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  متهيد

َك  ،ْوِم الدِّينِ َماِلِك يَـ ، الرَّْمحَِن الرَِّحيمِ  ِمَني،اْحلَْمُد هللَِِّ َربِّ اْلَعالَ  َّ َك َنْسَتِعُني؛ِإ َّ والصالة  نـَْعُبُد َوِإ
  وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إىل يوم الدين. - صلى هللا عليه وسلم  - والسالم على رسوله حممد 

ستعمال دل املنفعة أو اإل و عن طريق تبارحبا،  ىسمي عن طريق التبادل املايلاحلاصل الدخل 
راتبا أو أجرة. وهذه سمي أجرة ي مقابلعمل وعن طريق ال، إجارةسمي ي رة إىل وقت ما مقابل أج

لباطل، وال  ،األطراف املعنية الطرفني أو ىكون برضوأن ت ال بد املعامالت إال و جيوز أخذ مال أحد 
ْلَباِطِل قال هللا تعاىل: «َ أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َال َُْكُلوا أَ  فساد كبري.و  تكن فتنة يف األرض ِ َنُكْم  ْمَواَلُكْم بـَيـْ

يـَْفَعْل َذِلَك  ِإالَّ َأْن َتُكوَن ِجتَارًَة َعْن تـَرَاٍض ِمْنُكْم َوَال تـَْقتـُُلوا أَنـُْفَسُكْم ِإنَّ اهللََّ َكاَن ِبُكْم َرِحيًما. َوَمنْ 
رًا وََكاَن َذِلَك َعَلى اهللَِّ يَ  َ ً َوظُْلًما َفَسْوَف ُنْصِليِه    . )30- 29 /4ِسريًا» (النساء، ُعْدَوا

 انموجود والر . التجارة الدينالربح احلاصل عن  وهف التجارة، هي بيع املال أو العمل، أما الر 
حدمها ولكن املعاملة   .على سطح هذا الكوكب، ومها ال ينعزالن عن احلياة البشرية يةالبشر وجود مع 

طل؛ كما قال هللا تعاىل: « آلخر  َُْكُلوَن الرَِّ َال يـَُقوُموَن ِإالَّ َكَما يـَُقوُم الَِّذي يـََتَخبَّطُُه الَّ جائز و ِذيَن 
َا اْلبَـْيُع ِمْثُل الرَِّ  ُْم قَاُلوا ِإمنَّ ََِّ » (البقرة، الشَّْيطَاُن ِمَن اْلَمسِّ َذِلَك   /2َوَأَحلَّ اهللَُّ اْلبَـْيَع َوَحرََّم الرَِّ

  والر احملرم. –البيع احلالل  –أجريت للتفريق بني التجارة  وهذه الدراسة قد ).275

 مع كثري من املثقفني وأصحاب احلرف، إضافة إىل ما أجرينا  لة ما أجرينا من الدروسيوهي حص
حىت وفقنا هللا  ،ميالدية 1978منذ سنة  ئلة اليت طرحت من قبل عامة الناسالبحوث إلجابة األس من

ونقدم خالص   ميالدية. 2007سنة يف على شكل كتاب  اتالدراس جمموعة تلك ةعاطبلتعاىل 
  جناز هذا املشروع.إىل كل من ساهم يف شكر إ

  فمنا اجلهد ومن هللا التوفيق.
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  مقدمة

مللك ( اتسمى ملكاملدخرة  نقود ال سواء   نوكالب ادخاره يف  الذي ميكن الامل رأسهنا ويقصد 
تقوم بتحصيل النقود من الطرف األول مقابل عائد  بدورها البنوكو  .)و كثرياأكان ذاك املال قليال 

لث بشرط عائد شهري إىل هقرضت من مثّ و  ،شهري  بنظام ملةاسمى هذه املع، وتكذلك طرف 
 .ئتماناال 

قوم تكثريا ما قتصادي املعاصر. و مجع األموال يف النظام اال  أصال يفيعترب ذا ئتمان هونظام اال 
  ذه املعاملة.  البنوك اليوم 

ا ذه مال كبري جبمع األموال عن طريق الشركاء. وميكن أن نعرب عن وميكن احلصول على رأس
مشروطة مبدة  ستخداماال  . ومدةلرمشروطا ئتمان اال يكون وعادة ما  ."أو املسامهة بنظام "املشاركة

يتوقف على  (أي ضمان الربح) فهو ،حللرب نضماال. أما املشاركة فال يشرتط فيها قتصادياال  شروعامل
  .بنجاحاملشروع  متامإ

ا لرية بشرط إ 100قراضإإن مث  ، ليس مبشروع ) الر( ط و شر امل ئتماناال، أي ةلري  110عاد
ستخدا تجاري. واملشروع الجتاري ي يف  إىل أن ينتهفيه . وهذا املشروع ال ضمان ضرت قاملاملال م يبدأ 
خلسا ،ربح يف النهايةالضمن كما ال ي ،احملددةاملدة  لذا ميكننا  ،رةفمن املمكن أن ينتهي املشروع 

ن الر حائل أما    قتصادي.التقدم اال  مالقول 

وسيلة يف سد  اتلبس، ولكنه كل وال تشرب وال ؤ سد احلاجة. فهي ال تتال  اوالنقود يف حد ذا
تا، وبلوغ اتاحلاج من كذلك ال فائدة ال بد له من حركة. فالنقود هي مبثابة دم يف العروق  .لغا

  يف البنوك.الراكدة النقود املدخرة 

إل  مر  " املمر حتت األرض" ـلويقال يف اللغة العربية؛ . ومينع كنز األموالنفاق والقرآن الكرمي 
ن الدم يف العروق ميد اجلسم أّن  كما نفاق هو مترير الشيء يف النفق.فاإل  ؛انفقا، وعلى هذ جر



28 

 

نفاق لتأمني احليوية للمجتمع البشري. وإال من احلركة عن طريق اإل هلا ال بد  النقود حليوية كذلك 
لشلل، ك ايصس لشلل يف جسم اإلنسان بسبب عدم وصول الدم امل عضوالب اجملتمع    .إليهصاب 

 شراء ، و كأداء الديناحملتاجني. سد حاجة ت نفاق،إل  املتداولة بني الناس املتحركةقود والن
  صانع ويف أداء رواتب العاملنياملقامة إيف  تلك النقود  ستعملكما تحتياجات اليومية واللوازم البيتية. اال 
ختصار العمل.  فرص نتاج وتوفرياإل رفع معدل ختدم يف فهي ... خلإ املتحركة املتداولة بني د ن النقو إفو

شياء كثري الناس ت   ومع ذلك ال يزيد مقدار تلك النقود وال ينقص.، ةقوم 

لقرض الربوي النشاطات اال  من زيدتق اسو والنقود املتداولة يف األ  فهي قتصادية. أما املعاملة 
ا تقلل  تؤدي إىل اجلمود. ق اسو األ  ه أي منمن هاالنقود املتداولة يف السوق بسبب سحب مقداركما أ

  النقود اجلديدةوال بد من السابق.  اق نشاطهاسو على ذلك فقد األ  يرتتبو  ألجل سد الديون.
لقرض الربوي، فيصبح إىل األسواق النقود  واالفرصة فيخرجا تهزو نيلالرأمساليون فيأيت  لتنشيطها.

 توكلما تكرر  اق من جديد؛األسو  سحب النقود املتداولة يفل آخر  ألنه سبب ،املوقف أسوأ مما كان
نهار كثري من املؤسسات التجارية الصغرية. تزداد سوءا. ويف النهاية تق اسو حالة األ فإن األفعال تلك 
  سد  يفاحملتملة خاطرة املبسبب  قلة  د يزداد هذا العدقليل، و يف اجملتمع املستثمرين عدد  علوم أنومن امل

    .احلصول على القروض يف  براز التأمنيشرط إأضف على ذلك الديون، و 

حية أخرى ال امل رأسمن كمية كبرية عل البعض ميلكون وهذا جي  حية، ومن  حيملون فهم من 
م على عاتق الشعب حيملوها ومن أجل أن . رالمقابل أثقاال مما يدفعون  حياولون السيطرة على فإ

ت بفتح مكاتب كبرية وق اسو األ  يف من األعمال الناجحة كاتب تلك امل قيامأن م عبز  مغرية عال
نحصر املعاملة التجارية بني من يقرض وبني املكاتب الصغرية وت غلقتعد حني وب . .قتصاديةالساحة اال 

 تالشىكما ي تالشىيفإنه  عن الر  ةعجز عن سد الديون الناجت ي. فالذي طريق الر ن عمن يقرتض 
املشاكل م تتفاق، و ةض الربويو القر  من اتتضرر املؤسستو  اهلواء من داخله.حني يفرغ البالون 

حية اجملتمع ضمحاللواال  هتزازاال يعرتي قتصادية، و اال  َ أَيـَُّها الَِّذيَن  . يقول هللا تعاىل: من كل   »
ُتْم ُمْؤِمِنَني. فَِإْن ملَْ تـَْفَعُلوا فَْأذَ  نُوا ِحبَْرٍب ِمَن اهللَِّ َوَرُسولِِه َوِإْن َآَمُنوا اتـَُّقوا اهللََّ َوَذُروا َما بَِقَي ِمَن الرَِّ ِإْن ُكنـْ
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ُتْم فـََلُكْم ُرُءوُس أَْمَواِلُكْم َال َتْظِلُموَن َوَال ُتْظَلُموَن. َوِإْن َكاَن ُذو ُعْسَرٍة فـََنِظرٌَة ِإَىل َمْيَسرَ  ُقوا تـُبـْ ٍة َوَأْن َتَصدَّ
ُتْم تـَْعَلُموَن» (البقرة،    ).280- 275 /2َخْريٌ َلُكْم ِإْن ُكنـْ

ا لم. إال أنه كان ال ميكن املعاعهد قدميمعاملة معروفة منذ  القروض الربوية ميلك  إال ملن ة 
 ىمن املال يتعاط اقدر  أصبح كل من ميلك الربوية . ولكن بتأسيس البنوكالامل رأسمن  كمية كبرية

ا عنلبنوك وجي ل أمواهلم ودعوني صبح الناسحبيث أ .أي االئتمان القرض الربوي كمية البنوك د تمع 
  .نيستقرضحسب طلبات امل البنوك ا ارتبو فهائلة من األموال 

من  ةإىل السعر يف كل مرحل تضافالتكلفة هذه . و سمى بتكلفة التمويلئتمان تكلفة وتولال
لتايل تز  ،التسويقو  يةنتاجحل اإل ار امل ئتمان هي السبب  لإل املدفوعةالفوائد و  األسعار على الدوام. اد د و
 ؤديي حيث ال منخفضة.امل وائد اليت تعود إىل صاحب رأسوتكون الفسي يف تكلفة التمويل. سااأل 

% . وكلما اخنفض العائد إىل البنك 10 على ستقرض% يف حني حيصل من امل7البنك إىل املودع 
قد خم التض ن ميكننا القول نتاجية املراحل اإل إىل عتبار بعني اال نظر لو و  ينخفض العائد إىل املودع.

حيصل على  ه لنن أنماله فضال ع املودع كمية من رأس انإىل فقد يؤديهذا قد % . و  10يصل إىل 
 الفوائد.

 غم من حني كان سعر ك  %7 لرية بعائد قدره 500البنك  يفالذي أودع  :وعلى سبيل املثال
اية األجل إنه قرشا، ف 50سكر ال مكن أن يرتفع لرية. ولكن يف هذه املدة من امل 535يتقاضى يف 

لرية. وهو  500بـ  كغم من السكر  1000قرشا. وقد كان يشرتي قبل سنة 55سعر السكر إىل 
ذا قد فقد من رأمساله قيمة ما يقرب  غمك  973لرية  535يشرتي اآلن بـ   . أما %3من السكر. و

من  غمك 909ة لري  500ذاك املستثمر؛ فهو يشرتي اآلن بـ  الذي اكتنز النقود فيفقد أكثر مما يفقد
  اله.قيمة رأمسمن  % 9 من ما يقربالسكر.  أي أنه يفقد 

ال اوالذين يتع عليه) إىل احملصول العائد املشروط (الر املتفق  ونئتمان اإلنتاجي يضيفملون 
لخدمات الالزمة  لو  لمحصوللرأمساهلم و ف ليمن التكال كما يضيفون هذا املقدار نتاج.ف اإليوإىل تكال

لر بدال من استعمال  .يةنتاجاإل  ةتكلفالسبب ذلك هو فرصة و  .نتاجلإل ألن هناك فرصة التعامل 
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وله سبب آخر؛  .يةنتاجاإل  ةتكلفالإىل  ويةرب فوائد منيدفعونه نتاج. فيضيفون مقدار ما النقود يف اإل 
ل القليل ن أصحاب الدخفإ اية املطاف؛ويف . تج عن التعامل الربويانال تضخمال مامأوهو التحفظ 

  . املستمر تضخمالسب خفض قيمة رأمساهلم  بما تنأو الثابت سرعان 

لى الشراء وحيرض املواطنني عتراكم األموال عند األغنياء. على عمل يئتماين، النظام اال 
الديون.  يدسدت موعد نيحي  عندما مأزقيف  ونستهالك. فيقع الكثري سبب اخنفاض نسبة اال بلتقسيط 

ألغراض و البنوك ءن احملالت مملو أ من الرغمعلى و  ألن  ،ركود يف  األسواقإال أن  ،لنقود مملوءة ة 
ل يف كتابه ئقاالعظيم الوصدق هللا  ،، ويشتكون من قلة الربكةديونة الكثر ن من تنقو خي  يكادون الناس

ُ َال حيُِبُّ ُكلَّ الكرمي: « ُ الرَِّ َويـُْرِيب الصََّدقَاِت َواهللَّ   ).276 /2 َكفَّاٍر أَثِيٍم» (البقرة، َميَْحُق اهللَّ

«الرَِّ َوِإْن َكثـَُر فَِإنَّ َعاِقبَـَتُه َتِصُري ِإَىل  :بقولهوقد أوضح النيب صلى هللا عليه وسلم هذا املوضوع 
«    1.ُقلٍّ

كاة ز ال مالإىل مصارف الزكاة وتنفق. و  على الفورتؤدى  الزكاةفاآلية تقارن بني الر والزكاة. ف
تعاىل: «َمَثُل الَِّذيَن يـُْنِفُقوَن  هلو قكما أوضح ذلك . مستمرا نشاطاها عطيو األسواق  دخلي ما سرعان

  ُ بـَُلٍة ِمَئُة َحبٍَّة َواهللَّ ُ أَْمَواَهلُْم ِيف َسِبيِل اهللَِّ َكَمَثِل َحبٍَّة أَنـْبَـَتْت َسْبَع َسَناِبَل ِيف ُكلِّ ُسنـْ ُيَضاِعُف ِلَمْن َيَشاُء َواهللَّ
   ).261 /2 ٌع َعِليٌم » (البقرة،َواسِ 

كذلك  األسواق. و  للتداول يفتقدمي األموال يف الزكاة تعترب من أهم العوامل من املعروف أن  و
فمن  آلخر يعمل فيه.ا أحد الطرفني املال و  قدمحبيث ي ؛الامل أي املشاركة يف العمل ورأس املضاربة؛
ستثمار لديه القدرة على اال يشارك من له أن ف عمالهيس لديه القدرة أو الرغبة يف استال ولملك امل
؛ هذا يف حالة حصول الربح. ويف تفاقعلى حسب اال بني الطرفني . ويوزع الربح ميادينه يفواخلربة 

بال  وجهده هعملذهاب  كفيهيف ضارباملأما  ،يتحمل الضرر املالصاحب ف حالة حدوث الضرر،
  .فائدة
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ملضاربة. وكان نوكبالهذه  أعطيت إذ ، بدون الرتتعامل  بنوك ظهرت وقد   تحق التعامل 
ك و بنال"تعمل حتت اسم  ت. مث بدأ"بدون الرمؤسسة التمويل "اسم  تلك البنوك تعمل يف تركيا حتت

" إىل البنوك القانون  صدرني " حأو املسامهة املشاركة ذا الربويةحلاق "مؤسسة التمويل بدون الر . و
" كالبنوك الربويأصبحت "مؤسسة التمو  كل ما تعمله اآلن تستطيع أن تعمل  هيف .متاما ةيل بدون الر

" جتمع األموال بدون فوائد. ةالبنوك الربوي تعامل الىل جانب إ. إال أن "مؤسسة التمويل بدون الر
  .والتجارةستئجار ال 

لر ا كلها  لر أو  ،وبعد هذا القانون صارت البنوك املشاركة جتري معامال ض ع بالو بعضها 
. وهذه الصيغة اجلديدة  ، وال نعدم منها من يتعاملاآلخر بدون الر ل عن ؤ أدت إىل التسابدون الر

ا البنوك املشاركة تهوية تلك البنوك. واملفروض أن   ضافة إىلإل التجارة  هيكون األعمال اليت تقوم 
ا ، واملضاربة، واملراحبة واملشاركة لبيع والشراءم ومن حق البنوك املشاركة أن تقو  اخلدمات املصرفية. أل

جر من التجار. ويف الصفحات التالية نقف على هذا املوضوع ا مك  ،جتارية تمعامال ا أي  يقوم 
  لتفصيل إن شاء هللا.

إال أنه كان من الصعب أن جيد أصحاب واملضاربة معاملة جتارية معروفة على مدى العصور. 
من املال سواء كثر أو  قدر أي . أما اآلن كل من ميلك االه كبري مسأإال إذا كان ر  م؛يضار مناألموال 
ذخائر من يضاربه يف ظل البنوك املشاركة. فهي متتلك املوارد املالية الكبرية جبمع ال _بسهولة_ قل جيد

  . ةليالقل

ال. ألن امل يدفع رأس ننه ال يوجد فيها م، أل غري موجودة يف نظام املشاركة  تكلفة التمويلإن 
يف  ا النظاملو طبق هذو  شرتاك يف املضاربة.قامة مشروع ما، أو اال موال إما عملية احلصول على األ 

، كما ال  اليت نشأت منو  2لفرصة البديلة  ما يعرف تكلفةهناك  يبقا مل قتصاديةاحلياة اال  نظام الر
 

، هي قيمة نظرية تساوي القيمة املتوقعة للبدائل املتخلى يلوالتمو  االقتصادتكلفة الفرصة البديلة يف علم    2
ستثمارية واختاذ القرارات اال عنها كنتيجة الختيار بديل معني، وتستخدم يف تقييم أداء األدوات

، املوسوعة احلرة)اال  ستثمارية. (من ويكيبيد
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د يف األسعار ال أما ا أساسي. ربوية بشكلالبنوك ال هب تسببتتالذي  لتضخمجمال لك يبقى هنا  حينازد
  وال يسمى تضخما. بيعي،طأمر  فهو حينا آخر واخنفاضها 

ضعون  يحق التصرف يف أمواهلم، حيث أصحاب رأس املال يسلب من ئتماين والنظام اال 
عة يف و ود وال يهمهم ما جرى على أمواهلم املائد البنكية. و أمواهلم يف البنوك منتظرين الربح من الف

البنوك. وهم يعملون يف مكان ما من القطاع اخلاص أو العام وال يهمهم أي شيء إال الرواتب الشهرية  
ألعمال املكلفاملتفق عليها.  م يتقاضون الرواتب ويقومون  تالشى . وتدارةمن قبل اإل  ا نيأي أ

أن الراتب قد أصبح ال  - ة حىت يصل إىل درج .وقتال ورمر مع  والقيمة احلقيقية ألجورهم ذخائرهم
ذا ت .- ف الشهريةييكفي للمصار  يف  اسيةيالسكتلة الالذين يشكلون و صري أعداد كبرية من الناس و

ويزداد ارتكاسهم يوما بعد يوم. ويف  اجملتمع ال يهمهم إال العيش، ويرتكسون جتاه هذا املوقف املزعج.
حية أخرى يشتد جشع األغنياء الذين زادهم وم هذا يأس.الو  ءشقاالسيطر على اجملتمع يالنهاية  ن 

يا سادخار األموال. ويتدخلون يف شؤون الناس سيا فيسارعون إىل ،جشعهم الغىن جشعا إىل
م حسب هواهم، وهذا  جتماعية يؤدي يف النهاية إىل الفساد يف احلياة االسأمر واجتماعيا، ويوجهو

  والسياسية.

لذا  ال.امل حسب ما ميلكون من رأس ،أصحاب األسهم بني اءنمال يوزعنظام املشاركة؛  إن
ال يوجد  آخر . ومبعىن قتصاديةعية والسياسية واال اجتماألوضاع اال  ودورهم جتاهتهم يخبصوصحيتفظون 

م رأمسالينيالاحتكار من جانب  أي نظام املشاركةيف  كما أن أصحاب  .اجملتمع أوضاععلى  وسيطر
ألداء  همجهدقصارى فيبذلون ولية ؤ من املس رفون ما عليهم وما هلميعاملسامهة ات ك األسهم يف الشر

حتمل يف شعور الو الواجبات املفروضة عليهم. أي أن املشاركة تتطلب من أصحاب األسهم التيقظ 
ذا  املسؤولية   طمأنينة. جمال العمل احلر  يف أمن و ري فميكن تو و

الصلة بني  نقطعاملشاركة ال ت نظاما يف . أمعن أصحابه الثمن األصليئتماين يعزل اال  موالنظا
ما جيرى قتصادية ليعرف التطورات اال  ويتابعا يهتم  األموالصاحب . ألن ال وأصحااو ماأل  سرؤو 

يف أمس ن املشاركة جتعله متيقظا. ألنه ولية الناجتة عملسؤ فالشعور  كون العاقبة.تألمواله وماذا س
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م. وإال رمبا خيسر يف حني أنه ينتظر الربح. كما ميكن له من ومراقبة   الشركاء ةعرف احلاجة إىل م حتركا
  .ساحة األعماليف حتسني جتربته  هذه املتابعة خالل

نتاج. ويشعر اإل  داد معدل جتماعية، ويز قتصادية واال ات اال زماأل نظام املشاركة يف  ندروي
هذا النظام  و . يف اجملتمعري األمن هو من أهم أسباب توففضرورة احلصول على ثقة اجملتمع. باملستثمرون 

نتيجة  قتصاديات يف ساحة العمل اال ها اجملتمعخال من املشاكل اليت تواجه - نظام املشاركة  –
   خرى.النظم األ  لتعامل معل

. وهللا قتصاديةاال  اتتسبب يف األزمكثريا ما يي ذالو  ئتمايننشاط النظام اال ل هو منعالر  حترمي
» (البقرة، تعاىل يقول: «أحل هللا نظام وا جيب على املسلمني أن يطور  ا). لذ275 /2 البيع وحرم الر

  املشاركة.

،  ترب وكثري من الناس يع غفلون عن املميزات ، ويمن التشابه بينهماما نظرا إىل البيع مثل الر
ا والفروق اليت ي ن هذه الفروق أ من خالل ومن املفروض أن نعرف  عن اآلخر. كل منهمافرتق 

 شاء هللا.سنقف عليه إن ذا املوضوع حبث مستقل وهل. "رـ "الس بيل "البيع"

حلرب  أشد ما هو  الر ومن املعلوم أن  ذن هللا تعاىل  حرم هللا تعاىل يف القرآن الكرمي، فقد 
.حرمة وبشاعة اليت تبني و اء، هأحاديث كثرية، وآراء كثرية منسوبة إىل الفق هناكو  على آكليه.   الر

. وقد جتهادهم اءهالفقوصل إليه وجيب علينا أن نعرف ما حرمه هللا تعاىل، وما بينه الرسول، وما 
  .ء إىل هذه الفروق يف هذا الكتابحاولنا جلب أنظار القرا

لسنة املطهرة  عداد هذا الكتاب،إخذ القرآن الكرمي مصدرا وحيدا يف أقد و  وكذلك أخذ 
سلوب خارج عما  جاء يف القرآن وليس بوصفها مصدرا مستقال بذاته، بوصفها التطبيق العملي ملا

اء بدون هعتمد على أقوال الفقتعود عليه الناس من قبل، يف حبث املوضوعات الفقهية؛ حيث كان يُ 
القرآن الكرمي؛  من ةمستنبطا يف دراستنا هي أصول اهاليت تتبعن صولأما األ . قوميالتفريق بني السقيم وال

  إن شاء هللا. ةالتالي اتاألصول يف املوضوع هعن هذ وسنتحدث
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من تضرب  فيها قد ألفت يف العصور اليت كانت العمالت ،الناسعند  الكتب الفقهية املعتمدة
ما من املعادن الثمينة الذهب والفضة ة  الورق ف اليوم اء العامل، أمافهي ذات قيمة يف مجيع أحن . وما شا

يف الساحة   كنقدوقبوهلا السلطات السياسية.  حني تستند إىل يمة إال ليس هلا قاملصرفية (بنكنوت) 
لعالق    .كنقد  هلا لى قبول الناسمتوقفة ع كما هي،ها تطبعالدولية ونفوذ الدولة اليت  اتالدولية متعلق 

لكيل بني  التسوية لوزن أو  لعدد. واملدين بـ أاملبلغ املستلم واملبلغ املدفوع كانت حتسب  و 
لقمح  من الذهب بنفس القرياط. مغ 100ع يتخلص من الدين بدفمن الذهب  مغ 100 واملدين 

لعد لبيض يؤدي  لكيل كما أن املدين    .د يؤدي 

واملال املعدود؛ . معدودا  ة املصرفية ماال قالور ين اعتبار اد الناس يف النظام النقدي املدقد اعتو 
لعدد  هتداول متي امو  ،د الفرق الكبري بني أنواعها يف القيمةالبيضة واجلوزة واألموال اليت ال يوج ،مثل
ماال معدودا. وإال اعتبارها  ال ميكنوال توجد هذه اخلصوصية يف الورقة املصرفية؛ لذا مال حيقيقي. هو 
ما بنفس احلج ،من الورقة املصرفية األمريكيةئة دوالر مب واحد  د تساوى دوالرق م. ألن الرقم أل

كون لدوالر ليس  100لرية تساوي  100تني ال يضيف هلا أي قيمة. وكون ى أحد الورقاملكتوب عل
يف الشراء والبيع وليس   انفس القيمة. ومن أجل ذلك تعمل الورقة املصرفية حسب قوبمادتيهما 

وانني قتغري ال أن يجبف. الظلمكالذهب والفضة يؤدي إىل  الورقة املصرفية ماال  اعتبارو  حبسب العدد.
لورقة املصرفية حسب ما ا ا؛ وأن يكون التعامل  ثل من القيمة املالية، ال على ما يكتب مت ملتعلقة 

  عليها من األرقام. وحينئذ ميكن منع املظامل بقدر أكرب.

جديدة مل يسبق هلا مثيل من موضوعات  ستنباطعن البعد عن املنهج القومي يف اال نشأ  قدو 
سلوب خمتلفومن أمهها تناول موضوع نوعها.   " اب والسنة. ولو تتبعنا املوضوع بعيد عن الكت "الر

صلى هللا عليه  - تبني لنا أن حديث النيب يف ضوء الكتاب مع حديث النيب صلى هللا عليه وسلم ل
يت حبكم زائد على هذالذي ينظم بيع ال –وسلم  ت اب والفضة والشعري والقمح والتمر وامللح؛ ال  آل

املذكور يف  الرليس وقد كان يزعم أن احلديث ينظم موضوعا آخر؛ و  حتت اسم البيع.  ر لنه حيرم اإبل 
كثري من الناس. وذاك األسلوب اجلديد عند حصل ما حصل من اخللط وبقي احلديث مبهما ف؛ القرآن
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القواعد  أسس من لنفهم الر على للغايةمهم هذا ؛ و وصحيح فهم احلديث بشكل واضحمن  نامكقد 
  . املستنبطة من القرآن الكرمي صحيحةال

يلقي الضوء على هذا البحث  النقد والتوصيات من قبل القراء األعزاء أن  من وحنن متأكدون
  .يف الوصول إىل الكمال ويساعد



36 

 

  الباب األول : أصولنا يف الفقه

  أصولنا يف الفقه

نبطها النيب صلى هللا عليه هي األحكام اليت استفالسنة أما املصدر الوحيد. القرآن الكرمي هو 
ن السنة هي تطبيق الوحي املنزل بواسطة جربيل عليه السالم  سلم من القرآن الكرمي. أو مبعىن آخر إو 

. لذا ال تعترب السنة بني أصحابه رضوان هللا عليهم أمجعني من قبل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
«ِإنَّ َهَذا اْلُقْرَآَن يـَْهِدي لِلَِّيت ِهَي أَقْـَوُم تعاىل:  ن القرآن الكرمي. قال هللاومنفصال عمصدرا مستقال 

ُر اْلُمْؤِمِنَني الَِّذيَن يـَْعَمُلوَن الصَّاِحلَاِت َأنَّ َهلُْم َأْجرًا َكِبريًا» (اإلسراء،     ).9 /17َويـَُبشِّ

ُه فَ  ، قال تعاىل: «ومبني لغريه نفسهبوالقرآن الكرمي كتاب مبني  َ َنا فَِإَذا قـََرْأ اتَِّبْع قـُْرَآنَُه. ُمثَّ ِإنَّ َعَليـْ
ت القرآنية يبني بعضها . ف)19- 18 /75بـََيانَُه» (القيامة،  ، وعلينا أن نفهم العالقات  ابعضاآل

ت. ويدعي الذين ال يعرفون  ت  ؛العالقةتلك الثنائية بني اآل سائل ل املحل تكفيال حمدودة ن اآل
ً ِلُكلِّ َشْيٍء َوُهًدى َوَرْمحًَة َوُبْشَرى  قولهمن لرغم  ؛دودةاحملغري  َيا تعاىل: «َونـَزَّْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب تِبـْ

  ).89 /16( النحل،  لِْلُمْسِلِمَني»

لقرآن الكرمي .1   شرح القرآن الكرمي 

َلْت ِمْن َلُدْن َحِكيٍم َخِبريٍ  تُُه ُمثَّ ُفصِّ َ  ). 1 /11» (هود، قال هللا تعاىل: «الر ِكَتاٌب ُأْحِكَمْت َآ
ت القرآنية بعضها حمكمات تدل على أحكام  واضحة. وهي كالفاكهة الناضجة قاطعة ذلك أن اآل

ت القرآنية يقال عنها  .عثر عليهااجلاهزة لألكل، يستفيد منها كل من  والبعض اآلخر من اآل
ات. وقد جعل هللا تعاىل ر  لتأويل. فال ومناسبات بطوامتشا ت  رجاع الشيء إىل إ : هوتأويلبني اآل

ت.أو اجملموعات وبه جعل هللا تعاىل عالقة ثنائية بني جمموعتني مصدره األصيل.    من اآل

يتبـ"املثاين" . وتوقد مسى هللا تعاىل هذه العالقة  يت   ني بدأ املثاين بـ "احملكم" و"املتشابه" مث 
تني  ت خرينيأُ مث آيتني متشا يت اآل تني.  ع وسداس ومثان يف املوضوع متشا م جرا. وهل مثىن ور

ُ نـَزََّل َأْحَسَن   ونصل يف املوضوع إىل معانٍ  ت املوجودة فيه. قال هللا تعاىل: «اهللَّ دقيقة حسب كثرة  اآل
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ُْم ُمثَّ  ًا َمثَاِينَ تـَْقَشِعرُّ ِمْنُه ُجُلوُد الَِّذيَن َخيَْشْوَن َرَّ ً ُمَتَشاِ ُْم ِإَىل ذِْكِر اهللَِّ  اْحلَِديِث ِكَتا تَِلُني ُجُلوُدُهْم َوقـُُلوُ
ُ َفَما َلُه ِمْن َهاٍد» (الزمر،    ).23 /39َذِلَك ُهَدى اهللَِّ يـَْهِدي بِِه َمْن َيَشاُء َوَمْن ُيْضِلِل اهللَّ

مرتني يقال فوما تكرر مرتني . بينهما التشابه والتماثلبسبب وجود ؛ يطلق على شيئني املتشابه
ة ت القرآنية. يقال إمن خصائص اآل ه مثاين. املتشابه واملثاين مها عن ات ملشا ت كلها متشا ن اآل

ت يف جمموعتني وكل جمموعة منهما تعترب مثانيابعضبعضها  أن أي ألخرى. ل ة. وميكن النظر لآل
ا متكررة.اجملموعة الثانية تشبه اجملموعة األوىل  «اهللَُّ نـَزََّل َأْحَسَن اْحلَِديِث وهذا معىن قوله تعاىل:  .كأ

ًا َمثَاِينَ». ً ُمَتَشاِ   ِكَتا

ت  ويل اآل وشرحها على هذا  - العالقات الثنائية بينها املناسبات و أي فهم  –والوصول إىل 
وال شك أن هذا العمل  ، اآلالت املختلفة منهاتصنيع األسلوب، هي كاستخراج املعادن من األرض و 

يف خمتلف  إىل جلنة مكونة من العلماء املتخصصني اجةحب وكذلك حنن  .من العاملني  كلحيتاج إىل 
ً َعَربِيًّا لَِقْوٍم يـَْعَلُموَن» . يقول هللا تعاىل: «العلوم لدراسة القرآن الكرمي   تُُه قـُْرَآ َ َلْت َآ ِكَتاٌب ُفصِّ

  ). 3 /41(فصلت، 

يف اللجنة من نبغ يف علم  القرآن  أن يوجد ضرورةعلى تدل  ،كلمة " قرآ عربيا" يف اآليةو 
ل: حني ندرس ني فيه. وعلى سبيل املثاصحيتاج إىل املتخص ةسادر لاقيد . كما أن املوضوع والعربية

ال  ت املتعلقة  ويدل على ذلك قتصاد. قتصاد، ال بد وأن يتواجد يف اللجنة من نبغ يف علم اال اآل
َاٌت فََأمَّا  «ُهَو الَِّذي أَنـَْزَل  قوله تعاىل: ٌت ُحمَْكَماٌت ُهنَّ أُمُّ اْلِكَتاِب َوُأَخُر ُمَتَشاِ َ َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُه َآ

َنِة َوابِْتَغاَء َِْويِلِه َوَما يَـ   َوالرَّاِسُخوَن ْعَلُم َِْويَلُه ِإالَّ اهللَُّ الَِّذيَن ِيف قـُُلوِِْم زَْيٌغ فـَيَـتَِّبُعوَن َما َتَشابََه ِمْنُه ابِْتَغاَء اْلِفتـْ
  ). 7 /3ِيف اْلِعْلِم يـَُقوُلوَن َآَمنَّا ِبِه ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد رَبَِّنا َوَما َيذَّكَُّر ِإالَّ أُوُلو اْألَْلَباِب» (آل عمران، 
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. وهذا 3إىل الغاية املرادة منههو رد الشيء فونرى من الضروري الوقوف على كلمة "التأويل": 
 /18: «َسأُنـَبُِّئَك بَِتْأِويِل َما ملَْ َتْسَتِطْع َعَلْيِه َصْربًا» (الكهف، يف قوله تعاىلرمي مبني يف القرآن الك

78 .(  

قبل اخلضر اصطحاب موسى ، انطلقا ملا 4أن موسى وصاحبه، وهو اخلضر ؛تفصيل ذلكو 
ن نكره حىت يكون هو الذي يبتدئه ميال يسأله عن شيء ن أ على ى موسىعلاخلضر ، واشرتط همع

م السفينة يف البحر، وجلت أي: دخلت  تلقاء نفسه بشرحه وبيانه، فركبا يف السفينة. فلما استقلت 
 عليه السالم نفسه ألواحها مث رقعها. فلم ميلك موسىاللجة، قام اخلضر فخرقها، واستخرج لوًحا من 

ًئا ِإْمرًاَأَخَرقْـتَـَها لِتـُْغرَِق أَْهَلَها َلَقْد ِجئْ  «أن قال منكرًا عليه:  إال  فعندها قال له اخلضر مذكرا مبا ». َت َشيـْ
عن يعين وهذا الصنيع فعلته  »أَملَْ أَُقْل إِنََّك َلْن َتْسَتِطيَع َمِعَي َصْربًا  «: املتفق عليه تقدم من الشرط

ا خربًا، و ها ك أال تنكر ليعألمور اليت اشرتطت وهو من ا ،قصد يف حقيقة األمر علّي ، ألنك مل حتط 
أي:  » ال تـَُؤاِخْذِين ِمبَا َنِسيُت َوال تـُْرِهْقِين ِمْن أَْمرِي ُعْسرًا«أنت. قَاَل موسى:  او مصلحة ومل تعلمهه

ال تضيق علّي وُتشدد علّى؛ وهلذا تقدم يف احلديث عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال: 
." ً ا َلِقَيا ُغالًما فـََقتَـَلُه قَاَل أَقـَتَـْلَت نـَْفًسا زَِكيًَّة ِبَغْريِ فَاْنطََلَقا َحىتَّ ِإذَ  « "كانت األوىل من موسى نسيا

ًئا نُْكرًا قَاَل ِإْن َسأَْلُتَك َعْن َشْيٍء  . قَاَل أَملَْ أَُقْل َلَك إِنََّك َلْن َتْسَتِطيَع َمِعَي َصْربًا .نـَْفٍس َلَقْد ِجْئَت َشيـْ
فلما  » َحىتَّ ِإَذا َلِقَيا ُغالًما فـََقتَـَلهُ «ذلك،  » مث انطلقا بعد َلُدّينِ ُعْذرًا بـَْعَدَها َفال ُتَصاِحْبِين َقْد بـََلْغَت ِمنْ 

در فقال: إنكارا شاهد موسى عليه السالم هذا أنكره  أي  »أَقـَتَـْلَت نـَْفًسا زَِكيَّةً «أشد من األول، و
َلَقْد ِجْئَت  «ي: بغري مستند لقتله أ »ِبَغْريِ نـَْفٍس «إمثًا بعد، فقتلته؟!  حتمل صغرية مل تعمل احلنث، ومل

ًئا نُْكرًا  فأكد  »أَملَْ أَُقْل َلَك إِنََّك َلْن َتْسَتِطيَع َمِعَي َصْربًا« اخلضر » قَاَل « أي: ظاهر النكارة. »َشيـْ
لشرط األول؛ فلهذا قال له موسى:  أي: إن  »ِإْن َسأَْلُتَك َعْن َشْيٍء بـَْعَدَها «أيًضا يف التذكار 

أي: قد أعذرت إّيل  »َفال ُتَصاِحْبِين َقْد بـََلْغَت ِمْن َلُدّينِ ُعْذرًا  «ت عليك بشيء بعد هذه املرة اعرتض
 

 صفهاين، مادة: (أول).املفردات للراغب األ   3
نه عبد صاحل. وروي اسم "اخلضر يف البخاري.  ومل يذكر يف القرآن   4 اسم صاحب موسى إمنا ذكر 

 ).44(البخاري، علم 
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ارًا يُرِيُد فَاْنطََلَقا َحىتَّ ِإَذا أَتـََيا َأْهَل قـَْريٍَة اْسَتْطَعَما أَْهَلَها فَأَبـَْوا َأْن ُيَضيُِّفوُمهَا فـََوَجَدا ِفيَها ِجدَ « مرة بعد مرة.
م مل يضيفو كان ينبغي أال تعمل . ْن يـَنـَْقضَّ فَأَقَاَمُه قَاَل َلْو ِشْئَت الختََّْذَت َعَلْيِه َأْجرًاأَ  أي: ألجل أ

 ً  .»فأجاب اخلضر قائال «... َهَذا ِفرَاُق بـَْيِين َوبـَْيِنَك َسأُنـَبُِّئَك بَِتْأِويِل َما ملَْ َتْسَتِطْع َعَلْيِه َصْربًا. هلم جما
أَمَّا السَِّفيَنُة َفَكاَنْت ِلَمَساِكَني يـَْعَمُلوَن ِيف اْلَبْحِر فََأَرْدُت َأْن َأِعيبَـَها وََكاَن بني سبب ما حدث «فبدأ ي

َُْخُذ ُكلَّ َسِفيَنٍة َغْصًبا. َوأَمَّا اْلُغَالُم َفَكاَن أَبـََواُه ُمْؤِمَنْنيِ َفَخِشيَنا َأْن يـُْرهِ  ً وَُكْفرًا. َقُهَما طُ َورَاَءُهْم َمِلٌك  ْغَيا
َُما َخْريًا ِمْنُه زََكاًة َوأَقْـَرَب ُرْمحًا. َوأَمَّا اجلَِْداُر َفَكاَن لُِغَالَمْنيِ  َ َأْن يـُْبِدَهلَُما َرُّ  يَِتيَمْنيِ ِيف اْلَمِديَنِة وََكاَن فََأَرْد

ٌز َهلَُما وََكاَن أَبُوُمهَا َصاِحلًا فََأرَاَد رَبَُّك أَ  َزُمهَا َرْمحًَة ِمْن رَبَِّك َوَما فـََعْلُتُه َحتَْتُه َكنـْ ُمهَا َوَيْسَتْخرَِجا َكنـْ ُلَغا َأُشدَّ ْن يـَبـْ
  5).82- 79 /18َعْن أَْمرِي َذِلَك َِْويُل َما َملْ َتْسِطْع َعَلْيِه َصْربًا» (الكهف، 

ويل ما حدث؛ أي املو    حرية موسى عليه السالم. تا ذهب ةع املتعلقيضاوحني ظهر 

هناك تشابه بني ما يرى اإلنسان يف األحالم من  فويطلق التأويل كذلك على تعبري األحالم. 
الرموز وما حيدث يف واقع احلياة. والذي يعرب عن األحالم يعتمد على هذا التشابه؛ فيقيم العالقة بني 

وهكذا  عرب يوسف . الرموز اليت يراها اإلنسان يف املنام واألحداث الواقعية فيصل إىل النتائج الصحيحة
   6. امللك حني كان يف السجنؤ عن ر 

حداث مرتبطة بيوم القيامة. وقد األوتستعمل كلمة "التأويل" فيما يتعلق بيوم القيامة. ألن كل 
ذا اال     7.نذار خسر يف حياته األبديةاإل  اذرتباط. ومن مل يهتم أنذر الناس يف الكتب السماوية 

مها الظاهر املشهود لدى كل الناس احتني يف احلدث أحديشمل ومن املعلوم أن التأويل 
واخللفية األساسية يف  من األحداث.وهذه هي األساس يف كثري  ا، واآلخر خلفية األحداث املرتبطة

وال ميكن استيعاب وسى عليه السالم من ظاهر األحداث. قصة اخلضر هي اخللفية اليت ما عرفها م
 

ت    5  من سورة الكهف. 82-79تفسري ابن الكثري، عند تفسري اآل
 .12من سورة يوسف 49إىل اآلية  43انظر من اآلية    6
 .59/ 4؛ والنساء، 53-52/ 7انظر؛ األعراف،    7
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موسى عليه السالم أن يعرف مل يستطع هكذا و  ا بدون معرفة خلفيتها.من ظاهره حداثاأل حقيقة 
  احلقيقة لعدم معرفته خلفية األحداث. 

كما أننا نبحث فيه التأويل هو معرفة خلفية األحداث مبعرفة الربط بينهما.  نونفهم مما سبق 
  ه خلفية هلا. ترب وجه التشابه بني ظاهر األحداث وما نع

اتكها وجوه الشبه.  نيبشياء اليت توجد األ  يه اتواملتشا ت املتشا  فوجوه الشبه اآل
؛ وقوله ةحمكميقال عنها واآلية اليت تبني املوضوع األساسي  ،اشبه بعضها بعضي فهي بينها. ةد و وجم

ات إىل احملكم ول» يعين الذي َوَما يـَْعَلُم َِْويَلُه ِإالَّ اهللَُّ تعاىل: «..  تعاىل. وال ميكن  هو هللا اتاملتشا
ويل ذلك إال هللاألحد فعل  . وقد جعل هللا تعاىل التشابه بني احملكم واملتشابه، ليسهل لنا الوصول إىل 

ت. والذي يغ ت هذه العالق لفاآل ت حسب هواه، وإذايؤ فإنه ة بني اآل فعل ذلك ابتغاء  ول اآل
مث. كما قال هللا تعاىل: « َنِة َوابِْتَغاَء فََأمَّا الَِّذينَ الفتنة   ِيف قـُُلوِِْم زَْيٌغ فـَيَـتَِّبُعوَن َما َتَشابََه ِمْنُه ابِْتَغاَء اْلِفتـْ

  »َِْويِلِه 

تني. ول جيب أن من اآلية،  املعىن املقصود   إىل لوصولواملتشابه يطلق على كل من اآليتني املتشا
حلقيقي املراد، ورمبا يفهم من اآلية معىن ا وإال سيحصل العدول عن املعىن ااخذ اآلية مع متشا

ت عن متشافعن املعىن املراد.  اخيتلف متام ضالل الناس إ يسبب يفا وأخذها منفردة اقطع اآل
وال يقوم به إال من كان يف قلبه زيغ يبتغي الفتنة يف اجملتمع اإلسالمي. قال هللا تعاىل:  سم الدين.

  . يـَُقوُلوَن َآَمنَّا بِِه ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد رَبَِّنا»َوالرَّاِسُخوَن ِيف اْلِعْلمِ «

تهللا هو و ربط بعضها البعض، و حبيث تشبه  ثنائيةعالقات و  سباتامن الذي جعل بني اآل
ويله.  حملكم، و بني  ملتشابه واملتشابه  ت بل حناول أن نفهم اآليأو نقوم بتحنن ال و احملكم   تل اآل

   ها.العالقات الثنائية بينات و املناسب  لرجوع إىل

ت والعالقات الثنائية مهل املناسباتأأما الذي  من احملكم، واملتشابه، استنبط قد ، بني اآل
ت ،والتأويل واملثاين خاطئ وقع فيه كثري من  وهو استنباط ؛معاين ختتلف عن املعىن املقصود من اآل
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ت قد  مهال إكما أن والفقه. كما هو موجود يف كتب التفسري  اءهاملفسرين والفق املناسبات بني اآل
ا أحكام مستنبطة من   جتريدأدي إىل  السنة النبوية عن القرآن الكرمي، أي عدم اعتبار األحاديث 

ذا عدت السنة النبوية مصدرا مستقال إىل جنب القرآن الكرمي؛ فزاد  بني الفصل  القرآن الكرمي. و
ن القرآن الكرمي ينظم ساحة  هذا الفصل جعل البعض يزعم أن كما  .السنة النبوية والقرآن الكرمي

ما حيمالن معاين م كربى أال وهي  مصيبة تهنا ظهر ضادة. و توالسنة النبوية تنظم ساحة أخرى أو أ
. وحنن نريد يف هذا  وراء الظهر  أخذ احلكم املستنبط من احلديث املخالف لآلية وترك اآلية الكرمية

املصدر الوحيد هو  أن  يوه من احلقائق اهلامة اليت غابت عن أعني الناس؛ة ققيأن نبني ح بحثال
من القرآن الكرمي أو هي  هي ما استنبطه النيب صلى هللا عليه وسلمفالنبوية  السنةأما  .القرآن الكرمي

من  السنة تبني كيفية تطبيق الوحي. وما خيالف القرآنف. طريق تبليغ الوحي منه صلى هللا عليه وسلم
ا مل تصدر من النيب صلى هللا عليه وسلم أو أننا  صحيح. على شكل فهم املوضوع ن ملالسنة إما أ

ل بيع الالذي ورد يف يث النيب صلى هللا عليه وسلمدوح لفضة ... اخل؛ خري ذذهب  هب والفضة 
  ذلك. وسنقف على هذا املوضوع إن شاء هللا. يفمثال 

  من القرآن الكرمي – هللا عليه وسلمصلى  -ما استنبطه رسول هللا   .2

ا  بعة للقرآن الكرمي أل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من القرآن الكرمي.  هاستنبطما السنة 
ِإَيلَّ  ُقْل َما ُكْنُت ِبْدًعا ِمَن الرُُّسِل َوَما أَْدرِي َما يـُْفَعُل ِيب َوَال ِبُكْم ِإْن أَتَِّبُع ِإالَّ َما يُوَحىقال هللا تعاىل: «

َ ِإالَّ َنِذيٌر ُمِبٌني » (األحقاف،     ).9 /46َوَما َأ

: « َيْستَـْفُتوَنَك ُقِل اهللَُّ يـُْفِتيُكْم ِيف اْلَكَالَلِة ِإِن اْمُرٌؤ َهَلَك لَْيَس َلُه تعاىليقول هللا ويف آية أخرى 
ملَْ َيُكْن َهلَا َوَلٌد فَِإْن َكانـََتا اثـْنَـَتْنيِ فـََلُهَما الثـُّلُثَاِن ِممَّا تـََرَك َوَلٌد َوَلُه ُأْخٌت فـََلَها ِنْصُف َما تـََرَك َوُهَو يَرِثـَُها ِإْن 

ُ اهللَُّ َلُكْم َأْن َتِضلُّوا  َواهللَُّ ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليٌم» َوِإْن َكانُوا ِإْخَوًة رَِجاًال َوِنَساًء فَِللذََّكِر ِمْثُل َحظِّ اْألُنـْثـََيْنيِ يـَُبنيِّ
وأقوال وكل  وأفعال ). وكل ما صدر من النيب صلى هللا عليه وسلم من حركات105 /4، (النساء

لنا؛ كما بني هللا تعاىل ذلك بقوله: « َلَقْد َكاَن َلُكْم ِيف َرُسوِل اهللَِّ ُأْسَوٌة َحَسَنٌة حسنة تطبيقاته أسوة 
  ). 21 /33 َكِثريًا» األحواب، ِلَمْن َكاَن يـَْرُجو اهللََّ َواْليَـْوَم اْآلَِخَر َوذََكَر اهللََّ 
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ن  هي أحكام صحيحة استنبطها النيب صلى هللا عليه وسلم من  :السنةوعلى هذا نقول 
 هللا تعاىل هنبهلو وقع النيب صلى هللا عليه وسلم يف اخلطأ وهي خالية عن اخلطأ، ألنه  القرآن الكرمي،

من حكمة. و ة تعترب طكام املستنبحاأل  ن النيب صلى هللا عليه وسلم منما صح علذا كل  .هوصحح
الرسول قد أرسل ليعلم القرآن واحلكمة. كما أخرب هللا تعاىل بقوله: « َلَقْد َمنَّ اهللَُّ َعَلى املعلوم أن 

تِِه َويـُزَكِّيِهْم َويـَُعلِّمُ  َ ُلو َعَلْيِهْم َآ ُهُم اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َوِإْن اْلُمْؤِمِنَني ِإْذ بـََعَث ِفيِهْم َرُسوًال ِمْن أَنـُْفِسِهْم يـَتـْ
    ).164 /3َكانُوا ِمْن قـَْبُل َلِفي َضَالٍل ُمِبٍني» (آل عمران، 

بني القرآن  وثيقة ومناسبات قوية عالقةيوجد ألنه القرآن الكرمي.  عنفصل السنة عدم يجب ف
ت القرآنية.  ظاهر  اث كثرية قد تركت بسبب خمالفتهاك أحادين. وهالصحيحة الكرمي والسنة النبوية اآل

تنعرف  ماشكال حيناإل  عرتفولكن ي آل معرفة  يف  دور مهم قومي وله . وهذا أسلوبعالقتها 
ت القرآنية فنعرضها على األحاديث ب مُ وِّ قَ األحاديث املوضوعة، حيث نُـ   .ن السقيمالسليم م ميز اآل

ن ح ولكن جيب الرتيث نه ليس من السهل الوصول إىل آية أل ،ضعيفأو  ما موضوع ايثديف احلكم 
"  أراحني نطالع و  ا احلديث.ذهلا عالقة     أمهية هذا األسلوب. يظهر مطالعة دقيقة ء املذاهب يف "الر

  السابقةالسماوية  ستفادة من الكتباال .3

فالدين الذي جاء به حممد صلى هللا عليه وسلم  دين واحد،بهللا تعاىل مجيع الرسل أرسل وقد 
ت القرآن الكرمي هي  فأكثر  ،قبلهمجيع األنبياء والرسل هو دين  نفس ما أوحى هللا تعاىل إىل نوح آ

«َشرََع َلُكْم ِمَن الدِّيِن َما َوصَّى ِبِه قال هللا تعاىل:  إبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصالة والسالم. و 
َنا بِِه إِبـْرَ  َنا إِلَْيَك َوَما َوصَّيـْ اِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى َأْن أَِقيُموا الدِّيَن َوَال تـَتَـَفرَُّقوا ِفيِه َكُربَ نُوًحا َوالَِّذي أَْوَحيـْ

ُ َجيَْتِيب إِلَْيِه َمْن َيَشاُء َويـَْهِدي ِإلَْيِه َمْن يُِنيُب» (الشور     ).13 /42ى، َعَلى اْلُمْشرِِكَني َما َتْدُعوُهْم إِلَْيِه اهللَّ

ت اليت مل على أحكام تتشهي خاصة ف صلى هللا عليه وسلم على رسوله حممدنزلت  أما اآل
َها أَْو ِمْثِلَها أَملَْ تـَْعَلْم َأنَّ  اهللََّ َعَلى ُكلِّ خمففة. قال هللا تعاىل: «َما نـَْنَسْخ ِمْن َآيٍَة أَْو نـُْنِسَها َِْت ِخبَْريٍ ِمنـْ

  ).106 /2َشْيٍء َقِديٌر» (البقرة، 
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ً عن كتاب حرفًا حبرف واَألصل ُنسخٌة ا ك والنسخ يف كالم العرب هو النقل،  كتتابك كتا
وعلى هذا يكون القرآن كله  8.أو هو تبديل شيء بشيء واملكتوب عنه ُنسخة ألَنه قام مقامه؛

ائية مصدقة من   منسوخاً. ومبعىن آخر أن القرآن الكرمي قد نسخ الكتب السابقة كلها. هو كنسخة 
قال هللا تباع للتوراة واإلجنيل وكل ما أنزل هللا تعاىل من الكتب. هو ا تباع للقرآن الكرمي هللا تعاىل. فاال

ُدونَُه َمْكُتوً ِعْنَدُهْم ِيف التـَّْورَاِة وَ  َُْمُرُهْم  تعاىل: «الَِّذيَن يـَتَِّبُعوَن الرَُّسوَل النَِّيبَّ اْألُمِّيَّ الَِّذي جيَِ يِل  جنِْ اْإلِ
َهاُهْم َعِن ا ْلَمْعُروِف َويـَنـْ ُهْم ِإْصَرُهْم َواْألَْغَالَل ِ ْلُمْنَكِر َوحيُِلُّ َهلُُم الطَّيَِّباِت َوُحيَّرُِم َعَلْيِهُم اْخلََباِئَث َوَيَضُع َعنـْ

ُهُم اْلُمْفِلُحوَن» ولَِئَك الَِّيت َكاَنْت َعَلْيِهْم فَالَِّذيَن َآَمُنوا بِِه َوَعزَُّروُه َوَنَصُروُه َواتـَّبَـُعوا النُّوَر الَِّذي أُْنزَِل َمَعُه أُ 
   ).157 /7(األعراف، 

ستفادة من الكتب السابقة يف معرفة أحوال أهل الكتاب؛ ألن ما جاء يف حقهم وميكن اال 
سلوبمفصال يف الكتب السابقة جاء يف القرآن الكرمي خمتصرا؛ كما  أهل الكتاب   التعامل مع   يبصر 

َ أَْهَل   قتصادية.ماعية والسياسية واال جتاال  ماإلميانية وحبيا همفيما يتعلق بعقائد قال هللا تعاىل: «ُقْل 
ئً  َنُكْم َأالَّ نـَْعُبَد ِإالَّ اهللََّ َوَال ُنْشرَِك بِِه َشيـْ نَـَنا َوبـَيـْ ا َوَال يـَتَِّخَذ بـَْعُضَنا بـَْعًضا اْلِكَتاِب تـََعاَلْوا ِإَىل َكِلَمٍة َسَواٍء بـَيـْ

ً ِمْن ُدوِن اهللَِّ فَإِ  ََِّ ُمْسِلُموَن» (آل عمران، أَْرَ   ). 64 /3ْن تـََولَّْوا فـَُقوُلوا اْشَهُدوا 

َلُهْم ِمْن قكما نعرف من الكتب السابقة أحوال األ  وام السابقة. قال هللا تعاىل: «َما َآَمَنْت قـَبـْ
ُتْم َال قـَْريٍَة أَْهَلْكَناَها أَفـَُهْم يـُْؤِمُنوَن. َوَما أَْرَسْلَنا قـَبـَْلَك ِإالَّ رِجَ  اًال نُوِحي إِلَْيِهْم فَاْسأَُلوا أَْهَل الذِّْكِر ِإْن ُكنـْ

   ).7- 6 /21  تـَْعَلُموَن (األنبياء،

ونستفيد القرآن موجزا. فيها تفصيالت ما جاء يف ، لقرآن الكرميلنسبة لرب حجما أك والتوراة 
فقد جاء يف التوراة أنه كان  وعلى سبيل املثال. ل الكتابهفهم بعض املوضوعات املتعلقة منها يف 

مر هللا تعاىل اليهود أن يذحبوا بقرة؛  األوليف اجملتمع اليهودي  عجال يسمى أيبس. ويف سورة البقرة 
 لو عرفنا ما ذكر يف التوراة ف. ن الذبحملصهم خت  سبابأولكن اليهود كانوا يتجنبون ذحبها ويبحثون عن 

 

لتصرف).1990/ 1410بن منظور، مادة : (نسخ) بريوت، اللسان العرب    8 ) . 
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موسى  ذهب حني العجل ف كذلك جيدا ملاذا عبد اليهود . ونعر علينا الفهملسهل  يف هذا املوضوع 
  راقة الدم يف عيد األضحى املبارك. إ. كما نعرف حكمة ربه تيقامل

َ ِميثَاَقُكْم َوَرفـَْعَنا فـَْوَقُكُم الطُّورَ : «قوله تعاىليدل على ذلك و  َناُكْم ِبُقوٍَّة  :َوِإْذ َأَخْذ ُخُذوا َما َآتـَيـْ
ُتْم  :ُقلْ  .َوُأْشرِبُوا ِيف قـُُلوُِِم اْلِعْجَل ِبُكْفرِِهمْ  .ْعَنا َوَعَصيـَْنامسَِ  .َواْمسَُعوا قَاُلوا َْمُرُُكْم بِِه ِإميَانُُكْم ِإْن ُكنـْ بِْئَسَما 

 .)93 /2ُمْؤِمِنَني » (البقرة، 

لقوة" غري أن مبعىن  "مسعنا وعصينا" كلمتاو  يف  قد فسرت كلمة "عصينا"  "مسعنا و متسكنا 
أخذ امليثاق   ، فأشكل على كثري من املفسرين فهم اآلية، ألنه ال ميكن"العصيان"تفسري مبعىن كتب ال

لقوة، وهو أحد معاين هذه  على العصيان. وإذا نظر التوراة جند أن كلمة "عصينا" مبعىن التمسك 
لقوة والعصيان").ومن أراد املزيد يرجى الرجوع إىل موضوع "ال(الكلمة.    تمسك 

هم. وهي  ةخالل املطالع ومن يف الكتب السابقة نعرف الكيفية والكمية يف تصديق القرآن إ
يدى   إليهابذلك التحرز مما أضيف كن مي كما ستفادة من الكتب السابقة. يف اال   أهم اجلوانب

  الناس. 

  

 

  أمهية اللغة العربية يف تفسري القرآن  .4

َ َهلُْم فـَُيِضلُّ اهللَُّ َمْن َيَشاُء َويـَْهِدي َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن رَ  قال هللا تعاىل: « ُسوٍل ِإالَّ بِِلَساِن قـَْوِمِه لِيُـَبنيِّ
  ). 14 /4» (إبراهيم، َمْن َيَشاُء َوُهَو اْلَعزِيُز احلَِْكيُم 

لغة يف فهم القرآن الكرمي اليوم   تألنه نزل بلسان عريب مبني. فقد كثر  ،اللغة العربية هلا أمهية 
ن إري مثال على ذلك. حيث خلآلية السابقة ا تفسريما قيل يف خاطئة لقواعد اللغة العربية. و  تطبيقات

َ َهلُْم فـَُيِضلُّ اهللَُّ َمْن َيَشاُء (اضالله)  :هااملفسرين قالوا في  « َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ بِِلَساِن قـَْوِمِه لِيُـَبنيِّ
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أي أن املشيئة  .إىل لفظ اجلاللة "يشاء"رجاع فاعل َوُهَو اْلَعزِيُز احلَِْكيُم »  َويـَْهِدي َمْن َيَشاُء (هدايته)
إذا كان  :من هللا فقط، وال دخل للعباد يف موضوع اهلداية والضاللة. وهنا علينا أن نطرح سؤاال وهو

الرسول هلم   بيان منالفائدة  يقومه ليبني هلم، وما ه رسل هللا كل رسول بلسانأ ذا، فلمالكاألمر كذ
  وهو العزيز احلكيم؟  أن يكون كالم هللا؟ وهل يصح هذا األمر التناقضي مبلسا

فا للقواعد اللغوية. رجاع الضمري املسترت يف "يشاء" إىل لفظ اجلاللة، خالإالتضاد  منشأو 
بد من يعود إىل "من" القريب. وليعود الضمري إىل البعيد ال  "والصحيح أن الضمري املسترت يف "يشاء

الصحيح لآلية: وما أرسلنا من رسول إال بلسان قومه ليبني  . والتفسري هنا وال قرينة توجب ذلك قرينة
أي أن العبد هو   .اهلداية)يصيب  الضاللة) ويهدي من يشاء (يصيب أي هلم فيضل هللا من يشاء (

ستحقون ، لذا يختيارعطى هلم حرية اال أالذي خيتار اهلداية أو الضاللة. وهللا تعاىل خلق الناس و 
ْهِر ملَْ َيُكن  َن الدَّ نَساِن ِحٌني مِّ الثواب أو العذاب على ما خيتارون. قال هللا تعاىل: « َهْل أََتى َعَلى اْإلِ

َتِليِه وراً َشْيئًا مَّْذكُ  نَساَن ِمن نُّْطَفٍة أَْمَشاٍج نـَّبـْ َّ َخَلْقَنا اْإلِ يعًا َبِصرياً . ِإ َّ َفَجَعْلَناُه مسَِ مَّا  َهَديـَْناُه السَِّبيَل إِ . ِإ
َ لِْلَكاِفرِيَن َسَال َشاِكرًا َوِإمَّا َكُفوراً  َّ أَْعَتْد ْأٍس َكاَن . ِإنَّ اْألَبـْرَاَر َيْشَربُوَن ِمن كَ ِسَال َوأَْغَالًال َوَسِعرياً . ِإ

  9.)5- 1 /76» (اإلنسان، ِمزَاُجَها َكاُفوراً 

 

ما املختلفة، ويوجد بينهما الفرق يف املعىن،  ايذكر يف القرآن الكرمي كلمت   9 "اإلرادة واملشيئة" مع مشتقا
فاإلرادة هي طلب شيء ، أما املشيئة هي الطلب واإلجياد. وكلمة املشيئة إذا أسندت إىل لفظ اجلاللة 

لنسبة لإلنسان "هللا " كان معناها طلب الشيء وإجياده. وهي من العبد الطلب واإلصابة. وحتقق املشيئة 
ن موجد األسباب هو هللا وحده، فمن ذلك قول رسول هللا صلى هللا عليه  ألسباب، علما  متعلق 

املشيئة. يقول هللا  وسلم " ما شاء هللا كان وما مل يشأ مل يكن". وإرادة الشي ال يلزم حتققه على عكس
َمْيًال َعِظيمًا»  تعاىل يف كتابه الكرمي: «َو اهلّلُ يُرِيُد َأن يـَُتوَب َعَلْيُكْم َويُرِيُد الَِّذيَن يـَتَِّبُعوَن الشََّهَواِت َأن َمتِيُلواْ 

ذه احلالة مبعىن املشيئة أي إجياد28/  4(النساء،   ). و تتحقق إرادة هللا تعاىل بقوله "كن" وهي 
َا أَْمرُُه ِإَذا أَرَاَد َشْيئاً َأْن يـَُقوَل َلُه ُكْن فـََيُكوُن» ( يس،    ). 82/ 36الشيء. قال هللا تعاىل: «ِإمنَّ

م ، ليفهموا منهم ما أراد قوله هلم،   وعلى هذا فمعىن اآلية: أن هللا تعاىل أرسل الرسل إىل الناس بلسا
م احلجة، وينقطع العذر. وبعد أن يقوم الرسل مبهمة الدعوة وليوضحوا هلم ما أرسلوا إليهم به، لتقوم عليه
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لفطرة .5   القرآن الكرمي وعالقته 

ن الِبنيَة األساسية للكائنات. تعين مبادئ وقوانني اخللق والتغيري والتطور، وهي اليت تكوِّ  طرة،الف
تتكون وتعمل وفق تلك  املوجوداتأي أن السماوات واألرض والبشر واحليوان والنبات وغريها من 

ا املبدأ األساسي يف العلوم والتكنولوجي جتماعية، وخمالفة اال  ا والعالقاتالقوانني واملبادئ. كما أ
. قال هللا تعاىل: «َظَهَر اْلَفَساُد ِيف اْلَربِّ َواْلَبْحِر ِمبَا َكَسَبْت أَْيِدي النَّاِس الفطرة يفسد التوازن اإلجتماعي

  ).41 /30لُِيِذيَقُهم بـَْعَض الَِّذي َعِمُلوا َلَعلَُّهْم يـَْرِجُعوَن » (الروم، 

َلُه َمن ِيف السََّماَواِت َوَمن ِيف اْألَْرِض َوالشَّْمُس َواْلَقَمُر َوالنُُّجوُم َواْجلَِباُل  «أَملَْ تـََر َأنَّ اهللََّ َيْسُجدُ 
َن النَّاِس وََكِثٌري َحقَّ َعَلْيِه اْلَعَذاُب َوَمن يُِهِن اهللَُّ َفَما َلُه ِمن مُّ  ْكرٍِم ِإنَّ اهللََّ يـَْفَعُل  َوالشََّجُر َوالدََّوابُّ وََكِثٌري مِّ

  ).18 /22ا َيَشاُء » (احلج، مَ 

اإلنسان ينزعج وإال فإن املنافع واألمال والرغبات. ي الفطرة هخيالف اإلنسان  جعل  الذيو 
ح ويت خذ طبعا جديدا فيبدأ ير بفعل ما خيالف  لذذ مبخالفته للفطرة وهذا يف بداية األمر، مث يتعود و

الف الفطرة، ولكنه يتجنب لم أن تصرفاته خت فهو يع ليه،عنزعاج اال  لوح إماراتتالفطرة. وأحيا 
  .إىل رغباته املأمولةويهرب   احملاسبة النفسية

ت هللا  ت هللا ليساملنشورة يف الكون ونعرف الفطرة من آ املنزل أو  بكتابه حمدودة ت، فآ
تَِنا ِيف اْآل  10.وزمان وهي موجودة يف كل مكان املسطور. َ فَاِق َوِيف أَنُفِسِهْم قال هللا تعاىل: «َسُنرِيِهْم آ

َ َهلُْم أَنَُّه احلَْقُّ أََوَملْ َيْكِف ِبَربَِّك أَنَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيٌد»   ).53  /41(فصلت،  َحىتَّ يـَتَـَبنيَّ

سباب الضاللة واختارها  واإليضاح والبالغ، وإقامة احلجة على الناس، يضل هللا من يشاء أي من أتى 
ا إىل صراطه املستقيم ، وهللا  سبا على احلق واهلدى، ويهدي من يشاء أي من بذل جهدا للهداية وأتى 

 ي ال يقهر ، ما شاء كان، وهو احلكيم يف شرعه وأفعاله.هو العزيز الذ
؛ 44/ 16؛ النحل، 9، 6/  15؛ احلجر، 63/ 7؛ األعراف، 58/ 3آل عمران،  :انظر يف هذا   10

  . 25/ 54؛ القمر، 8/ 38؛ ص، 1/ 36؛ يس، 18/ 25؛ الفرقان، 105، 50، 2/ 21األنبياء، 
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ت اآلفاق واألنفس، نستحضر خالل الدراسة يف عليها من  واملعرفة اليت حنصل ها يف أذهاننا آ
ستحضارها يف الذهن يسمى أيضا ملعرفة تسمى «الذكر» واستفادة منها. وهذه اوجنعلها مستعدة لال

وتلك املعرفة متناسبة يف أمت التناسب مع كتاب هللا تعاىل. لذا كل من يقرأ القرآن الكرمي  11«الذكر»
من  وامبا درس الكرمي نآ ت القر آ م عند مقارنته الثقة والطمأنينة محيصل هلهم بعلماء الطبيعة ممن نسمي

  .الظواهر الطبيعية

وقد دعا الرسول صلى هللا عليه وسلم الناس إىل التذكر. والتذكر هو تنشيط وتفعيل ما هو 
 /6(األنعام،   تـََتذَكَُّروَن»قومه «أََفالَ لعندما قال إبراهيم عليه الصالة والسالم و موجود يف الذهن. 

مبا عندكم من املعارف اليت حصلتم عليها من خالل دراستكم لكم ما قلته ). معناه؛ أال تقارنوا 80
، فت لطبيعة،ل   دعوة هلم إىل احملاسبة النفسية.  ذهعودوا إىل رشدكم. فهفتعرفوا ما ارتكبتم من اخلطا

. قال هللا تعاىل: «الَِّذيَن آَمُنواْ املنزلة على األنبياء والذكر كذلك اسم مشرتك للكتب اإلهلية
ُم ِبذِْكِر اهللِّ َأَال ِبذِْكِر اهللِّ َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُب »   ).28 /13(الرعد،  َوَتْطَمِئنُّ قـُُلوُ

َّ َلُه َحلَاِفظُوَن » (احلجر، و  َّ َحنُْن نـَزَّْلَنا الذِّْكَر َوِإ   ).9 /15قال تعاىل عن القرآن الكرمي: «ِإ

فَأَِقْم َوْجَهَك لِلدِّيِن َحِنيفاً « : . قال هللا تعاىللدن حكيم خبري ، فطرة فصلت من فالقرآن الكرمي
َها َال تـَْبِديَل ِخلَْلِق اهللَِّ َذِلَك الدِّيُن اْلَقيُِّم َوَلِكنَّ َأْكثَـ   »َر النَّاِس َال يـَْعَلُمونَ ِفْطَرَة اهللَِّ الَِّيت َفَطَر النَّاَس َعَليـْ

ت اآلفاق واألنفس ال يعلمها إال املتخ30 /30(الروم،  قال هللا تعاىل :  واخلرباء؛صصون ). بعض آ
ٌت لِْلُموِقِنَني، َوِيف أَنـُْفِسُكْم أََفَال تـُْبِصُرونَ « َ ت،  »َوِيف اْألَْرِض آ أن   لوو ). 21- 20 /51(الذار

ضيات والتقن ت ياتعلماء الر ت الكونية) قرأوا هذه اآل ما يف  وا كشفلاجلهد  اوبذلو  ،جيدا (اآل
ت من القوانني، اخرتاعا العلماء هو كشف ما هو كامن يف الطبيعة وليس  به ن ما يقومفإلتايل و  اآل

عن   جتماعيني األخصائيني من يكشف لفطرة. كذلك من اال ااتباع شيء جديد وهذا هو املقصود من ل
توانني بقراءالق تلك عطاء اجملتمع صورا خاصة على إهم حياول من بعضال مع ذلك فإنّ و  ،ته لتلك اآل

 

  .رآن ، ما دة: (ذكر)صفهاين، املفردات أللفاظ القالراغب األ   11
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رهفت ؛وهذا املوقف منهم يؤدي إىل التطبيقات املخالفة للفطرة .حسب هواهم السيئة بعد  اظهر آ
لتايل جتماعي واال فسد التوازن اال تحني، و  خمالفة  ن الضرر الذي يرتتب علىفإقتصادي والسياسي. و

. والنتائج املعرفية اليت وصل إليها العلماء، على مدى العصور ومستمر جد عريضيكون قد لفطرة ا
بيئية من  فاسدمكما نعيش اليوم من  من حولنا، فساد البيئةإميكن استعماهلا خالفا للفطرة إلفسادها و 

  من الفطرة السليمة. ميالقرآن الكر  به جاء ابتعاد عمّ واال احلدود  يوتعد جراء خمالفة الفطرة،

ما جاء به القرآن الكرمي متناسب مع الفطرة متام التناسب، فال خالف بينهما؛ ألن  كلَّ  إنّ 
اإلسالم هو دين الفطرة. فيستفاد من الفطرة يف فهم القرآن، كما يستفاد من القرآن الكرمي يف معرفة  

، على شكل صحيح القرآن الكرمي  الفطرة هو عدم فهمالفطرة. ومظن اخلالف بني القرآن الكرمي و 
كثرية. ويكفينا مطالعة    الروابط والعالقات بني القرآن الكرمي والفطرة. واألمثلة على ذلك رعايةوعدم 

 .مبقارنة ما قاله العلماء فيه 12موضوع «الطالق يف القرآن الكرمي»

 

  مفاهيم ينبغي أن تصحح   12
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  الباب الثاين: موضوع الر يف القرآن الكرمي والسنة النبوية

 الر

" يف القرآن الكرمي مبعىن  الزجاءت  ء. أي إدة. وهي  من أرْىب يريب واملصدر كلمة "الر ر
دة على الشيء. ور الشيء، إذا زاد على ما كان عليه فعظم. وإمنا قيل للمريب:"ُمْرٍب"، لتضعيفه  الز

دته عليه  فيزيده إىل أجله سبب األجل الذي يؤخره إليه باملال، الذي كان له على غرميه حاال أو لز
َ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َُْكُلوا الرَِّ َأْضَعافًا « الذي كان له قبَل َحّل دينه عليه. ولذلك قال جل ثناؤه:

وعلى هذا فال يكون الر إال يف التداين. قال هللا تعاىل: «َوَما ). 131  /3(آل عمران،  »ُمَضاَعَفةً 
ُتْم ِمْن ِرً لِ  ُتْم ِمْن زََكاٍة تُرِيُدوَن َوْجَه اهللَِّ فَُأولَئِ َآتـَيـْ َك ُهُم َريْبـَُو ِيف أَْمَواِل النَّاِس َفَال يـَْربُو ِعْنَد اهللَِّ َوَما َآتـَيـْ

  ).39  /30اْلُمْضِعُفوَن» (الروم، 

ته، ويقرض الناس لريبيه. لذا ال يقرض إال من اواملقرض هو الذي ميلك ماال يزيد عن حاج
  ة من املال. ملك كمي

من بذلك يف   يطلب من املقرتض كفيال لضمان إواملقرض بشرط الر  عادة املال ساملا. كما 
دة الربح أو ضرورة سد الدين. ويعرف  احلفاظ على ماله. وسبب وقوع املقرتض يف الر هو األمل يف ز

ر يستفاد منه بدون أن ينفد أو املؤج غري أن املالجيار. صيلة اإل الزمنية للمال تشبيها حب قيمة ال نه الر 
. هاريكبليسكن فيه وكذلك الذي يستأجر السيارة ل االذي يستأجر بيتك ينقص من قيمته األصلية. 

ه بدون ستفادة منة يف مال ال ميكن اال جار وز اإل جت . وال اإىل صاحبه ايعيده ةجار وعند انتهاء مدة اإل 
والذي ميلك  كل وال تشرب. ؤ سد احلاجة؛ فهي ال تتا ال تنفيد. وعلى سبيل املثال أن النقود حبد ذا

ويبقى بال مأوى إذا مل يكن له  ميوت من اجلوع إذا مل جيد ما يسد جوعه. فإنه كمية كبرية من النقود 
كله. فال مي ال ميكن أن تبيت؛ و   ستفادة من النقود إالكن اال صبح النقود بيتا يسكنه وال طعاما 
ال تخدمة من خدمات احلياة اليومية؛ أي أن النقود  مقابل مال أو ابتبديله لذا ال  ؛ستفادة منهانفد 

   ستفادة منها ببقاء عينها.يف أموال ال ميكن اال  زمنيةالقيمة ال تصورنميكن أن جيوز استئجار النقود. فال 
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لر يقولون:  ه كد أنؤ ومن املاجة ماسة إىل نقود، حب من املمكن أن يكون شخص واملتعاملون 
م املقبلة؛ أو مبعىن آخر أنه مي املطلوبة نقود العلى  سيحصل معه يف  ت ك النقود ولكن ليسليف األ

يمكن ف، اوال يستعمله اال حيتاجهوهو عند شخص آخر نقود وجد ت هنفس الوقت يفالوقت احلاضر، و 
لر مرخصو  .ليهععود ت فائدةمقابل  للمحتاج اهله أن يقرض ذهب  فت. اهذا حني يكون التعامل 

لفوائد. ويستفيد كل منهما فال املال بال  يبقى  حاجة احملتاج ويسد دينه حني احلصول على املال 
  فائدة. 

» يعين أنه ال ينمو  تعاىل: « قال هللا ُتْم ِمْن ِرً ِلَريْبـَُو ِيف أَْمَواِل النَّاِس َفَال يـَْربُو ِعْنَد اهللَِّ َوَما َآتـَيـْ
قوانني الطبيعية املوجودة يف النظام السوقي. ألن الَدْين ليس من املعاملة اليت  حسب الفطرة أي طبقا لل

ستثمار املال املقلربح.  تى فال حيق قراض استثمارا حبد ذاته. ض. وليس اإل رت وإمنا حيصل الربح  
ي عمل كما أنه ال يقوم ،ستثمار يف اال أن يتقاسم الربح ألنه ال يتحمل املسئولية  املرايب للمقرض

  نتظار ليتقاسم الربح.  جتاهه. وجل عمله هو دفع املال واال 

لبيع. فيقال إشبَّه وكثريا ما ي لرية  11نقدا، جيوز بيعها بـ  اتلري  10ب ن سلعة تباعالر 
لرية ملدة شهر. ولكن البيع هو مبادلة  11بـ  اتلري  10لتقسيط ملدة شهر. وعلى هذا جيوز بيع 

لتقسيط. تلفتني؛ مثل أخذ اخلبز مقابل خم شيئني من جنسني ما أ نقود؛ فهي تكون نقدا كما تكون 
املوضوع فيما بعد  هذا قف على. وهي ختتلف عن البيع متاما. وسنالر فيطلق على العائد من الدين

 إن شاء هللا.

يربون  أي قبل اإلسالمواملعاملة الربوية تكون دائما يف نفس األسلوب؛ وكان العرب يف اجلاهلية 
يف  د دين مدالسد عن ، فلو عجز املدين املقرتضال. وحني يتم األجل يطلبون املال امل رأسوحيتفظون ب

. دة مقدار الر   13األجل مع ز

 

 .  91صـ:  7. جـ : 1938/ 13)، مصر 1209/ 606التفسري الكبري لفخر الدين الرازي (املتوىف.   13
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جتا يت األجل؛ هل تؤ  ن معاملة ربوية، يسأل املدينع لو كان الدين  يك من دي ما علحني 
. ألداءان ع املديمل يستط الدين أم أزيد يف األجل؟ إذا دة الدين الناتج من الر  14يزيد يف األجل مع ز

  الوداع:  ةعليه وسلم يف خطبة حج قال النيب صلى هللاقد و 

   15ر عباس بن عبد املطلب فإنه موضوع كله. رور اجلاهلية موضوع وأول ر أضعه 

تج نا هذايوميف  املوجود  رنفس الر اجلاهلية هو  . والذين خاطبهم النيب ن الدينع، أي أنه 
م أهل ذلك العصر.    صلى هللا عليه وسلم فهموا معىن ر اجلاهلية أل

دة يف  على أن الر هوالتالية دليل قطعي واآلية  «فَِإْن ملَْ قال هللا تعاىل:  الدين.ما نتج عن الز
(البقرة،  فـََلُكْم ُرُءوُس أَْمَواِلُكْم َال َتْظِلُموَن َوَال ُتْظَلُموَن » تـَْفَعُلوا فَْأَذنُوا ِحبَْرٍب ِمَن اهللَِّ َوَرُسولِِه َوِإْن تـُبـُْتمْ 

2/ 279 .(   

املالني ألنه مبادلة يف  يف هذا املعىن الامل رأس ال هو املال املقَرتض. وال يكون يف البيعامل رأس
دة يف سداملختلفني يف اجلنس. وشر  . وهذه اآلية تبني أ اد ط الز يقة  ثن الر له عالقة و الدين يكون ر

ُتْم تـَْعَلمُ لدين.   وَن» قال هللا تعاىل: «َوِإْن َكاَن ُذو ُعْسَرٍة فـََنِظَرٌة ِإَىل َمْيَسرٍَة َوَأْن َتَصدَّقُوا َخْريٌ َلُكْم ِإْن ُكنـْ
   ).280 /2 ،(البقرة

ملوضوع  وقد جاء عن   نذكر بعضا منها:الرسول صلى هللا عليه وسلم أحاديث تتعلق 

 

. املطبعة اخلريية، 18صـ  3) مقدمات مع املدونة الكربى.  جـ : 1226/ 520ابن رشد (املتوىف.   14
. ويتحدث ابن العريب 241صـ  1جـ 195ر إحياء الكتب العربية، ؛ ابن العريب أحكام القرآن دا1314

 هنا عن ما نتج عن املعاملة الربوية. كما نقلناه يف األعلى. 
 .1950، رقم احلديث: 57أبو داوود، مناسك،   15
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خربين أسامة بن زيد أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: «إمنا الر يف عن ابن عباس قال أ
« الر إال يف وقال:  18.وقال: «إمنا الر يف النسيئة» 17.وقال: «ال ر إال يف الدين» 16الدين».

   19النسيئة».

دة الناجتة من الدين. هذا ميكننا القول وبعد    ن الر هو الز

 رمي الرحت  .أ

تأوىل  ومن َ أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َال َُْكُلوا الرَِّ  له تعاىل: «و هي ق حترمي الر فيهاجاء اليت  اآل
أضعافا  ). ومن خصائص الر كونه130 /3َأْضَعافًا ُمَضاَعَفًة َواتـَُّقوا اهللََّ َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحوَن» (آل عمران،

لر مضاعفة. فالدين امل %، ويزداد  33% ويف السنة الثالثة يصبح 21% يصبح بعد سنة 10شروط 
  ال.امل رأس عن مقدار املدة حىت يتجاوز نسبة الركلما طالت 

ت نية حرم هللا الر يف اآل : «َ أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اتـَُّقوا اهللََّ َوَذُروا َما بَِقَي ِمَن  التالية ويف مرحلة 
ُتْم فـََلُكْم رُ الرِّ  ُتْم ُمْؤِمِنَني. فَِإْن ملَْ تـَْفَعُلوا فَْأَذنُوا ِحبَْرٍب ِمَن اهللَِّ َوَرُسولِِه َوِإْن تـُبـْ ُءوُس أَْمَواِلُكْم َال َ ِإْن ُكنـْ

ُقوا خَ  ُتْم تـَْعَلُموَن» َتْظِلُموَن َوَال ُتْظَلُموَن. َوِإْن َكاَن ُذو ُعْسَرٍة فـََنِظرٌَة ِإَىل َمْيَسَرٍة َوَأْن َتَصدَّ  ْريٌ َلُكْم ِإْن ُكنـْ
  ). 280- 278 /2(البقرة، 

دين إذا عجز عن سد ديونه. أي يبتاع املدين امل ونيف العصر اجلاهلي يستعبد املقرضون وكان
ت السابقة بدل ديونه؛ وقد حُ    20.رمت تلك العادة اجلاهلية يف اآل

 

 . 42سنن الدارمي ، البيوع /   16
 ).596( 1033صحيح مسلم، مساقات،   17
 . 50سنن النسائي، البيوع،  )؛1596( 102صحيح مسلم، مساقات،   18
 ).1596( 101. مساقات، 70صحيح البخاري، البيوع،   19
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 الر والزكاة  . ب

ُتْم  ُتْم ِمْن زََكاٍة قال هللا تعاىل: «َوَما َآتـَيـْ ِمْن ِرً ِلَريْبـَُو ِيف أَْمَواِل النَّاِس َفَال يـَْربُو ِعْنَد اهللَِّ َوَما َآتـَيـْ
  ).39 /30تُرِيُدوَن َوْجَه اهللَِّ فَُأولَِئَك ُهُم اْلُمْضِعُفوَن» (الروم، 

 /2حيُِبُّ ُكلَّ َكفَّاٍر أَثِيٍم» (البقرة، : «َميَْحُق اهللَُّ الرَِّ َويـُْرِيب الصََّدقَاِت َواهللَُّ َال تعاىل وقال
276 .( 

، أي: يذهبه، إما خيرب هللا تعاىل يف هذه اآلية و  من يد صاحبه، أو   اأن يذهبه كليأنه ميحق الر
بركة ماله فال ينتفع به، بل يعذبه به يف الدنيا ويعاقبه عليه يوم القيامة. كما قال تعاىل: «ُقْل  من َحيْرَمه

). وقال تعاىل: «َوَجيَْعَل 100 /5ِوي اْخلَِبيُث َوالطَّيُِّب َوَلْو أَْعَجَبَك َكثْـَرُة اْخلَِبيِث» (املائدة، ال َيْستَ 
يًعا فـََيْجَعَلُه ِيف َجَهنَّم» (األنفال، ُتْم ِمْن 37 /8 اْخلَِبيَث بـَْعَضُه َعَلى بـَْعٍض َفَريُْكَمُه مجَِ ). وقال: «َوَما آتـَيـْ

»  (الرومِرً ِلَريْبـَُو ِيف    ) .39 /30،  أَْمَواِل النَّاِس َفال يـَْربُو ِعْنَد اهللَّ

ت تكفلملالقرض الربوي ال يعطى إال  واحلصول على القرض اسرتداد الديون،  ن قدم ضما
تألن  ،ليس من السهل  فيصبح املال حكرا عند ، املشروطة للحصول عليه ليس بسهل تقدمي الضما

 قتصادي يف اجملتمع. تمع. وهذا يؤدي إىل فساد التوازن اال هذا العدد القليل يف اجمل

لرية متداولة يف األسواق، وحني نزيد عليها  2.000.000ننا نفرتض أن هناك ذلك أ
دةو لقر  أخرى لرية 1.000.000 النشاط ، ولكن هذا النشاط  يف ض الربوية نرى يف األسواق ز

ذلك  اية األجل،عند  لرية  1.100.000اق ألنه سيسحب من األسو  ال يستمر طويال.و قت ؤ م
. وينوهي أقل نسبة  %10إذا اعترب نسبة الر   1.900.000إىل  املتداولة اتمقدار اللري  خفضر

لرية. وحني يكون هذا املقدار  1.100.000حتتاج إىل املعتاد نشاطها بحتفظ األسواق تول لرية.

) دار الكتب 1272/ 671اجلامع ألحكام القرآن أليب عبد هللا حممد بن أمحد األنصاري القرطيب (  20
ت 240، صـ  3. جـ 1988/ 1408العلمية   من سورة البقرة. 280-276. تفسري اآل
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لرية. وبتكرار هذه العملية ال تكاد تبقى  1.790.000 لقرض الربوي سينقص املقدار املتداول إىل 
  . يف األسواق اللرية املتداولة احلرة

يف  رض الربوي ينقص املقدار املتداول لرية عن طريق الق  1.000.000وبدون أن يدخل 
ذا نستطيع أن نقول أن املعاملة الربوية هي ،األسواق جبمع البنوك الربوية األموال من األسواق  من  و

 ذلك ارتفاع األسعار إىلضافة إل  قتصادية ومجود احلركة السوقية.اال  اتزماأل األسباب األساسية يف 
د الفقر. هي . والنتيجة احلتمية املستمر   ازد

   املبلغ فإنّ  سنوات 7%، وبعد 5ىل أصحاب املودوعات إ لو افرتضنا أن البنك يعطي 
فإن ويف احلقيقة % تقريبا. 50ن زعم أن الربح كاب 1.475.000إىل يصل  1.000.000

مقابل  حيصلون العاملني فإن صحاب املودعات هم كذلك خيسرون. ألنه يف حالة عدم القرض الربويأ
م اليومية وهم  عملهم ما يكفيهم م ال يدفعون تكلفة للنقود. أما راضون من مصارف حيا بذلك أل

رتفاع  و. سعاراأل  تنعكس على ة بطبيعة احلالهذه التكلفيف معاملة القروض الربوية فالر تكلفة؛ و 
.  %10 ألصل اليت هيو  من نسبة الر% 5 ونخذ مألاألسعار يقل دخل أصحاب املودوعات 

 غم من% حني كان ك 5لرية بر  50الذي أودع يف البنك   :ال. وعلى سبيل املثالامل رأسكما ينقص 
يرتفع  قد لرية. ولكن يف هذه املدة  73.75إىل لرية  50صل سنوات ت 7قرشا. وبعد  50 ب سكر ال

من  غمك  100لرية  50يشرتي بـ  أن كان يستطيعسنوات  7قبل قرشا.  195سعر السكر إىل 
ذا من السكر. كغم 38لرية حوايل  73.75السكر؛ واآلن يستطيع أن يشرتي بـ     نستطيع القول  و

  %. 62قد قلت ن قيمة املودعات إ

صحاب احلرف الذين هلم دور هام يف اجملتمع؛ يستعملون نقودهم يف وأوالتجار  ونالفالح
عماهليف البنوك. ولكنهم سيفتقدون اال  اأعماهلم وال يودعو ألن النظام الربوي   م،ستطاعة على القيام 

 .   إىل  أنزل مقدار النقود املتداولة احلرة

م 20 نتاجه على القرض الربوي يضيفإ والذي يعتمد يف % إىل السعر األصلي للمنتجات أل
مقداره ض رت من مبلغ مقلرية  100.000% . وتربح الشركة خالل السنة 10سيدفعون 
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وهذه النقود ربح  يف حالة جيدة.استمرت . وهذا حني نفرتض أن األوضاع السوقية 1.000.000
م  ،هلم صاف مواهلم الكثرية أل ويف ف العمل. ييف دفع تكاليستغلون مكانتهم اليت حصلوا عليها 

لرية.   1.100.000كون سيض الربوي لرية، ألن مقدار القر  110.000السنة الثانية يكون الربح 
قل يف تتكاثر عندهم األموال و تلرية. هكذا  950.000 مجايلالربح اإل سنوات يكون  7وبعد 

، وعجزوا عن س م.األسواق. وأفلس الذين هبط دخلهم السنوي حتت نسبة الر   د ديو

م يشرتون كون ال ي ةلري  950.000والربح الذي حصل عليه املرابون وهو  نقدا. ذلك أ
ون من النقود. وهذه العقارات تفقد قيمتها بسبب  تالشي  النشاط السوقي. كا ميلممكثر العقارات 

قَاَل مسَِْعُت َرُسوَل اهللَِّ  عْن َعْمرِو ْبِن اْلَعاصِ لوب. كالضرع احمل ااألموال مث يرتكو وندائما جيمع وهم
لسََّنِة َوَما ِمْن قَـ  ِ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل «َما ِمْن قـَْوٍم َيْظَهُر ِفيِهْم الرَِّ ِإالَّ ُأِخُذوا  ْوٍم َيْظَهُر ِفيِهْم الرَُّشا  َصلَّى اهللَّ

لرُّْعِب». ِ   21ِإالَّ ُأِخُذوا 

ريبو فهم جيمعون املال ل. يزيد حبه إىل املالوالر بخل. جمبول على حب املال والاإلنسان و 
من النقود. وال يوجد يف القرآن  سحب ما يتداول يف األسواق و يف نفس الوقت. ومجع النقود هالناس

َا أَْمَواُلُكْم مر كلها لإلواشارة  إىل مجع األموال. واأل إ ةالكرمي أمر أو أي نفاق. كما قال هللا تعاىل: « ِإمنَّ
َنٌة َواهللَُّ ِعْنَدُه َأْجٌر َعِظيٌم. فَاتـَُّقوا اهللََّ َما اْسَتَطْعُتْم َواْمسَُعوا َوَأِطيُعوا َوأَْنِفقُ َوأَوْ  وا َخْريًا ِألَنـُْفِسُكْم َوَمْن َالدُُكْم ِفتـْ

ُ يُوَق ُشحَّ نـَْفِسِه فَُأولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن. ِإْن تـُْقِرُضوا اهللََّ قـَْرًضا َحَسًنا ُيضَ  اِعْفُه َلُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم َواهللَّ
 ).17- 15  /64بن، اَشُكوٌر َحِليٌم» (التغ

ن األنبوب. الشيء م مرارإنفاق هو اإل فوعلى هذا يقال يف اللغة العربية على األنبوب نفق. 
به للمؤسسات  نفق الرجل على نفسه وعياله وما تربعأنفق. والنفقة تطلق على ما أوالنفقة هي ما 

لوجه هللا  نفقأقرض هللا قرضا حسنا. ألنه قد أأنه قد  هنفق يف اخلريات يقال عنخلريية.  كما أن من أا
  ه.  دنتعاىل واحتسا ع

 

 395، صـ 1بل، جـ مسند أمحد بن حن  21
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ا تتكفل قتصاد؛ النقود هي العمود األساسي يف اال  ن اخلدمات سري احلياة اليوميةبأل ، وجر
جتماعية؛ كما حتياجات الالزمة للحياة اال اال  حتملفهي ري يف العروق؛ الذي جي مبثابة الدم  وهاملالية 

؛ وعدم وصول الدم إىل عضو ما يف  ليبقى حيامل ما يلزم لإلنسان حي أن الدم اجلاري يف العروق 
دة انقطا، اإلنسان يتسبب يف ظهور أمراض راكم النقود يف ه يزداد املرض حىت املوت؛ كذلك تعوبز

كمله يد قد تؤ اليت و زمة اقتصادية كبرية يف اجملتمع يتسبب  هامكان ما وعدم سري  يار اجملتمع    .إىل ا

لضمان نشاط األسواق، وتوفري  ةاجتماعي ل هللا مثل الزكاة والصدقة؛ ضرورةنفاق يف سبياإل 
«َوأَْنِفُقوا األمن والطمأنينة واجناز ما يفيد للمجتمع وأفراده. وإال فالعواقب السيئة تنتظر. قال هللا تعاىل: 

َْيِديُكْم ِإَىل التـَّْهُلَكِة َوَأْحِسُنوا ِإنَّ اهللََّ حيُِبُّ اْلُمْحِسِنَني» (البقرة، ِيف سَ  ِ      ).195 /2ِبيِل اهللَِّ َوَال تـُْلُقوا 

ثري مضرويب حسايب؛ حيث إنفاق يف سبيلإل ن الفقري ينفق ويستهلك ما حصل عليه ل هللا 
احملالت   صحابأو يشرتي ما حيتاجه من احملالت؛  وهوعلى سبيل املثال ف  من الزكاة أو الصدقات.

أي أن رواتب العاملني يف املصنع. لع من املصنع وصاحب املصنع سيوزع هذه النقود ئيشرتون البضا
ا تضاعفت. أُ صدقة ال يزيد ولكن اخلدمات اليت ى زكاة أو مقدار ما يعط كما أن انتقال الثروة جنزت 

لتايل توضاع السوقيينشط وحيسن األ من يد إىل أخرى  جتماعية كما زداد احليوية يف الساحة اال ة، و
ن انتقال إيوفر األمن. ومبعىن آخر يضمن التوازن يف التوزيع املايل بني أفراد اجملتمع وهذا بطبيعة احلال 

«َمَثُل :  قال هللا تعاىل يف كتابه الكرمي    جتماعي.ريق األمثل يف التكافل اال الثروة بني أفراد اجملتمع هو الط
بـَُلٍة ِمئَ  ُ ُيَضاِعُف الَِّذيَن يـُْنِفُقوَن أَْمَواَهلُْم ِيف َسِبيِل اهللَِّ َكَمَثِل َحبٍَّة أَنـْبَـَتْت َسْبَع َسَناِبَل ِيف ُكلِّ ُسنـْ ُة َحبٍَّة َواهللَّ

 اهللَِّ ُمثَّ َال يـُْتِبُعوَن َما أَنـَْفُقوا َمنًّا َوَال أًَذى َهلُْم الَِّذيَن يـُْنِفُقوَن أَْمَواَهلُْم ِيف َسِبيلِ  .ِلَمْن َيَشاُء َواهللَُّ َواِسٌع َعِليمٌ 
بَـُعَها أًَذى  .َأْجُرُهْم ِعْنَد َرِِّْم َوَال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَال ُهْم َحيَْزنُونَ  قـَْوٌل َمْعُروٌف َوَمْغِفَرٌة َخْريٌ ِمْن َصَدَقٍة يـَتـْ

ُ َغِينٌّ َحِليمٌ    .)263 - 261 /2البقرة، ( »َواهللَّ

انتقال الثروة من فهي  الر يؤدي إىل تراكم الثروة يف يد األغنياء؛ أما الزكاةكما تبني أن 
دة املشرتي لتايل حتسني األوضاع اال  ناألغنياء إىل الفقراء؛ وهو ما يؤدي إىل ز   قتصادية.و

  هللا ورسوله  من رباحلعالن إ  . ت



57 

 

ُتْم ُمْؤِمِنَني. فَِإْن ملَْ قال هللا تعاىل: «َ أَيـَُّها الَِّذيَن آَ  َمُنوا اتـَُّقوا اهللََّ َوَذُروا َما بَِقَي ِمَن الرَِّ ِإْن ُكنـْ
ُتْم فـََلُكْم ُرُءوُس أَْمَواِلُكْم َال َتْظِلُموَن َوَال  ُتْظَلُموَن» (البقرة، تـَْفَعُلوا فَْأَذنُوا ِحبَْرٍب ِمَن اهللَِّ َوَرُسولِِه َوِإْن تـُبـْ

2/  278 -279.(  

ألن هللا هو الذي وضع تلك  ،فساد سنن احلياةإهللا ورسوله هو حماولة  علىعالن حرب إ
ت وقد أشار  السنن. فكل حركة تعمل يف تعطيل سنن هللا تعاىل فهي إعالن حرب على هللا ورسوله.

ْلُمُلوَك ِإَذا «قَاَلْت ِإنَّ ا: عنها قال هللا تعاىلكما احلرب من العواقب السيئة.  هرتك ملكة سبأ إىل ما ت
  ). 34 /27َدَخُلوا قـَْريًَة أَْفَسُدوَها َوَجَعُلوا أَِعزََّة أَْهِلَها أَِذلًَّة وََكَذِلَك يـَْفَعُلوَن» (النمل، 

جتماعية  العالقة اال نيحتس مامأجتماعية ويقف حائال كما بينا سابقا أن الر يفسد البنية اال 
بني نشأ بون شاسع نه ينهي الطبقة الوسطية يف اجملتمع فيقتصادي. أي أويؤدي إىل فساد التوازن اال 

ثري من األسر يار ك كما يتسبب حيدث التنافر وصعوبة التعايش بني أفراد اجملتمع. و الغين والفقري. 
شردين ؛ ألن املجتماعياألمن اال  دد ة املتشردين كثر و  ،جتماعية عدد املتشردينفيكثر يف الساحة اال 

دد اجملتمع من مجيع نواحيه؛ رهابيني. وهكذا سلسالت من األخطار إن إىل قريبا ما يتحولو  اليت 
  املعاملة الربوية. لذا قال هللا تعاىل فأذنوا حبرب من هللا ورسوله... وهفيها األساسي فالسبب 

النقود. وقد ذكر سابقا أن الذي يودع البنك نقودا احلاجة إىل  اد زد وت لر فع التكالفتر ت
د األسعار فهو خيسر 50% يربح حوايل 5بـ الر ل بمقا % يف مدة سبع سنوات. ولكن مع ازد

. وعلى ولكن السبب فيه الر %. وأما الذي مل يودع يف البنك فهو خيسر أكثر من ذلك62تقريبا 
قرشا.  50لرية حني كان سعر السكر بـ  50من السكر بـ  غمك  100سبيل املثال: ميكن شراء 

قد ألن النقود  من السكر. كغم 26فيمكن شراء  ؛قرشا 195 يرتفع سعر السكر إىل فبسبب الر 
ثر املستوى العمومي يف 74 ا بنسبةقيمته تفقد لنظر إىل  لنسبة للسكر. و ألسعار، نرى ا% 

نشاطها السابق؛ فضال عن ب ظحتفمن النقود لت% 74تاج إىل حت وأن األسواق  ،فساد التوازن املايل
لرغم  حالة من الفوترى الناس يف يف األوضاع السوقية.التطور   لسلع ، ةئملستودعات ملياأن من قر  

  على األسواق. والكساد  النقود لشراء السلع، فيستويل الركود فهم ال ميلكون 
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، د من يربو منهطاملا ال جي مجع النقود مقابل الر  والذي  خذ النقود منه مقابل الر ، أي من 
م لنقود خمزونة من غري أن يستفاد منهافتبقى ا عن تلك األزمة. وقد أنذر  مسؤولون. فهم األشقياء أل

«َ أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ِإنَّ َكِثريًا ِمَن اْألَْحَباِر َوالرُّْهَباِن  : ثل تلك األزمة بقولهمب من يتسبب هللا تعاىل 
ْلَباِطلِ  ِ َا ِيف لََيْأُكُلوَن أَْمَواَل النَّاِس   َوَيُصدُّوَن َعْن َسِبيِل اهللَِّ َوالَِّذيَن َيْكِنُزوَن الذََّهَب َواْلِفضََّة َوَال يـُْنِفُقوَ

َا ِجَباُهُهْم َوجُ  ِر َجَهنََّم فـَُتْكَوى ِ َ َها ِيف  ْرُهْم ِبَعَذاٍب أَلِيٍم. يـَْوَم ُحيَْمى َعَليـْ ُْم َوظُُهورُُهمْ َسِبيِل اهللَِّ فـََبشِّ  ُنوُ
ُتْم َتْكِنُزوَن» (التوبة،    ).35- 34 /9َهَذا َما َكنَـْزُمتْ ِألَنـُْفِسُكْم َفُذوُقوا َما ُكنـْ

م الدنيا. ألنه يف حالة عدم اإل   ة نتشر السرقتنفاق وهذا العذاب األليم يصيب اجملرمني يف حيا
دد  النهب و  . والذيواقت اياجملتمع أمنوالفوضى اليت   هذا العذاب األليم  يعاين نفاقعن اإل  ميتنع صاد

  ه وجنبه وظهره بسبب احتكاره األموال.تكوى جبهن تيوم القيامة 

(بنك  األوراق النقديةاجة النقدية بطباعة سد احلاحلكومة اول ؛ حت ويف نظام األوراق املالية
ا سهل  نوت) ن من اللري   املتداولة األوراق النقدية نإويف املثال السابق؛ . ةأل حتاج  ت؛ فاتمليو

، ولتوزيعها د التوازن يف األسواقاجيمئة ومثانون لرية من األوراق النقدية إل الدولة لطباعة  مليون و أربع
. كثريا ما يوزع كمية كبرية من تلك العمالت إىل املشروعات ولكن بدال من ذلك،   للمتضررين من الر

اية املطاف عود نفعها ياليت و أخرى  ستثمار أو ألهدافيف اال لرتغيبهم املوالية للحزب احلاكم  يف 
للحكومة  وناألشخاص املواليصبح . و قتصاديال ا التوازنيف ضطراب فيزداد بذلك اال  للحزب احلاكم.

ري شكل غبويشرتك يف ذلك بعض السياسيني والبريوقراطيني موال هائلة يف وقت قصري.  ونيتحكم
   شرعي.

