الفائدة بني االقت�صاديني
الو�ضعيني واالقت�صاديني
اال�سالميني والبديل ال�شرعي لها

اسامء تقي عبد سامل

كلية االمام االعظم (رمحه اهلل) اجلامعة

اسامء تقي عبد سامل

Abstract
The economic and financial systems of the economy and its markets depend,
as is known, on interest. Interest has obviously had many disadvantages, which
have been reflected in production, in its obstruction and consumption in its decline
and distribution in its deviation from justice, and in the costs of increasing it and
increasing its prices and investment in its handicap. And based on the firm conviction of the researcher, especially after the crisis in 2008 and the negative effects
that have been made clear that interest has had the upper hand of this crisis

املقدمة
احلمد هلل رب العاملني وأفضل الصالة وأتم

التسليم عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني
وبعد:

فإن االنظمة الوضعية لالقتصاد واملال ,وألسواقه

تعتمد كام هو معلوم عىل الفائدة ( ,)interestومن

الواضح ان الفائدة باتت هلا سلبيات كثرية انعكست

عىل االنتاج يف عرقلته واالستهالك يف انخفاضه
والتوزيع يف انحرافه عن العدالة ,والتكاليف يف

زيادهتا واألسعار يف ارتفاعها واالستثامر يف اعاقته

 ...وانطالق ًا من تلك السلبيات ,وكذلك انطالق ًا
من القناعة الراسخة لدى الباحث والسيام بعد ازمة

 2008وما افرزته من اثار سلبية اوضحت ان الفائدة
كانت هلا اليد الطوىل هلذه االزمة  ...جاءت كتابتي

هلذا البحث املتواضع ,ولتحقيق اهداف كتابة البحث

املطلب االول :مفهوم الفائدة وبيان انواعها .

الفرع االول :مفهوم الفائدة لغ ًة واصطالح ًا .
الفرع الثاين :انواع الفائدة .

املطلب الثاين :الفائدة عن االقتصاديني الوضعيني.
الفرع االول :الفائدة عند الكالسيك .

الفرع الثاين :الفائدة عن الكنزيني .

املطلب الثالث :الفائدة عند الرشعيني .

الفرع االول :الفائدة نوع من انواع الربا املحرم .

الفرع الثاين :مفهوم الربا وانواعه .
الفرع الثالث :حكم الربا .

الفرع الرابع :االثار السلبية للربا وحجج االسالميني

يف رفض الربا .

املطلب الرابع :البديل الرشعي للربا .
الفرع االول :نظام أو مبدأ املشاركة .

الفرع الثاين :املضاربة .

قمت بتقسيم خطته اىل اربعة مطالب وخامتة وهي عىل
النحو االيت:
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الفائدة بني االقتصاديني الوضعيني واالقتصاديني االسالميني
الفائدة بني االقتصاديني الوضعيني واالقتصاديني

االسالميني والبديل الرشعي هلا

املطلب االول:
مفهوم الفائدة وبيان انواعها

الفرع االول :مفهوم الفائدة لغة واصطالح ًا

البحوث املحكمة
فوائده البسيطة املجمعة .

املطلب الثاين:
الفائدة عند االقت�صاديني الو�ضعيني
الفرع االول :الفائدة عند الكالسيك :يرى

االقتصاديون التقليديون او (الكالسيك) ان الفائدة

او ً
أستفته من علم او مال
ال :الفائدة لغ ًة :هي ما
ُ

عبارة عن مكافأة مقابل االدخار او ثمن ًا ،لذلك

(أستفدته) ،وهي الزيادة التي حتصل لالنسان واجلمع
ُ

االدخار .وحيث ان طلب االدخار هوة لالستثامر

اعطيته وأفدته
(افدت) املال
وفادة له (فائدة)  .و
ُ
ُ
فوائد(.)1

ثاني ًا :اصطالح ًا( :هي زيادة مستحقة للدائن ،عىل

مبلغ الدين ،يدفعها املدين ،مقابل احتباس الدين اىل

متام الوفاء) (.)2

الفرع الثاين :انواعها ،تقسم الفائدة اىل نوعني(.)3

فهو يتحدد كأي ثمن اخر بتساوي عرض وطلب
لذلك يتحدد سعر الفائدة بتقاطع منحنى االدخار مع
منحنى االستثامر(.)4

يف اي فرتة زمنية يتجاوز فيها االستثامر عىل

االدخار يرتفع سعر الفائدة يف اقتصاد وضعي يستسيغ

نظام سعر الفائدة  .فينخفض االستثامر ،ففي املفهوم

ادائه
 -1الفائدة البسيطة :وهي املبلغ الواجب ُ

الكالسيكي ان االدخار دالة لسعر الفائدة .

 -2الفائدة املركبة :املقصود هبا ضم العائد عىل

يرتفع فيتقلص االستثامر ويزداد االدخار(.)5

للمرصف من قبل املقرتض زياد ًة عىل رأس املال .

املبلغ اىل املبلغ ذاته وحساب الفائدة عليه  .اي اهنا

الزيادة الواجبة عىل رأس املال االصيل مضاف ًا اليه
((( ينظر :خمتار الصحاح ،حممد بن ايب بكر بن عبد القادر
الرازي( ،ت666هـ) ،دار الرسالة ،الكويت 1403 ،هـ -

1982م ،1/245 ،املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري ،امحد

بن حممد عيل الفيومي ثم احلموي ،ابو العباس (ت770هـ)،
املكتبة العلمية ،بريوت.2/485 ،

فأذا زاد الطلب عىل االستثامر فأن سعر الفائدة

وايض ًا يرون ان الفائدة تُعزى اىل انتاجية رأس

املال وبعبارة اخرى فأن املقرض ينال اجلزاء الثابت

عىل ماله النه بحد ذاته يعترب منتج ًا(.)6

((( مدخل للفكر االقتصادي يف االسالم ،د .سعيد سعد مرطان،

مؤسسة الرسالة ،صحيفة .201
(((

الفكر االقتصادي بني املدارس الوضعية واملدرسة

((( أثر السياسة النقدية للدولة عىل عمل املصارف االسالمية،

االسالمية ،د.عبد املوجود عبداللطيف الصميدعي ،مطبعة انوار

كلية الرشيعة  -اجلامعة العراقية 1433 ،هـ 2012 -م ،صحيفة

((( السياسة النقدية واملرصفية يف االسالم ،د.عدنان خالد

د.االء عبداهلل السعدون ،وهي اطروحة دكتوراه مقدمة اىل جملس

.132

((( ينظر :املصدر نفسه ،صحيفة .143
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دجلة ،بغداد 1424 ،هـ  2003 -م ،صحيفة .127

الرتكامين ،مؤسسة الرسالة ،بريوت 1409 ،هـ 1988 -م،

صحيفة .165
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وقد ساد االعتقاد يف املدرسة الكالسيكية بصورة

االفراد عن االستهالك فيحجز قس ًام من دخله ويمتنع

الفائدة  .وهلذا فأن الصورة العامة لسوق رأس املال

يف املستقبل ويعتقد ان تضحية املحروم مثل التضحية

عامة يف مرونة االستثامر واالدخار للتغريات يف سعر
كانت تبدو كامهي موضحة يف الشكل التايل(:)1

عن انفاقه يف الوقت احلارض آم ً
ال ان يتمكن من توسعه
التي يقدمها العامل فيستحق االجور .

يف اقتصاد حنيف مبدأ االمتناع عن االرساف

مقبول ولكن ال ألجل تركيز الثراء عن طريق فرض
معدالت اسعار فائدة ولكن لتشغيل راس املال وعدم

اكتنازه او امساكه وتأخريه عن االنفاق .

ثم ان طرح الثروة هذه بدون سعر فائدة يؤدي

اىل تسهيل عملية االستثامر وزيادة حجم التشغيل
ومنحنى الطلب عىل  Sحيث يظهر كل من

منحنى عرض القروض من املدخرات مرن ًا بصورة

كافية  .وبالرغم من ان بعض االقتصاديني قد
اكدوا1القروض لالستثامر بأن احد هذه املنحنيات قد

والدخول وابقاء الروابط االجتامعية سليمة خالية

من املنافسة واحلسد واالرضار بالناس  .يضاف اىل

ذلك ان رأس املال باألساس هم (ملك هلل تعاىل)
وان الفرد حسب مبدأ االستخالف غري مفوض

بتشغيله بصيغة ربوية .

اليتمتع باملرونة بالنسبة لسعر الفائدة (اي ان احد هذه

وعليه فأن نظرية

هناك اسباب وجيهة لتعليل مرونة هذه املنحنيات

رأس املال لألغراض الربوية(.)4

االمتناع يف اقتصاد حنيف تطبق فقط عىل

املنحنيات سيبدو يف الشكل كخط رأيس) ،وقد كانت

االمتناع عن األرساف والتبذير والتطبق عىل اساس استخدام

وحتى لو كان احد هذه املنحنيات اليتميز باملرونة،

وهي ايض ًا حتاول تفسري الفائدة كمكافأة لالمتناع

فان افرتاض حتقق التعادل بني االدخار واالستثامر
عند سعر موجب للفائدة يمكن ان يتحقق لو متتع اي

عن استخدام السلع يف احلارض ،وهي تفرتض ان
التخيل عن استخدام السلع يف احلارض يتضمن

من هذه املنحنيات بتلك املرونة(.)2

اعتقد (ناسو) 3ان رأس املال يرتاكم نتيجة امتناع

نظرية االمتناع الكالسيكية والتي تعرف ايض ًا بنظرية

والتي برز فيها اخذ سعر الفائدة باعتبارها مكافأة لرأس املال

((( النظرية االقتصادية الكلية ،د.صقر امحد صقر ،وكالة

عن مشاركته يف االنتاج Abstinenceاحلرمان والصرب يف سبيل

((( املصدر السابق ،صحيفة 144

((( الفكر االقتصادي ،د.عبداملوجود الصميدعي ،صحيفة

املطبوعات ،الكويت1977 ،م ،صحيفة 145-144

((( هو ناسو سنيور ( )1864-1790وهو من اشهر مفكري

جتميع االدخارات لتكوين رأس املال.
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الفائدة بني االقتصاديني الوضعيني واالقتصاديني االسالميني
تضحية لذا فان الفائدة جيب ان تدفع لتحفيز االفراد
عىل االدخار(.)1

وهناك بعض املشاكل تعاين منها النظرية

الكالسيكية اوهلا :املشكلة املتعلقة بتحديد سعر
الفائدة  .فمن خالل دراسة هذه النظرية ُوجد ان سعر
الفائدة يتحدد بنا ًء عىل جدويل االدخار واالستثامر .
ولكن سعر الفائدة يف هذه احلالة (غري حمدد) نظر ًا الن
جدول االدخار يعتمد عىل مستوى الدخل والذي

يعتمد بدوره عىل مستوى سعر الفائدة  -عن طريق

تأثري سعر الفائدة يف الطلب االستثامري ويف مستوى
الدخل بالتايل عن طريق املضاعف  .وهكذا نجد انه

لكي نعرف سعر الفائدة فال بد او ً
ال من معرفة مستوى
الدخل ،ولكي نعرف مستوى الدخل البد اوال من

معرفة سعر الفائدة ،وهذا هو السبب يف عدم قدرة
النظرية عىل حتديد حل معني لسعر الفائدة نظر ًا الهنا
تفيض بنا اىل الدوران يف حلقة مفرغة(.)2

واملشكلة الثانية التي تعاين منها النظرية

الكالسيكية هي مشكلة (االنقسام) بني كل من
االجزاء احلقيقية والنقدية للنظام االقتصادي.
ويرجع ذلك اىل ان النظرية الكالسيكية اعتربت ان

سعر الفائدة يتحدد بواسطة القوى احلقيقية املتعلقة

باالدخار واالستثامر (وهلذا يطلق عليها عاد ًة اسلوب

البحوث املحكمة
التيار) ،يف حني ان عرض النقود  -يف غياب الطلب

عىل النقود ألغراض املضاربة  -يؤثر بصورة مبارشة

عىل املستوى العام لالسعار(.)3

الفرع الثاين :الفائدة عند الكنزيني:

يعترب كينز *4ان سعر الفائدة ظاهرة نقدية فهي

ثمن استعامل النقود  .فالفائدة هي الثمن الذي يدفعه
املقرتض لقاء استعامل النقود  .او هي العوض الذي

