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 بسم الله الرحمن الرحيم
 ملخص البحث

 
أعمــاا البكــوا ومــا يكاــة عكفــا مــر الةوانــد الربويــة مــر أهــ  المســان  والق ــايا مســةلة  تعتبــر     

لـذا   ، وبـاألص  مـر يريـدون ت ـرك الكسـب ال ـالا و علـ  ، التي تاغ  ذهر كثير مر الكاس
متكاولـة ال ـديع عـر ناـةة  ، كانت هذه الدراسة تدور حوا هـذا المووـوب باوانبـ  المفتلةـة

 مر بفا ، وبيان أنـواب البكـوا وأعمالفـا ، والقـاض ال ـوض علـ  كـ العم  المصر ي والمراح  التي 
عم  مكفا وبيان حك  اإلسالم  ي  ، ث  نف  بالدراسة التةصيلية  واند البكوا وبيـان حكمفـا 
 ــي الاــريعة اإلســالمية ، بعــرى الةتــاوو الةرديــة والاماعيــة الصــادرة باــةنفا ثــ  الو ــو  علــ  

 الرأك الكفاني  يفا .
نتكـاوا هـفاداا اتسـتثمار بةنواعفـا المفتلةـة ، وكـذلر د ـاتر التـو ير لبيـان ماهيتفــا كمـا      

ثــ  حكــ  اإلســالم  يفــا ، وال كمــة مــر ت ــري  الةانــدة ، والو ــو  علــ  هــفادة المتفصصــير 
 باةن الةاندة .

وطبيعـة عملفـا وأهـدا فا بيـان مفامفـا و عر المصار  اإلسـالمية  ت  الب ع بال ديعث  يف     
 الوسيلة الكاج ة للق اض عل  التعام  بالةاندة . بر  تَ عْ مر أجلفا ، والتي تـ   أ ْنِاةَةْ  التي
 

 المؤلف                                                             
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 المقدمـــة
 

ال مــد للــ  رع العــالمير ت ي صــ  ثكــا ه وت ي صــر ع ــا ه ، وأهــفد أن ت الــ  ات اللــ       
كـ    ،ل  أحيا األم  ، واستكفض الفم  وعل  بالقل  ، عل  اإلنسان ما ل  يعلـ   حده ت هريرو 

ا عبـده ورسـول  ،  تـاه  عال  مر بعد جف  تعل  ، والل  لـ  يافـ  ولـ  يـتعل  . وأهـفد أن م مـده
اللفـ  لـ  وسـل   ،و  ـل  علـ  سـانر األنبيـاض والمرسـلير  ، األولـير الل  مر الة   ما ل  يؤا

 ا علي  وعل   ل  وأل اب  وأتباع  والسانرير عل  هدي  ال  يوم الدير .وبار 
 
 -وبعـــــد :         
 مكــذ أن و ِجــَد اإلنســان علــ  هــذه البســي ة وهــو يكــا و مــر أجــ  البقــاض وتعميــر األرى      

التـــي اســـتفلة  اللـــ  عليفـــا ، مســـتعيكا  ـــي ذلـــر بكـــ  مـــا حبـــاه الفـــال  مـــر مـــوارد ومقومـــاا ، 
واألمـــان ، ولت ســـير ووـــع  المعياـــي  ، والمســـكر، والكســـاض ، حاجتـــ  مـــر الغـــذاض   لتـــةمير

وات تصــادك عمـــ  اإلنســـان علـــ  ت ــوير أســـاليب اإلنتـــان والتبـــادا ، كمــا حســـر مـــر مســـتوو 
األداض اإلدارك وتبكـ  السياسـاا ات تصــادية واصتـرب الكقــود وأحـدي ثـورة  ــي عـال  اتتصــاتا 

 والمعلوماا . 
هــذا الت ــور  فــور كثيــر مــر ااراض واأل كــار ات تصــادية لكثيــر مــر الةالســةة و ــد لــاحب    
اع ، اوا ة ال  ما أتت ب  األديان اإللفية مر  واعد وأحكـام وتاـريعاا ا تصـادية ، ات ت  والك  

أنـ   ــي ص ــ  هـذا البحــام وبســبب وجــود الك ـراا القالــرة و ــي  ــ  الاـو العــام الــذك اناــغ  
 قيــ  مصــال ف  الافصــية دون الك ــر الــ  ااصــرير ، هــذا   ــال عــر  يــ  كثيــر مــر الكــاس بت

ن رياا وأ واا و راض تفالف ما جاض ب  الدير وما تعـار  عليـ   اْ دَ جِ وعف الوازب الديكي ، و  
 دورعقـــالض الباـــر  ـــي كثيـــر مـــر الماـــاتا ات تصـــادية والتـــي مـــر أهمفـــا  ـــي هـــذا العصـــر   

لــــذا َصَصْصــــت فا    وموقــــف اإلســــالم منهــــا فــــي المجتمعــــات الحديثــــة والمصــــارف البنــــوك
بالدراســـة  ـــي هـــذا الب ـــع متكـــاوت مـــا يتصـــ  بفـــا  ـــي جوانبفـــا المفتلةـــة ومبيكـــا أ ـــواا العلمـــاض 

برز مو ف الدير و قفاض الاريعة ، وكيةية عالجفـا والق ـاض عليفـا وتـةتي والباحثير باةنفا ث  أ  
 : وهي كما يلي ، هذه الدراسة ماتملة عل  مقدمة وستة مباحع وصاتمة

 . : ناةة العم  المصر ي المبحث األول
 أنواب البكوا وأعمالفا . : المبحث الثاني
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 : حك   واند البكوا  ي الاريعة اإلسالمية . المبحث الثالث
 : هفاداا اتستثمار ود اتر التو ير وحك  اإلسالم  يفا . المبحث الرابع

 . لربويةا : ال كمة مر ت ري  الةاندة المبحث الخامس
 : المصار  اإلسالمية مفامفا وأهدا فا .المبحث السادس 

 : وتت مر صاللة الب ع وأه  نتانا  . الخاتمــــة
 

هذا وأسةا الل  أن ياعـ  عملـي هـذا صالصـا لوجفـ  الكـري  وأن يغةـر لـي الف ـة والبلـ  ،      
 لل  رع العالمير . والل  مر وراض القصد ، وهو حسبكا ونع  الوكي  و صر دعوانا أن ال مد

 ْتَـَنا َوَهب  لََنا ِمن لَُّدنَك َرْحَمًة ِإنََّك َأنَت اْلَوهَّابُ  رَبَـَّنا اَل تُزِْغ قـُُلوبـََنا بـَْعَد ِإْذ َهَديـْ
 . (8)سورة  ا عمران : ااية                                                                          

  
 المؤلف                                                      

 أ .د / عادل درويش                                                      
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 المبحث األول
 نشأة العمل المصرفي

ان  كــــرة العمــــ  المصــــر ي ليســــت جديــــدة ،  قــــد عر تفــــا الاــــعوع القديمــــة ، وأناــــةا      
،  ــد تفتلــف لــورتفا عــر لــورة المصــار  اليــوم مــر حيــع الو ــانف  أهــكاته مــر المصــار 

مــر بعــده   ــد عر ــوا ألــ  العمــ   ات أنــ  مــر المؤكــد أن اإلاريــ  والرومــان ، والاــك  والتك ــي 
 المصر ي  ي مااا اتستيداب واتنتمان .

ا بفـا ان ال ديع عر البكوا وأعمالفا يقت ي اإلهـارة الـ  ناـةتفا والمراحـ  التـي مـر ث       
 لتبمت  ودرجت علي  .تااه الذك ا، ألن ذلر يووو لكا طبيعة ات

ا ، وعلــ  وجــ  الت ديــد  ــي  قــد  فــرا  كــرة البكــوا  ــي العصــور الوســ    ــي بــالد أوربــ    
  وهـــي عبـــارة عـــر مك ـــدة كـــان يقـــف أمامفـــا Bancoوكلمـــة  البكـــوا  مـــةصوذة مـــر  اي اليـــا، 

ويباهـروا عليفـا عملفـ  مـر تغييـر العمـالا ، وا ـراى  الصيار ة لي ـعوا عليفـا الكقـود والعمـالا
،  لمـــا  فـــرا المؤسســـاا ال ديثـــة التـــي تقـــوم بمـــا يقـــوم بـــ  هـــؤتض الصـــيار ة  (1)الكـــاس المـــاا

 أطل  عليفا لةظ  البكر  .
 وقد مرت حالة االنتقال هذه بعدة مراحل وهي :

 المرحلة األولى :      
ون أمـوالف  مـر نقــود وذهـب عكـد الصــيار ة صو ـا مــر  ـي هـذه المرحلــة كـان األاكيـاض يودعــ     

أن يعتدك عليفا اللصوص بالسر ة ، وكان هؤتض الصيار ة يودعون هذه األمـواا  ـي صـبانكف  ، 
ويقومــون علــ  حة فــا مقابــ  مبلــ  مــر المــاا يةصذونــ  مــر ألــ اع األمــواا ، علــ  أن يــؤدوا 

 هذه األمواا ألل ابفا و ت ال اجة اليفا .
 حلة الثانية :المر       
 ـــي هـــذه المرحلـــة  ـــام الصـــيار ة بتاـــغي  أمـــواا المـــودعير وا راوـــفا للكـــاس مقابـــ   انـــدة      

يةصذونفا عل  هذه األمواا ، كما أن أل اع األمواا اذا احتاجوا هـياا مـر أمـوالف  أو أرادوا 
ا مر أموالف  أع وه لكا بالمبل  ليصر   مر الصيار ة ،  كان هـذا  دا عهـا لفـؤتض أن يع وا أحده

 الصيار ة إل راى أمواا مودعيف  .
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 المرحلة الثالثة :      
مـــــارس الصـــــيار ة عمليـــــة ا ـــــراى الكـــــاس الم تـــــاجير مـــــر أمـــــواا مـــــودعيف  مقابـــــ   انـــــدة      

يةصــذونفا مــكف  كمــا كــان مــر  بــ  ، و ــي هــذه المرحلــة زاد عملفــ   قــاموا بامــ  األمــواا مــر 
ن يع ـ  لـاحب المـاا  انـدة علـ  ذلـر إلاـرانف  باإليـداب أل ابفا إليـداعفا لـديف  مقابـ  أ

ولي ــــمكوا بــــذلر اســــتمرارية انســــياع األمــــواا الــــيف  بــــدعوو أن هــــذا الــــربو القليــــ  صيــــر مــــر 
، ر  يفــا األمــواا  يبــوضون بالفســرانالمااز ــة بتاــغي  األمــواا  ــي ماــروعاا  ــد تةاــ  وتفلــ
 الةرق بير الةاندتير ويست لونفا . ث  يقروون األلوا بعد ذلر بةاندة مرتةعة ، ويةصذون

 المرحلة الرابعة :      
ـــــوا       ـــــ  البك ـــــير ألـــــ اع األمـــــواا والصـــــيار ة ال ـــــة انتقـــــ  التعامـــــ  مـــــر ب  ـــــي هـــــذه المرحل

والمؤسســـاا الماليـــة التـــي تقـــوم بمـــا كـــان يقـــوم بـــ  الصـــيار ة مـــر جلـــب المـــاا مـــر ألـــ اب  
عمليــــاا تعاملفــــا بــــةمواا المــــودعير وا راوــــ  للم تــــاجير بالةانــــدة ، وأصــــذا البكــــوا ت ــــور 

  ةلدرا الايكاا وأوراق البكككوا للتعام  بفا واستعمالفا  ي التداوا . 
ـــا أللـــ ابفا وللبكـــوا ،  ةلـــ اع األمــــواا       وألـــب ت عمليـــة ايـــداب األمـــواا ت قـــ  رب ه

ســب يةصـذون عليفـا الةوانـد ، والبكــوا تقروـفا بةانـدة أعلــ  ممـا تد عـ  لفــ  وبفـذه ال ريقـة تك
قــوم الا المصـر ية  ـي عالمكــا المعالـر توألـبو أكثـر المعــام،  (1)البكـوا دون أن تفسـر هــياا

 مر المقترى . ذ  صَ ةْ   لصاحب الماا وت   َ عْ عل  التعام  الربوك بالةاندة التي تـ  
والةاندة  ي معكاهـا الاـارك هـي المبلـ  الـذك يد عـ  المقتـرى الـ  المقـرى ن يـر ا راوـ       

كقــود لةتــرة زمكيــة ، وهــذا المبلــ  يكســب عــادة الــ   يمــة القــرى صــالا هــذه الةتــرة مبلغهــا مــر ال
 . (2)البمكية التي تكون  ي العادة سكة

ولقد كـان اليفـود وراض  فـور التعامـ  الربـوك  ـي المصـار   ـي القـدي  وال ـديع ، حيـع      
ا صيــراا الــبالد ، ت كمــوا  ــي مصــانر الاــعوع وأهــعلوا نــار الةتكــة وال ــرع المــدمرة ، وانتفبــو 

 كانوا وراض اتستعمار الغربي لبالد الارق ، وكـانوا وراض هـدم أصـالق الاـعوع ، وناـر الةسـاد 
                                                 

مؤتمرات  – 88،  89د / محمد عبد الله العربي ص  –راجع : المعامالت المصرفية المعاصرة ورأي اإلسالم  ( 1)

 –الجعع ا النععا ي : التوجيععه التفععريعي فععي اإلسععالم ، ايعمععاا المصععرفية فععي اإلسععالم  –جمععع البحععوس اإلسععالمية م

م . االقتصععاد فععي الف ععر 1891 -هعع  1041 –مجمععع البحععوس اإلسععالمية  – 98مصععطفع عبععد اللععه الهمفععري ص 

 م .1891  1ط –م تبة  هضة مصر – 98ص –د/ أحمد شلبي  –اإلسالمي 

د/ صبحي تادرس قريصة ، د/ مصطفع رشدي شيحة ، د/ مدحت محمد العقعاد ص  –: مبادئ االقتصاد  راجع ( 9)

 م .1899بيروت   –، الدار الجامعية للطباعة والنفر  889
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، طريـــ  الســـي رة علـــ  وســـان  اإلعـــالم رـ، وهـــوهوا أ كـــار الاـــعوع عـــ ااماتمعـــال ـــي كـــ  
وهـ   ، ن  ـي البكـوا  ـي ال ـديعو المت كمـه  ، و  ي القدي  ه  مر اليفود المرابير الصيار ة 

والم ليــــة  ــــي الاــــرق  ن  ــــي البكــــوا العالميــــةو ع المت كمــــعصــــابة الكفــــب والكاــــ  واتاتصــــا
 . (1)، و ي بالد المسلمير والغرع
ولقد دص  الك ام المصر ي المعالر )الربوك( ال  الدولة اإلسالمية  ـي و ـت كانـت هـذه      

 ي هك   روب للبكـوا  وأوا ما  فرا هذه البكوا كانت ، اتستعمار انالدوا ترزح ت ت نير 
األجكبيــة  ــي الــدوا المســتعمرة ، هــد فا تســفي  عمليــة اســتثمار )اســتغالا( المــواد األوليــة  ــي 
 الدولــة المســتعمرة وتصــديرها الــ  الــدوا الغربيــة ، ثــ  بــدأا البكــوا الم ليــة  ــي ال فــور تباعهــا

 ويرها . ي ذلر ات تباس الكام  للك ام المصر ي الغربي دون تبدي  أو ت  سمتفا
(  ــي الدولــة اإلســالمية جــبض مــر ن ــام مصــر ي دولــي ركيبتــ  ألــب ت المصــار  )التقليديــةو    

الةاندة ومااا نااط  استغالا موارد هذه الدوا وماتمعاتفا الغةيرة وتوجيففـا لفدمـة الـدوا 
 المستعمرة وال بقاا الغكية عل  حساع المااتا ات تصادية التي تف  عامة الماتم  .

وأصيرها وبت ا ر جفود بعض العلماض ورجاا األعماا بدأ ن ـام مصـر ي جديـد  ـي ال فـور      
لتال ــي أص ــاض الماوــي وت فيــر المعــامالا مــر الربــا ، والعمــ  علــ  صدمــة الةــرد ، والماتمــ  
 ي ك  الصور الممككـة وـمر اطـار الاـريعة اإلسـالمية ، ات أنـ  بـالرا  ممـا حققـ  هـذا الك ـام 

 . لت تاابف  بعض العقباا التي  د تستمر لبعض الو تمر نااح  ال زا
*   *   *   *   * 
 المبحث الثاني

 أنواع البنوك وأعمالها
المصــر  أو البكــر هــو المكاــةة الماليــة التــي تقــوم بــدور الوســيا بــير رضوس األمــواا التــي      

ا الـالزم لفـا اـوبير اتستثماراا التي تسع  لل صوا عل  المـ ، تسع  للب ع عر اتستثمار
 الــــذك ، و ــــي ن ــــام رأســــمالي تــــد   البكــــوا أجــــر اســــتفدام أمــــواا المــــودعير أ ــــ  مــــر األجــــر 

 . (2)ت ص  علي  مر المستثمرير لتربو الةرق بير الةاندة المد وعة والةاندة الم صلة

                                                 
 –، الربعا  01 – 88، المععامالت المصعرفية ورأي اإلسعالم ص  91راجع : االقتصاد في الف ر اإلسالمي ص  ( 1)

 . 11 – 18دمفق ص  –دار الف ر  –أبو ايعلع المودودي 

 . 11د/ محمد كماا عطية ص  –راجع : محاسبة الفركات والمصارف في النظام اإلسالمي  ( 9)
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لقــد ت ــورا البكــوا وتكوعــت وتاــكلت بةهــكاا مفتلةــة ، وانقســمت الــ  أ ســام عديــدة      
 ، وبوو  عال تفا الداصلية والفارجية وطبيعة عملفا .ير التي ألب ت تك مفاقوانبوو  ال

  قد انقسمت ب سب القانون ال  :
 بكوا مساهمة .  -4           بكوا صالة .   -6

 وانقسمت مر ناحية عال تفا بالدوا ال  أهكاا ثالثة :
 بكوا مفتل ة . -3        بكوا حكومية . -4       بكوا أهلية . -6

 طبيعة العملياا التي تقوم بفا تةرعت ال  األنواب ااتية :و ر ناحية طبيعة العم  وم
                            بكـــوا اتســـتثمار . -3    البكـــوا البراعيـــة . -4      بكـــوا الودانـــ  ( .البكـــوا التااريـــة ) -6
 الصكاعية . البكوا -1            بكوا األعماا . -2        البكوا المركبية . -2

    البكوا الاعبية . -9            بكوا التصدير . -8        البكوا العقارية . -7
 . (1)بكوا الدم وأعماا اإلنسان -60
 أعمال البنوك :     
 تقوم البكوا بعدة أعماا مر أهمفا :     

 بــوا الودانــ  مــر المــودعير ألجــ  معــير ت ياــوز اســتردادها ات بعــد  تــرة م ــددة  -6
 للمودعير )  اندة ( . اه عل  أن تد   أرباح

 اإل راى للم تاجير بةاندة أعل  مما يةصذها المودعير . -4

ت ويـــ  العمـــالا مـــر عملـــة الـــ  أصـــرو مقابـــ  عمولـــة ) أجـــرة تولـــي  ( وت ويلفـــا  -3
 أي ا مر دولة ال  أصرو مقاب  أجر .

