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ملخص  

تقرتحح االوررقة نموذذجاًً مبسطاًً لتحليل جواانب ااقتصاددية لربا االفضل, بناءء عىل ما ذذكرهه االعلامءء مثل االغزاايل وواابن ررشد حولل 
حكمة حتريم رربا االفضل. ووتستنتج االوررقة من خاللل االنموذذجج ااملقرتحح أأنن رربا االفضل يمكن أأنن يؤدديي إإىل ااررتفاعع ااألسعارر 
ووسوءء توززيع االثرووةة. كام تطبق االوررقة االنموذذجج عىل رربا االنسيئة (رربا االقرضض) ووتستعرضض بعض ااآلثارر ااالقتصاددية االسلبية 
ااملرتتبة عليه. ووختلص االوررقة إإىل أأنن رربا االفضل وورربا االنسيئة يشرتكانن يف أأصل ااالنحراافف ووإإنن كانا يتفاووتانن يف حجم 

ااألرضاارر ااملرتتبة عىل كل منهام. ووبناءء عىل ذذلك يمكن صياغة نموذذجج موحد لتحليل ااآلثارر ااالقتصاددية لكال نوعي االربا. 

شكر ووتقدير 

تبت يف ١٤٢٠هـ, ١٩٩٩مم, ووكانت بعنواانن: «رربا االفضل ووسوءء توززيع االثرووةة». ووقد تفضل  االنسخة ااألووىل هلذهه االوررقة كُُ
, بمرااجعة االنسخة  حينها دد. حممد بن إإبرااهيم االسحيباين, أأستاذذ كريس سابك لدررااساتت ااألسوااقق ااملالية ااإلسالمية حالياًً
ًً من ااملالحظاتت االقيمة, فله االشكروواالتقدير. كام أأشكر ااملشارركني يف ندووةة ااملعهد ااإلسالمي للبحوثث  ااألووىل ووأأبدى عددداا
وواالتدرريب االتي عقدتت بمقر االبنك ااإلسالمي للتنمية بجدةة يف ١٧ ماررسس ٢٠١٥مم, عىل ااملالحظاتت وواالتعليقاتت االقيمة 

االتي تفضلواا هبا. تظل االوررقة مسؤوولية االكاتب, ووااهللاََ تعاىل ااملسؤوولل أأنن يتقبل هذاا االعمل وويتجاووزز عام فيه من ااخللل. 

!2



بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  
من أأسس ااملباددالتت يف ااإلسالمم حتريم االربا. وواالربا إإذذاا أأطلق يراادد به رربا االقرضض أأوو رربا االنسيئة. لكن االرشيعة ااملطهرةة جاءءتت 
ًً بتحريم رربا االفضل أأوو رربا االبيوعع, كام ددلل عىل ذذلك حديث عباددةة بن االصامت رريض ااهللا عنه: «االذهب بالذهب,  أأيضا
ًً بيد, مثالًً بمثل, سوااءء بسوااءء» ززاادد أأبو  وواالفضة بالفضة, وواالرب بالرب, وواالشعري بالشعري, وواالتمر بالتمر, وواامللح بامللح, يداا
سعيد ااخلدرريي يف حديثه: «فمن ززاادد أأوو ااستزاادد فقد أأرربى», خرجهام مسلم. فمباددلة ذذهب بذهب جيب أأنن يستويي فيها 
مقداارر االذهب يف طريف ااملباددلة, مع ووجوبب االتسلم االفورريي. تفاووتت االكمية يعترب رربا فضل, ووكذلك ااحلالل بالنسبة لكل 
صنف من ااألصنافف ااملذكوررةة, ووما يف حكمها من ااألمواالل (اانظر: مدخل إإىل أأصولل االتمويل ااإلسالمي, 

صص١١٣-١٢٤). 
 ووحتريم رربا االفضل من ااملسائل االتي مل تأخذ نصيبها االكايف من االبحث وواالتمحيص. قالل شيخ ااإلسالمم: «ووأأما رربا 
االفضل بال نساءء فقد أأشكل عىل االسلف ووااخللف» (تفسري آآياتت جج٢ صص٦٨٠). ووقد ررجح ررمحه ااهللا أأنه من بابب سد 

االذرريعة إإىل رربا االنسيئة, ووتابعه عىل ذذلك اابن االقيم (إإعالمم ااملوقعني جج٥ صص ٥٨).  
 ووال رريب أأنن رربا االنسيئة هو أأووضح أأنوااعع االربا ووأأشدها رضررااًً عىل ااالقتصادد ووااملجتمع, لكن ااحلديث يشري إإىل أأنن 
رربا االفضل يشرتكك مع رربا االنسيئة يف أأصل ااالنحراافف. ففي حديث أأيب سعيد ااخلدرريي رريض ااهللا عنه يف قصة ااجلمع ووااجلنيب 
هه عنيُُ االربا. ال تفعل, وولكن إإذذاا أأررددتت أأنن تشرتيي  هه أأووّّ يف صحيح االبخارريي (ررقم ٢٣١٢): «فقالل االنبي ملسو هيلع هللا ىلص عند ذذلك: أأووّّ
فبع االتمر ببيع آآخر ثم ااشرت به». فقوله عليه االسالمم: «عني االربا» يدلل ووااهللا أأعلم عىل أأنن رربا االفضل يشرتكك مع رربا االنسيئة 

يف أأصل ااالنحراافف, ووقد تنشأ عنه مفاسد من جنس مفاسد رربا االنسيئة, ووإإنن مل تكن بالرضووررةة بقدررها. 

مفسدةة رربا االفضل 
كم حتريم رربا االفضل ووجودد االرسفف وواالتنعم ااملرض. قالل االغزاايل ررمحه ااهللا: «ملا كانت ااألطعمة   ذذكر االعلامءء أأنن من حِِ
من االرضووررياتت, ووااجليد يساوويي االرددئئ يف أأصل االفائدةة ووخيالفه يف ووجوهه االتنعم, أأسقط االرشعع غرضض االتنعم فيام هو 
االقواامم» (إإحتافف ااملتقني جج١١ صص ١٣٤). ووقالل اابن ررشد ااحلفيد ررمحه ااهللا: «ووأأما ااألشياءء ااملكيلة ووااملوززوونة فلام كانت ليست 
ختتلف كل ااالختالفف ووكانت منافعها متقارربة وومل تكن حاجة رضووررية ملن كانن عندهه منها صنف أأنن يستبدله بذلك االصنف 
نََع االتفاضلََ يف هذهه ااألشياءء, أأعني  ًً مََ بعينه إإال عىل ووجه االرسفف, كانن االعدلل يف هذاا إإنام هو بوجودد االتساوويي» قالل: «فإذذاا
ااملكيلة ووااملوززوونة, علتانن: إإحداامها ووجودد االعدلل, وواالثانية منع ااملعاملة إإذذاا كانت من بابب االرسفف» (بدااية ااملجتهد جج٣  

صص٢٥٤). 
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كم منع ااالحتكارر, حيث إإنن رربا االفضل يسمح بحصولل االبائع عىل ززياددةة   وويرى سيف االدين تاجج االدين أأنن من ااحلِِ
من نفس ااجلنس, ووهذاا هييئ له االفرصة حلبس االقوتت عن االتدااوولل حتى يرتفع االسعر, ثم يبيع بعد ذذلك لريبح. فمنع 

 .(Tag el Din, 2002) االرشعع من رربا االفضل سدااًً لذرريعة ااالحتكارر
 ووسنشري هنا كيف أأنن رربا االفضل يف االرضووررياتت يؤدديي إإىل سوءء توززيع االثرووةة ووتركيزها لدى ااألغنياءء, ووهو ما 
يؤدديي إإىل مفاسد ااالحتكارر. ثم نبني كيف يشرتكك رربا االفضل وورربا االنسيئة (خاصة رربا االقرضض) يف منبع ااخللل وومنشأ 

ااالنحراافف ااالقتصادديي االذيي يرتتب عىل كال االنوعني. 

االقدرر االرضوورريي بني أأنوااعع االقوتت ااملختلفة 
 إإذذاا تأملنا يف عباررااتت االغزاايل وواابن ررشد, نستطيع أأنن نستنتج منها أأنن االقوتت سلعة تتكونن من جزئني: خصائص 
مشرتكة جلنس االقوتت توجد يف عامة أأنوااعه ااملختلفة ووال ختتلف من نوعع إإىل آآخر ضمن ااجلنس االوااحد. االثاين: خصائص 
ًً يف ااخلصائص ااملشرتكة, أأيي أأنن  ًً فإنن ذذلك متضمنا مميزةة ينفردد هبا كل نوعع عن ااآلخر. ووإإذذاا كانن جنس االقوتت رضوورريا
ااخلصائص ااملشرتكة تعكس رضووررةة االقوتت ووااحلاجة ااألساسية له. بينام تعكس ااخلصائص ااملميزةة ما يتميز به نوعع عن آآخر, 
ووهذهه من شأهنا أأال تكونن رضووررية, بل قد تكونن كاملية, أأوو للتنعم عىل حد قولل االغزاايل, أأوو االرسفف عىل حد قولل اابن ررشد, 

ررحم ااهللا ااجلميع. إإذذاا أأخذنا هبذهه االفرضية فيمكننا أأنن ننظر إإىل ااملباددالتت عىل االنحو االتايل. 

