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تمهيد
احلمد هلل ر العاملني ،والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني،
فإن علم الربا وأحكامه وحكمته من أهم ما ينبغي ضبطه واحلير منه ،ومعرفة مداخله وحل مشكالته،
لعظيم خطره أوال ،ولدقة إشكاله ثانيا ،ولو مل يكن فيه من الوعيد إال اإلييان باحلر من اهلل ورسوله
لكفى.
أخب) من الشرا
وقد سئل اإلمام مالك عمن "قال :امرأيت طالق إن كان يدخل بطون العباد شيءٌ َ
املسكر ..فتفكر فيها طويال ..فقال :قال اهلل عز وجل يف الربا( :فإن مل تفعلوا فأذنوا حبر من اهلل
ورسوله [البقرة ]279:وليس هيا يف اخلمر ،يأخي دينارا بدينارين يأكله ،إذا أخيه اليي يشر اخلمر
وخلّي ،وإذا أخيه اليي يأكل امليتة عُ ّي عياب ا أليما ،فأرى أن يفارق امرأته ،قال :أترى أن
ُجلد ُ
يفارقها؟ قال :نعم"(. 1
وهيا البح) يهدف لدراسة علة الثمنية وحكمتها وتطبيقها ،أسأل اهلل أن يدلنا فيه على احلق
والصوا  ،ويلهمنا احلكمة وفصل اخلطا .

( 1البيان والتحصيل البن رشد  ،67/6بتحقيق جمموعة من الباحثني ،ط دار الغر اإلسالمي ،ببريوت ،ط الثانية1408 ،هـ.
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المبحث األول :تعريف العلة والحكمة والفرق بينهما
أوال :تعريف العلة اصطالحا
تعددت تعريفات العلة اصطالحا عند أهل العلم ،وهي تدور حول كوهنا موجبةا للحكم ومؤثرة يف إجياده
وعدمه ،وليلك اشتهر عند أهل العلم أن احلكم يدور مع علته وجودا وعدما ،واختاره مجهور
األصوليني :كالصرييف ،وأيب زيد الدبوسي ،ورجحه البيضاوي ،والرازي ،وابن السبكي ،والزركشي واختاره
الغزايل والرازي على اختالف فيما بينهم هل هي موجبة بنفسها أم ِبعل اهلل هلا أم بالعادة أم باالقرتان
واألمارة.
وعرفها بعضهم بأهنا الباع) على تشريع احلكم ،مبعىن أنه البد أن يكون الوصف مشتمالا على حكمة
صاحلة أن تكون مقصودة للشارع من شرع احلكم .وهو اختيار عدد من علماء األصول :كاآلمدي ،
(1
وابن احلاجب.
ثانيا :تعريف احلكمة اصطالحا
تعددت تعريفات احلكمة اصطالحا عند أهل العلم وهي تدور حول معىن املعىن املناسب لشرع احلكم أو
(2
الباع) من شرع احلكم أو املقصود من تشريع احلكم ،أو املصلحة املرادة من تشريع احلكم.
ثالثا :الفرق بني العلة واحلكمة يف ماهيتهما وحقيقتهما
وهبيا يظهر الفرق بينهما:
فالعلة :هي الوصف اليي جعله الشارع مناطا لثبوت احلكم ،حي) ربط الشارع به احلكم وجودا

وعدما ،بناء على أنه مظنة لتحقيق املصلحة املقصودة للشارع من شرع احلكم.
واحلكمة :هي املصلحة نفسها؛ وليلك فإنه قد تتفاوت درجاهتا يف الوضوح واالنضباط ،وقد ختفى فال
(3
تكون معلومة للعباد أصالا.

( 1انظر :مباح) العلة يف القياس؛ د .عبداحلكيم السعدي؛ ص .68وانظر :البحر احمليط؛ للزركشي؛  ،101/4وإرشاد الفحول؛ للشوكاين؛  ،207وتقومي
األدلة؛ للدبوسي؛ ،292واإلهباج؛ للسبكي؛  ،43/3واإلحكام يف أصول األحكام؛ لآلمدي؛  ،202/3واملوافقات؛ للشاطيب؛  ،6/2واملستصفى؛
للغزايل؛ .230/2
( 2انظر :اإلحكام يف أصول األحكام؛ لآلمدي؛ .202/3
( 3انظر :مباح) العلة يف القياس؛ د.عبداحلكيم السعدي؛ .106
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المبحث الثاني :التعليل بالثمنية في ربا البيوع
من املهم التنبيه إىل أن ربا اجلاهلية يف الديون جيري يف كل الديون ،دون تفريق بني شكل الدَّين ،هل هو
سلعة أم نقد ،وبهذا يجري ربا الديون في جميع أنواع األموال.

قال اهلل تعاىل( :يا أيها اليين آمنوا اتقوا اهلل وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنني فإن مل تفعلوا فأذنوا
حبر من اهلل ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم ال تظلمون وال تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة
إىل ميسرة وأن تص ّدقوا خري لكم إن كنتم تعلمون .
قال اين جرير رمحه اهلل :كان إذا حل مال أحدهم على غرميه ،يقول الغرمي لغرمي احلق :زدين يف األجل
(1
وأزيدك يف مالك" ،وروى هيا التفسري عن جماهد وقتادة وغريهم من التابعني.
وأما ربا البيوع فيجري في بعض األموال دون بعض ،وهو يجري في األصناف الستة وما قيس

