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  شكر وتقدير

تاذ الدكتور املشرف أتقدم خبالص عبارات الشكر والتقدير واالمتنان لألس
بوزيدي، الذي أنار يل الطريق وشجعين على البحث واالطالع، وأسبغَ علي  لكما

 ا ما حييت، فلوال صربه علي مة اليت أبقى مدينا لهمن توجيهاته ونصائحه القي
واحتماله للهفوات اليت أقع فيها، يسددها ويرشدين إىل تالفيها فيما أستقبل من 

أشغاله الكثرية،  حة على هذه الصورة اليت ترون، رغمرجت هذه األطروفصول ملا خ
  .فله مين جزيل الشكر وخالص االعتراف باجلميل

كما أشكر عميد كلية العلوم اإلسالمية جبامعة اجلزائر الذي يسهر على جعلها 
  .منارةً رائدة هادية يف العلم واملعرفة

وجيهاا القيمة ومالحظاا كما أمنت للجنة املناقشة اليت ستفيض علي بت
  .السديدة

كما أشكر كل أساتذيت الذين غَرفت من ايديهم ولت من منابعهم وكل أساتذة 
كلية العلوم اإلسالمية جبامعة اجلزائر، باإلضافة إىل أساتذة اجلامعة اإلسالمية بالنيجر 

سم الشريعة وعلى رأسهم مديرها وعميد كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ورئيس ق
أناملُه هذه األطروحة على  تنرقالدكتور حممد دوكوري الذي : والدراسات اإلسالمية

  .جهازه اخلاص، فلهم مين كل الشكر والتقدير على استشارام ونصائحهم
كما ال أنسى القائمني على مكتبة كلية العلوم اإلسالمية جبامعة اجلزائر ومكتبة 

ري واملكتبة املركزية باجلامعة اإلسالمية بالنيجر الس اإلسالمي األعلى اجلزائ
األستاذ ناصر حيدر، فلهم : وعلى رأسهم بنك الربكة اجلزائريوالقائمني على تسيري 

  .مين أمسى عبارات الشكر والتقدير
  .كما أشكر كل من ساعدين ماديا ومعنويا يف تأليف هذه األطروحة



  
  

  
  
  
  
  
  

 مةاملقد
  



 

  

  :المقدمة

الرب اجلواد، اهلادي إىل سبيل الرشاد، املوفق للتفقه يف الدين، شرع احلمد هللا 
األحكام لعباده بكتاب مبني، وأبقى شرعه إىل يوم الدين، فأمتَّ عليهم النعمة ورضي 

اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت {: هلم اإلسالم ديناً، قال تعاىل
}ورضيت لكم اإلسالم ديناً

)1(.  
 إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن سيدنا حممداً عبد اهللا وأشهد أن ال

ورسوله، بلَّغ الرسالة وأدى األمانة، ونصح األمة، وتركنا على احملجة البيضاء ليلها 
كنهارها، ال يزيغ عنها إال هالك، اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه 

  :م هداه إىل يوم الدين وبعدوأتباعه ومن سار على جه، والتز
فإن اإلسالم دين اهللا اخلالد وشريعته الباقية إىل أن يرث اُهللا األرض ومن عليها، 
فيه عز املسلمني وتقدمهم، إذا اتبعوا طريقه، واعتمدوا منهجه، وسلكوا سبله، فقد 

ر أن ذا ، ومل يعد للمؤمن أن يتصوإمجاالالشريعة وأعلن هلم رم إكمال العقيدة 
الدين نقصا يستدعي اإلكمال، أو قصورا يستدعي اإلضافة، إن شريعة ذلك الزمان 

  .الذي نزل فيه القرآن، هي شريعة كل زمان ومكان
وملا كانت الدعوة إىل تطبيق الشريعة اإلسالمية والرجوع إىل الفقه اإلسالمي 

سبة ملتطلّبات العصر، تتطلَّب دراسة الفقه اإلسالمي، وإظهار ما فيه من ذخائر منا
ة اليت متر ا األمة، فقد رأيت من اخلري بورغبة مين يف املشاركة يف هذه املرحلة العصي

أن أخوض يف هذا البحر العميق، حبر الدراسات الفقهية االقتصادية املقارنة، وإن 
  .كنت ال أحسن السباحة، إال أن يل رغبة أن أفوز باألجر يوم الدين

أحكام الربح بني الفقه رت اهللا تعاىل يف أن أحبث يف من أجل ذلك استخ

                                
 ).3(آية : سورة املائدة )1(



 

  .اإلسالمي واالقتصاد الوضعي
ومن أجله يسعى  ،عصب احلياة إنهذلك أن للمال أمهيته بني الناس، من حيث 

قد اهتمت الشريعة اإلسالمية بتنظيم طرق ، و الناس ويكدون، يتقاربون وخيتلفون
 ، به احلالل، وت عن طرق كسبه احلرامإنفاقه، فبينت طرق كسكيفية كسبه و

ووضعت القواعد اليت متنع التنازع والشقاق وأرست قواعد امتالكه، إذ هناك من 
الناس اليوم من تدفعه حمبة الربح السريع على حساب الشرع فتسقط مرتلته عند اهللا 
ه ويدخل عليه الفجور وترتع منه الثقة ويكون مآل جتارته أو صناعته أو خدمات

  .الكساد

  :أهمية الموضوع

يعترب موضوع الربح من موضوعات االقتصاد اإلسالمي الذي يتزايد دوره يف 
حياة األمة االقتصادية مع مرور األيام، ومما ال جدال فيه أن لالقتصاد دورا هاما 
وفعاال يف توجيه مسارات التاريخ وحياة األمم يف العصر احلاضر واملستقبل، ولذلك 

الم باهتمام كبري يتناسب ومكانته اخلاصة يف حياة املسلم واهلدف األمسى خصه اإلس
الذي ينشده اإلسالم للقضية اإلسالمية والذي يتمثل يف سيادة العدالة االجتماعية 
واملساواة وحتقيق تكافؤ الفُرص والوصول إىل سعادة الفرد واتمع وجتنيبهما كافة 

نقما ويف بكياذمها من التردي واالحنطاطاألمراض اليت تعص.  
ومما ال شك فيه أن الفقه اإلسالمي اعترف بأمهية دور الربح يف النشاطات 
االقتصادية، فلوال الرغبة يف احلصول على الربح لتعطَّلت أمور الناس يف اال 
االقتصادي، فالربح هو الدافع وراء املعامالت اليت أقرها الفقه اإلسالمي على اختالف 

اخل، كما أن هناك ... هذه املعامالت من بيع وشركة ومضاربة وإجارةأنواع 
معامالت حديثة أقرها علماء االقتصاد الوضعي، يكون الربح هو الدافع إليها واليت هلا 
عالقة بالبنوك واألسواق املالية واالستثمارات مبختلف جماالا كالتعامل مثال باألسهم 

ما يسمى بالربح اإللكتروين أو التجارة اإللكترونية والسندات والبطاقات االئتمانية و



 

باإلضافة إىل موضوع اإلقراض واالقتراض بفوائد بنكية الذي يخيل للناس أنه يشبه 
  .الربح متاما

ومبا حيقق  هلذا كله اهتم الفقه اإلسالمي مبا ال يخرِج الربح عن قواعده العامة
  .مصلحة الناس مجيعا أفرادا أو مجاعات

بح إذن من املواضيع املعاصرة اليت تتطور بتطور احلضارة احلديثة وإفرازاا فالر
سيما مع انتقال العامل من االقتصاد االشتراكي املوجه إىل االقتصاد الرأمسايل احلر، لذا 
وجب تبيان األحكام الشرعية واالجتهادات الفقهية اليت تتعلق بتفاصيل الربح من 

اصرة وذلك بالرجوع إىل األمهات الفقهية واامع املعتمدة جوانبه القدمية واملع
ا هو حمرم خاصة وأن مجاع يدرء عن املسلمني الوقوع فيمواخلالص إىل شبه إ

املعامالت املالية يف واقعنا املعاصر تشعبت وتعقَّدت إىل حد ال يستطيع معه الفقهاء 
ب االقتصادية واحملاسبية والقانونية التقليديون البت يف مثلها، إذا مل حييطوا باجلوان

  .اجلاري العمل ا يف احملالت التجارية والشركات اإلنتاجية والبنوك واألسواق املالية
قررت البحث يف موضوع الربح من جوانبه القدمية واملعاصرة  ومن هذا املنطلق

التمثيل  معا يف الفقه اإلسالمي واالقتصاد الوضعي بالدراسة املقارنة بينهما، مع
  .بالصور اليت يتم ا يف اجلزائر، وهذا لنيل درجة الدكتوراه يف الفقه وأصوله

  :إشكالية البحث

هناك إشكاالت ترد على الفقهاء والباحثني من طرف املتعاملني مبوضوع الربح 
أجيب عن بعضها وما زال البعض اآلخر قيد البحث، ومن بني هذه اإلشكاالت اليت 

  :ي على أساسها ومن مث اإلجابة عليها ما يليقررت أن أقيم حبث
ما حقيقة الربح يف الفقه اإلسالمي؟ وهل هي نفسها يف االقتصاد  - 1

 ]من حيث مفهوم الربح ومشروعيته وشروط احلصول عليه[الوضعي؟ 
ما هي الضوابط الشرعية للحصول على الربح يف الفقه اإلسالمي وهل  - 2

 هي نفسها يف االقتصاد الوضعي؟



 

ديد الربح يف الفقه اإلسالمي واالقتصاد الوضعي؟ وما عالقة ما حكم حت - 3
 ذلك بالتسعري، وهل جيوز حتديده بالنسبة املئوية؟

ما حكم الربح الناتج عن التعامل باألوراق املالية يف الشركات واملراكز  - 4
 املالية من أسهم وسندات وبطاقات ائتمانية؟

شرعية والقانونية ما حقيقة الربح اإللكتروين وما هي الضوابط ال - 5
 للحصول عليه؟

هل الربح املعمول به يف البنوك اإلسالمية هو نفسه يف البنوك التقليدية  - 6
 من حيث احلكم الشرعي؟

  :أسباب اختيار الموضوع

بالذات أمهيته  إن من األسباب اليت دفعتين وحفَّزتين الختيار هذا املوضوع  -أ 
امالت الذي يتكرر يف حياة اليت أسلفنا فيها، وكوين من املولعني بفقه املع
 .الناس اليومية وخاصة القضايا الفقهية املعاصرة

عدم وجود حبث مستقل يف حدود علمي، يتناول هذا املوضوع من اجلانبني   - ب 
الفقهي واالقتصادي وأحيانا القانوين مع تناول اجلوانب املعاصرة واحليثيات 

 . اجلزائرتم ا يفياليت جيري ا مع التمثيل بالتطبيقات اليت 
احلاجة الشديدة لبيان ضوابط الربح وحكم حتديده حىت يعلم الناس أن حرية   -ج 

الكسب يف األنشطة االقتصادية ليست على إطالقها، بل هناك ضوابط 
 .وقيود ال بد من مراعاا

كثرة املتعاملني باألوراق املالية كاألسهم والسندات والبطاقات االئتمانية،   - د 
ثرية يتحصل عليها هؤالء املتعاملون حتت إطار الفائدة مع العلم أن أمواال ك

أو الربح، فال بد من بيان احلكم الشرعي فيها إما باحلل أو باحلرمة، وإذا 
 .كان باحلرمة فال بد من البحث عن البديل الشرعي هلذه التعامالت

وحيام باعتبار أنه يتعرض لقضايا  الناس واقعوضوع له مساس مباشر بإن امل  -ه 



 

شائعة منتشرة بينهم، يعيشوا، وال بد من بيان حكم الشريعة يف حتقيق 
األهداف السامية من إقامة احلق ونشر العدل وحماربة الظلم والفساد بني 

 .الناس واتمع
حاجة أفراد اتمع اإلسالمي عامة واجلزائري خاصة إىل معرفة هذه   -و 

فتهم ألحكامها على األحكام وخباصة يف عصرنا احلاضر حىت تساعد معر
 .االلتزام ا يف صور تطبيقية عملية يف ميادين احلياة املختلفة

  الدراسات السابقة ومجال اإلضافة

، وسؤال من قدر املتستطاع  املكتبات ورفوفهابعض بعد البحث يف فهارس 
يل سؤاهلم من أصحاب االختصاص وأهل العلم، تبين يل النقص الفادح يف  تيسر

اليت تعاجل هذا املوضوع على عكس املواضيع الفقهية األخرى ومن بني اليت  الدراسات
  :وجدا واستفدت منها يف املوضوع

. الربح يف الفقه اإلسالمي ضوابطه وحتديده يف املؤسسات املالية املعاصرة، د  -أ 
مشسية بنت حممد، وهي رسالة علمية من كلية الشريعة باجلامعة األردنية 

 :اولتم، وقد تن1999سنة 
تعريف الربح وضوابطه وحتديده يف بعض املؤسسات املالية املاليزية  -

صفحة، وتعاملت صاحبة الرسالة  283واألردنية، ويقع الكتاب يف 
وما يالحظ على هذه الرسالة . مع النموذج املاليزي وأحيانا األردين

أا درست موضوع الربح من جانب التجارة فقط، فال جند ذكرا 
ملعاصرة املتعلقة باألرواق املالية والربح االلكتروين أو للتطبيقات ا

التجارة االلكترونية، وحىت دراستها للمؤسسات املالية وعالقتها 
باإلضافة إىل خلو الرسالة من الفهارس العلمية . بالربح سطحية جدا

إال فهرس املصادر واحملتويات فقط وعدم ترمجة العلماء الواردين يف 
 .لرسالة من طرف دار النفائس األردنيةوطبعت ا. الرسالة



 

دراسة مقارنة ملفهوم الربح يف اإلسالم للباحث حممود السيد الفقي من   - ب 
 .م1975جامعة األزهر سنة 

الربح وضوابطه يف االقتصاد اإلسالمي، للباحث قداد العياشي من جامعة أم   -ج 
 .م1986القرى، مكة املكرمة سنة 

ع، فلم يتطرقا إىل بيان ضوابط الربح يف غري أما مل يستوفيا جوانب املوضو
الربح وضوابطه يف االقتصاد "دراستهما، مع العلم أن صاحب رسالة 

قد جعل مفهوم الربح وضوابطه عنوان الباب األول من رسالته " اإلسالمي
ولكنه مل يتناول ضوابط الربح يف ذلك الباب، بل حتدث عن مفهوم الربح 

عوائد عوامل اإلنتاج األخرى يف الفصل يف الفصل األول وعن الربح و
 .الثاين

ار منال، كلية التجارة، لبح" رحبية البنوك اإلسالمية: رسالة ماجستري بعنوان  - د 
م، لكن هذه الدراسة خاصة جبانب 1996مشس، اإلسكندرية،  جامعة عني

وهو تطبيقات الربح على املؤسسات املالية اإلسالمية ، واحد من املوضوع 
 .فقط

أوراق : راسات السابقة اليت تناولت فصال واحدا فقط من دراسيتمن الد  -ه 
عمل قدمت إىل جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي يف 

 :م ومن أمهها1988دورته اخلامسة سنة 
 .حتديد أرباح التجار حملمد املختار السالمي - 1
 .حتديد أرباح التجار للدكتور يوسف القرضاوي - 2
 .ح التجار للدكتور حممد عطا السيد أمحدحتديد أربا - 3
 .حتديد أرباح التجار حملمداين شبيهنا ماء العينني - 4
ضوابط الربح إذ تتناول الدراسة : متتاز عن غريها يف موضوع دراسيتغري أن 

: ضوابط الربح من اجلانبني الفقهي واالقتصادي، كما أا تنفرد بتفصيل موضوع
ج عن التعامل باألوراق املالية كالسندات واألسهم حتديد الربح وبيان حكمه إذا نت



 

مع التمثيل للجوانب املعاصرة للربح مما هو جار العمل به يف ، والبطاقات االئتمانية 
مع عقد مقارنة يف جمال الربح والفائدة بني البنوك  ، اجلزائر، وخاصة الربح اإللكتروين

بنك يف ممثلة تياط والبنوك اإلسالمية التقليدية ممثلة يف الصندوق الوطين للتوفري واالح
  .الربكة اجلزائري

  :منهج البحث في الموضوع

العرض الوايف لآلراء القدمية واجلديدة على  ،لقد راعيت يف منهجي للبحث
وحتليل النصوص بعد استقرائها يف مظانها واملقارنة بينها وبني قدر املستطاع السواء 

وتفصيل . لكت املنهج التحليلي النقدي املقارنوقد سالنظرة االقتصادية الوضعية، 
  :ذلك كاآليت

 :لك يف تقرير املسائل الفقهية املنهج التايلأس - 1
 .حترير حمل الرتاع واستقراء األقوال يف املسألة  -أ 
 مجاعإذا كانت املسألة جممعا عليها فإين أذكر مستند االتفاق أو اإل  - ب 

 .من األدلة الشرعية مبينا وجه الداللة منها
ـ كانت املسألة خالفية فإين أذكر األقوال يف املذاهب األربعة  إذا  -ج 

 .إضافة إىل مذاهب أخرى إن اقتضى األمرإن وجدت ـ 
أبين أدلة أقوال الفقهاء ووجه الداللة منها مث مناقشتها فتبيان الرأي   - د 

 .الراجح يف املسألة مع أسباب رجحانه
ا فيها مبا جاء يف أفردت للجانب االقتصادي مباحثه املستقلة مسترشد - 2

 .مصادر ومراجع االقتصاد الوضعي
عقدت مقارنات بني اآلراء يف الفقه اإلسالمي واآلراء يف االقتصاد  - 3

 .الوضعي مبينا أهم الفروق بينهما
أتعرض أحيانا لبيان موقف القانونيني خاصة بالنسبة للتشريعات املدنية  - 4

 .والتجارية والعقوبات اليت هلا عالقة باملوضوع



 

تند يف معظم املسائل املعاصرة إىل فقهاء وعلماء محدثني، خرباء يف أس - 5
 .اامع الفقهية باإلضافة إىل فتاوى ملشايخ جزائريني

 :التفاصيل املنهجية فكنت مكما آليت على نفسي أن التز - 6
 .أعزو اآليات القرآنية إىل سورها  -أ 
صحة واحلكم عليها  أخرج األحاديث النبوية واآلثار من مظاا  - ب 

 .وضعفا
أعرف باملصطلحات واأللفاظ لغة وشرعا ووضعا من كتب املعاجم   -ج 

 .والقواميس
 .أترجم لألعالم غري املشهورين حسب االستطاعة  - د 
، واآلثار  اآليات، األحاديث[ارس علمية هاألطروحة بف ذيلت  -ه 

 ]املصطلحات، األعالم، املصادر واملراجع، احملتويات أو املوضوعات
ث مالحق تتضمن بعض قرارات اامع الفقهية وضعت يف آخر البح  -و 

املتعلقة باملوضوع وبعض اجلداول وميزانيات ومناذج من بعض 
 .العقود اليت جيري العمل ا يف املؤسسات املالية اجلزائرية

  :الصعوبات التي واجهتني أثناء البحث

  :إن من مجلة الصعوبات اليت واجهتين ما يلي
 .ب الفقهتناثر املادة العلمية يف كت  -أ 
عدم إمكانية احلصول على بعض الدراسات العلمية الشرعية املختصة يف هذا   - ب 

املوضوع، ألنين أقيم يف بلد النيجر الذي أزاول مهنة التدريس فيه، وهو 
فق الضرورية واجلو العلمي املساعد، فتقر إىل املكتبات الشرعية واملراي

ملؤسسات اجلزائرية املعنية باإلضافة إىل بعدي عن املشرف وعن املكتبات وا
 .بالدراسة

عدم متكُّين من علم االقتصاد الوضعي مما جعلين أجد صعوبة يف املقارنة بني   -ج 



 

 .آرائه وآراء الفقه اإلسالمي املتعلِّقة باملوضوع

  :خطة البحث

للكشف عن ماهية املوضوع وحقيقته ال بد يل من بيان موجز للخطة اليت 
علمي ارتأيت أن أُقسم حبثي إىل مقدمة وبابني، وكل باب سلكتها، فالتزاما للمنهج ال
إىل مباحث واملبحث إىل مطالب واملطلب إىل فروع،  ينقسم إىل فصلني والفصل
  .وختمت األطروحة خبامتة

بينت فيهامدخال للموضوع، وأمهيته، وإشكاليته، وأسباب اختياري له،  :املقدمة
والصعوبات اليت  ومنهج البحث ، والدراسات السابقة، وجمال اإلضافة،

  .طةاخلواجهتين أثناء البحث، وختمتها بعرض 
حقيقة الربح وضوابطه يف الفقه اإلسالمي واالقتصاد : ب وعنونته  :الباب األول

  :الوضعي، وضمنته فصلني
حقيقة الربح يف الفقه اإلسالمي واالقتصاد الوضعي،  :الفصل األول

  :وضمنته أربعة مباحث
ضوابط الربح يف الفقه اإلسالمي واالقتصاد الوضعي،  :اينالفصل الث

  .وضمنته ثالثة مباحث
  :أحكام الربح وتطبيقاته املعاصرة، وضمنته فصلني: بوعنونته  :الباب الثاين

حكم حتديد الربح وتطبيقاته على األسهم والسندات  :الفصل األول
والبطاقات االئتمانية والتجارة االلكترونية، وضمنته 

  .ثة مباحثثال
الصندوق [تطبيقات الربح يف املؤسسات املالية اجلزائرية  :الفصل الثاين

منوذجا، ] بنك الربكةالوطين للتوفري واالحتياط و
  .وضمنته ثالثة مباحث

  .األطروحة خبامتة تضمنت النتائج والتوصياتوختمت 



 

 أن أكون بعملي هذا قد أديت بعض ما -العلي القدير  -أرجو اهللا  وأخريا
  .جيب علي، وأن يكون عملي هذا يف ميزاين وميزان من أعانوين عليه

هذا وقد بذلت غاية جهدي ووسعي يف سبيل الوصول إىل إخراج هذا البحث 
، وال أدعي أين بلغت الكمال يف هذا العمل أو قاربته فالكمال هللا على هذه الصورة

  .وحده
له علي، وإن جانبين فمن اهللا، فهو حمض فض فإن كان يف عملي هذا صواٌب

  .الصواب، فما ذلك إال مين ومن الشيطان واهللا ورسوله بريئان منه
وإين ألرجو اهللا أن تكون األخطاء حمدودة، واهلفوات معدودة، وأسأل اهللا 

به اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصح ن الزالت والعفو عن اهلفوات وصلِّاملغفرة ع
  .أمجعني



 

 

  
  
  
  

  الباب األول
ة الربح حقيق

  وضوابطه
 يف الفقه اإلسالمي 
   واالقتصاد الوضعي
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نشاطا جتارياً أو صناعيا أو يعترب الربح أساس أي نشاط اقتصادي سواء كان 
ياً، فهو مثرته وغايته ولوال الرغبة يف احلصول عليه لتعطَّلت أمور الناس يف خدم

ليت أقرها الفقه اإلسالمي اال االقتصادي، فالربح هو الدافع وراء املعامالت ا
وعلى هذا فقد اهتم الفقه اإلسالمي بوضع تعاريف  ا ،هعلى اختالف أنواع

  .وضوابط للربح حتقِّق مصاحل الناس أفرادا أو مجاعات، وتوافق مقصود الشارع
الربح وضوابطه يف هلذا سوف نركِّز دراستنا يف هذا الباب على تبيان حقيقة 

  :د الوضعي وحيتوي هذا الباب على فصلنيالفقه اإلسالمي واالقتصا
  حقيقة الربح يف الفقه اإلسالمي واالقتصاد الوضعي: الفصل األول
  ضوابط الربح يف الفقه اإلسالمي واالقتصاد الوضعي: الفصل الثاين

  



  

  

 

 

 

 

  الفصل األول
  ح ــبرـة الـقـيـقـح

  يف الفقه اإلسالمي واالقتصاد الوضعي
 



 

  الربح لغة واصطالحاتعريف : المبحث األول

 لغة: املطلب األول

والربح املكسب، والربح والرباح والربح  ، الربح من كلمة ربح مبعىن اكتسب
والعرب  )1(استشف: مبعىن النماء يف التجر، وربح يف جتارته يربح رحباً ورباحاً أي

: لربح يف لغة العرب إذنفا. )2(تقول للرجل إذا دخل يف التجارة بالرباح والسماح
  .الفضل والزيادة على رأس املال نتيجة ممارسة العمليات التجارية

 اصطالحا: املطلب الثاني

  :تعريف الربح شرعاً: ولالفرع األ

  :عند املفسرين

فما رحبت {: مل ترد كلمة الربح يف القرآن الكرمي إال مرة واحدة يف قوله تعاىل
}جتارم وما كانوا مهتدين

ومل يتناول املفسرون تفسري كلمة الربح إال عند تناوهلم  )3(
الزيادة والفضل على رأس املال، ويظهر : تفسري اآلية السابقة الذكر، والربح عندهم

  :ذلك من خالل تفاسريهم
إن الرابح من التجار املستبدل عليه من سلعته «: رمحه اهللا )4(يقول الطربي

                                
 .أي فَضلَ وزاد )1(
م، 1994-ه1414ريوت، الطبعة الثالثة ربح، دار صادر، ب: ، مادة2/442ابن منظور، لسان العرب، : انظر )2(

، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، 1/239الفريوزآبادي حممد بن يعقوب، القاموس احمليط، : وانظر أيضاً
 .1995الطبعة األوىل 

 ).16: (البقرة )3(
 ه224ولد سنة هو حممد بن جرير بن كثري بن غالب اإلمام العامل، اتهد، عامل العصر أبو جعفر الطربي،  )4(

انظر . هـ416: جامع البيان يف تفسري آي القرآن ، تويف سنة: املفسر واحملدث، والفقيه واملؤرخ، من مؤلفاته
= 



 

  .)1(»من سلعته أو أفضل من مثنها الذي يبتاعها بهاململوكة عليه بدال هو أنفس 
  .)3(»والربح الفضل على رأس املال«: رمحه اهللا )2(ويقول الزخمشري
  .)5(»حتصيل الزيادة على رأس املال«: رمحه اهللا )4(وعرفه األلوسي

ولكين أرى أن هذه العبارة األخرية ال تصلح أن تكون تعريفا للربح بل تصلح 
املقصود من التجارة أو غايتها وهو حتصيل الربح، ولو عرفه بأنه الزيادة  أن تعرب عن

  .)6(على رأس املال لكان أوىل
بين من كالم هؤالء املفسرين أن الربح هو عائد األنشطة التجارية فقط دون تي

يرى أن الربح هو الزيادة احلاصلة يف املبيعات ويف  )7(غريها، ولكن الراغب األصفهاين
فالربح عنده  )8(ل ما يعود من مثرة العمل ككسب احلداد والتاجر والطبيب وغريهاك

فالفرق بينه وبني تعاريف . يشمل عائد األنشطة التجارية والصناعية واخلدمية
املفسرين اآلخرين هو أنه مل يقصر مصدر الربح على األنشطة التجارية فقط بل جعله 

  .األخرى شامال جلميع األنشطة االستثمارية
  =  ــــــــــــ

  .274-14/267سري أعالم النبالء ، الذهيب: ترمجته 
لبنان،  -، مؤسسة الرسالة، بريوت 1/121بشري عواد، . الطربي، جامع البيان عن تأويل آي القرآن،  حتقيق د)1(

 .م1994/الطبعة األوىل
، اللغوي املفسر احملدث، ه538وتويف سنة  ه467هو أبو القاسم جار اهللا حممود بن عمر الزخمشري، ولد سنة  )2(

  .1/84عمر كحالة، معجم املؤلفني : انظر ترمجته. الفائق يف غريب احلديث، تفسري الكشاف: من تصانيفه
 .لبنان -، دار املعرفة، بريوت 194-1/191الترتيل، الزخمشري، الكشاف عن حقائق )3(
، 1270ببغداد وتويف سنة ه 1217هو أبو الثناء شهاب الدين حممود أفندي األلوسي البغدادي، ولد سنة  )4(

  .  األجوبة العراقية على املسألة اإليرانية، روح املعاين يف تفسري القرآن: فقيه، حمدث، مفسر، من أهم مؤلفاته
  .1/48مام الذهيب، التفسري واملفسرون، اإل: انظر

 .لبنان -، دار الفكر، بريوت 1/162األلوسي، روح املعاين يف تفسري القرآن الكرمي والسبع املثاين، )5(
مشسية بنت حممد إمساعيل، الربح يف الفقه اإلسالمي، ضوابطه وحتديده يف املؤسسات املالية املعاصرة، . د: انظر )6(

 . ائس للنشر والتوزيع، األردن، دار النف19ص
املفردات : هو احلسني بن حممد املشهور بالراغب األصفهاين، ولد بأصفهان بإيران، مفسر ولغوي، من تصانيفه )7(

  .34للسيوطي، طبقات املفسرين، ص، : انظر ترمجته. يف غريب القرآن
 .لبنان -، دار املعرفة، بريوت 185األصفهاين احلسني بن حممد، املفردات يف غريب القرآن، ص: انظر )8(



 

  :عند الفقهاء) ب

كتب الفقه اإلسالمي وخاصة يف قسم املعامالت بعض من خالل استقرائي ل
املالية مل أجد ذكرا لتعريف دقيق للربح يف خمتلف املذاهب الفقهية ما عدا بيان ملفهوم 

ة األمر وقفت على تعريف يف الربح وتصوره يف عقود املعامالت املالية، ولكن يف اي
زائد «: يقول فيه صاحبه إن الربح هو" شرح حدود ابن عرفة"وهو كتب املالكية د أح

  .)1(»مثن مبيع جتر على مثنه األول ذهب أو فضة
يفهم من هذا التعريف أن الربح هو الزيادة على رأس املال يف  :التعريف شرح

  .النشاط التجاري فقط وال يتعداه إىل األنشطة االستثمارية األخرى
الشيخ :  وقفت على تعريف آخر للربح عند أحد العلماء املعاصرينكما أنين

الزيادة احلاصلة يف : الربح هو«: املعجم االقتصادي، فيقول: يف كتابه )2(الشرباصي
املبايعة مث يتجوز به يف كل ما يعود من مثرة عمل وينسب الربح تارة إىل صاحب 

  .)3(»السلعة وتارة إىل السلعة نفسها
يفهم من هذا التعريف أن الربح ال يقتصر على التجارة فقط  :التعريف شرح

  ...بل مطلق العمل، سواء كان جتارة أو صناعة أو فالحة أو غريها
هذا وميكن الوقوف على مفهوم الربح عند الفقهاء من خالل حديثهم عن الربح 

احلاصل يف بيع املراحبة  احلاصل يف مسائل املعامالت، وخاصة أثناء حديثهم عن الربح
ألجل هذا الغرض، سأبني مفهوم الربح يف فقه املعامالت  ،)4(واملضاربة واملشاركة

  :املالية من خالل

                                
 .1995، الطبعة األوىل، دار الغرب اإلسالمي، 73، 72حممد األنصاري الرصاع، شرح حدود ابن عرفة، ص)1(
الفتاوى، وله جمموعة من األحباث يف قضايا فقيهة : فقيه مصري من فقهاء األزهر الشريف، من تصانيفه كتاب )2(

  .معاصرة
- ه1401/لبنان، الطبعة األوىل -، دار اجليل، بريوت 188جم االقتصادي اإلسالمي، صالشرباصي أمحد، املع)3(

 .م1981-ه1401/األوىل
 .سيأيت تعريف هذه املصطلحات يف الصفحات القادمة )4(



 

  مفهوم الربح يف بيع املراحبة    - أ
 املضاربةشركة الربح يف  مفهوم  -  ب

  :مفهوم الربح يف بيع املراحبة -أ

: املراحبة عند الفقهاء فأقولقبل بيان مفهوم الربح هنا ال بد من بيان معىن 
  :تعددت عبارات الفقهاء يف تعريف املراحبة غري أا تدور حول معنيني

. بيع مبثل الثمن األول وزيادة ربح معلوم متفق عليه بني املتعاقدين: املعىن األول
  :ومن التعاريف اليت تدل على هذا املعىن

  .)1(»ألول مع زيادة ربحنقل ما ملّكه بالعقد األول بالثمن ا«: املراحبة -
  .)2(»البيع برأس املال وربح معلوم«: املراحبة -

  .)3(بيع ما ملكه مبا قام عليه وبفضل: املعىن الثاين
بيع يف يظهر أن الربح من العناصر األساسية  بناء على املعنيني السابقني للمراحبة

  املراحبة، والسؤال هنا هو ما هو مفهوم الربح يف املراحبة؟
من خالل عرض املعنيني السابقني ملفهوم املراحبة نستنتج أن للفقهاء يف ذلك 

  :اجتاهني
: م ذلك من خالل تعريفهم للمراحبة بأاهفْأنه الزائد على رأس املال وي: األول

  .البيع مبثل الثمن األول وزيادة ربح معلوم متفق عليه بني املتعاقدين
عد تغطية مجيع التكاليف للحصول على تلك أنه الزائد على رأس املال ب: الثاين

                                
الكاساين، : وانظر. ، الطبعة األوىل، دار الكتب العلمية، بريوت2/456الكمال بن اهلمام، شرح فتح القدير، )1(

 .، دار الكتب العلمية، بريوت5/220الشرائع،  بدائع الصنائع يف ترتيب
- ه1407لبنان  - ، الطبعة األوىل، دار القيم، بريوت 2/213ابن رشد احلفيد، بداية اتهد واية املقتصد، )2(

عبد الغفار سليمان البنداري، دار الكتب العلمية، . ، حتقيق د7/399ابن حزم، احمللى، : م، وانظر أيضا1988ً
 .بريوت

لبنان  -، الطبعة الثانية، دار الفكر، بريوت 5/132. ابن عابدين، حاشية رد احملتار على الدر املختار )3(
 .م1966-ه1386



 

  .الزيادة
غري أين أرى أن املفهوم األول للربح فيه نظر، إذ قد قرر الفقهاء أنه ال ربح إال 

وكيف يتحقق سالمة رأس املال ما دامت التكاليف املتعلقة  )1(بعد سالمة رأس املال
التكاليف أكثر من الربح البائع أو ال يلحقها برأس ماله؟ إذ قد تكون  تسبهاحيال 
  .احملدد

ن هذا املفهوم يتفق ثاين للربح أقرب إىل الصواب، إذ إوعليه أقول إن املفهوم ال
  .ال ربح إال بعد سالمة رأس املال: ومبدأ

  )2(مفهوم الربح يف شركة املضاربة -ب

ك املضاربة أو القراض عقد بني اثنني فأكثر على االشتراك يف الربح دون االشترا
  .)3(يف رأس املال

يتضح من هذا التعريف أن املقصود من إجياد شركة املضاربة هو حتصيل الربح، 
إن الربح هو الفاضل على رأس : إذ قالوا )4(وهذا ما نلمسه صراحة عند الفقهاء

  .)5(املال
هذا هو االجتاه األول للفقهاء يف مفهوم الربح يف املضاربة، ومثة اجتاه آخر يف 

يف سبيل  )6(الزائد على رأس املال بعد تغطية التكاليف املعينة: م الربح وهومفهو
وهذا االجتاه ميكن استخالصه من خالل عبارات الفقهاء . احلصول على تلك الزيادة

                                
الثمن الذي اشتريت به : رأس املال يف بيع املراحبة عند اجلمهور من احلنفية والشافعية واحلنابلة واإلمامية هو )1(

 .2/213بداية اتهد، . من مثن السلعة والنفقة عليهاالسلعة، ويرى ابن رشد أن رأس املال يتكون 
مل يتناول الفقه اإلسالمي الربح بدقة يف عقود الشركات األخرى كما تناوهلا يف شركة املضاربة، وهلذا ركزت  )2(

 .يف دراسة مفهوم الربح على املضاربة
 .2/239، ابن رشد، بداية اتهد 5/645 ، ابن عابدين، رد احملتار6/79الكاساين، بدائع الصنائع : انظر )3(
 .البغدادي وموفق الدين ابن قدامة ومشس الدين ابن قدامة: منهم )4(
، الطبعة األوىل، املطبعة 331البغدادي، جممع الضمانات يف مذهب اإلمام األعظم أيب حنيفة النعمان، ص)5(

 .ه1308اخلريية، مصر 
 .عية والتسويقية واإلدارية وتكاليف النقل واحلراسة وغريهاالتكاليف املعينة هي التكاليف الصنا )6(



 

  :اآلتية
قارضته ماال، على أن رأس  منأن تقارض : املقارضة«: جاء يف املدونة الكربى

عت إليه من وزن ذلك وضربه، يبتغي فيه صاحبه ما مالك الذي يدفع إليه عينا ما دف
ابتغى، فيدير ما أدار منه على ما يكون فيه من نفقة أو زكاة حىت إذا حضرت احملاسبة 

القراض فما وجدت بيده، أخذت منه رأس مالك وما كان فيه من ربح  ضون
  .)1(»عليه من أجزاء الربح هتقارضتماتقامستماه على ما 

وأما ما حتتسب النفقة منه فالنفقة حتتسب من الربح أوالً «: ئعويف بدائع الصنا
ألن النفقة جزء هالك من ؛  ، فإن مل يكن فهي من رأس املالالربحإن كان يف املال 

  .)2(»الربحينصرف إىل  املال واألصل أن اهلالك
وما  يقصده الفقهاء عند حديثهم عن الربح يف املضاربةويف رأيي أن الربح الذي 

هو ما زاد على رأس املال بعد طرح التكاليف املنفقة عليه : يتعلق به من شروط
للحصول على تلك الزيادة، ذلك ألنه ليس من املؤكد أن ما فضل عن رأس املال قبل 
طرح مجيع التكاليف املنفقة عليه ربح، إذ قد تكون التكاليف أكثر من رأس املال 

  .)3(عد التاجر خاسرا يف جتارته ال راحباومن ذلك الفاضل ففي هذه احلالة ي
وبناء على ما تقدم فإن مفهوم الربح الذي أميل إليه هو الزيادة على رأس املال 

  .بعد تغطية التكاليف املنفقة عليه للحصول على تلك الزيادة

                                
، الطبعة األوىل، دار الكتب 3/629مالك بن أنس، املدونة الكربى، ضبطه وصححه أمحد عبد السالم، )1(

 .م1994-ه1414العلمية، بريوت 
 .6/133الكاساين، بدائع الصنائع، )2(
 .37يف الفقه اإلسالمي، صمشسية بنت حممد إمساعيل، الربح . د: انظر )3(



 

  تعريف الربح وضعا: ثانيالفرع ال

  مفهوم الربح عند االقتصاديني) أ

هو القدر الباقي من حماولة الكسب لتنمية «: الربح فقال )1(عرف ابن خلدون -
  .)2(»املال بشراء السلع بالرخص وبيعها بالغالء

إن الربح اقتصاديا هو عبارة «: قائال )3(وعرفه الدكتور يوسف كمال حممد -
  .)4(»عن الفرق بني اإليرادات الكلية والتكاليف الكلية

  .لعة املباعة، أما التكاليف فهي النفقات مبجملهادات الكلية عبارة عن مثن السواإليرا
: بأنه )Kartz«)5«وكارتز  »Rosen«ويعرفه العاملان االقتصاديان روزن  -

  .)6(»الفرق بني اإليرادات ومجيع النفقات«
الفرق بني : تعريفي روزن وكارتز أن الربح اقتصاديا هو بدو يل من خاللي

عريف غري مانع يف نظري؛ ألن الفرق ليس وهو ت. تكاليف اإلنتاج ومثن املبيع
  .منحصرا يف الربح فقط بل قد يطلق على اخلسارة كذلك

فائض اإليراد الكلي للمنتج على : ولذلك أرى أن التعريف املختار هو أن الربح
ألن الربح هو الزيادة على رأس  ؛ التكلفة الكلية، هو أكثر وضوحا لبيان معىن الربح

                                
الرمحن بن حممد بن حممد بن حممد بن احلسن اإلشبيلي التونسي، املعروف بابن خلدون، عامل، أديب،  هو عبد )1(

والعرب ديوان املبتدأ اشتهر بكتابه املقدمة،  ه808بتونس وتويف بالقاهرة سنة  730ولد سنة . مؤرخ، اجتماعي
 .2/19فني معجم املؤل: انظر ترمجته. واخلرب

 .علي عبد الواحد وايف، دار النهضة، مصر. ، حتقيق د2/927ابن خلدون، املقدمة، )2(
أستاذ يف االقتصاد، متخصص يف اخلوصصة أو اقتصاد السوق، يعمل كأستاذ جبامعة القاهرة كلية االقتصاد،  )3(

  ".النشاط اخلاص. فقه اقتصاد السوق: "مصري، من تصانيفه
، دار النشر للجامعات املصرية، الطبعة 269مد، فقه اقتصاد السوق، النشاط اخلاص، صيوسف كمال حم. د)4(

 .1998/ الثالثة
 Microeconomics, Kartz and: بريطانيان، عاملان يف االقتصاد، أستاذان يف جامعة أكسفورد، من تصانيفهما )5(

Rozen. 3ص : انظر ترمجتهما يف هذا الكتاب.  
: ، كلية التجارة، جامعة األزهر نقال عن6دراسة مقارنة ملفهوم الربح يف اإلسالم، صحامد الفقي، : انظر )6(

Kartz and Rosn, Microeconomics: p216. 



 

م مجيع النفقات، وبناء على هذا التعريف فالربح يف االقتصاد ال يطلق املال بعد خص
على عائد األنشطة التجارية فقط بل على مجيع األنشطة االستثمارية األخرى 

  .)1(يةاخلدم اتقطاعالوكالصناعة والسياحة 

  :مفهوم الربح عند احملاسبني) ب

هو تدفق اإليرادات «: لالربح حماسبيا فقا )2(عرف الدكتور خالد اخلطيب -
  .)3(»بالزيادة عن تدفق املصروفات على مدار فترة زمنية معينة

املبلغ : (بأنه )Hongren«)4«وهوجنرن  »Sanden«سندن : وعرفه احملاسبيان -
  .)5(»فائض اإليرادات على التكلفة«) املتبقى للمالك

غ املتبقى للمالك هو املبل«: بقوهلا)6(عفاف عبد اجلبار الدكتورة سعيده توعرف -
للمالك من اإليراد الكلي للمبيعات خالل فترة زمنية معينة بعد استبعاد 

األجور، (مدفوعات عوامل اإلنتاج اليت أسهمت خبدمتها يف العمليات اإلنتاجية 
، باإلضافة إىل املبالغ اليت يتحتم دفعها مثل الضرائب أو )الفائدة، الربح

ين واآلالت واملعدات على الفترة الزمنية استقطاعها مثل أقساط االستهالك للمبا
  .)7(»نفسها

                                
. 1998/ ، الطبعة الثالثة240عوف حممود كفراوي، تكاليف اإلنتاج والتسعري يف اإلسالم، ص.د: انظر )1(

  .36د، صمشسية بنت حمم. والربح يف الفقه اإلسالمي، د
حماسبة : "من مؤلفاته. أستاذ مصري متخصص يف احملاسبة الوطنية، يعمل يف كلية االقتصاد باجلامعة األردنية )2(

  ".شركات األموال يف أصوهلا العلمية والعملية
، الطبعة األوىل، دار الفكر، 40اخلطيب، حماسبة شركات األموال يف أصوهلا العلمية والعملية، ص. د: انظر )3(

 .م1991-ه1411مان ع
، هلما العديد من األحباث يف ميدان احملاسبة، من دعاملان يف احملاسبة املعمقة، أستاذان يف جامعة هارفار )4(

  .Introduction of financial, Hongren and Sanden: تصانيفهما
)5( Hongren and Sunden, Introduction of financial p.40. 
مقدمة يف التحليل : "صصة يف احملاسبة واالقتصاد اجلزئي، هلا العديد من األحباث منهاأستاذة مصرية متخ )6(

  ".االقتصادي اجلزئي
، دار اجلامعة األردنية 1997/ ، الطبعة األوىل306سعيد عفاف، مقدمة يف التحليل االقتصادي اجلزئي، ص. د)7(

= 



 

القدر املتبقى من إيراد اإلنتاج : بناء على ما تقدم يكون الربح عند احملاسبني هو
بعد خصم النفقات الظاهرة، ويظهر هنا أن الربح حماسبيا يشمل ما كان ناجتا 

  .عن األنشطة التجارية أو اخلدمية أو غري ذلك
  :الربح عند االقتصاديني واحملاسبيني الفرق بني) ج

من خالل ما تقدم نالحظ أن مثة فرقا بني الربح عند االقتصاديني واحملاسبيني، 
ذلك أن الربح عند االقتصاديني هو العائد الذي حيصل عليه املنظِّم بعد خصم مجيع 

النفقات  النفقات الظاهرة كأجور العمال وقيمة املواد األولية باإلضافة إىل مجيع
الضمنية كأجر املنظم وريع عقاراته، فالربح االقتصادي هو فائض إيرادات اإلنتاج 
على مجيع النفقات ظاهرة كانت أو ضمنية، أما الربح عند احملاسبيني فهو القدر 
املتبقى من إيرادات اإلنتاج بعد خصم مجيع النفقات الظاهرة فقط، فالربح احملاسيب 

وأجر اإلدارة  أو فائدة رأس املال املستثمر يف املشروع  ال املنظمفائدة رأس امليشمل 
كلها ال حتسب يف  األربعة، وهذه وريع األرض اليت ميتلكها املنظم  ومكافأة املنظم

  .)1(املعىن االقتصادي بل املعىن احملاسيب
بناء على ما سبق أقول إن الفرق اجلوهري بينهما هو أن الربح اقتصاديا يدخل 

  .النفقات الضمنية يف حني أن الربح حماسبيا ال تدخل فيه فيه

نتيجة المقارنة بين تعريف المفسرين والفقهاء واالقتصاديين : ثالثالفرع ال

  والمحاسبيين للربح

  :من العرض السابق لتعريف الربح نستنتج ما يلي
به يف ن الربح يف الفقه اإلسالمي نوٌع من أنواع مناء املال نتيجة تقليأ )1

اليت يتعرض  )2(األنشطة التجارية، وخيتلف مقداره حسب درجة املخاطرة
  =  ــــــــــــ

 .األردنية عمان
 .1980 22، جملة املسلم املعاصر، ع95 اإلسالم،صشوقي إمساعيل شحاته ،  الربح وقياسه يف. د: انظر )1(
املخاطرة تأيت مبعىن املراهنة، يقال خاطرته على مال أي راهنته عليه من اخلطر الذي هو اإلشراف على اهلالك  )2(

 .5/716ابن القيم، وزاد املعاد، . 1208الفيومي، املصباح املنري : انظر. أو التردد بني السالمة والتلف



 

هلا املال يف العمليات التجارية، ويظهر أن الربح يف الفقه اإلسالمي ال 
األنشطة التجارية بصفة خاصة دون سائر األنشطة  )1(يطلق إال على عائد

إىل أن الناس  ولعل السبب يف ذلك يعود«االقتصادية األخرى كالصناعة، 
قدميا كانوا معتادين على حتقيق الربح من التجارة غالبا، إذ يتم شراء السلع 

ورغم ذلك فإنه إذا توسع الناظر يف عمل . وبيعها دون تصنيع غالبا
التجارة فإن شراء املواد وتصنيعها وبيعها أيضا جتارة، وإن كان التمييز 

  .)2(»عاملعاصر يفرق بني عمل التاجر وعمل الصان
أما الربح يف االقتصاد واحملاسبة فيعد عائدا للعمليات االستثمارية جتارية 

  .كانت أو صناعية
استند الفقه اإلسالمي يف احتساب الربح يف فقه املعامالت على املقابلة بني  )2

ال خالف  هنامن واإليرادات والتكاليف املبذولة يف سبيل احلصول عليها، 
االقتصاد الوضعي يف املفهوم العام الحتساب الربح بني الفقه اإلسالمي و

  .عن طريقة املقابلة بني اإليرادات والتكاليف

  :التعريف المختار للربح: رابعالفرع ال

تبني يل سابقا أن الربح عند املفسرين وبعض الفقهاء هو الزيادة على رأس املال 
ا عند البعض اآلخر من الفقهاء فهو نتيجة تقليبه يف األنشطة التجارية من بيع وشراء، أم

  .الزائد على رأس املال بعد تغطية التكاليف املنفقة عليه للحصول على تلك الزيادة
لربح مل يكن حمترزا من بعض املمارسات اليت قد حتيله إىل تعريفهم هذا ل على أن

ن القمار أمور حمرمة، كالتجارة القائمة على الربا وبيع احملرمات أو البيع الناتج ع
قيد يعكس الصورة احلقيقية  ولذلك ال بد من إضافة. واالحتكار والغش والغرر

                                
 .ئد هو الناتج أو الثمرة من أي عمل من األعمالالعا )1(
الدكتور محود سامي، معايري احتساب األرباح يف البنوك اإلسالمية، حبث مقدم إىل مؤمتر املستجدات الفقهية يف )2(

 .1994نيسان  18، اجلامعة األردنية، 4معامالت البنوك اإلسالمية ص



 

على عائد النشاط  ملتما أن هذا التعريف ال يشك. ملفهوم الربح يف الفقه اإلسالمي
الصناعي واخلدمي وغري ذلك مع أنه يعد على أرض الواقع رحبا، ولذلك أرى أن 

جة تقليبه يف األنشطة الزائد على رأس املال نتي«: بأنه رعاشيكون تعريف الربح 
ا بعد تغطية مجيع التكاليف املنفقة االستثمارية املشروعة كالتجارة والصناعة وغريمه

  .)1(»عليه للحصول على تلك الزيادة
  :يترتب على هذا التعريف ما يلي

رأس املال، الربح ينتج من تفاعل عنصري اإلنتاج الرئيسيني ومها العمل و :أوالً
وعلى هذا كل عائد ناتج من تفاعل هذين العنصرين يعد رحبا وما ال ينتج رحبا من 

  .)2(تفاعلهما ال يعد رحبا
 غري حمدد مسبقا إال يف بيع املراحبة ألن حصول الربح أمرإن مقدار الربح  :ثانياً

كون جزءا بل جيب أن ي. حمتمل، لذلك ال جيوز حتديد مقدار معني للربح يف الشركة
  .)3(وحنوهكالثلث والريع  شائعا

الزائد على رأس املال رحباً إال بعد خصم مجيع التكاليف املنفقة على  ال يعد :ثالثاً
تلك الزيادة، ذلك ألن املقصود من التجارة هو سالمة رأس املال وحصول الربح ومن مل 

  .)4(رأس املاللوقاية يسلم رأس ماله ال يعد راحبا وال يتحصل على ربح إذ الربح 

                                
قيتها من تعريف الباحث السرحي للربح وتعريف الباحثة مشسية بنت هنا ينبغي التنبيه على أن هذه الصياغة انت )1(

اهللا، مشكالت احتساب األرباح  السرحي حممد عبد: انظر. حممد مع تعديل طفيف وزيادة لبعض الكلمات
 1994وتوزيعها يف البنوك اإلسالمية، رسالة ماجستري، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، جامعة الريموك 

مشسية بنت حممد، الربح يف الفقه اإلسالمي، ضوابطه وحتديده يف املؤسسات املالية . د: انظر أيضاًو. 13ص
 .44املعاصرة، ص

 .املرجعان السابقان بنفس الصفحات )2(
، محود، معايري احتساب األرباح يف البنوك اإلسالمية، 1/168اخلياط، الشركات يف الشريعة اإلسالمية : انظر )3(

 .4ص
، 6/34، الرافعي، فتح العزيز، 1/64، البيضاوي، تفسري البيضاوي، 1/194الزخمشري، الكشاف، : نظرا )4(

 .2/631ابن قدامة، املغين، 



 

  المبحث الثاني
  تعريف بعض المصطلحات ذات الصلة بالربح

ملراد ا، ا وهي النماء والغلة والفائدة، فما، صلة بالربح مثة ألفاظ ثالثة ذات 
  وما عالقتها بالربح؟

 النماء: املطلب األول

  :النماء في اللغة: الفرع األول

فالنامي مثل  ، كثر األشياء كلها إما نامٍ أو صامتزاد و: منى منيا ومناء: الزيادة«
فالنماء يف اللغة هو  ،)1(»واجلبل وحنوه كاحلجروالصامت ، النبات والشجر وحنوه 

  .عبارة عن الزيادة

  :االصطالحالنماء في : الفرع الثاني

أحدا من الفقهاء القدامى، أورد تعريفا صرحيا  - يف حدود علمي  - مل أجد 
غري أن . ثوا عن األموال املرصدة للنماء وأعطوا األمثلة على األموال الناميةللنماء، بل حتد

: ذلك ال مينع من استنتاج مفهوم النماء عندهم، واستشف من كالمهم أن النماء هو
 الزيادة يف األموال اليت تتجدد كون األموال هي نفسها مناء كالزروع والثمار أو نتيجة

التجارة أو تربية  الذهب والفضة أو نتيجة ممارسة نشاطكون األموال نامية حكما ك
  .)2(املاشية

                                
 .15/341ابن منظور، لسان العرب، )1(
، مفاهيم ومبادئ إسالمية يف املال 1/256، الزيلعي، تبيني احلقائق، 222، 2/218املرغيناين، اهلداية، : انظر )2(

= 



 

العصر،  معىن النماء بلغة«: يف بيانه ملعىن النماء بقوله )1(وهذا ما عناه القرضاوي
أن يكون املال من شأنه أن يدر على صاحبه رحبا أو فائدة أي دخال أو غلة أو إيرادا 

  .)2(»دايادة وإيرادا جدأو أن يكون هو نفسه مناء أي فضال وزي
تطلق على أي زيادة يف األموال سواء أكانت هذه " النماء"وعلى هذا فإن كلمة 

وسواء أكانت متصلة  )4(أم حقيقية كانت حكميةأوسواء  ،)3(الزيادة خلقية أو فعلية
  .)5(أم منفصلة

  .هذا ما تعلق بالنماء أما الربح فقد تقدم احلديث عنه التفصيل
لنماء أعم من الربح والعالقة بينهما هي عالقة األصل بالفرع واخلالصة أن ا

  .)6(ربح مناء وليس كل مناء رحبا لّكف

  =  ــــــــــــ
 .84، ص1980، 212لتجارة والنماء، جملة املسلم املعاصر، وا

فقه الزكاة، شريعة : يوسف حممد القرضاوي، ولد مبصر، له العديد من املؤلفات منها: هو العالمة الدكتور )1(
 .وهو اآلن مقيم يف قطر... اإلسالم، احلالل واحلرام

 .م1993-ه1413ة، بريوت، ، مؤسسة الرسال21، ط1/139يوسف القرضاوي، فقه الزكاة، )2(
النماء اخللقي هو ما يكون بإعداد اهللا تعاىل كالذهب والفضة فال حاجة فيها لإلعداد من العبد للتجارة بالنية،  )3(

أو نية التجارة إذا كانت عروضا وكذلك  باإلسامةأما النماء الفعلي فهو ما يكون بإعداد العبد وهو إما 
 ).1( :انظر مراجع هامش رقم. املواشي

النماء احلكمي أو التقديري هو ما يكون بالتمكن من االستنماء بأن يكون يف يده أو يد نائبه، أما النماء  )4(
، املراجع 1/286داما أفندي، جممع األر يف ملتقى األحبر، : انظر. احلقيقي فيكون بالتوالد والتناسل والتجارات

 .السابقة بنفس الصفحات
: انظر. الزيادة يف قيمة عروض التجارة ويكون بتقليبها، أما الزيادة املنفصلة فكنتاج املاشيةالنماء املتصل هو  )5(

 .2/492، ابن قدامة املغين، 3/25السرخسي، املبسوط، 
 .جملة املسلم املعاصر. 84شحاتة شوقي إمساعيل، مفاهيم ومبادئ إسالمية يف املال والتجارة والنماء، ص: انظر )6(



 

 الغلة: املطلب الثاني

  :الغلة في اللغة: الفرع األول

الدخل من كراء دار وأجر غالم وفائدة أرض، والدخل الذي حيصل من : هي
أعطت الغلة فهي : وأغلت الضيعة الزرع والثمر واللنب واإلجارة والنتاج وحنو ذلك،

  .)1(أتت بشيء وأصلها باق وفالن يغل على عياله أي يأتيهم بالغلة مغلة إذا

  :في االصطالح الغلة: الفرع الثاني

  .)2(»..ما جتدد من سلع التجارة قبل بيع رقاا كغلة الصيد«: هي
يكون قبل أن هذا الزائد املتداولة غري  الزائد يف األصول«: والغلة كذلك هي
ل خفيهما وذلك إما بزيادة قيمتها أو بتفرع األصل كثمر الن البيع أي قبل التصرف

  .)3(»وولد املاشية
  .)4(الغلة يف لغة االقتصاد وعلم احملاسبة تعرف باألرباح العرضيةو

 الفائدة: املطلب الثالث

  :الفائدة في اللغة: الفرع األول

الفوائد والناس : يده ويستحدثه ومجعهاما أفاد اهللا تعاىل العبد من خري يستف«
  .)5(»مها يتفاودان أي يفيد كل منهما اآلخر: يقولون

                                
 .31/268، املوسوعة الفقهية الكويتية، 11/504منظور،  لسان العرب،ابن : انظر )1(
 .382/الشرح الصغري، 2، الدردير، 2/51حاشية الدسوقي،  )2(
، الطبعة األوىل، الزهراء لإلعالم العريب، القاهرة، 120شحاتة، نظرية احملاسبة املالية من منظور إسالمي،ص. د)3(

 .م1983-ه1407
، الطبعة األوىل، دار 252اهللا، الودائع املصرفية النقدية، واستثمارها يف اإلسالم، ص األمني حسن عبد. د)4(

 .م1983-ه1403الشروق، جدة، 
 .3/340ابن منظور، لسان العرب، )5(



 

  :أما الفائدة في الشرع: الفرع الثاني

  .)1( »اليت جتددت ال عن مال كعطية أو مزكّى كثمن مقتىن«فهي 
 اليت ال جتب فيهاواألموال ، فالفائدة هي الزائد يف األموال غري املعدة للتجارة 

الزكاة كالعقارات واألثاث واحليوان، كالصوف واللنب ومثر النخل إذا كانت أصوهلا 
الزائد الذي يعرف يف الفقه اإلسالمي بالفائدة  وهذا للقنية فهذه كلها فائدة مستفادة،

يعرف يف علم احملاسبة باألرباح الرأمسالية، وهذه األخرية ليست إالّ جمرد  هو الذي
 قرض وتكون بنسبة ثابتة ومعينة مسبقا، وهذا ربا وهو حمرممقابل األجل يف عقد ال

  .)2(يف اإلسالم

  املطلب الرابع
وجه الفرق بني الربح والغلة والفائدة 

 والنماء

الربح والغلة والفائدة كلها مناء لألموال على وجه العموم، إال أن الربح هو 
فالربح ال ينتج إال  ،ع والشراءالسبب يف منو عروض التجارة بعد التصرف فيها بالبي

إن الربح ينتج من تفاعل العمل ورأس : بعد التصرف يف عروض التجارة، ولذا يقال
  .)3(املال

أما الغلة فإا تسبب يف منو عروض التجارة أيضا، غري أن هذا النماء يكون قبل 

                                
 .2/53الدردير، الشرح الكبري، )1(
سالمية، رسالة ماجستري، البنا استشهاد حسن، العالقة بني التكاليف والربا واألسعار يف ضوء الشريعة اإل: انظر )2(

 .37، ص1980كلية التجارة، جامعة األزهر، 
  :هذا وزيادة يف إيضاح مفهوم الربح أسوق األمثلة اآلتية )3(
  .إذا بعت دارا أو عروضا من عروض التجارة املشتراة بقصد الربح والتجارة بزيادة فإن هذه الزيادة تعد رحبا -
ارة مستأجرة بقصد الربح والتجارة أو بعضها للغري بزيادة فإن هذه الزيادة تعد إذا استأجرت دارا أو عروضا للتج -

مفاهيم ومبادئ إسالمية يف املال والتجارة والنماء، : ، وحبثه119شحاتة، نظرية احملاسبة املالية، ص: انظر. رحبا
 .وما بعدها 249، األمني، الودائع املصرفية النقدية، ص86، 85ص



 

  .)1(التصرف فيها كأن ترتفع قيمة عروض التجارة قبل بيعها
: ئدة فال عالقة هلا بعروض التجارة بل هي سبب يف منو األصول الثابتةوأما الفا

  .)2(وهذا النوع من األصول ال يقصد به الربح والتجارة بل القنية فقط

                                
  .الصوف واللنب املتجدد من الغنم املشتراة بقصد الربح والتجارة قبل بيعها يعد غلة ال رحبا: مثال الغلة )1(
املراجع السابقة يف : انظر. مثر النخيل املتجدد من النخل املشترى بقصد الربح والتجارة قبل بيعها يعد غلة ال رحبا -

 ).2(هامش رقم 
  .رحباغنم القنية فائدة مستفادة ال الصوف واللنب املتجدد من : مثال الفائدة )2(
من ) 3(و ) 2(املراجع السابقة يف هامش : انظر. رحبامثر النخيل املتجدد من خنل القنية فائدة مستفادة ال  -

 .الصفحة السابقة



 

  المبحث الثالث
  حكم الرِّبح في الفقه اإلسالمي واالقتصاد الوضعي

  املطلب األول
 حكم الربح يف الفقه اإلسالمي

  
  .لربح وجوازه من الكتاب والسنة واإلمجاعتستمد مشروعية ا

   مشروعية الربح من الكتاب:الفرع األول

ئك الذين اشتروا الضاللة باهلدى فما رحبت جتارم وما أوال{: قوله تعاىل -أ
}كانوا مهتدين

)1(.  
توعد املنافقني الذين اشتروا الضاللة باهلدى تعاىل ن اهللا أ :وجه الداللة

ما  ميانباإل الكفريف جتارم، ويفهم من ذلك أن الذين استبدلوا ووصفهم باخلاسرين 
 الكفر باإلميانرحبوا يف جتارم، فتحصيل الربح يف التجارة مطلوب كما أن استبدال 

إن مقارنة املنافقني باخلاسرين يف التجارة فممدوح، هذا من جانب، ومن جانب آخر 
اإلسالم، وإال ملا قارن اهللا سبحانه وتعاىل  ة عالية يفدليل واضح على أن للتجارة مكان

 )2(لطلب الربح املسألة العقدية بالعملية التجارية، والتجارة تعين التصرف يف املال
  .فالربح إذن مشروع

يا أيها الذين ءامنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إال أن {: قوله تعاىل - ب
}تكون جتارة عن تراض منكم

)3(.  

                                
  )16: (البقرة )1(
  .5/149، اجلامع ألحكام القرآن، القرطيب، 1/288الرازي، التفسري الكبري، : انظر )2(
 ).29: (ءالنسا )3(



 

ألا طريقة من طرق أكل  ؛ اآلية تدل على مشروعية التجارةأن  :اللةوجه الد
أموال الناس باحلق، وإذا كانت التجارة مشروعة فما يتحصل فيها من الربح مشروع 

  .)1(ألن املقصود من التجارة سالمة رأس املال يف احلصول على الربح ؛ أيضا
ضاربة تدل ضمنا على مشروعية اآليات القرآنية اليت تدل على مشروعية امل -ج
ومن تلك . )2(ألن املقصود من املضاربة أو القراض ابتغاء فضل وطلب مناء ؛ الربح

}وآخرون يضربون يف األرض يبتغون من فضل اهللا{: اآليات القرآنية قوله تعاىل
)3( 

}فإذا قضيت الصالة فانتشروا يف األرض وابتغوا من فضل اهللا{: وقوله تعاىل
ظ فلف )4(

عام يشمل مجيع ما أنزله اهللا من أرزاق، ومنها الربح املتحقق يف التجارة، » فضل«
  .فدلّت هذه اآليات على مشروعية الربح

اآليات اليت تدل على مشروعية املراحبة تدل ضمنا على مشروعية الربح،  - د
}البيع وأحل اهللا{: ألن املراحبة بيع بالثمن األول وزيادة ربح، ومنها قوله تعاىل

)5( 
ل كل بيع كائنا ما كان ولفظ البيع عام يشم البيع ومشروعيته، فاآلية صرحية يف حل

إذا مل يصحبه مانع شرعي، واملراحبة أحد أنواع البيع ومل يرد من النصوص ما يقتضي 
حرمتها أو حىت كراهتها لذلك فإا تبقى على األصل وهو احلل واإلباحة، وإذا 

  .أيضاً فالربح مشروع كانت املراحبة مشروعة

  :السنة النبوية منمشروعية الربح : الفرع الثاني

  :أما من السنة النبوية فدل على مشروعية الربح عدد من األحاديث والروايات منها
مسعت احلي يتحدثون عن «: قال )1(ةدقعن شبيب بن غر )6(ما رواه البخاري - 1

                                
 .1/72، الرازي، التفسري الكبري، 1/194الزخمشري، الكشاف، : انظر )1(
 .5/52، الزيلعي، تبيني احلقائق،7/306املاوردي، احلاوي الكبري، : انظر )2(
 ).20: (املزمل )3(
 ).10: (اجلمعة )4(
 ).275: (البقرة )5(
ظ، كتب عنه خلق كثري وروى عنه خلق كثريون، من اهللا حممد بن إمساعيل بن إبراهيم، حمدث حاف هو أبو عبد )6(

= 



 

اة، فاشترى له به شاتني فباع إحدامها بدينار، أعطاه دينارا يشتري له به ش ρأن النيب : عروة
  .)2(»فجاء بدينار وشاة فدعا له بالربكة يف بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه

عندما أتاه عروة بشاة ودينار، دعا له بالربكة فلو مل  ρالنيب أن  :وجه الداللة
ه بالربكة، ولكان يكن الربح الذي حصل عليه عروة يف ذلك البيع مشروعا ملا دعا ل

  .)3(ومل يقره ρالنيب اه 
الروايات اليت تدل على مشروعية املضاربة تدل ضمنا على مشروعية  - 2

خرج إىل الشام مضاربا مبال  ρالنيب أن  )4(الربح، منها ما ثبت يف السرية النبوية
ن فربح رحبا عظيما كان له حصة منه، وذلك وإخدجية بنت خويلد رضي اهللا عنها 

  .كان قبل النبوة إال أنه حكاه بعدها مقرا به أي من باب السنة التقريرية
وة من املضاربة بأموال خدجية بقد أقر ما فعله قبل الن ρالنيب ان  :وجه الداللة

وهو املقصود من املضاربة  -بنت خويلد وهذا دليل على أن املضاربة مشروعة فالربح 
  .)5(مشروع تبعا -

،  تدل على مشروعية املراحبة تدل ضمنا على مشروعية الربحاألحاديث اليت - 3
عمل الرجل بيده «: أي الكسب أطيب؟ فقال: عندما سئل ρالنيب منها ما روي أن 
  .)6(»وكل بيع مربور

احلديث عام وبالتايل يدخل يف البيع املربور املراحبة، وإذا كانت  :وجه الداللة

  =  ــــــــــــ
 .2/55: الذهيب، تذكرة احلفاظ: انظر ترمجته. اجلامع الصحيح: تصانيفه

هوشبيب بن غرقدة السلمي الكويف البارقي ، روى عن عروة البارقي وسليمان بن عمرو األحوض ، وعنه شعبة  )1(
 .2/265ذيب التهذيب : ثقة ، انظر: ومنصور وزائدة وقيس ، قال أمحد وابن معني والنسائي

 .6/772، صحيح البخاري 3642، حديث رقم 28أخرجه البخاري يف كتاب املناقب، باب رقم  )2(
 .التقرير أحد أنواع السنة )3(
 .130، 1/129، الطبقات الكربى، ابن سعد، 1/188ابن هشام، السرية النبوية، : انظر )4(
 .74يف الفقه اإلسالمي ص مشسية بنت حممد الربح. ، د)5(
، السنن 10164هذا حديث طويل أخرجه البيهقي يف البيوع، باب إباحة التجارة، حديث رقم : انظر )6(

 .313ابن حجر، تلخيص احلبري، ص: ، حديث مرسل، انظر5/363الكربى، 



 

  .مربور مشروع كذلكاملراحبة بيعا مربورا، فما حصل فيه 

  اإلجماع من: الفرع الثالث

أمجع الصحابة واألمة من بعدهم على جواز املضاربة ومشروعيتها، ومل خيالف 
إذ . وإذا كان األمر كذلك فقد وقع اإلمجاع على مشروعية الربح )1(أحد يف ذلك

 )3(مناء كما مر بنا وفيها ابتغاء فضل وطلب )2(املضاربة ليست إال شركة يف الربح
وهو الربح، ولو كان الربح غري مشروع ملا أمجع الصحابة رضي اهللا عنهم واألمة 

  .شركة يف الربح -كما تقدم  -اإلسالمية على جواز املضاربة إذ املضاربة 
ومما يدل على وقوع هذا اإلمجاع، ما روي عن الصحابة رضي اهللا عنهم من 

  .ري من أحدآثار عديدة تفيد تعاملهم ا دون نك
ومن األدلة اليت قام عليها اإلمجاع من مشروعية املضاربة أصال ومشروعية الربح 

  :تبعا
أنه أعطى زيد بن جليدة ماال «: عن ابن مسعود رضي اهللا عنه ما روِي -أ
  .)4(»مقارضة
ماال قراضا  أعطى أبا عبد الرمحنأن عثمان رضي اهللا عنه « :ما روِي - ب

  .)5(»الربح بينهما يعمل فيه على أن
ومما تقدم يتضح أن املضاربة كانت معروفة للصحابة وتعاملوا ا فكان ذلك 
إمجاعا على مشروعيتها، وإذا كانت املضاربة مشروعة باإلمجاع فالربح مشروع أيضاً 

                                
 .5/282طار، ، الشوكاين، نيل األو6/440، احلطاب، مواهب اجلليل، 6/79الكاساين، بدائع الصنائع، )1(
 .7/306املاوردي، احلاوي الكبري، )2(
 .5/382، ابن عابدين، رد احملتار، 7/448، ابن جنيم، البحر الرائق، 5/52الزيلعي، تبيني احلقائق، )3(
: ، وقال ابن حجر7/323، معرفة السنن واآلثار، )12067(حديث رقم ) القراض(أخرجه البيهقي يف  )4(

 .3/58احلبري،  تلخيص: إسناده ضعيف، انظر
، وقال 2/688، املوطأ )11434(أخرجه مالك بن أنس يف القراض، باب ما جاء يف القراض، حديث رقم  )5(

 . 609تقريب التهذيب ص: انظر. يف سنده يعقوب اجلهين موىل احلرقة وهو مقبول: ابن حجر



 

  .إذ املضاربة هي الشركة يف الربح باإلمجاع

  املطلب الثاني
 حكم الربح يف االقتصاد الوضعي

نتطرق يف هذا املطلب إىل نشأة الربح منذ ظهور اإلنسان إىل يومنا هذا، ونعرج 
على نظرية الربح يف املدارس االقتصادية القدمية ونبني موقف كبار االقتصاديني 

  .والفالسفة من الربح

  في الفكر االقتصادي الوضعي الربحنشأة : الفرع األول

حينما كان اإلنسان ميارس نشاطه االقتصادي فكرة الربح يف النشاط  ال تظهر
االقتصادي من أجل احلصول على متطلبات أسرته الصغرية، ولكن بعد انتقال 
اإلنسان من حياة الصيد إىل حياة الزراعة وذاق حالوة االستقرار نسبيا وبدأ يبين 
البيوت من الطني افف واحلجارة وجذوع األشجار وأغصاا، وبدأ يتدجن 

وانات اليت كانت تقترب من مسكنه لتأكل من فضالت طعامه أو لترعى من احلي
مزارعه وألف بعض هذه احليوانات، مثل الغنم واملاعز والبقر والكالب وغري ذلك، 

  .)1(وأصبح راعيا ومزارعا معا
  
  
  

بدأت حاجة اإلنسان إىل املأكل واملشرب واملأوى واألمن والسالح وأدوات 
وبدأ يصنع ، ، فبدأ يعمل وينتج أكثر من ذي قبل اددزذلك تالعمل والدفاع وغري 

بعض األدوات البسيطة مثل املناشري والسكاكني واخلناجر والدبابيس واملسامري من 

                                
، كلية احلقوق، 13الجتماعية، صطارق اذوب، تاريخ النظم القانونية وا. عكاشة حممد عبد العال، د. د)1(

 .1998جامعة بريوت العربية، الدار اجلامعية للطباعة والنشر، ط سنة 



 

ومتكن بعد فترة من االكتشاف  ، العظام، وجنح يف صنع الثياب من اجللود واألوراق
مث تعلم أشياء أخرى مثل  ، والتعرف على وسائل دق احلبوب وإحالتها إىل الطحني

  .)1(، وغري ذلك صناعة الزوارق والصحون والقدور واألواين اخلزفية
، أدرك اإلنسان البدائي بعد هذه التطورات ضرورة وفائدة التعاون مع اآلخرين 

والسيما أنه بدأ يعمل وينتج أكثر من حاجته هو وأسرته، وحيتاج إىل ما ال يستطيع 
على أساس املقايضة، ومعىن ت فكرة التبادل ومن مث التجارة أن ينتجه، ومن هنا نشأ

خرج من نطاق اإلنتاج من أجل االكتفاء الذايت أو االقتصاد املرتيل  هذا أن االقتصاد
  .إىل اقتصاد الفائض من أجل التبادل

إذن فكرة الربح ظهرت وبرزت بقوة حني بدأ اإلنسان يشعر بقيمة ما يبذله من 
وحني بدأ يشعر بضرورة  -من جانب العرض  -من إنتاج األشياء طاقة وقوة عضلية 

اقتناء بعض املنتجات سواء لالستهالك مسبقا أو لكونه نفيسا قيما جيب االحتفاظ به 
من جانب الطلب، وخباصة عند اكتشافه النقود واستخدامها كوسيط يف عملية 

  .التبادل وكوسيلة لتقييم األشياء
ند العودة إىل الفكر االقتصادي قبل امليالد، وتبدو هذه الفكرة واضحة ع

  .وكذلك الفكر االقتصادي يف العصور الوسطى. وخباصة عند اليونان
 ،)2(فقد اهتم قدماء اليونان مبوضوع الربح ووسائل احلصول عليه أميا اهتمام

إىل أن حرم التجارة اليت يقصد ا الربح حبجة أن  )3(فقد وصل االهتمام بأرسطو
سيحمل الناس على السعي وراء مجع املال والثروات مما يسبب الفساد يف  ذلك

                                
 .14املرجع السابق نفسه ص: انظر )1(
وما بعدها، الطبعة الثانية، دار اجلامعات  15الرمحن يسري أمحد، تطور الفكر االقتصادي، ص عبد. د: انظر )2(

 .1987املصرية، االسكندرية، ط
قبل امليالد، من تالميذ الفيلسوف أفالطون، وكان مهتما بشئون احلكم  384فيلسوف يوناين ولد عام  )3(

عبد املنعم . د:  انظر ترمجته. قبل امليالد 322تويف عام " األخالق"و" السياسية: "واتمع، ومن أجلِّ أعماله
 .22ص " راضي، أسس تطور الفكر االقتصادي



 

وكذلك كان يكره االحتكار ويلعنه، ومن املعروف اقتصاديا أن االحتكار  )1(اتمع
من أقوى الوسائل اليت تعظم الربح، وكذلك كان يرى أن التجارة من وسائل التبادل 

  .)2(غري الطبيعية
بؤرة اهتمام ) املبادلة املتكافئة(فقد كان الثمن العدل وأما يف العصور الوسطى 

رجال الكنيسة، وهو الثمن الذي كان يتضمن االحنراف عنه احنرافا عن األخالق 
الفاضلة، وهذه الفكرة كانت منقولة عن أرسطو وهي تتمثل يف مبادلة حيصل فيها 

طرف اآلخر من منفعة متاما ملا يعطيه لل متساوعلى قدر ] البائع واملشتري[كل طرفيها 
  .)3(ونقود يساوي ما حيصل عليها متاما

وهو التنظيم وكحافز من حوافز ، فالربح إذن كعائد ألحد عناصر اإلنتاج 
اإلنتاج والتجارة، بل التبادل بصفة عامة، نشأ منذ أن دخل االقتصاد أو النشاط 

يث وإن اختلفت النشاط االقتصادي احلد االقتصادي مرحلة التبادل ومل يأت وليد
  .معايريه ووسائله طبقا للتطورات االقتصادية املعاصرة

  نظرية الربح وحكمه في المدارس االقتصادية الوضعية: الفرع الثاني
  :الربح يف الفكر االقتصادي يف العصر اإلغريقي: أوالً

يرى أرسطو كأول مفكر يف تاريخ البشرية أن العمل اإلنتاجي ال يتجسد إال من 
فعالية غري إنتاجية وبالتايل غري طبيعية، عملية ل إنتاج السلع، فإنه يرى أن التبادل خال

وبناء  خداع وسرقة ،ومن هنا يستنتج أن الربح الذي حيصل عليه التجار هو يف احلقيقة 
على ذلك يربز معارضته لكل أنواع الفعاليات التجارية اليت يراد منها الكسب والثراء 

فأرسطو إذن حيرم الربح ألنه يؤدي إىل فساد  ، ري طبيعية وغري أخالقيةعلى أساس أا غ

                                
، 4، أصول االقتصاد اإلسالمي ونظرية التوازن االقتصادي يف اإلسالم، صاإللهمصطفى عبد أمني . د: انظر )1(

 .م1984-ه1404/ شركة عيسى البايب وشركائه، الطبعة األوىل
، كلية التجارة جامعة 23حممد بسيوين، أسس تطور الفكر االقتصادي، ص. عبد املنعم راضي، ود. د: انظر )2(

 .اريخعني مشس، القاهرة، بدون ت
 .19الرمحن يسري أمحد، تطور الفكر االقتصادي، ص عبد. د: انظر )3(



 

اتمع، وحيرم أخذ الفائدة على إقراض النقود ألن ذلك حتريف للغاية املقصودة من إجياد 
  .)1(فهي عمل غري طبيعي وغري أخالقي. النقود وهي وسيلة لتبادل السلع

  :العصور الوسطىالفكر االقتصادي يف الربح يف : ثانياً

مصطلح العصور الوسطى على فترة قدرها ألف عام تقريبا متتد من ايار  يطلق
توماس . القرن اخلامس عشر مانية يف القرن اخلامس وحىت منتصفاالمرباطورية الرو

أحد مفكري االقتصاد يف هذا العصر حيرم الربح ألنه يبعد الناس عن  )2(األكويين
فالكنيسة . لتعاليم الدينية املسيحية القائمة على أصول الكنيسةالعبادة ويتناىف مع ا

حرمت طيلة الفترة األوىل من القرون الوسطى على املسيحي العمل التجاري وذلك 
استنادا إىل آراء أرسطو يف أن عمل التاجر وأخذه للربح هو عمل غري أخالقي، ولكن 

  .)3(انت حمرمة يف الكنيسةتوماس األكويين أجاز الفائدة على القروض اليت ك

  ):التقليدي(الربح يف العصر الكالسيكي القدمي : ثالثاً

الذي أجاز الربح انطالقا من نظرية الرأمسالية اليت تتمثل يف  )4(وميثله آدم مسيث
تقدير قيمة األشياء بناء على ما بذل من عمل، وهذا هو األساس يف احلصول على 

ال يفرق بني الربح والفائدة، بل إنه يعترب الفائدة دخال ثانويا، باإلضافة إىل أنه . الربح
ومع ذلك فهو يدافع عن الفائدة باعتبارها مثنا لالدخار، تلك الفضيلة املمدوحة عند 

                                
، دار وائل للنشر، 31عبد اجلبار حممد عبيد السبهاين، الوجيز يف الفكر االقتصادي الوضعي واإلسالمي، ص. د)1(

 .األردن -عمان 
بفكر أرسطو، وهو من املفكرين  ولد يف منتصف القرن اخلامس عشر، متأثر بريطاينمفكِّر اقتصادي : انظر )2(

- 16عدنان عباس، تاريخ الفكر االقتصادي ص . د:  انظر ترمجته. االقتصاديني البارزين يف العصور الوسطى
17.  

 .68املرجع نفسه، ص: انظر )3(
م، درس يف مدينة غالسكو باسكتلندا على يد الربوفيسور 1723ولد آدم مسيث من عائلة اسكتلندية عام  )4(

م، فيلسوف 1762، درس جبامعة غالسكو حىت سنة 1740درس جبامعة اكسفورد سنة " ونهيست"
:  انظر ترمجته. م1790تويف سنة " ثروة األمم: "واقتصادي، يعترب أبا االقتصاد السياسي، من آثاره العلمية

  .71تاريخ الفكر االقتصادي، ص



 

آدم مسيث والكالسيك عموما ألا هي شرط يف التراكم الرأمسايل، ومن مث شرط يف 
  .)1(الزيادة يف إنتاجية العمل

  :بح يف العصر الكالسيكي احلديثالر: رابعاً

كن خيتلف مع لفهو جيوز الربح " )2(الفريد ماريشال"ميثل هذا العصر املفكر 
يف كيفية تقدير قيمة األشياء وحتديد الربح وتقديره فعند الفريد، يقدر " آدم مسيث"

إىل  الربح بناء على الناتج احلدي أي ما يضيفه العمال من منتج أو وحدات إنتاج
  .)3(الناتج الكلي

  :الربح يف العصر االشتراكي: خامسا

فهو جيوز الربح للعمال الذين ميثلون " )4(كارل ماركس"وميثل هذا العصر 
فهو يعترب أن وسائل ) الطبقة البورجوازية(الطبقة الكادحة وحيرمه على الرأمساليني 

  .)5(اإلنتاج ملكية مجاعية للعمال الربح يقسم بينهم

  :احلديث العصريف  الربح: سادساً

يعد الربح يف هذا العصر احلافز األساسي للقيام باملشروعات االقتصادية واحملرك 
األول لكل العمليات اإلنتاجية، وهو ال يطلق على عائد األنشطة التجارية فقط بل 

  .)6(مجيع األنشطة االستثمارية األخرى كالصناعة

                                
، منشورات جامعة قاريونس، 18، 17، 16عدنان عباس علي، تاريخ الفكر االقتصادي، ص. د: انظر )1(

 .، اجلماهريية الليبية1991/ بنغازي، الطبعة الثانية
، عامل اقتصادي ينتمي إىل مدرسة النيوكالسيك أي الكالسيكيني اجلدد الذين أدخلوا الرياضيات يف 1842ولد يف بريطانيا عام  )2(

عدنان عباس، تاريخ الفكر االقتصادي . د : انظر ترمجته. 1924مبادئ االقتصاديات، تويف : علم االقتصاد، من أهم تآليفه
 .69ص

 .18، 17املرجع نفسه، ص )3(
 .عامل وفيلسوف اشتراكي، من املنظرين للمذهب االشتراكي )4(
 .17الرمحن يسري أمحد، تطور الفكر االقتصادي، ص عبد. د)5(
 .18-17املرجع نفسه، ص )6(



 

  المبحث الرابع
  ط استحقاق الرِّبح والحصول عليهصور وشرو

  في الفقه اإلسالمي واالقتصاد الوضعي

  املطلب األول
واحلصول  الربحصور وشروط استحقاق 
  عليه

 الفقه اإلسالمييف 

تعددت مبادئ استحقاق الربح يف الفقه اإلسالمي وتنوعت أسبابه، فقد يستحق 
املبذول يف تقليب املال واستثماره الربح بسبب املال، وقد يستحق الربح بسبب العمل 

وفيما يلي أُبين هذه الشروط واألسباب . وتنميته، وقد يستحق الربح بسبب الضمان
  :بالتفصيل

  أو برأس المال )1(مبدأ استحقاق الربح بالمال: الفرع األول

فصاحب املؤسسة الفردية إذا بذل ماال فإنه يستحق الربح الناشئ عن استثمار 
، ورب املال يف املضاربة يشترك مع العامل يف ربح املضاربة يف العمل التجاريماله 

ويستحق نصيبه يف الربح مباله الذي بذله وخاطر به يف التجارة، والشريك الذي قدم 
ماال وعمال إمنا يستحق الربح مباله وعمله وهذا مبدأ متفق عليه ال خالف بني الفقهاء 

                                
. فالرأس هو أعلى كل شيء واملال ما ملكته من األشياء" مال"و" رأس"لفظي تتكون من : كلمة رأس املال لغة )1(

  .2/344، الفريوزآبادي،  القاموس احمليط،11/635ابن منظور، لسان العرب، : انظر
ما ميكن حيازته : فله عدة تعاريف نذكر منها تعريفا خمتارا، جامعا مانعا، وهو أن املال: أما املال اصطالحاً  

علي اخلفيف، أحكام املعامالت الشرعية، : انظر هذا التعريف يف. ه شرعا يف حالة السعة واالختيارواالنتفاع ب
 .، الطبعة الثالثة، دار الفكر العريب، القاهرة25ص



 

  .)1(فيه
نه يشترط الستحقاق الربح باملال أن يكون املال مضمونا، بالذكر أ واجلدير

وبيان ذلك أن رب املال يف املضاربة يستحق الربح مباله، إذ هو الذي يتحمل خماطرة 
  .)2(رأس ماله ألنه مالكه واملالك هو الذي جيب أن يضمن أخطار ملكيته

  .باملالك يتعلقان دوما )3(بناء على ما تقدم يتبني أن املال والضمان

  مبدأ استحقاق الربح بالعمل: الفرع الثاني

فصاحب املؤسسة الفردية إذا بذل عمال جتاريا فإنه يستحق الربح لقاء عمله، 
والعامل يف املضاربة يستحق الربح بعمله ألن الربح حيصل بعمله، أما الشريك الذي 

ا مبدأ متفق عليه بني قدم ماال وعمال فإنه يستحق الربح باملال والعمل، وهذ
  .)4(الفقهاء

  .ولذا اعتربوا أن للعامل حقا يف الربح ألنه حيصل بعمله
بالعمل  الربحففي استحقاق  )5(أما يف الشركات األخرى وخباصة شركة العنان

فذهبت احلنفية واحلنابلة والزيدية واإلباضية إىل أن للعامل حقا : خالف بني الفقهاء

                                
، 5/225، الرملي، اية احملتاج، 5/355، احلطاب، مواهب اجلليل، 6/62الكاساين، بدائع الصنائع، : انظر )1(

 .3/510اع، البهويت، كشاف القن
اخلراج بالضمان وتطبيقاا يف الفقه اإلسالمي، رسالة دكتوراه، اجلامعة : انظر حممد علي نوح معابدة، قاعدة )2(

 .م1998، سنة 11األردنية ص
غرامة «: ، والثاين»التزام ما يف ذمة الغري من الدين«: الضمان يف اصطالح الفقهاء يطلق على معنيني األول )3(

انظر  »تعيينات والتغيريات والغصوب مثلها إن كانت من املثليات أو قيمتها إن كان من القيمياتاملتلفات وال
  .يف هذه الصفحة) 2(تفصيل مفهوم الضمان املرجع السابق هامش رقم 

، 5/225، الرملي، اية احملتاج، 5/355، احلطاب، مواهب اجلليل، 6/62الكاساين، بدائع الصنائع، : انظر )4(
 .7/97، ابن حزم، احمللى، 3/510، كشاف القناع، البهويت

هي شركة يف سلعة بعينها أو سلع بأعياا وال جياوزان يف الشراء إىل غريها وليس ملفاوض له، : شركة العنان )5(
، طبعة دار الغرب اإلسالمي، بريوت، سنة 66اجليب، شرح غريب ألفاظ املدونة، ص: انظر. والعنان جلام الدابة

 .ه1402



 

هذا ال يشترطون أن يكون الربح لكل من الشريكني حسب حصة  وعلى )1(يف الربح
كل منهما يف رأس املال، بل جييزون أن يتفاوتا يف الربح وإن كان رأس ماهلما 

  .متساويا، ذلك ألما قد يتفاضالن يف العمل لقوة أحدمها وحنكه يف عمله
 الربحباستحقاق  أما املالكية والشافعية واإلمامية والظاهرية فإم ال يقولون

أساس ، ذهبوا إىل أن الربح يف شركة العنان  هذا وعلى )2(بالعمل يف شركة العنان
  .يكون حبسب حصة كل شريك يف رأس املال فال جيوز أن يزيد الربح على ذلك

والذي يترجح يل أن للعمل حقا يف الربح يف الشركة إذ أن الناس متفاوتون من 
األقوى يعمل أكثر، كما أن الذكي يعمل أحسن ممن دونه فمن حيث القوة والذكاء ف
  .)3(الربح يف العدل أن يكون له حظّ

  بالضمان الربحاستحقاق مبدأ : الفرع الثالث

أي حتمل مسؤولية  )4(املخاطرة أو بعبارة أدق ضمان املخاطرة الضمان يعين
  .)5(التلف أو اخلسارة إذا وقعت

                                
، 331، املرتضى، عيون األزهار، ص5/114، ابن قدامة، املغين، 11/155السرخسي، املبسوط، : انظر )1(

 .5/262، شرح كتاب النيل، أطعيش
الروضة البهية،  ،، العاملي2/279، النووي، منهاج الطالبني، 5/13الدسوقي، حاشية الدسوقي، : انظر )2(

 .6/415، ابن حزم، احمللى، 1/378
 .، دار النفائس للنشر والتوزيع، األردن191الدكتور حممد صربي هارون، أحكام األسواق املالية، ص: انظر )3(
تأيت مبعىن املراهنة، يقال خاطرته على مال أي راهنته عليه، من اخلطر الذي هو اإلشراف : اللغةاملخاطرة يف  )4(

  .1/208باح املنري، الفيومي، املص: انظر. على اهلالك، أو التردد بني السالمة والتلف
املخاطرة خماطرتان، خماطرة التجار وهي أن يشتري السلعة «: فاملخاطرة كما قال ابن القيم االصطالحأما يف   

امليسر الذي يتضمن أكل املال بالباطل، فهذا : بقصد أن يبيعها ويربح ويتوكل على اهللا يف ذلك، واخلطر الثاين
ويف هذا النوع يكون أحدمها قد قمر اآلخر خبالف التاجر ... مسة واملنابذةالذي حرمه اهللا ورسوله مثل بيع املال

زاد املعاد : انظر »الذي اشترى السلعة، مث بعد هذا نقص بسعرها فهذا من اهللا سبحانه ليس ألحد فيه حيلة
5/716. 