سعار منخفضة للسيطرة على املال واخلدمالوضيعة ويبيعاألغنياء السلع يستورد و  ا   اتو
دخلهم مرتفع  األول؛ صنفان متضادان يف اجملتمعيظهر جر والفالحني. و ااك أصحاب املتاملالية. وإل 
  غرق.قد  خر اآل عطش و القد مات من  أحدمهاعاملني ك فيصبح الناس  منخفض جدا.  ينجدا والثا

د مقدار العمالت ا م  يف هذه احلالة أل ،فقطألغنياء سواق احلرة خيدم املتداولة يف األ وازد
م. يستطيعون رفع أ قبل سبع   من السكر نيم كانوا يبيعون طنإسبيل املثال فوعلى سعار منتجا
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ويف ، لنفس الغرضمن السكر  غمك  513يكفيهم بيع فأما اآلن سنوات لسد دين مقداره ألف لرية، 
. كما أن البنوك قت احملدد و العجز عن الدفع يف إذا القروض يف د از يُ ا لذ ،يكون املدين راحبا هذه احلالة

د األسعار.رفع نسبة الر لتعويض األ ل تضطر  عن صبح العيش صعبا. وي ضرار اليت حلقت بسبب ازد
َ َرُسوَل اهللَِّ وَ  النيب صلى هللا عليه وسلم أنه ْرُك قَاَل: «اْجَتِنُبوا السَّْبَع اْلُموِبَقاِت قَاُلوا  َما ُهنَّ قَاَل الشِّ

حلَْقِّ َوَأْكُل الرَِّ َوَأْكُل َماِل اْلَيِتيمِ  ِ ْحُر َوقـَْتُل النـَّْفِس الَِّيت َحرََّم اهللَُّ ِإالَّ  هللَِّ َوالسِّ  َوالتـََّويلِّ يـَْوَم الزَّْحِف  ِ
   22. َوَقْذُف اْلُمْحَصَناِت اْلُمْؤِمَناِت اْلَغاِفَالِت»

قَاَل: «َلَعَن النَِّيبُّ َصلَّى اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم اْلَواِمشََة َواْلُمْستَـْوِمشََة جحفة عن أبيه  عون بن أيبوعن 
  23.َوآِكَل الرَِّ َوُموِكَلُه »

َلَة َرُجَلْنيِ أَتـََياِين فََأْخَرَجاِين ِإَىل أَْرٍض  وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أيضا: «رَأَْيُت اللَّيـْ
ٍَر ِمْن َدٍم ِفيِه َرُجٌل قَائٌِم َوَعَلى َوَسِط النـََّهِر َرُجٌل َبْنيَ يَ ُمقَ  َ َنا َعَلى  َسٍة فَاْنطََلْقَنا َحىتَّ أَتـَيـْ َدْيِه ِحَجارٌَة دَّ

يِه فـََردَُّه َحْيُث َكاَن َفَجَعَل  فَأَقْـَبَل الرَُّجُل الَِّذي ِيف النـََّهِر فَِإَذا أَرَاَد الرَُّجُل َأْن َخيْرَُج َرَمى الرَُّجُل ِحبََجٍر ِيف فِ 
لنـََّهِر آِكُل ُكلََّما َجاَء لَِيْخرَُج َرَمى ِيف ِفيِه ِحبََجٍر َفَريِْجُع َكَما َكاَن فـَُقْلُت َما َهَذا فـََقاَل الَِّذي رَأَيـَْتُه ِيف ا

«   24.الرَِّ

وُل اهللَِّ َصلَّى اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَشَرًة آِكَل وعن اْحلَاِرِث َعْن َعِليٍّ َرِضَي اهللَُّ َعْنُه قَاَل: «َلَعَن َرسُ 
  25.تَـْوِمشََة»الرَِّ َوُموِكَلُه وََكاتَِبُه َوَشاِهَدْيِه َواْحلَالَّ َواْلُمَحلََّل َلُه َوَماِنَع الصََّدَقِة َواْلَواِمشََة َواْلُمسْ 

  سلوك املرابني  . ث

 

 .145. صحيح مسلم، كتاب اإلميان 23صحيح البخاري، كتاب الوصا   22
 .25صحيح البخاري، كتاب البيوع   23
ب آكل الر وشاهده وكاتبه.  24  صحيح البخاري، 
 .394و  87، صـ 1مسند أمحد بن حنبل، جـ   25
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َُْكُلوَن القال هللا تعاىل: « رَِّ َال يـَُقوُموَن ِإالَّ َكَما يـَُقوُم الَِّذي يـََتَخبَّطُُه الشَّْيطَاُن ِمَن اْلَمسِّ الَِّذيَن 
َا اْلبَـْيُع ِمْثُل الرَِّ َوَأَحلَّ اهللَُّ اْلبَـْيَع َوَحرََّم الرَِّ َفَمْن َجاَءُه مَ  ُْم قَاُلوا ِإمنَّ ََِّ  َما ْوِعظٌَة ِمْن رَبِِّه فَانـْتَـَهى فـََلهُ َذِلَك 

 ).275 /2» (البقرة، َسَلَف َوأَْمرُُه ِإَىل اهللَِّ َوَمْن َعاَد فَُأولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ 

ً بعشرة مث  وقال الرازي: القوم كانوا يف حتليل الر على هذه الشبهة ، وهي أن من اشرتى ثو
حد عشر فهذا حالل  ع العشر  عه  حد عشر ، فكذا إذا  ، ألنه ال فرق   جيب أن يكون حالال  ة 

  .26يف العقل بني األمرين

عصري . كالتشابه بني التفريق بينهما سهلي خالفاتوجد بني هذين األمرين تشابه مع وجود يو 
على ؛ لذا ال يقال كالمها من عصري العنبو  ،ختمر املعصري العنب غري و  ،اخلمرمر وهو تالعنب املخ
نه  ت  العنب، األول حرام ألنه أصبح مسكرا أما الثاين حالل ألنه من املعصريذات اخلمر  شرو

ويستلم الدائن نفس ما أقرضه من  ا.وللثاين بيعً  َديًناأمران خمتلفان. لذا قيل لألول الر و بيع فال .العادية
ا عطل ةوالر زائد.  اتلري  10فهو يستلم  اتلري  10حيث الكمية والنوعية؛ أي أنه لو أقرض  ت 

لرية تعترب  11ألن  ؛لرية مؤجال ليس من الر 11بـ  تا لري  10بيع سلعة سعرها احلايل و  تلك العينية.
؛ ألنه ال يشرتط يف  فالتزايد والتناقص يف أسعار السلع شيء معروف يف التسوق ؛سعرا لتلك السلعة

لرية  11بومرة  اتلري  10بن السلع من نفس النوعية تباع مرة إحىت  أن يكون السعر واحدا،البيع 
تفاق بني املشرتي والبائع. وهذا جائز بشرط أن ال يكون ذلك من األسعار املتقاربة حسب اإل أو غري 

  هناك خداع.

الدين ليس  يع مثال يكون نقدا، و وهنا خالفات أخرى بني البيع والر غري ذلك اخلالف... فالب
دة قصرية. ملالتأجيل ولو  هيلزمفده على الفور. عقل أن أحدا يستدين دينا بشرط أن يعيكذلك. فال يُ 

. ولكن ال فهو يف هذه احلالة قد ربح لريتني، لريات 10أن يبيعها بـ  اتلري  8وجيوز ملن اشرتى سلعة بـ 
"جيوز املرا ذا الطريق. وسنقف على هذه املسألة يف موضوع "الر    إن شاء هللا تعاىل.  .ة 

 

 من سورة البقرة. 275تفسري الرازي، عندة تفسري اآلية   26
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قوهلم: «فالبياعات إمنا شرعت لدفع احلاجات ، ولعلل  ليل الرونقل الرازي عن القائلني بتح
اإلنسان أن يكون صفر اليد يف احلال شديد احلاجة ، ويكون له يف املستقبل من الزمان أموال كثرية، 

ما بتقدير جواز الر أفيبقى اإلنسان يف الشدة واحلاجة ،  ،فإذا مل جيز الر مل يعطه رب املال شيئاً 
دة ، واملديون يرده فيعطيه ر  دة عند له ب املال طمعًا يف الز عند وجدان املال ، وإعطاء تلك الز

وجدان املال أسهل عليه من البقاء يف احلاجة قبل وجدان املال ، فهذا يقتضي حل الر كما حكمنا 
  27حبل سائر البياعات ألجل دفع احلاجة».

رقة والز والكذب وغريها من احملرمات الس تلو كان دفع احلاجة علة يف التحليل، ألصبح
  صبح مرتكب احملرمات معذورا معقوال. وأل حالال عند احلاجة؛ 

. لزواج والز كما قال النيب صلى هللا عليه وسلم: «َما َظَهَر ِيف قـَْوٍم  البيع والر ميكن قياسهما 
َنـُْفِسِهْم ِعَقاَب اهللَِّ  ِ وطره من  حني يقضي الزوج  صنيعذلك أن  28 َعزَّ َوَجلَّ».الرَِّ َوالزَِّ ِإالَّ َأَحلُّوا 

ولكن النكاح حالل ويقصد به اقامة  زين معها.وطره ممن ي حني يقضي الزاينيشبه متاما بصنيع رأته ام
ليس كذلك، فهو ال فوحقوق. أما الز واجبات األسرة ويرتتب على كل واحد من الزوج والزوجة 

لندم. يتجاوز عن أداء شهوة حلظ   ات تنتهي 

  جتماع عقد يف وقف السليمانية: اصربي أورمان يف أ. د. قال 

لنكاح الصحيححو  (العالقة املقامة  عالقة خارج نطاق الزوجيةالو  ني ننظر إىل العالقة الزوجية 
جتماعية قتصادية واال، من حيث نتائجها السياسية واال بني اجلنسني بدون النكاح أو بنكاح فاسد)

. فرتى بينهما التشابه. والثق   نتائج النظام بني افية والنفسية، ميكننا أن نرى نفس النتائج يف البيع والر
كبري. و  بينهما شاسع فرقال ،ي اليقبل فيه الر حالال ذ نتائج النظام ال و فيه الر حالال؛  عترب ي يذال
لذا  .عموما ياإلسالماهليكل  معفق النظام الربوي اتو يأن ستقراء املوضوع جند أنه من املستحيل و

 

 من سورة البقرة. 275تفسري الرازي، عندة تفسري اآلية   27
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أنه لو مل يكن الر   ؛ومبعىن آخر املباح. ن حترمي الر هو ذكر املنهيات مقابل ذكر أن نقول؛ إميكننا 
قوم مبهمة طالق.كما ال ميكن أن ينشأ يف اجملتمع من يخوي على اإل جمتمع أ قامةملا أمكن إحراما 

ملعروف و األ    من األمور األساسية يف اإلسالم. وخالصة ووه يح.نهى عن املنكر على وجه صحالمر 
الذي حيرم اإلسالمي  النظام نييوجد بني النظام الربوي وب حترمي الر ضروري يف اإلسالم ألنه نإ األمر؛

 سالمته و   مصاحل اجملتمع   إىل حتقيق  دف ، هذه األسسسس منطقية سليمةأالر فرق كبري يعتمد على 
. وقد نرى ذلك واضحا يف النظام الربويال يقال هذا يف و  .وسالمته الفرد مصاحل جنب مع ىل جنبا إ
َُْكُلوَن الرَِّ َال يـَُقوُموَن ِإالَّ َكَما يـَُقوُم الَِّذي يـََتَخبَّطُُه الشَّْيطَاُن ِمَن اْلَمسِّ ذَ  قوله ُْم  تعاىل: «الَِّذيَن  ََِّ ِلَك 

 َ َا اْلبَـْيُع ِمْثُل الرِّ ُ اْلبَـْيَع َوَحرََّم الرَِّ َفَمْن َجاَءُه َمْوِعظٌَة ِمْن رَبِِّه فَانـْتَـَهى فـََلُه َما َسَلَف َوأَْمرُ قَاُلوا ِإمنَّ ُه  َوَأَحلَّ اهللَّ
  ).275 /2» (البقرة، ِإَىل اهللَِّ َوَمْن َعاَد فَُأولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ 

من شيطاين. لو كان الر هو البيع ألمكن للبنوك التجارة. و  وجعل البيع مثل الر هو موقف
  لتجارة يف مجيع أحناء العامل.أن تقوم ال يصح هلا الربوية  لبنوكاملعلوم أن ا

لرتيت ويف الدول ال حيتاج املرابون إىل تصريح من قبل السلطة املختصة ليتمكن من  ،تعامل 
 .السلطة املعنيةيتم حتت مراقبة  إال أن حمظور فيها أيضان الر وهذا يدل على أ عطاء القروض الربوية.إ

إمنا يدل على فإذا دل هذا على شيء و  ة.يمشروع هلا ة وليسيمأذونفيها ومعىن ذلك أن املعاملة الربوية 
   .يشمل مجيع العصور واألمصار حترمي مشويلهو الر يف القرآن الكرمي  حترميأن 

  الر يف شكل البيع  . ج

أي ال ميكن أن يصنع كل ما حيتاج إليه من  ؛ كان أن يكتفي بنفسهكن ألي فرد أوال مي 
. فهو حباجة ماسة إىل  اليومية بنفسه وإىل غري ذلك من ضرورات احلياة مأكل ومشرب وملبس ومسكن

زاد عن حاجته. إن شراء ما يصنعه غريه من الضرورات اليومية. كما هو يبيع ما حيتاجه اآلخرون 
ذا قام كل ملنتجاتأن يكون بني أفراد اجملتمع التعايش احلقيقي إال  بتبادل املنافع وا ومستحيل . و

نتاج يوفر عوامل التقدم كما أن هذا اإل، أفراد اجملتمع آخر مننتاج شيء ما حيتاجه فرد واحد 
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ْلَباِطِل ِإالَّ َأْن َتُكوَن ِجتَاَرًة َ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال َُْكُلوا أَْموَ جتماعي. قال هللا تعاىل: «اال  ِ َنُكْم  اَلُكْم بـَيـْ
  ). 29 /4» (النساء، َعْن تـَرَاٍض ِمْنُكْم َوَال تـَْقتـُُلوا أَنـُْفَسُكْم ِإنَّ اهللََّ َكاَن ِبُكْم َرِحيًما

  29.إال بطيب نفس منه» ئ«ال حيل مال امر وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

نه تبادل مال مبال. احلنفي املذهب وقد عرف البيع يف والقرض كذلك. ألنه من  30واملالكي 
لقرض يؤديهايستهلكه وحني  يقرتض عشر لريات   إىل الدائن يعيدها بعشر لريات أخرى. فتشابه البيع 

جتا و  .ذا التعريف لر لكونه  ن الدين. وقد وقع أصحاب املذاهب يف هذا اخللط عقد اختلط البيع 
  ..م عدوا الر جزءا من البيع. كما نرى ذلك فيما بعد.أل

ذا  31د منه على الدوام.هو تبادل مال مبال ليملك و يستفا والبيع عند الشافعي؛ وقد خرج 
  على الدوام.تفاد منه إىل وقت حمدد وليس سسي ألنه ،التعريف الر من أن يكون بيعا

منفعة مباحة مبال أو مبنفعة على الدوام بشرط  مال أو ةبادلهو م ؛ع عند املذهب احلنفييوالب
يف  وادخال الر والدين يف هذين املذهبني صحيح؛ ولكنهم وقعإعدم   32أن ال يكون فيه ر أو دين.

  هم الر والدين جزءا من البيع. دالتضاد بسبب ع

خلبز . ويل خمتلفوامة فل خمتلوامأويطلق البيع على تبادل  ف  تال خاشرتط ة. كتبادل النقود 
ذا التبادل، ألن اهلدف من التبادل هو سد احلاجة اليت تظهر يف حت اجلنسني يف البيع، و  صل الفائدة 

 

 .72صـ  5مسند أمحد بن حنبل، جـ ،   29
من سورة البقرة، مصر،  275تفصري اآلية  241صـ  1؛ ابن العريب أحكام القرآن جـ 105اجمللة م.   30

1387 /1967. 
 .215، صـ 5ابق جـ ابن احلجر، املرجع الس  31
 . 161م  107صـ  1981/ 1401أمحد بن عبد هللا القارئ، جملة األحكام الشرعية، جدة،   32
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مالني يوجد بينهما فرق   ةبادلم البيع هولذا علينا أن نعرف البيع كالتايل:  جتماعية اليومية.احلياة اال 
  واختالف. 

  

لبيع  . ح   املصطلحات املتعلقة 

، لقرضلدين واحات لنفهم البيع فهما صحيحا كابعض املصطلقف على روري أن نضومن ال
  .وسوق السلعة ،سوق املالو  ،ق التقسيطر فوالدين الربوي، و 

 الدين والقرض .1

بشرط ستهالكه ألجل معني ال أخذ  دينالدين هو ما نتج عن العقد أو الضمان. والقرض هو 
والقمح الذي أخذ بشرط  كل قرض دينا.   وعلى هذا أن كل دين قرض وليس   . األجل حبلول عادة مثله إ
لتقسيطعادة مثله بعد حني يعترب دينا وقرضا. وشراإ   دين وليس بقرض.هو  ء القمح بدينارين اثنني 

 ككما يستهلك ماله،  ويعيد عند حلول األجل مثله. كمن يستهل قرضويستهلك الرجل ال
م آخر من الذهب. وكذلك من  راغ 100ها مث يعيد قرض است كان قد رام من الذهب اليتغ 100

واملستقرض عموما يكون من ثل عند حلول األجل. املمث يعيد  اكمية من القمح يستهلكه استقرض
وقع يف الضيق، فيستقرض ليتخلص من هذا الضيق. قال النيب صلى هللا عليه وسلم «كل قرض  

ُ َعْنُه ُكْربًَة ِمْن ُكَرِب يـَْوِم وقال أيضا: « َمْن نـَفََّس َعْن ُمْؤِمٍن ُكْربًَة ِمْن ُكَربِ  33صدقة».  نـَْيا نـَفََّس اهللَّ  الدُّ
  34اْلِقَياَمِة».

 

 . 163/ 2 1937/ 1356عبد العظيم بن عبد القوي، الرتغيب والرتهيب، القاهرة،   33
 صحيح مسلم.  34
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دة. ومن يالقرض يُ  دة برضى نفسه كان خريا منه. وليست هذه ؤ ؤدى بال نقصان وال ز ديه ز
دة ر ألنه مل يكن من اتفاق مسبق. ويقال على القرض غري الربوي القرض احلسن.   الز

  السلع نقدية وسوق وراق السوق األ .2

لذا كان  .ربوية فتقوم على األوراق النقديةتقوم األعمال التجارية على املنتجات، أما األعمال ال
هنالك نوعان من األسواق. فسمينا األول بـ "سوق األوراق النقدية" واآلخر "سوق السلع". ولكل 

القطاعات هي لنقدية واحد منهما مؤسسات خاصة. وتكون املؤسسات املختصة بسوق األوراق ا 
ويوجد بينهما نقطة  النقدية، كما أن املؤسسات املختصة بسوق السلع تكون القطاعات اإلنتاجية.

   . رق األول عن اآلخر فَ املشاركة والتشابه يف املعامالت إال أن الر يُـ 

بت. ألن البيع متوقف عل ى وسوق السلع يتغري  على الدوام أما سوق األوراق النقدية فهو 
ن البلوغ إىل  اتفاق اجلانبني يف سعر السلعة املباعة. البيع مبادلة شيئني خمتلفني فالبائع واملشرتي حياوال 

كما أن السعر للسلع خيتلف  سعر تلك السلعة. تعترب ليها إوهذه النقطة اليت وصال  ،تفاقنقطة اال 
لريات، ويف سوق   5سوق بـ  حسب األوضاع السوقية احمللية. وعلى سبيل املثال أن سلعة ما تباع يف

  لرية.  15آخر تباع نفس السلعة بـ 

ألوراق النقدية تتطلب ذلك. ألن املواصفات يف  بت ألن املعاملة  وسوق األوراق النقدية 
 100لرية املوجودة يف يد العامل أو التجار أو صاحب املصنع و 100والربوية ال تتغري.  تاملعامال

ن. لذا ال لرية املوجودة يف البنك م كونه يف املناطق الغنية أو نسبة الر يف البنك الربوي ل تغريتتساو
  املدينة. يالفقرية، أو يف املراكز التجارية أو يف ضواح

لتق لنسيئةويكون البيع نقدا كما يكون    ربوية فال تكون نقدا. . أما املعاملة السيط أو 

لقرض الربوي،  كمية قليلة ك  وانومن املعلوم أنه ليس من عادة الناس أن يستدي بل ثمن قلم 
سيس البنوك   مع أموال قليلة.جب  الامل رأستكوين  ،القرض الربوي يكون بكمية كبرية. ومن أهداف 
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لريات.  9اعة ينزل سعرها. مثال ميكننا شراء علبة من األقالم بـ وكلما يزيد مقدار السلع املب
دة الربح   100إىل حني يزيدلريات  7ب، وبـ عل 10 زاد لريات لو  8ن الشراء بـ كومي  علبة. ألن ز

دة فيه وي ليس كذلك؛ فيزيد الربالقرض عند التجار متعلق حبجم ما يبيع من السلع. أما  نسبة الر بز
دة مقدار القرض يزيدكما مقدار القرض.     .املخاطرة يف األداء من أن ز

  فرق التقسيط  .3

ألجل؛ وال يوجد عالقة بينه وبني املعجل والبيع يع الب نسعريالفرق بني فرق التقسيط هو 
جلملة  أي كما يكون الفرق يف السعر بني ألنه ليس رحبا من الدين؛ بل هو نوع من البيع؛  .الر البيع 
لتجزئة. كذلك يكون بني البيع املعجل والبيع املو  ، فطبيعة املعاملة التجارية تتطلب ذلك. جلؤ البيع 

  .املسألة يف موضوع خاص إن شاء هللا هذوسنقف على ه

واألصل يف البيع أن يكون يدا بيد، ويربح به البائع. فال يكون الر يف دين يؤديه املدين فورا. 
ع سلعة جيل الدين لدى املدين. ولو  لدين ُيشرتط  بـ  اقد اشرتاهو لريات  10بـ  ما ولريبح الدائن 

يف الطريقة ذه . فال ميكن الربح ني اثنتنييربح لريتإنه ؛ فيدا بيدعلى الفور ويف نفس املكان  لريات 8
  . املعاملة الربوية

  األحاديث اليت وردت يف بيع املواد الستة  . خ

والفضة والقمح والشعري وامللح والتمر. وهي املواد اليت يكثر فيها  ب املواد الستة؛ هي الذه
يف بيع تلك املواد. وأوضح أن خمالفة تلك القواعد  التداين. وقد وضع النيب صلى هللا عليه وسلم قواعد 

اء إىل تلك األحاديث يف إطار البيع والشراء، وأدخل الر حتت  هرب معاملة ربوية. وقد نظر الفقتيع
" موضوع البيع والشراء. فبذلك قد أصبحوا كالذي قال والسبب يف ذلك هو  35"إمنا البيع مثل الر

 

َُْكُلوَن الرَِّ َال يـَُقوُموَن    35 ِإالَّ َكَما يـَُقوُم الَِّذي يـََتَخبَّطُُه الشَّْيطَاُن ِمَن اْلَمسِّ َذِلَك قال هللا تعاىل: « الَِّذيَن 
َا اْلبَـْيُع ِمْثُل الرَِّ َوَأَحلَّ اهللَُّ اْلبَـْيَع َوَحرََّم الرَِّ َفَمْن َجاَءُه َمْوِعظَ  ُْم قَاُلوا ِإمنَّ ٌة ِمْن َربِِّه فَانـْتَـَهى فـََلُه َما َسَلَف ََِّ

 )275/ 2 ِإَىل اهللَِّ َوَمْن َعاَد فَُأولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن» (البقرة، َوأَْمرُهُ 
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وا البعض اآلخر، خذوا بعض األحاديث وترك . لذا أدراسة املوضوع عدم جعل القرآن الكرمي حمورا يف
رائهم املخرتعة، فوسدوا الفراغ الذ  األخطاء تلو   نشأ اخللط يف تعريف الر فتسلسلتي نتج عن ذلك 

  األخطاء حىت أصبح شيئا مبهما عند كثري من الناس. 

 االمواد الستة بجنسه ةبادلم .1

مسَِْعُت َرُسوَل اهللَِّ َصلَّى اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَنـَْهى َعْن بـَْيِع الذََّهِب  ِإّينِ  :عبادة بن الصامت قالعن 
 ِ لتَّْمِر َواْلِمْلِح  ِ لشَِّعِري َوالتَّْمِر  ِ ْلُربِّ َوالشَِّعِري  ِ ْلِفضَِّة َواْلُربِّ  ِ لذََّهِب َواْلِفضَِّة   36ْلِمْلِح ِإالَّ َسَواًء ِبَسَواٍء.ِ

َأنَّ َرُسوَل اهللَِّ َصلَّى اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل َال تَِبيُعوا الذََّهَب  :فع عن أيب سعيد اخلدري عنو 
ْلَورِِق ِإالَّ ِمْثًال  ِ لذََّهِب ِإالَّ ِمْثًال ِمبِْثٍل َوَال ُتِشفُّوا بـَْعَضَها َعَلى بـَْعٍض َوَال تَِبيُعوا اْلَورَِق  ِشفُّوا  ِمبِْثٍل َوَال تُ ِ

َها َغائًِبا بَِناِجٍز.   37بـَْعَضَها َعَلى بـَْعٍض َوَال تَِبيُعوا ِمنـْ

لذََّهِب َوَال عن أيب سعيد اخلدري:  ِ َأنَّ َرُسوَل اهللَِّ َصلَّى اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل َال تَِبيُعوا الذََّهَب 
ْلَورِِق ِإالَّ َوْزً ِبَوْزٍن ِمْثًال مبِِ  ِ   38.ْثٍل َسَواًء ِبَسَواءٍ اْلَورَِق 

لذََّهِب ِتْربَُها  ِ عن عبادة بن الصامت قال: َأنَّ َرُسوَل اهللَِّ َصلَّى اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل الذََّهُب 
ْلُربِّ ُمْدٌي ِمبُْدٍي َوالشَِّعريُ  ِ نـَُها َواْلُربُّ  ْلِفضَِّة ِتْربَُها َوَعيـْ ِ نـَُها َواْلِفضَُّة  لتَّْمِر  َوَعيـْ ِ لشَِّعِري ُمْدٌي ِمبُْدٍي َوالتَّْمُر  ِ

ََْس بِبَـْيِع الذَّ  ْلِمْلِح ُمْدٌي ِمبُْدٍي َفَمْن زَاَد أَْو اْزَداَد فـََقْد أَْرَىب َوَال  ِ ْلِفضَِّة  ُمْدٌي ِمبُْدٍي َواْلِمْلُح  ِ َهِب 
لشَِّعِري َوالشَِّعُري َأْكثـَُرُمهَا َيًدا بَِيٍد َوأَمَّا َنِسيَئًة َواْلِفضَُّة َأْكثـَُرُمهَا َيًدا بَِيٍد َوأَمَّا َنِسيَئًة  ِ ََْس بِبَـْيِع اْلُربِّ  َفَال َوَال 

  39َفَال.

 

 ).1584( 82 ةساقااملصحيح مسلم،    36
 ).1584( 75؛  صحيح مسلم مساقات،  78صحيح البخاري، البيوع،   37
 ).1585( 77، ةساقاامل ،صحيح مسلم  38
 .3349؛ رقم احلديث 12جارات، اإلالبيوع و  ،سنن أيب داود  39
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عن مسلم بن يسار وعبد اهللَّ بن عتيك قاال: َمجََع اْلَمْنزُِل َبْنيَ ُعَباَدَة ْبِن الصَّاِمِت َوُمَعاِويََة 
ثـَُهْم ُعَباَدُة قَاَل َها ْلَورِِق َواْلُربِّ َحدَّ ِ لذََّهِب َواْلَورِِق  ِ َ َرُسوُل اهللَِّ َصلَّى اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن بـَْيِع الذََّهِب 

ْلِمْلِح َوملَْ يـَُقْلُه اْآلخَ  ِ لتَّْمِر قَاَل َأَحُدُمهَا َواْلِمْلِح  ِ لشَِّعِري َوالتَّْمِر  ِ ْلُربِّ َوالشَِّعِري   ِمْثًال ِمبِْثٍل َيًدا بَِيٍد ُر ِإالَّ ِ
ْلُربِّ َيًدا  ِ لشَِّعِري َوالشَِّعَري  ِ لذََّهِب َواْلُربَّ  ِ ْلَورِِق َواْلَورَِق  ِ َنا قَاَل َوأََمَرَ َأْن نَِبيَع الذََّهَب  بَِيٍد َكْيَف ِشئـْ

  40َأَحُدُمهَا َفَمْن زَاَد أَْو اْزَداَد فـََقْد أَْرَىب.

ْحلِْنطَِة َوالشَِّعُري عن أيب هريرة قا  ِ لتَّْمِر َواْحلِْنطَُة  ِ ل: قَاَل َرُسوُل اهللَِّ َصلَّى اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم التَّْمُر 
ْلِمْلِح ِمْثًال ِمبِْثٍل َيًدا بَِيٍد َفَمْن زَاَد أَْو اْستَـزَاَد فـََقْد أَْرَىب ِإالَّ َما اخْ  ِ لشَِّعِري َواْلِمْلُح    41أَْلَوانُُه.تَـَلَفْت ِ

لذََّهِب َوْزً ِبَوْزٍن ِمْثًال مبِِ  ِ ْثٍل عن أيب هريرة قال: قَاَل َرُسوُل اهللَِّ َصلَّى اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم الذََّهُب 
. ْلِفضَِّة َوْزً ِبَوْزٍن ِمْثًال ِمبِْثٍل َفَمْن زَاَد أَْو اْستَـزَاَد فـَُهَو ِرً ِ   42َواْلِفضَُّة 

نَـُهَما َوالدِّرْ عن أيب ه لدِّيَناِر َال َفْضَل بـَيـْ ِ َهُم ريرة: َأنَّ َرُسوَل اهللَِّ َصلَّى اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل الدِّيَناُر 
نَـُهَما لدِّْرَهِم َال َفْضَل بـَيـْ ِ.43  

قال مالك بن أوس رضي هللا عنه: أنه التمس صرفا مبائة دينار فدعاين طلحة بن عبيد هللا 
يت خازين من الغابة وعمر  44وضنافرتا حىت اصطرف مين فأخذ الذهب يقلبها يف يده مث قال حىت 

لذََّهِب   ِ خذ منه قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الذََّهُب  يسمع ذلك فقال وهللا ال تفارقه حىت 

 

 .43سنن النسائي، البيوع   40
 ).1588( 83، ةساقااملصحيح مسلم   41
 ).1588( 84صحيح مسلم مساقات،   42
 ).1588( 85صحيح مسلم مساقات،   43
دة والنـُّْقصان.  44 َتبايْعني من الزِّ

ُ
 تراوضنا: جتاذبنا يف البيع والشراء وهو ما َجيْري بني امل
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ْلُربِّ ِرً ِإالَّ َهاَء َوَهاَء  ِ لتَّْمِر ِرً ِإالَّ َهاَء ِرً ِإالَّ َهاَء َوَهاَء َواْلُربُّ  ِ لشَِّعِري ِرً ِإالَّ َهاَء َوَهاَء َوالتَّْمُر  ِ َوالشَِّعُري 
  45َوَهاَء.

األنصاري: أيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو خبيرب بقالدة فيها خرز  قال فضالة بن عبيد
لذ هب الذي يف القالدة فنزع وحده وذهب وهي من املغامن تباع فأمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
لذََّهِب َوْزً ِبَوْزٍن. ِ   46مث قال هلم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الذََّهُب 

ثين عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها  وعن فضالة بن عبيد قال: اشرتيت يوم خيرب قالدة 
يه وسلم فقال َال تـَُباُع َحىتَّ فوجدت فيها أكثر من اثين عشر دينارا فذكرت ذلك للنيب صلى هللا عل

لدينارين   47تـَُفصََّل. كنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم خيرب نبايع اليهود الوقية الذهب 
لذََّهِب ِإالَّ َوْزً ِبَوْزٍن. ِ   48والثالثة فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َال تَِبيُعوا الذََّهَب 

ت يوم خيرب قالدة فيها ذهب وخرز فأردت أن أبيعها فذكر ذلك عن فضالة بن عبيد قال: أصب
  49للنيب صلى هللا عليه وسلم فقال: اْفِصْل بـَْعَضَها ِمْن بـَْعٍض ُمثَّ ِبْعَها.

عن حنش أنه قال كنا مع فضالة بن عبيد يف غزوة فطارت يل وألصحايب قالدة فيها ذهب 
د فقال انزع ذهبها فاجعله يف كفة واجعل  وورق وجوهر فأردت أن أشرتيها فسألت فضالة بن عبي

خذن إال مثال مبثل فإين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: َمْن َكاَن  ذهبك يف كفة مث ال 
َُْخَذنَّ ِإالَّ ِمْثًال ِمبِْثٍل. هللَِّ َواْليَـْوِم اْآلِخِر َفَال  ِ   50يـُْؤِمُن 
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يئة إىل املوسم أو إىل احلج فجاء إيل فأخربين فقلت ع شريك يل ورقا بنس: عن أيب املنهال قال
هذا أمر ال يصلح قال قد بعته يف السوق فلم ينكر ذلك علي أحد فأتيت الرباء بن عازب فسألته 

ََْس بِِه َوَما فقال قدم النيب صلى هللا عليه وسلم املدينة وحنن نبيع هذا البيع فقال : َما َكاَن َيًدا بَِيٍد َفَال 
.َكاَن    51وائت زيد بن أرقم فإنه أعظم جتارة مين فأتيته فسألته فقال مثل ذلك. َنِسيَئًة فـَُهَو ِرً

ع شريك يل ورقا بنسيئة فجاءين فأخربين فقلت هذا ال يصلح فقال قد   عن أيب املنهال قال: 
نيب صلى هللا وهللا بعته يف السوق وما عابه علي أحد فأتيت الرباء بن عازب فسألته فقال قدم علينا ال

. مث قال   ََْس َوَما َكاَن َنِسيَئًة فـَُهَو ِرً عليه وسلم املدينة وحنن نبيع هذا البيع فقال: َما َكاَن َيًدا بَِيٍد َفَال 
  52يل ائت زيد بن أرقم فأتيته فسألته فقال مثل ذلك.

لدِّيَنارَْيِن َوَال عن عثمان بن عفان أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: َال تَِبيُعوا الدِّ  ِ يَناَر 
. لدِّْرَمهَْنيِ ِ   53الدِّْرَهَم 

لذََّهِب ِإالَّ  ِ قال أبو بكرة رضي هللا عنه؛ قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: َال تَِبيُعوا الذََّهَب 
ْلِفضَِّة ِإالَّ َسَواًء ِبَسَواٍء َوبِيُعوا الذََّهبَ  ِ ُتْم. َسَواًء ِبَسَواٍء َواْلِفضََّة  لذََّهِب َكْيَف ِشئـْ ِ ْلِفضَِّة َواْلِفضََّة  ِ54  

 المواد الستة بما ليس من جنسها ةلبادم .2

 . من املواد الستة السابقة وكذلك الرب والشعري جنس واحد اواحد ايعترب الذهب والفضة جنس
 عليه وسلم:من جنسني خمتلفني. قال رسول هللا صلى هللا  ، بلأما امللح والتمر ليسا من جنس واحد

لتَّْمِر َواْلمِ ا ِ لشَِّعِري َوالتَّْمُر  ِ ْلُربِّ َوالشَِّعُري  ِ ْلِفضَِّة َواْلُربُّ  ِ لذََّهِب َواْلِفضَُّة  ِ ْلِمْلِح ِمْثًال ِمبِْثٍل لذََّهُب  ِ ْلُح 

 

 ).1591( 86صحيح مسلم، املساقاة   51
 . 49سنن النسائي، البيوع   52
 ).1585( 78صحيح مسلم، املساقاة   53
 .77صحيح البخاري، كتاب البيوع،   54



71 

 

ُتْم ِإَذا َكاَن َيًدا بَِيدٍ َسَواًء ِبَسَواٍء َيًدا بَِيٍد فَِإَذا اْختَـَلَفْت َهِذِه اْألَْصَناُف فَِبيُعوا َكيْ  ََْس بِبَـْيِع  55.َف ِشئـْ َوَال 
لشَّ  ِ ََْس بِبَـْيِع اْلُربِّ  ْلِفضَِّة َواْلِفضَُّة َأْكثـَُرُمهَا َيًدا بَِيٍد َوأَمَّا َنِسيَئًة َفَال َوَال  ِ ِعِري َوالشَِّعُري َأْكثـَُرُمهَا َيًدا الذََّهِب 

  56.بَِيٍد َوأَمَّا َنِسيَئًة َفَال 

سألت الرباء بن عازب وزيد بن أرقم رضي هللا عنهم عن الصرف فكل واحد   قال أبو املنهال:
ْلَورِقِ  ِ َى َرُسوُل اهللَِّ َصلَّى اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن بـَْيِع الذََّهِب  َ   منهما يقول هذا خري مين فكالمها يقول: 

  57َديـًْنا.

لدِّيَناِر َوالدِّْرَهُم  عن علي بن أيب طالب قال: قال رسول ِ هللا صلى هللا عليه وسلم: الدِّيَناُر 
نَـُهَما َفَمْن َكاَنْت َلُه َحاَجٌة ِبَورٍِق فـَْلَيْصَطرِفْـَها ِبَذَهٍب َوَمْن َكاَنْت َلُه َحاجَ  لدِّْرَهِم َال َفْضَل بـَيـْ ٌة ِبَذَهٍب ِ

ْلَورِِق َوالصَّْرُف َهاَء َوهَ  ِ   58اَء.فـَْلَيْصَطرِفْـَها 

لذََّهِب َواْلُربَّ  ِ ْلِفضَِّة َواْلِفضََّة  ِ وعن عبادة بن صامت رضي هللا عنه قال: َوأََمَرَ َأْن نَِبيَع الذََّهَب 
َنا. ْلُربِّ َيًدا بَِيٍد َكْيَف ِشئـْ ِ لشَِّعِري َوالشَِّعَري  ِ59  

َى النَّ  َ ِيبُّ َصلَّى اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن عن عبد الرمحن بن أيب بكرة عن أبيه رضي هللا عنه قال: 
ْلِفضَِّة كَ  ِ َتاَع الذََّهَب  لذََّهِب ِإالَّ َسَواًء ِبَسَواٍء َوأََمَرَ َأْن نـَبـْ ِ ْلِفضَِّة َوالذََّهِب  ِ َنا َواْلِفضََّة  اْلِفضَِّة  ْيَف ِشئـْ

َنا. لذََّهِب َكْيَف ِشئـْ   61هكذا مسعت.فسأله رجل فقال: يدا بيد؟ فقال:  60ِ
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لذهب فأتيت رسول هللا صلى هللا  لفضة أو الفضة  عن ابن عمر قال: كنت أبيع الذهب 
َنُه لَْبٌس. َنَك َوبـَيـْ يـَْعَت َصاِحَبَك َفَال تـَُفارِْقُه َوبـَيـْ َ   62عليه وسلم فأخربته بذلك فقال: ِإَذا 

والشعري وكل واحدة منها   ا واحدا إال الذهب والفضة والرب سوقد تبني مما سبق أنه ال يعد جن
لتفصل إن شاء هللا.   تقوم مقام األخرى. وسنقف عليها 

 ي اليوم هاتبادل األوراق النقدية بسعر  .3

لدراهم وآخذ  نري وآخذ الدراهم وأبيع  لد لبقيع فأبيع  عن ابن عمر قال: كنت أبيع اإلبل 
نري آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه فأتيت رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم وهو يف بيت  الد

نري وآخذ الدراهم وأبيع  لد لبقيع فأبيع  حفصة فقلت  رسول هللا رويدك أسألك إين أبيع اإلبل 
نري آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  لدراهم وآخذ الد

ََْس َأْن َُْخَذَها ِبِسْعِر يـَْومِ  َنُكَما َشْيٌء».«َال    مل يقبض. 63َها َما َملْ تـَْفَرتِقَا َوبـَيـْ

 الطعام بالطعام ةبادلم .4

عن معمر بن عبد هللا أنه أرسل غالمه بصاع قمح فقال بعه مث اشرت به شعريا فذهب الغالم 
دة بعض صاع فلما جاء معمرا أخربه بذلك انطلق   ؟!مل فعلت ذلك :فقال له معمر  ،فأخذ صاعا وز

خذن إال مثال مبثلفرده وال  لطََّعاِم   ،  ِ فإين كنت أمسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: «الطََّعاُم 
أي إين   64ْن ُيَضارَِع».ِمْثًال ِمبِْثٍل قَاَل وََكاَن َطَعاُمَنا يـَْوَمِئٍذ الشَِّعَري ِقيَل لَُه فَِإنَُّه لَْيَس ِمبِْثِلِه قَاَل ِإّينِ َأَخاُف أَ 

.أخاف أن ي   كون يف معىن املماثل ، فيكون له حكمه يف حترمي الر
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ج العروس؛ يطلق الطعام على احلنطة. ويؤيد هذا الكالم ما روي عن عياض بن عبد  65ويف 
هللا بن سعد بن أيب سرح العامري أنه مسع أ سعيد اخلدري يقول: «ُكنَّا ُخنْرُِج زََكاَة اْلِفْطِر َصاًعا ِمْن 

ًعا ِمْن َشِعٍري أَْو َصاًعا ِمْن َمتٍْر أَْو َصاًعا ِمْن أَِقٍط أَْو َصاًعا ِمْن َزبِيٍب َوَذِلَك ِبَصاِع النَِّيبِّ َطَعاٍم أَْو َصا
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم».   66َصلَّى اهللَّ

  وهذه األحاديث قد أغلقت أبوا من أبواب الر  . د

وليس يف موضوع البيع ىل هذه األحاديث يف موضوع التداين؛ ومن الضروروي أن ننظر إ
؛ فقال:  . وألن هللا تعاىل قد فرق بني البيع والر لر ا تتعلق  َُْكُلوَن الرَِّ َال والشراء؛ أل «الَِّذيَن 

َا اْلبَـيْ  ُْم قَاُلوا ِإمنَّ ََِّ ُ  يـَُقوُموَن ِإالَّ َكَما يـَُقوُم الَِّذي يـََتَخبَّطُُه الشَّْيطَاُن ِمَن اْلَمسِّ َذِلَك  ُع ِمْثُل الرَِّ َوَأَحلَّ اهللَّ
ْن َعاَد فَُأولَِئَك  اْلبَـْيَع َوَحرََّم الرَِّ َفَمْن َجاَءُه َمْوِعظٌَة ِمْن رَبِِّه فَانـْتَـَهى فـََلُه َما َسَلَف َوأَْمرُُه ِإَىل اهللَِّ َومَ 

  ).275 /2َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن» (البقرة، 

ْيِن ». صلى هللا عليه وسلم: وقال رسول هللا َا الرَِّ ِىف الدَّ   67« ِإمنَّ

لشعري وامللح  لرب والشعري  لفضة والرب  لذهب والفضة  وال حيتاج الناس أن يبيعوا الذهب 
ء لتمر. ولكن ميكن اإلر يف شكل البيع والشراء، لكون الر حراما. وقد نبه على  ا مللح والتمر 

لدِّْرَمهَْنيِ َوَال  صلى هللا عليه وسلم بقوله: « ذلك رسول هللا  ِ لدِّيَنارَْيِن َوَال الدِّْرَهَم  ِ َال تَِبيُعوا الدِّيَناَر 
.« لصَّاَعْنيِ فَِإّينِ َأَخاُف َعَلْيُكْم الرََّماَء َوالرََّماُء ُهَو الرَِّ ِ  68الصَّاَع 
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َخاُف َعَلْيُكْم الرََّماَء» حيمل يف طياته أمهية كربى. فَِإّينِ أَ وقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم «
لدقيق ملن حيتاج، بسألن تبادل الذهب  وار من الذهب يعترب يف احلقيقة بيعا. وكذلك تبادل احلنطة 

مل ؛  لح البحري عند احلاجة بيع حقيقي. وتبادل امللح املعدين  ولكي ال يؤدي هذا التبادل إىل الر
منع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقد  ن اآلخر.ع مثن أحدمهااختالف  و يلالتأج هشرتط فيي

ا يدا بيد ومثال  لالطريقة املؤدية إىل الر يف تباد شرتاط كو ا  تلك املواد الستة اليت  ميكن التداين 
تمال الوقوع  مبثل. أي أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أجاز تبادل تلك املواد الستة يف حالة عدم اح

 . رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لصاحب العرية أن يبيعها خبرصها إذا  ذنوعلى سبيل املثال أ يف الر
ى  ه احلاجة، على الرغم من أنهتمس    69بيع الثمار حىت يبدو صالحها. عن صلى هللا عليه وسلم 

دة وال ، تفيد التساوي والتماثل بني الشيئني. مثال مبثل؛ يعين اوكلمة مثل ألداء بدون ز
  نقصان. 

ساواة 
ُ
ساواة َأن امل

ُ
ماثَلة وامل

ُ
جاء يف لسان العرب عن كلمة "مثل":  قال ابن بري الفرق بني امل

تكون بني املختِلفني يف اجلِْنس واملتَّفقني َألن التَّساِوي هو التكافـُُؤ يف املِْقدار ال يزيد وال ينُقص وأَما 
ماثَلة فال تكون ِإال يف

ُ
 املتفقني فِإذا قيل هو ِمْثلة على اِإلطالق فمعناه أَنه يسدُّ مسدَّه وِإذا قيل هو امل

 70. ِمثْـُله يف كذا فهو ُمساٍو له يف جهٍة دون جهةٍ 

  يف اللغة العربية كثرية.  والكلمات اليت تفيد النقطة املشرتكة بني الشيئني

قط، والشبه يقال فيما يشارك يف الند يقال فيما يشارك يف اجلوهر فصفهاين: قال الراغب األ 
الكيفية فقط، واملساوي يقال فيما يشارك يف الكمية فقط، والشكل يقال فيما يشاركه يف القدر  
واملساحة فقط، واملثل عام يف مجيع ذلك، وهلذا ملا أراد هللا تعاىل نفي التشبيه من كل وجه خصه 

  .)11 /42 » (الشورى،ءٌ يْ شَ  هِ لِ ثْ مِ كَ   سَ يْ لذكر فقال: «لَ 
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لرب والشعري األحاديث السابقة يف بيع  توقد اشرتط لفضة والرب  لذهب والفضة  الذهب 
مللح أن يكون مثال مبثل سواء بسواء يدا بيد. ألن الناس حيتاج لتمر وامللح  عادة  ونلشعري والتمر 

لنقود الذه لنقود الفضي ةيبشراء السوار الذهيب  لقمح للخبز.. والقمح للمكا ةوالفضة  هلم و روين 
  جرا.  

ذا القمح إال أن يكون مثال مبثل ويدا بيد. وال إ ومعىن األحاديث: نه ال جيوز بيع هذا القمح 
مما هو أغلى ما هو أجود سعر للجودة فيهما. إال أن يكون البيع مبا خيتلف مثل النقود فيكون  ةعرب 

الرديئ   ، ويشرتىواحدة اجلودة يباع األجود بـ لرية ويف هذه احلالة أي حني خيتلف هذا وذاك يف .رديء
  قرشا. 90بـ 

على خيرب فجاء بتمر جنيب  عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم استعمل رجال
ال وهللا  رسول هللا إ لنأخذ الصاع   :قال ؟ أكل متر خيرب هكذا :فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

لدراهم  من هذا بصاعني وال لثالث فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال تفعل بع اجلمع  صاعني 
لدراهم جنيبا.   71مث ابتع 

 ستبدال المواد الست بجنسها معجالا .1

ا قد أغلق  من  أبواب ميكن اال  يدا بيد ومثال مبثل يف املواد اليتالبيع اشرتاط كون  قرتاض 
. وإال  ،  11ـ لريات ب 10ن إقراض فإالر ؛ فجائز  لرية إىل أجل 11 لريات بـ 10بيع  أمالرية يعترب ر

.  ىنوحينئذ مل يبق مع   حلرمة الر

  ستبدال المواد الست بجنسهاا .2

رايب يف األصل هو 
ُ
جيري هذه املعاملة  هولريات. و  10لرية مقابل  11احلصول على وقصد امل
ت الالزمة؛   لرية 11مثال يقرض  .الدينة ليسهل حتويلها إىل بطريقة مشروع بعد احلصول على الضما
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ذا قد أصبح الشخ  لريات. 10ن بـ لرية اليت يف يد املدي 11مث يبتاع  أخذ مع أنه  11ص مدينا بـ و
لرية ملدة  11(أ)  ستقرض من شباكوقد توجد مؤسسات تقرض على هذا الشكل. تُ لريات.  10

عترب هذه املعاملة الر لو مل ت مةا، ال يبقى معىن حلر هكذ .نقدا لريات 10بـ  (ب)سنة، وتباع يف شباك 
ايف املواد اليت ميكن اال  مع جنسهاو مبثل  البيع أن يكون مثال لذا كان شرط معاملة ربوية.   .ستدانة 

للدائن؛ وكانت تسمى كما كان سابقا، معاملة ربوية على شكل البيع والشراء جللب املنفعة 
الدائن   معية". وعلى سبيل املثال: يضع من يطلب الدين ماال معينا أماهذه املعاملة بـ "معاملة شر 

قطع من الذهب معجال، ويبتاعها الدائن بدفع مثنه. مث يقول املدين للدائن   10يقول أبيع لك هذا بـ ف
ذا أعاد ماله وأصبح مدينا بـ  11بع هذا يل بـ   11قطعة من الذهب ملدة سنة مؤجال، ويبيع هو. و

  . أخرى الذهب ملدة سنة. وكانت هلا طرق خمتلفةقطعة من  

سم "معاملة  ت واألحاديث ملا كان هناك معاملة ربوية  لو نظر املوضوع  يف ضوء اآل
 .   وسنقف على هذا املوضوع مفصال فيما بعد إن شاء هللا. شرعية" على شكل البيع والر

 بيع المواد الستة بجنسها مؤجال .3

ملال اجليد من نفس اجلنس مثال مبثل يف بيع املال اليشرتط و  وإال حيتمل أن يكون معجال رديئ 
. عن أيب هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بـََعَث َأَخا َبِين َعِديٍّ « :الوقوع يف الر

َرُسوُل اهللَِّ َصلَّى اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َأُكلُّ َمتِْر اْألَْنَصارِيَّ فَاْستَـْعَمَلُه َعَلى َخْيَربَ فـََقِدَم بَِتْمٍر َجِنيٍب فـََقاَل َلُه 
لصَّاَعْنيِ ِمْن اْجلَْمِع فـََقاَل رَ  ِ َّ لََنْشَرتِي الصَّاَع  َ َرُسوَل اهللَِّ ِإ ُ  َخْيَربَ َهَكَذا قَاَل َال َواهللَِّ  ُسوُل اهللَِّ َصلَّى اهللَّ

  72.»ِكْن ِمْثًال ِمبِْثٍل أَْو بِيُعوا َهَذا َواْشَرتُوا بَِثَمِنِه ِمْن َهَذا وََكَذِلَك اْلِميزَانُ َعَلْيِه َوَسلََّم َال تـَْفَعُلوا َولَ 

ويشرتط أن يعيدها  من التمر الرديء، غمك  100 يعطى للمحتاجولو مل يكن هذا التحرمي، قد 
ذه املعاملةو  من التمر اجلنيب، كغم  100ـ    ينهما يف اجلودة. ب الفرق بب% بس50بنسبة  قد أرىب 
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 مؤجال  صنفبيع األموال من نفس ال .4

ما من صنف واحد، وكذلك القمح والشعري. وال حيدث التغري خذ الذهب مكان الفضة أل يؤ 
الربوية  املعاملة يفتح  إىل رها إال مبرور مدة طويلة؛ وبيع تلك األموال مؤجال قد ام يف أسعاهلا

حاديث النيب صلى هللا عليه وسلم. فأُ  دين.بتغيريها من البيع إىل ال   غلق هذا الباب 

دينار بـ  100، فالبد أن تكون  دراهم 10بقيمة  73ومثال ذلك: إذا كان  دينار واحد 
ديناٍر على أن  110درهٍم اليت بيده بـ  1000درهم. ولو مل ُحيَرَِّم استبداُهلا مؤجلًة لباع املرايب  1000

ميارسه حتت ستار البيع والشراء.  ربوي  % من قرض10نسبة  على حصلُتدَفَع بعد سنة، فيكون قد 
من القمح   ني اثننيليك  قلنا أن قيمةلو وما يُقال هنا عن الدينار والدرهم يُقال عن احلنطة والشعري. 

كيل من الشعري.   400كيل من القمح مقابل    200. وبعد سنة يعطى ل من الشعري ايك أ 3يساوي بـ 
  ة معاملة ربوية يف صورة البيع والشراء.تكون هذه املعاملفس

ما من صنف معجال.  يكون وعلى هذا ال جيوز شراء دوالر أمريكي مقابل لرية تركية إال أن أل
. مؤجال يواحد يقوم الواحد منهما مقام اآلخر، فبيع دوالر أمريكي بلرية تركية  ط  شر و ؤدي إىل الر

  .احملتمل رال من أبواب ق  قد أغلمعجالكون البيع 

   استبدال األوراق النقدية بسعر يومها .5
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لدرهم بل يشرتط أن يكون بسعر اليوم. كما البيع يف  يدا بيدالبيع وال يكفي أن يكون  دينار 
دينارا بعد  11إذ ميكن للمرايب أن يقرض يف حديث عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما املذكور. 

ت األ    10يف حني أن سعر دينار واحد  درهم. 100دينار بـ  11زمة مث يشرتي تلك حصول الضما
لذا اشرتط يف هذا البيع أن  درهم. 100قراض  %10م. ويف هذه احلالة يكون قد أرىب بنسبة دراه

.  أبوا. كما أغلق هذا احلديث وأمثاله يكون بسعر اليوم   مؤدية إىل الر

غالق األبواب املؤدية إىل  ت  ؛ وقد نشأت بعض الصعو نظرا  وعلى سبيل املثال: الر
 منه إال أن يكون مساو اجلديدأو املستعمل لذهب ئغ أن يبيع السوار الألحاديث ال جيوز للص

لورقة النقدية أو ما يقلوزن ويبدا بيد  وم ؛ وهذا ال يعقل أن حيصل؛ لذا من الضروري أن يباع السوار 
   .يف القيمةمقامها 

ت اليت نشبرغم و  وهذه . بفائدة كبريةجاء  فقد ألحاديث السابقة، الر مير حت أت من الصعو
َيْسأَُلوَنَك «اخلمر بقوله:  ئدة قد حرم هللااومن أجل تلك الفكون سببا هلذا التحرمي. كافية لتالفائدة 

َأْكَربُ ِمْن نـَْفِعِهَما َوَيْسأَُلوَنَك َماَذا يـُْنِفُقوَن  َعِن اْخلَْمِر َواْلَمْيِسِر ُقْل ِفيِهَما ِإْمثٌ َكِبٌري َوَمَناِفُع لِلنَّاِس َوِإْمثُُهَما
ِت َلَعلَُّكْم تـَتَـَفكَُّرونَ  ُ َلُكُم اْآلََ ُ اهللَّ   ).219 /2(البقرة،  »ُقِل اْلَعْفَو َكَذِلَك يـَُبنيِّ

 ت مللو  74جلب املنفعة". علىقدم  الكتب الفقهية: بـ "دفع الضرر ي عنها يفعربَّ ويُ 
لقرض الربوي لذا التحرمي،  األحاديث شكل بيع النقود وما يقوم على نشأت املؤسسات اليت تتعامل 

. ر حمها من األشياء الثمينة؛ ومل يبق معىن لتمقا   مي الر

  صفقتان في صفقة واحدة  .6

الصفقة من الصَّْفق؛ وهو الضرب الذي يسمع له صوت وكذلك التَّْصِفيُق ويقال َصفََّق بيديه 
يف صالته  ئااملصلي شي سياملعىن ِإذا ن ،ويف احلديث التسبيُح للرجال والتَّْصِفيُق للنساء .وصفَّح سواء
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لبيعة والبيع وعلى يده  ،َمْن حبذائه هفَأراد تنبيه َصفََّقت املرأَة بيديها وسبَّح الرجل بلسانه. وَصَفَق َيده 
بن مسعود رضي هللا عنهما عن عن عبد هللا  75َصْفقًا ضرب بيده على يده وذلك عند وجوب البيع.

ََى  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن َصْفَقَتْنيِ ِيف َصْفَقٍة َواِحَدٍة.رَ أبيه قال:  أي أنه ال جيوز البيعتان  76ُسوُل اهللَِّ َصلَّى اهللَّ
َى َرُسوُل اهللَِّ َصلَّى اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ  َ َعَتْنيِ ِيف يف بيعة واحدة. وقال أبو هريرة رضي هللا عنه:  َم َعْن بـَيـْ

َعٍة. ع بيعتني يف بيعة فله أوكسهما 77بـَيـْ أو  78و قال أيضا: قال النيب صلى هللا عليه وسلم: من 
 .   79الر

قالت هلا أم حمبة أم ولد لزيد بن أرقم:  أن عائشة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم  عن أم يونس
. فاحتاج إىل طاء بثمامنائةم. قالت: فإين بعته عبدا إىل العأم املؤمنني أتعرفني زيد بن أرقم ؟ قالت نع

. فقالت: بئس ما شريت وبئس ما اشرتيت . أبلغي زيدا أنه قد ائة، فاشرتيته قبل حمل األجل بستممثنه
أبطل جهاده مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن مل يتب. قالت: فقلت: أفرأيت إن تركت املائتني 

ا مَ  هُ لَ ى فَـ هَ تَـ انْـ فَ  هِ بِّ رَ  نْ مِ  ةٌ ظَ عِ وْ مَ  هُ اءَ جَ  نْ مَ فَ «مث قرأت قوله تعاىل: الت: نعم. وأخذت الستمائة؟ ق
  80).275 /2(البقرة،  »فَ لَ سَ 

رسول هللا صلى هللا  ي هللا عنها؛ أن ضقف أم املؤمنني عائشة ر و من األحاديث ومن م ونفهم  
ى ا معاملة رببيعتني يف عن عليه وسلم  ع  الوية يف صورة  بيعة واحدة أل بيع. وكون زيد بن أرقم 

مؤجال يدل على أنه ال حيتاج إىل ذاك العبد. ويف هذه احلالة   800معجال بعد شرائه بـ  600العبد بـ 

 

 لسان العرب، مادة: صفق.  75
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." وقد قالت عائشة رضي هللا عنها أن زيدا قد أبطل جهاده مع رسول هللا   81"فله أوكسهما أو الر
  أخذ أكثرمها. صلى هللا عليه وسلم إن مل يتب. ألنه

 6جال ملدة ؤ لرية م 11.000. مثال يشرتي سيارة بـ يتعاملون بنفس املعاملةاليوم الناس ونرى 
 .10.000مقابل أخذه  11.000لرية. وهو أصبح مدينا بـ  10.000شهور. مث يبيعها معجال بـ 

خذ   السابقة. وإال كان مرابيا؛ كما نفهم هذا من األحاديث 10.000وعلى صاحب السيارة أن 
  .   وهذه األحاديث قد أغلقت  آخر من أبواب الر

عن ابن عمر قال: مسعت رسول هللا صلى هللا    82.ة"نويقال عن تلك املعاملة أيضا "بيع العي
لزرع وتركتم اجلهاد سلط هللا عليكم  ب البقر ورضيتم  لعينة وأخذمت أذ عليه وسلم يقول: "إذا تبايعتم 

  83 ترجعوا إىل دينكم".ذال ال ينزعه حىت

؛  هاء  إىلوقد فتح الفق م مل يفهموا املعىن املقصود و الر عطلوا بعض املعامالت التجارية أل
جتري معامالت ربوية حتت اسم   قد أنشئت بذلك مؤسسات وأوقافمن األحاديث السابقة. و 

  الر الشرعي". "أو  ""املعاملة الشرعية

  الوفاءبيع  .7

لعقد. فحديث "صفقتان يف صفقة واحدة" أمشل من حديث "بيعتان يف بيعة الصفقة مبعىن ا
دف الر عقد بيع وشراء. والبيع لواحدة". لذا ليس من الشرط أن تكون البيعتان ال   اءلوفتان مجعتا 

  خري مثال على ذلك..

 

 .3461، رقم احلديث 55سنن أيب داود، كتاب اليوع   81
قل ليبقى الكثري يف ذمته، العينة هو أن يبيع سلعة بثمن معلوم إىل أجل مث يشرتيها من  فبيع  82 املشرتي 

 .ومسيت عينة حلصول العني أي النقد فيها، وألنه يعود إىل البائع عني ماله
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، وهذا البيع "يعبيع املال بشرط أن البائع مىت رد الثمن يردُّ املشرتي إليه املبهو بيع الوفاء؛ "
بال ر   فلوس . وجيري هذا العقد على أساس "القرض جر نفعاً، فهو حتايل على الر وغري جائز شرعا

، كما  حلقلوا بال أجرة". أي أن الذي حيتاج النقود يعطي بيته مقابل دين، وهو يصرف النقود بال ر
ومبعىن آخر أكثر يعيد الدائن البيت.  أنه يستفيد من البيت بدون دفع أجرة. وحني يعيد املدين الدين

ل عليها ولكن بشرط  الر بنسبة صلرية، وميكن له أن حي  10.000توضيحا أن الشخص حيتاج إىل 
10 .   الذي أجرته السنوية اللذا فهو يبيع دكا أو حق%؛ وهو يريد احلصول على النقود بدون الر

خذ أجر  10.000 لوفاء.  املشرتي إىل أن يسد دينه.  ولو   لدكان أو حقة لرية، على شكل البيع 
بدليل  ايصبح الدكان أو احلقل ملكا للمشرتي. وهذه املعاملة تعترب حرام اد عجز املدين عن السد

  حديث "الصفقتان يف صفقة واحدة".  

  ستغاللالابيع  .8

ال  ة صفقة ضافستغالل" ومل يكتف املرابون بصفقتني يف صفقة واحدة بل جاءوا بـ "البيع 
  أخرى إىل الصفقتني. 

  ستغالل مصدر فعله استغل. وأصل الفعل "غل يغل" فاأللف والسني والتاء زائدة للطلب. اال 
    ا أو أجرة بيت أو حنوطََلُب الغلة. والغلَُّة هي كل شئ حيصل من ريع األرض أو كرائه

ذا املعىن هو عني اال ذلك . فاال  فهو مصطلح فقهي مستعمل ستغالل: . أّما بيع اال ستثمارستغالل 
، ويزاد يف يف مذهب احلنفية، ويـُْقَصُد به بيع الوفاء إذا َوَقَع مشروطًا فيه أن يؤجر املشرتى املبيع للبائع

ذا مل خيرج املبيع من يد البائعاال  ويوجد هنا ثالث  .ستغالل إعادة املبيع للبائع حني يعيد الثمن. و
  دته حني يعيد الثمن. افقة إلعصفقات، صفقة للبيع وصفقة لإلجيار وص

يقول نفس السبب لو والذي يقول مبشروعية بيع الوفاء بسبب أن الناس حمتاجون إىل التداين؛ 
لر وهو استغالل غري مشروعاولكنه ستغالل. مبشروعية بيع اال يق مينعه ألنه يعتمد على طر  ،ستغالل 

" (البقرة،  ستغالل بواسطته لقوله تعاىلالشرع. وهو طريق حرم اال   /2"َوَأَحلَّ اهللَُّ اْلبَـْيَع َوَحرََّم الرِّ
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"، وكذلك 275 حلنطة مثال مبثل، يدا بيد والفضل ر )، وقول النىب صلى هللا عليه وسلم "احلنطة 
ى رسول هللا صلى هللا عليه  صفقتني يف صفقة واحدة". عن حديث أيب هريرة رضي هللا عنه "

  بيع السلف .9

عن عمرو بن شعيب عن عكس النسيئة.  كلي يف الذمة مؤجل بثمن حال يعبيع السلف؛ ب
َى َرُسوُل اهللَِّ َصلَّى اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن َسَلٍف َوبـَْيٍع َوَعْن َشْرَطْنيِ ِيف بـَْيٍع وَ  َ اِحٍد  أبيه عن جده قال: 

  84.نْ َوَعْن بـَْيِع َما لَْيَس ِعْنَدَك َوَعْن رِْبِح َما َملْ ُيْضمَ 

لر بنسبة  بيأسالوله  ، يقرض %10كثرية وخمتلفة؛ منها أن الشخص الذي يريد أن يقرض 
ملدة سنة، ويهب املدين هذا املال بعد  لريات مؤجال  10لرية، مث يبيع للمدين ماال بـ  100أوال 

ذا الطريق ي لث ويتم تسليم املال إليه. ويهب الشخص الثالث للمقرض. و د عو استالمه لشخص 
  . اتلري  110ن مدينا بـ املال إىل  املقرض ويصبح املدي

لرية الباقية مؤجل ملدة سنة، وقد   15لريات معجل و 5لريات بـ  5وهو يبيع ماال مثنه األصلي 
لرغ ذه الطريقة املعقمن  محتايل إىل الر  .دأنه قام  ألنه معاملة ربوية على صورة البيع  ة هار من الر

ذه املعاملة املؤسسات النقدية.والشراء. و    كانت تقوم 

خلالصة  ت اليت  إو م مع اآل ن أحاديث النيب صلى هللا عليه وسلم اليت حترم الر يف تطابق 
. وهذا     إليه. وحى هللاما أبتبليغ طبيعي ألن النيب صلى هللا عليه وسلم مأمور أمر حترم الر

  حترمي الرالتدرج يف   . ذ

. فيرفة التاريخ الذي مت  ملعاملوضوع  هذا فائدة لنا اليوم من معرفة التدرج يف الإال ما و ه حترمي الر
 . ي سبب من   وألن الر ما زال حراما. وال جيوز ألي مسلم أن يتجاوز هذا احلرامحترمي الر
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لى  عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال: "آخر آية نزلت ع وقد أمث من جتاوز هذا احلرام. .ابباألس
."   85النيب صلى هللا عليه وسلم آية الر

ت يف حترميه كما تدرجت يف إويقول حممد عبد هللا دراز  ن الر يف القرآن الكرمي تدرجت اآل
  وميكن ترتيب هذه التدرج كما يلي: حترمي اخلمر 

ً بذم -املرحلة األوىل:  ما جاء يف سورة الروم وهي مكية نزلت قبل اهلجرة ببضع سنني مقرو
ُتْم ِمْن ِرً ِلَريْبـَُو ِيف أَْمَواِل النَّاِس «الر ومدح الزكاة وذلك قبل فرض الزكاة كما يف قوله تعاىل:  َوَما آتـَيـْ

ُتْم ِمْن زََكاٍة تُرِيُدوَن َوْجَه اهللَِّ فَُأولَِئَك ُهُم اْلُمْضِعُفونَ   . ) 39 /30، الروم ( »َفَال يـَْربُو ِعْنَد اهللَِّ َوَما آتـَيـْ
  وقد جاء يف السور املكية أصول الواجبات واحملرمات بوجه إمجايل كما يف هذه اآلية.

فَِبظُْلٍم ِمَن الَِّذيَن َهاُدوا َحرَّْمَنا َعَلْيِهْم «  وهي يف قوله تعاىل يف سورة النساء: -املرحلة الثانية:
ُوا َعْنُه َوَأْكِلِهْم أَْمَواَل النَّاِس طَيَِّباٍت ُأِحلَّْت َهلُْم َوِبَصدِِّهْم َعْن َسِبيِل اهللَِّ َكثِ  ُ ريًا. َوَأْخِذِهُم الرَِّ َوَقْد 

ً أَلِيًما ُهْم َعَذا َ لِْلَكاِفرِيَن ِمنـْ ْلَباِطِل َوأَْعَتْد اهم  .)161– 160  /4 ،النساء ( »ِ أي أن هللا قد 
نواع من احليل وصنوف لتحرمي ألنه  من الشبه. عن الر فتناولوه وأخذوه واحتالوا عليه  وهذا تلميح 

جاء على سبيل احلكاية عن بين إسرائيل وأن الر كان حمرمًا عليهم، فاحتالوا على أكله، فهو بذلك  
وفيه إمياء آخر ،  متهيد ، وإمياء إىل إمكان حترمي الر على املسلمني كما هو حمرم على بين إسرائيل…

تفعلوا مثل فعلهم، فتلقوا من العذاب األليم مثل ما لقوا ألن هذا وهو أنه إذا حرم عليكم الر فال 
هلل.   السلوك ليس إال سلوك الكافرين والعياذ 

َ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال َُْكُلوا الرَِّ  «يف سورة آل عمران حيث يقول تعاىل:  -املرحلة الثالثة:
َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحوَن. َواتـَُّقوا النَّاَر الَِّيت أُِعدَّْت لِْلَكاِفرِيَن. َوَأِطيُعوا اهللََّ َوالرَُّسوَل  َأْضَعافًا ُمَضاَعَفًة َواتـَُّقوا اهللََّ 

كلوا الر يف إسالمكم   . ) 132– 130 آل عمران، ( َلَعلَُّكْم تـُْرَمحُوَن » أي:  أيها الذين آمنوا ال 
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كلونه يف جاهلي إال أنه  –كما سبق بيانه   - تكم. وهذا مفيد لتحرمي الر بعد إذ هداكم له، كما كنتم 
  مل يكن فيه من التهديد والوعيد ما كان يف آخر مراحل التحرمي.

حلكم الشرعي:  -املرحلة األخرية :  ت الكرمية  َُْكُلوَن ويف هذه املرحلة جاءت اآل «الَِّذيَن 
َا اْلبَـْيُع ِمْثُل الرَِّ  الرَِّ َال يـَُقوُموَن ِإالَّ َكَما يـَُقوُم الَّذِ  ُْم قَاُلوا ِإمنَّ ََِّ ي يـََتَخبَّطُُه الشَّْيطَاُن ِمَن اْلَمسِّ َذِلَك 

َد ِإَىل اهللَِّ َوَمْن َعا َوَأَحلَّ اهللَُّ اْلبَـْيَع َوَحرََّم الرَِّ َفَمْن َجاَءُه َمْوِعظٌَة ِمْن رَبِِّه فَانـْتَـَهى فـََلُه َما َسَلَف َوأَْمرُهُ 
. ُكلَّ َكفَّاٍر أَثِيمٍ  فَُأولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن. َميَْحُق اهللَُّ الرَِّ َويـُْرِيب الصََّدقَاِت َواهللَُّ َال حيُِبُّ 

ُرُهْم ِعْنَد َرِِّْم َوَال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَال ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت َوأَقَاُموا الصََّالَة َوآتـَُوا الزََّكاَة َهلُْم َأجْ 
ُتْم ُمْؤِمِننيَ  َ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا اهللََّ َوَذُروا َما بَِقَي ِمَن الرَِّ ِإْن ُكنـْ . فَِإْن ملَْ تـَْفَعُلوا فَْأَذنُوا ُهْم َحيَْزنُوَن. 

ُتْم فـََلُكْم ُرُءوُس أَْمَواِلُكْم َال َتْظِلُموَن َوَال ُتْظَلُموَن»ِحبَْرٍب ِمَن اهللَِّ َوَرُسولِِه َوِإْن   – 275 ،( البقرة تـُبـْ
ت من آخر ما نزل من القرآن الكرمي، كما قال ابن عباس رضي هللا عنهما  279 يف قوله ). وهذه اآل

َ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا اهللََّ َوَذُروا َما بَقِ  ُتْم ُمْؤِمِنَني. فَِإْن ملَْ تـَْفَعُلوا فَْأَذنُوا تعاىل: «  َي ِمَن الرَِّ ِإْن ُكنـْ
ُتْم فـََلُكْم ُرُءوُس أَْمَواِلُكْم َال َتْظِلُموَن َوَال ُتْظَلُموَن» أن  آخر آية نزلت   هذهِحبَْرٍب ِمَن اهللَِّ َوَرُسولِِه َوِإْن تـُبـْ

  . أن يتوبوا أخذ رؤوس األموال بشرطفيها  تعاىل وقد أجاز هللا 86.على النيب صلى هللا عليه وسلم

ريخ الر عرب التاريخ، وكابوسه الثقيل على األمم وموقف  ويستمر حترميه إىل يوم القيامة، هذا 
ىب الذين استحوذ عليهم الشيطان  الشرائع السماوية منه وحماربته إلنقاذ البشرية من ويالته ولكْن 

موال الناس بغري حق عتواً ونفوراً ليستمروا يف  إال واستوىل عليهم الشحُّ    87.التحكم 
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  الباب الثالث: الر بعد وفاة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

  فاة رسول هللا صلى هللا عليه وسلمالر بعد و   .أ

أصبح شيئا  حىتوقد أخذ الر طريقه إىل غري ما كان يف عهد النيب صلى هللا عليه وسلم؛ 
لر على صورة البيع والشراء حتت أمساء خمتلفة.  دىأوهذا قد . وممبهما غري مفه إىل املعاملة 

اية املطاف ظهر  أسست لهو  ا تتعامل بستثمارية اليت اال بنوك ال تاملؤسسات. ويف  عيدا عن تدعي أ
 . قتصادية وقد أجريت الدراسات  ا مرحلة جديدة يف احلياة اال  وقد عرفت هذه املرحلة؛الر

. ونرى يف نت تغين من اجلوع وال تذهب العطشاولكن ما ك  قتصاد جبميع جوانبهالتفصيلية حول اال ا
ا بلورة املوضوع من مصدره األصيل وهو القرآن الكرمي.    اآلفاق أضواء نستطيع 

. الر يف عهد 2. الر يف عهد الصحابة. 1وقد قمنا بتقسيم هذا املوضوع إىل ثالثة أقسام: 
. اتتعامل بعيدا إيقال ستثمارية اليت البنوك اال  يف عهد. الر 3الفقهاء.  وينقسم عهد  عن الر

  وعهد املتأخرين. نيقدمتالفقهاء إىل عهدين: عهد امل

   عهد الصحابة رضوان هللا عليهم

   88.مؤمنا به ومات على اإلسالمالصحابة مجع الصحايب وهو من لقي النيب صلى هللا عليه 

 ربا الدين .1

؛ ظم الصحابة هم ممن عاشوا عهد اجلاهلية قبل اإلسالم،ومع لر إليها  نبهلذا  وكانوا يتعاملون 
كما قال النيب صلى هللا عليه وسلم:  حني بني أحكام الر يف حجة الوداع.النيب صلى هللا عليه وسلم 

َ ِرَ عَ    89بَّاِس ْبِن َعْبِد اْلُمطَِّلِب فَِإنَُّه َمْوُضوٌع ُكلُُّه"."َوِرَ اْجلَاِهِليَِّة َمْوُضوٌع َوأَوَُّل ِرً َأَضُع ِرَ

 

الين الشافعي املعروف علي الكناين العسق ألمحد بن علي بن حممد بن اإلصابة يف متييز الصحابة راجع  88
  . 10بن حجر صـ 
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ا يف عرفات من الصحابة الذين اجتمعو  اعظيم اوقد خاطب النيب صلى هللا عليه وسلم حشد
وف، وهم قد فهموا خطاب النيب صلى هللا عليه وسلم ومل يكن هلم أية لأل ااز عددهم مئات تجوقد ا

م كانوا يعرفون ر اجلاهلية. و ستفسار حول املوضو حاجة لال قد قال النيب  بن ماجة يف رواية اع، أل
قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد،  .ثالث مراتمتاه هل بلغت؟ أ: أال  بعد خطابهصلى هللا عليه وسلم 

   90ثالث مرات. 

وم عطاء معلومات كافية حول شيء ما. وقد اكتفى النيب صلى هللا عليه وسلم مبفه إوالتبليغ هو 
وال جيوز التعامل به بعد  موضوعر اجلاهلية، يف بيان أحكام الر يف اإلسالم وأنه أي ر اجلاهلية 

  اإلسالم.

َكاَن الرَِّ ِيف اْجلَاِهِليَِّة  "وعن زيد بن أسلم أنه قال:   91ور اجلاهلية هو ربح حاصل من الدين.  
ِإَىل َأَجٍل فَِإَذا َحلَّ اْألََجُل قَاَل أَتـَْقِضي أَْم تـُْرِيب فَِإْن َقَضى َأَخَذ َوِإالَّ  َأْن َيُكوَن لِلرَُّجِل َعَلى الرَُّجِل احلَْقُّ 
  92."زَاَدُه ِيف َحقِِّه َوَأخََّر َعْنُه ِيف اْألََجلِ 

وعن مالك بن أنس رضي هللا عنه أنه بلغه أن رجال أتى عبد هللا بن عمر فقال  أ عبد 
،  فا واشرتطت عليه أفضل مما أسلفته فقال عبد هللا بن عمر فذلك الر الرمحن إين أسلفت رجال سل

مرين  أ عبد الرمحن فقال عبد هللا السلف على ثالثة وجوه سلف تسلفه تريد به وجه  ؛قال فكيف 
وسلف تسلفه لتأخذ   ،وسلف تسلفه تريد به وجه صاحبك فلك وجه صاحبك ،هللا فلك وجه هللا

مرين  أ عبد الرمحن .خبيثا بطيب فذلك الر  فإن  ،قال أرى أن تشق الصحيفة ،قال فكيف 

ب احلج   89  ).1218( 147، رقم احلديث: 19صحيح مسلم، 
 .3055رقم احلديث:  76إبن ماجة، مناسك   90
ب الر جـ   91  نبول. طسإ. 465- 464، صـ 1أحكام القرآن أليب بكر اجلصاص، 
ب البيوع   92  .83، رقم احلديث: 39موطأ مالك ، 
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وإن أعطاك أفضل مما  ،وإن أعطاك دون الذي أسلفته فأخذته أجرت  ،أعطاك مثل الذي أسلفته قبلته
   93ولك أجر ما أنظرته. ،أسلفته طيبة به نفسه فذلك شكر شكره لك

لفا واشرتط أفضل منه وإن كان : من أسلف س وعن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه أنه قال
  94من علف فإنه ر ذكره عنه مالك بن أنس رضي هللا عنه. قبضة

ور النسيئة فهو األمر الذي كان  95.عن ابن عباس أنه كان يقول: ال ر إال يف النسيئة
خذوا كل شه م كانوا يدفعون املال على أن  ر قدرًا معينًا ، مشهورًا متعارفًا يف اجلاهلية، وذلك أ

قياً، مث إذا حل الدين طالبوا املدين برأس املال، فإن تعذر عليه األداء زادوا يف احلق   ويكون رأس املال 
؛ " ال كالم عبد هللا بن عباس فيكون معىن  واألجل، فهذا هو الر الذي كانوا يف اجلاهلية يتعاملون به. 

   الدين.يفأي أنه ال ر إال  ر إال يف النسيئة"؛ 

هي  سنة العاشرة من هجرة النيب صلى هللا عليه وسلم. وخطبة الوداع اليف  توحجة الوداع كان
بعد  وسلم لك احلج. وقد تويف النيب صلى هللا عليه  ذ كلمات النيب صلى هللا عليه وسلم اليت ألقاها يف

سنة احلادية عشر ال يف ولشهر ربيع األ  الثاين عشر من املوافق حجة الوداع بثالثة أشهر يوم اإلثنني 
  خطبة الوداع هي كالمه األخري ألمته صلى هللا عليه وسلم. 96من هجرة النيب صلى هللا عليه وسلم.

َ أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اتـَُّقوا اهللََّ َوَذُروا َما «قوله تعاىل:  يفوقال عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما 
ُتْم فـََلُكْم ُرُءوُس أَمْ بَِقَي ِمَن الرَِّ ِإْن كُ  ُتْم ُمْؤِمِنَني فَِإْن ملَْ تـَْفَعُلوا فَْأَذنُوا ِحبَْرٍب ِمَن اهللَِّ َوَرُسولِِه َوِإْن تـُبـْ َواِلُكْم نـْ

، وذلك ألنه على الرسول عليه الصالة والسالم هذه اآلية آخر أية نزلت ( »َال َتْظِلُموَن َوَال ُتْظَلُمونَ 
مث نزل وهو واقف  وهي آية الكاللة، )127  /4(النساء،  »َيْستَـْفُتوَنَك  «نزلت عليه السالم ملا حج 

 

 . 134-133، صـ 4ة الكربى ملالك بن أنس، جـ املدون  93
 .134، صـ 4املدونة الكربى، جـ   94
 . 91، صـ 7التفسري الكبري للرازي، جـ   95
 . 431صـ  1988/ 1408الرحيق املختوم لصفي الرمحن،   96
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واتقوا يـَْوًما  "مث نزل  )3  /9، املائدة( "اليوم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأَْمتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِىت «بعرفة 
  97).281 /2، البقرة( »تـُْرَجُعوَن ِفيِه ِإَىل هللا

  

  

  الخصم  .2

وال يوجد آية وال حديث يف ه قبل حلول الوقت. التنازل من بعض الدين مقابل أدائ هواخلصم 
. حيث . يومنا هذاحىت  اخلالف فيههذا املوضوع. وهذا هو سبب  عد بعض الصحابة اخلصم من الر

  وقد أجازه البعض اآلخر. 

بت وس كانوا عيد بن جبري وحني نبحث من املراجع الرتاثية جند أن عبد هللا بن عمر و زيد بن 
  اخلصم.  ال جييزون

أنه سئل عن الرجل يكون له الدين على الرجل إىل  عن سامل بن عبد هللا عن عبد هللا بن عمر 
ى عنه   98.أجل فيضع عنه صاحب احلق ويعجله اآلخر فكره ذلك عبد هللا بن عمر و

إىل أجل مث أردت  عن عبيد أيب صاحل موىل السفاح أنه قال: بعت بزا يل من أهل دار خنلة
بت   اخلروج إىل الكوفة فعرضوا علي أن أضع عنهم بعض الثمن وينقدوين فسألت عن ذلك زيد بن 

كل هذا وال توكله.   99فقال ال آمرك أن 

 

 .32، صـ  5تفسري الرازي ، جـ   97
ب البيوع   98  .82/ 39املوطأ 
ب البيوع   99  .81/ 39املوطأ 
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ذا الرأي.إوقيل  وقد ثبت أن أربعة من الصحابة كانوا جييزون  100ن سعيد بن جبري يقول 
ن زيد، وزيد بن أرقم، وعبد هللا بن الزبري رضوان هللا عليهم اخلصم. وهم عبد هللا بن عباس، وأسامة ب

خراج بين  عن ابن عباس، رضي هللا عنهما : أن النيب صلى هللا عليهو  101أمجعني. وسلم ملا أمر 
خر س منهم ، فقالوا ، جاءهالنضري  ال ، فقاجنا ولنا على الناس ديون مل حتل:  نيب هللا، إنك أمرت 

  102."ضعوا وتعجلوا":  عليه وسلمرسول هللا صلى هللا

  

  

  املعاملة الربوية حتت اسم البيع والشراء  . ب

املواد الستة: بيع يف  أسساقد وضع النيب صلى هللا عليه وسلم وألن الر إمنا يكون يف الدين ف
مللح  لتمر وامللح  لشعري والتمر  لرب والشعري  لفضة والرب  لذهب والفضة  اليت يكثر و الذهب 

ا ويف بيع املواد من صنف واحد مثل الذهب والفضة والقمح والشعري. ومنع بذلك  تداين  الالتداين 
هللا عليه وسلم بتلك  يب صلىستار البيع والشراء. وقد أغلق النحتت  الناس يربوحىت ال ألشياء ا بتلك

.  األسس طريقا    مؤدية إىل الر

بعض ملن ال يريد املعاملة الربوية حتت ستار البيع متحدة األجناس بعضها بوال ميكن بيع املواد 
لقمح   ستبدلوالشراء، إال أن ختتلف األجناس. وعلى سبيل املثال ي الدينار بسوار، والقمح للبذور 

مللح الصخريللخبز،  وعن عطاء بن يسار: أن معاوية ، يقولون أن هذا بيع وشراء. وامللح البحري 
كث ا، فقال أبو الدرداء: مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ع سقاية من ذهب أو ورق  ر من وز

 

 .467، صـ 1اجلصاص، جـ  100
 .134، صـ 4املغين، جـ   101
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  مل تكن معروفة عند الكل  وهذه الرواية تدل على أن هذه املعاملة 103ينهى عن مثل هذا إال مثال مبثل.
  يف عهد الصحابة.

سا.  وحني قال له أخربه  قال أبو الدرداء: من يعذرين من معاوية؟ أمعاوية: ما أرى مبثل هذا 
ا. مث قدم أبو الدرداء م، وخيربين عن رأيه. ال أساكنك عن رسول هللا صلى هللا عليه وسل رض وأنت 

على عمر بن اخلطاب فذكر ذلك له. فكتب عمر بن اخلطاب إىل معاوية: أن ال تبيع ذلك. إال مثال 
  104مبثل، وز بوزن.

س ىف إمارة معاوي ة يبيعون آنية الذهب والفضة إىل عن أىب األشعث الصنعاىن قال: قام 
يع الذهب  ى عن ب - صلى هللا عليه وسلم- : إن رسول هللا طاء، فقام عبادة بن الصامت فقالالع

لفضة لرب ، واللذهب، والفضة  لشعري، وامللح رب  لتمر، والشعري  مللح إال مثال مبثل سواء ، والتمر 
 105، فمن زاد أو ازداد فقد أرىب.بسواء

لشام يف حلقة فيها مسلم بن يسار فجاء أبو األشعث قالعن  قالوا أبو  :أيب قالبة قال كنت 
غزو  ،نعم :قال ،فجلس فقلت له حدث أخا حديث عبادة بن الصامت !أبو األشعث !األشعث

فأمر معاوية رجال أن  ،فغنمنا غنائم كثرية فكان فيما غنمنا آنية من فضة ،ة وعلى الناس معاويةو غز 
إين مسعت  :فبلغ عبادة بن الصامت فقام فقال ،فتسارع الناس يف ذلك ،بيعها يف أعطيات الناسي

لرب والشعري  لفضة والرب  لذهب والفضة  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب 
مللح إال سواء بسواء عينا بعني فمن زاد أو ازداد فقد أ لتمر وامللح  فرد الناس ما  ،رىبلشعري والتمر 

ل رجال يتحدثون عن رسول هللا صلى هللا عليه  :أخذوا فبلغ ذلك معاوية فقام خطيبا فقال أال ما 
فقام عبادة بن الصامت فأعاد القصة مث قال   ،وسلم أحاديث قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه

 

 .33، رقم احلديث 16. املوطأ، البيوع 4586رقم احلديث  47سنن النسائي، البيوع،   103
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يل أن ال  ،ويةلنحدثن مبا مسعنا من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وإن كره معا أو قال وإن رغم ما أ
  106أصحبه يف جنده ليلة سوداء.

كنت مع عبد هللا بن عمر فجاءه صائغ فقال له  أ عبد الرمحن إين   :عن جماهد أنه قالو 
كثر من وزنه فأستفضل من ذلك قدر عمل يدي فنهاه عبد  ؟ أصوغ الذهب مث أبيع الشيء من ذلك 

ب املسجد أو إىل دابة فجعل الصائغ ير  ،هللا عن ذلك دد عليه املسألة وعبد هللا ينهاه حىت انتهى إىل 
لدرهم ال فضل بينهما هذا عهد نبينا  :يريد أن يركبها مث قال عبد هللا بن عمر لدينار والدرهم  الدينار 

  107إلينا وعهد إليكم.

تها يع املواد الستة وعالق لواردة يف بوقد تبني لنا مما سبق أنه كان هناك من ال يعرف األحاديث ا
  . ر اجلاهليةمنهم معرفة كل واحد  من لر على الرغم 

  استبدال األوراق النقدية  . ت

لسلع عن طريق التبادل وقد  ،مل تعرف النقود يف األزمان القدمية وإمنا كان الناس يتعاملون 
لذهب والفضة. أي أ املتداولة   يةما النقود األساستدرج الناس يف التعامل حىت استقروا على التعامل 

واستبدال نقد بنقد ىف سوق النقد، أى عملة بعملة أخرى يسمى صرفا. وميكننا  يف األسواق حينذاك.
  عليهم يف موضوع الصرف: أن نرتب ما جاء عن الصحابة رضوان هللا

 كأي مبادلة أخرىمطلقا  من يرى أن الصرف جائز 

ن الصرف جائز  دلة أخرى يؤدي إىل القول جبواز استبدال النقود كأي مبامطلقا والقول 
هو من كبار الصحابة كان يقول و وقد روي أن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما  املختلفة مؤجال.

ت فيما يلي:  جلواز مطلقا ولكنه عاد عن قوله فيما بعد. ونورد بعض هذه الروا

 

 .2969رقم احلديث  08صحيح مسلم، املساقات   106
 .31، رقم احلديث 16املوطأ، البيوع   107
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لصرف يعين ابن عب مر  اس وحيدث ذلك عنه مث بلغين أنه رجع عن أيب اجلوزاء قال: مسعته 
عن ذلك فلقيته مبكة فقلت إنه بلغين أنك رجعت قال نعم إمنا كان ذلك رأ مين وهذا أبو سعيد  

ى عن الصرف.   108حيدث عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه 

وسلم  وعن ابن عباس أنه قال: إمنا كنت استحللت التصرف برأيي، مث بلغين أنه صلى هللا عليه
  109حرمه ، فاشهدوا أين حرمته وبرئت منه إىل هللا.

وجاء عن ابن عباس خالف ما سبق؛ فعن أيب صاحل، قال: صحبت ابن عباس حىت مات، 
وعن سعيد بن جبري، قال: سألت ابن عباس قبل موته بعشرين ليلة عن  فوهللا ما رجع عن الصرف.

مر به. سا ، وكان    110الصرف ؟ فلم ير به 

لدرهم والدينار عن أيب  صاحل عن أيب هريرة قال مسعت أ سعيد اخلدري يقول: الدرهم 
لدينار فقلت إين مسعت ابن عباس يقول غري ذلك قال أما إين لقيت ابن عباس فقلت أخربين عن 
هذا الذي تقول يف الصرف أشيء مسعته من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أم شيء وجدته يف كتاب 

ما وجدته يف كتاب هللا وال مسعته من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ولكن أخربين أسامة بن هللا فقال 
  زيد أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال إمنا الر يف النسيئة.

سا فإين لقاعد عند  عن أيب نضرة قال: سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف فلم ير به 
لصرف فقال ما زاد فهو ر فأنكرت ذلك لقوهلما فقال: ال أحدثك إال أيب سعيد اخلدري فسألته عن ا

ما مسعت من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جاءه صاحب خنله بصاع من متر طيب وكان متر النيب 
صلى هللا عليه وسلم هذا اللون فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم أىن لك هذا قال انطلقت بصاعني 

 

ب التجارة   108  . 24. والرتمذي، البيوع 2258، رقم احلديث 49سنن ابن ماجة، 
 .275تفسري الرازي، اآلية   109
 )492/  صـ  7(جـ  -املغين   110
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لصاع فإن سعر هذا يف السوق كذا وسعر هذا كذا فقال رسول هللا صلى هللا عليه فاشرتيت به هذا ا
  111إذا أردت ذلك فبع مترك بسلعة مث اشرت بسلعتك أي متر شئت. ،وسلم ويلك أربيت

ويف رواية آخرى ملسمل عن أيب نضرة أنه قال: سألت ابن عباس عن الصرف فقال أيدا بيد  
س به.   112قلت نعم قال فال 

  وط معينةالصرف بشر  من أجاز

ت السابقة. ونورد األحاديث اوكثري من الصحابة قد أجازوا  لشروط طبقا للروا لصرف ولكن 
ا القائلون   جبواز الصرف مشروطا: اليت استدل 

لدرهم والصاع عن القاسم بن حممد  لدينار والدرهم  أنه قال: قال عمر بن اخلطاب الدينار 
  113جز.لصاع وال يباع كالئ بنا

لذهب. فيفرغ ذهبه  عن يزيد بن عبد هللا بن قسيط: أنه رأى سعيد بن املسيب يراطل الذهب 
أخذ  . ويفرغ صاحبه الذي يراطل ذهبه يف كفة امليزان األخرى، فإذا اعتدل لسان امليزاننامليزا يف كفة
   114وأعطى.

النيب صلى هللا عليه وسلم وكان معاوية بن أىب سفيان يذهب إىل أن النهى والتحرمي إمنا ورد من 
ملضروب، وال يف املصوغ  يف الدينار املضروب والدرهم املضروب ال يف الترب من الذهب والفضة 

لشروط.اأي أن مع 115ملضروب.   وية كان ممن جييز الصرف 
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مذي ممن روى يف الصرف؛ أ بكر وعمر وعثمان وأيب هريرة وهشام بن عامر والرباء وذكر الرت 
أرقم وفضالة بن عبيد وأ بكرة وابن عمر وأ الدرداء وبالال. وكذلك روى يف الصرف كل من وزيد بن 

 ياصحاب 18علي، وأبو سعيد اخلدري، وأسامة بن زيد، عبادة بن الصامت، ومعمر بن عبد هللا وكلهم 
  رضوان هللا عليهم أمجعني.

  ستيعاب يف فهم الرعدم اال  . ث

: ال ر إال يف ذهب أو يف فضة أو ما يكال أو يوزن مبا لأنه قاسعيد بن املسيب  روي عن 
النيب وما قاله  «إمنا الر ىف الدين» بن املسيب مل جيعل حديث سعيد يرى أن 116يؤكل أو يشرب.

نها يف ضوع. وسنقف على األخطاء الناجتة عأصال يف املو  الوداع صلى هللا عليه وسلم يف خطبة 
  موضوع "املذاهب الفقهية".

مازعم ال  . ج   بعض أن موضوع الر مل يفصل تفصيال 

؛ لذا أنه قال: إن آخر  وأكرب مما نعرفه وسعي هللا عنه يرى أن موضوع الر أيدعى أن عمر رض 
. وإن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قبض ومل يفسرها لنا  نآ من القر  ما نزل فدعوا الر  آية الر
يف كون  تبتر ا: إذا هينسوب إىل عمر رضي هللا عنه قاعدة نبط من هذا القول املوقد استُ  117والريبة.

.    الشيء ر فهو وقد فصل  « قال هذا. ألن هللا تعاىل قال: عنه وال حيتمل أن عمر رضي هللا 118ر
ما، ألنه أكرب ما حرم هللا  »لكم ما حرم عليكم ن الر مل يفصل تفصيال  . وعلى هذا ال ميكن القول 

الر إعالن حرب على هللا  ورسوله. وألن رسول هللا صلى هللا  على صراراإل  تعاىل . كما عد هللاتعاىل
عليه وسلم قال يف حجة الوداع: ور اجلاهلية موضوع وأول ر أضع ر ر عباس بن عبد املطلب 

 .226/  صـ 3تفسري القرطيب، جـ   115
 .37/ 16املوطأ كتاب البيوع   116
 .464/ صـ 1. اجلصاص، جـ 2276/ 58سنن ابن ماجه ، التجارة،   117
 .954/  صـ 1حق ديين قرآن ديلي، جـ   118
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َ أُمََّتاُه َهْل بـَلَّغْ  119فإنه موضوع كله. ُت َثَالَث َمرَّاٍت قَاُلوا مث قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "َأَال 
  120نـََعْم قَاَل اللَُّهمَّ اْشَهْد َثَالَث َمرَّاٍت".

ما معناه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مل يبلغ ما أوحى إوالقول  ن الر مل يفصل تفصيال 
ما. وهذا كالم ال ميكن قبوله.  احلالل بني " قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:وقد هللا إليه تبليغا 

واحلرام بني وبينهما مشبهات ال يعلمها كثري من الناس فمن اتقى املشبهات استربأ لدينه وعرضه ومن 
أال وإن لكل ملك محى أال إن محى هللا يف  ،وقع يف الشبهات كراع يرعى حول احلمى يوشك أن يواقعه

ا فسدت فسد اجلسد كله أال أال وإن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كله وإذ  ،أرضه حمارمه
  121."وهي القلب

، هو القول بعدم  مكما أن القول بعد طل ال إتفصيل الر قوله املؤمن. يمتام الدين وهو كالم 
ْسَالَم ِديًنا «قال هللا تعاىل:  ملائدة، (ا »اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأَْمتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِيت َوَرِضيُت َلُكُم اْإلِ

5/ 3.(   

ومل  ؛-  يءوهو منه بر  -  القول املنسوب إىل عمر رضي هللا عنه لجأ إىليستحل الر يوالذي 
ملوضوع واألحاديث األخرى اليت تبين ت املتعلقة    للريب. جماال  بيا ال يبقي هينتبه إىل اآل

  

  

  عهد الفقهاءالر يف ب. 

 

ب   119  ).1218(-147ديث رقم احل 19صحيح مسلم، كتاب احلج 
 .3055، رقم احلديث 76سنن ابن ماجة كتاب املساقات،   120
 روى هذا احلديث يف الكتب الستة وسنن الدارمي.   121
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من القرآن الكرمي والسنة النبيوية أحكاما فقهية.  الفقيه هو جمتهد من علماء املسلمني يستنبط
كل مذهب أسسا يعتمد لفقهية بتجمع الفقهاء حول أفكار معينة. ووضعوا الذاهب امل وقد شكلت 

  ألحكام من القرآن والسنة النبوية. ليف استنباطهم  اعليه

. ولكن مل يكن هذا إل و قتوكل املذاهب الفقهية  الرأي يشكل ن الربح احلاصل من الدين ر
حديث النيب صلى هللا عليه وسلم الذي يتحدث عن "بـَْيِع  جعلوا قد أصوال عند كثري منهم. وهم

لتَّْمِر َوالْ  ِ لشَِّعِري َوالتَّْمِر  ِ ْلُربِّ َوالشَِّعِري  ِ ْلِفضَِّة َواْلُربِّ  ِ لذََّهِب َواْلِفضَِّة  ِ ْلِمْلِح".الذََّهِب  ِ حمورا لفهم ِمْلِح 
،موض بيع املواد على املوضوع قياسا  يف توسعمن من الفقهاء من متسك بلفظ احلديث ومنهم ف وع الر

  الستة املذكورة يف احلديث. 

  ر الدين

. ليس بأن الربح احلاصل من الدين ومل يقل أي فقيه من الفقهاء  ويلخص السرخسي ر
ى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن قاملوضوع كالتايل:  ومساه ر وعن حممد بن . رض جر منفعةو

سريين قال: أقرض عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه أيب بن كعب رضي هللا عنه عشرة آالف درهم 
وكانت أليب رضي هللا عنه خنل بعجل فأهدى أيب بن كعب رضي هللا عنه رطبا لعمر رضي هللا عنه فرده 

الك ؟ ابعث إىل مالك فخذه فقال عمر أليب عليه فلقيه أيب فقال: أظننت أين أهديت إليك ألجل م
  رضي هللا عنهما رد علينا هديتنا .

خذ فإن عمر رضي هللا عنه إمنا رد اهلدية مع أنه كان يقبل اهلدا ألنه ظن أنه أهدى  ،وبه 
 ألجل مالهرضي هللا عنه أنه ما أهدى إليه  يبٌّ فلما أعلمه أُ  ،فكان ذلك منفعة القرض ،إليه ألجل ماله

: إن املنفعة إذا كانت مشروطة يف اإلقراض فهو قرض جر  وهذا هو األصل؛ وهلذا قلنا ،منه بل اهلديةق
س به حىت لو رد املستقرض أجود مما قبضه فإن كان ذلك عن شرط   ، منفعة وإن مل تكن مشروطة فال 

س بهو  ،القرضجلبها ؛ ألنه منفعة مل حيل  قضاء  سن يف ؛ ألنه أحإن مل يكن ذلك عن شرط فال 
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: استقرض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من رجل  بيانه يف حديث عطاء قال. الدين وهو مندوب إليه
  122.صلى هللا عليه وسلم إ كذلك نزن:  اه وأرجح له فقالوا: أرجحت فقالدراهم فقض

دين وعند الشافعي: لو شرط فيه شرط جير منفعة للمقرتض فسد الشرط وصح العقد. ألنه كل  
.فهو نفعة مجير      123ر

دة حرام. وهو رأي متفق عليه. يقول ابن املنذر:  ويف املذهب احلنبلي: كل دين يشرتط فيه الز
.واهلدية  لفأخذ الفض  ،على املقرتضعطاء اهلدية إ أو  إذا اشرتط املقرض الفضل وال فرق أن يكون  ر

. إط قراض الذهب أو الفضة بشر إوكذلك  الفضل يف الكمية أو يف اجلودة.   عادة ما هو أجود ر

، بيته أو يبيع له شيئا أو يهدي له أو أن يقرض له هولو اشرتط املقرض على املقرتض أن يؤجر 
حرام. ولو قام املقرتض بشيء منها قبل أداء دينه فعلى املقرض أن اليقبل. إال أن يدفع مثنه أو  فهذا

  ينقص من الدين مقدار ما أعطاه. 

ى ذلك بينهم قبل القرض. حينئذ ر ن قد جو كياملقرض واملقرتض إال أن بني  يوال جيوز التهاد
س به.  ثرم أن رجال كان له على مساك عشرون درمها فجعل يهدي إليه السمك ويقومه روى األ  فال 

عن حيىي بن أيب إسحق اهلنائي حىت بلغ ثالثة عشر درمها فسأل ابن عباس فقال: اعطه سبعة دراهم. 
قال رسول هللا صلى هللا عليه  ،الك الرجل منا يقرض أخاه املال فيهدي له قالقال سألت أنس بن م

ذلك إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى له أو محله على الدابة فال يركبها وال يقبله إال أن يكون  .وسلم
  124.من قبل مابينه ر اج

 

 .36-35/  صـ 14املبسوط، جـ   122
 .47-46/  صـ  7حتفة احملتاج يف شرح املنهاج، جـ   123
 .2432رقم احلديث  19سنن ابن ماجة، كتاب الصدقات   124
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 : العراق فقال وعن زرين حبيش قال: قلت اليب بن كعب اين أريد أن أسري إىل أرض اجلهاد إىل  
يت أرضا فشإ ك بقرضك ليؤدي  انك  ، فان أقرضت رجال قرضا فأ يك قرضك ومعه هدية إلفيها الر

  فاقبض قرضك واردد عليه هديته.

مث قال يل "قدمت املدينة فلقيت عبد هللا بن سالم وذكر حديثا وفيه،  :عن أيب موسى قال
رض فيها الر فاش، فإذا كان لك على رجل  قرض فأهدى اليك محل تنب أو محل شعري أو إنك 

خذه فانه ر   ."محل قت فال 

قال ابن أيب موسى: ولو أقرضه قرضا مث استعمله عمال مل يكن يستعمله مثله قبل القرض كان 
قرضا جر منفعة، ولو استضاف غرميه ومل تكن العادة جرت بذلك بينهما حسب له ما أكله ملا روى 

نس قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " إذا أقرض أحدكم قرضا ابن ماجه يف سننه عن أ
فأهدى إليه أو محله على الدابة فال يركبها وال يقبله اال أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك " وهذا كله 

دة من غري شرط.   125 يف مدة القرض، فاما بعد الوفاء فهو كالز

لريد إليه أقل أو أكثر وال من نوع آخر أصال،   قراض شيءإفال حيل ويقول املذهب الظاهري: 
    126لكن مثل ما أقرضت يف نوعه ومقداره.

 اخلصم

ه قبل حلول الوقت. وقد بينا ذلك فيما سبق. ئاخلصم هو التنازل من بعض الدين مقابل أدا
  ونذكر هنا أراء الفقهاء فيه. 

 خصم الدين

 

 .19لبخاري، مناقب األنصار صحيح ا  125
 . 402-401/  صـ 7احمللى، جـ   126
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لدين هنا هو الدين الناتج عن البيع أو اإل  جيار أو العمل أو اخلدمة. ويقال له الدين املقصود 
ألن األجل عنصر ديونه قبل املوعد. بالناتج عن عقد البضاعة أو اخلدمة. فال حيق للدائن أن يطالب 

  مهم يف البيع املؤجل يف مثن املال املبيع أو العمل.

