
  www.facebook.com/groups/5th.wa36y



مאلتمويل في אאسאم ل و

ولאلجزء אאول جز

حريز، سفيان المدرس سفيان حريز، المدرس

رقسم التمويل والمصارف، و ل و م

جامعة آل البيت،األردن،

.٢٠١٣-٢٠١٢، ٢ف
  www.facebook.com/groups/5th.wa36y



1 
 

 الفائدة بين الشريعة اإلسالمية واالقتصاد الوضعي 
  محمد بن صالح حمدي. د

  :المقدمة
ا في ، بالربا المحرم شرعاإن موضوع الفائدة وعالقتھا  ة الرب ة عن حقيق م المسائل البحثي د من أخطر وأھ يع
دة، التطبيق اإلسالمي المعاصر وم الفائ ى مفھ ه عل ائم برمت دي ق ا يرتكز ، ذلك ألن النظام االقتصادي والنق كم

ا ة عليھ ة للدول ة النقدي ل السياس ة ، ھيك ة واالجتماعي ا المالي ا وآثارھ ي بظاللھ ذلك تلق ي ب ى فھ ة عل واألخالقي
م االقتصاد، المجتمع كله دا في عل ر القضايا تعقي ومشكلة من أعوص مشاكل ، وھي بذلك تعد واحدة من أكث

  .الحضارة المادية الحديثة
ا ى أساس تحريم الرب وك عل ه انقالب ، لذا فإن إعادة تنظيم دواليب االقتصاد والمال والتجارة والبن يترتب علي

، ويستلزم األمر قبل ذلك تفسير مفھوم الفائدة أھي الربا المحرم شرعا. اد والتشريعخطير في األفكار واالقتص
  .أم ھي غير ذلك؟ وھذه المھمة يضطلع بھا الفقھاء ورجال الفكر واالقتصاد والقانون
ي اد والسياس رار االقتص ى الق ائمين عل ب الق ن جان ا وإرادة م ب إيمان ا تتطل ع، كم ي الواق ك ف يد ذل   .لتجس

دموأھم صعو ذا المجال عدم وجود مؤسسات اقتصادية إسالمية راسخة الق ق البحث في ھ ه وتعي ، بة تواجھ
ة ، تضرب المثل الحي للمفھوم االقتصادي اإلسالمي ار ومراجع د محطة اعتب ة تع ة الراھن ة المالي ولعل األزم

ا ا ومبادئن ى قيمن ودة إل ة والع ا االقتصادية والمالي ل األنظ، لمنظومتن ت فش د أن ثب ر بع ي عق توردة ف ة المس م
  .دارھا

 :وقد قسمت ھذا البحث على العناصر اآلتية
 طاقه وحكمه في الشريعة اإلسالميةمفھومه ون: الربا: أوال
 لفائدة في مفھوم االقتصاد الوضعيا: ثانيا
  البديل اإلسالمي للفائدة: ثالثا

 

 :الربا مفھومه ونطاقه وحكمه في الشريعة اإلسالمية: أوال
أي نمت  )1(" اھتزت وربت: "يقول تعإلىبمعناه الزيادة المطلقة ، ذا زادإ، اسم من ربا يربو الشيء :الربا لغة
ه، وزادت الن أي زاد علي ى ف الن عل ى ف ال أرب ائر ، ويق ن س ه ع ادة في وة لزي ع رب ان المرتف مى المك ويس
  )2(.األمكنة

  
ا اصطالحا ام  :الرب اه الع اء بمعن ه الفقھ ارف علي ا تع ال " م ي معاوضة م ال عوض ف روط ب ال مش فضل م

 .)3("بمال
ز: حكمه ه العزي ة في كتاب ة قاطع ل تحريم ، وقد حرم هللا الربا بنصوص محكم ى نسق يماث ه عل وجاء تحريم
ة وھو نھج استنه اإلسالم في معالجة المفاسد التي تمكنت واستحكمت في المجتمعات ، الخمر انية لتھيئ اإلنس

ا  تم من (النفوس والعقول لتلقي األحكام الشرعية بالقبول واإلقناع بدءا بآية الروم في بيان عدم نفع الرب ا آتي وم
رة ، )4()ربا لتربوا في أموال الناس فال يربو عنه هللا وا " وانتھاء بالحكم القاطع في سورة البق ذين آمن ا ال ا أيھ ي

ي  ا بق وا هللا وذروا م ؤمنيناتق تم م ا إن كن ارات، )5("من الرب أجلى العب ا ب ي الرب ذلك حرم النب ى ، وك يس عل ل
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ه، اللذين يأخذونه فحسب ه ويشھدون علي ره، بل أيضا على الذين يعطونه ويكتبون ه وكثي ا حرم قليل سواء ، كم
رق أو يقوم بين األفراد أو المؤسسات أو الدولة على ، موجه لألغراض االستھالكية أو اإلنتاجية حد سواء ال ف

  . وكل أنواعه سواء ما ورد مفھومه من القرآن وھو ربا الديون أو ما ورد في السنة وھو ربا الفضل، بينھم
  

 ربا الفضل) ب(ربا النسيئة ) أ: (أنواعه
أنظر المقرض إلى الوقت الذي يمكنه فيه رد ، أمھل، بمعنى أّجل، النسيئة من نسأ: ربا الديون :ربا النسيئة) أ(

ا في ، فربا النسيئة مكافئ للفائدة المفروضة على القرض، القرض مع إضافة أو عالوة ى ورد الرب وبھذا المعن
إلى، القرآن ه تع د في قول الم للعھ ا: " ويقول المفسرون إن األلف وال ع وحرم الرب ا  )6("وأحل هللا البي أي الرب

