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  تقدمي 
ت به على مدى التاريخ، ومنها الشعب ي أحس بوطأته كثري من الشعوب اليت ابتل،الربا مشكلة قدمية

ا له وناعيا على بريب يف اجلاهلية، مث بعد اإلسالم، وقد وقف اإلسالم من الربا موقفا صرحيا وواضحا، شاجالع
رب، يف قوله  حىت آذن اهللا مقترفيه واملتعاملني به باحلممارسته، لدرجة مل يدانه فيها سواه من كافة احملظورات،

  :تعاىل                             

             ومن هنا كانت حرمة الربا املغلظة جممعا عليها من كافة املسلمني، بل إن  ؛
  .نه، كما نادى بذلك بعض املفكرين حىت من غري املسلمنيالديانات السماوية مجعيها قد شجبته ودعت لتج

فقد بقى شيء من اخلالف حول ما هو الربا احملرم الذي ميكن أن يكون قد تناولته ومع ذلك كله، 
الشرعية، وهدفت إىل حظره وحترميه؟ هل تدخل يف ذلك فوائد املصارف على القروض، بالرغم مما  النصوص

 جلواز االحتياجة لطرفيها يف رأي البعض؟ أو بالرغم مما يثريه البعض اآلخر من يبدو فيها من حتقيق املصلح
ذلك بتعويض اخنفاض القوة الشرائية للقروض املؤجلة؟ أو بأن فوائد املصارف من باب السلم ال من باب 

ة على زياد - املسماة بشهادات االستثمار –؟ وهل من ذلك اجلوائز احملددة مسبقا على صكوك القرض القرض
  قيمتها احملددة، باعتبار ذلك حافزا لالستثمار، أو هو نوع من شركة املضاربة الشرعية املعروفة؟

كما يقول ابن القيم اجلوزية، يباح عند حتقيق  - مثل ربا البيوع–وهل ما اعترب من باب سد الذرائع 
  املصلحة ونفي املفسدة؟

بعضه، وذلك على الرغم من املداوالت واملناقشات يف هناك من الناس من ال يزالون يقولون ذا كله أو 
العديد من املؤمترات والندوات اليت تناولت هذه املوضوعات ودارت حوهلا، واألحباث والدراسات اليت قدمت 

  .فيها، والكتب اليت صدرت عنها
لربا تأصيال وهذا البحث الذي بني يديك أيها القارئ الكرمي يعاجل هذه القضايا مجيعها، فيؤصل قضية ا

جيدا، فريجع إىل األصول التشريعية يستنطقها، ويعقد املقارنات بني خمتلف املفاهيم ذات الصلة والعالقة 
باملوضوع، فيستقصي اجلزئيات ويردها إىل أصوهلا، مناقشا مجيع القضايا املطروحة من مجيع زواياها، ناقدا 

طرحوا تلك القضايا والشبهات، برباهني ساطعة وحجج وحملال، ومفندا احلجج اليت أثارها ومتسك ا الذين 
  .، أو أن تبلغ شأو الكمال، يف عالج هذا املوضوع اهلامناصعة، بدرجة تكاد أن تويف على الغاية



 ٨

 الذي من ضمن مهامه جتلية وتأصيل واملعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع للبنك اإلسالمي للتنمية،
الوجهة اإلسالمية، يسره أن يقدم للقارئ املسلم هذا اجلهد املوفق بإذن اهللا تعاىل، قضايا املال واالقتصاد من 

  .وهو الدكتور حسن عبد اهللا األمني– والذي قام به أحد اخلرباء املختصني يف هذا اال من أعضاء أسرته
بهام، وأن  عز وجل أن جيعل من هذا العمل حرزا وسياجا لإلسالم من شكوك املبطلني وشاملوىلسائال 

  .ينفع به مجيع املسلمني
  .واهللا ويل التوفيق، وهو حسبنا ونعم الوكيل

  مدير املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب
  

  د عبد احلميد حسن الغزايل.أ



 ٩

  مقدمة
من دواعي اختيار هذا املوضوع للبحث، أن هناك بعضا من املفكرين والباحثني املسلمني يف جمال االقتصاد 

 -  وغريهاالتجاريةالذي جيري اآلن يف البنوك  – ال يزالون يرون أن التعامل املصريف بالفوائد واملصارف من
  : ويستندون يف ذلك على،هو أمر جائز ومشروع

  . وال تعود منه مفسدة، وإذا كانت املصلحة فثم شرع اهللا،أن ذلك حيقق مصلحة الطرفني  -١
مل تشرع  - كما يقول ابن القيم – ربا الفضل أن ذلك إن كان ربا فهو من باب ربا الفضل، وحرمة  -٢

قصدا، وإمنا شرعت لسد الذرائع، ويبنون على ذلك أن ما كان من هذا النوع جيوز عند احلاجة امللحة، أو عند 
إن ربا القرض املشروطة فيه الزيادة هو من هذا القبيل، وليس من قبيل : حتقيق املصلحة ونفي املفسدة، ويقولون

  .حملرم بالقرآنربا النسيئة ا
مقدما على األموال اليت تقدم لالستثمار  - كربح - كما أن هناك من يرى أنه ال بأس بتحديد نسبة -٣

 ألن ذلك قد يرفع ؛يف شكل شهادات استثمار أو صناديق توفري، ما دام قد مت ذلك بالتراضي بني الطرفني
فكان ذلك  .)١(حرمة وال ربا يف هذه املعامالتوجيعل كل واحد يعرف حقه، ومن مث فال  ،الرتاع بني املتعاملني

 يف املصارف التجارية العادية كما هو جارٍ )التعامل املصريف بالفوائد( كله مؤشرا واضحا على أن قضية
 ،وأساليب االستثمار األخرى املشار إليها ال زالت حباجة ماسة إىل دراسة جادة أعمق وأكثر استيعابا وتفصيال

يها من كتب ومقاالت حتمل آراء صرحية وواضحة، تقضي بتحرمي أو ربوية هذا النوع من تب فبالرغم مما كُ
 .التعامل املصريف وتبني حرمته

باعتباره أكرب هيئة إسالمية ذات  –وقد دعا هذا األمر جممع الفقه اإلسالمي مبنظمة املؤمتر اإلسالمي  
، يكون هو الفيصل بني وجهات النظر املختلفة إىل القيام بدراسة هذا املوضوع وإصدار قرار فيه - اختصاص

 .يف املوضوع

                                                
  .  مناقشة هذه اآلراء والرد عليها، ضمن الفصل األول)1(



 ١٠

 من ذوي االختصاص الذين ترجح لدى امع آخرين مع اإلسالميوقد وجهت يل الدعوة من جممع الفقه 
مقدرم على دراسة هذا املوضوع وعالجه عالجا علميا ميكن الس من إصدار قرار فيه، مستأنسا بتلك 

، وقبل السيد رئيس قسم البحوث يف املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب بالبنك الدراسات، فقبلت ذلك
 باعتبار ذلك تعاونا بني املعهد وجممع الفقه، ؛اإلسالمي للتنمية مشروع هذا البحث ضمن خطة أحباث املعهد

  .كما جرت العادة
  :خطة الدراسة

  :غاية املبتغاة من دراسته فقد قمتوملعاجلة املوضوع بطريقة علمية هادفة حتقق الغرض املنشود وال
بتحديد معىن ومفهوم الربا يف اللغة العربية، ويف مفهوم العرب وعرفهم، واملعىن الذي كان يتبادر  - أوال

  .»الربا«إىل أذهام عند إطالق كلمة 
  :كما جاء بقوله تعاىل ،باأللف والالمأي املعرفة  - باأللف والالم–مث وضحت معىن كلمة الربا    

             )وهو ما كان معهودا بينهم يف أشكال معينة من التعامل، شرحتها وبينتها جيدا.)١ ، 
  .وقد جعلت هذا فصال أوال هلذه الدراسة. وضربت املثل ملا كانت تشمله يف فهمهم وعرفهم

وجوه الكسب املشروع كالربح والغلة، كل ذلك قمت ببيان معىن كلمة فائدة وما يشبهها من  - ثانيا
مث عقدت بعد ذلك قمت بشرح معىن الفائدة املصرفية وحتديد معناها، . يف اللغة العربية ويف االصطالح الفقهي

مقارنة بينهما وبني وجوه الكسب املشروعة مبفهومها الفقهي، وهي الربح، الغلة، والفائدة املشروعة، كما 
وبني الربا مبفهومه العريف منذ اجلاهلية، والذي جاء حترميه  - أي الفائدة املصرفية -  أيضاارنة بينهماعقدت مق