،جملة اإلسالم اليوم، 48صرفيق يونس، عوامل اإلنتاج بني االقتصاد اإلسالمي واالقتصاد الرأمسايل، . د: انظر )5(
 .، اإليسسكو، املغرب1992، 10- 9ع



 

  .)1(»اخلراج بالضمان«: ρه للضمان حق يف الربح لقول
بالضمان مبدأ معروف عند الفقهاء فصرح به احلنفية  الربحاستحقاق ومبدأ 

  .)2(واحلنابلة واإلباضية
من هذا املبدأ أن الضمان يستحق الربح على وجه االستقالل، فإذا  والذي يظهر

ذلك ألن سبب  ن ذا املبدأ، ففيه نظر ؛كان هذا هو الذي يقصده الفقهاء القائلو
حممول على ضمان امللك أي ضمان املال اململوك، فالضمان  )3(ورود احلديث السابق

يف قواعده عند بيانه ملعىن قاعدة  )4(تابع للملك، وهذا املعىن يؤكده الزركشي
ما خرج من الشيء من «: املستمدة من ذلك احلديث إذ يقول »اخلراج بالضمان«

عوض ما كان عليه من ضمان امللك فإنه لو تلف عني ومنفعة وغلة فهي للمشتري 
  .)5(»املبيع كان من ضمانه فالغلة له ليكون الغنم يف مقابلة الغرم

أن الضمان أو املخاطرة ليس هلا حق يف الربح : وبناء على ما تقدم، يتضح يل
بل على وجه التبعية سواء كان تابعا للمال أم للعمل، ) األصل(على وجه االستقالل 

بالضمان يربز أن املال والعمل مها السببان الرئيسيان  الربحاستحقاق لتايل فإن مبدأ وبا
  .الربحاستحقاق أو األصليان يف 

                                
، 4/42، 1289أخرجه الترمذي يف البيوع، باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله مث جيد به عيبا، برقم  )1(

 .حديث حسن صحيح: وقال
 .5/215ب النيل، ، شرح كتايشفأط، 114/ 5، ابن قدامة،  املغين،6/62الكاساين، بدائع الصنائع، : انظر )2(
سنن ابن ماجة، يف التجارات، باب اخلراج من الضمان، برقم : ذُكرت مناسبة احلديث يف بعض الروايات، انظر )3(

2243 ،2/754. 
الربهان يف علوم القرآن، : اهللا الزركشي، فقيه أصويل، حمدث وأديب من تصانيفه هو حممد بن ادر بن عبد )4(

  .3/274: معجم املؤلفني:  انظر ترمجته. ه794لتكملة، تويف سنة القواعد يف أصول الفقه، ا
، حتقيق تيسري فائق أمحد حممود، الطبعة األوىل، مؤسسة اخلليج، 2/119الزركشي، املنثور يف القواعد، : انظر )5(

 .اخلليج، الكويت



 

  املطلب الثاني
صور وشروط احلصول على الربح يف 

 االقتصاد الوضعي

  :نآللحصول على الربح يف االقتصاد الوضعي مبد

  :المخاطرةب الربحاستحقاق مبدأ : األولالفرع 

فرنك "باملخاطرة يستمد من النظرية اليت تنسب إىل  الربحاستحقاق إن مبدأ 
، واملخاطرة يف )1(االقتصادي األمريكي وهي نظرية املخاطرة وعدم التأكد" نايت

: ميكن التأمني ضدها وثانيهما اليت املخاطرة: أوهلما: االقتصاد الوضعي نوعان
  .ضدها املخاطرة اليت ال ميكن التأمني

هي تلك اليت ميكن حساب احتمال  :ضدها )2(املخاطرة اليت ميكن التأمني) أ
أخطار احلريق والسرقة وإصابات العمال، فشركة التأمني تستطيع : وقوعها، ومثاهلا

أن تقدر مقدما عدد حوادث احلريق، مثال اليت ستقع خالل فترة معينة بني عدد من 
تستطيع أن تدبر االلتزام بدفع التعويضات املنفق  املصانع املوجودة يف بلد ما، لذلك

وهذا النوع من األخطار . عليها على أساس حتديد قيمة األقساط اليت يدفعها املؤمن
يستطيع املنظم أن ينقله إىل شركات التأمني لقاء أقساط حتمل على تكاليف 

  .)3(اإلنتاج
كن حساب احتمال هي اليت ال مي :املخاطرة اليت ال ميكن التأمني ضدها) ب

أا أخطار غري قابلة للحساب، ويضطر املنظمون إىل حتملها حيث ال : وقوعها، أي
                                

ق صالح نام. د: وانظر. 1979، طبع سنة 360منصور علي حافظ، مبادئ االقتصاد اجلزئي، ص. د: انظر )1(
 .1985، مكتبة عني مشس، مصر، 316الدين، علم االقتصاد وحماولة لالقتراب من االقتصاد اإلسالمي، ص

هو عقد معاوضة يلتزم أحد طرفيه وهو املؤمن : لغة مأخوذة من األمانة وهي ضد اخليانة، واصطالحاً: التأمني )2(
: انظر. فق عليه، يدفع عند وقوع اخلطر وحتقق اخلسارةأن يؤدي إىل الطرف اآلخر وهو املؤمن له عوضا ماليا يت

 .89معجم املصطلحات االقتصادية يف لغة الفقهاء، ص
 .1966، اخلدمات الطالبية 53عجمية حممد عبد العزيز، مقدمة يف االقتصاد، ص: انظر )3(



 

وهي اخلسارة اليت يتحملها [جترؤ أي شركة من شركات التأمني على التأمني ضدها 
، هذه األخطار هي اخلسائر اليت ميكن أن تلحق باملؤسسة من جراء اختاذ ]املنظم

  .من وكمية اإلنتاجقرارات بشأن حتديد الث
واملخاطرة اليت يستحق ا الربح هي اليت ميكن التأمني ضدها وهي اخلسارة اليت 
يتحملها املنظم، ذلك أن يف ممارسته للعمليات االستثمارية يعيش يف وسط ديناميكي 

ففي  ، تتغري فيه حاالت الطلب على املنتج وأمثانه ونفقات إنتاجه والفن اإلنتاجي املتبع
  من هو املنظم؟: والسؤال الذي نطرحه اآلن .)1(له للمخاطر ميكن استحقاقه للربححتم

جتهز رأس املال  الشخص أو اهليئة اليت: لقد عرف بعض االقتصاديني املنظم بأنه
وتتحمل املخاطر وتتخذ قرارات ذات طبيعة عامة بالنسبة لسياسة املشروع يف 

  .)2(لزمات اإلنتاجاإلنتاج، أو األسعار وتشغيل خدمات ومست
ذا التعريف ألنه قد يعد الشخص  غري أين أرى أنه ال ميكن أن يعرف املنظم

الذي جيهز رأس املال منظما يف مؤسسة وال يعد كذلك يف أخرى، وقد أشار إىل هذا 
تتوقف اإلجابة عن هذا السؤال أي «: فقال" أصول علم االقتصاد"صاحب كتاب 

فإذا  )3(يف االقتصاد القومي) املؤسسات(نظيم املنشآت من هو املنظم؟ على طبيعة ت
بصيغة يشترك فيها عدد حمدود من  )4(تضامن شركةكانت املنشآت مشروعا فرديا أو 

شركات  ظلأما يف ... األفراد فإن املنظم هو عبارة عن أصحاب هذه الشركة

                                
عمر . د. ربية، القاهرة، الطبعة اخلامسة، دار النهضة الع53جامع أمحد، النظرية االقتصادية، ص. د: انظر )1(

 .، دار املعارف، مصر973حسني، نظرية القيمة، ص
، وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، بغداد، 1/338علي عبد املنعم، مدخل علم االقتصاد، . د: انظر )2(

1984. 
ومي أي خالل سنة عبارة عن جمموع ما مت إنتاجه يف اقتصاد ما على املستوى الق: االقتصاد القومي هو: انظر )3(

 .13حممد فرح اهللا، معجم املصطلحات االقتصادية والتجارية، ص. د: انظر. إنتاجية
شركة التضامن يقصد ا الشركة اليت يعقدها شخصان أو أكثر بقصد التجارة ويكون فيها مجيع الشركاء  )4(

خياط، الشركات يف الشريعة . د: نظرا. ملتزمني بالتضامن مع مجيع التزامات الشركة يف أمواهلم العامة واخلاصة
 .1983-ه1403، مؤسسة الرسالة، 2/13اإلسالمية والقانون الوضعي، 



 

و صاحب الكبرية واليت حتتاج إىل رأس مال كبري فإن املنظم ليس ه )1(املسامهة
الشركة ويف هذه احلالة يكون املنظم هو القائم على إدارة الشركة والذي قد ال ميتلك 

  .)2(...فيها أسهم كثرية
وبناء على ما تقدم فاملنظم قد يكون صاحب املال وقد يكون العامل وقد يكون 

 هو منظم باعتباره معرضا للمخاطر أي: كليهما، فالعامل املضارب يف شركة املضاربة
خماطرة ضياع جهوده، إذا مل ينتج عنه ربح، ورب املال منظم كذلك باعتباره معرضا 

  .ملخاطره أي خماطرة ضياع رأس ماله
فاملخاطرة اليت يتحملها املنظم قد ترتبط باملال وقد ترتبط بالعمل وقد ترتبط 

ال والعمل بكليهما، وبالتايل فإن مبدأ استحقاق الربح يف االقتصاد الوضعي يربز أن امل
مها السببان الرئيسيان الستحقاق الربح، واملخاطرة ليست إال تابعا إما للمال وإما 

  .)3(للعمل
يفيد كذلك استحقاق الربح  أرى أن مبدأ استحقاق الربح باملخاطرة: وعليه

باملال والعمل، ولعلّ السبب يف عدم إبراز املال والعمل كسبب استحقاق للربح، 
أن صاحب نظرية املخاطرة والتأكد يعتقد أن املخاطرة هي السبب الرئيسي  يرجع إىل

يف ظهور الربح وليس املال أو العمل، وإذا كان هذا هو السبب فقد جانب الصواب 
ألنه لوال املال والعمل ملا وجدت املخاطرة فاملخاطرة ليست سببا رئيسيا يف استحقاق 

  .بالضمان يف الفقه اإلسالميهذا يقابل استحقاق الربح . الربح

  مبدأ استحقاق الربح بالتنظيم واالبتكار: الفرع الثاني

  .الربح ألنه يقوم بأخطر عملية يف اإلنتاج وهي التنظيم واالبتكار املنظم يستحق

                                
شركة املسامهة هي اليت يقسم فيها رأس املال إىل أسهم تكون متساوية القيمة ويكون لكل شريك عدد من  )1(

 .14املرجع نفسه، ص. األسهم
 .الفنية احلديثة الطبعةالطبعة األوىل، . 297م االقتصاد، صأبو علي حممد سلطان، أصول عل. د: انظر )2(
 .86مشسية بنت حممد، الربح يف الفقه اإلسالمي، ص. د: انظر )3(



 

  :تعريف التنظيم: أوالً

عبارة عن مجلة من األعمال اليت يقوم ا املنظم من مجع عوامل اإلنتاج هو 
  .)1(والتوفيق بينها حسب فن تكنولوجي معين) ، رأس املال، األرضالعمل(

  :تعريف االبتكار: ثانياً

يعين استخدام طرق وأساليب تسويقية جديدة يف امليدان العملي  االبتكار
  .)2(لتحسني اإلنتاج وتطويره كماً ونوعا

املعىن، عن هذا " )3(شومبيتر"وال خترج نظرية االبتكار والتجديد املنسوبة إىل 
فهو ينظر إىل املنظم احملقق للربح على أنه الشخص ادد املبتكر الذي يعمل على 
اإلفادة ما أمكن من االختراعات والتكنولوجيا احلديثة وإدخاهلا يف العملية اإلنتاجية، 
هادفا إىل التجديد واالبتكار، سواء يف العدد واآلالت املستخدمة أو يف السلع املنتجة 

فالربح الذي جينيه املنظم يف رأي شومبيتر هو مكافأة له . )4(طرق اإلنتاج املتبعةأو يف 
  .على تنظيمه وابتكاره

هنا يقابل  )5(وعليه خنلص بالقول إن مبدأ استحقاق الربح بالتنظيم واالبتكار
مبدأ استحقاق الربح بالعمل يف الفقه اإلسالمي، فليس التنظيم واالبتكار إال أعماالً 

والشريعة حتث على إتقان العمل وتنميته . وجهودا يقوم ا املنظم إلجناز مشروعه
  .بالطرق املشروعة وإعمال العقل واستخدام العلم والتكنولوجيا يف زيادة اإلنتاج

                                
/ ، دار العلوم، الرياض، الطبعة األوىل30أمحد صفي الدين عوض، مقدمة يف االقتصاد اجلزئي، ص. د: انظر )1(

1983. 
 .1983، مؤسسة اجلامعة 264ئ علم االقتصاد، صجنيب إبراهيم نعمة اهللا، مباد. د)2(
انظر ". نظرية االبتكار والتجديد"بريطاين اسكتلندي، عامل يف االقتصاد وصاحب نظريات فيه، من تصانيفه )3(

 .15الرمحن يسري، تطور الفكر االقتصادي، ص عبد:  ترمجته
 .317صاد اإلسالمي، صصالح الدين نامق، علوم االقتصاد وحماولة لالقتراب من االقت. د)4(
االبتكار يقسم إىل قسمني ابتكار يؤثر على اإلنتاج كاألساليب اليت حتفظ اإلنتاج واالبتكار الذي يؤثر يف  )5(

، 346حممد جالل أبو الذهب، أصول علم االقتصاد، ص. د: انظر. اخل...السوق كطرق الدعاية واإلعالن
 .1979مطابع سجل العرب، 



 

  املطلب الثالث
 ةــــــــة املقارنــــــنتيج

االقتصاد العرض السابق ملبادئ استحقاق الربح يف الفقه اإلسالمي و من خالل
، نتوصل إىل القول بأن الربح يف الفقه اإلسالمي يستحق باملال والعمل الوضعي

وكذلك بالضمان ولكن على وجه التبعية تارة للمال وتارة أخرى للعمل، أما يف 
االقتصاد الوضعي فإن استحقاق الربح باملال مل يربز صراحة، بل يكمن يف استحقاق 

أما نظرية االبتكار . ارت إليه نظرية املخاطرة وعدم التأكدالربح باملخاطرة الذي أش
والتجديد فهي داخلة يف مبدأ استحقاق الربح بالعمل ألن االبتكار والتجديد والتنظيم 

  .أنواع من العمل
  .وعليه فال خالف بني الفقه اإلسالمي واالقتصاد الوضعي من حيث األصل



  

 

 

 

 

 

  الفصل الثاني
  ضـوابـط الـربــح

  يف الفقه اإلسالمي واالقتصاد الوضعي
 



 

  المبحث األول
  ضوابط الرِّبح في الفقه اإلسالمي

لقد ضبط اإلسالم الربح بضوابط شرعية ينبغي مراعاا يف العملية التجارية 
  واالستثمارية، لكي يكون الربح حالال ومشروعا، فما هي هذه الضوابط؟

  املطلب األول
حصل عليه ناجتا أن ال يكون الربح املت

 عن االحتكار
إن اإلحتكار من أقوى الوسائل اليت تعظم الربح، ذلك ألن احملتكر يقوم مبنع ما 
حيتاج الناس إليه من سلع أو منافع أو خدمات عن الوصول إليهم بقصد رفع السعر 

  .طمعا يف الربح األكرب
  :واصطالحاًتعريف االحتكار لغة : الفرع األول
  :حتكار لغةتعريف اال: أوالً

، فعل يرجع إىل األصل الثالثي وهو حكَر : احتكر وهو: االحتكار مصدر من
 )1(»اسم من االحتكار، أي حبس الطعام انتظارا لغالئه": احلُكْرة"واحلُكْر وظيفة

الظلم وإساءة املعاشرة والتنقص والعسر، وااللتواء واالستبداد بالشيء : واحلَكْر
أرض حتبس لزرع األشجار : التحسر واحلاكورة: والتحكُّر )2(وادخار الطعام للتربص

ما احتكر من املاء القليل اتمع ومن الطعام واللنب وهو ": احلَكَر"و )3(قرب الدور
  .)4(فعل مبعىن مفعول أي جمموع

مفهوم واحد وأصل وحيد ترجع إليه وهو احلَبس واجلمع  ترجع إىلهذه املعاين 
                                

، حتقيق أمحد عطار، دار العلم للماليني، الطبعة 2/635) ه398(ن محاد، الصحاح، اجلوهري إمساعيل ب)1(
 .م1979/ الثانية

 .5/65، الفريوزآبادي، القاموس احمليط، 4/208ابن منظور، لسان العرب، : انظر )2(
 .2/635األزهري، ذيب اللغة، : انظر )3(
 .148لصحاح، ص، الرازي، خمتار ا2/26اجلرجاين، التعريفات، : انظر)4(



 

  .لم وإساءة املعاشرةواالستبداد بالشيء والظ

  :تعريف االحتكار اصطالحاً: ثانياً

تعاريفهم بعض تعاريف الفقهاء حول املقصود من االحتكار وهذه  تاختلف
  :مرتبة كاآليت

  .»)1(اشتراء طعام وحنوه وحبسه إىل الغالء أربعني يوما«هو : عند احلنفية - 1
  .)2(»ب األسواقاالدخار للبيع وطلب الربح بتقل«هو : عند املالكية - 2
شراء األقوات وقت الغالء ليمسكه ويبيعه بعد ذلك «هو : عند الشافعية - 3

  .)3(»بأكثر من مثنه للتضييق حينئٍذ
اء الطعام حمتكرا له للتجارة مع حاجة الناس إليه فيضيق رش«: عند احلنابلة - 4
  .)4(»عليهم

ده بقصد ادخارٍ شراء مقيم طعاما للتجر وقت رخصه يف بل«: عند اإلباضية - 5
  .)5(»لغالء فيه
حبس مال أو منفعة أو عمل واالمتناع عن بيعه أو «بأنه : )6(ينعرفه الدري - 6

بذله، حىت يغلو سعره غالء فاحشا غري معتاد بسبب قلته أو انعدام وجوده يف مظانه 
  .)7(»مع شدة حاجة الناس أو الدولة أو احليوان إليه

أن اختالف الفقهاء يف تعريف االحتكار ناتج  :من خالل هذه املفاهيم يتضح لنا
  .عن اختالفهم فيما يكون فيه االحتكار وهذا ما سنبينه الحقا

                                
 .4/213، )مطبوع مع جممع األر(حممد بن علي احلصكفي، الدر املنتقى )1(
 .5/15أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي، املنتقى شرح املوطا، )2(
 .4/472مشس الدين حممد بن أيب العباس الرملي، اية احملتاج إىل شرح املنهاج، )3(
 .98، 4/47يم بن حممد، املبدع، ابن مفلح إسحاق برهان الدين إبراه)4(
 .الطبعة الثالثة، مكتبة اإلرشاد. 8/177العزيز، النيل وشفاء العليل،  الثميين ضياء الدين عبد)5(
حبوث مقارنة يف الفقه : خبري يف القضايا الفقهية املعاصرة والقانون وأستاذ باجلامعة األردنية، من مؤلفاته )6(

 .اإلسالمي، والعديد من األحباث
 .1/447فتحي الدريين، حبوث مقارنة يف الفقه اإلسالمي، . د)7(



 

  :حتليل التعاريف السابقة ومناقشتها: ثالثاً

ذكَر تعريف احلنفية زمن االحتكار ومدته متمثال يف أربعني يوما ومل يذكره  - 1
  .مغريه

احلنابلة نستنتج أن الغرض من من خالل التعاريف السابقة ما عدا تعريف  - 2
 .االحتكار تربص الغالء ورفع األسعار ليحصل احملتكر على ربح وفري

الغالء، وذا الشرط خرج االدخار يف  ذكر تعريف احلنابلة والشافعية شرط - 3
 .زمن الرخص فال يعد احتكارا

ألم يذكرون جزءا من  نقصامن خالل تعريف احلنابلة نستشف بأن فيه  - 4
ف املعرف على معرفة املعرف يف التعريف وهذا دور، فتتوقف معرفة معىن املعر

  .)1(والعكس صحيح
اختلفت التعاريف السابقة يف ذكر مصطلح الشراء فقد ذكره احلنفية واحلنابلة  - 5

والشافعية واإلباضية، ومل يذكره غريهم ويترتب على هذا املصطلح، أن من 
كرا، فال جيري من خارج البلد ال يعد حمتحيبس غلة بستانه ومن حيبس ما جلبه 

، وهذا ال ينسجم مع علة حترمي االحتكار، أي وقوع حكم االحتكار عليه
الضرر على الناس، وحرم ألجل ذلك أي لرفع الضرر، فكيف يرتفع وهم يف 
حاجة ماسة إىل ما جيلبه اجلالب السيما إذا مل يوجد ذلك الشيء إال عنده؟ 

لضرر أيا كان مصدره كما هو واضح يف ظاهر حديث أمر برفع ا ρفالنيب 
 .يتعارض مع قيد الشراء فهذا )2(»ال ضرر وال ضرار«: ρرسول اهللا 

على تعريف الدريين أنه ال يشمل مجيع صور االحتكار املوجودة يف  مما يالحظ - 6

                                
ضوابطه وحتديده يف املؤسسات املالية املعاصرة، : مشسية بنت حممد، الربح يف الفقه اإلسالمي. د: انظر كتاب )1(

 .130ص
األلباين يف  قال. 2/784، 2340برقم " من بىن يف حقه ما يضر جباره"أخرجه ابن ماجة يف األحكام، باب  )2(

إسناده ضعيف وله طرق كثرية جاوزت العشرة، مفرداا ضعيفة وكثري منها مل يشتد : 3/408إرواء الغليل 
 .ضعفها فإذا ضم بعضها إىل بعض تقوى احلديث وارتقى إىل الصحيح



 

هذا العصر كاالحتكار الذي ينتج عن تواطؤ التجار على بيع ما حيتاج إليه الناس 
 .تفعبسعر مر

التعاريف السابقة ذكرت ما جيري فيه االحتكار إال تعريف املالكية وقد حصرته  - 7
تعاريف الشافعية واحلنفية واحلنابلة واإلباضية فقط يف األطعمة أما عما سواها 

 هألن االحتكار يستوي في ؛ فينتفي احلكم، وهذا ما جيعل التعاريف غري جامعة
أطعمة كانت أو غريها من  ، دة احملتكرة، بصرف النظر عن املااألثر والنتائج

فهو قيدها باملال  )1(وهذا ما أشار إليه الدريين يف تعريفه، األعمال واملنافع 
 .واملنافع والعمل ومل خيصها بالطعام

  :التعريف املختار: رابعاً

منع ما متس احلاجة إليه بقصد «: هذا أرى تعريف االحتكار كاآليتجل وأل
حيتاج إليه الناس قصد رفع السعر سواء بطريقة  ما منعمن حمتكرا  فيعد )2(»رفع سعره

  .إال بسعر مرتفع بيعهحبسه أو إتالفه أو االمتناع عن 
  

  :حكم االحتكار: الفرع الثاني

  :آراء العلماء يف االحتكار: أوالً

  :اختلف الفقهاء يف حكم االحتكار على قولني
 )5(والشافعية )4(واملالكية )3(ةـياالحتكار حرام، وبه قال احلنف :القول األول

                                
 .130-129مشسية بنت حممد، الربح يف الفقه اإلسالمي، ص. د :انظر)1(
  .130نه جامع مانع، وهو مقتبس من املرجع السابق صاخترت هذا التعريف أل )2(
 .10/68، )مطبوع مع شرح فتح القدير(املرغيناين، اهلداية شرح بداية املبتدئ : انظر)3(
 .16/12احلطاب، مواهب اجلليل، : انظر)4(
 .3/24البكري، إعانة الطالبني، : انظر)5(



 

  .)4(والزيدية )3(والظاهرية )2(واإلباضية )1(واحلنابلة

  .)5(االحتكار مكروه، وبه قال بعض الشافعية وبعض اإلمامية :القول الثاين

  :أدلة أقوال الفقهاء: ثانياً

  :أدلة القول األول) أ

  :القرآن -1

}ن عذاب أليمومن يرد فيه بإحلاد بظلم نذقه م{: قال تعاىل
)6(.  

إن اهللا تبارك وتعاىل حيذِّرنا من الظلم ويتوعد الظامل بعذاب  :وجه االستدالل
: يف تفسريه أن املراد من قوله تعاىل )8(وبين ابن كثري ،)7(أليم، واالحتكار من الظلم

احتكار «: ρومما يعضد هذا االستدالل قوله  ،)9(احملتكر يف مكة }ومن يرد فيه{
  .)10(»يف احلرم إحلاد فيه الطعام

                                
 .4/306ابن قدامة، املغين، : انظر)1(
 .8/174مد بن يوسف بن عيسى، شرح كتاب النيل وشفاء العليل، أطفيش حم: انظر)2(
 .7/572ابن حزم، احمللى، : انظر)3(
 .4/319مرتضى أمحد بن حيىي بن مفضل، البحر الزخار اجلامع ملذاهب علماء األمصار، : انظر)4(
 .3/218، العاملي، الروضة البهية، 3/146الشريازي، املهذب،  : انظر)5(
 .)25: (احلج )6(
 .2/73اإلمام أيب حامد الغزايل، إحياء علوم الدين، ، : انظر )7(
هو إمساعيل بن عمر بن كثري بن زرع البصروي مث الدمشقي املعروف بابن كثري، أبو الفداء، حمدث مؤرخ،  )8(

نة البداية والنهاية يف التاريخ، تويف س: التفسري املعروف، خمتصر علوم احلديث: مفسر، فقيه، من تصانيفه
 .1/373معجم املؤلفني :  انظر ترمجته. ه773

 .3/215ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، )9(
حديث : ، قال الطرابلسي2/212، 2020أخرجه أبو داود يف املناسك، باب حترمي حرم مكة، برقم  )10(

 .ضعيف



 

  :السنة -2

  .)1(»ال حيتكر إال خاطئ«: قوله ρرسول اهللا ما روي عن * 
  .احلديث يبين أن االحتكار حرام واخلاطئ هو املذنب العاصي :وجه االستدالل

من احتكر على املسلمني «: رضي اهللا عنه مرفوعاً )2(عن عمر بن اخلطاب* 
  .)4(»اإلفالسو )3(طعامهم ضربه اهللا باجلذام
احلديث ينص على عدم جواز االحتكار بدليل عقاب اهللا هذا   :وجه االستدالل

  .تعاىل للمحتكر باجلذام واإلفالس

  :اآلثار -3

بيادر بالسواد كنت أحتكرها لو  )6(أحرق يل علي بن أيب طالب )5(قال قيس* 
  .)7(لو تركها لرحبت فيها مثل عطاء الكوفة

  .)8(هذا األثر أن االحتكار حرام وإال ملا أمر بإحراق البيادريبين   :وجه االستدالل
  .)8(البيادر

                                
لترمذي يف البيوع، باب ، وا6/26، 1605أخرجه مسلم يف املساقاة، باب حترمي االحتكار يف األقوات برقم  )1(

 .حسن صحيح: ، وقال3/35، 1272ما جاء يف االحتكار برقم 
أبو حفص العدوي، الفاروق، أيد اهللا به اإلسالم وفتح به األمصار، اخلليفة الثاين، استشهد : هو أمري املؤمنني )2(

  .7/47اإلصابة :  ، انظر ترمجتهه23سنة 
ابن األثري، النهاية يف غريب احلديث واألثر، : شوه منه الوجه، انظراجلذام داء معروف يعترض يف الرأس يت )3(

1/251. 
 .إسناده حسن: ، قال ابن حجر2/729، 2155أخرجه ابن ماجة يف التجارات، باب احلُكْرة واجللب برقم  )4(

 .حسن
 .7/171اجلرجاين، الكامل يف الضعفاء : انظر. وهو ضعيف: الرمحن بن أيب صعصعة  هو قيس بن عبد )5(
 17فاطمة الزهراء رضي اهللا عنها، استشهد  ρهو علي بن أيب طالب، اخللفية الرابع، زوج بنت رسول اهللا  )6(

  .4/261اإلصابة : انظر ترمجته. رمضان
 .6/103، املصنف، 434أخرجه ابن أيب شيبة يف البيوع واألقضية رقم  )7(
الدريين، حبوث مقارنة يف الفقه، : ر والردع، انظرتصرف علي بإحراق البيادر حيقق مقصدا شرعيا، وهو الزج )8(

1/506. 



 

  :املعقول -4

إن األشياء من السلع واخلدمات احملتكرة يتعلق ا حق الناس يف احلصول عليها، 
وهذا ، فإذا امتنع البائع عن بيع ما لديه مع شدة حاجة الناس إليه، فقد منعهم حقهم 

واالحتكار نوع من  الظلم فاالحتكار ، السنة والظلم حمرم شرعا بالكتاب و، ظلم 
  .)1(حمرم

  :أدلة القول الثاين -ب

استدل أنصار القول الثاين بنفس األدلة ولكنهم وجهوا داللتها على الكراهة ال 
  .على التحرمي
  :القول املختار: ثالثاً

القائل : انطالقا من األدلة السابقة أرى أن القول املختار هو القول األول
  .لتحرمي لقوة األدلة وصراحتهابا

  شروط االحتكار: الفرع الثالث

انطالقا من اختالف العلماء يف مفهوم االحتكار وحكمه يتبني أم اختلفوا يف 
 نتناولهالشروط اليت تتعلق مبا جيري فيه االحتكار ومبصدره ومبدة االحتكار، وهذا ما 

  :يف املسائل اآلتية

  :جيري به االحتكارالشرط الذي يتعلق مبا : أوالً

  :اختلف العلماء يف املسألة على ثالثة أقوال

  :أقوال العلماء يف املسألة) أ

وهو قول أيب . االحتكار جيري يف كل شيء من طعام وغريه :القول األول
  .)5(والظاهرية )4(والزيدية )3(ومتأخري احلنابلة )2(واملالكية )1(،)2(يوسف

                                
 .5/129الكاساين، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، : انظر )1(
: هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب األنصاري، كان فقيها حنفيا وخالف أستاذه وإمامه أبا حنيفة من تصانيفه )2(

= 



 

قوات اآلدميني والبهائم فقط كاحلنطة جيري االحتكار يف أ :القول الثاين
  .)10(وبعض اإلباضية )9(والشافعية )8(،)7(وحممد )6(وبه قال أبو حنيفة. والشعري والتنب

وهو الصحيح من مذهب . جيري يف قوت اآلدمي فقط :القول الثالث
  .)12(وهو قول بعض اإلمامية واإلباضية )11(احلنابلة

  :أدلة العلماء يف املسألة) ب

  :لقول األولأدلة ا* 

  :استدل أصحاب هذا القول مبا يلي
بعض األحاديث وردت مطلقة وبعضها مقيدة بالطعام، وهنا يبقى  هناك - 1

املطلق على إطالقه وال حيمل املطلق على املقيد هنا، ألنه تأويل وخالف األصل وال 
شأ يصار إليه إال مبوجب، واملوجب هنا هو التعارض وال تعارض هنا، إذ التعارض ين

  =  ــــــــــــ
  .2/40ابن خلكان، وفيات األعيان : تهانظر ترمج. ه182تويف سنة " اجلوامع" "اخلراج"

 .10/68املرغيناين، اهلداية شرح بداية املبتدئ، : انظر)1(
 .5/16الباجي، املنتقى،  : انظر)2(
 .وما يليها 287ابن قيم اجلوزية، الطرق احلكمية، ص : انظر)3(
 .5/234اإلمام الشوكاين، نيل األوطار، : انظر)4(
 .7/574ابن حزم، احمللى،  : انظر)5(
 .6/27بيني احلقائق،  الزيلعي،ت : انظر)6(
، نشأ بالكوفة، توىل ه131هو حممد بن احلسن الشيباين، الفقيه احلنفي، األصويل، ولد بواسط بالعراق سنة  )7(

ابن خلكان، وفيات األعيان، : ، انظر ترمجتهه186اجلامع الصغري والكبري، تويف سنة : القضاء، من تصانيفه
1/574.  

 .6/398ابن عابدين، رد احملتار على الدر املختار، : رانظ)8(
 .2/51الشربيين، مغين احملتاج إىل معرفة ألفاظ معاين املنهاج، : انظر)9(
 .8/177أطعيش، شرح كتاب النيل، : انظر)10(
 .4/306ابن قدامة، املغين، : انظر)11(
 .8/177،، أطعيش،  شرح كتاب النيل1/293العاملي، الروضة البهية، : انظر)12(



 

واللقب ال مفهوم له عند  )1(لقب" الطعام"مفهوم، لكن " الطعام"لو كان للقيد 
اجلمهور، فال بد من دليل يدل على نفي احلكم فيما وراء القيد فوجب إعمال 

  .)2(الدليلني، املطلق واملقيد وهذا يعين التعميم
رم والضرر حم )3(حقيقة الضرر حتصل مع كلّ ما حيبس عن الناس حاجام - 2

  .)4(»ال ضرر وال ضرار«: ρبالنص لقوله 

  :أدلة القول الثاين* 

  :استدل أصحاب هذا الرأي مبا يلي
فقد برئ  امن احتكر طعاما أربعني يوم«: مرفوعا )5(ما روي عن ابن عمر - 1

  .)6(»برئ من اهللا وبرئ اهللا منه
احلديث خيصص االحتكار بالطعام فدل على أن غريه جيوز  :وجه الداللة

  .)7(رهاحتكا
واعتبار الضرر  )8(ضرر غري األقوات منعدم ألن قوام األبدان ال يتوقف عليه - 3

الالحق للعامة حببس القوت والعلف الذي ال يتحقق  )9(الضرر املعهود املتعارف

                                
اللقب يعين تعليق احلكم باالسم سواء كان علَما أو اسم جنس أو اسم نوع أو وصف وهو ليس حبجة عند  )1(

 .2/231اآلمدي، اإلحكام يف أصول األحكام، : انظر. مجهور األصوليني عدا الدقاق وبعض احلنابلة
 .1/476الدريين، حبوث مقارنة يف الفقه اإلسالمي، : انظر)2(
 .10/68، املرغيناين، اهلداية، 10/291مالك بن أنس، املدونة، : انظر )3(
 .42سبق خترجيه ص  )4(
يوم  ρرسول اهللا اهللا بن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه القرشي العدوي، أجازه  الرمحن عبد هو أبو عبد )5(

 .4/108: صابةاإل: انظر ترمجته. ه73اخلندق وهو ابن مخس عشرة سنة، كثري العلم بالسنن، تويف سنة 
حديث : ، قال ابن اجلوزي2/728، 2153أخرجه ابن ماجة يف التجارات، باب احلكرة واجللب برقم  )6(

 .2/242املوضوعات، . موضوع
 .3/147الشريازي، املهذب،  : انظر)7(
 .3/147، الشريازي، املهذب، 6/28الزيلعي، تبيني احلقائق،  : انظر)8(
 .3/148الشريازي، املهذب، )9(



 

  .االحتكار إال به

  :أدلة القول الثالث* 

  :استدل أنصار هذا القول مبا يلي
فقد برئ من  اًاما أربعني يوممن احتكر طع«: ما روي عن ابن عمر مرفوعا - 1

  .)1(»اهللا وبرئ اهللا منه
من احتكر على املسلمني طعامهم ضربه اهللا «: ما روي عن عمر مرفوعا - 2

  .)2(»باجلذام واإلفالس
  .ر إمنا يقع يف قوت اإلنساناحتكاالاحلديثان يدالن على أن  :وجه الداللة

  :الرأي املختار) ج

يل اختيار القول جبريان االحتكار يف كل شيء  السابقة وأدلتها يظهر من اآلراء
  :تتعلق به مصاحل اآلدمي واحليوان ويتعلق حببسه ضرر وهذا لألسباب اآلتية

ألن القول جبريان االحتكار يف كل شيء يتفق ومقاصد الشريعة اليت  - 1
تتمثل يف جلب املصاحل ودفع املفاسد، ودرء املفاسد مقدم على جلب 

مفسدة فال بد من درئها وسد كل ذريعة  املصاحل، ويف االحتكار
 .)3(تؤدي إىل تلك املفسدة ومن مث ال بد من حترمي االحتكار

ألن االحتكار احملرم ليس فقط قوت اآلدمي والدواب بل يتعداه أيضاً  - 2
والناس يف . إىل األدوية والثياب ومنافع الدور واملساكن واخلدمات

يء الذي فيه حاجة حاجة ماسة إىل كل هذه األمور واحتكار الش
، والضرر ال بد من إزالته، وقد ثبت ضرراماسة للناس يلحق م 

بل مثة قواعد فقهية تفيد ذلك املعىن أي ذلك يف الكتاب والسنة 

                                
 .48سبق خترجيه ص  )1(
 .45سبق خترجيه ص  )2(
 .141مشسية بنت حممد، الربح يف الفقه اإلسالمي، ص. د: انظر)3(



 

يتحمل الضرر "وجوب إزالة الضرر السيما الضرر العام كقاعدة 
الضرر األشد "و" الضرر يزال"وقاعدة " اخلاص لدفع الضرر العام

  . )1("ضرر األخفيزال بال

  :الشرط الذي يتعلق بمصدر المادة المحتكرة: ثانياً

هل يتعلق االحتكار بشراء السلعة من السوق أم باستريادها؟ وهل يشترط ذلك 
  يف حتقق االحتكار أم ال؟

  :أقوال الفقهاء يف املسألة  ) أ

  :اختلف الفقهاء يف هذا الشرط على قولني
ة أما اجلالب واملستورد إذا حبس واحتكر يشترط الشراء من املدين :القول األول

ما استورده فال يكون حمتكرا، وعلى هذا الرأي مجهور احلنفية واملالكية والشافعية 
  .)2(واحلنابلة واإلباضية
ال يشترط الشراء من املدينة فاجلالب أو املستورد إذا احتكر ما  :القول الثاين

حلنفية والزيدية واإلباضية جلب وأضر بالناس كان حمتكرا، وذا قال بعض ا
  .)3(والظاهرية

  أدلة أقوال الفقهاء يف املسألة) ب

  :أدلة القول األول -1

  .)4(»اجلالب مرزوق واحملتكر ملعون«: ρقوله * 

                                
 .92ابن جنيم احلنفي، األشباه والنظائر، ص: انظر )1(
الشربيين، مغين  ،6/11، احلطاب، مواهب اجلليل، 5/351ابن عابدين، رد احملتار على الدر املختار، : انظر )2(

 .8/177، أطعيش، شرح كتاب النيل، 4/306، ابن قدامة، املغين، 5/51تاج، احمل
، أطفيش، شرح كتاب النيل، 4/319، املرتضى، البحر الزخار، 5/129الكاساين، بدائع الصنائع، : انظر )3(

 .7/574، ابن حزم، احمللى، 8/177
حديث : ، قال ابن حجر2/728، 2153أخرجه ابن ماجة يف التجارات، باب احلكرة واجللب برقم  )4(

= 



 

  .يظهر من خالل النص أن اجلالب أو املستورد ليس حمتكرا: وجه الداللة
ود فعال يف املدينة إن حق عامة املسلمني يتعلق يف وقت األزمات مبا هو موج* 

أو مبا جلب إىل حميطها من مكان قريب جيري اجللب إليه منه عادة، واالحتكار هذا 
حمرم ألنه يعد منعا حلق العامة وهذا ظلم، أما الوب من بلد بعيد فال يتعلق به حقهم 

  .)1(أصال فينتفي الظلم
  .)2(إن للجالب أن ال جيلب فله أن ال يبيع* 
ضر أحدا بل ينفع، ألن الناس إذا علموا أن عنده طعاما، كان إن اجلالب ال ي* 

  .)3(ذلك أطيب لقلوم من عدمه

  :أدلة القول الثاين -2

  .)4(»احملتكر ملعون«: ρقوله * 
إن مقتضى إطالق احلديث يتناول اجلالب فهو حمتكر : وجه الداللة منه

  .واالحتكار حمرم فهو معلون
ما حيصل حببس املشتري من السوق انتظارا إن الضرر حيصل حببس الوب ك* 
  .)5(للغالء

إن اجلالب إمنا يكون أحسن حاال إذا مل يضيق على أحد فإن ضيق وأضر * 
  .)6(كان حمتكرا

  =  ــــــــــــ
 .4/440فتح الباري : انظر. ضعيف

 .5/129الكاساين، بدائع الصنائع، : انظر)1(
 .6/398ابن عابدين، رد احملتار على الدر املختار،  : انظر)2(
 .306ابن قدامة، املغين،  : انظر)3(
 .4: ، هامش رقم 50: سبق خترجيه ، ص )4(
 .4/213، )مطبوع مع جممع األر يف ملتقى األحبر(الدر املنتقى حممد بن علي احلصكفي، : انظر)5(
، حتقيق حسن حممد حسن، الطبعة 4/54ابن مفلح إسحاق برهان الدين إبراهيم بن حممد، املبدع، : انظر)6(

 .م1997-ه1477األوىل، دار الكتب العلمية، بريوت، 



 

  :الرأي املختار

مما تقدم يظهر يل أن القول الثاين هو املختار، القاضي بعدم اشتراط الشراء من 
تورد إذا حبس ما جلبه تربصا للغالء كان سوق البلدة وهذا يعين أن اجلالب أو املس

  :حمتكرا للمرجحات اآلتية
يناقش بأنه  »اجلالب مرزوق«القول األول حبديث أنصار استدالل  - 1

حديث ضعيف ومل يقل أحد من أهل العلم بصحته فال يصلح 
 .لالحتجاج

القول بأن حق الناس يتعلق مبا هو موجود فعال يف املصر أو املكان، أو  - 2
 حميطها من مكان قريب حسب القول األول استدالل غري مبا جلب إىل

 يقة مبا حيتاجونه، مستوردا كان أوصحيح، ألن حق الناس يتعلق يف احلق
، فحقهم شديدة  غري ذلك، فما دام الناس حمتاجني إىل شيء حاجة

ا يف ، سواء أكان ذلك الشيء موجودإليه  متعلق بذلك الشيء احملتاج
  .)1(من مكان آخرجملوبا  بلدهم فعال أم

على فرض صحته مطلق يشتمل  »احملتكر ملعون«حديث إن اللعن يف  - 3
ألن اجلالب يكون مرزوقا إذا مل يكن  ؛ على أي حمتكر وإن كان جالبا

 ألنه قام بعملية ؛ أما إذا كان اجلالب حمتكرا فهو ملعون، حمتكرا 
  .)2(االحتكار

اجلالب ما جلبه حرام فاحتكار  ، إن احلكم يدور مع علته وجودا وعدما - 4
أيضاً، الحتاد العلة وهي الضرر، باإلضافة إىل أن التفريق بني كون الشيء 
احملتكر مشترى من السوق أو مستوردا من اخلارج ال يستند إىل دليل 

وال يصلح أن يكون قيدا للممايزة بني أنواع االحتكار فكلها . مقنع

                                
 .144مشسية بنت حممد، الربح يف الفقه اإلسالمي، ص. د)1(
 .145املرجع نفسه، ص )2(



 

ق وعارض يف منطتؤدي إىل الضرر، كما أن التفرقة تؤدي إىل الت
  .)1(احلديث

ألجل هذه األدلة يرجح القول الثاين وال يلحق به ما حيدث اآلن يف واقعنا من 
ألن يف بناء هذه ؛ بناء خمازن مربدة حلفظ بعض املواد وخزا بقصد انتظار غالئها 

املخازن مصلحة وهي عدم تلف تلك املواد، ومنها عدم تدين األسعار حبيث يتضرر 
موا عن الزراعة، ويف ذلك من الناس وهم املزارعون ورمبا حيجة كثرية من ذلك طبق

ضرر القتصاد البلد، وهذا الضرر أشد من ضرر حبسها فاملصلحة أرجح من املفسدة 
تلك املواد أخف من الضرر وألن الضرر يف حبس . فقدمت املصلحة على املفسدة

فيتحمل الضرر األخف لدفع سعار كما ذكر، ق باقتصاد البلد إزاء تدين األالذي يلح
  .)2(الضرر األشد

  الشرط الذي يتعلق بمدة االحتكار: ثالثاً

  :اختلف الفقهاء يف االعتداد واالعتبار ملدة االحتكار على قولني
  .إن مدة االحتكار معتربة :القول األول) أ

ة ولكن هؤالء اختلفوا يف تقدير املدة، وقيدها يوبه قال احلنفية وبعض اإلمام
 )4(وقيدها آخرون بشهر ،)3(م بثالثة أيام يف الغالء وأربعني يوما يف الرخصبعضه

  .وقيدها فريق ثالث بأربعني يوما
  :أدلة هذا القول* 
من احتكر طعاما أربعني يوم «: قال ρالنيب ملا رواه عمر رضي اهللا عنه أن  -

                                
 .2/478أبو رخيه، حبوث فقهية يف قضايا اقتصادية معاصرة، . د)1(
أبو رخيه، حبوث فقهية يف قضايا اقتصادية . ، د145مشسية بنت حممد، الربح يف الفقه اإلسالمي، ص. د: انظر )2(

 .479- 2/478معاصرة، 
 .2/75الطوسي، النهاية يف جمرد الفقه والفتاوى، : انظر)3(
 .6/199، رد ابن عابدين، احملتار ، 6/28الزيلعي، تبيني احلقائق،  : انظر)4(



 

  .)1(»فقد برئ من اهللا وبرئ اهللا منه
  .لالحتكار مبدة أربعني يومااحلديث فيه تقييد : وجه الداللة

  .ةإن مدة االحتكار غري معترب :القول الثاين - ب
 )2(ةـيـكـن املالـاء مـهـقـفـور الـهـمـال جـه قـوب
، ومل يذكروا قيد املدة )7(والظاهرية )6(واإلباضية )5(والزيدية )4(واحلنابلة )3(والشافعية

  .املدة بل جعلوا حتقق االحتكار يف أي مدة وإن قصرت
من عدم  الرأي الذي أراه راجحا ما ذهب إليه اجلمهور :رأي املختارال -ج

  :تقييد االحتكار بأي مدة وذلك للمرجحات اآلتية
فال ميكن تقييد االحتكار مبدة معينة، ألن  رما دامت العلة هي الضر - 1

معينة تكون احلاجة ماسة إليها مدة  سلعةالضرر قد يتحقق إذا حبست 
 .إذا حبست السلعة مدة قصرية )الضرر(طويلة، كما يتحقق 

إن ما ورد من حتديد املدة يف األحاديث بأربعني يوما حيمل على الفترة  - 2
اليت يغلب على الظن حتقق الضرر فيها ال للتقييد، ألن العلة هي حقيقة 

 .)8(قصرت وقع استوجبت احلكم طالت املدة أو الضرر فإذا

                                
 .48سبق خترجيه ص )1(
 .6/12احلطاب، مواهب اجلليل، : انظر)2(
 .3/146الشريازي، املهذب،  : انظر)3(
 .4/306ابن قدامة، املغين، )4(
 .4/320املرتضى، البحر الزخار، )5(
 .8/177 أطعيش، شرح كتاب النيل،)6(
 .7/572ابن حزم، احمللى، )7(
 .1/490الدريين، حبوث مقارنة يف الفقه اإلسالمي  : انظر)8(



 

  املطلب الثاني
يه ناجتا أن ال يكون الربح املتحصل عل

 عن الربا

  :تعريف الربا لغة واصطالحا: الفرع األول

  لغة: أوالً

من ربا الشيء يربو ربوا ورباء إذا زاد ومنا وهو الزيادة والنماء : الربا يف اللغة
}فأخذهم أخذة رابية{: والعلو، قال الفراء يف قوله تعاىل

فالربا يف  ،)2(أي زائدة )1(
  .قت بالبيع أو باملبادلة أو غريهااللغة مطلق الزيادة سواء تعل

  اصطالحاً: ثانياً

  :تعددت تعاريف الفقهاء للربا
فضل خمصوص مستحق ألحد املتعاقدين خالٍ «: الربا :عند احلنفية - 1

 .)3(»عما يقابله من العوض
حبسب كل نوع من أنواعه على  عرف املالكية الربا :عند املالكية - 2

 :حدة
زة، احتد اجلنس أو كان طعاما هو الزيادة ولو مناج«: ربا الفضل -

 .)4( »ربويا
 .)5( »هو الذي يكون بالتأخري مطلقا«: ربا النسيئة -

                                
 ).10: (احلاقة )1(
، الفريوزآبادي،القاموس احمليط، 1/299، الفيومي، املصباح املنري، 14/304ابن منظور، لسان العرب،  :انظر )2(

  .2/483، ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، 4/365احمليط، 
 .6/524أبو حممد حممود بن أمحد، البناية يف شرح اهلداية، العيين، )3(
، صاحل عبد السميع األزهري اآليب،  جواهر 3/48الدرديرأيب الربكات، الشرح الصغري على أقرب املسالك،)4(

 .1/48اإلكليل،
 .املراجع نفسها بنفس الصفحات )5(



 

الربا عقد على عوض خمصوص غري معلوم التماثل « :عند الشافعية - 3
  .)1(»يف معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخري يف البدلني أو أحدمها

 أشياء ونساء الربا زيادة يف شيء خمصوص تفاضل يف«: عند احلنابلة - 4
  .)2(»يف أشياء خمتص بأشياء

  حتليل التعاريف ومناقشتها: ثالثاً

بالنسبة لتعريفي احلنفية والشافعية للربا فهو غري جامع، إذ خيتص بربا  )1
البيوع فقط فال يشمل ربا الديون وهذا هو الربا اجلاهلي، وهذه 

 .)3(الزيادة ليست يف مقابلة عوض وإمنا يف مقابلة األجل
ف املالكية جاء بنوعي الربا ربا الفضل والنساء، ومن شروط تعري )2

حبسب اجتهادي مل أقف على والتعريف أن جيمع األنواع كلها، 
 .تعريف للربا عندهم

أما تعريف احلنابلة فهو غري مانع، ألنه يشمل أي زيادة يف األموال  )3
الربوية بغض النظر عما إذا كانت هذه الزيادة بعقد البيع أو القرض 

يف البيع أو «و غري ذلك، فمن األليق أن يضاف إىل التعريف أ
 .»القرض

الزيادة يف أشياء «: انطالقا من هذه املالحظات ميكن أن نعرف الربا بأنه
  خمصوصة يف البيع حقيقة كانت أو حكما والزيادة على الدين مقابل األجل 

  .)4( »مطلقا

                                
 .3/423الرملي، اية احملتاج إىل شرح املنهاج، )1(
 .2/193البهويت، شرح منتهى اإلرادات، )2(
، املترك، الربا واملعامالت املصرفية، 94مشسية بنت حممد إمساعيل، الربح يف الفقه اإلسالمي، ص. د: انظر )3(

 .410ص
 .95مشسية بنت حممد، الربح يف الفقه اإلسالمي، ص. د: انظر )4(



 

  حكم الربا: الفرع الثاني

  .عوا على حترمي الربا بالكتاب والسنة واإلمجاعاتفق الفقهاء مجيعا وأمج

  الكتاب: أوالً

}وأحل اهللا البيع وحرم الربا{: قال تعاىل - 1
)1(.  

  .الربا واضح حترميه بنص هذه اآلية: وجه الداللة
يأيها الذين ءامنوا اتقوا اهللا وذروا ما بقي من الربا إن كنتم {: قال تعاىل - 2

إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم ال وحبرب من اهللا ورسوله مؤمنني فإن مل تفعلوا فأذنوا 
}تظلمون وال تظلمون

)2(.  
أمر اهللا تعاىل يف هذه اآلية بترك ما بقي من الربا قليله وكثريه : وجه الداللة

  .وأَذن بعد التوبة باسترداد رؤوس األموال دون الزيادة عليها وهذا يؤكد التحرمي

  السنة: ثانياً

اجتنبوا السبع املوبقات، «: قال ρالنيب رضي اهللا عنه أن  )3(عن أيب هريرة - 1
الشرك باهللا والسحر وقتل النفس اليت حرم اهللا إال : ما هي؟ قال: قيل يا رسول اهللا

باحلق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتويل يوم الزحف وقذف احملصنات الغافالت 
  .)4(»املؤمنات
آكل الربا وموكله وكاتبه  ρاهللا  رسوللعن «: أنه قال )ψ)5 عن جابر - 2

                                
 ).275: (البقرة )1(
 ).279، 278: (البقرة )2(
الرمحن بن صخر الدوسي، أسلم عام خيرب يف السنة السابعة من اهلجرة، وكان أكثر الصحابة رواية  هو عبد )3(

 .7/199: اإلصابة: انظر ترمجته. سنة 78عن عمر يناهز  ه57حديثا، تويف سنة  5374: للحديث
، )10(النساء،  }امى ظلماإن الذين يأكلون أموال اليت{أخرجه البخاري يف الوصايا، باب قول اهللا تعاىل  )4(

  .5/481، 2766برقم 
حبب  املتحفنياهللا بن عمرو بن حرام بن كعب األنصاري اخلزرجي من فضالء الصحابة  هو جابر بن عبد )5(

ابن عبد الرب، االستيعاب يف :  انظر ترمجته. سنة 94م عن عمر يناهز 697 ه78، تويف سنة ρرسول اهللا 
= 



 

  .)1(»وشاهديه
هذان احلديثان يدالن على أن الربا حمرم كما أن اإلعانة عليه : وجه الداللة

  .حمرمة

  :اإلمجاع: ثالثاً

  .)2(أمجع علماء اإلسالم قاطبة يف سائر األعصار واألمصار على حترمي الربا

  أقسام الربا وأحكامها: الفرع الثالث

  :م الرباأقسا: أوالً

  .يئةربا الفضل وربا النس: ينقسم الربا إىل قسمني
هو زيادة أحد العوضني على اآلخر يف بيع األموال « :تعريف ربا الفضل) 1

  .)3(»الربوية املشروطة يف العقد واخلالية من العوض
هو التأخري يف تسليم أحد العوضني يف بيع األموال  :تعريف ربا النسيئة) 2

  .)4(»ادة املشروطة مقابل األجل يف القرضالربوية أو الزي
فيما  :واتفق العلماء على أن الربا يوجد يف شيئني«: رمحه اهللا )5(قال ابن رشد

ربا : الصنف األول: ، فأما الربا فيما تقرر يف الذمة فهو صنفانتقرر يف الذمة ويف البيع
: ن فكانوا يقولوناجلاهلية الذي ي عنه وذلك أم كانوا يسلفون بالزيادة وينظرو

  =  ــــــــــــ
  .220، 1/219: معرفة األصحاب

 .6/23، 159أخرجه مسلم يف املساقاة، باب لعن أكل الربا وموكله برقم  )1(
، ابن قدامة، املغين، 2/30، الشربيين، مغين احملتاج 2/131ابن رشد، بداية اتهد واية املقتصد، : انظر )2(

 .5/298، الشوكاين، ، نيل األوطار،  4/134
 .2/21، مغين احملتاج، ، الشربيين5/183الكاساين، بدائع الصنائع، )3(
 .املراجع السابقة بنفس الصفحات )4(
البيان والتحصيل، :  هو أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد القرطيب اجلد، العامل اتهد األندلسي، من تصانيفه )5(

: ، شجرة النور الزكية278ص: ابن فرحون، الديباج: انظر ترمجته. ه520املقدمات املمهدات، تويف سنة  
1/129. 



 

أال «: بقوله يف حجة الوداع ρوهذا متفق على حترميه وهو الذي عناه " انظرين أزدك"
والصنف . »وإن ربا اجلاهلية موضوع وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد املطلب

  .ضع وتعجل وهو خمتلف فيه: الثاين
  .)1(»وتفاضلوأما الربا يف البيع فإن العلماء أمجعوا على أنه صنفان نسيئة 

ربا البيوع : إذن من خالل كالم ابن رشد نستنتج أن الربا ينقسم إىل قسمني
  .تفاضل ونساء فهو داخل يف ربا البيوع: وربا الديون وأما
  .)3(»اعلم أن الربا قسمان ربا النسيئة وربا الفضل«: يف تفسريه )2(قال الرازي

ربا الفضل : ثة أقسام هيوجيدر باملالحظة أن الشافعية يقسمون الربا إىل ثال
غري أين أرى أن ربا اليد يدخل يف عموم ربا النساء أو  ،)4(وربا النساء وربا اليد

  .النسيئة ألنه يتضمن عنصر التأخري الذي هو سبب الزيادة يف أحد البدلني

  حكم أقسام الربا: ثانياً

  :لنياتفق الفقهاء على حترمي ربا النسيئة واختلفوا يف ربا الفضل على قو

  :أقوال العلماء يف املسألة) أ

ابن إمنا الربا يف النسيئة وليس هناك ربا فضل حمرم، وذا قال  :القول األول
  .)5(رضي اهللا عنهم وأسامة بن زيد وزيد بن أرقم وابن الزبريعباس 

إن ربا الفضل حمرم، وذا قال مجهور الصحابة وعليه مجهور  :القول الثاين

                                
 2/130ابن رشد، بداية اتهد واية املقتصد، )1(
مفاتيح الغيب يف "اهللا حممد بن عمر بن احلسني، املفسر واملتكلم والفقيه واألصويل، من تصانيفه  هو أبو عبد )2(

 .21/500سري أعالم النبالء : انظر ترمجته. 606تويف سنة " تفسري القرآن
 .2/357الرازي، التفسري الكبري، )3(
: انظر. ربا اليد يكون يف حالة تأخري القبض أي حالة بيع األموال الربوية حاال منجزا مع تأخري القبض )4(

 .2/30الشربيين، مغين احملتاج، 
 .4/134ابن قدامة، املغين، : انظر )5(



 

  .)1(العلماء

  ة العلماء يف املسألةأدل) ب

  :أدلة القول األول -1

: قال ρالنيب أن  ψ استدل أصحاب القول األول مبا روي عن أسامة بن زيد
  .)2(»ال ربا إال يف النسيئة«

  :أدلة القول الثاين -2

  :استدلوا مبا يلي
الذهب بالذهب والفضة «: أنه قال ρالنيب عن  )3(عن عبادة بن الصامت* 

،  رب والشعري بالشعري والتمر بالتمر وامللح بامللح مثال مبثل سواء بسواءبالفضة والرب بال
  .)4(»أجناس هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيٍديدا بيد فإذا اختلفت 

التمر بالتمر واحلنطة باحلنطة والشعري « :أنه قال ρالنيب عن  ψعن أيب هريرة  *
  .)5(»ن زاد أو استزاد فقد أرىب إال ما اختلفت ألوانهبالشعري وامللح بامللح مثال مبثل فم

  .)5(»ألوانه
ال تبيعوا الذهب «: ρرسول اهللا قال : قال )ψ )6اخلدري  عن أيب سعيد* 

                                
ري، إعانة الطالبني، ، البك6/197، املواق، التاج واإلكليل شرج خمتصر خليل، 3/7املرغيناين، اهلداية، : انظر )1(

 .241، البهويت، الروض املربع، ص3/21
، وأخرجه مسلم يف 4/481، 2179و 2178أخرجه البخاري يف البيوع باب بيع الدينار نساء برقم  )2(

 .»إمنا الربا يف النسيئة«: ولفظه 6/22، 1596املساقاة، باب بيع الطعام مثال مبثل برقم 
 ه34امت بن قيس اخلزرجي األنصاري، شهد العقبة األوىل والثانية، تويف سنة هو أبو الوليد عبادة بن الص )3(

  .3/900: ابن عبد الرب، االستيعاب: انظر ترمجته). 72(بالرملة وهو ابن اثنتني وسبعني سنة 
 .6/13، 1587أخرجه مسلم يف املساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا برقم  )4(
 .6/13، 1588قاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا برقم أخرجه مسلم يف املسا )5(
: اإلصابة:  انظر ترمجته. ه74هو سعد بن مالك األنصاري الصحايب، الفقيه من حيث الرواية، تويف سنة  )6(

3/85.  



 

رِبالذهب إال مثال مبثل وال تشفوا بعضها على بعض وال تبيعوا الوبالورق إال  )1(ق
  .)2(»زمثال مبثل وال تشفوا بعضها على بعض وال تبيعوا منها غائبا بناج

  :وجه الداللة من هذه األحاديث
هذه األحاديث تدل على أن ربا الفضل حمرم وهي أحاديث بلغت حد التواتر 

  .)3(املعنوي لكثرا وتعدد طرقها

  :مناقشة احلديث الذي استدل به ايزون لربا الفضل -ج

  :يناقش باألمور اآلتية
م، ومن شروط العمل يدل على جواز ربا الفضل باملفهو ψإن حديث أسامة  -

  .)ψ)4 سعيد أيب حديثَوقد خالف . باملفهوم أال خيالف منطوقا آخر
إن حديث أسامة جممل، وحديث عبادة بن الصامت وأيب سعيد وغريمها  -

  .)5(مبين، فوجب العمل باملبني وترتيل امل عليه
  .)6(إن حديث أيب سعيد يقدم على حديث أسامة لكثرة رواته -
أيب سعيد يفيد التحرمي وحديث أسامة يفيد اإلباحة فقدم التحرمي إن حديث  -

  .)7(على اإلباحة احتياطا

                                
 .478قلعجي وآخرون، معجم لغة الفقهاء، ص: الورق هو الدراهم املضروبة من الفضة، انظر )1(
 .9، 6/8، 1583يف املساقاة، باب الربا برقم  أخرجه مسلم )2(
اجلصاص، أحكام : انظر. هو عندنا يف حيز التواتر لكثرة رواته واتفق الفقهاء على استعماله«: قال اجلصاص )3(

 ».1/417القرآن، 
ن ونفي حترمي ربا الفضل من حديث أسامة إمنا هو باملفهوم متقدم عليه حديث أيب سعيد أل«: قال ابن حجر )4(

 .483-4/482ابن حجر، فتح الباري،: انظر »داللته باملنطوق
 .6/22اإلمام النووي، شرح صحيح مسلم، )5(
... ويف الباب عن أيب بكر وعثمان وأيب هريرة وهشام بن عامر والرباء بن عازب وزيد بن أرقم«: قال الترمذي )6(

غريهم وهو قول سفيان الثوري و ρالنيب والعمل على حديث أيب سعيد عند أهل العلم من أصحاب ... أرقم
 .4/51الترمذي، سنن الترمذي، : انظر »والشافعي وأمحد وإسحاق وابن املبارك

 .10/58، )مطبوع مع اموع(السبكي، تكملة اموع )7(



 

إن الصحابة قد ثبت عنهم أم عارضوا ابن عباس رضي اهللا عنه وهذا األخري  -
  .)1(قد رجع عن قوله املستند إىل حديث أسامة، وذلك يف روايات متعددة

  :القول املختار -د

السابقة يتبين يل اختيار ورجحان الرأي األول القائل باحلرمة انطالقا من األدلة 
  :لربا الفضل لألدلة اآلتية

لقوة أدلة القائلني حبرمة ربا الفضل فهي أحاديث صحيحة بلغت حد التواتر  -
  .املعنوي
  .عن قوله ψ لثبوت رجوع ابن عباس -
اج وهي ألن احلكمة اليت من أجلها حرم الربا هي استغالل حاجة احملت -

  .)2(موجودة يف ربا الفضل وليس يف النساء

  ما جيري فيه الربا: ثالثاً

  حترير حمل الرتاع )1(

: ستة أصناف حيرم فيها الربا وهي ψ لقد ورد يف حديث عبادة بن الصامت
الذهب والفضة والرب والتمر والشعري وامللح، وال خالف ب الفقهاء يف جريان الربا يف 

املذكورة وذلك  إمنا اخلالف يف إحلاق األصناف األخرى بالستةهذه األصناف الستة، 
  :على قولني

جيري الربا يف األصناف الستة املذكورة يف احلديث ويتعداها إىل  :القول األول
  .غريها إذا كانت العلة متحدة

  .)3(وهذا قول مجهور الفقهاء من احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة واإلباضية
  .)3(واإلباضية

                                
 .8/399البخاري، التاريخ الكبري، : رأي ابن عباس القائل جبواز ربا الفضل والعدول عنه يف: انظر )1(
 .102مشسية بنت حممد، الربح يف الفقه اإلسالمي، ص. د: املرجحات يف كتابانظر هذه  )2(
، 9/493، النووي، اموع، 2/133، ابن رشد، بداية اتهد ، 7/5ابن اهلمام، شرح فتح القدير،  :انظر )3(

= 



 

يف األصناف الستة املذكورة يف احلديث، وهذا  إالال جيري الربا  :اينالقول الث
  .)1(اإلمامية والزيديةمذهب مذهب الظاهرية وعثمان البيت فقيه البصرة و

  :أدلة أقوال العلماء يف املسألة )2(

  :األولأدلة القول ) أ

عن املزابنة، أن  ρرسول اهللا ى «: قالرضي اهللا عنه حديث ابن عمر  - 1
يبيعه بزبيب كيال  نْأ بيع الرجل متر حائطه إن كان خنال بتمر كيال وإن كان كرماًي

  .)2(»وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام ى عن ذلك كله
الطعام «: يقول ρرسول اهللا كنت أمسع : قال ψ اهللا حديث حممد بن عبد - 2

  .)3(»بالطعام مثال مبثل
  :وجه الداللة من احلديثني

يف  ةعلى أن الربا ليس مقصورا على األصناف الستة املذكور يدلّنص احلديثني 
والطعام لفظ عام يتناول . احلديث، بل جيري أيضاً يف األصناف األخرى من الطعام

  .)4(مجيع ما يسمى طعاما

  :أدلة القول الثاين) ب

  :استدل أصحاب هذا القول مبا يلي
}وأحل اهللا البيع وحرم الربا{: قال تعاىل - 1

)5(.  
عامة، تدل على أن ما عدا األصناف الستة املذكورة يف  اآلية: وجه الداللة

  =  ــــــــــــ
 .8/32، أطفيش، شرح كتاب النيل، 4/135ابن قدامة، املغين، 

، 376، الطوسي، النهاية، ص6/168ابن اهلمام، شرح فتح القدير،  ،7/403ابن حزم، احمللى،  :انظر)1(
 .263املرتضى، عيون األزهار، ص

 .6/18، 1992أخرجه مسلم يف املساقاة، باب بيع الطعام مثال مبثل برقم  )2(
 .4/509، 2205أخرجه البخاري يف البيوع، باب بيع الزرع بالطعام كيال برقم )3(
 .103مد، الربح يف الفقه اإلسالمي، صمشسية بنت حم. د: انظر )4(
 ).275: (البقرة )5(



 

األحاديث اليت نصت على الربا يف تلك األصناف تبقى على أصل اإلباحة، فال حرمة 
  .)1(إال بدليل والدليل مقصور على الستة املنصوص عليها

}وقد فصل لكم ما حرم عليكم إال ما اضطررمت إليه{ :قال تعاىل - 2
)2(.  

إن ما فصل لنا بيانه «: رمحه اهللا موجها هذه اآلية )3(قال ابن حزم: وجه الداللة
يفصل لنا حترميه فهو حالل، مل من الربا فهو ربا حمرم وما  ρرسول اهللا على لسان 

ألنه لو جاز أن يكون يف الشريعة شيء حرمه اهللا تعاىل مث مل يفصله لنا ومل يبينه 
  .)4(»كاذبا يف قوله السابق وهذا كفر صحيح ممن قاله به لكان تعاىل ρرسول اهللا 

فابن حزم يقصر الربا على ظاهر النص، وهو حتقق الربا يف األصناف الستة 
  .لياملذكورة يف احلديث، وما دام وردت األصناف مفصلة فالتحرمي يتبع التفص

  مناقشة األدلة وبيان الرأي املختار -ج

  :مناقشة األدلة: أوالً

استدالل الفريق األول باحلديثني بأن ما جاء فيهما من الطعام عام  يناقش -
  .خمصوص باألشياء الستة يف احلديث السابق

من األصناف الستة يف  ρويناقش استدالل الفريق الثاين بأن ما ذكره  -
من  ρالنيب أحاديثه يعد أمواال ربوية وما مل يذكره ال يعد كذلك، بأن ما ذكره 

  .)5(الستة إمنا هو على سبيل املثال ال احلصر األموال الربوية

                                
 .4/135ابن قدامة، املغين، )1(
 ).119: (األنعام )2(
هو أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد عامل األندلس، وإمام أهل الظاهر يف عصره، أحد أعالم األدب والفقه  )3(

يف أصول الفقه، " اإلحكام يف أصول األحكام"ويف الفقه الظاهري " احمللى: "واحلديث صاحب مصنفات منها
 .3/325ابن خلكان، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان : انظر ترمجته ه456تويف سنة 

 .7/402ابن حزم، احمللى، )4(
 .104مشسية بنت حممد، الربح يف الفقه اإلسالمي، ص. د :انظر)5(



 

  :الرأي املختار -د

الرأي (يل رجحان قول اجلمهور  انطالقا من أدلة الفقهاء ومناقشتها يتضح
  :للمرجحات اآلتية) األول

 .األدلة مع صراحتهاقوة  - 1
مل يذكر غري األصناف الستة املذكورة يف أحاديث الباب  ρالنيب إن  - 2

ك الزمن بني املسلمني، وأكثر معامالت ذليف ألا كانت مشهورة 
ويدل على ذلك . الناس فيها، إا كانت على سبيل املثال ال احلصر

أصنافا  ρالنيب يف األحاديث األخرى، حبيث مل يذكر  ρعموم قوله 
الطعام «: ρالطعام وامليزان كقوله : مثل فقط )1(ذكر جنسهامعينة بل 

  .)3(»وكذلك امليزان« :ρوقوله  )2(»بالطعام مثال مبثل
لكن مجهور الفقهاء اختلفوا فيما بينهم يف حتديد العلة اليت يقاس عليها يف تلك 

  واملختار من ذلك )4(األصناف الستة
أن العلة يف النقدين هي مطلق الثمنية أي أا أمثان األشياء، وهو قول املالكية * 

 )6(نه وهو اختيار ابن تيميةيف إحدى الراويات ع )5(يف غري املشهور واإلمام أمحد
يف عصر  ألن الذهب والفضة يعدان أمثانا ومعيارا للمعامالت )1(،)7(وتلميذه ابن القيم

                                
 .105املرجع السابق ص :انظر)1(
 63: سبق خترجيه ص )2(
 .6/18، 1593أخرجه مسلم يف املساقاة، باب بيع الطعام مثال مبثل، برقم  )3(
 .110املصري، اجلامع يف أصول الربا ، ص: انظر بالتفصيل علة الربا يف )4(
اهللا أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين، إمام املذهب احلنبلي، كان زاهدا ورعا حلقه اضطهاد وبالء  هو أبو عبد )5(

ذيل طبقات احلنابلة، :  انظر ترمجته. ه241وتويف سنة  ه164دعي إىل القول خبلق القرآن، ولد سنة  شديد ملا
 .1/14ابن رجب 

اهللا بن تيمية، احلراين الدمشقي، شيخ اإلسالم حمدث، حافظ،  هو أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد )6(
تذكرة : انظر. لسياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعيةجمموع الفتاوى، ا: مفسر، فقيه جمتهد، من تصانيفه

 .4/1496احلفاظ 
باحلديث ورجاله،  اعتىناهللا حممد بن أيب بكر الدمشقي، شيخ اإلسالم، صاحب التصانيف الكثرية،  هو أبو عبد )7(

= 



 

عصر النبوة، وأن التعليل بالثمنية يؤدي إىل جريان الربا يف النقود الورقية اليت أصبحت 
  .)2(أمثانا ومعيارا لتقومي السلع وتقديرها اليوم

 *فريى احلنفية واحلنابلة يف الرواية  :قدين فاختلف الفقهاء حوهلاالعلة يف غري الن اأم
هي الوزن أو الكيل واجلنس، ويرى الشافعية  واإلمامية والزيدية، أن العلةعنهم املشهورة 

  .)3(هي االقتيات واالدخار: أن العلة هي الطعام، وقال مالك: واحلنابلة يف رواية
زن والطعم من جنس واحد لألحاديث لعلة هي الكيل والواواملختار عندي أن 

  .، وألنه يتفق مع األصناف الستةالواردة يف النهي عن بيع الطعام بالطعام

  املطلب الثالث
 أن ال يكون الربح ناشئا عن الغرر

  تعريف الغرر لغة واصطالحاً: الفرع األول

  :لغة: أوالً

لغرر اخلطر، والتغرير من غَره يغره غرا وغرورا وغرة فهو مغرور أي خدعه، وا
غرر بنفسه وماله تغريرا وتغرة، عرضهما للهلكة من : محل النفس على الغرر، يقال

  .)4(غري أن يعرف

  =  ــــــــــــ
، ذيل ابن رجب:  انظر ترمجته. ه755تويف سنة " إعالم املوقعني"ورجاله، واشتغل بالفقه وأصوله، من تصانيفه 

  .1/479طبقات احلنابلة، 
، ابن تيمية، جمموع 4/148، ابن مفلح، املبدع، 5/356اخلرشي، حاشية اخلرشي على خليل،  :انظر)1(

 .2/137، ابن قيم،  إعالم املوقعني 29/234الفتاوى، 
 .106مشسية بنت حممد، الربح يف الفقه اإلسالمي، ص. د :انظر)2(
، املرتضى، 376، الطوسي، النهاية، ص4/135، ابن قدامة، املغين، 5/184نائع، الكاساين، بدائع الص :انظر)3(

، مشس الدين ابن 9/494، النووي، اموع، 8/33، أطفيش، شرح كتاب النيل، 262عيون األزهار، ص
 .5/126، املرداوي، اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، 4/126قدامة، الشرح الكبري، 

 .13، 5/11، ابن منظور، لسان العرب، 2/682املصباح املنري،  الفيومي،: انظر )4(



 

  :اصطالحاً: ثانياً

  :اجتاهات الغرر يف اصطالح الفقهاء له تعريفات خمتلفة أحصرها يف ثالثة
رج عنه ال حيصل؟ وخي غرر مقصورا على ما يدري، أحيصل أوجيعل ال :أحدها
  :اهول ومثاله

  .)1(»الغرر هو الشك يف وجود املبيع« -
  .)2(»الغرر هو التردد يف حصول املبيع وعدمه بال ترجيح« -
  .)3(»اخلطر الذي استوى فيه طرف الوجود والعدم مبرتلة الشك: الغرر هو« -

جيعل الغرر مقصورا على اهول، وخيرج عنه ما شك يف حصوله وهو  :ثانيها
  :الظاهرية وحدهم ومثاله رأي

  .)4(»الغرر يف البيع هو ما ال يدري فيه املشتري ما اشترى أو البائع ما باع« -
فيجعل الغرر شامال ملا يدرى حصوله  السابقنيجيمع بني االجتاهني  :ثالثها

  :وللمجهول أيضاً ومثاله
  .)5(»ما طُوي عنك علمه« -
  .)6(»ما يكون مستور العاقبة« -
  .)7(»ى عنه أمره وخفي عليه عاقبتهما انطو« -

التعريف الذي أختاره وأفضله على غريه هو االجتاه الثالث، غري  :االجتاه املختار
ما يكون «هو : أين أختار صياغة جديدة للغرر تكون أكثر وضوحا وهو أن الغرر

                                
 .5/147ابن عابدين، رد احملتار ، )1(
 .4/353املرتضى، البحر الزخار، )2(
 .5/263الكاساين، بدائع الصنائع، )3(
 .7/365ابن حزم، احمللى، )4(
 .6/378، )مطبوع مع شرح فتح القدير(شرح العناية على اهلداية، البابرييت  )5(
 .13/194السرخسي، املبسوط، )6(
 .3/30الشريازي، املهذب، )7(



 

  .)1(»أمرا جمهوال أو مترددا بني شيئني

  حكم الغرر: الفرع الثاني

  .بالكتاب والسنة ثبت حترمي الغرر

  الكتاب: أوالً

مل يذكر يف القرآن نص خاص حبكم الغرر، أو يف جزء من جزئياته ولكن ورد 
فيه نص تدخل حتته مجيع األحكام اجلزئية اليت ذكرها الفقهاء يف الغرر املنهي عنه وهو 

  :وهذا ورد يف اآليات اآلتية )2(النص بتحرمي أكل أموال الناس بالباطل
يأيها الذين ءامنوا إن كثريا من األحبار والرهبان ليأكلون أموال { :قال تعاىل -

}الناس بالباطل
)3(.  

}وأخذهم الربا وقد وا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل{: قال تعاىل -
)4(.  

يأيها الذين ءامنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إال أن تكون {: قال تعاىل -
}جتارة عن تراض منكم

)5(.  
  .وكلمة الباطل اختلف حوهلا املفسرون لكنهم اعتربوا الغرر من الباطل

يعين مبا  }بالباطل{قوله تعاىل «": أحكام القرآن"يف تفسريه  )6(يقول ابن العريب
ألن الشرع ى عنه ومنع منه وحرم تعاطيه . مبا ال حيل شرعا، وال يفيد مقصودا

                                
مشسية بنت حممد، الربح يف الفقه . ، د11الضرير، الغرر يف العقود وآثاره يف التطبيقات املعاصرة، ص. د)1(

 .122اإلسالمي، ص
 .123مشسية بنت حممد، الربح يف الفقه اإلسالمي، ص. د: انظر )2(
 ).34: (التوبة )3(
 ).161: (النساء )4(
 ).29: (النساء )5(
 ه543، تويف سنة ه468اهللا بن حممد املعافري، األندلسي، ولد سنة  بكر حممد بن عبد هو اإلمام القاضي أبو )6(

: ابن فرحون،  الديباج املذهب: انظر ترمجته". أحكام القرآن"و" القبس: "بفاس باملغرب، من تصانيفه ه543
2/252.  



