٣
 .ذلك على) تواطؤ دون(

 األوىل الصفقة يف البائع يكون حني الشاهد، حملّ هي احلديث من الثانية والصورة
 تواطؤ مع الثانية، الصفقة يف بائعاً األوىل الصفقة يف واملشتري الثانية، الصفقة يف مشترياً
 .األوىل الصفقة بعد الثانية الصفقة عقد على بينهما

 نص من فيها ورد ما نقرأ أن وقبل والربا، بالبيع متعلقة صورة هذه:  الداللة وجه
 النص يقف أين رىون احلقائق، أهل وطريقة الصوري االجتاه طريقة عليها نجري خاص،
  . الطريقتني إحدى تصحيح على ليساعدنا باملسألة اخلاص

 على احلكم يف تؤثر صاحبها ونية ومآهلا املسألة حقيقة أن يرون احلقائق أهل إن
                                                            

  .من حديث أيب سعيد رضي اهللا عنه  ) ٤٠٨٩( ومسلم ،  ) ٢٣١٢(  أخرجه البخاري )١(
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 جرى وما منه، أكثر بتمر متر تبادل هو صاحبها ونية وحقيقتها مآهلا الصورة وهذه املسألة،
 املعاملة هذه فإن طريقتهم على وبناء احلقيقة، هذه إىل للوصول هو بالدراهم وشراء بيع من
  . حمرمة حيلة

 باطنها عن ينقّبون وال املسألة صورة على حيكمون الصوري االجتاه أصحاب بينما
  .جائز حكمها فإن وعليه منه، أكثر بتمر مترا يبع مل وظاهرها صاحبها؛ ونية ومآهلا

 إىل الرديء التمر صاحب أرشد قد ديثاحل جند باملسألة اخلاص النص نقرأ وعندما
 ومل الثانية، الصورة يشمل وهو ،))جنيباً بالدراهم ابتع مث،  بالدراهم اجلمع بع(( :الطريقة هذه

   .)١( املقال يف العموم مرتلة يرتّل االحتمال مقام يف االستفصال وترك اجلواز، من يستثنها

 مقابل الصوري االجتاه طريقة صحة على يدل ذلك فإن الصورة هذه جواز ثبت وإذا
 .الصورة هذه يف مستعمل نبوي منهج فإنه واحلقائق، املآالت أهل طريقة

 عن الصحيحني يف الثابت باحلديث وشبهها املسألة هذه يف األصحاب استدل وقد((
 فجاءهم خيرب على رجال استعمل وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن هريرة وأيب سعيد أىب
 والصاعني بالصاعني، الصاع لنأخذ إنا((: قال.  ))هكذا؟ خيرب أمتر((: فقال جنيب، بتمر

 أن بني يفصل ومل.  ))جنيباً بالدراهم ابتع مث،  بالدراهم اجلمع بع تفعل، ال((: قال.  ))بالثالثة
 الربا من اخلالص إىل وسلم عليه اهللا صلى أرشده فقد غريه؛ من أو املشترى من يشترى
   .)٢ ())باجلمع اجلنيب حتصيل قصودامل كان نوإ بذلك

وناقش أصحاب احلقائق هذا االستدالل، وأجابوا عنه بعدة أجوبة، وظاهر من وجه 
 أن االستدالل هنا ليس بنص احلديث؛ فإن احلديث يشتمل على صور ال تصلح دليالً ةالدالل

ولو كان ، يق احلديث تملة يف تطبعلى اجتاههم، إمنا استدالهلم بصورة واحدة من الصور احمل
يف احلديث تصريح بأن يكون البيع والشراء من شخص واحد وتواطؤ سابق لكان نصا يف 

                                                            

   ) .١٠٨( املسودة ،  ) ٤/٢٠١( البحر احمليط ،  ) ١/١٢٢( الربهان للجويين :  انظر )١(
  .)٤ (للخصاف احليلو ،)٥/٦٤٢ (للماوردي الكبري احلاوي انظرو .)١٠/١٥٥ (اموع )٢(
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وأصحاب احلقائق مينعون هذه الصورة، . املسألة، ودليالً قوياً على صحة االجتاه الصوري
  . ويرون تطبيق احلديث له عدة صور جائزة ليس من بينها هذه الصورة

د به اجلواب، أنّ االستدالل بصورة واحدة من صور تطبيق هذا أول ما يتمه
 هل هذه الصورة مقصودة يف احلديث ويصح االستدالل ا،  :احلديث، ويبقى النقاش اآلن

   ؟أو غري مقصودة وال يصح االستدالل ا

أصحاب االجتاه الصوري يروا مقصودة، ويستدلون بأن احلديث أطلق القول ومل 
  .هذه الصورة غري صحيحة لبين ذلكولو كانت ، الصور يستثِن صورة من 

إن هذه الصورة هي حملّ الرتاع بيننا وبينكم ، فحق : أما أصحاب احلقائق فيقولون
وغاية ما . هذه الصورة أن يستدل على صحتها ال أن يستدل ا على صحة اجتاهكم

ل يشبه من أراد أن تتمسكون به هو إطالق النص ومشوله هلذه الصورة، وهذا االستدال
  mc  d e f g hيستدل على جواز بعض املأكوالت احملرمة بقول اهللا تعاىل 

i j k l  m  on l  ]ألن األمر ؛  كل املأكوالت حالل  :فيقول، ]  ١٨٧: البقرة
 ومعلوم ما يف هذا االستدالل من خطأ واضح، !فيشمل كل املأكوالت ، )) كلوا((جاء مطلقاً 
كل هنا ال جييز أكل امليتة وحلم اخلرتير وغريها مما جاءت النصوص الشرعية باألمر فإن األ

  .بتحرميها، وغاية ما تدل عليه اآلية الكرمية جواز األكل مما هو مباح حىت يطلع الفجر

هو أمر مطلق، وبعض الصور )) بع اجلمع بالدراهم، مث ابتع بالدراهم جنبياً((وكذلك 
 ختتلفون معنا يف عدم داللتها على اجتاهكم، ويبقى اخلالف ال خنتلف معكم يف جوازها، وال
 جاءت النصوص الشرعية بتحرمي أمثاهلا، ولذلك ال نرى بيننا وبينكم يف صورة واحدة

  .جوازها، فضالً عن االستدالل ا على صحة اجتاهكم

بع اجلمع بالدراهم، مث ابتع (( : صلى اهللا عليه وآله وسلمويقوي ذلك أن قوله 
، ال يقول أحد بأنه جييز البيع املغشوش، أو عقد املكره، أو اهلازل، أو ))دراهم جنبياًبال

وال يصح االستدالل جلواز ذلك بأن . النجش، أو غريه مما جاءت النصوص األخرى مبنعه
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 يقال يف الصورة فكما يقال يف هذه البيوع احملرمةيف احلديث مطلقة غري مقيدة، )) بع((كلمة 
  .)١ (لداللة النصوص الكثرية على حترمي التحايل؛ يها املتنازع عل

 وهو التفريق ،ص عليه؛ فيحتاج إىل تأمل وتريثوظهر يل جواب آخر مل أر أحداً ن
بني ما جيوز يف ربا البيوع وما جيوز يف ربا القروض، فليس كل ما جاز يف ربا البيوع جيوز 

 ما حرم وال شك أن، ريعة ربا القروضيف ربا القروض، حيث إن ربا البيوع حرم سداً لذ
استثناءات  وما يقع من ،مي والتحري مما كان حمرماً لغريهلذاته وسدت ذرائعه أبلغ يف التحر

  .يلزم أن يقاس عليه احملرم لذاته ال وترخيص فيما حرم لغريه

ما قيل يف حترمي النظر واخللوة مما هي ذرائع لفاحشة الزنا، وقد مسى : ومثال ذلك 
،  )٢ ())وزنامها النظر، والعينان تزنيان (( : فقال ،  النظر احملرم زنا صلى اهللا عليه وسلميب الن

 ال يلزم االستدالل به لترخيص تثناء وترخيص يف بعض أحكام النظرفما يصح من اس
  . واستثناء فيما هو حمرم لذاته وهو هنا فاحشة الزنا

زع عليها يف احلديث صورة جائزة، فإا فحىت على التسليم بأن الصورة املتنا، وعليه 
وردت يف ربا البيوع، وهو حمرم سداً لذريعة ربا القروض، وهو مظنة التيسري والتخفيف 

  . فال يقاس عليه؛خبالف ربا القروض

مث كيف سيجمع أصحاب االجتاه الصوري بني هذا الفهم من احلديث، وما ورد من 
 جتتمع عليه  وال شك أن فهماً!ثل هذه الصورة؟ثار الناهية عن ماآليات واألحاديث واآل

  . النصوص الشرعية خري من فهم تفترق النصوص بسببه

: ))بع اجلمع بالدراهم، مث ابتع بالدراهم جنيباً((يقول يف كشاف القناع عن حديث 

                                                            

، وإغاثة )١٧٦ـ٥/١٦٣(، وأعالم املوقعني )٢٣٣ـ٢٢٧( بيان الدليل سوطاً يف انظر اجلواب مب)١(
  ).٩/٣٠٢(، كشاف القناع )٤/١٩٣(املغين : وانظر أيضاً) . ١٠٣ـ٢/٩٩(اللهفان 

  . من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه  ) ٦٧٤٨( ومسلم ،  ) ٦٢٤٣(  أخرجه البخاري )٢(
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  .)١())فإن قُصدت حرمت احليلة مجعاً بني األخبار((

  

  

  

                                                            

  ) .٩/٣٠٣( كشاف القناع للبهويت )١(
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٢٠٣ 

  .عاريض وامل األميان يف ورد ما: املطلب الثاين 

 ] mL M N  O P Q SR T  U WV X  ZY ـ قول اهللا تعاىل ١
\ ] l  ]٤٤: ص [ .  

قدم هو وهذا الدليل هو عمدة أدلة االجتاه الصوري يف األميان، كما أن احلديث املت
  .عمدم يف البيوع وحنوها

وذلك أن أيوب عليه السالم كان قد غضب ((: وقد جاء يف تفسري اآلية ومعناها 
فلما شفاه اهللا وعافاه ما كان جزاؤها مع هذه  ، ...وجته ووجد عليها يف أمٍر فعلته على ز

فأفتاه اهللا عز وجل أن يأخذ ، اخلدمة التامة والرمحة والشفقة واإلحسان أن تقابل بالضرب 
وقد برت ميينه وخرج ، فيه مائة قضيب فيضرا به ضربة واحدة  - وهو الشمراخ -ضغثًا 

   .)١()) ... ىف بنذرهمن حنثه وو

 هلا ظاهر وصورة، وهلا حقيقة ن ميني أيوب عليه السالم أو نذرهأ: وجه الداللة
 وجاء احلكم الرباين جبواز مراعاة ظاهر ،مقصودة يف نفس أيوب عليه السالم حني عقدها

 يف نفس أيوب حال انعقاد اليمني وصورا وعبارا، وعدم التوقف عند حقيقتها ومقصودها
  .يمنيال

ولو أجرينا طريقة أهل احلقائق على هذه املسألة خلرجنا خبالف هذا احلكم، بينما 
  . حنن نوافق حكم اهللا حني نلتزم بطريقة االجتاه الصوري

وذا يتبين لنا احلكم اخلاص باملسألة، ويتبني لنا كذلك الطريقة الصحيحة يف التعامل 
  .إيراد اآلية واالستدالل امع ظاهر العقود ومآالا، وهو املقصود من 

والدليل على جوازه ((:  عن جواز احليل يف كتابه املبسوط)٢(قال السرخسي احلنفي
                                                            

  ).٧/٧٦( فسري ابن كثري  ت)١(
  .سبقت ترمجته   )٢(
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٢٠٤ 

مخرج ـ؛ هذا تعليم ال mL M N  O P Q Rl : من الكتاب قوله تعاىل
لو ذحبت : أليوب عليه السالم عن ميينه اليت حلف ليضربن زوجته مائة؛ فإنه حني قالت له

  .)١ ())الشيطان يف قصة طويلة أوردها أهل التفسري رمحهم اهللاعناقاً باسم 

دليل على جواز احليلة يف ((:  يف كتابه أحكام القرآن)٢(وقال الكيا اهلراسي الشافعي
: التوصل إىل املباح، وما فيه من العظة والصالح واستخراج احلقوق، ومثله قوله تعاىل

mL M N  O P Q Rl  (() ٣(.  

  : هم بالدليل اآليتويتأكد هذا الف

كان بني أبياتنا روجيل : ـ عن سعيد بن سعد بن عبادة رضي اهللا عنهما، قال ٢
: ، قالصلى اهللا عليه وآله وسلم ضعيف، فخبث بأَمٍة من إمائهم، فذكر ذلك لرسول اهللا 

ة ئخذوا عثكاالً فيه م((: يا رسول اهللا ، إنه أضعف من ذلك، فقال: فقالوا . ))اضربوا حده((
  . )٤( ففعلوا،  ))مشراخ، مث اضربوه به ضربة واحدة

الغصن الكبري الذي يكون عليه أغصان صغار، وهو للنخل : واملراد هنا بالعثكال((
  .)٥ ())كالعنقود للعنب، وكل واحد من تلك األغصان يسمى مشراخاً

 وهذا احلديث يؤكد االستدالل باآلية، وأن حكمها ليس خاصاً بأيوب عليه السالم
إضافة ملا هو مقرر .  كما يف هذا احلديث عليه وسلمبذلك النيب صلى اهللاحكم السالم، فقد 

ومل يرد ناسخ، بل ورد ما . من أن شرع من قبلنا مما ورد يف القرآن شرع لنا ما مل يرد ناسخ
                                                            

  ).٣٠/٣٧١( املبسوط للسرخسي )١(
سري : انظر  . ٥٠٤تويف سنة . من فقهاء الشافعية  ، علي بن حممد بن علي، أبو احلسن الطربي  )٢(

   ) .٢٣١ / ٧( وطبقات الشافعية للسبكي ،  ) ٣٥٠ / ١٩( أعالم النبالء 
  ).٣/٩٣(سي  أحكام القرآن للكيا اهلرا)٣(
ورجح ، ويف إسناده اختالف ، وغريمها  ) ٢٥٧٤( وابن ماجه ،  ) ٢٢٢ / ٥(  أخرجه أمحد )٤(

، وحسنه ابن حجر يف بلوغ املرام  ) . ٦٢٥ / ٨( البدر املنري : انظر . الدارقطين إرساله 
   ) .٢٩٨٦( واأللباين يف الصحيحة 

  ).٤/١٣( سبل السالم )٥(
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٢٠٥ 

  . )١(يثبته ويؤكده

فاحلد لصوري يف اجتهاده ونظره لألحكام ؛ وهو دليل آخر على صحة االجتاه ا
 على صورة إقامة صلى اهللا عليه وسلماملقصود به اإليالم والضرب املفرق، وقد حافظ النيب 

احلد واعترب ذلك كافياً يف إقامة احلد، فنفيد من احلديث الشريف احلكم باملسألة، ونفيد منه 
  .صحة املنهج املعتمد يف هذه احلالة، لنعمل به يف كل احلاالت املشاة

حلقائق على معىن اآلية الكرمية واحلديث الشريف، فإم مل ومع موافقة أصحاب ا
يوافقوا االجتاه الصوري يف استدالهلم بذلك على طريقة االجتاه الصوري يف النظر واالجتهاد؛ 
فإن اآلية الكرمية أوردت هذه احلكم يف سياق املنة اخلاصة على أيوب عليه السالم جزاء 

 mT  U WV X  ZY [ \ ] l :  احلكم صربه وإميانه، ولذلك قال تعاىل عقب
ويظهر أن شرع أيوب ، ه ولغريه مل يكن أليوب مزيد فضل  عاماً لولو كان هذا ،  ]٤٤: ص[

  .عليه السالم مل يكن فيه كفاره اليمني، كما كان ذلك يف شرعنا أول اإلسالم

، حىت  مل يكن حينث يف ميني قطرضي اهللا عنه أبا بكٍر ا أنفعن عائشة رضي اهللا عنه
ال أحلف على ميني فرأيت غريها خرياً منها إال أتيت الذي : أنزل اهللا كفارة اليمني، وقال 

  .)٢(هو خري وكفرت عن مييين

وقد كان أيوب كرمياً على اهللا أن حينث يف ميينه أو نذره، وكانت زوجته كرمية على 
  .بالضغثرا، فخفف عنها برمحته الواجب باليمني، بأن أفتاه جبمع الضربات 

هي طريقة أهل احلقائق، فهي يقة الصحيحة يف النظر واالجتهاد وهذا يبني أن الطر
اصة به جزاء صربه اجلادة، وهي األصل يف األحكام، واستثين أيوب عليه السالم كرامة خ

 لزوجه الصابرة واحملتسبة يف خدمته والقيام بشئونه أيام حمنته الطويلة، فأيوب وإميانه، وكرامة
  mL M : تحق احلنث، وزوجه ال تستحق الضرب، فكانت هذه الرمحة الربانيةال يس

                                                            

   ) .٨٢( د بن إبراهيم  احليل الفقهية، حملم)١(
   ) . ٦٢٤٧(  أخرجه البخاري )٢(



  .تفريق بين البيع و الربا المآالت و القصود في الاعاةرأثر م
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N O P Q SR T  U WV X  ZY [ \ ] l  ]٤٤: ص[ .  

كم خاص ذه احلالة ممن يهلك حومثل ذلك يقال يف احلديث الشريف، فإنه 
 ولو كانت طريقة االجتاه. بالضرب، فيقام مبا ميكن من الواجب مما ال يقتله وال يهلكه

فظهر أا من !  صحيحة جلاز أن تقام كل احلدود وعلى كل الناس على هذا النحوالصوري
، وليس من باب التحايل على األميان واحلدود  ]١٦: التغابن[  mw x y z  l باب 

  . )١( واألحكام الشرعية

 عن - وهم من أصحاب االجتاه الصوري -ومما يؤكد ذلك ما ذكره بعض احلنفية 
بال أٍمل أصالً خصوصية رمحة   بضغٍثواحلق أن الرب بضرٍب((: يه السالم قصة أيوب عل

وال ينايف ذلك بقاء شرعية احليلة ((: والعجيب أنه قال بعد ذلك،  )) أيوب عليه السالملزوجة
  .وما يهمنا هنا هو اإلقرار خبصوصية أيوب وزوجته. )٢ ())يف اجلملة

حكى ((: ) ٣ (شافعية يف احلديث، قال املاورديومبثل ما ذكر احلنفية يف اآلية، قال ال
ف احلد إال ال أعر: قال يل بعضهم: الشافعي مناظرة جرت بينه وبني من خالفه فيه، فقال 

. الصالة: أترى احلد أكرب أو الصالة؟ فقال: قلت له. اً من خلقتهواحداً، وإن كان مضنوء
مل يستطع  مل يستطع فجالساً، فإن كل فرض قد نأمره يف الصالة أن يصلي قائماً، فإن: قال

تباع سنة، فكذلك اجللد ا: قلت. وموضع ضرورةتباع سنة، هذا ا: فقال. فعلى جنبه
 :قلت. فقد يتلف الصحيح احملتمل للضرب، ويعيش النضو الضعيف: قال. وموضع ضرورة

  .)٤ ())وهذا دليل واضح وجواب مقنع. إمنا إلينا الظاهر، واألرواح بيد اهللا سبحانه

واملقصود أن اآلية الكرمية واحلديث الشريف ال ميكن تعميمها مطلقاً، حىت على قول 
                                                            

، ١٤١/ ٥(، أعالم املوقعني ) ٣١٢، ٣٠٨(، بيان الدليل )١١/٣٢٦(املغين البن قدامة :  انظر)١(
١٤٧. (  

  ) .١١/٢٤٠(البن اهلمام  فتح القدير )٢(
سري : انظر  . ٤٥٠تويف سنة . من كبار فقهاء الشافعية ،  علي بن حممد بن حبيب النيسابوري )٣(

   ) .٢٦٧ / ٥( وطبقات الشافعية للسبكي ،  ) ٦٤ / ١٨( أعالم النبالء 
  .مع اختالف يف الصياغة) ٦/١٤٨(األم : ، وانظر)١٣/٤٦٢( احلاوي الكبري للماوردي )٤(
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االجتاه الصوري، بل هي استثناء لعلٍّة خاصة، ويبقى األصل العام على خالف ذلك، وذا 
 اإلقرار بأا استثناء لعلة خاصةأصبحت اآلية واحلديث دليلني الجتاه أهل احلقائق؛ فإن 

  .صل وهو اجتاه أهل احلقائقجيعلها تؤكد األ

صلى اهللا عليه سئل رسول اهللا :  ـ واستدلوا حبديث عبد اهللا بن أيب بريدة قال٣
، فقام رسول ))ال أخرج من املسجد حىت أخربك((:  عن أعظم آية يف كتاب اهللا، فقالوسلم

رج أن خي من جملسه، فلما أخرج إحدى رجليه، أخربه باآلية قبل -صلى اهللا عليه وسلم–اهللا 
  . )١(رجله األخرى 

 يف كتابه احليل، يقول )٢ (واستدل ذا احلديث على احليل السرخسي، واخلصاف
وفيه دليل أنه ال يصري خارجاً بإخراج إحدى ((: السرخسي يف وجه الداللة من احلديث

  .)٣( ))الرجلني، وال داخالً بإدخال إحدى الرجلني

 وجه االستدالل به على االجتاه الصوري يف ومع ضعف احلديث إسناداً فإنه ال يظهر
النظر واالجتهاد؛ فهو يصلح للداللة على بعض أحكام األميان، ما يكون به حانثاً وما ال 

  .يكون، أما داللته على االجتاه الصوري يف مقابل اجتاه احلقائق فضعيفة

عن ، وصلى اهللا عليه وسلم ـ واستدلوا مبا ثبت من معاريض قولية عن النيب ٤
وهي قصص كثرية، وال ينازع . عن السلف الصاحلوصحابته الكرام رضي اهللا عنهم أمجعني، 

  : احلقائق يف ثبوت أصلها، ومن ذلك أهل

 يف ه وسلمما رواه البخاري حيث قال أبو بكر رضي اهللا عن النيب صلى اهللا علي -
   .)٤ ())رجل يهديين السبيل((: قصة اهلجرة 

                                                            

التحقيق : انظر . وإسناده ضعيف ،  ) ٦٢ / ١٠( والبيهقي ،  ) ٣١٠ / ١(  أخرجه الدارقطين )١(
   ) . ٣٢٥ / ١( ونصب الراية ،  ) ٣٤٨ / ١( زي البن اجلو

  .سبقت ترمجته   )٢(
  ).٣٠/٣٧٤( املبسوط )٣(
   ) .٣٩١١(  أخرجه البخاري )٤(
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  .)١( إذا أراد غزوة ورى بغريهاعليه وسلمصلى اهللا وكان النيب  -

  .)٢(وروايات كثرية تدل على جواز املعاريض -

قال . واملعاريض واملعارض بإثبات الياء أو حبذفها، مجع معراض من التعريض بالقول
  .)٣(ة بالشيء عن الشيءلتوريوهو ا، هو خالف التصريح : اجلوهري

ض القولية وفيها ا جازت املعاريأن احليل معاريض عملية، وكم: وجه الداللة
 فإن يف املعاريض العملية مندوحة عن احملرمات، وفيها ختلص من مندوحة عن الكذب

  .)٤(املضايق

، فرياعي املتحدث ارة عن ظاهر وباطن، وصورة وحقيقةإن التورية واملعاريض عب
 ذلك دليل صورة الكلمة وظاهرها، بينما حقيقتها وباطنها خيتلف عما فهمه السامع، ويف

  .اهر ولو اختلفت احلقيقة والباطنعلى صحة مراعاة الصورة والظ

، فإن املعىن الذي يريد ))رجل يهديين السبيل((:فحني يقول أبو بكر رضي اهللا عنه
يت يدله يف طريق السفر، ولو عرب عن هذا املعىن صراحة مل يكن رإيصاله للسامع أنه رجل ِخ

؛ فكان يف املعاريض مندوحة عن الكذب باحملافظة على صورة تورية وتعريضاً، بل كان كذباً
  .داخله مما يريد إيصاله غري صحيحوظاهر للعبارة صحيح، ولو كان املعىن يف 

ولو أجرينا على هذا العمل منهج أهل احلقائق، لكان حقه املنع والتحرمي، حيث إنه 
صلب ح دون شرٍط يف نوى وقصد ما ال جيوز إظهاره، مثل من ينوي التحليل يف النكا

  .  يف مسألة العينة دون شرٍط يف صلب العقدالعقد، ومثل من ينوي البيع الثاين

دامت صورة وظاهر العبارة   مافإن طريقته جتيز املعاريض،  االجتاه الصوري اأم
                                                            

   ) .٧١٩٤( ومسلم ،  ) ٢٧٨٧(  أخرجه البخاري )١(
  ) . وما بعدها٥/١١٤(، وأعالم املوقعني ) وما بعدها٣٠/٣٧٥( وانظر هذه القصص يف املبسوط )٢(
  ).١٠/٥٩٤(لباري  فتح ا)٣(
  ).٨٣( احليل الفقهية لبوبشيش )٤(
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  .صحيحاً وليس كذباً

جتوز ينبغي أن يحرر القول ابتداًء يف املعاريض ومىت ويف اجلواب على هذا الدليل 
  .ومىت ال جتوز، مث يناقش قياس احليل الفعلية على املعاريض القولية

فإا ال جتوز على كل حال، فكل ما وجب بيانه فالتعريض فيه ، أما املعاريض 
حرام، مثل الشهادة واإلقرار والعلم وصفة املبيع أو املستأجر أو صفة املنكوحة أو حنو 

  .)١(ذلك

أما كذبه لزوجته وكذا له فاملراد به يف إظهار الود، و(( :-رمحه اهللا–قال النووي 
فأما املخادعة يف منع ما عليه أو عليها، أو أخذ ما ليس له أو . والوعد مبا ال يلزم وحنو ذلك
  .)٢ ())هلا، فهو حرام بإمجاع املسلمني

ع مال وقد أمجعوا على أنه ال ينتفع بالتورية إذا اقتط((: -رمحه اهللا– )٣ (وقال ابن بطال
  .)٤ ())امرء مسلم بيمينه

ويف معاريض الكالم ((: -رمحه اهللا–ي سويف تفاريع الفقه وتطبيقاته يقول السرخ
فال جيوز استعماهلا يف بيع املراحبة، مث اإلنسان يف العادة يشتري الشيء بالنسيئة ، شبهة 

، من الشراء بالنقد بأكثر مما يشتري بالنقد، فإذا أطلق اإلخبار بالشراء فإمنا يفهم السامع 
  .)٥ ())فكان من هذا الوجه كاملخرب بأكثر مما اشترى به، وذلك جناية يف بيع املراحبة

ومىت ساغ التأويل والتورية مع احلقوق صار ذلك وسيلة إىل جحد احلقوق، ولذلك 

                                                            

  ).١٩٩( بيان الدليل )١(
  ).١٦/١٥٨( شرح صحيح مسلم )٢(
: انظر  . ٤٤٩تويف سنة . من شراح احلديث ، من أهل قرطبة ،  علي بن خلف بن عبد امللك )٣(

   ) .٤٧ / ١٨( وسري أعالم النبالء ،  ) ٨٢٧ / ٤( ترتيب املدارك 
  ).١١/١٥٢(بطال  شرح ابن )٤(
  ).١٣/١٤٣( املبسوط للسرخسي )٥(
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  .)١(كان هذا حمل إمجاع بني الفقهاء

مجاع منعقد على حترميها إذا وذا يتبني أن املعاريض ال جتوز على كل حال، وأن اإل
  .يها تضييع حق من احلقوق الواجبةكان ف

وتكون احليل جائزة إذا كان املقصود ا دفع ضرٍر غري مستحق، وقد جتب املعاريض 
ويف بعض األحيان يستحب التعريض . إذا كان الضرر ال يندفع إال ا وأمكن التعريض

املصلحة الدينية يف كتمانه، مثل التورية مبكان حيث يتعلق بأمر جيوز بيانه وجيوز كتمانه، و
 وبعض املسائل حمل اجتهاد واختالف، وإن كانوا يشددون يف ابتداء اخلطاب أكثر ،الغزو

واملعاريض ليست قولية . من تشديدهم يف اجلواب، ويشددون يف اليمني أكثر من غريها
  .)٢(فحسب، بل منها القويل ومنها الفعلي

 مع ما جيوز وما ال جيوز من املعاريض، يأيت السؤال عن صحة وبعد حترير املوقف
القياس، وأهل احلقائق يرون قياس احليل الربوية على املعاريض اجلائزة يشبه قياس الربا على 

  . البيع، وقياس امليتة على املذكاة

فإن املستعمل للمعاريض قصد قصداً مباحاً ال يأمث عليه عند اهللا، ولو أظهره مل 
 حمرماً؛ فما اإلمث يف قصد أيب بكٍر رضي اهللا أن رسول اهللا يهديه السبيل إىل ربه جل يرتكب

خبالف احليل . م جراًل ؟ وه))هذا أخي((: وعال؟ وما اإلمث يف قصد اإلخوة يف اهللا عن قول 
؛ واحليل على األنكحة احملرمة، وعلى إبطال حق الشفعة، أو إبطال حق الزكاة ، الربوية 

وهذا هو الفرق . د حمرمة، ولو أظهرها لكانت الكبرية اليت ال خيتلف عليهافإا مقاص
  .اجلوهري األول بني ما جيوز من املعاريض واحليل الربوية وحنوها

 فإن ؛أن ما يبطنه صاحب املعاريض اجلائزة ال يتناقض مع ما يظهره: والفرق الثاين 
وجدت ذلك مستقيماً، وإال كانت كذباً قارنت بني املعىن الذي يبطنه والعبارة اليت يظهرها 

                                                            

  ).١١/٢٤٣(املغين :  انظر )١(
  ).٢٠٥ - ١٩٨(بيان الدليل :  انظر )٢(
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٢١١ 

ربا، وهو نقيض ما يظهره من أما احليل الربوية فإن احلقيقة واملآل املقصود هو ال. صرحياً
  .البيع

وإذا كان املعرض قصد بالقول ما حيتمله القول ويقتضيه، واحملتال قصد بالقول ما (( 
 وإمنا نظري احملتال املنافق، فإنه !؟ال حيتمله القول وال يقتضيه، فكيف يقاس أحدمها باآلخر

، فاحليلة كذب يف اإلنشاء كالكذب يف اإلخبار، قصد بكلمة اإلسالم ما ال حيتمله اللفظ 
  .)١( ))ايةوالتعريض ليس كذباً من جهة الغ

مث أعطينا ،  أننا لو ذهبنا مذهب أهل احلقائق - اهللا أعلم بالصواب و–وظهر يل 
   : أعمال تقاس على أربعة أقواللوجدنا أربعة، القياس حقه 

  . إما صدق بين يوافق ظاهره باطنهفالقول - 

  .يوافق ظاهره باطنه وخيالف الواقعأو كذب بين  -

وله معىن آخر صحيح ،  معىن متبادر غري مقصود ه أو تعريض مباح يوهم ظاهر-
عصوم أو لم عن موفيه دفع ظ، يقصده املعرض، وليس يف هذا التعريض تفويت حق واجب 

  .إصالح بني الناس

وله ، تعريض حمرم يوهم ظاهره معىن يتبادر للذهن غري مقصود : والنوع الرابع -
معىن آخر موافق للعبارة يقصده املعرض، ولكن هذا املعىن يفوت حقاً واجباً أو جيلب 

  .مفسدة حمرمة

ع البين ظاهراً هذه أربعة أنواع من األقوال يقابلها أربعة أنواع من املعامالت، فالبي
 واحليلة اجلائزة مثل حديث ، والربا البين ظاهراً وباطناً يقابل الكذب،وباطناً يقابل الصدق

 إذا كان ذلك من شخصني خمتلفني فإا تقابل املعاريض ))احلديث... بع اجلمع بالدراهم ((
لب مفسدة له،  أما املعاريض احملرمة مما يكون فيه ظلم املسلم وتفويت حقه أو ج،اجلائزة

                                                            

  ).٢٠٤(  بيان الدليل )١(
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وعكسها، والثالثية، وبيع الوفاء ،  املشهورة  العينةةكصور، فإا تقابل احليل احملرمة 
  . هكذا يستقيم القياس، ويلحق النظري بنظريه، والشبيه بشبيهه. وحنوها
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 .السرائر  يتوىل واهللا الظاهر على احلكم: املطلب الثالث 

لة تدخل حتت هذا العنوان، مما يفيد وقد استدل أصحاب االجتاه الصوري جبملة أد
ويف هذا املعىن وردت أدلة كثرية، ويكفي . احلكم على الظاهر وعدم التنقيب عن السرائر
  : منها ما يثبت املعىن ويؤكده، ومن تلك األدلة

 مع املنافقني، مع ما كانوا يبطنونه من الكفر صلى اهللا عليه وسلم ـ تعامل النيب ١
القولية والعميلة، ، وما جاء يف حقهم من ألوان املكفرات هللا عليه وسلمصلى اباهللا ورسوله 
  . هم وعصم أمواهلم مبا يظهرونه من كلمة اإلسالم والتظاهر بهوحقن اهللا دماء

  m` a  b c d e f  hg i j   k   l : يقول اهللا تعاىل
m n o  p  q r s  t u v w x zy { | } ~         

� ¡ l  ]٢ – ١: املنافقون . [  

 صلى اهللا عليه وسلمر رضي اهللا عنهما، عن رسول اهللا  ـ عن عبد اهللا بن عم٢
أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا، وأن حممداً رسول اهللا، ويقيموا أن أمرت  ((: قال

الصالة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبقها، وحسام على 
  . )١( ))اهللا

أن العربة يف التصحيح هو ظاهر العقد وصورته، واشتراط النظر يف : وجه الداللة 
باطن العقد ونية صاحبه طريقة غري شرعية، مل تكن لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو 

 بواطن لبشر، ومل جيعل لنفسه التنقيب عن علّمه اهللا ما مل يعلم أحداً من ا الذيخري البشر
 وهذا يستوي يف أصل الدين وفرعه، فاملنافقون خالفوا يف ،والبحث عن السرائراألمور، 

 والنصوص متكاثرة يف ذلك، وكذلك فروع الدين ،أصل الدين، ومل يتكلف غري الظاهر
  .وأحكامه العملية، كما يف اللعان والقضاء وغريها

                                                            

   ) . ٢٢( ومسلم ،  ) ٢٥(  أخرجه البخاري )١(
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مث ((: للعان يف خاصة حبثنا، بعد أن ذكر حديث ا-رمحه اهللا–يقول اإلمام الشافعي 
 من الذرائع يف البيوع، )١( جاء الولد على ما قال، مع أشباٍه هلذا، كلها تبطل حكم اإلزكان
زكان خالف ما أمر اهللا وغريها من حكم اإلزكان، فأعظم ما فيما وصفت من احلكم باإل

  .صلى اهللا عليه وسلم أن حيكم بني عباده من الظاهر، وما حكم به رسول اهللا عز وجل به

خبالفه ما  ،  مل ميتنع من حكم باإلزكان إن اختلفت أقاويله فيه حىت لو مل يكن آمثاًمث
وصفت من الكتاب والسنة، كان ينبغي أن تكون أكثر أقاويله متروكة عليه لضعف مذهبه 
فيها، وذلك أنه يزكن يف الشيء احلالل فيحرمه، مث يأيت ما هو أوىل أن حيرمه منه إن كان له 

    .... زكان فال حيرمهالتحرمي باإل

وإذا مل يفسد على املتبايعني نيتهما، أو كالمهما، : قال الشافعي رمحة اهللا عليه 
 أما نويا، أو أحدمها شيئاً، والعقد صحيح،  بأن أزكنت عليهمافكيف أفسدت عليهما

؟ فإن  فسدفأفسدت العقد الصحيح بإزكانك أنه نوى فيه ما لو شرط يف البيع أو النكاح
  .)٢( ))قيل له مثل قولك ، واهللا تعاىل املوفق: ومثل ماذا؟ قال : ل قا

ويظهر من األدلة وجه الداللة أن احلديث متجه لقاعدة سد الذرائع وما يتعلق به من 
  : مقام القضاء، ولذلك أجاب أهل احلقائق جبوابني

جوازاً، ومعاملة أ ـ أن املقصود ابتداًء معرفة حكم العمل على سبيل اإلفتاء حترمياً أو 
إمنا األعمال ((ومعلوم أن ذلك مبين على املقاصد والنيات والسرائر، . العبد مع ربه

  .)٣())بالنيات

ونه من كلمة  من أجل ما يظهر على املنافقنيفإن إجراء أحكام اإلسالم، ولذلك 
يه مفارقة دين  أو اإلرشاد إليه يف اإلفتاء ممن شق علاإلسالم والتظاهر به ال يعين جواز النفاق

  .أجداده ويريد أن يعصم دمه ومالهآبائه و
                                                            

  .كما تقدم .  الفطنة واحلدس الصادق، وأن تزكن شيئا بالظن فتصيب)١(
  ).٥/٢٤٧ ( األم للشافعي)٢(
  . من حديث عمر رضي اهللا عنه  ) ١٩٠٧( ومسلم ،  ) ١(  أخرجه البخاري )٣(
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نعم إن إظهار اإلسالم ينفعه يف الدنيا، ولكنه يف اآلخر يف الدرك األسفل من النار، 
  .ألحد أن يفيت أحداً بعمل املنافقنيوال جيوز 

وكذلك يف غريها من األعمال من مثل احليل الربوية وحنوها، فإا حرام يأمث عليها 
  . إبطال احلكم قضاًءمبها إمث غريه ممن ارتكبها صراحة، بل إمثه أكرب، ولو قلنا بعدصاح

 النية وحدها، ب ـ أن بعض احليل ختفى وال ميكن احلكم عليها قضاًء اعتماداً على
 ويعلم ظاهراً أن باطن العمل خمالف لظاهره، فإذا حكمنا بفساد العقد وبعض احليل تظهر

  .على الباطن ال مبجرد الباطنفاحلكم بالظاهر الدالّ 

فإذا رأينا تيساً من التيوس معروفاً بكثرة التحليل وهو من سقاط الناس ديناً وخلقاً ((
ودنياً، قد زوج فتاة احلي اليت ينتخب هلا األكفاء بصداق أقل من ثالثة دراهم، أو بصداق 

م إىل الق أو باخللع، ورمبا انضهلا بالطيبلغ ألوفاً مؤلفة ال يصدق مثلها قريباً منه، مث عجل 
ذلك استعطاف قلبه واإلحسان إليه؛ علم قطعاً وجود التحليل، ومن شك يف ذلك فهو 
مصاب يف عقله، وكذلك مثل هذا يف البيع وغريه، وأقل ما جيب على من تبين له ذلك أن 

  .)١( ))ال يعني عليه، وأن يعظ فاعله وينهاه عن التحليل ويستفسر عن جلية احلال

ويف التطبيقات املعاصرة يف البنوك اإلسالمية ال معىن خلفاء النية، فإن أمساء املنتجات 
  .ومناذجها وشرحها يظهر النية، ويكون احلكم حينها اعتماداً على الظاهر

  

  

 

                                                            

  ).٣١٦(  بيان الدليل )١(
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  .واملخارج  احليل يف ورد ما: املطلب الرابع 

  :لك قصة يوسف عليه السالم وما فيها من احليل املباحة، ومن ذ - ١

  m¼ ½ ¾ ¿ À Á Â  Ã Ä   Å Æ  :قول اهللا تعاىل
Ç  È É l  ]أن يوسف عليه السالم قال لغلمانه: ومعىن اآلية . ] ٦٢: يوسف: 

رجاء أن يعرفوه إذا رجعوا إىل أهلهم، ويقدروا ؛ اجعلوا مثن ما أخذوه يف أمتعتهم سرا((
  . )١ ())إكرامنا هلم؛ لريجعوا طمعا يف عطائنا

 mA B C D E F G H I  J K :  عز وجلوقول اهللا
L M N O l  ]إبقاء أخيه عنده مث ما توصل إليه من،  ] ٧٠: يوسف : m q  

r  s t  uv w  x y z  { | } ~  `_ a b 
c l  ]قال املكلَّفون بالبحث عن املكيال إلخوة ((:   واملعىن، ] ٧٥ - ٧٤: يوسف
قال إخوة  لسنا بسارقني؟:  يف قولكمفما عقوبة السارق عندكم إن كنتم كاذبني: يوسف
أي يسلَّم بسرقته إىل من . جزاء السارق من وِجد املسروق يف رحله فهو جزاؤه: يوسف

 جنزي الظاملني بالسرقة، -وهو االسترقاق-سرق منه حىت يكون عبدا عنده، مثل هذا اجلزاء 
مراده دون أن يتنبه لذلك وذا متكن يوسف من . )٢ ())وهذا ديننا وسنتنا يف أهل السرقة

  .إخوته، وظهر هلم أن ذلك جزاء سرقته وما اتفقا عليه من احلكم

  me f   g  h i j k l   m : وبعد ذلك يقول اهللا
onl  ]وهذا من متام التدبري، وإحكام احليلة،  ] ٧٦ :يوسف.  

 { | } mp q sr t u v w  x y z : مث قال اهللا 
�~ ¡ ¢ £ ¥¤ ¦  § ¨ © ª l  ]٧٦ :يوسف [ .  

                                                            

  .التفسري امليسر )١(
  .التفسري امليسر )٢(
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 : ، وهو يستخرج األحكام الفقهية من القصة يقول الكيا اهلراسي يف أحكام القرآن
ملباح، وما دليل على جواز احليلة يف التوصل إىل ا  mp q srl : قوله تعاىل ((

  .)١ ())ستخراج احلقوقا وفيه من العظة والصالح

يف النظر للحيل الربوية وما يف واستدل ا احلنفية والشافعية يف سياق تأييد طريقتهم 
  .حكمها

 mp q أن يف قول اهللا : وأجاب أهل احلقائق بعدة أجوبة، مفادها
srl   دليالً على أن من الكيد ما هو مشروع، لكن ال جيوز أن يراد به الكيد الذي

تستحل به احملرمات كاحليل الربوية ، أو تسقط به الواجبات كحيل الزكاة والشفعة وغريها، 
وهو من جنس خمادعة املنافقني وكيدهم ومكرهم، فإنه مكايدة لدين ، ن هذا كيد حمرم فإ

   mc d  e  f g h  il : اهللا، واهللا يتوعد من يكايده ويكايد دينه بقوله 

: ويقول سبحانه ، ] ١٤٢: النساء[  mj k l m   l : ، ويقول ]١٦ – ١٥: الطارق[ 
 mk l nm  o p q r l  ]٣٠: األنفال [ .  

وذا يتبني أن ما كان من كيد يتوصل به العبد ملقصوده الشرعي فإنه ال يقاس عليه 
  .ما كان من كيد يتوصل به إىل حقائق احملرمات وإسقاط الواجبات

 أو  فال إشكال أنه جيوز لإلنسان أن يظهر قوالً،إذا عرف ذلك((: يقول ابن القيم
 إذا كانت فيه مصلحة ،الف ما قصد به وإن كان ظاهره خ، مقصوده به مقصود صاحلفعالً

   .مثل دفع الظلم عن نفسه أو غريه أو إبطال حيلة حمرمة، دينية 

فيصري ، أن يقصد بالعقود الشرعية غري ما شرعها اهللا تعاىل ورسوله له منا احملرم  وإ
  فإن، بشرعهماكراً،  لدينه كائداً، ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم  هللا تعاىل ورسوخمادعاً

 وإسقاط الذي أوجبه ،مقصوده حصول الشيء الذي حرمه اهللا تعاىل ورسوله بتلك احليلة
                                                            

، والكشاف )٣٠/٣٧١( املبسوط للسرخسي انظر و).٣/٩٣(كام القرآن للكيا اهلراسي أح )١(
  ).٣/٢٠٠(للزخمشري 
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 فإن ذلك مقصوده التوصل إىل إظهار دين اهللا تعاىل ودفع ؛ وهذا ضد الذي قبله،بتلك احليلة
  .)١()) وذاك لون آخر،فهذا لون، معصيته وإبطال الظلم وإزالة املنكر 

صة يوسف عليه السالم مبا أجيب به عن وميكن أن جياب عن االستدالل بق
االستدالل باملعاريض، فإن ما يستدل به يف القصة هو من املعاريض القولية والفعلية، يقول 

أنه ينبغي ملن أراد أن يوهم غريه بأمر ال حيب بيانه له : ومنها ((: الشيخ عبدالرمحن السعدي 
 الكذب ، كما فعل يوسف حني ألقى أن يستعمل املعاريض القولية والفعلية املانعة له من

 أنه سارق ، وليس يف ذلك تصريح بسرقته،  معه مومهاًالصواع يف رحل أخيه ، مث استخرجه
 m B C D E F  G  H I J :وإمنا استعمل املعاريض ، ومثل هذا قوله 

K    L   M  N l  ، ٢())من سرق متاعنا: ومل يقل(.  

كم لسارقون، فيظهر أن املؤذن كان خيرب مبا يعلم، أيتها العري إن: أما مناداة املنادي 
ومل يكن يعلم أن ذلك من عمل يوسف عليه السالم، فهو صادق يف نفسه، وملا كلموا 

 .وجدنا متاعنا عنده: يوسف بعد ذلك كان خربه صحيحا ودقيقا عندما قال

إن عمل يوسف عليه السالم له ظاهر وباطن، والباطن حق مشروع، والظاهر 
 وتورية حيتمل ما يقصده يف نفسه من مقصود صحيح وحيتمل ما يظنه إخوة يوسف، تعريض

  . وكانت العربة بباطن العمل وحقيقته؛ فهو سبب جواز العمل وإباحته

ويف هذا دليل ألهل احلقائق وليس ألهل الظاهر، وهذا شأن كل دليل صحيح 
 على به، بل سنجد فيه دليالًيستدل به صاحب الرأي اخلاطئ، فإنه ال يستقيم له االستدالل 

  .خالف قوله

إن أصحاب االجتاه الصوري استدلوا بقصة يوسف عليه السالم على أصل العمل 

                                                            

، وأحكام القرآن للقرطيب )٥/٧٣(أحكام القرآن البن العريب  : انظر و.)١/٣٨٨(نإغاثة اللهفا )١(
  ).٥/١٤٧(، وأعالم املوقعني )٢٠٥(، وبيان الدليل )٩/٢٣٥(

  ).١/٤٩٢(تيسري اللطيف املنان للسعدي  )٢(
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: )١( حتق احلق وتبطل الباطل، كما قال ابن العريبباحليل، وهذا ال خالف فيه إذا كانت حيالً
اض ز التوصل إىل األغر، فيه جوا  mp q srl: قوله : ملسألة اخلامسة ا((

ن وإفا أليب حنيفة يف جتويزه احليل  ، خالباحليل ؛ إذا مل ختالف شريعة وال هدمت أصالً
   .)٢ ())وخرمت التحليلخالفت األصول 

 ، والباطن واملآل رباًوحمل البحث هو احليل على الربا، حيث يكون الظاهر بيعاً مباحاً
 نراعي الباطن حسب، أم، فهل حنكم على املسألة بالنظر يف صورا وظاهرها فحراماً

  واحلقيقة واملآل ؟

أما أصحاب االجتاه الصوري فيكتفون بالنظر يف صورة العقد، ويستدلون بقصة 
. يوسف، وال دليل فيها؛ فإن يف قصة يوسف العربة باحلقائق املشروعة، واملقاصد الصحيحة

ق مستباح، وال يصح االستدالل بقصة يوسف إال إذا كان يف باطن العمل ظلم حرام أو ح
  . أو يسقط حقاًوحاشاه صلى اهللا عليه وسلم أن يقترف ظلماً

 .  ]٢: الطالق[  mj k  l m n  o p l : قول اهللا تعاىلواستدلوا ب -٢

عن   ومل جيد من يقرضه باحلالل، فإن له خمرجاًأن من احتاج قرضاً: ووجه الداللة
  .الربا الصريح يف بيوع العينة 

  mj k ومنه قوله تعاىل ((: يف ذكر أدلة االجتاه الصورييقول ابن حجر رمحه اهللا
l m n  o p l٣ ()) ويف احليل خمارج من املضايق ؛(.  

وعمم ((ولذلك مسيت احليل باملخارج، ومسيت كتبها كتب احليل واملخارج، 
املخارج يف احليل، : أصحاب احليل هذا املعىن يف كل خمرج من ضيق؛ ولذلك مسوا كتبهم

                                                            

سري :  انظر . ٤٥٣تويف سنة . من فقهاء املالكية ، حممد بن عبد اهللا بن حممد املعافري االشبيلي  )١(
   ) .٢٥٢ / ٢( والديباج املذهب ،  ) ١٩٧ / ٢٠( أعالم النبالء 

  ).٧٧(/ أحكام القرآن  )٢(
  ).١٢/٣٢٦(فتح الباري  )٣(
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مد بن احلسن الشيباين، أو احليل واملخارج مثل ما فعل اخلصاف، كما نشره كما فعل حم
  . )١ ())يوسف شخت

أن املخرج املذكور يف اآلية هو بسبب التزام التقوى، : واجلواب على هذا االستدالل
وليس من التقوى الوصول إىل حقائق الربا عن طريق العقود املشروعة يف األصل، وليس من 

 إىل صيد يوم السبت مبا يرمونه من الشباك يوم اجلمعة وما يستخرجونه يوم التقوى الوصول
  . األحد

وقد وردت اآلية يف أحكام الطالق، وجاءت اآلثار عن فقهاء الصحابة تبني أن 
التحايل على احلكم الشرعي ليس خمرجا بل هو خمادعة هللا حمرمة، ومن ذلك ما ورد عن ابن 

 إن عمك عصى اهللا :قالف  ، عمي طلق امرأته ثالثاً إن: سأله رجل فقالعباس عندما
 من : قال؟ كيف ترى يف رجل حيلها له: قال. وأطاع الشيطان فلم جيعل له خمرجاً،فأندمه

ويف حمل البحث يقال مثل ذلك، فإن من يتوصل إىل حقيقة الربا عن . )٢(خيادع اهللا خيدعه
  .  خيدعهطريق بيوع العينة فإنه خيادع اهللا، ومن خيادع اهللا

ن البيع والنكاح وسائر العقود الشرعية حيل يتوصل إ: ومن أدلتهم أيضاً قوهلم  -٣
 فهذا الذي يريد امرأة باحلالل، يسأل ؛ا العبد لتحقيق مقصوده، فيقاس عليها سائر احليل

وآخر يريد سلعة باحلالل، يسأل عن احليلة يف . عن احليلة يف ذلك، فريشد إىل باب النكاح
وهكذا كل العقود الشرعية جاءت ليتوصل ا العبد ملقصوده . فريشد إىل باب البيعذلك، 

ويف حمل البحث يسأل طالب القرض عن احليلة يف ذلك، فريشد ملا جينبه . بطريق مشروع
طريق الربا، من بيع التورق وبيوع العينة؛ فيصل ملقصوده من حتصيل املال دون أن يتعامل 

   .بالربا 

وما الشرائع كلها إال مصاحل وطرق إىل التخلص من  ((:ري يف تفسريه يقول الزخمش

                                                            

  ).٨٠(احليل الفقهية، حملمد بن إبراهيم  )١(
شرح معاين اآلثار والطحاوي يف ، )٣/١١٥(سعيد بن منصور و، )٦/٢٦٦(عبدالرزاق  أخرجه )٢(

   . )٧/٣٣٧( لبيهقيوا، )٣/٥٧(
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  .)١ ())الوقوع يف املفاسد

 mR  S  T  VU : وأجاب أهل احلقائق بأن هذا القياس مثل قياس الذين قالوا
W X Y Z \[ l  ]فتحصيل املقصود بالطرق املشروعة إليها ليس  ، ] ٢٧٥: البقرة

، فليس الرتاع يف جمرد اللفظ، سم سواء مسيت حيلة أو مل تزع عليها،من جنس احليل املتنا
  . )٢(بل الفرق بينهما ثابت من جهة الوسيلة واملقصود اللذين مها احملتال به واحملتال عليه

 من جهة املعىن إذا كانت العقود الشرعية يصح أن تسمى حيالً:  وميكن أن يقال
  كذلك؛ فإن من أراد امرأة أو ماالًسمى حيالًاللغوي العام، فإن احملرمات القطعية يصح أن ت

 وليس قياس احليل املتنازع عليها ، إليه كان ذلك حيلة إليه لغة أو غري ذلك ووجد طريقاً
   .على العقود الشرعية بأوىل من قياسها على احملرمات القطعية

                                                            

  ).٣/٢٠٠(الكشاف للزخمشري  )١(
  ).٣١٦ و ٢١٩(بيان الدليل :  انظر)٢(
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  آثار االجتاه الصوري:  املبحث الرابع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  .تفريق بين البيع و الربا المآالت و القصود في الاعاةرأثر م
 
 
 

 
 

٢٢٣ 

 وهداية، كما  ومشقة، بل أنزله اهللا رمحة ويسراًبه شقاء وحرجاًمل يرتل اهللا دينه وكتا
 ¤ £ ¡¢  � ~  {  | } m z: دلت عليه اآليات الكثرية،كقول اهللا تعاىل

 ¦¥l  ]وقوله سبحانه] ٧٨: احلج ،  : mr s t u  v w x y 
z {  | } ~ _ ` a  l  ]وقوله ،] ٦: املائدة  :

m§ ¨ © ª «  ¬ ® ¯   l  ]وقوله ،] ١٨٥: البقرة  :mu v w x  
y   z |{ } ~ _ ` a  b l  ]وقوله ،] ٧: الطالق : m A B C D 

E F G H I  J K l  ]وقال اهللا تعاىل ،] ٥٢: األعراف  : mg h i 
j k l l  ]٢: طه [، وقال  : m` a b    c  d   e  l ]األنبياء :

١٠٧[  .  

اهرة، وآيات بينة؛ ترشدهم وقد عرف اهللا رسوله ألهل الكتاب وغريهم بعالمات ظ
أن هذا هو الرسول اخلامت أرسله اهللا إىل الناس ليتبعوه ويطيعوه، وكان من أهم تلك السمات 

 md e f  g h i j k l m  n : الظاهرة 
o p q r s  t u v w x y  

z { | } ~ _ ` ba c d e f 
g h i  j   k ml n o p q l  ]هذه ،  ]١٥٧: األعراف

 جعلها اهللا عالمة يهتدي ا ،أول وهلة هللا عليه وسلم يدركها املكلف من هي صفته صلى ا
  .الناس، ومييزون ا رسول اهللا ودينه

 عن  رضي اهللا عنه، أيب هريرةواألحاديث يف ذلك مستفيضة، ومن ذلك حديث
  فسددوا، إال غلبه الدين أحدولن يشاد، إن الدين يسر ((: النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

   .)١ ()) واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدجلة، وأبشروا،وقاربوا

يسروا (( :قال النيب صلى اهللا عليه و سلم: أنس بن مالك رضي اهللا عنه قالوحديث 
                                                            

   ) .٣٩(  أخرجه البخاري )١(
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  .)١( ))وال تعسروا

ويف هذا املبحث أحاول أن نقترب أكثر من آثار االجتاه الصوري واجتاه أهل 
اإلسالم ورسول اإلسالم صلى اهللا عليه وسلم وصفته اليت احلقائق، ومقارنة ذلك بسمت 

 وما كان منهما أقرب إىل املشقة ،جاء النص عليها يف آيات كثرية وأحاديث مستفيضة
واحلرج والعنت فإنه أبعد عن موافقة الصواب؛ فما علمنا أن املشقة والعنت واحلرج مطلوب 

محة وقضاء حوائج الناس كان أقرب لدين وما كان منهما أقرب إىل اليسر والر. يف دين اهللا
  . اهللا، دين الرمحة واليسر وامللة السمحة 

 يطلب الناس قضاءها، ل الناس يعرف من ذلك حاجات كثريةإن من يعرف أحوا
وحيتاجون صالحها؛ فالشاب األعزب يبحث عن مال يعف به نفسه وحيصن به فرجه، يف 

من قبل، وكثرت دواعي الشهوة، وانتشر دعاة زمن تزينت فيه احلياة الدنيا ما مل تتزين 
ما يساعده يف إعفاف نفسه، فإما أن يذهب وهذا الشاب يبحث ع، جهنم على كل طريق

إىل بيوت الربا يقترض منها قرضاً ربوياً أمجع العلماء على حترميه، أو يصرب على املشقة 
 مما جييزه أصحاب والعنت حىت يأذن اهللا بالفرج، أو يبحث عن التورق أو ما يف حكمه

  . يقضي حاجته وحيصن فرجه ويعف نفسهاالجتاه الصوري ف

عن مال يداوي به ابنه أو قريبه، وال مال يسعفه يف ذلك، إال والوالد احلنون يبحث 
أن يقترض بالربا، أو يصرب على مرضه وأمله، أو يبحث عن معاملة فقهية مما جييزها علماء 

  .كن آالمه يساالجتاه الصوري، فيداوي مريضه و

وآخر يبحث عن دابة حتمله، أو بيت يؤويه، وحاجات كثرية إما أن يقترف كبرية 
  .الربا، أو يعاين مشقة احلرمان، أو جيد يف مسائل البحث فرجاً وخمرجاً

هذه يف حاجات اإلنسان الالزمة، وهناك حاجات أخرى تتعلق بعمارة األرض ونفع 
 الصاحلون جيدون من العنت واملشقة يف الوفاء الناس والسعي يف طلب الرزق، فالتجار

                                                            

   ) .٤٥٤٩( ومسلم ،  ) ٦٩(  أخرجه البخاري )١(
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مبتطلبات جتارم بناًء على شروط أهل احلقائق، فصاحب املستشفى يريد أن يشتري أجهزة 
مهمة يف مداواة الناس، وال جيد ماالً يتمكن به من شرائها، فإن ذهب إىل الربا اجلاهلي فقد 

ه صلى اهللا عليه وسلم، وإن ترك ركب الصعب يف دينه ودنياه، وتعرض حلرب اهللا ورسول
. شراء ما حيتاجه حلقه الضرر واملشقة، وحلق الناس ممن يستفيد وحيتاج إىل هذا املستشفى 

  .عينة وجد يف ذلك فرجاً وخمرجاً وإن أجاز العلماء ما يسمى بيوع اآلجال وال

د يف وكل تاجر يف مصنعه أو شركته حيتاج من املال ما يقيم به أمر جتارته، وال جي
الغالب من يقرضه قرضاً حسناً، وال خيفى ما حيصل للناس من تيسري يف االجتاه الصوري، 

  . من مشقة يف اجتاه أهل احلقائق وما يلحقهم

وهذه املصانع والشركات واملستشفيات وغريها ال خيتص نفعها بصاحب الشركة، 
ارة ما يصلح دنيا الناس بل يشمل نفعها وضررها كل من يتعامل معها، فإن اهللا جعل يف التج

ودينهم، ففي التجارة توفري أقوام وأدويتهم وملبسهم ومسكنهم وتعليمهم وانتقاهلم وكل 
وإذا تضررت التجارة بشيء مل خيتص هذا الضرر بالتجار فحسب، بل حلق . ما حيتاجونه 

ملسلم  ا إضافة ملا فيها من إضعاف االقتصاد،هذا الضرر كل املستفيدين من هذه التجارات 
 فالفتوى يف هذا الباب هلا تداعيات كثرية وليست ، الدول املعادية واملنافسة يف مقابل اقتصاد

  . حمصورة يف حالة فردية خاصة 

إن االجتاه الصوري ال ميانع من آليات القرض احلسن لتلبية هذه احلاجات املتجددة 
لعينة وبيوع اآلجال، ويرى واملتكاثرة ، ويرى أن القرض احلسن أفضل من التعامل بصور ا

 ولكن البحث ،أن الصور النقية والواضحة من البيوع املتفق عليها أفضل من هذه املعامالت 
   .)١( حلالة اجلائزة واحلالة احملرمة البحث يف اإمنا ،ليس يف احلالة الفاضلة واحلالة املفضولة 

 جيد من يقرضه قرضاً ماذا يفعل املسلم احلريص على دينه حني حيتاج إىل املال، ومل
ماذا يصنع . .شاركه مشاركة متفقاً على صحتها حسناً، وإذا كان تاجراً ومل جيد من ي

                                                            

وانظر كالم الفقهاء املعاصرين يف انتقاد ، :     ) ص (  انظر حكم العينة عند املذهب الشافعي )١(
  .:     )ص ( وانظر فصل املشاركة املتناقصة ، :    ) ص ( حبة لآلمر بالشراء انتشار صيغة املرا
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املسلم يف مثل هذه احلالة ؟ هل حترم عليه هذه احليل الشرعية اليت جهد الفقهاء السابقون 
 وربنا  كما مساها أصحاا،))خمارج(( أليست ؟والالحقون يف اكتشافها والداللة عليها 

    ؟] ٢: الطالق[  mj k  l m n  o p l : يقول سبحانه 

وإذا قلنا بتحرمي ذلك فهذا يعين أن املشقة والعنت سوف تلحق املريض يبحث عن 
دوائه، والشاب يبحث عن عفافه، والوالد يبحث عن سكنه، والتاجر يبحث عن صالح 

سلمة تبحث عن فرص تقوي جتارته، واتمع يبحث عن جتارة تقضي حوائجه، والدولة امل
 كل هذه املشقة بناًء على ما يفرضه أهل احلقائق من ،ا اقتصادها وتسبق ا أعداءها 

  . شروط وأحكام 

  } m z: وهنا نتذكر النصوص الربانية احملكمة، فأي الطريقتني أقرب لقول اهللا 
| }  ~ �  ¢¡ l  ]وأي االجتهادين أنسب لقول اهللا  ] ٧٨: احلج ، :m§ ¨ 

© ª «  ¬ ® ¯   l  ]؟ ] ١٨٥: البقرة!  

ال شك أن طريقة االجتاه الصوري أسعد حظاً ذه النصوص واألوصاف القرآنية، 
  .ظر لألحكام واملعامالت املالية وهذه آثار طيبة الجتاه صحيح يف الن

أين يذهب هذا العدد الضخم الذي يتعامل مع هذه املنتجات يف املصارف اإلسالمية، 
بوا إىل هذه املنتجات وحتملوا هذه الديون عبثاً، أم أن هناك حاجات ال تقضى إال هل ذه

  !؟باملال، وهذه املنتجات املصرفية توفر املال دون أن يضطر املسلم للربا احلرام 

 mj k  l : ، وأخذوها من قول اهللا ))خمارج((لقد مسى العلماء هذه املعامالت 
m n  o p l  ]لذي جعل املسلم يترك القرض الربوي من البنوك ؛ ما ا ] ٢: الطالق

التقليدية وهي توفر له خدمات أسرع، ورمبا بتكلفة أقل، وجهد أيسر؟ لقد منعه من ذلك 
، وجدير ذا املتقي أن جيعل اهللا له خمرجاً، وقد عد العلماء هذه املعامالت من ))التقوى((

  . املخارج يف املضائق واعتربوها حيالً مشروعة 
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حترمي التعامل ذه املعامالت يؤدي إىل نتائج خطرية ، فرمبا أصاب املسلم إن 
اإلحباط وهو يشعر أنه أمام طريقني، فإما أن يقضي حوائجه، أو يقيم أمر دينه؛ وتلك ثنائية 

ورمبا محل هذا التحرمي بعضهم إىل ارتكاب الربا اجلاهلي احملرم، حني تضغط عليه . عسرية 
لتقوى يف نفسه، بل رمبا وقع يف أكرب من ذلك والعياذ باهللا حني حاجته ويضعف وازع ا

يسول له الشيطان بأن االلتزام بأمر اإلسالم مشقة ال يستطيع احتماهلا، فيهلك والعياذ باهللا 
  . فية السمحة يباجتناب طريق اإلسالم واهلداية واليسر واحلن

 تعامل بالربا اجلاهلي احملرم أمل يعترب هذا املعىن بعض أصحاب االجتاه احلقيقي يف من
وهو يعلم بتحرميه وعصى ربه عاملاً قاصداً، مث تاب بعد أن حصل أمواالً يشق عليه مفارقتها، 

   وال يتعامل بعد التوبة بالربا ؟فهل يلزمه التخلص من هذه األموال، أم جيوز له أن يبقيها 

لصوري وانتصر الجتاه  وهو أكثر من حارب االجتاه ا–فذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية 
ن  أنه ال يلزم مفارقة ماله، واشتراط ذلك من اآلصار واألغالل اليت وضعت ع–أهل احلقائق

  .أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم 

 من  حاالًأليس هذا بأسو: وقد يقال وهو أظهر يف الدليل والقياس((: يقول رمحه اهللا 
هوى ، أو مسعه وتدبره واستيقنت نفسه أنه  و وحسداًالكافر املعاند الذي ترك القرآن كرباً

 كحال فرعون ، وأكثر أهل الكتاب ، ،  وعلواًحق من عند اهللا ، ولكن جحد ذلك ظلماً
  .كن الظاملني بآيات اهللا جيحدون واملشركني ، الذين ال يكذبونك ، ول

 : هو الذي قال))اإلسالم يهدم ما كان قبله((: والتوبة كاإلسالم ، فإن الذي قال 
عمرو بن العاص رواه أمحد من رواية   وذلك يف حديث واحد))التوبة دم ما كان قبلها((

   .)١(ومسلم

                                                            

أما علمت أن اإلسالم يهدم ما كان « : بلفظ ،  ) ٢٣٦( ومسلم ،  ) ١٩٩ / ٤(  أخرجه أمحد )١(
  ومل أقف عليه بلفظ . » وأن احلج يهدم ما كان قبله ، وأن اهلجرة دم ما كان قبلها ، قبله 

، )١/٢٣٤( وابن األثري يف النهاية ، ) ١٠/١٨٣(وذكره كذلك ابن قدامة يف املغين  . »التوبة « 
) ٨/١٦٩( و  ) ٤/٥٥( وابن كثري يف التفسري ،  ) ٣/٤٧( والنووي يف ذيب األمساء واللغات 
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فإذا كان العفو عن الكافر ألجل ما وجد من اإلسالم املاحي ، واحلسنات يذهنب 
 واألغالل  ملا يلزم الداخل فيه من اآلصارالسيئات ، وألن يف عدم العفو تنفري عن الدخول ،

فهذا املعىن موجود يف التوبة عن اجلهل ، ة على لسان هذا النيب صلى اهللا عليه وسلم املوضوع
والظلم ، فإن االعتراف باحلق والرجوع إليه حسنة ميحو اهللا ا السيئات ، ويف عدم العفو 

  .يلة وأغالل عظيمة على التائبني تنفري عظيم عن التوبة ، وآصار ثق

إن اهللا يبدل :  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وقد ثبت يف صحيح مسلم عن أيب ذر
   m j  k l nm l: على ظاهر قوله ،  لعبده التائب بدل كل سيئة حسنة

  . )١( ] ٧٠: الفرقان[ 

مل يبق يف حقه بعد التوبة سيئة  تلك اليت تاب منها صارت حسنات فإذا كانت
فو ك الترك من باب املعويصري ذل، ، فيصري ذلك القبض والعقد من باب املعفو عنه أصالً

  .)٢ ())وال فاعال حملرم ، وذا حيصل اجلمع بني األدلة الشرعيةعنه ، فال جيعل تاركا لواجب 

إن مراعاة هذا املعىن يف جتويز املعامالت املالية املختلف فيها بني االجتاه الصوري 
 يف جمتمع مسلم، هلييف من اكتسب ماله بالربا اجلاواجتاه أهل احلقائق أوىل من مراعاة ذلك 

وهو مسلم عامل بالتحرمي والوعيد الشديد الوارد يف هذه الكبرية، ومع هذا أجاز له الشيخ 
وغريه عدم التخلص من هذا الظلم الكبري؛ ألن اشتراط التخلص من ماله عند التوبة هو من 

من حترمي وأي آصار وأغالل أكثر . اآلصار واألغالل اليت وضعها اهللا عن عباده املؤمنني 
بيوع اآلجال والعينة إذا احتاج املسلم إليها يف مرض وحنوه ومل جيد من يقرضه قرضاً حسناً، 

   ! ؟أو احتاج إليها اتمع حني ال يوجد اخليار الفاضل
                                                            

 

هي « : رة بقوله  اهلج )١/٤٠( احمللى وفسر ابن حزم يف . » التوبة جتب ما قبلها « : بلفظ 
فلعلهم رووه ، »  املهاجر من هجر ما ى عنه : من كل ذنب، كما صح عنه عليه السالم التوبة

وأورده األلباين يف السلسلة الضعيفة . باملعىن أو يكون يف بعض نسخ صحيح مسلم اليت مل تصلنا 
   .ال أعرف له أصالً : وقال ، ) ١٠٣٩( 

   ) .٤٣٥(  صحيح مسلم مستخرج أيب عوانة على: وانظر  ) . ١٩٠(  صحيح مسلم )١(
  ).٢٢/١٧(جمموع الفتاوى  )٢(
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ما يسببه تطبيق سد الذرائع واملبالغة فيه من : ومن اآلثار السلبية الجتاه احلقائق 
ه ، من كثرة ما مينع من املعامالت خشية أن يتطرق إليها تضييق النشاط االقتصادي وإرباك

وجانب املنع والتركيز عليه رمبا نفع يف التضييق على أهل التهمة ، ولكن . أهل التهمة 
االقتصار عليه سوف يفوت فرصاً كثرية يف بناء اقتصاد إسالمي قوي، وهو فريضة على مجلة 

  . املسلمني

، ويف ذلك والتنقيب عن النيات لتهمة لباب لتقاذف اواملبالغة يف سد الذرائع تفتح ا
فساد كبري مل يأذن به اهللا، ومل يعمل به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيما هو أعظم من 
ذلك من أصل اإلميان والتوحيد، والتعامل مع أهل النفاق األكرب، وهو ما راعاه وأكد عليه 

  . )١(اإلمام الشافعي رمحه اهللا يف كتابه األم

د املسلمني منجزاً من أهم منجزام أنه يفِق: من اآلثار السلبية الجتاه أهل احلقائق و
 وأكثر تعامالا يف مسائل البحث كما ستأيت ،رة، وهي جتربة املصارف اإلسالميةاملعاص

  .اإلشارة إليه يف الباب التطبيقي

اهرة اليت يفاخر  املنجزات الظىحدإلسالمية أصبحت إومعلوم أن جتربة املصارف ا
ا املسلمون يف هذا العصر، وقد لفت انتباه الغرب حني تعرض ألزمته املالية العاملية األخرية، 
فقد كان مفكرو الغرب ومنظروه يبحثون عن بدائل لالقتصاد الغريب الرأمسايل، ووجدوا 

البحث، التجربة اإلسالمية يف االقتصاد من أهم التجارب العاملية اليت تستحق الدرس و
   .  واالستفادة منها يف مواجهة األزمات املالية

ط هذا املنجز من أيدينا، وهو عمل جاد ودءوب، تتابعت إن منطق أهل احلقائق يسِق
  . فيها العقول واجلهود حىت وصل إىل ما وصل إليه من انتشار ومسعة ومكانة يف العامل

جتهاد أفضل من ذهام إىل الربا فإن ارتباط الناس وتعاملهم مبسائل اال، ويف اجلملة 
  . احملرم باإلمجاع

                                                            

   ).١١٤ / ٤ ( األم لإلمام الشافعي:  انظر )١(
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 والقصود املآالت مبراعاة القائل الثاين االجتاه: الفصل الثاين 
  العقد على احلكم عند

  :وفيه أربعة مباحث 

  مقالته وشرح الثاين االجتاه بيان : األول املبحث

  قائقحلا أهل اجتاه أصحاب : الثاين املبحث

  احلقائق أهل أدلة : الثالث املبحث

  احلقائق أهل اجتاه آثار: الرابع املبحث
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  بيان االجتاه الثاين وشرح مقالته :  األولاملبحث

  : وفيه ثالثة مطالب 

   بيان املقالة بياناً إمجالياً: املطلب األول 

نع منها عند   تفصيل احلاالت ، وأمثلتها ، ووجه امل      : املطلب الثاين   
  من مينعها 

   ف داخلي يتأثر مبجموعة حمدداتاختال: لثالث املطلب ا
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  بيان املقالة بياناً إمجالياً : املطلب األول  

   : ثالثة فروع وفيه

    يف اعتبار حقيقة العقد وباطنه: الفرع األول 

   يف اعتبار القصد والنية :ثاين الفرع ال

  يف اعتبار سد الذرائع : الثالث الفرع 
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   .تبار حقيقة العقد وباطنه يف اع: الفرع األول  

جيب يف البداية أن نتذكر أن الشريعة مل تأت لتغيري الرسوم واألشكال فحسب ، بل               
وملا . جاءت لتغيري املعاين واحلقائق ، وجعلت الرسوم واألشكال حارساً على هذه احلقائق             

معانيهـا  أمرت الشريعة بالشهادتني والصالة والزكاة والصيام واحلج وغريها كانت تطلب           
وملـا ـت    . وجاءت الرسوم واألشكال لتكون طريقاً لتحصيل هذه احلقائق         ، وحقائقها  

وجـاءت  ، الشريعة عن الربا والزنا واخلمر وغريها كانت تنهى عن معانيهـا وحقائقهـا    
  .ل لتحافظ على ترك هذه احملرمات الرسوم واألشكا

، ودة عنه مفاسد وأضرار مقص    وفيما أمر اهللا مصاحل ومنافع مقصودة ، وفيما ى اهللا         
  : األوامر والنواهي طرائق قدداً وقد كان ظاهراً أن الناس سينقسمون جتاه هذه

فمن الناس من سريضى ويسلم وميتثل ألمر اهللا وجيتنب نواهيه ، فأولئك أهل اإلميان              
  .لطاعة إذا تعلق األمر بغري ذلك إذا تعلق األمر بالشهادتني وأصل التوحيد ، وأهل ا

ومن الناس من سيعرض عن امتثال األوامر ويقترف النواهي جهاراً وإعالناً، فأولئك            
  .ية إذا تعلق األمر مبا سوى ذلك أهل الكفر إذا تعلق األمر بأصل اإلميان، وأهل املعص

ن املناهي، مث   ومن الناس من سيحافظ على ما يظهر من األوامر ويتجنب ما يظهر م            
وأولئك هم املنافقون إذا تعلق األمـر بأصـل         ، ائق النهي   ويرتكب حق ينكر حقائق األمر    
  .يل إذا تعلق األمر مبا وراء ذلكاإلميان، وهم أهل احل

 األخري هو املقصود هنا ، ولكن ال بد أن يوضع يف سياقه الطبيعـي ،                 الطريق وهذا
  . طرائق الناس مع األمر والنهي وأن ينظر إليه جمموعاً مع غريه يف

 f g h   i j k l﴿قة هم أصحاب الـسبت      وأئمة هذه الطري  
m on﴾ ]   ا طريقة معهودة مع كل شريعة ومع كل أمر          ، ] ٦٦ :سورة البقرةإ

أن ما يف ضمن احملرمات من املفاسد واملأمورات من املصاحل مينـع أن يـشرع               (( مع   ،وي  
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  .)١())إليها التحيل مبا يبيحها ويسقطها ، وأن ذلك مناقضة ظاهرة

ـ            وفيما خيص إ   ؤول إىل  باحة البيع وحترمي الربا ، جتد عقوداً يظهر منها البيع وهي ت
منا كان حراماً حلقيقته الـيت      الربا مل يكن حراماً لصورته ولفظه ، وإ       و حقيقة الربا اجلاهلي،  

ا عن حقيقة البيع ؛ فتلك احلقيقة حيث وجدت وجد التحرمي يف أي صورة ركّبـت                 متي ز
 الشأن يف األمساء وصور العقود ، وإمنا الـشأن يف حقائقهـا             وبأي لفٍظ عرب عنها ؛ فليس     

  . )٢(ومقاصدها وما عقدت له 

أعظم مفسدة من الربا الصريح ، ومفسدة الربا البحت الـذي ال            ((واحليل الربوية   
 أيعود الربا الذي قد عظـم        !فيا سبحان اهللا العظيم   ((،  )٣())يتوصل إليه بالسالليم أقل بكثري      

القرآن ، وأوجب حماربة مستحله ، ولعن أهل الكتاب بأخذه ، ولعـن آكلـه           اهللا شأنه يف    
وموكله وشاهديه وكاتبه ، وجاء فيه من الوعيد ما مل جيئ يف غريه إىل أن يستحل مجيعـه                  

 عبث ولعب يضحك منها ويـستهزأ       بأدىن سعي من غري كلفة أصالً إال بصورة عقد هي         
ألنبياء فضالً عن سيد املرسلني ، بل أن ينسب          أم يستحسن مؤمن أن ينسب نبياً من ا        !؟ا

ة مث يبيحها بضرب من العبث واهلزل الـذي مل           إىل أن حيرم هذه احملارم العظيم      رب العاملني 
  . )٤()) !يقصد ومل يكن له حقيقة ، وليس فيه مقصود للمتعاقدين قط ؟

بني إدخـال   أي فرق بني بيع مئة مبئة وعشرين درمهاً صرحياً ، و          ! ويا هللا العجب    ((
 وهلذا ال يسأل العاقد عن جنسها وال صفتها         !سلعة مل تقصد أصالً بل دخوهلا كخروجها ؟       

وال يبايل بذلك البتة حىت لو كانت خرقة مقطعة أو أذن شاة أو             ، وال قيمتها وال عيب فيها      
 يف  عوداً من حطب أدخلوه حملالً للربا ، وملا تفطن احملتالون أن هذه السلعة ال اعتبار ـا                

نفس األمر ، وأا ليست مقصودة بوجه ، وأن دخوهلا كخروجها ، اونوا ا ، ومل يبالوا                 
بكوا مما يتمول عادة أو ال يتمول ، ومل يبال بعضهم بكوا مملوكة للبائع أو غري مملوكة ،                  

                                                            

  ) . ٥/١٠٨( أعالم املوقعني   ) ١(
  ) . ٤/٥٢٦( أعالم املوقعني   ) ٢(
  ) . ٢/٣٩٠( أعالم املوقعني   ) ٣(
  ) . ٢٢٣( بيان الدليل   ) ٤(
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٢٣٥ 

ا وقع  بل مل يبال بعضهم بكوا مما يباع أو مما ال يباع كاملسجد واملنارة والقلعة ، وكل هذ                
أي سلعة اتفق   : من أرباب احليل ، وهذا ملا علموا أن املشتري ال غرض له يف السلعة فقالوا                

  . ) ١())حضورها حصل ا التحليل ، كأي تيس اتفق يف باب حملل النكاح

 الربا لصورته ، أم ألضراره ومفاسده ؟ إن من يبيح بيعتني            هل حرم اهللا ورسوله     
 يلزمه أن يصرح بأن الربا حرم لصورته وشكله ال          د أكثر منه   ما إىل أخذ مال لري     يتوصل

ولتضع البنوك إذن إىل جانب كوة تسليم األموال أقالمـاً تبيعهـا إىل             (( حلقيقته وأضراره ،  
بيها عن القروض وإىل    عمالئها املقترضني بعد كل قرض بأسعار متاثل مقدار الفائدة اليت جت          

بظـاهر األمـر يف الربـا ال         إذا كانت العربة     ، فتجعل بذلك قروضها حسنة    أجل سدادها 
  . )٢( ))!!حبقيقته

وإمنا أيت هؤالء حيث استحلوا احملرمات مبا ظنوه من انتفاء االسم ، ومل يلتفتوا إىل               ((
               وجود املعىن احملرم وثبوته ، وهذا بعينه شبهة اليهود يف استحالل بيع الشحم بعـد جلـه م 

وم األحد مبا أوقعوها به يوم السبت يف الشباك واحلفائر           ، واستحالل أخذ احليتان ي     وإذابته
السبت ، وليس هذا    ليس هذا بصيد وال عمل يف يوم        : من فعلهم يوم اجلمعة ، حيث قالوا        

   .)٣())باستباحة الشحم

وهذا بين يف احليل الربوية ونكاح احمللل وحنو ذلك ، فإا تستحل باسـم البيـع            (( 
: ألفأو سفاح يف املعىن ، فإن الرجل إذا قال للرجل وله عليه             والقرض والنكاح ، وهي ربا      

بعين هذه السلعة باأللف اليت يل يف ذمتك ، مث ابتعها           :  ، فقال  ومائتنيجتعلها إىل سنة بألف     
رـا ومل يأتيـا ببيـع        على عودها إىل     تواطئوا مؤجلة ، فإن السلعة قد       ومائتنيمين بألف   

  . مقصود 

 أتوا فيه بلفظ اإلنكاح وبالويل والشاهدين واملهر ، فإم وكذلك نكاح احمللل وإن

                                                            

  ) . ٤/٥٢٦( أعالم املوقعني   ) ١(
  ) . ٤٠٩( فقه الربا   ) ٢(
  ) . ٦٣( بيان الدليل   ) ٣(
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، ا ال تأخذ منه شيئاً ، بل تعطيه على أن تقيم معه ليلة أو ساعة ، مث تفارقه ، وأتواطئواقد 
وهذا هو سفاح امرأة تستأجر رجالً ليفجر ا حلاجتها إليه ، فتبديل الناس لألمساء ال 

اء مسوها هم وآباؤهم ، ما أنزل اهللا ا من سلطان يوجب تبديل األحكام ، فإا أمس
كتسمية األوثان آهلة ، فإن خصائص اآلهلة ملا كانت معدومة فيها مل تكن لتلك التسمية 
حقيقة ، كذلك خصائص البيع والنكاح ، وهي الصفات والنعوت املوجودة يف هذه العقود 

ن بيعاً وال نكاحاً ، وإذا كانت صفات يف العادة إذا كان بعضها منتفياً عن هذا العقد مل يك
كان حمرماً وإن مساه الناس ذلك من احملرمات موجودة يف شيء اخلمر والربا والسفاح وحنو 

بغري ذلك االسم لتغيري أتوا به يف ظاهره وإن أفرد باسم ، كما أن املنافق يدخل يف اسم 
ومن علم ربا  م املؤمن ،الكافر يف احلقيقة وإن كان يف بعض األحكام قد جيري عليه حك

 مل يشك يف أن كثريا من هذه املعامالت هي ربا قرآن كيف كاناجلاهلية الذي نزل فيه ال
  . ) ١( ))اجلاهلية

كمثـل  ،  ال يقف عند الكبائر والفواحش       – تعليق احلكم باللفظ     –وهذا املسلك   
حلجة هي احلجـة    بل يتعدى إىل أبعد من ذلك حىت يطال أصل التوحيد ، وا           ، الربا والزنا   

من يسجد لغري اهللا من األحيـاء واألمـوات         ((والطريقة هي الطريقة ، وقد رأى ابن القيم         
 وهكذا احليل سواء ، فإن      .وال أقول هذا سجود     : ويسمي ذلك وضع الرأس للشيخ ؛ قال        

أصحاا يعمدون إىل األحكام فيعلقوا مبجرد اللفظ ، ويزعمون أن الذي يستحلونه ليس             
  . )٢()) يف لفظ الشيء احملرم مع القطع بأن معناه معىن الشيء احملرمبداخل

إن تعليق األحكام باألمساء واأللفاظ ولو تغريت حقائقها ومعانيها يوجـب فـساد       
من املستحيل أن يشرع اهللا ورسوله من احليل ما يسقط به ما أوجبه ، أو               و((الدين والدنيا ،    

نه حبربه وحرب رسوله ، وشدد فيه الوعيـد ، ملـا            به ما حرمه ، ولعن فاعله ، وآذ        يبيح
تضمنه من املفسدة يف الدنيا والدين ، مث بعد ذلك يسوغ التوصل إليه بأدىن حيلة ، ولو أن                  
املريض اعتمد هذا فيما حيميه منه الطبيب ومينعه منه لكان معيناً على نفـسه ، سـاعياً يف                  

                                                            

  ) . ٧٠( بيان الدليل   ) ١(
  ) . ٤/٥٣١( أعالم املوقعني   ) ٢(
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  . )١())ضرره ، وعد سفيهاً مفرطاً

بـأدىن   القلوب   تزام هذه الطريقة يف كل شيء من الدين أمر تنفر منه          والواقع أن ال  
نظر وتأمل ، ولذلك جتد شعائر الدين باقية يف اجلملة حىت عند من يرتضي هذه الطريقـة،                 

وغالب ما تستخدم هذه الطريقة     ، ذلك أنه ال يتبع هذا املسلك يف كل أمر من دينه ودنياه             
  . والوطء والشرب راً كحب املال عي الطبيعة متواففيما كان فيها دا

صنف التحليل ، وصنف الربـا ،       :  إمنا لعن يف العقود ثالثة أصناف        فظهر أنه   ((
وصنف اخلمر ، وهذه الثالثة هي اليت تقدم البيان بأن سيكون يف هذه األمة من يـستحلها                 

تـرفني بأـا    ؛ ألن أصحاا غري مع    ها بغري أمسائها ، فخصها باللعنة     بالتأويل الفاسد ويسمي  
معاص ، وألن معصيتهم تبطن غالباً فال تتمكن األمة من تغيريها ، وألن هـذه املعاصـي                 

، ع تزيني الشيطان أا ليست حبرام جيتمع فيها الداعي الطبيعي إىل املال والوطء والشرب ، م         
  أنه سيكون من يفعلها ، فتقدم بلعنته زجـراً         فيكون ذلك سبباً لكثرا ، وألنه قد علم         

  .)٢())كاح األم وحنو ذلك من احملرماتعن ذلك ، خبالف بيع امليتة ون

واعلم أن أكثر حيل الربا أغلظ يف باا من التحليل يف بابه ، وهلـذا حرمهـا أو                  ((
  . )٣())بعضها من مل حيرم التحليل

وحمافظة على احلقائق واملعاين وعدم االغترار بظواهر العقود اليت ختفي يف باطنـها             
، )٤( اجلاهلي كان بعض العلماء يلغي الوسائط وينظر إىل ما خرج عن اليد ودخل بـه               الربا

يـشتت  ، مما يشوش التـصور و     عوتلك طريقة نافعة تنفع الفقيه يف جتاوز التفاصيل والتفاري        
  . الرؤية

مال يأخذه أحدهم مث يرده بأكثر منه فهـو         إىل  ، فإن كان مآل هذه العقود       فانظر

                                                            

  ) . ٢/٣٣٠( أعالم املوقعني   ) ١(
  ) . ٣٨٩( بيان الدليل   ) ٢(
  ) . ٢٢٤( بيان الدليل   ) ٣(
  ) . ١٧١( القوانني الفقهية البن جزي   ) ٤(



  .تفريق بين البيع و الربا المآالت و القصود في الاعاةرأثر م
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لكوا إليه بيعاً وشراء ووكالة وعقداً وعقداً آخر، فالعربة باملآل واحلقيقة           الربا احملرم ، ولو س    
، وما أخذته هذه اليد وما ستؤديه ، والشريعة جاءت إلصالح الواقع حقيقـة ال شـكالً                 

وحذرت من حقيقة الربا ملا فيه من املفاسد واألضرار العاجلة واآلجلة ، وال خيتلف احلـال                
.  صرحية ، أو توارت خلف عقود مركبة وشروط ووكاالت           إن كانت حقيقة الربا ظهرت    

أما املفاسد واألضرار فإا توجد حيث ظهر وحيث استتر ، وأما إمكانية اإلصالح والتغيري              
فإن الناس يتحفّزون للتغيري حني يرون احلقائق ظاهرة ، ويتقاعدون عن التغيري حني يـستتر               

  . خلف أمساء شرعية وتلك اخلطورة بعينها 
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   .يف اعتبار القصد والنية : لفرع الثاين ا 

إن تأثري النية والقصد يف العبادات أمر ظاهر ال حيتاج إىل تأكيد ، فإن الصالة بدون                
والنية هي اليت تفرق بني عبادة وعادة كحالة الغسل         ،  )١(نية ليست صالة مقبولة باالتفاق      

دة أخرى كصالة الظهر والعصر ال      للتربد والغسل للجنابة ، وهي اليت تفرق بني عبادة وعبا         
  .)٢(سيما إذا كانت جمموعة فإن الفرق هو النية والصورة واحدة

وقاعدة الشريعة اليت ال جيوز هدمها أن املقاصد        ((والنية هلا تأثري يف املعامالت أيضاً ،        
واالعتقادات معتربة يف التصرفات والعبارات كما هي معتربة يف التقربـات والعبـادات،             

د والنية واالعتقاد جيعل الشيء حالالً أو حراماً ، وصحيحاً أو فاسداً ، وطاعـة أو                فالقص
أو صـحيحة أو    ، معصية ، كما أن القصد يف العبادة جيعلها واجبة أو مستحبة أو حمرمـة               

  .)٣( ))ودالئل هذه القاعدة تفوت احلصر. فاسدة 

 هو القرض ، وال      إذا كان القصد   ذهب سواًء بسواء جيوز بدون تقابض     فالذهب بال 
ق بني الصورتني إال القـصد       وال فر  ،جيوز إذا كان القصد هو البيع ألنه حينئذ ربا النساء           

  . والنية

ويف أحكام الرجعة واخللع والوصية وغريها تكون صورة العمل واحدة أحدمها يأمث            
  . ألنه قصد اإلضرار ، واآلخر يؤجر ألنه أراد إصالحاً وظن إقامة حدود اهللا

الزكاة يصبح املال زكوياً أو غري زكوي من جراء القصد والنية ، ولذلك فروع              ويف  
  . )٤(مذكورة يف مجيع املذاهب األربعة 

إلرادة والنية تفوق الظـاهر     وإذا أردنا أن نوازن يف األمهية بني الظاهر والنية ، فإن ا           
                                                            

  . )٣٩( ن املنذر اإلمجاع الب  ) ١(
 ) . ١٠١ و٦٩(، النيات يف العبادات  )٣/٧( املوافقات : انظر   ) ٢(
  ) . ٤/٥٠٠( أعالم املوقعني   ) ٣(
، اإلنصاف  ) ٢/٤٧( األم ،  ) ١/٩٧( الرب  ، الكايف البن عبد ) ٢/٢٦٧( الدر املختار   ) ٤(

)٣/١٥٣( . 
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ـ       ((: ، ويدل عليه احلديث املشهور      أمهية أ مـن شـدة     اللهم أنت عبدي وأنا ربك ، أخط
  .)١())الفرح

فإن التحقيق أن العقود تنعقد بأي لفظ من األلفاظ تعـارف املتعاقـدون     ، ولذلك  
واأللفاظ ال تلزم ا أحكامها حىت يريد التكلم ا اختياراً ويريد موجـب             ،  )٢(على معناه 

   .)٣(هذه األلفاظ ومقتضياا 

ـ            صد املكلـف يف الفعـل      ومن تعظيم شأن النية واملقصد أنه ال جيوز أن يكون مق
 وكل عمل مناقض للشريعة باطل ، فمـن ابتغـى يف            ،مناقضاً لقصد الشارع يف التشريع      

  . )٤(التكاليف ما مل تشرع له فعمله باطل 

أن من نوى بالبيع عقد الربا حصل له الربا ، وال يعصمه من ذلك              ((ويظهر مما تقدم    
بع هلـا يـصح بـصحتها ويفـسد         و تا النية روح العمل وقوامه ، وه     ((فإن  ،  ))صور البيع 
وليس املقصود مبن نوى الربا أنه أراد أن يرتكب جرمية الربا ، بل املقـصود               ،  )٥())بفسادها

فإذا أراد ذلك فال ينفعه ما يظهره من عقود ،          ، ) مال مبال أكثر منه     ( أنه أراد حقيقة الربا     
  . ا وال يصلح هذه احلقيقة والنية ما يسلكه من طرق للوصول إليه

إن أثر النية املذكور يف املعامالت هو فيما يتعلق باحلل واحلرمة واإلفتاء والديانـة ،               
وسيأيت بيانه يف املطلب    ، أما القضاء واحلكم على الناس فإنه يتعلق بطرق إثبات هذه النية            

 ما كانت النتيجة هناك فإن وضوح احلكم ديانة وإفتاًء خـري             وأياّ ،الثالث من هذا املبحث     
  . بري ، سواء قدرنا على مالحقة ذلك قضائياً أو مل نقدر ك

                                                            

 .رضي اهللا عنه من حديث أنس بن مالك  ) ٦٠٧٠( أخرجه مسلم   ) ١(
 ) . ٣/١٩٩( أعالم املوقعني : انظر   ) ٢(
  ) . ٤/٤٤٧( املوقعني أعالم : انظر   ) ٣(
 وما ٣/٢٣( و  ) ٥٣١ و ٤٤٦ و ٤٢٣ و ٣٩٩ و ٢/٢٩٩( و  ) ١/٤٣٠( املوافقات : انظر   ) ٤(

 ) . بعدها 
  ) . ٤/٥٢٢( أعالم املوقعني   ) ٥(
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٢٤١ 

   .يف اعتبار سد الذرائع : الفرع الثالث  

تقدم احلديث عن سد الذرائع ، وسيأيت حديث آخر عنه ، واملهم هنا هو عالقـة                
سد الذرائع باالجتاه الثاين ، والعالقة تتضح حني يتجه النظر إىل القضاء واحلكم ، فإن مثـة                 

، ربا وقصده ، إمنا هي حاجات جتـددت       للبيوع يصح أن تكون عقدت بعيداً عن ال       صوراً  
فتعددت العقود معها ، ويصح أن تكون تلك البيوع اختذت ذريعة للوصـول إىل حقيقـة                

 أم نترك اتمـع املـسلم سـاحة مفتوحـة           ، فهل حنكم على نيات الناس بالفساد        ،باالر
  !لبيع وغريه ؟ملتسترة خلف عقود اللتعامالت الربوية ا

إن مبدأ سد الذرائع يقضي حبماية اتمع من انتشار الفـساد والرذيلـة، ودون أن               
        تمع أبواب احلركة النافعة ودون أن خيوم     يسد على افإذا علمنا أن مبدأ    . ن الناس يف نيا

 وإذا علمنـا أن    ،)١(سد الذرائع مبدأ شرعي جاءت النصوص املتوافرة على إقراره وتطبيقه           
 ولو صحت   - مبدأ سد الذرائع يف جمتمعنا يتعلق بالقضاء واحلكم، ويتعلق بصور متنع ديانة           

  .  عن بيع وسلف ريعة قريبة إىل الربا ، مثل النهي ألنه ذ-النية

فيبقى ضوابط تطبيق هذا املبدأ يف املعامالت املالية ، وسـيأيت يف            ، إذا علمنا ذلك    
  . )٢(املطلب الثالث من هذا املبحث 

                                                            

  ) . ٥/٥(  أعالم املوقعني  :انظر. دليالً عليه ذكر ابن القيم تسعة وتسعني   ) ١(
 النهي عن بيع  :مثل، تعلقه بالقضاء واحلكم ال مينع أن يكون العمل ممنوعاً قضاء ، وحمرماً ديانة   ) ٢(

  ) . :  ص (انظر احلالة الثانية . وسلف ولو خال العقد من حماباة 
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٢٤٢ 

  

  

تفصيل احلاالت ، وأمثلتها ، ووجه املنع منها        : املطلب الثاين   
  عند من مينعها

  :وثالثة فروع ، وفيه متهيد 

ظاهر صحيح ، باطن يشبه الربا ، قـصد         : احلالة األوىل   : الفرع األول   
  للباطن 

ظاهر صحيح، باطن يشبه الربا، عدم قصد       : احلالة الثانية   : الفرع الثاين   
  هلذا الباطن

ظاهر صحيح ، باطن مـشكل ، قـصد         : احلالة الثالثة   : لفرع الثالث   ا
  للباطن
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٢٤٣ 

   :متهيد 

 ، وخالصة القـول     )١ (لقد تقدم يف بيان االجتاه األول التقسيم احلاصر هلذه احلاالت         
يقة الربا يف باطن    أا تشترك يف صحة ظاهرها ، وتفترق يف باطنها ، فإن حتصلت حق            : فيها  

وقَصد هذه احلقيقة ونواها وهو جيري تلك العقود فهـذه          )) مال مبال أكثر منه    ((العقد ومآله   
احلالة األوىل ، وإن حتصلت حقيقة الربا يف باطن العقد ومآله ووقع ذلك اتفاقاً دون قـصد                 

وإمنا نوى ببيعه وشرائه ما ال ينوى لـه         نية ، وإن مل حتصل حقيقة الربا        ونية فهذه احلالة الثا   
   .هذه احلالة الثالثةلبيع عادة فا

ومن املهم يف تصور هذه احلاالت ومعرفة باطن العقد ومآله أن تلغـي الوسـائط               
   . اهوتنظر إىل ما خرج عن اليد ودخل في

  

                                                            

 أبرز أسباب التركيب يف العقود هو التحيل أكثر هذه األمثلة هي من العقود املركبة ، ومن  ) ١(
 ، ٥٤( العقود املالية املركبة : انظر . للوصول عن طريق هذه العقود املركبة إىل حقيقة حمرمة 

١٦٣. (  
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٢٤٤ 

   ظاهر صحيح ، باطن يشبه الربا ، قصد للباطن: احلالة األوىل : الفرع األول 

الكية يف بيوع اآلجال،    ويدخلها امل ،  وأظهر ما تنطبق هذه احلالة على صورة العينة       
ويف هذه احلالـة    .  )١(هي أن يبيع سلعة بثمن مؤجل ، مث يشتريها بأقل منه نقداً             : والعينة  
  .تعاقد يقصد مآل العقد ونتيجته يكون امل

  :إن هذه املعاملة تشتمل على عدة عقود 

   . )٢(وهو بيع جائز . هو بيع السلعة بثمن مؤجل : العقد األول 

وهو بيع . وتتم الصفقة نقداً ، واملشتري بائعاً ، ينقلب البائع مشترياً :  والعقد الثاين
  . جائز بال إشكال، هذا من حيث الظاهر 

فإنه حتصل من هذين العقدين أن أحدمها أخذ من صـاحبه مـاالً ،              ، أما الباطن   
  . وسريده بأكثر منه ، وتلك حقيقة الربا اجلاهلي 

ومل ، هذه احلالة أن يكون قصد الرجل هو هذا النقـد           فإننا نفترض يف    ، وأما النية   
الربا (يكن هلما غرض يف السلعة املذكورة ، ومعىن هذا أن الرجل قصد حقيقة العقد وباطنه              

ومل يكن يقصد شراء سلعة أو بيعها ، إمنا كان ذلك إجراء عملي للوصـول إىل                ) اجلاهلي
  . هذا القصد 

  . ) ٣(ألف مسألة إىل وصلها بعض املالكية وللعينة وبيوع اآلجال صور كثرية ، أ

، أمـا   ) بأكثر منها إىل أجل      أخذ دراهم ( ويضبط هذه الصور وقوع هذه احلقيقة     
وهو مما يشغل الفقيه عن النظر فيما يؤثر يف احلكـم ؛ فـإن              ، ضبط آحاد الصور فمتعسر     

 ر املهـم يف   الفرق بني شكل صحيح وشكل صحيح آخر ال يؤثر يف نظر املسألة ، إمنا النظ              
جـدت  فتلك احلقيقة حيث و    ((:ولذلك قال ابن القيم      ، مأخذ املسألة وما يؤثر يف حكمها     

                                                            

 . :  ) ص (  بيان االجتاه األول عندتقدم التعريف ا   ) ١(
 . رفيق املصري لانظر بيع التقسيط حتليل فقهي واقتصادي   ) ٢(
  ) . ٢/٦١( للقرايف الفروق   ) ٣(
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٢٤٥ 

  . )١())، وبأي لفظ عرب عنهاوجد التحرمي يف أي صورة ركبت

إذا كان قصد الطالب أخذ دراهم      ((: يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية عن هذه احلالة         
ء ذلك ، فهذا ربا ال ريب يف حترميه ، وإن حتيال            بأكثر منها إىل أجل ، واملعطي يقصد إعطا       

  . )٢( ))على ذلك بأي طريق كان

ويظهر مما تقدم أن مأخذ املنع يف هذه احلالة هي احليـل ، فإنـه قـصد القـرض        
طريق البيـع   ) الربا اجلاهلي   ( = وصاحبه ال يقرضه بغري زيادة ، فاختذا إىل القرض بزيادة           

   . )٣( ذلك من الصور الكثرية املؤجل مث البيع النقد أو غري

  

  

  

  

  

  

  

                                                            

  ) . ٢/٣٩٠( أعالم املوقعني   ) ١(
  ) . ٢٩/٤٣٩(  جمموع الفتاوى  ) ٢(
أن الثمن إذا مل كما يقول ابن القيم هو ومأخذ التحرمي عندهم ،  صورة العينة احلنفية حيرمبعض   ) ٣(

. باب احليل أو الذرائع وهذا التعليل ليس من . يستوف مل يتم العقد ؛ فيصري التايل مبنياً عليه 
بل رأيتهم ذكروا من ، ومل أجد ذلك يف كتب احلنفية .  ) ٥/١٧٤(  أعالم املوقعني: انظر 

هذا البيع يف قليب كأمثال اجلبال ذميم اخترعه أكلة : ال حممد بن احلسن وق، احليل : مآخذ املنع 
وحاشية ابن ،  ) ٦/٢١٦ ( والبحر الرائق،  ) ٧/١٤٨( العناية شرح اهلداية : انظر .  الربا

 . وقد رجعت إىل كتب احلنفية فلم أجد ما يدل على ذلك .) ٥/٢٧٣(عابدين 
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٢٤٦ 

ظاهر صحيح، باطن يشبه الربا، عدم قصد هلـذا         : احلالة الثانية   : الفرع الثاين   
   الباطن

،  بثمن مؤجل ، وكان يقصد بيعها        وميكن تصور هذه احلالة إذا باع الرجل السلعة       
جة جديدة مل    مث بعد ذلك جتددت للبائع أو للمشتري حا        ،اآلخذ يقصد السلعة وشراءها     و

  . تكن من قبل فباعها الرجل على صاحبها األول بنقد أقل من الثمن املؤجل 

وباطن يتفق مع حقيقة الربا؛ حيث      . مث بيع بنقد    ، فهنا ظاهر صحيح ؛ بيع مؤجل       
 لكنه مل يقـصد الوصـول إىل هـذه      ،آل األمر إىل أن أحدهم أخذ ماالً وسريد أكثر منه           

ت هذه  في املآل واحلقيقة للتحرمي ولو مل يقصد ذلك ؟ وإذا حرم          فهل يك . احلقيقة والنتيجة   
   احلالة فما مأخذ التحرمي ؟

والغرض هنا أن الذرائع حرمهـا الـشارع وإن مل    ((:يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية     
يقصد ا احملرم خشية إيصاهلا إىل احملرم ، فإذا قصد بالشيء نفس احملرم كان أوىل بالتحرمي                

، وذا التحرير تظهر علة التحرمي يف مسائل العينة وأمثاهلا ، وإن مل يقصد البائع               من الذرائع   
الربا ؛ ألن هذه املعاملة يغلب فيها قصد الربا فتصري ذريعة ، فيسد هذا الباب لئال يتخـذه                  

مل أقصد بذلك ، ولئال يدعو اإلنسان فعله مرة إىل          :  إىل الربا ، ويقول القائل       الناس ذريعةً 
صده مرة أخرى ، ولئال يعتقد أن جنس هذه املعاملة حالل ، وال مييز بـني القـصد                  أن يق 

  . وعدمه ، ولئال يفعلها اإلنسان مع قصد خفي خيفى من نفسه على نفسه 

وللشريعة أسرار يف سد الفساد وحسم مادة الشر ، لعلم الشارع مبا جبلت عليـه               
 حىت يقودهـا إىل      يزال يسري فيها   ي هواها الذي ال   النفوس ومبا خيفى على النفوس من خف      

  . )١( )) اهللكة

وهناك ، واملقصود أن حترمي هذه احلالة أخف من حترمي احلالة األوىل عند من حيرمها              

                                                            

  ) . ١/٣٦٣( إغاثة اللهفان ، و) ٢٩٢ ( : وانظر، )٢٨٤(بيان الدليل   ) ١(
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٢٤٧ 

  . )١(من أجاز هذه احلالة مع حترميه للحالة األوىل

التحيل يراد منـه    (( ، فإن جل احليل ، وما حرم سداً للذريعة      وفرق بني ما حرم من أ     
تاها بعض الناس يف خاصة أحواله للتخلص من حق شرعي عليه ، بصورة هي أيضاً               أعمال أ 

وأما الذرائع فهي مـا يفـضي إىل        . معتربة شرعاً ، حىت يظن أنه جار على حكم الشرع           
. فساد، سواء قصد الناس به إفضاءه إىل فساد أو مل يقصدوا ، وذلك يف األحوال العامـة                  

جهة العموم واخلصوص ، وجهة القـصد       : من جهتني   فحصل الفرق بني الذرائع واحليل      
  . وعدمه 

 والذرائع قد تكون    ،احليل املبحوث عنها ال تكون إال مبطلة ملقصد شرعي          ، وأيضاً  
  . )٢())مبطلة ملقصد الشارع من الصالح ، وقد ال تكون مبطلة

 ويتعلق ذه احلالة اجلمع بني سلف وبيع، وقد أمجع العلماء على املنع من سـلف              
  واختلفوا إذا مل تكن صفقة واحدة ، واملهم هنا عالقـة           ، )٣( وبيع إذا كانت صفقة واحدة    

 وهذه العالقة تتطلب قدراً مـن       ، باالجتاهات املبحوثة يف الرسالة      )اجلمع بني سلف وبيع     (
  .التأمل واالنتباه 

 ؛ فشكل العقد  )ظاهر غري صحيح  (إن من السهل أن ينظر إىل هذه الصورة على أا           
صـحيح  ( معنا ، حيث إننا نناقش ما كان         وصورته منهي عنه ، وعلى ذلك فال مدخل هلا        

 وعند التأمل يتبني أن هذا النظر ميثل جزءاً من احلقيقة ، وباكتمال احلقيقة يتبني                ،)الظاهر
  . ون مثاالً من أمثلة هذا االجتاه أن تكعدوأن هذه الصورة ال ت

ظاهره منهي عنه ، فإننا نتساءل      شكل العقد هنا و    أنه بعد التسليم بأن      :وبيان ذلك   
لقرض عقد جائز ، والبيع     ملاذا ي عن هذا الشكل والظاهر؟ هل من أجل اجلمع فقط ؛ فا            

 ومعىن هذا أن كل مجع بني عقدين ال جيـوز ؟          ،  ومعىن هذا الشكل والظاهر      عقد جائز ؟  

                                                            

 ) .٢٧١(الربا للمترك : انظر   ) ١(
 ) . ٣٦٥(مقاصد الشريعة اإلسالمية البن عاشور   ) ٢(
  . )٤/١٧٧( غين امل: انظر   ) ٣(
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٢٤٨ 

  ؟ وملاذا ي عن جمرد اجلمع إذن

ألنه إذا أقرضه مائة إىل  ((: وأحسن ما قيل فيه     ، ب النهي    لقد اختلف العلماء يف سب    
 فقد جعل هذا البيع ذريعة إىل الزيـادة يف القـرض            ؛، مث باعه ما يساوي مخسني مبائة        سنة

  . )١())الذي موجبه رد املثل ، ولوال هذا البيع ملا أقرضه ، ولوال عقد القرض ملا اشترى ذلك

النهي أن هذا اجلمع ذريعة قريبة تفضي إىل        إذن النهي هو عن شكل العقد ، وسبب         
  . فيأخذ زيادة ربوية على القرض ال يلحقها بالقرض بل يلحقها بالبيع ، الربا اجلاهلي 

، ومشكلة هذا اجلمع أنه يسمح جبريان        مجع بينهما  فاملسألة يف أصلها عقدان جائزان    
ن أجل ذلك سـواء قـصد       ربا اجلاهلية يف الباطن مع سالمة الظاهر ، فنهي عن الظاهر م           

املتعاقدان الوصول إىل هذا الباطن أو مل يقصدا ، وهنا يصح ما قاله شيخ اإلسـالم عـن                  
وبيع وسلف أصل من أصول     : صورة العينة من غري قصد الربا ، ولذلك قال بعض العلماء            

  . ) ٢(الربا 

 أن  يـرون  ))اجلمع بني سلف وبيـع    (( هذه هي طريقة نظر االجتاه الثاين يف مسألة       
ي ) ربا اجلاهلية   = ( الظاهر يف أصله صحيح ، لكنه ملا كان يفضي إىل باطن غري صحيح              

وغريهم يرى أن التحرمي للشكل فقط ولذلك جييزون أن حتصل احملاباة والزيادة            . عنه مطلقاً 
  . )٣ (يف البيع من أجل القرض إذا مل جيمع يف صفقة واحدة

                                                            

)١ (  البن القيم   أيب داودذيب سنن)جامع ،  ) ٧/٨١( البيان والتحصيل : وانظر .  )٥/١٤٩
  ) .٣٥٢( األمهات 

 . ) ٥/١٤٤( ذيب سنن أيب داود : وانظر  ) . ٥٢٥(  فقه الربا ،) ٣/٢٧٥(لفروق ذيب ا  ) ٢(
،  ) ٧٠( عقد القرض : وانظر  ) . ٤/١٧٥ ( حاشية ابن عابدين،  ) ٣/٢٠٢( الفتاوى اهلندية   ) ٣(

، العقود  ) ٧٤ (  خللدون األحدبحديث عبداهللا بن عمرو بن العاص يف البيوع املنهي عنها
 ، ٥٣٢( ، فقه الربا  ) ٢٥٤( ، قضايا فقهية معاصرة  ) ١٦٣ ، ١٣٥ ، ٩٢( املالية املركبة 

  ) . ١٣٢( ، التدابري الواقية  ) ٥٢٥ ، ٣٧٠



  .تفريق بين البيع و الربا المآالت و القصود في الاعاةرأثر م
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   .ر صحيح، باطن مشكل ، قصد للباطن هظا: احلالة الثالثة : الفرع الثالث 

وتنطبق هذه احلالة على مسألة التورق ، وصورته صورة العينة لكن السلعة يف العينة              
وأما إن باعها لغـريه     ((: ترجع إىل صاحبها ، ويف التورق ال ترجع حبال ، يقول ابن تيمية              
   .)١()) ، ويسمونه التورقبيعاً بتاتاً ومل تعد إىل األول حبال فقد اختلف السلف يف كراهته

والتورق له ظاهر وباطن ونية ، أما الظاهر فإنه بيع مؤجل الثمن وهو بيع جـائز ،                 
أما الباطن فـال    . وعلى هذا فظاهر العقد صحيح وال إشكال        . مث بيع حالّ وهو بيع جائز       

  . توجد عالقة بني مقرض ومقترض كما يف صورة العينة وأمثاهلا 

 وهنـا حمـل     ،ق وسيأخذ ماالً ويرد أكثره منه       ِرلرجل قصد الو  فإن ا ، وأما النية   
اإلشكال عند من مينعه ؛ نعم هناك فرق بني مسألة العينة ومسألة التورق ، فالعينة هنـاك                 

 ،عالقة بني رجل يعطي ماالً مث يأخذ أكثر منه ، ورجل آخر يأخذ ماالً مث يرده له بأكثر منه    
ذا أخذنا املقترض وحده ، فهل هناك فرق بني حاله يف           وتلك حقيقة الربا اجلاهلي ، لكن إ      

وأخذ مبلغاً وسريد أكثر منـه،      ،  ) الوِرق(اله يف مسألة العينة ، إنه قصد        مسألة التورق وح  
  .ق فإذا كان هذا ظلم يف حالة الربا الصريح فإنه موجود يف حالة التور

تورق ، وروجع فيها وأنا     وكان شيخنا رمحه اهللا مينع من مسألة ال        ((:يقول ابن القيم    
املعىن الذي ألجله حرم الربا موجود فيها بعينه مع         : حاضر مراراً ، فلم يرخص فيها ، وقال         

زيادة الكلفة بشراء السلعة وبيعها واخلسارة فيها ؛ فالشريعة ال حترم الضرر األدىن وتبيح ما               
  . )٢( ))هو أعلى منه

رض مبلغاً من املال على أن يرده مع        ماذا تقول يف رجل ذهب إىل بنك ربوي ، واقت         
والواجب أن يأخذ املقرض رأس مالـه       . الزيادة ، أليس ربا صرحياً ؟ بلى هو الربا الصريح           

  .  ولو أخذ الزيادة الربوية فإنه قد ظلم املقترض ،))ال تظلمون وال تظلمون((

                                                            

 ) . ٨٢(ن الدليل بيا  ) ١(
  ) .٥/٨٦( أعالم املوقعني   ) ٢(
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ـ ومن هنا نعرف املأخذ الذي راعاه شيخ اإلسالم؛ فإنه رأى أن الظلم الذي               ق يلح
 يف حالة التورق ، حيث سيأخذ املتورق مبلغاً مـن            موجود يف حالة الربا الصريح   املقترض  

ومع هذا فالزيادة    املال وسيلزم برد أكثر منه ، بل بزيادة تعب شراء السلعة، وتعب بيعها،            
وهذا ظاهر جداً يف الواقـع ، فهـل جـاءت    . هنا أكرب من الزيادة يف حالة الربا الصريح     

 !؟ لتمنع الضرر املوجود يف الربا الصريح مث تبيح ضرراً أكرب منه موجود يف التورق                الشريعة
  . إن املعىن املوجود يف املقترض بالربا هو نفسه موجود يف املتورق وزيادة 

 وتـارة يـشتريها     ،فإن املشتري تارة يشتري السلعة لينتفع ا        ((: يقول ابن تيمية    
، وتارة ال يكون مقصوده إال أخـذ دراهـم          . ق املسلمني  ، فهذان جائزان باتفا    ليتجر ا 

فينظر كم تساوي نقداً ، فيشتري ا إىل أجل ، مث يبيعها يف السوق بنقـد ، فمقـصوده                   
  . )١())الورق ، فهذا مكروه يف أظهر قويل العلماء

 وهـذا   .وقد وجدت من يعترض على الشيخ بأن التاجر أيضاً مقصوده الـدراهم             
لكن التـاجر يريـد     ،  أن كليهما يريد الدراهم      ق بني التاجر واملتورق   لكن الفر ، صحيح  

الربح ، بينما املتورق يريد دراهم خيسر فيها ، ففرق بني من يريد الربح والزيادة ، ومـن                  
  . فاألول تاجر، والثاين أشبه باملقترض . ولو كان خبسارة) السيولة ( = يريد ذات الدراهم 

                                                            

 ) .٢٩/٤٤١(:  وانظر  .)٢٩/٤٤٦(جمموع الفتاوى   ) ١(
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   داخلي يتأثر جبموعة حمدداتفاختال: املطلب الثالث 

   :وفيه فرعان 

  ؟ تاء باملنع يكفي للقضاء به أيضاً هل اإلف: الفرع األول 

   املوصلة إىل الربااملنع من الذرائع: الفرع الثاين 

  

  

  

  

  

  



  .تفريق بين البيع و الربا المآالت و القصود في الاعاةرأثر م
 
 
 

 
 

٢٥٢ 

  هل اإلفتاء باملنع يكفي للقضاء به أيضاً ؟ : الفرع األول 

 وشرعاً ، ولكن هل هـذا التحـرمي         ظهر أن االجتاه الثاين حيرم هذه املعامالت ديناً       
يكفي أن حنكم بالفساد والبطالن قضاًء ؟ وحنن نعلم أن بعض مآخذ التحرمي هو مما يغيب                
عن نظر الناس ، وخيتفي يف قصد املكلف ، فكيف يتجاسر القاضي على احلكم بالفـساد                

 ديانة وإفتاًء ال     إن وضوح التحرمي    عليه أو إثباته ؟    طالعاالوالبطالن بناًء على أمر ال ميكن       
  .يعين وضوح العمل قضاء 

  : وهذا ما سيظهر من خالل مخس مسائل 

ة ، وليس احلكم بـالبطالن      املقصود األهم هو بيان التحرمي ديان     : املسألة األوىل   
  .  قضاًء

فيما يتعلـق بـاملكلف      االجتاهني هو يف احلل واحلرمة       إن أكثر اخلالف الدائر بني    
يسأل عن هذه املسائل هم يسألون عن حكم اهللا يف هذه املسألة            صاحب العمل ، فأكثر من      

 حجم ؟ وأما مصري املعاملـة قـضاءً       هل هو من قبيل احلالل فنقدم ، أو من قبيل احلرام فن           
  . ميتلك نفس الدرجة من األمهية وعمل القاضي فهو أثر تابع ال

قة فيه بني العبد ويقرب ذلك أن أصل اإلميان والتوحيد إمنا يؤمر به ديانة ، والعال
وربه ، أما اإلجراءات القضائية فإا ال تقضي على وجود أشخاص يفلتون من قبضة 

  a ` ﴿: قال تعاىل ، كما هو الشأن يف املنافقني ، القضاء وهم يبطنون الكفر البواح 
b c d e f  hg i j   k   l  m n o  p  q﴾ 

أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا ((: وقال صلى اهللا عليه وسلم ،  ] ١: املنافقون[
  . )١())وحسام على اهللا تعاىل، فإذا قالوها عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبقها ، 

واملقصود أن معرفة حكم هذه املسائل ديانة فيما بني العبد وربـه هـو املقـصد                
 يتقاصر عن    فهو على أمهيته   املسائل قضاءً  هذه واملطلوب األكرب ، أما معرفة حكم        ،األعظم

                                                            

  . من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه  ) ٢١( ومسلم ،  ) ١٣٣٥( أخرجه البخاري   ) ١(
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  . )١(األول 

  دون االلتفـات اخللق أمروا أن يقبل بعضهم من بعض ما يظهره     ((: يقول ابن تيمية    
إىل باطن ، ألنه ال سبيل إىل معرفته ، وأما معاملة العبد ربه فإن مبناها على املقاصد والنيات 

 سديداً ، ومل يكن قـد قـصد بـه     فمن أظهر قوالً   ؛ ))إمنا األعمال بالنيات  ((و  ، والسرائر  
، كاملنافق الذي يقبل منه املسلمون      منه الظاهر كان آمثاً عاصياً لربه وإن قبل الناس        ، حقيقته  

عالنيته ، وهو عند اهللا يف الدرك األسفل من النار ، فكذلك هـؤالء املخـادعون بعقـود     
ما بينهم وبني اهللا ،     ظاهرها حسن وباطنها قبيح هم منافقون بذلك ، فهم آمثون عاصون في           

وإن كانت األحكام الدنيوية إمنا جتري على الظاهر ، وحنن قصدنا أن نبني أن احليلة حمرمة                
. عند اهللا وفيما بني العبد وبني ربه ، وإن كان الناس ال يعلمون أن صاحبها فعل حمرمـاً                   

٢())نوهذا بي(.   