واز واملشروعية، إن كانت تشبه بعض وجوه يف القرآن؛ ألتوصل بذلك كله إىل إعطاء الفائدة حكم اجل
ولقد كانت النتيجة . مالكسب املشروع املذكورة، أو حكم املنع واحلرمة، إن كانت تشبه أو متاثل الربا احملر

أن الفائدة املصرفية ختتلف اختالفا كليا عن الفائدة يف مفهوم الفقه  - اليت انتهيت إليها من هذا الشرح واملقارنة
ومن جهة أخرى فإا تتفق بل . اإلسالمي، كما ختتلف عن غريها من وجوه الكسب املشروعة كاألجرة والغلة

  . قبل اإلسالمم الربا اجلاهلي احملرم بالقرآن يف صورتيه املعهودتني عند العربتتطابق تطابقا تاما مع معىن ومفهو

                                                
  . ٢٧٥ورة البقرة من اآلية  س)1(



 ١١

، هو صورة مؤكدة من ربا األصل ربا القرض املشروطة فيه الزيادة على أنكما ثبت لنا من ذلك كله 
ن الفوائد  ألنه معلوم ومعهود لدى العرب يف جاهليتهم، وأ؛ القرآنية مبنطوقهااآلياتاجلاهلية الذي تتناوله 

وليس قسما ، املصرفية املعاصرة هي جتسيد حقيقي هلذا النوع من الربا، وهو من ربا الديون املعهود يف اجلاهلية
 حىت تقال فيه تلك التأويالت اليت متسك ا من ،من قسم البيوع احملرم بالسنةمن ربا الفضل حبال؛ ألنه ليس 

  . الدراسةه ثانيا هلذوقد جعلت هذا فصال. الفوائد املصرفيةأجازوا 
إن الفوائد املصرفية من باب السلم، وليست زيادة يف قرض، فوضحت : تعرضت للرأي القائل - ثالثا

د مبا رأيت من دليل وبرهان، وجعلت ذلك فصال وجهة نظرهم وأدلتهم عليها، مث عدت عليها بالنقض املؤي
  .ثالثا

 اليت تدخلها الفائدة الربوية، كما بينت بعضا آخر مما ال وأخريا بينت بعض أنواع التعامل املصريف - رابعا
  .ة، وجعلت منه فصال رابعايتدخله تلك الفوائد لتوضيح الصورة املعن

  .واهللا أعلم
  حسن عبد اهللا األمني. د 
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 ١٥

  الربا 
  ما معناها يف االصطالح الشرعي؟و ، وما مدلوهلا يف عرفهم؟،ما مدلول كلمة الربا يف لغة العرب؟

  :معىن الربا يف اللغة - أوال
أي زاد، ومنه : من ربا الشيء يربو - معناه الزيادة مطلقا من غري اختصاص شيء معني - الربا يف اللغة

 : قوله تعاىل         تعاىلأي زائدة، وقوله:               

            )أي زادت -)١.  
  :معىن الربا يف االصطالح الشرعي - ثانيا

 والنوع األول هو الذي كانت تعرفه  وربا بيوع،فقهي احلديث يقسم إىل ربا ديون،لالربا يف االصطالح ا
املطهرة، وهذا املنحى يف تقسيم الربا أوضح من التقسيم القدمي له العرب يف جاهليتها، والثاين هو ما بينته السنة 

 -  بإذن اهللا تعاىل - الذي عرف يف كتب الفقه القدمية، بربا النسيئة وربا الفضل، وسيأيت بيان ذلك مفصال
  :فيما يلي

   :ربا اجلاهلية - النوع األول
  :عاىلوهو الذي حرمه القرآن الكرمي يف عدد من اآليات، منها قوله ت      

           )وقوله تعاىل )٢:              

                                              

   - ٣(اآليات(.  
يات القرآنية الكرمية، ميثل ربا الديون، وله صورتان يف مفهوم العرب، وهذا النوع من الربا الذي تناولته اآل

  :ما حقيقة عرفية عندهمعرف ما عندهم وتعاملوا به فيما بينهم وصار 
  :الصورة األوىل

  . مدة أخرى للعجز عن الوفاءوتأجيلهالزيادة على أصل الدين عند حلول أجل الوفاء 

                                                
   . ٥ سورة احلج من اآلية )1(
   . ١٣٠ سورة آل عمران من اآلية )2(
   . ٢٨٠ - ٢٧٥ سورة البقرة، اآليات )3(



 ١٦

  :الصورة الثانية
  .ابتداءالعقد الزيادة على دين القرض عند 

ذكر كال  آليات،وهاتان الصورتان ملفهوم الربا يف اجلاهلية، واللتان يتناوهلما النص القرآين يف عدد من ا
منهما عدد من املفسرين صراحة، وإن كان بعض املفسرين قد اقتصر على الصورة األوىل منهما، رمبا لشهرا 

  .وكثرة جرياا عند العرب
وقد  والذي يؤكد الصورة الثانية مبا ال يقل عن الصورة األول، شهرا لدى اليهود على مدى التاريخ،

 إجالئهم، وال يعقل أن تكون ممارستهم قبل اإلسالم ويف مطلعه قبل )نة املنورةاملدي( كانوا مستوطنني يثرب
للربا ذه الصورة خافية على جريام العرب على األقل، إن مل يكونوا قد مارسوها مع اليهود، أو فيما بينهم 

  .بعد أن تعلموها منهم
  .ب آنذاك وما جرى به عرفهم هلا أمرا مؤكدا يف مفهوم العرالقرآينوهذا ما جيعل تناول النص 

  :أقوال املفسرين
  .وإليك بعض ما قاله املفسرون عن هاتني الصورتني للربا اجلاهلي احملرم بالقرآن

يبيع الرجل البيع إىل أجل  - إن ربا اجلاهلية: قال قتادة(  جرير الطربيقال ابن - عن الصورة األوىل
إمنا كان الربا يف : وعن زيد بن أسلم قال .ده وأخر عنهمسمى، فإذا حل األجل ومل يكن عند صاحبه قضاء زا

 ؛تقضي أو تزيدين :فيأتيه إذا حل األجل فيقول له اجلاهلية يف التضعيف ويف السن، يكون للرجل فضل دين،
 لبون يف السنة ة إن كانت ابنة خماض جيعلها ابن،عنده شيء يقضيه قضى وإال حوله إىل السنة الثانيةكان فإن 

يأتيه، فإن مل يكن عنده أضعفه  - الذهب والفضة - ، ويف العني مث جذعة، مث رباعيا، مث هكذا إىل فوقالثانية،
يف العام القابل، فإن مل يكن عنده أضعفه أيضا، فيكون مائة، فيجعلها إىل قابل مائتني، فإن مل يكن عنده جعلها 

  )١( )أو بعضه  سنةأربعمائة، يضعفها له كل
نزيدكم : ة يف اجلاهلية فإذا حل األجل قالواريكانت ثقيف تداين بين املغ (:عن عطاء قال: وقال

   وتؤخرون، فرتلت             )بعد ابن  -  املفسرينيكون مجيعويكاد  )٢
  . قد تكلم ذا املعىن عن هذه الصورة لربا اجلاهلية - إسحق

                                                
   .  طبعة دار املعارف٢١٧ ص ٧ ابن جرير الطربي، جامع البيان، ج )1(
   .  املرجع السابق)2(



 ١٧

 فقد ذكرها عدد من املفسرين عند تعرضهم -املتمثلة يف ربا القرض - ة لربا اجلاهليةأما الصورة الثاني
 ص )ثمارها يف اإلسالمتالودائع املصرفية النقدية واس( نقال عن كتابنا - لتفسري آيات الربا، ونوردها فيما يلي

   :وله تعاىلعند تفسريه لق »كتابه أحكام القرآن«قال أبو بكر اجلصاص يف ( :وما بعدها )٢٦١(

                                    

                         والربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله إمنا كان :قال 
قرض الدراهم والدنانري إىل أجل بزيادة على مقدار ما استقرض على ما يتراضون به، هذا كان املتعارف 

  : بينهم، ولذلك قال اهللا تعاىلاملشهور                       
  .) ألنه ال عوض هلا من جهة القرض؛فأخرب أن تلك الزيادة إمنا كانت ربا يف املال العني

ومل يكن تعاملهم بالربا إال على الوجه الذي ذكرنا من قرض دراهم أو دنانري إىل أجل، مع شرط ( :مث قال
  )١( )الزيادة