لربوية، وقد عّد معظُم الفقهاء خصَم هذا النوع من الديون برضا الطرفني من العمليات ا 
دة يف األجل دة على الدين مقابل الز .  ر فاعتربوا اخلصم من الدين مقابَل تقصري األجل مثَل الز

ألجل إىل ثالثة  120 لو اشرتى رجل سلعة بـوعلى سبيل املثال:  أشهر، مث قال للبائع بعد لرية 
لريات. وهذا  10َصَم دفعت لك ديين اآلن، فإن رضي البائع خَ  اتلري  110إن رضيت بـ :مضي شهر 

  الزائدة عليه.  10 املخصومة من الدين كالـ 10 ر عند أكثر الفقهاء، فجعلوا الـ

  : مالك إلمامقال فيه ا

أن يكون للرجل على الرجل الدين إىل أجل فيضع   ؛"واألمر املكروه الذي ال خالف فيه عند
ر دينه بعد حمله عن غرميه ويزيده الغرمي يف عنه الطالب و يعجله املطلوب. وذلك عند مبنزلة الذي يؤخ

  127."حقه. قال وهذا الر بعينه ال شك فيه 

وأما من فقهاء احلنفية فيقول املرغيناين والكاساين: " ولو كان له (للدائن) ألف (درهم) مؤجلة  
لعقد. فيكون  فصاحله على مخسمئة حالّة مل جيز. ألن املعجل خري من املؤجل وهو غري مستحق 

   129ألن الزمن ليس ماال".و  128،م. وذلك اعتياض عن األجل وهو حرامن األجل  طاحلمقابل  اخلصم

 

ب  83املوطأ، تعليق احلديث   127  .39من 
(الصلح يف  426/ 8اهلداية شرح بداية املبتديء للمرغيناين (مع شرح فتح القدير)، دار الفكر، بريوت   128

 الدين) .
ب الصلح) . 45/ 6البدائع للكاساين   129  ) 
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ولنا أن العلة املذكورة أعاله ملنع هذه العملية تشكل تناقضا مع مذهب احلنفية، إذ جييزون 
دة األجل كما ذكره كمال الدين ابن اهلمام بقوله: إن كون الثمن على تق دة على السعر بز دير الز

 " ة يف  لرية املضاف 1000 فعندئذ، أليست الـ 130النقد ألفا وعلى تقدير النسيئة ألفني ليس يف معىن الر
  ؟ البيع املؤجل تقييما للزمان

   131وكذلك مذهب الشافعية واحلنابلة والظاهرية ال جييزون اخلصم.

لتنازل عن بل املديُن الدفَع بال شرطأما إذا تعج عض دينه إحسا منه، ، وَمنَّ عليه الدائن 
دين سلعة عن دينه قبل حلول األجل جا 

َ
ز، وإن كان مثُنها أقَل فهو جائز يف املذاهب كلها. ولو دفع امل

  .  من الدين

خذه. قد أجازه ابوجيوز لرجل أن يتعجل يف دينه املؤجل  مالك وغريُه، حىت وإن   إلمامَعَرض 
وعد. امللرية قبل  100لرية ىف دين مقداره  50قيمة كأن تُؤخذ سلعٌة ب  132.كانت قيمُته أقَل من دينه

  . يرون أن هذا ليس خصماو 

دة يف أحد العوضني يف نه ليس برإقول وُجييز ابُن قيم اجلوزية اخلصم، وي . فإن الر يتضمن الز
ط األجل. فسقط بعض اسقإمقابلة األجل. وهذا يتضمن براءة ذمته من بعض العوض يف مقابل 

، ال حقيقة وال لغة العوض يف مق ابلة سقوط بعض األجل، فانتفع به كل واحد منهما، ومل يكن هنا ر
، وال خيفى الفرق   دة، وهي منتفية هنا. والذين حرموا ذلك إمنا قاسوه على الر وال عرفا، فإن الر الز

 

 . 447/ 6كمال الدين ابن اهلمام فتح القدير ل  130
ب الصلح)؛ بداية اجملتهد البن رشد 193-192/ 5التحفة البن حجر اهليثمي  131 ؛ املغين 125/ 2(

ب الصلح)؛ املادة   25-24/ 5البن قدامة ، املسألة رقم  356/ 6؛ احمللى البن حزم3504(
1205. 

 .125/ 2بداية اجملتهد البن رشد   132
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ئة "، فأين الواضح بني قوله :" إما أن تريب وإما أن تقضي " وبني قوله :" عّجل يل وأهب لك ما
  أحُدمها من اآلخر ؟ فال نص يف حترمي ذلك وال إمجاع وال قياس صحيح . 

يعين  133أمحد واختياُر شيخه، اإلمامقال ابن القيم إنه قول ابن عباس، وإحدى الروايتني عن 
  .  تيميةابنَ 

الر  وما قاله ابن القيم صحيح. وال آية يف حترمي هذا النوع من اخلصم وال حديث وال إمجاع، و 
دة على دة على الدين. أما اخلصم فليس بز   . الدين، وإمنا هو ختفيض من الدين إمنا هو الز

% 5مالك. ويبدو أن خصم  إلماموصحيح أنه يوجد تشابه بني الر وبني اخلصم كما قال ا
ل دة  ،قبل موعده بشهر به من الدين الذي تُعجِّ هرا،  ش املوعد% على الدين الذي يؤجل عن 5وأن ز

ما عمليتان من جنس واحد من وجٍه، وهو تقييم الزمان. وقد أقيم وجه الشبه هذا أيضا بني الر   وكأ
عها بـ ع الـ 11وبني البيع املؤجل فقيل إن من اشرتى سلعة بعشرة مث    10كان حالال. فكذا إذا 

ع املؤجل ضمن وجب أن يكون حالال. ولو قام احلكم على وجه الشبه لوجب اعتبار البي 11بـ
املعامالت الربوية، ألن يف كليهما يُزاد على البدل تبعا للموعد. ولكن القرآن قد أبطل هذا وفرق بني 
لر حبجة أنه يشبهه من وجه،  الر وبني البيع تفريقا قاطعا كما تقدم. فال ينبغى إذن إحلاق اخلصم 

دة عاأساسي ابينهما فرقواحلقيقة أن  ت . ذلك أن الر ز لى الدين، بينما اخلصم ختفيض منه. وجند آ
احلاصل من الدين. ولكننا ال جند ما حيرم، بل جند قوله تعاىل :"وإن كان ذو  ربحوأحاديث تنهى عن ال

لدين على املستقرض. والتخفيض منه 280 /2 ،عسرة فنظرة إىل ميسرة"(البقرة ) حيثنا على التصدق 
  . الدين جائز عند صل أن اخلصم منتصدق ببعضه. واحلا

  خصم القرض  

 

(الصلح عن  371/ 3، 1407 البن القيم بتحقيق حممد حمىي الدين عبد احلميد، بريوتإعالم املوقعني  133
 بعض الدين ببعضه).
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دين خيتلف عن الديون األخرى، فكل قرض دين، وليس كل دين قرضا. ال الناتج عن القرض
دينار أو كيال من قمح، فإنه  100ستهالك مث يُدفع مثُله. كالذي يستقرض والقرض يُطلب لال

عادة مثلهما .    يستعمل النقد ويستهلك القمح، مث يربئ ذمته 

حيصل على عائد. ويتعني مقدارُه يف العادة حسب املوعد   فإنه سلعة أو يقدم خدمة ومن يبع
لريات مؤجال إىل   105 لرية معجال، أو بـ 100 الذي يتم فيه الدفع. فيمكن بيع سلعة أو خدمة بـ

ألجل إىل شهرين   110 لريات مؤجال إىل شهرين. ويكون الذي اشرتاه بـ 110 أو بـ ،شهر  لريات 
دائه قبل موعده. خبالف القرض  قد رضي  ذا الثمن ألنه سيدفعه بعد شهرين. وهو ال يطالب 

ال  ، واملقرض يسمح له  نتفاع به ألنه متربع حيث ال يؤدي املستقرض إال مثل ما أخذ إذا مل يكن ربو
إىل دينار  100وإن مل يكن فعله هذا طيبا ومرضيا. كأن يقرض  ،به. وللمتربع أن يرتاجع عن تربعه

ا بعد شهر، وليس للمستقرض اال  . وهذا من طبيعة القروض. أما داءعن األ  متناعشهرين مث يطالب 
سرتداد بشرط خصم الر الذي سيتحقق، كالذي يقرض  إذا كان القرض ربو فللمقرض أيضا حق اال 

نري، فله أن يسرتد  5دينارا إىل أربعة أشهر، لكل شهر  120 دينار بـ 100 بعد شهر  ردينا 105د
، وهذا جيري يف البنوك الربوية  15 خصممع  كلها، وهو املتعارف عليه عندها. ولو  دينارا من الر

ن يدفع    20لريات من  5لريات مقابَل خصم  115تعجل الرجل أداَء دينه قبل موعده بشهر 
، وهذا بشرط قبول الدائن. خصماهذه ألصبحت      من الر

دائه قبل حلول األجلال من  خصمفتبّني إذن، أنّ  من الفائدة،  اليس خصم قرض الالربوي 
لمدين، ألنه ال يوجد سبب جيعل الدائن رهينا مبوعد الدين. وهو مثل الودائع الدائن لمن ولكنه تربٌع 

. ولذلك فإن اخلصم من القرض هو صاحبها شاء احلاضرة يف املصارف، فقد ُتسحب يف أّي وقت
ذا املوضوع :" وإذا أقرض الرجُل  َحّل أجُلهقد خصٌم من دين  . وقد جاء يف املبسوط فيما يتصل 
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ا فهو جائز، ألنه قبض البعض وأبرأه عن البعض"  134.الرجَل الدراهَم مث صاحله منها على أقل من وز
  وكذلك خصم الديون كلها يف موعدها. 

  خصم السندات 

ئق الدين املكتوبة، وتسمى بعدة أمساء  كالتحويالت والشيكات سندات الدين هي و
  والكمبياالت وما إىل ذلك ... 

لتحويل احلكومي أو التحويل املصريف أو حتويل  والتحويل هو سند القرض الربوي، ويسمى 
  . ليت تصدرها اخلزينة حتويالت أيضاالشركة و ذلك تبعا للمؤسسة اليت ُتصدره. وتسمى السندات ا

ن والشيك هو السند الذي حيمل أمر الدائن إ
َ
داء املبلغ املكتوب إىل حامله أو مل ىل املصرف 

ُكتب امسُه عليه. وال ينبغي أن يكون للشيكات خصٌم ألنه ال أجل فيها، ومع ذلك فإن استعمال 
الدين، فكان ع. والشيُك املؤجل يف مقام سند ساو  نطاق معروف علىالشيكات املؤجلة يف تركيا 

  . السند خصُمه هو خصم

لث قبل  حتصيلهو  ؛ند الدينواملقصود خبصم س وعد مقابَل مبلغ أقَل مما هو امللطرف 
لريًة معجال. فيكون  80لريٍة مؤجال إىل شهرين، مقابَل  100سند مبلُغه  حتصيلمكتوب عليه، مثُل 

خذ بعد شهرين  90الذي استلم السند قد أقرض  لرية، وهذا قرض ربوي،  100لريًة على أن 
خذ بعد شهرين  80من يعطي اليوم  والسند وثيقته. ألن كل لرية يستلم من  100لرية على أن 

املدين سند قرض أو يطلب كفيال أو ما يقوم مقاَمه. والفرق بني سند املستقِرض وبني السند املخصوم 
أحدمها دون اآلخر املكتوب من جديد. ألنه كلما يزداد الذين يصّدقون على السند يزداد  برازإمنه هو 
  . ن ميكن للدائن أن يطلب دينه منهمعدد الذي

 

 .38/ 14مشس الدين السرخسي، املبسوط، مصر   134
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له إعادة  واملصارف ختِصم السنداِت أيضا مث تسلِّمها للمصِرف املركزي ليعيد خصمها. يقال 
 1000اخلصم. والر على إعادة اخلصم أقل من ر اخلصم األول، كأن خيصم املصرف سندا مبلُغه 

 25لرية ويكسب  975ىت يعيد خصمها بـلرية، مث يعطيها املصرف املركزي ح 950لرية يف مقابل 
  .بينهما هو العائد الربوي للمصرف لرية، والفرق

  الر يف صورة البيع والشراء

َ «وقد   ُ اْلبَـْيَع َوَحرََّم الرِّ  ا فالبيع والشراء شيء والر شيء آخر. والذي يبيع سلعة مثنه »َأَحلَّ اهللَّ
هر، ال جيوز له أن يطلب تلك السلعة املباعة بعد مضي لرية مؤجال ملدة ش 101لرية بـ  100احلايل 

لرية مثن السلعة؛ وال يهم الطرفني ارتفاع مثن  101. فـ فقط لرية 101شهر، ولكن من حقه أن يطلب 
قل من  و  ها.فاضخن اتلك السلعة بعد شهر أو  لو استطاع البائع أن يبتاع نفس السلعة بعد شهر 

وقوله ربح. ه قد نفال ميكن القول أو أكثر  101بـ منها لو يبتاع  نه قد ربح. ولكنإلرية نقول  101
َِ «تعاىل:  َُْكُلوَن الرَِّ َال يـَُقوُموَن ِإالَّ َكَما يـَُقوُم الَِّذي يـََتَخبَّطُُه الشَّْيطَاُن ِمَن اْلَمسِّ َذِلَك  ُْم قَاُلوا الَِّذيَن  َّ

 َ َا اْلبَـْيُع ِمْثُل الرِّ .و النظر إىل هذا الفرق بني البيع  يلفت 135» ِإمنَّ   الر

واختالف البيع عن الر شيء طبيعي؛ البنوك الربوية ال تتاجر؛ وهي تقرض فقط. لو مل يكن 
لتجارةاخلالف بينهما جلاز للبنوك الربوية  . وهذا الفرق الوحيد بني البنوك الربوية والبنوك القيام 

لتجارة.إل   األوىلفرتبح  .هلا األسس اخلاصةالالربوية اليت تتعامل وفق     قراض والثانية 

وقد رأينا يف األحاديث السابقة أن النيب صلى هللا عليه وسلم عد بعض أشكال البيع يف املواد 
، وحرمها. ونذكر حديثا من تلك األحاديث: " عن أيب األشعث الصنعاين عن عبادة بن  الستة من الر

لفضة تربها الصامت أن رسول هللا صلى هللا عل لذهب تربها وعينها والفضة  يه وسلم قال الذهب 
مللح مدي   لتمر مدي مبدي وامللح  لشعري مدي مبدي والتمر  لرب مدي مبدي والشعري  وعينها والرب 

 

َُْكُلوَن الرَِّ َال يـَُقوُموَن ِإالَّ َكَما يـَُقوُم الَِّذي يـََتَخبَّطُُه الشَّْيطَاُن   135 ُْم  ومتام اآلية: «الَِّذيَن  ََِّ ِمَن اْلَمسِّ َذِلَك 
» (البقرة،  ُ اْلبَـْيَع َوَحرََّم الرَِّ َا اْلبَـْيُع ِمْثُل الرَِّ َوَأَحلَّ اهللَّ  ).275/ 2قَاُلوا ِإمنَّ
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لفضة والفضة أكثرمها يدا بيد وأما نسيئة فال  س ببيع الذهب  مبدي فمن زاد أو ازداد فقد أرىب وال 
س ب لشعري والشعري أكثرمها يدا بيد وأما نسيئة فال".وال     136بيع الرب 

  ألحاديث االتحرمي حمدود من يعدُّ 

ملواد اهب يف فهم تلك األحاديث إىل فريقاملذ توقد انقسم ني. فريق يرى أن التحرمي حمدود 
ملواد الستة، بل ووسعوا جمال ، ومل يبقوا مرتبطني  لقياس.  الستة. وفريق حددوا علة الر الر 

ملواد الستة حترم ر الدين الذي كان يف صورة البيع. كما بيناه سابقا. وسنقف  واألحاديث املتعلقة 
نية.   على هذا املوضوع مرة 

  عثمان البيت 

لرغم 137عثمان البيت وهو  قبوله دليال يف غريه. من يقول بعدم جواز القياس يف  موضوع الر 
ن القياس حج ال جيوز القياس على األصول إال أن يقوم دليل يف كل أصل على جواز  ولكنة يقول: 

) ، ومل يقم ذلك الدليل هناالقياس عليه أن القياس يف الر جيعل التحديد  كما  138.(أي يف موضوع الر
لقياس لزاد العدد عملواد الستة بال معىن.  ن الستة. وقد أيد هذا الرأي كل من قتادة لو عمل 

) من علماء األحناف. وعلى رأي عثمان 513 /119) وابن عقيل (املتوىف: 705 /117تويف: (امل
   البيت أنه ال ر إال يف الدين ويف بعض أشكال بيع املواد الستة.

  املذهب الظاهري

 

 .3349رقم احلديث  12سنن أيب داود، كتاب البيوع   136
األربعني. وروى له األربعة. (أنظر: عثمان البيت، الفقيه البصري. بياع البتوت. تويف يف حدود املائة و   137

لوفيات جـ   )335/  صـ  6الوايف 
 .112/  صـ 12املبسوط، جـ   138
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م  تهما حدد ع ومل خيرج املذهب الظاهري  . أل اآلية القرآنية واألحاديث النبوية يف موضوع الر
والر ال يكون إال يف بيع، أو قرض، أو سلم. وهذا ما ال يقول ابن حزم: القياس دليال.  ال يقبلون
ت النصوص اال بذلك وال حرام أل ،خالف فيه خلق لكم ما «ال ما فصل حترميه قال هللا تعاىل: إنه مل 

). 275 /2ة، (البقر  »وأحل هللا البيع وحرم الر «). وقال تعاىل: 29 /2(البقرة،  »يف االرض مجيعا
  139 ).119 /6(األنعام، » وقد فصل لكم ما حرم عليكم«وقال تعاىل: 

ىف ستة أشياء فقط؛ يف التمر، والقمح، والشعري، وامللح،  يف البيع، والسلم اال يكون والر ال 
ليك أقل وال أكثر وال من يء لريد إقراض شإوالذهب، والفضة. وهو يف القرض يف كل شئ فال حيل 

هذا كتابنا ، على ما ذكر يف كتاب القرض من هيف نوعه ومقدار  صال لكن مثل ما أقرضتنوع آخر أ
  140 مجاع مقطوع به.إعادته، وهذا إفأغىن عن 

وقد فصل «أحل هللا تعاىل البيع وحرم الر فواجب طلب معرفته ليجتنب، وقال تعاىل:  افإذ 
ا بيانه على لسان رسوله عليه السالم من فصح أن ما فصل لن »ال ما اضطررمت إليهلكم ما حرم عليكم إ

نه لو جاز أن يكون يف الشريعة  أل  ،وما مل يفصل لنا حترميه فهو حالل ،الر أو من احلرام فهو ر وحرام 
وقد « ذلك مناقضا لقوله تعاىل:بينه رسوله عليه السالم لكان ي حرمه هللا تعاىل مث مل يفصله لنا ومل يءش

  141ذا كفر صريح.والقول  »فصل لكم ما حرم عليكم

ملواد الستة املذكورة يف األحاديث ن التحرمي ليس حمدودا    القائلون 

مل اد و يذهب كل من املذهب احلنفي والشافعي واملالكي واحلنبلي إىل أن التحرمي ليس حمدودا 
  الستة املذكورة يف األحاديث.

 

 .403-401/  صـ 7احمللى، جـ   139
 .403-401/  صـ 7احمللى، جـ   140
 .403-401/  صـ 7احمللى، جـ   141
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جيوز قياس غري املنصوص على ؛ ألنه على هذه األشياء الستة امقصور  ليس رحكم الإن 
قوم دليل املنصوص إلثبات احلكم. وعند فقهاء األمصار رمحهم هللا جيوز القياس على األصول إال أن ي

، مث قد قام الدليل هنا على جواز القياس. فإن مالك بن أنس وإسحاق بن مينع القياس على كل أصل
فهو تنصيص  ، آخره كذلك كل ما يكال ويوزنإبراهيم احلنظلي رمحهما هللا رو هذا احلديث وذكر يف

على تعدية احلكم إىل سائر األموال. ويف حديث ابن عمر رضي هللا عنهما أن النيب صلى هللا عليه 
لدرمهنيوسلم قال: " ".لصاعني، وال الصاع ال تبيعوا الدرهم  ومل يرد به  142؛ فإين أخشى عليكم الر
كما يقال خذ هذا الصاع أي: ما فيه ووهبت لفالن  ؛حتت الصاع ما يدخل ، وإمنا أراد بهعني الصاع

  صاعا أي: من الطعام .

ويف حديث عامل خيرب رضي هللا تعاىل عنه أنه أهدى إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مترا 
ا فقال صلى هللا عليه وسلم: أوكل متر خيرب هكذا؟ فقال : ال ، ولكين دفعت صاعني من عجوة بجني

فقال صلى هللا عليه وسلم : أربيت هال بعت مترك بسلعة ، مث اشرتيت بسلعتك مترا ،  من هذا.بصاع 
مليزان. 143مث قال صلى هللا عليه وسلم : وكذلك امليزان.   يعين: ما يوزن 

ر قيام الدليل على تعدية احلكم من األشياء الستة  ذه اآل غريها. وهذا خبالف قوله  إىلفتبني 
وسلم: "مخس فواسق يقتلن يف احلل واحلرم". مث مل جيز قياس ما سوى هذه اخلمس على  صلى هللا عليه

ألن التعليل لتعدية حكم النص إىل غري املنصوص ، إلبطال املنصوص. وقد نص يف ذلك  ،اخلمس
 

، رقم احلديث   142 ب الر  . 2967صحيح مسلم، 
أيب سعيد اخلدري وعن أيب هريرة َأنَّ َرُسوَل اهللَِّ َصلَّى اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  وروى البخاري هذا احلديث عن  143

َأُكلُّ َمتِْر َخْيَربَ اْستَـْعَمَل َرُجًال َعَلى َخْيَربَ َفَجاَءُه بَِتْمٍر َجِنيٍب فـََقاَل َلُه َرُسوُل اهللَِّ َصلَّى اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم 
لثََّالثَِة فـََقاَل َرسُ َهَكَذا فـََقاَل َال  ِ لصَّاَعْنيِ َوالصَّاَعْنيِ  ِ َّ لََنْأُخُذ الصَّاَع ِمْن َهَذا  َ َرُسوَل اهللَِّ ِإ وُل اهللَِّ َواهللَِّ 

لدَّرَاِهِم َجِنيًبا. ( ِ لدَّرَاِهِم ُمثَّ ابـَْتْع  ِ ب بيع َصلَّى اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَال تـَْفَعْل ِبْع اجلَْْمَع  صحيح البخاري، 
  الطعام مثال مبثل).
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لتعليل كان أكثر من مخس ، فيكون إبطاال  احلديث على أن الفواسق مخس ، فلو اشتغلنا 
: ستة أشياء، ولكن ذكر حكم الر يف األشياء  معىنس للمنصوص. وهنا لي احلديث أن مال الر

لتعليل ال يؤدي إىل إبطال املنصوص عليه. فلهذا جوز ذلك. وفائدة ختصيص الستة. فاال  شتغال 
ا على ما جاء يف احلديث: كنا نتبايع يف األسواق  لذكر أن عامة املعامالت يومئذ كان  هذه األشياء 

  144وساق ، واملراد به ما يدخل حتت الوسق مما يكثر احلاجة إليه وهي األشياء املذكورة.أل 

وما استدل به السرخسي ال يستقيم دليال يف املوضوع. وما روي عن إسحاق بن إبراهيم 
وقال مالك بن أنس أنه كالم سعيد    احلنظلي: " وكذلك كل ما يكال ويوزن" ال يوجد يف كتب املتون. 

  وليس من كالم النيب صلى هللا عليه وسلم.بن املسيب 

 -صلى هللا عليه وسلم- ويقول الدار قطين: هذا مرسل ووهم املبارك على مالك برفعه إىل النىب 
   145وإمنا هو من قول سعيد بن املسيب مرسل. 

ويقول البيهقي: "وكذلك امليزان" رواه مسلم يف الصحيح عن القعنىب ورواه البخاري عن امسعيل 
خرجاه من أاويس عن اخيه عن سليمان وكذلك رواه عبد العزيز الدراوردى عن عبد اجمليد و  بن أىب

(ورواه) قتادة عن سعيد بن أىب سعيد دون  "وكذلك امليزان"حديث مالك عن عبد اجمليد دون قوله 
هم فيعليه وسلم، ال  حىت ولو قلنا أن " وكذلك امليزان" هو من كالم النيب صلى هللا 146هذه اللفظة. 

مليزان. كما زعم السرخسيمنه  يت امليزان  ألن امليزان هو اسم آللة يوزن به األشياء. 147.ما يوزن  و
  148.وموضع الصدر واملساواة والعدل مبعىن: القسط
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حديث عامل خيرب رضي هللا يف  ألن الكالمإقامة التوازن.  أي ويكون معىن "وكذلك امليزان"
 ميكن محل كلمة طعام يف قول سرخسي " وهبت لفالن صاعا أي وال  عما يكال من التمر. تعاىل عنه

لذا فمعىن قول  150على كل األطعمة. ألن أهل احلجاز يفهم من الطعام القمح.  149: من الطعام"،
لصاعني" أي ال تبيعوا صاعا من الرب بصاعني منه. يف  النيب صلى هللا عليه وسلم: "ال تبيعوا الصاع 

الشعري. ومن املعلوم أن الطعام يقصد به على  ليد 151اُمَنا يـَْوَمِئٍذ الشَِّعَري"،حديث آخر: " وََكاَن َطعَ 
  أن الرب والشعري من ضمن املواد الستة.

، اختلف لر . توبسبب اختالف فهم املذاهب للمواد الستة املتعلقة    عندهم علة الر

  املذهب احلنفي

ملواد الستة. مذهبهم يف الر على أساس األحاد  ية احلنف وقد بني واستنبطوا منها يث املتعلقة 
، وقاسوا عليه ا تحققي اليت العلل   . ا قياساالر

هو الفضل املستحق ألحد املتعاقدين يف املعاوضة اخلايل عن عوض  تعريف الر عند املذاهبو 
   152شرط فيه.

ن  نيهما:؛ إحدامها: العقد أساسيتانويف هذا التعريف ماد الفضل اخلايل عن  يف املعاوضة. و
   عوض. 

 

 .113- 211/  صـ  12املبسوط ، جـ  149
ج العروس: ( الطعام ) إذا أطلقه أهل احلجاز عنوا به ( الرب ) خاصة، وبه ُفسر حديث أىب  150 جاء يف 

ج العروس مادة: الطعام.  سعيد يف صدقه الفطر صاعا من طعام أو صا عا من شعري. 
 .93صحيح مسلم، مساقات  151
، جـ  152 ب الر  .290/  صـ  9العناية شرح اهلداية ، 
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لرب، والذهب لنقود، والدقيق هي تبديل شيء بشيء آخر. مثل شراء اخلبز  املعاوضة،
ويف يقال عقد البيع وعّقد اليمني   153جعل عقدة يف الشيءالربط أو هو : هو لغة ،والعقد. لذهب

. وعقد الزهر أي  »عّقدمت األميانكن يؤاخذكم مبا ولللغو يف أميانكم  هللا قوله  تعاىل: «ال يؤاخذكم
اصطالحاً: اتفاق بني طرفني يلتزم كل منهما بتنفيذ ما اتفقا عليه  و  154.تضامت أجزاؤه فصار مثراً 

 د البيع.كعق

خذ فيه كل من املتعاقدين مقابل ما يعطيه. فكل منهما  ،عقد املعاوضة هو العقد الذي 
برام موضوع الر جزء من   ية أنويرى احلنفه للعقد. يبحث عن مصلحة معينة يسعى للحصول عليها 

". واستعمل يف التعريف لفظ  - موضوع البيع. كما يقولون "كتاب البيوع  عاوضة ومل املب الر
.   يستعمل لفظ البيع، وذلك إلدراج الربح احلاصل من الدين يف الر

اليت  كون إال بني األشياءي ال  ووه واملادة الثانية يف تعريف الر هو الفضل اخلايل عن العوض.
وال ميكن تسوية  تكون فيها أجزاء املبيع مقابلة كلها بكل أجزاء الثمن. حبيث ميكن فيها التسوية،

لرب والشعري ال مون، و يلل مثال البيض  لكمثرى. ولكن ميكن تسوية الرب  لشعري والذهب   التفاح 
لنقود. والفضل اخلايل عن العو  بـ  اذهب دينار 100لو بيع فض يفسد تلك التسوية. لذهب، والنقود 

.  وفه ،مؤجال ملدة شهر، فالواحد يكون  فضال خاليا عن العوض 101   ر

  علل الر يف املذهب احلنفي

، وأوسعوا دائرة وقد استنبط األحناف من األحاديث اليت تتحدث عن املواد الستة علتني للر 
لر م يرو التحرمي املتعلقة  ن أن التحرمي ال ميكن أن يكون منحصرا على بعض أشكال بيع املواد . أل

 

 736عجم الوسيط ص. امل 153
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لتَّْمِر َوالْ  الستة؛ ِ لشَِّعِري َوالتَّْمِر  ِ ْلُربِّ َوالشَِّعِري  ِ ْلِفضَِّة َواْلُربِّ  ِ لذََّهِب َواْلِفضَِّة  ِ ْلِمْلِح. الذََّهِب  ِ  155ِمْلِح 
  والعلتان مها اجلنس والقدر.

األقدار.  ني يفمتساوي أن يكو والقدر،املاالن املتعاوضان من جنس واحد. أن يكون اجلنس، 
وقد فهم األحناف هذا من ألفاظ ذكرت يف األحاديث؛ مثل: الوزن ملا يوزن، والكيل ملا يكال. لذا  

كيال ووز يف معاوضة األموال   يكون مثال مبثل ويدا بيد وأن يكون متساو نيشرتط عند األحناف أ
.  ،ةنساملتجا   وإال حتقق الر

لرب..." استنبطت منو علة اجلنس  لذهب، والرب  . كما اللفظ املذكور يف احلديث: "الذهب 
علة القدر. ويقصد من "الوزن والكيل" القدر، بدليل األلفاظ  استنبطت من لفظ "مثال مبثل...". 

  ي، ووز بوزن. دمب ملوضوع؛ مثل: كيال بكيل، ومد املتعلقة حاديث األ املذكورة يف 

بيع  وقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  156كيل فيما يكال، ووزن فيما يوزن. هو والقدر،
حلنطة؛  سم احلنطة ؛ فاال و احلنطة  عرف ت ال سم يتناول احلبة الواحدة وال يبيعها أحد، و البيع ال جيري 

ا ليست  عها مل جيز؛ أل : احلنطة اليت هي مال متقوم، وال رة أن املراد مبال متقوم فعلم ضرو ماليتها ولو 
لكيل فصارت صفة وكذلك قول الرسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "الذهب  .يعلم ماليتها إال 

لوزن  لذهب". لذرة وال يبيعها أحد، وإمنا تعرف ماليتها  وحنو ذلك  كالشعريفاسم الذهب قائم 
بتة مبقتضى النص. فك لذهبفصارت صفة الوزن  ، واحلنطة املكيلة املوزون أنه قال: الذهب املوزون 

  157. املكيلة حلنطة

 15بادلني. مثال، لو كان هنا، تملعرفة الفضل بني املالني امل يف الوصف واملقدار املثليةويشرتط 
 14ن عفضل فيها بيضة  15رغم أن فضل. فيه ليمون، ال يسأل أي منهما ال حبات من 10بيضة و

 

 ).1584( 82صحيح مسلم، املساقاة   155
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لكيل. وعند األحناف أن العدد س اجلنس ويف نفس الوصف. بيضة من نف لوزن أو  والفضلية تثبت 
. ال معياراليس  . معيارانمها  وزنال كيل و يف الر . ملوضوعاملتعلقة حاديث األ يدل عليه كما  يف الر

لكيل فيما يكال  تجانسنيدلني املاثبت التسوية بني املالني املتبت :أن معىن احلديث كالتايلوعلى رأيهم 
لو     158ن فيما يوزن.ز و

وكل شيء نص رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على حترمي التفاضل فيه كيال فهو مكيل أبدا، 
لتفاضل فيه وز وإن ترك الناس الكيل فيه مثل احلنطة والشعري والتمر وامللح وكل ما نص على حترمي ا

ألن النص أقوى من العرف واألقوى  .ثل الذهب والفضةوإن ترك الناس الوزن فيه م فهو موزون أبدا.
ألدىن ا داللةوما مل ينص عليه فهو حممول على عادات الناس .ال يرتك    159.. أل

. مثال توذلك حني  يف يومنا هذا، أصبح الناس بادل هذه األموال على شكل يؤدي إىل الر
لوزن. وعند األحناف ال جيوز شراء  ونعيباتي من نفس كغم  100من التمر بـ  غمك  100لتمر 

.يجب أن و ولو حدث هذا التبادل  التمر. ألن  كون الصنفان من التمر متساويني كيال وليس وز
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نص على ذلك. وكذلك حني يبادل السواران من الذهب يشرتط  

. وعند  .شرتط يف بيع الذهب املثلية وزا  دألن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ق املساوة بينهما وز
ألوراق   اختالف اجلنس يف املبادلة ال يشرتط هذا املعيار. مثال جيوز شراء ما يكال أو ما يوزن 

  النقدية. 

قول النيب صلى هللا عليه ليدا بيد  يؤدي إىل ر الفضل.  ال املتجانسامليف بيع  م املثليةاوانعد
ل لورق  وسلم: " ال تبيعوا الذهب  ذهب إال مثال مبثل وال تشفوا بعضها على بعض وال تبيعوا الورق 

  160إال مثال مبثل وال تشفوا بعضها على بعض وال تبيعوا منها غائبا بناجز".

 

 .113/  صـ 7املبسوط، جـ   158
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يؤدي إىل ر النسيئة؛ فال جيوز. بيع الفضة  لقدر مؤجالتساوي بيع املال املتجانس وامل و
لذهب، يعد تبادال يف لقدر. ألن كل واحد منها يباع واملتساوية  ةاألموال املتجانس لفضة والذهب 

. . لذا يشرتط أن يكون مثال مبثل ويدا بيد. وإال كان ر   وز

 غموال يشرتط التساوي يف القدر يف األموال خمتلفة األجناس إذا بيع يدا بيد. مثال: جيوز بيع ك 
البيع املؤجل فيها يؤدي إىل ر فاحتد القدر اختلف اجلنس و  أما إذامن الشعري.كغم  2من القمح بـ 

قال النيب صلى هللا عليه وسلم بعد وقد جاء يف حديث رواه عبادة بن الصامت رضي هللا عنه  النسيئة.
 : " فإذا اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد".أن عد املواد الستة

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن نبيع الذهب  :  أمررضي هللا عنه ل عبادة بن الصامتو قي
لرب يدا بيد كيف شئنا. لشعري والشعري  لذهب والرب    161لفضة والفضة 

ه ال يعد تفاو عرفا. أو ألن يف . ألنعاوضةاألموال املال عربة للوصف يف  ويف املذهب احلنفي
ب البياعات.   162اعتباره سد 

السيئة، ال جيوز إال أن يكون مثال  ر بدفع اجليدة مقابلملوضوعة للواحلصول على السلعة ا
ألرز الردي األرزوضة امبثل. على سبيل املثال، ال جيوز مع   إال مثال مبثل.  ءاجليد 

ألن هذه وضة لرت البنزين العادي، بلرت البنزين املمتاز بشرط أن يكون يدا بيد. اوجيوز مع
لكيل ومتباع و تالبضائع  لوزن و   ن نفس النوع. شرتى 

لكيل.  ينوجيوز بيع لرت البنزين بلرت   من احلليب بشرط أن يكون البيع يدا بيد، وأن يكون البيع 
ما من أجزاء احلنطة واملعيار  قية من وجه أل لسويق، ألن اجملانسة  لدقيق وال  وال جيوز بيع احلنطة 

 

 .43سنن النسائي كتاب البيوع  161
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تنازمها فيه وختلخل حبات احلنطة فال جيوز  بينهما وبني احلنطة الك  مسوفيهما الكيل، لكن الكيل غري 
لدقيق متساو كيال لتحقق الشرطوإن كان كيال بكيل    163. ، وجيوز بيع الدقيق 

ل لزيت والسمسم  ريج أكثر مما يف الزيتون حىت يكون الزيت والس ريجسوال جيوز بيع الزيتون 
دة  يعرى عن الر إذ ما فيه من الدهن  عند ذلكألنه ، 164لثجري والسمسم فيكون الدهن مبثله والز

موزون، وهذا ألن ما فيه لو كان أكثر أو مساو له، فالثجري وبعض الدهن أو الثجري وحده فضل، 
، والشبهة فيه كاحلقيقة، واجلوز بدهنه واللنب بسمنه  ولو مل يعلم مقدار ما فيه ال جيوز الحتمال الر

    165عتبار.والعنب بعصريه والتمر بدبسه على هذا اال 

.يواملعا  10وكمثال على ذلك، جيوز بيع  ري غري الكيل والوزن ليس هلا التأثري املؤدي إىل الر
ا من جنس واحد. كما  بيضة 20ريفية بـ  اتبيض جيوز بيع  مزارعية. بشرط أن يكون يدا بيدا أل

لرغ يعفلس بفلسني. ومبا ا من جنس من م ة هذه البضائع على هذا الشكل ال يدخل حتت الر  كو
  . لعدد. والعدد ليس علة يف الر   واحد، ولكنها تباع 

  .بال حرج ة بعضها ببعضدلها علة مشرتكة من علل الر جيوز مبانيوجد بوالبضائع اليت ال ت

لوزن، وال جيوز بيعهما على مبد لبضائع األ  أويباع الذهب والفضة  خرى املذهب احلنفي 
لوزن.  يةفناحل املوزونة مؤجال. ولكن لبضائع األخرى اليت تباع  أي أننا  جييزون بيع الذهب والفضة 

 10ديد بـ احل غم منك   500شراء  نرى يف املذهب احلنفي عدم التناسق بني املبدأ والتطبيق. مثال جيوز
لوزن. ولكن الوزن ليس فيهال م منغ زن فالذهب تو  ا بنفس امليزة.مذهب مؤجال. وكالمها مما يباع 

 

 .23/  صـ 7شرح بداية املبتدي، جـ  163
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ا. مهلذا السبب جتاهل األحناف وحدة املعيار بينه 166لو.يكلمبيزان دقيق وحساس، أما احلديد فيوزن 
فهم وهو من أشد ما حرم هللا تعاىل يف القرآن وهذا النهج من األحناف قد جعل الر غموضا ال يُ 

  الكرمي. وستعاجل هذه املسألة مرة أخرى الحقا إن شاء هللا.

  ملذهب احلنفيأنواع الر يف ا

.  ين والنسيئة.ال يشمل تعربف الر عند األحناف على الدَّ   لذا يصعب فهم مبادئهم يف الر
األول يسمى بـ "ر الفضل" والثاين بـ "ر  والعلة األساسية عندهم؛ هي الفضل يف املقدار أو األجل.

  النسيئة".

 ر الفضل

سواء كان  ،ذهب يعترب رمن الغرام  100ذهب بـ ال  من غرام 101أن معاوضة  يةيرى احلنف
. وكذلك شراء  خال عن العوض الزائد  ، والغرام الواحد 100يقابل  100ألن  معجال أو مؤجال.

وكون هذه املعاوضة على شكل البيع أو الدين ال يغري  قمح.كغم من ال  100قمح بـ كغم من ال  101
  ألحاديث التالية:هم هذا دخل حتت ر الفضل. واستدلوا على رأيت يهفالنتيجة. 

إين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب  :عن عبادة بن الصامت قال
مللح إال سواء بسواء عينا  لتمر وامللح  لشعري والتمر  لرب والشعري  لفضة والرب  لذهب والفضة 

   167بعني فمن زاد أو ازداد فقد أرىب.

نصاري قال: أيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو خبيرب بقالدة فيها عن فضالة بن عبيد األ 
لذهب الذي يف القالدة فنزع ،خرز وذهب وهي من املغامن تباع  هفأمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

لذهب وز بوزن.   168وحده مث قال هلم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الذهب 
 

لتصرف حسب املعىن.13-12/  صـ  7اهلداية، جـ   166  . 
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لد ثين عشر  ،ينارألنه كان يباع القالدة  و عن فضالة بن عبيد قال: اشرتيت يوم خيرب قالدة 
دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثين عشر دينارا فذكرت ذلك للنيب صلى هللا 

  169عليه وسلم فقال ال تباع حىت تفصل.

دة وزن الذهب.   ألن وزن الذهب كان أكثر عند الفصل فازداد السعر بز

 سيئةر الن

.  مؤجال غراما من الذهب  11أو  9.10غم من الذهب بـ  10وبيع  وكذلك بيع يكون ر
. ويقال عنه ر النسيئة. وال  مللح مؤجال يكون ر لشعري والتمر  لفضة والرب  يف حال   جر حالذهب 

ألحاديث التالية: بيع هذه األشياء بعضها ببعض يدا بيد.    واستدلوا عليه 

لذهب والفضة  عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الذهب 
مللح مثال مبثل سواء بسواء يدا بيد فإذا  لتمر وامللح  لشعري والتمر  لرب والشعري  لفضة والرب 

  170اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد.

لذهب تربها وعينها عن عبادة بن الصامت: أن رسول هللا صلى هللا  عليه وسلم قال الذهب 
لتمر مدي  لشعري مدي مبدي والتمر  لرب مدي مبدي والشعري  لفضة تربها وعينها والرب  والفضة 
لفضة والفضة أكثرمها  س ببيع الذهب  مللح مدي مبدي فمن زاد أو ازداد فقد أرىب وال  مبدي وامللح 

لشعري والشعري أكثرمها يدا بيد وال  ،وأما نسيئة فال ،يدا بيد قال أبو  ،وأما نسيئة فال ،س ببيع الرب 
سناده  :داود  روى هذا احلديث سعيد بن أيب عروبة وهشام الدستوائي عن قتادة عن مسلم بن يسار 

حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن خالد عن أيب قالبة عن أيب األشعث  
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ذا اخلرب يزيد وينقصالصنعاين عن  فإذا  :وزاد قال ،عبادة بن الصامت عن النيب صلى هللا عليه وسلم 
  171اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد.

. ألن الدين، هو مبادلة مالني من جنس  القرض ال بد من أن يكون  ية:ويقول احلنف بدون ر
. ألن القرآن الكرمي وأحاديث النيب صلى واحد إىل أجل معني. وال يدخل القرض الالر  بوي حتت الر

م ال إ يةهللا عليه وسلم حيث على هذا القرض. وقد حاول احلنف . أل ظهار النظام القرضي أنه ليس بر
. وسنقف على هذا املوضوع إن شاء هللا.   يعدون القرض من الر

 يةنقد آراء احلنف

ا ومع القرآن الكرمي. وقد جعلوا موضوع الر من تعارض مع نفسهت يةاآلراء السابقة للحنف
، واخرتعوا أنواعا جديدة  ضمن البيع مع أن القرآن الكرمي فصل بينهما. لذا جاؤوا بعلل ليتحقق الر

  .   هنا على تناقض أفكارهم مع نفسها... وسنسلط الضوء من الر

  أربع: زاو من ئهموميكن النظر آلرا

لوزن أو يشرتط ؛ يةعلى رأي احلنف التقدمي واملثلية يف املبادلة إذا كانت السلعة املبادلة تبادل 
ا على رأيهم يف هذا  لكيل. وإال يتحقق فيه ر الفضل. ونذكر حديثا من األحاديث اليت استدلوا 

 املوضوع: 

سا فإين لقاعد عند  عن أيب نضرة قال: سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف فلم ير به 
ال أحدثك إال  :سعيد اخلدري فسألته عن الصرف فقال ما زاد فهو ر فأنكرت ذلك لقوهلما فقال أيب

وكان متر النيب  ،جاءه صاحب خنله بصاع من متر طيب ،ما مسعت من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
انطلقت   :قال ؟ أىن لك هذا :فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم ،صلى هللا عليه وسلم هذا اللون
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بصاعني فاشرتيت به هذا الصاع فإن سعر هذا يف السوق كذا وسعر هذا كذا فقال رسول هللا صلى هللا 
  172إذا أردت ذلك فبع مترك بسلعة مث اشرت بسلعتك أي متر شئت. ،ويلك أربيت :عليه وسلم

بت أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رخص بعد ذلك  روي خالف ذلك:وقد  عن زيد بن 
لتمر ومل يرخص يف غريه.يف  لرطب أو  ومل يشرتط النيب صلى هللا عليه وسلم فيها  173بيع العرية 

يع العرا كان من الالزم أن يكون ر يف املذهب احلنفي ويف املذاهب  الثالثة  بالتقدمي وال املثلية. و 
، األخرى. ن النيب صلى هللا عليه أل  وكان عليهم أن يفهموا أنه يوجد خطأ يف مبادئهم يف موضوع الر
.  صخوسلم ر    يف بيع العرا

م نظروا  خيرب" فوا أن التحرمي املتعلق بـ "متر ذه املسألة حتت موضوع القرض الربوي، لعر هل ولو أ
ى النيب صلى هللا عليه وسلم عنها. يفهو قرض  وال خيفى أن األحاديث اليت   صورة البيع. لذا 

، لذا رخص النيب صلى هللا  هذا النقطة.لفت النظر إىل تتتحدث عن الر  وال يتصور الر يف بيع العرا
لدينارين وال الدرهم  عليه وسلم فيه فقط. كما قال النيب صلى هللا عليه وسلم: ال تبيعوا الدينار 
لصاعني فإين أخاف عليكم الرماء والرماء هو الر فقام إليه رجل فقال  رسول  لدرمهني وال الصاع 

س إذا كان يدا بيد. إلبل قال ال  ألفراس والنجيبة    174هللا أرأيت الرجل يبيع الفرس 

عليه وسلم: " فإين أخاف عليكم الرماء" مهم للغاية؛ ذلك أن بيع  وقول النيب صلى هللا  
لذهب، هو بيع حقيقي ولكن ال ميكن فيه اال  لتمر. ولو الذهب  . وكذلك بيع التمر  حرتاز من الر

  .، كما يف بيع العرامكن التحرز من الر مل يكن ذاك البيع حراماأ

بيد سواء كان  اال جيوز مبادلة السلعتني من جنس واحد إال أن يكون يد أنه ويرى األحناف
اإلرية على شرط  100قراض إمكيال. ف مموزو أ ا مبادلة  100  عاد ؛ أل لرية بعد شهر يكون ر
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ذا مل يبق  اتبيض 10مقابل  اتبيض 10جال. وكذلك أخذ مالني من جنس واحد مؤ  بعد شهر. و
. ولكن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شجع الصحابة إىل اإل  قراض بدون قصد هناك قرض بال ر

 175«كل قرض صدقة ».املنفعة؛ قائال:  جلب

 يف حاجته وقال أيضا: املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال يسلمه من كان يف حاجة أخيه كان هللا 
ا كربة من كرب يوم القيامة ومن سرت مسلما سرته هللا يوم  ومن فرج عن مسلم كربة فرج هللا عنه 

  176القيامة.

يهم يف القرض. ومن ألغى األحناف القرض املؤجل، للخروج من املأزق الذي نشأ من ر أوقد 
وهم حناف مع أنفسهم. املعروف أن القرض ال يكون إال مؤجال. وقد نرى هنا واضحا تناقض األ

  قالوا: 

بتداء حىت ألنه إعارة وصلة يف اال ولو شرط األجل يف ابتداء القرض صح القرض وبطل األجل، 
نتهاء ال بتداء ال يلزم التأجيل فيه كما يف اإلعارة، وعلى اعتبار اال يصح بلفظة اإلعارة، فعلى اعتبار اال 

لدراهم نسيئة وهو . يصح؛ ألنه يصري بيع الدراهم    177ر

لسكن، واملركب للركوب، لكاستعارة البيت  .عبارة عن متليك املنافع بغري عوضهي اإلعارة: 
كالقرض من جهة،   واإلعارة  ولصاحب املال إعادته حني يريد. واحلقول للزراعة، والكتاب للقراءة.

أما  ألن  املقرتض يستهلك  178لقرض إعارة من أجل اخلالف بينهما من جهات.ل ولكن ال يقال 
وهذا من    عينه. ب، فهو يعيد ذاك الكتاب أر كتا ليقر ااملستعري يعيد عني املستعار أو مثله. كالذي استع

  كالم األحناف:
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نري واملكيل واملوزون واملعدود قرض؛ ألن اإلعارة متليك املنافع، وال ميكن  وعارية الدراهم والد
ستهالك عينها فاقتضى متليك العاال  ا إال  مها نتفاع  لقرض والقرض أد هلبة أو  ني ضرورة وذلك 

 ال جيوز اإلعارةأي أنه  179 نتفاع ورد العني فأقيم رد املثل مقامه.فيثبت؛ أو ألن من قضية اإلعارة اال 
  .يف األموال املستهلكة

بعد أن قالوا بعدم  عارة سن القرض ليهذا تناقض من األحناف مع أنفسهم. أي قوهلم و 
  وقال ابن اهلمام منبها إىل هذا التناقض: ة يف األموال املستهلكة.عار جواز اإل 

نري  يرى هذا التعليل خاليا عن التحصيل؛ ألن حقيقة اإلعارة منتفية يف عارية الدراهم والد
ن من شرطها كون املستعار قابال  واملكيل واملوزون واملعدود، إذ قد صرحوا يف صدر كتاب العارية 

ا مع بقاء عينها فتعذر حقيقة  قاء عينه، وأن األشياء املذكورة ال ميكن اال نتفاع به مع بلال نتفاع 
اإلعارة فيها فجعلناها كناية عن القرض، وكذا حكم اإلعارة منتف يف عارية األشياء املذكورة، إذ قد 

هلالك من غري تعد من القابض، فإذا مل تتحقق حقيقة اإلعارة وال حكمه ا مضمونة  ا يف صرحوا 
ثري فيها أصال؛ ألن   إقامة رد املثل مقام ال نتفاع ورد العني، اإلعارة االحقيقة عارية هذه األشياء فال 

  180.رد العني

م أن هالقرض الالربوي ر بسبب تناقض مبادئ الر عندهم. فعلي األحناف عدونتيجة لذلك 
 .   يروا هذا التناقض وليعرفوا خطأهم يف إقامة نظام الر

لى رأي األحناف؛ يشرتط التقدمي فقط يف مبادلة السلعتني املتحدتني يف اجلنس إذا  ج. وع
  كانت السلعة املبادلة ليست مكيلة أو موزونة.  وإال يتحقق فيه ر النسيئة. وال يشرتط فيها املثلية.
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وعلى هذا، جيوز مبادلة فلس بفلسني. ومها من جنس واحد ولكنهما ليستا مما يباع موزو أو 
.  مكيال بل مها مما يباع معدودا.   15000لرية بـ   10000كذلك جيوز بيع وليس العدد من علل الر
  لرية بشرط أن يكون يدا بيد. 

لرية  11وال خيفى على أحد أن هذا خطأ كبري. ألن قصد املرايب من تلك املعاملة هو احلصول 
حبيث يقرض  ضية ليصبح مشروعا. مع اخللو عن العوض. وقد يعرضها كمعاملة قر  اتلري  10مقابل 

تعامل تقبول قول األحناف هذا، هو تسهيل للبنوك لمعجال.  اتلري  10لرية، مث يبتاعها بـ  11أوال 
. وعلى سبيل املثال ُخيَصص يف البنوك قسم شباك  - شباك للقرض وقسم - ن؛ قسماشباك - نالر

رية مث يبيعها إىل شباك بيع القرض بـ ل 11لبيع القرض. والذي يريد القرض، يقرتض من شباك القرض 
اية املطاف فهو خيرج من البنك بـ لريات معجال.  10 فلم يبق هناك  لرية. 11لريات وعليه  10ويف 

. وقد بينا سابقا أن األحاديث املتعلقة بتحرمي بيع املواد الستة إال يدا بيد ومثال مبثل  معىن لتحرمي الر
ا هذه املعاملة الربقيُ   وية يف صورة البيع.صد 

ختالف يف القدر يف مبادلة السلعتني د. وعلى رأي األحناف؛ يشرتط التقدمي فقط وميكن اال 
  املختلفتني يف اجلنس إذا كانت السلعة املبادلة مكيلة أو موزونة.  وإال يتحقق فيه ر النسيئة. 

، ألن الذهب  ببضاعة مؤجال وبيع الذهب والفضة والفضة مال موزون. أخرى موزونة يكون ر
لذهب والفضة، ألن النقود كان ون إىلوكان الناس يضطر  ضرب منهما. ت تمبادلة األموال األخرى 

ما لذهب والفضة) لذا عد مبادلة األموال املوزونة األخرى  . وعلى سبيل املثال؛ بيع  (أي  مؤجال ر
لذهب مؤجال  لنحاس ليس ر احلديد  . ولكن  بيع الذهب    181.ر

  مام أسباب ذلك كالتايل:اهل بن وقد بني كمال الدين
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لدراهيوجد فرق يف  نري املضروبة من الذهب والفضة يف الصورة. مبادلة األموال املوزونة  م والد
لصنجدتألن الذهب والفضة  ملن. ،وزن   أما األموال األخرى يوزن 

لتعيني. أما األموال األخرى تعتوكذلك يوجد بينهما فرق معىن. فالدينار والدرهم ال  تيعن  فتني 
 لتعني. 

دينار واحد، ووزن احلديد من احلديد ب غمك  60بتاع وحني يُ وكذلك يوجد فرق بينهما حكما. 
البائع ووزن الدينار املشرتي يف مكان ال يرى الواحد الثاين، فيمكن بيع الدينار بدون أن توزن مرة 

 يد كلما جتدد البيع.أخرى، أما احلديد يلزم وزنه من جد

من الذهب والفضة  ةيوجد أي نقطة مشاركة من أي وجه من الوجوه بني النقود املضروب وال 
  182وبني األموال املوزونة األخرى صورة وحكما ومعىن.

ملاذا جعلتم الوزن علة للر استنادا على أن الذهب  اال وهو: ؤ وميكننا أن نطرح على األحناف س
لوزن،  وجود هذه الفروق؟ ويكفي هذا التناقض هلدم النظام الربوي عند  من لرغموالفضة تباع 

  األحناف.

  ه األحناف من األسباب السابقة:مونرد اآلن على ما قد

لصنج ملن. وكذلك الذهب والفضة   ةلو قلتم، يوزن الدينار والدرهم  واألموال األخرى توزن 
ن علة ااملغري    وحدة قياسية للذهب والفضة علة واليت هي لوزن ضروبة. فمعىن ذلك أنكم قبلتم 
ا علة ال ميكن وجودها يف األموال املوزونة األخرى.الزمة فلماذا تعدون إذن األموال األخرى  ، أي أ

ذا، علة الوزن من الذهب والفضة، يف نفس الوقت تستثنون  املوزنة من األموال الربوية؟ أنتم خترجون 
 . وال ميكن قبول هذا الرأي. الذهب والفضة من هذا احلكم
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لتعني، أما األموال األخرى ليس كذلك... ويتعني إأنتم تقولون؛  ن الذهب والفضة يتعينان 
لتعيني. فلماذا ال   من نيبني الذهب والفضة وبني الدينار والدرهم املضروب متيزونالدينار والدرهم 

 الذهب والفضة؟ 

رتي أن  ، ولكن يف بيع احلديد يلزم املشوزنيم بدون أن ستالوتقولون؛ ميكن بيع الدينار بعد اال 
لذهب املضروب والفضة املضروبة نقودا. ي ال حاجة أن يوزن الدينار زنه من جديد. وهذا خاص 

فما كل بيع.  عندا منقودا يلزم إعادة وز نيضروباملأما الذهب والفضة غري  . انمعروف ماوالدرهم أل
 معىن قولكم هذا؟ 

يف بيع الذهب  ة وأن يقولوا: وال يكون الوزن علةالوزن عل ااألحناف أن ال يعدو  وكان على
موال أخرى ن، ألنه يوجد بينها فرق حكما ز لو  انكون الذهب والفضة يباعمن  لرغم  موزنة والفضة 

ذا  وحني ال يكون الوزن علة فكذلك الكيل ال يكون علة.وصورة ومعىن.  اليت تقوم  نظمالنهار تو
   . متاما التجارة عند األحناف اعليه

ي حال من األحوال. وسبب ذلك كما يف  ، ليست متناسقة  لر النظم احلنفية املتعلقة 
ويلهم األحاديث النبوية الشريفة   املوضوعات األخرى هو عدم أخذ القرآن الكرمي مرجعا أساسيا، و

  حسب هواهم. فال ميكن الوصول إىل هدف صحيح بطريق خطأ.

  املذهب الشافعي

ين   كالتايل:  ةمن علماء الشافعيالر وهو  183وقد عرف الرو

 

ين (املتوىف، إعبد الواحد بن  183 ن وقد 1108/ 502مساعيل الرو ) كان قاضيا يف بالد طربستان و رو
سم البحر.   ألف كتا 

(Hayrettin KARAMAN, Başlangıçtan Zamanımıza Kadar İslam Hukuk Tarihi, İst. 1975, s. 139.)   
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، هو  عقد على عوض خمصوص غري معلوم التماثل يف معيار الشرع حالة العقد أو مع الر
  184.خري يف البدلني أو أحدمها

. وهو واملراد بعوض شرع هو ربوية. و معيار الال موال من األ  خمصوص هو بدل وجد فيه علة الر
ملذهب الشافعي يف البيع خت الوزن والكيل كما يف املذهب احلنفي. والعبارات األخرى يف التعريف  تص 

  الربوي.

  علل الر يف املذهب الشافعي

شرط  ت واملأكوالت ويف الذهب والفضة. و الر يف املذهب الشافعي، ال يكون إال يف املشرو
بيع الذهب والفضة والشعري والقمح والتمر وامللح؛ ث يف ديف حديث يتح" ويدا بيد "مثال مبثل كون

كشرط ل. اوضة تلك األمو اعلى خطر الوقوع يف الر يف معو يدل على ما يف هذه األموال من قيمة؛ 
  كون العلة متناسقة مع قيمة تلك األموال ومع ذلك اخلطر.تشهاد يف الطالق، فال بد إذن أن اإل 

ا طع تكان الشعري والقمح والتمر وامللح، لناس. وألن حياة ل امامن األموال الربوية لكو
لطعام مثال مبثل". لطعام. لذا قال النيب صلى هللا عليه وسلم: "الطعام    185اإلنسان مرتبطة 

أصل و   186شتقاق.إذ الطعام مبعىن املطعوم يدل على تعلقه مبا منه اال  ،وتعليق احلكم مبشتق
  يف كل ما يوجد فيه علة الطعم.وجد علة الر تالكلمة طعم، لذا 

األموال اليت  منيربوية لثمنيتهما. لضرورة الثمن يف الموال األ أما الذهب والفضة كا من 
م اليومية. هاحيتاج   الناس يف حيا
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وخالصة القول؛ أنه إذا وجد يف املال وصف الطعم والثمنية كان من األموال الربوية. ونقف 
  اآلن على هذه العلل:

 مالطع

الغذاء مل على تيشكل، ومن أهم خصائص الطعم كونه ؤ كل ما يمن الطعام وهو  الطعم؛ 
  187.وكل ما يبقى منه ويدخر وما ال يبقى وال يدخر سواء ال خيتلف .احليوانو املشرتك لإلنسان 

، ك اال  للتفكه أو للتداوي. و أقتيات ويتخذ الطعام لال  رب القتيات وهو ما يدخر ليكون قو
 عذب.الاء ملامص و احلو 

مما  سلطة، أوغري ذلكاللوى، أو احلأو التأدم  وأ كهمن األغذية بقصد التف ذختما يالتفكه؛ هو 
ت، واحلمض ات، وكذلك اخلضراوات  ييدخل حتت اسم الفاكهة مثل العنب، والتمر، والتني؛ واحللو

  مثل اخلردل والنعناع.

ذ ذ لتلاجلافة املطحونة اليت تضم ل بامللح واألعشايشمل على ويتخذ الغذاء لتلقي العالج. و 
زيت ، ومائه الورود و ، الفربيونو املختوم، مثل الطني  والسقمونيا. واألدويةمثل التوابل والزعفران، واألرمن 

  ه.بذور احلنظل و 

يستعمل جلعل الطعام لذيذا. وال فرق   وهو ألغذية امللحذكر يف األحاديث املتعلقة مثال  وقد
. ألن الغذاء يستعمل حلفظ الصحة؛ كما أن ة عليهافظاحمليف حتسني البدن و بينه وبني ما يستعمل 

  العالج يستعمل إلعادة الصحة بعد املرض. 
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ال يدخل حتت الطعام  يكون طعاما للحيوان غالباطعام؛ فما  له كما أن ما يتخذ لألكل يقال
زيت و  يل وماء الورد والعود مثل الفربيزن، والورود ومائه، ودهن الكتان والسمك وحب الكتان والزجنب

  اجلن مثل العظام.ما يتناوله و  السمك،

 الثمنية

ا  ما الشافعي: " والذهب والورق مباينان لكل شئ أل  إلماميقول ا. نقداومعىن الثمنية كو
   188من الطعام وال من غريه". يءأمثان كل شئ وال يقاس عليهما ش

ملضروب مهجور يف عرف الفقهاء وعلة  وختصيصه .ولو غري مضروبني نقد والذهب والفضة 
لنقد كطعام بطعام ،الر فيه جوهرية الثمن والفلس هو عملة معدنية  .فال ر يف الفلوس وإن راجت 

 189من غري الذهب والفضة.

ويف املوزون، كنقد وعسل ودهن جامد وما يتجاىف يف املكيال وز ولو بقبان للنص على ذلك 
واملعترب يف كون  .عكسه جيوز وز بيع بعض موزون ببعضه كيال وهو ظاهر وال فال جي  ،يف اخلرب الصحيح

لظهور أنه  ،الشيء مكيال أو موزو غالب عادة أهل احلجاز يف عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
وما جهل كونه مكيال أو موزو أو كون الغالب فيه أحدمها  .اطلع عليه وأقره فال عربة مبا أحدث بعده

حلجاز أو علم وجوده بغريه أو حدوثه بعده أو عدم يف  عهده صلى هللا عليه وسلم أو وجوده فيه 
فإن مل يكن هلم  .استعماهلما فيه أو الغالب فيه ومل يتعني أو نسي يعترب فيه عرف احلجاز حالة البيع
د الكيل يف ذلك عرف فيه فإن كان أكرب جرما من التمر املعتدل فموزون جزما إذ مل يعلم يف ذلك العه

وإال فإن كان مثله كاللوز أو دونه فأمره حمتمل لكن قاعدة أن ما مل حيد شرعا حيكم فيه العرف قضت 
فإن اختلفت فالذي يظهر اعتبار األغلب فيه فإن فقد  ،حالة البيعو نه يراعى فيه عادة بلد البيع 
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ألكثر شبها فإن مل يوجد جاز فيه الكيل والوزن  لدين خمتلفي ويظهر يف متبايعني بطريف باألغلب أحلق 
  الشافعي:  إلماميقول ا 190.العادة التخيري أيضا

لكيل. وال خيتلف املعىن يف قياس تويف األحاديث املشار إليها قد وجدت األغذية  قاس 
ختالف ما  ا ال ختتلف  لوزن. أل ا أ   تبقيان على   التنياحل اقاس به. أي أن األغذية يف كلتتاألغذية 

  أغذية. وألن الوزن والكيل ملعرفة مثن البضائع. مع أن الوزن أدق من الكيل.

.  و  ت كيال ووز فال فرق بني ألن املذاهب قد اتفقوا على جواز معاوضة املأكوالت واملشرو
ت يف الغرض. وأن حكمهما حكم الذهب والفضة. وألن  الذهب والفضة وبني املأكوالت واملشرو

ال خيتلف القمح والشعري والتمر مع البذور، (والتمر بدون البذور يفسد)، وامللح الذهب والفضة و 
ا حالل أو حرام. لقياس عليها  مصدره يف كونه حالال أو حراما. أي أننا نعرف من مصر واحد أ و

ا حتمل نفس العلل. ت واملأكوالت اليت توزن وتكال أل  حنكم بنفس احلكم على كل أنواع املشرو

ا توزن يف  وحنن لعدد يدخل حتت هذا احلكم. ألننا نرى أ نرى أن ما يباع من املأكوالت 
لت تمجيع الرطب كان مكان وال توزن يف مكان آخر.  لتخمني دون أن و سالت باع يف مكة املكرمة 

غريها يبيعون اللنب، واللحم، والعسل والزيت والزبد و وكان األعراب  وكذلك اللحوم. يكيلوا أو يزنوا؛
مع أن هذه األشياء كانت عند غريهم من األشياء املوزونة. والذي يقبل التخمني ال   لتخمني.

لعد  لوزن أو  لوزن أو الكيل.عند شبهتيتجنب الوزن أو الكيل. واألغذية اليت تباع    191 مبا يباع 

  192زن وال وز بكيل.وأصل احلنطة الكيل. وكل ما كان أصله كيال مل جيز أن يباع مبثله وز بو 

  وضة األموال متحدة األجناسامع
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لذهب، احلنطة تالبضائع اليت  وجد فيها علة الر تكون من جنس واحد مثل بيع الذهب 
يشرط لصحة املبادلة من احللول والتقابض واملماثلة عند احتاد حلنطة؛ أو هي من خمتلف األجناس. 

  واإلجياب والقبول مطلقا. ،هواحللول والتقابض فقط عند اختالف ،اجلنس

. وهو شرط يف صحة املعاملة العقد يف حملحضار السلعتني املتبادلتني إويقصد به  احللول: 
جيل أحدمها من وقت العقد ولو لزمن قليل  على األموال الربوية.   يث مل يفرتق املتعاقدان. حب وال جيوز 

يف خالف هذا بعض الصحابة إال أن ر. وهي مساواة السلعتني املتبادلتني يف القد املماثلة:
اية املطاف أمجع عليه الصحابة كلهم.    بداية األمر كعبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما، ولكن يف 

لتمر  لرطب أو  لزبيب. إذ ال مماثلة بينهما ال جيوز بيع الرطب  لعنب أو  ، وبيع العنب 
لسويق أو  ما خيتلفان يف المطلقا. وكذلك ال جيوز بيع الطحني  كما  عومةنخلبز مثال مبثل. أل

ثري النار على اخلبز، لذا قلنا أنه ال توجد املماثلة بينهما.   193خيتلف 

وهو أن ال يفارق أحد املتعاقدين جملس العقد قبل التقابض. ويقول الشافعي: احلنطة  التقابض:
ذهب  ال بيع مساء فال جيوزفاضل يف األمساء كما يتباين الذهب ويتجنس وإن تفاضلت وتباينت يف األ 

  194ذهب إال مثال مبثل وز بوزن يدا بيد.ل

  تلفخمدلة األموال من جنس امب

لفضة واحلنطة تيشرتط التقابض واحللول يف بيع السلعتني املخ لفتني يف اجلنس مثل بيع الذهب 
. يقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:   لفضة والرب الذهب لشعري. وإال كان ر لذهب والفضة 
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مللح مثال مبثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه  لتمر وامللح  لشعري والتمر  لرب والشعري 
  195األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد.

شرط التقابض مما جاء يف احلديث اشرتاط احللول؛ ألن التقابض يتطلب احللول؛   من ونفهم
سلعتني من شرتط إال يف مبادلة الته ما جاء يف رواية مسلم "عينا بعني". أما املماثلة ال كذلك يدل علي 

   جنس واحد.

وكذلك  من غري الذهب والفضة، يشرتط احللول والتقابض وال املماثلة يف مبادلة السلعتنيوال 
خليار فيها. حليوان. والطرفان  لفضة، وبيع احليوان  حلنطة أو    196بيع الذهب 

  

  أنواع الر

متاما.  املذهب احلنفيك مركزا يف تعريف الر من الدين  الوارداتالشافعي املذهب  جعلقد و 
. ر اليد، ور الفضل، ور النسي إلمامويتحدث ا   .االشافعي عن ثالثة أنواع من الر

 ر اليد

خري قبضهما  .النقديةاملعاملة ويتحقق الر يف  أنه  وأ أو قبض أحدمهاور اليد هو البيع مع 
حلنطة قبل  ينشأ عن التمكن من القبض مث تركه. وعلى سبيل املثال: لو افرتق الذي يشرتي الشعري 

وال شيء يف بيع احلنطة مثال مبثل يدا بيد، الشافعي:  إلماميقول اقبض الشعري فيتحقق ر اليد.  

 

 ).1583( 81مسلم، املساقاة،    195
 .279و  274- 273/  صـ 4حتفة احملتاج يف شرح املنهاج،  جـ   196



130 

 

لذهب. ولكن ال جيوز أن يفرتق الطرفان قبل التقابض. ولو تفرقا ك    197ان البيع فاسدا كما يف الذهب 
  .اليد ر  وهو  والسبب يف ذلك

 ر الفضل

دة أحد العوضني على اآلخر  يةنه احلنفوهو ما قال ع يف  ر الفضل كذلك. وهو البيع مع ز
وعلى سبيل املثال: بيع حنطة هذه السنة حبنطة السنة املاضية، ويف  .القدر إذا كا من جنس واحد 

 الشافعي:  إلماميقول احلالة يتحقق الر  لو زاد أحدمها على اآلخر. هذه ا

س حبنطة جيدة يس وال حنطة  ،مدها سدس دينار يو امدها دينارا حبنطة رديئة ال يس يو اوال 
مثال مبثل كيال بكيل يدا بيد وال  ،وال حنطة بيضاء صافية حبنطة سوداء قبيحة ،حديثة حبنطة قدمية
ئعه صنفا واحدايتفرقان حىت يتقا وكل ما مل جيز  ،بضا إذا كانت حنطة أحدمها صنفا واحدا وحنطة 

وإمنا كان ر  ،وهو كل قرض جر نفعا للمقرض ر الفضل. هو منور القرض  إال مثال مبثل يدا بيد.
ع م النه ملا شرط فيه نفع ، القرض من ر الفضل، مع أنه ليس من الباب ا  للمقرض، كان مبنزلة أنه 

أقرضه مبا يزيد عليه من جنسه، فهو منه حكما. وهو كذلك ر اجلاهلية. خالف الرهن وليس فيه 
  منفعة من هذا القبيل.

 النسأ ر

يف أحد العوضني يف مبادلة  شرتط أجلٌ ر النسيئة هو أن يُ . يةر النسيئة عند احلنفوهو 
 .   سلعتني توجد فيهما علة الر

: فاالش إلماموهذه بعض آراء ا   عي حول الر
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ودرهم  ،ال خري يف مد متر عجوة ،آخر  يءغريه بش يءومعه ش يءفال خري يف أن يباع منه ش
لطعام ال ش يوال مد حنطة سوداء ودرهم مبد ،متر عجوة يمبد  يءحنطة حممولة حىت يكون الطعام 

  نه غري جائز.أي أ 198.يءمع واحد منهما غريمها أو يشرتى شيئا من غري صنفه ليس معه من صنفه ش

لذهب،  يءفيه حشو، وال معه ش اال جيوز أن يشرتى ذهب معه قليال   اختلط   ما   كان   سواء   غريه 
لذهب جمهول أو متفاضل، وهو حرام من كل واحد  كثريا أل   مأ ن أصل الذى نذهب إليه، أن الذهب 

  من الوجهني. 

لفضة. س أن يشرتى أحدمه وهكذا الفضة  آلخر، ومع اآلخر وإذا اختلف الصنفان، فال  ا 
لذهب فضة منظومة خبرز، أل .يءش س أن يشرتى  ن أكثر ما يف هذا أن يكون التفاضل وال 

خذ التسعة عشر حبصتها من  .لذهب والورق، وكل واحد من املبيعني حبصته من الثمن س أن  وال 
ضل الدينار مما شاء ويتقابضا الدينار ويناقصه حبصة الدرهم من الدينار. مث إن شاء أن يشرتى منه بف

خذه مىت شاء س أن يرتك فضل الدينار عنده،    199قبل أن يتفرقا، وال 

من ابتاع بنصف درهم طعاما على أن يعطيه بنصف درهم طعاما حاال أو إىل أجل أو يعطى 
 كانثال وعلى سبيل امل لنصف ثو أو درمها أو عرضا فالبيع حرام ال جيوز، وهذا من بيعتني يف بيعة.

نري على أمحد، وألمحد على علي  10لعلي  ومن  مقابل القرض.  افال جيوز أن يتقابض مدره 100د
كان لرجل عليه دينار فكان يعطيه الدراهم تتهيأ عنده بغري مصارفة حىت إذا صار عنده قدر صرف 

 200دينار فأراد أن يصارفه فال خري فيه الن هذا دين بدين.

  نقد آراء الشافعية 

 

 .28/  صـ 3األم، جـ    198
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هم يف احلال عند األحناف. وقد أسس مبدؤ   يفرق املذهب الشافعي بني البيع والر كما هوومل
ا الر حسب رأيهم. فأدخلوا يف  الر على األحاديث املتعلقة ببيع املواد الستة. وجاءوا بعلل يتحقق 

لطحني عندهم يف موضوع الر فا م  دا.يعقتزداد  دائرة الر ما ليس منه أصال. وقد اختلط الزيت  أل
لر مثل املذهب احلنفي.  ت واألحاديث املتعلقة    أمهلوا كثريا من اآل

" مبهم .متناقضة يف نفسهاواآلراء الشافعية  وقد   ال يعرف معناها. ةوهم يقولون أن كلمة "الر
   201بينه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

فصله تالكرمي مع أنه أشد ما حرم هللا تعاىل فيه؟ و هل من املعقول أن الر ال يفصل يف القرآن 
دل تاألحاديث اليت ال ختلو من الشبهات ؟ يف احلقيقة أن القرآن هو الذي يبني كل شيء. و 

  األحاديث على ما بني هللا تعاىل يف القرآن الكرمي. قال هللا تعاىل: 

  ). 119 /6طُرِْرُمتْ إِلَْيِه" (األنعام، " َوَقْد َفصََّل َلُكم مَّا َحرََّم َعَلْيُكْم ِإالَّ َما اضْ 

  -ويقصدون من بيان األحاديث، ما جاء من النيب صلى هللا عليه وسلم يف بيع املواد الستة 
. بل فيها منع  رق حترمي خلالذهب والفضة والشعري والقمح والتمر وامللح. وهذه الرواية ال تعرف الر

لر الر    توسد ،تحرميالذه الراوية شددت هف صورة البيع والشراء يف؛ أي أن بعض الناس يتعامل 
 .   . من األبواب املؤدية إىل الر

م أخذوا حد لفهموا   202"أن ال ر إال يف نسيئة ث النيب صلى هللا عليه وسلم القائل: "يلو أ
ا الر يف صورة البيع، كما بيناه سأن األحاديث الواردة يف املواد الس مبينا  يقال الشافع ابقا.تة يقصد 

  أساسا يف املوضوع: 203"أن ال ر إال يف نسيئة  السبب يف عدم أخذ قول النيب صلى هللا عليه وسلم "

 

 .99/  صـ 7فخر الرازي،  جـ   201
لدينار). وصحيح مسلم، املساقات،  79صحيح البخاري، البيوع،    202  ).1596( 101(بيع الدينار 
لدينار). وصحيح مسلم، املساقات،  79صحيح البخاري، البيوع،    203  ).1596( 101(بيع الدينار 
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لرب وال  لورق وال الرب  لذهب وال الورق  ذا (أي قول النيب صلى هللا عليه وسلم: الذهب  و
مللح إال سواء بسواء عينا لشعري وال امللح  لورق والورق   الشعري  بعني يدا بيد ولكن بيعوا الذهب 

خذ وهو موافق   لتمر يدا بيد كيف شئتم)  مللح وامللح  لرب والتمر  لشعري والشعري  لذهب والرب 
ذا تركنا قول من روى أن ال ر إال يف نسيئة ،حاديث يف الصرفلأل يف  ،الر من وجهني إن وقلنا ،و

دة يف الكيل والوزن ما أن الر منهوذلك  ،النسيئة والنقد لز يكون يف الدين   كما يكون يف النقد 
دة االجل، وقد يكون مع األ  دة يف النقدبز   204.جل ز

ين مبه الشافعي  إلمامم ومتناقض جدا. ونفهم من أقوال اوقد رأينا سابقا أن تعريف الر للرو
  تناقض. أن منشأ سبب التناقض هو ذاك التعريف املبهم وامل

الكتاب والسنة واإلمجاع  ؛وأنه من أكرب الكبائر  ، فعية: واألصل يف حترميه أي الرويقول الشا
حلرب غري آكله ،ومل حيل يف شريعة قط :قيل ومن مث قيل إنه  ،ومل يؤذن هللا تعاىل يف كتابه عاصيا 

وحترميه تعبدي وما أبدى له  ،عالمة على سوء اخلامتة كإيذائه أولياء هللا فإنه صح فيها اإليذان بذلك
  205إمنا يصلح حكمة ال علة.

م قد يطلقون التعبدي على ما مل  والتعبدي هو الذي مل يدرك له معىن وقد جياب عن الشارح 
م  206يظهر له علة موجبة للحكم وإن ظهر له حكمة. وأنه ال جيوز القياس إال فيما يعرف علته. وكأ

ال ميكن و   207.دئهم يف الراوالثمنية وأقاموا عليهما مب الطعمعلتني لر حددوا لفمل يقولوا هذا الكالم 
لتعبدي الهذه العلل؟ وملاذا  تن حترمي الر تعبدي، من أين جاءإلو قلنا  .ه الفكرةفهم هذ قول 

علل مع أن القرآن الكرمي والسنة لالقول  كمبوجود العل، لو كانت العلل موجودة أصال؟ وكيف ميكن
؟.     وندخلتوية مل يذكر علة، و النب لر ذلك أنكم أدخلتم أشياء كثرية الر يف ساحة ال عالقة هلا 

 

 .25/  صـ 3األم، جـ   204
 .278- 272/  صـ 4حتفة احملتاج يف شرح املنهاج،  جـ   205
 .272/  صـ 4حاشية حتفة احملتاج يف شرح املنهاج،  جـ   206
 .273/  صـ 4انظر: حتفة احملتاج يف شرح املنهاج،  جـ   207
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. ومع توسيع رقعة الر جعلتم أصل الر حالال وأعلنتم  حب لر رب من  حتت الر وال عالقة أصال هلا 
  .رتكابكم أكرب الكبائر  هللا ورسوله

عتبار قيام ال . و أظهر مقاصده تناول اآلدمي والطعام الذي هو  طعم به أحد العلتني يف الر
درا أو شارك  ،له كله إال    209واألدوية كذلك من هذا القبيل. 208ه فيه البهائم غالبا.توإن مل 

لتمر، يشرتط أن تكون جمن جنس واحد، مثل مبادلة متر ع نيمان طعلذا إذا كان البدال  وة 
. املبادلة مثال مبثل ويشرتط فيها   أحد    ولو كان   210كذلك احللول والتقابض قبل أن يفرتقا؛ وإال كان ر

بس   211قق الر يف مبادلتهما.واآلخر رطبا. أي حت  االتمرين 

بت أن انذكر حديث النيب صلى هللا عليه وسلم يف بيع العر  يةلرد على احلنفلو  ؛ عن زيد بن 
لتمر ومل يرخص يف  العر يف بيع ا ،رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رخص بعد ذلك لرطب أو 

ر عند الشافعية. يعترب ومل يشرتط أن يكون يدا بيد أو املثلية يف القدر. وهذا النوع من البيع  212غريه.
  .أخط مبدئهمورسول هللا صلى هللا عليه وسلم رخص فيه لذا نرى أن يف 

خ   وا وع البيع، لعرفه يف موضذو ولو أخذ الشافعية هذا احلديث حتت موضوع الر بدال من أن 
لر الدين. لذا رخص  ا أنه ملنع ر الدين يف صورة البيع والشراء. وال ميكن أن يكون بيع العرا طريق

  .فيه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 

 . 25/  صـ. 3األم، جـ   208
 .281/  صـ 4انظر: حتفة احملتاج يف شرح املنهاج،  جـ   209
 .27صـ /  3األم، جـ  210
 ..281/  صـ 4انظر: حتفة احملتاج يف شرح املنهاج،  جـ   211
 .82صحيح البخاري، البيوع،   212
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ت إىل احلياة اال  . وقد أدخل الشافعية صعو قتصادية بوضع مبادئهم اخلاطئة يف موضوع الر
لسويق وال اخلبز وعلى سبيل املث مع مثله أو أصله. ألنه يف الطحني   ال ال جيوز  عندهم بيع الطحني 

ثري النار على اخلرب  وال   213ها.نميكن إجياد التماثل بي ذلك ال تلف. لخم يوجد فرق يف النعومة. كما أن 
لر أصال.   عالقة هلا 

ت، فيشرتط فيها ااضعو لوإذا اختلف ا حللول، والتقابض قبل أن ن من املأكوالت واملشرو
. وعلى هذا ايفرتق املتعاقد تملال جيوز ن، وإال حتقق الر أن يبتاع من جريانه  ن يشتغل برتبية احليوا

حلليب واللنب واجلنب مؤجال.  - ربزراعة الثما ونيشتغل نالذي من  هللا تعاىل حترمي ما أحلهوهو الثمر 
  214.البيع وجلعها ر 

ن هذه العلة ال توجد إال يف الذهب إعند الشافعية "الثمنية". ويقولون  والعلة الثانية للر
وعلى هذا  215ة يف األسواق.لوالفضة. وغريمها من النقود ال يدخل ضمن الثمنية حىت ولو كانت متداو 

. ألن األوراق النقدية املتداولة ا  ت ليوم ليسلو أن البنوك اليوم استعملوا كلمة البيع بدل الر مل يكن ر
،  %15لرية ملدة سنة بنسبة ربوية قدرها  100.000 كقرضتأ ت:لي لو ق أذهبا وال فضة.  يكون ر

.  لرية 115.000لرية بـ  100.000 كبعت ت: لولكن لو ق هذا  ومؤجال ملدة سنة ال يكون ر
  يف الدنيا واآلخرة إال من رحم هللا. به خسر القائل خطأ كبري. الكالم

 املذهب املالكي

م يقولون فصل الر  واملال كية كاملذاهب األخرى أخذوا موضوع الر حتت موضوع البيع. أي أ
..عالبيع. وخيتلف املذهب املالكي  بمن كتا   ن بقية املذاهب يف فهم علة الر

 

 .281/  صـ 4حتفة احملتاج يف شرح املنهاج،  جـ   213
 .279و  274- 273/  صـ 4حتفة احملتاج يف شرح املنهاج،  جـ   214
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 علل الر يف املذهب املالكي

شافعية يف بعض عمية والثمنية مها علتان عند املالكية كالشافعية. ولكن خيتلف املالكية مع الالط
  الوجوه.

 الثمنية

على أنه معلل هل علته  وا أو معلال مع أنه معلل، واختلفعلى كونه تعبد الكيةومل يتكلم امل
دخل األوراق النقدية توعلى هذا  216غلبة الثمنية وهو املشهور أو مطلق الثمنية وهو خالف املشهور.

لتايل  ،وغريها من النقود املتداولة حتت الثمنية مالك يف  ماموقول اإل طالق. فهي علة للر على اإل و
  املوضوع كالتايل:

لورق ، ولو أن الناس أجازوا  اإلمام لو قي لذهب وال  مالك يف الفلوس: ال خري فيها نظرة 
لذهب والورق نظرة ال جيوز فلس بفلسني . و بينهم اجللود حىت تكون هلا سكة وعني لكرهتها أن تباع 

نري نظرة، وال جتوز الفلو  لد لذهب والفضة وال    217.س 

لفلوس جزافا وال وز مثال مبثل وال كيال مثال مبثل يدا بيد وال إىل تل: ال و قوي صلح الفلوس 
ا عددا فلس بفلس يدا بيد ، وال يصلح فلس بفلسني يدا بيد وال إىل أجل ، والفلوس   س  أجل وال 

نري    يف الورق.  هاهنا يف العدد مبنزلة الدراهم والد

لفلسني ال خري فيه أيضال و قيو  عها وز كان  ،:  الفلس  ألن الفلوس ال تباع إال عددا فإذا 
لفلوس جزافا فلذلك كره رطل فلوس برطلني من النحاس.   218من وجه املخاطرة فال جيوز بيع الفلوس 

 

 ).56/  صـ  5(جـ  -صر خليل للخرشي شرح خمت  216
 ).396- 395/  صـ  3(جـ  -املدونة   217
 ).115/  صـ  4(جـ  -املدونة   218
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أحدمها أجود واآلخر   إذا كان وال جيوز عند املالكية مبادلة النقد املسكوك من الذهب أو الفضة  
ألن صاحب األجود يرغب لألدىن لكماله وصاحب األردأ الكامل يرغب للناقص جلودته ، وزن. أ

 وكذلك ميتنع النقد األجود سكة األنقص وز برديء السكة الكامل الوزن لدوران الفضل من اجلانبني.
ردأ جو  هرية كامال وز اتفاقا لدوران الفضل والنقد األجود جوهرية حالة كونه أنقص وز ممتنع إبداله 

من اجلانبني. وإن مل يكن األجود جوهرية أو سكة أنقص بل كان مساو أو أوزن جاز لتمحض 
  219الفضل من جانب واحد. 

 الطعامب  

دمي ، أو إلصالحه ، أو لشربه. وعالمة الطعام الربوي الذي اآلوهو ما غلب اختاذه ألكل 
لتأخري ت وهو قيام البينة به وفسادها بعدمه واال قتياحيرم فيه ر الفضل اال   ، دخار وهو عدم فساده 

وقد ذكر يف احلديث، والقمح، والشعري والتمر،  وال حد له على ظاهر املذهب وإمنا املرجع فيه للعرف.
 وأن اةساو وامللح من هذا القبيل. ويدخل حتته ما يستعمل يف التلذذ. ويف مبادلة هذه األموال يشرتط امل

  األجناس ال يشرتط التساوي يف القدر بل يكفي أن يكون يدا بيد. توإذا اختلف يكون يدا بيد.

لطعام إىل األجل سواء كان     ال. ممدخرا مقتا أكما ال جيوز مبدالة الطعام 

كان مدخرا مقتا أم  سواء  جمرد الطعم على غري وجه التداوي هو  يئةويقول املالكية علة ر النس
ن إيفرتقون فيه عن الشافعية، وهم يقولون وهم ي أن األدوية ال تدخل يف تعريف الطعام. أ 220ال.

.اجنأقتيات. ويرى املالكية أن مبادلة األموال من األدوية من اال    221س خمتلفة ليس بر

 

 ).50/  صـ  5(جـ  -شرح خمتصر خليل للخرشي   219
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لطعام فكل شيء يُ  ضم مع أحد الصنفني أو مع الصنفني مجيعا حىت يكون يف فإذا بيع الطعام 
كما ال يصلح أن  ،ؤخر السلعة اليت مع الطعام يف الصفقةتمع الطعام فال يصلح أن صفقة واحدة 
لدراهم ومع الدراهم ثوب أو سلعة  يؤخر الطعام نري  نري والدراهم إذا صرف الرجل الد . وكذلك الد

س به أن تكون السلعة  نري والدراهم ، وال  مع  من السلع مل يصلح أن يؤخر السلعة وأن يتعجل الد
الذهب أو مع الفضة أو مع كل واحد منهما سلعة إذا كان ذلك يدا بيد وكان تبعا ، وكما ال يصلح 
لفضة إىل أجل ، فكذلك ال يصلح األجل يف السلعة اليت تكون معها يف صفقة واحدة.  الذهب 

نه ال يصلح هذا. أي أفما قولك فيمن أسلم عدسا يف ثوب إىل أجل وشعري معجل؟ قال: سئل مالك 
لثوب والش عنده ال جيوز نري عري مؤجال. بيع العدس  نري والدراهم إذا صرف الرجل الد وكذلك الد

نري والدراهم  لدراهم ومع الدراهم ثوب أو سلعة من السلع مل يصلح أن يؤخر السلعة وأن يتعجل الد
س به أن تكون السلعة مع الذهب أو مع الفضة أو مع كل واحد منهما سلعة إذا كان ذلك  ، وال 

  222.ايدا بيد وكان تبع

كل من سلف طعاما يف طعام إىل أجل فال جيوز إال أن يقرض رجل رجال طعاما يف طعام مثله 
من نوعه ال يكون أجود منه وال دونه وال يكون إمنا أراد بذلك املنفعة للذي أسلف فهذا جيوز إذا 

  223.أقرضه إىل أجله وما سوى ذلك من الطعام ال يصلح

  نقد آراء املالكية

وأسسوا كما احلال يف بقية املذاهب الفقهية. مل يفرق املالكية املعاملة الربوية عن البيع والشراء،  
ا الر حسب رأيهم. كما  لقوا علال  ت خ امبادئهم يف الر على بيع املواد الستة، و  دخلوا كثريا مما أيتحقق 

  ليس بر يف املعاملة الربوية.

 

 ).26-25/  صـ  4(جـ  -املدونة   222
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لمالكية. والشافعية جاؤوا بعلتني ل لشافعية موجهة كذلك لاضات اليت وجهنا عرت ومعظم اال 
. وحديث العرا الذي ذكر لنقد آراء  . ومها الطعمية والثمنية. وبنوا عليها مبادئهم يف الر ليتحقق الر

ومل العرا  يف الشافعية واحلنفية يكفي كذلك هلدم مبادئ املالكية. وقد أجاز النيب صلى هللا عليه وسلم
ذا إذن فال تيف القدر.  اةساو وامليشرتط فيه النقدية  ، وكذلك الثمنية. و نهار تكون الطعمية علة الر

ار    مبادئ الشافعية.  تمبادئ املالكية كما ا

ال جيوز مبادلة   همعلى رأي فقتصادية يف أزمة يصعب اخلالص منها. وقد جعل املالكية احلياة اال 
لبندورة  لطعام إىل أجل سواء كان البصل  ما من الطعام، وال جيوز عندهم بيع الطعام  إىل أجل. أل

خذ الرجل بيضة كل يوم من جاره مقابل البندورة إىل األجل.   مدخرا أم ال. كما ال جيوز أن 

إال يف  عندهم املشهورالثمنية على  وجد عند املالكية هي الثمنية. وال توالعلة الثانية للر
لة  ألة عندهم مسأواملس 224يف األسواق. والفضة. وغريمها ال حيمل الثمنية ولو كان متداوال  الذهب

سم القرض يكون تالتسمية. وعلى سبيل املثال لو تعامل . ولو تع قد البنوك  سم   تملاحتقق الر
 .   وقد بينا مدى بعد هذه الفكرة عن الصواب.  البيع ال يتحقق الر

  د. املذهب احلنبلي

 بشرط  عندهمالقرض حرام. وعلى هذا ال جيوز  فهو  ن كل دين جلب منفعةة؛ إبلاقول احلني 
جرة قليلة، وأن يعري له احليوان ليس من أن يعطي الدائن بيته للمدين ليسكن بدال  تفيد منه، أجرة أو 

 املال ن القضاء مبا هو أجود من وكذلك ال جيوز للمدي
ُ
ند الدائن  ض، أو أن يرهن املدين شيئا عرت قامل

قلليستفيد منه،   األشياء  ولو فعل هذه  أو أن يزرع حقله. املعلومة، جرةاأل  من أو أن يعمل عنده 
كثر من بدون شرط مقدم أو بعد القضاء   املال أو أن يقضي 

ُ
   .س بذلك الفض رت قامل
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ة من القرض. اهلدي مقدارُ  مَ صِ كما ال جيوز أن يهدي املدين للدائن قبل قضاء دينه. ولو فعل خُ 
  إال أن يكو متعاودين من قبل.

 علل الر عند احلنبلية

أمحد بن حنبل يف علة الر ثالثة أقوال. القول األول هو نفس احلنفية، والقول  اإلمام نجاء ع
الثاين قريب من قول الشافعية واملالكية أما القول الثالث فمختلف متاما. والقول املعتمد عندهم هو 

  ل الذي هو مطابق لقول احلنفية.القول األو 

 القول األول

، مها: احلنبلية عند ما الر ت  على(الوزن والكيل) اجلنس والقدر  علتان يتحقق  أشهر الروا
بني علماء  ستثناء خالفات طفيفةوهذا هو الرأي املعتد للمذهب،  حنبل.بن ن أمحد الثالثة الواردة ع
   :قال عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهماعن رأي على ما جاء ويستند يف هذا ال .املذهب احلنبلي

لدرمهني وال الصاع  لدينارين وال الدرهم  قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال تبيعوا الدينار 
لصاعني فإين أخاف عليكم الرماء والرماء هو الر فقام إليه رجل فقال  رسول هللا أرأيت الرجل يبيع  

أل  س إذا كان يدا بيد.الفرس  إلبل قال ال     225فراس والنجيبة 

« ما وزن مثل مبثل إذا   - صلى هللا عليه وسلم- وعن أنس بن مالك رضي هللا عنه عن النىب 
س به ». يشرتط يف هذا البيع أن  كان نوعا واحدا وما كيل فمثل ذلك فإذا اختلف النوعان فال 

قيقها الكيل والوزن واجلنس فان الوزن أو الكيل يسوي بينهما واملعترب يف حت ن متساويني. يكون البدال 
دة يف الطعم   ،صورة واجلنس يسوي بينهما معىن فكا علة دة يف الكيل حمرمة دون الز ووجد الز

خلفيفة فانه ج   . إذا تساو ائزٌ بدليل بيع الثقيلة 
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  تلف احلنابلة مع احلنفية هي كالتايل:  ليت اخواآلراء ا

لدينارين.  وال جيوزال جي  مترة العجوة  دمترة العجوة والدرهم مب  مد بيع وز بيع الدينار والدرهم 
  .  والدرهم. وهذا منع ألن ال يبقى شيء من الر

لنقود املتداولة من غري الذهب والفضة احللول والتقابض.  يشرتط يف بيع الذهب والفضة 
هذا الرأي كثريون من فقهاء  ذهب والفضة. وخيالفوالفضة كالواعترب هنا النقود من غري الذهب 

 احلنابلة. 

لفلسني أصله الوزن.   .هذا الرأي أكثر فقهاء احلنابلة وال يقبل 226ال يباع الفلس 

 القول الثاين 

ملطعومات ن العلة يف األ إ مثان أي الذهب والفضة وفيما عداها كونه مطعوم جنس فيختص 
قول الشافعي فانه قال: العلة الطعم واجلنس شرط والعلة يف الذهب  وخيرج منه ما عداها. وحنو ذلك 

لذهب والفضة. عن معمر بن عبد هللا أن النيب صلى هللا عليه  والفضة جوهرية الثمنية غالبا فيختص 
لطعام  ى عن بيع الطعام    ال مثال مبثل. إوسلم 

ا قوام األ بدان، والثمنية وصف شرف إبه قوام األ  ذ إالن الطعم وصف شرف  موال فيقتضي ذ 
ما. وأل ت، الن أحد وصفي علة   سالمهماإمثان الوزن مل جيز نه لو كانت العلة يف األ التعليل  يف املوزو

  .ساءالنَّ يكفي يف حترمي  الفضل ر

، كاألرزوال فرق يف املطعومات بني ما يؤكل ق ما كالقطنيات، اد إخن، أو ، والذرة ، والدو
ب الر  يا، والسقمون، أو تفكها كالثمار، أو تداو كاإلهليلجواللنب، واللحم ، فإن الكل يف 
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 وال يشرتط بقا. اوال يعترب املذهب املالكي األدوية من املطعومات كما ذكر ذلك س  227واحد.
  . امدخر إذا مل يكن يف بيع الطعام  التساوي

  القول الثالث

الفضة كونه مطعوم جنس مكيال أو موزو فال جيري والرواية الثالثة،  العلة فيما عدا الذهب و 
الر يف مطعوم ال يكال وال يوزن كالتفاح والرمان والبطيخ واجلوز والبيض وال فيما ليس مبطعوم  

واحلديد. عن سعيد بن املسيب عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال " ال  شنانواأل كالزعفران 
ؤكل أو يشرب".  أخرجه الدار قطين وقال الصحيح أنه من قول سعيد  ر اال فيما كيل أو وزن مما ي

  228ومن رفعه فقد وهم.

 نقد اآلراء احلنبلية

. ونرى كذلك ةابل نحلإىل ا هعرتاض على املذاهب الثالثة ميكننا أن نوجهمن اال  هوجهنا  ما كلُّ 
ه سابقا: لو كانت العلة يف ا ألمثان الوزن مل جيز من املفيد أن نعيد ذكر هذا القول الذي ذكر

ت ألن أحد وصفي علة الر يكفي يف   .اءسَ حترمي النَّ إسالمهما يف املوزو

لتايل  . وكذلك الكيل. و يف مسألة  نبليةاحل ئنهار مباد توعلى هذا، ال يكون الوزن علة الر
ن علة الر الوزن والكيل. . ألن قوهلم السابق يتناقض مع القول    الر

  األربعةلمذاهب لاملوجهة  ةاملشرتك نتقاداتاال

ن  ألوراق النقديةإن ظهور التعامل  كن تمبادئ الر عند املذاهب األربعة مل  أنَّ قد أ
. ألن الشافعية  مبادئهم . ذلك أننا لو افرتضنا صحةةصحيح لر ملا بقي هناك مانع أن نتعامل 
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غري الذهب والفضة سواء كان حاال أو مؤجال. أي نه جيوز بيع األوراق النقدية من إواملالكية يقولون؛ 
أجل. غري أنه يعترب ر يف قول منسوب إىل  ىلإلرية  2.000.000بـ  1.000.000جيوز بيع 

  ية.د بقية علماء املالكند قبوال عمالك، ولكن هذا القول مل جي  إلماما

قد بينا سابقا أن الذي بلة التساوي يف بيع األوراق النقدية. و نااحلو وال يشرتط عند احلنفية 
إىل  نفسها لرية، مث يبيعها 1.100.000لرية ملدة سنة، يقرتض من البنك  1.000.000حيتاج إىل 
لرية مع أنه ميلك  1.100.000لرية، وهو يف هذه احلالة أصبح مديو بـ  1.000.000البنك بـ 

  بعة كلها. عترب ر عند املذاهب األر توهذه املعاملة ال لرية فقط.  1.000.000

دلة األوراق النقدية بال شرط. وعلى سبيل املثال جيوز بيع اكما جيوز يف املذاهب األربعة مب
  من لريات تركية. اليوم دوالر أمريكي  1000مبا يقابل  إىل أجل ملدة سنة دوالر أمريكي  1200

مع التناقص يف القيمة  األسعار القرض الربوي يف بلد ال خيلو فيه التزايد الدائم يف لُ هِّ سَ تُ وهذه املعاملة 
  .ةهب األربعااملذ اهت قبليتال ئاملباد  هوال يقبل املسلم احلقيقي هذ. الشرائية للعملة

  الر يف دار احلرب

على البلدان اليت يسيطر عليها املسلمون. واسم "دار احلرب" على  يطلق اسم  "دار اإلسالم"
بينها وبني  عَ قِّ " و"دار املستأمن" على البلدان اليت وُ غريها من البلدان. كما يطلق اسم "دار الصلح

  املسلمني اتفاق سالم. 

؛ وهو من  أسلم ولكن مل يهاجر إىل  لر جيوز للمسلم الذي يعيش يف دار احلرب أن يتعامل 
  . حممد اإلمامهذا رأي أيب حنيفة و  دار اإلسالم. 

ار اإلسالم من املستأمنني أن يتعامل ذن ملن دخل د ؤ وخيالف أبو يوسف هذا الرأي. ألنه ال ي
 . لر . كذلك ال جيوز للمسلم أن يتعامل يف دار احلرب  وعليه مذهب املالكي، والشافعي، لر

ملكان.  ت واألحاديث اليت حترم الر مل تكن مقيدة    واحلنبلي. ألن اآل



144 

 

لغري املسلمني يف دار املذاهب يف موضوع امليسر وبيع امليتة وحلم اخلنزير  توكذلك اختلف 
  حممد جبوازها.  اإلماماحلرب. وقال أبو حنيفة و 

 ألدلةا

 األحاديث

روى مكحول عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال: ال ر حممد مبا  اإلماميستدل أبو حنيفة و 
سالم، احلرب يف دار احلرب. وألن أمواهلم مباحة، وإمنا حظرها األمان يف دار اإل  بني املسلمني وأهل

وقال الشافعي: وهذا احلديث ليس بثابت وال حجة فيه ، أسنده عنه   مل يكن كذلك كان مباحاً. فما
 229البيهقي. أما صاحب املبسوط فقال: هذا مرسل، ومكحول ثقة، واملرسل من مثله مقبول.

 يرض يمبا روي عن عل واستدلارب. و ر بني املسلم وبني أهل دار احل ويف املذهب اجلعفري ال 
خذ منهم وال نعطيهم. خذ منهم ألف درهم بدرهم و   هللا عنه: ليس بيننا وبني أهل حربنا ر فإ 

  خطبة الوداع

ور اجلاهلية موضوع وأول ر أضع قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف خطبة حجة الوداع: 
 230ر ر عباس بن عبد املطلب فإنه موضوع كله.

وهذا احلديث يدل عند أيب حنيفة وحممد من علماء املذهب املالكي:  وقال ابن الرشد وهو
كانت دار احلرب يف ذلك رب. ألن عباس كان يعيش يف مكة و على جواز املعاملة الربوية يف دار احل
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. وقد وقع أسريا يف بدر  عباس رضي هللا عنه قد أسلم قبل غزوة بدرال ن إإسحاق، وقال أبو  الوقت 
احلرب   هأ مسلم وقد جئت هذ :عباسالفقال   عليه وسلم أن يفتدي عن نفسه. وأمره النيب صلى هللا

يف الظاهر أنت عدو وقد وقعت أسريا فعليك أن  :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمفبدون إراديت. 
  ختلص نفسك مقابل الفدية.

ت. وميكن قبول رواية أيب  جاج بن عالط سحاق حيث نقل أن حإوال ميكن قبول هذه الروا
عباس قبل فتح خيرب. وكان حترمي الر أثناء فتح خيرب. ألن رسول هللا صلى هللا النه كان إسالم إ :قال
رأى يف غنائم خيرب قالدة فيها الذهب واخلرز فأمر النيب صلي هللا عليه وسلم أن يفصل مث  وسلم عليه

لذهب وز بوزن.   يباع. وقال: الذهب 

ى هللا عليه وسلم يف خطبة حجة الوداع: ور اجلاهلية موضوع وأول ر كما أن قول النيب صل
يدل على جواز املعاملة الربوية يف دار  231أضع ر ر عباس بن عبد املطلب فإنه موضوع كله.

  232احلرب.