تباددلل ااخلصائص االكاملية 
ًً (قوتت بثمن مثالًً) يعكس االثمن االسائد أأمهية كل من ااخلصائص ااملشرتكة   يف ااملباددلة االعاددية ااجلائزةة رشعا
ووااملميزةة, أأوو ااجلانب االرضوورريي ووااجلانب االكاميل للسلعة. أأما يف مباددلة رربا االفضل, فإنن االقدرر االرضوورريي ثابت بني جانبي 
ااملباددلة, ووااملتغري أأوو ااملقصودد باملعاووضة هو االقدرر االكاميل. إإذذنن فالسلعة ااملتباددلة يف سوقق االفضل هي سلعة كاملية, بينام 

االسلعة ااملتباددلة يف االسوقق االعامم سلعة جتمع بني االصفاتت االرضووررية وواالكاملية. 
 وونحن نعلم من االنظرية ااالقتصاددية وواالدررااساتت ااإلحصائية أأنن االسلعة االكاملية ذذااتت سعر أأعىل عاددةة من سعر 
االسلع االرضووررية, مع تثبيت االعواامل ااألخرى. هذاا ينتج عن كونن االسلع االكاملية يطلبها عاددةة ذذوووو االدخل ااملرتفع نسبياًً. 
فاررتفاعع االسعر يتناسب مع ااررتفاعع االدخل وويمنح ااملشرتيي منزلة ااجتامعية متميزةة تناسب مستوى االدخل. وويرتتب عىل 

ذذلك أأنن سعر االقوتت يف سوقق االفضل سيكونن أأعىل منه يف االسوقق االعامم. ماذذاا ينتج عن ذذلك? 
 ينتج عنه تدفق االقوتت إإىل سوقق االفضل عىل حسابب االسوقق االعامم, ألنن منتجي االقوتت سيفضلونن بيع منتجاهتم 
إإىل حيث االربح ااألعىل. ووبناءء عليه سيرتااجع مقداارر ااملعرووضض من االقوتت يف االسوقق االعامم وويرتكز يف سوقق االفضل. ووإإذذاا 
ًً ووبمقتىض آآلية االسوقق إإىل سوقق  ًً لسلعة كاملية, فهو سوقق ااألغنياءء. أأيي أأنن االقوتت سيتجه تلقائيا كانن سوقق االفضل سوقا
ااألغنياءء ووينحرس بالرضووررةة عن سوقق عامة االناسس, فيصبح ددُُوولة بني ااألغنياءء, ووهي االعلة نفسها االتي نص عليها االقرآآنن 
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االكريم: ﴿كي ال يكونن ددوولة بني ااألغنياءء منكم﴾ (ااحلرش, ٧). ووسيؤدديي ذذلك إإىل ااررتفاعع سعر االقوتت يف االسوقق االعامم 
بسبب شح االعرضض فيها. أأما سوقق االفضل فهي سوقق كاملية أأساساًً وواالقدررةة االرشاائية فيها أأعىل من االسوقق االعامم, وولذلك 
فإنن االسعر فيها سيكونن أأعىل بالرضووررةة من االسوقق االعامم. وومع تزاايد االعرضض يف سوقق االفضل, ووما يسببه من ضغط عىل 
االسعر باجتاهه ااالنخفاضض, وواانحساررهه عن االسوقق االعامم ووما يسببه من ضغط باجتاهه ااالررتفاعع, ينشأ ااتزاانن بني االسوقني, بحيث 

يكونن سعر ااالتزاانن أأعىل من سعر االسوقق االعامم قبل نشؤ سوقق االفضل. 
 ووااملحصلة هي أأمراانن: ااررتفاعع سعر االقوتت, ووتدااووله بني ااألغنياءء. وومها نتيجتانن مرتبطتانن ببعضهام. 

االسلع االرضووررية ووغري االرضووررية 
ًً رضووررية. إإذذاا مل تكن رضووررية, فقد ال تنشأ هذهه ااملفاسد يف   الحظ أأنن هذهه االنتائج مرتبطة بكونن االسلعة أأساسا

ووجودد رربا االفضل, لسببني: 
 ااألوولل أأنن سعر االسلعة االرضووررية بطبيعته منخفض بسبب اانخفاضض مروونة االدخل بالنسبة له. فوجودد سلعة كاملية 
مع كونن االسلعة رضووررية يعني أأنن االفرقق بني االسعر االرضوورريي وواالسعر االكاميل كبري إإىل ااحلد االذيي يسمح باززددهارر سوقق 
االفضل ووتدفق االقوتت إإليها. لكن لو كانت االسلعة أأساساًً غري رضووررية فقد ال يكونن االفرقق بني االسعر االكاميل وواالرضوورريي 

كافياًً الززددهارر سوقق االفضل. 
 االثاين أأنن االطلب عىل االسلعة االرضووررية ثابت, أأوو مروونة االطلب بالنسبة للسعر منخفضة, ووهذاا يعني أأنن ااررتفاعع 
ًً يف االطلب االعامم  ًً عىل االطلب. إإذذاا مل تكن االسلعة االرضووررية فإنن ااررتفاعع سعرها قد يسبب اانخفاضا االسعر لن يؤثر كثرياا

يوااززيي يف ااخلساررةة ما قد يتحقق من رربح من خاللل بيع االسلعة يف سوقق االفضل بسعر أأعىل. 
 ووهكذاا ترى أأنن شح االعرضض يف االسوقق االعامم ووااررتفاعع االسعر فيها ووتركز االقوتت لدى ااألغنياءء, كل ذذلك نشأ بدوونن 
ظهورر االسلوكك ااالحتكارريي ااإلرراادديي, بل نشأ بمقتىض آآلية االسوقق االتي ال غبارر عليها أأساساًً. فليس يف هذاا االتصورر قصد 
ووال ختطيط لالحتكارر من أأحد, ووليس فيه حبس للسلعة ووتربص حتى يرتفع االسعر. كل هذهه االفرضياتت غائبة, ووإإنام هي 
فرضيتانن: أأنن سعر االسلعة االكاملية أأعىل من االرضووررية ألهنا مطلب لألغنياءء. االثانية أأنن منتجي االقوتت خيتارروونن االسوقق 
ذذااتت االربحية ااألعىل. ووليس يف أأيي من هذين ما هو خمالف للرشعع. لكن سبب ااملشكلة هو حتولل االسلعة االرضووررية إإىل 
سلعة كاملية بسبب رربا االفضل. فمنع االرشعع بحكمته من رربا االفضل حتى يمنع هذهه االسلسلة من أأنن تؤدديي إإىل ااإلرضاارر 

بقوتت ااملجتمع. 
, وويمكن منه ااستنتاجج معيارر رريايض لتحديد ما إإذذاا كانن جنس معني يمثل   إإنن هذاا ااإلطارر يمكن صياغته ررياضياًً
«قوتاًً» جيريي فيه رربا االفضل أأوو ال. وومن ثم يصبح االنموذذجج أأددااةة لتحقيق هدفني: فهم ااآلثارر ااالقتصاددية لربا االفضل, ووإإجيادد 
معيارر لتحديد ما جيوزز فيه االتفاضل ووما ال جيوزز. ووهذاا شأنن االدررااساتت ااالقتصاددية ااإلسالمية: تبني مصلحة ااحلكم 

االرشعي أأوو ما يسمى ختريج ااملناطط, وويف نفس االوقت حتددد متى يمكن تطبيقه, ووهو ما يسمى حتقيق ااملناطط. 

!5



منهج االترشيع يف ااملعامالتت 
: متى يتدخل االرشعع ملنع مباددلة معينة, وومتى ال  ًً جوهرياًً  إإنن االتعليل ااالقتصادديي لألحكامم االرشعية يثري سؤااال

يتدخل بل يكتفي بالوااززعع ااألخالقي للمكلفني? 
 من خاللل منهجية االترشيع يف ااملعامالتت يظهر ووااهللا أأعلم أأنه إإذذاا كانت ااملباددلة تؤدديي تلقائياًً إإىل ااملفسدةة  حتى مع 
ووجودد االوااززعع ااألخالقي أأوو حسن االنية, فإنه يمنع منها ووال يكل ذذلك إإىل ااملكلف أأوو إإىل وويل ااألمر. أأما إإذذاا كانت ااملفسدةة 
تزوولل هبذين, فإنه ال يمنع من ااملباددالتت االتي قد تتضمنها, ألنن ذذلك سيرض بآلية االسوقق االتي نعلم أأنن االرشعع أأقرها 
ًً إإىل مفسدةة  ووااعرتفف هبا. فاألصل يف االرشعع هو ااحرتاامم آآلية االسوقق ووعدمم االتدخل, إإال إإذذاا كانت هذهه ااآللية تؤدديي تلقائيا
ررااجحة, بغض االنظر عن نواايا ااملتعاملني فيها, فحينئذ يتدخل االرشعع ليمنع تلك ااملباددالتت االتي حترفف االسوقق عن ااملصالح 