حيصل عليه  preference liquidityاملقرتض لقاء

ختليه عن السيولة النقدية

ألجل معني وان معدل سعر الفائدة عند كينز

يعتمد عىل قوة التفضيل النقدي فكلام ازداد دافع

التفضيل النقدي زاد سعر الفائدة وان املقرتضني
اليتخلون عن نقودهم اال اذا كان معدل سعر الفائدة
مغري ًا(.)5

لقد انتقد كينز نظريات االقتصاديني التقليديني

(الكالسيكيني) وآرائهم يف الفائدة مبين ًا -1 :انه
اليمكن اعتبار االدخار واالستثامر قوتني مستقلتني
عن بعضهام ،لتحددا سعر الفائدة ،فأي تغري يف

((( ينظر :املصدر نفسه ،صحيفة 352

((( * هو كامربدج واشتغل فيها لتدريس االقتصاد السيايس
واسهم يف وضع التخطيط االقتصادي يف انكلرتا خالل احلرب

العاملية الثانية .كام اشرتك يف مفاوضات (بريتون وودز) يف امريكا

سنة  1944واشتهر كينز بكتابه املشهور (النظرية العامة للتشغيل

((( ينظر :مبادئ علم االقتصاد ،د.كريم مهدي احلسناوي،

والفائدة والنقود) حتى قال بعظهم عنه انه احدث ثورة فكرية

((( ينظر :النظرية االقتصادية الكلية ،د .صقر امحد صقر،

يرأسها( .الفكر االقتصادي ،د.الصميدعي ،صحيفة .)162

املكتبة القانونية ،بغداد ،ط2007 ،2م ،صحيفة 228

صحيفة .352-351
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يف التاريخ االقتصادي .ونسبت املدرسة الكنزية اليه كونه كان

((( ينظر :املصدر نفسه ،صحيفة .184

اسامء تقي عبد سامل
االستثامر سيؤدي اىل تغري يف الدخل وبالتايل يؤثر يف
االدخار

()1

عىل النقود وعرض النقود حيددان سعر الفائدة اذا

امكن معرفة مستوى الدخل  .ولكن معرفة هذا

 -2ال يمكن اعتبار سعر الفائدة ثمن ًا لالدخار

االخري تتطلب حجم االستثامر الذي يعتمد بدوره

ويتحدد سعر الفائدة يف السوق عندما يتعادل الطلب

االخرى يف حلقة مفرغة  .فلكي يتحدد سعر الفائدة

وانام هو ثمن للنزول عن السيولة اي ثمن النقود
عىل النقود مع عرضها عىل اساس اعتبار النقود اص ً
ال

كامل السيولة(.)2

عىل سعر الفائدة  .وهكذا تدور نظرية كينز هي
جيب معرفة مستوى الدخل ،ولكي يتحدد مستوى
الدخل البد من معرفة سعر الفائدة(.)4

 -3االدخار يعتمد عىل مستوى الدخل وليس

وايض ًا تعاين نظرية كينز من االنقسام بني كل

اليؤثر يف حجم املدخرات انام يؤثر يف الشكل الذي

ويرجع ذلك اىل ان نظرية كينز تقرر بأن سعر الفائدة

عىل سعر الفائدة كام يعتقد التقليديون ،فسعر الفائدة
حتفض فيه هذه املدخرات .

من االجزاء احلقيقية والنقدية للنظام االقتصادي،
هو ظاهرة نقدية نظر ًا العتامده عىل كل من التفضيل

اما العالقة بني سعر الفائدة واالدخار فقد تكون

النقدي وعرض النقود (وهلذا يطلق عليها عاد ًة

من االستثامرات ،باعتبار الفائدة تكاليف يتحملها

واالستثامر هي التي حتدد املستوى التوازين للدخل(.)5

عكسية وليست طردية ،اذ ان رفع سعر الفائدة حيد
املقرتض ،وهي بالتايل تؤدي اىل انخفاض الدخل
ومن ثم املدخرات(.)3

وتعاين نظرية كينز هي االخرى حاهلة حال

النظرية الكالسيكية من مشكلة عدم حتديد سعر

الفائدة  .ويرجع ذلك اىل ما تقرره النظرية بأن الطلب
((( ينظر :مدخل للفكر االقتصادي يف االسالم ،د.سعيد سعد
مرطان ،صحيفة .202-201

((( ينظر :االسالم واالقتصاد (دراسة يف املنظور االسالمي

اسلوب الرصيد) ،يف حني ان العالقة بني االدخار
ويرى كينز ان هناك اسباب ودوافع لتفضيل

االفراد للسيولة وطلب االحتفاظ بالنقود يف شكل

سائل امهها:

 -1دافع املعامالت :وذلك لتغطية النفقات

اجلارية سواء بالنسبة للفرد او املرشوع ،وان زيادة

حجم املعامالت يتطلب زيادة متناسبة مع النقود،
وان اي ارتفاع عام يف االسعار او انخفاض فيها يتبعه

ارتفاع او انخفاض يف الطلب عىل النقود لغرض

ألبرز القضايا االقتصادية واالجتامعية املعارصة ) ،د.عبد اهلادي

عيل النجار ،املجلس الوطني للثقافة والفنون واالداب ،الكويت،

 1403هـ  1983 -م ،صحيفة .99

((( ينظر :مدخل للفكر االقتصادي يف االسالم ،د.سعيد سعد
مرطان ،صحيفة .202-201

((( ينظر :النظرية االقتصادية الكلية ،د.صقر امحد صقر ،صحيفة
.352

((( ينظر :املصدر نفسه ،صحيفة .352
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الفائدة بني االقتصاديني الوضعيني واالقتصاديني االسالميني
املعامالت(. )1

 -2دافع االحتياط :يشري دافع االحتياط

البحوث املحكمة
ففي الشكل التايل(:)4

(الطوارئ) اىل رضورة االحتفاظ بمقدار معني
من النقود لغرض مقابلة خمتلف احلاالت الطارئة
غري املعروفة لكن املتوقعة والتي تنشأ باالرتباط مع

املعامالت  .ان الكمية املحتفظ هبا من النقود لدافع
املعامالت واالحتياط يمكن ان تكون مستقرة نسبي ًا

وحتى يمكن التنبؤ هبا(.)2

 -3دافع املضاربة :حيتفظ االفراد بالنقود كمخزن

للقيمة اذا توقعوا ان احتفاظهم هذا يعني استثامر ًا
افضل يف املستقبل او اذا شعروا ان سعر الفائدة

اليمثل معدل العائد الذي يتناسب مع حتملهم

املخاطر  .ان سعر الفائدة املنخفظ جيعل االفراد اكثر
مي ً
ال لالحتفاظ بثروهتم عىل شكل نقود خصوص ًا
اذا كان عدم التيقن يف املستقبل كبري ًا وبسبب دافع
املضاربة يكون تفضيل السيولة واسع التغيري  .فعندما

يكون تفضيل السيولة ضعيف ًا فان سعر الفائدة سوف
ينخفض ،لكن عندما يكون تفضيل السيولة قوي ًا فان

هذا السعر سريتفع وان قوة وضعف تفضيل السيولة

يصبح العامل اهلام يف عرض وطلب النقود ،ويكون
العامل املؤثر يف حتديد اسعار الفائدة(.)3

((( ينظر :مدخل للفكر االقتصادي ،د .سعيد سعد مرطان،
صحيفة  ،202مبادئ علم االقتصاد ،د .كريم مهدي احلسناوي،
صحيفة .230

حيث ان

يمثل منهج االدخار ss

يمثل منهج االستثامر II .وان

فاذا كان مستوى فخ السيولة يف مستوى معدل

سعر الفائدة

مقداره (وال يتحقق التوازن بني االدخار( oiفانه

سيمنع سعر الفائدة من اهلبوط بأجتاه (( oiواالستثامر
حول النقظة E

وهناك بعض املالحظات التي يمكن ايرادها فيام

يتعلق بأراء كينز وهي(:)5

 -1ان التتضحية بالسيولة يشء غري ملموس

وليس كل من لديه سيولة نقدية قادر او يملك
الفرصة الستغالهلا  .ومع ذلك فاالسالم يمنع وجود
مكافأة مقابل التضحية بالسيولة ،برشط ان تكون هذه

((( ينظر :الفكر االقتصادي ،د .عبد املوجود الصميدعي،

((( ينظر :مبادئ علم االقتصاد ،د .كريم مهدي احلسناوي،

صحيفة .159

((( ينظر :املصدر نفسه  ،صحيفة .230

مرطان ،صحيفة .203

صحيفة .230
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((( ينظر :مدخل للفكر االقتصادي يف االسالم ،د .سعيد

اسامء تقي عبد سامل
املكافأة او العائد احتاملي ًا وهو حصة من الربح .

 -2العائد يف االسالم يكون مقابل عمل منتج

كأجرة األجري والعامل وغريه وال تعترب التضحية

بالسيولة من هذا القبيل .

 -3االفتقار اىل عنرص املخاطرة بالنسبة للمقرض

 .فاالسالم يشرتط يف الكسب ان يكون الغنم بالغرم،

أي ان يكون الربح مقابل حتمل اخلسارة لو حدثت .

 -4حتديد سعر الفائدة عند كينز والتقليديني تم يف

ظل نظام يتعامل أص ً
ال بالفائدة ،بل ان النقود قد تُطلب
بدافع املضاربة (القامر) ،وهذا يتعارض مع االسالم .

متفاوتتني يف الغنى والفقر  .كل هذه الصفات يمجها

االسالم ويتجنبها بل وحيرمها(.)2

الفرع االول :الفائدة نوع من انواع الربا املحرم

لقد اكد القرآن والسنة ،ومها املصدران االساسيان

للرشيعة االسالمية عىل حتريم الفائدة (الربا) ومع
ذلك فان البعض ممن اعامهم سحر احلضارة الغربية،
يرون ان االسالم حرم الربا ومل حيرم الفائدة ،ويرون

ان الفائدة التي تُدفع عىل القروض التي تُستثمر يف
النشاطات االقتصادية التتعارض مع رشيعة القرآن
التي ترش اىل الربا فقط باعتباره قروض ًا غري انتاجية

ويعزو االقتصاد احلنيف فشل النظامني الكينزي

سادت يف العصور اجلاهلية يف وقت مل يكن الناس

التأثري عىل الديناميكية االقتصادية والسياسات

والواقع ان هؤالء البعض اغفلوا ان الدين

والكالسيكي اىل جعل سعر الفائدة عام ً
ال من عوامل
النقدية واملالية اخلارجة عن نطاق احلالل واحلرام .

واىل االمساك عن االنفاق واىل االكتناز واىل االنفاق

يف حمارم اهلل(.)1

املطلب الثالث :الفائدة عند الرشعيني:

يعرفون غري تلك القروض .

االسالمي هو آخر االديان التي نزلت هلدي البرشية،
وان علم اهلل الذي تضمنه القرآن الكريم ال سبيل اىل

استبدال نظام الفائدة عىل القروض االنتاجية به .
واحلق يقال ان ما يسام بالقروض االنتاجية والقروض

ان معدل سعر الفائدة يف منظور االقتصاد

غري االنتاجية هو اختالف يف الدرجة وليس يف النوع،

صاحبه اىل املحق واحلرب والغش واالحتيال ويكون

حيث ان الفائدة ليست اال اضافة اىل رأس املال

االسالمي ُيعد رب ًا حمرم ًا وعنرص ًا معوق ًا يعرض
سبب ًا من اسباب اعاقة االستثامرات ويؤدي اىل وقوع
االزمات االقتصادية والتقلبات يف االسعار كام
يؤدي اىل حصول الترسب والتناقض والعجز وحالة
االختناق ويؤدي اىل انقسام املجتمع اىل طبقتني

((( ينظر :الفكر االقتصادي ،د .عبد املوجود الصميدعي،
صحيفة .162

وهلذا فأن تسمية الربا بالفائدة اليغري من طبيعته،
املقرتض ،وهي عبارة عن ربا سواء يف طبيعته او يف

حكم الرشيعة االسالمية(.)3

((( ينظر :الفكر االقتصادي بني املدارس الوضعية واملدارس
االسالمية ،د.عبداملوجود الصميدعي ،صحيفة .287

((( ينظر :االسالم واالقتصاد ،د.عبداهلادي النجار ،صحيفة
100-99
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الفائدة بني االقتصاديني الوضعيني واالقتصاديني االسالميني
وان تسمية الربا بالفائدة ماهو اال لتغيري املسميات،

وان كانت الفائدة هي احدى صور الربا ،ولكنها ليست

كل الصور ،وذلك الن الزيادة التي تؤخذ عىل مال من

البحوث املحكمة
فوائد البنوك .