 حةظ الودان  الثميكة  ي صبانكفا مقاب  أجر . -2

 . (2)سف  والسكداا مقاب  أجرمكو الايكاا وبي  األ -2
 حكم اإلسالم في أعمال البنوك :     
لقد  رى الوا   المعالر كثير مـر المعـامالا التـي توجـب عليكـا أن ندرسـفا دراسـة وا يـة      

مســـتوعبة ، وأن نبـــير حكـــ  اإلســـالم  يفـــا مـــر حيـــع موا قتفـــا للمـــكف  الصـــ يو  ـــي التعامـــ  

                                                 
 . 04،  88راجع : ايعماا المصرفية في اإلسالم ص  ( 1)

، ايعمعاا  09 – 09، المععامالت المصعرفية المعاصعرة ورأي اإلسعالم ص  91راجع : االقتصاد في الف عر اإلسعالمي ص  ( 9)

، الربعا وفوادعد البنعوك  199ص  -هع  1014مجلة ايزهر عدد صفر  –، الربا في عمليات البنوك  01المصرفية في اإلسالم ص 

 . 19ه  ص 1041جمادي ايولع  98. اللواا اإلسالمي بتاريخ  119ه  ص 1040مجلة منار اإلسالم عدد صفر  –
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ال كـ  ولـذلر ألـب ت الب ـوي عـر معر ـة  ،ذلر المـكف  الذك أ ره اإلسـالم أو مفالةتفـا لـ
الاــرعي  ــي كــ  عمــ  مــر أعمــاا البكــوا و ــي كــ  مســةلة مــر المســان  المســتادة واجبــا ، ولــو 
ن رنـــا اليـــوم الـــ  المعـــامالا المصـــر ية لوجـــدنا أن هـــذه المعـــامالا  ـــد اتســـعت باـــك  كبيـــر ، 

اتســــتغكاض عكفــــا ،  مــــر الممكــــروتــــداصلت مــــ  حياتكــــا ات تصــــادية والتااريــــة باــــك  لــــ  يعــــد 
وألب ت المصار  اليوم تقوم بـدور الوسـيا بـير اإلنسـان ومـا يريـد مـر صـدماا ، ومـر المؤكـد 

ســـالم أو م رمـــة  بع ـــفا مبـــاح وجـــانب، أن جميـــ  لـــور المعـــامالا المصـــر ية ليســـت مكا يـــة لإ
 . ، وهكاا لور تق   ي مك قة متوس ة بير ال الا وال راموبع فا م رم وممكوب

مــر المســلمير ، وارتب ــت أعمــاا ومؤسســاا كثيــرة  اولمــا كانــت هــذه الق ــية تمــ  كثيــره      
مر المؤسساا اإلسالمية بفا  إن األمر يقت ي الت رك والد ة  ي بيان حك  الاـرب  يفـا لـذا 

 عل  حده . بالدراسة  إنكا سكتكاوا ك  عم 
 : أوالً : الحسابات الجارية      
ي يودعفا أل ابفا  ي البكوا مقاب   اندة م ددة مسبقها مر ِ بَـِ  البكـوا وهي األمواا الت     

ت تتـــةثر بـــالربو أو الفســـارة ، ويقـــوم البكـــر بـــإ راى هـــذه األمـــواا المودعـــة لديـــ  مقابـــ   انـــدة 
 أعل  مر التي يةصذها المودب ، والةرق بير  يمة الةاندتير يةصذه البكر .

ان البكـر يقـرى بةجـ  مقابـ   انـدة وهـذا حـرام ألنـ  عـير وعر حكـ  هـذه المعاملـة نقـوا :      
ان الو ــت ت يكــون مقابــ  الةانــدة ومــا يقدمــ  البكــر مــر  ــروى  : الربــا  إنــ  كمــا يقــوا الةقفــاض

 .تعتبر  روى ربوية 
  وهذه القروى تةصذ لوراه كثيرة ،  قد تكـون سـلةة ماليـة يقـدمفا البكـر ألاـراى اسـتفالكية 

دة التي يراها ، كما يةصذ ال ماناا التي تكة  سداد القرى مـ   اندتـ  ، ويةرى عليفا الةان
، و ــد تكــون  روــا ماليــاه مباهــراه ، أك ت ــويال نــاجباه يقدمــ  البكــر لماــروب انتــاجي ، ويةــرى 

 . (1)علي  رباه  
و ــــد يكــــون ال ســــاع الاــــارك بــــير البكــــر والمــــودب بــــدون  انــــدة ، وت يةصــــذ البكــــر ات      

رة والبريــد والــدمغاا التــي تووــ  علــ  اتص ــاراا والمراســالا  فــذه مصــاريف مصــاريف اإلدا
يةصـــذها البكـــر مـــر العميـــ  ،    ـــإن هـــذا ال ســـاع الاـــارك الـــدانر الـــذك يةصـــذ عليـــ  البكـــر 

 . (2)العمولة والمصاريف حالا هرعا وما عداه مر أنواب ال ساع حرام  

                                                 
 . 999ه  ص 1014مجلة ايزهر ربيع ايوا  –والحرام المعامالت المصرفية بين الحالا  ( 1)

 . 994مدخل للف ر االقتصادي في اإلسالم ص  ، 10ايعماا المصرفية في اإلسالم ص  ( 9)
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  : ثانياً : خصم األوراق التجارية      
 ر صص  األوراق مر أعماا البكوا ومر لورها :يعتب     
ت صي  األوراق التاارية ل ساع العمـالض مقابـ  عمولـة ، وهـذا عمـ  ماـروب ، باـر   -6

أت يتصر  البكر  ي هـذه األمـواا  يقروـفا ،  ـإن أ روـفا بةانـدة  قـد  ـام بعمـ  حـرام 
لعميــ  عــر ألنــ  تصــر   ــي مــاا ايــره وحصــ  علــ   انــدة ربويــة . أمــا  ــي حالــة تكــازا ا

الور ــة التااريــة ، وهــي التــي لــ  ي ــير موعــد ت صــيلفا بعــد  تكــون مــر نصــيب البكــر ، 
وي ص  عل   اندتفا ،  عملية صص  األوراق التاارية بفـذه ال ريقـة هـي   عمليـة ربويـة 
ـــة   ـــدة مـــ  تســـلي  الور ـــة التااري   تهـــر  يفـــا ، اذ هـــي ت تعـــدوا أن تكـــون ا راوـــا بةان

 . (1)ل صوا عل   يمت   ي و ت تح كرهان يتول  البكر ا
ايــداب األوراق التااريــة ك ــمان للســلف ، وهــو عمــ  ماــروب ألنــ  مــر  بيــ  الــرهر  ــاا  -4

ولكـــر مـــا ،  (2)َوِإن ُكنـــُتْم َعلَـــى َســـَمرت َولَـــْم َتِجـــُدوْا َكاتِبـــاً َفرَِهـــان  مَّْقُبوَ ـــة  تعــال  : 
،  إيـداب األوراق التااريـة يقرو  البكر لي  مـر  بيـ  القـرى ال سـر انمـا  ـرى ربـوك 

 . (3) روى ربوية عم  م رم ألصذ
يقــوا الــدكتور علــ  الســالوس :   ان ودانــ  البكــوا ســميت بغيــر حقيقتفــا ،  فــي ليســت      

وديعة ، ألن البكر ت يةصذها كةمانة ي تةظ بعيكفا لتـرد الـ  ألـ ابفا ، وانمـا يسـتفلكفا  ـي 
 ــي الودانــ  التــي يــد   البكــر عليفــا  وانــد ،  مــا كــان وهــذا واوــو  ،أعمالــ  ويلتــبم بــرد المثــ  

 . (4)ليد   هذه الةواند مقاب  اتحتةاظ باألماناا وردها ال  أل ابفا
 : ثالثاً : تحويالت البنوك      
– هــي مــا تقــوم بــ  البكــوا مــر ت ويــ  مبــال  ماليــة مــر حســاباا العمــالض الــ  بكــر  صــر     

ا مقاب  أصذ البكـر عمولـة علـ  ذلـر علـ   ـدر المبـال  داص  البالد أو صارجف -ل لبف  ذلر
الم ولــة والمكــان الم ــوا اليــ  وهــذه عمليــة ماــروعة علــ  هــر  أت يقــوم البكــر الم ــوا أو 
الم ــوا اليــ  بــإ راى هــذه األمــواا بةانــدة ربويــة صــالا مــدة الت ويــ  ، وات تغيــر ال كــ  مــر 

 ال   ال  ال رمة .
                                                 

جريعدة  –إعداد اللجنة الدادمة لإلفتاا بالممل عة العربيعة الوععودية  –راجع : المعامالت المصرفية في ظل الفريعة اإلسالمية  ( 1)

 . 99ه  ص 1041شواا  11 – 98العدد  – المولمون

 . 998سورة البقرة : اآلية  ( 9)

 . 184ه  ص 1014، مجلة ايزهر عدد صفر  909راجع : ايعماا المصرفية في اإلسالم ص  ( 8)

 . 19د/ علي الوالوس ص  –ح م ودادع البنوك والفهادات االستنمار في الفقه اإلسالمي  ( 0)
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: ت ويــــ  العمــــالا مــــر عملــــة الــــ  أصــــرو مقابــــ  عمولــــة ومــــر ت ــــويالا البكــــوا أي ــــا      
يةصـــذها البكـــر مـــ  مراعـــاة الســـعر الســـاند  ـــي الســـوق للعمـــالا المفتلةـــة وهـــذه الصـــورة مـــر 

نهـــى  قـــد روو اإلمـــام مســـل  بســـكده عـــر أبـــي بكـــرة عـــر أبيـــ   ـــاا : ) ، الت ـــويالا ماـــروعة 
، وأمرنـا أن نشـتر  عن المضـة بالمضـة والـذهب بالـذهب إال سـواا بسـواا  رسول الله 

المضة بالذهب كيف شئنا ونشتر  الذهب بالمضة كيـف شـئنا قـال فسـأله رقـل فقـال يـداً 
 . (1)( بيد فقال هكذا سمعت

 عــ  هــذه الصــورة مــر لــور التعامــ  ماــرو  باــرطير : األوا التســلي  الةــورك ، والثــاني و      
عامـ  ... والبكـر كوسـيا يقـوم مراعاة السعر الساند  ي السوق حت  ت يغبر أك مر طر ـي الت

بتسفي  التعام  بير ال ر ير دون مراعاة مصل ة أك مكفما عل  حساع ااصر يكـون  ـد  ـام 
 . (2)بفدمة يست   األجر عليفا

 : رابعاً : االعتمادات المستندية      
هي عبارة عر تعفد كتابي لادر مر بكر عل  طلب مسـتورد لصـالو المصـدر يتعفـد  يـ       
،  (3)بــد   أو  بــوا كمبيـاتا مســ وبة عليــ  عكــد تقـديمفا مســتو اة للاــرو  باتعتمــاد البكـر

وهـي مـا تعـر  بالاــيكاا التـي ي ررهـا العميــ  الـ  البكـر ليـد عفا بــدوره الـ  الاـف  الــذك 
 حرر ل  العمي  الاير ليصر   مر البكر .

عبــارة عــر تعفــد   هــومــد كمــاا :  وعــر اتعتمــاداا المســتكدية يقــوا الــدكتور حســر م      
بكــاض علــ   –وهــو الـذك يقــوم بــدور الوســيا وال ــامر  ـي هــذه العمليــة –كتـابي يصــدره البكــر 

 . (4) لارو  المكصوص عليفا  ي اتعتمادطلب مستورد الب اعة عكد تقديمفا مستو اة ل
وهــذا التعامـــ  ت ربـــا  يـــ  ألن البكــر ت يع ـــي  انـــدة الـــ  المــودعير  ـــي ال ســـاباا الااريـــة ، 

فـذا التعامــ  ت ابـار عليــ   ـي األلــ  لكـر أســلوع البكـوا التااريــة  ـد  ــرن بـير هــذا التعامــ   
 وبير أعماا أصرو اير ماروعة كما يلي :

                                                 
، والبخعاري ح رقععم  1184ح رقعم  –بععال النهعي ععن بيعع العورق بالعع ه  دينعا  –موعاقاة صعحي  موعلم كتعال ال ( 1)

9111 . 

، ايعماا المصرفية في اإلسالم  181،  184ه  ص 1014مجلة ايزهر عدد صفر  –الربا في أعماا البنوك  ( 9)

 . 991،  991، مدخل للف ر االقتصادي في اإلسالم ص  919ص 

 . 941صرفية في اإلسالم ص راجع : ايعماا الم ( 8)

 . 99ه  ص 1041ذو القعدة  84 – 90الوبت  – 91العدد  –جريدة المولمون  ( 0)
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يقــــوم البكــــر التاــــارك بإدصــــاا المبــــال  الم اــــوزة مقابــــ   ــــتو اتعتمــــاد المســــتكدك  -أ
 ومر األمواا التي يقروفا بالةواند الربوية ل ير د عفا لمست قيفا .

ق ــي عمليــة التبــادا التاــارك باســتفدام اتعتمــاد المســتكدك أن يقــوم البــان  بالتــةمير ت -ع
علــ  الب ــاعة ، وأن يرســ  وــمر  مســتكداا الاــ ر   بوليصــة التــةمير  ، ومــر األمــور 
التي استقرا  ي الةقـ  اإلسـالمي حـديثها أن التـةمير الاـارك  ت ي قـ  الصـيغة الاـرعية 

تـــو ر  يــ  الاــرو  الاــرعية التـــي تق ــي حلــ  ، وألنــ  لـــي  للتعــاون والت ــامر  ألنــ  ت ت
 . (1)صاليا مر الربا والغرر

 : خامساً : الشيكــات      
وهــي عبــارة عــر أوامــر مــر العميــ  الــ  المصــر  الــذك لــ   يــ  حســاع جــارك ليــد   الــ       

 حامــ  الاــير أو الــ  هــف  ثالــع مبلــ  معــير ، وهــذا الكــوب مــر التعامــ  ت ابــار عليــ  مــر
الكاحيــــة الاــــرعية ألنــــ  تكةيــــذ لعقــــد الوديعــــة بــــير ال ــــر ير وصــــالي مــــر الربــــا ، لــــذا تتعامــــ  بفــــا 

 المصار  اإلسالمية .
 : (2)سادساً : اإلقراض بالربا )المائدة(      
، بمعكـ  اع ـاض المـاا لمـر يقتروـ  باـر  تقوم بفا البكوا اإل ـراى بالربـا مر األعماا التي    

ى عكـــد الســـداد للمبلـــ  الـــذك ددة مـــر البكـــر ي صـــلفا مـــر المقتـــر أن تكـــون عليـــ   انـــدة م ـــ
 .ا ترو  

ى  عليفــا رَ ون علــ  لــورة ســلةة اســتفالكية يـ ْةــوالقــروى الربويــة لفــا لــور كثيــرة مكفــا مــا يكــ  
 عل  المقترى ال ماناا التي تكة  سداد القرى م   اندت  الربوية . البكر ، ويةصذ اندة
القــروى اتســـتثمارية ، وســو  نت ـــدي عكفــا ان هـــاض اللـــ  لـــوره أي ــا الكمبيـــاتا ، و ومــر 

 بالتةصي  عكد ال ديع عر الةواند البككية .
وياــدر بكــا أن نــذكر هكــا مــا جــاض  ــي المــؤتمر الثــاني لمامــ  الب ــوي اإلســالمية باــةن      

 المعامالا المصر ية  قد تول  الماتمعون ال  الكتان  التالية :

                                                 
جريععدة  –، االعتمععادات الموععتندية  181هعع  ص 1014مجلععة ايزهععر عععدد صععفر  –الربععا فععي عمليععات البنععوك  ( 1)

 . 19ه  ص 1041حجة ذو ال 9 – 98والعدد  99ه  ص 1041ذو القعدة  90 – 91العدد  –المولمون 

 . 01راجع : المعامالت المصرفية المعاصرة ورأي اإلسالم ص  ( 9)
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لااريــــــة ، ولــــــر  الاــــــيكاا وص ابــــــاا اتعتمــــــاد أعمــــــاا البكــــــوا مــــــر ال ســــــاباا ا -6
ا والكمبياتا الداصلية التي يقوم عليفا العم  بير التاجر والبكوا  ي الـداص  ، كـ  هـذ

 .ي ن ير هذه األعماا لي  مر الربا، وما يؤصذ  مر المعامالا المصر ية الاانبة
ن يـر  انـدة كلفـا ال ساباا ذاا األج  و تو اتعتمـاد بةانـدة ، وسـانر أنـواب اإل ـراى  -4

 مر المعامالا الربوية وهي م رمة .

يقرر المؤتمر أن الكمبياتا الفارجية ،  د تبير بعـد الدراسـة أنفـا  ـي وا عفـا ت تفـرن  -3
 ي حكمفا عر ال ك   ي الكمبياتا الداصلية مـر جوازهـا هـرعاه ، عـدا مـا  ـد يكـون 

 . (1) يفا مر الربا  إن  م رم هرعاه 

دكتور / مصـــ ة  الفماــرك  ــي كتابــ    األعمـــاا المصــر ية  ــي اإلســـالم   و ــد تكــاوا الــ     
أعمـــاا البكـــوا بالتةصــــي  ،  ت ـــدي عــــر القـــروى والتــــوكيالا ، واتيـــداعاا ، وال ســــاباا 

 الاارية والت ويالا وايرها مر أعماا البكوا م  بيان حك  اإلسالم  ي هذه األعماا .
الي ليســت كــ  تصــر اتفا نقيــة  ــي ووــعفا ال ــ البكــوا  وممــا جــاض  ــي صاتمــة هــذا الكتــاع :

 ، ب   يفا هوانب تعوق انسياع الماض  ي طفور ونقاض مث  :طاهرة
اإليــــــــــــداب بةانــــــــــــدة .                    -3       ــــــــــــتو اتعتمــــــــــــاداا . -4     القــــــــــــرى بةانــــــــــــدة . -6
 صص  الكمبيالة  السكد اإلذني  . -2     التةمير ود استفالا السكداا . -2

ث  هذه التصـر اا يكتكةفـا هـوانب ت ـت  ازالتفـا ، وان هـات  قـ  هـي الال ـة الدمويـة م     
التي تفدد أمر وتصر اا الكاس ن و عقانـده  ، ون ـام تعامـ  بع ـف  مـ  بعـض و ـ  المـكف  

 . (2)اإلسالمي
وعر طبيعة البكوا يقـوا الـدكتور م مـد عبـد اللـ  العربـي :   أهـ  سـكد لكاـا  البكـوا هـو      
دة التــي ي صــ  عليفــا ن يــر القــروى التــي تقــدمفا لعمالنفــا ســواض كانــت  رووــا لتمويــ  الةانــ

 . (3)ماروعاا انتاجية أم كانت  رووا لسداد م الب استفالكية  

                                                 
 . 11، ح م ودادع البنوك وشهادات االستنمار في الفقه اإلسالمي ص  119،  118 / 9التوجيه التفريعي في اإلسالم ج ( 1)

 -هع  1041البحعوس اإلسعالمية ط مجمعع  –د/ مصعطفع عبعد اللعه الهمفعري  –ايعماا المصرفية فعي اإلسعالم  ( 9)

 . 999م ص1891

 . 80المعامالت المصرفية المعاصرة ورأي اإلسالم ص  ( 8)
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وبعد أن ت دي األستاذ  وزك م مد طاي  عـر الربـا  ـي عمليـاا البكـوا ، وذكـر أعمـاا      
ناله :   هــ  مــا زاا لــدو نفايــة مقالــ  متســاالبكــوا مــ  اجــالض حقيقــة هــذه األعمــاا يقــوا  ــي 

 . (4))الةاندة الربوية( وعملياا البكوا التاارية حاة ؟   دعاة ِح ِ 
من كل ما سبق ومن استعراض الواقع يمكن بإيجاز بيان أو اع البنوك في النظم االقتصادية الو ـعية 

 : فيما يلي
 أنفا مؤسساا مالية تةصذ  ي الغالب هك  الاركاا . -6
 المودعير . ايداعاالماا العام  بفا يتكون مر رأس ماا المساهمير ومر أن ا -4

 أن الكسبة الغالبة  ي الماا العام  هي إليداعاا المودعير . -3

 أنفا أوعية ادصارية تاتذع مدصراا األ راد أو الاماعاا مقاب   واند . -2

و البراعيـة أو أنفا تقـرى األ ـراد والمؤسسـاا لتمويـ  ماـروعاتفا الصـكاعية أو التااريـة أ -2
 العمرانية ... الخ بالةاندة .

أنفا  ي الغالـب ت تسـتثمر بكةسـفا  ـي ماـروعاا انتاجيـة ولكـر مـر صـالا القـروى ،  -1
 ومساهماتفا المباهرة  ي ر وس أمواا ماروعاا انتاجية م ددة جدا .

أنفـــا  ـــي جميـــ  معامالتفـــا تقـــوم علـــ  الربـــا متمـــثاله  ـــي الةانـــدة الممكوحـــة علـــ  الودانـــ   -7
لــديفا أو التــي تتقاوــاها مــر  رووــفا لــدو المقتروــير ، وهــذه المعــامالا الربويــة حــرام 

 هرعاه لثبوا حرمة الربا بكصوص القر ن والسكة   عية الدتلة .