ااملرجوةة منها إإىل ااملفسدةة ااملحذووررةة. 
 عىل سبيل ااملثالل: قررر االرشعع حتريم االكذبب ووأأكد عليه, وويف االوقت نفسه ذذكر االنبي ملسو هيلع هللا ىلص أأنن االسوقق مظنة ووجودد 
االكذبب, كام قالل: «يا معرش االتجارر إإنن هذاا االبيع حيرضهه االلغو ووااحللف (وويف ررووااية: إإنن االشيطانن ووااإلثم حيرضاانن االبيع) 
فشوبوهه بالصدقة» ررووااهه االرتمذيي وواالنسائي ووغريمها (صحيح ااجلامع, ٧٩٧٣). فمع علم االنبي ملسو هيلع هللا ىلص بحضورر االشيطانن 
للسوقق ووشيوعع ااحللف االكاذذبب فيها, مل يتخذ إإجرااءءااتت تقيد حرية االسوقق, ووإإنام ااكتفى بتنبيه االوااززعع ااألخالقي وواالتطوعي 

لدى ااملتعاملني. 
, سوااءء ووقع من االرب أأمم من االفاجر, سوااءء كانن بحسن نية أأمم بسوءء   وويف جانب آآخر نرى أأنن االرشعع حرمم االربا مطلقاًً
ًً إإىل مفاسد عديدةة ررااجحة, حتى مع ووجودد االوااززعع  نية. ملاذذاا? ألنن االربا من شأنه يف ظل آآلية االسوقق أأنن يؤدديي تلقائيا

ااألخالقي للمتعاملني. إإنن هذاا االتفريق مهم جدااًً يف فهم حكمة االرشعع يف ضبط االتعامالتت ااملالية وومن ثم االبحث عنها. 
 فيام ييل حتليل أأوويل لآلثارر ااالقتصاددية لربا االفضل, ووكيف يمكن أأنن تؤدديي, ضمن آآلية االسوقق االطبيعية, إإىل 

ااختالالتت ااقتصاددية عديدةة. 

توسيط االسوقق 
 قد يقالل: إإنن مشكلة رربا االفضل تزوولل بتوسيط االنقودد, ووهذاا يدلل عىل قصد االرشعع إإىل ااستعاملل االنقودد. ووااألووىل أأنن 
يقالل إإنن ااملفسدةة ااملذكوررةة تزوولل بتوسيط االسوقق, ووليس جمردد االنقودد. ألنن توسيط االسوقق االعامم يعني إإتاحة االسلعة للجميع, 
ًً يشمل االرضوورريي وواالكاميل. أأما توسيط االنقودد فهو ووسيلة أأوو اانعكاسس  االغني وواالفقري, ووفيه تباعع االسلعة باعتباررها كال

لتوسيط االسوقق, ألنن ااملقصودد هو منع حتويل االسلعة االرضووررية إإىل كاملية. 
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نموذذجج مبسط لآلثارر ااالقتصاددية لربا االفضل 
Ú , ووهو أأحد ااألصنافف االرضووررية االتي يشملها رربا االفضل. االنوعع يتضمن  Ú من االصنف  Ú متثل االنوعع   لتكن 

جمموعتني من ااخلصائص: خصائص مشرتكة متثل االصنف, وومميزةة متثل االنوعع, يمكننا كتابة ذذلك عىل شكل: 
[1] !

Ú ااخلصائص االرضووررية بينام متثل  Ú. بناءء عىل تعليل االغزاايل وواابن ررشد ااحلفيد, متثل  Ú ااخلصائص ااملميزةة للنوعع  حيث متثل 
Ú ااخلصائص االكاملية. االتفاضل االكيل لقيمة االسلعة ااملبينة يف [١] أأعالهه يعطي: 

[2] !

ووهذاا يقتيض أأنن: 
[3] ! , !

  

Ú االسعر االضمني للخصائص االكاملية.  implicit) للخصائص االرضووررية, بينام   price) االسعر االضمني  Ú ليكن 
ووحيث إإنن االتحليل يتناوولل مباددلة االصنف بجنسه.  

ًً لطبيعة كل من االسلع االرضووررية وواالكاملية فيمكننا االقولل إإنن االسعر االكاميل أأكرب من االسعر االرضوورريي, أأيي   نظراا
Ú. هذاا مبني عىل ااستقرااءء ألسعارر االسلع االكاملية وواالرضووررية, حيث متيل االسلع االكاملية إإىل أأنن تكونن أأغىل  أأنن: 

, مع تثبيت ااملتغريااتت ااألخرى, مقاررنة بالسلع االرضووررية.  ووأأعىل سعرااًً

قيد اامليزاانية 
 ااخلصائص االرضووررية ووااخلصائص االكاملية بطبيعة ااحلالل ال توجداانن يف ااخلاررجج منفصلتانن, ووإإنام يف ااخلاررجج سلعة 
ووااحدةة, ووإإنام اافرتضنا االفصل لتبسيط االتحليل. يرتتب عىل ذذلك أأنن جمموعع ما ينفقه ااملستهلك عىل كل من ااخلصائص 

لياًً. رشطط تساوويي ااإلنفاقق ااملذكورر يتضمن:  االرضووررية وواالكاملية جيب أأنن يساوويي ما ينفقه عىل االسلعة كُُ
[4] !

Ú. بمفاضلة ااملعاددلة [٤] بالكامل مع  ااملباددلة تعني تغريااًً يف مقداارر االسلعة االتي يملكها كل طرفف من خاللل االتباددلل: 
, نحصل عىل:  Ú تثبيت ااألسعارر, ثم قسمة االطرفني عىل 

[5] !  

Ú  بحيث:  عرفف 

xiix

xi = x + zi

ziix

zi
dxi = dx + dzi

dx
dxi

+
dzi
dxi

= 1 dx
dxi

< 1

pxpz

pz > px

pixi = pxx + pzzi

dxi

dxi

pi = px
dx
dxi

+ pz
dzi
dxi

0≤λi ≤1
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[6] !  

Ú ال يمكن أأنن تكونن سالبة ألنن إإشاررةة االبسط ووااملقامم ينبغي أأنن تكونن ووااحدةة.  الحظ أأنن إإشاررةة 
Ú بكل من االسعر  Ú نحصل عىل ااملعاددلة االتي تربط سعر االتباددلل يف االسوقق االعامم للسلعة   بالتعويض عن قيمة 

االرضوورريي وواالسعر االكاميل: 
[7] !

weighted) للسعر   average) ووهذهه االنتيجة تبني أأنن االسعر يف االسوقق االعامم عباررةة عن متوسط ترجيحي 
االرضوورريي وواالسعر االكاميل, حيث ااألووززاانن االرتجيحية مقياسس ملدى ااعتبارر االسلعة رضووررية رصفة أأوو كاملية رصفة. (الحظ 
أأنا نتتبع سعر االنوعع i فحسب, مع إإمهالل ااألنوااعع وواالسلع ااألخرى. هذاا ال ينبغي أأنن يؤثر عىل نوعية االنتائج االتي نصل إإليها 

أأددناهه, كام سيأيت). 

رربا االفضل 
 يف سوقق االفضل, حيث يتم مباددلة االصنف االرضوورريي بجنسه مع االتفاووتت يف االكمية, فإنن ااخلصائص ااملشرتكة بني 

االبدلني ثابتة ووال تتغري, ألهنام من جنس ووااحد. هناكك حالتانن بالنسبة لكمية االقدرر االرضوورريي يف االبدلني: 
 ااحلالة ااألووىل: أأنن يكونن ااملقداارر االرضوورريي يف كال االبدلني متساووياًً من حيث االكمية. بناءء عليه فإنن االتغري يف االقدرر 
Ú. وومن خاللل ااملعاددلة [٧] يتبني أأنن االسعر االسائد يف سوقق  االرضوورريي لكل طرفف يساوويي االصفر, ووهذاا يقتيض أأنن 

االفضل هو سعر االسلعة االكاملية: 
[8] !

وونظرااًً ألنن االسعر االكاميل أأكرب من االرضوورريي, فإنن االسعر االكاميل سيكونن أأكرب من ااملتوسط االرتجيحي بينهام, أأيي أأنن: 
[9] !

ووهذاا يكونن صحيحاًً إإذذاا كانن: 
[10] !

ووكلام ااررتفع سعر ااجلزءء االكاميل كلام ااررتفع سعر االسوقق االعامم بالرضووررةة, حيث أأنن: 
 Ú  

λi =
dx
dxi

,  (1−λi)=
dzi
dxi

λ

λii

pi =λipx+ (1−λi)pz

dx= 0

λi = 0⇒ pi = pz

pz >λipx+ (1−λi)pz

pz > pi > px

∂px
∂pz
=1−λi >0

!8



  
ووهذهه االنتيجة مفيدةة, ألنه لكي تكونن سوقق االفضل كفوءءةة, ال بد أأنن يكونن االسعر االكاميل عند نشؤ االسوقق أأكرب من االسعر 
االعامم, ووإإال فإنن االسلعة ستتجه إإىل االسوقق االعامم, ووهذاا متحقق باملرتااجحة [٩]. سنرى الحقاًً إإنن شاءء ااهللا أأنه عند ااالتزاانن 
سيبقى سعر االسوقق االعامم أأكرب منه قبل ااالتزاانن. لكن سنقف هنا ااآلنن, لكي ننتقل لبيانن ااررتفاعع االسعر أأيضاًً يف ااحلالة االثانية. 