 .دذي كان يأتيه المشركون واليھووال، المعھود لكم في الجاھلية
ى  إن حرمة ربا النسيئة يستلزم بالضرورة أن يكون التحديد المسبق لمعدل عائد إيجابي على القرض مكافأة عل

 )7(.االنتظار
ة في عصرنا  ة في المؤسسات المالي وعلى ھذا فال خالف بين الفقھاء على أن ربا النسيئة يشمل الفائدة المطبق

  .ھذا
دين :وعناصر ربا الديون ثالثة ادة مشروطة في ال ن وأجل وزي وم ، دي ذه العناصر اكتمل مفھ وفرت ھ إذا ت ف

دْين: بل يشمل كل دْين يشغل ذمة اإلنسان ويشمل، ال يقتصر على القروض، وإّن سبَب الدْين، الربا أو حق ، ال
ى أجل، وقرض بزيادة مشروطة، وثمن بيع إلى أجل، إلى أجل دين، فلو باع شخص سلعة إل د ترتب ال في  فق

ك من ، مقابل زيادة، فاتفق العاقدان على تأجيل الدين بأجل جديد، فإذا حل أجل التسديد، ذمة المشتري يعتبر ذل
  .الربا المحرم

  
ا، السنة النبوية :ربا البيوع: ربا الفضل) ب( ه ومن ھن د ، مبينة للقرآن وشارحة لنصوصه ومفصلة ألحكام فق

لمين وذو ، وقد تأتي بأحكام زائدة على القرآن، تقتصر على بيان وتأكيد أحكام القرآن زم للمس وعين مل وكل الن
ة، طبيعة إلھية موًحى بھا ا بصفة عام د تحريم الرب دة تؤك دون ، وبالنسبة للربا فقد تضمنت السنة أحاديث عدي

وع خاص ، فينصرف إلى الربا المحرم في القرآن، أن تورد له تعريفا محددا ان ن هوأيضا قد أتت السنة ببي ، من
فما ھو ھذا النوع من الربا؟ ال يقع ربا الفضل إال في حالة المبادلة أو المقايضة ، أو ربا الفضل، ھو ربا البيوع

ة وھي األموال الربوي ة وتسمى ب ة في األحاديث النبوي وال المبين ر : بين نوعين من األم ذھب والفضة والب ال
  .والشعير والتمر والملح

ديون والحكمة من تحريم ربا الفضل ا ال ى رب ة إل ذه األصناف ھي سد الذريع ربح ، في ھ درجوا من ال ئال يت ل
يئة  ربح المؤجل نس ى ال دا إل ع . )8(المعجل نق ة جمي ادالت وإزال ي المب ة ف ق العدال ة األشمل ھي تحقي والحكم

تغالل كال االس ي ، أش رام فھ ى الح ؤدي إل يلة ت ل وس ه اإلسالمي أن ك ي الفق ا ف ع عليھ دة المجم رامفالقاع   .ح
م) ص(وقد وسع النبي  اس أو غشھم أو ظلمھ ى استغالل الن ؤدي إل ا ي ال، مفھوم الربا ليشمل كل م ا : "فق الرب

ه نكح الرجل أم ين النبي  )9("سبعون بابا أيسرھا أن ي د ب ا، )ص(وق ا منھ وع في الرب دة للوق ا عدي غبن : طرق
ا الفضل يبقى في ، المسترسل والنجش وم الفقھي لرب اإال أن المفھ ة التي أشرنا إليھ ة األصناف الربوي   .مبادل

ائدة ، النقراض التبادل عن طريق المقايضة، وقد تضاءلت أھمية ربا الفضل في العصر الحديث التي كانت س
والذي كان محصورا في ، لذا نفسر سبب اعتناء المدونات الفقھية بربا البيوع دون ربا الديون. في زمن الفقھاء

  .ستھالكيةزمانھم في القروض اال
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ريم، قد يعتقد البعض :الفرق بين الربا والربح في البيع رآن الك ا ھو صنف من ، كما أشار الق اطي الرب أن تع
م، فيه رأس مال وربح، أصناف البيع ادة، فيستويان في الحك د أجل مع زي م يسترده بع ه ث لم مال المرابي يس ، ف

ارقإذ يشتري البا، وھي نفس الصورة في المعامالت التجارية تفيد من الف أعلى فيس ع ب ة ويبي إال . ئع بأدنى قيم
اثلين ، أن التأمل في العقدين يظھر للناظر الفرق الجلي بينھما ين المتم ى التسوية ب وم عل فالتشريع اإلسالمي يق

ونلخص الفرق بين الزيادة في ، وما حرم شيئا إال ألنه ضار في نفسه أو لغلبة ضرره، والتفريق بين المختلفين
  : )10(ع والزيادة المحرمة في الربا فيما يأتيالبي

ل) 1( رد التأجي ى مج رة عل ي أج ا ھ ي الرب ادة ف لعة ، الزي اد الس ل إيج ي مقاب ع فھ ي البي ادة ف ا الزي أم
ره ده وبشرائھا من غي ه، وتھيئتھا للمشتري بجھ ه من مال ة مضافة، وإنفاق ل قيم د ، فتمث ل جھ مقاب

  .البائعات أنفقت وخدمة يقوم بھا نافع ونفق
افع) 2( ة اختالف في ، الزيادة في البيع زيادة معاوضة صحيحة بين شيئين مختلفي األغراض والمن فثم