 

  .)1(»كالغرر وحنوه
ع الغرر بالتحقيق إىل الباطل فيكون قسمني ويرج... «: ويقول يف موضع آخر

  .أي آية النهي عن الربا وآية أكل أموال الناس بالباطل )2(»على اآليتني
من خالل تفسري ابن العريب لكلمة الباطل املوجودة يف : وجه الداللة من اآليات

  .اآليات الثالث نستنتج أن الغرر من الباطل

  السنة: ثانياً

  :النهي عن الغرر علىدلت أحاديث كثرية 
ى عن بيع احلصاة وعن بيع  ρرسول اهللا عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن  - 1
  .)3("الغرر

  .)4("عن بيع الغرر ρرسول اهللا ى : عن ابن عباس رضي اهللا عنه قال - 2
  .يف احلديثني ي عن بيع الغرر والنهي يقتضي التحرمي: وجه الداللة

  :أقسام الغرر: الفرع الثالث

قسم الفقهاء الغرر إىل تقسيمات خمتلفة ومنهم املالكية الذين امتازوا بالتوسع يف 
وقد  )5(احلديث عن الغرر ومنهم من أفرد له بابا خاصا ووضع له تقسيما جيمع شتاته

وعند غريهم املالكية وقد نظرت يف هذا التقسيم وتتبعت الفروع الكثرية للغرر عند 

                                
 .1/138كام القرآن، ابن العريب، أح)1(
 .324املرجع نفسه، ص )2(
، وأخرجه 5/127، 1513أخرجه مسلم يف البيوع، باب بطالن بيع احلصاة والبيع الذي فيه غرر، برقم  )3(

 .حديث حسن صحيح: ، وقال3/14، 1234الترمذي يف البيوع، باب ما جاء يف كراهية الغرر برقم 
قال . 2/739، )1783(باب النهي عن بيع احلصاة وعن الغرر برقم أخرجه ابن ماجة يف كتاب التجارات،  )4(

 .2/14ابن ماجة  ابن ماجة، صحيح سنن: انظر. حديث صحيح: قال األلباين
، وابن رشد احلفيد 224، 2/222، وابن رشد اجلد يف املقدمات 42و 5/41من هؤالء الباجي يف املنتقى  )5(

الضرير، الغرر يف العقود وآثاره يف التطبيقات املعاصرة، . د: ظر، وان2/148يف بداية اتهد واية املقتصد 
 .12ص



 

مجيع فروع الغرر  إليهارد ياهللا مبثابة األصول اليت فخرجت منها بتقسيم يكون بتوفيق 
  :وهذا التقسيم الذي اخترته

 )3(وبيع املالبسة )2(وبيع املنابذة )1(كبيع احلصاة :الغرر يف صيغة العقد: أوالً
  .)4(وبيع العربان
كاجلهالة يف الثمن وبيع املعدوم واجلهل بصفة املبيع  :الغرر يف حمل العقد: ثانياً
  .قدار البيعواجلهل مب

هذا بالنسبة لكتب الفقه القدمية، أما بالنسبة للقضايا الفقهية املعاصرة املتعلقة 
  .وبيع األشياء غري اململوكة للبائع )5(بيع األشياء املستقبلية جندبالغرر 

  :ضابط الغرر المؤثر: الفرع الرابع

ومن  من خالل استقراء النصوص الواردة يف الغرر وأقوال الفقهاء يف ذلك
خالل الفروع الكثرية املتعلقة بأحكام الغرر يتبني لنا أن الضابط يف الغرر املؤثر ال بد 

  :أن تتوافر فيه الشروط اآلتية

  :أن يكون الغرر كثريا: أوالً

أمجع الفقهاء على أن الغرر الذي يؤثر يف العقد هو الغرر الكثري وأن الغرر 
ملتفق عليها بني الفقهاء للغرر الكثري واليت تؤثر اليسري ال تأثري له مطلقا، ومن األمثلة ا

بيع احلصاة وبيع املالمسة وبيع املنابذة وبيع املضامني واملالقيح وبيع : يف صحة العقد
الثمر قبل ظهوره، وتأجيل الثمن إىل أجل جمهول حصوله، والسلم فيما ال يغلب 

                                
ابن : انظر. أن يقول البائع للمشتري إذ انتبذت إليك باحلصاة فقد وجب البيع فيما بيين وبينك: بيع احلصاة )1(

 .2/117رشد، بداية اتهد، 
 .املشتري لزم البيع، رضي ماله بذلك أم مل يرضأن يتساوم الرجالن يف السلعة فإذا لَمسها : بيع املنابذة )2(
 .أن يتساوم الرجالن يف السلعة فإذا نبذها البائع إىل املشتري لزم املشتري البيع: بيع املنابذة )3(
أن يشتري الرجل السلعة ويدفع للبائع مبلغا من املال على أنه إذا أخذ السلعة يكون ذلك املبلغ : بيع العربان )4(

 .4/232ابن قدامة، املغين، . لثمن وإن تركها فاملبلغ للبائعحمسوبا من ا
 .بيع األشياء املستقبلية يف القوانني الوضعية يقابله يف الفقه اإلسالمي بيع املعدوم )5(



 

  .اخل... وجوده عند حلول األجل وبيع حبل احلبلة و
ألمثلة املتفق عليها بني الفقهاء للغرر اليسري الذي ال يؤثر يف صحة وأما ا -
الدار وإن مل ير أساسها، أو بيع أساس الدار تبعا هلا من غري معرفة  بيعفمنها العقد 

الدار شهرا مع أن الشهر قد يكون ثالثني أو  ارجيوكإوال متانته،  عمقه وال عرضه
  .)1(مل ير حشوهاوإن  تسعة وعشرين وكبيع احلبة احملشوة

وهناك غرر متوسط بني الكثري واليسري هو غرر خمتلف فيه على أساس هل 
يلحق بالغرر الكثري أم الغرر اليسري؟ والرتفاعه عن الغرر القليل أحلق بالكثري، 
والحنطاطه عن الغرر الكثري أحلق بالقليل، وهذا اإلحلاق هو سبب اختالف العلماء يف 

  .)2(اخل... بيع اجلزاف، البيع بسعر السوق، بيع املزارعة فروع الغرر، ومن أمثلته
  :وقد نص الفقهاء على تأثري الغرر الكثري يف العقد وعدم تأثريه يف اليسري* 

 ρالنيب أن  -األصل أن بيع الغرر باطل باحلديث «: رمحه اهللا )3(قال النووي
ز منه، فأما ما تدعو ى عن بيع الغرر، واملراد ما كان فيه غرر ظاهر ميكن االحترا

وكشراء الشاه يف ضرعها لنب .. احلاجة إليه وال ميكن االحتراز عنه كأساس الدار
  .)4(»وحنو ذلك مما يصح بيعه باإلمجاع

اإلمام أبو : الفقهاء وضع ضابط للغرر الكثري واليسري ومنهم هذا وقدر بعض
ما ال يكاد خيلو منه عقد، : رمحه اهللا، فهو يرى أن الغرر اليسري هو )5(الوليد الباجي

                                
املواق، التاج واإلكليل، : ، وانظر39الدكتور الضرير، الغرر يف العقود وآثاره يف التطبيقات املعاصرة، ص: انظر )1(

 .2/117ابن رشد، بداية اتهد ،  ،4/294
، الشوكاين، السيل اجلرار، 170، ابن جزي، القوانني الفقهية، ص6/381املرغيناين، اهلداية، : انظر )2(

 .7/219، ابن حزم، احمللى، 3/126
هو حيىي بن شرف بن مري حسن بن حسني بن حزام النووي أبو زكريا حميي الدين ولد يف قرية نوى بدمشق  )3(

املنهاج يف شرح صحيح مسلم بن احلجاج، منهاج الطالبني، : ، من تصانيفهه676وتويف سنة  ه631نة س
 .5/165السبكي، طبقات الشافعية ، : انظر... رياض الصاحلني

مشسية بنت حممد، الربح يف . ، د97درادكة نظرية العقد، ص. د: وانظر. 9/280النووي، اموع، : انظر )4(
 . 126، صالفقه اإلسالمي

املنتقى شرح موطا : هو سليمان بن خلف التجييب القرطيب، أبو الوليد الباجي، من فقهاء املالكية، من تصانيفه )5(
= 



 

  .)1(والغرر الكثري هو ما كان غالبا يف العقد حىت صار العقد يوصف به
واملالحظ أن هذا الضابط ال يضع حدا فاصال بني الكثري واليسري، ألن بني الغرر 
الذي ال يكاد خيلو منه عقد والغرر الذي يتمكن يف العقد حىت يوصف العقد به 

  .اال لالختالف مسافة واسعة يتسع فيها

  :أن يكون الغرر يف عقد من عقود املعاوضات املالية: ثانياً

ال يؤثر الغرر ولو كان كثريا إال يف عقود املعاوضات املالية كالبيع واإلجارة 
والشركة، وذلك ألن األصل يف الفقه اإلسالمي حرية التعاقد ما مل يرد نص حيد من 

مبنع بيع الغرر فوجب األخذ به ومنع كل بيع هذه احلرية وقد ورد احلديث الصحيح 
، ألنه مظنة العداوة والبغضاء فيه غرر، ومقتضى أن يؤثر الغرر يف عقد البيع وحده

  .وأكل املال بالباطل
، وهلذا أما سائر العقود فال يتحقق فيها املعىن الذي من أجله منع الغرر يف البيع

مينع الغرر فيها من نص أو قياس  فيها لعدم وجود دليلأثر وجب أال يكون للغرر 
  .)2(...اهلبة، اخللع: صحيح كعقود التربعات مثل

  :أن يكون الغرر يف املعقود عليه أصالة: ثالثاً

ال خالف بني الفقهاء يف أن الغرر الذي يؤثر يف صحة العقد هو ما كان يف 
بالعقد فإنه ال املعقود عليه أصالة، أما الغرر يف الناتج أي فيما يكون تابعا للمقصود 

  .)4(»يغتفر يف التوابع ما ال يغتفر يف غريها«عمال بالقاعدة الفقهية  )3(يؤثر يف العقد
ع اال جيوز أن تب: بيع الثمرة اليت مل يبد صالحها مع األصل: ومن أمثلة ذلك

  =  ــــــــــــ
 .120صشجرة النور الزكية  1/377: الديباج املذهب:  ، انظر ترمجتهه494مالك، تويف سنة 

 .41الباجي، املنتقى، ص: انظر )1(
 .142 الضرير، الغرر يف العقود وآثاره يف التطبيقات املعاصرة، صالصديق حممد األمني. د :انظر)2(
 .43املرجع نفسه، ص :انظر)3(
، الطبعة 107، ص54، حيدر علي، ودرر احلكام شرح جملة األحكام، مادة )54(جملة األحكام العدلية، مادة )4(

 .م1991-ه1411األوىل، دار اجليل، بريوت، 



 

صالحها مفردة، ملا يف ذلك من الغرر ولكن لو بيعت مع أصلها  والثمرة اليت ال يبد
ألنه إذا باعها مع األصل حصلت تبعا يف البيع «: معلال ذلك )1(ن قدامةقال اب. جاز

  .)3( »)2(فلم يضر احتمال الغرر فيها

  :أال تدعو للعقد حاجة: رابعاً

يشترط لتأثري الغرر يف العقد، أال يكون الناس يف حاجة إىل ذلك العقد فإن 
ا، يف عقد من عقود كانت هناك حاجة إىل العقد مل يؤثر الغرر فيه، ولو كان كثري

املعاوضات، ألن العقود كلها شرعت حلاجة الناس إليها ومن املبادئ الشرعية العامة 
}وما جعل عليكم يف الدين من حرج{: قال تعاىل امع عليها رفع احلرج،

ال  ومما. )4(
شك فيه أن منع الناس من العقود اليت هم يف حاجة إليها جيعلهم يف حرج ولذلك 

ولو كان فيها غرر واحلاجة كما يقول  لناساحيتاجها ع العقود اليت أباح الشار
هي أن يصل املرء إىل حالة حبيث إذا مل يتناول املمنوع يكون «: رمحه اهللا )5(السيوطي

فاحلاجة إىل عقد من العقود تكون يف حالة ما إذا  )6(»يف جهد ومشقة ولكنه ال يهلك
وحرج لفوات مصلحة من املصاحل  إذا مل يباشر املرء ذلك العقد، كان يف مشقة

  .)7(املعتربة شرعا
والغرض  »ولكنه ال يهلك«يالحظ أن السيوطي ذكر يف تعريف احلاجة عبارة 

                                
ابن :  انظر ترمجته. ه620، وتويف سنة ه541د بن قدامة، فقيه حنبلي ولد سنة اهللا بن أمحد بن حمم هو عبد )1(

  .146، 1/133: رجب، ذيل طبقات احلنابلة،
 .4/91ابن قدامة، املغين، )2(
 .هناك أمثلة أخرى هلذا الشرط كبيع احلمل مع الشاة وجواز بيع ما ميكن يف األرض )3(
 ).78: (احلج )4(
بكر بن عث بن حممد املصري، جالل الدين أبو الفضل، عامل مشارك يف أنواع من  الرمحن بن أيب هو عبد )5(

:  انظر ترمجته". حسن احملاضرة" "املزهر يف اللغة" "تدريب الراوي: "، من تصانيفهه911العلوم، تويف سنة  
  .2/82معجم املؤلفني 

 .77الرمحن بن أيب بكر السيوطي، األشباه والنظائر، ص جالل الدين عبد)6(
 .45الضرير، الغرر يف العقود وآثاره يف التطبيقات املعاصرة، ص. د :انظر)7(



 

أن «: من هذه اجلملة التفرقة بني احلاجة والضرورة فالضرورة كما يعرفها السيوطي
  .)1(»يبلغ املرء حدا إن مل يتناول املمنوع هلك أو قارب

  :القاعدة أو من أمثلة هذا الشرط ومن تطبيقات هذه
تدعوا  جوازها مع جهالة اجلعل ألن احلاجة مع جهالة العمل وعدم جواز اجلعالة

وال جيوز أن «: باجيإىل جهالة العمل وال حاجة تدعو إىل جهالة اجلعل، يقول ال
يكون اجلعل جمهوال ألنه ال ضرورة تدعو إىل ذلك وإمنا جاز أن يكون العمل جمهوال 

  .)2(»رورة الداعية إىل ذلكللض
وأن  )4(وينبغي أن تقدر بقدرها )3(واحلاجة املعتربة قد تكون عامة أو خاصة

  .)5(تكون متعينة

                                
 .78السيوطي، األشباه والنظائر، ص)1(
 .5/113الباجي، املنتقى، )2(
احلاجة العامة كاإلجارة، شرعت لعموم احلاجة إليها واحلاجة إذا عمت كانت للضرورة، أما احلاجة اخلاصة  )3(

 .زراع إليه مع ما فيه من غرر على رأي مجهور الفقهاءكالسلم أبيح حلاجة ال
 .مر معنا يف مثال اجلعالة )4(
مجيع الطرق املشروعة للوصول إىل الغرض سوى ذلك العقد الذي فيه الغرر، ألنه لو  تسدمعىن التعيني أن  )5(

غرر ال تكون موجودة  أمكن الوصول إىل الغرض عن طريق عقد آخر ال غرر فيه فإن احلاجة إىل العقد الذي فيه
يف الواقع، وهلذا مل جتز إجارة الغنم لشرب لبنها، كما مل جيز بيع لبنها يف ضرعها ألن احلاجة غري متعينة، إذ يف 

 .78الضرير، الغرر يف العقود وآثاره يف التطبيقات املعاصرة ص . د. اإلمكان شراء اللنب بعد أن حيلب



 

  املطلب الرابع
أن ال يكون الربح ناشئا عن الغنب 

 الفاحش مع التغرير

  تعريف الغبن لغة واصطالحاً: الفرع األول

  :لغة: أوالً

  .)1( الرأي وبسكون الباء مبعىن النقص يف البيعالنقص يف باءالفتح بالغنب 

  اصطالحاً: ثانياً

  :عرف الفقهاء الغنب بتعاريف عدة منها
عدم التماثل بني العوضني يف القيمة وال يعلمه املغبون يف أثناء «: هو - 1

 .)2(»التعاقد
  .)3(»عدم التساوي يف القيمة بني العوضني عند التعاقد«: هو - 2

 »ال يعلمه املغبون«: هو التعريف األول ملا فيه من قيدوالتعريف الذي أختاره 
ألن الغنب ال حيدث أثره إذا علم املغبون به عند التعاقد، إذ لو علم به مث أقدم على 

  .العقد فإنه دليل على رضاه به

  معيار التفرقة بين الغبن الفاحش والغبن اليسير: الفرع الثاني

يكون فاحشا، وقد اختلف الفقهاء يف الغنب عند الفقهاء قد يكون يسريا وقد 
رأٌي خيتار معيارا : حتديد معيار التفرقة بني الغنب الفاحش والغنب اليسري على رأيني

  .)4(حتديديا جامدا وآخر يتخذ معيارا حتديديا مرنا

                                
 .2/94لفيومي، املصباح املنري، ، ا13/308ابن منظور، لسان العرب، )1(
 .275البعلي، ضوابط العقود، ص)2(
 .4/92، ابن قدامة، املغين، 6/399، املواق، التاج اإلكليل، 5/143ابن عابدين، رد احملتار، )3(
 .110مشسية بنت حممد، الربح يف الفقه اإلسالمي، ص. د :انظر)4(



 

  :املعيار التحديدي اجلامد للغنب: الرأي األول: أوالً

افعية وهو رأي لبعض احلنابلة ذهب إىل هذا الرأي بعض احلنفية واملالكية والش
  .)1(والزيدية واإلباضية

إىل أن  )2(فذهب بعض احلنفية: لكنهم اختلفوا يف وضع نسبة حمدودة لذلك
هو ما كان زائدا على نصف العشر والغنب اليسري ما بلغ نصف «: الغنب الفاحش

ه فقال إىل التفريق بني املعقود علي )4(وذهب البعض اآلخر ،)3(»العشر أو أقل منه
ما يتغابن الناس فيه يف العروض نصف العشر ويف احليوان العشر ويف العقار «: أحدهم

وتعود هذه التفرقة إىل أن التصرف يكثر  .)5(»اخلمس وما خرج عنه فهو فاحش
وجوده يف العروض ويقل يف العقار ويتوسط يف احليوان وكثرة الغنب لقلة 

  .)6(»التصرف
  .)8(وقيل ما زاد عن الثلث )7(لغنب الفاحش بالثلثأما املالكية فحددوا ا -
  .)9(أما الشافعية فحددوا الغنب مبا يزيد عن الثلث -
أما احلنابلة فحددوا الغنب الفاحش بقدر الثلث وقيل بالسدس وقيل  -
  .)10(بالربع

                                
، املرداوي، 6/398، املواق، التاج واإلكليل، 7/287ئق، ابن جنيم، البحر الرائق شرح كرت الدقا :انظر)1(

 .3/97، أطفيش، شرح كتاب النيل، 5/194، الشوكاين، نيل األوطار، 4/383اإلنصاف، 
 .منهم اخلجندي وهو من األحناف )2(
 .7/287ابن جنيم، البحر الرائق شرح كرت الدقائق، : انظر )3(
 .نفيةومنهم نصري بن حيىي البلخي وهو من احل )4(
 .املرجع نفسه، بنفس الصفحة )5(
 .7/288املرجع نفسه، الصفحة اليت تليها،  :انظر)6(
 .4/266الدسوقي، حاشية الدسوقي، )7(
 .6/398احلطاب، مواهب اجلليل، )8(
 .2/76الغزايل، إحياء علوم الدين، )9(
 .395-4/394املرداوي، اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، )10(



 

  .)1(وذهب اإلباضية إىل تقديره بالثلث فأكثر -

  رن للغنباملعيار التحديدي امل: الرأي الثاين: ثانياً

واحلنابلة  )3(واملالكية يف رأي )2(الروايةذهب إىل هذا الرأي احلنفية يف ظاهر 
  .)6(والظاهرية )5(واإلمامية )4(يف املذهبعلى الصحيح 

إذا قلنا بإثبات اخليار بالغنب الفاحش فقد «: جاء يف مواهب اجلليل للحطّاب -
ال حد : كثر، ومنهم من قالاختلف األصحاب يف تقديره، فمنهم من حده بالثلث فأ

له وإمنا املعترب فيه العوائد بني التجار فما علم أنه من التغابن الذي يكثر وقوعه بينهم 
فال مقال فيه للمغبون باتفاق، وما خرج عنه املعتاد فاملغبون فيه  هوخيتلفون في

  .)7(»باخليار
 العرف يرجع الغنب إىل«: جاء يف اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف -

  .)8(»والعادة على الصحيح من املذهب الذي نص عليه وعليه مجاهري األصحاب

  :الرأي املختار: ثالثاً

الرأي الذي أطمئن إليه علميا هو الرأي الثاين الذي جعل معيار الغنب مرنا 
الشرع حتديده، فريجع فيه  واملرجع فيه عرف التجار وتقوميهم وذلك ألنه مل يرد يف

كما أن املعيار اجلامد للغنب ال يصلح أن يكون معياراً للغنب يف مجيع  رف،إىل الع
األحوال والظروف، إذ ان هذه األخرية تتغري دائما، فال يستجيب جلميع متطلبات 

                                
 .8/97طعيش، شرح كتاب النيل، أ :انظر)1(
 .7/169البحر الرائق شرح كرت الدقائق،  ابن جنيم،  :انظر)2(
 .6/398احلطاب، مواهب اجلليل،  :انظر)3(
 .4/499املرداوي، اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف،   :انظر)4(
 .2/33اخلولئ، منهاج الصاحلني،   :انظر)5(
 .7/286ابن حزم، احمللى،   :انظر)6(
 .6/404احلطاب، مواهب اجلليل، )7(
 .4/394املرداوي، اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، )8(



 

التعامل وحاالته ويؤدي حال التطبيق إىل اإلجحاف والتعسف، أما املعيار املرن فإنه 
دراسته كل قضية فإحالة األمر إىل يعطي الفرصة للقاضي للبحث عن احلكم حسب 

عرف التجار يف كل الظروف واألمكنة أقرب إىل مقاصد الشريعة وقواعدها يف 
  .)1(التعامل

  )المعامالت(أثر الغبن في العقود : الفرع الثالث

  حترير حمل الرتاع يف املسألة: أوالً

لفسخ ألنه على أن الغنب اليسري ال أثر له على العقد فال جييز ااتفق الفقهاء 
 )2(يصعب االحتراز منه ويكثر وقوعه يف احلياة العملية ويتسامح الناس فيه عادة
 )3(واستثىن احلنفية بعض احلاالت اليت جيوز فيها فسخ العقد بسبب الغنب اليسري للتهمة

  :وهي )3(للتهمة
فإذا باع شيئا من ماله : تصرف املدين احملجور عليه بسبب دين مستغرق - 1

 كان للدائنني حق فسخ العقد إال إذا رضي أو اشترى ولو بغنب يسري
ة الدائنني على إجاز العاقد اآلخر برفع الغنب، ألن تصرف املدين موقوف

  .)4(فإن أجازوه نفذ وإن مل جييزوه بطل
تصرف املريض مرض املوت، إذا باع أو اشترى بغنب يسري جاز للدائنني  - 2

تعاقد اآلخر أو للورثة بعد املوت طلب فسخ التصرف إال إذا رضي امل
  .)5(برفع الغنب

بيع الوصي شيئا من أموال اليتيم بغنب يسري ملن ال جتوز شهادته له كابنه  - 3

                                
 113مشسية بنت حممد، الربح يف الفقه اإلسالمي، ص. د :انظر)1(
 .4/72وهبة الزحيلي، الفقه اإلسالمي وأدلته، . د: انظر )2(
 .2/31قاضي مساوة، جامع الفصولني،   :انظر)3(
 .115مشسية بنت حممد، الربح يف الفقه اإلسالمي، ص. رجع السابق بنفس الصفحة، دامل )4(
 .املرجعني السابقني بنفس الصفحات :انظر)5(



 

  .)1(وزوجته فينتقض العقد
  .وأما الغنب الفاحش فقد اختلف الفقهاء يف أثره على ثالثة أقوال

  :أقوال الفقهاء يف حمل اخلالف: ثانياً

عن تغرير أو ال فيجوز فسخ له أثر يف العقد سواء نشأ  :القول األول  )أ 
 )5(والزيدية )4(واحلنابلة )3(واملالكية )2(العقد، وهو قول للحنفية

  .إذا كان املغبون جاهال بالغنب )6(والظاهرية
ال أثر له سواء نشأ عن تغرير أو ال، فال جيوز فسخ : القول الثاين  )ب 

 )8(وقول آخر للمالكية )7(وهو قول احلنفية يف ظاهر الرواية. العقد
  .)9(والشافعية

وهو الراجح عند . ال أثر له إال إذا صاحبه تغرير :القول الثالث  )ج 
 .)12(وقول آخر للحنابلة )11(وقول ثالث للمالكية )10(احلنفية

  :القول املختار: ثالثاً

تأثري الغنب يف العقد إال إذا  القائل بعدم: هو القول الثالث واملختار عندي

                                
 .املراجع نفسها بنفس الصفحات )1(
 .6/125ابن جنيم، البحر الرائق،  :انظر)2(
 .6/398املواق، التاج واإلكليل، )3(
 .233املستقنع، صالبهويت، الروض املربع شرح زاد )4(
 .5/193الشوكاين، نيل األوطار، )5(
 .7/361ابن حزم، احمللى، )6(
 .5/142ابن عابدين، الدر املختار، : انظر )7(
 .4/207الدسوقي، حاشية الدسوقي، )8(
 .، وهو مطبوع مع اموع11/504السبكي، تكملة اموع، )9(
 .6/125ابن جنيم، البحر الرائق، : انظر)10(
 .4/207دير، الشرح الكبري، الدر)11(
 .233اليهويت، الروض املربع، ص)12(



 

ارد عن تغرير ال يدل إال على تقصري املغبون يف ذلك ألن الغنب  ؛ )1(صاحبه تغرير
ولكل . حتري األسعار ومعرفة حد البدل العادل، وال يدل على مكر من العاقد اآلخر

إنسان أن يطلب املزيد من املنفعة ما دامت معاملته مع الغري خالية من الغش 
  .واالحتيال

  :أنواع التغرير المصاحب للغرر: الفرع الرابع

هو حمرم شرعا ألنه يتضمن واملصاحب للغرر قد يكون تدليسا  والتغرير  )أ 
مسعت : بدليل ما روي عن عقبة بن عامر قال ةعكتمان العيب يف السل

املسلم أخو املسلم ال حيل ملسلم باع من أخيه «: يقول ρرسول اهللا 
والتدليس يعترب نوعا من أنواع التغرير،  .)2(»بيعا وفيه عيب إال بينه له

وهو أن يتم التغرير يف  )3(تغرير الفعلي أو التغرير بالوصفويسمى بال
 من املدلِّس بفعله اإلجيايب أو السليب وذلك بأن يفعل رياملعقود عليه بتأث
، كأن يقول املدلس بشد أخالف به املشتري كماال نيظُيف املبيع فعال 

س س اإلجيايب، أما التدلييالبقرة ليحبس لبنها مثال، هذا هو فعل التدل
بالفعل السليب كأن يترك البقرة ال حتلب فترة كثرية ليظهر كبري ضرعها 

أهم صور التغرير الفعلي عند  )5(لذلك تعترب التصرية )4(أمام املشتري

                                
إظهار الشيء مبظهر غري حقيقي مع إعطائه صفة ليست له لكي يستثري رغبة الطرف اآلخر فيقدم على : التغرير )1(

 .من جملة األحكام العدلية 164على إبرام العقد، املادة 
حديث : ، قال األلباين2/755، 2246فليبينه برقم أخرجه ابن ماجة يف التجارات، باب من باع عيبا  )2(

 .2/22ابن ماجة  ابن ماجة، صحيح سنن: انظر. صحيح
 .117مشسية بنت حممد، الربح يف الفقه اإلسالمي، ص. ، د1/380الزرقا، املدخل الفقهي العام، : انظر )3(
 .607، 1/606عقود، انظر املراجع السابقة بنفس الصفحات، القره داغي، مبدأ الرضا يف ال )4(
ابن عابدين، : هي حبس لنب احليوان يف ضرعه ليكرب فيظن املشتري أنه كثري اللنب فريغب يف شرائه بزيادة، انظر )5(

، ابن 3/115، الشريازي، املهذب، 4/187الدردير، الشرح الكبري، : ، وانظر5/44عابدين، الدر املختار، 
 .4/253قدامة، املغين، 



 

الفقهاء وهي حمرمة باتفاق الفقهاء ملا فيها من إضرار بالغري بطرق غري 
ري أن مشروعة قائمة على الغش واخلداع، استنادا إىل ما رواه البخا

ال تصروا اإلبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فإنه خبري «: قال ρالنيب 
إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من : النظرين بعد أن حيلبها

 .)1(»متر
كما أن التغرير املصاحب للغرر قد يكون غشا وهو خلط اجليد   )ب 

وهو منهي عنه شرعا ملا روي عن  )2(بالرديء حىت ال يكتشف أمره
مر على صربة طعام فأدخل  ρرسول اهللا هريرة رضي اهللا عنه أن أيب 

: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: يده فيها فنالت أصابعه بلالً فقال
أفال جعلته فوق الطعام كي يراه : أصابته السماء يا رسول اهللا، قال

  .)3( »الناس، من غش فليس مين
وليا كبيع النجش كما أن التغرير املصاحب للغرر قد يكون تغريرا ق  )ج 

 .وتلقي الركبان
هو الزيادة يف مثن السلعة ممن ال يريد شراءها وذلك بأن كانت  :النجش -

أنا أشتريها مبائة دينار : السلعة معروضة للبيع فيقول شخص غري راغب يف شرائها
قاصدا بذلك أن يثري رغبة احلاضرين وخيدعهم ليظنوا أن السلعة تساوي هذا 

  .)4(القدر
ى عن  ρملا ثبت يف احلديث الصحيح أنه  )5(حرام باتفاق الفقهاء والنجش

                                
، 2148يوع، باب النهي للبائع أن ال حيفل اإلبل والبقر والغنم وكل حمفلة، برقم أخرجه البخاري يف الب )1(

4/455. 
 .607، 1/606القره داغي، مبدأ الرضا يف العقود، : انظر )2(
 .1/90، 102برقم  »من غشنا فليس منا«: ρالنيب قول : أخرجه مسلم يف كتاب اإلميان، باب )3(
، ابن رشد احلفيد، بداية اتهد واية املقتصد، 6/473مام، شرح فتح القدير، ابن اهل: النجش بالتفصيل: انظر )4(

 .4/234، ابن قدامة، املغين، 3/61، الشافعي، األم، 2/170
 .4/499ابن حجر، فتح الباري، : انظر. »أمجع العلماء على أن الناجش عاصٍ بفعله«: قال ابن بطال )5(



 

  .)2(»ال تناجشوا«: ρوقوله  )1(النجش
هو أن يتلقى شخص طائفة من الناس حيملون متاعاً أو غريه  :تلقي الركبان -

وهو  )3(قادمني إىل البلد لبيعه فيه فيشتريه منهم قبل قدومهم البلد ومعرفة األسعار
  :ألدلة اآلتيةحمرم شرعا ل

أن يتلقَّى اجللَب فإن تلقاه  ρالنيب ى «: أيب هريرة رضي اهللا عنه قالعن * 
  .)4(»إنسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها باخليار إذا ورد السوق

حىت ال تلقوا السلع «: ρرسول اهللا قال : عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال* 
  .)5(»األسواقيهبط ا 

للربح حىت يكون  العلماء يف الفقه اإلسالميبط اليت وضعها هذه هي أهم الضوا
  .حالال ومشروعا، فال بد من مراعاا كلها

                                
، وأخرجه مسلم، كتاب البيوع، باب حترمي 4/449، 2142نجش برقم أخرجه البخاري يف البيوع، باب ال )1(

 .5/320، 1516النجش برقم 
، وأخرجه مسلم يف 4/448، 2160أخرجه البخاري يف البيوع، باب ال يشتري حاضر لباد بالسمسرة برقم  )2(

 .5/130، 1516البيوع باب حترمي بيع الرجل على بيع أخيه برقم 
 .6/106، ابن اهلمام، شرح فتح القدير، 6/107ابن جنيم، البحر الرائق، : بالتفصيلانظر تلقي الركبان  )3(
 .5/132، 1517أخرجه مسلم يف البيوع، باب حترمي تلقي اجللب برقم  )4(
 .حسن غريب: وقال 3/11، 1224أخرجه الترمذي يف البيوع، باب ما جاء يف كراهية تلقي البيوع برقم  )5(



 

  المبحث الثاني
  ضوابط الرِّبح في االقتصاد الوضعي

ما هي الضوابط اليت وضعها االقتصاد الوضعي للربح؟ لإلجابة عن هذا السؤال 
ويضبط األنشطة االقتصادية كالقانون املدين ال بد من الرجوع إىل القانون الذي ينظم 

والتجاري وأختار يف حبثي هذا القانون اجلزائري وأقارنه بالقانون املصري واللييب 
  :والسوري، وإليك هذه الضوابط

  املطلب األول
أن ال يكون الربح ناشئا عن االستغالل 

 والغنب

  تعريف االستغالل والغبن قانوناً: الفرع األول

  :قانونا )1(عريف االستغاللت: أوالً

هو استغالل الطيش البين أو اهلوى اجلامع الذي يعتري املتعاقد بغرض دفعه إىل 
  .)2(إبرام عقد يتحمل مبقتضاه التزامات ال تتعادل مع العوض املقابل أو من غري عوض

  :تعريف الغنب قانوناً: ثانياً

قد املعاوضة نتيجة عدم اختالل التوازن االقتصادي يف ع: يقصد بالغنب قانونا
فهو اخلسارة اليت تلحق بأحد . التعادل بني ما يأخذه كل عاقد فيه، وما يعطيه

                                
 .2/541الفيومي، املصباح املنري، . وهو طلب الغلة. ة هو االنتفاع من الغري بدون حقاالستغالل يف اللغ )1(
، 2001اجلزائر،  -، موفم للنشر والتوزيع 151علي فياليل، االلتزامات، النظرية العامة للعقد، ص: انظر )2(

، دار 1/10لتزامات، حممد صربي السعدي، شرح القانون املدين اجلزائري، النظرية العامة لال: وانظر أيضاً
 .م1993- 1992اهلدى، ط



 

  .)1(العاقدين يف ذلك العقد

  :العالقة بني االستغالل والغنب: ثالثاً

 )2(مادي ونفسي: تعريفنا لالستغالل قانونا يظهر أن له عنصرين من خالل
: له، وخيتلف االستغالل عن الغنب يف أمرين أساسينيال يعترب إال مظهرا ماديا  والغنب

أنه يقع يف مجيع التصرفات، يف حني أن الغنب ال يكون إال يف املعاوضات وال يكون 
  .)3(يف التربعات، كما أن املعيار فيه شخصي وليس ماديا

  االستغالل والغبن في القانون المدني الجزائري: الفرع الثاني

ري الطريق الذي سارت عليه القوانني احلديثة، فأخذ لقد سلك املشرع اجلزائ
بفكرة االستغالل وذلك مع اإلبقاء على بعض احلاالت يف الغنب املادي مبقتضى 

  .نصوص متفرقة
إذا كانت التزامات «: من القانون املدين اجلزائري على ما يلي: 90تنص املادة 

يه هذا املتعاقد من فائدة أحد املتعاقدين متفاوتة كثريا يف النسبة مع ما حصل عل
مبوجب العقد أو مع التزامات املتعاقد اآلخر وتبين أن املتعاقد املغبون مل يربم العقد، 
إال أن املتعاقد اآلخر قد استغل فيه ما غلب عليه من طيش أو هوى، جاز للقاضي 

وجيب  بناء على طلب املتعاقد املغبون أن يبطل العقد أو ينقض التزامات هذا املتعاقد،
أن ترفع الدعوى بذلك خالل سنة من تاريخ العقد وإال كانت غري مقبولة، وجيب يف 

                                
. م.ع 45. 4، 1989م، ق33131، ملف رقم 1985أفريل  3ش .أ.قرارات احملكمة العليا، ع: انظر )1(

املراجع السابقة بنفس : نقال عن. ، اجلزائر36ص 1، 1990ق .، م34834، ملف رقم 06/03/1985
 .الصفحات

ازن االقتصادي اختالال فادحا وهو العنصر املادي واملوضوعي يف االستغالل العنصر املادي يتمثل يف اختالل التو )2(
من القانون املدين اجلزائري، أما االستغالل النفسي أو العنصر النفسي فيتمثل يف استغالل حالة  90حسب املادة 

لقانون، دبلوم الرمحن مسلم، نظرية االستغالل يف الشريعة وا حلو عبد: نفسية يف شخص الطرف املغبون، انظر
 .1974، اجلزائر 12الدراسات العليا يف القانون اخلاص، ص

 .151علي فياليل، االلتزامات، النظرية العامة للعقد، ص: انظر )3(



 

عقود املعاوضات أن يتوقى الطرف اآلخر دعوى اإلبطال، إذا عرض ما يراه القاضي 
  .)1(»كافيا لرفع الغنب

يراعى يف تطبيق «: من القانون املدين اجلزائري على ما يلي: 91وتنص املادة 
  .)2(»عدم اإلخالل باألحكام اخلاصة بالغنب يف بعض العقود :90املادة 

  :حتليل وشرح املادتني

جعل املشرع اجلزائري من االستغالل عيبا يف اإلرادة ينطبق على سائر 
أنه يشترط : م .ق.90ويتبين من نص املادة ... التصرفات كالبيع والشركة واإلجيار

كما أنه  )4(والعنصر النفسي )3(نصر املاديومها الع: عنصران هامان: لقيام االستغالل
وهو حكم مستمد من ) م.، ق358م . (جعل معيار الغنب يف بيع العقار نصف الثمن

  ).م.، ق358م(الفقه اإلسالمي ومعيار الغنب يف القسمة النصب حسب 

  :مقارنة االستغالل يف القانون املدين اجلزائري بالقوانني املدنية يف الدول األخرى

والقانون املدين ) 129(يف املادة  اجل القانون املدين املصري االستغالللقد ع
ويتبين من نصوص ). 130(والقانون املدين السوري يف املادة ) 129(اللييب يف املادة 

                                
 .الديوان الوطين لألشغال التربوية، اجلزائر. 18القانون املدين اجلزائري، الصادر عن وزارة العدل، ص: انظر )1(
 .18املرجع نفسه، ص )2(
ج إذا كانت التزامات أحد املتعاقدين متفاوتة كثريا يف النسبة .م.ق: 90يتحقق هذا العنصر كما تقول املادة  )3(

مع ما حصل عليه هذا املتعاقد من فائدة مبوجب العقد أو مع التزامات املتعاقد اآلخر، وهذا معناه أن يكون 
 .وهذا العنصر املوضوعي يف االستغالل. للعادة املألوفةاالختالل يف التعاقد اختالال فادحا أو فاحشا أو خمالفا 

وهو عنصر مزدوج يقوم يف جانب كال الطرفني فهو بالنسبة ألحد الطرفني ضعف نفسي وبالنسبة للطرف  )4(
، أما الطيش البين فهو طيشا بينا أو هوى جاحمااآلخر االستفادة من هذا الضعف، وهذا الضعف إما أن يكون 

ذلك الوارث الشاب الذي يريد نقودا : يصحبه عدم التبصر وعدم االكتراث بالعواقب ومثال التسرع الذي
وأما اهلوى اجلامح فهو الولع والرغبة . سريعة فيقع فريسة سهلة ملن يستغل طيشه، فيشتري منه ماله بثمن خبس

الشخص : ومثال ذلك الشديدة اليت تقوم يف نفس الشخص فتدفعه إىل التصرف عاطفيا وبدون إرادة حكيمة،
الرمحن، نظرية االستغالل يف  حلو عبد: انظر. الذي يولع بسيارة معينة فيعرض عليه مالكها مثنا باهظا فيدفعه

 .151، علي فياليل، والنظرية العامة للعقد، ص12الشريعة والقانون، ص



 

  :هذه املواد أنه يشترط لقيام االستغالل ثالثة شروط وهي
 .العقدفادحا بني األداءات املتقابلة يف  أن خيتل التعادل اختالال - 1
 .أن يكون هناك استغالل لضعف معني يف املتعاقد املغبون - 2
 .)1(املتعاقد املغبون إىل التعاقدأن يكون االستغالل هو الذي دفع  - 3

أن يكون من تعاقد  ففي القانون املصري واللييب والسوري جيب لقيام االستغالل
أن يكون بينا  مع املغبون قد استغل فيه طيشا بينا أو هوى جاحما، وال يشترط إال

كما يشترط لقيام االستغالل يف القانون املدين اجلزائري نفس الشروط، ومن . ظاهرا
ن نظرية االستغالل يف القانون املدين اجلزائري ال ختتلف يف مضموا مع ما إمث نقول 

  .هو معمول به يف التشريعات املصرية والليبية والسورية

  :في القانون المدني الجزائري جزاء االستغالل وحكمه: الفرع الثالث

إذا توافرت عناصر االستغالل كان للمغبون أن يطعن يف العقد وله اخليار بني 
غري أن املشرع . إبطال العقد أو إنقاص االلتزامات إىل احلد الذي يكفي لرفع الغنب

للقاضي إما أن جييب املغبون إىل طلبه فيقضي بإبطال العقد، وإما أن  اجلزائري أجاز
ين ءواخليار بني هذين اجلزا. نقص االلتزامات هلذا املتعاقد بدال من احلكم بالبطالني

إذ ال رقابة عليه يف هذا األمر من احملكمة العليا حسب . متروك ملطلق تقدير القاضي
غري أنه جيوز يف عقود املعاوضات أن يتوقّى الطرف اآلخر . ج.م.من ق) 90(املادة 

  ).ج.م.ق. 90م(حسب  يراه القاضي كافيا لرفع الغنبدعوى اإلبطال إذا عرض ما 
وعلى العاقد املغبون أن يقيم الدليل على اختالل التعادل اختالال كبريا وعلى أنه 

  .اندفع إلبرام العقد حتت تأثري الطيش البين الذي حلقه أو اهلوى اجلامح الذي أصابه
إال كانت غري كما أن دعوى االستغالل تسقط مبضي سنة من تاريخ العقد و

                                
، مادة 1948ين املصري لسنة س، والقانون املد.م.ق 130: ، مادة1949القانون املدين السوري لسنة : انظر )1(

الصدة عبد املنعم، . د: وكذلك. ل.م.ق 129، مادة 1949، والقانون املدين اللييب لسنة )م.م.ق 129(
  .1974، دار النهضة العربية، بريوت 264مصادر االلتزام، ص



 

  .)1(ج.م.من ق) 90(مقبولة، وهو ما تقضي به املادة 
  :وإليك اآلن بعض حاالت الغنب يف القانون املدين اجلزائري

 90م على أنه يراعى يف تطبيق املادة .ق 91نص املشرع اجلزائري يف املادة 
  :عدم اإلخالل باألحكام اخلاصة بالغنب يف بعض العقود، وهذه احلاالت هي

فللبائع احلق يف طلب تكملة الثمن  5/1بيع عقار بغنب يزيد عن اخلمس  إذا - 1
 إىل أربعة أمخاس مثن املثل، وجيب لتقدير الغنب يف جمال بيع العقار حبسب

ج، وتسقط بالتقادم دعوى .م.ق 358وقت البيع، حسب املادة  قيمته
: ةانقضت ثالث سنوات من يوم انعقاد البيع، حسب املادتكملة الثمن إذا 

ج، وبالنسبة لعدميي األهلية من يوم انقطاع سبب العجز .م.ق 359
وال تلحق هذه الدعوى ضررا بغري حسن النية إذا كسب ) م.ق 359م(

حقا عينيا على العقار املبيع، غري أنه ال جيوز الطعن بالغنب يف بيع مت باملزاد 
 .)2(م.ق 360العلين مبقتضى املادة 

املتعلقة بالبيع  )3(على املقايضة ص بأنه تسريج تن.م.ق 415كما أن املادة  - 2
حسب القدر الذي تسمح به طبيعة املقايضة، ويعترب كل من املتقايضني بائعا 
للشيء ومشتريا للشيء الذي قايض عليه، ومن هنا فإن دعوى الغنب 
مفتوحة لكل من املتقايضني باعتبار أنه تطبق أحكام البيع على عقد 

                                
فياليل، النظرية العامة  علي: االلتزامات: ، وانظر أيضا61ًحممد حسنني، الوجيز يف نظرية االلتزام، ص. د: انظر )1(

 .160، 159للعقد، ص
شرح القانون املدين اجلزائري، النظرية : ، وانظر أيضا64ًحممد حسنني، الوجيز يف نظرية االلتزام، ص. د: انظر )2(

 .120العامة لاللتزامات، 
  .ضان أي مثالناملبادلة من قوهلم تقيض فالن أباه، إذا نزع إليه يف الشبه، ومها قي: املقايضة لغة )3(

بيع العني بالعني : فتعين معاوضة عرض بعرض أي مبادلة مال مبال، وعرفها بعضهم بأا: أما املقايضة اصطالحاً  
كراتشي . ، اددي، والتعريفات الفقهية، ط2/630الفيومي، املصباح املنري، : أو بيع السلعة بالسلعة، انظر

 .500، صه1408سنة 



 

  .)1(املقايضة
نة هذه األحكام بالقوانني املصرية والليبية والسورية جند أن جزاء وعند مقار - 3

إما إبطال العقد أو إنقاص التزامات املتعاقد : االستغالل يف هذه األخرية هو
وهذا يف  .)2(املغبون ويسقط احلق يف هذا أو ذاك مبضي سنة من تاريخ العقد

 .جوهره يتفق مع ما جاء به القانون املدين اجلزائري

  طلب الثانيامل
 أن ال يكون الربح ناشئا عن الغرر

  :تعريف الغرر قانونا: الفرع األول

يف  عقود الغرر: مل أجد ذكرا لتعريف الغرر عند القانونيني وإمنا وردت لفظة
: وهي 626إىل غاية  612القوانني املدنية سواء القانون املدين اجلزائري يف املواد 

نفسها لرهان واملرتب مدى احلياة والتأمني وهي عقود أربعة تتمثل يف القمار وا
  .)3(ة املصرية والليبية والسوريةيناملوجودة يف القوانني املد

  الغرر في القانون المدني الجزائري: الفرع الثاني

يف القانون املدين اجلزائري باب خاص بعقود الغرر حتت رقم عشرة مقسم  ورد
  .إىل ثالثة فصول

  :اص بالقمار والرهانالفصل األول اخل: أوالً

حيظر القمار والرهان، غري أن األحكام الواردة يف الفقرة «: 612نصت املادة 

                                
 .59، الوجيز يف نظرية االلتزام، صحممد حسنني: انظر )1(
 .م1974، دار النهضة العربية، بريوت، 276ـ 275الصدة عبد املنعم، مصادر االلتزام، ص. د)2(
، وزارة العدل، الديوان الوطين 147-144، ص626إىل  612: القانون املدين اجلزائري من املواد: انظر )3(

 .لألشغال التربوية



 

  .)1(»السابقة ال تطبق على الرهان اخلاص باملسابقة والرهان الرياضي اجلزائري
  .وال ميكن أن نفهم املادة إال بعد تعريف القمار والرهان من الناحية القانونية

هو عقد يتعهد مبوجبه كل مقامر أن يدفع، إذا خسر  :ر قانوناًتعريف القما) أ
  .)2(املقامرة، للمقامر الذي كسب مبلغا من النقود أو أي شيء آخر يتفق عليه

هو عقد يتعهد مبوجبه كل من املتراهنني أن يدفع  :تعريف الرهان قانونا) ب
وله فيها مبلغا من إذا مل يصدق قوله يف موقعة غري حمققة، للمتراهن الذي يصدق ق

  .)3(النقود أو أي شيء آخر يتفق عليه
وتعريفي القمار والرهان خنلص إىل القول  612من خالل النص السابق للمادة 

بأن عقدي املقامرة والرهان باطالن والسبب يف ذلك حسب القانونيني أما خيالفان 
فتهما لآلداب والنظام وقد بين السنهوري رمحه اهللا سبب خمال. اآلداب والنظام العام

هو خمالف لآلداب ألن املتقامر أو املتراهن يقوى يف نفسه اإلثراء، ال «: العام إذ قال
، بل عن طريق املصادفة، مث إن عقد املقامرة والرهان خمالف عن طريق العمل والكد

تداوهلا  للنظام العام، فإن الثروات اليت يتداوهلا املقامرون واملتراهنون كثريا ما ينجم عن
وليست . خراب بيوت عامرة والعصف بأسر آمنة تلقى يف احلضيض من وهدة الفقر

بالثروات اليت يقوم تداوهلا على العمل واإلنتاج فاملقامر أو املتراهن ال يعمل وال ينتج 
  .)4(»بل خيتطف ماالً مل يبذل جهداً مشروعا يف كسبه

قامرة والرهان ولكن هناك واجلدير بالذكر أن األصل يف القانون حترمي امل
استثناءات من هذا األصل ففي القانون املدين اجلزائري تستثىن منه األلعاب الرياضية 

 612املادة  إذ نصت. وألعاب اليانصيب كاملسابقة والرهان الرياضي اجلزائري
الرهان اخلاص : الفقرة الثانية على أن احلكم حبظر القمار والرهان يستثىن منه. ج.م.ق

                                
 .144، ص612:  اجلزائري، املادةالقانون املدين: انظر )1(
 .7/985السنهوري، الوسيط : انظر )2(
 .7/986املرجع نفسه، : انظر )3(
 .7/993املرجع نفسه،  )4(



 

  .)1(ملسابقة والرهان الرياضي اجلزائريبا
اللييب ومما يالحظ على هذا النص، أنه مشابه إىل حد ما القانون املدين املصري 

 706م ، .ق 740م، مصري، .ق 740: والسوري يف املواد اآلتية حسب الترتيب
  .)2(سوري. م.ق

قوانني واجلدير باملالحظة أن احلكم األصلي للمقامرة والرهان الواردة يف ال
أما  ،)3(السابقة يتفق مع ما ورد يف الفقه اإلسالمي من حترمي القمار والرهان

 )4(االستثناءات من هذا احلكم األصلي فبعضها خمالف للفقه اإلسالمي كاليانصيب
  .مثالً، ذلك ألا قمار والقمار حمرم

  اخلاص باملرتب مدى احلياة: الفصل الثاين: ثانياً

من القانون املدين  618، 617، 616، 615 ،614، 613نصت املواد 
اجلزائري على أن املرتب مدى احلياة يعترب عقداً من عقود الغرر فبينت مىت جيوز 

  .)5(استحقاقه وما هي شروطه؟ وقبل اخلوض يف تفاصيله، ال بد من تعريفه قانونا

                                
 .612: القانون املدين اجلزائري، املادة: انظر )1(
 .706، السوري 740، اللييب 740: املصري: انظر القوانني املدنية اآلتية )2(
جائزة، غري أن هذا  -وهي من أنواع الرهان  -كله حمرما يف اإلسالم، فاملسابقة باخليل مثال إن الرهان ليس  )3(

اجلواز ليس على اإلطالق، وبيان ذلك أن املسابقة إذا كانت بعوض من أحد املتسابقني فهذا جائز ألنه ال قمار 
ا كانت بعوض من املتسابقني ، أما إذ»إن سبقتين فلك دينار وإن سبقتك فال شيء عليك«: وال غرر بأن قال

إن سبقتك فلي «: سبق منهما أخذ اجلميع، أو قال أحدمها لآلخرأن من بأن أخرج كل منهما شيئاً معلوما على 
فال جيوز ألنه يصري قمارا، ألن أحد املتسابقني يأخذ الغنم واآلخر يكون  »دينار، وإن سبقتين فلك مين دينار

، 243بواسني أمحد إبراهيم، نظرية الغرر يف الشريعة اإلسالمية، ص .د: ظران. عليه الغرم فكان قمارا حمرما
 .عمان -وزارة األوقاف وشؤون املقدسات 

: انظر بالتفصيل. مبلغا صغريا ابتغاء كسب النصيب منهمهي لعبة يسهم فيها عدد من الناس بأن يدفع كل  )4(
 .618الدكتور الضرير، الغرر وأثره يف العقود، ص

 . نون املدين اجلزائري، املواد املذكورة أعالهالقا )5(



 

  :تعريف املرتب مدى احلياة قانونا) أ

شخص مدى حياته أو مدة لادا دوريا لهو مبلغ من املال يعطى على أقساط إير
  .)1(حياة شخص آخر

  :املرتب مدى احلياة يف القانون املدين اجلزائري) ب

جيوز للخص أن يلتزم بأن يؤدي «ج على أنه .م.من ق 613نصت املادة  -
إىل شخص آخر مرتبا دوريا مدى احلياة بعوض أو بغري عوض ويكون هذا االلتزام 

  »بعقد أو بوصية
جيوز أن يكون املرتب مقررا : ج فنصت على أنه.م.من ق 614: ادةأما امل -

من نفس  615مدى احلياة امللتزم له أو مدى حياة شخص آخر، كما نصت املادة 
كما اشترطت املواد  »العقد ال يكون صحيحا إال إذا كان مكتوبا«القانون على أن 

رتب ولو كان فيه وهذا دليل على جواز أخذ هذا امل. )2(األخرى شروطا أخرى له
  .غرر، قانونا

من القانون املدين  708و اللييبمن القانون املدين  714كما نصت املواد 
من القانون املدين املصري على اعتبار املرتب مدى احلياة من عقود  917السوري و

  .الغرر

  :حكم أخذ املرتب مدى احلياة شرعاً) ج

الحظنا يف مواد القانون املدين  املرتب مدى احلياة قد جوزه القانونيون، كما
إذا كان بعوض فهو غري : أما عند فقهاء اإلسالم. سواء كان بعوض أو بغري عوض

ففي عقد  )3(جائز باتفاق الفقهاء تطبيقا لقاعدة تأثري الغرر يف عقود املعاوضات املالية

                                
 .47الدكتور السنهوري، الوسيط يف شرح القانون املدين، ص)1(
 .618، 617، 616، 615، 614، 613: القانون املدين اجلزائري، املواد )2(
سا على عقد البيع الذي القاعدة العامة يف الفقه اإلسالمي هي أن الغرر يؤثر يف سائر عقود املعاوضات املالية قيا )3(

ورد النص بتأثري الغرر فيه، وال خالف بني الفقهاء يف أصل هذه القاعدة وإمنا خيتلفون يف تطبيقها ومنها عقد 
= 



 

  .)1(املرتب مدى احلياة بعوض غرر كثري من غري حاجة
بغري عوض فهو جائز عمال بالقاعدة اليت تعترب أن  أما املرتب مدى احلياة -

  .)2(الغرر ال أثر له يف عقود التربعات

  اخلاص بالتأمني: الفصل الثالث: ثالثاً

إىل  مقسمااعترب املشرع اجلزائري عقد التأمني من عقود الغرر وجعل له فصال 
  .»أحكام عامة وأنواع التأمني«: قسمني
  :تعريف عقد التأمني) أ

عقد يلتزم املؤمن : التأمني«: 619: لقانون املدين اجلزائري يف املادةعرفه ا
مبقتضاه أن يؤدي إىل املؤمن له أو إىل املستفيد الذي اشترط التأمني لصاحله مبلغا من 
املال أو إيرادا أو أي عوض مايل آخر يف حالة وقوع احلادث أو حتقق اخلطر املبني 

  .)3(»دفعة مالية أخرى يؤديها املؤمنبالعقد وذلك مقابل قسط أو أية 
واملصري، ويتفق  من القانون املدين اللييب 747: وهذا التعريف هو نص املادة

معهما يف املعىن القانون السوري والعراقي واللبناين وهو نفس تعريف الدكتور 
  .)4(وما بعدها 2/1083" الوسيط يف شرح القانون املدين: "السنهوري يف كتابه

  :كانهأر) ب

وللتأمني حسب التعريف السابق أركان، فال يأخذ وضعه القانوين إال إذا 
 قسط والعوض املايل واملصلحةالاملؤمن واملؤمن له واملستفيد واخلطر و: اكتملت وهي

  =  ــــــــــــ
 .32الغرر وأثره يف العقود، ص: اخل، انظر... اإلجارة والبيع والكراء

 .49املرجع نفسه، ص )1(
املرجع : تها، وقد قرر هذه القاعدة القرايف من املالكية، انظريف صح الغررإن مجيع عقود التربعات ال يؤثر  )2(

 .49، 33السابق، ص
 .619: القانون املدين اجلزائري، املادة )3(
، منشورات مجعية الدعوة 518السائح علي حسني، الفقه اإلسالمي، االقتصاد واملعامالت املالية، ص. د: انظر )4(

 .اإلسالمية العاملية، ليبيا



 

  .)1(يف التأمني
  :)2(وإليك شرح هذه األركان بالتفصيل

وتدفع مبلغ التأمني هو شركة التأمني أو اجلهة اليت تسلم األقساط  :املؤمن - 1
  .للمؤمن له أو املستفيد

شخص أو اجلهة اليت تدفع قسط التأمني وتسمى أيضاً هو ال :املؤمن له - 2
 .باملستأمن

وهو اجلهة اليت تأخذ املبلغ الذي يدفعه املؤمن وهو الورثة غالبا  :املستفيد - 3
 .يف حالة التأمني على احلياة

 .الوقوع يف املستقبلوهو عبارة عن حادث حمتمل  :اخلطر - 4
 .وهو املبلغ الذي يدفعه املؤمن له شهريا أو حسب االتفاق :القسط - 5
وهو ما يدفعه املؤمن للمؤمن له وهو إما أن يكون مساويا  :العوض املايل - 6

ملا أحدثه اخلطر من خسارة، وإما أن يكون املبلغ حمددا وفقا لنصوص 
 .العقد

مأنينة مما قد يترتب على وقوع اخلطر الطهي حتقيق  :املصلحة يف التأمني - 7
 .املؤمن ضده واليت قد تعجز املؤمن له أو تضر بورثته

  نظرة الفقه اإلسالمي للتأمني كنوع من أنواع الغرر قانونا) ج

عقد التأمني عقد غرر كما مساه القانون، والتأمني الذي يتحدث عنه القانون هو 
كة التأمني واملؤمن له، وهو عقد عقد معاوضة بني شر: التأمني التجاري، وهو

منذ انتشار التأمني يف  )3(مستحدث وقع فيه اختالف واسع بني الفقهاء املعاصرين

                                
 .514، 513املرجع نفسه، ص: انظر )1(
عبد السميع البصري، التأمني اإلسالمي بني النظرية : شرح هذه األركان بالتفصيل يف الكتب اآلتية: انظر )2(

عيسى عبده، التأمني بني احلل والتحرمي، . م، د1987، الطبعة الثانية، دار التوفيق، مصر 14والتطبيق، ص
 .، ط، دار االعتصام18ص

، حيث أفىت بعدم صحة عقد التأمني على القرن املاضييخ حممد خبيت املطيعي مفيت مصر يف أوائل منهم الش )3(
= 



 

البلدان اإلسالمية، إىل أن حسم هذا االختالف يف جممع الفقه اإلسالمي جبدة يف 
  :حيث أصدر اتمعون القرار اآليته 1406دورته الثانية 

ذا القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمني عقٌد إن عقد التأمني التجاري 
  .)1(فيه غرر كثري مفسد للعقد، وهلذا فهو حرام شرعا

  املطلب الثالث
 أن ال يكون الربح ناجتا عن التدليس

من القانون املدين  87و  86تناول املشرع اجلزائري أحكام التدليس يف املادتني 
  :رجال أو فقهاء القانون عرفوه مبا يلياجلزائري، غري أنه مل يعرفه، لكن 

  :تعريف التدليس قانونا: الفرع األول

استعمال طريق  احتيالية خلديعة أحد املتعاقدين خديعة تدفعه إىل «: هو
  .)2(»التعاقد

فالتدليس ذا املعىن ال يعترب عيبا مستقال من عيوب الرضا، بل هو علة لعيب 
  =  ــــــــــــ

األشياء وعلل ذلك بأن ضمان األموال شرعا يكون إما بطريق الكفالة وإما بطريق التعدي أو التقصري، وعقد 
محن قراعة بعدم صحة عقد الر الشيخ عبد: التأمني ال تنطبق عليه شرائط الكفالة، كما أجاب بنفس الفتوى

التأمني لعلة احتوائه على املقامرة والغرر وذلك غري جائز، ومشى مع هذه الفتوى كل من مفيت حمافظة دمشق 
  .الشيخ أمحد صقر والشيخ حممد الغزايل، وذلك ملا يف التأمني من شبهة الربا والغرر والغنب والقمار

 وحممد يوسف موسى،، والشيخ احلجوي، وعبد الوهاب خالف، أما ايزون للتأمني فهم الشيخ علي اخلفيف  
عقد مستحدث مل يتناوله نص خاص ومل يشمله نص مانع : السائح وآخرون، وبرروا جوازه بأنهوعبد احلميد 

كما أنه عقد يؤدي إىل مصاحل ومل يكن من ورائه ضرر، وأنه أصبح عرفا دعت إليه مصلحة عامة ومصاحل 
  .دلة الشرعية، باإلضافة إىل أن احلاجة تدعو إليه وهي حاجة تقارب الضرورةشخصية والعرف من األ

أما امعات الفقهية فجوزت التأمني التعاوين وحرمت التأمني على احلياة، أما التأمني التجاري يف هذا العصر   
 )2(رقم  انظر التفصيل يف مراجع اهلامش. فال حيقق يف نظرها الصيغة الشرعية للتعاون والتضامن

 .ه1406ربيع الثاين  16-10امع الفقهي اإلسالمي، منظمة املؤمتر اإلسالمي، دورة املؤمتر الثاين جبدة من  )1(
حسنني، الوجيز يف نظرية  حممد. د: ، وانظر أيضا125ًعلي فاليل، االلتزامات، النظرية العامة للعقد، ص: انظر )2(

 .46االلتزام، ، ص



 

الناتج عنه، وهو عمل غري مشروع قانونا، آخر وهذا العيب هو الغلط أو اخلطأ 
وعليه فالتعويض خطأ عمدي ألن احليلة خطأ يستوجب . يستوجب التعويض

، الفقرة األوىل من القانون 86التعويض ومن هنا نص املشرع اجلزائري يف املادة 
إبطال العقد للتدليس إذا كانت احليل اليت جلأ إليها أحد جيوز : املدين اجلزائري بأنه

  .ملتعاقدين أو النائب عنه من اجلسامة حبيث لوالها ملا أبرم الطرف الثاين العقدا
من القانون املدين اجلزائري، تشري إىل أنه إذا صدر التدليس  87كما أن املادة 

من غري املتعاقدين فليس للمتعاقد املدلس عليه أن يطلب إبطال العقد ما مل يثبت أن 
  .)1(ان من املفروض حتما أن يعلم ذا التدليساملتعاقد اآلخر كان يعلم أو ك

  .وعليه فال بد من التعرض لشروط التدليس يف القانون املدين اجلزائري

  شروط التدليس في القانون المدني الجزائري: الفرع الثاني

  :تتمثل شروط التدليس عند املشرع اجلزائري يف ثالثة أمور

  :استعمال الطرق االحتيالية: أوالً

د الغلط يف ذهن املتعاقد ليام التدليس أن تستعمل طرق احتيالية توجيب لق
: فتخفي احلقيقة، ويقوم هذا العمل من جانب املدلِّس على عنصرين أحدمها مادي

وهو عبارة عن : وهو عبارة عن الطرق والوسائل اليت اختذها املدلس، والثاين معنوي
عنصر املادي هنا على احليل ويقوم ال. نية التضليل للوصول إىل غرض غري مشروع

واخلداع بقصد إخفاء حقيقة األمر عن العاقد أو إيهامه خالف الواقع، للتأثري على 
إرادته، وأما بالنسبة للعنصر املعنوي فإنه جيب لقيام التدليس أن يقترن استعمال احليل 

صول العاقد اآلخر والو أو الكذب أو الكتمان بنية التضليل بأن يقصد املدلس خديعة
وهذا حسب املادتني . إىل غرض غري مشروع، فإذا انتفت نية التضليل انتفى التدليس

                                
 .17القانون املدين، ص: ، من القانون املدين اجلزائري يف كتاب87، 86 انظر نفس املادتني )1(



 

  .)1(من القانون املدين اجلزائري 86-87

  :أن تكون الطرق االحتيالية هي العامل الدافع إىل التعاقد: ثانياً

من القانون املدين اجلزائري أن تكون  86يشترط املشرع اجلزائري يف املادة 
مؤثّرة، أي أن تبلغ من اجلسامة حدا يعترب دافعا للمتعاقد على التعاقد، أو بعبارة احليلة 

أخرى أن تكون الطرق االحتيالية من اجلسامة حبيث لوالها ملا أبرم الطرف املدلس 
وجسامة احليلة يرجع فيها إىل املعيار الشخصي أي القاضي املتخصص يف . عليه العقد

ذا كان التدليس هو العامل الدافع الذي محل الطرف املوضوع هو الذي يقدر ما إ
الثاين إىل التعاقد، إذ من الناس من يصعب خداعه ومن الناس من يسهل غشه مع 
مراعاة ظروف التعاقد وأحوال املتعاقدين ودرجة ثقافة العاقد املدلِّس وذكائه وخربته 

  .)2(وسنه وجنسه

  :اتصال التدليس بالعاقد اآلخر: ثالثاً

لالعتداد بالتدليس أن يصدر عن العاقد ) م.ق 87م(القانون اجلزائري  يستلزم
اآلخر فإذا صدر عن الغري، ظل عدمي األثر على صحة العقد، وال يكون سببا إلبطاله، 
ولو كان دافعا إلبرامه، ذلك أن التدليس عمل غري مشروع، يلزم من ارتكبه بتعويض 

أحد العاقدين، يكون تعويض اآلخر فإذا كان هذا األخري . الضرر الذي نشأ عنه
بتخليصه من العقد الذي اندفع إليه حتت تأثريه، أما إذا كان الشخص غريه فال يكون 

  .)3(أمام العاقد الذي كان ضحيته سوى الرجوع عليه بالتعويض

  حكم التدليس: الفرع الثالث

بطال إذا تكاملت شروط التدليس على النحو املتقدم ذكره، كان العقد قابال لإل

                                
 .من الصفحتني السابقتني بنفس الصفحات) 2و  1(انظر املراجع السابقة يف هامش رقم  )1(
 .48، 47، 46حممد حسنني، الوجيز يف نظرية االلتزام، ص. د: انظر )2(
 .125، 124كتاب االلتزامات، ص علي فاليل، النظرية العامة للعقد من: انظر )3(



 

 ويقع عبء إثبات التدليس) ج.م.ق 86: (ملصلحة الطرف املدلَّس عليه حسب املادة
وفقاً للقواعد العامة على من يدعيه، فعلى العاقد الذي يطلب إبطال العقد أن يقيم 
الدليل على وجود التدليس، على أنه كان دافعا للتعاقد وعلى اتصاله بالعاقد اآلخر، 

البينة والقرائن، وميكن أن يقتصر على طلب : ومنها توذلك بكافة طرق اإلثبا
  .)1(التعويض باعتبار أن التدليس عمل غري مشروع

وجتد اإلشارة إىل أن القوانني املدنية املصرية والسورية والليبية توافق ما جاء به 
القانون املدين اجلزائري يف حكم التدليس وجزاء املدلس وختتلف معه يف ألفاظ املواد 

  .)2(فقط

  املطلب الرابع
 أن ال يكون الربح ناجتا عن االحتكار

لقد تناول االقتصاديون االحتكار ضمن الكالم عن التسعري والتموين والتسويق، 
وتناوله القانونيون ضمن قانون العقوبات، وذلك لتبيان عقوبة احملتكر للسلعة، كما 

 تفاصيل االحتكار يف وقبل اخلوض يف. كذلك يف القوانني التجارية أشاروا إليه
  .)3(االقتصاد الوضعي، ال بد من تعريف االحتكار عند االقتصاديني

  :تعريف االحتكار عند االقتصاديين: الفرع األول

اختلفت عبارات االقتصاديني يف تعريف االحتكار إال أا تفيد معىن واحدا 
  .)4(»ا بديلانفراد شخص أو هيئة واحدة بإنتاج أو بيع سلعة ما، ليس هل«: وهو

                                
 .114خليل أمحد حسن قدادة، شرح القانون املدين اجلزائري، ص: وانظر. 126املرجع نفسه، ص: انظر )1(
 .79أنور سلطان، نظرية االلتزام، ص. ، د1/332السنهوري، الوسيط يف شرح القانون املدين، . د)2(
 . يف القانون التجاري وال يف العقوباتمل أقف على تعريف االحتكار عند القانونيني ال )3(
: وانظر. م1966، دار النهضة العربية، القاهرة، 222الدكتور رفعت احملجوب، كتاب االقتصاد السياسي، ص)4(

عفاف . د: ، وانظر كذلك1979، دار النهضة العربية، 333أمحد أبو إمساعيل أصول االقتصاد، ، ص. د
-ه1417، الطبعة األوىل، دار وائل، عمان، 275قتصادي اجلزئي، ، صسعيد وآخرون مقدمة يف التحليل اال

= 



 

  :مناقشة التعريف ومقارنته بالتعريف الفقهي

يالحظ أن هذا التعريف خيتلف متاما عن معىن االحتكار عند الفقهاء املسلمني، 
 ااحتباسذلك أن االحتكار عند الفقهاء املسلمني ال يتحقق إال حببس ما يضر بالناس 

ندهم، أما االقتصاديون تربصا للغالء، فعنصر احلبس عنصر مهم يف مفهوم االحتكار ع
فاالحتكار عندهم يتحقق مبجرد انفراد شخص أو هيئة واحدة بإنتاج أو بيع سلعة 

وتعريف االقتصاديني هنا ال يشمل مجيع أنواع االحتكار الذي منعه القانون  ،)1(معينة
  .كما سيأيت بيانه

  االحتكار كجريمة قانونية: الثاني الفرع

تصادية ولذلك منعه القانون ألنه يتعلق بإنتاج أو يعد االحتكار من اجلرائم االق
  .)2(تداول أو توزيع املواد والسلع الضرورية

يا عن االحتكار يف قانون معني، فاملشرع  -يف كل دولة  - لقد أورد املشرع 
اجلزائري أورده يف قانون العقوبات ودل على عدم جواز احتكار سلعة منتجة حمليا 

احد فقط، ويعاقب من خيالف هذه املادة باحلبس مدة ال بأن يكون هناك موزع و
  .)3(تزيد على ستة أشهر وغرامة مالية

يف  1959لسنة  421أما املشرع املصري فقد أورد االحتكار يف قانون رقم  -
فنصت املادة  1973لسنة  5ويف قرار رقم  شأن منع االحتكار للسلع املنتجة حمليا،

 ال جيوز يف أي إقليم من أقاليم«على أنه  1959لسنة ) 241(من قانون رقم ) 1(
واحد سلعة منتجة حمليا وحمظور استرياد مثيلها من  اجلمهورية أن حيتكر موزع

  =  ــــــــــــ
 .م1997

 .166مشسية بنت حممد، الربح يف الفقه اإلسالمي، ص. د: انظر )1(
، الطبعة اخلامسة، 22، 21عبد التواب معوض، الوسيط يف شرح قوانني التموين وأمن الدولة، ص: انظر )2(

 .م1987
 .، وزارة العدل71جلزائري، صقانون العقوبات ا: انظر )3(



 

  .)1(»اخلارج
تدل على عدم جواز احتكار توزيع سلعة منتجة حمليا بأن يكون  فهذه املادة

  .هناك موزع واحد فقط
 تزيد عن ستة أشهر وغرامة ال ويعاقب من خيالف هذه املادة باحلبس مدة ال

تقل عن مخسني جنيها وال تتجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتني العقوبتني كما نصت 
  .)2(منه) 2(عليه املادة 

أما املشرع اللييب فقد حظر على التاجر احتكار السلع التموينية وذلك كما  -
يف شأن  1973لسنة  32من قانون رقم ) 2(نصت عليه الفقرة الثانية من املادة 

مكافحة إخفاء وريب السلع التموينية، على أنه حيظر على كل شخص يتاجر يف 
إخفاؤها أو حجبها عن التداول بقصد التأثري يف ): 1(السلع املشار إليها يف املادة 

األسعار أو بيعها بسعر زائد على احلد األقصى املقرر للسعر أو الربح، ويعاقب 
باحلبس مدة ال تقل عن سنة وال تزيد على ثالث سنوات املخالف حلكم هذه املادة 

وبغرامة ال تقل عن مخسمائة دينار وال تزيد على ألفي دينار أو بإحدى هاتني 
  .)3(العقوبتني
لسنة  123أما املشرع السوري فأورد النهي عن االحتكار يف قانون رقم  -
منه على ) 22(ة شؤون التموين والتسعري باإلقليم السوري، إذ نصت املاد 1960

على إحداث تأثري يف السلعة  يعملحيظر على كل منتج أو مشتغل بالتجارة أن «: أنه
أو يف متوين السوق وذلك حببس عن التداول مواد أو سلعا أو أدوات أيا كان 

السابقة باحلبس من ستة أشهر إىل ) 22: (ويعاقب من خيالف أحكام املادة... نوعها
لرية إىل ثالثة آالف لرية سورية، وذلك إذا كانت إحدى  500سنتني والغرامة من 

السلع موضوع االحتكار مسعرة أو معينة بالربح يف جتارا كما وردت يف املادة 

                                
 .م1980، دار املطبوعات اجلامعية، 320هليل فرج حلواين، تشريعات التموين والتسعري اجلربي، ص)1(
 .، دار الفكر العريب، القاهرة40أمني حممد فهيم، قوانني التموين والتسعري واجلربي، ص: انظر )2(
 .54، ص1973نية اللييب لسنة قانون مكافحة إخفاء وريب السلع التموي: انظر )3(



 

  .»)1(منه) 31(
وبالنظر إىل هذه القوانني كلها، يالحظ أن املادة احملتكرة ختتلف من قانون 

  .آلخر

                                
 .74، ص1960قانون شؤون التموين والتسعري باإلقليم السوري، لسنة  )1(



 

  المبحث الثالث
  بحالمقارنة بين ضوابط الرِّ

  في الفقه اإلسالمي واالقتصاد الوضعي

بعد بيان ضوابط الربح يف الفقه اإلسالمي واالقتصاد الوضعي نستنتج النتائج 
  :اآلتية

أن الفقه اإلسالمي أدق من االقتصاد الوضعي يف حتديد ضوابط الربح، ذلك  - 1
رمات، ألن الفقه اإلسالمي حرم حتصيل الربح عن طريق الربا، واالجتار باحمل
بينما . والغنب الفاحش املقترن بالتغرير، والغرر، والتدليس، واالحتكار

الغنب الفاحش املصحوب  -عن طريق القانون  -االقتصاد الوضعي إمنا حرم 
غري أن حترميه للغرر ليس . بالتغرير واالستغالل والغرر واالحتكار والتدليس

والرهان مع بعض بشكل يشمل مجيع عقود الغرر بل يف عقد املقامرة 
ويتضح من خالل ضوابط الربح فيه كذلك . االستثناءات كما تقدم ذكره

 .عدم حترميه للربا
إن الضوابط اليت وضعها الفقه اإلسالمي للربح، أشارت إىل أن القيم   - 2

. واألخالق هي أساس املعامالت الشرعية، ومن تلك القيم العدل أو القسط
لغرر والغنب الفاحش، ومنها أيضاً الرمحة اليت وهذا واضح من حترمي الربا وا
ومن حترمي التدليس أو التغرير، تظهر القيم . تستنبط من حترمي االحتكار

أما الضوابط اليت وضعها االقتصاد . األخرى كالصدق واألمانة والنصيحة
الوضعي، فال تشري إىل أن القيم واألخالق هي أساس العملية االقتصادية، وإال 

 .با وعقود الغرر كلهاحلرم الر
إن الضوابط اليت وضعها الفقه اإلسالمي للربح، : بناء على ما سبق أقول - 3

تضمن خلو العملية التجارية واالستثمارية من عنصر األنانية والظلم والضرر، 



 

وختلو من عدم مراعاة مصلحة الغري وغريها من العناصر السلبية اليت تنتج عن 
رير والغرر واالحتكار، وبالتايل، يتحقق التضامن الربا والغنب الفاحش والتغ

أما الضوابط اليت وضعها . والتكافل االجتماعي، الذي تستقر به حياة اإلنسان
العناصر السلبية  االقتصاد الوضعي فال ميكن أن تضمن ذلك، إذ ال متنع

املذكورة من كافة اجلوانب، فيحرم الغنب الفاحش والتغرير مثال وحيل الربا يف 
لوقت نفسه وبعبارة أخرى فإن االقتصاد الوضعي يسد باب الفساد من طريق ا

 .)1(ويفتحه من طريق آخر، فتكون الضوابط اليت وضعها للربح كأن مل تكن

                                
  .172مشسية بنت حممد، الربح يف الفقه اإلسالمي، ص. د: انظر )1(



  

 

  
  
  
  

 

  الباب الثاني
التطبيقات املعاصرة 

  للربح وأحكامها
  بني

الفقه اإلسالمي 
  واالقتصاد الوضعي
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لربح هو الزائد على رأس املال نتيجة تقليبه يف تبين من خالل الباب األول أن ا
األنشطة االستثمارية املشروعة كالتجارة والصناعة وغريها، بعد تغطية مجيع التكاليف 
املنفَقة للحصول على تلك الزيادة، كما تبين لنا أيضا أن الربح والغلة والفائدة نوع 

روع بالكتاب والسنة من أنواع النماء يف الفقه اإلسالمي، كما أن الربح مش
واإلمجاع، وأن الربح يستحق باملال والعمل وكذلك باملخاطرة سواء يف الفقه 
اإلسالمي أو االقتصاد الوضعي، وتوصلنا إىل أن للربح ضوابط شرعية ينبغي االلتزام 

وهي أن الفقه اإلسالمي حرم احلصول على الربح عن طريق الربا والغرر والغنب : ا
  .وافقه االقتصاد الوضعي يف بعضهاواالحتكار وي

ويف هذا الباب سوف نرى عالقة التسعري بالربح وحكم حتديده يف الفقه 
اإلسالمي واالقتصاد الوضعي، كما ندرس حكم الربح الناتج عن األوراق املالية من 

والربح الناتج عن التجارة اإللكترونية أو ما يسمى . سندات وأسهم وبطاقات ائتمانية
وخنتم هذا الباب بدراسة تطبيقية للربح وكيفية حتديده يف " اإللكتروين بالربح"

التقليدية منها واإلسالمية وعقد مقارنة  –اجلزائر منوذجا  –املؤسسات املالية املعاصرة 
  .بينها

  :وحيتوي هذا الباب على فصلني
  .لكترونيةحكم حتديد الربح وتطبيقاته على األوراق املالية والتجارة اإل: الفصل األول
  –اجلزائر منوذجا  –تطبيقات الربح يف املؤسسات املالية املعاصرة : الفصل الثاين



  

  

 

 

 

 

  الفصل األول
  وتطبيقاتهالربح حتديد 

على األوراق املالية والتجارة 
  اإللكرتونية
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حلفظ قاعدة التوازن يف كل شيء بني الفرد واتمع، بني احلاكم واحملكوم، بني 
شتري كانت النصوص القرآنية واألحاديث النبوية اليت تنهى عن الظلم البائع وامل

والفساد والغش واالحتكار وتنهى عن التميع والتنطُّع واإلفراط والتفريط، وملا كانت 
مسألة حتديد الربح تتناول جانبا من اجلوانب املالية يف اتمع ولعالقتها الوطيدة 

يسألون عن حكم هذه املسألة  -وطأة الغالء املستمر بالتسعري، وملا كان الناس حتت 
جوانبه، وذلك يقتضي أن أجيب عن  معظمارتأيت أن أعاجل مسألة حتديد الربح من 

  :التساؤالت اآلتية
 هل هناك عالقة بني التسعري وحتديد الربح؟ -
 واالقتصاد الوضعي؟اإلسالمي ما حكم التسعري وما هي ضوابطه وأسسه يف الفقه  -
 ة نظر الفقه اإلسالمي واالقتصاد الوضعي يف حتديد الربح؟ما وجه -
وإذا كان مشروعا فما هي األدلة الدالة على مشروعيته وهل جيوز حتديده  -

 بالنسبة املئوية؟
 ما هي أسسه اليت ال بد من مراعاا عند حتديده؟ -
ما هي أحكام تطبيقات حتديد الربح على األوراق املالية كاألسهم والسندات  -

  طاقات االئتمانية؟والب
  :عن هذه األسئلة قسمت هذا الفصل إىل ثالثة مباحثلإلجابة 
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  المبحث األول
  العالقة بين التسعير وتحديد الربح

  في الفقه اإلسالمي واالقتصاد الوضعي

  .لبيان هذه العالقة ال بد من تبيان مفهوم التسعري

  املطلب األول
 تعريف التسعري لغة وشرعا ووضعا

  :تعريف التسعير لغة: ولألالفرع ا

ومجعه  )1(تقدير السعر والسعر بكسر العني الذي يقوم عليه الثمن: التسعري لغة
وسعرت الشيء تسعريا  )2(ويقال أسعروا وسعروا تسعرياً أي اتفقوا على سعر، أسعار 

  .)3(جعلت له سعرا معلوما ينتهي إليه

  :شرعا تعؤيف التسعير: ثانيالفرع ال

  :قد عرف الفقهاء التسعري بتعاريف عدة منهال

  :عند املالكية -أ

حتديد حاكم السوق لبائع املأكول فيه قدرا للمبيع املعلوم بدرهم «هو 

                                
ابن منظور لسان : انظر. الشيء الذي يستحق يف مقابلة البيع: الثمن لغة ما تستحق به الشيء واصطالحا )1(

 .1/532، الدريين، حبوث مقارنة يف الفقه اإلسالمي، 13/82، العرب
 .، باب الراء فصل السني، مادة سعر6/266ابن منظور، لسان العرب، )2(
 .1/443الفيومي، املصباح املنري، )3(



 

  .)1(»معلوم

  :عند الشافعية -ب

  .)2(»أن يأمر الوايل السوقة أن ال يبيعوا أمتعتهم إال بكذا«هو 

  :عند احلنابلة -ج

  .)3(»نائبه على الناس سعراً ويجبِرهم على التبايع به أن يسعر اإلمام أو«هو 

  :عند الزيدية -د

أن يأمر السلطان أو نوابه أو كل من ولّي من أمور املسلمني أمرا أهل السوق «
  .)4(»أال يبيعوا أمتعتهم إال بسعر كذا فيمنعوا من الزيادة عليه أو النقصان ملصلحة

  :تعريف املعاصرين -ه

أن يصدر موظف عام خمتص بالوجه الشرعي «: لدريين بقولهعرفه الدكتور ا
أمرا، بأن تباع السلع أو تبذل األعمال أو املنافع اليت تفيض عن حاجة أرباا وهي 
حمتسبة أو مغاىل يف مثنها أو أجرها، على غري الوجه املعتاد، والناس أو احليوان أو 

  .)5(»مبشورة أهل اخلربة الدولة يف حاجة ماسة إليها بثمنٍ أو أجر معين
  :يالحظ على التعاريف السابقة ما يلي

بين كل من تعريف املالكية والشافعية والزيدية املسعر عليهم وقصره على  - 1
أهل السوق، فخرج بذلك غري أهل السوق، فال يسعر عليهم، وهذا القصر أيضا 

نابلة والدريين من جيعل التعاريف غري جامعة، يف حني أن كال من تعريف احل
املعاصرين مل يقصره على أهل السوق بل أطلق ليشمل كل من حيتبس أمرا تتعلق به 

                                
 .258الرصاع، شرح حدود ابن عرفة، ص )1(
 .2/51الشربيين، مغين احملتاج، )2(
 .3/176البهويت، كشاف القناع، )3(
 .5/233الشوكاين، نيل األوطار، )4(
 .1/542الدريين، حبوث مقارنة يف الفقه اإلسالمي، . د)5(



 

حاجة األمة مما جيعله مطابقا ملفهوم االحتكار من حيث الشمول إذ هو عالج 
  .)1(لالحتكار
بينت هذه التعاريف متعلَّق التسعري إال تعريف احلنابلة وتعريف الدريين،  - 2

لكية على املأكوالت فقط، وتعريف الشافعية والزيدية على األمتعة، األمر وقصره املا
الذي جعل هذه التعاريف غري جامعة مع أن متعلَّق التسعري أوسع مشوال لتعلقه بكل ما 

  .يضر بالناس احتباسه أو املغاالة يف مثنه أو أجره
التسعري «: ليؤخذ على تعريف احلنابلة بأنه عرف التسعري بالتسعري إذ يقو - 3

فأدخل يف التعريف املعرف، فتوقف فهم التعريف على سابق  »اخل.. هو أن يسعر
معرفٍة باملعرف، يف حني أن هذه املعرفة متوقفة على فهم التعريف، وهذا هو الدور 

  .الذي يعد أكرب عيب يف التعريف
وها بينت هذه التعاريف مصدر التسعري وهو السلطان أو احلكومة وحن - 4

وهذا يشري إىل . ليسبِغ عليه صفة املشروعية فخرج بذلك التسعري الصادر عن غريهم
  .)2(عنصر اإلجبار ألن صفة احلاكمية تقتضي هذا

  :تعريف التسعير في االقتصاد الوضعي: ثالثالفرع ال

  :للتسعري عند االقتصاديني عدة تعاريف منها
قيام السلطات العامة «: بأنه عرفه أحد املتخصصني يف االقتصاد اجلزائري - 1

  .)3(»بتحديد أمثان السلَع حبيث ال جيوز جتاوزها بأية حال) احلكومة(
التسعري عبارة عن مقدار القيمة النقدية اليت تفرضها الدولة «: وعرفه آخر - 2

  .)4(»مقابل احلصول على وحدة واحدة من سلعة أو خدمة معينة

                                
 فما بعدها 40: ص: انظر. لقد سبق احلديث عن هذه املسألة يف موضوع االحتكار )1(
 .178يف الفقه اإلسالمي، ص  الربحمشسية بنت حممد، . د: انظر )2(
 .2003، دار العلوم للنشر والتوزيع، اجلزائر 43ص. قتصاد احلديث، أد بن عصمان حمفوظ، مدخل يف اال)3(
 .1978، مطبعة العاين، بغداد، 273خليفة علي، النظرية االقتصادية، ص. د)4(



 

  :ييالحظ على هذين التعريفني ما يل
بينت هذه التعاريف متعلَّق التسعري فقصره األول على السلع وقصره الثاين   - أ

  .على السلع واخلدمات، األمر الذي جيعل هذه التعاريف غري جامعة
إن احلكم الواضح من خالل هذه التعاريف هو منع صاحب املتاع من   -  ب

عه الزيادة على السعر احملدد إذ أن الزيادة نوع من الظلم الذي ينبغي م
 .أن يوقف صاحبه عند حده

  :التعريف المختار: رابعالفرع ال

يف رأيي  -التعريف الذي أراه جامعا هو تعريف الدريين غري أنه طويل ويكفي 
أن يصدر السلطان أو نوابه أمرا بأن تباع السلع أو تبذل «ب تعريف التسعري  -

  .)1(»عر أو أجر معنياألعمال أو املنافع اليت متس حاجة الناس أو الدولة إليها بس

  املطلب الثاني
  العالقة بني التسعري وحتديد الربح

 يف الفقه اإلسالمي

ملعرفة العالقة بني التسعري والربح يف الفقه اإلسالمي يقتضي منا أن جنيب عن 
  :التساؤالت اآلتية

  هل جيوز للحاكم أن يتدخل يف حتديد األسعار؟ - 1
 ا حتديد األسعار؟ما هي الضوابط الشرعية اليت يتم من خالهل - 2

  متى يجوز للحاكم أن يتدخل في تحديد األسعار؟: الفرع األول

إن األصل يف املعامالت يف التشريع اإلسالمي أن تكون حرة مبعىن عدم جواز 
تدخل ويل األمر يف شؤون املتعاقدين ما داموا يطبقون القواعد الشرعية لتلك 

                                
 .1/542مقارنة يف الفقه اإلسالمي،  الدريين، حبوث. د)1(



 

  .املعامالت

  :الدليل على ذلك

يا : فقالوا ρغال السعر على عهد رسول اهللا «: قال )1(أنسما رواه  :السنة
إن اهللا هو املسعر القابض الباسط الرازق وإين ألرجو أن : رسول اهللا، سعر لنا، فقال

  .)2(»ألقى ريب وليس أحد يطلبين مبظلمة يف دم وال مال
ما روي عن عمر رضي اهللا عنه أنه مر حباطب بن أيب بلتعة بسوق  :األثر

صلى، وبني يديه غرارتان فيهما زبيب فسأله عن سعرمها فسعر له مدين لكل درهم امل
قد حدثت بعري مقبلة من الطائف حتمل زبيبا، وهم : فقال له عمر رضي اهللا عنه

يعتربون بسعرك، فإما أن ترفع السعر وإما أن تدخل زبيبك البيت، فتبيعه كيف 
تى حاطبا يف داره فقال إن الذي قلت ليس شئت، فلما رجع عمر حاسب نفسه، مث أ

بعزمية مين وال قضاء، وإمنا هو شيء أردت به اخلري ألهل البلد فحيث شئت فبع 
  .)3( »وكيف شئت فبع

واألثر السابقان على عدم جواز  ρالنيب يدلّ حديث  :وجه الداللة من النصني
ح من امتناع الرسول ، وهذا واضالضرورةه يل األمر يف التسعري إذا مل تقتضتدخل و

ρ  عن التسعري وإن كان الناس طلبوا ذلك، ألن ارتفاع السعر يف ذلك الوقت ليس
الطلب، كما يتضح عدم جواز  ةبسبب حتكم التجار فيه بل بسبب قلة العرض وكثر

  .كيف يشاءيفعل التدخل من رجوع عمر عن قوله األول وتركه حاطبا 
لعامة يف فقه املعامالت فال يكون تدخل فإذا كانت حرية التبادل هي القاعدة ا

                                
، انظر ه90وفضائلة كثرية، تويف سنة ، مناقبة ρالنيب هو أبو محزة بن النضر بن زيد األنصاري اخلزرجي خادم  )1(

 .1/81: اإلصابة يف متييز الصحابة:  ترمجته
وقال حديث حسن  3/56، 1318، باب ما جاء يف التسعري، برقم أخرجه الترمذي يف كتاب البيوع )2(

 .2/249، 2545صحيح، وأخرجه الدارمي يف سننه، البيوع، باب يف النهي أن يسعر يف املسلمني، برقم 
إسناده حسن : ، قال احملقق2/246، السنن الصغرى، 1997أخرجه البيهقي يف البيوع، باب التسعري، برقم  )3(

 .إال أنه منقطع ألن القاسم مل يدرك ومل يسمع عمر رضي اهللا عنه



 

ألن  ؛ وذلك عند ما تقتضيه املصلحة العامة ، احلاكم يف التسعري إال استثنائيا ومؤقتا
وعلى ذلك، إذا انتفى املوجب وهو  )1(»التصرف على الرعية منوط باملصلحة«

هو  املصلحة العامة، انتفى حق ويل األمر يف التدخل، إذ تدخله يف التسعري إمنا
وقد أكد الفقهاء على أن املصلحة العامة هي . )2(»والضرورة تقدر بقدرها«للضرورة 

  .املوجب لتدخل ويل األمر يف التسعري
ما جيب من النظر ) أي التسعري اجلربي(ووجهه «: يقول اإلمام الباجي يف منتقاه

  .)3(»يف مصاحل العامة واملنع من إغالء السعر عليهم واإلفساد عليهم
ومجاع األمر أن مصلحة الناس إذا مل تتم إال بالتسعري «: ل اإلمام ابن القيمويقو

سعر عليهم تسعري عدل ال وكس وال شطط، وإذا اندفعت حاجتهم وقامت 
  .)4(»مصلحتهم بدونه مل يفعل

إذا كانت املصلحة العامة تقتضي تدخل ويل األمر يف التسعري فما هي احلاالت 
  حة ذلك التدخل؟اليت تستدعي فيها املصل

  :هناك حاالت تستدعي فيها املصلحة العامة ذلك التدخل منها

  :حالة االحتكار -أ

جيوز لويلّ األمر أن يتدخل يف التسعري حالة االحتكار ألنه يؤدي إىل إهدار 
املصلحة العامة اليت جيب مراعاا وتقدميها على املصلحة اخلاصة عند استحالة التوفيق 

ما يكون الناس يف حاجة ماسة إىل ما حيبسه احملتكر من السلع أو بينهما، خاصة عند
وقد نص  )5(املنافع أو اخلدمات، واحملتكر ال يريد بيعه أو تأجريه إال بسعر فاحش

  :فقهاء الشريعة على هذه احلالة

                                
 .من جملة األحكام العدلية) 58(املادة : انظر )1(
 ).22(املرجع نفسه، املادة  )2(
 .18، 5/17ى، اإلمام الباجي، املنتق)3(
 .205ابن القيم، الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية، ص )4(
 .78مشسية بنت حممد، أحكام الربح يف الفقه اإلسالمي، ص: انظر )5(