ًً بني االبدلني. هلذاا االغرضض نفرتضض أأنن كمية كل سلعة يمكن االرمز  ااحلالة االثانية: ووهي إإذذاا كانن ااملقداارر االرضوورريي متفاووتا
إإليها عىل االنحو االتايل: 

[11] !

[12] !

, فيمكن ااعتبارر االسلع ااملتباددلة كام ييل:  نظرااًً إإىل أأنن االقدرر ااملشرتكك بني االسلعتني سيعترب الغياًً
[13] !

[14] !

Ú ووززهنا ١٠٠٠ جراامم, ٧٠٠ منها متثل االقدرر االرضوورريي, ٣٠٠ متثل االقدرر االكاميل. االسلعة  عىل سبيل ااملثالل, نفرتضض أأنن 
Ú ووززهنا ٨٠٠ جراامم, ٤٠٠ منها رضوورريي, بينام ٤٠٠ كاميل. عند ااملباددلة ستعترب االسلعة االثانية خالية من االرضوورريي,  االثانية 
ووتصبح جمردد ٤٠٠ جراامم كاميل. أأما االسلعة ااألووىل فتصبح ٣٠٠ جراامم رضوورريي + ٣٠٠ كاميل = ٦٠٠ جراامم. ووذذلك ألنن 
االرضوورريي ثابت االوززنن يف االبدلني حسب االتعريف, وومن ثم يمكن طرحه منهام. ووعليه تصبح االسلعة االثانية ١٠٠% كاملية, 

أأما ااألووىل فتصبح ٥٠% كاملية بعد أأنن كانت ٣٠% فقط. إإذذنن سريتفع سعر كال االبدلني وولكن بنسب متفاووتة. 
 ووبناءء عىل ما تقدمم فإنن: 

[15] !

[16] !

ووعليه يمكن حسابب االسعر ووااألووززاانن االرتجيحية للسلعة ااألووىل كام ييل: 

[17] !

[18] !  

x1 = ax+ z1

x2 = bx+ z2 ,  a> b>0

!x1 = (a−b)x+ z1
!x2 = z2

x1

x2

d!x1 = (a−b)dx+dz1
d!x2 = dz2

!λ1 = (a−b)
dx
d!x1

,  (1− !λ1)=
dz1
d!x1

!p1 = !λ1px+ (1− !λ1)pz1
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أأما االفرقق بني ااألووززاانن االرتجيحية حالل تباددلل االفضل ووحالل االتباددلل االعامم, فيمكن حسابه للسلعة ااألووىل كام ييل: 

[19] !

  
  Ú  

ووبذلك يتبني أأنن سعر االفضل بالنسبة للسلعة ااألووىل أأكرب من االسعر االعامم. 
 أأما بالنسبة للسلعة االثانية, فنظرااًً إإىل أأهنا تعترب خالية من االقدرر االرضوورريي, نجد أأنن: 

[20] !  

 Ú   

, وويف كال ااحلالني فإنن سعر  Ú كاملياًً رصفاًً , بينام أأصبح سعر االسلعة  Ú أأيي أأنن ووززنن االسعر االكاميل ااززدداادد يف سعر االسلعة 
االناتج من مباددلة االفضل أأكرب من سعر االسوقق االعامم, ووهو ااملطلوبب. 

ااالتزاانن يف ووجودد سوقق االفضل 
 قد ينشأ رربا االفضل ألسبابب متعدددةة, منها غيابب االسيولة االنقدية لدى ااملشرتيي ووتوفر االقوتت منخفض ااجلوددةة 
لديه, فيباددلل االقوتت منخفض ااجلوددةة بالقوتت مرتفع ااجلوددةة مع تفاووتت االكمية, كام حصل يف حديث باللل ااملاززين رريض ااهللا 
عنه يف مباددلة االتمر ااجلنيب (مرتفع ااجلوددةة) بالتمر ااجلمع (منخفض ااجلوددةة). ووقد يكونن يملك ااملشرتيي االسيولة لكن 
ًً من مباددلة االنقد بالقوتت. ووقد  تفضيل االسيولة لديه أأعىل من تكلفة مباددلة االفضل, فيفضل مباددلة االقوتت بالقوتت بدال

تكونن تكلفة بيع االقوتت بالنقد ثم االرشااءء بالنقد مرتفعة بالنسبة للمشرتيي, فيلجأ إإىل ااملباددلة ااملبارشةة. 
 ووقد يلجأ ااملشرتيي الستخداامم االقوتت بدالًً من االرشااءء بثمن مؤجل جتنباًً لتحمل خماطر االدين. ووقد ال يقبل االبائع 

أأصالًً االبيع بثمن مؤجل إإما النخفاضض ااملالءءةة ااالئتامنية للمشرتيي, أأوو الررتفاعع تكلفة االتحصيل ووااملتابعة. 
 قد تتعددد ااألسبابب, لكن االنتيجة هو نشؤ سوقق جانبية لتباددلل االقوتت بجنسه. يف هذهه ااحلالة سيكونن سعر ااملباددلة 

, بل سينشأ غالباًً توااززنن بني االسوقني .  أأعىل من سعر االسوقق االعامم. لكن ال يمكن أأنن يستمر هذاا االتفاووتت يف االسعر طويالًً
سنقترص يف ييل عىل بيانن ااالتزاانن يف ااحلالة ااألووىل (ووهي حالة تساوويي االقدرر االرضوورريي بني االبدلني) لغرضض االتبسيط. 

!λ1−λ1 =
(a−b)dx
d!x1

−
adx
dx1

=
−b(dx)(dz1)
(d!x1)(dx1)

<0

⇒ (1− !λ1)> (1−λ1)
⇒ !p1> p1

(1− !λ2)=
dz2
d!x2
=1

⇒ !p1 = pz2 > p2

x1x2
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 حيصل ااالتزاانن عندما يصل االعرضض يف سوقق االفضل إإىل ااحلد االذيي جيعل أأيي ززياددةة يف االكمية ااملعرووضة تؤدديي إإىل 
سعر أأقل من سعر االسوقق االعامم. 

Ú ترمز إإىل دداالة االطلب يف االسوقق االعامم, ووليكن  Úترمز إإىل دداالة االطلب يف سوقق االفضل, بينام   لتكن 
Ú, كام تقدمم.  Ú االسعر ااالبتداائي يف االسوقق االعامم, حيث  Ú يمثل االسعر ااالبتداائي يف سوقق االفضل, بينام يمثل 

 بام أأنن االسلعة رضووررية, فهذاا يستلزمم أأنن تكونن مروونة االطلب يف االسوقق االعامم أأقل, وويكونن منحنى االطلب (دداالة 
االسعر يف االكمية) أأكثر ااستقامة (steeper) مقاررنة بسوقق االفضل (إإذذاا كانت االكمية دداالةًً يف االسعر فسيكونن ااملنحنى أأقل 

ااستقامة). أأيي أأنن:  
[21] !

Qz(pz)Qx(pi)
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شكل١: ااالتزاانن بني االسوقق االعامم ووسوقق رربا االفضل 



ووإإذذاا كانن االسعر ااالبتداائي يف سوقق االفضل أأكرب منه يف االسوقق االعامم فإنن االقوتت سيتدفق من ااألخري إإىل سوقق االفضل 
بحيث يؤدديي نقص االعرضض يف االسوقق االعامم إإىل ززياددةة يف االسعر أأكرب من حيث االقيمة ااملطلقة من نقص االسعر يف سوقق 
االفضل من جرااءء ززياددةة االعرضض يف ااألخري. االسبب يعودد إإىل أأنن االسوقق االعامم يعكس ووجودد ااجلانب االرضوورريي يف االقوتت, 
ووهذاا جيعل االطلب منخفض ااملروونة بالنسبة للسعر. وومن ثم فال بد من ااررتفاعع االسعر بدررجة أأكرب حتى يمكن تقليص 
االطلب ليتوااززنن مع شح االعرضض. االفضل يمثل ااجلانب االكاميل فحسب, فهو أأكثر مروونة, فيكفي اانخفاضض يسري يف االسعر 

حتى يتوسع االطلب ليوااززنن ززياددةة االعرضض. 
                         يستمر االتدفق إإىل أأنن يتساووى سعر االسوقق االعامم مع سوقق االفضل.  يتحقق ااالتزاانن إإذذاا كانن: 

[22] !

ووبناءء عىل [٨] وو [٩] فإنن: 
[23] !

ووعليه: 
[23] !