دلي المعاوضة ة ب ة، طبيع ل المعاوضة نافع ا يجع ة مم لعة أو خدم ل س ود مقاب ال . كنق دْين ف ا ال أم
د ه جنس واح ة ألن بدلْي ى الحقيق ل ، معاوضة فيه عل رد في األصل بمث بال ، جنسهوھو واجب ال

  .فيه بغير عوض يقابلھا فكانت الزيادة، زيادة وال نقصان
اطرة) 3( من مخ ع يتض ات، البي ي المعاوض ي ف اطرة عنصر أساس ل ، والمخ ذي ال يتحم الطرف ال ف

راد، المخاطرة لعة. ال يستحق اإلي اد الس ع مخاطرة انخفاض السعر وكس ومخاطرة في ، وفي البي
ة، خاطرة فيهأما الدين فال م. الھالك والتلف ه، بل ھو دين مضمون في الذم رد بمثل وال ، واجب ال

  .ولذا فال يستحق أي إيراد، يتعرض ألية مخاطرة
والعنصر األخير القائم على المخاطرة ، وقد تبين لنا البون الشاسع بينھما، ھذه ھي أھم الفروق بين البيع والربا

وديمثل جوھر العملية االقتصادية المميزة للنظام اإلسال تثمار النق وي في مجال اس ذي ، مي عن النظام الرب ال
ا ك ، يقوم على عدم استحقاق الرأسمال النقدي للربح إال إذا ساھم في تحمل المخاطر بكل أنواعھ وال يتحقق ذل

ول الرسول الجامع ، إال على أساس المشاركة المالية الكاملة بين الرأسمال والعمل في اإلنتاج ه ق وھو ما يحمل
ذا ي ھ ر  ف راج بالضمان"األم وفر الضمان" الخ إذا ت اطرة، ف راج أي ، أي ضمان المخ تحق صاحبه الخ اس
  .وإذا لم يتوفر الضمان فال يستحق إال أصل ماله دون خراج. اإليراد

  

  :الفائدة في المفھوم االقتصادي الوضعي: ثانيا
ال أو وجمعھا فوائد وتطلق على كل ما يستفيد، اسم من فاد يفيد: لغة: الفائدة ه من م ه هللا علي ه اإلنسان مما يفيئ

  .)11(غيره بطريق الربح
ثمن في ، الثمن الذي يدفعه المقترض مقابل استخدام نقود المقرض: الفائدة اصطالحا ذا ال وعادة ما يعبر عن ھ

  .)12(ولھذا يسمى معدل أو سعر الفائدة ، صورة نسبة مئوية في السنة
وتسن التشريعات التي تحمي المقترضين من الربا الفاحش فال ، القروض فرض معدل باھظ للفائدة على: الربا

  .)13(يتعدى سعر الفائدة حدودا معقولة
دة ا والفائ وم الرب ين مفھ ز ب ى ، نرى كيف أن الفكر الغربي يمي ة المفروضة عل ك األسعار العالي ا ھو تل فالرب

ر مشروعة ة وغي ة ال أخالقي ا عملي رى أن الرب ه وھي ، المقترضين وي ة استغالل اإلنسان ألخي جزء من آلي
اج ، فھي مدانة أخالقيا وال مبرر لھا اقتصاديا، اإلنسان ح لعامل من عوامل اإلنت دة ثمن وأجر ورب ا الفائ بينم

)14(.  
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اح؟ فحسب  دة المب ا المحظور وسعر الفائ ين سعر الرب ا ھي الحدود الفاصلة ب ذي يطرح نفسه م والسؤال ال
  .ھو الذي يميز ويحكم بأن ھذا ربا وتلك فائدة تعريف الربا فإن التشريع

  
دة وأصل نشأتھا ى  :)15(نبذة تاريخية عن الفائ ة عل بالد األوروبي دءا في ال د نشأت ب ه أن الفوائ لم ب من المس
ا ى تحريم المسيحية للرب ك تحت ضغط العوامل االقتصادية، سبيل التحايل عل درج في ، وذل د أبيحت بالت وق

ا، األوروبيةعصر النھضة  ى أن أصبحت واقع ى خطوات إل ة ، عل ا أنظم ة وتبنتھ ا التشريعات القانوني فأقرتھ
  .الحكم

  .ة كتعويض على المصاريف اإلداريةأول ما بدأت في صورة تقاضي جمعيات القرض الحسن لفائدة يسير) أ(
أخير الضياع ثم كشرطبحجة تأمين خطر ، أبيح للمقرض أن يتقاضى فائدة بشروط مقيدة) ب(  جزائي عن الت

  .عن الوفاء
مع شيوع ، طالب رجال القانون واالقتصاد بتقنين الفوائد على القروض، وبتعاظم دور المؤسسات المالية) ج(

ه ورب ، التحايل على الربا ا العامل بعمل ومن أجلى صور ھذا التحايل إنشاء شركة التوصية التي يشترك فيھ
ه اإلسالميوھي -المال بماله فيقتسمان األرباح  د شركة المضاربة في الفق ى حد بعي ازل رب  -تشبه إل م تن ث

ثم تلته خطوة أخيرة ببيع رب المال ربحه المحتمل ، المال عن جزء من ربحه مقابل عدم اشتراكه في الخسارة
  .مقابل مبلغ محقق من المال

ة وفتحت  ة القانوني د وبقيام الثورة الفرنسية أقرت مشروعية الفوائد من الناحي ى مصراعيھا للفوائ واب عل األب
  .في المعامالت المالية والبنكية وسنت القوانين المنظمة لھا