عليها ،وهو حمل اخلالف والنظر ،والتفريق بني السلعة والنقد ،أو املطعوم وغري املطعوم ،أو املكيل
واملوزون.
وقد اشتهر تعليل ربا البوع بالثمنية عن اإلمام مالك مث تبعه الشافعي ،ونصره شيخ اإلسالم ابن تيمية
وتلمييه ابن القيم وسبكا أصوله واستدال له رمحة اهلل على اجلميع.
قال اإلمام مالك" :ولو أن الناس أجازوا بينهم اجللود حىت يكون هلا سكة وعني لكرهتها أن تباع
باليهب والوِرق نظرة"(. 2
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية" :وأما الدرهم والدينار ،فما يعرف له حد طبيعي وال شرعي ،بل مرجعه
إىل العادة واالصطالح؛ وذلك ألنه يف األصل ال يتعلق املقصود به ،بل الغرض أن يكون معيارا ملا
يتعاملون به .والدراهم والدنانري ال تقصد لنفسها بل هي وسيلة إىل التعامل هبا ،وهليا كانت أمثانا
خبالف سائر األموال ،فإن املقصود االنتفاع هبا نفسها ،فلهيا كانت مقدرة باألموال الطبيعية أو
الشرعية ،والوسيلة احملضة اليت ال يتعلق هبا غرض ،وال مبادهتا وال بصورهتا؛ بل حيصل هبا املقصود كيفما
كانت"(. 3
( 1انظر :تفسري الطربي؛  104-103/3عند تفسريه آليات الربا من سورة البقرة.
( 2املدونة؛ كتا الصرف؛ .91-90/3
( 3جمموع الفتاوى؛ البن تيمية؛ .251-19
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وقال ابن القيم" :األمثان ال تقصد ألعياهنا ،بل يقصد هبا التوصل إىل السلع ،فإذا صارت من نفسها
سلعة تقصد ألعياهنا فسد أمر الناس ،وهيا معىن معقول خيتص بالنقود ال يتعدى إىل سائر
املوزونات"(. 1
قال ابن تيمية" :ولكن الدراهم والدنانري أمثان املبيعات ،والثمن هو املعيار اليي به يعرف تقومي
األموال ، 2("...ومثله تلمييه ابن القيم رمحهم اهلل مجيعا(. 3
ومن األدلة على التعليل بالثمنية :املناسبة واملصلحة الظاهرة يف التعليل بالثمنية ،واملعىن املختص املناسب
للنقود واليي تتميز به عن غريها من السلع واملنافع.
إال أننا عندما نتأمل حدي) عثمان رضي اهلل عنه يف صحيح مسلم أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

قال" :ال تبيعوا الدينار بالدينارين ،وال الدرهم بالدرمهني"( ، 4جند أن هيا احلدي) الشريف يشتمل على
إشارة وإمياء -رمبا ترتقي إىل رتبة الظاهر أو النص -إىل علة الثمنية؛ فقد ورد فيها النهي عن التفاضل يف
الدينار والدرهم ،ومها اليهب والفضة الدائرتان عملة ونقدا بني الناس؛ فاستخدام لفظ الدرهم والدينار
دون استخدام لفظ احللي مثال مما يشري أو يومئ أو يُظهر أن العلة يف حترمي الربا فيهما هو كوهنما مثنا.
وأما املناسبة يف األمثان فهو ما سنتعرض له يف مبح) حكمة التعليل بالثمنية إن شاء اهلل تعاىل.

( 1إعالم املوقعني؛ البن القيم؛ .157/2
( 2تفسري آيات أشكلت؛ البن تيمية؛ .616-614/2
( 3إعالم املوقعني؛ البن القيم؛ .132/2
( 4انظر :صحيح مسلم بشرح النووي؛ .11/11
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المبحث الثالث :خصائص النقود
أوال :الخصائص المميزة للنقود عن غيرها
النقود تتميز عن غريها من السلع واخلدمات بعدد من اخلصائص واملميزات
 -1أنه يكثر استخدامها وتداوهلا ودوراهنا بني الناس؛ وكتصوير ليلك :انظر إىل مرات
استخدامك للنقود يف يومك وقارنه باستعمالك لغريها من السلع واملنافع.
 -2أن منفعتها ال حتصل إال بغريها فهي وسيط؛ فمنفعة النقود ال حتصل لك إال إذا بادلت
غريك هبا وحصلت على ما يقابلها من املنافع والسلع؛ فالنقود وسيط حم ،يهدف لتدوير
السلع بني الناس .قال شيخ اإلسالم ابن تيمية" :وأما الدرهم والدينار ...وذلك ألنه يف
األصل ال يتعلق املقصود به ،بل الغرض أن يكون معيارا ملا يتعاملون به .والدراهم والدنانري
ال تقصد لنفسها بل هي وسيلة إىل التعامل هبا ،وهليا كانت أمثانا ؛خبالف سائر األموال
فإن املقصود االنتفاع هبا نفسها فلهيا كانت مقدرة باألموال الطبيعية أو الشرعية ،والوسيلة
احملضة اليت ال يتعلق هبا غرض ،وال مبادهتا وال بصورهتا؛ بل حيصل هبا املقصود كيفما
كانت"( . 1وقال ابن القيم" :األمثان ال تقصد ألعياهنا ،بل يقصد هبا التوصل إىل السلع،

فإذا صارت من نفسها سلعة تقصد ألعياهنا فسد أمر الناس ،وهيا معىن معقول يختص

بالنقود ال يتعدى إىل سائر املوزونات"(. 2
-3

أهنا تقييم لكل ما سواها؛ فكل شيء يتوصل إىل قيمته من خالل مقارنته هبا ،وهبا تقاس
رغبات الناس يف األشياء ورغباهتم عن األشياء؛ فما رغبوه علت قيمته ،وما رغبوا عنه
نزلت قيمته .قال ابن تيمية" :ولكن الدراهم والدنانري أمثان املبيعات ،والثمن هو املعيار
اليي به يعرف تقومي األموال ، 3("...ومثله تلمييه ابن القيم رمحهم اهلل مجيعا(. 4