أن الســــي رة  يفـــــا تكــــون لمـــــر يملكـــــون الكصــــيب األكبـــــر  ـــــي رأس مالفــــا  فـــــ  الـــــذير  -8
 يوجفونفا الوجفة التي تتما  م  مصال ف  .

ــــة واإلســــالمية كا ــــةو ــــد ان      مــــ  اســــتثكاضاا  تقــــ  هــــذا الك ــــام المصــــر ي الــــ  الــــدوا العربي
مكانــاا هــذه الــدوا ووــعف القواعــد اإلنتاجيــة  يفــا تبــدوا  ثــار هــذه م ــدودة ، ومــ  وــعف ا
 . (1)المعامالا مدمرة أكثر

كق ـة وبعد هذا العرى ل ك  أعماا البكوا وبيان ما هو مباح مكفا وما هو م رم نركـب  ـي ال     
ل كــ  الاـريعة اإلسـالمية  يفـا حيــع كثـرا البكـوا التــي  علـ   وانـد البكــوا والبيـان الواوـو التاليـة

                                                 
، راجع أيضا مقاال للمؤلف بعنوان " ما وراا فوادد البنوك "  189ه  ص 1014هر صفر شمجلة ايزهر عدد  ( 0)

 . 989ص   ه1014ربيع ايوا  –مجلة ايزهر  –

 . 111د / سعاد إبراهيم صال  ص  –قتصادي اإلسالمي وبعض تطبيقاته مبادئ النظام اال ( 1)
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تتعامـ  بالةانــدة  ـي الــبالد اإلســالمية وكثـرا األ ــواا حــوا حكـ   وانــد البكــوا والسـؤاا عكفــا هــ  
 ؟هي حالا أم حرام 

 
*   *   *   *   * 

 
 المبحث الثالث
 ريعة اإلسالميةحكم فوائد البنوك في الش

تبــير لكــا مــر صــالا ال ــديع عــر أعمــاا البكــوا أنفــا ت صــ  علــ   انــدة مــر وراض األعمــاا    
التــي تمارســفا ، وتــد    ــي أكثــر األحيــان  وانــد للمــودعير ، ومــر لــ  يةصــذ  انــدة علــ  أموالــ  
ك ألنــ  يقصــد بووــعفا  ــي البكــوا أن تكــون وديعــة لــدو البكــر ،  ــإن البكــر يقــوم بــدوره الربــو 

 ، و ي كلتا ال التير يةصذ البكر الةاندة ل ساب  .أمواا المودعير بةاندة للم تاجير يقرى 
 فـــو  ـــي ال الـــة األولـــ  يع ـــي لـــاحب المـــاا نســـبة مـــر الةوانـــد ، ويقـــرى للم تـــاجير      

بةانــدة أعلــ  ، والةــرق بيكفمــا ي صــ  عليفــا البكــر ، و ــي ال الــة الثانيــة تكــون الةانــدة كلفــا 
 للبكر .

 فما حكم هذه الموائد والقروض التي تدفعها البنوك ؟      
ر يقت ـي تعريـف الةانـدة وهـ  هـي بمعكـ  الربـا أم ـ ب  ذكر اإلجابة علـ  السـؤاا  ـإن األمـ     
 ت .
: هـــو زيـــادة يةصـــذها المقـــرى مـــر المقتـــرى مقابـــ  األجـــ  ، أو هـــو عقـــد علـــ  عـــوى  الربـــا

حــــاا العقـــد ، وهــــو تــــةصير  ــــي البــــدلير أو مفصـــوص ايــــر معلــــوم التماثــــ   ـــي معيــــار الاــــرب 
 . (1)أحدهما

 . (2) ارو  بال عوى  ي معاروة ماا بماا    ماا موالتعريف الساند هرعها للربا :  
رى أو ي صـ  عليفـا ممـر أ روـ  قوا : هو ك   اندة تعـود علـ  المقـولبيان ماهية الربا ن     

ن عبـارة عـر مقاي ـة سـلعة ذاا  يمـة عل  أل  الدير المست   ل  ، ن ير األج  ، و د يكـو 
 أعل  بسلعة أصرو ذاا  يمة أ   .
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ات  ـي  بيكفمـا ومر صالا هذا التعريف والبيان يت و أن الةاندة هـي عـير الربـا وت مغـايرة     
 اللةظ  قا .

َم يقوا اإلمام ابر القي  :   ومـر المعلـوم أن الربـا لـ  ي ـرم لماـرد لـورت  ولة ـ  وانمـا ح ـرِ       
 قيقتــــ  ومعكــــاه ومقصــــده ، وتلــــر ال قيقــــة والمعكــــ  والمقصــــود  انمــــة  ــــي ال يــــ  الربويــــة ،  ل

كقيامفا  ي لري ة سواض ، والمتعا دان يعلمان ذلر مر أنةسـفما ويعلمـ  مـر هـاهد حالفمـا 
، واللـ  يعلـ  أن  صـدهما نةـ  الربـا وانمـا توسـال اليـ  بعقـد ايـر مقصـود وسـمياه اسـ  مسـتعار 

ــرِ  ايــر اســم ، ومعلــو  َم الربــا ألجلفــا ، بــ  م أن هــذا ت يــد   الت ــري  وت ير ــ  المةســدة التــي ح 
يبيدها  وة وتةكيداه مر وجوه عديدة ، مكفا أن يقدم عل  م البة الغري  الم تـان بقـوة ت يقـدر 

 . (1)  بمثلفا المرابي لري اه ألن  واث  بصورة العقد واسم 
ا  ــي الصــور التــي عر تفــا الااهليــة أم اســت دثت ان كــ  عمليــة ربويــة حــرام ، ســواض جــاض     

لفــا أهــكاا جديــدة ، مادامــت تت ــمر العكالــر األساســية للعمليــة الربويــة ، وهــي عقليــة األثــرة 
والااــ  والةرديــة والمقــامرة ، ومــادام يتلــب  بفــا ذلــر الاــعور الفبيــع هــعور ال صــوا علــ  

 . (2)الربو بةية وسيلة
الربــــا يك بــــ  علــــ  المســــلمير وايــــر المســــلمير ، وعلــــ  امــــام وت ــــري  اإلســــالم للتعامــــ  ب     

 المسلمير أت يمكر اير المسلمير مر التعام  بالربا  ي بالد اإلسالم .
ولتاليـــة ال كـــ  حـــوا  وانـــد البكـــوا وأعمالفـــا ياـــدر بكـــا أن نـــورد الةتـــاوو الاـــرعية التـــي      

 فصصير .علماض الدير المتعر لدرا عر الماام  الةقفية المتفصصة ، و 
 فتوى مجمع البحوث اإلسالمية : -1      
 جاض  ي  راراا المؤتمر الثاني للمام  ما يلي :     
الةانــدة علــ  أنــواب القــروى كلفــا ربــا م ــرم ، ت  ــرق  ــي ذلــر بــير مــا يســم  بــالقرى  -أ

ألن نصوص الكتاع والسكة  ـي ماموعفـا  اتستفالكي ، وما يسم  بالقرى اإلنتاجي
 الكوعير . اطعة  ي ت ري  

يَـا َأيـهَهـا كثير الربا و ليل  حرام كما ياير ال  ذلر الةف  الص يو  ي  ول  تعال  :  -ع
 .  (3)آَمُنوْا اَل تَْأُكُلوْا الر ِبَا َأْ َعافاً مهَضاَعَمةً  الَِّذينَ 
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اإل ــراى بالربــا م ــرم ت تبي ــ  حاجــة وت وــرورة وات تــراى بالربــا م ــرم كــذلر ، وت   -ن
 ثم  ات اذا دعت الي  ال رورة .يرتة  ا

واب اإل ــراى ن يــر  انــدة  ـال ســاباا ذاا األجــ  ، و ــتو اتعتمــاد بةانــدة ، وســانر أنــ  -د
 . (4)كلفا مر المعامالا الربوية وهي م رمة

 
 المؤتمر الثاني للمصرف اإلسالمي : -2      
 . م (6983مارس  43-46 -هـ 6203جمادو الثانية  1-8)       
 ض  ي التولياا والةتاوو الثالي األول  للاكة العلماض ما يلي :جا      
يؤكد المـؤتمر أن مـا يسـم  بالةانـدة  ـي الـ الح ات تصـاديير الغـربيير ومـر تـبعف  هـو  -6

 مر الربا الم رم هرعا .
ـــ  المصـــار   -4 ـــ  أمـــوالف  أوته ال يولـــي المـــؤتمر ألـــ اع األمـــواا مـــر المســـلمير بتوجي

مية داصــ  الــبالد اإلســالمية ، ثــ  الــ  صارجفــا والــ  أن والمؤسســاا والاــركاا اإلســال
يت  ذلر تكون الةاندة التي ي صلون عليفا كسـبا صبيثـا ، وعلـيف  اسـتيةا ها والـتفل  

ـــتَـ عْ مكفـــا بصـــر فا  ـــي مصـــالو المســـلمير العامـــة ويـ   اتســـتمرار  ـــي ايـــداب األمـــواا  ـــي  ر  بَـ
 م رماه هرعاه . البكوا والمؤسساا الربوية م  امكان د ادك ذلر عماله 

يولي المؤتمر بتااي  المصار  اإلسالمية ، ودعـ  اناـاض المبيـد مـر هـذه المصـار   -3
 . (1)لتع  مكا عفا عل  جمي  المستوياا

 مجلس المجمع المقهي لرابطة العالم اإلسالمي : -3      
 : هـ ما يلي6207جاض  ي  راراا هذا المام   ي دورت  التاسعة بتاريخ ربي  ااصر      
مصــار  ال: ي ــرم علــ  كــ  مســل  يتيســر لــ  التعامــ  مــ  مصــر  اســالمي أن يتعامــ  مــ   ثالثــا

اذ ت عـــذر لـــ   ـــي التعامـــ  معفـــا بعـــد وجـــود البـــدي  اإلســـالمي ، الربويـــة  ـــي الـــداص  والفـــارن...
 . وياب علي  أن يستعيض عر الفبيع بال يب ويستغكي بال الا عر ال رام

ير  ــي الــبالد اإلســالمية والقــانمير علــ  المصــار  الربويــة  يفــا :يــدعو المالــ  المســؤول رابعــا
يَــا َأيـهَهــا الــ  المبــادرة الاــادة لت فيرهــا مــر رجــ  الربــا اســتاابة لكــداض ربفــ   ــي  ولــ  تعــال  : 
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ــوْا اتَـُّقــوْا الل ــهَ  ــْؤِمِنينَ  الَّــِذيَن آَمُن َــا ِإن ُكنــُتم مه ــَن الر ِب ــَي ِم ــا بَِق فمون  ــي وبــذلر يســ (2)َوَذُروْا َم
 ت رير ماتمعاتف  مر  ثار اتستعمار القانونية وات تصادية .

ك  ما جاض عر طري  الةواند الربوية هو ماا حرام هرعاه ت ياوز أن يكتة  بـ  المسـل    :خامسا 
وياــب أن يصــر   ــي  ، أو ألحــد ممــر يعولــ   ــي أك هــةن مــر هــؤون  ، مــودب المــاا لكةســ 

ارس ومستاــةياا وايرهــا ، ولــي  هــذا مــر بــاع الصــد ة ، المصــالو العامــة للمســلمير مــر مــد
 . (1)وانما هو مر باع الت فير مر ال رام

، ومـدو  (2)عقدت قريدة اللواا اإلسـالمي نـدوة لمناقشـة مو ـوع فوائـد البنـوك -4     
عــام  ــد وــمت هــذه الكــدوة كــ  مــر د/ ال ســيكي هاهــ  األمــير الدصولفــا  ــي الربــا الم ــرم ، و 

و د/ جماا الـدير م مـود ، د/ أحمـد هـلبي ، د/ م مـد علـي اإلسالمية ، لمام  الب وي 
 أ/ جابر حمبه  رن . م اوع ، 

وتكاوا ال  ور مر هؤتض األساتذة   ية  واند البكوا بالارح والبيان وتةصي  ال كـ  باـةنفا 
. 

عكـدما نتعـرى للمعـامالا المصـر ية التـي تقـوم  فقال الدكتور / محمد علي محجـوب :     
 بفا البكوا .. ماذا نرو ؟

ن التعامــ  ت يــت  بــير  ــرد و ــرد ، وانمــا بــير  ــرد ومؤسســة عامــة هــي البكــر  عانــد نــرو أ     
القــرى ت يعــود علــ  البكــر كةــرد ليــبداد اكـــ  وثــراض علــ  حســاع الةقيــر ، وانمــا يعــود علـــ  

ربـا ، وهـو الماتم  كل   ي هك  صدماا متكوعة ، اذن انتة  الغرى األساسي مـر ت ـري  ال
زيادة اكـ  الغكـي ، و قـر الةقيـر ألن الةقيـر نةسـ  يسـتةيد مـر األمـواا التـي تو ةفـا البكـوا  ـي 
الماــروعاا اتســتثمارية ، وهكــاا حقيقــة أصــرو ، نرجــو أن ت ــرح للمكا اــة وهــي : لمــاذا ت 

وَن ِتَجـارًَة َتُكـ ِإالَّ َأننقوا : ان  واند البكوا أو التعام  م  البكوا يف   للمبدأ اإلسـالمي 
 . (3)َعن تـََراضت مِ نُكمْ 
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 ويتـاجر  ـي كـ  هـذه األمـواا ،والةرق هكا أن البكر يقـوم بعمـ  تاـارك م سـوع ومقـدر     
والةـرد الـذك  ، وعاند هذه التاارة يعود بالةاندة عل  الماتم  كل  : اكيـ  و قيـره علـ  السـواض

، ومــر هــذا المك لــ  نفــرن مــر اطــار  يتعامــ  مــ  البكــر يك ــر الــ  معامالتــ  مــر هــذه الباويــة
 ي هبفة الربا تماما ...ام  التاارك العام وهكا تكتةالتعام  الربوك ال  اطار التع

هذا هـو رأك الـدكتور / م اـوع  ـي  وانـد البكـوا ، ات أنـ  يفـالف  يـ  جمفـور العلمـاض      
 المسلمير ، الذير اتةقوا عل  أن الةاندة ربا م رم .

ماموعـــة المـــدصراا تتمثـــ   يمـــا يودعـــ  إن  تور / قمـــال الـــدين محمـــود :وقـــال الـــدك     
األ راد بالبكر ... ثـ  يتـول  البكـر ات تـراى مـر هـذه المـدصراا لمـر يقـوم بكاـا  انتـاجي ، 

يع يـ  للمـودب وسـعر الةانـدة الـذك  وبفذا يتكون ربو البكر مر الةرق بـير سـعر الةانـدة الـذك
التـــي تـــد   علـــ  مبلـــ  معـــير مـــر المـــاا م ســـوبة علـــ   يقـــرى بـــ  الاـــف  ... وان الةانـــدة

أســاس هــذا المــاا  ــي مــدة معيكــة تعتبــر مــر الربــا  ــي الةقــ  اإلســالمي ،  كــ  الكــاس حتــ   بــ  
 الثورة الةرنسية  د  فموا أن الةاندة عل  القروى ربا .

ن تكــون ... وأريــد أن أووــو نق ــة  ــد يلتــب   فمفــا .. بالكســبة للةانــدة ، أنــا ت أوا ــ  علــ  أ
وا ان ال كومـــة تتعامـــ  ـالةانـــدة مقابـــ  انفةـــاى القيمـــة الاـــرانية زانـــد المبلـــ  كمـــا أنكـــي ت أ ـــ

بالربـا ات إل ـرار ال كومـة  ... ان البكوا ما تعاملـتا البكوا هي التي تتعام  بالربا بالربا ، وانم
بالربـــا ،  فـــي  ،  لـــو أن ال كومـــة ت تريـــد أن تتعامـــ  البكـــوا بالربـــا لمـــا تعاملـــت البكـــوابـــذلر

 ماتركة أي ا  ي اإلث  .
حـير نب ـع مووـوب الةانـدة التـي تؤصـذ أو تع ـ  للبكـوا  ويقول األسـتاذ قـابر حمـزة :     

ياب أن ن   نصب أعيككا جميعا أن الربا كما ورد  ي الكتاع والسكة مر أكبر الكبـانر وهـو 
نفــا اســتغالا ل اجــة   ــة اجتماعيــة ص يــرة تفــرع البيــوا وتاــتت األســر وتف ــ  ال قــوق أل
وهكاا نصـوص كثيـرة ،الكـاس واسـتكبا  ألمـوالف  ، وامتصـاص لـدمانف  .. ت ـت وطـةة ال اجـة

الكــاس ويكةــي مــر  ــي الاــرب اإلســالمي تــدلكا علــ  أن المرابــي ملعــون ملعــون ملعــون مــر اللــ  و 
 وذلــر،  (1)ُســوِلهِ فَــْأَذنُوْا ِبَحــْربت مِ ــَن الل ــِه َورَ  أن اللــ  ســب ان  وتعــال  هــدد المــرابير بقولــ 

 لبااعة التعام  بالربا عل  أك هك  مر األهكاا .
، مــ  بالتاــارةاــب  هــذا العأموالكــا ونةصــذ عليفــا  انــدة، أو ن...  فــذه البكــوا عكــدما نــودب  يفــا 

أ وا ان هذا استغالا وامتصاص ألمواا الكاس ، لماذا .. ألنـي أع ـي البكـر مبلغـا مـر المـاا 
                                                 

 . 918سورة البقرة : اآلية  ( 1)
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 ي  هو لكثير مر الكاس عـر طريـ  الةانـدة ، وطريـ  الربـا  ةنـا اذن ماـارا علكا أو جفاراه ، ويع
ي أنـ  ي ـرم علـ  الـدانر والمـدير  بـوا الفديـة ـللبكر  ي هذا الربا ، وهكاا  اعدة هرعية ، وه

 د  عِـبْ  ي  ترة الدير اللف  ات اذا كان الدانر والمدير لديقير وبيكفما مـر المـودة والم بـة مـا يـ  
 .هذه الابفة 

والدكتور/ أحمد هـلبي أثكـاض الكـدوة علـ  حرمـة  ، ويؤكد ك  مر الدكتور/ ال سيكي هاه      
نـذكره  يمـا  (2)عل  الرا  مر أن الدكتور/ أحمـد هـلبي لـ  رأك مفـالف لـذلر (1) واند البكوا

 بعد .
ويقــوا الــدكتور/ علــي الســالوس : تعتبــر الةوانــد التــي ي ــددها البكــر  ــي حالــة اإل ــراى      

هـو  : ويةصذها مر األ راد المقتروير مـر الربـا الم ـرم هـرعاه ، والبكـر كمـا عر ـ  ات تصـاديون
قرى بةانـدة أكبـر حـددها البكـر يالمكاةة التي تتاجر  ي الديون  فو يقترى بةاندة حددها ل

أي ــا ولــي  المقتــرى مــر األ ــراد ، ولــوت الةانــدة التــي يةصــذها لمــا اســت اب أن ي ــدد الةانــدة 
 يع يفا . التي
واذا تــةصر عــر األداض ي بــ  عليــ   ، والمقتــرى ان لــ  يــربو ي البــ  البكــر بالــدير والةوانــد     

، واذا ا تـرى األ ـراد لالسـتفالا   امـا أن تق ـي وامـا أن تربـي  : القاعـدة الااهليـة الماـفورة
 يلبمون بالقرى و وانده . –ت للتاارة  –ال رورك 

يــة الفتاميــة ألك بكــر ناــد أن دصلــ  أساســا مــر الةــرق بــير  وانــد واذا ن رنــا الــ  الميبان     
القــروى التـــي يةصــذها والةوانـــد التــي يع يفـــا بـــ  ناــد البكـــوا بعــد أن ولـــلت الــ  مـــا يعـــر  
بمرحلــة صلــ  الكقــود تقــرى مــا ت تملــر ، ومــا ت وجــود لــ  ، وتةصــذ  وانــد عليــ   فــي تقــرى 

ا ات تصـاد ، ولـذلر  ـإن الةوانـد التـي تةصـذها أكثر مما لديفا مر ودان  وهـذا أمـر يعر ـ  رجـا
 . (3)البكوا أسوأ مر الربا الااهلية بكثير

:   ... وأمـــا  حيـــع  ـــاا ولقـــد أ تـــ    ـــيلة الاـــيخ بكـــرك الصـــر ي بت ـــري   وانـــد البكـــوا     
األصــذ مــر دراهــ  البكــر علــ  ســبي  التاــارة بالةــانض كمــا هــو المعتــاد اان  الهــر أنــ  مــر 

 . (4)"  رم اجماعاباع الربا الم
                                                 

 . 18،  19ه  ص 1049جمادى ايولع  1 دوة جريدة اللواا اإلسالمي  –فوادد البنوك حرام أم حالا  ( 1)

 . 98. لماذا حرم الله الربا ص  91الف ر اإلسالمي د/ أحمد شلبي ص  راجع : االقتصاد في ( 9)

، ح م ودادعع البنعوك وشعهادات االسعتنمار فعي الفقعه اإلسعالمي د/ علعي  8ه  ص 1048ذو الحجة  9 –راجع : جريدة النور  ( 8)

 . 141الوالوس ص 

 ه  . 1891 – 018رقم  8/991دار اإلفتاا المصرية ج –الفتاوى اإلسالمية  ( 0)
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ــــد القــــرى ولــــوره المفتلةــــةو       ــــد ســــلي  ب رمــــة  وان ــــد الماي كالســــكداا   أ تــــ  الاــــيخ عب
ـــ  المصـــار  . وأهـــار الاـــيخ جـــاد ال ـــ  علـــ  جـــاد ال ـــ  هـــيخ األزهـــر  (5)ال كوميـــة وودان

المــؤتمر الثــاني لمامــ  الب ــوي اإلســالمية المكعقــد  ــي هــفر الم ــرم بمــا جــاض  ــي  (6)الســاب 
م ، وحـــع المســـلمير علـــ  األصـــذ والعمـــ  بمـــا جـــاض  ـــي  ـــراراا هـــذا 6912مـــايو  -هـــ 6382

 . المؤتمر الفالة بالمعامالا المصر ية ، و د سب  ذكرها
كما ت دي كثير مر العلماض المسلمير عر حكـ   وانـد البكـوا و ـالوا ب رمتفـا مسـتكدير      

ب ـ  أ تـوا ممـر لـر ات القليـ  ، ذ  ـي ، ول  يفالف ال  ما جاض  ي القر ن والسكة باةن الربا
 الواحــد مــكف  م ، أو ل كـ  تولــ  اليــ اكــل ل أو روــاض  نةســفأ وانـد البكــوا ، امــا لغــرى  ـي 

، لككــ  جانبــ  الصــواع لمفالةتــ  للقاعــدة الاــرعية التــي تقــوا ) تجتفــاد مــ  وجــود  هباجتفــاد
 الك  ( ، و د جاض الك  القاط  ب رمة الربا .