  . طالن قضاًء النية وحدها ال تكفي يف احلكم بالب: املسألة الثانية 

إن احلكم قضاًء رغم أنه يتقاصر يف األمهية عن احلكم ديانة ، إال أنه مهم أيـضاً ،                  
فال يصح أن تبقى شرائع اإلسالم وأحكامه موكولة لتدين األفراد فحسب ، بل ال بـد أن                 

فكأن أحكـام الديانـة   . يكون مثة أحكام وقوانني عامة حتفظ على اتمع هويته وإسالمه  
  . اء هي إلسالم الفرد ، وأحكام القانون والقضاء هي إلسالم اتمع واإلفت

وألحكام القضاء فقه خاص خيتلف يف بعض جوانبه عن فقه اإلفتاء ، ومن املهـم               
التمييز بني اجلانبني ، ألن التباس الفقهني يؤدي إىل التفريط والتهاون يف جانـب التـدين                

 أو يؤدي إىل اإلفراط واإلسراف يف جانـب         ، واإلفتاء حبجة أن ذلك ال ميكن ضبطه قضاءً       
  . مرتع النظر يف التدين والتكليفألنه يستدعي؛ القضاء 

 ،واحلق أن لعالقة العبد بربه قواعد خاصة ختتلف شيئاً ما عن عالقة العباد بالعبـاد                
                                                            

 وترغب العمل يتصور تقدمي احلكم قضاًء على احلكم ديانة يف األمهية عند املؤسسات غري املسلمة  ) ١(
 . يف اتمعات املسلمة 

  ) .٢١٥ و ٢/١٦٤( ، والقواعد الكربى )٤٥٢ و ٣٠٠(:  وانظر  .)٣١٥( بيان الدليل   ) ٢(
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النية ، فإا وحدها ال ميكن التعويل عليها يف جملس احلكم ،            : ومن أهم جوانب االختالف     
، وال جيوز أن يعمد القضاء إىل أمور خفيـة ال   مستترة وخافية يف نفوس املكلفني   يث هي ح

ميكن إثباا بالدليل الظاهر واحلجة الواضحة ، خبالف التدين حيث يتعامل العبد مع مـن               
وهذا القدر متفق عليه بني     .  ))يعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور     ((  و ))يعلم السر وأخفى  ((

يوافق أن احلكم بالبطالن قضاء بناء       يشترط صحة املقصد وباطن العقد        ، فإن من   االجتاهني
  . على النية وحدها ال يكفي ما مل تظهر النية 

فإنا مل ندع   ((: وهو أكثر من انتصر وبين االجتاه الثاين        ، ويف ذلك يقول ابن تيمية      
   .)١())أن جمرد النية يبطل حكم اللفظ ظاهراً

ؤمر أن ننقب عما يف قلوب الناس وال نشق بطوم ، ولكن نقبـل              ومل ن (( :ويقول  
عالنيتهم ، ونكل سرائرهم إىل اهللا سبحانه ، ولكن هم فيما بينهم وبني اهللا تعاىل مؤاخذون                

   .)٢())ن وهذا بي.بنيام وسرائرهم 

هذا : كذلك إذا رأينا عقداً معقوداً بشرائطه املعتربة ،مل يكن لنا أن نقول             (( :ويقول  
من أراد التحليل فهو ملعون     : باطل ، ألن صاحبه أراد كذا وكذا ، لكن يقال على العموم             

  . )٣( ))ونكاحه باطل ، فإذا ظهر أنه قصد ذلك رتب عليه حكمه يف الظاهر

فإن من يصححون العقد قضاًء ال يرون أن ذلك يلزم منـه جـوازه              ، ويف املقابل   
  .ديانة

والتحقيق أنه ال يلزم من اإلمث يف العقد        (( : – اهللا    رمحه –ويف ذلك يقول ابن حجر      
ن من  إ: عقود على ظاهرها ويقولون مع ذلك       بطالنه يف ظاهر احلكم ، فالشافعية جيوزون ال       

واهللا ، وذا حيصل االنفصال عـن إشـكال        ، عمل احليل باملكر واخلديعة يأمث يف الباطن        

                                                            

  ) .٤٨١( بيان الدليل   ) ١(
  ) . ٤٥٢( بيان الدليل   ) ٢(
  ) .٤٥٦( بيان الدليل   ) ٣(
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  . )١())أعلم

  إذا ظهرت النية ؟ ما احلكم قضاء : املسألة الثالثة 

                م ، وأن حكمه ينـصبلم أن القاضي ال حيكم على ما خيفيه الناس يف قلولقد ع 
وهذا الظاهر يف حاالت معينة قد يدل على فساد الباطن ، فما احلكـم إذا               ، على الظاهر   

اطلع القاضي على ظاهر يدل على فساد الباطن ؟ أو ما احلكم إذا كانت النية الفاسدة قد                 
للقاضي ؟ فهل حيكم بالفساد بناء على ما ظهر ، أم يترك احلكم بناء على أن مرده                 ظهرت  

   ؟ الً لنظر القاضيإىل النية وهي ليست حم

إن هذا االجتاه يرى أن احليلة حمرمة فيما بني العبد وربه ، وال يسوغ للقاضـي أن                 
 استتر املقصد واختفت    حيكم على الناس رد النية أو حيكم بالظنة والتهمة ، وهذا فيما إذا            

إن ظهر املقصود ترتب احلكم عليه ظاهراً وباطناً ، وإال بقيت فاسدة يف الباطن              ((النية ، أما    
   .)٢())فقط

وهذا ال ينايف قواعد احلكم والقضاء، وال يعين أن نأخذ الناس بالظنة أو أن ننظر إىل                
القلوب فمـرده إىل عـالم      ولكن حنكم على ما يظهر لنا ، أما ما يف           . الناس بسوء الظن    
إمنا نقبل من الرجل ظاهره وعالنيته إذا مل يظهر لنا أن باطنـه خمـالف               ((الغيوب ، فنحن    

لـدال  لظاهره ، فأما إذا ظهر ذلك رتبنا احلكم على ذلك ، وكنا حاكمني أيضاً بالظاهر ا               
  . )٣())على الباطن ال مبجرد باطن

متعـرض لـسخط اهللا     ((للحرام  وصاحبها مرتكب   ، واحليل طريق لنقض الشريعة     
سبحانه وأليم عقابه ، ويترتب على ذلك أن ينقض على صاحبها مقصوده منـها حبـسب                

    .)٤())اإلمكان، وذلك يف كل حيلة حبسبها

                                                            

 . ) ١٢/٣٣٧( فتح الباري   ) ١(
  .  )٣٠١( بيان الدليل   ) ٢(
 .  )٣١٥( بيان الدليل   ) ٣(
 .  )٣٠٠( بيان الدليل    )٤(
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  .  فسيأيت ذكره يف الفرع الثاين ، ؟ أما كيف تظهر النية وينكشف املقصد

  . ريام تطور القضاء مع إحداثات الناس وتغي: املسألة الرابعة 

 النـاس وتـصرفام مـتغرية       إن القضاء يعين بأعمال الناس وتصرفام ، وأعمال       
، ومع األيام تنشأ أعراف مستقرة وشروط ملحوظة وإن مل تكن ملفوظة ، وهناك              ومتجددة

ردها إىل العرف ، والعرف يتغري ، فيجب أن يـتغري احلكـم             ممجلة من األحكام الشرعية     
   . )١(قضاًء املترتب عليه إفتاًء و

وما تظهر به النيات واملقاصد أصناف شىت ، ختتلف باختالف األزمان والبلـدان ،              
 عن  وليس مقبوالً أن حيدث احملتالون صيغاً ومعامالت يستبيحون ا احلرام ، والقضاء منزوٍ            

  .فه املستقرة ، وشروطه امللحوظة معرفة الواقع بأعرا

ن زينة القضاة شريح القاضي حني سئل عمـا         وعلى هذا جاءت الكلمة النورانية م     
  . )٢(أحدثوا فأحدثت : أحدث يف القضاء ؟ فقال

  .)٣( ))حتدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور((: العزيز  بن عبدوقال عمر 

))اب اجلرائم عنـد كثـرة      زوا أيضاً إحداث أحكام سياسية لقمع الدعار وأرب       وجو
  . )٤())فساد الزمان

مالت املصرفية اليوم مل يعد شأن النية والقصد خافياً ، فإـا معـامالت              ويف املعا 
واحد يصل باملتعامل إىل مقـصوده      ) منتج(برقاب بعض يف    مرتبطة احللقات، يأخذ بعضها     

  . يف النظر وجتدد احلاجات موضعفلم يعد الحتماالت خفاء املقصد  ؛ومراده من النقود 

                                                            

  ) .٢٠٣ و ١/٥٨(  وأثره يف فقه املعامالت املالية عند احلنابلة تهالعرف حجي: انظر  )١(
  ) .٣١٨ / ٢( ووكيع يف أخبار القضاة ،  ) ١٣٣ / ٦( أخرجه ابن سعد يف الطبقات ) ٢(
  الذخرية ،  ) ١٧٩ / ٤( الفروق للقرايف ،  ) ١٤٠ /٦( نتقى للباجي امل: انظر . نسبه إليه مجاعة ) ٣(

 .  )١/١٥٨( حون تبصرة احلكام البن فر،  ) ١٦٦ /١(  البحر احمليط للزركشي ، ) ٨/٢٠٦( 
  ) . ١/٢٢٩( شرح القواعد الفقهية للزرقا ) ٤(
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لعمل ديانة ، فإنه يبطله قضاء حيث ظهرت النوايا         فإن من حيرم هذا ا    ،  وعلى هذا   
وانكشفت اخلفايا ، وأضحى املقصود ظاهراً بيناً له منتج خاص واسم خاص يوصـل إىل               

  . النقود عرب جمموعة من العقود املركبة 

   .يف مسألة العينة ، ما حكم العقد األول قضاًء : املسألة اخلامسة 

 فمن حرمها   لعينة باختالف املأخذ يف حترميها ،     خيتلف احلكم على العقد األول يف ا      
 ومن حرمها من باب سد الـذرائع مل         ،أبطل العقد األول بال تردد      من باب إبطال احليل     

وهناك مأخذ ثالث يف حترميها وهو مأخذ أيب حنيفة وأصحابه ، وهـو             . يبطل العقد األول    
وهذا املأخـذ   . د الثاين عليه    أن الثمن يف العقد األول مل يستوف ، فال يصح أن نبين العق            

  . )١( واهللا أعلم ،يقتضي عدم إبطال العقد األول 

                                                            

 .:        ) ص ( وما سبق ،  ) ٥/١٧٣(  أعالم املوقعني: انظر ) ١(
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   . املوصلة إىل الربااملنع من الذرائع: الفرع الثاين 

ما هـي   هل ميكن املنع من كل ذريعة ؟ وإذا كنا ال نستطيع املنع من كل ذريعة ف               
   الذرائع اليت مننع منها ؟

خياف من ارتكابـه    ،  أمر غري ممنوع لنفسه      -ف كما هو معرو   -الذريعة املمنوعة   
  . )١(الوقوع يف ممنوع 

ألن ؛  وال مينع هـذا قـضاًء       ، فإنه قد يقع التوصل باملباح إىل احملرم        ، وعلى هذا   
كاملنع مـن زراعـة     ، التوصل به من قبيل النادر ، أو أن منعه يوجب حرجاً ومشقة بالغة              

 البيوت خشية الزنا ، واملنع من سائر التجارات         العنب خشية اخلمر ، واملنع من التجاور يف       
   . )٢( فهذه الذرائع وما يف حكمها أمجعت األمة على عدم سدها ،خشية الربا 

 ،  )٣(واملبالغة يف سد الذرائع خشية الربا يضر بالنشاط االقتصادي ضـرراً بالغـاً              
  . واإلسالم دين القصد واالعتدال ، وكال طريف قصد األمور ذميم 

التفرقة بني الغلو   ((وأوجب  ، ذلك ونبه عليه من اعتىن بقاعدة سد الذرائع          تنبه ل  وقد
يف الدين وسد الذريعة ، وهي تفرقة دقيقة ، فسد الذريعة موقعه وجود املفسدة ، والغلـو                 
موقعه املبالغة واإلغراق يف إحلاق مباح مبأمور أو منهي شرعي ، أو يف إتيان عمل شـرعي                 

سمى يف الـسنة    ارع بدعوى خشية التقصري عن مراد الشارع ، وهو امل         بأشد مما أراده الش   
  . )٤())بالتعمق والتنطع

فإذا حتول سد الذريعة إىل أداة      ، إن سد الذريعة هو لتحصيل املصاحل ودرء املفاسد         
ألن باب سـد    (( ؛متنع املصاحل وتعوق األنشطة النافعة وتلحق الضرر بالناس فقد مشروعيته           

                                                            

 ) . ٢/٥٧( للقرطيبألحكام القرآن اجلامع ) ١(
  ) . ٢/٦٠( الفروق ) ٢(
  ) .٣٣( أحكام بيع وشراء حلي الذهب والفضة ) ٣(
  ) .٣٧٠( مقاصد الشريعة البن عاشور  )٤(
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  . )١())ضمن مفسدة راجحة مل يلتفت إليهتت به مصلحة راجحة أو تالذرائع مىت فا

 أن التعويل األكرب هو على نية املكلف ، وهذا          ومما خيفف العبء على سد الذرائع     
أمر يعرفه املكلف من نفسه ، ولئن أجاز القضاء تصرفاً صحيح الظاهر وصـاحبه يريـد                

لقضاء ، وحكم القاضي ال حيـل حرامـاً         ينفعه إجازة ا  التوصل به إىل احلرام فإنه يأمث وال        
وإنكم ختتصمون إيل ولعل بعضكم أن يكون       ، إمنا أنا بشر     ((: كما يف حديث    ، باالتفاق  

 فمن قضيت له من حق أخيه شـيئاً       ، وأقضي له على حنو مما أمسع       ، أحلن حبجته من بعض     
يف كثري من املسائل يعلقون     ولذلك فإن العلماء    ،  )٢( )) فال يأخذ فإمنا أقطع له قطعة من النار       

كاهلدية للمقرض ، والتصرف يف مال الزكاة قبل احلول، وغريهـا           ، اجلواز أو احلرمة بالنية     
  . )٣(كثري 

وبناًء على ذلك فإن الذرائع املمنوعة هي حسب معايري وأسس تفرق بني ما يـسد               
م اعتباره ، لكن يف      معني أو عد   وما ال يسد ، وقد ينشأ خالف يف التطبيق أو اعتبار معيارٍ           

كل ذريعة أصل الفكرة هم جيمعون على أنه ال جيب سد  .  

   :وإليك بعض املعايري اليت اعتربها بعض العلماء يف سد الذرائع املوصلة إىل الربا 

  :  مراعاة العرف -١
 ،  أتيت املدينة، فلقيت عبداهللا بن سالم        ((:عن سعيد بن أيب بردة ، عن أبيه قال          

إنك بأرض الربا ا فاش ،      : ، مث قال  اً ومتراً وتدخل يف بيت    ال جتيء فأطعمك سويق   أ: فقال  
 ،  )٤(فأهدى إليك محل تنب ، أو محل شعري ، أو محل قت             ك على رجل حق ،      فإذا كان ل  

                                                            

 . ) ٥/٧٦( أعالم املوقعني ) ١(
  :    ) .ص ( سبق خترجيه ) ٢(
،  ) ١٥٧( جامع األمهات ،  ) ٢/٧٢٨( و  ) ١/٣١١( الكايف يف فقه أهل املدينة :  انظر )٣(

كشاف القناع ،  ) ٤/٣٣٧( اإلنصاف ،  ) ٣/٦٠٦( شرح الزركشي ، ) ٣/١٠٢( الذخرية 
)٢/٢٨٨ (  و )٣/٣١٧. (   

  ) . ٧/١٣١( فتح الباري " وهو علف الدواب ، بفتح القاف وتشديد املثناة " ) ٤(
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   . )١())فال تأخذه فإنه ربا

فانظر كيف علق احلكم على فشو الربا يف هذه األرض ، وجعل هذا كافياً للمنـع                
وال يريد ا   ، مع أن الرجل رمبا ال يريد من هديته منفعة للقرض           ، ل هدية املقترض    من قبو 

ولو أراد ذلك لكان هو ربا اجلاهلية ، ولكن فشو الربا يف تلك             ، تأجيل موعد االستحقاق    
  .  دليل على اعتبار العرف معياراً للمنع من الذريعة وفيه، األرض يكفي يف املنع من ذلك 

حني نرى املعاملة تتم على مثن أو وصف ال يتفق مـع            : هذا املعيار   ومن تطبيقات   
مثن العادة ووصفها ، ومل حيمل املتعاقدين على هذا الثمن أو هذا الوصف إال أا معاملـة                 

فـإذا  ((، صورية تراد ملا بعدها ، فهذا التغيري وهذا التعامل يكفي ملعرفة القصد يف الغالب               
 ، قـد    اط الناس ديناً وخلقاً ودنيا    فاً بكثرة التحليل وهو من سقّ     رأينا تيساً من التيوس معرو    

    ج فتاة احلي اليت يويبلغ ألوفـاً    نتخب هلا األكفاء بصداق أقل من ثالثة دراهم أو بصداق         ز 
 ذلـك    قريباً منه ، مث عجل هلا بالطالق أو باخللع ، ورمبا انـضم إىل              مؤلفة ال يصِدق مثله   

؛ علم قطعاً وجود التحليل ، ومن شك يف ذلك فهو مصاب            يهاستعطاف قلبه واإلحسان إل   
، وأقل ما جيب على من تبني له ذلك أن ال يعني             ، وكذلك مثل هذا يف البيع وغريه       يف عقله 

   . )٢ ())وأن يعظ فاعله وينهاه عن التحليل ويستفسره عن جلية احلال، عليه 

  :  كثرة الوقوع –٢
  .لعرف فإن مرده إىل ا، وهو قريب جداً من املعيار األول 

مينع من البيوع ما أدى ملمنوع لكثرة قصد املتبـايعني          (( :) ٣(ويف ذلك يقول الدردير   
   .)٤( ))ولو مل يقصد بالفعل

                                                            

  ) .٣٨١٤( البخاري أخرجه ) ١(
 .  )٣٨٦( ، وفقه الربا  ) ٢٢١( :  وانظر . ) ٣١٦ (بيان الدليل ) ٢(
شجرة النور : انظر  . ١٢٠١ تويف سنة .من فقهاء املالكية  ، أمحد بن حممد بن أمحد العدوي) ٣(

  ) .٢٤٤ / ١( األعالم ،  ) ٣٥٩( الزكية 
 وانظر . ) ٥/٧٧( منح اجلليل ،  ) ٤/٣٩٠( مواهب اجلليل  ، ) ٣/٦٩( الشرح الصغري للدردير ) ٤(

 .ملذهب احلنابلة املطلب الثاين من املبحث التايل 
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كثر جلائز يف الظاهر ، إال أا ملا        وإن كانت على صورة بيع ا     ((: لفروق  يف ذيب ا  و
وسلف مبنفعة ، منعت قياساً على       ،   بسلفكبيع  ، قصد الناس التوصل إىل ممنوع يف الباطن        

  . )١())الذرائع امع على منعها ، جبامع أن األغراض الفاسدة يف كل هي الباعثة على عقدها

ويشرح الشيخ حممد الطاهر بن عاشور هذا املبدأ عن اإلمام مالك حني منع مـن               
 فرأى مالك أن قصد النـاس إىل ذلـك أفـضى إىل شـيوعها             ((: فيقول  ، بيوع اآلجال   

وانتشارها، فحصلت ا املفسدة اليت ألجلها حرم الربا ، فذلك هو وجه اعتـداد مالـك                
بالتهمة فيه ، إذ ليس لقصد الناس تأثري يف التشريع ، لوال أن ذلك إذا فشا صار مآل الفعل                   

  .لناس ، فاستحلوا به ما منع عليهممقصوداً ل

: ذاق الفقهاء يقـول     ومل أر من فهم هذا املعىن من نكت مالك ، حىت إن بعض ح             
إذا كان املنع فيها ألجل التهمة كان حقاً أن ال مينع ما صدر منها من أهل الدين والفضل ،                   

 وليس كما ظن ؛ فإن املقاصـد ال         .كما أشار إليه القرايف يف الفرق الرابع والتسعني واملائة        
ل املفـسدة   ع ، وإمنا جعلت عالمة على التمالؤ علـى إحـال          تأثري هلا يف اختالف التشري    

  . املمنوعة

أال ترى أن املقصد ال يؤثر يف غري هذه األحوال ، فإن من كانت عادتـه املعاملـة                  
بالربا يف اجلاهلية فأسلم فحول معاملته إىل السلم مل يكن يف فعله منع ، ألنه وإن كان قـد                   

ل عليها استبدل بأرباحه من الربا أرباحه من السلم قد سلمت معاملته من املفسدة اليت تشتم  
. معامالت الربا وحرمت ألجلها، واشتملت معاملته على املصلحة اليت ألجلها أبيح السلم            

وليست الشريعة نكاية كما قدمناه، حىت حترمه من رحبه اجلاري على الطريقـة املـشروعة               
  . ألجل مقصده

فيظهر لنا أن سد الذرائع قابل للتضييق والتوسيع يف اعتباره حبسب ضعف الـوازع              
  .)٢())لناس وقوتهيف ا

                                                            

  ) . ٣/٧٦( حاشية الدسوقي :  وانظر . ) ٣/٤٣٨( ذيب الفروق ) ١(
  ) .٣٦٨( مقاصد الشريعة ) ٢(
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  :  موضع التهمة –٣
ـ                 ع فإن من وضع نفسه موضع التهمة وكان حاله داالً عليها ، منع من أمور ال مين

  .منها غريه ، لوضعه من التهمة 
وأهـل  ((: فقـال  ، أهل العينة : وأوضح مثال على هؤالء ما مساه بعض أهل العلم  

روا  ، فيذهبون إىل التجـار فيـشت       العينة قوم نصبوا أنفسهم لشراء السلع وليست عندهم       
  . )١())منهم ليبيعوها ملن طلبها

))٢( ))لعملهم املكروه؛ همون ما ال يتهم فيه أهل الصحة ذلك أن أهل العينة يت( .  
يعـين البيـع والـسلف      ( التهمة على قصد ذلك      ألن   ((، إن أهل العينة حمل مة      

  . )٣())بالفعلترتل مرتلة اشتراط ذلك والنص عليه ) املمنوع 

                                                            

،  ) ٣/٧١( ذيب املدونة ،  ) ٣/١٣٤( املدونة :  وانظر  ) .٣/٧٧( الشرح الصغري للدردير ) ١(
   ) .١٠٢ ، ٩١ ، ٨٥/  ٧( البيان والتحصيل 

جامع ،   )٢٢٦ ، ١١٤ ، ١٠٦ / ٧( البيان والتحصيل ،  ) ٢/٤٢( املقدمات املمهدات  )٢(
 .  ) ٤/٣٩٣( مواهب اجلليل ،  ) ٣٥٢( األمهات 

  ) .٣/٧٦ ( ي حاشية الدسوق)٣(



  .تفريق بين البيع و الربا المآالت و القصود في الاعاةرأثر م
 
 
 

 
 

٢٦٣ 

 

  

  

  أصحاب اجتاه احلقائق: املبحث الثاين 

  :ان مطلبوفيه 

  مذهب املالكية : طلب األول امل

  مذهب احلنابلة:  الثاين طلبامل
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   املذهب املالكي: املطلب األول 

   :وفيه متهيد وثالثة فروع

  وضوع مقدمات وممهدات متعلقة باملذهب املالكي يف هذا امل: الفرع األول

  مسائل البحث يف كتب املذهب املالكي : الفرع الثاين

  حتقيق القول يف موقف املالكية من حمل البحث : الفرع الثالث
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   :متهيد

أكثر املذاهب الفقهية اشتهاراً يف اعتبار حقيقة العقد ومقصد املذهب املالكي 
  . صاحبه يف احلكم على املسألة، وأخذه مببدأ سد الذرائع 

 إذا تبين ذلك فأصول ((:يف القواعد النورانية   قال الشيخ تقي الدين ابن تيميةحىت
ن سعيد بن املسيب الذي كان مالك يف البيوع أجود من أصول غريه، فإنه أخذ ذلك ع

وهلذا كان أمحد موافقاً له يف األغلب، فإما حيرمان الربا . ..هو أفقه الناس يف البيوع: يقال
ق التشديد ملا تقدم من شدة حترميه وعظم مفسدته، ومينعان االحتيال له ويشددان فيه ح

بكل طريق، حىت مينعان الذريعة املفضية إليه وإن مل تكن حيلة، وإن كان مالك يبلغ يف سد 
ال خالٍف عنه على منع احليل الذرائع ما ال خيتلف قول أمحد فيه، أو ال يقوله، لكنه يوافقه ب

  . )١())كلها

ءة ما كتبه السادة املالكية يف هذا الباب ال جند تردداً يف اعتبارهم حلقائق وعند قرا
 ،العقد ومآله ومقصد صاحبه من جهة اإلفتاء، وأخذهم مببدأ سد الذرائع من جهة القضاء

ورمبا كان هذا . ى هذا املنهج يف النظر واالجتهادوحكمهم على مسائل البحث معتمد عل
حلديث عن املذهب املالكي وحتقيق النسبة فيه، لوال بعض التفاصيل املوضوع سبباً يف تيسري ا

  . اليت حيتاج البحث أن يتعرض هلا يف هذا املقام 

  

                                                            

  ) . ١١٨(القواعد النورانية   )١(



  .تفريق بين البيع و الربا المآالت و القصود في الاعاةرأثر م
 
 
 

 
 

٢٦٦ 

   .مقدمات وممهدات متعلقة باملذهب املالكي يف هذا املوضوع : الفرع األول 

ا وصف غري واحٍد املذهب املالكي باالضطراب، أو الصعوبة واإلشكال يف هذ :أوالً
 رمحه –، يقول  املالكي أبو عمر ابن عبد الربوممن ذكر ذلك من املتقدمني اإلمام . الباب 

ومن باع سلعته بثمن إىل أجٍل، فال جيوز له عند مالك أن يشتري ا نقداً وال إىل (( : –اهللا 
تريها إىل  من أجلها بأقل من مثنها الذي باعها به أو أدىن من صفتها، وجيوز أن يشىنأجٍل أد

أبعد من أجلها مبثل مثنها أو أقل منه أو أقبح عيوباً أو وزناً، وهلم يف هذا األصل 
العظيم أبو زيد يف رسالته للدكتوراه عن  ومن املعاصرين يقول الدكتور عبد. )١())اضطراب

مواضع االستفهام اليت موضع من ((:  وهو يتحدث عن إحدى مسائل الربا))فقه الربا((
دها القارئ يف فقه البيوع املشتبهة بالربا عند املالكية، واليت ال يكاد جيد نما يقف ع) كثرياً(

  . )٢())هلا جواباً

وصف صحيح هل هذا االضطراب، والصعوبة واإلشكال يف هذا الباب،  :ثانياً
؟ إن املذهب املالكي هو من أكثر املذاهب وضوحاً واستقراراً من جهة، للمذهب املالكي
أما وضوحه واستقراره فهو يف .  أخرى ال خيلو من الصعوبة واالضطراب وهو من جهة

آالت وسد الذرائع يف مقام اعتبارهم احلقائق واملقاصد يف مقام اإلفتاء، واعتبارهم امل
دِرك وكلُّ من قرأ كتب الفقه املالكي ي. ىن واضح عند الباحثني والدارسنيهذا مع. القضاء

  . ذلك بوضوح

واملُراجع  والصعوبة واإلشكال، فهو معىن آخر يلحظه القارئ أما االضطراب،
  :  ويعود ذلك لعدة أسباب.)٣(ملدونات الفقه املالكي

.  لكثري من الصوِر منعاً وحترمياً تركيزهم على مبدأ سد الذرائع، ومالحقتهم–أ
أما . والصعوبة واإلشكال من جهة أخرىوهذا التركيز يتسبب يف االضطراب من جهة، 

                                                            

   ) . ١/٣٢٤( الكايف البن عبد الرب   )١(
   ) . ٣١٣، ٢٣٣: ، وانظر ٢٣٢( ، عبدالعظيم أبو زيد فقه الربا  )٢(
   ) . ١١٤–٦/٩٦( النوادر والزيادات البن أيب زيد : انظر على سبيل املثال   )٣(
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 كما سيأيت –ة ضطراب فلئن الذرائع ال تسد بالكلية، ويفرق بني الذريعة القريبة والبعيداال
وهو مظنة وال شك أن احلكم على الذريعة بالقرب أو البعد أمر نسيب، . –يف الفرع الثالث 
إن .  زماا ومكاا واملتعاملني ا اتهد، وحال الذريعة يفحبالويتأثر . التردد واالختالف

هذا االضطراب أمر مفهوم ومقبول يف نفس الوقت، وليس هذا حمل عيب وانتقاد، إال أن 
، إن حمل النظر األهم يف كتب الفقه هو مقام اإلفتاء. ون هذا هو مرتكز النظر واالجتهاديك
 بوضع القواعد  فيهأما مقام القضاء فينبغي أن يكتفى. التعويل على أمر املقاصد والنياتو

منع قضاًء وما ال مينع، ويترك جانب التفصيل والتطبيق للقضاء والقاضي فيما يوالضوابط 
ويف كتب املذهب املالكي . بسبب الزمان واملكان واملتعاملنيومراعام للمتغريات احلادثة 

استرسال يف تتبع الذرائع تفصيالً وتبييناً، فكان ذلك سبباً يف اضطراب املذهب كما وصفه 
   . _رمحه اهللا_الرب  ابن عبد

وأما الصعوبة واإلشكال، فإا تنشأ أيضاً بسبب االسترسال يف ذكر الذرائع 
اماً كما هو موجود يف كتب الربوية، ورمبا وصل احلال إىل ما يشبه األلغاز واَألحاجي، مت

 يذكرها ة واإلقرار، واملذهب املالكييإال أن كتب احليل تذكرها على سبيل املشروع. احليل
سائل بعد سرد ويف الصعوبة واإلشكال ال يهم املوقف من تلك امل. يل املنع والتحرميعلى سب

؛ جمموعة من اإلجراءات تشبه املعادالت الرياضية املعقدةإن احليل . املسألة وتعقيداا
  : مثال ذلك( = ) . بعد عالمة  ))قرض بزيادة((ل ربوي مآ، و( = )والعقود قبل عالمة 

  

  

حل نظرهم مالكي فمحل نظره للنتيجة واملآل، وأما أهل احليل فأما املذهب امل
ويف كل مسألة حيتاج القارئ أن يتتبع العقود . والتأكد من سالمة الظاهرللمقدمة، 

إنه ال ينبغي أن تشحن الكتب . واإلجراءات تتبعاً دقيقاً حىت يتأكد من مآهلا وباطنها 
،  ولكن يبني حكم القصد للوصول إىل )١(ة جداً؛ فإا كثريالفقهية ذه املسائل وتفصيالا
                                                            

   ) . ٢/٦١( الفروق : انظر . ذكر القرايف يف الفروق أن بعضهم أوصلها إىل ألف مسألة   )١(

قرض = ألف ١٠٠شراٌء حالّ للسيارة مببلغ +ألف١٢٠بيع مؤجل لسيارة مببلغ
 .ألف١٢٠ألف يعيدها١٠٠ربوي 
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ذكر الضوابط والقواعد فيما أما يف مقام القضاء فت. هذا يف مقام اإلفتاء والديانةذلك املآل، 
وبغري ذلك سيكون هناك . قصد صاحبه ذلك املآل أو مل يقصدهجيب إبطاله ومنعه سواء 

  . يف قراءة هذا الباب يف كتب الفقهعسر ظاهر 

  . ذا البابوالصعوبة واإلشكال يف ه ،السبب األول يف تفسري االضطرابا هذ

 وزاد األمر صعوبة حني نعرف أن أصول الربا عند املالكية مخسة، كما قال –ب
ساء، وضع أنظرين أزدك ،والتفاضل، والن: أصول الربا كما قلنا مخسة(( :)١(ابن رشد

: )وما أدى إىل احلرام حرام(((:  لغة السالك وجاء يف ب.)٢()) وتعجل، وبيع الطعام قبل قبضه
فاحلرام، كسلٍف جر نفعاً، أو ضمان جبعل، أو شرط بيع وسلف، أو صرف مؤخر، أو بدٍل 

فإذا كان املذهب . )٣())مؤخر، أو فسخ ما يف مؤخر، أو غري ذلك من علل املنع اآلتية
إىل الصعوبة واإلشكال ؤدي سيفصل يف كل احليل املؤدية إىل كل أصٍل حمرم، فإن ذلك سي

  . وال بد

 متعلق بالصياغة والتأليف، فإن االختصار يف بعض الكتب ر جانبكَن وال ي–جـ 
كما وقع ذلك مع ابن !. حىت على صاحب الكتاب نفسهاملهمة بلغ حداً يصعب فهمه، 

تغالً ملا كنت مش(( – رمحه اهللا –فإنه يقول  ))جامع األمهات(( يف كتابه الشهري )٤(احلاجب
بوضع كتايب هذا كنت أمجع األمهات، مث أمجع ما اشتملت عليه تلك األمهات يف كالم 

مث إين بعد رمبا أحتاج يف فهم بعض ما . موجز، مث أضعه يف هذا الكتاب، حىت كمل 
  . )٥())وضعته إىل فكر وتأمل

                                                            

: انظر  . ٥٩٥تويف سنة ، العالمة الفيلسوف  ،  احلفيد،بن رشد القاسم  أيب بن حممد الوليد أبو  )١(
   ) .٢٨٤(الديباج املذهب ، ) ٢١/٣٠٧(سري أعالم النبالء 

   ) . ٢/١١٦( بداية اتهد، البن رشد   )٢(
   ) . ٣/٦٩(  السالك، للصاوي بلغة  )٣(
 . ٦٤٦سنة تويف  . املالكي الفقيه العالمة اإلمام،  الدين مجال،  بكر أيب بن عثمان عمرو أبو  )٤(

   ) .١٩٠(الديباج املذهب ، ) ٣/٢٤٨(وفيات األعيان : انظر 
   ) . ٨٩إفادة ( اإلفادات واإلنشادات، للشاطيب   )٥(
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 يف الشرح، مث )١(ويف خصوص باب الربا أطال بعض شراح الرسالة البن أيب زيد 
:  يف الفواكه الدواين)٢(اعتذر عن ذلك بسبب املبالغة يف اختصار الرسالة، يقول النفراوي 

  . )٣())وإمنا أطلنا يف ذلك روماً للفائدة، ألن املصنف بالغ يف اختصار املسألة((

سد واملقصود أن مراعاة املذهب املالكي جلانب احلقائق واملقاصد، واعتبارهم ل
 تتبعهم لتفاصيل  هووحمل االضطراب واإلشكال يف. تقرارالذرائع هو حمل وضوح واس

 املالكية من الذرائع، وما فيها من تعقيد وإشكال، إضافة ملا هو موجود يف بعض الكتب
  . مبالغة يف االختصار

  :   مصطلحات خاصة:ثالثاً

الفوا فيها بقية لقد متيز املذهب املالكي يف هذا الباب مبصطلحات خاصة، خ
ومن املهم يف دراسة املذهب املالكي وحتقيق قوله يف مسائل البحث . قهيةاملذاهب الف

  : وأهم هذه املصطلحات ثالثة . االنتباه هلذه املصطلحات اخلاصة 

  . بيوع اآلجال، والعينة، وأهل العينة 

أما . ية املذاهب الفقهية مسائل العينةإن مسائل البحث املعروفة تسمى عند بق
كما أن .  على مسألة أخرى))العينة((، ويطلقون اسم ))بيوع اآلجال((ا املالكية فإم يسمو

  . مصطلح شائع يف كتب املالكية، ويعلقون عليه بعض األحكام  ))أهل العينة((

  :  بيوع اآلجال–أ

بيوع ظاهرها اجلواز ويتوصل ا إىل ممنوع، فمنعها أهل ((: عرفها غري واحد بأا

                                                            

تويف  . املغرب أهل عامل الفقيه، العالمة اإلمام ، املالكي القريواين، زيد أيب بن اهللا عبد حممد أبو  )١(
   ) .٤٢٧(الديباج املذهب  ، )١٧/١٣(سري أعالم النبالء : انظر  . ٣٨٩سنة 

سلك الدرر : انظر  . ١١٢٦تويف سنة  . املالكي األزهري الدين شهاب ، سامل بن غامن بن أمحد  )٢(
   ) . ١/١٩٢(األعالم ، ) ١/١٤٨(

   ) . ٢/١٠٣( الفواكه الدواين، للنفراوي   )٣(
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  . )١( ))يسميها أهل املذهب بيوع اآلجالو. موأجازها غريهاملذهب، 

بيوع اآلجال ،وهي أن يشتري سلعة مث ((: )٢(وأوضح من ذلك ما ذكره ابن جزي
  .)٣())يبيعها من بائعها، ويتصور يف ذلك صور كثرية منها ما جيوز ومنها ما ال جيوز

وع، وهو املعىن األهم يف هذه البي ))األجل((خذ على التعريف إغفال ؤوميكن أن ي
وأما البيوع اليت يعرفوا ببيوع اآلجال، فهي ((: هو األقرب  ولذلك كان تعريف ابن رشد

  .)٤())أن يبيع الرجل سلعة بثمن إىل أجل، مث يشتريها بثمن آخر إىل أجل آخر، أو نقداً

؛ هل ميكن أن حيصل ربا  له داللة عميقة))يوع اآلجالبب((وتلقيب هذه املسائل 
  !ل ؟جاهلي من دون األج

  ! ؟)٥( ))إمنا الربا يف النسيئة((: أمل يقل النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ولذلك كان هلذا االسم . واحليل املمنوعةهو مظنة الذرائع الربوية،  ))األجل(( .. إذن
  .  داللة قوية وعميقة))بيوع اآلجال((

  : ة العين–ب

، وهي صورة ))الشراءر بماملراحبة لآل((لقد أطلق املالكية هذا االسم على صورة 
محود، وظن أا صورة حديثة يز العمل املصريف الدكتور سامي حديثة، أدخلها يف ح

  . )٦(مبتكرة، ورد عليه مجاعة من الباحثني 

                                                            

،  )٣٥٢( اجب جامع األمهات، البن احل: وانظر  ) . ٤/٣٨٩( مواهب اجلليل، للحطاب   )١(
   ) . ٦/٣٧٥( ، حاشية الصاوي  )٣/٨٨( الشرح الكبري، للدردير 

تويف ، املالكي الفقيه املفسر  ، القاسم أبو ، الغرناطيالكليب جزي ابن حممد بن أمحد بن حممد  )٢(
   ) . ٢٩٥(الديباج املذهب ، ) ٣/٣٥٦(الدرر الكامنة : انظر  . ٧٤١سنة 

   ) . ١٧٨( جزي القوانني الفقهية، البن   )٣(
   ) . ٢/١٥٥( بداية اتهد، البن رشد   )٤(
   .ه خترجيسبق   )٥(
   (   ) .فصل املراحبة لآلمر بالشراء صفحة : انظر   )٦(
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ما : فقالومن سأل رجالً أن يبيع منه شيئاً إىل أجل، ((: ويف النوادر والزيادات 
: قال مالك. مث يبيعه منه إىل أجل يبتاعه، فرياوضه على الربح، مث. كن أشتريه لكعندي، ول

  . )١( ))هذه العينة املكروهة 

ابتع يل هذه : وهي أن يقول الرجل للرجل : العينة(( :)٢(قال القاضي عبد الوهاب
السلعة بعشرة دنانري وأنا أرحبك ديناراً، فيفعل ذلك، فيحصل منه قرض عشرة بأحد عشر 

  . )٣())إمنا تذرع ا إىل قرض الذهب بأكثر منهامن غري حاجة البائع إىل السلعة، و

هذا هو األصل والغالب يف إطالق اسم العينة، إال يف مواطن قليلة جداً قد يطلقون 
كما ورد يف شرح . ))بيوع اآلجال((على الصورة  املشهورة مما يسميها املالكية  ))العينة((

بيع املتحيل به إىل دفع عني يف أكثر إنه ال((:  يف باب العينة)٥( للرصاع)٤(بن عرفةحدود ا
إذا باع سلعة بعشرة إىل شهر، مث اشترى السلعة خبمسة نقداً، فإن السلعة : مثال ذلكمنها، 

رجعت إىل يد صاحبها، ودفع مخسة يأخذ عنها عشرة عند حلول األجل، فصدق على 
  . )٦()) منهاهذه الصورة وما شاها أن فيها بيعاً متحيالً به إىل دفع عني يف أكثر

أنه مل يكثر من األمساء واأللقاب على آحاد الصور، : ومما يالحظ يف املذهب املالكي
لثالثية، التورق، العينة، عكس العينة، العينة ا:  هو موجود يف بعض املذاهب األخرىكما

 كثرة الصور اليت تتبعها املذهب – واهللا أعلم –والسبب يف ذلك . اخل . ..بيع الوفاء 
  . يطلقوا أمساء خاصة على تلك الصورلكي، فاكتفوا باللقب العام، ومل املا

                                                            

   ) . ٦/٨٧( النوادر والزيادات، البن أيب زيد القريواين   )١(
تويف سنة ، املالكية  شيخ العالمة اإلمام البغدادي نصر بن علي بن الوهاب عبد حممد أبو القاضي  )٢(

   ) .١٥٩(الديباج املذهب ، ) ١٧/٤٢٩(سري أعالم النبالء : انظر  . ٤٢٢
   ) . ٢/٣٧( املعونة، للقاضي عبدالوهاب   )٣(
، عصره يف وخطيبها وعاملها تونس إمام ،اهللا عبد أبو،  املالكيالورغمي، عرفة بن حممد بن حممد  )٤(

   ) .٧/٤٢(األعالم ، ) ٩/٢٤٠(الضوء الالمع : انظر  . ٨٠٣تويف سنة 
. ٨٩٤تويف سنة ، بتونس اجلماعة قاضي ،الرصاع اهللا عبد أبو ، املالكياألنصاري قاسم بن حممد  )٥(

   ) .٧/٤(األعالم ، ) ٨/٢٨٧(الضوء الالمع : انظر 
   ) . ٣٦٤( شرح حدود ابن عرفة، للرصاع   )٦(
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  :))أهل العينة((جـ ـ 

 عند املذهب املالكي، وجعلوا هذا الوصف معياراً ))أهل العينة((لقد اشتهر مصطلح 
  .للتفريق يف بعض األحكام

 على ؟ وملاذا اختصوا بأحكام دون غريهم؟ وما داللة ذلك))أهل العينة((فما معىن 
التفريق بني مقام القضاء ومقام  اإلفتاء؟ وهل يشترط يف مسائل أهل العينة أن يكون الطرفان 

  .من أهل العينة أم يكفي أن يكون أحدمها من أهل العينة؟ 

 فقد جاء تفسريهم يف أكثر من موضع، ومن ذلك ما جاء يف ))أهل العينة((ـ أما 
أصحاب العينة عند الناس قد :  قول مالك؟ قالِصف يل أصحاب العينة يف: قلت((: املدونة

ال أفعل، ولكن أشتري لك : أسلفين ماالً، فيقول: عرفوهم يأيت الرجل إىل أحدهم، فيقول له
سلعة من السوق فأبيعها منك بكذا وكذا، مث أبتاعها منك بكذا وكذا، أو يشتري من 

شبه أن يكون هذا التعريف هو تعريف وي.)١( ))الرجل سلعة مث تبيعها إياه بأكثر مما ابتاعها منه
  . باملثال، فهم قوم معروفون وذكر مثاالً من أمثلة أعماهلم

قوم نصبوا أنفسهم لطلب شراء السلع منهم، ((: ويف موطن آخر يأيت تعريفهم بأم
  .)٢( ))وليست عندهم، فيذهبون إىل التجار فيشتروا منهم ليبيعوها ملن طلبها منهم

ذا يظهر أالربا اجلاهلي(= م قوم يشتغلون بالديون والقروض والزيادة عليها و( ،
إم جتار متخصصون يف احليل الربوية، . وجيعلون السلع غطاًء شرعياً هلذه احلقيقة احملرمة

إال ((:  يقول ابن رشد احلفيد. حيث يكون القرض هو املقصود، والسعلة لغو غري مقصودة
أعين الذي يداين الناس، ألنه عنده ذريعة لسلف : من أهل العينةأن مالكاً كره ذلك ملن هو 

  .)٣( ))يف أكثر منه يتوصالن إليه مبا أظهر من البيع، من غري أن تكون له حقيقة

                                                            

  ).٩/٨٩(املدونة، لسحنون   )١(
  ).٣/٨٩(دير الشرح الكبري، للدر  )٢(
  ).٢/١١٥(بداية اتهد، البن رشد   )٣(
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ـ وقد خصهم املذهب املالكي بأحكام خاصة، واشترطوا يف التعامل معهم شروطاً 
امالم أن غرضهم من تلك السلع زائدة ملوضع التهمة منهم، فإنه قد علم من سريم ومع

  .واملعامالت هو القرض بزيادة، وحتايلوا إىل ذلك بشىت احليل

إال أن يكونا من أهل العينة، ألن أهل ((:  يف البيان والتحصيل)١(يقول ابن رشد اجلد
  .)٢( ))العينة يتهمون فيما ال يتهم فيه أهل الصحة، لعلمهم بالربا واستجازم له

 يف )٣(الكية على التعامل مع أهل العينة باحتياط أكرب، حىت قال احلطابوقد تتابع امل
، وعزاه لظاهر  قاله ابن عرفة. إال أن يكونا من أهل العينة، فيتهمان باتفاق((: مواهب اجلليل
  .)٥()) وعياض وغريمها)٤(نقل املازري

 بدايةُ التدوين : ومما يفسر استرسال املذهب املالكي يف تتبع الذارئع الربوية:رابعاً
لقد كان لكل مذهب فقهي بداية تدوين خاصة به تعد تأسيساً للمذهب وما . للفقه املالكي

وتبقى هذه البداية ذات تأثري خاص يف مسات املذهب . يأيت بعده من كتب ومدونات
ويف هذا السياق ترى املذهب الشافعي على سبيل املثال اعتمد على بداية اإلمام . الفقهي
، حيث دون اإلمام حممد بن إدريس الشافعي فقهه ومذهبه بنفسه يف كتاب األم وغريه نفسه

من الكتب، يتتبع الفقه باباً باباً، يكتب ما ترجح له يف مسائل ذلك الباب بأنواع األدلة 
مث تتابع الشافعية يقتفون . الشرعية وأوجه دالالا، ويناقش اآلراء األخرى مبا فيها من أدلة

  .أثره

                                                            

 اجلماعة قاضيو املالكية، شيخ العالمة،، الوليد  أبو،القرطيب رشد بن أمحد بن أمحد بن حممد  )١(
   ) .٢٧٨(الديباج املذهب ، ) ١٩/٥٠١(سري أعالم النبالء : انظر  . ٥٢٠ تويف سنة بقرطبة،

  ).٧/٨٥: (وانظر) . ٧/١٠٦(لتحصيل البن رشد البيان وا  )٢(
 . ٩٥٤تويف سنة ، اهللا، املعروف باحلطاب، أبو عبد املالكيحممد بن حممد بن عبد الرمحن الرعيين  )٣(

  ) .٧/٥٨(األعالم : انظر 
: انظر  . ٥٣٦تويف سنة  . احملدث املالكي الفقيه ،املازري اهللا عبد أبو ،التميمي علي بن حممد  )٤(

  ) .٢٧٩(الديباج املذهب  ، )٢٠/١٠٤(سري أعالم النبالء 
  ).٤/٣٩٣(مواهب اجلليل   )٥(
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أما املذهب املالكي فإن أهم كتاب فيه هو املوطأ لإلمام مالك، وهو كتاب حديٍث، 
  .)١( لسحنون))املدونة((أما كتب الفقه فإن أهم كتبه هو 

هي مقدمة على غريها من الدواوين بعد موطأ مالك ((:  ويف مكانتها يقول ابن رشد
وطأ مالك ـ رمحه اهللا ـ وال بعد ـ رمحه اهللا ـ ويروى أنه ما بعد كتاب اهللا أصح من م

واملدونة عند أهل الفقه ككتاب سيبويه عند أهل . املوطأ ديوان يف الفقه أفيد من املدونة
وموضعها من الفقه موضع أم القرآن من الصالة، جتزئ عن غريها وال جيزئ غريها .. النحو
  .)٢( ))عنها

ومل حيظ كتاب فقهي ((: يةويقول حممد إبراهيم علي يف اصطالح املذهب عند املالك
ومكانة املدونة يف الفقه املالكي .)٣( ))من كتب املالكية ما حظيت به املدونة من عناية واهتمام

حمل اشتهار وانتشار، فهي يف نفسها تبلغ الغاية من األمهية يف كتب الفقه، كما أا مؤثرة يف 
  .الكتب الفقهية اليت جاءت بعدها

قصة كتابتها جند ما يفسر االسترسال يف تتبع الذرائع الربوية؛ وحني نراجع املدونة و
فإا اعتمدت على األسئلة، وتلك األسئلة كانت متأثرة باملنهج االفتراضي، ومعلوم أن 

أكثر .. فالسؤال إذن هو الذي رسم خارطة الطريق، فإذا أكثر . السؤال يقود اجلواب
 تلميذ اإلمام )٤(ة قصة املدونة أن علي بن زيادوبداي. اقتصر اجلواب.. اجلواب، وإذا اقتصر 

وكان متأثراً مبدرسة . مالك، كان قد ترأس املدرسة املالكية يف تونس يف حياة اإلمام مالك
ورحل إىل . )٥(العراقيني السيما يف الفقه االفتراضي، وخترج عليه تلميذه أسد بن الفرات

                                                            

 تويف سنة املغرب، فقيه ةالعالم، امللقب بسحنون، سعيد أبو، التنوخي حبيب بن السالم عبد  )١(
  ) . ١٦٠(الديباج املذهب ، ) ١٢/٦٣(سري أعالم النبالء : انظر  . ٢٤٠

  ).١/٢٧(املقدمات املمهدات   )٢(
  ).١٢١(املالكية اصطالح املذهب عند   )٣(
وأول من أدخل املوطأ إىل ، فقيه عصره، أبو احلسن املالكي، العبسي التونسي زياد بن علي  )٤(

  ) .١٩٢(الديباج املذهب ، ) ٣/٨٠(ترتيب املدارك : انظر  . ١٨٣تويف سنة ، املغرب
: انظر  . ٢١٣ سنة تويف، العالمة القاضي األمري، املغريب مث احلراين اهللا عبد أبو الفرات بن أسد  )٥(

  ) .  ٣٠٥( الديباج املذهب ، ) ١٠/٢٢٥(سري أعالم النبالء 
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حظ اإلمام على أسد بن الفرات تأثره باملنهج وال. املدينة بتوجيه شيخه، والْتقى اإلمام مالك
وذهب . هذه سلسلة بنت سليسلة، إن أردت ذلك فعليك بالعراق: االفتراضي، فقال له 

وبعد وفاة اإلمام مالك رحل . أسد إىل العراق وتتلمذ على أيب يوسف وحممد بن احلسن
 أسد بن الفرات يسأل  على فقه اإلمام مالك، كان))األسدية((أسد إىل مصر، وكتب كتابه 

وكان هذا الكتاب أول .  تلميذ اإلمام مالك جييب على مذهب اإلمام مالك)١(وابن القاسم
وملا عاد ذا الكتاب إىل تونس مل يرتضوا منهج األجوبة؛ . كتاب فقهي يف املذهب املالكي
ابن ولذلك قام سحنون ليسد هذه الثغرة، فرجع إىل . اليت خلت من األحاديث واآلثار

فراجت املدونة وشاعت، وأصبحت . القاسم وأعاد الكتابة والتنقيح على منهج اإلمام مالك
  .)٢(أهم الكتب الفقهية يف املذهب املالكي

وذا نفهم تأثري قصة التدوين األوىل على استرسال املذهب املالكي يف تتبع الذرائع 
  .ة على املنهج االفتراضيالربوية، حيث اعتمدت املدونة على السؤال، وكانت األسئل

ولو أن ((: ويدل على حضور السؤال يف بناء املذهب املالكي، ما قاله سحنون أيضاً
  .)٣( ))يريد علي بن زياد وابن القاسم. التونسيني يسألون ألجابوا بأكثر من جواب املصريني

                                                            

تويف  . سنة عشرين مالكاً صحب ،الفقيه ، أبو عبد اهللالعتقي، خالد بن القاسم بن الرمحن عبد  )١(
  ) .١٤٦(الديباج املذهب ، ) ٣/٢٤٤(ترتيب املدارك : انظر  . ١٩١سنة 

، واملذهب املالكي للمامي )٨٧ ـ ٨٣( املالكية حملمد إبراهيم علي اصطالح املذهب عند : انظر  )٢(
  ).٢٥٠ ـ ٢٤٧(و ) ٩٧ ـ ٩٥(

  ) .٣/٨٢(ترتيب املدارك   )٣(
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  .مسائل البحث يف كتب املذهب املالكي: الفرع الثاين

 مسائل بيوع اآلجال طريقة السرب والتقسيم، بذكر كل استعمل املالكية يف حصر
وقد اختلفوا يف . االحتماالت الواردة يف املسألة وحصرها، مث متييز ما حيل منها وما حيرم

وِمن أوائل من حاول حصر حاالت بيوع اآلجال . حصرها تبعاً الختالفهم يف املدخالت
إذا باع سلعة بثمن إىل أجل مث أراد ((: هللالقاضي عبد الوهاب يف كتابه املعونة، يقول رمحه ا

أن يشتريها من الذي باعها إياه، فال خيلو أن يشتريها نقداً أو إىل أجلها أو إىل أجل أبعد من 
وبلغت . )١( ))أجلها، مث ال خيلوا أن يشتريها مبثل مثنها أو بأقل أو بأكثر، فهذه سبعة أقسام

. )٣(، وأكثرهم يقتصرون على ثنيت عشرة مسألة)٢(عند بعضهم مائة وأربعاً وأربعني مسألة
وال شك أن عدد . وهذا كله يف حاالت بيوع اآلجال خاصة وليس يف احليل الربوية عامة

واملهم يف هذا الباب هو تصور املعاين املؤثرة يف املسألة . احليل الربوية يصعب حصرها
  .الفرع الثالثوقاعدة املنع منها، وقد اهتم بذلك املالكية كما سيأيت يف 

الصورة املشهورة : وفيما يلي إشارة لورود أهم مسائل الباب يف كتب املالكية، وهي
من العينة، وعكسها، والعينة الثالثية، وبيع الوفاء، وبيع وسلف، وهدية املستقرض، 

  .والتورق، واملراحبة

  : الصورة املشهورة من العينة: أوالً

أن :  يسميها املالكية بيوع اآلجال، وصوراهذه الصورة هي أشهر صور العينة اليت
فإن سلعته رجعت إليه ودفع مثانية يأخذ . يبيع سلعة إىل أجل بعشرة، مث يشتريها بثمانية نقداً

                                                            

ويظهر أن ذكر السبعة هنا خطأ مطبعي، أو سبق قلم ). ٣٧، ٢(املعونة، للقاضي عبد الوهاب   )١(
  .من املؤلف، فإن مقتضى املقدمة تسعة أقسام

  ).٦/٣٨٠(، حاشية الصاوي )٣/٧٠(ة الدسوقي حاشي: انظر  )٢(
، الشرح )٢/١٠٣(، الفواكه الدواين للنفرواي )٣٩٤ و ٤/٣٨٨(مواهب اجلليل حلطاب : انظر  )٣(

  ).٣/٧٨(الكبري للدردير 
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  .)١(عنها بعد شهر عشرة

. وقد حرمها املالكية ومنعوها باعتبارها ذريعة قريبة يتوصل ا إىل الربا اجلاهلي
و تغريت السلعة بعد البيع األول، فيكون الفرق يف الثمن هو وأجازوا بعض حاالا، كما ل

أو اختلف البائع، أو كان الثمن يف البيع الثاين ليس من جنس الثمن يف . بسبب هذا التغير
  .البيع األول

يف الدابة أو البعري يبتاعها بثمن إىل أجل، فيسافر عليها املبتاع ((: يقول اإلمام مالك
لسفر، فيأيت وقد أنقصها، فيبتاعها منه بأقل من الثمن نقداً، فال يتهم يف إىل مثل احلج وبعيد ا
أرأيت إن بعت سلعة بعشرة دنانري إىل أجل : قلت((: ويف املدونة.)٢( ))هذا أحد، وال بأس به

إذا كان قد أذن : شهراً فاشتراها عبد يل مأذون له يف التجارة خبمسة دنانري قبل األجل؟ قال
يف التجارة، فكان إمنا يتجر لنفسه العبد مبال عنده فال أرى بذلك بأساً، وإن السيد لعبده 

مسعت هذا من مالك؟ : قلت. كان العبد إمنا يتجر لسيده مباٍل دفعه إليه السيد، فال يعجبين
  .)٣( ))ال: قال

والقصد أن هذه املسائل ((: ويف اختالف الثمن يقول احلطاب يف شرح خمتصر خليل
هي فيما إذا كان الثمن الثاين موافقاً لألول من كل وجه، كما إذا باعه بدراهم اليت يذكرها 

واشتراه بدراهم من نوعها وسكتها، أو باعه بذهب واشتراه بذهب من نوعه وسكته، أو 
  .)٤( ))باعه بطعام واشتراه بطعام من صنفه وصفته، أو باعه بعرض واشتراه بعرض بصفته

من العينة هي من الذرائع القريبة للربا اجلاهلي ومتنع واحلاصل أن الصورة املشهورة 
مطلقاً، إال إذا كان يف البيعني ما يبعد التهمة ويظهر حسن القصد، مثل تغير السلعة، أو 

وهذه األحكام هي من جهة املنع قضاًء، أما التحرمي . اختالف الباِئعني، أو اختالف الثمنني
                                                            

  ).٤/٣٩١(مواهب اجلليل للحطاب : انظر  )١(
  ).٦/٩١(النوادر والزيادات، البن أيب زيد   )٢(
، الفواكه الدواين )٦/٩٤(النوادر والزيادات البن أيب زيد : وانظر). ٤/١٢٥(املدونة لسحنون   )٣(

  ).٢/١٠٣(للنفراوي 
  ).٤/٣٨٨(مواهب اجلليل، للحطاب   )٤(
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أراد أن يصل للصورة املشهورة من العينة وحتايل على ذلك ديانة فإنه أمر متعلق بالنية، فلو 
  .بعبده أو ابنه، أو بعض التغيري يف السلعة، أو تغيري الثمن فإن ذلك ال جييزها

  .عكس العينة: ثانياً

مثل أن يبيع إنسان من إنسان سلعة بعشرة دنانري نقداً، مث يشتريها منه ((: وصورا
يعة الثانية إىل األوىل استقر األمر على أن أحدمها دفع بعشرين إىل أجل، فإذا أضيفت الب

  .)١( ))عشرة دنانري يف عشرين إىل أجل، وهذا الذي يعرف ببيوع اآلجال

وهي من حيث التكييف الفقهي هلا ال ختتلف عن الصورة املشهورة من العينة؛ فكال 
ا قصدا الوصول الصورتني حتافظ على سالمة ظاهرها، ويؤول أمرها إىل حقيقة ربوية رمب

ويظهر أن قصد التوسل ا إىل احلقيقة الربوية مل يكن شائعاً بادئ . إليها ورمبا مل يقصدا
ولذلك كان املنع منها يف مرحلة اإلمام مالك رمبا ارتبط . األمر، مث أصبح مستقراً بعد ذلك
  .بالتهمة، مث أطلقوا القول مبنعها

 مث ابتاعها البائع بأكثر من الثمن إىل أجل، ومن باع سلعة بنقٍد، فانتقد،: قال مالك((
فال أحبه خمافة العينة، إذا مل يكن بني ذلك طول زمان، وال حتول أسواق، أو تغيري السلعة، 

... أو يلبس الثوب فيبليه، فهذا جائز . إال أن تتبني براءته، مثل أن يسافر عليها سفراً بعيداً
 جاز أن يبتاعها بأكثر إىل أجل قبل أن ينقد، أو إذا باعها بنقد،: قال ابن القاسم وأشهب

  .)٢( ))مامل يكونا من أهل العينة: يريد: حممد. بعد أن نقد

وال ((: قال النفراوي. مث أطلقوا القول مبنعها، وأحلقوها بالصورة املشهورة من العينة
جله الذي حيل لك أيضاً أن تشتريها منه بأكثر منه أي من الثمن األول إىل أجل أبعد من أ

املتقدمة، وذلك ألن املشتري األول يدفع عند األجل األول قليالً يأخذ : اشترى إليه، للعلّة

                                                            

  ).٢/١١٤(بداية اتهد، البن رشد   )١(
  )٨٧ و ٦/٨٥: (وانظر) ٦/٨٦(النوادر والزيادات، البن أيب زيد   )٢(
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  .)١( ))عنه بعد األجل البعيد أكثر منه، وهذا سلف جير منفعة

  : العينة الثالثية: ثالثاً

وهذه الصورة تنشأ غالباً يف بيئة متنع الصورة املشهورة من العينة، وعكسها؛ 
فهو كاحمللل ((: ولذلك قال عنه اإلمام مالك.  املسألة))لتحلّ((ن بينهما ثالثاً فيدخلو
  .)٢())بينهما

ورمبا تقع هذه الصورة بنية حقيقية للبيع، وتكون السلعة مقصودة لالنتفاع أو 
وإذا كان من أهل العينة، فباع : قال مالك((. التجارة، ولذلك كانت ممنوعة على أهل العينة

إىل أجل، فقبضها املبتاع، فباعها من رجٍل معهما يف الس، فابتاعها منه بائعها سلعة بثمن 
وهذا مما يضرب عليه : )٣(وقال ابن دينار: قال. مكانه، فهو  كاحمللل بينهما، فال خري فيه

  .)٤( ))عندنا، وال يختلف عندنا يف كراهيته

: قال ابن القاسم((: يلويف بيان هذه الرواية قال حممد بن رشد يف البيان والتحص
هذا صحيح على طرد القياس يف : قال حممد بن رشد. ورأيتها عند مالك من املكروه البين

احلكم باملنع من الذرائع، ألن املتبايعني إذا اما على أن يظهرا أن أحدمها باع سلعة من 
استباحة دفع عشرة صاحبه خبمسة عشر إىل أجل مث اشتراها منه بعشرة نقداً، ليتوصال ا إىل 

يف مخسة عشرة إىل أجل، وجب أن يتهما على ذلك وإن اشتراها الذي باعها من غري الذي 
باعها منه إذا كان يف جملس واحد، الحتمال أن يكونا إمنا أدخال هذا الرجل فيما بينهما 

ثلهما لتبعد التهمة عن أنفسهما وال تبعد عنهما به، ألن التحيل به ممكن بأن يقوال لرجٍل م

                                                            

، بداية )٢/٣٧(املعونة للقاضي عبد الوهاب : وانظر، )٢/١٠٢(الفواكه الدواين، للنفرواي   )١(
، مواهب اجلليل للحطاب )١٧٩(، القوانني الفقهية البن جزي )٢/١١٥(اتهد البن رشد 

)٤/٣٨٨.(  
  ).٦/٩٣(النوادر والزيادات   )٢(
 ابن من أفقه مالك أصحاب يف رأينا ما والشافعي أشهب قال،  اجلهييندينار بن إبراهيم بن حممد  )٣(

  ) .  ٢٢٧(الديباج املذهب ، ) ٣/١٨(ترتيب املدارك : انظر  . ١٨٢تويف سنة ، دينار
  ).٦/٩٣(النوادر والزيادات، البن أيب زيد   )٤(
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تعال تشتري من هذا الرجل هذه السلعة اليت تبيعها منه خبمسة عشر إىل أجل : يف قلة الدعة
بعشرة نقداً وأبتاعها منك بذلك، أو تربح ديناراً فتدفع إليه العشرة اليت تأخذها مين وال تزد 
فع من عندك شيئاً، فيكون إذا كان األمر على هذا، قد رجعت إىل البائع األول سلعته، ود

إىل الذي باعها منه عشرة دنانري، يأخذ ا منه مخسة عشرة إىل أجل، ويكون إذا كان قد 
ابتاعها من الثاين بربح دينار على الشرط املذكور، قد أعطاه ذلك الدينار مثناً ملعونته إياه على 

  .)١( ))الربا

  .بيع الوفاء: رابعاً

قرضه عن طريق االنتفاع بالرهن، أن يتوصل املقرض إىل الزيادة يف : وصورة املسألة 
  .ولكن يتم التعامل مع الرهن باعتباره بيعاً ومىت ما رد الثمن رد له املبيع

ومن ابتاع سلعة على أن البائع مىت ما رد الثمن ((:  يف ذيب املدونة)٢(قال الرباذعي
  .)٣( ))فالسلعة له مل جيز ذلك، ألنه سلف جر منفعة

يف املذهب املالكي كمثل الذي رأيناه يف املذهب احلنفي وليس هلذه الصورة حضور 
  .واملقصود أن فقه املالكية ومذهبهم على املنع منها كما تقدم. مثالً

  .بيع وسلف: خامساً

. )٤( ))ال حيل سلف وبيع((: اجتماع البيع والسلف جاء النهي عنه يف احلديث النبوي
: رمي صريح بيع وسلف، كما قال احلطابوقد حكا غري واحد من املالكية اإلمجاع على حت

                                                            

  ).٧/٥٧(البيان والتحصيل، البن رشد   )١(
: انظر  . ٣٧٢تويف سنة . شيخ املالكية  القريواين،أبو سعيد  األزدي، القاسم أيب بن خلف  )٢(

  ) .١٧/٥٢٣( سري أعالم النبالء ، ) ٧/٢٥٦(ارك ترتيب املد
  ).٤/١٣٣(، وانظر املدونة )٣/٢٤(ذيب املدونة، للرباذعي   )٣(
، )١٢٣٤( والترمذي ،  )٤٦٣٠( والنسائي ،  )٣٥٠٤( وأبو داود ،  )٢/١٧٨( أخرجه أمحد   )٤(

قال و، حديث حسن صحيح : وقال الترمذي ، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
  . هذا حديث على شرط مجلة من أئمة املسلمني صحيح:  ) ٢١ / ٢( احلاكم 
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وكل ما شابه البيع كاإلجارة داخل .)١( ))واعلم أنه ال خالف يف املنع من صريح بيع وسلف((
وال جيوز بيع وسلف، وكذلك ما قارن ((: يف احلكم، قال ابن أيب زيد القريواين يف رسالته

  .)٢( ))السلف من إجارة، أو كراء

ملسألة هو يف صريح بيع وسلف، ولكن ما حكم ما أدى وهذا اإلمجاع احملكي يف ا
وكذلك ما أدى إليه وهو جائز يف الظاهر ال ((: إليه مما هو جائز يف الظاهر؟ يقول احلطاب

  .)٣( ))خالف يف املذهب مبنعه

وأول ما يتبادر إىل الذهن أن املالكية منعوا ذلك ملا فيه من الذريعة إىل الربا اجلاهلي، 
ومثال املسألة الذي .ال الذي يذكره املتأخرون هلذه املسألة ما يربك هذه الفكرةولكن يف املث
أن تبيع سلعتني بدينارين إىل شهر، مث تشتري واحدة منهما بديناٍر نقداً، فكأن ((: يذكرونه

البائع خرج من يده سلعة وديناراً نقداً يأخذ عنها عند األجل دينارين أحدمها عوض عن 
ما املشكلة حني يؤول . )٤( )) والثاين عوض عن الدينار املفقود وهو سلفالسلعة وهو بيع،

  !األمر إىل ما ذكر يف املثال؟

والذي يظهر ـ واهللا أعلم ـ أن سبب التحرمي هو التذرع بذلك إىل ربا اجلاهلية، 
 أرأيت لو بعت عبداً من أجنيب مبائة دينار،: قلت((: كما يظهر من املثال املذكور يف املدونة

وقيمته مائتا دينار، على أن أسلفين املشتري مخسني دينارا؟ قال البيع فاسد، ويبلغ به قيمته 
ألن العقدة وقعت فاسدة، ألن فيها بيعاً وسلفاً، وألن : مل ؟ قال : قلت: إذا فات مبائيت دينار

خلمسني اليت أنا مل أرض أن أبيع عبدي مبائة دينار وقيمته مائتا دينار إال ذه ا: البائع يقول
ويف هذا املثال ما يبني أن هناك زيادة يف القرض مل يأخذها املقرض بصورة .)٥( ))أخذا سلفاً

                                                            

، وجامع األمهات، البن )٢/١٣٠(، وانظر بداية اتهد، البن رشد )٤/٣٩١(مواهب اجلليل   )١(
  ).٣٥٢(احلاجب 

  ).٦/٢٧(، حاشية العدوي )٦/١٢٤(، وانظر النوادر والزيادات )١٠٥(الرسالة البن أيب زيد   )٢(
  ).٤/٣٩١(مواهب اجلليل   )٣(
، الشرح )٤/٣٩١(مواهب اجلليل حلطاب : ، وانظر)٦/٢٧(شرح اخلرشي مع حاشية العدوي   )٤(

  ).٣/٧٦(الكبري لدردير 
  ).٤/١٣٢(املدونة، لسحنون   )٥(
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  .واضحة، ولكن حتايل عليها بعقد البيع يأخذ منه ما يريده من الزيادة باسم البيع

وإذا كان هذا هو املقصود، فكل من قصد التوصل إىل هذا املآل عن طريق اجلمع 
 والسلف، فإنه قارف اإلمث وبلغ احلرام، سواء كان ذلك مشروطاً يف العقد أم غري بني البيع

وأما اجتماع البيع والسلف ((مشروط، أما ما ذكره النفرواي يف الفواكه الدواين حني قال 
من غري شرط فال ميتنع على املعتمد، ولوا اما عليه، خالفاً ملا جرى عليه خليل يف بيوع 

قد يفهم بناء على املثال املذكور عند املتأخرين، فإن معىن التحرمي حينئٍذ ف. )١( ))اآلجال
  .)٢(تعبدي، فتمنع صورته فحسب

  . هدية املستقرض والسفاتج: سادساً

هدية املستقرض للمقرض ميكن أن تكون لغري القرض، وميكن أن تكون ملصلحة 
ولذلك جاء يف . ريق اهلديةالقرض فيتوصل ا إىل الزيادة احملرمة يف ربا اجلاهلية عن ط

يف رجل له على رجل دين، أيصلح له أن يقبل منه هديته؟ : قلت ما يقول مالك((: املدونة
ال يصلح أن يقبل هديته إال أن يكون رجالً كان ذلك بينهما معروفاً، وهو : قال مالك: قال

  .)٣( ))يعلم أن هديته إليه ليس ملكان دينه، فال بأس بذلك

 القصد إىل التذرع باهلدية من أجل الوصول إىل زيادة يف القرض عمل ومعىن هذا أن
حمرم بال إشكال، أما عمل الظاهر فيفرق بني ماكان له عادة سابقة فتزول التهمة ويظهر 

  .حسن القصد، وما مل تكن له عادة سابقة فال يقبل حينئذ اهلدية ملكان دينه منه

لٍد آخر رمبا كان ملصلحة املستقرض حىت ال ومثلها يف السفاتج؛ فإن اشتراط الوفاء بب
ورمبا كان نفعاً يشترطه املقرض . يتكلف عناء السفر ومؤنته، فهو من الرفق باملستقرض

                                                            

  ).٢/١٤٤(الفواكه الدواين   )١(
ن االستئناس به، وإن ، وميك))فمالك رآه معقوالً: ((يقول ابن رشد ) ٢/١٣١(يف بداية اتهد   )٢(

  .كان وارداً يف سياق خمتلف بعض الشيء
، االستذكار البن عبد الرب )٦/١٢٨(، وانظر النوادر والزيادات )٤/١٣٩(املدونة لسحنون   )٣(

)٦/٥١٤.(  
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وأما ((: يقول القاضي عبد الوهاب. ملصلحة  نفسه حىت تسقط عنه مؤنة النقل وخطر الطريق
فع اآلخذ فال بأس، مثل أن فإن كان ذلك لن: فينظر. السفاتج فمنعها مالك، وأجازها غريه

أنا أقرضك هذه : يقرض رجلٌ رجالً دنانري ببغداد، واملقترض بلده البصرة، فيقول املعطي
الدراهم ها هنا ببغداد وتدفعها إىل وكيلي بالبصرة أو أجيء أنا البصرة فآخذها منك حىت ال 

ن كان النفع فيه فإ. حتتاج إىل تكلف السفر ا، فهذا جائز؛ ألنه مجيل وال نفع للمعطي
للمعطي، مثل أن تكون عليه دراهم بالبصرة ويريد أن ينقدها إىل هناك دراهم فيخاف غرر 
الطريق، فيقرضها ملن يدفعها إىل غرميه بالبصرة، فريبح هو نفقة الطريق والغرر، فال جيوز ألنه 

  .)١( ))قرض جير نفعاً، ومن أجازها علله بأنه ليس هلا محل وال مؤونة

فالدنانري والدراهم يتسلفها : فقلنا ملالك: قال((: دونة ما يوافق هذا التفصيلويف امل
إن كان ذلك من الرجل املسِلف على وجه : الرجل ببلد على أن يعطيه إياها ببلد آخر؟ فقال

املعروف والرفق بصاحبه، ومل يكن إمنا أسلفها ليضمن له كما يفعل أهل العراق بالسفتجات 
  .)٢( )).. أساً إذا ضرب لذلك أجالًفال أرى به ب: قال

ويف هذا النص فقه املسألة ومأخذ املنع منها، فإا زيادة على القرض غري صرحية 
كما أن النص . ولكنها مقصودة يف بعض احلاالت، تتحصل من إسقاط مؤنة النقل والطريق
 للمقرض وهي يشري إىل أن السفاتج إذا أطلقت يف ذلك الوقت، فالغالب فيها ما يكون النفع

وعلى هذا التفصيل ميكن أن يفهم مذهب اإلمام مالك وإن أطلق القول مبنع . احلالة املمنوعة
  .السفتجات كما نسبه له القاضي عبد الوهاب

  .التورق: سابعاً 

أن حيتاج الرجل مبلغاً من املال قرضاً، وال يريد التاجر أن يعطيه من : وصورة التورق
فيبيعه سلعةً بثمن مؤجل حبسب قرضه الذي يريد مع الزيادة، ! مغري زيادة، والزيادة حرا

على أن يبيعها املشتري يف السوق نقداً فيحصل املستقرض على املبلغ الذي يريد، وحيصل 
                                                            

  ).٢/٣٥(املعونة للقاضي عبد الوهاب   )١(
  ).٤/١٣٥(املدونة لسحنون   )٢(
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  .التاجر على الزيادة اليت يريد ولكن عن طريق مثن البيع املؤجل

ال : رهوا أن يقول لهولذلك ك((: والتورق منهي عنه عند املالكية ، كما قال احلطاب
بل بلغ . )١( ))أحل أن أعطيك مثانني يف مائة، ولكن هذه السلعة قيمتها مثانون خذها مبائة

األمر م إىل النهي عن صورة أخرى، وهي طلب املشتري من البائع أن حيط عنه من قيمة 
يقول ابن . ذلك أن هذا الطلب شاع مرتبطاً بصورة التورق!. البيع إذا كان من أهل العينة
وسئل مالك عن رجٍل باع طعاماً أو زيتاً أو غري ذلك، وهو ممن ((: رشد يف البيان والتحصيل

إين قد : يعني، فباعة متاعاً بثمن إىل أجل، فباعه الذي اشتراه، مث جاءه بعد ذلك، فقال
. وضعت فيما بعت وضيعة كثرية، فخفف عين من الثمن الذي بعتين به، فوضع له من ذلك؟

: إنه يبيعه حني يبيعه كأنه يقول له: ما مكروه ذلك ؟ قال: فقلت له. هذا ال خري فيهقال 
على العشرة اثين عشر، أو أقل أو أكثر؛ فهوا يراوضه على ذلك، : كم تربح علي؟ قال

فيذهب فيبع السلعة؛ فإن نقصت، رجع إليه فوضع عنه ورده إىل ما كان راوضه عليه من 
إمنا يعمل على شيء قد : إمنا يبيع له على املراوضة يف ذلك؛ وقالالعشرة اثين عشر، فكأنه 

وأخربين داود بن دينار أن ابن : قال.قاضاه إياه على العشرة اثين عشر، فهذا ال خري فيه 
  . كرهه)٢(هرمز

تفسري املكروه الذي وصفه يف هذه املسألة، هو أن الرجل يأيت : قال حممد بن رشد
أسلفين عشرة مثاقيل يف أحد عشر مثقاالً إىل شهر، :  فيقول لهإىل الرجل من أهل العينة،

ال أسلفك إياها إال يف ثالثة عشر مثقاالً، فيتراوضان حىت يتفق معه على أن يسلفه : فيقول له
إن هذا ال حيل، ولكن عندي سلعة قيمتها عشرة : العشرة ويرد عليه اثين عشرة، مث يقول له

ديناراً إىل شهر، فتبيعها أنت بعشرة فيتم لك ما أردت، فيأخذ دنانري، أبيعها منك باثين عشر 
ملْ تساوي السلعة عشرة : منه السلعة على هذا، فيبيعها بثمانية مثاقيل؛ مث يأيت إليه، فيقول له

دنانري، وقد وضعت فيها وضعية كبرية من العشرة، فحط عين من االثين عشر اليت وضعتها 

                                                            

  ).٤/٤٠٦(مواهب اجلليل   )١(
مشاهري علماء : انظر  . ١٤٨تويف سنة  . املدينة فقيه، بكر أبو، األصم هرمز بن يزيد بن اهللا عبد  )٢(

  ) . ٦/٣٧٩(سري أعالم النبالء ، ) ٧٦(األمصار 
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ين بنيت على أن تربح معي يف العشرة، وذلك ديناران وما جيب هلا من الدينارين اللذ
فيحط ذلك عنه تتميماً ملا كان راوضه عليه من أن يربح معه يف العشرة . وخمسا دينارين

دينارين؛ فيأخذ منه يف الثمانية اليت باع السلعة ا تسعة وثالثة أمخاس، فيؤول األمر بينهما 
ثة أمخاس، فهذا مما يتهم فيه أهل العينة وحيملون إىل أن أسلفه مثانية مثاقيل يف تسعة وثال

  .)١( ))عليه، لعلمهم بالربا واستحالهلم له

  .املراحبة لآلمر بالشراء: ثامناً

: أن يقول الرجل للرجل((: ويطلق عليها املالكية ـ كما تقدم ـ العينة، وصورا
 فيحصل منه قرض عشرة ابتع يل هذه السلعة بعشرة دنانري وأنا أرحبك ديناراً، فيفعل ذلك

بأحد عشر، من غري حاجة البائع إىل السلعة، وإمنا تذرع ا إىل قرض الذهب بأكثر 
  .)٢())منها

الستعانة البائع باملشتري على حتصيل مقصده من دفع قليل ليأخذ ((: ومسيت بذلك
  .)٣( ))عنه كثرياً

مواعدة على ربح، فاجلائزة إذا مل حيدث بيع وال : وقسمها املالكية ثالثة أقسام
  .)٤(واملكروهة حني يعده بربح ومل حيدد، واحملرمة حني يتراوض معه على ربح حمدد

  : وقد ي عنها يف املذهب املالكي لسببني

  .هو التذرع ا إىل الزيادة يف السلف: السبب األول واألهم

  .بيع ما ال ميلك: و السبب الثاين

                                                            

  ).٧/٨٥(البيان والتحصيل البن رشد   )١(
  ).٢/٣٧(املعونة للقاضي عبد الوهاب   )٢(
  ).٣/٨٠(الشرح الكبري للدردير   )٣(
  ).٤٠٤ / ٤( ، ومواهب اجلليل )٧/٨٦(حصيل البيان  والت: انظر  )٤(
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وأما بيع العينة فمعناه أنه حتيل يف بيع دراهم ((: يقول ابن عبد الرب يف كتابه الكايف
وهو أيضاً من باب بيع ما ليس عندك، وقد . بدراهم أكثر منها إىل أجل، بينهما سلعة حملّلة

ى عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فإن كانت السلعة املبيعة يف ذلك طعاماً دخله أيضاً 
  .)١( ))مع ذلك بيع الطعام قبل أن يستوىف

  .)٢(والنهي عن العينة حمل توافق املالكية

                                                            

، املعونة )٨٩ و ٦/٨٨(النوادر والزيادات : ، وانظر)١/٣٢٤(الكايف البن عبد الرب   )١(
)٢/٣٧٤/٤٠٤(، مواهب اجلليل )٣٨و.(  

  .))فهذه العينة اتمع عليها ((:وفيه ، ) ٦/٣٦٩(االستذكار   )٢(
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   .حتقيق القول يف موقف املالكية من حمل البحث: الفرع الثالث

مقام اإلفتاء، ومقام : ينقسم احلديث يف موقف املذهب من حمل البحث إىل مقامني
  . القضاء

أما مقام الديانة واإلفتاء فنحاول أن نكشف عن موقف املذهب املالكي يف احلكم 
وأما مقام القضاء . ى التصرف باحلل واحلرمة، بناًء على مقصد صاحبه بالدرجة األوىلعل

فهو متعلق بعمل الظاهر سواء قصد أو مل يقصد، وارتباطه األكرب بقاعدة سد الذرائع 
  .والسياسة الشرعية وعمل القاضي

  :مقام اإلفتاء

انة والتكليف، واحلل هذا املقام هو األهم يف البحث والدراسة، الرتباطه بأصل الدي
m  Â      Á  À وهو األكثر وضوحاً وانضباطاً . واحلرمة، والرقابة الذاتية يف ضمري املسلم

  Å  Ä    Ãl )وقد تألق املذهب املالكي يف هذا املقام وضوحاً واطّراداً . )١٤: القيامة
جلاهلي سواء توصل واستدالالً، حىت أصبح من بدائه املذهب املالكي حترمي التعامل بالربا ا

إليه عن طريق التعاقد املباشر، أو اختذ بعض العقود والشروط الشرعية سبيالً للوصول إىل 
  ).قرض وزيادة(= معناه 

هذا هو عنوان املذهب يف هذا املقام، فكل من قصد الوصول إىل مبلٍغ ماٍيل وسريده 
مهما . ، فإنه يعمل عمالً حمرماًبأكثر منه، وكل من قصد إقراض مبلٍغ مايل ليأخذ أكثر منه

اختذ يف سبيل ذلك من عقود وسلع وشروط هي يف احلقيقة لغو غري مقصودة، وقد اختذها 
  .سبيالً للوصول إىل ذلك املآل احملرم

. هذا املوقف الواضح والسهل هو موقف املالكية من حمل البحث يف مقام اإلفتاء
  : ويدل على ذلك أمور كثرية

  .م يف احلديث عن بعض مسائل البحثما تقد: ـ منها
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عناية املالكية الظاهرة مبآل املسألة، والنص عليه باعتباره مأخذ النظر يف : ـ ومنها
ولذلك قالوا يف . احلكم، وحترمي قصد التوصل إليه عن طريق العقود املشروعة يف األصل

وقال .)١()) أهل املذهبا إىل ممنوع، فمنعها) ويتوصل(بيوع ظاهرها اجلواز ((: بيوع اآلجال
ألن السلعة اليت خرجت من اليد وعادت إليها تعد لغواً، ((: النفراوي يف إحدى املسائل

النظر فيما ((وقاعدة . )٢())وكأنه فسخ ما يف ذمة املدين يف أكثر منه ابتداًء فهو ربا اجلاهلية
ل مع مثل هذه  من أهم القواعد يف كشف املآل، والتعام))خرج من اليد وما رجع إليها

وهي قاعدة نافعة جداً للفقيه يف تركيزه على ما يؤثر يف احلكم على املسألة وعدم . املسائل
  .االنشغال عنه بتفاصيل املسألة غري املؤثرة

ألن مذهب مالك أن ينظر ما خرج عن اليد ودخل به ويلغي ((:  يقول ابن جزي 
  .)٣( ))الوسائط

 يف الثمنني، فإن كان الثمن املتأخر أكثر من النظر: ومن قواعدهم املتعلقة بذلك
انظر يف بيوع اآلجال إذا باع سلعة بثمن  : )٤(قال ابن املواز((. الثمن املتقدم حرم القصد إليه

إىل أجل، مث اشتراها، فانظر من يبتدئ بإخراج ذهبه، فإن وجدت املتأخر من أحد الثمنني 
  .)٥( ))إن كان أقل أو مثله فال بأس بهأكثر بدرهم أو ثوب أو انتفاع فال خري فيه، و

التأكيد على جدية العقود وما فيها من سلع وأا مقصودة قصداً حقيقياً : ـ ومنها
لالنتفاع أو االجتار، وليست لغواً وعبثاً تتخذ ستاراً شرعياً للوصول إىل قرٍض بزيادة، ألا 

: وقد روي عن اإلمام مالك. رمةحني تكون غري مقصودة على احلقيقة فإن املعاملة حينئذ حم
وهذا فيما يشتريه ليبيعه حلاجته إىل مثنه، فأما من يشتري حلاجته من ثوب يلبسه، أو دابة ((

                                                            

  ).٤/٣٨٩(مواهب اجلليل حلطاب   )١(
  ).٢/١٠٣(اكه الدواين، للنفراوي الفو  )٢(
، مواهب )٣٥٢(جامع األمهات البن احلاجب : ، وانظر)١٧١(القوانني الفقهية البن جزي   )٣(

  ).٤/٣٨٨(اجلليل 
: انظر . تويف سنة  . املصرية الديار فقيه العالمة،، املالكي اإلسكندراين، زياد بن إبراهيم بن حممد  )٤(

  ) .٢٣٢(لديباج املذهب ا، ) ١٣/٦(سري أعالم النبالء 
  ).٣/٨٩(وانظر الشرح الكبري للدردير ). ٦/٩٦(النوادر والزيادات   )٥(
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  .)١( ))يركبها، أو خادم خيدمه، فال بأس بذلك كله

ذريعة لسلف يف أكثر منه يتوصالن إليه مبا أظهر من البيع من غري ((:  وقال ابن رشد
  .)٢( ))أن تكون له حقيقة

ووجه . تفريق املالكية بني معامالت أهل العينة وغريهم يف مواطن كثرية: ـ ومنها
أن املالكية علموا مقصدهم للوصول إىل قرٍض بزيادة، وذلك من واقع حال أهل العينة : ذلك

. وهذا يدل على أن ذلك املقصد حمرم ال جيوز. وعادم املعروفة، فخصوهم بأحكام خاصة
 إال أن يكونا من أهل العينة، ألن أهل العينة يتهمون فيما ال يتهم فيه أهل (( :قال ابن رشد

  .)٣( ))الصحة، لعملهم بالربا واستجازم له

  : مقام القضاء

. األصل يف مقام القضاء عند املالكية احلكم على الظاهر وعدم التنقيب عن الباطن
ا على وجهها، إال إذا قامت فيه وإذا جرت معاملة بيع أو شراء بني متعاقدين فاألصل أ

فإنه ال جيوز أن يبتعد القضاء عن واقع الناس ميارس فيه الربا وغريه من املنكرات . التهمة
إن التهمة إذا ظهرت . حبيل منظمة ومعروفة وظاهرة حبجة أم مل يصرحوا بذلك يف العقد

فواحش حتت ستار احليل وما حكم ا، ألا من الظاهر، وسداً لذريعة انتشار الربا وبقية ال
ألن هذه البيوع إمنا حيرم منها ما ((: ويف النوادر والزيادات. يظهرونه من عقود مشروعة

  .)٤( ))قامت فيه التهمة، وإال محل على أنه بيع حادث

  ولكن ما مستند احلكم على املعاملة بالتهمة واستعمال سد الذرائع؟ 

  ومىت حيكم بالتهمة وسد الذريعة؟ 

                                                            