( 1جمموع الفتاوى؛ البن تيمية؛ .251-19
( 2إعالم املوقعني؛ البن القيم؛ .157/2
( 3تفسري آيات أشكلت؛ البن تيمية؛ .616-614/2
( 4إعالم املوقعني؛ البن القيم؛ .132/2

الربوية (بني القدمي واحلدي)
العلَّة يف األموال ِّ

مؤمتر أيويف السادس عشر للهيئات الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية

ثانيا :هل النقود َخلقية أم اصطالحية؟
كانت هيه املسألة تدور بني عدد من علماء القرن الرابع وما بعده ،ألهنم كانوا ينظرون إىل تعارف الناس
على مثنية اليهب والفضة واعتبارمها معيارا للقيم ووسيطا للتبادل؛ فنشأ القول عند بع ،العلماء بأن
اليهب والفضة قد (خلقت نقودا .وممن قرره :اجلويين والغزايل ونصره املقريزي وألف ألجله عددا من
الكتب.

قال الغزايل" :فإذا خلقهما اهلل تعالى لتتداولهما األيدي ،ويكونا حاكمين بين األموال بالعدل،
ولحكمة أخرى وهي التوسل بهما إلى سائر األشياء؛ ألهنما عزيزان يف أنفسهما ،وال غرض يف

أعياهنما ،ونسبتهما إىل سائر األموال نسبة واحدة؛ فمن ملكهما فكأنه ملك كل شيء...وكل من عامل
معاملة الربا على الدراهم والدنانري فقد كفر النعمة وظلم؛ ألهنما خلقا لغريمها ال لنفسهما ،إذ ال غرض

يف عينهما ،فإذا اجتر يف عينهما فقد اختيمها مقصودا على خالف وضع احلكمة؛ إذ طلب النقد لغري ما
وضع له ظلم"(. 1
ومن هنا نشأ عند عدد من العلماء قدميا عدد من االصطالحات واملقوالت اليت تسربت إىل كتب

العمالء؛ مثل مصطلح (النقود الخلقية) ،و(جوهر الثمنية) ،و(خلقة الثمنية) ،و(النقود الشرعية)،
وغري ذلك مما شاهبها من االصطالحات واملقوالت اليت تضفي على نقدية اليهب والفضة مزيةا
وخصيصةا دون غريمها من النقود؛
قال اجلويين" :فإن امليهب أن الربا ال جيري يف الفلوس وإن استعملت نقودا ،فإن النقدية الشرعية

مختصةٌ بالمصنوعات من التبرين ،والفلوس يف حكم العروض وإن غلب استعماهلا"(. 2

وقال املقريزي" :الفلوس اليت مل جيعلها اهلل تعاىل قط نقدا يف قدمي الدهر( 3وحديثه ...فإن الفضة هي
نقد شرعي لم تزل في العالم"(. 1

( 1إحياء علوم الدين؛ للغزايل؛ .92 -91/4
( 2شرح الربهان؛ لألبياري؛ .79/4
( 3علق احملقق انستاس الكرملي وهو عضو جممع اللغة العربية بالقاهرة بقوله" :يظهر من كالم املقريزي أنه مل يكن تام االطالع على تاريخ النقود؛ ألننا
نعلم أن األقدمني من الرومان واليونان كانوا يستعملون نقود النحاس ،ورمبا سبقت نقود اليهب والفضة .وهيا األمر ال حيتاج إىل إثبات لشهرته
وتداوله يف أسفار املؤرخني ،فكان عند اليونان اخللقس ،وهو بثمن الفلس ،وذو اخللقسني" .رسائل يف النقود العربية واإلسالمية وعلم النميات؛ مجعها
انستاس الكرملي؛ ص.72
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كما إن املقريزي كرر هيا املعىن يف كتابه إغاثة األمة بكشف الغمة؛ ورأى أن انتشار استعمال الفلوس
هو أحد أسبا الغالء العظيم اليي حل مبصر بدءا من 801هـ حىت بلغ غايته سنة 808هـ( ، 2ومن
أقواله فيه" :وأما الفلوس [أي املتخية من النحاس] فإنه ملا كان يف املبيعات حمقرات تقل عن أن تباع
بدرهم أو جزء منه ،احتاج الناس من أجل ذلك يف القدمي واحلدي) من الزمان إىل شيء سوى نقدي

سم أبدا على وجه الدهر ساعة من نهار ،فيما عرف
اليهب والفضة يكون بإزاء تلك احملقرات ،لم يُ َّ
من أخبار الخليقة نقدا ،ال ،وال أقيم قط بمنزلة أحد النقدين"(. 3

نقد طريقة الغزالي والجويني والمقريزي:
والصحيح -واهلل أعلم -طريقة اإلمام مالك واليت نصرها شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلمييه رمحة اهلل على
اجلميع ،واليت قرروا فيها أن الدرهم والدينار ليس له حد طبيعي وال شرعي؛ بل مرده إىل العرف
واالصطالح.
قال اإلمام مالك" :ولو أن الناس أجازوا بينهم اجللود حىت يكون هلا سكة وعني لكرهتها أن تباع
باليهب والوِرق نظرة"(. 4
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية" :وأما الدرهم والدينار ،فما يعرف له حد طبيعي وال شرعي ،بل مرجعه
إىل العادة واالصطالح. 5("...
وهيه املناقشة مناقشة ملسألة تارخيية؛ وإال فإن واقعنا اليوم قد أثبت صحة نظرية اإلمام مالك وابن تيمية
رمحهما اهلل فإنك ال تكاد اليوم جتد أحدا يستعمل اليهب والفضة ألداء الوظيفة النقدية (وسيط للتبادل
ومعيار للقيم  .وإن كان لليهب والفضة رونقهما وحبهما الفطري اليي يلجأ إليه الناس عند وقوع
األزمات ،ويلوذون به للحفاظ على الثروات.

