رد الشبهات الحديثة في فهم الحديث عند الشيخ محمد تقي العثماني في كتابه
"تكملة فتح الملهم بشرح صحيح اإلمام مسلم":
الشبهات حول الربا أنموذجا
زنيدة بنت محمد مرزوقي
قسم دراسات القرآن والسنة،
كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية،
اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليياا.
zunaidah@iium.edu.my

ملخص البحث
الشيخ حممد تقي العثماين هو أحد علماء شبه القارة اهلنداة الباكستانية الذان اهتموا كثريا بشرح صحيح
اإلمام مسلم؛ وقد ألف شرحا لصحيح اإلمام مسلم بعنوان "تكملة فتح امللهم بشرح صحيح اإلمام مسلم".
وعاجل الشيخ العثماين بعض الشبهات حول اإلسالم اليت جاءت من بعض املستغربني والشاكني فيه من
املسلمني أثناء شرحه أحاداث صحيح مسلم يف هذا الكتاب .ومن هذه الشبهات اليت عاجلها العثماين
قضية الربا خالل شرحه أحاداث الباب يف باب الربا من كتاب املساقاة وامليارعة .وجعلها فرصة للرد على
شبهات بعض الناس املثقفني يف الربا .اهدف هذا البحث إىل بيان منهجه وطراقته يف بيان تلك الشبهات
والرد عليها ،وسوف نستخدم املنهج الوصفي التحليلي لتحقيق هذا اهلدف.
*الكلمات الرئيسية :صحيح مسلم -الشبهات  -احلداثة -فهم احلداث-الربا
المقدمة
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الشيخ حممد تقي العثماين هو أحد من أعالم اإلسالم البارزان يف العامل اإلسالمي ،وكثريا ما انتصب
ملناصب دولية يف جمال االقتصاد خاصة يف بالد العرب وأوربا؛ وبناء على االعرتاف بعلمه وفكره ودعوته قد
احتل املرتبة اخلمسني األولني ضمن قائمة الـ  055شخصية مسلمة األكثر تأثريا يف العاملThe 500 "-
 -"Most Influential Muslimsلكل سنة من العام 9552م إىل  .9500/9502وهو أحد
علماء شبه القارة اهلنداة الباكستانية الذان اهتموا كثريا بشرح صحيح اإلمام مسلم؛ وقد ألف شرحا لصحيح
اإلمام مسلم بعنوان "تكملة فتح امللهم بشرح صحيح اإلمام مسلم" .وعاجل بعض الشبهات حول اإلسالم
اليت جاءت من بعض املستغربني والشاكني فيه من املسلمني أثناء شرحه أحاداث صحيح مسلم يف هذا
الكتاب .ومن هذه الشبهات اليت عاجلها هو كما ذكرها يف مقدمته هلذا الكتاب هي مسألة االسرتقاق يف
اإلسالم ،ومسألة امللكية الشخصية ،ومسألة ربا البنوك .ومنها كما استقرأنا يف كتابه هذا مسألة مرياث
احلفيد عند وجود االبن ،ومسألة قتل املرتد ،ومسألة وجوب الرجم على احملصن ،ومسألة صحة قصة مجاع
سليمان ستني امرأة أو أكثر يف ليلة واحدة ،ومسألة الرجم ،ومسألة املرياث .وسوف خنصص حتليل الشبهات
حول الربا كنموذج ملعرفة منهجه وأفكاره يف عرض تلك الشبهات والرد عليها.
وحموه مهمتَه؛ وكان اإلسالم اتفادى اللجوء إىل الربا حلل
لقد كان اإلسالم جيعل ُّ
حترَم الربا شراعتَهَ ،

ميحق الربكةَ كما قال اهلل    :
مشكلة االقتصاد واملعيشة؛ ألنه اقضي على اخلري و َ
سيطر على العامل كله بسيطرة الرأمسالية على جمتمعه يف
[   البقرة .]972:لكنه قد تَ َ
مجيع أنشطتهم االقتصاداة .وكذلك تأثر العامل اإلسالمي به حىت اظن بعض الناس املثقفني أ ّن اإلسالم اقبل
الربا اجلداد التجاري ،وال اقبل الربا القدمي؛ وأ ّن نظمه وتشراعه ال اعارضه على اإلطالق؛ ألنه ال اب ى على
الظلم ،بل على النصرة والتعاون التجاري أو املعاشي ،بل اإلسالم -كما ظنوا -ابيح الربح على الرتاضي.
وال شك أنه ظن فاسد ذو شبهات يف فهم نص الشرع وروحه.
بدأ الشيخ تقي العثماين اتحدث عن قضية شبهات الربا يف باب الربا من كتاب املساقاة وامليارعة.1
2
اض
قسم مناقشته يف هذا املوضوع إىل ثالثة أقسام  .ويف كل حبث له مرٍام وأغر ٌ
ووجدت الباحثة أنه قد ّ

 1انظر :تقي العثماين ،تكملة فتح الملهم ،ج ،1ص.767-753
 2بعنوان أوال :ربا النسيئة وأقسامه ،ثانيا :الفرق بني داون االستثمار وداون االستهالك ،ثالثا :مفاسد الربا يف داون
االستثمار .انظر :املرجع نفسه.
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لتوضيح املسألة ،وحتته مناقشة مشرية إىل نوع شبهات خمالفي حرمة الربا .وسنقسم حبثه إىل شبهتني ومها كما
اأيت:
 .0شبهة حول كلمات الربا
 .9شبهة حول ربا النسيئة
وستذكر الباحثة مناقشتهما بعضهما عقب بعض.
أوال :شبهة حول كلمات الربا
أي مع ى أطلق
أراد الشيخ تقي العثماين بإاراد معاين لغواة مستعملة عند العرب لكلمة الربا لتعيني ّ
أي منها كثري االستعمال يف تسمية ما .هذا لكي اُعرف
عليه ُّ
أي منها شاذ وغراب ،و ّ
نص القرآن والسنة ،و ّ

أي منها مشتبه على أصحاب الشبهات حىت وقعوا فيها.
ٌّ
وذكر أن الربا وإن كان معناه اللغوي هو الياادة لكن أُطلق هذا املع ى يف القرآن والسنة على مخسة
اعرفه من حيث االصطالح الشرعي بل شرع تقسيمه من حيث االستعمال.3
معان .ومل ّ
فالربا الذي كثر استعماله يف النصوص الشرعية كما قال الشيخ تقي العثماين ربا النسيئة 4وربا
الفضل ،5ومها متعارفان عندهم ،ومسامها بعض الفقهاء ربا الداون وربا البيوع أاضا .وكذلك اسمى ربا

 3الربا يف اللغة اسم للياادة والنماء والعلو .واصطالحا :الربا هو الياادة اليت ال عوض هلا يف عرف الشرع .وقال احلنفية بأنه
"الفضل اخلايل عن العوض ،املشروط يف البيع" .وعرفه الشافعية بقوهلم" :عقد على عوض خمصوص غري معلوم التماثل يف
معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخري يف البدلني أو أحدمها" .واطلق بعض الفقهاء الربا على كل بيع حرام ،أو مال حرام
بأي وجه كان اكتسابه .وانقسم الربا إىل ربا الداون وربا البيوع .سعيد بوهراوة ،وغريه ،معجم إسراء للمصطلحات المالية

اإلسالمية عربي -إنجليزي ،ص . 66-65وورد أاضا يف هذا الكتاب تعراف ربا البيوع ،وربا الفضل ،وربا القروض ،وربا
امليابنة ،وربا النساء ،وربا النسيئة (ربا الداون) ،وربا النقد .انظر :املرجع نفسه ،ص.37-66
4

"ربا النسيئة" وهو أخذ الياادة على القرض ،وهبذا املع ى جاءت آاات الربا يف أواخر سورة البقرة .تقي العثماين ،تكملة

فتح الملهم ،ج ،1ص .753واشتهر أاضا ب"ربا القرآن" – أي الربا احملرم بالقرآن.-
5
حد ِي القدر واجلنس ،وهذا املع ى هو املراد يف أحاداث الباب .املرجع نفسه.
"ربا الفضل" اعين الياادة يف مبادلة مالني متّ َ
واشتهر أاضا ب"ربا السنة"– أي الربا احملرم بالسنة. -
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النسئية أو ربا الداون "الربا احملرم بالقرآن" 6يف قول اهلل تعاىل    ﴿ :
[ ﴾    آل عمران .]035:مث جاءت السنة النبواة تؤكد حترميه،
وبعد ذلك أمجع املسلمون على حترميه .ولذا قال الشيخ تقي العثماين:
"وهو الذي حرمه القرآن الكرمي ،وأوعد عليه يف الكتاب والسنة مبواعيد شدادة عنيفة ،وهو الذي
راجت سوقه يف عصرنا احلاضر يف أكثر املعامالت املالية".7
وكأنه أشار إىل أن مدار اإلشكال ألصحاب الشبهات ال بد أن اكون يف ربا النسيئة ،وهو النوع
وحرمته النصوص ،فكيف اقولون حبالله؟ .بناء على هذا اقتصر
الذي شاع يف املصارف الربواة الراهنة ّ