 خماطرة أيب بكر

مكة املكرمة،  ملا  أنزل هللا تعاىل "امل غلبت الروم" اآلية وكان النيب صلى هللا  يف هذا الوقت يف
 ، قالت قريش أليب بكر رضي هللا عنه: ترون أن الروم تغلب؟ قال نعم ، فقال: هل لك أن ختاطر
فخاطرهم فأخرب النيب صلى هللا عليه وسلم، فقال النيب صلى هللا عليه وسلم: اذهب إليهم فزد يف اخلطر 
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 .34واملساقات  3. و والدارمي يف البيوع 3087رقم احلديث 
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هللا عليه وسلم، وهو القمار بعينه ففعل، وغلبت الروم فارسا فأخذ أبو بكر خطره، فأجازه النيب صلى 
  233كانت مكة دار شرك.و بني أيب بكر ومشركي مكة 

حة أموال غري املسلمني   إ

وإطالق النصوص يف مال حمظور وإمنا حيرم على املسلم إذا كان  ة،وأموال أهل الشرك مباح
خذه حل بعد كونه برضا. ،بطريق الغدر خذ غدرا فبأي طريق  ستأمن منهم ألن خبالف امل فإذا مل 

ألمان فإذا أخذه بغري الطريق املشروعة يكون غدرا. وخبالف الز إن قيس عليه  ،ماله صار حمظورا 
حته لطريق اخلاص. أما املال فيباح بطيب النفس به وإ حة بل  إل   234.الر ألن البضع ال يستباح 

  ب.  نقد األدلة

ن امل عاملة الربوية يف دار احلرب؛ أي أخذ الر من لقد وجهت انتقادات على الرأي القائل 
  انتقادين أساسيني أحدمها من داخل املذهب احلنفي واآلخر من خارجه: أهله جائز. ونذكر هنا 

 نتقاد كمال الدين اهلماما

. وال جيوز تقييد ة اليت حترم الر مطلق بن اهلمام وهو من كبار العلماء احلنفية؛ النصوصايقول 
دة خبرب الواحد ال جتوز حب بعد ثبوت حجية حديث مكحول وقد يقال لو سلم إال  املطلق جيته فالز

دة فال جيوز كلوا الر وحنوه هو الز ن   ،وإثبات قيد زائد على املطلق من حنو ال  لقطع  ويدفع 
وهذا التقرير  ،ومال احلريب ليس حمظورا إال لتوقي الغدر .املطلقات مراد مبحلها املال احملظور حبق ملالكه

يف التحقيق يقتضي أنه لو مل يرد خرب مكحول أجازه النظر املذكور أعين كون ماله مباحا إال لعارض 
دة يناهلا املسلم ،لزوم الغدر والر أعم   ،إال أنه ال خيفى أنه إمنا يقتضي حل مباشرة العقد إذا كانت الز

حلل عام أوجواب املس ،ومن جهة الكافر  من ذلك إذ يشمل ما إذا كان الدرمهان من جهة املسلم لة 
 

، جـ  233 ب الر  .301-300، صـ. 5. اهلداية وفتح القدير، 
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ن يكون الغلب له ،يف الوجهني فالظاهر أن  ،وكذا القمار قد يفضي إىل أن يكون مال اخلطر للكافر 
دة وقد التزم األصحاب يف الدرس أن مرادهم من حل الر والقمار ما إذا  حة تفيد نيل املسلم الز اإل

دة للمسلم نظرا إىل وهللا سبحانه وتعاىل أعلم  .العلة وإن كان إطالق اجلواب خالفه حصلت الز
  235.لصواب

 نتقاد عبد هللا بن أمحد بن قدامةا

يف دار اإلسالم.        كتحرميهوحيرم الر يف دار احلرب احلنابلة؛  ءيقول ابن قدامة وهو من العلما
بني املسلمني وأهل احلرب يف دار وملا روى مكحول عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال ال ر 

يف دار اإلسالم فما مل يكن كذلك كان مباحا.  ولنا األمان احلرب وألن أمواهلم مباحة وإمنا حظرها 
" (البقرة،  كلون الر ال يقومون إال كما يقوم 275 /2قول هللا تعاىل: "وحرم الر ) وقوله: "الذين 

) وقال تعاىل: " أيها الذين آمنوا اتقوا هللا وذروا 275 /2 الذي يتخبطه الشيطان من املس" (البقرة،
" (البقرة،  ). وعموم األخبار يقتضي حترمي التفاضل وقوله من زاد أو ازداد 278 /2ما بقي من الر

فقد أرىب عام؛ وكذلك سائر األحاديث؛ وألن ما كان حمرما يف دار اإلسالم كان حمرما يف دار احلرب  
لمني. وخربهم مرسل ال نعرف صحته. وحيتمل أنه أراد النهي عن ذلك وال جيوز ترك كالر بني املس

ماورد بتحرميه القرآن وتظاهرت به السنة، وانعقد اإلمجاع خبرب جمهول مل يرد يف صحيح وال مسند وال  
" كقوله "فال رفث وال  كتاب موثوق به وهو مع ذلك مرسل حمتمل. وحيتمل أن املراد بقوله "ال ر

  236).197 /2سوق وال جدال يف احلج" (البقرة، ف

صواب. ألن ما استدل به احلنفية جمهول ال يعرف له سند. هو ال بن قدامةاوحنن نرى أن قول 
ستدالل على مثل هذا احلكم ألنه خيالف الكتاب والسنة وعلى فرض صحته ال يستقيم به اال 

  الصحيحة.

 

 39صـ:  7شرح فتح القدير ج:   235
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ل: الباب الرابع   قسيط) والر تالبيع املؤجل (

  الناشئ عن النسيئةفرق الو الر 

. وهو  لر فرق التأجيل، هو الفرق بني السعر احلايل والسعر املؤجل لسلعة ما. وال عالقة هلا 
ل جلملة والبيع  جزئة. وال يعقل أن يتصور غريها. نرى يف هذا املوضوع ت يشبه الفرق يف السعرين؛ البيع 

علي رضي هللا عنه واألراء الصحيحة املنسوبة إىل املذاهب يب صلى هللا عليه وسلم و نللتطبيقات 
  األربعة.  

 تطبيقات النيب صلى هللا عليه وسلم

عن عبد هللا بن عمرو أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمره أن جيهز جيشا فنفدت اإلبل 
لبعريين إىل إبل الصدقة.  خذ البعري  خذ يف قالص الصدقة فكان    237فأمره أن 

لبعريين إىل األجل ألن اجلمل أغلى مثنا. بل البعريان أغلى  وال  ميكن القول هنا، أنه أخذ البعري 
  مثنا من اجلمل وهذا هو  الفرق يف التأجيل.  

ت خمتلفة يف موضوع مبادلة احليوان إىل األجل.  عوقد جاء  ن النيب صلى هللا عليه وسلم روا
حليوان نيبأن القتادة عن احلسن عن مسرة  عن كما روي ى عن بيع احليوان   صلى هللا عليه وسلم 
قال أبو عيسى الرتمذي حديث مسرة حديث حسن صحيح ومساع احلسن من مسرة صحيح. نسيئة. 

والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم وغريهم يف بيع احليوان 
وأهل الكوفة وبه يقول أمحد. وقد رخص بعض أهل العلم من  حليوان نسيئة. وهو قول سفيان الثوري 

 

 .3357رقم احلديث  16سنن أيب داود، كتاب البيوع   237
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حليوان نسيئة وهو قول الشافعي  أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم وغريهم يف بيع احليوان 
   238وإسحق.

ى أن النيب صلى هللا عليه وسلم واحلديث الذي رواه أبو داود عن عبد هللا بن عمر يدل عل
حليوان ن صخر    سيئة. يقول اخلطايب يف هذا املوضوع:يف بيع احليوان 

يف الطرفني،ـ  ةئيقال الشيخ هذا يبني لك أن النهي عن بيع احليوان نسيئة إمنا هو أن يكون نس
  239مجعا بني احلديثني وتوفيقا بينهما.

خذي أن واحليوان ليس مما ميكن جلمل بشرط أن يعيده بعد  ونقرض. والناس  اخليل 
قرتاض حيوان استفادة مقابل أجرة، وإال فهو العارية. وال جيوز راء لو كانت اال ستفادة منه. يقال الكاال 
سمى تعادة حيوان آخر مثلما يكون يف قرض النقود، ألن احليوان ليس مما ميكن القرض به. لذا إو 
حلد مبا حليوان بـ "بيع احليوان  حليوان.يلة احليوان    وان" وال يقال قرض احليوان 

 ة رضوان هللا عليهم أمجعنيتطبيقات الصحاب

ربعة أبعرة إىل  ع بعريا له يقال له عصيفري  عن صاحل بن كيسان عن احلسن بن حممد أن عليا 
ثمن احلايل لبعري علي رضي هللا عنه. وذكر الخر. وال نعرف خيتلف مثن كل بعري عن بعري آ   240أجل.

ربعة أبعرةري هنا هذه الرواية دليال على جواز بيع بع  .  

  ج. أراء املذاهب

 

 .538صـ:  3سنن الرتمذي جـ:   238
 .653، صـ. 3حاشية سنن أيب داود جـ.   239
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اء من مل جيز الفرق يف البيع املؤجل. ومجيع الفقهاء متفقون يف وجود الفروق هوال نعرف من الفق
أنه جيوز تسعري السلع من جنس واحد   علىالبيع املؤجل والبيع احلايل. كما اتفقوا  نيبيف السعر 

سع لرية يف البيع  100سعر سلعة ما  نإا على سبيل املثال لو قلنر متفاوتة.  اسعار خمتلفة وبيعها 
لرية ملدة  115، وبـ ملدة شهرين 110وبـ  ،يف البيع املؤجل ملدة شهر  105جيوز بيعها بـ إنه احلايل، ف

دة املدةفإنه ، إىل غري ذلك ثالثة شهور بشرط أن يتفق الطرفان على سعر معني .  يزيد السعر مع ز
  ها النيب صلى هللا عليه وسلم. نع ىبيعة اليت  إال دخل حتت بيعتني يفو ومدة معروفة. 

  فحات التالية تفصيالت األقوال:صخالصة أقوال املذاهب يف املوضوع. ونذكر يف ال ههذ

 املذهب احلنفي

س يف فروق السعرين إذا كان السعر معلوما و  املدة. قال صاحب  ذلكك يقول احلنفية ال 
لنقد بكذا أو قال إىل شهر بكذا أو إىل  إذا عقد العقد على أنه إىل أجل وط:املبس كذا بكذا و

ولنهي النيب صلى هللا عليه وسلم عن شرطني  ،ألنه مل يعاطه على مثن معلوم ،شهرين بكذا فهو فاسد
وهذا إذا  ،ومطلق النهي يوجب الفساد يف العقود الشرعية ،يف بيع وهذا هو تفسري الشرطني يف بيع

ضيان بينهما ومل يتفرقا حىت قاطعه على مثن معلوم وأمتا العقد عليه فهو افرتقا على هذا فإن كان يرتا
ما ما افرتقا إال بعد متام شرط صحة العقد.   جائز أل

فإن كون الثمن على تقدير النقد ألفا وعلى تقدير النسيئة ألفني ليس يف وجاء  يف فتح القدير: 
 .   241معىن الر

  املذهب الشافعي

  ؛ جاء يف "حتفة احملتاج":حلنفيةرأي الشافعية مثل رأي ا

 

 ،  دار الفكر.  بريوت، الطبعة الثانية.447صـ:  6شرح فتح القدير جـ:  241
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ى النيب صلى هللا عليه وسلم عن بيعتني يف بيعة. هذا احلديث رواه الرتمذي وصححه. كأن  و
لف نقدا أو  يهما شئت أنت أو أ أو شاء فالن يقول بعتك    .للجهالة؛ لفني إىل سنة  فخذ 

لف ونصفه  لف نقدا وألفني لسنة وخبالف نصفه    لفني.خبالفه 

 املذهب املالكي

  سعرين. العية. إال أنه يعطي للطرفني اخليار بني املالكية كرأي احلنفية والشافرأي 

نري نقدا اإلمام قال أو خبمسة عشر دينارا إىل  ،مالك يف رجل ابتاع سلعة من رجل بعشرة د
حد الثمنني إنه ال ينبغي ذلك ألنه إن أخر العشرة كا ،أجل نت مخسة عشر إىل قد وجبت للمشرتي 
ا اخلمسة عشر اليت إىل أجل. ،أجل   242وإن نقد العشرة كان إمنا اشرتى 

وقال ابن رشد: وأما الوجه الثالث: وهو أن يقول له: أبيعك هذا الثوب نقدا بكذا أو نسيئة 
حدمها وأما إذ مل يكن البيع الزما يف أ ،بكذا، فهذا إذا كان البيع فيه واجبا فال خالف يف أنه ال جيوز

ب  فأجازه مالك، ومنعه أبو حنيفة والشافعي، أل  ما افرتقا على مثن غري معلوم، وجعله مالك من 
نه إذا كان عنده على اخليار مل يتصور فيه ندم يوجب حتويل أحد الثمنني يف اآلخر، وهذا اخليار، أل

يفة من جهة جهل الثمن، عند مالك هو املانع، فعلة امتناع هذا الوجه الثالث عند الشافعي وأيب حن
ي عنها، وعلة امتناعه عند مالك سد الذريعة املوجبة للر إل  مكان أن فهو عندمها من بيوع الغرر اليت 

حد الثمنني املؤجل أو املعجل مث بدا له ومل يظهر  يكون الذي له اخليار قد اختار أوال إنفاذ العقد 
لثاين، فيدخله مثن بثمن ذلك، فيكون قد ترك أحد الثمنني للثمن الثاين ع أحد الثمنني  ، فكأنه 

نسيئة، أو نسيئة ومتفاضال، وهذا كله إذا كان الثمن نقدا، وإن كان الثمن غري نقد بل طعاما دخله 
لطعام متفاضال.   243وجه آخر، وهو بيع الطعام 

 

  .74، الفصل. 33املوطأ، كتاب البيوع، الباب   242
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عتبار تعدد الثمن. وقد    .ريينخم مالك أن يكون كال الطرفني  اإلمامويقبل  244وجعلها بيعتني 
أرأيت لو جئت إىل رجل وعنده سلعة من قاسم: الن بن محسأل سحنون يف هذا املوضوع عبد الر 

لنسيئة مبائة فأردت أن آخذ السلعة مبائة نسيئة أو  لنقد خبمسني و السلع فقلت له بكم تبيعها قال 
ع وإن شاء  إن كان البائع إن ش :قال مالك :قال ؟ خبمسني نقدا أجيوز هذا يف قول مالك اء أن يبيع 

س بذلك خذ أخذ وإن شاء أن يرتك ترك فال  وإن كان إن  ،إن ميسك أمسك وإن شاء املشرتي أن 
خذ أخذ واآلخر قد وجب عليه فال خري فيه وإن كان قد  ،شاء أحدمها أن يرتك ترك وإن شاء أن 

  245مجيعا فهو أيضا مكروه ال خري فيه.وجب عليهما 

 املذهب احلنبلي

  :على النحو التايل عن النسيئة ئالناش  رأي احلنابلة يف الفرقو 

ى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن بيعتني يف بيعة. أخرجه  :عن أيب هريرة أنه قال يرو 
عشر خبمسة الرتمذي وقال حديث حسن صحيح. وهو أن يقول بعتك هذا العبد بعشرة نقدا أو 

طل .نسيئة أو بعشرة مكسرة أو تسعة صحاحا ولو قال بعتك بكذا نقدا  . ألن الثمن جمهول.وهو 
س فيه. وبكذا نسيئة وبنيَّ    246 الثمن فال 

ونعرف مما سبق أن الفرق الناشئ من النسيئة جائز يف مجيع املذاهب بشرط أن يكون الثمن 
  معلوما.

  الر والبيع نسيئة

 

 )72/  صـ 7(جـ.  -شرح خمتصر خليل للخرشي  244
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ألن بيع سلعة ما سعرها . لة الربويةعاموبني امل بيع نسيئةبني ال أن هناك تشابهوقد ذكر سابقا 
ا إبشرط  تلريا 10قراض لرية نسيئة ملدة شهرين يشبه  11لريات بـ  10احلايل  لرية بعد  11عاد

 يفصل بني البيع نسيئة واملعاملة الربوية. ذلك أنّ  امهم اهناك فرقإال أّن وجود التشابه  رغمشهرين. و 
أن يدفع   اذهب 100مبثله. أي على املدين بـ  يسدُّ ا الدَّين فإنّه أمّ و  صل عليه من الدين،الر هو ما حيُ 

. اذهب 100للدائن  هو تبادل مالني خمتلفني. وهذا الفرق يف  فا البيع أمّ . ولو اشرتط الفضل كان ر
  البيع جاء بفروق كثرية. 

 السعر

األماكن أو بتة ال تتغري حسب  قيمةوهذه اليف الشراء.  قيمة معينةثل مت يهو النقود، 
بتةهلا ليس ف والسلع ختتلف عن النقود،األشخاص.   تهاقيمف ، سواء كانت نسيئة أم نقدا،قيمة 

يت ببعض األمثلة على ذلك:و ختتلف حسب األماكن واألشخاص    الظروف احمليطة. و

 ليس مستقرا يف النقد (احلال)السعر 

. واملشرتي سعيد وراض بذلك  ةلري  100 ويشرتي منه معطا بـطف، اعمنتج املشخص إىل  يت
يت ثالثة أشخاص لرية 150ألن املعطف يف احملل    مهل صمأن خي صاحب احملل من  واويطلب.  مث 

يت املدرس  لرية. 90بـالنوع ويشرتي كل واحد معطفا من نفس  طلب  يمخسة طالب، و  ومعهمث 
  .لرية 80 بـ لنوعويشرتي كل واحد معطفا من نفس اخاصة،  ختفيضات

لرية  9000لرية. وعليه دين مقداره  75ل معطف بتكلفة نفرتض أن البائع قد حصل على ك 
يت مشرت يطلب شراء  وهو يف حالته هذه ه يف أقرب وقت وليس عنده نقود لسد دينه؛ يدسدتجيب 
بسعر أقل من   هبيعورمبا يال يهرب املشرتي.  حىت معطفا نقدا، فالبائع يتصرف بكل تساهل  120
س به جائز هو النقود. هذا حيصل يف البيع و من كلفة، لسد حاجته سعر الت يف الر ليس   ه. ولكنال 

  كذلك. 

 السعر يف النسيئة (األجل) كذلك ليس مستقرا
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ملدة  نقدا ونصفه نسيئة معطفا، نصف الثمن 20إىل البائع السابق، ويريد شراء  يت مشرت 
 كلَّ  ،ةيشرتي املعاطف املطلوبجيد ف خصم رتي علىعلى السعر حيصل املش وبعد تفاوض ،ثالثة أشهر 
   لرية.  80معطف بـ 

 75معطفا نسيئة ملدة ثالثة أشهر كل معطف بـ  20 اء شر من  نٍ  شرتٍ تمكن مُ هذا وقد ي
ئنلرية. ألن خذله.  نيالدائم ه من الز من املشرتي مبلغا  هاصانع  املالبس يعترب الشيكات اليت 

، ألنه يشرتي األ    ، وغري ذلك نسيئة على الدوام. بطانةقمشة والغزول والنقد

لث شراء  ه. وحياول بمعطف. وال يريد صانع املالبس أن يبيع، ألنه ال يثق  100ويريد مشرت 
كل واحد  وسعر معطف نسيئة ملدة شهرين  100املشرتي أن يرضي الصانع. فريضى الصانع أن يبيع 

  لرية. 100

وق. واآلن كيف ميكننا أن نفرق بني السعرين؛ النقد والنسيئة؟ لو وهذه احلاالت شائعة يف الس
ع معطفا بـ   لرية نقدا، فيكون سعر النسيئة أقل من ذلك. وخيتلف الوضع   100اعترب أن الصانع 

  لرية. 80لرية. وكذلك لو حسبنا السعر النقدي بـ  90السعر النقدي بـ  الو حسبن

ولكن أصبح اآلن معرفة الفرق بني السعرين النقدي  للشروط.ن األسعار ختتلف وفقا إلذا نقول 
حتكارات والكارتالت يف السوق بتأثري والنسيئة على شكل واضح أمرا صعبا بسبب خلق  اال 

. ات  الشرك السلع تصنع من قبل ألن  الرأمسالية. ومع ذلك ال يعد ذلك الفرق يف السوق من الر
لتجزئة.ف أن السلع تباع و ومن املعر ، املنتجة ، فال  فقط صنع من قبل الدولة تأما النقود  جلملة و

لتجزئة.  جلملة وال  لرية يف جيب طفل. ميكن  100لرية يف البنك ال ختتلف عن  100يقال فيها 
لرية  100للصانع أن يبيع املعطف رخيصا، ولكن ال ميكن للبنك املركزي الذي يصنع النقود أن يعطي 

. دعو اآلن أن نتطرق إىل اجلوانب أي أن الد لرية. 99بـ  افع يف التسعري خيتلف عن الدافع يف الر
  األخرى هلذا املوضوع..

لنقود  عالقة السلع 
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لرية يف   12.5ميكن أن يكون سعر نفس القلم  كما ميينونو،إلريات يف  10وسعر القلم 
من املمكن أن يدعي فبيأوغلو،  واآلخر من وميينونإين اشرت قلمني؛ أحدمها من و بيأوغلو.  لو أن أخ

دةلرية  2.5أخذ منه  البائع قد ن 12.5رتى بـ شاألخ الذي ا ه ، ولكن ال ميكن ألي أحد أن يعدِّ ز
. ألن البيع قد مت يف كل فيمكن أن يكون ويلعب السوق دوره يف تسعري القلم.  احلالتني نقدا. اتمن الر

رت قلمني شخوين قد افيكون كال األلريات.  10ميينونو إلرية وهو يف  12.5سعر القلم يف بيأوغلو 
 10لرية وهو  12.5بيع القلم يف بيأوغلو بـ   ع.ا ر أو خد يف البيع غر  هما العاديني. ومل يكنيبسعر 

.باستغالل جلهل املشرتي وليس  وميينونإلريات يف  لغنب  ولكن ميكن أن نقول  ر ن املشرتي قد خدع 
ميينونو غبنا فاحشا من املمكن أن يكون يف بيأوغلو سعرا  إي ميكن أن يعترب يف والسعر الذ الفاحش.

.   عاد

يباع القلم من وميكن أن خيتلف سعر السلع من نفس النوع يف سوق واحد. على سبيل املثال: 
لثة. أي أن سعر القلم يف   11نية، وبـ  ت مرةلريا 10لريات مرة، وبـ  9نفس النوع بـ  لرية مرة 

أن يباع ك لرية. وما جتاوز عن تلك األسعار يعترب غبنا فاحشا.  11لريات إىل  9ينونو يرتاوح من مي إ
فسخ البيع  أن يطلب لرية مثال ملن ال يعرف األسعار احلقيقية. وميكن هلذا املشرتي  12ذاك القلم بـ 

  أنه اخندع يف هذا البيع. دعوىب

لرية.  12.5لريات، ويف بيأوغلو  10نو ميينو إن سعر القلم يكون يف فإالكالم؛  خالصةو 
ن ونصف لرية اليت ترى هنا فضال ليست بال عوض (العوض هنا رمبا ألنه جزء من مثن القلم  ولري
مليزة لسوق جتاري عن آخر حبيث ترتفع أجرة احملال  قتصادي التجارية يف مناطق اجلذب اال  ت يكون 

. لتعويض تكلفة وجودهم يف هذه األماكن)لسلع أسعار ا يفأو السياحي مما جيعل التجار يزيدون 
  ملة ربوية ألنه فضل بال عوض.الريات مع 10لرية مقابل  11ولكن أخذ 

  النقد والنسيئة سعرج.  

لرية نقدا، ويف نفس الوقت ميكن ملشرت آخر أن  100من املمكن أن يبتاع املشرتي  معطفا بـ 
وال ميكن القول هنا أن الذي ابتاع املعطف نسيئة . لرية نسيئة ملد شهرين 100يبتاع نفس املعطف بـ 
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حاليت  مثن ذلك املعطف يف كال يلرية ه 100و عن العوض. حصل على مبلغ خالٍ ملدة شهرين 
  النقد والنسيئة.

وال يلزم اتفاق املشرتيني رضا الطرفني. فيه واألساس  ؛ري األسواق يف تسعري السلعثوال ينكر 
ويعرف التجار ضرورة املرونة يف  .بائع على سعر معنيفاق املشرتي والتعلى سعر واحد، بل يكفي ا

ملة الربوية ختتلف متاما. فيلزم فيها القبول على  اواملعالظروف. يناسب  اسعر كل مشرت التجارة، فيعطي ل
  وية احملددة.ئسبة املنلكل مشرت 

 النقد والنسيئة -الفرق بني السعرين 

ثمن نسيئة كذلك، كما الوليس  جناز مشروع جديد.إيف  تغاللها فيمكن اسثمن نقدإذا كان ال
اية املدةاد اف من عدم سدخيُ  ا خطر  ؛ أي أنَّ ه يف  . لذا من الطبيعي أن اوضرر  االنسيئة حتمل يف طيا

  فرق بني السعرين النقد والنسيئة. مثة يكون

أي أن الثمن يف  نسيئة. ةكون السلع فضال يف النسيئة إذا كان الثمن نقدا والسلعتوميكن أن   
. عنا صستوهذا النوع من البيع يتحقق على شكل "السلم" أو اال هذه احلالة يكون أقل مما يدفع نقدا. 

  . إن شاء هللا الحقا وسيأيت الكالم عنه

 هيكل العملية يف بيع النسيئة والر

  يشرتط يف بيع النسيئة ثالثة شروط حسب ما ذكر من آراء املذاهب األربعة:

دة ومعلومة، والبيع فاسد يف حالة عدم وجود السلع، أو السلع و كون السلع موجتأن أ= 
  لتحقق لغياب املعرفة الالزمة  ألن اجلهل يؤدي إىل عدم اتفاق الطرفني ،موجودة ولكنها غري معلومة

 . وهو ركن يف البيع.الرضا

  أن يكون السعر معلوما. وإال فالبيع فاسد.ب= 
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 معلومة وكذلك مقدار التقسيط. كون املدةتوأن ج=  

 150لرية، يقدم منها  250تفاق على السعر احملدد للسلعة وهو اال  ربميعلى سبيل املثال: 
ويكون  أشهر. 4لكل شهر، أو على أن يدفع الباقي دفعة واحدة بعد لرية  25قسط يلرية والباقي 

  روط الثالثة السابقة فالبيع جائز. وإذا وجدت الش  247البيع فاسدا لو مل يكن الثمن واملدة معلومني.

أن يكون القرض معلوما؛ والشرط  :ويف املعاملة الربوية توجد كذلك ثالثة شروط؛ الشرط األول
ْستَـَلمُ أن يكون  :الثاين

ُ
واملستلم وهو جمموع  أن يكون األجل معلوما. :معلوما؛ والشرط الثالث امل

ضافة إل  10الـك تلمن الذهب، فهو سيدفع نري د 10القرض والنسبة الربوية. أي من حيصل على 
  مقدار النسبة الربوية.  إىل

 ال لذلك من السلع؛  اال يعيد السلع اليت اشرتاها أو ما يعادهلأما الذي يشرتي السلع نسيئة؛ 
ثري. وعلى املشرتي دفع الثمن احملد ىيبق اشرتى سلعة  فمن للسلع يف وقت البيع.  د للسلع املبتاعة أي 
 5لرية أو ينزل إىل  15يرتفع سعرها إىل  لريات، رمبا 10 انقد سعر الحني كان  مؤجال لرية 11بـ 

الدفع املؤجل، أي أن املشرتي يدفع الثمن املتفق عند رتفاع أو النزول يف السعر لريات، وال يتأثر هذا اال 
لريات تدفعها  10عليه حني حصل البيع. ولكن احلال خيتلف يف القرض الربوي؛ ألنك لو اقرتضت  

اية األجل. واللرية الواحدة الزائدة ر 10تلك    . لريات يف 

مرتبط به يف بيع النسيئة  بائعحتديد األجل شرط يف املعاملة الربوية ويف بيع النسيئة. إال أن ال
سد  يف املعاملة الربوية. ففي املعاملة الربوية ميكن للدائن أن يطلب من املدين  به مرتبطااملقرض وليس 

قتصادي ، أو أن املشروع االأن األوضاع املالية للمدين ليست على ما يرام بدعوىدينه قبل احللول، 
مع نسبتها  قروض املدفوعة ملدة سنةالقرار جبمع ال صدرتكما ميكن للبنوك أن . إىل وضع سيئ سيؤول
احنطاط ىل اليت تؤدي إ سباباأل  من أهموهو  قتصادية.ايوما بسبب أزمة  15، خالل الربوية

   .واحيتسب مل ض من حيث و قر لامستخدمي 
 

 والصفحات التالية. 29، صـ . 6إلسالمية لعمر نصوحي بلمن، جـ. قاموس احلقوق ا 247
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خر ؛ يف وقته احملدد  دينال سدُّ والفرق احلقيقي يظهر حني ال يُ  حبيث تزداد النسبة الربوية كلما 
دة  ه؛حيث ال يزاد الدين فياملقرتض عن سداد القرض، أّما يف بيع النسيئة فاألمر ليس كذلك  ألن الز

.ت .  فتضخم يف األسعار  يف بيئة حدث فيهاائر النامجة بسبب التأخري اخلس اد سدأّما و  كون ر ليس بر
أو ملنع استغالل املدين  نتيجة للتآكل احلاد يف قيمة العملة،  هو لتغطية اخلسائر اليت لقيها الدائنإّمنا 
صيل لتحجراءات الصارمة اإل فيها بدأ ت؛ حبيث لتضخم يف األسعار. أما املعاملة الربوية ليست كذلكل

ت إىل بدلٍ  د القروض اليت مل تسد وحتديد نسبة ربوية الدين،  اد صاحل لسد يف يومها؛ بتحويل الضما
ذا  .وتضاف إىل الدين اد املوعد احملدد للسد  املدين جديدة لكل يوم جتاوز يف مأزق  املدين قد وقع و

  . اانتحار املدين  موتا يؤدي األمر إىل رمب . و خالص منه إال من رحم هللا ال 

 التسعري حسب القائمة

فمن لرية،  500ميكن حتديد السعر يف بيع النسيئة حسب األجل. مثال سعر الثالجة نقدا 
سعار خمتلفة؛  100مكن أن يدفع امل دة  اد يث يزد حبلرية نقدا والباقي تقسط على الشهور  السعر بز

ويف النهاية يتم  .حملدد لكل شهر مل على عدد الشهور والسعر اتشتقائمة  بُ تَّ رَ تُـ وعلى هذا  .األجل
  البيع على سعر واحد وهذا هو املهم يف بيع النسيئة. وعلى هذا املذاهب األربعة كلها.

جلملة يرسلون قائمة األسعار إىل املشرتيني. تشمل  م  بعض الصانعني الذين يبيعون منتجا
ختالف عدد ختالف األ ال بيان واضح  القائمة على إىل  ةشار كما فيها اإل لنسيئة. شهور يف االسعار 

خر الدفع   دة لو  التخفيضات لو عجل املشرتي يف الدفع، لألسبوع كذا ولألسبوعني كذا. ومقدار الز
إىل شهر كذا. ويستقر السعر حسب قرار املشرتي يف الدفع. وهذا البيع فاسد على قول املذاهب 

  ار املذكورة.األربعة. إال أن ينعقد البيع على سعر معني من األسع
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َى َرُسوُل اهللَِّ َصلَّى اهللَُّ َعَلْيِه ما رو  هو هب فيهاودليل املذ َ اه أبو هريرة رضي هللا عنه أنه قال: 
َعَتْنيِ ِيف بـَيـَْعةٍ  ى   248.َوَسلََّم َعْن بـَيـْ البيع  عن  ولكن ال يفهم من احلديث أن النيب صلى هللا عليه وسلم 

يف النسيئة. وهو اجتهاد من بعض الفقهاء. ونرى أن الصواب غري بسعر كذا يف النقد وبسعر كذا 
ذا املوضوع يفهم أن النهي هنا يراد به املعاملة الربوية يف صور البيع.  هذا. لو مجعنا األحاديث املتعلقة 

س يف بيان األسعار يف القائ جيال أو تعجيالمال  ؛ وبيان التخفيضات يف حالة  ة حسب الشهور 
دة السعر يف حالة التأخري التعجيل و  . .  ز  كما بيناه سابقا؛ ألن البيع غري الر

 ستهالكية وبيع النسيئةالقروض اال

لقروض اال ميكن   أكثر تصرفا؛ ستهالكيةالقروض اال أن  يزعم البعض. ستهالكيةالبيع نسيئة 
النقود للبائع،  ، ويعطيالبنك قرضا يل يخصصس ستهالكيةلقروض اال ين لو اشرتيت سيارة إقائال: 

لتقسيط. وحدث فرق بني النقود اليت أخذها قرضا والنقود املدفوع لسد  ةوأ سأدفع النقود إىل البنك 
بني الفرق يوجد يف بيع النسيئة. وكل ما يفعله البنك والبائع نسيئة هو توفري النقود.  و  االقرض. وهذ

الال كانت األخرى حالال كذلك، وإذا كانت تشابه قوي، لذا إذا كانت إحدامها ح ني املعاملتنيهات
    إحدامها حراما كانت األخرى حراما كذلك.

 ااملستهلك من البنك. وكل ما يضاف عليه اض حيصل عليهو قر  ي، هستهالكيةالقروض اال 
 .  على يتحقق أمران؛ األول حيصل من البنك  ستهالكيةلقروض اال وحني يشرتى السيارة يكون ر

.   17.000صبح املستهلك مدينا بـ فيلرية مثال،  15.000قرض مقداره  لرية. وال شك أن هذا ر
  .15.000واألمر الثاين أن السيارة قد اشرتيت نقدا بـ 

لرية نسيئة. و هي  18.000لرية نقدا، و بـ  15.000أما يف بيع النسيئة، جيوز بيع السيارة بـ 
.    خالية عن الر

 

. ونقل الرتمدي عن أيب عيسى قوله َحِديُث َأِيب 1231، رقم احلديث 18سنن الرتمدي، كتاب البيوع   248
 ُهَريـَْرَة َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح َواْلَعَمُل َعَلى َهَذا ِعْنَد أَْهِل اْلِعْلِم. 
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لرية، ومقدار القرض على املشرتي 18.000عر السيارة بـ يف بيع النسيئة سيكون وعلى هذا 
  لرية.  18.000

لرية، ومقدار القرض احلاصل عليه  15.000سعر السيارة بـ  :يكون ستهالكيةالقروض اال ويف 
  لرية.  17.000لرية، وجمموع ما يدفع إىل البنك  2000لرية، ونسبة الر  15.000من البنك 

أو  ة. ولكن كون السلع رخيصستهالكيةلقروض اال تكون أرخص ونرى فيما سبق أن السيارة 
لر شيء آخر. ةغالي   شيء، واختالط البيع 

ليشرتي كل   ات وميكننا توضيح املوضوع على النحو التايل: يذهب أمحد وحممد إىل سوق السيار 
رتيها أمحد لرية. يش 15.000ونفس النموذج. وسعر السيارة نقدا النوع واحد منهما سيارة من نفس 

يت حسن ويقول حملمد أعطيك  ةلرية نسيئة ملد 18.000بـ  لرية  15.000سنة. ويف نفس الوقت 
ويقبل حممد فكرة حسن ويشرتي السيارة بـ لرية.  16.000ين خالل سنة عطاواشرتي السيارة نقدا و 

. ولكن لو اشرتى 15.000 حملمد مل  عهامث  السيارة  حسن لرية نقدا. وال خيفى كون هذه املعاملة ر
. يف هذا يكن   ر

، حسن السيارةيقال: أليس اهلدف األصلي من هذه املعاملة هو توفري النقود؟ حىت ولو اشرتى 
جيب توضيح هذه النقطة. نعم يرى أنه يوجد فيها فرق  كن نيته شراء السيارة بل كان توفري النقود. تمل 

السيارة عن طريق بيع مشروع ولكن بسعر  مهاى أحدقد اشرت  .فرقبينهما وكأنه ال يوجد  يف الشكل،
أغلى، واآلخر عن طريق ر بسعر أرخص. واهلدف هو شراء سيارة. ويرى أنه فرق شرعي؛ وهل بينهما 

  فرق حقيقي؟ 

وهذا الفرق ربوية. الملة اعبني املبيع و ال يفصل بني الذي األساسيفرق الهو  شرعي والفرق ال
يف هذه  االنقل. أل وسائل ضا قر إالنقل بدال من  وسائل البنوك ببيع قومتلذا ال  ،ليس فرقا بسيطا

وهو أمر ال ينطبق مع أهداف املؤسسة وبنيتها سسة ربوية. ؤ سسة جتارية وليست مؤ تكون مساحلالة 
 األساسية.
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صحيح. ولكن أحد األمرين حتقق عن طريق هذا  شراء سيارة." وه األمر  كل ما يفإن يقال "
شخصان  إىل شجرة التفاح، على سبيل املثال جاء ية واآلخر عن طريق البيع املشروع. املعاملة الربو 

أخذ كيسا مليئا ستأذن من صاحب الشجر مث اذهب؛ واآلخر و لتفاح أخذ كيسا مليئا دمها حأ
 وال ميكن. بل نصفه حبسن األدب. ئاشيعليه نقول على األول أنه لص. أما الثاين ال نقول لفتاح؛ 

  اهلدف أكل التفاح.  ر السرقة بكونرب أن ي

خذ كل ما دفع  بسبب حدوث خلل فيلو أراد املشرتي إعادة السيارة  ها، فالذي اشرتى نسيئة 
لرية، ويبقى عليه دين  15.000أما اآلخر فال ميلك إال مثنا للسيارة من الشيكات والسندات والنقود. 

دة اخلالية عن الع 2000مقداره  . وهنا يتبني لنا أمهية معىن لرية. وهذا هو الز قولنا وض أي الر
عها حلسن، وأراد حسن إعادة  السيارة ولو اشرتى البنك ."الفارق الشرعي هو الفرق األساسي" مث 

السيارة بسبب حدوث خلل فيها، ال ميكن للبنك أن يقول مل أكن أريد أن أشرتي سيارة وأ اشرتيت  
  ا إيل.هذه السيارة لك وال ميكنك أن تعيده

كل  هذا وقد يزعم البعض أن الفارق يف سعر البيع لألجل؛ حيسب نظرا للنسبة الربوية احلالية.
س يف حساب الفارق حسب النسبة الربوية   من يبيع السلع  نسيئة فهو حيسب الفارق يف السعر، وال 

اية األمر يضع  احلالية. املشرتي ذاك السعر، وإال  ، ويتحقق البيع إذا قبلاملشرتي سعرا معينا مامأويف 
  قراض.فال. أي كل ما حدث هنا هو البيع وليس اإل 

  عنا صستالسلم واال

بقى السلع إىل تالسلم، هو تقدمي النقود على السلع. أي يدفع املشرتي النقود يف احلال و    
يف سليم ريخ ومكان التو صفات ايشرتط بيان كمية السلع واملو و األجل. وهو عكس بيع النسيئة متاما. 

 .كما ويشرتط قبض الثمن حاال حىت ال يكون بيع كالئ بكالئ (أي كون املبيع والثمن نسيئة)العقد. 
فون يف سلِ قدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املدينة والناس يُ  :عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال
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سلف يف متر فليسلف يف كيل  من :فقال _إمساعيل شكَّ  _الثمر العام والعامني أو قال عامني أو ثالثة
  249معلوم ووزن معلوم.

ملواصفات بني الصانع وطالب الصنعة على صناعة ما يتم االتفاق عليه ، هو عقد عنا صستواال 
نه ال يشرتط فيه دفع النقود مقدما، وال عن السلم؛  عنا صستاال  لفتوخي .احملددة مقابل مثن معلوم

ريخ تسليم السلع معل  وما. يشرتط أن يكون 

دفع تكلفة انتاج البضائع اليت سيتم تسليمها يف وقت الحق كليا أو جزئيا جيعل األسعار 
عطى أولو  لرية مثال. 110لرية نقدا، فيكون سعرها لألجل  100أرخص. لو كان سعر سلعة ما 

هذه  بوجود الر يف مثل وال ميكن القول  لرية. 90الكاملة قبل شهرين فقد يكون السعر حنو  التكلفة
.اخلايل م الامل لرأسبل هو توفري  لبضائع.ل شراءً  ال يتعدى كونه ، ألنهاملعاملة   ن الر

  الوكالة التجارية

factor  بضائع الشركة مقابل أجرة.العامل يقوم ببيع لشركة أو هو لمن يقرض هو و  
:factoring ا البنوك تعرف : هولغة حتصيل وخصم الديون. واصطالحا بشراء  معاملة تقوم 

ئن متعددين، بقيمة سلع قامت ببيعها هلم أو خدمات ؤسساحلقوق تفرتض وجود م ة جتارية دائنة لز
لوفاء  ة الدائنة لكل مدين على حدة وتطالبهؤسسقدمتها هلم، ومن مث فبدًال من أن تتوجه هذه امل

اتري، مع التزامها بعدم و ، تتوجه إىل مؤسسة الفكتورنج لتعجل هلا قيمة هذه الفهعند استحقاق لدين
نسبة من قيمة الفواتري. أي بتمثل ت، ويكون ذلك مقابل عمولة املدين عن الوفاء ليها إذا امتنعالرجوع إ

لدَّ ة الدائنة مها: األوىل : التّ ؤسسأن مؤسسة الفكتورنج تقدم خدمتني للم  ،ين، والثانية: الضمانعجيل 
 خماطر عدم السداد من  هذه املؤسسة تحملتو 

َ
دين. وهلذا فإن مؤسسة الفكتورنج ال تقدم جانب امل

فواتري سبق أن حازت قبوًال من املدين من بني مجيع فواتري عميلها بصفته بوجود هاتني اخلدمتني إال 
دائنًا على مدينه. كما تلتزم مؤسسة الفكتورنج أن تتعاون مع عميلها الدائن فتقدم له العديد من  

 

 .2السلم  صحيح البخاري، بيع  249
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صيل احلقوق املثبتة يف فواتري غري مقبولة مبقتضى عقد الوكالة العادية املربم  اخلدمات أمهها: قيامها بتح
ت العميل وإمداده جبميع املعلومات  بينها وبني عميلها الدائن، وتتعهد بتبسيط وتنظيم وإمساك حسا

 ستشارات املالية اليت ينص عليها العقد أو اليت يطلبها منها. واال 

الديون الناجتة من بيع النسيئة لدى الشركات اليت تبيع حتصيل  أو تكفلو شراء والفكتورنج ه
تقوم كما  ،الديون وحتصيلهامسؤولية التني احل كاليف مؤسسة الفكتورنج تتوىل و  .البضائع نسيئة

ا يف مثل هذه احلاالت ا فيها تنفيذ اإلجراءات القانونيةمب  ها،خلدمات الالزمة لتحصيل   .املعمول 

تحصيل الديون يكون ب تكفلاليف حال أّما  الديون. شراءن ر يف حالة الفكتور يكو  ربحو 
ستطيع الرجوع إىل البائع يف حالة عدم حتصيل الديون. أي أنه يتحمل الضرر. ويستطيع يمسسرة. وال 

ل أن خيصمالفكتور  ا وهي عملية تعرف بكسر السندات وتدخل حتت ؛ما ُحيَصِّ  .عملية ربوية كو
  .هحتصيليستطع عما مل احلالة ليس مسئوال  والفكتور يف هذه

  يت من العمليات:وعادة تقوم مؤسسة الفكتورينج مبا 

   للشركة البائعة.  النسيئةكل نوع من األعمال احملاسبية املتعلقة ببيع   - 1

     .األوقات احملددةة يف نسيئبيع الن الناجتة عديون المتابعة و حتصيل  - 2

   .عدم حتصيلها ة عن الديون يف حالتعويض اخلسائر النامجة  - 3

   .مجع املعلومات عن األوضاع املالية للمشرتين احلقيقيني واملتَوقَّعني - 4

دة  ة السوقيضاع و البحث عن األ القيام بعملية  - 5   . تسويق البضائعلز

سقط جزءا ت ينجومؤسسة الفكتور  األوراق املالية.السندات، أي  نقلبيتم  حتويل املستحقات
  ل الباقية يف احلال. يستحقات بشرط حتصمن امل
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لتعرف ليتيح فرصة  أو احملتمل ي املوجوداألوضاع املالية للمشرت  عنومات املعلالفكتور ومجع 
للشركة   النسيئةاملتعلقة ببيع بية اساحلفاظ على السجالت احلمن  هانكِّ ميُ . كما املكفولة على الشركة

لبحث عن األ  يد.بشكل جاملعنية متابعة الشركات و البائعة  العثور   على الدوام ميكنالسوقية وضاع و
دة  تكفلها. أن  للفكتورميكن  واليت ديدةاجلشركات العلى  د عين يوبيعها السلع  تسويقوز حجم ازد
دف من  جفاكتورينمؤسسة ال. ومن هنا فإن كل ما تقوم به الفكتور عمل لدرجة األوىل عمليات 

دة    .احملتملة اخلسائر  يلتقلو  الوارداتإىل ز

ربح يف حالة أما التحصيل املستحقات. و بخذ الفكتور األجرة يف حال تكفل ميكن أن و  
شئ. شراء املستحقات يكون ر  100بيع النسيئة ملدة شهر وقدره  عن وشراء الفكتور سند قرض 

. ة.لري  100لرية على أن يعيدها بعد شهر  95قراض إلرية، هو مبثابة  95بـ  لرية  وال شك أن هذا ر
الرجوع إىل املدين األول يف حالة عدم حتصيل الدين، فلهذا ال يتغري بسبب تكفله للمدين فال ميكن و 

  شكل املعاملة.

  حدود الربح

وقد اهتم رسول هللا صلى هللا عليه  ةأي أن األسعار يف البيع غري مقيدوال حد للربح يف البيع. 
عن أنس رضي هللا مبنع كل ما يؤدي إىل حتديد األسعار.  وذلك قةبقى األسعار مطلتأن على وسلم 

 :فقال ،عنه أنه قال: "غال السعر على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالوا  رسول هللا سعر لنا
وإين ألرجو أن ألقى ريب وليس أحد منكم يطلبين مبظلمة يف   ،إن هللا هو املسعر القابض الباسط الرزاق

  250مال".دم وال 

تكون كلها تومعىن قول الرسول صلى هللا عليه وسلم: أن األسعار، والضيق، والسعة، والرزق 
األسعار بال  توما خيالفه فهو ظلم. لذا قد تَكوَّنوفقا للفطرة أي وفقا لسنن هللا تعاىل يف الطبيعة. 

  قيد.
 

 .73سنن الرتمذي، كتاب البيوع   250
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ال رسول هللا صلى ر يف حالة الضرورة. وقد قاوقد ذهب بعض الفقهاء إىل جواز حتديد األسع
  هللا عليه وسلم قوله السابق يف هذه احلالة الضرورية. فال جيوز حتديد األسعار بسبب الضرورة. 

ذا ميكننا القول؛ فيها السلطة يف األسعار، ال  واألسواق اليت تتدخل تيها البضائع إال قليل. و
لسوق السود  ظلمالو  التسعري يؤدي إىل الضيق نإ   اء.وإىل التعامل 

د األسعار فيها إن نزول أما األسواق احلرة فو   رتفاع األسعار ألن كل من يسمع . ةيردف الز
لبضائع إليها يت    .أخرىنزل األسعار مرة تو  ،تكثر البضائع يف وقت قصري ف ،فإنه 

  الغنب الفاحش

عها بسعر  ،سعر السوق عن . لو اشرتى شخص سلعة بسعر يزيدالَغْنبُ هو اخلديعة يقل  أو 
س   م بسعر السوقعن عل  ى هذا الفرقاملتبايعان عل ى. ولو تراضن سعر السوق حتقق الغنبع فال 

ًا فاحشًا فللمغبون أن يفسخ البيع  نبآلخر، وحتقق أن يف البيع غيعني أحد املتبا روإذا غر . عليهما
  251. أما يف الغنب اليسري فال.حينئذ

د  دة يف الثمن ز ة ال تقع حتت تقومي املقومني من أهل اخلربة والغنب الفاحش هو الز
إنه يساوي مخسة ،  او الختصاص؛ وذلك كما لو وقع البيع بعشرة مثال، مث إن بعض املقومني قواال 

وبعضهم ستة وبعضهم سبعة فهذا غنب فاحش ؛ ألنه مل يدخل حتت تقومي أحد خبالف ما إذا قال 
  252ا غنب يسري.فهذ ،عشرة هم : مثانية وبعضهم تسعة وبعضهم بعض

مث ادعى  لرية. 1000لرية نسيئة ملدة سنة، وسعرها احلايل  1600سلعة بـ  شخص  اشرتى
لغنب لرية  1600ختصاص، لو قال أحد منهم أن سعرها أهل اخلربة واال كم فيه الفاحش، حي  التغرير 

ذا السعر كان غنسيئة ملدة سنة مل يكن غبنا فاحشا.    بنا فاحشا.ولو أن واحدا منهم  مل يقل 
 

 .357جملة األحكام العدلية املادة:  251
 .142/  صـ  4رد احملتار، جـ  252



167 

 

ن التغرير: أن يغرر البائع املشرتي أو العكس تغريراً قولياً وهو التغرير يف السعر، إوخالصة القول 
 يدخل حتت تقومي املقومني. أما إذا ملأو تغريرًا فعليًا وهو التغرير يف الوصف، ويكون الغنب فاحشًا 

يتحقق كونه  إذ مل وده على صحة العقدوج ال يؤثر و  ،هو ما يدخل حتت تقومي املقومنيفالغنب اليسري 
دة. أما دةالالفاحش ف الغنب ز  حينئذ حق إبطال العقد دفعًا للضرر  للمغبون فيثبت ،متحققة فيه ز

  .عنه

ت واخلمس يف  الغنب الفاحش : غنب على قدر نصف العشر يف العروض والعشر يف احليوا
لنظر  دة . وربع العشر يف الدراهم  إىل قيم األشياء احلقيقية أيضا. يعين : أن إعطاء العقار أو ز

العشرة بعشرة وربع , أو أخذ العشرة وربع بعشرة يف الدراهم وإعطاء ما قيمته عشرة بعشرة ونصف , 
حد عشر , أو أخذ ما   أو أخذ ما قيمته العشرة ونصف بعشرة يف العروض وإعطاء ما قيمته عشرة 

ت  ثين عشر وأخذ ما قيمته اثينوإعطاء ما قيمته عقيمته أحد عشر بعشرة يف احليوا عشر  شرة 
شئ عن مقدار  ختالف األموال  بعشرة يف العقار يعد غبنا فاحشا . ووجه اختالف مقدار الغنب 

ا كثريا قل املقدار الذي يعد فيها غبنا فاحشا وما كان  ،التصرف بتلك األموال فما كان التصرف 
ا قليال كثر فيه التصر    253.ذلك املقدارف 

ما يدخل  ويكون الغنب فاحشًا إذا زاد يف الثمن على ما ال يدخل حتت تقومي املقومني. أما 
لغنب اليسري.    حتت تقومي املقومني فهو  غنب يسري. فال يبطل العقد 

لريات الفسخ بسبب التغرير؛  10وعلى سبيل املثال: لو طلب الشخص الذي اشرتى سلعة بـ 
: . ويف جملة األحكام العدلية املادةةلري  9.5سعرها أحد من أهل اخلربة أكثر من ي مليبطل العقد إذا 

% يف العقارات 20% يف احليوان واخلمس 10% يف املنقوالت و5الغنب الفاحش مبا يعادل  165
  ختصاص.هل اخلربة واالأل أو أزيد من ذلك، وما دونه غنب يسري. وعلى كل فاحلكم يف مثل هذا الغنب 

  أن يتغري هذا املعدل حسب الظروف واملواقف. وميكن
 

 لتصرف. .357جملة األحكام العدلية املادة:  253
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 بعض البيوع املنهي عنها 

ى النيب صلى هللا عليه وسلم عن بعض البيوع من أجل توفري األسواق احلرة ومنع الغنب  وقد 
  حتكار.   وبيع النجش واال  تلقي الركبان  ذه البيوع املنهي عنهاالفاحش. من ه

 تلقي الركبان

م ، وال يعرفون سعر السوق ، فيسرع إليهم هو اإلقبال على القا دمني من املناطق البعيدة بتجار
م يف السعر، مث يبيعون السلعة بثمن مرتفع ا ليست  .التجار والسماسرة ، وخيدعو والوساطة يف حد ذا

حراما، وإمنا خداع الناس يف السعر لعدم علمهم به هو الذي حرم هذا النوع من التعامل ، كما أن يف 
لصاحل العام. ومع حدا   يضعمل  اإلسالم أن استغالل هذه الوساطة ارتفاعا لألسعار مما قد يضر 

   .والغش يف األسعار ملن جيهلها غنبحرم ال إال أنهللربح، 

ى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يتلقى السلع حىت تدخل األسواق"،  عن ابن عمر قال :"
ق قد تباع رخيصة بسبب اجلهالة. ويف رواية قال :" ال تلقوا اجللب، فمن ألن السلع اليت مل تبلغ األسوا

خليار إذا أتى السوق ".    254تلقاه فاشرتى منه شيئا فهو 

  

 حتكارالا

لرخص، وبيعه وقت الغالء يف حتكار يف التعريف العام هو حبس الشيء عن العرض وقت ااال 
  عند اشتداد احلاجة إليه. السوق

 

ر بتحقيق حممد 232/ 5البدائع   254 . لألحاديث يف الباب انظر أ جعفر الطحاوي، شرح معاين اآل
 . 7/ 4، 1987/ 1407ريوت زهري النجار، ب
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رضي هللا عنه قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :" اجلالب عن عمر بن اخلطاب 
   256ويف حديث قال :" ال حيتكر إال خاطئ ".  255مرزوق واحملتكر ملعون ".

ر اإل  ا يف كل زمان ومكان، وأشد أنواع و يلمس فالناس حتكار ليست وليدة اليوم أو األمسوآ
ثريًا على املواطن هو احتكاراال  صلى هللا عليه وسلم: "من  -ت اليومي له، وقد قال القو  حتكار 

جلذام أو اإلفالس". احتكر على املسلمني طعاًما ، )2146(سنن ابن ماجة،حديث رقم(ضربه هللا 
 )10772(شعب اإلميان للبيهقي، حديث رقم 

صطالح بتعاريف خمتلفة. وهو عند أيب احلنفية:" أن يشرتي طعاما يف يف اال  حتكاراال  وُعّرف
يؤمر ببيع ما فضل عن قوته وقوت أهله.  احملتكر. و لب الضرر على الناسجي  هذاصٍر وميتنَع عن بيعه و مِ 

 له يعظه ويبني إلمام، فإن امرة أخرى وهو ُمِصرٌّ عليه إلمامورُفع إىل ا  حتكارفإن مل يفعل وأصر على اال 
لثة حيبسه و لناسضرار إل عدم جواز ا يـَُعّزِره زجرا له عن سوء صنعه. وال . فإن مل يفعل ورفع إليه مرة 

   257ُجيِرب على البيع وكذا ال ُيسعِّر".

  بيع الرجل ما ليس عنده 

تيين الرجل يسألين  :قلت  رسول هللا :يف السنن واملسند من حديث حكيم بن حزام قال
حديث  مذي:الرت  البيع ما ليس عندي فأبيعه منه مث أبتاعه من السوق فقال ال تبع ما ليس عندك. قال

   258حسن.

 

 .12؛ الدارمي، البيوع 6بن ماجة، التجاراتا  255
ب حترمي االحتكار يف األقوات، 26مسلم، املساقاة (  256  (130. 
 . 232، 129/ 5البدائع  257
، 60؛ النسائي، البيوع3503، احلديث 68؛ أبو داود، البيوع 1232، احلديث 19الرتمذي، البيوع  258

 واللفظ للرتمذي 
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  بيع السلعة قبل قبضها

واملراد به  259قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :" من اشرتى طعاما فال يبعه حىت يقبضه"
لطعام .  أي يف   واختلف العلماء يف ذلك قال النووي. كما خالفا للشافعيةاملواد الغذائية املعربَّ عنها 

ال يصح بيع املبيع قبل قبضه سواء   :فقال الشافعي قبضه"حديث: "من اشرتى طعاما فال يبعه حىت ي
  260. غريهنقدا أو  كان طعاما أو عقارا أو منقوال أو

  الَنَجش 

متفق  .ي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن النجشعن ابن عمر رضي هللا عنهما قال: 
  عليه. 

 ،من خالل صفقات ومهية شرائهالال  السلعة بقصد رفع سعرها سعر  دة يفلز ا وبيع النجش ه
آلخرين يتمثاو  ،وهي إضرار  احلراج وحيرّج على سلعة من طعام أو خضار أو   سوق إنسان إىل له أن 

يف سعرها، سواء أراد أن يضر ويزيد هذا يف السلعة وهو ال يريد شراءها، إمنا لريفع غري ذلك، فواكه أو 
  261مسلما أو مل يرد ذلك، فهو حمرم على كل حال.

  الُعربون   - 6

للبائع مبلغًا من املال أقل من مثن املبيع بعد متام  أو وكيُله بيع العربون وهو أن يدفع املشرتي
خذه غريه على أنه إن أخذ السلعة احتسب به من الثم  ن، وإن مل عقد البيع ، لضمان املبيع ؛ لئال 

قي الثمن أو مل حيدد  خذها فللبائع أخذه ومتلكه.  وبيع العربون صحيح ، سواء حدد وقتًا لدفع 
  وقتاً، وللبائع مطالبة املشرتي شرعاً بتسليم الثمن بعد متام البيع وقبض املبيع. 

 

ر  259  وقد ذُِكرت هنا مجيُع أحاديث الباب .  . 37/ 4الطحاوي، شرح معاين اآل
ب يف بيع الطعام قبل أن يستويف.  260  سنن أيب داود  كتاب اإلجارة  
 . 233/ 5نظر البدائع ا 261
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  فيه آراء املذاهب على النحو التايل: توقد اختلف 

ربَم بطريق مشروع إمنا يفسخ برضا الطرفني أو بقرار احملكمة، وال يرى احلنفية أن البيع الواجَب امل 
حقَّ للمشرتي أو البائع يف فسخ العقد وحده. ويستطيعان أن يعقدا بيعا على أن يكون املشرتي أو 

خليار ملدة معينة، فيصح للطرف املخريَّ أن يفسخ العقد يف هذه املدة،  كما أن البائع أو كالمها 
ولكن ال جيوز أن يبقى العربون للبائع يف حالة  262.إذا ظهر عيب يف السلعةلفسخ حق ا مشرتي لل

ليس بصدقة وال هبة،  ه ربح بال عوض،امتناع املشرتي عن الشراء حىت وإن اشُرتط هذا يف العقد، ألن
   263ال حيل للبائع.ف غري مشروع اكسبيعترب  وهو 

لبائع ماال مقدما وقال:"إن رجعت عن شراء  ويرى احلنابلة أن البيع إذا عقد فدفع املشرتي إىل ا
   264.من حق البائع العربونأصبح السلعة فهو لك" ، مث رجع 

ى  أما املالكية فال جييزون بيع العربون. وُيَصّدر مالك كتاب البيوع من موطّئه حبديث :" 
نرسول هللا صل أن  - أعلموهللا" وذلك فيما نرى مث قال فيه :  265".ى هللا عليه وسلم عن بيع العر

يشرتي الرجُل العبَد أو الوليدة أو يَتكاَرى الدابَة مث يقول للذي اشرتى منه أو تكارى منه أعطيك دينارا 
أو درمها أو أكثر من ذلك أو أقل على أين إن أخذت السلعة أو ركبُت ما تكاريت منك فالذي 

السلعة أو كراَء الدابة فما أعطيتك  أعطيتك هو من مثن السلعة أو من كراء الدابة، وإن تركُت ابتياعَ 
طل بغري شيء ".   266لك 

 

 .309إىل املادة  300اجمللة، من املادة  262
ن خليل أمحد السهارنفوري، بذل اجملهود ىف حل أىب داود، كتا 263 ب العر  بريوت . 177/ 15ب البيوع، 
 .58/  صـ   4نظر: الشرح الكبري البن قدامة جـ ا 264
ن (69نظر أيضا أ داود، البيوعا  265 ن  22بن ماجه، التجاراتا) ؛ 3502، بيع الُعر بيع العر

)2192- 2193.( 
 ، إسطنبول .609/ 2اإلمام مالك، املوطأ، أول كتاب البيوع  266
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عربون: أن يشرتي أو يكرتي سلعة  هو من علماء املالكية: الو ويقول أمحد بن حممد الصاوي  
يعطيه شيئا من الثمن على أنه أي املشرتي إن كره البيع تركه للبائع وإن أحبه حاسبه به أو تركه؛ ألنه و 

لقيمة وحيسب منها العربون. فإن أعطاه من أكل أموال الناس  لباطل ؛ ويفسخ. فإن فات مضى 
  267على أنه إن كره البيع أخذه وإن أحبه حسبه من الثمن جاز.

ن يشرتي ويعطيه و ال جييزون بيع العربون،  كذلكوالشافعية  يقولون:" اليصح بيع العربون، 
عنه. لكن إسناده غري متصل. وألن فيه  دراهم لتكون من الثمن. إن رضي السلعة وإال فهبة، للنهي

   268شرطني مفسدين؛ شرط اهلبة وشرط رد املبيع بتقدير أن ال رضا ".

 دوقال إسناده غُري مّتصل، وقعِّفا حديَث النهي عنه، أما أمحد بن حنبل فأجاز بيع العربون ُمض
بيع العربون، وهو أن يشرتي  "يصحُّ  . يقول احلنابلة:رضي هللا عنهما فـََعله عمر وأجازه ابنه عبد هللا

خذها  السلعة فيدفع إىل البائع درمها أو غريه على أنه إن أخذ السلعة احتسب به من الثمن وإن مل 
شرطا واضحا يف البيع  هذا فذلك للبائع، لكن إذا مل يصرِّح بذلك ال يكون للبائع. فأما إذا مل يشرتط

تبع هذه السلعة لغريي وإن مل أشرتها منك  درمها وقال ال  . فأما لو دفع إليه قبل البيعفال ميلكه البائع
ولصاحبه  األخرية مل يستحق البائع الدرهم؛ وإن مل يشرت السلعة يف هذه الصورة لك؛فهذا الدرهم 
  269."الرجوع فيه

 

 .347/  صـ   6اوي على الشرح الصغري جـ حاشية الص 267
 (البيوع املنهي عنها) . 322-321/ 4أمحد ابن حجر، التحفة   268
؛ أمحد بن عبد هللا القاري، 313-312/ 4)،3128عبد هللا بن أمحد ابن قدامة، املغين، بيع العربون( 269

/ 1401علي، جدة  جملة األحكام الشرعية بتحقيق عبد الوهاب أبو سليمان وحممد إبرهيم أمحد
 . 309، املادة 1981
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يف العربون ست لغات: فتح العني والراء: وهي الفصيحة ، وضم العني وإسكان الراء،  تنبيه:
لضم واإل  ن  سكان وإبدال العني مهزة مع الثالثة وهو أعجمي معرب، وأصله يف اللغة التسليف وعر

  270والتقدمي.

نية عرهابون، ويقول الروم 271وريل:وقال أ. د عصمت سونغ  ن: اأصل العربون يف اللغة اليو
 عررا أو عرها. 

  

  

 

/  صـ  4. حتفة احملتاج يف شرح املنهاج، جـ 405/  صـ   6مغين احملتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج، جـ  270
 (البيوع املنهية عنها). 322

 نبول.طسإن أستاذا يف كلية احلقوق جبامعة ) كا2006/ 1928أ. د عصمت سوجنوريل (  271
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  الباب اخلامس: النقود

  النقود

كون مثًنا لألشياء. يطلق عليها تروًة، وميكن أن هي وسيلة الدفع، اليت ميكن ادخارها ثالنقود، 
والنقود اليت  النقود املعدنية إذا كانت مضروبة من املعدن، والنقود الورقية إذا كانت مطبوعة من الورق.

دخل حتت النقود تنقل من حساب إىل آخر عن طريق التحويالت ت تستعمل بواسطة الشيكات أو
  الورقية. 

 النقود املعدنية

الفقهية يطلق على  وغريمها من املعادن. ويف املصادرنقود املعدنية من الذهب والفضة تضرب ال
على ما كان   " فلس " ويقال  من الفضة اسم "الدرهم".   الذهب اسم "الدينار" وعلى ما كانما كان من 

والدراهم ولكل واحدة منها قيمتها النقدية واملعدنية.  املعادن األخرى مثل النحاس والنيكل والربونز.من 
نري التجارية  وعلى سبيل املثال: النقود  .كذلك قيمتها املعدنية كما أّن هلاهلا قيمتها النقدية  والد

ا سطنبولإضرخبانة . ولكن يف حاضر املعدنية العثمانية ليس هلا قيمة نقدية ا  ؛تواصل ضر أل
   .نقديةدخارها بدًال من األوراق الأو ال  أو كعروض جتاريةتستعمل كزينة 

نري  قد جعلو  ؛وأما ترب الذهب والفضة فهو مبنزلة العروض واألمر فيه  ؛مبنزلة الدراهم والد
نري فتجوز املضاربة به، وإن   موكول إىل التعامل، فإن كان الناس يتعاملون به فهو مبنزلة الدراهم والد

  272كانوا ال يتعاملون به فهو كالعروض فال جتوز املضاربة به.

 

 . بريوت. 82/ صـ  6رتيب الشرائع، جـ  بدائع الصنائع يف ت 272
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لدراهم التجارية فقالعن   –رمحه هللا  - أبو يوسف فقد سئل   : " لو جوزت ذلك املضاربة 
لرب  لطعام كما أن أهل خبارى يتبايعون  لطعام مبكة " يعين أن أهل مكة يتبايعون  جازت املضاربة 

  273بعينه.

نري عند أهل مكة.   –رمحه هللا  - قول أيب يوسف  معىنو  جيوز  وال أن الطعام كان مبنزلة الد
نري.لنقود ، وجتوز اليت تستعمل مبنزلة النقود  املضاربة واملشاركة يف العروض لو قلت   مثل الدراهم والد

لطعام لدراهم التجارية فعلي أن أقول كذلك جتوز املضاربة  ، ألّن الدراهم التجارية هي جتوز املضاربة 
  .عروض تستعمل مبنزلة النقود كالطعام عند أهل مكة

 د الذهبية والفضيةقو نال

ويف املصادر اإلسالمية يطلق على ما كان من الذهب اسم "الدينار" وعلى ما كان من الفضة 
   الربع األول من القرن العشرين. حىتا نقود يعتربان  الذهب والفضة كانو   274اسم "الدرهم".

. اقرياط  12الوزن بـ . 2 قرياط. 10. الوزن بـ 1الدراهم املتداولة يف املدينة ثالثة أنواع؛  توكان
ا  .اقرياط 20. الوزن بـ 3 يف عهد عمر إىل ثالثة  امت تقسيمهقرياطا. وقد  42حيث بلغ جمموع وز

وأفادت بعض املصادر أن الدرهم  عدل الثلث درمها شرعيا.مب أي  اقرياط 14واعترب  ،رضي هللا عنه
لذا كان اإلمجاع على أن الدرهم  .اطقريا 14املعترب يف مكة يف عهد النيب صلى هللا عليه وسلم كان 

  275.اقرياط 14املعترب شرعيا هو 

 

 املضاربة. 21صـ  22املبسوط، جـ   273
 .82/  صـ 6حتفة املنهاج، جـ   274
 .122-112/  صـ 4عمر نصوحي بلمان، املرجع السابق جـ   275
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عدل املدينارا.  وكان  20قيمة بمثقاال، أي  20درهم  200وزن ويف عهد عمر رضي هللا عنه 
   276. مثاقيل 7دراهم  10وزن دراهم . وكان  10ساوي تثقال املعشرة. أي قيمة النسيب سبعة من 

  ويعرب عنها  بـ "وزن سبعة".

يف  تضرب النقود الذهبية تويف عهد النيب صلى هللا عليه وسلم وأصحابه الكرام، كان
إلمرباطور اما ذكر سو اإلمرباطورية البيزنطية.  رب الدينار يف البيزنطية. وقد ضُ  يةبقا من األوزان متعلقة 

  ).م705 – 685  /هـ 86- 65ليفة عبد امللك بن مروان. (اخلاإلسالمية أول مرة يف عهد   الدولة

 اً واحد مثقاالً فإن عند احلنفية ف مقدارا للوزن.  الشعريَ  _ يف عهدهم_  الفقهاءُ  اعترب وقد 
شعري. ويف مقياس حبة  70يساوي  اً واحد اً درمهأّن شعري. كما حبة  100 يساوي متوسط احلجم

 وزن دينار ال شعري. وعند الشافعية يساويحبة  72وزن  يساوي  ممتوسط احلج اً دينار فإّن املالكية 
  شعري مقطوع الرأسني وبال قشر.حبة  72

  277العهد اإلسالمي. أم وهناك اتفاق على أن وزن الدينار مل يتغري سواء كان يف العهد اجلاهلي 
ومنشأ الفرق ليس من الدينار بل من الشعري الذي لذا اعترب الفقهاء نفس الوزن للدينار وز شرعيا. 

ألن وزن الشعري خيتلف حسب املناطق واألقاليم واملزارع.  وخيتلف  ان. امليز  منيوضع يف الكف اآلخر 
ختالف الشعري الذي ي ونصاب الزكاة يف   قياسا للدينار والدرهم. مخذ ؤ نصاب الزكاة  بني املذاهب 

  درهم. 200مثاال، ويف الفضة  20دينارا أي  20الذهب 

غرام واآلخر  4.20األول ر؛ لآل اسطنبوليوجد نوعان من الدينار البيزنطي يف متحف 
نري اليت ضربعدداً  غرام. ويوجد كذلك 4.35 -65فة عبد امللك بن مروان ( يلاخليف عهد  تمن الد

)، ويزيد بن عبد امللك 120- 117 /. 101- 99)، وعمر بن عبد العزيز (705 – 685  / 86
ا ي743 – 724  / 105- 10( والقطر من   غرام. 4.25غرام  إىل  4.15 رتاوح ما بني )، ووز

 

ب الدية من غري اإلبل، جـ   276   .237/  صـ  7أحكام القرآن للجصاص، 
 .264/  صـ 3حتفة احملتاج، جـ    277
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إل و  .ملم 20إىل  18 ني من سيئالبعض الناس  ويستفيد .عمالستيتناقص وزن العمالت املعدنية 
نري  نه تناقص بكثرة  20. لذا ميكننا القول عما كان قطره أقل من كاحلعن طريق مسحوق الد ملم 

    ملم.20غرام كان قطره أصال   4.25ما كان وزنه ستعمال. ألن اإل 

منا هذه يرتاوح ما بني و  وإذا كان وزن الدينار  278غرام. 3و  2.15وزن الدراهم املضروبة يف أ
غرام فيكون وزن الدرهم  4.35غرام؛ وإذا كان وزن الدينار  2.975غرام فيكون وزن الدرهم  4.25

ن . )السبعة من عشرة(. ألنه يوجد معدل نسيب بني الدينار والدرهم 3.045 وزن  وميكننا القول 
غرام،  3ألن الدرهم األثقل املوجود يف املتحف ؛  3.045ووزن الدرهم  ،غرام 4.35الدينار كان 

ال  ا  يصح أن يقبل وزن تيان إىل املدينة املنورة ذان لوالدينار والدرهم الستعمال. وقد تناقص وز
اللنظر إىل تناقصهذا  غراما، 2.975غراما ووزن الدرهم  4.25مثقال الدينار  ستعمال.  هما 

درهم من  200من الذهب و اغرام 85اليت هي نصاب الزكاة يكون  اال قمث 20وعلى هذا فوزن 
ا  الفضة    . غرام 595ويكون وز

من الذهب  ارامغ 87هو األساس فيكون نصاب الزكاة  4.35لو اعترب الدينار  الذي وزنه 
ا  200و    غرام. 609درهم من الفضة ووز

غراما حسب  2.805غراما ووزن الدرهم  4.007ثقال املنصوحي بلمان وزن  جعل عمر قد و 
غراما.  561غراما. ونصاب الفضة  80.14وعلى هذا يكون نصاب الذهب  279معيار الشعري. 

درهم  200وزن قد اعتربت أن غراما و  80.18نصاب الذهب  الرتكية وزارة الشؤون الدينية توجعل
غراما  4.009ن الدينار الواحد ز يار الشعري. وعلى هذا يكون و عملغراما اعتبارا  561.26فضية 

  280غراما. 2.806ووزن الدرهم الواحد 

 

 .30-15، 14، 11، 10، 2 صـ  /1 ائمة الصكوك اإلسالمية إلبراهيم و جورية أرتوق، جـق  278
 .122/  صـ، 4قاموس احلقوق اإلسالمية ، ج،   279
 .26.11.1980بتاريخ  7تعميم وزارة الشؤون الدينية رقم   280
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 .وحدات من الفضة 7ساوي ت وحدة من الذهب فيه تعود إىل حني كانوهذه التحديدات ت
من   18.  فالتسعري الذي أعلن يوم ذهبال لصاحل مبرور الزمن  ت قيمة أحدمها جتاه اآلخر وقد تغري 

ر مايو شهر  ّ لرية  32.60بـ  24ميالدية، كان سعر املبادلة لغرام من الذهب عيار  2006سنة  أ
أن قيمة وحدة ين علرية تركية. وهذا ي 0.624بـ  900تركية. وسعر املبادلة لغرام من الفضة عيار 

  من الفضة. وحدةً  52.24إىل  تعفقد ارتالذهب 

جيعل ، وما كان  281.لد يف املائة أو أقأجرة ضرب النقود الذهبية والفضية واح توكان
هو تكاليف الضرب كما أن هلا مزية تشعر   من الترب  على قيمة قود الذهبية والفضية أن املضروب من ال

لثقة حية أخرى من ميتلكها  ال أن هذه النّ ف . ومن  أن قيمتها فومع ذلك  ،ستعمالقود تتناقص 
مكانه أن حيوله ميلك الذهب والفضة كان  ومن 282ملعدنية.ة مل تكن بعيدة من قيمتها ابالنقودية الواج

  283إىل املضروب بشرط دفع أجرة الضرب.

 النقود الذهبية والفضية بعيار منخفض

ضافة تو  كثر احلاجة إىل الذهب والفضة لرفع حجم النقود الذهبية والفضية. وميكن رفع احلجم 
ا ماملعادن املضافة إليه تالفضة نقودا إذا كاناملعادن األخرى إىل الذهب والفضة.  ويعترب الذهب و 

ضرب   تكن الضرخبانة ت. ومل"دينار"وعما كان من الذهب  "درهم"ويقال عما كان من الفضة  .  ةقليل
  284لألشخاص من الذهب والفضة بعيار منخفض.

 

 406. . سَنِئي مالية  ص1334-1333أصول الصكة للدولة العثمانية،  سلنامئي عثمانية، سنة   281
 .1334نبول سنة طسإ

 .83/  صـ.  6حتفة احملتاج، جـ.   282
 395. سَنِئي مالية  صـ. 1334-1333أصول الصكة للدولة العثمانية،  سلنامئي عثمانية، سنة  283
 .1334نبول سنة طسإ

 .406أصول الصكة للدولة العثمانية،  سلنامئي عثمانية، سنة،  صـ.   284
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خذ اسم "النقود املغشوشة، وتُـ املعادن املضافة أكثر من الذهب والفض توإذا كان ثل َقوَّم مة 
  285املفلس.

 الفلوس

نز، النحاس والربو و مثل النيكل  غري الذهب والفضة تضرب من املعادنوهي الفلوس مجع فلس؛ 
كون قيمتها الذاتية أقل من قيمتها النقودية الرواجية. وتفقد قيمتها النقودية خبروجها عن نطاق  وت
    ضرب الفلوس.يف  صاحبة احلق الدولة هي وحدها اول. وتبقى قيمتها املعدنية فقط.التد

عترب ينه مصدر هام من مصادر الدخل؛ أل والفرق بني القيمة احلقيقية والقيمة الرواجية هو 
ا حمدودًا  د اقتصالفلوس على اال ثري قد كان و  للخزينة.  دخالً  يف ساحات إال تستعمل ال ، كما أ

مال  كون رأستصلح أن تعلى أن الفلوس ال  288واحلنابلة 287والشافعية 286وقد اتفق احلنفية ضيقة. 
  289من علماء احلنفية. بن احلسن حممد اإلمامو  ةوخالفهم املالكي يف املضاربة.

توحيد قانون .  فمثال ريةبصلح لدفع مبالغ ك تويلزم قبول الفلوس يف حدود معينة. فال 
قبل يف تمن نيكل  ةينص على أن الفلوس املضروبم 1916 /4/ 8الصادر يف املصكوكات املؤقت 

 

 .62/  صـ.  2، ج. 1319نبول طسإقود، حملمد بن عمر بن العابدين تنبيه الركود على مسائل الن  285
 .21، صـ. 22املبسوط، جـ.   286
 .414، صـ. 2حتفة احملتاج، جـ.   287
 .120، صـ. 7قاموس االصطالحات الفقهية لعمر نصوحي بلمان، جـ.   288
 .82، صـ. 4بدائع الصنائع، جـ.   289



181 

 

  يف ذلك الوقت  الدينار كانحيث الذهب،  دينار من ساوي نصفت قرشا  50و 290قرشا. 50 حدود 
  قرش. 100 يساوي

  األوراق النقدية

األرقام راق النقدية، هي من وسائل الدفع اليت تصنع من الورق وحتمل قيمة مثنية حسب و األ 
األوراق النقدية أّما يد. ليس له رص الثاين. و له رصيد  األول :وتنقسم إىل قسمني. املكتوبة عليها

ا والسندات والشيكات وغري ذلك مما له قيمة الدفع،  ّ ما طبع من  األول :كذلك تنقسم إىل قسمنيفإ
  .ها للتداولمي تقدّمت املؤسسات والشخصيات املعنية و  ِقَبل ما طبع منالثاين ل الدولة، و بَ قِ 

 قدية اليت هلا رصيداألوراق النّ 

، واملصارف؛ أو هي األوراق جزئيا أو كليا يف خزانة الدولة رصيديت هلا وهي األوراق النقدية ال
ريخ الحق. و النقدية امل وهي كذلك تصنع من قبل الدولة كما تصنعها املؤسسات عودة للدفع يف 

  والشخصيات املعنية. 

 ها الدولةتاليت طبعو رصيد الاألوراق النقدية ذات 

لة مقابل وزن ما أو عيار ما من الذهب والفضة وقدمتها ها الدو توهي األوراق النقدية اليت طبع
  إىل التداول.

م)،  1840  /هـ  1256د احلميد يف السنة الثانية من توليه السلطة (بسلطان عالوقد طبع 
 8فائدة بنسبة سنوات  8ملدة ، اذهب مخسةمنها  ةووزن كل واحد ،قائمة من الذهب 32000

 

، ج.  1923 نبولطسإ ت يف توحيد املصكوكات،)  فالقانون املوق8.04.1916( 26.03.1333 290
 .894، صـ. 8
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لكامل؛ "قائم 291.ئةمل من األوراق النقدية، بل  توهي يف الواقع ليسة معتربة نقدية". وتسميتها 
ا احلكومة مقابل الذهب وألزمت تدمب هي  وقد بدأ  وهلا كأوراق نقدية.اثابة التحويالت اليت أصدر

  فائدة. نسبة وبال  1850تدواهلا أول مرة يف السنة 

اية احلرب العاملية األ  وقد استمر  ا كانت تسحب التدوال لتلك القائمات حىت  وىل، علما أ
  292.آخر دوال حينا وتقدم للتدوال حينا تمن ال

به  تتكفل ما خرة أودويقتصر مقدار النقود املتداولة على ما متلكه اخلزينة من املعادن الثمينة امل
لذهب يف املستقبل.  ةدفع قيممن اخلزينة   قد تؤدي إىلواألوراق النقدية املتداولة النقود املتداولة 

   ضمن قيمتها.تلرغم أن اخلزينة  مشاكل خطرية

)، هـ 1274( م 1857سلطان عبد احلميد يف السنة القيمة القائمات يف عهد  توقد اخنفض
ثريا  160ىل املئوي إ وارتفع الذهب قرشا. واخنفاض القائمات على الدوام كان يؤثر على املعامالت 
، من قبلة جلنة )ـه 1276(شوال سنة  1859سنة  ن التداولم هاصدر القرار بسحبسلبيا. وقد أُ 

شا؛ وذلك ةاملهم من أجل هذه ُشكِّلت سة أمحد جواد  خنفاض لو هلذا اال  ةبخوفا من سوء العاق بر
شا عن تلك احلالة: .استمر     يقول أمحد جواد 

 ان فقدسبب ، واخنفض سعر الذهب بها األقصى قتصادية حداال  شكالتوقد وصلت امل"... 
م أنه ال لِ وقد عُ ملعامالت التجارية إىل طريق مسدود. ائمات قيمتها  يوما بعد يوم، وهذا أدى الق

بسحب يقضي صدر األعظم قرارا الصدر أقتصادية لو استمر هذا الوضع. لذا ميكن حتسن احلالة اال 
انت اللجنة  ك و  لتأمني الرصيد. سطنبولإمع املساعدات من عقارات جتُ ن التداول، وأن مالقائمات تلك 
سيت إلجراء هذا العمل. و كِّ شُ قد  ذقد لت بر  ت، وكلما جتمععدة شهور خالل املهام  هقمنا 

  ."عايلال باب الأعني الناس يف  مامأق تلك القائمات رَ أن حتُ  ضرورة شا يالقائمات كنت أذكر لرشد

 

 ، مادة: "بنك". 1986نبول طسإ ،موسوعة الالوروس الكبري  291
 .743-720/  صـ.  2قائمة الصكوك اإلسالمية، جـ.    292



183 

 

ن جلمع و ور وزارة املالية، حنن مأمليس من شأننا، هو  من شأن  نهإوهو يقول: ال،  - "
 ."القائمات فقط

يعطي الناس الثقة، كما أنه يربر مجع املساعدات، ولكنه مل سحراق القائمات إ قلت: إنّ  - "
  ."ر غريهافكهتمام أل ان شخصا معجبا بنفسه وال يلقي أي كاقرتاح، ألنه  يقبل هذا اال 

ذوكنت أرسل ما مجُ  . هاكبري من ع قسمٌ د مجُ ق ةالطريق ةع من القائمات إىل اخلزينة املالية. و
ال  وبدأ ذه القائمات كانت وه   . كيس   500.000  أقل من ا  ه  ا بق   ت وصل خنفاض حني  سعر الذهب 

ا ،سطنبولخاصة  القائمات  تلك ض قيمةااخنفما تسبب يف . و ذلكحمل أكثر من تكن تت مل أل
  .كلما وقعت يف ضيق مايل  مزيدا منهااخلزينة كانت تطبع  أنّ هو 

 105نزل سعر الذهب املئوي إىل  كيس 200.000أقل من  اتقا القائمب توصل وعندما
شا مشغوال بتأمني  .قروش   ألف كيس، ألنه مل يكن هلا رصيد. 1500فكان رشدي 

شا قد أرسلوخالل هذه الفرتة قد  اليت  اتكيس من القائم 100 سرا ظهر أن حاسب 
ظر اخلزينةرف إىل القصر بناصإىل اخلزينة لت هالناسمجعناها وأر  بسبب احلاجة املاسة إىل  ،ء على طلب 

  النقود يف القصر.

شا ال خيرج من القصر بسبب املر  قفت عملية مجع و أ أو التمارض، وقد ضوأصبح رشدي 
القائمات يف عيد  ةن عدم مجع بقيعذر عالبيان يشبه بالقائمات حبلول شهر رمضان املبارك. وقد أعلن 

  293تم إحراق مجيع القائمات بعد العيد.أنه سيو الفطر يف املصلى، 

 

شا حتقيق يوسف حالج أوغلو،   293 . 19. 18. 11. صـ. 1980نبول طسإمعروضات أمحد جودت 
 بتصرف.
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ن بع مليوم)، طُ 1876 - 1861  /هـ  1293- 1277سلطان عبد العزيز (الويف عهد 
القيمة بسبب استخراج العديد من القائمات  تواخنفض ونصف مليون كيس من القائمات.

شا عما حدث يف هذه الفرتة على النحو التايل: 294للتداول.   وحيكي أمحد جودت 

إىل  ئتُ ج م)، 1861(كانون األول من عام  ـه1278أواخر مجادي األوىل عام يف "
م أن فؤاد  قادما من اشكودرا.  سطنبولإ ووجدت أن اخلزينة يف ضيق شديد. كما مسعت يف تلك األ

 ".سطنبولإوهو يف الطريق من سور إىل  ، صدرا أعظمنيِّ عُ قد شا 

شا إىل  وبعد يوم  قائمة، لل قرش 300إىل  الذهب املئويفع ارت اسطنبولوقبل أن يصل فؤاد 
  ت اجملاعة فانتشر قرش.  400إىل  حاملا وصل ن التداول م القائمات  ألغيتقرش، مث  300جتاوز عن 
  . ال تسد حاجة تفأصبح كبرية من القائمات  كان يف أيديهم  كميةٌ نتيجة لذلك؛ إذ   الناس  يف أوساط

ني أو ماشرتوا اخلبز وادخروه ليو من الذهب والفضة)  ةنقد (أي نقود مضروب لديهومن كان 
فحاولوا أن  ، فلم جيد معظم الناس خبزا ليسدوا جوعهم.بعد ذلك ثالثة. وانتهى اخلبز يف األفران

واستوىل على  ، وأغلقت احملالت،ة من اخلبز كمية كبري  أخذ الّناس الذين متكنوا من نجربا م هخذو 
واجتمع الوزراء لدراسة الوضع  ناس يف احلرية ومل يدروا ما يفعلون.حالة مدهشة.  ووقع ال سطنبولإ

هناك فويف الصباح أخذ املنادون ينادون: "تعالوا إىل املسجد الراهن واستمروا يف املناقشة حىت الصباح. 
التنبيه. وخالصة التنبيه كان  افذهب كل واحد إىل املسجد، واستمعو  من السلطان".  حتذير   /تنبيه 

يسجن سسببا يف فقدان الورقة (الورقة النقدية) قيمتها، وأنه  واأنه سيجازى املفسدون الذين كان هكذا:
املعامالت  تستمر قرشا، وأن تفتح احملالت و  160ع الذهب املئوي أكثر من  وأ من اشرتى 

، الوقت) يف ذلك سطنبولإ(أحد مراكز التجارية اهلامة يف  هانهذا اليوم أغلق الكافيار ويف التجارية. 
ن دق   160احلكومة ذهبا مقابل قائمة قدرها  توسجن عدد من املفسدين، وبدأ البيع والشراء 

 

 .722/  صـ.  2جع السابق،  جـ. أرتوق، املر   294
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واجتمع أالف من الناس، وقد تضرر من حاول احلصول على ذهب وسط حشد من الناس  . اقرش
مني كل الناس بذهب.   ومتزقت مالبسه، ألنه مل يكن من السهل 

 بقي فقد الكبرية، أما يف أوساط أصحاب احملالت الصغرية  وقد توقفت التجارة يف القطاعات
شا إىل    .سطنبولإنوع من املبادالت. مث وصل فؤاد 

شا األوضاع الراهنة إىل السلطان بشكل جيد.  وأخذ  كل التحذيرات وقد أوضح فؤاد 
   مات.لغاء القائ  الرييح بذلك اخلزينة كما أصدر قرار  أوروحصل على قروض من الالزمة. 

قروض اليت حصل الوكنت من ضمن أعضاء اللجنة اليت شكلت إللغاء القائمات مقابل   
شا من  % من 60% نقدا و40ء القائمات بدفع اشا هو إلغورأي فؤاد  .رو أعليها فؤاد 

كملها.  أ   يهذا الرأي. أما رأي ونال يقبل ونوكان الكثري التحوالت، ليتم بذلك تعويض القائمات 
خذ رأي ؤ ئوية. ولكن مل يامللورقة ل 50و دفع هف يد رأيي إال القليل. وحتملت اخلزينة القروض الكثرية 

  الكثرة. 

م قد مت إلغاء  1862عام  آب غسطسأاملوافق  ،ـه 1279"ويف شهر ربيع األول من السنة 
  295مجيع القائمات من التداول".

 طاعات اخلاصةرصيد اليت طبعت من قبل القالاألوراق النقدية ذات 

  على النحو التايل: األوراق النقدية، والسندات والشيكات. هاا تصنيفنوميكن

 األوراق النقدية

 

شا، املرجع السابق، ص.   295  .49-48أمحد جودت 
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للمودع وثيقة لتثبت  ىعطاملصرف، ويُ  يف تودع املسكوكات واملعادن الثمينة تيف املاضي كان
ا شهادة)( يصالإأو  نقدية  ةورق  / وكان يقال على تلك الوثيقة فاتورةيداع. عملية اإل  . ولذلك، فإ
وجيب دفع ما يقابلها من النقود ين متثل كمية معينة وذات عيار خاص من املعادن الثمينة. سندات دَ 

  ا. ة طالباملبعد فرتة معينة أو عند 

املصارف واملصرفيون ينظمون سندات ليس فقط على مودعي الذهب والفضة بل وعلى  توكان
ا تزيل صعوبة نقل املعادن الثمينة وتوفر وتستعمل هذه المن يريد القروض.  سندات يف نطاق واسع أل

   296متنع التزييف يف النقود الذهبية والفضية.و األمن 

ذا صارت املصارف واملصرفيون ميلك مثل النقود.ستعمل تُ النقدية  ت األوراقُ ذَ وأخَ  طباعة  ونو
ا. ولكن ظهر فيما بعد أنه مل يستطع هجتاه لثقةوقد تبىن اجملتمع هذه النقود اجلديدة وشعروا النقود. 

احلصول على النقود مقابل ذاك اإليصال إال عدد قليل. وقد تبني بذلك احتمال تقدمي اإليصاالت 
دة تنمّ   297.ةدوعالنقود الذهبية والفضية املو  على يزيدبقدر  ي النشاط يف األسواق وكانت هذه الز

 النقدية يت األوراقُ نقدية. لذا مسُ الوراق األ ربة اكتشاف وتزيد دخل املصرفيني. وقد مكنت هذه التج
  .ذا اإلسم

 تحويلال

وقد   ه.مزايستفيد من فإنّه ين خذ التحويل مقابل الدَّ  منين الربوي. و سند الدّ هو التحويل، 
م  1863ويف سنة  املصارف ألصحاب املودوعات تستخدم كنقود. هاعطيتكانت السندات اليت 

قرش، وكانت تلك السندات مثل  200، كل سند مبقدار صدار السنداتإ العثماين حقّ  عطي البنكُ أُ 
قابل نصف السندات الصادرة يف م أن يكون لديه رصيدٌ  البنكُ  مَ لزِ أُ  قدو  ،التجارية النقود يف املعامالت

 

 . 10نبول. ص. طسإ 1992قتصاد احلديث لصرب أورمان، عام النقود والقروض والر يف اال  296
 . 138. صـ. 1993نبول طسإوغلو، أريخ االقتصاد ألرول   297
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البنوك  تبعوقد طَ صف إىل الثلث. ننزل من الي فإّن الرصيد د السنتنيا بعأمّ  ،السنة األوىل والثانية
   298ها للتداول يف األسواق.تنقدية حسب الشروط املذكورة وقدم االعثمانية أوراق

 النقود املسجلة

 ا من النقود، كما تعطي أوراق الشخص املصارف تعطي بطاقة الشيك مقابل ما عند تكان
لدفع   فلمصر لوكان صاحب احلساب يعطي األوامر نقدية مقابل ما عندها من الذهب والفضة. 

والشيكات تقوم ويدفع املصرف املقدار املوضح يف الشيك إىل الشخص املقصود.  توقيع ذلك الشيك.ب
ا ليست نقودا. لرغم أ ا نقود مسجلة ألن رصيدها موجود ومسجل يف عنها وقيل  مقام النقود  أ

   ملعدينة منتشرا.والنماذج األوىل للنقود املسجلة تعود إىل العصور اليت كان فيها نظام النقود ااملصرف.

تشارلز األول صادر جربا أموال التجار من املعادن واألحجار الثمينة  اجنلرت إويروى أن ملك 
ألموال بدأ املصرفيون حيتفظون  بعد ذلك م، 1640املوجودة يف ضرخبانة داخل قلعة لندن سنة 

م اخلاصة، وصنعوا هلذه مع أمواهل أصحاب األموالاملودعة عندهم من الذهب والفضة من قبل التجار و 
إيصاال؛ ويفتحون احلساب أو املسكوك وكانوا يعطون لبعض مودعي الترب خاصة.  صناديقاملهمة 

مسهم لو صدر منهم األمر بذلك. وأمر صاحب احلساب كان مبثابة خر، وقبلوا الدفع  اآل لبعض ل
؛ حىت أصبحت د يف السوقيصاالت املكتوبة حلاملها بدأت تستعمل مثل النقو والشيكات واإل الشيك. 

ا على النقود. ألن وزن الذهب  والفضة  أكثر اعتمادا عند بعض رجال األعمال؛ وكانوا يرجحو
م  ييدما  وعيارمها مهم جدا؛ وكان رجال األعمال يثقون يف املصرفيني من الذهب والفضة؛ أل

  خرباء يف املوضوع. 

ير دفرت الشيكات واإليصاالت؛ كما فتحوا بتصد ؤوافبدهذه الرغبة؛  ونفيوقد انتهز املصر 
ت اجلارية؛ قدر ما عندهم من الذهب والفضة؛ ليتمكن بذلك من كتابة الشيكات  وااحلسا
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بعدة تزيد  سيقت إىل األسواق اليت كات واإليصاالتيأصبحت الشذا للمقرضني. و وااليصاالت
  ت واإليصاالت بال رصيد.أي صارت الشيكا .عندهم املوجود  ن رصيد الذهب والفضة مرات ع

ودائع جديدة ألن دخول الذهب والفضة يف صناديقهم  يوفر هلم  عن املصرفيون يبحثون أوبد
خذوا من املودعني أجرة  ثحياجلديدة للقرض،  تح أضعاف من احلسافت كان من املنتظر أن 

كثر ما  الودائع  جلب ة% حملاول6حفظ املودوعات، ولكن بدأوا يعطون ألصحاب املودوعات فوائد 
ك لومع ذ  ،ني وما يعطون ألصحاب املودعاتقرضخذ من املؤ ما ي جدا بني وكان الفرق قليال .ميكن

   299كثري من الناس.  مامأأصبحوا أصحاب ثروات كبرية؛ والسبب كان خفيا قد ف

ودائع حتت إعطاء القروض من ال امكا هأن ت؛ واكتشفأيضا جتربة مماثلةوقد جربت البنوك 
ا بصورة منتظمة إىل حد كبري  هذا النوع من نظرا حلجم. الطلب على الرغم من أن  و ، الودائع وجر

ت  ت جديدة  نَّ فإ، بني احلني واآلخر  سحبها تمُّ يبعض احلسا ا وسدّ قد أفتح حسا  خذ مكا
ت جتناب الوقوع يف جزء من الودائع كمبالغ نقدية ال قد حرصت البنوك على إبقاء و  .اخلسائر  صعو

. كما )حتياطية من أجل الكوارث حمتملة الوقوعاألموال اإل ( :لغة املصرفيةالويقال عنها يف  ،غري متوقعة
ت نيابة عن املدين م ض و تسجيل القر و  نيبدأ املصرفيون فتح حسا للحصول على مزيد من  على حسا

  الودائع حتت الطلب. 

  التايل:تعمل على النحو  آلية األموال املسجلة

اتيفإن البنك سمليون لرية؛ ف صارفودع ألحد املنفرتض أنه أُ   ألول شخص  حسا تح 
، وإذا مل الشيكأرومة  ويعطي لهكقرض ل املليون على حسابه اجلاري يسجيقوم البنك بتو  ُمقرتض

ن كقرض  سيسّجلها املصرف فإنّ  يسحب هذا الشخص تلك األموال على احلساب اجلاري ملشرت 
رابع وخامس... لث و  مقرتضٍ إىل  العمليةوميكن للمصرف أن يسلسل هذه الشيك.  مةأرو ويعطي له 

لتايل  اليني مقابل مليون واحد، وساق النقود املسجلة بال  املعشرات ب قروضا ن املصرف قد أعطىفإو
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ألموال من املصرف. ليكون هناك سحب ينبغي أن  رصيد إىل األسواق، ولتنفيذ مثل هذه األمور ال 
سحب بعض يقومون بين حيملون مثل تلك الشيكات ذشخاص الاأل ذلك فإّن بعضا من معو 

وهذا  هذه األمور الطارئة، مثل حتياطية ملواجهةاال  بعض األموالخيصص البنك األموال؛ لذا ال بد أن 
  األموال املسجلة يف األسواق. نسبة ل يقلسبب تي

  : التايلوميكننا توضيح هذه العملية عن طريق اجلدول البياين

  

 التمماملعا الودائع االحتياطات  القروض

900.000 100.000 1.000.000. 1 

810.000 90.000 900.000 2 

729.000 81.000 810.000 3 

656.100 72.900 729.000 4 

    

  . 9.000.000 يني)جمموع النقود املسجلة (تسعة مال

مقدار النقود  أن يرتفعفيمكن  الشيك لحتت الطلب قد استعم صاحب الوديعة  لو افرتضنا أنّ 
  ماليني.  ةاملسجلة إىل عشر 

ليون لرية، وأقرض املتياطية من حاوأول عمل قام به املصرف هو أنه فصل مائة ألف لرية 
ألن تسعمئة ألف لرية هي الودائع  اجديد وأمكن له أي املصرف أن يفتح حسا مئة ألف لرية. تسع

لرية  وعشرة آالف مثامنئةفصل منها تسعون ألف لرية احتياطية، ويقرض حتت الطلب، ويف هذه املرة ي
ن. وبعد معامالت عدة يصبح مقدار ما  ماليني لرية، ومقدار ما ساق إىل   ةقرض تسعألشخص 

  ماليني لرية.  ةاألسواق من النقود املسجلة مع الشيكات عشر 
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يف املصرف حسا حتت الطلب  يكون ملن يكتب الشيك  قد ه، لكنخيالياما قلناه  يبدووقد 
لشيك حساب حتت الطلبيوجد كما  كما أن املصرف ال يتيح   .كذلك ملن حيصل على مستحقاته 

لشيكات بني توكثريا ما   حتت الطلب.لشيك ملن ليس له حساب ل افرصة استعما كون املبادلة 
 ك أمر التحصيل له. شيك أن يعطيه إىل املصرف ويرت  ههؤالء األشخاص. ويفضل الشخص الذي عند
املبلغ املكتوب خذ من حساب املدين فإّن املصرف وإذا كان للمدين حساب يف نفس املصرف، 

ذا .دائنالحساب  ويضيفه إىلعلى الشيك  رج منه خت املعامالت بدون أن  قد أمتّ  يكون املصرف و
  النقود.

املعامالت   صرف أن يتمّ يمكن للمفيف حالة كون حساب الدائن واملدين يف مصارف خمتلفة، و 
ئنألن رج منه النقود وذلك عن طريق التحويل من مصرف إىل آخر. خت كذلك بدون أن   كال ز

شيكات مبليون لرية على . على سبيل املثال ألحد املصارف لبعضهم بعضا نيمدين وناملصرفني يكون
كثري من احلاالت يتم األمر   ويف تبادل الشيكات. بهما نبياألمر فيتم  ،كذلكألخري على األول  آخر، ول

ئن يف كل مكان. ااملصرفني، ألن لكل منهما فروع رج النقود من كالخت بدون أن    وز

من املمكن أن يكون املصرف األول ف. بل بني مجيع املصارف بني املصرفنيفقط التبادل ليس 
ولو تساوى ما للدائن وما  .ئنا للثاين ومدينا للثالث، كما ميكن أن يكون املصرف الثاين دائنا للثالثاد 

عطي  يُ إّن املدين فضل ف مثةكان  إذاو  تسوية عملية التسجيل. خالل تهت األمور من نال على املدين 
ت غرفة ب ما يعرف بواسطةجراءات تتم . وهذه اإل ما بقي عليه من الدين للدائن   .تصفية احلسا

خنفاض سوقها تويزيد مقدار النقود املسجلة اليت ميكن للمصارف أن  إىل التداول يف األسواق 
 . ا من الودائعضعف 20النقود املسجلة إىل  صل تقد % 5وإذا كان املعدل حتياطية. معدل النقود اال 

دة معدل اال  . وعلى سبيل املثال قد يكون مقدار النقود حتياط ينقص مقدار النقود املسجلةوبز
  وميكن صياغتها على النحو التايل: %.  20املسجلة مخسة أضعاف الودائع إذا كان املعدل 

R  M=N/   حتياط.معدل اال   /النقود املسجلة = الودائع األوىل مقدار يعين  
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  300نكماش.يف فرتة الركود واال  هفضخت حتياط يف فرتة التضخم، و معدل اال من زيد الدول تو 

ألن  ،النقود املسجلةاملزيد من  صدرتفعطاء الشيكات إمكانية إغتنم بعض املصارف تقد 
 ةغري مؤرخ ةوجيدر التنبيه إىل أن الشيكات املذكور  لقوانني والنظم.تباع ااهلا ميكن  ال  كلها املصارف

  ة. موضوع الشيكات املؤرخنذكر وكلها تؤخذ يوميا. وس

 نقدية بدون رصيدالق اور األ

ريخ ال تمل  ورقية نقودهي  ومل  حقتعهد خزينة الدولة أو األفراد واملؤسسات املعنية دفعها يف 
  ما يصدره األفراد واملؤسسات املعنية..  2 ما تصدره الدولة. 1. وميكن تقسيمها إىل يكن هلا رصيد.

 اليت تصدرها الدولةو نقدية بال رصيد الوراق األ

شيئ مقابل ورقة وليس على اخلزينة دفع ألوراق النقدية املتداولة اليوم. لوجد أي رصيد يال 
هد الناس عليها يف اي وسيلة من وسائل الدفع مدعمة بقوة القانون وتعوه. تصدرها هي بنفسها نقدية

   301املبادلة.

 .يت تصدرها اخلزينةهي اليت حتدد مقدار األوراق النقدية ال ويف نظام العملة الورقية السلطة املالية
ؤسسات ديون املو صدار أوراق نقدية مقابل األوراق املالية للتجار، وسندات اخلزينة والذهب والفضة إ

يكفي يف هذا النظام أن ال يكون هناك عائق .  معتاد شيء ك العمالت األجنبية يعترب شراء العامة و 
  302حتياجات.فضة لتلبية اال من الذهب وال  كافيا  خزونامللشراء العمالت األجنبية وأن يكون 

 

 .330-329. صـ. 1983نبول طسإقتصادية لعلي أوزُكَوْن، مدخل يف العلوم اال  300
 .1973، نبول طسإقتصادية أنواع النقود لفريد الدين، املوسوعة اال  301
ت لفريد الدين، املوسوعة نظام اال  302  .1973، نبول طسإقتصادية االنبعا
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التدوال  د سحبها منوكان للعملة املعدنية قيمة حقيقية. وكان للعملة الذهبية والفضية حىت بع
  ن قيمتها الرواجية إال قليل.قيمة ال تقل ع

أّما . و إىل حٍد ما واألوراق النقدية اليت طبعت مقابل املعادن الثمينة كانت متثل الذهب والفضة
ا األوراق النقدية اليوم  ّ السلطة   ات هلذا السبب، فإن قرار ال حتمل قيمة غري املقدار املسجل عليها. فإ

ميكن أن حيدث  ةب النفسياسباأل من املؤثرات السياسية واألحداث العاملية وحىت  غري ذلكالنقدية أو 
  تغريا يف قيمة النقود.

التوسع يف استخدام تمل أن ال يبقى هناك حاجة إىل النقود بسبب يف املستقبل القريب حي و 
  التحويل اإللكرتوين.  ئتمان واليت تعمل وفق آليةبطاقات اال 

 اليت تصدرها املؤسسات اخلاصةو يد نقدية بال رصالوراق األ

عن طريق العمالت نوعا من و  األوراق النقدية والسندات واوميكن لألفراد واملؤسسات أن يصدر 
م يوما . صدار الشيكاتإ واعتربت بال رصيد،  .قيمتهايدفعون س ما وهي ليست كنقود الدولة أل

  . ترصيد هلا حني طبعوجود بسبب عدم 

  Banknotes and Bonds نداتاألوراق النقدية والس

 لقسم ضئيل منها من السندات يوجد صدارهوقد ذكر سابقا أن ما أذن املصرف العثماين 
  ، أما األكثرية مل يكن هلا رصيد. رصيد 

األوراق النقدية اليت يصدرها  م على أنّ  1912 /7 /3وقد نص القانون الذي وضع بتاريخ 
  قد. و أنفسهم واطنينياملسواء كانت بني املواطنني والدولة أو بني ستعمال حلة اال ااملصرف العثماين ص
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ومل يكن على املصرف العثماين دفع قيمة تلك  كالنقود متاما.  بني املواطنيني ا ضرور كان التداول
   303التنفيذ.قيد األوراق النقدية حني كان ذاك القانون 

 deferred checksاملؤجلة الشيكات 

صرف ليتم الدفع من احلساب. وال يكتب الشيك إذا مل يكن يف احلساب الشيك أمر إىل امل
عليه الدفع إذا كان و نقود. فال يكون الشيك إذن مؤجال. وال يلتفت املصرف إىل أجل الشيك، 

  للشيك رصيد. 