( 1رس الة بعنوان النقود اإلسالمية القدمية؛ للمقريزي؛ طبعت ضمن :رسائل يف النقود العربية واإلسالمية وعلم النميات؛ مجعها انستاس الكرملي؛ ص.72
( 2انظر :إغاثة األمة بكشف الغمة؛ للمقريزي؛ ص.72-41
( 3إغاثة األمة بكشف الغمة؛ للمقريزي؛ ص.66
( 4املدونة؛ كتا الصرف؛ .91-90/3
( 5جمموع الفتاوى؛ البن تيمية؛ .251-19
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المبحث الرابع :المناسبة في التعليل بالثمنية
سبق بيان اخلصائص املميزة للنقود عن غريها؛ وحترمي ربا البيوع يف النقود كان منطلقه هيه اخلصائص
اليت متيزت هبا النقود؛ وهليا كانت العلة هي الثمنية.
واملناسبات اليت ذكرها العلماء تسري يف عدد من االجتاهات
االجتاه األول :احلكمة اإلحسانية األخالقية
السلف
وهيا االجتاه يرتكز على أن خصيصة النقود هو كثرة دوراهنا بني الناس على جهة القرض؛ (كثرة ُّ
النقدية بني الناس  ،ويقرر أن حكمة حترمي الربا يف النقود هو تعزيز اإلحسان بني الناس وتقريبه هلم؛ مبنع
السلف النقدية اليت يكثر تداوهلا بينهم إقراضا واقرتاضا.
الزيادة مقابل األجل يف ُّ
وبيان ذلك أن يقال إن الطريق السهل املنتشر للمداينات بني الناس هو طريق إقراض النقود؛ فألزمت
الشريعة يف هيا الطريق سلوك مسلك اإلحسان (القرض جمانا ؛ دعما لْلحسان وتعزيزا له ،ومن ال يرد
اإلحسان فإن الطريق يف حقه أطول وأبعد .ويُفهم منه أنه ليس مقصود الشريعة بتحرمي ربا القرض سد
بح لألجل ،وإمنا قصدت اإللزام بطريق اإلحسان يف الطريق
مجيع الطرق (غري اإلحسانية للوصول إىل ر ٍ
امليسر املعبّد املعتاد ،فصار اإلحسان (اجملاين هو األقر ملتناول يدي املتعاملني تلقائيا ...ولعل
السهل ّ
هيا معىن ما روي عن جعفر الصادق ملا سئل مل حرم اهلل الربا؟ فقال لئال يتمانع الناس املعروف( . 1وهيا
مشاهد؛ فإن البالد اليت استباحت الزيادة يف القرض النقدي يقل فيها اإلحسان ويندر ،ويتمانع الناس
فيها املعروف؛ خبالف البالد اليت يستمسك أهلها بتحرمي الزيادة يف القرض النقدي فإن املعروف فيها
(2
القروض ال تزال منتشرة بني أفراد اجملتمع.
يبقى متداوال بني الناس ،و
َ
قال ابن تيمية" :وهو [أي الربا] يسد طريق المعروف واإلحسان إلى الناس .فإنه مىت جوز لصاحب
املال الربا مل يكن أحد يفعل معروفا من قرض وحنوه إذا أمكنه أن يبيل له كما يبيل القروض مع أخي
فضل له وهليا قال سبحانه( :ميحق اهلل الربا ويريب الصدقات [البقرة ،]276 :فجعل الربا نقي،
( 1نسبه إىل جعفر الصادق عدد من أهل األد وأهل الرتاجم؛ ومنهم املربد اللغوي املعروف (210هـ280-هـ يف كتا الفاضل ص ،36واحلافظ أبو
نعيم األصبهاين (ت420هـ يف ترمجة جعفر الصادق يف حلية األولياء  ،194/3مث انتشرت نسبته إىل جعفر الصادق بعد ذلك يف كتب التراجم

كصفة الصفوة البن اجلوزي (ت597هـ ؛  ،392/1وهتييب الكمال للمزي (ت742هـ ؛  ،88/5وسري أعالم النبالء لليهيب (ت748هـ ؛