  ).٣/٢١(، وذيب املدونة )٢/٣٧(املعونة : وانظر). ٦/٩٢(النوادر والزيادات   )١(
  ).٢/١١٤(بداية اتهد   )٢(
  ).٧/١٠٦(البيان والتحصيل   )٣(
  ).٦/١٠٥(النوادر والزيادات   )٤(
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: مستند العمل بسد الذرائع قضاء يف هذا الباب، فيقول فيه القاضي عبد الوهابأما 
 وإذا وجدنا فعالً من األفعال يقع على وجه واحد ال خيتلف إال بالنية من فاعله وظاهره ((

واحد، ومل يكن لنا طريق إىل متييز مقاصد الناس وال إىل تفصيل أغراضهم، وجب حسم 
فهذا وجه بنائها على الذريعة، وألن الصحابة سلكوا هذه الطريقة . الباب وقطع التطرق إليه

يف منع البيع يف هذه املسألة، ألن ابن عباس سئل عن رجل باع سلعة مبائة مث اشتراها 
وهذا نص قولنا، . )١(خبمسني، فقال الدراهم بالدراهم متفاضلة، والسلعة دخلت بينهما

لده باعته جارية بثمامنائة درهم إىل العطاء، مث أن أم و: ونكتة املسألة حديث زيد بن أرقم
بئس ما شريت وبئس ما : فقالت هلا عائشة رضي اهللا عنها. اشترا بعد ذلك بستمائة

اشتريت، أبلغي زيد بن أرقم أنه أبطل جهاده مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إن مل 
  [  ^  _   `  \m  تعاىل قال اهللا: فما أصنع؟ قالت عائشة رضي اهللا عنها: فقالت. يتب

  e  d  c  b  al )واشتهرت هذه القصة واإلنكار من الصحابة ومل ،  )٢( ) ٢٧٥: البقرة
  .)٣( )) خيتلف عليها أحد فيه

وأغلب املالكية يربطون احلكم باملنع سداً للذريعة مبا ظهرت فيه التهمة، فليس كل 
منها ما ظهرت فيه التهمة، سواٌء ظهرت طريق يوصل إىل مآل ربوي مينع قضاًء، إمنا مينع 

فإن ((: يقول ابن احلاجب. باعتبار املسألة ذاا، أو باعتبار املتعاملني، أو ظهرت بطريق آخر
كان مما يكثر القصد إليه كبيع وسلف أو سلف جر منفعة مينع وفاقاً، وإن كان مما يقل 

ن، وإن كان بعيداً جداً كأسلفين كدفع األكثر مما فيه الضمان وأخذ أقل منه إىل أجل فقوال
ولو اعترب البعيد ملنع باملثل وبأكثر نقداً وبأقل إىل أبعد إذا قامت . وأسلفك فاملشهور جوازه

  .)٤( ))السعلة بيده فيتمكن من االنتفاع، وقد التزمه بعضهم 

                                                            

  ) .٥/٨٠(وذكر حنوه ابن القيم يف إعالم املوقعني .  أقف عليه مسنداً مل  )١(
  .سيأيت ختريج األثر   )٢(
  ).٢/٣٨(املعونة   )٣(
  ).٣٥٢(جامع األمهات   )٤(
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ومنع للتهمة ما كثر قصده كبيع وسلف وسلف مبنفعة، ((:  يف خمتصره)١(وقال خليل
  .)٢( ))قل كضمان جبعٍل وأسلفين وأسلفكال ما 

فإن ((: أما إذا ارتفعت التهمة فال متنع املعاملة كما قال ابن القاسم يف بعض املسائل
  .)٣( ))ابتاعه بدراهم نقداً فإن كانت كثرية ترتفع معها التهمة، فجائز

و التهمة مبا واإلقالة جائزة ومندوب إليها ما مل جتر إىل ما ال جيوز أ((: وقال ابن جزي
وبدأ املصنف ـ رمحه اهللا ـ بذكر موجب فساد هذه البيوع ((: وقال حطاب. )٤( ))ال جيوز

ومنع للتهمة ما كثر قصده، أي ومنع كل بيع جائز يف الظاهر يؤدي : بطريق إمجايل، فقال
منوع إىل ممنوع يف الباطن للتهمة أن يكون املتبايعان قصدا باجلائز يف الظاهر التوصل إىل امل

يف الباطن، وليس ذلك يف كل ما أدى إىل ممنوع، بل إمنا مينع ما أدى إىل ما كثر قصده 
  .)٥( ))للناس

وقاعدة سد الذرائع واحلكم باملنع حني تظهر التهمة قاعدة مطردة، يرجع إليها 
هذا صحيح على طرد ((: املالكية يف مسائل عديدة، كما قال ابن رشد يف بعض املسائل

  .)٦( ))...احلكم باملنع من الذرائع، ألن املتبايعني إذا اما القياس يف 

بيوع : ومن أمثلة املسائل اليت متنع باعتبار املسألة ذاا، لقرا وكثرة استعماهلا حيلة
وإمنا ي عنها ألا يتوصل ا إىل دفع قليل يف كثري وإن مل يصرح : ((قال النفراوي. اآلجال

لناس كثرياً ما يقصدون ذلك فمنعها مالك ألنه بىن مذهبه على سد املتعاقدان بذلك، ألن ا

                                                            

 . ٧٤٩تويف سنة ، ي صر املالكيامل فقيهال ،اجلندي الدين ضياء موسى، بن إسحاق بن خليل  )١(
  ) .١١٥( املذهب الديباج، ) ٢/٨٦(الدرر الكامنة : انظر 

  ).١٧٧(خمتصر خليل   )٢(
  ).٣/٢١(، ذيب املدونة )١٠٦:   وانظر٦/١٠١(النوادر والزيادات   )٣(
  ).١٧٩(القوانني الفقهية   )٤(
  ).٤/٣٩٠(مواهب اجلليل   )٥(
  ).٧/٩٠( البيان والتحصل   )٦(
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  .)١( ))الذرائع

: ومن أمثلة املنع من أجل املتعاملني حىت لو كانت التهمة بعيدة يف ذات املسألة
فإن التهمة قويت من أجل املتعاملني املعروفني باحليل وقصدهم . معامالت أهل العينة

 وكثرياً ما ينص املالكية على أهل العينة، ومن ذلك قول .الوصول إىل الزيادة يف القرض
إن كان رجالً يعرف بالعينة فال أحبه، وإن كان رجالً ممن ((: اإلمام مالك يف إحدى املسائل

  .)٢( ))ًال يعمل بالعينة وإمنا هو رجل باع بيعاً صحيحاً فال أرى به بأسا

املتعامل على نية صحيحة ومل ولكن ما حكم التعامل مبا ظهرت فيه التهمة إذا كان 
  ينِو التحايل على مآل ربوي؟ 

ال فرق بني أن يكون املتبايعان قصدا املمنوع وحتيال عليه باجلائز يف الظاهر، أو مل ((
املتهم عليه يف هذا الباب كاملدخول عليه : قال يف التوضيح. يقصداه وإمنا آل أمرمها إىل ذلك

  .)٣( ))ل الربا كما أخربت عائشة رضي اهللا عنهاإال أن الداخل عليه آمث آك. هـ.ا

أما وأن األمر متعلق بظهور التهمة وقرب الذريعة، فينبغي أن يراعى : يبقى أن يقال
يف ذلك اختالف الزمان واملكان، فرب ذريعة قريبة أصبحت بعيدة، ورب ذريعة بعيدة 

ذلك وجدنا تغري املوقف ول.وهو أمر متغري بتغري الزمان واملكان واألحوال. أصبحت قريبة
، فقد كان بادئ األمر أقل حسماً، مث منع باإلطالق حني ))عكس العينة((املالكي من مسألة 

  .شاع التعامل به كحيلة إىل الربا اجلاهلي

                                                            

  ).٢/١٠٢(الفواكه الدواين   )١(
  ).٧/١٠٦(البيان والتحصيل   )٢(
  ).٦/٣٧٥(حاشية الصاوي : وانظر). ٤/٣٩١(ليل مواهب اجل  )٣(
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  مذهب احلنابلة: املطلب الثاين 

  :وثالثة فروع ، وفيه متهيد 

  ذهبحصر احلاالت وذكر صورها وأمثلتها يف امل: الفرع األول 
ما حبثه احلنابلة من باب أصل احليل وهو مرتبط ارتباطاً : الفرع الثاين 
  وثيقاً مبقام اإلفتاء

ما حبثه احلنابلة من باب سد الذرائع وهو مرتبط ارتباطاً : الفرع الثالث 
  وثيقاً مبقام القضاء
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  :متهيد 

 نظره ذُ وأنه ينف،لقد اشتهرت نسبةُ املذهب احلنبلي إىل اجتاه احلقائق من حيث اجلملة
وحنن هنا حناول أن .  ومآالا، وال يكتفي بالنظر يف صورها وظواهرهاحقائق املسائلإىل 

ونستخلص اإلجابات ، عرب التسلسل التارخيي نتتبع الكتب الفقهية عند علمائنا احلنابلة
  : عن األسئلة التالية التفصيلية داخل املذهب احلنبلي

 وكيف نظروا يف ؟ت سؤال البحث يف كتب الفقه احلنبلياملسائل املندرجة حتما  -
   ؟تكييفها

وقصد الوصول إىل  ،  من احليل على الربا- يف مقام اإلفتاء -وما موقف احلنابلة  -
   .وهنا سيتبني التطبيق العملي ألصل املنع من احليل؟  عرب العقود املركبة حقيقة الربا

ألا تؤول إىل هذه  هل يبطلوا؟ لقضاءوما موقفهم من هذه املسائل يف مقام ا -
  . وهنا سيتبني التطبيق العملي ألصل سد الذرائع؟ يفرقون بني حالة وأخرىأم   ،احلقيقة

 ظهر موقف املذهب احلنبلي من سؤالسي وباإلجابة على هذه التساؤالت التفصيلية
 فإن داخل، اليةوستكون الصورة أكثر وضوحاً من النسبة اإلمج، البحث على وجه التفصيل
 ؟أين يتفق علماء املذهبف ، وداخلَ كل مذهب مواقف متعددة، كل اجتاه مواقف متنوعة

تدعيم كل احلرص على مع ؟ وما الفروق بني املذاهب داخل كل اجتاه؟ وأين خيتلفون
  . والنقل والتوثيق الرباهنيدعوى باألدلة و

حلنبلي يف سؤال البحث إىل من أجل ذلك، فسأقسم الكالم عن حترير رأي املذهب ا
   : ة فروعثالث

  .يف حصر احلاالت وذكر صورها وأمثلتها يف املذهب: األول
  .ما حبثه احلنابلة من باب أصل احليل، وهو مرتبط ارتباطاً وثيقاً مبقام اإلفتاء: الثاين
  .اءما حبثه احلنابلة من باب سد الذرائع، وهو مرتبط ارتباطاً وثيقاً مبقام القض: الثالث

ن أصل املنع من احليل مرتبط ارتباطاً وثيقاً مبقام اإلفتاء، ال يعين هذا إ: وحينما يقال
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قد يقع هذا يف حاالت غري قليلة، ولكن املقصود بل ، ))سداً للذريعة (( بالتحرمي))ال يفىت((أنه 
ية  بالنالتحرمي يف الغالب متعلقوالتحليل و، حلاق كل أصل باملقام األقرب إليه هنا إ

واملنع وتلك هي احليل ،  )١( ))إمنا األعمال بالنيات، وإمنا لكل امرئ ما نوى(( و والقصد،
  .منها

بغض النظر عن ، فإا تتعلق باألعمال الظاهرة  -يف الغالب  - أما األحكام القضائية 
التصرفات ع األحكام بناًء على غلبة الظن ونية العبد اليت ال ميكن اخللوص إليها؛ فتوض

  .لظاهرة، وتلك هي الذرائع والتعامل معهاا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            

  . :       ) ص ( سبق خترجيه  )١ (
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  .حصر احلاالت وذكر صورها وأمثلتها يف املذهب : الفرع األول 
  :  إىل قسمني))وحقيقتهباطن العقد ومآله ((قسم باعتبار نتفإا  ،بالنظر ملسائل البحث

  . ) املقترض ( و ) املقرض ( فتارة تؤول العقود إىل حقيقة تشبه الربا من الطرفني -أ  
   . وتارة تؤول العقود إىل حقيقة تشبه الربا من طرف واحد-ب  

فله ، تؤول عقوده إىل حقيقة تشبه الربا من الطرفني  وهو ما  ،أما القسم األول -أ 
  : منها، عدة أمثلة

  . العينة الصورة املشهورة من - ١

 .)١())قل من الثمن حاالًها منه بأمث يشتري ،أن يبيع سلعة بثمن مؤجل((: وصورا
وردت يف قصة  والسبب يف شهرا أا هي اليت ،وهذه الصورة هي أشهر صور العينة

  .معاملة زيد بن أرقم مع أم ولده يف  الشهرية رضي اهللا عنها وفتواهاعائشة

 ،كما روى غندر عن شعبة عن أيب إسحاق عن امرأته العالية بنت أنفع بن شرحبيل
إين بعت غالماً : فقالت أم ولد زيد، ائشة أنا وأم ولد زيد بن أرقمدخلت على ع: تالق

: فقالت هلا. مث اشتريته منه بست مائة درهم، من زيد بن أرقم بثمامنائة درهم إىل العطاء
أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول اهللا . ، وبئس ما اشتريتبئس ما شريت((

   .)٢( ))صلى اهللا عليه وسلم إال أن يتوب

حىت قصر بعض أهل ، فهذه الصورة الواردة يف هذه القصة هي أشهر صور العينة
  ؛- بإذن اهللا - وإن كان ذلك حمل خالف سيأيت يف مبحث األدلة، العلم اسم العينة عليها

  . يشمل هذه الصورة وغريهابعض أهل العلم أن اسم العينة وصفحيث يرى 
                                                            

، جمموع الفتاوى )٤/١٢٨(املغين : وممن مسى هذه الصورة عينة . ) ٢/٢٥(البن قدامة  الكايف )١ (
اإلنصاف ، ) ٤/١٢٥(الفروع  ، ) ٢٥٥- ٢٤٠/ ٩  ( ذيب السنن، ) ٤٤٦  ،٣٠ / ٢٩(
، الروض )٤/٦٦( معونة أويل النهى ) ٢/٦٠٣(التوضيح للشوكي ، )٤/٤٩(املبدع ، )٤/٣٣٥(

هداية الراغب ، )٣/١٨٦(كشاف القناع ، )٢/٢٦(شرح منتهى اإلرادات ، )٢/٥٤(املربع 
  .  )٣/٥٩(  النهى ، مطالب أويل)١/٣٧٢( كشف املخدرات ، )٢/٤٧٦(

  :   ) .ص ( سيأيت خترجيه يف مبحث األدلة  )٢(
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اإلمام أمحد رمحه اهللا يطلق  املهم اإلشارة إىل أنفمن ، أما ما خيص مذهب احلنابلة 
   .)١( العينة حىت على بيع النسيئة

: قال .البيع النسيئة: قال ؟العينة وأي شيء هي: قلت ((: ففي مسائل أمحد وإسحاق
  .)٢())وأما رجلٌ ال يبيع إال بنسيئة فهذا ما أكرهه، إذا كان يبيع بنقٍد وبنسيئة فال بأس

فيجيئه ، سئل عن الرجل يبيع املتاع مسعت أمحد((: د أليب داود يقولويف مسائل أمح 
مبعىن العشرة ،  فارسي - أبيعك بده شازده وده وازده: فيقول، الرجل يطلب املتاع ينسؤه

وإن مل  عينة: يقال هلا : قلت. ال يعجبنا أن يكون بيعه هذا يف العينة: قال ف؟  - اثنا عشر
  .)٣( ))نعم: قال ؟يرجع إليه

 إال أن اإلمام أمحد يكره للرجل أن تتمحض ،)٤( باإلمجاعةيئومع جواز بيع النس
  . يل عليهاوالتحألن ذلك هو البيئة اجلالبة للربا ، جتارته يف بيع النسيئة

  . )٥())ئة ملضارعتها الربايإمنا كره النس((: قال ابن عقيل

الب من يشتري بنسيئة  فإن غ،بأنه يدخل يف بيع املضطر(( وعلّل ذلك شيخ اإلسالم
كان رحبه على أهل  فإذا كان الرجل ال يبيع إال بنسيئة، إمنا يكون لتعذر النقد عليه

  . )٦( )) من التجار وإذا باع بنقٍد ونسيئة كان تاجراً،احلاجةالضرورة و

؛ فإن املعىن الذي أشار إليه شيخ اإلسالم موجود ويظهر يل أن تعليل ابن عقيل أقرب
  .جتارة الرجل يف النسيئة أو كان يبيع ا وبغريهاسواًء متحضت 

                                                            

 البيع:  أي ، » النسيئة يف الربا إمنا« : يف احلديث و  .أخرته:  نسيئة البيع نسأته. تأخري ال: النسأ  )١(
   ) .٤٤ / ٥ ( البن األثري النهاية:  انظر . معلوم أجل إىل

   .)٢/١١( وإسحاق مسائل أمحد )٢(
  .  )٢٦٣(مسائل أمحد أليب داود  )٣(
 ).٤/١٢٦(، والفروع  )٣٠ /٢٩( ع الفتاوى جممو، )٤/١٢٨(املغين ،  ) ٨٥( مراتب اإلمجاع  )٤(

  . ) وما بعدها٢٠٧(وانظر حبثاً مفصالً يف بيع التقسيط لسليمان التركي 
  . )٤/١٢٨(املغين  )٥(
  . )٩/٢٥٥( البن القيم ذيب السنن )٦(
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 يشبه طرف يوجد يف حقيقتها وباطنهاالصورة املشهورة للعينة واملقصود هنا أن 
وهو هنا  - وطرف آخر يشبه املقترض بالربا،  - عةوهو هنا صاحب السل - املقرض بالربا

ع بسلعته  صاحب السلعة رجوقد آلت املسألة أن ، - من اشترى السلعة يف الصفقة األوىل
وتلك حقيقة الربا اجلاهلي الذي جاء  ، سيقضى بأكثر منهاوقد أعطى صاحبه دراهم و

  . القرآن بتحرميه

  . عكس العينة: ما يسمى  - ٢
ؤول عقودها إىل حقيقة تشبه الربا من الطرفني  من املسائل اليت توهذا املثال الثاين

مث يشتريها ،  أن يبيع السلعة بثمن حالٍّ((:  املسألةوصورة هذه ،  ))املقرض و املقترض((
  .)١())بأكثر نسيئة

 ،طرف يشبه املقترض بالربا  :وجند يف حقيقة هذه الصورة ومآهلا وباطنها طرفني
وطرف آخر .  سيقضي أكثر منهالذي عاد بسلعته وعاد مببلٍغ حالٍّ وهو صاحب السلعة
 لكن ،لذي دفع املبلغ احلالّ ورجع من غري السلعةوهو الرجل اآلخر ا، يشبه املُقرض بالربا 

وتلك حقيقة الربا اجلاهلي الذي نزل  . أكرب من املبلغ الذي دفعهاًله يف ذمة صاحبه مبلغ
   .القرآن بتحرميه

   .العينة الثالثية - ٣

 ،مث يعمدان إىل رجٍل عنده متاع، املترابيني يتواطآن على الرباأن ((: ة املسألةوصور
مث يبيعه إياه للمرايب بثمن ،  ويقبضه منهمث يبيعه للمرايب بثمن حالٍّ، منه احملتاج فيشتريه 

ألا  ؛ وهذه تسمى الثالثية. مث يعيد املتاع إىل ربه ويعطيه شيئاً، مؤجل وهو ما اتفقا عليه
  .)٢( ))وإذا كانت السلعة بينهما خاصة فهي الثنائية، بني ثالثة

ني العينة والتورق هو يف العدد ؛ فالعينة ثنائية والتورق ورمبا ظن بعضهم أن الفرق ب
                                                            

، معونة )٢/٦٠٣(التوضيح ، )٤/٥٠(املبدع : وممن مساها عكس العينة . )٤/٣٣٦(اإلنصاف  )١(
كشاف القناع ، )٢/٢٦(شرح منتهى اإلرادات ، )٢/٥٤(الروض املربع  ،)٤/٦٦( ىأوىل النه

  .)٣/٥٩(مطالب أويل النهي ، )١/٣٧٢(كشف املخدرات ، )٣/١٨٦(
  . )٩/٢٥٥( البن القيم ذيب السنن )٢(
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 من يشبه املقرض هاعقود بينهما أن العينة جتد يف باطن والصواب أن الفرق. ليس ثنائياً
 ولذلك ، خبالف التورق فإنه تشابه من جهة املقترض فحسب، وجتد من يشبه املقترض

.. . ريه بيعاً ثابتاً ومل تعد إىل األول حبالوأما إن باعها لغ((: يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية
  .)١( ))يسمونه التورق

 وظن أن إدخال ثالث ،وأحسب أن منشأ هذه الصورة اعتقاد بعضهم حترمي العينة
وما علم أنه لو كانت العربة بالشكل دون احلقيقة جلازت ،  ! سوف خيرجه من العينة

حلقيقة ومآل املسألة حرمت الصورة ولو ولو كانت العربة با. الصورة املشهورة من العينة
  ، ليأخذ أكثر منه نسيئةطرف يعطي مبلغاً من املال حاال: إذا كان مؤداها  كانت ثالثية

بأكثر منه نسيئةليقضيه وطرف آخر يأخذ مبلغاً من املال حاال  .  

  .)٢( بيع األمانة: ما يسمى عند بعض العلماء  -٤

  .رفاً يشبه املقرض وطرفاً آخر يشبه املقترضوهو مثال آخر جتد يف باطنه ط

إذا شرط ؛ حيلة على (( ع عقاراً على سبيل املثال ويشترط اخلياري أن يب:وصورته
مث يرد املبيع ، املبيع ونفعه يف مدة انتفاع املقترض بالثمنليأخذ غلة ، االنتفاع بالقرض

  .)٣())باخليار عند رد الثمن

وقد علم أن الزيادة  ،ض يريد أن ينتفع من القرضأن املقر: وتوضيح هذه الصورة
لكن بطريق  ،)منفعة+ قرض (فأرادوا أن يصلوا إىل هذه احلقيقة  .على القرض رباً حمرم
فيقترض مبلغاً  ،املالاليسار و فأصبح احملتاج للنقود يذهب لصاحب ،مشروع حسب رأيهم

قرض أو يؤجره على غريه ويأخذ يسكنه امل إما ،من املال مع انتفاع املقرض بعقار املقترض
 ،مع شرط اخليار ،)املقرض( باع عقاره لآلخر )املقترض(فيصبح ظاهر املسألة أن  ،األجرة

                                                            

  .  )٣/١٣٧(الفتاوى الكربى  )١(
وقد تقدم ، وله أمساء غري هذا، "عادالرهن امل": وعند الشافعية ، "بيع الوفاء": يسمى عند األحناف  )٢(

  .):  ص (  سابقاذكره 
  . )٤/٢٣(املغين  )٣(
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  .  املبيع كان له ذلكإرجاععلى أنه مىت اختار 

وزاد عليه  ، املبلغ نفسهمث استوىف ،ومآل هذه الصورة أن أحدمها أعطى اآلخر ماالً
  بيعذلك أخذ املنفعة وهو ما يسمى عند بعض املذاهبوسواء يف  .االنتفاع بالرهن

وهو أن ((: يقول ابن تيمية،  )٢( أو أخذ عوضها وهو ما يسمى بيع االستغالل،)١(الوفاء
وإذا جاءه بالثمن أعاد إليه ،  مث يؤجره إياه إىل مدة،يتواطأ على أن يبتاع منه العقار بثمن

وال فرق بني أخذ  ،األجرة مدة بقاء املال يف ذمتهفهنا املقصود أن املعطى شيئاً أدى . العقار
  .)٣())اجلميع حرام ،املنفعة وبني عوض املنفعة

  . عاجلمع بني سلف وبي - ٥

 .فإذا مجع بينهما كان هلا حكم آخر ،والبيع وحده جائز ،فالسلف وحده جائز
  .اإلجارةُ واملساقاةُ وحنوها مما حتصل معه احملاباة: ويدخل يف حكم البيع

وإن شرط يف القرض أن يؤجره داره أو يبيعه شيئاً ((: - رمحه اهللا -قال ابن قدامة 
ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم ى عن بيع  ؛ أو أن يقرضه املقترض مرة أخرى مل جيز

كما لو باعه داره بشرط أن يبيعه اآلخر   ،وألنه شرط عقداً يف عقد ؛ فلم جيز ،وسلف
ار املقرض بأكثر من ديستأجر  أنأو على  ،داره بأقل من أجراوإن شرط أن يؤجره  ،داره
  .)٤( ))كان أبلغ يف التحرمي ،أو على أن يهدي له هدية أو يعمل له عمالً ،أجرا

إذا أقرضه عشرة على أن يكتري من ((: -رمحه اهللا–ن تيمية ابويقول شيخ اإلسالم 
بل لو قرر بينهما من غري شرط . سلمنيمل جيز هذا باتفاق امل ،حانوته بأجرة أكثر من املثل

                                                            

  . )    :  ص (تقدم  )١(
  . )  :   ص  (تقدم  )٢(
كشاف القناع ، )٤/٦٨(املبدع ، )٤/٦٣(الفروع : وانظر . )٢٩/٣٣٦(جمموع الفتاوى  )٣(

  . )٣/٥(مطالب أويل النهي ، )٢/٣١(شرح منتهى اإلرادات ، )٣/١٤٩(
  . )٤/٢١١(املغين  )٤(
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  .)١( ))كان ذلك باطالً منهياً عنه عند أكثر العلماء

تتم الزيادة على القرض من احملاباة يف  ويف صورة السلف والبيع وما يف حكمهما 
  . البيع أو اإلجارة أو املساقاة أو اهلدية وحنوها

 قرض من املقترض قبل الوفاءية للمما يكون من هد  :ومما له تعلّق ذه الصورة
 ينل العقدمآو، قرض جائز وهدية جائزة   فإن صورة العقود ؛دون عادة جارية بينهما

فثمة ما يشبه املقرض   ،، حني تكون اهلدية قبل الوفاء ودون عادة جارية بينهماقرض بزيادة
  . املقترض بالربابالربا و

وهو حني يشترط املقرض  ،)٢( بعض حاالت السفتجة: ويصح مثاالً هلذه الصورة 
 من أجلذلك  ويتحمل  ذا الشرطيتضرر املقترضو، أن يكون الوفاء يف بلٍد آخر 

استوىف من املقترض قرضه إضافة إىل مؤونة محل املال إىل   وهنا يكون املقرض قد ،القرض
   .ذلك البلد

نة وان حلمله مؤوإن شرط أن يعطيه إياه يف بلد آخر وك((: يقول ابن قدامة رمحه اهللا
  .)٣( ))نة جازووإن مل يكن حلملة مؤ. ألنه زيادة ،مل جيز

                                                            

 و ٣٣٤ و ٢٩/٢٨(وجمموع الفتاوى ) ٢/١٢٤(الكايف : وانظر . )٣٠/١٦٢(جمموع الفتاوى   )١(
كشاف ، )٤/٣١٢(معونة أويل النهي ، )٢/٦٥٥(والتوضيح ، )٤/٢٠٩(واملبدع ،  )٥٢٨

  ). ٣/٢٤٤(مطالب أويل النهي ، )١/٤١٦(كشف املخدرات ، )٣/٣١٧(القناع 
كتاب لصاحب : فارسية معربة ) وأما التاء فمفتوحة ، وقيل بضمها ، بفتح السني ( ة السفتج ) ٢(

  . وفائدته السالمة من خطر الطريق ومؤنة احلمل .املال إىل وكيله يف بلد آخر ليدفع إليه بدله
   ) .١٠٦( املصباح املنري ،  ) ٢٦١( املطلع للبعلي : انظر 

ويظهر يل أن بعض هذه األقوال مل تتوارد ، السفتجة أقوال خمتلفةوقد ذُكر يف .  )٤/٢١١ (املغين  )٣(
كان الشرط  كما لو، منها ما يبعد القول جبوازها، على حمل واحد ؛ فإن للسفتجة حاالت خمتلفة

وكان   ،وقد رضي بالشرط من أجل حاجته للقرض، نة النقل والسفرويضر املقترض وحيمله مؤ
ومن ، يبعد القول جبوازها  فمثل هذه احلالة  ،وقصد هذا االنتفاع، هذا الشرط مما ينفع املقرض 

، وكذلك للسفتجة حالة يبعد القول مبنعها. أطلق القول باجلواز فيغلب على الظن أنه مل يرد ذلك
ورمبا كان الشرط ال ، كما لو كان الشرط ال يضر املقترض وال حيمله مؤونة بلْه ينفعه ويفيده

ن وم، فمثل هذا يبعد القول بتحرميه  ،وقد تنازل رغبة يف نفع املقترض،  ينفع املقرض بل يضره
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ولكن من  ، وهو ما تؤول عقوده إىل حقيقة تشبه الربا ، وأما القسم الثاين-ب 
 .دخل املسألة املشهورة عند احلنابلة باسم التورقوحتت هذا القسم ت. طرف واحد

بيعها ويأخذ يل، وابتاع السلعة إىل أجل  ،همامقصود املشتري الدر((أن يكون : وصورته
  .)٣( وهو الفضة )٢( قِرألن املقصود منها الو ومسي التورق. )١( ))مثنها

فقد جاء يف مسائل أمحد أليب  ، هذه املسألة عينةً- رمحه اهللا -وقد مسى اإلمام أمحد 
 وإن ،هونوإن كان ال يريد بيع املتاع الذي يشتري منه فهو أ: مسعت أمحد قال((: داود

  .)٤( ))كان يريد بيعه فهي العينة

مسعت أمحد سئل عن الرجل يبيع املتاع فيجيئه الرجل يطلب املتاع ((: وفيها أيضاً
ال : قال  ف، - فارسي مبعىن العشرة اثنا عشر -أبيعك بده شازده وده وازده : فيقول ،ينسؤه

: قال ؟وإن مل يرجع إليه ،نةيقال هلا عي:  قلت.هذا يف العينة ،يعجبنا أن يكون بيعه هذا

                                                            
 

وتبقى حالة النفع املشترك للمقرض .  الظن أنه ملن يرد ذلكىأطلق القول بالتحرمي فيغلب عل
وديننا ال حيرم ، ألنه نفع حمض، فيظهر أن الراجح جوازه، وال مؤونة من أجل الوفاء، واملقترض

أو مل يكن مراد ، وغلبةُ الظن أنه مل يكن مراد من أطلق اجلواز: ( ندما نقول وع  .نفعاً خالصاً
وهذا حق أهل العلم يف فهم كالمهم على . لوضوح املثال جوازاً أو حترمياً  ؛) من أطلق التحرمي 

قال   ، أهل العلمموانظر إىل هذا املثال يف فهم كال. وجه يتفق مع السياق وال خيالف الواضحات
قلت بشرط : قال يف الفائق .  وكذا جيوز له الشراء من غري مشتريه ال من وكيله(( : وي املردا

وانظر يف تفصيل .  )٣٣٧ / ٤(  اإلنصاف ))قلت وهو مراد األصحاب . انتهى. عدم املواطأة
  .   وما بعدها١٣٧ املنفعة يف القرض  :األقوال

، وجمموع الفتاوى  )٢٦٣ ( داودأليب مسائل أمحد : وانظر .  )٣١ / ٢٩( جمموع الفتاوى  )١(
 / ٩(  البن القيم ، ذيب السنن )١٣٨ / ٣( الفتاوى الكربى ، وما بعدها ) ٤٤٠/ ٢٩(

 / ٤( املبدع ،  )٣٣٨، ٣٣٧ / ٤( اإلنصاف ،  )١٢٦ / ٤( الفروع البن مفلح ،  )٢٤٩
، الروض املربع  )٢٦ / ٢( شرح املنتهى للبهويت ،  )٦٧ / ٤( معونة أوىل النهى ،  )٥٠، ٤٩

مطالب أويل ،  )٣٧٣ / ١( كشف املخدرات ،  )١٨٦ / ٣( كشاف القناع ،  )٥٦ / ٢(
  .  )٦١ / ٣( النهى للرحيباين 

  .  )٢٤٩(  البن القيم ذيب السنن )٢(
   . )١٨٦ / ٣( كشاف القناع  )٣(
   . )٢٦٨ ( مسائل أمحد )٤(
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  .)١())نعم
فما تقولون إذا مل تعد السلعة إليه بل رجعت : فإن قيل((: - رمحه اهللا -قال ابن القيم 

   ؟هل تسمون ذلك عينة ،إىل ثالث
 داود وقد نص أمحد يف رواية أيب ،هذه مسألة التورق ألن املقصود منها الوِرق: قيل

  .)٢()) امسهاوأطلق عليه ،على أا من العينة

واملقصود أن عقود التورق الظاهرة تؤول إىل حقيقة تشبه عمل املقترض ؛ فإن 
 ويفترق ،ويف ذمته مبلغ أكثر منه جيب أن يقضيه ،املقترض بالربا يأخذ مبلغاً من املال احلالّ

 غري صاحب حيث إن صاحب املبلغ احلالّ عن حقيقة الربا اجلاهلي يف عدم وجود املقرض،
  .املؤجلاملبلغ 

  . ، وسيأيت تفصيل ذلك يف الفرع الثايند اختلف احلنابلة يف هذه املسألةوق
  : ختتلف عما يسمى اليوم،وجتدر اإلشارة هنا أن مسألة التورق املشهورة عن احلنابلة

وبيان  ، أو غريها من أمساء املنتجات البنكية املعاصرة)التورق املبارك( أو )التورق املصريف(
  . - بإذن اهللا -ب التطبيقي ذلك يف البا

                                                            

    )٢٦٨ ( مسائل أمحد )١(
   )٢٤٩/  ٩ (  ذيب السنن )٢(
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ما حبثه احلنابلة من باب أصل احليل وهو مرتبط ارتباطاً : الفرع الثاين 
   .وثيقاً مبقام اإلفتاء

وهو يقصد   ما احلكم الشرعي عند احلنابلة ملن عمل هذه املسائل: وبعبارة أخرى
   ؟ الوصول إىل هذا املآل واحلقيقة

ه الربا من طرف املقترض يف مآله حقيقةٌ تشب وهو ما يقع  ،أما القسم األول -أ
فإن من يتتبع كتب املذهب احلنبلي جيد استقراراً ووضوحا يف حترمي كل حيلة  ،واملقرض
 هذا يف حالة املقترض  . التوصل إىل أخذ دراهم بأكثر منها إىل أجل املرءايقصد .

  .بعد أجلإن قصد بذل الدراهم ليأخذ أكثر منها ، وكذلك يف حالة املقرض 

مهما اختلفت  ،فكل من قصد ذلك وأراده وحاول أن يصل إليه بأي طريق كان
اهللا و  ،ام يأمث به عند اهللافإن عمله حر ،األمساء والرسوم و األشكال و الصيغ و الطرائق

  . وحده يعلم السر وأخفى

 :مذلك بقوهلاملسائل مث يتبعون ع جييزون بعض ري من املواضولذلك جتد العلماء يف كث
  . ما مل يكن حيلة

 هو املعول عليه يف سد باب احليل وحسم -جانب التدين و القصد  -وهذا اجلانب 
وحترمي الربا هو  ،أما باب القضاء وسد الذرائع فإنه ال يكفي يف منع التحايل بالكلية ،مادا

 ،ني مرتبط بأصل اإلسالم والتعبد هللا رب العامل،حكم شرعي مثل بقية األحكام الشرعية
اإلمث و الرب فمردمها  اأم ، البشر لن يستطيع مالحقة مجيع التصرفات القضاء وعلموسلطانُ
 z { | } ~   _ a` b c d fe  g h i  j ﴿ إىل كتاٍب

k ﴾   ] ٤٩: سورة الكهف. [    

إذا كان قصد الطالب أخذ دراهم ((: - رمحه اهللا -دين ابن تيمية يقول الشيخ تقي ال
وإن حتيال  ،فهذا ربا ال ريب يف حترميه ،و املعطي يقصد إعطاء ذلك ، أجلبأكثر منها إىل

، فإن هذين قد  وإمنا لكل امرئ ما نوى، فإمنا األعمال بالنيات  ،على ذلك بأي طريق كان
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  .)١( ))قصدا الربا الذي أنزل اهللا يف حترميه القرآن

 مما ذكر يف -ة  أما على وجه التفصيل فسأورد مع كل مسأل،هذا من حيث اجلملة
  : ما يدل على حترميها مع قصد مآهلا وحقيقتها -الفقرة األوىل 

   .الصورة املشهورة للعينة - ١

وال يفرقون بني من يريد احليلة  ،هذه املسألة بالذات يطلق العلماُء القول بتحرميها
 .هب احلنبلي أشد املسائل يف التعامل معها ِمن ِقبل املذ منوهي ذا تكون ،ومن ال يريدها

 ينفيعقد البيع الثاين دون أن ينوي مآل العقد ،إنه يتصور أن تستجد حاجةٌ لصاحب السلعة
  .  هذه املسألة هو التحرمي بإطالقمن املذهب احلنبلي موقفورغم هذا فإن ، وحقيقتهما 

ومن باع سلعة بنسيئة مل جيز أن يشتريها بأقل مما  ((:  - رمحة اهللا - )٢(يقول اخلرقي
  . دون أن يربط ذلك بقصد احليلة ،هكذا بإطالق.  )٣())باعها

يف معرض  ، يف املغين سبب هذا اإلطالق- رمحه اهللا - )٤ (وقد ذكر املوفق ابن قدامة
ورأى أن األثر نص على هذه  ،حديثه عن مسألة عكس العينة والتفصيل املذكور فيها

 .من غريهان التوسل ا أكثر وكذلك رأى أن هذه الصورة يكو ،الصورة فتحرم مطلقاً
إال أن يكون ذلك  ،الثمن بأكثر منه وحيتمل أن جيوز له شراؤها جبنس(( - رمحه اهللا -يقول 

                                                            

  .  )٤٣٩ / ٢٩( جمموع الفتاوى   )١(
طبقات : انظر  . ٣٣٤تويف سنة . من فقهاء احلنابلة ، عمر بن احلسني بن عبد اهللا البغدادي  ) ٢(

   ) . ٣٦٣ / ١٥( سري أعالم النبالء ،  ) ٧٥ / ٢( احلنابلة 
/ ٢( الكايف ، يف اخلالف رؤوس املسائل ،  )١٩٥( ومثله يف اإلرشاد ،  )٦٧( منت خمتصر اخلرقي  )٣(

 / ٢( شرح الزركشي ، وغريها  )٤٤٦ / ٢٩( جمموع الفتاوى ،  )١٢٧ / ٤( املغين ،  )٢٥
معونة أويل ،  )٦٠٢ / ٢( التوضيح ،  )٤٩ / ٤( املبدع ،  )٣٣٥ / ٤( اإلنصاف ،  )٧٤

ف كشا،  )٢٥/ ٢(، شرح منتهى اإلرادات  )٥٤ / ٢( الروض املربع ،  )٦٥ / ٤( النهى 
مطالب ،  )٣٧٢ / ١( كشف املخدرات ،  )٤٧٦ / ٢( هداية الراغب ،  )١٨٥ / ٣( القناع 

   .  )٥٨ / ٣( أويل النهى 
سري : انظر  . ٦٢٠تويف سنة . من كبار فقهاء احلنابلة  ، عبد اهللا بن أمحد بن حممد املقدسي ) ٤(

    ) .١٣٣ / ٢( ذيل طبقات احلنابلة ،  ) ١٦٥ / ٢٢(أعالم النبالء 
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 ألن األصل حل ، وإن وقع ذلك اتفاقاً من غري قصد جاز، فال جيوز،عن مواطأة أو حيلة
 وألن التوسل بذلك ،ناهوليس هذا يف مع، إمنا حرم يف مسألة العينة باألثر الوارد فيه بيع،وال

  .)١()) و اهللا أعلم.يلتحق به ما دونه فال ،أكثر

مع اتفاقهما على الصورة ،  يف مسألة عكس العينة- رمحه اهللا -وناقشه ابن القيم 
  .  وسيأيت بإذن اهللا يف مسألة عكس العينة،املشهورة يف العينة

ة املشهورة للعينة إذا كان ومما يتعلق ذه املسألة ما ذكره احلنابلة من جواز الصور
 إن وكذلك،   وكذلك إن اختلف اجلنسان يف مثن السلعة،تغري الثمن من أجل تغري السلعة

  . كان البيع الثاين مع ابنه أو أبيه ال مع وكيله

 ،شتريه بأقل مما باعهيومن باع شيئاً نسيئة مل جيز أن ((:  يف احملرر)٢ (قال اد ابن تيمية
  .)٣())أو من غري مشتريه منه ،أو يشتريه بغري جنس الثمن ،ا ينقصهإال أن يتغري مب

؛ فرمبا كان فرق السعر أكرب من فرق ؟ أال ميكن أن يتخذ ذلك حيلة: والسؤال
أو جعل ابنه ، أو رمبا جعل اجلنسني خمتلفني مع الوصول إىل مبتغاه يف القرض الربوي، التغري

ميكن أن جيعل الصورة املشهورة للعينة تسري يف  كل ذلك ؟أو أباه يف العقد الثاين حيلة
  . تعامالت الناس مع تغيري يف الشكل

أن غالب من ذكر هذه الشروط أطلق القول باجلواز ومل يفصل إال يف : واجلواب
 يف حالة  هوبل مقصود من أطلق اجلواز هنا،  كال؟ يعين هذا جوازها مع احليلةفهل ،بعضها

 خبالف ، جرياً على أصل املذهب يف هذا الباب؛احليلة فال جتوز مع ا، أم )٤(عدم احليلة 

                                                            

   ) .١٢٨ / ٤(  املغين  )١(
تويف سنة . شيخ احلنابلة  ، ، ابن تيمية احلراين جمد الدين أبو الربكات عبد السالم بن عبد اهللا  )٢(

   ) . ٢٤٩ / ٢( ذيل طبقات احلنابلة ،  ) ٢٩١ / ٢٣( سري أعالم النبالء : انظر  . ٦٥٢
  . وغريه.  )٣٢١ / ١( احملرر   )٣(
  : الفرق بني من يريد احليلة ومن ال يريدها ملحوظة مهمة يف  )٤(
، ليتم له مآل د بعدها الصفقة الثانيةقد الصفقة األوىل وهو يريد أن يعقفهو يع، أما من يريد احليلة       

  . هذا يف املقترض وعكسه يف املقرض، ) ، ويف ذمته مالٌ مؤجل أكثر منه  حاللٌما( العقدين 
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  . الصورة املشهورة للعينة فإا حترم مطلقاً سواًء كان ذلك بقصد احليلة أو مل يكن

 )١ (ما ذكره املرداوي ،قصود من أطلق اجلواز هو بشرط عدم احليلةويدل على أن م
مراده  ، أو ابنه جازهفإن اشتراه أبو: لهقو((: يف اإلنصاف وهو يتحدث عن مثل هذه املسائل

وكذا جيوز له الشراء من غري مشتريه ال من  .فإن كان حيلة مل جيز ،إذا مل يكن حيلة
  .)٢( ))وهو مراد األصحاب: قلت .انتهى .قلت بشرط عدم املواطأة: قال يف الفائق ،وكيله

ينسجم مع ، اً مستصحب)مراداً(ومن هذا النص نأخذ أن لألصحاب يف هذا الباب 
ز يزوه من صور ميكن أن تتخذ حيلة فإن هذا التجو وكل ما جو، وهو حترمي احليل،أصوهلم

   .ينبغي أن يقيد مبا مل يكن حيلة

 ،وانظر كيف قال املرداوي وهو من هو يف معرفة املذهب وتصحيحه وتنقيحه
 وصحح ونقح ،وقد مجع يف كتاب اإلنصاف وأوعى ، )٣( ))مصحح املذهب ومنقحه((فهو

 ،دداً فصار ذا للمذهب جم،فضالً عن الطالب املتعلم ، ويبهر املتبحر،ما تقر به عني الفقيه((
  .) ٤ ())ه مصححاً ومنقحاًجي، ولرواياته و ختارولشمله جامعاً

  .))مراده إذا مل يكن حيلة((:  -  رمحه اهللا-قال 

وهو مراد :  قلت . انتهى. بشرط عدم املواطأة : قلت :  قال يف الفائق ((:  وقال
  .  )) األصحاب

                                                            
 

فإنه يعقد الصفقة األوىل دون أن خيطر بباله الصفقة  ، مل يفعل ذلك حيلةوهو من ، وأما اآلخر         
مث بعد الصفقة األوىل استجدت له حاجة أو رغبة فعقد الصفقة الثانية دون أن يتخذ ، الثانية

  . األوىل وسيلة للثانية
  الضوء الالمع : انظر  . ٨٨٥تويف سنة . من فقهاء احلنابلة  ،  علي بن سليمان بن أمحد املرداوي )١(

   ) . ٩٩( اجلوهر املنضد ،  ) ٢٢٥ / ٥( 
  .  )٣٣٧ / ٤( اإلنصاف   )٢(
  .  )٧٢٩ / ٢( للشيخ بكر أبو زيد ، ل املدخل املفص )٣(
  .  )٧٢٩ / ٢( للشيخ بكر أبو زيد ، ل املدخل املفص )٤(
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 باعتباره مراد األصحاب وإن مل ))وعدم احليلة، عدم املواطأة ((فهو يذكر هذا الشرط 
  . ينصوا عليه

 مما ، يف مسائل الباب))إذا مل يكن حيلة((ومما يؤكد هذا املسلك كثرةُ ورود هذا القيد 
  . از وكانت الصورة مما ميكن أن تتخذ حيلةيدل أنه أصل يرجع إليه إذا أطلق القول باجلو

 األدلةُ اليت يستدل ا علماء - رمحه اهللا -ويدل على صحة ما ذهب إليه املرداوي 
  . ؛ فإا تشمل كل ما يتخذ حيلة يف حترمي احليلاملذهب

ألن ،  أو ثوب انقطع،كعبٍد مريض" إال أن تكون قد تغريت صفتها " ((: ويف املبدع
وتوقف يف رواية مثىن فيما إذا نقص من  ،قص املبيع ال للتوسل إىل الربانقص الثمن لن

فتكون عله املنع  ،نفسه، ومحله يف اخلالف على أن نقصه أقل من النقص الذي اشتراه به
  .)١())باقية

إذا كان نقص الثمن أكرب من نقص  ،فانظر كيف كان نقص السلعة ال يزيل علة املنع
 ألن كل واحٍد ) جاز (أو غالمه وحنوه " إن اشتراه أبوه أو ابنه و" ((وفيه أيضا  .السلعة

  .)٢( ))منهم كاألجنيب بالنسبة للشراء ما مل يكن حيلة

 فإن اشتراه بدنانري أقل من قيمة الدراهم((:  )٣( للعكربييف رؤوس املسائل اخلالفيةو
 حاجة وال أرى. اًواستظهر أن يف النص سقط ،وقد تعقبه احملقق .)٤( ))أو بعرٍض مل جيز

  قولٌ مبنع هذه الصورة حني يكون مثن البيع الثاين أقل من مثن البيع األول القول؛ فإنلذلك
   . مع أن القول جبوازه مادام اجلنس خمتلفاً هو أيضاً قول وارد،وجيه ولو اختلف اجلنسان

                                                            

   . )٥٠ / ٤( املبدع للربهان ابن مفلح   )١(
كشاف ،  )٦٧ / ٤( معونة أوىل النهى ،  )٦٠٣ / ٢( التوضيح : وانظر .  ) ٥٠ / ٤( املبدع   )٢(

  . وغريها،  )١٨٦ / ٣( القناع 
ذيل : انظر  . ٤٣٩تويف سنة ، من فقهاء احلنابلة ،  ، أبو املواهب احلسن بن حممد العكربي  ) ٣(

    ) . ١/٣٧٦( طبقات احلنابلة 
  .  )٦٩٤مسألة  (  للعكربيرؤوس املسائل اخلالفية  )٤(
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يب ألائل يف اخلالف سألة بتفصيلها يف كتاب رؤوس املسوقد جاء النص على هذه امل
إن كان أنقص من قيمة إن ابتاعه بغري اجلنس صح البيع وف((:  حيث قال،) ١(جعفر اهلامشي
  .)٢( ))الثمن األول

 ،أن الصورة املشهورة للعينة حمرمة على اإلطالق عند املذهب احلنبلي: واخلالصة
 أو كان نقص الثمن ،أما إذا اختلف اجلنس يف الثمن. سواء قصد احليلة أو مل يقصدها

 فاألصل اجلواز ، أو كان صاحب العقد الثاين أبوه أو ابنه أو زوجه،يٍب طرأ يف السلعةلع
 .و اهللا أعلم  ،يكن حيلة مامل

   ."عكس العينة  " املسألة املشهورة بـ - ٢

   :وهلا حاالت

 وهذه احلالة حرام يف .وقصِد الوصول إىل مآهلا وباطنها فرمبا وقعت مع احليلة -
  .اختالفمذهب احلنابلة دون 

، وإمنا وقع أما إذا مل يكن ذلك عن حيلة ومل يقصد الوصول إىل باطنها ومآهلا -
 فإن الرواية قد اختلفت عن ،أو استجدت له حاجةٌ أو رغبة بعد العقد األولذلك اتفاقاً،
وجاء عن  ، )٤(فجاء عنه القول بالتحرمي كما يف رواية حرب ، )٣(- رمحه اهللا -اإلمام أمحد 

مسعت أمحد ((: دكما يف مسائل أمحد أليب داو، دام أا من غري حيلة لقول باجلواز مااإلمام ا
 .إذا مل يرد بذلك احليلة:  قال؟يشتريه بنسيئة ، عن رجل باع ثوباً بنقد مث احتاج إليهسئل
  .)٥( ))فكأنه مل ير به بأساً .مل يرد: قيل

                                                            

 . ٤٧٠ تويف سنة . من فقهاء احلنابلة، الشريف اهلامشي العباسي  ، عبد اخلالق بن عيسى بن أمحد  )١(
    ) .١٥ / ١( ذيل طبقات احلنابلة ،  ) ٥٤٦ / ١٨( سري أعالم النبالء : انظر 

  .  )٨٩٦( انظر مسألة  )٢(
، اإلنصاف  )٧٦ / ٢( شرح الزركشي ،  )١٢٦ / ٤( الفروع ،  )٣٠ / ٢٩( جمموع الفتاوى   )٣(

  .  )٥٤ / ٢( الروض املربع ،  )٦٦ / ٤( معونة أويل النهى ،  )٤/٥٠( املبدع ،  )٣٣٥/ ٤(
   .  )١٢٨ / ٤( املغين البن قدامة   )٤(
  .  )٢٦٣( د  مسائل أمحد أليب داو )٥(
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 - رمحه اهللا -ابن قدامة فبينا جتد  ،وهكذا وقع خالف بني األصحاب رمحهم اهللا
 يطلق القول فيها - رمحه اهللا -جتد ابن القيم ، والتفريق بني احملتال وغريه، مييل إىل التفصيل

  . - رمحه اهللا - عليه ويتعقب الشيخ ابن قدامة ،بالتحرمي

 ،وإن باع سلعة بنقد مث اشتراها بأكثر منه نسيئة: فصل((:  يف املغينيقول ابن قدامة
ألن ذلك يتخذه وسيلة إىل  ،إال أن تتغري السلعة ،ال جيوز ذلك:  يف رواية حربفقال أمحد

فإن اشتراها بنقد آخر أو بسلعة أخرى أو بأقل من مثنها نسيئة . فأشبه مسألة العينة ،الربا
إال أن  ،وحيتمل أن جيوز له شراؤها جبنس الثمن بأكثر منه .جاز، ملا ذكرناه يف مسألة العينة

ألن  ،وإن وقع ذلك اتفاقاً من غري قصد جاز ، مواطأة أو حيلة فال جيوزيكون ذلك عن
وألن  ،وليس هذا يف معناه، وإمنا حرم يف مسألة العينة باألثر الوارد فيه  ،األصل حل البيع

  .)١())واهللا أعلم ،التوسل بذلك أكثر فال يلتحق به ما دونه

فما تقولون : فإن قيل((:  داودذيب سنن أيب يف - رمحه اهللا -ويتعقبه ابن القيم 
قد نص أمحد يف رواية حرب على :  قلنا؟فيمن باع سلعة بنقٍد مث اشتراها بأكثر منه نسيئة

 ،ألن هذا يتخذ وسيلة إىل الربا ؛ فهو كمسألة العينة سواء ،أنه ال جيوز إال أن تتغري السلعة
 لكن ،بأقل منها نقداًويف الصورتني قد ترتب يف ذمته دراهم مؤجلة  .وهي عكسها صورة

املشتري هو : لصورة األخرىويف ا ،تغلت ذمتهالبائع هو الذي اش: إحدى الصورتنييف 
  . تغلت ذمته ؛ فال فرق بينهماالذي اش

 إذا مل يكن ذلك حيلة وال ،حيتمل أن جتوز الصورة الثانية: وقال بعض أصحابنا
  : ىل بفرقنيق بينها وبني الصورة األووفر ،طأة بل وقع اتفاقاًامو

  . فيبقى ما عداها على أصل اجلواز ،أن النص ورد فيها: أحدمها

   .أن التوسل إىل الربا بتلك الصورة أكثر من التوسل ذه: الثاينو

لى اختصاص العينة بالصورة  أما األول فليس يف النص ما يدل ع؛والفرقان ضعيفان

                                                            

  .  )١٢٨ / ٤( املغين  )١(
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  . األوىل حىت تتقيد به نصوص مطلقة على حترمي العينة

  : قال الشاعر ،نيلة من الععوالعينة ِف
ــد ــا  أن ــربي لن ــان أم ين فىت مثل نصل الـسيف ميـزت مـضاربه           ان أم نعت

أنا أظن أن العينة إمنا اشتقت من حاجة الرجل إىل العني من الذهب : اينجقال اجلوز
  . فيشتري ويبيعها بالعني الذي احتاج إليها وليست به إىل السلعة حاجة ،والورق

ولو اعترب فيه الفرق ، ألن املعترب يف هذا الباب هو الذريعة، وأما الفرق الثاين فكذلك
  . )١( )) وأنتم ال تعتربونه،من االتفاق والقصد لزم ذلك يف الصورة األوىل

:  فقال،رة املشهورة من العينةوقد صحح املرداوي يف اإلنصاف القول بأا مثل الصو
مث يشتريها بأكثر نسيئة ،  وهي أن يبيع السلعة بثمٍن حال،معكس العينة مثلها يف احلك((

 ونقل . و الفائقدمه يف املغين والشرح و الفروعوق،  نص عليه،على الصحيح من املذهب
 أيشتريه بأقل مما ، ونقل املروذي فيمن باع شيئاً مث وجده يباع.جيوز بال حيلة : داودأبو 

  .)٢())ولكن بأكثر ال بأس ،ال: باعه؟ قال

 فإم خيتارون ، ويقتصرون عليه،ولذلك فإن املتأخرين حني خيتارون أحد القولني
 ، )٣( كما جتد ذلك على سبيل املثال يف كتاب التوضيح للشويكي،القول بالتحرمي مطلقاً

  .)٥(، وكشاف القناع له أيضاً)٤(وشرح منتهى اإلرادات للبهويت

                                                            

  .  )٢٥٣ / ٩ ( ذيب السنن )١(
   . )٢٣٦ / ٤( اإلنصاف  )٢(
شهاب الدين أبو الفضل أمحد بن حممد بن أمحد والشويكي هو .   )٦٠٣ / ٢( التوضيح ) ٣(

: انظر  . ٩٣٩تويف سنة  ،  مفيت احلنابلة بدمشق ،الدمشقي الصاحلي احلنبلي  النابلسيالشويكي
     ) .١/٢٥٧( الكواكب السائرة ،  ) ٨/٢٣١( شذرات الذهب 

منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن والبهويت هو  .  )٢٦ / ٢( شرح منتهى اإلرادات  )٤(
/ ٣( السحب الوابلة : انظر  . ١٠٥١تويف سنة . شيخ احلنابلة مبصر يف عصره  ، إدريس البهوتى

١١٣١ . (   
  .  )١٨٥ / ٣( كشاف القناع  )٥(
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افق احلنابلة وتتابعهم على حترمي ما والذي خنرج به من هذه النصوص التأكيد على تو
وكانت هذه املعاملة لغرض ،  إذا كان العقد األول وسيلةً للعقد الثاين)عكس العينة(سمى ي

فإنه قد ،  أما إذا وقعت املسألة اتفاقاً دون احتيال.الوصول إىل مآل املسألة وحقيقتها
لكن األكثر على القول  و، واختلف أصحابه من بعده،اختلفت الرواية فيها عن اإلمام

  .  و اهللا أعلم.وهو ما استقر عليه رأي املتأخرين، بالتحرمي مطلقاً 

  . العينة الثالثية- ٣

 - رمحه اهللا-وقد نص عليها ابن تيمية  . احلنابلةوهذه الصورة غري مشهورة يف كتب
  .، وغالب كتب احلنابلة ال تنص عليها)١(وغريه

وكذلك إذا اتفقا على املعاملة الربوية مث أتيا إىل ((: يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية
 مث ،فاشتراه املعطي مث باعه اآلخذ إىل أجل، صاحب حانوت يطلبان منه متاعاً بقدر املال

 ،عل؛ فيكون صاحب احلانوت واسطة بينهما جبده إىل صاحب احلانوت بأقل من ذلكأعا
  .)٢())فهذا أيضاً من الربا الذي ال ريب فيه

 هذه املسألة بأا أقبح صور العينة وأشدها - رمحه اهللا -ابن القيم وقد وصف 
  .)٣(حترميا

وتطويل الطريق إىل  ،ولعل وجه الشدة و القبح ما يكون فيها من االشتراك يف احلرام
  . و اهللا أعلم .احلرام ؛ مبا جيعل املعاملة أمكن يف احليلة وأكثر ضرراً على املقترض

 ،فإما من جنٍس واحد، ما قيل يف مسألة عكس العينةاملسألة  وجيري على هذه
  . ةُ اليت تؤول إليها العقود احليل ال تتناهى وجيمع كل الصور احلقيقوصور

  . بيع األمانة- ٤

                                                            

  . وغريه ) ٨٦ / ٥( مثل ابن القيم يف أعالم املوقعني  )١(
  .  )٤٣٩ / ٢٩( جمموع الفتاوى  )٢(
  .  )٢٥٥ / ٩ ( ذيب السنن )٣(
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 بيع  :ومنه صور أخرى تسمى، بيع الوفاء: وهو ما يسمى عند بعض املذاهب 
؛ فيبيع املقترض عقاره يار الشرطلربا اجلاهلي عن طريق خومفاده التحايل على ا، االستغالل
احلقيقةُ أنه يأخذ القرض و .  فإن اختار عدم البيع أعاد إليه عقاره،ويشترط اخليار للمقرض

 سواء انتفع املقرض من العقار بنفسه أو  ،مع زيادة االنتفاع بالعقار، مث يرد ذات القرض
  . أجره على غريه

ار شرط صحيح دون قصد التحايل وكما ترى فإن الصورة نفسها ميكن أن تكون خي
وميكن أن تكون صورةً ظاهرةً وختفي حتتها حقيقة ما يقصد إليه ، على القرض الربوي

  . املتعاقدان من اإلقراض الربوي

فإنه ، وقد جاء موقف احلنابلة واضحاً وحامساً عندما يكون هذا العمل عن نية وحيلة
  . حرام ال جيوز دون خالف

نتفاع بالقرض حيلة على االإذا شرط اخليار : فصل((: - اهللا  رمحه-قال ابن قدامة 
 ، مث يرد املبيع باخليار عند رد الثمن،ليأخذ غلة املبيع ونفعه يف مدة انتفاع املقترض بالثمن

اخليار وال التصرف  نتفاع به يف مدةوال حيل آلخذ الثمن اال. فال خيار فيه ألنه من احليل
 لك  :بد اهللا يسأل عن الرجل يشتري من الرجل الشيء ويقولمسعت أبا ع: قال األثرم، فيه

 أراد أن يقرضه فيأخذ  ،هو جائز إذا مل يكن حيلة:  قال ،اخليار إىل كذا وكذا مثل العقار
فإن مل يكن أراد هذا  ،لريبح فيما أقرضه ذه احليلة، منه العقار فيستغله وجيعل فيه اخليار

  .)١())فال بأس

 الذي مضمونه ( هو )بيع األمانة : قال الشيخ ( ((: كشاف القناع يف وقال البهويت
   املشتري )جاءه بالثمن أعاد إليه إن ن البائع  على أ( أي اتفاق البائع و املشتري )اتفاقهما

 كركوب )باإلجارة والسكىن وحنو ذلك املشتري  (املبيع  أي بامللك ) ملك ذلك ينتفع به (
والواجب رد  ( قرض بعوض ) عقد باطل بكل حال (ي البيع إذاً  أ) وهو (ما يركبه أو حلبه 

                                                            

 / ٣٠( و  ) ٣٩٧ / ٢٩( و  ) ٣٣٣ / ٢٩(  جمموع الفتاوى :وانظر  .  )٢٣ / ٤( املغين   )١(
  . وغريها ) ٣١ / ٢( رادات شرح منتهى اإل،  )٦٨ / ٤( املبدع ،  )٦٣ / ٤( الفروع ، )٣٥
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 منه ( أي البائع )قبضه منه لكي حيسب له   املشتري ما( البائع إىل )أن يرد املبيع إىل البائع و
 وإن كان املشتري هو الذي سكن حسب )ه أجرة  قبضه املشتري من املال الذي مسوما

  .)١( ))ره ويرد الفضلعليه أجرة املثل فتحصل املقاصة بقد

ل للوصول إىل حقيقة القرض  ذا جيرون على أصلهم الواضح يف حترمي التحاياحلنابلةو
  .الربوي

  . اجلمع بني سلف وبيع وحنوها – ٥
هذه املسألة أسئلة متعلقة بأصل املنع من احليل، وأسئلة أخرى متعلقة بأصل يف 
  . الذرائع

اباة والقصد إليها، سواء كان اجلمع بني ففي أصل املنع من احليل يسأل عن احمل
العقدين يف صفقة واحدة، أو بشرٍط يف صلب العقد، أو عن مواطأة سابقة، أو بعقد آخر 

  .مفترق عن العقد األول 
  .قد اآلخر من أجل القرض دون خالفواملذهب احلنبلي حيرم هذه احملاباة يف الع

أن يكون يقرضه :  وبيع؟ قال ي عن سلف :قلت (( : ففي مسائل أمحد وإسحاق
  .)٢())قرضاً مث يبايعه عليه بيعاً يزداد عليه

أقرضين درمهاً : وكذلك لو قال له رجل(( : )٣(ويف اإلرشاد للشريف ابن أيب موسى
  .)٤())مل جيز، ألنه قرض جر منفعة. ألسكن دارك، وأزيدك يف األجرة

ا، أو على أن يستأجر دار إن شرط أن يؤجره داره بأقل من أجرو((: ويف املغين
املقرض بأكثر من أجرا، أو على أن يهدي له هدية أو يعمل له عمالً كان أبلغ يف 

                                                            

  .  )١٤٩ / ٣( كشاف القناع   )١(
   ) .٢١ / ٢(  وإسحاق  مسائل أمحد )٢(
 . ٤٢٨تويف سنة ، من فقهاء احلنابلة ، حممد بن أمحد بن حممد بن أيب موسى العباسي اهلامشي  ) ٣(

   ) . ٣٥٤ / ١( تاريخ بغداد ،  ) ١٨٢ / ٢( طبقات احلنابلة : انظر 
). ٢٨/  ٢٩( ، وجمموع الفتاوى  )١٢٤ / ٢( ، وانظر الكايف )٢٣٦(  اإلرشاد البن أيب موسى  )٤(

 وغريها  ). ٣١٢ / ٤( ، معونة أوىل النهى  )٢٠٩ / ٤( ، املبدع  )٣٢٤ / ٢٩(و.  
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  . )١())التحرمي

التفريق بني ما إذا مجع دون )) أبلغ يف التحرمي(( :  بقوله– رمحه اهللا –ومقصوده 
  . التحرميفإنه أبلغ يف، أو مجع بني العقدين مع احملاباة . حماباة، فإنه حمرم

أنا معسر، أنا : وسئل شيخ اإلسالم عن رجٍل أقرض لرجٍل ألف درهم، فطالبه فقال
  أشتري منك صنفاً بزائد إىل أن تصرب ستة شهور، فهل جيوز ذلك؟ 

  ،)٢ ())ال حيل سلف وبيع((:قد ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال: فأجاب
 ورسوله، وكالمها يستحق التعزير إذا كان قد فإذا باعه وأقرضه كان ذلك مما حرمه اهللا

 بدل بلغه النهي، وجيب رد القرض والسلعة إىل صاحبها، فإذا تعذر ذلك مل يكن له إال
  .)٣())اهللا أعلمو، وال يستحق الزيادة على ذلك ، وإال بدل السلعة قيمة املثل ، القرض 

. رض للمقرض قبل الوفاءومثل ما قيل يف اجلمع بني سلف وبيع، يقال يف هدية املقت
فأصل املنع من احليل يسأل من أجله عن قصد اهلدية وارتباطها بالقرض، سواء كان ذلك 

 على حترمي كل هدية من املقترض واملذهب احلنبلي مستقر. عن عادة جارية أو بغري عادة
يت وطاً تأللمقرض قبل الوفاء من أجل القرض، ومنعوا من أجل ذلك ذرائع واشترطوا شر

  . بإذن اهللا معنا يف الفرع الثالث

لى أصلهم يف املنع من احليل؛ وهذه حيلة ع:  ويدل على أن هذا هو مذهب احلنابلة
  .القرض الربوي عن طريق اهلدية

اشتراطهم يف قبول اهلدية أن تكون بينهما عادة جارية، أو : ويدل على مذهبهم أيضاً 
ية دون عادة جارية يغلب على الظن ارتباطها فدلّ ذلك على أن اهلد. حيتسب ذلك من دينه

  . يف املذهب ، فال ريب أا حرام ؟ بالقرض فتمنع؛ فكيف إذا علم ذلك يقيناً
                                                            

   ) .٢١٢ / ٤( املغين  )١(
  :     ) . ص ( سبق خترجيه  ) ٢(
  ) .٥٢٨ / ٢٩( جمموع الفتاوى  )٣(
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يها املقرض  فإا كذلك حمرمة مهما توسل إل نعلم أن كل زيادة حترم يف القرضوذا
  .  تستر هذه احلقيقةأو املقترض أو كالمها بعقود أخرى مباحة يف األصل

وقد صح عنه صلى اهللا عليه وسلم من حديث  ((: يقول شيخ اإلسالم يف بيان الدليل 
ال حيل سلف وبيع، وال شرطان يف بيع،وال ربح ما مل : عبداهللا بن عمرو وغريه أنه قال 
  .  )١ ())يضمن، وال بيع ما ليس عندك

 الثمن ألجل  فإنه يزيد يف إال أنه إذا باعه شيئاً وأقرضه- اهللا أعلم و-وما ذاك 
  .القرض، فيصري القرض بزيادة، وذلك ربا

فمن تدبر هذا علم أن كل معاملة كان مقصود صاحبها أن يقرض قرضاً بربح، 
واحتال على ذلك بأن اشترى من املقترض سلعة مبئة حالّة، مث باعه إياها مبئة وعشرين إىل 

 سلعة تساوي حالّة، أو باعه مث ابتاعها مبئٍة ،)أو باعه سلعة مبئة وعشرين إىل أجل(أجل 
عشرة خبمسني وأقرضه مع ذلك مخسني، أو واطأ خمادعاً ثالثاً على أن يشتري منه سلعة 

 فيبعها لألول مبئة وعشرين، مث يعود املشتري املقترضمبئة، مث يبيعها املشتري للمقترض مبئة 
أفال أفردت .  عليه وسلم يقال فيها ما قاله النيب صلى اهللا،إال درمهني، وما أشبه هذا العقود

فإذا كنت  أم ال؟ ذا الثمنأحد العقدين عن اآلخر، مث نظرت هل كنت مبتاعها أو بايعه 
 ألجل هذا كان له قسط من العوض، وإذا كان كذلك فهو إمنا نقصت هذا وزدت هذا

  .)٢())ربا

ه ومسألت. وهو ما يشبه الربا يف باطنه من طرٍف واحد  ،وأما القسم الثاينب ـ 
الشهرية عند احلنابلة هي التورق، وموقف احلنابلة من هذه املسألة خمتلف من لدن اإلمام 

  .)٣ ( روي عنه روايتان، رواية بالكراهية ورواية بالرخصة، فقد-رمحه اهللا–أمحد 
                                                            

  . سبق خترجيه  ) ١(
   ).٤٩( وانظر أيضاً يف نفس الكتاب  ) ٢٦٤(  بيان الدليل  )٢(
، )١٢٦ / ٤( وغريها، والفروع  ) ٢٩ / ٣٠(، جمموع الفتاوى  )٢٦٣( سائل أمحد أليب داود  م )٣(

، ومعونة  ) ٤٩ / ٤( ، واملبدع  ) ٢٤٩ / ٩( ، وذيب السنن  ) ٨٦ / ٥( وأعالم املوقعني 
   ) .٦٧ / ٤( أويل النهى 
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  .)١(ومل أر غريه زاد عن روايتني، وذكر يف اإلنصاف ثالث روايات 

  ل االختالف الذي روي عن أمحد  كمث،واختلف األصحاب يف مسألة التورق
بن تيمية، يقول عنه تلميذه ابن كر عليه تقي الدين ا وأشهر من منع منه وأن،-محه اهللا ير–

 مينع مسألة التورق، وروجع فيها وأنا حاضر – رمحه اهللا –وكان شيخنا ((: قيم اجلوزية
 مع زيادة فيها بعينهاملعىن الذي ألجله حرم الربا موجود : مراراً، فلم يرخص فيها، وقال

الكلفة بشراء السلعة وبيعها واخلسارة فيها، فالشريعة ال حترم الضرر األدىن وتبيح ما هو 
  .)٢())أعلى منه

لو احتاج إىل نقٍد، : فائدة((: واستقر املذهب على اجلواز، يقول املرداوي يف اإلنصاف
ملذهب وعليه األصحاب، وهو ا. فاشترى ما يساوي مائة مبائة ومخسني فال بأس، نص عليه

  .)٣ ())حيرم، اختاره الشيخ تقي الدين: وعنه. يكره: وعنه. وهي مسألة التورق

واختار املتأخرون رواية اإلباحة ومل يشريوا إىل الرواية األخرى، كما جتده يف الروض 
، ومطالب )٧(، وكشف املخدرات)٦(، وكشاف القناع)٥ (، وشرح منتهى اإلرادات)٤ (املربع
  .)٨( النهىأويل

 ومل يكن له ))الورق(( التورق وحقيقته وهو ٍلفلو قصد احملتاج إىل ما، وعلى هذا 
  من داخل املذهب متنع أخرىبالسلعة حاجة، فإن هذا جائز على املذهب، مع وجود أقوال

  .ذلك 

                                                            

   ).٣٣٧ / ٤( اإلنصاف  )١(
   ).٨٦ / ٥( أعالم املوقعني  )٢(
   ) .٦٧ / ٤( ، وانظر معونة أوىل النهى  )٣٣٧ / ٤( ف اإلنصا )٣(
   ) .٥٦ / ٢( الروض املربع  )٤(
   ) .٢٦ / ٢( شرح منتهى اإلرادات  )٥(
   ) .١٨٦ / ٣( كشاف القناع  )٦(
   ) .٣٧٣ / ١( كشف املخدرات  )٧(
   ) .٦١ / ٣( مطالب أوىل النهى  )٨(
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ما حبثه احلنابلة من باب سد الذرائع وهو مرتبط ارتباطاً  :الفرع الثالث 
   .ضاءوثيقاً مبقام الق

 رة السابقة املتعلقة باملقاصدوافق والوضوح الذي حلظناه يف الفقإن االستقرار والت
رة املتعلقة بسد الذرائع؛ فثمة اختالف داخل املذهب  ال جنده يف هذه الفقومنع احليل

  .نبلي يف تطبيق هذا األصل عملياًاحل

 االختالفلمذهب، فإن ولئن كان التوافق و االستقرار يف السؤال السابق يعد ميزة ل
   .! العملي هنا هو اآلخر من مزايا املذهب

؛ فإن املتعامل أدرى بنيته  ))النية((وهو ذلك أن السؤال السابق متعلق بأمر مستقر 
ومقاصده، و اإلحالةُ عليها إحالةٌ على أمر مستقر، فكلما تعامل الرجل ويف نيته الوصول 

 ن ؛ فإفإن هذه املعاملة حمرمة ال جتوز، وية إىل القرض، وكان هذا القرض بفائدة رب
  . » األعمال بالنيات، وإمنا لكل امرئ ما نوى«

؛ فرمبا تكون املعاملة اليوم ذريعة ))الذرائع((فإنه متعلق بأمر خمتلف ، هذا السؤال أما 
 بعض  ورمبا رأى ، ذريعة بعيدة فال متنعقريبة فتمنع، وتكون يف وقت سابق أو الحق

فاملوضوع .  آخرون بعد هذه الذريعة فلم مينعوهارب هذه الذريعة فمنعوها، ورأىء قالفقها
  .ون التعامل معه متجدداً متغرياًمتعلق بالواقع، والواقع متجدد ومتغري، وال بد أن يك

يا أبا أمية أحدثت؟، : أول من سأل يف السر شريح، فقيل له: عن ابن سريين قال
  .)١(أحدثتم فأحدثنا: قال

وعند النظر يف مسائل البحث وتعامل احلنابلة معها من باب سد الذرائع، جند هذه 
  : املسائل على ثالثة أضرب

-اتفقوا على املنع منه فضرب .  

                                                            

  :       ) .ص (  سبق ختريج األثر  )١(



  .تفريق بين البيع و الربا المآالت و القصود في الاعاةرأثر م
 
 
 

 
 

٣١٩ 

- اتفقوا على عدم املنع منه، وإحالة األمر إىل جانب التعبد والتدين آخروضرب .  

العلماء باعتباره ذريعة قريبة  فمنع منه بعض  ، اختلفوا يف املنع منه وضرب ثالث-
  .إىل ربا اجلاهلية، وبعض العلماء رآها ذريعة بعيدة فأحال األمر فيها إىل نية املتعامل وقصده

 الصورة  : فمثاله،، وهو ما اتفق على منعه علماء املذهب احلنبليأما الضرب األول
رد وسيلة وحيلة، أو كان املشهورة للعينة، فإا ممنوعة مطلقاً، سواء اختذ العقد األول جم

  فكل من وقفت،عقداً مقصوداً لذاته مث استجدت لصاحبه حاجة أو رغبة يف العقد الثاين
 وأيب اخلطاب  أيب يعلى وإن كان بعض احلنابلة كالقاضي،عليه يطلق القول مبنعها وحترميها

  .رميها ومنعهالكنهم مل خيتلفوا يف حت،  والقياس يف مثل هذه املسألة  التحرميمرتعناقشا 

جيوز قياساً، : وهذه مسألة العينة، وعند أيب اخلطاب ((:  يف الفروع)١ (مفلحل ابن يقو
القياس صحة : مل جيز استحساناً، وكذا يف كالم القاضي وأصحابه : وكذا يف الترغيب 

  .)٢())فال خالف إذاً يف املسألة، البيع، ومرادهم أن القياس خولف لدليل راجح 

 ما ذكره أبو حممد ابن قدامة حني أراد أن هذا التوافق على املنع مطلقاًاب ومن أسب
ألن األصل حل البيع، وإمنا ((: يفرق بني صورة العينة املشهورة وما يسمى عكس العينة، قال

  .)٣())حرم يف مسألة العينة باألثر الوارد فيه

 وإن مل يكن والبن تيمية نص نفيس يف حكمة الشريعة من املنع من هذه الذرائع
 اوالغرض هنا أن الذرائع حرمها الشارع وإن مل يقصد ((: مقصوده حمرماً، يقول رمحه اهللا

  خشية إفضائها إىل احملرم، فإذا قصد بالشيء نفس احملرم كان أوىل بالتحرمي مناحملرم
لبائع  التحرمي يف مسائل العينة وأمثاهلا، وإن مل يقصد االذرائع، وذا التحرير تظهر علة
 الباب لئال يتخذه ا قصد الربا فتصري ذريعة، فيسد هذاالربا، ألن هذه املعاملة يغلب فيه

                                                            

، من كبار فقهاء احلنابلة يف عصره ،  ، أبو عبد اهللا، مشس الدين املقدسي بن حممد مد بن مفلححم  )١(
   ) .٢/٥١٧( املقصد األرشد ،  ) ٢٦١ / ٤( الدرر الكامنة :  انظر . ٧٦٣تويف سنة 

   ) .١٢٥ / ٤(  الفروع  )٢(
   ) .١٢٧ / ٤(  املغين  )٣(
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رة إىل أن  يدعو اإلنسان فعله ممل أقصد به ذلك، ولئال: ل القائلالناس ذريعة إىل الربا، ويقو
 بني القصد وعدمه،ز ي يعتقد أن جنس هذه املعاملة حالل، وال مييقصده مرة أخرى، ولئال

  .ولئال يفعلها اإلنسان مع قصٍد خفي خيفى من نفسه على نفسه

وللشريعة أسرار يف سد الفساد وحسم مادة الشر، لعلم الشارع مبا جبلت عليه 
النفوس، ومبا خيفى على النفوس من خفي هواها الذي ال يزال يسري فيها، حىت يقودها إىل 

  .)١())اهللكة

فقد ، ط البيع أو األجرة وحنومها يف عقد القرض اشترا: ومن األمثلة على هذا الضرب
يع و اإلجارة وحنومها أو مل تتابع احلنابلة على املنع من ذلك، سواٌء وقع حماباة وزيادة يف الب

  .تقع

وإن شرط يف القرض أن يؤجره داره أو يبيعه شيئاً ((: - رمحه اهللا –يقول ابن قدامة 
وهذا فيما إذا كان ذلك من غري حماباة، ولذلك ،  ))أو أن يقرضه املقترض مرة أخرى مل جيز

وإن شرط أن يؤجره داره بأقل من أجرا أو على أن يستأجر دار املقرض ((: قال فيما بعد
  .)٢())بأكثر من أجرا أو على أن يهدي له هدية أو يعمل له عمالً، كان أبلغ يف التحرمي

 أو هي ممنوعة ، باب سد الذرائع هل هو من ؟ما املانع من هذه املعاملة: وهنا سؤال
  بالنص الشرعي من حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ 

ال حيلّ ((: يف قوله صلى اهللا عليه وسلم ،  ال شك أن النص منع من هذه املعاملة
يعة القريبة إىل القروض أن املنع كان من أجل سد الذر:  وفقه النص ،)٣( )) سلف وبيع

  .الربوية

 وسلم ى أن جيمع بني سلف أن النيب صلى اهللا عليه((: - رمحه اهللا –لقيم يقول ابن ا
ومعلوم أنه لو أفرد أحدمها عن اآلخر صح، وإمنا ذاك ألن اقتران أحدمها باآلخر ،  وبيع

                                                            

   ) .٢٨٤( بيان الدليل  )١(
   ) .٢١١ / ٤( املغين  )٢(
  :    ) .ص ( سيأيت خترجيه  )٣(
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ذريعة إىل أن يقرضه ألفا ويبيعه سلعة تساوي مثان مائة بألف أخرى؛ فيكون قد أعطاه ألفاً 
خذ منه ألفني، وهذا هو معىن الربا، فانظر إىل محايته الذريعة إىل ذلك  بثمان مئة ليأ)سلعة(و

  .)١())بكل طريق

، وهو ما اتفق على عدم املنع منه علماء املذهب احلنبلي، وأحالوا وأما الضرب الثاين
األمر فيه إىل النية و املقصد؛ فإن عمل ذلك حيلة أمث، وإن عمله على وجهه وحقيقته جاز 

  .له ذلك

مسعت أبا عبد اهللا يسأل عن الرجل : قال األثرم((خيار الشرط يف البيع، :  ذلكومثال
هو جائز :  قال .لك اخليار إىل كذا وكذا، مثل العقار: يشتري من الرجل الشيء ويقول

إذا مل يكن حيلة، أراد أن يقرضه فيأخذ منه العقار فيستغله وجيعل له فيه اخليار لريبح فيما 
  .)٢()) فإن مل يكن أراد هذا فال بأس.أقرضه ذه احليلة

فتبقى إىل ، ومطلقاً :  معلومة، وعنه ةويصح اخليار يف العقد مد((: وقال ابن مفلح
  .)٣())فيما أقرضه مل جيز، نص عليه حوإن شرطه حلية لريب. قطعها

  . ال مينعون من خيار الشرط، ويرجعون ذلك إىل نية املتعامل– كما ترى –فاحلنابلة 

  .، وهو ما اختلف العلماء يف منعهالضرب الثالث اوأم

 فعن اإلمام أمحد روايتان، إحدامها متنعه  ،))عكس العينة((: ومثال ذلك ما يسمى 
مطلقاً؛ وذا ال فرق بني من نوى احليلة ومن مل ينو، ويصبح هلا حكم الصورة املشهورة 

تلف األصحاب من بعده كما وهكذا اخ. ورواية تفرق بني احملتال وبني غريه. من العينة
  . تبني فيما مضى

  : وميكن أن نستخلص من تصرفات علماء احلنابلة يف هذه املسائل الضوابط التالية

                                                            

   ).١٧ / ٥( أعالم املوقعني  )١(
   ) .٣٣ / ٤( املغين  )٢(
   ) .٦٣ / ٤( الفروع  )٣(
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 الذريعة املنصوص على منعها يف الكتاب أو السنة متنع مطلقاً، وال يفرق بني – ١
 قدامة عندما أراد كما نرى تعاملهم مع الصورة املشهورة للعينة، وقول ابن. احملتال و غريه

  .)١())وإمنا حرم يف مسألة العينة باألثر الوارد فيه((: أن يفرق بينهما وبني غريمها بورود األثر 

وتتبني هذا من نصهم .  التوسل يف باب سد الذرائعة تأثري العرف والعادة وكثر– ٢
م األمر من شدة ، بل بلغ "إال إن جرت عادة بينهما: "املتكرر يف هدية املقترض للمقرض 

كذا . وإن زادت اهلدية على العادة، فالزيادة حرام((: التحرز ما ذكر يف كشف املخدرات
  .)٢())قرره شيخنا، انتهى

وكذلك جتد الشيخ أبا حممد ابن قدامة يعتمد على هذا املعىن يف املنع من بعض 
  .)٣())توسل بذلك أكثروألن ال((: - رمحه اهللا –املسائل مطلقاً وعدم املنع من بعضها، يقول 

 أنه ال تسد كل ذريعة ميكن أن تؤدي إىل احلرام، ألن يف ذلك تضييق على – ٣
وأن التعويل األكرب يف مالحقة الربا اجلاهلي و التحايل عليه هو ، الناس، وإضرار مبصاحلهم 

  .جانب التعبد والتدين واإلفتاء

نع احليل املشهورة املتداولة، فإن غاية أمره هو م، أما سد الذرائع وجانب القضاء 
  .  يسد الباب بالكليةالولكن 

 أو ما يف معناها، وهذا يدل ))ما مل يكن حيلة((: ويتبني هذا الضابط بقوهلم املتكرر 
أن هذه املعامالت ميكن أن تتخذ حيلة ورغم ذلك مل متنع مطلقاً، بل بعض املعامالت كان 

 اإلضرار مني منع املتحايلني من تالعبهم من جهة، وعدحقها التفصيل حتقيقاً ملبدأ التوازن ب
   ¿ ¾ ½ ¼ « µ ¶ ¸ º¹﴿   ،مبصاحل الناس من جهة أخرى

À ÂÁ Ã Ä Å   Æ Ç È  ﴾  ] ٢٦٩ : سورة البقرة [ .  

                                                            

   ) .١٢٧ / ٤( املغين  )١(
   ) .٤١٦ / ١( كشف املخدرات  )٢(
   ) .١٢٧ / ٤( املغين  )٣(
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  احلقائق أهل أدلة : الثالث املبحث

  :أربعة مطالب متهيد ووفيه 

   ما ورد من أدلة املنع من احليل:املطلب األول 

   ما ورد من أدلة يف اعتبار القصود والنيات:املطلب الثاين 

   ما ورد من أدلة يف سد الذرائع:املطلب الثالث 

  نصوص خاصة يف الباب:املطلب الرابع 
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  :متهيــد 

  ،، واألصول العامة والسنة، استدل أصحاب هذا االجتاه بأدلة كثرية من القرآن 
ومل أر املخالفني هلم اشتغلوا مبناقشتها ، ، وغري ذلك  والقياس ،، واإلمجاع  واألدلة اخلاصة

واإلجابة عليها، بل ذهبوا يستدلون على صحة مذهبهم بأدلتهم اخلاصة اليت تربر هلم 
خبالف أصحاب احلقائق ، دون أن يناقشوا أدلة املخالفني ، طريقتهم يف النظر واالجتهاد 

  .وريفإم أجابوا وناقشوا أدلة االجتاه الص

. أذكر ذلك عذراً يل أمام القارئ يف عدم املناقشة لكثري من أدلة أهل احلقائق 
هي حمل توافق يف اجلملة بني الفريقني، وسيأيت  وأحسب أن كثرياً من أدلة أهل احلقائق

  .-بإذن اهللا–تفسري ذلك يف فصل املوازنة والترجيح 

ائل على أصل املنع من لقد اعتمد أصحاب هذا االجتاه يف موقفهم من هذه املس
  .احليل، واعتبار النيات، وسد الذرائع، ونصوص خاصة يف الباب 

  :وهذه أهم األدلة اليت استدلوا ا على صحة اجتاههم 
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  . ما ورد من أدلة املنع من احليل :املطلب األول 

ـ قصة أصحاب السبت، وقد جاء ذكرها يف الكتاب العزيز يف عدة مواضع، ففي ١
 my z { | } ~ _  ` a b  c : ة البقرة، يقول اهللا تعاىل سور

d e f hg i j k l m nl  ]٦٦ - ٦٥:  البقرة [.   

 { |  }   m t u v w x y z :وقال يف سورة النساء 
~ _ ` a b c d  e f g h    i j lk m n  o 

p q l  ]٤٧:  النساء. [    

 £ ¢  ¡ � ~ { | }m : وقال يف سورة األعراف 
¤ ¥ ¦ § ¨ ©  ª « ¬ ® ¯ ±° ²  

´³ µ ¶ ¸ ¹ º  »  A B C D E F HG I J K  
L M  ON P Q R  S T U V W  X Y Z [ \ ] 

^ _ `  a  b c d e f g    h  i  j k l m n 
o p q r     s t u  l  ]١٦٦ – ١٦٣: ألعرافا  [.  

وقد وردت يف كتب التفسري روايات كثرية يف قصة أصحاب السبت، وقد أمجل 
  : يقول تعاىل((: يف تفسريه ، فقال  )١( –رمحه اهللا -القول فيها واختصرها أبو الفداء ابن كثري

 my zl يا معشر اليهود، ما حل من البأس بأهل القرية اليت عصت أمر اهللا وخالفوا 
عهده وميثاقه فيما أخذه عليهم من تعظيم السبت والقيام بأمره، إذ كان مشروعا هلم، 

 اصطياد احليتان يف يوم السبت، مبا وضعوا هلا من الشصوص واحلبائل والربك فتحيلوا على
قبل يوم السبت، فلما جاءت يوم السبت على عادا يف الكثرة نشبت بتلك احلبائل واحليل، 

                                                            

:  انظر . ٧٧٤تويف سنة ،  املفسر لشافعيين إمساعيل بن عمر بن كثري الدمشقي الفقيه اعماد الد  )١(
   .) ١١٣/ ٣ (شهبة قاضي البن الشافعية طبقات،  ) ١/٣٧٣( الدرر الكامنة 
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فلما فعلوا ذلك . فلم ختلص منها يومها ذلك، فلما كان الليل أخذوها بعد انقضاء السبت
دة، وهي أشبه شيء باألناسي يف الشكل الظاهر وليست بإنسان مسخهم اهللا إىل صورة القر

فكذلك أعمال هؤالء وحيلهم ملا كانت مشاة للحق يف الظاهر وخمالفة له يف . حقيقة
  . )١ ())الباطن، كان جزاؤهم من جنس عملهم 

أن تغيري الشكل والصورة يف صور العينة : ووجه الداللة على موضوع البحث 
 البحث ال يكفي يف جواز العمل شرعاً مادامت هذه الصور تصل إىل وغريها من مسائل

أما ترى القوم رموا شباكهم يوم اجلمعة مث أخذوها يوم األحد ومل . حقيقة الربا اجلاهلي 
هذا من جهة الشكل والصورة، أما احلقيقة فإم صادوا يوم !. يصنعوا شيئا يوم السبت

  . بة بذلك يف الدنيا واآلخرة السبت واعتدوا فيه واستحقوا العقو

لقد مسخ اليهود قردة (( : -وقد ذكر بعض احليل الربوية–قال أبو بكر اآلجري 
  . )٢( ))بدون هذا

خيطئ من يتعامل مع قصة أصحاب السبت باعتبارها دليال من األدلة فحسب، 
لقد . عظة للمتقني فقد جعلها اهللا معلماً مبيناً، ونكاالً ملا بني يديها وما خلفها، ومو.. كال

اقترف اليهود يف تارخيهم أصناف املنكرات، وألوان املوبقات، ولكن هذه اخلطيئة ليست 
فإن هذه اخلطيئة . كغريها من اخلطايا، وتستحق عقوبة خاصة، تكون عربة لألولني واآلخرين

ترى ف. دم شرائع الدين من داخلها، وتبقي صورة الدين وال دين، ورسوم الشرع وال شرع
اتمع املسلم يتعامل بالربا اجلاهلي، ويرتكب فاحشة الزنا، ويتهرب من الزكاة بأنواع 

فجاءت هذه العقوبة . احليل،ال يعجزه ترك ما أوجب اهللا أو فعل ما حرم اهللا إذا هو اشتهاه 
وكانت .   ]٦٦: بقرةال[  mg h   i j k l m nlاألليمة العظيمة 

ن عقوبة هؤالء املتحيلني أم مسخوا قردة خاسئني؛ والذنب أل((العقوبة من جنس العمل، 
الذي فعلوه أم فعلوا شيئاً صورته صورة املباح؛ ولكن حقيقته غري مباح؛ فصورة القرد 

                                                            

  ).٢٨٨/ ١(تفسري القرآن العظيم  )١(
  ) .٣٨(بيان الدليل  )٢(
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شبيهة باآلدمي، ولكنه ليس بآدمي؛ وهذا؛ ألن اجلزاء من جنس العمل؛ ويدل لذلك أيضاً 
  . )١()).  .. ]٤٠: العنكبوت[  mP Q SRl : قوله تعاىل

 ومعلوم أم مل يستحلوها تكذيباً(( : -رمحه اهللا–يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية 
وإمنا هو استحالل تأويل واحتيال ظاهره ظاهر االتقاء ،  بالتوراة ملوسى عليه السالم وكفراً
  .وحقيقته حقيقة االعتداء 

 صورة اإلنسان ألن صورة القرد فيها شبه من؛ مسخوا قردة  -واهللا أعلم  -وهلذا 
فلما مسخ أولئك ، ويف بعض ما يذكر من أوصافه شبه منه وهو خمالف له يف احلد واحلقيقة 

املعتدون دين اهللا حبيث مل يتمسكوا إال مبا يشبه الدين يف بعض ظاهره دون حقيقته مسخهم 
  .اهللا قردة يشبهوم يف بعض ظاهرهم دون احلقيقة جزاء وفاقاً

ئيل أكلوا الربا وأكلوا أموال الناس بالباطل كما قصه اهللا يف يقوي ذلك أن بين إسرا
 أال ترى أن ذاك حرام يف شريعتنا أيضاً، كتابه أعظم من أكل الصيد احملرم يف وقت بعينه 

مث إن أكلة الربا وأموال الناس بالباطل مل يعاقبوا ،  علينا والصيد يف السبت ليس حراماً
منا عوقبوا بشيء آخر من جنس عقوبات إو، رام باحليلة و احلوقب به مستحلّباملسخ كما ع

  .غريهم 

 فإم مبرتلة املنافقني وهم  أن يكون هؤالء ملا كانوا أعظم جرماً-واهللا أعلم-فيشبه 
لو أتوا :  بل قد فسدت عقيدم وأعماهلم كما قال أيوب السختياين،ال يعترفون بالذنب

فإن من أكل ؛ غريهم  تهم أغلظ من عقوبةكانت عقوب=األمر على وجهه كان أهون علي 
 بأنه حرام فقد اقترن مبعصية اعترافه بالتحرمي وهو إميان باهللا وآياته الربا والصيد احملرم عاملاً

، ويترتب على ذلك من خشية اهللا ورجاء مغفرته وإمكان التوبة ما قد يفضي به إىل خري 
على احلرام وقد اقترن به اعتقاده الفاسد  بنوع احتيال تأول فيه فهو مصر ومن أكله مستحالً

                                                            

  ) .٣/١٦٥(تفسري ابن عثيمني  )١(
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  . )١ ()) يف حل احلرام وذلك قد يفضي به إىل شر طويل

ـ عن جابر رضي اهللا عنه أنه مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول عام الفتح ٢
يا رسول اهللا : فقال . إن اهللا ورسوله حرم بيع اخلمر وامليتة واخلرتير واألصنام : وهو مبكة 

ال : فقال ، ت شحوم امليتة فإنه يطلى ا السفن ويدهن ا اجللود ويستصبح ا الناس أرأي
إن اهللا عز ، قاتل اهللا اليهود : مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عند ذلك . هو حرام 

  . )٢(وجل ملا حرم عليهم شحومها جملُوه مث باعوه فأكلوا مثنه 

  .)٣(أي لعن اهللا اليهود: )) قاتل اهللا اليهود((ومعىن 

يعين " مجلوها"قوله  (( :قال أبو عمر ابن عبدالرب . أي أذابوه : ))جملُوه((ومعىن 
  .)٤ ( ))وقد جاء أيضاً مفسراً يف احلديث، ال خالف بني أهل اللغة يف ذلك . أذابوها 

: قول ت. أي أذابوها حىت تصري ودكاً فيزول عنها اسم الشحم :  )٥(وقال اخلطايب((
ويف هذا بيان بطالن كل حيلة حيتال ا للتوصل إىل : قال  .مجلت الشحم وأمجلته إذا أذبته 

  .)٦ ())انتهى . حمرم فإنه ال يتغري حكمه بتغري هيئته وتبديل امسه

وهذا احلديث دليل على وجوب مراعاة احلقائق وعدم االكتفاء بالظاهر؛ فهؤالء 
م، أرادوا أن يستفيدوا من الشحوم دون أن يرتكبوا ما اليهود حني حرم اهللا عليهم الشحو

) الودك(=حرم اهللا، فأذابوا الشحوم حىت يزول عنها االسم، مث باعوا هذا الشيء املذاب 
  .  ا ما حرم اهللا عليهم من الشحوم وظنوا أم بذلك مل يرتكبو ،وأكلوا مثنه

                                                            

  ).١/٤٢(بيان الدليل  )١(
   ) .٤٠٥٣( ومسلم ،  ) ٢٢٣٦( أخرجه البخاري  )٢(
  ).١٨/٢٠٢(عمدة القاري شرح صحيح البخاري  )٣(
  ).١٧/٤٠٢(التمهيد  )٤(
من  ، صاحب التصانيف، اإلمام العالمة محد بن حممد بن إبراهيم بن خطاب البسيت اخلطايب،  )٥(

طبقات الشافعية ،  ) ١٧/٢٣( سري أعالم النبالء :  انظر  .٣٨٨تويف سنة ، فقهاء الشافعية 
   ) . ٣/٢٨٢( للسبكي 

  ).٢٧٤/ ٩(عون املعبود  )٦(
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ي يف النظر واالجتهاد، مل وإذا أردنا أن نطبق على هذه املسألة طريقة االجتاه الصور
جند هؤالء اقترفوا إمثا، فإم مل يأكلوا شحما ومل يبيعوا شحما؛ وال معىن لتحرمي ذلك ، بل 

  .هو خمرج وحيلة شرعية

 توصل ا صاحبها إىل حقيقة حمرمة قائق فإم يرون ذلك حيلة حمرمةأما أهل احل
 فإنه ال يعدو أن ن إذابة الشحم مث بيعهما فعلوه م وكل  ،، وهي االنتفاع مبا حرم اهللاشرعاً

  .يكون تغيريا يف الشكل والصورة واالسم، ومل يؤثر ذلك على احلقيقة احلرام

نعم، إنه ال أحد من أهل املذاهب الفقهية جييز هذه الصورة، ألن النص الشريف ورد 
مته من هل كان النيب الكرمي صلوات ريب وسالمه عليه يريد أن حيذر أ.. خبصوصها، ولكن

هذه املسألة بعينها ؟ كال، فإن اليهود قد حرم اهللا عليهم من الشحوم ما مل حيرم علينا، قال 
  m ´ µ ¶ ¸  ¹ º ¼» ½ ¾ ¿ À Á :اهللا تعاىل

Â Ã  Ä  Å Æ Ç È É Ê Ë  ÍÌ Î Ï ÑÐ Ò 

Ó Ô  l ]١٤٦: األنعام [ .   

لك فإن النيب ورمبا كان صنيعهم هذا مع شحوم حترم عليهم وال حترم علينا، ولذ 
  أكرب من هذه املسألة اخلاصة، يريد أن يبني ألمته منهجاًصلى اهللا عليه وسلم يريد أمراً

 يف النظر واالجتهاد والتعامل مع األوامر الربانية، وحيذر أمته من طريقة اليهود اليت وطريقاً
الفقه أن منر على إنه من غري . استحقوا من جراءها اللعنة واملسخ والنكال يف الدنيا واآلخرة

هذا النص مرور الكرام، وأن نفوت الفرصة الساحنة يف اختبار املنهجني على هذا احملك 
  .الفقهي

 عن النصوص اخلاصة يف  عن األحكام احملفوظة عن هذا الفرع الفقهي، وبعيداًبعيداً
جتاه ما الذي سيحكم به الفقيه إن عرضت عليه هذه املسألة لو اعتمد اال الصورة اخلاصة،

هل احلقائق يف النظر وما الذي سيحكم به الفقيه لو اعتمد اجتاه أ الصوري يف االجتهاد؟
  واالجتهاد ؟
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رة واالسم مل يرد أما االجتاه الصوري فسيحكم باجلواز؛ حيث إن الشكل والصو
  .النص بتحرميها

ترة وأما اجتاه أهل احلقائق فسيحكم باملنع والتحرمي؛ حيث إن احلقيقة احملرمة مست
بل إم يزيدون على ذلك، فيجعلون إمث هذه الصورة أكرب من . حتت هذا الشكل املختلف 

فاألول حمتال ال يشعر بوخز الضمري وحرارة الذنب، . أكل الشحم احملرم بصورة واضحة
وأما اآلخر فإنه يشعر بالذنب، ويوشك أن يتوب إن مسع موعظة . ويوشك أال يتوب

  . خرة وتذكرياً باهللا والدار اآل

؟ هل استفدنا هذا ) إذابة الشحم احلرام وبيعه وأكل مثنه(من أين استفدنا حترمي 
التحرمي من حديث جابر وما يف معناه؟ كال، فالتحرمي يستفاد من حترمي الشحوم على 
اليهود، وهذا الذي كان عندهم فحسب كما هو ظاهر النص، وارتكبت اليهود هذه 

 الشرعي واستحقوا اللعنة والعقوبة ، ألنه تعد حلدود اهللا، الطريقة يف التعامل مع النهي
وجاء النص النبوي ال ليؤسس املنع . والتفاف على نواهي اهللا، وخداع وحيلة ال يقبلها اهللا 

والتحرمي مستفاد من النهي األول، ولكن ليؤكد خطيئة هذه الطريقة، والتحرمي؛ فاملنع 
  .)١())حيذر أمته أن يفعلوا مثل ذلك((و

ألن اهللا تعاىل مل ينص على حترمي الثمن وإمنا حرم  (( :-رمحه اهللا–يقول ابن القيم 
وملا لعنهم على استحالهلم الثمن وإن مل ينص على حترميه دل على أن ، عليهم نفس الشحم 

وأن ذلك يوجب أن ال يقصد ، الواجب النظر إىل املقصود وإن اختلفت الوسائل إليه 
  .)٢ ()) ببدهلااالنتفاع بالعني وال 

إذا تبني هذا فمعلوم أنه لو كان التحرمي معلقاً مبجرد اللفظ وبظاهر من القول دون ((
  : مل يستحق اليهود اللعنة لوجهنيرعاية ملقصود الشيء احملرم ومعناه وحقيقته

                                                            

  ).٨/٥٠٨(االستذكار  )١(
  ).٢/١٤٦(ذيب السنن البن القيم  )٢(
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إن الشحم خرج بتجميله عن أن يكون شحماً وصار ودكاً كما خيرج الربا : أحدمها
فإن من أراد أن يعطي ، ن لفظ الربا إىل أن يصري بيعاً عند من يستحل ذلك باالحتيال فيه ع

ألفاً بألف ومائة إىل أجل فأعطاه حريرة بألف ومائة مؤجلة مث أخذها بألف حالة فإن معناه 
معىن من أعطى ألفاً بألف ومائة ال فرق بينهما من حيث احلقيقة واملقصود إال ما بني الشحم 

   .والودك

فيلزم من راعى جمرد األلفاظ ، عوا بعني الشحم وإمنا انتفعوا بالثمن فم مل ينتإ: الثاين
 حرم -والظواهر دون املقاصد واحلقائق أن ال حيرم ذلك إال أن يكون اهللا سبحانه وتعاىل

  .الثمن حترمياً غري حترمي الشحم 

ن ثمحترمي املستحالهلم األمثان مع فلما لعن النيب صلى اهللا عليه وسلم اليهود على ا
حترمي العني  وإن مل ينص هلم على حترمي الثمن علم أن الواجب النظر إىل املقصود من جهة أن

حترمي لالنتفاع ا وذلك يوجب أن ال يقصد االنتفاع ا أصالً ويف أخذ بدهلا أكثر االنتفاع 
ن يقال وصار ذلك مثل أ، ا وإثبات خلاصة املال ومقصوده فيها وذلك مناف للتحرمي 

: مل أقرب مال اليتيم أو كرجل قيل له: ال تقرب مال اليتيم فيبيع ويأخذ مثنه ويقول: لرجل
مل أضربه ومل : ال تضرب زيداً وال متسه بأذى فجعل يضرب على فروته اليت لبسها ويقول

  .)١ ()) أمسه وإمنا ضربت ثوبه

هر يشبه البيع ويف حمل البحث بالذات، وما فيه من خالف حني يكون للمسألة ظا
وحيلة اليهود أبعد من حيلة (( :-رمحه اهللا–وباطن يشبه الربا يقول الشيخ ابن عثيمني 

هؤالء؛ ألن اليهود ما أكلوا الشحم وال باعوا الشحم أيضاً، ذوبوه مث باعوه وأكلوا الثمن، 
تشتري : أما هذا فبدالً من أن يعطيك أربعني ألفاً وتكون عليك خبمسني ألفاً إىل سنة قال

هذه السيارة خبمسني ألفاً إىل سنة مث يشتريها هو بأربعني ألفاً، فهذه املعاملة حرام على 
الدائن وعلى املستدين، وعلى من فعلها أن يتوب إىل اهللا قبل أن يأتيه املوت وهو متلبس ذه 

  ± ° ¯ ® m : ومن تاب تاب اهللا عليه؛ ألن اهللا قال-والعياذ باهللا-احليلة 

                                                            

  . ) ١٢٦ – ١٢٥( بيان الدليل  )١(
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² ³ ´  µ ¶ ¸ l  ]١ ( ))] ٢٧٩: البقرة(.  