 أأيي أأنن سعر ااالتزاانن ااجلديد سيكونن أأعىل من االسعر االسائد قبل نشؤ رربا االفضل, ووأأقل من سعر االفضل ااالبتداائي, 
كام أأنن كمية االقوتت ااملعرووضة يف االسوقق االعامم ستكونن أأقل عند ااالتزاانن منها يف عدمم ووجودد رربا االفضل. وويمكن توضيح 

هذهه االنتيجة بالشكل ١. 

ااستمراارر سوقق رربا االفضل 
 بالرغم من ااالتزاانن بني االسوقق االعامم ووسوقق االفضل, لكن هناكك عواامل أأخرى قد تدفع باررتفاعع االسعر يف سوقق 

االفضل, وورربام جولة أأخرى من ااالررتفاعع يف االسعر. 
 منها أأنن سوقق االفضل سيجذبب ااألنوااعع االفاخرةة من االقوتت بسبب ااررتفاعع االسعر وواالتي قد ال تتوفر بنفس االدررجة 

يف االسوقق االعامم. هذاا بدووررهه جيذبب ااملشرتين نحو هذهه االسوقق, مما يدفع نحو توااززنن جديد بسعر أأعىل. 
 وومنها ما يتعلق باجلانب ااالجتامعي. فسوقق االفضل سوقق كاملية تعززز االتفاخر ااالجتامعي ووااملباهاةة بني ااألفراادد. 

فالرشااءء من سوقق االفضل يعززز هذاا ااجلانب, وواالثمن هلذاا االتفاخر هو االسعر ااملرتفع. 
 هذهه االعواامل قد تؤدديي إإىل أأنن ااررتفاعع سعر سوقق االفضل مع ااررتفاعع االطلب عىل ااملباهاةة, وومع ااررتفاعع مستوى 
االعنرص االكاميل يف االقوتت. ووهذاا يعني أأنن سعر االفضل قد ينتهي إإىل مستوى أأعىل من االسعر ااالبتداائي, ووهو ما يؤدديي إإىل 

pz
∗ = pi

∗ = p∗

pi
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0
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0 ,  Qz
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مزيد من ااررتفاعع االسعر يف االسوقق االعامم. ووليس هناكك ما يدعو لالعتقادد بأنن االتوااززنن بني االسوقني ساكن أأوو ثابت. بل عواامل 
االعرضض وواالطلب ستؤثر يف حركة ااألسعارر, لكن االنتيجة يف االغالب هي ااررتفاعع سعر االسوقق االعامم ووترضرر ااملجتمع من نشؤ 

سوقق االفضل. 

ااإلرساافف يف رربا االفضل 
 من خاللل ااملناقشة االسابقة تبني أأنن رربا االفضل يتضمن مباددلة االقدرر االرضوورريي بالقدرر االكاميل. يف ااملثالل االسابق 
نجد أأنن أأحد االطرفني يقدمم ٧٠٠ جراامم من االقدرر االرضوورريي مقابل ٤٠٠ جراامم فقط. أأيي أأنه بذلل ٣٠٠ جراامم ددوونن مقابل 
من االرضوورريي, ووهذاا مباددلة للرضوورريي بالكاميل. ووال رريب أأنن االتناززلل عن االرضوورريي ااملحض مقابل االكاميل ااملحض من 
ًً من ااخلبز, فهذاا سوءء  جنس من ااإلرساافف ااملذمومم. وويمكننا أأنن نتخيل ااستخداامم إإنتاجج االقمح مثالًً إلنتاجج ااحللوياتت بدال

ااستخداامم لثرووةة ااملجتمع ووإإرضاارر بالقاعدةة االعريضة من االوحدااتت ااالقتصاددية. 

ااخلالصة حولل رربا االفضل 
 إإنن رربا االفضل يعمل عىل حتويل االقوتت االرضوورريي إإىل سلعة كاملية, ووهذاا يؤدديي إإىل أأمرين: 

 ١. نشؤ سوقق االفضل ذذااتت االسعر ااألعىل من سعر االسوقق. 
 ٢. ااررتفاعع سعر االسوقق االعامم, وواانخفاضض االعرضض فيه, بسبب نشؤ سوقق االفضل. 

 ووجتدرر ااإلشاررةة إإىل أأنه إإذذاا كانت االسلعة أأساساًً غري رضووررية فقد ال ترتتب هذهه االنتائج عىل رربا االفضل. بمعنى إإذذاا 
, فإنن االرشطط [٢١] قد ال يتحقق. ووحينئذ فليس من ااملمكن ظهورر سوقق فضل  ًً رضووررياًً كانت االسلعة ال تتضمن قدرراا
كفؤةة, ووقد ال تتأثر من ثم االسوقق االعامة من جرااءء تباددلل االفضل. ووهذاا يتفق مع قاعدةة االرشعع يف ختصيص رربا االفضل يف 
االسلع االرضووررية ووااألثامنن ددوونن ما عدااها من ااألصنافف ااألخرى. الحظ أأنه كلام كانت االسلعة رضووررية أأكثر, كلام كانن 

االتفاووتت االذيي تتضمنه ااملرتااجحة [١٠] أأكرب, وومن ثم كانن رضرر االتفاضل أأكثر, وواالعكس بالعكس. 
 كام يرتتب عىل ذذلك أأيضاًً أأنه من ااملمكن حتديد ما إإذذاا كانن صنف معني «رربوياًً» أأمم ال من خاللل ااملرتااجحتني [١٠, 

٢١], فإنن حتققتا كانت االسلعة رضووررية وومل جيز االتفاضل فيها, ووإإال مل يكن هناكك ما يمنع منه, ووااهللا أأعلم. 
 الحظ أأيضاًً كيف ااررتفع سعر االقوتت ملجردد ووجودد رربا االفضل, ددوونن أأيي مؤثر آآخر. أأيي أأننا اافرتضنا يف االتحليل أأنن 
جمموعع كمية االقوتت ااملعرووضض يف ااالقتصادد ثابتة, وومل نتطرقق لإلنتاجج. وومع ذذلك ووجدنا أأنن سعر ااالتزاانن ااررتفع ال لشئ إإال 
ملجردد تغري طريقة تباددلل االقوتت يف االسوقق. إإنن هذهه االنتيجة تبني أأنن آآلية االتباددلل هي نفسها قد يرتتب عليها آآثارر غري حمموددةة 

ااقتصاددياًً. 
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 كام يتبني أأنن االتباددلل بني طرفني, ووإإنن كانن ألوولل ووهلة قد يكونن نافعاًً لكليهام, لكنه قد يكونن ضاررااًً باآلخرين, وويف 
االنهاية باجلميع. إإذذ إإنن رربا االفضل يؤدديي إإىل ااررتفاعع االسعر ال لشئ إإال ملجردد تغيري نمط االتباددلل, فاررتفاعع االسعر هذاا خساررةة 

عىل ااملشرتيي وورربح للبائع. فاملباددلة هبذاا االشكل غري نافعة للطرفني مقاررنة بام إإذذاا اامتنع تباددلل االفضل. 

رربا االنسيئة (رربا االقرضض) 
  ?  هل يمكن أأنن يفيدنا االنموذذجج االسابق يف حتليل رربا االنسيئة, وواالقرضض بفائدةة خصوصاًً

 هناكك فرووقق جوهرية بني رربا االفضل وورربا االقرضض. رربا االفضل كام سبق خيتص باألصنافف االستة أأوو ما يف حكمها. 
أأما رربا االقرضض فهو عامم يف كل ااألمواالل. ووبالرغم من أأنن رربا االقرضض عامم يف كل ااألمواالل, إإال أأنن ااألغلب أأنه يرتكز يف 
ااألمواالل االرضووررية, ألنن ااالقرتااضض مبني عىل ااحلاجة, ووااحلاجة عاددةة تكونن للمواادد االرضووررية ووليس االكاملية. وولذاا فاملفاسد 

ااملرتتبة عىل رربا االفضل ترتتب بالرضووررةة عىل رربا االقرضض. 
 لتطبيق االنموذذجج االسابق عىل رربا االقرضض, ددعنا نعيد تعريف مكوناتت ااملعاددلة [١] أأعالهه لتصبح كام ييل: 

[24] !

Ú يمكن ااعتباررها مكونة من جمموعتني من ااخلصائص:   فالسلعة 
, ووهي مشرتكة بني خمتلف أأووقاتت االتسليم للسلعة, فهي إإذذنن ثابتة سوااءء كانن االتسليم  Ú  ١.  خصائص أأصلية 

حارضااًً أأوو مستقبالًً. 
 .Ú Ú ختتلف من ووقت آلخر, وولذاا فهي مرتبطة بوقت االتسليم   ٢. خصائص ززمنية 

 هذهه ااخلصائص بطبيعة ااحلالل ال توجد متميزةة يف االوااقع, ووإإنام يمكن متييزها يف االذهن. لكن االتعامل ااملايل سيؤدديي 
يف االنهاية إإىل االتمييز بينهام, كام كانن ااحلالل يف ااخلصائص االكاملية ووااخلصائص االرضووررية عند مناقشة رربا االفضل. 