  
  :)16(النظريات االقتصادية لتبرير الفائدة

ا ن الرب ايال ع دة تح ت الفائ ا كان ر ، لم ال الفك ل رج ار ك م إنك ة رغ ة العملي ن الناحي ا م را واقع وأصبحت أم
ة، وأفالطونواألخالق والفلسفة منذ أرسطو  ا معقول رون لجعلھ رى المفكرون التبري وق ، فقد انب ا من حق وحق

  : وقد ساقوا تبريرات عديدة نسوق منھا، الدائنين
األرض، لما كان الريع ھو عائد األرض :نظرية الريع) أ( د سووا الرأسمال ب د الرأسمال فق ، فالفائدة ھي عائ

  .العملية اإلنتاجية ستحق جزءا منوكل منھما عنصر من عناصر اإلنتاج ي
ا الرد على ھذه النظريةو ا هللا فيھ ، أن األرض تقدم ناتجا طبيعيا منبثقا من ذاتھا بحكم أصل خلقتھا التي أودعھ

ا تستھلك بمجرد استخدامھا، كما أنھا غير معرضة للھالك و النقصان أثناء عملية اإلنتاج ود فإنھ ا النق وال ، أم
  .وال يمكن لھا أن تحقق بذاتھا أية منفعة، بمبادلتھايمكن االستفادة منھا إال 

ازل صاحب القرض عن جزء  :نظرية الربح) ب( ربح حيث يتن يقول البعض أن الفائدة صورة من صور ال
  .بدل أن يأخذ ربحا أعلى احتماليا، من أرباحه مقابل الحصول على أجر ثابت

دل  :الرد على النظرية ى من مع ا أعل ربح يكون دائم دل ال ى أن مع دليل عل ة ال ين إقام لصحة ھذه النظرية يتع
دوما، الفائدة يال أو مع را أو قل د يكون كثي ر مضمون التحقق وق إذا تساوت ، فالربح غي د تتحقق الخسارة ف وق

ربح ربح والخسارة، الفائدة مع ال االت ال ول باحتم رب. ينبغي القب ل أن يتساوى ال ة فال يعق دة في الحال ح والفائ
  .اإليجابية ويتحمل طرف واحد الخسارة في الحالة السلبية
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ل قرضه :نظرية المنافع) ج( ه، إن الدائن يحق له أن يطالب مدينه بمقاب ع بمال ه ينتف و أحق بجزء من ، ألن فھ
  .ويظھر ھذا التبرير خاصة في القروض االستثمارية، ھذه المنفعة

ة، ال شك أن ھذا القول فيه جانب من المعقولية :الرد ذه المنفع د ھ ر أن اإلشكال المطروح يكمن في تحدي ، غي
فھو يتسم بالمخاطرة رغم كل ، ونحن نعلم أن من أھم قواعد ومبادئ االستثمار أن عائده احتمالي وليس يقينيا

نظم ة اال، التدابير التي يتخذھا المستثمر والم اة طبيع ذا ينبغي مراع رادهل ة إي تثمار وطبيع دين ، س فلصاحب ال
لبية إذا حصلت أي تحمل الخسارة ائج الس ، الحق في المشاركة في قطف ثمار االستثمار بشرط أن يتحمل النت

  .ھو الدخول في المشاركة بين العمل ورأس المال، لذا فإن السبيل الوحيد
ل إفالس ، إن الفائدة ما ھي إال تعويض عن المخاطر العديدة التي يتحملھا الدائن :نظرية المخاطرة) د( من قبي

   .عدم قدرته على السداد أو إجحاد الدين وغيرھا من المخاطر، المدين
دين :الرد ة بالم ار لألخطار المحدق ، ھذه النظرية تنظر إلى المخاطر التي يتعرض لھا الدائن وال تعير أي اعتب

اح ، إذ يقوم بتحويل الرأسمال النقدي إلى استثمار، ة الوقوع أكثرفھي محتمل ى استخراج األرب در عل د ال يق وق
ه، وتعويض تكاليف اإلنتاج، منه دائن بأموال ة ال ة مطالب دي في حال ى رأسمال نق ه إل ى تحويل در عل . وقد ال يق

  .فيخسر بذلك جھده ويُطالب بالتعويض
ى  ترداد تُغط دم االس اطر ع م إن مخ دةث ى بالفائ دين وال تُغط رف الم ن ط ة م مانات المطلوب   .بالض

دين رف الم ن ط يير واإلدارة م وء التس ة س ي حال ه ف مان أموال دائن لض ا ال ب بھ راءات يطال اك إج ، إًذا ھن
ين الشركاء، والمخرج الوحيد من ھذه المخاطر ھي مشاركة المدين في مشروعه ة ب ى العالق ، فيتحول بذلك إل

  .ن ومدينال عالقة بين دائ
  

  : المبررات االقتصادية لتحريم الربا في التشريع اإلسالمي
ة واقتصادية ة واجتماعي ة وخلقي دة من ديني وسنقتصر ، لم يحرم هللا الربا ويشدد النكير عليه إال لمضاره العدي

ى الجانب االقتصادي ة عل ذه الورق ي ھ دا، ف دما غ ة عن ي العصور الراھن ا ف وره واضحا جلي ه ولظھ  ألھميت
  .االقتصاد يشكل عصب الحياة اإلنسانية

ع  دة مرتف دل فائ ه مع ذي يفرض علي قد يظن البعض أن الحكمة من تحريم الربا لسبب رئيسي ھو ظلم الفقير ال
تھالكية ه االس ه لحاجات غ يقترض ى مبل ائم اآلن، عل ر ق ا غي ريم الرب رر تح ة أن مب ى نتيج لون إل ألن ، ويص