 هو الذي كان مشهورا متعارفا يف اجلاهلية، ذلك أم إن ربا النسيئة،( :وقال الفخر الرازي يف تفسريه
كانوا يدفعون املال على أن يأخذوا كل شهر قدرا معينا، ويكون رأس املال باقيا، مث إذا حل الدين طالبوا 

  )٢( )املدين برأس املال، فإن تعذر عليه األداء، زادوا يف احلق واألجل، فهذا هو الربا الذي كانوا يتعاملون به
 ؛وربا النسيئة هو ما كان مشهورا يف اجلاهلية( :ل ما قاله الفخر الرازي ذكره ابن حجر اهليثمي فقالومث

 على أن يأخذ منه كل شهر قدرا معينا ورأس املال - أي إىل أجل -ألن الواحد منهم كان يدفع ماله لغريه 
وتسميته : اده يف احلق واألجل، مث قال طالبه برأس ماله، فإن تعذر عليه األداء ز-باق حباله، فإذا حل األجل 

 ألن النسيئة هي املقصودة فيه بالذات، وهذا النوع - مع أنه يصدق عليه ربا الفضل أيضا -هذا بنسيئة 
  )٣() مشهور اآلن بني الناس وواقع كثريا

                                                
   . ٤٦٥ ص١ أحكام القرآن ج)1(
   . ٥٢٩ ص٢ املشهور بالتفسري الكبري ج- مفاتيح الغيب )2(
   . مصطفى احلليب/  ط ٢٢٢ ص٢ الزواجر عن اقتراف الكبائر ج)3(



 ١٨

  :أقوال الفقهاء
لقرض بزيادة مشترطة عند تلك كانت أقوال املفسرين يف ربا اجلاهلية الذي تناولته آيات القرآن، ومنه ا

 من صور ىفإذا انتقلنا إىل أقوال الفقهاء، فإنا جند عددا منهم يعترب القرض بزيادة عند العقد صورة أخر. العقد
  .ربا اجلاهلية احملرم بالقرآن

   :وفيه قوله تعاىل يقال لنفس الزائد،: الربا(: قال الكمال بن اهلمام     الزائد يف  أي
 :  ومنه قوله تعاىل- أعين باملعىن املصدري -ويقال لنفس الزيادة ... القرض والسلف على املدفوع   

            ١( ) أي حرم أن يزاد يف القرض والسلف على القدر املدفوع(  
  . ربا اجلاهلية احملرم بنصوص القرآن الكرمييف القرض عند العقد هي منالزيادة وهذا كالم صريح بأن 

اتفق العلماء على أن الربا يوجد يف  (:وجند ابن رشد احلفيد يقسم الربا إىل ربا ديون، وربا بيوع، فيقول
وهو تقسيم دقيق، اجته إليه بعض )٢() يف البيوع، وفيما تقرر يف الذمة من بيع أو سلف أو غري ذلك: شيئني

أي  – وهو ربا النسيئة - ر، ويدخل يف ربا الديون صورتا ربا اجلاهلية الذي حرمه القرآنالعلماء يف هذا العص
أو عن بيع مؤجل أعيد  ، سواء نشأ ربا الدين عن قرض بزيادة مشترطة عند العقد،الزيادة يف الدين نظري األجل

 فقط وال »ساءالن«  علىتأجيله بربا للعجز عن الوفاء عند األجل األول، وعلى ذلك فربا الديون هذا قاصر
  .»لربا الفض« يدخله

بيع الربوي جبنسه مع األجل، : ل وربا النسيئة، فمثال ربا النسيئة منفرداضأما ربا البيوع فهو شامل لربا الف
بيع الربوي من جنسه : ومثال ربا الفضل منفردا. كبيع أوقية ذهب بأوقية ذهب مع تأجيل قبض إحدامها

من  كبيع أوقية - معا يف وقت واحد، كما يف بيع الربوي جبنسه إىل أجل مع التفاضل متفاضال، وقد جيتمعان
  .شهر مثال - الذهب بأوقية وربع أوقية، إىل أجل

صنف متفق عليه، : تقرر يف الذمة فهو صنفانالذي فأما الربا ( :ونعود إىل ابن رشد فنجده يستطرد قائال
. أنظرين أزدك: م كانوا يسلفون بالزيادة، وينظرون، فكانوا يقولون الذي ي عنه، وذلك أاجلاهليةوهو ربا 

  الذي عناه عليه الصالةهو وهذا 

                                                
   .  الطبعة األمريية٢٧٤ ص٥ فتح القدير على اهلداية ج)1(
   .  طبعة دار املعرفة- ١٢٨ ص٢ بداية اتهد ج)2(



 ١٩

 ،)١(  أال إن ربا اجلاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد املطلب  :والسالم بقوله يف حجة الوداع
 - وهو القرض بزيادة، وهو - القرآن الكرميفابن رشد جيعل السلف بزيادة من صنف ربا اجلاهلية املنهي عنه ب

  .صنف متفق عليه - كما يقول
أمجعوا على أن : وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغري خالف، قال ابن املنذر( :ويقول ابن قدامة

  )٢( )أن أخذ الزيادة على ذلك ربا - املسلف إذا شرط على املستلف زيادة أو هدية، فأسلف على ذلك
  :رض ليس من ربا الفضلربا الق

ومن أقوال املفسرين والفقهاء اليت سردناها يتبني جبالء أن القرض بزيادة مشترطة عند العقد هو إحدى 
 عند »الربا« صوريت ربا اجلاهلية الذي حرمه القرآن، والذي كان مفهوما لدى العرب ومعلوما هلم من كلمة

النسيئة، وليس من ربا الفضل، الذي ربا لفقهاء باسم إطالقها، وهو من ربا الديون، والذي اشتهر لدى ا
  .سنة املطهرة، والذي ال يكون إال يف البيوع، وال يدخل يف ربا الديون حبالحرمته ال

وكما أشرت يف املقدمة فقد حاول بعض العلماء املعاصرين إدراج ربا القرض املشترط فيه الزيادة عند 
إباحته للحاجة امللحة، على أساس أن ربا الفضل من باب سد الذرائع العقد يف ربا الفضل؛ للوصول بذلك إىل 

  .كما يقولون )٣(كما يقول ابن القيم، وما كان من هذا الباب جيوز عند احلاجة امللحة 
وهذا الرأي غري صحيح، ملا تقدم من اعتبار ربا القرض املشترطة فيه الزيادة من ربا الديون، والذي هو 

ضمنه ربا الذي يدخل  -  عنه، وليس هو من ربا البيوعىهلية الذي حرمه القرآن وإحدى صوريت ربا اجلا
عوض عن الزمن اإلضايف  - أيضا -  وألن الزيادة مع األجل يف القرض ليست فضال فقط، وإمنا هي؛الفضل

 حاضرا، فالزيادة تكون فضال إذا كان تبادل اجلنسني. ومقابل له، وال يكون الفضل منفردا إال حيث ال أجل
  .أما مع األجل فهي جتمع بني النساء يف مقابل األجل، والفضل أيضا

                                                
   .  املرجع السابق)1(
   . ٣٦٠ ص٤ املغين البن قدامة ج)2(
، والشيخ عبد ٦٠٨ - ٦٠٧ صفحات ٢، وفتاويه ج١٥ للشيخ رشيد رضا ص-سالة الربا واملعامالت يف اإلسالم  ر)3(

جملة البنوك اإلسالمية اليت :  السنة الرابعة، واألستاذ عبد الكرمي اخلطيب١١ العدد -الوهاب خالف، جملة لواء اإلسالم 
يف حبثه املقدم للدورة الثانية مع الفقه اإلسالمي : عروف الدوالييبيصدرها االحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية، واألستاذ م

   . ٨ - ١ هـــ ص ١٤٠٦ ربيع اآلخر ١٧ - ١٠املنعقدة جبدة من 



 ٢٠

فهذه النصوص املختلفة فيما نقل من فعل أهل اجلاهلية بشأن ربا القرض، توضح أم كانوا يفعلون ذلك 
  .أي مبا نسميه اآلن يف املصارف بالفائدة - بزيادة مشروطة يف العقد

سواء أكان أصل  - »ربا« ضيفت على املال بعد االستحقاق مث التأجيلإن الزيادة اليت أ: فكيف يقال
 ؟»ربا« الدين قرضا أم مثن سلعة، أما الزيادة اليت زيدت على املستلف يف مبدأ القرض، فهي ليست حراما وال

قراض، اليت زيدت على املستهلك يف مبدأ اإل األوىل: فإما أن نقر حبرمة الزيادتني: أمام أحد أمرين: حنن هنا(
كما هو الشأن يف  - والثانية اليت أضيفت على املال بعد االستحقاق مث التأجيل، وذا يتناسق التشريع