ـــالقـــد و       ـــدة ، و ـــد تـــول  علمـــاض اإلســـال فـــرا ن ري م الـــرد عليفـــا ا ا تصـــادية لتبريـــر الةان
بيــان الم ــار المترتبــة علــ  أصــذ الةانــدة والتعامــ  بالربــا اجتماعيــا وسياســيا واثبــاا ب النفــا و 

 . (1)وا تصاديا
احـة  وانـد البكـوا مكفـا مـا دعواا كثيرة يفد  أل ابفا مر وراض ترديـدها اب اْ دَ جِ كما و       
م . ت ــت عكــوان 6/1/6989 -هـــ 6209هــواا  47 ــي جريــدة األهــرام يــوم الفمــي   ن ِاــرَ 
كع  الكمر ت ـدي  يـ  ربو القرى والوديعة اتستثمارية  بتو ي  الدكتور/ عبد الم حوا ت ديد 

عر اتجتفاد  ي اإلسالم ، وهـو يـدعو الـ   ـتو بـاع اإلدتض بـالرأك  ـي أمـر  مـر بـ  الكـاس ، 
يــــ  ، وهــــو ت ــــري  ربــــا القــــرى والوديعــــة  ــــي المصــــار  أو ت ــــري  وســــلموا ب كــــ  اإلســــالم  

  واندهما .
و ــد  وبلــت هــذه الــدعوو بــالرد مــر العلمــاض عليفــا وبيــان أن لــاحبفا أراد  ــتو بــاع لــ       
ليـ ْةَتو بعد أن بير الل  تعال  ورسول  ال ك   ي  بال رمة وأجمـ  علـ  ذلـر المسـلمون ،  يكر

 بال رورة ..وألبو هيض معلوم مر الدير 

                                                 
،  194هع  ، فتعوى رقعم 1819ربيعع ايوا  111فتعوى رقعم  0/1999دار اإلفتعاا المصعرية ج –راجع : الفتاوى اإلسالمية  ( 1)

 ه  .1010ربيع ايوا  191ه  ، فتوى رقم 1818رمضان 

 . 88ه  ص 1014مجلة ايزهر صفر  ( 1)

 . 80، ص  19 – 19راجع كتال : معج ة اإلسالم في موقفه من الربا من ص  ( 1)
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ـــــو ســـــكة      ـــــدكتور أحمـــــد  فمـــــي أب ـــــ    ـــــيلة ال ـــــرد علي ـــــدكتور علـــــي  (2)وممـــــر تـــــول  ال ، وال
للمكا اـة  و ـي  ح  رَ  ْـ كيـف ي   رْ ي ِ عكـوان   وانـد القـروى والبكـوا حـرام بـَـب ـي مقـاا  (3)السالوس

ذه وكــان الــرد  ــي هــ (4)مقــاا  صــر بعكــوان   ت ــري   وانــد القــروى معلــوم مــر الــدير بال ــرورة  
وكـذلر  ، المقاتا يعتمد عل  ااياا القر نية واألحاديع الكبوية التي وردا  ـي ت ـري  الربـا

ذكـــر  راض علمـــاض اإلســـالم مـــر الةقفـــاض والمةســـرير، وذكـــر  تـــاوو الماـــام  الةفيـــة بفصـــوص 
و د بير العلماض أن القروى بامي  أنواعفـا م رمـة مـا  ،الةواند البككية والمعامالا المصر ية 

 عليفا  اندة سواض كانت بسي ة أم مركبة . ذ  صَ ةْ أك ي   ،ت تالب الربادام
 وممــر رد أي ــا علــ  دعــوة الــدكتور عبــد المــكع  الكمــر ، د/  ــوزك م مــد طايــ   ــي مقــاا     

عكـــوان   ـــي مســـةلة  وانـــد البكـــوا  جـــاض  يـــ   ان المـــكف  ات تصـــادك اإلســـالمي الـــذك ألـــبو ب
الرســـاتا العمليـــة والب ـــوي واتجتفـــاداا المعالـــرة  متبلـــوراه واوـــ ا مـــر صـــالا العديـــد مـــر

والـــذك طبـــ  بالةعـــ  وأع ـــ  نتـــان  ماـــاعة للغايـــة يســـتبعد األســـلوع )الربـــوك( ويســـتبدا بـــ  
)اتسـتثمار المباهـر( إليـداعاا البكــوا  ـال يقـ  المسـلمون  ــي حـرن ، وي تـرم جفـد اإلنســان 

، ويـوزب العانـد ال ـالا ال قيقـي  ويكرم  ، ويساه  ماا المسلمير  ي عملياا انتـان حقيقيـة
 . (1) ي مرحلة تحقة عل  اتستثمار  يت ق  العدا ويتقاس  الامي  المساولية

ربــا الة ــ  والكسـياة وي كــ  علــ  لبككيـة تامــ  بـير و ـي الكفايــة نفلـ  الــ  أن الةوانــد ا     
 ض الةواند الم رمة .هذه المعاملة المصر ية بةنفا معاملة ربوية تقوم عل  التعام  بالربا واع ا

وبعــد بيــان حكــ  اإلســالم علــ  الةوانــد البككيــة يــةتي ال ــديع عــر هــفاداا اتســـتثمار      
 . المب ع التاليولكدوق التو ير وحك  اإلسالم  يفا  ي 

*   *   *   *   * 
 المبحث الرابع

 شهادات االستثمار ودفاتر التوفير
 وحكم اإلسالم فيها
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 ستثمار :أوالً : شهادات اال     
لقـــرى ، وت تبيـــد عـــر كونفـــا لـــورة مـــر  اه ت تفـــرن هـــفاداا اتســـتثمار عـــر كونفـــا عقـــد     

نفا نقـود وت تصـلو لإجـارة  تفتلف عر ودان  البكوا مر حيع ا في ت ،لور ودان  البكوا 
، وت ي ة فا البكر وانما تستفدم  ي اتستثماراا ، سـواض كانـت هـذه اتسـتثماراا حـالا 

 . أم حرام

 : *أنواع شهادات االستثمار
 تتكوب هفاداا اتستثمار ال  عدد أنواب  مكفا :     
هــفاداا البكــر األهلــي المصــرك الماموعــة )أ( وهــي ذاا  يمــة متبايــدة ويبقــ   روـــفا  -

عاـر ســكواا لـدو البكــر ثــ  يسـتردها لــاحبفا مــ  البيـادة الم ــددة التــي أعلـر عكفــا البكــر 
 . %280ر سكواا ، وهو يت اعف ليص  ال   يسترد القرى م  الربا عا

والماموعـــة )ع( وهـــي هـــفاداا ذاا عانـــد جـــارك لفـــا  انـــدة ســـكوية تصـــر  كـــ  ســـتة  -
 أهفر .

هـــفاداا ادصـــار بكـــر مصـــر الـــدولي : وهـــي هـــفاداا ذاا  وانـــد مركبـــة ومـــدتفا ثـــالي  -
 سكواا . وهكاا هفاداا ذاا عاند دورك يصر  ك  ستة أهفر .

رب ــا م ــدداه كــ  ســكة ، هــفاداا اســتثمار البكــر األهلــي ت تع ــي الماموعــة )ن( مــر  -
 َصْت مبلغاه مر أرباحفا مر هذا الماا تمك   للمتعاملير معفا بالقرعة .ولككفا َصصَ 

ر ودان  البكوا مر حيع انفا نقـود وت تصـلو لإجـارة ـوهفاداا اتستثمار ت تفتلف ع     
م  ـي اتسـتثماراا ، سـواض كانـت هـذه اتسـتثماراا ، والبكر ت ي ة فا كةمانة وانما تستفد

 حالا أم حرام .
وهـــذه اتســـتثماراا ليســـت مـــر  بيـــ  الم ـــاربة ألن الم ـــاربة هـــركة  يفـــا المغـــك  والمغـــرم      

لالثكــــير معــــا ، والم ــــارع يتصــــر   ــــي المـــــاا تصــــر  الوكيــــ  عــــر لــــاحب رأس المـــــاا ، 
اا اتســـتثمار  فـــي  ـــرى مقابـــ  مبلـــ  أمـــا هـــفاد، والكســـب يقســـ  بيكفمـــا ســـواض  ـــ  أم كثـــر 
 معير يةصذه لاحب الماا مر البكر .

                                                 
 ا شهادات االستنمار التي تتعامل بها البنوك المصرية .أقصد به  *
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 ـإذا أودب المـرض مالـ   ـي مؤسســة ماليـة ثـ  أصـذ الةانــدة سـواض حـددها الـدانر أم المــدير ،      
 فـــذه الوديعـــة  ـــرى عكـــد الةقفـــاض ، و انـــدتفا ربـــا حـــرام وهـــو ربـــا الااهليـــة الـــذك نـــبا القـــر ن 

 بت ريم  .
بعــض الــربو علــ  هــفاداا اتســتثمار مــر بــاع الم ــاربة دعــوة باطلــة ، ألن   ــدعوو أن     

اهترا  نسبة معيكة علـ  هـفاداا اتسـتثمار يفرجفـا عـر الم ـاربة الماـروعة ، وصـرون علـ  
 اإلجماب .

 
 دفاتر التوفير :ثانياً :      
عليـ   انـدة  وهي د اتر يـودب  يفـا ذوو الـدص  الم ـدود مـا يسـت يعون مـر المـاا ليةصـذوا     

د اتر التــو ير م ــدودة  ــي كــ  هــفر أو أكثــر ، ســواض كانــت هــذه الــد اتر بريديــة أم بككيــة ،  ــ
لـــورة مـــر لـــور تعامـــ  البكـــوا تاـــب  ال ســـاباا الااريـــة ت تتقيـــد بمـــدة معيكـــة للســـ ب مـــر 
الرليد ، وتف   د اتر التو ير لقيود ت يف   لفا ال سـاع الاـارك ونسـبة السـ ب مـر د ـاتر 

 .  ير أ   مر ال ساباا الاارية ، وتد    واند ربوية عل  هذه األرلدة بارو  معيكةالتو 
 فـــذه األرلـــدة المتامعـــة مـــر المـــودعير تكتقـــ  ملكيتفـــا الـــ  البكـــر ،  يقـــوم هـــو بـــدوره      

بإ راوفا  ي عملياا اإل راى الربوك، م  التعفد برد المث ، والةاندة للمودعير ، وهـو وـامر 
 ال يتةثر المودب بالفسارة بـ  يةصـذ األربـاح  ـي  –أك الربو والفسارة  –ا  ي جمي  ال ات

 ال التير وهذا هو عقد القرى الربوك .
، ود ــاتر التــو ير البريديــة ، بإباحــة هــفاداا اتســتثمار ــي هــذا العصــر أ ــواا  اْ دَ ِجــو ــد و       

بكوا ، و اا كمـا  ـاا ايـره د/ أحمد هلبي ، ب  ان  أباح  واند ال الذير  الوا بذلر ومر هؤتض
ـــذير يباهـــرون األعمـــاا المتصـــلة بفـــذا  ـــدة علـــ  أنفـــا مصـــرو اا للمـــو ةير ال ـــاح الةان ممـــر أب

 . (1)القرى
ـــــالبكوا ولـــــكادي        ـــــداب ب ـــــ  لدراســـــة هـــــفاداا اتســـــتثمار واإلي وت ـــــت عكـــــوان  ـــــي ال ري
لــكادي  التــو ير ت ــت عكــوان هــفاداا اتســتثمار واإليــداب بــربو  ــي و  –وأي ــا -،  (2)التــو ير

ال كوميــة والم ــاربة علــ  العمــوم مــ  ت ديــد الــربو ، أصــذ الــدكتور أحمــد هــلبي يــةتي بــة واا 
لت ليــ  هــذا التعامــ  ،  قــاا : ان هــذه األمــواا طيبــة ونعمــة مــر اللــ  ، وبعــض الكــاس يميلــون 

                                                 
 . 98 – 91راجع : االقتصاد في الف ر اإلسالمي ص  ( 1)

 . 149،  84المرجع الوابق ص  ( 9)
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 الــ  الت ــري  ألن القــوا بــ  هــيض ســف   فــ  كســال  ت يب ثــون أو يريــدون ال فــور ، ثــ  ذكــر
 . (3)الَِّتَي َأْخَرَج ِلِعَباِدِه َواْلطَّيِ َباِت ِمَن الرِ ْزقِ  ُقْل َمْن َحرََّم زِيَنَة الل هِ  وا الل  تعال  : 

ان هــفاداا اتســتثمار  وت ــت عكــوان  اتصــتال   يمــا ت نــ   يــ  أمــر طبيعــي   ــاا :     
ـــ  يـــرد  يفـــا نـــ   ـــاط  وياـــب اض اتجتفـــاد  يفـــا ، علـــ  العلمـــ مـــر المســـان  ال ديثـــة التـــي ل

الماـام  الةقفيـة مثـ  مامـ  الب ـوي اإلسـالمية ،  رى  ـي هـذا المقـاا علـ  اجتفـادااتعوي
 والمام  الةقفي التاب  لراب ة العال  اإلسالمي بقول  اإلسالم ت يدار بالماام  .

 بإباحــة هــفاداا اتســتثمار ود ــاتر التــو ير ، (1)كمــا أ تــ  الــدكتور م مــد ســيد طك ــاوك     
 . (2)وطلب بوجود هفادة رابعة متغيرة الةاندة ، عل  أن يكون العم  المستثمر  يفا تااريا

و ــد نــا ي رأك المةتــي )د/طك ــاوك( ورد عليــ  جمفــرة مــر علمــاض المســلمير  ــي مصــر      
 وصارجفا .

و د جاض  ي بيان المةتي عر هفاداا استثمار البكـر األهلـي  ولـ  : ان العلمـاض اصتلةـوا      
وأورد مبــرراا رأيفــ  كمــا  اســفا  ،  ــي هــةنفا مــا بــير مبــيو وم ــرم وأنــ  يةصــذ بــرأك المبي ــير

 عل  رأك   يلة الايخ م مود هلتوا  ي هةن لكادي  التو ير ، وصاللة هذه المبرراا :
 أنفا م اربة ل ي ة . -6
 أنفا وديعة أذن لاحبفا  ي استثمار  يمتفا . -4

لدولـة ت وـرر  يفـا وت اسـتغالا ، ولـ  تكـر موجـودة أنفا معاملة حديثـة نا عـة لر ـراد وا -3
 عكد الةقفاض السابقير .

 ياســــا علــــ  مــــا  الــــ    ــــيلة المرحــــوم الاــــيخ م مــــود هــــلتوا  ــــي هــــةن اجــــازة  وانــــد  -2
 لكادي  التو ير بةن الماا لي  ديكا ، وانما تقدم ب  لاحب  .

 التكمية .لة ال  الماا ، وأن حصيلتفا تؤدو للدولة لتموي  ص ة حاجة الدو  -2

ألن ت ديــد الــربو يــت  ب ســاباا د يقــة مــر البكــر وهــو مســاوا  انتةــاض جانــب الفســارة -1
عكفـــا ، واذا حـــدثت صســـارة  ســـيت م  المتعـــاملون نصـــيبف  مـــر هـــذه الفســـارة مـــا  ـــي 

 ذلر هر .

 .ل ماية لاحب الماا ولد   الكباب، وت يوجد هرعاه ما يمكع  ان ت ديد الربو مقدما -7

                                                 
 . 89سورة ايعراف : اآلية  ( 8)

 بق وشيخ ايزهر الحالي .: مفتي جمهورية مصر العربية ايسد/ محمد سيد طنطاوي  ( 1)

 م .9/8/1898ك في جريدة ايهرام المصرية بتاريخ ذكر ذل ( 9)
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د للـــربو ألن نســـبة الـــربو بـــدأا عكـــد اناـــاض هـــذه الاـــفاداا بقيمـــة أنـــ  ت يوجـــد ت ديـــ -8
 . %61ولارا اان تبيد عل   2%

 ا تراحاا وهي : ةو ي نفاية البيان ا ترح ثالث
أن ياترك أل اع األمواا هذه الافاداا بكية مساعدة الدولـة  ـي تكميـة الماـروعاا  -6

ا ـةة لـ  علـ  مسـاعدت  للدولـة ر أربـاح هـو مكـالكا عة وأن يكوك الماترك أن ما يةصذه مـ
. 
 تغيير اس   اندة هذه الافاداا ال  عاند أو ربو استثمار . -4

اناـــاض هـــفادة رابعـــة ذاا عانـــد متغيـــر ت يـــك   يفـــا مقـــدما علـــ  عانـــد معـــير ، وانمـــا  -3
 تف   األرباح  يفا للبيادة والكق  .