  . كب مثل ھذا االستغاللالمصاريف في الزمن الحاضر ال ترت
، إن الفرض الذي بُنَي عليه ھذا االستنتاج ال يستند إلى الحقائق التاريخية فالربا الذي ساد في المجتمع الجاھلي

ي  ل ف اط االقتصادي المتمث ل النش ا لتموي ية وإنم ات األساس د الحاج ا لس ن موجھ م يك رآن ل ه الق ذي حرم وال
واء الغريب  ،الرحالت التجارية نحو الشام واليمن ة الملھوف وإي رم وإغاث ا أن المستوى األخالقي من الك كم

ج ي الح ادة ف تغاللي، والرف لوك االس ذا الس ل ھ الم ال يحتم ة واإلس ي الجاھلي ع ف اد المجتم ذي س   .ال
اة الضعفاء ، إذن فإن الحكمة والمبرر األساسي ھو تحقيق العدل االقتصادي واالجتماعي الشامل ه مواس ا في بم

  .الحاجاتوأھل 
ذي ھو ، فالموارد ھبة إلھية للبشر وأمانة بين أيديھم دل والقسط ال ينبغي استثمارھا وتوظيفھا بحيث يتحقق الع
ب زال الكت ة دون أخرى، الھدف من إرسال الرسل وإن وارد فئ ذه الم تأثر بھ ذا، وال تس ي  ويتجسد ھ دل ف الع

  :تحقيق أربعة أھداف ھي
  سد الحاجات) أ(
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  ملالتشغيل الكا) ب(
  روةالتوزيع العادل للث) ج(
  االستقرار االقتصادي)د(

الي، وأھم ما يعترض سبيل ھذه األھداف ھي الفوائد الربوية ا النظام االقتصادي الح فكيف . التي يرتكز عليھ
ه في  ا سنجيب عن ذا م دل؟ وھ ذا الع تكون الفائدة تعيق تحقيق ھذا العدل الشامل؟ وما ھي البدائل التي تحقق ھ

  :األتيةالفقرة 
  

  سد الحاجات : أوال
ذه  واطنين ال يستطيعون إشباع ھ را من الم إن سد الحاجات ھو ھدف رئيسي للسياسات االقتصادية إال أن كثي

ة ة ، الحاجات بمواردھم الخاصة وال يستطيعون من جھة ثانية اللجوء إلى المؤسسات المالي ألن الوساطة المالي
على أساس أن لھم الضمانة ، الموارد بين المقرضين أوال قبل كل شيءالقائمة على الفائدة تميل إلى تخصيص 

دْين ة ال اٍف لخدم دفق ك وارد، إلعادة سداد األصل وت ائي للم ا االستخدام النھ ار الرئيسي، أم ، فال يشكل المعي
دفق ذا الت م الضمانات وھ ذين لھ اء ال ى األغني ة إل ذھب بصورة رئيس وارد ت ى، والنتيجة أن الم ذھب إل ا ت  كم

تثمار  -على افتراض أنھا ال تفلس–الحكومات  ومع العلم أن األغنياء وكذا الحكومات ال تقترض من أجل االس
وارد المتاحة ، بل أيضا لالستھالك التفاخري والمضاربة على األسعار، فحسب د الم ى تجمي ؤدي إل ا ي ذا م وھ

  . للتنمية وسد الحاجات
د ا ى الفوائ ائم عل ل الق م يتمتعون بالشروط نالحظ كيف أن التموي اء وھ ة األغني رون بالضمانات سمح لفئ لمق

ة اخري، المطلوب تھالكھم التف ل اس ن قروضھم لتموي زءا م وا ج ا ، فوجھ مح لھ ي ال تس ة الت ع الفئ ه من ا أن كم
  .إمكاناتھا لتقديم الضمانات لتقوم باالستثمار من أجل إشباع حاجاته األساسية

در  .لنظام االقتصادي في اإلسالمأما نظام المشاركة الذي يقوم عليه ا ديم الضمانات بق تثمر ال يطالب بتق فالمس
ردود اءة لتحقيق الم ال يساھم كشريك ، ما ھو مطالب بحسن التسيير وإدارة المشروع بكف م إن صاحب الم ث

تثمر، ويتحمل مسؤولية اختيار طبيعة المشروع ة المس ة لضمان جدي اذ اإلجراءات الرقابي ه الحق في اتخ ، ول
  ھو حريص كل الحرص على نجاح المشروعف
  

  التشغيل الكامل: ثانيا
ات المتاحة لإلنسان أكثر من اإلمكان ى العيش ب من ، إن نظام الوساطة المالية القائم على سعر الفائدة يحفز عل

ى  –حالة الجزائر مثال في تسھيل االئتمان القتناء السيارات  –خالل التسھيالت االئتمانية  ؤدي إل ذا ي نتيجة فھ
تثمار، وھي انخفاض معدل االدخار، خطيرة على االقتصاد ؤول ، وھذا يؤدي بدوره إلى انخفاض االس ذا ي وھ

فتصبح البطالة ھي الثمرة المرة لما لھا من انعكاسات سياسية ، في النھاية إلى تخفيض معدالت النمو والتشغيل
  .واقتصادية واجتماعية

ي، اربات في األسواقلذا فالتقليل من اإلنفاق وتحريم المض تثمار الحقيق ود نحو االس ، لتتجه كل األموال والجھ
ة االستھالك والعيش ، فاالستثمار بارتفاع االدخار يسّرع النمو ويؤدي إلى التشغيل ذا إذا سادت ثقاف تم ھ وال ي