فلم )١( )وهو أمر مستحيل - وحاشا هللا - أن يقع أي التشريع يف التناقض: واألمر الثاين - تشريعات اإلسالم
  . عليهماهقرآين متناوال هلما معا، وإجراء حكم واعتبار النص ال،يبق إال التسوية بني الزيادتني يف احلكم

حسنا، وبعضه اآلخر بالزيادة كان ومن جهة ثانية، فما دمنا كلنا متفقني على أن القرض اجلاهلي 
املشروطة يف أصل العقد، وهذه الزيادة مماثلة للزيادة الالحقة بعد االستحقاق والتأجيل ملدة أخرى، فال مفر من 

كم، إال بدليل خيصص إحدامها باحلكم دون األخرى، وليس بني أيدينا هذا الدليل، التسوية بينهما يف احل
  .فتكون التفرقة بينهما يف احلكم حتكما

مقدما، وأجاز  - كما مساها - كذلك غري صحيح الرأي الذي ذهب إىل أنه ال بأس يف حتديد األرباح
وعدم صحة هذا )٢( . سنة ذلك من كتاب أوذلك حبجة التراضي بني طريف املعاملة، وعدم ورود ما مينع من

  :الرأي يعود إىل أمرين
 ألن الربح عند الفقهاء ما نشأ عن عملية ؛ يسمى عائدها رحباحىتأن هذه املعاملة ليست جتارية : األول

 بفائدة متثل زيادة هي ربا، وال يغري من ذلك تسميتها رحبا لدى أصحاب هذا قرض نقديوإمنا هي . جتارية
  .كما تقول القاعدة الفقهية )العربة باملعاين ال باأللفاظ واملباين( ألن ؛الرأي

فإن ذلك خيالف قاعدة  - مع ضمانه مقدما - افتراض أا معاملة جتارية، حمددة الربحأنه على : الثاين
  فيما رواه عمرو  شرعية جاءت يف نص شرعي صريح، وهي قوله

                                                
   .  بريوت٢٨ – املكتب اإلسالمي - ربوية الفوائد املصرفية، للشيخ عثمان صايف )1(
   .  م١٩٨٩ديسمرب  ٢٤بتاريخ األحد  ) ٢٨٧(  جملة أكتوبر القاهرية العدد )2(



 ٢١

ال حيل سلف   : - قال رسول اهللا: ، قاله وابن ماجالترمذيوبن شعيب عن أبيه عن جده، عند أيب داود 
 ما ملوال ربح     يف تفسري قولهالشوكاين قال : يضمنما ملوبيع، وال شرطان يف بيع، وال ربح 

بيعه إىل آخر قبل قبضه من ييعين ال جيوز أن يأخذ ربح سلعة مل يضمنها، مثل أن يشتري متاعا و يضمن
ع باطل ورحبه ال جيوز؛ ألن املبيع يف ضمان البائع األول، وليس يف ضمان املشتري منه؛ لعدم البائع، فهذا البي

يريد به ( :ة األحوذي بشرح صحيح الترمذي، شارحا هذه اجلملة من احلديثفال صاحب حتقو)١( .القبض
ويف شرح .  فاسدالربح احلاصل من بيع ما اشتراه قبل قبضه، وينتقل من ضمان البائع إىل ضمانه، فإن بيعه

معناه أن الربح يف كل شيء إمنا حيل أن لو كان اخلسران عليه، فإن مل يكن خسران عليه كالبيع قبل : السنة قيل
 ؛القبض إذا تلف، فإن ضمانه على البائع، وال حيل للمشتري أن يسترد منافعه اليت انتفع ا البائع قبل القبض

  )٢( )شتري فال حيل له ربح املبيع قبل القبضل بالقبض يف ضمان املخألن املبيع مل يد
 حتديد الربح وضمانه جبوازأيت ونقول نيضمن،  ما مل حللفكيف مع النفي الصريح يف هذا النص الشريف 

مقدما يف صكوك وشهادات االستثمار وصناديق االدخار؟ ولعل اإلخوة القائلني ذا الرأي يرجعون عنه، بعد 
  .الذي أوردناه وهو صريح يف املوضوع والنص ،احلجة اليت سقناها

  :ربا البيوع - النوع الثاين
ن هذه الطريقة أإىل ربا ديون وربا بيوع، و - كما جرى حديثا -  تقسيم الرباىمضفيما ذكرنا : متهيد

 ألن األخرية فيها كثري من ؛اليت كانت تقسمه إىل ربا نسيئة وربا فضل - أوضح وأبني من الطريقة القدمية
  .وعدم الوضوحاخللط 

 ومنه ربا القرض ،وتكلمنا عن ربا الديون، وكيف أن ربا اجلاهلية احملرم بالقرآن هو من هذا القبيل
  .املشترط فيه الزيادة عند العقد

بالرغم من قلة  - وننتقل اآلن للحديث عن ربا البيوع يف شيء من اإلجياز لبيان صورته املقابلة لربا الديون
 حيث يقع يف نطاق ربا الديون - الذي هو موضوع حبثنا )حكم التعامل املصريف بالفوائد( ا إليه يف بيانناتحاج

  .كما سيأيت إن شاء اهللا -

                                                
   .  طبعة دار اجليل، بريوت٢٨٣ ص ٥ نيل األوطار للشوكاين ج )1(
   .  طبعة دار الفكر٤ ج٤٣١ ص)2(



 ٢٢

 :فيما رواه عبادة بن الصامت قال  إن ربا البيوع هو الذي حرمته السنة النبوية الشريفة بقوله: فيقول
 الشعري، والتمر بالتمر، وامللح بامللح، مثال الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والرب بالرب، والشعري ب

رواه  )١(  ميثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد
أن رسول  -  رضي اهللا عنه - وما رواه أبو سعيد اخلدري. عدا الترمذي  ماند ومسلم وأصحاب السنأمح
 وال تشفوا بعضها على بعض، وال تبيعوا الفضة ،ب بالذهب إال مثال مبثلال تبيعوا الذه  : قالاهللا 

  )٢( متفق عليه.  مثال مبثل، وال تشفوا بعضها على بعض، وال تبيعوا منها شيئا غائبا بناجزإالبالفضة 
 ،اءت بتحرمي نوع معني من البيوع جفهذان احلديثان الصحيحان وأحاديث أخرى مثلهما يف هذا الباب

يشمل ربا الفضل وهو يف الواقع  - وهو ما يطلق عليه ربا الفضل تغليبا للفضل على ربا النسيئة -  رباومسته
  .وربا النسيئة يف بعض الصور كما قدمنا

اجلاهلية، وإن كانوا يتعاملون به، ولكنه  ومل يكن هذا النوع من البيوع معروفا بكونه ربا لدى العرب يف
ربا بالسنة النبوية اليت أوردناها يف األحاديث  أصبح وإمنا )٣( لغة وال عرفاا، ال مل يكن معروفا عندهم بكونه رب

 من األصناف الربوية اليت وردت يف األحاديث ا سواء أكان بيع النقدين أم غريمه،السابقة، وكله متعلق بالبيع
من الربا جممع النوع  لدى القائلني من الفقهاء، وهذا ىما قيس عليها من األموال األخر النبوية الصحيحة، أو

 - رضي اهللا عنهما - على حترميه كالنوع األول املتعلق بالديون واحملرم بالقرآن ما عدا ما نقل عن ابن عباس
إن ابن عباس : وقد قيل  ال ربا إال يف النسيئة  من إنكار لربا الفضل استنادا إىل حديث أسامة بن زيد

 )4( .إنكاره لربا الفضلرجع عن 
  

  

                                                
   . ٣٠٠ ص٥ نيل األوطار للشوكاين ج)1(
   . ٢٩٧ املرجع السابق، ص)2(
   . ٣٣ حبوث يف الربا ص-، وحممد أبو زهرة ٤٦٤، ص١ أحكام القرآن ج- أبو بكر اجلصاص )3(
   . ٣٤ - ٣١، ص١ شرح املهذب للسبكي ج-تكملة اموع  )4(
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  الفائدة املصرفية
بد لنا من توضيح مفاهيم  ذكرنا فيما سبق أننا لكي نصل إىل حكم سليم للتعامل املصريف بالفائدة ال

 ما إذا كان بينهما ىمث نر ،بذلك من عقد املقارنة بينهمالنتمكن توضيحا كامال  )الفائدة( وكلمة )الربا( كلمة
التقاء كلي أو جزئي أم ال، فإن التقيا التقاء تاما أخذت الفائدة املصرفية حكم الربا الذي شرحناه، وإال 