Ú, ووثمن يقابل   ثمن االسلعة ااإلمجايل سيتكونن من جزئني: جزءء يقابل ااخلصائص ااألصلية ااملستقلة عن االزمن 
 .Ú ااخلصائص االزمنية ااملرتبطة بالزمن 

 عند مناقشة رربا االفضل اافرتضنا أأنن ثمن ااخلصائص االكاملية أأعىل من ااخلصائص االرضووررية بناءء عىل طبيعة االسلع 
االكاملية. لكي ينطبق االتحليل عىل رربا االنسيئة نحتاجج أأنن نسألل: هل ااخلصائص االزمنية ووصف كاميل أأمم رضوورريي? 

هل االزمن ووصف كاميل أأمم رضوورريي? 
 لكي نتمكن من تطبيق االتحليل االسابق عىل رربا االقرضض نحتاجج أأنن نجيب عن سؤاالل مهم: هل االزمن أأوو ااألجل 

ووصف كاميل أأمم رضوورريي?  

xt = x + zt
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 ال رريب أأنن االزمن من حيث ااملبدأأ رضوورريي للنشاطط ااالقتصادديي. لكن ما نحن بصدددهه ال يتناوولل االزمن من حيث 
ااملبدأأ, بل من حيث كونه عنرصااًً من عنارص االتباددلل. فهل االزمن, إإذذاا ثبتنا االعواامل ااألخرى, صفة كاملية أأوو رضووررية? 

 االزمن بطبيعة ااحلالل ووسيلة ووليس غاية. إإنه ووسيلة للحصولل عىل االسلع ووااخلدماتت. وومن حيث هو ووسيلة, ال 
يمكن أأنن يكونن أأكثر أأمهية من االسلعة ااملقصوددةة ألنن هذاا ينايف كونه جمردد ووسيلة. ووبناءء عليه يمكننا أأنن ننظر إإىل االزمن من 

ززااوويتني: ززااووية من يملك االسلعة حارضةة, ووززااووية من حيتاجها ووال يملكها. 
 بالنسبة ملن يملك االسلعة, فإنن ااخلصائص االزمنية أأمر مكمل ووتابع للخصائص ااألصلية. فمن يملك االسلعة 
االيومم وويفضل أأنن يؤخر ااستهالكها للغد, ال لشئ سوى جمردد االتأخري, فهو يتمتع بشئ كاميل ووليس رضووررياًً. ووكذلك من 
يملك االثمن ااحلارض وويفضل أأنن يشرتيي بثمن مؤجل, ال لشئ سوى ملجردد االتأخري, فهو يتمتع بأمر كاميل ووحتسيني ووليس 
رضووررياًً. ففي ووجودد االسلعة فاألجل ال يمكن أأنن يكونن أأكثر أأمهية من االسلعة ألنه - أأيي ااألجل - جمردد صفة للسلعة, ووال 

يمكن للصفة أأنن تكونن أأهم من ااملوصوفف. 
 ,  إإذذاا نظرنا إإىل ززااووية من حيتاجج االسلعة ووال يملكها, فإنن ووقت ااحلصولل عىل االسلعة يف حقه قد يكونن رضووررياًً
بمعنى أأنن ااحلصولل عىل االسلعة يف ووقت حمددد قد يكونن أأكثر أأمهية من حصوهلا يف ووقت آآخر. ووهذاا يعني أأنن ااخلصائص 
االزمنية لن تكونن أأقل أأمهية يف حقه من ااخلصائص ااألصلية, بل قد تكونن بقدرر ااألمهية نفسها. لكن ال يمكن أأنن تكونن 

ااخلصائص االزمنية بطبيعة ااحلالل أأكثر أأمهية من ااخلصائص ااألصلية, ألنن االزمن ووسيلة, كام سبق. 
 ووقد تناوولل االفقهاءء قديامًً طبيعة ااألجل يف ااملعامالتت ااملالية, هل هي «ترفيه» أأوو هي «رشطط» يف ااملعاملة. ووهلذاا قالواا 
يف بعض صورر ااملعامالتت إإنن ااألجل يثبت «ترفيهاًً», وويف بعضها يثبت «رشطاًً» (اانظر: ااملبسوطط للرسخيس جج١٢ صص١٢٥, 
بداائع االصنائع للكاساين جج٥ صص٩٤ وو١٧٤وو٢١٣, تبيني ااحلقائق للزيلعي جج٤ صص٥٩ وو٧٨, ااملوسوعة االفقهية جج٤٠ 

صص١٨٧). ووهذاا يعكس مدى أأمهية ااألجل يف ااملباددلة, ووهو يتناسب مع ما سبق يف االتمييز بني ااملقتدرر ووغري ااملقتدرر. 
Ú ال يمكن أأنن تكونن أأكثر أأمهية من ااخلصائص   ووبناءء عىل ااملناقشة االسابقة فإنن ااخلصائص  ااملؤقتة ااملرتبطة بالزمن 
Ú إإما أأنن يكونن أأعىل من سعر ااخلصائص ااألصلية  Ú. وولذلك فإنن سعر ااخلصائص ااملؤقتة  ااألصلية ااملستقلة عن االزمن 

, أأوو يكونن مساووياًً له. ووعليه يمكننا االقولل إإنن:  Ú
[25] !

ااملروونة االسعرية للطلب 
 ااملناقشة االسابقة تبني أأنن سعر ااخلصائص االزمنية بالنسبة للمقتدرر أأعىل من سعر ااخلصائص ااألصلية ألنه يف حقه 

صفة كاملية, ووبالنسبة للمحتاجج فهو مساووٍٍ له عىل أأقىص تقدير, ألنه ال يقل أأمهية عن ااخلصائص ااألصلية. 
 إإذذاا أأخذنا يف ااالعتبارر مدى ااستجابة االطلب للزياددةة يف ثمن ااخلصائص االزمنية, ووهو االذيي يُُعرفف ااقتصاددياًً بمروونة 
االطلب بالنسبة للسعر (price elasticity of demand), سنجد أأنه يمكن للمقرضض ااحتسابب فائدةة أأعىل من االسعر 

ااألددنى للخصائص االزمنية بالنسبة للمحتاجج. 

zt
xpzt

px

pzt ≥ px
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 فاملحتاجج لالقرتااضض أأوو ااالستداانة يكونن عاددةة مستعدااًً لتحمل االتكلفة وولو ااررتفعت مادداامت يف نطاقق معني. ووذذلك 
ًً بام يسمح للمقرضض برفع تكلفة ااالقرتااضض  discount) مرتفعا  rate) أأنن ااحلاجة للسيولة ااحلارضةة جتعل معدلل ااخلصم
لتحقيق االربح ااملنشودد. يف ااملقابل فإنن مروونة االطلب جتاهه سعر ااخلصائص ااألصلية ستكونن أأعىل, ألنن ااخلصائص ااألصلية 
بحسب االتعريف ال تتوقف عىل االزمن بل هي مستقرةة ووثابتة من فرتةة ألخرى. وولذاا لو ااررتفع سعر ااخلصائص ااألصلية يف 
ووقت فيمكن ااالنتظارر لوقت آآخر للحصولل عليها بسعر أأفضل, إإذذ لن تتغري هذهه ااخلصائص من ووقت آلخر. ووهذاا بخالفف 
ااخلصائص االزمنية االتي ترتبط بالزمن, وومن هنا تنشأ ااحلاجة هلا يف ووقت معني ووال يمكن تعويضها يف ووقت آآخر ألهنا 
بذلك تتغري ووال تظل ثابتة. فال توجد بداائل (substitutes) هلذهه ااخلصائص من هذهه ااحليثية, بخالفف ااخلصائص ااألصلية 

  .(Mankiw, 2012 : فلها بداائل من حيث االفرتةة االزمنية, ووووجودد االبداائل جيعل مروونة االطلب أأعىل (اانظر مثالًً
 هذهه ااالعتباررااتت ترجح كونن مروونة االطلب عىل ااخلصائص االزمنية يف حق ااملحتاجج أأقل من مروونة االطلب عىل 

ااخلصائص ااألصلية.  
 أأما يف حق ااملقتدرر االذيي يملك ااملالل, فاملروونة بالنسبة له ستكونن أأعىل من مروونة االطلب عىل ااخلصائص ااألصلية, 
ًً يف نظرهه. أأما بالنسبة ملن ال يملك ااملالل  ألنه يمكنه بسهولة االرشااءء بثمن حارض إإذذاا كانن ثمن ااخلصائص االزمنية مرتفعا
ووحيتاجج االسلعة, فستكونن مروونة االطلب بالنسبة له منخفضة, بمعنى أأنن ااررتفاعع سعر ااخلصائص االزمنية ضمن نطاقق حمددد 

لن يؤثر سلباًً عىل االطلب.  
ًً (convex) بحيث يكونن يف   ووعليه يمكننا أأنن نفرتضض أأنن منحنى االطلب عىل ااخلصائص االزمنية سيكونن حمدبا
نطاقق معني أأكثر ااستقامة (steeper) من منحنى االطلب عىل االسلعة ااإلمجالية, ووأأقل ااستقامة يف نطاقق آآخر. وويمكن 
اافرتااضض أأنن االنطاقق ااألكثر ااستقامة هو يف االكمياتت ااألقل, حيث تكونن ااحلاجة عاددةة أأشد بالنسبة للمحتاجج, بينام يكونن 