الشيخ تقي العثماين حبثه يف تلك املقدمة على هذا النوع من الربا فقط ال ربا الفضل.
وأما البواقي من معاين الربا يف القرآن والسنة فهي تستعمل مبع ى خاص غريمها مع تضمن مع ى
الياادة ،واعرب الشيخ تقي العثماين بتعبري "شاذ على كونه جمازاا" .8سنخلص ما ذكره الشيخ عن معناها

كما اأيت.
 -0اهلداة ملكافئة ما أعطي له كقوله تعاىل ﴿       
[ ﴾     الروم ]32:أي وما أعطيتم أاها الناس ،بعضكم
بعضا من عطية؛ لتيداد يف أموال الناس برجوع ثواهبا إليه ،ممن أعطاه ذلك.9
 -9املعاملة املالية غري املشروعة كقوله تعاىل﴾      ﴿ :
[النساء .]020 :أي مل ارد به الربا الشرعي الذي حكم بتحرميه علينا؛ وإمنا أراد املال
10
احلرام.
 6حممد خاطر حممد الشيخ ،جهاد في رفع بلوى الربا( ،د.م :د.ط ،د.ت) ،ج ،1ص.9
 7انظر :تقي العثماين ،تكملة فتح الملهم ،ج ،1ص.785
 8املرجع نفسه.
 9انظر :املرجع نفسه.
 10انظر :املرجع نفسه.
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 -3املعاملة املطلقة غري املشروعة كقوله « :إن أرىب الربا استطالة الرجل يف عرض أخيه» 11وغريه
من األحاداث اليت قال الشيخ تقي العثماين" :ال شك أن كلمة الربا إمنا أطلقت يف هذه
األحاداث على عمل غري مشروع ،وليس هو من ربا النسيئة يف شيء".12
ثانيا :شبهة حول ربا النسيئة

تعود الناس على التحدث عنها حول الربا َّ
أن ما حدث يف عهد النيب  ال
ومن الشبهات اليت ّ
اساوي ما حدث اليوم ،وقد تغريت صوره يف هذا اليمان تغريا موجبا لتغيري احلكم .فإن الربا املنهي عنه يف

قصد ما ذكره الشيخ تقي عن
عهد النيب  مقتصر على أسباب خاصة مناسبة مبستوى حياهتم .وهذا ُ
بعض أصحاب الشبهات حيث قال:
"وقد قامت يف عصرنا شرذمةٌ من املتجددان املستغربني ،ت ّدعي أن ربا البنوك واملؤسسات التجاراة
األخرى ،ليست ربا منهيا عنه ،وأولوا آاات الربا وأحاداثه بتأواالت خمتلفة".13
ومن هنا ق ّدم الشيخ تقي العثماين ما هي شبهاهتم إلحالل ربا البنوك أو ربا النسيئة ،لكنه اقتصر
سنبني هاتني الشبهتني مع الرد الشيخ عليهما.
على شبهتني فقطّ .
الشبهة األولى :الربا المحرم ما جاوز أصل القرض مجاوزة كثيرة فقط

قوهلم 14بأن الربا احملرم ما جاوز أصل القرض جماوزة كثرية فقط ،لكن إذا اشرتطت الياادة اليسرية

على رأس املال فإهنا ليست حمرمة .دليله قوله تعاىل     ﴿ :

11

عرضه أي دانه .رواه الطرباين يف األوسط ،وفيه عمر بن راشد ،وثقة العجلي ،وضعفه مجهور األئمة .انظر :علي بن أيب

بكر اهليثمي ،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،حتقيق :حممد عبد القادر أمحد عطا( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط،1
1211ه1771/م) ،رقم ،6535ج ،2ص.128
 12تقي العثماين ،تكملة فتح الملهم ،ج ،1ص.785
 13املرجع نفسه.
 14وذكر امسه رااض احلسن جيالين يف كتابه .انظر:

Mohammad Taqi Usmani, The Text of the Historical

Judgement on Riba (Interest),p.20.
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[ ﴾   آل عمران .]035:قد قيّد اهلل  النهي عن الربا بكونه أضعافا
مضاعفة ،وإذا انتفت املضاعفة فال اكون الربا احملرم.15
الرد على الشبهة األوىل:
ورد الشيخ العثماين على هذا االستدالل بأدلة من القرآن واألحاداث ،وأاّده بأدلة كثرية تدل على
عدم الفرق بني الربا القليل أو الكثري سواء يف القرآن أو يف السنة أو عند الصحابة .فالربا حرام سواء أكان
الياادة قليلة أو كثرية.16
فمن حيث األدل ة القرآنية كان املراد بإجابة الشيخ أن ما يف اآلاة اليت استدل هبا أصحاب الشبهات
من قوله تعاىل ﴿  ﴾  ليس قيدا احرتازاا بل قيد اتفاقي .هذا ما افهم من قوله" :وإمنا
هو بيان لصورة خمصوصة من الربا كانت رائجة عند العرب 17يف ذلك اليمان" .18هذا كما قال حسن حممد
تقي اجلواهري" :وهذه اآلاة خصصت بالذكر معاملة معروفة يف اجلاهلية ويف صدر اإلسالم ،وهي الدان
الغالب فيه أن اصبح بالياادة الربواة أضعافا مضاعفة بالنسبة إىل األصل" .19ومثّل الشيخ تقي العثماين هذا

الشأ َن بشأن قوله تعاىل[ ﴾        ﴿ :البقرة،]7:
وفسر بأن هذه اآلاة ال تدل على مع ى جواز بيع اآلاات اإلهلية إن مل اكن مثنه قليال .مث استنتج من هذه
املقارنة بقوله" :فكما أن قيد الثمن القليل ليس احرتازاا يف هذه اآلاة ،فكذلك قيد األضعاف ليس احرتازاا

يف اآلاة املذكورة" .20وأعاد أاضا مثل هذه احلجة يف كتابه "القرار التارخيي يف الربا" ردا على قانون باكستان
الذي ال اتفق مع الشراعة اإلسالمية للمحكمة الشرعية املستأنفة إال أنه زاد آاة أخرى ﴿  

 15انظر :تقي العثماين ،تكملة فتح الملهم ،ج ،1ص.758
 16انظر :املرجع نفسه ،ج ،1ص.767-758
 17املرجع نفسه ،ج ،1ص.758
 18انظر ،Mohammad Taqi Usmani, The Text of the Historical Judgement on Riba (Interest):ص.55
 19حسن حممد تقي اجلواهري ،الربا فقهيا واقتصاديا( ،قم :مطبعة اخليام ،د.ط1275 ،ه) ،ص.13
 20تقي العثماين ،تكملة فتح الملهم ،ج ،1ص.758
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[ ﴾     النور ،]33:وليس مع ى اآلاة هنا كما ذكره الشيخ تقي
العثماين إن مل اردن حتصنا جاز إكراههن على البغاء.21
عرض احلجة اليت تدل على حرمة الربا مطلقا إال أنه قدم حجتني هلذا الغرض:
ال ارتك َ

األوىل  :حجة من آاات الكتب السماواة كما يف الكتاب املقدس للعهد القدمي من سفر اخلروج،22
وسفر األحبار ،23وسفر الثانية ،24وسفر امليامري ،25وسفر األمثال ،26وسفر حنميا ،27وسفر حيقيال.28

وكأنه أراد أن اقول :إن قضية حرمة الربا قضية قدمية مستمرة إىل عهد النيب  مث أثبته القرآن إىل األبد.