  .خمتلفاأصبحت أمرا آخر يأخذ حكما 
حقها بعض الشيء، من الشرح والتوضيح، وننتقل اآلن لشرح وتوضيح كلمة  )الربا( ولقد أوفينا كلمة

 ويف االصطالح املصريف، ولزيادة اإليضاح نذكر معاين بعض ، اللغة العربية، واالصطالح الفقهيالفائدة، يف
الكلمات الشبيهة بالفائدة من حيث كوا أمساء لبعض وجوه الكسب املشروع كالغلة، والربح، ملعرفة ما إذا 

  . بالفائدةونبدأكانت الفائدة متثل واحدة منها، 
  :معىن الفائدة يف اللغة

وقال يف )١( )أفاء اهللا تعاىل على العبد من خري يستفيده ويستحدثهما : إن الفائدة( :اء يف تاج العروسج
وهذا معىن عام يشمل املال وغريه )٢( ) واجلمع فوائد،ما استفدت من علم أو مال :الفائدة( ترتيب القاموس

  .أم ال - مكتسبا بوجه مشروع - سواء أكان املال مشروعا
  :الشرعية يف االصطالح معىن الفائد

ال عن مال، كمرياث وعطية، أو عن مال  - أي نتج - ددما جت: أما الفائدة يف االصطالح الفقهي فهي
كالزائد من مثن عروض القنية إذا بيعت بأكثر من مثن األصل، وكالصوف واللنب ومثر النخيل، إذا ، مزكىغري 

فمعىن الفائدة يف االصطالح الفقهي أخص من املعىن العام  )٣( فهذه كل فائدة مستفادة - كانت أصوهلا للقنية
  .اللغوي هلذه الكلمة

                                                
   . ٥١٧، ص٨ تاج العروس من ظواهر القاموس ج)1(
   . ٤٧٨، ص٣ ترتيب القاموس احمليط، ج)2(
، طبعة عيسى احلليب، وحاشية الدسوقي على الشرح ١٢٨ ص١ شرح الرسالة، للشيخ صاحل األيب ج- جواهر اإلكليل )3(

 املطبعة التونسية - الطبعة األوىل ٧٣ / ٧٢ حدود ابن عرفة وشارحه الرصاغ التونسي ص، وانظر٤٣١، ص١الكبري ج
   . ١٣٥٠ينهج سوق البالط سنة 
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  )الثمن املدفوع نظري استعمال النقود( : املصريف، فهوالحطصاالأما معىن الفائدة يف 
 lnterest, the piece paid for the use of money' . وهو بعيد عن معناها يف االصطالح الفقهي، ولكنه

  .املعىن اللغوي العام للكلمةيدخل يف 
  :اختالف الفائدة عن الربح

 يعرفونه الفقهاءفإذا انتقلنا إىل وجه آخر من وجوه الكسب املشروعة وهو الربح، فإنا جند : معىن الربح
أي أن الربح هو الزائد عن مثن )١( )على مثنه األول ذهبا أو فضة - أي تبادل جتاري - زائد مثن مبيع جتر( :بأنه
عة املشتراة منذ البداية بنية بيعها جتاريا، أما إذا مل يكن الزائد عن مثن سلعة مشتراة بغرض ونية االجتار ا لالس

والبن قدامة احلنبلي قول يف . فإنه ال يسمى رحبا، وقد يسمى فائدة كما مر، أو قد يسمى غلة على ما سيأيت
إن الزكاة ( :قال. مه عن زكاة مناء عروض التجارةمعىن الربح يطابق تعريف املالكية له، وذلك يف معرض كال

الزيادة اليت  - أي - والنماء )٢( وإن النماء يف الغالب يف التجارة إمنا حيصل بالتقليب.. .ال جتب إال يف مال نام
فالربح إذن عند ابن قدامة كما هو عند فقهاء . هو الربح دون شك - حتصل من تقليب التجارة بيعا وشراء

ض جتارية، مث تباع هذه العروض وفيه النقود إىل عرهو ما نتج عن عملية تبادل جتاري تقلب  - ةاملالكي
  .التجارية بثمن أزيد من مثن شرائها، فهذه الزيادة عن الثمن األول تسمى يف االصطالح الفقهي رحبا

  : الفائدة عن الغلةتالفاخ
من سلع التجارة قبل بيع رقاا،  - ي نتجأ - ما جتدد( :الغلة يف املصطلح الفقهي هي: معىن الغلة

 للتجارة، وكزيادة املبيع يف ذاته، إذا اشتراه للتجارة صغريا بعشرين، مث ىكالصوف واللنب ومتر النخيل املشتر
  .فهذه الزيادة ال تسمى رحبا، وإمنا تسمى غلة )٣( )باعة بعد كربه خبمسني مثال

  :اختالف املعىن العريف للفائدة املصرفية
من الشرح املتقدم لبيان معاين بعض أوجه الكسب املشروع يتبني لنا أن املعىن االصطالحي للفائدة و

  املصرفية خيتلف عن معىن هذه الكلمة يف االصطالح الفقهي، كما

                                                
   . ١٨٣ ص٢ شرح اخلرشي على خليل ج)1(
   . ٤٣ ص٣ املغين، ج)2(
   .  مراجع سابقة بنفس الصفحات- اخلرشي، وجواهر اإلكليل، وحاشية الدسوقي على خليل )3(



 ٢٧

) هي الثمن املدفوع نظري استعمال النقود (؛ ألا كما تقدمىخيتلف من غريه من أوجه الكسب املشروع األخر
الغلة الشرعية الربح فهي ال تتفق مع معىن الربح الشرعي، وال مع معىن . ضها بزيادة ألجل حمدداقتراأي مقابل 

  .يف املصطلح الفقهي
  :انطباق معىن الربا على الفائدة املصرفية

وإذا كان معىن الفائدة املصرفية اليت جيري التعامل املصريف ا يف الوقت احلاضر ال ينطبق على مفهوم 
، ذكره وال الغلة، وال الربح يف االصطالح الفقهي، فهل ينطبق معناها على مفهوم الربا الشرعي املتقدم الفائدة،

  ؟األشياءويأخذ حكمة يف الشرع، أم خيتلف عنه كما اختلف مع تلك 
ا أ: معناه )إا الثمن املدفوع نظري استعمال النقود( :لقد ذكرنا من قبل أن تعريف الفائدة املصرفية الذي

وهذا معىن الزيادة املشروطة يف القرض عند العقد، والذي بينا من قبل  - الزيادة مقابل إقراض النقود إىل أجل
ا إحدى صوريت ربا الديون املعروفة يف اجلاهلية والذي حرم بنص القرآن الكرمي يف عدد من اآلياتأ.  

أي تقدمها يف عمليات  - املصارف - ا تستخدمهاملالية اليتويتضح ذلك جبالء إذا علمنا أن املبالغ 
من التجار وأصحاب األعمال األخرى، وتأخذ مقابل ذلك مبالغ  - أي طاليب التمويل - اإلقراض للمتمولني

هذه املبالغ ما هي يف الغالب إال الودائع املؤجلة أو ودائع  )بالفائدة( تسمىحمددة سلفا، زيادة على أصل املبلغ 
  .االدخار

 بل ويف خترجيها ،املذكورة متفق على أا قروض يف فقه القانون ويف التشريعات القانونيةوهذه الودائع 
كما أن البنوك نفسها تدفع ألصحاب هذه . القضايا من الفقهاء املعاصرين هذه تناولواالشرعي لدى أغلب من 

  . ردها ألصحاااملبالغ الزائدة على أصلها عند - الذين يودعوا لديها بزيادة مشترطة - األموال
فالفائدة إذن ما هي إال زيادة مشروطة يف قرض مؤجل ملصلحة املودع يف حاليت الودائع املؤجلة وودائع 

 - أي حتت الطلب يف غالب األحوال، مع كوا معتربة قروضا - االدخار، ويدل على ذلك عدم وجودها
 حتت الطلب تصبح هذه هلذه الودائععليها فوائد يف الفقه القانوين والتشريع، ويف األحوال اليت تدفع  - أيضا

 كما تقول القاعدة الفقهية، فتأخذ حكم »املعروف عرفا كاملشروط شرعا«الفوائد زيادة مشروطة عرفا، و
  .املشروط، كما أن الفائدة زيادة مشروطة يف قرض مؤجل ملصلحة البنك يف حالة إقراض للمتمولني اآلخرين



 ٢٨

 الفقه مقاييسك زيادة مشروطة يف قرض مؤجل، وبذلك تلتقي متاما يف فهي على هذا الوجه أو ذل
ومتثل بذلك إحدى صوريت ربا اجلاهلية الذي حرم . والشريعة اإلسالمية، مبعىن الزيادة يف القرض عند العقد