 الرد على بيان الممتي ) شيخ األزهر الحالي ( :      
ا جاض  ي بيان د/ طك اوك باةن هفاداا اتستثمار ود ـاتر التـو ير يـةتي الـرد بعد ذكر م     

العلمـاض األجـالض   تـاوو  ـيعلي   ي ووض ما جاض  ي القر ن الكري  والسكة الم فرة ، وما جاض 
 ــة وا مســتعيكاه باللــ  ســانال ايــاه التو يــ  : ان   ــيلة المةتــي  ــد أ تــ  ب رمــة ، والمتفصصــير 
كـوا الربويـة ،  بـ  أن يةتـي بت ليـ  هـفاداا اتسـتثمار ود ـاتر التـو ير ، وكانـت التعام  مـ  الب

 م و د جاض  يفا :40/2/6989الةتوو بالت ري   د لدرا بتاريخ 
لســــكة  262  ســــؤاا ورد الــــ  دار اإل تــــاض مــــر المــــواطر يوســــف  فمــــي حســــير ، و يــــد بــــر   

 20ة التـي كـان يعمـ  بفـا مبلـ  ان  أحي  ال  المعـا  ولـر ت لـ  الاـرك م يقوا  ي  : 6989
حاجــاا أو ألــف جكيــ  والمعــا  الــذك يتقاوــاه ت يةــي ب اجتــ  األســرية ، وألجــ  أن يغ ــي 

األســرة ووــ  المبلــ  المــذكور  ــي بكــر مصــر  ــي لــورة هــفاداا اســتثمار بعانـــد  احتياجــاا
ي هفرك حيع ل  يعد هكاا أمان لوو  األمواا  ي هركاا تو يف األمواا ، وعكـدما  كـر  ـ

ووــعفا  ــي ماــروب لــ  ياــد ، وصالــة أن حالتــ  الصــ ية ت تســمو بالقيــام بــةك جفــد ، و ــرأ 
ت قيقا باريدة أصبار اليوم هارا  ي  بعض الماايخ والعلماض األ اوـ  بـةن الودانـ  التـي تـودب 
 ــي البكــوا تســتفدم  ــي ماــاري  لــكاعية وتااريــة وأن هــذه الاــفاداا اتســتثمارية تــدر عانــداه 

 ربا . حالته ت
وأن  رأك بعيك  أن أحد البكوا اإلسالمية تتعامـ  مـ  زون ابكتـ  نةـ  المعاملـة التـي تتعامـ       

نـ  حـري  علـ  وحيـع ا، بفا البكوا األصرو  ي حير أن البكـوا اإلسـالمية تع ـي أرباحـاه أ ـ  
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ع ، حيــستةســر عــر رأك الــدير  ــي هــذا األمــرأن ت يــدص  بيتــ  حرامــا بعــع الــ  دار اإل تــاض ي
 .  ان بعض العلماض يقولون بةن العاند حالا ، والبعض ااصر يقولون ان  ربا

م وكــان 6989لســكة  262هــذا هــو نــ  الســؤاا الــوارد الــ  دار اإل تــاض والمقيــد بفــا ر ــ       
ُروْا َوذَ  يَا َأيـهَها الَِّذيَن آَمُنوْا اتَـُّقـوْا الل ـهَ جواع المةتي بعد المقدمة أن ذكر  وا الل  تعـال  : 

ـُتْم  فَِإن لَّْم تـَْمَعُلواْ  *َما بَِقَي ِمَن الر ِبَا ِإن ُكنُتم مهْؤِمِنيَن  فَْأَذنُوْا ِبَحـْربت مِ ـَن الل ـِه َوَرُسـوِلِه َوِإن تـُبـْ
ـــــونَ  فـََلُكـــــْم ُرُ وسُ  ـــــوَن َوالَ ُتْظَلُم ـــــَواِلُكْم الَ َتْظِلُم ـــــوا الرســـــوا، و  (1)َأْم    :)  ـــــذهب ال

ـــذهب ، والمضـــة بالم ـــ  بال ـــالتمر والمل ـــالبر ، والشـــعير بالشـــعير ، والتمـــر ب ـــر ب ضـــة ، والب
 (1)) بالمل  مثال بمثل يداً بيد ، فمن زاد أو اسـتزاد فقـد أربـى ا خـد والمعطـي فيـه سـواا

. 
ير هـو زيـادة مـاا وأجم  المسلمون عل  ت ري  الربا ، والربـا  ـي الـ الح  قفـاض المسـلم     

لمـا   ، بفذا المعك  أمر مام  علي   ي ك  األديان السـماوية وت ري  الربا ، بماا بدون مقاب 
كـــان ذلـــر ، وكـــان ايـــداب األمـــواا  ـــي البكـــوا أو ا راوـــفا أو ات تـــراى مكفـــا بةيـــة لـــورة مـــر 
الصور مقاب   انـدة م ـددة مقـدما زمكـا ومقـداراه يعتبـر  روـا بةانـدة وكـ   ـرى بةانـدة م ـددة 

لســان  داصلــة  ــي ن ــاق ربــا البيــادة الم ــرم هــرعاه كانــت تلــر التــي تعــود علــ  ا  ، مقــدما حــرام
 بمقت   الكصوص الارعية .

ونكصــو كــ  مســل  بــةن يت ــرو ال ريــ  ال ــالا تســتثمار مالــ  ، والبعــد عــر كــ  مــا  يــ       
 هبفة حرام ألن  مساوا يوم القيامة عر مال  مر أير اكتسب  ، و ي  أنةق  ؟ .

تو يــ  د/ م مــد ســيد  26/642ر العربيــة ســا  وجــاض ذلــر بتو يــ  مةتــي جمفوريــة مصــ     
 م .40/4/6989 -هـ 6209رجب  62طك اوك بتاريخ 

 مــا جــاض  ــي هــذه الةتــوو بــالت ري  متكــا ض مــ  مــا جــاض  ــي  تــوو الت ليــ  ، ومــ  هــذا      
 التكا ض  إنكا سكتكاوا ما جاض  ي  توو الت لي  بالدراسة والتةكيد والرد عليفا .

ن أن هـذه الاـفاداا م ـاربة لـ ي ة  ـوا مـردود ، ألن مـر هـرو  ان ما جاض  ي البيا -6
الم ــاربة اإلســالمية أن تكــون الماــاركة  ــي الــربو والفســارة ،  ــالربو ايــر م ــدد ، أمــا 
هفاداا اتستثمار  م ددة الةاندة ، وأمـا القـوا بـةن هـذه البكـوا ت تفسـر  فـذا أي ـا 

                                                 
 . 918،  919سورة البقرة : اآليتان  ( 1)
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ت   ـــال يســـت ي  اع ـــاض العمـــالض  ـــوا مـــردود ، ألنـــ  كـــ  مـــر بكـــر أعلـــر اإل ـــالس لفســـار 
 ف  .ل  وانده  وت رليد

ا الدكتور موس  هاهير تهير : وحير نكـا ي الـدكتور طك ـاوك  ـي بيانـ  ناـده لـ  يقو  -4
يــةا بســكد هــرعي واحــد ي ــر أنــ  مقبــوا ، حتــ  نكا اــ   يــ   فــو مــرة يقــوا انفــا معاملــة 

 ــي التعامــ  ااصــر وهــذا اســتغالا مــر أحــد طر  احديثــة نا عــة لر ــراد ولرمــة، ولــي   يفــ
: أن كـــ  معاملـــة حديثـــة يكبغـــي أن تـــدص  ت ـــت  اعـــدة  األول ص ـــة مـــر عـــدة وجـــوه :

 هرعية حت  تكون الاريعة لال ة لك  زمان ومكان .

 : أن  لي  ك  معاملة حديثة يقاا  يفا ما ي لو لك   ان  . والثاني    
مسل ، ألن الـذك يقـرر الكةـ  ويعلمـ  هـو :  ول  انفا نا عة لر راد واألمة  وا اير والثالث    

 الل ، و د حك  أنفا وارة لر راد ولرمة .
 ولــ  ولــي   يفـا اســتغالا مـر أحــد ال ــر ير لمصـر  ــوا ايــر مقبـوا ، بــ   يفــا  :والرابـع     

استغالا ... ث  مر  اا ان علة ت ري  الربا اسـتغالا أحـد ال ـر ير لمصـر ؟ لولـو هـذا 
يــف مــ  أن الربــا حــرام أك علــ  طــر  واحــد ، ك –مســتغ  وحــده لكانــت ال رمــة علــ  ال

، ومــرة يقــوا : ســتغالا ت يصــلو علــة لت ــري  الربــا؟ ااكــ  والموكــ  اذن اتعلــ  ال ــر ير
انفا م اربة هرعية ، وهو يعل  ح  العلـ  أنفـا ليسـت م ـاربة هـرعية ت  ـي لـيغتفا وت 

 . (1) ي حقيقة معاملتفا
هذه الافاداا أنفا وديعة ، والوديعة  ي الةقـ  اإلسـالمي ت ان   يلة المةتي يقوا عر  -3

يصو للمودب عكده التصر   يفا  إذا تصر   يفا كانـت  ـرى والقـرى ت يـرد ات بمثلـ  
 وما زاد  فو ربا م رم .

ومــا يقولــ    ــيلة المةتــي حــوا انتةــاض الفســارة وأن الــربو يت ــدد ب ســاباا د يقــة وأن  -2
لمــاا يتكــا ض تمامــا مــ  مــا  الــ  بعــد ذلــر مــر عــدم حمايــة لــاحب ا ذلــر الغــرى مــر

ومـ  مـا  ، هك   ي أن المتعاملير م  البكر سـيت ملون نصـيبف  مـر الفسـارة اذا و عـت
ولــارا اان تبيــد  %2 الــ  مــر أن الــربو ايــر م ــدد مســتدته بــةن الكســبة بــدأا بقيمــة 

 . %61عل  

                                                 
يععدة النععور العععدد راجععع مقععاا الععدكتور/ موسععع شععاهين بعنععوان "هعع ى كلمتععي فععي فتععوى الععدكتور طنطععاوي" بجر ( 1)
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 تصــــاديير علــــ  األ ــــ  ألنفــــ  هـــذا التفــــبا الاــــديد يثيــــر ال ــــ ر لـــدو المصــــر يير وات     
ات تصـــاد ت لـــلة لـــ  بـــالمرة  يعلمـــون يقيكـــاه أن  وانـــد هـــذه الاـــفاداا كمـــا أناـــةوها و ـــي علـــ 

بالربو وت بالفسارة ، وأن العال ة ليست عال ة مااركة ، وانما هي عال ـة دانـر بمـدير ، وأن 
بارهـــا أســـاس الك ـــام هـــذه الةوانـــد تقـــدر علـــ  ذاا األســـ  والمعـــامالا العالميـــة للةانـــدة باعت

الرأسمالي الربوك كما أن  يقدم لف  الدلي  علـ  أن الاـرعيير  ـوم أاـرار يصـد ون مـا يقـاا لفـ  
 ولو كان مفالةا لوا   التعام  .

 الدكتور أحمد  فمي أبو سكة  يقوا : –أي ا  –وعل  هذا البيان يرد      
ورة  ا عمـران مكسـوصة بايـاا سـورة ان  ت  ـرق بـير  ليـ  الربـا وكثيـره  ـي الت ـري  ألن  يـة سـ -6

 .البقرة 
نق ــ  بــةن كتــاع اللــ  واجمــاب المســلمير يــدتن علــ  أن القــرى بةانــدة ربــا ت  ــرق بــير  -4

  رى اإلنتان و رى اتستفالا .

ت  رق  ي  اندة القرى بير أن يتة  عليفا عكـد القـرى وبـير أن تكـون معلومـة للعا ـدير  -3
  ب  القرى .

ة نقديــة كمــا  ــاا بعــض الكــاتبير ت يــؤثر ـدة يــت  بكــاض علــ  سياســ ــدعوو أن ت ديــد الةانــ
 . (1) ي أنفا  اندة  رى م رمة

 لدولـــة الـــ  المـــاا وأن ان   ـــيلة المةتـــي )د/ طك ـــاوك( يســـتكد  ـــي اإلباحـــة الـــ  حاجـــة ا
 لتموي  ص ة التكمية . للدولة حصيلتفا تؤدو

لي  كـ  معاملـة نا عـة تكـون حـالته ، وتقـدير مكةعـة المعاملـة أمـر نسـبي ، والمكةعـة التـي      
تصــادم الكصـــوص ت عبـــرة بفـــا ، والقـــر ن يبـــير أن للفمــر مكـــا   ومـــ  ذلـــر حرمفـــا وجعلفـــا أم 

َمـا َواْلَمْيِسـِر قُـْل ِفيهِ  َيْسـأَُلوَنَك َعـِن اْلَخْمـرِ الفبانع لكثرة وررها عل  نةعفـا  ـاا تعـال  : 
 . (2)َأْكبَـُر ِمن نَـّْمِعِهَما ِإْثم  َكِبير  َوَمَناِفُع لِلنَّاِس َوِإْثُمُهَما

لـــي  ســـببا لت ليـــ    علـــة أن  ـــي هـــفاداا اتســـتثمار ود ـــاتر التـــو ير  يفـــا مكةعـــة للدولـــة     
كما أن الدولة تستثمر أمواا المـودعير  يمـا ي ـ  و يمـا ت ي ـ   فـي تسـتثمر ،  التعام  بالربا 

ألمواا  ي مصان  الفمـور والبيـرة، وبكـاض القـرو السـياحية أو  كـادق القمـار، وهـذه األنـواب مـر ا
ان الدولة المديونة ال  ايرهـا ، وتع ـي أبكانفـا  وانـد علـ  ، اتستثمار ت يرو  عكفا اإلسالم 
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ألن اإلنسـان  ،  فـذه دعـوو مـردودة القروى التي تقتروـفا مـكف  علـ  سـبي  أنفـا مكا اـة لفـ 
 لذك يقرى الم تان ت يكت ر مكا اة عل  صدمت  التي يؤديفا ال  ايره .ا

ان نااة الدولة ومسـاعدتفا ت تكـون بـال رام وت ب ـ  ال ـرام ، بـ  ان حـ  ا راوـفا بةانـدة      
ولو باس  هفاداا اتستثمار وااراق لفا  ي الديون وك  هذا يعمـ  علـ  ت ـف  ديونفـا وبـذلر 

 . تعاب عر السداد
ان   ـــيلة المةتـــي )د/طك ـــاوك( يقـــوا عـــر الةوانـــد التـــي تةصـــذها البكـــوا المتفصصـــة انفـــا      

مقاب  مصاريف ادارية  و اا بذلر أي ا الـدكتور أحمـد هـلبي ومـر نفـ  نفافمـا ممـر ي ـاولوا 
 . أن ي للوا  واند البكوا الربوية

 ـي كـ  هـفر ؟ ؟ وهـ  تكـون اإلدارية تص  ال   ت  الاكيفـاا نقوا لف  ه  المصاريف   
 أم تكون  ي بداية اإليداب ، أو تكون  ي ك  عام ؟

وهــو ع ــو  ــي  –يقــوا الــدكتور موســ  هــاهير : بقــي أن المةتــي يــدا   عــر بكــر نالــر      
حــرام  ،ر البكــوا المتفصصـة كــالبكوا البراعيــة والصــكاعية والعقاريــة ـويــدا   عــ –مالـ  ادارتــ  

ماض الذير اتةقوا عل  أن معامالا هـذه البكـوا حـالا علير يا   يلة المةتي ، مر هؤتض العل
؟ ولماذا مثلت بما تةصذه هذه البكوا مر المقتروـير ولـ  تـذكر هـيااه عمـا تع يـ  للمـودعير ؟  
كيـــف تســـمي هـــذا المبلـــ  مصـــرو اا اداريـــة للقـــرى ؟ لكةتـــرى أن مواطكـــاه ا تـــرى مليونـــا مـــر 

ـــاض مصـــك  ، هـــذا القـــرى يتكلـــف   ـــة عاـــر ور ـــاا مـــثال لكمصـــرو اا الاكيفـــاا لبك مـــر اداري
بياناتفا  يمتفـا مـ  التسـامو عاـرة جكيفـاا ي سـ رير  ـي كـ  د تـر مـر صمسـة د ـاتر مـثاله ، 

ة مـر المـو ةير عمـ  كـ  واحـد مـكف  صمـ  جكيفـاا ي سـت نةترى صم  لة اا  يمتفا
اا  ـي اليـوم كـان عمـ  ـ ي هذا القرى عار د ان  ، لو  روكا أن المو ف يعم  سـت ساعـ

مبكـ  يد   اياـار ، لو  روكا أن البكر د ساعة كاملة ةير  يفا مساويا لعم  مو ف واحالمو 
ألــف جكيــ   ــي الســكة ، ويقــرى صمســة  ت   ــرى كــان  20ومصــاريف مــاض وكفربــاض ولــيانة
اا ـ، مامـــوب مصـــاريف القـــرى الواحـــد اداريـــاه وصدمـــرة جكيفـــاانصـــيب القـــرى الواحـــد عاـــ

 كبير .جكيفا م  التسامو ال 30=60ي2ي2ي60
 قـــا مـــر  ـــرى  يمتـــ  مليـــون جكيـــ  أصـــذ عاـــرة  ت  جكيـــ  . كيـــف  %6البكـــر  لـــو أصـــذ     

تسـمي هــذا المبلــ  يــا   ــيلة المةتــي مصــاريف اداريـة ؟ هــ  تســمية الربــا مصــاريف اداريــة تفرجــ  
   (1)عر كون  ربا وتاعل  حالته 
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ديعـة المصـر ية  ـي وـوض ولقد ت دي األستاذ الدكتور أحمد  فمي أبو سكة عر الربـا والو      
اذا أريـــد باـــفاداا اتســـتثمار أن تكـــون عمـــاله ماـــروعاه وكســـب   : حقـــان  الةقـــ  وأدلتـــ   قـــاا

 حالت ياب أن يتوا ر  يفا أمران :
 أن تو ف األمواا الماموعة مكفا  ي عم  تاارك . -6
 أن يكون الربو المستةاد مكفا هانعا بير الدولة ولاحب الافادة كالكصف والرب  . -4

أو أكثــر ، كانــت ربــا  %3ثـ  يقــوا : ان الوديعــة اتدصاريــة التـي ي ــرم أصــذ الةانــدة عكفـا      
وكما  لكا  ي هفاداا اتستثمار نقوا هكا  ال ت   هذه الةواند ات اذا كـان العمـ   ـي أمـواا 

 الد اتر تاارياه وكان ما يةصذه أل ابفا نصيبا مر الربو اير م دد .
 نكوه بةمور :وبعد ذلر نريد أن       
: مــر الربــا الثابــت باألدلــة الق عيــةان  وانــد ودانــ  المصــار  وهــفاداا اتســتثمار أ،ع  -6

القر ن والسكة واإلجماب وت يسـو  اتجتفـاد  ـي مقابلـة هـذه األدلـة  كـ  اجتفـاد يـدع  
  ي هذا الكوب مر الربا مردود .

 . (1)فكبير وهرع الفمران هذا الكوب مر الربا ت ي   ات لل رورة التي تبيو أك  ال -4

ثــــ  ان هــــفاداا اتســــتثمار التــــي ت صــــ  علــــ  جــــوانب تصــــ  الــــ  عاــــراا اات  مــــر      
الاكيفــاا مــ  أن  يمــة هــذه الاــوانب مــر الةوانــد الربويــة التــي يتعامــ  بفــا البكــر مــ  المــودعير 

ــــ   تــــوو دار اإل تــــاض باــــةن ت ليــــ  هــــفاداا، أمــــوالف  لديــــ    ولقــــد رد العلمــــاض األ اوــــ  عل
 . (2)اتستثمار ود اتر التو ير و كدوا المباع  وأب لوا حا  الم للير لفا
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وبعــد  ـــإن مســـةلة الربــا مـــر المســـان  التــي جـــاض ال كـــ  القــاط  بت ريمفـــا بـــالقر ن والســـكة      
وم حولفـا ـت يصـو ألحـد أن ي ـ، و واإلجماب  ال يصو  تو بـاع اتجتفـاد  يفـا لوجـود الـك  

 قد روو اإلمام مسل   ي ل ي   بسـكده عكـد الكعمـان بـر باـير  ،  ديع رسوا الل  ، ل
إن الحالل بـين وإن الحـرام بـين وبينهمـا مشـتبهات  (   يقوا :  اا سمعت رسوا الل  

ال يعلمهـــن كثيـــر مـــن النـــاس ، فمـــن اتقـــى الشـــبهات اســـتبرأ لدينـــه وعر ـــه ومـــن وقـــع فـــي 
ن يرتــع فيــه أال وإن لكــل الشــبهات وقــع فــي الحــرام كــالراعي يرعــى حــول الحمــى يوشــك أ

ملـــك حمـــى أال وإن حمـــى اللـــه محارمـــه أال وإن فـــي الجســـد مضـــ ة إذا  ـــلحت  ـــل  
 . (1))الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله أال وهي القلب 

 كـــان األولــــ  بم للـــير الربــــا وهــــفاداا اتســـتثمار أن يةصــــذوا بفـــذا ال ــــديع حتــــ  ت      
 َم عليف  .ي وموا حوا ال م   يقعوا  يما ح رِ 

 
*   *   *   *   * 
 المبحث الخامس

 الحكمة من تحريم ) المائدة (
  رمة الةواند البككية لما يترتب عل  التعام  بفـا مـر أوـرارب لقد جاضا الةتاوو الارعية     

 ، مكفا عل  سبي  المثاا ما يلي : تعود عل  الةرد والماتم 
تعــاون بيــكف  لمــا يســبب  التعامــ  بالربــا مــر صلــ  روح العــداوة بــير األ ــراد واوــعا  روح ال -6

 ل  واستغالا ألحد األطرا  ، وهذا يكـا ض مـا تـدعو اليـ  األديـان السـماوية مـر تعـاون 
 وايثار ونبذ األثرة واتستغالا وال ل  .