 

إال ) أي على احملتكرين(وال يسعر «: من فقهاء احلنفية )1(يقول اإلمام الزيلعي
فال . يعوه إال بغنب فاحش ضعف القيمة وعجز عن صيانة حقوقهم إال بهإذا أبوا أن يب

  .)2(»بأس به مبشورة أهل الرأي

  :حالة احلصر -ب

ذكر بعض الفقهاء أن حصر البيع بأناس خمصوصني أمر قد تلجأ إليه الدول 
واتمعات قدميا وحديثا بالنسبة لبعض املواد أو يف بعض الظروف واألحوال بصرف 

حصول ذلك حبق لفائدة املستهلكني أو حصوله استبدادا وحتكما  النظر عن
  .)3(واستغالال

وأبلغ من هذا أن يكون «: ولقد عاجل شيخ اإلسالم ابن تيمية هذه احلالة بقوله
الناس قد التزموا أن ال يبيع الطعام أو غريه إال أناس معروفون، ال تباع تلك السلع إال 

هم ذلك منع، إما ظلما لوظيفة تؤخذ من البائع أو غري هلم مث يبيعوا هم، فلو باع غري
ظلم ملا يف ذلك من الفساد، فهاهنا جيب التسعري عليهم حبيث ال يبيعون إال بقيمة 
املثل وال يشترون أموال الناس إال بقيمة املثل بال تردد يف ذلك عند أحد من 

  .)4(»..العلماء

  :حالة التواطؤ والتواطؤ العكسي -ج

واطأ البائعون ويتآمرون على املشترين بالبيع طمعا يف الربح الفاحش وهي أن يت
أو على العكس بأن يتواطأ املشترون على أن يشتركوا فيما يشتريه أحدهم حىت 

  .يهضموا حق البائعني
وهلذا منع غري واحد من العلماء كأيب «: وهذا ما أوضحه ابن تيمية يف قوله

                                
تبيني "، صاحب ه743هو أبو حممد فخر الدين عثمان بن علي بن محجن احلنفي الزيلعي، تويف سنة  )1(

 .41غا، تاج التراجم صابن قطلوب:  ، انظر ترمجته"احلقائق
 .6/28الزيلعي، تبيني احلقائق، )2(
 .1968دار الفكر  1، ط111، 110حممد املبارك، نظام احلسبة عند ابن تيمية، ص : انظر )3(
 .245، ابن القيم، الطرق احلكمية، ص 78، 28/77ابن تيمية، جمموع الفتاوى، )4(



 

مون العقار وغريه باألجر أن يشتركوا، فإم إذا حنيفة وأصحابه القُسام الذين يقتس
اشتركوا والناس حمتاجون إليهم أغْلَوا عليهم األجر فمنع البائعني الذين تواطؤوا على 

  .)1(»أن يشتركوا فيما يشتريه أحدهم حىت يهضموا سلع الناس أوىل
ل هذه احلالة اليت وصفها ابن يتيمة معروفة يف االقتصاد الوضعي باسم الكارت

عبارة عن تنظيم يضم منتجي الصناعة ويهدف إىل نقل بعض القرارات «: الذي هو
اإلدارية ووظائف املؤسسات الفردية إىل رابطة مركزية بقصد زيادة األرباح 

  .)2(»للمؤسسات واألعضاء يف هذا التنظيم
هذا ما تيسر لنا من ذكر للحاالت اليت در فيها املصلحة العامة واليت توجب 

احلاكم أو ويل األمر يف التسعري صيانة ومحاية هلا، أما يف حالة حتقق املصلحة تدخل 
العامة فال جيوز لويل األمر أن يسعر بأن يبيع الناس سلعهم من غري ظلم منهم، وقد 

  .ارتفع السعر إما لقلة العرض أو لكثرة الطلب، فهذا من اهللا ليس للناس يد فيه

  :ة للتسعيرالضوابط الشرعي: الفرع الثاني

تبني بوضوح الضوابط الشرعية اليت يتم  االشريعة مبادئ وأحكام لقد قرر فقهاُء
  :من خالهلا التسعري ومن هذه الضوابط ما يلي

  :العدل إأن يكون التسعري مبنيا على مبد) 1

لقد قلنا آنفا بأنه ال حيق لويل األمر أن يسعر إال إذا اقتضته الضرورة واملصلحة 
لى هذا فالتسعري يف غري هذه احلالة غري جائز، إذ يؤدي إىل الظلم والظلم العامة، وع

  .حمرم بالكتاب والسنة
وأما التسعري فمنه ما هو ظلم حمرم ومنه «: وقد جاء يف هذا املعىن قول ابن القيم

  .)3(»ما هو عدل جائز
                                

 .191الطرق احلكمية، ص  ابن القيم،  ،28/78ابن تيمية، جمموع الفتاوى، )1(
 .، جامعة بنغازي، ليبيا321عبد التواب عبد احلفيظ الزيلطي، نظام األسعار، ص)2(
 .189الطرق احلكمية، ص  )3(



 

 ومجاع األمر أن مصلحة الناس إذا مل تتم إال بالتسعري سعر«: ويقول أيضا
أي ال حيبس على البائع وال مغاالة على  )1(»عليهم تسعري عدل ال وكس وال شطط

املشتري رعاية للحقني، ومبدأ العدل يقتضي إكراههم على ما جيب عليهم من 
 ،)2(املعاوضة بثمن املثل ومنعهم مما حيرم عليهم من أخذ الزيادة على عوض املثل

ي بالسعر احملدد وذلك بتمكينهم من والسعر ال يكون فيه وكس على البائع إذا رض
الربح املعقول، فال بد إذن من أن يتضمن السعر احملدد من قبل ويل األمر رحبا معقوال، 
إذ ال يتجر تاجر إال لغرض احلصول على الربح،وإذا منعه ويل األمر عن ذلك بالتسعري 

ابن القيم، وقد فإنه قد منعه مما أباح اهللا له، وهذا تسعري ظلم حمرم على حد قول 
: أشار هذا األخري إىل وجوب إضافة نسبة معينة من الربح إىل السعر احملدد يف قوله

وعلى صاحب السوق املوكل مبصلحته أن يعرف ما يشترون به فيجعل هلم من «
ويتفقد السوق أبدا، فيمنعهم من . الربح ما يشبه، وينهاهم أن يزيدوا على ذلك

ل هلمالزيادة على الربح الذي ج3(»ع(.  
من خالل كالم ابن القيم نالحظ أنه يشترط أن يكون الربح املضاف إىل السعر 

ألن الربح الفاحش يؤدي إىل إجحاف باملشترين، إذ  ؛ احملدد معقوال أو ما يشبه ذلك
فيه مصلحة  -الربح املعقول  -به يرتفع السعر ارتفاعا فاحشا يضر م، وهذا الشرط 

عا، فالربح املعقول ال يؤدي إىل ارتفاع السعر ارتفاعا فاحشا يضر للبائع واملشتري م
فإن إضافة الربح املعقول إىل السعر احملدد  ومن مثم فريضون بذلك السعر املعقول 

رعاية احلقني معا، حق التجار يف احلصول على الربح وحق  يفضي إىل حتقق مبدأ
، وهذا بال شك هو العدل الذي املشترين يف احلصول على ما حيتاجونه بسعر معقول

يعد املبدأ العام يف التسعري اجلربي، بل يف جماالت احلياة كلها كما يؤدي ذلك أيضا 
إىل حتقق مبدأ الرضا الذي يعد املبدأ األساسي يف إجراء العقود املتعلقة باملعامالت 

                                
 .املرجع نفسه، بنفس الصفحة )1(
 .5/19الباجي، املنتقى، : انظر )2(
 .197ابن القيم، الطرق احلكمية، ص   )3(



 

  .املالية
احلقني معا حق إذن مفهوم السعر العادل يف الفقه اإلسالمي هو الذي يراعى فيه 

  .البائع واملشتري

  :والتجار ةأن يستشار عند حتديد السعر أهل اخلرب) 2

لكي يتوصل احلاكم إىل حتديد السعر العادل الذي يراعى فيه مصلحة البائع 
واملشتري ينبغي عليه أن جيمع التجار ويعرف مقدار ما يشترون به ويستعني بأهل 

  .، مراعيا يف ذلك طبيعة كل سلعةنر واملشترياخلربة يف تقدير الربح املناسب للتجا
ينبغي لإلمام أن جيمع وجوه «: ولقد أوضح اإلمام الباجي هذا الضابط بقوله

وحيضر غريهم استظهارا على صدقهم فيسأهلم كيف يشترون وكيف يبيعون، ، أهل 
 تسعريوال يجبرون على ال... هلم وللعامة سداد حىت يرضوا بهخري فينازهلم إىل ما فيه 
ووجه ذلك أنه ذا يتوصل إىل معرفة مصلحة الباعة واملشترين ... ولكن عن رضا

  .)1(»وجيعل للباعة يف ذلك من الربح ما يقوم م وال يكون فيه إجحاف بالناس
  

أمر ال بد منـه، إذ بـه يـتمكن ويل األمـر      ةفاالستعانة بأهل السوق واخلرب
يـتم  سالمي ال يتم خبط عشـواء بـل   من فرض سعر عادل، فالتسعري يف الفقه اإل

ــاص،    ــربة واالختص ــا ذووا اخل  ــوم ــة يق ــة مدروس ــى خط ــاء عل   بن
وتقوم أساسا على املوازنـة بـني مصـلحة البـائع واملشـتري دون تفـريط أو       

وهذا ما تقوم به وزارة التجارة عنـدنا يف اجلزائـر ممثلـة يف مـديريات      ،)2(إفراط
  .اجلمهوريةاملنافسة واألسعار على مستوى واليات 

                                
 .5/19الباجي، املنتقى، )1(
عبد : ، مكتبة األجنلو، القاهرة، وانظر أيضا42، 41عبد السميع املصري، التجارة يف اإلسالم، ص: نظرا )2(

-م1982، مجعيةاملطابع التعاونية، عمان 1، ط95الكرمي زيدان، القيود الواردة على امللكية الفردية، ص
 ه1402



 

بيع بأعلى من السعر الذي قدَّره الحاكم هل يعد الإذا تعمَّد تاجر إلى : الفرع الثالث

هل وهل يأثم البائع في مثل هذا الحال؟ والبيع حالال أم حراما؟ 

هل يحق للمشتري رفع األمر إلى ويعاقب البائع على فعله؟ 

  القاضي مطالبا باسترداد الزيادة؟

: )1(حل البيع ونفاذه حيث ورد يف حاشية ابن عابدين إىل ذهب احلنفية -أ
وظاهره أنه لو باع بأكثر جيل وينفذ البيع، وال ينايف يف ذلك ما ذكره الزيلعي ... «

ألن املراد أن القاضي يمضيه : وغريه من أنه لو تعدى رجل وباع بأكثر أجازه القاضي
 )2(الفا ملا فهمه أبو السعود جاز وأمضاه وال يفسخه خ: وال يفسخه، لذا قال أحدهم

  .)3(»من أنه ال ينفذ ما مل جيزه القاضي
ووجه حل البيع عند أيب حنيفة وصاحبيه هو أنه ال يرى احلجر على 

  .)4(احليوكذلك فإن البيع متَّ برضا الطرفني فال وجه للحرمة
واحلنفية مل ينصوا على تعزير البائع يف مثل هذا احلال لكن قواعدهم ال متنع 
ذلك بل توجبه، وإال فقد التسعري معناه، فاملعروف أن األمر اجلائز إذا تبناه احلاكم 

  .مبشورة أهل الرأي والبصرية أصبح واجبا الزما
وال شك أن التسعري الذي أجازه احلنفية حينما يتعدى أصحاب السلع القيمة 

  .تعديا فاحشا يصبح واجبا بتبين السلطان له
  :تستوجب أمرين -االلتزام بالسعر  - الواجب وبناء عليه فإن خمالفة 

  .اإلمث ديانة: األول
  .العقوبة من السلطان قضاء: الثاين 

                                
ه 1252، واملتوىف سنة ه1198ولود سنة العزيز الدمشقي احلنفي املعتق، امل هو حممد أمني بن عمر بن عبد )1(

 .3/145: معجم املؤلفني:  انظر ترمجته" رد احملتار على الدر املختار: "من تصانيفه حاشيته املسماة
 .وهو العالمة احلنفي القهستاين )2(
 ، نقال عن حاشية ابن عابدين 10/59الكمال بن اهلمام، فتح القدير، )3(
 .املرجع نفسه بنفس الصفحة)4(



 

كما أن قواعدهم ال متنع املشتري من مزاولة حقه يف رفع األمر إىل القضاء 
  .)1(مطالبا باسترداد الزيادة اليت أخذها البائع

اعة من السوق ومنعهم من فقد رأينا أم يرون إخراج الب :أما املالكية - ب
ولو أن أهل السوق اجتمعوا أن ال يبيعوا « )2(البيع إذا عزموا على إحلاق الضرر بالناس

إال مبا يريدون مما قد تراضوا عليه مما فيه املضرة على الناس، وأفسدوا السوق كان 
  .)3( »إخراجهم من السوق حقا على الويل

ر رم لكنهم أجازوا للحاكم أن يعزحيإىل أن البيع حيل وال ذهب الشافعية  -ج
ألنه خالف التسعري فشق عصا الطاعة ذه املخالفة وألنه مل يعهد احلَجر على  ؛ البائع

  .)4(الشخص يف ملكه أن يبيع بثمن معني
واملتأخرون كابن تيمية وتلميذه ابن القيم إىل  ذهب املتقدمون من احلنابلة - د

ابن  -يف حالة الغالء، والذي يفهم من خالل كالمه القول جبواز التسعري بل وجوبه 
من «: ن السعر احملدد ، حيث قالهو أنه يرى حرمة البيع إذا زاد الثمن ع -القيم 

فالتسعري عنده هو  .)5(»جوز له أخذ األجرة حرم عليه أن يطلب زيادة على أجر املثل
  .إلزام البائع بقيمة املثل

حلالة ينبغي أن يكون مستندا إىل دراسات يالحظ أن التسعري يف مثل هذه ا
منضبطة قائمة على أساس علمي وموضوعي تقوم به جلنة أو جلان خمتصة متثل مجيع 

وآخر عن ، القطاعات اليت يعنيها األمر كأن يكون هناك مندوب عن وزارة التجارة 
كالم وإن اخل، وهذا ال... وزارة املالية وآخر عن اجلمارك والغرفة التجارية والصناعية

                                
 .م1978، الشركة التونسية للتوزيع 45ابن عمر حيىي، أحكام السوق، ص: انظر )1(
، دار النفائس للنشر 1/388األشقر، حبوث فقهية يف قضايا اقتصادية معاصرة، حبث أحكام التسعري . د: انظر )2(

 .والتوزيع، األردن
 .5/19الباجي، املنتقى )3(
 .2/38الشربيين، مغين احملتاج،  :انظر)4(
 .35ابن القيم، الطرق احلكمية، ص)5(



 

قاله الفقهاء من قبل فقد أردت التأكيد عليه ألن التسعري يف كثري من السلع املوجودة 
يف األسواق اليوم قائم على مراعاة حال املستهلك فقط ولوال رغبة التجار يف تصريف 
مواد أخرى المتنعوا عن إحضار كثري من املواد املستعملة ألا عدمية الفائدة بالنسبة 

  .)1(إليهم

  تحديد العالقة بين التسعير وتحديد الربح في الفقه اإلسالمي: الفرع الرابع

من خالل ما سبق ذكره، تبني لنا أن السعر احملدد من قبل ويل األمر ال بد أن 
وهو الذي ال يكون فيه ظلم أو إجحاف بأحد املتبايعني، وعلى ، يكون سعرا عادال 

لمسعر عليه مقدارا أو نسبة معينة من الربح ويل األمر عند حتديده لألسعار أن جيعل ل
وذلك بعد املناقشة مع أهل اخلربة واالختصاص، فالتسعري يتضمن حتديد الربح من قبل 
ويل األمر وال جيوز للمسعر عليه أن يزيد على ذلك احلد كما هو واضح من كالم 

  .ابن القيم السابق
عر ميكن القول بأن حتديد السبل  ،)2(فالتسعري إذن هو وسيلة لتحديد الربح

واهللا . يمعناه حتديد الربح فالتسعري إذن مع حتديد الربح وجهان لعملة واحدة يف نظر
  .أعلم

وللتدليل على القول بأن التسعري وحتديد الربح هلما نفس املعىن أسوق بعض 
  :أقوال الفقهاء املعاصرين

لتسعري من بني الوسائل اليت وا«: )3(محدايت شبيهنا ماء العينني يقول الدكتور -
  .)4(»تتأتى عن طريقها مراقبة أرباح التاجر وال شك أنه من أمهها يف هذا العصر

                                
 .1/389حبوث فقهية يف قضايا اقتصادية معاصرة، : ، وانظر أيضا35املرجع السابق نفسه ص:انظر)1(
 201: ، وأحكام الربح يف الفقه اإلسالمي، ص1/512الدريين، حبوث مقارنة يف الفقه اإلسالمي، . د: انظر )2(
 .طوم، السودان، وعضو امع الفقهية اإلسالمي جبدةأستاذ بكلية الشريعة جامعة اخلر )3(
، جملة جممع الفقهي اإلسالمي، الدورة اخلامسة، 4/2818محدايت، حتديد أرباح التجار، شبيهنا ماء العينني، )4(

54 ،1989. 



 

إن التسعري أو حتديد األسعار له عالقة «: تقول الدكتورة مشسية بنت حممد -
  .)1(»وثيقة بتحديد الربح

  املطلب الثالث
العالقة بني التسعري وحتديد الربح يف 

 لوضعياالقتصاد ا

لقد الحظنا فيما سبق ذكره، أن التسعري يف االقتصاد الوضعي هو قيام السلطات 
، لكن املشكلة كيف حيدد هذه األسعار  ال جيوز جتاوز ، العامة بتحديد أمثان السلع

هذا السعر يف نظر علماء االقتصاد الوضعي، وهل هناك منهج وسياسة متبعة يف هذا 
  .فقه اإلسالمي؟اال كما هو معروف يف ال

هذه األسئلة سنتوصل إىل معرفة العالقة بني التسعري  عنإذا استطعنا أن نجيب 
وحتديد الربح، ومن مث نعرف أوجه الفرق بني الفقه اإلسالمي واالقتصاد الوضعي يف 

  .بيان هذه العالقة

  منهج التسعير في االقتصاد الوضعي: الفرع األول

  :عي يف التسعري إىل منهجني مهاميكن تقسيم منهج االقتصاد الوض
  .)2(املنهج الرأمسايل أو االقتصاد احلر واملنهج االشتراكي أو االقتصاد املوجه

  ):الرأمسايل(املنهج االقتصادي احلر : أوالً

تتحدد األسعار فيه عن طريق تفاعل قوى العرض والطلب يف أسواق السلع 
ددها األفراد الذين يقومون بإنتاج هذه املختلفة والكمية املعروضة من سلعة معينة، ح

السلعة بغرض حتقيق أقصى ربح ممكن وتتحدد الكمية املطلوبة بناء على رغبة األفراد 
يف حتقيق أقصى منفعة ممكنة من السلع اليت يشتروا، بناء على دخلهم احملدود 

                                
 .201مشسية بنت حممد، أحكام الربح يف الفقه اإلسالمي، ص. د)1(
 .169ف والربا واألسعار يف ضوء الشريعة اإلسالمية، صالبنا، العالقة بني التكالي: انظر )2(



 

األسعار فيتحقق التوازن بني العرض والطلب عن طريق تذبذب ،  )1(وتفضيالم هلا
نتيجة لتأثرها ذين العاملني من جهة ونتيجة لتأثريها يف كل منهما من جهة أخرى، 
وهذا امليل إىل التوازن حيدث بطريقة تلقائية وعن طريق التأثري املتبادل، أي التأثري ذي 
االجتاهني، مبعىن أن األسعار تؤثر على الكمية املطلوبة، كما تؤثّر على الكمية 

وهناك قاعدة أساسية  ،منهما يؤثر بدوره يف السعر حىت حيقق التوازن املعروضة وكل
وهي أنه كلما زاد العرض اخنفض السعر  ، ختضع هلا عالقة العرض والطلب بالسعر

أما عالقة . وكلما ازداد الطلب ارتفع السعر، فالعالقة بني العرض والسعر عكسية
الظروف احملددة للسعر يف السوق الطلب بالسعر فهي طردية، هذا مع افتراض أن بقية 

  .)2(تكون واحدة قبل وبعد تغري العرض والطلب

  )االشتراكي(املنهج االقتصادي املوجه : ثانياً

تتحدد األسعار يف هذا النظام نتيجة التوجيه الكامل أو التخطيط املركزي، فالعرض 
د مقدما، أي حتدليت تتعلق أساسا بتحقيق ه اخلطة يف ضوء العديد من االعتبارات ادحيد

أكرب قدر من اإلشباع احلايل الذي تسمح به ظروف التنمية املرغوب يف حتقيقها، وبعد 
هذا يترك توزيع تلك السلع على األفراد املستهلكني جلهاز األسعار مبعىن أن نترك لألفراد 

  .)3(حرية اختيار السلع والكميات اليت يرغبون فيها من السلع املختلفة
أن املنهج الرأمسايل ال بد للتوازن أن يتحقق، كذلك املنهج االشتراكي  وكما

وإن كان هناك خالف بينهما، فالتوازن يف املنهج الرأمسايل ينتج أو ينشأ عن طريق 
التفاعل بني العرض والطلب والسعر، أما يف النظام االشتراكي يحدد العرض يف ظل 

دد األسعار بطريقة أو بأخرى حبيث يتساوى التخطيط املركزي مقدما مث بعد ذلك حت

                                
 .م1982، دار اجلامعات املصرية 384حممد سلطان أبو علي، األسعار وختصيص املوارد، ص: انظر )1(
، دار النهضة العربية، القاهرة، 220موسى أمحد حممد، حماسبة التكاليف يف املؤسسات العامة، ص :انظر)2(

1968. 
واإلدارة والتأمني، كلية . ، جملة احملاسبة95ربح ومشاكله العملية يف ظل النظام االشتراكي، صطبيعة ال:انظر)3(

 .1966، 7، و 64التجارة، جامعة القاهرة، 



 

الطلب الذي هو جمموع طلبات األفراد الذي يتصرف كل منهم على ضوء األسعار 
  .)1(املوضوعة وعلى ضوء القدرة الشرائية املتاحة لكل منهم مع العرض احملدد من قبل
شتراكي واجلدير بالذكر أن اجلزائر اختارت يف السبعينات والستينات املنهج اال

غريب وظهور احلرب الباردة، الدويل املتمثل يف وجود قطبني شرقي و تزامنا مع املعطى
مث عندما اار املعسكر الشيوعي وبقي قطب واحد فقط غيرت اجلزائر من منهجها 

فخوصصت الشركات ذات الطابع التجاري  ، وأصبحت تتبنى اقتصاد السوق
ت أسواق الفالح ، وألغلة عن تدعيم األسعار وابتعدت الدو ، والصناعي واخلدمايت

وأصبحت األسعار اآلن ختضع للعرض والطلب بعد أن أنشأت مؤسسات خاصة 
ووقعت على اتفاقيات شراكة جتارية مع  ، وانفتحت اجلزائر على األسواق العاملية

تتبىن  وهي تسعى اآلن جبد إىل االنضمام للمنظمة العاملية للتجارة اليت ، االحتاد األوريب
فاجلزائر طبقت املنهجني معا ولكن السؤال اآلن كيف يتم حتديد . املنهج الرأمسايل

  األسعار يف كل من املنهجني السابق عرضهما؟

  كيفية تحديد األسعار في المنهجين الرأسمالي واالشتراكي: الفرع الثاني

مكان ال ميكن اجلزم بأن مثة قاعدة عامة ميكن تطبيقها على كل حالة ويف كل 
إال أنه ميكن القول بأن التكلفة متثل نقطة البدء يف ، وزمان لتحديد مثن أي إنتاج 

حتديد األسعار يف كل من النظامني السابقني رغم كوا قد ال تكون العامل الوحيد 
  .)2(هلذه األمثان

فاألمر يتطلب حتليل العالقة بني الثمن والتكلفة يف كل من املنهجني فالتكاليف 
أن يشمل نفقة ينبغي الثمن األساسي ألية سلعة ، و  تتحكَّم يف األسعارهي اليت

إن مثة طريقة أساسية للتسعري : وعليه ميكن القول، إنتاجها باإلضافة إىل هامش الربح 

                                
 .96- 95املرجع نفسه ص :انظر)1(
 .198، أحكام الربح يف الفقه اإلسالمي، ص231موسى أمحد، حماسبة التكاليف، ص: انظر )2(



 

  :)1(يةتميكن التعبري عنها باملعادلة اآل
  هامش الربح+ التكلفة = السعر 

ادلة واألمر ينطبق كذلك على النظام فالسعر يف النظام الرأمسايل خيضع هلذه املع
إذ تقوم الدولة بتخطيط سياستها التسعريية حتقيقا  ، االشتراكي وإن اختلفت الصورة
  .)2(لألهداف االقتصادية واالجتماعية

  بيان العالقة بين التسعير وتحديد الربح في االقتصاد الوضعي: الفرع الثالث

سعري يتضح لنا أن السعر احملدد من خالل عرض منهج االقتصاد الوضعي يف الت
وهو حمدد أيضا من قبل الدولة  )3(من قبل الدولة يتضمن ما يسمى هامش الربح

اجلزائرية ممثلة يف مديريات األسعار واملنافسة على املستوى الوطين، التابعة لوزارة 
املعمول  التجارة، حيث إا حتدد هامش الربح لكل منتوج اقتصادي، كما أن القوانني

ا تضمن حرية األسعار، خاصة مع دخول اجلزائر يف اقتصاد السوق، رغم وجود 
اجتماعيا واليت تبقي الدولة على دعمها، حيث  )4(قائمة لبعض املنتوجات احلساسة

أكّدت املصاحل املختصة أن اإلبقاء عليها راجع لضعف القدرة الشرائية للمواطن 
ر عائقا أمام املفاوضات اليت جتريها اجلزائر البسيط، ويقف مشكل حتديد األسعا

لالنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة، حيث اعترب أعضاء املنظمة أن سياسة األسعار 
اليت تطبق يف اجلزائر من خالل احتكار املوارد الطبيعية مثل الغاز والكهرباء واملاء تعترب 

من أجل حتديد األسعار واعترف دعما لإلنتاج الوطين، وطالبوا اجلزائر بتوضيحه 
من ) 3(اجلانب اجلزائري بوجود سياسة ثنائية ألسعار هذه املواد غري مطابقة للمادة 

                                
 .274كاليف ، صحماسبة الت: انظر)1(
د بن عصمان حمفوظ، مدخل يف .، أ199مشسية بنت حممد، أحكام الربح يف الفقه اإلسالمي، ص. د :انظر)2(

 .58، 57االقتصاد احلديث، ص
 .1971، املطبعة العصرية، الكويت، 386سامي خليفة، النظرية االقتصادية، ص. د)3(
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  .)1(اتفاق املنظمة مما جعل أعضاء اللجنة يطالبون اجلزائر بالعمل على إلغائه
واجلدير بالذكر أن التسعري هو إحدى  مؤيدات منع االحتكار، ذلك ألن 

م مبنع ما حيتاج الناس من سلع أو منافع أو خدمات عن الوصول إليهم احملتكر يقو
بقصد رفع السعر طمعا يف الربح األكرب، فقيام الدولة بتحديد األسعار مينع من 
االحتكار وبالتايل ال حيصل احملتكر على الربح حسب ما يريد هواه، ولكن على القدر 

شة مع أصحاب االختصاص واخلربة، الذي حدده ويل األمر بعد دراسة األمر ومناق
ألن السعر من العوامل الرئيسية اليت  ؛ فإن حتديد األسعار يعين حتديد األرباح اولذ

إن حتديد األسعار معناه «: )2(يقول االقتصادي أمحد دويدار. تؤثر على حتديد الربح
  .)3(»حتديد األرباح

  املطلب الرابع
 نتيجة املقارنة

التسعري وعالقته بتحديد الربح يف الفقه اإلسالمي  لقد تعرضنا إىل ماهية
  واالقتصاد الوضعي فهل هناك توافق أو خالف بني النظريتني أم ال؟

  بخصوص تعريف التسعير: الفرع األول

من خالل عرض تعاريف السعر يف اللغة والفقه واالقتصاد الوضعي يف املطلب 
لفقه اإلسالمي واالقتصاد الوضعي األول من هذا الفصل تبين يل أنه ال خالف بني ا

أن يصدر السلطان أو نوابه أمرا بأن تباع : يف مفهوم التسعري فهو يف كال النظرتني
السلع أو تبذل األعمال واملنافع اليت متس حاجة الناس والدولة إليها بسعر أو أجر 

                                
مجادى الثانية  24م املوافق 2005جويليه  31يوم األحد ) 6(جريدة اخلرب، الصفحة االقتصادية رقم : انظر )1(

 .4461، ع14، السنة ه1426
 .أستاذ متخصص يف االقتصاد السياسي، جبامعة القاهرة )2(
 .، مكتبة النهضة املصرية1، ط133أمحد دويدار، الدميوقراطية االقتصادية، ص)3(



 

  .معين

  بخصوص العالقة بين التسعير وتحديد الربح: الفرع الثاني

  في الفقه اإلسالمي واالقتصاد الوضعي               

من خالل عرض العالقة بني التسعري وحتديد الربح يف الفقه اإلسالمي واالقتصاد 
الوضعي تبين يل بعد تسليط الضوء على النظرتني أن التسعري يعين حتديد الربح 

من فالتسعري وحتديد الربح وجهان لعملة واحدة، وعليه فال خالف بني النظرتني 
  .حيث العموم



 

  المبحث الثاني
  تحديــــــد الربـــــــح

  في الفقه اإلسالمي واالقتصاد الوضعي

لقد توصلنا يف املبحث السابق إىل أن التسعري يعين حتديد الربح، إذ ال خالف 
  :بني الفقه اإلسالمي واالقتصاد الوضعي يف هذا األمر، ولكن السؤال املطروح

  ما حكم حتديد الربح؟ -
  ما مدى مشروعيته يف الفقه اإلسالمي؟ -
  ما موقف االقتصاديني من حتديد الربح؟ -
وهل هناك خالف بني املنظور اإلسالمي واملنظور الوضعي حول هذه  -

  .املسألة

  املطلب األول
 حكم حتديد الربح يف الفقه اإلسالمي

يف من خالل تصفّحي لكتب فقه املعامالت املالية للفقهاء القدامى مل أجد 
حدود علمي من تناول حتديد الربح وبيان حكمه إال ابن قيم اجلوزية وذلك عند 

إذا ضرب هلم الربح على قدر ما يشترون، مل يتركهم ... «: تناوله للتسعري إذ يقول
  .)1(»..أن يغلوا يف الشراء، وإن مل يزيدوا يف الربح على القدر الذي حد هلم

التسعري يتضمن حتديد الربح، وإذا كان يدل كالم ابن القيم السابق على أن 
  التسعري يعين حتديد الربح فحكم التسعري كحكم حتديد الربح فما حكم التسعري إذن؟

                                
 .197ابن القيم، الطرق احلكمية، ص )1(



 

  حكم التسعير في الفقه اإلسالمي: الفرع األول

اختلف الفقهاء يف التسعري على قولني رئيسيني سواء كان يف حالة الغالء أو يف 
 هلا عالقة وطيدة مبوضوع حتديد الربح هي التسعري حالة احلالة العادية، واحلالة اليت

ألن احلاكم أو ويل األمر ال يتدخل بالتسعري أو حتديد الربح إال عند الغالء  ؛ الغالء
يف احلالة العادية ليس مثة داع لتدخل ويل األمر ، و ملنع التجار عن املغاالة يف السعر

  .)1(الء ونقصان السلعأركّز حبثي على حكم التسعري حالة الغس الذ

  حترير حمل الرتاع وبيان أقوال الفقهاء يف املسألة: أوال

  :اختلف الفقهاء يف حكم التسعري حالة الغالء ونقصان السلع على قولني

  املانعون للتسعري: القول األول

إىل منع  –احلنابلة ومالك يف رواية ابن القاسم عنه وذهب كثري من الشافعية 
  .)3(وبه قال مجهور احلنفية والظاهرية )2(الرأي أخذ اإلمام الشوكاين وذاالتسعري ، 

  ايزون للتسعري: القول الثاين

ذهب بعض احلنفية ومتأخرو املالكية واحلنابلة وابن تيمية وتلميذة ابن قيم 
 وبعض اإلباضية إىل جواز التسعري بعض الزيديةواجلوزية وبعض اإلمامية، ومذهب 

  .)4(لقوتنيإذا كان يف غري ا

                                
  .373-1/372األشقر، حبوث فقهية يف قضايا اقتصادية معاصرة، حكم التسعري يف اإلسالم، . د: انظر )1(
 هو حممد بن علي بن حممد الشوكاين، من كبار فقهاء صنعاء وجمتهديهم، ولد بشوكان باليمن ونشأ بصنعاء سنة )2(

  .نيل األوطار شرح منتقى األخبار: من تصانيفهه 1250وتويف سنة ه 1173
  .363" فتح القدير"الشوكاين، مقدمة :  انظر ترمجته

، 281، ابن جزي، القوانني الفقهية ص4/302، ابن قدامة، املغين، 4/154الشريازي، املهذب، : انظر )3(
 .7/537، ابن حزم، احمللى، 5/129الصنائع،  ، الكاساين، بدائع233- 5/232الشوكاين، نيل األوطار، 

، ابن 22، ابن تيمية، احلسبة، ص6/254، املواق، التاج واإلكليل، 6/400احلصكفي، الدر املختار، : انظر )4(
، 4/319، املرتضى، البحر الزخار، 2/15، اخلوئي، منهاج الصاحلني، 189القيم، الطرق احلكمية، ص
 .13/662أطفيش، شرح كتاب النيل، 



 

  أدلة الفقهاء ومناقشتها: ثانيا

  :أدلة القائلني حبرمة التسعري) أ

يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل {: قوله تعاىل :الكتاب - 1
}إال أن تكون جتارة عن تراض منكم

)1(.  
لك، إن التراضي هو املبدأ األساسي يف املعامالت والتسعري ينايف ذ :وجه الداللة

إذ يتضمن عنصر اإلجبار ألن صاحب السلعة جيرب على البيع بسعر معين، والرضا هنا 
منتف باإلجبار، وإذا انتفى الرضا بطل العقد ألنه أساس انعقاده، والعقد الباطل ال 

  .)2(يترتب عليه أي أثر وعلى هذا فالتسعري غري جائز
رسول اهللا عر على عهد غال الس«: ما رواه أنس رضي اهللا عنه قال :السنة - 2

ρ ر لنا، فقال ! يا رسول اهللا: فقالوارسول اهللا سعρ :» ر القابضإن اهللا هو املسع
ظلمة يف دم وال الباسط الرازق وإين ألرجو أن ألقى ريب وليس أحد منكم يطلبين مب

  .)3(»مال
امتنع عن التسعري عندما سأله الناس ذلك، ولو جاز  ρالنيب إن  :وجه الداللة

  .جام وملا امتنعأل
عن عمر أنه قد أمر بائع زبيب أن يرفع سعره أو  )4(ما رواه البيهقي :األثر - 3

إن الذي قلت ليس بعزمية مين وال قضاء «: يدخله بيته كيف شاء مث رجع إليه وقال
  .)5(»إمنا هو شيء أردت به اخلري ألهل البلد فحيث شئت فبع وكيف شئت فبع

                                
 .29: النساء )1(
 .1/551الدريين، حبوث مقارنة يف الفقه اإلسالمي، . د: انظر)2(
 .111سبق خترجيه ص  )3(
السنن الكربى :  بكر البيهقي من أعالم الشافعية وأئمة احلديث، من تصانيفه هو أمحد بن احلسني بن علي أبو )4(

  .ه458والصغرى تويف سنة  
  .1/116: مالزركلي، األعال:  انظر ترمجته

أخرجه البيهقي يف سننه عن طريق الشافعي عن الدراوردي عن داود بن صاحل عن القاسم بن حممد عن عمر  )5(
 .6/29رضي اهللا عنه، السنن الكربى، 



 

يدل على وجوب ترك التجار يبيعون على ما خيتارون  هذا األثر: وجه الداللة
عن ذلك ألنه كان رأيا ارتآه أول  دين عمر رجوعدون تدخل من ويل األمر بدليل 

آخر األمر بدافع املصلحة العامة وال يكون فرضا منه وال إلزاما كما جاء صرحيا يف 
  .)1(نص األثر

ت الغالء بأن يأمر الوايل وحيرم التسعري ولو يف وق«: قال صاحب مغين احملتاج
  .)2(»السوقة أن ال يبيعوا أمتعتهم إال بكذا للتضييق على الناس يف أمواهلم

  :املعقول - 4
م حرية التصرف فيما ميلكون كيف هإن الناس مسلطون على أمواهلم فل -أ

شاءوا، والتسعري مينع هذه احلرية ألنه حجر يعود على أصل احلرية بالنقص، إذ ال 
  .)3(كية بال حرية التصرفمعىن للمل
إن التسعري سبب لإلغالء ألن اجلالبني إذا بلغهم ذلك، مل يقدموا بسلعهم  - ب

بلدا يكرهون على بيعها فيه بغري ما يريدون، ويطلبها احملتاج، فال جيدها ، ومن عنده 
اإلضرار  األسعار وحيصل ، فتغلوها البضاعة ميتنع عن بيعها، إال قليال فريفع يف مثن

  .)4(جلانبني، البائع واملشتري فيكون حرامابا
بالعدل ألنه ال ) البائع واملشتري(املنع من التسعري فيه مراعاة للمصلحتني  -ج

سبيل إىل ذلك إال بتمكني الفريقني من حرية التعاقد، ألن احلجر على احلر العاقل 
  .)5(البالغ يف ملك نفسه غري معهود شرعا

                                
 .545، 1/544انظر حبوث مقارنة يف الفقه اإلسالمي،  )1(
 .2/38الشربيين، مغين احملتاج، )2(
 .1/549، الدريين، حبوث مقارنة يف الفقه اإلسالمي،  5/233 الشوكاين، نيل األوطار،: انظر)3(
 .4/51ابن قدامة، املغين، : انظر)4(
مشسية بنت حممد،أحكام الربح يف الفقه . ، د1/550الدريين، حبوث مقارنة يف الفقه اإلسالمي،  : انظر)5(

 .207 اإلسالمي، ص



 

  عريأدلة القائلني جبواز التس -ب

  :استدل القائلون جبواز التسعري مبا يلي
  :السنة - 1
من أعتق شركا له يف عبد فكان «: أنه قال ρالنيب ما ورد يف الصحيحني عن  -

فأعطي  )1(له مال يبلغ مثن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل ال وكس وال شطط
  .)2(»شركاؤه حصصهم، وعتق عليه، وإال فقد عتق منه ما عتق

 ρالنيب هذا الذي أمر به «: يقول ابن تيمية بعد ذكر هذا احلديث: لةوجه الدال
  .)3(»من تقومي اجلميع بقيمة املثل هو حقيقة التسعري

مبا روي أن رجال كانت له شجرة يف أرض غريه، وكان صاحب األرض  -
فأمره أن يقبل منه بدهلا أو  ρالنيب يتضرر بدخول صاحب الشجرة، فشكا ذلك إىل 

إمنا : ه ا، فلم يفعل، فأذن لصاحب األرض يف قلعها وقال لصاحب الشجرةيتربع ل
  .)4(»أنت مضار

أوجب على صاحب الشجرة أن  ρرسول اهللا يف هذا احلديث أن  وجه الداللة
يتربع ا إذا مل يبعها وهذا يدل على وجوب البيع عند حاجة املشتري وأين حاجة 

  .)5(هذا من حاجة عموم الناس إىل الطعام
  :القياس - 2

قاسوا وجوب إجبار التجار على املعاوضة بثمن املثل عند حاجة الناس إىل 
السلع واملنافع على وجوب إجبار مسرة بن جندب على املعاوضة بثمن املثل عند 

                                
، خمتار الصحاح، 5/219ابن األثري، النهاية : رانظ. جماوزة القدر يف كل شيء: النقص، والشطط: الوكس )1(

794 ،388. 
، ومسلم يف 6/278، 2522أخرجه البخاري يف العتق، باب إذا أعتق عبدا بني اثنني أو أمة بني الشركاء برقم  )2(

 .1/238، 1501العتق، برقم 
 .39ابن تيمية، احلسبة، ص)3(
 .1/64أخرجه أبو داود يف سننه،  )4(
 .48تيمية، احلسبة، صابن  : انظر)5(



 

يقول  ،تضرر األنصاري بدخول مسرة إىل أرضه، وهذا القياس أساسه احلديث السابق
حديث مسرة بن (عاوضة بثمن املثل مشمول بالنص فوجوب اإلجبار على امل«: الدريين

  .)2(،)1(»روحا ومعقوال ال منطوقا وهو حجة قاطعة) جندب السابق
  :املعقول - 3

اإلكراه على التعاقد حبق، وبيان ذلك أن اإلكراه على التعاقد  استدلوا أيضا مببدأ
  .بل جائز إذا اقتضته املصلحة والعدل على الدوام ليس ممنوعا

  .)3(أيضا باملصلحة العامة وهذا يعد أقوى دليل عندهم واستدلوا
اجلالب ال يسعر عليه اتفاقا، وإن كان التسعري بغريه «: جاء يف التاج واإلكليلو

فال يكون إال إذا كان اإلمام عدال ورآه مصلحة بعد مجع وجوه أهل سوق ذلك 
  .)4(»الشيء

س إذا مل تتم إال بالتسعري ومجاع األمر أن مصلحة النا«: جاء يف الطرق احلكمية
سعر عليهم تسعري عدل ال وكس وال شطط، فإذا اندفعت حاجام بدونه مل 

  .)5(»يفعل

  :مناقشة األدلة

  :ميكن مناقشة أدلة املانعني للتسعري من اجلوانب اآلتية :مناقشة أدلة املانعني -
آلية ما مينع استدالهلم باآلية ال ميكن أن يسلّم به، إذ ليس يف تفسري هذه ا -أ

  .التسعري أو جيعله حراما
  

                                
 .1/656الدريين،  حبوث مقارنة يف الفقه اإلسالمي،  )1(
 .208  مشسية بنت حممد، أحكام الربح يف الفقه اإلسالمي، ص. د: انظر)2(
 .208  مشسية بنت حممد، أحكام الربح يف الفقه اإلسالمي، ص. د: انظر )3(
 .6/254املواق، التاج واإلكليل، )4(
 .205 لطرق احلكمية، صابن القيم، ا)5(



 

ال يأكل بعضكم أموال بعض مبا مل تبحه الشريعة، من حنو «: )1(قال النسفي
صفة  }عن تراض منكم{: السرقة واخليانة والغصوب والقمار وعقود الربا، وقوله

اقصدوا كون : للتجارة صادرة عن تراضٍ بالعقد أو بالتعاطي، واالستثناء منقطع معناه
  .)2(»ارة عن تراض ولكن كون جتارة عن تراض غري منهي عنهجت

  .)4(، ) 3(القرطيبووهو نفس ما قاله الطربي 
وبناء على ما تقدم من تفسري لآلية السابقة ميكن القول بأن هذا الدليل هو 

  .)5(حجة عليهم ال هلم
  :يناقش احتجاجهم حبديث أنس مبا يلي - ب
التسعري مطلقا  عيف قضية خاصة وأن منρ النيب إن حديث التسعري أورده  - 1

حمتجا ذا احلديث فقد غلط، فإن هذه قضية معينة ليست لفظا عاما وليس فيها أن 
أحدا امتنع من بيع جيب عليه أو عمل جيب عليه أو طلب يف ذلك أكثر من عوض 

  .)6(املثل
التحرمي إن القائلني بالتحرمي سارعوا إىل ظاهر لفظ احلديث وبنوا عليه هذا  - 2

وإمنا  »ال حيلّ التسعري«أو  »ال تسعروا«: مع أن احلديث مل ينه عن التسعري ومل يقل
أن اهللا تبارك : فاملعىن )7(»ادعوا اهللا«: وقال »...إن اهللا هو القابض الباسط«: قال

                                
كرت الدقائق يف الفقه، : اهللا أمحد بن حممود املشهور بالنسفي، املفسر، اللغوي، الفقيه، من تصانيفه هو عبد )1(

  .ه710تويف سنة " مدارك الترتيل وحقائق التأويل"و
 . 83السيوطي، طبقات املفسرين، ص: انظر ترمجته

 .311، 1/310النسفي، مدارك الترتيل، )2(
  ).ه671(بكر بن فرح، من كبار املفسرين، اشتهر بالصالح والتعبد، تويف سنة  هو حممد بن أمحد بن أيب )3(

  05 ص: أما الطربي فسبقت ترمجته. 6/218الزركلي، األعالم، : انظر ترمجته
  .222- 8/216، الطربي، تفسري الطربي، 2/338القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، : انظر)4(
 .210  مشسية بنت حممد، أحكام الربح يف الفقه اإلسالمي، ص. د: انظر)5(
 .264  ، ابن القيم، الطرق احلكمية، ص35، 34ابن تيمية، احلسبة، ص: انظر)6(
 .وإسناده حسن 3450، وأبو داود برقم 2/372هريرة، أخرجه أمحد،  جزء من حديث أيب )7(



 

وتعاىل هو اخلالق للنعم مجيعا ولو شاء لتفضل ا على اخللق كافة يف كل مكان وليس 
نه يرضى لعباده االحتكار أو أن يضيق بعضهم على بعض استغالال وطمعا، معىن هذا أ

  .)1(فهذا اعتداء على حرمة اهللا تعاىل
مل ميتنع عن التسعري لكونه تسعريا وإمنا ملا فيه من الظلم  ρالرسول إن  - 3

أن يلقى اهللا وليس أحد يطلبه  ρيرجو  اللتجار واألصل وجوب دفع الظلم لذ
ين أن ارتفاع السعر يف ذلك الوقت مل يكن للتجار يد فيه وإمنا كان مبظلمة، وهذا يع

نتيجة طبيعية لقانون العرض والطلب ويف هذه احلالة ال جيوز التسعري ألنه ظلم 
أما إذا جلأ التجار إىل احليل واالحتكار فإن الفقيه يفيت جبواز التسعري لإلمام ... للتجار

  .)2(العدل رفعا هلذا الظلم وإجبارا للتجار على
  :مبا يلي ψيناقش استدالهلم بأثر عمر بن اخلطاب -ج
أنه ال يصح االحتجاج به على عدم جواز التسعري ألنه غري صحيح فإن سعيد * 

وأنه لو صح فال يصح االحتجاج به على عدم  )ψ )3بن املسيب مل يسمع من عمر
طب من البيع جواز التسعري ألنه حيتمل أن عمر رجع عن قوله األول وهو منع حا

بسعر أقل من مثن املثل بعد أن تأكد من أن حاطبا ال يقصد به اإلضرار بالغري، وأنه لو 
صح فال يصح االحتجاج به على عدم جواز التسعري إذ ورد يف قضية معينة بظروفها 

  .)4(اخلاصة فال يعمم
يناقش استدالهلم بأن مصلحة البائع ومصلحة املشتري على قدم وساق يف  - د

عتبار شرعا، بأن هذا االحتجاج يدل على أن تكييفهم املسألة يقوم على أساس غري اال
مع أن  )5(صحيح وتكييف غري واقعي، وإذا بطل األصل، اار ما يبىن عليه من أحكام

                                
 .39-38املصري، التجارة يف اإلسالم، ص: انظر)1(
 .76صقر، االقتصاد اإلسالمي، ص. ، د178، حامد، نظرية املصلحة، ص31الشورجي، التسعري، ص: رانظ)2(
 .7/537ابن حزم، احمللى، : انظر)3(
 .235، حامد، نظرية املصلحة، ص1/620الدريين،  حبوث مقارنة يف الفقه اإلسالمي،  : انظر)4(
 .1/573الدريين،  حبوث مقارنة يف الفقه اإلسالمي،  : انظر)5(



 

أن املسألة تقوم على أساس تعارض مصلحة خاصة مع مصلحة عامة، فتقدم املصلحة 
بالتسعري العادل الذي يعطي التجار رحبا  العامة مع مراعاة املصلحة اخلاصة وذلك

  .معقوال ومينع حتكمهم وظلمهم للناس
يناقش احتجاجهم بأن احلجر على البالغ العاقل يف ملك نفسه غري معهود  -ه

ألن الشارع قد حجر على احملتكر يف ملك نفسه بل ؛ شرعا بأنه كالم غري صحيح 
ا، فلم ال جيوز يف حالة إغالء األسعار اعتربه ربا وغري ذلك، فإذا كان احلجر هنا جائز

واإلفراط يف الربح واإلضرار بالناس يف ظروف االحتياج العام بالتسعري عليه عدال، 
  .)1(لوحدة العلة أو املقصد الشرعي، وهو دفع الضرر العام أو رعاية جهة التعاون

ت يناقش احتجاجهم بأن التسعري يؤدي إىل إفساد األسعار وإخفاء األقوا -و
  :مبا يلي) السوق السوداء(

 إن رواج السوق السوداء ليس منشأه التسعري العادل املدروس الذي تنتجه -
اخلربة املدروسة الرتيهة بل منشأه االرجتال والتسرع يف التسعري مما يؤدي إىل 
اإلجحاف بالتجار أو عدم تقدير ربح جمزٍ معقول هلم أو إىل حرمام من الربح أصال 

  .)2(م قطعا وفرق بني هذين النوعني يف التسعريوهذا حمر

  القول الراجح وأسباب رجحانه: ثالثا

من خالل اطالعنا على أدلة الفريقني يف مسألة التسعري مع الغالء تبني لنا واهللا 
وهو القول جبواز التسعري يف حالة الغالء هو : أعلم أن ما ذهب إليه الفريق الثاين

  :ألسباب اآلتيةاألوىل باألخذ واالعتبار ل
  .)3(لقوة ما استدل به أصحاب هذا الرأي فهي صرحية صحيحة - 1
ألنه يوافق الشريعة اليت تقوم أصال على مراعاة الصاحل العام، وقد قيل أينما  - 2

                                
 .1/573املرجع نفسه، : انظر)1(
 .216  أحكام الربح يف الفقه اإلسالمي، ص : انظر)2(
 .216  مشسية بنت حممد، أحكام الربح يف الفقه اإلسالمي، ص. د: انظر)3(



 

وجدت املصلحة فثم شرع اهللا، وإذا كانت املصلحة الفردية قد روعيت كما ثبت يف 
  .)1(ة املصلحة العامة تكون من باب أوىلكثري من األحاديث والوقائع، فإن مراعا

إن استدالل الفريق األول باألحاديث وأخذه بظاهرها، ال مينع من اجلمع  - 3
إعمال الدليلني أوىل من إمهال "بينها وبني أدلة الفريق الثاين عمال بالقاعدة األصولية 

ى أن يكون فمن املمكن محل األحاديث املانعة من التسعري  رغم الغالء عل". أحدمها
وأما إذا . يف األحوال العادلة اليت خيضع فيها السعر ملا يعرف بقانون العرض والطلب

كان الغالء ناجتا عن فعل التجار بإخفاء السلع مثال فالتسعري حينئذ واجب لدفع 
  .)2(الضرر عن الناس

ال "إنه يتطابق مع القواعد الفقهية اليت تقضي بوجوب إزالة الضرر مثل  - 4
واليت تقضي بوجوب تقدمي املصلحة العامة على " الضرار يزال" "ال ضرارضرر و

ذلك أن غالء  )3("املصلحة العامة مقدمة على املصلحة اخلاصة: "املصلحة اخلاصة مثل
الناس، وإزالة  يضر على إخفاء السلع هماألسعار إذا نتج عن فعل التجار كتواطؤ

صلحة العامة، فالتسعري واجب إذا تعني الضرر، ال سيما الضرر العام واجب رعاية للم
وسيلة لتحقيق املصلحة العامة اليت ال تعدو عليها مصلحة أخرى، ألا حقوق اهللا، 
كما أنه يتفق واألصل الفقهي القاضي بسد الذرائع، وبيان ذلك أن إطالق احلرية يف 

، فيقضي البيع والشراء بأي مثن دون تسعري، قد يكون وسيلة إىل االستغالل، واجلشع
هذا األصل بسد هذا الباب وذلك بالتسعري اجلربي إذا تعين، فالتسعري جائز بل 

  .)4(واجب سدا لذريعة االستغالل واالحتكار والتحكم يف ضروريات الناس
وأخريا أخلص إىل القول بأن آراء الفقهاء يف حتديد الربح هي عني آرائهم  •

التسعري هو حتديد الربح، فالقول بعدم  يف التسعري انطالقا مما توصلت إليه سابقا أن

                                
 .1/289حبوث فقهية يف قضايا معاصرة،  : انظر)1(
 .1/290املرجع نفسه،  : انظر)2(
 .2/243، الشاطيب، املوافقات، 20، 19، 30جملة األحكام العدلية، مادة  )3(
 .584، 1/583الدريين،  حبوث مقارنة يف الفقه اإلسالمي،  )4(



 

 .جواز التسعري يعين عدم جواز حتديد الربح والعكس صحيح

مئة في المئة فأكثر أو % 100 ب[ مدى مشروعية تحديد الربح : الفرع الثاني

  ]تحديده بغير حد

إن حتديد الربح هو التسعري الذي توصلنا إىل ترجيح جوازه : لقد سبق القول
وهذا يدل على جواز حتديد الربح على وجه العموم، لكن بعد استقراء  حالة الغالء،

النصوص الشرعية من آيات قرآنية وأحاديث نبوية مل أجد يف حدود علمي نصا جيعل 
للربح حدا معينا أو نسبة معلومة كالثلث أو الربع أو النصف أو نسبة معينة يتقيد ا 

  .املقدار وال يزاد عليها، فهو مشروع ولكن غري حمدد

  األدلة على مشروعية الربح مئة يف املئة: أوال

مسعت احلي يتحدثون عن «: رقدة قالما رواه البخاري عن شبيب بن غ -أ
أعطاه دينارا يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتني، فباع  ρالنيب أن : البارقي عروة

وكان لو اشترى التراب إحدامها بدينار، فجاء بدينار وشاة فدعا له بالربكة يف بيعه، 
  .)1(»!لربح فيه

دعا  ρهذا احلديث يدل على مشروعية الربح مئة يف املئة حىت إنه : وجه الداللة
  .بالربكة ρالرسول جيز ملا دعا له  لعروة بالربكة يف بيعه، فلو مل

بعث حكيم  ρرسول اهللا أن  )3(عن حكيم بن حزام )2(ما رواه الترمذي - ب

                                
، قال ابن حجر رداً على من زعم أن البخاري 6/775، 2642برقم  28أخرجه البخاري يف املناقب، باب  )1(

كلن ليس بذلك ما «: شبيب وعروةأخرج حديث الشاة حمتجا به ألنه ليس على شرطه إلام الواسطة فيه بني 
مينع خترجيه وال ما حيطه عن شرطه، ألن احلي ميتنع يف العادة تواطؤهم على الكذب، ويضاف إىل ذلك ورود 

 .6/795فتح الباري  »احلديث من الطريق اليت هي الشاهد لصحة احلديث
حلافظ، العامل، البارع، صاحب هو أبو عيسى حممد عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك السلمي الترمذي ا )2(

  .اجلامع: انظر تآليفه) ه279(واملتوىف سنة ه 209التصانيف الكثرية، املولود سنة 
  .7/364ابن حجر،  ذيب التهذيب، :  انظر ترمجته

، ولد يف ρالنيب هو حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العدي بن قصي األزدي ابن أخي خدجية زوج  )3(
= 



 

حية بدينار فاشترى أضحية، فأربح فيها دينارا، فاشترى أخرى بن حزام يشتري له أض
ضح بالشاة وتصدق : فقال ρرسول اهللا مكاا، فجاء باألضحية والدينار إىل 

  .)1(»بالدينار
هذا احلديث يدل على مشروعية الربح مئة يف املئة ألن حكيم بن : وجه الداللة

ين فربح مئة يف املئة ومل ينكر عليه حزام رضي اهللا عنه اشترى بدينار فباعها بدينار
  .ρالنيب 

  :مشروعية الربح إىل أكثر من مئة يف املئة: ثانيا

ملا وقف الزبري يوم اجلمل دعاين «: اهللا بن الزبري قال روى البخاري عن عبد
يا بين ال يقتل اليوم إال ظامل أو مظلوم وإين ال أراين إال سأقتل : فقمت إىل جنبه فقال

يا بين، : ما وإن من أكرب مهي لديين، أفترى يبقي ديننا من مالنا شيئا؟ فقالاليوم مظلو
: اهللا بن الزبري، يقول يعين بين عبد -بع مالنا، فاقض ديين وأوصي بالثلث، وثلثه لبنيه 

: فإذا فضل من مالنا فضل بعد قضاء الدين فثلثه لولدك، قال هشام -ثلث الثلث 
وله يومئذ  -خبيب وعباد  -بعض بين الزبري  اهللا قد وازى  وكان بعض ولد عبد
يا بين إن عجزت : اهللا فجعل يوصيين بدينه ويقول  قال عبد. تسعة بنني وتسع بنات

يا أبت : فواهللا ما دريت ما أراد حىت قلت: عن شيء منه فاستعن عليه موالي، قال
ا موىل الزبري ي: فواهللا ما وقعت يف كربة من دينه إال قلت: قال. اهللا: من موالك؟ قال

اقض عنه، فيقضيه، فقتل الزبري رضي اهللا عنه، ومل يدع دينارا وال درمها، إال أرضني 
منها الغابة، وإحدى عشرة دارا باملدينة، ودارين بالبصرة، ودارا بالكوفة، ودارا مبصر، 

وإمنا كان دينه الذي عليه أن الرجل كان يأتيه باملال فيستودعه إياه، فيقول : قال
ال، ولكنه سلف، فإين أخشى عليه الضيعة، وما ولّي إمارة قط وال جباية : ريالزب

  =  ــــــــــــ
 .1/348: اإلصابة: انظر. ه50ة قبل عام الفيل بثالث عشرة سنة تويف سنة جوف الكعب

حكيم بن حزام ال نعرفه إال من هذا : وقال 3/30، 1261، برقم 24أخرجه الترمذي يف البيوع، باب  )1(
 .الوجه، وحبيب بن أيب ثابت مل يسمع عندي من حكيم بن حزام



 

بكر وعمر وعثمان  أو مع أيب ρالنيب خراج وال شيئا إال أن يكون يف غزوة مع 
فحسبت ما عليه من الدين فوجدته ألفي : اهللا بن الزبري رضي اهللا عنهم، فقال عبد

كم علي أخي : اهللا فقال يا ابن أخي دفلقي حكيم بن حزام عب: ألف ومائيت ألف قال
. واهللا ما أرى أموالكم تسع هلذه: فقال حكيم. مائة ألف: من الدين؟ فكتمه فقال

ما أراكم تطيقون هذا فإن : أرأيتك إن كانت ألفي ألف؟ قال: اهللا فقال له عبد
الزبري اشترى الغابة سبعني ومائة وكان : قال. يب اونعجزمت عن شيء منه فاستعي

من كان له على الزبري حق : مث قام فقال اهللا بألف ألف وستمائة  ف فباعها عبدأل
وكان له على الزبري أربعمائة ألف فقال  - اهللا بن جعفر  فأتاه عبد. فليوافنا بالغابة

فإن شئتم جعلتموها فيما : قال. ال: اهللا إن شئتم تركتها لكم، فقال عبد: لعبد اهللا
لك من : اهللا فاقطعوا يل قطعة، قال عبد: قال. ال: اهللا فقال عبد. تؤخرون إن أخرمت
قال فباع منها فقضى دينه فأوفاه، وبقي منها أربعة أسهم ونصف . هاهنا إىل هاهنا

فقال له  - وعنده عمرو بن عثمان واملنذر بن الزبري وابن زمعة  -فقدم على معاوية 
م بقي؟ قال أربعة أسهم ك: كل سهم مائة ألف قال: كم قومت الغابة؟ قال: معاوية

: قد أخذت سهما مبائة ألف، وقال عمرو بن عثمان: ونصف، فقال املنذر بن الزبري
قد أخذت سهما مبائة ألف، فقال : قد أخذت سهما مبائة ألف، وقال ابن زمعة

وباع : أخذت خبمسني ومائة ألف، قال: سهم ونصف، قال: كم بقي؟ فقال: معاوية
من معاوية بستمائة ألف، فلما فرغ ابن الزبري من قضاء دينه، اهللا بن جعفر نصيبه  عبد

ال واهللا ال أقسم بينكم حىت أنادي باملوسم : أقسم بيننا مرياثنا، قال: قال بنو الزبري
أال من كان له على الزبري دين فليأتنا فلنقضه، قال فجعل كل سنة ينادي : أربع سنني

وكان للزبري أربع نسوة ورفع الثلث : الباملوسم، فلما مضى أربع سنني قسم بينهم ق
  .)1(»فأصاب كل امرأة ألف ومائتا ألف

هذا احلديث يدل على أن الزبري بن العوام رضي اهللا عنه اشترى : وجه الداللة

                                
 .274- 6/273، 3129لغازي يف ماله حيا وميتا برقم أخرجه البخاري يف فرض اخلمس، باب بركة ا )1(



 

اهللا بن الزبري رضي اهللا  فباعها ابنه عبد) 170.000(أرض الغابة مبئة وسبعني ألف 
أي أنه باعها ) 1.600.000ائة ألف مليون وستم(عنه بألف ألف وستمائة ألف 

  .بأكثر من تسعة أضعافها
واحلديث «: اهللا بن الزبري يقول القرضاوي حفظه اهللا معلقا على حديث عبد

بن  اهللا اهللا بن الزبري، وهو صحايب، باع ما باعه من الغابة لعبد موقوف ولكن عبد
ياء متوافرون، إذ جعفر، وهو صحايب، وملعاوية وهو صحايب، وكثري من الصحابة أح

مت ذلك يف عهد علي رضي اهللا عنه، ومل ينكر ذلك أحد منهم، مع اشتهار الواقعة 
واتصاهلا حبقوق كثري من الصحابة وأبنائهم، فدل ذلك على إمجاعهم على 

  .)1(»اجلواز
وأحب أن أنبه هنا على أن داللة الوقائع اليت ذكرناها من العصر النبوي والعصر 

جواز بلوغ الربح يف بعض األحيان إىل ضعف رأس املال، أو أضعافه، الراشدي، على 
ال تعين أن كل صفقة جيوز فيها الربح إىل هذا احلد، فإن الوقائع اليت ذكرناها من 

اهللا بن الزبري،  وحديث عبد -إن صح  -حديث عروة، وحديث حكيم بن حزام 
ميكن أن يؤخذ منها حكم هي يف احلقيقة وقائع أعيان أو أحوال ال عموم هلا، وال 

دائم مطرد، لكل جتار األمة يف كل زمان ومكان، ويف كل األحوال، وكل السلع، 
كما أن الواقعات . وال سيما الذين يتاجرون يف السلع الضرورية جلماهري الناس

املذكورة مل تقترن بأية حماولة من حماوالت إغالء السعر على الناس، أو أي لون من 
أو غنب املشتري أو استغالل غفلته أو حاجته أو التدليس عليه أو  احتكار السلعة،

  .)2(ظلمه بأي وجه من الوجوه

                                
حبث الدكتور يوسف القرضاوي، حتديد أرباح التجار، جملة جممع الفقه اإلسالمي، منظمة املؤمتر اإلسالمي، )1(

الشيخ حممد املختار السالمي، حتديد أرباح التجار : ، ونفس املعىن يف حبث4/2803 ،5، ع 5الدورة 
حممد عطا السيد سيد أمحد، حتديد . ، د4/2817ريي، مسألة حتديد األسعار، ، الشيخ التسخ11/2775

 .4/2833شبيهنا ، حتديد أرباح التجار، ماء العينني، . ، د4/2827أرباح التجار، 
 .بنفس الصفحات: املراجع نفسها: انظر)2(



 

إذا كانت األدلة السابقة تشري إىل مشروعية الربح بغري حد، هل يعين ذلك عدم : ثالثا
  مشروعية حتديد نسبة معينة من الربح؟

االحتجاج  من خالل كالم الدكتور القرضاوي السابق نستنتج أنه ال يصح
باألحاديث السابقة على عدم جواز حتديد الربح إذ وردت يف قضايا معينة بظروفها 
اخلاصة فال تعمم لكل جتار األمة يف كل زمان ومكان ويف كل األحوال وكل السلع 

  .)1(»ألنه ال ينكر تغري األحكام بتغري األزمان
ديد الربح ملا فإذا امتنع االحتجاج باألحاديث السابقة على عدم جواز حت

ذكرت، باإلضافة إىل ما يستند إليه ايزون للتسعري من األدلة فقد ثبتت مشروعية 
حتديد الربح، غري أن هذه املشروعية تكون يف الظروف االستثنائية فقط أو بعبارة 
أخرى ليس هو األصل بل هو استثناء من القاعدة العامة يف املعامالت وهي حرية 

من مث فإن مشروعية حتديد الربح إمنا تكون يف الظروف التصرف يف امللك، و
  .االستثنائية اليت تقضي املصلحة العامة فيها حتديد الربح

إن النصوص مل حتدد نسبة معينة للربح، حبيث ال جيوز تعديها بل وجد  :خالصة
يف السنة ما يدل على جواز بلوغ الربح إىل ضعف رأس املال وأضعافه كما أن جواز 

الكثري ال يعين أنه مرغوب فيه دائما بل القناعة بالربح القليل أقرب إىل هدي الربح 
  .السلف وأبعد عن الشبهات

إذا كانت املصلحة العامة هي مناط حتديد الربح فال جيوز لويل األمر أن حيدد 
حالة : الربح إال يف احلاالت اليت تستند عليها املصلحة العامة، ومن تلك احلاالت

وقد ذكرت هذه . حالة تواطؤ التجار على إغالء السعر وحالة احلصراالحتكار، 
  .احلاالت عند احلديث عن التسعري

                                
 ).39(جملة األحكام العدلية، مادة  )1(



 

  بعض الفتاوى وقرارات اامع الفقهية الدالة على حكم حتديد الربح: رابعا

  الفتاوى) أ

رمحه اهللا رئيس الس  )1(سئل الشيخ أمحد محاين :الفتوى األوىل - 1
هورية اجلزائرية عن النسبة اليت جوزها الشارع للتاجر أن اإلسالمي األعلى للجم

  :يرحبها يف بضاعته؟ أهي النصف أو الثلث أو الربع أو اخلمس؟ فأجاب رمحه اهللا
  :احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا«
مل حيدد الشارع نسبة ال يتجاوزها، بل ذلك خاضع للسوق والعرض : أوال •

جر مثلما ذكرمت أو يربح ضعف رأس املال أو خيسره، والطلب، فقد يربح التا
والشيء احملرم هو التالعب باألسواق والغش يف البيع والشراء والبضائع، وقد 

وذلك إذا  -صح النهي عن أن يبيع املسلم على بيع أخيه أو يسوم على سومه 
هو مت البيع بني املتبايعني وركن أحدمها لآلخر، كما صح النهي عن التناجش و

أن يزيد أحد من الناس يف بضاعة دون أن يقصد شراءها وإمنا يريد ارتفاع 
رحبة "تسمى " بطحاء"، ويف قسنطينة "بيع اجلمال"مثنها، ويسمى يف عرفنا 

ويزيد فيها من ال يريد " الداللة"ل، كان التجار يعرضون فيها بضائعهم "اجلمال
 .شراءها، وإمنا يريد رفع مثنها، فمثل هذا حرام

والشيء املمنوع بتاتا هو االحتكار يف املوارد الضرورية، كاألكل : ثانيا •
واللباس، وذلك بإخفاء البضائع من األسواق حىت ترتفع األمثان، ويكثر الطلب 
ويضاعف ربح التاجر، فمثل هذا االحتكار مينعه اإلسالم وقد ورد فيه الوعيد 

بضائع احملتكرين وتبيعها  الشديد، وعقابه أن تصادر السلطة احلاكمة للمسلمني

                                
م بقرية عطان، بلدية وادي الطاقة، دائرة ثنية العابد 1926مارس  20يف  هو الشيخ أمحد محاين رمحه اهللا، ولد )1(

إىل االستقالل مث عمل بوزارة األوقاف من  1945والية باتنة باجلزائر، عمل مناضال يف حزب الشعب منذ 
 مث 1998مث عضوا يف الس األعلى للغة العربية إىل غاية  1971مث يف وزارة العدل إىل سنة  1976- 1962

  .2001وتويف سنة  1999أحيل إىل التقاعد سنة 
  .2004ط 7، 6بشري كامنة، يف كتاب الشيخ أمحد محاين، دار اآلفاق ص: انظر ترمجته  



 

بأمثان مناسبة وتدفع رأس املال الربح املعقول املناسب إىل أصحاا، ومتنعهم من 
 .استغالل حاجة الناس وضعف العامة والتالعب بالسوق

وللحاكم أن يؤدب احملتكرين شرعا مبا يراه إصالحا للسوق، وملا كان التأديب 
فإنه ال يصل إىل حجز  - حال العامة إصالح حال السوق و -يراد به اإلصالح 

كل املال ووضع صاحبه يف السجن، فإذا بلغ الفساد إىل املضرة الشديدة تلحق 
األمة اإلسالمية ودولتها بالرشاوي وإفساد جهاز احلكم، فللحاكم أن يبالغ يف 
التأديب والتعزير إىل الدرجة اليت يراها مصلحة حلال املسلمني، والتاجر والفالح 

لك سواء، فالفالّح مينع من احتكار مزروعاته بقصد استغالل األمة يف ذ
 .وتلهفها

إذا كان االحتكار يف أشياء كمالية يستغىن عليها أغلب الناس، وال : ثالثا •
يضرهم إخفائها من األسواق إن اختفت، فهو جائز كما هي احلال يف بضائع 

 .ليست من املأكول وال من امللبوس الضروري
أن للدولة أن تنظم أسواقها كلها تنظيما حمكما يف كل البضائع على : رابعا •

الواردة والصادرة، سواء كانت ضرورية أو كمالية، بكيفية حتمي أسواقها من 
املزامحة املضرة وحتمي الصناعات الناشئة من املزامحة اخلانقة وينبغي أن حتمى 

ة املستهلكني، وهلا العامة من الغش والفساد بتقدمي املصنوعات متقنة تكتسب ثق
أن تعاقب أولئك الذين يستغلون هذه احلماية من احلكومة ليفرضوا بضائع 
فاسدة سريعة العطب، فإذا كانت أسواقنا كلها من السلطة احلاكمة فإن الربح 

  .)1(»املقدر من املصاحل املختصة هو الربح اجلائز شرعا وال ينبغي جتاوزه
ائمة للبحوث العلمية واإلفتاء باململكة العربية سئلت اللجنة الد :الفتوى الثانية

  من البضاعة؟% 10السعودية عن حكم كسب التاجر أكثر من 

                                
الشيخ أمحد محاين رمحه اهللا، فتاوى الشيخ أمحد محاين رمحه اهللا، استشارات شرعية ومباحث فقهية، : انظر )1(

 .م، منشورات قصر الكتاب، اجلزائر31/05/1988: ، تاريخ الفتوة281، 2/280



 

كسب التاجر غري حمدود بنسبة شرعا، لكن ال جيوز «: فجاء اجلواب كاآليت
للمسلم أن خيدع من يشتري منه، فيبيعه بغري السعر املعروف يف السوق، ويشرع 

على  ρالنيب ربح، بل يكون مسحا إذا باع وإذا اشترى حلث للمسلم أال يغايل يف ال
  .)1(»السماحة يف املعاملة وباهللا التوفيق وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم

  النسبة املباحة يف ربح التجارة :الفتوى الثالثة
الرمحن العدوي أستاذ الفقه جبامعة األزهر سؤاال يتعلق  سئل الدكتور عبد

أعمل يف حملّ جتاري لوالدي «: املباحة يف ربح التجارة وجاء السؤال كاآليتبالنسبة 
من مثنه % 60أو % 50لبيع العطور واخلردوات وأحيانا أربح يف الشيء الذي أبيعه 

  الذي أشتريه به، فهل هذا جائز؟ وهل هناك نسبة حمددة للربح ال جتوز الزيادة عليها؟
  : والصالة والسالم على رسول اهللا وبعدبسم اهللا واحلمد هللا«: فأجاب كاآليت

إن اإلسالم قد أباح التجارة الكتساب الربح منها، ومل حيدد نسبة هلذا الربح 
ولكنه وضع له ضوابط جيب االلتزام ا وهي عدم االحتكار وعدم الغش واخلداع 
وعدم التغرير وعدم استغالل جهل الطرف اآلخر بسعر السوق، وعدم استغالل 

ت اخلاصة به واستحباب التيسري والتسامح والقناعة، فإن التزم التاجر بذلك فله احلاجا
  .)2(»%50أن يربح ما شاء وإن زاد الربح عن 

   خمالفة التسعرية اجلربية :الفتوى الرابعة
عن قيمة الربح  - من علماء املغرب  -سئل فضيلة الشيخ عبد الباري الزمزمي 

ص يف الشريعة اإلسالمية حيددها؟ وهل من حق املشروعة يف التجارة، وهل هناك ن
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احلاكم أن يتدخل لفرض سعرٍ معين يبيع به التجار؟ وما حكم خمالفة التجار أو 
ا احلكومة؟ جزاكم اهللا عنا كل خريداحلرفيني للتسعرية اليت حد.  
  :وكانت إجابته كاآليت

فليس هناك قدر : بسم اهللا واحلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وبعد«
حمدد للربح، فللتاجر أن يربح ما شاء ولكن هناك ضوابط جيب مراعاا، من ذلك أنه 
جيب على التاجر أن يكون صادقا، فال يغش وال خيون، وأال يستغل جهل الناس أو 
حاجتهم للحصول على الربح الوفري، وليس للحاكم أن يتدخل يف حتديد األسعار إال 

ود العرف وأضروا بالسوق ففي هذه احلالة عليه أن يتدخل لرفع إذا جتاوز التجار حد
الضرر عن الناس، وال جيوز للبائع وال للمشتري خمالفة التسعرية حىت ال يلحق الضرر 

  .)1(»عموم الناس وللحاكم أن يضع من القوانني ما يراه كافيا لردع املخالفني
  حتديد أرباح التجار :الفتوى اخلامسة
أستاذ الفقه املقارن جبامعة األزهر : لدكتور عبد الفتاح إدريسسئل األستاذ ا

  :السؤال اآليت
هناك بعض التجار يزيد يف السعر بشكل ملحوظ، قد يصل إىل الضعف، فهل «

  جيب حتديد نسبة الربح أم أا مطلقة؟
مل  :بسم اهللا واحلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وبعد «: فأجاب قائال

هذا لظروف الناس، على أن  ρالنيب حتديد أرباح التجار، بل ترك  رعي يفيرد نص ش
  .)2(»ختلو صور البيع من الغش والتدليس وغري ذلك مما حرمه الشارع يف البيوع

                                
: ، تاريخ اإلجابة31/6/2004: خمالفة التسعرية اجلربية، تاريخ الفتوى: نفس املوقع، عنوان الفتوى )1(
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  الربح الفاحش :الفتوى السادسة
بسم «: سئل الدكتور الشرباصي رمحه اهللا األستاذ جبامعة األزهر السؤال اآليت

مسعت أن الدين حيرم الربح الفاحش، فما حدود هذا الربح : ماهللا الرمحن الرحي
  .»الفاحش؟ وجزاكم اهللا خريا
الصدق والقناعة : للتجارة آداب يتحلّى ا التاجر، منها«: فأجاب رمحه اهللا

والسماحة، والتاجر له احلرية يف تقدير الربح الذي يبتغيه بشرط عدم االستغالل وعدم 
لرضا بني الطرفني، بأن يكون الربح يف حدود الكذب وعدم الغش وحصول ا

املعقول، والدين يأىب الربح الفاحش، ويأمر والة األمور مبالحقة هؤالء التجار 
  .)1(»االستغالليني

  هل لربح التاجر حد أعلى: الفتوى السابعة
هل جيوز شرعا «: سئل األستاذ الدكتور العالمة يوسف القرضاوي السؤال اآليت

لتجار مبعىن أن يكون للربح نسبة أوحد أعلى ال يباح جتاوزه؟ أم أن حتديد أرباح ا
التاجر حر يف القدر الذي يرحبه قلّ أو كثر؟ نرجو تفصيل القول يف ذلك يف ضوء 

  .األدلة الشرعية لسؤال الكثريين وحاجتهم املاسة
  :خالصة اإلجابة عن هذا السؤال تتمثل يف نقاط مخسة«: وأجاب قائال

لربح يف التجارة جائز مشروع، بل هو مأمور به ملن ال إن ابتغاء ا - 1
 .حيسنون التجارة ألنفسهم كاليتامى

إن النصوص مل حتدد نسبة معينة للربح، حبيث ال جيوز تعديها، بل وجد  - 2
يف السنة ما يدل على جواز بلوغ الربح إىل ضعف رأس املال أو 

 .أضعافه
ائما، بل القناعة بالربح إن جواز الربح الكثري ال يعين أنه مرغوب فيه د - 3
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 .القليل أقرب إىل هدي السلف وأبعد عن الشبهات
إن الربح ال حيل للتاجر املسلم إال إذا سلمت معامالته التجارية من  - 4

احلرام، فأما إذا اشتملت على حمرم كاالجتار باحملرمات أو بالتعامل بالربا 
التطفيف أو االحتكار أو الغش والتدليس، أو إخفاء سعر الوقت أو 

 .وحنوها فإن ما ترتب عليه من ربح يكون حراما
إن القول بأن للتجار أن يرحبوا باحلالل ما شاءوا يف حدود القيم  - 5

والضوابط اليت ذكرنا، ال ينفي حق ويل األمر املسلم يف حتديد مقدار 
الربح أو نسبته، وخصوصا يف السلع اليت حيتاج عموم الناس إليها حتقيقا 

دد من الناس ومنعا للضرر والضرار عن عباد اهللا واهللا ملصلحة أكرب ع
 .)1(أعلم

  "حتديد الربح"قرارات اامع الفقهية خبصوص ) ب

 8قرار جممع الفقه اإلسالمي ملنظمة املؤمتر اإلسالمي رقم : القرار األول
  .حتديد أرباح التجار: بشأن

الكويت من بامس إن جملس جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره اخل
م، بعد اطالعه على 15/12/1988-10، املوافق ه1409مجادى األوىل  6- 1

البحوث املقدمة من األعضاء واخلرباء يف موضوع حتديد أرباح التجار واستماعه 
  :املناقشات اليت دارت حوله قرر

األصل الذي تقرره النصوص والقواعد الشرعية، ترك الناس أحرارا يف  :أوالً
عهم وشرائهم وتصرفهم يف ممتلكام وأمواهلم يف إطار أحكام الشريعة اإلسالمية بي

يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم {: الغراء وضوابطها عمال مبطلق قول اهللا تعاىل

                                
 1، تاريخ اإلجابة، 2004نوفمرب  30هل لربح التاجر حد أعلى، تاريخ الفتوى : املوقع نفسه، عنوان الفتوى )1(
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  .جبدة حول موضوع حتديد أرباح التجار



 

}بينكم بالباطل إال أن تكون جتارة عن تراضٍ منكم
)1(.  

تجار يف معامالم بل ذلك ليس هناك حتديد لنسبة معينة يتقيد ا ال :ثانياً
متروك لظروف التجارة عامة وظروف التاجر والسلع مع مراعاة ما تقضي به اآلداب 

  .الشرعية من الرفق والقناعة والسماحة والتيسري
تظافرت نصوص الشريعة اإلسالمية على وجوب سالمة التعامل من  :ثالثاً

الستغفال وتزييف حقيقة أسباب احلرام ومالبساته كالغش واخلديعة والتدليس وا
  .الربح واالحتكار الذي يعود بالضرر على العامة واخلاصة

ال يتدخل ويل األمر بالتسعري إال حيث جيد خلال واضحا يف السوق  :رابعاً
واألسعار ناشئا من عوامل مصطنعة، فإن لويل األمر حينئذ التدخل بالوسائل العادية 

وأسباب اخللل والغالء والغنب الفاحش واهللا  املمكنة اليت تقضي على تلك العوامل
  .)2(أعلم

: جممع الفقه اإلسالمي لرابطة العامل اإلسالمي بشأن موضوع: القرار الثاين
هل جيوز حتديد الربح لرب املال يف شركة املضاربة مبقدار 

  معني من املال؟
ابعة عشرة إن جملس امع الفقهي اإلسالمي لرابطة العامل اإلسالمي يف دورته الر

ل املوافق ه 1415من شعبان  20املنعقدة مبكة املكرمة اليت بدأت يوم السبت 
أنه ال جيوز يف املضاربة أن : م قد نظرت يف هذا املوضوع وقرر21/02/1995

حيدد املضارب لرب املال مقدارا معينا من املال ألن هذا يتناىف مع حقيقة املضاربة 
بح قد ال يزيد على ما جعل لرب املال فيستأثر به وقد وجيعلها قرضا بفائدة، وألن الر

ختسر املضاربة أو يكون الربح أقل مما جعل لرب املال فيغرم املضارب والفرق 
اجلوهري الذي يفصل بني املضاربة والقرض بفائدة الذي متارسه البنوك الربوية هو أن 

                                
 ).29(اآلية : النساء )1(
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ى أو قصر، والربح يقسم بنسبة املال يف يد املضارب أمانة، ال يضمنه إال إذا تعد
شائعة متفق عليها بني املضارب ورب املال، وقد أمجع األئمة األعالم على أن من 
شروط صحة املضاربة أن يكون الربح مشاعا بني رب املال واملضارب دون حتديد 

وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه . واهللا أعلم. قدر معني ألحد منهما
  .)1(انتهى. واحلمد هللا رب العاملني وسلم تسليما كثريا

  أسس حتديد الربح يف الفقه اإلسالمي: خامساً

بأن للتجار أن يرحبوا باحلالل ما شاءوا يف حدود : لقد توصلنا آنفا إىل القول
القيم والضوابط الشرعية، لكن هذا ال ينفي حق ويل األمر املسلم يف حتديد مقدار 

حتديده للربح إىل الظلم واإلجحاف باملتبايعني إذ الربح أو نسبته بشرط أن ال يؤدي 
رعاية مصلحتهما مطلوبة ألن تصرف اإلمام على الرعية منوط باملصلحة، ولتطبيق 

  :هذا الشرط هناك أسس ال بد من مراعاا عند حتديد الربح وتتمثل فيما يلي

  عدم املغاالت يف الربح: األساس األول

سبة الربح معقولة ويسرية وأن ال يكون هناك املقصود ذا األساس أن تكون ن •
غنب فاحش، وأحسن من تناول هذا األساس يف حدود علمي، اإلمام أبو حامد 

: كان الزبري بن عدي يقول«: حيث يقول" إحياء علوم الدين"يف كتابه  )2(الغزايل
أدركت مثانية عشر من الصحابة ما منهم أحد حيسن يشتري حلما بدرهم، فغنب 

ء املسترسلني ظلم، وإن كان غري تلبيس فهو من ترك اإلحسان، وقلما مثل هؤال

                                
جواز : ع، قرار ثالث بشأن موضو359علي أمحد السالوس، موسوعة القضايا الفقهية املعاصرة،ص . د. ا: انظر )1(

، دار الثقافة، الدوحة قطر، مكتبة دار القرآن، 7حتديد ربح املال يف شركة املضاربة مبقدار معني من املال، ط 
 .مصر

هو حممد بن حممد بن حممد بن أمحد الطوسي، اإلمام اجلليل، حجة اإلسالم، أبو حامد، جامع أشتات العلوم  )2(
املستصفى من علم األصول، املنخول، أساس القياس، إحياء علوم : صانيفهواملربز يف املنقول منها واملفهوم، من ت

  .ه505الدين، تويف رمحه اهللا سنة 
  .19/322: سري أعالم النبالء: انظر ترمجته  



 

مث يضرب الغزايل مثال لإلحسان » يتم هذا إال بنوع تلبيس أو إخفاء سعر الوقت
احملض يف املعاملة، وهو أمر فوق العدل الواجب، مبا روي عن حممد بن املنكدر 

شرة دراهم، فباع بعضها خبمس دراهم وبعضها بع) مالبس(أنه كان له شقق 
غالمه يف غيبته شقة اخلمسيات بعشرة دراهم، فلما عرف ابن املنكدر، مل يزل 

إن الغالم قد غلط فباعك ما : يبحث عن املشتري طوال اليوم حىت وجده فقال له
وإن : يا هذا قد رضيت، فقال ابن املنكدر: يساوي مخسة بعشرة، فقال املشتري
رضاه ألنفسنا، فاختر إحدى ثالثة خصال رضيت فإنا ال نرضى لك إال ما ن

وتأخذ درامهك، وإما أن ) امللبس(إما نرد عليك خبمسة، وإما ترد شقتنا ): بدائل(
أعطين مخسة، : من العشريات بدرامهك، فقال املشتري) ملبس(تأخذ شقة 

هذا حممد بن املنكدر، : وانصرف املشتري يسأل، ويقول من هذا الشيخ؟ فقيل له
ال إله إال اهللا، هذا الذي نستسقي به يف البوادي إذا قحطنا، فهذا : يفقال املشتر

إحسان يف أن ال يربح على العشرة إال نصفا واحدا على ما جرت به العادة يف 
  .)1(»ذلك املتاع يف ذلك املكان

فهذا إحسان يف أن ال يربح على العشرة إال «: قال الغزايل معلقاً على هذه الواقعة •
على ما جرت به العادة يف مثل ذلك املتاع يف ذلك املكان ومن  نصفا أو واحدا

قنع بربح قليل كثرت معامالته واستفاد من تكررها رحبا كثريا وبه تظهر 
  .)3(،)2(»الربكة

                                
 .2/148الغزايل، إحياء علوم الدين، : انظر )1(
 .بنفس الصفحة: املرجع نفسه )2(
إن معىن التجارة تنمية املال بشراء البضائع وحماولة بيعها من «: خلدون ومما يؤيد كالم الغزايل رمحه اهللا قول ابن )3(

مثن الشراء إما بانتظار حوالة األسواق أو نقلها إىل بلد هي فيه أنفق وأغلى أو بيعها بالغالء على اآلجال وهذا 
مقدمة ابن  »الكثري كثريا الربح بالنسبة إىل أصل املال يسري إال أن املال إذا كان كثريا عظم الربح ألن القليل يف

فكالم ابن خلدون يشري إىل أن الربح اليسري ميكن خفض السر وهذا يقود يف معظم األحيان . 395خلدون ص 
مشسية . د :انظر. إىل زيادة حجم املبيعات الذي يؤدي إىل سرعة دوران رأس املال مما يفضي إىل زيادة الربح

 .232  مي، صبنت حممد،  أحكام الربح يف الفقه اإلسال



 

  طريقة سداد مثن املبيع: األساس الثاين

البيع نقدا : لتسديد مثن املبيع كما هو معروف يف األوساط التجارية طريقتان مها
يع إىل أجل أو البيع بالتقسيط، ولقد جرت عادة التجار أن مثن املبيع باألجل والب

يكون أعلى من مثن البيع النقدي، وبذلك يكون هامش الربح أعلى، والبيع إىل أجل 
معلوم جائز إذا اشتمل البيع على الشروط املعتربة وهكذا يف التقسيط يف الثمن، ال 

يا أيها {: اىللقوله سبحانه وتع ،)1(ال معلومةحرج إذا كانت األقساط معروفة واآلج
}الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إىل أجل مسمى فاكتبوه

من أسلف يف «: ρولقوله  )2(
  .)3(»شيء ففي كيل معلوم أو وزن معلوم إىل أجل معلوم

وال فرق يف ذلك بني كون الثمن مماثال ملا تباع به السلعة نقدا أو زائدا على 
  .ال فينبغي إذن مراعاة طرق سداد قيمة املبيع عند حتديد الربحذلك بسبب اآلج

  التوازن بني درجة املخاطرة والربح: األساس الثالث

لقد ذكرنا يف الفصل األول أن املخاطرة طريقة من طرق استحقاق الربح يف 
الفقه اإلسالمي فينبغي أن يتوازن هامش الربح مع درجة املخاطرة اليت يتعرض هلا 

  .ألن معدل الربح يتغري مع تغري املخاطرة )4(الل دوراته املختلفةاملال خ
: التجارة نوعان«: وأحسن من تناول هذه املسألة اإلمام القرطيب حيث يقول

                                
مجهور الفقهاء انظر احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة والزيدية وبعض املعاصرين : أجاز هاتني الطريقتني )1(

، السيد سابق، فقه 29/13ابن تيمية، جمموع الفتاوى، : انظر. كالشيخ ابن باز رمحه اهللا والدكتور الدريين
 .3/140السنة، 

 .282: البقرة )2(
 .4/1540، 2239ه البخاري يف السلم، باب السلم يف كيل معلوم برقم أخرج )3(
تؤثر دورة رأس املال يف هامش الربح، فكلّما طالت هذه الدورة زادت املخاطرة وطلب التجار والصناع وغريهم  )4(

قل هامشا أعلى للربح، وكلما قَصرت دورة املال قلت املخاطرة، وطلب التجار والصناع وغريهم هامشا أ
للربح، وبالتايل على ويل األمر عند حتديده نسبة الربح مراعاة التوازن بني درجة املخاطرة والربح وفترة دوران 

البناء، العالقة بني الربا والتكاليف واألسعار يف : انظر. رأس املال حىت تكون نسبة الربح احملدد ال تظلم التجار
 .237، 236ضوء الشريعة، ص



 

تقلٌب يف احلضر من غري نقلة وال سفر وهذا تربص واحتكار قد رغب فيه أولو 
األسفار ونقله إىل األمصار األقدار وقد زهد فيه ذوو األخطار، والثاين تقلب املال ب

  .)1(»فهذا أليق بأهل املروءة وأعم جدوى ومنفعة، غري أنه أكثر خطرا وأعظم غررا
كل ربح حيصل «: شوقي شحاته. ويقول املتخصص يف االقتصاد اإلسالمي د

عليه هو مثن للتقليب واملخاطرة وإنّ تفاوت األرباح يف املشروعات املختلفة يرجع إىل 
ر عامل التقليب، كما يرجع إىل اختالف عامل املخاطرة يف كل اختالف عناص

مشروع، وإن تفاوت زمن دورة التقليب يف املشروعات املختلفة ال يقل أمهية عن 
  .)2(»تفاوت عناصر املخاطرة فيها

كما يرى بعض الباحثني أن الربح خيتلف حسب درجة املخاطرة وهو عائد 
  .)3(حتمل املخاطرة

  .ه كلما ازدادت درجة املخاطرة زاد معدل الربحمما سبق يتضح أن

  ثانياملطلب ال
حتديد الربح يف االقتصاد الوضعي وآراء 

 االقتصاديني فيه

لقد توصلنا عند احلديث عن العالقة بني التسعري وحتديد الربح يف االقتصاد 
ن آراء الوضعي إىل القول بأن التسعري معناه حتديد الربح، وبناء على هذا ميكن القول إ

  :االقتصاديني يف حتديد الربح كآرائهم يف التسعري، والسؤال الذي ينبغي أن يطرح هو
  هل جييز االقتصاديون التسعري أم ال؟

                                
 .5/100ع ألحكام القرآن، القرطيب، اجلام)1(
 .92شوقي شحاتة، املبادئ اإلسالمية يف نظريات التقومي يف احملاسبة، ص)2(
 .92رحبية البنوك اإلسالمية، ص: منار النجار، رسالة املاجستري: انظر )3(



 

  حاالت جواز التسعير في االقتصاد الوضعي: الفرع األول

  :أجاز االقتصاديون التسعري يف احلاالت اآلتية

تيجة أسباب غري عادية كاحلروب عر وتكاليف املعيشة نحالة ارتفاع الس) أ
  :والكوارث الطبيعية أو االقتصادية

لقد أمجع االقتصاديون على ضرورة التسعري يف حالة احلروب، يقول بعضهم 
ومن الواضح أن «: موضحا وجهة النظر االقتصادية يف ضرورة التسعري يف احلرب

ن األمور الضرورية يكون م - يف حالة احلرب  -تدخل السلطات العامة يف األمثان 
ولوال ذلك الستمرت األمثان يف التحليق عاليا مما يؤدي إىل شلل اهود احلريب 

وهنا يالحظ . وإحلاق الضرر بالطبقات ذات الدخل احملدود مثل أصحاب املعاشات
أن الثمن احلكومي يكون حدا أعلى واحلد األعلى يكون طبعا أقل من سعر 

  .)1(»السوق
تصاديون السبب يف ارتفاع األسعار زمن احلرب، إذ جاء يف كتاب وقد بين االق

إن فترات احلروب تقترن بنقص يف عرض بعض «املبادئ األولية يف النظرية االقتصادية 
سلع االستهالك لنقص االسترياد من جهة وتوجيه املوارد القومية لإلنتاج احلريب من 

تفاع املبالغ فيه وحيقق البعض وبذلك يسود السوق جو غري طبيعي لالر. جهة أخرى
الدخل احملدود من املستهلكني بسبب االرتفاع املتواصل  وذو تضررويأرباحا عشوائية 

يف األسعار والتالعب باملعروف من السلع وشيوع السوق السوداء وما إىل ذلك من 
  .)2( »عوامل ال تتماشى مع املنفعة العامة ومصاحل املستهلكني

 تتطورسة عرفتها الدول على وجه اخلصوص يف أحوال فالتسعري اجلربي سيا
فيها األسعار بارتفاع مستمر، يفتت من قيمة الوحدة النقدية ويهز عاجال أو آجال 

                                
 . ، دار املعارف، مصر398، 397ماهر سعد محزة، علم االقتصاد، ص)1(
  ، منشأة487األساسي، ص حازم طبالوي، أصول االقتصاد. د)2(

 .597محدية زهران، املبادئ األولية يف النظرية االقتصادية، ص. د: وانظر  



 

أركان احلياة االجتماعية وهذه الظاهرة، ظاهر التضخم وتدهور قيمة النقود، وهذا ال 
اسة إنفاق واسع خيص احلرب فقط بل يف مجيع احلاالت اليت تنتهج فيها الدول سي

  .)1(النطاق
ولقد أشار أيضا قانون املنافسة واألسعار اجلزائري إىل حتديد األسعار يف مجيع 

  .احلاالت اليت تنتهج فيها الدولة سياسة إنفاق واسع النطاق كاحلروب مثال

  :حالة اختاذ التسعري الرمسي وسيلة للمحافظة على النظام يف الطريق العام -ب

النقل بالسيارات والقطارات والطائرات، إذ ال جيوز أن تتخذ مثل حتديد أجور 
الطرق مكانا للمساومة واملناقشة بشأن األجور فضال عن أنه من مصلحة اجلمهور أن 
يعرف مقدما ما يدفعه من أجور يف نظري تلك اخلدمة، فمصاحل وزارة النقل يف اجلزائر 

عرب احلافالت والقطارات وسيارات  مثال حتدد سعر التذكرة حسب نوعية النقل الربي
الطاكسي والبحري عرب الباخرة واجلوي عرب الطائرة، وكثريا ما تقع مشاكل بني 
أصحاب هذه املركبات واملواطنني بسبب األسعار فتلجأ السلطات املختصة إىل 

  .)2(التحديد

  :حالة االحتكار الطبيعي -ج

لى مؤسسة واحدة معينة، وهي احلالة اليت تؤدي إىل جعل الصناعة تقتصر ع
وتظهر هذه احلالة يف الصناعات اليت يؤدي كبر حجم املشروع فيها إىل اخنفاض 
األسعار باستمرار كما هو احلال يف صناعة النقل بالسكك احلديدية، كما يوجد 
االحتكار الطبيعي يف الصناعات اليت يؤدي فيها وجود أكثر من مشروع أو مؤسسة 

زيادٍة يف تكاليف اإلنتاج واليت عادة ال تناسب املستهلك ومثل ذلك  واحدة بائعة إىل
خدمات الربيد والربق والكهرباء وغريها من اخلدمات العامة، وذه احلالة يكون 
االحتكار طبيعيا مبعىن أن هناك عوائق طبيعية متنع املنتجني من دخول هذه الصناعة، 

                                
 .مصر -، مطبعة النهضة 254زكريا أمحد، نظرية القيمة،ص. د: انظر)1(
 .408العمري أمحد سويلم، مقدمة يف الدراسات االقتصادية،ص. د: انظر)2(



 

تياز إنتاج السلعة أو اخلدمة إىل مؤسسة وتقوم احلكومة عادة يف هذه احلالة مبنح ام
  .)1(واحدة تقتصر عليها الصناعة

ويف هذه احلالة تقوم الدولة بتحديد حجم اإلنتاج أو حتديد األسعار إذ أن املنتج 
حيصل على أرباح معقولة ال تضر باملستهلك وتشترط الدولة على احملتكر عند إعطائه 

وهذا معروف عندنا يف اجلزائر  )2(يم ومراقبةاالمتياز أن يرضى مبا حتدده له من تنظ
فالدولة تسعر أو حتدد سعر املواد االستراتيجية كالكهرباء والغاز واملاء والدقيق واخلبز 
واحلليب، فالدولة هي اليت تسعر هذه األشياء أما األمور األخرى فتخضع لقانون 

قانون املنافسة  املنافسة وحرية األسعار أي قانون العرض والطلب وهذا حسب
ولكن يف السنوات األخرية أصبحت . واألسعار الذي تطبقه مصاحل وزارة التجارة

الدولة تفكر يف االبتعاد عن االحتكار الطبيعي وختوصص هذه املؤسسات اليت تنتج 
هذه السلع، إذ أصبح هذا األمر عائقا أمام دخول اجلزائر إىل املنظمة العاملية للتجارة، 

م األسواق اجلزائرية أفلت من يد ياآلن عويصة جدا وهي أن تنظلكن املشكلة 
السلطات املختصة فارتفعت معظم أسعار املواد االستهالكية والضرورية والدور 

ولكين أرى أن املسبب الرئيسي يف هذه املشكلة هو املستهلك  )3(والعقارات اخل
الغالية حىت ال يعطي  بالدرجة األوىل، إذ يفترض فيه أن ال يقبل على شراء السلع

إذا غال : للتاجر لقيامه بعملية االحتكار ورفع األسعار وهذا طبقا للقاعدة القائلة
  .)4(الشيء رخصته بالترك

-90قانون رقم : (172والقوانني واضحة يف التالعب باألسعار فحسب املادة 
كبا جلرمية يعد مرت: من قانون العقوبات اجلزائري) 1990يوليو  14املؤرخ يف  14

                                
، حممد مطرود السمريات، االحتكار بني الشريعة والنظم املعاصرة، 386خليل، النظرية االقتصادية، : انظر )1(

 .1994، رسالة ماجستري 39، 38ص
 .املراجع نفسها بنفس الصفحات: انظر)2(
 .2005جويلية / 20مقابلة أجريتها مع رئيس مصلحة املنافسة بوزارة التجارة يوم  )3(
 .هذه القاعدة مثل شائع )4(



 

ويعاقب باحلبس من ستة أشهر إىل مخس سنوات وبغرامة  )1(املضاربة غري املشروعة
كل من أحدث بطريق مباشر أو عن طريق وسيط  100.000إىل  5000مالية من 

رفعا أو خفضا مصطنعا يف أسعار السلع أو البضائع أو األوراق املالية العمومية أو 
  :اخلاصة أو شرع يف ذلك

 .أخبار أو أنباء كاذبة أو مغرِضة عمدا بني اجلمهور بترويج - 1
 .أو بطرح عروض بأسعار مرتفعة عن تلك اليت يطلبها البائعون - 2
أو بالقيام بصفة فردية أو بناء على اجتماع أو ترابط بأعمال يف السوق  - 3

أو الشروع يف ذلك بغرض احلصول على ربح غري ناتج عن التطبيق 
 .الطبيعي للعرض والطلب

  .)2(بأي طرق أو وسائل احتياليةأو  - 4
ولكن املشكلة ليست يف القانون بل يف تطبيقه، فالقانون ال يطبق إال على 
املستضعفني وإذا طبق ال يتعدى حترير حماضر ضد التجار وينتهي بغلق احملل، أما 

ومما جيدر بالذكر أن الدولة عند .األسواق املوازية أو السوداء فاملراقبة تكون شبه غائبة
دف إىل حتقيق العديد من األهداف االقتصادية : حتديد األسعار يف اخلدمات العامة

وترشيد استخدام املرافق العامة  )3(ترشيد استخدام اخلدمات العامة: واالجتماعية منها
 )5(والعمل على زيادة معدل النمو االقتصادي وتعجيله )4(االقتصادية لطاقاا اإلنتاجية

                                
 .99، ص172ه، قانون العقوبات، املادة يوسف دالند. أ: انظر)1(
السلع والثروات دون متلك السلعة  لكاملضاربات غري املشروعة هي اليت تتعلق باملتاجرة يف صكوك مت: انظر)2(

 .املرجع السابق بنفس الصفحة. نفسها
الفئات الداخلية  ميكن عن طريق السياسة التسعريية التأثري على الكميات املستهلكة من تلك اخلدمات من قبل )3(

املختلفة ومبا يسمح بزيادة الكميات املستهلكة من قبل أصحاب الدخول املنخفضة دون إفراط أو تبذير أو 
 .استهالك

وذلك بالوصول إىل االستخدام الكامل للطاقة املتاحة للمرافق ودرجة التشغيل الصحيحة يف ضوء قيود  )4(
 .وخصائص قطاع اخلدمات العامة

تأثري على ختصيص املوارد االقتصادية يف اتمع وعلى حجم اإلنتاج القومي ومكوناته، فالسعر العام وذلك بال )5(
ميكن أن يؤثر على االستثمار واالستهالك بتأثريه يف قرارات القطاعات االقتصادية املستخدمة خلدمة املرافق 
= 



 

واحلصول على  )1(ء تعديالت معينة يف منط توزيع الدخل القوميواملسامهة يف إجرا
  .)2(إيرادات لتحقيق فائض ميكن استخدامه يف حتسني اخلدمة العامة

من قانون العقوبات اليت توضح جبالء املواد ) 173(وأختم هذه احلاالت باملادة 
ع رفع أو خفض إذا وق«: اليت هلا عالقة باالحتكار الطبيعي واليت تنص على ما يلي

واملواد  هااألسعار أو شرع يف ذلك على احلبوب أو الدقيق أو املواد اليت من نوع
الغذائية أو املشروبات أو املستحضرات الطبية أو موارد الوقود أو األمسدة التجارية 

 10000إىل  1000تكون العقوبة احلبس من سنة إىل مخس سنوات والغرامة من 
  .)3(»دج

لها ما جاءت إىل للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن هذه العقوبات ك
واحترام روح املنافسة يف السوق القائم على مبدأ العرض والطلب أو حترير األسعار 
باإلضافة إىل حتقيق األهداف االقتصادية واالجتماعية املذكورة آنفا، هذا إذا طبق 

  .القانون

  لوضعيأسس تحديد الربح في االقتصاد ا: الفرع الثاني

بناء على ما تقدم من بيان موقف االقتصاديني من التسعري فإين أرى أن موقفهم 
هو موقفهم نفسه من التسعري إذ التسعري أو حتديد األسعار معناه  الربحمن حتديد 

حتديد األرباح كما تقدم ذكره، فتحديد الربح عندهم جائز يف احلاالت االستثنائية 
العامة كما يف حالة االحتكار الطبيعي ولكن السؤال وذلك عندما تقتضيه املصلحة 

  :املطروح هو

  =  ــــــــــــ
 .االقتصادية وتوجيهها لتحقيق األهداف املرغوبة

 .فيضات يف السعر العام لفئات أو هيئات معينةإذ قد يسمح بتخ )1(
العزيز عثمان، اقتصاد اخلدمات واملشروعات العامة،  سعيد عبد. د: انظر] 4، 3، 2، 1[بالنسبة هلوامش  )2(

 .م1997، الدار اجلامعية، بريوت 107، 106ص
 .101قانون العقوبات اجلزائري، ص: انظر )3(



 

  :ألسس وقواعد مضبوطة أم أن حتديده يكون عشوائيا الربحهل خيضع حتديد 

  :األساس األول التوازن بني درجة املخاطرة والربح -1

كما هو معروف اقتصاديا أن معدل الربح يتغري مع تغري درجة املخاطرة ومن 
يتوازن هامش الربح مع درجة املخاطرة اليت يتعرض هلا املال خالل دوراته مث جيب أن 
  .املختلفة

الربح إما أن  اذفاحملاوِل هل«: يقول ابن خلدون يف مقدمته موضحا هذا األساس
خيتزن السلعة ويتحني ا حوالة األسواق من الرخص إىل الغالء فيعظم رحبه، وإما أن 

  .)1(»لسلعة أكثر من بلده الذي اشترى فيه فيعظم رحبهينقله إىل بلد آخر تنفق فيه ا
مما سبق يتضح أنه كلما زادت درجة املخاطرة زاد معدل الربح وهنا يتفق الفكر 
االقتصادي مع الفقه اإلسالمي فالربح الذي حيصل عليه أرباب األعمال كجزء 

بح يف كل لتحملهم املخاطرة يتفاوت تفاوتا كبريا، فليس هناك معدل متساوٍ للر
أنواع املشروعات، فمن املنتظر أن تكون األرباح عالية أو اخلسارة جسيمة يف 
املشروعات اليت حتتوي على عنصر كبري من املخاطرة، والواقع أن األرباح الكلية ال 

  .)2(الصافية فحسب، تكون عالية يف هذا النوع من املشروعات

  :استشارة أهل اخلربة: األساس الثاين -2

ار حتديد األسعار من طرف املصاحل املختصة كمديريات املنافسة إن معي
واملستهلكني والقانونيني، كل هؤالء  جنيواألسعار خيضع إىل استشارة التجار واملنت

يتدخلون يف حتديد السعر، حىت تكون نسبة الربح احملددة عادلة يرضاها البائع 
من إشراك الصيديل والطبيب  ر بتسعري األدوية ال بدـفإذا تعلق األم. واملشتري

وإشراك املستهلك، وإذا تعلق مبنتوج فالحي ال بد من إشراك الفالح والتاجر وهلم 

                                
 .394ابن خلدون، املقدمة، ص)1(
 .482و سليمان، أصول االقتصاد، صأب)2(



 

  )1(...جراً

  :عدم املغاالة يف الربح -3

يراعى يف حتديد األرباح من قبل مديريات املنافسة واألسعار القدرة الشرائية 
ليف إيصال السلع إىل املستهلك، للمواطن املستهلك ومدخول التاجر املبين على تكا

فيحدد الربح بدون إفراط وال تفريط أي بنسبة ربح معقولة ويسرية يقبل ا الطرفان 
ويراعى فيها أيضا جودة اإلنتاج ونوعيته وقيمته ومدى حاجة اإلنسان إىل هذه 

  .السلع
وقد أشار ابن خلدون إىل أن الربح اليسري ميكِّن من خفض السعر وهذا يقود 
يف معظم األحيان إىل زيادة حجم املبيعات الذي يؤدي إىل سرعة دوران رأس املال 

  .)2(مما يفضي إىل زيادة ربح
ولكن املشكل املطروح هو عدم التزام التجار والصناعيني واحلرفيني والصيادلة 
بالتسعري احملدد من قبل السلطات املختصة وهذا ناتج عن ضعف يف نظام املراقبة وعدم 

، 173، 172، 171، 170املادة : رام القوانني وخاصة قانون العقوباتاحت
  .)3(من قانون العقوبات اجلزائرئ 175، 174

  املطلب الثالث
 نتيجـــة املقارنـــة

وهذا يعين أن آراء  الربحمن خالل ما سبق توصلنا إىل أن التسعري يعين حتديد 
، فهل هناك الربحم يف حتديد الفقهاء واالقتصاديني حول التسعري هي نفسها آراؤه

                                
 20مقابلة أجريت مع رئيس مصلحة اجلودة وقمع الغش ورئيس مصلحة املنافسة واألسعار بوزارة التجارة يوم  )1(

 .م2005جويلية 
 .395-394ابن خلدون، املقدمة ص)2(
لت مبوجب القانون رقم يوسف دالندة، قانون العقوبات اجلزائري، منقّح وفق التعديالت اليت أدخ. أ: انظر )3(

 .101، 100، 99ومزود باالجتهادات القضائية، ص 2001يونيو سنة  26املؤرخ يف  01/09



 

  ؟الربحخالف أو توافق بني نظريت الفقهاء واالقتصاديني يف مسألة حتديد 

  بخصوص حكم التسعير: الفرع األول

جواز التسعري يف الفقه اإلسالمي حالة الغالء : من خالل العرض السابق تبني يل
، أما يف االقتصاد من طرف احلاكم وهذا يف حالة االحتكار واحلصر والتواطؤ العكسي

الوضعي فتبين يل جواز التسعري من طرف احلاكم أو نوابه حالة ارتفاع األسعار 
وتكاليف املعيشة نتيجة أسباب غري عادية كاحلروب والكوارث الطبيعية واالقتصادية 
وحالة اختاذ التسعري الرمسي وسيلة للمحافظة على النظام العام وحالة االحتكار 

فال خالف بني الفقه اإلسالمي واالقتصاد الوضعي يف جواز التسعري  الطبيعي، وعليه
  .وحاالته

  الربحبخصوص تحديد : الفرع الثاني

يف الفقه اإلسالمي ويف االقتصاد الوضعي جائز يف حالة ما  الربحإن حتديد  :أوالً
  .إذا كانت املصلحة العامة تستدعيه كاحلاالت اليت ذكرناها آنفا

ني الفقه اإلسالمي واالقتصاد الوضعي يف األسس املتبعة يف ال خالف ب :ثانياً
وهي عدم املغاالة يف الربح ومراعاة مبدأ العدل واستشارة أهل اخلربة  الربححتديد 

  .والتوازن بني درجة املخاطرة والربح
ليس هناك يف الفقه اإلسالمي حتديد نسبة معينة يتقيد ا التجار يف  :ثالثاً

متروك لظروف التجارة عامة وظروف التاجر والسلع مع مراعاة معامالم بل ذلك 
ما تقضي به اآلداب الشرعية من الرفق والقناعة والسماحة والتيسري، خبالف االقتصاد 
الوضعي والقانون التجاري فإننا جند ما يسمى امش الربح حتدده السلطات املختصة 

مهيته لدى املستهلك سواء بتحديد األسعار أو األرباح حسب كل منتوج ودرجة أ
  .كان سلعا أو خدمات



 

  المبحث الثالث
  مدى مشروعية الربح الناتج 

  عن األوراق المالية والتجارة االلكترونية

لقد تطورت املعامالت املالية يف عصرنا تطورا عجيبا، فاستحدثت عقود 
امل من وأنشئت آليات جديدة تبعا للتطور التكنولوجي احلاصل، فانتقلنا يف التع

واألسواق النقدية أو  )2(أو الربصات )1(األسواق التجارية العادية إىل األسواق املالية
املالية اليت تتمثل يف األسهم  )3(املصارف، وتتعامل هذه األسواق غالبا باألوراق

ر وـوالسندات وتتعامل يف دفع وسحب النقود بالبطاقات االئتمانية، إىل أن تط
شراء فأصبح يتم عن طريق التجارة االلكترونية وأصبحت هناك التعامل بالبيع وال

  .مواقع للربح
  فما حقيقة هذه األوراق والبطاقات؟

  وهل جيوز  التعامل ا يف البيع والشراء؟
  وما حكم الربح الناتج عن التعامل ا؟

  وإذا كانت غري جائزة فما هو البديل الشرعي هلا؟

                                
هي أسواق يتداول فيها حصص رأس املال املعبر عنها باألسهم، أي صكوك امللكية وهي اليت تشترك يف الربح  )1(

علي السالوس، موسوعة القضايا الفقهية املعاصرة  أمحد. د. أ: انظر. واخلسارة، وكذلك السندات بالبيع والشراء
 .479-490ص

من الكلمات املستحدثة اليت أقرها جممع اللغة العربية بالقاهرة واجلمع برص وبراص وهي : وبدون واوبضم الباء  )2(
 .461املرجع نفسه، ص. مرادفة لسوق األوراق املالية

تعامل فيها بالصكوك والكمبياالت وسندات التوثق وأوراق مالية أوراق جتارية ي: األوراق يف سوق االقتصاد )3(
تتمثل يف األسهم والسندات، وأركِّز يف هذا البحث على السندات واألسهم بينما بطاقات االئتمان هي طريقة 

عمار عمورة،  الوجيز يف شرح القانون التجاري . أ: انظر. أو وثيقة تسهل سحب ودفع النقود
 .270اجلزائري،ص



 

  وز أخذ هذا النوع من الربح واالنتفاع به؟وما حقيقة الربح االلكتروين وهل جي

  املطلب األول
 حكم الربح الناتج عن التعامل باألسهم

  تعريف األسهم لغة وشرعا ووضعا: الفرع األول

  :تعريف األسهم لغة: أوالً

النصيب واحلظ : األسهم مجع سهم وهو يف اللغة يطلق على معان متعددة
}فساهم فكان من املدحضني{: ومنه قوله تعاىل )1(والشيء من األشياء

)2(.  

  :تعريف األسهم شرعا: ثانياً

مصطلح السهم مصطلح حديث جداً ال جند له ذكرا يف كتب الفقه القدمية، 
ولكن الفقهاء املعاصرين تكلّموا عنه من باب اعتباره قضية فقهية معاصرة ومن 

  :هؤالء
شركة من هو حصة أو نصيب للمساهم يف «: )3(عثمان شبري. تعريف د - 1

  .)4(»شركات األموال وهذه احلصة متثل جزءا من رأس مال الشركة
هو صك يعطى للمساهم ويكون وسيلة إىل « :)5(القره داغي. تعريف د - 2

  .)6(»إثبات حقوقه يف الشركة
                                

، الفيومي، 3/111ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، : ، وانظر12/318سهم، : ابن منظور، لسان العرب، مادة)1(
 .1/398املصباح املنري، 

 .141اآلية : الصافات )2(
له . أستاذ الفقه املقارن بكلية الشريعة جبامعة دمشق واألردن سابقا، وحاليا أستاذ بكلية الشريعة جامعة قطر )3(

  .ن األحباث يف الفقه املقارنالكثري م
 .163عثمان شبري، املعامالت املالية املعاصرة، ص. د: انظر )4(
 .عراقي، أستاذ ضليع يف الفقه اإلسالمي والقضايا الفقهية املعاصرة، عضو امع الفقهي اإلسالمي جبدة)5(
، وهو أستاذ بكلية 8اإلسالمي، ع ، جممع الفقه2/384القره داغي، التطبيقات الشرعية لألوراق املالية، . د)6(

 .الشريعة جامعة قطر، وعضو جممع الفقه اإلسالمي



 

  :تعريف األسهم وضعا: ثالثاً

يطلق االقتصاديون السهم على الصك ومرة على النصيب  :عند االقتصاديني )أ
  :احلصة، وبناء على هذا فالسهم عند علماء االقتصاد يطلق على أمرين أو

ألن السهم يعطي ؛ وهو الوثيقة اليت تعطى للمساهم إثباتا حلقه « :الصك - 1  
  .)1( »للمساهم حقوقا جتاه الشركة كما يرتب عليه التزامات حنوها

جزءا وهي نصيب املساهم يف شركة من شركات األموال ومتثل « :احلصة - 2
  .)2( »من رأس مال الشركة

واملعىن األول هو املقصود يف التعامل التجاري ولكين أرى أنه ال خالف بني 
  .املعنيني ألن املعىن واحد

مكرر من القانون التجاري اجلزائري  715عرفت املادة  :عند القانونيني) ب
ن رأس ماهلا، سند قابل للتداول تصدره شركة مسامهة لتمثل جزءا م«: السهم بأنه

  .)3(»االكتتابعند فهو ميثل حق املساهم أو الشريك يف الشركة متنحه إياه 

  مناقشة التعاريف: رابعاً

التعاريف نستنتج أن نطاق العمل بالسهم هو الشركة،  هذهمن خالل استقراء  -
 .فنصيب الشريك املشارك به هو السهم

عثمان شبري مال . بالقول أن دمن خالل قراءة تعريفَي الفقيهني املعاصرين خنلص  -
إىل األخذ يف تعريفه باملعىن االقتصادي األول وهو احلصة أو النصيب، أما 
الدكتور القرة داغي فمال إىل األخذ باملعىن الثاين وهو الصك أو وسيلة إلثبات 
احلق يف الشركة وهذا يدل على أنه ال خالف بني الفقهاء واالقتصاديني يف 

 .تعريف السهم

                                
 .265، أسواق األوراق املالية، ص18رضوان، األسهم والسندات، اخلياط، )1(
 .18، اخلياط، األسهم والسندات، ص98حسن، عمل شركات االستثمار، ص)2(
 .270زائري، صعمار عمورة، الوجيز يف شرح القانون التجاري اجل)3(



 

نون التجاري اجلزائري خصص السهم بشركة املسامهة فقط دون غريها من القا -
الصك، : أنواع الشركات ومال إىل األخذ باملعىن األول عند االقتصاديني وهو

وهذا الذي رجحه االقتصاديون والفقهاء املعاصرون، ولكين أرى أنه ال فرق بني 
ن مث فال فرق بني تعريف املعنيني فاحلصة أو الصك وجهان لعملة واحدة، وم

 .الفقهاء واالقتصاديني والقانونيني
فالتعريف الذي أراه منسجما مع وجهات النظر املختلفة هو القول بأن السهم 

عبارة عن شهادة ختول ملالكها احلق يف ملكية رأس مال الشركة اليت أصدرته : هو
أو بالقيد  ،)1(لطرق التجاريةبشرط أن تكون قابلة للتداول واالنتقال يف البورصة إما با

  .)3(،)2(يف سجل الشركة أو بالتظهري

                                
 .كاملناولة من يد إىل يد )1(
، إيتراك 9مشعون مشعون، البورصة، ص. ، د]www.sahm_trade.com[ ،]www.islamonline.net: [انظر )2(

  .1999، 2للنشر والتوزيع، ط
ذ منلك جزءا معينا من رأس مال هذه الشركة، أي يل حينما نشتري سهما يف شركة على سبيل املثال فإننا حينئ )3(

احلق يف املشاركة يف كل ربح يدخل على الشركة مبقدار ملكييت وكلما اشتريت أكثر كلما كانت ملكييت أكرب 
وهكذا، واخلالصة أن األسهم متثل حقوق ملكية األفراد يف شركة من الشركات العامة وتشمل هذه احلقوق ما 

  :يلي
لى ما خيص السهم من أرباح وفقا للحصة املخصصة لكل سهم واملقرر توزيعها حق احلصول ع - 1

 .على محلة األسهم
حق احلصول على موجودات الشركة وأصوهلا واليت تعادل نصيب كل سهم من صايف أصول  - 2

الشركة أو ناتج بيع هذه األصول بعد استبعاد حقوق الغري منها عند تصفية الشركة وهو ما 
 .نصيب السهم من رأس املاليعادل تقريبا 

 .حق احلصول على بيانات ومعلومات دورية عن موقف الشركة املايل أو ناتج ماهلا - 3
حق حضور اجلمعيات العمومية سواء العادية أو غري العادية ومناقشة ما يعرض فيها، وطرح  - 4

 .املالحظات واالقتراحات
ملك واحد يف املائة من  فمثال إذا أصدرت شركة مائة سهم فكل سهم يعين: حق التصويب - 5

الشركة، فمن ميلك عشرة أسهم له حق التصويت مبقدار عشرة باملائة من إمجايل التصويت ألنه 
ميلك عشرة أسهم، وعن طريق التصويت ميكن للمساهم أن يؤثِّر يف مسار الشركة واجتاه إدارا 

م للشركة حبيث يؤدي يف والتصويت على أعضاء جملس اإلدارة وبالتايل التأثري يف الناتج العا
= 



 

  خصائص األسهم: الفرع الثاين

  :تتصف األسهم باخلصائص اآلتية
إا متساوية القيمة االمسية فال توجد لبعض األسهم قيمة أعلى من قيمة البعض   -أ 

اآلخر منها، ويترتب على هذا أن كل سهم يتساوى مع غريه يف احلقوق 
لتزامات، سواء من حيث توزيع أرباح الشركة، أو موجوداا بعد تصفيتها واال

 .)1(أو يف التصويت، أو يف حتمل الديون وااللتزامات املترتبة على الشركة
وجيوز أن يشترك يف السهم الواحد أكثر من شخص : إا غري قابلة للتجزئة  - ب 

 .عدة أسهم واحد ميثلهم جتاه الشركة شخص واحد، وكذلك إن اشتركوا يف
 .إا قابلة للتداول والتصرف فيها بالبيع والشراء والرهن وغريها  -ج 
 .وال يصدر السهم بقيمة أعلى أو أدىن منها )2(األسهم هلا قيمة امسية حمددة  - د 
حتديد مسئولية املساهم مالك السهم بقيمة السهم فقط، وال يطالب املساهم مبا   -ه 

  .)3(كة ونقصت موجوداايزيد عن هذه القيمة مهما بلغت ديون الشر

  =  ــــــــــــ
 .النهاية إىل التأثري يف أسهم الشركة اململوكة صعودا أو نزوال

حق املسؤولية احملدودة، مبعىن أن املسامهني ال ميكن أن خيسروا أكثر مما استثمروا يف أسهم  - 6
أن املستثمرين لن يجربوا على دفع الديون املتبقية على الشركة بعد : الشركة، مبعىن آخر

 .سهاإفال
حق تدقيق حسابات الشركة املستثمر فيها بالتفصيل باإلضافة إىل التقرير السنوي للشركة  - 7

انظر هذه .  ومعرفة قائمة املستثمرين وكل ما يتعلق بالشركة، كما أن له حق مقاضاة الشركة
  ] www.alsayra.com/vb/archive/index.php/t: [اخلصائص

  .19، 18اخلياط، األسهم والسندات، ص)1(
 .معظم القوانني تستلزم أن تصدر األسهم امسية وبعضها جييز إصدار األسهم حلاملها )2(
 .31صربي هارون، أحكام األسواق املالية، ص. ، د9/166الزحيلي، الفقه اإلسالمي وأدلته، : انظر )3(



 

أحكام األسهم والتعامل بها من حيث أصل المشروعية وبحسب : الفرع الثالث

  .أنواعها وعالقة ذلك بالربح

  حكم التعامل باألسهم من حيث أصل املشروعية: أوالً

اختلف الفقهاء املعاصرون يف حكم التعامل باألسهم الصادرة عن شركات 
  : )2(يف حكم الشركات املسامهة على قولنيتبعا الختالفهم  )1(املسامهة

  :أقوال الفقهاء يف املسألة) 1

القول بإباحة الشركات املسامهة وكذلك األسهم الصادرة منها،  :القول األول
ذهب إىل هذا الرأي كثري من العلماء املعاصرين منهم الشيخ حممود شلتوت والشيخ 

حممد املهدي اخلالصي والدكتور  العزيز اخلياط والشيخ علي اخلفيف والدكتور عبد
  .)3(حممد عثمان شبري، وحممد يوسف موسى، والدكتور صاحل املرزوقي البقمي

هذا ما ذهب إليه الشيخ تقي الدين . القول بتحرمي شركة املسامهة :القول الثاين

                                
ليت ينقسم رأمساهلا إىل هي الشركة ا«من القانون التجاري اجلزائري شركة املسامهة بأا  592عرفت املادة  )1(

وتتميز بكوا الشركة اليت تنقسم رأمساهلا . »حصص وتتكون من شركاء ال يتحملون اخلسائر إال بقدر حصتهم
إىل حصص قابلة للتداول ويسأل كل شريك فيها بقدر نصيبه من األسهم وال تنقضي الشركة بوفاة أحد 

لشريك املساهم صفة التاجر وينتج عن ذلك أن إفالس الشركة الشركاء أو احلجر عليه أو إفالسه، وال يكتسب ا
ال يترتب عليه إفالس الشركاء، ويطلق على شركة املسامهة تسمية الشركة وجيب أن تكون مسبوقة أو متبوعة 

وتعترب شركة املسامهة النموذج األمثل . من القانون التجاري اجلزائري 593بذكر شكل الشركة، حسب املادة 
موال فهي دف إىل جتميع األموال قصد القيام مبشروعات صناعية وجتارية وهي أداة للتطور لشركة األ

جيب أن يكون «: من القانون التجاري اجلزائري على أنه 594االقتصادي يف العصر احلديث، وتنص املادة 
وء العلين لالدخار رأمسال شركة املسامهة مبقدار مخسة ماليني دينار جزائري إذا ما جلأت الشركة إىل اللج

، 263 عمار عمورة، الوجيز يف شرح القانون التجاري اجلزائري، ص: انظر. »ومليون دينار يف احلالة املخالفة
264 ،265 ،266 ،267. 

 .217صربي هارون، أحكام األسواق املالية، ص. د)2(
ت يف ضوء اإلسالم، ، اخلياط، الشركا97، 96، اخلفيف، الشركات، ص355شلتوت، الفتاوى، ص: انظر )3(

، 167شبري، املعامالت املالية املعاصرة، ص. ، د208، املهي اخلالصي، اإلسالم سبيل السعادة، ص59ص
 .58يوسف موسى، اإلسالم ومشكالتنا املعاصرة، ص



 

  .)1(النبهاين والدكتور عيسى عبده

  أدلة الفقهاء ومناقشتها) 2

  أدلة الفقهاء يف املسألة -أ

  أدلة القول األول

إن األصل يف املعامالت اإلباحة األصلية ما مل يرد نص يف التحرمي ولذلك  - 1
 .)2(فالتعامل باألسهم ال يتعارض مع الشريعة اإلسالمية

إن التراضي أصل العقود والوفاء به مفروض شرعا واملسلمون على  - 2
  .)3(شروطهم

لم والضرر وهذا األساس يف التعامل وجود املصلحة الراجحة مع نفي الظ - 3
  .)4(موجود يف شركة املسامهة ويف التعامل باألسهم مصلحة راجحة

الشريعة اإلسالمية أجازت أن تكون احلصة يف رأس املال متساوية أو غري  - 4
  .)5(متساوية

  )6(أدلة القول الثاين

شركة املسامهة ليست عقدا بل هي اتفاق بإرادة منفردة فبمجرد شراء األسهم  - 1
ريكا بغض النظر عن رضا باقي الشركاء، بينما العقد حباجة يصبح املشتري ش

 .إىل إجياب وقبول من الطرفني واتفاق املؤسستني ال يعترب إجيابا
ينص تعريف الشركة على أن حيصل فيها اتفاق على القيام بعمل مايل بقصد  - 2

                                
 .19عيسى عبده، العقود الشرعية، ص. ، د142تقي الدين النبهاين، النظام االقتصادي يف اإلسالم، ص)1(
 .354شركة املسامهة، ص  البقمي،)2(
 .218حممد صربي هارون، أحكام األسواق املالية وضوابط االنتفاع والتصرف ا، ص. د)3(
 .218املرجع نفسه، ص )4(
 61اخلياط، الشركات يف ضوء اإلسالم، ص)5(
ات يف ، اخلياط، الشرك60اخلياط، الشركات يف ضوء اإلسالم، ص: يرجع يف هذه األدلة إىل الكتب اآلتية )6(

 .168، عثمان شبري، املعامالت املالية املعاصرة، ص166، 2/161، 2/178الشريعة اإلسالمية، 



 

الربح، وهذا ال يتم يف شركة املسامهة، وإمنا حتصل املوافقة من املؤسس أو 
كتتب على دفع املال يف املشروع املايل وهو خمالف للقصد من الشركة ومبطل امل

هلا، وبذلك ال توجد شركة مبجرد املوافقة على دفع املال لعدم وجود االتفاق 
 .على القيام بالعمل املايل، بقصد الربح ومن هنا كانت الشركة باطلة

د البدن فال تنعقد الشركة يف اإلسالم يشترط فيها وجود البدن، وإذا مل يوج - 3
الشركة، فشركة املسامهة ال وجود للعنصر األساسي فيها، فاألموال هي اليت 
اشتركت ال أصحاا، وال حيق ألي شريك أن يتوىل أعمال الشركة بوصفه 

 .شريكا وإمنا ذلك للمدير أو للهيئة اإلدارية، فكانت الشركة باطلة
يصوت يف اجلمعية العامة هو  األصوات يف شركة املسامهة بقدر األسهم فالذي - 4

 .املال ال الشخص، وهذا خمالف لقواعد الشركة إذ االعتبار باإلنسان
املتصرف يف الشركة هو جملس اإلدارة ووكالتهم ليست عن املسامهني بل عن  - 5

 .األموال، واألموال ال متلك التوكيل
هم ال ال يرى هذا الفريق وجود الشخصية االعتبارية ألن التصرفات يف نظر - 6

تكون إال للشخص الطبيعي، فالشركات املسامهة باطلة ألا ذات شخصية 
 .اعتبارية

دميومة شركة املسامهة خيالف الشرع إذ إن الشركة تبطل باملوت أو احلجر أو  - 7
 .اجلنون أو الفسخ من أحد الشركاء

  :مناقشة األدلة -ب

ة، فيجاب عن ذلك القبول غري متحقَّق يف شركة املسامهوإن القول بأن اإلجياب  - 1
بأن اإلجياب حصل ممن دعا إىل تأسيس الشركة، والقبول حصل ممن استجاب 

االشتراك، والتزام اجلميع بالربح واخلسارة، كل ذلك يتم حسب قانون  له يف
الشركة، فال بد لكل مساهم من أن يقرأه ويفهمه قبل االشتراك فيها، والعقد 



 

 .)1(فالتراضي حاصل فيها يف الشرع التزام شفوي والكتابة مستحبة
إن القول بأن القصد من الشركة هو الربح، وهذا ال يتم يف شركة املسامهة إذ  - 2

هي مسامهة املكتتب يف مشروع مايل فال يوجد االتفاق على قصد الربح فهي 
باطلة، فيجاب عليه بأن االتفاق على الربح حاصل يف شركة املسامهة بقدر 

  .)2(رأس مال املسامهني
القول بأن الشركة يف اإلسالم يشترط فيها وجود البدن، فيجاب عنه بأن وأما  - 3

شركة املضاربة ال يشترك فيها صاحب املال ببدنه، واشتراك األشخاص فيها 
يكون بدفع األموال، واهود الشخصي قائم يف شركة املسامهة، وال يتصور أن 

  .)3(تشغل األموال بدون اإلنسان
اجلمعية العامة هو للمال ال للشخص فيجاب عليه أن أما القول بأن الصوت يف  - 4

 .كل مساهم له حق االعتراض على عمل الشركة
والقول بأن املتصرف يف الشركة هو جملس اإلدارة ووكالتهم ليست عن  - 5

املسامهني بل عن األموال، فيجاب عن ذلك بأن جملس اإلدارة وكيل عن 
 .الشركاء يف التصرف

ة باطلة إذا اكتسبت الشخصية االعتبارية، فيجاب عنه والقول بأن شركة املسامه - 6
بأن هذا القول غري صحيح يف نظرنا، ألن الفقهاء قرروا أن يكون لغري العاقل 
ذمة مستقلة كاملسجد والوقف، وأن يكون للدولة ذمة مستقلة، وهي هيئة 

بناء على هذا نقول جيوز أن يكون للشركة ذمة مستقلة عن الشركاء . معنوية
 .التايل يكون هلا شخصية اعتباريةوب

والقول بأن دميومة شركة املسامهة خيالف الشرع إذ ان الشركة تبطل باملوت أو  - 7
احلجر أو اجلنون أو الفسخ من أحد الشركاء، فيجاب عن ذلك بأن دميومة 

                                
 .169عثمان شبري، املعامالت املالية املعاصرة، ص: انظر )1(
 .168املرجع نفسه، ص: انظر )2(
 .221صحممد صربي هارون، أحكام األسواق املالية وضوابط االنتفاع والتصرف ا، . د: انظر )3(



 

الشركة جائزة إذا اتفق الشركاء على استمرار الشركة بعد موت أحد الشركاء 
  .)1(عليه كما نص على ذلك الفقهاءأو جنونه أو احلجر 

  :الرأي الراجح) 3

يف ضوء هذه األدلة اليت ساقها كل فريق أرى رجحان القول األول جبواز شركة 
املسامهة شرعا، إال أا حباجة إىل قيود معينة كعدم التعامل بالربا أو بيع احملرمات 

 مع فقهيكاخلمور، وميكن أن أعضد هذا الترجيح بفتوى مجاعية وقرار.  

  :الفتوى اجلماعية •

  )2(حكم شراء أسهم الشركات التجارية: عنواا

ما حكم شراء األسهم يف الشركات التجارية املسامهة مع العلم أن  :السؤال
  بعضها يتعامل بالربا جزاكم اهللا خريا؟

الذي نراه أن الورع ترك املسامهة فيها والبعد عنها ألن الغالب كما « :اجلواب
 )3(»دع ما يريبك إىل ما ال يريبك« ρالنيب وقد قال . ائل أا تتعامل بالرباقال الس

ولكن لو فرضنا أن  ،)4(»من اتقى الشبهات فقد استربأ لدينه وعرضه«: وقال أيضاً
اإلنسان قد ابتلي ا وساهم فإنه جيب عليه أن خيرج الربح الربوي بالنسبة فإذا قدرنا 

املئة فليخرج من الربح عشرة يف املئة، وإذا قدرنا أا تربح  أا تربح من الربا عشرة يف
وأما إذا كان ال يدري النسبة فإنه خيرج النصف . عشرين خيرج عشرين وهكذا

                                
تقي الدين النبهاين، النظام االقتصادي يف اإلسالم، . 58اخلياط، الشركات يف ضوء اإلسالم، ص: انظر )1(

 .138ص
 .فتاوى علماء البلد احلرام، من توقيع الشيخ ابن عثيمني رمحه اهللا )2(
 .3372برقم حديث حسن، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع : رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي )3(
، ويف كتاب البيوع 58، برقم 1/167فتح الباري " من استربأ لدينه"أخرجه البخاري يف كتاب اإلميان، باب  )4(

ومسلم يف كتاب املساقاة، باب أخذ احلالل وترك . 2051برقم  4/368باب احلالل واحلرام، فتح الباري 
 .1599برقم  3/1219الشبهات 



 

  .)1(»احتياطا
هذه الفتوى تدل داللة واضحة على حترمي التعامل بشركة املسامهة إذا كانت 

  .تتعامل بالربا

  :)2(قرار امع الفقهي يف املسألة

لقد قرر جملس امع الفقهي اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره السادس جبدة يف 
ماي  14- 9ل املوافق ه 1412ذي احلجة  12-7اململكة العربية السعودية من 

م بعد اطالعه على البحوث الواردة إىل امع خبصوص األسواق املالية ما 1992
  :يلي

  :األسهم واإلسهام يف الشركات

ن األصل يف املعامالت احلل فإن تأسيس شركة مسامهة ذات أغراض مبا أ  -أ 
 .وأنشطة أمٌر جائز

رم كالتعامل ال خالف يف حرمة اإلسهام يف شركات غرضها األساسي حم  - ب 
 .بالربا أو إنتاج احملرمات واملتاجرة ا

األصل حرمة اإلسهام يف شركات تتعامل أحيانا باحملرمات كالربا وحنوه   -ج 
 .أن أنشطتها األساسية مشروعةبالرغم من 

  احلكم الشرعي يف األسهم حبسب نوعها: ثانياً

تتنوع األسهم يف االقتصاد الوضعي والقانون التجاري باعتبارات خمتلفة إىل 
  .أنواع

  فما هي هذه األنواع؟  -
  وما حكم التعامل ا والربح الناتج عنها؟ -

                                
مد بن يل حالوة، صور من البيوع احملرمة واملختلف فيها وفتاوى معاصرة يف مسائل حم. انظر الفتوى يف كتاب )1(

 .214-213نازلة، ص
  .198-1/178: ، والعدد السابع2/1273: جملة امع، العدد السادس: انظر )2(



 

  من حيث احلصة املدفوعة] أ

  .يث احلصة اليت يدفعها الشريك إىل أسهم نقدية وعينيةتنقسم األسهم من ح

  :السهم النقدي -1

، وتعترب )1(»وهو الذي يكتتب به املساهم بشرط أن يدفع قيمته نقدا« :تعريفه
  :ياألسهم نقدية يف القانون التجاري اجلزائر

 .األسهم اليت مت وفاؤها نقدا أو عن طريق املقاصة -
إىل رأس املال االحتياطي أو األرباح أو عالوة األسهم اليت تصدر بعد ضمها  -

 .اإلصدار
األسهم اليت يتكون مبلغها يف جزء منه نتيجة ضمه يف االحتياطات أو الفوائد، أو  -

عالوة اإلصدار، ويف جزء منه عن طريق الوفاء نقدا، وجيب أن يتم وفاء هذه 
  .)2(األخرية بتمامها عند االكتساب

  :نقدياحلكم الشرعي للسهم ال

لقد أمجع الفقهاء على جواز الشركة باألمثان املطلقة، اليت ال تتعين بالتعيني يف 
وعلى هذا فال خالف يف جواز إصدار السهم النقدي  ،)3(املعاوضات كالنقدين

 نحاسيةاملسكوكات ال«: )1339(والتعامل به، جاء يف جملة األحكام العدلية، املادة 
ود، ألن املسكوكات النحاسية هي أمثان اصطالحاً الرائجة معدودة عرفا من النق

بناء على هذا ميكننا القول جبواز إصدار السهم النقدي  )4(»فتأخذ حكم النقود
  .والتعامل به وجواز أخذ الربح عنه

                                
 .223صربي هارون، أحكام األسواق املالية، ص. د: انظر )1(
 .271 نون التجاري اجلزائري، صعمار عمورة، الوجيز يف شرح القا: انظر)2(
، ابن قدامة، 5/7، الرملي، اية احملتاج، 5/123، املواق، التاج واإلكليل، 4/310ابن عابدين، رد احملتار، )3(

 .5/124املغين، 
 .3/353حيدر، درر احلكام، )4(



 

  السهم العيين -2

  .)1(»وهو الذي يكتتب به املساهم ويدفع مثنه عينا عقارا أو منقوال« :تعريفه
ة يف القانون اجلزائري ما عدا مجيع األسهم النقدية، وختضع وتعترب األسهم عيني

لنفس القواعد اليت تسري على األسهم النقدية فيما عدا أنه جيب الوفاء بقيمتها كاملة 
  .)2(وأنه جيب تقدير احلصص تقديرا صحيحا قبل منح األسهم العينية

  :احلكم الشرعي للسهم العيين

  :إىل ثالثة أقوال )3(عروضاختلف الفقهاء يف جواز الشركة بال
ذهب املالكية إىل صحتها يف العروض سواء اتفقت جنسا أو  :القول األول

  .)4(اختلفت
ذهب الشافعية إىل صحتها يف املثليات كاحلبوب واألدهان وحنوها  :القول الثاين

  .)5(من العروض، وبه قال حممد بن احلسن صاحب أيب حنيفة
بالعروض مطلقا، سواء كانت من الطرفني عدم صحة الشركة  :القول الثالث

وظاهر  ،أو من طرف حبيث يعطي اآلخر النقد، وهذا عند أيب حنيفة وأيب يوسف
  .)6(مذهب أمحد، وكره ذلك ابن سريين، وحيىي بن كثري والثوري

بناء على هذا ميكننا أن حنكم بصحة إصدار السهم العيين والتعامل به وجواز 
ا ملذهب من قال به، تيسريا على املسلمني يف معامالم، وال الربح الناتج عنه، اختيار
  .دليل نقليا على منعها

                                
 .222صربي هارون، أحكام األسواق املالية، ص. د)1(
 .271ح القانون التجاري اجلزائري، ص عمار عمورة، الوجيز يف شر: انظر)2(
 .يقصد بالعروض العقارات واملنقوالت قانونا وما عدا األمثان شرعا، وتسمى باألشياء العينية أي غري النقدية )3(
 .3/349، الدردير، الشرح الكبري، 5/124املواق، التاج واإلكليل، : انظر)4(
 .4/310عابدين، رد احملتار، ، ابن 3/225الشربيين، مغين احملتاج، : انظر )5(
 .4/310، ابن عابدين، رد احملتار، 5/124ابن قدامة، املغين، : انظر)6(



 

  :من حيث الشكل] ب

أسهم امسية وأسهم : تنقسم األسهم من حيث الشكل الذي تظهر به إىل
  .حلاملها

  السهم االمسي -1

وهو الذي يكتب عليه اسم صاحبه واملستخرج من دفاتر الشركة « :تعريفه
ة يف البيانات اخلاصة باملساهم، وبيان املدفوع من قيمة السهم وعملية التنازل واملدون

  .)2(،)1(»اليت متت وتاريخ حدوثها
فه املشرع اجلزائري يف القانون التجاري مبا يليوعر:  

السهم االمسي هو الذي حيمل اسم املساهم، وحيول السهم االمسي إزاء الغري «
ر عن طريق نقله يف السجالت اليت متسكها هلذا وإزاء الشخص املعنوي املصد

  .)3(»الغرض

  :احلكم الشرعي للسهم االمسي

ال خالف بني الفقهاء املعاصرين يف جوازه ألنه صك حيمل اسم صاحب السهم 
  .)4(وتثبت ملكيته هلا، وهذا هو األصل يف الشركة

  :السهم حلامله -2

بل يذكر فيه حلامله، ويعترب  وهو الذي ال يذكر فيه اسم املساهم«: تعريفه
حامل السهم هو املالك يف نظر الشركة، وعلى هذا فحيازته دليل على ملكيته 

                                
وهذا هو املطلوب حفاظا على احلقوق، وضمانا لعدم خلط حق شخص حبق آخر، وهذا النوع تنتقل ملكيته  )1(

الشركات التجارية يف القانون  أبو زيد رضوان،: انظر. بنقل قيده يف سجل املسامهني الذي حتتفظ به الشركة
 .، دار الفكر الغريب533املصري املقارن، ص

الشريف، أحكام السوق املالية، . ، د161حسن، شركات االستثمار، ص. ، د2/220اخلياط، الشركات، )2(
 .، جملة امع الفقهي2/1295، 6ع

 .272عمار عمورة، الوجيز يف شرح القانون التجاري اجلزائري، ص )3(
 .224صربي هارون، أحكام األسواق املالية، ص . د)4(



 

وحيصل تداوله بالتسليم من يد إىل يد، دون احلاجة إىل إثبات التنازل يف دفاتر 
الشركة واملُتبع عمليا يف السوق املالية ضرورة أن تصحب السهم الفاتورة الدالة على 

  .)1(»ئه والسهم حلامله يظل امسيا حىت تسدد قيمته بالكاملشرا
نص املشرع اجلزائري يف القانون التجاري على أن السهم حلامله حيول للحامل 
عن طريق جمرد التسليم أو بواسطة قيد يف احلسابات، وجيوز لكل مالك ألسهم 

هم امسية أو العكس إصدار أسهم تتضمن أسهما للحامل، وأن يطلب حتويلها إىل أس
  .)2(35من القانون التجاري اجلزائري، مكرر  715حسب املادة 

  :حكمه الشرعي

  :هناك قوالن يف حكم هذا السهم
ال جيوز إصدار األسهم حلاملها، جلهالة الشريك، ألنه يفضي إىل  :القول األول

يعها الرتاع واخلصومة كما يؤدي إىل إضاعة حقوق أصحاا، إن اغتصبها آخر أو ض
أو التقطها شخص آخر، فإن حاملها سيكون شريكا، دون وجه حق، وعلى هذا 
فتعترب هذه األسهم باطلة وجيب رد قيمتها إىل املساهم األول أو استبداهلا بأسهم 

  .)3(امسية، وإال كانت شركة فاسدة
مبا أن املبيع يف السهم حلامله هو حصة شائعة يف موجودات  :القول الثاين

أن شهادة السهم هي وثيقة إلثبات هذا االستحقاق يف احلصة فال مانع الشركة و
شرعا من إصدار أسهم يف الشركة هلذه الطريقة وتداوهلا، هذا ما قرره جممع الفقه 

املوافق ه 1412ذي احلجة  12إىل  7اإلسالمي يف دورة مؤمتره السابع جبدة من 
  .)4(1992مايو 14-9 ل

                                
 .224املرجع نفسه، ص )1(
 272الوجيز يف شرح القانون التجاري اجلزائري، ص : انظر)2(
، 7، القرة داغي، حبث األسواق املالية، اخلياط، جممع الفقه، ع2/221الشركات يف الشريعة اإلسالمية، : انظر)3(

 .2/1995، 6الية، جممع الفقه، ع، الشريف، أحكام السوق امل 1/119
 .712، 1/711، 7، ع7، انظر جممع الفقه، الدورة 65/1/7قرار رقم  )4(



 

  :واهللا أعلم فهوأما الرأي الذي أراه راجحا 
القول الثاين، القائل جبواز إصدار أسهم حلاملها ما مل تفضي إىل ضرر على 
املسامهني واضطرابات على البورصة، وإن كان الدكتور صربي هارون قد رجح 

ال «: القول األول بعدم اجلواز، منعا عن اخلصومة واخليالة وسداً للذريعة حبيث قال
عمليات بيع وشراء األسهم جتري بصورة سريعة ومببلغ  ميكن القياس على الشيك ألن

  .)1(»فال جيوز أن تكون أسهما حلاملها... كبري حىت ماليني الدوالرات أو أكثر

  من حيث احلقوق اليت تعطيها لصاحبها] ج

  :تنقسم األسهم من حيث احلقوق اليت تعطيها لصاحبها إىل قسمني

  :احلقوق األساسية: القسم األول -1

  :السهم مالكه حقوقا أساسية هييعطي 
حق املسامهة يف البقاء يف الشركة، فال جيوز فصله منها وال ترتع ملكيته  -

  .)2(ألسهمه إال برضاه
حق التصويت يف اجلمعية العمومية للشركة بصوت واحد للسهم، وجيوز أن  -

يحدد نظام الشركة حدا أقصى لعدد األصوات اليت يستحقها من جيوز عده 
  .)3(ملا يكون للسهم املمتاز أكثر من سهمأسهم 

حق املساهم يف احلصول على نسبة معينة من األرباح ونسبة من  -
  .)4(االحتياطات

  .)5(حق اقتسام موجودات الشركة عند حلها وحق التنازل عن السهم -

                                
صربي هارون،  أحكام األسواق املالية،ص . د: ، انظر2/1279، 6أحكام السوق املالية، جممع الفقه، ع )1(

225. 
 53، 52اخلياط، األسهم والسندات، ص: انظر)2(
 .275، الوجيز يف شرح القانون التجاري اجلزائري، ص عمار عمورة: انظر)3(
 .226، أحكام األسواق املالية،ص 275صربي هارون، املرجع نفسه، ص. د: انظر)4(
 .275املرجع نفسه، ص: انظر)5(



 

حق رفع دعوى البطالن على القرارات الصادرة عن اجلمعية العامة وجملس  -
  .)1(ون األساسي للشركةاإلدارة للمخالفة للقان

حق املساهم يف مراقبة أعمال الشركة مبراجعة ميزانيتها، وحساب أرباحها،  -
  .)2(وخسائرها وغري ذلك

ما دامت هذه احلقوق متفق عليها بني أطراف العقد برضاهم، وما دامت ال 
تؤثر وال تناقض وال ختالف مقتضى العقد وال شروط وأركان الشركة الشرعية فإن 

  .قوق مكفولة شرعا وقانونا من حيث العمومهذه احل

  األسهم العادية واألسهم املمتازة وحقوقها اخلاصة: القسم الثاين -2

  :األسهم العادية -أ

. هي األسهم اليت متثل اكتتابات وفاء جبزء من رأمسال شركات جتارية :تعريفها
و عزهلا واملصادقة ومتنع احلق يف اجلمعيات العامة واحلق يف انتخاب هيئات التسيري أ

  .)3(على كل عقود الشركة أو جزء منها
ويتمتع  )4(هو سهم ميثل ملكية جزء من رأمسال الشركة«: ويعرف بتعريف آخر
  :)5(»حامله ببعض احلقوق منها

احلق يف نقل ملكية السهم إىل شخص آخر بالبيع أو التنازل أو بأي طريقة  -
 .أخرى

 .باح اليت تقرر الشركة توزيعهااحلق يف احلصول على نصيب من األر -
 .حق التصويت يف اجلمعية العمومية -

                                
 .167، 166، عثمان شبري، املعامالت املالية املعاصرة، ص275املرجع نفسه، ص: انظر)1(
 .226، أحكام األسواق املالية، ص98ر، صحسن، شركات االستثما: انظر)2(
 .2/1296، 6الشريف، أحكام السوق املالية، جممع الفقه اإلسالمي، ع: انظر)3(
 .272، عمار عمورة، الوجيز يف شرح القانون التجاري اجلزائريص )4(
)5( ]http:www.islamonline.net[ 



 

 715كما تتمتع مجيع األسهم العادية بنفس احلقوق والواجبات حسب املادة 
  .42من القانون التجاري اجلزائري مكرر 

  :حكمها الشرعي

اتفق الفقهاء املعاصرون على جواز التعامل ا من غري خالف، ألن األسهم إمنا 
ثل حصة الشريك يف الشركة وهذه احلصة هي اليت تعطي صاحبها احلق يف الربح مت

وغريه، وما دامت األسهم متساوية يف قيمتها االمسية فليس ألي سهم احلق يف زيادة 
  .)1(الربح

  :األسهم املمتازة -ب

هي أوراق مالية تشبه مسات السهم العادي، ومتنح مالكها حقوقا إضافية  :تعريفها
كأن مينح مالكها حق األولوية يف األرباح فيختص . تع ا صاحب السهم العاديال يتم

مثال وقبل توزيع أي ربح على بقية األسهم، وقد تبلغ % 5بربح ال يقل عن نسبة معينة 
هذه النسبة مبلغا ال يتبقى من الربح شيء يوزع على األسهم العادية، كما مينح مالكه 

  .)2(اء رحبت الشركة أو خسرتاستيفاء فائدة سنوية ثابتة سو

  :حكمها الشرعي

  :خيتلف حكم األسهم املمتازة حسب اختالف نوعية االمتيازات فيها

  :األسهم املمتازة غري اجلائزة

  :وهلا أربعة صور
إذا كان امتياز السهم بإعطاء صاحب هذه األسهم حق استرجاع قيمة أسهمه  - 1

 الشركاء، وتوزيع ما بقي بكاملها عند تصفية الشركة وفق إجراء القسمة بني

                                
، اخلياط، األسهم والسندات، ص 272ائري، ص عمار عمورة، الوجيز يف شرح القانون التجاري اجلز: انظر)1(

  .101، 100، عمل شركات االستثمار، ص21، 20
 ).1(نفس مراجع هامش رقم : انظر)2(



 

من األرباح على أصحاب األسهم العادية، فهذا غري جائز شرعا؛ ألن الشركة 
تقوم على املخاطرة يف الربح واخلسارة، فهذا خمالف ملقتضى عقد الشركة فال 

 .)1(جيوز
إذا كان االمتياز مينح صاحب األسهم أكثر من صوت يف اجلمعية العمومية  - 2

جيوز ذلك ألنه ينايف العدل، فمن املفروض أن يتساوى للسهم الواحد، فال 
  .)2(الشركاء يف احلقوق، ومنها التساوي يف األصوات حبيث تكون بعدد األسهم

إذا كان سيترتب على السهم استيفاء فائدة سنوية، سواء رحبت الشركة أم  - 3
  .)3(خسرت فهذا االمتياز باطل شرعا؛ ألنه يتضمن الربا والضرر والظلم

مثال من قيمة % 5ا كان امتيازها بضمان نسبة معينة من األرباح مثل إذ - 4
السهم، مث يوزع باقي األرباح على مجيع األسهم بالتساوي، فهذا غري جائز 
شرعا، ألن األسهم متساوية فال حق ألصحاب األسهم املمتازة يف الزيادة على 

  .)4(الربح بالنسبة إىل املسامهني اآلخرين

وال جتوز الشركة إذا شرط ألحدمها دراهم مسماة من «: قديرجاء يف فتح ال
 ،)5(الربح ألنه شرط يوجب انقطاع الشركة فعساه ال خيرج إال قدر املسمى ألحدمها

وقد أمجع أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدمها أو كالمها لنفسه دراهم 
  .)6(»معلومة

  :األسهم املمتازة اجلائزة

رعا يف نظر الفقهاء املعاصرين، هو إعطاء حق األولوية يف االمتياز اجلائز ش

                                
 .1/113، 7القرة داغي، حبث األسواق املالية، جممع الفقه، ع: انظر)1(
 .230حممد صربي هارون، أحكام األسواق املالية، ص. املرجع نفسه بنفس الصفحة، د )2(
 .املراجع السابقة نفسها بنفس الصفحات )3(
 .1/113، 7القرة داغي، حبث األسواق املالية، جممع الفقه، ع: انظر)4(
 .6/183الكمال بن اهلمام، فتح القدير، )5(
 .5/148ابن قدامة، املغين، )6(



 

االكتتاب بأسهم جديدة ألصحاب األسهم القدامى، ألم الشركاء األولون، وهم 
أوىل من غريهم بأن تظل الشركة منحصرة فيهم، وال يصح أصال أن تصدر أسهم 

قد انعقدت جديدة دون موافقتهم يف اجلمعية العمومية، والشرع يقرر أن الشركة 
باإلجياب القبول فإذا أرادوا توسيع أعمال الشركة فلهم أن يقرروا ذلك، باإلضافة إىل 

  .)1(أن حق الشفعة حق مقرر يف الشرع

  :من حيث رد قيمتها إىل صاحبها أو عدم ردها] د

تنقسم األسهم من حيث استرياد قيمتها قبل انقضاء الشركة وعدم االسترياد إىل 
  :قسمني

  هم متتعأس -1

وهي األسهم اليت مت تعويض مبلغها االمسي إىل املساهم عن طريق « :تعريفها
وميثل هذا االستهالك دفعا  ،االستهالك املخصوم، إما من الفوائد أو االحتياطات

 45مكرر  715مسبقا عن حصته يف تصفية الشركة يف املستقبل وهذا حسب املادة 
  .)2(»من القانون التجاري اجلزائري

األسهم اليت تستهلكها الشركة بأن ترد الشركة «: ميكن تعريفها كذلك بأاو
قيمتها إىل املساهم قبل انقضاء الشركة، ويبقى مالكها شريكا، له حق احلصول على 

  .)3(»األرباح والتصويت يف اجلمعية العمومية

  :حكمها الشرعي

  .فمنها ما هو جائز شرعا ومنها ما هو غري جائز

                                
 .1/113، 7القرة داغي، حبث األسواق املالية، جممع الفقه، ع: انظر)1(
، عمار عمورة، الوجيز يف شرح القانون التجاري 233هارون، أحكام األسواق املالية، ص  صربي. د: انظر )2(

 .273، 272اجلزائري، ص 
 .املراجع نفسها بنفس الصفحات )3(



 

  :ااجلائز منه -

جيوز يف أسهم التمتع أن يعطَى املساهم قيمتها االمسية أقل من القيمة احلقيقية، 
فيبقى له حق يف موجودات الشركة ويف رأمساهلا االحتياطي فيحق له حينئذ أن يأخذ 
جزءا من أرباح الشركة ولو كان أقل من أرباح املسامهني الذين مل يأخذوا قيمة 

  .)1(أسهمهم من الشركة

  :اجلائز منهاغري  -

سواء أكانت أقلَّ أو أكثر من  -إذا أعطيت القيمة احلقيقية للسهم  •
القيمة االمسية فال جيوز لصاحبها أن يبقى شريكا وال يستحق احلصول 
على أرباح الشركة كما ال يتحمل خسارا، ألن صلته بالشركة قد 

 .انتهت ويكون قد استوىف ماله
ة للسهم، وهي أعلى من القيمة وكذلك إذا أُعطيت القيمة االمسي •

احلقيقية للسهم فال جيوز لصاحبها البقاء يف الشركة وحيصل على 
  .)2(األرباح فيما بعد

  أسهم رأس املال -3

هي األسهم اليت ال جيوز ملالكها استرداد قيمتها من الشركة ما دامت  :تعريفها
 اذهلقانون، وإال فوهذا هو األصل بالنسبة جلميع األسهم كما نص ا. الشركة قائمة

  .)3(يؤدي إىل اخنفاض رأس املال، وفيه إضعاف حقوق دائين الشركة

  :حكمها الشرعي

  .)4(هذه األسهم من حيث املبدأ حكمها اجلواز ال شيء فيها

                                
 .233صربي هارون، أحكام األسواق املالية، ص . د: انظر)1(
 .1/124، 7القرة داغي، حبث األسواق املالية، جممع الفقه، ع: انظر)2(
 .1/143املرجع نفسه،  )3(
  .6، ع1299، 2/1298الشريف، حبث أحكام السوق املالية، )4(



 

  :من حيث القيمة] ه

  :تنقسم األسهم من حيث القيمة اليت يدفعها صاحبها إىل ما يلي

  :القيمة االمسية وحكمها الشرعي -1

هي سعر اعتباري تضعه الشركة للسهم يف بداية إنشائه ويوضع هذا السعر «
. )1(»على شهادة السهم مطبوعا يف األمام وال ترتبط عادة بسعر السهم يف السوق

وجمموع القيم االمسية للسهم يساوي رأس مال الشركة عند إنشائها، وهذا ما يفرضه 
مبثابة وثيقة إلثبات املشاركة ذا  الشرع إذ أن الصك الذي سجلت عليه هذه القيمة

فيجب أن يكون مطابقا للمبلغ الذي ساهم به الشريك حقيقة يف رأس املال، . القدر
  .)2(وأنه يترتب على مقدار قيمته احلصة يف األرباح

  :قيمة اإلصدار -2

تلجأ الشركات يف كثري من األحيان إىل إصدار أسهم تباع بأقل من قيمتها 
دينار جزائري فتصدره الشركة بقيمة  1000ون قيمة السهم االمسية االمسية، كأن تك

  .)3(دج، ذلك بقصد زيادة رأس املال، ترغيبا للمسامهني يف شرائها 900

  :حكمها الشرعي

إن إصدار مثل هذه األسهم غري جائز شرعا، ألنه يعين أن تتساوى األسهم 
بح يستحق باملال أو بالعمل أو اإلصدارية مع األسهم االمسية يف اقتسام الربح ألن الر

الضمان، كما ذكرنا آنفا، مع أنه ال مال وال عمل وال ضمان يف مقابل الزيادة اليت 
يتقاضاها صاحب السهم اإلصداري، وكذلك إن إصدار هذا السهم فيه إضرار 
باملسامهني األوائل الذين دفعوا القيمة االمسية كاملة ومع ذلك يتساوون يف األرباح مع 

                                
 .32منري إبراهيم، أدوات االستثمار يف أسواق رأس املال، ص)1(
 .6، ع2/1299الشريف، أحكام السوق املالية، : انظر)2(
ي هارون،  أحكام األسواق صرب. د. 273عمار عمورة، الوجيز يف شرح القانون التجاري اجلزائري، ص : انظر)3(

 .231املالية،ص 



 

والعدل مطلوب  )2(»ال ضرر وال ضرار« ρلقوله  )1(قيمة أقل فاإلضرار ممنوع دفع
}اعدلوا هو أقرب للتقوى{: لقوله تعاىل

وعلى هذا جند بعض القوانني الوضعية ال  )3(
  .جتيز إصدار األسهم بالقيمة اإلصدارية

  :القيمة احلقيقية -3

من  - لشركة هي النصيب الذي يستحقه السهم من صايف أصول ا« :تعريفها
فهذه القيمة هي القيمة االمسية عند  -رأس مال الشركة املدفوع وموجودات الشركة 

ابتداء الشركة ولكنها ختتلف بعد ذلك، حبسب ما تصادفه الشركة من جناح أو فشل 
  .)4(»يف أعماهلا

  :حكمها الشرعي

ح إن اعتبار هذه القيمة احلقيقية أمر جائز شرعا ألن الشركة تتعرض للرب
واخلسارة، فهي عبارة عن املؤشر احلقيقي ألرباح الشركة أو خسارا، وهذا أمر 

  .)5(مطلوب ملعرفة أرباح الشركة أو خسارا

  القيمة السوقية أو القيمة التجارية -4

قيمة السهم يف السوق أو البورصة، وهي قيمة متغرية حبسب «وهي  :تعريفها
والظروف السياسية واالقتصادية،  العرض والطلب وأحوال السوق واملضاربات

ويستطيع املستثمر معرفة قيمة السهم السوقية عن طريق اجلرائد اليومية أو 
  .)6(»االنترنت

                                
صربي هارون، أحكام . ، د58، حسن، عمل شركات االستثمار، ص214، 2/213اخلياط، الشركات، )1(

 .231األسواق املالية، ص 
 .42سبق خترجيه ص  )2(
 .8اآلية : املائدة )3(
 .33منري إبراهيم، أدوات االستثمار يف أسواق رأس املال، ص)4(
 .233صربي هارون، أحكام األسواق املالية، ص . د: انظر)5(
 .املرجع نفسه بنفس الصفحة: انظر)6(



 

  :حكمها الشرعي

هذه القيمة أمر جائز ألن اإلنسان له احلق يف بيع ماله حسب أسعار السوق، بل 
  .)1(هو املطلوب

  :لناتج عن التعامل اخالصة أحكام أنواع األسهم والربح ا: ثالثاً

ملا كان السهم ميثل حصة يف رأس مال الشركة فإن املتاجرة بأسهم  •
 .شركة ربوية غري جائزة ومن مث فيعترب الربح الناتج عنها غري مشروع

إن من أنواع األسهم ما ال جيوز التعامل به ألنه خارج عن قواعد  •
لصاحبها فائدة  الشركة املشروعة وذلك مثل األسهم املمتازة اليت متنح

 .سنوية أو أرباحا زائدة على غريه من املسامهني فهذه غري مشروعة
أنواع األسهم ما يعرف باسم أسهم التمتع وهي أسهم تسلَّم ومن  •

لصاحبها قيمتها ويبقى شريكا يأخذ األرباح، وهذا أكل ألموال الناس 
 .بالباطل باعتبار أنه قد انقطعت صلته بالشركة

دة اليت جيوز التعامل ا هي األسهم العادية اليت تعطي إن األسهم الوحي •
ألصحاا حقوقا متساوية وما عداها فهي أسهم باطلة شرعا، وأما بالنسبة 

 .للربح الناتج عنها فما بين على باطل فهو باطل والعكس صحيح
بشأن  7/ل/63وميكن أن أعضد هذه اخلالصة بقرار امع الفقهي رقم 

  :حيث قرر ما يلي )2(األسواق املالية
  :قرر امع: )3(خبصوص التعامل يف األسهم بطرق ربوية •

جيوز شراء السهم بقرض ربوي يقدمه السمسار أو غريه للمشتري لقاء رهن ال  -
السهم، ملا يف ذلك من املراباة وتوثيقها بالرهن ومها من األعمال احملرمة بالنص 

                                
 .232صربي هارون، أحكام األسواق املالية، ص . د)1(
 .2/5، 9، ع1/72، 7، ع2/1273جملة جممع الفقه اإلسالمي، العدد السادس،  )2(
 .2/5، 9، ع1/72، 7، ع2/1273، 6جملة جممع الفقه اإلسالمي، منظمة املؤمتر اإلسالمي، ع )3(



 

 .هديهعلى لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشا
البائع وإمنا يتلقى وعداً من السمسار بإقراضه  هال جيوز أيضاً بيع لسهمٍ ال ميلك -

السهم يف موعد التسليم ألنه من بيع ما ال ميلك البائع، ويقْوى املنع إذا اشترط 
 .إقباض الثمن للسمسار لينتفع به بإيداعه بفائدة للحصول على مقابل اإلقراض

 :قرر امع: )1(خبصوص بيع السهم أو رهنه •
جيوز بيع السهم أو رهنه مع مراعاة ما يقضي به نظام الشركة كما لو تضمن 
النظام تسويغ البيع مطلقا أو مشروطا مبراعاة أولوية املسامهني القدامى يف الشراء، 

  .وكذلك يعترب النص يف النظام على إمكان الرهن من الشركاء برهن احلصة املشاعة
 :قرر امع :)2(ع رسوم إصدارخبصوص إصدار أسهم م •

إن إضافة نسبة معينة مع قيمة السهم لتغطية مصاريف اإلصدار ال مانع منها 
 .شرعا ما دامت هذه النسبة مقدرة تقديرا مناسبا

 :قرر امع :خبصوص السهم حلامله •
مبا أن املبيع يف السهم حلامله هو حصة شائعة يف موجودات الشركة وأن شهادة 

ثيقة إلثبات هذا االستحقاق يف احلصة فال مانع شرعا من إصدار أسهم السهم هي و
 .يف الشركة ذه الطريقة وتداوهلا

 :قرر امع )3(خبصوص األسهم املمتازة •
ال جيوز إصدار أسهم ممتازة هلا خصائص مالية تؤدي إىل ضمان رأس املال أو 

  .األرباح ضمان قدر من الربح أو تقدميها عند التصفية أو عند توزيع

                                
 .املرجع نفسه، بنفس الصفحات )1(
 .املرجع نفسه، بنفس الصفحات )2(
 .املرجع نفسه، بنفس الصفحات )3(



 

  الثانياملطلب 
  حكم التعامل بالسندات بيعا وشراء

 وحكم الفائدة الناجتة عنها

  تعريف السند والفرق بينه وبين السهم: الفرع األول

  تعريف السند •

  :تعريف السند لغة: أوالً

  .)1(السند يف اللغة كل ما يسند إليه ويعتمد عليه من حائط وغريه

  شرعا: ثانياً

هو صك قابل للتداول ميثِّل قرضا يعقد عادة «: ن بقولهاء املعاصريعرفه أحد الفقه
بواسطة االكتتاب العام، وتصدره الشركات أو احلكومة وفروعها، ويعترب حامل السند 

  .)2(»دائنا للشركة، له حق دائنية يف مواجهتها، وال يعد شريكا فيها على خالف السهم
  .ن بشهادات االستثمارويعبر عند الكثري من الفقهاء املعاصري

  :وضعا: ثالثاً

ورقة مالية «: يعرف السند يف لغة االقتصاد الوضعي بأنه :عند االقتصاديني -
  .)3(»لقرض حاصل وله فائدة ثابتة

نص املشرع اجلزائري على أنواع معينة من السندات جيوز  :عند القانونيني -
ديدة ملدة طويلة، وتلجأ يف هذا لشركة املسامهة أن تصدرها إذا احتاجت إىل أموال ج

الشأن إىل االقتراض عن طريق إصدار سندات قابلة للتداول ختول صاحبها احلصول 
على فائدة سنوية واسترداد قيمة السند يف امليعاد احملدد وتطرح هذه السندات يف 

                                
 .2/454املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية، )1(
 .،1283، 6الشريف عبد الغفار، أحكام السوق املالية، جممع الفقه، ع. د)2(
 .132صطلحات االقتصادية، صعمر، امل: موسوعة )3(



 

  .)1(مكرر من القانون التجاري اجلزائري 715االكتتاب العام، وهذا حسب املادة 
خالل التعريفات السابقة نستنتج بأن السندات كاألسهم من حيث  من

فهي متساوية القيمة وهلا قيمة امسية وقابلة للتداول وال تقبل  )2(خصائصها العامة
التجزئة يف مواجهة الشركة أو املؤسسة، ومتثّل دينا على الشركة ويعترب مالكه دائنا 

  .الشركة ويعترب مالكه شريكا للشركة بينما السهم عبارة عن حصة من رأس مال
  :وحىت يكون التعريف جامعا مانعا أرى أن يعرف التعريف اآليت

السند صك أو ورقة مالية تصدرها شركات املسامهة أو املؤسسات أو الدول، 
وهي قابلة للتداول ومتثل قرضا طويل األجل يعقد عادة عن طريق االكتتاب العام وله 

  .دفع الشركة أو املؤسسة رأس ماله يف اية االستحقاقفائدة ثابتة تكفل حلامله وت
  :اخترت هذا التعريف ألنه يشمل العناصر األساسية املكونة للسند وهي

 .هو صك أو ورقة مالية -
 .تصدره شركات املسامهة حسب القانون التجاري اجلزائري -
 .ميثل قرضا طويل األجل -
 .يكفل حلامله فائدة ثابتة -
 .اية تاريخ االستحقاق يدفع حلامله رأمساله يف -
 .يتم القرض عن طريق االكتتاب العام -

                                
 .278عمار عمورة، الوجيز يف شرح القانون التجاري اجلزائري، ص )1(
للسند خصائص متيزه عن السهم، خاصية قانونية فهي صكوك حلاملها وخاصية التداول بالبورصة أي هو  )2(

وحمدد وإصدار القرض يف استثمار مايل وخاصة مالية فهو مبثابة قرض طويل األجل، له معدل فائدة امسي ثابت 
حد ذاته قرار مايل حساس يتطلب دراسة متأنية قبل إصداره ومعرفة التكاليف املالية املترتبة على ذلك ومثال 

  :ذلك
، فعندما 2005جانفي  04تاريخ استحقاقه % 13دج مبعدل فائدة  100.000.00سند شركة سوناطراك   

، 2005كفائدة يف جانفي  1300000يف احلصول على  تشتري هذا السند ستحصل على ورقة تعطيك احلق
إذن تعرب السندات عن عالقة دائن . دج إضافة إىل الفائدة 100.00000ففي هذا التاريخ ستحصل على مبلغ 

 .، مبقر عمله1/7/2005مقابلة أجريتها مع رئيس وحدة سوناطراك بالشلف، . ومدين بني طريف مصدر السند



 

لقد عرفنا فيما سبق أن السند كالسهم من حيث خصائصه العامة، فهل هناك 
  ؟الشبه واخلالف بني السهم والسند هي أوجهفرق بينهما أو باألحرى ما 

  :الفرق بني السهم والسند

  :دول املقارنة التايلميكن توضيح الفرق بني السند والسهم من خالل ج
  

  السندات  األسهم
 دين على الشركة 1 جزء من رأس مال الشركة1
حامل السهم شريك يف الشركة بقدر2

  رأمساله

حامل السند دائن للشركة بقيمة  2
  .السند

ربح السهم متغري حسب نشاط3
  الشركة وقد تكون هناك خسارة

  ربح السند ثابت وال يتأثر باخلسارة 3

ل السهم له احلق يف الرقابة وإدارةحام4
  الشركة

حامل السند ليس له احلق يف اإلدارة  4
  أو الرقابة

حامل السهم ال يسترد رأس ماله إال5
بالبيع يف البورصة أو عقد تصفية 
الشركة وما يسترده قابل للزيادة 

  والنقصان عن األصل

حامل السند يسترد رأمساله يف املوعد  5
  ستحقاق وبالكاملاحملدد باال

عند اخلسارة وعند تصفية الشركة6
يكون نصيب حامل السهم الباقي بعد 

  تسديد كافة الديون

حامل السند تكون له األولوية يف  6
احلصول على مستحقاته عند وقوع 

  اخلسارة أو يف حالة التصفية

  حكم التعامل بالسندات والفائدة الناتجة عنه: الفرع الثاني

من  73مكرر  15ملشرع اجلزائري لشركات املسامهة حسب املادة لقد جوز ا
القانون التجاري اجلزائري أن تصدر سندات دين تتكون أجرا من فائدة ثابتة 



 

  .)1(يتضمنها العقد باإلضافة إىل مبلغ الدين أو القرض
  فما حكم هذا التعامل؟ -
من املؤسسات % 95وهل جيوز شرعا أخذ هذه الفائدة السنوية؟ مع العلم أن  -

  .االقتصادية يف اجلزائر تتعامل ذا النوع من األوراق املالية
  وإذا كان غري جائز فما هو البديل؟ -

  :حكم التعامل بالسندات: أوالً

 )2(اختلف الفقهاء املعاصرون يف حكم التعامل بالسندات أو شهادات االستثمار
  :على ثالثة أقوال

  .تهم ومناقشتها وبيان الرأي الراجحأقوال العلماء يف املسألة وأدل) أ

  :أقوال العلماء يف املسألة •

ذهب كثري من الفقهاء املعاصرين إىل عدم جواز التعامل  :القول األول
الشيخ شلتوت : ومن هؤالء )3(بالسندات وشهادات االستثمار دون تفريق بني أنواعها

                                
 .278وجيز يف شرح القانون التجاري اجلزائري، ص عمورة عمار، ال: انظر )1(
، نفال عن حممد يوسف 179، املعامالت املالية املعاصرة، عثمان شبري، ص355شلتوت، ص: الفتاوى: انظر)2(

، 1/527يوسف القرضاوي، فقه الزكاة، . ، د58ص" اإلسالم ومشكالتنا احلاضرة"موسى من خالل كتابه 
، أمحد علي السالوس، 1/209د علي السالوس، االقتصاد اإلسالمي، ، أمح2/227اخلياط، الشركات، 

 .179موسوعة القضايا الفقهية املعاصرة، ص
من القانون التجاري  129، 128، 137، 125، 114، مكرر 84، مكرر 73مكرر  715حسب املادة  )3(

  :اجلزائري ميكن متييز عدة أنواع من السندات
لكي تشجع املدخرين على االكتتاب، تعمد الشركة  :وفاء بعالوة اإلصدارالسند املستحق الدفع أو ال •

إىل إصدار سندات متنح للمكتسبني فيها بعض املزايا ترغيبا حلاملي رؤوس األموال فتصدر سندات مببلغ 
يسمى سعر اإلصدار على أن تقَرر رد هذا املبلغ يف ميعاد الوفاء مضافا إليها مبلغا آخر : معين يسمى

 ).Prime(عالوة 
هو مبلغ مينح إىل محلة السندات اليت تعينهم القرعة وهو نوع من اليانصيب وال جيوز : سند النصيب •

 .إصداره إال بإذن من احلكومة
لكي تتحصل بعض الشركات على حاجاا من األموال تعمد أحيانا إىل اجتذاب رأس : السند املضمون •

= 



 

يوسف  والدكتور حممد يوسف موسى والدكتور حممد عثمان شبري والدكتور
  .العزيز اخلياط والدكتور أمحد علي السالوس القرضاوي والدكتور عبد

إن التعامل بشهادات االستثمار جائز شرعا وأن أرباحها حالل،  :القول الثاين
واألستاذ الدكتور ) شيخ األزهر(وهذا ما ذهب إليه الدكتور حممد سيد طنطاوي 
العظيم بركة والشيخ عبد املنعم  أمحد شليب والشيخ حممد سالَّم مدكور والشيخ عبد
  .)1(النمر والشيخ حممد عبده واألستاذ عبد الوهاب خالف

  .التفريق بني أنواع الشهادات :القول الثالث
ذهب بعض العلماء املعاصرين إىل حترمي بعض أنواع الشهادات وجواز البعض 

عربية اآلخر، ومن هؤالء الشيخ جاد احلق علي جاد احلق مفيت مجهورية مصر ال
أو اليت يصدرها البنك األهلي  )2()ج(سابقا، فقد قال جبواز التعامل بالشهادة الثالثة 

  .)4()ب( )3()أ(املصري دون الشهادتني 

  أدلة أقوال الفقهاء يف املسألة •

  :عدم اجلواز: أدلة القول األول -1

إن السند قرض على الشركة أو املؤسسة اليت أصدرته ألجل بالفائدة  •

  =  ــــــــــــ
 .ة للوفاء كأن ترهن عقارا رهنا تأمينيااملال بتقدمي ضمانات عيني

وهي الصكوك اليت تصدرها احلكومة دف احلصول على موارد إضافية لتغطية العجز : السند احلكومي •
عمورة عمار، الوجيز يف شرح : األنواع يف كتاب انظر هذه .يف موازناا أو دف مواجهة التضخم

 .280، 279، 278القانون التجاري اجلزائري، ص
، 676سيد طنطاوي،  املعامالت يف اإلسالم،ص. ، د28علي اخلفيف، حكم شهادات االستثمار، ص. د: انظر)1(

سليمان، رأي التشريع اإلسالمي، . ، د118-98زعيتر، حكم اإلسالم يف شهادات االستثمار، ص. د
 .9/435، الزحيلي، الفقه اإلسالمي وأدلته، 5/335املوسوعة العلمية، 

 .94حكم اإلسالم يف شهادات االستثمار، ص: انظر. دة اليت جيري عليها سحب اليانصيبوهي الشها )2(
 .95املرجع نفسه، ص: انظر. يبقي القرض عشر سنوات لدى البنك مث يسترده صاحبه مع الزيادة) أ(الشهادة  )3(
انظر املرجع نفسه،  .ذات عائد جاري هلا فائدة سنوية حمددة وتدفع الفوائد كل ستة أشهر) ب(الشهادة  )4(

 .97ص



 

 .)1(والثابتة وكل قرض جر منفعة فهو ربااملشروطة 
إن هذا القرض صورة من صور ودائع البنوك، حتتسب له فوائد يف مجيع  •

أنواعه، وال يقصد بالوديعة هنا أا حتفظ لدى البنوك كأمانة وإمنا 
تستخدمها يف استثمارها خاصة بعد متلُّكها مع ضمان رد املثل وزيادة وهذا 

لربوي الذي كان شائعا يف اجلاهلية وحرم يف الكتاب هو القرض اإلنتاجي ا
 .)2(والسنة

  :جواز التعامل ا وأرباحها حالل: أدلة القول الثاين -2

 :استدل أنصار هذا القول مبا يلي
إن شهادات االستثمار من املعامالت احلديثة اليت حتقق نفعا لألفراد واألمة  •

 .)3(ز منها ما هو نافعواألصل يف املعامالت احلل واجلواز، فيجو
أو اهلبة،  تلك الشهادات هي نوع من املكافأة الفائدة اليت حيصل عليها مالك •

من أسدى إليكم معروفا «: ρوللدولة أن تكافئ أبناءها العقالء لقوله 
وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن {: وهي من باب قوله تعاىل )4(»فكافئوه

}منها أو ردوها
إلفتاء املصرية على املسؤولني يف البنك ولذ اقترحت دار ا )5(

األهلي املصري أن يتخذوا اإلجراءات الالزمة لتسمية األرباح بالعائد 
 .)6(االستثماري أو الربح االستثماري

إن حتديد الربح أو الفائدة أصبح ضروريا بعد فساد ذمم الكثري من الناس  •

                                
 .1/209، السالوس، االقتصاد اإلسالمي، 180شبري، املعامالت املالية املعاصرة، ص)1(
 .250حممد صربي هارون، أحكام األسواق املالية، ص)2(
 .25زعيتر، حكم اإلسالم يف شهادات االستثمار، ص. د)3(
: ، قال األلباين2/43، السنن الكربى، 2348قم أخرجه النسائي يف كتاب الزكاة، باب من سأل باهللا، بر )4(

 .»ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه«: ولفظ النسائي. 8/542انظر صحيح سنن النسائي . حديث صحيح
 .8: النساء )5(
 .22، حكم اإلسالم يف شهادات االستثمار، ص181شبري، املعامالت املالية املعاصرة، ص)6(



 

 .)1(فريون أنه من املصاحل
التراضي بني طرفيها وهذا التراضي جيعل  هذه املعاملة تقوم على أساس •

 .املعاملة جائزة
شهادات االستثمار يشتريها الشخص بنية مساعدة الدولة لتمويل خطة  •

التنمية ودعم الوعي االدخاري، وأن الدولة هي اليت تقوم بدفع األرباح 
ألصحاب هذه الشهادات وأن شهادات االستثمار تعترب وديعة أُذنَ لصاحبها 

مار يف قيمتها وليست قرضا منه للبنك وكذلك خلو التعامل مع باالستث
 .)2(البنك من االستغالل

وعدم ) ج(جواز ، )ج(و) ب(و ) أ(التفريق بني الشهادة : أدلة القول الثالث •
  .)ب(و) أ(جواز 

  ):ج(أدلة جواز شهادات االستثمار من فئة  -

إذ أن املصاحل فيها  حتقق نفعا لألفراد واألمة،) ج(إن الشهادة ذات الفوائد  •
 .متحققة واملفسدة متومهة، واألحكام ال تبىن على األوهام

تدخل يف نطاق الوعد باجلائزة الذي أباحه ) ج(إن الشهادات ذات الفوائد  •
  .)3(بعض الفقهاء، فيجوز أخذ اجلائزة واالنتفاع ا

  مناقشة أدلة أقوال الفقهاء •

مضاربة شرعية فال يصح  إن القول بأن السندات أو شهادات االستثمار •
ذلك، ألن املضاربة عقد شركة بني صاحب املال واملضارب، والربح بينهما 
حبسب االتفاق، وأما اخلسارة فعلى رب املال فقط دون املضارب، فالربح 

                                
، الزحيلي، الفقه اإلسالمي 5/435يف شهادات االستثمار، املوسوعة العلمية،  سليمان، رأي التشريع اإلسالمي)1(

 .9/435وأدلته، 
 .1/378حممد علي السالوس، االقتصاد اإلسالمي،)2(
 .182عثمان شبري، املعامالت املالية املعاصرة، ص)3(



 

 .يف املضاربة غري مضمون خبالف شهادات االستثمار
اب عنه بأن وأما القول بأن شهادات االستثمار نافعة لألفراد ولألمة، فيج •

احملرمات كالربا ال ختلو من املنافع إال أن الشريعة تم باملصاحل العامة 
، فالربا يترتب عليه انقطاع طواخلاصة معا بغض النظر عن املنافع اخلاصة فق

روح التعاون وانتشار العداوة ولذلك حرمت الشريعة اإلسالمية السندات 
 .اليت تقوم على أساس الربا

ل بأن الفائدة اليت حيصل عليها صاحب الشهادات هي نوع من وأما القو •
املكافأة أو اهلبة اليت تقدمها الدولة ألبنائها العقالء فهذا أيضاً غري صحيح 
باعتبار أن تلك الشهادات اليت ينظمها القانون هي فائدة ملزمة للشركة، 

ملزمة وجيوز وال جيوز هلا االمتناع عن الدفع، خبالف اهلبة، ألن اهلبة غري 
للواهب الرجوع فيها، وألن حقيقة الفائدة اليت تدفعها الدولة أو الشركة 
زيادة مشروطة يف عقد القراض يف نظري األجل وللمقرضني نسبة رؤوس 
أمواهلم فال خترج عن نطاق ربا النسيئة وهذه احلقيقة ال تتغري ولو تغري امسها 

 .باأللفاظ واملباين ألن العربة يف العقود باملقاصد واملعاين ال
وأما القول باجلواز للتراضي بني املتعاقدين، فيرد على هذا بأن التراضي على  •

 .احلرام ال يبيحه وال جيعل احلرام حالال
وأما قول بعض املعاصرين جبواز التعامل بالسندات اعتماداً على أن حتديد  •

س فريون أنه من الفائدة أو الربح أصبح ضرورياً بعد فساد ذمم كثري من النا
املصاحل، فإم يصادمون صراحة النصوص اليت حترم الفائدة الثابتة أو الربا 
وال تعترب املصلحة لعدم توفُّر ضوابط الضرورة الشرعية اليت تسوغ 

 .)1(االستثناء

                                
صربي هارون . ، د336، 1/334السالوس، االقتصاد اإلسالمي، : انظر هذه املناقشات يف الكتب اآلتية )1(

، وهبة الزحيلي، الفقه 185، 184، املعامالت املالية املعاصرة، ص255أحكام األسواق املالية، ، ص 
 .9/435اإلسالمي وأدلته، 



 

وأما القول بأن شهادات االستثمار يشتريها الشخص بنية مساعدة الدولة  •
سنة مع أن العمل خمالف للشرع ال تؤثر يف فريد على ذلك بأن النية احل

 .احلرام وال تغريه من حرام إىل حالل
والقول بأن خلو التعامل مع البنك من االستغالل، وكأن علة حترمي الربا هي 
االستغالل، فريد على هذا بأن االستغالل ليس علة منصوصة وال مستنبطة 

ملشروطة يف عقد القرض سواء وإن سبب التحرمي هو جمرد الزيادة أو املنفعة ا
أكانت الزيادة حمددة أو غري حمددة، بل الفوائد اليت تأخذها البنوك أسوأ من 

  .)1(ربا اجلاهلية بكثري
يف نطاق ) ج(وأما أدلة الرأي الثالث القائل بإدخال الشهادة ذات اجلواز 

رج عن ألن حقيقة هذه اجلائزة ال خت ،)2(الوعد باجلائزة فهذا أيضاً غري جائز
فالبنوك الربوية يف اجلزائر مثال عندما . )3(نطاق الربا وامليسر بل اجتمعا معا

حتدد الفوائد تسري حسب نسبة مئوية مقررة من البنك املركزي، وال 
يستطيع أي بنك أن خيالف تلك النسبة املقررة إال بقدر ضئيل، قد ال يكون 

ة احملددة نفسها، ال تكون وسيلة جمدية لإلغراء وجذب العمالء، والفائد
كافية إلغراء الناس، ومن هنا جاء التفكري يف اجلوائز، وهذه اجلوائز ال 

  .)4(ختتلف عن الفوائد الربوية إال يف طريقة التوزيع

  :الرأي الراجح •

بعد استقراء أقوال العلماء وأدلتهم يف املسألة أرى رجحان القول األول القاضي 
جبميع أنواعها، إذ هي قروض بفوائد، وكل أنواع السندات  اتببطالن التعامل بالسند

+ األجل + الدين : عناصر الديون الثالثة افيهاجتمعت ال خترج عن كوا عقد قرض 
                                

 .املراجع السابقة نفسها بنفس الصفحات: انظر )1(
 .املراجع السابقة نفسها بنفس الصفحات )2(
 .431صري، أصول الربا، ص، امل169املصري، امليسر والقمار، ص)3(
 .184شبري، املعامالت املالية، ص)4(



 

الزيادة املشروطة، وكل قرض جر منفعة فهو ربا والربا حمرم بالكتاب والسنة وإمجاع 
لفقهي املتعلق حبكم التعامل أهل العلم، وميكن تأييد هذا الترجيح بقرار امع ا

  :بالسندات، هذا نصه
  :بشأن السندات) 62/11/6(قرار رقم 

إن جملس جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره السادس جبدة باململكة 
  .م1990مارس  20- 14املوافق ه 1410شعبان  23- 17العربية السعودية من 

" األسواق املالية"املقدمة يف ندوة  بعد اطالعه على األحباث والتوصيات والنتائج
بالتعاون  24/10/1989-20، ه1410ربيع الثاين  24- 20املنعقدة يف الرباط 

بني هذا امع واملعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب بالبنك اإلسالمي للتنمية 
وباستضافة وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية باململكة املغربية، وبعد االطالع على 

  :أن
السند شهادة يلتزم املصدر مبوجبها أن يدفع حلاملها القيمة االمسية عند  -

االستحقاق، مع دفع فائدة متفق عليها، منسوبة إىل القيمة االمسية للسند، أو ترتيب 
  نفع مشروط سواء أكان جوائز بالقرعة أم مبلغا مقطوعا أو خصما،

ها مع فائدة منسوبة إليه أو نفع إن السندات اليت متثل التزاما بدفع مبلغ - : قرر
من حيث اإلصدار أو الشراء أو التداول ألا قروض ربوية سواء  حمرمة شرعاًمشروط 

أكانت اجلهة املصدرة هلا خاصة أو عامة ترتبط بالدولة، وال أثر لتسميتها شهادات أو 
أو ريعا أو  صكوكا استثمارية أو ادخارية أو تسمية الفائدة الربوية امللتزم ا رحبا

  .)1(عمولة أو عائداً
إذا كانت هذه الفوائد هي عني ربا النسيئة فال خالف إذن  :اخلالصة •

كما قلنا يف حرمتها، كما أنه ال توجد ضرورة لشراء هذه السندات أو 
تداوهلا، بل إن بعض أنواعها أشد يف احلرمة كسندات اإلصدار بعالوة، 

                                
 .2/1725، 6جممع الفقه اإلسالمي، ع )1(



 

أقرض به الشركة مضافا إليها وهي اليت يستردها صاحبها بأزيد مما 
وهي نوع من  )1(الفائدة السنوية الثابتة، ومنها أيضاً سندات النصيب

القمار، ولكن املشكلة إذا حرمنا التعامل ذا النوع من األوراق املالية 
اليت جرى التعامل ا على نطاق واسع فما هو البديل الشرعي هلذا 

  النوع من األوراق؟

  :لبديل الشرعي للسندات المحرَّمةا: الفرع الثالث

بعد جهود مضنية دامت سنوات توصل الباحثون يف االقتصاد اإلسالمي إىل 
كبديل عن األوراق املالية الربوية احملرمة مثل السندات  )2(ابتكار أدوات مالية إسالمية
  :ومن هذه األدوات ما يلي

  :شهادات ودائع استثمارية -أ

ييت يف دولة الكويت ثالثة أنواع من شهادات الودائع التمويل الكوبيت أصدر 
االستثمارية وتتميز هذه الشهادات بأا تقوم على أساس عقد املقارضة املطلقة أو 
عقد املضاربة املقيدة أو املخصص لنشاط معني، ويف الشهادات املصدرة على أساس 

ألف دينار كوييت، : لواحدةاملضاربة املطلقة يبلغ احلد األدىن للقيمة االمسية للشهادة ا
ويتفق على أعلى مدة مع مشتريها، بشرط أن ال تقلّ عن سنة واحدة، وجيوز حتديد 

                                
، القرة داغي، حبث األسواق 65، اخلياط، الشركات يف ضوء اإلسالم ص55اخلياط، األسهم والسندات،ص )1(

 .1/134، 7املالية، جممع الفقه، ع
تارة أخرى، كما " شهادات االستثمار"تارة و" األوراق املالية"بالية اإلسالمية عبر بعض الباحثني عن األوراق امل )2(

فرق بعض الباحثني بني األوراق املالية واألدوات املالية، إذ إن اُألوىل تعين األوراق املالية التقليدية أي األسهم 
ة اإلسالمية وهي عبارات متقاربة يف والسندات، وأما الثانية فتعين األوراق املالية املستحدثة وفق أحكام الشريع

صك ميثل «: وعلى هذا فالورقة املالية اإلسالمية كما قال الدكتور حسني حامد حسان هي. نظري واهللا أعلم
حصة شائعة يف مال جمع بقصد استثماره للحصول على الربح، يصدره الشخص املستثمر بصفته مضاربا، أو 

حسني حامد حسان، األدوات : انظر »التداول والتحويل إىل نقوديصدره شخص آخر حلساب املستثمر يقبل 
 .1417، 2/1416، 6املالية اإلسالمية، جممع الفقه، ع



 

مدة الشهادة بناء على رغبة صاحبها وال جيوز لصاحب الشهادة أن يسحب أي جزء 
من قيمة الشهادة خالل املدة املتفق عليها، وذا الشكل تصبح املضاربة املطلقة حمددة 

  .جلاأل
أما يف اإلصدار القائم على التقييد فإنه خمصص لالستثمارات العقارية، وتتم 
احملاسبة سنويا على األرباح، وبعد استقطاع مصاريف الصيانة الفعلية وأجرة اإلدارة 

من الدخل السنوي، ويتم االستثمار ملدة غري حمددة، واملستثمر له حق % 2.5بنسبة 
يع أو التنازل ولكن بشرط إثبات ذلك يف سجالت بيت التصرف يف هذه الشهادة بالب

  .)2(،)1(التمويل الكوييت

  :سندات املقارضة -ب

كان إصدار أول قانون لسندات املقارضة مستمدة من الشريعة اإلسالمية نتيجة 
هودات وزارة األوقاف األردنية اليت سعت إىل إجياد وسائل مشروعة إلعمار الوقف 

عن السندات الربوية وقد صدر قانون سندات املقارضة املؤقت  اإلسالمي تكون بديلة
: على تعريف سندات املقارضة بأا) 2(ونصت املادة  1981لسنة  10رقم 

الوثائق احملددة القيمة اليت تصدر بأمساء مالكيها مقابل األموال اليت قدموها لصاحب «
  .)3(»لربحاملشروع بعينه بقصد تنفيذ املشروع واستغالل وحتقيق ا

                                
 .، دراسات اقتصادية إسالمية11-10أمحد، جتربة األوراق املالية، ص)1(
شهادات "وتسمى  الشهادة املصدرة على أساس املضاربة املطلقة تصدرها البنوك اإلسالمية يف السودان أيضاً )2(

 -، وهذه الشهادة يأذن صاحبها للجهة املصدرة التصرف وفق ما حيقق املصلحة للطرفني "ودائع االستثمار
لصاحب شهادة % 70صاحب املال بصفته رب املال والبنك بصفته مضاربا، وتقسم األرباح على أساس 

ات املباشرة لعمليات االستثمار فقط وال للبنك، ويتحمل صاحب الشهادة املصروف% 30الوديعة االستثمارية و
يشارك يف أية أرباح للبنك من موارد واستخدامات أخرى وال جيوز لصاحبها التنازل عن شهادته أو حتويلها 

فتاوى الرقابة الشرعية، بنك فيصل اإلسالمي، والبنك اإلسالمي : انظر. ألي شخص آخر إال مبوافقة البنك
 .10مي، صللسودان وبنك التعاون اإلسال

، األمني، سندات املقارضة، جممع الفقه، 2/1503، 6فيصل األخوة، األدوات املالية اإلسالمية، جممع الفقه، ع)3(
صربي هارون، . ، د3/1966، 4العبادي، سندات املقارضة، جممع الفقه، ع. ، د1837-3/1836، 4ع

= 



 

جاء يف نشرة إصدار سندات املقارضة يف األردن التأكيد على أا ال تدر أية 
فوائد وأنه ليس لصاحبها حق املطالبة بأية فوائد وأي مالك للسند حيصل على نسبة 
حمددة من األرباح الصافية للمشروع كما هو حمدد يف نشرة اإلصدار يف اية كل 

ترة السماح الالزمة لتنفيذ املشروع، كما بينت هذه النشرة سنة مالية، وذلك بعد ف
أن من مزايا هذه السندات اليت أصدرا وزارة األوقاف أن أرباحها وقيمتها االمسية 
قابلة للتحويل إىل خارج الوطن وأا غري خاضعة لضريبة الدخل يف األردن، ومن 

وهي  -للجهة املصدرة  شروط إصدار سندات املقارضة أا قابلة للتداول وجيوز
  .)1(شراء سندات املقارضة من السوق املايل دون أي قيد أو شرط -وزارة األوقاف 

  :شهادات التأجري أو اإلجيار املتناقصة -ج

وهي شهادات اهتدى إليها بيت التمويل التونسي السعودي، اشتراها من 
قتين معدات، وتؤجرها الشركة التونسية للتأجري، وذلك أن الشركة التونسية للتأجري ت

إىل زبائنها بسعر كراء معين، وتنقل ملكية املعدات إىل الزبون عند انتهاء العقد ودفع 
كل أقساط الكراء، وطوال مدة اإلجيار تصدر الشركة التونسية للتأجري شهادات 
ت لصاحل مشترين بقيمة متثِّل قسطا من مثن شراء املعدات، ويتقاضى املشترون للشهادا

نصيبا من دخل الكراء، وهذه الشهادات تشبه شهادات االستثمار املخصص، لكنها 
ختتلف عنها يف أا متثل نوعا من املسامهة املتناقصة، حيث تشمل أقساط الربح أرباح 
املؤجر باإلضافة إىل استهالك رأس املال وعلى هذا فإن شهادات اإلجيار هذه سوف 

  .)2(مع آخر األقساط تصفى تدرجييا حىت تنتهي متاما

  =  ــــــــــــ
 .189املعاصرة، ص، عثمان شبري، املعامالت املالية 302أحكام األسواق املالية، ص 

، فيصل األخوة، األدوات املالية اإلسالمية، جممع 11أمحد، جتربة األوراق املالية، دراسات اقتصادية إسالمية، ص)1(
 . 303صربي هارون، أحكام األسواق املالية، ص . ، د2/1501، 6الفقه، ع

ة داغي، حبث األسواق املالية، جممع ، القر2/422، 8القرة داغي، التطبيقات الشرعية، جممع الفقه، ع: انظر )2(
 .307صربي هارون، أحكام األسواق املالية، ص . ، د147- 146، 7الفقه، ع



 

  :شهادات املشاركة ألجل حمدد -د

تصدر البنوك واملؤسسات التمويلية يف باكستان هذه الشهادات وهي قابلة 
للتحويل وتعتمد على مبدإ املشاركة يف الربح واخلسارة، ووظيفتها تعبئة موارد متويلية 

شهادات هلا فترة زمنية متوسطة وطويلة األجل بالعملة احمللية للصناعة وغريها، وهذه ال
ال تزيد عن عشر سنوات باستثناء فترة السماح، ويقرر القانون حق ضمانات ألموال 
شهادات املشاركة بطريق نظام الرهن على األصول الثابتة للشركة املستخدمة هلذه 
األموال باإلضافة إىل الغطاء املتمثل يف قيمة األصول اجلارية، أما بالنسبة لألرباح 

اب الشهادات هلم حق يف األرباح احملققة مثلما لألسهم واحلصص، وحتدد فأصح
  .)1(نسبتها حبسب االتفاق

. ويالحظ أن األرباح العائدة ألصحاب الشهادات يتم احتساا قبل الضرائب
ومن ناحية أخرى تعد األرباح املوزعة عليهم يف حكم النفقات وختصم من حساب 

  .ضريبة الدخل
دات املشاركة أا متيز صاحبها حبق حلصول على األرباح ومن مميزات شها

  .احملققة واحملددة حبسب االتفاق

  املطلب الثالث
  حكم التعامل ببطاقات االئتمان

والفوائد أو األرباح الناجتة عن 
 التعامل هبا

يوما بعد يوم، حىت أصبح  -تتزايد أمهية بطاقة االئتمان على اختالف أنواعها 
حاليا على احتمال أخذها مكان الصدارة بني وسائل الدفع االئتمانية احلديث جيري 

                                
صربي هارون، أحكام األسواق املالية، . ، د289فقيه، آفاق العمل املصريف، أسواق رأس املال العربية، ص. د)1(
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حيث إنه صار بإمكان أي  ،)1(لتقودنا يف النهاية إىل عامل ائتماين خال من النقود
شخص أن يتجول يف أحناء العامل وال يأخذ معه أية نقود، فقط حامال معه بطاقة 

يريد من سلع وخدمات، األمر الذي  االئتمان، يستطيع عند تقدميها أن حيصل على ما
يدعونا إىل دراستها من مجيع جوانبها، كما أن انتشار التعامل ا يف جمتمعاتنا 
اإلسالمية مع وجود احملاذير الشرعية على بعض معامالا وخاصة مدى مشروعية 
الفوائد أو األرباح الناجتة عن التعامل ا كرسوم االشتراك والتجديد واالستبدال 

النسبة اليت يقتطعها مصدر البطاقة من فاتورة التاجر والفوائد املفروضة على و
  .استخدام البطاقة وموقف املصارف من الفائدة على السحب النقدي

 فما احلكم الشرعي يف كل هذه املسائل؟ -
لإلجابة عن هذه القضايا ال بد من تعريف دقيق هلذه البطاقة مع بيان بعض 

عطي التكييف الشرعي هلذه البطاقة وبعدها جنيب عن احلكم خصائصها مث حناول أن ن
  .الشرعي للفوائد واألرباح الناجتة عن التعامل ا

  تعريف بطاقة االئتمان: الفرع األول

  :يف اللغة: أوالً

  .بطاقة و ائتمان: إن بطاقة االئتمان مكونة من كلمتني
يها بيان ما تعلَّق الرقعة الصغرية من الورق وغريه، يكتب عل: فالبطاقة تعين •

                                
تأخذ األموال معك يف جيبك أو يف حقيبتك، بل أموالك  أي إذا أردت أن تسافر إىل أي مكان يف العامل ال )1(

تضعها يف البنوك وتعطى بطاقة االئتمان اليت تعترب الوسيلة اليت ختول لك االستفادة من أي خدمة تريدها 
كاهلاتف أو املبيت يف الفندق أو شراء سلع وخدمات، تكون معترفا ا عامليا أو حمليا، كما أا تعترب وسيلة من 

سائل سحب النقود من البنوك، ويف اجلزائر أصبحت اآلن مستعملة يف البنوك مبختلف أنواعها، كما يستعملها و
إىل اآلن أصبح التعامل ذه البطاقات : رجال األعمال والشخصيات السياسية، ولكن ما ينبغي أن يقال هو أنه

انظر جريدة اخلرب، يوم . ديثةضعيفا جدا يف بالدنا بسبب نقص يف الوعي والثقافة االقتصادية احل
 .، الصفحة االقتصادية4496عدد  - 14، السنة 10/9/2005



 

 .)1(مثل البطاقة الشخصية والعائلية، ومجعها بطائق أو بطاقات. عليه
يف اللغة العربية فهي اسم حلالة الطمأنينة والثقة املتبادلة، " ائتمان"أما كلمة  •

ومنه األمن، " أمن"وهي مصدر على وزن افتعال، مشتق من الفعل الثالثي 
الوفاء والوديعة، يقال ائتمن : األمانة نقيض اخلوف واخليانة، ومنه أيضاً

 .)2(طلب منه األمان وائتمنه: أمنه، واستأمن من فالن: فالن

  :يف الشرع: ثانياً

مستند «: بأا" بطاقة االئتمان"انتهى جممع الفقه اإلسالمي إىل تعريف مصطلح 
اء ميكنه من شر - بناء على عقد بينهما  -يعطيه مصدره لشخص طبيعي أو اعتباري 

السلع أو اخلدمات ممن يعتمد املستند، دون دفع الثمن حاال، لتضمنه التزام املصدر 
  .)3(»بالدفع، ومن أنواع املستند ما ميكِّن من سحب النقود من املصارف

  االقتصاد الوضعي: ثالثاً

ورد تعريف مصطلح بطاقة االئتمان يف املعجم االقتصادي اإلجنليزي  •
) Credit card(املعىن املركَّب لكلمة " دأكسفور"وباألخص يف معجم 

البطاقة املصدرة من بنك أو غريه ختول حاملها احلصول على : بأا
 .)5(،)4(حاجياته من البضائع دينا

                                
  .لبنان -، دار الفكر، بريوت 1/61املعجم الوسيط،  )1(
 .28املرجع نفسه، ص )2(
 .م1992ه 1412، 1/717، 7جملة جممع الفقه اإلسالمي، ع )3(
)4( The concise Oxford dictionary, Erghth edition, U. S. A. 1990, p. 272.  
البطاقة اليت «: املعىن املتداول واملعروف: هلا معاين عديدة منها" card"لو جزأنا هذا املصطلح جند أن كلمة  )5(

تتكون من ورق مسيك مسطح، أو بالستيكي، يصدرها بنك أو غريه حلاملها وعليها بعض البيانات اخلاصة 
وهلا معىن غري اقتصادي يف . فإا تصدر بقصد احلصول على نقد أو دين "credit"حباملها، فإذا كان من قبيل 

املعجم اإلجنليزي، فهي تطلق غالبا على شرف الشخص واعتزازه وانتمائه االعتراف بكفاءته، مسعته الطيبة، املبدأ 
 .The concise Oxford p: انظر. أو الثقة، الدرجة العلمية املرتفعة، السمعة والشرف يف األعمال التجارية

272 dictionary.  
= 



 

بطاقة «: وورد يف املعجم االقتصادي العريب تعريف بطاقة االئتمان بأا •
دمات خاصة يصدرها املصرف لعملية متكِّنه من احلصول على السلع واخل

فيسدد  - مصدر االئتمان  -بتقدمي الفاتورة املوقعة من العميل إىل املصرف 
قيمتها له ويقدم املصرف للعميل كشفا شهرياً بإمجايل القيمة لتسديدها أو 

 .)1(»خلصمها من حسابه اجلاري لطرفه

  :مناقشة التعاريف السابقة: رابعاً

عاما لبطاقة االئتمان بعيدا عن  يالحظ على التعاريف السابقة أا تقدم وصفا
  .الفروق الفردية بني بطاقة وأخرى، مما هو معروف للفنيني يف هذا اال

بطاقة «: ولذلك ال بد من بيان وإعطاء التعريف الشكلي لبطاقة االئتمان فهي
بالستيكية مصنوعة من مادة كلوريد الفينيل املتعدد وغري املرن، مستطيلة الشكل 

سم عرضا، ويتراوح مسكها بني  5.403سم طوال و  8.572يارية هي أبعادها املع
مم، طبع على وجهها بشكل بارز رقمها واسم حاملها وتاريخ  0.8 -  0.76

صالحيتها، كما طبع عليها اسم الشركة العاملية للبطاقة وشعارها، واملصرف املصدر 
يه شريط ورقي هلا، ويف خلفها شريط معلومايت الكترومغناطيسي أسود اللون، يل

أبيض خمصص لتوقيع حاملها، كُتب حتته عنوان مصدرها ورقم هاتفه واحلديثة منها 

  =  ــــــــــــ
قدرة الشخص أو الشركة على اقتراض املال أو التعاقد على صفقات ): credit(أما يف لغة االقتصاد فتعين كلمة 

بنية عطاس، معجم املصطلحات : انظر. جتارية، أو احلصول على بضائع وخدمات مقابل وعد بالدفع يف املستقبل
  .1980، مكتبة لبنان، بريوت، 1، ط146صاالقتصاد واملال وإدارة األعمال، 

). debit(القيد الذي يوضع يف جانب االلتزامات وهي عكس كلمة مبلغ مدين ): credit(تعين : ويف احملاسبة
  .146املرجع نفسه، ص: انظر

قيمة السلع اليت مت االتفاق على أن يؤجل املشتري دفعها إىل وقت معلوم ): credit(ويف القانون تعين كلمة 
نقال  Curzon Dictionary of low. Third edition Kuala-lanpur, 1989, p.1414حيدده له البائع 

 .136التكييف الشرعي لبطاقة االئتمان، ص: عن
 .62فرنسي، ص -إجنليزي  -أمحد زكي بدوي، معجم املصطلحات التجارية والتعاونية عريب )1(



 

  .)1(»صورة صاحبها وتوقيعه - بالليزر أو النقل احلراري  -تطبع عليها 

  :املقارنة بني التعاريف: خامساً

ن ينبغي أ اولذ) Cardit cred(بطاقة االئتمان مصطلح مترجم عن أصله الالتيين 
تعبر الترمجة العربية متاما عما يقصده املصطلح اإلجنليزي ليدلّ  على حقيقة النظام 

الذي تقوم عليه البطاقة، ولكن بالنظر إىل التعاريف السابقة يتضح وجود تباين  املايل
، )االئتمان(وبني مقابله العريب ) Credit(بني معىن املصطلح اإلجنليزي جلوهر البطاقة 

: يف املعاجم اللغوية واالقتصادية والقانونية يعين صراحة) Credit(اإلجنليزي  فاملصطلح
إىل اإلقراض، فاالئتمان لغة  -كلمة ائتمان  -اإلقراض، بينما ال يشري مرادفها العريب 

ين القرض وإمنا الثقة واألمانة، وليس ملصطلح االئتمان وجود يف الفقه اإلسالمي، ال يع
ئمان وهو بعيد يف معناه عن القرض إال أن املصطلح االقتصادي وإمنا هناك عقد االست

العريب يسمي القرض ائتمانا من قبيل افتراض ثقة املقرض يف أمانة املقترض وصدقه، 
  .لتعين منح املدين أجال لوفاء دينه

عنونت  وول" بطاقة االئتمان"ومن هنا جاءت ترمجتها العربية حتت عنوان 
لكان أبلغ يف الكشف عن حقيقتها وأقسامها، " قة اإلقراضبطا"مبقصدها احلقيقي 

  .)2(متييزا هلا عن أنواع البطاقات املصرفية األخرى

  تمييز بطاقة االئتمان عن البطاقات المصرفية األخرى: الفرع الثاني

  )بطاقات المعامالت المالية(   

اقة ومرد هناك أنوع كثرية ومتعددة من الصيغ االئتمانية املصدرة على شكل بط
هذا التنوع هو اختالف الشروط اليت تشكّل مبجملها العالقة التعاقدية بني األطراف 

                                
 .3حسن سعيد، بطاقات االئتمان، ص)1(
، عبد الوهاب أبو 65نزيه محاد، معجم املصطلحات االقتصادية يف لغة الفقهاء، ص . د: لكتب اآلتيةانظر ا )2(

اهللا أمحد باتوباره، التكييف الشرعي لبطاقة  ، الباحث نواف عبد17سليمان، بطاقات املعامالت املالية، ص
 .ه1418، 37/، ع10االئتمان، جملة البحوث الفقهية املعاصرة، السنة 



 

املتعاملة بالبطاقة كما أن شكل البطاقة وامسها، ال يكشف بالضرورة حقيقتها ألن 
متشاة )  ماستركارد(ذلك يعتمد على شروط العقد فال ميكن القول مثال إن بطاقة 

يف شروطها اختالفا رغم أن مجيع مصدريها أعضاء يف مجعية  عند كل مصدر، بل إن
، وتندرج مجيع أنواع البطاقات اليت تستخدم يف تسوية املدفوعات حتت "ماستركارد"

برسم  -بطاقة املعامالت املالية، اليت تشمل مجيع البطاقات الصادرة : مسمى عام هو
د، السلع، اخلدمات، أو أي لتمكِّن حاملها من احلصول على النقو -أو بدون رسم 
  .شيء آخر له قيمة
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  :)1(ويوضح الشكل اآليت أنواع بطاقات املعامالت املالية

  بطاقات املعامالت املالية

               

  )غري قرضية(ائتمانية غري طاقات ببطاقات ائتمانية قرضية                                                             

  

  بطاقات ائتمان القرض املتجدد       بطاقات ائتمان القرض غري املتجدد                   بطاقات غري ائتمانية

  
                                                    
  بطاقة التخفيضات     بطاقة احلساب البنكي     البطاقة املدنية      بطاقة ضمان الشيك                                                   

                                
  The law regulation of cards usemisuse, J Selam, p. 119, 1987، نقال عن  142اهللا، التكييف الشرعي لبطاقات االئتمان، ص ف عبدنوا)1(
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  معيار التفرقة بني بطاقات املعامالت املالية: أوالً

خلُصنا من مناقشتنا لتعريف بطاقة االئتمان إىل أا تعين البطاقة اليت تتيح حلاملها 
احلصول على قرض، ومن هذا املنطلق قسمنا بطاقة املعامالت املالية إىل بطاقات 

، فأي بطاقات ال تنطوي على )غري قرضية(وإىل بطاقات غري ائتمانية ) قرضية(ية ائتمان
حلاملها ال تعد بطاقة ائتمان، وحنن نتناول يف هذا ) قرض(تقدمي تسهيالت ائتمانية 

  .البحث البطاقات القرضية أو االئتمانية فقط

  :أنواع بطاقات االئتمان القرضية: ثانياً

واع بطاقات االئتمان القرضية هو معرفة األسلوب أسهل طريقة للتمييز بني أن
  :الذي يتم به تسديد املبالغ املترتبة على استخدام البطاقة، وهو ال خيرج عن أسلوبني

تسديد فاتورة البطاقة بالكامل خالل فترة مساح ال تتعدى يف الغالب : األول -
  .ثالثني يوما

حق أو سداد جزء منه وتأجيل االختيار بني سداد كامل املبلغ املست: الثاين -
وعلى هذا األساس ميكن تقسيم بطاقات االئتمان . الباقي لفترة أو فترات قادمة
  :)1(القرضية إىل نوعني أساسيني مها

  )Charge card(بطاقات ائتمان القرض غري املتجدد : النوع األول

ساب الشراء بالدين أو على احل: يف املصطلح اإلجنليزي) Charge(تعين  كلمة 
بطاقة على احلساب أو بطاقة الدفع الشهري أو بطاقة الوفاء : ولذ يسمى هذا النوع

  .املؤجل
إذا تأخر حامل البطاقة عن التسديد خالل املدة احملددة، فإن املصدر حيمله  -

غرامة التأخري، ينص عليها يف اتفاق اإلصدار، ويف حالة املماطلة يقوم 
البطاقة وسحبها منه، ومالحقته قضائيا  املصدر بإلغاء عضوية حامل

                                
 .128عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان، التكييف الشرعي لبطاقات االئتمان، ص. د: انظر )1(



 

 .لتسديد ما تعلق بذمته
 .يدفع العميل رسوم اشتراك مرة واحدة ورسوم جتديد سنوية -
 .ال ميكن استخدام البطاقة حمليا ودوليا -

  )Revoling credit card: (بطاقة ائتمان القرض املتجدد: النوع الثاين

لدول املتقدمة، وهلذه البطاقة نفس يعد هذا النوع األكثر انتشارا خصوصا يف ا
مميزات النوع األول إال أا ختتلف عنه يف أن االئتمان الذي يولده القرض املتجدد 
وخيضع لطريقة السداد، فال يلزم حامل البطاقة عند تسلمه الفاتورة الشهرية أن يسدد 

واقع األمر  مبلغها كامال والغالب إلزامه بدفع نسبة ضئيلة منه فقط، فالبطاقة هي يف
قرض يستطيع املستهلك استخدامه لشراء مستلزماته مث التسديد الحقا، فإذا مل يكن 

يف أي شهر مسح له بتدوير كامل املبلغ ) شرائه(قادرا على سداد مجيع ما قام باقتراضه 
املقترض أو جزء منه إىل الشهر التايل، ويترتب عليه يف هذه احلالة دفع الفائدة على 

  .)1(دينالرصيد امل
ويقدر العدد املتداول من هذه البطاقات يف الواليات املتحدة األمريكية فقط 

  .مليون بطاقة) 310(حوايل 

                                
 .144اهللا، التكييف الشرعي لبطاقات االئتمان، ص نواف عبد)1(
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  :)1(الفروق اجلوهرية بني بطاقيت االئتمان القرضيتني: ثالثاً

  :)2(هناك فروق جوهرية بني بطاقيت ائتمان القرض املتجدد وغري املتجدد ميكن بياا من خالل اجلدول اآليت
  بطاقة ائتمان القرض المتجدد  بطاقة ائتمان القرض غير المتجدد  وجه المقارنة
يتوجب على حامل البطاقة تسديد كامل مبلغ الفاتورة تسديد الفواتري

  )شهر عادة(خالل فترة السماح 
د إما أن يسدد كامل مبلغ الفاتورة خالل فترة السماح شهر، وإما أن يسد:حامل البطاقة خمري

  جزءا منها، ويؤجل املتبقي إىل الفاتورة املقبلة كامال أو على أقساط موزعة على عدة فواتري
يف حال تأخر حامل البطاقة عن السداد يف املوعد الفوائد

يف شكل نسبة ] فائدة[احملدد تفرض عليه غرامة مالية 
  حمددة من مبلغ الدين

األوىل لقاء : د احملدد تفرض عليه فائدتانيف حال تأخر حامل البطاقة عن السداد يف املوع
التأخري، والثانية على املبلغ غري املسدد، أما إذا قام بسداد جزء من الفاتورة يف املوعد احملدد 

  تفرض عليه فائدة واحدة فقط على املبلغ املؤجل
ال تتعدى مديونية حامل البطاقة حد االئتمان املمنوح املديونية

. د التأخري عن السداد إن وجدتله، إضافة إىل فوائ
  ويف حال عدم سدادها كاملة يوقف تعامله بالبطاقة

ال يوجد حد أعلى للمديونية طاملا استمر حامل البطاقة يف سداد جزء من ديوا والفوائد املترتبة 
  عليها

رسوم العضوية
  وجتديدها

مرتفعة وال يتناول عنها املصدرون ألا تشكل هلم
  يمصدر دخل أساس

ملغاة من قبل بعض املصدرين خاصة يف بريطانيا ومتدنية يف أمريكا حيث يعوضها إرادات 
  فوائد الديون املؤجلة والعمولة املقتطعة من فواتري التجار

                                
جال األعمال وكبار الشخصيات فقط هم أقول بأن هذه البطاقة قليلة التداول يف اجلزائر ألا حديثة جدا حيث طبقت أول مرة من طرف بنك الفالحة والتنمية الريفية، مث أصبح ر: لإلشارة فقط )1(

 ، مبكتبه10/7/2004: مقابلة مع مدير ينك الفالحة والتنمية الريفية بالشلف يوم. عض التجارالذين يتعاملون ا ويف السنوات األخرية أصبح يتعامل ا املؤسسات والشركات وب
 Robert Bouza, "Abanker's guide to consume plastic banker magazine January، نقال عن 145اهللا أمحد، التكييف الشرعي لبطاقة االئتمان، ص نواف عبد: انظر )2(

fabruary p. 70  



207  

  المسائل الشرعية في معامالت بطاقة االئتمان: الفرع الثالث

  :مشروعية الفكرة: أوالً

يعود نفعها على حامل البطاقة إن إصدار بطاقة تشتمل على خدمات مصرفية 
لل ذلك تقاضي أجور خوعلى التاجر الذي يقبلها وعلى املؤسسة اليت أصدرا، ويت

وعموالت ورسوم اشتراك وجتديد لقاء تقدمي هذه اخلدمات، هو من األمور املستجدة 
يف احلياة املعاصرة، ويعد ضربا من ضروب تطور احلياة وأساليب املعامالت يف حياة 

شرية، األمر الذي مل تقف الشريعة اإلسالمية حجر عثرة يف طريقه وإمنا أرست الب
القواعد األساسية اليت جيب أن تراعى عند النظر يف حكم هذه املستجدات من جانب 
أهل العلم والفقه، فوضعت الضوابط العامة اليت تضمن بقاء املستجدات متوافقة مع 

  .)1(إىل حتليل ما حرم اهللا أو حترمي ما أحلَّاألحكام الشرعية، دون أن يؤدي ذلك 

  :مشروعية إصدار البطاقة: ثانياً

القاعدة املستمرة بني العلماء هي التفرقة بني «: رمحه اهللا )2(يقول اإلمام الشاطيب
أال يقدم عليها املكلف  -أي يف العبادات  -العبادات واملعامالت فاألصل يف األوىل 

أي يف  -للعقول يف اختراع التعبدات، واألصل يف الثانية إال بإذن، إذ ال جمال 
  .)3(»اإلباحة حىت يدل الدليل على خالفه -املعامالت 

وذكر اهللا البيع يف غري موضع من كتابه مبا «: رمحه اهللا )4(ويقول اإلمام الشافعي

                                
  .170اهللا أمحد، التكييف الشرعي لبطاقة االئتمان، ص نواف عبد: رانظ)1(
هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي، الفقه العالمة احملقق األصويل احملدث الورع الزاهد، تويف  )2(

  .االعتصام، واملوافقات:  ، من تصانيفهه790سنة  
  .23شجرة النور الزكية ص:  انظر ترمجته  

 .285-1/281لشاطيب، املوافقات، ا)3(
وتويف سنة ه 150هو حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان القرشي املطليب، صاحب املذهب، ولد سنة   )4(

  ".الرسالة"و" األم: "، من تصانيفهه204
 .10/5سري أعالم النبالء :  انظر ترمجته  



 

أحدمها أن : من معنيني -للبيع  -يدل على إباحته، فاحتمل إحالل اهللا عز وجل 
أحلَّ كل بيع تبايعه املتبايعان جائزي األمر فيما تبايعاه عن تراض منهما، وهذا  يكون

عنه  ينبأحلَّ البيع إذا كان مما مل  -عز وجل  -أظهر معانيه، والثاين أن يكون اهللا 
  .)1(»املبني عن اهللا عز وجل معىن ما أراد ρرسول اهللا 

تحدثا يف حياة الناس فينطبق عليها وما دام التعامل بالبطاقة املصرفية يعد أمرا مس
حكم القاعدة الفقهية القائلة بأن األصل يف املعامالت اإلذن واإلباحة، ما مل يتبني أن 
هذه املعاملة تعارض دليال قطعيا وأنه سيترتب على التعامل ا أخذ أو إعطاء فائدة 

ال الناس ربوية بشكل ظاهر، أو مستتر بني أي من أطراف املعاملة، أو أكل ألمو
بالباطل، وأا تشتمل على ضرر غالب، فإن تبين أنه سيترتب على التعامل ذه 
املعاملة شيء مما ت عنه الشريعة اإلسالمية فيكون حكمها عندئذ املنع واحلظر 

  .)2(شرعا

  مشروعية هدف مصدر البطاقة: ثالثاً

وفري املال يف صورة اخلدمة الرئيسية اليت تقدمها بطاقة االئتمان حلاملها هي ت
وبالتايل ال تسمح " إرفاق وقربة"قرض من مصدر البطاقة، واإلقراض يف الشريعة عقد 

الشريعة باستخدام هذا العقد أداة استثمار وتنمية لألموال، على عكس األمر بالنسبة 
للقوانني الوضعية واالقتصادية اليت تعد عقد اإلقراض يف صورته التقليدية واحلديثة 

أداة استثمار ناجحة، تدر على من لديهم األموال أرباحا ) ا بطاقة االئتمانومنه(
  .)3(طائلة، استغالال حلاجات أبناء اتمع على كافة مستويام

                                
 .3/2الشافعي، األم، )1(
-2صرفية، سلسلة االقتصادي اإلسالمي، الكويت، بيت التمويل الكوييت، صالتكييف الشرعي للبطاقات امل:انظر)2(

4. 
 .92عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان، بطاقات املعامالت املالية، ص: انظر)3(



 

  :حكم التعامل ببطاقة االئتمان اليت يشوا الربا: رابعاً

إذا مل تدفع احلساب «: لو تضمن عقد إصدار البطاقة نصا ربويا كأن يقول
فهل جيوز الدخول  »ستحق خالل مدة معينة، فستترتب عليك فوائد أو غرامة ماليةامل

يف هذا العقد أساسا؟ وهل هذا الشرط مفسد للعقد؟ وماذا لو نوى أن يدفع يف 
الوقت، حبيث ال تترتب عليه أية فوائد، وخباصة إذا كانت له مصلحة حقيقية من 

من بعض اخلدمات اليت يرتبط ذلك كرفع احلرج عنه للتعريف بشخصه والتمكن 
  تقدميها بوجود البطاقة؟

اختلف الفقهاء يف النظر إىل هذه املسألة إىل فريقني، فريق يرى اجلواز وفريق 
  .يرى احلرمة

  ):يصح العقد ويبطل الشرط(ق الذي يرى اجلواز بالفر) أ

حيث ورد النص على هذا صراحة يف املذهب احلنفي  واحلنابلةوهو رأي احلنفية 
 )1(القرض ال يتعلق باجلائز من الشروط فالفاسد منها ال يبطله«:  العبارة التاليةيف

شرط رد شيء آخر فلو استقرض الدراهم املكسورة على أن يؤدي  ولكن يلغي
ويف ... صحيحا كان باطال، وكذا لو أقرضه طعاما بشرط رده يف مكان آخر

  )2(»...القرض بالشرط حرام والشرط لغو: اخلالصة
عقد القرض املشروط يف على حة صرايف املذهب احلنبلي فقد ورد النص ب أما

  .)3(»وال يفسد القرض بفساد املشروط«: العبارة التالية
صريح هذين املذهبني أن عقد اإلقراض صحيح يف بطاقات االئتمان القرضية، 

: رضي اهللا عنها )5(عن عائشة ρلقوله  )4(وليس للشروط الفاسدة تأثري على صحته

                                
 .ه1401، بريوت، دار الفكر، 1، ط6/374العيين، البناية يف شرح اهلداية، )1(
 .2/88احلصكفي، شرح الدر املختار، )2(
 .2/227، شرح منتهى اإلرادات، البهويت)3(
 .106عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان، بطاقات املعامالت املالية، ص: انظر)4(
بكر الصديق رضي اهللا عنهما، ولد بعد البعثة بأربع سنني، وكانت بنت تسع  هي أم املؤمنني عائشة بنت أيب )5(

= 



 

ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست يف كتاب اهللا، من اشترط شرطا ليس يف «
  .)1(»كتاب اهللا، فليس له، وإن اشترط مائة شرط

حيث يرون أن حامل البطاقة  ،)2(ومييل إىل هذا الرأي بعض الفقهاء املعاصرين
 إذا اختذ من االحتياطات ما يكفل عدم تطبيق هذا الشرط احملرم عليه فال بأس من
االستفادة من البطاقة وتوقيعه على اتفاقيتها مع وجود هذا الشرط ألنه يف معرض 
اإللغاء شرعا، وهو مستنكر ومعمول على استبعاد مفعوله والدليل الشرعي هلذا 

وتعتقها،  )3(لعائشة رضي اهللا عنها عندما أرادت أن تشتري بريرة ρالنيب حديث 
ط أن يكون الوالء هلم ولكن احلكم الشرعي يف فأىب أصحاا أن يبيعوها إليها إال بشر

: لعائشة رضي اهللا عنها ρالنيب قال  اهذه املسألة يقضي بأن الوالء ملن أعتق لذ
اشتريها وأعتقيها «: ويف رواية )4(»خذيها واشترطي هلم الوالء فإمنا الوالء ملن أعتق«

ن اشتراطهم خمالف ال تبايل أل: معناه: قال شراح احلديث )5(»واشترطي هلم الوالء
للحق، فال يكون ذلك لإلباحة، بل املقصود اإلهانة وعدم املباالة باالشتراط وانَّ 

أما إذا دخل اإلنسان ومل يحتط لتطبيق الفوائد التأخريية عليه، فإنه . )6(وجوده كعدمه
  .يكون قد تلبس بالفائدة احملرمة

  =  ــــــــــــ
، وصلى ه57، توفيت سنة ρالنيب رواية عن ، كانت من أفقه الصحابة ومن أكثرهم ρالنيب حني دخل ا 

  .عليها أبو هريرة رضي اهللا عنه
  .4/1884االستيعاب يف معرفة األصحاب : انظر ترمجتها  

  2530أخرجه البخاري، كتاب الشروط، برقم  )1(
حول  انظر مناقشات جممع الفقه اإلسالمي. ومنهم عبد الستار أبو غدة، حممد تقي العثماين، وهبة الزحيلي )2(

 .ه1412، 682، 1/651، 7جملة جممع الفقه اإلسالمي، ع: بطاقات االئتمان
بكر الصديق، صحابية مشهورة، كانت لعتبة بن أيب هلب، عاشت بريرة  هي بنت صفوان موالة لعائشة بنت أيب )3(

  .إىل خالفة يزيد بن معاوية
  .14/1795: االستيعاب يف معرفة األصحاب: انظر ترمجتها  

 2023ه البخاري، كتاب البيوع، برقم أخرج )4(
 2524أخرجه البخاري، كتاب الشروط، برقم  )5(
 .3/11سبل السالم شرح بلوغ املرام، الصنعاين، : انظر)6(



 

رض على مشتري الكهرباء أو وجند يف كثري من قوانني بعض البلدان بأا تف
مستخدمي اهلاتف، أنه إذا مل يسدد الفواتري يف موعدها احملدد، فإنه ستسحب عليه 
فائدة، فهل نقول هنا بأنه ال جيوز ملسلم أن يشتري خدمة الكهرباء أو اهلاتف من 
أجل أنه دخل يف هذا الشرط الربوي؟ الظاهر أنه إذا كان على عزم صميم بأن يدفع 

: تري يف موعدها وقبل أن تفرض عليه الفائدة، فإنه ينبغي أن يجوز له ذلك وباملثلالفوا
  )1(هل ميكن قياس هذه املسألة على مسألة البطاقة؟

  ):بطالن العقد(الفريق الذي يرى احلرمة ) ب

ذهب إىل هذا الرأي املالكية والشافعية، حيث ورد النص على هذا يف املذهب 
فهو أن ال جير القرض منفعة فإن شرط : وأما شرطه«: ت التاليةاملالكي يف العبارا

زيادة قدر أو صفة فسد ومل يفد جواز التصرف ووجوب الرد إن كان املقترض 
  .)2(»قائما، وإن فات وجب ضمانه بالقيمة أو باملثل على املنصوص

يث ويتفق الشافعية مع املالكية يف احلكم بفساد عقد القرض املشروط بفائدة ح
ال جيوز قرض نقد أو غريه إن اقترن بشرط رد صحيح عن «: ورد النص لديهم أيضاً

مكسر، أو رد زيادة على القدر املقرض أو رد جيد عن رديء أو غري ذلك من كل 
  .)3(»...شرط جر منفعة للمقرض

أن االستدالل حبديث قصة بريرة هو قياس مع  )4(ويرى بعض الفقهاء املعاصرين
رط يف قصة شراء بريرة شرط باطل واملشتري يستطيع أن يبطله، مع الفارق فالش

                                
نواف : ، وانظر أيضا675ًحممد تقي العثماين، مناقشات جممع الفقه اإلسالمي حول بطاقات االئتمان، ص: انظر)1(

 .174بطاقات االئتمان، ص اهللا، التكييف الفقهي ل عبد
ابن شاس، ةعقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة، حتقيق أبو األجفان حممد وعبد احلفيظ منصور،  )2(

 .ه1415، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، 1، ط2/566
 .4/230الرملي، اية احملتاج إىل شرح املنهاج، )3(
مناقشات جممع الفقه اإلسالمي حول : انظر. الوس، مصطفى الزرقاحممد املختار السالمي، علي الس: ومنهم )4(

 .682- 651بطاقات االئتمان، ص



 

وعلى العكس من ذلك فإن الشرط الباطل يف بطاقة االئتمان الربوية، ال ميلك أحٌد أن 
يبطله ألن العقد الزم، وال يستطيع حامل البطاقة أن ميتنع عن دفع الفوائد إذا ما تأخر 

ذا الشرط وإن كان باطال يف ظل سيادة عن السداد يف املوعد احملدد، كما أن ه
األحكام الشرعية، فإنه معترب وملزِم يف النظم القانونية الوضعية حيث حيصل ملقتضاه 

  .)2(،)1(ما يثبت من دين

  حكم أخذ ودفع رسوم االشتراك والتجديد واالستبدال: خامساً

  :تعريفات) 1

العميل عند منحه املبلغ الذي يدفعه ): العضوية(املقصود برسوم االشتراك 
  .طالبطاقة ويدفع مرة واحدة فق

أما رسوم التجديد فهو رسم سنوي يدفعه العميل كل سنة إذا رغب يف 
استمرار عضويته يف البطاقة، كذلك هناك رسم على التجديد املبكّر، عندما يطلب 
العميل جتديد بطاقته قبل مواعيد انتهاء صالحيتها بسبب سفره أو وجوده باخلارج 

  .ند حلول تاريخ التجديد، أو ألي سبب آخر، ويعد هذا مبثابة رسم جتديد البطاقةع
أما رسم االستبدال فيدفع عند إصدار بطاقة جديدة للعميل عوضا عن بطاقته 

  .)3(الضائعة أو املسروقة أو التالفة

  التكييف الشرعي لرسوم االشتراك والتجديد واالستبدال) 2

ن للبطاقة وأجر مقطوع ألصل اخلدمة املصرفية كيفت هذه الرسوم على أا مث

                                
 .175اهللا، التكييف الشرعي لبطاقات االئتمان، ص نواف عبد)1(
يف اجلانب الشرعي للبطاقة خطورة ال ختفى، ألن له عالقة : أقول بأنه: كخالصة أو ترجيح يف هذه املسألة )2(

احملرم يف الشريعة، ولذلك فإن القضية حتتاج إىل دقة وحذر، وحنسب أن الرأي احلاسم فيها ال يأيت مباشرة بالربا 
إال باجتهاد مجاعي يصدر من جممع فقهي أو ندوة متخصصة، ألن التجارب املعاصرة أثبتت أن الرأي الفردي ال 

أن تتالقح فيها األفكار وتتالقى اآلراء  يعول عليه، وأن األمور ذات اخلطورة، كمثل هذا الذي حنن بصدده جيب
 .وصوال إىل رأي يتحقق به القبول العام

 .176اهللا، التكييف الشرعي لبطاقة االئتمان، ص نواف عبد)3(



 

املرتبطة بالبطاقة، لقاء إجراءات قبول طلب العميل للحصول على البطاقة، وإجراءات 
فتح امللف، وتعريف اجلهات اخلارجية اليت سيحتاج التعامل معها وبيان حدود 

ليكون  )1(بطاقةاالستخدام، وما إىل ذلك من أمور تتعلق مبزايا اخلدمة املنوطة ذه ال
معيار اختالف هذه الرسوم من مصدر آلخر ومن بطاقة ألخرى، هو اختالف 
اخلدمات واملزايا، وليس اختالف املبالغ الناجتة عن استخدام البطاقة أو اختالف فترة 

  .)2(السماح يف تسديدها
وقد أصبح فرض أمثال هذه الرسوم عرفاً يف معظم املرافق العلمية واالجتماعية، 

ذ املقصود منها تغطية نفقات األعمال اإلدارية، واألدوات املكتبية يف املقام األول، إ
وقد كان هذا التفهم لطبيعة هذه الرسوم واضحا يف إصدار جممع الفقه اإلسالمي 

: حيث جاء فيه) األردن(يف دورة مؤمتره الثالث بعمان ) 01(الدويل جبدة القرار رقم 
قرر جملس امع : )3( البنك اإلسالمي للتنميةخبصوص أجور خدمات القروض يف«

  :اعتماد املبادئ التالية
 .جواز أخذ أجور عن خدمات القروض  -أ 
 .أن يكون ذلك يف حدود النفقات الفعلية  - ب 
  )4(...كل زيادة على اخلدمات الفعلية حمرمة ألا من الربا احملرم شرعا  -ج 

الرسوم وأمثاهلا عليه بنفس يعد هذا القرار سابقة يف الفقه اإلسالمي، خترج هذه 
لو «: )5(احلدود والشروط، كما أن هلا نظريا يف تعريفات الفقهاء يف املسائل التالية

                                
  .476بطاقات االئتمان املصرفية، بيت التمويل الكوييت، ص )1(
 .4، ص)احللقة الفقهية السادسة(فتاوى وتوصيات ندوة الربكة الثانية عشر لالقتصاد اإلسالمي : انظر )2(
هو مؤسسة مالية دولية أعلن عن إنشائه يف مؤمتر وزراء املالية للدول اإلسالمية الذي عقد مبدينة جدة باململكة  )3(

وأوكلت مهمة إنشائه إىل مؤسسة النقد  1973ديسمرب  18ه 1393ذي القعدة  24العربية السعودية يف 
سليمان : انظر. دولة إسالمية ويتعامل وفق الشريعة اإلسالمية 50فيه  وتشارك) SA. MA(العريب السعودي 

 .149ناصر، تطوير صيغ التمويل، ص
 .1986أكتوبر  16-11، عمان، األردن، 27قرارات وتوصيات، جممع الفقه اإلسالمي، الدورة الثالثة، ص )4(
 .177عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان، بطاقات املعامالت املالية، ص)5(



 

كذا قالوه، ولعله إن كان . اقترض يل مائة ولك عشرة، لزمته العشرة ألا جعالة: قال
  .)1(»...يف االقتراض كلفة مقابل املال

  ر البطاقة من فاتورة التاجرحكم النسبة اليت يقتطعها مصد: سادساً

من املسائل األساسية اليت تقوم عليها بطاقات االئتمان، احلسم الذي حيصل عليه 
مصدر البطاقة من أمثان البضائع واخلدمات عند سدادها للتجار، إذ ال تدفع هلم نفس 

فعها املبالغ اليت يتم مطالبة حامل البطاقة ا، ويرى البعض أن هذه النسبة هي فائدة يد
أصحاب البضائع واخلدمات، إىل مصدر البطاقة، وأن حلامل البطاقة عالقة بذلك، 
ألنه هو الذي تعامل بالبطاقة، ولوال تعامله ما وجد السبب لتحميل تلك الفوائد، 
فيكون ذا معينا على تعامل حمرم، بل ذهب بعضهم إىل أن البطاقة مبثابة فتح اعتماد 

على أن يقوم بسداد القيمة يف موعد حمدد، وأن املبلغ قرض  للعميل لشراء ما حيتاجه،
ويتم حتديد هذه النسبة املقتطعة من . من مصدر البطاقة لعميله لقاء عمولة من احملالت

قيمة الفواتري يف العقد املربم بني املصدر والتاجر، وخيتلف من عقد إىل آخر تبعا 
جمه، فالنسبة املفروضة على تاجر الختالف النشاط الذي يزاوله التاجر ونوعه وح

  .)2(املواد االستهالكية ختتلف عن النسبة املفروضة على تاجر اوهرات

  )3(الفوائد املفروضة على استخدام البطاقة: سابعاً

  :يفرض مصدر بطاقات االئتمان القرضية على حامليها الفوائد التالية
 .نسبة معينة كغرامة على تأخره يف السداد - 1
 .عينة كعمولة على تأجيله أو تقسيطه لفاتورة البطاقةنسبة م - 2
 .نسبة معينة على عمليات السحب النقدي بالبطاقة - 3

                                
 .2/258حاشية على شرح احمللي للمنهاج  :الربلسي)1(
  .178ص: اهللا، الكشف الشرعي لبطاقات االئتمان،  يوسف عبد: انظر)2(
هذه الفوائد استفدا من أستاذ متخصص يف االقتصاد يف جامعة الشلف يف إطار مقابلة علمية أجريتها معه يوم  )3(

10/9/2004. 



 

 .نسبة معينة يف حال جتاوز فاتورة البطاقة حد االئتمان - 4
املفتوح تفرض نسبة معينة على مقدار حمدد ) القرض(يف حال االئتمان  - 5

 .منه مث تتضاعف هذه النسبة يف حال جتاوزه
لبطاقات تفرض نسبة معينة على كل معاملة مالية تسدد عن بعض ا - 6

 %.2.5 -1طريق البطاقة تتراوح ما بني 

  :)1(التكييف الشرعي هلذه الفوائد -أ

متثل هذه الفوائد مصدرا ألرباح مصدري البطاقات، إال أا تعد زيادات 
إا حمرمة من املمنوح من قبل مصدر البطاقة، لذا ف) القرض(مشروطة على االئتمان 

  :الناحية الشرعية لسببني رئيسني مها
خباصة مقابل  -إن هذه الزيادات املفروضة على مقدار القرض  :السبب األول

اليت أمجعت األمة اإلسالمية على حترميه دون ) ربا النسيئة(متثل حقيقة  -التأجيل 
القرض من  ، حيث تضاف زيادة إىل مقدار)ربا اجلاهلية(خالف، وهو ما يسمى 

يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا الربا {: أجل تأجيل الدفع، فهو املعين باآلية الكرمية
}أضعافا مضاعفة واتقوا اهللا لعلكم تفلحون

واتقوا النار اليت أعدت {: وقال تعاىل )2(
}للكافرين

)3(.  
الذي رواه اإلمام علي  أا تدخل يف عموم احلديث الشريف :السبب الثاين

  .)4(»كل قرض جر نفعا فهو ربا«: ρرسول اهللا قال : هللا عنه قالرضي ا

  :التخرجيات الشرعية املختلفة هلذه النسبة) أ

اا عمولة لتحصيل الثمن من العميل، ومن املقرر شرعا جواز أخذ أجر  :أوالً

                                
 .104- 102و سليمان، بطاقات املعامالت املالية، صعبد الوهاب إبراهيم أب: انظر)1(
 .130اآلية : آل عمران )2(
 .131اآلية : آل عمران )3(
  .3/50ابن حجر، سبل السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام، : انظر. أخرجه البيهقي يف سننه )4(



 

معلوم متفق عليه على كل من حتصيل الدين، أو توصيل الدين وما جيوز أخذه من 
  .)1(وز أخذه من أحدمهاالطرفني جي
ميكن اعتبار هذه النسبة أجور مسسرة، فمن اجلائز أن أرسل إليك زبائن  :ثانياً

على أن أتقاضى منك أجرا مقطوعا من كل زبون يصل إليك، أو عن كل زبون 
يشتري منك، حسب الشرط، وهذا ما يؤديه مصدر البطاقة للتاجر حيث جيلب إليه 

  .)2(الزبائن من محلة البطاقة
على اعتبار العالقة بني مصدر البطاقة وحاملها عالقة كفالة، ميكن تكييف  :ثالثاً

هذه النسبة بصورة أخرى نص عليها احلنفية يف مدونام، وهي أن الكفيل إذا كفل 
شخصا مببلغ معني من املال، مث سدده عنه، جيوز هلذا الكفيل أن يتصاحل مع الدائن 

م به املكفول، فاحلنفية قالوا جبواز صلح احلطيطة بني الكفيل بأقلَّ من املبلغ الذي التز
مع التاجر  -بعد ثبوت الدين يف ذمة املشتري  -وبني الدائن، فمصدر البطاقة تصاحل 

  .)3(على مبلغ أقل
على اعتبار العالقة بني مصدر البطاقة والتاجر عالقة وكالة، ميكن تكييف  :رابعاً

الوكالة، أي أجرة على اخلدمات اليت يقوم ا البنك  هذه النسبة على أا أجرة على
وكالة عن التاجر، وتشمل الدعاية واإلعالن، وحتصيل قيمة البضائع، وهي خدمات 

  .)4(حتتاج إىل املال والقوى البشرية ومن غري املعقول تقدميها جمانا
يتقاضاه  إن النظرة التحليلية املوضوعية هلذه النسبة تثبت أن املبلغ الذي :خامساً

البنك من التاجر هو خصم وليس زيادة، فليس فيه ما يلحقه الربا، ليس هذا فحسب، 
، إذ )ضع وتعجل(ب وهو ما يعرف ) الوضع على التعميل(بل إنه ال يندرج يف مسألة 

                                
، بيت التمويل الكوييت، 417سالمية، صعبد الستار أبو غدة، حبوث يف املعامالت واألساليب املصرفية اإل: انظر)1(

1993. 
 .، دراسة شرعية عملية موجزة410رفيق املصري، بطاقة االئتمان، ص: انظر)2(
 .ه1412، 1/665، 7نزيه محاد، مناقشة موضوع بطاقات االئتمان، جملة جممع الفقه اإلسالمي، ع: انظر)3(
 .98، 97امالت املالية، صعبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان، بطاقات املع: انظر)4(



 

تأخذ بعضه معجال وتربئين : صفة هذا أن يكون على رجل دين مل حيل فيقول لصاحبه
يل يف دفع مثن مبيعات التاجر من البطاقة من قبل مصدرها ذلك أن التأج ،)1(من الباقي

غري وارد أساسا، فمىت اكتملت سندات البيع وأرسلت ملصدر البطاقة فإنه يقوم بدفع 
القيمة حاال، حيوهلا إىل رصيد التاجر يف البنك الذي يتعامل معه، هذه هي القاعدة 

بطاقات، كما ال يكون يف واألساس يف تسديد مبيعات التجار وعقودهم مع مصدري ال
حبال فاألصل هو التعجيل والدفع ) الوضع والتعجيل(العقد شرط من هذا النوع 

لذا ينبغي أن حتدد هذه النسبة لتكون مقابل اخلدمات املقدمة للتاجر واملمثلة . )2(املباشر
يف حتصيل فواتري الشراء، وجذب العمالء إليه، وتسهيل تعامله معهم، وميكن ملصدر 

  .)3(طاقة وبنك التاجر أن يتقامسا هذه العمولة، الشتراكهما يف تقدمي اخلدمة للتاجرالب
وسواء تقررت هذه العمولة يف صورة مبلغ مقطوع، أو نسبة من قيمة املبيعات 
فهذا ال يؤثر شرعا على صحتها، فقد أصبح األسلوبان معموال ما يف العرف احمللي 

  .)4(اخلاص والعاملي العام

  :موقف املصارف اإلسالمية من هذه النسبة) ب

حيث ال «) 47(للراجحي يف فتواها رقم  ةأجازت هذه العمولة اهليئة الشرعي
ترى مانعا من احلصول على نسبة من قيمة ما يشتريه حامل البطاقة ما دامت هذه 
النسبة تستقطع من مثن خدمة أو سلع، وقد مت التعاريف على استقطاعها من البائع 

  .» البنك الذي أصدر البطاقة وشركة الفيزا العامليةلصاحل
كما ذهبت إىل اجلواز أيضاً الفتوى الصادرة عن اهليئة الشرعية لكل من بيت 

تدالعمولة اليت يأخذها البنك : التمويل الكوييت والبنك اإلسالمي األردين حيث ع
اجر وحامل البطاقة وما من التاجر املتعامل بالبطاقة أجر وكالة على الوساطة بني الت

                                
 .1038القاضي عبد الوهاب البغدادي، املعونة على مذهب عامل أهل املدينة، ص: انظر)1(
 .97عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان، بطاقات املعامالت املالية، ص: انظر)2( )2(
 ).احللقة الفقهية السادسة(فتاوى وتوصيات ندوة الربكة لالقتصاد اإلسالمي،  )3(
 .ه1412، 1/665حممد املختار السالمي، مناقشة موضوع بطاقات االئتمان، جملة  امع، )4(



 

ينتج بسببها من ترويج التعامل معه وتأمني الزبائن وحتصيل الديون، كما أنه ال يوجد 
أثر للضمان الذي يوجد يف بعض احلاالت ألن العمولة ال تزداد مقابلة وال ينظر 

  .)1(»للمبلغ املضمون
املنفعة  وقد تواترت األحاديث واآلثار على هذا املعىن، فأصبح حترمي اشتراط

أن السلف إذا جر «للمقرِض يف أي شكل وصورة من املسلَّمات يف الفقه اإلسالمي و
  .)2(»...منفعة لغري املقترض فإنه ال جيوز سواء جر نفعا للمقرِض أو غريه

واحلقيقة الواضحة هي أن اشتراط أي نفع لصاحل املقرِض خيرج عقد القرض من 
فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه وال فرق بني  أن يكون عقد إرفاق وقربة، فإذا شرط

  .)3(الزيادة يف القدر والصفة

  :اإلسالمية من الفائدة على السحب النقدي) البنوك(موقف املصارف : ثامناً

  :انقسمت املصارف اإلسالمية حول هذه الفائدة إىل فريقني
رعية وهو ما جرت عليه هيئة الفتوى والرقابة الش: أخذها يرى جواز: فريق )أ

والبنك اإلسالمي األردين، على أساس أن هذه العملية  )4(لبيت التمويل الكوييت
، وإمنا هي عملية توصيل )إال يف احلاالت النادرة وملدة قصرية جدا(ليست قرضا 

ألموال العميل من حسابه إىل املناطق اليت يستخدم فيها البطاقة، وهذه العمولة هي 
 بلد والعملية تتم معكوسة لتسهيل األمر فالبنوك أجر لتحويل العمالت من بلد إىل

الوكيلة لشركة البطاقة تدفع النقود مث تسترد ما دفعته، لكي حتقق السرعة بل الفورية 

                                
 .180اهللا، التكييف الفقهي لبطاقة االئتمان، ص نواف عبد)1(
 .4/546احلطاب، مواهب اجلليل شرح خمتصر خليل،)2(
  .3/317البهويت، كشاف القناع، )3(
كشركة مسامهة كويتية  1977لسنة  72مريي بالقانون رقم بنك إسالمي كوييت تأسس مبوجب املرسوم األ )4(

% 49م، مسامهات الدولة 1977مارس  23، املوافق ه1397ربيع الثاين  3مبدينة الكويت وذلك بتاريخ 
%. 9، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية %20، وزارة العدل بنسبة %20وزارة املالية بنسبة : سامهت فيها

 .179مويل، صتطوير صيغ الت: انظر



 

املطلوبة يف هذه العملية، وهناك أجل متخلَّل بني الدفع واالستيفاء، لكنه ليس مقصودا 
جل أن يسبق دفع املبالغ النقدية يف العملية وال هو من صميمها، والشأن يف هذا األ

أجل القبض الدفع مث االستيفاء، وعلى هذا ف لكنه ال ميكن ضبطه، لذا عكس األمر ومت
بوسائل  - والتسديد ليس عنصرا أساسيا يف العملية، ولو أتيح االستيفاء الفوري 

ملا اختلفت العملية عن كوا دفع من حساب العميل وليس  - االتصال احلديثة 
  .)1(فا لهتسلي

اجلدير بالذكر أن العمولة اليت تفرضها بعض البنوك اإلسالمية على عمليات 
  .السحب النقدي، رسم مقطوع وليس نسبة على املبلغ املسحوب

فريق آخر على النقيض من األول اجته إىل املنع على اعتبار أن عملية  )ب
البنك الوكيل،  السحب النقدي هي عملية قرض من البنك املصدر للبطاقة، أو من

  .)2(فهذه العمولة مقابل القرض تكون من الربا احملرم

  :الضوابط الشرعية ملعاجلة مشكلة التأخر عن السداد

 ،)3(ال ينبغي اشتراط غرامة نسبة على املبلغ واملدة، ألن ذلك جيعل العملية ربا صرحيا
يل قبل منحه البطاقة الءمة العممولتفادي الوقوع يف هذه املشكلة جيب التحري جيدا عن 

  :وفيما يلي بعض احللول أراها مناسبة
 .إنظار حامل البطاقة لفترة مساح أخرى إذا ثبت إعساره  -أ 
يف حال مماطلة العميل يف السداد تلغى عضويته ويطالب مبا تعلق بذمته بطرق   - ب 

 .التقاضي املشروعة
والفترة يف  ميكن كرادع وقائي فرض غرامة مقطوعة أو نسبة حمددة على املبلغ  -ج 

هذه  حال تأخر حامل البطاقة عن التسديد دون عذر مشروع على أن تصرف
 .الغرامة يف وجوه الرب، دون أن يتملكها املصدر

                                
 .368، 367عبد الستار أبو غدة، بطاقات االئتمان وتكييفها الشرعي، ص: انظر)1(
 .50، 47شركة الراجحي املصرفية، فتوى اهليئة الشرعية رقم : انظر )2(
 .183اهللا، التكييف الشرعي لبطاقة االئتمان، ص نواف عبد)3(



 

  املطلب الرابع
ن التجارة عحكم الربح الناتج 

 اإللكرتونية

  هل الربح اإللكتروني نصب أم حقيقة؟: الفرع األول

بريده اإللكتروين كل صباح، حىت جيد  ال يكاد ينظر أي مستخدم لالنترنت يف
عشرات الرسائل تدعوه لدخول مواقع معينة لتحقيق أرباح خيالية عرب االنترنت، لكن ثَمة 
تفاوت يف وجهات النظر يف مدى مصداقية هذه املواقع ما بني مسؤويل املواقع واخلرباء يف 

واقع، فتارة تسمع بعض كما اختلفت آراء املتعاملني مع هذه امل. تكنولوجيا املعلومات
الشباب يقولون إن املواقع الرحبية نصب واضح، حيث تأخذ قيمة االشتراك فيها دون أن 
تعطي أية أرباح، بينما يرى آخرون أا مواقع حقيقية وتعطي بالفعل أرباحاً 

  .للمستخدمني
  فما هي حقيقة عمل هذه املواقع الرحبية؟
  لقانونية والتقنية اليت متنع النصب اإللكتروين؟وهل تتوافر فيها الضمانات الشرعية وا

  :)1(هذا ما حناول اإلجابة عنه يف الفروع التالية

  طريقة الربح اإللكتروني: الفرع الثاني

إن : يقول حسام القاضي املسؤول بأحد مواقع الربح اإللكتروين يف املنطقة العربية
ويج ملنتجات شركات تعاقدت معها، الفكرة بسيطة للغاية، فهذه مواقع إعالنية تقوم بالتر

ولكن طريقة اإلعالن هي جديدة يف حمتواها، ويحدد ذات املسؤول طرق العمل مع هذه 
  :املواقع وهي

  

                                
)1( ]www.islamonline.net/Arabic.economies.2005/1426article.13/04/2005 [ اقتصاد وأعمال

 .ومراجعات اقتصادية



 

أن يقوم الشخص بالدخول على املوقع الرحبي والتسجيل عليه  - 1
للحصول على اشتراك جماين، وبعد ذلك يتلقّى رسائل إعالنية عديدة 

قوم بقراءا بعناية، مث الترويج هلا للموقع بأي على بريده الشخصي، ي
طريقة يشاء، ويف مقابل ذلك حيصل على ربح بسيط عن كل رسالة 
إعالنية تعامل معها، ومنطق هذا الربح هو إمكانية أن يقوم هذا 

 .)1(الشخص بشراء هذه املنتجات والترويج هلا يف نفس الوقت
 25د يصل سعره إىل أن يشتري الزائر سهما من املوقع الرحبي ق - 2

دوالرا، وهذا السهم عبارة عن صفحة إعالنية على االنترنت، ويقوم 
املوقع بعرض إعالنات الشركة املتعاقدة معه على هذه الصفحة، وميكن 
أيضاً لصاحب السهم أيضاً عرض إعالنات خاصة بشركته مثال، أو 
إن خاصة بشركات أخرى يتقاضى منها مقابال ماديا نظري ذلك، لذا ف

 .صاحب السهم يستفيد من هذا الربح
يضاف إىل ذلك أنه عندما يقوم صاحب السهم بالترويج للموقع سواء بني 
أصدقائه أو من خالل موقعه الشخصي، أو من خالل املواقع املختلفة 
اليت تقدم خدمة اإلعالن ااين، فإنه حيصل على ربح يتقاضاه من املوقع 

لى الصفحة اخلاصة بصاحب سهم ما الرحبي، فدخول أحد األشخاص ع
يزيد من ربح هذا األخري، ألنه كان سبباً يف الترويج للشركات املعلنة به 

 .أيضاً
استثمار األموال لدى هذه املواقع الرحبية اليت تعرض أرباحا مغرية، إال  - 3

أنه ال حيبذ على املبتدئني يف هذا اال اللجوء إىل هذه الطريقة، ألن 
رية تصحب هذا التعامل يف ظل وجود مبدا الربح هناك خماطرة كب

 .واخلسارة

                                
 .مجيل حلمي الباحث يف التجارة اإللكترونية. موضوع الدفع االلكتروين من حيميه، أ: املوقع نفسه )1(



 

ويشري املسؤول بأحد املواقع الرحبية، إىل أن هناك طريقتني للحصول على 
  :األرباح من هذه املواقع

أوالمها أن يقوم املوقع بتعيني وكيل مايل له بكل دولة ا عمالء له،  -
كات وتسليم ويكون هذا الوكيل املايل مسؤوال عن تسلم االشترا

 .األرباح ألصحاب األسهم
أما الطريقة الثانية فهي فتح حساب بنكي لكل من املوقع وصاحب  -

  .)1(السهم يتبادالن فيه االشتراكات واألرباح

  :مخاطر واستفهامات حول الربح اإللكتروني: الفرع الثالث

علي اهللا وعصام   يف مواجهة ما تطرحه املواقع الرحبية، فإن كال من رمضان عبد
اخلبريين يف االقتصاد وتكنولوجيا املعلومات يف املنطقة العربية يتحفظان على هذه 
املواقع، حيث يطرحان الشروط الرئيسية اليت إذا افتقدها أي موقع للربح اإللكتروين 

  :يصبح آنذاك جمرد عمليات نصب مايل على االنترنت، ومن أبر هذه الشروط
ها اسم الشخص املسؤول يف ضرورة وجود وسيلة اتصال يوضح في - 1

املوقع، وتليفون وعنوان وفاكس شركة الربح اإللكتروين وكذلك 
صفتها الرمسية، حىت ميكن الرجوع هلا يف حدوث أي مشكلة خاصة 

دوالرا وال أحصل  25ما مدى منطقية أن أدفع : يف منطقية التساؤل
 دفعت هذا املبلغ؟ ينعلى سند قانوين يضمن أن

األرباح، من خالل وجود برنامج إحصائي داخل  ضمان عملية حتصيل - 2
صفحة صاحب السهم، يوضح لصاحب السهم كم شخصا زار 
صفحته؟ ومن أي دولة؟ حىت يعرف كم سيحقّق من أرباح، وهذه 
اخلاصية ال توجد يف بعض املواقع الرحبية اليت حتدد الربح بشكل 

                                
 .مجيل حلمي. موضوع حماذير الشراء اإللكتروين، أ: املوقع نفسه )1(



 

اقة عشوائي، كما جيب أن يقدم املوقع خدمة الدفع بواسطة بط
 .االئتمان من خالل خادم آمن أو من موقع مشفَّر

ضرورة وجود شفافية كاملة يف بيانات أصحاب األسهم، من حيث  - 3
إظهار عناوينهم ووسائل االتصال اخلاصة م، كي ميكن معرفة 
جتارم وأرباحهم اليت حقَّقوها، وذلك حىت يكون املوقع أكثر 

قع على صور لشيكات مت كما جيب أيضاً أن حيتوي املو. مصداقية
إرساهلا للمشتركني موضحا معها رقم احلساب الذي يتلقّى املوقع عليه 
االشتراكات، ويف أي بنك ووسائل االتصال بأصحاب األسهم حىت 

  .)1(يتم ضمان شفافية املعامالت
هناك منتديات عاملية تنشر باستمرار قائمة بأمساء املواقع الرحبية احلقيقية  - 4

ومن هنا ] kenneth board[أبرز هذه املنتديات موقع واملزيفة ومن 
فعلى راغيب االشتراك يف هذا النوع من الربح عمل دراسة مبدئية من 
 .خالل التردد املستمر على هذه املنتديات ملعرفة الشركات املوثوق ا

" سنت"هناك حدود ربح متعارف عليها يف املواقع الرحبية وهي نصف  - 5
ة إعالنية يتم فتحها ولكن هناك شركات تقدم أو أقل على كل رسال

أرباحا أكثر من ذلك كدوالر مثال، وهذا شيء غري منطقي وساعتها 
 .على الزائر أن يستشعر بأن هناك نصبا

هناك شركات تقوم بإغراء املشتركني فيها بأرباح حقيقية يف البداية،  - 6
ى االنترنت، مث تدعوهم الستثمار أمواهلم يف تداول األوراق املالية عل

وهذا النوع من الربح به جمازفة كبرية حيث إنه معرض للربح 
  .)2(واخلسارة

                                
 .إللكتروين، نصب أم حقيقةالربح ا: مجيل حلمي، موضوع. أ: املوقع نفسه )1(
 .املوقع نفسه، املوضوع نفسه )2(



 

  :المغامرة في المجهول: الفرع الرابع

ينصح اخلبريان يف تكنولوجيا املعلومات واالقتصاد أي زائر يبحث عن الربح 
األمان السابقة عرب االنترنت بعدم املخاطرة يف هذه املواقع الرحبية ما مل تتوافر شروط 

أو تكون لديه خربة يف التعامالت املالية على االنترنت، مشريين إىل أن نسبة املخاطر 
يف املنطقة العربية عالية للغاية بسبب عدم احترافية عدد كبري من املواقع الرحبية 
وافتقادها لضمانات الشفافية، فال تغامر يف الدخول يف مواقع جمهولة مهما كانت 

من الربح، وحىت إذا قررت أن تدخل جمال الربح اإللكتروين ووجدت كل  املغريات
الشروط متوفرة يف املوقع فإن اخلبريين ينصحان خاصة املبتدئني بالتعامل مع املواقع 
الرحبية اليت ال تتطلب اشتراكا ماديا فهناك العديد من الشركات ال تطلب فقط سوى 

  .)1(وتبدأ فوراالتسجيل واحلصول على اشتراك جماين، 

  حكم الربح الناتج عن التعامل في عقد البيع باالنترنت: الفرع الخامس

لقد كان عقد البيع قدميا يتم بني البائع واملشتري إما بالكالم أو بالرسول أو 
بالكتابة أما اآلن تطور عقد البيع فأصبح من السهل أن تتعاقد مع بائع يف أي مكان 

لك بكتابة رسالة على الربيد اإللكتروين إىل املعين باألمر من العامل عرب االنترنت وذ
توضح فيها نوعية السلعة اليت تريد واملواصفات اليت تليق بك ويتم اإلجياب والقبول، 

  .وهو ما يسمى اآلن بالتجارة اإللكترونية
  فهل جيوز إجراء عقد البيع عن طريق االنترنت؟

  اإللكترونية؟ومن مث حيل الربح الناتج عن هذه التجارة 

  :تعريف االنترنت والتجارة اإللكترونية) أ

هي جمموعة من األجهزة املرتبطة بعضها ببعض املكونة  :تعريف االنترنت
للشبكة وهذه احلواسيب املرتبطة ببعضها البعض تعد باملليارات وهي شبكة كبرية 

                                
 .املوقع نفسه، مجيل حلمي، اقتصاد وأعمال، مراجعات اقتصادية، الربح اإللكتروين نصب أم حقيقة )1(



 

  .مستخدموها يعدون باملليارات
ألا تشبه حميطا ال يرى له اية أو فضاء  واالنترنت تكاد تكون موسوعة علمية

ال يعرف مداه ولكوا أكرب وأهم مصدر معلومايت يف هذا العصر الذي أطلق عليه 
  .عصر املعلومات، وهذه املعلومات تتضاعف بشكل مذهل وسريع

  :ولالنترنت استخدامات كثرية منها
 .واستقباهلااستخدامها يف الربيد اإللكتروين ويتمثل يف إرسال الرسائل  - 1
استخدامها يف التجارة وهو املسمى بالتجارة باالنترنت كالذي يريد  - 2

أن يشتري شيئاً مثال فما عليه إال أن يدخل يف موقع الشركة اليت تبيع أو 
تصنع ويعمل طلبا عاديا ويتفقون على طريقة معينة للدفع فيتسلم 

  .)1(البضاعة وهو يف بيته
نوع من التسويق وتوزيع املنتجات بوسائل هي  :تعريف التجارة اإللكترونية

إلكترونية تتمثل يف االنترنت عن طريق طرح املنتجات بكل مواصفاا ومعلوماا يف 
االنترنت فتساهم هذه الطريقة يف توفري خمتلف النفقات اإلدارية واالتصال وتوسيع دائرة 

كترونية خاصة بالعمالء املستهلكني كما يساهم البنك يف هذه العملية بإصدار بطاقات إل
  .)2(للتحويل والتسديد ويكون البنك ضامنا حلق التاجر يف سداد قيمة الصفقات التجارية

  حكم إجراء عقد البيع عن طريق االنترنت والربح الناتج عنه) ب

يعترب إجراء العقود كعقد البيع مثال بالوسائل املعاصرة مثل االنترنت كحكم  •
قال  ،سواء، فالتعاقد ذه األجهزة كالتعاقد بالكتابةالتعاقد بالكتابة سواء ب

  .)3(»والعقد قد ينعقد بالداللة كما ينعقد بالتصريح... «: السرخسي

                                
، دار 2001-ه1421سنة  1، ط9فهد ناصر بن دهام العبود، كتاب آلية البحث يف االنترنت، ص: انظر )1(

 .الفيصل الثقافية
بن طلحة صليحة . دور التحرير املصريف يف إصالح املنظومة املصرفية، أ: ملتقى املنظومة املصرفية اجلزائرية، حبث )2(

 .، جامعة الشلف14ومعوشي بوعالم، ص
-ه1420، 1، ط28-27وهبة الزحيلي، حكم إجراء العقود بوسائل االتصال احلديثة، ص. د. أ: انظر )3(

= 



 

وقد أصدر جممع الفقه اإلسالمي قرارا بعد مناقشة البحوث اليت قام ا بعض 
  : )1(العلماء وهذا نص القرار

حد وال يرى أحدمها إذا مت التعاقد بني غائبني ال جيمعهما مكان وا - 1
اآلخر بعينه وال يسمع كالمه وكانت وسيلة االتصال بينهما الكتابة أو 

وينطبق ذلك على الربق والفاكس ) الرسول(الرسالة أو السفارة 
ففي هذه احلالة ينعقد ) االنترنت(والتلكس وشاشات احلاسب اآليل 

 .العقد عند وصول اإلجياب إىل املوجه إليه وقبوله
التعاقد بني طرفني يف وقت واحد ومها يف مكانني متباعدين إذا متّ  - 2

وينطبق هذا على اهلاتف الالسلكي، فإن التعاقد بينهما يعترب تعاقدا بني 
 .حاضرين وتطبق على هذه احلالة األحكام األصلية املقررة عند الفقهاء

لعامة ما يتعلق باحتمال التزوير أو التزييف أو الغلط يرجع إىل القواعد ا - 3
 .لإلثبات

ال تشمل  -يعين ما قلناه آنفا من القرارات  -إن القواعد السابقة  - 4
النكاح الشتراط اإلشهاد فيه وال الصرف الشتراط التقابض وال السلم 

 .الشتراط تعجيل رأس املال

مشروعية الربح الناتج عن التجارة اإللكترونية مرهونة جبواز إجراء عقد البيع  •
جاز إجراء البيع عن طريق االنترنت كما تفضلنا به آنفا بالضوابط باالنترنت، فإذا 

اليت قررها امع الفقهي يف قراره السابق الذكر، فإننا نعترب جواز الربح الناتج عن 
التجارة اإللكترونية مع مراعاة ضوابط الربح املذكورة يف الفصل األول من هذه 

  .األطروحة واهللا أعلم

  =  ــــــــــــ
 .دمشق - م، دار املكتيب، سورية2000

، جملة 111، ص10-1: قرارات) 6(قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي ملنظمة املؤمتر اإلسالمي، الدورة  )1(
 .م1990-ه1410، 6امع، العدد 



 

  املطلب اخلامس
 جـــة املقارنـــةنتي

لقد تطرقنا يف املبحث السابق إىل أربعة نقاط وهي التعامل باألسهم والسندات 
والبطاقات االئتمانية والتجارة اإللكترونية مع الربح اإللكتروين، وكلها مصطلحات 
حديثة مل جند هلا ذكرا يف كتب الفقه القدمية خبالف املعاصرين الذين تناولوها 

عاصرة، فهل نظرة هؤالء ومواقفهم من هذه املسائل ختتلف عن نظرة كقضايا فقهية م
  االقتصاديني والقانونيني الذين أبدعوها وابتكروها؟

  بخصوص األسهم: الفرع األول

ملا كان السهم ميثل حصة يف رأس مال الشركة فإن املتاجرة بأسهم   -أ 
شركة ربوية يف الفقه اإلسالمي غري جائز ومن مث عدم جواز الربح 

لناتج عن التعامل ا خبالف االقتصاد الوضعي فإنه جيوز املتاجرة بأسهم ا
 .شركة ربوية ألنه جيوز الربا ويعتربها أساس االقتصاد الوضعي

إن من أنواع األسهم ما ال جيوز شرعا التعامل فيه، ألنه خارج عن   - ب 
قواعد الشركة املشروعة وذلك مثل األسهم املمتازة اليت متنح لصاحبها 

دة سنوية أو أرباحا زائدة على غريه من املسامهني خبالف االقتصاد فائ
 .الوضعي فإنه جيوزها وجيعل الربح الناتج عنها مشروعا

ومن أنواع األسهم ما يعرف بأسهم التمتع وهي أسهم تسلَّم لصاحبها   -ج 
قيمتها، ويبقى شريكا يأخذ األرباح وهذا أكل ألموال الناس بالباطل 

د انقطعت صلته بالشركة فهي غري جائزة يف الشرع خبالف باعتبار أنه ق
 .االقتصاد الوضعي فإنه جيوزها ويعترب الربح الناتج عنها مشروعاً

إن األسهم الوحيدة اليت ال خالف بني الفقه اإلسالمي واالقتصاد   - د 
الوضعي يف جوازها هي األسهم العادية اليت تعطي ألصحاا حقوقا 

 .سهم باطلة شرعا ووضعامتساوية وما عداها فهي أ



 

  بخصوص السندات: الفرع الثاني

ال خالف بني الفقه اإلسالمي املعاصر واالقتصاد الوضعي يف مفهوم  -
السندات حيث إا متثل دينا على الشركة، والواجب يف الديون 
استيفاؤها بال زيادة وال نقصان، ألن الزيادة ربا والنقصان ظلم وكالمها 

الوضعي فإنه يعترب الزيادة أو الفائدة املدفوعة حرام خبالف االقتصاد 
 .لصاحب السند حقا مشروعاً

خيتلف الفقه اإلسالمي مع االقتصاد الوضعي يف حكم التعامل مع  -
السندات، ذلك ألن التعامل مع السندات يف الفقه اإلسالمي غري جائز 

 :لألسباب اآلتية
نظر أن حامل السند يستويف فائدة ثابتة على دينه بغض ال - 1

 .عن وضع الشركة من حيث الربح واخلسارة
أن من السندات ما يصدر خبصم إصدار فيدفع املكتتب أقل  - 2

 .من القيمة االمسية ويستويف القيمة كامال وهو ربا
منها ما يصدر بعالوة زائدة على القيمة اليت دفعها املكتتب،  - 3

 .وال شك أن هذا أيضا نوع من الربا
جيوز التعامل بالسندات مبختلف أنواعها  خبالف االقتصاد الوضعي فإنه

ويعترب الفائدة املدفوعة ألصحاب السندات مشروعة وتعترب السندات يف 
  .نظرهم من ركائز التنمية االقتصادية

  بخصوص بطاقات االئتمان: الفرع الثالث

  :خبصوص تعريف بطاقات االئتمان يف الفقه اإلسالمي واالقتصاد الوضعي: أوالً

بطاقة : النظرتني يف مفهوم بطاقة االئتمان فهي يف كل النظرتنيال خالف بني 
خاصة يصدرها املصرف لعميله أو زبونه متكنه من احلصول على السلع واخلدمات 
بتقدمي الفاتورة املوقعة من العميل إىل املصرف فيسدد قيمتها له ويقدم املصرف 



 

. صمها من حسابه اجلاري لطرفهللعميل كشفا شهريا بإمجايل القيمة لتسديدها أو خل
  .وهي يف األصل بطاقة إقراض

  خبصوص مشروعية إصدار بطاقة االئتمان وهدف مصدرها: ثانياً

إن اخلدمة الرئيسية اليت تقدمها بطاقة االئتمان حلاملها هي توفري املال  -
يف صورة قرض من مصدر البطاقة واإلقراض يف الشريعة اإلسالمية 

التايل ال تسمح الشريعة باستخدام هذا العقد أداة عقد إرفاق وقربة وب
استثمار وتنمية لألموال خبالف القوانني الوضعية واالقتصادية اليت تعترب 
عقد اإلقراض يف صورته التقليدية واحلديثة، ومنها بطاقة االئتمان أداة 
استثمار ناجحة تدر على من لديهم األموال أرباحا طائلة، استغالال 

تمعحلاجات ا. 
إذا تبني أن التعامل ببطاقة االئتمان يعارض دليال قاطعا أو أنه سيترتب  -

على هذا التعامل إعطاء فائدة ربوية بشكل ظاهر أو مستتر، فإنه حينئذ 
يكون ممنوعا شرعا خبالف االقتصاد الوضعي فإنه يعتربه مشروعا ولو 

 .نتج عنه األمور املذكورة سابقا

  فع رسوم االشتراك والتجديد واالستبدال اخلاصة خبصوص حكم أخذ ود: ثالثاً
  ببطاقة االئتمان

ال خالف بني الفقه اإلسالمي واالقتصاد الوضعي يف اعتبار أن هذه  -
الرسوم مثن للبطاقة وأجر مقطوع ألصل اخلدمة املصرفية املرتبطة 
بالبطاقة لقاء إجراءات قبول طلب العميل للحصول على البطاقة، 

لف، وتعريف اجلهات اخلارجية اليت سيحتاج التعامل وإجراءات فتح امل
معها وبيان حدود االستخدام، وختتلف هذه الرسوم من مصدر آلخر 
حسب اختالف اخلدمات واملزايا وليس حسب اختالف املبالغ الناجتة 

فهذه . عن استخدام البطاقة أو اختالف فترة السماح يف تسديدها



 

كتبية للبطاقة فهي مشروعة شرعا الرسوم تغطي النفقات اإلدارية وامل
 .وقانونا

  خبصوص النسبة اليت يقتطعها مصدر البطاقة من فاتورة التاجر: رابعاً

ال خالف بني الفقه اإلسالمي واالقتصاد الوضعي يف جواز أخذ أو اقتطاع 
مصدر البطاقة نسبة من فاتورة التاجر، فهي يف نظر الفقهاء ميكن تكييفها عمولة أو 

أو أجر وكالة أو كفالة، أما يف نظر االقتصاديني فهي مبلغ يتقاضاه  أجرة مسسار
على . البنك من التاجر على أساس خصم وليس زيادة وهو أمر معروف حمليا وعامليا

أن تكون هذه النسبة مقابل اخلدمات املقدمة للتاجر واملتمثلة يف حتصيل فواتري الشراء 
  .وجذب العمالء إليه وتسهيل تعامله معهم

  خبصوص الفوائد املفروضة على استخدام البطاقة: خامساً

تعترب الفوائد اليت يفرضها مصدرو البطاقات االئتمانية القرضية على حامليها 
فوائد ربوية حمرمة شرعا خبالف االقتصاد الوضعي الذي يعتربها مشروعة ألا متثل 

نشاء بطاقات ائتمانية شرعية لذلك ينبغي التفكري يف إ. مصدر أرباح طائلة ملصدريها
  .خالية من هذه الفوائد، وهو أمر واحلمد هللا أصبح واقعيا يف البنوك اإلسالمية

  خبصوص الفائدة على السحب النقدي من املصارف أو البنوك: سادساً

انقسمت املصارف اإلسالمية حول هذه الفائدة إىل فريقني فريق يرى جوازها 
ا على أساس أا رسم مقطوع وليست نسبة على وآخر يرى منعها والذين جوزوه

املبلغ املسحوب والذين رأوا منعها على أساس أن عملية سحب النقود عن طريق 
البطاقة هي قرض من البنك املصدر للبطاقة أو من البنك الوكيل، فهذه العمولة مقابل 

يف القرض تكون من الربا احملرم، خبالف االقتصاديني فإنه ال خالف بينهم 
  .مشروعيتها



 

  بخصوص الربح الناتج عن الربح اإللكتروني والتجارة اإللكترونية: الفرع الرابع

  :خبصوص الربح اإللكتروين: أوالً

اتفق الفقهاء املعاصرون واالقتصاديون والقانونيون على وجوب توفر  •
مجلة من الشروط يف أي موقع للربح اإللكتروين حىت ال يصبح جمرد 

 :حتيال مايل على االنترنت ومن أبرزهاعمليات نصب وا
ضرورة وجود وسيلة اتصال توضح كل املعلومات اخلاصة مبوقع  -

شركة الربح اإللكتروين وكذلك صفتها الرمسية حىت ميكن 
 .الرجوع إليها

ضمان عملية حتصيل األرباح من خالل وجود برنامج إحصائي  -
 .داخل صفحة السهم

ت أصحاب األسهم من ضرورة وجود شفافية كاملة يف بيانا -
حيث إظهار عناوينهم ووسائل االتصال اخلاصة م، كي ميكن 

 .معرفة أرباحهم اليت حقَّقوها
كما اتفقوا على نصح كل زائر يبحث عن الربح عرب االنترنت بعدم  •

املخاطرة يف هذه املواقع الرحبية ما مل تتوافر شروط األمان السابقة وأن 
ت املالية على االنترنت، ملا يف ذلك من تكون لديه اخلربة يف التعامال

 .املغامرة

  :خبصوص التجارة اإللكترونية: ثانياً

اتفق الفقهاء املعاصرون واالقتصاديون على جواز إجراء عقد البيع عن طريق 
االنترنت ومن مث جواز أخذ الربح الناتج عنه ولكن اشترط الفقهاء املعاصرون االلتزام 

واالبتعاد عن التزوير والتزييف والغلط، وذلك باالعتماد على بالضوابط الشرعية للبيع 
قواعد اإلثبات العامة يف الشريعة اإلسالمية، خبالف االقتصاديني فإم ال يعترفون 

  .اخل... ببعض الضوابط الشرعية كاالجتار يف احملرمات والتعامل بالربا والربح الفاحش



  

 

 

 

 

 

  الفصل الثاني
  ؤسسات املاليةتطبيقات الربح يف امل

  التقليدية واإلسالمية
صندوق التوفري واالحتياط وبنك الربآة 

  منوذجًا
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سأتطرق يف هذا الفصل إىل تطبيقات الربح والفائدة يف املؤسسات املالية 
: التقليدية منها واإلسالمية يف اجلزائر على وجه اخلصوص، لذلك سأختار كنموذج

أو صندوق التوفري واالحتياط وأخرى  )1(يف بنكمؤسستني، واحدة تقليدية ممثلة 
وسأحاول بإذن اهللا أن أجيب عن معظم . إسالمية ممثلة يف بنك الربكة اجلزائري

  .اإلشكاالت اليت هلا عالقة بالفوائد والربح مقارنا يف األخري بني املؤسستني

  .وقسمت هذا الفصل إىل ثالثة مباحث

                                
، وتعين طاولة للصرف واملقصود بالبنك مؤسسة مهمتها األساسية والعادية احلصول من "بنكو"كلمة إيطالية  )1(

يف شكل ودائع ويف شكل آخر تستخدمها حلساا اخلاص يف عملية اخلصم أو القرض  اجلمهور على أموال
بفوائد أو يف العمليات املالية، بدأت البنوك يف العصور الوسطى يف أوربا بفكرة الصراف الذي  يبادل العمالت، 

زار يعدل فريدة، بخ. د: انظر. وكان الصاغة أول رجال البنوك حيث كان هلم الفضل يف نشأا وتكوينها
 .، بن عكنون، اجلزائر2002، ديوان املطبوعات اجلامعية ط 62تقنيات وسياسات التسيري املصريف، ص



 

  المبحث األول
  ويل العقاريالفوائد البنكية والتم

  لتوفير واالحتياطالصندوق الوطني لفي 
  بين المنظور الفقهي واالقتصادي

  املطلب األول
التعريف بالصندوق الوطين للتوفري 

 واالحتياط

  نبذة عامة حول الصندوق الوطني للتوفير واالحتياط: الفرع األول

ئ نشائر، أُيعترب الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط من أقدم الصناديق يف اجلز
: م لكي يحلّ حمل10/08/1964: ، الصادر بتاريخ64/227مبوجب مرسوم رقم 

 "Caisse de solidarité des departments et des communes d'Algerie "
ومقره الرئيسي متواجد بالعاصمة، وهو مملوك للدولة، ويتوىل القيام مبهام خمولة إليه 

: واخر الثمانينات كان يدير ثالثة أنواع من املواردقانونا، منذ تأسيسه إىل غاية أ
أموال االدخار، أموال اهليئات احمللية وأموال منتسيب اهليئات احمللية واملستشفيات، 
وبذلك تأتيه املوارد من القطاع اخلاص والعام، إال أنه يشتهر بكونه مستودع 

اسا الستخدامها يف متويل املدخرات الصغرية لألفراد، وهذه األموال كانت موجهة أس
قطاع اإلسكان وإقراض اهليئات احمللية واخلواص وتقدمي القروض السكنية مقابل دفع 
فوائد، واملهمة األساسية هلذا الصندوق يف الوقت احلايل هي االستثمار يف جمال العقار 

  .)1(وإجناز املشاريع
يم القطاع البنكي إال أن التحوالت االقتصادية اليت عجلت بإعادة هيكلة وتنظ

                                
  .1999جتديدات إدارية حمكمة، أكتوبر  C N E P: جملة األخبار: انظر )1(



 

من قانون القرض والنقد، بفتح جمال  90/10رقم  1990وفقا للقانون الصادر سنة 
التمويل والقروض، واملنتوجات اليت كانت فيما مضى حكرا على بعض البنوك 
واملؤسسات املالية، وال سيما جمال االستثمار، ويف هذا اإلطار االقتصادي كان على 

واالحتياط اخلروج من قوقعته الضيقة املنحصرة يف جمال الصندوق الوطين للتوفري 
سنوات لتحوله إىل بنك ) 5(متويل السكنات، حيث منح له جملس القرض مدة 

مل  90/10جتاري بدال من صندوق متخصص، إال أن املواد اليت جاء ا القانون رقم 
تني حيث حتصل الصندوق على مهلة إضافية استغرقت سن 1997تطبق إال سنة 

ذا استغرق التحوص إىل لألخذ بقواعد هذا القانون، ول اجلذري من صندوق متخص
سنوات فتوسعت مهامه، فأصبح ميول مجيع املشاريع على  7نك جتاري مدة ب

  .)1(اختالف أنواعها وتنوعت خدماته
أما يف الوقت احلاضر تقلَّصت مهامه وأصبحت مهمته األساسية االستثمار يف 

ر قدمه الرئيس املدير العام للبنك يقار وإجناز املشاريع السكنية حسب آخر تقرجمال الع
  .)2(2005جويلية  27يوم 

  نشأة الصندوق الوطني للتوفير واالحتياط: الفرع الثاني

، كانت تتسم السياسة الوطنية للسكن بنظرة 1962منذ استقالل اجلزائر سنة 
توفري ومتويل هذا القطاع، فكان من  اجتماعية حمضة، وأخذت الدولة على عاتقها

هلذا مت  ،)3(إنشاء مؤسسة مالية خمتصة يف متويل السكنات االجتماعية مبكانالضروري 
املؤرخ  64-2777إنشاء الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط، مبوجب القانون رقم 

ق املسمى الصندو يعترب الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط«. م1964أوت  10يف 

                                
 .24قراش حممد، متويل السكن ومسامهته يف ختفيض أزمة العمران، ص: انظر )1(
السيد بسة مجال، جريدة اخلرب، مقابلة صحفية مع الرئيس املدير العام للصندوق الوطين للتوفري واالحتياط، : انظر )2(

 .1416العدد ه 1426مجادى الثانية  20ل ، املوافق 2005جويليه  27يوم األربعاء 
 .35متويل السكن يف اجلزائر، مسامهة يف ختفيض أزمة العمران، قراش حممد، ص )3(



 

الوطين مؤسسة عمومية ذات الشخصية املدنية واالستقالل املايل، ويعترب الصندوق 
الوطين تاجرا يف عالقته مع الغري، فهو خيضع للتشريع اجلاري إال إذا جرى خالف 

جاء يف اجلريدة الرمسية قانون ... )1(»ذلك بنص املقتضيات القانونية اليت تسري عليه
ما  ملتعلقة بتأسيس الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط، املادة األوىل ا64-277رقم 
جيب أن يضمن بصفة مقنعة وكافية  فالصندوق الوطين للتوفري واالحتياط...«: يلي

مهمة مجع املدخرات الصغرية وتوزيع القروض املخصصة لعمليات البناء واخلاصة 
نية باإلضافة إىل باجلماعات احمللية، وكذا متويل بعض العمليات ذات الفائدة الوط

- 2- 19املهام األساسية املتعلقة بصندوق التوفري واالحتياط مبوجب قرار رقم 
هذه " بنك السكن"املتعلق بوزارة املالية، الذي يعطي هلذه املؤسسة صبغة  1971

الذي  27/04/1971املهمة تعززت بتعليمة وزارية ملديرية اخلزينة لوزارة املالية يف 
املسامهة يف متويل خمتلف الربامج املتعلقة  طين للتوفري واالحتياطيلزم الصندوق الو

  .)2(»ماعيتجبالسكن اال
لقد اقتصرت مهمة الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط على مجع املدخرات من 

مت إسناد مهمة أخرى  1971، مث بعد ذلك يف سنة 1970-1964املواطنني بني 
املخصص للسكن، وبعد ذلك مهمة متويل  إحداث نظام االدخار: للصندوق أال وهي

السكن االجتماعي عن طريق استعمال املدخرات أو املال العام، مث بدأت عملية منح 
، بشرط أن يكون للمستقبل دفتر ادخار يف الصندوق ال 1975أول السكنات سنة 

 500تقل مدته عن سنتني وأن تكون قيمة الفوائد املتحصل عليها ال تقل عن 
  .)3(دج

                                
الصندوق الوطين : ، املتعلقة بتأسيس1964أوت  10املادة األوىل  - 64-277دة الرمسية، قانون رقم اجلري )1(

 .للتوفري واالحتياط
 .35قراش حممد، متويل السكن يف اجلزائر، مسامهة يف ختفيض أزمة العمران، ص)2(
 .35املرجع نفسه، ص )3(



 

  )1(نشاطات الصندوق الوطني للتوفير واالحتياط: فرع الثالثال

  :يقوم الصندوق بالعمليات التالية
 .التركيز على التوفريات اليت جتمعها املصاحل الربيدية باسم الصندوق الوطين  -أ 
 .إجياد وتيسري أشكال من التوفري، يقصد منها تشجيع السكن  - ب 
إطار الربامج الفردية اليت  التدخل لتسهيل التمويل لبناء السكن وخاصة يف  -ج 

 .تنفذها أو تشرف على تنفيذها اجلماعات احمللية
شراء بعض أو كل دين موثوق برهن مع ضمان حسن الوفاء أو بدون ذلك   - د 

 ...وشراء كل دين ناتج عن قرض البناء
منح قروض وتسبيقات ذات صبغة اجتماعية بفوائد مع العمل بالكيفيات   -ه 

 .يصادق عليها وزير االقتصاداليت حيددها جملس اإلدارة و
منح قروض وتسبيقات على سندات عمومية تصدرها أو تضمنها الدولة أو   -و 

 .اجلماعات احمللية أو املؤسسات العمومية
 .االكتتاب يف مجيع السندات العمومية اليت تصدرها أو تضمنها الدولة  -ز 
منح قروض وتسبيقات أو تسهيالت يف عملية اخلصم ملؤسسات عمومية   -ح 

 .رىأخ
 .إجراء كل عملية مالية لتسيري ما متلكه من أموال واستخدامها من جديد  - ط 

                                
 .املتعلق بصندوق التوفري واالحتياط 64-227من القانون رقم ) 7(انظر هذه النشاطات يف املادة  )1(



 

  )2( )1(كيفية تدخّل الصندوق في التمويل: الفرع الرابع

كان متويل السكن االجتماعي على عاتق اخلزينة  1970منذ االستقالل حىت  •
العمومية، وبذلك أخذت على عاتقها متويل خمططات إجناز السكنات 

 .ةاالجتماعي
 - اخلزينة العمومية (التمويل كان مزدوجا ما بني  1979-1971ما بني  •

 ، معدالت مشاركة كل طرف)الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط
، مبدة استحقاق تصل إىل %1ب على رأس اخلزينة مبعدل فائدة يقدر  -

 .سنة) 30(ثالثني 
مبدة % 4.75ب على رأس مال الصندوق مبعدل فائدة يقدر  -

 .سنة 20حقاق تصل إىل است
مت متويل السكن من طرق اخلزينة العمومية بتمويل : 1989-1979ما بني  •

بينما الصندوق الوطين للتوفري % 75شبه كلي، تساهم اخلزينة العمومية بنسبة 
  .)3(%25ب واالحتياط 

يف متويل  1980زيادة على متويل السكن االجتماعي، بدأ الصندوق منذ  •
وبذلك بدأ الصندوق يتأقلم مع العمليات اجلديدة املخولة  ،)4(السكن الترقوي
 :له واليت متثلت يف

 .تشجيع املبادرة الشخصية فيما خيص إجناز السكن -
                                

فهو : أما اصطالحاً يف علم االقتصاد. التمويل لغة مشتق من املال والتمول وهو كسب املال، والتمويل هو إنفاقه )1(
لسان العرب : انظر. وهو التغطية املالية ألي مشروع أو عملية اقتصادية) سعر الفائدة(كلفة األموال 

، املؤسسة العربية 1985، 1، ط127حممد بشري علية، القاموس االقتصادي، ص. د :وانظر. 11/636
 .للدراسات والنشر

اخلاصة  »Le finencement de logement social«خمتلف األرقام والتواريخ متَّ جلبها من وثيقة بعنوان  )2(
 .2004 - 04 - 10جريدة اخلرب، اليوم : انظر. بوزارة السكن والعمران

 .، اجلريدة الرمسية64-227من القانون رقم  - 7نظر املادة ا )3(
 .36قراش حممد، متويل السكن يف اجلزائر، مسامهته يف ختفيض أزمة العمران، ص)4(



 

إنشاء مؤسسات البناء العمومية املختصة يف بناء السكن، وتكون  -
عمليات اإلجناز ممولة عن طريق األموال املدخرة وتكون لفائدة 

 .طاملدخرين فق
 :)1(إن غالبية القروض املقدمة كانت تستفيد منها املؤسسات التالية •

 )S P I E(اخلاص بالبناء :  C N E P: فرع  -أ 
 )O P G I(دواوين الترقية والتسيري العقاري   - ب 
 )E P L F(مؤسسات ترقية السكنات العائلية   -ج 
 )A P C(مؤسسات الترقية العقارية للبلديات   - د 

ويل السكن االجتماعي، ميكن أن نذكر أن أغلب ومن األمور اليت طغت على مت
هذه السكنات اليت كانت متول عن طريق اخلزينة العمومية والصندوق الوطين للتوفري 

التابعة ) O P G I(واالحتياط كان يقوم بإجنازها دواوين الترقية والتسيري العقاري 
  .)2(لوزارة السكن

  : )3(فير واالحتياطالهيكل التنظيمي لصندوق التو: الفرع الخامس

  :من) C N E P(يتشكل اهليكل التنظيمي للبنك 
 .املديرية العامة -
 .املديرية اجلهوية -
 .الوكالة -

  :املديرية العامة: أوالً

تنظيم وتوجيه ومراقبة : تعترب املديرية العامة هيئة إدارية مركزية، من مهامها
  :الوكاالت البنكية وتشمل املديرية العامة على

                                
 .37املرجع نفسه، ص )1(
 .36قراش حممد، متويل السكن يف اجلزائر، ص)2(
  .13، ص1999بر جتديدات إدارية حمكمة، الصادرة يف أكتو: C N E Pجملة األخبار  )3(



 

 :العامة املساعدة للقرض وتتكون من املديريات الفرعية التاليةاملديرية  -
 .مديرية القرض للخواص •
 .مديرية القرض للترقويني •

 :املديرية العامة املساعدة للتنمية وتتكون مما يلي -
 .مديرية احملاسبة •
 .مديرية اإلعالم اآليل •
 .مديرية التفتيش •

 :وتتكون مما يلي: املديرية العامة للتحصيل -
 .التنظيم والشؤون القانونيةمديرية  •
 .مديرية التحصيل •

 :وهي بدورها تتكون من: املديرية العامة املساعدة لالدخار -
 .مديرية التسويق •
 .مديرية االدخار •

 :املديرية العامة املساعدة لإلدارة وتتكون من -
 .مديرية الوسائل العامة •
 .مديرية املوارد البشرية •

  :)1(املديرية اجلهوية: ثانياً

دور املديرية اجلهوية يف الوساطة بني خمتلف الوكاالت من جهة واملديرية يتمثل 
تنشيط ومراقبة ومساعدة اإلشراف على عمل : العامة من جهة ثانية، ومن أهم مهامها

 -اجلزائر : الوكاالت التابعة هلا، وهناك عشر مديريات جهوية متواجدة يف كل من
، وتتكون كل )غردايةلشلف، تلمسان، البليدة، سطيف، قسنطينة، عنابة، وهران، ا

  :مديرية جهوية من عدة وكاالت، كما تضم الدوائر التالية

                                
 .13، صندوق 1999جتديدات إدارية حمكمة، الصادرة يف أكتوبر : C N E Pجملة األخبار  )1(



 

 :الدور الرئيسي هلذه الدائرة يكمن يف: دائرة احملاسبة واملالية -
 .التأكد من حسن تطبيق اإلجراءات القانونية •
 .التكفل باحملاسبة املتعلقة باملديرية والوكاالت •
 .عة حتقيقها وشرح أبعادهاإقامة امليزانية ومتاب •
 .متابعة حسابات اخلزينة •
 .التكفل بعملية التطهري املايل •
مراقبة النظام واملطابقة مع خمطط احلسابات املُنجزة يف  •

 :الوكاالت، وهي تضم ثالثة مصاحل هي
مصلحة  -مصلحة امليزانية واخلزينة  - مصلحة احملاسبة 

 .املراقبة
 :مهامها: دائرة القرض -

التوقعات السنوية للقروض املعطاة ألصحاب الترقية القيام ب •
 .واخلواص

 .التأكد من تنفيذ األوامر واإلجراءات القانونية •
 .دراسة ملفات القروض املطروحة من طرف الوكاالت •
متابعة ومراقبة متويل عملية الترقية العقارية املُهيأة من طرف  •

 .الوكاالت
ة من طرف متابعة ومراقبة استهالك القروض املعطا •

 .الوكاالت
 .ضمان متابعة حتقيق عمليات بيع السكنات •
تسليم وحتليل جداول اإلحصاء والتقرير الزمين وإرساهلا إىل  •

 .املديريات املركزية املعنية
استغالل كل الوسائل لضمان تغطية منظمة وشاملة للديون  •

 :والقروض طبقا جلداول االمتالكات وهي تضم



 

  .مصلحة القرض للخواص -
 .مصلحة القرض للمؤسسات -

 :ب تم هذه اإلدارة : دائرة اإلدارة والوسائل -
تنفيذ وحتقيق وتسيري الوسائل البشرية واملالية بشكل  •

 .موضوعي
 .ضمان األمن لألشخاص والوسائل املادية •
مساعدة املصاحل اليت تديرها هذه الدائرة مع احترام  •

 .اإلجراءات القانونية
حكم للقضايا ذات الرتاع، للمحافظة السهر على التسيري املُ •

 :قدر اإلمكان على فوائد املؤسسة وتضم هي األخرى
 .مصلحة املستخدمني -
 .مصلحة الوسائل -
 .مصلحة األمن -
 .مصلحة املنازعات -

 :يكمن دورها يف: دائرة اإلعالم اآليل -
 .مساعدة الوكاالت فيما خيص املعاجلة اآللية •
بيقات جديدة فيما القيام بتنظيم جتمعات من شأا وضع تط •

 .)1(خيص اإلعالم اآليل املتعلقة باهلياكل املالية
الوكاالت لتحسني التكوين بالنسبة ملستعملي  ةرزيا •

 .األجهزة اآللية
كاالت حني وقوع أي التدخالت السريعة حتت طلب الو •

                                
  .13، ص1999جتديدات إدارية حمكمة، الصادرة يف أكتوبر : C N E Pاألخبار : انظر )1(

الصندوق الوطين : لقة بتأسيساملتع 1964أوت  - 10، املادة األوىل، 64- 277اجلريدة الرمسية، قانون رقم : وانظر كذلك  
 .للتوفري واالحتياط



 

وسائل اإلعالم اآليل قعيمشكل ي. 
ركزية وتقوم بتسطري دورها التعاون مع اهليئة املعنية امل: دائرة التوفري -

أهداف اجلمع والتوفري ومتابعة حتقيقها من طرف الوكاالت والقيام 
جبدول أعمال خاص بعمليات التوفري وعرض كل االقتراحات اليت 

 :من شأا تطوير وحتسني عملية التوفري، وتضم املصاحل التالية
 .مصلحة املتابعة •
 .مصلحة التحليل •
 .مصلحة التجارة •

  .)1(2005حتى جويليه  صندوقلوضعية المالية للا: الفرع السادس

لقد أشار الرئيس املدير العام للصندوق الوطين للتوفري واالحتياط يف مقابلة مع 
جريدة اخلرب اليومية، إىل أن اعتماد التخصص يف متويل القطاعات العقارية بكل 

ن فحسب، إذ أصنافها يعد خيارا استراتيجيا، وأوضح أن متويل العقار ال يعين السك
إن الصندوق سيقوم أيضاً بتمويل مشاريع عديدة وسيستفيد من حترير قطاعات مثل 
التعليم لتمويل بناء مدارس واملنشآت القاعدية املرتبطة بالترفيه واملصانع واملخازن، 
ويتيح إعادة تغيري نشاط الصندوق بتوسيع نشاطاته وتنويع اخلدمات والعروض 

  .املقدمة
اق أشار مسؤول الصندوق أن الوضعية املالية للبنك إجيابية، حيث ويف ذات السي

ماليني دوالر فضال عن ذلك، ميتلك  5دينار أو ما يعادل حوايل  رمليا 500بلغت 
  .مديرية جهوية 15وكالة و 200الصندوق 

وأشار أيضاً إىل أنه على مستوى الصندوق قد حدثت تغيريات عديدة لتحسني 
 يالتغيريات اليت قام ا الصندوق يف إطار اإلصالحات هاخلدمات ومن بني هذه 

                                
  1916عدد  27/7/2005، بسة محال، C N E Pل جريدة اخلرب، مقابلة شخصية مع الرئيس املدير العام : انظر )1(



 

وهو النظام الذي . 2006ترسيم نظام الدفع الشامل الذي سيكون عمليا ابتداء من 
  .من شأنه أن يسهل بكثري عمل التجار املقاولني يف تعامالم مع البنوك

اآليل  إضافة إىل هذا النظام فقد قام الصندوق بتحديث كل أجهزة اإلعالم
باإلضافة إىل القيام بتمديد مدة . حبيث أصبحت كل التعامالت البنكية متر عبره

  .تسديد القروض وخفض نسب الفوائد

  املطلب الثاني
الفوائد البنكية بني الربا والربح يف 

) C N E P ( 

  وأصول التعامل المصرفي في األموال )1(حقيقة الفوائد البنكية :الفرع األول

عمليات االقتصادية للبنوك عامة وصندوق التوفري واالحتياط اجلزائري إن أهم ال
خاصة، هي عملية مجع األموال من أصحاا، مث إقراضها ألرباب املشروعات 
وأصحاب احلاجات الشخصية بفوائد ثابتة، وهذه العملية يف حقيقة العلوم املصرفية 

قائم فعال منذ قيام البنوك حىت واالقتصادية والقانونية، ويف واقع التطبيق العملي ال
  :اآلن، تتميز باخلصائص اآلتية

إن مهمة البنوك األساسية واليت تعد عصب : يقول االقتصاديون واملصرفيون
إن مفهوم االئتمان : هي االجتار يف االئتمان أخذا وعطاء، ويقولون«احلياة االقتصادية 

وأهم سلعة لعملية االئتمان . الثقةهو اإلقراض إىل أجل، ومسي باالئتمان، ألن أساسه 
: هي النقود ومثن النقود هو الفائدة، وجتسيدا هلذا املفهوم يطلق على مقدار الفائدة

  .)2(»، أي السعر احملدد مثنا للنقود"سعر الفائدة"اصطالح 

                                
هي املبلغ الذي تدفعه املصارف للمودعني مقابل تصرفها يف أمواهلم والذي تأخذه من املقترضني نتيجة متتعهم  )1(

، السائح 101خبزاز يعدل فريدة، تقنيات وسياسات التسيري املصريف، ص. د: انظر. واهلا يف سد حاجامبأم
 .300علي حسني، االقتصاد واملعامالت املالية، ص

  .املراجع نفسها بنفس الصفحات )2(



 

وتقْطع الدراسات االقتصادية والعملية أنه ال صلة إجيابية مباشرة إطالقا بني سعر 
ربح الدين أو خسارته، وأن سعر الفائدة يتحدد نتيجة العرض والطلب الفائدة و

للنقود وقوانني الدولة واملصاحل الشخصية ألصحاب املصارف واملؤسسات املالية 
  .)1(واملضاربات يف سوق األوراق املالية والسعر العاملي للفائدة

  :لى مرحلتنيوتتم عملية االجتار يف االئتمان يف صندوق التوفري واالحتياط ع
وتسمى اإليداع أو الودائع،  .مجع األموال من املدخرين بفائدة: املرحلة األوىل

وهذه التسمية غري حقيقية، ألن هذه األموال تسجل لدى البنك على أا إيرادات 
دائنة، العميل فيها دائن والبنك فيها مدين، فهذه اإليرادات تدخل ذمة البنك املدينة، 

كية كاملة، ويستثمر البنك حلساب نفسه ورحبها أو خسارا له أو عليه ويتملَّكها مل
وحده، وليس للعميل الدائن إال رأس ماله وفائدته، بل إن القوانني واألصول املصرفية 
ال تسمح للبنوك بأن تدخل شريكا بالربح واخلسارة يف أي مشروعات إال يف نطاق 

ليات مضمونة ال خماطرة فيها حمدود جدا من رأس املال، وبشرط أن تكون عم
  .كبعض العمليات العقارية

ويوجد لدى البنك نظام خاص للودائع احلقيقية يتقاضى عنها أجرا ويتمثل يف 
اخلزائن احلديدية اليت تؤجر ألي عميل، ليودع فيها ما يشاء من األشياء العينية عدا 

  .النقود
ثابت يف الذمة بكل إذن فطبيعة هذه الودائع هي طبيعة القرض والدين ال

  .)2(خصائصه الشرعية والقانونية
توزيع األموال على احملتاجني من أصحاب األعمال أو : املرحلة الثانية

  . املستهلكني لبعض السلع فقط، وتتم عن طريق اإلقراض بفائدة أعلى
وهي أيضاً عملية مداينة، البنك فيها دائن، وأصحاب األعمال مدينون، وليس 

                                
علم االقتصاد، ، كامل بكري وأمحد مندور، 315عبد املنعم صندوق، اقتصاديات النقود واملصارف، . د: انظر )1(

 .69رفيق، فائدة القرض ونظريات احلديثة، ص. ، د200ص
 .انظر املراجع نفسها بنفس الصفحات )2(



 

س مال القرض وفائدته، سواء ربح صاحب املشروع أو خسر، ويكسب للبنك إال رأ
إىل % 70يزانية أنه ما بني املالبنك الفرق بني فائديت اإليداع واإلقراض، وتفيد 

  .)1(على األقل من فوائد البنوك تتم عن طريق عملية اإلقراض للمحتاجني% 80
ه يخصم أوالً من ويقوم نظام البنوك على أساس أن سداد املدين جلزء من دين

الفوائد املتراكمة وهو عادة ال يستطيع الوفاء ا كاملة، ويفاجأ املدين بعد عدد من 
السنني أنه أوىف للبنك بقيمة الدين كامال، ولكن الدين باق على حاله كامال باإلضافة 
 إىل جزء من الفوائد، أو يؤول األمر إىل مديونية دائمة متتص عائد جهده وال فكاك له

  .منها، وتؤدي مبشروعه إىل كارثة اقتصادية
وتؤكد الدراسات االقتصادية أن مثة مضار رهيبة اقتصادية واجتماعية وسياسية 
لنظام الفوائد، وهذه الفائدة هي مسة النظام االقتصادي العاملي الذي تشكل البنوك 

ا يف أبسط عموده األساسي، كما يسلِّمون بأن الفائدة ربا، غري أا ختفيف للرب
  .)2(دارة السياسة املالية للدولة رغم تسليمهم مبضارهاإلد منه بمظاهرها، وأا أمر ال 

، يرون أن )3("كيرت"بعض االقتصاديني الغربيني وعلى رأسهم االقتصادي الكبري 
الفائدة تعوق النمو االقتصادي، وتعطل حركة األموال، وأن التنمية ال حتقق إال إذا 

دة صفرا أو ما يقرب منه، وهو ما يعين إلغاء الفائدة وهو ما حيققه كان سعر الفائ
  .النظام اإلسالمي

                                
 الشنيموقع إسالم أوالين نت، اإلسالم وقضايا العصر، الفوائد البنكية بني الربا والربح، حبيث الدكتور فتحي  )1(

 ].www.islamonline.net[ 1/04/2003بتاريخ 
 .319عبد املنعم، اقتصاديات النقود واملصارف، ص. د: انظر )2(
م، وهو الذي 1988عامل اقتصادي بريطاين، ولد عام ] John Maynard Keynes[هو جون ماينارد كيرت  )3(

م، تويف عام 1929تنسب إليه النظرية الكرتية اليت أخرجت العامل من الكساد الكبري الذي أصاب العامل سنة 
1946.  

  .98الفكر االقتصادي ص تاريخ: انظر  



 

اختالف األساس الفكري والبناء التنظيمي للفائدة والربح في  :الفرع الثاني

  الربوية البنوك

إن رجال البنوك واملصارف وعلماء االقتصاد والقانون، وكافة الدراسات ) 1
لية البنوك تقوم على االئتمان أي اإلقراض واالقتراض، وأن االقتصادية يؤكدون أن عم

يقوم على أن الفائدة هي نوع  -والنظام اجلزائري جزء منه  -النظام املصريف العاملي 
وال بد منه إلدارة النظام املصريف والسياسات . من الربا القليل الذي ال ظلم فيه

ية اليت تقر أن املال نام حكما ودائما، االقتصادية كلها وذلك انبثاقا من النظرية اليهود
ألن اإلنسان يستطيع استخدامه واالنتفاع به يف مجيع األحوال فيستحق الدائن أجرا 

النظرية اإلسالمية تقر أن املال غري نام  طاملا تنازل عن منافع ماله إىل الغري، يف حني أن
بنفسه، وإمنا ينمو إذا اختلط بالعمل، فإذا اختلط بالعمل دخلته املخاطرة، ألن العمل 
البشري خيطئ ويصيب ويربح وخيسر وال يتحقق ذلك إال عن طريق املشاركة وعمال 

  .)1(بقاعدة الغنم والغرم
استثماره على الوجه األكمل الذي جيمع االقتصاديون على أن تنمية املال و) 2

حيقق أفضل النتائج ال بد أن تتم بالتعاون والتوازن بني عنصري اإلنتاج ومها رأس 
  :)2(املال والعمل وال يوجد يف عامل االقتصاد سوى نظامني اثنني إلدارة العالقة بينهما

ربح أن يكون صاحب رأس املال دائنا مقابل فائدة ثابتة وال يشارك يف : األول
وال يف خسارة ويكون العامل أو املستثمر مدينا وضامنا لسداد رأس املال وفائدته، 
وهذا النظام ال حيقق العدالة وال التوازن بني عنصري التنمية االقتصادية ألنه يحايب 
رأس املال الذي يزيد بنسبة مئوية دائما على حساب العمل الذي يربح وخيسر وله 

قتصاديا وأخالقيا، وهذا النظام هو ما حيرمه اإلسالم باعتبار مضار فادحة اجتماعيا وا

                                
اجلزائر، رسالة ماجستري من املدرسة العليا للتجارة،  -دراسة حالة  -حلرش الطاهر، سوق األوراق املالية )1(

 .2003، 70ص
 .35رفيق، فائدة القرض ونظرياا احلديثة، ص. د)2(



 

  .)1(الفائدة البنكية ربا
أن يكون صاحب رأس املال شريكا للعامل أو املستثمر يف الربح : والنظام الثاين

واخلسارة، واملال أمانة يف يد العامل وليس ديناً يف ذمته، فال يضمنه إال بتعد أو 
املشاركة بكل صورها، شركات األموال واألشخاص أو  تقصري، وذلك هو نظام

متويل باملشاركة أو مشاركة كاملة، أو ناقصة أو مضاربة شرعية بأن يكون املال من 
  .وذلك هو النظام اإلسالمي. جانب والعمل من جانب آخر

  النظرة االقتصادية للفوائد البنكية: الفرع الثالث

الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط  إن القاعدة األساسية اليت يتعامل ا
  :اجلزائري هي اإلقراض واالقتراض بفوائد مما جيعلنا نتساءل

  كيف ينظر االقتصاديون إىل هذه الفوائد؟
  وهل هي مشروعة أم ال؟

  .هذا ما سنحاول اإلجابة عنه يف هذا الفرع

  :النظرة االقتصادية إىل الفائدة: أوالً

مني يقدس الفائدة ويدافع عنها وجيعلها من أسس جلّ االقتصاديني من غري املسل
االقتصاد احلديث الذي ال غِىن عنه يف الوقت الراهن، بل وال ميكن أن يتصور اقتصاد 

  .)2(دون مصارف وفوائد
أما نظرة اقتصاديي اليوم من املسلمني ديانة، فغالبهم كذلك ويف قضية مقابلة 

  :جندهم فريقني - ئدة ربا أي اعتبار الفا - الفائدة بالربا 
فريق يدافع عن الفائدة معتقدا أا غري الربا ورمبا مستندا إىل فتاوى تناهت  •

                                
 الشنيوالربح، حبيث الدكتور فتحي موقع إسالم أوالين نت، اإلسالم وقضايا العصر، الفوائد البنكية بني الربا  )1(

 .1/04/2003بتاريخ 
م، 2004 -ه1425/ 1، مؤسسة الرسالة، ناشرون، ط484عبد العظيم جالل أبو زيد، فقه الربا، ص . د)2(

 .لبنان -بريوت 



 

 .إىل مسعه
وفريق آخر يدافع عن الفائدة مع علمه بأا الربا ويرى أنصار هذا الفريق  •

أن على املختصني بعلوم الدين أن يعيدوا النظر فيما كتبه أسالفهم، ويف 
  .)1(ص اليت تناولت أمر الرباتفسريهم النصو

وكل أولئك أفكارهم موروث نظريات وفلسفات اقتصادية متنوعة، جيمعها 
  .مبدأ االقتصاد جمردا عن أي اعتبار آخر

واالجتاهان املسيطران املولدان لتلك النظريات والفلسفات مها االجتاه االشتراكي 
 يقيم للمعايري الدينية واألخالقية املاركسي واالجتاه الرأمسايل الغريب، وكالمها اجتاه ال

وزنا، بل ينهل من مصدر علماين صرف، واألخري منهما يقدس الفائدة وجيعلها من 
  .أركانه

واالجتاه األول يف نظري قد ثبت خطؤه للناس وساد فشله وبقي االجتاه الثاين 
  .الرأمسايل الغريب، وهو اآلن السائد يف العامل

واحلجج اليت أدىل ا االقتصاديون يف معرض دفاعهم  وفيما يلي أهم التربيرات
  .)2(عن الفائدة وحديثهم عن منافعها

  :النظريات االقتصادية يف تربير الفائدة] أ

نظريات كثرية لتربير الفائدة ميكن  -ومنهم مسلمون  -أثار بعض االقتصاديني 
جزاَء املنفعة اليت قدمها  اًالقول بتقارا واعتماد أكثرها فكرة املقرض يستأْهل عائد

  :للمقترض، ومن تلك النظريات

  :نظرية إنتاج رأس املال -1

ملخص هذه النظرية أن رأس املال ذو طبيعة إنتاجية، فهو أحد عناصر اإلنتاج، 

                                
 .املرجع نفسه، بنفس الصفحة )1(
 .485: عبد العظيم جالل أبو زيد، فقه الربا، ص. د: انظر)2(



 

أي أن هذه النظرية تجزم بأن جلب الربح  ،)1(فلذا يشرع أخذ فائدة عن تقدميه للغري
  .أخذ املقرض شيئاً من ذلك الربح أمرا طبيعياصفة ذاتية يف رأس املال فيكون 
باختصار أن صفة اإلنتاج فيه ليست قطعية يف رأس  :اجلواب عن هذه النظرية

فلذا ال يصح القول . املال، فكثريا ما يؤدي استثماره إىل خسارة تأيت عليه باهلالك
  .)2(إىل الغريبقطعية إنتاجية رأس املال ليبىن على ذلك جواز أخذ الفائدة عن تقدميه 

  :نظرية التأجري والتثمري -2

تنطلق هذه النظرية من تشبيه رأس املال النقدي بالشيء الذي يتقاضى مؤجره 
قول بوجوب منح أجرة عن القرض للمقرِض نظري تماال مقابل انتفاع مستأجره به، ف

  .)3(انتفاع املقترض به، كما هو احلال يف تأجري أي عين
أن من طبيعة التشريع : من املسلمني هذه النظريةأنصار اجلواب عن و

اإلسالمي أخذ أجرة على منفعة هي ناتج طبيعي وفرعي عن الشيء املؤجر وال تأيت 
لغاية االستهالك، فما يستهلك  )4(عليه باهلالك، وذلك غري متحقق يف إجارة النقود

أجرة فال ميكن إذن  منها يثبت يف الذمة، فيكون رد زيادة عن املبلغ املدفوع ربا ال
  .)5(قياس النقود على العني املؤجرة يف جواز أخذ األجرة عنها

  :نظرية التفاضل الزمين -3

مبىن هذه النظرية يف تسويغ الفائدة عن القروض هو اعتبار الفرق بني الثَّمنين 
                                

رفيق يونس املصري، مصرف التنمية اإلسالمي، . ، د288محد مندور، علم االقتصاد، صكامل بكري وأ)1(
 .310ص

 .486: عبد العظيم جالل أبو زيد، فقه الربا، ص. د)2(
 .637ص: السيد حممد باقر الصدر، اقتصادنا)3(
مدة  -االستهالك وهو ما خيرج عن  -أجازت بعض املذاهب إجارة الدنانري والدراهم للوزن ا أو التحلي  )4(

جيوز إجارة الدراهم والدنانري للوزن والتحلي يف مدة معلومة، وبه قال أبو حنيفة، وهو «: معلومة، قال ابن قدامة
... أحد الوجهني ألصحاب الشافعي، والوجه اآلخر أا ال جتوز إجارا ألن هذه املنفعة ليست املقصودة منها

 .518، 5/317ابن قدامة، املغين : انظر »بقاء عينها ولنا أا عني أمكن االنتفاع ا مع
 .487: عبد العظيم جالل أبو زيد، فقه الربا، ص. د)5(



 

حلاضر احلاضر واملؤجل يف قيم السلع، فثمن السلعة احلاضرة غري مثن السلعة املؤجل، فا
وبناء عليه، . أكثر قيمة من املؤجل، فلذا يزاد يف مثن املؤجل حىت يساوي قيمة احلاضر

إذا أقرضت شخصا مائة دينار إىل سنة فلك أن تستويف أكثر من املائة عند متام السنة 
  .)1(وذلك لتسترد القيمة احلقيقية للمائة اليت خرجت منك حني القرض

ماده ضمنيا على مبدا التعوض عن املال احملتجز لدى يتبني من الكالم السابق اعت
الغري، إذ مل تكن قيمة احلال أعلى من املوجل إال إلمكان االستفادة منه والربح منه يف 
الفترة ما بني احللول إىل األجل، ونجيب هنا مبا ميكن أن يعد أيضاً جوابا عاما على 

لرحبية يف املال وإن كانت صفة غالبة، النظريات السابقة، وهو أن صفة اإلنتاجية أو ا
فهي ليست قاطعة، فال ميكن كما قال الرازي أن حنكم جبواز أخذ تعويض مقطوع 

ألن يف هذا ضررا على ] صفة الرحبية يف املال[عن أمر حمتمل ] ربا[به عن أمر 
  .املقترض

يقول الرازي جميبا على فرض القول جبواز أخذ عوض مقابل االحتباس، وبأن 
إن هذا االنتفاع الذي ذكرمت أمر «: دين يدفع من الربح الذي جينيه من القرضامل

موهوم قد حيصل وقد ال حيصل وأخذ الدرهم الزائد أمر مستيقن فتفويت املتيقَّن 
  .)2(»ألجل األمر املوهوم ال ينفك عن نوع ضرر

ظرا جل يف عقود البيع نؤوالشريعة اإلسالمية قد راعت فرق الثمن احلال عن امل
لبناء هذه العقود على املعاوضة، أما عقود القرض املبنية على املعروف واإلحسان، فال 

  .)3(اعتبار فيها لفرق الثمنني احلال واملؤجل ألن ذلك ينايف املعروف
واحلقيقة أن سبب قيام النظريات االقتصادية اليت سبق ذكرها، واليت أثريت على 

رون إىل عملية القرض، تلك النظرة اإلسالمية إليه، فوائد القروض، أن أصحاا ال ينظ

                                
. ، د638، السيد باقر الصدر، اقتصادنا، ص315عبد املنعم سيد علي، اقتصاديات النقود واملصارف ص. د)1(

 .69رفيق، فائدة القرض ونظرياا احلديثة، ص
 .4/95: فسري الكبريالفخر الرازي، الت)2(
 .488عبد العظيم، فقه الربا، ص)3(



 

فاإلسالم يعده تربعا وإحسانا بينما يعىن أصحاب تلك النظريات باملعايري املادية 
الصرفة، فال ينظرون إىل عملية القرض على أا تربع من املقرض وقد علم بأنه 

الدنيوي للمقرض بإقراضه قد يفوته كسب ما، بل يسعى هؤالء إىل جلب النفع 
مراعاة جلانبه ودومنا اعتبار حلال املقترض مبسوغات شىت مثل اعتبار الفارق الزمين بني 

  .)1(الثمن احلال واملؤجل، وقياسه على املؤجرات واعتبار صفة اإلنتاجية فيه قطعية

  :نظرية املخاطرة -4

ض يسوغه يدعي بعض رجاالت االقتصاد أن أخذ املقرض فائدة عن املال املقر
  .)2(أنه يف مقابل حتمل املقرض ملخاطرة عدم سداد القرض

  :واجلواب على هذه الدعوى من وجهني
أن أخذ الفائدة ال يشكل يف احلقيقة تعويضا عن عدم السداد ألن  :الوجه األول

هذه الفائدة غري مرتبطة باخلطر، ولن تغطي مبلغ القرض الذي حيتمل عدم سداده 
أفضل من ذلك ملن أراد ضمان حقه يف املال الذي يقرضه، وهو  كله، ومثّ ما هو

ما الشريعة، وما ميكن للمقرِض أن يضمن زعقود التوثيق من رهن وكفالة وقد أجا
  .حقه يف كامل املال املقرِض

أن املخاطرة بذاا، كما يقول األستاذ حممد باقر الصدر ليس شيئاً : الوجه الثاين
إىل املقترض حىت يطالب بثمن عنه وإمنا هي حالة شعورية  نافعا، يقدمه املقرِض

يعيشها اإلنسان الذي يقدم على أمر خيشى عواقبه، وال يربر اعتبارها شيئاً جيب 
التعويض عنه ما يأخذه رب املال من ربح يف عقد املضاربة حبجة أن أخذه لذلك 

من ربح إمنا هو يف مقابلة مقابل املخاطرة، ألن ما يستأهله صاحب املال يف املضاربة 
  .)3(مسامهته بذلك املال يف شركة املضاربة وليس يف مقابلة املخاطرة

                                
 .315كامل بكري وأمحد مندور، علم االقتصاد، ص: انظر)1(
 .315ص كامل بكري وأمحد مندور، علم االقتصاد،: انظر)2(
 .634، 633السيد حممد باقر الصدر، اقتصادنا، ص: انظر)3(



 

ومما يؤكد أيضاً عدم صحة أخذ ربح مقابل حتمل خماطرة عدم السداد يف 
الشريعة اإلسالمية، حترمي القمار، إذ حرم البتنائه على الغرر، والغرر فيه معىن 

  :ا صلة ذه النظرية تسمىومثة نظرية هل. )1(املخاطرة

  :نظرية التأمني -5

يقول أصحاب هذه النظرية بأن صاحب املال إذا قسم ماله للغري مضاربة 
مشاركا للعامل يف الربح، فإن معدل الذي حيصل عليه صاحب املال أعلى عادة من 

لني هو سعر الفائدة الذي يأخذه فيما لو قدم ذلك املال قرضا للغري فالفرق بني املعد
  .مبلغ تأمني يتنازل عنه املقرِض للمقترض نظري حصوله على عائد مضمون

وهذه النظرية كما يبدو استند لتسويغ الربا على مسألة التأمني وكأنه مسلَّم 
وندع مناقشة هذا األمر لنقول بأن الربح يف املضاربة حيتمل عدم حتققه !! جبوازها

ائدة يف عملية بعينها، مما ينفي استحقاق أصال وحيتمل وقوعه أقل من معدل الف
املقرِض للفائدة يف تلك العملية، مث قد ال يستثمر املقرض ذلك املال، بل ينفقه يف 

  .)2(أشياء استهالكية، وكل هذا يعود بالنقض على املبدا الذي اعتمده هذه النظرية

  :الدعاوى االقتصادية يف منافع الفائدة ]ب

الترويج للفائدة بادعاء أن تطبيقها يورث منافع  ساهم بعض االقتصاديني يف
  :اقتصادية عديدة من شأا أن تنهض باتمع الذي تطبق فيه ومن هذه الدعاوى

  الفائدة حتقق االستخدام األمثل ملوارد ومدخرات اتمع -1

مضمون هذه الدعوى أن الفائدة تعمل على حتقيق االستخدام األمثل ملوارد 
ان املشاريع : حتليل ذلك. ألا تتجه به حنو االستثمار األكثر عائدا اتمع، وذلك

االستثمارية املقترحة اليت تريد االعتماد على القروض من املصارف أساساً يف متويلها 

                                
 .489عبد العظيم، فقه الربا، ص: انظر)1(
 .490بد العظيم جالل أبو زيد، فقه الربا، صع: انظر)2(



 

لن تتقدم بطلب االقتراض من املصارف ما مل تكن تتوقع رحبا كبريا تغطي الفوائد 
ارده، ستستغل حينئذ بأفضل املشاريع رحبية، جبزء منه، أي إن مدخرات اتمع ومو

مما حيقق العائد املمتاز الذي يعود باخلري على اتمع، وبعبارة أخرى، فإن سعر الفائدة 
عامل يهيئ الفرصة للمشاريع اجلديدة وينحي جانبا املشاريع قليلة النفع، ألن األخرية 

لفوائد الواجب عليهم سيعدل عنها أصحاا عندما يأخذون باحلسبان نصيب ا
حسمها من عوائد مشاريعهم املتوقعة، مما جيعل اتمع يف النهاية ينعم باملشاريع اليت 

  .)1(تستثمر إمكاناته أفضل استثمار لتعود عليه بأفضل املكاسب
والواقع أن هذه الدعوى تستند إىل نظرية تنسب إىل مفكر اقتصادي رأمسايل 

وفحوى هذه النظرية أن  .)2(الستثمارلفاءة احلدية وتسمى بنظرية الك) كيرت(يدعى 
سين أي مشروع استثماري إمنا يراعى لقيامه دراسة معدل الربح املتوقع منه خالل 

عرِموقد أطلق كيرت على هذا املعدل مصطلح الكفاءة  -مقارنا بسعر الفائدة : ه
أخذون يف وبالتايل فإن أصحاب املشروع االستثماري سي - احلدية لرأس املال 

احلسبان تلك الكفاءة بني الربح املتوقع والفائدة املضروبة على رأس املشروع، ولن 
يعتمدوا إقرار هذا املشروع وتنفيذه إال إذا كان الربح الصايف املتوقع من ذلك 

  .املشروع بعد حسم مبلغ الفائدة يغري أربابه
  : )3(والذي يبدو أن هذه الدعوى موضوع البحث تقوم على فرضيتني

أن املشروع األكثر رحباً من طبيعته أن يكون مشروعا إنتاجيا يستخدم  :األوىل
  .موارد اتمع خري استخدام، ليعود عليه بالنتيجة وباخلري العميم

أن إقامة املشاريع العمالقة القادرة على سداد الفائدة خري اقتصاديا  :الثانية
  .هي على مستوى األفرادواجتماعيا من قيام مشروعات استثمارية صغرية 

ميكن القول بأن ال عالقة أبدا بني الربح الكبري  مناقشة الفرضية األوىلوبصدد 
                                

 .11درويش جستنية، الفائدة والربح وأدوات التمويل اإلسالمية، ص)1(
 .105الرمحن يسري أمحد، الربا والفائدة، ص الدكتور عبد)2(
 .492عبد العظيم جالل أبو زيد، فقه الربا، ص)3(



 

وبني املشروع اإلنتاجي النافع للمجتمع، وخباصة إذا ما روعي اجلانب الديين 
واألخالقي هذا، فإنه مالحظ ومعروف لكل رجل سوق أن التجارات األكثر عائدا 

إمنا هي  -ضع االقتصادي الضعيف واملضطرب لدولة ما وخباصة يف ظل الو -
التجارات اليت ال تدخر جهدا يف استغالل ما ميكن استغالله، واليت تعتمد األساليب 

  .امللتوية واملنافسات غري الشريفة
فمعلوم أن حمرك املال هو املال، أي إن صاحب رأس : الفرضية الثانيةأما عن 

  .)1(على استثمار أمواله من صاحب رأس املال الصغري املال الكبري يبقى أقوى وأقدر
املردود العايل مهيأة لألول أكثر من الثاين، وإذا ما ذات فتكون الفرص االستثمارية 

منا النظرية اليت فُرضت هنا، فإن صاحب رأس املال الكبري يزيح املستثمر الصغري حكَّ
ول إال إياه، ألن انتقاء ألن األول هو األقدر على سداد النفقات فاملصرف لن مي

املصارف للمقترضني منها إمنا يقوم على أساس اختيار األغىن، وذلك ضمانا حلق تلك 
املصارف من خماطر عدم السداد، وال يراعي املصرف معايري اقتصادية أو إنتاجية عند 
انتقاء املقترضني، فيكون نتيجة كل ذلك حبسب املنطق املتقدم أن ال جيد ذلك 

ثمر الصغري فرصة االستثمار، وهذا يعين أن تتسع اهلوة بني الطبقة الغنية والفقرية، املست
ومن وجه آخر فإن االستثمارات الصغرية . وهو ما يعد مسة من مسات اتمع املتخلف

 )2(الرمحن ذات أمهية بالغة لالقتصاد الوطين لدولة ما، فهي كما يقول الدكتور عبد
من جممل % 35إذا ما أُحسن استغالهلا بنسبة : تصادوهو أحد أساتذة علوم االق

الصناعات الكبرية ببعض احتياجاا  عالنشاط االقتصادي القومي، وتسهم يف رف
بتكلفة منخفضة نسبياً ويذكر هذا املختص أن اليابان قد اعتمدت على مثل هذه 

قدمة االستثمارات الصغرية، فحققت النمو الذي جعلها تقف يف طليعة الدول املت

                                
 .493املرجع نفسه، ص )1(
ستاذ متخصص يف االقتصاد اإلسالمي يف جامعة اإلسكندرية، مصر، مهتم بقضية الرمحن يسري أمحد أ عبد. د )2(

  ".الفائدة والربا"الفائدة والربا، من تآليفه 



 

  .)1(اقتصاديا
وأخريا فإن نظرية الكفاءة احلدية أساس تلك الدعوى، قد تعرضت النتقادات 

الرمحن يسري، فقد قام جمموعة من الدارسني  عديدة أيضاً، كما يقول الدكتور عبد
يف جامعة أكسفورد بإنكلترا، وأخرى يف جامعة هارفرد بأمريكا، ومها أعرق 

اء آراء جمموعة من رجال األعمال، فوجدوا أن سعر جامعتني يف بلديهما، باستقص
الفائدة ال ميثل عندهم حامسا يؤخذ يف احلسبان حني اختاذهم القرار باالستثمار، وقال 
أيضاً بأن الكفاءة احلدية تتأثر بتقلبات السوق، فترتفع حني الرواج نظرا لتوقع الربح 

وقع، بينما ال خيتلف سعر الكبري، وتنخفض حني الكساد نظرا الخنفاض الربح املت
ن إال اختالفا يسريا، مما جيعل املقارنة بني الكفاءة احلدية لرأس املال يالفائدة يف احلين

  .خيالف نظرية كيرت عمدة هذه الدعوى رمأوسعر الفائدة غري ذات أمهية وهو 
  !!.فأي خري يف الفائدة اليت تعاجل فساداً هي أحدثته

  الفائدة يدفع األفراد حنو االدخار وتقليل االستهالكنظام : نيةالدعوى الثا] 2

تقوم هذه الدعوى على نظرية فحواها أن منح الفائدة ورفع سعرها يشجع 
الناس على ادخار أمواهلم، لتكون بدورها قروضا تعود عليهم باألرباح بدل أن 

دان اليت تستهلك هذه األموال، وهذا األمر له األثر االقتصادي النافع وخباصة يف البل
تعتمد على االسترياد يف تلبية حاجات جمتمعاا االستهالكية، وهو شأن البلدان 

  .)3(وأرباب هذه النظرية هم من يسمون بالكالسيكيني )2(النامية
وقد ناقش هذه النظرية وأثبتت بطالا نظرية أخرى تعرف باسم النظرية 

بالقدرة عليه وذلك يتبع حيث ربطت هذه النظرية اجلديدة االدخار  )4(الكيرتية
مستوى الدخل القومي ال سعر الفائدة، فتكون ظاهرة االدخار حاصلة يف اتمعات 

                                
 .113الرمحن يسري أمحد، الربا والفائدة، ص الدكتور عبد)1(
 .130درويش جستنية، الفائدة والربح وأدوات التمويل اإلسالمية، ص)2(
 .19السيكية يف االقتصاد اليت أسسها آدم مسيث ومتتد من منتصف القرن نسبة إىل املدرسة الك )3(
 ".كيرت"نسبة إىل املفكر االقتصادي  )4(



 

  .ذات الدخل العايل
بأن األحباث أثبتت أن امليل لالستهالك يرتفع لدى : ويقول الدكتور يسري

الطبقات منخفضة الدخل، مما جيعل امليل لالدخار ضعيفا، وأن ذوي الدخول 
ة ال يستطيعون أن يدخروا إال نسبة بسيطة من دخوهلم، ورمبا مل يستطيعوا املنخفض

االدخار مطلقا، أو استدانوا، وهذا خبالف احلال يف البلدان الغنية حيث ميكن االدخار 
  .لتكون نسبته أعلى منها يف البلدان متوسطة الغىن، مث األدىن فاألدىن ويتحقق

القدرة بط االدخار سعر الفائدة، بل وشأن كل ما سبق أن يدل على عدم ارتبا
املادية للمدخر ارتفاعا وهبوطا، مما يهدم هذه الدعوى، لتكون ومثيالا مما سبق 
دعاوى غري صاحلة لالحتجاج على شرعية الفوائد وجدواها االقتصادية، وهو ما 
اختصرته الشريعة بتحرمي الربا ووجوب االلتزام بالضوابط الشرعية يف املعامالت 

  .)1(املالية
وهكذا فإن هذه الدعوى قد اعتمدت أساساً خطأ، ونتائجها العملية من شأا 
أن ختالف تربيراا، فهي تعود باألثر السيئ والسليب على االقتصاد واتمع وهو ما 

  .حيكم بفسادها

  :مبدأ الفائدة يسهم يف احلد من التضخم: ثالثةالدعوى االقتصادية ال] 3

زيادة يف كمية النقود : هرة سلبية يف االقتصاد ومعناه ببساطةيعد التضخم ظا
املطروحة يف جمتمع ما ال تقابلها زيادة يف السلع واخلدمات، مما يؤدي إىل حدوث 

  .)2(اضطراب يف أسعار السلع واخلدمات نظرا لكثرة النقود املبذولة يف سبيلها
التضخم واحلد  وقد طرح رفع سعر الفائدة ليكون وسيلة من وسائل معاجلة

منه، وذلك إذا كان التضخم ناجتا عن توسع املصارف يف تقدمي االئتمان، فإذا عمدت 
املصارف إىل رفع سعر الفائدة اليت تأخذها نظري القروض اليت متنحها أو نظري حسمها 

                                
 .103، 102، 101، 100الرمحن يسري أمحد، الربا والفائدة، ص الدكتور عبد)1(
 .495عبد العظيم، فقه الربا، ص. د)2(



 

لألوراق التجارية، وإىل ما سوى ذلك من عمليات االئتمان، فإن ذلك سيقلل من 
ض واحلسم واالئتمان عموما إىل املصارف، وبالتايل سيؤدي ذلك إىل إقبال طاليب القر

  .خفض السيولة النقدية لدى األفراد، مما ينجم عنه خفض معدل التضخم
وتسمى السياسة النقدية  -هذه السياسة املطروحة يف معاجلة التضخم 

يسمون بالنقديني، يفضلها عالجا ويدافع عنها جمموعة من االقتصاديني  -االنكماشية 
وقد كانت هذه السياسة موضع نقاش وجدال لوقت طويل بني أصحاا وبني 

  .)1(مجاعات اقتصادية أخرى ملعاجلة التضخم
دافعة عن الفائدة أوضح من أن يتكلف القول امل ونقد هذه الدعوى االقتصادية

الفائدة ضمنا  فيه، فقد أشارت تلك السياسة املطروحة ملعاجلة التضخم عرب رفع أسعار
إىل أن االئتمان املصريف سبب من أسباب حدوث عمليات التضخم وهو ما يقوله 

  .)2(أيضاً كثري من املختصني بشؤون االقتصاد

  النظرة الفقهية للفوائد البنكية: الفرع الرابع

ثارت يف العقود األخرية من هذا القرن شبه كثرية يف أمر الربا ارتبطت بظهور 
اليت عظم  -حمل الدراسة  -يف اجلزائر صندوق التوفري واالحتياط املصارف ومنها 

موقعها يف االقتصاد احلديث، وملا كانت هذه املصارف ربوية املنشأ والتعامل املبين 
أساسا على نظام الفائدة إقراضا واقتراضا وكان هلا تلك األمهية، فقد دفع ذلك بعض 

ربا وحماولة تلمس السبل لتطويع الشريعة إلعادة النظر يف أمر ال )3(أبناء هذه األمة

                                
 .69رفيق، فائدة القرض ونظرياا احلديثة، ص. د)1(
 .70املرجع نفسه، ص )2(
انظر فتواه يف صحيفة صوت األزهر بتاريخ . شيخ األزهر -من هؤالء فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي  )3(

اعتبار الفوائد البنكية من الربح احلالل وتبناها أعضاء الس اإلسالمي بأغلبية أعضائه [ 6/12/2002
  .واستندت الفتوى على تلك الشبه

ونتحفظ من هذا . يضاً الشيخ شلتوت رمحه اهللا والشيخ عبد ايد سليم ومها من مشايخ األزهرومن هؤالء أ -  
وكذلك الدكتور أمحد شليب والشيخ عبد اجلليل عيسى والشيخ عبد الوهاب . الكالم ألن الفتوى حمل أخذ ورد

= 



 

اإلسالمية ألنظمة تلك املصارف مستندين إىل أفكار ورؤى خمتلفة منها تغري ظروف 
  .التعامل واحلاجة امللحة إىل هذا التعامل

  فما هي الشبه اليت استحل ا ربا املصارف أو الفوائد البنكية؟
معات الفقهية ومراكز البحوث وما هو موقف الفقهاء املعاصرين واملفتني وا
  من هذه الفوائد اآلن يف واقعنا املعاصر؟

  )1(الشبه اليت استحل ا الفوائد البنكية: أوالً

من خالل استقرائي مل اآلراء اليت توصل إليها أولئك الذين استحلوا الفوائد 
  :البنكية تبني يل أن أهم هذه الشبه تتمثل فيما يلي

  رم من الربا هو الكثري منه دون القليلاحمل: الشبهة األوىل

مادامت هذه البنوك أو املصارف تدفع فوائد بنسب قليلة : مفاد هذه الشبهة أنه
مثل صندوق التوفري واالحتياط لزبنائها فإا تعترب من الربا القليل، % 6أو % 7: ك

ن آمنوا ال تأكلوا الربا يا أيها الذي{: واحملرم شرعا هو الربا الكثري، مصداقا لقوله تعاىل
}أضعافا مضاعفة واتقوا اهللا لعلكم تفلحون

)2(.  