 يف بكر اجلصاص بالغأنا حترميا قاطعا بنص القرآن الكرمي، بل هي الصورة البارزة يف ربا اجلاهلية، حىت إن 
بالربا إال على هذا الوجه الذي ذكرنا من قرض  - أي عرب اجلاهلية - ومل يكن تعاملهم( :تأكيدها فقال

عند  )ربا( املدفوعة كثمن الستعمال النقود، كانت تعتربوالفائدة  )١( )دراهم أو دنانري إىل أجل مع شرط الزيادة
 واحلاجة إىل االئتمان ملواجهة هذا التطور جعلهم ،أصحاا الغربيني أنفسهم، ولكن التطور التجاري والصناعي

يتنازلون عن تشددهم على أخذ الفوائد، ويقصرون اسم الربا على ما زاد عن القدر الذي مسح به القانون أو 
   )٢( العرف

ينتقل يف ذلك  )ربا(  يسمى الفائدة املصرفية مهما قلتال يزالبل إن بعض كبار علماء الغرب من 
وحني تتوافر ( :عن اللورد كيرت أحد أعمدة االقتصاد الغريب قوله - عليه رمحة اهللا -  عبدهالدكتور عيسى

 إىل بطبيعتهرءوس األموال املتاحة للتوظيف يف صورة مدخرات خاصة أو مجاعية فإن سعر الفائدة يهبط 
ائض ربوي يف صورة الصفر، وال يبقى جمال يعيش فيه املستثمر املتبطل على حساب اتمع مبا يقتضيه من ف

  )٣( )فائدة، أو ربح فاحش
  :وضوح القضية

س فيها وال غموض، بمن املسار املتقدم أصبح أمر الفوائد املصرفية جليا وواضحا بدرجة نعتقد أنه ال ل
 عليها منذ البداية بني متفقووهو أا نوع من ربا الديون الناشئة عن قروض بزيادة مشترطة يف أصل العقد، 

 باعتبارها صورة لربا اجلاهلية الذي ؛أمر ال ريب يف حرمتها حرمة مغلظة - واحلال هذه - يطرفيه، وه
  . وأنذر متعاطيه حبرب من اهللا ورسوله، وهو أشنع أنواع الوعيد، القرآن وحرمههبشج

    

                                                
   . ٤٦٥ ص١القرآن، ج أحكام )1(
   . ٢٩٤ تطوير األعمار املصرفية ص-سامي حسن محود .  د)2(
   . ١٨٦ / ١٨٥ وضع الربا يف بناء االقتصاد اإلسالمي، ص)3(
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لمالفائدة املصرفية والس  
وليست زيادة يف قرض، وحجتهم يف  ،لم إىل أن الفائدة املصرفية إمنا هي من باب السالباحثنيذهب بعض 

  :ذلك
أن األموال اليت تتسلمها البنوك من املودعني أو تدفعها بأجل للمقترضني ليست هي يف احلقيقة قرضا؛   -١

  .صفي الدين. ألا مؤجلة، واألجل ال جيوز يف القرض عند الشافعية، كما يقول د
لم جيوز فيه األجل عند الشافعية، كما يقول هو لم، ألن الستلك األموال تدخل يف عقد السوأن   -٢
 .أيضا

  .)إخل... الذهب، والفضة، والرب، والشعري( وأن الربا يف السلم ال يقع إال يف األموال الربوية  -٣
فعية، فإنه يرى أن يف مذهب الشا - مثل الفلوس - ومبا أن األوراق النقدية ليست من األموال الربوية 

  )١( الفائدة املصرفية ليست من ربا البيوع، وعلى ذلك فإن الفائدة حالل
 لمنقض دعوى أن الفائدة املصرفية من باب الس:  

  :وهذه القضية كما طرحها صاحبها غري صحيحة، وإليك الدليل فيما يلي
 يف جعل رأيه عليها هذا الباحث  بىنإن املسألة املثارة بني الفقهاء حول األجل يف القرض، واليت - أوال

هل األجل يف القرض : هي - لممع عمالئها، نوعا من الس -  أو إعطاءذاأخ - األموال اليت تتداوهلا البنوك
ولو كان له أجل مضروب ومل . ملزم أم ال؟ مبعىن أنه يلزم املقترض رد القرض وقتما يطلب ذلك منه املقرض

نعم يلزم رد القرض مبجرد طلبه بصرف : الشافعية وغريهم ما عدا املالكية - حيل وقته، قال الفقهاء كلهم
   و النظر عن امليعاد املضروب لرده؛ ألن القرض إرفاق وإحسان،           ، 

ألن عدم لزوم ال، بل األجل الزم وال جيب على املقترض رد القرض إال يف األجل احملدد له؛ : وقال املالكية
فاق راألجل قد يترتب عليه إحلاق ضرر باملقترض، وهذا أمر يتناىف مع غرض مشروعية القرض، وهو اإل

  .به باملقترض ال إعناته واإلضرار

                                                
   . م١٩٧٩ / ٩ / ٤ مقال جبريدة الصحافة السودانية بتاريخ -أمحد صفي الدين .  د)1(



 ٣٢

 مجيعا املالكية وغريهم - مإأم ما ذهب إليه غريهم، ف - ىكما نر - وسواء أصح ما ذهب إليه املالكية
، يبطلهال يؤثر يف صحة عقد القرض وال  - اط األجل، أو عدم لزومه يف القرضمتفقون على أن لزوم اشتر -

  .كعقد السلم كما يقول الباحث - رجه عن ماهيته، وحيوله إىل عقد آخرأو خي
 ألن قضية ؛قول غري صحيح أيضا - إن اشتراط األجل يف القرض ال جيوز عند الشافعية: وقوله - ثانيا

هي حول لزومه، أو عدم لزومه يف القرض كما ذكرنا، ال خبصوص جواز األجل عند الشافعية وغريهم 
وعليه فإن القرض مع األجل يظل صحيحا . اشتراطه أو منع ذلك، وفرق كبري بني جواز الشرط وبني لزومه

  .، وال يتحول إىل عقد سلم، سواء قلنا بلزوم شرط األجل فيه أم الالفقهاء باتفاق مجيع آثارهوتترتب عليه 
  :كان البدالن نقدينم ال ينعقد إذا السل

أي الثمن واملثمن،  - ومن جهة أخرى، فإن السلم ال ينعقد إذا كان رأس مال السلم واملسلم فيه نقدا
فينعقد  يتحد القدر والصنف، ويكون بلفظ القرض أو السلف، ما مل ،)الفلوس( حىت ولو كان النقد من نوع

  :اآليت -  على الشرح الصغريالصاويفقد جاء يف حاشية . إطالقاحينئذ قرضا حتما، أما سلما فال ينعقد 
 إردب قمح يف إردب كأسلمت: إال أن يكون طعامني أو نقدين إخل، فال جيوز أن تقول آلخر: قوله( 

أو السلف،  - يتحد القدر والصنف، ويكون بلفظ القرض ما مل قمح، وال دينارا يف قدر من فضة أو يف دينار،
  )١( )لم أن الفلوس اجلدد هنا كالعني، فال جيوز سلم بعضهاواع. وإال جاز

لكن ( :وعلق ذلك ابن عابدين بقوله )الدراهم والدنانري، ألا أمثان مل جيز فيها سلم( :وجاء يف رد احملتار
  .)٢()إذا كان رأس املال دراهم أو دنانري أيضا، كان العقد باطال اتفاقا

لم ن األموال املتبادلة بني املصارف وعمالئها داخلة يف عقد الس وبناء على ما أوضحنا تصبح دعوى أ
له الربا إذا كانت األموال املستعملة فيه خوليست قروضا، وبالتايل تصبح الفوائد عليها حالال، ألن السلم ال يد

تصبح هذه الدعوى منقوضة من : أقول - كالنقود الورقية والفلوس - ليست من األموال الستة الربوية
  .ساسها، لعدم صحتها كما بيناأ

  

                                                
   .  طبعة دار املعارف مبصر٣٦٦ ص٣ ج)1(
 الناشر االحتاد ٣٢/ ٢٨ص ) الفوائد املصرفية والربا (  وللمزيد انظر كتابنا ٢١٠ / ٢٠٩ ص٥ عابدين ج حاشية ابن)2(

  الدويل للبنوك اإلسالمية 



 

  الفصل الرابع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  أنواع التعامل املصريف 



 