قال رسول : ـ روى ابن بطة العكربي بإسناده عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال٣
فتستحلوا حمارم اهللا بأدىن ، ال ترتكبوا ما ارتكبت اليهود((: اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  . )٢())احليل

لنصوص الواردة وقد قدمت هذا األثر مع ما يف إسناده من خالف؛ مراعاة لسياق ا
. يف حتايل اليهود على امتثال األوامر الربانية، وكثرة من يستشهد به عند املنع من احليل 

أما إسناده فقد قبله . ومعناه صحيح بال شك، وما تقدم من النصوص الصحيحة يدل عليه
 رمحة مجاعة من أهل العلم، كابن تيمية وابن القيم وابن كثري، ومن املعاصرين ابن باز عليهم

  .)٣(واختلف قول األلباين فيه فحسنه يف موضع وضعفه يف موضع آخر . اهللا أمجعني

من حتذير أمة حممد صلى اهللا  ، وهو يف تأكيد املعىن السابق ومعىن احلديث ظاهر
حايل على األوامر الشرعية وارتكاب احملرمات بأدىن عليه وسلم من طريقة اليهود يف الت

  .احليل

ويستحل ما حرم اهللا  لنفسه طريق احليل، فإنه سيتمادى به األمر وإذا أجاز املرء
  .بأدىن احليل

                                                            

  ).٥١/١٨(لقاء الباب املفتوح  )١(
  . )٥٦(إبطال احليل البن بطة العكربي  )٢(
هذا  ) : ٣٣( ل يف بيان الدليل وقا. إسناده حسن  ) : ٢٩ / ٢٩( قال ابن تيمية يف الفتاوى  )٣(

وجود إسناده كذلك ابن القيم يف إغاثة . إسناد جيد يصحح مثله الترمذي تارة وحيسنه تارة 
محد بن حممد ألألنه مل جيد  ) ٣٧٥/ ٥(وضعفه األلباين يف إرواء الغليل  ) . ١٦٣ / ١( اللهفان 
 بن حممد بن مسلم هذا وثقه هذا إسناد جيد، وأمحد« : وقال ابن كثري ،  ترمجة بن مسلم

واحتج به  .»  احلافظ أبو بكر اخلطيب البغدادي، وباقي رجاله مشهورون على شرط الصحيح
 / ١( وقال املعلمي يف التنكيل  ) . ١٩٢(  وآداب الزفاف  )١/٦٠١( يف السلسلة الضعيفة 

 الوهم يف الذي يتحصل أن ابن بطة مع علمه وزهده وفضله وصالحه البارع كثري) :  ٥٧١
   .الرواية فال يتهم مبا ينايف ما تواتر من صالحه وال حيتج مبا ينفرد بروايته
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 فإن التمادي يف احليل الربوية ميكن أن يصل بالبنك إىل )١( وكما ذكر بعض الباحثني
أن يقرض العمالء مع زيادة ربوية ظاهرة، وجيعل على منضدته رزمة من األقالم وتكون هذه 

وبذلك لن يتكلف البنك الربوي أكثر من رزمة أقالم حتول ! قالمالزيادة الربوية مقابل األ
ومعلوم أن فطرة . ))فتستحلوا حمارم اهللا بأدىن احليل((وهي كما يف احلديث ! بينه وبني احلرام

 فإنه يصلح ))أدىن احليل((أغلب املسلمني ال تتردد يف حترمي ذلك، وكل ما سيقال يف حترمي 
   mo  p:  ومن منع حيلة وأجاز مثلها فقد تناقض، وربنا يقول.إلبطال ما عداها من احليل

q  r s t  u v  w x y l  ]٨٢: النساء[  .   

  .وقد استخدم اليهود احليل يف عموم احملرمات الشرعية، ومنها الربا

 § ¦  ¥ ¤ £ ¢ ¡ m :يقول ابن كثري يف تفسري قول اهللا تعاىل 
¨ © ª « ¬ ® ¯   ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹  »º 

¼ ½ ¾ ¿ ÁÀ l  ]وقوله(( :  ]١٦١ – ١٦٠:  النساء :m± ² 
³ ´  µlاهم عن الربا فتناولوه وأخذوه، واحتالوا عليه بأنواع من :  أي أن اهللا قد

  .) ٢())احليل وصنوف من الشبه، وأكلوا أموال الناس بالباطل

أي ،  احليل ال ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا حمارم اهللا بأدىن:  وتأمل قوله ((
وإمنا ذكر أدىن احليل ألن املطلق ثالثاً مثالً من أسهل احليل عليه أن يعطي . أسهلها وأقرا 

خبالف ، بعض التيوس املستعارة عشرة دراهم ويستعريه ليرتو على امرأته نزوة وقد طيبها له 
وكذلك  . الطريق الشرعي اليت هي نكاح الرغبة فإا يصعب معها عودها إىل األول جداً

من أراد أن يقرض ألفاً بألف ومخسمائة فمن أدىن احليل أن يعطيه ألفاً إال درمهاً باسم 
. ولو أراد ذلك بالطريق الشرعي لتعذر عليه ، القرض ويبيعه خرقة تساوي درمهاً خبمسمائة 

وكذلك حيلة اليهود بنصب الشباك يوم اجلمعة وأخذ ما وقع فيها يوم السبت من أسهل 

                                                            

   . )٤٠٩( فقه الربا  )١(
  ) .٢/٤٦٧(تفسري القرآن العظيم  )٢(
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  .)١()) وكذلك إذابتهم الشحم وبيعه وأكل مثنه ، احليل

أن العمل على سالمة الظاهر مع بقاء احلقيقة احملرمة : ووجه الداللة على حمل البحث
يف الباطن، كمثل العينة بكل صورها، هي حيل حمرمة من جنس احليل احملرمة اليت ارتكبتها 

وم، وجاء هذا التحذير النبوي يهود، وال فرق بينها وبني قصة أصحاب السبت وبيع الشح
ألمته أن ترتكب ما ارتكبته اليهود من اقتراف املنكرات وغشيان احملرمات بأنواع احليل 

 هي من هذه -املشهورة منها وغري املشهورة-وإذا مل تكن صور العينة . وصنوف الشبه
  !طها ؟احليل احملرمة إذن وما ضاباحليل احملرمة فما هي 

لتتبعن «  :أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال :  اهللا عنه عن أيب سعيد رضيـ ٤
يا : قلنا  . اع حىت لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه بذر بشرب وذراعاًسنن من قبلكم شرباً

 .)٢( »  فمن:رسول اهللا اليهود والنصارى ؟ قال 

، أي طريقة من كان قبلكم ، بفتح السني والنون : ))سنن من كان قبلكم((ومعىن 
 .)٣( يف كل شيء مما ى الشرع عنه وذمه يعين

، ومعناه كمال  قُذَّة : دتهاواح، ريش السهم : القُذَذ :  ))حذو القذة بالقذة((ومعىن 
 كلُّ واحدة منهما على قَدر أي كما تقَدر. املوافقة واملتابعة، كتوافق وتساوي ريش السهام

  .)٤( تويان وال يتفاوتانيضرب مثالً للشيئني يس. طَع بتها وتقْصاح

ووجه التخصيص جبحر الضب لشدة ((: )) حىت لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه((
ومع ذلك فإم القتفائهم آثارهم واتباعهم طرائقهم لو دخلوا يف مثل هذا ، ضيقه ورداءته 

  . )٥ ())الضيق الرديء لوافقوهم

                                                            

  ).٣/١٦٥(أعالم املوقعني  )١(
   ) .٢٦٦٩( ومسلم ،  ) ٣٢٦٩أخرجه البخاري  )٢(
  ) .٤٣٦/ ٣٥(عمدة القاري  )٣(
  ) .٤/٤٦( غريب األثر البن األثري النهاية يف )٤(
  .)٢٣/٤٥٥(عمدة القاري  )٥(
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 األمم السابقة من ذنوب وهذا احلديث الصحيح يؤكد املعىن املتقدم، وأن ما ارتكبته
 بذراع، حذو  بشرب وذراعاًوآثام، وسنن وطرائق، سوف يرتكبه بعض أمته ، ويتبعونه شرباً

  .اء، حىت لو دخلوا جحر ضب لدخلوهالقذة بالقذة سواء بسو

ويف هذا احلديث زيادة معىن ال توجد يف غريه، وهو اإلخبار عن سابق قضائه جل 
ء اليهود والنصارى يف سننهم وطريقتهم، وهنا قدر زائد جالله، من وجود من يشابه هؤال

  .سبت وإخواممن الداللة؛ وهو البحث عن من يشابه سنن أصحاب ال

واجتاه أهل احلقائق يرى يف مراعاة الشكل والظاهر مع إغفال احلقيقة والباطن، 
  .لسننني وتوافقاً بني الطريقتنيتشااً بني ا

أن يبينوا ما وقع من أعمال أمة حممد صلى اهللا عليه وعلى أصحاب االجتاه الصوري 
 والضابط الواضح هنا مهم  ،وسلم ويشبه طريقة أصحاب السبت، ويضبطوا ذلك بضابطه

للغاية؛ فإن اخلالف هنا ال يقع على فرع واحد، بل هو متعلق بطريقة يف النظر واالجتهاد 
 . والتعامل مع النصوص الشرعية واألوامر الربانية

وهلذا ملا كان منشأ هذه احليل من  ((  :-رمحه اهللا– شيخ اإلسالم ابن تيمية ليقو
وصار أهل احليل تعلوهم الذلة واملسكنة ،  م اليهود صار الغاوي من املتفقهة متشبهاً

مث قد استطار شر هذه احليل حىت دخلت يف أكثر ، شاركتهم اليهود يف بعض أخالقهم مل
،  عند كثري ممن ال يعرف أمور اإلسالم وأصوله ردها منكراًأبواب الدين وصارت معروفة و

وكلما رق دين بعض الناس واستخف بآيات اهللا سبحانه من احلكام والشرطيني واملفتني 
أحدث حيلة بعد حيلة وأكثرها مما أمجع العلماء من أهل احلديث والرأي وغريهم على 

  .)١ ()) حترميها

ليشربن «  :سلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و قال: عن أيب مالك األشعري قال ـ ٥
خيسف ،  يعزف على رءوسهم باملعازف واملغنيات ،يسموا بغري امسها ناس من أميت اخلمر 

                                                            

  ).١٤٧(بيان الدليل  )١(
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  . )١ ())  وجيعل منهم القردة واخلنازير،اهللا م األرض 

باب ما جاء فيمن يستحل اخلمر ويسميه بغري ((:وقد ذكر البخاري يف ترمجته 
   .)٢())امسه

أن تسمية الشيء بغري امسه هو من أكثر ما يستعمله : ووجه الداللة على حمل البحث 
، أهل احليل يف ارتكاب ما حرم اهللا، كما صنع اليهود مع الشحم ملا أذابوه وأصبح ودكاً

  .هذا يكفي يف اجتناب ما حرم اهللاورأوا أن 

 فإم ال ،صة وهكذا يصنع أهل احليل يف أبواب الدين عامة ويف باب الربا خا
) البيع(؛ وذا االسم يقدمون على استحالل الربا صراحة حىت يدخلوا معه ما يسمونه بيعاً

  .يستمرون يف تعاملهم بالربا

ولو أوجب تبديل األمساء والصور تبدل األحكام واحلقائق لفسدت الديانات ((
امهم آهلة وليس وأي شيء نفع املشركني تسميتهم أصن. وبدلت الشرائع واضمحل اإلسالم 

 إىل وأي شيء نفعهم تسمية اإلشراك باهللا تقرباً ، ! ؟فيها شيء من صفات اإلهلية وحقيقتها
وأي شيء ، ! ؟  ذلك ترتيهاً حلقائق أمساء اهللا وصفاته تسميةوأي شيء نفع املعطلني، !  ؟اهللا

 يماًنفع الغالة من البشر واختاذهم طواغيت يعبدوا من دون اهللا تسمية ذلك تعظ
وأي شيء نفع نفاة القدر املخرجني ألشرف ما يف مملكة الرب تعاىل من ، !؟واحتراماً

وأي شيء نفعهم ، ! ؟ طاعات أنبيائه ورسله ومالئكته وعباده عن قدرته تسمية ذلك عدالً
وأي شيء نفع أعداء الرسل من الفالسفة ، ! ؟نفيهم لصفات كماله وتسمية ذلك توحيداً 

                                                            

وصححه ابن ،  ) ٤٠٢٠( وابن ماجه ،  ) ٣٦٨٨( وأبو داود ،  ) ٣٤٢ / ٥( أخرجه أمحد  )١(
وأعله ابن القطان يف بيان الوهم   ) .١/٢٦١( وابن القيم يف إغاثة اللهفان ،  ) ٦٧٥٨( حبان 
) ١/١٨٥(والسلسلة الصحيحة  ) ٤٥( واأللباين يف حترمي آالت الطرب  ) ٢٤٥ / ٣( ام واإليه

وإسناد ابن  «: وقال ابن تيمية يف بيان الدليل .  تعرف حاله بأن مالك بن أيب مرمي جمهول ال
ومالك ، فإن حامت بن حريث شيخ ، وسائر إسناده حسن ، ماجه إىل معاوية بن صاحل صحيح 

  . وللحديث شواهد وأصله يف الصحيح .» ن قدماء الشاميني بن أيب مرمي م
  ).٢١٢٣/ ٥(صحيح البخاري  )٢(
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 مل خيلق السموات واألرض يف ستة أيام وال حييي املوتى وال يبعث من يف القائلني بأن اهللا
 يأمروم بطاعته تسمية ذلك  من املوجودات وال أرسل إىل الناس رسالًالقبور وال يعلم شيئاً

وأي شيء نفع أهل النفاق تسمية نفاقهم عقال معيشيا وقدحهم يف عقل من مل ، ! ؟حكمة 
 وأي شيء نفع املكسة تسمية ما يأخذونه ظلماً، ! ؟ين اهللا ينافق نفاقهم ويداهن يف د

 سلطانية وتسمية أوضاعهم اجلائرة الظاملة املناقضة لشرع اهللا ودينه شرع  حقوقاًوعدواناً
وأي شيء نفع أهل البدع والضالل تسمية شبههم الداحضة عند رم وعند ، ! ؟الديوان 

 وتسمية كثري من املتصوفة اخلياالت الفاسدة أهل العلم والدين واإلميان عقليات وبراهني
±  m  µ  ´   ³  ² : فهؤالء كلهم حقيق أن يتلى عليهم  ، ! ؟والشطحات حقائق

¾  ½  ¼  »   º  ¹  ¸  ¶¿  l(() ١(.  

هو أصل يف أن األحكام إمنا تتعلق (( : قال ابن العريب املالكي عن حديث البخاري 
  .)٢ ()) على من محله على اللفظ رداً، مبعاين األمساء ال بألقاا 

 وألن اهللا تعاىل إمنا حرم احملرمات ملفسدا والضرر احلاصل ((: يف الشرح الكبري و
فوجب أن ال يزول ، وال تزول مفسدا مع بقاء معناها بإظهارمها صورة غري صورا ، منها 

ي عن النيب صلى اهللا وكما لو مسى اخلمر بغري امسها مل يبح ذلك شرا، وقد ر، التحرمي 
  .)٣())ليستحلن قوم من أميت اخلمر يسموا بغري امسها  :نه قالعليه وسلم أ

 واعتماد أهل احليل على تغيري  كالم نفيس يف هذا الباب-ه اهللارمح–والبن القيم 
باب احليل احملرمة مداره على تسمية الشيء بغري ((: األمساء مع بقاء احلقائق، يقول رمحه اهللا 

فمداره على تغيري االسم مع بقاء املسمى وتغيري ، صورته مع بقاء حقيقته  وعلى تغيري، مسه ا
  . ...الصورة مع بقاء احلقيقة 

وكذلك املفسدة العظيمة اليت اشتمل عليها الربا ال تزول بتغيري امسه من الربا إىل 
                                                            

  ).٣/١١٨(أعالم املوقعني البن القيم  )١(
  ).١٠/٥٦(فتح الباري  )٢(
  ).٤/١٨٠ (الشرح الكبري على املقنع )٣(
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ق عليها بينهما قبل وال بتغيري صورته من صورة إىل صورة واحلقيقة معلومة متف، املعاملة 
مث ، فقد اتفقا على حقيقة الربا الصريح قبل العقد ، يعلمها من قلوما عامل السرائر ، العقد 

وإمنا هو حيلة ومكر ، وصورته إىل التبايع الذي ال قصد هلما فيه البتة ، غريا امسه إىل املعاملة 
ه اليهود من استحالل ما حرم وأي فرق بني هذا وبني ما فعلت.   وخمادعة هللا تعاىل ولرسوله

 وباعوه وأكلوا فإم أذابوه حىت صار ودكاً! ؟اهللا عليهم من الشحوم بتغيري امسه وصورته 
   .فلم نأكل شحما، إمنا أكلنا الثمن ال املثمن : وقالوا ، مثنه 

 كما يف حديث أيب مالك األشعري رضي  ،وكذلك من استحل اخلمر باسم النبيذ
ليشربن ناس من أميت اخلمر يسموا بغري (( :أنه قال صلى اهللا عليه وسلم  اهللا عنه عن النيب

خيسف اهللا م األرض وجيعل منهم ، يعزف على رؤوسهم باملعازف واملغنيات ، امسها 
   .))  القردة واخلنازير

 يلتفتوا ومل، وإمنا أيت هؤالء من حيث استحلوا احملرمات مبا ظنوه من انتفاء االسم 
وهذا بعينه هو شبهة اليهود يف استحالل بيع الشحم بعد ، إىل وجود املعىن احملرم وثبوته 

واستحالل أخذ احليتان يوم األحد مبا أوقعوها به يوم السبت يف احلفائر والشباك من ، مجله 
  .ليس هذا صيد يوم السبت وال استباحة لنفس الشحم : وقالوا ، فعلهم يوم اجلمعة 

 مع علمه أن معناه معىن اخلمر  أنه ليس مخراًالذي يستحل الشراب املسكر زاعماًبل 
كما ، فإن اخلمر اسم لكل شراب مسكر ؛  ومقصوده مقصوده وعمله عمله أفسد تأويالً

  .دلت عليه النصوص الصحيحة الصرحية 

القوم ...  من وجوه أخرى  صلى اهللا عليه وسلموقد جاء هذا احلديث عن النيب
ين خيسف م وميسخون إمنا فعل ذلك م من جهة التأويل الفاسد الذي استحلوا به الذ

ولذلك ،  وأعرضوا عن مقصود الشارع وحكمته يف حترمي هذه األشياء  ،احملارم بطريق احليلة
مسخوا قردة وخنازير كما مسخ أصحاب السبت مبا تأولوا من التأويل الفاسد الذي 

  ....  استحلوا به احملارم
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فكيف يظن بالشارع مع كمال حكمته أن يبيح التحيل واملكر على حصول هذه 
 ولو سلك ! ؟ مضاعفةاملفسدة ووقوعها زائدة متضاعفة بأكل احملتال فيها مال احملتاج أضعافاً

فإن ما حرم اهللا تعاىل ورسوله من احملرمات إمنا ، مثل هذا بعض األطباء مع املرضى ألهلكهم 
كما أن ما مينع منه الطبيب مما يضر املريض محية ، لقلب وقوة اإلميان هو محية حلفظ صحة ا

فإذا احتال املريض أو الطبيب على تناول ذلك املؤذي بتغيري صورته مع بقاء حقيقته ، له 
وترامى به إىل ،  إىل مرضه وطبعه أو تغيري امسه مع بقاء مسماه ازداد املريض بتناوله مرضاً

  .  صورته وال تبدل امسهرييومل ينفعه تغ، اهلالك 

وأنت إذا تأملت احليل املتضمنة لتحليل ما حرم اهللا سبحانه وتعاىل وإسقاط ما 
ووجدت املفسدة الناشئة منها أعظم من ، أوجب وحل ما عقد وجدت األمر فيها كذلك 

فاهللا ،  والوجدان شاهد بذلك، املفسدة الناشئة من احملرمات الباقية على صورها وأمسائها 
  ،سبحانه إمنا حرم هذه احملرمات وغريها ملا اشتملت عليه من املفاسد املضرة بالدنيا والدين

ومعلوم أن تلك املفاسد تابعة حلقائقها ال تزول بتبدل ، ومل حيرمها ألجل أمسائها وصورها 
 اهللا سبحانه ولو زالت تلك املفاسد بتغري الصورة واألمساء ملا لعن، أمسائها وتغري صورا 

مث أكلوا ، اليهود على تغيري صورة الشحم وامسه بإذابته حىت استحدث اسم الودك وصورته 
  . وكذلك تغيري صورة الصيد يوم السبت بالصيد يوم األحد. مل نأكله : وقالوا ، مثنه 

فتغيري صور احملرمات وأمسائها مع بقاء مقاصدها وحقائقها زيادة يف املفسدة اليت 
ونسبة املكر واخلداع والغش ، منه ملخادعة اهللا تعاىل ورسوله مع تض، حرمت ألجلها 

  .)١ ())وأنه حيرم الشيء ملفسدة ويبيحه ألعظم منها، والنفاق إىل شرعه ودينه 

ـ واستدل أصحاب هذا االجتاه باآليات الواردة يف ذم املنافقني باملخادعة ٦
   .واالستهزاء

   m\ ]   ^ _ ` a b c : قول اهللا تعاىل يف سورة البقرة : ومنها

                                                            

  ).١/٣٥٠(إغاثة اللهفان البن القيم  )١(
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d e f g h  i j k l m n o   p q r l  .  

 mh i j k l m  n o : وقول اهللا تعاىل يف سورة النساء 
p   q r s   t u v w x y     z { l .  

  ® ¬ »m : ويف وصف املنافقني باالستهزاء يقول اهللا تعاىل يف سورة البقرة 
¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸    ¹ º »  ¼ ½ ¾ ¿ À Á  

Â Ã Ä Å l .  

أن طريق احليل مبا فيها احليل الربوية تدور رحاها : ووجه الداللة على حمل البحث
 ال على إصالح الظاهر مع فساد الباطن، وهذا الوصف إذا تعلق بأصل اإلميان كان نفاقاً

 © ¨ § ¦ ¥  ¤ £ ¢m يشفع لصاحبه عند اهللا، بل هو زيادة يف اإلمث، 

ª « ¬ ®  l إلسالم وأحكامه العملية  وإذا تعلق هذا الوصف بشرائع ا. ١٤٥: النساء
 اإلمث، كما قال أيوب السختياين رمحه  ال ينفع صاحبه عند اهللا، بل هو زيادة يفكان حيالً

  .)١ ())يوا األمر على وجهه لكان أهون علتلو أ(( : اهللا

  . وقد تقدم يف األدلة السابقة تشديد العقوبة على أهل احليل 

ة أخرى، فإن اهللا وصف املنافقني باملخادعة، وكذلك وصفوا أهلَ احليل ومن جه
صحابةُ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باملخادعة، كما روي عن حرب األمة وترمجان القرآن 

إن : قال. إن عمي طلق امرأته ثالثاً:  سأله فقالعبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما أن رجالً
كيف ترى يف رجل : قال. وأطاع الشيطان؛ فلم جيعل له خمرجاً. عمك عصى اهللا؛ فأندمه

  .)٢()) من خيادع اهللا خيدعه ((: حيلها له ؟ قال

                                                            

ووصله وكيع . باب ما ينهى من اخلداع يف الييوع ، يل  علقه البخاري يف صحيحه يف كتاب احل )١(
   ) . ٣٣٦ / ١٢( والفتح ،  ) ٢٦٤ / ٥( تغليق التعليق : انظر . يف مصنفه 

  .:       ) ص (  سبق خترجيه  )٢(
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 –يله كتاب احل عند وذُِكر-هور شبن عبد اللَّه قاضي الكوفة اإلمام امل وقال شِريك 
  .)١()) همن خيادع اللَّه خيدع (( :قال 

،  ) يف البيوعاب ما ينهى من اخلداعب (: ويف كتاب احليل من صحيح البخاري 
  . من املخادعة املذمومة اًباعتبار احليل ضرب

إن اشترى : وقال بعض الناس ((:  )) اجلار أحق بصقبه (( وقال بعد حديث الشفعة
وينقده ،  بعشرين ألف درهم فال بأس أن حيتال حىت يشتري الدار بعشرين ألف درهم داراً

 دينارا مبا بقي من العشرين وينقده، هم وتسعة وتسعني تسعة آالف درهم وتسعمائة در
فإن ، وإال فال سبيل له على الدار ، فإن طلب الشفيع أخذها بعشرين ألف درهم . ألفاً

وهو تسعة آالف درهم وتسعمائة ، استحقت الدار رجع املشتري على البائع مبا دفع إليه 
فإن وجد ، ق انتقض الصرف يف الدينار  ألن البيع حني استح ؛ وديناروتسعة وتسعون درمهاً

  .  ومل تستحق فإنه يردها عليه بعشرين ألف درهم ذه الدار عيباً

بيع ( : وقال النيب صلى اهللا عليه و سلم ،  فأجاز هذا اخلداع بني املسلمني  :قال
  .))خداعا بني املسلمني((فسماه رمحه اهللا . )٢()) ) املسلم ال داء وال خبثة وال غائلة 

 باهللا آمنا: فلما كان قول القائل ((  :- رمحه اهللا -يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية  
 يف هذا اإلنشاء وحقيقته أن يكون صادقاً،  به أو إخباراًوباليوم اآلخر إنشاء لإلميان 

وأن ، وحكمه أن يعصم دمه وماله يف الدنيا ،  بذلك  حبيث يكون قلبه مطمئناً-واإلخبار 
 حلكمها بل مريداً،  كان من قال هذه الكلمة غري مبطن حلقيقتها -مؤمنني يكون له ما لل
 ما يظن أنه - سبحانه -وكان جزاؤه أن يظهر اهللا ،  هللا ورسوله خمادعاً، ومثرا فقط 

  .كما أظهر للمؤمنني ما ظنوا أنه إميان ويف ضمنه الكفر ، كرامة وفيه عذاب أليم 

إنشاء ، ونكحت ، وأنكحت ، واقترضت ، ت واشتري، بعت : وهكذا قول القائل 

                                                            

  . ) ١٠٠١( أخرجه أبو إمساعيل األنصاري اهلروي يف ذم الكالم  )١(
  ).٢٥٥٠/ ٦(صحيح البخاري  )٢(
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وال ، فإذا مل يكن مقصوده انتقال امللك الذي وضعت له هذه الصيغة . أو إخبارا به ، للعقد 
بل مقصوده بعض أحكامها اليت قد حيصل ، ثبوت النكاح الذي جعلت له هذه الكلمة 

قد شيء آخر خارج أو قصده بالع، أو قصد ما ينايف قصد العقد . وقد ال حيصل ، ضمنا 
أو أن تعود السلعة . وهو أن تعود املرأة إىل زوجها املطلق بعد الطالق ، عن أحكام العقد 

أو أن تنحل ميني قد حلفها كان خمادعا ملباشرته ، إىل البائع بأكثر من ذلك من الثمن 
وهو ضرب . وهو ال يريد مقاصدها وحقائقها ، للكلمات اليت جعلت هلا حقائق ومقاصد 

  .)١())  نفاق يف أصل الدينكما أناألول، من النفاق يف آيات اهللا وحدوده 

 يف فلهذا كانت من النفاق وصارت نفاقاً، وإما تنشأ احليل من ضعف اإلميان ((
  .)٢()) الشرائع كما أن النفاق األكرب نفاق يف الدين

إنكم إمنا أنا بشر، و«: عن أم سلمة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، قالـ ٧
ختتصمون إيل، ولعل بعضكم أن يكون أحلن حبجته من بعض، وأقضي له على حنو ما أمسع، 

  .)٣( »  فال يأخذ، فإمنا أقطع له قطعة من النارفمن قضيت له من حق أخيه شيئاً

ذكر هذا احلديث اإلمام البخاري رمحه اهللا يف كتاب احليل، ووجه الداللة على حمل 
 يكفي يف صحة العمل وجوازه عند اهللا، حىت لو أخذ الظاهر أن تصحيح الظاهر ال: البحث

حكم القاضي بالصحة، فإن هذا ينفذ يف الدنيا ويبقى الباطن واحلقائق هي املعول عليها يف 
  .حكم اهللا 

وهذا احلديث ينفع يف كثري من احليل اليت يستعملها بعض الناس إلبطال حق الشفعة، 
احلكام فكل ما أمضاه على الناس  . ري ذلك من األحكامأو التعامل مع عمال الزكاة، أو غ

  .م اهللا ما دام الباطن خبالف ذلكومن يف حكمهم فإنه ال ميضي يف حك

وقد ذكر اإلمام البخاري مجلة من احليل املتعلقة ببعض األحكام الشرعية، واعترب هذا 
                                                            

  ).٣٠(ل بيان الدلي )١(
  ).١٧٣( بيان الدليل )٢(
  :       ) .ص ( سبق خترجيه  )٣(



  .تفريق بين البيع و الربا المآالت و القصود في الاعاةرأثر م
 
 
 

 
 

٣٤٣ 

ه يشري إىل حيل وذكر بعض الشراح أن .  على حترميهااحلديث وغريه من األحاديث دليالً
   .احلنفية

  :  هلا ومن تلك احليل اليت ذكرها منكراً

 ال تنكح البكر ((: عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال  فعند حديث أيب هريرة -
إذا ((: كيف إذا ؟ قال ، يا رسول اهللا :  فقيل ))حىت تستأذن وال الثيب حىت تستأمر 

فاحتال ، إن مل تستأذن البكر ومل تزوج : الناسوقال بعض ((:  ذكر هذه احليلة،  ))سكتت
والزوج يعلم أن ، فأثبت القاضي نكاحها ،  أنه تزوجها برضاها رجل فأقام شاهدين زوراً

  .)١( ))وهو تزويج صحيح، فال بأس أن يطأها ، الشهادة باطلة 

إن احتال إنسان بشاهدي : وقال بعض الناس ((: وذكر حيلة أخرى منكرا هلا  -
والزوج يعلم أنه مل ، فأثبت القاضي نكاحها إياه ، لى تزويج امرأة ثيب بأمرها زور ع

 .)٢ ())وال بأس باملقام له معها، فإنه يسعه هذا النكاح ، يتزوجها قط 

إمنا جعل النيب صلى اهللا عليه و سلم الشفعة : وعند حديث جابر بن عبد اهللا قال  -
 : هلا  منكراًذكر حيلةً، ت الطرق فال شفعة  يف كل ما مل يقسم فإذا وقعت احلدود وصرف

  إن اشترى داراً :وقال، مث عمد إىل ما شدده فأبطله ، الشفعة للجوار : وقال بعض الناس ((
مث اشترى الباقي وكان ،  من مائة سهم فاشترى سهماً، فخاف أن يأخذ اجلار بالشفعة 

 .)٣ ())وله أن حيتال يف ذلك، ار للجار الشفعة يف السهم األول وال شفعة له يف باقي الد

وقال بعض  (( : ، فقال  هلا منكراًذكر حيلةً )اجلار أحق بصقبه (  وعند حديث -
فيهب البائع للمشتري ، إذا أراد أن يقطع الشفعة فله أن حيتال حىت يبطل الشفعة : الناس 
شفيع فيها فال يكون لل، ويعوضه املشتري ألف درهم ، وحيدها ويدفعها إليه ، الدار 

                                                            

  . ) ٢٥٥٥ / ٦ (صحيح البخاري  )١(
  . ) ٢٥٥٦ / ٦ (صحيح البخاري  )٢(
  .  )٢٥٥٨ / ٦ (صحيح البخاري  )٣(
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  . )١())شفعة

فأراد أن يبطل الشفعة ، إن اشترى نصيب دار : وقال بعض الناس  (( :وقال أيضا  -
  .)٢ ()) وال يكون عليه ميني، وهب البنه الصغري 

  .ـ اإلمجاع السابق على النهي عن احليل ٨

أن دواعي القول : وقد حكى اإلمجاع وقرره شيخ اإلسالم ابن تيمية، ومفاد قوله
ضي اهللا حليل كانت متوافرة على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وعهد الصحابة ربا

  .لة من احليل ومل ينقل عن أحد منهم اإلفتاء حبي، عنهم أمجعني، وعهد التابعني 

 لكان النيب التحليل لو كان جائزاً((قصة امرأة رفاعة القرظي، فإن  : ومن أمثلة ذلك
فإنه كان أرحم الناس بأمته وأحبهم ملياسري  ، ليه من طلق ثالثاًصلى اهللا عليه وسلم يدل ع

وقد جاءته امرأة رفاعة  ، وما خري بني أمرين إال اختار أيسرمها ما مل يكن إمثاً، األمور 
وهو يروى من حرصها على ، كما سيأيت إن شاء اهللا تعاىل ذكره ، القرظي مرة بعد مرة 

، هلا ويوجب إعانتها على مراجعة األول إن كانت ممكنة العود إىل زوجها ما يرق القلب حلا
، ها ومعلوم أن التحليل إذا مل يكن حراما فال حيصى من يتزوجها فيبيت عندها ليلة مث يفارق

  .ولو أنه من قد كان يستمتع 

وقد كان ميكن النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يقول لبعض املسلمني حلل هذه 
وال أحد من خلفائه بشيء من ذلك مع مسيس احلاجة إليه علم فلما مل يأمر هو ، لزوجها 

السنة حىت  هعومل تس، دم بني يدي اهللا ورسوله وأن من أمر به فقد تق، أن هذا ال سبيل إليه 
وكل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة ، ن ملن أطاعه ها إىل بدعة زينها الشيطااتعد.  

ق على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه ومن تأمل هذا املسلك وعلم كثرة وقوع الطال
 فإن ؛ أنه ليس من الدين علم قطعاً، وأم مل يأذنوا ألحد يف حتليل ، وسلم وخلفائه 

                                                            

  . ) ٢٥٥٩ / ٦ (صحيح البخاري  )١(
  . ) ٢٥٥٩ / ٦ (صحيح البخاري  )٢(
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فلما مل يوجد ، إال أن مينع منه مانع ،  وجب وجوده  قوياًاملقتضي للفعل إذا كان قدمياً
   .)١ ())التحليل مع قوة مقتضيه علم أن يف الدين ما مينع منه 

بل شاع النهي عنها مع اختالف األمصار وتفاوت األزمان وتعدد املسائل، ومل ينقل 
  .عنهم خالف ذلك، فكان إمجاعا على حترمي هذا الطريق 

: وبعد أن استعرض ابن تيمية مجلة من الفتاوى واملسائل أراد أن يقرر اإلمجاع، فقال
 اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف وإذا ثبت مبا ذكرنا وما مل نذكره من أقوال أصحاب رسول((

هذه املسائل من مسائل احليل واتفاقهم عليها فهو دليل على قوهلم فيما هو أعظم من هذه 
  .احليل وذلك مبوجب القطع بأم كانوا حيرمون هذه احليل ويبطلوا 

مث أنصف مل يتمار أن تقرير ، ومن كان له معرفة باآلثار وأصول الفقه ومسائل الفقه 
إلمجاع منهم على حترمي احليل وإبطاهلا أقوى من تقرير إمجاعهم على العمل بالقياس هذا ا

  .والعمل بظاهر اخلطاب 

صحته عامة اخللق القائلون باإلمجاع السكويت وهم  مث إن ذلك اإلمجاع قد اعتقد
ال وأنه ، واملنكرون له بناء على أن هذه القواعد ال جيوز ترك إنكار الباطل منها ، اجلمهور 

ميكن يف الواقع معرفة اإلمجاع واالحتجاج به إال ذا الطريق واألدلة املوجبة التباع اإلمجاع 
  .إن مل تتناول مثل هذه الصورة وإال كانت باطلة وهذا إن شاء اهللا بني 

كما . وإمنا ذهل عنه يف هذا األصل من ذهل لعدم تتبع مقالتهم يف أفراد هذا األصل 
 قول هو يف نفس األمر خمالف لنصوص ثابتة عن رسول اهللا صلى اهللا قد يقع من بعض األئمة

فأما إذا ، فإن معذرته يف ترك هذا االجتماع كمعذرته يف ترك ذلك النص ؛ عليه وسلم 
  .ا خيالفها مل يسترب أحد يف ذلك مجعت وفهمت ومل ينقل م

لسبعة وغريهم فإذا انضم إىل ذلك أن عامة التابعني موافقون على هذا فإن الفقهاء ا
وكذلك ، من فقهاء املدينة الذين أخذوا عن زيد بن ثابت وغريه متفقون على إبطال احليل 

                                                            

  ).٣٩٩(بيان الدليل  )١(
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٣٤٦ 

وكذلك أبو الشعثاء ، أصحاب عبد اهللا بن مسعود وأصحاب أصحابه من أهل الكوفة 
واحلسن وابن سريين وغريهم من أهل البصرة وكذلك أصحاب ابن عباس من أهل مكة 

م لتابعني كانوا منتشرين انتشارا يصعب معه دعوى اإلحاطة مبقاالولوال أن ا، وغريهم 
. لقيل إن التابعني أيضا اتفقوا على حترمي كل حيلة تواطأ عليها الرجل مع غريه وإبطاهلا أيضا 

  . ويكفي أن مقاالم يف ذلك مشهورة من غري أن يعرف عن واحد منهم يف ذلك خالف 

وجب قطعه بتحرمي جنس هذه احليل وبإبطاهلا أيضا وهذا املسلك إذا تأمله اللبيب أ
حبسب اإلمكان فإنا ال نعلم يف طريق األحكام وأدلتها دليال أقوى من هذا يف مثل هذه 

فإنه يتضمن أن كثرة فتاويهم بالتحرمي يف أفراد هذا األصل وانتشارها أن عصرهم ، املسائل 
وقد اتسعت الدنيا ،  دين اهللا أفواجا انتشر وانصرم ورقعة اإلسالم متسعة وقد دخل الناس يف

على أهل اإلسالم اتساعا عظيما وتوسع فيها من توسع حىت كثر من كان يتعدى احلدود 
وكان املقتضي لوقوع هذه احليل موجودا قويا كثريا مث مل ينقل أن أحدا منهم أفىت حبله منها 

طع بأنه لو كانت هذه وذلك يوجب الق، أو أمر ا أو دل عليها بل يزجر عنها وينهى 
احليل مما يسوغ فيها االجتهاد ألفىت جبوازها بعضهم والختلفوا فيها كما اختلفوا فيما ال 

  . مسائل الفرائض والطالق وغريها ينحصر من مسائل األحكام مثل

فإنه قد نقل عن بعضهم ما ، واخلرب املنفرد ، وهذا خبالف العمل بالقياس والظاهر 
وكذلك يف آحاد مسائل ، وإن كان يف احلقيقة ليس اختالفا  لكيوهم االختالف يف ذ

وهذا ، الفروع فإنه أكثر ما يوجد فيها من نقل اإلمجاع هو دون ما وجد يف هذا األصل 
األصل مل خيتلف كالمهم فيه بل دلت أقواهلم وأعماهلم وأحواهلم على االتفاق فيه مع كثرة 

   .)١())  أعلمواهللا سبحانه، الدالئل على هذا االتفاق 

وإذا كان األمر كذلك، فإن احليل واإلفتاء ا من احملدثات، وقد قال النيب صلى اهللا 
:  وقال ،)٢ ())خري اهلدي هدي حممد، وشر األمور حمدثاا، وكل حمدثة بدعة((: عليه وسلم

                                                            

  . )٢٧١(لدليل بيان ا  )١(
  .من حديث جابر رضي اهللا عنه  ) ٨٦٧( ه مسلم  أخرج )٢(
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٣٤٧ 

  .)١())  رد من أحدث ىف أمرنا هذا ما ليس منه فهو((

يف أواخر عصر صغار التابعني بعد املائة األوىل بسنني وأول ما حدث اإلفتاء باحليل 
  .)٢(كثرية

 وكل احليل الربوية ،وما كان كذلك فال جيوز اتباعه، بل جيب تركه والتحذير منه
  . هي من هذا اجلنس 

 ـ الفطرة السليمة وما تقتضيه من النفور عن هذه التحايالت على األحكام ٩
 .الشرعية

التعامل مع األوامر والنواهي بطريقة التحايل، أيا كانت فالفطرة السليمة تنفر من 
هذه األوامر، ولو كانت أوامر األب ألبنائه، والطبيب ملريضه، والرئيس ملرؤوسه، فكيف إذا 

 وتتوافق الفطر السليمة على أن هذا التعامل رب من ! ؟كانت هذه األوامر من الرب لعبيده
  .االمتثال، وحتايل عليه

فإن املؤمن يعلم باالضطرار أن نيب اهللا صلى اهللا ،  يف الباب أحاديث ولو مل يكن((
وأا ال تليق بدين اهللا ، عليه وسلم مل يكن ممن يعلم هذه احليل ويفيت ا هو وال أصحابه 

  .)٣())وهذا القدر ال حيتاج إىل دليل أكثر من معرفة حقيقة الدين ، أصال 

فتجد املؤمن  ((ملسلم بفطرته مع هذه الفتاوى، وهذا معلوم من واقع احلال يف تعامل ا
لم يقول له هذا واملفيت بغري ع، الذي شرح اهللا صدره لإلسالم يكرهها وينفر قلبه منها 

فإن أقل ، وهذا ال بأس به وهو خمطئ يف هذه األقوال باتفاق العلماء حالل وهذا جائز 
واعلم أن . لتحليل املتواطإ عليه وقد ذكرنا اتفاقهم على كراهة ا. درجات أكثرها الكراهة 

فإن ، فإن أصل ذلك قاعدة احليل ، غاية ما يبلغك من الكلمات الشديدة يف بعض الفقهاء 

                                                            

  .من حديث عائشة رضي اهللا عنها  ) ١٧١٨( ومسلم ،  ) ٢٥٥٠( أخرجه البخاري   )١(
  . )١٣١(بيان الدليل :  انظر )٢(
  ).١٦٠(بيان الدليل  )٣(
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٣٤٨ 

وجيدون ينبوعها ، القلوب دائما تنكرها ال سيما قلوب أهل الفقه والعلم والوالية واهلداية 
  .)١ ()) فيتكلمون باإلنكار عليهم، من بعض املفتني 

أو لو ، ؟  منه  فعل املريض هذا فيما اه الطبيب عن تناوله هل يعد قابالًوتأمل لو((
فعل مملوك الرجل أو زوجته أو ولده ذلك فيما اهم عنه هل يكونون مطيعني له أم 

حدهم على نقض غرض اآلمر وإبطاله بأدىن احليل هل كان يقبل ذلك وإذا حتيل أ، ؟خمالفني
فكيف ، ؟  من الناس يعامله ذه احليل هل يعذر أحداًو، ؟ منه وحيمده عليه أو يعذره 

  .)٢ ()) ! ؟يعامل هو ذا من ال ختفى عليه خافية

   

                                                            

  ).١٤٧(بيان الدليل  )١(
  ).٣/٢٩٥(أعالم املوقعني  )٢(
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٣٤٩ 

  . ما ورد من أدلة يف اعتبار القصود والنيات :املطلب الثاين 

واستدل أصحاب هذا االجتاه بأصل أصيل، وركن ركني، تكاثرت عليه األدلة، 
  .ار أمر النيات يف األفعال والتصرفاتوهو اعتب ، وتضافرت عليه الرباهني

وقبل أن أذكر ما يدل على هذا األصل مما له عالقة مبحل البحث، فقد تقدم أن أمر 
 النيات أقرب ملقام اإلفتاء، كما أن سد الذرائع أقرب ملقام القضاء؛ حيث إن النية أمر خفي

ين حكمها املفيت، حىت بني العبد وربه، فناسب أن يتعرف على تأثريها املستفيت، وأن يب
  .ع اإلمث ومواطن الزلل؛ فيتقيها يكون املسلم على بصرية من أمره، ويعلم مواق

حىت لو افترضنا يف كثري من احلاالت أن النية ال ميكن مالحقتها ، وهذه فائدة جليلة 
 أما يف زماننا املعاصر فإن حمل البحث  .هذا يف األصل. قضاء؛ لعدم وجود دليل ظاهر

 داخل املصارف اإلسالمية وغري اإلسالمية، وقد - غالبا –يتم التعامل ا ) لربويةيل ااحل(
. اختذت هذه املعامالت أمساء وعناوين ظاهرة ، وهي منتجات بنكية معروفة بامسها ورمسها

 ))بالعميل(( عبارة عن جمموعة معامالت، يأخذ بعضها برقاب بعض، حىت تنتهي ))منتج((وكل 
  .مث يعيدها للمصرف بزيادة معروفةه، الستالم نقود

 فتكون كل األدلة ،وعلى هذا فقد ظهرت النية على أوراق النماذج وأمساء املنتجات
اجلواز أو عدم ( ويتعلق ا احلكم التكليفي ،اآلتية نافعة يف مقام اإلفتاء ومقام القضاء كذلك

  ).الصحة والبطالن(واحلكم الوضعي ، )اجلواز

  :دلة على هذا األصل وتعلقها مبحل البحث وهذا أوان ذكر األ

 : عن علقمة بن وقاص قال مسعت عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه خيطب قال-١
وإمنا المرئ ، إمنا األعمال بالنية ، يا أيها الناس ((  :مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول

ومن هاجر إىل دنيا ، له فمن كانت هجرته إىل اهللا ورسوله فهجرته إىل اهللا ورسو، ما نوى 
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٣٥٠ 

  . )١(متفق عليه )) يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إىل ما هاجر إليه 

أمجع املسلمون على عظم موقع هذا احلديث وكثرة  (( : - رمحه اهللا -يقول النووي 
  . )٢ ())فوائده وصحته

يل يف كتاب احل، وترجم له الصحيح وذا احلديث استفتح اإلمام البخاري كتابه 
  .)) باب ترك احليل((:بقوله

األمور ((:  القاعدة الفقهية املعروفة، وهي من القواعد الكربى:ومما يتعلق ذا احلديث
، وهلا أدلة كثرية مبسوطة ))إمنا األعمال بالنيات((واعتمادها األكرب على حديث ، )) مبقاصدها

 .)٣( يف كتب القواعد الفقهية

فيدخل ) األمور مبقاصدها  ( (( : - رمحه اهللا - يقول الشيخ عبد الرمحن بن سعدي
  .)٤())وحترمي احليل احملرمة مأخوذ من هذا األصل . يف ذلك العبادات واملعامالت

 : -ه اهللا رمح -ة احلديث الشريف على إبطال احليل يقول ابن القيم ويف دالل
 يصح بصحتها ويفسد وهو تابع هلا، فالنية روح العمل ولبه وقوامه ، العمل تابع للنية ((

،  قد قال كلمتني كفتا وشفتا وحتتهما كنوز العلم والنيب صلى اهللا عليه وسلم، بفسادها 
ن يف اجلملة األوىل أن فبي، وإمنا لكل امرئ ما نوى ، إمنا األعمال بالنيات : قوله : ومها 

ملة الثانية أن العامل ن يف اجلمث بي، وهلذا ال يكون عمل إال بنية ، العمل ال يقع إال بالنية 
وهذا يعم العبادات واملعامالت واألميان والنذور وسائر العقود ، ليس له من عمله إال ما نواه 

  .واألفعال 

وال يعصمه من ذلك ، وهذا دليل على أن من نوى بالبيع عقد الربا حصل له الربا 
                                                            

  :    ) .ص ( رجيه سبق خت )١(
  ).٥٣/ ١٣(  شرح النووي )٢(
،  ) ١/٢٣( والبن جنيم ،  ) ١/٨( وللسيوطي ،  ) ١/٥٤( األشباه والنظائر للسبكي : انظر  )٣(

  . ) ١٢٢( الوجيز يف إيضاح قواعد الفقه الكلية للبورنو ،  ) ٤٧( شرح القواعد الفقهية للزرقا 
  ).٦(رسالة يف أصول الفقه للسعدي  )٤(
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٣٥١ 

جه من ذلك صورة عقد  وال خيروأن من نوى بعقد النكاح التحليل كان حملالً، صورة البيع 
  . ما نوى وإمنا المرئ، ألنه قد نوى ذلك ؛ النكاح 

  . والثانية معلومة بالنص ، فاملقدمة األوىل معلومة بالوجدان 

 ،ولذلك استحق اللعنة، فإذا نوى بالعصر حصول اخلمر كان له ما نواه ، وعلى هذا 
فإنه قصد احملرم وفعل ؛ ا نواه وإذا نوى بالفعل التحيل على ما حرمه اهللا ورسوله كان له م

وال فرق يف التحيل على احملرم بني الفعل املوضوع له وبني الفعل ، مقدوره يف حتصيله 
وهلذا لو ى الطبيب املريض ، ال يف عقل وال يف شرع ، املوضوع لغريه إذا جعل ذريعة له 

ى عل على تناوله عد متناوالًعما يؤذيه ومحاه منه فتحي ١())نه لنفس ما(.  

  ما ذكره أهل القواعد الفقهية  : ومما يؤكد أثر النية وتقدمها وقوامتها على العمل
لو اختلف اللسان   : ))األمور مبقاصدها(( من فروع قاعدة - وهو مبسوط يف كتب الفقه-
  .)٢( عترب ما يف القلباملقلب فالو

لوصول إىل ا(=والنية ) بيوع وشراء(= لو اختلف الفعل : ل هنا وكذلك يقا
  .، والزيادة تعترب ربا وليس رحبا، فاملعترب هو ما يف القلب والنية)القرض

 ويدل على أثر النية أيضا يف املعامالت املالية، وجواز املعاملة وحترمي مثلها بسبب النية
األول قربة ، صورما واحدة ، وبيع النقد مبثله إىل أجل ، صورة القرض يف الذمة ((

   .)٣ ( معصية باطلة والثاين،صحيحة

وذا يتضح وجه الداللة على حمل البحث، فإن من أجرى عقود بيع وشراء ووكالة 
  ، له ما نوىإليه عن طريق هذه املعامالت، فإنوحنوها، وهو ال يريد إال القرض والتوصل 

  .وكل ما يتعلق به من أحكام فهو من أحكام القروض وليس البيوع 

                                                            

  ).١/٣٤٧(إغاثة اللهفان :انظر، و)٣/١١١(أعالم املوقعني  )١(
  . ) ١/٣٩( والبن جنيم ،  ) ١/٣٠( األشباه والنظائر للسيوطي : انظر  )٢(
  ).١٢/٣٢٩(فتح الباري : انظر  )٣(
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٣٥٢ 

  .وإمنا أراد التخلص من الربا ، ربا إنه مل يرد ال: فإن قيل 

نريد التخلص من صيد يوم :  كانوا يقولونأن أصحاب السبت أيضاً: فاجلواب
 وكان عملهم ذلك يف حكم اهللا عني الصيد يوم السبت،  ،السبت، واخترعوا تلك احليلة

  .ولكنه مبكر وخداع، فأنزل اهللا عليهم رجزه وغضبه 

أن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة اليت : نه عن أنس بن مالك رضي اهللا ع  ـ٢
وال يفرق بني جمتمع خشية ، وال جيمع بني متفرق ((: فرض رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم

  .)١ ())الصدقة 

   .وقد استدل البخاري وغريه ذا احلديث على التحذير من احليل

أن كل حيلة يتحيل وإمنا قصد البخاري يف هذا الباب أن يعرفك :  )٢( قال املهلب((
ع ملا منع من مج  فإن إمث ذلك عليه؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلما أحد يف إسقاط الزكاة

أنه من  »أفلح إن صدق« : فهم منه هذا املعىن، وفهم من قولهالغنم أو تفريقها خشية الصدقة
لك عذره عند اهللا عز رام أن ينقص شيئًا من فرائض اهللا حبيلة حيتاهلا أنه ال يفلح وال يقوم بذ

  .وجل 

فلما أجاز الفقهاء من تصرف صاحب املال ىف ماله قرب حلول احلول، فلم يريدوا 
بذلك اهلروب من الزكاة، ومن نوى ذلك فاإلمث عنه غري ساقط واهللا حسيبه، وهو كمن فر 

 واستعمل سفرا ال حيتاج إليه رغبة عن فرض اهللا، عن صيام رمضان قبل رؤية اهلالل بيوم 
  .)٣()) عز وجل الذى كتبه على عباده املؤمنني، فالوعيد إليه متوجه

والفرار من الزكاة ببعض احليل واقع من بعض الفقهاء بنوع من التأول، كما روى 
                                                            

   ) .١٣٨٣ (  البخاري أخرجه )١(
صنف شرح صحيح ، اء موصوف بالذك، املهلب بن أمحد بن أيب صفرة األندلسي املالكي القاضي  )٢(

والديباج املذهب ،  ) ١٧/٥٧٩( سري أعالم النبالء : انظر  . ٤٣٥تويف سنة ، البخاري 
)٢/٣٤٦ ( .  

  ).٣٤٥/ ١٥(شرح ابن بطال  )٣(
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فكان إذا (( ابن العريب عن أحد مشاخيه، أنه كان صاحب مال عظيم وهو قاضي القضاة، 
، وضعفت قويت، وهذا مال ال أحتاجه فهو كربت سين: جاء رأس احلول دعا بنيه فقال هلم

 هلكم، مث خيرجه فيحمله الرجال على أعناقهم إىل دور بنيه، فإذا جاء رأس احلول ودعا بني
إمنا أملنا حياتك، وأما املال فأي رغبة لنا فيه ما دمت حيا، أنت ومالك ! يا أبانا : ألمر قالوا

 يديه، فريده إىل موضعه، يريد بتبديل لنا، فخذه إليك، ويسري الرجال به حىت يضعوه بني
امللك إسقاط الزكاة على رأي أيب حنيفة يف التفريق بني اتمع، واجلمع بني املتفرق، وهذا 

كتاب ((: وقد صنف البخاري رضي اهللا عنه يف جامعه كتابا مقصودا فقال. خطب عظيم 
ق بني جمتمع وال جيمع بني باب الزكاة وأال يفر((: وترجم فيه أبوابا منها: قلت. ))احليل

  .)١ ()) ))متفرق خشية الصدقة 

 وتأثريها على احلكم؛ فالتصرف الواحد يكون حلديث دليل على اعتبار أمر النيةويف ا
ني يقصد صاحبه اهلروب من  ح حني يقصد صاحبه ما أحل اهللا، ويكون حراماًحالالً
  .الزكاة

د صاحبه ما أحل اهللا، ويكون وكذلك يف مسائل البحث، فإن البيع حالل حني يقص
  . ) هم بدراهم أكثر منهادرا( حقيقة الربا إىل حراما حني يقصد صاحبه التوصل به 

، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه جده  عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن  ـ ٣
 املتبايعان باخليار ما مل يفترقا، إال أن تكون صفقة خيار، وال حيل له أن يفارق«: وسلم قال

 .)٢( »صاحبه خشية أن يستقيله

وهذا احلديث يف خيار الس، وخيار الس قد اختلف يف حكمه وتفسريه الفقهاء، 
وخالف يف ذلك احلنفية واملالكية؛ فاعتربوا التفرق املذكور هو التفرق . واجلمهور على ثبوته 

والتفرق هنا شتري، والصواب ثبوت حق اخليار للبائع وامل. بالكالم وليس التفرق باألبدان

                                                            

  ).٢٣٦ /٩(تفسري القرطيب  )١(
والنسائي ،  ) ١٢٤٧( والترمذي ،  ) ٣٤٥٦( وأبو داود ،  ) ١٨٣ / ٢(  أخرجه أمحد  )٢(

   ) . ٦٠٣( وخرجه ابن اجلارود يف املنتقى ، حديث حسن : قال الترمذي و،  ) ١٤٨٣(
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  .هو التفرق باألبدان

. االستدالل باحلديث على حمل البحث وليس املقصود هنا بسط املسألة، بل املقصود 
أنه :  ووجه الداللة،))  وال حيل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله ((: وحمل الشاهد منه 

يف خيار الس مبفارقة ال جيوز أن يتحايل أحد املتبايعني على حق اآلخر، ويسقط حقه 
  .وهو معىن ظاهر من النص  . الس

 وذكر حديث عبداهللا بن عمرو - رمحه اهللا -وقد روى األثرم عن اإلمام أمحد 
فيه ((: ، قال اإلمام أمحد))وال حيل لواحد منهما أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله((: وفيه

  . )١( ))إبطال احليل

 وحرمة؛ فهذا التفرق املباح للبائع واملشتري يف الفعل حلّاًوذا يظهر أن النية تؤثر 
  .فعله بنية تفويت احلق على صاحبه عنه إن  منهياًيصبح عمالً

ويف مسائل البحث، فإن تصرفات البيع والشراء والوكالة وغريها جائزة يف األصل، 
  .ذ فإا حترم حينئ التحايل والوصول إىل قرض بزيادةفإذا فعلها املرء بنية

 وكان ابن عمر إذا اشترى شيئاً: ما ورد عن نافع قال ويشكل على هذا احلديث
  .)٢(يعجبه فارق صاحبه

، الشك أن األمر ال خيلو  ؟ فكيف نفهم فعل ابن عمر مع النهي املتقدم يف احلديث
من إشكال، والعجيب أنه مل يأخذ حظه الكايف من البحث والنظر، وغالب من يذكره من 

كتفي باالستدالل به على معىن التفرق، وأن فعل ابن عمر يدل على أن املقصود أهل العلم ي
  . التفرق باألبدان وليس بالكالم بالتفرق هو

                                                            

  ).١/٣٥٥(إغاثة اللهفان  )١(
   ) .٢١٧٠(  أخرجه البخاري )٢(
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ويف هذا . )١(وغالب من تعرض هلذا اإلشكال أجاب عنه بأن ابن عمر مل يبلغه النهي
بن عمر هذا اجلواب نظر؛ فإن النهي عن التحايل مستفاد من أدلة كثرية، ولو مل يبلغ ا

  .!فقد بلغته األدلة الكثرية الناهية عن احليلة إلسقاط حقوق اهللا أو حقوق العباد  احلديث

 - واهللا أعلم -عمر رضي اهللا عنهما ؟ الذي يظهر  فعل ابن نما اجلواب ع.. إذن 
أن فعل ابن عمر كان من باب توثيق العقد والتأكد من إاء الصفقة، وليس من باب 

ويبعد أن يقال غري هذا عن ابن عمر؛ فإن من سريته . قاط احلق على صاحبهالتحايل إلس
وصفاته التحرز الشديد واملتابعة الدقيقة، وهذا يؤكد أن فعله رضي اهللا عنه من باب احلرص 
الزائد على التوثيق والتأكد من إاء متعلقات الصفقة، ومل يكن يعملها على وجه املخاتلة 

  . )٢( ت حقه والتحايل لتفويلصاحبه

 للعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم احمللِّ«: عن عبد اهللا بن مسعود قال ـ ٤
  .)٣( »ل لهواحمللَّ

 وتأثري النيات يف األفعال والتصرفات؛ فإن هذا احلديث دليل على إبطال احليلو
ايل  حتيق بصاحبها حني يتحايل به أو يتح يصبح لعنةًكاح املأمور به وهو من سنن اهلدىالن
   .عليه

عندما تكون نية الزوج نكاح رغبة فهو من القربات واألعمال الصاحلات، وعندما 
 mÍ Î Ï Ð Ñ  Ò  Ó Ô Õ Ö  Ø× Ù  تكون نيته التحايل على الشرط القرآين

Ú Û Ü  Ý Þ ß à   á  â ã  ä æå ç è é ê ìë l 
                                                            

، شرح )٩/٥٥(،كشاف القناع )٤/٦٤(، الشرح الكبري )٧/ ٤(املغين :  على سبيل املثال  انظر)١(
سبل السالم ، )٤٥٧/ ٧(اية املنتهى  يف شرح غمطالب أويل النهى ،)٤/٤٣٣(منتهى اإلرادات 

)٣٥/ ٣.(  
  ).٣/١٦٤(ة لذلك يف أعالم املوقعني  إشارانظرو  )٢(
 .)٥٥٣٦( والنسائى ،حسن صحيح :  ، وقال )١١٢٠(، والترمذى ) ١/٤٤٨(أخرجه أمحد   )٣(

وله شواهد من حديث جابر وعلي وابن  ) . ٦١٢ / ٧( وصححه ابن امللقن يف البدر املنري 
  .أيب هريرة رضي اهللا عنهم عباس و
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لحق صاحبها على لسان فإن هذه النية جتعل العمل نفسه الذي كان قربة لعنة ت، ]٢٣٠:البقرة[
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

لقد حرم النيب صلى اهللا عليه وسلم املتعة ومل يلعن صاحبها، مع أنه نكاح حمرم 
 خبالف نكاح احمللل؛ ،ومؤقت، ووقع اخلالف فيه بني الصحابة رضوان اهللا عليهم أمجعني

رميه، ومل يبح يف اإلسالم قط خبالف فإنه قد ثبتت فيه اللعنة، ومل خيتلف قول الصحابة يف حت
ما اجلديد إذن ؟ إا النية املخالفة لشرع اهللا والتحايل على أحكامه وحدوده، اليت ال . املتعة

   . ]٢٣٠: البقرة[ m  ç è é ê ë ì lتراعي قول اهللا بعد ذكر هذا احلكم 

. ها فال نكاح إذا أحللت:  أن يقول له يف العقد  :منها،  وذكروا للتحليل صوراً ((
   .وهذا مثل نكاح املتعة ألجل التوقيت

   .إذا أحللتها طلقتها: أن يقول يف العقد : ومنها 

 يكون النكاح وال،  عند العقد بأن يتواطأ على التحليل  أن يكون مضمراً :ومنها
  .الدائم هو املقصود

  ، ناهضويف بعضها خالف بال دليل، وظاهر مشول اللعن فساد العقد جلميع الصور 
  .)١ ())فال يشتغل ا

 يف إبطال نكاح التحليل،  كتاباً- رمحه اهللا -أفرد الشيخ تقي الدين ابن تيمية وقد 
، وكان سبب تأليفه هو احلديث عن حيلة  )٢(وهو أجل الكتب املدونة يف مناقشة احليل

قاعدة احليل، واالستدالل عليها بتقريرد هلانكاح التحليل، ومه .  
                                                            

  ).١٢٧/ ٣(سبل السالم  )١(
 يف  العالمة أبو العباس ابن تيمية كتاباًإلماموقد صنف ا«  ) : ١/٧١٢(   قال ابن كثري يف تفسريه )٢(

تضمن النهي عن تعاطي الوسائل املفضية إىل كل باطل، وقد كفى يف ذلك ل إبطال التحلي
وقد « ) : ٤/٣٦٤(قال ابن عبد اهلادي يف تنقيح التحقيق  و. » وشفى، فرمحه اهللا ورضي عنه

كتاب بيان الدليل على بطالن  املسألة كتابا جليالً مساه صنف شيخنا العالمة أبو العباس يف هذه
  . »  ينبغي لكل ذي لب أن ينظر فيه، لتقر عينه، وينشرح صدره،التحليل 
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وملا انتهى الكالم بنا يف مدارسة الفقه إىل  ((:  اهللا يف سبب تأليف الكتابيقول رمحه
وجرى من ،  له بالسفاح  يف العقد ملحقاًن ما كان موثراًاوبي، مسائل الشروط يف النكاح 

وظهرت اخلاصة اليت ، الكالم يف مسأليت املتعة والتحليل ما تبني به حكمها بأرشد دليل 
وتبينت مآخذ  ،  ؟ مساه من بني األزواج بالتيس املستعار الرسول وملستحق ا احمللل لعنةا

 حىت  ونظراًوظهرت املدارك واملسالك أثراً،  على وجه االستبصار  وتفصيالًاألئمة تأصيالً
وشكا ما بالناس من احلاجة إىل ظهور ، رقدته   منفانتبه من كان غافالً، أشرق احلق وأنار 

وغلبة اجلهل بدالئل املسألة على ، وم البلوى ذه القضية الشنيعة ولعم، هذا احلكم ومعرفته 
، سأل أن أعلق يف ذلك ما يكون تبصرة للمسترشد ، أكثر املنتسبني إىل علم الشريعة 

وحيىي من حيي ، ن بينة ليهلك من هلك ع، وموعظة للمتهور واملتلدد ، وحجة للمستنجد 
  .عن بينة 

املسئول اخلائف من نقض امليثاق املأخوذ ، ن العلم فأجبته إجابة املتحرج من كتما
ومل يكن من نييت أن أشفع الكالم فيها بغريها ، على الذين أوتوا الكتاب وخلفوا الرسول 

  .جبه حق السائل من املسائل بل أقتصر على ما أو

،  هي هلذه املسألة أساس  لاللتماس تقرير القاعدة اليتفالتمس بعض اجلماعة مكرراً
، وحل احملرمات، وحل العقود، ل على سقوط احلقوق والواجباتبيان حكم االحتيا: وهي 

بإظهار صورة ليس هلا حقيقة عند احملتال لكن جنسها مشروع ملن قصد به ما قصده الشارع 
  .)١()) من غري اعتالل

، وداللة احلديث كذلك على حترمي  وهذا يؤكد ارتباط هذا النكاح بأصل احليل
  . )٢ (احليل

 أليس بعض  :وهنا سؤال مهم ينبغي أن نتوقف عنده ملياً يف فقه املنع من احليل
احملللني يريدون إعادة الزوج إىل زوجه، ومجع مشلهم وملّ شعثهم، وإعادة السكينة إىل أبنائهم 

                                                            

  ).٦(بيان الدليل  )١(
  ).٣٠٨(بيان الدليل :   انظر)٢(
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 ومع هذا فإن من ،وأهليهم ممن فزع ذا الطالق، وهذه نية حسنة سواء أظهرها أم كتمها 
، واستحق اللعنة من رسول اهللا صلى  كبرياً، وارتكب جرماً عظيماًترف إمثاًيفعل ذلك قد اق
  !اهللا عليه وسلم ؟

وسلم، فهذه امرأة رفاعة القرظي بل وقع ذلك على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه 
جاءت إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم بعد أن تزوجت عبد  ((، فجاءت طلقها زوجها ثالثاً
وجعلت ختتلف إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ، وطلقها قبل الوصول إليها ،  الرمحن بن الزبري

وكأا كرهت أن تتزوج غريه ، مث إىل خليفته تتمىن مراجعة رفاعة وهم يزجروا عن ذلك 
 لكان أنصح األمة هلا يأمرها التحليل ممكناً فلو كان، وكانت راغبة يف رفاعة ، فال يطلقها 

فلما مل يكن شيء من ، إا لن تعدم أن تبيته عندها ليلة وتعطي شيئا ف، أن تتزوج مبحلل 
  . )١ ()) ذلك علم كل عاقل أن هذا ال سبيل إليه

  السبب يف ذلك أن شريعة أحكم احلاكمني وأرحم الرامحني سوف تتحول هزءاً 
،  ] ٢٣٠: البقرة [  mÔ  Õ Ö   Ø×l  إن أجزنا مثل هذا التعامل مع الشرط القرآينولعباً

  . تترك بأدىن احليلوسوف تكون الشروط الشرعية لغواً

وما جعل اهللا هذا الشرط إال وهو أرفق بعباده، وأحسن هلم يف ترتيب معاشهم 
ومعادهم، وكم حفظ اهللا من األسر، وأبقى اهللا من األواصر واألرحام؛ خوف أن ينتهي 

مقصوده، وأصبح الشرط فات  فإذا حتايل الناس على هذا  ،عدد الطالق املسموح به شرعاً
  . واالستخفاف بامليثاق الغليظ  هلتك األعراضباباً

 إىل عمل حمرم ال جيوز، هو من جنس  يتحول البيع احلالل شرعاً البحثويف مسائل
احليل اليت استحق أصحاا اللعنة واملسخ، إذا كان مقصودهم من البيع والشراء الوصول إىل 

  . فإنه وقع يف احلرام من احلراممل ذلك هرباً ولو ظن أنه يع،القرض الربوي

 سلم رجالًستعمل رسول اهللا صلى اهللا عليه وا:  ـ عن أيب محيد الساعدي قال ٥
                                                            

  . )٨٨(بيان الدليل  )١(
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. هذا مالكم وهذا هدية : فلما جاء حاسبه قال ، ابن اللتبية : على صدقات بين سليم يدعى 
يك وأمك حىت تأتيك فهال جلست يف بيت أب((: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

فإين ، أما بعد ((  :مث قال، مث خطبنا فحمد اهللا وأثىن عليه . )) هديتك إن كنت صادقاً
هذا مالكم وهذا هدية :  فيأيت فيقول  ،أستعمل الرجل منكم على العمل مما والين اهللا

  شيئاً واهللا ال يأخذ أحد منكم !أفال جلس يف بيت أبيه وأمه حىت تأتيه هديته، أهديت يل 
 له رغاء  منكم لقي اهللا حيمل بعرياًأعرفن أحداً فال، بغري حقه إال لقي اهللا حيمله يوم القيامة 

. ))اللهم هل بلغت((:  مث رفع يده حىت رئي بياض إبطه يقول ،)) أو بقرة هلا خوار أو شاة تيعر
  .)١ ())بصر عيين ومسع أذين

باب احتيال ((ع من احليل، وترجم له واستدل اإلمام البخاري ذا احلديث على املن 
  .))العامل ليهدى له

  !؟ ما اخلطيئة اليت ارتكبها ابن اللتبية حني أخذ ماالً باسم اهلدية

ال نستطيع أن نكتشف خطأه حني نلتزم طريقة أصحاب االجتاه الصوري يف النظر؛ 
ل احلقائق  أهوحني نلتزم طريقة. فإن شكل املعاملة وظاهرها وصورا ال إشكال عليه

  :أخرى ))حقيقة((و  ))حقيقة(( عرب سؤال حمدد يتوجه للتمييز بني  ،نكتشف اخلطأ بسهولة
 هنا تزول ، )) ؟ فهال جلست يف بيت أبيك وأمك حىت تأتيك هديتك إن كنت صادقا((

األمساء واألشكال، وتبقى احلقائق؛ وحقيقة هذا املال رشوة أو ذريعة إليها، مهما تستر باسم 
 املبلغ حملاباة يف احلقوق والواجبات لكان منعه من باب منع ع هذاِف د فإنْ ؛ية واإلكراميةاهلد

  .احليل، وإن مل يدفع لذلك فإن منعه من باب سد الذرائع، ألنه ذريعة احملاباة وطريقها

وهذا جيتث قاعدة احليل الربوبة والرشوية ويدل على حيل السفاح وغريه من ((
فإن ،  ... ا يفعل الشيء ألجل كذا كان املقصود مبرتلة املنطوق الظاهراألمور فإذا كان إمن

هذا دليل على أن صور العقود غري كافية يف حلها وحصول أحكامها إال إذا مل يقصد ا 
قصدا فاسدا وكل ما لو شرطه يف العقد كان عوضا فاسدا فقصده فاسد ألنه لو كان صاحلا 

                                                            

  . ) ٤٧٦٦( ومسلم ،  ) ٩٢٥(   أخرجه البخاري )١(
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املسلمون على شروطهم ((:  صلى اهللا عليه وسلم أنه قالمل حيرم اشتراطه ملا روي عن النيب
فإذا كان العوض املشروط باطال ، )١ (رواه أبو داود ))حرم حالال إال شرطا أحل حراما أو

علمنا أنه حيل حراما أو حيرم حالال فيكون فاسدا فتكون النية أيضا فاسدة فال جيوز العقد 
  .)٢ ()) يةذه الن

اليمني على نية (( : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : لعن أيب هريرة قا ـ ٦
  .)٣( ))املستحلف

 خالف بني  ؟لقد ورد يف مسألة العربة يف اليمني، هل هي نية احلالف أو املستحلف
  .يلأهل العلم يف الفروع والتفاص

اإلمجاع النووي رمحه  وحمل الشاهد هنا هو حمل اإلمجاع بني أهل العلم، وقد حكى
املستحلف بكسر (اليمني على نية املستحلف ((:  على بعض املسائل، فقال رمحه اهللا اهللا
 فإذا ادعى رجل على رجل  ،وهذا احلديث حممول على احللف باستحالف القاضي،  )الالم
انعقدت ميينه على ما ، نوى القاضي  فنوى غري ما،  ىفحلف وور، فه القاضي فحلّ،  اًحقّ

  .)٤()) ودليله هذا احلديث واإلمجاع، وهذا جممع عليه ، عه التورية وال تنف، نواه القاضي 

وال أدري من أين جاء : قلت ((: وعلق الصنعاين رمحه اهللا على كالم النووي بقوله
بل ظاهر احلديث أنه إذا استحلفه من له احلق فالنية نية ، تقييد احلديث بالقاضي أو نائبه 

  .)٥ ())املستحلف مطلقاً

فإنه يكفينا ما انعقد عليه اإلمجاع ودل عليه احلديث، ووجه الداللة ، ان وأيا ما ك
                                                            

من حديث أيب  ) ١٦٦ / ٦( والبيهقي ،  ) ٥٧ / ٢( واحلاكم ،  ) ٣٥٩٤(   أخرجه أبو داود )١(
وله ،  ) ٦٣٧( وخرجه ابن اجلارود يف املنتقى ،  ) ٥٠٩١( وصححه ابن حبان . هريرة 
  .شواهد 

  .)٢١٧(دليل بيان ال  )٢(
   ) . ٤٢٩٥(   أخرجه مسلم )٣(
  .)١١٧ /١١(شرح النووي  )٤(
  )١٠٣ /٤(سبل السالم  )٥(
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أن اليمني اليت عقدها احلالف صحيحة الظاهر، وقد اختذها احلالف : فيه على مسائل البحث
 يف حيلة على املستحلف وأبطن يف نيته خالف ما أظهره؛ فلم جيعل الشرع هذا كافياً

  .ى كذب  من اإلمث، وكأنه أقسم علاخلروج

وعندما حبث الفقهاء احلكمة من ذلك، كانت هي ذات احلكمة يف املنع من احليل، 
 ال تأثري هلا، وأصبح كل من أراد أن فإا جتعل الشروط الشرعية واألحكام الدينية لغواً

  . حكم شرعي فعل ذلك بأدىن احليل يتهرب من

إذ ، ل املعىن املبتغى باليمني وألنه لو ساغ التأويل لبط((: -رمحه اهللا–قال ابن قدامة 
فمىت ساغ ،  من عاقبة اليمني الكاذبة مقصودها ختويف احلالف لريتدع عن اجلحود خوفاً
  .)١ ())وال نعلم يف هذا خالفا، احلقوق التأويل له انتفى ذلك وصار التأويل وسيلة إىل جحد 

طلت فائدة األميان واملعىن فيه أنه لو اعتربت نية احلالف لب ((: ويف مغين احملتاج 
 .)٢ ()) وضاعت احلقوق، إذ كل أحد حيلف على ما يقصد

 وتأثريها يف األفعال والتصرفات أصل عظيم، وقد تكاثرت عليه وتعظيم شأن النية
قرير األدلة مبا يكفي لكتاب مستقل، وما تقدم من األدلة وبيان وجه الداللة منها كاف لت

قة القرآن التنبيه والتأكيد على هذا املعىن بعد ورود نرى من طريهذا األصل العظيم، ولذلك 
، األحكام الشرعية يف الطالق والرجعة واملواريث وغريها، حىت ال تتخذ آيات اهللا هزواً

وحىت ال تصبح األحكام الشرعية على هيئة القوانني الوضعية يتحايل عليها يف دهاليز احملاكم 
  .الوضعية

 mb c dام من يطلع على القلوب والسرائر أما األحكام الشرعية فإا أحك
e f g h  ji k l  m n  o  p  l  ]٢٣٥:البقرة[  .  

واعلموا أن اهللا يعلم ما يف أنفسكم : (قوله تعاىل((   :-رمحه اهللا-يقول القرطيب 
                                                            

  ).١١/٢٤٣(املغين  )١(
  ).٢٠/٧٥(مغين احملتاج إىل ألفاظ املنهاج  )٢(
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  .)١ ())هذا اية التحذير من الوقوع فيما ى عنه) فاحذروه

ات الكتاب العزيز، ووجد من أهم قواعده وقد تتبع العالمة عبد الرمحن السعدي آي
، وأمجل ذلك وبينه ))اعتبار املقاصد يف ترتيب األحكام((املقررة يف كثري من اآليات واألحكام 

أعمال العباد، وهذا األصل العظيم اعترب اهللا القصد واإلرادة يف ترتيب األحكام على ((: بقوله
  .متفق عليه ) إمنا األعمال بالنيات : ( يف قولهصرح به النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  . آيات كثرية جداً يف هذا األصل تأنه وردواملقصود هنا 

جر العظيم على األعمال بإرادة أنه رتب حصول األ: فمنها ـ وهو أعظمها ـ 
  .وجهه تعاىل، ملا ذكر الصدقة واملعروف، واإلصالح بني الناس

 ] mS T U V  W X Y Z : قال يف سورة النساء

]\ l  ]١١٤:نساء ال[   ، وقال:  m B C D E F G  l ]البقرة : 

   .]  ٢٦٤: البقرة[  m  ¾ ¿  l:ويف مقابله قال ،]  ٢٦٥

 ووصف اهللا نبيه وخيار خلقه الصحابة ـ رضوان اهللا عليهم ـ ومن تبعهم بأم
  .يبتغون فضالً من اهللا ورضواناً 

 m_ ` a b  c d  e   gfl : وقال يف الرجعة يف سورة البقرة
  .  ]٢٢٨:البقرة[

 mA B C D E  F G H I J     LK : وقال يف سورة البقرة
M N O  P l  ]٢٢٥:البقرة[  .  

: نساء ال[  mr s t u v w   x y z |{ l : وقال يف سورة النساء

، ]٤: نساء ال[  mw x y z { | } ~ �  ¡ ¢ £ l : وقال يف سورة النساء ،]١٢

                                                            

  ).١٩٦ /٣(تفسري القرطيب  )١(
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: ويف سورة البقرة ،  ]١٨٨:البقرة[  mk l m n o  l : ويف سورة البقرة
mN O QP R S T U WV  l  ]٢٢٠:البقرة[  .  

 m¶ ¸ ¹ º  » ¼ ¾½ l : ويف دعاء املؤمنني يف سورة البقرة
  . قد فعلت :فقال اهللا  ،  ]٢٨٦:البقرة[

 � ~  {  | } mv w x y z : وقال يف سورة األحزاب

¢¡ £ ¤ ¥ ¦  l  ]٥: حزاب األ[ .  

 mc :  اهللا قتل اخلطأ ورتب عليه الدية والكفارة، مث قال يف سورة النساءوذكر
d e f  g h i j k l  m n o p   

q r l  ]٩٣: نساء ال[ .  

 ½ ¼ « m´ µ ¶ ¸ ¹ º  :وقال يف جزاء الصيد يف سورة املائدة
¾l  ]٩٥: ائدة امل[ .  

  . ]٢٣٥:البقرة[  mb c d e f g h  ji l : وقال يف سورة البقرة

إىل غري ذلك من اآليات الدالة على أن أعمال األبدان وأقوال اللسان، وصحتها 
وفسادها، ور١()) حبسب ما قام بالقلب من القصد والنية ،ب أجرها أو وزرهات( .  

                                                            

  ).٩٣(القواعد احلسان يف تفسري القرآن  )١(
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  . ما ورد من أدلة يف سد الذرائع :املطلب الثالث 

من دالئل واستدل أهل احلقائق بقاعدة شهرية، وما تأسست عليه هذه القاعدة 
  .))سد الذرائع((شرعية من كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم، أال وهي قاعدة 

فهذه هي األدلة اليت لنا على سد الذرائع، : قلت(( : - رمحه اهللا -يقول القرطيب 
  . )١ ())وعليه بىن املالكية كتاب اآلجال وغريه من املسائل يف البيوع وغريها

 :ه إال وهو مينع بعض األعمال سداً للذريعة، كما قال القرايف وال يكاد يوجد فقي 
وإن كان . )٢( ))هوأصلُ سدها جممع علي، ... وليس سد الذرائع من خواص مذهب مالك ((

  .)٣( بعض الشافعية قد اعترض على كلمة القرايف

ا بأدلة  عن املناقشات األصولية يف قاعدة سد الذرائع ، فإن االستدالل هنوبعيداً
  .وهي حمل اتفاق وال ريب، الكتاب والسنة 

ومعلوم أن ما يدل على سد الذرائع، وما يدل على أصل املنع من احليل، متسقة يف 
وإذا تدبرت الشريعة وجدا قد  ((طريق واحد، ومن أباح احليل فقد ناقض سد الذرائع، 

لة إليها؛ فاحليل وسائل  عكس باب احليل املوصوذلك، ت بسد الذرائع إىل احملرمات أت
والشارع حرم ، فبني البابني أعظم تناقض ، وأبواب إىل احملرمات وسد الذرائع عكس ذلك 

  .)٤( ))فكيف إذا قصد ا احملرم نفسه، إلفضائها إليه ؛ الذرائع وإن مل يقصد ا احملرم 

امل من نية ، حىت إن جترد الع))املآل والعمل((والغالب أن سد الذرائع يراعى فيها  
ولذلك كان سد الذرائع أقرب لعمل القاضي واحلاكم، حيث ال . الوصول إىل هذا املآل
  .تأثري للنية يف احلكم

                                                            

  ).٥٩/ ٢(تفسري القرطيب  )١(
  ).٤٥/ ٣(لفروق ا )٢(
  ).٣٥٩/ ٧( البحر احمليط  انظر)٣(
  ).٣٦١/ ١(إغاثة اللهفان  )٤(
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 بعضها من نظر، وأوصلها هلذا األصل أدلةً كثرية، ال خيلووقد ذكر السادةُ العلماء 
لغنية والكفاية ، ونكتفي بذكر بعض األدلة، فإن فيها ا. ابن القيم إىل تسعة وتسعني أو تزيد

  .وداللتها أقرب ملوضوع البحث

 ¤ £ ¢ ¡  �   ~ { |m :  ـ قال اهللا تعاىل يف سورة األنعام١
¥ ¦ §  ©¨  ª « ¬  ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶        ¸l 

  .  ]١٠٨: نعام األ[

سدا  ؛  األوثان اليت يعبدها املشركون-أيها املسلمون-وال تسبوا ((: ومعىن اآلية
   .)١ ()) بغري علم ذلك يف سبهم اهللا جهال واعتداًءىت ال يتسبب ح ،للذريعة

أن سب األوثان عمل جائز يف األصل، وملّا كان هذا العمل اجلائز : ووجه الداللة
ومعلوم أنه ال . يؤدي إىل عمل حمرم وهو سب اهللا، ي عن العمل اجلائز مراعاة ملآله احملرم

  . فنهي عنه ولو مل ينو هذا املآل، ملسلمميكن أن يكون هذا املآل مقصوداً

وهكذا يقال يف مسائل البحث، فإن أصل البيع والشراء والوكالة وحنوها أعمال 
، أصبحت )مال مبال أكثر منه(مباحة، وملا كانت هذه العقود تؤدي إىل حقيقة الربا اجلاهلي 

  . عنها، ولو مل يقصد هذا املآلهذه العقود منهياً

امه واجتهاده بالنظر يف ظاهر العقد وصورته، ومل يراع مث إن من اكتفى يف أحك
املقاصد والنيات، ومل يلتفت للنتائج واملآالت، فإنه سيشكل عليه استبانة احلكمة من هذا 

  . التوجيه الرباين، وسيعسر استصحاب هذا احلكم فيما يشبهه من أعمال

  m£ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª : قول اهللا تعاىل  ـ٢
¬« ® ¯ ° ±  l   ]١٠٤: بقرةال [ .  

يا أيها الذين آمنوا ال تقولوا للرسول حممد صلى ((: ىن اآلية على وجه اإلمجالعوم 
                                                            

  . التفسري امليسر )١(
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ألن اليهود كانوا يقولوا للنيب ؛ راعنا مسعك، فافهم عنا وأفهمنا: راعنا، أي: اهللا عليه وسلم
 أيها -لواصلى اهللا عليه وسلم يلوون ألسنتهم ا، يقصدون سبه ونسبته إىل الرعونة، وقو

انظرنا، أي انظر إلينا وتعهدنا، وهي تؤدي املعىن املطلوب نفسه :  منها بدالً-املؤمنون
   .)١( ))وللجاحدين عذاب موجع. وامسعوا ما يتلى عليكم من كتاب ربكم وافهموه

حدمها جائز ملّا كانت هذه الكلمة حتتمل معنيني، أ: وجه الداللة على حمل البحث
استعمل اليهود املعىن احملرم؛ فنهي عن استعمال الكلمة حىت مبعناها د واآلخر حمرم، وق

 ال ومعلوم أن مسلماً. الطيب، لئال يتمكن اليهود واملنافقون من استعماهلا باملعىن اخلبيث
  . اخلبيث، فنهي عنه ولو مل يقصدهيقصد املعىن

يد يف احلكم، بل وذا يتبني أن سالمة الظاهر والشكل والصورة مل يكن املعيار الوح
 التوجيه الرباين يف إرشاده ، بل ذهب مبيناًكانت النية اخلبيثة جتعل من هذه الكلمة إمثاً

 ، كما وحكمه إىل أبعد من ذلك، فنهى عن الكلمة ألا ذريعة ألن يقوهلا غريهم بنية أخرى
اهللا تعاىل فنهى ، وهذا حممول على أن اليهود كانت تقوله ((: -رمحه اهللا-يقول ابن عطية 

  .)٢ ())لئال يتطرق منه اليهود إىل احملظور، املؤمنني عن القول املباح سد ذريعة 

والشك أن مسائل البحث أوىل بالنهي، فإن مآهلا متصل بنفس العامل، وهذه العقود 
املختلف فيها تقوده حلقيقة الربا اجلاهلي ال حمالة، وهي نفس احلقيقة الربوية اليت وصفها اهللا 

هذا فيمن مل يقصد، وهو أيضا ميهد الطريق . لم وتوعد اهللا أهلها حبرب من اهللا ورسوله بالظ
  . ملن يتعامل ذه املسائل وهو يقصد الوصول إىل مآهلا

أما من يقصد وينوي الوصول إىل مآل املسألة الربوي فإن اآلية تدل على صحة 
إن اآلية ت عن عمل صحيح طريقة أهل احلقائق يف التعامل معه من باب أوىل وأحرى؛ ف

 يفتح الطريق أمام من يستغل هذا ليعمل ذات العمل، مع حىت الالظاهر، صحيح الباطن، 
  © ¨ § ¦ ¥ ¤ £m :  فقال اهللا ،صحة ظاهره وفساد باطنه

                                                            

  .التفسري امليسر  )١(
  ).١٢٩/ ١(احملرر الوجيز البن عطية  )٢(
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ª ¬« ® ¯ ° ±  l  ]١٠٤: البقرة [ .  

من «: لعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قا  ـ٣
نعم «: يا رسول اهللا، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: قالوا» الكبائر شتم الرجل والديه

  .)١( »يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه

   .)٢ ())فجعل التعرض لسب اآلباء كسب اآلباء((: -رمحه اهللا- القرطيب يقول 

 املآل احملرم، وجعل املتسبب أن الفتوى النبوية واحلكم الشرعي راعى: وجه الداللة
آل، فكيف مبن نوى املآل رط نية الوصول إىل ذلك املت ومل يش،يف املآل احملرم كمن باشره

  ! وقصده؟

ويف هذا دليل أنه ال يصح االقتصار يف احلكم على الظاهر املباح، وعدم االلتفات إىل 
  .املقاصد والنيات، والنتائج واملآالت

: لى اهللا عليه وسلم سئل عن اخلمر تتخذ خال، فقالأنس، أن النيب صعن ـ  ٤
  . )٣( »ال«

مع إذنه يف .  ال:  فقال ،أنه سئل عن اخلمر تتخذ خالً((: يقول ابن القيم رمحه اهللا 
 إذ لو ، لذريعة إمساكها بكل طريقوما ذلك إال سداً. خل اخلمر الذي حصل بغري التخليل 

  .)٤( ))كان ذريعة إىل احملذورو، إذن يف ختليلها حلبسها أصحاا لذلك 

  §  ¦ ¤¥ £ ¢  ¡   � ~ { | m:  ـ قال اهللا تعاىل ٥

¨  ©  ª «  l  ]٢٣: النساء [.   

                                                            

   ) .٩٠( ومسلم ،  ) ٥٦٢٨(  أخرجه البخاري )١(
  ).٢/٥٩(تفسري القرطيب  )٢(
   ) .٥٢٥٥(  أخرجه مسلم )٣(
   ) .٣/١٢١( عالم املوقعني  أ)٤(
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 : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: لويف حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه، قا
  . )١( »ال جيمع بني املرأة وعمتها، وال بني املرأة وخالتها«

فقد ذكر اهللا اجلمع بني األختني ((: الرمحن السعدي رمحه اهللايقول الشيخ عبد  
وحرم النيب صلى اهللا عليه وسلم اجلمع بني املرأة وعمتها أو خالتها، فكل امرأتني ، وحرمه 

ا واألخرى أنثى حرمت عليه فإنه حيرم اجلمع بينهما، بينهما رحم حمرم لو قدر إحدامها ذكر
  . )٢ ())قاطع بني األرحاموذلك ملا يف ذلك من أسباب الت

الزواج من هذه املرأة يف األصل جائز، وحرم ذلك ألنه يؤدي إىل : وجه الداللة 
 وما كان من املباحات موصالً. قطيعة األرحام والرتاع والشقاق بني األقارب وهو أمر حمرم

 مع ،آل ولو رضيت الزوجة ، ولو مل يقصد الزوجان هذا املإىل هذا احلرام فإنه حيرم أيضاً
 مثل هذا الزواج دون أن يصلوا إىل هذا املآل، ولكن  منالعلم أن باإلمكان وجود حاالت

وذا يكون حترمي مسائل البحث من باب أوىل؛ فإا تؤدي إىل حقيقة . الغالب عليه ذلك
   . بد الربا اجلاهلي وال

قال ((:  سلمقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و:  عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال- ٦
  . )٣()) وأنا الدهر بيدي الليل والنهار ، يسب بنو آدم الدهر : اهللا 

  ،كالعينة،  منع احليلة يف البيوع  :واستنبط منه أيضاً (( : -رمحه اهللا-قال ابن حجر 
ى عن سب الدهر ملا يئول إليه من حيث املعىن وجعله سب ٤ ()) خلالقهاًألنه(.   

لة املتقدمة تدل على حترمي مسائل العينة وحنوها مما يوصل إىل ويف اجلملة، فإن األد
 فأدلة املنع من  فهي إن نوى صاحبها ما تؤول إليهحقيقة الربا اجلاهلي من أكثر من وجه،

 فإن أدلة ، وإن مل يقصد صاحبها هذا املآلاحليل واعتبار النيات تدل على منعها وحترميها
                                                            

   ) .١٤٠٨( ومسلم ،  ) ٤٨٢٠(  أخرجه البخاري )١(
  ).١٧٣/ ١(تفسري السعدي  )٢(
  . ) ٥٩٢٥( ومسلم ،  ) ٤٨٢٦(  أخرجه البخاري )٣(
  ).٥٦٦/ ١٠(فتح الباري  )٤(
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  . ا وإن مل يقصدهااعتبار املآالت تدل على املنع منه

  .رائع، حيث تمكن من أراد احليلة أن يفعل ذلك وكذلك أدلة سد الذ

والغرض هنا أن الذرائع ((: يقول ابن تيمية رمحه اهللا يف فقه سد الذرائع وأسراره 
حرمها الشارع وإن مل يقصد ا احملرم خشية إفضائها إىل احملرم فإذا قصد بالشيء نفس احملرم 

  .تحرمي من الذرائع كان أوىل بال

؛ وذا التحرير يظهر علة التحرمي يف مسائل العينة وأمثاهلا وإن مل يقصد البائع الربا 
ألن هذه املعاملة يغلب فيها قصد الربا فيصري ذريعة فيسد هذا الباب لئال يتخذه الناس ذريعة 

ة إىل أن يقصد مرة ولئال يدعو اإلنسان فعله مر، مل أقصد به ذلك : إىل الربا ويقول القائل
ولئال يفعلها ، ولئال يعتقد أن جنس هذه املعاملة حالل وال مييز بني القصد وعدمه ، أخرى 

  . اإلنسان مع قصد خفي خيفى من نفسه على نفسه

وللشريعة أسرار يف سد الفساد وحسم مادة الشر لعلم الشارع مبا جبلت عليه 
يزال يسري فيها حىت يقودها إىل  ذي الالنفوس ومبا خيفي على الناس من خفى هداها ال

فمن حتذلق على الشارع واعتقد يف بعض احملرمات أنه إمنا حرم لعلة كذا وتلك ، اهللكة 
وهو إن جنا من ، العلة مقصودة فيه فاستباحه ذا التأويل فهو ظلوم لنفسه جهول بأمر ربه 

أما شواهد هذه . دم بصريةقلة فقه يف الدين وع الكفر مل ينج غالبا من بدعة أو فسق أو
  .)١ ()) القاعدة فأكثر من أن حتصر

                                                            

  ).٢٨٤(بيان الدليل  )١(
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 . نصوص خاصة يف الباب :املطلب الرابع 
واستدل أصحاب احلقائق بأدلة خاصة عن املعامالت املالية، مبا فيها مسائل البحث 

  :وأهم هذه األحاديث . على وجه التحديد

:  صلى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا:  قالعن جدهعمرو بن شعيب، عن أبيه،  -١
  . )١(»ال حيل سلف وبيع، وال شرطان يف بيع، وال ربح ما مل تضمن، وال بيع ما ليس عندك«

  . )) ال حيل سلف وبيع(( : قوله وحمل الشاهد من احلديث

  . )٢ ())اتفق العلماء على منع اجلمع بني بيع وسلف((وقد 

، جواز البيع والسلف مفترقني وبإمجاع األمة على  ((: هللاويقول القرايف رمحه ا
   .)٣ ()) وحترميهما جمتمعني لذريعة الربا

وما يهم . هذا من حيث اجلملة، وإن كان قد وقع اخلالف يف بعض تفاصيل املسألة 
هنا هو االستدالل باحلديث، وما يتعلق به من إمجاع على تصحيح طريقة أهل احلقائق يف 

  .النظر ملسائل البحث

 البيع وحده جائز، والقرض وحده جائز، واجلمع بينهما ال جيوز، أن: وجه الداللة 
لقرض، ملا يقع يف هذا الصورة من الذريعة القوية للمحاباة يف البيع وما يف معناه من أجل ا

  .وتلك حقيقة الربا اجلاهلي

إن اعتبار الشريعة هلذا املعىن دليل على صحة طريقة أهل احلقائق يف النظر 
نظر حلقيقته ال يكفي النظر يف ظاهر العقد وصورته وشكله، بل جيب الواالجتهاد، وأنه 

  .ومآله، ومقصد صاحبه
                                                            

  .سبق خترجيه   )١(
  ).٣١٤/ ٤(املغين :  انظرو). ٣/٣٦٠(تفسري القرطيب  )٢(
  .)٦/٣١٩(الفروق للقرايف  )٣(
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.  للذريعةإن اجلمع بني البيع والقرض ال جيوز ولو كان ذلك من غري حماباة؛ سداً
 العقدين الوصول إىل هذا وقصد صاحبها من اجلمع بني،  إن وقعت احملاباة وهو أشد حترمياً

  .املآل 

 أو وإن شرط يف القرض أن يؤجره داره أو يبيعه شيئاً((: ن قدامة رمحه اهللا يقول اب
سلم ى عن بيع  جيز ؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وأن يقرضه املقترض مرة أخرى مل

وإن شرط أن يؤجره داره بأقل من أجرا أو على أن يستأجر دار املقرض بأكثر ... وسلف
   .)١ ()) كان أبلغ يف التحرمية أو يعمل له عمالًمن أجرا أو على أن يهدي له هدي

وإمنا ذاك ، معلوم أنه لو أفرد أحدمها عن اآلخر صح ((: ويقول ابن القيم رمحه اهللا
 ، ويبيعه سلعة تساوي مثامنائة بألف أخرىألن اقتران أحدمها باآلخر ذريعة إىل أن يقرضه ألفاً

فانظر إىل ، وهذا هو معىن الربا ، منه ألفني  وسلعة بثمامنائة ليأخذ فيكون قد أعطاه ألفاً
   .)٢()) محايته الذريعة إىل ذلك بكل طريق

: أتيت املدينة فلقيت عبد اهللا بن سالم رضي اهللا عنه، فقال: عن أيب بردة قال _٢ 
؛ إذا إنك بأرض الربا ا فاٍش((: مث قال)). أال جتيء فأطعمك سويقاً ومتراً وتدخل يف بيت((

ى رجل حق فأهدى إليك محل تنب، أو محل شعري، أو محل قت، فال تأخذه فإنه كان لك عل
  .)٣( ))ربا

التنوين للتعظيم ووجه تعظيمه أن النيب صلى اهللا ((: )) وتدخل يف بيت(( : ومعىن قوله
  .)٥(هي أرض العراق : واألرض املقصودة يف األثر .)٤()) عليه و سلم دخل فيه

أتيت املدينة، : عن أيب بردة بن أيب موسى، قال((: الوقد بسط القصة الذهيب ، فق

                                                            

  ).٣٩٠/ ٤(املغين  )١(
  ).٣/١٤١(أعالم املوقعني  )٢(
  .:     ) ص (  سبق خترجيه )٣(
  .)٧/١٣١(فتح الباري  )٤(
  .)٧/١٣١(فتح الباري  )٥(
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جئت ، يا أخي: اخلري، فقال  عليه سيماءفإذا عبد اهللا بن سالم جالس يف حلقة متخشعاً
أنا : من أنت ؟ قلت: فقام، فاتبعته، فقال .إذا شئت: فأذنت له، أو قلت .وحنن نريد القيام

إنكم : يب، وسألين، وسقاين سويقاً، مث قالفرحب  . أنا أبو بردة ابن أيب موسى،ابن أخيك 
فال تقربوها، ؛ بأرض الريف، وإنكم تسالفون الدهاقني، فيهدون لكم محالن القت والدواخ 

  .)١ ())فإا نار

   .عن الصحابة ورد يف هذا املعىن عدةُ آثار و 

هل أن كبار الصحابة رضي اهللا عنهم وأهل العلم فيهم التزموا طريقة أ: وجه الداللة
، بل نفذت بصائرهم )) اهلدية((احلقائق يف النظر واالجتهاد، ومل يكتفوا بالنظر لظاهر العقد 

  . حلقيقة العقد ومآله، ومنعوا من هدية تؤدي للربا اجلاهلي

  :أحاديث النهي عن العينة، ومنها

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه : قالحديث عبداهللا بن عمر رضي اهللا عنهما،  -٣
، وأخذمت أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم اجلهاد،  إذا تبايعتم بالعينة «: قولوسلم ي

  . )٢(»  ال يرتعه حىت ترجعوا إىل دينكمسلط اهللا عليكم ذالً

إن اهللا ال : فقال ، -يعين بيع احلريرة  -وعن أنس بن مالك أنه سئل عن العينة  -٤ 
  .)٣( ))  هذا ما حرم اهللا ورسوله ،خيدع

إن اهللا ال : فقال ، -يعين بيع احلريرة  -أنه سئل عن العينة  ن ابن عباس ع-٥

                                                            

  ).٤٢٤/ ٢(سري أعالم النبالء  )١(
وأبو يعلى ،  ) ٣١٦ / ٥( ي والبيهق،  ) ٤٢ ، ٢٨ / ٢( وأمحد ،  ) ٣٤٦٢(   أخرجه أبو داود )٢(

وصححه مبجموعها األلباين يف السلسلة ، وغريهم من طرق ال ختلو من ضعف  ) ٢٩ / ١٠( 
: وانظر  ) . ٢٩٥ / ٥( وصححه ابن القطان يف بيان الوهم واإليهام  ) . ١١( الصحيحة 

   ) .  ١٧ / ٤( ونصب الراية ،  ) ٤٨ / ٣( التلخيص احلبري 
   ) . ٧٢( بيان الدليل : انظر . مطني حممد بن عبد اهللا الكويف   أخرجه احلافظ )٣(



  .تفريق بين البيع و الربا المآالت و القصود في الاعاةرأثر م
 
 
 

 
 

٣٧٣ 

  .)١(  )) هذا ما حرم اهللا ورسوله،خيدع

: دخلت على عائشة يف نسوة فقالت: قالت عن أيب إسحاق السبيعي عن امرأته -٦ 
 ؟هل تعرفني زيد بن أرقم: يا أم املؤمنني: فكان أول من سأهلا أم حمبة فقالت؟ حاجتكن 

فإين بعته جارية بثمامنائة درهم إىل العطاء وأنه أراد بيعها فابتعتها : قالت. نعم: قالت
، بئس ما شريت وبئس ما اشتريت : فأقبلت عليها وهي غضىب فقالت،  بستمائة درهم نقداً

نه إمث ،  وأفحمت صاحبتنا فلم تكلم طويالً. أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده إال أن يتوب 
 [m  : فتلت عليها؟ أرأيت إن مل آخذ إال رأس مايل ! يا أم املؤمنني: ا فقالتسهل عليه

^ _ `  a b c d e l  ]٢( ] ٢٧٥: البقرة(.  

فهذه أربعة أحاديث تبني  ((: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية بعد أن سرد هذه األحاديث
٣( )) م هذاأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حر(.  