ومع ى الربا فيها نفس املع ى ما يف القرآن ،وكان أصله عدم القيد.29

 21انظر ،Mohammad Taqi Usmani, The Text of the Historical Judgement on Riba (Interest) :ص.56-55
 22إِ ْن أَقْـرضت فِ َّ ِ
ِ ِ ِ
ضعُوا َعلَْي ِه ِربًا[ .سفر اخلروج.]15 :11 ،
ضةً ل َش ْعِيب الْ َفق ِري الَّذي عْن َد َك فَالَ تَ ُك ْن لَهُ َكالْ ُمَرِايب .الَ تَ َ
َْ َ
23
ِ
ِ
ِ
ِ
ش
َخ َ
يش َم َع َ
ت اَ ُدهُ عْن َد َك ،فَ ْ
اع ُ
صَر ْ
ك .الَ تَأْ ُخ ْذ مْنهُ ِربًا َوالَ ُمَر َاحبَةً ،بَ ِل ْ
َوإِ َذا افْـتَـ َقَر أ ُ
اخ َ
ض ْدهُ َغ ِرابًا أ َْو ُم ْستَـ ْوطنًا فَـيَع َ
وك َوقَ ُ
إِهل َ ِ
ك[ .سفر األحبار/الالواني.]76-75 :15 ،
َخ َ
وك َم َع َ
َ
يش أ ُ
ك ،فَـيَع َ
24
ِ
ٍ
ِ
ٍ
ض بِ ِربًا[ .سفر التثنية.]19 :17 ،
َخ َ
الَ تُـ ْق ِر ْ
اك بِ ِربًاِ ،ربَا فضَّة ،أ َْو ِربَا طَ َع ٍام ،أ َْو ِربَا َش ْيء َّما ممَّا اـُ ْقَر ُ
ضأَ
25
ِ ِ
َّه ِر[ .سفر امليامري.]5 :15 ،
الربَاَ ،والَ اَأْ ُخ ُذ ِّ
فِضَّتُهُ الَ اـُ ْع ِط َيها بِ ِّ
ع إِ َىل الد ْ
صنَ ُع ه َذا الَ اـَتَـَي ْعَي ُ
الر ْش َوةَ َعلَى الْ َِربيء .الَّذي اَ ْ
26
الربَا َوالْ ُمَر َاحبَ ِة ،فَلِ َم ْن اـَْر َح ُم الْ ُف َقَراءَ َْجي َم ُعهُ[ .سفر امليامري.]8 :18
الْ ُمكْثُِر َمالَهُ بِ ِّ
27
ٍِِ ِِ
يفَ ،وبَ َّك ُّ
ت قَـ ْلِيب ِ َّ
اعةً
ت َهلُ ْم« :إِنَّ ُك ْم تَأْ ُخ ُذو َن ِّ
ت َعلَْي ِه ْم َمجَ َ
فَ َش َاوْر ُ
الربَا ُك ُّل َواحد م ْن أَخيه»َ .وأَقَ ْم ُ
ت الْ ُعظَ َماءَ َوالْ ُوالَةََ ،وقُـ ْل ُ
ِ
يمةً[ .سفر حنميا .]3 :5
َعظ َ
 28وفيه أربع آاات:
ان وا ِإلنْس ِ
احل َّق بـ ِ ِ
ان[ .سفر حيقيال:18 ،
الربَاَ ،وَملْ اَأْ ُخ ْذ ُمَر َاحبَةًَ ،وَك َّ
ف اَ َدهُ َع ِن ْ
َ )1وَملْ اـُ ْع ِط بِ ِّ
َجَرى الْ َع ْد َل َْ َ ْ َ
اجلَْوِرَ ،وأ ْ
ني اإلنْ َس َ َ
.]8
ِِ
الرج ِ
ِ
وتَ .د ُمهُ اَ ُكو ُن َعلَى نـَ ْف ِس ِه[ .سفر
َ )1وأ َْعطَى بِ ِّ
اسات فَ َم ْوتًا ميَُ ُ
الربَا َوأ َ
َخ َذ الْ ُمَر َاحبَةَ ،أَفَـيَ ْحيَا؟ الَ ََْييَا! قَ ْد َعم َل ُك َّل هذه َّ َ َ
حيقيال.]17 :18 ،
ِ
ِِ
وت بِِإ ِْمث أَبِ ِيهَ .حيَاةً ََْييَا.
َح َك ِامي َو َسلَ َ
ك ِيف فَـَرائضي ،فَِإنَّهُ الَ ميَُ ُ
َجَرى أ ْ
َ )7وَرفَ َع اَ َدهُ َع ِن الْ َفق ِريَ ،وَملْ اَأْ ُخ ْذ ِربًا َوالَ ُمَر َاحبَةً ،بَ ْل أ ْ
[سفر حيقيال.]13 :18 ،
ك الدَِّم .أ ِ
الربا والْمر َاحبةَ ،وسلَب ِ
الر ْشوةَ لِس ْف ِ
ِ ِ
ب( .سفر
ت أَقْ ِربَاءَ ِك بِالظُّْل ِمَ ،ونَ ِسيتِِين ،اـَ ُق ُ
الر ُّ
السيِّ ُد َّ
ول َّ
َ
 )2فيك أ َ
َخ ْذت َِّ َ ُ َ َ َ َ ْ
َخ ُذوا َّ َ َ
حيقيال.]11 :11 ،
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:30 وهي كما اأيت. حجة من بعض آاات القرآن مع التوضيح والتعليق منه:الثانية
           ﴿ -0
 وعلق بأن هذه اآلاة مأمورة برتك كل مقدار من.]972 : ﴾ [البقرة 
.الربا دون أي تفصيل بني القليل والكثري
 وعلّق بأن هذه اآلاة تدل.]970: ﴾ [البقرة     ﴿ -9
. وال فرق بني القليل والكثري،على أن الربا حرام مطلقا
        ﴿ -3
 واقول بأنه صراح يف أن الدائن ليس له حق إال يف رأس.] 972: ﴾ [البقرة
. وكل ما زاد عليه فهو ربا حمرم؛ مع بيان تفسري اسري هلذه اآلاة من تفسري ابن جرار،املال
وجدار بالذكر أن الشيخ قد قدم أصوال لفهم تفسري القرآن املتعلق هبذه القضية يف كتابه "القرار
: قال."التارخيي يف الربا" كإمتام ما كتبه يف "التكملة
“The Holy Book is not originally a statute book meant to be
used as a legal text. It is a book of guidance which along with
certain law or commandments embodies many expressions
having persuasive value. Unlike the text of a statute book, the
holy Quran contains some words or expressions used either for
emphasis or for explaining the evil results of a particular act.
They are not meant to be taken as a restrictive qualification for
the command or the prohibition preceding them”31.

.759-758 ص،1 ج، تكملة فتح الملهم، تقي العثماين: انظر30
31
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وترمجته" :القرآن الكرمي ليس كتاب قانون مستخدم كنص قانوين أصال .بل هو كتاب هدااة َيتوي على
تعبريات ذوات قيم مقنعة جنبا إىل جنب مع عداد من القوانني والوصااا .على عكس كتاب القانون فإن
القرآن الكرمي َيتوي على كلمات أو عبارات مستخدمة إما لتأكيد أو لبيان نتائج عمل سيء معني .وليس
أي من األمر أو النهي بأي قيد".
قصده تقييد ِّ
ومن الناحية احلداثية للرد على هذه الفكرة جاء الشيخ تقي العثماين بعشرة أحاداث ،منها ما
ذكره من كتب املتون مباشرة ،ومنها ما نقله من املصادر األخرى .وأما ما كتبه من كتب املتون فهي مثانية

أحاداث ،حداثان من صحيح البخاري ،32وحداثان من موطأ مالك ،33وأربعة أحاداث من سنن
البيهقي .34وأما املصادر األخرى فهي حداثان فقط 35كما أخرجه ابن أيب حامت وابن مردواه نقال عن تفسري