  .على القروض التي تشجع عليھا الوساطة المالية القائمة على سعر الفائدة
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  : ادلالتوزيع الع: ثالثا
وارد وء تخصيص الم ى س ل إل دة يمي ى الفائ ائم عل ادي الق ام االقتص ة النظ ه ، إن طبيع رف ب ا يعت ذا م وھ

ى الضمان واالسترداد ة عل ز الوساطة المالي ام ، المنظرون لھذا النظام والسبب واضح في تركي وعدم االھتم
ل ائي للتموي تخدام النھ روع واالس ادية للمش دوى االقتص الودائع ، بالج ن ف ريض م اع ع ن قط أ م ع وتعب تُجم

   .المجتمع
ط اء فق ى األغني ا تقتصر عل ين أن منفعتھ ي ح ا ، ف ر تحقيق ون أكث د يك ي الخطر والعائ اركة ف ام المش ا نظ أم

ه، للعدالة ابقا -إذ تجبر رب المال على االھتمام بنوعية المشروع ومردوديت ا أشرنا س م جعل المشروع  -كم ث
اول كل الم رةاالستثماري في متن ات المتوسطة والفقي ين الفئ ؤھلين ب ين الم ا يمكن المجتمع من ، نظم ذا م وھ
  .ويسھم في زيادة التنمية وتشغيل الطاقات وسد الحاجات، توظيف قدراته وطاقاته الكامنة

  
  :االستقرار االقتصادي: رابعا

تقرار االقتصادي ا في االس ذبا متفاقم ةنتيجة ا، شھد العالم خالل العقود األخيرة تذب ، ضطراب األسواق المالي
ر أحد رجال االقتصاد وھو : ولعل أحد أھم األسباب ى حد تعبي دة عل ون "التذبذب الطائش لمعدالت الفائ ميلت

  .الحائز على جائزة نوبل" فريدمان
ة األجل تثمارية طويل رارات اس اذ ق دم اتخ ال بع ا من فشل مشاريعھم ، إن ھذا التذبذب يلزم رجال األعم خوف

ه سھل القلب ، االضطراب فيلجأون إلى الديون قصيرة األجلبسبب ھذا  ومن خصائص الدين قصير األجل أن
  .فھذا يشكل خطرا في زعزعة األسواق المالية، أي استرداده من طرف المقرضين -
  

  البديل اإلسالمي للفائدة: ثالثا
اٍو صفًرا بعض– إذا حرم اإلسالم الربا ال يعني ذلك إيجاد اقتصاد بمعدل فائدة مس ا يتصور ال ا  –كم وإالّ حّولن

ة ا، المؤسسات االقتصادية إلى مؤسسات خيري ع مّجانً وزَّ وارد حرة تُ ى م وارد االقتصادية إل ا الم فال ، وحولن
  .وتخصيصھا بين مستحقيھا، خالف في الحاجة إلى ثمن سوقي فعلي لتعبئة المّدخرات الفائضة لدى المّدخرين

ا من ع اج يستحق حظهفالرأسمال يعد عنصرا ھام ه، ناصر اإلنت دأ ال خالف في ذا مب ا الخالف في ، وھ وإنم
راد ال الرأسمال ، أسلوب وطريقة توزيع ھذا اإلي دي  –فاإلسالم يحرم أن ين ة  –النق ا أو نسبة ثابت ا قاطع مبلًغ

  .الموھذا انطالقا من مفھوم العدل الشامل الذي تنبني عليه المعامالت في اإلس، منه وال يتحمل المخاطرة
دل  ذا الع ة لھ داف العام ق األھ ا–ولغرض تحقي رنا إليھ ي أش اس  -الت ى أس الي عل ام الم وم النظ د أن يق ال ب ف

تقرار ، ألن قيامه على أساس الفائدة قد برھنّا أنه ال يحقق ھذه األھداف، المشاركة ى زعزعة االس ؤدي إل ل ي ب
  نظام المشاركة؟فما ھي طبيعة ، وتعطيل الطاقات، والتخصيص المشّوه للموارد

ال ى رأس الم ر عل اد األكب ى االعتم ل ، إن تحريم الفائدة في تمويل المشاريع يفضي إل ك يسمح التموي ومع ذل
ى ، لكن في السلع الحقيقية والخدمات وليس في المضاربة على األسعار، بالديون وم عل ة تق إًذا فالوساطة المالي

  .يون دوًرا ثانوياإال أنه يُبقي للد، حد كبير على أساس المشاركة
  

  :أساليب التمويل بالمشاركة
  .المضاربة والمشاركة، حدى صيغتينيتم التمويل بالمشاركة بإ
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ه :المضاربة ه لمضارب يعمل في ال مال ربح ، في مفھومھا االصطالحي ھي إعطاء رب الم ى أن يكون ال عل
ومن شروطھا أن تكون اإلدارة ، مالهوصاحب المال يخسر ، وإذا تحققت الخسارة فالعامل يخسر جھده، بينھما

د المضارب ددة. بي ى مضاربة متع ين طرفين إل ة ب ن مضاربة ثنائي وم المضاربة م د تطور مفھ دخول ، وق ب
ل توسيطه للطرفين، الوساطة المالية كطرف ثالث ذا األسلوب من أنجع ، ينال جزءا من األرباح مقاب د ھ ويع

  .ألجل الطويل ويؤدي إلى التعاون بين المدخرين والمستثمريناألساليب التمويلية ألنه يسمح بالتمويل ل
  

اركة ل: المش ى العم أكثر عل ان ف ترك اثن ي أن يش يير واإلدارة، ھ ي التس تركون ف ث يش اھمون ، بحي ويس
، في أن المضاربة يكون فيھا المضارب ھو المسؤول عن التسيير، وتختلف المشاركة عن المضاربة، بأموالھم