لرغم من ذلك قد يكون يف السوق شيكات مؤجلة جيري التداول  وهذا يشبه ما كالنقود. ا و
ريخ الحق. ا صدار أور إن فعله الدولة مت وال خيفى على من يتدبر أن ق نقدية بشرط دفع قيمتها يف 

شا. أالعثمانية يف مالدولة هذه العملية قد أوقعت  ت أمحد جودت  زق. كما رأينا ذلك يف ذكر
  وسنقف عليها إن شاء هللا عند موضوع "التضخم".

  خصائص النقود

  رها على النحو التايل:وسياسية. ونذك  وللنقود خصائص اقتصادية

 قتصادية للنقودصائص االاخل

 ا طاقة جاهزة ميكن الشراءالنقود، 

سهولة ا بويقبلالناس  وذلك ألنّ  شراء مجيع أنواع األموال واخلدمات يف احلال.لنقود ميكن 
   ليست كذلك.فخرى غري  النقود األ أما األشياء يف كل مكان. 

 ود النق يفإلنسان ال حدود لرغبة ا

 

  .914، صـ. 4اهلجرية,  جـ.  1334الدستور، الرتتيب الثاين، دار درسعادت،   303
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ا يف ال حدود لرغبة اإلنسان  . ن طلبها كما ال ينقطع أحد ع ،دخار والنقلاال  ةسهلالنقود أل
فاألكل حدُّه الشبع  األكل والشرب وامللبس واملسكنخبالف الرغبات األخرى حيث هناك حدود هلا ك 

 .وهكذا

 احلفاظ على قيمتهامع  تتناسبمسعة النقود  

فكلما فقدت العملة من قيمتها يبتعد على قيمتها.  هاتفظاحم كسب النقود مسعة على قدر ت
قصر وقت ممكن، ا وي الناس عنها وحيالوا التخلص منها  ن ولذا قيل "إ .قيمتهابشياء احملتفظة أل بدلو

 النقود السيئة تطرد النقود اجليدة".

 درة   النقود 

ن إىل ضرورة محاية قيمته   ا. ندرة النقود وصعوبة احلصول عليها تؤد

 من أهم خصائص النقود أن تكون موثوقة  

ا  قود املضروبة من املعادن الثمينة،وهذه اخلصوصية ليست مهمة يف الن ذاتية الثمنية وهذا أل
ورقة  الألن  ن النقود الورقية موثوقة ومعتمدة، وذلكولكن املهم أن تكو . وأقطاره أحناء العاملحاهلا يف 

ا،  ال قيمة هلا يةالنقد لسلطة املصدرة هلاحبد ذا . فقوة نفوذ وإمنا تكتسب قيمتها من ثقة الناس 
قيمة النقود بتزعزع الثقة ت ال  ب النقود مسعتها احلسنة. ومن الضروري أناكسإالسلطة مهم جدا يف 

 قتصادية على حاهلا الطبيعي.ستمر احلياة اال تل

 اخلصائص احلقوقية للنقود

واحلقوقية للنقود. وحناول يف هذا املوضوع بيان  قتصاديةيصعب التفريق بني اخلصائص اال 
  .ااخلصائص احلقوقية هل

 النقود مقياس للحق
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املالية والتأمينات يف غالب  اتالنقود مقياس للحق ألن األجور، والكراء، والقروض والغرام
لنقود.    وتغيري قيمة النقود تؤدي إىل الظلم وعدم التوازن. الوقت تتقاضى 

 خاصة اتميز  تال ذاو مأالنقود 

كل وال تشرب، وال تصلح أن تكون ملحا ؤ والنقود ليست وسيلة مباشرة ألداء احلاجات. فال ت
د  ي على ما نر  البناء اجلدار، ولكنها وسيلة لقضاء احلاجات. حنصل  طو ملائدة الطعام وال أن تكون 

  من األموال واخلدمات.

ا ومصنعلتصنع اخلبز  افر أ أن تقيم ؛ ميكنكاألخرى  كصناعة األموال تصناعة النقود ليس
واإلطارات؛ ولكن ال ميكنك أن تقيم مصنعا لطباعة  الكاوتشوكمصنعا لصناعة  وأالطوب  لصناعة 

مكان من  ميلك الذهب  وكان قدميا سم الشعب. تص به الدولة خت النقود. فطباعة النقود عمل 
الفضية، ولكن ال ميكن أن يسجل على  ة أووالفضة الذهاب إىل ضرخبانة  وطلب ضرب النقود الذهبي

 النقود امسه أو أن يقيم لنفسه ضرخبانة.  

ا اتلف عن بقية األموال. فال بد أن تكون هلا ميزات خاصة تتناسب مع ذ ختن النقود إلذا قلنا 
  يف عنوان "النقود الذهبية والفضية". ذن هللا يف البيع والشراء.  وسنقف على هذا املوضوع

لتعينيالن   قود ال تتعني 

ا ال حتمل قيمة، والقيمة  أي ال يشرتط عينية النقود يف شراء البضائع. ألن النقود يف حد ذا
ا أما األموال األخرىاألساسية هي قوة متمثلة يف صالحيتها يف الشراء.  حتمل قيمة يف حد ذاها.  فإ

ن قيمتهما يف أي حال من  تتخليان عالنقودية واملعدنية، ال مثل الذهب والفضة، هلما قيمتهما 
  األحوال.

من املمكن أن تدفع ورقة واحدة بقيمة فلرية،  100لو اشرتيت حذاء بـ على سبيل املثال؛ 
ع هذا احلذاء بقيمة  20لرية أو مخسة أوراق كل ورقة بقيمة  100 ال و لرية.  100لرية.  ألن البائع 
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األرقام إال الرقم الذي يبني  من أو ما يكتب عليهالرية أو حجم الورقة  100لـ  عدد القطع هيهم
فإنك لو اشرتيت حذاء بذهب واحد من   ال يف النقود الذهبية والفضية،. وكذلك احللشرائيةقيمتها ا

 النوع جاز. س، ودفعت للبائع ذهبا آخر من نفيرشاد ال ذهب ال

بدال من احلذاء الذي ه حذاء آخر ؤ عطاإالسلع خمتلفة. الزبون الذي اشرتى احلذاء، ال ميكن 
اشرتاه. ألن السلعة تتعني بتعيني املشرتي. لذا فإن لون األحذية ومنط اخلياطة وحجمها ومنظرها وغري 

صفات املتفق اوفقدان وصفة واحدة من املو  ذلك من املواصفات تلعب دورا هاما يف قرار املشرتي.
لتايل عليها يؤدي إىل العمل خالفا ملا يقصده املشرتي خمالف  فإن اإلخالل مبواصفات السلعة هو ، و

اختالف األشخاص، واختالف الشروط  ت التجارية. وكذلك تبادل اخلدمات، فإنداب املعامالآل 
  واملكان للعمل يتسبب يف تغيري جودة اخلدمة.

تكون يف ذمة املشرتي من زمن  النقود  من عدم حتديد ذاتية النقود النتائج احلقوقية التالية:ينشأ و 
البائع تسليم املبيع  لىكما أن علو كان البيع نقدا أي يدا بيد. كذلك يستلم املبيع و  قد حىتالع
  املبيع فقط. عني هو تسليمواملطلوب ذمته،  لكنه ليس دينا يف لمشرتيل

فالقرض يف ذمة شخص وهناك فرق بني أن يكون قرض يف ذمة شخص وبني أن ال يكون. 
سافر على منت السفينة، وعندما أراد ملرية، وهو  100بـ  ى حذاءا اشرت ه مبثله. لو أن شخصؤ جيب أدا

مثن املشرتي أن يدفع  قد يضطر لرية هب الريح وسقطت اللرية يف البحر فالبيع منفذ،  100أن يدفع 
 لرية يف البحر ال ميكن أن يكون سببا يف فسخ البيع.  100ألن سقوط  لرية أخرى. 100احلذاء 

ها (أي احلذاء) ولكن لو سقط احلذاء يف  ألنه ال يلزم  ،فسخيُ فإّن البيع البحر قبل تسليم املشرتي إ
  ال جيب عليه أن يسلم للمشرتي حذاء أخرى. كذلك البائع   منها،رى بدالً شرتي أخذ حذاء أخ امل

 سرعة حركة النقود 

 مثال يقال عنها سرعة يف مدة معينة خالل سنة  عديدةانتقال النقود من يد إىل أخرى مرات 
 كويف حالة سرعة حتر األسواق.  يف ن أمهية املقدار أو العرضأمهية ال تقل ع شكلتوهي ، النقود  ةحرك 
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ن سرعة حترك النقود متكن إبطيئة. ومبعىن آخر  كون حركة النقود تعما  وأسرع النقود ميكن األداء أكثر 
ن حجم النقود املنتظر دفعها إلذلك ميكننا القول . األنشطة التجاريةزيد تجناز األعمال الكثرية، فإمن 

 نتقالية.يساوي ضرب مقدار النقود املتداولة مع سرعتها اال 

. عليها قلل الطلب تليها. فسرعة حركة النقود عيوجد التضاد بني سرعة حركة النقود والطلب 
  آخر.يف يكون سلبيا يف جانب و ثري إجيايب  لسرعة انتقال النقود  لذا قد يكون

 قية يف الفقهمكانة النقود الور  

ليف أكثر الكتب الفقهية إىل عهد كان املستعملة والسائدة.  ية هينفيه النقود املعد تيعود 
فيجري هناك فرق كبري بني النقود املعدنية والنقود الورقية اليت طبعت بال رصيد، كما ذكر سابقا. 

حقيقة؛ وهي موجودة بوجود ة قيمفليس هلا  ىعلى قيمتها احلقيقية. أما اآلخر  املعاملة على األوىل
صدرة و السلطة  

ُ
  املؤيدة هلا.امل

ا  ،النقود املعدنية كالنقود الورقية يف نظم س و والفل    أكثر من قيمتها احلقيقية.  يةالتداولقيمتها أل

هذا هو السبب األصلي يف  و  ،شياء شراء األ  كبدل ِقْيمي يف النقدية ق اور األ  راتبعاوال بد من 
؛ نود أن جيدةودا. وقد وصل عمر نصوحي بلمان يف هذا املوضوع إىل أفكار قنس و اعتبار الفل

  نوردها:

األوراق النقدية، والتحويالت والسندات اليت ميكن و "النقود الورقية اليت يطلق عليها اسم القائمة 
ا معروفة يف التداول مثل الذهب والفضةحتصيلها من املصارف عند احلاجة؛ هي يف حكم النقود.  . أل

ا أصبحت عادة يف عرف الناس. ويوجد هلا الرصيد احلقيقي أو ا مال نقدي عتباري. اال  أي أ كما أ
عاملة جتري امل سندات د ليست جمر  فهيميثل ثروة للعامة، ومن ميلك منها كمية معينة يعترب غنيا. لذا 
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 ت امال عقود تستعمل يف املا نإمنها على الفور. وخالصة القول؛  ستفادةاال  ميكنبل التجارية عليها. 
  304التجارية كبقية النقود.

معلومات من الفلس يعطينا  –كن فيه النقود الورقية تمل الذين عاشوا يف عهد  - موقف الفقهاء 
س كالنقود و إىل فريقني ؛  أحدمها يعترب الفل يف موضوع الفلوس انقسموا قدو  عن النقود الورقية. 

 .ها كذلك يعترب الذهبية والفضية. والفريق اآلخر ال 

 س كالذهب والفضةو الذي ال يعترب الفلالفريق 

 كالذهب والفضة،   سو عدم اعتبار الفلتقول بأغلب األراء املنسوبة إىل املذاهب األربعة املشهورة 
 لس نقودا كالذهب والفضة متعلق و ألن اعتبار الفلوذلك 

ُ
 لقبول.تلقي الناس هلا و  صدرة هلاسلطة امل

ألن فيها نفس امليزات املوجودة  حتت مفهومهم للفلوس؛ الفقهاء النقود الورقيةيدخل  ومن الطبيعي أن 
 انب والفضة ومها نقدثل هذه النقود أن توضع ضمن النقود املضروبة من الذه ملوال ميكن  وس.يف الفل

  .اً نقود   ضر يُ ا حىت قبل أن ميف حد ذا

ما. وقد عرفنا  وال بد من أن نقف على املوضوع ليتضح لنا أن الذهب والفضة نقود يف حد ذا
ا وسيلة يف الدفع وميكن مجعها   لرغم رب ثروة تدّ ت ثروة. وال يزال الذهب يع كالنقود؛  كونه ال   من   خر؛ 

معدن مثني يسهل حتويله إىل  هوسيلة للدفع ولكن سلي _ أي الذهب_وهو  يستعمل كالنقود املتداولة،
ال  بلدأكثر قيمة من الذهب. وال يوجد يف العامل وال لعامل كله أغلى نقود. حىت أنه ال يوجد معدن يف ا

إلضافة ال ف خالفا للنقود واليت تصلح للد للدفع. ايصلح الذهب فيه حتمال ع يف بلد دون آخر 
يار تلك السطلة تعرضها لإللغاء من قبل السل صدرة هلا أو بسبب ا

ُ
. والفضة كذلك معدن  طة امل

ال تزال معد مثينا. ولذا قال  فهي قيمتها. ومع ذلك  تناقصتناعة الفضة لذا ص تمثني، وقد ازداد 
ما، لذا ال ميكن اعتبارمها كالفلإ كثري من الفقهاء س. وهذا احلكم  و ن الذهب والفضة نقود يف حد ذا

 

304  ı nakdiye ile -stanbul, 1986 s. 331, Evrakİ, lmihaliİslam İBüyük LMEN, İÖmer Nasuhi B
banknotların zekâtı, Paragraf no 61. 
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 هميف حكم ن أو السنةآعلى أي دليل من القر   يعتمدوامل مي، ألأاء يعتمد على  جمرد الر همن الفق
 خذ حكم الذهب والفضة.    س ال و الفل أنّ 

  . ومها:أمران س كالنقود الذهبية والفضيةو عدم اعتبار الفلن ع قد نتجو 

 عندهم جيوزو  305.، وهذا رأى املذهب الشافعيس وإن كان يف التداولو أنه ال ر يف الفل. 1
لف لف 306.متفاضالس لبيع الفلس  ر  فيه لس يتحققأما املذهب احلنفي فريى أن بيع الفلس 

فلسا مؤجال ملدة شهر.  11س بـ و فل 10النسيئة. ولكن ال يتحقق فيه ر الفضل. أي ال جيوز بيع 
  307.سفال  فلسا بشرط أن يكون يدا بيد  11س بـ و فل 10أما بيع 

لفلوس  .2 . وهذا هو القول السائد يف املذهب احلنفي والشافعي واحلنبلي ال جتوز املضاربة 
أن املانع من جواز املضاربة جهالة الربح عند القسمة على تقدير الكساد؛ ألنه ال بد من  ووجهه : 

حلزر  ،تعيني رأس املال عند القسمة ا تعرف  فإذا كسدت صار رأس املال قيمة، والقيمة جمهولة؛ أل
لفلوس كما ذهب إىل هذا الر  يفو  308والظن. بن  حممد اإلمامي أ املذهب املالكي جيوز املضاربة 
  309.احلسن

  س كالنقود الذهبية والفضيةو الذين يعتربون الفل 

  والفضة نقوداً  غري الذهب واد اليت تستعمل كبدل يف البيع مناملمن التابعني  ءالعلماوقد اعترب 
عبيد هللا و م)،  746 – 673  /هـ  128 - 53يزيد بن أيب حبيب ( من هؤالء ،كالدينار والدرهم

 

 .279/  صـ. 4حتفة احملتاج، جـ.   305
 .279/  ص.  4تحفة لعبد احلميد الشرواين،  جـ. حاشية ال  306
 . 185/  صـ. 5بدائع الصنائع جـ.   307
 .21/  صـ.  22املبسوط، جـ.   308
 .82/  صـ. 6بدائع الصنائع جـ.   309
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م)، رابعة  761  /هـ  144حيىي بن سعيد (املتوىف، و م)،  718  /هـ  99بن أيب جعفر (املتوىف 
 بن احلسن حممد اإلمامم)، 795  /هـ 179مالك (املتوىف،  إلمام)، ا753  /هـ  136(املتوىف، 
 اإلمام قل عن نُ . وقد نري هم والدا مثل الدر  الفلوس يعتربون ؤالءهو  310م).805  /هـ 189(املتوىف، 

لفلس كما  مقوَّ ت: حممد أنه قال   نقود. س و لدينار والدرهم، وهذا يدل على أن الفل قوَّمتاألشياء 

ل النقود الورقية اجلنة الفتوى التابعة لرابطة العامل اإلسالمي، أنه ال بد من استعم تقد أصدر و 
  عليه يف الصفحة  فيف املبادلة كالذهب والفضة. هذا هو الرأي السائد يف العامل اإلسالمي. كما نق

لتفصيل.  التالية 

 

لتصرف.396/  صـ.  3املدونة، جـ.   310  . 
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  الباب السادس: النقود وسندات القروض

  البيع والشراء

  النقود وسندات القروض؛ البيع والشراء 

لنقود يف اال يقال عن  ذه "الصرف" ح الفقهيصطالتبادل النقود  . كما يطلق على من يقوم 
وكلمة "املصرف" . "ملصرفا" له ملة يقالاهذه املعفيه املعاملة اسم "الصراف"، واملكان الذي جترى 

 . ألنهعلى من يقوم بتجارة الذهب والفضة "صرافيف تركيا يقال "و  تستعمل اليوم مبعىن "البنك".
حيث كانتا ما يتبادر إىل الذهن ضروبة من الذهب والفضة. النقود املتبادلة هي النقود امل تكان قدميا

نقود الورقية، فاستحوذت على هذا حني يقال "النقود"، وبقي األمر كذلك إىل أن انتشرت ال
  املصطلح.

 بيع الذهب والفضة

وال توجد يف القرآن الكرمي آية تنظم بيع الذهب والفضة والدينار والدرهم، ولكن هناك أحاديث 
مبادئ يعتمد عليها يف بيع الذهب والفضة. نود أن نقف على ن النيب صلى هللا عليه وسلم تضع ع

ملوضوع   . اءهمث نورد آراء الفق األحاديث املتعلقة 

ملوضوع  األحاديث املتعلقة 

قال رسول هللا صلى هللا عليه  :عن عمر بن حممد بن علي بن أيب طالب عن أبيه عن جده قال
لدرهم ال فضل بينهما فمن كانت له حاجة بورِ  لدينار والدرهم  ها بذهب يصطرفْ ق فلْ وسلم: الدينار 

   311ق والصرف هاء وهاء.لورِ  هافْليصطرفْ   ومن كانت له حاجة بذهب

 

 .2261، رقم احلديث 50سنن ابن ماجه ، التجارة   311
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لفضة لذهب  والفضة   شراء الذهب 

ال تبيعوا الذهب  :عن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال
إال مثال مبثل وال تشفوا  قِ لورِ  قَ لذهب إال مثال مبثل وال تشفوا بعضها على بعض وال تبيعوا الورِ 

  312بعض وال تبيعوا منها غائبا بناجز.بعضها على 

لذهب وز بوزن مثال مبثل  :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :عن أيب هريرة قال الذهب 
 . لفضة وز بوزن مثال مبثل فمن زاد أو استزاد فهو ر   313والفضة 

هللا عليه  قال رسول هللا صلى :قال أبو بكرة رضي هللا عنه :عن عبد الرمحن بن أيب بكرة قال
لفضة   :وسلم لفضة إال سواء بسواء وبيعوا الذهب  لذهب إال سواء بسواء والفضة  ال تبيعوا الذهب 

لذهب كيف شئتم.   314والفضة 

لدرهمبيع  لدينار والدرهم   الدينار 

لدينارين وال  :عن عثمان بن عفان أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ال تبيعوا الدينار 
لدرمهني.الد لدينار ال فضل   315رهم  عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: الدينار 

لدرهم ال فضل بينهما.   316بينهما والدرهم 

 

 ). 1584( 75وصحيح مسلم،  املساقات  ؛78صحيح البخاري، البيوع   312
 ).1588( 84صحيح مسلم، املساقات   313
 . 77صحيح البخاري، البيوع   314
 .78صحيح مسلم، املساقات    315
 .85صحيح مسلم، املساقات    316
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لفضة لذهب وبيع الذهب   بيع الفضة 

لذهب فأتيت رسول هللا صلى هللا : عن ابن عمر قال لفضة أو الفضة  كنت أبيع الذهب 
يعت صاحبك فال تفارقْ  :ربته بذلك فقال عليه وسلم فأخ    317.ه وبينك وبينه لبسإذا 

لذهب  بيع الدينار 

لذهب تربه وعينه  عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: الذهب 
  318وز بوزن.

لفضة  بيع الدرهم 

لفضة وز بوزن  عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  الفض ة 
  319تربها وعينها.

لدينار  بيع الدينار 

لدراهم وآخذ : عن ابن عمر قال نري وآخذ الدراهم وأبيع  لد لبقيع فأبيع  كنت أبيع اإلبل 
نري آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه فأتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو يف بيت   الد

نري وآخذ الدراهم وأبيع حفصة فقلت  رسول هللا روي لد لبقيع فأبيع  دك أسألك إين أبيع اإلبل 
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نري آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  لدراهم وآخذ الد
خذها بسعر يومها ما مل تفرتقا وبينكما شيء س أن    320.ال 

فا مبائة دينار فدعاين طلحة بن عبيد عن ابن شهاب عن مالك بن أوس أخربه أنه التمس صر 
يت خازين من الغابة وعمر  هللا فرتاوضنا حىت اصطرف مين فأخذ الذهب يقلبها يف يده مث قال حىت 

خذ منه.   يسمع ذلك فقال وهللا ال تفارقه حىت 

لرب ر إال هاء  لذهب ر إال هاء وهاء والرب  قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الذهب 
لتمر ر إال هاء وهاء. لشعري ر إال هاء وهاء والتمر    321وهاء والشعري 

 فيها خرز وذهبو بيع القالدة 

ثين عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها  عن فضالة بن عبيد قال: اشرتيت يوم خيرب قالدة 
ال تباع حىت  فوجدت فيها أكثر من اثين عشر دينارا فذكرت ذلك للنيب صلى هللا عليه وسلم فقال 

  322تفصل.

عن حنش أنه قال كنا مع فضالة بن عبيد يف غزوة فطارت يل وألصحايب قالدة فيها ذهب 
وورق وجوهر فأردت أن أشرتيها فسألت فضالة بن عبيد فقال انزع ذهبها فاجعله يف كفة واجعل  

خذن إال مثال مبثل فإين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول من كان  ذهبك يف كفة مث ال 
خذن إال مثال مبثل. هلل واليوم اآلخر فال    323يؤمن 

 آراء املذاهب
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 ط ا لظاهري يف النقاملذاهب األربعة املشهورة واملذهب ا تاتفققد فألحاديث السابقة لونظرا 
  التالية: 

س  لذهب تربها و بال  .  عينهابيع الذهب  دة ر واملضروب منها وز بوزن يدا بيدا، والز
على كفي  ذهب الرشاد، فيوضع الذهبمن  10وعلى سبيل املثال: إذا أراد شخص شراء السوار بـ 

دة  تحق التسوية بني الذهب والسوار،تالسوار حىت  ىخر األ  ةكفال امليزان وعلى  وال جيوز طلب الز
. الوإال حتقق فيه  مقابل العمل،   ر

لفضة. و  لفضة فعليه نفس والذي يريد أن يشرتي حزاكذلك بيع الفضة  ما من الفضة 
  املعامالت السابقة. 

لذهب والفضة .  بوزنلفضة أن يكون وز  ويشرتط يف بيع الذهب  ويدا بيد، وإال حتقق الر
لفضة يكفي أن يكون نقدا. أي يدا بيد.  خ النسيئةأّما ويف بيع الذهب  .  ف  أحد البدلني)ري ( ر

خذ احلزام. وال فضي ام ز ء حوعلى سبيل املثال: فمن أراد شرا بسوار ذهيب، يلزم تسليم السوار حني 
ولكن ال جيوز فيه النسيئة يف أي تساوي الوزن ألن أحد املعاوضني فضة واآلخر ذهب. فيه يشرتط 

 .   حال. ألن النسيئة فيه ر

  الظاهري: ىل املذهب إإلضافة  ،ملذاهب األربعةاونورد اآلن آراء 

 املذهب احلنفي

يت: طعلى النقا يةزاد احلنفوقد    السابقة ما 

لفضة.  لذهب، أو الفضة، وكذلك يف بيع الفضة  وال جيوز خيار الشرط يف بيع الذهب 
لتقابض. ويبقى خيار الرؤية والعيب من  الشرط يارخب فالبيع فاسد  إال أن يرتفع الشرط فيتم البيع 

   الطرفني. 
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ا يف الذمة ني فيهايالتع ملعد ،روبة من الذهب والفضةيف النقود املض ال يكون وخيار الرؤية  لثبو
عادة النقود) إلعادةعقد ال يفسد الو  ملثل.جي يف هذه احلالة و ، (   ب الدفع 

لفضة. ويفس  الوزن متساو ومعروفا أن يكون لذهب والفضة   خ لدى الطرفني يف بيع الذهب 
.البيع جبهل الطرفني   وإن كان الوزن متساو

ا. وذلك أنه لو  ا مزيفة، يفسخ من البيع ما يتعلق  ولو أعيدت بعض النقود بسبب كو
مزيفة، ففي هذه احلالة يعيد  منها ادرمه 240بني أن دينار، وت 100درهم بـ  1200اشرتى شخص 

خذ  ا املزيفةدرمه 240 ا اأس 10دينارا. أو الذي اشرتى  30و . مث تبني أن اقرياط 22ور على أ
 لبقية.يف افذ والبيع  ،سوارينال اذينيعيد هإنّه ، فاقرياط 18 منها رينسوا

ا قبل التقابض. وال يصح بيع النقود املبتاعة عن طريق الصرف   لذهب والفضة، وال يصدق 

لذهب ومع ال بد أن يكون البدل أكثر لصاحل الذهب الذي معه شيء  أحدمها الذهب 
وكذلك  ، ويشرتط التقابض من كال الطرفني.ذي كان مع الذهبويكون الفضل مثن الشيء ال ،شيء

لفضة ومعها شيءاحلال يف بيع  هل املقدار فالبيع لو تساوى البدل أو كان أقل أو جُ و  . الفضة 
  طل. 

لذهب   على سبيل املثال: اشرتى شخٌص  . يشرتط التقابض دون التساوي ويف بيع الفضة 
لْ  ُحمَلَّىً سْيفا ْ  يف  -  درمها 50 -  فإن قبض السيف ونقد من الثمن حصة احلليةدرهم،  100 بـ ّذهبِ
ولو افرتق الطرفان قبل التقابض، جاز البيع يف  مثن السيف جاز البيع.هي درمها  50وبقي  ،اجمللس

طال. بالسيف لو أمكن نزع احللية     دون ضرر، وإال كان البيع 

يف  .بعض البدللقبض البعد  ابتعد عن اجمللس و  لدينار أو الدرهم اً فضي وعاءً  شخصٌ  ع
لعدم  هوال يكون املشرتي خمريا في يف القسم املدفوع بدله. نيصبح البائع واملشرتي مشرتكَ هذه احلالة ي

للمشرتي  يصحُّ فإنّه ر خعض الوعاء ملك لشخص آ ب دفع البدل كامال. ولكن لو ظهر بعد املبايعة أنّ 
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قبل الفسخ من قبل القاضي  صاحب احلق أجازه ليس من العيب. ولو ألنالوعاء إىل البائع.   إعادة
 البيع. صحّ 

، ميلكه املشرتي لشخص آخر فالبيع منفذ يف القسم الباقي  هاأن بعض بعد شراء الترب و ظهر ل
قبض ال. ألنه ال يرتتب أي ضرر بشراء بعض الترب. وهذا حني يظهر بعد له خيار ، والبدفع بدله

وكذلك احلال   و ظهر قبل القبض فاملشرتي خمري يف شراء القسم الباقي أو عدمه.ولكن ل صاحب احلق.
 يف شراء الدينار والدرهم.

لدينار دينارين. واحد و  درهمودينار واحد ب جيوز بيع درمهني ويف هذا البيع يكون الدينار 
لدرهم  دراهم و  10درمها بـ  11بقي. وكذلك يصح بيع تلدرهم املل يعد بدال بقي توالدينار املوالدرهم 

 قي.بتدينار امللل بدال  يعدبقي تدراهم، والدرهم امل 10م بـ دراه 10دينار واحد. ويف هذا البيع يكون 

لدينار. وعلى سبيل املثال: املدين بـ  لدرهم جيوز له أن يدفع  دراهم، ميكن أن  10واملدين 
 بدينار واحد. ويشرتط فيه رضا الطرفني. ايؤديه

الذهب كان  فإذامعادن أخرى ،  إليهاأضيفت  واليت أو الفضة  ذهبال من  ةاملضروبوالنقود 
ا أكثر  والفضة التسوية يف ويشرتط . ةالصافي والفضةالصايف كالنقود املضروبة من الذهب  عدتنسبة فإ
لفضة اخلالصة الوزن لذهب اخلالص أو  ضة  كان مقدار الذهب والف أما إذاأو مبثلها.  يف مبادلتها 

ا قلأ لذهب اخلالص والفضة اخلالصة إذا كان مقدار   يصحو  ؛خرىاأل موال األ تعد ك  فإ مبادلتها 
وال جيوز البيع لو كان  ، ألن الفضل يعد بدل املضاف فيه.اخلالص أكثر مما فيه من الذهب والفضة

لر يف احلالتني  معلوم. ألنه حتقق او متساو أو غري أ ما فيه من الذهب والفضة مقدار اخلالص أقل
.  ث فيحتملاألوليتني، أما الثال  أن يؤدي إىل الر

لفضة ولكن يشرتط فيها النقد؛ أي أن يكون  التسوية يف الوزنال يشرتط  يف مبادلة الذهب 
  يدا بيد.
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ما مواد أخرى هلقد أضيفت و (أي النقود املضروبة من الذهب أو الفضة  وال يتعني املغشوش
لتعني إذا كان يف التداول. وإذا مل يكن يف التداول يتيعن  ما)هلمما أضيف  ضة أقلوكان الذهب أو الف

ما معا. لتعني. لوزن أو  لعدد و ذه النقود   وميكن التعامل 

سب  حت والنقود املضروبة نصفها من الذهب أو الفضة والنصف الباقي من املواد األخرى، 
ا اأن التعفضة. إال الأو ذهب من الكالنقود اليت كانت أغلبيتها  لوزنيمل  . ولكنها تعترب يف  كون 

أي يكفي أن يكون الدينار اخلالص أكثر وز من نصف البديل الذي   الصرف من النقود املغشوشة. 
أضيف به من مواد أخرى. ا مهو األخر الذهب ونصفه هو نسبة الذهب من الدينار الذي نصفه 

 إليها أضيف ممالذهب ونصفه الباقي  من نصفه م؛غ 7دينار على وزن جيوز بيع الوعلى سبيل املثال: 
 غم.  4 هبدينار وزن ىمن مواد أخر 

لفلوس ابتاعإذا  مث كسدت بطل البيع عند أيب حنيفة رمحه هللا إال أن جيدها الرائجة  العروض 
ا. وال يبطل البيع عند أيب يوسف و  بن حنبل رمحهم هللا. الشافعي وحممد  اإلمامحممد و  اإلمامويدفع 

أما عند حممد فيجب دفع قيمة   .البيع فيه يوم الذي حصل اليف  قال أبو يوسف جيب الدفع بقيمتها
   324اليوم األخر من الكساد.

  املذهب الشافعي 

دابوقد جاء املذهب الشافعي  على النهي الوارد يف األحاديث. وميكننا أن  ت بعض الز
  نلخصها على النحو التايل:

ى رسول هللا صلال جي  ى هللا عليه وسلم عن بيع وز بيع الدين. ألنه بيع دين بدين آخر. وقد 
 الدين. 
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لذهب أو الفضة يف بيا غمصو  كون أحد املتبادلني أكثر قيمة أوكونه يف ال عربة  ع الذهب 
 لفضة. ولكن يشرتط فيه أن يكون مساو يف الوزن. 

العروض  نفس اجلنس من ال أخرى؛ إذا كان البديل منوال يصح  بيع العروض الربوية مع أمو 
 الربوية أو من أموال أخرى ولكن معها عروض ربوية. وعلى هذا:

مع درهم  ةالعجو  غم منمن املمكن أن يكون للبديل املختلط نفس اخلصائص. مثل بيع ك 
 درهم واحد. اومعه ةعجو ال غم منواحد بك

من   مدينتمر بدرهم واحد ومعه ال من ل بيع مدتلف املقدار يف البدل. مثمن املمكن أن خي 
 التمر بدرمهني. مدالتمر أو بيع 

ا من جنس واحد. مثل بيع النقود   من املمكن أن يكون قد اختلط مع مواد خمتلفة مع كو
 .وخردتهذهب الالذهب أو ما هو خمتلط من  خردةلذهب أو   عدنيةواملالذهبية 

طل، و  َى َعْن بـَْيِع ِقَالَدٍة ِفيَها َخَرٌز َوَذَهٌب ِبَذَهٍب  : عليه وسلمألن النيب صلى هللاهذا البيع  َ "
نَـُهَما"   قسم قيمة األخرى فيهما خرصا. توألنه إذا كان أحد املتبادلني مكو من مادتني،  .َحىتَّ ُميَيَِّز بـَيـْ

لو كان الدرمهان  حىت يف الوزن التمرينعدم معرفة مساوية بدلني أو كما أنه يؤدي إىل فضل أحد ال
هذا إذا كان العوضان من جنس واحد   كان بنفس املد. التمرينأو أن قياس  يف مكان واحد نيمضروب

لفضة، وعلى سبيل املثال جيوز بيع  أما إذا اختلفا فالبيع جائز. يشرتط فيه و قالدة فيها خرز وذهب 
 325النقد فقط؛ أي أن يكون يدا بيد.

 املذهب املالكي
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لفضة وبيع ميكن تلخيص آ  لذهب والفضة  راء املذهب املالكي فيما يتعلق ببيع الذهب 
لفضة والذهب على النحو التايل:   الفضة 

خريأن  يف هذا البيع  ال جيوز  تسليم  العوضني.  يف يكون 

عن الرجل يدفع الدينار إىل الصراف يشرتي به منه دراهم فيزنه الصراف  كمال األمام سئل
بوته  وخيرج دراهم فيعطيه قال : ال يعجبين هذا ، وليرتك الدينار على حاله حىت خيرج درامهه ويدخله 

خذ الدينار ويعطي الدراهم. ا مث    فيز

  على ثالثة أشكال. وهي:يف الصرف يكون التأخري  وقد

يفسخ ألنه عقد ولو ملدة قصرية؛ وهذا العقد الَبَدَلني أحد  خري بشرط قد يكون الصرف 
 فاسد.

ك ميكن أن يؤخر أحد الطرفني العوض ملدة قصرية. ويف يتم الصرف بدون شرط ومع ذل قد
وعلى هذا األساس  . دواح من دينار املتأخر  القسملدينارين لو جتاوز عقد صرف هذه احلالة يفسخ 

 ن:أأو عدم صحته ر  به يكون الفسخ. ويف صحة العقد يف القسم الذي مت التسليم

حممد  يأي ابن القاسم املذكور يف املدونة كما ذهب إىل هذا الر أوهو ر  أن العقد غري صحيح.
ما عقدا الصرف   قد يكو بن املواز. ألن الطرفني  أن يؤخر العوض.على متهمني يف أ

 ي إىل ابن القاسم.أابن املواز هذا الر  قد نسبو أن العقد صحيح، فال يفسخ.  

أو  م العوض بسبب النسيان أو اخلطأ يتم عقد الصرف بدون شرط، ولكن قد يتأخر تسلي
تخفيض على الولكن هناك خالف يف غريها من األسباب. فال يفسخ العقد يف هذه احلالة.  وأالسرقة 

لدراهوعلى سبيل املثال: لو نقص دينار واح. أو عدمهقدر التأخري  نري  م، وقال د يف صرف الد
لكامل ؛ قال ابن القاسم: ال جيوز ويفسخ من الصرف قدر املشرتي أ ال أريد النقصان وسلم البديل 
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خ من الصرف قدر الدينارين لو زاد النقصان على دينار واحد. وعلى هذا ُجتْرى  سالدينار الناقص. ويف
  326.النقصان املشرتييف حالة عدم طلب املعاملة. وعلى قول أشهب: ال يكون التخفيض يف البدل 

 لكامل. وعلى هذا:ويبطل العقد إذا مل يسلم البديل  

 يف بيع احللية. عوضبعض ال يقبضيبطل البيع إذا مل 

درهم  900 منها دينار، ودفع 100دين مقداره لدرهم  1000إذا اتفق الطرفان على دفع 
 دينار. 100دينه  عليه درهم إىل املدين، ويبقى 900تفاق. ويعاد بطل اال 

جا من الذهب أن ي مع الدائن لو اتفق  ن بيع  عدينار الناتج  1000داره دين مق لدفع 
 النسيئة بطل العقد إن افرتق الطرفان قبل تسليم التاج.

، وافرتق الطرفان بعد تسليم ادرمه 20دينار على أن كل دينار بـ  100صرف على  الو اتفق
 دينارا.  50دينارا بطل متام العقد. فال جيوز أخذ بدل   50

 100مت صرف ل متام العقد. وعلى سبيل املثال:  ال يبط سليم البدلوالعيب الذي ظهر بعد ت
دينارا منها ذات قيمة منخفضة؛ يبطل من العقد القسم املتعلق  50درهم، مث ظهر أن  2000دينار بـ 

خذ  50 لـ ا ذات قيمة منخفضة. من رغملدينارا  50دينارا. ألن املشرتي قد   أ

 س. و هم والنصف الباقي من الفلان يكون  نصف البدل من الدر جيوز بيع الدينار 

لدر  فرتاق الطرفني يف بيع الذهب ومعه أقمشة   . ةهم كاملاهم إذا مل تسلم الدر ا ويبطل العقد 
جيوز هذا العقد إذا كان قيمة الذهب الذي مع القماش أقل، ألنه ال يعد صرفا.  :مالك اإلماموقال 

 بدل كامال. ال ولكن إذا كان الذهب أكثر ال خري فيه حىت ولو تسلم
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 ياحلنبلاملذهب 

لفضة   لفضة والذهب  لذهب والفضة  ميكن تلخيص أراء املذهب احلنبلي يف بيع الذهب 
  على النحو التايل: 

جيوز تفريق الصفقة يف الصرف. فلو قبض بعض العوض يف اجمللس وتفرقا قبل قبض الباقي  
درمها فقبض  20ف دينارين ليأخذ منه : أعطى رجل للصرا مثالصح فيما قبض وبطل يف الباقي.  

 هم. وعلى الصراف أن يعيد أحد الدينارين.ادر  10هم مث ذهب. ينفذ من العقد مقدار ادر  10

أي بوصف العوضني مبا يتميزان به دون حضورمها بشرط  –يصح بيع الصرف يف الذمة 
الت عربية وليس العوضان معهما يف  التقابض يف اجمللس. مثال لو تصارفا دينارا عثمانيا بعشرة ر

 اجمللس فاقرتضامها أو بعثا من أحضرمها أو مشيا معا إىل حمل فتحصال عليهما فتقابضا صح. 

نري املغشوشة بنحاس  لنقود املغشوشة ولو بغري جنسها كالدراهم والد جيوز التعامل والصرف 
 وحنوه ملن يعرفه وإال فال.

ذه الدراهيم مث ظهر أحدمها مغشوشا من جنسني كه معيننيالصرف على  وقعوإذا  نري  ذه الد
بغري جنسه ولو بقدر يسري بطل العقد. ولو ظهر الغش يف البعض بطل فيه وصح يف الباقي بقسطه. 

جمللس من غري جنس أمساك مع اإل فسخ أو ال ؛اخليار خذلآلأما لو ظهر معيبا من جنسه ف رش 
خري قبضه.السليم. لكن لو كان األرش من غري النقدين    جاز 

إذا وقع الصرف على جنسني يف الذمة وظهر يف اجمللس عيب أحدمها من جنسه فالعقد 
صحيح وله إبداله أو أرشه من غري جنس السليم وإن ظهر بعد التفرق فله أرشه من غري جنس السليم 

العيب من غري جنسه أو إبداله مبجلس الرد. فلو تفرقا بعد الرد قبل أخذ البدل بطل العقد. أما لو كان  
 وعلماه يف اجمللس وأخذ بدله صح. وإن تفرقا بطل العقد. 
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ال جيوز تصارف املدينني جبنسني يف ذمتهما مثال لو كان ألحدمها على اآلخر دين من الذهب 
ما مل يصح.   ولآلخر عليه دين من الفضة فتصارفا 

لعني فيصح صرف دين  يصحّ  مثال لو كان  .يف اجمللس مانة أو بعني مقبوضةبيع الدين 
لعكس صح. ولو كان القضاء شيئا بعد شيألحد على اآلخر دراه نري أو  ا د متفرقا  ءم فأعطاه 

اسبها فتعترب كل دفعة عقدا صحيحا. وإن مل يفعل ذلك بل حتاسبا أخريا حب فإن كان يعطيه كل دفعة 
ما لزم إحضار أحد  ي ا أنإذا أراد وتصارفا مل جيز. ويثبت لكل منهما يف ذمة اآلخر ما قبضه. ف تصارفا 

 327العوضني وتقوم الدراهم بقيمتها يوم القضاء ال يوم الدفع. 

 املذهب الظاهري

لفضة   لفضة والذهب  لذهب والفضة  ميكن تلخيص أراء املذهب الظاهري يف بيع الذهب 
  على النحو التايل: 

: ممزوج به، أو مضاف فيه، - غريها  مكان من فضة أسواء أ –فإن كان مع الذهب شيء غريه 
كثر  نري، أو يف غريها: مل حيل بيعه مع ذلك الشيء، وال دونه بذهب أصال، ال  أو جمموع إليه يف د

قل، وال مبثله، إال أن من   الذهب وحده خالصا. يكون وزنه وال 

ا، أذلك وكذلك إن كان مع الفضة شيء غريها: كصفر، أو ذهب، أو غري  و ملصق ، ممزوج 
دراهم كانت أو غري  - معها، أو جمموع إليها: مل حيل بيعها مع ذلك الشيء، وال دونه بفضة أصال 

ا، إال  -  ذلك قل، وال مبثل وز ا، وال  كثر من وز الفضة وحدها خالصة، سواء يف كل أن تكون ال 
ص، واحللي فيه الفصوص، : السيف احمللى، واملصحف احمللى، واخلامت فيه الفأو ما يشاكله ذكر سنما 

نري فيها خلط صفر أو فضة، أو الدراهم فيها خلط ما.   أو الفضة املذهبة، أو الد
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وأما ما مل يؤثر وال ظهر له فيه عني وال  - وإمنا هذا كله إذا ظهر أثر اخللط يف شيء مما ذكر 
ا تنتقل نظر أيضا: فحكمه حكم احملض؛ ألن األمساء إمنا هي موضوعة على حسب الصفات  اليت 

  احلدود.

أن ال يباع الذهب والفضة بشيء من  - صلى هللا عليه وسلم  - ذلك: " أمر النيب  ودليل
من نوعه إال كيال نوعهما، إال عينا بعني، وز بوزن، وأن ال يباع شيء من األصناف األربعة بشيء 

ف إليه فال سبيل إىل بيعه "، فإذا كان يف أحد األنواع املذكورة خلط أو شيء مضابكيل عينا بعني
  بشيء من نوعه عينا بعني، وال كيال بكيل، وال وز بوزن، ألنه ال يقدر على ذلك أصال.

جاز بيعه كما هو مع ما هو معه  ؛ذهب وشيء آخر غري الفضة معه أو مركب فيهالفإن كان 
لدراهم يدا بيد فيها،   ذهب أو مركبوال جيوز نسيئة. وكذلك الفضة معها شيء آخر غري ال ،ودونه 

نري يدا بيد، وال جيوز نسيئة. أو هي فيه؛ لد   جاز بيعها مع ما هي معه أو دونه 

نري املغشوشة فإنه إن تبايع اثنان  دراهم مغشوشة قد ظهر الغش فيها بأما الدراهم املنقوشة والد
لفضة  بدراهم مغشوشة قد ظهر الغش فيها: فهو جائز إذا تعاقدا البيع، على أن الصف  ر الذي يف هذه 

لصفر الذي يف تلك: فهذا جائز حالل، سواء تبايعا ذلك  اليت يف تلك، والفضة اليت يف هذه 
لفضة حالل.  متفاضال، أو متماثال، أو جزافا مبعلوم، أو جزافا جبزاف، ألن الصفر 

نري مغشوشة قد ظهر الغش يف كليهما على هذه نري مغشوشة بد الصفة،  وكذلك إن تبايعا د
فإن تبايعا ذهب هذه بفضة تلك وذهب تلك بفضة هذه: فهذا أيضا حالل متماثال، ومتفاضال، 

  328. والتناقد فرض فالتفاضل جائز   وجزافا نقدا وال بد ألنه ذهب بفضة،
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نري، يقع فيه الر  نري عن دراهم، أو دراهم عن د ض. ملا ذكر قبل من حترمي احملفإن أخذ د
الذهب، والفضة، والرب، والتمر، والشعري، وامللح إال مثال مبثل عينا  بيع – عليه وسلم صلى هللا - النيب 

 بعني. وإذا كان يدا بيد جاز.

ع ذهبا بذهب بيعا حالال، أو فضة بفضة كذلك، أو فضة بذهب كذلك، مسكوكا  ومن 
ذابة (أي مبثله أو مصوغني، أو مصوغا مبسكوك، أو تربا أو نقارا

ُ
 . )من الذََّهِب والِفضَّةِ  القْطَعة امل

ما، وقبل أن )2/20(القاموس احمليط،  بدا ، فوجد أحدمها مبا اشرتى من ذلك عيبا قبل أن يتفرقا 
خليار إن شاء فسخ البيع، وإن شاء استبدل؛ ألنه مل يتم بينهما بيع بعد.  خيري أحدمها اآلخر. فهو 

ألبدان، أو بعد الت خيري واختار املخري إمتام البيع فإن كان العيب فإن وجد العيب بعد التفرق 
من خلط وجده من غري ما اشرتى، لكن كفضة أو صفر يف ذهب، أو صفر أو غريه يف فضة، 
فالصفقة كلها مفسوخة، مردودة، كثرت أم قلت، قل ذلك اخللط أم كثر؛ ألنه ليس هو الذي اشرتى، 

  لعقد عليه وقد تفرقا قبل صحة البيع.  ياوال الذي عقد عليه الصفقة، فليس هو الذي تراض

قص القيمة بطبعه، والفضة   فإن كان العيب يف نفس ما اشرتى ككسر، أو كان الذهب 
كذلك، كالذهب األشقر واألخضر بطبعه. فإن كان اشرتط السالمة فالصفقة كلها مفسوخة؛ ألنه 

إن كان مل يشرتط السالمة فهو خمري وجد غري ما اشرتى، فال حيل له مال غريه مما مل يعقد عليه بيعا. و 
  329بني إمساك الصفقة كما هي وال رجوع له بشيء، وإما فسخها كلها.

  )تقييم موضوع الصرفآراء املذاهب يف الصرف ( وقفة على

أي يف  يف الصرف،املذكورة وغريها من املذاهب الفقهية  املذاهب وضعتهااليت السابقة  لشروطا
لدينار والدر  لدرهم بيع الدينار  لدرهم والدينار  وموضوع الر مندرج حتت . لرّ لتعرب عن فهمهم هم 

املتعلق ببيع  وا من قول النيب صلى هللا عليه وسلمجعلقد و  موضوع البيوع عند املذاهب الفقهية كلها.
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" من   ذكر. وقد يف موضوع الر الذهب والفضة حمورا أساسيا ب الر مآخذ عدة على ذلك يف "
أن الر والبيع موضوعان خمتلفان، أما قول النيب صلى هللا عليه وسلم  سابقا ذكر لقدا الكتاب. هذ

سم البيع.  ب من األبواب املؤدية إىل الر  ألن املرابني يف كل عصر يقولون "إمنا البيع فقد ورد ملنع 
." هللا البيع  أحلّ و " ل هللا تعاىل:. قاصورة البيعب ولكن يرايبفإنّه من حيمل هذا الفكر و  330مثل الر
" وهو حرمة  أال  متجاوزا حدا من حدود هللا تعاىل، أصبح احتياال  فمن أكل الر مباشرة أو وحرم الر

. وقد ذكر  ال ك املعاملة الربوية  أمثلًة علىسابقا  تالر لوىف والبيع  ستغالل واملعاملة الشرعية  البيع 
ا  ال خت ع و هذه البي كلّ   وأثبت أنّ  ن إ ف كما قلت    صورة البيع. ب ربوية ولكنها أجريت    ت معامال لو من كو
لر فهما صحيحا.  ذلك السبب يف   رَّق قد ف هللا تعاىلأّن  من لرغمهو عدم فهم األحاديث املتعلقة 

وسلم أن صلى هللا عليه  الرسول  قد بنيفوعلى هذا . الرِّ  مَ حرَّ فأحلَّ البيع و البيع واملعاملة الربوية،  بني
جتا من الدين.  ملة الربوية. و امل على املعتبعض البيع يش من ضمن ما قاله النيب صلى هللا و هو ما كان 

«إمنا الر يف  332«ال ر إال يف الدين». 331«إمنا الر يف الدين».  عليه وسلم يف هذا املوضوع:
   334« الر إال يف النسيئة». 333النسيئة».

" حتت موضوعإو   "البيع" من قبل الفقهاء، نظرا لألحاديث املتعلقة بـ "بيع املواد  دراج "الر
أن يدفع مالك؛  إلماملذا كره االشروط املبهمة يف مسألة الصرف.  هموضع كان سببا يفالستة"، 
بوته. الدرهمَ  لرجلِ ل الصرافُ  والشافعي مل جيز بيع  335بعد وزن الدينار الذي أخذه منه ووضعه يف 
كما   337.نيخمتلف نيمن جنس ين حىت لو كادَّ لين بعدم جواز بيع الدَّ  واقال ةالكيوامل 336.بدين الدين

 

 .275/   2البقرة،   330
 . 42سنن الدارمي ، البيوع /  331
 ).596( 1033صحيح مسلم، مساقات،  332
 . 50)؛ سنن النسائي، البيوع، 1596( 102صحيح مسلم، مساقات،  333
 ).1596( 101. مساقات، 70صحيح البخاري، اليوع،  334
 .397-963/  صـ.  3املدونة الكربى، ج.    335
 .1357سنة  –، القاهرة 40/  صـ.  4نصب الراية ألحاديث اهلداية، د.   336
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.  ةالظاهريذهب  لدينار يعترب ر لدرهم، والدين الدرمهي  ن أداء الدين الديناري  لرغم  إىل القول 
  . قط أن هذه املعاملة ال تؤدي إىل الر

أي أن الر ال يكون إال يف الدين. اصل من البيع. أن الر ال يكون يف الربح احلومن الواضح 
. ألن البدل خيتلف يف البيع.  ات هولري  110لرية ليعيدها بعد شهر واحد  100على  هحصولف ر

 100لرية، أحد البدلني اخلبز واآلخر  100خبز بـ  رغيف 120 ويف البيع خيتلف البدالن كمبادلة
ذه املبادلة  لرية بـ  100بسبب اختالف البدلني. ولكن يف الر كان مبادلة لرية. وقد رضي الطرفان 

دة بال عوض  10لرية من نفس النوع وزيد ألحد البدلني  100 لريات خالية عن العوض، وهذه الز
. ألن الر اسم  " من هذا الكتاب. وقد ذكر .دئزاهو ا ملر   هذا املوضوع مستفيضا حتت عنوان "الر

  

 بيع الفلس

وهو  ضروبة من املعادن من غري الذهب والفضة. املنقود الجيمع على فلوس، ويطلق على الفلس 
حديث ميكن  وأآية يس مثة ولكالنقود الورقية من حيث أن قيمته النقودية فوق قيمته املعدنية احلقيقية. 

س  و ببيع الفل ةقالقواعد املتعل واحلقيقة أنّ س. و د عليها يف بيع الفلمنعتاليت القواعد منهما ستنبط أن ن
  الفقهاء. بعض قد وضعت من قبل 

  بيع الفلس عند من مل يضع الضوابط فيه

س أجيوز يف املذهب الشافعي  لفلس. كما ال  ن يكون أحد البدلني أكثر يف مبادلة الفلس 
أو ضوابط يف بيع الفلس يف  ومل ُتذكر أي قواعد ،338من أن يكون أحد البدلني نقدا واآلخر مؤجال.

وألن الفلس مل يضرب من الذهب   ،محسب قوهلس و الفلعلة الر يف د و وجلعدم ب الشافعي، املذه

 . جدة.193-191جملة األحكام الشرعية ألمحد بن عبد هللا القاري، صـ.  337
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س يف بيع  إىل  ةوقد ذهب الظاهريس نسيئة ملدة شهر. و فل 110فلس بـ  100وال من الفضة، فال 
  ابن حزم كما قال  حتقق الر يف غري املواد الستة، عدم نيرو  مس. ألو القول جبواز مجيع أنواع بيع الفل 

  339"وال ر يف غري ما ذكر أصال". بعد أن ذكرها:

 س نسيئةو ي القائل بتحقق الر يف بيع الفلأالر 

كل الشروط يث ينطبق عليها حب الفلوس كالذهب والفضة  اعتبارذهب بعض الفقهاء إىل 
لف ة إىل أنّهحلنفيهما ،فقد ذهب االالزمة يف بيع حتاد سيئة ال ر الن س نسيئةليتحقق ببيع الفلس 

أنه يتحقق ر   يَرون مأل جواز بيع الفلس بفلسني نسيئة؛ عدم ةاملالكييرى و   العوضني يف اجلنس.
  340يع األشياء. مجحتاد العوضني يف اجلنس يف النسيئة 

 من يرى الفلس كالدينار والدرهم

بن أيب  عبيد هللاو م)  746- 673  /هـ 128-53من التابعني يزيد بن أيب حبيب ( بهقال و 
م )، وربيعة  761  /هـ  144حيىي بن سعيد (املتوىف. و م )،  718   /هـ  99جعفر (املتوىف. 

املعادن من غري الذهب والفضة  من ةوبر الفلوس املض أنّ حيث اعتربوا م )  753  /هـ  136(املتوىف, 
  لدينار والدرهم. يف حكم اهي 

ما لفلوس وبينهما فضل أو  قال الليث بن سعد عن حيىي بن سعيد وربيعة أ كرها الفلوس 
نري والدراهم وقاال:  (أي نسيئة)رةٌ ظِ نَ  ا صارت سكة مثل سكة الد  341.إ
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لفلوس جزافا وال وز مثال مبثل وال كيال مثال مبثل يدا بيد وال ت: ال وقال مالك صلح الفلوس 
ا عددا فلس بفلس يدا بيدإىل أجل وال س  ، يدا بيد وال إىل أجل فلس بفلسني ، وال يصلح 

نري يف الورِ    342ق. والفلوس هاهنا يف العدد مبنزلة الدراهم والد

ماوقال أبو حنيفة وأبو يوسف جيوز مبادلة فلس بفلسني  . وال يتحقق فيها ر الفضل عيا
. إلمامااعتربها . و وال مكيل ألنه ليس مبال موزون ما حممد ر عيا ذا س نقود. ولو ألن الفل وقيل 

لرغم  إلماماعتربها ا ثنني من األموال من حممد  ر بشرط أن تكون  عدودةاملأنه  ال يقول  بيع واحد 
  املبادلة يدا بيد.

  على النحو التايل: س و يف الفلحممد  اإلماموقد جاء قول 

يصلح ملا كان الفلس هم. و اوالدر  كالدينارجنسا جبنس فضال  الفلوس نقود. فال جيوز بيعها " 
س  كذلك الفل للبضائع ن مثناكويكما أن الدينار والدرهم  دل على أنه نقود. لبضائعل مثناكون ين أ
  . "قود. وهو نقود جلنسه كما هو نقود لغري جنسهنس و ن الفلإولذا نقول . كذلك  مثناكون ي

فلس  ألنه نقود. كما ال يتعني الدينار والدرهم. وكذلك احلال يف بيعلتعني وال يتعني الفلس 
ا مل تكن مل جت بفلسني.  ما لعدم التعني.  ز هذه املبادلة أل فيكون الفلس مقابل فلس والفلس عيا

.   343الثاين خال عن العوض فتحقق الر

نار أو يدفع دينار أو درهم آخر بنفس القيمة بعد شراء سلعة بد جواز أيومعىن عدم التعني ، 
أن يدفع سلعة أخرى   له أما البائع ال ميكن ىخر أودا أي ميكن للمشرتي أن يدفع نق بدرهم معني.

لتعني. إلذا نقول  تفق عليها يف البيع.مكان السلعة امل    ن السلعة تتعني 
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. ألن علة الر عنده أخمالف لر حممد  اإلماميرى أن رأي  قد للوهلة األوىل ي أيب حنيفة يف الر
يف القدر، يف مبادلة املواد  نيساويتن ميكون البدال  وجيب أنوزن. هو الكيل وال القدر واجلنس. والقدر 

ناه كما بيوز كما يشرتط أن تكون يدا بيد.   ممتحدة األجناس سواء كانت السلعة املبادلة كيال أ
. والفل ا تباع سابقا يف موضوع الر وس املبادلة هي من جنس واحد؛ ولكن ال يوجد فيها علة الر أل

 فمل خيالف ذلك. ولكنه اعترب الفلوس نقودا. ومل يعترب أبو حنيفة وأبو يوساإلمام حممد لعدد. و 
حممد  اإلمامولو قاال بنقودية الفلس لقاال كما قال جبواز بيع  فلس بفلسني.  ال االفلوس نقودا حني ق

  : ما يلي ذا يفهم من أقواهلملرمحة هللا عليهم أمجعني. و 

، وأجريت املبادلة على أنه سلعة يهم أحسب ر البيع  قبلنقودية الفلس  لغيتأه قد وحنن نرى أن
لعدد  ريق اليت تباع  لعدد. فيكون الفلس كاأل ثنني. يف ،جتارية تباع  ولكن جوز بيع واحد منها 

 ة صحةلفلس يف حلظات من الزمن هو لضرور بقى نقوديته جتاه السلع األخرى. عدم اعتبار نقودية ات
ذه الص ما قاما  ذا الشكل. أي لو اعترب تفقة لتكون صحيحة. وال الصفقة؛ أل  تصح الصفقة إال 

  س نقودا حني البيع، ال جيوز بيع فلس بفلسني.و الفل

هذا  املال ، وال يفقد له يقول اإلمام حممد: واملال يكسب وصف النقودية بقبول مجيع الناس
  من الناس.   ثنني أو ثالثةاقبول  مالوصف بعد

ا أمثان فصارت كالدراهم  :حممد وقال :ختياروجاء يف اال  ال جيوز بيع فلس بفلسني أل
نري، وكما إذا كا ال  والد ما، وهلما أي أيب حنيفة و أيب يوسف أن مثنيتها  صطالح فيبطل بغري أعيا

ما اإبطاهل على يضا وقد اصطلحاأبه  نري والدراهم، أل ، إذ ال والية عليهما يف هذا الباب. خبالف الد
ما.خلقت     344مثنا. وخبالف ما إذا كا بغري أعيا

ال النقود م ألن يويكون البدل دينا يف ذمة املشرتي وإن كان نقدا من زمن العقد حىت التسل
لرية أخرى من نفس اجلنس، ألن  500لرية بدفع  500لمدين أن يؤدي دينه ل. وميكن لتعنيتعني ت
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ملثل. الدَّ  لرية، وعندما أراد أن يدفع  1000كر بـ سطنا من ال ؛ لو أنه اشرتىللذا نقو ين يؤدي 
طل البيع. فعلى املشرتي أن بلرية يف البحر فال ي 1000الريح وطارت الـ  تلرية للبائع هب 1000

ا أصبحت دينا يف ذمته. 1000يدفع للبائع  يف البحر ليس سببا يف  وسقوط النقود  لرية أخرى أل
  تالف كذلك ال يبطل البيع عند املشرتي نقودا عند العقد. فسخ البيع؛ فمن املمكن أن ال يكون 

لبائع أن لليس من الضروري  قبل التسليم. عليه طل البيع إذا تلف السكر بنزول املطر بولكن ي النقود.
خذها. آخر  يعطي للمشرتي طنا يتعني  مالٌ ألن السكر  من السكر ، كما ال جيرب املشرتي على أن 

  لتعني. 

ما؛ فاملراد به: أن الطرفني  قول أيب  اأم عيا  حنيفة وأيب يوسف أنه جيوز بيع فلس بفلسني 
نان الفلوس املراد بيعها. وال ميكن ألي من الطرفني أن يدفع لآلخر غري ما اتفقا عليه من الفلوس. يِّ عَ يُـ 

بريقني. وال حق أل  أن يعطي  الطرفني من يولو ذهب أحد الطرفني بطل البيع. وهو يشبه بيع إبريق 
لتعني. فكل من البدلني مثن ة تألنه سلع صاحبه إال اإلبريق املتفق عليه. آلخر. والفلس يف هذه ل تيعن 

  ليس نقودا بل هو سلعة جتارية. املعاملة

دفع  ي أن ق يف احلولو اعترب الفلس يف هذه املعاملة نقودا، ال بد وأن يكون لكل من الطرفني 
كون النقود اليت ال تتعني دينا يف ذمة املشرتي من زمن  . وتتعنيتال صاحبه فلسا آخر. ألن النقود ل

إىل زمن األداء. لذا ال يبطل البيع لو تلف أحد الفلسني املبادلني. فيكون الفلس مقابل فلس   دالعق
  ر الفضل.هنا حقق حبسب املذهب احلنفي فقد تتو  يبقى بال عوض، والفلس الثاين

لتعيني   ،الفلوس الرائجة مثن :رمحه هللا بن احلسن حممديقول  واألمثان ال تتعني يف العقود 
نري  ا لو قوبلت خبالف جنسها مل تتعني حىت لو اشرتى بفلوس معينة شيئا  ،كالدراهم والد أال ترى أ

ا جاز ،فهلكت قبل التسليم ال يبطل العقد ألن ما يتعني  ؛فكذلك إذا قوبلت جبنسها ،ولو اشرتى 
  .س وغري اجلنس فيه سواءلتعيني فاجلن
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 خر آ  مبيع من وجهو روي عن أيب حنيفة وأيب يوسف أن الفلوس مثن من وجه  قد  ويف األصل
  345وهي مثن لبعض األشياء يف عادة التجار دون البعض.

لذهب أو الفضة  بيع الفلس 

  ميكن ترتيب آراء املذاهب يف املوضوع على النحو التايل:

 بلي والظاهرياملذهب احلنفي والشافعي واحلن

لذهب أو الفضة نسيئةهذه املذاهب إىل جواز بيع  تقد ذهبو    . ألسباب خمتلفة الفلس 

لدرهم والدينار والذهب والفضة   مكان نقدا أأسواء ويف املذهب احلنفي جيوز بيع الفلس 
، ويفرتق ما الفلس  أ نيف اجلنس، وألن الذهب والفضة موزو انسيئة. ألنه ال يوجد بينهما علة الر

  مام حممد وأحد قويل أمحد بن حنبل. اإل فعددي. وهو قول 

وجاء يف فتح القدير؛ ويف شرح الطحاوي: لو اشرتى مائة فلس بدرهم وقبض الفلوس أو 
ما افرتقا عن عني بدين وقد قدمناه ، فإن كسدت الفلوس بعد ذلك فإنه  الدرهم مث افرتقا جاز البيع أل

وشرط قبض الفلس أو  346قبوض ال يبطل البيع ؛ ألن كسادها كهالكها.ينظر إن كان الفلس هو امل
الدرهم لكون البدلني نقودا ولو مل يقبض أحد البدلني قبل افرتاق الطرفني ال جيوز ألنه يف هذه احلالة 

لدين. لذهب.  يكون بيع الدين    347وكذلك يشرتط القبض يف بيع الفلس 
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ل ويف امل البيع   شكالأذهب والفضة والدرهم والدينار يف مجيع ذهب الشافعي جيوز بيع الفلس 
. أل  املواد  ؛ ألن الفلس ليس مناملذهب الظاهري إىل هذا ذهبو  348نه ال يوجد يف الفلس علة الر

  349الستة املذكورة يف األحاديث.

 املذهب املالكي

ذا إال يف وال يتحقق هالر معلل وعلته غلبة الثمنية وهو املشهور ويرى املذهب املالكي؛ أن 
الذهب والفضة شيء آخر. وهذا هو املشهور يف املذهب املالكي.  على يقاسالذهب والفضة. وال 

والدينار أوالفضة أو الدرهم ألذهب بفلس أو بيع فلس  وعلى هذا جيوز يف املذهب املالكي بيع فلس
 طالق كما هو مذهب الشافعي. على اإل 

واملراد بغلبة الثمنية أن يغلب على املال وصف  350 يةوهو أن علته مطلق الثمن نٍ  وهلم قولٌ 
الثمنية. وهذا الوصف ال يوجد إال يف الذهب والفضة. وعلى هذا ال يوجد شروط معينة يف بيع 
لنقود الورقية كما هو مذهب الشافعي. وهذا هو القول املشهور يف املذهب املالكي.  الذهب والفضة 

وعلى هذا أن مجيع أنواع  351س فتخرج على األول دون الثاين.وينبين على ذلك دخول الفلوس النحا
. كما جاء فيه قول مالك: ال جيوز فلس بفلسني ، وال  النقود مبا فيه النقود الورقية يوجد فيها علة الر

نري نظرة. لد لذهب والفضة وال    352جتوز الفلوس 
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لفلوس جزافا وال وز م مالك اإلمام يقول ثال مبثل وال كيال مثال مبثل يدا : ال يصلح الفلوس 
ا عددا فلس بفلس يدا بيد ، وال يصلح فلس بفلسني يدا بيد وال إىل أجل   س  بيد وال إىل أجل وال 

نري يف الورق.   ، والفلوس هاهنا يف العدد مبنزلة الدراهم والد

  وجاء يف املدونة الكربى يف بيع فلس بفلس ما يلي:

سا بدراهم فافرتقنا قبل أن نتقابض؟ قال: ال يصلح هذا. يف قول قلت : أرأيت إن اشرتيت فلو 
لورق ، ولو أن الناس  لذهب وال  مالك وهذا فاسد ، قال يل مالك يف الفلوس : ال خري فيها نظرة 

لذهب والورق نظرة   .أجازوا بينهم اجللود حىت تكون هلا سكة وعني لكرهتها أن تباع 

فضة أو خامت ذهب أو ترب ذهب بفلوس فافرتقنا قبل أن قلت : أرأيت إن اشرتيت خامت  
  نتقابض أجيوز هذا يف قول مالك ؟ 

ال جيوز فلس بفلسني ، وال جتوز الفلوس قال : ال جيوز هذا يف قول مالك ألن مالكا قال :  
نري نظرة . لد   لذهب والفضة وال 

لفلوس  وروى ابن وهب ، عن يونس بن يزيد عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن أنه قال : الفلوس 
جل وال  بينهما فضل جل بعاجل وال يصلح بعض ذلك ببعض إال هاء آ فهو ال يصلح يف عاجل 

لفلوس وبينهما فضل أو نظرة  :وهاء قال الليث بن سعد ما كرها الفلوس  عن حيىي بن سعيد وربيعة أ
نري والدراهم، عن يزيد بن ا صارت سكة مثل سكة الد أيب حبيب وعبيد هللا بن أيب جعفر   وقاال: إ

نري والدراهم إال يدا بيد وقال حيىي بن  لد م كانوا يكرهون صرف الفلوس  قاال: وشيوخنا كلهم أ
خذه كله.   353أيوب: قال حيىي بن سعيد: إذا صرفت درمها فلوسا فال تفارقه حىت 

 بيع النقود الورقية
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ذ مكان امللح يف الطعام وال العجني يف اخلبز. خال ميكن أن و شرب، تؤكل وال تالنقود ال 
ا الطعام والشراب لولكن من مي  حتياجات احلياتية. وهذا من اال  وغريمهاك النقود ميكن له أن يشرتي 

تطلب األمر يتلف مبادلة النقود عن املبادالت األخرى، فختقتصاد. لذا جيعل النقود العمود الفقري لال
لغة.  ون موضوع الصرف ذ إومن هذه اجلهة نقول غريها.  فيها دقة أكثر مما تكون يف   أمهية 

مكان الدينار والدرهم. والنقودية هي النقطة املشرتكة بني الدينار  تالنقود الورقية قد أخذ
لنقود توالدرهم الرائجني وبني النقود الورقية. و  لعب النقود الورقية دورا أكثر من الدينار والدرهم، و

لتفصيل إن شاء هللا يف موضوع  هموال الناس بغري حق. وسنقف على هذسلب أ تالورقية  املسألة 
  "التضخم". 

  يل:اوللنقود الورقية قواعد جيب إتباعها. وهي كالت

 مبادلة النقود الورقية متحدة األجناس

ن كمي يدا بيد ومثال مبثل. مثال:  تكون ويف مبادلة النقود الورقية متحدة األجناس يشرتط أن
. لرية نقدا أي يدا بيد. 50لرية بورقتني كل منهما  100لة مباد    والفضل فيه ر

ملة ربوية. ألن العوض الرية ليست بيعا بل هي مع 550لرية بشرط أن يعيدها بـ  500ودفع 
 500لرية، فأحد البدلني البدلة والثاين  500خيتلف يف البيع حىت ولو بقليل. ولو اشرتيت بدلة بـ 

دة  ءلرية ويزاد عليه شي 500ة مقابل لري  500املعاملة الربوية لرية. ولكن يف  سمى تما. وهذه الز
دة.  ذا الز . وجيب أن يلتبس التضخم    ر

 مبادلة النقود الورقية خمتلفة األجناس

يشرتط فيها أن يتم التبادل يع العمالت األجنبية. ب سمىتالنقود الورقية خمتلفة األجناس  ومبادلة
كون توإال خري. قبض البدلني يف احلال دون أن يتم جيب مثال يف شراء الدوالر مقابل اللرية يدا بيد. 

مريكي والنقود الورقية األخرى أجناس  األ دوالر المعاملة ربوية يف صورة البيع. ألن اللرية  الرتكية و 
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خذ مكان بعضها البعض مثل الدينار والدرهم.  ريكي ملن مر أحبيث ميكن سد الدين بدوال متقاربة 
للرية الرتكية.  خرى. وسعرها كثريا ما يكون يف معدل األ  جنبيةاأل  عمالتل لك ميكنوكذعليه دين 

  يف حالة احتمال التغري. مبعدل التغري كما  ميكن التكهن   بت

ن ميلك مليساوي لرية واحدة، ولو جاز التبادل فيهما نسيئة، ميكن  كيمرياأل دوالر ال نفرتض أنّ 
ة ملدة لري  1000مريكي، ويستعمل املشرتي األ دوالر ال من 1100بـ أن يبيعها نسيئة لرية  1000

دوالر أمريكي عند حلول الوقت، فأصبحت هذه املعاملة دينا يف صورة البيع.  1100سنة، ويدفع 
  ولذا نقول أنه ال جيوز النسيئة يف بيع النقود.

لدرهم بل اشرتط أن حلف تويف حديث عبد هللا بن عمر السابق مل يك الية يف بيع الدرهم 
 بسعرمها اليوم الذي مت فيه العقد. وجيب أن يتوافر هذا الشرط يف بيع النقود الورقية أي أن يتمّ  يكو

وإال عندما يكون سعر دوالر واحد لرية ونصف  اليوم نفسه.يف عقد بيع النقود الورقية على سعرها 
ذا حتقق الدين الربوي يف   1250ستقرض مث يشرتيها بـ للم لرية 1000ض ا قر إلرية، ميكن  لرية. و

". هذا  اصورة البيع. وقد بينّ    يف موضوع "الر

 جلؤ البيع امل

ة أخرى إىل أجل لتحدث عن بيع عملة بعمنوهنا فهو ما يتأخر فيه تسليم بدل عن بدل آخر، 
لرية  102دوالر بـ  100مثال بيع  .يتفق مبوجبه البائع واملشرتي على سداد البدل حبلول الوقتمعني 

او    0.90دوالر بـ الن أن يكون سعر عظر ، بقطع النّ ةدوالر لرية واحدالتركية إىل أجل حني كان سعر 
تفاق. وهذا العقد يدخل حتت  حسب اال  لرية 102دوالر  100لرية يف وقت السداد، يكون  1.2
  ال جتوز.هذه املعاملة  ربوية. وقد بينا سابقا أنّ العاملة امل

لنّ بيع الذهب والفضّ    قود الورقيةة 
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نري والدراهم ليست نقودا ال ا ليست رائجة بل هي سلعة جتاريةد ري نعترب الدتوكان قدميا . أل
ولو طبقنا أراء املذاهب يف الر والصرف على  354والدراهم نقودا إذا كانت رائجة وإال فليست نقودا.

  ج التالية:النقود الورقية نصل إىل النتائ

يف بيع الذهب والفضة جبميع و ستصناع يف املذهب احلنفي يف النقود الورقية جيوز السلم واال 
ت  ا ليست من املوزو    اجلنس.ا ختتلف يف املكيالت، وأل وأ أنواعهما، سواء كان نقدا أو نسيئة، أل

صنع فالن ستامصدر استصنع الشيء : أي دعا إىل صنعه , ويقال :  ستصناع يف اللغة:اال
  : إذا سأل رجال أن يصنع له  , كما يقال : اكتتب أي أمر أن يكتب له . 

هو على ما عرفه بعض احلنفية : عقد على مبيع يف الذمة شرط فيه العمل .  صطالحويف اال
فإذا قال شخص آلخر من أهل الصنائع : اصنع يل الشيء الفالين بكذا درمها , وقبل الصانع ذلك , 

ستصناع : بيع سلعة  نعقد استصناعا عند احلنفية , وكذلك احلنابلة , حيث يستفاد من كالمهم أن اال ا
ليست عنده على غري وجه السلم , فريجع يف هذا كله عندهم إىل البيع وشروطه عند الكالم عن البيع 

  355لصنعة.

م قبض رأس املال يف اشرتط احلنفية واحلنابلة يف صحة السلهو شراء آجل بعاجل. ف ا السلمأمّ 
جيل املسلم فيه    .احرتاز من السلم احلالجملس العقد ، و

والنقود الورقية ليست ذهبا أو فضة وليست من املواد الغذائية. لذا أجاز الشافعي مثل احلنفية 
ا. كما هو شراء الذهب والفضة جبميع أنواعها سواء كان نقدا أو نسيئة، وكذلك السلم واإل  ستصناع 

   املذهب الظاهري. قول 

 

 .21/  ص.  22املبسوط. ج.   354
 .327 - 326/  صـ  3املوسوعة الفقهية، جـ   355
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واملراد  356ن العلة يف الذهب والفضة غلبة الثمنيةإويف املذهب املالكي قوالن؛ القول األول: 
 يف الذهب والفضة. وعلى بغلبة الثمنية أن يغلب على املال وصف الثمنية. وهذا الوصف ال يوجد إال

هو املذهب الشافعي. وهذا هو  كمالنقود الورقية وجد شروط معينة يف بيع الذهب والفضة تهذا ال 
وجد قواعد معلومة يف بيع الذهب والفضة  تنه ال إالقول املشهور يف املذهب املالكي.  وخالصة القول 

   لنقود الورقية يف املذهب احلنفي والشافعي واحلنبلي واملالكي والظاهري.

ن يكون بيع النقود وعلى هذا أ 357 ن العلة يف الذهب والفضة مطلق الثمنية.إوالقول الثاين 
مالك:  ولو  اإلمام املذهب املالكي. قال الدرهم. وهو خالف املشهور من قولالورقية كبيع الدينار و 

لذهب والورق نظرة اجللود أن الناس أجازوا بينهم    358 .حىت تكون هلا سكة وعني لكرهتها أن تباع 

 ل األخري. ونص القرار كالتايل.يؤيد هذا القو  قرار جممع الفقه اإلسالمي واملادة الرابعة من
م. فأحكام الر والزكاة والسلم وآخرى من   النقود الورقية مثن اعتباري، وفيه وصف الثمنية على شكل 

ثله جلنة الفتوى التابعة مب وقد أفىت  359األحكام املوضوعة للذهب والفضة ينطبق على النقود الورقية. 
ململكة العربية السعودية. وهذا هو الرأي العام يف العامل اإلسالمي. كما هو  لرابطة العامل اإلسالمي 
طبق شروط الصرف ت نه ميكن حتويلهما إىل النقود بسهولة. ولو مل  رأينا أيضا. الذهب والفضة كالنقود أل 

لنقود الورقية، ميكن إجراء معاملة ربوية  بتحويل الذهب والفضة  يف صورة البيع يف بيع الذهب والفضة 
  .مثن النقد

 بيع سندات الديون

 

 .36/  5اخلرشي، جـ.   356
 .36/  5اخلرشي، جـ.   357
 . 396/  ص.   3دونة الكربى، جـ. امل  358
لكويت.  359  جممع الفقه اإلسالمي اخلامس، 
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مساء خمتلفة منها التحويل، سندات الديون، هي وثيقة سندات  مسجل فيها الدين. وتسمى 
   والسند. ،الشيكاخلزينة، و 

السندات املصرفية والسندات  و  كوميةاحل سنداتلويسمى والتحويل هو سند الدين الربوي. 
لسندات  بيع ا ال جيوز  و   كما قلنا آنفا.   ذلك ك و سندات اخلزينة  ه. لصدرة حسب املؤسسات املالشكرية 

  الربوية.  تألنه من املعامال

الشيك هو إذن صرف أو أمر أداء مصريف مكتوب خيول املصرف (البنك) دفع نقود لشخص 
 . وميكن لشخص ( أو مؤسسة ) لديه حساب مصريف أن يصدر شيكا. وحيولهأو حلامل أو مؤسسة،

املؤسسة  احلساب إيل املدفوع له(املستفيد ) وهو الشخص أوالبنك املبلغ املذكور يف الشيك من 
 تستخدم الشيكات علي نطاق واسع ألن استعماهلا أسهل وأكثر أمنا من النقود. فمثال ، .املذكورة

تضيع  اليت ميكن أن و محل كميات كبرية من النقود  ىالشخص الذي لديه حساب مصريف غري جمرب عل
ً إال ملن أرسلت  ميكن صرفها مان عن طريق الربيد إال أنه ال أو تسرق. وميكن إرسال الشيكات  قانو

تسجيل املدفوعات. وال تباع  ىعل هلم شخصيا. والشيكات املستعملة ، تسمي شيكات ملغاة وتساعد
ولكن استعمال الشيكات املؤجلة منتشر يف تركيا.  الشيكات وال خصم فيها لعدم التأجيل فيها.

  سندات الدين، فبيعها بيع سندات الدين.الشيكات املؤجلة مثل 

ئق الديون. وبيعها  الدين والشيكات هي منسندات  مسجل عليها يقال يف  وقل مما هو
وهي معاملة ربوية  الشيكات أو السندات. اخلروج من عنه املصارف اخلصم ويف األوساط التجارية يقال

لرية نقدا؛ أصبح كأنه  900ة ملدة شهر، بـ لري  1000ألن من يشرتي الشيك أو السند قيمته وحرام. 
لرية بعد الشهر. والشيك أو السند هو وثيقة تثبت هذا   1000لرية على أن يعيدها بـ  900دان 

  الدين. وال ميكن تسمية هذه املعاملة إال بر الدين.

ن  وحتصيل مثن الشيك حني حيل الوقت يسمى حتويال. والتحويل ليس بيعا، بل هو حتويل الدائ 
 . س  دينه إىل شخص آخر، وهي معاملة بعيدة عن الر دفع الشيك أو السند عند شراء  لذا ال 

 السلعة بدل الثمن.
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  الوساطة املاليةالباب السابع: 

  

  الوساطة املالية

اك من يستطيع  نكما أن هه. بهناك من ميلك نقودا مدخرة فرييد استثمارها على يد من يثق 
ألعمال التجا ال يعرف بعضهم  أنه رية ولكن ليس معه نقود. وهذان الصنفان من الناس إماالقيام 

البعض أو يعرفون ولكن مل تكن بينهم الثقة الكافية للقيام مبشروع جتاري مشرتك. كما أن النقود 
لث يضمن الثقة لكال . وهنا ي شكل من األشكال منها تستفاد املدخرة ال    يت احلاجة إىل طرف 
تسمى الوساطة املالية.  واليت وهذا الطرف الثالث يكون البنوك أو املؤسساتعامل واملستثمر. الطرفني ال

ا الوسيط ال ختلو من أن  تكون معاملة ربوية أو الربوية.يواملعاملة اليت    قوم 

 الوساطة املالية الربوية

ض احلسن هو  ساس القرض. والقرض هو دين ربوي. والقر أالوساطة املالية الربوية تقوم على 
  الدين الالربوي.

لوساطة املالية الربوية. ويقرض من األموال اليت مجعوها مقابل  وناملصارف واملصرفيون يقومون 
وال حق ألي طرف من األطراف املعنية للتدخل يف مسألة الربح أو الضرر، ألن نسبة مئوية ربوية. 

  النظام مبين على القروض. 

ت إالربوي احلصول على القرض  يفويشرتط  ت. ولقلة من يستطيع إبراز الضما براز ضما
ذا العمل، وهذا يؤدي إىل عدم التوازن يف  األوساط الالزمة للحصول على القرض يقل عدد من يقوم 

ا يبلغ يف منطقة مليار لرية ولو أن مقدار النقود املتداولة  .السوقية وقامت  ،100.000عدد سكا
%. 30منها، فينخفض مقدار النقود املتداولة  300.000ك الربوية بسحب الوساطة املالية أي البنو 
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م   ولو أقرضت تلك النقود إىل ألف شخص، والذين سيصبحون أصحاب تلك النقود مؤقتا، فإ
  .% من النقود املتداولة يف األسواق30يتحكمون ب 

صادي يتأتى قتالدخل اال ألن   اليت تؤدي إىل دخل اقتصادي.ملمن العوا توالقروض ليس
يف ستخدام املال على شكل صحيح وفعال. وال حق للدائن يف قسم الدخل احملتمل ألنه مل يساهم 

   .جتاهه  العمل ومل يتحمل أي مسؤولية

نتاج السلع والبضائع، كما نقودا ولكنهم يقومون  واومن املعروف أنه ال ميكن للناس أن ينتج
ي  ويهدف الدائن من القرض الربوي الربح بدون . ميكن توفري العمل لتقليل نسبة البطالة أن يقوم 

ا أمواال إ وقبل سداد الدين يتم سحب النقود من األسواق. ولكن كثرية.  نتاج. ومن املمكن أن ينتج 
% فيتم سحب  10لرية، لو افرتضنا نسبة الر  300.000ن مقدار القرض إوقلنا يف املثال السابق 

 330.000ولسد الفراغ احلاصل بسبب السحب حيتاج السوق إىل ،  قالرية من األسو  330.000
 من الناس ريكثعند نشأ صدمة اقتصادية ستإىل األسواق   330.000 خراجإوحىت يتم لرية. 

ويف السنة التالية . طويال وقتا يستغرقالنقود إىل األسواق  خراجإعملية ألن قتصادية، واملؤسسات اال 
ب  تلرية، إذا كان مليون 363يسحب من األسواق   399.3ة. ويف السنة الرابعة يسحب  تنسبة الر 

مليون لرية  700نة التاسعة حوايل سمليون لرية، ويف ال 439.22مليون لرية، ويف السنة اخلامسة 
هذا املقدار اهلائل من النقود.  ضدخل إىل املصارف. وال يوجد من يستقر تتسحب من األسواق و س

ة من النقود إىل مناطق أخرى، وهذا يؤدي إىل هجرة التجار كذلك إىل مناطق فيتم حتويل كمية كبري 
  أخرى حبثا عن العمل.

دة األسعار، ألن نسبة  ثري الر على الناس بز   ندرج يف أسعار السلع. املئوية تلر اويكون 
م.  نني% ليتسىن للمدي10نسبة الر  ت% إذا كان15زيد األسعار تو    سد ديو

مليون  300املقدرة ب  بلغ املودعاتتس %5 النقود ن ألصحاب و الوسطاء  املاليلو أعطى 
يل اوعلى هذا يظهر أن أصحاب املودعات قد رحبوا حو  مليون لرية.  465سنوات إىل  9لرية خالل 

دة األسعار تستهلك رأس ن اخلسارة أكثر من الربح. إف% ومع ذلك 55   ال كما تستهلك الربح. امل   فز
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قرشا،  50سكر ال غم منحني كان سعر ك لرية يف املصرف  50ملثال؛ الذي يودع وعلى سبيل ا
اية األجل  ملال. ولكن يف هذه املدة من املمكن أن يرتفع سعر ا لرية مع رأس  81.5فيتقاضى يف 

لرية. وهو اآلن  50من السكر بـ  غمك   100سنوات  9قرشا. وقد كان يشرتي قبل  175السكر إىل 
ذا قد فقد من رأس غمك  47رية ل 81.5يشرتي بـ  أكثر من ماله قيمة ما يقرب  من السكر. و

هذه املنطقة كليمون قد  ت. أما الذي اكتنز النقود فيفقد أكثر من ذاك املستثمر؛ فأصبح 50%
لو أن املؤسسات احلكومية ترسل إليها النقود شهر  ا، حىت اليوم أكثر مناطق تركيعصر. وهكذا 

التفس  ة جهز  سق خالية من كل شيء. وهي تشبه اإلنسان املريض يتنفألصبحت تلك املناط
  الصناعية.  يقول النيب صلى هللا عليه وسلم: 

  360  الر وإن كثر فإن عاقبته تصري إىل قل.

لسنة وما من قوم يظهر فيهم الرشا إال أخذوا   ما من قوم يظهر فيهم الر إال أخذوا 
  361لرعب. 

  ربويةلاالوساطة املالية غري  

  القرض احلسن؛ أو يتفق الطرفان على املضاربة. هاربوية ويقال عنالالوساطة املالية غري 

 القرض احلسن

  وعن عبد هللا بن مسعود  رضي هللا عنه  يطلق على الدين الالربوي اسم القرض احلسن. 

سناد حسن   أن النيب  صلى هللا عليه وسلم  قال: كل قرض صدقة. ( رواه الطرباين 
  362والبيهقي).

 

 .395/  صـ. 1مسند أمحد بن حنبل، جـ.   360
 .205/  صـ. 4مسند أمحد بن حنبل، جـ.   361
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قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس هللا عنه كربة 
ومن سرت مسلما سرته هللا  ،ومن يسر على معسر يسر هللا عليه يف الدنيا واآلخرة ،من كرب يوم القيامة

   363وهللا يف عون العبد ما كان العبد يف عون أخيه. ،يف الدنيا واآلخرة

ولو شرط األجل يف ابتداء القرض صح القرض وبطل األجل. وعند مالك يصح أيضا ؛ ألن 
تظر حلول األجل. كما هو ن ي فللمقرض حق الطلب بدون أن   364القرض صار يف ذمته كسائر الديون.

  365للدائن. منفعة مذهب الشافعي واملالكي؛ ال يفسخ عقد القرض بشرط األجل ألنه ال جيلب 

كي ال فرق بني األجل يف القرض وبني األجل يف العهود التجارية األخرى, ويف املذهب املال 
فيجب مراعاته؛ لقول النيب صلى هللا عليه وسلم: املسلمون عند شروطهم. وألن املتعاقدين ميلكان 

إلقالة واإلمضاء.   366التصرف يف هذا العقد 

  واب املرجو من هللا تعاىل.فيه منفعة إال الث فليسن القرض احلسن ليس دينا، إ وخالصة القول 

 املضاربة

عمل من جانب املضارب. الاملضاربة هي عقد على الشركة يف الربح مبال من جانب رب املال و 
لنشاط التجاري حسب الشروط املتفق عليها. ويشرتط أن يكون رأس مال املضاربة  ويقوم املضارب 

  الطرفان. عليه يتفقا ملال وفقا املويتم استعمال رأس . وميكن أن يتعدد رب املال.  انقد

 .163/  صـ.  2الرتغيب والرتهيب، جـ.    362
 .91؛ سنن الرتمذي، الرب 60. سنن أيب داود، األدب 38صحيح مسلم، الذكر   363
 .273/  صـ.  5فتح القدير، جـ.   364
 .384/  صـ.  4؛ املغين، جـ. 47/  صـ.  5حتفة احملتاج يف شرح املنهاج، جـ.  365
 .384/  صـ.  4املغين، جـ.   366
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ستعمال أموال املضاربة  ونقوميو  احلقيقينيوكانت املضاربة يف املاضي تكون بني األشخاص 
ألعمال التجارية.  القيام من الكمية ميكن به يكون املال على قدر نفسهم. لذا كان من الالزم أن

املضاربة، ويطلق عليها أيضا اسم "املضارب ولكن اآلن أنشئت مؤسسات تقوم جبمع األموال من أجل 
حق التصرف يف كمية  ألن للمضارب  الوسيط". وتقوم بوظيفة الوساطة بني رب املال واملضارب. 

ألعمال التجارية. ه منكنمت  معينة من املال أما املضارب الوسيط يتصرف يف مال املضاربة سواء   القيام 
  كان قليال أو كثريا. 

ألعمال التجاريوعلى املضارب و  سيم الربح حسب املعدل املتفق قوت ةاملضارب الوسيط القيام 
 مامل يكن السبب فيه سلوكهإن يف الضرر الناشئ من العيب  انوبني رب املال. وال يشارك  اعليه بينهم
   367.ذلكتفاق على عدم قيامه بينص اال وجيوز أن يضارب املضارب مع اآلخرين إال أناخلاطئ. 

 ربويةالساطة املالية غري و ثري ال 

، ألنه جت . ويف النظام غري الربوي ال ربو عطي املصارف لألموال ضمات مع األموال مقابل الر
وأموال املضاربة قد مت مجعها من حتت الوسادة؛ أي األموال غري   ملال.ا ال ضمان فيه حىت على رأس

  ستعملة. امل

. لذا ال  حيصلوكل ربح  ذه األموال بمن الدين فهو ر الدين ظاهرا  طريقة جيوز كسب الربح 
لدين على صورة البيع. نتاج وتوفري اخلدمات واملضارب يشرتك جبميع األنشطة اليت تقوم على اإل  أو 

 قتصادية. ف كسب الربح. وهذا كله من النشاطات اال دستهالك، ويتحمل املخاطر والتوزيع واال 

ن سرعة حركتها تعوض عن  إالنقود وترغمها على التداول، و  لذات هي اليت حترك إن املنتجات
، وانتقل من يد إىل أخر ات من اللري واحد مليار  هو املتبادلة يف األسواقمقدار النقود  لو أن. و كميتها
نتاج  كثري من إكما ميكن  مليار. 100مرة؛ ميكن القول أن مليار واحد قد عملت عمل  100

 

 .1430-1413اجمللة، املادة:   367
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دة نتاج النقود. و إال ميكن  ائع وتوفري العمل، ولكنالبض جيب إيراد  يف األسواقاملتداولة  النقود لز
لتايل يعطي الضمان ألصحاب  . وهو  النقود من اخلارج. وال يقرض املصرف بدون ضمان للر

، ألن النقود ليست من البضائع به على فعل ما ال طاقة هلم حمل املصارف نفسها واملديننيتالودائع. ف
  املنتجة.

إذا  نتاج وتوفري اخلدمات. ولرب املال نصيب من الربحيقوم على أساس اإل  ربويالنظام  غري الو 
قصور أو إمهال من جانب  بسبب ل رب املال الضرر إذا مل يكن مويتح وإال فال.ربح املشروع 

رر نتج ض مقابل عمله. ولكن إذا ثبت أن ال ءاملضارب. أما املضارب فيكفيه أنه مل حيصل على شي
.  قصور املضارب فهو يتحمل الضرر ومن املمكن أن يشارك فيه رب املال حسب الظروف. بسبب

وعلى كل حال فقد خسر املضارب يف عمله أي مل يكسب شيئا مقابل عمله؛ إذا مل  يكن الضرر  
   بسبب قصور منه . فهذا النظام ال يكلف أحدا إىل فعل ما هو فوق طاقته

يف أعماهلم التجارية احلرفية، ويشاركون يف املضاربة، هلم يستخدم التجار وأصحاب احلرف أموا
  فيزداد النشاط يف األسواق.

واملرايب يعطي أموله لريبو مث ال عالقة له بتلك األموال إال حتصيل النسبة الربوية املئوية عند 
ا ال حلول املوعد. أما رب املال يف النظام غري  ن املشاركة يف مه، أل ربوي فيتابع األوضاع السوقية أل

ل عن إجراء العمل ورب املال مسؤول و ن املضارب مسؤ إالربح والضرر جيعله مسؤوال كاملضارب، بل 
   لنجاح. عال، وكالمها يتكاتف مع اآلخر حىت يتم املشرو امل عن رأس

و مصدر الدخل يف نظام االئتمان للجماهري العريضة من الشعب هو األجور والرواتب. ويقوم 
ب الع قتصادية تكون حتت سيطرة مل بتحديد األجور أما احلكومة فتحدد الرواتب. إن القوة اال أر

ثري جمموعات الضغط اال  قتصادي. ويؤدي جمموعة من الناس األغنياء، مما جيعل احلكومات تقع حتت 
  .ذلك إىل أن تستعبد طبقة األغنياء الناس
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لكسر يرجعان إىل أصل و  لفتح والدِّين  ْيُن  : فارس احلسني أمحد بن واحد. كما قال أبالدَّ
نقياد والذُّل. فالدِّين: رجع فروُعه كلُّها. وهو جنٌس من اال تدين الدال والياء والنون أصٌل واحد إليه "

 368."الطاعة، يقال دان له َيِدين ِديناً، إذا أْصَحَب وانقاد وطَاَع. وقوٌم ِديٌن، أي ُمِطيعون منقادون
يكون الطاعة فيه هلل وحده. والطاعة ملن أرسله طاعة له تعاىل، ألنه مرسل   فالدين الصحيح هو دين

والطاعة املطلقة يقال عنها العبادة وهي أيضا ال تكون إال هلل تعاىل. وحنن ومـأمور بتبليغ ما أرسل به.  
ك نستعني" وعبادة هللا وحده هي كو  ك نعبد وإ ن عبدا ن اإلنسانكررها مرات كثرية  يف يوم واحد؛ "إ

  يعطي اإلنسان حرية ما بعدها حرية.   له ال لغريه وهذا

لفتح، يدخل اإلنسان حتت الطاعة. والنظام الربوي جيعل الشعب عبيدا لألغنياء.  أما والدين 
َُْكُلوَن الرَِّ َال يـَُقوُموَن ِإالَّ  . قال هللا تعاىل: " الَِّذيَن   َكَما اإلسالم الذي حيرم عبادة غري هللا؛ حرم الر

َا اْلبَـْيُع ِمْثُل الرَِّ َوَأحَ  ُْم قَاُلوا ِإمنَّ ََِّ لَّ اهللَُّ اْلبَـْيَع َوَحرََّم الرَِّ  يـَُقوُم الَِّذي يـََتَخبَّطُُه الشَّْيطَاُن ِمَن اْلَمسِّ َذِلَك 
َىل اهللَِّ َوَمْن َعاَد فَُأولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َفَمْن َجاَءُه َمْوِعظٌَة ِمْن رَبِِّه فَانـْتَـَهى فـََلُه َما َسَلَف َوأَْمرُُه إِ 

ُ َال حيُِبُّ ُكلَّ َكفَّاٍر أَثِيٍم. ِإنَّ الَِّذيَن آمَ  ُ الرَِّ َويـُْرِيب الصََّدقَاِت َواهللَّ ُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت َخاِلُدوَن. َميَْحُق اهللَّ
َ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا  َوأَقَاُموا الصََّالَة َوآتـَُوا الزََّكاَة َهلُْم َأْجُرُهْم ِعْنَد َرِِّْم َوَال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَال ُهْم َحيَْزنُوَن. 

ُتْم ُمْؤِمِنَني. فَِإْن ملَْ تـَْفَعُلوا فَْأَذنُوا ِحبَْرٍب ِمنَ  ُتْم اهللَِّ  اتـَُّقوا اهللََّ َوَذُروا َما بَِقَي ِمَن الرَِّ ِإْن ُكنـْ  َوَرُسولِِه َوِإْن تـُبـْ
ُقوا َخْريٌ فـََلُكْم ُرُءوُس أَْمَواِلُكْم َال َتْظِلُموَن َوَال ُتْظَلُموَن. َوِإْن َكاَن ُذو ُعْسَرٍة فـََنِظَرٌة ِإَىل َمْيَسَرٍة َوَأنْ   َتَصدَّ

ُتْم تـَْعَلُموَن". (البقرة،    ).280- 275  /2َلُكْم ِإْن ُكنـْ

نتج تئتمان يؤدي إىل البطالة. ألن الكثري من السلع يف هذا النظام، م اال عن نظا واخللل الناجم
دة الناجتة من الر إىل السعر،تفوق احلاجة، وهذا يؤدي إىل الكساد، ال سيما حني   ضاف الز

إىل الشوارع آالف من  ضافية املطاف يانتاج ويف ن اإل والكساد يؤدي إىل توقف املصانع ع
ركني ريفهم وقراهم، وال دخل هلم إال ما . عن العمل العاطلني وقد جتمع الناس إىل مراكر صناعية، 

توقف املصانع عن العمل، ال ميكن احلصول على تيتقاضى شهر من األجور أو الرواتب، وحني 

 

، حتقيق عبد السالم حممد هارون. مادة: د  368  ين.مقاييس اللغة أليب احلسني أمحد بن فارس بن زكر
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 . فَِإْن ملَْ جتماعي؛ لذا قال هللا تعاىل: "األجور أو الرواتب. وهذه األوضاع تؤدي إىل زعزعة األمن اال 
  فَْأَذنُوا ِحبَْرٍب ِمَن اهللَِّ َوَرُسولِِه".تـَْفَعُلوا 

. الثرواتع ويضمن التوازن يف توزيع ياملشار  ةينشط إرادة الشعب يف إقام ربوي،ال أما النظام غري 
م. و  وار جفال يضطر الناس أن يه ستثمارات اليت ال داعي هلا.مينع اال كذلك  وهو هذا جيعل قراهم ومد

  .أسهل بكثري، ويقلل الضرر الناتج منها على درجة كبرية قتصاديةعلى األزمات اال التغلب  النظام

، لعدم اسعرتفاع األ ا دثوال حي ربوي، يوفر السوق احلرة. الظام غري نكما أن ال لر ر املتعلق 
دة الطلبات يف السلع. أما النظام القرضي الربوي ال ير  غب دفع التكلفة لألموال. ويزيد التنافس مع ز

  سواق احلرة. يف األ 

ا ستوحني  جلب السلع إىل األماكن تنخفض. ألنه سترتفع األسعار يف األسواق احلرة ينتظر أ
  ؤدي إىل اخلفض يف األسعار.توكثرة السلع فيها األسعار.  ترتفعااليت 

حو فوائد الربوية ال  األر

ح هي ماكانت حاصلة  مكننا أوما  الديون. من هي ما كانت عائدةمن التجارة والفوائد األر
ح والفوائد الربوية هي كالتايل:     أن نثبت من الفرق بني األر

 ن الفوائد الربوية حتدد يف البداية. وال دخل فيها أن يتضرر املدين أو يربح. إ

ح يف التجارة جمهولة يف البداية. وال يعرف من يضارب بـ  ريبح يف سلرية كم  100.000واألر
على  اية العمل.  وال بد من أمرين للربح؛ األول: الشراء والثاين: البيع. ويكون الربح إذا كان البيع 

، فال بد أن تباع تلك اتلري  5بع واتللرية، وكلفت السلعة  100نفرتض مثال، مت شراء سلعة بـ . اسعر 
  لرية واحدة. السلعة  بحرت ل اتلري  106السلعة بـ 
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يست واسعة. حيث ال حاجة فيها إال أن يقرض وينتظر ليحل ن اجملاالت يف الفوائد الربوية لإ
لرية  100ها بـ ؤ سلعة اليت مت شراالالوقت احملدد. واجملاالت يف التجارة واسعة؛ من املمكن أن تباع 

  لرية.  120على الفور بـ 

احلال. ولكن ال ميكن إقراض مال إال أن يكون حاضرا.   ميكن الشراء بدون أن يكون نقد يف
ذا قد ربح  500ها من قبل بـ ؤ لرية، وقد مت شرا 600بيع السلعة بـ  ميكن لرية، كما  100لرية. و

 لرية ملدة ما.  500توفر لديه الفرصة أن يستخدم 

تم هذه املعاملة عن طريق التصنيع أو توكذلك ميكن بيع سلعة مل تكن جاهزة أو حاضرة؛ و 
  بوي. ظام الر نيف ال غري ممكنة السلم. وهذه املعاملة

األجل يف الدين هو يوم األداء. خيتلف مفهوم األجل يف املضاربة عن مفهوم األجل يف الدين. 
ى فيه مدة  ، آبمن شهر  13يوم  األجل مثال إذا كان ال.امل ستعمال رأساأما يف املضاربة هو يوم أ

 . أيلولمن شهر  األول يومالالتصفية يف  أبدتال يف املضاربة. و امل رأس دةففي نفس اليوم ميكن استعا
ال إىل رب امل ومن هذا اليوم يتم حتويل السلع إىل النقود بتحصيل ما يتطلب حتصيله؛ ويفصل رأس

لربح؛ ويتحمل رب املال الضرر إذا كان هناك من تاملال، مث  ح إن كان قد مت املشروع  قسم األر
خذ أجرة مقابل عمل فقد ضرر. أما املضارب لذا  ه يف حالة حتقق الضرر.خسر عمله، حيث ال 

حف غري حمدد. أما ما يذكر يف بداية املشروع من اخلطط فهي عبارة عن  يف املضاربة وقت تقسيم األر
    توقعات يرجى حتققها.
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 اخلالية من الرم النظ الر يفحيلة الباب الثامن: 

  حيلة الر

التعامل الربوي. مثل: البيع  من كن مت ل حترمي الر مينع القرض الربوي، لذا ذهبوا إىل بعض احلي
ال اءلوف   لة الشرعية. مستغالل، واملعا، والبيع 

لو   اءفالبيع 

بيع الوفاء؛ "بيع املال بشرط أن البائع مىت رد الثمن يردُّ املشرتي إليه املبيع". وهذا العقد هو 
القرن  أي اخلامس اهلجري  قرض مقابل رهن يف صورة البيع. وقد ظهر عند العلماء احلنفية يف القرن

 احلادي عشر امليالدي. 