32
ض إِ َىل أَج ٍل َال بأْس بِِه وإِ ْن أُع ِطي أَفْضل ِمن در ِِ
ال ابْ ُن ُع َمَر ِيف الْ َق ْر ِ
امه ِه َما َملْ اَ ْش َِرت ْط .البخاري،
ومها :األول :قَ َ
َ
َ َ َ ْ َ َ َ ْ ََ
َجلَه ِيف الْبـي ِع ،ص .188والثاين :عن سعِ ِ
الصحيح ،تعلي ًقا ،باب إِ َذا أَقْـر َ ِ
يد بْ ِن أَِيب بـُْرَد َةَ ،ع ْن أَبِ ِيه،
َج ٍل ُم َس ًّمى أ َْو أ َّ ُ َ ْ
َْ َ
ضهُ إ َىل أ َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
َّك
ك َس ِوا ًقا َومتًَْراَ ،وتَ ْد ُخ َل ِيف بـَْيت»ُ ،مثَّ قَ َ
يت َعْب َد اللَّه بْ َن َسالٍَم  ،فَـ َق َ
ال« :إِن َ
ال« :أَالَ ََتيءُ فَأُطْع َم َ
ت املَدانَةَ فَـلَق ُ
أَتَـْي ُ
ِ
ك ِمحْل تِْ ٍ
الربَا ِهبَا فَ ٍ
بِأ َْر ٍ
ْب ،أ َْو ِمحْ َل َشعِ ٍري ،أَْو ِمحْ َل قَ ٍّ
ض ِّ
اش ،إِذَا َكا َن لَ َ
ت ،فَالَ تَأْ ُخ ْذهُ فَِإنَّهُ
ك َعلَى َر ُج ٍل َح ٌّق ،فَأ َْه َدى إلَْي َ َ
ِربًا» .البخاري ،الصحيح ،باب مناقب عبد اهلل بن سالم  ،ص ،717رقم.7812
33
ضاءَهُ .مالك ،الموطأ ،ج ،1ص،115
ومها :األول :عن َعْب َد اللَّ ِه بْ َن عُ َمَر اـَ ُق ُ
ف َسلَ ًفا فَ َال اَ ْش َِرت ْط إَِّال قَ َ
َسلَ َ
ولَ :م ْن أ ْ
رقم .1991قالت الباحثة :وقد روي مرفوعا لكن ذكر الدار قطين أن الصحيح موقوف كما يف املوطأ .انظر :علي بن ُع َمر
الدارقطين ،العلل الواردة في األحاديث النبوية ،التكملة مع الفهارس العامة للكتاب ،تعليق :حممد صاحل بن حممد
الدباسي( ،السعوداة :دار ابن اجلوزي ،ط1213 ،1ه) ،ج ،17ص .65والثاينَ :ح َّدثَِين َمالِك أَنَّهُ بـَلَغَهُ أ َّ
َن َعْب َد اللَّ ِه بْ َن
ٍ
ول من أَسلَف سلَ ًفا فَ َال ا ْش ِرت ْط أَفْ ِ
ضةً ِمن َعلَ ٍ
ف فَـ ُه َو ِربًا .مالك ،الموطأ ،ج،1
َ
ض َل مْنهُ َوإِ ْن َكانَ ْ
َ َ
ت قَـْب َ ْ
َم ْس ُعود َكا َن اـَ ُق ُ َ ْ ْ َ َ
ص ،115رقم.1991
 34وهي :األول :عن فَضالَةَ ب ِن عبـي ٍد ص ِ
اح ِ
الُ « :ك ُّل قَـ ْر ٍ
الربَا» .البيهقي،
َّيب  أَنَّهُ قَ َ
ض َجَّر َمْنـ َف َعةً فَـ ُه َو َو ْجهٌ ِم ْن ُو ُجوهِ ِّ
ب النِ ِّ
َ ْ َ ْ َُ ْ َ
ِ
ٍ
ت :اَا أَبَا
اد بْ ِن أَِىب ََْي ََي قَ َ
السنن الكبرى ،ج ،5ص ،537رقم .17977والثاينَ :ع ْن اَِي َ
س بْ َن َمالك فَـ ُق ْل ُ
الَ :سأَلْ ُ
ت أَنَ َ
ال رس ُ ِ
محيةَ! َّ ِ
ال فَـيُـ ْه ِدس إِلَْي ِه فَـ َق َ
َخاهُ الْ َم َ
ى إِلَْي ِه طَبَـ ًقا فَالَ
َح ُد ُك ْم قَـ ْر ً
ول اللَّه « :إِذَا أُقْ ِر َ
ضأَ
الر ُج ُل منَّا اـُ ْق ِر ُ
ََْ
ضأَ
ال :قَ َ َ ُ
ضا فَأ َْه َد َ
ِ
ٍ
ِ
ك» .البيهقي ،السنن الكبرى ،ج ،5ص،537
اـَ ْقبَـلْهُ ،أ َْو َمحَلَهُ َعلَى َدابَّة فَالَ اـَْرَكْبـ َها ،إالَّ أَ ْن اَ ُكو َن بـَْيـنَهُ َوبـَْيـنَهُ قَـْب َل َذل َ
ٍ
ِ
ِِ
ت ِم ْن َر ُج ٍل مخَْ َس ِمائٍَة َعلَى أَ ْن أ ُِع َريهُ ظَ ْهَر
ال" :قَ َ
ان قَ َ
استَ ْسلَ ْف ُ
ال َر ُج ٌل البْ ِن َم ْس ُعود :إِ ِِّّن ْ
رقم .17972والثالثَ :ع ِن ابْن سري َ
ِ
اب ِمْنهُ فَـ ُه َو ِربَا" .البيهقي ،السنن الكبرى ،ج ،5ص ،532رقم .17978والرابعَ :ع ْن أَِىب
فَـَرِسى فَـ َق َ
ال َعْب ُد اللَّهَ :ما أ َ
َص َ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
صالِ ٍح َع ِن ابْ ِن َعبَّ ٍ
اع َها
اس أَنَّهُ قَ َ
ال ِِف َر ُج ٍل َكا َن لَهُ َعلَى َر ُج ٍل ع ْشُرو َن د ْرَمهًا فَ َج َع َل اـُ ْهدى إِلَْيه َو َج َع َل ُكلَّ َما أ َْه َدى إِلَْيه َهداَّةً بَ َ
َ
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ابن الكثري ،واحلارث نقال عن السيوطي يف اجلامع الصغري.36
وتنقسم أحاداثه هذه إىل املرفوع واملوقوف ،وأكثرها موقوف .وأما املرفوع فله ثالثة أحاداث

فقط . 37وأما املوقوف فهو ما عداها صدر عن ابن عمر ،وفضالة بن عبيد ،وابن مسعود ،وعبد اهلل بن
سالم ،وأنس ،وابن عباس .38وعلى كل حال فإن الشيخ ذكر أن هذه األحاداث كلها تدل بوضوح على أن
الربا ثابت إذا ثبتت الياادة حمضا بقطع النظر عن الكمية ،القلة أو الكثرة .ولذا اكتفى بإارادها ومل اعلّق شيئا
على مجيع متنها إال يف حداثي البخاري فقط وإن كانا واضحني أاضا.39
الشبهة الثانية :جواز الربا في قرض االستثمار

ال ابْ ُن َعبَّ ٍ
اس :الَ تَأْ ُخ ْذ ِمْنهُ إِالَّ َسْبـ َعةَ َد َر ِاه َم .البيهقي ،السنن الكبرى ،ج ،5ص،531
َح َّىت بـَلَ َغ َمثَنَـ َها ثَالَثَةَ َع َشَر ِد ْرَمهًا فَـ َق َ

رقم.17977
35
َح َو ِ
ص أ َّ
ول اهللِ  قال:
َن َر ُس َ
ومها كما اأيت :األول :روااة ابن كثري يف تفسريه نقال عن ابن أيب حامت :عن َع ْم ِرو بْ ِن األ ْ
«أََال إِ َّن ُك َّل ِربا َكا َن ِيف ْ ِ ِ ِ
وع ِربَا
ضٍ
ضوعٌ َعْن ُك ْم ُكلُّهُ ،لكم رؤوس أموالكم ،ال تظلمون وال تظلمونَ ،وأ ََّو ُل ِربًا َم ْو ُ
اجلَاهليَّة َم ْو ُ
ً
ِ
اس بْ ِن َعْب ِد الْمطَّل ِ
الْ َعبَّ ِ
ضوعٌ ُكلُّهُ» .ذكره إمساعيل بن عمر بن كثري يف تفسير القرآن العظيم ،حتقيق :سامي بن حممد
ب َم ْو ُ
ُ
السالمة( ،اململكة العربية السعوداة :دار طيبة ،ط1217 ،1ه1999/م) ،ج ،1ص .313قالت الباحث :وهو يف أيب