ل ون مسؤولية اإلدارة أما المشاركة فك اقھم، الشركاء يتحمل ربح يقتسمونه حسب اتف وفي حال الخسارة ، وال
ال ي رأس الم اھمتھم ف بة مس ون بنس ركات، تك ه الش ي فق مى ف ا يس اركة م ل المش ان: وتمث ركة العن   .ش

ى أساس ، ويمكن لشركة المساھمة أن تقوم بدور المشاركة ا عل ة الشرعية لقيامھ ربح فھي مقبولة من الناحي ال
  .المتغير ال على أساس الفائدة الثابتة

ا ، إن ھذين األسلوبين ھما الصيغتان األساسيتان اللتان يُعتمد عليھما في التمويل برأس المال ا نجاعتھم وقد أثبت
ع ل النشاط االقتصادي الزراعي ، في أرض الواق ي تموي دة ف رون عدي دتھما الحضارة اإلسالمية لق د اعتم فق
وعين، يوالحرفي والتجار ذين الن ر ھ ويلي غي وي تم تثمرون أي أسلوب رب اة ، فلم يعرف المس واتسمت الحي

  . االقتصادية باالستقرار والنمو
  

  :أساليب التمويل القائمة على البيوع
المية  ة اإلس ات المالي ل االحتياج اركة ك ل بالمش ي التموي ن أن يغط ن الممك يس م طة ، ل اك بعض األنش فھن

تالءم  ا مع أسلوب المشاركةاالقتصادية ال ت ة ، في طبيعتھ اليب القائم وع األس دد وتن ذا سمحت الشريعة بتع ل
تلك الديون التي يكون مقابلھا سلع وخدمات حقيقية تحقق الغرض للوصول إلى السلع والخدمات ، على الديون

م صيغھا، وتكون في اآلجال القصيرة، التي تحتاجھا وتتميز بأن المخاطرة فيھا أقل ان التجاري أو االئ: وأھ تم
  االستصناع –السَّلم  –اإلجارة  –المرابحة  –البيع ألجل 

  
ة  )أو االئتمان التجاري: (البيع ألجل ة المتبادل اون والثق ى التع وم عل ا تق صيغة تتالءم مع روح الشريعة لكونھ
م فرصة ، حيث يمّول التجار احتياجاتھم من البضائع عن طريق الشراء والتسديد المؤجل، بين التجار فتُمنح لھ

ْفتَجة"ويدفع التاجر وثيقة تسمى ، لبيع سلعھم وتسديد ديونھم بعد أجل محدد ه" السَّ دَّْين في ذّمت حيث ، إلثبات ال
ومن ، وتتميز ھذه الصيغة بتمويل احتياجاته بدون قروض ربوية، تبقى تلك الوثيقة عند الممول إلى حين أجلھا
  .لمن يثق فيھم ناحية أخرى تسمح للممول بتصريف سلعه

  
لعة، نوع من أنواع البيوع :المرابحة ه السعر األول للس ذكر ل ى مشتري بحيث ي لعته عل ائع س ، إذ يعرض الب

ى ، وھو أسلوب يلجأ إليه من ليست له دراية بأسعار السوق، ويحدد له الربح الذي يُزاد عليه ؤتمن عل والبائع م
ا دلي بھ ي ي ات الت وع األم، المعلوم مى ببي ذا تس ةل وك ، ان ي البن ة ف يغة تمويلي لوب كص ذا األس ّور ھ د طُ وق

ون ، اإلسالمية بحيث أصبحت المرابحة لآلمر بالشراء ألن البنك وسيط مالي؛ يشتري السلعة التي يرغب الزب
وك. في اقتنائھا ذه البن ا مع ظروف ھ ذه الصيغة لمالءمتھ فھي ، وقد توسع النظام المصرفي اإلسالمي في ھ

  .وأنھا تمويل قصير األجل، ، بانخفاض ھامش المخاطرةتتسم كما أشرنا 
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ا  :التأجير أو اإلجارة وم بتأجيرھ تثماره فيق دات واآلالت المستخدمة في اس ك المع تثمر تمل قد ال يستطيع المس
  .وتستفيد الجھة الممولة باألجرة التي يدفعھا المستثمر، وقد تكون إجارة منتھية بالتمليك، من جھات تمويلية

  
ى  :لَمالسَّ  ل الصيغة األول ع ألجل"وھو يقاب ة" البي ثمن ُمعّجالً والبضاعة مؤّجل ه شروطه ، بحيث يكون ال ول

ديل ، الفقھية ه؛ مع تع لم علي ه وس وھو أسلوب تمويلي ھام استخدمه أھل المدينة فأقرھم الرسول صلى هللا علي
  .شروطه

  
ى أن يكون ، ء وتسليم السلعة أو البناء بثمن معلومبيع يتعھد فيه الصانع أو المقاول إنتاج أو بنا :االستصناع عل

ر ، العمل والمواد األولية من الصانع أو المقاول ده كثي اوالت وتعتم وھو صيغة خاصة بمجال الصناعة والمق
  .من البنوك اإلسالمية

  
د من تحمل ، ھذه أھم الصيغ التي تكون على أساس الديون الممول وقد وضعت الشريعة بعض الضوابط للتأك

روق ، حتى ال تنقلب ھذه الصيغ إلى أداة تمويلية بحتة، ومن حماية مصلحة المدين، بعض المخاطرة فتزول الف
  .بينھا وبين التمويل الربوي

  