ع من حيتاج إىل النقود، ماال من أمواله مثل البيت أو احلقل أو غري ذلك مما يوعلى هذا يب 
ع.  عادة يضاف يف العقد  وشرط اإل ميلك يف احلال بشرط أن يعيده فيما بعد بنفس السعر الذي 

لرية لو اتفق مع  10.000سبيل املثال: من حيتاج إىل  وعلى عليه قبل العقد. قأثناء العقد أو يتف
لرية وكذلك البيت أو الدكان بـ  1200% يبيع حقله الذي أجرته السنوية  12صاحب النقود  على 

لوفاء 10.000 وبعد سنة يعيد املشرتي املبيع إىل البائع لو أعاد  .ملدة سنة على شرط البيع 
  لرية.10.000

لوفاء" ال وهذا العقد مسي بـ "ال كما يسمى بـ شرتاط أن يكون كل من الطرفني وفيا لآلخر.  بيع 
إلطاعة".   369" البيع بشرط الوفاء" أو "البيع بشرط األمانة" أو "البيع 

 

 .276، صـ. 5املرجع السابق إلبن العابدين، جـ.   369
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عتبار نتائجه وشكله. لذا اختلف يف تسميته؛ ذلك أن البعض  لوفاء ليس ببيع  عتربه اوالبيع 
شئ من رهن وبيع صحيح. رهنا والبعض اآلخر اعتربه بيعا صحيحا . كما ذهب البعض أنه عقد 

ذن هللا.  طال. وسيأيت التفصيل    وكذلك يوجد من عده عقدا 

لوفاء رهن   اتسمية البيع 

لوفاء رهن لدين ليستوىف من مثنه إن  .امسى البعض البيع  والرهن هو املال الذي جيعل وثيقة 
خذ مقدار   اد دحالة عدم س فيف .التدينتعذر استيفاؤه من  ن أن يبيع الرهن و الدين ميكن للمر

  الدين وما زاد يعيده إىل الراهن.

قد فشا هذا البيع بني الناس وفيه  :احلسن املاتريدي اجلليل ابن القاضي لألمام أيب إلمامقال ا
ريه مفسدة عظيمة وفتواك أنه رهن وأ أيضًا على ذلك فالصواب أن جنمع األئمة ونتفق على هذا ونظ

  بني الناس.

  اليوم فتوا فقد ظهر ذلك بني الناس فمن خالفنا فليربر نفسه وليقم دليله. يف فقال: املعترب  

هله وأخرج  ع نصف كرمه من آخر ببيع الوفاء وخرج هو يف الصيف إىل كرمه  وسئل عمن 
ع إذا تقايال البيع  هذا املشرتي أهله وأدركت الغالت فأخذ البائع نصفها واملشرتي نصفها هل للبائ

  وأعطاه مثن ما شراه أن يطالبه مبا محل من الغالت؟ 

 ،قال: لو أخذه بغري رضا البائع فللبائع أن يطالبه به ال لو أخذه برضاه ويكون ذلك هبة منه 
 ، غري رضاهبوالبد من التفصيل فيه فإن رب الكرم هو الذي نقله إىل كرمه فيحتمل األخذ برضاه و  :قال

ن أن  ،ى كله وقبضه وأخذ غالته واألخذ بغري رضى البائع فهو يف احلقيقة رهنفأما لو شر  وليس للمر
لضمان على اإل فإذا أك  ،كل غلة الرهن  تفاق لذلك. أقول: غرضهما من التبايع لها ضمنها فافتيا 
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عهو أخذ غلته واال   فاقاً.كله أو بعضه فينبغي أن ال يضمن و  هنتفاع به فيكون األخذ برضاه سواء 

370  

لوفاء رهن عرفا؛ حىت وإن قال الطرفان يف العقد "بعت هذا  وقال عمر نصوحي بلمن: البيع 
شرتيت هذا، وهي مبثابة قول القائل: أراهن هذا، ويقول الطرف اآلخر قبلته رهنا. ألن العربة ليست او 

كما هو متفش بني   371للفظ بل مبا يقصد من األلفاظ. وقد قصد هنا بلفظ "البيع" الرهن املعروف.
   372الناس.

لوفاء يف حالة كونه رهنا:ترت تو    ب األحكام التالية على البيع 

ن أن ميلك الرهن.  ال جيوز للمر

 ال جيوز ألحد الطرفني أن يبيع الرهن بدون إذن الطرف اآلخر.

أن وغاب للبائع األول  املبيع، خر بيعًا  وسلم آل  رجال بيع وفاء فباعه املشرتي ع  من
ن لكن يد املشرتي الثاين غري حمقة .خياصم املشرتي الثاين ليأخذه منه  ،وإن كان حق احلبس للمر

خذه منه وحيبسه مىت  .وله طلب ملكه ممن أخذه بغري حق ،والبائع األول مالك له ن أن  مث للمر
خذوه من حضر املشرتي. وكذا لو مات البائع األول واملشرتي األول واآلخر فلورثة البائع  األول أن 
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  وا خذولورثة املشرتي األول أن  ،الورثة طلب ما أخذه البائع من الثمن ؤالءوهل ،املشرتي اآلخر  ةورث
 بدين مورثهم إىل أن يقضوا دينه مجلة. محبسوهياملبيع من ورثة البائع األول ف

من الدين، فعلى حيسب الدين من مثنه لو كان مثن املبيع أقل  لو تلف املبيع يف يد املشرتي
دة إىل البائع إ  ، وإال فال.ذا تعمد يف التلفالبائع أن يدفع الباقي. ولو كان أكثر؛ يعيد املشرتي الز

شفعة. وال كذلك ما يتعلق حبق العلى البائع مصاريف املبيع من ضريبة ونقل وإصالح وزكاة و 
ذه الطريقة ليس بيعا ؛يعطي حق الشفعة لغريه  بل هو رهن. ألن انتقال املال 

 إذا مات أحد الطرفني ينتقل حق فسخ العقد للوارث. 

 . الدَّينيف املبيع حىت يستويف املشرتي  واأن يتدخل اآلخرين على البائع نيال حق للدائن

ذن البائع،  ال جيوز أن يستعمل املشرتي املبيع وال يستفيد من غالته وال جيوز أن إال 
ذن البائع يكون هبة. يستهلكه؛ وإذا فعل ضمن. وإذا فع  ل 

للبائع (الصاحب األصلي)، ولو فعل بطل العقد وال يلزم عليه  جر الدائن املبيعؤ ال جيوز أن ي
 ستغالل يف بيع الوفاء. وسيأيت التفصيل عن هذا املوضوع.وعلى هذا فال ميكن بيع اال  دفع األجرة. 

 يستعيد البائع املبيع حني يسد ديونه.

ن واعترب معظم الفقها . من الرهن يف عقد الرهن ء اشرتاط استفادة املر  373وخالف البعض.ر
ن أن يوقالوا:  تفيد من الرهن ولو مل يشرتط ذلك يف العقد ألنه أصبح متعارفا بني الناس. سميكن للمر

ن من احد من الطرفني قال يف اوألن كل و  لعقد "بيعت واشرتيت"، وهذا يدل على جواز استفادة املر
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، ألنه دين إ يةبعض احلنفوقال  . الرهن أن هذا الرأي هو ونرى  374للدائن.جلب املنفعة نه ر
  الصحيح.

ل  فاءو من أجاز البيع 

اتفق مشايخ الزمان على  :ذكر الكشي عن عالمة مسرقند موال صاحب املنظومة أنه قال
يطلقها إذا مضى سنة ال  صحة هذا البيع وال عربة مبجرد النية بال لفظ فإن من تزوج إمرأة بنية أن

  .يكون متعة

لوفاء جييز استفادة  مني الدين. وال جيوز القول جبواز اال اوالبيع  ستفادة ملشرتي من السلعة مع 
  ستفادة منه.من السلعة واعتبارها رهنا، ألن الرهن ال جيوز اال 

وطلب مين   ،ءبعت حانويت مث أدعى املشرتي أنه وفا  :وجاء صاحب احلادثة إىل العالمة وقال
ً  ،نقد الثمن وتسليم احلانوت   القول قولك. :قال ،وادعيت أنه كان 

كان   : قال   ؟ فهل يل أن أحلف ،ومن عزمه الرد حني أنقد ،كان من عزمي أن أنقد وأسرتد   :قال
لسابق وحال العقد يف القلب وال عربة له بال لفظ فاللفظ للبيع ال  للفظ وال عربة  ذلك قبل العقد 

  375هن فيثبت ما تلفظا.للر 

الصحيح أن بيع الوفاء إن كان بلفظ البيع ال يكون رهناً، مث لو ذكرا شرط الفسخ يف البيع 
لبيع اجلائز وعندمها هذا البيع   ،فسد البيع ولو مل يذكراه فيه وتلفظا بلفظ البيع بشرط الوفاء أو تلفظا 
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الشرط على وجه العدة جاز البيع ولزم الوفاء ولو ذكرا البيع بال شرط مث ذكرا  ،غري الزم فكذلك يفسد
  376لوعد إذ املواعيد قد تكون الزمة فيجعل الزماً حلاجة الناس.

لو    اء: فوالنتائج املرتبة على  القول جبواز البيع 

ان املبيع ك غلة إذا الستفادة من جره. وجيوز االمن املبيع، وله أن يؤ  ستفيديرتي أن جيوز للمش
 العقار جائز قبل قبضه وكذا إجارته. بيعف ،ا جاز بيعه قبل قبضه جاز إجارته قبله ل مك ه  نمثارا. وأل 

 ا قسم 12إىل  احلاصلة من املبيع ولو سد املدين دينه بعد مضي بعض العام، يقسم الغلة
خذ املشرتي أسهم الشهور اليت مضت من القسمة. لت  ساوي مث 

 ح للمبيع فهي هبة منه. ف من الضريبة والتصلييلو حتمل البائع املصار 

عادة البدل أو املال املبيع يلزم أن يتبع هذا الشرط. ألن أ حنيفة قال ن إ :ولو اشرتط الفسخ 
 إلمامني.لوال يفسد العقد خالفا  لشروط األصليةلحق  تالشروط الفاسدة امللحقة 

 ادة بيع جديد.مثنه. ألن اإلعحدث فيه عيب ينقص  أخذ املبيع لو على وال جيرب البائع  

 ولو تلف املبيع يف يد املشرتي ال يبقى حق ألحد الطرفني  لآلخر.

ع املشرتي. ألن  وال جيوز للمشرتي أن يبيع املبيع لغريه، ومن حق البائع أن يفسخ البيع لو 
لوفاء ليس كالبيوع األخرى، فال يتأتى للمشرتي مجيع حقوق العقد.   377  البيع 
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إذا مل يكن له حق يف بيع ما  ىع، فكيف نقول للمشرتي أنه اشرت ونرى حنن أن هذا ليس ببي
  وال يعترب البيع بيعا إذا مل يتحقق به حق امللكية.اشرتاه. 

تفاق الطرفني معا. جيوزوال  عادة املبيع من طرفه. بل الفسخ يكون    للبائع أن يفسخ البيع 

خذ  ساوتم اقسم  12ملبيع إىل نه لو فسخ البائع البيع، يقسم الغلة احلاصلة من اإيقال:  ، و
لوفاء وبعد  شهر طلب أ 8املشرتي أسهم الشهور اليت خلت. مثال بيع الكرم على أساس البيع 

مثل هذه األمور يف البيع  جيوزإثين عشرة يكون من حق املشرتي والباقي للبائع. وال اإلعادة مثانية من 
  صورة البيع. البات فيتبني أنه ليس ببيع بل هو قرض ربوي يف

لوفاء بيع فاسدإرأي من قال   ن البيع 

لوفاء بيع فاسد، ألن شرط الفسخ أو الوفاء يفسد العقد. ويرتتب عليه إيقول البعض  ن البيع 
  النتائج التالية:

لوفاء.   جيوز لكل من الطرفني أن يفسخ البيع 

خذ البدل لو أجر املبيع بعد القبض، ولكن ال  جره للبائع، ألنه  جيوز للمشرتي أن  جيوز أن 
 جيب عليه أن يعيده إليه.

مطلقًا مث أحلقا الوفاء يلتحق عند اإلمام كإثبات الشرط املفسد وإسقاطه إذا مل يكن  تبايعنالو 
 378ا ال.وعندمه وً رب
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ونرى أن القول بفساده هو من أجل استفادة املشرتي حىت يعيده إىل البائع. فالبيع الذي مينع 
طل ملكية امل   ؛ فال يرتتب عليه أحكام.بيع للمشرتي وملكية البدل للبائع 

لوفاء عقد جديد نإقال  رأي من  البيع 

لوفاء عقد جديد. وفيه  لوفاء القول : قوالنيرى البعض من الفقهاء أن البيع  األول: البيع 
؛ إال أن يذكر شرط راءا، وقد تداخل فيه الرهن والبيعش يكون يف حق البائع رهنا ويف حق املشرتي 
  الوفاء أثناء العقد. ويرتتب عليه النتائج التالية:

 جيوز للمشرتي أن يستفيد من املبيع كما يستفيد من بقية أمواله.

 البائع البدل.حني يعيد جيب على املشرتي أن يعيد املبيع إىل البائع 

قبول، أي أن يتفق قول ونرى أن هذا الرأي ال ميكن قبوله؛ ألنه ال بد للعقد من اإلجياب وال
رادة أحد الطرفني البيع واآلخر الرهن. يقول هللا تعاىل يف كتابه و أحد الطرفني لآلخر. فال يك ن عقد 

 الكرمي: 

ْلَباِطِل ِإالَّ َأْن َتُكوَن ِجتَارًَة َعْن تـَرَا ِ َنُكْم  َ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال َُْكُلوا أَْمَواَلُكْم بـَيـْ ْنُكْم َوَال ٍض مِ "
 ).29 /4تـَْقتـُُلوا أَنـُْفَسُكْم ِإنَّ اهللََّ َكاَن ِبُكْم َرِحيًما" (النساء، 

لوفاء هو عقد بيع جديد والقول الثاين:   بيع الفاسد الو  البيع الصحيح فيهاندمج البيع 
ملك كل منهما الفسخ صحيح يف حق بعض  إن حىت ،حكامفاسد يف حق بعض األ  وهف. الرهنو 

ورهن يف حق البعض حىت مل ميلك املشرتي بيعه من آخر وال  ،نزال ومنافع املبيعام: كحل اإل حكاأل 
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الكه.  لوفاء عقدا رهنه وسقط الدين  من العقود الثالثة؛ البيع   مركباويعد أصحاب هذا الرأي البيع 
   379األخري.اجمللة هذا الرأي  توقد تبنوكونه رهنا هو األغلب.  الصحيح والبيع الفاسد والرهن.

مثال  وعلى هذا جيوز أن يشرتط  يف العقد كون بعض الغالت من املبيع أو كلها حق املشرتي.
وال يلزم امتثال  .امتثالهبني البائع واملشرتي لزم  ةصفانملو تعاقدا يف بيع الكرم وفاء على أن الغالت 

  هذا الشرط يف الرهن، بل ومن حق الراهن أن يغري الشرط يف أي وقت شاء. 

كما يقول أصحاب هذا الرأي أنه عقد مركب من العقود الثالثة كالزرافة فيها صفة البعري والبقر 
  380جوز حلاجة الناس إليه بشرط سالمه البدلني لصاحبهما.وقد  ،والنمر 

طل لوفاء عقد   رأي من قال أن البيع 

حب الفتاوى وهذا الرأي منسوب إىل كل من عالء الدين بدر مرغناين وألوالده. وقال صا
طل وقد اتفق عليه 1424 /827البزازية حممد بن حممد الكردري (املتوىف،  لوفاء عقد  ) البيع 
 ونرى أن هذا الرأي هو أقرب للصواب.  381علماء عصر وجيب أن يكون الفتوى عليه.

 املشرتي لو مت التسليم. ألن األحناف دالبيع الفاسد ال حيدث أي نتائج، فاملبيع أمانة عن
ن البيع الفاسد هو صحيح يف حد ذاته ولكن بعض شروطه غري شرعية.  أما البيع الباطل هو إيقولون 
 مل يف طياته أي أثر قانوين.حي عقد ال 

.إ وخالصة القول  لوفاء هو قرض ربوي يف صورة البيع. والدخل من هذه املعاملة ر   ن البيع 

ال  ستغاللالبيع 
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ستغالل هو  طََلُب الغلة .  واال  382وفاًء على أن يستأجره البائع.ستغالل: هو بيع املال بيع اال 
والذي يشرتي عقارا ببيع والغلَُّة هي كل شئ حيصل من ريع األرض أو كرائها أو أجرة أو حنو ذلك. 

جر  هيسكن أن الوفاء، إما ذا مل خيرج املبيع من ملكية البائع. ههو أو  جره للبائع، و   ، واألغلب أن 

ال وما قيل  لوفاء يقال يف البيع  لوفاء خالفوا  يف البيع  ستغالل. والذين خالفوا على البيع 
ال  ال على البيع  لوفاء. لستغالل هو نفس الدستغالل ودليلهم يف البيع  وزادوا على ما يل يف البيع 

لوفاء قوهلم: لو أجر املشرتي املال الذي  لوفاء للبائع فاقالوا يف البيع  على البائع الكراء وهذا شرتاه 
   383غري ممكن شرعا.

لوفاء على أن الناس وكذلك  البيع   ا نفس السبب قبلو لو اجة إليه، حب الذين قبلوا البيع 
نه ال جيوز أن يال  م اشرتطوا  نه إوهناك من قال جر املشرتي املبيع إال بعد القبض. ؤ ستغالل، غري أ

  ض. جيوز التأجري قبل القبض كالبيع قبل القب

وجيوز عندهم أن يستفيد البائع من املبيع بدفع البدل املتفق عليه يف العقد. ويلزم أجرة املثل لو  
نه ال جيوز دفع األجرة بعد انتهاء املدة. وال جيوز إنتهاء املدة. وهناك من قال استفادة بعد استمر يف اال 

  للمشرتي أن يبيع ما اشرتاه ببيع الوفاء لغريه.

ال  لوفاء  ستغالالبيع    .فكالمها غري صحيحل هو عقد ربوي يف صورة البيع مثل البيع 

 املعاملة الشرعية

املعاملة الشرعية هي معاملة غري شرعية ولكن أعطيت هلا صورة البيع املشروع لتكون مطابقة 
أراد أحد للشريعة. وهي من أنواع املعاملة الربوية اليت كانت منتشرة يف عهد الدولة العثمانية. مثال: إذا 

 120%،  يشرتي ماال من الدائن إىل أجل ملدة سنة بـ 12لرية على أن يريب بقدر  100أن يقرتض 
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ذا أصبح مدينا 100لرية، مث يبيعه إىل الدائن بـ  لرغم أنه أخذ  120ب لرية، و لرية  100لرية 
ذه املعاملة شراء مال  يعقل أن يشرتى املال ليعاد  إمنا يراد خمالفة الشريعة. ألنه ال و فقط. وال يقصد 

  إىل صاحبه. 

وقال مشايخ بلخ بيع العينة يف زماننا خري من البيوع اليت   384.ةويقال عن هذا البيع؛ بيع العين
  جتري يف أسواقنا. حياولون بقوهلم هذا أن جيعلوه مشروعا.

بعشرة  رخسي: العينة وهو أن يبيعه ما يساوي عشرة خبمسة عشر ليبيعه املستقرضسويقول ال
دة وهذا يف معىن قرض جر منفعة.   385فيحصل للمقرض ز

ونقل  386وعن أيب يوسف رمحه هللا تعاىل أنه قال العينة جائزة مأجورة إلمكان الفرار من احلرام.
قالين أنه قال أن املعاملة الشرعية مكروه عند  حممد أفندي يف كتابه املسمى بـ "الفتاوى األنقروية" عن 

، وهو قول أيب حنيفة. وقال زخبري: خمالفة اإلمام حممد كانت ةند أيب يوسف جائز اإلمام حممد، وع
  387تفاق.ال  ةجائز على املعاملة اليت أجريت بعد القرض. أما املعاملة على طريق البيع 

 

قل ليبقى الكثري يف ذمته،   384 فبيع العينة هو أن يبيع سلعة بثمن معلوم إىل أجل مث يشرتيها من املشرتي 
عني ماله.  وقد صح النهي عن بيع العينة ومسيت عينة حلصول العني أي النقد فيها، وألنه يعود إىل البائع 

ب  لعينة، وأخذمت أذ يف حديث عبد هللا بن عمر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: إذا تبايعتم 
لزرع، وتركتم اجلهاد سلط هللا عليكم ذًال ال ينزعه شيء حىت ترجعوا إىل دينكم. رواه  البقر، ورضيتم 

 أمحد وأبو داود.
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بني يف قاموس اال  صطالحات الفقهية. أحدمها ويذكر عمر نصوحي بلمن املعاملة الشرعية يف 
ب "تنمية النقود ب "تنمية النقود ا لقرض". وقوله يف  ب "املسائل املتعلقة  ملوقوفة" واآلخر 

  املوقوفة" على النحو التايل:

كون ر فهي تالفائدة بدون املعاملة الشرعية حرام قطعا. واملعاملة الشرعية خترج الفائدة من أن 
سمتحالل عند أيب يوسف. مثال  لرية نقدا،   100الوقف بـ  شرتي إدارة الوقف من املستقرض ماال 

  لرية مؤجال ملدة سنة. وهي معاملة مشروعة...  110بيعه له بـ تمث 

وال جيوز لويل اليتيم أو مدير الوقف أن والفرار من احلرام.  حرتاز من الر شرعا،وهذا سبيل اال 
لفوائد، وال من طريق مشروع  وائد احلاصلة من الر حرام. فال بدعيقرض مال اليتيم أو الوقف إال 

ملعاملة الشرعية وهي تلتنمية أموال اليتيم أو الوقف بدون الفوائد الربوية. و  تحقق هذه األهداف النبيلة 
  مرونة حكمية من الدين اإلسالمي احلنيف. 

؛ وعرف أنه )ملعاملة الشرعيةا ها (ما يشبهن النيب صلى هللا عليه وسلم ما يشبهعوقد روي 
ا. فال جيوز عد هذه املعاملة غري شرعية. صلى هللا عليه وسلم  األمة  –وال ميكن هلذه األمة أمر 

عرف كون شيء حالال أو حراما إال بواسطة هذا النيب الكرمي أو مبا روي عنه صلى هللا تاإلسالمية أن 
عليه وسلم. وإذا جاء من النيب صلى هللا  عليه وسلم مشروعية معاملة فال ميكن عدها غري 

     388مشروعة.

ب مسائل تت لقرض جاء قول عمر نصوحي بلمان كالتايل:ويف    علق 

ملعاملة الشرعية جائز ولكن كرهها كثري من الفقهاء.  دة يف القرض    جعل املدين يدفع الز

ع الشخص سلعة مثنها  عها  100لرية بدافع إقراض مقداره  300لرية بـ  100لو  لرية، مث 
ا مل خترج عن طبيعة البيع. أو هكذا طبيعة البيع  لري  100هذا الشخص لزيد بـ  ة جاز هذا البيع. أل
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ذا قد ربح الدائن  ذا القصد “بيع العينة”. و لرية. ولكن ال خترج  200والشراء. ويقال على البيع 
ا معاملة ربوية أجريت يف صورة البيع ا حرام، أل   .املعاملة من أن تكون مكروهة. حىت قال البعض إ

ا حتتوي على البيع والشراء صورة كنها جائزة عند أيب يوسف. ول وجتلب املنفعة وهي حسنة أل
. وهي ليست من القرو  بيع  ياليت جتلب املنفعة، بل ه ضللناس. كما هي حل مشروع للفرار من الر

ن ن بعض لذا ال يلزم من كون عقد غري مشروع أن يكو والعقود ختتلف بعضها عوشراء جلب املنفعة. 
واألصل حيكم على جواز العقد أو عدم جوازه مبا حيمله من اخلصائص والفوارق. آخر غري مشروع. بل 

يف القرض هو القرض احلسن؛ يعين قرض يف سبيل مرضاة هللا بدون أن ينوي احلصول على أي منفعة. 
ذا العمل النبيل.  حلاجة الناس   فاملعاملة الشرعية ليست خمالفة للرخصةولكن قلما يوجد من يقوم 

لرغم   خمالفتها للعزمية. من إليها، 

قة  يوجاء يف فتح القدير؛ أنه ال كراهة يف هذه املعاملة أي املعاملة الشرعية. ولكنها ليست الطر 
ا تباملثلى  ع  أنلو  :لي حىت قعد عن القرض احلسن. تأل ليت ابتاعها من الدائن  اسلعة الاملدين 

ليس وهو ، وال يعد هذا بيع عينة. بواسطة أحدللدائن أن يعود إليها لشخص آخر بسعر أقل، ال جيوز 
ال  خذه الدائن هو فرق األجل يف  تفاق. وهذا ما وافق عليه أبو يوسف. مبكروه  ألن الفضل الذي 

النسيئة. ويستحسن أن يكون هذا القرض قرضا حسنا، وليس بواجب. فال يكون هذا البيع بيع عينة. 
لتايل أن مجيع البيع مكروه وال يقول هذا أحد. وإال كان كل بيع ب   389يع عينة و

 لة الشرعيةمأشكال املعا

  وللمعاملة الشرعية أشكال كثرية منها:

 املعاملة الشرعية اليت أجريت للدين

  وهلا أصول خمتلفة:
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فعليه  %20لرية أي بر نسبته  12 على أن يعيدها اتلري  10شخص أن يستدين الأراد  إذا
. ويستلمه لرية 100 بـلرية وهو يشرتيه  100ال له أمام الدائن ويقول له بعت هذا لك بـ يضع ماأن 
نية  يبيعه الدائن لهمث  ذا قد حصل املدين على . لرية نسيئة ملدة سنة 120بـ مرة  لرية  100و

يف   عاملةم املتتبعد مضي سنة. ول هالرية ليدفع 100 بـاملطلوبة كما عاد املال املبيع إليه وأصبح مدينا 
ت و مث يق املعاملةيتفق الطرفان أوال على كيفية  أمن الشروط اليت جرت بيننا ال قيمة هلا" ويف و ل "احملاد

 تم املعاملة حسب الشروط املتفق عليها.تالنهاية 

خر ليقرضه ماال فوضع املستقرض متاعًا بني يدي املقرض فقال للمقرض آ رجل طلب من 
لرية وأخذ املتاع مث قال املستقرض :  100لرية، فاشرتى املقرض ودفع له  100بعتك هذا املتاع بـ 
ه ليحصل للمستقرض  120بعين هذا املتاع بـ  لرية ويعود إليه متاعه وجيب  100لرية فباعه إ

 لرية 120للمقرض يف ذمة املستقرض 

إىل   لرية إىل أجل معلوم ويدفع السلعة120أن يبيع املقرض للمستقرض سلعة بـ   ت.
املستقرض مث يبيعها املستقرض  ألجنيب مث إن املستقرض يقبل البيع مع األجنيب قبل القبض أو بعده مث 

لرية ، فيكون املستقرض قد حصل على 100لرية ويقبض الـ  100يبيعها األجنيب للمقرض بـ 
وإن صار لرية ، ويف النهاية تصل السلعة إىل املقرض واملقرض 120لرية ،وللمقرض يف ذمته 100

ع قبل نقد الثمن إال أن ذلك جائز لتخلل البيع الثاين وهو البيع الذي جرى   قل مما  ع  ً ما  مشرت
 390.واألجنيب بني املستقرض

لرية،  20لرية إىل أجل معلوم بـ  100لرية، مث يبيعه سلعة بقيمة  100أن يقرض رجال    ث.
  يهبها إىل املقرض.فيقبضها املستقرض ويهبها ألجنيب، وهذا األجنيب 

  فتوى على هذا املوضوع يف فتاوى علي أفندي: توقد ورد 
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 90، لريبح بقصد املعاملة الشرعيةقرشا إىل أجل معلوم  90بـ ع زيد كتا لعمرو ال: ؤ الس
وهب عمرو الكتاب لبكر ووهبه بكر لزيد، وبعد و  قرش، 600قرشا من الدين على عمرو مقداره 

ن الكتاب قد رجع  إقائال قرشا ولكن عمرو رفض أن يدفع له  90عمرو  حلول األجل طلب زيد من
  قرشا لك. هل جيوز هذا لعمرو؟ 90علي دفع  يسول إليك

  .ذلكاجلواب ال جيوز له 

 متديد مدة القرض

ورد يف قاضيخان: رجل له على رجل عشرة دراهم فأراد أن جيعلها ثالثة عشر إىل أجل قالوا 
لك العشرة ويقبض املبيع مث يبيع من املدين بثالثة عشر إىل سنة فيقع التجوز  يشرتي من املدين شيئًا بت

  391عن احلرام.

 عن املعاملة الربوية التقليدية  املعاملة الشرعيةختتلف 

ا اختلفت عن املعاملة الربوية   املعاملة الشرعية، حيلة تعطي للمعاملة الربوية صورة البيع. و
  لتايل:وهي كا. بعدة خالفات التقليدية

ختتلف املعاملة الشرعية عن املعاملة الربوية التقليدية يف الصورة. كما أشار إليها شيخ اإلسالم  
 أنقروي حممد أفندي:

كثر  هقرضي أن رجل طلب من آخر  . واحليلة يف ذلك   ، فهذاعشرة دراهم  ال جيوز ألن فيه ر
كثر من عشرة مبا يتفقان  عليه مث يقرض رجال آخر عشرة مث يبيع أن يبيع املقرض ثو يساوي عشرة 

خذ منه العشرة مث يبيع املستقرض من البائع األول  املشرتي ذلك الثوب من املستقرض بعشرة و
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لعشرة اليت استقرض منه فيربأ املستقرض من العشرة وليس يف يده شيء وقد وصل الثوب إىل صاحبه 
  392ن عشرة ووصل إىل املشرتي عشرة.وحصل له على املشرتي األول مثن الثوب وهو أكثر م

  ملوضوع: ةفتوى املتعلقلا هوهذ

دة مقدارها  ال:ؤ الس %  15: أقرضت هند لزيد مبلغا من املال ملدة سنة على أن يعيده بز
دة ؟  خذ هذه الز   عن طريق املعاملة الشرعية، هل حيل لزيد أن 

  

  اجلواب: نعم.

خذ املقرض أكثر مما أقرض إ ملوضوع: ال ميكن أن  ملعاملة الشرعية. وهذا الفتوى املتعلق    ال 

ن يعطيه لكل سنة مقدارا معينا من املال مقابل قرض معني وعقدا على  تعهد عمرو لزيد 
خذ من عمرو ذلك املقدار استنادا على ما اتفقا عليه سابقا بدون أن  ذلك عقدا؛ هل جيوز لزيد أن 

  تكون هناك معاملة شرعية؟ 

  ال جيوز.اجلواب: 

ملوضوع:أفتوى    خرى متعلقة 

دة ومل تكن هناك معاملة شرعية،  أقرض زيد لعمرو مبلغا معينا من املال ومل يتعهد عمرو بدفع ز
ولكن أخذ زيد من عمرو مقدارا معينا من املال بقصد الربح مث أخذ متام القرض. هل جيوز لعمرو أن 

  خذ من زيد ذلك املقدار؟ 
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   ذلك. اجلواب: نعم جيوز

دة مقابل التأخري يف الدين  ال جيوز أخذ الز

وبعد سنة أخذ زيد   ،اعليه رحب  وألزم ملدة سنة مبلغا أقرض زيد لعمرو من مال وصيه الصيب
لزام الربح على عمرو يف هذه املدة، ولكن بعد ملا رأسالربح، وترك  ال عند عمرو ملدة سنتني، ومل يقم 

  ن اإللزام السابق كاف..؛ هل من حق زيد أن يطلب ذلك؟ مضي سنتني طلب الربح قائال: أ

  اجلواب: ال، ليس من حقه أن يطلب ذلك.

ملعاملة الشرعية. ونفهم من الفتوى الربح،  مإلزا هو إجبار الطرف اآلخر على دفع فائدة معينة 
  جيوز جتديد اإللزام بعد انتهاء مدة القرض.  هأن ةالسابق

قبل حلول الوقت، وكذلك ال جيوز أن يزيد شيئا على  دينوال جيوز للمقرض أن يطلب ال
.  .عاملةاملقدار املتفق عليه يف امل  ألنه قد اعترب دينا جتار

 ملوضوع: ةتعلقمونذكر فتوى 

ه  15ألزم زيد عمروا رحبا مقداره  ملعاملة الشرعية اليت أجريت على الدين الذي أعطاه إ  %
خ   ذ هذا الربح قبل حلول الوقت؟ ملدة سنة. هل جيوز لزيد أن 

  اجلواب: ال. 

ا  جتة من أن املعاملة الشرعية أجريت على صورة البيع والشراء. فلم يقصد  وهذه الفروق 
  البيع. بل قصد به الربح من الدين. وال ريب أن هذه املعاملة معاملة ربوية. 

 املعاملة الشرعية واخلصم

  أي خيصم الربح من الباقي لو مت الدفع قبل حلول الوقت.  ، وقد قبل اخلصم يف املعاملة الشرعية
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وقد جاء يف الفتاوى األنقروية: لو سد املدين دينه قبل حلول الوقت أو مات قبل سداد دينه 
خذ ربح ما مضى من  وقام ورثته بسداد الدين يف احلال، يرى الفقهاء املتأخرون أنه ميكن  للدائن أن 

م الباقية إذا كان املدين قد دفع متام الربح مقدما. وعلى هذا أفىت أبو الزمن فقط. ويعاد ربح األ
   393لكلي الطرفني.السعود أفندي، ألن فيه تساهال 

 حدود معدل الربح

  الربح  يطلقاملعاملة الشرعية جائزة.  أن دد معدل الربح وهذا عند من يرىحت ميكن للدولة أن 
  ملوضوع: ةوى متعلقفت هوهذ .بال شك رولكنه على الفائدة  هنا

بح ر % أو على أكثر منها مع أن ال30% أو 20قام زيد مبعاملة شرعية على ربح مقداره 
  على زيد شرعا؟ عليه؛ فما الذي جيب زيد خالف %، و 15بـ املفيت حدده السلطان أو 

يتوب ويصلح. وإذا تبني توبته جيب عليه التعزير الشديد واحلبس الطويل حىت اجلواب: 
   يطلق سراحه.وصالحه 

 رفع سنة النتهاء ا% وبعد  30ملدة سنة بشرط أن يدفع له رحبا مبقدار  مبلغا أقرض زيد لعمرو
  %؟ 15قبل دعواه فيما زاد على تدعوى فيه على عمرو؛ هل  زيد

   قبل.تاجلواب: ال 

 من غري النقود   لديناإلزام الربح يف 
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 أقرض زيد ملوضوع:  ةفتوى متعلق هوهذ ميكن أن يكون إلزام الربح يف الدين من غري النقود.
خذ زيد من عمرو شيئا لعمرو حنطة ومل جيعل عليه رحبا.    سم الربح؟ هل جيوز أن 

  اجلواب: ال جيوز.

 آراء أخرى حول املعاملة الشرعية

واآلراء اليت ذكر حىت اآل ن هي آراء منسوبة إىل املذهب احلنفي. واملسئلة األساسية هي جواز 
بيع إىل البائع األول بطريق مباشر أو غري مباشر أو عدم جوازه. وكيف يكون لو قلنا أنه جائز. بيع امل

ألنه ميكن يف حالة جوازه إجراء معاملة ربوية يف صورة البيع. نذكر أقوال املذاهب الثالثة على النحو 
  التالية:

 املذهب الشافعي

نية ولاأل  يقول املذهب الشافعي أن بيع املبيع إىل البائع لو  وهذا البيع كالبيع إىل أجنيب.  مرة 
عادة الثمن.  األول كان بنفس السعر  ختلف السعر عن األول يف اوإذا يكون إقاال؛ أي فسخ البيع 

  394الكمية أو اجلنس يكون بيعا.

:  أم املؤمنني إين اشرتيت لعائشة رضي هللا عنها وقد قالت امرأة كانت أم ولد لزيد بن أرقم
عبدا إىل العطاء بثمامنئة، فاحتاج العطاء إىل مثنه فاشرتيته من زيد  قبل حمل األجل بستمائة،  من زيد

فقالت عائشة: بئسما شريت، وبئسما اشرتيت، أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول هللا (ص) 
  إن مل يتب.

ن ربه ظة مموع ئهجا"فمن قالت: أرأيت إن تركت وأخذت الستمائة دينار؟ قالت: فهو 
وقال الشافعي وأصحابه: ال يثبت حديث عائشة، وأيضا  ).275 /2" (البقرة، فانتهى فله ما سلف
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فإن زيدا قد خالفها، وإذا اختلفت الصحابة فمذهبنا القياس. وروي مثل قول الشافعي عن ابن 
  395عمر.

 املذهب املالكي

ا تؤدي إىل احملرمتظهر حالال، ولكنها حن املعاملة الشرعية إيقول املذهب املالكي   ، رام أل
كما أن القصد من إجراء املعاملة الشرعية هو حتقيق حرام.  يوكل معاملة جتارية تؤدي إىل احلرام فه

وهو دين جلب املنفعة على الدائن. ألن العاقل حني يكون حريصا الربح من الدين على صورة البيع. 
ا جائزة.أن جيلب املنفعة من الدين حياول أن يقوم مبعاملة ت   بدو من الظاهر أ

وقد كثر الكالم يف املذهب املالكي عن املعاملة الشرعية والنتيجة أن املعاملة الشرعية معاملة  
    396ربوية وحرام.

 املذهب احلنبلي

قل  الجيوز عند املذهب احلنبلي بيع العينة، فهو أن يبيع سلعة بثمن مؤجل ، مث يشرتيها منه 
احلالة ال جيوز كال العقدين. ولكن إذا كان الثمن من جنس آخر أو مساو  من الثمن حاًال. ويف هذه

ختلف الثمن يف القيمة جيوز أن يكون أقل من األول. ويف هذه اولو لألول أو أكثر فهو صحيح.  
  احلالة يصح كال العقدين.

كثر من الثمن. ويصح العقد  وعكس بيع العينة وهو أن يبيع سلعة بثمن حال مث يشرتيها منه 
ضافة شيإذا   . إىل املبيع ءزاد الثمن 

 

اية املقتصد حملمد بن أمحد بن رشد القرطيب، جـ .   395  .124- 123/  صـ  2بداية اجملتهد و
اية املقتصد 93/  صـ .  5وحاشية  علي العدوي. جـ .  شرح خمتصر خليل للخرشي  396 .  بداية اجملتهد و

 .124-123/  صـ  2حملمد بن أمحد بن رشد القرطيب، جـ . 
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يت  عكل أنوا  احليلة حرام، وال جيوز يف أي موضوع من املوضوعات الدينية. ويف بيع العينة 
طل.   لث ني أو شخصب أو خادم ألحد املتعاقدين األولقري فيشرتك يف العقد بنية احليلة فهذا البيع 

   397ائز.ولكن إذا مل يقصد احليلة فالبيع ج

 األوقاف النقودية

رجل وقف  أنه سئل عن و عن زفر رمحه هللا تعاىل وهو من تالميذ أيب حنيفة رمحه هللا تعاىل
تدفع الدراهم مضاربة مث  :قال ؟جيوز وقيل له كيف يكون :قال ،الدراهم أو الطعام أو ما يكال أو يوزن

يباع و يدفع مثنه بضاعة أو مضاربة  وما يكال و يوزن ف ،يتصدق بفضلها يف الوجه الذي وقف عليه
 398كالدراهم.

 ة تعلقموقف النقود. وهنا فتوى  الدولة العثمانية تواستنادا على قول زفر رمحه هللا أجاز 
  ملوضوع: 

نري والدراهم جائز وملزمـ "على الرأي القائل بستنادا االسوال: هل جيوز احلكم   "،أن وقف الد
  احلكم على أنه ملزم؟  على أن هذا الوقف جائز أوال مث

  .على هذا الشكلاحلكم  وان القضاة اآلن مكلفون أن يصدر إاجلواب: 

وقد أسست مؤسسات وقفية استنادا إىل قول زفر رمحه هللا تعاىل، ولكن مل تستعمل هذه  
 املؤسسات أموال األوقاف يف املضاربة كما قال زفر رمحه هللا. لو استعملوا أموال األوقاف يف املضاربة

الوقفية.   املؤسسات لكلكانوا قد فتحوا  إىل املعاملة غريالربوية وصرف الربح العائد منها ملصارف ت
ستعماهلم   املعاملة الشرعية.  ولكن فتحوا  إىل املعاملة الربوية 

 

 .511، 510، 509حكام الشرعية ألمحد بن عبد هللا القارئ، مادة: األ  397
398  
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 املبادئ اليت طبقت يف األوقاف املالية

دي: نأيضا. كما قال عمر حلمي أف بادئ املعاملة الشرعية يف األوقاف املاليةوقد كان تطبيق م
منها إىل  ىموال اليت أوقفت بشرط أن يقضاأل رحبا من  واال جيوز ألمناء املؤسسة الوقفية أن يكسب"

خذوا من املدين شيئا إال أن  . لو أقرض األمناء  بقصد كسب الربح ال ميكن أن  احملتاجني بدون ر
ح اليت يدفعها املدين ألمناء الوقف حت حلالة ففي هذه ا يلزم أي أن يقوموا مبعاملة شرعية. سب األر

إال أن يدفع املدين مقدار معني من النقود ويقول خذوا   "دفعت مقابل القرض األساسي. اأعلى 
  لسد ما حيتاجه الوقف، فال حيسب إذن من القرض األساسي.  وصرفوهاهذه النقود 

ملضاربة يصبح الطرف اآلخر مدينا. فيجب على ا ملدين أن يدفع ما يلزم عليه من الربح ما و
دام مدينا. ومثاله أقرض أمني أموال الوقف، مقدارا معينا من أموال الوقف ملدة مخس سنوات وألزم  
لربح، مث مات املدين بعد مضي سنة واحدة ، ومل يسدد القرض األصلي من مرياث املدين إىل  املدين 

م اليت  أمني الوقف ، ومضى عليه سنتان ، عنده ا حيق ألمني أموال الوقف أن حيصل على ربح األ
  خلت من مرياث املدين حني حيصل على القرض من مرياث املدين.

  

م اليت مضت  وال حيق للوارثني أن يقولوا "يسقط الربح مبوت املدين فليس علينا دفع ربح األ
   بعد موت املدين". 

فعلى  ،ل القروض اليت أقرضها أو مات أموال الوقف قبل حتصينيلو حصل العزل على أم
  أن يطلب ذلك املبلغ من املدين وأن حيصلها.  ثاينالمني األ 

يه دين للوقف أكثر مما ترك، ال جيوز ترجيح قرض الوقف على القروض لولو مات مدين وع
  .قرضنيخرى. وأمني هذا الوقف كبقية املاأل 
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 )يدي (نسبة إىل السلطان عبد اجمليدلذا من أقرض كمية من الذهب اجمل سد القرض مبثله.وي
، فال ثلهمب  الوقت وطلبه أمني الوقف نمن أموال الوقف مث استهلك،  مث حا جرام 7.20على وزن 

عملة  من الأو  ةجيوز له أن يقول؛ أ ال أدفع الذهب اجمليدي ولكين أدفع ما يساويه من الفضة اجمليدي
من  إذا كان القرض    جميد ا ني الوقف من املستقرض ذهب خرى. وكذلك ال جيوز أن يطلب أماأل عدنية امل

حىت أن املدين إذا أدى قرضه مبا أراد مث ندم على ذلك ال  خرى.األ عدنية املعملة الأو  ة الفضة اجمليدي
  399جيوز له طلب اإلعادة من أمني الوقف على أن يؤدي قرضه مبثل ما أقرض. 

  ا رأينا يف رسالة عمر حلمي أفندي.وقد بين النظام متاما على املعاملة الشرعية كم

موال الوقف  ئق املتعلقة   الو

ئق كثرية  سطنبولإتاء ملدينة فتوجد يف سجالت األراشيف يف دار اإل  يل تدل على تسجو
ل   ديون سجل اإلدانة. ا الديون. ويسمى السجل اليت تسجل فيهأموال الوقف وعالقته 

 إعالم الوقف 

كذلك ل ما أصدر احلاكم من الفتوى حسب الفقه وتوقيعه. و ، هو وثيقة حتمالوقف إعالم
ت املدعى عليه وما اعتمد عليه يف الدفاع عن نفسه  املدعي ااألدلة اليت يستند عليهحتتوي على  وإجا

  من األدلة. ويوجد يف خامتة الوثيقة ما حيتوي عليه قرار احلاكم وما استند عليه احلاكم يف قراره. 

جعله شكل الوصية حىت ال ميكن  ىمن قبل احملكمة أو يكون عل فالوق أن يسجل بوجي 
  400ملكا خاصا.

 

 .1307نبول طسإاحتاف األحالف يف أحكام األوقاف لعمر حلمي أفندي، فصل السابع،  399
 .329/  صـ.  4عمر نصوحي بلمان، املرجع االسابق، جـ.   400
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يسلم الذي أوقف أو وكيله األموال اليت أوقفها إىل فتح الدعوى رمسيا. أوال تولتسجيل الوقف 
أمني الوقف ببيان شفهي. مث يعلن أنه تراجع عن الوقف ويطلب من أمني الوقف أن يعيد إليه ما 

هما النزاع فريفعون الدعوى إىل حاكم عامل نويرفض أمني الوقف طلبه فيكون بي أوقف من األموال
ن األوقاف حلل النزاع واحلاكم بشؤون   401الوقف جائز وملزم. يصدر احلكم شفهيا 

  منوذج من اإلعالم

احلمد هلل الذي أرشد املؤمنني واملؤمنات إىل أعمال الصاحلات وأشار إىل املسلمني واملسلمات 
اخلريات حيث قال إن احلسنات يذهنب السيئات والصالة والسالم على رسوله حممد أشرف  فعال 

  املخلوقات وعلى آله وأصحابه الذين هم هداة اخللق إىل سبيل الرشاد وبعد.

  خالصة الوقفية 

لرية ذهب حسب الوصية  1100أوقفت  الرخساربعد وفات زوجة سلطان مراد مشس 
  على النحو التايل:الصادرة منها. وشروط الوقفية 

 ء اليطلب من املستقرضني رهني قوي وكفسنو و  10يف الـ  11وهذه اللريات تقرض على ربح 
  كتفاء بكفيل واحد إذا اقتضت الظروف ذلك.أغنياء وميكن اال 

مثانية أشخاص من أهل القرآن يقرأون جزءا  آقجا من الربح.  7ألمني الوقف كل يوم   يدفع
املسجد النبوي يف املدينة املنورة، ويهدون ثوابه إىل روح املرحومة مشس الرخسار، من القرآن الكرمي يف 

لرية ذهبا للحاج مصطفى مادام يعيش هناك. ويدفع   20  آقجا. ويدفع 2ويدفع لكل واحد منهم 
ئبا للحرم  هذه النقود بعده ألحد الصاحلني الساكنني هناك، وهو يدعو للمرحومة. ويدفع ملن أصبح 

آقجا.  2آقجا وللجايب (الذي يقوم جبمع ربح الوقف)  2آقجا، ويدفع للكاتب  2ف كل يوم الشري
  آقجا يكون يف يد أمني الوقف ويصرف للوقف. 120وما بقي من آقجا ومقداره 

 

 .1307نبول طسإاحتاف األحالف يف أحكام األوقاف لعمر حلمي أفندي، فصل الثاين،   401
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ظرا للوقف.كل و    من يصبح  رئيسا لدار السعادة فهو يكون 

 موال الوقفحجة تتعلق 

خر وعليها ختم وتوقيع اآل طرف ال أحد الطرفني وقبول  عرتافااحلجة هي وثيقة حتتوي على 
. واحلجة  اآلن مكتب التوثيق من اإلجراءاتبه قوم ياحملكمة سابقا تقوم مبا  تاحلاكم الذي رتبها. وكان

كانت حمفوظة يف السجالت   إدانة هي من أعمال مكتب التوثيق. واآلن نلقي نظرة على حجة
  الشرعية:

  حجة اإلدانة

  خالصة احلجة:

ظري ئلي أفندي من نقود وقف كيلي  قرشا وكذلك اشرتى من أموال  2500 أقرض أمحد 
 ب قرشا إىل أجل ملدة سنة، وهكذا أصبح مدينا للوقف 1500الوقف كتاب "فتاوى علي أفندي" بـ 

قسام بيت املال حلمي أفندي  قامقرشا. وقد تكفل له حممد سليم أفندي وممدوح َيب. و  4.000
اية الوثيقة أمساء الشهداء.بكتابة ما ق   الوا ووثقه. وقد سجل يف 

  يف املعاملة الربوية يالشرع التحايلنقد 

ربوية يف صورة البيع وال حيتاج  تستغالل واملعاملة الشرعية كلها معامالبيع الوفاء وبيع اال 
لفقهية  ولكن الذي يزعم أنه ال يوجد أي أخطاء يف الكتب ااإلنسان أن يصبح فقيها لفهم ذلك. 
ا جائزة ومل يقف على جوازه ا متنع من الوقوع يف احلرام. ايدعي أ   بل قال بكسب الثواب بفعلها أل

لشراء ميتلك املشرتي املبيع. أما يف بيع الوفاء واال  م، و ستغالل إن الناس يتبايعون لسد حاجا
ثل هذه املعاملة بيعا وال شراء. ويف ال ينتقل املبيع إىل ملكية املشرتي، كما بينا ذلك سابقا. وال يقال مل
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املعاملة الشرعية يشرتى املبيع ليعيده إىل البائع األول مباشرة أو غري مباشرة. والظاهر أن الذي يقوم 
  ملعاملة الشرعية ال يهدف البيع وال الشراء.

" (البقرة،  ). ولكن بينهما 275 /2وبني البيع والر تشابه لذا يقول املرايب "إمنا البيع مثل الر
ما اشرتاه، وليس الدين   ا دين. واملشرتي يصبح مالك ةفروق كبرية؛ يبتاع يف أحدمها بضاعة ويف الثاني

  احلقيقي. األول ن ما استدانه مدة معينة مث يعيده إىل صاحبه يدكذلك. يستعمل امل

أجل هذه كما خيتلف البدل يف البيع والشراء أما يف الدين فيجب إعادة نفس الدين، ومن 
" (البقرة،  ولكن إذا خرج العقد عن جمرى البيع يسهل ). 275 /2الفروق "أحل هللا البيع وحرم الر

. وهذا الذي قصد   .يف املعاملة الربوية  الشرععلى  لتحايلجعله وسيلة إىل الر

ى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دف منع مثل هذه  عن وقد  صفقتني يف صفقة واحدة 
من قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  :حايالت. كما روي عن أيب هريرة رضي هللا عنه أنه قالالت

. 402ع بيعتني يف بيعة فله أوكسهما   403أو الر

عن عائشة قالت هلا أم حمبة أم ولد لزيد بن أرقم:  أم املؤمنني أتعرفني زيد بن أرقم ؟ قالت 
بثمامنائة. فاحتاج إىل مثنه، فاشرتيته قبل حمل األجل بستمائة.  نعم. قالت: فإين بعته عبدا إىل العطاء

فقالت: بئس ما شريت وبئس ما اشرتيت . أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم إن مل يتب. قالت: فقلت: أفرأيت إن تركت املائتني وأخذت الستمائة؟ قالت: نعم. "فمن 

ويتبني من هذا احلديث أن  404).275 /2انتهى فله ما سلف" (البقرة، جاءه موعظة من ربه ف
  املعاملة الشرعية معاملة ربوية.

 

 الوكس النقص.  402
 .3461، رقم احلديث 55سنن أيب داود، كتاب اليوع   403
 .115/  صـ  2بداية اجملتهد، جـ   404
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 يف بيعة واحدة" فليس من الشرط أن يكون  نيتعيصفقتني يف صفقة واحدة" أعم من "بوعبارة "
حني   كل صفقتني مجعت يف صفقة واحدة عقد بيع. كما يف بيع الوفاء. وهو بيع بشرط إعادة املبيع

  يعاد البدل. وقد تداخل فيه الرهن مع البيع. 

. %. وأراد أن 10لرية؛ ووجدها على الر  10.000حتاج إىل ا  الو أن واحد  يفر من الر
خذ كراء الرية سنو ببيع الوفاء. فالد 1000 ب فهو يبيع للدائن احلقل أو احملل الذي يؤجر  ئن 

ن سد دينه فيصبح احلقل أو احملل ملكا عوإذا عجز املدين  احلقل أو احملل إىل أن يسد املدين دينه.
ى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  "صفقتني يف صفقة  عن ن مثل هذا العقد بنهيهعللدائن. وقد 

  واحدة".

ويفهم ثالث صفقات من قول رسول هللا صلى هللا عليه  "صفقتني يف صفقة واحدة". ذلك أن 
وهو بيع املال وفاًء على أن  ستغالل.بيع االكما يف "صفقتني"  قوله "يف صفقة واحدة" ظرف لـ

ذا مل خيرج املبيع من يد البائع. ويوجد هنا ثالث صفقات، صفقة للبيع وصفقة  405يستأجره البائع. و
  حني يعيد الثمن.  عادتهإل لإلجيار وصفقة 

ى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن سلف  عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال 
  406وبيع وعن شرطني يف بيع واحد وعن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما مل يضمن.

 100%، يقرض أوال 10منوذجا من مناذجها املختلفة: من أراد أن يقرض بر مقداره   ونذكر
لث   10لرية مث يبيع للمستقرض سلعة مؤجال ملدة سنة بـ  لريات. مث يهب املستقرض املبيع لشخص 

لرية على أن  15لريات بـ  5للمقرض. أو يبيع سلعة سعرها   بضها الشخص الثالث يهبهاوبعد أن يق
ذا قد أجريت معاملة ربوية يف صورة البيع  10لريات منها معجل والباقي  5 لريات مؤجل ملدة سنة. و

 

 .119اجمللة العدلية، مادة:   405
ب   406  .4630 -4629.  رقم احلديث 73-71سنن النسائي، كتاب البيوع، 
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كما والشراء. وهي معاملة جترى جلعل ما جتريه األوقاف من معامالت القروض الربوية أمرا مشروعا. 
  سنبينه يف السطور التالية.

ى هللا عنه من عد الصيد  واليس من الصعب أن نفهم العالقة بني ما قام اليهود ليتجاوز  ما 
عن ابن عباس أن هؤالء القوم كانوا يوم السبت وبني مشروعية املعاملة الربوية حتت غطاء البيع والشراء.  

يلة على ساحل البح وهو مكان من البحر جيتمع إليه  ،ر بني املدينة والشاميف زمان داود عليه السالم 
ا ويف غري ذلك الشهر يف كل سبت  ،احليتان من كل أرض يف شهر من السنة حىت ال يرى املاء لكثر

َوْسئَـْلُهْم َعِن القرية الىت َكاَنْت َحاِضَرَة البحر ِإْذ يـَْعُدوَن ِىف ": اصة وهي القرية املذكورة يف قولهخ
فحفروا حياضًا عند البحر وشرعوا إليها اجلداول فكانت احليتان ). 163 /7ألعراف، " (االسبت

م أخذوا السمك واستغنوا  ا يوم األحد فذلك احلبس يف احلياض هو اعتداؤهم، مث إ تدخلها فيصطادو
ء واختذوا األموال فمشى  بذلك وهم خائفون من العقوبة فلما طال العهد استسن األبناء بسنة اآل

وهم فلم ينتهو  : حنن يف هذا ا وقالواإليهم طوائف من أهل املدينة الذين كرهوا الصيد يوم السبت و
: ال تغرتوا فرمبا نزل بكم العذاب واهلالك فأصبح   هللا به إال خرياً، فقيل هلمالعمل منذ زمان فما زاد 

م مث هلكوا.   407القوم وهم قردة خاسئون فمكثوا كذلك ثالثة أ

ملوضوع: َوَلَقْد َعِلْمُتُم الَِّذيَن اْعَتَدْوا ِمْنُكْم ِيف السَّْبِت فـَُقْلَنا َهلُْم ُكونُوا  وقال هللا تعاىل فيما يتعلق 
  ).66 /2ِقَرَدًة َخاِسِئَني. َفَجَعْلَناَها َنَكاًال ِلَما َبْنيَ َيَديـَْها َوَما َخْلَفَها َوَمْوِعظًَة لِْلُمتَِّقَني (البقرة، 

كلها معامالت ستغالل واملعاملة الشرعية وبيع العينة لية مثل بيع الوفاء وبيع اال يحاتوالبيوع ال
وقد نبه الرسول صلى هللا عليه وسلم على تلك األخطار  ،وهلا أخطارها على اجملتمع ،شرعاعنها منهي 
لزرع وتركتم اجلهاد سلط هللا بقوله:  ب البقر ورضيتم  لعينة وأخذمت أذ عليكم ذال ال ينزعه إذا تبايعتم 

  408.حىت ترجعوا إىل دينكم

 

 .  مطبعة العامرة.553. /   صـ 1التفسري الكبري لفخر الدين الرازي، جـ.   407
ب يف النهي عن العينة.  408  سنن أيب داوود، 
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  املصارف والبنوك املشاركة الباب التاسع: 

  املصارف والبنوك املشاركة

 .ئتمان أو نظام القروضيسمى بنظام اال  مقابل ر كذلك مجع األموال مقابل الر مث إقراضها
ذه املهمةوعادة    .البنوك تقوم 

تقوم هذه ال مشرتك واستعماهلا يف التجارة. و امل األموال كرأسوميكن أن يقوم التاجر جبمع 
لعمل امل يعين املشاركة يف العمل ورأس"املضاربة". املعاملة على أساس  ال. ويقال على من يقوم 

  ال رب املال. امل املضارب والذي ميثل رأس

خلدمات املصرفية ظهرت البنوك امل عطاء الرتخيص للمضارب على أن يقوم  شاركة (أي و
"املؤسسات طبقه تالنظام الذي ف. غري الربوية املصرفية ا أن تقوم جبميع اخلدماتوهل )البنوك الال ربوية
" التمويلية اخلالية م   . املشاركة" نظاممسيناه يف هذا الكتاب بـ " على املضاربة بطريق غري مباشر ن الر

سمى هذه املشاركة يف وت حاب األموال. وجد املضاربة أي املشاركة بني البنوك املشاركة وأصت
تقاسم ربح األموال اليت مجعتها من أجل  تتعهد البنوك املشاركة أن تشاركة يف الربح والضرر. و تركيا امل

ولو حدث الضرر خيصم من أموال الشركاء. أما حصة البنوك املشاركة من الضرر  املشاركة مع شركائها. 
ا ختسر عم خلدمات املصرفية فهو هلا. لها فقط. هي عدم كسب الربح. أي أ أما ما حتصل عليه 

ا ال تدخل حتت املشاركة يف الربح والضرر.    أل

ا األغنياء  والقروض الربوية هي ممارسة معروفة على مدى العصور. وكان قدميا ميكن أن يقوم 
لة أم كثرية أصبح كل من ميلك كمية من املال سواء كانت قليئتمان فقط ولكن بظهور نظام اال 

قراض ما جتمع من األموال تقوم مبمارسة القروض الربوية. فيقرضون للبنوك والبنوك ييستطيع أن  قوم 
   . على عائد ربوي هاإىل من يطلب
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املضاربة إال يستطيع ولكن كان قدميا ال واملضاربة كذلك ممارسة معروفة على مدى العصور. 
ا من ميلك كمية قليلة من  ميلك كمية كبرية من األموال. ولكن بمن  ظهور نظام املشاركة أصبح يقوم 

ستثمارهاتاألموال. تقوم البنوك املشاركة جبمع أمواهلم و  وال يقوم البنوك املشاركة . خبري كتاجر  قوم 
. وال ميكن له أن  ليست مؤسسة   األ قرض بدون الر يإلقراض.  ألن الربح من القرض يكون ر

البسيطة. ألن مساعدة أحد ليقيم  التكون إال يف التعامتفالقروض غري الربوية ال  .خريية أو تعاونية 
ة املشروع جبمع األموال عن  لذا يصعب إقاممشروعا مث عدم املشاركة يف الربح خمالف لطبيعة اإلنسان. 

  غري ربوي. طريق 

بدون أن يشارك غري الربوية هو املشاركة. وهي مشاركة تقام  لالطريق الوحيد يف مجع األموا
ذه العملية البنوك املشاركة.    صاحب املال يف العمل. لذا يقوم 

  ويف الصفحات التالية نقف على البنوك لنعرفها جيدا.

  

 البنك

خلدمات املصرفية واملرا البنك وأصل كلمة  ألموال اليت مجعتها. ةالبنك، مؤسسة تقوم 
"banca قلت الكلمة إىل العربية توقد ان 409ن فك النقود.تعين شباك أو مكا كلمة إيطالية" وهي

  ستعمل كلمة املصرف يف اللغة العربية مبعىن البنك.تعلى شكل البنك و 

سم "البنك  1849عام  سطنبولإوقد أسس يف العامل اإلسالمي أول بنك يف مدينة  ميالدية 
  .زداد عدد البنوك يف العامل اإلسالميبدأ ي ماأل ومبرور  410."سطنبويلاإل 

 

  .Banca، مادة: 1985نبول طالوروس الكبري إس 409
 .470أنقرة، صـ.  1999املصرف والصراف يف الدولة العثمانية للطيف طاشدمري، دار تركيا اجلديد،   410
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ويطلق عليه  وللبنوك مهمتان أساسيتان؛ إحدامها: اخلدمات املصرفية. واألخرى: منح القروض.
  ن البنوك تقوم جبمع األموال من املودعني مث متنح القروض إىل من يطلب. أل  ؛الوساطة املالية

 اخلدمات املصرفية

 ات بطاقتوفري و صدار الشيكات، وخطاب اعتماد، إاخلدمات املصرفية هي؛ التحويل، و 
ئتمان، وقبول الودائع، وحتصيل الفواتري، واحلسومات (اخلصومات)، ومعاملة اخلصم بعد اخلصم مرة اال 

 ومعظم هذه واخل... عتمادات املستنديةوقبول األمانة، وفتح اال  الضمان تتقدمي خطانية، و 
كذلك ببيع النقود، والذهب  قوم البنك يو  تم مقابل أجرة معينة بعيدة عن املعاملة الربوية.ت اإلجراءات

 والفضة والعقارات وشرائها. 

 ئتماناال

خذ من  ،هو التوسط بني من ميلك املال وبني من حيتاجهللبنوك، الوظيفة الرئيسية  وإقراض ما 
  ئتمان.وهي تقوم على ركنني؛ أحدمها الوديعة والثاين اال صاحب املال إىل من حيتاج.

 الودائعاألول. 

على  الودائع تكونو  طلق عليها اسم "الودائع".يمعها البنك من القروض األموال اليت جي 
أي حيسب هلا فوائد شهرية،   لرحتتوي على ادائع املؤجلة و لاو دائع املؤجلة، والودائع اجلارية. و قسمني؛ ال

  . بدون فوائد تكون اأ أي الرال حتتوي على أما الودائع اجلارية 

. ومن أجل ذلك فهي فرص هامة لبنكلتوفر ا إعلى البنك بل ليست عبئا الودائع اجلارية 
ئتمان ووسائل الدفع مثل  الشيكات وبطاقات اال  تبذل جهودا يف احلصول على الودائع اجلارية.

ت    من أجل هذه املهمة. أوجدتالضمان خطا

 ئتماناالالثاين. 
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معها. والودائع املؤجلة ال جت من الودائع اليت  انح البنوك قروضمت  ئتمان هو القرض الربوي.اال 
والودائع اجلارية ميكن سحبها يف أي وقت شاء.  الطارئة. تميكن سحبها قبل األجل إال يف احلاال 

م  ت اجلديدة تسد  تغيري كبري على الودائع اجلارية.عدم حدوث ولكنهم شهدوا بتجار ألن احلسا
ت.  ك منح القروض من الودائع اجلارية.و ميكن للبن وعلى ذلك الفراغ احلاصل من سحب بعض احلسا

حتياطات ال اجلزء  اهذميكن تسمية و  لكن جيب إبقاء جزء معني من الودائع اجلارية لتلبية الطلبات.
اليت مت  ودائعلموال مقابل اأفرض على البنوك جعل والسلطة السياسية ت .للحاالت املتوقعة الالزمة 

  "أموال إضافية".ويطلق عليها اسم  .ئتمانال حتويلها إىل ا

 البنوك املشاركة

األموال اليت مجعتها اخلدمات املصرفية. تقدم كة و ا شر ال بنظام تعملالبنوك املشاركة مؤسسة 
، عن طريق منح  فائدة شهرية أي البنوك املشاركة  جتمعها على أساس عقد املشاركة يف مقابل الر
ح واخلسائر  الئتمان، وتعمل بصفة التاجر الذكي واملهتم ال تعطي اكما أن البنوك املشاركة  .األر

 يسمىكما  سمى صندوق املشاركة، تاألموال اليت يتم مجعها من قبل البنوك املشاركة  ملستقبل.
  حساب املشاركة.هذه األموال يه فستخدم تاحلساب الذي 

عة يف البنوك املشاركة على أساس د هو حساب يتكون من األموال املو حساب املشاركة، 
ح واخلسائر، بدون أي ضمان لصاحب املال بدفع فائدة له أو إعادة رأسا   ملال إليه.ا لشراكة يف األر

ت اجلارية وصندوق املشاركة أو  اخلاصة، هو األموال املودعة عند البنوك املشاركة بفتح احلسا
ت املشاركة من قبل ا   ألشخاص و املؤسسات.احلسا

 .ئتماناال عن طريق  وليس عن طريق املشاركة اإلسالمي قتصاد يف اال  ملالا يتم توفري رأس
.. يقوم املعاملة الربوية كما قلنا سابقا  والنظام اإلئتماين   وأن اإلسالم قد حرم الر

من العامل  مستعمرات يف أمريكا وأفريقيا ويف أماكن أخرى الغرب منذ القرن السادس أسس 
تشمل املناطق  ضافة مستعمرات جديدةو .مستعمرات جديدة يف مطلع القرن العشرينواكتسبت 
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تلك  ألموال املتأتية منقتصادية نشاء البنوك ومشروعات التنمية اال  تقام اإلسالمية الغنية
قتصاديون الغربيون وقد حرص اال  قتصادية.التحركات اجلديدة يف الساحة اال ا نفذت و  ،املستعمرات
ع النظام  م عالقات وثيقة التنمية هلا  لفت النظر إىل أنو ، لمستعمراتلنتباه جذب اال  على يف كتبهم
ت يف الك .املصريف قتصادية يف العامل اإلسالمي  ب الدراسية يف الكليات اال ت وقد دخلت هذه النظر

 411بتأثري غريب.

رأس املال ال ميكن أن يتحقق إال من  مجع و رأس املال. مجعتكمن يف ن التنمية فإوعلى رأيهم 
لقروض الربوية. وحترمي الر يصلح النظام املصريف ال خالل البنوك. و  لتايل للنظام املصريف و  حترمي ،إال 

) يشكل  أن وما يومئ إليه الغربيون ومؤيدوهم . ةقتصادياال  تنميةأمام ال اعائقأنه (أي حترمي الر
  خلطا يف  لفكر هذا اأحدث وقد ذا العصر. هلقتصادية ات اال اإلسالمي ال يتجاوب مع احلاج اإلقتصاد 
  كثريين من املسلمني. الأذهان 

هناك نظام الشراكة يف ف قتصاد حنو التنمية،النظام اإلسالمي ال يقف عاجزا عن إدارة دفة اال 
ذا النظام ميكن ن به مجع كمي و ئتمان، ن اال عالقضاء على سلبيات نتجت  مواجهة نظام اإلئتمان. و

  ر.وهو نظام معروف على مدى  العصو رأس املال 

قد املاضيني  قرننيالمنذ  ، وهذا مطلب حبد ذاته.اإلئتماننظام يعطل صحيح أن حترمي الر 
ثري غريب فأمهل هتمام على نظام اال تركز اال   ىحىت يكاد ينسى. وهذا أد نظام الشراكةئتمان حتت 

املعطل  التوازنإعادة ونظام الشراكة هو الذي ميكن به  الثروة املالية.الدخل و إىل فساد التوازن يف توزيع 
   من جديد. اجملتمع البشري نظام الشراكة إىل ميجيب تقدلذلك  إىل جمراه الصحيح.

ن إىل نظام االئتمان؛ إحدامها: و بتكارات اليت أضافها الغربيني من اال تو ميكن اإلشارة إىل اثن
 .إلنتاج النقود املسجلةات ملال جبمع األموال املتفرقة. واألخرى: إنشاء آليا توفري رأسلسيس البنوك 

 

 .437، 25-22. صـ. 1948ول نبإسطقتصادية العامة لـ ف. نيورمارك، انظر. النظرية اال  411
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ذا قد أصبحت حت إن البنوك  تكر اليوم مجيع النقود مبا فيها النقود املتداولة يف احلياة اليومية. و
والنقود مبثابة الدم يف اجلسم، فاستعماهلا حسب طلبات  البنوك. ةاحلكومات واألسواق حتت سيطر 

ا ا املعينني وعدم مراعاة األشخاص   . للغاية ؤدي إىل كارثة كبرية. وهذا أمر واضحيلقواعد اخلاصة 

يف وال يوجد  بنظام املشاركة أيضا.يتم مال كبري جبمع املدخرات الصغرية  تكوين رأس وعملية
. ألنه نظام بعيد عن املعامالت الربوية. هذا النظام السلبيات النامجة ع   ن الر

نتاج النقود املسجلة. وقد أفسدت هذه بتكار الثاين الذي جاء به الغربيون هو اآلليات إل واال 
التضخم والظلم يف توزيع الدخل، والطبقات  اآلليات التوازن، وجلبت إىل حياة اإلنسان املعاصر 

من قبل حتت  "النقود املسجلة"  وضوعرهاب والعديد من املشاكل األخرى. وقد بينا مجتماعية، واإل اال 
 عنوان "األوراق النقدية".

 ةفرق البنوك املشارك

كما يوجد الفرق بني البنوك الربوية والبنوك املشاركة يوجد بينهما التشابه. والذي ينظر إىل ما 
ن البنوك الربوية كالبنوك املشارك متاما. وأما من نظر إليهما من حيث الفروق  إبينهما من التشابه يقول 

يوجد بني  الشيء عن اآلخر. يز ألن الفروق هي اليت مت  ان.تما مؤسستان خمتلفإاملوجودة بينهما قال 
ة ولكن نقول لألول رجل ولألخرى   مرأة بسبب الفوارق املوجودة بينهما.االرجل و املرأة نواحي متشا

والفرق األساسي الذي يفرق البنوك املشاركة عن البنوك الربوية أن البنوك املشاركة تعمل على أساس 
 "َوَأَحلَّ اهللَُّ اْلبَـْيَع َوَحرََّم الرَِّ "قال هللا تعاىل:  تمان.ئالشراكة أما البنوك الربوية تعمل على أساس اال 

البيع والشراء فيما أحل هللا تعاىل. أما ة التاجر يف البنوك املشاركة تعمل بصف). 275 /2(البقرة، 
لقروض الربوية فيما حرم هللا تعاىل.  أي أن إحدى املؤسستني تكسب من  البنوك الربوية فتعمل 

  ارة واألخرى تكسب من الدين. التج

  وقد أثبتنا فروقا بني البنوك  الربوية والبنوك املشاركة وهي كالتايل:



277 

 

.جتمع  أما البنوك املشاركة فتجمع الودائع على أساس الشراكة  البنوك الربوية الودائع مقابل الر
ح واخلسائر.  ."حساب املشاركةحسا يسمى بـ " وتفتح ألصحاب املال  يف األر

ملدين. لذا ال يشارك الطرف يف   وعالقة البنوك الربوية مع أصحاب الودائع هي عالقة الدائن 
ضرر الطرف اآلخر. أما العالقة يف البنوك املشاركة مع أصحاب الودائع هي عالقة الشراكة فيتأثر كل 

 طرف من الطرفني بضرر أو ربح الطرف اآلخر.

ئتمان. أما البنوك املشاركة ال ربح عن طريق اال تط الر و قرض الودائع على شر تالبنوك الربوية  
 هي عالقة جتارية. شرتيربح عن طرق التجارة. وعالقتها مع املتقرض وت

توقع وقوع خطر يف األوضاع املالية قبل تطلب من املدين إعادة الدين حني تالبنوك الربوية 
الر  فرض تقوم  بل حلول الوقت قبدينه  اد سد على املدينقدرة يف حالة عدم حلول األجل. و 

ت إىل النقد وغريها من اإلجراءات الصارمة اليت جتلب على املشرتي  فرتاضياال  عليه وحتويل الضما
ت واملشاكل. وعلى سبيل املثال: من املمكن أن تطلب البنوك الربوية  من املدين  أي املدين كل الصعو

 وإذا عجز يوما إذا ظهر للبنوك أن حالته سيئة. 15 ملدة سنتني خالل هااستقرضاليت نه و أن يسد دي
فرتاضي وزاد عليه يف املعدل الربوي من طرف واحد. يف هذه املدة فرض عليه الر اال  سد دينه عن

ن يتعامل ملومن أجل ذلك ال ميكن  يار املشروعات الكبرية بسبب ديون قليلة.اوهذا قد يؤدي إىل 
 حيحة.لر أن يرى املستقبل رؤية ص

ت. وال ميكن طلب سد  ةك واملتعامل مع البنوك املشار  القرض  اد ال يرى هذه املشاكل والصعو
ا مشروعات جتارية. يف عمالئها مع  ةكما أن البنوك املشاركة مشرتك  يف نظام املشاركة  قبل املوعد أل

ح واخلسائر. لذا ميكن للمتعامل مع البنوك املشاركة أن يرى املستقبل ر  ويتحرك  ؤية صحيحةاألر
   ببصرية.

. وال جيوز أن خيتلط به عمالءها قرض تميكن للبنوك املشاركة أن  قرضا حسنا أي بدون الر
. كما جيوز طلب سد ؛ ألنهئتماناال  . أما القرض احلسن يكون بدون الر لر ه يف أي وقت  اد يكون 
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القرض احلسن فكذلك من   لذا ليس من السهل احلصول علىشاء بدون أن ينتظر حلول الوقت. 
الصعب القيام به مبشروع جتاري. فهو عبارة عن التعاون املادي بني األشخاص املعينني املتعارفني 

 املتواثقني فيما بينهم.

حية  تفتح البنوك الربوية ستعمال الشيكات ختتلف البنوك الربوية عن البنوك املشاركة. اومن 
مساء األشخاص الذين ستعماهلا عن اتم يو ن و ئتمان وتسجل فيه الديأعطوهم اال  احلساب اجلاري 

نٍ قرض ملشرتٍ ترج من البنك و خت وهذه الديون اليت سجلت على اسم املشرتي ال  الشيكات.طريق    
لث و   وهذه األموال املسجلة ال وجود هلا يف اخلارج .كثريينتسلسل هذه العملية إىل أشخاص تو

ولكن النقود املسجلة  ،النقود  كات. ويف احلقيقة يصنع البنك املركزيقدم إىل األسواق عن طريق الشيوت
رتفاع األسعار. ألن اجعلت البنوك صانعة الكمية اهلائلة من النقود. وهو من أهم عوامل التضخم و 

، أما النقود تاألوراق النقدية املصنوعة من قبل البنك املركزي  سجلة املصنوعة أي املكون بدون الر
.  تلصادرة من قبل البنوك ا تالشيكا لر   كون 

لبيع والشراء   والبنوك املشاركة مؤسسة جتارية؛ وال تقوم بصناعة النقود املسجلة. بل هي تقوم 
جر من التجار.   كأي 

حتياطي وكفاية رأس حيث حاجتها ملتطلبات اال من  البنوك الربوية ختتلف عن البنوك املشاركة
 املال.

حصلت عليها البنوك من أصحاب األموال. والنقود املسجلة ليست   ليتا الودائع هي القروض
كالنقود األخرى، وجيب على البنوك تعويضها. تكون البنوك مدينة حسب ما تصنع من النقود 

اية اال  الالزمة؛ املسجلة. لذا حتتاج البنوك ألخذ التدابري  . ألنه من احملتمل أن يكون     ئتمان خسرا
  ملال.ا حتياطي وكفاية رأسالبنوك بتوفري رصيد إضايف للخزانة ومتطلبات اال فمن أجل ذلك تقوم 
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لدفع قروض الشيكات املخصصة.  كمية معينة تبقي مجيع الودائع بل الربوية ال تقرض البنوك 
كما أن البنك املركزي مينع البنوك أن تقرض إال داخل احلدود املعينة ويفرض عليها متطلبات 

  حتت عنوان "النقود الورقية". من قبل ا هذا املوضوعاإلحتياطي. وقد فصلن

توجد أن للبنوك يف املائة. لذا يكفي  8ئتمان ال يتجاوز وقد ثبت أن معدل اخلسارة يف اال 
وحدة من الودائع عليه أن  100أي إذا كان البنك ميلك الودائع. جمموع من نقدا يف املائة  8لديها 

حتياطي زداد احلاجة إىل متطلبات اال تو . قرض إفالس  حالة وحدات ليستطيع الدفع يف 8يبقي عنده 
  سوء األوضاع اإلقتصادية. تحني 

حتت لرية  500منها مؤجل ولرية  500 ،لرية1000مجع البنك  إذاوعلى سبيل املثال 
 10وتياطي حملتطلبات اإل  %10خصص و  القروضوقام البنك بتحويل هذا املبلغ كله إىل  ،الطلب

ولظهور هذه األموال يف احلساب  . لرية 5.000كون جمموع القروض في للخزانة حتياطيا% لرصيد 
  لرية. 400ملال هلا ا كالودائع، يكون مقدار كفاية رأس

مني الودائعدويكون هناك حاجة ألخذ الت متطلبات ألن  املدخرة  ابري اإلضافية مثل 
  زمة.اللال تكفي لتوفري البيئة اآلمنة ا ملالا حتياطي وكفاية رأساال 

لذا ال  . فقط جتاه أصحاب حساب املشاركة مبا تقوم من اجلهد والعمل مسؤولة املشاركةوالبنوك 
ألنه الطرف الذي يقوم  حتياطي.ملال وال حتتاج إىل متطلبات اال ا سأتكون عندها مشكلة كفاية ر 

 بح وال رأس لر اواملضارب ال يقرض كما أنه ال يضمن  عمال املال يف املضاربة أي أنه مضارب.ست
ستثمار األموال املدفوعة له يهمه املستقبل الذي فليس هو إال التاجر املاهر ملال. ا إذا ربح  . وهو يقوم 

أما اخلسارة  .ااألموال إىل صاحبه سلمتقاسم مع رب املال. وإذا مل يربح خسر عمله وجهده و 
البنية كذلك ال حتتاج إىل صاحب األموال، ويكفي للمضارب أنه خسر عمله وجهده. وهذه  افيتحمله

  حتياطي.متطلبات اال 
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ملال، ألن معظم أصحاب ا ومن املمكن أن تفرض الدول على البنوك املشاركة كفاية رأس
لدولة اليت تسيطر عليها، وليس على إدارة البنوك. وهذا مع البنوك املشاركة يثقون  ونالودائع املتعامل

 ملالا سأوحتتاج البنوك املشاركة إىل ر القانون.  يالفخم فرض التعويضات على تجيعل من السهل أن 
   من البنوك األخرى. الكبري لتكسب ثقة أكرب 

، مل جيعل  البنوك املشاركة  كالبنوك األخرى من حيث كفاية رأس 5411قانون املصارف رقم 
  وهي على النحو التايل :  45ادة املذا املوضوع هي املال. واملادة املتعلقة 

من  ملتوقعةاألضرار اجتاه رأس املال األصيل  التحفظ على كمية منهي  ؛ملالا رأسكفاية "
 8 عن بالغاإل و  حتفاظاال يف أن تدوم وعلى البنوك  .هذا القانون تطبيق األخطار اليت قد حتدث لدى

ها الوكالة ملال األصيل وفقا للوائح املنصوص عليها يف القواعد واإلجراءات اليت نظمتا % من رأس
  412وكالة التنظيم والرقابة املصرفية)."(

حية  ختتلف واإلنتاجية؛ واإلنتاجية تعين الرحبية. الفعالية البنوك املشاركة عن البنوك الربوية من 
 بني األوساط التجارية. وجودها ةصلموامن  هاما ميكن يف وقت معنيهي أن تربح ؤسسة وإنتاجية امل

قتصادي النمو اال يف من أجل املسامهة املناطق املهمة ىل إموال الفعالية؛ هي إمكانية حتويل األ
قتصادي والقدرة على النمو اال ساهم ت اأيبدو القروض املصرفية و ه. في ستقراراإل و والقدرة التنافسية 

على املدى  لب الضيق على السوقجت و  ستقرارواال  التوازنفسد ت هالكنعلى املدى القصري و  التنافسية
رها السلبية.حني نتكلم ال ميكن الكالم  هلذا السبب .الطويل وقد أشر   عن البنوك الربوية إال عن آ

" من هذا الكتاب.  إىل املناطق ماهلا  البنوك املشاركة أن ختصص رأسوعلى إليها يف موضوع "الر
رها اإلجيابية على ا دخل األسواق.تا إمن و  ،ئتماناال تقدمي ب ا ال تقومها، أل يلإاحملتاجة  لنمو فآ

  على خالف البنوك الربوية.  ةقتصادي واضحاال 

 

 .45، املادة: 5411رقم :  2005. 10. 19القانون املصريف الصادر بتاريخ  412
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) اليت حتصل عليها،  زيد من سرعة دوران العملة.تاملصارف سوف  التضخم و ألن الفائدة (الر
بدون  صرف األموالو احلفاظ على النقدية  وعدممن املال  إىل الفرارلناس  نؤديس الناتج من الر

 لعب دورا يف خفض قيمتها.ي مقدارها و زيد يفيوسرعة دوران العملة تفكري. 

سبب التضخم. فهي ليست إال يوالبنوك املشاركة ال تزيد سرعة دوران العملة. ألن نظامها ال 
لرأس   ملال الكبري.ا  التاجر املتعامل 

ا ال تقوم بصناعة النقود املسجلة وال تقدم اال تالبنوك املشاركة ال   ئتمان.تسبب يف التضخم أل

ضعاف ما عندها من الودائع و لربوية تزيد حجم النقود والبنوك ا إما إما بصناعة النقود املسجلة 
ا سببا يف  دة سرعة دوران النقود بكو ضافة ارتفاع األسعار الناتج  ،ز أصبح نظام البنوك  ن الر عو

ا هذه أما البنوك املشاركة ال حتمل يف طي 413الربوية من أهم أسباب التضخم وارتفاع األسعار. ا
  السلبيات. وقد بينا املوضوع سابقا حتت عنوان "النقود املسجلة". 

لر من السهل الوقوع يف  .بطريقة رشيدةالودائع ميكن أن تستخدم البنوك املشاركة  واملدين 
تولكي يقلل من املشاكل فهو سيضطر إىل أن يستخدم تلك  املتاعب. يف حاجاته القصرية  االئتما
عتمادا على اأو الطويل  املتوسطستثمار على املدى اال يف كثري من األحيان ميكن كللذو املدى. 

ت املصرفية الربوية.اال   ئتما

ح عالية. احلصولكما أنه يتعني على املقرتض  ح إىل   على أر ا مم أقل ذلك لو اخنفضت األر
قبل تألن البنوك الربوية ال  اإلفالس.إىل  به تؤديسيقع يف مشاكل رمبا النسبة الربوية فهو  منيدفع 

  ضرر املقرتضني.

 

 . 107، 59، صـ . 1963، نبولإسطاملال والقرض لرفيع شكري،  413
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ا ال تقوم توالبنوك املشاركة ال  (تقدمي القروض  ئتماناال على تسبب يف مثل هذه املشاكل أل
ملعاملة التجارية أو الشراكة (املضاربة) أو التأجري.الربوية) ئن  وال حتمل على  . وهي تقوم مع الز

ئن عب   .ا إضافيائالز

والبنوك املشاركة تشرتك أو الطويل.  األجل املتوسط كة مع البنوك املشاركة علىا ر لشعقد اميكن 
ا تش ح.رت مع املستثمرين يف مواجهة األخطار. أل   ك معهم يف الضرر واألر

ميكن لو من الودائع.  فتتكون أمواهلا البنوك الربوية أماتعمل البنوك املشاركة يف بيئة أكثر راحة. 
ي وقتألصحاب الودائع  املؤجلة  أصحاب الودائع وكذلك  ،حتت الطلب سحب أمواهلم بدون قيد 
ليس من املمكن ف ،سحب رؤوس أمواهلم فقط هلؤالء مكن_ لو أربويةالفائدة الن بشرط التخلي ع

ويف هذه احلالة، سوف  حتياطي.املفاجئة مبا يوجد لدى البنك من الرصيد اال ودائع املطلوبة الوفاء لل
يارها.  ذلك ورمبا يؤدي ها عاجزة عن العملو علأن جي وميكن شبابيك البنوك إىل  يهرع الناس   إىل ا

وال حتدث مثل هذه املشاكل يف البنوك املشاركة. ألن كل واحد من أصحاب حساب املشاركة 
يف بسحب الودائع البنوك املشاركة  ومتقوال . ألعمال التجاريةيف ا(البنوك املشاركة)  شركاء املؤسسة

  أن يلتزم بشروط الشراكة.عليه ألن من يريد السحب يتعني لضيق وال ينشأ الذعر؛ ا

ح احلقيقية.   البنوك املشاركة توفر الفرص لألر

خذه أصحاب الودائع من ومن  أقل من معدل التضخم. كونكثريا ما ت املصرفية الفوائد وما 
فإن وعلى سبيل املثال: املتطوعني. ضحا التضخم أجل ذلك ميكن أن نقول أن أصحاب الودائع هم 

إلضافة خله الصايف ود  %7مع ما فيها الفائدة املركبة  1935نة سيف تركيا للسندات  من أودع ثروة
وفق مؤشرات الغرفة التجارية % 17 تهامن قيم 1975يف سنة قد نقص  ملال األصليا رأس إىل

يف الواقع أن األمر يف كل مكان . % 83مبعدل من ماله  . أي أن هذا الشخص قد خسر سطنبول
وعلى سبيل املثال كان جمموع أي أن مقدار مدخرات الناس مستمرة يف السقوط.  على مقربة منه.

إىل  1960، وقد نزل هذا املعدل يف عام % من دخوهلم80تقدر ب  الناس هايدخر اليت األموال 
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وقد بدأ الناس  لناس.ا بنيقد غاب مصطلح املدخرات  2006ويف عام  414% تقريبا.45- 42
لبطاقات اال ونريحب سما  ونيستهلك   ئتمانية.ه يف املستقبل 

عطي ألصحاب احلساب يف املشاركة قسطا من الربح. والربح ال يتحقق إال توالبنوك املشاركة 
أن يربح ما يفوق التضخم. من أجل ذلك جيب عليها محاية ودائع املشاركة ضد التضخم وإعطاء 

خذ قسطا من الربح احلقيقي.ألصحاب حس طالقس ا    اب املشاركة. كما أ

 تشغيل البنوك املشاركة

ملال (املضاربة) وتقوم ا الشراكة يف العمل ورأسالبنوك املشاركة جتمع الودائع على أساس 
خلدمات املصرفية.  ملستقبل كما تقوم  ستخدامها كتاجر ذكي ومهتم    لوساطة املالية 

 الوساطة املالية

  تخدام ما مجع من الودائع على أساس شروط معينة. سوساطة املالية هي القيام ال

قبل الودائع املؤجلة وفقا لشروط الشراكة. وتتقبل البنوك املشاركة الودائع املؤجلة وحتت الطلب. 
ئن أل هاوقسم كبري منها لشراء البضائع اليت يريد جراء التحقيق يف حق الز ئن. وتقوم  أي ا (الز

ت. بيع إىل األجل. وي نقدا وتشرت البنوك املشاركة) ت خذ منهم الرهن والكفالة وغريها من الضما
إلجراءات مثل السلم، واال  رياد، ستاال و ، واملضاربة، واملسامهة، عنا صستوكذلك تقوم البنوك املشاركة 

ع واملواد اخلام وتبيع هلا إىل البضائع الالزمة  للمصان شرتيتوتؤسس الشركات أو والتصدير، واإلجارة.  
ذا قد أصبحت البنوك املشاركة الوسائط املالية بني أصحاب األجل أو تؤجر هلا إن لزم األمر. و

ثنني. أحدمها مجع الودائع. والثاين ا. وتقوم الوساطة املالية على ركنني االودائع وبني من حيتاج إليه
  تشغيلها.

 

 . 44، صـ . 1980نبول إسطالنظام القرضي لفريد الدين أرجن،  414
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 مجع الودائع

 البنوك املشاركة حسابني؛ احلساب املؤجل واحلساب حتت الطلب. يفتح أصحاب الودائع يف
  ويقال عن احلساب حتت الطلب احلساب اجلاري وعن املؤجل حساب املشاركة. 

 احلساب اجلاري اخلاص

. وميكن للمؤسسة أن تستعمل ةعمل على أساس القروض غري الربويياحلساب اجلاري اخلاص 
ن الربح. وميكن سحب الودائع يف أي وقت. وتقدم املؤسسة م دفعالهذه األموال؛ ويلزم عليها 

وكذلك تقدم هلم خدمات أخرى مثل حتصيل الشيكات  اتألصحاب احلساب اجلاري دفرت الشيك
   والسندات والتحويل.

 حساب املشاركة 

ملال للشراكة ا وال اليت مجعت كرأسومتابعة األمويقال عنه أيضا املشاركة يف الربح والضرر. 
 سألتزام شروط املضاربة واملشاركة. وال يعطي الضمان إلعادة ر اوال بد من  من هذا احلساب.كون ت
ستثمار نتهاء املشروع. وبعد أن يتم املشروع واال امقدار الربح قبل  مملال ألصحاب الودائع وال حيدد هلا

ح    .املشاركةوفق شروط املضاربة أو  إىل أصحاب األموالتقسم األر

تكن وإذا مل  الودائع السحب قبل حلول األجل بشرط التبليغ بذلك من قبل. وميكن ألصحاب
ئع وكان متامها عند املدين فعلى  اتعملت الود سينقص منها قدر ما سحبت. وإذا اقد استعملت  الودائع

وإذا كان نصف الودائع يف يد املدين ونصفها . من املدين نتظار حىت يتم التحصيلصاحب الودائع اال 
 . مع الرتاضي وحيسب عن الودائع ملالا  كجزء من رأس لصاحب الودائع نقدا ك ميكن الدفع يف البن

ا مجعت الودائع من املودعني الكثريين. فيمكن اوالبنوك املشاركة د  خذ هذه احلالة األخرية أل ئما 
  تفاق املربم معهم. ا أو كليا بفسخ اال ئيالدفع ألصحاب الودائع جز 
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. لذا ختصص البنوك املشاركة لتأجري على خالف البنوك األخرى القيام  وميكن للبنوك املشاركة
  صندوقا من بعض الودائع هلذه املهمة.

  متويل األموال للمستثمرين 

التمويل هو إعطاء األموال الالزمة. تقوم البنوك املشاركة بتوفري املوارد املالية للمستثمرين بتوفري 
  األموال واخلدمات الالزمة.

 ألموالتوفري ا

وكالمها شراكة توفري األموال يف النظام الشراكي يكون عن طريق املضاربة أو املشاركة فقط. 
ح واخلسائر الناجتة عجتارية. تكون الشراكة على أساس املشار  ن أفعال مستخدم الودائع من كة يف األر

ح واخلسائر الناألشخاص أو املؤسسات. كما تكون على أساس الشرا  أفعال  ن اجتة عكة يف األر
  معينة. 

 املضاربة

املضاربة هي أن يدفع رجل ماله إىل آخر ليتجر له فيه على أن ما حصل من الربح بينهما 
ذا تو يحسب ما يشرتطانه. ويشرتط بيان الشروط اليت على أساسها  ر الفرص يف فقسم الربح. و

ال  ةقدر الستثمار ملن لديه مال ولكن ليس له اال  قدرة وليس لديه مال المن عنده  ستثمار أوليقوم 
  ليتاجر به عن طريق املضاربة.

على صاحب املشروع القيام بكل ما و  ،الزمة للمشروعلاألموال اأن توفر وعلى البنوك املشاركة 
ذا  ملال مع الربح، إذا كان املشروع ا تحقق املضاربة. وللمؤسسة املمولة أخذ رأستيلزم من األعمال و

ح. أما  ألر خلسائر مت  ا قد مت مشاطرة األخطار ذملال بدون الربح. وا سأر  افله إذا انتهى املشروع 
وبني صاحب املشروع. ويف النهاية مل تكسب البنوك املشاركة رحبا، وخسر صاحب املشروع ما  ابينه
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لتايل  اليت   هيالبنوك املشاركة فبذل من اجلهد والعمل. وحتمل اخلسائر يف املضاربة على األموال و
  تتحمل اخلسائر املالية. 

 املشاركة

مت إلجراء النشاطات التجارية. يشرتك فيها كل طرف من األطراف املشاركة هي كل شراكة أقي 
صح عقد املشاركة يوكيفية تقسيم الربح توضح يف عقد املشاركة. وال  كثريا. ممبال سواء كان قليال أ

ذا الشرط فاسد  20مثال  ببيان معدل أو كمية الربح مسبقا. كبيان الربح ويعاد  ةيف املائة، واملشاركة 
من اخلسائر  عليه كل ما يرتتبهو يتحمل ولو استعمل الطرف الثاين املال فاملال إىل صاحبه. 

ح   يف حالة وجود الربح.   واألخطار كما له األر

عمال معينة. يعين ت لقيام  قام الشراكة على والشراكات اليت تعقدها البنوك املشاركة حمدودة 
وال مانع يف نتهاء تلك األعمال. بيع سلعة ما أو شرائها أو تصنيعها أو تسويقها، وينتهي الشراكة 

  إقامة الشراكة على تشغيل املؤسسة التجارية أو الصناعية. 

أعمال لخطر سواء كانت على شكل املضاربة أو املشاركة، فال توجد ل املال يف الشراكة  تعرضي
لرغم  من البنوك دائما تخوفوتمن اخلطر.  قتصادية ختلوة اال يف احليا  هاأخذمن عدم عودة القروض 

د مجيع التدابري الالزمة. و  األمل جيعلهم يدخلون يف إال أن اخلوف يف املضاربة واملشاركة.  لرغم من ازد
وبدون املشاركة ادية. قتصاحملركات األساسية للحياة اال  امه واملضاربة اخلطر. وال ننسى أن املشاركة

  هو خطر املؤسسات  هذه طر علىاخلو  متويل الربوي.ال و  قروض مصرفية هناك يكون نل واملضاربة 
خطار األ من  اديعيبقى بلذا ال ميكن ألي بنك من البنوك أن . على البنوك املقرضة واملمولة كذلك

مع املؤسسات التابعة  وتتعامل على أساس الشراكةكما أن مجيع البنوك تؤسس  .ةقيقياحل ةقتصادياال 
ح احلصول على قتصاد احلقيقي هو احلرمان منن الفرار من اال إوعلى هذا نقول  .لنظام الشراكة  األر

  . عليها احملتملة
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وأهم لرفع معدل الربح بدل الفرار من الشراكة.  التدابري فيجب العمل على تقليل األضرار وأخذ 
دة عدد املشاركاتنوك املشاركة نتشار األخطار. وعلى الباشيء هو  ملال ا بتحديد رأس تواملضار ز

ذا ميكن جتنب اال  فرمبا خيسر الواحد ويربح الذي يدفع إىل كل من الشركاء. يار التام اآلخر. و
ح اآلخر. ألنه ال يتوقع خسران الشركاء كله ر   . هنفسالوقت يف  مبتصفية خسائر الواحد 

رمبا تفاصيل املشروع ومراقبة صرف األموال وفق موجبات املشروع. وإال  وال بد يف املضاربة من
ىل أن يدفع الشريك ي اإلنتباه إأما يف املشاركة فينبغ. بذل العناية الالزمةيف  مهماليكون املضارب 

لتايل يزداد احتمملال. ا ملزيد من رأسا دة ما يدفع الشريك من األموال جيعله متيقظا يف أعماله و ال وز
ح.    ارتفاع األر

  توفري البضائع

جرها. احلال، وتبيعها مؤجال أو تؤ  علىاألجنبية و تشرتي البنوك املشاركة البضائع احمللية  
  .أو التأجري  ستصناعؤجل والسلم واال ولتحقيق هذا الغرض تقوم البنوك املشاركة بعقد البيع امل

 املراحبة

ح إىل املشرتي.املراحبة، هي بيع بشرتط فيه اإلعالن جبميع  وكل الصفقات  التكاليف واألر
  لتفاصيل.قدر ما تربح يعرف املشرتي  كون مراحبة ألنالبنوك املشاركة تريها جت التجارية اليت 

حلال وتبيع إىل األجل. فتوفر الفرص للبائع أن يبيع البضائع يف احلال تشرتي البنوك املشاركة 
لر  غىن عن  إال إنه ال  فيه، حلال شيء مرغوبغم أن بيع السلع وللمشرتي أن يشرتي إىل األجل. و

، فال بد له أن يشرتي طعام وال شرابن ليس لديه نقود أن ينتظر بدون ملوال ميكن البيع إىل األجل. 
  ة. وهي حاجة ال مفر منها لكل إنسان. للحاجإىل األجل 
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. ألن الر ما ومن املمكن أن يكون سعر احلايل خمتلفا عن السعر املؤجل. وهذ ا الفرق ليس بر
يع بتفاق الطرفني، إذا  كان األجل والسعر يف الاتختلف األسعار حسب فيزاد يف الدين. أما يف البيع 

  . والشراء ختالف السعرين احلايل واملؤجل ليس مهما يف البيعافاملؤجل معلومني فالعقد جائز. 

  .ا يف العهد العثماين مبعىن "املعاملة الشرعية"ستعماهلالدينا مسعة سيئة لكلمة "املراحبة". بسبب 

يقول  وعلى سبيل املثال:وكانت املعاملة الشرعية جترى حينذاك إلظهار الر يف صورة الربح. 
لرية ويشرتيها  1000والسلع بني يديه للمشرتي (ملن يريد القرض) بعتك هذه السلع بـ املقرض 

دفع مثنها بعد أعلى أن  لرية 1100ول له تبيع هذه السلع بـ مث يقاملستقرض (املشرتي) ويتم التقابض. 
ذا مت استقراض  سنة واحدة املطلوبة لرية  1000فيقبل املستقرض ويبيعها إىل املقرض ويتم التقابض و

وهي معاملة ربوية يف صورة لرية. 1100لرية مقابل 1000أي شراء يف املئة.  10ربوية قدرها نسبة ب
لعهد العثماين بـ "املعاملة الشرعية أو املراحبة". وكانت املعاملة الشرعية   البيع والشراء كانت تسمى 
صندوق يسمى كان يف البنوك املوجودة يف العهد العثماين ساعة يف ومنها مثال: . جترى يف طرق خمتلفة

وكانت . اليصبح الر مشروع ومتنح للبنك صندوق األمن، وكانت تلك الساعة تباع عدة مرات
ذه املعاملة حينذاك. كانت تقرض للناس مقابل الر   ةية كثري فقسسات و مؤ  ع يف و وللفرار من الوق تقوم 

صبح الر حالال ومشروعا. وقد بينا هذا املوضوع سابقا حتت تقوم بتلك املعاملة ليالر يف الظاهر 
  عنوان "احليل الربوية يف النظام غري الربوي".

بوية املراحبة. كانت جترى املعاملة الشرعية إلعطاء صورة البيع والطريق اآلخر من احليل الر 
.اللمعاملة الربوية. ومل تكن ضمائر الناس تقبل مشروعية هذه املعاملة لذا كثر     415ستعماهلا مبعىن الر

من ركة اشما جيرى يف البنوك املواملراحبة يف العهد العثماين كانت بيعا يف الظاهر فقط. أما 
والبنوك املشاركة تبحث عن املشرتي أوال وحني جتد بد أن تكون بيعا حقيقيا.   الارية فالصفقات التج

يف  قلما يكون، وهذا النوع من البيع رسل البضائع املبتاعة إىل املشرتيتاملشرتي تشرتي البضائع. ولذا 
 

 .1318لدين سامي، دار درسعادت قاموس تركي لشمس ا 415
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هناك الكثري  كما أن بيعا يف الظاهر فقط، مع أنه بيع حقيقي. ونكثري الولذلك عده حياتنا اليومية. 
ذا البيع. وعلى سبيل املثال: من يقوم ببيع بضائع مصنع الطوب حيوِّل الطلبات  من املؤسسات تقوم 

ومن مث يتم شحن املبيع إىل العنوان احملدد من إىل املصنع مباشرة ويبيع يف اللحظة اليت مت فيها الشراء. 
   قبل املشرتي.

املشرتي. وإذا عثر على املشرتي يبيعها. والبنوك ال العثور على  حىتلبضائع وحيتفظ التاجر 
  تشرتي البضائع إال بعد العثور على املشرتي. 

، بعة  ة. وهناك شركات صغري والشركات املسامهة العمالقة توجد اليوم جمموعة من الشركات 
املعاملة  بني هذه الشركات التبادالت التجارية ومن املمكن أن تكون تلك التبادالت على شكل  حيصل

ملعاملة الشرعية.إال إذا ظهرت  هايجب جتنبفالشرعية.  ا ليست     أ

 السلم

البضائع إىل األجل. وال بد فيه من بيان جنس تسليم حلال و كون تهو بيع على أن النقود 
ريخ ومكان التسليم يف العقد.  ا ومقدارها وسعرها و وبعقد السلم وفق البضائع ونوعها ومواصفا

رزمة. ويكون املشرتي قد اشرتى البضائع الثمار بعد قطافها يف املستقبل ويقبض النقود يتم بيع شروطه 
  اليت حيتاجها يف الستقبل بعيدا عن املعاملة الربوية. 

 ستصناعاال 

هو عقد على مبيع يف الذمة شرط فيه العمل. فإذا قال شخص آلخر من أهل الصنائع : اصنع 
أن ستصناع يف اال يشرتط ال و ستصناع. ا، وقبل الصانع ذلك، انعقد اال يل الشيء الفالين بكذا درمه

ذا افرتق عن السلم.  ،احلاليف كون النقود ت ع سلعة   نكميكون يستلم الصانع النقود عندما و  و
  . ما يريدع من عناء البحث رتيويسرتيح املشعتها يف الزمن احملدد. اتم صنتس
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 من الشيء املراد تصنيعه املشاركة والبنوك املشاركة  تطلب ستصناع من البنوكيطلب املشرتي اال 
للشروط  ةتصنيعها خمالفمت  دد أواحملوقت اليف حالة عدم تصنيع السلعة املطلوبة يف  أصحاب املصانع.

  املسؤولية حتمل  بدورها والبنوك املشاركةللبنوك املشاركة،  املسؤوليةفإن املشرتي حيمل  املتفق عليها،
  لى البنوك املشاركة توفري السلعة للمشرتي من مكان آخر.لصانع. وعل

قع. االو  يفهذا هو ما كان جيب أن يكون. ولكن ما حدث يف الواقع خيتلف متاما على ما رأينا 
ا بيعا وكثري من البنوك املشاركة أخرت املراحبة والسلم واال  من أجل احملاكاة للبنوك ستصناع عن كو

ا أصبحت تقوم بتمويل املوارد املالية ، وأصبحت بذلك كنو الربوية لبنوك كاع من البنوك الربوية. أي أ
لتجارة والصناعة. ومسوا الر ال خذونه بـ "الفوائد" ولكن هذه التسمية  ي ذالربوية بدال من أن تقوم 

  . احلقيقةال تغري 

 التمويلي التأجري

جريها التأجري التمويلي هو  أو   شخصاسواء كان احملتاج ليها تاج إملن حي شراء سلعة مث 
حيصل أن إما و وهو ما يسمى بـ "التأجري التشغيلي" نتفاع . ويكون عقد التأجري إما مقابل اال ةمؤسس

  تؤول السلعة إليه يف النهاية. أن ىالسلعة مقابل قسط للممول عل ىاملستأجر عل

وعلى سبيل املثال جل. والتأجري التشغيلي هو عودة السلعة املستأجرة إىل صاحبها حبلول األ 
عيد يسنوات. وحبلول األجل  10جره لصانع ملدة يؤ شرتيه مث يمصنع أو  ببناء البنك املشاركيقوم 

إضايف يف هذا املوضوع، عقد للمستأجر واملؤجر إجراء املصنع إال أن جيدد العقد من جديد. وميكن 
ذا يدخل الطرفان يف عهد  شراء   جيوزكما لى اآلخر. أن جيلب أحد الطرفني ضررا ع مينعو

لصاحب   جريهاكذلك ما حيتاج إليه املصنع يف تسويق منتجاته وو حتياجات الالزمة يف بناء املصنع اال 
 .املصنع

جري يؤول املؤجر يف  التأجري الذي تقوم به البنوك املشاركة وشركات التأجري التمويلي هو 
املال املؤجر أن لبيع والتأجري. وعلى هذا لو افرتضنا وهو عقد جديد احتد فيه االنهاية ملكا للمستأجر. 
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خالل  على التقسيط كاألجرة سهما 99و ،احلاليف كبديل املبيع  اسهمقبض في ،مثال سهم 100
سهم فيصبح املال  100دفع املستأجر سهما زاد ملكه، حىت يتم دفع وكلما  .عليها اآلجال املتفق

ما له. وهو عند بيع إ البيع إىل  طفيه حسب شرو  التنظيماتىل األجل. لذا تكون املؤجر ملكا 
  األجل.