يقود ال   فور طبقة متر ة ت ت بذ العم  واإل دام )طبقة المـرابير( حيـع تت ـف  األمـواا  -4
الكسـب   ِ ب ـ يذكر بيكما اإلسالم يماـد العمـ  حيـع ياعلـ  أ  ـ  س ـ  ي أيديفا دون جفد

 . ويكرم أل اب 

                                                                                                                              

تور/ وهبعة مصعطفع . للعدك 81،  81هع  ص 1048مجلة منار اإلسالم شععبان  –مقاا بعنوان ) فوادد البنوك (  -1  

 ال حيلي .

 . 81-91،  18ودادع البنوك وشهادات االستنمار في الفقه اإلسالمي ص  -9  

 . 1188ح رقم  –بال أخ  الحالا وترك الفبهات   -كتال المواقاة  –صحي  مولم للنووي   ( 1)
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كةسـلوع لتكميـة المـاا   –علـ  المسـتوو الةـردك  – ي ومان الةانـدة تاـاي  لالكتكـاز  -3
بــدته مــر اســـتمرارية اســتثماره ، ألن الةــرد  ـــد يلاــة الــ  اتحتةـــاظ بةموالــ  ســانلة مكت ـــراه 

 أو مقتصداه لذلر لر   الةاندة  ي السوق .اترتةاب  ي سعر الةاندة 

    يـــ  روح انعباليـــة الةـــرد عـــر ماتمعـــ  ، اذ يكصـــب َهـــ ـــد يـــؤدك وـــمان الةانـــدة الـــ  تعم -2
المرابـــي علـــ  مرا بـــة معـــدتا الةانـــدة دون الك ـــر لمـــا ياكيـــ  الماتمـــ  مـــر مصـــالو مـــر 

 . جراض القرى أو اتستثمار

 مـر يقبـ  التعامـ   ،يـة المعـامالا كالبكـاة مـثاله التعام  بالةاندة لـ   ثـاره السـلبية علـ  بق -2
مـــر ايـــر المتو ـــ  أن يكــــون إن بالةانـــدة مـــ  مفالةتفـــا ألحكـــام الاـــريعة اإلســــالمية ،  ـــ

 حريصاه عل  أداض التبامات  المالية اإلسالمية كالبكاة والكةقة  ي وجوه الفير المفتلةة .

ســــواض كــــان الغــــرى انتــــاجي أم  الــــ  ال لــــ  واتســــتغالا –الربــــا–يقــــود التعامــــ  بالةانــــدة  -1
اســتفالكي ،  ةصــذ الةانــدة علــ  القــروى اتســتفالكية يفــ  بالو يةــة اتجتماعيــة للثــروة 
حيع ياب أن ت ي ستغ  الم تان مر  ب  القـادرير )األثريـاض(  ـالمقترى هكـا ت يسـع  

، واإلســـالم ي ـــض المســـل  علـــ  مســـاعدة أصيـــ   تـــ لت قيـــ  كســـبا ماديـــاه بـــ  يســـد حاج
   الم تان وذلر عر طري  ما يسم  بالقرى ال سر . المسل

أما ال ل   ي  روى اإلنتان  يكاة بسـبب وـمان عانـد م ـدد ومعـرو   ـي  ـ   ـرو  
ايــر مؤكــدة ، لــذلر  ــد يل ــ  ال لــ  بةحــد ال ــر ير المقــرى أو المقتــرى ،  قــد يكــون 

 . العاند ال قيقي للماا المقترى أكبر أو أ   مر مقدار الةاندة المد وعة

 ــد يــؤدك التعامــ  بالةانــدة الــ  نــبوح أمــواا المســلمير واســتقرارها  ــي أيــدك أعــدانف  ،   -7
كمــا  ــد تكــون ســببا  ــي اتاــاه اتســتثماراا الــ    اعــاا ايــر مكتاــة أو ايــر مراــوع 

 . (1) يفا

 شهادة عالم اقتصاد مسيحي أوروبي بشأن المائدة :
تقــدمفا الرأســمالية تســت قاق الةوانــد علــ   الاــريعة اإلســالمية تــر ض كليــة التبريــراا التــي     

 علمـــاض ات تصـــاد  ،اتنت ـــار  مالتعةـــف أ مرأس المـــاا ســـواض مـــا كـــان متعلقـــا مكفـــا بال رمـــان أ
اتجتمــاعي يقولــون ان أوا علــة لــد   الربــا  ــي القــرون الوســ   ثــ  الةانــدة  ــي يومكــا هــذا هــي 

 قترى يةع  اتنت ار . اتنت ار ويعبرون عر ذلر تعبيرا لري ا ويقولون : الم
                                                 

م 1891 -هع 1041، 1ط مؤسوعة الرسعالة –د/ سعيد سعد مرطان –راجع: مدخل للف ر االقتصادي في اإلسالم ( 1)
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ان ا باا اإلنسان عل  تدبير معاه  ومعـا  أسـرت  هـو عبـادة وهـو واجـب ومـر حـ  الةـرد      
 رلــة لــ  الةرلــة لكــي يعمــ  وأوا واجــب علــ  ولــي األمــر أن يفيــئ  ئعلــ  الماتمــ  أن يفيــ

( حياتـ  التكسب لك   ادر رااب  ي  وهذا ما يسـم  بالعمالـة الكاملـة التـي أ كـ  )اللـورد كيكـب
 . (2)م بعد أن أجفدت  مااق لكدوق الكقد الدولي6921 ي سبيلفا وماا سكة 

ان العمالــة الكاملــة هــي  : و ــاا ، الغــاض الةانــدة بةســباع اايــة  ــي القــوة و ــد بــرر   كيكــب      
أو مـا يقـرع مـر ذلـر  ق  ات اذا نـبا سـعر الةانـدة الـ   الصـةر الواجب األوا للدولة وت تت 

صيــر مــر  ويعتبــر  اللــورد كيكــب ة الكاملــة هــي أن ياــد كــ  رااــب  ــي العمــ   رلــت  . ، والعمالــ
 اا : انكـا نـد   الةانـدة علـ  رأس المـاا بسـبب  قد  نا ي   ية الةاندة  مر اير المسلمير 

 ألرى بسـبب نـدرتفا ت بيقـا لك ريـة  ريكـاردو ندرت  الكسبية كما أنكـا نـد   اإلياـار لصـاحب ا
ف ريكــاردو  ــي القــوا بــةن الكــدرة الكســبية تصــو علــ  رأس المــاا كمــا تصــو و ــاا : انكــي أصــال

ألن األرى كمــــا صلقفــــا اللــــ  ســــب ان  وتعــــال  لفــــا حــــدود وكلمــــا ســــرا  يفــــا  ، علــــ  األرى
ذهبت مر ال يب ال  األ    تفـرن مـر المعمـور الـ  المفاـور وتفـرن مـر األرى القويـة الـ  

م  بـالري  أمـا رأس المـاا  فـو هـيض ت تفلقـ  األرى ال عيةة ولذلر يكون هكاا تةاوا يسـ
ولـي  لــ  حــدود وانمــا توجــده بات ـاد العمــ  مــ  مــوارد ال بيعــة  ـإذا أح ــرنا كميــة مــر ال ديــد 
وسفكاها وطر كاها ألب ت أسياصا مر ال ديد  بدت مر أن نصـك  عاـرة أسـياس نسـت ي  أن 

مــــا هــــات مــــر اإلوــــا اا  زد ، اذا مــــا   ــــ  مكفــــا انصــــك  مانــــة أو أكثــــر  الابــــاا لــــر تاــــكو 
اذن عــرى رأس المــاا لــي  لــ   –عــر أن تع يــر وت أن تعاــب  الرأســمالية ولــر تكــ  األرى

 ـالقوا اذن بوجـود نـدرة لـرأس المـاا هـو جفـ   ، نفاية ولكر الذك ل  نفاية هو همـة اإلنسـان
بات تصــاد ومــر حيــع ان نــدرة رأس المــاا هــي ماــرد وهــ  ت يصــو  ــي الةفــ  ات  ــي الك ــام 

ونتياــة ، وي رمــون ايــره  لســوض التوزيــ  ،  الرأســمالي الــذك ي تكــر  يــ  الكــاس ر وس األمــواا
  كيكــب لقعــود الفمــة  ــإن هــذه ال ــاا تعــال  بمبيــد مــر اإلنتــان وبتة ــي  التوزيــ  ، وبفــذا هــدم 

 الق ية األول  التي تقوا بةن  ي رأس الماا ندرة كما  ي األرى ندرة .
ســعر الةانــدة وبــير أنفــا ليســت ملتقــ  العــرى وال لــب لــرأس المــاا   الــ  ثــ  انتقــ   كيكــب      

جكيـ  ت يسـت ي  اسـتغاللفا يب ـع عـر  6000مر ات تصاديير  مر عكـده  %99كما يقوا 
 إنـــ  ية ـــ  اع ـــاض مبلغـــ   %3.2وبكـــر يع يـــ   %3 ـــإذا كـــان هكـــاا ماـــروب يع يـــ   القـــرى

واذا  ، ـإن الةانـدة تميـ  الـ  الفبـو  للبكر  ـإذا زادا األمـواا التـي تب ـع عـر م ـان التثميـر 
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وبعــد أن هـــرح هـــذا  ، اهــتد طلـــب الماــروعاا الاديـــدة علــ  رأس المـــاا  ـــإن الةانــدة ترتةـــ 
 )هذا كالم  ار !( م  أن هذا الكالم يقوا ب  مع   ات تصاديير . : عقب بقول 

ـــــة : ان ماـــــاا اتدصـــــار ت يلتقـــــي بماـــــ      ـــــع لـــــغير ، لرســـــباع ااتي اا  ـــــاا : هـــــذا عب
.. أنـــا أدصـــر ألن  %3.2أو  %3اتســـتفالا ... أنـــا أدصـــر ألســـباع أصـــرو ايـــر أن الةانـــدة 

ميلـي لالسـتفالا م ـدود ون ـرك للمسـتقب  بعيــد مرتبـي مـثال مانـة جكيـ  وأصـا  علــ  أوتدك 
هــذا اذا كانــت نةســي مــر التفــذيب وادراكــي مــر  – ــةدصر مكفــا عاــرة جكيفــاا أو عاــرير 

فــب الةـــرص لاـــراض ي أدصــر المـــاا ال اوـــر لســبب  صـــر هـــو أن أنتالعلــو ب يـــع أ عــ  هـــذا انكـــ
،  ـــإذا كــان عكـــدك نقـــد جــاهب  ـــإني أنتفـــب الةرلــة وأهـــترك طالمـــا ياـــيض أرى معرووــة للبيـــ 

دصر بمالـ   ـي لـورة نقـود العرى ، وهذا هو سبب  صر ودا   نةسي لالدصار وتحتةـاظ المـ
 . حاورة

ات تصـادية التـي ت مـ  المـدصر علـ  أن يـدصر وجع  يعدد األسـباع الكةسـية واألسـباع      
ث  انتق  الـ  ماـاا اتسـتثمار  قـاا : ان زيـدا مـر الكـاس  ،مال  ونة  عكفا  كرة سعر الةاندة 

يقـــي  ماـــروعا لرســـمكت مـــثال ألن أربـــاح األســـمكت مرتةعـــة لكـــر اذا كانـــت  يمـــة األربـــاح  ـــي 
ر  ــي  مونــت كــارلو  هــي وكانــت  يمــة الكســب  ــي  ــتو نــاد للقمــا %30أو  40األســمكت 
 ــإن لــاحب المــاا يــذهب الــ  نــادك القمــار ويقيمــ  ألن الــذك ياذبــ  الــ  هكــاا  6000%

 هو وفامة أرباح الماروب .
ياتذع األمواا المدصرة الـ  ماـاا اتسـتثمار هـو انتاجيـة الماـروب والـذك يـد    الذك :      

 .هةن لفا بسعر الةاندة  ي السوق  المدصر لالدصار هو عدد معير مر العوام  الكةسية التي ت
نفـا ملتقـ  العـرى وال لـب بـير إوبفذا جع  كيكب ي    الةاندة التي يقـوا ات تصـاديون ب     

 مااا اتستفالا ومااا اتدصار .
 ث  است رد اللورد كيكب  انال :     
لـي  ملكـا    ان الةاندة يقاا لفا ثمر استعماا رأس الماا ال اور ورأس المـاا ال اوـر     

لصاحب  ، وا ترح هياا واحدا هو )اهتراكية اتسـتثمار( ولعلكـا ناـد  ـي الةقـ  القـدي  مـا يؤيـدنا 
 ــــي هــــذا ... انكــــي ت أنــــادك بــــةن تملــــر الدولــــة أدواا اإلنتــــان ألن الملــــر الفــــاص ي مــــ  

كـون لاحب  عل  مبيد مر العكاية ، ت أريد أن تكون أدواا اإلنتان ملكا للدولـة بـ  أريـد أن ت
ملكا لر راد واإليراد الذك أحص  علي  أنةق   يما ي سر هةني ،  إذا أنةقتـ   ـإن هـذا يـدص  
 ـي الـدص  العـام والـذك يتلقـاه عكـي يكةقـ  مـرة أصـرو  ي ـدي مـا يسـم  )بمكـرر اتســتعماا( 
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أنـــا الـــذك  وبمكـــرر اتســـتعماا يبيـــد الـــدص  القـــومي أمـــا مـــا  ـــاى مـــر الـــدص  القـــومي  لســـت
 ما الذك تت ك   ي  هي الدولة ألن الدولة أعر  بمصالو البالد . أت ك   ي  ان

يتامـ  مـاا  –وهـي   ـراا  – مر جملة المدصراا الصغيرة التي يستغك  عكفا  حاد الكاس 
وف  تتول  الدولة تسفيره لصالو الماتم  ويعود عل  أل اب  بما  د يةيض مـر ربـو أو ت 

ي هـذا باهـتراكية اتسـتثمار مر األسعار وأسـمارتبا  مقدم بسعر يةيض حسب ال رو  دون 
  . 

وجدير بالمالح ة أن مر ات تصاديير مر أيد  كيكب  ومكف  مر اتفمـ  بالافـ  بـرا  أنـ       
 بافادة الامي  أع   ا تصادك  ي القرن العارير . 

 وهكاا بعض المالح اا التي يمكر ايرادها  يما يتعل  باراض  كيكب  وهي :     
 ية بالسيولة هيض اير ملموس ولي  ك  مر لدي  سيولة نقدية  ادر أو يملـر أن الت  -6

ــــ  وجــــود  مقابــــ  الت ــــ ية  مكا ــــةةالةرلــــة تســــتغاللفا ، ومــــ  ذلــــر  اإلســــالم ت يمك
 العاند احتماليا وهو حصة مر الربو . أوبالسيولة ، بار  أن تكون هذه المكا ةة 

األجيــر والعامــ  وايــره ، وت تعتبــر  ةكــةجر العانــد  ــي اإلســالم يكــون مقابــ  عمــ  مكــت    -4
 الت  ية بالسيولة مر هذا القبي  .

عكصـــر المفـــاطرة بالكســـبة للمقـــرى ،  اإلســـالم ياـــتر   ـــي الكســـب أن  ات تقـــار الـــ  -3
 يكون الربو مقاب  ت م  الفسارة لو حدثت . أنيكون الغك  بالغرم ، أك 

ن ـام يتعامـ  ألـاله بالةانـدة ، ب  والتقليـديير تـ   ـي  ـ  ـكيكـ د سـعر الةانـدة عكـد ت دي -2
 . (1)ب  ان الكقود  د ت لب بدا   الم اربة )القمار( وهذا يتعارى م  اإلسالم

 
*   *   *   *   * 
 المبحث السادس

 المصارف اإلسالمية مهامها وأهدافها
ا  م   فور الص وة اإلسالمية الم البة بالعودة ال  يكـابي  اإلسـالم الصـا ية والتـي يـرون لفـ     

هــذه الصــ وة الــ  ماــاا ات تصــاد  امتــدادكــ  مفلــ  أن تســتمر وتاــتد وتــؤت  ثمارهــا ومــ  

                                                 
 . 948د/ سعيد سعد مرطان ص  –راجع : مدخل للف ر االقتصادي في اإلسالم  ( 1)
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ـــاة ات تصـــادية  كـــرة اناـــاض البكـــوا اإلســـالمية ذاا  (2)والمـــاا بـــدأا ت فـــر علـــ  ســـ و ال ي
المعامالا ايـر الربويـة ، و ـد ت ـت هـذه الةكـرة تااوبـا مـر الكثيـرير وتااوبـت ألـدا ها  ـي 

ربــي واإلســالمي وعلــ  راــ  مــر أن عمــر هــذه الةكــرة هــو عقــدير أو ثالثــة مير العبلــدان العــال
عقــود مــر البمــان  ــإن عــدد البكــوا ومؤسســاا تو يــف المــاا التــي تعمــ  علــ  أســ  هــرعية 
اســالمية  ــد ياــاوز حتــ  اان مــا يبيــد علــ  صمســير بــدضاه مــر دبــي حيــع أناــئ أوا مصــر  

  الك ـــام الرأســـمالي والمصـــار  الربويـــة اســـالمي الـــ  لكســـمبورن  ـــي  لـــب أوروبـــا الغربيـــة معقـــ
 . (1)مروراه بالقاهرة والفرطوم وعمان والب رير والكويت وايرها مر البالد

 أنواع المصارف اإلسالمية :
 : (2)تفتلف أنواب المصار  اإلسالمية حسب أاراوفا كما يلي     
ة بالســعودية مصــار  تفــد  الــ  التكميــة للــدوا اإلســالمية مثــ  البكــر اإلســالمي للتكميــ -6

 أو التكمية الم لية مث  بكر دبي اإلسالمي .
 مصار  تفد  ال  التكمية اتجتماعية مث  بكر نالر اتجتماعي بمصر . -4

                                                 
بحعا البنك أو المصرف اإلسالمي هو المؤسوة التي تقوم بج ل رأس الماا الع ي ي عون ععاطال لمعن  صعاحبه ر ( 9)

حالال عن طريق أعماا التنمية االقتصادية التي تعود بالفاددة الحقيقية علع جميع المواهمين فيها باعتبارى وسيط بعين 

علعع حقعه فعي  معاا هع ا المعاا .   راجعع : محاسعبة الفعركات والمصعارف فعي  كعل ة ليحصعلصاح  الماا وموتنمر

 . 11النظام اإلسالمي د/ محمد كماا عطية ص 

م( 1811م( ، وبيت التمويل ال ويتي )1811بنك دبي اإلسالمي ) – ى البنوك اإلسالمية علع سبيل المناا من ه ( 1)

م( ، والبنععك اإلسععالمي 1811م( ، وبنععك فيصععل اإلسععالمي بالقععاهرة )1811، وبنععك فيصععل اإلسععالمي بالوععودان )

، وبنعععك البحعععرين اإلسعععالمي  م(1819م( ، والمصعععرف اإلسعععالمي العععدولي لالسعععتنمار والتنميعععة )1819ايرد عععي )

م( ، والمصرف اإلسالمي بل ومبورج ، وبنك بعنجالدي  اإلسعالمي العدولي ، وبنعك قطعر اإلسعالمي ، وبنعك 1899)

مالي يا اإلسالمي ، وبنك التضامن اإلسالمي بالوودان ، والبنك اإلسالمي لغرل الوودان ، وبنك قبرص اإلسالمي ، 

 والتنمية ، وبيت التمويل اإلسالمي في لندن وغيرها .وبيت التمويل ايرد ي لالستنمار 

وأوا بنععك محلععي لالدخععار كععان بمدينععة ميععت غمععر  ،ومععن المؤسوععات الماليععة اإلسععالمية : بنععوك االدخععار المحليععة     

بمصعر ، وهع ى البنعوك تهععدف إلعع تفعجيع المعواطنين علععع االدخعار ومعا أن ا تفعرت هعع ى البنعوك المحليعة فعي مصععر 

م تحت إشعراف البنعك المركع ي والبنعك ايهلعي المصعري 1819حا باهرا في بدايتها إال وضعت في سنة وحققت  جا

م فعي القعاهرة وهعو 1811ومن ثَمَّ فقدت هويتها الممي ة ، ومن ه ى المؤسوات )بنك  اصر االجتماعي( أُ ِفأَ في سنة 

للتنمية التابع لمنظمعة المعؤتمر اإلسعالمي وقعد يتفق مع المصارف اإلسالمية في كنير من النواحي ، والبنك اإلسالمي 

ِسععَس عععام  ُُ ُ د/ سعععيد سعععد  –م ومقععرى الرديوععي مدينععة جععدة ، راجععع : مععدخل للف ععر االقتصععادي فععي اإلسععالم 1811أ

 .  18محمد كماا عطية ص  –، محاسبة الفركات والمصارف في النظام اإلسالمي  919 -911مرطان ص 

 . 18،  19لمصارف في النظام اإلسالمي ص راجع : محاسبة الفركات وا ( 9)
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مصار  اروفا تموي  اتستثماراا مث  بكر التموي  الكويتي وبكر  يصـ  اإلسـالمي  -3
. 