ااملنحنى أأقل ااستقامة للكمياتت ااألكرب حيث يكونن االطلب من ااملقتدرر عاددةة. اانظر االشكل ٢. 
 ووااحلاصل أأنن ااملقتدرر يقبل بسعر للخصائص االزمنية أأعىل من ااخلصائص ااألصلية ألهنا كاملية يف حقه. أأما ااملحتاجج, 
فلو فرضض أأنن سعر ااخلصائص االزمنية يف نظرهه مساووٍٍ اابتدااءء للخصائص ااألصلية, فهو مستعد لتحمل ااررتفاعع االسعر بسبب 
اانخفاضض مروونة االطلب. فالنتيجة من جمموعع ااألمرين هي أأنن ااملقرضض يستطيع فرضض سعر للخصائص االزمنية, ووهو سعر 

االفائدةة, جيعله أأعىل من ثمن ااخلصائص ااألصلية وويكونن ذذلك مقبوالًً من ااجلميع. 
 أأيي أأنن سعر االفائدةة سيكونن يف االنطاقق االذيي جيعل سعر ااخلصائص االزمنية أأعىل من سعر ااخلصائص ااألصلية. 
ووبذلك يوجد ااحلافز إلنشاءء سوقق ااالقرتااضض, كام ووجد ااحلافز إلنشاءء سوقق رربا االفضل بسبب ااررتفاعع سعر ااخلصائص 

االكاملية. ووعليه فيمكن تطبيق االتحليل االسابق بالنسبة لربا االفضل عىل رربا االنسيئة. 
 الحظ أأنن هذاا االتحليل ال خيتص باملواادد االرضووررية بل هو عامم يف أأنوااعع ااألمواالل, ووهذاا يناسب كونن رربا االقرضض ال 

خيتص باألصنافف االستة أأوو ما يف حكمها. 
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: االسعر ااالبتداائي يف االسوقق االعامم 
: االسعر ااالبتداائي يف سوقق رربا االقرضض 

: سعر ااالتزاانن يف االسوقق االعامم يف سوقق رربا االقرضض 
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شكل ٢: ااالتزاانن بني االسوقق االعامم ووسوقق رربا االقرضض 



االتباددلل يف سوقق االقرضض بفائدةة 
Ú هو االثمن حالل االتأجيل (االثمن  ًً (االثمن وواالسلعة كالمها حارض), ووليكن  Ú هو ثمن االسلعة حارضاا  ليكن 
Ú هو ثمن ااخلصائص  Ú هو ثمن ااخلصائص ااألصلية, ووهو ال يتأثر بالزمن, بينام  وواالسلعة كالمها مؤجل). ووليكن 

Úهي االنقودد فإنن االسعر يمثل سلة من االسلع ااملحدددةة.)  االزمنية ووهو مرتبط بالزمن. ( إإذذاا كانت 
Ú  ووليكن سداادد االقرضض يتم بعد   االقرضض مباددلة للسلعة بجسنها يف ووقتني خمتلفني. ليكن ووقت ااالقرتااضض هو 

  .Ú ميض فرتةة ووااحدةة (سنة مثالًً) للتبسيط: 
Ú يقتيض أأنن:   قيد اامليزاانية يف االزمن ااحلارض 

[26] !

 : Ú  أأما يف ااملستقبل 
[27] !

 ووعليه:  
[28] !  

 Ú  

Ú, وولذاا فإنن ثمن كل من االبدلني حالل   ووحيث إإنن ااخلصائص ااألصلية ثابتة يف االبدلني عند ااالقرتااضض فإنن 
ااالقرتااضض سيكونن هو ثمن ااخلصائص االزمنية: 

[29] !

  
 هذهه االنتيجة توضح أأنن ااملعترب يف االقرضض هو ااخلصائص االزمنية فحسب, ووهي نتيجة بدهية ألنن االقرضض بفائدةة 

حصيلته معاووضة مقابل االزمن ال أأكثر. 
Ú وولكن يف ووقتني خمتلفني. لكي يتحقق االتعاددلل بني االبدلني عند ااالقرتااضض  Ú ووبني   االقرضض مباددلة بني 

Ú هي معدلل االفائدةة بحيث:  نحتاجج إإىل خصم االبدلل ااملؤجل. لتكن  

[30]  Ú   
   

, فإنن (٣٠) يمكن كتابتها كام ييل:  Ú ووحيث إإنن 
[31]  !

p0p1
pxpzt

x

t = 0

t = 1

t = 0

p0dx0 = pxdx+ pz0dz0

t = 1

p1dx1 = pxdx+ pz1dz1

pt =λtpx+ (1−λt )pzt ,  t= 0,1

λt = dx dxt ,  (1−λt )= dzt dxt

λt = 0

pt = pzt ,  t= 0,1

p0dx0p1dx1

r > 0

p0dx0 =
p1dx1
(1+ r)
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 أأيي إإنن االفائدةة تتحددد فقط باخلصائص االزمنية للسلعة ددوونن ااألصلية. ووإإذذاا نظرنا إإىل ااخلصائص ااألصلية عىل أأهنا 
من مقوماتت االنشاطط ااحلقيقي االذيي يلبي ااالحتياجاتت ااألساسية يف ااملجتمع, فإنن سوقق االقرضض إإذذنن ال يرتبط باخلصائص 

ااحلقيقية للسلعة بل بخصائصها االزمنية فحسب, ووهو ما يعني اانفصامم سوقق االقرضض عن االنشاطط ااحلقيقي. 
Ú يرتبط إإجيابياًً بمعدلل االفائدةة. ووهذاا  Ú موجب, فإنن ثمن ااخلصائص االزمنية للفرتةة االتالية   ووحيث إإنن 
يقتيض أأنن االفائدةة تسهم يف ااررتفاعع ثمن ااخلصائص االزمنية ددوونن ااألصلية. هذاا ااالررتفاعع يعززز االفجوةة بني سوقق االقرضض 

ووبني االسوقق االعامم, ألنه جيعل فرصة االربح من سوقق االقرضض أأعىل من االربح يف االسوقق االعامم.  
 فالفائدةة نفسها تنشئ االفجوةة بني سوقق االقرضض وواالسوقق االعامم, وواالسبب هو عدمم مروونة االطلب بالنسبة للمحتاجج 
من ناحية, ووكوهنا خصائص كاملية بالنسبة للمقتدرر من ناحية أأخرى, كام سبق. ووهذاا بخالفف رربا االفضل حيث سبب 
االفجوةة يقترص بالدررجة ااألووىل عىل االفرقق بني سعر ااخلصائص االكاملية مقاررنة بالرضووررية, ووهذاا االفرقق ثابت قبل نشؤ 
سوقق رربا االفضل ألنن االسلعة نفسها من االرضووررياتت. أأما يف حالة االقرضض, فالفائدةة نفسها كافية خللق االفجوةة بني سعر 
ااخلصائص االزمنية ووااألصلية بام يكفي لنشؤ سوقق االقرضض. ووهذاا يوضح مرةة أأخرى ملاذذاا ال خيتص رربا االقرضض باألصنافف 

االستة بل عامم يف كل ااألمواالل. 
 وولكن ااملشكلة ال تنتهي عند هذاا ااحلد. فالفائدةة ترفع من سعر ااخلصائص االزمنية, مما يعطي ااحلافز لإلقرااضض 
بفائدةة ألنن االعائد سيكونن أأعىل من االسوقق االعامم. وولكن نشؤ سوقق االقرضض سيؤدديي بعد ذذلك إإىل ااررتفاعع االسعر االعامم, كام 
ررأأينا من قبل يف رربا االفضل. مع ااررتفاعع االسعر االعامم, ستؤدديي االفائدةة عىل االسعر ااجلديد إإىل ددووررةة أأخرى من ااالررتفاعع, لتنشأ 
بذلك حلقة تغذية مرتدةة (positive feedback loop) بني االفائدةة ووبني ااخلصائص االزمنية وواالسعر االعامم. ووهبذاا تنمو 
ًً ووتتوسع بشكل مستقل عن االنشاطط ااالقتصادديي, ما يؤدديي يف االنهاية إإىل أأززماتت  ووكوااررثث مالية  سوقق ااإلقرااضض تلقائيا

لالنفصامم ااحلاصل بني اااللتزااماتت ااملالية وواالناتج ااالقتصادديي. 

االفرقق بني االبيع وواالربا 
 االنتيجة االسابقة ال تتحقق يف حالة االبيع, أأيي مباددلة سلعة بسلعة أأخرى, بسبب ااختالفف االبدلني. مع ااختالفف 
, وولذاا فإنن ثمن االتباددلل حالل االبيع سيكونن ووفق ااملعاددلة  Ú االبدلني فإنن ااخلصائص ااألصلية غري ملغاةة, ووهو يقتيض أأنن 
(٣٠) ووهو متوسط ترجيحي بني ثمن ااخلصائص ااألصلية ووااخلصائص االزمنية, وولذلك سيكونن أأقل من ثمن ااخلصائص 

االزمنية منفرددةة يف (٣١).  
 االبيع ال يسمح بحلقة االتغذية ااملرتدةة االتي تؤدديي إإليها االفائدةة. لتوضيح االفرقق بني االبيع وواالقرضض, لنفرتضض أأنن 

Ú. ليكن االبدلل ااحلارض هو:  ااملباددلة تتم بني سلعتني 
[33] !

dz0 dz1pz1

λt >0

x, y

q0dy0 = qydy+ qw0dw0
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[34] !