   توفري اخلدمات

بل هي مؤسسة جتارية تبيع الدين.  عن طريقالبنوك املشاركة ليست املؤسسة اليت تربح 
  . فكل ما تقوم به مؤسسات التأجري التمويلي تقوم به البنوك املشاركة. اخلدمات والبضائع

ملق وجيوز للبنوك املشاركة  ات معينة لفرتةميكن هلا مثال أن تتحمل خدمو  الفرعية، والتاالقيام 
دفع رواتب العاملني يتعني عليها  هذه الفرتةويف مشروع ما مقابل مبلغ معلوم.  تحمدودة من خدما

بسبب عدم    ملشروعا من املشاكل اليت يعاين منها فبهذا ميكن التخلص ة للمشروع.عابتال والتكاليف
. ، أي ميكن هلا التخلص من تلك املشاكل ة أو استعماهلا يف مشروع آخر النقدي   بدون أن يقع يف الر

ت اليت  للبنوك املشاركة وكذلك ميكن ن تقوم بتسويق اإلعال ت  أن تعمل كوكالة لإلعال
عينة جر الفنادق أو الشركة السياحية لفرتة مؤ أن ت اكما ميكن هل اإلعالمية. الشركاتمن  حتصل عليها

وجمال العمل للبنوك املشاركة واسع ألنه ميكن هلا القيام   .يف تلك الفرتة هاومتلك دخلوتقوم بتشغيلها 
  احلدود املشروعة. ضمن مشروع  ي

 اخلدمات املصرفية

خلدمات املصرفية   اتتوفري بطاقو صدار الشيكات، إهي؛ التحويل، و و تقوم البنوك املشاركة 
ع، وحتصيل الفواتري، واحلسومات (اخلصومات)، ومعاملة اخلصم بعد اخلصم مرة ئتمان، وقبول الودائاال 

عتمادات املستندية وتبادل العمالت األجنبية ن وقبول األمانة، وفتح اال االضم تنية، وتقدمي خطا
قوم البنك كذلك يتم مقابل أجرة معينة بعيدة عن املعاملة الربوية. و تاخل... ومعظم هذه اإلجراءات 

  بيع النقود، والذهب والفضة والعقارات وشرائها.ب
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 قبول األمانة

 ه وتنشئ هلذ ،وحتفظها ،األوراق املالية وبعض األشياء الثمينة كأمانةوتقوم البنوك بقبول 
فظ األشياء الثمينة بطريقة  كثريا ما تكون هناك حاجة ماسة حل .ةلإلجار  خاصة صناديق تاخلدما
نهكان نبينا حممد صلى هللا. آمنة "األمني" وكان   عليه وسلم يف قومه قبل الرسالة وبعدها مشهورًا 

صلى  هذه السجية العظيمة واخللة الكرمية من النيب  توقد  متكن الناس خيتارونه حلفظ ودائعهم عنده.
الشديد له وعدم  هللا عليه وسلم حىت جعلت أعداءه يستأمنونه على أمواهلم وودائعهم رغم عدائهم

األقربني  حيث كانوا يستأمنونه صلى هللا عليه وسلم دون غريه من قريش حىت من أقرب  االميان به
ويدل على ذلك ما فعله صلى هللا عليه وسلم يوم اهلجرة بتكليف علي رضي هللا عنه برد  منهم.

ت إىل ه ومطاردته األما مر القوم عليه وتتبعهم إ  وهاجر علي رضي هللا عنه بعد رد  416 .أهلها رغم 
ا.   هذه األموال إىل أصحا

 قبول الودائع حتت الطلب

ت اجلارية اخلاصة".  لغًة: ومعىن الودائع تسمي البنوك املشاركة  الودائع حتت الطلب بـ "احلسا
ا اصطالًحا: ما حيفظه  وهي تطلق  .عند غريهإلنسان اهي مجع الوديعُة، والوعد هو العهد. ويقصد 

   من النقود.أيضا على ما يودع يف البنوك 

فظ وال حي  صطالح الفقهي ماألن الوديعة يف اال وهي من الناحية الفقهية ليست وديعة.
يحق للبنوك أن تستعملها. ولصاحب  فيف حالة الضياع. أما الودائع املصرفية ال ضمان هلا ستخدم. و ي

  بنوك. قرض لليما  كلالودائع طلبها يف حالة الضياع. لذا ميكننا أن نقول أن الودائع هي  

القرض لغًة: القطع، ألن املقرض يقطع شيئًا من ماله يعطيه للمقرتض. القرض شرعاً: ، القرض
ملثل.دفع مال ملن ينتفع به، مث يرد بدله إليه  أي مبا يتواجد يف األسواق بال فوارق كثرية  وجيب األداء 

 

 .485. صـ 1953القاهرة، سنة  -سرية ابن هشام القسم األول الطبعة الثانية   416
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ه. كما أن املقرض ليس مقيدا جيب على املقرتض األداء مبثله وليس بعينتؤثر على غريها من األموال. 
   417لطلب.يف األجل 

وال جيوز  418املؤمتن سببا يف ضياعه.وال ضمان للمال املستودع يف حالة الضياع إال أن يكون 
واهلدف من القرض هو ذن صاحبه. أما القرض ليس كذلك.  اال للمؤمتن أن يستعمل املال املستودع 

ستهالك أو مل يكن الضمان إذا هلك املقروض بدون اال  استهالك ما يقرتض. لذا ليس على املقرتض
ألن القرض  صاحب الوديعة يفضل أن يقرض ماله بدال من أن يودعه أمانة و املقرتض سببا يف هالكه. 

ميكن الطلب يف أي وقت، كما أن القرض يعوض إذا هلك، أما الوديعة مبعىن األمانة ليست كذلك. 
   ستعمال النقود.ا على صبح يف هذه احلالة قادراهذا مفيد أيضا للجانب اآلخر. ألنه ي

أمينا ، كان إذا جاءه أحد يودعه ماله ، قال: كان صحابيا   419رضي هللا عنه زبري بن العوامال
ماال فهذا املال إذا ذهب أو   ا، وهذا من نصحه رضي هللا عنه، ألنك إذا أودعت أحد  بل هو قرض

بينما إذا كان قرضا فإنه يضمن على كل حال، وهذا من   ُسرق من غري تعٍد وال تفريط فإنه ال يضمن،
نصحه رضي هللا عنه للمودع، فقال: بل هو قرض، فاجتمعت عليه هذه الديون،  فيقول عبد هللا بن 

 

 وما يلي.  94/ ، صـ .  6قاموس احلقوق اإلسالمية لعمر نصوحي بلمن، جـ .  417
 . 768اجمللة:  418
م)، وأسلم وعمره 594قبل اهلجرة، ( 28عبد هللا. ولد سنة  الزبري بن العوام بن خويلد بن أسد، أبو  419

مخس عشرة سنة، كان ممن هاجر إىل احلبشة، وهاجر إىل املدينة، تزوج أمساء بنت أيب بكر. كان خفيف 
اللحية أمسر اللون، كثري الشعر، طويًال. كان من السبعة األوائل يف اإلسالم. أمه صفية بنت عبد املطلب 

مة رسول اإلسالم. عمته السيدة خدجية أم املؤمنني. شهد بدرًا ومجيع غزوات الرسول بن عبد مناف، ع
مع الرسول وكان ممن بعثهم عمر بن اخلطاب مبدد إىل عمرو بن العاص يف فتح مصر وقد ساعد ذلك 
املسلمني كثريًا ملا يف شخصيته من الشجاعة واحلزم. وملا مات عمر بن اخلطاب على يد أيب لؤلؤة كان 

 الزبري من الستة أصحاب الشورى الذين عهد عمر إىل أحدهم بشئون اخلالفة من بعده
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الزبري فجعلت أبيع الدور والعقار  ، فحسبت املال بعد بيع العقار حسبت املال والرتكة فوجدته مخسني 
  420سون مليون ومائة ألف.ألف ألف ومائيت ألف يعين مخ

 قراضاإل

وأحيا يكون القرض أفضل   احلاجة املالية على املدى القصري عن طريق القرض. قضاءميكن 
  من الصدقة. فالقرض بدون ر هو قرض حسن. 

ذ منهم أي فائدة أو عائد خوتقوم البنوك املشاركة بدفع القروض إىل بعض عمالئها وال 
  نتباه جتاه هؤالء.مكانية لذا جيب اال هذه اإل  ونود أشخاص ينتهز ولكن من املمكن وج شهري.

 حتويالت البنوك

وجعله صاحب حتويالت البنوك، هي حتويل األموال من بلد آلخر ومن حساب آلخر  
البنك عن أوكل احملول وقد حتويال.  توهي يف املصطلح الفقهي عملية التوكيل ليس 421التصرف فيها.

لو أراد شخص أن لى سبيل املثال: عو ن يتحمل عمل غريه ويقوم مقامه. ألن الوكيل هو منفسه. 
لث. والشخص الثالث  إيرسل كمية من النقود  ىل شخص آخر ميكن له أن يرسلها بواسطة شخص 

 ويل من الناحية الفقهية". حا يف موضوع "وثيقة التذه وسنقف علىيكون وكيال للشخص األول. 
هو وكيل ملن يرسل أو حيول النقود. وهو ال يضمن يف  أو بني املدن، والذي ينقل النقود داخل املدن 

ا أمانة عنده، إال أن يكون سببا يف ضياعها. وال يصح أن يضم الوكيل األمانة إىل  حالة الضياع أل
والبنوك املشاركة اليوم  ملكه وأن يستعملها يف أعماله اخلاصة. وإذا فعل وضاعت األمانة ضمن بدهلا. 

لذا على ودع عندها أمانة إىل ملكها وتستعملها ولو لفرتة قليلة. أبنوك األخرى تضم ما وكذلك ال
  أوالضياع. اهلالك البنوك دفع بدل األمانة يف حالة

 

 .159/  صـ .  2. جـ . 1957طبقات الكربى البن السعد، بريوت   420
 .457قانون القروض:  421
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 حتصيل السندات

، ةسم الدائن مقابل رسوم معينتقوم البنوك والبنوك املشاركة بتحصيل الديون والسندات  
 سواء مقابل التحويل أو  حتصيل الديون يسمى أجرة خدمة الوكالة.البنوك  ا حتصل عليهيتوالرسوم ال

 البوليصة

وهي يف املصطلح   " وهي كلمة إيطالية تعين الوثيقة. polizza كلمة "  وهي كلمة مأخوذة من
وهو يشمل على أمر ليدفع املدين الدين إىل الشخص  الدائن إىل املدين. يرتبه تباديلعقد التجاري 

  لتحصيل الدين يف وقت حمدد.. الثالث أو من وكل

ويقال عنها أيضا  والعقد التباديل هو اسم مشرتك لكل من السندات والشيكات والبوليصة.
البوليصة جانب يقوم برتتيب  ة جوانب،ويف ترتيب البوليصة ال بد من ثالثالسندات التجارية. 
واملستفيد هو  ،طب هو املدينواملخا ، . والذي قام برتتيب البوليصة هو الدائنواملخاطب واملستفيد

 مستلم البوليصة الذي يتم الدفع إليه من قبل املدين.

ها. ومي  أن  للمستفيد كنوال جيرب املدين ألن يقبل البوليصة. ولكنه يصبح طرفا بعد بقبوله إ
لتايل أنه سلمت حقوقه الناشئة عن هذه  قبل حلول الوقت.لتوقيع خلفها  يسلمها لشخص آخر  و

أي أنه أصدر أمر بدفع هذا املبلغ إىل مستفيد جديد. وتوقيع املستفيد األول يكفي إلجراء   صة.البولي
هذه العملية. كما ميكن تطبيق هذه الطريقة على السندات بنية جعلها رهنا. ويف هذه احلالة يكتب 

ها. وإذا تسلسل املستفيدخلف السند عبارة "بدهلا رهن" أو "بدهلا ضمان"  يف البوليصة ون أو ما شا
  وال حلاملها األخري. ؤ ون مسفكل واحد منهم يك
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والبوليصة من الناحية الفقهية حوالة. واحلوالة يف الفقه هي  عقد يتم مبوجبه نقل الدَّين من ذمة 
 أحدكم على مليء  قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: فإذا أتبع طرف إىل ذمة طرف آخر.

  423ظلم ومن أحيل على مليء فليحتل. وقال أيضا: مطل الغين 422فليتبع.

جوانب. األول من يرتب احلوالة (احمليل) والثاين من يقبل احلوالة (احملال  ةويكون يف احلوالة ثالث
له) والثالث من يدفع املبلغ الذي تشمل عليه احلوالة (احملال عليه). وال بد من موافقة اجلوانب الثالثة 

وال يشرتط حضور احملال له أو   424بني احملال له واحملال عليه. لصحة احلوالة. وميكن ترتيب احلوالة
ت  احملال عليه عند ترتيب احلوالة. ولو قبال احلوالة اليت مت ترتيبها بني الشخصني اآلخرين صح

 425.احلوالة

لث الذي قبل دفع الدين مقداره و  نفرتض مثال أن أمحد مدين وحممدا دائن وحسنا شخص 
لرية ألمحد جيب دفعه يف نفس  100عاملة عادة يكون على حسن دين مقداره ويف هذه امل لرية؛ 100

املوعد. ويف التحويالت العادية يقول أمحد حملمد اذهب وخذ دينك من حسن... ولكن يف البوليصة  
صل أي تغري يف حي اعترب البوليصة حوالة ألنه مل ادفع  ما عليك من الدين حملمد.  :ل أمحد حلسنو يق

  العالقات.  

نية وهو جائز. و  وال حرج يف تسلسل من يقوم اجلريو من الناحية الفقهية هو حتويل احلوالة مرة 
حلوالة. تجلريو. ويف هذه احلالة  وأصبحت هذه املعاملة كفالة بنفسها ألن حتويل البوليصة  تم الكفالة 

  ملوافقة معروف عرفا.

 

 .1البخاري، احلواالت،   422
ماجة، كتبا  ؛ سنن ابن463/  صـ .  2مسند أمحد بن حنبل، حديث أيب هريرة رضي هللا عنه جـ   423

 . 2403الصدقات احلوالة رقم احلديث. 
 . 681اجمللة:   424
 . 681اجمللة:  425
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  تعترب حوالة. العقاراتوجريو وعملية ترتيب بطاقة البنك، وخطاب القروض والشيكات 

 عتمادخطاب اال

صّدر) نيابة عن مقدم الطلب (املستورد). اهو خطاب 
ُ
عتماد يصدره البنك لصاحل املستفيد (امل

ويلتزم بقبول الدفع مقابل املستندات التجارية حسب شروط خطاب اإلعتماد. وبذلك حيل املصرف 
يصدره البنك لعمالئه لسحب النقود من كما  جية.حمل مقدم الطلب. وهو مهم جدا يف التجارة اخلار 

  أحد فروعه أو من أحد مراسليه. كما يسمى اخلطاب برسالة السمعة.

ا ليست كفالة فقط، بل هي جمموعة من  ويؤخذ مقابل ترتيب خطاب اإلعتماد أجرة. أل
  اإلجراءات اليت تشمل الكفالة.

ام رضي هللا عنه بشراء األضحية ، وبه عن النيب صلى هللا عليه وسلم  أنه وكل حكيم بن حز 
فلما سأل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شيئا أعطاه عالمة ، وقال : ائت وكيلي  يوكل عروة البارق

ذه العالمة.    أن تدفع مثل هذه العالمة. على البنوك  عتماد وخطاب اال  426خبيرب ليعطيك ما سألتين 
واألجرة اليت تدفع مقابل خطاب  عروة ملا أظهر العالمة. كما دفع الوكيل يف خيرب ل طاباخلملن يظهر 

  عتماد لزم أن تكون قدر اخلدمة اليت تقدمها البنوك كما جيب جتنب املعاملة الربوية. اال 

 البطاقة املصرفية

البطاقة املصرفية، هي هوية تعطيها البنوك لعمالئها. عليها اسم العميل ورقم حسابه وصورته 
ريخ صالح مع البطاقة الصرفية.   االشيك ميكن استخدامه أيضا قسيمةوجد وتية البطاقة. وتوقيعه و

ذه القسيمة بدون التحق   وجود الرصيد على هذا احلساب أو عدمه.من  قوتدفع البنوك الفرعية 

 

 .2، صـ. 19املبسوط،  جـ.   426
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والعميل الدائن هو . عملية حتويلية عتماد خطاب اال وتعترب كل واحدة من البطاقة املصرفية و   
لدفع حمال عليه. حمال له والذي ي يقال عنها يف الفقه رتب البطاقة املصرفية حميل والبنوك اليت تقوم 

مع أخذ اخلطاب يثبت هذا القرض مث و  ،قراض لشخص يف مكان ماإهي و . أو السفتجة البوليصة
ذا اخلطابحتصيل  يف مكان آخر. نمن شخص  ه 

خذ مبكة الورق من التجار فيكتب أن ابن الزبري رضي هللا عنه ك  - رمحه هللا  - وعن عطاء  ان 
قال عطاء : فسألت ابن عباس رضي هللا عنه  هلم إىل البصرة وإىل الكوفة فيأخذون أجود من ورقهم.

خذ فنقول : املنهي عنه هي  س بذلك ما مل يكن شرطا ، وبه  عن أخذهم أجود من ورقهم فقال: ال 
إلحسان وإمنا جزاء  املنفعة املشروطة أما إذا مل تكن مشروطة فذلك جائز ؛ ألنه مقابلة اإلحسان 

س به إذا مل يكن مشروطا وعن ابن عباس  اإلحسان اإلحسان ، وكذلك قبول هديته وإجابة دعوته ال 
ويل هذا عند أنه كان  ا و خذ الورق مبكة على أن يكتب هلم إىل الكوفة  رضي هللا عنهما أنه كان 

ان مشروطا فذلك مكروهعن غري الشرط فأما إذا كا الناس على هذا إن  ، والسفاتج اليت يتعامل 
س به وإن شرط يف القرض ذلك فهو مكروه ؛ ألنه  ،أقرضه بغري شرط وكتب له سفتجة بذلك فال 

  يسقط بذلك خطر الطريق عن نفسه فهو قرض جر منفعة.

من عبء محل  كتب السفتجة يف أغلب األوقات للقضاء على أخطار الطرق أو التخلصتو 
لفرتة من  اوتدفع النقود إىل من تكتب له السفتجة على سبيل القرض فله أن يستخدمه املبالغ النقدية.

تتحدث املراجع  ال عليه هو املستلم. وال احملال له حاملها و احملالزمن. واحمليل هو من يكتب السفتجة و 
  اليت طالعنا عليها عن أي رسوم مقابل السفتجة. 

 الشيك
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 "الجنليزية و " check" تقابلها كلمة 427"الشيك" مأخوذة من كلمة "الصك". كلمة
cheque "  ن من كلمة لفرنسية و عادت الكلمة إىل و   . من أصل عريب "الصك"  مها كلمتان مأخوذ

  على شكل "الشيك".مرة أخرى العربية 

بعض وتوزع لالشيك هو وثيقة كتبت لطلب الدفع. وتطبعها البنوك وفق الشروط واألشكال 
يكتب العميل على الشيك بدل اخلدمة أواملال الذين يوجد هلم احلساب حتت الطلب لديها.  اعمالئه

املعين بعد التوقيع عليها. ويسحب هذا الشخص إىل الشخص  هاالذي اشرتاه أو مقدار الدين ويعطي
  املبلغ من حساب العميل.

لشيكات تعترب من الناحية  الفقهية حوالة. والذي يكتب الشيك يكون واملعاملة اليت أجريت 
خذها يكون حماال له، والبنك يكون حماال عليه.   حميال، والذي 

مة" و  صر خسرو يف كتاب "سفر ت الرحلة اليت قام  للرحالة الفارسي  يتحدث فيه عن ذكر
ما يتحدث فيه املؤلف ع اهلجري 444- 437  /امليالدي 1052 - 1045 سنة ةإىل البصر 
  ...ةيف البصر  من األحداث شاهدها

ح وسوق عثمان يف ا يفتح كل يوم ثالثة أسواق؛ سوق اخلزاعة يف الصب ةوهو يقول: يف البصر 
كل واحد الظهرية  وسوق قدحان يف املساء. واملعاملة يف تلك األسواق جترى على النحو التايل:  

ا شيكات. مث يشرتي ما يريد شرا خذ مكا ه وحيوِّل مثنه على الصراف. ءيعطي نقوده إىل الصراف و
 428مل العميل غري شيكات الصراف ما دام يبقى يف املدينة.وال حي

 

قام برتمجته إىل اللغة الرتكية حممد داغ و عبد الباقي  Joseph Schachtمدخل حلقوق اإلسالم لـ    427
 .87. صـ. 1977شنر، أنقرة 

مة لناصر خسرو، ترمجة حي  428  .96، صـ. 1945 -ىي األخشاب، القاهرةسفر
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املؤلفات األدبية ما يتعلق   يف وحني شاع استعمال الشيكات بني الناس بدأ يظهر 
) عن الشيكات بدون  324 – 234  / 936 - 848كما قال جهزى الربمكي (  429لشيكات.

  الرصيد؟ 

مل واألكف رقاعا  إذا كانت صالتكم  أل   حترر 

لف ألف  ومل تكن الرقاع جتر نفعا     430فها خطي خذوه 

كرب احلاجة إىل املبالغ الكبرية لدفع بدل  ت، السلع واخلدمات إىل حد كبري  يبلغ تداولوحني 
برية كون احلاجة إىل نقل هذه املبالغ من بلد إىل آخر. ونقل املبالغ الكتالسلع املبتاعة واخلدمات كما 

ا ثقيلة لو كانت من الذهب  إىل ذلك دائما يكون صعبا كما ال ختلو من خطر السرقة. ويضاف  كو
عتماد تؤدي فإن الشيكات، والبطاقة املصرفية وخطاب اال والفضة كما كان يف القدمي. من أجل ذلك 

ي شكل من األشكالال ميكن اال  خدمة مهمة   .ستغناء عنها 

نك حبساب حتت الطلب ملن يريد استخدام الشيكات. وهي تعترب ع املبلغ يف البا وجيب إيد
قرضا للبنوك. والذي حيصل على هذا القرض عن طريق الشيك ميكن له دفع ما عليه بعيدا عن صعوبة 

. من أجل  وهذه منفعة جلبها القرض. والقرض الذي جيلب املنفعة يعترب رمحل املبلغ وخماطر السرقة. 
ال حرج يف القرض إذا مل يشرط ولكن . وخالفهم البعض اآلخر ا غري جائزةاء أهذلك قال بعض الفق

   431فيه السفتجة أو الشيك.

 

 1982تطوير األعمال املصرفية مبا يتفق والشريعة اإلسالمية لسامي حسن حامود، الطبعة الثانية عمان   429
 .47، صـ. 1402  /

ء لياقوت احلموي، مصر، جـ.   430  .242 – 241/  صـ.  2معجم األد
 .396 – 395/  صـ.  7البدائع للكاساين، جـ.   431
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ه ببلد آخر ؟ فقال : إن   نري والدراهم يتسلفها الرجل ببلد على أن يعطيها إ قيل ملالك : فالد
ليضمن له كما كان ذلك من الرجل املسلف على وجه املعروف والرفق بصاحبه ومل يكن إمنا أسلفها 

نري محال مثل  سا إذا ضرب لذلك أجال وليس يف الد لسفتجات فال أرى به  يفعل أهل العراق 
   432. والعروض إذا كان على وجه املرفق الطعام

خذ مقابل  وعلى املذهب احلنبلي، جيوز  بشرط أن يكتب لنفسه سفتجة  ولكن ال جيوز أن 
فيد منه وال يضر أحد آلخر. فالشريعة ال حترم  األعمال ألن كل واحد من الطرفني يست 433ذلك شيئا.

  434شرعها إال أن يرتب عليها السلبيات.تالصاحلة بل 

سفتجة أو الشيك لوجود عموم البلوى يف نقل النقود. وال حرج الكتابة  منوال يوجد أي مانع 
 .   فيها عند

 خطاب الضمان املصريف

نه: تعهّد قطعي مقّيد بزمن حمدد غري قابل للرجوع، يصدر  "املصريف الضمان خطاب " يُعرف
من البنك بناًء على طلب طرف آخر (عميل له) بدفع مبلغ معني ألمر جهة أخرى مستفيدة من هذا  

شخص جتاه الدائن تنفيذ موجب  ألن الكفالة عقد مبقتضاه يلتزم  تلف عن الكفالة.خي  هوو . العمل
على دث بعد ال يلزم على الكفيل يف الكفالة دفع الدين الذي مل حي اذا مل يقم هذا املدين بتفيذه.  ديونه

أعطى أن شخصا  لو على سبيل املثال: املكفول، على خالف ما يكون يف خطاب الضمان املصريف. 
فيمكن للبائع أن  ،ألجل ة مبليون دوالرسلع خطاب الضمان املصريف إىل من يريد أن يشرتي منه

خذ مقابل الكفالة  ؤ وال ي بع له شيئا بعد. وال يقبل هذا يف الفقه.ييسحب امللبغ املكتوب عليه ولو مل 

 

 .135/  صـ.  4املدونة الكربى ملالك بن أنس، جـ.   432
 .743، مادة : 271جملة األحكام الشرعية ألمحد القارئ، صـ.   433
 .391/  صـ.  4املغين البن القدامة، جـ.   434
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ا تربع وأعمال خري ية. تنعقد الكفالة بقول الكفيل وال يشرتط ترتيب الوثيقة. أما و  435أجرة أل
ا كما يشرتط فيه ترتي لفاظ خاصةفله أخطاب الضمان املصريف  من قبل    الوثيقة اخلاصة بينعقد 

  . املؤسسات املعينة

خذ أجرة مقابل الفتوى  وميكن أخذ األجرة مقابل ترتيب الوثيقة. ألنه ال ميكن للفقيه أن 
خذها مقابل كتابة نص الفتوى على الورقة.   436وز بتبعه.جيوز بذاته جي  ما ال  نأل  ولكن جيوز له أن 

بعا لغريه. واألجرة اليت أخذها الفقيه ليست أي أن م ا ال جيوز فعله على حدة جيوز فعله إذا كان 
ئق. أما الفقيه يكتب وثقيقة جديدة، وكذلك  أجرة الكاتب، فالكاتب يكتب ما هو جاهز من الو

  ترتيب وثيقة الكفالة. 

 بطاقة االئتمان

الشركات املزودة للبطاقات االئتمانية وتقوم  حتمل بطاقة االئتمان اسم صاحبها ورقم حسابه.
دفع البنك أ إىل عميله ب على سبيل املثال:  بوضع حد أعلى من النقود ميكن استخدامها يف البطاقة.

لرية . وكلما  1000لرية فيمكن هلذا العميل أن يستخدمها  يف حدود  1000ئتمان حبدود بطاقة اال 
املعد هلا. لكرتوين اإل ن الرصيد بتمريرها من اجلهاز تستخدم البطاقة يؤخذ اإليصال بقدر ما صرف م

يصال إىل البنك املعين. مث يدفع صاحب البطاقة هذا املبلغ ويتم التحصيل من قبل البائع بعرض هذا اإل 
  437إىل هذا البنك. وهذه العملية كفالة وحوالة يف آن واحد.

لدفع صاحب بطاقة االئتمان؛ ووكيل لو البنك كفيل  ملا اشرتاه كما أنه وكيل  منه بدال فيقوم 
خذ البنك   ويف  البطاقة. من ميلكلصاحب البطاقة ألنه أصبح صاحب التصرف يف حق  هذا الصدد 

ا على املشرتي لأجرة مقابل ما يقدم من اخلدمات. وهي أجرة الوكالة. وكثريا ما يدفعها البائع  رغم أ

 

لتصرف.167/  صـ.  2االختيار لتعليل املختار البن مودود املوصلي، جـ. 435  . 
 .54اجمللة، مادة.   436
 . 636ة: اجمللة، ماد  437
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خذ البائع من البنك  عها بـ  95أي صاحب البطاقة. مثال   5لرية. ويعترب  100لرية مقابل سلعة 
ذا اخلصم  لريات خصما يف البيع. ويطبق البنك على صاحب  دفعها املشرتي.يوإذا مل يقم البائع 

خر عن الدفع، فعليه الدفع يف  ) لو  .الالبطاقة فائدة (ر   وقت احملدد ليجتنب الر

خذ األجرة مقابل ما تقدم من عمالئها ئتمان لوالبنوك املشاركة كذلك تعطي بطاقة اال  و
ا جتري  خر العميل يف الدفع. أل خذ الفائدة إذا  اخلدمات يف هذا الصدد. ولكن ال ميكن أن 

 . ت اليت ويف حالة فقدان النقود قيمتها ميكن هلا حتصيل الفرق.  املعامالت بدون الر وسنذكر العقو
  .املدين املماطلميكن تطبيقها على 

خر املقرتضني عن سداد الدين تقوم ويف تحويل الدين إىل ب البنوك  املشاركة يف تركيا حالة 
نية بسعر  وتكسب بتلك الصفقة   ،البنك لتجنب التضخم هحيدد دوالر أمريكي مث إىل لرية تركية مرة 

ا معاملة ربوية. ويف اآلونة األخرية مل تكتف البنوك املشاركة بتلك اخليالية   اتفقصال اخليالية. وواضح أ
ح. خذ مبلغا حتت اسم تعويض خسارة األر  بل بدأت 

يدعي أن هذه املعاملة يف البنوك املشاركة مان الذي هو أحد املستشارين الرائدين رَ قخري الدين 
ا لساإل دخل حتت املعاملة الربوية. ونذكر تال  ملوضوع. وهي كاآليت:  ؤ جابة اليت أدىل    ال متعلق 

(كوكيل عنها) مث تبيعها املؤسسة سم املؤسسة.  تشرتيهائتمان اليت تشرتيها ببطاقة اال السلعة 
ألجل مع الفرق  لك من جديد.  ا تربح كما يف املوضوعات األخرى، حيث تشرتي نقدا وتبيع  أي أ

وهذا الفرق معلوم عند وحتدد الفرق يف السعر حسب الوقت الذي يتم الدفع فيه.  يف السعر. 
خذاملؤ  لفرق يف   السلعة سسات املسامهة ويعرفه العميل أيضا. وعلى هذا  ويدفع عند حلول األجل 

نت وك وقوله هذا متعلق عن الدين الناتج عن بطاقة اإلئتمان. وقال يف ندوة علمية  438سعر األجل.
  من احلاضرين فيها: 

 

 (بدون التاريخ) http:/ / www.moraldergisi.com/ yazilar.php?s_id=32&id=4املصدر املوقع التايل:  438
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رير البطاقة قال عند مت ئتمان و لريات ببطاقة اال  10لو تناول شخص مثال طعاما من املطعم بـ "
سم البنك املشارك وابتعته بـ شمن أجهزة نقاط البيع؛ ا لريات. مث لو أنه سد  10رتيت هذا الطعام 

خر عن السد 10يدفع  فإنه دينه يف الوقت احملدد  ذا البيع هحيوِّل البنك املشارك  اد لريت. ولكنه لو 
خر العميل عن السد ةسب املديأخذ من العميل الفرق يف السعر، حف إىل بيع األجل والبنك  اد،اليت 

وال شك أن هذه املعاملة معاملة ربوية. وال ميكن حترمي احلالل وال  املشارك هو الذي حيدد الفرق."
ذه املعامالت   . وإال ما بقي على وجه األرض حرام ويعطل النظام.امللفقة حتليل احلرام 

 )= Aval("أفال" الضامن

ولكنها ليست مبعىن احلوالة بل هي   439نتقلت من كلمة عربية وهي "حوالة". ا أفال كلمة فرنسية
لث يف أن يدفع حلامل البوليصة أو السند ما مبعىن الكفالة على الدين.  وهو تعهد ضمان من شخص 

 ول حسب درجة الشخص املكفول. ؤ وهو مس هو مسجل عليها إذا ما دفع املوقع عليها.

مة.   يق األفال أمران ال ينطبقان مع الفقه:ويف تطب  أفال كفالة 

طال ولكن الكفيل يف  يتخلص الكفيل من الدين يف الكفالة يف حالة كون الدين األساسي 
طال.  األفال ال يتخلص من الدين حىت ولو كان الدين األساسي 

ميكن للكفيل يف الكفالة تقدمي احلجج ليثبت أن املكفول قد سد الدين، وليس كذلك يف 
 الدين. اد أي ليس له حق يف أن ميتنع عن سدفال. األ 

 كومبيالة (عمليات الصرف األجنيب)

وكانت النقود قدميا عبارة عن  ،تبديل العمالتونسميه ب. املختلفتنيالدولتني  عمليتتبديل هي 
ر الدينار والدرهم. وقد وضع النيب صلى هللا عليه وسلم قواعد معينة يف تبادهلما أي يف تبادل الدينا

 

 .87صـ.   مدخل إىل احلقوق اإلسالمية جلوزيف شاخت ، 439
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لفض    أو مع جنسه. وهناك خالف يف تطبيق تلك القواعد على النقود الورقية.  ةلدرهم أو الذهب 
وقد عدت جلنة الفتوى اليت تعمل ضمن رابطة العامل اإلسالمي النقود الورقية مثل الدينار والدرهم. 

التطبيقات. وقد  تجر  وعلى هذا لمؤمتر اإلسالمي.لوكذلك القرار الرابع جملمع الفقه اإلسالمي التابع 
  بينا ذلك حتت عنوان "النقود".

 بيع الذهب والفضة (الصرف)

لفضة أو العكس.  وقد أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف بيع الصرف هو مبادلة الذهب 
لفضة أن يكون نقدا وز بوزن ومثال مبثل. وال يشرتط الوزن يف اختالف  لذهب والفضة  الذهب 

لفضة اجلنسني مثل . يتويشرتط أن يكون نقدا ويف عدم توافر هذه الشروط  ،بيع الذهب    حقق الر

 بيع األوراق الثمينة

واألسهم وجمموعة متنوعة من الكومبياالت وتبيعها. بعضها  تحويالت بشراء الالبنوك تقوم 
الية من اخل املؤسساتشراء السندات من ب. فال حرج ةرمحم جائزة يف نظر اإلسالم وبعضها اآلخر 

ولكن سوق األسهم مبين على هيكل يؤدي إىل الكسب غري الشرعي. فال جيوز شراء  املعاملة الربوية. 
  منه بدون تصحيح هذا اهليكل.  تحويالتال

. والبوليصة  التحويل هو سند القرض الربوي. فالربح احلاصل من تداول التحويل يعد ر
وم مقام النقود أو القروض. ويتحقق الر بتداوهلا والسندات والشيكات هي سندات الكومبيالة؛ تق

ا تباع وتشرتى   قل مما هو مسجل عليها.أل

  يف تركيا ةالبنوك املشارك

املوجودة يف  الذي أصدر جبهود كثرية من قبل البنوك املشاركة 5411و قانون املصارف رقم 
كل األنشطة اليت  بالرابعة فهي تقوم  ادةامل حسبمثل البنوك األخرى. و  حق التعامل تركيا قد أعطى هلا

ا البنوك األخرى إال قبول املودوعات. ونص القانون كالتايل:   تقوم 
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ألحكام املنصوص عليها يف القوانني  نبدو تنفيذ األنشطة التالية ميكن للبنوك  املساس 
  األخرى:

  قبول الودائع.

 شرتاكات.قبول اال 

 نقدية. الو غري نقدية  أالمجيع أنواع عمليات اإلقراض 

لدفع والتحصيل دفع األموال ونقلها، وتسجيل املعامالت النقدية، واملراسلة املصرفية  مبا والقيام 
 .احلساب والشيكاتاستخدام من يف ذلك التحقق 

   األخرى. تالكومبياالو عمليات شراء الشيكات والسندات 

 خدمات التخزين.

 ئتمان وبطاقات السحب والشيكات السياحية بطاقات اال القيام بتصدير وسائل الدفع مثل 
او   .تنفيذ األنشطة املتعلقة 

واملعادن  ،يةق املالاسو األ وبيع وشراء أدوات فعال (النقدية)؛ مبا يف ذلك  معامالت الكومبيالة
 كأمانة.  هاحلفظ قبوهلا، أو الثمينة واألحجار

من  مل على أكثر من أداة مشتقةت تشالقيام بشراء وبيع األدوات املالية البسيطة أو املعقدة اليت
ق اسو األ قتصادية واملالية، وأدوات املؤشرات اال العقود اآلجلة والعقود اخليارية املبنية على أساس 

 . كما تقوم بعمليات الوساطة هلا.العمالت األجنبيةالثمينة وصرف والسلع واملعادن  يةالالرأمس

عادة الشراء أو إعادة الب   ية.رأمسالال ق اسو األ شراء وبيع أدوات يع مع معامالت التزام 
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العرض  عن طريق  األسواق الرأمسالية أوتصدير أدوات عمليات الوساطة يف البيع عن طريق 
  .مهوراجل على 

 صدارها سابقا. إعملية تنفيذ الشراء والبيع بقصد الوساطة ألدوات األسواق الرأمسالية اليت مت 

ت عمليات   .نيلتزامات األخرى لصاحل آخر ة والضمانة واال حتمل الكفال مثلضما

 ستثمار.الستشارية لالعمليات اال 

ا. املالية احملافظترتيب   وإدار

ملعامالت التجارية يف إطار موجب اال  لتزامات التعاقدية جر يف السوق األولية املتصلة  
  املتخذة لدى اخلزانة و املصرف املركزي وجمموعة من املؤسسات.

 شراء مستندات التصدير.و   أي  شراء الديون التجارية جنيالفاكتور  عمليات

 . األسواق املصرفيةبني الوساطة يف تداول العمالت 

 . املايل عمليات التأجري 

 واخلدمات الوسيطة.  والتقاعد الفردي  الة التأمني فكتقوم ب

  أنشطة أخرى حيددها اجمللس.

احملددة يف(ب) و (ت) من الفقرة األول ، والبنوك ال ميكن للبنوك الودائعية تنفيذ األنشطة 
 املشاركة (أ) ، وبنوك التنمية واالستثمار (أ) و (ب) مبينة من تلك الفقرات.

ال ميكن للبنوك املشاركة أن تقوم به وهو قبول الودائع.   اواحد ئاأن هناك شيفوعلى ما سبق 
ا تقبل   .صناديق املشاركة كما أن الفرق الذي تتميز به البنوك املشاركة كو
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صندوق املشاركة، هو صندوق يلزم املشاركة يف الربح أو اخلسارة، ومل يسبق فيه حتديد مقدار 
ت،   ملال.ا وال ضمان فيه إلعادة رأس معني ألصحاب احلسا

، بوضع بلبلة من القانون املصريف 48ادة املأحدث وقد  ويقصد به القرض الربوي. االئتمان
ا البنوك املشاركة يف األعمال التجارية ا وهذا هو ما قاله املرابون على مر  ظام االئتمان.نطار إليت تقوم 

َُْكُلوَن الرَِّ َال يـَُقوُموَن ِإالَّ َكَما يـَُقوُم الَِّذي يـََتَخبَّطُُه الشَّيْ  طَاُن ِمَن العصور. كما قال هللا تعاىل: "الَِّذيَن 
ُْم قَاُلوا  ََِّ " (البقرة اْلَمسِّ َذِلَك  َا اْلبَـْيُع ِمْثُل الرَِّ َوَأَحلَّ اهللَُّ اْلبَـْيَع َوَحرََّم الرَِّ ومل يتغري  ).275 /2ِإمنَّ

  نذكر الفقرة الثانية من ذلك البند:  أن ونود بندا من القانون. حقد أصب ذاكشيء اليوم إال أن كالمهم 

أو  منقولة البنوك املشاركة سواء كانت  ممتلكات إنفالفقرة األوىل... ة على ما سبق يف و " عال
وما حصلت عليها من الدفع مقبال اخلدمات املصرفية أو من الربح  يف املضاربة ومن  ، منقولةغري 

ئق وا لتأجري واالبضائع املرتبات و  العقارات وتوفري  ستثمارات املشرتكة وما شابه ال والتمويل مقابل الو
  . "ئتمااهذا القانون يعترب ظل  يفخل ادالمن التمويل املايل كله  ذلك

لرغم أن  لتجارة  متنع البنوك  املذكور من القانون 57ادة املميكن للبنوك املشاركة أن تقوم 
ملوضوع من تلك املادة على النحو التايل:   األخرى منها. والفقرات املتعلقة 

لوكذلك ال ال تقوم البنوك بتداول األمتعة والعقارات بقصد التجارة.   شركات ميكن هلا املشاركة 
لنشاطات الرئيسية للتجارة العقارية إال  ستثمارية والشراكات اال  لرهن السكينل ل لتمويا اليت تقوم 

  العقارية. 

 توفري أو  )العمل والتجهيزات املعدات (فريقو  العقاراتتداول البنوك املشاركة من  به ما تقومو 
واإلجراءات اليت  أ من خالل مشاريع مشرتكةاربة أو توفري التمويل أو املض أو التأجري ، السلع األساسية 

ا بسبب األ اختذت بشأن السلع األساسية والعقارات مبوجب اال  ؛  ماثلةاملنشطة لتزامات اليت تعهدت 
  .مبوجب هذه املادة طار النهي والتحديدإيف  ةكل هذه املعامالت ليست داخل

  وك املشاركة على النحو التايل:وبعد هذا القانون علينا أن نعرف البن
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ح اليت حتصل عليهاتهي البنوك اليت البنوك املشاركة،  ض و القر من التجار و  من تقاسم األر
خذ  ةالربوي ). أي حني   ضكون بال فائدة ولكن حني تقر يمبا مجع من األموال بدون الفائدة (الر

لفائدة.قت   رضها 

لتجارة. فأغلب ما تقوم به هو اإلقراض لها البنوك املشاركة، قليال ما تستعمل حق لقيام 
ذه الطريقة. وال ميكن لستخدام املصطلحات التجارية.  وإال ستنهار لبنوك املشاركة مواصلة العمل 

.ذه البنية    ماد ومعنو

ألمر هذه الرسالة:  5411رقم  وقبل أن يصدر قانون املصارف  قد أرسلت إىل املهتمني 

اول البنوك املشاركة أن تصبح بنوكا ربوية. كما أن مشروع قانون املصارف احملال إىل منذ فرتة حت 
نرى ذلك واضحا  إىل البنوك الربوية. البنوك املشاركة حتويليف لديه حق اجلمعية الوطنية الكربى الرتكية 

لودائع أما البنوك حني نقر البند الرابع من هذا القانون. والفرق الوحيد بينهما، هو أن البنوك تقبل ا
   املشاركة.  حساباملشاركة فتقبل 

) على الودائع وتتحمل مجيع األخطار احملتملة. َحتمِّل و قرض تمث  تدفع البنوك الفائدة (الر
أما البنوك املشاركة فال تتعني فيها الفائدة  .نشاء التوازنإ، حتاول بذلك األخطار احملتملة على العميل

ا وحت  حمع العميل يف كل شيء، األرتملة فهي مشرتكة وال تتحمل األخطار احمل مل األخطار. كما أ
ت املشاركة حسب القال ترقب أي أخطار  ا ال تتحمل أقراض أموال حسا ي انون املذكور. أي أ

  قراضها.إأخطار يف مجع األموال أو 

ئتمان. أما الربح اال : كما هو معلوم أن الر هو ما عاد من الدين، ويقال على القرض الربوي
واخلدمات. سست على أن تقوم بتبادل التجارة أُ فهو احلاصل عن البيع والشراء. والبنوك املشاركة قد 

  القرض.  أساس علىعلى أساس التجارة وليس وال ألماهي جتمع ف

زالة شرط حتصيل الفواتري من  العادلةلمنافسة غري لقد وضع حدا والقانون املطبق حاليا، 
نوعا من  البنوك املشاركة أصبحت ،. وبعد أن بدأ تنفيذ هذا القانونوك املشاركة لصاحل البنوكالبن
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ببيع السلع   هي بنفسها بدال من أن تقوم ق التجارة واخلدماتستثمارية اليت توفر طر البنوك اال 
خذ الفائدة على  تم إختاذ الرتتيبات الالزمة.يواخلدمات، ألنه مل  حتت اسم  ةاملستحقات املتأخر و

اية الطريق وصلت  "التعويض عن الربح الفائت" وقد أزيلت العقبات  .لتنضم إىل البنوك الربويةإىل 
ذا املشروع القانوين.  شكل يي ذالو وإذا أصبح املشروع قانو سينتهي بيع السلع واخلدمات األخرية 

سبب وجود البنوك املشاركة  يختفسيئتمانية. ومع هذا القانون اتحول إىل مؤسسات لتايل تهوية هلا و 
لفع ا    .ل(املؤسسات املالية) ألن البنوك تقوم 

ا لصاحل البنوك املشاركة،  عادلةإىل املنافسة غري ال شروع القانوينوكذلك يؤدي هذا امل أل
). اأصبحت مؤسسة    ئتمانية تقرض األموال اليت مجعتها بدون  الفائدة (الر

  2005. 05. 28الوافر لتجنب هذا الوضع.  وعلى اجلميع بذل اجلهد

 بفائدة، صدر القانون كما تريد البنوك املشاركة. وما بذلت من اجلهد مل تعد ةه الرسالولكن هذ
 ما. أمتىن أن تعود إىل رشدها يوما
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  أداء الدين  يف املماطلعقوبة الباب العاشر: 

  أداء الدين يف  املماطل املدين عقـوبة

 إلنتاجا يف الدين، سواء ت اليت يرتتب عليهاالتعامال فيه وجوه تكثر قد  عصر  يف نعيش اليوم

 فأصبح ,املختلفة تصاالتاال  وسائل ذلك عقد الصفقات عرب  يف شاع واخلارجية. و  الداخلية التجارة وأ

 وسرعة دقائق. بضع يف خمتلفة  بالد  يف عمالئه مع  كبرية مببالغ اجلسيمة الصفقات يعقد التاجر 

 وصول وإن. قبل من تكن مل كبرية أمهية موعده يف الدين إليفاء جعلت احلاضر  العصر  يف املعامالت

معظم   يف بطيئا و  عسريا صار األداء  يف مماطلته و املدين خر  عند القضاء طريق  عن إىل حقه  الدائن 
  .إضافيةتكاليف بال حممَّ و  العامل بالد 

 يفضلون واملدينون. كلونه ال  خرونواآل  الر  كلون  قسم إىل قسمني: ينقسمون والدائنون

ده من  خوفا الر  كلون الذين  دين أداء ذا اآلخرين ومياطلون به ازد  ال  الذين يواجه حبقهم. و
ت الر كلون حكام اإلسالم يتعامل الناس ال  بالد  يف مزعجة صعو  املدين  فمماطلة. فيها 

  حلها. جيب مشكلة كبرية

 متعددة لذلك ندوات وعقدوا ،هذا عصر  املشكلة يف هذه حلل ةكثري  ببحوث العلماء قام

 نع مي  وبعضها مالية  بغرامة  الوفاء ى عل القادر املماطل املدين  لزم ي بعضها خمتلفة؛ فيها فتاوى وأصدروا
 اجتاهات: إىل أربعة بلغت املتعلقة فالفتاوى. أخرى املشكلة بطريقة لُّ حي  وبعضها ،ر  عدهيو  ذلك

 عمله متاثل  ال  مالية بغرامة  يلزمه والثاين عمله, متاثل مالية  بغرامة  املماطل املدين يلزم  منها األول

 بغرامة  املماطل املدين إلزام  مينع الرابعاملشكلة و  هذه حلل  مؤجال للبيع جديدة صيغة حيدث والثالث

, وسنذكر  ويعده مالية   والسنة. لكتابل خمالفا نراه ما ونرد  أدلتها مع كلها الفتاوى هذه ر

  القسم األول: عقوبته مبثل ما عاقب به 

 ويسرتده مطله مدة مثل الدائن فيه ليتصرف معه ومثله الدين برده على املدين جزاء  فرض وهو

هللا   به. وهذا قولنا. ألن رسولب قاعما  ثلمب  وعقوبة هاثلمب  سيئة لتكون املدة اية عند منه املدين
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 داود  وأبو البخاري رواه عرضه, وعقوبته. حيل الواجد  يلّ  :املماطل يناملد يف قال  صلى هللا عليه و سلم

   440و أمحد. ماجة  و ابن و النسائي

  عليه. مبا الوفاء ماطل يف مبعىن ييلو  لوى مصدر الياء بتشديد اللّى:

 موضع ألن العرض ذمه, جواز عرضه وإحالل . الدين  من  عليه مبا الوفاء على قادرا كان والواجد: من  

قال وكيع: " و   441.أمره يلزمه من أو  سلفه يف أو نفسه يف كان سواء نسان,اإل  من  والذم املدح
  )19456(مسند أمحد،  عرضه: شكايته. وعقوبته: حبسه "

  .ءاسو  فعل مبا الرجل جتزى  أن وهي واملعاقبة العقاب  من  سما والعقوبة

 للصابرين. هلو خري  صربمت به. ولئن عوقبتم ما مبثل فعاقبوا عاقبتم املعاقبة: وإن هللا تعاىل يف قال

فأجره على هللا  عفا وأصلح فمن مثلها. سيئة سيئة  وجزاء تعاىل: ) وقال126  /16 ،النحل (سورة
  )40 /42، الشورى الظاملني. (سورة حيب ال  إنه

 الدائن  حق إيفاء خريه هو القادر املماطل املدين وسيئة املماثلة. هو  العقوبة يف  القرآن فمبدأ

 ،مطله ملدة معه ومثله الدين  رده هو عملهل ةاملماثل سيئته فجزاء  مسوغ شرعي. بدون مدة ماله بسهوح
 املبلغ هذا  خذ والدائن على الدائن. ا قام اليت عقوبته ثلمب  وعقوبة سيئته ثلمب  عليه كون سيئةتف

  به. إال  تتم ال  ألن املماثلة املماطلة مدة مثل فيه ويتصرف للدين املماثل الزائد 

 

 األقضية يف داود مقال؛ وأبو احلق لصاحب )13( ب يف ستقراضاال كتاب يف معلقا البخاري أخرجه  440
رقم   مسندا هللا صلى هللا عليه و سلم  رسول عن أبيه عن الشريد عن وغريه دين يف احلبس ب ) 29( يف

 يف ماجة الغـين؛ وابن مطل ب )  100(يف البيوع يف أبيه عن سويد بن الشريد عن ؛ والنسائي3628
 سويد بن الشريد حديث يف حنبل بن دأمح ؛ و2428رقم  الدين يف احلبس ب ) 18( يف الصدقات
  .222، صـ 4  جـ أبيه عن الثقفي

 عرض. مادة الطناحي حممد وحممود الزاوي أمحد بتحقيق طاهر األثري، البن احلديث غريب يف النهاية  441
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 وهو دينه املشرتى يدفع ومل األجل فحل نسيئة لرية لف سلعة ع  رجل لذلك مثال: ولنضرب

 النبوي احلديث يف ورد  كما وعقوبته عرضه حيل، فهذا  مماطال قادرا مدينا فأصبح على إيفائه قادر

 لرية ألف عليها زيدوي لدينه ألفا إىل الدائن يدفع أن عقوبتهدينه ف وأوىف شهرين بعد جاء. مث  السابق

  الدائَن به. عاقب ما مبثل معاقبا وبذلك يكون املدين شهرين. ا الدائن مدة ليتصرف أخرى 

دة املال  مقدار من على النقص واملدين  الدائن يتفق  أن وجيوز  يتصرف الذي على األجل والز

 فيها عشرة ليتصرف السابقة املسألة  يف حقه مع املدين من  لرية مائيت الدائن خذ  أن مثل  الدائن.  فيه

 لتسهيل وهذا كاملة. شهور فيكون عشرة أمثاهلا مخسة املدة يف فيزاد  األلف مخـس ألن املائتني شهور

  ملدين. والرفق  األمر  هذا إعمال

 بدفع  املماطل القادر املدين ألن إلزام ؛على املدين جزائي  كشرط العقد يف هذا يذكر  أن وجيوز

ه مماطلته مدة فيه مثل ليتصرف إىل الدائن لهأص مع دينه مياثل ما ألن  العقد، ملقتضى مالئم شرط إ
 لدفع  إال  ليس وهذا حمرم. أي  يف يدخله أن دون احملدد  موعده يف دينه على أداء املدين حيمل هذا

ن واآليتان ظلمه.   الشرط.  هذا تقتضيان املذكور

دة. اللغة  يف  ألن الر به. شبيهة وال  ر  وليست عقوبة وهذه دة يف بد وال  الز  مزيد  من  الز

دة عليه تظهر   عندهم الر وكان ويربون. يتبايعون كانوا اجلاهلية  يف الناس إن العريب: ابن قال به. الز

 على مايل تزيدين  أم  يعين تريب؟  أم  أتقضي قال  األجل  فإذا حل  إىل أجل. الرجل  الرجل  يبايع معروفا

دة  و هو هللا تعاىل الر آخر. فحرم أجال وأصرب  عليك   442.الز

 

 حمي علي ، بتحقيق241 صـ ،1؛ جـ 275/  2البقرة،  سورة تفسري يف العريب، البن أحكام القران،  442
 مـ.  1967  هـ1287 الطبع ريخ البجاوي، الدين
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 ر  وأول موضوع اجلاهلية يف  ر كل  إن أال  الوداع: خطبة  يف صلى هللا عليه و سلم النيب قال

  443.كله موضوع وهو عبد املطلب، بن عباس ر ر أضعه

 مبثل عليه العقوبة يطلب وإمنا ملكه. يف ليدخله شيئا املدين من الدائن يطلب  ال  هذا  قولنا ويف

  قلناه. مبا إال  تتحقق ال  يوه شرط  العقوبة يف واملماثلة به، املدين عاقبه ما

  يف الكتاب و السنة. العقوبة هذه مثل وجند

أما الكتاب فقوله تعاىل:  أيها الذين آمنوا ال تقتلوا الصيد و أنتم حرم، و من قتله منكم 
لغ الكعبة (املائدةمتعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم حيكم به ذوا عدل من  ).95  /5،كم هد 

تعاىل: وحرم عليكم صيد الرب ما دمتم  وهذا واضح من قولهع به ا نتفال احرم عليه  اقتل صيد ته أنهفسيئ
و هذا   ، رده مثل ما قتله إىل مكان قتله  عمله فهول ةاملماثل سيئته). وأما جزاء 96  /5 ،(املائدة حرما

لغ الكعبةليس يف وسعه و قدرته و هو ال  ألن هللا ال  ؛يستطيع إال رد مثل ما قتل من النعم هد 
على الصيد  ا  قام  اليت  عقوبته  ثل مب  وعقوبة  سيئته  ثلمب  عليه فيكون هذا سيئة يكلف نفسا إال وسعها.

  .ذا إال  تتم ال  و املماثلة  احملرم.

قال ملن  أنه  ،   عليه و سلم صلى هللا  النيب  العاص عن  بن  عمرو  عبد هللا بن  رواه  فما  و أما السنة 
 خرج ومن  عليه فال شيء 444خبنة  متخذ غري  حاجة ذي بفيه من أصاب من املعلق: الثمر  عن سئله

 بغرامة لسيئتني؛ صلى هللا عليه و سلم النيب فحكم عليه 445والعقوبة". مثليه غرامة فعليه منه بشيء

  والعقوبة. مثليه

 

ب كتاب يف داود أبو أخرجه  443  .1905، حديث  صلى هللا عليه و سلم النيب حجة صفة املناسك، 
 خبنته. رفع قد املشي: يف ذيله رفع إذا للرجل ويقال إىل فوق. لريفعه ثوبه يف الرجل خذه ما اخلُـْبـنة  444
 .1710اللقطةرقم احلديث  يف داود أبو أخرجه  445



315 

 

ه من الثمر املعلق، و ذلك إلعطاء حق صاحب الثمر. املثل األول، فهو مثل ما أخذ غرامة  أما
ملكه، فيعطي مثل ما أخذه  يف ليدخله الثمر  ألنه أخرج سيئة عمله. و أما املثل الثاين فهو جزاء

  مالية. غرامة هالثمر يف ملكه. و هذ صاحب  ليدخله

مسوغ  ونبد غريه مال أخذه وهو عليه معاقب حمرم بفعل فإلتيانه ،)التعزير (العقوبة  وأما
  شرعي.

 اإلبل ضالة ”قال: أنه صلى هللا عليه و سلم النيب عن  هريرة أبو رواه ما آخر وهو وفيه حديث

 املالية لغرامة اإلبل ضالة كامت صلى هللا عليه و سلم النيب فعاقب 446معها" ومثلها غرامتها املكتومة

 صاحب مثله، ليدخله و معه كتمه ما  يرد  أن سيئته ملكه، وجزاء يف ليدخلها كتمها ألنه فقط.

 حمرما ليس اإلبل ضالة ألن أخذه يه.عل  ثبتيالتعزير فال  وأما سيئته. مثل سيئة ألنه ملكه  يف الضالة

  واحدة. سيئة فسيئته إىل صاحبها. ليوصلها خذها أن له جيوز بل مطلقا عليه

 وعقوبته. عرضه ُحيل الواجد  صلى هللا عليه و سلم: ىلٌ  النيب قول  يف  حلبس العقوبة  وفسرت 

   450املبارك. وابن 449الطنافسى وعلي 448و وكيع 447سفيان به قال

مسوغ  بدون الدائن مال حبس ألن فعله؛ املماطل القادر على املدين عقوبة يصلح ال  واحلبس
 ال  على الوفاء القادر املدين مماطلة  عقوبة يف واملماثلة بينهما. ، فال مماثلةالدائن نفس حبس  ال  شرعي
  قلناه. مبا إال  تتحقق

 

 .1718اللقطة، رقم احلديث  داود، يف أبو أخر جه 446
 مقال. احلق ) لصاحب13( ب االستقراض، يف كتاب البخاري،  صحيح  447
 .222صـ.  4جـ   .سويد بن الشريد حديث يف حنبل بن أمحد مسند  448
ب18الصدقات، يف ( يف ماجة، ابن سنن  449  .2427حديث  الدين، يف احلبس ) 
ب29( يف األقضية يف داود أيب سنن  450  .2628وغريه، رقم احلديث  الدين يف احلبس ) 
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 ودفع منه  الدائن حق  ستيفاءال  بل  عليه للعقوبة ال  املماطل املدين  حبس  حنيفة أبو  وأجاز

 حنيفة... أبو بقوله: قال املبتدي على بداية شرحه يف املرغيناين اهلداية صاحب أفاده كما عنه ظلمه

 دينه) إيفاء يف يبيعه حىت أبدا حيبسه و لكن  احلاكم فيه يتصرف مل مال - للمدين أي -  له كان (فإن

   451.لظلمه انتهى ودفعا الغرماء حلق

ألن  دينه. قضاء بتأخريه عنه ظلمه لدفع  بل  للمدين عقوبة ليس احلبس  هذا  أن يف  واضح  وهذا
عن  ظلمه لدفع إال  احلبس هذا أليس عقوبة؟ هناك سبيله، هل خلى أداه إذا بدينه املسجون املدين
  فقط؟  الدائن

  وهو عقوبته مبا المياثل ما عاقب به  :الثاين القسم

 ضرره عن  الدائن بتعويض املماطل املدين  عقوبة جبواز احلاضر  عصر  يف  الفقهاء بعض  وأفىت

 األعيان منافع تضمني يف  الفقهاء  بعض إىل أقوال  يستند من  منهم  خمتلفة. إىل مبادئ مستندا املوهوم

 بعض بعموم حيتج من املرسلة، ومنهم صاحلمل يستدل من العربون، ومنهم بيع يف أو املغصوبة

 ما وتفصيله . به الدائن مياثل ما عاقب املدين املالية وهذه عقوبة مبا ال  الغرامة يف النبوية األحاديث

  يلي:

  املغصوبة. األعيان منافع إىل تضمني مستندا ضرره عن الدائن  بتعويض املدين عقوبة أ

 القادر املماطل املدين  فيها إلزام أجازت فتوى اإلسالمي قتصاد لال الثالثة الربكة ندوة أصدرت

  نصها: وهذا ضرره. عن  الدائن بتعويض الوفاء على

 ضررال عن لدائنل تعويضل على الوفاء قادر وهو األداء يف املماطل املدين إلزام شرعا "جيوز

 أداء الدين بدون التأخر يفألن  .مشروع عذرإال أن يكون عن   الوفاء يف املدين خر  نم الناشئ
 

 احلجر ب يف احلجر كتاب يف املرغيناين بكر أيب على بن احلسن املبتدي، ألىب بداية شرح اهلداية  451
 م.1985نبول، عام إسط يف طبع .285صـ.  ،3جـ  الدين، بسبب
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الغصب   كحالة  فيكون حاله ظلم". الغـين صلى هللا عليه و سلم "مطل الرسول قالكما .عذر ظلم
  452األصل". على رد  عالوة املغصوبة األعيان الغاصب منافع فيها تضمني الفقهاء  قرر  اليت

ألن  به سلمن ال  وحنن الدين. أداء خر  عن الناشئ الضرر بتعويض التعويض هذا الندوة ومست
 تسديده.عن  املدين بتأخر  شيء منه نقصي ملو  دين هنا املال املال، و رأس رأس من ينقص  ما الضرر

 مهابيعتني؛ ويف أوال  بعد إال  ينال  ال  وهو البيع من  حيصل ما ألن الربح  ضررا. الربح  انتفاء يسمى وال 

 مل وحيث مائة ربح ومائة لف عهاو  لف سلعة  اشرتى وإذا يبيعه. الثانية و يف املبيع الرجل يشرتي
 خيسر. اشرتاه مما  قل  بيعه كان وإن أيضا. يربح  ال  اشرتاها ما  مبثل عها  و إن شيئا، يربح  ال  يبعها

 دعوى الدين  خر  عن الناشئ  الضرر فدعوى البيعتني هاتني بعد إال  يتحققان ال  اخلسارة أو  فالربح 

  طلة.

املماطل  فواجب على املدين نقديال تضخمال بسبب ينالد قيمة  من ينقص ما ضمان وأما
 إال  تثبت ال  النقدية األوراق يف واملماثلة مثاهلا. ىتؤد  الديون الدائن، و إن حق ألنه و املعسر  القادر

 واملدفوعة.  املستدانة النقدية األوراق أرقام اختلفت وإن لتسديده املدفوع وقيمة  الدين أصل قيمة مبماثلة

  غريها. وال  األرقام ال  القيمة هو النقدية األوراق يف الشرعي رألن املعيا

 الدائن  بني تفاقاال  يوه واحدة إىل عملية إال  حيتاج ال  وهو الدين. من احلاصل النفع هو والر 

دة واملدين ألجل رأس على ز  الربكة ندوة به ألزمت  الذي التعويض وذلك فيها. خسارة وال  املال 

 

 اخلامسة الطبعة خوجه، عز الدين و غدة أبو عبد الستار و فهرست وتنسيق مجع الربكة، ندوات فتاوى  452
 على منهم أربعة ووافق من العلماء مثانية الندوة هذه يف وشارك. 55م، صـ 1997 هـ. 1417 جبدة،
 حوله. لنقاشا وجرى للندوة املوضوع هذا يف حبثا عرض وهو الزرقاء. مصطفي أمحد ومنهم الرأي. هذا

 حممد الصديق ووافقه عبد هللا األمني، وحسن النجار الطيب وحممد الربي رأيه: ذكر على واملوافقون
 عبد العزيز هم: األغلبية رأته على ما والذين مل يوافقوا مخسة. املوافقون خاص فأصبح ببيان الضرير األمني

 سليمان. أبو بد الوهابوع غدة أبو وعبد الستار املقالة) هذه مؤلف يندر(وهو
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 هللا البيع وأحل  ألن هللا تعاىل قال: حمرم، ر  الدين  أداء خريه  بسبب املوهوم ائن الد ضرر عن  املدين

دة اللغة يف ). ألن الر 275 /2، البقرة سورة ( الر وحرم  الدين، ألن املأخوذ  هو عليه واملزيد الز

دة حصلت املأخوذ  من أكثر  املدفوع فإذا كان واحد، جنس من الدين يف واملدفوع . هيو  الز  الر

دة وهذه دة تتحقق  فال  خمتلفني جنسني من فيه  ألن البدلني البيع، يف حتصل ال  الز   بينهما. الز

دة يف واملدين الدائن  بني سابق اتفاق أي يقبلون ال  الفتوى ذه يفتون الذين إن قيل وإن  ز

 هذه على  األمر  تقرر إذا ألنه يفارقها، وال  الفتوى ذههل  الزم تفاقاال  هذا  إن قلنا: ألجل، املال رأس

 عليه املتفق الر  لنسبة  ميزا  اإلسالمي البنك أعلنه الذي الربح  صار ا  يتعاملون الناس وبدأ  الفتوى

  ذلك. غري  أو جزائي شرط أو  تعويض أو  بغرامة املبلغ هذا  يأمس املماطل، سواء واملدين الدائن  بني

 املدين يعىن حال(فيكون حاله  "... قيل:و  الفتوى الغصب يف على  لةأاملس هذه وقيست

 األعيان الغاصب منافع فيها تضمني الفقهاء  قرر الغصب اليت على الوفاء) كحالة  املماطل القادر

  األصل." على رد  عالوة املغصوبة

ة وال  عني وتلك  دين ألن هذا الفارق، مع  قياس وهو  عتياضاال  جيوز فاألعيان بينهما. مشا

 جيوز  فال أيضا. إلمجاع ر  فتسمى  الديون منافع  وأما إلمجاع. وذلك إجارة ويسمى منافعها  عن

  عنها. عتياضاال 

 واحلنبلية الشافعية وأما احلنفية. عند أيضا عنها عتياضاال  جيوز فال  مغصوبة  كانت إذا واألعيان

 الغصب . يف ليةواحلنب الشافعية  من  نصان مضمونة. وهناك املغصوبة األعيان منافع  أن عندهم فاملقرر

  الشافعي: املذهب من  احملتاج حتفة  يف قال

لتفويت) يستأجر  منفعة ما له كل وحنوها) من والعبد  الدار منفعة (وتضمن"  عليها (

 عادية) ألن املنافع (يف يد الدار كإغالق انتفاع غري  من املنفعة ضياع وهو والفوات) (ستعمالال 

 وجب استعمال زوائده (بغري  من شئ  أو) املغصوب نقص ذاوإ(لغصب كاألعيان... فضمنت  متقومة
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 أجرة  جيب إىل الرد...وال  حدوثه من ومعيبا النقص  إىل حدوث سليما األجرة) له (مع للنقص األرش)

  الدين. يستأجر  فال  دينا انقلب التلف بعد ألنه  453.التلف. انتهى" زمن بعد ملا

 مضمونة املغصوب "منافع هللا القاري: عبد أمحد الشافعية. قال رأي ل متاما موافق احلنبلية ورأى

 العادة جرت  الذي ،املغصوب الغاصب أجرة فيضمن ضاعت أو غريه الغاصب أو استوفاها سواء

  454رده ". عن عجز  فيما القيمة أداء إىل حني أو تلفه أو رده إىل حني  بتأجريه

الدين،  يستأجر  وال ا، تفاعناال  وينتهي دينا تصري  التلف أو اإلتالف بعد املغصوبة فاألعيان
 التلف، ألن أجر  أو اإلتالف بعد املغصوبة عن األعيان عتياضاال  واحلنبلية الشافعية جتيز  ال  فلذلك

لتعويض املدين إلزام  يف الربكة ندوة عن للفتوى الصادرة مستند فلم يبق حمرم، ر الدين  قياسا املماطل 

  املغصوبة. األعيان نافعم تضمني يف والشافعية  احلنبلية قول  على

 فات ما مبقدار التعويض هذا "و يقدر نصه: التعويض، وهذا تقدير  يف مبدأ الندوة ووضعت

 مدة خالل املشروعة لطرق استثمر  لو دينه مبلغ ينتجه أن ميكن كان معتاد  ربح من  الدائن  على

  التأخري.

اإلسالمية،  الشريعة يف  املقبولة  ارستثماال  لطرق  تبعا اخلربة  أهل مبعرفة  التعويض احملكمة  وتقدر
 ما مبتوسط مثال) يسرتشد (كالبنوك اإلسالمية الدائن  بلد يف ربوية غري  مالية  مؤسسة وجود  حالة  ويف

التأخري".  مدة فيها خالل للمستثمرين املبلغ  هذا مثل عن  ربح من املؤسسات تلك فعال  حققته قد
 ميكن فال  اخلربة أهل مبعرفة  التعويض لتقدير  إىل احملكمة األمر  ورفع  عتاد امل ربح ال تقدير  وأما 455.انتهى

 

 .31-29صـ.  ،6الغصب، جـ  كتاب يف اهليثمي حجر البن املنهاج بشرح احملتاج حتفة  453
د.عبد  وحتقيق عبد هللا القاري، دراسة ألمحد حنبل بن أمحد اإلمام على مذهب األحكام الشرعية جملة  454

مادة:  م. 1981هـ  1401ام ع جدة،  يف علي؛ طبع أمحد إبراهيم حممد د. و سليمان أبو الوهاب
 .434  صـ 1394

 .55صـ  الربكة ندوات فتاوى  455
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 وال  أمورهم  يف  اخلارج من  أحد يتدخل  أن يقبلون  ال  املستثمرين من  حبكمه ومن ألن التاجر  تنفيذمها.

حهم  يظهرون  اخلاصة و العامة. والظروف واملال التاجر  تغري  حسب تغري ت الربح ونسبة أحدا. على أر

 يبلغ مضارب، و اإلسالمي ألن البنك البنوك اإلسالمية. ربح إال  التعويض هذا دير لتق معيار يبق  فلم 

ب عدد    زمنية. فرتات يف وإعالنه الربح إىل حساب فيضطر  إىل اآلالف، عنده األموال أر

 مياطلون الذين ملديننيا عمالئها من  خذ  و الفتوى ذه عملت  البنوك اإلسالمية بعض توبدأ

مب  حمرم  ر وهذا إىل احملكمة. األمر  رفع دون املماطلة مدة يف ربح  من  حققه ما قدارمب  تعويضا ديو

 بقي  مل  املماطل فلذلك واملدين  الدائن بني مسبقا عليه املتفق الر  معيار صار البنك أعلنه الذي  والربح

  الفتوى؛ وهي: ذيل يف املوجودة الكلمة هلذه معىن 

 ذريعة ذلك يتخذ ال  يالتعويض لك هذا على تقدير  مسبقا ينواملد الدائن  بني تفاقاال  جيوز ال "

ة بينهما   الفائدة." بسعر  إىل املرا

 ال  الر  سعر  ألن كلمة حمرم. ر املذكور التعويض ن الفتوى ذه القائلني من اعرتاف وهذا 
 بلد يف وجود امل يسالماإل  بنك ال ربح لصار على هذا األمر  استقر  ولو حرمته. ثري له يف وال  شيئا يفيد

  كاملشروط. ألن املعروف العقد. يف وإن مل يذكر التعويض لتقدير  عليه متفقا مشروطا معيارا الدائن

  املرسلة  ملصاحل مستدال  ضرره عن الدائن  بتعويض املدين عقوبة 

 هلملقو  استدلوا  الدائن  بتعويض املدين  بعقوبة القائلني بعض أن تبني عبارة الربكة ندوة فتوى ويف

  نصها: وهذا املرسلة ملصاحل

 املصاحل ملبدأ استنادا اجلزائية  الغرامة  على سبيل املال ذا يكون اإللزام أن يرى من "وهناك

  456املشروعة". الرب  وجوه يف احلصيلة  تصرف أن على املرسلة 

 

 . 55 صـ الربكة ندوات فتاوى  456
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 شريعةلل األصلي املقصد أن يف والشك املسألة. هذه يف دليال تصلح  ال  املرسلة املصاحل إن قلنا

ا صلخت  ال  الدنيوية املصاحل أن  إال  عنهم الضرر  ودفع وحفظها العباد  مصاحل حتقيق هو  مصاحل كو

ا حمضة  املعارف. واكتساب والنكاح والشرب كاألكل كثرت أو  قلت  بتكاليف ومشاق مشوبة أل

 مشوبة هيو  حمضة مبفاسد ليست الدنيوية املفاسد أن كما وتعب بكبد إال  تنال ال  األمور ألن هذه

 قال .الر إىل حتليل توصلهم مطية الناس بعض واختذها املصلحة، من شئ فيه والر املصاحل. ببعض

." (سورة مثل  البيع إمنا قالوا  م تعاىل "ذلك قوله تفسري  يف  الر  شأن يف  الرازي فخر الدين   الر

ع  ألن الرجلالشبهة... هذه على  الر حتليل يف كانوا ) القوم275 /2،البقرة  الذي  الثوب لو 

 إىل شهر، عشر  حد  العشرة  إذا أعطى فكذا  جاز.  إىل شهر، عشر  حد  احلال  يف عشرة يساوي

 الرتاضي حصل ألنه هناك جاز إمنا ألنه وذلك الصورتني. بني العقل يف  فرق  ال  ألنه جيوز أن وجب

 إمنا أيضا. فالبياعات جيوز أن  بوج  من اجلانبني الرتاضي حصل  فكذا هنا، ملا اجلانبني. من  فيه

 املستقبل ويكون له يف  احلاجة  شديد احلال،  يف يكون صفر اليد اإلنسان ولعل  احلاجات لدفع  شرعت

 وأما واحلاجة. الشدة يف اإلنسان فيبقى شيئا املال رب الر مل يعطه فإذا مل جيز  ،كثرية أموال  الزمان من

دة، يف عاطم املال رب  فيعطيه الر جواز بتقدير  دة. وإعطاء مع املال وجدان عند يرده واملدين الز  الز

دة تلك  حل يقتضي فهذا  .املال وجدان  قبل  احلاجة  يف  البقاء من  عليه أسهل  املال  وجدان عند  الز

 عنه وهللا تعاىل أجاب القوم شبهة يه هفهذ احلاجة. دفع  ألجل البياعات سائر  حبل حكمنا كما الر 

. انتهى". وحرم  هللا البيع "وأحل  قوله وهو واحد حبرف   457الر

" مثل  البيع “إمنا يقولون الذين  القوم إىل شبهة يضاف أن وميكن  من له حاجة  قوهلم: ”إن الر

دة فهذه نقدا؛ كان إذا  مما كثر  مؤجال  يشرتيها أن  له جيوز  مال، وليس عنده معينة  إىل سلعة   الز

دة هذه مبثل ماال  تقرضيس جيوز له أن أن فيجب عندكم جائزة  بينهما فرق  ال  ألنه املدة هذه ملثل الز

دة هذه دفع جتيزون وأنتم العقل. يف   إىل املقرض. دفعها جتيزون وال  إىل البائع الز

 

صـ  ،2جـ  عثمانية، صحافية شركة  الرازي، طبعه لفخر الدين الكبري لتفسري الشهري الغيب مفاتيح  457
534. 
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 كما إال  يقومون ال  كلون الر الذين" بقوله ا القائلني عاقبة بسوء هللا تعاىل أخرب  إن: قلنا

 الر  وحرم  هللا البيع  وأحل  الر مثل البيع إمنا قالوا  م ذلك  املس. من انالشيط يتخبطه الذي  يقوم

  ).275  /2، البقرة(

دة هو  اآلية هذه يف احملرم ألن الر واضح. والر البيع  بني والفرق     الدين. من احلاصلة  الز

دة الربح  وأما  الفرق  يبني وهذا ظاهر. والدين البيع والفرق بني البيع. من حاصلة فهو ز

وكسب   البيع من  حاصل اإلسالمي  فكسب البنك والبنوك التقليدية. البنوك اإلسالمية  بني األصلي
 يف والشراء لبيع تقوم أن هلا تسمح ال  لبنوك التقليدية اخلاصة والقوانني الدين. من التقليدي  البنك

 املصلحة أغلب من  الدين نفع من  صلةاحلا ألن املفسدة لدين. نتفاعال  يسمح  ال  واإلسالم التمويل.

لتعويض القادر املدين إلزام وكذلك فيه.  اليت  املصلحة أغلب من فيه فاملفسدة الدين.  عن املماطل 

  حترميه. على   متفق حمرم ر  وهو دين جره نفع ألنه اجمليزون. ادعاها

  النبوية ألحاديث مستدال  ضرره عن  الدائن  بتعويض املدين عقوبة

  ملخصا: املوضوع  هذا يف الطويلة  مقالته يف املنيع سليمان عبد هللا بن يلة الشيخفض قال

 اىل  يستند قول  ملستحقه أدائه املدين  مطل  نتيجة املال منافع من  فات ما بضمان القول إن"
 املماطل القادر املدين وحبس ... ذلك يف والواضحة الصرحية والنصوص وأصوهلا الشريعة قواعد

 إزاء وضرر نقص من عليه حصل عما تعويضه من انتفاعه بقدر املظلوم الدائن به ينتفع ال  الوفاء  على 

 ومجع الشيخ معظم 458فيه.." احلقوق واحرتام والزجر  الردع يوجد املالية لعقوبة واألخذ حقه مطله

  فقط: الغري  يدالن على متليك حديثان بينها املالية ومن الغرامة  جبواز املتعلقة األدلة

 

 وما 292 صـ ، م1996 هـ 1416ت بريو  املنيع، سليمان لعبد هللا بن اإلسالمي االقتصاد يف حبوث 458
 بعده.
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 سرق  فيمن صلى هللا عليه و سلم النيب عن السنن أهل  من وغريه داود  أبو رواه ما منهما لاألو 

 فال ِخـْبنة متخذ غري  حاجة ذي بفيه من أصاب من فقال: اجلرين. إىل يؤَوي أن قبل املعلق الثمر  من

  459والعقوبة. مثليه غرامة  فعليه منه بشي  خرج ومن عليه. يءش

 ضالة قال: أنه صلى هللا عليه و سلم النيب عن هريرة أبو رواه ما وهو الثاين  واحلديث

  460ومثلها معها. املكتومة غرامتها  اإلبل

ا بل  املنيع فضيلة الشيخ ىدعو  يثبتان ال  احلديثني هذين وإن   ينفيا

 من السارق الذي خرج بشيء األول على احلديث يف حكم صلى هللا عليه و سلم  ألن النيب

لسيئتني؛ الثمر    والعقوبة.  مثليه بغرامة املعلق 

 ليدخله  الثمر  ألنه أخرج سيئته. املثل األول، فهو حق صاحب الثمر. و أما الثاين فهو جزاء  أما

 مثل سيئة يف ملكه، ألنه الثمر مثل ما أخذه منه ليدخله ملكه، فجزاء سيئته أن يعطي صاحب يف

 حق  إيفاء خري  فسيئته بضعه. أو لهك  الدين متلك املماطل ما مالية. واملدين غرامة سيئته. و هذه

  فقط.  الدائن

عن طريق غري  غريه مال أخذ  وهو عليه معاقب حمرم  بفعل فإلتيانه العقوبة و هي التعزير، وأما
  . مشروع

لعقوبة ضالة  على كامت صلى هللا عليه و سلم النيب حكم فيه الثاين واحلديث  املالية اإلبل 

 ليدخله معها  الضالة من كتمه ما مثل يرد  أن سيئته وجزاء كهمل يف ليدخلها أخذها ألنه فقط.

 عبارة فعله وإن ملكه. يف  ليدخله الدائن من شيئا أخذ املماطل ما واملدين ملكه. يف الضالة صاحب

  غري. ال  الدين أداء خريه عن
 

 .1710اللقطة، رقم احلديث  يف داود أبو أخرجه  459
 .1718 رقم احلديث اللقطة، يف داود أبو أخرجه  460
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ها وما  األدلة فهذه ة ال  ولكنها  املالية الغرامة  على جواز دالة كانت وإن  شا  وبني نهابي مشا

  أصال.  الدينعن أداء  تأخري ال

 والضرر ألن النقص تقبل، فال الدائن  حق  املدين مطل إزاء والضرر النقص حصول دعوى وأما

 بطالن هذه بينا وقد .يءش منه نقص وما دين هناك املال ورأس املال. رأس مقدار من نقص ما

  أ.الفقرة يف  الدعوى

 واملوافقة املماثلة بشرط فمسلم املالية  لغرامة األخذ يف وقاحلق واحرتام والزجر  الردع  وجود  وأما

 به و لئن عوقبتم ما مبثل فعاقبوا عاقبتم كتابه: وإن يف ألن هللا تعاىل قال به. عوقب وما اجلاين فعل بني

  ).126 /16،النح للصابرين.( هلو خري  صربمت

الظاملني.  حيب  ال  إنه  هللا. لىع  فأجره عفا وأصلح فمن  مثلها. سيئة  سيئة  تعاىل: وجزاء  وقال
 عذا منكم نذقه يظلم تعاىل: ومن قال ظلم. به قباع مما كثر  ) فالعقوبة40 /42، (الشورى

  .)19  /25 ،كبريا. (الفرقان

 أو كله متلكه دون فقط  الدائن حق  إيفاء خريه على الوفاء  املماطل القادر املدين  وسيئة

  بعضه.

 فال مستغّل. غري  ألنه عنه عتياضاال  جيوز  ال  غصب ولكن الدين ل عمله نشبه ن س  وال 

 منه يؤخذ فال  الدين وأما جيارها. األجرة أخذ  جيوز املستغلة. فالعني املغصوبة كاألعيان جنعله أن جيوز

  .أالفقرة  يف بيناه حمرم، كما ر الدين منافع مقابل أخذ وما أجر.

  اجلزائي  لشرط مستدال  الدائن  املدين بتعويض عقوبة  د 

 املنافع عن التعويض آخر له على جواز كدليل اجلزائي لشرط املنيع عبد هللا الشيخ  واستدل

 العربية  اململكة  يف العلماء كبار هيئة قرار فيه وذكر  املماطلة. الديون كمنافع الوقوع حمققة اليت مل تكن

 شرط  العقود  يف اشرتاطه جيري  الذي جلزائيا الشرط أن إلمجاع يقرر اجمللس إن نصه: وهذا السعودية.
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 شرعا املوجب له معترب  لتزام ال  اإلخالل  يف عذر ما مل يكن هناك به األخذ جيب معترب  صحيح

 التهديد به  يراد  حبيث كثريا عرفا اجلزائي الشرط  كان وإذا يزول.  حىت لوجوبه  مسقطا فيكون العذر،

على  واإلنصاف إىل العدل  ذلك  يف  الرجوع فيجب  يةالشرع القواعد  مقتضى  عن  ويكون بعيدا املايل
 الشرعي إىل احلاكم ختالفاال  عند ذلك تقرير  رجعيو  ضرر، من  حلق أو  منفعة من فات  ما  حسب

  461.والنظر" اخلربة أهل  طريق عن

 بعض وقول والسنة الكتاب من القرار هذا به يف استدل مبا لرأيه املنيع الشيخ  واستدل

 فقول  السنة وأما )1 /5 ،لعقود" (املائدة وافأو  آمنوا الذين أيها تعاىل " قولهالكتاب ف أما الصحابة.

 وقال 462حالال" حرم أو حراما أحل شرطا إال  شروطهم  ندع "املسلمون صلى هللا عليه و سلم النيب

  الشروط." عند احلقوق هللا عنه: "مقاطع رضى عمر 

 على الوفاء قادر على املماطل وهو احلكم ازجبو  القول وجه لنا يظهر  تقدم الشيخ: "ومما وقال

 لقاء جزائيا شرطا حلق لتزاماإل  عقد تضمن وإن وليِّه. مماطلته بسبب على الدائن  ينقص ما بضمان

  463به". لتزام جيب اال  صحيح فهو شرط املنفعة فوات  بقدر والليِّ  املماطلة

  مقالته: يف قال نهأل  املنيع الشيخ فلم يقصده النقدي التضخم بسبب نقص ما وأما

إىل  ولكن نظرا  ،وقوعها حمقق غري  منفعة  فوات مقابلة يف  اجلزائي الشرط أن يتضح "وبتأمل هذا
 بضمان القول  اجته لتفويتها عائق أهم صارت منفعة  اكتساب فرصة  تفويت على  املرتتبة املخالفة  أن

  464الوقوع". مظنة كانت وإن املنفعة هذه

 

ريخ  ،25رقم  قرار  461 اإلسالمي لعبد هللا املنيع، صـ.  االقتصاد يف حبوث يف ومتامه هـ.1394/ 8/ 21و
409-412. 

 .17ب  األحكام،  يف كتاب الرتمذي، وصححه رواه  462
 .414415صـ.  لعبد هللا املنيع، اإلسالمي قتصاداال يف حبوث  463
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 ألن النفع حراما. حيل ا شرط اجلزائي. ألن هذا الشرط جة له يف ح الفارق، فال  مع  قياس وهذا

 وحرم هللا البيع تعاىل: ”وأحل لقوله مرة غري  بيناه كما حمرم ر اجلزائي لشرط الدين من احلاصل

." واحلاصل  أكان سواء  الدين على فهو الزائد  اآلية هذه يف  احملرم الر  وأما الربح  هو البيع  من  الر

  ذلك. غري  أو  مستهلك مال قيمة  أو مؤجال  أجرا أو مؤجل  بيع مثن أو  اقرض الدين

  العربون ببيع مستدال  الدائن املدين بتعويض عقوبة  .هـ

املماطل  على املدين احلكم  على جواز آخر  كدليل املنيع عبد هللا فضيلة الشيخ  به  واستدل
  الدائن. بتعويض على الوفاء القادر

 أخذ إن أنه على غريه أو درمها إىل البائع سلعة فيدفع  الرجل شرتيي أن هو البيع يف والعربون

خذها الثمن من حتسب ا السلعة هللا  رضى عمر  وفعله به. س ال : أمحد قال للبائع. فذلك وإن مل 
س :سريين ابن وقال أجازه. أنه عمر  ابن وعن عنه.  شيئا معها ويرد  يردها أن  السلعة كره إذا  ال 

  465معناه". يف هذا: أمحد وقال

 إمساك من  يراه ما ي املشرت  يقرر حىت  املبيع البائع حبس  مقابلة يف املنيع: "وذلك الشيخ  وقال

 مقابلة يف  أنه الشراء  عن  املشرتي  عدول حال  يف للعربون البائع استحقاق ووجه خياره. مدة  رد  أو

 بيعا لمشرتىل عها إنه حيث  للبائع ومصلحة غبطة يكون فيه قد بثمن السلعة هذه بيع فرص  تفويت

  466".هعن املشرتي عدول حيتمل معلقا

 .412صـ.  لعبد هللا املنيع،  اإلسالمي قتصاداال يف البحوث  464
، 313-312صـ  ،4جـ  العربون، بيع يف ، فصل3128قدامة، فقرة رقم  بن أمحد بن حملمد املغين  465

 م.1984هـ/  1404  عامبريوت،  يف األوىل الطبعة
 .412لعبد هللا املنيع، صـ  اإلسالمي االقتصاد يف البحوث  466
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 ومسألة هللا. أحله الذي  البيع ساحة  يف  العربون مسألة ألن  الفارق، مع  قياس هذا  إن قلنا:

 حبس مقابلة ليس يف العربون أن على ذلك وعالوة هللا. حرمه الذي الر  ساحة يف الدائن تعويض

 يف الفصل آخر  يف  قدامة ابن  قال  السلعة. هذه بيع فرص  تتفوي مقابلة  يف وال  للمبيع املشرتي
  العربون:

خريه انتظاره عن عوضا جعله يصح وال "  جاز ملا ذلك عن عوضا لو كان ألنه أجله من بيعه و

 أن لوجب جازت ولو عنه. املعاوضة جتوز ال  لبيع نتظاروألن اال الشراء، حال يف الثمن  من جعله

  467.األجرة" يف كما يكون معلوم املقدار

  املشروع الرب  وجوه يف لتعويض املدين عقوبة  من احلصيلة  وصرف

 صرف  البنك فيها على اشرتطت فتوى اإلسالمي قتصاد لال السادسة الربكة ندوة أصدرت

  نصها: وهذا اخلري. يف وجوه الدين  عن التعويض من  احلصيلة

  على السداد؟  رينالقاد  املماطلني على  خري  غرامة  اشرتاط جيوز هل "السؤال:

 تنفق على أن السداد  على القادرين للمماطلني كرادع خري  غرامة اشرتاط جيوز الفتوى:

  468اخلري". وجوه على الغرامات هذه حصيلة

 ظلمه. وجيب من  منع  ألنه مشروع أمر  اعنه وكفه املماطلة ن ع القادر املدين ردع  إن قلنا:

 ظاملا. الواصل  كان مشروع غري  األمر  إىل ذلك املوصل الطريق كان وإذا مشروع. بطريق إليه الوصول

 

 .312صـ ،4جـ  املغين،   467
 .8/ 6  رقم ،91صـ الربكة،  ندوة فتاوي  468
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 غري  يف الشيء وضع العلماء من وكثري  اللغة أهل عند الظلم مفرداته: يف األصفهاين الراغب  قال

دة أو بنقصان إما به املختص موضعه   469مكانه". أو وقته عن بعدول إما  و ز

ت؛ منها  من كثري  يف هللا تعاىل الظلم ومنع  فمن مثلها. سيئة سيئة  “وجزاء  ز وجل:ع قوله اآل

  .)40 /42، الظاملني. (الشورى الحيب هللا إنه فأجره على أصلح عفا و

 املماطل وغرامة املدين  فعل  بني هنا مماثلة  وال  ظلم. السيئتني بني  املماثلة عدم أن  اآلية بينت

 الظلم. هذا  يدفع ال  شروعامل الرب  إىل وجوه كلها احلصيلة وصرف ظلما. الغرامة هذه التأخري، فتكون

 طيبا. إال  يقبل ال  هللا طيب إن  الناس أيها   هريرة: أبو عنه رواه فيما صلى هللا عليه و سلم النيب  وقال

 مبا إين صاحلا. واعملوا الطيبات  من كلوا الرسل أيها فقال:  املرسلني. به أمر  مبا املؤمنني هللا أمر  وإن
  470". )15 /23 ،عليم. (املؤمنني تعملون

 املشروع الرب  وجوه يف  املدين من الدائن أخذه ما بصرف القائلني من  عليه الرد  جيب سؤال وهنا

 على يدل هذا  وإلزامكم الرب؟  وجوه يف بصرفه لكه، فلم تلزمونهمت  حالال  الدائن أخذه ما كان إن وهو:

  أخذه؟" فلم جتيزون حراما كان وإن حرمته.

  املدين مماطلة  مشكلة حلل  للبيع جديدة صيغة إحداث  الثالث: القسم

 جبامعة إآلهليات كلية  يف  اإلسالمي الفقه أستاذ  وهو  قرمان الدين خري  فضيلة الدكتور به  قال

  يلي:  ما وقوله سطنبول   مرمرة

 إخل.. أشهر  وثالثة وشهرين كشهر  خمتلفة آجاال  على املشرتي يقرتح زماننا يف ألجل  البائع

 واملشرتي إخل. لرية عشرة وثالث عشرة واثنيت عشرة كإحدى لى السابقع يزيد  مثنا أجل لكل  ويعني

 

ن صفوان بتحقيق األصفهاين للراغب القرآن ألفاظ مفردات  469 عام  و بريوت دمشق يف داوودي، طبع عد
 .527صـ ظلم، هـ مادة 1412

 )1015( 65الزكاة، رقم احلديث  مسلم، كتاب صحيح  470
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 هي وهذه إىل شهر  لرية عشرة حدى السلعة شراء كقبوله به املوافق والثمن األجل بينها من خيتار

 فيها مقدار يزيد  اليت  األسعار  جدولة  فيه  جياب العقد جيوز أقول؛ إنه وأ التجارة. أهل عند الطريقة 

دة مع  السعر  فإذا  األول . الصُك لألجل ويكَتب مجلة. البائع طلبات كل ياملشرت  وقبول  األجل  ز
 السعر  دفع األخري  األجل يف  دفعه وإذا الصك.  يف األول املكتوب السعر  فيه دفع الثمن املشرتي دفع

 غرر ال  اجلدولة. املقرر له يف السعر  دفع األجلني هذين بني فيما دفعه فإذا اجلدولة.  يف املوجود  األخري 

 تعويضا ملطل وال  املبيع، وليس غرامة مثن هو املشرتي دفعه ما وكل إىل النزاع. تفضي جهالة وال  هنا

  على الوفاء. القادر املدين

ا مفسدا للبيع، األجل أو الثمن جهالة جعلوا الفقهاء إن  ولكن هذه إىل النزاع تفضي أل

 أي  حيدث وال  الطريقة ذهيتعامل  من  التجارة أصحاب من جند وألننا إليه. تفضي ال  يسرية جهالة 

 مثال ألن املصنع وصعوبة. ضيق يف اجلملة وجتار املصانع معظم أهل جعلنا هذا بينهم، فإذا منعنا نزاع

 مع التجار ويستلمها اآلجال  تغري  حسب األسعار تبني اليت  القائمة  مع ماله من التجار طلبه ما  يرسل

 خيار وال  منها واحد اختيار يف خمري  وهو القائمة هذه يف املذكورة األسعار حد  اهاشرت  مبعىن أنه املال

  األجل. هلذا موافقا مثنا دفعخيتار فإنه ي أجل أي ويف  واألجل الثمن خيتار املشرتي وإن هنا. للبائع

 مثن اجلدولة  يف يبني املصانع بعض أن وهو فألغيناه، للر  يكون ذريعة شيئا قد هنا ووجد 

دة ونسبة  النقد دة مع الدين مقدار  ز  األجل  حلول  عند  الدائن يت  الذي  الر مثل األجل، وهذا ز

 وحنن اجلاهلية. ر وهو عليك؟  مايل على وتزيدين آخر  إىل أجل تؤخرين أم املدين: أتقضي ويسأل

 مفتوحة هي ترتك ال و  وُتَسد اجلدولة  يف بكل وضوح اآلجال ختالف املختلفة األسعار تبني أن شرطنا

. به تفضي ال  كي  وهو القادر، املدين مماطلة أمامي أجد بل هذا لقويل مانعا نصا أجد وال  إىل الر

  471ليه.إ الناس  نسيئة حلاجة للبيع السابقة احلديثة الصيغة بصحة دفعه. فأفتيت  جيب ظلم

 

 هذه يف نشره قبل إليه كتبته ما بعد فضيلته وصححه قرمان د.خري الدين من لسان مسعته القول وهذا  471
 املقالة.
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. عقد  والثاين البيع عقد عقد؛ األول  يف عقدان هذا  إن قلنا  انعقد فقد  البيع عقد أما  الر

 املال دفع البائع يكلف وهذا  البيع انعقد القبول وافق إذا يف اجلدولة. ألن اإلجياب األول الذي لثمن

 أصبح ألن الثمن األجل، اية حىت الثمن  دفع جيب فال نسيئة البيع كان وإن الثمن. دفع واملشرتي

بعده. و كتب على   أخرى  جدولة  إىل أي  حيتاج فال لتوثيقه. والصك يكتب للبائع. على املشرتى دينا
  اجلدولة. يف األول املوجود  الصك الثمن يف فضيلته رأى

دة مبقابلة  الدين على هذا  زائد مقدار  على  الطرفني فهو اتفاق  الر  عقد وأما  وهو األجل،  ز

  الر وحرم لبيعا  هللا تعاىل: وأحل فقوله الكتاب أما والسنة. الكتاب حرمه ما وهذا اجلاهلية. ر
دة الدين على أصل الزائد هو اآلية هذه يف والر ).275  /2، (البقرة  فقول السنة  وأما األجل. بز

إىل  اجلاهلية يف يتبايعون كانوا وألن الناس 472.النسيئة يف الر  إمنا أال  :صلى هللا عليه و سلم النيب
 473.آخر  أجال عليك وأصرب  على مايل دينتزي أم تريب؟ يعين أم قال: أتقضي األجل فإذا حل أجل،

دة مع على الدين يزيد الذي  الر قدر على اتفاق العقد  هذا ويف   األجل. ز

 الذي  الدين جدولة إال  فليست األسعار جدولة  قرامان فضيلة الدكتور يسميها اليت  اجلدولة وأما

دة مع الدين  فيها مقدار  يزيد  الدين فيها أصل اليت اجلدولة هذه مثل تنسـِّق والبنوك التقليدية األجل. ز

ش يكون الدين فيه أن يؤثر  وال  احملرم. الر فكالمها جدولة زمنية. فرتة لكل الر  ومقدار  من ئااألول 

  القرض. من ئش  البنك دين وهو والثاين البيع

 املختلفة  من األسعار البائع  أوجبه مما  العقد  صلب يف  املشرتي  قبله  كل ما  الثمن إن قال:  وإن

 اية حىت منها واحد اختيار يف خمري  أن املشرتي إال  األول فقط؛ مجلة، ليس السعر  اآلجال ختالف

دته الدين  األخري، فدعوى األجل دة مع وز   طلة.  األجل ز

 

 ).1596( 104احلديث  رقم املساقات يف مسلم رواه  472
 البقرة. من سورة 275اآلية  تفسري يف العريب البن أحكام القرآن  473
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األول  السعر  وهو واحدا  سعرا إال  قبل  ما ألن املشرتي العمل. خيالف قول هذا إن قلنا:
  للبائع. دينه الصك لتوثيق يف كتبه ولذلك اجلدولة. يف املكتوب

 املختلفة من األسعار أوجبه البائع مما العقد صلب يف املشرتى ما قبله الثمن كل كان ولو

ع قال: أنه صلى هللا عليه و سلم النيب عن هريرة أبو رواه خمالفا ملا لكان اآلجال ختالف  من 

 أو نقدا لف هذا بعتك :للمشرتى البائع يقول أن وصورته 474. الر أوأَوَْكُسُهَما  فله بيعة يف بيعتني

لفني بيعة لف ألنه املشرتى. ويقبل شئت يهما إىل سنة فخذ لفني فضيلة   قول  ويف نية. بيعة  و
ى عديدة. بياعات يف بيعة قرامان خري الدين الدكتور  بيعة يف بيعتني عن صلى هللا عليه و سلم النيب و

  475وصححه. الرتمذي عنه أخرجه فيما

 ما يرسل املصنع من أن املصانع، بضائع يبيعون من الذين التجارة أهل بعض صنعه ما وأما

 مع التجار ويستلمها اآلجال، تغري  حسب أسعارها تبني اليت القائمة معمن البضاعة  التجار طلبه

 خيار وال  أحدها تعيني يف ري خم  وهو القائمة  يف املذكورة األمثان حد اشرتاها أنه البضاعة. فمعناه

 عليه العقد مت منها  سعرا اختار مىت فضيلة الدكتور، ألن املشرتي قاله ما يشبه ال  وهو هنا. للبائع

 اخليار كان مالك، إذا اإلمام الثمن إال  يف يقبلونه ال  والفقهاء التعيني. خيار يشبه وهذا خياره وانتهى

 من األسعار واحدا  املشرتي ختيار ينتهي  فال الدكتور قول يف األمر  وأما منهما. لواحد ال  للطرفني

  املدين. مماطلة ملشكلة خملصا قوله أمكن تقدمي ملا وإال  اجلدولة. يف املطروحة

  الثمن: تعيني يف خمريا املشرتي كون يف مالك اإلمام قول هنا نذكر  أن وجيب

  :فقال املسألة  هذه عن القاسم  عبد الرمحن بن اإلمام سحنون سأل

 

ع ب )55( يف البيوع يف داود أبو رواه  474  .3461 رقم احلديث بيعة، يف بيعتني فيمن 
 ).18البيوع ( يف الرتمذي رواه  475
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 خبمسني لنقد  قال: تبيعها؟  بكم فقلت من السلع سلعة وعنده إىل رجل لو جئت  أرأيت

لنسيئة   مالك؟  قول  يف هذا أجيوز نقدا خبمسني أو نسيئة مبائة السلعة آخذ  أن مبائة، فأردت و

 شاء أمسك، وإن ميسك أن  شاء وإن  ع يبيع أن شاء  إن  البائع كان مالك، إن قال  قال:

 ترك يرتك أن أحدمها شاء إن كان وإن بذلك. س  فال ترك  يرتك أن شاء  وإن  أخذ خذ أن املشرتى

فهو   مجيعا عليهما وجب  قد كان وإن فيه. خري  فال  عليه وجب  قد  واآلخر  أخذ  خذ أن  شاء وإن
  476فيه. خري  وال مكروه أيضا

، إلمكان ةاملوجب الذريعة سد مالك عند امتناعه مالك: وعلة قول يف احلفيد رشد  ابن  قال  للر

 يظهر  بدا له ومل مث املعجل أو  املؤجل الثمنني حد العقد إنفاذ  أوال  اختار قد يكون الذي له اخليار أن

  477ومتفاضال. انتهى. نسيئة أو مثن بثمن نسيئة فيدخله لثاين الثمنني أحد  ترك فيكون قد ذلك.

 الر يف  سا  يرون ال  آنفا ورةاملذك  لطريقة  بضائعهم يبيعون الذين املصانع ومعظم أصحاب

  لضرورة. فنفتيهم طريقتهم تبديل يستطيعون ال  والتجار وإعطاءا أخذا

 املدين  مماطلة مشكلة حيل ال  قرمان خري الدين فضيلة الدكتور قول إنف كله هذا على وعالوة

 املشكلة هلذه حل  أي جند فال األخري. األجل انتهاء بعد  تبدأ الرأي على هذا ألن املماطلة القادر.