 -2املؤمتر الثاين للمصارف االسالمية املنعقد يف

الكويت (1403هـ املوافق 1983م) .

جنسه حارض ًا تعترب ربا حتى لو مل تكن فائدة مرصفية

 -3وقد أكد عىل املعنى نفسه ،جممع الفقه

تعطي نفس املعنى واالسالم اليبني حكمه عىل املسمى

يف دورة مؤمتره الثاين بجدة يف ربيع االخر  1406هـ

ولقد نصت املجاميع الفقهية ومؤسسات االفتاء

نص عىل ان :كل زيادة او فائدة عىل الدين الذي

وحرمة التعامل مع تلك البنوك ،وقد تضافرت عىل

وكذلك الفائدة عىل القرض منذ بداية العقد ،هاتان

 .فالفائدة والربا امر واحد من حيث املحتوى اي اهنا

وانام يبنيه عىل حقيقة املعنى(.)1

يف العامل االسالمي عىل حرمة هذا النوع من الربا،
ذلك القرارات والفتاوى منذ املؤمتر االسالمي الثاين
ملجمع البحوث االسالمية املنعقد بالقاهرة يف حمرم

 1385هـ مايو 1965 -م ،وحرضه مخسة وثامنون
فقيه ًا من كبار علامء االمة ،وضم ممثلني بخمس
وثالثني دولة اسالمية ،ونص يف بنده االول عىل ان

(الفائدة عىل انواع القروض كلها ربا حمرم) ،وتعاقبت
بعد ذلك قرارات وتوصيات مؤمترات عدة منها(:)2

 -1املؤمتر العاملي االول لالقتصاد االسالمي

املنعقد يف مكة املكرمة عام 1396هـ املوافق 1976

م ،والذي حرضه اكثر من ثالثامئة من علامء وفقهاء
وخرباء يف االقتصاد والبنوك ،وقد اكد عىل حرمة

((( اثر السياسة النقدية للدولة عىل عمل املصارف االسالمية،
د.االء عبداهلل السعدون ،صحيفة .146

((( موقع اسالم ويب  ( fatwa.islamweb.netالفائدة عىل

انواع العروض كلها ربا حمرم )  6مجادي االخر 6 - 21- 1428

 ،2007 -رقم الفتوى ،97115 :التصنيف علة الربا ورشوط

جريانه.
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االسالمي الدويل املنبثق عن منظمة املؤمتر االسالمي

ديسمرب 1985م يف قراره رقم  ،)2/10( 10والذي

حل اجله وعجز املدين عن الوفاء به مقابل تأجيله،

الصورتان ربا حمرم رشع ًا .

 -4وأيض ًا جممع الفقه االسالمي التابع لرابطة

العامل االسالمي يف مكة املكرمة الذي أكد يف دورته

التاسعة املنعقدة عام ( 1406هـ  1986 -م) عىل ان:

كلام جاء عن طريق الفوائد الربوية هو مال حرام رشع ًا.
 -5وكذلك جلنة االفتاء باألزهر التي أكدت عىل

حرمة عوائد شهادات االستثامر (أ،ب) ألنه من باب
القرض بفائدة ،والقرض بفائدة ربا ،والربا حرام .

 -6وكذلك فتوى فضيلة الشيخ جاد احلق عيل

جاد احلق شيخ االزهر يف صفر  1400هـ  9ديسمرب

 1979م حيث جاء فيها مانصه:

ان االسالم حرم الربا بنوعيه  -ربا الزيادة وربا

النسيئة  -وهذا التحريم ثابت قطع ًا بنص القرآن

الكريم والسنة النبوية الرشيفة وبامجاع ائمة املسلمني

منذ صدر االسالم حتى االن .

وملا كان الوصف القانوين الصحيح لشهادات

اسامء تقي عبد سامل
االستثامر اهنا قرض بفائدة ،وكانت نصوص الرشيعة

وايض ًا هناك قرارات مؤمتر جممع البحوث

من باب ربا الزيادة املحرم ،فان فوائد تلك الشهادات

يف عام  1386هـ يف شأن املعامالت املرصفية التي

يف القرآن والسنة تقيض بأن الفائدة املحددة مقدم ًا
وكذلك فوائد التوفري او االيداع بفائدة تدخل يف نطاق

ربا الزيادة الحيل املسلم االنتفاع به اما القول بان هذه
الفائدة تعترب مكافأة من ويل االمر فان هذا النظر غري
وارد بالنسبة للشهادات ذات العائد املحدد مقدم ًا؛

السيام لقد وصف بانه فائدة بواقع كذا يف املائة(.)1

 -7وكذلك فتوى الشيخ عطية صقر يف مايو

 1997م ،وجاء فيها:

ما يقال من ان االموال ودائع عند البنك وليست

قروض ًا ،يرد عليه بان الوديعة اذا ردت لصاحبها ترد

كام هي دون زيادة او نقص بل قال العلامء:

االسالمية يف دورته الثالثة املنعقدة باالزهر الرشيف
تدخل فيها الفائدة (الربا) وهي(:)3

 -1الفائدة عىل انواع القروض كلها ربا حمرم،

الفرق يف ذلك بني ما يسمى بالقرض االستهالكي
ومايسمى بالقرض االنتاجي الن نصوص الكتاب

والسنة يف جمموعها قاطعة يف حتريم النوعني .

 -2كثري الربا وقليله حرام كام يشري اىل ذلك

الفهم الصحيح يف قوله تعاىل( :يا اهيا الذين آمنوا

التأكلوا الربا اضعاف ًا مضاعفة)(.)4

وجه الداللة من االية :يف االية هني رصيح عن

أكل الربا او أخذه مضاعف ًا،الن الرجل يف اجلاهلية

انه الجيوز الترصف يف الوديعة خصوص ًا بام

كأن يكون له َد ْي ٌن عىل رجل آخر يف ماله اىل أجلٍ  ،فإذا

هذه االرباح ؟ عىل اهنا ال تأخذ شكل الوديعة ،الن

وازيدك عىل مالك ،فيفعالن ذلك ،وهذا هو الربا

يعرضها للتلف فمن اين يستحل صاحب الوديعة

الوديعة مطلوب حفظها لردها حني طلبها ،وهذه
موجهة اص ً
ال لالستثامر ال للحفظ فهي سلفة جائت
من الناس اىل البنك ،وهو بدوره يقرضها جلهات

أخ ْر عني دينك
حل االجل طلبه من صاحبه  -املدينّ :
املضاعف ،فنهاهم اهلل عز وجل عن ذلك(.)5

يف العامل االسالمي ،كلها اكدت عىل هذا املعنى بحيث تشكل يف
جمموعها امجاع ًا معارص ًا ال جتوز خمالفته عىل حتريم فوائد البنوك.

االستثامر(.)2

وراجع للفائدة ايض ًا الفتاوى ذات االرقام التالية،1120 :

((( موقع اسالم ويب  ( fatwa.islamweb.netالفائدة عىل

((( حماسبة الرشكات واملصارف يف النظام االسالمي ،د .حممد

 ،2007 - 6 - 21-رقم الفتوى ،97115 :التصنيف علة الربا

((( سورة ال عمران ،اية .130

انواع العروض كلها ربا حمرم ) ،اخلميس  6مجادي االخر 1428

ورشوط جريانه.

((( املصدر السابق.

يضاف اىل كل ما سبق ذكره فتاوى الندوات واملؤمترات العلمية،
وفتاوى اهل العلم واملختصني يف شؤون االقتصاد واعامل البنوك

.39555 ،28960

كامل عطية ،صحيفة .29

((( ينظر :جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،ملحمد بن جرير
الطربي (ت310هـ) ،حتقيق :الدكتور عبداهلل بن عبد املحسن

الرتكي ،دار هجر للطباعة ،ط 1422 ،1هـ  2001 -م،
،49/6تفسري البغوي.103/2 ،
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الفائدة بني االقتصاديني الوضعيني واالقتصاديني االسالميني
 -3االقراض بالربا حمرم التبيحه حاجة وال

رضورة ،واالقرتاض بالربا حمرم كذلك واليرتفع اثمه
اال اذا دعت اليه الرضورة .وكل أمرء مرتوك بدينه يف

تقدير رضورته.

 -4اعامل البنوك من احلسابات اجلارية ورصف

الشيكات وخطابات االعتامد والكمبياالت الداخلية
التي يقوم عليها العمل بني التجار والبنوك يف الداخل،

كل هذا من املعامالت املرصفية اجلائزة ،وما يؤخذ يف
نظري هذه االعامل ليس من الربا .

 -5احلسابات ذات االجل وفتح االعتامد بفائدة

وسائر انواع القروض نظري فائدة كلها من املعامالت
الربوية وهي حمرمة رشع ًا .

البحوث املحكمة
فائدة هي ربا وليس كل ربا فائدة ،ومن هنا ارى لزام ًا

ع ًّ
يل ان ادخل يف موضوع الربا تعريف ًا وحك ًام وادل ًة
ليكون هنالك ترابط ًا يف ما ذكرت.

الفرع الثاين :مفهوم الربا وانواعه

او ً
ال :مفهوم الربا لغ ًة :يقال ربا اليشء يربو ،اذا
زاد ومنه اخذ الربا احلرام( ،)2قال تعاىلَ ( :فاذا َأ ْنزَ ْلنا

آهت ََّز ْت َو َر َب ْت)( ،)3وهو الزيادة والنامء
َع َل ْيها آملا َء ْ
والعلو وربا الرابية يربو اذا عالها(.)4

ثاني ُا :مفهوم الربا يف االصطالح الرشعي :هو

الزيادة عىل اصل املال يأخذه الدائن مقابل االجل ،او

هو كل زيادة بال مقابل من عمل او سلعة(.)5
ثالث ًا :انواع الربا:

واخلالصة ،فان الفائدة احلالية للبنوك سواء

هناك عدة تقسيامت للربا فمنهم من قسمه اىل

عن الربا الذي حرمه القرآن ،اال انه يف املجال الدويل

يف املداينات بني الناس وربا البيوع الذي يكون

املدينة (مرصوفات) او دائنة (ايرادات) ال ختتلف
يرى بعض الفقهاء انه المناص من التغايض عن وزر
الربا الذي يشوب معامالتنا مع الدول االجنبية تطبيق ًا
للقاعدة الرشعية (الرضورات تبيح املحظورات)(.)1

وملا كانت الفائدة تُعد رب ًا حمرم فانه من باب التأصيل

للموضوع فأهنا مل ترد هبذا االسم يف مصادرنا الرشعية

وانام وردت بأسم الربا وبينهام عموم ًا وخصوص ،فكل

ربا الديون الذي يعترب حمرم حتريم املقاصد ويكون

حمرم حتريم الوسائل والذي يكون يف املعاوضات
واملبادالت التجارية وليس حمله الديون وانام فقط

املبادالت التجارية ومنهم من قسمه اىل ربا الفضل
(((

هتذيب اللغة ،ايب منصور حممد بن امحد اهلروي،

(ت370هـ) ،حتقيق :حممد عوض مرعب ،دار احياء الرتاث
العريب للنرش ،بريوت ،ط.195/15 ،2001 ،1

((( هذه قاعدة من القواعد الفقهية ،ينظر :املوافقات يف اصول

((( سورة احلج ،االية .5

حتقيق :ابو عبيدة مشهور ،دار ابن عفان للنرش ،ط 1417 ،1هـ،

بريوت.483/2 ،

الفقه ،البراهيم بن موسى الشهري بالشاطبي (ت790هـ )،

 ،99/5قواعد الفقه ملحمد عميم االحسان املجددي الربكتي،

نرش الصدف ببلرشز كراتيش ،ط 1407 ،1هـ ،صحيفة ،89
حماسبة الرشكات واملصارف ،د .حممد عطية ،صحيفة .30
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((( معجم مقاييس اللغة ،امحد بن زكريا بن فارس ،دار الفكر،
((( مدخل للفكر االقتصادي يف االسالم ،د .سعيد سعد مرطان،
صحيفة  ،206حماسبة الرشكات واملصارف يف النظام االسالمي،
د .حممد عطية ،صحيفة 103

اسامء تقي عبد سامل
وربا النسيئة وهذا هو التقسيم الشائع:

 -1ربا النسيئة (الديون) :وهو الزيادة املرشوطة

التي يأخذها الدائن من املدين نظري التأجيل ودون

وهذا النوع من الربا يتكون من العنارص االتية(:)7

 -1ان يكون هناك بيع

 -2ان يكون هناك البدالن كالمها يف االصناف

عوض .وهذا النوع من الربا هو الذي وردت فيه
ين آ َمنُوا
االيات القرآنية( )1قال تعاىلَ ( :يا َأ هُّ َيا ا َّل ِذ َ
اع َف ُة َوات َُّقوا اللهَّ َ َل َع َّل ُك ْم
الر َبا َأ ْض َعا ًفا ُم َض َ
ال َت ْأ ُك ُلوا ِّ

 -2ربا الفضل (البيوع) :هو مبادلة (او بيع)

اجلاهلية لذا اطلق عليه ربا اجلاهلية( .)3وقال تعاىل:

الطعام بالطعام مع الزيادة( ،)8مث ً
ال ان يبدل مثقالني من

ُت ْف ِل ُح َ
ون)( ،)2وقد كان هذا النوع اكثر شيوع ًا يف
َّسء ِزيا َد ًة يف ُ
الك ْف ِر)(.)4
(اِنَّام آلن يِ ُ

الربوية التي جيمع فيهام احتاد العلة

 -3ان جيري قبض احد البدلني دون االخر

اليشء بجنسه مع الزيادة ،مثل بيع النقود بالنقود او
الذهب بثالثة مثاقيل من الذهب ،فهنا املعاملة حمرمة

وهو يعني التأجيل ،بمعنى أنه يؤجل اليتحقق

ملا فيها من ربا الفضل( .)9وهو حمرم بالسنة واالمجاع

ويؤجل ،ان يقول :هذه مثقالني ذهب يعطي بد ً
ال منها

وقد ثبت ذلك يف احاديث رسول اهلل صىل اهلل

التقابض فيام جيب فيه التقابض رشع ًا مث ً
ال ذهب بفضة
عرشة مثقال من الفضة بعد اسبوع ،هذه املعاملة

ايض ًا حمرمة ملا فيها من التأخري فيام جيب فيه التقابض

رشع ًا( .)5او ان حيل الدين ويعجز املدين عن السداد،
فيقول له الدائن (تقيض او تربى) اي تدفع ماعليك او

تزيدين ان امهلتك ،وهو حمرم انه يعتمد عىل استغالل

عجز الناس عن سداد ديوهنم(.)6

النه ذريعة اىل ربا النسيئة ،ويطلق عليه الربا جتوز ًا(.)10
عليه وسلم ،ومنها ما روي عن ابن عمر (ريض اهلل
عنهام) انه قال :قال رسول اهلل صىل اهلل وعليه وسلم:

(التبيعوا الدينار بالدينارين وال الدرهم بالدرمهني
وال الصاع بالصاعني ،فاين اخاف عليكم الرماء)

()11

((( ينظر :أثر السياسة النقدية للدولة عىل عمل املصارف
االسالمية ،د .االء السعدون ،صحيفة .138-137

((( مدخل للفكر االقتصادي ،د .سعيد مرطان ،صحيفة .208

((( اساسيات االستثامر يف املصارف االسالمية ،د .صادق

((( مدخل للفكر االقتصادي ،د .سعيد مرطان ،صحيفة .206

الشمري ،صحيفة .121

((( مدخل للفكر االقتصادي ،د.سعيد مرطان ،صحيفة .206

.208

((( اساسيات االستثامر يف املصارف االسالمية ،د.صادق راشد

حنبل بن هالل بن اسد الشيباين (ت241هـ) ،حتقيق :شعيب

((( ينظر :حماسبة الرشكات واملصارف يف النظام االسالمي ،د.

 1421هـ2001 ،م 124/10 ،برقم  ،5885وجاء يف صحيح

((( سورة ال عمران ،االية .130
((( سورة التوبة ،االية .37

الشمري ،مطبعة الكتاب ،بغداد ،ط ،2009 ،1صحيفة .121

حممد عطية ،صحيفة .103

( ((1مدخل للفكر االقتصادي ،د .سعيد مرطان ،صحيفة
( ((1مسند االمام امحد بن حنبل ،ابو عبداهلل امحد بن حممد بن
األرنؤوط  -عادل مرشد ،واخرون ،مؤسسة الرسالة للنرش ،ط،1
مسلم بلفظ (التبيعوا الدينار بالدينارين وال الدرهم بالدرمهني )،
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الفائدة بني االقتصاديني الوضعيني واالقتصاديني االسالميني
وهو الربا(.)1

وعن ايب سعيد اخلدري قال :قال رسول اهلل صىل

اهلل عليه وسلم( :الذهب بالذهب والفضة بالفضة
والرب بالرب والشعري بالشعري والتمر بالتمر وامللح

بامللح مث ً
ال بمثل يد ًا بيد ،فمن زاد او استزاد فقد اربى،

اآلخذ واملعطي فيه سواء) (.)2

البحوث املحكمة
بيد ،وهذا يعني املبادلة الفورية ،اي عدم جواز املبادلة
املؤجلة والتي تقول اىل ربا النسيئة وذلك لقوله صىل
اهلل عليه وسلم يف حديث اخر( :وال تبيعوا منها غائب ًا

بناجز)(.)3

وهذا يعني عدم جواز مبادلة سلعة بجنسها مع

الزيادة وان اختلفتا يف اجلودة لقوله عليه الصالة

ومما سبق يتضح ان وقوع الربا اليقترص عىل

والسالم يف الصحيحني :عن ايب سعيد اخلدري

مبادلة السلع ببعضها كاحلنطة والتمر وغريها  .لذلك

اهلل عليه وسلم ،وهو اخللط من التمر ،فكنا نبيع

املبادالت النقدية كام يعتقد البعض ،بل قد يقع نتيجة

الجوز مبادلة يش بجنسه كالذهب والفضة والرب
والتمر اال برشطني:

 -1املساواة يف الكميات املتبادلة ،وذلك لقوله

صىل اهلل وعليه وسلم مث ً
ال بمثل سواء بسواء ولقوله

ايض ًا( :فمن زاد او استزاد فقد اربا) .

 -2التقابض  -بقوله عليه الصالة والسالم يد ًا

 1209/3برقم  ،1585قال اهليثمي :احلديث الذي اخرجه امحد
فيه ابو جناب وهو ثقة لكنه مدلس ،جممع الزوائد ومنبع الفوائد
أليب احلسن نور الدين اهليثمي (ت807هـ) ،حتقيق:حسام الدين
قديس ،مكتبة القديس ،القاهرة 1414 ،هـ.113/4 ،

((( املغني يف فقه االمام امحد بن حنبل ،عبداهلل بن امحد بن قدامة
املقديس (ت620هـ) ،مكتبة القاهرة ،مرص1383 ،هـ.6/4 ،

قال :كنا نرزق متر اجلمع عىل عهد رسول اهلل صىل

صاعني بصاع ،فبلغ ذلك النبي صىل اهلل عليه وسلم
فقال( :الصاعني متر ًا بصاع ،والصاعني حنطة بصاع،

والدرمه ًا بدرمهني)(.)4

اما اذا اختلفت االصناف كأن يبادل قمح بشعري

فيكمن التفاضل يف هذا احلال برشط عدم التأجيل
(النساء) والقبض يف املجلس ((واذا اختلفت هذه

االصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يد ًا بيد)) .اما
حكمة حتريم ربا البيوع فهو من باب سد الذرائع اذ

قد يؤدي اىل الربا الرصيح  .فالرسول حممد صىل اهلل
((( اخرج البخاري يف صحيحه عن ايب سعيد اخلدري ان رسول

((( صحيح مسلم ،ابو احلسني مسلم بن احلجاج القشريي

اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال ( :التبيعوا الذهب بالذهب إال مث ً
ال

احياء الرتاث العريب ،بريوت  ،كتاب املساقاة ،باب الرصف وبيع

مث ً
ال بمثل ،وال تشفوا بعضها عىل بعض ،وال تبيعوا منها غائب ًا

النيسابوري (ت261هـ) ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،دار
الذهب بالورق نقد ًا ،1211/2 ،برقم .1587

بمثل ،وال تشفوا بعضها عىل بعض ،وال تبيعوا الورق بالورق إال

بناجز ) صحيح البخاري ،ابو عبداهلل حممد بن اسامعيل البخاري

ويف لفظ البخاري (الذهب بالذهب ربا إال ها ًء وهاء ،والرب بالرب

(ت256هـ) حتقيق :حممد زهري بن نارص النارص ،دار طوق النجاة

ربا إال ها ًء وهاء ) ،صحيح البخاري ،كتاب البيوع ،باب مايذكر

 74/3برقم .2177

ربا إال ها ًء وهاء ،والتمر بالتمر ربا إال ها ًء وهاء ،والشعري بالشعري
يف بيع الطعام واحلكرة ،68/2 ،برقم (.)2124
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للنرش ،ط 1422 ،1هـ ،كتاب البيوع ،باب بيع الفضة بالفضة،

((( املصدر نفسه

اسامء تقي عبد سامل
عليه وسلم يقول(( :التبيعوا الدرهم بالدرمهني ،فاين

(و َأ ْخ ِذ ِه ْم ال ِر َبا َو َقدْ نهُ ُوا َع ْن ُه)
عىل ذلك بقوله تعاىلَ :

هنا هو بخشية الوقوع يف ربا النسيئة  .وقد حيدث

بل ان الوثنيني من عرب اجلاهلية كانوا ينظرون اىل

اخاف عليكم الرماء))  .لذلك فاملنع من ربا الفضل
التدرج هنا من الربح املعجل (الزيادة يف كمية السلع

املتبادلة) اىل الربح املؤجل (اي تدفع الزيادة او الفرق
مع االجل) وهو عني الربا  .لذلك اشرتط ان يكون

البيع (يد ًا بيد)  .ومن قواعد الرشيعة االسالمية انه
اذا حرم يشء فينبغي سد كل الطرق واالسباب التي

تقود اليه (سد ًا للذرائع)  .ايض ًا من حكم حتريم هذا
النوع من التبادل هو تنظيم عملية التبادل وتأكيد دور
السوق يف هذه العملية  .فمبادلة السلعة بجنسها قد

يؤدي اىل احلاق الرضر والغبن بأحد املتعاملني نتيجة

اجلهل بقيمة السوق .

ويمكن النظر اىل هذا االمر بأعتباره اصالح ًا

اقتصادي ًا لرفع الظلم والغبن ولتسهيل املعامالت

واجياد مقياس للقيمة(.)1

الفرع الثالث :حكم الربا

الربا حمرم بالكتاب والسنة وامجاع االمة ،بل هو

من كبائر الذنوب ومن السبع املوبقات ،بل ان اهلل

تعاىل ورسوله مل يؤذن باحلرب ومل يعلنا احلرب عىل

احد من العصاة سوا آكل الربا ،بل ان الربا حمرم يف كل
الرشائع كام قال ذلك املواردي وغريه( )2واستدلوا

( ،)3ومل يقف امر حتريم الربا عند الرشائع الساموية
الربا نظرة سخط وازدراء ،ويدل عىل ذلك انه عندما
هتدم سور الكعبة وارادت قريش اعادة بنائه ،حرصت

عىل ان جتمع االموال االزمة لذلك من البيوتات التي

التتعامل بالربا ،حتى اليدخل يف بناء البيت العتيق اي
مال حرام(.)4

وقد جاء حكم االسالم القاطع يف حتريم الربا()5
ين َآ َمنُوا ات َُّقوا اللهَّ َ َو َذ ُروا َما
يف قوله تعاىل(( :ا َأ هُّ َيا ا َّل ِذ َ
الر َبا إِ ْن ُك ْنت ُْم ُم ْؤ ِمنِنيَ * َفإِ ْن لمَ ْ َت ْف َع ُلوا َف ْأ َذ ُنوا
َب ِق َي ِم َن ِّ

بِ َح ْر ٍ
وس
ب ِم َن اللهَّ ِ َو َر ُسولِ ِه َوإِ ْن ت ُْبت ُْم َف َل ُك ْم ُر ُء ُ
ون * َوإِ ْن َك َ
ون َولاَ ت ُْظ َل ُم َ
َأ ْم َوالِ ُك ْم لاَ َت ْظ ِل ُم َ
ان ُذو
ُعسرْ َ ٍة َفن َِظ َر ٌة إِلىَ َم ْيسرَ َ ٍة َو َأ ْن َت َصدَّ ُقوا َخيرْ ٌ َل ُك ْم إِ ْن ُك ْنت ُْم