 ،262/6ويف كتب التاريخ كييل تاريخ بغداد البن النجار (ت643هـ ؛  214/18ط اليت طبعت مع تاريخ بغداد.
( 2انظر :احلكم الربوية؛ ملنصور الغامدي؛ .206-205
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الصدقة؛ ألن املريب يأخي فضال يف ظاهر األمر يزيد به ماله واملتصدق ينقص ماله يف الظاهر لكن ميحق
اهلل الربا ويريب الصدقات ،وقال سبحانه يف اآلية األخرى( :وما آتيتم من ربا لريبو يف أموال الناس فال
يربو عند اهلل وما آتيتم من زكاة تريدون وجه اهلل فأولئك هم املضعفون [الروم .]39 :فكما أن الشارع
أوجب الصدقة اليت فيها اإلعطاء للمحتاجني حرم الربا اليي فيه أخي املال من احملتاجني؛ ألنه سبحانه
علم أن صالح اخللق يف أن الغين يؤخي منه ما يعطى للفقري وأن الفقري ال يؤخي منه ما يعطى للغين .مث
رأيت هيا املعىن مأثورا على علي بن موسى الرضا رضي اهلل عنه وعن آبائه أنه سئل مل حرم اهلل الربا؟
فقال( :لئال يتمانع الناس املعروف  ،فهيا يف اجلملة ينبه على بع ،علل الربا"(. 1
وقال ابن تيمية" :ومعلوم أن هيا من أصول الشرائع اليت هبا قيام مصلحة العامل فإن اهلل ملا قسم خلقه
إىل غين وفقري وال تتم مصلحتهم إال بسد خلة الفقراء وحرم الربا الذي يضر الفقراء؛ فكان األمر
بالصدقة من جنس النهي عن الربا؛ وهليا مجع اهلل بني هيا وهيا يف مثل قوله تعاىل( :ميحق اهلل الربا
ويريب الصدقات [البقرة ،]276 :ويف مثل قوله تعاىل( :وما آتيتم من ربا لريبو يف أموال الناس فال يربو
عند اهلل وما آتيتم من زكاة تريدون وجه اهلل فأولئك هم املضعفون [الروم .]39 :وقد ذكر اهلل يف آخر
البقرة أحكام األموال وهي ثالثة أصناف :عدل؛ وفضل؛ وظلم؛ فالعدل :البيع؛ والظلم :الربا؛ والفضل:
الصدقة .فمدح املتصدقني وذكر ثواهبم وذم املربني وبني عقاهبم وأباح البيع والتداين إىل أجل مسمى"(. 2
وقال ابن تيمية" :أال ترى أنه ملا حرم الربا لما فيه من الظلم وأكل املال بالباطل قرن بيلك ذكر البيع
اليي هو عدل وقدم عليه ذكر الصدقة اليت هي إحسان .فيكر يف آخر سورة البقرة حكم األموال:

احملسن والعادل والظامل :ذكر الصدقة والبيع والربا"(. 3

وقال ابن القيم" :فإن اهلل سبحانه وتعاىل حرم الربا لما فيه من ضرر المحتاج ،وتعريضه للفقر الدائم،
والدين الالزم الذى ال ينفك عنه ،وتولد ذلك وزيادته إلى غاية تجتاحه وتسلبه متاعه وأثاثه كما هو

( 1بيان الدليل؛ البن تيمية؛ ص.279-278
( 2جمموع فتاوى ابن تيمية؛ .554/20
( 3جمموع فتاوى ابن تيمية؛  ،236-235/32وبنصها كيلك يف الفتاوى الكربى؛ البن تيمية؛ .472-471/4
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الواقع في الواقع ،فالربا أخو القمار اليى جيعل املقمور سليبا حزينا حمسورا ،فمن متام حكمة الشريعة
الكاملة املنتظمة ملصاحل العباد حترميه ،وحترمي اليريعة املوصلة إليه"(. 1

( 1إغاثة اللهفان؛ البن القيم؛ .353/1
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االتجاه الثاني :تحقيق الوظيفة المعيارية للنقود
حتقيق االستقرار يف األمثان ،وترجع أمهية استقرار
هيا االجتاه جيعل
َ
املقصد من حترمي ربا البيوع يف األمثان َ
معيار القيم وعوض املتلفات ومستودع الثروات.
األمثان لكوهنا َ
وخالصة هيا االجتاه :أن إباحة ربا الفضل والنسيئة يف النقدين يؤدي إىل االجتار فيهما ،واالجتار فيهما
ويصريمها سلعة من السلع ،وكوهنما سلعة يؤدي إىل عدم استقرار مثنهما ،ويف
خيرجهما عن كوهنما مثناّ ،
ُ

عدم استقرار قيمة األمثان مفسدةٌ عامة على الناس؛ إذ لن يكون هلم مرجع يف تقييم األشياء إذا كان
الثمن مضطربا.
قال ابن تيمية رمحه اهلل" :ولكن الدراهم والدنانري أمثان املبيعات ،والثمن هو املعيار اليي به يعرف تقومي
األموال؛ فيجب أن يكون حمدودا مضبوطا ،ال ترتفع قيمته وال تنخف ،،إذ لو كان الثمن يرتفع
وينخف ،كالسلع مل يكن لنا مثن نعترب به املبيعات ،بل اجلميع سلع ،واحلاجة إىل أن يكون للناس مثن
يعتربون به املبيعات حاجة عامة ...ولو أبيحت التجارة في األثمان مثل أن يبيع دراهم بدراهم إلى
أجل لصارت الدراهم سلعة من السلع وخرجت عن أن تكون أثمانا ...وهيا معىن معقول يف األمثان
ُمتص هبا"(. 1
وقال ابن القيم رمحه اهلل مبينا املفسدة يف ارتفاع قيمة الثمن واخنفاضه" :إذ يصري سلعة يرتفع وينخف،؛
فتفسد معامالت الناس ،ويقع اخللف ويشتد الضرر كما رأيت من فساد معامالهتم والضرر الالحق هبم
فعم الضرر وحصل الظلم ،ولو جعلت مثنا واحدا ال يزداد وال
حني اختيت الفلوس سلعة تعد للربح ّ
تقوم هي بغريها لصلح أمر الناس ...فاألمثان ال تقصد ألعياهنا بل يقصد
تقوم به األشياء وال ّ
ينقص بل ّ
التوسل هبا إىل السلع؛ فإذا صارت يف أنفسها سلعا تقصد ألعياهنا فسد أمر الناس"(. 2

( 1تفسري آيات أشكلت؛ البن تيمية؛ .616-614/2
( 2إعالم املوقعني؛ البن القيم؛ .132/2
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المبحث الخامس :هل العمالت االلكترونية مثل البيتكوين تع ّد نقدا؟

أوال :النقود االئتمانية

مرت النقود بعدد من التطورات التارخيية ومنها النقود االئتمانية ،وهي النقود اليت ليس هلا قيمة حقيقية
يف ذاهتا ،وإمنا تعتمد على اعتبار الناس هلا نقدا بقيمة حمددة سواء كان هيا االعتبار بسبب إلزام الدولة
أو بسبب الثقة يف الدولة أو لغري ذلك من األسبا .
وتفرتق عن الدينار اليهيب والدرهم الفضي؛ بأن اليهب والفضة هلما قيمة يف ذاهتا تطلب -ولو مل يكونا
مسكوكني عملة.-
والنقد االئتماين هو شيء اعتباري مقدر يف اليهن؛ وهو كيلك معيار تقاس به قيم األشياء.
ويتمثل النقد االئتماين يف الورق النقدي اليي تطبعه البنوك املركزية ،ويف العمالت املعدنية ذات الفئة
الصغرية.
ومن أهم شروط النقد االئتماين أن يتم متثيله بشكل آمن مينع التزوير بشكل كلي أو بشكل غالب ،وإال
يكن النقد كيلك فإنه ينهار؛ ألنه يفقد أهم خصيصة له أال وهي الندرة .فالدوالر األمريكي يتمثل يف
عملة معدنية أو ورقية ،ومن الصعوبة أن يتم تزوير العملة املعدنية أو الورقية ملا فيها من العالمات املميزة
هلا.
وهل الدوالر األمريكي املودع يف حسا الكرتوين لدى بنك من البنوك األمريكية مثال يعد نقدا ائتمانيا؟
فيه تردد إذ ميكن اعتباره شكال من أشكال النقد ،وميكن عدم اعتباره نقدا مستقال وإمنا وثيقةا بالنقد

الورقي أو املعدين؛ ألنه صادر من بنك مرخص ،وليس من البنك املركزي .والظاهر -واهلل أعلم -أنه نوع
من النقد املتوسط باعتبار أن خلق النقود ما هو إال خل ٌق للنقود من خالل عجلة االئتمان؛ وهو داخل
يف العرض النقدي ن = 1العملة املصدرة  +احلسابات اجلارية .وهو أقل رتبة من النقد الورقي أو املعدين
الصادر من البنك املركزي؛ ألنه صادر من بنك جتاري مرخص وفق ٍ
نسب حيددها البنك املركزي.
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ولو أمكن استحداث مصطلح مراتب الثمنية؛ لقلنا إنه يف مرتبة أدىن من مرتبة الورق النقدي؛ لعدد من
األمور:
الورق النقدي/المعدني الصادر من البنك

الحساب الجاري االلكتروني

المركزي
مصدره

البنك املركزي

البنك التجاري برخصة من البنك املركزي

ضمانه

يضمنه البنك املركزي

البنك املركزي ال يضمنه عادة  -أو يضمن
حدا من ودائع احلسابات اجلارية

ينتهي ب

إفالس البنك املركزي

إفالس البنك املركزي أو البنك التجاري
اليي لديه هيا احلسا

ومن املستجدات احلديثة بعد ثورة البتكوين إعالن عدد من البنوك املركزية يف العامل (بريطانيا وفنزويال
واإلمارات وروسيا واليابان عزمها التفكري يف إصدار نقد الكرتوين من البنك املركزي .وإىل اآلن مل يتم
إطالقه أو العمل به يف أي بلد من بلدان العامل.
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ثانيا :المتاجرة بالمؤشرات واألرقام
جاء يف القرار  7/1/65جملمع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره السابع ِبدة يف اململكة العربية
السعودية 1412هـ 1992 -م ما يلي" :التعامل باملؤشر :املؤشر هو رقم حسايب حيسب بطريقة
إحصائية خاصة يقصد منه معرفة حجم التغري يف سوق معينة .وجتري عليه مبايعات يف بع ،األسواق
العاملية .وال جيوز بيع وشراء املؤشر ألنه مقامرة حبتة وهو بيع شيء خيايل ال ميكن وجوده".
وهناك آالف املؤشرات يف العامل اليت تتم املضاربة عليها؛ دون متلك حقيقي لشيء ما إال ارتفاع أرقام
املؤشر واخنفاضها فقط.
ومن هيه املؤشرات اليت تتم املقامرة عليها بصورة البيع والشراء :مؤشرات بورصة ناسداك بأنواعها
املختلفة ومؤشرات بورصة نيويورك ومؤشرات جل األسواق العاملية تقريبا بأنواعها املختلفة وقطاعاهتا
املختلفة ،ومؤشرات األسواق اجملمعة كاألسواق الناشئة واألسواق املتقدمة ،ومؤشرات القطاعات احملددة،
ومؤشرات السندات الصادرة من ُمتلف دول العامل ،ومؤشرات السندات الصادرة من دولة ما ،ومؤشرات
املتاجرة بني العمالت ،ومؤشرات السلع الدولية ،وغريها من املؤشرات.
وأصل املتاجرة باملؤشرات مقامرة اختيت صورة البيع والشراء؛
فإن املقامر على االرتفاع (يشرتي وحدات من املؤشر ،واملقامر على االخنفاض (يبيع وحدات من
املؤشر.
واملؤشر املبيع ليس ماال ،وإمنا هو معادلة حسابية تقيس شيئا ما.
وقد بلغت املقامرة يف بع ،البلدان إىل املتاجرة مبؤشر درجة احلرارة!
فلنفرتض أن مؤشر درجة احلرارة  40درجة مئوية اليوم؛ فمن كان يتوقع ارتفاع مؤشر احلرارة غدا فإنه
يشرتي ألف وحدة املؤشر قيمتها أربعون ،ومن يتوقع اخنفاض درجة احلرارة غدا فإنه يبيع ألف وحدة من
املؤشر قيمتها أربعون .فإن كانت درجة احلرارة غدا  41ربح املشرتي ،وإن كانت درجة احلرارة غدا 39
ربح البائع!
وهيا ليس خياال بل حقيقة واقعة! وتسمى مشتقات الطقس ( . Weather Derivativesوهلا
أسواقها اخلاصة واملتعددة.
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ثالثا :الفرق بين النقود االئتمانية والمتاجرة بالمؤشرات
نلحظ عند املقارنة األوىل شبها بني النقود االئتمانية واملتاجرة باملؤشرات يف (املاهية  .وبيان ذلك أن
النقود االئتمانية وحدةٌ اعتباريةٌ مق ّدرة يف اليهن ،واملؤشرات وحدةٌ اعتبارية مق ّدرة يف اليهن .ولكن
النقود االئتمانية اعتربها الفقهاء واجملامع املعاصرة (ماالا  ،بينما اعترب الفقهاء واجملامع املعاصرة املؤشرات
(ليست ماالا .
وبالتايل فعندما تبادل سيارتك بأربعني دوالرا مثال= فهيه مبادلة صحيحةٌ بني مالني.
قمار وأكل للمال بالباطل؛ ألن
وعندما تبادل سيارتك بأربعني وحدة من مؤشر درجة احلرارة= فهيه ٌ
مؤشر درجة احلرارة أو مؤشر السهم الفالين أو مؤشر السند الفالين ال يعترب ماال.
وحدة العمالت الورقية والمعدنية