حممد عبد الرمحن بن أيب حامت الرازي ،تفسير القرآن العظيم( ،املكتبة الشاملة ،بدون تفصيل عن نشره) ،ج ،1ص،757
رقم .1931والثاين :روااة اجلامع الصغري نقال عن احلارث ابن أيب أسامة يف مسند علي مرفوعاُ « :ك ُّل قَـ ْر ٍ
ض َجَّر َمْنـ َف َع ٍة
فَـ ُه َو ِربًا» .ذكره جالل الدان بن أيب بكر السيوطي يف الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير( ،بريوت :دار الكتب
العلمية ،ط1215 ،1ه1772/م) ،ج ،1ص ،792رقم.6776
 36انظر مجيعها :تقي العثماين ،تكملة فتح الملهم ،ج ،1ص.759
 37أحدها يف الروااة الثانية من روااة السنن الكربى السابقة .وثانيها يف اجلامع الصغري .وثالثها يف ابن كثري السابق الذكر.
 38انظر احلواشي السابقة الذكر يف روااة البخاري ،واملوطأ ،والسنن الكربى.
 39وعلق على حداث ابن عمر بقوله" :ودل ذلك على أن اشرتاط األفضل من الدراهيم ربا عند ابن عمر ،فظهر أن
الصحابة رضي اهلل عنهم كانوا اعتربون كل زاادة على القرض ربا ،وَيرموهنا" .وعلى حداث عبد اهلل بن سالم بقوله" :فانظر
كيف جعل عبد اهلل بن سالم كل زاادة على أصل الدان ربا؟ مع أهنا مل تكن مشروطة يف أصل العقد ،ولكنه جعلها ربا
لكوهنا معروفة فيما بينهم ،واملعروف كاملشروط" .انظر :تقي العثماين ،تكملة فتح الملهم ،ج ،1ص.759
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قوهلم 40بوجود نوعني من القرض أو الدان :قرض االستهالك وقرض االستثمار .وجعلوا معرفتهما

أساسا لفهم الفرق بني الربا احملرم يف عهد النيب  والربا التجاري يف العصر احلاضر الذي وصفوه حبالله.
وسنقدم تعرافهما وإشكاليتهم تلخيصا من كالم الشيخ تقي العثماين مث نذكر رده على إشكاليتهم أو
شبهتهم.
تعراف قرض االستهالك وإشكاليتهم
هو ما استقرضه املستقرض للحاجات الوقتية واألغراض الشخصية قصدا لسد الفاقات ومعاجلة املرضى
وتكفني األموات وغريها من األمور غري املتعلقة بالربح .فمطالبة الياادة تعترب ظلما البتة .وهو النوع الذي

كان قد راج يف عهد النيب  ومنعه القرآن.41
تعراف قرض االستثمار وإشكاليتهم:

هو ما استقرضه املستقرض للتجارة فيه ،أو االستثمار به ،أو االسرتباح منه .ال شك أن املستقرض
فيها من الرجال األغنياء وأصحاب املال ،وال تستقرض األموال إال للربح الوافر بطرق التجارة املختلفة.

فمطالبة الياادة على رأس املال ال تعترب ظلما .42وهو نوع ما يف العصر احلاضر ومل اوجد يف عهد النيب 
ويف عصر نيول القرآن ،وكان مولده بعد الثورة الصناعية يف أوربا .ومل اكن موجودا يف عهد النيب  ونيول

وتسمون هذه الياادة اليت شرطوها "فائدة" ( )Interestيف معاملتهم
َيرمه القرآنّ .
القرآن ال ميكن أن ّ
ويف علم االقتصاد ،ال "ربا".43
الرد على الشبهة:
فأجاب عن شبهتهم الشيخ تقي العثماين جبوابني :عقلي ونقلي .وسنذكرمها يف اآليت:
 .0اجلواب العقلي
إن هذا الرد ارتكي على مدار شبهتهم بأن علة حرمة الربا هي الظلم .واذا انتفى الظلم انتفت حرمة
الربا .هذه الشبهة ال تفرق بني العلة واحلكمة .وقد ّفرق الشيخ تقي العثماين بينهما ،وذكر أن احلكم ادار
 40وقد ذكر يف مقدمة ذلك الكتاب أهنما اعقوب شاه ،مرقّب احلسابات العام لباكستان ،وحممد جعفر شاه البهلواروي،
زميل إدارة الثقافة اإلسالمية .انظرMohammad Shafi, Taqi Usmani, The Issue of Interest, p103.:
 41انظر :تقي العثماين ،تكملة فتح الملهم ،ج ،1ص.767
 42انظر :املرجع نفسه.

 43انظر :تقي العثماين ،تكملة فتح الملهم ،ج ،1ص.767
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على العلة ،وال ادار على احلكمة ،والعلة يف حترمي الربا هي الياادة املشروطة يف القرض ،بينما احلكمة يف
حترمي الربا كثرية ،ومنها رفع الظلم .ال اصح أن اقال :ال ظلم يف ربا االستثمار؛ ألن داون االستثمار اليت
استخدمها املستقرض للتجارة حتتمل الوضعية واخلسران كما حتتمل النفع والربح ،ولذلك ال فرق بني داون
االستثمار وداون االستهالك من حيث رفع الظلم.44
الفرق بني العلة واحلكمة يف
وفصل يف كتابه "القرار التارخيي يف الربا"َ ،
وقد ذكر هو يف "التكملة"ّ ،
مفصال ،وضرب هلما األمثل َة العاداة على ذلك أاضا كإشارة املرور احلمراء هي علة منع
املعامالت املالية ّ

املرور .وأما احلكمة فهي التجنب من حادثة املرور .وإذا رأى السائق اإلشارة احلمراء وجب عليه أن اقف؛
وإن مل تكن أاة مركبة أمامه؛ وإن كان املرور خاليا من اخلطر .وذكر أن العلة يف املعامالت املالية هي
الوصف األساسي الذي بدونه ال ميكن أن اطبّق أي حكم ذو صلة به ،وأما احلكمة فإهنا الغرض أو

املصلحة اليت اعتربها الشارع عند صياغة حكم ،أو هي منفعة تـُ ْر َجى أن َُتَّر بعد إنفاذ حكم؛ وإذا كان
كذلك فمدار تطبيق احلكم اعتمد على العلة ال على احلكمة .45وتعراف الشيخ على العلة واحلكمة هو
تعراف متفق عليه عند األصوليني كما ّبني الدكتور عبد احلكيم عبد الرمحن حيث قال:
"فعلة احلكم :هي الوصف الذي جعله الشارع مناطا لثبوت احلكم ،حيث ربط الشارع به احلكم
وجودا وعدما ،بناء على أنه مظنة لتحقيق املصلحة املقصودة للشارع من شرع احلكم .أما احلكمة :فهي
املصلحة نفسها؛ ولذلك فإهنا قد تتفاوت درجتها يف الوضوح واالنضباط ،وقد ختفى فال تكون معلومة للعباد
أصال ،ومن هنا جاء اخلالف يف صحة التعليل هبا وعدمها".46
فبني أنه ال اصلح أن اكون
فبهذا رد الشيخ تقي العثماين على جعلهم "الظلم" علة حرمة الرباّ .
أوضح من "التكملة" ما ذكره هو يف كتابه "القرار التارخيي يف
علة لتفاوت درجتها يف الوضوح واالنضباط .و ُ
الربا" حيث قال:

 44انظر الشبهة الثالثة حتت عنوان مفاسد الربا يف داون االستثمار يف املرجع نفسه ،ج ،1ص.767-761
45
انظر :املرجع نفسه ،ج ،1ص713-716؛ و Taqi Usmani, The Text of the Historical
) ،Judgement on Riba (Interestص .69
46

Mohammad

انظر :عبد احلكيم عبد الرمحن ،مباحث العلة في القياس( ،بريوت :دار البشائر اإلسالمية ،ط،1

1211ه1777/م) ،ص.176
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“Any relative term which ambiguous in nature cannot be held to be
illat of a particular law because its existence being susceptible to

doubts and disputes, it would defeat the very purpose of the law.
The zulm (Injustice) is a relative and rather ambiguous term, the
exact definition of which is very difficult to ascertain…Such an
ambiguous term is not competent to be the illat of a particular
law”47.

الرتمجة" :ال ميكن أن تكون علة احلكم عبارة نسبية حمتملة يف طبيعتها ،غامضة مبهمة؛ ألن وجودها اتعرض
مقاصد احلكم ،والظلم يف نفسه عبارة نسبية غامضة اصعب أن َيقق
للشكوك والنياعات ،وهذا ابطل
َ
تعرافه بدقة .ومثل هذه العبارة الغامضة ال تصلح أن تكون علة احلكم".
 .9اجلواب النقلي
إن هذا الرد ارتكي على مدار شبهتهم بأن قرض االستثمار معاملة نقداة مستحدثة ،وأنه مل اكن
موجودا يف عهد اجلاهلية ويف عهد الرسول  والصحابة .48فال بد أن اكون حالال.