ين، العني، وهو املال العِتيد احلاضر؛ يقال هو عني غري د(( مأخوذة من والعينة يف اللغة
  .)٤( ))خذ ِدرمهَك بعينه: تقول. نفسه: وعني الشيء. أي هو مال حاضر تراه العيون

وغالب معاجم اللغة تذكر العينة مبا يتفق مع فهم الفقهاء هلا، ورمبا أدخلوا صورة 
 وأكثرهم يعيد اشتقاقها للعني وهو املال احلاضر،  ،)٥(ى جوازهاالتورق يف معناها ونصوا عل

  :كما قال الشاعر

                                                            

  . ) ٧٣( بيان الدليل : انظر . ذكره أبو اخلطاب يف خالفه ،   أخرجه احلافظ أبو حممد النجشي )١(
 وأعله . ) ٣٣٠ / ٥( والبيهقي ،  ) ٥٢ / ٣( والدارقطين ،  ) ١٨٤ / ٨(   أخرجه عبد الرزاق )٢(

وأجاب عن ذلك وصحح .  والدارقطين جبهالة امرأة أيب إسحاق ) ٣٩ / ٣ (الشافعي يف األم 
وغريه  ) ١٦٧ / ٣( وابن القيم يف أعالم املوقعني ،  ) ١٨٤ / ٢( األثر ابن اجلوزي يف التحقيق 

   ) .٥٥٨ / ٢( وجود إسناده ابن عبد اهلادي يف تنقيح التحقيق ، من كتبه كما سيأيت 
  ).٧٧(بيان الدليل   )٣(
  ).٤/١٦٤(مقاييس اللغة   )٤(
  ).٢/٤٤١( املصباح املنري   انظر)٥(
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 دراهــم عنــد احلــانِوي وال نقْــد فكيف لنا بالشرب إنْ مل تكـن       
  ِغمدـفىت مثل نصل السيف أبرزه ال  أندانُ أم نعتـانُ أم ينـربي لنـا        

  .نأْخذ الِعينة: ونعتانُ أَي

هو أن يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم إىل أجل  ((: ل ابن األثري يف تفسريه للعينةقا
   .)١ ()) مسمى، مث يشتريها منه بالنقد بأقل من الثمن الذي باعها به

يف مسائل البحث مما يدخل يف عموم هذا االسم هذه األحاديث نص : وجه الداللة
  .باطن يشبه الرباهر يشبه البيع و، وهي مسائل هلا ظا)) العينة((

ويف النهي عن العينة تصحيح لطريقة أهل احلقائق يف النظر واالجتهاد؛ حيث إن 
  .النهي اعترب حقيقة العقد ومعناه، ومل يقتصر على ظاهره وشكله 

، ويف داللتها معىن، ومن أوائل من ومل تكن هذه األدلة حمل اتفاق يف قبوهلا ثبوتاً
  . يف كتابه األم-هللارمحه ا-افعي ناقشها اإلمام الش

  :وكانت أهم مآخذه على قصة زيد بن أرقم وعائشة، كما يلي

  .)٢( عدم صحة احلديث، جلهالة املرأة -

أم ولده مل ترو احلديث وإمنا كانت هي صاحبة القصة، وأما العالية : قلنا  ((: فأجابوا
وروى ، شة وقد دخلت على عائ، وهي من التابعيات ، فهي امرأة أيب إسحاق السبيعي 
ويف احلديث قصة وسياق يدل على أنه حمفوظ وأن العالية ،  عنها أبو إسحاق وهو أعلم ا

 ،بل يغلب على الظن غلبة قوية صدقها فيها وحفظها هلا، مل ختتلق هذه القصة ومل تضعها 
 رواية العدل عن غريه  :وال سيما عند من يقول، وهلذا رواها عنها زوجها ميمون ومل ينهها 

وكثري منهم كان يروي ،  يف التابعني فشوه فيمن بعدهم والكذب مل يكن فاشياً، تعديل له 
                                                            

  ).٣/٦٢٥(النهاية يف غريب احلديث واألثر  )١(
  . )٣/٣٩(األم  )٢(



  .تفريق بين البيع و الربا المآالت و القصود في الاعاةرأثر م
 
 
 

 
 

٣٧٥ 

  .)١(  »عن أمه وامرأته ما خيربهن به أزواج رسول اهللا وحيتج به

ولو اختلف بعض ((: بأمر آخر -  على القول بثبوا-اعترض الشافعي و - 
  ،وقال بعضهم خبالفه،   فيه شيئاً فقال بعضهمب النيب صلى اهللا عليه وسلم يف شيءأصحا

كان أصل ما نذهب إليه أنا نأخذ بقول الذي معه القياس، والذي معه القياس زيد بن 
  . )٢())أرقم

: ألنه مل يقل؛ فزيد بن أرقم قد فعل هذا : ال جيوز أن يقال ((بأنه : وأجابوا عن ذلك
غري تأمل فيه وال نظر وال  على العادة من بل جيوز أن يكون فعله جرياً، إن هذا حالل 

  .اعتقاد 

رأيت فالنا يفعل كذا : أضعف العلم الرؤية يعين أن يقول: وهلذا قال بعض السلف
  .ال تنظر إىل عمل الفقيه ولكن سله يصدقك: وقال إياس بن معاوية.  ولعله قد فعله ساهياً

يفعل الرجل  ما قد وكثرياً، وهلذا مل يذكر عنه أنه أصر على ذلك بعد إنكار عائشة 
 ذا كان الفعل حمتمالًإو، فإذا نبه انتبه ، النبيل الشيء مع ذهوله عما يف ضمنه من مفسدة 

ا إىل زيد بن أرقم رضي اهللا حل هذ هلذا وملا هو أكثر منه مل جيز أن ينسب ألجله اعتقاد
أس ال سيما وأم ولده إمنا دخلت على عائشة تستفتيها وقد رجعت عن هذا العقد إىل ر، عنه

  .)٣( )) ماهلا كما تقدم فعلم أما مل يكونا على بصرية منه وأنه مل يتم العقد بينهما

وجعل الشافعي إنكار عائشة إن ثبت قد يتوجه إىل جهالة األجل، حيث وقّت  -
  .هبهالبيع إىل العطاء وذلك ال جيوز يف مذ

وحنن . ىل العطاء درى لعلها إمنا خالفته يف أنه باع إما ي: قيل ((: يقول رمحه اهللا

                                                            

  ).٩/٢٤٦( ذيب سنن أيب داود )١(
  . )٣/٣٩(األم  )٢(
  ).٧٩(بيان الدليل  )٣(
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  .)١ ()) ألنه أجل غري معلوم ؛خنالفه يف هذا املوضع

رأس مايل مث تالوة أرأيت أن مل آخذ إال : قول السائلة لعائشة ((بأن : وأجابوا -
دليل بني أن  ] ٢٧٥: البقرة[  m e d c b a `  _ ^ ]l : عائشة عليها

ب من ائفإن هذه اآلية إمنا هي يف الت، التغليظ إمنا كان ألجل أنه ربا ال ألجل جهالة األجل 
  . )٢()) الربا

أَبِلِغي زيدا أَنه قَد ((: ومن لطائف احلديث ما ذكره ابن بطال يف قوهلا رضي اهللا عنها
وبتإلَّا أَنْ ي هادطَلَ ِجهإنه أبطل صالته وال صيامه وال : ومل تقل هلا ((: ، يقول رمحه اهللا))أَب

، ومن فعل  أن من جاهد يف سبيل اهللا فقد حارب عن اهللا- واهللا أعلم -لك حجه، فمعىن ذ
 فقد استحق حماربة اهللا، ومن أرىب فقد أبطل حربه عن اهللا، فكانت ذلك مث استباح الربا
  . )٣ ())عقوبته من جنس ذنبه

فسرها بعض و، ا يف معناها يف عدة أحاديث جاء النهي عن بيعتني يف بيعة وموقد 
لم بالعينة؛ ومل أذكرها من ضمن األدلة لالختالف الكبري يف تفسريها، حيث بلغ أهل الع

اخلالف فيها مخسةَ أقوال، وأكثر أهل العلم على تفسريها بغري العينة، ومثلُ هذا الفهم 
 .)٤(يستدل له ال يستدل به، واهللا أعلم 

                                                            

  ).٣/٣٩(األم  )١(
  ).٨٠(بيان الدليل  )٢(
   ).٢٢٤ /١١(لبخاري شرح ابن بطال لصحيح ا )٣(
املقدمات املمهدات ،  ) ٢/٧٤٠( الكايف يف فقه أهل املدينة ،  ) ٥/١٥٨( بدائع الصنائع :   انظر)٤(

شرح ،  ) ٤/١٧٦( املغين ،  ) ٥/١١٦( البيان ،  ) ٥/٤٣٦( اية املطلب ،  ) ٢/٩٣(
د املالية املركبة العقواخلالف فيها مع االستدالل له يف كتاب وانظر ،  ) ٢/٦٥٩( الزركشي 

)٩٢- ٧٥ ( .  



  .تفريق بين البيع و الربا المآالت و القصود في الاعاةرأثر م
 
 
 

 
 

٣٧٧ 

  

  

  

 احلقائق أهل آثار اجتاه: املبحث الرابع
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، فهي ظله الدالّ عليه، ونتائجه القول واالجتاه تدل عيه صحة وفساداًإن آثار 
وما كان من آثار حسنة فهي فرع احلسن والصواب يف الغالب، وما كان من . املنسوبة إليه

ورمبا عاد األثر بالنظر إىل . آثار سيئة فهي فرع اخلطأ يف أصل الرأي، أو تطبيقه، أو توقيته
 ال سيما حني يكون اخلالف حول مسائل معقولة املعىن، واضحة أصل االجتهاد ومراجعته،

  ± ° ¯ ®m : كما يف قوله تعاىل ،  املغزى، ونفعها وضررها منصوص عليه
² ³ ´  µ ¶ ¸ l  ]وقوله  ،]  ٢٧٩: البقرة : mt u  v w 

yx z {  |  }     ~     _    `   l  ]وغريها من اآليات ،] ٢٧٦: البقرة .  

اء هه العمري عناية خاصة باعتبار املآالت واآلثار، مع موافقة فقوقد كان للفق
 وهو الفقيه املُلْهم رضي اهللا عنه وأرضاه، وعلمه ،يف عصره -رضي اهللا عنهم-الصحابة 

بينا أنا ((: وفقهه منصوص على تزكيته والثناء عليه، فقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
مث ناولت ، نظر إىل الري جيري يف ظفري أو يف أظفاري  حىت أ-  اللنب: يعين -نائم شربت 

  .)١( ))العلم((: يا رسول اهللا، فما أولته ؟ قال: فقالوا. ))عمر

  ،ثونلقد كان فيما كان قبلكم من األمم ناس حمد((: وقال صلى اهللا عليه وسلم 
٢())  فإنه عمرفإن يك يف أميت أحد(.  

أنس رضي اهللا عنه اً بالوحي قبل انقطاعه، كما روى وقد كان رضي اهللا عنه مؤيد
يا رسول اهللا، لو : وافقت اهللا يف ثالث أو وافقين ريب يف ثالث، قلت: قال عمر(( : قال

يا رسول اهللا، يدخل عليك الرب والفاجر؛ فلو أمرت : وقلت. اختذت من مقام إبراهيم مصلى
ين معاتبة النيب صلى اهللا عليه وبلغ:  قال.أمهات املؤمنني باحلجاب، فأنزل اهللا آية احلجاب

بدلن اهللا رسوله صلى اهللا عليه إن انتهينت أو لي: سلم بعض نسائه، فدخلت عليهن، قلتو
ما يف رسول اهللا صلى اهللا عليه يا عمر أ:  منكن، حىت أتيت إحدى نسائه قالتسلم خرياًو
   ~ { |  }  mx y z   : فأنزل اهللا!سلم ما يعظ نساءه حىت تعظهن أنت ؟و

                                                            

   ) . ٢٣٩١( ومسلم ،  ) ٨٢(  أخرجه البخاري )١(
  . من حديث عائشة  ) ٢٣٩٨( ومسلم ، من حديث أيب هريرة  ) ٣٢٨٢(  أخرجه البخاري )٢(
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� ¡ ¢ l  ]١())  اآلية] ٥: التحرمي(.  

 مشروعة يف أصلها، ولكنه أمضى عليها اجتهاده العمري من ويف عصره رأى أحكاماً
  .جراء آثارها وتداعياا يف عصره

كان الطالق على عهد «: عن ابن عباس، قالم يف صحيحه ما رواه مسل: ومن ذلك
أيب بكر، وسنتني من خالفة عمر، طالق الثالث واحدة، رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، و

إن الناس قد استعجلوا يف أمر قد كانت هلم فيه أناة، فلو أمضيناه : فقال عمر بن اخلطاب
  .)٢ (»عليهم، فأمضاه عليهم 

، وغريها )٣(وكذلك موقفه من قسمة أراضي الفيء حني فتح املسلمون بالد العراق
  . رضي اهللا عنه وأرضاهمن املواقف املعروفة عن عمر

 يف األصل، وهذا يؤكد أمهية مراجعة اآلثار املترتبة على القول، حىت لو كان مشروعاً
فكيف إذا دلّت الدالئل الشرعية على خطئه واحنرافه، وجاءت آثاره وتطبيقاته تبني ذلك 

 mA B C D E GF H I J   K    L  NM O ، !  ؟وتؤكده
P Q R  S T  l  ]٥٨: األعراف [ .  

واآلثار املذكورة هنا هي اآلثار احلسنة لطريقة أهل احلقائق يف النظر واالجتهاد، 
  .واآلثار السلبية لطريقة غريهم، وكلها تدل على صحة اجتاههم وصوابه

هذه الطريقة يف التعامل مع فهم النصوص الشرعية والوقائع العملية متنع الربا 
  .التسلل للفرد املسلم واتمعات املسلمةاجلاهلي وأضراره الدينية والدنيوية من 

إن اهللا عز وجل أحلّ البيع وحرم الربا، ولو مل تكن هناك حكمة معقولة لدينا  

                                                            

  . ) ٤٠٢(  أخرجه البخاري )١(
   ) .٣٦٦٤(  أخرجه مسلم )٢(
  . )٢٤(  اخلراج أليب يوسف )٣(
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وز أن نتحايل على أمر  وال جي ،] ٤٠: يوسف[  mx  y   z |{  l لوجب احترام أمره ويه؛ 
رها، غري مقصودة يف  ونصل إىل حقيقة ما حرم اهللا عرب عقود مشروعة يف ظاهاهللا ويه

فكيف إذا بني اهللا ضرر الربا وشؤمه على . ذاا، إمنا يتوسل ا إىل حقيقة الربا اجلاهلي
األفراد واتمعات، فهل ينجو الفرد املسلم واتمع املسلم من أضرار الربا الدينية والدنيوية 

 طريق ملتوية، ولكن عنإذا مارس حقيقة الربا كما ميارسه غريه من املخالفني لشرع اهللا، 
  !ولُبوس خمتلفة ؟

ا عبادي إين حرمت الظلم على ي ((:  وتظاملاً، واهللا يقوللقد جعل اهللا الربا ظلماً
  .)١ ()) ، فال تظاملوانفسي، وجعلته بينكم حمرماً

 من املال ويطالبه باملال فكيف نفهم أن البنك الربوي يظلم العميل حني يقدم له مبلغاً
 وهو يعمل ذات العمل ويطالبه باملال وزيادة أكثر ا البنك اآلخر ال يكون ظاملاًوزيادة، بينم

غري مقصودة للبائع وغري ..) حريرة، أو حديدا، أو أرزا(منها، لكنه أدخل يف املعاملة 
:  هم يقولون! ؟مقصودة للمشتري، إمنا اختذت حيلة ومطية للوصول إىل القرض الربوي

وحنن ال نفهم كيف ختلصوا منه؛ والظلم هناك هو  !اجلاهلي الظامل أردنا أن رب من الربا 
  !الظلم هنا وزيادة 

إن الربا حرم يف شريعة اإلسالم والشرائع السابقة لظلمه وشؤمه وضرره، وستلحق 
 من غري ستار، ومن تعامل معه باحليلة هذه املفاسد واملوبقات مبن تعامل معه كفاحاً

رد املسلم واتمع املسلم من الربا وأضراره إال طريقة أهل احلقائق ولن حيمي الف. واملخادعة
   .يف النظر واالجتهاد

)) فلوال اعتبار املقاصد والنيات ألمكن كل مإذا أراد أن يبيع ألفاً بألف ٍبر 
لكن باعتبار ، بعتك ألفاً بألف ووهبتك مخسمائة : ومخسمائة الختالف النقد أن يقول

فتصري داخلة يف ، جل اشترائه منه تلك األلف ت ألذه اهلبة إمنا كانعلم أن هياملقاصد 
أو لكرامة املوهوب له ، وذلك أن الواهب ال يهب إال لألجر فتكون صدقة ، املعاوضة 

                                                            

  .        ) :ص (  سبق خترجيه )١(
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أو ملعىن آخر فيعترب ذلك املعىن كما لو وهب للمقرض أو وهب لعامل الزكاة ، فتكون هدية 
  .)١())  شيئاً وحنو ذلك

ىن واضح يلحظه الفقيه وغري الفقيه، واملسلم وغري املسلم، ولذلك يقول إن هذا املع
:  م ١٩٦٤ريدي رئيس مكتب املعونات والتنمية األمريكي مبصر، يف مقال له نشر يف عام 

 أو  ضئيلة جداً وإعطاء، حىت ولو كان نسباًصراحة اإلسالم يف معاداته الشديدة للربا أخذاً((
والشك أن .  لفعل حمرم أو مرتكباً يف املفهوم اإلسالمي آمثاًرمزية، فإن فاعل ذلك يكون

 فإن حيث تكون العقيدة اإلسالمية قويةإال أنه ، الربا يتعامل به يف منطقة الشرق األوسط 
  .)٢())  يف أزياء أو حتت مسميات خمتلفةالربا يظهر متنكراً

 هي الربا يلية على الربان التعامالت التحاإن هذا الرجل الغريب غري املسلم كان يرى أ
ومن البعيد أن يكون كالمه من باب العداوة . نفسه ولكنه متنكر يف أزياء وأمساء خمتلفة

تتجاىف عن الربا والضغينة والتشغيب على املبادئ اإلسالمية، ألنه حني رأى جتربة حقيقية 
). الربا( كلمة لتختلف متاما عن تعريف) املكسب(وإن تعريف كلمة  ((: قالالصريح واملستتر

إن املصنع الذي أنشأه بنك االدخار لصناعة اجلنب ليريك حبق أنه ال كسب إال بالعمل 
   .)٣()) وحده

إنه ال ميكن احليلولة بني املسلم والربا وأضراره إال بطريقة أهل احلقائق يف النظر 
 حكمة سوى مل يكن يف حترمي الربا((واالجتهاد، ولو كانت طريقة االجتاه الصوري صحيحة 

 بأكثر منه من تضييع الزمان وإتعاب النفوس بال فائدة؛ فإنه ال يشاء أحد أن يبتاع ربوياً
فال يعجز أحد ، بعتك هذا بكذا وابتعت منك هذا ذا الثمن : جنسه األول إال قال 

  .ل ما حرمه اهللا قط بأدىن احليلاستحال

  .ربا الفضل، وربا النسيئة: نوعانأن الربا : يوضحه 

                                                            

  ).١٠٠(بيان الدليل  )١(
  ).٧٩(حركة البنوك اإلسالمية  )٢(
  ).٨١(حركة البنوك اإلسالمية  )٣(
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 بعتك هذا املال بكذا ويسمي  :فأما ربا الفضل فيمكنه يف كل مال ربوي أن يقول
 الذي مساه وال حقيقة له  اشتريت منك هذا للذي هو من جنسه بذلك :ما شاء، مث يقول

  .مقصودة

 بعتك هذه احلريرة بألف درهم أو عشرين صاعاً: وأما ربا النسيئة فيمكنه أن يقول 
  .مسمائة حالة أو مخسة عشر صاعاًإىل سنة وابتعتها منك خب

غريمها  إال أقرضه مث حاباه يف بيع أو إجارة أو فال يشاء مراٍب، وميكنه ربا القرض 
  .وحيصل مقصوده من الزيادة

وأوجب حماربة ، أيعود الربا الذي قد عظم اهللا شأنه يف القرآن ! فيا سبحان اهللا 
  ،اء فيه من الوعيد ما مل جييء يف غريهوج، ولعن آكله موكله وشاهديه وكاتبه ، مستحله 

 إال بصورة عقد هي عبث ولعب إىل أن يستحل نوعاه بأدىن حيلة ال كلفة فيها أصالً
  ! ؟يضحك منها ويستهزأ ا

بل أن ،  عن سيد األنبياء فضالً، فكيف يستحسن أن ينسب إىل نيب من األنبياء 
يمة ويوعد عليها بأغلظ العقوبات وأنواع ينسب رب العاملني إىل أن حيرم هذه احملرمات العظ

مث يبيحها بضرب من احليل والعبث واخلداع الذي ليس له حقيقة مقصودة البتة يف ، الوعيد 
  !سه للمتعاقدين؟نف

 من املرابني ملا علم أن هذا العقد ليس له حقيقة مقصودة البتة قد جعل وترى كثرياً
 جبنسه أكثر منه أو أقل ابتاع منه ذلك جنساًعنده خرزة ذهب فكل من جاءه يريد أن يبيعه 

 أفيستجيز عاقل أن  !مث ابتاع اخلرزة باجلنس الذي يريد أن يعطيه إياه، اجلنس بتلك اخلرزة 
  ! ؟ أحلها ذه اخلرزةإن الذي حرم بيع الفضة بالفضة متفاضالً: يقول 

  من يريد ألفاًفإذا جاءه، وكذلك كثري من الفجار قد أعد سلعة لتحليل ربا النساء 
  . بألف ومائتني أدخل تلك السلعة حملالً
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وهلذا حرمها أو بعضها ، وهلذا كانت أكثر حيل الربا يف باا أغلظ من حيل التحليل 
   .)١()) ن القصد يف البيع معترب يف فطر الناس ؛ ألمن مل حيرم التحليل

يف البيوع واألنكحة  احملافظة على معامل الدين عامة: ومن آثار اجتاه أهل احلقائق
  .والطالق والزكاة والصيام وغريها مما شرعه اهللا رمحة للعاملني

جعل اهللا لألحكام الشرعية ِحكَماً معنية، ومعان مرعية، وال ميكن احملافظة على هذه  
  .أهل احلقائق يف النظر واالجتهاداملصاحل واِحلكَم إال بالتزام طريقة 

بد  صورة يف احلكم على املسألة فإنه يفضي والأما االكتفاء مبراعاة الشكل وال
 ويبقى ،لذهاب احلكمة املقصودة يف احلكم الشرعي، ويشوه معامل الدين وأركانه وأوامره

 مع شعورنا بتجنب الربا والتجايف عنه، وتتعطل منافع الزكاة وحنن ال  منتشراًظلم الربا شائعاً
اوئ الزنا باسم النكاح، وغري ذلك من نشعر بالتفريط يف أدائها، ورمبا قارف بعضنا مس

   .أوامر الدين ومعامله الظاهرة

فكل موضع ظهرت للمكلفني حكمته أو غابت ، وهذا كثري يف مجيع الشرعيات  ((
فيكون احملتال ، عنهم ال يشك مستبصر أن االحتيال يبطل تلك احلكمة اليت قصدها الشارع 

وكلما كان املرء أفقه يف الدين وأبصر ، وله مناقضاً للشارع خمادعاً يف احلقيقة هللا ورس
 ،بل بسياسة الرجل أهل بيته، واعترب هذا بسياسة امللوك . مبحاسنه كان فراره عن احليل أشد

فإنه لو عارضه بعض األذكياء احملتالني يف أوامره ونواهيه بإقامة صورها دون حقائقها لعلم 
   .)٢())  أنه ساٍع يف فساد أوامره

حليل والنظر الصوري يف املسائل ال ميكن ملسلم أن يقبل طردها يف كل إن طريقة ا 
أبواب الدين، وال يكاد يوجد أحد منتسب للعلم والفقه يطرد هذه الطريقة يف أبواب الدين 
  . عامة، وإال فإن الفطرة وحدها تدل غاية الداللة على خطيئة هذه الطريقة وجمافاا للصواب

                                                            

  ).٣/٢٢٨(أعالم املوقعني  )١(
  ).٢٨٠(بيان الدليل  )٢(
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يف خمالفة األمر والنهي، )) الشهوة((طريقة حني حتضر وأغلب ما تستدعى هذه ال
، .)..  والشفعةالربا، والتهرب من الزكاة(املال ولذلك جتد احليل تنشط كثريا عند شهوة 

، وكذلك شهوة اخلمر )يف نكاح احمللل وغريها من األنكحة(وكذلك عند شهوة النساء 
يل تنحصر يف هذه األبواب، ولكنها يف  وهذا ال يعين أن طريقة احل ،)وتسميتها بغري امسها(

يتعدى ما حىت من فتح باب املخادعة مل يقف عند حد فإن  ((الغالب تأيت مع الشهوة، وإال 
   .)١( )) أمكنه من حدود اهللا وينتهك ما استطاع من حمارم اهللا

وقد ذكر الشيخ تقي الدين أسباب اتباع احليل ومراعاة ظواهر العقود ورسومها، مع 
 من احليل إمنا وأظن كثرياً ((: حقائقها وِحكَمها ومقاصدها، فقال غفر اهللا لنا وله زوال 

فأقام رسم ، ومل يكن له بد من التزام ظاهر احلكم ، استحلها من مل يفقه حكمة الشارع 
 يف كل أمره  وباطناًولو هدي رشده لسلم هللا ورسوله وأطاع اهللا ظاهراً، الدين دون حقيقته 

 يعلم أنه مزيل حلكمة رائع حتتها حكم وإن مل يهتد هو هلا فلم يفعل سبباًوعلم أن الش
 يعتقد أن رأيه إال أن يكون منافقاً، الشارع من حيث اجلملة وإن مل يعلم حقيقة ما أزال 

أو صاحب ، جاءت به الشريعة  مما  أو فيها ويف غريها عموماًأصلح يف هذه القضية خصوصاً
أو يكون ، صيل غرضه وال ميكنه اخلروج عن ظاهر رسم اإلسالم شهوة قاهرة تدعوه إىل حت

ممن حيب الرياسة والشرف بالفتيا اليت ينقاد له ا الناس ويرى أن ذلك ال حيصل عند الذين 
 يف هذه أو يعتقد أن الشيء ليس حمرماً، اتبعوا ما أترفوا فيه وكانوا جمرمني إال ذه احليل 

ألن الناس ال يوافقونه عليه وخياف ؛ كنه ال ميكنه إظهار ذلك القضية املخصوصة ملعىن رآه ل
 أو يعمل الشناعة فيحتال حبيلة يظهر ا ترك احلرام ومقصوده استحالله فريضي الناس ظاهراً

  . مبا يراه باطناً

وإمنا  . »من يرد اهللا به خريا يفقهه يف الدين « : وهلذا قال صلى اهللا عليه وسلم 
: م معاين األمر والنهي ليستبصر اإلنسان يف دينه أال ترى قوله تعاىل الفقه يف الدين فه

  ،فقرن اإلنذار بالفقه،  )ليتفقهوا يف الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم حيذرون (
ف النفوس مواقعه احملظورة ال فدل على أن الفقه ما وزع عن حمرم أو دعا إىل واجب وخو

                                                            

  ).٤٩٠(بيان الدليل  )١(



  .تفريق بين البيع و الربا المآالت و القصود في الاعاةرأثر م
 
 
 

 
 

٣٨٥ 

١( ))ل احملارم بأدىن احليلن عليها استحالما هو(.   

 حفظ دينه وكتابه وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم،  أنْومن رمحة اهللا عز وجل 
ولو تفشى أمر احليلة لذهبت معامل الدين، ومن أهم ما حيفظ اهللا به معامل دينه، ومقاصد 

كام الشرعية شرعه، علماء أجالء يتتبعون طريقة رسول اهللا وأصحابه يف احملافظة على األح
حيمل (( : حقائقها ورسومها، وظاهرها وباطنها، كما روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

هذا العلم من كل خلٍَف عدوله ، ينفون عنه حتريف الغالني ، وانتحال املبطلني ، وتأويل 
   .)٢ ())اجلاهلني 

ت به اليهود، ولوال أن اهللا سبحانه رحم هذه األمة بأن نبيها نبههم على ما لعن((
فاستقرت الشريعة بتحرمي وكان السابقون منها فقهاء أتقياء علموا مقصود الشارع؛ 

 من امليتة والدم وحلم اخلرتير وغريها وإن تبدلت صورها، وبتحرمي أمثاا، لطَرق احملرمات
الشيطانُ ألهل احليل ما طرق هلم يف األميان وحنوها، إذ البابان باب واحد على ما ال 

   .)٣())فىخي

احترام العقود الشرعية، وبغريها تكون العقود :  ومن اآلثار احلسنة هلذا االجتاه
  . ولعباًالشرعية هزواً

جاءت الشريعة باحلثّ والتأكيد على احترام العقود والوفاء ا، والثناء على املوفني 
ملعىن من أهم ما بعهدهم، والنعي على من ينقض العهد وامليثاق، يف آيات كثرية جتعل هذا ا

ز أهل الديانة والصالح عن غريهمميي.  

                                                            

  ).٢٨١(بيان الدليل   )١(
واخلطيب يف ،  ) ١٠ / ٤( قات وابن حبان يف الث،  ) ١٤٥ / ١(   أخرجه ابن عدي يف الكامل )٢(

. وضعفه مجاعة من أئمة احلديث . وغريهم من طرق معلولة  ) ١٤( شرف أصحاب احلديث 
 واإليضاح والتقييد،  ) ٢٥٦ / ٤(  للعقيلي والضعفاء،  ) ٢٤٦ / ١ ( امللقن البن املقنع: انظر 
اين يف تعليقه على املشكاة واأللب،  ) ٣٤(  وصححه العالئي يف بغية امللتمس .  )١١٦(  للعراقي

 )٢٤٨. (   
  ).١/٣٤٩(إغاثة اللهفان  )٣(
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   . ] ١: املائدة[  mz { | } _~l : يقول اهللا تعاىل

 » m§ ¨ © ª : ويف ذكر من كفر من بين إسرائيل يقول اهللا
®¬ ¯ °  ±  ² ³ l  ]وهم أصحاب السبت وأهل احليل، ومن  ، ]١٠٠: البقرة 

   .ت من عقد أو عهدسلك سبيل احليل فإنه ال يعوزه التفلّ

 mB C D  E F : وعندما بين ربنا حقيقة الدين ومعناه ذكر الوفاء بالعهد
G H I J K  L M N O P Q R S  T 

U V W X Y Z [  \ ] ^ _ ` a   
b c d e f g ih j  k l m n po 

q r ts  u v w l  ]١٧٧: البقرة  [ .  

 ml m  العهود واملواثيق، واختالف الدين واملعتقد ال يجيز ألحد التهاون يف
n o p q  r   s  t u v w x y z  { | }    ~  � ¡ 

£¢ ¤ ¥ ¦  § ¨ © ª   «  ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´  
µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À  Á Â Ã Ä Å   Æ 

Ç È  É  Ê Ë Ì Í  Î Ï Ð Ñ Ò  Ó  Ô Õ Ö 
× Ø  Ù Ú  l وقال اهللا تعاىل. ٧٧ - ٧٥: آل عمران : m` a b c 

d e f g  h i j k l m n o  p  rq  s t u 
v w l  ]٤: التوبة [.   

   m m n o :حىت حالة احلرب ال توهن أمر العقود وحرمتها، يقول اهللا تعاىل
p q r s   t vu w x y z { |  l  ]٥٨: األنفال  [.  

ويف ذكر الصفات اليت متيز بني أهل اجلنة وأهل النار، وأهل الصالح واألشرار، 
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ار، جاء الوفاء بالعهد وامليثاق يف صدر تلك الصفات، يقول اهللا يف سورة واملؤمنني والفج
 m B C   D E F G H  I J    K ML N O P  Q R S T U :الرعد

V W  X Y Z  [ \ ] ^ _ ` a  b c d e  f g 
h i j k l m n  o p q r s t u v  

w x  y z {   |  } ~ _ `  a b c d fe g 
h i  j k    l  m n o p rq s t u v  w x y z { | 
} ~ � ¡  ¢  £ ¤ ¥ ¦ § ©¨ ª « ¬   ® ¯ °    l 

  . ] ٢٥ - ١٩: رعدال[

وعندما نقرأ التوجيه الرباين لعباده املؤمنني، والتأكيد على معاين الدين العظيمة، جند 
 m k l m n o  p q r : الوفاء بالعهد من أهم ما حيث عليه

s t u v  xw y z { |  } ~ _ 
` a b c d e  f g h i j lk m   n o p  

q r s t u  v  w  x y z { | } ~  
� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ ¨§ © ª   « ®¬ ¯ ° ± ² ³ ´       µ  

¶l  ]٩٢ – ٩٠: النحل [،   mª ¬« ® ¯ °  ±  l  ]٣٤: اإلسراء [  .
سلم املسلم، ويكون بني املوالعهد وامليثاق يكون بني العبد وربه، ويكون بني املسلم وأخيه 

  .وغريه 

والعقود الشرعية يف البيع والنكاح وغريها وما فيها من شروط هي عهد وميثاق جيب 
  mA B C D E F G H : الوفاء ا، كما قال اهللا

I J K L NM O  P Q R S T U V W  

X Y Z [ \ ]  ^ _ l  ]٢١ – ٢٠: النساء. [   
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   ° ¯ ® »¬ mª : يقول ابن جرير الطربي يف تفسري قوله تعاىل
±l : )) )ِدهفُوا بالعوأوفوا بالعقد الذي تعاقدون الناس يف الصلح بني أهل : يقول) وأو

   ،، والبيوع واألشربة واإلجارات، وغري ذلك من العقوداحلرب واإلسالم، وفيما بينكم أيضاً
: ه إياه، يقولإن اهللا جلّ ثناؤه سائل ناقض العهد عن نقض: يقول) ِإنَّ الْعهد كَانَ مسئُوال ( 

 وتغدروا مبن فتخفروه،  وبني من عاهدمتوه أيها الناس فال تنقضوا العهود اجلائزة بينكم
ليسئلن فالن عهد : ، يقال يف الكالموإمنا عىن بذلك أن العهد كان مطلوباً. أعطيتموه ذلك

   .)١ ())فالن

 والعهود واملقصود أن النصوص الشرعية استفاضت يف التأكيد على احترام العقود
  . واملواثيق، والثناء على أهلها، والتحذير من نقض العهود واملواثيق والتفريط يف الوفاء ا

وحني نقارن بني الطريقتني يف النظر، ونبحث عن موقف كل طريقة من العقود 
والعهود واملواثيق، سنجد أن االجتاه الصوري يؤسس حلالة رب وتفلت من لوازم العقود 

 من اًإن االكتفاء بصورة العقد وعدم احترام حقيقة العقد وباطنه جيعل العقود ضربوتبعاا؛ ف
 كما ذكر ، دون تعب أو نصب قة العقد ومعناهاهلزو واللعب، وميكّن املتعاقد من خمالفة حقي

  .وحقيقة األمر على طريقة احملتالني أن تصري العقود الشرعية عبثاً ((: الشيخ تقي الدين 
  .)٢())  فليتفطن له، ار قاعدة احليل وهذا من أسر

يف البيع ((هذا يف أصل العقد، ومثله يقال يف شروط العقد، فإن الشارع قد اعترب 
ببعضها التذرع إىل الزنا والربا والصرف والنكاح وغريها شروطاً سد  ،ا مقصود وكم ل

حتيال ببعض هذه العقود على فإذا أراد اال، مل ميكن احملتال اخلروج عنها يف الظاهر ، العقود 
ما منع الشارع منه أتى ا مع حيلة أخرى توصله بزعمه إىل نفس ذلك الشيء الذي سد 

بل يبقى مبرتلة العبث . الشارع ذريعته فال يبقى لتلك الشروط اليت تأيت ا فائدة وال حقيقة
طرة ال حيافظ على واللعب وتطويل الطريق إىل املقصود من غري فائدة وهلذا جتد الصحيح الف

                                                            

  ).١٧/٤٤٤(تفسري الطربي  )١(
  ).١٨٢(بيان الدليل  )٢(
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تلك الشروط لرؤيته أن مقصود الشروط حتقيق حكم ما شرطت له واملنع من شيء آخر 
 يكون إتيام باحملرم الظاهر أنفع هلم وهو إمنا قصده ذاك ال اآلخر وال ما شرطت له وهلذا

  .)١())وأقل ضرراً عليهم من اإلتيان باحليلة 

 حني فرغت من الشروط اليت أصبحت عبثاً فإم اونوا يف هذه ؛وهذا وقع بالفعل
وأا ، وملا تفطن احملتالون أن هذه السلعة ال اعتبار ا يف نفس األمر ((معناها وحمتواها، 

وأن دخوهلا كخروجها؛ اونوا ا ومل يبالوا بكوا مما يتمول عادة ، ليست مقصودة بوجه 
 أو غري مملوكة، بل مل يبال بعضهم ال يتمول، ومل يبال بعضهم بكوا مملوكة للبائع أو

،  كاملسجد واملنارة والقلعة، وكل هذا وقع من أرباب احليل  ،بكوا مما يباع أو مما ال يباع
 أي سلعة اتفق حضورها حصل  :وهذا ملا علموا أن املشتري ال غرض له يف السلعة، فقالوا

 . )٢ ())حملل النكاح كأي تيس اتفق يف باب ، ا التحليل 

ومن تأمل حيل أهل الديوان ووالة األمور اليت استحلوا ا احملارم ودخلوا ا يف ((
الغلول واخليانة ومل يبق هلم معها عهد وال أمانة علم يقيناً أن االحتيال والتأويالت أوجب 

، mn o p  q r l : تعاىل عظم ذلك وعلم خروج أهل احليل من قوله
، m ©  ª « ¬ ® ¯ °  ± l: عاىلتهم لقوله تالفوخم mI J l : وقوله
،  m } _~ l: ، وقوله تعاىلmb c d e  fl :  تعاىلوقوله

رواه أبو داود " أد األمانة إىل من ائتمنك وال ختن من خانك: "وقوله صلى اهللا عليه وسلم
  .وغريه 

ودخوهلم يف قوله ،  mg h i j k l nm l : ودخوهلم يف قوله تعاىل
ومن كانت فيه خصلة منهن ، ع من كن فيه كان منافقاً خالصاً أرب: "صلى اهللا عليه وسلم

وإذا عاهد ، وإذا وعد أخلف ، إذا حدث كذب : كانت فيه خصلة من النفاق حىت يدعها
ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة : "وقوله صلى اهللا عليه وسلم، " وإذا خاصم فجر، غدر 

                                                            

  ).٢٩٨(بيان الدليل   )١(
  ).٣/١١٥(أعالم املوقعني   )٢(
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  .متفق عليهما " هذه غدرة فالن: فيقال، عند استه بقدر غدرته 

عجبت مما يقولون يف :  قال-رضي اهللا عنه-وهذا الوجه مما أشار إليه اإلمام أمحد 
  mb c d e : وقال اهللا تعاىل، ميان باحليل  يبطلون األمياناحليل واأل

flوقال تعاىل  :  mI J l  . وكان ابن عيينة يشتد عليه أمرهم وأمر هذه
   .)١ ())  القصد التنبيهمناإو، واستقصاء هذا يطول . احليل 

عظمون شأن العقود، وطريقتهم يف النظر واالجتهاد فإم ي، أما طريقة أهل احلقائق 
والشك أن املوقف من العقود يساعد .  وباطناًحتافظ على حرمة العقود والوفاء ا ظاهراً

ثيق، واملسلم على رؤية اآلثار احلسنة لطريقة أهل احلقائق؛ فاملسلم مع املسلم له عقود وموا
مع غري املسلم له عقود ومواثيق، وأي طريقة يتمكن املكلف من التهرب ا من االلتزام 
حبقائق العقود تسقط الثقة يف التعامل، وتظهر املتعامل بصورة ال يليق نسبتها إىل اإلسالم، 

ثها  على احترام العقود واملواثيق، وعدم نقضها ونكهذا الدين الذي أوجب وأكد كثرياً
  .والغدر بصاحبها

طريقة أهل احلقائق جتعل للفرق بني البيع والربا معىن، بينما طريقة االجتاه  *

   .الصوري يلزم منها أن الفرق بينهما فرق شكلي فحسب

على من ينشئ ((: م١٩٠٨ / ـ ه١٣٢٦ولذلك قال حفين ناصيف يف حماضرته عام 
مناذج أخرى للحيل الشرعية، حىت  أن يطبع مناذج خمصوصة للقروض، و إسالمياًمصرفاً

  .)٢ ()) ! من ذكر املنفعة، وهو أمر سهل جداًيكون عقد القرض خالياً

 يف جمموعة من التجارب العملية، وقد  شكلياً كان الفرق بني البيع والربا فرقاًوفعالً
لكنين يف نفس ((: رصد ذلك بعض الرواد، وعرب عنه بوضوح منذ فترة مبكرة، ومما قاله 

قت نظرت إىل حركة البنوك اإلسالمية، فإذا بعشرة أعوام قد مضت على بدء انتشارها، الو
                                                            

  ).٢٤٤(بيان الدليل  )١(
  ).١٨٠(اجلامع يف أصول الربا  )٢(
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. وإذا ببعضها حريص على االلتزام بأصل الفكرة، جاد يف السعي حنو األخذ بالصحيح
وبعضها اآلخر مكتٍف بالالفتة وسعيد ا، ميارس حتت مظلتها التزام شكلي وتطبيق عملي 

  .)١ ()).نوك التقليدية دون منازعيلحقه جبدارة مبعسكر الب

وهذا وحده يكفي يف تصحيح طريقة أهل احلقائق، فإن بداِئه العقول والفطر السليمة 
تدرك أن الفرق بني البيع والربا أبعد بكثري من الفرق الشكلي؛ فذاك جتارة مباحة، شرعها 

أما الربا فإنه .  وشروطه للناس، وهو عمل مبارك مىت التزم بضوابطهاهللا عمارة لألرض ونفعاً
حرب هللا ورسوله صلى اهللا عليه وآله وسلم، وهو ظلم عظيم، وابتزاز غري أخالقي حلاجات 

  .الناس، وسبب يف حمق الربكة وسخط اهللا، ولذلك حرمه اهللا يف كل الشرائع

تدل أن الطريقة اليت !) الفرق بني البيع والربا فرق شكلي فحسب(إن هذه النتيجة 
وهذا األثر .  الفكرة طريقة خاطئة، والزم يدل على صحة القول أو فسادهأنتجت هذه

  :يأخذنا ألثر بعده وهو
 أهل احلقائق تقوي احلجة واملوقف أمام املدافعني عن الربا، خبالف طريقة *

   .االجتاه الصوري فإنه يوهن احلجة ويربك الرؤية يف بيان حكم اهللا يف حترمي الربا

ت بني أهل احلق وأهل الباطل، وعلى الصعيد االقتصادي فإن ال تنقطع املناظرا
. املناظرة على أشدها بني من مينع الربا ومن جييزه، وكل طائفة حتتج لرؤيتها وتدافع عنها

  .  ! ولن يكون حلجة أهل احلق معىن إذا كانوا مينعون الربا ويبيحون مثله إذا كان مستتراً

با، وكل الظلم الذي يقع يف اتمعات، واألزمات وكل اِحلكَم الربانية يف حترمي الر
 إال على طريقة أهل  ومؤثراًواحملق الذي حييق بالنظام الربوي، لن يكون مفهوماً االقتصادية

أما طريقة االجتاه الصوري فإنه ال معىن لكل . احلقائق يف التعامل مع الربا ومالحقة صوره
 يف صريح وصورة الربا املستتر، ولن جتد ضرراًهذا؛ حيث تتوافق املعاين يف صورة الربا ال

الربا الصريح إال وجدته وزيادة يف الربا املستتر، وهذا يوهن حجة أهل احلق مع خصومهم، 
                                                            

  ).٣٩٩(النجار أمحد . حركة البنوك اإلسالمية، د )١(
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 واحلق يعلو وال يعلى  ،ويسلط أهل الباطل عليهم، ويربك الرؤية يف التشديد على حترمي الربا
  . ] ٢٥٨: البقرة[  ma b dc  e f g h i j l، عليه 

وحني يعتمد املدافع عن الرؤية اإلسالمية يف االقتصاد طريقة أهل احلقائق، تظهر 
حجته، ويبني دليله، ويستقيم منطقه، وهو أجدر أن يقتنع به غري املعاند من أهل امللل 
األخرى، كما حكا الدكتور أمحد النجار وهو اخلبري بالنظرية اإلسالمية يف االقتصاد، يقول 

الحظت أثناء حوارايت ومناقشايت مع الكثري من االقتصاديني الغربيني أم ((: غفر اهللا له
 أن النظام املايل العاملي سوف ينتهي بكارثة من جراء عنصر سعر الفائدة، وأم يعرفون متاماً

وأثناء إحدى هذه احلوارات مع مفكر . وهم يرون ذلك ويدركونه، فإم ال جيدون البديل
قلت ) املستشار االقتصادي للحكومة األملانية -هورست الباخ . د(رموق اقتصادي غريب م

إن لدينا كمسلمني احلل من خالل املشاركة، وعندما استوضح مين الرجل معىن هذا : له
لو أن أوربا عرفت هذا : املصطلح وطريقة تشغيله وميكانيزم عمله، مل يلبث أن يصيح قائالً

صادها على أساسه، وجلنبت نفسها األزمات النظام منذ أمد لتمسكت به، وأقامت اقت
   .)١ ())االقتصادية املاضية واملرتقبة

 اإلسالمي وفق طريقة لقد اكتسب النجار قوته يف عرض قناعته ألنه يفهم االقتصاد
، أو تسترت بصور العقود  اليت حترم احلقيقة الربوية سواء ظهرت كفاحاًأهل احلقائق

مل لى التأثري ألنه يعرض رؤية متماسكة ومنطقية، ال حت واكتسب كالمه القدرة ع،الشرعية
  .يف داخلها معوقات انتشارها 

وملا كان كثري من البنوك اإلسالمية يأخذ باالجتاه الصوري يف تعامالته، تسلط عليهم 
وهذا ال يعين أن أهل احلق سيسلمون من األذية والتشغيب، . الناس باألذية املدعومة باحلجة

سنة األنبياء واملصلحني منذ فجر التاريخ، والفرق هو بني من يتسلط عليه فإن هذه .. كال
خصومه باحلجة الصحيحة والربهان املستقيم، ومن يؤذيه خصومه دون حجة مقنعة أو 

   .] ١١١: البقرة[  mÇ È É Ê Ë Ì  Í l سلطان مبني؛ 
                                                            

  ).٣٦٨(حركة البنوك اإلسالمية  )١(



  .تفريق بين البيع و الربا المآالت و القصود في الاعاةرأثر م
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سالمي، وقد اعترف النجار باألخطاء اليت كانت يف التجربة العملية لالقتصاد اإل
هناك محلة على البنوك ((): مفارقات التطبيق.. احلق املر(يقول غفر اهللا له حتت عنوان 

كل هذا .. هناك تشويه متعمد، وهناك كذب واختالق، وهناك كيد وافتراءاإلسالمية، و
ولكن هناك أيضا أخطاء وانتهاكات مصدرها بالدرجة األوىل هو عدم . صحيح ومشهود
ن جانب تلك البنوك والعاملني فيها مبقتضى األسس اليت تقوم عليها نظرية االلتزام الواجب م
  .)١()) البنك اإلسالمي

وقد أطلقت وسائل اإلعالم يف أيام مضت محلة ضد البنوك اإلسالمية، وأطلقت 
  .)٢()) البنوك االسالربوية((عليها 

 املناوئني  يف تسلط هؤالءاً رئيساًوقد كان االجتاه الصوري يف عمل البنوك سبب
وليس هذا أمرا خاصا بباب الربا، وليس أمرا حادثا اليوم، بل وقع ذلك من . باحلجة 

   . بسبب احليل يف باب النكاحالنصارى قدمياً

وملا رأى كثري من أهل  ((: يقول  ، يروي ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية عليه رمحة اهللا
وقد رأى أن ،  توطأ على هذا الوجه الكتاب أن بعض املسلمني يقول أن املطلقة حترم حىت

معىن هذا معىن الزنا وحِسب أن هذا من الدين املأخوذ عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
إن دينهم أن املطلقة حترم حىت تزين : أخذ يعير املسلمني ذا ويقول، أو جتاهل بإظهار ذلك 

حىت اعتمد ، لكية وغريهم ذكر ذلك أبو يعقوب اجلوزجاين وبعض املا، فإذا زنت حلت 
وأخذ ينفر أهل ، بعض أعداء اهللا النصارى فيما يهجو به شرائع اإلسالم على مسألة التحليل 

وال هو ، ومل يعلم عدو اهللا أن هذا ال أصل له يف الدين ، دينه عن اإلسالم بالتشنيع ا 
  .رسولهبل قد حرمه اهللا و، مأخوذ عن السابقني وال عن التابعني هلم بإحسان 

وأقول إن اإلسالم دين اهللا الذي اختاره واصطفاه : قال أبو يعقوب اجلوزجاين
وطهره وهو حقيق بالتوقري والصيانة من علة تشينه وأن يرته عما أصبح امللل من أهل الذمة 

                                                            

  ).٥٨٨(حركة البنوك اإلسالمية  )١(
  ).٤٧٨(حركة البنوك اإلسالمية  )٢(
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  .يعيرون به املسلمني على ما تقدم فيه من النهي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

فإن دين اهللا أزكى وأطهر من أن حيرم فرجاً ،  بني ملن تأمل وأنصف  فهذا ،وباجلملة
من الفروج حىت يستعار له من تيس من التيوس ال يرغب يف نكاحه وال يف مصاهرته وال 

فإن هذا بالسفاح أشبه منه بالنكاح ، يرغب بقاؤه مع املرأة أصالً فيرتو عليها وحتل بذلك 
فكيف يكون احلرام ، رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بل هو سفاح وزناً كما مساه أصحاب 
  ! ؟ أم كيف يكون النجس مطهراً ! ؟حملالً أم كيف يكون اخلبيث مطيباً

 أن هذا من أقبح صدره لإلسالم ونور قلبه باإلميانوغري خاف على من شرح اهللا 
 الشرائع وأشرف سيما أفضلالقبائح اليت ال تأيت ا سياسة عاقل فضالً عن شرائع األنبياء ال

رأت القلوب وملا .  واهللا سبحانه وتعاىل أعلم وأحكم من أن يشرع مثل هذا  ،املناهج
فصار ، السليمة والفطر املستقيمة أن حقيقة هذا حقيقة السفاح ال النكاح مل تلق له باالً 

   .)١ ()) يتولد من فعل هذا من املفاسد أضعاف مفاسد املتعة

اليت تؤدي إىل ضعف حجة أهل احلق أمام خصومهم، وذا يظهر خطأ الطريقة 
 وصحة ،وعجزهم عن إقناع احملايدين بالظلم املوجود يف الربا، وحمق الربكة اليت حتيق بأهله

  . م املعاين الشرعية واإلقناع االطريقة األخرى اليت تمكّن أهل احلق من فه

، قتناع حبكم اهللا يف باب الربافتنة الناس عن اال وهذا األثر يقودنا ملا حيصل بسببه من
وقد دعا احلنفاء رم جل جالله أن ال جيعلهم فتنة للذين كفروا، كما أخرب ربنا يف سورة 

  . ]٥: املمتحنة[ mÌ Í  Î  Ï Ð  Ñ       Ò Ó ÕÔ Ö  ×  Ø   Ù Ú  l  :املمتحنة 

قيل إبراهيم يقول تعاىل ذكره خمربا عن ((: يقول اإلمام ابن جرير الطربي يف تفسريها 
يا ربنا ال جتعلنا فتنة للذين كفروا بك فجحدوا وحدانيتك، وعبدوا : خليله والذين معه

غريك، بأن تسلطهم علينا، فريوا أم على حق، وأنا على باطل، فتجعلنا بذلك فتنة 

                                                            

  ).٤٣٨(بيان الدليل  )١(
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٣٩٥ 

   .)١()) وبنحو الذي قلنا يف ذلك قال أهل التأويل.هلم

 | }  mt u v w  x y z : وهكذا قال أتباع موسى عليه السالم 
}  ~ l ]٨٥: يونس[.  

ربنا ال جتعلنا فتنة للقوم : وهكذا نقول تأسيا بإبراهيم عليه السالم والذين آمنوا معه
  .الكافرين 

إن طريقة أهل احليل يف التعامالت الربوية وغريها من أبواب الدين تكون فتنة للناس  
ض الغربيني الشريعة اإلسالمية؛ وقد رأى حتايل وقد ام بع((عن معرفة احلق واالقتناع به، 

إذ كيف متنع الشريعة . الناس على الربا ببيوع الذرائع الربوية مع تسويغ ذلك، باالضطراب
اإلنسان من أن يتعامل مع املصارف أو بصريح الربا بأدىن فائدة، مث تسمح له ببيوع الذرائع 

ع أن املقصود يف هذه األخرية املال، أي الربا، م% ٤٤اليت قد تبلغ نسبة الزيادة السنوية فيها 
  !وليس جتارة السلع 

با مل تعرف التحيل على الربا زمن حترمي الكنائس له، إال عن وإن أور: وبعضهم يقول
وهو ) mohatra(طريقكم أنتم معشر املسلمني، بدليل أن ما يعرف يف أوربا باسم 

، وقد أتى من األندلس، وهو اسم لبيع )رةاملخاط(مضمون بيع العينة، حيمل االسم العريب 
  . )٢ ())!العينة

وما يهمنا هنا ليس حتقيق هذه الدعوى واختبار دقتها، إمنا موطن الشاهد فيها هو ما 
  .فتنة جراء التعامل الصوري مع مسائل الرباالحيصل من 

 ويذكّر هذا مبا حصل عند بعض التجار املسلمني يف هذا العصر، ففي مقابلة صحفية
 أنت غائب عن االقتصاد: س((: مع واحد من أكرب التجار املسلمني، يقول له الصحفي

  اإلسالمي والبنوك اإلسالمية، ملاذا؟
                                                            

  ).٣١٩/ ٢٣(تفسري الطربي  )١(
  ).٥٨٣(فقه الربا  )٢(
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أنا مستثمر يف البنوك وأعرف موضوع البنوك . ألنين غري مقتنع ا، إا لعبة: ج
وك األخرى يف كافة والبنوك اإلسالمية تتعامل مع الفائدة مثلما تتعامل البن. اإلسالمية جيداً

  .أحناء العامل 

  !ولكنكم تقدمون خدمات إسالمية يف البنك السعودي األمريكي؟: س

 على يف األمريكي وغريه جتد هذه اخلدمات قائمة أساساً! إمنا هي أمساء مسيتموها: ج
الفائدة، والدليل عندما ترتفع يرتفع معها سعر ما يسمونه املراحبة أو املضاربة، وعندما 

وأنا ال أدخل يف شيء . القضية مرتبطة مباشرة بسعر الفائدة العاملية. فض ينخفض معهاتنخ
  . )١ ())ال أؤمن به

، ومهما شككنا يف صحة الكالم وسالمة دوافعه، فإن ومهما كان الكالم مزعجاً
العدل يوجب اإلقرار بالفتنة اليت يحدثها االجتاه الصوري، وغياب الفرق احلقيقي بني البيع 

  .الرسوم واألمساءلربا إذا أصبحت املسألة احملافظة على وا

وهذا املعىن نفسه يدور يف نفوس كثري من عامة املسلمني، وال يفقهون الفرق بني ما 
تعمله بعض املصارف اإلسالمية وما تعمله البنوك الربوية، إال الزيادة اليت يتحملها املسلم 

معضلة تستعصي على الفهم؛ حيرم الربا من وهذه !! احلريص على دينه خوف الربا وظلمه 
أجل الظلم، وأهرب من سخط اهللا ومن الظلم ألجد البنك اإلسالمي يعطيين مبلغا من املال 

وال شك أن ! واألول ظلم حرام، والثاين عمل مباح ! ويطالبين بزيادة أكثر من البنك اآلخر
" . اء مسيتموها أنتم وآباؤكمأمس"فتنة جتتاح تفكريه وهو حياول تلمس الفرق وال جيد إال 

ولوال أن اإلسالم واإلميان أقوى يف قلبه من كل الشكوك لقارف الربا صراحة، وتوصل إىل 
بينما ال يتطرق شيء من ذلك على اجتاه أهل .  له والعياذ باهللاأبعد من ذلك استحالالً

م بين، وال حيرمون احلقائق، حيث الفرق بني البيع والربا ظاهر، والفرق بني احلالل واحلرا

                                                            

 وانظر ).١١٣٧(د  العد١٤٢٤ رمضان ١٥مقابلة مع الوليد بن طالل يف صحيفة الوطن السعودية  )١(
م يف حبث املراحبة لآلمر بالشراء ١٩٨٥ما قاله عدد من املصرفيني الغربيني يف ندوة لندن سنة 

  . جملة امع الفقهي  ) ٨٧٥ / ٥( لرفيق املصري 
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  m| }  ~  _ ` a b c d fe g hالشيء ويبيحون نظريه، 
i j k l  ]٤٢:األنفال  [ .  

  !هذا األثر وحده على صحة اجتاه أهل احلقائق، وخطأ االجتاه الصوري ؟أال يدل 

* ض ملا أصاب أهل ن جمطريقة أهل احلقائق واتبع احليل واملخادعة تعر بان

 ملا كان منشأ (( فإنه ،، كما قص اهللا خربهم يف القرآن  ن الذلة واملسكنةاحليل من قبلهم م
وصار أهل احليل تعلوهم الذلة  ،هذه احليل من اليهود صار الغاوي من املتفقهة متشبها م 

   .)١ ())واملسكنة ملشاركتهم اليهود يف بعض أخالقهم 

  .)٢())وهذه سنة اهللا يف كل خمادع حمتال بالباطل((

لك أن الذنب هو الذنب، فالربا احملرم بغري حيلة هو الربا احملرم مع احليلة، واخلمر وذ 
. احملرمة بغري حيلة هي اخلمر احملرمة حبيلة، والزنا احملرم بغري حيلة هو الزنا احملرم مع احليلة

 ة يف الدنيا والنكال يوم القيامةوكل ما توعد اهللا سبحانه به أصحاب املوبقات من العقوب
  .تغيري األمساء والرسوم واألشكاليتوجه ملن حتايل عليها ب

فحرب اهللا ورسوله صلى اهللا عليه وآله وسلم تالحق أهل الربا مهما ظهروا أو 
 m { |   } ~  _ ` a b  c  d  e  f g تنكّروا،

h i j k l m n   o l  ]واحملق وزوال الربكة  ، ]١٠ – ٩: الرعد
  . عليهيالحق أهل الربا واملتحايلني

من حيتال على الشرع فهو خمادع، ومن خيادع اهللا خيدعه اهللا عز : ولذلك قالوا((
وجل، ومن كان حتت سطوة اهللا فال تسأل عن حاله، فإن اهللا خيدعه يف نفسه وأهله وعرضه 
وولده وماله، فإذا ظن أنه ذه احليل يستكثر ماله دمر اهللا جتارته ونزع الربكة من ماله، فهو 

                                                            

  ).١٤٧(بيان الدليل  )١(
  ).٣/٣٣٢(أعالم املوقعني  )٢(
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٣٩٨ 

نه يصل إىل شيء فيحرمه اهللا عز وجل ذلك الشيء وجيعل احتياله عليه سبباً يف يظن أ
  .)١ ())حصول البالء والوبال عليه يف الدين والدنيا واآلخرة

ولو مل يكن من شؤم احليل واملخادعة إال الريبة الشرعية اليت حتيط به حني يعمل 
ه صاحب احليل حني جيادل أهل احليلة أو يدل عليها، وكذلك التردد واالنقطاع الذي جيد

الربا واملدافعني عنه، فإن صاحب احليلة تلحقه الذلة واملسكنة وهو يريد أن يقنع صاحب 
الربا حبرمة الربا وضرره على املتعامل به وعلى اتمع عامة، مث هو يربر لنفسه ذات العمل 

إظهار التناقض يف قوله  وفيتسلط عليه أهل الباطل باحلجة والربهان! حني يغري امسه وشكله 
  .ومذهبه

وال خيفى أن احلجة الصحيحة تعوز من أراد أن يفرق بني بنٍك يتعامل بصور العينة، 
 وكلما أراد منع الربا تسلط عليه أهل الربا وأَكَلَته، وال يعلو عليهم ،وبنٍك آخر يتعامل بالربا

  .  وباطناًويبهتهم إال أهل احلقائق الذين حيرمون الربا ظاهراً

تردد وانقطاع وضعف وارتباك حني يريدون التفريق بني يلحق أصحاب احليل و
عملهم وعمل أصحاب السبت وبيع شحوم امليتة واحليل احملرمة بنص القرآن والسنة، ورغم 

تسمع شيئا يبلّ ال ما يقوله بعضهم يف التفريق إال أنك ال جتد فيه عزة احلق ووضوحه، و
هل احلقائق انشرح صدرك وانطلق لسانك، وتباعدت عن ظمأك، حىت إذا مسعت قول أ

  .حماولة املستحيل يف التفريق بني الشيء ونظريه، والعمل ومثيله 
* ومن جانطريقة أهل احلقائق واتبع احليل سقطت عنه ثقة الناس ولو كان ب 

     .ظاهره الديانة والصالح

 املشتغلني بالعلم وأهل الدين عندما تشيع احليلة يف جمتمع من اتمعات، وعلى أيدي
ن اإلنسان أن يظهر له صاحبه فيهم، فإن الثقة تسقط يف التعامل داخل هذا اتمع، وال يأم

  . وهو يستبطن خالفه وهو يريد غريه، أو يقول شيئاًشيئاً
                                                            

   . )٢٣٤تفريغ الدرس (شرح زاد املستقنع، للشنقيطي  )١(
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ومن نظر يف تعامالت أهل احليل ورأى الفرق الكبري بني ما يظهرونه من عقود ال 
 الوصول إىل حقائق ال جيوز إظهارها، ومن نظر إىل ما يظهرونه من أقوال يريدوا، من أجل

  .أصابه اخلوف والريبة من مكرهم وخداعهم= يف بيعهم وشرائهم وما يكنونه يف نفوسهم

)) مثل ، ض يف كالمه وقد حكي عن بعض احملتالني أنه كان إذا استوصف السلعة عر
كم : ويقال له . وينوي على احليل .  ما شئت امحل: يقول ف  ؟ملكيف احل: أن يقال له 

فإذا .  الريح ال تلحق  :فيقول؟  كيف سريه  :فيقول. يف أي إناء شئت : فيقول ؟ حتلب 
 من  ما وجدت فيما بعتين شيئاً : من ذلك رجع إليه فيقولقبض املشتري ذلك فال جيد شيئاً

  .كذبتك  ما: فيقول ، تلك األوصاف 

، ة عن بعض التابعني وأدخلها يف كالمه من احتج للحيل وقد ذكرت هذه احلكاي
وإال فمن عمل مثل هذا فقد ، أو كان قصده املزاح معه ال حقيقة البيع ، واألشبه أا كذب 

 فإن القول املفهم أعظم من جمرد ؛فإن هذا أعظم يف الغرر من التصرية ، قدح يف ديانته 
  . عن ذي ديانة  مروءة فضالًوال يليق مثل هذا بذي، ظهور حال مل يصفها 

يه من  وذلك ملا ف،ى عن النجش  ويف الصحيحني عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه
 وذلك ملا فيه من تغرير البائع أو ضرر ،وى عن تلقي السلع ، الغرر للمشتري وخديعته 

طب على أو خي، أو يبيع على بيع أخيه ، وى أن يسوم الرجل على سوم أخيه ، املشتري 
ى أن يبيع حاضر لباد و  ، ما يف صحفتهاأأو تسأل املرأة طالق أختها لتكف، خطبة أخيه 

وهذا كله دليل على وجوب مراعاة حق .  الناس يرزق اهللا بعضهم من بعض دعوا: وقال 
وعلى املنع من نيل الغرض خبديعة ، إال أن يصدر منه أذى طريق املسلم وترك إضراره بكل 

  .)١())  كثري من احليل يناقض هذاو، املسلم 

 وال خيفى أن الطرائق الشرعية ال تؤسس هلذه األجواء املريبة، وال ترضى هذه املخاتلة
يات الكرمية واألحاديث  بني هذه الصورة وما تدعو إليه اآلواملخادعة، والفرق ظاهر ال خيفى

  .الشريفة
                                                            

  ).٢٥٣(بيان الدليل  )١(
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ا مل يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك البيعان باخليار م ((: كما قال عليه الصالة والسالم 
  .)١( )) هلما يف بيعهما، وإن كتما وكذبا حمقت بركة بيعهما

زول الربكة إن احلديث يؤكد على الصدق والوضوح والبيان، وجيعل ذلك شرطا يف ن
 والكذب والكتمان ،وإذا كان الصدق والبيان واجبني يف املعاملة موجبني للربكة ((الربانية، 
أو ،  من احليل أو أكثرها ال يتم إال بوقوع الكذب فمعلوم أن كثرياً، حقني للربكة حمرمني ما
   .)٢ ()) أو وقوعه ال تتموأا مع وجوب الصدق ،  جتويزه الكتمان أو

هل ميكن أن نتصور أن طريقةً شرعية تساعد الناس على املخاتلة واملخادعة، وتؤدي 
أين الصدق والنصيحة والبيان، والنهي عن ! مني؟إىل هدم الثقة والطمأنينة يف نفوس املسل

  !اخلالبة والغش، والنهي عن مجيع ما يربك حالة النقاء والوضوح والصدق يف اتمع ؟

غري  وهي املعربة عن الدين وأهله، وكل ما يستلزم، إن هذه نصوص كثرية حمكمة 
 mÄ Å Æ      Ç È ذلك فإا طريقة غري شرعية؛ والشجرة الطيبة تنبت الثمرة الطيبة 

É Ê   Ë Ì  Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó  A B C      D 
E GF H I J K  L M  N O P  Q R  

S T U V W X Y Z [ \  l  ]٢٦ – ٢٤: إبراهيم[  .  

إنه قد خيفى األمر بعض الشيء حني يكون العمل حالة فردية، ولكنه ال ينبغي أن 
 ملا يؤكد عليه  املخالفة متاماًاضحةع هذا العمل وتظهر آثاره الويكون حمل تردد حينما يشي

 m´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿   À Á Â   ،النيب الكرمي
Ã Ä Å   Æ Ç È     É Ê Ë Ì Í Î  l  ] آل

   .] ١٦٤: عمران

ال حتاسدوا، وال  «: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أيب هريرة، قالو
                                                            

  :       ) .ص ( ه خترجي سبق )١(
  ).٢٤٧(بيان الدليل  )٢(
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على بيع بعض، وكونوا عباد اهللا تناجشوا، وال تباغضوا، وال تدابروا، وال يبع بعضكم 
ويشري إىل صدره » التقوى هاهنا،  وال حيقره  أخو املسلم، ال يظلمه وال خيذلهإخوانا املسلم
حبسب امرئ من الشر أن حيقر أخاه املسلم، كل املسلم على املسلم حرام، «ثالث مرات 

  . )١ (» دمه، وماله، وعرضه

ه أمر الدين من التحابب والتناصح واالئتالف وباجلملة فاحليل تنايف ما ينبين علي ((
واحليل ، هذا يف احليل على اخللق ، ويقتضي التباغض والتقاطع والتدابر ، واألخوة يف الدين 
واهللا سبحانه ، فإن اهللا سبحانه وتعاىل أحق أن يستحي منه من الناس ؛ على اخلالق أوىل 

   .)٢( )) املوفق ملا حيبه ويرضاه

 مر  :هذه احليل وقصة الغش املشهورة، كما وردت يف كتب السنةما الفرق بني  
  ،فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بلالً،  على صربة طعام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

أفال جعلته «: أصابته السماء يا رسول اهللا، قال: قال » ما هذا يا صاحب الطعام؟«: فقال
   ! ؟)٣( )) ش فليس مين، من غ!  ؟فوق الطعام كي يراه الناس

ولكنه أظهر اجليد وأخفى املعيب فحسب، فقال رسول اهللا صلى .. إنه مل يقل شيئاً
 يعجب املشتري، وله ، وصاحب احليلة يقول كالماً)) من غش فليس مين((اهللا عليه وسلم 

  .س واحدال فرق، إا جن.. باطن ال يعلمه املشتري

 من احليل ال يتم فإن كثرياً،  اخليانة والكذب ومعلوم أن العمل باحليل يفتح باب ((
كما ذكرنا يف التمليك ، إال أن يتفق الرجالن على عقد يظهرانه ومقصودمها أمر آخر 

وذلك الذي اتفقا عليه إن لزم الوفاء به ، وحيل املناكح ، وكما يف احليل الربوية ، للوقف 
وهلذا ال يطمئن ، الكذب يف املعامالت  وإن مل يلزم فقد جوزت اخليانة و، كان العقد فاسداً

 عن ويف الصحيحني،  وإظهاره ما يبطن خالفه  من مكرهالقلب إىل من يستحل احليل خوفاً

                                                            

  .من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه  ) ٢٥٦٤(  أخرجه مسلم )١(
  ).٢٥٨(بيان الدليل  )٢(
  .من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه  ) ١٠٢(   أخرجه مسلم )٣(
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واحملتال  ، "املؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأمواهلم " : النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 
    .)١ ()) غري مأمون

 للجدل الفقهي، وتظهر أحيانا حىت تنطق رمبا ختفى بعض الصور وتكون حمالً 
  .أن هذا ليس من الدين والنصيحة وما حيبه اهللا لعباده املؤمنني: الفطرة دون تردد

من ما يكون : ومن اآلثار اخلطرية انبة طريقة أهل احلقائق واتباع طريق احليل *

 .تأخري التوبة ومقاومة اإلصالح 
م االعتراف به، ومن أنفع ما يقترن بالذنب فإن من أخطر ما يقترن بالذنب عد

 ما يقع يف قلب صاحبه من اخلوف والندم واالنكسار االعتراف به؛ فالذنب مع العلم كثرياً
ما خيفف من إمثه عند اهللا، ويقف عقبة أمام التمادي فيه واجلرأة عليه، فإنه ال يكاد يتعامل 

إلقدام عليها قبل مقارفتها، وجيد يف نفسه مع هذه الكبرية تعامله مع املباح، فهو يتردد يف ا
من معاين اخلوف والندم واالنكسار ما خيفف إمثها عند اهللا، وهو من جنس ذنب آدم عليه 

 ¬ » m¢ £ ¤ ¥ ¦ §  ¨ © ª  :كما قال تعاىل السالم يف اجلنة، 
® l  ]١٢٢ - ١٢١:طه [.  

زه الزواجر يف اجلمع  حني تقرع أذنه املواعظ، وولذلك فإنه أقرب للتوبة واألوبة
  .رتل به يف نفسه أو ماله أو ولدهواجلماعات، أو مصيبة ت

والنيب صلى اهللا عليه . )٢(عد التوبة خريا مما كان عليه قبل الذنبورمبا كان العبد ب
والذي نفسي بيده لو مل تذنبوا لذهب اهللا بكم، وجلاء بقوم يذنبون،  (( :وسلم يقول 

  . )٣( )) مفيغفر هل، فيستغفرون اهللا 

كما أن الذنب مع االعتراف به أقرب لالستجابة لدعوات املصلحني يف اتمع وبناء 
                                                            

  ).٢٤٣(بيان الدليل  )١(
  ).٢٩٢ /١(مدارج السالكني  )٢(
  .من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه  ) ٢٧٤٩(  أخرجه مسلم )٣(



  .تفريق بين البيع و الربا المآالت و القصود في الاعاةرأثر م
 
 
 

 
 

٤٠٣ 

النماذج اإلسالمية يف التعامل املايل، وكثري من عمالء البنوك الربوية سيفرحون بإجياد 
 النموذج املباح، وسيبادرون بأخذ أمواهلم من مكان الربا احملرم إىل مكان العمل املباح، ولن

  .يكف صوت املصلحني وأهل الدين من التحذير والتخويف من ارتكاب هذه الكبائر

الذنب ون يرتكبمبينما الذنب مع عدم االعتراف به، فهذا يقع من أهل البدع؛ فإ 
 فإم يقارفون الذنب وال يشعرون بذلك، وبينهم ؛ ويقع من أهل احليل، هللا بذلكونويتدين

ولذلك فإم أبعد عن . من الصور واألمساء والرسوم واألشكالوبني االعتراف به ستر غليظ 
ست من  من املواعظ والقوارع، ألا حتذر من الذنوب واملعاصي وهذه ليواالتوبة، مهما مسع

ورمبا يقرأ أحدهم ما أنزله اهللا يف شأن املرابني، وحيذر قومه ، الذنوب واملعاصي يف نظرهم 
  .ا احملرم أن يرى أن ذلك هو الربمنهم، دون

  . عدم توبة املبتدعوذا نفهم ما ورد عن بعض السلف يف

 m E F HG Iوكأن يف قول الصاحلني من بين إسرائيل عن أصحاب السبت 
J K L  M  ON P Q R  S T U V  l  ]١٦٤: األعراف[ 

إشارة إىل هذا املعىن؛ فإن من عاجل أصحاب احليل وتعاهدهم باملوعظة يوشك أن يصيبه 
ن تأثرهم باملوعظة، وجيد من التأثر واالنتفاع عند أهل الربا الصريح ما ال جيده عند اليأس م

  .أهل احليل

وهي بذلك تقاوم العمل اإلصالحي، فإم ال ينشطون لبناء النماذج البديلة وهم ال 
يرون حاجة لذلك، ومعلوم ما أصاب املصلحني األولني من العنت واملشقة يف إقناع الناس 

 وساسة لالبتعاد عن الربا املتفق على حترميه، فكيف سيكون احلال إذا كانت فراداً وأجتاراً
  ! .؟حاب االجتاه الصوريحقائق الربا حمروسة بقناعات أهل العلم والدين من أص

 كأنه يعلم الناس فاحتة وحىت صار من يفيت ا((: كما حيكي الشيخ تقي الدين 
وأا حمرمة عند كثري من ، فيت أا مكروهة باالتفاق لمستلال يبني ، أو صفة الصالة الكتاب 

وحىت ألقوا يف نفوس كثري من ، وعند عامة السلف رضي اهللا عنهم ، العلماء بل أكثرهم 
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فتجد املؤمن الذي شرح اهللا ، وأا من دين اهللا سبحانه ، أو أكثرهم أا حالل العامة 
هذا حالل وهذا جائز :  بغري علم يقول له واملفيت، صدره لإلسالم يكرهها وينفر قلبه منها 

فإن أقل درجات أكثرها ، وهو خمطئ يف هذه األقوال باتفاق العلماء ، وهذا ال بأس به 
  .ى كراهة التحليل املتواطإ عليه وقد ذكرنا اتفاقهم عل. الكراهة 

فإن أصل ذلك ، واعلم أن غاية ما يبلغك من الكلمات الشديدة يف بعض الفقهاء 
،  تنكرها ال سيما قلوب أهل الفقه والعلم والوالية واهلداية فإن القلوب دائماً، ة احليل قاعد

  . )١ ()) فيتكلمون باإلنكار عليهم، وجيدون ينبوعها من بعض املفتني 

  !!إن مهمة اإلصالح ستكون غاية يف العسر واملشقة  

فإنه يعمل اإلسراف والتمادي فيه، : ومن خطورة الذنب مع عدم االعتراف به
الشهوة والذنب دون شعوره باخلطيئة واملعصية، وهذا جيعله يسرف فيه ويتعامل معه تعامله 
مع العمل املباح، ولذلك نرى أهل التدين من أصحاب هذا االجتاه وكثري من الناس ممن 
يسمع هذه الفتاوى ويعمل ا يغرق يف الديون الربوية، و ال مينعه من أخذ املزيد إال عدم 

  . وكل ما تقرؤه من ظلم الربا جتده يف هذه الصور دون حزازة يف نفوسهم. قدرةامل

ويتحول اجلهد العلمي والفكري إىل مزيد من تفتيق احليل واختراع املنتجات اليت  
  .بني الناس ورؤية الذنب والكبرية  غليظاًتضع ستراً

بقات والكبائر من أجل ذلك نفهم السر حني نرى بين إسرائيل ارتكبوا ألوان املو
واحملرمات، مما جاء حترميه يف كل الشرائع، فقد قتلوا األنبياء، وأكلوا السحت، وحرفوا 
الكتب املرتلة، وفعلوا ما تقشعر له األبدان، ومل ميسخوا قردة وخنازير، وملا خالفوا يف صيد 

الذنب يوم السبت وهو عمل حمرم على بين إسرائيل خاصة، مسخوا قردة وخنازير، ال لعظم 
واخلطيئة؛ فغريها أعظم وأقبح، ولكن خلطورة الطريقة اليت ارتكبوا ا هذا الذنب؛ فإا دم 

  .الدين من داخله، وبأيدي أوليائه، وتقطع الطريق على التوبة واإلصالح 

                                                            

  ).١٤٧(بيان الدليل  )١(
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ويقوي ذلك أن بين إسرائيل أكلوا الربا وأموال الناس ((: يقول ابن القيم رمحه اهللا 
 من أكل الصيد يف يوم بعينه، ومل يعاقب أولئك باملسخ كما عوقب به بالباطل وهو أعظم

فإم ؛  كانت عقوبتهم أعظم من استحل احلرام باحليلة، ألن هؤالء ملا كانوا أعظم جرماً
  ،مبرتلة املنافقني يفعلون ما يفعلون وال يعترفون بالذنب، بل قد فسدت عقيدم وأعماهلم

فإنه يقترن مبعصيته ،  بتحرميه لناس بالباطل والصيد احملرم عاملاًخبالف من أكل الربا وأموال ا
، واعترافه بأنه مذنب عاص ،  ما اعترافه بالتحرمي وخشيته هللا واستغفاره وتوبته يوماً

وانكسار قلبه من ذل املعصية وازدراؤه على نفسه ورجاؤه ملغفرة ربه له وعد نفسه من 
خبالف املاكر املخادع احملتال ،  يفضى بصاحبه إىل خري  كله إميانوهذا، املذنبني اخلاطئني 

  .على قلب دين اهللا 

ال ترتكبوا ما : "أمته من ارتكاب احليل، فقال وهلذا حذر النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .)١ ("ستحلوا حمارم اهللا بأدىن احليلارتكبت اليهود فت

 ملا بني يديها وما ا نكاالًهذه الفعلة اليت فعلها بأهلههللا تعاىل أنه جعل وقد أخرب ا
  .)٢ ())خلفها وموعظة للمتقني

 أو كان عن طريق الربا حمرم سواء كان صرحياً((: ويقول الشيخ ابن عثيمني رمحه اهللا
 وأقرب إىل قسوة القلب املكر واخلداع، وما كان عن طريق املكر واخلداع فهو أشد إمثاً

  . ]  ١٤: املطففني[  mji lk m n o p q    r  s l ، والعياذ باهللا 

وال يكادون ، وأنه ال بأس ا ، ويرون أا حالل ، وهلذا جتدهم يفعلون هذه احليل 
 ،وعرف أنه يف معصية، يقلعون عنها، لكن من فعل احملرم على وجهه الصريح خجل من اهللا 

  .)٣()) ورمبا ييسر اهللا له األمر ومين عليه بالتوبة
  

                                                            

  :        ) .ص (  سبق خترجيه )١(
  )٣/١٦٣(أعالم املوقعني  )٢(
  ).١/٢١٥٦(شرح رياض الصاحلني، للعثيمني  )٣(
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   بني االجتاهنياملوازنة والترجيح: الفصل الثالث

   :وفيه مبحثان

  .املوازنة:املبحث األول 

  .الترجيح: املبحث الثاين
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   املوازنة بني االجتاهني: املبحث األول

  : مخسة مطالبمتهيد ووفيه 

  .طريقة املوازنة: املطلب األول

  ))املقالة(( االجتاهني من خالل املوازنة بني: املطلب الثاين

  ))األصحاب(( االجتاهني من خالل املوازنة بني:  الثالثاملطلب

  ))األدلة((ني االجتاهني من خالل املوازنة ب: املطلب الرابع

  ))اآلثار((ني االجتاهني من خالل املوازنة ب: املطلب اخلامس
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   :متهيد

لقد اجتهدت يف الفصول السابقة أن ألتزم احلياد واألمانةَ يف البحث والنقل 
. ل، حسب الطاقة، وحسب ما هو متوافر يف كتب أهل العلم السابقني والالحقنيواالستدال

ولئن كان احلياد العلمي يف الفصول السابقة يوجب على الباحث أن يقف على نفس املسافة 
من االجتاهات املختلفة يف البحث، حيث بيان األقوال وحتقيق النسبة، وإيراد احلجج كما 

ني ما أمكن، فإن هذا الفصل  يوجب احلياد العلمي فيه حكماً هي يف كتبهم مع زيادة تبي
m   B. عادالً مييز الباحث فيه بني احلق والباطل، والصواب واخلطأ، والراجح واملرجوح

O  N  M  L  K  J   I  H  G  F  E  D  CP  R  Q  
X  W  V  U  T   SY^  ]  \  [  Z  _  g        f  e  d  c   b  a   `  

 h  i l )وجيب العدل بني األقوال املختلفة يف شريعة اهللا أكثر مما )١٣٥: لنساءا  ،
قاٍض يف اجلنة وقاضيان يف  ((: جيب بني اخلصوم، وقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  . )١( )) النار

إن الفصول السابقة مظنة النقل واملراجع والبحث يف كتب أهل العلم، أما يف هذا 
  .و مظنة نظر الباحث ومعاجلته وحكمه بني االجتاهات املختلفةالفصل فه

وال أدعي أن ما توصلت إليه هو احلق والعدل الذي جيب اتباعه، بل هو رأي 
بذلت فيه كل وسعي ملعرفة احلقيقة، فإن فاتين األجران فأرجو أن ، واجتهاد يف إصابة احلق
  . ويسددينوإين ألرجو اهللا أن يهديين. ال أحرم األجر الواحد

                                                            

 من حديث بريدة ،)  ٢٣١٥( ه ماج ابنو،  ) ١٣٢٢( والترمذي ، ) ٣٥٧٣ (داود أبوأخرجه   )١(
وصححه العراقي يف ختريج أحاديث اإلحياء . حسن غريب : قال الترمذي . رضي اهللا عنه 

)١/١٢٣٧. (  
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   .طريقة املوازنة : املطلب األول

يف موضوٍع مهٍم مثل هذا املوضوع، حيتاج القارئ أن يقف على طريقة املوازنة 
فإن ترجيح الباحث هو رأي . والترجيح، أكثر من حاجته ملعرفة رأي الباحث وترجيحه

إا تساعد القارئ على أما طريقة الترجيح ف.  اليت توصل إليها))النتيجة((خيصه، وهو يعرب عن 
ويف الشريعة اإلسالمية جاءت . ، والتأكد من سالمة السبيل واملسلك))النتيجة((اختبار هذه 

قال صلى اهللا كما . العناية بصحة الطريق واملسلك أكثر من عنايتها بصواب الرأي وخطئه
 أخطأ مث دفاجته حكم وإذا أجران، فله أصاب مث فاجتهد احلاكم حكم إذا((: عليه وسلم 

  . )١( ))أجر فله

لقوة : وقد اعتاد بعض الباحثني يف اإلجابة على سؤال سبب الترجيح؟ أن يقول
ورمبا صح ذلك يف مسائل فرعية . أدلتهم وسالمة مأخذهم، وحنو هذا من العبارات العامة
أما يف هذا املوضوع فإنه متعلق . حني يكون النقاش يف املسألة قد تضمن أسباب الترجيح

اجتاه عام يف النظر واالجتهاد، يؤثّر يف التعامل مع كل األوامر والنواهي الشرعية، واملوضوع ب
متعلق بباٍب خطري من أبواب الفقه اإلسالمي جعله اهللا حرباً هللا ورسوله صلى اهللا عليه 

، وواقع الناس اليوم قد ابتلي كثرياً )٢٧٩: البقرة( m«  ª  ©  ¨  §¬l وسلم 
  . وال بد فيها من وضوح الرؤية واملعاجلةذه املعامالت

 وبعد تفكري طويل خلصت إىل اثين عشر سؤاالً ميكن أن تتم املوازنة بني االجتاهني 
 إىل االجتاه الصواب أو الراجح من جهة، -بإذن اهللا-على أساسها، وبناًء عليها سوف نصل 

  . واالجتاه اخلاطئ أو املرجوح من جهة أخرى

  :  أن تتم املوازنة بني االجتاهني بثالثة أسئلةأما املقالة فيمكن

  أيهما أكثر وضوحاً؟: السؤال األول

                                                            

من حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص  ) ١٧١٦( ومسلم ،  ) ٧٣٥٢( أخرجه البخاري   )١(
  .رضي اهللا عنهما 
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  أيهما أكثر موافقة ملقاصد الشريعة وقواعدها العامة؟: السؤال الثاين

  أيهما أكثر اطّراداً وانضباطاً؟ : السؤال الثالث

  : وأما األصحاب، فيمكن أن تتم املوازنة بني االجتاهني بأربعة أسئلة

هل هناك إمجاع يف حمل البحث، وإذا كان هناك إمجاع فأي : السؤال األول
  االجتاهني أحظُّ به؟ 

  ؟ )اجلمهور(=فأيهم أكثر عدداً ... وإن مل ميكن إمجاع: السؤال الثاين

  وأي األصحاب أجلّ مكانة يف العلم والدين؟ : السؤال الثالث

   اال؟ وأيهم أكثر ختصصاً واهتماماً ذا: السؤال الرابع

  : وأما األدلة، فيمكن أن تتم املوازنة بني االجتاهني بأربعة أسئلة

  أيها أوثق ثبوتاً؟ : السؤال األول

  أيها أصرح داللة؟ : السؤال الثاين

  أيها أعظم وأجل؟ : السؤال الثالث

  أيها أكثر عدداً؟ : السؤال الرابع

فسدة و اخلري والشر، واهللا يقول وأما اآلثار، فإن املوازنة فيها ترجع إىل املصلحة وامل
 mÃ  Â   Á   À  ¿  ¾  ½         ¼  »  ºÄ l : يف شأن اخلمر وامليسر

  ، فأي االجتاهني أكثر خرياً وأعظم براً؟ )٢١٩: البقرة(

  .هذه األسئلة هي اليت سيتم االعتماد عليها يف موازنة حمايدة للتمييز بني االجتاهني
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   .))املقالة(( االجتاهني من خالل املوازنة بني: املطلب الثاين

لدين اهللا عز وجل وأحكامه وشرعه مسات خاصة يعرفها أهل العلم والفضل، حىت 
وال شك أن دين اهللا وأحكامه وأوامره ونواهيه، . نشأ علم خاص باإلعجاز التشريعي

ع اهللا وتعامله مع النفس البشرية له مست خاص ال يشركه فيه غريه، فكما هو الفرق بني صن
  mq   p  o  n  r  u  t  sوصنع غريه، جتد الفرق بني أمر اهللا وأمر غريه 

  wvl )٥٤: األعراف( ، mÃ  Â  Á  À   ¿  ¾  ½  ¼  »Ä  Å  
   Ê  É  È  Ç  Æl )١١: لقمان( ، mF   E  D  CGH  I  L  K   J  l 

m  n  m   l  k  j  i  h  g  f   e  d ، )٢: البقرة(
 r  q  p  o   y  x  w  v  u  t  s  

a            `  _  ~  }  |  {  zb  f  e  d  c  
l  k    j   i   h  gm  q  p  o  n  l )١٥٧: األعراف(.  

فذات املقالة ميكن املوازنة بينها وبني غريها قبل أن نغادرها إىل قائلها أو أدلتها أو 
نور (( والفطرة الربانية؟ دين اهللا واضح جلي يف أي املقالتني جند أثارة النبوة واهلداية. آثارها

، وهذا املوضوع متعلق بإمث عظيم توعد اهللا ))...وهداية وبرهان وبيان وتبيان وشفاء وروح 
وال ميكن أن يكون هذا . عليه بأنواع الوعيد يف الدنيا واآلخرة، حرباً وحمقاً وعذاباً ونكاالً

  .األمر ملتبساً خيفى على عامة الناس

  أي املقالتني أكثر وضوحاً؟: ال فالسؤ

إن مقالة أهل احلقائق أكثر وضوحاً، وأيسر فهماً؛ فالربا اجلاهلي حمرم، وكل طريق 
وكل .)١( ))إمنا األعمال بالنيات، وإمنا لكل امرئ ما نوى((يسلكه العبد للوصول إليه حمرم 

ر واحلقوق الشرعية الفواحش احملرمة ال جيوز أن يتوصل إليها العبد باحليل، وكل األوام

                                                            

  .سبق خترجيه   )١(
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هل هناك . كالزكاة والشفعة وغريها ال جيوز أن يتركها العبد، وال جيوز أن يسقطها باحليل
  !شيء أوضح من ذلك؟

  : أما مقالة االجتاه الصوري فإا غري واضحة من جهتني

  من جهة أصل املقالة، ولذلك ال جتد تنظرياً كافياً هلذه املقالة، رغم اخلدمة املتتابعة-
لقد . يف التطبيق، ورغم اهلجوم املبكر الذي يستدعي كتابةً جتلّي أصل املقالة واالحتجاج هلا

كتبوا يف احليل غري أا كتابات تركز على التطبيق أكثر من التنظري، وما كتب يف التنظري هو 
  . )١(حماوالت يسرية وخمتصرة، ال تكفي لتقرير مثل هذا األصل

هو ضعف املوقف؛ فإن قوة االجتاه :  غياب هذا التنظريوالسبب ـ و اهللا أعلم ـ يف
الصوري يف املمارسة والتطبيق، فإذا انتقل إىل مستوى التنظري انكشف ضعف املقالة، 

وعلى الذي يشك يف هذا السبب أن حياول التنظري للمقالة، وجييب عن . وصعب ضبطها
 أصحاب االجتاه الصوري ومتنع أدلة أهل احلقائق، وخيرج بقاعدة تسمح باحليل اليت جييزها

إا مهمة صعبة، ولذلك وجدنا كتباً يف احلديث عن احليل على . ما عداها، ويبين الفرق
إال بعض احملاوالت . وجه التفصيل، ومل جند كتباً يف التنظري للحيل على وجه اإلمجال
  .)٢(الضعيفة من مؤلفني معاصرين ال يستنكفون من االضطراب والتناقض

فإا تشبه . تفاصيل احليل: جه الثاين يف عدم وضوح مقالة االجتاه الصوري الو-
وإذا سئل عنها . األلغاز واألحاجي، ويعسر على املتخصص فهمها إال مبزيد عناية ومعاجلة

وأوضح ما يف احليل مآهلا . احتاج إىل تأمل وتفكّر قبل أن جيمع أطرافها وإجراءاا يف ذهنِه
ك فيكتنفه الغموض والصعوبة، وسبب ذلك أن مقصود املعاملة هو احملرم، أما طريق ذل

  .إخفاء هذا املآل
                                                            

  (    ) .صفحة اجلهود املبذولة لبيان املقالة : راجع  )١(
وقد مجع مع ضعف البحث جرأة غريبة . صاحل بوبشيش. كتاب احليل الفقهية، د: مثال ذلك  )٢(

غري أن ما ((). ١٠١ ())فهل هناك تناقض أبني من هذا((: على العلماء؛ يقول عن ابن تيمية مثالً
. هماً غريباًمث ذكر كالماً فهمه ف) ٨٧ ())...يقضى منه العجب حقيقة هو ما نقله ابن تيمية

  ).١١٩ و ٨٧(وانظر مثاالً لتناقضه الواضح 
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 على سبيل املثال، ))التورق املصريف((إنه يعسر على بعض املشتغلني بالعلم أن يشرح 
فكيف بعامة املسلمني ممن . وعسري عليه بعد ذلك أن يفرق بينه وبني احليل احملرمة عنده

m             ¡   �  ~  }  |  {  z   y  x  w  v  u  الربا يلزمهم أمر اهللا باجتناب
  £  ¢l )ويبلغهم وعيده )٢٧٨: البقرة ، m«  ª  ©  ¨  §   ¦  ¥  ¤¬ l 

  ).٢٧٩: البقرة(

  أي املقالتني أكثر حتقيقاً ملقاصد الشريعة وقواعدها العامة؟: السؤال الثاين

ب الزكاة، والشفعة، وغري ذلك من هناك مقاصد شرعية لتحرمي الربا، والزنا، وإجيا
ا يف تضاعيف الكتب وتعرضوا هل ،)١(يعرفها أهل العلم وألفوا يف ذلك كتباً خاصة. األحكام
ومقاصد الشريعة من حماسن اإلسالم الظاهرة، فأي املقالتني أكثر حتقيقاً ملقاصد . العامة

  الشريعة وقواعدها العامة؟

ق املوصلة إليه قد حافظ على املقصد الشرعي ال شك أن من حيرم الربا، وحيرم الطر
، مث يبيح الوصول إليه عن طريق .. أما من حيرم صريح الربا باعتباره ظلماً و . من حترمي الربا

عندما يذهب املسلم إىل بنك . احليل، فإنه مل حيافظ على مقصود الشارع يف حترمي الربا
عمالً حمرماً وقارف الربا وما فيه من ظلم ربوي، ويقترض قرضاً ربوياً صرحياً، فإنه قد عمل 

التورق ((أما إذا ذهب إىل نافذة إسالمية وأخذ هذا املبلغ عن طريق . باتفاق الفريقني
فأي الفريقني أحظّ .  فإن أهل احلقائق حيرمون ذلك واالجتاه الصوري يبيح ذلك))املصريف

من أضرار الربا فهو موجود يف باحملافظة على حتقيق مقاصد الشريعة؛ وكل ما ميكن أن يقال 
  !هذه املعاملة، والفرق الوحيد هو يف األشكال وليس يف املقاصد؟

ماذا يبقى من مقاصد الزكاة، إذا كان األغنياء جيوز هلم أن يهبوا أمواهلم ألبنائهم قبل 
  انتهاء احلول،مث يستردوا بعد ذلك حىت تسقط عنهم فريضة الزكاة؟

                                                            

مثل كتاب القواعد الكربى للعز بن عبد السالم، واملوافقات للشاطيب، وحجة اهللا البالغة   )١(
  .للدهلوي وغريها كثري
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..  جاءت النصوص الشرعية للمحافظة عليها يف حق الشفعةأين احلكمة الشرعية اليت
  حني جيوز التحايل إلسقاط هذا احلق؟

إن هذا التحايل يسقط احلقوق الشرعية ومقاصدها، ويؤسس حلالة الغش واملخادعة 
  .اليت جاءت الشرائع السماوية بالنهي عنها

  أي املقالتني أكثر اطراداً وانضباطاً؟ : السؤال الثالث

m  t   s  r    q      p    o حلق حق، والزم الباطل باطل، واحلق ال يتناقض، الزم ا
  y  x  w  v   ul )٨٢: النساء(.  

إن مقالة أهل احلقائق ميكن االلتزام ا، فكل أمر شرعي ال جتوز خمالفته صراحة وال 
ش واملنكرات كل الفواح: أما مقالة االجتاه الصوري، فإن الزم مقالتهم. جيوز التحايل عليه

وكل األوامر . ال جيوز الوصول إليها مباشرة، وجيوز الوصول إليها عن طريِق ظاهٍر صحيح
وهذا الزم ال أعرف أحداً . الشرعية ال جيوز تركها صراحة، وجيوز التحايل على إسقاطها

  . يصرح به، ولكنه الزم املقالة ومقتضاها

وكلماً أراد رجلٌ قرضاً باع عليه إذا وضع البنك قماشاً من حرير جبوار النافذة، 
إن الزم مقالة االجتاه ..! قطعة من حرير، مببلغ يساوي الزيادة الربوية، مث يقرضه القرض

فإن التزموه فذكره يغين عن رده، وإن مل يلتزموه كان بياناً ألصله . الصوري جواز ذلك
  . اخلاطئ

، هل يكفي يف احلكم أن ما احلكم حني يأخذ البنك الزيادة الربوية باسم اهلدية
   )١( !يتواطآ على تسميتها هدية؟ ومها يعلمان واهللا يعلم أا الربا احملرم

إن األمساء ال تغين شيئاً إذا مل يكن من وراء ذلك حقيقة يصدق عليها ذلك االسم، 
±  m  ¹  ¸  ¶  µ  ´   ³  ²وإال فإن املشركني مسوا أوثام آهلة، فقال اهللا هلم 

                                                            

  ).١٠٠(بيان الدليل   )١(
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 ¼  »   º¾  ½ ¿Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  Ç  Í  Ì  Ë  Ê  É  È   l 
  ).٢٣: النجم(

مث هنا شيء آخر يتعلق باالطراد والتناقض، فإن بعض أصحاب االجتاه الصوري حيرم 
فلماذا حرم الصورة . الصورة املشهورة من العينة، ويبيح صوراً كثرية من احليل الربوية

ون العربة بسالمة الصورة والظاهر فقط فال حترم العينة، فإما أن تك! املشهورة من العينة إذاً ؟
أما التفريق بينهما فإنه ال يصح إال على . وإما أن تكون العربة باحلقائق فتحرم احليل األخرى

  . وال يقولون به، وجه التعبد احملض 
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   .))األصحاب((املوازنة بني االجتاهني من خالل : املطلب الثالث

  : وفيه أربعة أسئلة

  هل هناك إمجاع يف حمل البحث، وأي االجتاهني أحظ به؟: السؤال األول

ولكن هناك شيء أقل . )١(دعوى اإلمجاع شديدة، وإثباا سيكون حمل نقاش وجدل
هل ثبت يف القرن . من اإلمجاع، يفيدنا هنا يف املوازنة وإثباته أيسر مئونة وأكثر وضوحاً

. على شيء من ذلك، مع ثبوت النهي واإلنكار عليهااألول قول يبيح احليل الربوية؟ مل أقف 
ولقد تتبعنا هذا ((: وقد كفانا اإلمام احملقق شيخ اإلسالم ابن تيمية عناء البحث والتتبع، فقال

الباب فلم نظفر ألحد من أئمة أهل الكوفة املتقدمني، بل وال ألحد من أئمة سائر أهل 
ة من الصحابة والتابعني يف مسائل احليل إال األمصار من أهل املدينة ومكة والشام والبصر

النهي عنها والتغليظ فيها، فلما حدث من بعض مفتيهم القول باحليل والداللة عليها انطلقت 
  .)٢( ))األلسنة بالذم ملن أحدث ذلك، وظهر تأويل اآلثار يف هذا الضرب

   وبعد أن نشأ اخلالف فأي املقالتني قال ا اجلمهور؟: السؤال الثاين

إن املتتبع حملل البحث يف املذهب املالكي واحلنبلي جيد توافقاً على القول باجتاه أهل 
بينما جيد داخل املذهب احلنفي والشافعي خالفاً على مقالة . احلقائق، وتتابعاً على ذلك

االجتاه الصوري، ومثة إنكار داخل املذهبني على هذا االجتاه، وهم املشهورون به واملنسوبون 
أما حتديد . فيمكن القول ذا االعتبار أن األكثر من الفقهاء هم على مقالة أهل احلقائق. هإلي

  .الكثرة والقلة على وجه اإلحصاء والدقة فهو أمر متعذر

  وأي القائلني أجل مكانة يف العلم والدين؟: السؤال الثالث

                                                            

  .راجع الكالم عن اإلمجاع يف الدليل الثامن من أدلة أصحاب احلقائق  )١(
  ).٢٤٠(يان الدليل ب  )٢(
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٤١٧ 

جند األقوال ومع حفظ املقامات ألهلها، وإجاللنا وإكبارنا لكل أهل العلم، فإنا 
املروية عن الصحابة رضي اهللا عنهم أمجعني، وكبار التابعني، وأئمة املذاهب أيب حنيفة 

وهؤالء الذين يتفق أهل الفقه . وصاحبيه ومالك والشافعي وأمحد، مع مقالة أهل احلقائق
  . على تفضيلهم وتقدميهم

  وأيهم أكثر ختصصاً واهتماماً ذا اال؟: السؤال الرابع

اجلانب التطبيقي فإن احلنفية والشافعية أكثر ختصصاً واهتماماً ذا اال، كما أما 
، مع ذكرهم للحيل وعنايتهم ا يف )١(تدل عليه املخطوطات القدمية املطبوعة وغري املطبوعة

  .كتب الفقه وقواعده

وهذه العناية التطبيقية هي فرع القول باجلواز، ولذلك ال يعد هذا التخصص حمالً 
وحمل الترجيح بالتخصص هو التخصص يف الدراسة النظرية، وتتبع أدلة الباب من . للترجيح

وحسب . القرآن والسنة وأقاويل السلف واحلجج العقلية والنقلية ومراجعة اآلراء األخرى
اطالعي مل أجد أحداً أتقن هذا الباب واستوعب أطرافه مثل الشيخ تقي الدين ابن تيمية يف 

وقد صنف شيخنا تقي الدين أبو العباس (( : )٢(، كما قال عنه الطويف))الدليلبيان ((كتابه 
أمحد بن تيمية رمحة اهللا عليه كتاباً بناه على بطالن نكاح احمللل، وأدرج مجيع قواعد احليل، 

  .)٣( ))وبني بطالا بأدلته على وجه ال مزيد عليه

وال تصح .. ع يف هذا الرأيورمبا يناز. فهو أكثر العلماء ختصصاً يف هذا الباب
  .املنازعة إال بتسمية كتاٍب آخر قد عين بالتنظري هلذا الباب أكثر أو أفضل منه،واهللا أعلم

حىت احلنفية وهم األشهر ممارسة للحيل كان تنظريهم أقرب لتنظري أهل احلقائق، 
  .كما تقدم يف حتقيق القول يف مذهب احلنفية من حمل البحث

                                                            

  ).٣٥(حممد بن إبراهيم . احليل الفقهية يف املعامالت املالية، د: انظر  )١(
 . ٧١٦تويف سنة . الفقيه األصويل احلنبلي، الدين جنم الصرصري، الطويف القوي عبد بن سليمان  )٢(

  ) .٤/٤٠٤(ذيل طبقات احلنابلة ، ) ٢/١٥٤(الدرر الكامنة : انظر 
  ).١/٧١٢(، وانظر إشادة ابن كثري بالكتاب يف تفسريه )٣/١٤(وضة شرح خمتصر الر  )٣(
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٤١٨ 

  .)) ةاألدل((وازنة بني االجتاهني من خالل امل: املطلب الرابع

  :وفيه أربعة أسئلة

  أيها أوثق ثبوتاً؟: السؤال األول

وإذا نظرنا إىل أدلة االجتاه الصوري جندهم يستدلون بالقرآن وبالسنة املتفق على 
وكذلك أهل احلقائق يستدلون بالقرآن وبالسنة املتفق على صحتها وغري . صحتها وغري ذلك

  .  من هذا الوجه على السواءفهم. ذلك

  أيها أصرح داللة؟: السؤال الثاين

أما األصرح داللة فهي أدلة أصحاب احلقائق؛ ويدل على ذلك أن أكثر أدلتهم ال 
أما االجتاه الصوري فإن كل أدلتهم قد أجاب . جتد ألصحاب االجتاه الصوري جواباً عليها

بع اجلمع بالدراهم مث ابتع بالدراهم ((: عليها أهل احلقائق، وأمهها صحة وداللة حديث
وأضيف هنا جواباً خاصاً مبن يستدل به مع حترميه . وقد تقدم اجلواب عليه. )١( ))جنيبا

 من أصحاب املذاهب الثالثة ))التورق املصريف((للصورة املشهورة من العينة، كمن يبيح 
 املصريف إما أن تلحق بالعينة، إن مسألة التورق: فيمكن أن يقال. احلنفية واملالكية واحلنابلة

وأي أصٍل تلحق به دون غريه ال بد من بيان وجه .. ))بع اجلمع بالدراهم((أو تلحق حبديث 
  .ذلك

  : والصواب أن تلحق بأصل العينة، لسببني

.. أن العينة جاءت يف ربا القروض، وقصة متر خيرب يف ربا البيوع: السبب األول 
بيل ربا القروض فنلحقه بالعينة، أو من باب ربا البيوع فنلحقه فهل التورق املصريف من ق

وربا القروض أعظم خطراً . بقصة متر خيرب؟ ال شك أنه من قبيل ربا القروض فيلحق بالعينة

                                                            

  .سبق خترجيه   )١(
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٤١٩ 

على التسليم بفهمهم لقصة (وإذا جاءت الرخصة . وأجل شأناً يف دين اهللا، وهو حمرم لذاته
  .ن نترخص ا يف ربا القروضيف ربا البيوع ال يلزم أ) متر خيرب

والنسيئة . )١( ))إمنا الربا يف النسيئة((: أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: السبب الثاين
وجند يف أصل . هي األهم يف باب الربا، ووقع فيها من التشديد واحليطة ما مل يقع يف غريها

ويف .  هو التفاضل فحسب، وال جند ذلك يف قصة متر خيرب؛ بل))نسيئة وتفاضالً((العينة 
  . فإحلاقه بالعينة أوىل وأحرى))نسيئة وتفاضالً((مسألة التورق املصريف جند 

واملقصود أن من أهم ما يضعف مقالة االجتاه الصوري من هذه الناحية وجود أدلة 
  . كثرية الجتاه أهل احلقائق دون جواب مقنع أو غري مقنع من االجتاه الصوري

  ا أعظم وأجلّ؟ أيه: السؤال الثالث

كل دليل من كتاب اهللا أو سنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم عظيم، وبعضها أعظم 
أي آية يف كتاب اهللا معك ((: من بعٍض، كما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .)٢())أعظم؟

ولو مل يكن مع مقالة أهل احلقائق إال قصة أصحاب السبت لكفتهم جاللة وعظمة؛ 
دها آية بينة، يهتدي ا السابقون والالحقون، وأنزل على أصحاب السبت رجزه فإن اهللا أرا

مث يبين . )٦٥: البقرة( m  e  d  c    b  a  `l وسخطه يف الدنيا قبل اآلخرة 
m  j  i      h  g  f ربنا احلكمة البالغة يف عقوبة هذا املسلك مع أوامره ونواهيه 

  o  n  m  l  kl )ف اهللا آياته، ويبدي فيها ويعيد، . )٦٦: البقرةمث يصر
ويذكرها يف سورة النساء، وسورة األعراف، فهل جيد املسلم سعة يف سلوك طريقة أصحاب 
السبت مع األوامر الربانية بعد هذا التهديد والوعيد، والبيان واملوعظة، من أجل فهٍم فهمه 

  !من قصة أيوب عليه السالم مع ميينه أو قصة متر خيرب؟
                                                            

  .سبق خترجيه   )١(
  .من حديث أيب بن كعب رضي اهللا عنه ) ٨١٠(أخرجه مسلم   )٢(
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٤٢٠ 

 شك أن األدلة الصحيحة تتابعت يف بيان طريقة اليهود مع األوامر والنواهي ال
الربانية، وجاءت بالتحذير منها، وأخربت بأن بعض أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم سيتتبع 

وإذا كانت األدلة الشرعية عظيمة وأعظم، فإن ما نص اهللا على . طريقتهم حذو القذة بالقذة
يه بأشد العقوبة، وأبدى فيه وأعاد، وحذر من صنيعهم، أعظم أمهيته وحكمته وعاقب عل

  . وأجل وأوىل باالتباع واالقتداء، حىت لو مل يظهر لنا وجه اجلواب على األدلة األخرى

  أيها أكثر عدداً؟ : السؤال الرابع

ومما تقدم يف الفصول السابقة يظهر أن أدلة أهل احلقائق مما يصح أن يستدل به صحة 
وال ميكن أن تتوارد ، وهو ترجيح بالكثرة . ر بكثري من أدلة االجتاه الصوريوداللة أكث

  . األدلة الكثرية على معىن معني مث يكون ملتبساً أو مؤوالً

أن اتباع أدلة أهل احلقائق أوىل باملسلم احلريص على : واخلالصة يف باب األدلة 
نبغي أن حيمل غريها عليها، كما دينه؛ فإا أكثر عدداً، وأصرح داللة، وأعظم مكانة، وي

خيرب تعاىل أن يف القرآن آيات حمكمات هن ((: ذكر ابن كثري يف تفسري احملكمات واملتشاات
ومنه آيات . أم الكتاب، أي بينات واضحات الداللة، ال التباس فيها على أحد من الناس

د ما اشتبه عليه إىل أخر فيها اشتباه يف الداللة على كثري من الناس أو بعضهم، فمن ر
  .)١( ))الواضح منه، وحكم حمكمه على متشاه عنده فقد اهتدى، ومن عكس انعكس

                                                            

  ).٢/٦(تفسري ابن كثري   )١(
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٤٢١ 

  )) .اآلثار((املوازنة بني االجتاهني من خالل : املطلب اخلامس

وحني تتم املقارنة بني آثار االجتاهني ملعرفة خري اخلريين وشر الشرين، واالستهداء 
 )٢١٩:البقرة( m    ¼  »  º Ã  Â   Á   À  ¿  ¾  ½     l بقوله تعاىل 

أما اجتاه . فإننا جند مقالة االجتاه الصوري يعود نفعها إىل معىن التيسري، وهو خري بال شك.. 
أهل احلقائق فإن نفعها يعود على الدين يف حفظ معامله ومقاصده، وظهور حجته، ومنع 

اتمع يف نشر فضيلة الصدق واألمانة أضرار الربا وغريه من املوبقات، ويعود باخلري على 
واحليلولة دون الغش واخلديعة واملخاتلة، ويعود بالنفع على املسلم يف حفظ حقوقه ومنع 

وال شك أن اخلري الذي يتحصل مبقالة أهل احلقائق أعظم وأكرب، والشر الذي يندفع . ظلمه
  . ا أعظم وأكرب

احلرمة، فإن يف تركه االحتياط لدينه وحني يشتبه على املسلم عمل تردد بني احلل و
ن واحلرام احلالل بي((: قال صلى اهللا عليه وسلم. )١(وآخرته، وعلى ذلك مجهور أهل العلم

وعرضه، لدينه استربأ املشبهات اتقى فمن الناس، من كثري يعلمها ال مشبهاتن وبينهما بي 
 ملك لكل وإن أال ،يواقعه أن يوشك احلمى، حول يرعى كراع: الشبهات يف وقع ومن
   .)٢ ()) حمارمه أرضه يف اهللا محى إن أال محى،

وقد جرت قصة مع اإلمام عبد اهللا بن املبارك فيها عظة وعربة؛ احتراماً للدليل، 
 كنا((: قال عبد اهللا بن املباركواحتياطاً يف الدين، وفقهاً يف التعامل مع العلماء السابقني، 

 منكم احملتج فليحتج تعالوا: هلم فقلت فيه، املختلف النبيذ ينيع ذلك يف فناظروين،  بالكوفة
 عن عليه الرد يتبني مل فإن بالرخصة، وسلم عليه اهللا صلى النيب أصحاب من يشاء من عن
 بشدة، جئناهم إال برخصة أحد عن جاءوا فما فاحتجوا عنه، صحت بشدٍة الرجل ذلك
 النبيذ شدة يف عنه احتجاجهم وليس سعودم بن اهللا عبد إال منهم أحد يد يف يبق مل فلما
 فقلت: املبارك ابن قال ،األخضر  اجلر يف له ينبذ مل أنه عنه يصح إمنا،  عنه يصح بشيء

                                                            

  ).٤٢١(إلياس بلكا . االحتياط، د: انظر  )١(
  . حديث النعمان بن بشري رضي اهللا عنه من) ١٥٩٩(ومسلم ، ) ٥٢(أخرجه البخاري   )٢(
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٤٢٢ 

 لك هو:  فقال جالساً هاهنا كان لو مسعود ابن إن عد أمحق يا: الرخصة يف عنه للمحتج
 أن لك ينبغي كان  ،شدةال يف وأصحابه وسلم عليه اهللا صلى النيب عن وصفنا وما،  حالل
 عدة ومسى - والشعيب فالنخعي الرمحن عبد أبا يا: قائلهم فقال ختشى، أو جتنب أو حتذر
 ربف ،الرجال تسمية االحتجاج عند وادع: هلم فقلت ! ؟احلرام يشربون كانوا - معهما
 فإن ! ؟ا حيتج أن ألحٍدأف،  زلة منه يكون أن وعسى وكذا كذا مناقبه اإلسالم يف رجل
 كانوا: قالوا؟  وعكرمة جبري بن وسعيد زيد بن وجابر وطاوس عطاء يف قولكم فما أبيتم
 إن: املبارك ابن فقال حرام،: فقالوا  ؟بيد يداً بالدرمهني الدرهم يف قولكم فما: قلت خيارا،
  .)١ ())حجتهم وانقطعت،  فبقوا ، ؟ احلرام يأكلون وهم فماتواأ،  حالالً رأوه هؤالء

                                                            

  ).١٥٤(بيان الدليل   )١(
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٤٢٣ 

  

  

  

  الترجيح: بحث الثاينامل

   :وفيه مطلبان

  .رأي الباحث: املطلب األول

  .شهادتان: املطلب الثاين
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٤٢٤ 

  .رأي الباحث : املطلب األول

وبعد عرضها على أسئلة . وبعد الفراغ من حبث االجتاهني وأصحاا وأدلتها وآثارها
احلقائق، وعدم املوازنة، ظهر يل بوضوح وجوب التعامل مع األوامر الربانية بطريقة أهل 

ومل تأمرنا الشريعة الربانية اخلامتة . )٧: طه( m   p  o  n  ql التحايل عليها؛ 
بأصول الديانة وأركان اإلسالم ومقاطع احلقوق إال وهي حتقق مصاحلنا يف الدنيا واآلخرة، 

تأمل وكل من . وهي اهلداية والسعادة للفرد واتمع، وال جيوز أن نتحايل عليها بأدىن احليل
مقالة االجتاه الصوري وآثارها يف بقية أبواب الفقه والدين، علم السر وراء الكلمات 

حىت وصل ابن تيمية إىل أن اخلالف . الشديدة اليت جاءت عن السلف الصاحل يف أهل احليل
  .)١(قطعيهنا ليس من مسالك االجتهاد، وأن حترمي احليل أمر 

  : حلقائق، فالذي يظهر يل و اهللا أعلمأما عن القول الراجح داخل مقالة أهل ا

  : مقام اإلفتاء

أما ما وقع التشابه فيه بني الطرفني؛ . إن احليل كالوادي السحيق، له ضفتان وجلّة
أحدمها يشبه املقرض واآلخر يشبه املقترض، كالصورة املشهورة من العينة والتورق املصريف 

  .خل يف باب احليل الربوية احملرمةكما سيأيت، فإنه من جلة الوادي، وهو أوىل ما يد

وإن وقع التشابه من طرٍف واحٍد، كما هو احلال يف تشابه املشتري واملقترض يف 
بعض صور التورق البسيط، وعدم تشابه البائع واملقرض حني يكون البائع من أهل التجارة 

  . )املقترض/ املشتري( فتلك ضفة الوادي من جهة.. على احلقيقة

كما هو ) املقرض/البائع( حني يقع التشابه من طرف واحد وهو وضفته األخرى
احلال يف بعض صور املراحبة لآلمر بالشراء، حني يكون املشتري يقصد السلعة قصداً حقيقياً 

  . لالنتفاع أو التجارة

                                                            

  ).١٥٨(بيان الدليل   )١(
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٤٢٥ 

إن ما يقع فيه التشابه من الطرفني فقد اكتملت فيه احليلة، وانعقدت يف باطنه العقدة 
أما ما وقع التشابه فيه من طرٍف دون آخر، فإنه من .  احلرام البين يف نظرياحلرام، وهو من

وجيدر التنبيه أن . املشتبهات، وأجنب عن حترميه السيما وقت احلاجة امللحة، واالحتياط تركه
بعض صور املراحبة لآلمر بالشراء وبعض صور التورق وما يف حكمهما، يكون فيه تشابه من 

  . األولالطرفني فيأخذ حكم 

  :مقام القضاء

أما ما ظهرت فيه . األصل يف مقام القضاء هو احلكم على الظاهر و اهللا يتوىل السرائر
التهمة، بعادة عامة، أو عرف مستقر، أو طائفة خاصة، فإنه حيكم باملنع مراعاة هلذا الظاهر، 

لفواحش واملوبقات محاية للمجتمع من انتشار الربا وا، )١())واملعروف عرفاً كاملشروط شرطاً((
ومعرفة هذه األعراف ختتلف . حتت ستار رقيق من احليل ال يستر يف الدنيا وال يف اآلخرة

  . باختالف الزمان واملكان واألحوال واألشخاص فيترك تنظيم ذلك للقضاء

ويضاف إىل ذلك يف العمل املصريف أن النية ال تكاد ختفى مع وجود مناذج للمعاملة 
  .  آخر إجراء، باسٍم معروف، يقصدها البنك والعميلمن أول إجراء إىل

                                                            

  ) .٢٣٧(شرح القواعد الفقهية للزرقا ، ) ١/٨٤(األشباه والنظائر البن جنيم : انظر   )١(
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  .شهادتان : املطلب الثاين

وحىت نقترب من واقع التجربة املصرفية اإلسالمية، وقبل أن ندخل يف الباب 
التطبيقي، نورد شهادتني مهمتني لرجلني من رجاالت التجربة العملية يف االقتصاد 

و البنوك اإلسالمية  ـ كما يسميه بعضهم ـ االقتصادي العصامي أب: أحدمها. اإلسالمي
 والذي أرخ فيه لتجربة البنوك ))حركة البنوك اإلسالمية((الدكتور أمحد النجار، يف كتابه 

هو رجل األعمال املعروف، وأحد أهم أعمدة املصرفية اإلسالمية الشيخ : واآلخر. اإلسالمية
 جبائزة البنك اإلسالمي للتنمية يف من حماضرته يف حفل تكرميه مبناسبة فوزه.. صاحل كامل

  .م١٩٩٧ أكتوبر  ٢٠البنوك اإلسالمية 

وآمل أن تقرأ هاتان الشهادتان باعتبارها حديثاً عن جانٍب واحد من جوانب 
  .التجربة وهو ما خيص موضوع البحث، وليس اختصاراً كامالً للتجربة

 الذي  العاملي اإلسالميويف املؤمتر((: الشهادة األوىل، يقول الدكتور أمحد النجار
م كنت قد وصلت إىل مرحلة اقتناع ١٩٨٧عقدته رابطة العامل اإلسالمي يف أكتوبر 

باستحالة تصحيح مسار املؤسسات املالية اإلسالمية القائمة، فأعلنت يف املؤمتر بكل الصراحة 
مي، وخلالً إن هناك خلالً قد وقع، خلالً يف االلتزام بأساسيات النموذج االقتصادي اإلسال "

وطرحت على " يف فهم املقاصد والغايات، وخلالً بالتبعية يف ميكانزم وإجراءات التطبيق
أن ننظر بأمانة وموضوعية وجترد إىل مؤسساتنا املالية : املؤمتر طريقني للعمل، الطريق األول

نموذج اإلسالمية، فنحلل أعماهلا، وننفي عنها شوائبها، ونردها إىل االلتزام بأساسيات ال
وهذا الطريق يف تقديري طويل وطويل جداً، فضالً عن أن . االقتصادي اإلسالمي املطلوب

ومن مث فإنين ال أميل إىل أن أجته . هذا العمل يف أغلب الظن غري مقدور عليه عملياً وإجرائياً
وهو الذي يعمد رأساً إىل اإلفادة مما أصاب التجارب : والطريق الثاين. إىل هذا الطريق

فيتالفاها، مقدمني النموذج الصحيح للمؤسسة املالية اإلسالمية .. لقائمة من خلل وقصورا
اليت تلتزم بأساسيات الفكر االقتصادي اإلسالمي، واملستوفية للشروط املوضوعية الالزمة 

تبث الضوء " شبكة إنارة"لسالمة التطبيق على أن يكون إنشاء عدد من هذه املؤسسات 
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خالل ممارساا املؤسسات القائمة فتدفعها وجتربها على التعديل وتعممه، وتغري من 
وطرحت على املؤمتر أفكاري حول أسلوب التنفيذ والذي كان على رأسه . والتصحيح

مل أصل حىت اآلن إىل نتيجة، ومل . القيام بعمٍل وجهد تربوي إلعداد من يقومون ذا العمل
ولكن أياً ما كان األمر فلن يسكت .. ر املخدرةيصل صويت بعد إىل اآلذان السامهة واملشاع

يل صوت، ولن يغمد يل قلم، وسأظل أهتف باحلق وأشغب به حىت يصح الصحيح بإذن 
  .)١( ))اهللا

  : الشهادة الثانية، قال صاحل كامل

  .. املوقر احلفل ((

 على ألقينا قد نكون املصرفية املعامالت يف اإلسالم تطبيق شعار نرفع عندما إننا
 العقبات كل أمام نضعف وال ن وأال الشعار ذلك مبقتضيات ننهض بأن التزاما واتقناع

 واحليل للتربيرات نركن وأال ، املعامالت إلسالمية احلي التطبيق تواجه اليت واملشكالت
  . استطعنا ما بالعزائم نأخذ وأن والرخص

 النظام تطبيق رةمث بني ملموسة واضحة الفوارق تبدو أن الصدد هذا يف املهم ومن
 املصادر إىل واطمئنانا ، الثقة وبكل إننا. الربوي املصريف العمل نتائج وبني اإلسالمي املصريف
 األمة على اإلسالمي االقتصاد تطبيق آثار بأن الناس بشرنا ، االقتصادي ملنهجنا السماوية
 وتقليل ، الصادر وزيادة ، املضافة القيمة وإجياد ، االقتصادية التنمية حنو قيادا يف ينعكس
 تقليد يف متادينا ما ولكن ، القادر وتدريب العاجز وتأهيل ، العاطل وتشغيل ، الوارد

 تغيب فسوف ، أمولنا توظيف سالمة  وآثرنا املخاطر حتمل عن وابتعادنا التقليدية املصارف
 املصريف شاطالن وبني بينه الفوارق وتضيق اإلسالمي املصريف العمل مميزات التطبيق يف

 والنهوض األرض بإعمار تقضي اليت االستخالف أمانة خناَُ قد نكون وبذلك ، التقليدي
  . اإلسالمية باألمة واملعنوي املادي

                                                            

  ).٥٩٧(أمحد النجار . حركة البنوك اإلسالمية، د  )١(
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  .. واملسرية اهلم شركاء

 أيدت ملا استدبرت ما أمري من استقبلت لو إنين : والتجرد الصدق بكل لكم أقوهلا
 ولبحثت ، واالستثمار االقتصاد جمال يف اإلسالم عاليمت لتطبيق كإطار البنك منوذج اختيار
 يرجع ذلك يف والسبب. لالستثمار املنظمة الشرعية املبادئ مع متاما منسجم آخر إطار عن
 أنه وهو األساسي مفهومه كذلك اخترنا ولكن ، فقط البنك اسم باختيار نكتف مل أننا إىل

 مسألة يتجاوز ومنطًا مفهوما املالية ساتناملؤس نوجد أن نستطع مل وبالتايل ، مايل وسيط
 أصبحت اإلسالمية البنوك لدى املفضلة االستثمارية الصيغ أن حصل والذي ، املالية الوساطة
 النظام وعيون الربوي القرض مسات معظم حيمل هجني وهو واالستثمار القرض بني هجينا

 وعلى املخاطرة على املبين سالمياإل االستثمار معامل إبراز عن ويعجز ، الغريب الرأمسايل
 املسألة عمق على يدل ومما. عائده أو املال رأس بضمان يعترف وال احلقيقي االستثمار

 اهتماما تعري ال التقليدية البنوك من استقيناها واليت لبنوكنا التنظيمية اهلياكل أن واستمراريتها
 النشاط ضروب مجيع تستوعب حبيث ختصصاا يف وال حجمها يف ال االستثمار إلدارة

 الروتينية عملياتنا وطبيعة يتالءم مبا أوراقنا وجهزنا صغري جبهاز واكتفينا ، املنتج االقتصادي
 حىت تعلق رغم  إليها وصلنا اليت والنتيجة .الربوية لألنظمة املستندية بالدورات الشبه شديدة
 واالستثماري املصريف للعمل ساسيةاأل اخلصائص إبراز يف نقدم إننا  بتجربتنا الغربيني آمال

 واقع نتجاوز مل ولكن الربا من أعمالنا بتطهري واكتفينا ، له املتميزة واملعامل اإلسالمي
 . الربوي املصريف النظام تأثريات

   .. األعزاء اإلخوة

 وذوي املوسرين جتاه التمويل تكريس هو اخلاطئ االجتاه لذلك املنطقية النتيجة إن
 خماطر يتحمل وحده املستثمر وجعلنا ، بأنواعها الضمانات ميلكون الذين من املالءة

 االقتصادية اجلدوي العميل متويل يف نراع وملن ، املصرف فيها يشاركه وال االستثمار
 يسبب التجاري التمويل كان إذا تم ومل ، الضمانات قوة من بالتأكيد اكتفينا بل ملشروعه
 أن ودون وهكذا ، ال أم والضروريات األولويات نظام ربكي أنه أو ال، أم تضخمية آثار
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 واليت االستراتيجية وأهدافه احليوية مضامينه من اإلسالمي املصريف العمل أفرغنا ندري
 وزيادة اإلسالمية اتمعات تنمية يف الفاعلة املسامهة إىل الربا اجتناب مسألة تتجاوز
  . إنتاجيتها

   .. الكرمي احلفل

 على اإلسالم حث يف تكمن اإلسالمية البنوك وقيام ) الربا ( حترمي رةومث جوهر إن
 األمر يتعلق وال ، املضمون احملدد العائد إىل الركون وعدم ) بالغرم الغنم ( باملخاطرة األخذ
 يف الصورتان توجد إذا العملية تصفية بعد أو مقدما كونه حيث من العائد حتديد بتوقيت
 إعمار ألن ، واضحة ذلك يف واحلكمة ، والتأجري املراحبة يف يةاإلسالم املصارف أنشطة
 القيام عرب املخاطرة بأخذ إال يتحقق ال اإلسالم يف االقتصادي النشاط هدف وهو األرض

 بتحقق وبذلك واخلدمات السلع عرض وتزيد الناس تشغل اليت املنتجة احليوية باملشروعات
 إبطال هو الربا من فالُطهر ، جتنبه جمرد هو يسل للربا النقيض إن. االقتصادي االزدهار
 الربح باقتسام املخاطرة العملية طرفا يتحمل أن يقتضي احلق إحقاق ولكن ، الباطل

 الربوي اإلقراض على املشاركة صيغ مييز الذي العدل هو وهذا ، وغرما غنما واخلسارة
 الطرف ويتحمل األحوال كل يف والفائدة ماله رأس املقترض يغنم أن أساس على يقوم الذي
 بالكامل وإغفاهلا ، النظرية الناحية من بالغرم الغنم قاعدة على التركيز عدم إن. الغرم الثاين
 املايل رأس مضمونة الصيغ استخدام يف والتوسع اإلسالمية املصارف عمليات معظم يف

 ، الناس على يسبللتا من املتشككون متكن الثغرة هذه ومن ، حرية يف العامة جعل ، والعائد
 الفوائد وحتليل لتربير ظاهرا املنطقية احلجج من العديد الستخدام واسعا اال وفتح بل

 األساس اإلسالمية البنوك فستفقد االجتاه هذا يف حالنا أستمر لو أننا جازما ،وأعتقد املصرفية
 . )١( ))واستمرارها لقيامها والعملي النظري

  

                                                            

  ).١٠(ق، صاحل كامل تطور العمل املصريف اإلسالمي مشاكل وآفا  )١(
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ثر اخلالف السابق يف دراسة املسائل املعاصرة أ: الباب الثاين 
  ))دراسة تطبيقية ((

  :       وفيه ثالثة فصول 

  املراحبة لآلمر بالشراء : الفصل األول 
  املشاركة املتناقصة: الفصل الثاين 

  التورق املصريف: الفصل الثالث 
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  املراحبة لآلمر بالشراء  :الفصل األول

  : وفيه مبحثان 

  فكرة موجزة عن بيع املراحبة لآلمر بالشراء: ول املبحث األ   

اجتاهات الفقهاء يف مراعاة املآالت ((مدى تأثري : املبحث الثاين    
  على دراسة املسألة)) والقصود
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  فكرة موجزة عن بيع املراحبة لآلمر بالشراء : املبحث األول 

  : وفيه ستة مطالب 

  اء صور املراحبة لآلمر بالشر: املطلب األول 
  أمساؤها، وتفسري ذلك : املطلب الثاين 

  نشأا ودخوهلا للمصارف اإلسالمية : املطلب الثالث 
  مكانتها يف العمل املصريف اإلسالمي : املطلب الرابع 

  مآخذ النظر يف املسألة : املطلب اخلامس 
 – أصحاا –األقوال ( أهم اآلراء يف املسألة : املطلب السادس 

  ) ها  مناقشت–أدلتها 
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   .صور املراحبة لآلمر بالشراء : املطلب األول 

يف مثل هذه املسائل يستحسن أن يقترب القارئ من صورة املسألة  كما هي عليه 
يف أرض الواقع، وأال يشغل بالتعريفات املنطقية اليت تشكّل عائقاً للفهم عند تكلّفها يف غري 

  ؟))احبة لآلمر بالشراءبيع املر((فما هي الصورة اليت تسمى . موضعها

لقد ذكر الدكتور يوسف القرضاوي صورة واقعية سهلة هلذه املسألة، ورغم ما يف 
ذهب زيد من ((. صياغتها من تأثر بالقول باجلواز إال أن وضوحها وقرا يدعو الختيارها

أنا صاحب مستشفى أمراض لعالج أمراض القلب، : الناس إىل املصرف اإلسالمي، وقال له
د شراء أجهزة متطورة إلجراء العمليات اجلراحية القلبية، من الشركة الفالنية بأملانيا أو وأري

  .بالواليات املتحدة

وليس معي اآلن مثنها، أو معي جزء منه وال أريد أن أجلأ إىل البنوك الربوية ألستلف 
مي أن فهل يستطيع املصرف اإلسال. عن طريقها ما أريد وأدفع الفائدة املقررة احملرمة

يساعدين يف هذا األمر دون أن أتورط يف الربا؟ هل يستطيع املصرف أن يشتري يل ما أريد 
بربٍح معقول على أن أدفع له الثمن بعد مدة حمددة؛ فأستفيد بتشغيل مستشفاي، ويستفيد 

  .بتشغيل ماله، ويستفيد اتمع من وراء ذلك التعاون؟

 يشتري لك هذه األجهزة نعم يستطيع املصرف أن: قال مسئول املصرف
باملواصفات اليت حتددها، ومن اجلهة اليت تعينها، على أن ترحبه فيها مقداراً معيناً أو نسبة 
معينة، وتدفع يف األجل احملدد، ولكن البيع ال ينعقد إال بعد أن يشتري املصرف األجهزة 

فكل . ا ملكه بالفعلاملذكورة وحيوزها بالفعل بنفسه أو عن طريق وكيله، حىت يكون البيع مل
  .ما بني املصرف وبينك اآلن تواعد على البيع بعد متلك السلعة وحيازا

املصرف إذن هو املسئول عن شراء األجهزة املطلوبة ودفع مثنها ونقلها : قال العميل
وشحنها، وحتمل خماطرها؛ فإذا هلكت هلكت على ضمانه وحتت مسئوليته، وإذا ظهر فيها 

  .ا يتحمل تبعة الرد بالعيب، كما هو مقرر شرعاًعيب بعد تسليمه
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ولكن الذي خيشاه املصرف أن حيقق رغبتك وجييبك . نعم بكل تأكيد: قال املسئول
وهنا قد . إىل طلبك بشراء األجهزة املطلوبة، فإذا مت شراؤها وإحضارها، أخلفت وعدك معه

ا، أو قد ال يبيعها إال بعد ال جيد املصرف من يشتري هذه السلعة منه لندرة من حيتاج إليه
مدة طويلة، ويف هذا تعطيل للمال، وإضرار باملسامهني واملستثمرين الذين ائتمنوا إدارة 

  .املصرف على حسن تثمريها ألمواهلم

إن املسلم إذا وعد مل خيلف، وأنا مستعد أن أكتب : قال العميل صاحب املستشفى
الذي هو مثن الشراء مع  –الثمن املتفق عليه على نفسي تعهداً بشراء األجهزة بعد حضورها ب

كما أين مستعد لتحمل نتيجة النكول عن  -املصاريف والربح املسمى مقداراً أو نسبة 
ولكن ما يضمن يل أال يرجع املصرف عن وعده إذا ظهر له عميل يعطيه أكثر، أو . وعدي

  غلت السلعة املطلوبة يف السوق غالًء بينا؟

ف أيضا ملتزم بوعده، ومستعد لكتابة تعهد ذا، وحتمل نتيجة املصر: قال املسئول
  .أي نكول منه

  .اتفقنا: قال العميل 

إذن نستطيع أن نوقع بيننا على هذا، يف صورة طلب رغبة وعد منك : قال املسئول
فإذا متلك املصرف السلعة وحازها وقعنا عقداً . بشراء املطلوب، ووعد من املصرف بالبيع

  .لى أساس االتفاق السابقآخر بالبيع ع

وهي اليت )) بيع املراحبة لآلمر بالشراء((هذه هي الصورة اليت اشتهرت تسميتها باسم 
  . )١(هـ . ا)).ثار حوهلا اجلدل، وكثر القيل والقال

  :وعند النظر يف هذه الصورة العملية جند أا تشتمل على
 .طرف يريد االستفادة من السلعة، وهو هنا اآلمر بالشراء .١

                                                            

  ) . ٣٦، ٣٥( يوسف القرضاوي . د ،  بيع باملراحبة لآلمر بالشراء ) ١(
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طرف آخر ال توجد لديه السلعة، وال هو تاجر يف هذه السلع، لكنه صاحب  .٢
وهذا . سيولة نقدية وسيشتري هذه السلعة اخلاصة من أجل هذا العميل اخلاص

، وميكن أن يشبه باملقرض؛ ) وأحل اهللا البيع ( الطرف ميكن أن يشبه بالتاجر 
 . بيانه بإذن اهللا كما سيأيت) . وحرم الربا ( فتكون الزيادة ربا 

 .مراحبة، مبعىن أن املشتري سريبح البائع قدراً معيناً .٣
ورمبا كانت هذه . مواعدة بني الطرفني على عقد الصفقة بعد إجياد السلعة .٤

 .املواعدة ملزمة كما هو مذكور يف املثال، ورمبا كانت غري ملزمة

، )خذ النظر يف املسألةمآ(وسنحتاج إىل هذه العناصر عند احلديث يف املطلب اخلامس 
  .حني نبحث عن مواطن اإلشكال اليت تسببت يف اخلالف

  : أما تعريف بيع املراحبة لآلمر بالشراء

أي : وجتارة راحبة. النماء: مصدر رابح، مشتقة من الربح، والربح لغة: فاملراحبة لغة
احبة، وكذلك بعت الشيء مر: ومنه. أي أعطيته فيها رحباً:وأرحبته على سلعة. يربح فيها

   .)١(اشتريته مراحبة، وأعطيته ماالً مراحبة أي على أن يكون الربح بيين وبينه

بيع املراحبة ((ويف اصطالح الفقهاء فإن بيع املراحبة خيتلف عن الصيغة املعاصرة املسماة 
ة واملراحبة القدمي. ؛ فاملراحبة هي مكون واحد من مكونات الصيغة املعاصرة)) لآلمر بالشراء

جييزها مجاهري أهل العلم، بل حكى االتفاق على جوازها مجاعة من أهل العلم، كابن جرير 
وخالف يف ذلك بعض العلماء منهم . )٥(، والكاساين)٤(، وابن قدامة)٣(، وابن هبرية)٢(الطربي

  . )٦(ابن حزم، حيث ذهب إىل بطالا

                                                            

  ) .٢/٤٤٢(، لسان العرب )٣/٢١٧(العني :  انظر) ١(
  ) .٧٥( اختالف الفقهاء ) ٢(
  ). ٢/٣٥٠( اإلفصاح ) ٣(
  ). ٤/٢٥٩( املغين ) ٤(
  ).٧/٩٢( بدائع الصنائع ) ٥(
  ).٩/٦٢٥( احمللى ) ٦(
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ملتقدمني جبوازها، وكل من أما الصيغة املعاصرة مع اإللزام بالوعد فلم يقل أحد من ا
  . حتدث عنها من املتقدمني فقد منع منها 

 بيع املراحبة هو أحد بيوع األمانة، فإن البيع باعتبار الثمن فما بيع املراحبة القدمي؟
أما املساومة فإن املتعاقدين ال يسألون وال يعتمدون . ينقسم إىل بيع مساومة، وبيع أمانة

ع األمانة فإم يعتمدون على الثمن األول، فإن أخذه املشتري وأما بيو. على الثمن األول
، وإن أخذه )وضيعة(، وإن أخذه بأقل من الثمن األول مسي )تولية(بنفس الثمن األول مسي 

  . )١ ()مراحبة(بأكثر من الثمن األول مسي 

 أساس قيام البنك بتنفيذ طلب املتعاقد معه على ((:أما بيع املراحبة لآلمر بالشراء فهو 
 وذلك يف مقابل التزام -كلياً أو جزئياً–شراء األول ما يطلبه الثاين بالنقد يدفعه للبنك 

  . )٢ ())الطالب بشراء ما أمر به وحسب الربح املتفق عند االبتداء

وجتدر اإلشارة أن صور املراحبة لآلمر بالشراء يف فتاوى العلماء املعاصرين متعددة، 
بعد البحث والتقصي وجد أن ((:  الدكتور حسام الدين عفانةوأمهها ثالثة صور كما قال

  : وذكر ثالث صور. )٣ ())املصارف اإلسالمية تتعامل بثالث صور لبيع املراحبة

  .عندما يكون الوعد ملزماً للطرفني، العميل واملصرف: األوىل
  .عندما ال يكون الوعد ملزما لكال الطرفني : الثانية
  .)٤( الطرفني فقطعندما يلزم أحد: الثالثة

وهذه الصور ال تشمل أخطاء التطبيق يف بعض املصارف؛ فإا خارجة عن الفتاوى   
وال تشمل بعض التطورات اليت قد تطرأ على املتعاملني، مثل أن يكون العميل . املشهورة

                                                            

 عبد العظيم -  انظر تفصيالً زائدا يف نظر الفقهاء هلذا النوع يف كتاب بيع املراحبة لآلمر بالشراء د) ١(
، وجتربة البنوك التجارية السعودية يف بيع )٧٣-١٥(، وفقه املراحبة للبعلي )٣٦ -١٤(أبو زيد 

  ).٥٧-٥(املراحبة لآلمر بالشراء لعبد الرمحن احلامد 
  ).٣(سامي محود-ر بالشراء د  بيع املراحبة لآلم) ٢(
  ).١٥( حسام الدين عفانة -  بيع املراحبة لآلمر بالشراء، د) ٣(
  .-بإذن اهللا–  سيأيت بيان القائلني ا وحججهم يف املطلب السادس ) ٤(
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فمثل ذلك . اآلمر بالشراء ال حاجة له يف السلعة، وإمنا يريد بيعها نقداً رغبة يف الورق
دخلها يف باب التورق، واجتماع معىن التورق مع معىن املراحبة لآلمر بالشراء قد خيرجهما ي

وعليه . ِمن دائرة اجلواز عند بعض العلماء ممن جييز التورق على ِحدة وجييز املراحبة على ِحدة
 على فإن أحكام املراحبة لآلمر بالشراء املذكورة هنا ويف غالب أحباث املسألة يقتصر احلديث

وهناك بعض . الصور املذكورة، وليس على كل صور الواقع اليت يسميها أصحاا ذا االسم
  .)١(التقسيمات األخرى اليت ال يتعلق ا خالف شرعي يف أحباث الفقهاء املعاصرين

                                                            

  .ضمن حبوث امع الفقهي) ٥/٨٤٤( رفيق املصري -  انظر بيع املراحبة لآلمر بالشراء، د) ١(
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  .أمساؤها وتفسري ذلك : املطلب الثاين

نه تعرض لنقٍد من بعض غري أ)) املراحبة لآلمر بالشراء((أشهر لقب هلذه املسألة هو 
ومن جهٍة أخرى فإن هذا اللقب املشهور . الباحثني، واقترحوا هلا أمساء أخرى وعلّلوا ذلك

. طويلٌ ومشكل على غري املتخصص؛ فكان ِمن املناسب التعرض له ببعض البيان واملناقشة
ة ، ولكن من املهم فهم االصطالح، ومعرف"ال مشاحة يف االصطالح"ومشهور أنه 

  .االصطالحات األخرى اليت يطلقها بعض العلماء على هذه املسألة

وأول من أطلق على هذه املسألة هذا اللقب هو الشيخ : ))املراحبة لآلمر بالشراء ((ـ
تطوير األعمال ((حممد فرج السنهوري، أثناء إشرافه على رسالة الدكتوراه لسامي محود 

وقد كان ((: سامي محود يف حبثه عن املراحبة-يقول د. ))املصرفية مبا يتفق والشريعة اإلسالمية
بيع املراحبة لآلمر بالشراء بصورته املعروفة حالياً يف التعامل املصريف كشفاً وفق اهللا إليه 

حيث مت ) ١٩٧٦-١٩٧٣(الباحث أثناء إعداده لرسالة الدكتوراه يف الفترة الواقعة بني 
يه من األستاذ الشيخ العالمة حممد فرج التوصل إىل هذا العنوان االصطالحي بتوج

 حيث كان أستاذ مادة الفقه اإلسالمي املقارن للدراسات -رمحه اهللا تعاىل–السنهوري 
 .)١ ())العليا بكلية احلقوق جبامعة القاهرة

وتفسري االسم ، أن املعاملة عمليةٌ مركبة من وعد بالشراء من طرف اآلمر، ولذلك 
  .)٢( مراحبة من طرف املأموروبيع. مسيت اآلمر بالشراء

" آمر"ويعترض على هذا االسم أنه جعل الواعد آمراً، وال خيفى ما تشري إليه كلمة 
من احتمالية كون املأمور أجرياً، وتلك صورة أخرى غري اليت نبحث فيها، ويتعلق ا 

  .)٣(ولو قال للواعد بالشراء لكان أكثر دقة. إشكال شرعي

                                                            

  ).٥/٨٠٧(سامي محود -ة لآلمر بالشراء، د  بيع املراحب) ١(
  ).٥/٨١٠(سامي محود -  بيع املراحبة لآلمر بالشراء، د) ٢(
، بيع املراحبة لآلمر بالشراء لرفيق املصري )٦٥(عبد العظيم أبو زيد -   بيع املراحبة لآلمر بالشراء، د) ٣(

)٥/٨٣٩.(  
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بق إىل ذهن القارئ بأن الربح يكون لآلمر والواقع أن الربح ويشكل عليه أيضاً ما يس
ولو . ))باملراحبة(( وليس ))ببيع((متعلقة )) لآلمر((والالم يف قوله . يكون للمأمور وليس لآلمر

ومعلوم أن سهولة االسم ويسره، ووضوحه ودقته له أثر مهم يف . للمأمور لكان أيسر: قال 
  .التطبيق

والذي يناسب أن ((:  امساً آخر، فقال-رمحه اهللا– أبو زيد ـ واقترح الدكتور بكر
وعداً من العميل بالشراء من : ؛ ألن فيه وعداً من الطرفني)بيع املواعدة: (يطلق عليه اسم

واملواعدة يف هذا البيع ملزمة أو غري . البنك، ووعداً من البنك بشراء السلعة وبيعها عليه
أوىل، واألمساء ) بيع مواعدة(ة؛ فصارت تسميته ملزمة هي أساس االختالف حالً وحرم

  . )١())قوالب للمعاين

ألا يف مجيع ) بيع املواعدة(وإمنا اخترت تلقيبها باسم ((: ويقول يف تعليل ذلك أيضاً
بيع (صورها مبنية على الوعد ملتزماً به كان أو غري ملتزم، ولئالَّ ختتلط على البعض مع 

  .)٢ ()))بيوع األمانة( يف -رمحهم اهللا تعاىل–ي الفقهاء احملرر عند متقدم) املراحبة

الدقة؛ فقد ميز هذه الصيغة مبحلّ اإلشكال فيها، وهو الوعد : ومييز هذا االسم ميزتان
الذي يدخل املسألة يف بيع ما ال ميلك وغريه من اإلشكاالت اليت كانت مثار النقاش بني 

وهلا أثر يف معرفة األحكام الشرعية وحسن . لةالوضوح والسهو: وامليزة الثانية. الباحثني
  .ولوال انتشار االسم األول وشيوعه لكان هذا االسم هو األفضل يف االستعمال. تطبيقها

ـ وقريب من ذلك اقترح الدكتور عبد العظيم أبو زيد يف رسالته العلمية، فاقترح أن 
يبقى سؤال يشكل على هذا و. ، ونقل بعض اآلثار عن بيع املواصفة)بيع املواصفة(يسمى 
هل بيع املواصفة ينطبق على البيع قبل أن يتم العقد الثاين؟ إن كان األمر كذلك : االسم

  .)٣(فإنه خيتلف عن الصورة حمل البحث

                                                            

  )٥/٧١٦(و ) ٥/٧٢٧(يد بكر أبو ز-  املراحبة لآلمر بالشراء بيع املواعد، د) ١(
  )٥/٧١٦(و ) ٥/٧٢٧(بكر أبو زيد -  املراحبة لآلمر بالشراء بيع املواعد، د) ٢(
  ).٦٤(عبد العظيم أبو زيد -  بيع املراحبة لآلمر بالشراء، د) ٣(
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وألفت النظر منذ البداية إىل ((: ))املراحبة املصرفية((: رفيق املصري-ـ ويطلق عليه د
للداللة على بيع املراحبة لآلمر بالشراء يف " ة املصرفيةاملراحب" أنين استخدمت أحيانا عبارة 

ورمبا استخدمت أحياناً أخرى عبارة . املصارف اإلسالمية، وذلك على سبيل االختصار
  .)١ ())وأريد ا املراحبة إذا كانت املواعدة فيها ملزمة" املراحبة امللزمة"

تورق املستعملة يف البنوك ويذكّرنا هذا املصطلح مبا أُطلق على الصيغة احلديثة لل
وهذا االسم . ؛ متييزاً له عن الصيغة البسيطة القدمية من التورق))التورق املصريف((وتسمى 

األكثر حياداً، لكن ينقصه الوضوح؛ فإن القارئ لن يفهم أصل املسألة حىت يرجع ملا يطبق 
ئل املعاصرة يف ورمبا كانت هذه ميزة مع عنائها وتعبها؛ فإن غالب املسا. يف املصارف

  .البنوك ال يكفي يف فهمها العنوان، بل يستوجب الدخول يف تفاصيلها

  .)٢ ())فهي مواعدة أوالً مث مراحبة((؛ ))مواعدة على املراحبة((ـ ويطلق عليها أيضا 

، وال ))بيع املواعدة((هذه هي أهم األمساء واأللقاب للمسألة، ويظهر يل أن أجودها 
واألمر يف ذلك يسري كما ذكر الدكتور يوسف .  شيوع االسم اآلخرمينع من استعماله إال

. وأنا ال أقف عند التسمية كثرياً، ألنه ال عربة باألمساء، إذا وضحت املسميات((: القرضاوي
 صورة -مبجموع عناصرها–فمن حقنا أن نطلق عليها إن شئنا امساً جديداً، وأن نعتربها 

  .)٣ ()).جديدة من معامالت هذا العصر

                                                            

  ).٥/٨٣٩(و ) ٥/٨٣٢(رفيق املصري -  بيع املراحبة لآلمر بالشراء، د) ١(
  ).٥/٨٣٩(و ) ٥/٨٣٢(رفيق املصري -اء، د  بيع املراحبة لآلمر بالشر) ٢(
  ).٣٧(يوسف القرضاوي -  بيع املراحبة لآلمر بالشراء، د) ٣(
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٤٤١ 

  .نشأا ودخوهلا للمصارف اإلسالمية: املطلب الثالث

سامي محود، -كان أول من اقترح دخول هذه الصيغة للمصارف اإلسالمية هو د
تطوير األعمال املصرفية ((بعنوان ) ١٩٧٦(أثناء إعداده ألطروحة الدكتوراه اليت نوقشت عام 

أما أسلوب املراحبة ((:  الستار أبو غدةيقول الدكتور عبد. )١()) مبا يتفق والشريعة اإلسالمية
حديثاً فاحلق أن أول من طرحه للتطبيق على نطاق املعامالت املصرفية هو الدكتور سامي 

  .)٢ ())محود

ومن الفتاوى اجلماعية املبكرة يف هذا املوضوع ما صدر عن املؤمتر األول للمصرف ((
 أربع سنوات من ظهور أول أي بعد) ١٩٧٩=( هـ ١٣٩٩اإلسالمي الذي عقد بديب سنة 

 هـ عقد املؤمتر الثاين للمصرف ١٤٠٣وبعد أربع سنوات، أي سنة ... مصرف إسالمي
اإلسالمي، بعد إعداد جيد، وكتابة قدر كاٍف من األحباث، ودعوة عدد كبري من فقهاء 

  .)٣ ()).العصر ورجال االقتصاد، وكان لبيع املراحبة النصيب األوىف من البحث واملناقشة

 اختلف قول لكن هل كانت هذه الصيغة اكتشافاً مل يناقشها الفقهاء قدمياً؟
الباحثني يف اإلجابة على هذا السؤال، فبينما كان الدكتور سامي محود يصر على أن هذه 

 ، فقد كان بعض كبار الباحثني يؤكد أن الصيغة كانت )١(الصيغة هي من اكتشافه وسبقه
 نصوصاً قدمية عن حممد بن احلسن وغريه، وكل من ذكرها معروفة يف كتب التراث، ونقلوا

  .قدمياً مل يقل جبوازها إذا كان الوعد ملزماً

وهلَ مجاعة من الباحثني يف أحباثهم ((: -رمحه اهللا–يقول الدكتور بكر أبو زيد 
 فحسبوها من نوازل العصر وقضاياه، فصار الوقوع يف أنواع من الغلط والوهم، سيأيت التنبيه

  .عليها بعد إن شاء اهللا تعاىل، يف هذا املبحث
                                                            

، بيع )٥/١٤٠٧(، وله حبث آخر )٥/٨٠٧(سامي محود - بيع املراحبة لآلمر بالشراء، د:  انظر) ١(
  ).١٩( حسام الدين عفانة -املراحبة لآلمر بالشراء، د

  ).٤(د الستار أبو غدةعب-  أسلوب املراحبة، د) ٢(
علي السالوس يف مناقشة حبوث املراحبة لآلمر بالشراء املقدمة للمجمع الفقهي .  من كالم د) ٣(

  ).٨٠(، وانظر أيضا جتربة البنوك التجارية، للحامد )٥/١١٠٩(
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٤٤٢ 

واحلال أن هذا الفرع الفقهي بصوره مدون عند الفقهاء املتقدمني يف مباحث احليل، 
، ومالك يف ١٢٧/، ص٧٩/حممد بن احلسن الشيباين يف كتاب احليل ص: والبيوع، فهو عند

، وابن القيم يف ٣/٣٩) ماأل( ، والشافعي يف ٣٩-٥/٣٨للباجي ) املنتقى(ومعه ) املوطأ(
  .مث نقل نصوص الفقهاء حبروفها  .)١ ())وغريها الكثري. ٤/٣٩) إعالم املوقعني(

هذه املعاملة ليست مستحدثة، وإمنا املستحدث ((: ويقول الدكتور الصديق الضرير
هذه النصوص ... هو التسمية فقط، أما حقيقة املعاملة فهي معروفة يف الفقه اإلسالمي

 لثالثة من كبار أئمة الفقهاء، تبين لنا بوضوح أن بيع املراحبة لآلمر بالشراء الذي الفقهية
  .)٢ ())متارسه البنوك اإلسالمية ليس أمراً جديداً، كما يتومهه بعض الباحثني

وأياً ما كان، فما الذي دفع الدكتور سامي محود و من بعده إلدخال هذه الصيغة 
المية؟ أليس يف اخليارات املشهورة والنقية من املضاربات حيز التطبيق يف املصارف اإلس

  وغريها غىن عنها؟ 

عندما نظر الباحث على هذه الصورة بعني املصريف املطّلع على ((: سامي-يقول د
احتياجات الناس ومتطلبام، وجد أن هذا الباب يسد حاجة الناس بصورة أوسع مما يسده 

.  املنفذ الوحيد للتمويل يف نطاق عمل البنك اإلسالميبه باب املضاربة الشرعية لو كان هو
فقد كانت املضاربة اليت هي صورة من صور املشاركة بني رأس املال وعمل اإلنسان هي 

يف العقدين السادس والسابع من املخرج الوحيد الذي كان يطرحه املفكرون اإلسالميون 
لكن مل يقل لنا هؤالء املفكرون  القرن حلل مشكلة االستثمار والتمويل اإلسالمي، وهذا

كيف ميكن أن ميول البنك اإلسالمي باملضاربة شخصاً يريد شراء سيارة الستعماله 
كما مل يقل لنا أحد . الشخصي مثالً، أو أثاثاً ملسكنه؛ حيث ال يوجد ربح وال توجد جتارة

ائرة املياه احلكومية منهم كيف ميول البنك اإلسالمي شراء أنابيب نقل املياه مثالً إذا رغبت د
  .يف أن تتمول للشراء

                                                            

  ).٥٧٢٨(بكر أبو زيد -   املراحبة لآلمر بالشراء بيع املواعدة، د) ١(
، وانظر حبث الدكتور رفيق املصري )٥/٧٣٨(شراء ، للدكتور الصديق الضرير   املراحبة لآلمر بال) ٢(

)٥/٨٤٥.(  
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٤٤٣ 

فهل يقف البنك اإلسالمي مكتوفاً أمام هذه االحتياجات املعتربة، وال ميول إال 
التجارة والتجاريني؟ وهب أن تاجراً ال يريد شريكاً بل يريد بضاعة يشتريها باآلجل 

ام لصناعته وال يريد ألحد أن ويتصرف فيها بالبيع والتقليب، أو صانعاً يريد شراء املواد اخل
يدخل شريكاً معه يف مصنعه وعمله، فهل يلزم الناس باملشاركة من أجل التمويل وهم ال 
يرغبون؟ ولو كان هناك طبيب حباجة إىل جهاز لألشعة أو آلة للجراحة املتقدمة، فهل جيري 

  .)١())معه البنك اإلسالمي عقد مضاربة على العمل يف اآللة؟

إضافة  صيغة املراحبة املصرفية استجابة الحتياجات التمويل االستهالكي، إذاً كان يف
مة لطبيعة العمل املصريف مقارنة بعقود املشاركات؛ فهي أيسر يف التعامل، ملا فيها من مالئ

ويكفي . وللتعامل ذه الصيغة مزايا وعيوب. وأبعد عن املخاطر ، وأسرع يف حتقيق األرباح
  .ل الدافع األساسي للتعامل ذه املسألةما ذكر مما كان يشكّ

                                                            

، وانظر بيع املراحبة لآلمر بالشراء، )٧(سامي محود-  تطبيقات بيوع املراحبة لآلمر بالشراء، د) ١(
  ).٤(للدكتور سامي محود 
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٤٤٤ 

  .مكانتها يف العمل املصريف اإلسالمي: املطلب الرابع

يف بعض األحيان يتضخم احلديث عن مسألة علمية أو عملية مبا ال يتوافق مع أمهيتها 
ل وِمن املهم يف العم. ))مسألة طويلة الذيل قليلة النيل((: وأثرها، وهي ما يعبر عنه بقوهلم

وإذا عرضنا مسألة . العلمي أن يتأكد الباحث من األثر والفائدة املترتبة على عمله وجهده
هلذا السؤال، وجدنا أن فهم املسألة وحكمها الشرعي له أثر بالغ يف " املراحبة لآلمر بالشراء"

عمل املصارف اإلسالمية، فقد أظهرت اإلحصاءات واألرقام أن غالب عمل املصارف هو 
ونستطيع أن جنعل . راحبة لآلمر بالشراء وما تفتق عنها من صيغ تسري يف نفس املسلكيف امل

هذه املسألة معلماً يف تاريخ التجربة العملية لالقتصاد اإلسالمي، وكل من يدرس تاريخ 
املصارف اإلسالمية ميكنه أن يلحظ املراحبة املصرفية كمعلم فارق بني مرحلٍة قبله ومرحلٍة 

 املعىن هو حمل اتفاق بني املؤيدين هلذه الصيغة واملعارضني هلا؛ فاملؤيدون يقرون وهذا. بعده
بانتشار هذه الصيغة يف جمموع عمليات املصارف اإلسالمية، ورمبا جعلوا ذلك من مزايا 

واملعارضون هلا يقرون أيضا بانتشار هذه الصيغة، وجيعلون ذلك زيادة . هذه الصيغة وحسنها
  .سلبيةيف آثارها ال

إذاً حنن أمام حالة توافق بني املعارضني واملؤيدين يف حجم انتشار هذه الصيغة داخل 
  .العمل املصريف

يقول الدكتور سامي محود وهو أول من اقترح تطبيقها يف املصارف اإلسالمية كما 
ناشئة يف وقد شاعت صيغة بيع املراحبة لآلمر بالشراء وتلقفتها البنوك اإلسالمية ال((: مر معنا

البالد اإلسالمية وخارجها، واعتمد عليها البنك اإلسالمي للتنمية يف جمال التجارة اخلارجية 
حىت صارت هذه الصيغة متثل النسبة الغالبة ِمن تعامل البنوك اإلسالمية على اختالف مواقعها 

  .)١ ())وأنشطتها

                                                            

، تطبيقات بيوع )٨(بحث نفسه يف ال: وانظر). ٣(سامي محود -  بيع املراحبة لآلمر بالشراء، د) ١(
  ).١٠٥٤ و ٥/١٠٤٧(سامي محود -املراحبة لآلمر بالشراء، د
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٤٤٥ 

، )) االجتماعية العاليةسيطرة املراحبة على صيغ االستثمار ذات الرحبية((وحتت عنوان 
ذكر الدكتور ربيع الرويب بعض اإلحصاءات الواقعية لنسبة املراحبة لآلمر بالشراء من إمجايل 

وقد قدم الدكتور ربيع نقداً اقتصادياً هلذه الصيغة، وبين بعدها عن حتقيق . عمليات املصرف
  .الفلسفة اليت يقوم عليها االقتصاد اإلسالمي

  السنة  %راحبة امل  اسم املصرف  م
   م١٩٨٤  ٩٧،٨  قطر اإلسالمي  ١
   م١٩٨٦  ٩٤،٤  فيصل بتركيا  ٢
   م١٩٨٦  ٨٦،٠  ديب اإلسالمي  ٣
   م١٩٨٦  ٧٩،٦  اإلسالمي األردين  ٤
   م١٩٨٧  ٧٥،٦  اإلسالمي للتنمية  ٥
   م١٩٨٦  ٧٥،٥  البحرين اإلسالمي  ٦
   م١٩٨٤  ٦٥،٣ اإلسالمي ببنجالديش  ٧
   م١٩٨٤  ٦١،٥  التضامن بالسودان  ٨
   م١٩٨٣  ٥٣،٧ اإلسالمي بالسودان   ٩

  .)١(وذكر مصدر كل معلومة

هل يعد انتشار هذه الصيغة إىل هذا : والسؤال املهم يف التعليق على هذا الواقع
  ؟-بغض النظر عن القول الفقهي جبوازها أو منعها-احلد حالةً إجيابية، 

الصيغة ودخوهلا حيز التطبيق احلقيقة أن هذا السؤال يعيدنا إىل بدايات نشأة هذه 
العملي، وقد كان السبب املذكور هناك وجود حاجات ال تلبيها الصيغ األخرى من 
املضاربات واملشاركات؛  فجاءت املصرفية لتلبية هذه االحتياجات، ومل تأت لتقضي على 

 أن ولذلك وجدنا. االحتياجات األخرى، وال لتكون الصيغة شبه الوحيدة يف العمل املصريف

                                                            

بيع املراحبة لآلمر بالشراء، : ، وانظر أيضاً)٥١(ربيع الرويب -   بيع املراحبة للواعد امللزم بالشراء، د) ١(
  ).٥/٨٣٧(رفيق املصري -د
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وال غرابة أن نرى هذا . أهم املدافعني عن املراحبة املصرفية ينتقدون انتشارها إىل هذا احلد
املوقف ممن شارك يف بناء تطلعات األمة القتصاد إسالمي خيتلف يف فلسفته وجوهره عن 

إن صيغة املراحبة املصرفية هي األفضل يف : وال ميكن أن يقال. االقتصادات الوضعية والربوية
طبيق االقتصاد اإلسالمي، وغاية ما ميكن أن يقال فيها جواز التعامل ا داخل االقتصاد ت

  .اإلسالمي، وفرق كبري بني املوقفني

وهو من أهم املدافعني عن املراحبة املصرفية –يقول الدكتور يوسف القرضاوي 
عبادي يف الصباح صحيح نبه أخونا األستاذ الدكتور ال((: -واملنافحني عنها بصيغتها امللزمة

إىل أن البنوك اإلسالمية أصبحت معظم معامالا يف املراحبة، وهذا لألسف أمر نأسف له، 
وهو يرجع إىل أمور اقتصادية ال إىل أمور شرعية كما أشار األخ أمحد بازيع رئيس بيت 

هي . إنه ينبغي أن نخرج البنوك اإلسالمية من قمقم املراحبة: وحنن نبهنا وقلنا. التمويل
  .)١ ())سجنت نفسها يف املراحبة، ولكن هذا شيء والقول بتحرمي املراحبة شيء آخر

وهذا نص مهم لعامل كبري هو أشهر من نافح عن املراحبة امللزمة، وينبغي أن يكون 
هذا القدر حمل توافق بني املانعني وايزين، إذا كنا سنحافظ على منطٍق واضح يف تقرير 

  .مي ومناظرة املخالفني من املسلمني وغري املسلمنياالقتصاد اإلسال

، -رمحه اهللا–ومن أهم العلماء الذين أيدوا املراحبة امللزمة فقيه الشام مصطفى الزرقا 
يقول يف . بيد أنه انتقد انتشارها وإضرارها بالطريق الرئيسي والطبيعي يف االقتصاد اإلسالمي

األمر الذي ميكن أن يالم (()  هـ١٤٠٨ عام ٨٤٣د عد(مقالٍة له يف جملة اتمع الكويتية 
عليه القائمون على هذه املؤسسات اإلسالمية اهلامة هو أخذهم بطريق جانيب يف إدارة 

وأعين بذلك أنه عندما تأسست . األعمال االستثمارية وتركهم للطريق الرئيسي والطبيعي
  : كان أمامها طريقان " بيوت االستثمار"

ق وتنفذ مشاريعها االستثمارية بصورة مباشرة؛ فتدير أعماهلا أن ترتل إىل السو
بنفسها، أو باملشاركة يف مؤسسات جتارية عاملة يف جماالت التجارة والصناعة، وهو الطريق 

                                                            

  ).٥/١١٤٨(للمجمع الفقهي جبدة   مناقشة حبوث املراحبة لآلمر بالشراء املقدمة ) ١(
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" بيوت االستثمار"لقد بدأت  (......) ))املراحبة((والطريق اجلانيب هو . الرئيسي املطلوب منها
االستثمار املباشر، لكنها ما لبثت أن احنرفت عنه إىل طريق بالطريق األول الطبيعي، وهو 

املراحبة، والسبب يف ذلك أن  القائمني على بعض تلك البيوت االستثمارية ال يريدون حتمل 
فاملراحبة طريقة مرحية للبنك، وتتم يف املكاتب . مسؤوليات العمل االستثماري يف السوق
العميل حيدد املصدر وجهة الشراء، ووظيفة البنك وعلى املناضد املرحية، وبدون مشقة؛ ف
ما تفعله بعض بيوت االستثمار أا ختتصر (.....) الشراء وممارسة األعمال الورقية املكتبية 

العقدين يف عقد واحد، بل ويطلبون من العميل التوقيع على وثيقة تلزمه بتحمل مجيع 
فهذا االختصار الذي أرادوا به . ةاملسؤوليات واملصاريف بل وحىت التأمني على البضاع

الراحة وعدم حتمل املشقة أوقعهم يف مالحظات شرعية، وانتقاد من العمالء الذين شكك 
  .)١ ())بعضهم بالفرق بني هذا األسلوب يف املراحبة وبني ما تفعله البنوك الربوية العادية

ب الصيغ األحسن وأختم بنص ثالث ينتقد هذا االنتشار للمراحبة املصرفية على حسا
واألرسخ يف االقتصاد اإلسالمي وهو ممن يقول جبوازها بصيغتها امللزمة، يقول الدكتور عبد 

، بل كادت )املضاربة(كما أن املراحبة اتسعت يف الشمول حبيث زامحت ((: الستار أبو غدة
وحة تزحيها من التطبيق، مع أا وهي األسلوب الرائد يف املصارف اإلسالمية وكانت مطر

وسنرى أن هذه املزامحة أو اإلزاحة مل تنج من .. وحدها يف الساحة حىت قرنت ا املراحبة
  .)٢ ())املخاوف بل املآخذ أحيانا مما سيأيت بيانه يف موقعه املناسب

هذا موقف ايزين واملدافعني عن املراحبة املصرفية، فكثري منهم ال يقبل أن تكون 
كمها هي سيدة املوقف داخل املصارف اإلسالمية، وال حيبذون املراحبة املصرفية وما يف ح

 اليت تشكل الفارق األهم بني اقتصاٍد ربوي -كاملضاربة–احنسار العمل بالصيغ األصيلة 
وال ريب أن موقف املتحفظني على املراحبة املصرفية سيكون أكثر وضوحاً . واقتصاٍد إسالمي

  .وانتقاداً

                                                            

  ).٥/٨٦٢(رفيق املصري -بيع املراحبة لآلمر بالشراء، د:   نقالً من) ١(
  ).٥/٨٩٧(عبد الستار أبو غدة -االستثمار يف البنوك اإلسالمية، د) إستراتيجية(  خطة ) ٢(
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٤٤٨ 

يتمثل يف أن املراحبة ذات الوعد امللزم وما مسحت ((: رويبيقول الدكتور ربيع حممود ال
به من جتاوزات أوجدت صيغة استثمار مصرفية سهلة، يتحلل يف ظلها املصرف من معظم 
أعبائه، ويتدىن فيها دوره االقتصادي إىل أقل درجة، هذا يف الوقت الذي تقتضي فيه صيغ 

 جهوداً مضنية، ولذلك -ماعية العاليةذات الرحبية االجت–االستثمار اإلسالمية األخرى 
حتولت معظم املصارف اإلسالمية إىل وكاالت بيع مراحبة؛ حيث شكل وحده أكثر من 

وملا كان األمل يف حتقيق التنمية االقتصادية . من استثمارات الكثري من هذه املصارف% ٩٠
ذات، فإن هذا األمل واالجتماعية حتت مظلة الشريعة معقوداً بنواصي املصارف اإلسالمية بال

سيظل بعيد املنال يف ظل مراحبة ملزمة تغري سهولتها بإمهال صيغ االستثمار األكثر حتقيقاً 
  .)١ ())للتنمية، لكنها األشد عبئاً على العاملني باملصارف

                                                            

  ).٥(ربيع الرويب -   بيع املراحبة للواعد امللزم بالشراء والدور التنموي للمصارف اإلسالمية، د) ١(
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  .مآخذ النظر يف املسألة: املطلب اخلامس

ن له مأخذاً شرعياً يف األصل يف املعامالت احلل، وكل من منع من معاملٍة فال بد أ
وهنا . ورمبا وجدت فقيهني مينعان مسألة واحدة ولكل فقيه مأخذ خيتلف عن غريه. منعها

سنتعرف على أهم املآخذ اليت تعلق ا نظر املانعني، مث ندخل يف مناقشة املسألة بشيء من 
  .التفصيل يف املطلب السادس

ى املسألة، وأقوى املآخذ اليت تعلقت لقد ذكر الباحثون يف املسألة مجلة من املآخذ عل
  : )١(ا أنظار اتهدين يف املسألة تعود إىل ثالثة أمور

وهل هذه املواعدة ملزمة أم غري ملزمة؟ هذا . املواعدةُ على البيع الثاين: األول
وأكثر املانعني يعلّقون منعهم . املوضوع هو أكثر ما دار حوله النقاش بني الفقهاء املعاصرين

يف هذه املسألة له مدخالن، " املواعدة"ومناقشة . ملراحبة امللزمة، وجييزون املراحبة غري امللزمةبا
  :ميكن اختصارمها يف هذين السؤالني

 هل الوعد ملزم ديانةً وقضاًء؟ وهذا املدخل بعيد عن خصوص املسألة، ويشِغل عن -
  .حثنيوقد وقع يف هذا اخلطأ مجاعة من البا.حمل اإلشكال يف البحث

هل جيوز الوعد امللزم يف هذه املسألة؟ وهذا هو حمك النظر يف :  واملدخل الثاين-
  .املسألة، وهو األحق بالنظر واملناقشة

ِإن جواب السؤال األول ال يؤدي بالضرورة إىل جواب السؤال الثاين، وال يؤدي 
ة يف الوفاء وهو كمن ذهب يستعرض نصوص الشريع. بالضرورة إىل حكم املراحبة امللزمة

هنا حنتاج أن نسأل عن . بالنذور عند احلديث عن رجٍل يريد أن ينذر أال حيدث أخاه املسلم
السؤال يقود النقاش، وحتريره . هذا النذر هل هو معصية؟ وهل جيوز أن ينذر هذا النذر

                                                            

، بيع )وما بعدها٦(حممد األشقر -بيع املراحبة كما جتريه البنوك اإلسالمية، د:  انظر هذه املآخذ يف) ١(
بكر -، املراحبة لآلمر بالشراء بيع املواعدة، د)٣٧(يوسف القرضاوي - املراحبة لآلمر بالشراء، د

، املراحبة لآلمر )٥/٧٤٠(الضرير  الصديق - ، املراحبة لآلمر بالشراء، د)٥/٧٣٢(أبو زيد 
  ).١٨٥رقم (، لقاء الباب املفتوح، للشيخ ابن عثيمني )٧٠( عبد العظيم أبو زيد -بالشراء، د
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٤٥٠ 

وعلى هذا فإن . وتصحيحه أمر يف غاية األمهية لضمان انسياق احلديث يف جمراه الصحيح
هل الوعد : واعدة على البيع الثاين هي أهم مناطات البحث بني الفقهاء املعاصرين، وسؤالامل

ملزم ديانة أو قضاء؟ ال يعبر عن موضع اإلشكال يف املسألة، وسيدخلنا يف مسألة طويلة 
: والسؤال الصحيح الذي يعبر عن املشكلة بدقة. ليست هي مأخذ النظر يف املراحبة املصرفية

   الوعد امللزم يف هذه املسألة؟هل جيوز

وهو مرتبط باملأخذ األول ومترتب عليه، الدخول يف بيع ما ال ميلك، وبيع : الثاين
وبيع ما ال ميلك هو أكثر ما . الشيء قبل قبضه، مما جاءت النصوص الشرعية بالنهي عنه

لزمة ال خيالفون يف النهي وايزون للمراحبة امل. اعتمد عليه املانعون ِمن صيغة املراحبة امللزمة
واملهم أن . عن بيع ما ال ميلك، ولكنهم ال يرون يف اإللزام بالوعد ما يؤدي إىل هذا احملذور

  .هذا األمر كان مأخذا مهماً تعلقت به أنظار الفقهاء املعاصرين

وبعض الفقهاء . دخول هذه الصيغة من البيوع يف بيوع العينة واحليل الربوية: الثالث
سواء كانت بوعد ملزم أو غري )) املراحبة املصرفية(( هذا احملذور موجود يف صيغة رأى أن

، وبعض الفقهاء رأى أن هذا )١(-رمحه اهللا– الشيخ حممد العثيمني كالمملزم، كما يظهر من 
–احملذور يترتب على املواعدة امللزمة فحسب، كما يظهر من حبث الدكتور حممد األشقر 

  . )٢(-رمحه اهللا–ر بكر أبو زيد ، والدكتو-رمحه اهللا

وبعض الفقهاء املانعني من املراحبة امللزمة ال يرى فيها هذا احملذور، واعتمد على 
  .)٣(املأخذ الثاين يف منعها، كما يظهر هذا من حبث فقيه السودان الدكتور الصديق الضرير

ب اخلالف بني هذه هي أهم املآخذ يف مسألة املراحبة املصرفية، مما يصح أن يكون سب
وقد ذكر بعض الفقهاء مآخذ أخرى، إما أا تعود إليها فال داعي لتشقيق العبارة . الفقهاء

أو أا مآخذ ضعيفة مل يعتمد عليها املانعون، وذكرها هو من باب ، وزيادة التفصيل
                                                            

  ) . ١٨٥(لقاء الباب املفتوح رقم ،  ) ٢١١ / ٨(  الشرح املمتع ) ١(
بكر أبو -، دبيع املراحبة لآلمر بالشراء). ٥٢ و ٤٧ و ٨(حممد األشقر -  بيع املراحبة، د) ٢(

  ).٥/٧٣٢(زيد
  ).٥/٧٤٠(الصديق الضرير - املراحبة لآلمر بالشراء، د) ٣(
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االستكثار باحلجج القوية وشبه القوية والضعيفة، وهو أسلوب يضعف املوقف ويشتت 
  .الذهن
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  ): مناقشاا– أدلتها - أصحاا-األقوال(أهم اآلراء يف املسألة : املطلب السادس

هذه املسألة تعرض هلا الفقهاء املتقدمون، مث حضرت بقوة يف النقاش الفقهي املعاصر 
وكل من وقفنا على نصوصهم من . حني دخلت حيز التطبيق يف املصارف اإلسالمية

 بصيغتها امللزمة، وهذا يشكّل عائقاً أمام ايزين للمراحبة امللزمة، املتقدمني كان مينع املسألة
وِمن . أما املراحبة غري امللزمة فيفهم من كالم بعضهم جوازها. باعتباره إحداثاً لقوٍل جديد

 فقد نقل عن حممد -رمحه اهللا–أحسن من نقل نصوصهم وعلق عليها الدكتور بكر أبو زيد 
، ومن املالكية نقل عن اإلمام يف املوطأ، وابن رشٍد وغريه، ومن بن احلسن من احلنفية

الشافعية نقل عن اإلمام من كتابه األم، ومن احلنابلة نقل عن ابن قيم اجلوزية يف كتابه إعالم 
  . )١(فلتراجع نصوصهم هناك. املوقعني

ما غريه أما الفقهاء املعاصرون فأغلب خالفهم دار حول املراحبة املصرفية امللزمة، أ
فجمهورهم على جوازها، حىت فُهم من بعض الباحثني اتفاق املعاصرين على جواز املراحبة 

قد ف، وعبارته دقيقة يف ذلك . يق الضريرالدكتور الصدوأشهر أولئك . لزمةاملصرفية غري امل
  .)٢(نفى علمه باخلالف ومل يحِك االتفاق واإلمجاع

 حيرم املراحبة املصرفية سواء كانت ملزمة -ه اهللارمح–والواقع أن الشيخ حممد العثيمني 
وعذر الشيخ الضرير أن رأي الشيخ العثيمني مل يكن حاضراً يف . كما سبق  ، أو غري ملزمة

  .مؤمترات املصارف اإلسالمية وندواا

  : وعلى هذا فاألقوال ثالثة يف املراحبة املصرفية

ت ملزمة أو غري ملزمة، وقال ذا جواز املراحبة املصرفية سواء كان: القول األول
، والشيخ مصطفى -رمحه اهللا–القول الدكتور يوسف القرضاوي، و الدكتور سامي محود 

  .، والشيخ عبد اهللا بن منيع، والدكتور عبد الستار أبو غدة وغريهم-رمحه هللا -الزرقا 
                                                            

عبد - وانظر أيضاً بيع املراحبة لآلمر بالشراء د). ٥/٧٢٨(بكر أبو زيد - املراحبة لآلمر بالشراء، د) ١(
  ).٦٦(العظيم أبو زيد 

  ).٥/٧٤١( الصديق الضرير - املراحبة لآلمر بالشراء، د) ٢(
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 وأشهر من يقول .حترمي املراحبة املصرفية مطلقاً:  وهو يقابل القول السابقالقول الثاين
  .)١(، ووافقه على ذلك الدكتور خالد املشيقح-رمحه اهللا–بذلك الشيخ حممد العثيمني 

التفصيل؛ فتجوز املراحبة املصرفية غري امللزمة،وحترم إذا كانت املواعدة : القول الثالث
ور ، وبه يقول الدكت-رمحه اهللا–وعليه فتوى مساحة الشيخ عبد العزيز بن باز . فيها ملزمة

، والدكتور علي السالوس، -رمحه اهللا–، والدكتور بكر أبو زيد -رمحه اهللا–حممد األشقر 
ومما يدخل يف موقف التفصيل رأي الدكتور الضرير بإلزام . والدكتور رفيق املصري وغريهم

املصرف دون العميل؛ فهو ذا خرج من املواعدة امللزمة املمنوعة عنده يف هذه املسألة 
  .يار للعميلبإعطاء اخل

، ) وأحل اهللا البيع ( أما حجج األقوال وأدلتها، فمع القول األول أصلُ اإلباحة، 
  . ، وعلى الناقل عن هذا األصل أن يذكر حجته وبرهانه )٢( صحة العقودواألصل يف ال

ونبدأ حبجج القول الثالث، ألن قولَهم أكثر شهرة، وأدلتهم تصح أدلة للقول الثاين 
  .ةمن حيث اجلمل

؟ أو بعبارة أخرى، هل يستقيم الرأي )العقد( عن ) املواعدة امللزمة(هل ختتلف : أوالً
  ؟ )مواعدة ملزمة(، وجنيزه إذا كان )عقداً(حني حنرم الشيَء إذا كان 

إال أن يكون الفرق يف الشكل ، الظاهر أن التفريق بني األمرين تناقض غري مفهوم
لو أردنا أن نفسر العقد مل جند أحسن من قولنا . والعبارة فحسب، وهو فرق غري مؤثر

  !.))مواعدة ملزمة((

على ما ال ) عقد البيع(وعلى هذا درج أصحاب القول الثالث؛ فلما حرم عندهم 
أما أصحاب القول األول، فإم . لبيع ما ال ميلك) املواعدة امللزمة(ميلك، حرم عندهم أيضاً 

                                                            

  ).١٤٧(خالد املشيقح -التورق املصريف، د ) ١(
  . ) ١/١٤٠( ملذهب اإلمام أمحد املدخل املفصل ،  ) ١/٢٥٣( األشباه والنظائر للسبكي :  انظر ) ٢(
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وبدل أن يبينوا . على بيع ما ال ميلك) املواعدة امللزمة(ن ، وجييزو)بيع ما ال ميلك(مينعون 
  حكم الوفاء بالوعد؟ : ، ذهبوا إىل مسألة أخرى وهي)املواعدة امللزمة(و ) العقد(الفرق بني 

واحلقيقة أن بعض املانعني تابعهم يف مناقشة حكم الوفاء بالوعد، وهل يلزم ديانة 
ت ما كتبه الدكتور يوسف القرضاوي حول قرأ. وقضاًء؟ وهو خروج عن حمل اإلشكال

وقرأت ما كتبه .)١(اإللزام بالوعد، وكتابه من أهم الكتب اليت دافعت عن املراحبة امللزمة
الدكتور عبد العظيم أبو زيد يف رسالته العلمية عن بيع املراحبة فصل العقد والوعد، وخصص 

ويف . ولكين مل أجد جواباً عن السؤال، ))منشأ الشبهة بني العقد والوعد امللزم((مبحثاً عن 
وما مل يجب عليها بوضوح فيبقى هذا القول . ظين أن هذه احلجة هي أقوى حجج املفصلني
  .هو األرجح مقابل ايزين للمراحبة امللزمة

والعجيب أن من أجاز املراحبة امللزمة من الباحثني يوافق على املنع من بيع ما ال : ثانياً
قلت يا رسول اهللا، يأتيين الرجل فيسألين :  حكيم بن حزام رضي اهللا عنه، قالميلك، حلديث

ال تبع ما ((: املبيع ملا ليس عندي، فأبيعه منه، مث أبتاعه من السوق، فقال صلى اهللا عليه وسلم
  .)٢( ))ليس عندك

ى رسول اهللا صلى اهللا عليه ((: وحديث عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما، قال
 عن سلف وبيع، وعن شرطني يف بيع، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما مل وسلم
  .)٣ ())يضمن

                                                            

 يف حبثه بيع املراحبة لآلمر بالشراء -مقترح هذه الصيغة–سامي محود - عنه ده انظر ما يقول) ١(
  ).٥/٩٠١(ة يف حبثه عن أسلوب املراحبة عبد الستار أبو غد-، وما قاله د)٥/٨١٣(

وصححه ابن ،  ) ١٢٣٢( والترمذي ،  ) ٣٥٠٣( وأبو داود ،  ) ٤٠٢ / ٣(  أخرجه أمحد ) ٢(
   ) . ٤٤٨ / ٦( امللقن يف البدر املنري 

حديث : وقال ،  ) ١٢٣٤( والترمذي ،  ) ٣٥٠٤( وأبو داود ،  ) ١٧٤ / ٢(  أخرجه أمحد ) ٣(
  .ومل يتعقبه الذهيب  ) ٢١ / ٢( احلاكم وصححه ، حسن صحيح 
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٤٥٥ 

فايزون للمراحبة امللزمة يصححون هذه األحاديث، ومينعون من املعاملة لو كانت 
مواعدة (بالبيع قبل أن يتملك املصرف السلعة، مث جييزون املعاملة إذا كان ذلك ) عقداً(

  .)١(ال أدري، ما الفرق؟ )ملزمة

وذا نعلم وجه استدالل املانعني من اإللزام، حبديث حكيم بن حزام وعبد اهللا بن 
عمرو رضي اهللا عنهم؛ فهم يرون الصيغة امللزمة يف قوة العقد، وملا كان العقد على بيع سلعة 

  .غري مملوكة حراماً، فإن املواعدة امللزمة حرام أيضاً

لنهي عن بيع ما اشتراه قبل قبضه، ومنها حديث ابن ويدخل يف األدلة أيضاً أحاديث ا
من ابتاع طعاماً ((: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: عمر رضي اهللا عنهما يف الصحيحني، قال

  .)٣ ())حىت يستوفيه ((:ويف رواية  )٢ ())فال يبيعه حىت يقبضه

من ابتاع ((: وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  .)٤(وأحسب كل شيء مثله: ، قال ابن عباس ))طعاماً فال يبعه حىت يستوفيه

وإن كان يف حكم القبض خالف إذا كان املبيع من غري الطعام، ولكن حمل الشاهد 
أن املواعدة امللزمة كما أا تؤدي إىل بيع ما ال ميلك، فهي تؤدي بطريق األوىل إىل بيع 

 .)٥( معىن آخر للتحرمي عند من مينع ذلك مطلقاًالشيء قبل قبضه، فيكون

استدل املانعون للمراحبة املصرفية إذا كانت على سبيل اإللزام، بأا حيلة على : ثالثاً
  .)٦(ربا القروض، ويصدق عليها كل النصوص الناهية عن احليل الربوية وغري الربوية

                                                            

الوعد امللزم يف معامالت املصارف اإلسالمية، جملة :  انظر حبثاً خمتصراً للدكتور رفيق املصري) ١(
  ).١٢٢-١١٩(، صفحة ١٥االقتصاد اإلسالمي، م: جامعة امللك عبد العزيز

   ) .٣٨٣٩( ومسلم ،  ) ٢١٣٣(  أخرجه البخاري ) ٢(
   ) .٣٨٣٤( ومسلم ،  ) ٢١٢٤( بخاري  أخرجها ال) ٣(
  .واللفظ له  ) ١٥٢٥( ومسلم ،  ) ٢٠٢٥(  أخرجه البخاري ) ٤(
أحاديث البيوع، املنهي عنها للباتلي :  انظر أحاديث النهي عن البيع قبل القبض والكالم يف فقهها) ٥(

)١٥٢.(  
  :    ).ص ( حلقائق  راجع هذه النصوص مع وجه االستدالل فيها يف مبحث أدلة اجتاه ا) ٦(



  .تفريق بين البيع و الربا المآالت و القصود في الاعاةرأثر م
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. حليلة على اإلقراض بفائدةأنه من باب ا((: -رمحه اهللا–يقول الدكتور حممد األشقر 
معناه أنه حتيل يف بيع دراهم ((: وقد أشار إىل هذه العلة املالكية، كقول ابن عبد الرب يف الكايف
أن يطلب رجل من آخر سلعة : بدراهم أكثر منها إىل أجل، بينهما سلعة حملّلة، مثال ذلك
ترها من مالكها هذا بعشرة، اش: يبيعها منه بنسيئة، وهو يعلم أا ليست عنده، ويقول له

وأصل تعليل الفساد ذا . ))فهذا ال جيوز ملا ذكرنا. وهي علي باثين عشر إىل أجل كذا
إنه يكون قد باع دراهم ((: منقول عن ابن عباس رضي اهللا عنهما، كما رواه البخاري

  .)١(هـ رمحه اهللا. ا))).٥/١٦٩نيل األوطار ()) بدراهم والطعام مرجأ

اليت تنبين على املواعدة : والصورة الثالثة((: -رمحه اهللا–ور بكر أبو زيد وقال الدكت
وااللتزام بالوفاء ا باالتفاق بني الطرفني، مثل حوزة املصرف للسلعة، واستقرارها يف ملكه، 
مع ذكر مقدار الربح مسبقاً واشتراط أا إن هلكت فهي من ضمان أحدمها بالتعيني، فهذه 

  .)٢ ())لتحرمي، فهي آخية القرض بفائدةحكمها البطالن وا

واملالكية يطلقون اسم العينة ويريدون به صورة املراحبة املركّبة، كما هو يف املصارف 
اإلسالمية، يقول الدكتور عبد العظيم أبو زيد يف بيان منع املالكية هلذه الصورة وارتباط 

إىل بيع العينة مبعناه اخلاص عند أن الربا يتسلّل : وحتليل ذلك((: ذلك بالتحايل على الربا
  : -مع أن متلك السلعة قد يكون مقصوداً–املالكية من وجهني 

فهو أن بائع العينة استعان باملشتري على حتقيق مقصوده يف دفع : أما الوجه األول
  . مال واحلصول على أكثر منه، كما سبق من قول الدردير يف تعريفه للعينة

  !! التجارة، فكل بائع يشتري بقليل ويبيع بكثريوقد يقال هنا بأن ذلك شأن

اجلواب بأن املالكية قيدوا التعامل يف مسألة العينة مع قوٍم ال جتارة هلم وال سلع، وإمنا 
مههم الشراء للناس، مث بيع السلعة هلم، فقد ذكروا صور العينة اجلائزة منها واملكروه واحملرم 

                                                            

  ).٨(حممد األشقر - بيع املراحبة، د) ١(
  ).٥/٧٣٢(بكر أبو زيد - املراحبة لآلمر بالشراء، د) ٢(
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:  ويقول الدردير)١ ())....جل من أهل العينة، فيقول له أن مير الرجل بالر((: وقالوا يف كٍل
إذاً فأهل العينة . )٢ ())....وأهل العينة قوم نصبوا أنفسهم لشراء السلع وليست عندهم ((

ليسوا جتار سلع، وإمنا دأم تصيد حاجات الناس واضطرارهم، فكان عملهم متويلياً ال 
  .جتارياً

 فهو أن املشتري احملتاج إىل سلعة ما وليس -ريوهو نفع املشت–أما الوجه اآلخر 
لديه مثنها، وال يعرف من يقرضه ذلك الثمن أو تاجراً يبيعها له بأجل، جلأ إىل شخص آخر 

  .هو بائع العينة فأمره بشراء تلك السلعة اليت هو حمتاج إليها

.  أجلفبائع العينة إذاً حصل على قصده يف دفع قليل نقداً، لينال أكثر مما دفع إىل
وكذلك املشتري حقق قصده يف احلصول على السلعة وليس لديه مثنها، بدفع ماٍل مؤجل 

  )٣(هـ.ا)).زائد عن قيمتها احلقيقية إىل شخٍص ممول، ويف هذا شبهة الربا

وكأن الفقهاء الذين منعوا من املراحبة امللزمة وأجازوا غري امللزمة، رأوا أن عدم اإللزام 
بينما . التملك ما حيقق حقيقة البيع، ويبيح الربح احلاصل بعد ذلكيوجب من املخاطرة و

واخلراج ((املرايب ال خياطر هذه املخاطرة، وال تكون السلعة يف ضمانه، والغنم بالغرم 
  .)٤ ())بالضمان

 رأى أن هذه الصيغة تؤدي إىل مقصود الربا -رمحه اهللا–بينما الشيخ حممد العثيمني 
اآلن البنك لوال ((:  يف لقاء الباب املفتوح-رمحه اهللا–يقول .  ملزمةسواء كانت ملزمة أو غري

إذاً، هذا الشراء من البنك . يشتريه أم ال يشتريه؟ ال يشتريه. اشتِر البيت: أن هذا جاء وقال
اً، واشتر خذ هذه مائة ألف مبائة وعشرين ألف: حيلة على الربا، فبدالً من أن يقول البنك

 البيت إال عليك، فليس للبنك غرض من شراء هذاشتريه وأبيعه نا أأ: يقول. البيت أنت
                                                            

  ).٥٦-٢/٥٥( املقدمات املمهدات، البن رشد ) ١(
  ).٣/٧٧( الشرح الصغري، للدردير ) ٢(
  ).٨٥(عبد العظيم أبو زيد - بيع املراحبة لآلمر بالشراء، د) ٣(
من حديث عائشة  ) ١٢٨٥( والترمذي ،  ) ٣٥٠٨( و وأبو داود  ) ٤٩ / ٦( جه أمحد  أخر) ٤(

  . حديث حسن صحيح : وقال الترمذي ، رضي اهللا عنها 
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معلوم أن البنك ما له غرض بالبيت، لوال أنك جئت أنت وطلبته ما اشتراه؛ . الزيادة الربوية
: يا إخواين... إذاً ليس تاجراً، لكنه متحيل على من يعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور 

ال ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا ((: ه الصالة والسالم قالحنن أمة إسالمية ونبينا علي
واهللا مث واهللا مث واهللا، لو كان فيها شيء من احلل لكنت أفيت حبلها، . ))حمارم اهللا بأدىن احليل

  .)١ ())خائنة األعني وما ختفي الصدورلكن كيف  أقابل رب العاملني الذي يعلم 

ما يفعله بعض الناس اليوم، : ن التحيل على الربا ومن مسائل العينة أو م« : ويقول 
أنا أحتاج السيارة الفالنية يف املعرض الفالين، : حيتاج إىل سيارة، فيذهب إىل تاجر، ويقول

فيذهب التاجر ويشتريها من املعرض بثمن، مث يبيعها بأكثر من الثمن على هذا الذي احتاج 
ا؛ ألن حقيقة األمر أنه أقرضه مثن السيارة السيارة إىل أجل، فهذا حيلة ظاهرة على الرب

 وهذه حيلة واضحة، وإن كان مع ،احلاضرة بزيادة؛ ألنه لوال طلب هذا الرجل ما اشتراها
األسف أن كثرياً من الناس انغمس فيها، ولكن ال عربة بعمل الناس، العربة بتطبيق األحكام 

  .)٢( » على النصوص الشرعية

 أكثر حني نتصور بنكاً ربوياً -رمحه اهللا–لشيخ العثيمني ويقترب املعىن الذي ذكره ا
أما البنك الربوي فيأيت إليه احملتاج لشراء سيارة، فيأخذ نقودها ويثبت يف . وآخر غري ربوي

أما البنك غري الربوي فقد جعل له مندوباً يف . ذمته املبلغ مع زيادة ربوية بعد أجل حمدد
ة وحيدد سيارته اليت يريد، فينهي مندوب البنك معرض السيارات، ويأيت طالب السيار

البنك (، مث جيري عملية البيع مع العميل )البنك واملعرض(إجراءات الشراء مع املعرض 
واملبلغ الذي كان يف معاملة البنك الربوي نفس املبلغ، والزيادة نفس الزيادة بل ). والعميل

أن الظلم املتحقق يف الربا متحقق هنا قد تكون فائدة البنك اإلسالمي أكثر، ومعىن هذا 
  . وزيادة

 بضابط مهم ميكن -رئيس امع الفقهي–وقد أمسك الدكتور عبد السالم العبادي 
يف –وهكذا كادت هذه الصيغة (( الوجه،  للصورة اجلائزة واحملرمة من هذاأن يكون مميزاً

                                                            

  .حكم نظام املراحبة مع البنوك): ١٨٥( لقاء الباب املفتوح رقم ) ١(
   ) .٢١١ / ٨(  الشرح املمتع ) ٢(
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ى البنك مبا يسمى بالربح  أن تنقلب إىل جمرد صيغة متويل مايل يعود عل-عدد من املصارف
دون أن يقدم البنك غري املال، وبال أي خماطرة ميكن أن يتعرض هلا البنك وفق الظروف 
واألحوال العادية، إال إذا افترضنا الزالزل والكوارث مما يدخل يف الظروف القاهرة، وال 

 خماطرة، وكان وإذا أصبحنا أمام متويل بدون. جيري حسابه عند حتديد االلتزامات يف العقود
: وأصبح األمر مثل. يسترد بزيادة، فهذا الربا بعينه، فهو قرض بزيادة وإن أخذ صورة البيع

أن يوكل شخص البنك بشراء سلعة له، ويطلب منه دفع مثنها للبائع على أن يقوم هو 
بتسديد الثمن بزيادة على أقساط، فهذا من الربا قوالً واحداً، ولكن ما الفرق بينه وبني 

  .صورة بيع املراحبة لآلمر بالشراء إذا انقلب إىل جمرد متويل بزيادة وبال خماطر

إن أساس جواز معاملة بيع املراحبة لآلمر بالشراء هو تعرض املصرف الحتماالت 
الربح واخلسارة، فإذا أفرز التطبيق صوراً نقطع معها بالربح يف مجيع األحوال وال تصور ألي 

املة إىل متويل ربوي ال جيوز، مهما كانت التسميات وصور خماطرة انقلبت هذه املع
اإلجراءات؛ فاملصرف يعمل على تدبري السلع اليت حيتاجها الناس الذين يأمرون بالشراء لكن 

  .)١ ())جيب أال يقتصر دوره على التمويل دون خماطرة

  .وهذا فقه عميق يف مسائل الربا والبيوع واملعاين الشرعية املعتربة فيهما

وحاول ايزون للمراحبة املصرفية امللزمة اإلجابة عن هذا املأخذ، ومن أهم ما قالوه 
احلق أن تغيري صورة املعاملة غير من طبيعتها، ((: ما ذكره الدكتور يوسف القرضاوي، قال

ومن املفيد هنا أن أذكر يف تغيري الشكل . وإن توهم أن النتيجة يف كلتا احلالتني واحدة
ديث أيب سعيد وأيب هريرة املشهور يف بيع التمر مبثله، وهو ال خيفى على والصورة ح
  .املعترضني

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، استعمل رجالً على ((: عن أيب سعيد وأيب هريرة
إنا لنأخذ . ال واهللا يا رسول اهللا: أكلّ متر خيرب هكذا؟ قال: خيرب، فجاءه بتمر جنيب، فقال

فال : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. صاعني، والصاعني بالثالثالصاع من هذا ب
                                                            

  ).٥(عبد السالم العبادي -آلمر بالشراء، د نظرة مشولية لطبيعة بيع املراحبة ل) ١(
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فبني هلم النيب صلى اهللا عليه وسلم ،  )١ ())تفعل، بع اجلمع بالدراهم، مث ابتع بالدراهم جنيباً
أن من كان عنده متر رديء وأراد حتصيل اجليد من التمر، فعليه أن يبيع رديئه بنقد، مث 

  . يشتري به اجليد

. نتيجة من البيع األول والثاين واحدة، وهي احلصول على التمر اجليد بدل الرديءوال
ولكن الصورتني خمتلفتان، ففي األوىل باع الشيء جبنسه متفاضالً، وهذا منهي عنه ملا حيدث 

ويف الثانية بيع للشيء بقيمته نقداً، مث يشترى به،وهذا أقرب إىل العدل يف . فيه من غنب
أن تغيري الصورة : والشاهد. وهلذا أجيزت الصورة الثانية ومنعت األوىل. مثنهاتقدير السلعة و

  .)٢( ))قد يؤدي إىل تغيري احلكم، وإن مل تتغري النتيجة

وهذا غري مسلّم، ألن الذي باع اجلمع بالدراهم، هو بعد ذلك قد يشتري اجلنيب ((
ن البائع نفسه ألمكنهم القول أنه ولو كان ملزماً بالشراء م. من هذا البائع  نفسه أو من غريه

  .)٣( ))!جمرد فرق يف الصورة، ولكن هيهات

                                                            

   ) .١٥٩٣( ومسلم ،  ) ٢٠٨٩(  أخرجه البخاري ) ١(
  ).٤٤(يوسف القرضاوي - بيع املراحبة لآلمر بالشراء، د) ٢(
وقد سبق اجلواب على هذا الدليل يف ). ٥/٨٥٩(رفيق املصري - بيع املراحبة لآلمر بالشراء، د) ٣(

  :     ).ص ( ي مناقشة أدلة االجتاه الصور
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٤٦١ 

  

  

اجتاهات الفقهاء يف مراعاة ((مدى تأثري : املبحث الثاين 
   على دراسة املسألة))املآالت والقصود

  :وفيه ثالثة مطالب

  . مبوضوع البحث))املراحبة لآلمر بالشراء((عالقة : املطلب األول 
  .مدى تأثر الفقهاء املانعني باجتاه احلقائق:  املطلب الثاين

  .مدى تأثر الفقهاء ايزين باالجتاه الصوري: املطلب الثالث 
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٤٦٢ 

  :  مبوضوع البحث))املراحبة لآلمر بالشراء((عالقة : املطلب األول

مبوضوع البحث، هل تنطبق على هذه املسألة )) املراحبة لآلمر بالشراء((ما عالقة 
ىت يصح أن ندرس التأثر والتأثري بني الفقهاء املعاصرين والفقهاء املتقدمني؟ مشكلة البحث ح

لإلجابة على هذا السؤال ال بد أن نستعيد مشكلة البحث مث نقارن بينه وبني مسألة املراحبة 
والبحث يناقش املسائل اليت هلا ظاهر يشبه البيع وباطن يشبه الربا، وهل يكفي . املصرفية

 ال حيصل – إن مل يكن دائماً - عند احلكم على املسألة؟ وهذا يف الغالب النظر يف ظاهرها
إال مع تعدد العقود، وهذا كله متحقق يف مسألة املراحبة املصرفية؛ فإن كثرياً ممن منعها علّل 

  .واملسألة يف حقيقتها هي أكثر من عقد يف صيغة واحدة. ذلك بأمور منها الربا

راحبة املصرفية مل يكن حادثاً يف الوقت املعاصر، فقد علّل إن مالحظة معىن الربا يف امل
وليس نظراً خاصاً بالفقهاء، بل هو حديث اقتصاديني غربيني . بذلك بعض الفقهاء املتقدمني

الحظوا هذا املعىن يف دراسة هذه املسألة ورأوا أنه ال يوجد فرق بني املراحبة املصرفية وما 
  .جتريه البنوك الربوية

 وهو يشرح رواية مالك يف املوطأ، أنه بلغه أن رجالً قال -رمحه اهللا–اجي يقول الب
ابتع يل هذا البعري بنقد حىت أبتاعه منك إىل أجل، فسأل عن ذلك عبد اهللا بن عمر ((: لرجل

وهذه كلها معاٍن متنع جواز البيع ((:  فذكر الباجي معاٍن يف منعها، مث قال))فكرهه وى عنه
  .)١ ())ر من سائرها، واهللا أعلموالعينة فيها أظه

وقد تقدم القول بأن ما كان يناقشه الفقهاء املتقدمون هو ذات الصورة اليت تستعملها 
  .))املراحبة لآلمر بالشراء((املصارف اليوم باسم 

                                                            

   ).٣٩ - ٣٨ / ٥( املنتقى ، أليب الوليد الباجي ) ١(
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٤٦٣ 

وهكذا نظر إليها بعض االقتصاديني الغربيني وغريهم، فقد ذكر الدكتور منذر قحف 
أي يف (م مل يروا فيه ١٩٨٥ربيني، الذين شاركوا يف ندوة لندن أن عدداً من املصرفيني الغ

  .)١(اختالفاً عن التمويل الربوي إال من حيث الشكل) بيع املراحبة

م بأن ١٩٨٥كما يظهر يف التقرير السنوي لسنة ((: ويقول أريك ترول شولتز
دوجة، قد أثبت التجربة العملية للمصرف اإلسالمي الدويل الدامناركي، يف ضوء أهدافه املز
وهذا يعين  ، )٢ ())أن أي مصرف دامناركي ميكن أن يتعامل مبوجب الشريعة اإلسالمية متاماً

  !توافق هذه الصيغ يف حقائقها مع التمويل الربوي 

إغراقاً، وجعلوا العملية " املنفذين"لقد أغرق بعض الفقهاء يف احليل، وزادها بعض ((
ذا السبب يعترب البنك املركزي املصري عملية املراحبة عملية ورمبا هل. أشبه باللعبة منها باجلد

  .)٣ ()))٢٧شليب ص (قرض 

وهكذا الفقهاء املعاصرون أكدوا على هذا املعىن واعتربوه معىن من معاين املنع، سواء 
، والدكتور بكر أبو زيد )٤(-رمحه اهللا–من منع ِمن صيغتها امللزمة كالدكتور حممد األشقر 

  .)٦(-رمحه اهللا–ومن منع منها مطلقاً كالشيخ حممد العثيمني . )٥( -رمحه اهللا–

 املعىن من أجاز املراحبة املصرفية مطلقاً، وذكر ما يراه جواباً عنه، وقد ذكر هذا
ماقيل من أا حيلة ((كالدكتور يوسف القرضاوي يف موضعني من كتابه، حتت عنوان 

  .)٨ ())من أا من بيع العينةما قيل ((، وحتت عنوان )٧ ())ألخذ الربا

                                                            

  ).٥/٨٥٧( رفيق املصري - نقالً من حبث د) ١(
  ).٥/٨٥٧( رفيق املصري - نقالً من حبث د) ٢(
  ).٥/٨٤٤( رفيق املصري - بيع املراحبة لآلمر بالشراء، د) ٣(
  ).٨( بيع املراحبة، لألشقر ) ٤(
  ).٥/٧٣٢(بالشراء بيع املواعدة، أليب زيد  املراحبة آلمر ) ٥(
  ).١٨٥(لقاء الباب املفتوح رقم ،  ) ٢١١ / ٨( الشرح املمتع  ) ٦(
  )٤٥ – ٣٩( بيع املراحبة للقرضاوي ) ٧(
   ).٦٨ – ٥٣( بيع املراحبة للقرضاوي ) ٨(
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٤٦٤ 

وذا يتبني وجه العالقة بني املراحبة املصرفية وموضوع البحث، فعالقة املسألة حبقائق 
الربا هي من أهم املعاين اليت دار حوهلا النقاش قدمياً وحديثاً، وداخل الباحثني يف االقتصاد 

  .اإلسالمي واملعلقني عليه من خارجه غربياً وعربياً

 مينع أن بعض الفقهاء املعاصرين مل يرتض ربط املسألة بالربا حىت مع القول وهذا ال
ومن هؤالء الدكتور . مبنعها، فهو يرى منعها من باب بيع ما ال ميلك ال من باب الربا والعينة

وهذه كلها ((: الصديق الضرير، فقد علق على املسألة بعد أن ذكر معاين املنع منها، فقال
از البيع، واألظهر منها عندي هو املانع األول، وهو أن اإللزام بالوعد جيعل معاٍن متنع من جو

وعلى هذا اعتمد مساحة الشيخ عبد . )١( .))هذه املعاملة من قبيل بيع اإلنسان ما ال ميلك
  .)٢( يف منعه، ومل يشر ملعىن الربا والعينة يف فتواه-رمحه اهللا–العزيز بن باز 

با والعينة يف املراحبة املصرفية هو معىن مذكور من كثري من وأيا ما كان، فإن معىن الر
  .املانعني، وهو حمل نقاش وجواب من قبل ايزين

غري أن هذا االختالف يف إثبات هذ املعىن وجهاً للمنع من املسألة، يوجب نظراً 
ر مبناهج مفصالً يكشف العالقة بدقة بني املراحبة املصرفية واحليل الربوية، وهل كان هناك تأث

  الفقهاء املتقدمني؟ 

وكما تقدم فإن العملية الربوية الواضحة تتكون من طرفني، األول مقرض بالربا، 
مقترض (و ) مقرض بزيادة(وكل عقود مركبة تؤول إىل هذه احلقيقة . والثاين مقترض بالربا

احليل ((ن فإا صورة مطابقة ملوضوع البحث، وهي منوذج واضح ملا يسميه املانعو) بزيادة
  . ))الربوية

وأشهر مثال لذلك هي الصورة املشهورة من العينة؛ فإن مآهلا وباطنها وحقيقتها 
ولكن ليس . وتلك حقيقة الربا بالكمال والتمام. مقرض بزيادة، ومقترض بزيادة: طرفان

 كل الصور على هذا التطابق، فثمة بعض الصور واملسائل اليت تشابه احلقيقة الربوية يف طرف
                                                            

  ).٧٤٠ / ٥( املراحبة لآلمر بالشراء ، الضرير ) ١(
  .)٥٢( بيع املراحبة، لألشقر ) ٢(
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٤٦٥ 

وهناك مسائل عكس ذلك فالتشابه . املقرض بزيادة، وال يوجد طرف يشبه املقترض بزيادة
فالتورق البسيط املعروف قدمياً ال يقع . مع طرف املقترض بزيادة، دون املقرض بزيادة

التشابه بني الطرفني، بل التشابه فيه مع املقترض بزيادة، أما البائع فإنه ال يشبه املقرض 
 تاجر على احلقيقة، والسلعةُ املوجودة عنده مقصودة للتجارة ال للحيلة على بزيادة؛ فإنه

، ))البنك((وعكس ذلك املراحبة املصرفية فإن التشابه فيها مع املقرض بزيادة وهو هنا . الربا
  .أما املشتري فإن السلعة مقصودة لالنتفاع وليس للحيلة

: على عدة عقود وأهم ما فيها طرفانوملزيد من التوضيح فإن املراحبة املصرفية تشتمل 
فإن السلعة لديه مقصودة، فهو ) املشتري(= أما طالب السلعة . البنك، وطالب السلعة

ولذلك . يشتري مرتالً يسكنه، أو سيارة حتمله، أو أجهزة حيتاج إليها يف مصنعه أو متجره
أما البنك . ضفال يصح مساواته مبن ذهب يقترض بالربا، فهو يشبه املشتري ال املقتر

فال يهتم للسلعة رائجة أو . فإن السلعة غري مقصودة لديه ال باالنتفاع وال باالجتار) البائع(=
غري رائجة، مرحبة أو غري مرحبة، وليس لديه من أهل اخلربة ذه السلعة من يدلّه على أحسن 

) النقود(= وال يهمه سوى شيء واحد املبلغ . أنواعها وأفضل جتاراا، كل ذلك ال يهمه
وعلى هذا فإن . اليت سيأخذها جراء هذه العملية) الزيادة(= الذي سيعطيه للعميل، والفائدة 

تشبيهه بالبائع ال يصح، بل هو يشبه املقرض بزيادة، وكلما زادت الضمانات يف السلعة 
والعميل، وكلما قلّت املخاطرة اليت هي من طبيعة التجارات، كلما كان الشبه أوضح 

هنا مع املقرض بزيادة هو نفس التشابه بني البائع يف صورة العينة )) البنك((إن تشابه . وأظهر
  . املشهورة مع املقرض بزيادة

ومن أجل ذلك، فإن ما يسمى باحليل الربوية ليست على حد سواء، فإا مثل 
 فإنه ))مقترض(( و))مقرض((أما ما وقع التشابه فيها بني الطرفني . الوادي له جلّة، وله ضفّتان