وحدة مؤشرات السلع واألسهم

المعهودة

واألشياء

الماهية

وحدة اعتبارية مقدرة يف اليهن

وحدة اعتبارية مقدرة يف اليهن

المصدر
ُ

البنوك املركزية

البورصات العاملية واملنصات االلكرتونية

مقبولة عند مواطين الدولة ورمبا تكون
مقبولة كيلك يف دول أخرى حبسب
العملة

مقبولة عند أطراف البورصة أو املنصة اليت
أتاحت التعامل باملؤشر

 /1وسيط للتبادل بني الناس
 /2معيار للقيم بني الناس

املضاربة على ارتفاع األسعار واخنفاضها
يف صورة بيع وشراء وحدات من املؤشر

قبول قيمتها

عند الناس
وظيفتها

استقرار السعر مستقرة نسبيا يف الغالب لتؤدي الوظيفة
املعيارية

غري مستقرة؛ بل تتبع سعر املؤشر اليي
تقيسه غالبا
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بيع لعملة أم مقامرةٌ بمؤش ٍر؟
رابعا :البتكوين ..هل هو ٌ

البتكوين إحدى الوحدات االلكرتونية املشفرة اليت ظهرت يف السنوات األخرية ،وانتشر وذاع صيتها يف
السنة األخرية 2018-2017م.
جيوز بيعها
وبع ،الناظرين يف شأهنا يصفها ب ـ ـ ـ ــ"العملة" ويقرر أهنا تؤدي وظائف النقود ،وبالتايل ّ
وشراءها ،وبع ،الناظرين يف شأهنا يصفها بأهنا "مؤشر للمقامرة" ،اهلدف منه اسرتباح املتعاملني فيها
بعضهم من بع ،،دون أن تؤدي وظائف النقود ،وبالتايل ال ُجي ّوز بيعها وال شراءها.
وعند تأمل حال عملة البتكوين يف هيا العام عام 2018م فإننا خنرج باملقارنة اآلتية:
وحدة العمالت الورقية

وحدة مؤشرات السلع

البتكوين

واألسهم واألشياء

والمعدنية المعهودة
الماهية

وحدة اعتبارية مقدرة يف
اليهن

وحدة اعتبارية مقدرة يف
اليهن

وحدة اعتبارية مقدرة يف
اليهن

المصدر
ُ

البنوك املركزية

برجمة الكرتونية

البورصات العاملية واملنصات
االلكرتونية

مقبولة عند مواطين الدولة مقبولة عند عدد من احملالت مقبولة عند أطراف البورصة
قبول
أو املنصة اليت أتاحت
ورمبا تكون مقبولة كيلك يف وخصوصا املتاجر االلكرتونية
قيمتها
التعامل باملؤشر
عند الناس دول أخرى حبسب العملة وعند األطراف املتعاملة هبا
وظيفتها

 /1وسيط للتبادل بني الناس
 /2معيار للقيم بني الناس

 /1وسيط للتبادل بنسبة
ضئيلة
 /2ليست معيارا للقيمة
بسبب عدم االستقرار
السعري هلا
 /3املضاربة على ارتفاع

املضاربة على ارتفاع األسعار
واخنفاضها يف صورة بيع
وشراء وحدات من املؤشر

سعرها واخنفاض سعرها
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(1

بنسبة عالية
استقرار
السعر

مستقرة نسبيا يف الغالب
لتؤدي الوظيفة املعيارية

ذات تيبي عايل جدا

غري مستقرة؛ بل تتبع سعر
املؤشر اليي تقيسه غالبا

وهبيا يتبني لنا أن البتكوين اليت مسيت سلعة استثمارية ليست عملة! والقول بأهنا سلعة استثمارية ليس
إال طريقة أخرى للقول بأهنا مؤشر للمقامرة.