 ٣٥

  أنواع التعامل املصريف 
 الربا تفصيال، ومعىن الفائدة املصرفية، وانتهينا إىل أما ميثالن شيئا واحدا، وال  بينا معىنىفيما مض

 - إذن - فما هي. ملصرفية حكم الربا متاماالف بينهما إطالقا؛ وبناء على ذلك جيب أن تأخذ الفائدة اخ
  أنواع التعامل املصريف اليت تدخل فيها الفائدة؟

  وما هي تلك اليت ال تدخل فيها؟
  :اإلجابة على ذلك فيما يلي

  :إن التعامل املصريف الذي ميثل الوظيفة األساسية للمصارف ينقسم إىل نوعني
  :األعمال اخلدمية - النوع األول

لق بالنواحي اخلدمية اليت يقدمها املصرف إىل زبائنه واملتعاملني معه باألجر، ويشمل ذلك وهي اليت تتع
  :األعمال التالية

وحفظها ألصحاا، وهو قد يأخذ على هذه اخلدمة أجرة،  - حتت الطلب - قبول الودائع اجلارية  -١
 -  يف العادة ال يأخذ عليها أجرة؛ ألنهإذا كانت املبالغ كبرية فهو أما وخاصة إذا كانت املبالغ املودعة قليلة، 

ومعلوم أن الودائع . يستفيد منها استخداماته هلا ضمن سيولته العامة يف أنشطته املختلفة - كما هو واقع احلال
  .اجلارية متثل يف الغالب أكرب موارد املصارف

 .إخل.. األسهم، السندات: حفظ األوراق املالية  -٢
 .إخل.. ، السنداتاألسهم: بيع األوراق املالية  -٣
أما املكشوفة والعمل املصريف يف جماالت حفظ األسهم  - املغطاة - إصدار خطابات الضمان  -٤

ة هلذه األدوات طوالسندات وبيعها، وحتصيل الكمبياالت، فال بد من التحفظ فيه، وذلك بأن يكون جمال األنش
 . يف فيها من احلرمةواألعمال متفقا مع الشريعة اإلسالمية، حىت خيلو التعامل املصر



 ٣٦

  .االعتمادات املستندية اليت ال يقدم املصرف فيها مبالغ نقدية - ٥
أي بيع وشراء العمالت املختلفة بعضها بالبعض  - ذا قيام املصرف بعمليات الصرافةويلحق  - ٦
 .اآلخر

ثل ال احلصر، وما ناها على باب ضرب املذكر. هذه أبرز األعمال اليت تقوم ا املصارف يف باب اخلدمات
  . ألنه ليس من نوع الفائدة؛يدفع مقابل هذه األنواع املختلفة من األعمال ميثل أجرا مباحا

  :أعمال اإلقراض والتسليف - النوع الثاين
وهي نوع من التعامل املصريف تدخله الفائدة يف الغالب، ويطلق عليه منح االئتمان يف العرف املصريف، 

  .»فائدة« ألن هنالك من القروض والسلف ما قد يكون حسنا، حسبة هللا تعاىل بدون ؛)يف الغالب( :وقلنا
  :أنواع هذه األعمال وأظهرهاأغلب وفيما يلي 

أيا كان  - اصة يف شكل حسابات بأجلخالفوائد املدفوعة من املصارف على املبالغ املودعة لديها،  - ١
  .فال داعي لتكراره الفائدة، وقد تقدم تعريف ، سنةاألجل، شهرا أو عدة شهور، أو

 للمتعاملني مع وهو واضح وبسيط، الرتباطه بقضاء حاجات حمدودة - الفائدة على القرض املباشر - ٢
  .املصارف
عقد بني بنك وعميل، ( :حممد شفيق، هو. واالعتماد املصريف كما يعرفه د - االعتمادات املصرفية - ٣

وألنه عقد يضع البنك مبوجبة  ؛)١( )ف العميل خالل مدة معينةيتعهد فيه البنك بوضع مبلغ معني حتت تصر
واحدة أو على دفعات متعددة أثناء املدة مبلغا حمددا من املال حتت تصرف العميل حبيث يسحبه العميل دفعة 

ا وجب هذمب إىل كون هذا املبلغ املسموح للعميل بسحبه باإلضافةواحلال هذه،  - نهإالزمنية املقررة لسريانه، ف
ميثل  - العقد ال يستحق عليه فوائد إال فيما يسحب منه بالفعل ومن تاريخ السحب، فإنه هلذين األمرين

 من حني أخذه، ولو مل يستفد فائدةالوسيلة املالئمة للعمل التجاري، بعكس القرض املباشر الذي تسحق عليه 
  .منه العميل يف وقته

                                                
   .  مطبعة دار نشر الثقافة٣٩٠ ص ٢ الوسيط يف القانون التجاري املصري ج)1(



 ٣٧

 وقد عرفوا اخلصم بأنه. سندات اإلذن القابلة للتداولو - الكمبياالت - خصم األوراق التجارية - ٤
اتفاق يعجل به البنك اخلاصم لطالب اخلصم قيمة ورقة جتارية، أو سند قابل للتداول، أو جمرد حق آخر (
ما منها مبلغ يتناسب مع املدة الباقية، حىت استيفاء قيمة احلق عند أجل الورقة، أو السند، أو احلق، وذلك وصخم

  )١( .سبيل التمليك، وأن يضمن له وفاءه عند حلول أجلهعلى  أن ينقل طالب اخلصم إىل البنك هذا احلق بلايف مق
والفائدة على خصم األوراق التجارية تدخل يف هذا الباب على اعتبار أن عملية اخلصم هي على القول 

 لعدم تساوي الدين احملال به الراجح يف تكييفها الشرعي من قبيل القرض بفائدة، وليست من قبيل حوالة احلق
املخصومة؛ كما أا ليست من قبيل بيع الدين الثابت باألوراق .. وذلك شرط لصحة احلوالة - واحملال عليه

  .ض، وعدم التفاضلبيلزم فيه التقا - زين له من الفقهاءيعند ا - ألن بيع الدين لغري من عليه الدين
اليت هي ربا حمرم كما تبني  - صريف املعاصر اليت تدخلها الفائدة أنواع التعامل املوأوضحتلك هي أظهر 

  . لنا بوضوح من هذا املسار على صفحات هذا البحث
  .حقيقتها عند النظرال ختفى وهناك أنواع أخرى ثانوية يف تضاعيف بعض العمليات املصرفية 

                                                
   . ١٥٥وباقر الصدر، البنك الالربوي، ص، ٤٦٩ عمليات البنوك من الوجهة العملية ص-علي مجال الدين عوض .  د)1(



 

  



 ٣٩

  ملحق 

  قرار جممع الفقه اإلسالمي جبدة 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

  .مت النبيني وعلى آله وصحبهخا والصالة والسالم على سيدنا حممد ،مد هللا رب العاملنياحل
   ٣ رقمقرار  

  بشأن 
  حكم التعامل املصريف بالفوائد 

   اإلسالميةباملصارفوحكم التعامل  
  :أما بعد

 الثاين جبدة من يف دورة انعقاد مؤمتره فإن جملس جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي
  .م١٩٨٥ ديسمرب ٢٨ - ٢٢هـ، املوافق ١٤٠٦الثاين  ربيعهــ، ١٦ - ١٠

  .بعد أن عرضت عليه حبوث خمتلفة يف التعامل املصريف املعاصر
مركزة أبرزت اآلثار السيئة هلذا التعامل على النظام االقتصادي مناقشة  ومناقشتهوبعد التأمل فيما قدم 
  .اصة يف دول العامل الثالثالعاملي، وعلى استقراره خ
نتيجة إعراضه عما جاء يف كتاب اهللا من حترمي الربا جزئيا  ؛خرابه هذا النظام من وبعد التأمل فيما جر

كليا حترميا واضحا بدعوته إىل التوبة منه، إىل االقتصار على استعادة رؤوس أموال القروض دون زيادة وال و
  .ديد حبرب مدمرة من اهللا ورسوله للمرابنيت أو كثرت، وما جاء من نقصان قلَّ
  :قرر
 وعجز املدين عن الوفاء به مقابل تأجيله، ،أن كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حل أجله - أوال

  .هاتان الصورتان ربا حمرم شرعا: على القرض منذ بداية العقد )أو الفائدة( وكذلك الزيادة



 ٤٠

ة املالية واملساعدة على النشاط االقتصادي حسب الصورة اليت أن البديل الذي يضمن السيول - ثانيا
  . الشرعيةلألحكامهو التعامل وفقا  - يرتضيها اإلسالم