وأما ما وقع التشابه فيه بني طرٍف دون اآلخر، فإنه من ضفة الوادي . من جلة الوادي وعمقه
  .املفضية إليه

واملراحبة املصرفية هي من ضفة الوادي؛ حيث يشبه البائع املقرض، وال يشبه املشتري 
 بالعينة املشهورة فذلك يلحقه)) التورق((إال يف حالة واحدة، حني يقصد املشتري ، املقترض
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٤٦٦ 

وهذا معىن مهم ال بد من مراعاته، . حيث يكون التشابه من الطرفني؛ ال من طرٍف واحد
  .ومل أر أحداً نبه إليه

وبعد هذا التفصيل نتفهم خالف املانعني يف إثبات الربا وجهاً من وجوه املنع يف هذه 
.  يثبت عنده معىن الربااملسألة؛ فمن نظر للبنك راعى معىن الربا، ومن نظر للمشتري مل

 أن القول يف املراحبة املصرفية هو من جنس القول يف التورق - و اهللا أعلم–ويظهر يل 
ولذلك فال يستغرب خالف أهل احلقائق . البسيط، فكالمها يقع التشابه لطرف دون اآلخر

  .يف هاتني املسألتني

 إىل العمل التمويلي إن املراحبة املصرفية كانت بداية الطريق: وميكن أن يقال 
والتحايل عليه، وهي اخلطوة األوىل للتفريط شيئاً فشيئاً يف هوية االقتصاد اإلسالمي إىل هوية 

والذي أهل املراحبة املصرفية . وبينهما فرق كبري، كما الفرق بني البيع والربا. البنك التمويلي
ضافة ملا يشعر به القائمون على للقيام ذا الدور وجود سلعة مقصودة ِمن ِقبل املشتري، إ

ولو وقف األمر عند . بيوت املال اإلسالمية من رغبٍة يف عدم املخاطرة بأموال املستثمرين
املراحبة امللزمة هلان اخلطب، ولكنها كانت خطوة يف طريٍق ابتعد بالتجربة العملية لالقتصاد 

ىت ممن قال جبوازها، تنبهوا ولذلك تنبه كثري من الفقهاء ح. اإلسالمي عن مقصودها وهدفها
لذلك حني اجتاحت املراحبة املصرفية باقي الصيغ األصلية يف االقتصاد اإلسالمي، وتنبهوا 

واالنتباه . لذلك حني توالدت املراحبة املصرفية حىت انتهى بنا احلال لصيغة التورق املصريف
  .د هللا من قبل ومن بعدواحلم. معىن مجيل ويقلّ أثره حني يستشري الضرر وتتضرر التجربة

عن قصد أو غري قصد، ((: يقول الدكتور رفيق املصري عن هوية املصرف اإلسالمي
مل يتعرض املفتون وكثري من الدارسني هلوية املصرف اإلسالمي، هل هو وسيط مايل يتاجر 

أم هو تاجر سلع . بالنقود والقروض، ويتجنب املتاجرة بالسلعة كالبضائع والعقارات وغريها
كما بين الدكتور مجال الدين عطية ) الربوية(يتجنب املتاجرة بالنقود والقروض، فاملصارف 

، أما املصارف )٤٦ هـ، ص ١٤٠٥، عام ٥٦جملة األمة، العدد (حتل الربا وحترم البيع 
 ﴾Z  Y  X  W  ] ﴿:اإلسالمية فهي حترم الربا على نفسها وحتل البيع كقوله تعاىل

  . ... ]٢٧٥: البقرة [ 
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والظاهر أن املصارف اإلسالمية تتأرجح بني البيع وسواه، فتود البيع ولكن من دون 
وترى يف كتابة . حتمل أعبائه؛ وحتاول اجتناب الربا، ولكن دون الدخول يف عمق البيع

البعض تأرجحاً مماثالً بني اعتبار املصرف اإلسالمي بائع سلع، أو وسيطاً مالياً أو بيت متويل 
  ).١١٠يف كتابه ص القرضاوي (

وال شك أن إطالق لفظ املصرف أو بيت التمويل على أي منشأة إمنا يفيد معىن 
معروفاً هو االقتراض واإلقراض واملتاجرة بالقرض والنقود، عن طريق عمليات االئتمان 

فكلما جنح املصرف اإلسالمي حنو حقيقة البيع كان أقرب إىل تاجر السلع، وال . واملصارفة
طالق لفظ املصرف عليه، وكلما جنح حنو صورة البيع كان أقرب إىل تاجر القروض معىن إل

  .والنقود، أي إىل املصرف معىن ولفظاً

ولو تفكر العلماء يف هذا لسهلت عليهم الفتوى فيما بعد، ولصدروا يف كل جزئية 
  .)  ١ ())) ٦قحف ص(عن هذه الكلية، عن هذه اهلوية، وملا كان لكل فتوى هوية 

ا أمر يف غاية األمهية عند دراسة مسائل الفقه القدمية واحلديثة، وهو املوازنة بني وهن
النظر يف األحكام التفصيلية و اإلجراءات العملية من جهة، وبني االنتباه للجهة واملقصد 
واهلوية واهلدف من جهة أخرى، فحني تناقش مسألة املراحبة املصرفية فيجب النظر بعينني 

عني ترقب اإلجراء العملي واحلكم التفصيلي،  ، ] ٨: البلد [  ﴾  h  l  k  j  i  ﴿ اثنتني، 
وبغري هذين النظرين . وعني أخرى ترقب اجلهة اليت يريدها االقتصاد اإلسالمي ويؤمها

وخري من حيسن النظر األول هم الفقهاء؛ الذين . ستكون دراسة املسألة منقوصة غري تامة
وخري . معاجلة مسائل الفقه والفتوى والنصوص اخلاصة بكل بابمترسوا طيلة أعمارهم يف 

من حيسن النظر الثاين هم أهل املقاصد أو فالسفة الفقه واالقتصاد اإلسالمي؛ الذين قضوا 
. أعمارهم يف اإلقناع بالنظرية اإلسالمية يف االقتصاد، وجمادلة النظريات األخرى املخالفة

وكل من أمهل أحدمها فإنه واقع . بني علم املقاصد وعلم الفقهوهذه املوازنة تذكّرنا باملوازنة 

                                                            

  ).٥/٨٦٣( رفيق املصري - بيع املراحبة لآلمر بالشراء، د) ١(
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٤٦٨ 

يف خمالفٍة شرعية وال بد، وال يستقيم األمر إال حني يتأكد الناظر من توافر املقصد وسالمة 
  .اإلجراء

وحني ننظر إىل مسألة املراحبة املصرفية بكلتا العينني، فإننا سنكتشف مدى اخلطورة 
 االحنراف بالتجربة حنو النموذج الربوي، والتباعد شيئاً فشيئاً عن اليت متثلها هذه املسألة يف

والواقع خري برهان على ذلك؛ . النموذج اإلسالمي الذي بشر به الرواد، وجادلوا به املناوئني
فإن من ناقش املسألة أول األمر كان يتعامل مع هذا املوضوع على أنه توقعات ميكن أن 

. ا اليوم فإن التوقع أصبح واقعاً، واملستقبل أصبح حاضراًأم. تصدق وميكن أن ال تصدق
وظهر أن املراحبة املصرفية أربكت التجربة اإلسالمية يف االقتصاد، وزامحت النماذج األكثر 

واألدهى من ذلك أا حتولت إىل طريقة يف . نقاًء واألصدق تعبرياً عن النظرية اإلسالمية
دة فال زالت النماذج املراحبية تتوالد حىت ضج منها التفكري عند اقتراح مناذج وصيغ جدي
ومل يعد لدينا جتربة عملية يف االقتصاد متمايزة عن . ايزون للمراحبة فضالً عن املانعني

  .وليس هذا الذي تعب الناس من أجله واستبشروا بقدومه. النماذج الغربية إال يف الشكل

جرائي، بل سيكشفه النظر املقاصدي إن هذا اخللل لن يكشفه النظر التفصيلي واإل
وهل .. الذي يرفع بصره يف األفق وحيدد اجلهات بدقة، ويتأكد من سالمة هذه اخلطوة

  .ستقربنا أو تباعدنا من مقصودنا وأهدافنا



  .تفريق بين البيع و الربا المآالت و القصود في الاعاةرأثر م
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  .مدى تأثر الفقهاء املانعني باجتاه احلقائق: املطلب الثاين

رفني، بل من طرف واحد، فإن التأثر وألن املراحبة املصرفية مل يقع التشابه فيها من الط
باجتاه احلقائق لن يكون ظاهراً بالدرجة الكافية؛ فهي من جنس التورق القدمي ال من جنس 

  .الصورة املشهورة للعينة

ولذلك جتد بعض املانعني مل يتأثر يف منعه باجتاه احلقائق، وهو من مدرسة فقهية تعىن 
األمثلة على ذلك الدكتور الصديق الضرير، فإنه منع ، ومن أهم ))املذهب املالكي((باحلقائق 

من املراحبة امللزمة، وبعد أن ذكر وجوه املنع ومنها التحايل على الربا، اختار وجهاً آخر 
وهذه كلها معاٍن متنع جواز البيع، واألظهر منها عندي هو ((: واعتمد عليه يف املنع فقال

  .)١ ()) هذه املعاملة من قبيل بيع اإلنسان ما ال ميلكاملانع األول، وهو أن اإللزام بالوعد جيعل

ولكن وجود قدر من التشابه مع مسألة العينة املشهورة، وذلك من جهة البائع الذي 
يشبهه املانعون باملقرض بزيادة، جعل بعض املانعني يعتمدون على هذا الوجه يف املنع، 

  .ويتأثرون باجتاه احلقائق يف مناقشة املسألة

، فإن موقفه -رمحه اهللا–ن أكثر الفقهاء تأثراً هو الشيخ حممد الصاحل العثيمني و ِم
وحني تقرأ نص . كان حامساً، ومنعه كان مطلقاً سواء كانت املواعدة ملزمة أو غري ملزمة

 عن شيخه شيخ اإلسالم ابن تيمية يف -رمحه اهللا–الشيخ يف التحرمي تتذكر مقولة ابن القيم 
 مينع من مسألة التورق، وروجع فيها وأنا حاضر -رمحه اهللا–وكان شيخنا ((: مسألة التورق

املعىن الذي ألجله حرم الربا موجود فيها بعينه مع زيادة : مراراً، فلم يرخص فيها، وقال
الكلفة بشراء السلعة وبيعها واخلسارة فيها؛ فالشريعة ال حترم الضرر األدىن وتبيح ما هو 

  .)٢ ())أعلى منه

د الدكتور عبد السالم العبادي متأثراً يف حبثه باحلقائق واملقاصد بغض وكذلك جت
وإذا أصبحنا أمام متويل بدون ((: النظر عن النتيجة اخلاصة اليت انتهى إليها، فيقول يف حبثه

                                                            

  ).٥/٧٤٠( الصديق الضرير - املراحبة لآلمر بالشراء ، د) ١(
  ).٥/٨٦( إعالم املوقعني، ابن القيم ) ٢(
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 ،) ١ ())خماطرة، وكان يسترد بزيادة فهذا الربا بعينه، فهو قرض بزيادة وإن أخذ صورة البيع
ذلك عدم انتباه ألساسيات الشريعة وروحها العامة يف جمال استثمار األموال و القول بغري ((

  .)١ ())وحتقيق األرباح

يتوسع بعض ((: وهكذا تلحظ التأثر الظاهر يف حبوث الدكتور رفيق املصري، ومما قاله
املذاهب، أو بعض الفقهاء، يف األخذ باحليل الفقهية يف املعامالت املالية وغريها، حىت تشعر 
. أنك أحياناً أمام مجلة من األالعيب واألبواب واملخارج املضحكة واملبكية يف آن واحٍد معاً

إقامة الدليل على ((ومن أحسن من تصدى هلذه احليل شيخ اإلسالم ابن تيمية يف كتاب 
، وغري ٤٠٥-٩٧، ص ٣، املطبوع مع الفتاوى الكربى طبعة دار املعرفة، ج))إبطال التحليل
، ))إعالم املوقعني((لطبعة السعودية للفتاوى، وكذلك تلميذه ابن القيم يف كتابه املطبوع مع ا

فإين أرتضي مذهبهما يف حماربة احليل، حفاظاً على مجال الشريعة وكماهلا، وحفاظاً على 
جدية املسلمني وأصالتهم، ودفعاً إىل االبتكار والبعد عن التقليد والتلفيق والدوران يف آفاق 

  ....حمدودة 

ومقصد العميل من . للشريعة مقاصد، وللعقود مقاصد، ال بد من احلفاظ عليها
نعم له غرض بالسلعة املطلوبة، ولكن غرضه . اللجوء إىل املصرف هو احلصول على املال

واملصرف إذا . يتحقق باللجوء إىل بائعها مباشرة، ولوال حاجته للمال ملا جلأ إىل املصرف
له من التعامل بالسلع، يقبضها حقيقة إلعادة بيعها يف زمان آخر كان مصرفاً فعالً فال غرض 
  .)٢ ())أو مكان، كتجار السلع

وجند التأثر أيضاً يف األدلة اليت استدل ا كثري من املانعني، فإا من جنس أدلة 
فقد . الفقهاء املتقدمني، الذين راعوا باطن العقود وحقيقتها، ومل يكتفوا بالشكل والصورة

وا بأحاديث النهي عن العينة، والنهي عن احليل وما يف معناه مما سبقت اإلشارة إليه، استدل
  .وهو عمدة اجتاه احلقائق قدمياً يف مناقشة املسائل املختلف عليها مما يدخل يف الباب

                                                            

  ). وما بعدها٥/٨٢٨( عبد السالم العبادي - نظرة مشولية لطبيعة بيع املراحبة لآلمر بالشراء، د) ١(
  ).٥/٨٥٩( رفيق املصري -املراحبة لآلمر بالشراء، د بيع ) ٢(
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وذا يتبين أن الفقهاء املعاصرين املانعني للمراحبة املصرفية مطلقاً، أو املانعني للمراحبة 
فية إذا كانت املواعد ملزمة، كال الفريقني كانوا على تأثر بالفقهاء املتقدمني من أهل املصر

وتبين أيضاً أن معىن الربا مل يكن هو املعىن . احلقائق، يف منازع النظر واحلكم على املسألة
الوحيد يف املنع من املسألة أو من بعض صورها، وأن بعض املانعني مل يعتمد على هذا املعىن 

 منعه، والسبب هو كون املسألة ال تعبر عن احليلة الربوية تعبرياً كامالً، وأا أقرب يف
ومعلوم أن التورق القدمي هو حمل . للتورق القدمي من قرا من الصورة املشهورة للعينة
  .خالف داخل اجتاه احلقائق كما سبق يف الباب األول
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  .االجتاه الصوريمدى تأثر الفقهاء ايزين ب: املطلب الثالث

باإلمكان معرفة التأثر بالنظر لتكييف املسألة عند القائلني باجلواز، وبالنظر إىل أدلتهم، 
فإن القول جبواز .. ومرة أخرى. وبالنظر إىل اآلثار اليت راعوها عند القول جبواز املسألة

ولكن . ء املتقدمنياملراحبة املصرفية ال يكفي دليالً على التأثر باالجتاه الصوري عند الفقها
  .بالنظر إىل طبيعة تكييف املسألة واألدلة يظهر مدى التأثر

، وجييزها ))عقداً((أما تكييف املسألة، فيظهر التأثر حني مينع الفقيه املعاملة إذا كانت 
 يعسر فهمه على املتأثرين ))الوعد امللزم(( و ))العقد((إن التفريق بني . ))وعداً ملزماً((إذا كانت 

. جتاه احلقائق، أما املتأثرون باالجتاه الصوري فيكفيهم الفرق الشكلي والصوري بينهمابا
 البيع على ما ال ))عقد(( البيع على ما ال ميلك، وحيرم الفقيه ))عقد((عندما يحرم الفقيه 

 على ما ال ميلك وعلى ما ال يقبض، فمعىن هذا أن الفقيه هنا ))الوعد امللزم((يقبض، مث يبيح 
  .عتمد النظر الفقهي لالجتاه الصوريي

وهذا املوضع من النظر يف املسألة يساعد على رصد التأثر والتأثري حىت عند الفقهاء 
، -رمحه اهللا–الذين مل يناقشوا املسألة من زاوية الربا، كسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 

عقد، ومنعوا الوعد امللزم حني والدكتور الصديق الضرير؛ فإما رأوا الوعد امللزم يف معىن ال
بينما أهل االجتاه . وهذه طريقة أهل احلقائق يف النظر إىل املسائل. يكون العقد ممنوعاً شرعاً

  . بني العقد والوعد امللزم، ويعتمدون عليه يف التفريق))شكلياً وصورياً((الصوري جيدون فرقاً 

 أصحاب االجتاه الصوري قدمياً، وأما االستدالل، فإن من أهم األدلة اليت يستدل ا
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ((:حديث أيب سعيد وأيب هريرة رضي اهللا عنهما
ال واهللا يا : أكلً متر خيرب هكذا؟ قال: استعمل رجالً على خيرب، فجاءه بتمر جنيب، فقال

ل اهللا صلى فقال رسو. إنا لنأخذ الصاع من هذا بصاعني، والصاعني بالثالث. رسول اهللا
وهذا احلديث . )١ ())فال تفعل، بع اجلمع بالدراهم، مث ابتع بالدراهم جنيباً: اهللا عليه وسلم

هو من األدلة املركزية عند االجتاه الصوري قدمياً، وجتد الفقهاء ايزين للمراحبة املصرفية 
                                                            

  . :      ) ص (  سبق خترجيه ) ١(
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 الفقهاء املتقدمون من واملفارقة هنا أن صيغة املراحبة امللزمة ناقشها. )١(يعتمدون عليه أيضاً
! مدرسة االجتاه الصوري ومن مدرسة اجتاه احلقائق، وكل هؤالء قالوا بتحرمي هذه الصورة

فهل يعين هذا أن املرتع الصوري يف النظر الفقهي عند املعاصرين أقوى منه عند فقهائنا 
ا كان ضغط املتقدمني؟ رمبا، لكن هذا املثال الوحيد ال يكفي للخروج ذه النتيجة، فرمب

الواقع والتجربة العملية اليت تواجه حتديات ضخمة وتشكيكاً كبرياً من خصوم االقتصاد 
وهذان نصان من أصحاب االجتاه الصوري . اإلسالمي كان هلا تأثري يف معاجلة املسألة

  .األحناف والشافعية، يناقشون صورة املراحبة امللزمة وينتهون إىل القول مبنعها

: قلت((:  حملمد احلسن الشيباين، وهو إمام احلنفية املعروف، قالففي كتاب احليل
أرأيت رجالً أمر رجالً أن يشتري داراً بألف درهم، وأخربه أنه إذا فعل اشتراها اآلمر بألف 
ومائة درهم، فأراد املأمور شراء الدار، مث خاف إن اشتراها أن يبدو لآلمر فال يأخذها، 

  يلة يف ذلك؟فتبقى يف يد املأمور، كيف احل

يشتري املأمور الدار على أنه باخليار فيها ثالثة أيام، ويقبضها، وجييء اآلمر : قال
هي لك بذلك، : فيقول املأمور. قد أخذت منك هذه الدار بألف ومائة درهم: ويبدأ فيقول

أي وال يقل املأمور ، فيكون ذلك لآلمر الزماً، ويكون استيجاباً من املأمور للمشتري
بعتك إياها بألف ومائة، ألن خياره يسقط بذلك فيفقد حقه يف إعادة البيت إىل : مبتدئاً

بائعه، وإن مل يرغب اآلمر يف شرائها متكن املأمور من ردها بشرط اخليار، فيدفع عنه الضرر 
  .)٢( ))بذلك

أما اإلمام حممد فإن إرشاده املأمور إىل استعمال ((: يقول الدكتور الصديق الضرير
لشرط يدل على أنه يرى أن إلزام اآلمر بالشراء غري جائز؛ ألنه لو كان جائزاً مل تكن خيار ا

  .)٣( ))هناك حاجة إىل احليلة

                                                            

 راجع ما تقدم نقله من كتاب الدكتور يوسف القرضاوي، وهو أهم الكتب اليت دافعت عن القول ) ١(
  .جبواز املراحبة امللزمة

  ).١٢٧ و ٧٩( احليل رواية السرخسي ) ٢(
  ).٥/٧٤٠(الصديق الضرير . ء، د املراحبة لآلمر بالشرا) ٣(
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رمحه –وأوضح من ذلك نص الشافعية؛ فقد قال إمامهم حممد بن إدريس الشافعي 
اشتراها اشترها وأرحبك فيها كذا، ف: إذا أرى الرجلُ الرجلَ السلعة، فقال ((:  يف األم-اهللا

أرحبك فيها باخليار، إن شاء أحدث فيها بيعاً وإن شاء : الرجل، فالشراء جائز، والذي قال
  . تركه

اشتر يل متاعاً ووصفه له، أو متاعاً أي متاع شئت وأنا أرحبك فيه، : وهكذا إن قال
  .فكل هذا سواء

 وصفت وجيوز البيع األول، ويكون فيما أعطى من نفسه باخليار، وسواء يف هذا ما
ابتعه وأشتريه منك بنقد أو دين، جيوز البيع األول، ويكون باخليار يف البيع : إن كان قال

وإن تبايعا به على أن ألزما أنفسهما فهو مفسوخ من قبل اآلخر، فإن جدداه جاز، 
  :شيئني

  .أنه تبايعاه قبل أن ميلكه البائع: أحدمها 

  .)١( )) كذا أرحبك فيه كذاأنه على خماطرة أنك إن اشتريته على: والثاين

ووجه .  املنع من صورة املراحبة امللزمة-رمحه اهللا–وظاهر من نص اإلمام الشافعي 
 اعترب اإللزام يف حكم البيع، وأن من ألزم نفسه بشراء -رمحه اهللا–أن الشافعي : الداللة هنا 

عا على شيء قبل شيء وألزم اآلخر نفسه ببيعه فإنه يف حكم العقد، ويؤدي ذلك أما تباي
  .متلكه

ويالحظ أن القائلني جبواز املراحبة امللزمة مل يذهبوا بعيداً يف القول جبوازها، بل ظلّت 
مبادئ االقتصاد اإلسالمي وحقائقه وروحه وفلسفته متسك بكثري منهم، ال سيما أولئك 

اقتصاد إسالمي الرواد؛ الذين عانوا من االقتصاد الربوي، ومناظرة أهله، وظلوا يدعون إىل 
لقد أحس هؤالء أن انتشار املراحبة . متمايز عن االقتصاد الربوي يف حقائقه وروحه وآثاره

= امللزمة يف العمل املصريف، ومزامحتها للصيغ األخرى األكثر تعبرياً عن االقتصاد اإلسالمي 

                                                            

  ).٣/٣٣( األم للشافعي ) ١(
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صهم سابقاً ومعىن هذا أن الرواد ممن ذُِكرت نصو. أن هذا جانب سليب جيب التحفظ عليه
يف التحفظ على انتشار املراحبة امللزمة إىل هذا احلد، هم متأثرون بالنظر الصوري للمسألة 

والذي . الفقهية، ولكنهم أيضاً متأثرون باملقاصد والغايات اليت حتكم االقتصاد اإلسالمي
ساعدهم على ذلك قرب عهدهم ببدايات التجربة، واحلديث الطويل الذي كان يقال 

يف أضرار التمويل الربوي والفرق بني التجارة احلالل والربا احلرام، وآثار ذلك على حينها 
  .األفراد واتمعات

وتكمن خماطرة هنا، حني ينشأ اجليل الثاين والثالث يف االقتصاد اإلسالمي، فيأخذون 
 النظر الصوري للمسائل، وال يكون معهم تلك الروح اليت كانت مع جيل الرواد، فيذهبون

بعيداً يف صيغ حتايلية على التمويل الربوي، ويتحول املصرف اإلسالمي إىل شيء يشبه 
  .البنك الربوي إىل حد بعيد، لوال إجراءات شكلية ال متس اجلوهر واحلقيقة

إنه ال بد من معاجلة طريقة النظر يف املسائل الفقهية، وأن نقترب أكثر الجتاه احلقائق، 
ريقة الدراسة والنظر، وإال فسوف يتحول البيع إىل شيء ونصحح ما كان من خطٍأ يف ط

، وسوف يصبح الفرق بني البيع ))إمنا البيع مثل الربا((، وتلك مقولة أهل الكفر !يشبه الربا
 املذكور يف آيات ))الظلم((وسيصعب علينا معرفة !. والربا هو فرق تعبدي غري معقول املعىن

وسوف ، !  ]٢٧٩: بقرة ال[   m¶  µ  ´   ³  ²   ±  °lالربا 
يكون احلديث عن جتربة إسالمية يف االقتصاد تساعد العامل على اخلروج من مآزق الربا 

  !جمرد لغو ال معىن له 
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   املشاركة املتناقصة: الفصل الثاين 

   :وفيه مبحثان 

  . املشاركة املتناقصة فكرة موجزة عن  : املبحث األول

 ))اجتاهات الفقهاء يف مراعاة املآالت والقصود((مدى تأثري : املبحث الثاين 
  . على دراسة املسألة 
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. فكرة موجزة عن املشاركة املتناقصة : املبحث األول   

   :وفيه مخسة مطالب 

  . صور املشاركة املتناقصة ، وتعريفها : املطلب األول 

  . أمساؤها ، وتفسري ذلك : املطلب الثاين 

  . ودخوهلا للمصارف اإلسالمية نشأا : املطلب الثالث 

  . مآخذ النظر يف املسألة : املطلب الرابع 

 – أدلتها – أصحاا –األقوال (أهم اآلراء يف املسألة : املطلب اخلامس 
   )مناقشتها
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  : صور املشاركة املتناقصة ، وتعريفها : املطلب األول 

قتصاد اإلسالمي ، وعماد اسم املشاركة يف عنوان املنتج املصريف يأخذنا لروح اال
هكذا يوحي االسم وقبل الدخول . الربح فيه، واال األرحب واألمجل يف فلسفته وأعماله

إن االسم يوحي بارتباطها بالعمل اإلنتاجي والتنمية أكثر من ارتباطها . يف فروعه وتفاصيله 
  . باالستهالك وتلك ميزة أخرى يبشر ا االسم

إن املشاركة يف مفهوم االقتصاد اإلسالمي مسؤولية ((: ي يقول الدكتور عجيل النشم
اجتماعية وأخالقية وتربوية مث هي تنموية يف هذا كله ، إىل جانب كوا مسؤولية مالية 

، والنظام الربوي ال يتحمل )اخلراج بالضمان(و ) الغنم بالغرم(اقتصادية، تقوم على مبدأ 
نيهم االستثمار وإعمار البالد والتوسعة على أهلها يف املضاربون املغامرون فيه مسؤولية وال يع

  .)١ ())شيء

املشاركة املنتهية  (( ، أما املشاركة املتناقصة أو))املشاركة((هذا فيما خيص كلمة 
 فإا صيغة جديدة مل يعرفها الفقه قدمياً ، وإمنا هي مما تفتق عنه العقل الفقهي ))بالتمليك
فصيالت وتشعيبات يتعب القارئ يف تتبعها واإلحاطة ا ؛ وهي صور كثرية وت. املعاصر 

وقد عقد جممع الفقه اإلسالمي الدويل التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي دورته الثالثة عشرة 
حول املشاركة املتناقصة يف ضوء العقود املستجدة، مث مل خيلص إىل قرار بشأا ، وقرر 

  . زيد من الدراسة والبحث تأجيل النظر فيها لدورة قادمة من أجل م

  : وتقريباً لفكرة املشاركة املنتهية بالتمليك ميكن إيراد املثال التايل

أحد التجار يريد أن يبين جممعاً جتارياً وليس لديه السيولة الكافية وحيتاج إىل ثالثني 
لربا وأراد أن يقرضه أحد قرضاً حسناً فلم جيد ، وال يريد أن يرتكب جرمية ا. مليون ريال

  !. فيذهب لالقتراض من البنوك الربوية 

                                                            

  ) . ١٣/٩٦٤( املشاركة املتناقصة ، للنشمي   ) ١(
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ومن جهة أخرى هناك مصرف إسالمي لديه سيولة مالية يريد أن يزيدها ويربح 
وال يريد أن يدخل يف . فيها، وال يريد أن يقرض بالفائدة ألنه الربا اجلاهلي احملرم يف القرآن 

  ! . خماطرة كبرية ألا أموال العمالء وخيشى من اخلسارة 

اتفق هذا التاجر مع املصرف أن يأخذ التاجر من املصرف ثالثني مليون، واألرض ف
ويصبحوا شركاء يف هذا امع التجاري . من عند التاجر وتساوي عشرة ماليني ريال

٢٥ % ولكن التاجر ال يريد أن يستمر معه شريك، وكذلك . للمصرف % ٧٥للتاجر ، و
ع؛ فاتفقا أن يدخال يف الشركة مع الوعد بأن البنك املصرف ال يريد أن حيبس أمواله يف ام

فهي إذن مشاركة . يبيع حصته فيما بعد للتاجر، سواء كان هذا البيع منجماً أو دفعة واحدة
يف الغنم والغرم، والربح واخلسارة، ولكنها مشاركة تؤول إىل التمليك، يتملك التاجر حصة 

 أن حيصل التمليك يتحمل املصرف كل تبعات وقبل. عن طريق الشراء) البنك ( = شريكه 
الشريك من خماطر اخنفاض سعر العقار، ونفقات الصيانة، والتسويق، والتأمني والضرائب إن 

ويستفيد كذلك من أرباح امع وإجياراته، سواء كان . وجدت وغريها من النفقات
هذا مثال . ل امعاملستأجر هو التاجر نفسه أو غريه، حىت يتخارجا ويتملك التاجر كام

  . بسيط يقرب فكرة املشاركة املنتهية بالتمليك

أما صور املشاركة املنتهية بالتمليك الذهنية، وصورها التطبيقية فهي عديدة، ذكر 
، وكان هذا العدد حمل انتقاد من الدكتور )١(منها الدكتور عجيل النشمي سبع صور
 باعتبار بعض هذه الصور ال يعدو أن يكون )٢(عبدالستار أبو غدة، والدكتور وهبة الزحيلي

أمثلة تطبيقية هلذا العقد، وأن صور املشاركة املتناقصة ثالث صور كما ذكرها مؤمتر 
ومل تسلم هذه الصور من انتقاد، فقد الحظ الدكتور كمال توفيق . املصرف اإلسالمي بديب

ة املتناقصة ، فهي أقرب إىل حطاب يف حبثه على الصورة األوىل أا قد ال تنتمي إىل املشارك
  . )٣(الشركة 

                                                            

  ) . ١٣/٩٧٣( املشاركة املتناقصة وصورها ، للنشمي   ) ١(
  ) . ١٠٤٢ و ١٣/١٠٣٢( التعقيب واملناقشة   ) ٢(
  ) . ١٣( ي ، للحطاب املشاركة املتناقصة كأداة من أدوات التمويل اإلسالم  ) ٣(
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وحىت خنرج من اجلدل حول الصور وما يصح منها صورة ال مثاالً ، فإن األفضل 
ذكر االعتبارات اليت تتعدد الصور من جرائها ، فاملشاركة املنتهية بالتمليك تنقسم بعدة 

  : اعتبارات 

ل العقد ، ويؤجرانه لطرٍف يتشاركان يف حم. فقد تكون مشاركة ، وإجارة ، مث بيعاً 
وقد تكون املشاركة . ثالث أو يؤجرانه ألحد الشريكني ، مث يبيع املصرف حصته للشريك 

 . دون عقد اإلجارة 

ناجزة يف وقت واحد، وقد تكون ) شراكة ، إجارة ، بيع ( = وقد تكون العقود 
 . متعاقبة واحداً بعد اآلخر

 . أو من طرف واحد ، أو غري ملزم للطرفني وقد يكون الوعد ملزماً من الطرفني ، 

 . وقد يكون التمليك منجماً على أقساط متعاقبة ، وقد يكون دفعة واحدة 

 . وقد يكون متويل املصرف لكامل املبلغ ، وقد يكون جلزء منه

وقد يكون البيع بثمن حمدد يعرب عن القيمة االمسية وما دفعه املصرف من متويل رأس 
 . ن البيع بسعر السوق عند التملك املال ، وقد يكو

 . وقد تكون شركة ملك يف مثل املسكن ، أو شركة عقد يف مثل املشاريع التجارية 

وبعض هذه االعتبارات تؤثر على اسم املنتج ، فبعضها يصح عليها اسم دون آخر  
ها كما أا تؤثر يف احلكم فإن بعض هذه الصور جييز. – كما سيأيت يف املطلب الثاين –

وكل ما اجتمع فيه وصف . مجهور الفقهاء املعاصرين ، وبعضها اآلخر مينعها اجلمهور
املشاركة ابتداًء ، مث يؤول أمره لتملّك أحد الشريكني لكامل احلصص فإنه يصح عليه االسم 

  . سواء كانت تلك الصورة مما جييزها الفقهاء أو مينعوا 
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 التعريفات كذلك، فتعددت ومثل ما وقع من خالٍف حول الصور، وقع يف
واجلدل حول التعريفات تقليد قدمي داخل الكتب األصولية . التعريفات واملناقشة هلا

وزاد اخلالف . والفقهية، وال يكاد خيلو تعريف من انتقاد حسب الضوابط والقواعد املنطقية
 املقصود من وأياً ما كان فإن. هنا كون الصورة حديثة وال ختلو من بعض التداخل والتعقيد 

  . فكل ما حصلت به املعرفة حتقق به املقصود!! التعريف هو التعريف 

املشاركة ((: وقد عرفها جممع الفقه اإلسالمي الدويل يف دورته اخلامسة عشرة بقوله 
معاملة جديدة تتضمن شركة بني طرفني يف مشروع ذي دخل ، يتعهد فيها : املتناقصة 

 تدرجياً ، سواء كان الشراء من حصة الطرف املشتري يف أحدمها بشراء حصة الطرف اآلخر
  .)١())الدخل أم من موارد أخرى

  

                                                            

  ) . ١٥/٢ ( ١٣٦قرار رقم   ) ١(
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٤٨٢ 

  : أمساؤها ، وتفسري ذلك : املطلب الثاين 

 ؛ فقد كانت حبوث الدورة الثالثة ))املشاركة املتناقصة((أشهر أمساء هذه املعاملة 
حبوث امع يف دورته عشرة مع الفقه اإلسالمي الدويل حتت هذا العنوان، وكذلك 

وقبل ذلك أطلق قانون البنك اإلسالمي األردين للتمويل واالستثمار عليها . اخلامسة عشرة
  . م ، فهو اسم قدمي مشهور١٩٧٨هذا االسم عام 

 ، كما هو عنوان رسالة املاجستري ))املشاركة املنتهية بالتمليك((ورمبا أطلق عليها 
ورسالة املاجستري للطالب . شريعة من جامعة الريموكللطالب صالح املرزوقي يف كلية ال

وأشار . خالد اللحيدان يف املعهد العايل للقضاء من جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
من تسميات هذا العقد املشهورة أيضاً ((: إىل هذا االسم الدكتور عبدالسالم العبادي 

  . )١())املشاركة املنتهية بالتمليك

وهناك . ، وهو أقلها إطالقاً)٢( ))املضاربة املنتهية بالتمليك((عليها بعضهم ورمبا أطلق 
  . )٣(بعض اإلطالقات  األخرى غري املتداولة 

وال مشاحة يف االصطالح ، ولكن ما معىن كل إطالق؟ وما أدق األمساء تعبرياً عن 
  هذا املنتج احلديث؟ 

، )املصرف ( = قص ملكية البائع أما املشاركة املتناقصة ، فإشارة ملا حيدث من تنا
ومعلوم أن بعض . وذلك حني يكون البيع منجماً على عقود متعاقبة وليس دفعة واحدة

وقدرته ) العميل ( = الصور يكون البيع دفعة واحدة، ولكن األغلب أن حاجة املشتري 
  . لغالبولذلك أطلق االسم على ا. تناسب البيع التدرجيي املنجم، وليس البيع دفعة واحدة

                                                            

  ) . ١٣/٩٤٧( املشاركة املتناقصة ، للعبادي   ) ١(
  ) . ٤٦( الشركة املنتهية بالتمليك ، للمرزوقي   ) ٢(
  ) .٤٦( الشركة املنتهية بالتمليك ، للمرزوقي   ) ٣(



  .تفريق بين البيع و الربا المآالت و القصود في الاعاةرأثر م
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) العميل ( = وأما املشاركة املنتهية بالتمليك ، فإشارة ملا حيصل من متلك املشتري 
وهو إشارة لعنصر التأقيت وعدم الدوام، وهو أهم الفروق بينها وبني . لكامل احلصص

فتلك مشاركات غري مؤقتة ، خبالف هذه الصيغة فإا منتهية . املشاركة املعهودة قدمياً 
ظهر أن هذا االسم هو األكثر دقة يف التعبري عن هذه املعاملة، ألنه يصدق على بالتمليك وي

كل الصور ، وألنه ينص على الفارق بينها وبني املشاركات األخرى ، ولوال طوله وشهرة 
  . االسم السابق لكان هو األفضل على اإلطالق 

املة من أحد  تصح على صورة التمويل الك))املضاربة املنتهية بالتمليك((واسم 
.  الصور واحلاالتاملرزوقي بعض األمساء للتمييز بنيوقد أطلق ) . املصرف ( = الشريكني 

 ، وإذا كان الشراء على ))مشاركة ثابتة منتهية بالتمليك((فإذا كان الشراء دفعة واحدة مساها 
ريكني مساها  ، وإذا كان املال من أحد الش))مشاركة متناقصة منتهية بالتمليك((دفعات مساها 

 فإن اشترى شيئاً انتقلت من املضاربة للمشاركة ، حيث له شيء ))مضاربة منتهية بالتمليك((
  . )١())مشاركة متناقصة منتهية بالتمليك((من رأس املال ، فتكون 

  

                                                            

  ) . ٤٨( الشركة املنتهية بالتمليك ، للمرزوقي   ) ١(
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٤٨٤ 

  : نشأا ودخوهلا للمصارف اإلسالمية : املطلب الثالث 

 كتب الفقه القدمية، خبالف ليس للمشاركة املنتهية بالتمليك صورة مذكورة يف
ومن  ، – كما سبق يف الفصل األول –املراحبة املصرفية فقد ذكرت صور توافقها قدمياً 

أوائل من أشار إىل هذه الصيغة من الباحثني املعاصرين هو الدكتور سامي محود يف أطروحته 
  . م ١٩٧٦للدكتوراه ، عام 

ي األردين للتمويل واالستثمار، م نص عليها قانون البنك اإلسالم١٩٧٨ويف عام 
  . ))املشاركة واملتناقصة((باسم 

م صادق مؤمتر املصرف اإلسالمي بديب على هذه الصيغة ، واعتربها ١٩٧٩ويف عام 
  . شكالً جديداً من شركات األموال تستخدم يف التوظيفات املتوسطة وطويلة األجل

 الصادرة عن –لبنوك اإلسالمية م أوردا املوسوعة العلمية والعملية ل١٩٨٢ويف عام 
  .  )١( ضمن أهم صيغ االستثمار اإلسالمية–االحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية 

وهدف هذه الصيغة هو التمويل ؛ فقد نشأ هذا العقد ليكون أداة متويلية قائمة على 
  .  )٢(استبعاد التمويل بالفائدة وذلك يف إطار البنوك اإلسالمية 

تمليك مؤقتة غري دائمة يساعدها على حتقيق هدفها التمويلي؛ حىت وكوا منتهية بال
  . يتحرك رأس املال والسيولة بصورة أسرع من املشاركات الدائمة املعروفة 

وقد ذكر الدكتور سامي محود سبباً آخر يف توقيت الشركة وعدم استمرارها، ألن 
ثرياً من الشركات إىل أن البنك مع املشاركات الدائمة والعمر الطويل للبنك سيمتلك ك

                                                            

  ) . ٣٧( الشركة املنتهية بالتمليك ، للمرزوقي   ) ١(
  ) . ١٣/٩٢٩( ، واملشاركة املتناقصة ، لرتيه محاد  ) ١٣/٩٤٢( املشاركة املتناقصة ، للعبادي   ) ٢(
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٤٨٥ 

واملشاركة . يصل إىل حد من االحتكار ، وهو أمر غري مقبول ولو كان املصرف إسالمياً
  . )١(وحنو ذلك من املشروعات% ١٠٠املتناقصة تتيح للطبيب أن ميتلك املستشفى 

ويف اهلدف من املشاركة املتناقصة، يذكر الدكتور حسني كامل فهمي أن من هدفها 
نتقادات اليت تعرضت هلا املصارف اإلسالمية منذ منتصف السبعينات من القرن تفادي اال

املاضي ، وال تزال االنتقادات حىت يومنا هذا ، بسبب تركز معظم االستثمارات على أداة 
  . )٢(واحدة وهي املراحبة لآلمر بالشراء 

نفس ويشكل على هذا الرأي أن تاريخ هذه الصيغة متقدم كما سبق، وقد ذكر يف 
وابتداء العمل املصريف . مع املراحبة لآلمر بالشراء) تطوير األعمال املصرفية ( الكتاب 

اإلسالمي كان يف املشاركات واملضاربات الواضحة، مث دخل عليها التمويل عن طريق 
واملشاركة . السلع، ومن هناك ابتدأ التمويل يتسع على حساب املشاركة واملضاربة الواضحة

  من جنس املراحبة املصرفية وليست نوعاً خمتلفاً ميكن أن يغري نظر املراقبنياملتناقصة هي
ورغم ما يظهر على هذا السبب من . ن من أدوات التمويلواملنتقدين ، فهما مجيعاً أداتا

تأييد لنشأة عقد املشاركة املتناقصة إال أن الدكتور حسني فهمي من أشد الباحثني منعاً هلا 
  . بكافة صورها

  

                                                            

  ) . ٢٨٨( محود ألعمال املصرفية ، لسامي تطوير ا  ) ١(
  ) . ٤٦ ( جملة دراسات اقتصادية إسالمية ، الد العاشر ، العدد الثاين  ) ٢(
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٤٨٦ 

  : مآخذ النظر يف املسألة : ملطلب الرابع ا

كثرية هي التفاصيل املذكورة يف مسألة املشاركة املتناقصة مما هو حمل خالف بني 
: الفقهاء ، وميكن أن تعود إىل مأخذين مهمني ، تعلق ما نظر الفقهاء املعاصرين ، األول 

  . جارة والشراكة يتعلق بأحكام البيع واإل: والثاين . يتعلق باحليلة الربوية 

ففي املأخذ األول يتم التأكد من أن املعاملة ال تؤدي إىل قرٍض ربوي يتستر 
يتم التأكد من : ويف املأخذ الثاين . بالشراكة والبيع واإلجارة وحنوها من العقود املشروعة 

  . أن املعاملة متت وفق األحكام الشرعية يف باب الشراكة والبيع واإلجارة وحنوها 

وهو ما يتعلق باحليلة الربوية يف املشاركة املتناقصة فمن املهم : ا املأخذ األول أم
التأكيد على قاعدة يف غاية األمهية يف كل املسائل املشاة ، فكل معاملة معاصرة أو قدمية 

ة فأمعن النظر فيها فإا مظن) الزيادة + النساء ( = أكرب منه تضمنت مثناً حاضراً ومثناً آجالً 
ويتأكد ذلك حني يكون يف املعاملة أكثر من عقد ، ويكون هناك مواطأة سابقة أو . الربا 

  . وعد ملزم 

  =مواطأة سابقة أو وعد ملزم + أكثر من عقد + مثن حاضر ومثن أكرب منه آجل 
  مظنة العينة

  
وإذا نقبت يف كثري من مسائل العينة واحليل الربوية وجدا طرائق قدداً ، لكنها 

ولذلك فمن الضروري أن تتخذ التدابري الكافية حىت ال . ترك مجيعاً يف هذا الوصف تش
  . تكون حيلة ربوية 

  : هل يوجد هذا الوصف يف املشاركة املنتهية بالتمليك ؟ نعم يوجد ؛ فهناك 

 . يقدمه البنك للعميل ابتداًء ) سيولة ( = مثن حاضر 

 . ه ومثن آجل يقدمه العميل للبنك عند شراء حصت
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٤٨٧ 

عقود (=ويف املعاملة عقد شراكة وعقد إجارة وعقد بيع تدرجيي أو دفعة واحدة 
 ) . مركبة

وهذه العقود تتم بناًء على مواطأة سابقة يف أمثل األحوال، ورمبا بوعد ملزم من أحد 
وكل من تعامل باملشاركة املتناقصة فإنه يعلم أا جمموعة . الطرفني أو من الطرفني مجيعاً

 . ترابطة أو متتابعة ولذلك أطلق عليها هذا االسم عقود م

ولذلك نرى . وذا يظهر جلياً أن املعاملة هنا مظنة للتحايل على الربا وبيوع العينة 
الباحثني املانعني، أو ايزين بشرٍط، أو ايزين مطلقاً يتعرضون هلذا املأخذ بالنقاش 

  . )١(واملعاجلة

 سيالحقنا يف كل العقود املركبة يف املعامالت ))مالوعد امللز((ويالحظ هنا أن 
ولئن كان بعض الفقهاء املعاصرين يرونه . املصرفية، وهي غالب املنتجات املتعامل ا اليوم

فإن بعض الفقهاء ، إحدى اإلضافات املهمة يف العصر احلديث ، وأنه كان فرجاً وخمرجاً 
  . )٢(يراه فتنة فقهية كثرية األضرار واملفاسد

ولإلنصاف فإن الوعد امللزم ال ميكن الثناء عليه بإطالق أو ذمه بإطالق، بل هو يف 
وكل ما حرم فيه العقد حرم فيه . حكم العقد ، فكل ما جاز فيه العقد جاز فيه الوعد امللزم 

واخلطأ الكبري حني يفرق بني الوعد امللزم والعقد ، ليأخذ الوعد امللزم كل . الوعد امللزم
هذه !. قد دون أن يتحمل تبعاته ، ويستدعى الوعد امللزم حني حيرم الشرط والعقدحماسن الع

هل الوعد ملزم ديانة . مشكلة جوهرية ومركزية ال تقارن بغريها من منازع النظر واخلالف 
هل : أو قضاًء ؟ هذا سؤال خارج حمل البحث ، وقد مت االشتغال به عن السؤال الصحيح

ٍل حيرم فيه الشرط والعقد ؟ هذا السؤال املركزي واحملوري يف كثري جيوز الوعد امللزم يف حم

                                                            

 أيضاً النقاش والتعقيبات على انظريظهر هذا يف غالب األحباث املكتوبة عن املشاركة املتناقصة ، و  ) ١(
 . وما بعدها  ) ١٣/١٠١٢( البحوث املقدمة للمجمع الفقهي 

ت املالية يشبه فتنة القول خبلق وقد شبهه الدكتور رفيق املصري يف حديث شفهي بأنه يف املعامال  ) ٢(
 . ! القرآن 
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٤٨٨ 

وإذا كان الشرع حيرم العقد والشرط يف مسألة . من مسائل اخلالف يف املعامالت املصرفية 
  . ما ، مث أجزنا فيها املواعدة امللزمة ، فإا ثغرة كبرية جتعل الوعد امللزم فتنة فقهية حبق

ركة املتناقصة، فإن مأخذ احليلة الربوية ميكن أن يظهر وعوداً إىل خصوص املشا
  : بسؤالني مهمني

 هل املواعدة ملزمة ؟ 

مثن حمدد مبا (= هل الثمن يف املبايعة بني العميل واملصرف يكون بالقيمة االمسية 
 أم بالقيمة السوقية ؟ ) يتناسب مع ما دفعه البنك للعميل

وهي حمل النظر . املال واحليلة الربويةهذان السؤاالن يكشفان موضوع ضمان رأس 
  . والبحث من الفقهاء املعاصرين

فإنه  ، )١(وهو ما يتعلق بأحكام وشروط الشراكة واإلجارة والبيع : أما املأخذ الثاين
كما أنه مل يأخذ . أقل أمهية من املأخذ األول، حيث يتعلق األول بأمر الربا وهو أجل وأخطر

ولكن ال مانع من . بحوث، وحمل تفصيله ليس يف هذا البحثمكاناً كبرياً يف غالب ال
  : اإلشارة إليه على وجه االختصار

فإن كانت املشاركة يف أدوات وأعيان ومت شراؤها من قبل البنك كحصة 
 . للمشاركة، فهل جيوز أن تكون حصة الشريك أعياناً ؟ حمل خالف

لبيع إىل املستقبل؟ حمل خالف، فهل جيوز أن يضاف ا.. وإن مت الوعد امللزم على البيع
 . واجلمهور على املنع من ذلك 

 . وإن كان اجلمهور على اجلواز، ومثل ذلك يف عقد اإلجارة 

                                                            

من أوسع من ناقش هذا املأخذ حبث الدكتور حسن الشاذيل ،وحبث صالح املرزوقي ، وحبث   ) ١(
 . كمال توفيق حطاب 
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فإن التوقيت يف املشاركة حمل خالف، وكذلك انضمام عقد .. وفيما خيص املضاربة
 .  وحنوهاآخر معه، وكذلك يشترط مجهور الفقهاء أن خيتص بالتجارة دون احلرفة والزراعة

وحىت ال نبتعد كثرياً عن حمل البحث يف التفريق بني البيع والربا، فيكفي اإلشارة 
املوجزة مع اإلحالة فيما يتعلق باخلالفات الفقهية يف أبواب الشركة والبيع واإلجارة إىل 

  . والتركيز على مناقشة احليلة الربوية يف املسألة ، مظان حبثها 
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٤٩٠ 

  )  مناقشتها– أدلتها– أصحاا–األقوال(آلراء يف املسألة أهم ا: املطلب اخلامس 

  : اختلف الفقهاء املعاصرون يف مسألة املشاركة املتناقصة على ثالثة أقوال 

  . املنع مطلقاً : القول األول 

التفصيل ، فأباحوا صوراً ومنعوا صوراً أخرى، واشترطوا بعض : والقول الثاين
ن أصحاب هذا القول خيتلفون بينهم يف بعض الشروط وإن كا. الشروط جلواز املعاملة

  . ولكنهم يف اجلملة يقفون موقف التفصيل 

  . اجلواز مطلقاً دون شروط خاصة كما هي يف القول الثاين: والقول الثالث 

وأغلب الباحثني والفقهاء املعاصرين هم على القول الثاين القول بالتفصيل واشتراط 
وعلى هذا القول قرار جممع الفقه . ذه املعاملة احلديثةبعض الشروط اخلاصة جلواز ه

اإلسالمي الدويل املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي املنعقد يف دورته اخلامسة عشر مبسقط 
هـ، وهو رأي الدكتور وهبة الزحيلي ، والدكتور عجيل النشمي ، والدكتور ١٤٢٥عام 

وعلى هذا القول كان . هم من الباحثنيعبدالسالم العبادي ، والدكتور نزيه محاد ، وغري
  . )١(معيار هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية عن عقد املشاركة املتناقصة 

فإنه يظهر على ، أما القول الثالث وهو اجلواز مطلقاً دون شروط خاصة ذه املعاملة 
ذج قد أجيزت للعمل بناًء على فتوى النماذج العملية يف بعض البنوك اإلسالمية ، فهذه النما

                                                            

، وحبث الدكتور وهبة الزحيلي ، والدكتور عجيل  ) ١٥/٢ ( ١٣٦ قرار امع رقم انظر  ) ١(
قدمة للجمع الفقهي يف دورته النشمي ، والدكتور عبدالسالم العبادي ، والدكتور نزيه محاد امل

، واخلدمات  ) ٢٥٤- ٢٢٩(  العقود املالية املركبة للدكتور عبداهللا العمراين انظرو. الثالثة عشر 
ومعايري هيئة احملاسبة  ) . ٥٠٦–٢/٤٩١( االستثمارية يف املصارف للدكتور يوسف الشبيلي 

  ) . ٢٢١–٢٢٠(  البحرين –واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية 
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٤٩١ 

  . )١(من اهليئة الشرعية اخلاصة بتلك املؤسسة املالية 

أما القول األول وهو املنع مطلقاً، فأهم من دافع عن هذا الرأي الدكتور حسني 
فإذا كان األمر كذلك ، فإنه ميكن التوصل إىل استنتاج ((: كامل فهمي، يقول يف آخر حبثه

أنه من األفضل واألجدى شرعاً وعقالً ، أن يصدر امع املوقر قراراً :  هوعام وهام ، مفاده
برفض عقد املشاركة املتناقصة كلية ، باعتباره عقداً فاسداً يف أصله ، مع إلزام البنوك وغريها 
من املؤسسات بعقد الشركة الطبيعي املوروث، سداً للذرائع ومنعاً من استخدام مزيد من 

  . )٢( ))العقود املشبوهة

وحىت نثبت القول الثالث وهو اجلواز مطلقاً ، فال بد من إثبات التفصيل مث مقارنة 
ذلك بالعقود اليت مل تراع هذا التفصيل وعملت باملشاركة املتناقصة دون شروطها اخلاصة ، 

  . ووفق الصور اليت منع منها أصحاب القول الثاين

 على خالف بينهم يف –ذا القول إن أهم الشروط اخلاصة اليت اشترطها أصحاب ه
   : –بعض هذه الشروط 

أن يكون بيع حصص املشاركة وفق سعر السوق وليس وفق القيمة االمسية،  -
وذا يكون ارتباط الربح هنا بالربح واخلسارة وليس بقيمة رأس املال الذي 

 . دفعه البنك للعميل

 . أال تكون املواعدة على البيع ملزمة للطرفني -

 .  البيع للمستقبلعدم إضافة -

                                                            

 بعض هذه النماذج يف مالحق حبث الدكتور عبدالسالم العبادي املشاركة املتناقصة طبيعتها انظر  ) ١(
، وحبث صالح املرزوقي الشركة املنتهية بالتمليك  ) ٩٦٠–١٣/٩٤٨( وضوابطها اخلاصة 

  ) . ١٣٠–١٢٤( وتطبيقاا يف املصارف اإلسالمية 
وقريب من ذلك  ) . ٦٨ ، صفحة ٢ ، العدد ١٠الد  ( جملة دراسات اقتصادية إسالمية  ) ٢(

  ) . ٩٤/٣٤( الدكتور حممد الشباين ، جملة البيان 
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هذه أهم الشروط اليت اشترطها أصحاب القول الثاين جلواز التعامل باملشاركة 
. وأجل القائلني بالتفصيل هو امع الفقهي؛ فإنه اجتهاد مجاعي له فضله ومكانته. املتناقصة

بعد اطالعه على البحوث الواردة إىل امع  ... (( ): ١٥/٢ ( ١٣٦يقول يف قراره رقم 
خبصوص موضوع املشاركة املتناقصة وضوابطها الشرعية ، وبعد استماعه إىل املناقشات اليت 

  : قرر ما يلي. دارت حوله 

معاملة جديدة تتضمن شركة بني طرفني يف مشروع ذي دخل : املشاركة املتناقصة 
يتعهد فيها أحدمها بشراء حصة الطرف اآلخر تدرجيياً سواء كان الشراء من حصة الطرف 

 . املشتري يف الدخل أم من موارد أخرى

هو العقد الذي يربمه الطرفان ويسهم فيه كل منهما : أساس قيام املشاركة املتناقصة
حبصة يف رأس مال الشركة ، سواء كان إسهامه بالنقود أم باألعيان بعد أن يتم تقوميها ، مع 

 بقدر حصته –ن وجدت  إ–بيان كيفية توزيع الربح ، على أن يتحمل كل منهما اخلسارة 
 . يف الشركة

ختتص املشاركة املتناقصة بوجود وعد ملزم من أحد الطرفني فقط ، بأن يتملك 
حصة الطرف اآلخر ، على أن يكون للطرف اآلخر اخليار ، وذلك بإبرام عقد بيع عند متلك 

 . كل جزء من احلصة ، ولو بتبادل إشعارين باإلجياب والقبول

شاركة استئجار حصة شريكه بأجرة معلومة وملدة حمددة، جيوز ألحد أطراف امل
 . ويظل كل من الشريكني مسئوالً عن الصيانة األساسية مبقدار حصته 

املشاركة املتناقصة مشروعة إذا التزم فيها باألحكام العامة للشركات وروعيت فيها 
 : الضوابط اآلتية

ثل قيمة احلصة عند إنشاء عدم التعهد بشراء أحد الطرفني حصة الطرف اآلخر مب/ أ
الشركة ، ملا يف ذلك من ضمان الشريك حصة شريكه ، بل ينبغي أن يتم حتديد بيع احلصة 

  . بالقيمة السوقية يوم البيع ، أو مبا يتم االتفاق عليه عند البيع 
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عدم اشتراط حتمل أحد الطرفني مصروفات التأمني أو الصيانة وسائر / ب
  . وعاء املشاركة بقدر احلصص املصروفات، بل حتمل على 

حتديد أرباح أطراف املشاركة بنسب شائعة ، وال جيوز اشتراط مبلغ مقطوع / جـ
  . من األرباح أو نسبة من مبلغ املسامهة 

  . الفصل بني العقود وااللتزامات املتعلقة باملشاركة / د

  ) . ويل مت( منع النص على حق أحد الطرفني يف استرداد ما قدمه من مسامهة / هـ

  . )١())واهللا أعلم

وعند مقارنة هذه الشروط املذكورة يف قرار امع ببعض العقود والنماذج املعمول 
ا يف بنوك إسالمية عليها هيئات شرعية أفتت جبوازها، نالحظ أن بعض هذه العقود 

بنك ومثال ذلك عقد املشاركة املتناقصة يف ال. اعتمدت اجلواز والعمل دون هذه الشروط 
  . اإلسالمي األردين ، فقد تضمنت اتفاقيته ما خيالف امع الفقهي

حيث يكون الرصيد املتبقي خمصصاً لتسديد أصل ما (() : ز ( فقرة  ) ٨( ففي املادة 
تسديد أصل قيمة (( ) : ١٤( ويف مادة  . )٢())من متويل) البنك ( = قدمه الفريق األول 

جيري تثبيت آرمة بالبيانات اليت يعدها الفريق األول على ((  ) :١٥( ويف مادة . )٢())التمويل
 وذا يظهر أن املعاملة مرتبطة مببلغ )٢())مكان بارز يف البناء ، حىت سداد كامل قيمة التمويل

التمويل وضمان تسديده، وليست مرتبطة حبصة الشركة املعرضة للزيادة والنقصان والغنم 
  . )٣(وهذا ما خيالف الشرط األول يف قرار امع . شراء والغرم، وشرائها بقيمتها وقت ال

                                                            

 ) . سلطنة عمان (  مبسقط ١٤٢٥ احملرم ١٩–١٤بتاريخ  ) . ١٥/٢ ( ١٣٦قرار رقم   ) ١(
ملرزوقي بالتمليك ، لصالح ا منوذج البنك اإلسالمي األردين يف حبث الشركة املنتهية انظر  ) ٢(

)١٢٤( . 
  ) . ١٥/٢ ( ١٣٦من قرار امع املتقدم رقم ) أ ( فقرة  ) ٥(  فقرة رقم انظر  ) ٣(
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بدفع مجيع املصاريف ) العميل ( = يلتزم الفريق الثاين (() : أ ( فقرة  ) ٦( ويف املادة 
اإلدارية، وأتعاب املكتب اهلندسي، واملهندس املشرف، ورسوم الترخيص، والرسوم 

اري وفكه، وأية نفقات أخرى يقررها أو والضرائب احلكومية والبلدية، ورسم التأمني العق
، من موارده األخرى اخلاصة مباشرة إىل اجلهات ذات )البنك ( = يوافق عليها الفريق األول 

   . )١())العالقة

وهذه املادة تبني أن ايزين هلذا العقد ال يشترطون جلواز املعاملة ما اشترطه امع 
رفني مصروفات التأمني أو الصيانة وسائر  عدم اشتراط حتمل أحد الط–ب ((: بقوله 

  . )٢())املصروفات ، بل حتمل على وعاء املشاركة بقدر احلصص

احلق يف حالة ) البنك ( = يكون للفريق األول (() : ب ( فقرة  ) ١٢( ويف املادة 
عن تسديد رصيد ما عليه من احلقوق ) العميل ( = انتهاء مدة العقد ، وامتناع الفريق الثاين 

أو املتعلقة ذا العقد وتطبيقاته من موارده األخرى، طرح سند وضع األموال غري /الناشئة و
أي ) العميل ( = املنقولة تأميناً للدين للتنفيذ وفق األصول ، دون أن يكون للفريق الثاين 

حق يف الطعن بأية صورة من صور الطعن أمام القضاء أو املراجع اإلدارية أو أي جهات 
  .)٢( ))ات عالقة رمسية ذ

منع النص على حق أحد ((: وهذا خيالف ما جاء يف الشرط اخلامس من قرار امع 
  . )٣())) متويل ( الطرفني يف استرداد ما قدمه من مسامهة 

قول باملنع مطلقاً وقد : وذا يتبني أن األقوال جتاه املشاركة املتناقصة ثالثة أقوال 
وقول على التفصيل وقد تبىن هذا . دكتور حسني كامل فهمي دافع عنه يف امع الفقهي ال

وقول باجلواز مطلقاً دون الشروط املذكورة عند . القول امع الفقهي وغالب الباحثني 
أصحاب القول الثاين، ويظهر هذا القول يف بعض النماذج املطبقة يف بنوك إسالمية هلا هيئاا 

  .الشرعية
                                                            

  ) . ١٢٤(  منوذج العقد يف حبث املرزوقي انظر  ) ١(
  ). ١٥/٢ ( ١٣٦ قرار امع رقم انظر  ) ٢(
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ل الشرعي يف املعامالت وهو احلل ، وعلى الذي ينقل ومعلوم أن مع ايزين األص
  . احلكم عن األصل أن يبني دليله من كتاب اهللا وسنة رسوله 

وقد اشترط أصحاب القول الثاين عدة شروط، على خالف بينهم يف بعض هذه 
الشروط ، ولكن جيمعهم عدم القول باجلواز املطلق أو املنع املطلق ، بل اشترطوا شروطاً 

وأهم هذه الشروط ما مينع ضمان رأس املال ، لئال تصبح املعاملة قرضاً .  هلذه املعاملة خاصة
وإذا اجتمع يف العقد مواعدة ملزمة على البيع ، وكان البيع . ربوياً متستراً باسم الشركة

بالقيمة االمسية وليس بسعر السوق ، فإن هذا يعين أن املعاملة هنا معاملة قرض وليست 
وإذا انضاف إىل ذلك رهن وتأمني فالفرق بينها وبني الربا فرق شكلي . اركة معاملة مش
  . ليس إال

إن بعض االتفاقات ميكن أن تنص على ضمان رأس املال صراحة، ولذلك اشترط 
منع النص على حق أحد الطرفني يف استرداد ما قدمه مسامهة ((: قرار امع الفقهي 

عل املعاملة من باب القرض وال جتوز الزيادة حينئٍذ، أما وضمان رأس املال جي. )١()))متويل(
 و )٢())الغنم بالغرم((املشاركة فإا على املخاطرة يف الربح واخلسارة وعلى هذا جتوز الزيادة و 

  . )٣())اخلراج بالضمان((

وواضح أن هذا الربح ليس حمسوباً على أساس ((: يقول الدكتور عبدالسالم العبادي 
 إمنا هو نسبة من دخل – كما هو احلال يف العمليات الربوية – الذي دفعه البنك نسبة املال

املشروع املتوقع الذي قد يتحقق وقد ال يتحقق ، وقد جرت احلسبة على أساس توقع الربح 
ولكن الربح قد يتحقق بأكثر من ، وفق قواعد دراسات اجلدوى االقتصادية للمشروعات 

د تتحقق فال يأيت املشروع بشيء ، أو يأيت بالقليل الذي جيعل املتوقع ، كما أن اخلسارة ق
من هذا األسلوب الشرعي أسلوباً فيه خماطرة وتعرض الحتماالت الربح واخلسارة ، خبالف 

                                                            

  ) . ١٥/٢ ( ١٣٦قرار امع الفقهي رقم   ) ١(
موسوعة القواعد الفقهية للبورنو ،  ) ٤٣٧( رح القواعد الفقهية للزرقا ش: انظر . قاعدة فقهية   ) ٢(

 )٥٠٢ / ٦. (    
 .:       ) ص ( حديث نبوي سبق خترجيه   ) ٣(
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ما عليه احلال يف التمويل الربوي الذي تكون فيه الفائدة حمسوبة بنسبة متفق عليها على 
  . )١( )) التمويل اإلسالميأساس رأس املال ، وهذا ما مييز عمليات

 ، ولكن ماذا عن )٢( ويبعد أن يقول أحد الفقهاء جبواز النص على ضمان رأس املال
اإلجراءات والشروط اليت تؤدي إىل نفس النتيجة، كأن تكون املواعدة على البيع ملزمة، 

س إن هذين الشرطني يؤديان لنف. ويكون البيع على القيمة االمسية ال على سعر السوق
وبعيداً عن اجلدل الفقهي حول الوعد ولزومه، فإن هذه املسألة قد حبثت . النتيجة السابقة 

هل جيوز الوعد امللزم يف هذه : ، وأياً ما كان الترجيح فيها فإننا حباجة لسؤال آخر)٣(كثرياً
. لزمةاملسألة؟ إذا جاز العقد جازت املواعدة امللزمة، وإذا مل جيز العقد مل جتز املواعدة امل

ألم ال يرون جواز ! فلماذا جلأ بعض الفقهاء يف مسألة املشاركة املتناقصة للمواعدة امللزمة ؟
  . هنا املشكلة! العقد فيها

رمبا يكون هناك فرق بني املواعدة امللزمة والعقد، ولكنه فرق غري مؤثر يف احلكم، 
مللزمة والعقد هم أكثر الباحثني  الذين يرغبون يف التفريق بني املواعدة ا)٤(وجند الباحثني 

وكأننا نريد أن . حرصاً على إكساب الوعد أهم خصائص العقد وهو اإللزام ديانة وقضاًء
  . نتمكن من التعاقد من خالل املواعدة حني يكون العقد حمرماً 

حىت ال : لقد اشترط الفقهاء القيمة السوقية يف البيع وليس القيمة االمسية لسببني
  .كون حيلة على التمويل الربوي، وملا فيه من غنب وغرر ذلك ييكون

والواجب يف املفامهة واملواعدة ((: يقول الدكتور نزيه محاد يف اعتبار السبب األول 
عند إبرام كل عقد بيع ) سعر السوق / مثن املثل (أن تكونا على أساس بيع احلصة بالقيمة 

                                                            

  ) . ١٣/٩٤٤( عبدالسالم العبادي . املشاركة املتناقصة ، د  ) ١(
 املغين ، ) ٥٢٣ / ٣(  ملاجل حاشية ، ) ٢٨٠ ( الفقهية القوانني ، ) ٢٤ / ٣(  االختيار:  انظر  ) ٢(

 .  ) ٢٥٤ / ٣٦( املوسوعة الفقهية الكويتية ،  ) ٧١ / ٥( 
، وحبث الدكتور كمال  ) ١٣/٨٩٦( حبث الدكتور حسن الشاذيل :  على سبيل املثال انظر  ) ٣(

  ) . ٨٤( ، وحبث املرزوقي  ) ٢٩( حطاب 
  ) . ١٣/١٠٣٢(  مثالً انظرمثل الدكتور عبدالستار أبو غدة ،   ) ٤(
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 ألدى – أو بأكثر – مبا قامت عليه مستقل يف أجله، إذ لو حدد مثن حصص املمول فيها
ذلك إىل مسألة خفية حمظورة، وهي ضمان العميل للمول رأس مال املشاركة الذي ساهم 

املشاركة (فيه، باإلضافة إىل ربح أو ريع حصته يف العقار أو املشروع املشترك، والنطوت 
على اجتماعها يف على توسل بعقود ووعود جائزة مبفردها إىل قرض ربوي يترتب ) املتناقصة

صفقة واحدة ، وخصوصاً عند اقتران اتفاقية املشاركة املتناقصة بتأمني العميل على حمل تلك 
املشاركة لدى شركات التأمني، كما هو معمول به لدى كثري من املؤسسات املالية 

  . )١( ))اإلسالمية 

لزام بالقيمة ويقول الدكتور عجيل النشمي عن حمذور الغنب والغرر املترتب على اإل
إذا مت االتفاق على شراء الشريك حصة املؤسسة املالية اإلسالمية تدرجيياً فيجب ((: االمسية 

تقدير احلصة بقيمتها السوقية يوم البيع وليست بقيمة املشاركة، حذراً من الغنب والضرر 
الشركة قبل أوا ا ، فإن الذي قد يقع فيه أحد الطرفني، ومثل ذلك لو رغب الطرفان بفض

  . )٢( ))الشريك يشتري نصيب املؤسسة بالقيمة السوقية 

وقد اشترطوا عدم إضافة البيع للمستقبل ، ومعناه تنجيز عقد البيع ، فالبيع ميكن أن 
هذا هو معىن . ينعقد اليوم ناجزاً ، وميكن أن يتم التعاقد اليوم على بيع شيء بعد عام مثالً 

هل حمل العقد موجود مملوك للبائع ؟ أم : ذه املسألة أمران ويتعلق . إضافة البيع للمستقبل 
هو غري موجود أو غري مملوك للبائع ؟ أما إذا كان حمل العقد غري موجود أو غري مملوك للبائع 
كما هو احلال يف املشاركة املتناقصة ؛ فهو يبيع قبل أن يشترك ويتملك احلصة ، فإنه ممنوع 

  .  )٣( )) ليس عندكال تبع ما(( : بقول النيب 

                                                            

  ) . ١٣/٩٣٦( نزيه محاد . املشاركة املتناقصة ، د  ) ١(
  ) . ١٣/٩٧٤( عجيل النشمي . املشاركة املتناقصة ، د  ) ٢(
من حديث حكيم  ) ١٢٣٢( والترمذي ،  ) ٣٥٠٣( وأبو داود ،  ) ٤٠٢ / ٣( أخرجه أمحد   ) ٣(

 ابن امللقن يف البدر وصححه، حديث حسن صحيح : وقال الترمذي ، بن حزام رضي اهللا عنه 
   ) .٤٤٨ / ٦( املنري 



  .تفريق بين البيع و الربا المآالت و القصود في الاعاةرأثر م
 
 
 

 
 

٤٩٨ 

ألن أثره (( ، )١(وأما إذا كان موجوداً ومملوكاً للبائع ، فإن اجلمهور على املنع كذلك 
فوري حيدث بعد اإلجياب والقبول، وال جيوز إضافة أثر البيع للمستقبل، ألن البيع ال يقبل 

  .  )٢())ي التنجيزاإلضافة للمستقبل ، وال التعليق ، وهذا هو املنسجم مع طبيعة عقد البيع وه

ويالحظ على من ناقش إضافة البيع للمستقبل أم استصحبوا البيع املضاف 
للمستقبل املوجود يف كتب الفقه، حني يكون حمل العقد موجوداً ومملوكاً للبائع ، وهذا 
الوجه من املنع أقل حاالً مما هو موجود يف مسألة املشاركة املتناقصة، حيث يبيع قبل أن 

  . رمبا قبل أن توجد السلعةيتملك و

أما الدكتور نزيه محاد فإنه منع من البيع املضاف للمستقبل، مع جتويزه للمواعدة 
فإن من حيرم .  ، وهذا من التفريق بني املتشاات )٣(امللزمة على البيع املضاف للمستقبل

ذلك ، ال سيما أنه العقد على البيع املضاف للمستقبل ، يلزمه املنع من املواعدة امللزمة على 
من أكثر الفقهاء والباحثني تأكيداً وتشديداً على أن املفامهات واملواعدات السابقة تدخل 

السابقة ) املفامهة ( تعترب املواطأة ((: ضمن االتفاقية وال ميكن الفصل بينها ، يقول يف حبثه 
تشتمل عليها ملزمة وتعترب الوعود اليت . على إبرام اتفاقيتها مرتبطة ا وجزًءا منها 

  . )٤())للطرفني

هذه أهم شروط القائلني بالتفصيل وأدلتهم عليها ، ويشترك القائلون باملنع مع أهل 
  .التفصيل يف حترمي بعض الصور ويزيدون عليها حترمي الصور األخرى 

النية مبيتة فيه من البداية على أن يبدأ ختارج البنك من ((أن : ومن أدلة هذا القول
امل فور شرائه لألصل من البائع األول ، مث تنتهي عملية املشاركة بأكملها بني الطرفني التع

أو (مبجرد حصول كل منهما على الغرض األصلي املنشئ هلذا التعامل ، وهو التمويل 

                                                            

  ) . ١٣/٨٩٠(  تفصيل أقواهلم يف حبث الدكتور حسن الشاذيل انظر  ) ١(
  ) . ١٣/٨٧٢( وهبة الزحيلي . املشاركة املتناقصة ، د  ) ٢(
  ) . ١٣/٩٣٦( نزيه محاد . املشاركة املتناقصة ، د  ) ٣(
  ) . ١٣/٩٣٨( نزيه محاد . املشاركة املتناقصة ، د  ) ٤(
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بالنسبة ) مع استرداد أصله(بالنسبة للعميل املستثمر، والعائد على هذا القرض ) القرض
  . )١())للبنك

احتجاجه أن الشراكة مع النية املسبقة واملنصوص عليها للتأقيت والتخارج، وعمدة 
واملواعدة امللزمة بني الطرفني على البيع ، وطبيعة التعامل ، تبني أن العالقة هنا عالقة قرض، 
والدخول يف الشراكة مث اخلروج السريع امللزم باتفاق الطرفني ما هو إال غطاء لتربير الربح 

وهذا جيعله من صور العينة واحليل الربوية احملرمة، بل . البنك جراء هذا التمويلالذي يأخذه 
هو الدليل القطعي الذي يبحث عنه اإلمام ((هو أوضح من العينة ؛ فإن فيه الوعد امللزم و 

  .  )٢())الشافعي لتحرمي مثل هذه األنواع من العقود 

  

  

                                                            

  . ٤٩ ص ٢ ، عدد ١٠ ج ٢جملة دراسات اقتصادية إسالمية   ) ١(
  ) . ١٣/١٠٢٨( التعقيب واملناقشة   ) ٢(
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اء يف مراعاة املآالت اجتاهات الفقه((مدى تأثري : املبحث الثاين
   على دراسة املسألة))والقصود

   :وفيه ثالثة مطالب 

  .  مبوضوع البحث ))املشاركة املتناقصة((عالقة : املطلب األول 

  . مدى تأثر الفقهاء املانعني باجتاه احلقائق : املطلب الثاين 

  . مدى تأثر الفقهاء ايزين باالجتاه الصوري : املطلب الثالث 
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  :  مبوضوع البحث ))املشاركة املتناقصة((عالقة : لب األول املط

إن معىن الربا والتحايل عليه معىن حاضر يف األحباث واملناقشات املتعلقة باملشاركة 
املتناقصة ، أياً كان اجتاه الباحث واملناقش ، ومن أوائل املؤمترات اليت ناقشت هذه الصيغة 

: م وكان أول شرٍط يذكره جلواز هذه املعاملة١٩٧٩مؤمتر املصرف اإلسالمي بديب عام 
أال تكون املشاركة املتناقصة جمرد عملية متويل بقرض ، فال بد من إجياد اإلرادة الفعلية ((

  . )١( ))للمشاركة ، وتقاسم الربح حبسب االتفاق ، وأن يتحمل مجيع األطراف اخلسارة

عالقتها بالربا والتحايل عليه، وهكذا كانت األحباث حول املشاركة املتناقصة تناقش 
سواء كان ترجيح الباحث فيها املنع مطلقاً، أو اجلواز بشروٍط متنع التحايل على الربا من 

ويف املناقشات والتعقيبات على البحوث املقدمة للمجمع الفقهي حول املسألة . وجهة نظره
 )) بشروط ثالثةاتفقت هذه البحوث على مشروعية الشركة املتناقصة((: يقول العارض 

وأثناء النقاش وما أثاره . )٢())أال تكون جمرد عملية متويل بقرٍض((: وكان أول شرٍط فيها 
 : – وله حبث مقدم للمجمع –الفقهاء املوجودون يف امع ، يقول الدكتور وهبة الزحيلي 

  .)٣()) بقرضفهذه إذن أهم نقطة يف املوضوع ، أال يكون هذا العقد ستاراً أو منطقة لتمويل((

ومما يؤكد عالقة املسألة بالربا والتحايل عليه ، ما وقع ألحد البنوك اإلسالمية يف 
دولة اإلمارات العربية املتحدة ، حني تقدم املصرف بدعوى أمام القضاء ضد أحد العمالء 
جرى التعامل معه وفق صيغة املشاركة املتناقصة ، وقد حكم القضاء للمصرف اإلسالمي 

قضية ، ولكن احملرج يف األمر أن القضاء حكم للمصرف اإلسالمي باعتبار املبلغ وكسب ال
مما جعل البنك يستأنف احلكم رغم أنه حمكوم له؛ حىت يغير احلكم من !. فائدة ربوية 

  . )٤(اعتباره فائدة على القرض إىل اعتباره عقداً يرتب التزامات من دون خلٍل شرعي 

                                                            

  ) . ١٠( قرارات وتوصيات مؤمتر املصرف اإلسالمي بديب ، فتوى رقم   ) ١(
  ) . ١٣/١٠١٤( التعقيب واملناقشة   ) ٢(
  ) .١٣/١٠٤٢( التعقيب واملناقشة   ) ٣(
  ) . ١٣/١٠٢٥( يف امع تعقيب جاسم   ) ٤(
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 سياق عدم الدراية الكافية ملؤسسات القضاء ذه إن عرض هذه احلادثة كان يف
وأياً ما كان فإنه ال خيفى ما يف احلادثة من داللة ظاهرة على أن . العقود الشرعية املستجدة 

املتخصصني يف العقود ال يرون ما خيرجها عن القرض الربوي، وأن كل اإلجراءات اليت 
اضح أن القضاء هنا كان يف صف املصرف وو. أضيفت إليها مل تغري من طبيعتها وحقيقتها 

اإلسالمي وقد حكم له ، ولكنه مل يقتنع أن العالقة يف مسألة املشاركة املتناقصة عالقة 
وحىت ال نظلم القضاء ونعزو املوضوع جلهله بالعقود الشرعية فحسب، . أخرى غري القرض 

ملعامالت املالية سيكيف العقد فإن بعض فقهاء امع املعروفني باهتمامهم وعنايتهم الكبرية با
  ! .كما كيفه القضاء ، ولكنه لن حيكم للمصرف بالزيادة ألنه ال جييز الربا 

أحب أن أقول بأننا نريد أن ننظر إىل العقود من ((: يقول الدكتور علي السالوس 
روط اليت الناحية التطبيقية العملية ، ألن معظم العقود اليت رأيتها من قبل ال تنطبق عليها الش

وأنا نظرت إىل العقدين فوجدت أن ، ... وضعها اإلخوة الكرام حبيث تكون شركة فعالً 
امع هنا قد اختذ قراراً من قبل بعدم صحة بيع . املسألة متويل وليست شركة متناقصة 

يعين إن مل يكن هو صورة من بيع الوفاء فهو أسوأ من . الوفاء ، وهذا أسوأ من بيع الوفاء 
الوفاء ، ألن اآلخر ملتزم مببلغ يدفعه ، إمنا يف بيع الوفاء إن مل يرد العني فال يدفع بيع 
  . )١())شيئاً

إن أهم نقطة نقاش يف العالقة ويف إثبات الفرق أو الوفق مع احليل الربوية هو طبيعة 
 هذا املال املقدم من املصرف للعميل ، هل حيمل خصائص القرض فال جتوز الزيادة، أم حيمل

  خصائص املسامهة املالية يف املشاركة ، فيجوز الربح ؟ 

هذا هو أهم سؤال جيب أن يقود البحث والنقاش فيما يتعلق باحليلة الربوية يف 
املشاركة املتناقصة ، وكل التفاصيل والشروط اخلاصة من املواعدة امللزمة ، والقيمة االمسية 

 جلواب واضح عن هذا السؤال والفرقان ينبغي أن تؤسس، أو السوقية ، والتأقيت وسواها 
بني مال القرض الذي ال جتوز فيه الزيادة، واملسامهة املالية يف املشاركة اليت جيوز فيها الربح ، 

                                                            

  ) . ١٣/١٠٣٧( التعقيب واملناقشة   ) ١(
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فإن مال القرض على الضمان، ومال املشاركة على املخاطرة وال يستحق غنم الربح إال من 
ا ضمن املصرف ماله باملواعدة امللزمة وإذ ، )١())واخلراج بالضمان((حتمل غرم املخاطرة ، 

على البيع وكان البيع على القيمة االمسية فال غرابة أن حيكم الفقيه وأهل القانون وغريهم أن 
  . املال هنا مال قرض والزيادة عليه فائدة ربوية 

قرض حسن واضح ، وربا واضح ، ومشاركة واضحة، : هناك أربعة أنواع 
  . ومشاركة متناقصة 

  .فائدة ) + ضمان + مبلغ ( = قرض = لربا الواضح أما ا

  .بدون فائدة ) ضمان + مبلغ ( = قرض = وأما القرض احلسن 

شراكة حقيقية ) + مبلغ بدون ضمان ( = مسامهة مالية = وأما املشاركة الواضحة 
  .ربح أو خسارة + مقصودة 

شراكة حقيقية ) + مبلغ بدون ضمان ( = فإن كان املال = وأما املشاركة املتناقصة 
  .فيجوز الربح وتتحمل اخلسارة = مقصودة 

) = لغو ( = شراكة غري مقصودة ) + ضمان + مبلغ ( = وإن كان املال املقدم 
  .فاملال قَرض مهما مسي بغري امسه والزيادة عليه ربا حمرم 

وال شك أن مسألة املشاركة املتناقصة ليست من املسائل الواضحات ، وقد حبثها 
مع الفقهي وناقشها يف دورته الثالثة عشرة ومل ير أن الرؤية اكتملت الختاذ قرار بشأا، ا

وهي مع كل شروطها اليت . وأجل القرار بعد حبثها ومناقشتها مرة أخرى يف دورة قادمة
وما قيل يف . )٢(تصح ا عند أغلب الفقهاء والباحثني، ليست من الصيغ الفاضلة بل املفضولة

حبة املصرفية والتنبيه على عدم اإلسراف يف العمل ا يقال هنا عن املشاركة املتناقصة، املرا

                                                            

  .سبق خترجيه   ) ١(
  ) . ١٣/١٠٤١( تعقيب الدكتور علي القرة داغي   ) ٢(
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وينبغي أن يكون هذا حمل توافق بني املانعني واملفصلني وايزين؛ فإا ال تعرب عن روح 
االقتصاد اإلسالمي التعبري األمثل ، وال حتقق أهدافه مبثل ما حتققه املشاركات املعهودة يف 

ب الفقه، وسيبقى شبه احليلة الربوية يعكر صفو العمل ا حىت مع االلتزام بالشروط كت
  . املذكورة يف امع 

كما أن املشاركة املتناقصة قد تستخدم مطية الرتكاب أعظم الربا وأفحشه، وهو 
وقد نبه على ذلك الدكتور عبدالرمحن األطرم يف مناقشات ، الربا اجلاهلي املضاعف 

: ويف كالم الدكتور علي القرة داغي ما يشري إىل أن هذا هو األكثرية، يقول  ، )١(امع
أنه بعدما يشتري البنك عن طريق املراحبة ويتعسر الشخص أو الشركة ، : الصورة الثانية ((

تطلب الشركة أو الشخص أن يدخل معها البنك مرة أخرى يف هذه املشاركة، فهذا أيضاً 
آلن، وبعض البنوك جعلوا هذه الوسيلة من وسائل التخلص من مسألة وارد ، وهو األكثرية ا

  . )٢())فال بد أن نكون على علم مبا يقع. حينما يكون الشخص متعسراً يف األداء 

وعليه، فإن احلديث عن جتويز املشاركة املتناقصة ال ينبغي أن ينسينا أا ليست هي 
 ، رغم ما يوحي امسها من قيمة فاضلة الصيغة الفاضلة يف ممارسات االقتصاد اإلسالمي

وجيب أن يتم مالحظة الواقع العملي وممارسات املصارف . للشراكة والبناء وعمارة األرض
اإلسالمية على أرض الواقع وأال يكتفى مبا يقال يف التنظري للمسألة ؛ فإن املمارسة قد تبتعد 

ا اجلاهلي املضاعف، ويروج هذا بالصيغة إىل منوذج حيرمه أغلب الفقهاء وقد يصل إىل الرب
  . العقد وهذه املمارسة باسم الفتوى الشرعية

  

                                                            

يب الدكتور عبداللطيف آل حممود ، وتعق ) ١٣/١٠٤٩( تعقيب الدكتور عبدالرمحن األطرم   ) ١(
)١٣/١٠٣٥ . (  

  ) . ١٣/١٠٤٣( واملناقشة . التعقيب   ) ٢(
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  : مدى تأثر الفقهاء املانعني باجتاه احلقائق : املطلب الثاين 

إن قراءة البحوث املقدمة ملناقشة املسألة ومقارنتها مع تنظري أهل احلقائق يعطي 
ه يف حبثها ونظرها، ومن جهة أخرى مل نتيجتني متجاورتني ، فهي من جهة تراعي هذا االجتا

عندما تطالع نص ابن تيمية . تتمكن من قوة التأثر والتبصر يف هذا االجتاه بالدرجة الكافية 
وابن القيم والشاطيب وغريهم من املنظرين الجتاه أهل احلقائق ترى بصراً حاداً ونافذاً يف 

سألة أو حرمتها ، مع االستدالل على مسائل املعامالت املالية، يكشف عقدة البحث وِحلّ امل
فهو إذن خربة وحذق كامل لتكييف . ذلك بأدلة مستفيضة من كتاب اهللا وسنة رسوله 

أما البحوث . املسألة واكتشاف معاقدها ، ومعرفة ما حيل وحيرم وفق اجتهاد شرعي منضبط
 األفضل ال يزهد ووجود. املعاصرة فمن الظلم املقارنة الكاملة الختالف الظروف واملقومات

ولكن املقارنة العادلة مع مراعاة الفروق الالزمة هي األخرى تكشف بعض . يف الفاضل
ورمبا ازدحم البحث بالفروع . الغموض الذي يكتنف الرؤية يف بعض البحوث املعاصرة

الفقهية والنقوالت وخالف الفقهاء يف بعض الفروع واملسائل دون أن جيلي عقدة املسألة 
ورمبا كان يف البحث الواحد ما ينص .  بوضوح ، مع دعم قوله باألدلة الكافية ويناقشها

 دون – على األقل يف ظاهر األمر –على املنع من احليلة الربوية ، وإجازة ما هو حيلة ربوية 
ورمبا استغرق البحث صفحات كثرية يف مناقشة بعض . أن يبني البحث وجهة الفرق بينهما

حينما يصل إىل أهم نقطة يف البحث جتاوزها جبملة قصرية ال تليق اجلوانب غري املهمة و
واألمثلة على ذلك كثرية ولكنها . بأمهية املسألة وتأثريها على احلكم الشرعي يف املسألة

ستدخلنا يف نقد شخصي مل نضطر إليه ، وميكن االكتفاء مبثال واحد عام يقرب املعىن بعض 
  . الشيء

 هو قضية حمورية ومركزية يف أغلب املعامالت املصرفية، ،الوعد وعالقته باإللزام 
ومع ذلك فإنه ال تكاد مسألة . واحلكم على تلك املسائل يتأثر كثرياً بالنظر هلذا املوضوع

مصرفية تبحث إال ويكرر الكالم فيها كثرياً عن حكم الوفاء بالوعد، وعن اإللزام بالوعد 
البحث فيه ينشغل الباحث عن السؤال املؤثر يف ومع كثرة التكرار وطول . ديانة أو قضاًء

ما حكم الوفاء بالوعد؟ : السؤال املتداول. احلكم بسؤال آخر أقل أمهية وتأثرياً على احلكم



  .تفريق بين البيع و الربا المآالت و القصود في الاعاةرأثر م
 
 
 

 
 

٥٠٦ 

وهل يلزم ديانة أو قضاءً ؟ وهنا ينقل اخلالف واالستدالل واملناقشة حىت ينسى القارئ أن 
هل جتوز املواعدة امللزمة يف موضع :  إمنا هوالسؤال املهم واملؤثر يف احلكم ليس هذا السؤال،

حيرم فيه الشرط والعقد؟ وعندما تبحث عن هذا السؤال وإجابته ال تكاد جتده يف زمحة 
  . احلديث عن السؤال األول

املسألة نفسها متشابكة وكثرية التفاصيل واإلجراءات، وما مل يكن هناك وضوح يف 
ا، واحلديث عنها مباشرة فإن اكتشاف احلكم مفاصل املسألة وما يؤثر يف احلكم عليه

  . الصحيح سيكون عسرياً، ومراقبته يف التطبيق العملي سيكون أكثر عسراً

إن اجتاه أهل احلقائق ما مل يكن مستوعباً بالدرجة الكافية، فإنه لن يكون فاعالً مبا 
ت املعاصرة حتتاج والسبب يف ذلك أن املعامال. يكفي عند االجتهاد يف املعامالت املعاصرة 

 ، واالجتهاد ال يكفي فيه النقوالت والفهم العام ، بل يتطلب فقهاً خاصاً حىت ))اجتهاد((إىل 
واملعامالت املعاصرة فيها شيء من التعقيد والتركيب، مما جيعل . يؤثر يف النظر واالجتهاد

  . مهمة ضبطها وتكييفها مهمة ال ختلو من صعوبة

ليت تظهر عند قراءة البحوث املقدمة ملناقشة املسألة هذه هي النتيجة األوىل ا
أما النتيجة الثانية فهي التأثر ذا االجتاه ومراعاته يف . ومقارنتها مع تنظري أهل احلقائق

أال تكون املشاركة املتناقصة جمرد ((ويظهر هذا التأثر عند التنبيه املتكرر . البحث واملناقشة
  . كون هذا العقد ستاراً أو منطقة لتمويل بقرض وأال ي)١( ))عملية متويل بقرض

، وإضافة شروط وإجراءات حىت ال يكون )٢(ويظهر هذا التأثر من مقارنته ببيع الوفاء 
مثل بيع الوفاء الذي له ظاهر يشبه البيع وباطن يشبه الربا وهو حيلة ربوية يف نظر اجتاه 

  .احلقائق

                                                            

  ) . ١٠( قرارات وتوصيات مؤمتر املصرف اإلسالمي األول بديب ، فتوى رقم   ) ١(
   ) . :    ص (راجع صورة بيع الوفاء   ) ٢(
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واملشاركة املتناقصة أردت ((: ه مالكييقول الدكتور حممد املختار السالمي وهو فقي
أن أقارا بعقود أخرى معروفة يف الفقه اإلسالمي ، فوجدت أقرب العقود إليها هو بيع 
الوفاء ، فإن بيع الوفاء أن يبيع على اشتراط أن يعود امللك إىل صاحبه، إال أن ما تفضل به 

ترطها هي اليت ميكن ا أن خنلص فضيلة الدكتور نزيه كمال محاد من الشروط الثالثة اليت اش
هذا العقد اجلديد من هذا الشبه املقيت الشبه ببيع الوفاء أو ما يسمى يف الفقه املالكي ببيع 

ولذا فإن اقتراحي حمدد وهو أن ينص يف التوصية نصاً واضحاً على وجوب توفر . الثنيا 
ون هذه الشروط فإن العقد الشروط الثالثة اليت ذكرها الدكتور نزيه كمال محاد ، وأنه بد

  . )١())يكون عقداً حمرماً

ويظهر التأثر عند التأكيد على فكرة املخاطرة يف مال املشاركة وعدم ضمانه للبنك، 
: ، مث أكد عليها يف مناقشته وتعقيبه)٢(فقد ذكر ذلك الدكتور عبدالسالم العبادي يف حبثه

 على حسب ما يأيت به السوق وما يأيت بينما إذا أدخل عنصر الشركة وعنصر اقتسام الربح((
به املستقبل ضمن متغريات األسواق وغري ذلك، وبالتايل ليس مقطوعاً وقد يكون هنالك 

 يف قضية تأقيت - وهذا أطلبه من أخينا الشيخ عبدالستار -أنا أفهم لو جرى حبث . خسارة
نعم ميكن أن . يت هذا العقد، ومدى مساسها بعنصر املخاطرة ، والعقدان نصا على التأق

 وضمن االتفاق، ال مانع من أن تصفى )٣() العمد(إنه ال بد أن يوضع حد هلذا : يقال
. الشركة بعد مدة ، لكن خنشى من أن يعترب عنصر التأقيت نوعاً من التعطيل لفكرة املخاطرة

  . )٤())حىت نضمن أن املخاطرة سليمة مائة باملائة ، عنصر التأقيت حقيقة جيب أن يدرس بدقة

ويظهر التأثر كذلك يف بعض األدلة عند بعض الباحثني، فقد استدل بعض الباحثني 
 بأن العربة باملقاصد واملعاين وليست باأللفاظ واملباين، -باعتبارها ثوابت لدى الفقهاء-

ى عن ربح ما مل يضمن، وعن بيع ما مل (( وحديث عبداهللا بن عمرو بن العاص أن النيب 

                                                            

  ) . ١٣/١٠٢٣( التعقيب واملناقشة   ) ١(
  ) . ١٣/٩٤( املشاركة املتناقصة   ) ٢(
  .العقد :  ولعلها . معناها ومل أتبني، يف املطبوع هكذا هي الكلمة   ) ٣(
  ) . ١٣/١٠٤٧( التعقيب واملناقشة   ) ٤(
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 )٢( وأحاديث العينة)١())يعتني يف بيعة ، وعن شرطني يف بيع ، وعن بيع وسلفيقبض، وعن ب
ويالحظ أن االستدالل مل يتضمن أدلة كثرية هي أقوى يف الداللة وأوثق ثبوتاً مما . )٣(وغريها

  . يؤسس اجتاه أهل احلقائق

  

                                                            

  .سبق خترجيه   ) ١(
  .سبق خترجيها   ) ٢(
 جملة دراسات اقتصادية انظرمن أكثر الباحثني استدالالً بذلك الدكتور حسني كامل فهمي   ) ٣(

 . وغريها  ) ٥٤( إسالمية ، الد العاشر ، العدد الثاين 
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  : مدى تأثر الفقهاء احمليزين باالجتاه الصوري: املطلب الثالث 

ين مل ينظّروا جلواز املعاملة بإطالق يف حبوث مستقلة ، إمنا ظهر ذلك يف وألن ايز
النماذج اازة للعمل من قبل هيئة شرعية ، فإن رصد التأثر لن يكون متاحاً بصورة كبرية 

  . ومع ذلك فإن هناك تأثر يف الرأي واالستدالل واآلثار

قيت، واملواعدة امللزمة، والبيع أما الرأي فإن جتويز املشاركة املتناقصة مع عنصر التأ
على القيمة االمسية، واشتراط أن تكون نفقات الصيانة وحنوها على العميل ، وغري ذلك مما 

إن جتويز هذه املعاملة ذه الكيفية دليل ظاهر على أن هناك تشااً كبرياً بني .. سبق ذكره 
يقول به كل أصحاب االجتاه بل جتويز مثل ذلك ال . هذه النظرة ونظرة االجتاه الصوري 

الصوري ؛ ألن يف هذا تصرحياً على باطن املسألة ، جيعل املنع منها له عالقة مبنع الظاهر 
  . وليس الباطن فحسب

، ومعناه أن رؤية الشخص يعمل شيئاً ال تدل )١(أضعف العلم الرؤية: وميكن أن يقال 
ولذلك يقول .  أو جاهالً أو عاصياًداللة قوية على أنه يرى جوازه، فإنه رمبا عمله ناسياً

  . )٢(ال تنظر إىل عمل الفقيه ، ولكن سله يصدقك: إياس بن معاوية

وهذا أمر صحيح يف اجلملة، ولكن هذه املسألة هلا حال آخر، فإن الصيغة املصرفية 
 تعرض على اهليئة الشرعية يف البنك ، ويتم تداوهلا بالبحث واملناقشة وال ترتل للعمل إال بعد

  . تصويت األغلبية على جوازها، فال يتطرق إليها احتمال السهو والغفلة

بع اجلمع بالدراهم مث ابتع ((فإن عمدة االجتاه الصوري هو حديث ، وأما األدلة 
  .وجند هذا احلديث حاضرا يف بعض املناقشات حول املسألة. )٣())بالدراهم جنيباً

                                                            

  . )٧٧٨ / ٢( ج حنو هذه العبارة ابن عبد الرب يف جامع بيان العلم وفضله عن عطاء أخر  ) ١(
والشاطيب يف ،  ) ٧٩( وبيان الدليل  ) ٤٠١ / ١( وأوردها ذا اللفظ ابن تيمية يف االستقامة 

   ) .٣١٥ / ٥( املوافقات 
  .  )٣٥٠ / ١( أخرجه وكيع يف أخبار القضاة   ) ٢(
  . :      )ص  ( سبق خترجيه  ) ٣(
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وأنا أعتقد يف البداية أن هذا احلديث ((: ففي تعقيب الدكتور علي القره داغي يقول 
 مؤشر ودليل على ))بع اجلمع بالدراهم مث ابتع بالدراهم جنيباً((: الصحيح املتفق عليه وهو 

جواز التخريج وعلى أمهية األصولية يف العقود، مع مالحظة القصود بقدر اإلمكان وال سيما 
قصود اليت ال تؤدي إىل الربا فال ينبغي العقود إذا كانت متسببة أو مؤدية إىل الربا، أما ال

  . )١())اعتبارها يف إفساد العقد أو إبطاله

ورغم ما يف آخر الكالم من إشارة إىل اعتبار القصود بقدر اإلمكان إال أنه غري 
مىت يكون . مفهوم عندما يربط بأول الكالم وآخره، وعندما يربط باملسألة حمل البحث

هذا ! ون غري مؤٍد إىل الربا ؟ هل املقصود هو نية اقتراف اإلمث ؟القصد مؤدياً للربا ومىت يك
غري صحيح ، ألن غالب احملتالني ينوون الفرار من اإلمث ، وال تنفعهم هذه النية ألم يقارفون 

  . نفس اإلمث مع عدم االعتراف بذلك

تقد أع((:ويذكر الدكتور علي احلديث مرة أخرى وهو يؤيد املواطأة السابقة للعقد 
بع اجلمع بالدراهم مث ابتع ((: أن املواطأة يف العقود املالية يدل عليه احلديث الصحيح 

  . )٢())... .))بالدراهم جنيباً 

هذا احلديث هو عمدة املتقدمني من أصحاب االجتاه الصوري ، وال يكاد يغيب عند 
  . جتويز أي معاملة مصرفية خمتلف فيها من حيث التحايل على الربا

 تأثرهم باالجتاه الصوري فيما يتعلق باآلثار، فيظهر ذلك يف تعليق الدكتور حممد وأما
القري وميكن تصنيفه أنه من أصحاب االجتاه الصوري يف الوقت املعاصر ، ويتحدث يف 
مناقشته للمسألة أنه ال ميكن تطبيق املسألة بصورة غري مضرة إال إذا كان البيع بالقيمة 

وهذا النفَس يف املناقشة يشبه طبيعة نقاش . )٣(املشكلة الشرعية فيهامع اعترافه ب. االمسية

                                                            

  ) . ١٣/١٠٤٢( التعقيب واملناقشة   ) ١(
  ) .١٣/١٠٤٢( التعقيب واملناقشة   ) ٢(
  ) .١٣/١٠٢٨( التعقيب واملناقشة   ) ٣(
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االجتاه الصوري عندما يتحدثون عن مسائل مثل بيع الوفاء وغريها، ويعتمدون فيها على 
  . احللول املمكنة ولو كانت تشتمل على بعض احملاذير ما دامت جتنبهم الربا الصريح
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   املصريفالتورق: الفصل الثالث       

  : وفيه مبحثان        

  . فكرة موجزة عن بيع التورق املصريف : املبحث األول 

اجتاهات الفقهاء يف مراعاة املآالت ((مدى تأثري : املبحث الثاين 
  .  على دراسة املسألة ))والقصود
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   فكرة موجزة عن بيع التورق املصريف: املبحث األول 

   :وفيه متهيد وستة مطالب 

  . صور التورق املصريف، وتعريفه : طلب األول امل

العالقة بينه وبني التورق القدمي، والصور املشهورة : املطلب الثاين 
  . من العينة، واملراحبة لآلمر بالشراء 

  . نشأته ودخوله للمصارف اإلسالمية : املطلب الثالث 

  . مكانته يف العمل املصريف اإلسالمي : املطلب الرابع 

  . مآخذ النظر يف املسألة : اخلامس املطلب 

 – أصحاا –األقوال (أهم اآلراء يف املسألة : املطلب السادس 
  )  مناقشتها –أدلتها 
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  :متهيد 

لقد حظي التورق املصريف باهتمام كبري من قبل الباحثني والفقهاء واامع الفقهية، 
ة واألطروحات العلمية، فقد حبثه كما أن التورق املصريف كان موضوعاً للدراسات األكادميي

الدكتور عبدالرمحن احلامد يف أطروحة الدكتوراة من قسم االقتصاد اإلسالمي جبامعة أم 
القرى، وحبثته الدكتورة هناء احلنيطي يف أطروحة الدكتوراة من األكادميية العربية للعلوم 

  . املصرفية بإشراف األستاذ الدكتور عبدالسالم العبادي 

هتمام يذكرنا مبا كان مع صيغة املراحبة لآلمر بالشراء، ولعل السبب يف ذلك وهذا اال
كون املراحبة لألمر بالشراء هي أول صيغة تتجه للتمويل النقدي وتبتعد عن صيغ املشاركة 

بينما ، وما يف حكمها من الصيغ األصلية املعربة بوضوح عن فلسفة االقتصاد اإلسالمي 
 كما –ى الصيغ التمويلية، وقد كان موغالً يف التحايل والصورية التورق املصريف كان منته

   . –يرى املانعون 

كان االجتاه العام يف حبوث املراحبة املصرفية هو اجلواز يف صيغتها غري امللزمة كما 
تقدم، بينما االجتاه العام يف حبوث التورق املصريف هو املنع والتحرمي وإحلاقها باحليل الربوية 

لعزائم، وكثري من الفقهاء ممن  منعها من يوصف من الفقهاء بتتبع اوتوافق يف . احملرمة
ويف هذا املبحث حماولة إلجياز أهم ما ذكر يف البحوث السابقة مع . يوصفون بتتبع الرخص 

  . شيء من التعليق والتعقيب واإلضافة 
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  : صور التورق املصريف وتعريفه : املطلب األول 

 وهو ))التورق((سم يذهب وهلك مباشرة ملا يسميه احلنابلة حينما تسمع هذا اال
وهكذا أرادت املصارف حني أطلقت على هذا املنتج . مشهور سابقاً والحقاً خارج البنوك 

فهل يلحق هذا املنتج مبا يسمى التورق عند فقهائنا السابقني ؟ أو . اسم التورق املصريف 
ل العلم ؟ وما الفرق بني التورق القدمي، والتورق يلحق بصور العينة املمنوعة عند مجاهري أه