 ادة .مصار  اروفا جم  مدصراا األ راد الصغيرة مث  دار الماا اإلسالمي ب -2

مصــار  مركبيــة )حكوميــة( مفمتفــا الــدار أوراق العملــة للدولــة والر ابــة علــ  اتنتمــان  -2
 وت وير العم  المصر ي  ي الدولة مث  بكر باكستان المركبك .

  فرا  ي الةترة األصيرة بكوا اسالمية متعددة األاراى  ي البالد اإلسالمية . -1

المية هـــــو اإلباحـــــة ، وأطلقـــــت الاـــــريعة ومـــــر المعلـــــوم أن األلـــــ   ـــــي المعـــــامالا اإلســـــ     
اإلســـالمية للكـــاس أن يســـت دثوا مـــر العقـــود والتصـــر اا الماليـــة مـــا ي قـــ  مصـــال ف  وتســـتلبم  
ال  ـــارة المت ـــورة  ـــي عصـــوره  المتتاليـــة ايـــر مقيـــدير وت ملتـــبمير ات بقيـــد واحـــد ، وهـــو أت 

يَـا َأيـهَهـا كاداه لقولـ  تعـال  : عل  أمر يكف  عك  الاارب مث  الربـا اسـت تام  عقوده  وهروطف 
، و ــــد أيــــد الةقفــــاض األربعــــة وابــــر تيميــــة وجمفــــور الةقفــــاض  (1)الَّــــِذيَن آَمنُــــوْا َأْوفُــــوْا بِــــاْلُعُقودِ 

 (2)الم دثير هذا الرأك
 والمهمة األساسية لهذه المصارف من شقين هما :      
لـــذك أذن اللـــ  المتـــورطير  يـــ  انقـــاذ المســـلمير مـــر مســـتكق  الربـــا )الةانـــدة( هـــذا الـــبالض ا -6

 بال رع .
تــو ير الــربو ال ــالا وتســفير المــاا  ــي صدمــة الماتمعــاا اإلســالمية مــر صــالا أوجــ   -4

 . (3)ناا  هرعية

 المصــار  اإلســالمية هــي عبــارة عــر مؤسســاا اســتثمارية مصــر ية اجتماعيــة تتعامــ   ــي      
اإلســـالمية المتاحـــة وتوجيففـــا الـــ  اطـــار الاـــريعة اإلســـالمية ،  فـــي تعمـــ  علـــ  تعباـــة المـــوارد 

اتســتثماراا التــي تفــدم أهــدا  التكميــة ات تصــادية واتجتماعيــة اوــا ة الــ  القيــام باألعمــاا 
 المصر ية الالزمة بمقت   أحكام الاريعة اإلسالمية .

تةقــــد المصــــار  اإلســــالمية هــــرعيتفا ،  –الســــاب  ذكرهمــــا  –وبــــدون هــــذير األساســــير      
 . (4)مكررة مر المصار  الربوية ، وت تست   هفادة ميالد هرعي اوتصبو أنماطه 

                                                 
 . 1سورة الماددة : اآلية  ( 1)

جمععاد ايوا  –مجلععة البنععوك اإلسععالمية  –د/ ذكريععا البععري  –راجععع : المعععامالت الماليععة ايصععل فيهععا اإلباحععة  ( 9)

 . 14ص  -ه  1044

 . 181راجع : مف الت االقتصاد اإلسالمي ص  ( 8)
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 (5): هي –أ  مصرف إسالمي  –واألغراض األساسية للمصرف اإلسالمي       
وأن ياــــــد البــــــدي   ،أن تتماــــــ  معامالتــــــ  المصــــــر ية مــــــ  أحكــــــام الاــــــريعة اإلســــــالمية  -6

 اإلسالمي لكا ة المعامالا لر   ال رن عر المسلمير .
عـاملير والمتعـاملير بيت القي  التعا دية والفل  ال سـر والسـلوا السـوك لـدو التكمية وتث -4

 م  المصر  اإلسالمي . وذلر لت فير هذا الكاا  مر الةساد .

 طـرقو  تكمية الوعي اتدصارك وتااي  اتستثمار وعدم اتكتكـاز ، وذلـر بإياـاد  ـرص  -3
 . عديدة لالستثمار تتكاسب م  األ راد والمؤسساا المفتلةة

ــــــراد ومؤسســــــاا ألاــــــراى  -2 ــــــو ير ر وس األمــــــواا الالزمــــــة أللــــــ اع األعمــــــاا مــــــر أ  ت
الماــــروعاا ات تصــــادية ، علــــ  أن يــــت  هــــذا التمويــــ  طبقــــا ألحكــــام الاــــريعة بالكســــبة 

 للمع ي وااصذ .

ايااد التكسي  والتعـاون والتكامـ  بـير الوحـداا ات تصـادية داصـ  الماتمـ  والتـي تسـير  -2
 اإلسالمية .عل  أحكام الاريعة 

المســاعدة  ــي ت قيـــ  التكميــة ات تصـــادية واتجتماعيــة لاــعوع األمـــة اإلســالمية بكا ـــة  -1
 . (1)السب  الماروعة ، ودع  التعاون اإلسالمي ، وت قي  التكا   اتجتماعي

و ـــي المصـــار  اإلســـالمية تتامـــ  األمـــواا مـــر األ ـــراد أو الفياـــاا  ـــي لـــورة حســـاباا      
وهـــي وان اتةقـــت  ـــي التســـمية أو الاـــك  مـــ  أنـــواب  ،حســـاباا اســـتثمار جاريـــة أو تـــو ير أو 

ونســــبة الــــربو  ــــي  ،ال ســــاباا أو الودانــــ   ــــي البكــــوا الربويــــة  إنفــــا تفتلــــف  ــــي م ــــمونفا 
المصر  اإلسالمي اير م ددة سلةا ب  تقرر  ي نفاية العام أو  ـي  تـراا دوريـة )ربـ  سـكوية 

 مالا التي يدص   يفا .أو نصف سكوية( حسب نوب ال ساع والمعا

                                                                                                                              
 . 189سالمي ، ص مف الت االقتصاد اإل ( 0)

 . 100 – 108 فس المصدر ، ص  ( 1)

 تعمل المصارف اإلسالمية لتحقيق الت افل االجتماعي وذلك بما يلي :( 1)

 جمع حصيلة ال كاة المفروعة علع رأس ماا المصرف والمبالغ المودعة وتوزيعها طبقا لمصارفها الفرعية . -1

 دوق التأمين علع المواشي وآخر علع المبا ي وغير ذلك .إ فاا صناديق تعاو ية للتأمين ضد المخاطر منل صن -9

من  القروض االجتماعية بدون فوادد )قرض حون( للمحتاجين ويجوز للمصرف إمهاا المدين المعوعر أو صعرف النظعر عنعه  -8

)سعورة البقعرة : (  لقوله تعالع : ) وإن كان ذو عورة فنظعرة إلعع ميوعرة . وأن تصعدقوا خيعر ل عم إن كنعتم تعلمعون  هاديا تنفي اً 
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بالوســـائل  –دون ربـــا  –وتقـــوم المصـــارف اإلســـالمية بالخـــدمات المصـــرفية المعتـــادة     
 :ا تية
 يقــــوم المصــــر  باــــراض الســـل  التــــي ي تــــان اليفــــا  –أك بيــــ  المراب ـــة  –البيـــ  ااجــــ   -6

ـــة تتةـــ  مـــ  الاـــريعة اذ أن ســـعر ،المتعـــاملون معـــ  وبـــيعف  اياهـــا باألجـــ    وهـــذه المعامل
وهـي معاملـة تقـوم مقـام اتنتمـان  ـي  ،السل  و ـت هـرانفا يكـون معلومـا وكـذلر رب فـا 
 ن ام ات تصاد الربوك اير أنفا صالية مر الربا .

حيــع يقــدم المصــر  األمــواا أللــ اع المفــر  –أك الم ــاربة  –التمويــ  اتنتمــاني   -4
ــــروان ال ــــر  والتاــــارة وألــــ اع الفبــــرة إل امــــة ماــــروعاتف  ممــــا يتــــيو  رلــــة كبيــــرة  ل

والصــكاعاا والتاــارة ويســاه   ــي اياــاد تكميــة حقيقيــة وانقــاص العمالــة البانــدة وارتةــاب 
ويــــت  ذلــــر علــــ  أســـــاس  ،القــــدرة الاــــرانية ، وزيــــادة ال لــــب علــــ  الســـــل  والفــــدماا 

 المااركة  ي األرباح والفسانر .

أو اتثكــير معــا  يــةالتمويــ  بالماــاركة ،  يقــوم المصــر  بتقــدي  التمويــ  أو الســيولة الكقد -3
 إل امة ماروب ما عل  أساس المااركة  ي الربو أو الفسارة .

ـــ  اإلياـــارك  -2 وهـــو نـــوب مـــر اإلياـــار المباهـــر يتـــيو للمصـــر   –أك المـــؤاجرة  –التموي
 ير .ا ت ت تصر  العمي  عل  أساس التةجامتالا العماراا أو المعداا وووعف

ةجير العمــاراا أو المعــداا للعميــ  علــ   يقــوم المصــر  بتــ –اياــارا  –التمويــ  بــالبي   -2
ويقــوم العميــ  بإيــداب  ــدر متةــ  عليــ  مــر المــاا  ــي لــورة أ ســا   ، هياــة تــةجير مباهــر

صـــالا  تـــرة م ـــددة  ـــي حســـاع ادصـــار يتـــيو مـــر صاللـــ  اعـــادة اســـتثمار تلـــر األمـــواا 
 الماتمعـة مــ  مـا ت قــ  مـر أربــاح ت قيـ  احتمــاا  يـام العميــ  باـراض تلــر المعــداا أو

 العماراا .

 . (1)اإل راى بدون  واند لبعض الماروعاا -1

تتةــــ  البكــــوا اإلســــالمية مــــ  ايــــر اإلســــالمية  ــــي أنفــــا تامــــ  األمــــواا مــــر المســــاهمير و      
واإليداعاا الاارية واإليداعاا اتستثمارية ، ث  تقـوم بتو يـف هـذه األمـواا  ـي الماـروعاا 

  البعـد عـر القـروى بةانـدة أو ربـا مفمـا كـان نوعفـا مـ ، التاارية والصكاعية والبراعيـة والعقاريـة
. 
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وبت بيـــ  عقـــد الم ـــاربة علـــ  البكـــوا اإلســـالمية ناـــد أن المـــودعير بمامـــوعف  وليســـوا      
 ـــرادو هـــ  رع المـــاا ، والبكـــر بتةـــويض مـــكف  يصـــبو هـــو الم ـــارع لصـــالو رع المـــاا أو 

مــــــواا أللــــــ اع المــــــودعير ، هــــــذا مــــــر جفــــــة ومــــــر جفــــــة أصــــــرو  عكــــــدما يقــــــدم البكــــــر األ
ــــة يكــــون هــــو رع المــــاا  ــــة و كي ــــة مالي ــــرة ودراي الماــــروعاا مصــــ وبة بكــــ  مــــا لديــــ  مــــر صب

 وأل اع الماروعاا الذير حصلوا عل  األمواا ه  الم اربون .
تكـون  والم اربة  د تكون م لقة أك أن سل ة الم ـارع ايـر مقيـدة ، أو تكـون مقيـدة      

 وز حدود معيكة . يفا سل ة الم ارع ماروطة بةت يتاا
 الم ــاربة الم لقــة تصــلو للتعامــ  بــير ألــ اع الودانــ  اتســتثمارية والبكــر لكــي يكــون      

 ـي حالـة م ـاربة  للبكر حريـة اتسـتثمار ، أمـا الم ـاربة المقيـدة  إنفـا تالنـ  البكـر اإلسـالمي
ا  ــة علــ  البكــر بمــاا الودانــ  اتســتثمارية ،  ــيمكر للبكــر أن ي ــ  الاــرو  ال ــرورية للم 

وياــوز للبكــر  ــي هــذه ال الــة أن ي الــب الم ــارع ب ــمان أو رهــر مقابــ  مــا  ،أمــواا الغيــر 
 ي ي  مر ماا الم اربة بالتعدك واإلهماا .

والفاللــة ،  ــإن البكــر عكــدما يكــون هــو الم ــارع تالنمــ  الم ــاربة الم لقــة ، وعكــدما      
 . (1)لمقيدةيكون هو رع الماا أو نانبا عك  تالنم  الم اربة ا

وتســـع  المصـــار  ومؤسســـاا المـــاا ل مايـــة مســـاهماا المســـاهمير  يفـــا والمـــودعير      
لــديفا مــر الفســارة عــر طريــ  دراســاا الاــدوو للماــروعاا التــي تمولفــا بــةك أســلوع مــر 
األســاليب المــذكورة وعــر طريــ  تكويــ  هــذه الماــروعاا وجعلفــا اجــاا متةاوتــة ب يــع يــدع  

  ي عملفا لفيااا ر ابة هرعية .وتف    ،بع فا بع ا 
ولــار هكــاا اطــار  ،و ــد   عــت المصــار  ومؤسســاا المــاا اإلســالمية ص ــواا طيبــة      

ولكــر ال ريــ  مــازاا طــويال وهــا ا ،  ،تك يمــي يامعفــا هــو اتت ــاد الــدولي للبكــوا اإلســالمية 
الســــاندة والصــــعوباا مازالــــت كثيــــرة وحــــادة ، ألن أهــــكاا المعــــامالا الربويــــة مازالــــت هــــي 

كمـــا أن هكـــاا جفـــاا عديـــدة والمتغلغلـــة  ـــي ا تصـــادياا مع ـــ  الـــدوا العربيـــة واإلســـالمية ،  
قــاض  ــالا كثيةــة مــر الاــكوا حــوا ســالمة معــامالا هــذه المصــار  والمؤسســاا تســع  إلل

 المالية اإلسالمية .

                                                 
المجلة العلمية لتجارة ايزهر أبريل  –د/ فاروق الغندور  –البنوك اإلسالمية راجع : أسالي  االستنمار في  ( 1)
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لةقفــي لكاــر المعــامالا المصــر ية اإلســالمية أن الماتمــ  ا الــداعي يــدع  ذلــر اتتاــاهو      
وذلـر  ـي القـرار الـذك ألـدره  ، بمكة المكرمة  د  اا كلمت   ي لـالو المصـار  اإلسـالمية

 69-64مالــ  المامــ   ــي أعقــاع دورتــ  التاســعة المكعقــدة بمكــة المكرمــة  ــي الةتــرة مــر 
والتـــي ن ـــر  يفـــا مووـــوب   ) تةاـــي المصـــار  الربويـــة وتعامـــ  الكـــاس  ، هــــ6201مـــر رجـــب 

ن المام  :    د استم  الـ  كـالم السـادة ،  قد  اا البيان ا دان  عكفا (معفا وعدم توا ر الب
ثبت ت ريم  بالكتـاع والسـكة  رْ ي ِ األع اض حوا هذه الق ية الف يرة التي يقتر   يفا م رم بَـ 

و ــــد أثبتـــــت الب ــــوي ات تصــــادية ال ديثـــــة أن الربــــا ص ــــر علـــــ  ا تصــــاد العـــــال   ،واإلجمــــاب 
ت  ، وأنــ  وراض كثيــر مـر األزمــاا التــي يعانيفــا العــال  ، وأن ت ناــاة وسياسـت  وأصال ياتــ  وســالم

وهـو مـا سـب  بـ   ،مر ذلر ات باستاصاا هـذا الـداض الفبيـع الـذك هـو الربـا مـر جسـ  العـال  
اإلسالم مكذ أربعة عار  رنا . ث  كانت الف ـوة العمليـة المباركـة وهـي ا امـة مصـار  اسـالمية 

ثــ    لــياله ، الم  ــورة هــرعا ، بــدأا لــغيرة ثــ  ســرعان مــا كبــرا صاليــة مــر الربــا والمعــامالا
ســـرعان مـــا تكـــاثرا حتـــ  بلـــ  عـــددها اان  ـــي الـــبالد اإلســـالمية وصارجفـــا أكثـــر مـــر تســـعير 

 مصر ا .
وبفذا كذبت دعوة العلمانيير وو ايا الغـبو الثقـا ي الـذير زعمـوا يومـا أن ت بيـ  الاـريعة      

   .د بغير بكوا وت بكوا بغير  واندت ا تصا ، ألن   ي المااا ات تصادك مست ي  
 وقاا في القرار :     
: ياب عل  المسلمير كا ة أن يكتفوا عما نفـ  اللـ  عكـ  مـر التعامـ  بالربـا أصـذا أو  أوال     

 اع اض ، والمعاونة علي  بةك لورة مر الصور .
ـــــا      ـــــ   يـــــام المصـــــا ثاني ر  اإلســـــالمية بـــــديال هـــــرعيا : يك ـــــر المالـــــ  بعـــــير اترتيـــــاح ال

للمصــار  الربويــة . ويــرو المالــ  وــرورة التوســ   ــي اناــاض هــذه المصــار   ــي كــ  أ  ــار 
اإلسالم ، وحيثما وجد للمسلمير تام  صارن أ  اره حت  تتكون مر هـذه المصـار  هـبكة 

  وية تفيئ ت تصاد اسالمي متكام  .
مــــ  مــــ  مصــــر  اســــالمي أن يتعامــــ  مــــ  : ي ــــرم علــــ  كــــ  مســــل  يتيســــر لــــ  التعا ثالثــــا     

المصــار  الربويـــة  ــي الـــداص  والفـــارن ، اذ ت عــذر لـــ   ــي التعامـــ  معفـــا بعــد وجـــود البـــدي  
 وياب علي  أن يستعيض عر الفبيع بال يب ، ويستغك  بال الا عر ال رام . ،اإلسالمي 

لـ  المصــار  الربويــة : يــدعو المالــ  المسـاولير  ــي الـبالد اإلســالمية والقــانمير ع رابعـا     
  يفا ال  المبادرة لت فيرها مر الرج  الربا .
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، ت ياــوز أن يكتةــ  : كــ  مــا جــاض عـر طريــ  الةوانــد الربويـة هــو مــاا حـرام هــرعا  خامسـا     
وياــب  ،لكةســ  أو ألحــد ممــر يعولــ   ــي أك هــةن مــر هــؤون   –المــودب المــاا  - المســل  بــ 

ولــي  هــذا مــر  ،ر مــر مــدارس ومستاــةياا وايرهــا أن يصــر   ــي المصــالو العامــة للمســلمي
وت ياـوز ب ـاا تـرا هـذه الةوانـد للبكـوا ، باع الصد ة وانما هو مر باع الت فـر مـر ال ـرام 

 إنفـــا  ـــي العـــادة  ،ويـــبداد اإلثـــ   ـــي ذلـــر بالكســـبة للبكـــوا  ـــي الفـــارن  ،الربويـــة لتتقـــوو بفـــا 
تغــدو أمـــواا المســلمير أســـل ة ل ـــرع  تصــر فا الـــ  المؤسســاا التكصـــيرية واليفوديــة ، وبفـــذا

المســلمير واوــالا أبكــانف  عــر عقيــدتف  علمــا بةنــ  ت ياــوز اتســتمرار  ــي التعامــ  مــ  هــذه 
 البكوا الربوية بةاندة أو بغير  اندة .

كمــا ي الــب المالــ  القــانمير علــ  المصــار  اإلســالمية أن يكتقــوا لفــا العكــاق المســلمة       
التوعيــــة والتةقيــــ  بةحكــــام اإلســــالم و دابــــ  حتــــ  تكــــون معــــامالتف  الصــــال ة ، وأن يوالوهــــا ب
 وتصر اتف  موا قة لفا .

 العوائق والصعوبات التي تواقه البنوك اإلسالمية :    
رطــان عتــاع ر يــ  علــ  المتعــاملير مــ  المصــار  والقــانمير علــ  مللــدكتور ســعيد ســعد      

لـديقر مـر لـدَ ر ت مـر َلـد  ر ، المصار  اإلسالمية أذكـره هكـا، وهـو عتـاع مـر بـاع 
 أك لديقر مر نص ر وذكرا بالفير ،  يقوا : 

بــالرا  مــر الكاــاح الــذك حققتــ  المصــار  اإلســالمية والتوســ  الكبيــر الــذك هــفدت  ســواض       
بعــــض   ـــي عـــددها أو حامفـــا ات أنفـــا ت زالـــت تاابـــ  بعـــض العقبـــاا وتـــدور الاـــكوا حـــوا

تةسيســفا  تعمـي   ـي مــدو اتلتـبام بالمبـادا ، ومـا جــاض  ـي عقـودمعامالتفـا ، وهكـا ياـب عــدم ال
 .بفا  ر مصر  اصر حسب ال رو  الم ي ة بفا وجدية واصالص العامليرـيتباير م
ولر نفوى بالتةصي   ي هـذه العوانـ  والصـعوباا ت تقارنـا الـ  المعلومـاا الد يقـة عـر      

 ـــة والصـــواع ، مـــر أهـــ  هـــذه العوانـــ  تعامـــ  هـــذه المصـــار  ، وعليـــ   ـــإن حكمكـــا  ابـــ  للف
 : (1)والصعوباا ما يلي

عدم تةف    اب كبير مر أ راد الماتم  لفـذه المؤسسـاا وأهـدا فا ومك لقاتفـا ل ـداثتفا  -6
 ، وبالتالي تكون  را ه  حولفا  ي االب األحواا مارد تفميكاا هفصية ت اير .

                                                 
 . 901،  904راجع : مدخل للف ر االقتصادي في اإلسالم ص  ( 1)



 

- 44- 

مـوا بفـا االبيـة الـدوا اإلسـالمية عدم انساام األن مة المصر ية وايرهـا مـر األن مـة المع -4
مــ  أهــدا  هــذه المصــار  وسياســتفا ،  غالبيــة األن مــة ، ان لــ  تكــر جميعفــا ووــعت 

 لبكوا تقتصر و يةتفا عل  اتنتمان والفدماا المصر ية وتتعام  بالةاندة .

علـــ  الســـوق الم ليـــة والدوليـــة وتـََقب ـــ  بعـــض   اعـــاا الماتمـــ   هيمكـــة البكـــوا التقليديـــة -3
 م  بالةاندة .للتعا

حداثــة المصــار  اإلســالمية جعلفــا تصــ دم بــبعض الماــاك  الت بيقيــة التــي ت تــان الــ   -2
و ـــت طويـــ  إلياـــاد ال لـــوا لفـــا كمـــا  ـــي حالـــة اتعتمـــاداا المســـتكدية ، والتعامـــ  مـــ  

 البكوا األصرو وكيةية اتستةادة مر األرلدة والتةمير وايرها .

 ة والمفلصة لت قي  أهدا  هذه المصار  .مااك  ناتاة مر  لة الكوادر المتفصص -2

بعـــض المعـــامالا التـــي لاـــةا اليفـــا المصـــار  ت ت  ـــ  بقبـــوا جيـــد مـــر  بـــ  بعـــض  -1
 عمالنفا، عل  سبي  المثاا بي  المراب ة .

بعض هذه المصار  ل  تلتبم بما جاض  ي عقـود تةسيسـفا ويبـرر ذلـر بةنـ  ل ـرو   فريـة  -7
 وأن هذا الفرون مؤ ت .

صيلـــة لـــي  لفـــا مـــر اإلســـالم ات اتســـ  ،  كســـم  بـــير ال ـــير وااصـــر هكـــاا مؤسســـاا د -8
 ا تتاح  روب اسالمية لبكوا ربوية .

ات أنــ  وبــالرا  مــر كــ  الصــعوباا ، ونقــا  ال ــعف التــي تاابــ  هــذه المؤسســاا  فــي      
تكمــو يومــا بعــد يــوم ويت ســر أدا هــا وهكــاا جفــود تبــذا لت ــوير وت ســير أســاليب ممارســتفا 

  انةفا اتستثمارية والمصر ية كما ياب ومر اطار الاريعة اإلسالمية .لتؤدك و 
 

*   *   *   *   * 
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 خال ة البحث وأهم نتائجه
دور البكــــوا والمصــــار   ــــي الماتمعــــاا ال ديثــــة  ــــي نفايــــة هــــذه الدراســــة لمووــــوب        

 كقا  التالية :  يمكر تلفص  وابراز أه  نتانا   ي ال ومو ف اإلسالم مكفا
أن البكوا  د  فرا  ي بالد أوربا  ي العصور الوس   ، وعل  وج  الت ديد  ـي اي اليـا  -6

، و د مرا بعدة مراح  حت  وللت ال  مـا هـي عليـ   ـي زمانكـا ، و ـد كـان اليفـود وراض 
تةسي  هذه البكوا حيـع كـانوا يعملـون بالصـرا ة ، وهـ  الـذير أدصلـوا المعـامالا الربويـة 

 اند  ي هذه البكوا .والةو 
 ـَو ِجــَد مكفــا البكــوا الفالــة ،  –أي ــا  –تكوعــت البكــوا واصتلةــت أعمالفــا عبــر العصــور  -4

كمـا اصتلةـت أي ـا مـر ناحيـة   ، والمساهمة ، والبكـوا األهليـة ، وال كوميـة ، والمفتل ـة
كاعية ، طبيعة العم  الذك تقوم ب   تكوعت ال  البراعية ، واتسـتثمارية ، والمركبيـة ، والصـ

 والعقارية ، وبكوا األعماا والتصدير .
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تتعــدد أعمــاا البكــوا التــي تقــوم بفــا ، والتــي مكفــا  بــوا الودانــ  ، واإل ــراى للم تــاجير ،  -3
وت ويــ  العمــالا ، وحةــظ الودانــ  ، ومــكو الاــيكاا ، وبيــ  األســف  والســكداا مقابــ  

 ام .أجر ، ات أن هذه األعماا مكفا ما هو حالا ومكفا ما هو حر 

 ـــإذا صلـــت هـــذه المعـــامالا مـــر الربـــا واتســـتغالا والغـــرر ، والتـــدلي   فـــي حـــالا      
أمـــا اذا و ِجـــَدْا هـــذه األهـــياض  فـــي حـــرام مكفـــي عكـــ  ، وهـــر أعمـــاا البكـــوا هـــو  ةمباحـــ

 عصب أعماا البكوا اير اإلسالمية . بر  تَ عْ اإل راى بالربا الذك يـ  

 ــإذا كــان أهــ  العصــر  ــد ســموا الربــا  ، لــورهحــرم اإلســالم الربــا بكــ  أنواعــ  و ــي جميــ   -2
باســ  الةانــدة  إنفــا أي ــا م رمــة حرمــة الربــا الــذك حرمــ  اإلســالم ، ولقــد كــان للماــام  
الةقفيــة رأيفــا القــاط   ــي ت ــري  الةانــدة الم ــددة العانــدة مــر ايــداب المــاا  ــي البكــوا أو 

لراب ـة العـال  اإلسـالمي  ا راى البكوا الماا للكاس ، ومر هذه الماـام  المامـ  الةقفـي
 ، ومام  الب وي اإلسالمية .

وان و ِجـــَد مـــر بـــير األ ـــراد مـــر  ـــاا ب ـــ  الةوانـــد البككيـــة نتياـــة مـــا تولـــ  اليـــ  مـــر      
دراسة ،  إن العلماض المسلمير والمتفصصير ردوا عليف  و كـدوا أ ـوالف  وبيكـوا ب ـالن مـا 

مــا  الدراسـاا المتفصصــة ، مـ  بيـانذهبـوا اليـ   ـي وــوض نصـوص القـر ن والســكة وكـذلر 
 يترتب عل  أصذ الةاندة مر أورار ا تصادية ، وأصال ية ، واجتماعية .

كمــــا حكــــ  العلمــــاض ب رمــــة الةانــــدة المــــةصوذة علــــ  هــــفاداا اتســــتثمار ، ود ــــاتر      
 التو ير البككية والبريدية .

كـون أصـذاه بمصـل ة أو الربـا ، ذلـر أن اتست سـان امـا أن ي القوا باتست سان ت يبيو -2
وهـــو وان و ـــ  صـــال   ـــي اتســـتدتا بـــ  لكـــر ت صـــال  أن  ، تـــرجيو  ـــام علـــ   يـــاس

اتست ســـان ت يقـــدم علـــ  نـــ  الكتـــاع ، أو الســـكة ، أو اجمـــاب الصـــ ابة ، وهـــو وان 
حصــ  صــال   ــي بعــض جبنيــاا مســان  الربــا مــر حيــع اباحتفــا است ســانا ومصــل ة 

ـــــد جميـــــ  الةقفـــــاض مـــــر أصـــــذ مـــــكف  لككـــــ  ت صـــــال  علـــــ  ت ـــــري  الربـــــا   ـــــي الكقـــــود عك
باتست ســان ومـــر لــ  يةصـــذ ، كـــذلر القــوا بالمصـــل ة المرســـلة ت يصــو دلـــياله إلباحـــة 

     الةاندة .

حــرم اإلسـالم أصــذ الةانـدة الربويـة ، ألن ذلــر يـؤدك الـ  صلــ  روح العـداوة بـير األ ــراد ،  -1
ت ت بـــذ العمـــ  واإل ـــدام ، و ـــي واوـــعا  روح التعـــاون ، ويقـــود الـــ   فـــور طبقـــة متر ـــة 

،  دية وارتةــاب األســعارأصــذ الةانــدة تاــاي  لالكتكــاز وهــذا يــؤدك بــدوره الــ  أزمــاا ا تصــا
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، و ـــد يـــؤدك أصـــذ يـــ  روح انعباليـــة الةـــرد عـــر ماتمعـــ يـــؤدك أصـــذ الةانـــدة الـــ  تعمكمـــا 
يريـد أن  الةاندة ال  مك  المرابي ألداض البكاة ألن  ي ر أن  ي اصراجفا نقـ  للمـاا الـذك

 يكثره ، كما أن  ي أصذ الةاندة ال ل  واتستغالا للم تاجير والةقراض مر الكاس .

و ـــــد يـــــؤدك التعامـــــ  بالةانـــــدة الـــــ  نـــــبوح أمـــــواا المســـــلمير واســـــتقرارها  ـــــي أيـــــدك       
 أعدانف ،كما  د تكون سببا  ي اتتااه ال    اعاا اير مكتاة أو اير مراوع  يفا .

لمير والمةكــرير مــر ات تصــاديير عــر اياــاد البــدي  للمعــامالا لقــد ب ــع علمــاض المســ -7
الربويـــة التـــي تقـــوم علـــ  أساســـفا كثيـــر مـــر البكـــوا ،  ـــدعو الـــ  اناـــاض البكـــوا والمصـــار  
اإلسالمية التي تقوم عل  أساس هرعي ل يو ، وب مـد اللـ  ومكتـ  انتاـرا هـذه البكـوا 

ي أعمالفــــا تؤديفــــا مــــر مك ــــور  ــــي كثيــــر مــــر الــــبالد اإلســــالمية ولفــــا أاــــراى أساســــية  ــــ
اســالمي، ومــر أهــ  أعمالفــا : البيــ  بااجــ ، والتمويــ  اتنتمــاني ، والتمويــ  بالماــاركة ، 

 والتموي  اإلياارك ، والتموي  بالبي  ، واإل راى بدون  واند لبعض الماروعاا .

 فــو  تعتكا ــ  كلــ  ، الكــاس اإلســالم مكفاجــا لبكــي الباــر ، ودعــا رســوا اللــ   لقــد جــاض -8
يك   للكاس هت  هؤون حياتف  بصةتف  مفلـو ير لفـال  مـرتب ير بـ  راجعـير اليـ  ،  دير

ـــ  أتـــ  األحكـــام كلفـــا بمـــا يةـــي بمســـتلبماا الكـــاس  ـــ  يفمـــ  اإلســـالم جبنيـــة واحـــدة ب ول
ـــاِب ِمـــن َشـــْيات جميعفـــا .  ـــاا تعـــال  :  ـــا ِفـــي الِكَت ََْن ـــا فـَرَّ ـــا  ، و ـــاا : (1)مَّ َونـَزَّْلَن

َيانــاً لِ ُكــلِ  َشــْيات َعَلْيــَك الْ    ــال يوجــد مســةلة  ابلــة للو ــوب ات  ــي اإلســالم (2) ِكَتــاَب تِبـْ
تمــراض  يــ  وواوــو بــك  القــر ن ،  كــ  مــا تــرو مــر حكــ   يفــا حتــ   يــام الســاعة وهــذا 

مســـان  مســــتادة مــــر أطةــــاا أنابيــــب ، وعلــــ  جيكــــاا ، وهــــركاا رأســــمالية ، وحريــــاا 
وا ، و يود عل  الملكية كالتةمي  وايره ، ك  ذلر ومثلـ  ا تصادية و ردية ، ومعامالا بك
 تاد أن لإسالم حكما  ي  .

 
هــذا وأســةا اللــ  الســداد  ــي األمــر والعبيمــة علــ  الرهــد ، وأن يرز كــا اإلصــالص  ــي القــوا     

 والعم  ، والسر والعلر ان  رع ذلر والقادر علي  .
 

 المؤلف                                                    
                                                 

 . 89سورة اي عام : اآلية  ( 1)

 . 98سورة النحل : اآلية  ( 9)
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 أ.د / عادل محمد درويش                                                   
 تم االنتهاا من كتابة هذا البحث                                                   
 هـ1426ذو القعدة  3يوم االثنين                                                   

 م .2005ديسمبر  5الموافق                                                  
 دبي –اإلمارات العربية المتحدة                                                  

 حي الكرامـــة                                               
 050/  5491956ت :                                               

 
 
 

 
 
 

 
 عالمصادر المراقـ مأه

 القر ن الكري  . -
ــــة اللفةــــان مــــر مصــــاند الاــــي ان  -6 ت قيــــ  / م مــــد ســــيد  –تبــــر  ــــي  الاــــوزك  –اااث

 م .6916 -هـ 6386 –م بعة مص ة  البابي ال لبي  –الكيالني 
ــــ  الفماــــرك  –األعمــــاا المصــــر ية  ــــي اإلســــالم  -4 مامــــ  الب ــــوي  –مصــــ ة  عبــــد الل

 م .6982 -هـ 6202اإلسالمية 
 –( 1مكتبــة الكف ــة المصــرية   ) –د/ أحمــد هــلبي  –ات تصــاد  ــي الةكــر اإلســالمي  -3

 م .6987
الم بعـة  –هم  الدير م مد بـر أحمـد الاـربيكي  –اإل كاب  ي ح  ألةاظ أبي هااب  -2

 م .6977 -هـ 6397 –العربية ال ديثة 
دير أبـي بكـر بـر مسـعود الكاسـاني ال كةـي عـالض الـ –بدان  الصـكان   ـي ترتيـب الاـران   -2

 م .6998 -هـ 6204( ، 4  ) –دار الكتاع العربي بيروا  –
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مامـ   –حك  ودان  البكوا وهفاداا اتستثمار  ي الةق  اإلسالمي د/ علـي السـالوس  -1
 هـ .6260 – الب وي اإلسالمية

 –العلميـــة  دار الب ـــوي –د/ عيســـ  عبـــده  –دوره  ـــي اســـتغالا مـــوارد الاـــعوع و الربـــا  -7
 م .6919

 دار الةكر دما  . –أبو األعل  المودودك  –الربا  -8
الم بعــة المصــرية ومكتبتفــا  –لــ يو مســل  باــرح الكــووك لإمــام م يــي الــدير الكــووك  -9

 . بدون تاريخ

بيـــت  –لإمـــام أبــي ال ســـر مســـل  بـــر ال اــان القاـــيرك الكيســـبورك  –لــ يو مســـل    -60
 م .6998 -هـ 6269 –األ كار الدولية الرياى 

تاميـ  ادارة الب ـوي وات تصـاد اإلسـالمي  –الةتاوو الارعية  ـي اثبـاا الةوانـد البككيـة  -66
 بكر دبي اإلسالمي . –اتت اد الدولي للبكوا اإلسالمية  –

 . 3ن –دار اإل تاض المصرية  –الةتاوو اإلسالمية  -64
د/        –دك هــي ة د/ مصــ ة  رهــ –د/ لــب ي تــادرس  ريصــة  –مبــادا ات تصــاد  -63

 م .6984 –الدار الاامعية لل باعة والكار بيروا  –مدحت م مد العقاد 
 . د/ سعاد ابراهي  لالو–وبعض ت بيقات  مبادا الك ام ات تصادك اإلسالمي  -62
دار  –م مـــــد كمـــــاا ع يـــــةد/ –كاا والمصـــــار   ـــــي الك ـــــام اإلســـــالميم اســـــبة الاـــــر  -62

 . الاامعاا المصرية
   –مؤسسـة الرسـالة  –د/ سعيد سـعد مرطـان  –مدص  للةكر ات تصادك  ي اإلسالم  -61

 م .6981 -هـ 6201( 6)
 د/ عبد ال لي  عوي  . –ماكالا ات تصاد اإلسالمي  -67
 4ن –د/ م مـــد عبـــد اللـــ  العربـــي  –المعـــامالا المصـــر ية المعالـــرة  ـــي رأك اإلســـالم  -68

 مؤتمراا مام  الب وي اإلسالمية . –مر التوجي  التاريعي  ي اإلسالم 
ـــــاض  –ا المصـــــر ية  ـــــي  ـــــ  الاـــــريعة اإلســـــالمية المعـــــامال -69 ـــــة الدانمـــــة لإ ت اعـــــداد اللاك

 بالمملكة العربية السعودية .
 –المكتــب اإلســالمي بيــروا  – كــرك أحمــد نعمــان  –الك ريــة ات تصــادية  ــي اإلســالم  -40

 م .6982 – هـ6202(  6  ) –دار القل  دبي 
 جريدة الكور . -46
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 جريدة اللواض اإلسالمي . -44
ربيـ  األوا  -هــ 6260لـةر  -هــ 6260الم ـرم  -هــ 6209ر  ذو ال اة مالة األزه -43

جمـــــادو ااصـــــرة  -هــــــ 6201جمـــــادو األولـــــ   -هــــــ 6260ربيـــــ  ااصـــــر  -هــــــ 6260
 هـ .6260

 هـ .6209هعبان  – هـ6202عدد لةر  –مكار اإلسالم  -42
 – هــــ6202ذو القعـــدة  30( 47) – هــــ6202هـــواا  61(  43العـــدد ) –المســـلمون  -42

 هـ .6202و ال اة ذ 8(  9)

 
*   *   *   *   * 
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