ون ِف ِ
ون * َوات َُّقوا َي ْو ًما ت ُْر َج ُع َ
َت ْع َل ُم َ
يه إِلىَ اللهَّ ِ ُث َّم ت َُو ىَّف ُك ُّل
س َما َك َس َب ْت َو ُه ْم لاَ ُي ْظ َل ُم َ
َن ْف ٍ
ون)) (.)6

واالدلة عىل حتريم الربا متعددة يف الكتاب والسنة

حيث وردت ثامن مرات يف القران الكريم يف اربع

أح َّل ُ
اهلل ال َب ْي َع
(و َ
سور قرآنية( )7ومنها قول اهلل تعاىلَ :
((( سورة النساء ،االية .161

((( ينظر :حماسبة الرشكات واملصارف يف النظام االسالمي ،د.
حممد كامل عطية ،صحيفة .28

((( ينظر :االسالم واالقتصاد ،د .عبداهلادي النجار ،صحيفة

((( ينظر :مدخل للفكر االقتصادي يف االسالم ،د .سعيد

.100

((( ينظر :اساسيات االستثامر يف املصارف االسالمية ،د .صادق

((( ينظر :أساسيات االستثامر يف املصارف االسالمية ،د.صادق

مرطان ،صحيفة .210-209
الشمري ،صحيفة .108

((( سورة البقرة ،االيات .281-278
الشمري.108 ،
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الفائدة بني االقتصاديني الوضعيني واالقتصاديني االسالميني
َو َح َّر َم ال ِرب َا) ( )1ومنها قوله تعاىل يف سورة البقرة:
وم َ
ين َي ْأ ُك ُل َ
وم ا َّل ِذي
(ا َّل ِذ َ
ون إِلاَّ َكماَ َي ُق ُ
الر َبا لاَ َي ُق ُ
ون ِّ
الش ْي َط ُ
َيت ََخ َّب ُط ُه َّ
س)(.)2
ان ِم َن المْ َ ِّ

وعليه فأن الربا حمرم بغض النظر عن طبيعة

القرض (وان كان استهالكي ًا ام انتاجي ًا) او طبيعة

طريف العقد( ،افراد ًا كانوا ام رشكات او دول او
مؤسسات دولية) يرس ًا كانت ام عرس ًا واخري ًا بغض
النظر عن تغري قيمة النقود (انخفاض ًا كان هذا التغيري

ام ارتفاع ًا)(.)3

البحوث املحكمة
الذين حرم عليهم الربا فاكلوه وعاقبهم اهلل بمعصيتهم

هادوا َح َّر ْمنا َع َل ْي ِه ْم
ين ُ
حيث يقولَ (( :فبِ ُظ ْل ٍم ِم َن ا َّل ِذ َ
َط ِّي ٍ
ريا *
بات ُأ ِح َّل ْت لهَ ُ ْم َوبِ َصدِّ ِه ْم َع ْن َسبِيلِ اللهَّ ِ َكثِ ً
َ
الر َبوا َو َقدْ نهُ ُوا َع ْن ُه َو َأ ْك ِل ِه ْم َأ ْم َ
وال الن ِ
َّاس
َوأ ْخ ِذ ِه ُم ِّ
باطلِ َو َأ ْعتَدْ نا لِ ْل ِ
بِا ْل ِ
ين ِم ْن ُه ْم َعذا ًبا َألِيماً ))( .)6هذا
كاف ِر َ

التحريم حتريم بالتلويح ال بالنص الرصيح ،وهو

مايدعُ املسلمني يف موقف ترقب وانتظار(.)7

ويف مرحلة ثالثة جاء حتريم الربا ،ولكنه مل يكن

اال حتري ًام جزئي ًا عن الربا الفاحش الذي يتزايد حتى

ولقد تدرج القرآن الكريم يف حتريم الربا بنفس

يصري اضعاف ًا مضاعفة فقال تعاىل(( :يا اهيا الذين

والذهني لالحكام التي متس عادات وتقاليد متأصلة

واخري ًا نزلت االية القاطعة يف حتريم الربا وفيها

منهج حتريم اخلمر ،وذلك هبدف االعداد النفيس
يف نفوس املخاطبني( .)4ففي االية التي يقول فيها:
((و َما آ َت ْيت ُْم ِم ْن ِر ًبا لِيرَ ْ ُب َو فيِ َأ ْم َو ِ
ال الن ِ
َّاس فَلاَ َي ْر ُبو ِع ْندَ
َ
اللهَّ ِ َو َما آ َت ْيت ُْم ِم ْن َز َك ٍ
اة ُت ِريدُ َ
ون َو ْج َه اللهَّ ِ َف ُأو َٰلئِ َك ُه ُم
المْ ُ ْض ِع ُف َ
ون)) (.)5

نجد ان اهلل مل يقل ان رتب عقاب او جزاء آلكل

الربا ،وهو ما قرره يف شأن اخلمر حيث أشار برفق اول
االمر اىل ان ما يتخذ سكر ًا ليس من الرزق احلسن .

ويف مرحلة ثانية ،قص علينا القرآن سرية اليهود

((( سورة البقرة ،االية .275
((( سورة البقرة ،االية .275

امنوا التأكلوا الربا اضعاف ًا مضاعفة)) (.)8

النهي احلاسم عن كل ما يزيد عن رأس مال الدين

والتي سبق وان ذكرناها .

وتلك حكمة القرآن يف التدرج الترشيعي يف

عالج املشاكل القائمة التي هلا جذور بعيدة يف نفوس

من خاطبهم الكتاب الكريم(.)9

ومهام تعددت انواع الربا ،فان احلكمة يف حتريمه

واضحة ،ذلك ان الظلم واكل اموال الناس بالباطل

هو العلة يف حتريم الربا لقوله تعاىلِ ......( :وا ِ ْن
وس َأ ْموالِ ُك ْم ال َت ْظ ِل َ
ت ُْبت ُْم َف َل ُك ْم ُرؤُ ِ
مون َوال ت ُْظ َل ْ
مون
((( سورة النساء االية .161- 160

((( ينظر :اساسيات االستثامر ،د.صادق الشمري ،صحيفة

((( ينظر :االسالم واالقتصاد .د .عبد اهلادي النجار ،صحيفة

((( ينظر :االسالم واالقتصاد ،د .عبداللهادي النجار ،صحيفة

((( سورة ال عمران االية .130

((( سورة الروم االية .39

.102-101

.108
.101

132

.101

((( ينظر :االسالم واالقتصاد ،د .عبد اهلادي النجار ،صحيفة

اسامء تقي عبد سامل
 )......وليس ارصح من هذا النص ملن اراد ان

اهلل صىل اهلل عليه وسلم اكل الربا وموكله وكاتبه

واذا كان النشاط االنساين مجيعه  ..هو نشاط

وايض ًا احلديث الذي سبق ذكره اليب سعيد

بفسادها ،وخمالفتها للرشيعة ،اليمكن ان تكون

((الذهب بالذهب والفضة بالفضة والرب بالرب

يتعرف عىل حكمة حتريم التعامل الربوي .

تعبدي يف النهاية ،كام رأينا فأن املعامالت الربوية
تعبدية(.)1

ويكفي ان املعامالت الربوية تعترب حماربة سافرة

هلل ورسوله ،باعتبارها بغني عىل عباد اهلل ،وحتك ًام يف

ارزاقهم ،وافساد ًا حلياهتم ،وهلذا توىل اهلل سبحانه
وتعاىل الدفاع عن هؤالء الضعفاء فقال تعاىل ملن مل

وشاهديه وقال هم سواء(.)4

اخلدري قال :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
والشعري بالشعري والتمر بالتمر وامللح بامللح مث ً
ال
بمثل يد ًا بيد ،فمن زاد او استزاد فقد اربا ،االخذ
واملعطي فيه سواء))( .)5وغريها من االحاديث النبوية

الرشيفة التي تدل عىل حتريم الربا .
أما يف االمجاع

()6

فقد امجع الفقهاء عىل حرمة

ينزعوا عن الربا (( َفأِ ْن لمَ ْ َت ْف َعلوا َف ْأ َذنوا بِ َح ْرب ِم ُن اهللِ

الربا ،بالرغم من اختالفهم يف وصف اجلزئيات ،فقد

عليهم ،فالوقت الذي مل يعلنها عىل بعض عباده من

يف وصف اجلزئيات - ،قال االمام النووي(أمجع

َو َر ُسولِ ِه  ))...وحسبهم ان يعلن اهلل ورسوله احلرب
العصاة واملذنبني(. )2

امجع الفقهاء عىل حرمة الربا بالرغم من اختالفهم

املسلمون عىل حتريم الربا وأنه من الكبائر)(.)7

ويف السنة النبوية الرشيفة جاء حتريم الربا يف قول

 -قال الصنعاين (أمجعت االمة عىل حتريم الربا يف

ريض اهلل عنه ((أجتنبوا السبع املوبقات ،قالوا وما

 وقال االمام القرطبي (وامجع املسلمون نق ًال

رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فيام رواه ابو هريرة
هن يا رسول اهلل ؟ قال :الرشك باهلل ،والسحر ،وقتل
النفس التي حرم اهلل اال باحلق ،واكل الربا ،واكل

مال اليتيم ،والتويل يوم الزحف ،وقذف املحصنات

الغافالت املؤمنات))( .)3وعن جابر قال :لعن رسول
((( املصدر نفسه ،صحيفة .102

((( املصدر نفسة ،صحيفة .103-102

اجلملة ،وان اختلفوا يف التفاصيل)(.)8

عن نبيهم (صىل اهلل عليه وسلم) ،ان اشرتاك الزيادة
.3/4

((( صحيح مسلم.1219/3 ،

((( سبق خترجيه يف صحيفة)16( :

((( ينظر :أثر السياسة النقدية ،د .االء السعدون ،صحيفة 136
.137 -

((( املجموع رشح املهذب ،اليب زكريا حمي الدين حييى بن رشف

((( صحيح البخاري ،كتاب الوصايا ،باب قوله تعاىل ان الذين

النووي (ت676هـ) ،دار الفكر للنرش.391/9 ،

الغافالت ،وصحيح مسلم كتاب االيامن ،باب بيان الكبائر

اسامعيل الصنعاين املعروف باالمري (ت1182هـ) دار احلديث،

يأكلون اموال اليتامى 10/4 ،برقم  ،2766بلفظ (املؤمنات
واكربها 92/1 ،برقم  ،89وينظر :املغني ،ابن قدامة املقديس،

((( سبل السالم رشح بلوغ املرام من مجع ادلة االحكام ،حممد بن
.49/2
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الفائدة بني االقتصاديني الوضعيني واالقتصاديني االسالميني
يف السلف ربا ،ولو كان قبض من علف  -كام قال ابن
مسعود او حبة واحدة)(.)1

 -وقال ابن قدامة (أمجعت االمة عىل ان الربا

حمرم)(.)2

 -وقال االمام الزركيش بعد ان عدد انواع الربا

البحوث املحكمة
د -هتدر االمكانات االقتصادية

هـ  -وتستفحل يف النهاية االختالالت

واملشكالت االقتصادية

لذلك نرى ان االديان الساموية مجيعها اعتربت

()3

الربا والتعامل فيه من احلرمات ويف االسالم اعترب

تعاىل :وحرم الربا ،وقوله :وذروا ما بقي من الربا،

عىل املجتمعات وما ازمة  1929واالزمة املالية

(وكل منها حرام واالصل يف حتريمه قبل االمجاع قوله

من املوبقات السبع ملا له من آثار سلبية كثرية وارضار

وخرب مسلم ،لعن رسول اهلل (صىل اهلل عليه وسلم)

العاملية احلالية يف (وول سرتيت) اال وكان الربا وآكليه

اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه)(.)4

واملتعاملني به قد حمق اهلل تعاىل ما ربحوه لسنوات

الفرع الرابع :االثار السلبية للربا و حجج

طوال :كام وله اثار اقتصادية فهو يساعد عىل التضخم

 -1يعترب الربا هو (ايدز) او رسطان املعامالت

لذلك فأن الربا يف صورته زيادة وكسب ولكنه حمق

مناعتها ويسلبها قدرهتا عىل حماربة االمراض

 -2خلق روح العداوة بني االفراد واضعاف

االسالميني يف رفض الربا

االقتصادية املعارصة ،باعتباره يفقد احلياة االقتصادية

االقتصادية ،ومن ثم يسود:

باعتبار التضخم احد العلل املزمنة يف االقتصاد،
وخسارة(( )5يمحق اهلل الربا ويربو الصدقات .)6()..