 .Ú Ú متثل ثمن االسلعة ااإلمجايل, ثمن ااخلصائص ااألصلية, ثمن ااخلصائص االزمنية, عىل االرتتيب, للسلعة  حيث  

ليكن االبدلل ااملؤجل هو: 
[35] !

Ú, بحيث يتم خصم االبدلل ااملؤجل لتحقيق االتعاددلل بني االبدلني كام ييل:  ووليكن هامش االربح هو 

[36] !

Ú. وولكن ال توجد آآلية جتعل االثمن ااملؤجل لسلعة  Ú يرتبط إإجيابياًً هبامش االربح  ووهذاا يقتيض أأنن ثمن االسلعة ااملؤجل  
معينة ينعكس عىل االثمن ااحلالل للسلعة نفسها لتنشأ بذلك حلقة مرتدةة, كام هو ااحلالل يف ووجودد االقرضض بفائدةة, ألنن االتباددلل 
يف االسوقق االعامم يتم بني سلعتني خمتلفتني, لكل منهام ثمن خاصص هبا. ووهلذاا فهامش ااألجل خيضع يف ااحلقيقة لعواامل 

ااإلنتاجج وواالتباددلل يف ااالقتصادد ااحلقيقي, بخالفف االفائدةة. 
 هذاا االتحليل يتفق مع االرؤؤية االتي تقررر أأنن االتمويل ااإلسالمي حيقق االتكامل بني االنشاطط ااحلقيقي ووااملايل, بخالفف 
نظامم االفائدةة االذيي يفصل بينهام. وومع ااالنفصالل, تتفاقم ااملديونية بشكل كبري تكونن هنايته مرضةة بالنشاطط ااالقتصادديي 

عموماًً (اانظر: مدخل إإىل أأصولل االتمويل ااإلسالمي, االفصل ٨ وو ٩).  
  

ووااقع االقرضض بفائدةة 
 االنموذذجج أأعالهه خيتلف عن االوااقع من ناحيتني: أأووالها أأنن االنموذذجج يفرتضض أأنن االبدلل ااملؤجل يسددد بالكامل عند 
حلولل ااألجل. لكن االوااقع ليس كذلك: ففي االكثري من ااحلاالتت, إإنن مل يكن أأكثرها, يؤجل ااملقرتضض االسداادد مقابل ررسومم 

إإضافية, وويعيد جدوولة االدين بقرضض جديد لسداادد االقرضض االسابق, ووهكذاا. 
 هذاا يعني أأنن ما يدفعه ااملقرتضض عند ااألجل ليس االثمن االكيل وولكن جزءءًً منه فحسب. مع ترااكم ااملديونية فإنن 
معدلل االفائدةة قد يتجه نحو ااالنخفاضض بسبب ااررتفاعع ررصيد ااملديونية, وومن ثم ااررتفاعع قيمة االقسط االوااجب سدااددهه. من 
مصلحة ااملقرضض أأنن يستمر ااملقرتضض يف سداادد ااألقساطط, ووهذاا يتطلب بقاءء ااألقساطط يف حدوودد مقبولة. مع ااررتفاعع ررصيد 

ااملديونية فإنن هذاا يتطلب ميل معدلل االفائدةة نحو ااالنخفاضض. 

q0 = θ0qy+ (1−θ0)qw0
,  θt = dy dyt

qw0 ,qy ,qty

p1dx1 = pxdx+ pz1dz1

m

p1dx1
(1+m)

= q0dy0

p1m
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 لكن إإذذاا أأخذنا جمموعع ما يدفعه ااملدين يف االقرضض بفائدةة, مقاررنة مع ما يدفعه ااملدين يف االبيع (االبيع بثمن مؤجل أأوو 
, ألنن آآلية إإعاددةة متويل االديونن ووجدوولتها غري مقبولة من حيث ااملبدأأ يف االتمويل  االسلم), فإنن ااألخري سيكونن أأقل غالباًً

ااإلسالمي.  
agent-based), بلغت تكلفة   simulation) ى االوحدةةوويف ددررااسة اافرتااضية باستخداامم ااملحاكاةة عىل مستو 
االفعلية للقرضض بفائدةة عىل ااملدينني ٣٤.٨% سنويا, يف حني كانت تكلفة االتمويل ااإلسالمي ٦%, بالرغم من أأنن االنظامني 

ينطلقانن من فائدةة تعاقدية ووااحدةة: ٦% لكل منهام (اانظر: ااالقتصادد ااإلسالمي يف عامل مركب, صص١٠٧-١٠٩). 
 أأيي أأننا إإذذاا أأخذنا يف ااالعتبارر ااملجموعع االكيل االذيي يدفعه ااملقرتضض بفائدةة فسيكونن أأعىل من ااملجموعع االكيل االذيي 
يدفعه ااملدين يف صيغ االتمويل ااإلسالمي. ووهذاا يتفق مع االنتيجة أأعالهه من حيث ااملبدأأ: ووهو أأنن االتمويل بالفائدةة يؤدديي 

الررتفاعع االتكلفة مقاررنة مع االتمويل ااإلسالمي. 

االنقودد بني االتضخم ووااالنكامشش 
 هناكك ناحية أأخرى خيتلف فيها االنموذذجج عن االوااقع. االنموذذجج ينتهي إإىل ااررتفاعع سعر ااملاددةة حمل ااالقرتااضض. ووإإذذاا 
كانت هذهه ااملاددةة هي االنقودد, فاررتفاعع سعر االنقودد يعني ااررتفاعع سلّّة االسلع االتي تعاددلل االوحدةة االنقدية, ووهو ما يعني 

اانخفاضض ااألسعارر االنقدية للسلع. 
ًً يف هذهه ااحلالة ألنه ال ينتج عن ززياددةة يف ااإلنتاجج ووووفر يف عرضض االسلع  ًً صحيا  هذاا ااالنخفاضض ليس أأمراا
ووااخلدماتت, بل بسبب شح يف عرضض االنقودد نفسها. فالربا يؤدديي إإىل تركز االنقودد بأيديي االقلة, كام أأددى رربا االفضل إإىل تركز 
االقوتت االرضوورريي, ووهذاا االرتكز يؤدديي إإىل شح تدااوولل االنقد, وومن ثم ااررتفاعع تكلفة ااحلصولل عليه. فاالنخفاضض يف االسعر 
االنقديي للسلع يف هذهه ااحلالة ضارر باالقتصادد ألنه ناتج عن اانكامشش تدااوولل االنقد وومن ثم يؤدديي إإىل تباطؤ ااحلركة ااالقتصاددية 

ووترااجعها, ووليس إإىل ااززددهاررها. 
 ما نشاهدهه يف االوااقع االيومم من ااالررتفاعع ااملطردد يف االسعر االنقديي للسلع سببه االتوسع ااملستمر يف إإصداارر االنقد 
ووعرضض االكتلة االنقدية. ووهذاا االنمو ااملطردد سببه نموااملديونية ااملستمر, ووهذاا االنمو للمديونية بدووررهه سببه ااالقرتااضض ااملستمر 
لسداادد دديونن سابقة, كام سبقت ااإلشاررةة لذلك. فالنمو ااملطردد للكتلة االنقدية هو االذيي جيعل ااألسعارراالنقدية ترتفع 
باستمراارر يف االوااقع االيومم, ووهو نتيجة طبيعية لنظامم االفائدةة (ررااجع ااملدخل إإىل أأصولل االتمويل ااإلسالمي, صص٧٣-٨٠). 
بينام يف غيابب االنمو ااملستمر للنقد, فإنن نظامم االفائدةة سيؤدديي إإىل تركز االنقد بيد االقلة, ما يؤدديي إإىل اانخفاضض ااألسعارر, لكنه 

اانخفاضض ضارر ألنه ناشئ عن اانحسارر االنقد ووليس عن توسع االناتج ااالقتصادديي. 
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خامتة 
ًً لدررااسة االربا بنوعيه: رربا االفضل وورربا االنسيئة. ووااملناقشة توضح كيف تنشأ  ًً أأووليا  تقدمم هذهه االوررقة نموذذجا
ااالختالالتت ااالقتصاددية عن االربا من منبع ووااحد, ووهو ما يشري إإىل جواانب من حكمة االترشيع يف حتديد قوااعد االربا. ووال 
رريب أأنن ااملوضوعع بحاجة إإىل ااملزيد من االتحليل وواالدررااسة ووااملناقشة, ووهي فرصة لدعوةة االباحثني يف ااالقتصادد ااإلسالمي 

الستشكافف ووااستكاملل هذاا ااملجالل ااخلصب يف نظرية االربا.  

ووااحلمد هللا رربب االعاملني. 
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