وللرد عليها أتى الشيخ تقي العثماين بثماين روااات تُثبت وجود القروض االستثماراة يف تلك
األزمنة ،وأن الشراعة أبقت ما هو حالل ،وألغت ما هو حرام .ووجدنا أن بعض هذه الروااات أخذها
الشيخ تقي العثماين من كتابه "َتارتی سود" ) (TijÉratÊ SËdأي الربا التجاري .سنوردها يف
احلواشي مع بيان ختراج الشيخ ونقدنا عليه من خالل بيان أنواعها .ونقسمها إىل ثالثة أقسام:
 .0منها ما ثبت عن النيب  ،واشمل على روااتني .إحدامها ما حدث يف عهد اجلاهلية واستمر
إىل عهد النيب  كقصة املعاملة التجاراة الربواة بني بين عمرو بن ُعمري بن عوف وبين املغرية
يف اجلاهلية إىل أن جاء اإلسالم ،فوقعت املخاصمة بينهم يف طلب الربا فرفعت إىل النيب 

حللها .49وثانيتهما بيان النيب  ما سيحدث يف اآلخرة للمستقرض الذي مل اأكل ما
Mohammad Taqi Usmani, The Text of the Historical Judgement on Riba (Interest) p.70-72.

47

 48انظر :تقي العثماين ،تكملة فتح الملهم ،ج ،1ص.767
49
الربا من بين
قال الشيخ تقي العثماين :أخرج ابن جرار :عن ابن جراج كانت بنو عمرو بن ُعمري بن عوف اأخذون ِّ
املغرية ،وكانت بنو املغرية اـُْربون هلم يف اجلاهلية ،فجاء اإلسالم وهلم عليهم مال كثري .وراجع الدر المنثور( ،ج،1

ص .)766وقالت الباحثة :مل اروه إال ابن جرار يف تفسريه ،وأما اآلخرون فنقلوا منه .وقال ابن جرار :حدثنا القاسم [بن
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وارجح حسناتِه
استقرضه ،ومل استعمله إال يف التجارة فأصابته وضيعة ،أن اهلل سيقضي عنهّ ،
على سيئاته ،فيدخل اجلنة بفضل رمحته .50وهذان احلداثان اصرح بثبوت معاملة االستثمار يف
العهد القدمي ،وابطل حجة من مل اقل به.

 .9ومنها ما حدث يف عهد عمر بن اخلطاب  .واشمل على مخس روااات .وفيها ألوان من
تعرب عن عمل االستقراض للتجارة يف عهد خالفة عمر بن اخلطاب  .منها ما
القصة ّ
استُـ ْقرض من بيت املال للتِّجارة مبعرفة اخلليفة كما طلبت هند ابنة عتبة من عمر ،51وكذلك
احلسن] ،قال :حدثنا احلسني [بن داود] ،قال :حدثين حجاج ،عن ابن جراج مثله .وفيه حجاج وهو حجاج بن حممد
اخلراط( ،بريوت:
األعور .قال عنه حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب يف سير أعالم النبالء ،حتقيق :شعيب األرنؤوط وكامل ّ

مؤسسة الرسالة ،ط1271 ،1ه1981/م) ،ج ،9ص" :228-223اإلمام احلجة احلافظ ،مسع من ابن جراج فأكثر،
وأتقن" ،وقال أمحد بن علي بن حجر العسقالين يف تقريب التهذيب ،حتقيق :حممد عوامة( ،حلب :دار الرشيد ،ط،7

1211ه1991/م) ،رقم ،1175ص" :157ثقة ثبت لكنه اختلط يف آخر عمره"؛ وابن جراج قال عنه ابن حجر يف
"التقربيب" أاضا ،رقم ،2197ص" :767ثقة فقيه فاضل وكان ادلس وارسل" .واحلسني هو ابن داود املصيصي ،لقبه

"سنَيد" ،ضعف مع إمامته ومعرفته لكونه كان القن حجاج بن حممد شيخه .انظر :ابن حجر ،تقريب التهذيب ،ج،1
ُ
ص ،153رقم .1626والقاسم هو ابن احلسن ،مل أجد ترمجته ،ولكن الطربي أكثر الروااة عنه .فهو ضعيف.

 50قال الشيخ تقي العثماين :أخرج أمحد والبيار والطرباين يف الكبري عن عبد الرمحن بن أيب بكر أن رسول اهلل  قال:
ِ
ِ
ِ ِ
«ا ْدعو اللَّه بِص ِ
اح ِ
ت
ني اَ َداِْه ،فَـيُـ َق ُ
يم َ
ال :اَا ابْ َن َ
ب الدَّاْ ِن اـَ ْوَم الْقيَ َامة َح َّىت اُوقَ َ
َخ ْذ َ
ف بـَ ْ َ
ضيَّـ ْع َ
يم أ َ
َ ُ ُ َ
ت َه َذا الدَّاْ َن؟ َوف َ
آد َم! ف َ
وق الن ِ
ي إِ َّما
َّك تـَ ْعلَ ُم أ ِّ
َّاس؟ فَـيَـ ُق ُ
ول :اَا َر ِّ
ُضيِّ ْعَ ،ولَكِ ْن أَتَى َعلَى اَ َد َّ
ُح ُق َ
ب! إِن َ
س َوَملْ أ َ
َخ ْذتُهُ ،فَـلَ ْم آ ُك ْل َوَملْ أَ ْشَر ْ
َين أ َ
ب َوَملْ أَلْبَ ْ
ِ
حر ٌق وإِ َّما سر ٌق وإِ َّما و ِ
ك الْيَـ ْوَم اخل» .ذكره اهليثمي يف
ض َيعةٌ ،فَـيَـ ُق ُ
ضى َعْن َ
َح ُّق َم ْن قَ َ
ول اللَّهُ َعَّي َو َج َّلَ :
ص َد َق َعْبدي ،أَنَا أ َ
ََ َ ََ َ َ

مجمع الزوائد  ، 177 :2كتاب البيوع ،باب فيمن نوى قضى دانه واهتم به ،وقال" :وفيه صدقة الدقيقي ،وثقه مسلم بن
الص َم ِد،
إبراهيم وضعفه مجاعة" .قالت الباحثة :أخرجه أمحد يف مسنده ج ،1ص ،516رقم 1378فقالَ :ح َّدثـَنَا َعْب ُد َّ
ٍ
ِ
ِ ِ
ِ
الر ْمحَ ِن بْ ِن أَِيب بَ ْك ٍر
صَراْ ِن [وهو شراح]َ ،ع ْن َعْب ِد َّ
س بْ ُن َزاْدَ ،ع ْن قَاضي الْم ْ
َح َّدثـَنَا َ
ص َدقَةَُ ،ح َّدثـَنَا أَبُو ع ْمَرا َنَ ،ح َّدثَين قَـْي ُ
مثله ..وأخرجه أاضا أبو داود الطيالسي سليمان بن داود بن اجلارود يف مسنده ،حتقيق :الدكتور حممد بن عبد احملسن
الرتكي( ،الرااض :دار هجر1219 ،ه1999/م) ،ج ،1ص ،667رقم .1217قال :حدثنا صدقة بن موسى به مثله.
وأخرجه أبو نعيم يف حلية األولياء ،ج ،2ص 121بالسنده نفسه.

 51قال الشيخ تقي العثماين" :ذكره الطربي بسنده يف تارخيه :إن هندا بنت عتبة قامت إىل عمر بن اخلطاب  فاستقرضته
من بيت املال أربعة آالف درهم تتجر فيها وتضمنها فأقرضها فخرجت فيها إىل بالد كلب فاشرتت وباعت .راجع تاراخ
األمم وامللوك للطربي ."83/7 ،قالت الباحثة :إسناد حممد بن جرار الطربي ،تاريخ الطبري تاريخ الرسل والملوك،
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ما أخذه عمر نفسه منه لذلك الغرض .52ومنها ما استُقرض من بيت املال للتِّجارة بدون
معرفة اخلليفة كما أخذ عبد اهلل وعبيد اهلل ابنا عمر مال بيت املال من أيب موسى األشعري يف
لريجعا رأس املال إىل أمري املؤمنني يف املدانة ،مث رد عمر على
البصرة للتجارة بدون معرفة عمر ّ
هذه الطراقة ،وجعله قراضا هلما ليصح ما فعال .53ومنها ما استقرض اخلليفة نفسه من الناس
حتقيق :حممد ابو الفضل إبراهيم( ،مصر :دار املعارف ،ط ،1د.ت) ،ج ،2ص 111-117هكذا " :كتب إيل السري
عن شعيب ،عن سيف ،عن الربيع بن النعمان وأيب اجملالد جراد بن عمرو وأيب عثمان وأيب حارثة وأيب عمرو موىل إبراهيم بن
إيل السري" .وهو وإن كانت خلت من اإلجازة لكن أجازها كثريون
طلحة ،عن زاد بن أسلم" .وفيه املكاتبة بقوله" :كتب ّ

من املتقدمني واملتأخران من أهل احلداث .وقال النووي ،حميي الدان بن شرف يف التقريب ،ص" :62وهو الصحيح

املشهور بني أهل احلداث" .لكن "شعيب" قال عنه أمحد بن علي بن حجر يف لسان الميزان ،حتقيق :دائرة املعارف
النظامية ،اهلند (بريوت :مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،ط1276 ،7ه1986/م) ،ج ،7ص" :125شعيب بن إبراهيم
الكويف راواة كتب سيف عنه فيه جهالة" انتهى [اي قول الذهيب] .وزاد عليه ابن حجر فقال" :ذكره ابن عدي وقال :ليس
باملعروف" .وظهر من هذا البيان أن إسناده ضعيف.
 52قال الشيخ تقي العثماين :أخرج ابن سعد أاضا يف طبقاته  758 :7من طراق الواقدي عن عثمان بن عروة ،قال:
"كان عمر بن اخلطاب قد استسلف من بيت املال مثانني ألفا ،فدعا عبد اهلل بن عمر ،فقال :بع فيها أموال عمر ،فإن
وفت ،وإال فسل بين عدي ،فإن وفت ،وإال فسل قراشا ،وال تعدهم ،قال عبد الرمحن بن عوف :أال تستقرضها من بيت
املال حىت تؤداها؟ فقال عمر :معاذ اهلل أن تقول أنت وأصحابك بعدي :أما حنن فقد تركنا نصيبنا لعمر ،فتعيوين بذلك،
فتتبعين تبعته ،وأقع يف أمر ال انجيين إال املخرج منه .مث قال لعبد اهلل بن عمر :اضمنها ،فضمنها ،قال :فلم ادفن عمر حىت
أشهد هبا بن عمر على نفسه أهل الشورى ،وعدة من األنصار ،وما مضت مجعة بعد أن دفن عمر حىت محل بن عمر املال
إىل عثمان بن عفان ،وأحضر الشهود على الرباءة بدفع املال" .قالت الباحثة :إسناده هكذا :أخربنا حممد بن عمر ،قال:
أخربنا الضحاك بن عثمان ،عن عثمان بن عروة ،قال :كان عمر بن اخلطاب .وفيه انقطاع فإن عثمان بن عروة مل ادرك
عهد عمر .انظر :حممد بن سعد بن منيع ،الطبقات الكبرى( ،بريوت :دار صادر ،د.ط ،د.ت) ،ج ،7ص.758

 53قال الشيخ تقي العثماين :أخرج مالك يف باب القراض من موطئه أنه" :خرج عبد اهلل وعبيد اهلل ابنا عمر بن اخلطاب يف
جيش إىل العراق ،فلما قفال مرا على أيب موسى األشعري ،وهو أمري البصرة ،فرحب هبما وسهل ،مث قال :لو أقدر لكما
على أمر أنفعكما به لفعلت ،مث قال :بلى ،ههنا من مال اهلل ،أراد أن أبعث به إىل أمري املؤمنني ،فأسلفكماه ،فتبتاعان به
متاعا من متاع العراق ،مث تبيعانه ،فتؤداان رأس املال إىل أمري املؤمنني ،واكون لكما الربح ،فقاال :وددنا نفعل .وكتب إىل
عمر بن اخلطاب أن اأخذ منهما املال ،فلما قدما باعا ،فأرحبا ،فلما دفعا ذلك إىل عمر بن اخلطاب قال :أكل اجليش
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للتجارة كما استقرض عمر  من عبد الرمحن بن عوف  .54منها ما استقرض الناس بعضهم
من بعض مث حدث النياع بينهم كما استقرض املقداد من عثمان بن عفان مث ختاصما يف

مقدار القرض إىل عمر .55 

 .3ومنها ما حدث يف عهد اليبري بن عوام  .واشتمل على روااة واحدة من روااة البخاري أنه
ذُكر أن اليبري بن عوام  رجل أمني ،ولذا استودعه الناس وداعتهم ألمانته ،لكنه مل اقبلها إال
رضي صاحبها أن جيعلها يف ذمته ،فيتجر هبا ،فريبح منها ،خليفته من ضياعها إذا بقيت عنده.
ومعاملته هذه مستمرة إىل أن جاءته املنية ،فأوصى ابنه أن ابيع أمواله ألداء ما استقرضه من

أسلفه مثل ما أسلفكما؟ قاال :ال ،فقال عمر بن اخلطاب :ابنا أمري املؤمنني .فأسلفكما! أداا املال ورحبه .فأما عبد اهلل
فسكت ،واما عبيد اهلل فقال :ما انبغي لك اا أمري املؤمنني هذا ،لو نقص هذا املال أو هلك لضمناه ،فقال عمر :أدااه،
فسكت عبد اهلل ،وراجعه عب يد اهلل ،فقال رجل من جلساء عمر بن اخلطاب :اا أمري املؤمنني! لو جعلته قراضا ،فقال عمر:
قد جعلته قراضا" .قالت الباحثة :أخرجه مالك بن أنس يف موطئه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي (مصر :دار إحياء الرتاث
العريب ،د.ط ،د.ت) ،ج ،1ص .683قال ابن حجر يف اإلصابة في تمييز الصحابة ،ج ،8ص" :35-32سنده
صحيح".
 54قال الشيخ تقي العثماين :أخرج ابن سعد عن إبراهيم يف قصة أن عمر بن اخلطاب كان اتجر وهو خليفة ،وجهي عريا
إىل الشام ،فبعث إىل عبد الرمحن بن عوف ،استقرضه أربعة آالف درهم .راجع طبقات ابن سعد  138 :7ترمجة عمر بن
اخلطاب  .ق الت الباحثة :إسناد ابن سعد هكذا :أخربنا َيَي بن محاد والفضل بن عنبسة قاال أخربنا أبو عوانة عن
األعمش عن إبراهيم أن عمر بن اخلطاب مثله .فرجاله ثقات إال أن إبراهيم بن اياد النخعي مل ادرك عمر ،ولد إبراهيم سنة

57ه وتويف عمر سنة 17ه .فإسناده منقطع .انظر :حممد بن حبان بن أمحد البسيت ،الثقات ،حتقيق :السيد شرف
الدان أمحد( ،بريوت :دار الفكر ،ط1795 ،1ه1935/م) ،ج ،2ص.8
 55قال الشيخ تقي العثماين :أخرجه البيهقي يف قصة أن املقداد بن األسود  استقرض من عثمان بن عفان سبعة آالف
درهم .راجع السنن الكربى  .182 :17قالت الباحثة :ومتام احلداث :أ َّ ِ
ض ِم ْن ُعثْ َما َن بْ ِن َعفَّا َن َر ِض َى
استَـ ْقَر َ
َن الْم ْق َد َاد ْ
ِ
ِ ِ
ٍ
ت
اص َمهُ إِ َىل ُع َمَر َر ِض َى اللَّهُ َعْنهُ فَـ َق َ
اضاهُ قَ َ
ال إِ ِِّّن قَ ْد أَقْـَر ْ
اللَّهُ َعْنهُ َسْبـ َعةَ آالَف د ْرَه ٍم فَـلَ َّما تَـ َق َ
ضُ
ال إَِّمنَا ه َى أ َْربـَ َعةُ آالَف فَ َخ َ
ال الْ ِم ْق َداد أَحلِ ْفه أَنـَّها سبـعةُ آالَ ٍ
ال الْ ِم ْق َداد إَِّمنَا ِهى أَربـعةُ آالَ ٍ
الْ ِم ْق َداد سبـعةَ آالَ ِ
ِ
ف فَـ َق َ
ف فَـ َق َ
ف ِد ْرَه ٍم فَـ َق َ
ُ
ال ُع َمُر َرض َى اللَّهُ
ُ ْ ُ َ َْ َ
َ َْ َ
َ َْ َ
ِ
اك .قال البيهقي :هذا إسناد صحيح إال أنه منقطع .انظر :البيهقي،
ف فَـ َق َ
ال عُ َمُر ُخ ْذ َما أ َْعطَ َ
ص َف َ
ك فَأ ََىب أَ ْن ََْيل َ
َعْنهُ أَنْ َ
السنن الكبرى ،ج ،17ص.717

E-Proceeding of the 1st INHAD International Muzakarah & Mu’tamar on Hadith 2016 (e-ISBN 978-9670850-45-0). 25th April 2016, Federal Hotel, Kuala Lumpur, MALAYSIA. Organized by Hadith Research
)Institute (Institut Kajian Hadith-INHAD