روح التعاون بينهم ملا يسببه التعامل بال ربا من ظلم

أ -االحساس باالستغالل

واستغالل الحد االطراف ،وهذا يناقض ما تدعو

ج -تنخفض كفاءة استخدام املوارد

واالستغالل والظلم(.)7

ب -تنخفض االنتاجية

((( تفسري القرطبي ،اليب عبداهلل حممد بن امحد االنصاري
القرطبي (ت671هـ) ،حتقيق :سامل مصطفى البديري ،دار الكتب
العلمية ،بريوت.241/3 ،

((( املغني.3/4 ،

اليه االديان الساموية من تعاون وايثار ونبذ االثرة
 -3يؤدي اىل بروز طبقة مرتفة ال هم هلا سوى

مجع الثروات وتضخيمها يف يد هذه الطبقة دون جهد

مبذول فتكون كالطفيليات تعيش وتنموا عىل حساب

((( نق ً
ال عن كتاب اسنى املطالب يف رشح روض الطالب،

((( ينظر :اساسيات االستثامر ،د.صادق الشمري ،صحيفة

.21/2

((( سورة البقرة ،االية ،76

لزكريا بن حممد االنصاري (ت926هـ) ،دار الكتاب االسالمي،

((( صحيح مسلم ،كتاب املساقاة ،باب لعن اكل الربا وموكله،
 1218/3برقم .1537
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.109-108

((( ينظر :مدخل للفكر االقتصادي ،د.سعيد مرطان ،صحيفة
.206

اسامء تقي عبد سامل
اآلخرين والن االسالم قد حرم ومنع تركز الثروة بايد

سواء كان القرض انتاجي او استهالكي  .فاخذ

دولة بني االغنياء منكم )1()..حتى ال يتم استعباد

االجتامعية للثروة حيث جيب ان ال ُيستغل املحتاج

فئة دون اخرى كام جاء يف حمكم كتابه (كي ال يكون
واسرتقاق اآلخرين وجيعلهم عبيد كام ان االسالم جمد
العلم واعتربه وفرض عني وجيعله افضل وسيلة من

وسائل الكسب النه يؤدي اىل املهارة واالبداع وينمي
الروح املعنوية لالفراد وقد جاء يف االثر (اي الكسب

اطيب  ..كسب املرء عمل يديه وكل عمل مربور .)2()..
 -4ازدياد درجة التخلف :فهذا الطريق يشجع

اصحاب الثروات ورؤوس االموال عىل القعود
وعلدم املخاطرة ومن ثم ترك التفكري يف املرشوعات

التي تنهض باالقتصاد القومي اكتفاء بالربح املضمون
عن طريق الربا او الفائدة ،االمر الذي تفقد معه

املواهب الناشئة والنشاطات التي تطور االقتصاد

القومي(. )3

الفائدة عىل قروض االستهالك خيل بالوظيفة

من قبل القادرين (االثرياء)  .فاملقرتض هنا اليسعى

لتحقيق كسب ًا مادي ًا بل يسد حاجة  .وبالتايل فاالسالم

حيض املسلم عىل مساعدة اخيه املسلم املحتاج وذلك
عن طريق ما يسمى بالقرض احلسن .

(وم َا ُأؤتِيت ُْم ِم ْن ِر َبا لِيرَ ْ بوا يف ا ْم ِ
وال الن ِ
َّاس َفال
َ
ُريدون َو ْج َه اهللِ
َ
َي ْربوا ِع ْندَ اهللَِ ،وم َا ُأؤتِيتُم ِم ْن َزكاة ت
َفأولئِ َك ُه ْم ا ُمل ْض ِعفون) (.)5

اما الظلم يف قروض االنتاج فينشأ بسبب ضامن

عائد حمدد ومعروف يف ظل ظروف غري مؤكدة .
لذلك قد يلحق الظلم باحد الطرفني املقرض او
املقرتض فقد يكون العائد احلقيقي للامل املقرتض
اكرب او اقل من مقدار الفائدة املدفوعة(.)6

 -5التعامل بالربا له اثاره السلبية عىل بقية

 -7كام ان الربا يعترب وسيلة من وسائل الدول

مع خمالفتها الحكام الرشيعة فمن غري املتوقع ان يكون

وهتاتف الرشكات عىل السيطرة عىل منابع الثروات

املعامالت كالزكاة مث ً
ال  .فمن يقبل التعامل بالفائدة
حريص ًا عىل اداء التزاماته املالية االسالمية كالزكاة(.)4

 -6يقود التعامل بالربا اىل الظلم واالستغالل

االستعامرية والغنية للسيطرة عىل الدول الفقرية
لالخرين من خالل اغراقها يف القروض وخدمة

الدين(.)7

((( سورة احلرش ،االية 7

((( ينظر :اساسيات االستثامر ،د.صادق الشمري ،صحيفة
.109

((( ينظر :االسالم واالقتصاد ،د .عبد اهلادي النجار ،صحيفة

((( سورة الروم ،االية .39

((( ينظر :مدخل للفكر االقتصادي ،د .سعيد مرطان ،صحيفة

((( ينظر :اساسيات االستثامر ،د.صادق الشمري ،صحيفة

.116
.207

((( ينظر :املصدر نفسه ،صحيفة .207
.110
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الفائدة بني االقتصاديني الوضعيني واالقتصاديني االسالميني

املطلب الرابع:
البديل ال�شرعي للربا

ِ
تكتف الرشيعة االسالمية الغراء بتحريم الربا
مل

(بنوعيه االستهالكي واالستثامري) لعدم فاعليته
االقتصادية ولعدم عدالته بل َّ
رشعت البديل واملخرج

عن النظام الربوي ليكون هو االساس يف السياسة
النقدية ويف املعامالت املالية ،وهذا البديل
الفرع االول :نظام او مبدأ املشاركة:

او ً
ال :مفهوم املشاركة لغ ًة واصطالح ًا:

لقد جاءت لفظة املشاركة يف اللغة لرتتبط بلفظ

الرشكة وهي تعني:

لغ ًة :االختالط او خمالطة الرشيكني او اشرتاكهام

يف يشء واحد وهي ايض ًا تعني يشء ألثنني فصاعد ًا

البحوث املحكمة
الطرفني  .اما اخلسارة فتوزع حسب نسبة املشاركة
برأس املال .
()3

وهي من العقود اجلائزة ولكل من الرشيكني

فسخها متى شاء مثل الوكالة لكوهنا تقوم عىل الوكالة
واألمانة فكل من الرشيكني وكيل عن صاحبه وموكل

له فهو يترصف يف نصيبه باألصالة ويف نصيب رشيكه

بالوكالة واالصل ان الوكالة من العقود اجلائزة باالتفاق

والجيرب احد اطرافها عىل امليض فيها رغ ًام عنه .
()4

كام ان الرشيعة االسالمية وضعت نظام املشاركة

كدليل مرشد ألولئك الذين يملكون االموال وال
حيسنون الترصف فيها او يعجزون عن استثامرها اما
لكثرة مشاغلهم او لعجزهم عن استثامرها لكثرهتا او
قلتها ولعجزهم عن استثامرها لقلة خربهتم يف اوجه

استثامرها .

سواء كان مادي ًا او معنوي ًا  -كاملال  -وهي اليشء بني
(و َأشرْ ِ ْك ُه فيِ
اثنني ال ينفرد بيه احدمها( ،)1قال تعاىلَ :

ولذلك وجه االسالم انظار هؤالء املالكني

اصطالح ًا :هي عقد بني طرفني يقدم كل منهام

القوة املالية مع القوى والطاقات البرشية للمسامهة يف

بالترصف يف املال ترصف ًا كام ً
ال باعتباره رشيك ًا ومالك ًا

واملشاركة مرشوعة يف االسالم بدليل قوله تعاىل:

َأ ْمري) (.)2

مقدار ًا معلوم ًا من رأس املال ويكون فيه احلق
له ويتم توزيع الربح حسب ما يتم االتفاق عليه بني

لألموال اىل االستفادة واإلفادة منها عن طريق تفاعل
عملية التنمية االقتصادية(.)5

ريا ِم َن الخْ ُ َل َط ِ
ض إِلاَّ
اء َل َي ْب ِغي َب ْع ُض ُه ْم َعلىَ ٰ َب ْع ٍ
َ
(وإِ َّن َكثِ ً

((( لسان العرب ،حممد بن مكرم بن عيل ابن منظور،

((( ينظر :املؤسسات املالية البورصة والبنوك التجارية ،حممد

الدسوقي عىل الرشح الكبري ،حممد بن امحد بن عرفة الدسوقي

ط2000 ،1م ،صحيفة .406

(ت711هـ) ،دار لسان العرب بريوت ،333/2 ،حاشية
املالكي (ت  1230هـ ) ،دار الفكر للنرش ،بدون طبعة وبدون

تاريخ ،348/3 ،معجم مقاييس اللغة ألبن فارس ،صحيفة

 ،260خمتار الصحاح للرازي ،صحيفة .336

((( سورة طه ،االية.32 :
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صالح احلناوي ،عبد السالم سعيد فتاح  ،الدار اجلامعية ،القاهرة،

((( ينظر :اساسيات االستثامر يف املصارف االسالمية ،د .صادق
الشمري ،صحيفة .204

((( ينظر :السياسة النقدية واملرصفية يف االسالم ،د.عدنان خالد
الرتكامين ،صحيفة .178

اسامء تقي عبد سامل
الصالحِ َ ِ
ات َو َق ِل ٌ
اه ْم) (.)1
يل َم ُ
ا َّل ِذ َ
ين آ َمنُوا َو َع ِم ُلوا َّ

يف رأس ماهلام ،وترصفهام ودينهام (اي ديانتهام)،

فاخللطاء الرشكاء  .وجاء يف احلديث املقديس:

ومتضامنني يف احلقوق والواجبات املتعلقة بالرشكة.

احدمها صاحبه ،فان خانه احدمها صاحبه خرجت

كل واحد من الرشكاء لالخر للترصف عنه يف ماله

ان اهلل تعاىل يقول( :انا ثالث الرشيكني ما مل خين

من بينهام)(.)2

ثاني ًا :انواع املشاركة-:

 -1املشاركة الثابتة :هي املشاركة التي تبقى فيها

حصة الرشيك يف رأس املال املشاركة طوال اجلها
املحدد يف العقد .

وسميت هذه الرشكة باملفاوضة ملا فيها من تفويض
ترصف ًا كام ً
ال  .والن رشوط هذه الرشكة دقيقة ،فان

وجودها نادر  .وقد اجاز الفقهاء العمل هبا(.)4

 -2رشكة العنان :وهي عقد بني اثنني او اكثر عىل

ان يشارك كل منهام بحصة من املال وان يساهم بعمله

عىل ان يقتسام ما يسوقه اهلل اليهام من ربح او خسارة

 -2املشاركة املنتهية بالتمليك :هي املشاركة التي

واليشرتط التساوي يف املال وال يف الترصف وال يف

حصة املرصف تدرجيي ًا بحيث تتناقص حصة املرصف

بعنان صاحبه اليطلقه حيث شاء ،بل بقيود يف عقد

يعطي فيها املرصف احلق للرشيك االخر يف رشاء
وتزيد حصة الرشيك االخر اىل ان ينفرد بملكية مجيع

رأس املال .

 -3املسامهات هي املشاركة التي يمتلك فيها

املرصف اسه ًام او وحدات متثل ملكية رأس مال منشأة

اخرى(.)3

الربح ،وسميت عنان الن ك ً
ال من الرشيكني يأخذ

الرشكة ،وهذا النوع من املشاركة اكثر انواع الرشكات

انتشار ًا ،وقد اجازها مجيع الفقهاء(.)5

 -3رشكة االعامل ،او االبدان ،او التقبل ،او

الصنائع:

(هي عقد يشرتك فيه اثنان او اكثر فيام يكتسبونه

وتتنوع طرق املشاركة تنوع ًا يغطي حاجات

بايدهيم كالصناع يشرتكون عىل ان يعملوا يف

 -1رشكة املفاوضة :وهي عقد بني اثنني او اكثر

فيام يكتسبونه من املباح كاالصطياد واملعادن والغنائم

املجتمع واألفراد حيث تقسم رشكات العقد اىل:

عىل ان يشرتكا يف عمل ،برشط ان يكونا متساويني
((( سورة ص ،االية .24

صناعتهم فام رزق اهلل تعاىل فهو بينهم ،او يشرتكوا
وغريها من املباحات) وهذا ما عرفه احلنابلة هلذا
((( ينظر :االسالم واالقتصاد ،د .عبد اهلادي النجار ،صحيفة

((( سنن ايب داود ،اليب سليامن بن االشعث السجستاين ،دار

 ،118العمليات املرصفية االسالمية (مفهوم وحماسبة) ،حسني

((( ينظر :اساسيات االستثامر ،د .صادق الشمري ،صحيفة

((( ينظر :اساسيات االستثامر ،د .صادق الشمري ،صحيفة

احياء السنة املحمدية.256/3 ،

.204

حممد سمحان ،مطابع شمس ،عامن ،صحيفة .44

 ،204االسالم واالقتصاد ،د .عبداهلادي النجار ،صحيفة .118
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الفائدة بني االقتصاديني الوضعيني واالقتصاديني االسالميني

البحوث املحكمة

النوع من الرشكات ويعد من افضل ما ذكره الفقهاء

املصاريف االدارية ،وبعد ذلك يتم توزيع صايف الربح

مجيع االعامل التي تدخل يف نطاقها دون قيود  .وهي

نسبة املسامهة يف رأس املال فقط(.)3

من التعريفات اخلاصة برشكة االعامل النه اشتمل عىل
جائزة رشع ًا(.)1

حسب حصة كل رشيك ،اما اخلسارة فتكون حسب
رابع ًا :دواعي او اسباب تفضيل مبدأ املشاركة:

 -4رشكة الوجوه او الذمم :وهي عقد بني اثنني

 -1مشاركة مؤسسة التمويل للمقرتضني يف

بان يقوموا برشاء بضاعة بالنسيئة من بعض املنشئآت

الفنية يف البحث عن افضل جماالت االستثامر،

او اكثر ممن هلم سمعة وجاه حيسنون ترصيف البضاعة
والرشكات ونحوها ،ثم يتجران فيها ويدفعان ثمنها
ألصحاهبا ويقتسامن ما بقي من ربح وقد سميت هذه
الرشكة برشكة الوجوه الن الناس ال يبيعون بالدين

عاد ًة اال ملن له وجاهة او منزلة وأمانة عندهم  .وهي
بذلك ال تتطلب رأس مال حيث تقوم عىل ائتامن

الذمم  .وقد أجاز الفقهاء العمل بموجبها(.)2
ثالث ًا :ضوابط املشاركة:

والبحث عن ارشد االساليب ،وبذلك يتعاون رأس
املال وخربة العمل يف التنمية االقتصادية  .ويتفق

هذا متام ًا مع التوجيهات االسالمية من حيث احلفاظ

عىل رأس مال املجتمع ،وحسن استخدامه فمؤسسة

التمويل اذ تشارك بخربهتا وعلمها حتفض ثروة
املجتمع من التعرض ألي تبديد ،نتيجة عدم توافر
اخلربة لدى مقرتض التتوافر لديه املتطلبات العلمية،

 -1يشرتك املرصف والعميل يف املال والعمل عىل

واالمكانات الفنية ،التي حتميه يف ممارسة عمله  .كام

 -2يتمثل نصيب كل من املرصف والعميل بجزء

ومحاية للمقرتض من خماطر كان من املمكن ان يقع

 -3يتفق الطرفان عند تأسيس الرشكة عىل نسبة

ويف هذا االسلوب االسالمي ضامن لنجاح

 -4يتم اقتطاع نسبة من صايف الربح مقابل

حلق واجب للمجتمع االسالمي من ناحية اخرى،

اساس عقد املشاركة .
شائع من الربح .

حمددة لتقسيم الربح بينهام .

((( ينظر :الرشكات يف الفقه االسالمي املقارن بالقانون املرصي
والكويتي ،أ.د .الشني حممد يونس الغايايت ،مؤسسة دار الكتب

للنرش ،الكويت ،1988 / 1987 ،ط ،1صحيفة .140

((( ينظر :اساسيات االستثامر ،د .صادق الشمري ،صحيفة
 ،205االسالم واالقتصاد ،د .عبداهلادي النجار ،صحيفة .119
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نشاطهم االنتاجي ،مدعاة الن جتند املؤسسة خربهتا

وان مشاركة مؤسسة التمويل بخربهتا ايض ًا فيها رعاية

فيها لو ال مشاركة املؤسسة له .

املرشوعات املقرتض من اجلها من ناحية ،واداء
ومزاوجة بني العلم واجلهد من ناحية ثالثة(.)4

((( ينظر :اساسيات االستثامر ،د.صادق الشمري ،صحيفة
.208

((( ينظر :االقتصاد االسالمي ،بحوث خمتارة من املؤمتر العاملي
االول لالقتصاد السالمي ،د .امحد النجار ،املركز العاملي البحاث

اسامء تقي عبد سامل
 -2يرتتب عىل تطبيق مبدأ املشاركة حترير للفرد

من النزعة السلبية التي يتسم هبا املودع انتظار للفائدة،
دون جهد اجيايب او عمل من جانبه ،ومن هنا يبدو ان

هذه النتيجة كانت هدف ًا ملن ابتدعوا الفائدة حتى يزداد
ختلف الدول االسالمية اقتصادي ًا واجتامعي ًا(.)1

تطبيق للتوجيهات االسالمية(.)3

 -5يف املشاركة عدالة يف توزيع العائد بام يسهم

يف عدم تراكم الثروة تراك ًام خم ً
ال كام حيول دون اهدار
الطاقات البرشية االنتاجية من ناحية اخرى .

فاذا اضفنا اىل كل ما تقدم احلرص عىل تغليب

 -3ان االلتزام بمبدأ املشاركة يعني مؤرش

املصلحة العامة عند املشاركة ،وهو امر غري وارد يف

االعتبارات االجتامعية االخرى التي ترتبط بالقيم

ان ندرك حكمة الترشيع عندما شن عىل الربا حرب ًا ال

نجاح املرشوع هو الربح احلالل الذي حيققه بجانب
واملبادئ السالمية السامية(.)2

 -4صاحب املال الذي يودع ماله يف مؤسسة

مالية توظف امواهلا عىل اساس املشاركة ،سوف
حيصل عىل الربح العادل الذي يتكافأ مع الدور
الفعيل الذي اداه ماله يف التنمية االقتصادية ،ويف

ذلك تشجيع املسلمني عىل ايداع امواهلم لدى هذه
املؤسسات ،ومداومة استثامرها بواسطتها ،وفيه

كذلك ربط بني اصحاب املال املسلمني وبني عملية

تكوين رأس املال (االضافات الرأس مالية او القيمة
ٍ
كركن اسايس يف تدعيم اقتصاديات املجتمع
املضافة)،

االسالمي ،ومدعاة اىل اقبال املسلمني عىل مداومة
استثامر مال لدهيم من اموال ،بد ً
ال من االكتناز الذي

تتحول به االموال اىل رأس مال آسن ،حيرم معه
اقتصاد العامل االسالمي من هذه االموال ،ويف ذلك
االقتصاد السالمي ،ط 1400 ،1هـ  1980 -م ،صحيفة .365

حساب املؤسسة املالية التي تقرض بالربا ،استطعنا
هوادة فيها َّ
وحذر من مغبته ،وآذن املتعاملني به بحرب

من اهلل ورسوله(.)4

الفرع الثاين :املضاربة-:

او ً
ال :مفهوم املضاربة لغ ًة واصطالح ًا:

لغ ًة :رضب ،رضبت يف االرض ابتغي اخلري

ون َيضرْ ِ ُب َ
آخ ُر َ
((و َ
ون فيِ
من الرزق( ،)5قال تعاىلَ :
ض َي ْبت َُغ َ
الأْ َ ْر ِ
((واِذا ضرَ َ ْبت ُْم فيِ
ون ِمن َف ْضلِ اللهَّ ِ)) (َ ،)6

الر ِ
ض)) (.)7
َا ْ

اصطالح ًا( :عقد بني اثنني يتضمن ان يدفع

احدمها لآلخر ما ً
ال يملكه ليتجر فيه بجزء شائع

معلوم من الربح ،كالنصف او الثلث او نحومها
برشائط خمصوصة())8

((( ينظر :االقتصاد االسالمي ،د.امحد النجار ،صحيفة .365
((( ينظر :االقتصاد االسالمي ،د.امحد النجار ،صحيفة .366

((( لسان العرب ،ألبن منظور( ،ض ر ب ) ،صحيفة  543برقم
.565

((( ينظر :االسالم واالقتصاد ،د .عبد اهلادي النجار ،صحيفة

((( سورة املزمل ،االية .20

((( ينظر :املصدر نفسه ،صحيفة .121

((( االستثامر والرقابة الرشعية يف البنوك واملؤسسات املالية

.120

((( سورة النساء.101 ،
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الفائدة بني االقتصاديني الوضعيني واالقتصاديني االسالميني
وتعترب رشكة املضاربة من اهم الرشكات وقد

كثر التعامل هبا بني االفراد واجلامعات حلاجة الناس

اليها فمنهم من يملك املال وليس لديه اخلربة الكافية

البحوث املحكمة
باعتبارها عقد غري الزم بمعنى ان لكل طرف

فسخه متى شاء

للتجارة وحسن العمل فيه  .ومنهم من حيسن التجارة
والعمل يف املال ولكنه اليملك ما ً
ال فكان كل منهام يف

اشد احلاجة اىل اخيه .

بل تعد من اقدم انواع الرشكات وأكثرها شيوع ًا

وانتشار ًا بني اجلامعات االنسانية وقد عرفها العرب

قبل االسالم وتعامل هبا الرسول صىل اهلل عليه وسلم
قبل بعثته حيث ضارب يف مال خدجية ريض اهلل عنها
واقرها بعد بعثته نبي ًا ورسو ً
ال هادي ًا ومبرش ًا ونذير ًا

بل زادت امهيتها يف هذه االونة بالتقدم الصناعي
والزراعي والتجاري واحلضاري يف املجتمعات

املختلفة .

ومن هذا املنطلق اهتم الفقه االسالمي اهتامم ًا

كبري ًا باالحكام املتعلقة وبسط مسائلها حتى تكون

بدي ً
ال مرشوع ًا الستثامر االموال عن طريق الوسائل
املرشوعة والبعد عن النظم الغري مرشوعة املستوردة
من الدول الغربية(.)1

ثاني ًا :اركان ورشوط املضاربة(.)2

االسالمية ،بنك فيصل االسالمي،عبد احلميد حممود البعيل،

مجهورية قربص الرتكية ،ط1991 ،1م ،صحيفة .31

 -اهنا سميت بذلك الن املالك قطع قطعة من

ماله ليعمل فيه بجزء من الربح والعامل قطع لرب
املال جزء من الربح احلاصل بسعيه
 -والعامل يسمى مضارب

 -وقد اتفق معظم الفقهاء عىل ان املضاربة هي

(عقد بني اثنني يتضمن احدمها وهو مالك املال
لالخر وهو العامل (املضارب) ما ً
ال ليتجر فيه بجز

شائع معلوم من الربح كالنصف او الثلث او نحومها
برشائط خمصومة).

واملضاربة مرشوعة بالكتاب والسنة واالمجاع

واملعقول :
()3

ناح َا ْن
س َع َل ْي ُك ْم ُج َ
فمن الكتاب قوله تعاىلَ ((:ل ْي َ

َت ْبتغوا َف ْض ً
ال ِم ْن َربِ ُك ْم)) فاملضاربة نوع من انواع
()4

ابتغاء فضل اهلل تبارك وتعاىل .

لصالة َفا ْن َتشرِ ُ وا
وايض ًا قوله تعاىلَ (( :فاِذا ُق ِض َي ْت َا َ
فيِ َا َ
أل ْر ِ
ض َوا ْبت َُغوا ِم ْن َف ْضلِ اهللِ))( ،)5فاآلية تأمرنا

((( الرشكات يف الفقه االسالمي املقارن ،د .الشني حممد يونس،

يف االقتصاد االسالمي ،منذر قحف ،املعهد االسالمي

((( ينظر :اساسيات االستثامر ،د .صادق الشمري ،صحيفة

((( ينظر :الرشكات يف الفقه االسالمي،د .الشني حممد يونس.

دار الفكر ،بريوت ،لبنان ،31/3 ،2003 ،مفهوم التمويل

((( سورة اجلمعة ،االية .60

صحيفة .46

 ،192-191الفقه عىل املذاهب االربعة ،عبد الرمحن اجلزيري،
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للبحوث،جدة ،صحيفة .15

((( سورة البقرة ،االية .198

اسامء تقي عبد سامل
بالسعي يف االرض طلب ًا للرزق بعد اداء الصالة .