  رأيه. يف بعده

   حمرم  ر مالية بغرامة  املدين عقوبة ن  القول  وهو الرابع: القسم

 

 عبد الرمحن بن اإلمام عن التنوخي سعيد بن سحنون اإلمام رواية أنس، بن مالك لإلمام الكربى املدونة  476
 البيع يف 151صـ ،9جـ  هـ 1323سنة  مصر حمافظة وارجب السعادة مبطبعة العتقي، طبعت القاسم

 لثمن اجملهول.
اية اجملتهد بداية  477  ط. حلفيد،  الشهري رشد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن حممد الوليد ألىب املقتصد و

 .134عنها صـ  املنهي البيوع يف الثالث الباب يف ،2جـ  الكربى، التجارية مبصر، مكتبة
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 جوا وكانت اإلسالمي  العامل لرابطة  التابع  الفقهي اجملمع  من جملس الفتوى هذه صدرت  وقد

  يلي: ما وصورته األردن، يف اإلسالمي من البنك عليه املطروح للسؤال

 املدين على يفرض ن للبنك احلق احملددة، فهل املدة يف الدين سداد  عن يناملد خر  "إذا

  بينهما؟" احملدد  املوعد السداد يف عن التأخري  معينة، بسبب بنسبة جزائية مالية غرامة

  وهو:  إلمجاع قرارا  الفقهي  اجملمع جملسُ  أصدر  هذا على  بناء

 جزائية مالية  غرامة من املال مبلغا له يدفع  أن عليه فرض أو  على املدين شرط  إذا  الدائن "إن

طل، أو  فهو شرط  بينهما احملدد  املوعد السداد يف عن خر  إذا  معينة بنسبة أو حمددة  وال  478فرض 

 الذي  اجلاهلية ر بعينه غريه، ألن هذا أو املصرف هو الشارط كان حيل، سواء به، وال  الوفاء جيب

  479.بتحرميه" القرآن نزل

  للمشكلة. حل أي يقرتح  ال  لكنه والسنة الكتاب  موافق القرار وهذا

  النتيجة:

 بطريقة يكون إال  ال  على اإليفاء املماطل القادر املدين  مشكلة حل  أن آنفا بيناه مما ويتضح

 مماطلته مدة متاثل ملدة الدائن فيه ليتصرف معه ومثله من الدين  عليه ما برد  معاقبته وهى فقط. واحدة

ه. فهذه   الدائن.  على   ا قام اليت عقوبته مثل وعقوبة سيئته مثل املدين على سيئة  إ

 جيوز  الفتوى هذه تطبيق  ولتسهيل املقالة. هذه بداية  يف بيناه كما والسنة  الكتاب موافق  وهذا

ملضي كل  جزائي  كشرط  شرعي  عذر بدون أدائه خر  عند  معه مدفوعة ين من الدّ  معينة نسبة  اشرتاط

 

 لفاء. فرضا تكتب أن والصواب لقاف قرضا عندي املوجودة النسخة يف كتبت قد مةالكل هذه  478
 الفتوى. يف بتأمل بسيط هذا ويتضح

 .426-425صـ  لعبد هللا املنيع اإلسالمي اإلقتصاد يف حبوث  479
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 أشهر  لثالثة وأربعني لشهرين وثالثني شهرا  مماطلته عند ين من الدَّ  ملائة  نعشري كاشرتاط شهر،

 يتصرف ينعلى الدَّ  الزائد املال هذا على احلصول وبعد مثال. أشهر  ألربعة ينمن الدَّ  ملائة ومخسني

ه املدين مبماطلة مماثلة ملدة الدائن فيه  شهرا  قادرال املدين فإذا ماطل ايتها. عند إليه ويدفعه، إ

 مدة أضعاف فيه مخسة ويتصرف ،دينه مخس وهو ،ملائة عشرين و دينه الدائن منه خذ فقط واحدا

 دينه الدائن منه خذ  أشهر  أربعة القادر من املدين املماطلة كانت وإذا أشهر. مخسة وهي ،املماطلة

 حتقق حالة ويف األمر. هذا لتسهيل تطبيق ليس إال  وهذا شهر.أ مثانية فيه ليتصرف ،معه ونصفه

 التكاليف كلها وكذلك هلا. املسبب هو ألنه املدين، يتحملها اجلزائي الشرط  هذا على تطبيق ضرائب

  .اوغريه احملكمة يف  الدائن حق  لتحصيل املماطلة سبيل يف
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  الباب احلادي عشر: التضخم

  التضخم

د هو اال  موال لتحصل على نفس السلع يعين أنك ستدفع املزيد من األ  املستمر يف األسعار. ز
قل منها  الثاين:قدان النقد قيمَته و ف األول:  . وهلا سببانسعرا واخلدمات اليت كنت حتصل عليها 

د ااألوُل ينشأ من رتفاُع التكاليف. و ا د االثاىن من الطلب و  زد  . فةالتكلزد

واخلدمات. والتكاليُف  اِالرتفاع املستمر يف األسعار ارتفاع التكاليف اإلنتاجية للسلعسبب 
نتاِج مثِل العمِل ورأِس املال واملوارِد الطبيعية. وارتفاُع احلقيقية للسلع واخلدمات تتكون من عوامل اإل 

يف التكاليف. فمن هنا كانت عالقُة تضخم التكِلفة بتضخم  اأسعار هذه العوامل يستلزم حتما ارتفاع
لبيضة أيُّ  هما سبق اآلَخَر فكان سببا يف وجوده، لكن الذي يتسبب الطلب ُتَشبَّه بعالقة الدجاجة 

ت يف اِالقتصاد .    فيهما كليهما هو اختالُل املواز

لتوازن بني السلع واخلدمات حية إن األسعاَر تتحدَّد  حية أخرى وبني النقد من  . فإذا  من 
دة السلع واخلدمات مل يتغري امل ُد كمية النقود متواز مع ز ستوى العام لألسعار. أما إذا أُنِتج كان ازد

  أحُدمها أكثَر من اآلَخر كان الذي أُنِتج أقَل هو األكثَر قيمة . 

ا تتطلب استثماراٍت جديدًة وُقِ◌ًوى  دُة إنتاج السلع واخلدمات إذ أ ليس من السهل ز
إلضافة إىل زمن عاملًة ُمَؤهَّلة وموادَّ أوليًة ومواد ُمَصنَّعة ونصَف مصنعٍة ومباَين وُمَعدّ  اٍت وآالٍت وطاقًة 

ضافة   طويل. أما إنتاج النقود الورقية فأمر سهل إذ ميكن مضاعفُة قيمة نقد وَرقٍي عَشَ◌َ◌رَة أضعاٍف 
ضافة ثالثة أصفار  ضافة صفرين، وألَف ضعف  صفر واحد إىل الرقم املكتوب عليها، ومئَة ضعٍف 

 استثماراٍت إضافيًة وال وقتا وال قوى عاملة جديدة، فال ... وهكذا دواليك. وال يتطلب هذا األمرُ 
حيتاج إال إىل تعديل آلة الطبع لَتطَبع أصفارا أكثر. وإذا زادت كميُة النقد َقلَّ لديك ما كنت تشرتيه 
لَبيضات العْشِر تنخفض إىل تسع أو مثاٍن أو أقَل، ألن كثرَة النقد يف السوق  دة، فإذا  قبل تلك الز

دة يف كمية النقد  أن لَة قيمِته لديك، إذ تعكس ق   اخنفاٌض يف قيمته عندك .  ما هي إال  كل ز



337 

 

ألن هذه املعادن ال  املضروبة من الذهب والفضة؛ وال حيدث مثُل هذا يف الُعمالت املعِدنية
،  والفضة الذهب املوجودة من كميةلتتوافر يف العامل َوفرَة الورق. ومن هنا ال ميكن سبكها إال 

ما وعيارمها. ولو ُسِبكت قطعتان من ذهب أو   هذا إلضافة إىل أن قيمة الذهب والفضة تُقدَّر بوز
صل فرق  حي لنففضة عملًة بوزن وعيار واحد إحدامها يف أفقر دولة يف العامل واألخرى يف أغىن دولة 

  مهم بينهما من حيث القيمة . 

لنسبة للعمالت الورقية فال يوجد لوزن  أيُة أمهية من حيث   اوال جلود اوال حلجمه ةالورقأما 
واألخرى برقم  1القيمة النقدية، وعلى سبيل املثال فإن ورقتني من الدوالر األمريكي إحدامها برقم 

ضعف. والدوالر  100كالمها حبجم واحد متاما إال أنه تفوق قيمة إحدامها قيمة األخرى بـ 100
ا ال األمريكي اليوم نقد ذو قيمة عالي ة ومطلوب يف أحناء العامل كله خبالف عمالت الدول الفقرية فإ

  متثل أيَة قيمة ُتذَكر وال تلقى قبوًال يف الغالب خارَج حدود بالدها . 

إن العمالِت الوطنيَة ختضع إلرادة واختياراحلكومات، أما العمالت الصعبة فأمُرها مرتوك إىل 
ُم الدميقراطية والتَـَعدُّديّة اِحلزبية نظاما ُمهيِمنا على كثري من إنصاف الدول القوية. وأصبح اليوَم نظا

ا إىل  مكانه حتويُل نقود الدولة وثـََروا ت البالد، و البلدان. فاحلزب احلاكم يسيطر على اقتصاد
ُقرَّبون إىل احلكومات ثروًة وِغًىن للغاي

ة يف حِني أنصاره مبُنتَهى السهولة ومبختِلف اِالّدعاءات، فيزداد امل
ء وأصحاب وسائل اإلعالم  يزداد اآلخرون فقرا وبؤسا. وهذا هو الدافع احلقيقي وراَء دعم األثر

رشَّحة للحك
ُ
، فُتوزَّع الثروُة ِمن جديد على حساب ذوي األجور الثابتة مللحكومات أو لألحزاب امل

لني لفرتة طويلة، فتتناقص القوة وحمدودي الدخل، حيُث تُقرَّر وتُعنيَّ رواتُب املوظفني وأجوُر العام
م إىل طبقاٍت أخرى  ُ   اجملتمع . يف الشرائية لديهم يوما بعد يوم فتنتقل ثروا

ن الطبقة الوسطى وظهور   إن إعادة توزيع الدخل والثروة على أساس غِري عادٍل تؤدي إىل َذَو
ض اآلخر يعاين من مشاكَل َمعيشية أقطاب ُمضاّدة يف اجملتمع، بعُضها يتمتع بُدخوٍل عالية للغاية والبع

  بسبب اخنفاض ُدخوهلم. وهذا بعيِنه ما يكون َمصَدرا للتَـَوتُّر والفوضى واِالضطراب يف اجملتمع . 
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ويستطيع التجاُر والُصّناع وأصحاب اِحلَرف الذين يـََتمكَّنون ِمن رفع أسعار السلع واخلدمات 
ا أن َحيُموا أنفَسهم من َسلِبيّ  ات التضخم. وال يستفيد من واقع التضخم يف الغالب إال اليت يُنتجو

أولئك الذين يتمتعون بَدعم ومحاية احلكومات، كما أنه قد يوجد ِمن أصحاب العمل َمن يستفيد ِمن  
  التضخم بدون دعم حكومي أيضا . 

يسر طريقة فيكون استهالُكه سهال أيضا. وُيالَحظ يف الدول وإن التضخم يوفر أعلى دخل 
ا أنه يتعايش الرتُف والبؤُس َجنًبا إىل جنٍب، وأنه تضُعف األواِصُر ال ّ يت يَتحكَّم التضخُم يف اقتصاد

العائليُة وتزداد حاالُت الطالق ويكثُر املشردون من األطفال، فيفقد َذُوو الدخول العالية السيطرَة على 
اب األجور الثابتة والدخول احملدودة ُأَسرهم وعياهلم بسبب انغماسهم يف اللهو واللذات، وكذلك أصح

م من َوطأة الظروف املعيشية، ألن الشيء     . إذا ازداد عن حده انقلب إىل ضده ملعا

أما الفضائل واملعارف فال قيمَة هلا يف الِبيئات التضخمية، لذلك يتكاثر عدُد اجلهال الذين 
ملال، وُكلَّما ازدادوا ثراًء ازدادوا  م    خبال. متتِلُئ جيو

قوِّماِت األساسيَة للمجتمعات. وتتحول حياة الناس 
ُ
وتتغري القيم واألخالقّيات اليت ُتشكِّل امل

ستهالك  الثروِة فقط، ألن الكسب السهل وفرط اال  فيها، ويصري هدُفهم الوحيُد مجعُ  إىل مادة ال روح
ذا يزداد عدد الذين ُيَضحُّون بكل ما هو مث  يل يف سبيل احلصول على  ٌني ومجيزيدان من شهوة املال. و

  . كسب أكرب

دة كمية وحجم  ويف مثل هذه الِبيئات التضخمية يربح الدائن وخيسر املدين، فيؤدي ذلك إىل ز
  ". كثر من حقكأينك "فليكن دَ : عار القائلالديون اليت مل تُقض يف مواعيدها. ولذلك اشتهر الشِ 

ا يف الَتداول يف أحناء العامل كله تستطيع شراَء تستطيع أن تبقي على الدول القوية اليت  إنّ  عمال
عتبارها عملة. وُتكوِّن هذه الدول ىف كل مكان  ما تريد من أية دولة تشاء بتقدمي كمية من األوراق 
ت يف العالقات الدولية، حيث تقوم بدعم بعض الدول وإضعاِف  مجاعاٍت خملصًة هلا وُتَدمِّر كَل املواز

بعًة هلا بطريقة أو  األخرى، فتجعل    .  خرى البشرية قاطبًة جمتمعاٍت 
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ومما سبق يتبني لنا أن السبب األساَس للتضخم هو نظام األوراق النقدية. ومن هنا جيب إما 
   480التخلي عن هذا النظام ُكلِّيا وإما إدخال تعديالٍت قانونيٍة مناسبة خلصائص هذه النقود.

  

 

لة لتاليف جاء يف مقال يف موقع يف اإلنرتنت هذه املقالة حتت عنوان "تركيا والفقر والبطالة" : يف حماو   480
ا يف 2000األزمة اليت تضرب دولة تركيا منذ نوفمرب  يار  2000فرباير  22م، واليت بلغت ذرو م 

ا ألكثر من   قيمة العملة ( اللرية ) بعد مقابل الدوالر، وأدت  قيمتها من % 45قرار تعوميها وفقدا
ر دوالر. ومن املتوقع أن يرتفع مليا 11.5األزمة إىل وقف خطة إصالح اقتصادي خلفض التضخم بقيمة 

اية العام   % 80معدل التضخم إىل حنو  أعباء تركيا من  م، كما يتوقع املراقبون أن تزيد 2001مع 
ا؛ نتيجة القروض اجلديدة اليت زادت عن  مليار دوالر. وارتفع مقدار فوائد  30الديون العامة وخدما

  مليارات دوالر .  10اليت جتاوزت أيضاً حاجز  خليةالسندات اليت مت إصدارها لتغطية الديون الدا
ت الرمسية ـ بنحو  وتقدر الديون اليت ترزح حتتها مليار  114.3مليار دوالر؛ منها  164تركيا ـ حسب البيا

مليار  30دوالر ديون خارجية والباقي داخلية, وهذه األرقام ال تشمل القروض اجلديدة اليت تزيد عن 
  دوالر . 

مليار دوالر. وجاء يف تقرير ملنظمة األغذية والزراعة  50صعيد الديون الداخلية فهي تقدر بنحو أما على 
مليون تركي يعيشون حتت خط الفقر. أما على  13هناك أكثر من  التابعة لألمم املتحدة (الفاو): أن

  % . 20إىل فوصلت نسبة البطالة صعيد البطالة
ت الرمسية والدولية أن  تركيا من جراء األزمة اليت ضربت اقتصادها منذ نوفمرب  خسائروتؤكد البيا

مليارات من ودائع    7خسارة   دوالر وتفاصيلها على النحو التايل: مليار 27قد جتاوزت   م2000
 مليار دوالر يف أزمة تعومي العملة، وأيضًا خالل 9.2و  الرتكي من العمالت األجنبية، البنك املركزي

ن قيمة 2000مليارات دوالر يف العام  7ك يف تركيا خبسارة حنو من التصفية منيت البنو  م، علمًا 
م قد 1999الصندوق عام  خسائر املصارف السبعة من أصل مثانية مصارف وضعت حتت تصرف

م كما ذكرت  2000أزمة نوفمرب  دوالر يف  مليارات 4مليار دوالر، وأيضًا هروب  4.7بلغت حنو 
يونيو  13-7هـ، املوافق 1422ربيع اآلخر  22-16، 1458العدد  مصادر مصرفية. اجملتمع،

 م2001
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   املماثلة يف قضاء الديون

ستدان إن األ  
ُ
ا أن يكون املال املدفوع مماثال للمال امل صل يف قضاء الديون املماثلة، واملقصود 

نتقال ِملكه إىل شخص آخر دون حق. وكانت  يف القيمة. وهذا أصل عام ألنه ال يرضى أحد 
حد املعايري الثالثِة الوزِن والكيل والعدد املتقارب. فم ن كان دينه املماثلة تتحقق إىل يومنا احلاضر 

يستدين  يالعيار نفِسه حىت يقضي دينه. وكان الذا من دينار ذهب 100دفع فإنه ي ديناٍر ذهبا 100
لعدد. والر هو ما زاد  لكيل نفِسه، والذي يستدين بيضا يدفع دينه بيضا  َقمحا يقضي دينه قمحا 

دة عليه، لر يسرتد قرضه مع ز وكان قد أمهل مدينه مقابَل تلك  على هذه املعايري ألن الذي يقرض 
دة إىل أجل معلوم. وقد قال هللا تعاىل لباطل" :الز كلوا أموالكم بينكم  "  أيها الذين آمنوا ال 

لباطل، و يكون 29 /4 ،(النساء قصا يكون قد أكل مال الدائن  )، وعلى هذا فإن الذي دفع دينه 
لباطل .  الذي ُأجِرب على دفع ما زاد على رأس ماله   قد مكَّن من أكل ماله 

ا الناس  األموال املعدودة يف كل أحناء العامل، وهي ليست من ك إن النقود الورقية يَتعامل 
ا الناس عدًدا بيعا وشراًء .   ت هي السلع احلقيقية اليت يتعامل  ت ألن العدد   العدد

ت املتقاربة لكان ال دوالر األمريكي الواحد واملائة دوالر ولو كانت العمالت الورقية من العدد
إذا كتب على بيضة ال جيعلها أكثَر قيمًة  100متساويني يف القيمة، ألن الرقم  - ومها حبجم واحد- 

ما وال  من غريها من البيض. وكذا عدم مساواة اللرية الرتكية للدوالر األمريكي يف القيمة ال يرتبط مباد
  بشكلهما . 

ا شراء أنواع كثرية من السلع واخلدمات يف إن العملة الورقية نو  ع من أنواع السندات، ميكن 
غ) 500غ) من اُجلنب أو رطٌل (1500لرية اليوَم ثالثُة أرطاٍل ( 100 األسواق. فإذا كان ُيشرتى بـ

ا بعد اخنفاض قيمتها   300بيضة أو  600من اللحم أو  رغيِف خبز أو ما شابه ذلك، فلن يـَُوفَّر 
غ) من اجلنب أو تسعُة أعشار رطل 1350% إال رطالن وسبعُة أعشار رطل (10بنسبة كأن تكون 

 100رغيف خبز أو ما شابه ذلك. والذي يستقرض  270بيضة أو  540غ) من اللحم أو 450(
لنسبة املذكورة يكون قد أكل  لريات من مال مقرضه  10لرية مث يقضيها بعد اخنفاض قيمتها 
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ا يف احلقيقة تعادل  100لباطل، ألنه وإن دفع   90لرية مساوية ملا استقرض من حيث العدد إال أ
لقوة الشرائية اليت متثلها فكانت قيمُتها حينئذ أقل مما كانت عليه من قبل .    لرية املاضية 

، فيجب أن ُيضاف إىل  وبناًء على ما سبق يكون اعتباُر النقود الورقية من املِثليات أمرا ضرور
الثالثة السابقة معياٌر رابع هو القوة الشرائية للعمالت الورقية. واملثليات هي السلع اليت تُباع  املعايري 

ي صنف من هذه األصناف  لوزن أو الكيل أو العدد املتقارب، بَيَد أن النقود الورقية ال تُلَحق 
ا الشر  ا بتلك املعايري، ومعيارها الوحيد هو قوُ ائية فحسب. وإذا دخلتم السوق  الثالثة فال يُتعاَمل 

يورو فإن الناس سينظرون إىل القوة  100دوالر أمريكي و 100لرية تركية و 100وكان لديكم 
الشرائية اليت متثِّلها كل من تلك العمالت، ولو كانت العملة اليت لديكم دينارا أو درمها كان الناس 

. فإذا كانت القوة  سيهتمون بوزنه وعياره أكثر مما يهتمون بضربه يف تركيا ت املتحدة أو أورو أو الوال
الشرائية هي املعياَر الوحيد يف معرفة قيمة العملة الورقية فكذلك جيب أن تُعتَرب املعياَر الوحيَد يف قضاء 
ذه الطريقة .  لعملة الورقية إال  الديون، إذ ال سبيل إىل حتقيق املماثلة يف قضاء الديون الثابتة 

  ح املسألَة مبثال واقعي : وْلنـَُوضِّ 

 2003ومل يدفعها إىل هذا احلِني أواخِر عام  1950لرية سنة  450قرتض رجٌل من أيب ا
اليت ال يشرتى و لرية  50.000ريِخ مراجعة هذه الدراسة. وأصغُر َوحدة نقدية يف هذه السنة يف تركيا 

إذ كان مثن الغرام   1950لرية عام  450 غراما ذهبا بـ75، بينما كان ميكن شراء ةا إال قطعُة ِعلك
   481لريات تركية فقط. 6قرياطا  24الواحد من الذهب بعيار 

لرية ألن أيب مل يكن قد عّني  450والقوانني املطَبَّقة اليوم يف مجيع أحناء العامل َتعترب الدين  
غراما ذهبا أو  75ين موعدا للدفع عند إعطاء ذاك املبلغ كما مل يشرتط أي شرط فيه. أما لو كان الد

بيضة دجاج لكان من املعقول قضاء الدين بعينه بغض النظر عما  22000كيٍل قمحا أو  100
لرية ال ميكن  450عرض ألسعار تلك السلع من ارتفاع أو اخنفاض، مما ال يؤدي إىل أي ظلم، إال أن 

 

 هذا الرقم مأخوذ من وكالة األنباء العاملية.  481
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ا كالذهب وال كيُلها كالقمح وال عدها كالبيض، فال معياَر هلا غريُ  ا الشرائية وال قيمَة لـ وزُ  450   قو
لرية  450يف تركيا، بل مل يبق هلا وجود. ويف هذه احلالة ال يعين اعتباُر الدين  2003لرية مطلقا سنَة 

إال مكافأة املدين املماطل الذي أجل الدفع أكثر من مخسني سنة. أما لو اعُتربت القوة الشرائية اليت  
ري على أساسه فال يتضرر منه دائن  يتم القضاء خ اإلقراض معيارا للحسابكان ميثلها هذا املبلغ يف 

  وال مدين. 

  ما يلي :  1988الصاِدر يف سنة  4وجاء يف قرار َجمَمع الفقه اإلسالمي رقم 

مثاهلا، فال جيوز ربط الديون الثابتة يف  " العربة يف وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي أن تُقَضى 
   .صدرُها مبستوى األسعار "الذمة أ كان م

  تايل : الوهذا القرار خطأ، وصوابه أن يكون ك 

لقيمة لتحقيق املماثلة ألن الديون  "العربة يف وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي أن تُقضى 
مثاهلا وال ِمعياَر هلا إال قوُة الشراء فيجب ربط الديون الثابتة يف الذمة   أ كان مصدرها مبستوى   تقضى 

  . األسعار"

ا الشرائية مبا يلي :  لعملة الورقية بقو   ونستدل على صحة وضرورة تقدير الديون الثابتة 

لباطل"بقوله تعاىل  - أ كلوا أموالكم بينكم  )، 29 /4 ،(النساء"  أيها الذين آمنوا ال 
دة) وال تظلمون "وبقوله عز وجل  خذ الز ملطل والنقصان)...فلكم رؤوس أموالكم ال تظلمون ( )" 

   482).279 /2 ،(البقرة

 

 .186/ 1للتفسري بني القوسني انظر أنوار التنزيل وأسرار التأويل للقاضي البيضاوي   482
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خنفاض يف القدرة الشرائية للعملة يكون قد  فاملدين املماطل الذي قضى دينه دون اعتبار اال 
لباطل بقدر ما اخنفض من قيمة تلك العلمة مبطله  ظلم دائنه ، ويف الوقت نفسهأكل مال الدائن 

  .  نتفاع مباله طيلة مدة املطلحيث فوت عليه اال 

ملبلغ املستدان ذاتِه  :قول النيب صلى هللا عليه وسلم - ب "ال ضرر وال ضرار"، فإن وفاء الدين 
  على الرغم من اخنفاض القوة الشرائية للعملة يضر الدائن . 

دليل املصلحة : إن يف دفع القيمة املفقودة للعملة مصلحًة عامة جتب رعايتها وإال فال  - ت
هذا من جانب، ومن جانب آخَر فقد حياول بعُض املدينني أن يؤخروا يقرض الناُس بعُضهم بعضا. 

الدفع ما أمكنهم ذلك ليستفيدوا من القيمة املفقودة للعملة بقدر أكرب. ومما ال يشك فيه أحد أن 
ا  قراضهم قروضا ال ربوية من األعمال اخلريية اليت جيب حث الناس عليها أل مساعدة احملتاجني 

لدين دون سبب مشروع من األعمال الضارة اليت جتب احليلولة دون  مصلحة عامة، وأن املماطلة 
ا من املفاسد .    وقوعها لكو

  الفرق الناشئ عن التضخم والر  

دُة املشروطة على الدين أو العمليُة اليت ُمتاَرس لتحقيقه. وُيسمى هذا النوع من  والر هو الز
عرُب  - يطلق عليه ر اجلاهلية أيضا إذ كان عرُب ما قبل اإلسالم الر ر القرض أو ر النسيئة. و 

  ميارسونه ممارسًة واسعة .  - اجلاهلية 

وإن تبتم فلكم ")، وقال أيضا 275 /2، (البقرة" وأحل هللا البيع وحرم الر"قال هللا تعاىل  
ملطل والنقصان) دة) وال تظلمون ( خذ الز   ) . 279 /2، البقرة(" رؤوس أموالكم ال تظلمون (

دة أو نقصان هو النظر إىل  لعمالت الورقية دون ز إن الطريق الوحيد لقضاء الديون الثابتة 
قيمة العملة الورقية، فتتحقق حينئٍذ املماثلُة بني قيميت العملتني املستقَرضة واملدفوعة. ومن هنا َوَجب أن  

لعمالت الورقية يف  لقوة تُعدَّل القوانُني املتعلقة  العامل كله، وأن يُقرَّر ربُط معامالت األوراق النقدية 
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لرقم املكتوب عليها. فعندئذ ُحيال دون املظامل اليت تُرتكب بواسطتها إىل حد   الشرائية اليت متثلها وليس 
  كبري . 

   منوذج تطبيقي ملعاجلة مشكلة القيمة املفقودة 

 اللرية الذهبية ومسَّوها بـ "القائمة املعتَربة النقدية". ومل أصدر العثمانيون العملة الورقية لتقوم ُمقامَ 
يزل النقد الذهيب متداَوال يف السوق، ومبرور الزمن فقدت العملة الورقية قيمَتها إىل حد كبري، مما دفع 

 /03 /13هـ (1293ربيع األول من عام  13لسلطان إىل إصدار املرسوم امللكي التايل بتاريخ 
  مر بقضاء بعض الديون بقيمتها :  م) الذي1881

لقائمة من صناديق األيتام لقائمة  483"إن املبالغ اليت أُقرضت  وكذا أمثاَن السلع اليت بيعت 
قية يف ذمة املشرتى قد قرر تغطيتها بقيمتها على حسب سعر الذهب والفضة السائد  والىت مازالت 

   484عند اإلقراض أو البيع مهما بلغت قيمتها ".

   طريقة حساب القيمة املفقودة يف العمالت الورقية 

ال  ستناد إىل الذهب والفضة وُمعدَّل التضخم، ميكن حساب القيمة املفقودة يف العملة الورقية 
إال أن الذهب والفضة مل يظال اليوم عملة بل أصبحا سلعتني ترتفع قيمتهما وتنخفض كسائر السلع. 

ريخ  335,5غراما) إىل  31الذهب ( صةونوعلى سبيل املثال فقد اخنفض سعر أ   9دوالر يف 
ال  1980.486دوالرا يف عام  850 ابينما كان سعره 1982485مارس  عتبار َفقد وإذا أخذ 

الدوالر قيمَته بنسبة معينة خالل هذين العامني تبني لنا أن االخنفاض يف قيمة الذهب أكرب، غَري أن 

 

 اليتامى .صندوق األيتام أنشئ يف الدولة العثمانية بغرض إدارة وتنمية أموال   483
 هـ .1298، إسطنبول 2/  1ذيل دستور   484
سطنبول، Günaydınصحيفة كون آيدن (  485  .1982مارس  9) املنشورة 
سطنبول، Günaydınصحيفة كون آيدن (  486  .1982مارس  9) املنشورة 
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اخنفاضها يف البورصات) ال يستمر ملًدى بعيد، ومع ذلك فإن رتفاعها و االتغريات يف أسعار الذهب (
حتفاظ بقيمته لفرتة طويلة، ففي معظم األحوال يكون من املمكن الذهب له خاّصّية ُمتكِّنه من اال 

لذهب، وإن كان األوىل حساُب القيمة املفقودة  ضمان القيمة املفقودة بربط حساب قيمة العملة 
   أن ضبط وتقدير معدل التضخم بشكل صحيٍح أمٌر صعب للغاية . على أساس معدل التضخم إال 

لثة حلساب القيمة املفقودة هي اال  ا يف و هناك طريقة  ستناد إىل العمالت الصعبة املتعامل 
لتضخم َسلبا أيضا وتتقلب أسعارها ارتفاعا واخنفاضا تبعا لال ا تتأثر  جتاه العام يف األسواق إال أ

ا أوراق نقدية كذلك . األسواق املالي   ة يف العامل أل

ن وضع ضابط عام يف هذا املوضوع ليكون صاحلا يف كل بلد أمر صعب. فمن هنا أويبدو 
  وجب ضبطه حسب الظروف واألحوال احمللية لكل بلد على حدة . 

لقيمة حق مشروع فال جيب اال  تفاق بني الطرفني مسبقا على هذا الشرط، ومبا أن وفاء الدين 
ختالف مصادر الديون كالتايل : و      لكن ميكن إجراء تطبيقات خمتلفة 

كل   - 1 القروض: جيب أن يكون الدفع حسب القيمة يوم اإلقراض يف القروض حىت ال 
ذه الطريقة .   لباطل إذ ال تتحقق املماثلة بني القرض والدفع إال    املستقرض مال املقرض 

ألجل: إن الذى اشرتى سل - 2 عة بثمن مؤجل يف الفرتات اليت ظل فيها معدل التضخم البيع 
ع   مستقرا ومل يدفع دينه يف موعده يضمن القيمة املفقودة احلاصلة منذ موعد الدفع ألن البائع إذا 
ريخ األجل، أما ما سيقع بعد األجل من   لتضخم إىل  ألجل أدخل يف السعر ما سينقص من قيمته 

  نقص فال يرضى به . 

ا حصل نقص يف قيمة العملة اخنفضت نسبة القوة الشرائية لألجور والرواتب، ومن هنا  كلم  - 3
  كان ال بد من رفع مستواها بقدر القيمة املفقودة للعملة . 

  آراء الفقهاء  
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مثاهلا، ومع ذلك فقد جيب يف بعض األحيان أداء الدين بقيمته.  إن األصل هو وفاء الديون 
ذا املوضوع : وفيما يلي آراء الفقهاء ا   ملتعلقة 

  قضاء الدين مبثله  -أ

تنقسم األموال إىل قسمني مثلٍي وِقيمٍي. واملثلي ما يوجد مثله يف السوق دون تفاوت يؤثر يف 
قيمته كالذهب والفضة والشعري والقمح وما يُنتجه مصنع مبقاييس معينة من السلع. أما القيمي فهو ما 

مع تفاوت ملحوظ يف القيمة كاملخطوطات النادرة واألواين اليدوية   ال يوجد يف األسواق مثله أو يوجد
  والدواّب . 

 487،وال يصح القرض يف القيمي وما يتفاوت آحاُده تفاو ختتلف به القيمة ألنه يتعذر ردُّ مثله
  فإن القرض ُيستهلك ويُردُّ مبثله . 

ثليات عند موعد الوفاء سواء تغري وعلى مذهب احلنابلة والشافعية فإن املستقرض يرّد املثل يف امل
   488سعره أو مل يتغري، رخص سعره إىل حد كبري أو غال أو كان حباله ألن األصل املثل.

وعليه رأي أيب حنيفة. ويف رأيه أن كيل قمح مستقرضا يف زمن القحط والغالء إذا ُرّد يف زمن 
ملواصفات نفسها ألن الدي ن كيل قمح، وال يـَُهمُّ الطرفني سعرُه الوفرة والرخص رد مبثله كيال من قمح 

   489يف السوق.

واتفقت مجيع املذاهب على أن الدين إذا كان دينارا أو درمها جيب قضاؤه مثال مبثل والفضل 
. وإمنا اال  لفلوس أو النقد املغشوش.ر بتة  وعلى رأي أيب حنيفة  490ختالف فيما إذا كانت الديون 

 

يب احلليب وأوالده   487  ، فصل يف القرض .170/ 5م 1984هـ/ 1404در املختار مطبعة مصطفى 
/ 4؛ املغىن لعبد هللا بن قدامة 21/ 6واشي الشرواين والعبادي على حتفة احملتاج البن حجر اهليثمي ح  488

 . 1984/ 1404بريوت   396
صوحي بيلمان،   489  . 96/  6معجم الفقه اإلسالمي لعمر 



347 

 

ا غريُها. وُحِكي هذا  ارتفعتد املغشوشة أو الفلوس والنقو خنفضت قيمة افإذا  فليس على املدين 
  القوُل أيضا عن أيب يوسف إال أنه َغريَّ رأيَه فيما بعُد كما سيأيت بيانُه بعد قليل . 

ا يرد املِثل حىت  ا مقايضة، واملدين  وتعترب الشافعية الفلوس كالعروض. ويف رأيهم أن البيع 
ا.    491وإن بطل التعامل 

واملالكية يوافقون الشافعية يف رأيهم هذا حيث قالوا :" وملا كانت النقود وما يف حكمها مما 
فلوس فاملثل أو عدمت فالقيمة ال... وإن بطلت  492جيري به التعامل كالفلوس مثليات تضمن مبثلها

   493ستحقاق والعدم ".وقت اجتماع اال 

ها سواء كان كثريا مثل إن كانت عشرة وقول احلنابلة واضح : "وأما رخص السعر فال مينع رد
بدانق أو قليال ألنه مل حيدث فيها شيء، إمنا تغري السعر فأشبه احلنطة إذا  من البدانق فصارت عشرين 

   494رخصت أو غلت ... ".

لقيمة     وفاء الدين 

لقيمة مبدأ تقبله املذاهب كلها أل  سباب خمتلفة، فوجب دراسة رأي كل مذهب إن وفاء الدين 
  لى حدة : ع

  احلنفية  .1

ملغشوش هنا هو الدينار أو الدرهم الذي  490 أقل من  يكون فيه مقدار الذهب اخلالص أو الفضة  املقصود 
 املعِدن العادي. ويقال له النقد املكسَّر أيضا . 

 .256/ 4حتفة احملتاج البن حجر اهليثمي  491
 .55/ 5اخلرشى على خمتصر سيدى خليل   492
 . 55/ 5خمتصر سيدى خليل، دار صادر بريوت  493
 . 396/ 4املغين البن قدامة، بريوت   494
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ويف رأي أيب يوسف أن الرجل إذا استقرض كيال من قمح عند الغالء والقحط مث رده عند 
الوفرة والرخص كيال من القمح فهو ظلم. فلمنع هذا الظلم جيب دفع قيمة القمح من جنس آخر. 

بب ارتفاع األسعار وخالصة قول أيب يوسف أنه إذا ازدادت أو اخنفضت قيمة املثليات املستقَرضة بس
   495أو اخنفاضها أو ألسباب أخرى جيب رد قيمتها يوم القبض.

نتَقى َغَلت الفلوس أو رخصت ... عليه قيمُتها من الدراهم يوم البيع والقبض وعليه 
ُ
ويف امل

الفتوى ... وإن استقرض فلوسا وكسدت على املستقرض مثُل الكساد ال القيمُة وال املثُل من الذي  
وذُكر يف الفتاوى التتارخانية  496د اإلمام، وعند الثاين قيمُته من أحد النقدين يوَم القبض.أحدثوه عن

   497عن أيب يوسف أنه يرى للبائع فسخ البيع إذا رخص النقد. 

  احلنابلة  -2

ا ألن القرض إذا حدث فيه  ز احلنابلة قضاء الدين بقيمة العملة إال إذا تركت املعاملة  مل جيُِ
لفلوس أو النقعيب جديد فال  ود املغشوشة يف معناه، وإليك يلزم للمقرض قبوله. وإلغاء املعاملة 

ا كان للمقرض قيمُتها عبار م :" وإن كان القرض فلوسا أو مكسرة فحرمها السلطان وتركت املعاملة 
ا تـََعيَّبت يف ِملكه ".    498ومل يَلزمه قبوُهلا سواٌء كانت قائمة يف يده أو استهلكها أل

  املالكية  -3

 

 . 96/ 6صوحي بيلمان، املرجع نفسه   495
امش الفتاوى اهلندية) الف  496  مصر . 510/ 4تاوى البزازية حملمد بن حممد الكردري (
سة عامل بن عالء   497 رخانية، كتبتها هيئة بر ، مكتبة 5كتاب البيوع. الفصل  85/ 3خمطوط الفتاوى التا

سطنبول رقم   . 10دار اإلفتاء 
 . 396/ 4املغين البن قدامة   498
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م اشرتطوا قطَع   رأُي املالكية قريٌب من رأي احلنابلة يف موضوع استيفاء الدين بقيمته، غَري أ
قية فالواجب على من َترتَّبت عليه  لفلوس القدمية أو تغريَّها من حالة إىل حالة. وإن كانت  التعامل 

ا ألن األصل وفاُء الدي ألمثال. وإن ُعِدمت فالواجب على من املثُل يف ذمته قبل قطع التعامل  ون 
ستحقاق. فلو  ترتبت عليه قيمُتها. وتُعترب قيمُتها وقَت أبعد األجلني عند ختالف الوقتني من العدم واال 

لفلوس أو َتغريَّ وضُعها أوَل شهر كذا وإمنا َحلَّ األجُل آخَره فالقيمة آخَره.  كان انقطاع التعامل 
ن حل األجل أ لعكس  نيا وقد و وَله وُعدمت الفلوس آخره فالقيمة يوم العدم. ولو أخره أجال 

لقيمة .    عدمت عند األجل األول فالقيمة عند األجل األول ألن التأخري الثاين إمنا كان 

خري األجل فإنه  وبعبارة أخرى ولو أخر منها بعد حلول أجلها وقبل عدمها مث عدمت أثناَء 
خر عدمها عن األجل الثاين تعترب قيمتها يوم عدمها. وهذا  يلزمه قيمتها عند حلول التأخري ... إذا 

   499مقيد بعدم جصول مطل من املدين وإال وجب عليه ماله من املعاملة اجلديدة ال القيمة ألنه ظامل.

  الشافعية  -4

ته اليت كانت له تقبل الشافعية بوفاء الدين بقيمته عند فقدان الدين قيمته، فيُلَزم املديُن برد قيم
يوَم القبض. كمن أتلف قربة ماء مبفازة مث اجتمع مع صاحبه مبحل ال قيمة للماء فيه أصال، مثال 

ملفازة، حمل اإلتالف. ر فأراد أن يرد مثله فال يقبل منه هذا. فإمنا لزمه دفع قيمة املاء     500شاطئ 

م والقوُل برد قيمة املثلي عند نقصها بقيمته اليت كانت له ي وَم الدفع قوٌل ضعيف عندهم أل
 
ُ
وا عنه بصيغِة تضعيٍف يف قوهلم :" وقيل يرد القيمة يوَم القبض وأداء املقرتض كأداء امل م فيه يف سلَ َعربَّ

   501."مجيع ما مر فيه صفة وزمنا وحمال

 

 . 55/ 5اخلرشي   499
ها هنا  21/ 6احملتاج إلبن حجر اهليثمي حتفة   500 وما بعدها. وهذه آراء الشافعية يف الغصب. وإمنا ذكر

ا جارية أيضا يف القرض.   . 44نظر املصدر نفسه صـ. البيان أ
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ويف املذهب رأٌي آخُر يف املوضوع هو قوهلم :" وللمشرتي اخليار بظهور عيب قدمي يف املبيع 
ذا للبائع بظهور عيب قدمي يف الثمن. والعيب القدمي ما قارن العقد أو حدث قبل القبض واستمر وك 

ملبيع من  502حىت فسخ العقد من العيوب اليت تنقص القيمة. وقد ركز فقهاء الشافعية على ما يتصل 
  خيار العيب وهو خيار النقيصة وأوضحوا ذلك كما يلي : 

لنسبة  503فيقل ظهور العيب فيه" نضباط"ألن الغالب يف الثمن اال  وهو تعليل صحيح ومعترب 
  لعهدهم . 

وإن كان معينا ورده البائع بسبب عيب فيه انفسخ   504يكون الثمن إما معينا وإما يف الذمة.
  أي للبائع بدل ما نقص من قيمة الثمن .  505العقد. وإن كان يف الذمة ال ينفسخ العقد وله بدله.

إذا  - و كل ما يُنِقص الَعَني أو القيمَة نقصا يَفوت به َغَرٌض صحيحوالعيب عند الشافعية : ه
العقد أم حدث قبل   أقاربيف جنس املبيع عالمة سواء  - غلب يف الُعرف العام ال يف حمل البيع وحده

م يف مواعيدها يبدو أنه جيوز عند الشافعية مطالبُتهم برد  506.القبض واملماطلون الذين مل يُؤدوا ديو

 . 45/ 5حتفة احملتاج إلبن حجر اهليثمي   501
ا 30/ 3فتح املعني (مع إعانة الطالبني) لزين الدين الـَمَلباري   502 ية احملتاج إىل شرح املنهاج حملمد بن ؛ 

 . 30/ 3؛ إعانة الطالبني حملمد شطا الدمياطي  25/ 4أمحد الرملي، مصر 
نضباط يف الثمن يف عهد املصِنف الرملي. هذه العبارة ذات أمهية من حيث داللتها على حتقيق اال  503

 .1593/ 1004والرملي تويف سنة 
لذا  504 ا يف  500ت عند العقد مثل أن يقال: هذا الدينار أو تلك كونه معينا أن يعني الثمن  لرية. وكو

لذات مثل هذا الدينار أو تلك لرية على الرغم من كون املبلغ الذي جيب أداؤه  500  الذمة عدم تعيينه 
 ومواصفاته معلومة .

اية احملتاج أليب الضياء نور الدين علي بن القاهري، مصر   505  . 25/ 4حاشية 
 . 358-357/ 4فة احملتاج البن حجر اهليثمي حت  506
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ذا النقص غرض  ؛الضائعة اعتبارا من يوم الدفع القيمة ا نقص عام يف حالة التضخم فيفوت  أل
  صحيح. 

والنتيجة : أنه بدا لنا مما تقدم أن املذاهَب كلَّها قد اشرتطت املماثلة بني القرض والوفاء، ويف 
ذا يكون مفهوم القيمة قد دخل ضمن املف اهيم األخرى اليت  بعض األحوال أوجبوا ردَّ قيمة القرض. و

ت املتقاربة) .    حتقق املماثلة يف املثليات، وهي الوزن والكيل والعدد (العدد

وعليه يكون اعتباُر النقود الورقية بقيمتها يف املعامالت التجارية اعتبارا صحيحا ومعقوال، وهو 
ألوراق النقدية مبا مياثلها حكم مبين على مبدأ مقبول عند الفقهاء، وال سبيَل إىل أداء الديون الثابتة 

ا ال ميكن ألحد أن يظلم أحدا لقول هللا تعاىل ذه الطريقة، و وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم  :إال 
ملطل والنقصان). دة) وال تظلمون ( خذ الز    507التظلمون (

 

 . 186/ 1، ما بني األقواس من أنوار التنزيل وأسرار التأويل للقاضي البيضاوي 279/ 2البقرة  507



352 

 

  



353 

 

  الباب الثاين عشر: التضخم يف الديون

  التضخم يف الديون

نري هي النقود املتداولة،  يف العصور اليت كانت فيها الدراهمأكثر الكتب الفقهية قد ألفت    والد
 كله بسبب  مليوجد بينها وبني النقود الورقية فرق كبري. إحدامها ذات الثمنية يف أحناء العاحيث كان 

ا ذهبا أو فضة. أم نقودا  هلا الناس بولية وبقسذات مثنية بسبب السلطة السيافهي  ىخر األ  اكو
ا ذ  ايتداولو ا الدولية وكذلك ات مثنية خارج حدود الدولة متعلق بنفوذ الدولة وعالقابينهم. وكو

  .هلا قبول الناس

رصيد  اهلوإذا مل يكن  ،من الذهب والفضة جزئيا أو كليارصيد يف البداية كان للنقود الورقية 
لدفع يف موعد الحق. وكان فإنه  أما النقود الورقية اليوم ال حيدد مقدار النقود الورقية. هذا يتعهد 

من  ارصيد هلا من الذهب وال من الفضة. وليست اخلزانة أو املصارف املركزية ملزمة بدفع ما يعادهل
لغائها عتبار. وتفقد مثنيتها متاما تعاد إليها. لذا ليست هلا مثنية غري مثنية اال عندما الذهب أو الفضة 

  ن التداول.  م

 الورقية اخلصائص التضخمية للنقود

كل وال تشرب. ولكنها من أهم الوسائل يف ؤ حتياجات مباشرة. فالنقود ال تالنقود ال تسد اال 
  حتياجات.سد اال 

ا حتدد الرواتب و  والديون والغرامات املالية والتعويضات  األجورالنقود هي مقياس استحقاق. و
قيمتها. والنقود اليت ال حتافظ على حرتام مبعدل احملافظة على نال النقود من اال تيف معظم األوقات.و 

 وا همب قتصادي والظلم فيبتعد الناس عنها.كل واحد حياول أن يبدهلا قيمتها تؤدي إىل عدم التوازن اال 
ن النقود الرديئة تطرد النقود اجليدة ". إقيمتها. ومن أجل ذلك قيل "على حفاظا من النقود أكثر 

. وكلما ازدادت سرعة التداول للنقود زاد ستزداد  التداولسرعة فإن فقدت نقصت قيمتها إذا والنقود 
  قيمتها. يف نقصال
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عموما إذا كان معدل ارتفاع النقود مساو مع معدل ارتفاع  وال حيدث التغري يف األسعار 
 رتفاع عن اآلخر فيزداد قيمة ما هو أقل.السلع واخلدمات. ولكن إذا زاد معدل الواحد يف اال 

نتاج يف السلع واخلدمات. فال بد يف ذلك من املوظفني املدربني معدل اإل وليس من السهل رفع 
واملواد اخلام واملواد املصنعة ونصف املصنعة والبناء ، واملرتبات واملعدات والطاقة وكذلك الوقت الوافر  

ل نتاج يف النقود الورقية فليس صعبا. فال يلزم فيها من الوسائمشروع ما. أما رفع معدل اإل  زجناإل 
ضافة إنتاج السلع واخلدمات. غاية ما يكون فيه من العمل هو ضبط جهاز الطباعة و إالالزمة يف 

  على بنكنوت (النقود الورقية). ةاألصفار إىل األرقام املوجود 

نتاج يف اإل  لتشرتي أقل منها إذا زاد معدإنك سأقالم ف 10لرية  100وحني كنت تشرتي بـ 
 ت يف األسواق ينعكس عليك بقلتها. ألنه كلما زاد مقدار النقود قلالنقود الورقية. فكثرة النقود 

  قيمتها. 

هب  ذحسب ال يكون نية ضرب العملة املعدوال حتدث هذه احلالة يف العملة املعدنية. ألن 
إحدامها  ان ضربتان اللتالذهب والفضة وزن وقرياط. فالعملتاملوجود أو الفضة املوجودة. كما أن مثنية ا

ن يف الثمنية.يف أغىن دول   ة من دول العامل والثانية يف أفقرها فهما مستو

وتكون العملة الوطنية حتت سيطرة احلكومة والعملة األجنبية تكون حتت سيطرة الدول 
العظمى. واحلكومات والدول العظمى اليوم قد دخلت حتت سيطرة األغنياء يف ظل نظم العملة  

  ئتمان.واال 

احلق يف  يف كثري من دول العامل متلك فيها األحزاب السياسيةكم الدميوقراطية وهي أسلوب احل
. ميكن للحزب احلاكم  أن ينقل أموال الدولة إىل مؤيديه الوصول إىل احلكم عرب املنافسة اإلنتخابية

ا يف العادة. كما أن  الحسب احل حتت أمساء خمتلفة ويصلون إىل درجة من الغناء اليت ال يستحقو
م. ومن أجل ذلك  األغنياء املؤي دة ثروا دين للحزب احلاكم ينتهزون الفرص املتاحة لدى الدولة يف ز

  حلكم.ا ذات احلظ األوفر للوصول إىل ب  ا حز أو األ  اتعالم يؤيدون احلكومنرى أصحاب الثروات واإل 
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السلع والدولة القوية اليت توفر لعملتها إمكانية التداول يف مجيع أحناء العامل، تستطيع أن تشرتي 
عملة. وهي تفسد التوازن عتبارها فة من الورق امن أي دولة تريد مقابل لف هاوالبضائع اليت تريد

اية املطاف فهي  وعةمجم قامة  مؤيدة هلا يف أماكن خمتلفة. تؤيد دولة وتكون عدوا ألخرى. ويف 
  هلا. اديتسعى للسيطرة على مصاحل الناس مجيعا، ليصبحوا عب

ستحقاق العملة من أن تكون مقياس اال  خرجتأن العملة الورقية قد إوخالصة القول 
نابع العمالت أصبح يسيطر على الناس وعلى مب  تحكموأصبحت وسيلة أساسية للظلم والقهر. والذي ي

من  ونالدولة، ومل يبق هناك أي توازن بني األموال واخلدمات وبني األسعار. كما أصبح الناس ينفر 
  ن ال ميكن هلم تركها لعدم بديل هلا.العمالت الورقية ولك

رتك هذا النظام. وأن تقام يساسية للتضخم وفساد التوازن. فال بد أن هي األسباب األ ذه ه
لنهاية إىل نشوء صائص تلك العمالت خقتصادية حسب العالقات احلقوقية واال  نظام يؤدي 

  ون.ريات الالزمة يف القانيالعمالت اجلديدة. وهو يتطلب إجراء التغ

 التكافؤ يف أداء الدين

األصلي يف أداء الدين، أن يكون األداء مبا يعادل الديون. ويطلق عليه اسم املماثلة. وهو  أاملبد
حلق. وكانعيتنازل  أحد أنمشويل. ألنه ال يرضى أي  أمبد مبقاييس تتحقق املماثلة  تن حقه إال 

غرام من الذهب   100م من الذهب أن يؤدي غرا 100دين بـ املثالثة؛ الوزن والكيل والعدد. وعلى 
لعدد. وما زاد على هذا  لبيض يؤدي  لكيل، واملدين  لقمح يؤدي دينه  بنفس القرياط. واملدين 

خذ الفضل عن معادلة الدين،  لدين  . ألن املرايب  على هذا يقبل أن يبقى الدين  و املقياس فهو ر
  عند املدين فرتة من الزمن.  

ْلَباِطِل ِإالَّ َأْن َتُكوَن ِجتَاَرًة عَ يقول هللا ِ َنُكْم  َ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال َُْكُلوا أَْمَواَلُكْم بـَيـْ ْن  تعاىل: "
). وعلى هذا فإن املدين 29 /4تـَرَاٍض ِمْنُكْم َوَال تـَْقتـُُلوا أَنـُْفَسُكْم ِإنَّ اهللََّ َكاَن ِبُكْم َرِحيًما" (النساء، 
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قص يف األداء يعترب أنه قد تعدى حق الدائن، وكذلك من جيرب على الفضل يف األداء يكون الذي ن
  مظلوما.

  يكون عليها. لذا من ةسجلاعتبار األرقام املعلى  ةوقد أصبحت العمالت الورقية كأموال عددي
 ما بدون أن ينظر إىل دوالر أمركي 100دوالر أمريكي يعترب قد أدى دينه إذا دفع  100ب مدينا

يف فرتة الدين. واحلقيقة أن العمالت الورقية ليست من األموال  امن التغيري يف قيمته هذه العملةاعرتى 
العددية. واألموال العددية هي األموال احلقيقية كالبيض واجلوز والبضائع املتعارف عليها يف األسواق 

ا القياسية خالف كبري.   اليت ال توجد يف وحدا

ت الورقية ماال عدد لكان بنكنوت بقيمة دوالر واحد متساو  مع بنكنوت العمال تولو كان
ن يف احلجم. وكذلك اختالف و د 100بقيمة   ما متساو  100اللرية مع  100الر يف الثمنية أل

  هما.يدوالر  يف الثمنية ليس مرتبطا مبادت

ا كثريا من البضائع ميكن إنه األسواق. ف يف العمالت الورقية نوع من السند. ميكن الشراء 
خبزا.  40بيضة، 120من اللحم،  غمك 6من السكر،  غمك  10لرية اليوم مثال؛  100الشراء بـ 

 غمك  5.7، وغم من السكر ك  9.5أشهر  6لرية قد يصبح بعد  100ولكن هذه البضائع املبتاعة بـ 
 لرية قد فقدت قدرا من قيمتها. 100خبزا. ألن  38بيضة، و 114من اللحم و

ا املعاملة تماثلة هي ما املعتبار العمالت الورقية من األموال املماثلة. واألموال ا ميكن وال  قوم 
ا  وز أو كيال أو عددا، والعمالت الورقية ليست منها. فالوحدة القياسية يف العمالت الورقية هي قو

  يف التداول.  

لعمالت الو أملة اليت اواملع ا يف التداول. وحني خترج للتسوق بـ على قو قية تعتمدر جريت 
ا يف س ، فإن أي شخصيورو 100و  كيدوالر أمري 100تركية و  ةلري  100 ينظر إليها حسب قو

ا و األساس بقطع   وه قرياطها التداول. ولكن لو أن تلك العمالت كانت درمها أو دينارا كان وز
ا قد ضربت يف تركيا أو أملانيا أو أمريكاعالنظر   و. ألن قوة التداول يف العمالت الورقية هن كو
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ء الدين من العمالت الورقية مبثلها. اآخر ألد يس مثة طريق داء الدين كذلك. ولأاألساس فليكون يف 
  يف احلياة اليومية للناس.  ير جي ونذكر مثاال على هذا مما 

تاسع من شهر الالومل يسد دينه حىت  سنة، 50قبل  لرية تركية 450استدان شخص من أيب 
 حينها صغر العمالت الورقية رقماأبدأت بكتابة هذا البحث. وقد كان  حيث 2000سنة  

  علبة من  به يشرت تأن  كميكن هذا املبلغ من هبوط القيمة مبكان حبيث ال  لرية تركية. وكان 10.000
اما من  غر  75لرية  450ميكن شراء بـ  كان لرية. مع أنه 25.000 ، واليت قد يصل سعرها إىللنبال

  لريات.  6قرياط يف ذلك الوقت كان  24ألن سعر غرام من الذهب   .1950الذهب سنة 

يوم اللرية تركية. وحني أقرض أيب مل يبني  450والقوانني املوجودة اليوم تقبل الدين على أنه 
هب غراما من الذ 75لدين. ولو كان الدين الذي يسد فيه الدين وال أي شرط من الشروط املتعلقة 

كان من املفروض أداء عني لمن القمح أو شيء آخر من غري  العمالت الورقية  غمك  100أو 
لرية تركية.   450رتفاعا أو نزوال. فال يكون فيه ظلم. ولكن الدين كان  ااملقروض بدون النظر إىل سعره 
األموال  نة مثل الذهب وال من األموال املكيلة مثل القمح وال منو وز وهي ليست من األموال امل

ا يف التداول. وقد أصبح يف تركيا عام  املعدودة مثل البيض. فالوحدة القياسية الوحيدة فيها هي قو
لرية هو  450لرية ال حتمل أي قيمة مثنية. وال توجد نقود مثلها. والقول أن الدين  450أن  2000

  ن فل ةستدانقيمة النقود يوم اال  مبثابة تقدمي اجلائزة للمدين املماطل عن األداء. ولو كان األداء حسب 
  يتضرر الدائن.

  وقد نص القرار الرابع جملمع الفقه اإلسالمي على النحو التايل:

ملثل. وال جيوز ربط  لقيمة، ألن الدين يؤدى  ملثل وليس  "الدين من النقود الورقية،  يُْدَفع 
ي سبب من األسباب".  ألسعار    الدين 
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مثاله. واملماثلة يف الصحيح. و وهذا القرار  ليس صحيحا  أن يكون هكذا: "الدين يؤدى 
ا يف التداول. أي  و اعتبارالنقود الورقية ه عرف بقيمتها. لذا جيب األداء يف الدين من النقود تقو
  .ال قيمتهد الورقية مبا يعا

 األدلة

  األدلة على ذلك كالتايل: . و جيب دفع القيمة يف الدين من النقود الورقية 

ْلَباِطِل ِإالَّ َأْن َتُكوَن ِجتَ ق ِ َنُكْم  َ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال َُْكُلوا أَْمَواَلُكْم بـَيـْ اَرًة َعْن ال هللا تعاىل: " 
  ).29 /4تـَرَاٍض ِمْنُكْم َوَال تـَْقتـُُلوا أَنـُْفَسُكْم ِإنَّ اهللََّ َكاَن ِبُكْم َرِحيًما" (النساء، 

قد كسب عن طريق غري  فيكون ن النظر إىل التغري يف قيمة النقود الورقيةوالذي يؤدي دينه بدو 
خذ ما فقد  النقود من قيمتها. تهمشروع 

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "ال ضرر وال ضرار" فأداء الدين بنفس الرقم مع فقدان 
  إضرار على الدائن. فيه  لتضخم على مر الزمن ةقيمال

 املصلحة العامة 

. كما ايقرض أحد أحد  نلفالنقود من قيمتها هو من أجل املصلحة العامة. وإال  تهع ما فقددف
إل  له اجةحب قراض ملن هو أن املدين حياول أن مياطل يف األداء لينتهز اخنفاض قيمة النقود. والتعاون 

الناس عن   حجام فساد كبري بيتسبب  يقتضيه داء بدون سبباأل أمر مرغوب فيه. ولكن املماطلة يف 
  .  اإلقراض

  فرق التضخم والر
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.بقد أحل الإن هللا جل شأنه  َ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا اهللََّ سبحانهقال فقد  508يع وحرم الر " :
ُتْم ُمْؤِمِنَني. فَِإْن ملَْ تـَْفَعُلوا فَْأَذنُوا ِحبَْرٍب ِمَن اهللَِّ  ُتْم فـََلُكْم َوَذُروا َما بَِقَي ِمَن الرَِّ ِإْن ُكنـْ  َوَرُسولِِه َوِإْن تـُبـْ

  ).279- 278 /2ُرُءوُس أَْمَواِلُكْم َال َتْظِلُموَن َوَال ُتْظَلُموَن" (البقرة، 

دة وال نقصان هوإن  اعتبار القيمة يف  الطريق الوحيد يف أداء الدين من النقود الورقية بدون ز
ذا ميكن حتقيق التعادل بوليس العدد الدين  ألن التعادل   ني النقود املقروضة والنقود املؤداة للدين.، و

ذا األمر؛ أي أن قيف النقود الورقية يتح ذا الطريق. فال بد من تغيري القوانني املتعلقة  كون تداول  يق 
ا يف الشراء وليس حسب األرقام املسجلة عليها. عندئذ ميكن منع الظلم   النقود الورقية حسب قو

  لى حد كبري.الناتج عنها ع

 تطبيق على اخنفاض القيمة

قيمة تلك النقود املسماة بـ  توقد طبع العثمانيون النقود الورقية مقابل الذهب. وقد اخنفض
هجرية   1298من الربيع األول سنة  13 بتاريخمرا أ السلطان  "القائمة" على مر الزمن. وقد أصدر

ها، ولكن هذا األمر مل يشمل اد نة حني سدادقيمة النقود املستيف خنفاض على وجوب اعتبار اال نص 
  مجيع الديون. ونص األمر كالتايل:

لقائمة من صناديق األيتام وما بقي يف ذمة املشرتي يف الشراء يكون الدفع فيها  والقروض 
لذهب والصكة.    509حسب قيمتها التداولية 

 خنفاض يف قيمة النقود الورقيةطريق حساب اال

القيمة للنقود الورقية حسب قيمة الذهب والفضة مع معدل التضخم. ميكن أن حيسب اخنفاض 
عتربان اليوم سلعتني من السلع  يماال (نقودا) ومها قد فقدا وصفهما  الذهب والفضة من اجلدير ذكره أن

 

 .275انظر سورة البقرة اآلية  508
 . 1298سنة نبول إسط 2صـ  1زيل الدستور   509
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ر األوائل و ا حينا وينزل حينا آخر. على سبيل املثال يف الشهاألخرى املتبادلة يف األسواق. فريتفع سعرمه
من السنة  سوقد نزل يف شهر مار  510دوالرا 850ن سعر أوقية من الذهب كا 1980لسنة من ا

يف غضون عامني ارتفعت ونالحظ مما سبق أن قيمة الدوالر  قد  511دوالر. 335.5إىل  1982
يف  النقود الورقية كبري. إال أن تقلب أسعار  بشكلقيمة الذهب  تاخنفض ابلقامليف مقابل الذهب، و 

قيمته بميكن للذهب أن حيتفظ لكن حيدث غالبا يف املدى القصري.  افاض قيمتهخن اسوق األسهم و 
 ، كن اجتناب الضرر الناتج من اخنفاض قيمة النقود بسبب التضخمنه ال مي على املدى الطويل. وطاملا أ

  . يكون أفضل ر قيمة الذهب يف املعامالتااعتبف

يف حساب اخنفاض قيمة النقود هو ق ديد معدل التضخم مع أن أنسب الطر ومن الصعب حت 
  اعتبار معدل التضخم.

التضخم  يعرتي عليهاهذه الطريق الثالث، هو اعتبار العملة األجنبية الرائجة يف األسواق. و 
ا عملة ورقية.واألزمات اال    قتصادية وفقا للتيارات العامة اليت حتدث يف األسواق الدولية؛ أل

الئم أ م يف كل مكان وزمان. فال بد من وضع مبد هيقشامل ميكن تطب أومن الصعب وضع مبد
  لشروط وظروف املنطقة.

تفاق يف دفع ما اخنفض من قيمة النقود. ألنه حق، ولكن من املمكن أن خيتلف وال يشرتط اال 
  فيه  التطبيق حسب خصائص الدين. 

ا. تحقق املت. ألنه ال ةستدانقيمته يف يوم اال عليه  تالدين، يكون على ما كان اد سد ماثلة إال 
ذا مل يكن املدين راحبا عن طريق غري مشروع، وكذلك مل يتضرر الدائن.    و

 

510 ubat 1982.Şstanbul Baskısı, İGünaydın Gazetesi,  دة تركية جري 
511 .stanbul Baskısı, 9 Mart 1982İGünaydın Gazetesi,   جريدة تركية 
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ومل يسد دينه يف الوقت احملدد ، فعلى عاد والذي ابتاع بضاعة يف فرتة كان التضخم فيها 
خذ يف  املدين دفع ما اخنفض من قيمة النقود من اليوم احملدد للدفع. ألن من حيدد السعر املؤجل 

خنفاض الذي يعرتي قيمة النقود منذ عقد البيع حىت حيل وقت الدفع. ولكن إذا ارتفع عتبار االعني اال 
رتفاع يف البيع احلايل، فمن العادة اعتبار هذا اال  معدل التضخم فوق العادة أي على شكل غري متوقع

يل املثال لو ارتفع . وعلى سبملذا جيب على املدين دفع ما اخنفض من قيمة النقود بسبب التضخ
%، ففي هذه احلالة يطلب من املدين معدل القيمة املنخفضة وهي 10% إىل 5معدل التضخم من 

5 .%  

من الضروري  قيمة النقود، لذا تكلما اخنفض ئية الشرا اقو تفقد الدخول (الرواتب واألجور)  
دة األج خنفاض قيمة النقود. وهذه احلالة تنطبق علىو ز د تال و البيع املؤجل.  ر والرواتب  ة طلب الز

ا احملددة. ولكن إذا ارتفع التضخم على اوقأيف  جوراأل  دفع متو  عاد إذا كان معدل ارتفاع التضخم
دة يف دفع األ    عدل التضخم. مب   رتفاعاال  حسب  جورشكل غري متوقع فيطلب الز

 آراء الفقهاء

لقيمة. وإليكم آراء الفقهاء يف اد د  ساشرط أساسي. ولكن جيب أحي االديون مبثله اد سد ها 
  ذلك.

 االديون مبثله ادسد

وجد مثلها يف األسواق بدون يينقسم املال إىل قسمني: مثلي وقيمي. واألموال املثلية هي ما 
فروق كثرية يف القيمة. مثل الذهب والفضة والشعري والقمح واملالبس املصنوعة يف املصنع املعني على 

فروق بني  ها فثمةد و وج يف حالةو  ،وجد مثلها يف األسواقي. واألموال القيمية هي ما ال املقاييس املعينة
ليد) . مثل الكتب املستنسخةآحادها ت. والشيء الذي   (أي املنسوخة  واملصنوعات اليدوية واحليوا

هي  ستفادة منها ملدة معينة ليست بدين بلؤخذ لالتيستهلك يعاد مبثله. واألموال اليت و يستدان 
  عارية.
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ا وااألموال القيمية واألموال اليت توجد الفأما  حالة ستال ال جيوز فيها التداين فرق بني وحدا
والدين يستهلك ويدفع مكانه مثله. وما يؤخذ   512ملثل. تهوجود مثلها ألن الدين جيب اعاد 

  رية وليس دينا. مثل القدوم واملنشار وما شابه ذلك.اع فهو ستفادة منهلال

ملثل بدون النظر إىل تغري قيمته. وال تتغري إى املذهب احلنبلي والشافعي جيب وعل عادة الدين 
قليل. ألن األصل يف الدين الإال  تهقيم منق يب مل يثحب اقيمته اخنفاضا كبري  تلو اخنفضحىت النتيجة 

ملثل.   513هو األداء 

ح يف زمن القحط فعليه أن من القم غموإىل هذا ذهب أبو حنيفة. وله لو أن شخصا استدان ك 
ملثل حىت ولو كان األداء يف زمن اخلصب. ألن مقدار الدين كان ك  من القمح ال غري. أما  غميؤديه 

  514األسعار ال دخل هلا يف الدين خبصوص الطرفني.

ملثل، وأن الفضل  ومجيع املذاهب متفقون على أن الدين إذا كان درمها أو دينارا يكون األداء 
. ولكن  516واملغشوش. 515اخلالف بني املذاهب إذا كان الدين يف الفلس  ر

ملثل بدون أي  تإذا اخنفض قيمة الفلس والنقود املغشوشة فعند أيب حنيفة يكون األداء 
  يأيت بعد قليل...ستبديل. وبه قال أبو يوسف ولكن روي أن أ يوسف غري رأيه كما 

 

شي، املطبعة العامرة، جـ.   512  . (القرض)161، صـ . 5درر املختار لتيمور 
، جـ 1984/   1404يروت،  –؛ املغين العبد هللا بن قدامة 21/  صـ.  6النحفة البن احلجر، جـ.   513

 .396/  صـ.  4. 
 .96/  صـ.  4اموس احلقوق اإلسالمية لعمر نصوحي بلمن، جـ . ق  514
 الفلس هو النقود املعدنية املضروبة من غري الذهب والفضة.  515
ملعادن األخرى.   516 ملعادن األخرى أو الفضة املختلطة   املغشوش هو النقود املضروبة من الذهب املختلط 
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  البضاعة وض التجارية. فالفلس عندهم بدل الفلس عروضا كباقي العر  ونيعترب فأما الشافعية 
ملثل حىت   كما أن األموال تكون بدال يف قيمة األموال األخرى يف املبادلة. لذا جيب األداء يف الفلس 

   517ن التداول. مكن رائجا. أي بعد خرجه ي مل لو

عين أن الشخص إذا ترتب له على آخر ي ، وهذاوعند املالكي الفلوس مثليات تضمن مبثلها
ا أو تغريت من حالة إىل أخرى قية  فلوس أو نقد من قرض أو غريه مث قطع التعامل  ، فإن كانت 
  518.فالواجب املثل على من ترتبت عليه، وإن عدمت فالواجب القيمة مما يظهر من النقد

  التايل أكثر وضوحا: ةوقول احلنابل

ثريا أو قليال. وعلى سبيل خنفاض ك اخنفاض قيمة النقود ليس مانعا يف األداء سواء كان اال 
أو كان اخنفاض  ابدنق 20بدانق فأصبح  10ب شرتى ي ةمن األموال العددي شيئااملثال؛ إذا كان 

ملثل. ألن النقود مل  القيمة أكثر من ذلك ال يتغري شيء يف األداء. أي يكون األداء على كل حال 
   519و نزوله.أ ري. وهو يشبه ارتفاع سعر القمح املستدانيأي تغ احيدث فيه

لقيمة   ب. أداء الدين 

لقيمة. و املذاهب على جواز أداء  توقد اتفق  ةوياكل منهم ينظر إىل املوضوع من ز الدين 
  . لذا نود أن نقف على كل مذهب على حدة..خمتلفة

 املذهب احلنفي

 

 .256/  صـ.  4النحفة البن احلجر، جـ .    517
 .55/ صـ 5اخلرشي، جـ.   518
 .396/ صـ .  4، جـ .  1984/   1404 –املغين البن قدامة، بريوت   519
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من القمح يف وقت القحط  غماستدان ك  اأن شخص لو يةقال أبو يوسف من علماء احلنف
ملثل يف زمن اخلصب واألسعار رخيصة حتقق بذلك ظلم. وملنع الظلم جيب   ىار غالية مث أد واألسع

لقيمة من اجلنس اآلخر.   األداء 

قراض إذا يف يوم اإل  متهاقيؤها بأداة األموال املثلية املقرتضة جيب واملبدأ عند أيب يوسف: قيم
  520خر.و آل سبب أل أو نقصت األسعار تزاد 

لفلس أو املغشوش مث اخنفض من قيمتهما أو مت املبايعة أو اإل  وعند أيب يوسف إذا قراض 
لقيمة يوم املبايعة أو اإل ا وقول أيب يوسف هذا هو املفىت به يف  521قراض. رتفع فعلى املدين األداء 

وقد جاء يف الفتاوى التتارخانية عن أيب يوسف أنه جوز للبائع الفسخ إذا  522املذهب احلنفي.
  نقود.قيمة ال  تاخنفض

لقيمة يف وجاء يف الفتاوى البزازية أن اإل  جيار كالبيع والدين، ودفع الزوج املهر املؤجل يكون 
  523يوم عقد النكاح.

 املذهب احلنبلي

ذهب املذهب احلنبلي إىل "أن املستقرض يرد املثل يف املثليات، سواء رخص سعره أو غال، أو  
رده من غري عيب حيدث فيه، لزم قبوله، سواء تغري سعره كان حباله. ولو كان ما أقرضه موجودا بعينه، ف

أو مل يتغري. وإن حدث به عيب، مل يلزمه قبوله. وإن كان القرض فلوسا أو مكسرة، فحرمها السلطان، 
 

 .96/  صـ.  4قاموس احلقوق اإلسالمية لعمر نصوحي بلمن، جـ.   520
/  صـ.  1) مصر جـ. 17الفتاوى البزازية حملمد بن حممد الكردري، (على هامش الفتاوى اهلندية، جـ.   521

510. 
/  صـ.  1) مصر جـ. 17وى البزازية حملمد بن حممد الكردري، (على هامش الفتاوى اهلندية، جـ. الفتا  522

510. 
 . 1301تنبيه الركود على مسائل النقود البن العابدين سور   523
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ا، كان للمقرض قيمتها، ومل يلزمه قبوهلا، سواء كانت قائمة يف يده أو استهلكها؛  وتركت املعاملة 
ا تعيبت يف ملكه".   524أل

 املذهب املالكي

رأي املذهب املالكي قريب من رأي املذهب احلنبلي. إال أن املذهب املالكي اشرتط يف األداء 
ن األصل يف إلقيمة استحالة وجود النقود القدمية. وإذا وجد من النقود القدمية فيجب األداء منها. 

ملثل والقيمة كالفرع فال يعدل إليها مع  إمكان األصل. وتعترب قيمتها وقت  ذوات األمثال القضاء 
ا أو تغريها أول أبعد األجلني عند ختالف الوقتني من العدم واال  ستحقاق. فلو كان انقطاع التعامل 

ن حل األجل أوله وعدمت آخره  لعكس  الشهر الفالين، وإمنا حل األجل آخره فالقيمة آخره. و
نيا، وقد عدم ت عند األجل األول فالقيمة عند األجل األول؛ ألن فالقيمة يوم العدم ولو أخره أجال 

لقيمة.   التأخري الثاين إمنا كان 

ا بعد حلول أجلها وقبل عدمها مث عدمت يف أثناء أجل التأخري فإنه يلزمه   وبعبارة ولو أخره 
خر  وهذا  .عدمهان قيمتها تعترب يوم فإعن األجل الثاين  عدمهاقيمتها عند حلول أجل التأخري. وإذا 

أي من املعاملة اجلديدة ال القيمة ألنه  مال إليهمقيد مبا إذا مل حيصل من املدين مطل وإال وجب عليه 
  525ظامل.

 املذهب الشافعي

لقيمة. و إذا اخنفض قيمة املال املثلي املقروض يلزم دفع   تويقبل املذهب الشافعي أداء الدين 
ن شخصا اغتصب ماء لشخص آخر يف الصحراء  أ قراض. وعلى سبيل املثال: لوالقيمة يف يوم اإل 

 

 .396/  صـ.  4املغين البن قدامة، جـ.   524
 .55/  صـ. 5اخلرشي، جـ.   525
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ملثل يف مكان كثر فيه املاء أو عند النهر فال يقبل. عليه دفع  حيث املاء ذا قيمة؛ مث أراد إعادة املاء 
  526قيمة املاء يف الصحراء.

لفلس ه إذا مت املبايعة أو اإل قول أيب يوسف بـأن مع وجاء يف املذهب الشافعي ما ينطبق قراض 
لقيمة يوم املبايعة أو اإل اغشوش مث اخنفض من قيمتهما أو أو امل   527قراض.رتفع فعلى املدين األداء 

  وهناك قول آخر للشافعي يف هذا املوضوع وهو:

للمشرتي اخليار يف رد املبيع بظهور عيب قدمي فيه وكذا للبائع بظهور عيب قدمي يف الثمن. وهو 
بض وقد بقي إىل الفسخ إمجاعا. وآثروا األول (ظهور العيب أي القدمي ما قارن العقد أو حدث قبل الق

نضباط فيقل ظهور العيب فيه. وهذا ميكن أن يكون صحيحا يف يف املبيع) ألن الغالب يف الثمن اال 
لثمن: اعهدهم. وقالو    فيما يتعلق 

ال الثمن معني أو هو يكون يف الذمة. وإن كان معينا ورده انفسخ العقد، وإن كان يف الذمة 
  528ينفسخ العقد وله بدله.

شافعي، هو فوات وصف يزيد يف قيمته وخمالفا للقصد. وشرطه عدم وجوده يف لوالعيب عند ا
  529هذا املال. وال فرق فيما إذا قارن العيب العقد أو حدث قبل القبض.

ن الت   ضخم يعترب عيبا؟وعلى هذا هل ميكن القول 

 

نظر، حتفة احملتاج يف شرح املنهاج ا( 21/  صـ.  6البن حجر، جـ. انظر، حتفة احملتاج يف شرح املنهاج   526
 .).45/  صـ.  5البن حجر، جـ. 

 .45/  صـ.  5انظر، حتفة احملتاج يف شرح املنهاج البن حجر، جـ.   527
 .25/  صـ.  4اية احملتاج إىل شرح املنهاج جـ.   528
 .358-357/  صـ.  4انظر، حتفة احملتاج يف شرح املنهاج البن حجر، جـ.   529



367 

 

  ة أقسام:رتفاع إىل ثالثينقسم التضخم حسب سرعة اال 

 التضخم اجملهول أو الزاحف. يف هذه احلالة يكون التضخم بطيئا.

 التضخم املزمن. يف هذه احلالة يكون التضخم سريعا متواز ويستمر أطول مدة.

  التضخم املفرط.

ا يف نظام النقود الورقية، ألن التضخم بويف املذهب الشافعي ال ميكن اعتبار التضخم اجملهول عي
ألنه يبيع يف العادة وهو على علم حبالة  ؛ضا ال مفر منه. فعلى البائع  حتمل النتائجفيه يعترب مر 

ن املماطلة من يومه احملدد للدفع. ألنه اخنفاض قيمة  عالتضخم. ولكن يبدو مناسبا دفع اخلسارة الناجتة 
  مينع من حتقيق الغرض.

النقود، فعلى املدين دفع اخلسارة وبناء على التعريف السابق يلزم اعتبار التضخم املفرط عيبا يف 
  ة فوق العادة.الناجتة من اخنفاض القيم

ملثل وهو األصل ويكون تونعرف مما سبق أن كل املذاهب  شرتط أن يكون األداء يف الدين 
ذا قد انضم مصطلح "الق تطلبلقيمة إذا  يف األموال يمة" إىل املصطلحات األخرى األمر ذلك. و

  ملصطلحات األخرى الوزن والكيل والعدد. ونعين   املثلية.

لنقود الورقية. فتو  عترب القيمة يف سداد تعترب القيمة هي األصل يف مجيع املعامالت اليت جترى 
ملثل إال أن يكون  لنقود الورقية  لنقود الورقية. ألنه ما من طريق يف سداد الدين  الدين إذا كان 

 100لرية احلالية ليس كمثل  100د الورقية هي يف القيمة ال غري. فـ لقيمة. أي أن املثلية يف النقو 
ألرقام املسجلة عليها اليت ال قيمة هلا. وهذا الرأي ين آراء كل املذاهب   سجم معلرية قبل سنة إال 

  . أحدا يظلم أحدال عني العدالة ف ومبادئهم وهو

ُتْم فـََلُكْم ُرُءوُس أَْمَواِلُكْم َال فَِإْن ملَْ تـَْفَعُلوا فَْأَذنُوا ِحبَ قال هللا تعاىل: " ْرٍب ِمَن اهللَِّ َوَرُسولِِه َوِإْن تـُبـْ
  ).279 /2َتْظِلُموَن َوَال ُتْظَلُموَن" (البقرة، 
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  سوق األوراق املالية: الباب الثالث عشر

 شراء األوراق املالية وبيعها يسمى سوق األوراق املالية. ويشمل األوراق املكان الذي يتم فيه
  سهم. السندات، وأذون اخلزانة واأل و املالية 

اخلزانة يعترب من املعامالت الربوية.  وأذونوقد ذكر فيما سبق أن شراء وبيع السندات 
شراء وبيع األسهم من قبل الشركات. ونبدأ الكالم عن الشركات املسامهة و هياكلها  عن ونتحدث هنا

  ا فقط. مث نواصل احلديث  عن سوق األوراق املالية.األساسية ألن حق شراء وبيع األسهم مأذون هل

  الشركات املسامهة

ماهلا األصلي معلوم  الشركة املسامهة، هي شركة هلا عنوان خاص (أي اسم تعرف به) ورأس
ا مبا متتلك من رأسعن ومقسوم إىل األسهم، ومسؤولة بنفسها  الشركاء مسؤولية   وليةؤ ال.  ومسامل ديو

ألسهم ال ا من تلمي يت حمدودة    ال. امل رأسكو

ا متلك حقوقا  لشخصية القانونية، أ الشركة املسامهة لديها شخصيتها القانونية. ونعين 
نسان. هلا حقها يف امللكية، ولديها السلطة لعقد  اإل ك  املسؤولياتوتتحمل  ا ليست  لرغم أ نسان 

  الصفقات وحتمل املسؤوليات. 

ات الشخص املتوىف تنتقل إىل الوارث، وكذلك ممتلكات الشركة وهي تلد وتعيش. كما أن ممتك
ال أو امل  وال شيء للشركاء إذا كان ما على الشركة من الدين مساو لرأس  املتصفية تنتقل إىل الشركاء.

وليتهم  على  تقتصر مسؤ ولني عن الديون الزائدة عن رأمسال الشركة.  و ؤ أكثر منه. وليس الشركاء مس 
  م. ص ال اخلاامل رأس

دماغ للشخصية القانونية. واجمللس اإلداري مسؤول جتاه اجمللس مبثابة الواجمللس اإلداري هو 
  العام. ورئيس اجمللس العام هو املهيمن على الشركة املسامهة.
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  املسؤولية 

ولني ؤ مبس ان أعضاء اجمللس اإلداري ليسو فإقانون التجاري الرتكي المن  336ومبوجب املادة 
ا من قبل  من العقود واملعامالت  به ما يقومونشخصيا ع لرغم من أن الشركة تتم إدار سم الشركة 

  األشخاص.هؤالء 

من نفس القانون أن الشركة املسامهة هي املسؤولة عن األخطاء اليت تصدر   321نص املادة تو 
م. ويستفيد بعض عن األشخاص الذين هلم حق التمثيل أو اإلدارة يف الشركة خالل قيامهم بواجبا

األخطاء اليت  ونعليه عن طريق الشركة؛ ومع ذلك ال يتحمل وناألشخاص يف الشركة املسامهة مبا حيصل
لى عيتوقف  هذا إال أن ،أن الشركة لديها احلق يف الرجوع إليهمومن اجلدير ذكره يف حدوثها.  ونتسببي

  إىل كثري من املظامل. قرار اجمللس العام للشركة. وال خيفى أن هذا قد يفتح الباب 

مة.    ومسامه م السيطرة على الشركة سيطرة  الشركة الذين هلم التأثري على اجمللس العام من شأ
أن املسامهني ليس هلم احلق يف معرفة أسرار الشركة.   :الرتكي يمن القانون التجار  363ويف املادة 

لسماح الصريح أو القرار  وكذلك ال ميكن تفتيش السجالت التجارية للشركة من قبل ا ملسامهني إال 
  املنوط به من قبل اجمللس اإلداري.  الصادر

صحاب األسهم القليلة احلصول على املعلومات عن الشركة املسامهة إال مبوافقة  ال ميكن أل 
  اجمللس اإلداري.اجمللس العام أو 

على األقل إال أن جتماع مع من ميلك الربع من أسهم الشركة اومن حق اجمللس العام عقد 
يكون يف الشروط الواردة يف العقد ما يستدعي خالف ذلك. وتتخذ القرارات بتصويت أغلبية 

  األعضاء احلاضرين. 
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سيسها ال بد من وجود أسباب الفسخ اليت ذكرت يف املادة  ولتصفية الشركة املسامهة بعد 
خذ أمواهلم املوجودة من القانون التجاري الرتكي. فال حيق للمسامهني أن ينفصل 434 وا من الشركة 

يف الشركة. ولكن ميكن بيع سندات األسهم اخلاصة هلم إىل شخص آخر، فيخرج بذلك من املشاركة.  
لسعر التخميين ألنه ال يعرف القيمة احلقيقية لألسهم وال من يشرتيها. تو    كون قيمة األسهم 

سم من سم الشخص أو  حيملها، وميكن حتويل سندات  وسندات األسهم تكون مكتوبة 
سم حاملها خالف السندات اليت كان سم الشخص فال ميكن حتويلها.  تاألسهم املكتوبة  مكتوبة 

  إال أن يكون يف العقد األصلي ما جييز خالف ذلك. 

ميكن تقسيم أسهم الشركة إىل جمموعة خمتلفة مثل جمموعة أ وجمموعة ب وجمموعة ت. وميكن 
شرتاط أنه ال ميكن ألي من الشركاء بيع سهمه اصلية بشروط من قبل اجمللس اإلداري كقيد الصفقة األ 

سهمه فعليه أن يعرض   بيع  اخلاص كليا أو جزئيا إال مبوافقة اجمللس اإلداري. وأنه إذا أراد أحد الشركاء
وط حتدد ويف حالة عدم رغبتهم يف الشراء ميكن له بيعه ملشرت آخر.  وهي شر  ،على الشركاء اآلخرين

لضروري أن تكون موجودة يف الصفقة  ا سهمهم. وهذه الشروط ليست من أحق املسامهني يف بيع 
األصلية. ولكن الشركاء الذين هلم التأثري على اجمللس العام ميكن هلم تغيري الصفقة إىل ما ذكر من 

  الشروط.  

امهني إىل رمحة كبار وبسبب تلك األشياء اليت  حددها القانون قد مت التخلي عن صغار املس 
ملعاملة العادلة   املسامهني. فال حيدث يف الشركة مشاكل كبرية إذا كان كبار املسامهني ملتزمني 

ملعاملة العادلة واملنصفة. عربهم جي واملنصفة؛ علما أن هيكل الشركة يف حد ذاته ال    لى القيام 

نه القى املظامل من قبل كبار ثبات صحة دعوى أحد من صغار املسامهني إنه من الصعب إمث 
سامهني الكبار الذين يسيطرون املن إصعب توفريها. حىت ياملسامهني ألن تثبيت ذلك حيتاج إىل شروط 

بقاء على كل الفرص ليسحقوا صغار املسامهني. ومن املمكن اإل  جملس املسامهني قد أعطي هلم على
دارج بعض البنود يف العقد  ويكون هذا س املال؛أميلك كمية كبرية من ر ملن ال إدارة الشركة 

  ي. اسساأل 
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(أ) ختتار من املسامهني  أن جمموعةينص على ند يكون بوعلى سبيل املثال:  من املمكن أن 
أربعة أعضاء للمجلس اإلداري، وُخيْتار العضو اخلامس من بني اجملموعة (ب) من املسامهني. ومن 

% من جمموع رأمسال الشركة. وعلى أية حال من شأن 20%، أو 10احملتمل أن ميلك اجملموعة (أ) 
  هذا البنود يف الصفقة يعطي فرصة جملموعة من األقلية ليمسكوا زمام األمر يف الشركة. 

 املظامل اليت ميكن صدورها من املسامهني الكبار

نفسه فقط. ومن جهة أخرى نرى بيقوم النظام الرأمسايل على طراز رجل اقتصادي ال يفكر إال 
قتصاد عن طراز رجل مسلم. ولكن الشريعة اإلسالمية واال  ونكشفيبعض الكتاب من املسلمني ن أ

اإلسالمي ال يقومان على طراز رجل مسلم. أي أن األحكام يف اإلسالم ال تقوم على طراز رجل  
متنع ليت ا قواعد الجاء يف القرآن الكرمي والسنة النبوية  قد ه. ألنهلصاحل جيتنب الظلم ويرضى ما استحق 

  عيت يف العقود بني الناس..و ر  ما املظامل إذا

ْنَساَن   ُكْم ِمْن ُكلِّ َما َسأَْلُتُموُه َوِإْن تـَُعدُّوا نِْعَمَت اهللَِّ َال ُحتُْصوَها ِإنَّ اْإلِ َ َلظَُلوٌم قال هللا تعاىل: "َوآ
  ).34 /14َكفَّاٌر" (إبراهيم، 

ْنَساِن أَْعَرَض َوََى ِجبَانِِبِه َوِإَذا َمسَُّه الشَّرُّ َكاَن يـَُئوًسا" وقال تعاىل: "َوِإَذا أَنـَْعْمَنا َعَلى ا ْإلِ
 ).83 /17(اإلسراء، 

كرة للجميل يف الواقع ، الناس قاسية جدا ،    .و

ْنَساَن َلَكُفوٌر" (احل   ).66 /22ج، قال تعاىل: "َوُهَو الَِّذي َأْحَياُكْم ُمثَّ ُميِيُتُكْم ُمثَّ ُحيِْييُكْم ِإنَّ اْإلِ

ْنَساَن ُخِلَق َهُلوًعا. ِإَذا َمسَُّه الشَّرُّ َجُزوًعا. َوِإَذا َمسَُّه اخلَْْريُ َمُنوًعا" (املعار  ج، وقال تعاىل: "ِإنَّ اْإلِ
70/ 19 -21.(  

ْنَساَن لََيْطَغى. َأْن َرآُه اْستَـْغَىن (العلق،    ).6،7 /96وقال تعاىل: "َكالَّ ِإنَّ اْإلِ
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ٌس ِدَماَء رَِجاٍل  وقال رسول هللا َ صلى هللا عليه وسلم:  "َلْو يـُْعَطى النَّاُس ِبَدْعَواُهْم ادََّعى 
  530َعَلى اْلُمدََّعى َعَلْيِه". ْمَواَهلُْم َوَلِكْن اْلَيِمنيَوأَ 

الشروط اليت هي تيان يف العقد بشروط تؤدي إىل املظامل، و ومن أجل ذلك قد منع الفقهاء اإل 
ا العقد. وا لشركة املسامهة ال ختلو من تلك الشروط. واملهم توفري الفرص لدى اإلنسان يفسخ 

لمسامهني الكبار لالرتكاب املظامل؛ أي أن القانون الصادر يف خصوص الشركة املسامهة يعطي الفرص 
  رتكاب املظامل. كما نرى ذلك يف األمثلة التالية.   ال 

حإعدم   عطاء احلصة من األر

ح يف ا عينني يتوقف على موافقة اجمللس لشركة السامهة احملدودة بني األشخاص املتوزيع األر
ح  ال بقرار يصدره اجمللس العام. نفرتض أن هناك شركة مسامهة ميلك إالعام. فال ميكن توزيع األر

ه % مثال، وقد زاد دخل الشركة مبا بذل51 ميلكون % من رأمساهلا وثالثة أشخاص49شخصان 
؛ ألن اجمللس % من رأمسال الشركة49د أصحاب ن اجملهودات ومع ذلك مل يستفم ةالثالث األشخاص

ح. شيء وحيد ميكن هلم أن يفعلوه هو بيع األسهم  العام مل يقبل يف ا جتماعه السنوي توزيع األر
 ةم. ويزداد األمر تعقيدا وأزمة إذا كان من حق اجمللس العام للشركة منع بيع األسهم اخلاصاخلاصة 

ا. وجيب عليهم الزكاة إن كانوا  ندو يما. وأصحاب تلك األسهم ال يستفلشخص  م مع كثر من ثروا
مكلفني  اتلري الأن يصبح هؤالء الشركاء الذين ميلكون ثروة تساوي ماليني  املمكنمسلمني. ومن 

  ألداء الزكاة من جهة وفقراء حمتاجني إىل لقمة عيش من جهة أخرى.  

لثروة اليت حيصلعلى الشرك  ونيطر يس نوالذي عليها عن طريق  ونة من املسامهني يتمتعون 
خذون   مقابل خدمات إضافية.   هالرواتب وما 

  ستيالء على أموال املسامهني الصغاراإل 

 

  .7سنن ابن ماجة كتاب األحكام   530
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. ون عليهيسيطر الذين ن م يف اجمللس اإلداري ألنه ليس ماملساهم الصغري ليس له حق الكال
% هو الذي يسيطر  51ألن الذي ميلك  ،اصغري  امسامه رأمسال الشركة يعترب من % 49والذي ميلك 

كر ذ على مجيع أمور الشركة عادة. ومن املمكن أن تغتصب أموال املسامهني الصغار بطرق خمتلفة. ون
  لك:ذ مثالني اثنني على 

 التخفيض من أسهم املسامهني الصغار

د أسست على وقد ذكر فيما سبق أن شركة أصبحت غنية جبهود موظفيها املخلصني. وق
ا وصلت إىل مليار لرية. ومن حق  مليون  100 رأمسال قدره  لرية. ومع إعادة تقييم القيمة ظهر أ

الشركاء بدون بدل   /لى املسامهني عدوالر وتوزيعها  900 بقيمةاملسامهني الكبار إصدار السندات 
م ل توزيعها. على يسوا جمربين إذا أرادوا ذلك. وكذلك من حقهم أن يضموها إىل رأمسال الشركة، أل

دة رأسو مليون لرية إىل مليار لرية حيدث الرجحان لكل شريك من  100ال من امل صدار القرار لز
لرجحان حق الرتجيح. وهو أن من حق كل شريك  حصته من األسهم  ذخأن الشركاء. ونعين 
يحافظ الشريك على حصته يف اجلديدة للشركة. وهذا احلق أي حق الرتجيح يكون يف فرتة حمددة، ف

  الشركة لو استعمل حق الرتجيح قبل مضي تلك الفرتة وإال فسيلحقه خسائر كبرية. 

 وكل من استعمل من الشركاء حقه يف الرتجيح قد اشرتى أمواله اخلاصة ألن مقدار رأمسال مليار 
حية أحرى من  مليون لرية. ومن   441% من رأمسال الشركة أن يدفع 49. ويضطر من ميلك لرية

خذون كل أمواهلم بدون أي دفع. وإلجراء هذه األمور يكفي جمرد   عطاء إ املمكن أن املسامهني الكبار 
م أعطوا النقود وأخذوا   التعليمات للمحاسبة. وليس من الصعب أن تكتب يف السجالت 

خذ املسامه خذهاو السندات. وإذا مل  ن الكبار و املسامه ن الصغار حصتهم من األسهم فمن املمكن 
خذ األسهم إن % من األسهم اجلديدة من الشركاء ف50 املسامهون الكبار بنفس الطريقة. وحني 
%. أي أن هذه احلالة ستؤدي إىل أن ميلك 4.9% إىل 49من  ستنزل اخلاصة للمسامهني الصغار

هيمنني على اجمللس العام، ومن حق الشركاء امل  املسامهني الكبار ُعشر رأمسال الشركة بطريقة قانونية.
أن يشرتوا السندات اجلديدة مقابل الدفع. كما يسهل هلم شراء مجيع سندات األسهم اجلديدة 

دة رأس ال مع مراعاة شروط الدفع اخلاصة هلم. ويف هذه احلالة ستصبح قيمة رأمسال امل ألهداف ز
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دة ال يف سنوات الحقة على امل يف رأس الشركة مليار و تسعمائة مليون لرية. ويف حالة استمرار الز
%. وليس هناك مقام ميكن هلم تقدمي 0نفس املنوال رمبا نزلت حصة املسامهني الصغار من األسهم إىل 

ن سنوات التأسيس للشركة سنوات يتقاسم فيها الشركاء املشاكل الكبرية. إشكواهم. كما هو معروف، 
حومن الضروري اال  شرار  . واملستثمر املننتظر للربح ال يقبل أن يظلمه األ نتظار مدة طويلة لكسب األر

كثري من بالذين يسيطرون على الشركة من خالل استخدام بعض الطرق القانونية. هذه احلالة تتسبب 
ت، واملشاجرة، والعداوة بني أفراد اجملتمع.  فال بد اال  عتبار يف تشريع القوانني خذ بعني اال أن ضطرا

 ةلباطللمبنية خبيثة، ومن واجبات القانون أن يعطي الفرصة للمظلومني  ونصرفأن من الناس من يت
  قوقهم.  حب 

  ريب أموال الشركة 

. نفرتض أن الشركة متلك بطرق خمتلفة ميكن ملن يسيطر على الشركة اختالس أموال الشركة
سيس شركة أخرى  مصنعا، واآلالت املختلفة، والوسائل النقلية واألراضي؛ فيمكن للمسامهني الكبار

ونقل أموال الشركة إىل الشركة الثانية. وعلى سبيل املثال: من املمكن بيع الوسائل النقلية اخلاصة 
سعار رخيصة مث شرا لث  سعار رخيصة. أو بيعها لشخص  ها ؤ للشركة األوىل إىل الشركة الثانية 

اآلالت املختلفة واألراضي. وبعد فرتة للشركة اجلديدة. وهذا ينطبق على األموال األخرى للشركة مثل 
من  ميلكون ن الصغار الذين كانواو لتصفيتها. فيصبح املسامه اتصبح الشركة فارغة فتصدر احملكة قرار 

على أبواب احملاكم مدة من يلتمسون حقوقهم قبل مليار لرية مساكني حمتاجني إىل لقمة عيش. مث 
م ،الزمن اية املطاف يرجعون إىل بيو  خاسرين ومفلسني. ويف 

ميكن تدمريها من قبل األشرار   فإنه املرياث طريق واألسهم اليت انتقلت إىل املسامهني الصغار عن
ستخدام الطرق القانونية املذكورة. نمن ال   اس 

ح الشركة إىل شركة أخرى. وهي تعتمد على أصول شىت   وهناك طريقة أخرى وهي نقل أر
ميكن احلصول على قروض من البنوك مث تدفع فائدة القرض من هذه  ا. وعلى سبيل املثال:اكسابق
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نية من قبل املسامهني الكبار بدون الفائدة. أي . الشركة كون تولكن ميكن استخدام القرض يف شركة 
ح للشركة و    كون املخاطر واألضرار على الشركة األخرى. تاألر

  حق الشكاوى للمسامهني الصغار 

فرض على الشركات أن تكون فيها تاليت تليها من القانون التجاري الرتكي  واملواد  341املادة 
لرقابة. وميكن لكل واحد من الشركاء تقدمي الشكوى إليها عن أحد من أعضاء اجمللس اإلداري لجلنة 
معلومات عن الشكوى يف التقرير  ونقبني مراجعة الشكاوى املقدمة إليهم. ويكتبا. وعلى املر ينر يأو املد
من أسهم  10 /1نوي إذا ثبت حقية مقدم الشكوى. ويقرأ التقرير يف اجمللس العام. والذي ميلك الس

بة األفكار واآلراء املتعلقة  ارأمسال الشركة يعترب من األقليات. ويف هذه احلالة جيب على جلنة الرقابة كت
بد من حتقيق ذلك أن لشكوى يف التقرير وعقد اجتماع طارئ للمجلس العام إذا لزم ذلك. ولكن ال 

% من األسهم العامة سهمهم يف البنك. ويبقى هذا السهم يف البنك حىت ينعقد  10يراهن من ميلك 
  جتماع األول للمجلس العام. اال 

عتبار. ففي هذه احلالة يعضل اجمللس العام بعني اال  اذهخوال جدوى من الشكوى إال أن 
  . من إنصافهمنبذ شكواهم بدال تر و املسامهني الصغار من قبل املسامهني الكبا

من املمكن طلب تشكيل اللجنة فإنه  من القانون التجاري الرتكي، 348ادة املعلى بناء و 
من الذي ثبت أنه ميلك سهما يساوي  ةالرقابية اخلاصة من اجمللس العام لتحقيق صدق الدعوى املقدم

قاد اجتماع اجمللس العام بستة شهور  % من رأمسال الشركة على األقل، قبل حلول موعد انع 10 /1
ا، أو حدوث اإلجراءات املخالفة   يكل الشركة أو إدار على وقوع الفساد يف املعامالت املتعلقة 

حالة رفض هذا الطلب على الشركاء  لقانون أو املعاهدة األساسية يف غضون العامني املاضيني. ويفل
رفع الدعوى بشرط توديع ما ميلكون من األسهم رهنا يف  ف يف  احلال، كما أن هلم احلق يفيدفع املصار 

نتهي الدعوى. وال بد من األدلة اليت تثبت صدق املدعي حىت يقبل الطلب  تأحد البنوك املعتمدة حىت 
  لدى احملكمة. 
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الرتكي  يمن القانون التجار  363واجهون اآلن ما ال طاقة هلم. ألن املادة يالصغار   الشركاء
ميكن القيام بتحقيق سجالت الشركة إال بعد موافقة اجمللس العام صراحة أوبقرار من   تنص على أنه ال 

اجمللس اإلداري. كما أنه ال حق ألي من الشركاء ألن يطلع على األمور السرية للشركة. ففي هذه 
ئق الالزمة. واحلالة ال ميكن للشركاء الذين رفعوا الدعوى إىل احملكمة اإل  ألدلة والو لتايل أصبح تيان 

ملغرف، وأتعب املسامهني الصغار يف دائرة ضيقة وفاسدة.  مللعقة وآخذا    القانون معطيا 

  شركة القابضةالسيس 

إذا نظر يف الكتب الفقهية جند أن رأمسال الشركة ال بد أن يكون نقدا. وما مل يكن نقدا ال 
لتايل ميكن امل رأسلشرتط النقدية تال ميكن أن يكون رأمسال. ولكن يف القانون التجاري الرتكي  ال. و

سيس شركة برأس مال الشركة  تأن  كون سندات أسهم الشركة رأس مال الشركة األخرى، أي ميكن 
سيس شركة رابعة  لثة بسندات أسهم الشركة الثانية. و سيس شركة  األخرى. وكذلك ميكن 

سيس شركة   خامسة جبمع سندات أسهم الشركات املتعددة.  بسندات أسهم الشركة الثالثة. كما ميكن 

سيس  . وعرض سندات ةة بيد واحدد شركة القابضة هو إدارة شركات متعدالواهلدف من 
ة من األشخاص ل الشركة كرأمسال شركة أخرى هو يف احلقيقة يؤدي إىل تظاهر أصحاب األموال القلي

وافق  مع آداب ت . وهو تظاهر كاذب ال يالكبرية  االعمال أو األسر كأصحاب رأمسال كبري أو أصحاب 
مليون لرية من أسهم الشركة اليت متلك رأمسال قدره   51التجارة. وعلى سبيل املثال: أن أسرة متلك 

ستعمال سندات األسهم اليت متلك  100 سيس شركة قابضة  الشركة   هامليون لرية، فيمكن هلا 
لثة مبا سيس شركة صغرية  عليها من األموال ببيع جزء من أسهم   ونحيصل األوىل. وكذلك ميكن 

ل  تزداد عدد الشركات على هذا النحو. وجمموع رأمساأن شركة القابضة لألقارب واألصدقاء؛ وميكن ال
مليون لرية فقط  51مليون لرية؛ ولكن األسرة اليت متلك  51 كل شركة من الشركات السابقة هو

ا تدير شركة متلك ر  مليون لرية. وهذا التظاهر خيدع من يريد   300أمسال قدره تظهر أمام اجملتمع أ
  شراء سندات األسهم. وقد أوضح هذا املوضوع األستاذ حمرم كارسلي قائال:   
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مليون لرية. من أسهم شركة  51سهما بقيمة إمسية قدرها  51.000لك مت ، ساجناقتار"أسرة 
قد مت  مليون لرية  51مسية البالغة القيمة اال مليون لرية. ونفرتض أن هذه  100صناعة الدهان ورأمساهلا 

بضة اقوم أسرة ساجناقتار بتأسيس شركة قتمليون لرية.  102األسهم من قبل احملكمة  تقييم هذه
ا مليون لرية، و 200برأمسال قدره  مليون لرية)  102خذ سندات األسهم (وقد مت التقييم على أ

%.  49قدرها و ضة. وستبيع الشركة القابضة األسهم املتبقية باشركة القلاخلاصة لشركة صناعة الدهان ل
ع من األسهم، شركة صناعة الورنيش والراتينج   98وأسس بـ  مليون لرية اليت حصل عليه مقابل ما 

 ونمليون لرية. مث يبيع 192قدر رأمساهلا بـ ياليت و % منها إىل سجالت الشركة القابضة 51وحيول 
أو املستثمرين أو أي شخص من  القابضةاجلديدة إىل من يريد من الشركات األسهم املتبقية للشركة 

  الناس. 

لتايل، قد أصبح  فعلى شركتني وشركة قابضة بدون صر  ومهيمنة مالكةأسرة ساجناقتار  تو
  ". اقرش من عنده

يف  ةمالك اأسرة ساجناقتار أ تملا تظاهر  هاسيسعند شركة نقد ال رأمسال ولكن لو كان
مليون لرية. ومل  51احلقيقي  امليون لرية يف حني أن مقدار رأمساهل 492شركة ألسهم مقدارها ال

ستطع أسرة ساجناقتار احلصول على األموال عن طريق تينخدع الناس مقابل هذا التظاهر. كما مل 
  الغش.

  اخلامتة

يل للشركات ونتيجة لذلك ال جيوز شراء وبيع سندات األسهم من البورصة جتاه اهليكل احلا
  وال الناس بغري حق. يقول هللا تعاىل:مأاملسامهة وطريقة أدائها يف البورصة. ألنه أكل 

ْلَباِطِل ِإالَّ َأْن َتُكوَن ِجتَارًَة َعْن تـَرَ  ِ َنُكْم  َ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال َُْكُلوا أَْمَواَلُكْم بـَيـْ اٍض ِمْنُكْم َوَال " 
رًا وََكاَن َذِلكَ تـَْقتـُُلوا أَنـُْفسَ  َ ً َوظُْلًما َفَسْوَف ُنْصِليِه   ُكْم ِإنَّ اهللََّ َكاَن ِبُكْم َرِحيًما  َوَمْن يـَْفَعْل َذِلَك ُعْدَوا

  قتصاد.وهذه اآلية تعترب العمود الفقري لال  ).30 /4َعَلى اهللَِّ َيِسريًا" (النساء، 
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هلل التوفيق.ف   منا اجلهد و

    قيحممد روزي  الرتمجة:


