
 هل الربا زيادة ال يقابلها عوض؟

(2) 

 من أين نشأ هذا التعريف؟

 

هذا التعريف نجده عند مفسرين قدامى وعند فقهاء قدامى، منهم ابن العربي 
صاحب كتاب أحكام القرآن، ومنهم اآللوسي صاحب التفسير، ومنهم صاحب 

لكن ال نفترض أن ذكاءهم عام في كل  !، وكلهم من األذكياءتفسير المنار
  !شيء

 

دينار بعد سنة  011دينار اليوم مقابل  011: القرض في الفقه اإلسالمي
في هذه  ،يرى بعض العلماء من ذوي المراتب غير العالية في التفكير. مثالا 

 بعد سنة ينشأ عنها مبلغ 001دينار اليوم مقابل  011أن  ،النقطة بالذات
 !هو عبارة عن زيادة ال مقابل لها 01 مكشوف مقداره

 

نعم . وهذا التفكير غير سليم، ال بالمعيار االقتصادي وال بالمعيار الشرعي
! بعد سنة هذا عدل 011اليوم مقابل  011يمكن أن يقول به شيخ يرى أن 



فالفقهاء المدققون يقولون إن ! ا، حتى بالمعيار الفقهيوهذا غير صحيح أبدا 
ى في وحت ،لمؤجل، معنى ذلك أن للزمن قيمة في البيعالمعجل خير من ا

أن الزيادة  ، في جميع المذاهب،ففي البيع يرى جمهور الفقهاء !القرض
 011أن  ، من بين آخرين،وأنا أرى. المشروطة في البيع اآلجل هي حالل

القرض اإلحسان، فبعد سنة ليس من العدل، بل هو من  011اليوم في مقابل 
حاب الفقه الدقيق الناعم يدخل في باب المعروف واإلحسان، عند الفقهاء أص

ولوال أن القرض كذلك،  .وال يدخل في باب العدل كالبيع المعجل والبيع المؤجل
 !ولوال أن القرض ينطوي على قيمة زمنية، ما كان للقرض ثواب عند اهلل

 

اها من ال يفقه بدقة، ومن يرفض الزيادة المشروطة في البيع المؤجل، وير فمن 
الربا الحرام، وهذا رأي شاذ غير دقيق وال عميق، يمكن أن يقول بأن الربا 

وكذلك من يرفض قيمة الزمن أو مالية  !عبارة عن زيادة ال يقابلها عوض
وهذا مرفوض في الفقه، ! الزمن، أي يعّد الزمن من األشياء التي ال تقّوم بمال

وللزمن حصة من الثمن، المعجل خير من المؤجل، : ألن الفقهاء يقولون
 .وأقوال أخرى كثيرة في معناها نقلتها في مواضع أخرى

 



ا ويمكن أن يرى صحة هذا التعريف  من ال يفقه ربا النساء، فربا النساء أيضا
صاع من القمح  011أي إن  جيل،بالتعريف هو فضل التعجيل على التأ

 .كما قال اإلمام الشافعي من القمح نفسه، صاع مؤجلة 011معجلة خير من 

 

فهذا ضالل ال يمكن لنا في العلم والمنهج أن نتكلف تصحيح أقوال العلماء، 
 ، إال عند أهل السياسة والدبلوماسيةمجاملة ال موضع لها في العلمالوتضليل، و 

فالعلماء يصيبون  !والباحثين عن الشعبيات والمرشحين للمناصب والواليات
يصيب في مسألة ويخطئ في أخرى، ولو صححنا  مويخطئون، وكل واحد منه

يجب أال نرى ! البشر، وهذا كفر في الدين وفي العلم كل األقوال لعصمنا
ضلة بين اا في المفوأال نرى حرجا  !ا من تخطئة شيخنا وتصحيح غيرهحرجا 

أقوال العلماء، فهذا أمر طبيعي، ولو جعلنا أقوالهم في مرتبة واحدة لكان هذا 
 !الكاتب المجامل يخسر الوضوحو  !والحماقةمن الجهل 

 

 أالّ  !وا بعدم فهمهمبعض مسائل الربا لم يفهمها بعض الفقهاء، ولو لم يصرح
تفهم شيئاا هذا ليس عيباا، لكن أن تّدعي فهمه، أو توحي بفهمه، هذا هو 

ثالثة أن هناك الخطاب رضي اهلل عنه عندما ذكر  ما أروع عمر بن !العيب
ح صرّ و ! ، والكاللة، وأبواب من الرباالجدّ : لم يفهمها (با والميراثفي الر ) أبواب



، وألّح على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم في بأنه لم يفهم الكاللة في الميراث
لم أجد من َيفري فرّي : عمر هو الذي قال فيه رسول اهلل. رغبته في فهمها

 !عمر

ا وثقة ا وصدقا كثر فهما إنه أ! ال أدري خير ممن ال يقول: إن الذي يقول
واعترافه الصريح اليوم قد يفتح اهلل عليه بفهمه في الغد، . بالنفس، واهلل أعلم

م طالبنا يجب أن نعلّ ! بخالف ما لو أوحى بأنه يدري وطمس صعوبة المسألة
ا ما ندري، ويجب أن نعلمهم مين على هذه ليس كل المعلّ . ما ال ندري أيضا

ومن لم يحسن  !والصراحة والوضوح والشفافية الصدقالذكاء و المرتبة من 
، ولو كان من ا ليس من أهل الذكاءومن اختار معلما ! مه لم يتعلماختيار معلّ 

 !كان مثله قومه أو مذهبه،
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