  :الخاتمة
ام الحضارات   إن مفھوم الفائدة ووظائف النقود من القضايا التي اھتمت بھا الديانات والفلسفة واالقتصاد منذ قي

ون بالوظائف ، لما لھا من أھمية في تحفيز دورة االقتصاد، األولىاإلنسانية  وإذا كان رجال الدين والفكر يؤمن
إال أنھم يختلفون في تحديد الوظائف ومنھج إعطاء ، وبدور رأس المال النقدي في نيل نصيبه، األساسية للنقود

ى استحالل الفو، رأس المال ة إل ا المحرم فالفكر الغربي جنح منذ العصور الحديث ين الرب ز ب ة التميي د بذريع ائ
ل، والفائدة المباحة اع وتشترى والتوسع بالتالي في وظائف النقود لتخرج من وظائفھا األساسية فتصبح س عة تب

  .فيھا بالمضاربات
ا اه الرب ا تج ا حازم ف موقف ريعة يق ادئ الش ى مب ائم عل المي الق واب ، إال أن االقتصاد اإلس ل األب ويوصد ك

ى ال ، فكل زيادة في رأس المال بدون عوض تعد ربا محرما، لمؤدية إليهالخلفية ا وحدد وظائف النقود بدقة حت
وأعطى لرأس المال النقدي حقه بدون إجحاف بشرط أن يدخل مشاركة مع . تخرج عن حدودھا المرسومة لھا

يم ويقتسمان األرباح بعدالة كما بين الشا، العمل بأي صيغة من الصيغ المعتمدة شرعا التظلمون وال (رع الحك
  ).تُظلَمون

ه ، وھذا المنھج الوسط العدل ھو الذي قاد مسيرة الحضارة اإلسالمية لقرون عرفت االستقرار والنمو في ظالل
و  تقرار ونم اة اس ا وتعيش حي ى األزمات التي تعصف بھ لو انتھجته البشرية اليوم الستطاعت أن تقضي عل

  .وازدھار
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  :الھوامش
  05: الحجسورة  -)1(
  1098ص، 1ج، لسان العرب: ابن منظور -)2(
  بدائع الصنائع: الكساني -)3(
  39: سورة الروم -)4(
  279: سورة البقرة -)5(
  275: سورة البقرة -)6(
  15ص ، تحريم الفائدة: محمد عمر شابرا -)7(
  18ص ، الربا وفائدة رأس المال: فتحي السيد الشين -)8(
  .والبيھقي في شعب اإليمانرواه ابن ماجه  -)9(
  35ص ، مرجع سابق: فتحي السيد -)10(
  3/341، مرجع سابق: ابن منظور -)11(
  174ص ، موسوعة المصطلحات االقتصادية: حسين عمر -)12(
  113ص : نفسه -)13(
  92ص ، الربا والفائدة: محمد رياض األبرش -)14(
  57ص ، مرجع سابق: فتحي السيد -)15(
  61ص ، مرجع سابق: فتحي السيد ، 24-7ص ، الربا: أبو األعلىالمودودي  -)16(
  

  :قائمة المراجع
  .1ط، 1984، دار السعودية للنشر، الربا: المودودي أبو األعلى. 1
، ر اإلسالميةدار التوزيع والنش، الربا وفائدة رأس المال بين الشريعة والنظم الوضعية: فتحي السيد ال شين. 2

  .1ط، 1990، القاھرة
  .2004سنة ، دار السعودية للنشر، تحريم الفائدة: محمد عمر شوبرا. 3
  .2ط، 1990، عالمي للفكر اإلسالميالمعھد ال، نحو نظام نقدي عادل: محمد عمر شوبرا. 4
  .3ط، 1979، جدة، دار الشروق، ديةموسوعة المصطلحات االقتصا: حسين عمر. 5
  .1ط، 1984، مكتبة الخليجي، سالميالنظرية االقتصادية من منظور إ: شوقي دنيا. 6
  .1999، سوريا، دار الفكر، الربا والفائدة: رفيق يونس المصري ومحمد رياض األبرش. 7

****  
*********  
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 دراسة اقتصادية مقارنة :الربا والفائدة: من كتاب

  رفيق المصري ومحمد االطرش

  

  معروف أيضاً عند الفقھاء القدامى" الفائدة"لفظ 

ال القرض(الفائدة ھي الزيادة  زمن )في رأس م ل ال ة للفظ الفرنسي . في مقاب ة عربي أو  Intérêtوھي ترجم

زي  ل Interestاإلنكلي ه أق ة، ولكن ات العربي ي األدبي اً ف ان معروف ظ ك ن لف ي م رجم العرب اره المت د اخت ، وق

  .انتشاراً بكثير من لفظ الربا

ة  ـ728 -(ففي فتاوى ابن تيمي م يجد من يقرضه، إال  )ھ م، فل راض دراھ ى اقت ه سئل عن رجل اضطر إل أن

  .)29/430فتاوى ابن تيمية (رجل يأخذ الفائدة 

أتي شخص : ((قال )ھـ 756-(وفي فتاوى السبكي  أما المعاملة التي يعتمدونھا في ھذا الزمان، فصورتھا أن ي

ال( د الم دتھا) يري ى فائ م عل ق معھ اً، ويتف ثالً ألف نھم م ب م ام، فيطل وان األيت ى دي ل: إل ر أو أق ين أو أكث )) مئت

  .)1/327فتاوى السبكي (

دة: ((جاء قوله )القرن التاسع الھجري وھو من رجال(وفي كتاب األسدي  التيسير و )) (يستدين على ذمته بفائ

 ). 122االعتبار، ص

  
****  

************  
**** 
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