قرر امع التأكيد على دعوة احلكومات اإلسالمية إىل تشجيع املصارف اليت تعمل مبقتضى  - ثالثا
 ال يعيش املسلم يف كيي حاجة املسلمني لتغطالشريعة اإلسالمية، والتمكني إلقامتها يف كل بلد إسالمي 

  .تناقض بني واقعه ومقتضيات عقيدته
  .واهللا أعلم 

 



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مراجع البحث 



 



 ٤٣

  مراجع البحث 
  القرآن الكرمي - ١
  .طبعة دار املعارف -  جامع البيان، البن جرير الطربيتفسري - ٢
  .١٣٤٧  املصريةاجلزء األول، املطبعة البهية: أحكام القرآن، للجصاص - ٣
  .١٢٨٩  سنةاملسمى مفاتيح الغيب، طبعة بوالق - التفسري الكبري، للفخر الرازي - ٤
  .١٣٧١ سنة البايب احلليبمصطفى مطبعة  - نيل األوطار، للشوكاين - ٥
  .٨تاج العروس من ظواهر القاموس ج - ٦
  .٣ترتيب القاموس احمليط ج - ٧
  .ة األمرييةاملطبع - فتح القدير على اهلداية - ٨
  .١٣٣٥ سنة مطبعة املعاهد مبصر - بداية اتهد، البن رشد - ٩

  .٤املغىن، البن قدامة مع الشرح الكبري ج - ١٠
١١ - يوسفي مطبعة العاصمة لصاحبها زكريا عل١٤ - ١٣ي شرح املهذب جيعموع، للمطتكملة ا .  
  .جواهر اإلكليل شرح الرسالة، لصاحل األيب - ١٢
  .طبعة دار إحياء الكتب لعيسى احلليب -  الدسوقي على الشرح الكبري ملختصر خليلحاشية - ١٣
  .ةياملطبعة األمري - ي علي خليلششرح اخلر - ١٤
  .املكتب التجاري - طبعة بريوت - احمللى، البن حزم الظاهري - ١٥
  .طبعة دار املعارف -  على الشرح الصغري، للدرديريالصاويحاشية  - ١٦
  . صبيحيمطبعة حممد عل -  ابن عابدين على الدر املختارحاشية - ١٧
  .طبعة مصطفى احلليب -  اقتراف الكبائر، البن حجر اهليثمينالزواجر ع - ١٨
  .طبعة مكتب القاهرة - رسالة الربا واملعامالت يف اإلسالم، للشيخ رشيد رضا - ١٩
  .يةطبعة دار البحوث العلم - حبوث يف الربا، للشيخ أبو زهرة - ٢٠
  .طبعة الشئون الدينية بالسودان - أمحد صفي الدين. حبوث يف االقتصاد اإلسالمي، د - ٢١
  .طبعة مكتبة الفالح بالكويت - حممد سليمان األشقر. البنوك اإلسالمية، دبيع املراحبة كما جتريه  - ٢٢



 ٤٤

  .املكتب اإلسالمي، بريوت - ربوية الفوائد املصرفية، الشيخ عثمان صايف - ٢٣
  .طبعة دار الشروق جبدة - حسن عبد اهللا األمني. الودائع املصرفية النقدية واستثمارها يف اإلسالم، د - ٢٤
حبيث مقدم للدورة الثانية مع الفقه  - معروف الدوالييب. حكم التعامل املصريف املعاصر بالفوائد، د - ٢٥

  .هــ١٤٠٦ سنة  ربيع الثاين١٢ - ١٠ اإلسالمي يف دورته الثانية من
  . السنة الرابعة١١ مقال مبجلة لواء اإلسالم، العدد: الشيخ عبد الوهاب خالف - ٢٦
مقال مبجلة البنوك اإلسالمية اليت يصدرها االحتاد الدويل للبنوك : األستاذ عبد الكرمي اخلطيب - ٢٧

  .اإلسالمية
  .م١٩٨٩/  ٩ / ٤ مقال جبريدة الصحافة السودانية بتاريخ: أمحد صفي الدين. د - ٢٨
  .االحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية: حسن عبد اهللا األمني، الناشر. الفوائد املصرفية والربا، د - ٢٩
  .علي مجال الدين عوض. عمليات البنوك من الوجهة العملية، د - ٣٠
  .املطبعة العصرية بالكويت - ، حممد باقر الصدرالالربويالبنك  - ٣١

   



 

  البنك اإلسالمي للتنمية
  :نشاؤهإ

البنك اإلسالمي للتنمية مؤسسة مالية دولية، أنشئت تطبيقا لبيان العزم الصادر عن مؤمتر وزراء مالية الدول اإلسالمية، الذي عقد يف مدينة جدة يف شهر 
  .)م ١٩٧٣عام املوافق ديسمرب ( هــ١٣٩٣ذي القعدة من عام 

 ،)م١٩٧٥وافق شهر يوليو من عام امل( هـ ١٣٩٥ياض، يف شهر رجب عام وانعقد االجتماع االفتتاحي لس احملافظني يف مدينة الر
  وقد مت افتتاح البنك رمسيا يف اليوم اخلامس

  .)م١٩٧٥عام العشرين من أكتوبر ( ، هــ١٣٩٥عام عشر من شهر شوال 
  :أهدافه

ول األعضاء واتمعات اإلسالمية يف الدول إن هدف البنك اإلسالمي للتنمية هو دعم التنمية االقتصادية والتقدم االجتماعي لشعوب الد
  .غري األعضاء، جمتمعة ومنفردة، وفقا ملبادئ الشريعة اإلسالمية

  :وظائف البنك األساسية
دمي املساعدة واملشاريع اإلنتاجية يف الدول األعضاء، باإلضافة إىل تقاملسامهة يف رؤوس أموال املشروعات، وتقدمي القروض للمؤسسات : مل وظائف البنك علىتتش

  .رى ألغراض التنمية االقتصادية واالجتماعيةخاملالية هلذه الدول يف أشكال أ
كما أن على البنك أن يقوم بإنشاء وإدارة صناديق خاصة ألغراض معينة، ومن بينها صندوق ملعونة اتمعات اإلسالمية يف الدول غري 

  .صةاألعضاء، وأن يتوىل النظارة على صناديق األموال اخلا
  .وللبنك قبول الودائع، وتعبئة املوارد املالية بالوسائل اليت تتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية

ومن مسئوليات البنك أن يساعد يف تنمية التجارة اخلارجية للدول لألعضاء، وأن يعزز التبادل التجاري بينها، وخباصة يف السلع 
 يعمل ملمارسة أنواع النشاط االقتصادي واملايل واملصريف يف الدول اإلسالمية طبقا ألحكام ، وأن يقدم هلا املساعدة الفنية، وأناإلنتاجية

  .الشريعة اإلسالمية
  :العضوية يف البنك

 وسيتم قبوهلا حال استيفاء الشروط اليت يضعها جملس ،حيق لكل عضو يف منظمة املؤمتر اإلسالمي أن تتقدم بطلب لعضوية البنك
 لكن بدأت العضوية تزداد بانتظام منذ ذلك الوقت إىل أن ،دولة ٢٢ م١٩٧٥  عامتأسيسهالدول األعضاء يف البنك عند وكان عدد . احملافظني

  .دولة )٥٤( ن إىلوصلت اآل
  :رأس مال البنك

ال املكتتب ورأس امل.  دينار إسالمي١٠٠٠٠  كل سهمةقيم ،سهم ١,٥٠٠,٠٠٠بليون دينار إسالمي مقسمة إىل  )١٥( رأس املال املصرح به هو
  .بليون دينار إسالمي )٤,١ (بليون دينار إسالمي واملدفوع )٨,١( فيه هو

  .الدينار اإلسالمي هو وحدة احلساب بالبنك، وتعادل قيمته قيمة وحدة من وحدات حقوق السحب اخلاصة بصندوق النقد الدويل
  :اإلقليميةمقر البنك ومكاتبه 

 اململكة العربية السعودية، وقد مت إنشاء ثالثة مكاتب إقليمية، بناء على قرارات صادرة عن يف مدينة جدة يف يقع املقر الرئيس للبنك
أحدمها يف مدينة الرباط يف اململكة املغربية، والثاين يف كواالملبور عاصمة ماليزيا، والثالث يف مدينة أملآيت : جملس املديرين التنفيذيني للبنك

  .جبمهورية قازاقستان
  :ةالسنة املالي

  .)القمرية( السنة املالية للبنك هي السنة اهلجرية
  :اللغة

  .اللغة الرمسية هي اللغة العربية، وتستعمل اللغتان اإلجنليزية والفرنسية كلغيت عمل
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