ودائع الناس .56وقال الشيخ تقي العثماين" :إن عمل اليبري بن العوام  هذا اشابه طراق عمل
البنوك اليوم ،فإنه كان جيعل ودائعه دانا عليه ،لتكون مضمونة ،ولكي جيوز التجارة فيها،
وكانت هذه الداون داون استثمار".57
دودي يف كتابه "الربا" وعالء الدان زعرتي يف كتابه "فقه
وقد ذكر كثري من املؤلفني املتأخران كالْ َم ْو ّ

املعامالت املالية املقارن" حول شبهات الربا وردودها .وهي تدور على وجه ما بيّنه الشيخ تقي العثماين مع
االختصار أو الياادة منهم يف بعض اجلوانب إال أنه امتاز عليهم يف جانب احلداثية.58
الخاتمة

رده بعض الشبهات احلداثة يف فهم احلداث ،وخصوصا يف مسألة الربا ادل على التيامه بدفع أي تشكيك من
الفرق املختلفة دفاعا عن السنة ،والتيامه بقداسة احلداث النبوي ،وقداسة علم شرح احلداث ،غري أنه قد اقوم برد
الشبهات بدالئل أخرى كاستخدامه الكتاب املقدس للعهد القدمي من سفر اخلروج ،وسفر األحبار ،وسفر الثانية،
وسفر امليامري ،وسفر األمثال للرد على شبهات الربا مما ادل على اتساع علمه ،واطالعه على نصوص األداان
األخرى.
المصادر والمراجع
القرآن الكرمي.

 56قال الشيخ تقي العثماين" :أخرج البخاري  1221 :1يف اجلهاد ،باب بركة املغازي يف ماله ،عن عبد اهلل ابن اليبري أن
ِ
ِ
وماَ ،وإِ َّن ِم ْن أَ ْك َِرب َمهِّي لَ َداِْين ،أَفَـتُـَرى اـُْب ِقي َداْـنُـنَا
أباه اليبري بن عوام  قال له اوم اجلملَ " :وإ ِّين َال أَُرِاين إَّال َسأُقْـتَ ُل الْيَـ ْوَم َمظْلُ ً
ين! بِ ْع َمالَنَان فَاقْ ِ
"وإَِّمنَا َكا َن َداْـنُهُ الَّ ِذي َعلَْي ِه أ َّ
الر ُج َل
ِم ْن َمالِنَا َشْيئًا ،فَـ َق َ
َن َّ
ال اَا بـُ َِّ
ض َداِْين" وفيه أن عبد اهلل بن اليبري قالَ :
الضْيـ َعةَ" .قالت الباحثة :البخاري،
َخ َشى َعلَْي ِه َّ
َكا َن اَأْتِ ِيه بِالْ َم ِال ،فَـيَ ْستَـ ْوِد ُعهُ إِاَّاهُ ،فَـيَـ ُق ُ
ول ُّ
اليبـَْيـُرَ :الَ ،ولَ ِكنَّهُ َسلَ ٌ
ف ،فَِإ ِّين أ ْ
الصحيح ،ص ،151رقم.7119

 57انظر :تقي العثماين ،تكملة فتح الملهم ،ج ،1ص.761

 58انظر :أبو األعلى املودودي ،الربا( ،جدة :الدار السعوداة للنشر والتوزاع ،د.ط0257 ،ه0227/م)27-03 ،؛

وعالء الدان زعرتي ،فقه المعامالت المالية المقارن صياغة جديدة وأمثلة معاصرة( ،دمشق :دار العصماء ،ط،0
0297ه9557/م) ،ص.955-022
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بوهراوة ،سعيد9505( .م) .معجم إسراء للمصطلحات المالية اإلسالمية عربي -إنجليزي .كواال ملبور:
األكادمية العاملية للبحوث الشرعية.

العثماين ،حممد تقي بن حممد شفيع0297( .ه9552/م) .تكملة فتح الملهم بشرح صحيح اإلمام
مسلم .حتقيق :نور البشر حممد نور احلق ،دمشق :دار القلم ،ط.0.
الشيخ ،حممد خاطر حممد( .د.ت) .جهاد في رفع بلوى الربا .د.م ،د.ط.
اهليثمي ،نور الدان علي بن أيب بكر0299( .ه9550/م) .مجمع الزوائد ومنبع الفوائد .حتقيق :حممد
عبد القادر أمحد عطا .بريوت :دار الكتب العلمية ،ط.0
حسن حممد تقي اجلواهري ،الربا فقهيا واقتصاديا0250( ،ه) .قم :مطبعة اخليام ،د.ط.
البخاري ،حممد بن إمساعيل0292( .ه9552/م) .الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول
اهلل  وسننه وأيامه (صحيح البخاري) ،يف موسوعة احلداث الشراف الكتب الستة ،إشراف ومراجعة:
صاحل بن عبد العياي .الرااض :دار السالم للنشر والتوزاع ،ط.2.

مالك ،ابن أنس0292( .ه9553/م) .الموطأ ،برواااته َيَي بن َيَي الليثي األندلسي .حتقيق :أبو أسامة
سليم بن عيد اهلاليل السلفي .اإلسكندراة :جمموعة الفرقان التجاراة ،د.ط.
الدارقطين ،علي بن ُع َمر0297( .ه) .العلل الواردة في األحاديث النبوية .التكملة مع الفهارس العامة
للكتاب .تعليق :حممد صاحل بن حممد الدباسي.السعوداة :دار ابن اجلوزي ،ط.0
البيهقي ،أمحد بن احلسني بن علي0292( .ه9553/م) .السنن الكبرى .حتقيق :حممد عبد القادر عطا.

بريوت :دار الكتب العلمية ،ط.9

ابن كثري ،أبو الفداء إمساعيل بن عمر القرشي الدمشقي0295( .ه0222/م) .تفسير القرآن العظيم.
حتقيق :سامي بن حممد سالمة .املدانة املنورة :دار طيبة ،ط.9

السيوطي ،جالل الدان بن أيب بكر0290( .ه9552/م) .الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير.
منشورات :حممد علي بيضون .بريوت :دار الكتب العلمية ،ط.9
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عبد احلكيم عبد الرمحن ،مباحث العلة في القياس0290( ،ه9555/م) .بريوت :دار البشائر اإلسالمية،
ط،9
الذهيب ،حممد بن أمحد بن عثمان0259( .ه0229/م) .سير أعالم النبالء ،حتقيق :شعيب األرنؤوط
اخلراط .بريوت :مؤسسة الرسالة ،ط.0
وكامل ّ
ابن حجر ،أمحد بن علي العسقالين0200( .ه0220/م) .تقريب التهذيب .حتقيق :حممد عوامة.
حلب :دار الرشيد ،ط.3

أبو داود الطيالسي سليمان بن داود بن اجلارود يف مسنده ،حتقيق :الدكتور حممد بن عبد احملسن الرتكي،
(0202ه0222/م) ،الرااض :دار هجر.
الطربي ،حممد بن جرار( .د.ت) .تاريخ الطبري تاريخ الرسل والملوك .حتقيق :حممد ابو الفضل إبراهيم.
مصر :دار املعارف ،ط.9

ابن حجر ،أمحد بن علي العسقالين0252( .ه0222/م) .لسان الميزان .حتقيق :دائرة املعارف
النظامية ،اهلند .بريوت :مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،ط.3

حممد بن سعد بن منيع ،الطبقات الكبرى( ،بريوت :دار صادر ،د.ط ،د.ت)،
مالك بن أنس( .د.ت) .الموطأ .حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي .مصر :دار إحياء الرتاث العريب ،د.ط.
ابن حجر ،أمحد بن علي العسقالين0292( .ه9552/م ) .اإلصابة في تمييز الصحابة .حتقيق :عبد
اهلل بن عبد احملسن الرتكي :القاهرة :مركي هجر للبحوث والدراسات العربية واإلسالمية ،ط.0
ابن حبان ،حممد بن حبان بن أمحد البسيت0320( .ه0270/م) .الثقات .حتقيق :السيد شرف الدان
أمحد .بريوت :دار الفكر ،ط.0
املودودي ،أبو األعلى0257 ( .ه0227/م) .الربا .جدة :الدار السعوداة للنشر والتوزاع ،د.ط.
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 فقه المعامالت المالية المقارن صياغة جديدة وأمثلة.)م9557/ه0297( . عالء الدان،زعرتي
.0 ط، دار العصماء: دمشق.معاصرة
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