تسوق باسم حتقيق الربح والثراء السريع ،وتعترب سلعة استثمارية يف عدد
( 1يظهر هيا من خالل تسويق عملة البتكوين يف فضاء االنرتنت الواسع؛ فإهنا ّ
من الدول ،وَت إدراج عقود مستقبليات البتكوين يف بع ،البورصات األمريكية.
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خامسا :هل هذا يعني إغالق الباب أمام أي تعامل في البيتكوين؟
الظاهر أنه ليس كيلك؛ بل ميكن استعمال البيتكوين وسيلة دفع!
وبيان ذلك أن النقود حتقق وظيفتني أساسيتني :وسيط التبادل ،ومعيار القيم.
والبيتكوين ليست معيارا للقيم؛ بسبب عدم استقرار سعرها ،وبسبب عدم قبوهلا قبوال عاما للناس؛
ولكن ال مانع أن تكون وسيطا للتبادل؛ وبالتايل تكون وسيلة للدفع عند احملالت اليت تقبلها.
فيدفع املشرتي من خالهلا ويستلم البائع الثمن من خالهلا؛ فتستعمل كوسيلة للدفع؛ مثل الشراء بنقاط
(قطاف الصادرة من االتصاالت السعودية ،أو بنقاط (أميال الفرسان الصادرة من اخلطوط السعودية
مثال ،أو بنقاط (شكرا أو نقاط (هنديك أو غريها من برامج الوالءات.
ومما يؤيد استعمال بيتكوين كوسيلة للدفع؛ عدد من األمور:
 -1أن الوظيفة التبادلية ميكن حتقيقها بعيدا عن وظيفة املقامرة ،وذلك بشرائها بغرض حتويلها للبائع
مث حتويلها إىل البائع فعال؛ اليي يقوم بدوره باستالمها وتسليم السلع واملنافع املقابلة هلا ،مث ببيعها
للحصول على سعر السلعة.
 -2أن الدفع والتحويل من خالل حمافظ بيتكوين رخيص التكلفة جدا ،وهو أرخص بكثري من تكلفة
التحويل خبدمة ( ، PayPalأو خدمة ( ، Visaأو خدمة ( MasterCardأو خدمات
البنوك ومؤسسات احلواالت بشىت أنواعها.
 -3أن استخدامها كوسيلة للدفع وقبوهلا من عدد كبري من احملالت واملتاجر هو السلم اليي ميكن
لعملة البيتكوين أن ترتقي من خالله لتصبح عملة مقبولة وظيفتها تقييم السلع واخلدمات بقيمة
مستقرة ،وحتقيق الوساطة والتبادل .وهيه الطريقة وهي التدرج من الوظيفة (السندية إىل الوظيفة
(النقدية هي الطريقة اليت تدرجت هبا العمالت الورقية من كوهنا (سندا بيهب يف بادئ األمر
إىل كوهنا (نقدا قائما بياهتا يف آخر األمر.
 -4أن االجتار يف البيتكوين بياهتا هو مما يُضعف وظيفتها النقدية وال مي ّكنها من أدائها ،بسبب
املضاربات واملقامرات القائمة على ارتفاع سعرها واخنفاضه .قال ابن تيمية رمحه اهلل" :ولكن
الدراهم والدنانري أمثان املبيعات ،والثمن هو املعيار اليي به يعرف تقومي األموال؛ فيجب أن
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يكون حمدودا مضبوطا ،ال ترتفع قيمته وال تنخف ،،إذ لو كان الثمن يرتفع وينخف ،كالسلع مل
يكن لنا مثن نعترب به املبيعات ،بل اجلميع سلع ،واحلاجة إىل أن يكون للناس مثن يعتربون به

املبيعات حاجة عامة ...ولو أبيحت التجارة في األثمان مثل أن يبيع دراهم بدراهم إلى أجل
لصارت الدراهم سلعة من السلع وخرجت عن أن تكون أثمانا ...وهيا معىن معقول يف

األمثان ُمتص هبا"(. 1

( 1تفسري آيات أشكلت؛ البن تيمية؛ .616-614/2
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سادسا :هل يمكن للبيتكوين أن ترتقي لتكون عملة في المستقبل؟
ليس هدف هيا البح) هو التحليل االقتصادي وبيان التوقعات االقتصادية املستقبلية للبيتكوين.
ولكن ميكن أن نقرر كقاعدة عامة أنه:

كلما زاد املتعاملون فيها والقابلون هلا هبدف االجتار (ب ه ا وتسهيل تبادل السلع واخلدمات،

وتقييم السلع واخلدمات ب ـهــا فإهنا ترتقي إىل الثمنية.

وكلما زاد املتعاملون فيها والقابلون هلا هبدف االجتار (ف ي ه ا فإهنا تنحدر يف درك املقامرة

واملتاجرة باألرقام واملؤشرات واملعادالت احلسابية.
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سابعا :خالصة حكم التعامل بالبيتكوين باعتبار وضعها الحالي في عام 2018م
حيرم التعامل فيها بغرض االسرتباح من تيبي أسعارها؛ ملا تشتمل عليه من املقامرة احملرمة شرعا وأكل
املل بالباطل؛ واملتاجرة يف شيء مل تتحقق فيه صفة (املالية  .وقد صدر قرار جممع الفقه اإلسالمي
بتحرمي املتاجرة باملؤشرات وهو ما ينطبق على املتاجرة يف البيتكوين.
وجيوز استخدامها كوسيلة دفع عند من يقبلها من جتار السلع واخلدمات ،وجيوز ما يستتبعه ذلك من
شرائها من قبل الطرف األول بغرض حتويل مثن السلع واخلدمات ،مث بيعها الحقا من قبل الطرف الثاين
بغرض استالم مثن السلع واخلدمات.
ويف ختام هيا البح) آمل أن أكون قد وفقت فيه للحق والصوا  ،اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا مبا
علمتنا وأهلمنا رشدنا ،وال تكلنا إىل أنفسنا طرفة عني وال أقل من ذلك .وصلى اهلل وسلم على نبينا
حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
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