شيئ ًا من ذلك فقد ضمنت مايل(.)4

َال َقويِ َاالمني)) ( ،)1فهذه االية الكريمة دلتعىل جواز

مضاربة ومل ينكر عليهم احد ذلك املسلك فكان ذلك

وقوله تعاىل(( :ياأ َب ِ
أست ِ
َأج ْر َت
َأج ْر ُه ا ِ َّن َخيرْ َ َم ْن ا ِ ْست َ
ت ْ
االجارة واملضاربة نوع من انواع االجارة فتكون
جائزة.

اما من السنة النبوية الرشيفة:

وقيل ايض ًا ان قسم من الصحابة دفعوا مال اليتيم

امجاع ًا .

وقد قيست املضاربة عىل املساقاة حلاجة الناس

اليها وهم بني غني وفقري ،فليس كل من يملك املال

 -1من حديث صهيب قال :قال رسول اهلل صىل

حيسن استثامره ونامئه ،كام ان ليس كل من حيسن

واملقارضة ،واخالط الرب بالشعري بالبيت الللبيع)(.)2

هلذه الصيغة كصيغة توفيقية بني املال والعمل اي

اهلل عليه وسلم (ثالث فيهن الربكة :البيع اىل اجل،
فاحلديث يدل عىل ان الربكة تكون يف املضاربة بام

فيها من نفع كبري للناس فرادى ومجاعات فهي جتارة

عن ترايض(.)3

 -2عن حكيم بن حزام صاحب رسول اهلل صىل

اهلل عليه وسلم (انه كان يشرتط عىل الرجل اذا اعطاه

ما ً
ال مقارض ًة يرضب له به ان الجتعل مايل يف كبد رطبة
وال حتمله يف بحر وال تنزل به بطن مسيل ،فأن فعلت

((( سورة القصص ،االية .26

((( سنن ابن ماجه ،اليب عبداهلل حممد القزويني ابن ماجة،
حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،دار احياء الكتب العربية ،فيصل

عيسى البايب احللبي ،كتاب التجارات ،باب االسواق ودخوهلا،
 768/2برقم  ،2289ومل أعثر عليه سوى يف هذا املصدر ،قال
الشوكاين :يف اسناده نرص بن قاسم عن عبدالرحيم بن داود ومها
جمهوالن ،نيل االوطار ،حممد بن عيل الشوكاين( ،ت1250هـ
) ،حتقيق :عصام الدين الصبايطي ،دار احلديث ،مرص ،ط،1

 ،319/5سبل السالم للصنعاين.110/3 ،

((( ينظر :الرشكات يف الفقه االسالمي ،د .الشني حممد يونس،
صحيفة .50

اعامل التجارة واالستثامر له رأس مال ولذلك احتيج

بني املصارف كصاحبة مال او رب املال والزبائن
كأصحاب دراية يف شؤون التجارة واالستثامر

وهو(املضارب)(.)5

اخلامتة

بعد محد اهلل تعاىل وشكره بأن من ع َّ
يل بإكامل هذا

البحث املتواضع تتضح هناك مجلة من النتائج أمهها:

 -1هناك نوعان من الفائدة :الفائدة البسيطة

والفائدة املركبة وهناك فرق بينهام .

 -2هناك تباين يف آراء االقتصاديني الوضعيني

حيث ان الكالسيكيني اعتربوا أن الفائدة مكافأة
مقابل االدخار بينام اعتربها الكنزيون ظاهرة نقدية

متثل ثمن استعامل النقود .

 -3ايض ًا هناك تباين يف اآلراء بني االقتصاديني

الوضعيني واالقتصاديني اإلسالميني (الرشعيني) .
((( سبل السالم للصنعاين.110/3 ،

((( ينظر :اساسيات االستثامر ،د.صادق الشمري ،صحيفة
.198
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الفائدة بني االقتصاديني الوضعيني واالقتصاديني االسالميني
 -4يرى االقتصاديني اإلسالميني إن الفائدة

نوع من أنواع الربا املحرم استنادا ملصدر الرشيعة

اإلسالمية (القرآن والسنة) .

 -5ان الفائدة عىل أنواع القروض كلها ربا حمرم،

وال فرق فيام يسمى بالقرض االستهالكي وما يسمى

بالقرض اإلنتاجي استناد ًا للنصوص القاطعة من
الكتاب والسنة يف حتريم النوعني .

 -6ان كل فائدة هي ربا وليس كل ربا فائدة .

البحوث املحكمة
حممود البعيل ،مجهورية قربص الرتكية ،ط1991 ،1م

.

4.4االسالم واالقتصاد (دراسة يف املنظور االسالمي
ألبرز القضايا االقتصادية واالجتامعية املعارصة)،
د.عبد اهلادي عيل النجار ،املجلس الوطني للثقافة
والفنون واالداب ،الكويت 1403 ،هـ  1983 -م.

5.5اسنى املطالب يف رشح روض الطالب ،لزكريا بن
حممد االنصاري (ت926هـ) ،دار الكتاب االسالمي

 -7هناك اثار سلبية للفائدة (الربا) كانت سبب ًا يف

.

اما عن اهم التوصيات فهناك بدائل رشعية

العاملي االول لالقتصاد السالمي ،د .امحد النجار،

رفض االسالميني هلا .

للفائدة تعترب خمرج عن النظام الربوي وأساس يف

السياسة النقدية ويف املعامالت املالية ومنها( :املشاركة
واملضاربة) .

امل�صادر واملراجع
القر�آن الكرمي

6.6االقتصاد االسالمي ،بحوث خمتارة من املؤمتر
املركز العاملي البحاث االقتصاد السالمي ،ط،1

 1400هـ  1980 -م.

7.7تفسري القرطبي ،اليب عبداهلل حممد بن امحد
االنصاري القرطبي (ت671هـ) ،حتقيق :سامل
مصطفى البديري ،دار الكتب العلمية ،بريوت .

8.8هتذيب اللغة ،ايب منصور حممد بن امحد اهلروي،

1.1أثر السياسة النقدية للدولة عىل عمل املصارف

(ت370هـ) ،حتقيق :حممد عوض مرعب ،دار احياء

دكتوراه مقدمة اىل جملس كلية الرشيعة  -اجلامعة

9.9جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،ملحمد بن جرير

االسالمية ،د.االء عبداهلل السعدون ،وهي اطروحة

العراقية 1433 ،هـ 2012 -م ،صحيفة.

الرتاث العريب للنرش ،بريوت ،ط.2001 ،1

الطربي (ت310هـ) ،حتقيق :الدكتور عبداهلل بن عبد

2.2اساسيات االستثامر يف املصارف االسالمية،

املحسن الرتكي ،دار هجر للطباعة ،ط 1422 ،1هـ

ط.2009 ،1

1010حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري ،حممد بن

د.صادق راشد الشمري ،مطبعة الكتاب ،بغداد،

3.3االستثامر والرقابة الرشعية يف البنوك واملؤسسات
املالية االسالمية ،بنك فيصل االسالمي،عبد احلميد
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 2001 -م.

امحد بن عرفة الدسوقي املالكي (ت  1230هـ) ،دار

الفكر للنرش ،بدون طبعة وبدون تاريخ.

اسامء تقي عبد سامل
1111سبل السالم رشح بلوغ املرام من مجع ادلة

واملدرسة االسالمية ،د.عبد املوجود عبداللطيف

باالمري (ت1182هـ) دار احلديث.

 2003م.

االحكام ،حممد بن اسامعيل الصنعاين املعروف

الصميدعي ،مطبعة انوار دجلة ،بغداد 1424 ،هـ -

1212سنن ابن ماجه ،اليب عبداهلل حممد القزويني ابن

2121قواعد الفقه ملحمد عميم االحسان املجددي

العربية ،فيصل عيسى البايب احللبي،

هـ.

ماجة ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،دار احياء الكتب

الربكتي ،نرش الصدف ببلرشز كراتيش ،ط1407 ،1

1313سنن ايب داود ،اليب سليامن بن االشعث

2222لسان العرب ،حممد بن مكرم بن عيل ابن منظور،

1414السياسة النقدية واملرصفية يف االسالم ،د.عدنان

2323مبادئ علم االقتصاد ،د.كريم مهدي احلسناوي،

1988 -م.

2424جممع الزوائد ومنبع الفوائد أليب احلسن نور

السجستاين ،دار احياء السنة املحمدية.

خالد الرتكامين ،مؤسسة الرسالة ،بريوت 1409 ،هـ

(ت711هـ) ،دار لسان العرب بريوت.
املكتبة القانونية ،بغداد ،ط2007 ،2م .

1515الرشكات يف الفقه االسالمي املقارن بالقانون

الدين اهليثمي (ت807هـ) ،حتقيق:حسام الدين

مؤسسة دار الكتب للنرش ،الكويت/ 1987 ،

2525املجموع رشح املهذب ،اليب زكريا حمي الدين

املرصي والكويتي ،أ.د .الشني حممد يونس الغايايت،

 ،1988ط.1

قديس ،مكتبة القديس ،القاهرة 1414 ،هـ .

حييى بن رشف النووي (ت676هـ) ،دار الفكر

1616صحيح البخاري ،ابو عبداهلل حممد بن اسامعيل

للنرش.

النارص ،دار طوق النجاة للنرش ،ط 1422 ،1هـ .

الرازي( ،ت666هـ) ،دار الرسالة ،الكويت1403 ،

البخاري (ت256هـ) حتقيق :حممد زهري بن نارص

2626خمتار الصحاح ،حممد بن ايب بكر بن عبد القادر

1717صحيح مسلم ،ابو احلسني مسلم بن احلجاج

هـ 1982 -م

عبد الباقي ،دار احياء الرتاث العريب ،بريوت .

سعد مرطان ،مؤسسة الرسالة.

القشريي النيسابوري (ت261هـ) ،حتقيق :حممد فؤاد

2727مدخل للفكر االقتصادي يف االسالم ،د .سعيد

1818العمليات املرصفية االسالمية (مفهوم وحماسبة)،

2828مسند االمام امحد بن حنبل ،ابو عبداهلل امحد بن

1919الفقه عىل املذاهب االربعة ،عبد الرمحن اجلزيري،

حتقيق :شعيب األرنؤوط  -عادل مرشد ،واخرون،

2020الفكر االقتصادي بني املدارس الوضعية

2929املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري ،امحد بن

حسني حممد سمحان ،مطابع شمس ،عامن.
دار الفكر ،بريوت ،لبنان. 2003 ،

حممد بن حنبل بن هالل بن اسد الشيباين (ت241هـ)،
مؤسسة الرسالة للنرش ،ط 1421 ،1هـ2001 ،م
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الفائدة بني االقتصاديني الوضعيني واالقتصاديني االسالميني
حممد عيل الفيومي ثم احلموي ،ابو العباس (ت770هـ)،
املكتبة العلمية ،بريوت.

3030معجم مقاييس اللغة ،امحد بن زكريا بن فارس ،دار
الفكر ،بريوت .

3131املغني يف فقه االمام امحد بن حنبل ،عبداهلل بن امحد

بن قدامة املقديس (ت620هـ) ،مكتبة القاهرة ،مرص،
1383هـ .

3232مفهوم التمويل يف االقتصاد االسالمي ،منذر
قحف ،املعهد االسالمي للبحوث،جدة.

3333املوافقات يف اصول الفقه ،البراهيم بن موسى
الشهري بالشاطبي (ت790هـ) ،حتقيق :ابو عبيدة

مشهور ،دار ابن عفان للنرش ،ط 1417 ،1هـ

3434املؤسسات املالية البورصة والبنوك التجارية ،حممد

صالح احلناوي ،عبد السالم سعيد فتاح  ،الدار اجلامعية،
القاهرة،ط2000 ،1م.

3535موقع اسالم ويب fatwa.islamweb.net
(الفائدة عىل انواع العروض كلها ربا حمرم) ،اخلميس 6

مجادي االخر .2007 – 6 - 21- 1428

3636النظرية االقتصادية الكلية ،د.صقر امحد صقر،

وكالة املطبوعات ،الكويت1977 ،م.

3737نيل االوطار ،حممد بن عيل الشوكاين،

(ت1250هـ) ،حتقيق :عصام الدين الصبايطي ،دار
احلديث ،مرص ،ط.1
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البحوث املحكمة