  املنظم، والتورق املصريف ؟ وما صورها، وما تعريفها ؟ 

، والتورق املنظم، )القدمي ( = وابتداًء حيسن بنا أن نفرق بني التورق البسيط 
  . والتورق املصريف 

أقل منه كل صور التورق وصور العينة تتضمن بيعني، بيعاً آجالً وبيعاً حاال  .
هذا الضابط ينتظم كل . ويتحصل ألحدمها نقد حاضر، ويف ذمته مثل هذا النقد وزيادة 

ومعرفة الضوابط . الصور واألمساء مما تلحق بالعينة أو التورق واختلف الفقهاء يف حكمها 
شد والفروق املؤثرة بني الصور هو الضمانة الوحيدة حملافظة الفقيه على توزانه وفقهه أمام احل

  . الكبري من الصور واألشكال واألمساء املختلفة 

يف معاملة تفوح ((: د منذر قحف وزميله يف بعض الصور املختلفة فيها . يقول أ
تصنعاً وتعبق التفافاً وتلفيقاً، وتتركب من بيوع ووكاالت واتفاقات عدة، ال يكاد يدرك 

وهي شكوى حقيقية يعرب فهذه شكوى الباحث املتخصص، . )١())تتابعها الذكي احلاذق
  . بعضهم عنها ويسكت عنها آخرون 

 تعود لصاحبها – حمل العقود املركبة –أن السلعة : والفرق بني العينة والتورق 
فإن كان التورق جرى . األول يف صور العينة، وال تعود لصاحبها األول يف صور التورق 

فردي ويسمى التورق الفقهي بني ثالثة أطراف دون ترتيب مسبق بينهم فذلك التورق ال
وإن كان بني أطراف التورق ترتيب مسبق . نسبة للفقهاء املتقدمني ويسمى التورق القدمي 

                                                            

 . )١٨(منذر قحف وزميله . د . التورق املصريف يف التطبيق املعاصر، أ  ) ١(
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وإن جرى داخل املصارف مسي . )١(وتنظيم وجرى خارج املصارف فيسمى التورق املنظم
  . )٢(التورق املصريف ويف كثري من حاالته يتضمن بيعاً باملراحبة لآلمر بالشراء

وأكثر من استفاض واهتم ، يف تعريف التورق ذكر أغلب الباحثني معناه لغة و
د علي السالوس يف حبثه عن التورق، وحتفظ على التفريق بني العينة .بالبحث اللغوي أ

وستأيت مناقشة ذلك يف املطلب . )٣(والتورق، وانتقد ضابط عود السلعة لصاحبها األول
  . الثاين

وبعد ((:  رابطة العامل اإلسالمي التورق املصريف بقوله وقد بني امع الفقهي يف
االستماع إىل األحباث املقدمة حول املوضوع، واملناقشات اليت دارت حوله، تبني للمجلس 

قيام املصرف بعمل منطي يتم : أن التورق الذي جتريه بعض املصارف يف الوقت احلاضر هو 
 من أسواق السلع العاملية أو غريها، على – ليست من الذهب أو الفضة –فيه ترتيب سلعة 

 إما بشرط يف العقد أو حبكم العرف والعادة –املستورق بثمن آجل، على أن يلتزم املصرف 
  . )٤()) بأن ينوب عنه يف بيعها على مشتر آخر بثمن حاضر، وتسليم مثنها للمستورق–

هو البنك وهذا حيث يكون طالب النقد هو الفرد، أما حني يكون طالب النقد 
والطرف اآلخر هم األفراد، وهي يف حكم التورق املصريف، وتسميها املصارف عدة أمساء، 

: قد نظر يف موضوع ((:ويف بيان امع الفقهي برابطة العامل اإلسالمي هلذا املنتج، يقول 
، والذي جتريه بعض املصارف يف الوقت احلاضر حتت أمساء )املنتج البديل عن الوديعة ألجل(

املراحبة العكسية، والتورق العكسي أو مقلوب التورق، واالستثمار املباشر، : عديدة، منها 
  . واالستثمار باملراحبة، وحنوها من األمساء احملدثة أو اليت ميكن إحداثها 

                                                            

سامي السويلم أن .  دوقد أثبتكثري من البحوث تتعامل مع هذه الصيغة باعتبارها مستحدثة،   ) ١(
 موقف انظر املنظم موجودة منذ القرن األول، وفتاوى السلف حامسة يف منعها، صورة التورق

 .  السلف من التورق املنظم للسويلم 
 .  )٢(لعز الدين خوجه : ، التورق )١٧(هناء احلنيطي / د: راجع التورق حقيقته، أنواعه   ) ٢(
 .  )٤(للسالوس . التورق   ) ٣(
–١٩، تاريخ ١٧قرار جملس امع الفقهي اإلسالمي لرابطة العامل اإلسالمي، دورة   ) ٤(

 .))بة بعض املصارف يف الوقت احلاضرالتورق كما جتر((هـ، بعنوان ٢٣/١٠/١٤٢٤
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املصرف يف ) املودع(توكيل العميل : والصورة الشائعة هلذا املنتج تقوم على ما يلي 
مث شراء املصرف للسلعة من ، يم العميل للمصرف الثمن حاضراً شراء سلعة حمدودة، وتسل

 . )١())العميل بثمن مؤجل، وامش ربح جيري االتفاق عليه

: وأشد الصور حترمياً يف رأي املانعني ما اختذ وسيلة وحيلة إىل صورة الربا اجلاهلي 
أما إذا كان ((: ا يقول الشيخ عبداهللا بن منيع يف جتويز بعض حاال . ))أتقضي أم تريب ؟((

الغرض من التورق إطفاء مديونية سابقة للبائع على املشتري فهذا ما يسمى بقلب الدين على 
املدين، وقد أفىت جمموعة من أهل العلم مبنع ذلك ملا يفضي إليه من نتيجة ما يفضي إليه 

احلكم وميكن أن خيص هذا ... . املسلك اجلاهلي من أخذهم مبقتضى أتريب أم تقضي ؟ 
أما إذا كان الدين على مليء إال أنه يف حاجة إىل االستزادة . بقلب الدين على املدين املعسر 

وقد أجاز هذه ، من التمويل لتوسيع نشاطه االستثماري، فهذه احلال حمل نظر واجتهاد 
من الصورة جمموعة من اهليئات الرقابية الشرعية للمؤسسات املالية النتفاء احملاذير الشرعية 

  . )٢())االضطرار واستغالل الضعف واحلاجة والنتفاء صورة الربا وحقيقته

وهذه الصورة كانت من أشد الصور نكرياً عند مجهور الفقهاء املعاصرين واعتربوها 
  .)٣(!إباحة للربا اجلاهلي يف التعامل مع املدين غري املعسر 

                                                            

ع املنتج البديل عن هـ بشأن موضو٢٦/١٠/١٤٢٨–٢٢ بتاريخ ١٩القرار الرابع يف الدورة   ) ١(
 . الوديعة ألجل

 . )٣٥٤(حكم التورق، للشيخ عبداهللا املنيع   ) ٢(
 . )٣٥(التورق، للسالوس : انظر  ) ٣(
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ورق القدمي، والصور العالقة بني التورق املصريف، وبني الت: املطلب الثاين 
  ) .مجعاً وفرقاً . ( املشهورة من العينة، واملراحبة لآلمر بالشراء 

أما من جهة املعىن اللغوي فإنه يصح إطالق التورق على كل الصور، ويصح إطالق 
، )النقود ( = ففي كل الصور يوجد من يطلب ورقاً وعيناً . العينة على كل الصور كذلك 

د علي السالوس بعد .يقول أ. عة إذا كان معىن العينة يعود للسلعة ويف كل الصور توجد سل
ولكن شاع يف عصرنا أن العينة . هذا ما وجدناه يف كتب اللغة ((: أن تتبع معاين الكلمة لغة 

وأن ، هي أن يشتري بثمن مؤجل، مث يبيع املشتري ما اشتراه للبائع نفسه بأقل منه نقداً 
. نسيئة بثمن أقل نقداً لغري البائع الذي اشترى منه فهو تورق املشتري إذا باع ما اشتراه 

فمن أين جاءت هذه التسمية وهذه التفرقة ؟ ما نقلته آنفاً من كتب اللغة، وما قرأته لغريي 
وإمنا هذا املعىن يدخل ضمن العينة أو ، من كتب اللغة، مل يرد فيه التورق ذا املعىن 

  . )١())الزرنقة

 التورق فقهياً إشارة إىل الصورة املشهورة يف التورق، هو ومعلوم أن مصطلح
 وعند غريهم تندرج هذه املسألة يف صور العينة أو بيوع )٢(مصطلح خاص عند فقهاء احلنابلة

  . )٤(حىت إن احلنابلة يطلقون عليها يف بعض األحيان اسم العينة . )٣(اآلجال

ثري من الباحثني فروقاً بني التورق إذن ما العالقة وما الفرق بني هذه الصور ؟ ذكر ك
وقد جاءت املراحبة لآلمر بالشراء يف . )٥(القدمي، والتورق املصريف، وفروقاً بني العينة والتورق

ألا جزء من عملية التورق املصريف يف كثري من صوره، وألا : هذا املوضوع بسببني 
حث حباجة لذكر الوصف املشترك، وبذلك فإن الب. تشترك مع العينة والتورق يف قصد النقد 

                                                            

 . )٤(التورق، للسالوس   ) ١(
 . )١(التورق، لرتيه محاد   ) ٢(
 . )٢(التورق، لرتيه محاد   ) ٣(
 .)٢(التورق، لرتيه محاد   ) ٤(
، )٦٤٣( والتورق للقري ،)١٤٥(، والتورق للمشيقح )٨(التورق، لعبدالرمحن يسري : انظر   )٥(

 . وغريها) ٥٠٥(والتورق للسعيدي 
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تورق قدمي غري منظم، وتورق مصريف منظم وصور العينة، : والفرق املميز بني هذه الصور 
  . واملراحبة لآلمر بالشراء 

إن ما جيمع بني هذه الصور هو وجود بيع مؤجل وبيع حال، يف عقود متتابعة ليصل 
  . طالب النقد ملبتغاه دون أن يتعامل بالربا الصريح 

أما الفرق بينها، فقد ذكر بعض الباحثني شروطاً شكلية هي أقرب للعالمات اليت متيز 
والذي يظهر يل واهللا . بني صورة وصورة، وليست علالً مؤثرة متيز بني حكم وحكم آخر 

أعلم أن عود السلعة أو عدم عودها، أو التعامل مع األفراد أو مع الشركات، أو كوا ثنائية 
ية، أو عمل منظم أو غري منظم وحنو ذلك هي فروق صحيحة ولكنها غري مؤثرة أو غري ثنائ

  : يف احلكم عند التحقيق، والفروق املؤثرة تتبني مبا يلي 

 ويشبه –٤ ويشبه الربا من الطرفني، –٣ وربا، –٢ بيع، –١: هناك أربعة أقسام 
  .وحتت هذه األقسام صور كثرية . البيع من طرف والربا من طرف آخر 

 ). بائع ومشتري (= ـ أما البيع ففيه سلعة مقصودة من الطرفني 

 . ـ وأما الربا الصريح، فيوجد نقد مقصود من الطرفني، وال وجود للسلعة 

ـ وأما التورق القدمي واملراحبة لآلمر بالشراء، فتوجد سلعة مقصودة من أحد 
من املشتري يف صورة مقصودة من البائع يف صورة التورق القدمي، ومقصودة . األطراف

 . املراحبة لآلمر بالشراء

ـ وأما صور العينة والتورق املصريف، فتوجد سلعة يف املعاملة لكنها غري مقصودة 
 . من الطرفني 

هذا هو فرق املسألة املؤثر وسرها ومرتعها ، وهو عمل الفقيه يف اكتشاف الفروق 
رية والشكلية غري املؤثرة مما يسميها املؤثرة يف احلكم، وعدم االشتغال عنها بالفروق الصو
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، كالفرق بني األعرايب والتركماين والكردي وغريهم يف ))أوصافاً طردية((: علماء األصول 
   . )١( القصص الشرعية املتضمنة أحكاماً شرعية

أن بعض الباحثني مل يفرقوا بني التورق الفقهي القدمي، : ومما جتدر اإلشارة إليه 
وبعضهم أكثر وضوحاً من . )٢(املعاصر، فأجازومها مجيعاً، أو منعومها مجيعاًوالتورق املصريف 

  . بعض يف التسوية بني الصورتني يف طبيعتها وحكمها الشرعي 

والفرق بني الصورتني ظاهر، سواء قلنا مبنعهما أو إباحتهما أو منع إحدامها دون 
أحد الطرفني، وهذا خيرج األخرى ؛ ففي التورق الفقهي القدمي يوجد سلعة مقصودة من 

فإن السلعة غري ، خبالف التورق املصريف املنظم . الصورة من التشابه احملض مع حقيقة الربا
هذا يف التمييز بني طبيعة كل مسالة، أما . مقصودة من الطرفني وهذا يلحقها بصور العينة

املشهورة إذا احلكم الشرعي فهذا نظر آخر، وقد وجد من الفقهاء من أباح صورة العينة 
كانت من غري شرط يف صلب العقد كما ينسب للشافعية وابن حزم، ويوجد من الفقهاء 

  . من حيرم كل الصور املشتبهة بالربا

                                                            

 .  )٢٠١( مذكرة يف أصول الفقه للشنقيطي ،  ) ٣/٤٢٨(  للطويفالروضة  خمتصر شرح: انظر   ) ١(
 . سالوس، وحبث سامي السويلم وغريهمحبث التورق للشيخ عبداهللا بن منيع، وحبث ال: انظر مثالً  ) ٢(
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  : نشأته ودخوله للمصارف اإلسالمية : املطلب الثالث 

يعترب التورق املصريف من املنتجات املتأخرة، وهو تطوير طبيعي لصيغ املراحبات 
 ولكن يف االجتاه التمويلي املنتقد من قبل املانعني، واملنتقد من قبل ايزين كذلك، املصرفية،

إن أول ما بدأت به املصارف اإلسالمية صيغ . كما تبني يف فصل املراحبة لآلمر بالشراء
املشاركات باختالف صورها، حيث يكون وراء املكسب والربح عمل حقيقي نافع، خبالف 

  . اجرة يف النقود، واألرباح تأخذها من القروض البنوك الربوية املت

وكانت املراحبة لآلمر بالشراء هي بداية االجتاه للعمل التمويلي والقروض مبا يشبه 
عمل البنوك الربوية ،ولكن وجدت يف هذه الصيغة بعض اإلجراءات والضمانات اليت جتعل 

 البائع أشبه باملتاجرة يف النقود، فهي من جهة. يف الصيغة ما يلحقها بالعمل واالنتفاع املباح
وقد طورت املصارف . ومن جهة املشتري أشبه باملتاجرة بالنقود وهي التجارة املباحة شرعاً 

هذه الصيغ ولكن يف اجتاه االجتار يف النقود، حىت وصل احلال لصيغة التورق املصريف املنظم، 
 من العميل وغري مقصودة حيث تكون بني العميل واملصرف اإلسالمي سلعة غري مقصودة

  . من املصرف، وهو تطور خطري يف االجتاه املنتقد سابقاً 

واحلقيقة ((: يقول الدكتور عبدالرمحن يسري أستاذ االقتصاد يف جامعة االسكندرية 
إن االعتماد غري املتوازن للبنوك اليت اختذت لنفسها الصفة اإلسالمية على منتج مثل املراحبة 

و الذي سول لبعض هذه البنوك أن تبتكر منتجاً مثل التورق، والذي يعد لآلمر بالشراء ه
واملراحبة لآلمر بالشراء هو بيع كما نعلم قائم على النسيئة . امتداداً غري صحي هلذا البيع 

ولقد كان عليه وال زال مآخذ عديدة من جهة . واملديونية املترتبة عليها يف ذمة العمالء 
وبينما كان املفروض أن تقلل من بيع . أهداف املصرفية اإلسالميةغايته والتزامه احلق ب

املراحبة وتنمي عمليات توظيف املوارد بعقود أخرى تقوم على أسس املشاركة يف الربح 
واخلسارة خرجنا من هذا البيع إىل ما هو أسوأ، حيث هناك بيعة ثانية يتحول ا الدين 

أليست هذه خيبة أو نكسة يف ! سلعة يف يد املدين املترتب على النسيئة إىل نقود بدالً من 
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٥٢٢ 

أبدالً من أن نصحح ما هو حمل انتقاد ! عمل مصريف يدعي التمسك بالشريعة اإلسالمية ؟
  . )١())! نبين عليه ما خيالف بل ويعاكس أهداف املصرفية اإلسالمية ؟

  مىت بدأ هذا املنتج ؟ وأين طور ؟ 

افذ اإلسالمية من البنوك التقليدية، ففي عام لقد ابتدأ التورق املصريف يف النو
هـ ابتدأ يف البنك األهلي السعودي عرب نافذته اإلسالمية، وأطلقوا عليه اسم ١٤٢١

مث تتابعت البنوك عليه فانطلق التورق املصريف يف البنك السعودي الربيطاين يف . ))التيسري((
، فقد مساه البنك ))التيسري((األهلي وقد اختلفت أمساؤه، فكما مساه البنك . م ٢٠٠٠أكتوبر 

،ويف البنك ))تورق اخلري((، ومساه البنك السعودي األمريكي ))التورق املبارك((العريب الوطين 
  . )٢())التورق(( بينما مساه البنك السعودي الفرنسي ))مال((السعودي الربيطاين أطلقوا عليه 

تورق مصريف منظم، وغالبها يتم ويظهر من ذلك أن األمساء خمتلفة واحلقيقة واحدة 
كما يظهر أن أكرب نشاط التورق املصريف كان . – غري الذهب والفضة –عن طريق املعادن 

  . )٣(يف البنوك التقليدية عرب نوافذها اإلسالمية

  

                                                            

ساته واآلثار االقتصادية املترتبة على تروجيه من خالل بنوك إسالمية، التورق مفهومه وممار  ) ١(
 . )١٤(للدكتور عبدالرمحن يسري 

 . )٣٥٨(، والتورق للشيخ املنيع )٥٠٢(، والتورق للسعيدي)١٣٤( التورق للمشيقح انظر  ) ٢(
 . )٤١(التورق للسالوس   ) ٣(
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  : مكانته يف العمل املصريف اإلسالمي : املطلب الرابع 

بول والتنفيذ يف كافة البنوك غين عن الذكر أن التورق املصريف مل يكن حمالً للق
وأغلب . اإلسالمية، فهناك مصارف إسالمية مل جتز هيئاا الشرعية التعامل مع هذا املنتج 

 – كما سيأيت يف املطلب السادس–الفقهاء املعاصرين هم على القول بتحرمي التورق املصريف 
  . وبعض هؤالء العلماء هم يف اهليئات الشرعية للمصارف اإلسالمية

وهناك غموض يكتنف التعامل مع هذه الصيغة، وقد حاول الدكتور عبد الرمحن 
احلامد يف رسالته للدكتوراه الوقوف على أرقام دقيقة تبني حجم التعامل مع هذه الصيغة ومل 

وقد مت رفض طلبات الباحث فيما يتعلق باحلصول على ((: يستطع، وحيكي ذلك بقوله 
 بالتورق وأعداد املستفيدين وغريها من اإلحصاءات اإلحصاءات اخلاصة حبجم التمويل

املتعلقة ببيع التورق من قبل إدارات املصارف، اليت عللت الرفض بأن هذه اإلحصاءات سرية 
ال ميكن البوح ا، لوجود املنافسة مع املصارف األخرى، وأن إحصاءات بيع التورق تدمج 

كان حاله مع مؤسسة النقد العريب وكذلك . )١())مع إحصاءات أساليب التمويل األخرى
السعودي، وتقاريرهم ال يوجد فيها إال إحصاءات عن حجم االئتمان دون تفصيل عن 

    .)٢(التورق املصريف بشكل خاص

ومع ذلك فإن بعض الباحثني قد ذكر نسباً تقريبية النتشار التعامل مع التورق 
ن نسبة التمويل بالتورق يف املصريف، فقد ذكر عز الدين خوجة يف حبثه عن التورق أ

وأياً ما كانت النسبة احلقيقة الدقيقة فإن اإلقبال على . )٣(% ٨٠السعودية وصلت إىل 
والسبب يف ذلك أن صيغة التورق املصريف . التورق كبري من جهة البنوك ايزة للتعامل معه 

لسلعة املستعملة يف هذا توفر هلم قدراً كبرياً من املرونة واالستقرار وسهولة التعامل، فإن ا

                                                            

 . )ح(تطبيقات التورق املصريف للحامد   ) ١(
 .)ح(قات التورق املصريف للحامد تطبي  ) ٢(
 . )٣٥٨( التورق للشيخ املنيع انظر، و)٤٧(التورق خلوجة   ) ٣(
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٥٢٤ 

وتتسم باستقرار نسيب يف . املنتج تتمتع بالسيولة، مبعىن أن هلا سوقاً نشطة يف بيعها وشرائها 
  . )١(األسعار على املدى القصري

ولذلك فإن التورق املصريف أصبح وسيلة سهلة التعامل حني يريد العميل مبلغاً مالياً 
غاً مالياً مبا يقابل الوديعة ألجل حبيث يأخذ مقابل هذا من البنك، أو يريد أن يعطي البنك مبل

املبلغ فائدة بأسلوب التورق املصريف، وكذلك بطاقات االئتمان، حىت يصل األمر إىل سهولة 
   . ))أتقضي أم تريب ؟((استعمال التورق املصريف كبديل للقرض اجلاهلي 

 غالبية البنوك التقليدية الربوية ورمبا يفسر هذا ما نراه من انتشار النوافذ اإلسالمية يف
/ مثله (  ؛ ألن كل تعامل يف البنوك التقليدية الربوية ميكن أن يعمل – إن مل يكن كلها –

ولذلك اعتربه املانعون رصاصة الرمحة لفكرة املصارف ، عن طريق التورق املصريف ) بديله 
يدية الربوية واملصارف اإلسالمية، حيث مل يعد هناك فرق جوهري بني عمل البنوك التقل

  . والتعامل معه سوف يلغي الصيغ األصيلة املعربة عن فلسفة االقتصاد اإلسالمي ، اإلسالمية 

                                                            

 . )١٩(والتورق ملنذر قحف وزميله ، )٦٤٦(لتورق كما جتريه املصارف للقري ا  ) ١(
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  .)١(مآخذ النظر يف املسألة: املطلب اخلامس 

حىت نتبني مآخذ النظر يف مسألة ما فال بد من وضوح أطراف املعاملة، مث وضوح 
اف األسئلة احملورية بني املختلفني يف املسألة جراء هذه العالقة واإلجراءات بينهم، مث اكتش

  . العالقة 

إن طبيعة التورق املصريف طبيعة مركبة وفيها كثري من التعقيد، بسبب كثرة 
ا بعض ثر من صورة للتورق املصريف وبينهاألطراف، وكثرة العقود بينهم، مع وجود أك

وء ووضوح، مث نتعرف على مواطن ولذلك فال بد من تفكيك املسألة د. االختالفات 
مث ما العقود واإلجراءات اليت تتم بينهم حىت تتكامل ، اإلشكال يف مسألة التورق املصريف 

  . مث أين مواطن اإلشكال ومآخذ النظر يف هذه املعاملة  ، املسألة 

  : أطراف التعامل يف مسألة التورق املصريف : أوالً 

  : راف تتم جمموعة من العقود بينهم يوجد يف التورق املصريف أربعة أط

 ـ طرف ميتلك املعدن أو السلعة حمل التعاقد، وميكن أن تسمى هذه الشركة ١
؛ ألن هناك جمموعة بيوع وبائعني، وبعض األطراف بائع يف عقد ومشتر يف ) البائع األول(

 . ل لكن يفترض أن تكون الشركة اليت متلك املعدن وحنوه هي البائع األو. عقد آخر 

وهي الشركة اليت تؤول إليها السلعة عن طريق ، ) املشتري األخري( ـ ويقابله ٢
ويف بعض ، ويفترض أن يكون نشاط هذه الشركة يف بيع مثل هذه املعادن للسوق . الشراء 

 . احلاالت يكون الطرف الثاين هو الطرف األول يبيع ابتداًء مث يشتري انتهاًء 

 . ف  ـ الطرف الثالث هو املصر٣

                                                            

، )٥٠٣(ي التورق للسعيد، )١٨٢، ١٤٠(التورق للمشيقح ، )٢٢(التورق للسالوس : انظر  ) ١(
التورق ، )٨(، التورق ملنذر حتف وزميله )٢٠(، التورق لرتيه محاد )٢٠(ء احلنيطي التورق هلنا

 . )٧(، التورق لعبدالرمحن يسري )٦٤٥(، التورق للقري )٣(لعز الدين خوجه 
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 .  ـ الطرف الرابع هو العميل سواء كان فرداً أو شركة ٤

وأهم طرف يف هؤالء األربعة هو املصرف، فإنه هو الذي مجعهم يف معاملة واحدة، 
  . من خالل عدة عقود فيها وكاالت والتزامات جتعل العالقة بينهم عالقة منظمة ومستقرة 

وهو حمل توافق بني املانعني وهنا معىن مهم جيب أال يغيب يف تصور املسألة، 
وايزين، ما اهلدف من مجع هذه األطراف األربعة ؟ وماذا نريد أن نصل إليه عن طريق هذه 
العقود املركبة ؟ اهلدف الذي مجع هؤالء وتسبب فيما سيأيت من إجراءات هو هدف بسيط 

 ال عن طريق وواضح، جهة متتلك فائضاً من السيولة النقدية وتريد أن تزيدها وتضاعفها
املشاركة ألن فيها خماطرة، وال عن طريق الربا ألنه حمرم، ولكن عن طريق معاملة توفر أمان 

أفراد (هذه اجلهة األوىل، وجهة أخرى . القرض الربوي واستقراره دون أن يكون رباً حمرماً 
ض حتتاج لسيولة نقدية ومل جتد من يقرضها قرضاً حسناً وال تريد أن تقتر) أو شركات

وخوف من الربا؛ فكانت هذه املعاملة ) رغبة يف القرض واإلقراض(إذن بكل اختصار . بالربا
اليت مجعت أطرافاً يف سوق دولية وبورصات عاملية ومعادن ال يعرفها املشتري وال يريدها 

استحضار هذا املعىن مهم يف الصرب على تشعب العقود وتتابعها، وهو معىن متفق عليه . البائع
ف هو يف مشروعية الطريقة أو اهلدف، أما كون ذلك هو حقيقة احلال فال خالف واخلال
  . فيه

ما العقود واإلجراءات اليت تتم بني األطراف األربعة حىت تتكامل صورة التورق : ثانياً
  املصريف ؟ 

، مع وجود بعض اخلالفات التفصيلية بني صورة وصورة أخرى، أو بنك وبنك آخر
  : ملصريف يف الغالب تتضمن اإلجراءات التالية فإن عملية التورق ا

من أجل ) الشركة املالكة للمعدن( يتم اتفاق مبدئي بني املصرف والبائع األول -
االلتزام ببيع ما يطلب من كميات وفق إجراءات معينة، واتفاق مبدئي آخر بني املصرف 
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حىت . ومواصفات معينةوفق إجراءات ) الشركة اليت تؤول إليها السلعة(واملشتري األخري 
  . يضمن البنك مرونة عملياته مع العمالء وبأسعار وأرباح مستقرة تسترشد فيها بسعر الفائدة

 وبعد ذلك يأيت العميل للبنك الذي يقدم هذه اخلدمة ويطلب من البنك كمية -
ى معينة حيددها بناًء على ما سيأخذه مقابلها من السيولة، مث يشتري البنك هذه الكمية عل

صيغة املراحبة لآلمر بالشراء إن مل تكن لدى البنك السلعة، وبعد متلك البنك للسلعة يبيعها 
على العميل بثمن مؤجل، ويتوكل املصرف يف قبض السلعة، وألن العميل يريد بيع السلعة 

فإذا باعها املصرف قبض املصرف املبلغ النقدي وكالة . يوكل املصرف يف بيعها بثمن حال 
، يأخذ العميل النقد، )أقرضه العميل للمصرف(= ل، وأودعه يف حساب العميل عن العمي

  . مث يقسط العميل للمصرف مثن السلعة املؤجل

: هذه احلزمة من العقود املركبة واملتتابعة واملعقدة هي على وجه االختصار تسمى 
  . التورق املصريف

ومن اجلدير بالتنبه ((: اجلواز نزيه محاد وهو ممن يقول ب. ومن املهم مالحظة ما قاله د
كونه معاملة ) التورق املصريف املنظم(له يف هذا املقام أن من أهم مسات وخصائص 

 وإن كانت مبنية يف جوهرها وأساسها على مسألة –مستحدثة، وصفقة متويلية مستحدثة، 
فكيك  ينضوي حتتها جمموعة عقود ووعود مترابطة متوالية، ال تقبل الت–التورق الشرعي 

والتغيري اهليكلي ، جيري التواطؤ املسبق بني املصرف والعميل على إنشائها وإبرامها على 
نسق حمدد، متتابع األجزاء، متعاقب املراحل، يهدف إىل حتقيق غرض متويلي حمدد، اجتهت 

وقد جرى العرف التجاري واملصريف على اعتبار املواطأة . إرادة الطرفني وقصدمها إليه 
 على إنشاء هذه املعاملة واجبة املراعاة، وملزمة للطرفني، وذلك لقيام اتفاقيتهما املتقدمة

وابتنائها على نظام مترابط األجزاء، صمم ووضع ألداء وظيفة حمددة باجتماع ذلك املزيج 
من العقود والوعود يف صفقة واحدة، وفقاً لشروط حتكمها كمعاملة واحدة ال تقبل الفصل 

  . )١())أو التجزئة

                                                            

 . )٢٠(التورق، لرتيه محاد   ) ١(
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  . مآخذ النظر يف املسألة ومواطن اإلشكال فيها : ثالثاً 

كل ما قيل سابقاً يف مآخذ النظر يف مسألة املراحبة املصرفية يقال هنا وزيادة، ذلك 
ويف . أن التورق املصريف يف الغالب يقوم على صيغة املراحبة لآلمر بالشراء ويزيد عليها

  : ني التورق املصريف تعود املآخذ إىل أمرين اثن

  .ما يتعلق بالتحايل على الربا: األول 

ما يتعلق بتوفر وصحة شروط البيع وأركانه، مثل العلم باملبيع والقبض وحنو : والثاين 
  . ذلك

  . هذان األمران جيمعان شتات املآخذ التفصيلية اليت كانت مثار النقاش بني الطرفني 

  : ملسألةوهذه األسئلة تقرب مآخذ النظر ومواطن اإلشكال يف ا

 ـ هل السلعة املوجودة يف املعاملة مقصودة، أم هي لغو غري مقصودة ال للمصرف ١
 وال للعميل؟

 ـ ملاذا حرمت صورة العينة املشهورة؟ وهل هناك معىن للتحرمي موجود يف العينة ٢
وليس موجوداً يف التورق املصريف؟ ومما جتدر اإلشارة إليه هنا أن عود السلعة لصاحبها هو 

 . المة العينة وليس علتها يف املنع، وخيطئ يف ذلك كثري من الباحثنيع

كم دخل يف يد العميل وكم خرج ..  ـ بعد إسقاط الوسائط غري املقصودة ٣
 منها؟ وكذلك املصرف؟ 

هذا ملن يبحث ( ـ ما عالقة املشتري األخري بالبائع األول ؟ هل تعود السلعة ؟ ٤
 . عض املصارف تبيع على نفس اجلهة اليت اشترت منها أوالً ومعلوم أن ب). عن عالمة العينة

ما تأثري هذا ..  ـ هناك التزام بني املصرف والبائع األول، واملشتري األخري ٥
 االلتزام، وهذه الوكاالت من جهة العميل؟
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  ـ ما تأثري ظهور نية املصرف ونية العميل من خالل النماذج والصياغة املتتابعة؟٦

ص صحة وتوفر شروط البيع وأحكامه، هل هناك سلع حقيقية تتداول  ـ وفيما خي٧
 يف هذه الصفقات ؟ 

  ـ وهل هناك علم كاف بالسلعة ؟ ٨

  ـ وهل جيزئ القبض املعمول به يف هذه املعامالت ؟ ٩
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 – أدلتها – أصحاا –األقوال (أهم اآلراء يف املسألة : املطلب السادس 
  )مناقشتها 

حلديث عن التورق املصريف باحلديث عن التورق الفقهي القدمي وأياً كثرياً ما يلتبس ا
ما كان الترجيح يف التورق القدمي فإن اخلالف فيه خيتلف عن اخلالف يف التورق املصريف 

 إباحة التورق – املعروف قدمياً –املنظم، وال يلزم من إباحة التورق الفردي غري املنظم 
املصريف من الفقهاء املعاصرين جييز التورق القدمي ، ويف هذا وأكثر من مينع التورق . املصريف

املطلب عرض ألهم األقوال يف التورق املصريف، ألنه هو املقصود عند التطبيق املعاصر يف 
  .املصرفية اإلسالمية

قول مينع منه وحيرمه : اختلف الفقهاء املعاصرون يف التورق املصريف على قولني
وأكثر الفقهاء املعاصرين على املنع منه، وعليه فتاوى .  التعامل معهشرعاً، وقول جييزه ويبيح

اامع الفقهية، وممن حبث املسألة وخلص إىل املنع والتحرمي الدكتور الصديق الضرير، 
والدكتور علي السالوس، والدكتور وهبة الزحيلي، والدكتور سامي السويلم، والدكتور 

ل فهمي، والدكتور عبداهللا السعيدي، والدكتور عبدالرمحن يسري، والدكتور حسني كام
خالد املشيقح، والدكتور منذر قحف والدكتور عماد بركات، والدكتور سعيد بو هراوة، 
والدكتور حممد عثمان شبري، والدكتورة هناء احلنيطي يف رسالتها للدكتوراة، وجملس امع 

  . )١(الفقهي اإلسالمي لرابطة العامل اإلسالمي

 الفقهاء املعاصرين إىل القول باجلواز، وممن حبث املسألة وخلص إىل وذهب بعض
القول بإباحته الشيخ عبداهللا بن منيع، والدكتور حممد العلي القري، والدكتور نزيه محاد، 

  . )٢(وموسى آدم عيسى

. واستدلت كل طائفة جبملة من األدلة النقلية والعقلية، مع مناقشة أدلة القول اآلخر
 تفاصيل األدلة سيعيدنا ألدلة االجتاه الصوري وأدلة اجتاه احلقائق، مما هو تكرار والدخول يف

                                                            

 .كل األمساء املذكورة هلا حبوث خاصة يف التورق املصريف وانتهت إىل القول مبنعه   ) ١(
 .كل األمساء املذكورة هلا حبوث خاصة يف التورق املصريف وانتهت إىل القول بإباحته   ) ٢(
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ولذلك فسأكتفي باإلشارة إىل أهم األدلة لكل قول دون االستطراد يف . من غري حاجة
  . تفصيلها ومناقشتها 

ومن أهم البحوث اليت استدلت جلواز التورق املصريف حبث الشيخ عبداهللا بن منيع، 
وأقوى البحوث استدالالً ملنع التورق املصريف حبوث الدكتور . الدكتور نزيه محاد وحبث 

سامي السويلم فقد ناقش املسألة ببعدها الشرعي واالقتصادي وبعدها التارخيي يف أقوال 
  . السلف وأئمة املذاهب 

 إن أهم ما استدل به ايزون يعود إىل التمسك باألصل يف املعامالت وهو احلل، وما
:  البقرة[  m Y  X  Wl : يدل عليه من اآليات واألحاديث ومن ذلك قول اهللا تعاىل 

واأللف والالم هنا تدل على استغراق مجيع أنواع البيع إال ما دل الدليل على  ، ] ٢٧٥
  . حترميه، فاألصل هو إباحة بيع التورق املصريف حىت يدل الدليل الصحيح على منعه 

يب سعيد اخلدري وأيب هريرة رضي اهللا عنهما، أن رسول واستدلوا كذلك حبديث أ
اهللا صلى اهللا عليه وسلم استعمل رجالً على خيرب، فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول اهللا 

ال واهللا يا رسول اهللا؛ إنا لنأخذ : قال. ))أكل متر خيرب هكذا ؟((: صلى اهللا عليه وسلم 
ال ((: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ف. الصاع من هذا بالصاعني، والصاعني بالثالثة

  . )١())تفعل، بع اجلمع بالدراهم، مث ابتع بالدراهم جنيباً

واستدلوا كذلك مبا دلت عليه النصوص الشرعية من التيسري واحلث عليه، واحلاجة 
امللحة تدعو للتعامل ذه الصيغة ؛ فإنه إن منع من التعامل ا مل يبق له إال التعامل مع 

  . لقرض الربوي أو حتمل املشقة والعنت يف وقت ال جيد من يقرضه قرضاً حسناً ا

  .هذه أهم أدلة ايزين للتورق املصريف

                                                            

  . سبق خترجيه  ) ١(
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وقد استدل املانعون جبملة أدلة نقلية وعقلية تدل على حترمي هذه الصورة، وأهم هذه 
  : األدلة

سس لقاعدة وهي أدلة كثرية تؤ. ـ كل ما يستدل به على أصل املنع من احليل١
يستند إليها املانعون، ويرون التورق املصريف حيلة على الربا احملرم يف القرآن، وأن مقصودمها 

وال حيرم اهللا الشيء ، والظلم املوجود يف الربا موجود يف التورق املصريف وزيادة، واحد
الصيد يوم والتفريق بني التورق املصريف والربا احملرم هو مثل التفريق بني . ويبيح نظريه 

 . أخذها يوم األحد والسبت الواضح ورمي الشباك يوم اجلمعة 

ومن تلك األحاديث ما . ـ واستدلوا مبا ورد من نصوص شرعية تنهى عن العينة ٢
إذا تبايعتم بالعينة، ((: رواه ابن عمر رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

 وتركتم اجلهاد، سلط اهللا عليكم ذالً ال يرتعه حىت وأخذمت أذناب البقر، ورضيتم بالزرع،
 . )١())ترجعوا إىل دينكم

والتورق املصريف هو من جنس العينة املنهي عنه، فإن السلعة لغو غري مقصودة للعميل 
 . وغري مقصودة للمصرف، وهو عبارة عن دراهم بدراهم بينهما حريرة

والتورق ، هذه القاعدة كثرية جداً واألدلة على .  واستدلوا بقاعدة سد الذرائع -٣
املصريف سوف يلغي الصيغ األخرى األصيلة يف تعامالت املصارف اإلسالمية، وهي باالتفاق 

£  ¤  ¥  ¦  m فهو من باب ، الصيغ األقرب لفلسفة االقتصاد اإلسالمي 
 «ª  ©  ¨   §l  ]وهي–ومعلوم ما أحدثته املراحبة لآلمر بالشراء  . ] ٦١: البقرة  

إضافة ملا حيدثه ،  من إضرار بالصيغ األخرى املتفق على صحتها وأمهيتها –أخف شأناً منه 
انتشار التورق املصريف من التباس عمل املصارف اإلسالمية بعمل البنوك الربوية، وما حيدثه 
من جري األموال املسلمة ألسواق البورصات اخلارجية، ومؤسسات االقتصاد اإلسالمي 

 . البلدان املسلمة ونفع أهلهاأجدر بنفع 

                                                            

  . هخترجيسبق   ) ١(
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 واستدلوا على حترمي التورق املصريف باإلشكاالت املوجودة يف حتقيق شروط البيع -٤
حىت بلغ احلال إىل التشكيك يف وجود سلعة حقيقة يتم التعامل معها ، والتحقق من صحته 

  .بيعاً وشراًء، فضالً عن القبض ومالبساته

ا عرفناه من خالل زياراتنا املتكررة، وما اعترف وم((: يقول الدكتور علي السالوس
به بعض البنوك والشركات العاملية، هو أن عدم وجود إيصاالت خمازن أصلية يعين عدم 

ونأيت إىل . وجود سلع، فاألمر هنا ال يعدو أن يكون قيوداً ال يقابلها شيء يف الواقع العملي 
لمها أو ميكنه أن يتسلمها ليبيعها، فهل اشترى سلعة غري مقصودة، ولكنه تس: املتورق 

فيكون هذا التورق الذي مل جيزه اجلمهور، وأجازه من أجازه، أو أنه اقترض بفائدة ربوية 
. ميكنه أن يتسلم السلعة : حيث ال توجد سلعة أصالً إال على احلاسب اآليل ؟ البنك يقول 

مث بني وجه قوله يف  ، )) ...هذا ليس متعذراً بل هو من املستحيالت، وإليك البيان: وأقول 
دراهم : فقول ابن عباس رضي اهللا عنهما يف بيان التحرمي ((: استحالة استالم السلعة، وقال 

بدراهم متفاضلة دخلت بينهما حريرة ال ينطبق على التورق املصريف، فحىت هذه احلريرة غري 
 . )١())موجودة، وإمنا دراهم بدراهم ليس بينهما شيء إال ورقة مكتوبة

وللقولني زيادة يف التفصيل يف ذكر األدلة ومناقشاا، وتكفي هذه األدلة يف مبحث 
وما يستدل به كل قول يدخل يف مبحث األدلة يف ، يتغىي تقدمي فكرة موجزة عن املسألة 

  . الباب النظري 

                                                            

 . )٢٦(التورق للسالوس   ) ١(
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اجتاهات الفقهاء يف مراعاة ((مدى تأثري : املبحث الثاين
   راسة املسألة على د))املآالت والقصود

   :وفيه ثالثة مطالب 

  . مبوضوع البحث " التورق املصريف " عالقة : املطلب األول 

  . مدى تأثر الفقهاء املانعني باجتاه احلقائق : املطلب الثاين 

  . مدى تأثر الفقهاء ايزين باالجتاه الصوري : املطلب الثالث 

  



  .تفريق بين البيع و الربا المآالت و القصود في الاعاةرأثر م
 
 
 

 
 

٥٣٥ 

  : ضوع البحث  مبو))التورق املصريف((عالقة : املطلب األول 

إن عالقة التورق املصريف مبوضوع البحث عالقة حمكمة، وهو من أوضح املنتجات 
وكل املناقشات حول التورق املصريف ال بد أن تلتقي عند مفرق ، ارتباطاً مبحل البحث 

الطريق هل العربة بظاهر العقود وصورا، أم العربة بباطنها ومآهلا ؟ وهو سؤال البحث كما 
   . هو معلوم

وهو تشابه كامل ، )  املقترض-املقرض (إن التشابه يف باطن املسألة هو بني الطرفني 
صحيح أن هناك فرقاً بني الصور . كصورة العينة املشهورة وعكسها والعينة الثالثية وحنوها 

القدمية من العينة والتورق املصريف، وهو يف عود السلعة لصاحبها، ولكن هذا الفرق غري 
  : ثبات التشابه إىل حد يشبه التطابق، لثالثة أسباب مؤثر يف إ

أن هذا الفرق ال يلغي عالقة املسألة مبحل البحث والتحايل على الربا، سواء : األول 
ولذلك فإن الباحثني يشتركون يف الوقوف عند هذا . أثبتنا احليلة احملرمة فيها أم مل نثبتها 

فالتورق املصريف إذن منوذج . ، أو جواباً عنه ومناقشة لهاملعىن إثباتاً باألدلة النقلية والعقلية 
  .واضح ملا خيتلف فيه من هذا الباب 

وما . أن عود السلعة عالمة العينة وليس علتها املؤثرة يف املنع عند من مينعها: الثاين 
هو فرق شكلي يصلح للتعليم والتقريب بني صور العينة ! معىن عود السلعة أو عدم عودها ؟

وهو يشبه . ة التورق الفقهي القدمي، وليس علة مؤثرة صاحلة لتعلق احلكم الشرعي اوصور
 بعضهم يصل لنفس مقصود العينة الثنائية ولكن فذهبتعريف العينة باعتبارها معاملة ثنائية؛ 

ما العلة املؤثرة .  وهي ما تسمى بالعينة الثالثية – كما يتومهون –عن طريق حملل ثالث 
إذا وجدت ((املؤثرة هي كون السلعة يف املعاملة لغو غري مقصودة من الطرفني إذن؟ العلة 

   . ))هذه العلة فإن املسألة دراهم بدراهم بينهما حريرة

كما تقول ، أن يف بعض صور التورق املصريف تعود السلعة لصاحبها األول : الثالث 
يقوم املصرف وبناًء على بعد ذلك ((: هناء احلنيطي يف وصف إجراءات التورق املصريف .د
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الوكالة من قبل املستوردين ببيع نفس السلعة نقداً حلسابه، وقد يكون ذلك إىل نفس املصدر 
  . )١())أو إىل مصدر آخر حسب الترتيبات املنظمة سلفاً) املورد بائع السلعة ( 

 إلجراءات التورق املصريف، وهو ممن جييز هكما يقول الدكتور حممد القري يف وصف
أا عندما تبيع السلع وكالة عن عميلها تبيع إىل غري من اشترت منه، ((: لتورق املصريف ا

ومعىن هذا أنه ال إشكال لعود السلعة  ، )٢())وهو مزيد احتياط إذ جيوز هلا أن تفعل ذلك
  . لصاحبها األول

فإن عالقة التورق املصريف مبوضوع البحث عالقة قوية وواضحة، خبالف .. وعليه 
ورق الفقهي القدمي، وهو كثرياً ما يبحث ويربط بالتورق املصريف، والصواب أن بينهما الت

فرقاً، وعالقة التورق الفقهي القدمي بسؤال البحث عالقة من طرف واحد دون الطرف 
وذلك ما جيعل أهل احلقائق خيتلف قوهلم فيه، ، اآلخر، وهو من طرف املشتري دون البائع 

كما حدث يف ،قائق قدمياً وحديثاً جييزونه، لعدم تكامل الشبه ورمبا وجدت بعض أهل احل
وهذا ال جيعلهما ، املراحبة لآلمر بالشراء حني وقع التشابه من طرف البائع دون املشتري 

لمان من إيراد اإلشكال عليهما ومنعهما من هذا الباب، ولكن يسيـمع توافق أهل احلقائق ن
  . على املنع منهما 

  

                                                            

 . )٢١(التورق، للحنيطي   ) ١(
 ).٦٤٩(التورق للقري   ) ٢(
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  : مدى تأثر الفقهاء املانعني باجتاه احلقائق :  الثاين املطلب

إن مقتضى منهج أهل احلقائق املنع من مسألة التورق املصريف ، فكل ما استدل به 
بل . أصحاب احلقائق واعتمدوا عليه من اآلثار واملآالت املترتبة يقتضي املنع من هذه الصيغة

 أيضاً ألسباب تتعلق بشروط البيع وأحكامه إن بعض املتأثرين باالجتاه الصوري منعوا منه
ولذلك فإنه ال يصح أن يدعي الباحث صحة اجتاه احلقائق ، كما سيأيت يف املطلب الثالث 

  . واتباعه له مث يفيت جبواز التورق املصريف ، فإن ذلك تناقض ال يستقيم عند التحقيق 

   :وهذا ما يربر تقسيم املتأثرين باجتاه احلقائق إىل قسمني 

اقتنعوا بأدلة اجتاه احلقائق وتنظريه، وفقهوا منهجهم :  وهو األكثر القسم األول
  . وطبقوه فيما يستجد من مسائل معاصرة مثل التورق املصريف

اقتنعوا بأدلة اجتاه احلقائق وتنظريه ، ونقلوا عنه على وجه :  وهو قليل والقسم الثاين
  .  خبالف ما يقتضيه منهجهم يف النظر واالجتهاداملوافقة والتأييد ، مث اجتهدوا يف التطبيق

وسأورد اآلن ما يتعلق بكل قسم، من إثبات التأثر يف التنظري أو األدلة أو اآلثار، وما 
  . يتعلق ا من تعليق أو تعقيب

فقهاء معاصرون اقتنعوا بأدلة اجتاه احلقائق وتنظريه ، وأيدوا ذلك  : القسم األول
ويهمنا ، وا مبا يقتضيه هذا املنهج يف االجتهاد على املسائل املعاصرة بالنقل واملوافقة، وعمل
  . هنا التورق املصريف

وإن كان بعضهم أقوى ، وهذا القسم هو األكثر ممن منع من أجل التحايل على الربا 
وهم يتميزون . من بعض يف حضور هذا املنهج يف حبثه ومناقشاته واجتهاده وحكمه

ور املسألة ومناقشة حكمها ، مما يريح القارئ وييسر له فهم بالوضوح والتمكن من تص
  . املسألة املتشابكة واملعقدة
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وجتدر اإلشارة هنا الختالف الباحثني يف تصور املسألة وعرضها ومعرفة مآخذها 
ومناقشة اخلالف فيها، فمن الباحثني من يغرق يف التفاصيل الفقهية، واإلجراءات العملية ، 

  . وقات صحيحة ولكنها غري مؤثرة يف اخلالف الفقهي يف املسألة ورمبا اشتغل بفر

إن العالقة الثنائية بني الباحث واملعلومات جيب أن تؤسس بطريقة صحيحة، وأن 
تكون القوامة للباحث وفهمه وحتليله، وأال يغرق يف املعلومات القدمية واإلجراءات التنفيذية 

  . والوصول بعد ذلك إىل نتيجة صحيحةمما يفقده القدرة على التركيز والسيطرة 

ملاذا يقال هذا يف مناقشة التأثر والتأثري يف التورق املصريف؟ يقال ذلك ألن طبيعة هذه 
املسائل طبيعة معقدة كثرية التفاصيل واإلجراءات والعقود ، وما مل يكن لدى البحث القدرة 

 من املعلومات غري املهمة وغري الكافية على احملافظة على توازنه وقوامته، واحلذر املناسب
ويبتسر النتيجة بعيداً عن املؤثرات ، فإن الباحث سيتوه ويغرق يف التفاصيل = املؤثرة 

واملتضرر هنا هو التصور ووضوحه يف موضوع متعلق بكبرية من أكرب الكبائر، . احلقيقية فيها
ا حكم بالشيء ونقيضه ، واملتضرر أيضاً القارئ وطالب العلم حني تلتبس عليه املسائل ورمب

وأجاز شيئاً ومنع ما هو أخف وأيسر ، أو منع من شيء وأجاز ما هو أشد وأعظم ، ويقال 
ذلك ألن الوضوح أقرب للباحثني املتأثرين مبنهج أهل احلقائق وهو إقرار بفضلهم وإثبات 

  . مليزم ، وبعضهم يف ذلك أفضل من بعض 

النظر ملسألة التورق املصريف ما استدلوا به من أدلة ومما يثبت التأثر باجتاه احلقائق يف 
فإن أحاديث العينة، وما يفسر بالعينة عند بعض أهل العلم مثل . توافق أدلة أهل احلقائق

. ، هي من أهم أدلة أهل احلقائق)٢(، والنهي عن شرطني يف بيع )١(النهي عن بيعتني يف بيعة 
  . فاستنادهم على ذات األدلة يدل على التأثر

وكذلك ما يراعونه من مآل املسألة الربوية وأنه دراهم بدراهم بينهما حريرة، فإنه 
ونقوهلم على . ذات النظر الذي يعتمده أهل احلقائق من لدن ابن عباس رضي اهللا عنهما

                                                            

  . هخترجيسبق   ) ١(
  . هخترجيسبق   ) ٢(
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وجه املوافقة والتأييد لنصوص منظري هذا االجتاه ومناصريه، من أمثال ابن تيمية وابن القيم 
هم من فقهاء املالكية واحلنابلة، دليل على أن نظرهم يف املسألة منطلق مما والشاطيب وغري
  . قرره أهل احلقائق

ويف تضاعيف البحث واملناقشة نرى اآلثار املرعية عند أهل احلقائق مراعاة يف النظر 
التباع للمسألة، فكثرياً ما ينبهون على اآلثار اإلجيابية التباع طريقة احلقائق ، واآلثار السلبية 

االجتاه الصوري، وإن كان ذلك ليس عن طريق النص والتنظري ، ولكنه تفعيل لذلك 
وجند يف حبوث املانعني من املسألة من أجل التحايل . واستجابة له يف مناقشة خصوص املسألة

حرقة وتأثراً كبرياً وهم يرون أن القول بإباحة التورق املصريف قضاء على فلسفة = على الربا 
صاد اإلسالمي، وإلغاء للفروقات اجلوهرية بني املصارف اإلسالمية والربوية، ويعدون االقت

  . إجازة التورق املصريف رصاصة الرمحة على جتربة االقتصاد اإلسالمي

فإذا كان ((: يقول الدكتور علي السالوس وهو أحد الفقهاء املانعني هلذه الصيغة 
 ، والتورق العكسي هو البديل للودائع ألجل، التورق املصريف هو البديل للقروض الربوية

فلعل اإلخوة الذين ، وال حاجة لبنوك تسمى إسالمية ! فبئس البديل، وبئس املبدل منه
أقدموا على مثل هذا العمل يراجعون أنفسهم، ويعودون بالبنوك اإلسالمية إىل وظيفتها اليت 

  . )١())عقد عليها املسلمون آماهلم

ن أن توضع كلمة إسالمي على أي بنك يف العامل دون تغيري وبذلك ميك((: ويقول 
لوظيفته شرعاً وقانوناً وعرفاً ؛ فهو يقوم بوظيفته يف اإلقراض واالقتراض وإن أكل الربا 

فهل سنترحم على أيام املصارف . باسم البيع كما أخرب الرسول صلى اهللا عليه وسلم
  . )٢())!اإلسالمية ؟

                                                            

 ).٤٠(سالوس التورق لل  ) ١(
 . )٤٩(املصدر السابق   ) ٢(
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وهلذا السبب ال يستطيع من جييز هذه احليل أن ((: لم ويقول الدكتور سامي السوي
بل الغالب أم يرون أن الفرق . يرد على شبهة املشركني، وأن يبني الفرق بني البيع والربا

  . )١())بينهما تعبدي غري معقول العلة

وليس صعباً أن نستنتج مقدماً ماذا سيكون مآل هذا االجتاه، إنه مزيد من ((: ويقول 
ور السلع يف التمويل، ومزيد من اإلغراق يف الديون، والتوسع يف تداوهلا ، وهي ختفيض د

ويرافق ذلك بطبيعة احلال ترسيخ . نفس املالمح واخلصائص اليت يتسم ا النظام الربوي
مفهوم النقد احلاضر بالنقد املؤجل، وتأكيد أمهية السيولة وما تستحقه من عائد، وأمهية 

وهذه هي املفاهيم نفسها اليت يتذرع . ر اإلجيابية لذلك على االقتصادتسييل الديون، واآلثا
ا أنصار الربا والفائدة ، لكنها يف السابق كانت على يد مفكري الغرب ومن تأثر م، 

  . )٢())ولكنها اليوم لبالغ األسف تتم على يد بعض املنتسبني لإلسالم وللفكر اإلسالمي

اه احلقائق اعتمادهم يف االستدالل على أحاديث ويالحظ على حبوث املتأثرين باجت
. النهي عن العينة ،ورغم قوة هذا االستدالل فإم تركوا ما هو أثبت دليالً ، وأقوى داللة

والواقع أن هذا الصنيع هو غالب عمل أهل احلقائق من قدمي، ما عدا بعض احملققني 
  . – رمحه اهللا –واملنظرين مثل شيخ اإلسالم ابن تيمية 

إن األوىل يف االستدالل على منع التورق املصريف االستدالل بقصة أصحاب السبت، 
فإا جاءت يف آيات القرآن الكرمي، وهذا جيعل الدليل يتجاوز اجلدل احلديثي يف الصحة 
والضعف، وداللته ظاهرة بينة؛ جعلها اهللا عربة وعظة ونكاالً ملا بني يديها وما خلفها 

أما . ل هذه األدلة البينة ال ينبغي أن تغيب يف حبوث التورق املصريفومث. وموعظة للمتقني
أحاديث العينة فإن ميزا ارتباطها خبصوص باب الربا والتحايل عليه، ولكنها من جهة 

  . فينبغي أن يستدل ا ومبا هو أقوى منها، الثبوت والداللة تقصر عن بعض األدلة األخرى

                                                            

 . )١٢(القتصادي بني الربا والتورق التكافؤ ا  ) ١(
 . )١٧(املصدر السابق   ) ٢(
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اه احلقائق من جهة التنظري فحسب، فهو ينقل عن أهل املتأثرون باجت : القسم الثاين
وهو تناقض بني التنظري . احلقائق موافقاً ومؤيداً ، مث خيالف مقتضى نظرهم ومنهجهم

والتطبيق رمبا كان السبب فيه التعامل مع مقالة أهل احلقائق بالنقل واحلفظ ، وليس بالفهم 
ولذلك جتد بعض ، ب املتأخرين وحبوثهم وهي مشكلة ال تكاد ختطئها العني يف كت، والفقه 

املالكية واحلنابلة رمبا أجازوا ما حرموا مثله وأقل منه، إما لغياب فقه املقالة وإدراك روحها 
  .  ، أو ذهوالً عن مراعاة لوازم األقوال واملناهج– وهو األكثر –وسرها 

شيء، ولوال ويصعب التمثيل على هذا القسم، ألنه يتضمن انتقاداً قاسياً بعض ال
احلفاوة بالنقد وتطبيقه من قبل بعض الباحثني لكان عسرياً على الكاتب توجيه هذا االنتقاد 

  . لباحث حمدد

يقول الدكتور نزيه محاد يف نقده للمخالفني ، مما ميهد يل العذر يف انتقاده ؛ باعتباره 
ني ومتحيص وجوهها لقد ظهر يل بعد النظر يف أدلة الفريق((: حيفل بالنقد احلر والواضح 

ومبانيها بروح نقدية تنشد احلق والصواب، أن حجج مجهور الفقهاء ايزين للتورق 
صحيحة قوية دامغة ، ساملة من اإليراد عليها ، خبالف أدلة املانعني ، فإا ضعيفة واهية ، ال 

ليها أو تصمد أمام النقد العلمي الرتيه، البعيد عن التقليد والتعصب، وال يصح الركون إ
االعتماد عليها، وإن سعى أرباا بكل سبيل على ختريج حظر التورق على قاعدة سد 

  . )١())الذرائع ليس إال ضرباً من الغلو والتنطع املذموم

إن خمالفة أهل احلقائق يف طريقة نظر ومنهج استدالهلم مث القول جبواز التورق 
م مع القول جبواز التورق املصريف فهو املصريف هو اطراد واضح، أما اإلقرار بصحة طريقته

إما أن نقول إن التحايل على احملرمات بعقود شرعية غري مقصودة حرام . تناقض غري مفهوم
أو . ولو كان الظاهر والصورة عقوداً مشروعة، وجنري هذا األصل على كل املستجدات

لة املعىن، فنجيز أمثاهلا نقول إن حترمي الصورة املشهورة يف العينة حترمي تعبدي دون علة معقو

                                                            

 ) . ١٩(التورق   ) ١(
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أما تصحيح . أو نتبع طريقة االجتاه الصوري وجنيز اجلميع. من الصور دون علة منضبطة
  . املنهج وتطبيق خالفه فهذا خلل علمي غري مقبول

ولذلك حني أراد اجلواب على حجة املانعني يف قياس التورق املصريف على العينة، 
، ئع وبني مصريها إىل غريه ليس فرقاً مؤثراً يف احلكموأن الفرق بني عود السلعة إىل البا

غري مسلم ، إذ مجع فيه بني املختلفني يف املعىن املؤثر ، وجرى التعليل ((: أجاب عنها بقوله 
منه بأوصاف طردية ال مناسبة بينها وبني احلكم، فأين النظر يف املعاين املؤثرة وغري املؤثرة 

!! وأين حتقيق املناط وتنقيحه وخترجيه، ملناسبات ورعاية املصاحل فرقاً ومجعاً، وأين النظر يف ا
  .)١())وقد سبق بيان مثالب هذا القياس ووجوه فساده ، فأغىن عن اإلعادة

والواقع أن من جعل عود السلعة لصاحبها األول هو الفرق املؤثر يف العلة ، فقد علل 
 يستدل بكالم أهل احلقائق مثل اخل ، هناك مشكلة منهجية وعلمية حني.. بأوصاف طردية 

على ذلك ، مث عند تطبيق هذا املنهج مابن تيمية وابن القيم والشاطيب وغريهم ، ويقرو 
ال شك أا مشكلة علمية تستحق ! خيالفون فيه خمالفة تامة دون شعور باملخالفة إطالقاً

  . فقه للمقالة ومقتضياااملعاجلة والتصحيح ، ألن العلم حينئذ يكون نقالً وحفظاً دون فهم و

  

                                                            

 . املصدر السابق   ) ١(
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  : مدى تأثر الفقهاء ايزين باالجتاه الصوري : املطلب الثالث 

إن مقتضى االجتاه الصوري هو إباحة التورق املصريف إذا التزم بشروط البيع 
ولذلك فإن من حيرم التورق . وضوابطه من العلم بالسلعة ومتلكها وقبضها وحنو ذلك 

 السيء يف املصارف هو يف احلقيقة أقرب لالجتاه الصوري ؛ ألن املصريف من أجل التطبيق
ولذلك فإن . مقتضى قوله والزمه القريب أنه جائز حني يلتزم بشروط البيع وأحكامه

املتأثرين باالجتاه الصوري هم القائلون جبواز التورق املصريف ، والقائلون بتحرميه إذا كان 
لتحايل على الربا احملرم ، ومن أمثلة أولئك الدكتور سبب التحرمي عندهم ال يعود إىل معىن ا

  . علي القرة داغي، وقريب منه الدكتور عبداهللا السعيدي 

ويظهر تأثر الفقهاء املعاصرين باالجتاه الصوري يف استدالالم ، فال يكاد خيلو حبث 
 )١())م جنبياًبع اجلمع بالدراهم مث ابتع بالدراه((: من حبوث ايزين من االستدالل حبديث 

  . وهو عمدة احتجاج االجتاه الصوري 

وكذلك اآلثار والتمسك مبراعاة احتياجات الناس، وما حيدثه التورق املصريف من 
وتلك . قضاء احلوائج وتيسري أمور الناس، واالستدالل مبا جاء يف ذلك من نصوص شرعية

اب االجتاه الصوري هذه حجة االجتاه الصوري وهجرياه وعنوانه الكبري ، ولذلك مسى أصح
m  j ، إشارة ملا يتحقق ا من اخلروج من الضيق والعنت واملشقة ، ))املخارج((املعامالت 

  o    n  m  l    kl  ]وعنونوا بذلك كتبهم  ]٢: الطالق ،  .  

ومن املهم مالحظة أن بعض املتأثرين باالجتاه الصوري قد يكون ممن مينع العينة، 
ادي الرأي، وعند التأمل يتبني معىن مهم يف دراسة اجتاهات الفقهاء وهذا أمر غريب ب

املعاصرين وربطها باالجتاهات القدمية بأن تصنيف الفقهاء ميكن أن يكون على أساس الرأي 
وميكن أن يكون . واملوقف، فبعضهم جييز وبعضهم مينع وبعضهم يفصل على سبيل املثال

نظر، فبعضهم يتبع طريقة أهل احلقائق ، وبعضهم التصنيف على أساس املنهجية وطريقة ال

                                                            

 . :     ) ص (  هخترجيسبق   ) ١(
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وحني نرى بعض الفقهاء املعاصرين مينع الصور املشهورة يف . يتبع طريقة االجتاه الصوري
العينة مث جييز التورق املصريف وما يف حكمه، فإن السبب أن موقفه من الصور املشهورة يف 

أه يف كتب مذهبه أو املذاهب األخرى، العينة كان موقفاً مدرسياً وفق ما درسه وتعلمه وقر
وهذا ال يكفي الستيعاب املنهجية والروح وطريقة النظر، بل هو أقرب للتقليد وإن حفظ 

أما حني يتعرض ملسألة معاصرة حتتاج إىل نظر واجتهاد خاص، فهنا لن . األقوال واألدلة
إمنا سيعمل اجتهاده ، يعمل التقليد، ألا مسألة معاصرة ليس للسابقني فيها قول مشهور
  . وطريقة نظره فيتبني وجه التأثر والتشابه مع مناهج النظر واالجتهاد

 )١())بع اجلمع بالدراهم ، مث ابتع بالدراهم جنبياً((:ويبني ذلك ويؤكده أن حديث
وال يستقيم أن يستدل به من ، يستدل به بعض الشافعية ممن جييز الصورة املشهورة يف العينة 

ق املصريف ومينع العينة، فإنه إن صح دليالً على إباحة التورق املصريف فإنه يصح جييز التور
وإن مل . دليالً على صحة العينة وجوازها إذ ال فرق بينهما من جهة االستدالل ذا احلديث 

إنه . يصح االستدالل به على جواز العينة فال ينبغي أن يستدل به على جواز التورق املصريف 
لتعامل مع داللة احلديث الشريف، وسببه أن املوقف من الصورة املشهورة من تناقض يف ا

العينة كان تقليداً فوافق مدرسته ومذهبه ، خبالف املوقف من التورق املصريف فإنه صادر عن 
  . نظر واجتهد وهو يف ذلك متأثر باالجتاه الصوري

 يف التنبيه والتأكيد فهو مفيد جداً، وفقه هذا السبب يفيد كثريا يف أكثر من موضوع
على عدم االكتفاء مبحاكاة القول ودليله ، بل جيب الغوص يف معىن القول وسره واملنهجية 

فإن من يلتزم ذلك فإنه ، اليت أدت إليه ، ومقارنة ذلك باألقوال األخرى ومعانيها ومنهجيتها
وصف االجتهاد وهو أقرب ل، أسعد بوصف الفقه الذي يعين شيئاً آخر وراء الفهم الظاهر 

ومرتلته الشريفة، وما عدا ذلك فإنه تقليد ولو بلغ به احلال إىل معرفة أدلة القول ومناقشة 
األقوال األخرى، فإن ذلك قد يكفي الستحضار الرأي القدمي والدفاع عنه، ولكنه ال يكفي 

  . إلصدار قوٍل جديد يف مسألة جديدة يتوافق مع فقه القول القدمي ومنهجه

                                                            

  . هخترجيسبق   ) ١(
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ضاً يف دراسة املناهج القدمية ومدى تأثريها على الفقهاء املتأخرين يف كل ومفيد أي
مذهب، ويساعد على تفسري ما يظهر من تناقض يف إباحة الشيء ومنع نظريه ؛ فإن أحدمها 

فإن ، ويتعلق بذلك التخريج على املذهب . قاله تقليداً وحماكاة، واآلخر قاله نظراً واجتهاداً
ولذلك . طريقة النظر واالجتهاد وعدم االكتفاء بظاهر الرأي ودليلهمن ضروراته استصحاب 

فإن بعض متأخري احلنابلة رمبا كان أقرب لطريقة األحناف أو املالكية أو الشافعية يف منهجه 
مع انتسابه للمذهب احلنبلي، وهكذا كل املذاهب الفقهية، االنتساب إليها شيء، وموافقتها 

  . ر شيء آخريف منهجها وأصوهلا يف النظ

وهو مفيد أيضاً يف فك األجوبة النمطية اليت تلغي دور الفهم واملناقشة احلقيقية، 
وجتعل النقاش أقرب إىل تسميع احملفوظ منه إىل عمل عقلي واجتهادي جاد، وأنفع ما يكون 

  .لفك األجوبة النمطية االستعانة باألسئلة احملررة اليت تضطر العقل للتفكري
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  : اخلامتة 

  : يها ذكر ألهم النتائج الواردة يف البحث، وهي وف

التنبيه ألمهية إعادة النظر يف طريقة التصنيف القدمية يف باب الربا، فإم اقتصروا غالباً  .١
على ربا البيوع وهو أقل أمهية يف ميزان الشريعة، وعلى أرض الواقع، وعلته وحكمته 

أن يأخذ حقه يف التقدمي واألهم من ذلك ربا الديون وجيب . حمل خالف طويل
 . والتركيز يف مناقشة باب الربا يف الكتب الفقهية

رغم االختالف الكبري يف علة ربا البيوع إال أن هناك مساحات متفق عليها يف هذا  .٢
الباب جيب اكتشافها وإظهارها، وهي األكثر إحلاحاً على مستوى العمل من تلك 

 . املسائل املختلف فيها

ما الراجح ؟ واألهم من :  يف ربا البيوع كان االهتمام بسؤال يف اخلالف الفقهي .٣
هذا السؤال، كيف أرجح ؟ فاألقوال خصوم، وحججها شهود، وجواب هذا 

 . السؤال قاٍض وحكَم

نوع الربا املذكور يف الرسالة هو ربا الديون، واملعامالت اليت خيتلف فيها بسببه  .٤
ومن املهم التفريق يف املوقف . با يف باطنهامعامالت تشبه البيع يف ظاهرها، وتشبه الر

والغفلة عن هذا التفريق تؤدي إىل . منها بني مقامني مقام اإلفتاء، ومقام القضاء
 . أخطاء يف بيان املقالة ونسبتها

ومقام . مقام اإلفتاء يتعلق بعمل املكلف ونيته، وهو يرجع إىل أصل املنع من احليل .٥
 . اهر، وهو يرجع إىل أصل سد الذرائعالقضاء يتعلق بعمل القاضي والظ

املقصود األهم يف هذه املعامالت هو بيان حكمها عند اهللا، بغض النظر عن مصري  .٦
 . هذه املعاملة قضاًء
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العمل بأصل : ال يقول أحد بسد الذرائع بالكلية فإن هذا غري ممكن، وغاية ما يقال  .٧
تمع من انتشار املوبقات حتت سد الذرائع مرتبطاً بقواعد وضوابط معينة، حتمي ا

 . ظواهر صحيحة

هناك نقص شديد يف التنظري ملقالة االجتاه الصوري، رغم اخلدمة املتتابعة يف التطبيق،  .٨
 . وسبب ذلك ضعف املقالة ذاا. ورغم اهلجوم املبكر على هذه الطريقة

 ال تكفي. ذَكَر بعض أصحاب االجتاه الصوري بعض الضوابط للعمل باحليلة وهي .٩
للتمييز بني ما يصح و ما ال يصح، بل هي ضوابط عامة ميكن أن يدعيها الطرفان، 

 . وتعود بنا إىل أننا أعدنا صياغة حمل الرتاع على شكل ضوابط عملية

حصلت أخطاء يف نسبة بعض األقوال إىل األئمة، ومن أهم موارد اخلطأ يف حتقيق  .١٠
 : النسبة 

 . ضاء ومقام اإلفتاءعدم االنتباه للتفريق بني مقام القـ 

 . عدم االنتباه للفرق بني األحوال املختلفةـ 

 . اخللط بني املذهب احلقيق لإلمام واملذهب االصطالحيـ 

  . تفسري كالم األئمة باملصطلحات احلادثة بعدهمـ 

. الصواب أن اإلمام أبا حنيفة وصاحبيه يقفون من هذه املسائل موقف أهل احلقائق .١١
 . صوري مبين على التقليد غري احملررونسبتهم لالجتاه ال

داخل املذهب احلنفي خالف يف مثل هذه املسائل، وتنظريهم أقرب ألهل احلقائق،  .١٢
 . وممارستهم أقرب لالجتاه الصوري
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الصواب أن اإلمام الشافعي يقف من هذه املسائل موقف أهل احلقائق يف مقام  .١٣
هو يف مقام القضاء ومحايته من اإلفتاء، وحديثه الذي اعتمده أهل االجتاه الصوري 

 . احلكم باإلزكان

داخل املذهب الشافعي خالف قدمي وحديثٌ يف مثل هذه املسائل، واملعتمد عندهم  .١٤
 . موقف االجتاه الصوري

وقف ابن حزم من هذه املسائل مبا يتفق مع منهجه وطريقته يف النظر واالجتهاد،  .١٥
 . اهري أهل العلم البن حزموهو موقف االجتاه الصوري، وهو حمل انتقاد مج

وإن كانوا . وقف املذهب املالكي من هذه املسائل موقف أهل احلقائق، واشتهروا به .١٦
 . يف مقام القضاء قد أسرفوا يف تتبع احليل والذرائع الربوية

 . وقف املذهب احلنبلي من هذه املسائل موقف أهل احلقائق .١٧

، وعليه ثالثة أجوبة "ع بالدراهم بع اجلم" العمدة يف أدلة االجتاه الصوري حديث  .١٨
قوية، وال ميكن أن يعارض به األدلة املتكاثرة والصرحية اليت تدل على اجتاه أهل 

 . احلقائق

يالحظ أن املعاصرين أغفلوا أهم أدلة اجتاه أهل احلقائق، واكتفوا مبا ورد يف العينة  .١٩
 . خاصة وهو خلل ينبغي تداركه

 . اثين عشر سؤاالً، وخرج بصحة مقالة أهل احلقائقوازن البحث بني االجتاهني ب .٢٠

إذا كانت السلعة غري مقصودة باالنتفاع أو بالتجارة وإمنا هي لغو غري مقصودة،  .٢١
 . وكان ذلك من الطرفني فقد تكامل فيها شرط احليلة احملرمة

من أهم مفاصل البحث يف املعامالت املعاصرة موضوع الوعد امللزم، وقد ابتدأ قدمياً  .٢٢
هل جيوز الوعد امللزم يف : ، وحترير السؤال املتعلق به – على األقل –مع بيع الوفاء 



  .تفريق بين البيع و الربا المآالت و القصود في الاعاةرأثر م
 
 
 

 
 

٥٤٩ 

حالٍة حيرم فيها العقد ؟ وقد اشتغل الباحثون عن هذا السؤال بسؤال آخر أقل أمهية 
 هل يلزم الوفاء بالوعد؟: يف حترير حكم املسألة، وهو

 كان أحد الطرفني يقصد للمراحبة املصرفية حاالت ذُِكرت يف البحث، ولكن إذا .٢٣
أما إذا كانت . السلعة قصداً حقيقياً وهي من غري وعد ملزم فإا من املشتبهات

 . السلعة غري مقصودة من الطرفني فإا حيلة حمرمة

للمشاركة املنتهية بالتمليك حاالت ذكرت يف البحث، ولكن إذا اجتمع يف العقد  .٢٤
 .  فإا حيلة حمرمةمواعدة ملزمة، وكان البيع بالقيمة االمسية

التورق املصريف هو الصورة األكثر وضوحاً يف احليل احملرمة، وهو ال جيوز، سواء  .٢٥
 . كان هناك معادن وسلع أو مل يكن

هذه بعض نتائج البحث، ويف ثناياه نتائج أخرى، فإن أصبت فمن اهللا وحده، وإن 
 اهللا على نبينا حممد وصلى. أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، واهللا ورسوله منه بريئان

  . وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثرياً
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 _ ~ } |{ z   y  x w v u  ٢٢٣  الطالق  

  o  n m l  k j_ ~ }  ٥٤٥، ٢٢٦، ٢١٩  الطالق  

 w  z y x       _ ~ }  ٢٠٦  التغابن  

 ¢ ¡ �  ~  } | {   z y x  ٣٧٩  التحرمي  

  Ä    Ã  Â      Á  À  ٢٨٧  القيامة  

  J I  ٣٩١، ٣٩٠  اإلنسان  

 r     q p o n m lk ji  ٤٠٧  املطففني  

   h g f  e d  c  ٢١٧  الطارق  

   k  j  i   h  ٤٦٩  البلد  

  



  .تفريق بين البيع و الربا المآالت و القصود في الاعاةرأثر م
 
 
 

 
 

٥٥٧ 

  فهرس األحاديث واآلثار
    

  رقم الصفحة  و األثراحلديث أ

  ٣٧٤ ، ٢٩٦  أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول اهللا إال أن يتوب
  ٣٧٢ ، ٢٥٩  أال جتيء فأطعمك سويقاً ومتراً : أتيت املدينة فلقيت عبد اهللا بن سالم فقال

  ٤٣  اجتنبوا السبع املوبقات
 ، ٣٧٣ ، ١٤٥ ، ١٤٤   ورضيتم بالزرع وأخذمت أذناب البقرإذا تبايعتم بالعينة

٥٣٤  
  ٤١٠  أجران فله أصاب مث فاجتهد احلاكم حكم إذا

  ٣٩١  أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً 
  ٤١   ايف بيع العرايا خبرصه أرخص رسول اهللا 

  ٢١  فلم يؤذن لهن اخلطاب موسى األشعري على عمر ب أبو استأذن
  ٢٢٦  اإلسالم يهدم ما كان قبله

  ٢٥٢ ، ٢١٣  ناس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللاأقاتل الأمرت أن 
إن الدين يسر ولن يشاد٢٢٣   إال غلبه الدين أحد  

  ٢٠١ ، ٤٤  أدرك ذلك ال حمالة  من الزنا حظهإن اهللا كتب على ابن آدم 
  ٣٧٣   هذا ما حرم اهللا ورسوله ،إن اهللا ال خيدع

  ٣٢٩   وامليتة واخلرتير واألصنام إن اهللا ورسوله حرم بيع اخلمر
  ٢٢٨  إن اهللا يبدل لعبده التائب بدل كل سيئة حسنة

  ٤٥   فأخربه  فأتى النيب أن رجالً أصاب من امرأة قبلة
  ٣٤٣ ، ٢٥٩ ، ٨٨  ولعل بعضكم أن يكون أحلن حبجته من بعض م ختتصمون إيلإنك

  ٢٠  إن أبا هريرة يكثر احلديث عن رسول اهللا : إنكم تقولون 
 ، ٣٥٠ ، ٢٩٥ ، ٢١٤  إمنا األعمال بالنيات، وإمنا لكل امرئ ما نوى

٤١٣  
  ٤٢١ ، ٢٧٠ ، ٦٣  إمنا الربا يف النسيئة
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٥٥٨ 

  ٤٢١  أي آية يف كتاب اهللا معك أعظم؟
 ، ٤٢٠ ، ١٩٧ ، ١٨٤  بع اجلمع بالدراهم ، مث ابتع بالدراهم جنبياً

٥١١ ، ٤٧٤ ، ٤٦١ ، 
٥٤٥ ، ٥٣٣  

  ٣٤٢  ال خبثة وال غائلةبيع املسلم ال داء و
  ٤٠١ ، ١٧  البيعان باخليار

  ٣٧٩ ، ٥  لنب فيه به أتيت قدحاً رأيت إذ نائم أنا بينا
  ٣٤ ، ٧   عهد إلينا فيهن عهداً ننتهي إليهدت أن رسول اهللا دثالثٌ و

  ٣٤٤  اجلار أحق بصقبه 
احلالل بي٤٢٣  الناس من كثري يعلمها ال مشبهاتن وبينهما ن واحلرام بي  

  ٢٠٤  خذوا عثكاالً فيه مئة مشراخ، مث اضربوه به ضربة واحدة
  ٥٠٥ ، ٤٩٧ ، ٤٥٩  اخلراج بالضمان

  ٣٤٧  خري اهلدي هدي حممد، وشر األمور حمدثاا، وكل حمدثة بدعة
  ١٩٧ ، ٤٠ ، ٣٣  الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والرب بالرب ، والشعري بالشعري 

  ٤٣   فأخرجاين إىل أرٍض مقدسة رأيت الليلة رجلني أتياين
  ٢٠٧  رجل يهديين السبيل

  ٤٩   املعروفلئال يتمانع الناس:  ِلم حرم اهللا الربا ؟ فقالجعفر بن حممدسئل 
  ٣٦٨  ال :عن اخلمر تتخذ خال، فقالسئل صلى اهللا عليه وسلم 
  ١٩٤  الظن أكذب احلديث

  ٣٥٩  ت صادقاًفهال جلست يف بيت أبيك وأمك حىت تأتيك هديتك إن كن
  ٤١٠  قاٍض يف اجلنة وقاضيان يف النار

  ٣٦٩  وأنا الدهر بيدي الليل والنهار، يسب بنو آدم الدهر : قال اهللا 
  ٣٥٥  كان ابن عمر إذا اشترى شيئاً يعجبه فارق صاحبه

  ٣٨٠   وسنتني من خالفة عمروأيب بكركان الطالق على عهد رسول اهللا 
  ٢٠٨  م إذا أراد غزوة ورى بغريهاكان النيب صلى اهللا عليه وسل
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٥٥٩ 

  ٢١  كانت عكاظ وجمنة وذو ااز أسواقاً يف اجلاهلية 
  ٥٧  كال واهللا لتعطينه وِرقه أو لتردنّ إليه ذهبه

  ٢٠٥  ال أحلف على ميني فرأيت غريها خرياً منها إال أتيت الذي هو خري 
  ٢٠٧  ال أخرج من املسجد حىت أخربك

  ٤٩٩،  ٤٥٦  ال تبع ما ليس عندك
  ٥٤ ، ٤٤  ال تبيعوا الدرهم بالدرمهني ؛ فإين أخاف عليكم الرماء 

  ٤٠٢   وال يبع بعضكم على بيع بعضاجشوا وال تباغضوا وال تنال حتاسدوا
  ٤٠٦  ال ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا حمارم اهللا بأدىن احليل

  ٣٤٤  ال تنكح البكر حىت تستأذن وال الثيب حىت تستأمر 
  ١٤  يبع أحدكم على بيع أخيهال 

  ٣٦٩  ال جيمع بني املرأة وعمتها، وال بني املرأة وخالتها
  ٣٥٣ ، ١٨٠  وال يفرق بني جمتمع خشية الصدقة، ال جيمع بني متفرق 

  ٣٣٥  اع  بذر بشرب وذراعاًلتتبعن سنن من قبلكم شرباً
  ٤٣   آكل الربا، وموكله، وكاتبه ، وشاهديهلعن رسول اهللا 

  ٣٥٦  ل له واحمللَّلسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم احمللِّلعن ر
  ٣٧٩  لقد كان فيما كان قبلكم من األمم ناس حمدثون 

  ٢١   بيين وبني سعد بن الربيع ملا قدمنا املدينة آخى رسول اهللا 
  ٢٤٠  اللهم أنت عبدي وأنا ربك ، أخطأ من شدة الفرح

  ٣٣٦  امسها يسموا بغري ليشربن ناس من أميت اخلمر 
  ٢١  ما أكل أحد طعاماً قط خرياً من أن يأكل من عمل يده 
  ٣٥٤  املتبايعان باخليار ما مل يفترقا، إال أن تكون صفقة خيار

  ٥٦  ىف الكأل واملاء والنار: شركاء ىف ثالث املسلمون 
  ٣٦١  حرم حالال املسلمون على شروطهم إال شرطا أحل حراما أو

  ٤٥٧  يبعه حىت يستوفيهمن ابتاع طعاماً فال 
  ٣٤٨   ردمن أحدث ىف أمرنا هذا ما ليس منه فهو
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٥٦٠ 

  ٣٦٨  من الكبائر شتم الرجل والديه
  ٤٠٢   من غش فليس مين
  ٣٤٢ ، ٣٤١ ، ٢٢٠  من خيادع اهللا خيدعه

  ٥  الدين يف يفقه خريا به اهللا يرد من
  ٤١ ، ٤٠   عن املزابنة رسول اهللا  ى

 ، ٣١٥ ، ٢٨٠  ،١٦٠  ى عن سلف وبيع
٣٧١ ، ٣٢١ ، ٣١٦ ، 
٥٠٩ ، ٤٥٦  

  ٣٧٩  وافقت اهللا يف ثالث أو وافقين ريب يف ثالث
  ٤٠٤  بيده لو مل تذنبوا لذهب اهللا بكم وجلاء بقوم يذنبونوالذي نفسي 

  ٦   ؟ أعظم معك اهللا كتاب من آية أي أتدري املنذر، أبا يا
  ٣٨١ ، ٤٩  م حمرماً ، فال تظاملوايا عبادي ، إين حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينك

  ٣٨٦  حيمل هذا العلم من كل خلٍَف عدوله ، ينفون عنه حتريف الغالني 
  ٢٢٣  يسروا وال تعسروا

  ٣٦١  اليمني على نية املستحلف
  ٣٩١  ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه بقدر غدرته
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  فهرس األعالم املترمجني 

 رقم الصفحة  العلم

  ١٧  رسابن فا
  ١٧  الفيومي

  ١١٦  يوسف شاخت
  ١١٦  اخلصاف

  ١١٦  القزويين الشافعي
  ١١٧  السرخسي
  ١١٨  ابن جنيم

  ١١٨  أبو سليمان اجلوزجاين
  ١٢٠  الزيلعي
  ١٢١  الكاساين
  ١٢٢  ابن عابدين
  ١٢٢  ابن اهلمام

  ١٢٥   حيدرعلي
  ١٣٣  أبو حفص

  ١٣٤  حممد بن مساعة
  ١٣٥  أبو السعود
  ١٣٧  السيد اإلمام

  ١٣٧  احلسن املاتريدي
  ١٣٩  جنم الدين النسفي
  ١٤٢  حممد بن سلمة

  ١٤٢  البابريت
  ١٥٠  مشس األئمة احللواين

  ١٥١  أيب السعود
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٥٦٢ 

  ١٦٠  األزهري اللغوي
  ١٦٧  السبكي

  ١٦٨  ابن الرفعة الشافعي
  ١٨٣  القاضي عياض

 ١٨٧  إسحاق اإلسفراييين
  ١٨٧  والشيخ أبو حممد اجلويين

  ١٨٧  دموابن أيب ال
  ١٨٩  القفال

  ١٨٩  الزركشي
  ١٨٩  الشريازي
  ١٨٩  والعمراين
  ١٩٠  الروياين

  ١٩٠  ابن أيب عصرون
  ١٩٠  والنووي

  ١٩٠  ابن عبدالرب
  ١٩٠  ابن داود
  ١٩١  العراقي

  ١٩٢  أبو بكر العبسي
  ١٩٢  طاهر

  ٢٠٤  الكيا اهلراسي الشافعي
  ٢٠٦  املاوردي
  ٢٠٩  ابن بطال
  ٢١٩  ابن العريب

  ٢٦٠  رديرالد
  ٢٦٨  ابن رشد
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٥٦٣ 

  ٢٦٨  ابن احلاجب
  ٢٦٩  ابن أيب زيد
  ٢٦٩  النفراوي
  ٢٧٠  ابن جزي

  ٢٧١  القاضي عبد الوهاب
  ٢٧١  بن عرفةا

  ٢٧١  للرصاع
  ٢٧٣  ابن رشد اجلد

  ٢٧٣  احلطاب
  ٢٧٣  املازري
  ٢٧٤  لسحنون

  ٢٧٤  علي بن زياد
  ٢٧٤  أسد بن الفرات

  ٢٧٥  ابن القاسم
  ٢٧٩  ابن دينار

  ٢٨٠  لرباذعيا
  ٢٨٤  ابن هرمز
  ٢٨٨  ابن املواز
  ٢٩١  خليل
  ٣٠٥  اخلرقي

  ٣٠٥  ابن قدامة
  ٣٠٦  اد ابن تيمية

  ٣٠٧  املرداوي
  ٣٠٨  للعكربي

  ٣٠٩  أليب جعفر اهلامشي
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٥٦٤ 

  ٣١٤  لشريف ابن أيب موسىا
  ٣٢٠  ابن مفلح

  ٣٢٦  أبو الفداء ابن كثري
  ٣٢٩  اخلطايب
  ٣٥٣  املهلب
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٥٦٥ 

  

  فهرس املوضوعات
      رقم الصفحة                املوضوع
  ٥ ........................................................... .....املقدمة
  ١٥ ...............ن احلكمة يف حكميهما التعريف بالبيع وبالربا، وبيا: التمهيد

    :وفيه ثالثة مباحث 
  ١٦ ................... ......شريعهحقيقة البيع واحلكمة يف ت:  املبحث األول

    :وفيه ثالثة مطالب 
  ١٧ ...............................................يع معىن الب: املطلب األول
  ٢٠ ...........................................حكم البيع  : املطلب الثاين
  ٢٣........... ......................كمة من تشريع البيع احل : املطلب الثالث
  ٢٨ .................... ......حقيقة الربا واحلكمة من حترميه : املبحث الثاين

    :وفيه ثالثة مطالب 
  ٢٩ ...............................................معىن الربا : املطلب األول
  ٣٦ ..............................................أنواع الربا  : املطلب الثاين
  ٤٣   ............................................حكم الربا : املطلب الثالث
  ٤٦   ..................................احلكمة من حترمي الربا : املطلب الرابع

  ٦٦  ........... القصود يف عنوان البحثواملقصود باملآالت  :  الثالثبحثامل
    : ن امتهيد ومطلبوفيه 
  ٦٧   .................................................................متهيد
  ٦٨   .......................................)املآالت ( معىن  :  األولطلبامل

    : ة فروع وفيه ثالث
  ٦٩   .......................... لغة واصطالحاً))املآالت((معىن :  األول فرعال



  .تفريق بين البيع و الربا المآالت و القصود في الاعاةرأثر م
 
 
 

 
 

٥٦٦ 

  ٧٠   .................. ببعض القواعد الشرعية))املآالت((عالقة :  الثاين فرعال
  ٧١    ....................... مبوضوع البحث))املآالت((عالقة :  الثالث فرعال
  ٧٢   ........................................)القصود ( معىن  :  الثاينطلبامل

     :فروعوفيه ثالثة 
  ٧٣ ......................... لغة واصطالحاً ))القصود((تعريف :  األول رعفال
  ٧٤  .........................مبوضوع البحث)) القصود((عالقة :  الثاين فرعال
  ٧٥  ......................مصطلحات أخرى وردت يف الرسالة:  الثالث فرعال

 بني التفريق يف والقصود املآالت ألثر نظرية تأصيلية دراسة: األول  الباب
  ............................................................والربا البيع

٧٧  

     : فصول وفيه ثالثة
  ٧٨  .......وظاهره العقد بصورة باالكتفاء القائل األول االجتاه: األول الفصل

    :وفيه أربعة مباحث 
  ٧٩ ............ مقالته وشرح )الصوري ( ألول ا االجتاه بيان: املبحث األول 

    : وفيه ثالثة مطالب 
  ٨٠  .......................بيان مقالة االجتاه األول بياناً إمجالياً : املطلب األول

     :انعوفيه فر
  ٨١  ................................اجلهود املبذولة لبيان املقالة: الفرع األول 
  ٨٣  ..........................................حترير حمل الرتاع: اين الفرع الث

  ٨٥ .................................حترير مقالة االجتاه األول  : املطلب الثاين
    :وفيه فروع 

  ٨٦ ............................أمهية حترير بيان االجتاه وتفصيله : الفرع األول 
  ٨٨ .......................أقسام خمالفة الظاهر للباطن يف العقود  : الفرع الثاين

  ٩٢ .................صور خمالفة الظاهر للباطن املتعلقة بالبحث : الفرع الثالث 
  ٩٨  ................عالقة الظاهر والباطن باحليل وسد الذرائع : املطلب الثالث

    :وفيه فرعان 



  .تفريق بين البيع و الربا المآالت و القصود في الاعاةرأثر م
 
 
 

 
 

٥٦٧ 

  ٩٩  ...............................ة الظاهر والباطن باحليلعالق: الفرع األول 
  ١٠٢   .........................عالقة الظاهر والباطن بسد الذرائع: الفرع الثاين 

  ١٠٦  ................... ............الصوري االجتاه أصحاب : الثاين املبحث
    :لب ثالثة مطاو، وفيه متهيد 

  ١٠٧ ................................................................ : متهيد
  ١١٥ .........................................املذهب احلنفي  : املطلب األول

    :وثالثة فروع ،  متهيد وفيه
  ١١٦   ..................................................................متهيد

  ١٢٠ .....................مسائل البحث يف مدونات الفقه احلنفي : ألول الفرع ا
حتقيق القول يف موقف اإلمام أيب حنيفة وصاحبيه من حمل : الفرع الثاين 

 ................................................................البحث 
١٢٧  

  ١٣٧ ......نفية من مسائل البحث حتقيق القول يف موقف علماء احل: الفرع الثالث 
  ١٥٤ ................ .........................يذهب الشافعامل : املطلب الثاين

    : وثالثة فروع  ، متهيدوفيه 
  ١٥٥ ..................................................................متهيد 

  ١٥٦ .................ذهب الشافعي مسائل البحث يف مدونات امل: الفرع األول 
  ١٦٢ ........حتقيق القول يف موقف اإلمام الشافعي من حمل البحث : الفرع الثاين 

  ١٨٥ ....حتقيق القول يف موقف علماء الشافعية من مسائل البحث : الفرع الثالث 
  ١٩٤ .......................................ذهب الظاهري امل : املطلب الثالث

  ١٩٦  ...................................الصوري االجتاه أدلة: الثالث  املبحث
    :ة مطالب وفيه أربع

  ١٩٧  ............................خاصة البيوع باب يف ورد ما:  املطلب األول
  ٢٠٣  ..............................واملعاريض األميان يف ورد ما:  املطلب الثاين
  ٢١٣  ....................السرائر يتوىل واهللا الظاهر على احلكم:  املطلب الثالث
  ٢١٦  ...............................واملخارج احليل يف ورد ما:  املطلب الرابع



  .تفريق بين البيع و الربا المآالت و القصود في الاعاةرأثر م
 
 
 

 
 

٥٦٨ 

  ٢٢٢  ................................... آثار االجتاه الصوري: املبحث الرابع 
 احلكم عند والقصود املآالت مبراعاة القائل الثاين الجتاها: الفصل الثاين 

 ............................................................. العقد على
٢٣٠  

    :وفيه أربعة مباحث 
  ٢٣١ ......................... بيان االجتاه الثاين وشرح مقالته: املبحث األول 

    : وفيه ثالثة مطالب 
  ٢٣٢   ..................................بيان املقالة بياناً إمجالياً : طلب األولامل

    : وفيه ثالثة فروع 
  ٢٣٣  ..............................يف اعتبار حقيقة العقد وباطنه : الفرع األول 
  ٢٣٩ .....................................يف اعتبار القصد والنية : الفرع الثاين 

  ٢٤١ .....................................يف اعتبار سد الذرائع : الفرع الثالث 
  ٢٤٢   تفصيل احلاالت ، وأمثلتها ، ووجه املنع منها عند من مينعها : املطلب الثاين

    :وثالثة فروع ، وفيه متهيد 
  ٢٤٣ .......... ........................................................متهيد

  ٢٤٤  ظاهر صحيح ، باطن يشبه الربا ، قصد للباطن: احلالة األوىل : الفرع األول 
ظاهر صحيح، باطن يشبه الربا، عدم قصد هلذا : احلالة الثانية : الفرع الثاين 

  .................................................................الباطن
٢٤٦  

  ٢٤٩  ...ظاهر صحيح ، باطن مشكل ، قصد للباطن: احلالة الثالثة : الفرع الثالث 
  ٢٥١  ....................اختالف داخلي يتأثر جبموعة حمددات : املطلب الثالث

    : وفيه فرعان 
  ٢٥٢ ....................هل اإلفتاء باملنع يكفي للقضاء به أيضاً ؟ : الفرع األول 
  ٢٥٨  ............................من الذرائع املوصلة إىل الربااملنع : الفرع الثاين 

  ٢٦٣  ...................................أصحاب اجتاه احلقائق: املبحث الثاين 
    :وفيه مطلبان 
  ٢٦٤ ..........................................مذهب املالكية  : املطلب األول



  .تفريق بين البيع و الربا المآالت و القصود في الاعاةرأثر م
 
 
 

 
 

٥٦٩ 

    :ع وثالثة فرو، وفيه متهيد 
  ٢٦٥ ..................................................................متهيد 

  ٢٦٦  ..مقدمات وممهدات متعلقة باملذهب املالكي يف هذا املوضوع: الفرع األول 
  ٢٧٦  .....................مسائل البحث يف كتب املذهب املالكي: الفرع الثاين 

  ٢٨٧  ..............القول يف موقف املالكية من حمل البحثحتقيق : الفرع الثالث 
  ٢٩٣  ..........................................مذهب احلنابلة : املطلب الثاين

    :وثالثة فروع ، وفيه متهيد 
  ٢٩٤  ..................................................................متهيد

  ٢٩٦   ...........صر احلاالت وذكر صورها وأمثلتها يف املذهبح: الفرع األول 
ما حبثه احلنابلة من باب أصل احليل وهو مرتبط ارتباطاً وثيقاً : الفرع الثاين 
  ............................................................مبقام اإلفتاء

٣٠٤  

لذرائع وهو مرتبط ارتباطاً وثيقاً ما حبثه احلنابلة من باب سد ا: الفرع الثالث 
  ............................................................مبقام القضاء

٣١٩  

  ٣٢٤ ...................................... احلقائق أهل أدلة : الثالث املبحث
     :مطالبوأربعة ، متهيد وفيه 
  ٣٢٥ ..................................................................متهيد 

  ٣٢٦  .........................املنع من احليليف ما ورد من أدلة  : املطلب األول
  ٣٥٠  .................ما ورد من أدلة يف اعتبار القصود والنيات : املطلب الثاين
  ٣٦٥ .............. ............ما ورد من أدلة يف سد الذرائع : املطلب الثالث

  ٣٧١  .................................الباب يف خاصة نصوص : الرابع املطلب
  ٣٧٨ ................................... احلقائق أهل آثار اجتاه: املبحث الرابع

  ٤٠٨ .........................املوازنة والترجيح بني االجتاهني : الفصل الثالث 
    :ان مبحثوفيه 

  ٤٠٩ ........................ ............املوازنة بني االجتاهني: املبحث األول 
    :ومخسة مطالب ، متهيد  وفيه



  .تفريق بين البيع و الربا المآالت و القصود في الاعاةرأثر م
 
 
 

 
 

٥٧٠ 

  ٤١٠ ..................................................................متهيد 
  ٤١١............... ............................ طريقة املوازنة  :املطلب األول
  ٤١٣  ................. ))املقالة((املوازنة بني االجتاهني من خالل  : املطلب الثاين
  ٤١٨ . ...........))األصحاب((املوازنة بني االجتاهني من خالل :  املطلب الثالث
  ٤٢٠ .. ...............))األدلة((املوازنة بني االجتاهني من خالل :  املطلب الرابع
  ٤٢٣  ...............))اآلثار((املوازنة بني االجتاهني من خالل :  املطلب اخلامس
  ٤٢٥  ................................................الترجيح: املبحث الثاين 
    :وفيه مطلبان 

  ٤٢٦  ...........................................رأي الباحث: املطلب األول 
  ٤٢٨ ................................................شهادتان : املطلب الثاين 
  ٤٣٢ دراسة تطبيقيةبق يف دراسة املسائل املعاصرة أثر اخلالف السا: الباب الثاين 

    :وفيه ثالثة فصول 
  ٤٣٣ ................................... املراحبة لآلمر بالشراء: الفصل األول 

    :يه مبحثان وف
  ٤٣٤ .............. فكرة موجزة عن بيع املراحبة لآلمر بالشراء: املبحث األول 

    :وفيه ستة مطالب 
  ٤٣٥ ...............................صور املراحبة لآلمر بالشراء  : املطلب األول
  ٤٤٠ ................................أمساؤها، وتفسري ذلك  : املطلب الثاين
  ٤٤٣ .....................نشأا ودخوهلا للمصارف اإلسالمية  : املطلب الثالث
  ٤٤٦ ......................مكانتها يف العمل املصريف اإلسالمي  : املطلب الرابع
  ٤٥١  .................................مآخذ النظر يف املسألة : املطلب اخلامس
 – أدلتها – أصحاا –األقوال (  اآلراء يف املسألة أهم : املطلب السادس

  .............................................................)مناقشتها 
٤٥٤  

  ٤٦٣ قهاء يف مراعاة املآالت والقصوداجتاهات الفمدى تأثري:املبحث الثاين 



  .تفريق بين البيع و الربا المآالت و القصود في الاعاةرأثر م
 
 
 

 
 

٥٧١ 

 ..................................................... على دراسة املسألة
    :وفيه ثالثة مطالب
  ٤٦٤ ...........مبوضوع البحث)) املراحبة لآلمر بالشراء((عالقة  : املطلب األول
  ٤٧١  ....................مدى تأثر الفقهاء املانعني باجتاه احلقائق : املطلب الثاين
  ٤٧٤ .............. .مدى تأثر الفقهاء ايزين باالجتاه الصوري : املطلب الثالث
  ٤٧٨ ....................................... تناقصةاملشاركة امل: الفصل الثاين 
    :وفيه مبحثان 

  ٤٧٩ ..................... تناقصةفكرة موجزة عن املشاركة امل: املبحث األول 
    : وفيه مخسة مطالب 

  ٤٨٠  ......................فهاصور املشاركة املتناقصة ، وتعري : املطلب األول
  ٤٨٤  ..................................أمساؤها ، وتفسري ذلك  : املطلب الثاين
  ٤٨٦   ....................نشأا ودخوهلا للمصارف اإلسالمية : املطلب الثالث
  ٤٨٨  ..................................مآخذ النظر يف املسألة  : املطلب الرابع

 – أدلتها – أصحاا –األقوال (أهم اآلراء يف املسألة  : املطلب اخلامس
  ............................................................) مناقشتها

٤٩٢  

 على آالت والقصوداجتاهات الفقهاء يف مراعاة املمدى تأثري : املبحث الثاين
 .......................................................... دراسة املسألة

٥٠٢  

    :وفيه ثالثة مطالب 
  ٥٠٣  .............مبوضوع البحث)) املشاركة املتناقصة((عالقة  : املطلب األول
  ٥٠٧ ....................مدى تأثر الفقهاء املانعني باجتاه احلقائق  : املطلب الثاين
  ٥١١  ...............ء ايزين باالجتاه الصوري مدى تأثر الفقها : املطلب الثالث
  ٥١٤ ........................................ التورق املصريف: الفصل الثالث 

    : وفيه مبحثان 
  ٥١٥ .................... فكرة موجزة عن بيع التورق املصريف: املبحث األول 

    :وفيه متهيد وستة مطالب 



  .تفريق بين البيع و الربا المآالت و القصود في الاعاةرأثر م
 
 
 

 
 

٥٧٢ 

  ٥١٦ .......................................................... ........متهيد
  ٥١٧  ...........................صور التورق املصريف، وتعريفه : املطلب األول
العالقة بينه وبني التورق القدمي، والصور املشهورة من العينة،  : املطلب الثاين

 .................................. ................واملراحبة لآلمر بالشراء
٥٢٠  

  ٥٢٣   .....................نشأته ودخوله للمصارف اإلسالمية : املطلب الثالث
  ٥٢٥  .......................مكانته يف العمل املصريف اإلسالمي : املطلب الرابع
  ٥٢٧ ....... ..........................مآخذ النظر يف املسألة : املطلب اخلامس
 – أدلتها – أصحاا –األقوال (أهم اآلراء يف املسألة  : املطلب السادس

 .............................................................) مناقشتها 
٥٣٢  

 على قهاء يف مراعاة املآالت والقصودمدى تأثري اجتاهات الف: املبحث الثاين
 .......................................................... دراسة املسألة

٥٣٦  

    : وفيه ثالثة مطالب 
  ٥٣٧  ................مبوضوع البحث" التورق املصريف " عالقة  : املطلب األول
  ٥٣٩  ....................مدى تأثر الفقهاء املانعني باجتاه احلقائق : املطلب الثاين
  ٥٤٥  ...............ر الفقهاء ايزين باالجتاه الصوريمدى تأث : املطلب الثالث

    .................................................................اخلامتة
   ..........................................................فهرس اآليات 

   ................................................فهرس األحاديث واآلثار 
   ...............................................فهرس األعالم املترجم هلم 

   .................................................فهرس املصادر واملراجع 
    ......................................................فهرس املوضوعات

  
  
  

  