  :الرد على هذه الشبهة

يف اآلية السابقة ميكن القول بأنه ليس قيدا  »أضعافا مضاعفة«من خالل قيد 
احترازيا حىت يفهم أن احملرم هو القليل غري املضاعف من الربا، وإمنا هو خمرج خمرج 

جان ما كانت العرب تفعله آنئذ، فيبقى احلكم يف الربا على عمومه الغالب أو استه

  =  ــــــــــــ
الفقهية املعاصرة،  علي السالوس موسوعة القضايا. د: انظر. خالف وبعض أساتذة االقتصاد من املسلمني
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نشري هنا إىل أن امع الفقهي مل جيز للمصارف اإلسالمية أن تأخذ شيئاً عن القروض اليت تقدمها إال مبقدار  )1(

بشأن استفسارات البنك ) 1(قرار امع الفقهي رقم : انظر. النفقات الفعلية لتكون كل زيادة على ذلك ربا
  .9/494: ، الفقه اإلسالمي وأدلته1986/ه1407: لثالث، بعماناملؤمتر ا: اإلسالمي للتنمية

  .130: آل عمران )2(



 

  .)1(من مشول القليل والكثري
وعلى فرض التسليم بأنه قيد احترازي، فإن مثة ما هو صريح غاية الصراحة يف 

يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وذروا {: معارضة املعىن احلاصل حينئذ، وهو قوله تعاىل
وإن مل تفعلوا فأذنوا حبرب من اهللا ورسوله فإن  ∽إن كنتم مؤمننيما بقي من الربا 

}تبتم فلكم رؤوس أموالكم ال تظلمون وال تظلمون
فهاتان اآليتان متنعان أخذ  )2(

  .أدىن زيادة على رأس مال الدين، ولو كانت قليلة
فالنصوص الشرعية ال تقف إىل صف القائلني ذا الرأي، بل تبطله وحتكم 

فهل جهل القائلون ذا الرأي هذه األدلة؟ احلق أن منهم من جهلها فكانت  بفساده،
ولكن من . )3(دعواه أن اإلسالم حرم الكثري أو املضاعف من الربا دون القليل منه

الناس من علم احلكم بتحرمي القليل من الربا وكثريه ومع ذلك قال بإجازة القليل 
  .)4(للحاجة الداعية إىل ذلك

احلاجة كما يقولون أن االقتصاد املعاصر يعتمد على الربا يف  وسبب هذه
فرضته الظروف السياسية واالقتصادية الراهنة، وإىل أن تزول تلك  أمٌرالتعامل، وهو 

  .)5(الظروف االستثنائية فإنه ميكن التعامل بالقليل من الربا للحاجة
حلكم ليجوز القليل لكن ترى ما مصدر التفريق بني قليل الربا وكثريه ويف هذا ا

  ...للحاجة؟ أليست النصوص قد حرمت الربا مطلقا ودلَّت على عدم اغتفار جزء منه
لئن كان هذا القول قد اعتمد فكرة تفريق ابن القيم بني الربا اجللي واخلفي، 

حمرما لسد الذريعة وجعل احملرم أصالة ) ربا الفضل(حيث جعل ابن القيم الربا اخلفي 
ليجعل هذا القول قليل الربا حمرما لذريعة الوصول إىل الكثري ) ربا اجللي(يئة ربا النس

                                
 .453عبد العظيم جالل أبو زيد، فقه الربا، ص. د: انظر)1(
 .279-278: البقرة )2(
 .ومنهم الدكتور أمحد شليب والشيخ عبد اجلليل عيسى )3(
 .ومنهم شيخ األزهر، الدكتور طنطاوي )4(
 .455العظيم جالل أبو زيد، فقه الربا، صعبد . د: انظر)5(



 

الذي فيه الظلم واالستغالل، وبالتايل ميكن أن يتساهل يف هذا القليل تبعا للمصلحة 
  :دون الكثري، فإنه ميكن اجلواب على ذلك مبا يلي

مل يهتد إىل حكمة سبب قول ابن القيم بالتحرمي الذرائعي يف ربا الفضل أنه  -
التحرمي يف ربا الفضل، إذ رأى أنه ال نفع يف مقابلة مكيال من متر مثال مبكيالني 
حلوال، فال يقدم عاقدان على ذلك، إال إن اختلف الوصف، وليس يف هذا أيضاً 
الظلم الذي ينطوي عليه الربا والذي هو سبب حترميه كما يستنتج من قول ابن القيم، 

ياال من متر جيد مبكيالني رديئني بوسعه أن يدفع دراهم يف التمر ألن من يشتري مك
اجليد أضعاف ما يدفع يف التمر الرديء فيحلّ له ذلك، فلم يبح له دفع مثن مضاعف 

  .)1(!من جنس التمر رغم اختالف قيمة التمرين اجليد والرديء
الوصول إىل فلم يهتد ابن القيم إىل سبب يف حترمي ربا الفضل إال أنه لسد ذريعة 

ربا النسيئة فإنه قد يتذرع بربا الفضل إىل ربا النسيئة بالتساهل يف شرط التقابض، 
وبتعبري ابن القيم قد يتدرجون بالربح املعجل يف ربا الفضل إىل الربح املؤخر وهو عني 

وبقطع النظر عن . فلهذا قال ابن القيم بأن ربا الفضل حمرم للذريعة ،)2(ربا النسيئة
ذلك فإن ابن القيم ال ينكر أن حترمي ربا الفضل كان بنص قطعي ثابت صواب 

وصريح، فهو إمنا أراد بيان وجه احلكمة يف حترمي ربا الفضل فقال بأن حترميه كان 
للذريعة، واحلكمة كما هو معلوم ال ينبين عليها حكم، وإمنا بناء األحكام على العلة 

طلقا سواء توافرت الذريعة إىل النسيئة يف أي أن ابن القيم يقول حبرمة ربا الفضل م
  .)3(معاملة بعينها أم ال تتوفر وذلك وقوفا عند النص

فإذا علمنا هذا فإن املصلحة ال تصلح مناسبا لتحليل قليل الربا، ألنه ال عربة 
للمصلحة يف مقابلة النص، ولو أن قليل الربا ثبتت حرمته بالذريعة فعالً أي قد حرم 

يترتب عليه من مفاسد، ألمكن هلذا احلكم أن يتغري اجتهادا أيضاً مع  اجتهادا ملا

                                
 .2/155ابن القيم، إعالم املوقعني، : انظر)1(
 212-211عبد العظيم جالل أبو زيد،  فقه الربا،ص. د: انظر)2(
 .املرجع نفسه، بنفس الصفحة )3(



 

املصلحة، واملصلحة حبياهلا ال تصلح دليال لتغيري احلكم الثابت بالنص أو ختصيصه، 
ألن من شروط كون املصلحة دليال على األحكام الشرعية كما هو معلوم عدم 

  .معارضتها لنص، وهذا متفق عليه
  .)2(وقوله يف ذلك باطل مل يوافق عليه ومل يسلم له )1(الطويف ومل خيالف فيه إال

فال يقال إذن بالتفريق بني ما هو حمرم أصالة وحمرم ذريعة يف الربا لترتيب حكم 
على ذلك، ما دام التحرمي قد ثبت بالنص، فأدلة الشريعة ال تفرق بني القليل والكثري 

م بنص ال جمال لبناء احلكم فيه على يف درجة التحرمي وغايته وكذلك أن ما حر
  .)3(احلكمة ألن ذلك يفضي إىل تعطيل النصوص وتأقيتها

يل الوكالة يف االستثمار واملشاركة يف بجواز الفائدة البنكية ألا من ق: الشبهة الثانية
  :)4(املشروعات

وهو توصيف زائف وغري حقيقي وهو خمالف للواقع العملي يف البنوك، ولكافة 
سات واألفكار االقتصادية واملصرفية والقانونية اليت تؤكد بأن عمليات البنوك الدرا

تقوم على االئتمان أخذا وعطاء باالقتراض بنسبة فائدة واإلقراض بنسبة فائدة أعلى 
. وكسب الفرق، وهذا النظام هو السائد يف النظام املصريف للعامل كله واجلزائر منه

لة بني أصحاب األموال والبنك ألم دائنون للبنك ونرى مما تقدم أنه ال توجد وكا
ذه األموال، وليس لديهم أية نية لتوكيله عنهم، والبنك ليس وكيال، ولكنه مدين 
هلم بأمواهلم وبفوائدها، وأيضاً فإن البنك ال يستثمر هذه األموال حلسام ولكن 

                                
شرح خمتصر : صانيفههو سليمان بن عبد القوي بن عبد الكرمي، جنم الدين أبو الربيع احلنبلي، فقيه أصويل، من ت )1(

  .ه716الروضة، معراج الوصول إىل علم األصول، تويف رمحه اهللا سنة 
  .2/366: طبقات احلنابلة:  انظر ترمجته  

، الدكتور حممد سعيد رمضان البوطي، ضوابط املصلحة يف الشريعة 184الغزايل، املستصفى، ص: انظر)2(
 .176-175اإلسالمية،ص

 .456أبو زيد، فقه الربا، ص عبد العظيم جالل. د: انظر)3(
إسالم أوالين نت، اإلسالم وقضايا العصر، حبث الفوائد البنكية بني : يف موقع: انظر هذه الشبهة والرد عليها )4(

 .1/04/2003فتحي الشني بتاريخ . الربا والربح، د



 

  .حلساب نفسه فالوكالة هنا افتراض ومهي ال أساس له من الواقع
كذلك فإن البنك ال يشارك أصحاب املشروعات يف مشروعام، ولكنه دائن 
هلم برأس مال القرض وفوائده، وال عالقة للبنك باملشروع، والبنك لكونه دائنا يظل 
رأس ماله نقدا حىت يسترده كما هو، أما الشريك فيندمج رأس ماله يف املشروع، 

وال يستردها نقدا، إال عند تصفية املشروع  ويتحول إىل أصول عينية منقولة وعقارية،
  .أو بيع حصته ألخر

وما حيصل عليه البنك من فوائد ليس رحبا وال عالقة له بربح نسبة مئوية من 
قيمة الدين وتتكرر وتتضاعف سنويا أو شهريا، كما حددها البنك لنفسه وهي واجبة 

و مل يتم، أَسهم القرض يف السداد أوالً قبل الدين سواء مت استخدام هذا الدين أ
  املشروع أم مل يسهِم فأين هو الربح وأين حتديده؟

الفوائد اليت تقدمها املصارف عن القروض املدفوعة إليها حالل ألا : الشبهة الثالثة
  :أرباح استثمارية شرعية للمصرف

هذا الرأي كما يالحظ يقر بأن الربا حرام تشمل حرمته ربا القروض لكنه 
  .دل يف حتقق مناط التحرمي يف القروض املصرفيةجيا

مناقشة هذا الرأي سهلة، إذ يكفي إثبات أن أعمال  :مناقشة هذا الرأي
  .)1(املصارف ليست استثمارية شرعية إلبطاله

إن مسألة أن وظيفة املصارف األساسية هي اإلقراض واالقتراض أو : ولذا نقول
اجلميع وال مياري فيها أحد، فإن املصارف ما يسمى بتجارة الديون حقيقة يعلمها 

وسعر الفائدة  ،)2(تتحقق أرباحها من فارق سعر الفائدة الدائنة عن سعر الفائدة املدينة
ويقترض بفائدة % 12األول أعلى من الثاين، فاملصرف مثال يقرض بفائدة قدرها 

                                
 .473عبد العظيم جالل أبو زيد، الربا،ص. د: انظر )1(
الفائدة اليت تفرضها املصارف على الديون اليت تقدمها للغري أما الفائدة املدينة فهي  املقصود بالفائدة الدائنة )2(

 .472فقه الربا، ص: انظر. الفائدة اليت متنحها املصارف للقروض املقدمة إليها



 

ل ، فيكون فرق السعرين هو الربح الذي حيققه املصرف والذي يشك%9قدرها 
  .دعامة قيامه

هذا فضال عن قيام املصارف بعمليات إقراض ربوي أخرى غري القرض املباشر، 
فليس املصرف مستعدا لتحمل  ،)2(وخصم األوراق التجارية )1(مثل تقدمي االعتمادات

خطر التجارة ما دام اإلقراض واالقتراض يأيت له بالربح الذي قد تعجز أفضل 
إن قامت املصارف بأعمال استثمارية، فهي ال تشكل إال التجارات عن حتقيقه، حىت و

  .)3(جزءا يسريا يقع على هامش أعمال تلك املصارف
مجيع املؤلفات يف مبادئ االقتصاد والبنوك «: الرمحن يسري  يقول الدكتور عبد

تقرر أن النشاط االستثماري ال ميثل إال هدفا ثانويا أو هامشيا من أنشطة املصارف 
ة واملتخصصة فإن االستثمار حيتل نصيبا يف نشاطها ويتخذ أشكاال خمتلفة االستثماري

منها ما يسميه االقتصاديون استثمارا باملعىن احلقيقي ومنها ما هو استثمار مايل 
  .)4(»حبت

ولكن  )5(فهناك مصارف استثمارية ولكنها قليلة وأنشطتها ال ختلو من حمرمات
ا تقوم يف املصارف التجارية اليت ال تعتمد الفوائد اليت نتحدث يف شرعيتها إمن

االستثمار أساساً يف أعماهلا بل إن القانون يقيد حريتها بالتعامل بالتجارة حفظا 
  .)6(ألموال املودعني من أخطارها

                                
. يعين إمكانية التصرف بالنسبة للمؤسسة يف أموال توضع حتت تصرفها يف أحد فروع البنك الذي تتعامل معه )1(

 .224سليمان ناصر، تطوير صيغ التمويل قصري األجل، ص: نظرا
يعين أن يقوم العميل احلامل للورقة التجارية بتظهريها تظهريا ناقال للملكية إىل البنك قبل حلول أجلها يف مقابل  )2(

 .225صاملرجع نفسه، . أن يعطيه البنك قيمتها بعد أن خيصم من هذه القيمة األجر الذي يستحقه عن العملية
 .472فقه الربا، ص: انظر)3(
 .57الرمحن يسري، الربا والفائدة، ص عبد. د)4(
أثبت الدكتور يسري باألرقام أن األعمال احلقيقية يف مصرف ادعي بأنه يقول بأعمال استثمارية مل تتجاوز أكثر  )5(

 .58، 57فائدة، صالرمحن يسري أمحد، الربا وال عبد: انظر. من جممل عمليات ذات املصرف% 2.5من 
 .472عبد العظيم، فقه الربا، ص: انظر)6(



 

مث إن كانت أعمال املصارف استثمارية، فكيف يسوغ أن يأخذ صاحب املال 
  مقطوعا به سلفاً؟) مقرض املصرف(

وهو ما ميكن أن يكيف به ما بني العميل  -ملعلوم أنه يف شركة املضاربة إنه من ا
ال جيوز أن يأخذ أحد العاقدين رحبا مضمونا له، بل  -واملصرف املستثمر من عقد 

ينبغي توزيع الربح حبسب النسبة املتفق عليها بعد متام العملية االستثمارية، هذا إن 
املال وحده إن وقعت، أي إن فيما  حصل ربح فعال، ويتحمل اخلسارة صاحب
  :نسميه جدال مبضاربة املصارف ممنوعات هي

يضمنه له العامل ) العميل(حتديد ربح مضمون لصاحب املال  -
 ).املصرف(

خسارة املضاربة مع أن العامل يف املضاربة ) املصرف(حتمل العامل  -
 .غري مسؤول عن اخلسارة

إذ الواقع يف املصارف  لرأس مال املضاربة،) املصرف(ضمان العامل  -
أن املصرف يضمن ما يدفعه العميل إليه، مع أن العامل يف املضاربة 

 .)1(أمني على املال ال يضمن إال بالتعدي والتقصري
فعلى هذا ليس املكسب الذي يأخذه عميل املصرف شرعيا، وإن فرضنا أن 

أخذه العميل عميل املصرف استثماري، وقد جادل البعض هنا يف أمر حتديد الربح ب
مسبقا حماولني إثبات شرعيته بالقول بأن املصرف يدير مشروعات كثرية ومتنوعة 

وميكن بناء على اخلربة الطويلة والدراسة الدقيقة أن يتبين . خيسر بعضها ويربح بعضها
أن املصرف متوسط رحبه على حنو ال خيتلف فيه كثريا واقع ربح كل عام عن متوسط 

التايل، ينتفي الغرر والربا املانعان من أخذ صاحب املال العميل رحبا الربح احملسوب وب
  .حمددا سلفا ومضمونا على ما يدفع

                                
، البهويت، الروض 314-2/313، الشربيين، مغين احملتاج، 518، 3/517الدسوقي  الدسوقي، حاشية: انظر )1(

 .269، 2/268املربع، 



 

وقد حاول هؤالء أن جيدوا هلا سندا شرعيا من عقد املضاربة، فقالوا جيوز أن 
ال تبع إال بربح كذا، فهذا األمر إن التزم به العامل، : يقول صاحب املال للعامل

الربح ومقداره، فكذا املصرف ال يدخل إال يف املشاريع اليت يدرسها جيدا أمكن توقع 
ويعلم جدواها الرحبي، وهو وإن خسر يف بعضها، فإن تنوع مشاريعه كفيل بتحقيق 
ربح ميكن توقعه وتقريبه من متوسط أرباح املصرف املعتادة، فيمكن لذلك أن يدفع 

  .)1(ملال العميلمبلغا مقطوعا به سلفا ومضمونا عليه لصاحب ا
أن الربح أمر ال ميكن القطع به، فمهما توافرت اخلربات االستثمارية : واجلواب

وأدوات الدراسة واحلذر، فإن ذلك ال جيعل الربح مقطوعا به أو مبعدل قريب منه، 
كما يؤكد أهل االختصاص، بل الواقع يؤكد هذا فَلَكَم أَفْلست شركات عمالقة 

  .)2(ثمارية عشرات السننيجتاوزت خربا االست
إن ظنية الربح يعلمها كل اقتصادي فاملخاطر واألضرار حمتملة وال ميكن 
توقعها، وتقلبات السوق ال ميكن التكهن ا، فهي مرتبطة بالسياسات الدولية سريعة 
التغري، إن وفاة مسؤول سياسي بارز قد يرفع أسعار األسهم االستثمارية أو خيفضها 

تفعل كارثة طبيعية ترتل ببلد له ثقله االقتصادي، ومن ذا الذي  مثال، وكذلك
يستطيع التحكم أو حىت التنبؤ بوفاة إنسان أو حدوث كارثة طبيعية على وجه 

  .)3(اليقني
ولئن كان املصرف ذو األعمال االستثمارية واثقا من رحبه ونسبته فليجعل ما 

الربح الفعلي الذي حيققه املصرف  يدفعه من مال للعميل قرضا يتم التقابل بينه وبني
عند انتهاء العملية االستثمارية أو وقت اجلرد احملدد فريده العميل، إن مل حيصل ربح، 
أو يرد بعضه إن كانت حصته من الربح أقل من القرض الذي أخذه، أو يأخذ زيادة 

  .يكمل ا نصيبه من الربح إن كان حظه من الربح أكرب

                                
 .48الرمحن يسري، الربا والفائدة، ص ، عبد474عبد العظيم، فقه الربا، ص: انظر)1(
 .نفسها بنفس الصفحات املراجع )2(
 .املراجع نفسها بنفس الصفحات )3(



 

ال تبع إال بسعر : قول صاحب املال يف املضاربة للعامل: ضيةأما االستدالل بق
ألن العامل إن  )1(كذا، فهو استدالل فاسد، فضال عن فساد هذا الشرط يف األصل

التزم بشرط املضارب فقد ال يبيع أصال وبالتايل ال يتحقق ربح ميكن العامل من دفع 
العامل سيجِد دائما املشتري حصة صاحب املال فيه إليه سلفا، إذ ال ميكن القول بأن 

الذي يشتري السلعة بالثمن الذي حدده صاحب املال، مث إنه ال ميكن التنبؤ مبصاريف 
وتكاليف العملية االستثمارية اليت يقوم ا العامل وبالتايل حتديد الربح الصايف سلفا، 

تثمارية على وقد قيل أيضاً بتدريج حتديد الربح يف املصارف اليت تقوم باألعمال االس
مبدا املضاربة الفاسدة، فإا إن فسدت بسبب مثل حتديد مبلغ معني للعامل أو 
صاحب املال، انقلبت إىل عقد إجارة مل حتدد فيه األجرة، فاستحق العامل أجرة املثل 

  .)2(وكان الربح كله لصاحب املال
  :واجلواب من وجهني

؟ !الربح كله لصاحب املال هل يأخذ املصرف عمليا أجرة املثل ويقدم: أوهلما
  .هذا ما ليس العمل عليه

إن هذا التطبيق من جعل الربح كله لصاحب املال وأجر املثل للعامل : وثانيهما
هو تطبيق عالجي ملسالة وقعت على حنو خطا، أما أن جيعل من هذا النحو اخلطأ 

ل ينبغي أساسا يقوم عليه عمل مؤسسة بأسرها، فهذا ما ال ينبغي أن يسمح به، ب
  .حينئذ فسخ كل عقد مت على ذاك النحو

واتفقوا على أن حكم القراض الفاسد فسخه ورد «): احلفيد(يقول ابن رشد 

                                
هذا الشرط ينايف مقتضى عقد املضاربة من متكني العامل من التصرف وتقليب املال لتحقيق الربح وجيعل العامل  )1(

أشبه بالوكيل منه بالعامل املضارب، ومل أجد نصا للفقهاء جبواز هذا التقييد، بل أقصى ما وجدته جواز رب 
ملال العامل، وميكن القول عموما بأن ايزين للتقييد من الفقهاء احلنفية واحلنابلة واملانعني هم املالكية ا

 .2/311، الشربيين، مغين احملتاج، 3/120الدسوقي، حاشية الدسوقي، : انظر. والشافعية
 .2/483بداية اتهد : انظر. شرط حتديد الربح يف املضاربة يفسد املضاربة )2(



 

أي فاملضاربة الفاسدة واجبة الفسخ فال ميكن  )1(»املال إىل صاحبه ما مل يفت بالعمل
  .)2(أن يقول عمل املصارف على أساس فاسد

  قرض ألغراض االستهالك ال اإلنتاجاحملرم هو ال: الشبهة الرابعة

مفهوم هذه الشبهة أن القرض اجلائز هو املبين على اإلقراض يف املشروعات 
  .اإلنتاجية والتجارية

ومبىن هذه الشبهة هو القول بأن الربا حمرم ملا فيه من ظلم واستغالل، فإذا كان 
ن اإلنتاج، ألن األمر كذلك، فإن الظلم واالستغالل واقع يف قروض االستهالك دو

األخرية تكون ملشاريع استثمارية ال يقدم عليها من عجز عن قوته وقوت عياله بل 
من أراد التوسع يف املال وسيعود عليه من نفع ما اقترض ما يغطي ذلك الربا املشروط 

  .)3(عليه
هذا وجه الشبهة ومبناها، وهو أمر ميكن أن جنيب عليه بأن احلكم بالربا غري 

االستغالل بل مبطلق الزيادة كما دلت النصوص، وال جيد هذا القول بدا من مرتبط ب
ادعاء أن القروض اليت كانت السائدة وحرمها اإلسالم هي القروض االستهالكية، إذ 
لو ثبت أن بعض تلك القروض كانت إنتاجية لعاد ذلك بالنقض على هذه الدعوة 

  فهل كان الواقع كذلك حقا؟
لى نقيض هذا، فاحلاجات االستهالكية عند العرب مل تكن إن الدالئل تدل ع

بذلك التنوع والتعقيد الذي يدعو الفرد إىل االقتراض ألجلها كما هي عليه اليوم، فقد 
كان يكفي الفرد قليل قوت ليومه، وثوب لصيفه وآخر لشتائه، وهذا جيده العريب بكل 

خرين بتقدميه فلقد عرِف العرب يسر وسهولة، وإن مل جيده بنفسه، فما كان أكثر املفا
بإغاثة امللهوف وإكرام الضيف ومنح العطايا، فلم يكن الفرد حمتاجا لالقتراض حلاجاته 

                                
 .2/183ابن رشد، بداية اتهد واية املقتصد، )1(
 .476عبد العظيم، فقه الربا، ص)2(
 .39الرمحن يسري أمحد، فقه الربا والفائدة، ص عبد: انظر)3(



 

، وإن احتاج العريب للقرض يف الغالب )1(االستهالكية وإن احتاج فهو ال شك واقع بقلّة
  .)2(فرادملا يسمى اليوم باألغراض اإلنتاجية وكان ذلك بني القبائل كما بني األ

وعندما جاء اإلسالم صارت احلاجات االستهالكية مكفولة لكل مواطين الدولة 
هم وذمييهم من الزكاة والصدقات وعطايا بيت املال، وهي كذلك ياإلسالمية، مسلم

يكفلها اإلسالم يف كل وقت وحني، مما جيعل احلاجة إىل القرض غري استهالكية بل 
  .للتوسيع يف الرزق
القروض أو غالبها متحقق يف القرض االستهالكي دون اإلنتاجي  مث القول بأن

، إذ الربح غري جمزوم بتحققه، مما ذلك قول ال يسلَم، فإن االستغالل واقع يف كل
جيعل أخذ عائد مضمون مقابل آخر غري مضمون ينطوي على ظلم واستغالل من 

  .)3(اآلخذ وفيه اآلثار السيئة على الفرد واتمع
إن هذا الرأي ال يتفق وحقيقة الربا يف اإلسالم باعتباره : ري أقولويف األخ

 معصية مشتركة بني الدائن واملدين وألن للقرض منفعته اليت يصيبها املدين لسد
احتياجاته وتلبية مطالبه املعيشية، كما أن كل آيات الربا يف القرآن جاءت مطلقة من 

أن العربة يف احلكم بعموم اللفظ دون كل قيد، عامة عن أي ختصيص، واملقرر فقها 
خصوص السبب، وليس يف كتب الفقه اإلسالمي على كثرا وسعتها ما يفيد التمييز 
بني دين ودين على أساس جهة إنفاقه، أو الغرض منه، وآيات سورة البقرة أوجبت 

ال وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم {: رد رؤوس األموال دون زيادة الربا يف قوله تعاىل
}تظلمون وال تظلمون

وإن كان ذو عسرة فنظرة إىل {: وأعقبها اهللا تعاىل بقوله )4(

                                
 .457عبد العظيم، فقه الربا، ص: انظر)1(
ان للناس عليهم من على أن ما هلم من ربا على الناس وما ك ρالنيب فثقيف مثال أقرضت قريشا وقد صاحلت  )2(

ربا فهو موضوع فالعباس وشريكه كانا يقرضان بين عمر وبين عمري من ماهلما املشترك ويف الوقت ذاته كان 
 .457فقه الربا، ص: انظر. هؤالء األخريون يقرضون بين املغرية كما كانت ثقيف تقرض وتقترض بالربا

 .40الرمحن يسري، الربا والفائدة، ص عبد: انظر)3(
 .279-278: البقرة )4(



 

وموجب ذلك أن مثة مدينا موسرا جيب عليه رد رأس مال الدين دون إنظار،  }ميسرة
والعربة يف التحرمي بتوافر حقيقة الربا . فليست على التحرمي هي االحتياج بأي حال

علة حترميه، وليس من بينها إعسار املدين أو أخذه وعناصر توافره شرعا املكونة ل
القرض أو الدين حلاجة شخصية، واملقرر بال خالف أن الربا مل يكن حراما لصورته 
ولفظه وإمنا كان حراما حلقيقته اليت امتاز ا عن حقيقة البيع، فتلك احلقيقة حيث 

ريا فاملعلوم أن وأخ. وجدت وجد التحرمي يف أي صورة ركبت وبأي لفظ عرب عنها
فكرة التفرقة بني ربا االستثمار وربا االستهالك هي فكرة نشأت أوالً بني االقتصاديني 

، مث وفدت إىل البالد اإلسالمية، وحاول أنصار "كالفن"الغربيني وأول من قال ا هو 
  .)1(الفائدة من املسلمني إلباس تلك الفترة مظهرا شرعيا على غري احلقيقة

الربا احملرم هو الذي يفرض عند عجز املدين عن السداد ال املفروض : امسةالشبهة اخل
  :ابتداء

مستند هذا القول، هو أن الربا الذي حرم إمنا هو ما تناقله املفسرون من قول 
فهل صواب . زد يف األجل أزدك يف الدين: أخر عين وأنا أزيدك، أو: املدين للدائني

  ا فقط ؟أن الربا الذي حرم هو هذ
لقد عدت أقوال املفسرين يف الربا الذي جاء القرآن بتحرميه صورا متنوعة للربا 

 الربا«: )2(اجلصاص ولقرض الربا حني ابتداء القرض، يق: الذي ساد فحرم، ومن بينها
الذي كانت العرب تعرفه وتفعله إمنا كان قرض الدرهم والدنانري إىل أجل بزيادة على 

                                
 1/04/2003الفوائد البنكية بني الربا والربح، بتاريخ  - اإلسالم وقضايا العصر  -إسالم أوالين نت : موقع )1(

 .فتحي الشني. د
بكر أمحد بن علي الرازي، من أهل الرأي الشهري باجلصاص، إمام احلنفية يف وقته، أخذ عن أيب احلسن  هو أبو )2(

أحكام القرآن، شرح خمتصر الكرخي، تويف :  بالزهد والتدين والورع، من تصانيفهالكرخي وكان مشهورا 
  .ه370رمحه اهللا ببغداد سنة 

  .14/220: سري أعالم النبالء: انظر  



 

  .)1(»ما يتراضون به مقدار ما استقرض
اعلم أن الربا «: وقد كانت العرب تريب يف االبتداء واالنتهاء، يقول الرازي

ربا النسيئة وربا الفضل، أما ربا النسيئة فهو األمر الذي كان مشهورا : قسمان
متعارفا يف اجلاهلية، وذلك أم كانوا يدفعون املال على أن يأخذوا لكل شهر قدرا 

أس املال باقيا، مث إذا حلّ الدين، طالبوا املديون برأس املال فإن تعذَّر معينا، ويكون ر
عليه األداء، زادوا يف احلق واألجل، فهذا هو الربا الذي كانوا يتعاملون به يف 

مث مباذا تربر الزيادة على القرض إن كانت يف ابتداء العقد؟ لقد قرر بعض  )2(»اجلاهلية
تكون عوضا عن حق االنتفاع بالقرض الذي ملَّكه املقرِض من قال بذلك القول بأا 

 ممن جراء القرض؛ فلئن كان الربا حالالً إن كان عوضا عن حق االنتفاع بالقرض فل
التفريق بني ربا يكون يف ابتداء القرض وربا يكون يف انتهائه؟ أليس يف الربا انتهاء 

  .)3(عوض عن حق االنتفاع أيضاً
قرِض اجلاهل الفرصة عن نفسه فلم يأخذ عوض حق االنتفاع مث ماذا إن فوت امل

  ؟...ابتداء، أميكنه أن يأخذه انتهاء
إن فارق ما بني القرض احلسن والربا أن األول دفع للمال بال مقابل على وجه 
اإلحسان والتربع، بينما الثاين هو دفع للمال مع زيادة يدفعها املدين إىل الدائن، فإذا 

  تكييف احلالة اليت قيل جبوازها هاهنا يف هذه الشبهة؟علمنا ذلك، فما 
أصحاا يدعون بأا ليست من الربا يف شيء، وباملقابل فإم ال يستطيعون أن 

  يقولوا بأا من القرض احلسن، فما هي إذن؟
لئن كانت معاوضة بني عاقدين فهي أيضاً مشمولة بربا البيوع، ألنه ال بد أن 

جنس مال القرض هنا، وبالتايل حيصل التفاضل بني العوضني تشمل علة ربا البيوع 
  .مع النساء فيجتمع ربا النساء إىل ربا الفضل وحترم العملية

                                
 .2/184اجلصاص، أحكام القرآن، )1( 
 .4/94الفخر الرازي، التفسري الكبري، )2(
 .463عبد العظيم، فقه الربا، ص: انظر)3(



 

  .هذا إال أن يكون أصحاب هذا القول ال يعترفون حبرمة ربا البيوع أصالً
ويبدو من ناحية أخرى أن أصحاب هذا القول جيعلون الربا احملرم ما كان نظري 

ل، كما يدل عليه تفريقهم بني ربا االبتداء وربا االنتهاء وتعليلهم حلل ربا األج
االبتداء بأنه عوض حق االنتفاع، فإن مقابلة الزيادة باألجل واضحة حني حلول أجل 

  .)1(الدين وقرض ربا جديد
ولئن كان األمر كذلك فإن الربا يف االبتداء مقابل باألجل أيضاً فاملقترض مل 

ن مقابلة بعوض هو األجل الذي ميكنه من على دفع زيادة إن مل تكن ليوافق يك
التصرف واالنتفاع باملال، فمقابلة الزيادة باألجل حاصلة إذن يف كل حني بدليل أن 

  .)2(هذه الزيادة تتفاوت عمليا باختالف مدة األجل
وعلى الصعيد التطبيقي املصريف جند مقابلة الزيادة باألجل أشد ظهورا، 

بعد أن يتفق مع العميل املقترض على نسبة الزيادة وأجل السداد يقابل بني  فاملصرف
تلك الزيادة والزمن، فمن اقترض مائة ألف دينار جزائري مثال لريد مائة وثالثني 

ج زيادة وحتسب .ة أشهر، فإنه حيسب إليه يف كل شهر مخسة آالف دتوألف بعد س
اد املدين وفاء الدين قبل حلول أجله، احتسبت األيام أيضاً بنصيبها من الزيادة، فإن أر

فهل  )3(عليه الزيادة حبسب األيام اليت مرت من تاريخ القرض إىل وقت انتهاء الوفاء
  !!مث مقابلة بني املال واألجل أصرح من هذا

وأخريا فقد صدر عن امع الفقهي قرار بتأكيد حرمة الزيادة على الدين ابتداء 
كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حلَّ أجله وعجز املدين «: ارأو انتهاء، ونص القر

على القرض منذ بداية العقد ) أو الفائدة(عن الوفاء مقابل تأجيله، وكذلك الزيادة 
  .)4(»هاتان الصورتان ربا حمرم شرعا

                                
 .36الرمحن يسري، الربا والفائدة، ص عبد: انظر)1(
 .37املرجع نفسه، ص )2(
 .37الرمحن يسري، الربا والفائدة، ص عبد)3(
قرار امع الفقهي بشأن حكم التعامل املصريف بالفوائد وحكم التعامل مع املصارف اإلسالمية يف مؤمتره الثاين  )4(

= 



 

استباحة ربا املصارف جبعله يف مقابلة اخنفاض قيمة العملة بفعل : الشبهة السادسة
  التضخم

هذه الشبهة اليت طلب ا استباحة ربا املصارف تقوم على دعوى اقتصادية كما 
هو فتوى اإلمام  -حبسب زعمهم  -هو ظاهر، وقد احتج أصحاا أيضاً بسنٍد فقهي 

أيب يوسف بالتعويض عن قيمة الفلوس إن نقصت يف الديون، فالنقود اليوم كالفلوس 
  .سابقا يف تقلب قيمتها
صادية املذكورة فهي ليست صحيحة، أن الفوائد املضروبة على أما الدعوى االقت

القروض ليس مرادا ا التعويض عن اخلسائر بل حتقيق الربح، بدليل أن نسب الفائدة 
ثابتة ال ترتبط بنسب اخنفاض قوة العملة، واخنفاض قوة العملة يف أصله ليس 

كان الغرض من  مضطردا، فقد ترتفع قيمة العملة وقد تنخفض وقد تستقر، ولو
الفائدة التعويض عن احتمال اخلسارة احملتمل، ملا قامت املصارف أصال، إذ معلوم 
للجميع أا منشآت مالية هدفها حتقيق الربح، فلئن كان الغرض من إقراضها للغري 
بالفائدة هو سد خسائر القروض الالحقة ا ملا عاد عملها ذلك الربح، وألغلقت 

  .)1(دأبواا منذ زمن بعي
أما املستند الفقهي املدعى يف هذا الشأن فهو واضح البطالن، فإن اإلمام أبا 
يوسف رمحه اهللا أفىت مبطالبة املدين بقيمة ما اقترض كإجراء تعويضي إن اخنفضت 
قيمة الفلوس فعال، ال أن يأخذ الدائن مبلغا زائدا ليكون تعويضا عن اخلسائر الناجتة 

قيمة العملة، واعتبار قول أيب يوسف ال يفضي إىل ربا يف  عن االخنفاض احملتمل يف
احلقيقة، وذلك لتساوي الدين ووفائه قيمة خبالف اعتماد هذا القول الذي يقول 
  .بالتعويض االحتياطي ألنه يفضي إىل التفاضل بني املالني يف غالب األحوال وهو الربا

 جنس الفلوس، واإلمام أبو يوسف على كل حال قد أوجب الوفاء جبنس غري

  =  ــــــــــــ
 .م1985-ه1406جبدة، 

 .290، علم االقتصاد، صكامل بكري وأمحد مندور: انظر )1(



 

كالذهب أو الفضة، لكيال حيصل التفاضل العددي بني مبلغ الدين ووفائه، أما يف 
  .)1(املصارف فالدين ووفاؤه من جنس واحد وقد تفاوتا يف املقدار

لفظ الربا جممل يف الكتاب فسرته السنة بأنه ربا البيوع فيبقى ربا : الشبهة السابعة
  الديون خارجا عن التحرمي

الدعوى غري ممكنة ألن أكثر املفسرين اعتربوا أن املراد بالربا يف الكتاب  إن هذه
  .)2(ربا الديون وذلك ألن ربا الديون كان معروفا ومتعامال به قبل جميء اإلسالم

ان اإلمجال يف الربا يف القرآن الكرمي، على فرض القول به، ليس كاإلمجال يف 
ه، نظرا لشمول لفظ الربا الشرعي ملعىن الربا ألفاظ الصالة والصوم والزكاة الواردة في

املستعمل قبل استعمال الشرع له، مما ال يسعف قول القائلني حبل ربا الديون بادعاء 
إمجال الربا، ألن دعوى هؤالء قائمة على أن لفظ الربا يف الكتاب جممل كلفظ 

  .ن التحرميالصالة فيه، مث فسرته السنة بربا البيوع فيبقى ربا الديون خارجا ع
على فرض القول  -فاجلواب أنه قد تبني لنا أن اإلمجال يف لفظ الربا يف الكتاب 

إمجال جزئي، ألن ربا الديون كان مستعمال من قبل فحرمه اإلسالم، مث جاءت  -به 
السنة بتحرمي ربا البيوع فصار الربا يف الكتاب مقصودا من ربا الديون وربا 

  .)3(البيوع
إذا سلمنا جدال بأن الربا يف الكتاب لفظ جممل إمجاال كليا كلفظ ان السنة ذاا 

: الصالة، فقد حرمت ربا الديون حبديث سليمان بن عمرو بن األحوص عن أبيه قال
أال إن كل ربا من ربا اجلاهلية موضوع «: يف حجة الوداع يقول ρرسول اهللا مسعت 

من ربا اجلاهلية ربا  وقد كان )4(»لكم رؤوس أموالكم ال تظلمون وال تظلمون

                                
 .465-464عبد العظيم جالل، فقه الربا، ص: انظر)1(
 .1/320ابن العريب، أحكام القرآن، : انظر)2(
 .1/49البوطي، قضايا فقهية معاصرة : وانظر. 323-1/321املرجع نفسه،  )3(
من حديث عمرو بن  ررواه أبو داود يف سننه، باب يف وضع الربا، وابن ماجه يف باب اخلطبة يوم النح )4(

 .2/1015، ابن ماجه، السنن، 3/244أبو داود، السنن، : انظر. األحوص



 

أال وإن كل شيء من أمر «: إبطاله يف خطبته ρالنيب فأعلن  ρالنيب العباس عم 
اجلاهلية موضوع حتت قدمي، وربا اجلاهلية موضوع وأول ربا أضعه ربا العباس بن 

  .)1(»عبد املطلب فإنه موضوع كله
كن العرب قد واملفسرون كما سبق على أن ربا العباس كان ربا الديون، إذ مل ت

عرفت غري هذا النوع من الربا آنئذ، وبعبارة أدق، أي حتت مسمى الربا، ألن التعامل 
  .)2(بربا الفضل كان جاريا بينهم ولكن ليس حتت مسمى الربا

  :شبٌه أخرى

ومثة شبٌه أخرى كثرية قيل ا، وهي واضحة البطالن كحل الربا بالتراضي 
ق بني الربا الذي كان زمن التشريع وقروض وكالتفري )3(والتراضي ال حيل حراما

املصارف وادعاء أن الفائدة غري الربا وكأن تغيري األمساء كفيل بتغيري املسمى، والقول 
بإباحة أخذ الفائدة من عميل املصرف الغين أي أن تقدمي مال إىل موسرٍ مقابل فائدة 

مع الفقري فلذا يستباح ألن القرض مبناه على التربع فال يكون إال  ،)4(ال يعد قرضا

                                
 .2/1025، ابن ماجه، السنن، 5/72رواه اإلمام أمحد يف مسنده،  أمحد بن حنبل، املسند،  )1(
 48، 1/49: للبوطي حممد سعيد رمضان، قضايا فقهية معاصرة/ الدكتور: انظر )2(
تراضي األفراد ال حيل حراما وال حيرم حالال ألن منهج التحرمي يف اإلسالم، بل ويف غريه من  املقرر شرعا أن )3(

القوانني احلديثة، يقوم على غلبة املضار احلقيقية لألفراد واتمعات، ولو كان يترتب على الفعل بعض الفوائد 
ال ختلو من بعض املنافع ملرتكبها وبالتايل فال الظنية القيمة إزاء مضارها الغالبة، وألن مجيع احملرمات أيا كانت 

الشني، إسالم أوالين، الفوائد البنكية بني الربا والربح، . د: انظر. اعتبار لتراضي األفراد مىت قام دليل التحرمي
 .18/08/2005بتاريخ 

  :واجلواب على ذلك من أوجه )4(
ومنها القرض الذي كان بني ثقيف وقريش  ما ثبت تقريره من جريان القروض لألغنياء كقروض التجارة -  

  .وهو الذي كان سببا يف نزول القرآن الكرمي بالتحرمي
إن كون القرض تربعا وإرفاقا ال يعين أنه ال يكون إال مع الفقراء فكل من الغين والفقري حمل تربع وإحسان  -  

  .واحلاجةكما هو احلال يف اهلبات والعطايا، أي أن لفظ التربع غري خمتص بالفقر 
إن املعاملة مع الغين إن مل تكن قرضا فهي معاوضة، والربا واقع يف كل حال إذ حترم هذه املعاملة ربا البيوع  -  

  .حينئذ، وهو ما ال يتصور القول حبرمته مع الفقراء فقط
= 



 

  .)1(أخذ فائدة من الغين

  خامتة احلديث عن الشبه اليت استحل ا الربا

باستعراض الشبه السابقة ومناقشتها يتبني لنا أن معظمها يف الواقع مبين على 
ارتباط الربا يف أذهان أصحاا مبفهوم االستغالل والظلم، فقرروا أن اإلسالم قد حرم 

ه من ظلم واستغالل، وبالتايل فحيث ميكن أن يقال بانتفاء الظلم الربا ملا في
  .واالستغالل ميكن أن يقال بانتفاء الربا

مث بعد ذلك يبحث هؤالء عن مستند هلم، فال يسلِّم بعٌض بأن داللة النصوص 
يف الربا قطعية، بل يقولون بأن بعضها مرتبط بالذريعة، ويقول بعض آخر بأن التحرمي 

يادة الفاحشة، وبعضهم يربط التحرمي بالقرض االستهالكي، فيفرق بني مرتبط بالز
يراعي اختالف األمساء، فيجعل  -وأمره عجيب  - مقرضٍ غين وآخر فقري وبعضهم 

ما يسمى بالفوائد املصرفية غري الربا، وإىل غري ذلك من التربيرات، واملؤسف 
يغيب عن ذهنه اجلانب التعبدي واملشكل معاً يف هذه األمور وأشباهها أن الناظر فيها 

يف األحكام املنصوصة ويشخص يف ذهنه وهو ينظر يف مسألة بعينها من هذا القبيل 
إىل اجلانب املصلحي يف األحكام مع أن هذا اجلانب قد راعاه اهللا تعاىل يف أحكامه 
منا تفضال وإحسانا، فأنى للناس أن يبدلوا شرعة اهللا باملصلحة بدعوى أن األحكام إ

لقد بالغ الناس يف تعليل أحكام اهللا باملصاحل وبنائها . كانت لتحقيق مصاحل العباد
  .)2(عليها مطلقة عن الضوابط حىت استحلوا احلرمات

  هل حالنا اليوم واقع استثنائي يستحل فيه الربا أو الفوائد البنكية للضرورة؟

األصول الشرعية على الرغم من وجود تدابري اإلسالم الواقية من اخلروج عن 

  =  ــــــــــــ
وأفرادها وهو إباحة أخذ الفائدة من املصارف احلكومية، مبىن هذه الشبهة على القول بأن ال ربا بني الدولة  -  

 .474عبد العظيم، فقه الربا، ص: انظر. قول فاسد أيضاً
 .477عبد العظيم، فقه الربا، ص: انظر)1(
 .83الرمحن يسري، الربا والفائدة، ص عبد: انظر)2(



 

املوضوعة فإن هذا الدين رمحة بالناس؛ قد رخص هلم اخلروج عن تلك األصول 
للدخول يف شرعه االستثناءات، بل قد جعل ذلك يف بعض األحيان واجبا على 
اإلنسان ألن التيسري أصل من أصول هذا الدين واجب على اإلنسان التزامه شأن 

} بكم اليسر وال يريد بكم العسريريد اهللا{: األصول األخرى، قال تعاىل
ولكننا  )1(

ال جند يف تلك االستثناءات أن ما نص على حترميه يستحل لغري ضرورة تلجئ إىل 
ذلك، واملقصود بالضرورة كما هو معروف ما ال غىن عنه لسالمة مقاصد الشريعة 

  .)2(اليت ثبتت باالستقراء، وهي الدين والنفس والعقل والنسل واملال
الضرورة إذن التوسع يف الرزق، وإمنا يستحل احملرم للرزق بالقدر  فليس من

  :الذي تقوم به النفس وتلبي حوائجها األساسية اليت ال بد منها لقيامها وبناء عليه
ال جيوز التعامل بالربا إقراضا واقتراضا، هذا هو األصل، ولكن إن بلغت بنا 

عه بنا السبل فلم نر إال هو سبيال لتأمني احلاجة إىل االقتراض بالربا مبلغا انقطعت م
الضروري حلياتنا حلّ لنا ولكن حلّ لكل فرد مضطر بقدر الضرورة ال لكافة الناس، 

  .نظرا لعدم اطراد الضرورة عند مجيع الناس

موقف الفقهاء المعاصرين ومراكز اإلفتاء والمجمعات الفقهية من الفوائد : ثانياً

  )ر واالحتياط على الخصوصصندوق التوفي(البنكية اآلن 

فتاوى الشيخ أمحد محاين رمحه اهللا خبصوص الفوائد الناجتة عن التعامل مع الصندوق ] أ
  :الوطين للتوفري واالحتياط

سئل الشيخ أمحد محاين رمحه اهللا رئيس الس اإلسالمي  :الفتوى األوىل
ق التوفري علما أنه هل جيوز االدخار يف صندو: األعلى اجلزائري سابقا السؤال اآليت
  )3(يعطي فوائد ثابتة على هذا االدخار؟

                                
 ]185[سورة البقرة  )1(
 .2/10الشاطيب، املوافقات، : انظر)2(
 .جلول من البليدة. ف: السائل )3(



 

فإين أرى أن يكون : احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا: )1(اجلواب
هل جيوز أكل ما يقدمه صندوق التوفري من أرباح على ما يدخر فيه؟ : السؤال هكذا

يا أيها {: فاهللا يقول إن ذلك ربا، واملسلم ال يأكل الربا واآليات القرآنية صرحية
}الذين آمنوا ال تأكلوا الربا

}وأحل اهللا البيع وحرم الربا{: وقال )2(
ميحق «: وقال )3(

}ويريب الصدقات اهللا الربا
يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وذروا ما بقي من {: وقال )4(

}الربا إن كنتم مؤمنني فإن مل تفعلوا فأذنوا حبرب من اهللا ورسوله
فمن مل يذر  ،)5(

الربا فقد أعلن اهللا عليه احلرب ورسوله، فال ينبغي ملؤمن أن يأكل الربا، وال أن يشك 
  .يف حرمة هذا منه

فإن وضع مسلم ماله يف هذا الصندوق ليدخره وحيفظه، فال جيوز له أن يأكل 
  .)6(»ما يقدم له من أرباح، وعليه أن يتخلص منها وليس له إال رأس ماله

  :سئل الشيخ رمحه اهللا السؤال اآليت :نيةالفتوى الثا
إنين وضعت يف صندوق التوفري مبلغا من مايل، حقق يل رحبا هاما، وأريد أن «

أعرف، هل جيوز يل شرعا أن أنتفع شخصيا ذه الفائدة؟ ويف حالة احلرمة ماذا أصنع 
  ))7ا؟ هل أعطيها للفقراء أو لألقرباء احملتاجني؟

  :صالة والسالم على رسول اهللاحلمد هللا وال: اجلواب
إن هذا الربح الناتج عن املال املدخر يف صندوق التوفري مشبوه عندك مما جعلك 
تتحرج منه وتتساءل أحالل أم حرام، ولو كان حالال طيبا ملا وقع يف صدرك منه 
حرج، فاتركه وال تأكل منه، وال تطعمه ألهلك، ألنه ربا والربا حرام بنص القرآن 

                                
 .م26/12/1976: فتوىتاريخ إجابة ال )1(
 .275: البقرة )2(
 .275: البقرة )3(
 .276:البقرة )4(
 .278:البقرة )5(
 .2/265فتاوى الشيخ أمحد محاين، استشارات شرعية ومباحث فقهية،  )6(
 .عنابة. كما ب: السائل )7(



 

وأحل اهللا البيع وحرم {: مي ال حيل ملسلم أن يأكله أو يطعمه أهله، قال تعاىلالكر
وأنت مسلم  -هلذا أنصحك  }...يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا الربا{وقال  }الربا

أال تنتفع يف نفسك بشيء من هذا الربح الذي هو ربا وال تنفع به  -عميق اإلميان 
  .أهلك ممن جتب عليك نفقتهم

التخلص منه بإعطائه ملساكني حمتاجني ممن ال جتب عليكم نفقته فذاك شيء أما 
  .)1(»إن شاء اهللا واهللا أعلم -آخر وال يصدق عليكم أنكم قد أكلتموه 

   :الفتوى الثالثة
هل جيوز للمسلم أن يضع مبلغا من املال يف صندوق التوفري وأن يقبل الزيادة 

  .)2(األمر من كل اجلوانب الدينيةاليت تعطى له؟ أرجو أن توضحوا يل هذا 
  .احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا«: اجلواب
نعم جيوز للمسلم أن يدخر ماله يف صندوق التوفري حتصينا له من الضياع : أوالً
  .والتلف

ال جيوز أن يأكل ما يعطاه من األرباح الزائدة على رأس املال ألا من : ثانياً
ال تأكلوا الربا أضعافا {: سلم أن يأكل من الربا لقوله تعاىلالربا، وال جيوز مل

}مضاعفة
}وأحل اهللا البيع وحرم الربا{: وقوله تعاىل )3(

يا أيها {: وقوله تعاىل )4(
}الذين آمنوا اتقوا اهللا وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنني

)5(.  
ل من القرآن، فال وهي من آخر ما نز -فهذه اآليات متنع املسلم من أكل الربا 

  .يقال أا منسوخة
فإن  -وال يلتفت إىل من قال إن أرباح صندوق التوفري ليست من الربا : ثالثاً

                                
 .02/02/14977بتاريخ  2/268فتاوى الشيخ أمحد محاين،  )1(
 .ن برج بوعريريحعبد الرزاق م. ش: السائل )2(
 .130: آل عمران )3(
 .275: البقرة )4(
 .278: البقرة )5(



 

. وهي يف أقل أمورها أموال مشبوهة" أنتريي"أصحاب الصندوق مسوها كذلك 
فالسالمة من الوقوع يف احلرام أال تأكل هذه األموال الزائدة وال يسمح بأكلها ملن 

  .)1(»واهللا أعلم -ب عليه نفقته كاألبوين وكزوجته وأبنائه جت
أرجو أن جتيبوين عن «: سئل الشيخ رمحه اهللا السؤال التايل :الفتوى الرابعة

  :حكم الشريعة اإلسالمية يف السؤالني اآلتيني
عن الفائدة اليت يعطيها صندوق التوفري واالحتياط أهي حرام أم حالل يف : أوالً
  ؟)2(سالميةالشريعة اإل
عن الزيادة املفروضة على القرض اليت تقرضه الدولة للمواطنني أهي حرام : ثانياً

  أم حالل يف الشريعة اإلسالمية؟
  .احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا«: اجلواب

إن احلالل بني، واحلرام بني وبينهما أمور مشتبهات ال يعلمهن كثري من الناس، 
ام البني الذي ال شبهة فيه وإمنا قد تشتبه بعض صوره وليس هذه وإن الربا من احلر

  .منها
والسؤال األول يتناول زيادة يقبضها رب املال دون عمل يقوم به فيستحق من 
أجله هذه الزيادة، فصاحبه مرابٍ بدون شك ألنه دفع قليال مث أخذ كثريا ذه 

سيأخذ بعد سنة زيادة ثابتة  الزيادة، ولنفرض أنه وضع يف هذا الصندوق مليونا فإنه
أو أكثر ويف عشر سنوات جنده قد أخذ ضعف الربح عشر مرات، % 3.5قدرها 

مليون ألخذ عنها كل سنة ثالثة ماليني ونصف، ويف عشر  600فلو وضع فيه 
سنوات مخسة وثالثني مليونا، ولو ترك ربح كل سنة لتضاعفت األرباح، يتناوهلا 

إن هذه الزيادة من الربا : به لغناه وثروته، هلذا نقولدون عمل يقوم به وإمنا اكتس
وهي حرام فال جيوز ملسلم يؤمن باهللا واليوم اآلخر أن يأكلها، أو يطعم منها أهله ألن 

                                
 .281، ص14/05/1984فتاوى الشيخ أمحد محاين، بتاريخ  )1(
  .من اجللفة. ل. ب. ع: السائل )2(



 

وأحل اهللا البيع {: ويقول }...يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا الربا{اهللا تعاىل يقول 
}وحرم الربا

)1(.  
ته أبني وأوضح يف الربا، والزيادة املفروضة على فإن صور: أما السؤال الثاين

يدفع أو أكثر، والضحية فيها يقبض قرضا قليال ل% 7القرض مرتفعة نسبيا قد تكون 
لوجدنا أنه % 7ماليني يدفعها بعد سنوات بربح  10 كثريا، فلو فرضنا أنه استقرض

ساوي قيمة خيسر كل سنة مئات اآلالف وبعد بضعة عشر سنة جيد نفسه قد دفع ما ي
  .القرض بل أكثر

إن اهللا قد حرم الربا حترميا قاطعا وال يقول مسلم يؤمن باهللا واليوم اآلخر بأنه 
حالل ألن حرمته من املعلوم من الدين بالضرورة، واآليات احملرمة له هي آخر ما نزل 
رد من آيات األحكام، وقد زعم بعض الكفرة أن الربا حالل ال فرق بينه وبني البيع ف

ذلك بأم قالوا إمنا البيع مثل الربا وأحل اهللا البيع وحرم {: اهللا عليهم قوهلم بقوله
}الربا

)2(.  
فما يتناوله التاجر من ربح كان كسبا يف مقابل عمل خبالف الربا فإنه دون 
مقابل بل هو استغالل حمض حلاجة احملتاج، وبعد حترمي الربا وإذعان املسلمني طَمع 

الذين كانوا يتعاملون يف قبض ما بقي هلم من الربا فنهاهم اهللا يف  بعض املسلمني
}...يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنني{: قوله

)3( 
ويف هذه اآلية وعيد شديد ملن حرص على أكل الربا أو أصر على التعامل به وكفاه 

  ...اه حبربديدا أن يعلم أن اهللا ورسوله قد آذن
إن حترمي الربا والتعامل به رجعية وتزمت وال ميكن النهوض : وال يقولن قائل

باالقتصاد إال به، فإن الدول اإلسالمية بل الدول يف العامل القدمي قامت بدونه، 
وأسست اقتصادا سليما، وطاردت املرابني، مث تغلبت األفكار اليهودية اليت تدين بالربا 

                                
 .275اآلية : البقرة )1(
 .275: البقرة )2(
  .279-278: البقرة )3(



 

ألوساط املالية، فجعلته أساس املعاملة العصرية، وقد ذم اهللا تعاىل وتروج له على ا
فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم {اليهود هلذا، وجعله من أسباب سخطه عليهم 

طيبات أحلت هلم وبصدهم عن سبيل اهللا كثريا وأخذهم الربا وقد وا عنه وأكلهم 
}أموال الناس بالباطل

ني ال حيل لنا أن نقر هذا النظام وحنن بصفتنا كمسلم... )1(
الربوي، ومن فعله حق عليه الوعيد، وعلى صاحب املال إمثٌ أشد من احملتاج واملضطر 

  .)2(»إليه واهللا أعلم والسالم
  موقف الفقهاء املعاصرين واملفتني وامعات الفقهية من الفوائد البنكية] ب

ا من فضيلة الشيخ بكري إن مجيع رجال الفتوى باألزهر الشريف وشيوخه بدء
، حىت فضيلة الشيخ جاد احلق علي جاد احلق شيخ 1907الصديف شيخ األزهر سنة 

األزهر السابق عليهم مجيعا رمحة اهللا، وكذلك مجيع فتاوى دار اإلفتاء املصرية منذ 
إنشائها، هؤالء مجيعا على رأسهم مجهور العلماء القائلني حبرمة فوائد وأرباح البنوك 

وإقراضا أيا كان سبب القرض، ومل يشذ عن رأي هؤالء كلهم سوى النادر  إيداعا
من العلماء منهم فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي، شيخ األزهر احلايل الذي ذهب 
يف فتواه األخرية إىل حرمة القرض االستهالكي متفقا يف ذلك مع مجهور الفقهاء، مث 

ري تعترب من قبيل الربح، خمالفا اجلمهور ذهب إىل أن فوائد اإليداع والقرض االستثما
  .يف ذلك

بل إن فضيلته قبل هذه الفتوى األخرية كان قد أصدر أربع فتاوى وقت أن 
مارس سنة  20فرباير،  29يناير،  15كان مفتيا جلمهورية مصر العربية، صدرت يف 

، تؤكد كلها حرمة فوائد البنوك بكل أنواعها مبا فيها فوائد شهادات 1990
  .)3(ستثماراال

                                
 ).16: (النساء )1(
 .13/01/1977، بتاريخ 286، 285اين رمحه اهللا، صفتاوى الشيخ أمحد مح )2(
فتحي الشني، بتاريخ . الفوائد البنكية بني الربا والربح، د -اإلسالم وقضايا العصر  -موقع إسالم أوالين نت  )3(

01/04/2003. 



 

إن كافة اامع العلمية واملؤمترات والندوات اليت عقدت على مستوى العامل 
اإلسالمي يف العقود األربعة األخرية، قد انتهت إىل حرمة فوائد البنوك بكل أنواعها، 
ويكفينا يف هذا املقام تلك الفتوى اجلامعة اليت أصدرها املؤمتر الثاين مع البحوث 

م، وهو 1965مايو سنة / ه1385والذي عقد يف احملرم سنة  ،)1(لقاهرةاإلسالمية با
عاملا على رأسهم شيخ األزهر  26هيئة رمسية تابعة للدولة املصرية، وكان مكونا من 

عاملا  58دولة إسالمية، حبيث وصل عدد أعضائه  30حينذاك، وحضره ممثلون عن 
  .ونيني والباحثنييعاوم عدد كبري من اخلرباء االقتصاديني والقان
  :وقد انتهى املؤمتر باإلمجاع إىل تقرير ما يلي

الفائدة على أنواع القروض كلها ربا حمرم وال فرق يف ذلك بني ما يسمى   -أ 
بالقرض االستهالكي وما يسمى بالقرض اإلنتاجي، ألن نصوص الكتاب 

 .والسنة يف جمموعها قاطعة يف حترمي النوعني
: يشري إىل ذلك الفهم الصحيح يف قوله تعاىل كثري الربا وقليله حرام كما  - ب 

يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا اهللا لعلكم {
}تفلحون

)2(.  
، واالقتراض بالربا حمرم ضرورةاإلقراض بالربا احملرم ال تبيحه حاجة وال   -ج 

لدينه كذلك ال يرتفع إمثه، إال إذا دعت إليه الضرورة، وكل امرئ متروك 
 .يف تقدير ضرورته

وخطابات  )3(أعمال البنوك من احلسابات اجلارية وصرف الشيكات  - د 
اليت يقوم عليها العمل بني التاجر والبنوك يف  )1(والكمبياالت )4(االعتماد

                                
 .م1965مايو/ ه1385القاهرة، حمرم  - جممع البحوث اإلسالمية، املؤمتر الثاين، الفوائد البنكية  )1(
 .130: آل عمران )2(
وهو أمر صادر من شخص حيرر إىل شخص آخر وجهة معينة بدفع مبلغ من املال مبجرد االطالع على شخص  )3(

 .226سليمان ناصر، صيغ التمويل قصري األجل، ص: انظر. ثالث وهو املستفيد
يف حدود ) طالب اإلصدار(أحد عمالئه  وهو عبارة عن تعهد كتايب، يتعهد كتايب، يتعهد مبقتضاه البنك لكفالة )4(

= 



 

الداخل كل هذا من املعامالت املصرفية اجلائزة وما يؤخذ يف نظري هذه 
 .األعمال ليس من باب الربا

بفائدة، من وسائل أنواع القروض  )2(ألجل وفتح االعتماداحلسابات ذات ا  -ه 
 .بفائدة، كلها من املعامالت احملرمة الربوية

ومل يقتصر األمر على جممع  البحوث اإلسالمية مبصر، بل إن كافة اامع 
قد أخذت  )3(الفقهية واملؤمترات والندوات على مستوى العامل العريب واإلسالمي

  .بنفس هذه املبادئ
  :ن ذلك على سبيل املثال ال احلصروم

املؤمتر األول للمصارف اإلسالمية بدولة اإلمارات العربية املتحدة  -
مارس  - ه 1403م، وكذلك املؤمتر الثاين 1979 - ه 1399سنة 

 .م1985أكتوبر  -ه1406م، واملؤمتر الثالث صفر 1983
ع الثاين امع الفقهي لرابطة العامل اإلسالمي يف دورته التاسعة يف ربي -

 .م1986/ه1407سنة 
م التابع 1986 -ه1407جممع الفقه اإلسالمي جبدة يف صفر  -

 .ملنظمة املؤمتر اإلسالمي
مجيع فتاوى إدارات البحوث العلمية واإلفتاء باململكة العربية  -

 .السعودية

  =  ــــــــــــ
مبلغ معين جتاه طرف ثالث مبناسبة التزام ملقى على عاتق العميل املكفول وذلك ضمانا لوفاء هذا العميل 

 .242صيغ التمويل قصري األجل، ص: انظر. بالتزامه جتاه ذلك الطرف خالل مدة معينة
الساحب إىل شخص يسمى املسحوب عليه بدفع : سمىوهي أمر صادر عن شخص ي: وتسمى أيضاً بالسفتجة )1(

علي البارودي،  العقود : انظر. مبلغ من املال عند االطالع يف تاريخ معني إىل شخص ثالث يسمى املستفيد
 .، منشأة املعارف، مصر247وعمليات البنوك التجارية،ص

املرجع السابق : انظر. ة زمنية معينةهو تعهد البنك بوضع مبلغ معني من املال حتت تصرف عملية خالل فتر )2(
 .220ص

 .فتحي الشني. الفوائد البنكية بني الربا والربح، د - اإلسالم وقضايا العصر  -موقع إسالم أوالين نت : انظر )3(



 

 .تقرير اللجنة العليا بالباكستانية لتطبيق الشريعة -
مية يف ليبيا، مجادى األوىل اللجنة العليا لتطبيق الشريعة اإلسال -

 .م1973يونيو : لاملوافق ه 1397
 .1983قانون املصرف الالربوي اإليراين سنة  -

ومن خالل ما تقدم يتبني لنا أن اجلدل الذي ثار طويال حول مشكالت الفائدة 
والربا قد انتهى بقول فصل من أكرب التجمعات لعلماء املسلمني يف العصر احلديث، 

اليت قرروها اجتهادا مجاعيا ال ترقى إىل نقضه االجتهادات الفردية، مهما  وتعد املبادئ
عال شأن أصحاا ومل تعد قضية الفوائد البنكية قضية حتليل أو حترمي، ألا بلغت من 
الوضوح حداً ال جمال معه ملتشكك بعد أن أخذت حظا كبريا وزمنا طويال من 

أصبحت القضية هي تنظيم االقتصاد  البحث والتحري والتمحيص الدقيق، وإمنا
فعلى مجيع املسلمني أن يتظافروا حكاما وحمكومني . القومي على غري أساس الربا

وخاصة ذوي العلم واملال منهم على حتقيق هذا اهلدف اجلليل والنبيل إذعانا حلكم اهللا 
  .تعاىل وإراحة لضمائر العباد وإزالة للتناقض بني أنظمتنا وعقيدتنا



 

  الثالثاملطلب 
العقاري لبناء سكن  )1(حكم التمويل 

أو شرائه أو توسعته واإلجراءات 
القانونية املتخذة يف ذلك من طرف 
الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط 

 اجلزائري

اإلجراءات القانونية المتخذة من طرف الصندوق الوطني للتوفير : الفرع األول

  في مجال السكن واالحتياط

بق أن الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط مهمته األساسية يف لقد ذكرنا فيما س
الوقت احلايل هي االستثمار يف جمال العقار وإجناز السكنات بأنواعها االجتماعية 
والتسامهية والترقوية وأخريا السكن باإلجيار، كما أن الصندوق يقدم قروضا عقارية، 

  :يعتمدها الصندوق وهيوهناك عدة صيغ معتمدة للحصول على هذه القروض 
وميكن من خالله للمدخر أن يودع % 3.5دفتر التوفري الشعيب بنسبة  :أوالً

وفتح  )2(إمكانية التوطني: أمواله نظري فوائد سنوية تضاف إليه ومن خصائصه
احلساب على مستوى الوكاالت التابعة للصندوق أو الربيد وميكن أن يفتح اال 

  .قدميةلطلب متويل سكن بفضل األ
ويطلب من صاحب الدفتر أن يدفع مبلغا % 3دفتر التوفري السكين بنسبة  :ثانياً

أوليا كحد أدىن مث حيق للمودع دفع أي مبلغ يف أي وقت مع استفادته من فوائد اية 
  .)3(كل سنة

                                
سليمان ناصر، تطوير صيغ التمويل قصري : انظر. التمويل هو التغطية املالية ألي مشروع أو أي عملية اقتصادية )1(

 .38يف البنوك اإلسالمية، ص األجل
التوطني بالنسبة للورقة التجارية يعين جتديد اسم البنك ورقم حساب املتعامل به يف البنك وفيه تسديد لقيمة  )2(

: انظر. الورقة التجارية، ويكون التوطني مطلوبا يف السند اإلذين أكثر وهو يعين قابلية أكرب لتحويله إىل سيولة
 .م، دار النفائس، األردن1985-ه1405/ 1، ط80ات البنكية، صجعفر اجلزار، العملي

جريدة : انظر. C N E Pل الرئيس املدير العام " مجال ةبس: "وقائع ندوة صحفية مع جريدة اخلرب، نشطها السيد )3(
= 



 

أما أصناف القروض بفوائد اليت ميكن االستفادة منها فهي القروض اخلاصة 
أن يكون املستفيد مالكا لدفتر توفري شعيب منذ  طكن، ويشتربالبناء، أي إجناز س

دينار جزائري ويحدد القرض وفقا  250.00بثالث سنوات على األقل بفوائد تقدر 
ملبلغ الفوائد املتحصل عليها من الودائع والسن ونسب الفائدة تباين مدة التسديد إىل 

دينار جزائري وسنة إذا  100000.00سنة وتمنح سنتان إعفاء إذا كان املبلغ  30
كان أقل من ذلك املبلغ مع ضرورة التسديد قبل سن سبعني سنة، أما قرض التوسيع 

  .من القيمة اإلمجالية مع ذات الشروط املطلوبة% 30للسكن فال يتجاوز 
من كلفة % 80وخبصوص القرض السكين فإن نسبته ميكن أن تصل إىل 

بالنسبة لكلفة يئة % 50بينما تصل نسبة  سنة، 30العملية ملدة تسديد تصل 
  .)1(سنوات 10ب مسكن وملدة تسديد تقدر 

فتاوى الشيخ أحمد حماني رحمه اهللا بخصوص حكم التمويل : الفرع الثاني

العقاري لبناء سكن أو شرائه أو توسعته عن طريق تقديم 

  قروض بفوائد

  :سئل الشيخ رمحه اهللا السؤال اآليت :الفتوى األوىل
هل : ا حكم الدين يف العامل الذي ال يسمح له دخله ببناء أو اقتناء مرتلم«

  )2(يدخل يف حكم االضطرار إذا ما توجه بطلب قرض من الصندوق الوطين للتوفري؟
  .احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا :اجلواب

ا إن إذا كانت له سكىن تستره وعائلته وأوالده، فقد استغىن، ويكفيه ذلك، وأم
مل يكن له مسكن أصال أو كان له مسكن ال يكفيه، فإنه يدخل يف االضطرار، لقوله 

  =  ــــــــــــ
  .6، ص1426مجادى الثانية  20ل م، املوافق 2005جويلية  27اخلرب، ليوم األربعاء 

 .املرجع السابق )1(
 .بودراع، الشلف -م : السائل )2(



 

}فمن اضطر غري باغ وال عاد فإن ربك غفور رحيم{: تعاىل
)1(.  

فلست أنا الذي حيلّل أو حيرم، بل اهللا الذي حيلل وحيرم وهو وحده يفعل ذلك، 
عنك من اهللا شيئاً، وال حيل  فلو قلت لك يف شيء حرام هو حالل لك فإنين ال أغين

لك اإلقدام على فعل احلرام، وكل مسلم يعرف حاله أكثر من غريه، فهو وحده 
جعت وهو : فإن قال. العامل حبال الضرورة، ومن جاع ومل جيد إال امليتة حلَّ له أكلها

يكذب، أو اضطررت وهو يف وسع، فال ينفعه إفتاء مفت، هذا هو الفرق بني العامل 
م والقس النصراين، فاملسلم يبني احلالل واحلرام بأمانة والقس النصراين يزعم أنه املسل

  .)2(»واهللا أعلم - يغفر الذنوب ملن اعترف له باقترافها 
  .الفوائد على القرض للبناء: الفتوى الثانية

  )3(:سئل الشيخ رمحه اهللا السؤال التايل
قروضا من أجل  - وفروا فيه  للذين - مينح الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط «

البناء، وهناك فوائد رمزية يأخذها الصندوق من أجل هذا القرض من جهة ومتنح فوائد 
للمدخرين من جهة ثانية، فما رأي الشريعة اإلسالمية يف هذه الفوائد من الناحيتني؟ 

أمتنع،  أرجو أن توافوين مبعلومات شافية، كافية، ليتسىن يل االخنراط يف هذا املشروع أو
مع العلم بأن هناك كثريا من الزمالء مثلي يسألون نفس السؤال، ولقد تقدمنا به إىل أئمة 
املساجد ااورة وبعض علماء الناحية، فاختلفت آراؤهم، منهم من تسامح بدعوى أن 
هذه الفوائد مل يكن فيها أي ضغط أو جرب أو احتياج، وإمنا هي مساعدة للجماهري 

  .»)أعاذنا اهللا من ذلك(من أدرجها يف صنف الربا الكادحة، ومنهم 
  احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا، :اجلواب
الفائدة على القرض ربا ألن القرض ال يكون إال هللا وال جيوز أن جير نفعا  :أوالً

فمن أقرض غريه وقبض فائدة فهو آكل للربا، ومن اقترض من غريه ودفع له فائدة 
                                

 .146: األنعام )1(
 .14/05/1985، بتاريخ  279فتاوى الشيخ أمحد محاين رمحه اهللا، ص )2(
 .حممد البليدة. السائل ح )3(



 

ملعون من اهللا ورسوله ففي  -أعين آكل الربا وموكله  -لربا وكالمها فهو موكل ل
 ρرسول اهللا لعن «: اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال صحيح مسلم وغريه عن عبد

  .)1(»آكل الربا وموكله
  .والربا حمرم يف كل الشرائع اإلهلية

ن القرض، ع% 3.8إذا أعطى بعض الصناديق يف بالدنا أرباحا تصل إىل  :ثانياً
تخلَّص من نفهذا عني الربا فال بد أن % 8فإا ترتفع إىل الضعف أو أكثر وتصل إىل 

هذا اإلرث الثقيل، فاإلسالم يأباه، ومحاية الشعب من االستغالل تأباه، والعدالة 
االجتماعية ال تقره، وحىت لو قيل ان هذه األرباح أو الفوائد رمزية فالربا قليله وكثريه 

عرف أن كل تشريع نيف الربا رمز للخري وإمنا هو شبح للشر وجيب أن  حرام وليس
  ...القضاء عليه رمحيمي الضعفاء حي

أما رأي الشريعة الذين تطلبون معرفته يف هذه الفوائد أخذا وعطاء،  :ثالثاً
فيمكن أن تعرفوها من أن أخذ هذه الفوائد هو آكل الربا وأن معطيها هو موكل 

بالربا أخذا وعطاء ال يستحله مسلم وحرمته مما علم من الدين فالتعامل ... للربا
  ...بالضرورة
عند الضرورة القصوى وانسداد مجيع املسالك ميكن للمسلم أن يتعامل  :رابعاً

فمن اضطر غري باغ وال {: مبثل هذه املعاملة، فالضرورة هلا حكم خاص قال تعاىل
}عاد فال إمث عليه

)2(.  
ا ال تتصور يف اإلقراض وإمنا تتصور يف االقتراض ملن فالضرورة يف موضوع الرب

أهله، أو كشاب يريد ويأويه له مندوحة عنه كمن مل جيد سكنا  اضطر إليه، ومل يكن
التزوج وإحصان زوجه ونفسه، وخيشى على نفسه الفنت وال سبيل إىل وجود سكىن 

ق ويقترض منه ما إال هذا الطريق، فهذا ميكن له أن يدخر أمواله يف مثل هذا الصندو

                                
 .6/26، صحيح مسلم، 3/304مسند اإلمام أمحد، : رواه أمحد ومسلم عن جابر، انظر )1(
 .143: األنعام )2(



 

يبين، وال ميكن منه أهله ومن جيب أن ينفق عليه ويستطيع أن يدفعه إىل جهات 
حمتاجة من ذوات الضرورة، وهكذا يتخلص من فائدة استحقها بصفته مدخرا مقرضا 
وهي حرام عليه ويلتزم بشرطهم وهو وجود مال له يف الصندوق ليستفيد من البناء 

على التخلص من هذا الدين يف أول فرصة ساحنة مىت متكّن  املضطر إليه وعليه أن يعزم
% 3.8من ذلك، ومثله من وضع ماله يف صندوق االدخار واستحق ربا يساوي 

ليس له أن يأكل من هذه الفائدة وله أن يؤمن ماله يف الصندوق على أن يدفع 
  .)1(إىل احملتاجني) الربح(

نظمة المؤتمر اإلسالمي بشأن قرار المجمع الفقهي التابع لم: الفرع الثالث

  )2(التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها

إن جملس جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره السادس جبدة يف اململكة 
) مارس(آذار  20-14ل املوافق ه 1410شعبان  23- 17العربية السعودية من 

صوص موضوع التمويل م بعد اطالعه على البحوث الواردة إىل امع خب1990
  :العقاري لبناء املساكن وشرائها، واستمعت للمناقشات اليت دارت حوله قرر ما يلي

إن املسكن من احلاجات األساسية لإلنسان، وينبغي أن يوفر بالطرق  :أوالً
ها البنوك العقارية واإلسكانية وحنوها من تاملشروعة مبال حالل، وإن الطريقة اليت سلك

  .ائدة قَلّت أو كثرت هي طريقة حمرمة شرعا ملا فيها من التعامل بالربااإلقراض بف
بالتملك كن هناك طرق مشروعة يستغىن ا عن الطريقة احملرمة لتوفري الس :ثانياً

  :منها )3(فضال عن إمكانية توفريه باإلجيار
كن، أن تقدم الدولة للراغبني يف متلك مساكن، قروضا خمصصة إلنشاء املسا -أ

                                
 .م01/07/1979، بتاريخ 262، 261، 260، 259أمحد محاين رمحه اهللا، صفتاوى الشيخ : انظر )1(
 .1/81) 6(، ع 4/2773، )5(جملة امع الفقهي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي، املؤمتر السادس، ع  )2(
أو عمل هو عقد على منفعة مباحة معلومة تؤخذ شيئاً فشيئا مدة معلومة من عني معلومة أو موصوفة يف الذمة  )3(

 .173النظام االقتصادي يف اإلسالم ومبادئه وأهدافه، ص. معلوم



 

تستوفيها بأقساط مالئمة بدون فائدة، سواء أكانت الفائدة صرحية أو حتت ستار 
اعتبارها رسم خدمة، على أنه إذا دعت احلاجة إىل حتصيل نفقات لتقدمي عمليات 
القروض ومتابعتها، وجب أن يقتصر فيها على التكاليف الفعلية لعملية القرض على 

  .للدورة الثالثة هلذا امع) 1/3( 13ار رقم من القر) أ(النحو املبني يف الفقرة 
لك مساكن أن تتوىل الدول القادرة إنشاء مساكن وتبيعها للراغبني يف مت - ب

  .هلذه الدورة) 2/6( 51باألجل واألقساط بالضوابط الشرعية املبينة يف القرار رقم 
  .جلأن يتولَّى املستثمرون من األفراد أو الشركات بناء مساكن تباع باأل -ج
على أساس اعتباره الزما  - )1(أن متلَّك املساكن عن طريق عقد االستصناع - د

وبذلك يتم شراء املسكن قبل بنائه حبسب الوصف الدقيق املزيل للجهالة املؤدية إىل  -
الرتاع، دون وجوب تعجيل مجيع الثمن، بل جيوز تأجيله بأقساط يتفق عليها، مع 

ة لعقد االستصناع لدى الفقهاء الذين ميزوه من عقد مراعاة الشروط واألحوال املقرر
  .)2(السلم

مواصلة النظر إلجياد طرق أخرى مشروعة توفِّر متلُّك املساكن : ويوصي مبا يلي
  .)3(للراغبني يف ذلك

ويف رأيي واهللا أعلم أن أحسن جمال لتطبيق االستصناع من طرف البنوك 
 اإلدارية للهيئات الرمسية واحلكومية أو حىت اإلسالمية هو بناء املساكن لألفراد واملباين

اخلاصة منها، حيث يقوم الفرد أو اهليئة بتقدمي طلب بذلك إىل البنك اإلسالمي مع 
حتديد كل مواصفات البناء، وعند موافقة البنك على الطلب يقوم بتقدير التكلفة 

العقد مع  وحتديد هامش ربح مناسب، فإذا وافق العميل على الثمن اإلمجايل أمضى
ونقترح هنا أن يقدم العميل جزءا من الثمن عند إمضاء العقد ضمانا جلديته، . البنك

                                
هو أن يطلب شخص من آخر صناعة شيء ما له على أن تكون املواد من عند الصانع، وذلك نظري : االستصناع )1(

 .30شوقي أمحد، اجلعالة واالستصناع، ص. د: انظر. مثن معني
 .4/312ابن قدامة، املغين، : انظر. وض موصوف يف الذمة إىل أجلهو أن يسلِّم عوضا حاضرا يف ع: السلم )2(
 .1/81) 6(والعدد  4/2773) 5(جملة امع، العدد  )3(



 

وبذلك . ما دام الفقهاء جييزون تعجيل الثمن أو بعضه أو تأجيله أو دفعه على أقساط
يساهم البنك اإلسالمي يف حل مشكلة السكن اليت يعاين منها الكثري من البلدان 

ئر مثال ويعترب كبديل ملا يتعامل به صندوق التوفري واالحتياط اإلسالمية كاجلزا
  .اجلزائري من اإلقراض السكين أو العقاري بفوائد واهللا أعلم



 

  المبحث الثاني
  تحديد الربح وآيفية توزيعه
  في بنك البرآة الجزائري

يعد بنك الربكة اجلزائري البنك اإلسالمي الوحيد الذي يتعامل وفق الشريعة 
  .مية يف اجلزائر ويعترب البنك البديل عن البنوك الربوية أو التقليديةاإلسال

  فكيف نشأ هذا البنك؟
  وما هي أهدافه؟

  وما هي هياكله التنظيمية وأنشطته التمويلية؟
  ؟وكيف توزع األرباح وحتدد فيه

  .هذه األسئلة وأخرى ميكن اإلجابة عنها يف املطالب اآلتية

  املطلب األول
 الربآة اجلزائري التعريف ببنك

  نشأة بنك البركة الجزائري: الفرع األول

  :حملة عامة عن جمموعة دلّة الربكة: أوالً

م جبدة باململكة العربية السعودية وذلك 1982تأسست هذه اموعة سنة 
  :لتحقيق األهداف األساسية التالية

 .تشجيع االستثمار لتحقيق ربح حالل فيما ال خيالف الشريعة اإلسالمية •
 .املسامهة يف تنمية الدول اليت تنتمي إىل اموعة •
 .تطوير وتنمية العالقات التجارية بني البلدان اإلسالمية •

مليون ريال سعودي، يعود معظمه إىل  200وكان رأمساهلا عند التأسيس 
، وقد حققت منوا معتربا، "اهللا كامل  صاحل عبد: "عمال السعودياألرئيسها رجل 



 

مصرفا وشركات مالية  14قط أصبحت جمموعة الربكة تضم فخالل ست سنوات ف
كربى موزعة على عدة أقطار إسالمية يف آسيا وإفريقيا وعدة دول عربية، والبنك 
اخلامس عشر مت االتفاق على إنشائه باجلزائر، وتساهم جمموعة الربكة يف أكثر من 

من األردن شركة يف قطاعات خمتلفة ولديها مؤسسات مصرفية شقيقة يف كل  145
/ 1982ومصر ولكسمبورغ والدامنرك وبلغت ميزانية جمموعة الربكة لسنة 

  .)1(ماليني 5ما يقرب من  1990دوال ولعام $  3.173.920.000
  :خيضع بنك الربكة اجلزائري لرقابة البنك املركزي كسائر البنوك من حيث

حيث جيب على بنك الربكة االحتفاظ لدى البنك : االحتياط النقدي •
 .املركزي بنسبة معينة مما لديه من ودائع محاية ألموال املودعني

حيث يلتزم بنك الربكة باالحتفاظ على نسبة معينة من السيولة : )2(السيولة •
  .)3(ملواجهة طلبات السحب

ديد احلد األقصى من أما فيما خيص سياسة السقوف االئتمانية واليت تتمثل يف حت
ي للبنوك ملنحها، وذلك للحد من قدرا على خلق سمح البنك املركزالقروض اليت ي

النقود، فإنه ال مربر هلا بالنسبة لبنك الربكة، كونه ال يقدم قروضا ويستخدم أساليب 
  .متويلية أخرى

إن البنك املركزي يسمح لبنك الربكة باالستثمار يف جماالت املتاجرة واملراحبة 
دات والسلع وحىت العقارات وامتالكها بغرض اليت تقرها الشريعة اإلسالمية بشراء املع

  .)4(إعادة بيعها أو كرائها يف حني متنع البنوك األخرى من ممارسة مثل هذه النشاطات

                                
، مذكرة خترج لنيل شهادة ليسانس علوم بنك الربكة اجلزائريحالة : حتليل وضعية البنوك اإلسالمية: انظر )1(

 .1998، جامعة وهران 54ختصص مالية، ص - اقتصادية 
قدرة البنك على حتصيل القروض والسلْفيات لدى العمالء وفقا لتواريخ استحقاقها بدون خسارة : تعين السيولة )2(

جعفر اجلزار، العمليات : انظر. يف القيمة، والتوافق بني حتصيل هذه القروض ومنح قروض وسلْفيات جديدة
  .178البنكية، ص

 ]www.albaraka-bank.com: [انظر موقع )3(
 .54ص - بنك الربكة اجلزائريحالة  -جامعة شريف، حتليل وضعية البنوك اإلسالمية )4(



 

إن هلذا األخري حق فأما عن عالقة بنك الربكة مع بنك الفالحة والتنمية الريفية 
  .اإلشراف وحق املتابعة واملشاركة يف األرباح باعتباره شريكا

عالقته بباقي البنوك فهي يف حدود التعاون املصريف املعهود مع االبتعاد عن أما 
  .)1(أي تعامل بالفائدة

  إنشاء بنك الربكة اجلزائري وعالقته بالبنوك األخرى: ثانياً

عن طريق  1984إن أول اتصال عملي بني اجلزائر وجمموعة الربكة كان سنة 
 300: تقدمي اعتماد مايل للجزائر قيمته بنك الفالحة والتنمية الريفية وقد نتج عنه

مليون دوالر، خصصت لدعم التجارة اخلارجية، أما ثاين لقاء عملي فقد كان يف 
وزير املالية اجلزائري، ومن نتائج هذه  برعايةندوة الربكة اليت عقدت يف اجلزائر 
ليكون  دراسة إنشاء بنك الربكة اجلزائري: الندوة إنشاء جلنة تقوم مبتابعة ما يلي

وجود هذه املؤسسة يف اجلزائر حلقة مكملة، لتوضيح وتطوير التعاون بني خمتلف 
القطاعات وجمموعة الربكة اليت دف إىل توطيد التبادل التجاري مع بلدان العامل 
اإلسالمي، وتنفيذ املشروعات التنموية ذات اجلدوى االقتصادية إىل جانب ما حيققه 

من اجتذاب املدخرات الوطنية من داخل البالد ائري اإلسالمي اجلزوجود البنك 
  .)2(وخارجها وتوجيهها حنو اإلسهام يف التنمية الوطنية

يف اجلزائر مت  ةللبنك اإلسالمي للتنمية املنعقد الرابعة عشرةوعلى هامش الندوة 
مثلة بالبنك الفالحي حكومة اجلزائر املم االتفاق بني 1990مارس  01بتاريخ 

بنك الربكة «موعة الربكة على إنشاء بنك مشترك أُطلق عليه اسم للتنمية وجم
م كشركة 1990ماي  20: وقد تأسس بصفة رمسية بتاريخ »اجلزائري اإلسالمي

 1990أفريل  14: املؤرخ يف 1990لسنة  10: مسامهة يف إطار أحكام قانون رقم
دينار جزائري، مليون  500: واملتعلق بالنقد والقرض، وقد بلغ رأس املال املكتتب

                                
  .55املرجع نفسه، ص )1(
  ]www.albaraka-bank.com: [انظر موقع )2(



 

دج  1000سهم، قيمة كل سهم  500.000، مقسمة إىل %50موزعة بنسبة 
لكل من جمموعة الربكة أو شركة دلة الربكة القابضة الدولية من % 50موزعة بنسبة 

بنك حكومي ( .B. A. D. Rوبنك الفالحة للتنمية الريفية % 50السعودية بنسبة 
الحات االقتصادية صول يف مرحلة اإلالذي صدر بعد الدخ%. 50بنسبة ) جزائري
بئر (أحدها يف ضاحية : باجلزائر العاصمة وله ستة فروعالرئيسي ومقره  ،يف اجلزائر
البليدة، قسنطينة، وهران، : بالعاصمة، واخلمسة الباقية يف كل من مدن) خادم

تلمسان، عزداية، سطيف، وينتظر أن يفتح البنك فروعا أخرى يف شرق وجنوب 
  .)1(البالد

  )2(أهداف البنك: الفرع الثاني

  :جاء يف القانون األساسي لبنك الربكة اجلزائري ما يلي
  .الغرض): 3(املادة 

يهدف البنك إىل تغطية االحتياجات االقتصادية يف ميدان اخلدمات املصرفية 
وأعمال التمويل واالستثمار املنظمة على غري أساس الربا وتشمل تلك الغايات على 

  :ص ما يليوجه اخلصو
حتقيق ربح حالل من خالل استقطاب رؤوس األموال وتشغيلها  ):1(الفقرة 

بالطرق اإلسالمية الصحيحة وبأفضل العوائد مبا يتفق مع ظروف العصر ويراعى 
  .القواعد االستثمارية السليمة

تطوير وسائل اجتذاب األموال واملدخرات وتوجيهها حنو  ):2(الفقرة 
  .ر باألسلوب املصريف غري الربوياملشاركة يف االستثما

                                
 - بنك الربكة اجلزائريحالة  -جامعة شريف، حتليل وضعية البنوك اإلسالمية : انظر املوقع نفسه، وانظر أيضاً )1(

 .201، 200، 199، 198، 197اصر، صيغ متويل قصري األجل يف البنوك اإلسالمية، ص، سليمان ن54ص
، القانون األساسي بنك الربكة اجلزائريملحق السياسات واإلجراءات املتعلقة بعمل : ينظر هذه األهداف يف )2(

 .املديرية العامة للبنك) 3(للبنك، املادة 



 

توفري التمويل الالزم لسد احتياجات القطاعات املختلفة وال سيما  ):3(الفقرة 
  .تلك القطاعات البعيدة عن أماكن اإلفادة من التسهيالت املصرفية التقليدية

كما أن هذا البنك يتيح للشعب اجلزائري فرصة ربط عالقات عمل قائمة على 
ويندرج إنشاؤه يف إطار توطيد وتطوير العالقات اليت ... نه احلنيفأساس ومبادئ دي

اجلزائر والسعودية البلدان الشقيقة تربط البلدان اإلسالمية من جهة وتدعيم ما يربط 
  .من جهة أخرى

  )1(أعمال البنك: الفرع الثالث

يقوم البنك يف سبيل حتقيق غاياته باألعمال اليت متكنه من حتقيق تلك الغايات 
  :وذلك عن طريق العمل يف ااالت التالية

  : )2(اخلدمات املصرفية

مجيع  اميارس البنك سواء حلسابه أو حلساب غريه يف داخل اجلزائر وخارجه
أوجه النشاط املصريف املعروفة أو املستحدثة مما ميكن للبنك أن يقوم به يف نطاق 

  :التزامه املقرر ويدخل يف نطاق النشاط ما يلي
الودائع النقدية وفتح احلسابات اجلارية وحسابات اإليداع قبول  -

املختلفة وتأدية قيم الشيكات املسحوبة وتقاصها، وحتصيل األوراق 
التجارية، وحتويل األموال يف الداخل واخلارج، وفتح االعتمادات 
املستندية وتبليغها وإصدار الكفاالت املصرفية وخطابات وكتب 

االئتمان وغري ذلك من اخلدمات االعتماد الشخصي وبطاقات 
 .املصرفية

التعامل بالعمالت األجنبية يف البيع والشراء على أساس السعر  -

                                
 ).3(من املادة  8، 7، 6، 5فقرات ال. ينظر هذه األعمال يف املرجع السابق )1(
 .7، 6: الفقرة): 3(املادة : املرجع نفسه )2(



 

احلاضر دون السعر اآلجل، ويدخل يف نطاق التعامل املسموح 
حاالت اإليداع املتبادل بدون فائدة للعمالت املختلفة اجلنس حسب 

 .احلاجة
ت القابلة لإلدارة املصرفية إدارة املمتلكات وغري ذلك من املوجودا -

 .على أساس الوكالة بأجر
القيام بدور الوصي املستشار إلدارة الشركات وتنفيذ الوصايا وفقا  -

لألحكام الشرعية والقوانني الوضعية وبالتعاون املشترك مع اجلهة 
 .ذات االختصاص

القيام بالدراسات اخلاصة حلساب املتعاملني مع البنك وتقدمي  -
 .الستشارات املختلفةاملعلومات وا

  :اخلدمات االجتماعية

يقوم البنك بدور الوكيل األمني يف جمال تنظيم اخلدمات االجتماعية اهلادفة إىل 
توثيق أواصر الترابط والتراحم بني خمتلف اجلمعيات واألفراد وذلك عن طريق 

  :االهتمام بالنواحي التالية
ااالت املساعدة  تقدمي القرض احلسن للغايات اإلنتاجية يف خمتلف -

على متكني املستفيد من القرض لبدء حياته املستقلة أو حتسني 
 .مستوى دخله ومعيشته

إنشاء وإدارة الصناديق املخصصة ملختلف الغايات االجتماعية املعتربة  -
 .أو أية أعمال أخرى مما يدخل يف عموم الغابات املستهدفة

  : )1(تصرفات وأعمال أخرى

ال ممارسته ألعماله إضافة ملا ذُكر أعاله أن يقوم بكل ما يلزم ميكن للبنك يف جم

                                
 ).8(فقرة ) 3(القانون األساسي للبنك مادة : ينظر املرجع السابق )1(



 

  :من التصرفات لتحقيق غاياته ويشمل ذلك بوجه خاص ما يلي
إبرام العقود واالتفاقات مع األفراد والشركات واملؤسسات احمللية  -

 .واألجنبية
تأسيس الشركات يف خمتلف ااالت وال سيما املكملة ألوجه نشاط  -

 .البنك
متلك األصول املنقولة وغري املنقولة وبيعها واستثمارها وتأجريها  -

واستئجارها مبا يف ذلك أعمال استصالح األراضي اململكة املستأجرة 
 .وتنظيمها للزراعة والصناعة والسياحة واإلسكان

إنشاء صناديق التأمني الذايت والتأمني التعاوين لصاحل البنك أو  -
 .االتاملتعاملني معه يف خمتلف ا

تلقي الزكاة وقبول اهلبات والتربعات واإلشراف على إنفاقها يف  -
 .ااالت االجتماعية املخصصة هلا وحسب الغايات املعتربة

الدخول يف االحتادات املهنية احمللية واإلقليمية والدولية وخباصة  -
 .االحتادات الرامية إىل توطيد العالقات مع البنوك اإلسالمية

  التنظيم الهيكلي لبنك البركة: الفرع الرابع

تميز بنك الربكة عن غريه من البنوك الربوية يكل تنظيمي يتماشى مع سياسة ي
  :ويتمثل فيما يلي )1(البنك واستراتيجيته العامة

ممثال يف رئيس الس ويعترب اهليئة العليا يف البنك اليت تقوم  :جملس اإلدارة - 1
  .تراتيجية العامة واختاذ القرارات اهلامةبرسم األهداف ووضع السياسة االس

هي اهليئة التنفيذية للبنك ممثلة يف املدير العام يساعده نائبان : اإلدارة العامة - 2
  :على تسيري البنك وفق قرارات وسياسات جملس اإلدارة وهو يقوم بتنفيذ

                                
 .اهليكل التنظيمي للبنك: 1994جانفي  31: ل 002/94قرار جملس اإلدارة اخلاص ببنك الربكة رقم : انظر )1(



 

 .االستراتيجية والسياسة العامة للبنك -
 .ه مع الغريالتنظيم العام للبنك وتنظيم عالقات -
 .تسيري املوارد البشرية والوسائل العامة -
التدخل على مجيع املستويات من الناحية املالية والتعامل مع الغري  -

 .داخليا وخارجيا
  :وهي كاآليت :اهلياكل املركزية - 3
تقوم هذه املديرية يف إطار السياسة العامة للبنك مبا  :مديرية اإلدارة العامة) أ
  :يلي

 .رد البشرية والسهر على ضبط العالقات االجتماعيةتسيري املوا -
 .يئتها وصيانتها: التسيري احلسن للوسائل العامة -
 .توثيق، مراسالت: القيام بالعمليات اإلدارية اخلاصة بالبنك -

  :تقوم مبا يلي :مديرية التسويق والتمويل) ب
 .متابعة عملية التمويل مع مراعاة نسب املردودية ونسب اخلطر -
مل على تنمية الروح االدخارية لدى عمالئها وتشجيع الع -

 .املستثمرين على االستثمار باألساليب املتاحة لديها
 .وضع الدراسات التسويقية واإلشهارية لصاحل البنك وعمالئه -

 تقوم هي األخرى :مديرية الشؤون القانونية) ج
يات القيام جبميع اإلجراءات القانونية كإجراءات العقود اخلاصة بعمل -

 .التمويل واالستثمار
السهر على احترام اهليكل التنظيمي للبنك والقانون األساسي  -

 .والتشريعات اليت تنظم الوظيفة املصرفية
 :بتقوم هذه املديرية  :الشؤون املالية) د

متثيل البنك يف عمليات مع اجلهات اخلارجية متثيال يعزز مكانته يف  -
 .األسواق الدولية



 

ليات التجارة اخلارجية ودراستها ومساعدة املتعاملني القيام جبميع عم -
 .يف عقودهم مع األطراف األجنبية

  :هيئة الرقابة الشرعيةذلك التفتيش العام مبا يف ) ه
وهي تابعة مباشرة للمديرية العامة، فهيئة التفتيش العام تقوم بالرقابة على 

اري، أما هيئة الرقابة الشرعية العمليات التمويلية واإلجراءات احملاسبية والتسيري اإلد
املتمثِّلة يف مراقب واحد، يقوم بالرد على خمتلف التساؤالت اليت يطرحها إىل البنك 

وبصفة عامة هذه اهليئة مكلَّفة مبا . حول العمليات ومدى مطابقتها للشريعة اإلسالمية
  :يلي

تطبيق سياسة البنك فيما يتعلق جبمع املوارد ومتويل املشاريع  -
 .صصة لالستثمار مع املتعاملني االقتصادينياملخ

تنشيط وتنسيق ومراقبة وتوجيه شبكة االستغالل يف نشاطها املتصل  -
 .بالتسيري والتنمية

احلرص على حتقيق األهداف اليت تنشدها اإلدارة العامة يف جمال  -
 .التسيري اإلداري وجتنيد االدخار ومتويل النشاطات

لسبل والوسائل اليت من شأا أن حتقِّق االقتراح على اإلدارة العامة ا -
للبنك تنمية مرموقة عرب توسيع هام حلجم املشاريع وترقية نوعية 

 .اخلدمات املقدمة
 :مهمتها :مديرية املالية واحملاسبة واإلعالم اآليل) و

 .وضع امليزانيات واإلجراءات احملاسبية وإجراء الرقابة على السيولة -
 .التنظيمية عن طريق اإلعالم اآليلوضع الربامج اإلعالمية و -
 .وضع ميزانيات التسيري واالستثمار ومتابعة تنفيذها -

  :بعد استعراضنا هلياكل بنك الربكة نالحظ ما يلي
-  عدلقد أمهل هذا اهليكل كثريا قطاع االستثمار والتنمية الذي ي

العمود الفقري للبنك وهو من مربرات قيامه وسر بقائه ومنوه 



 

أن البنك ركَّز جلّ عملياته على التمويل القصري األجل ونالحظ 
والعمليات املصرفية اليت تقلّ فيها نسب املخاطرة كاملراحبة مثال، 
وبالتايل نستنتج أن البنك يسعى إىل الربح أكثر منه إىل تنمية النشاط 

 .االقتصادي واالجتماعي
تنمية عدم وجود قسم خاص بالتكافل االجتماعي الذي يسهر على ال -

االجتماعية، هذا األخري مييزه عن البنوك األخرى، وانعدامه يؤثر على 
الفاعلية االجتماعية ويتناىف مع أهداف البنوك اإلسالمية مع العلم أنه 

 .ينص يف قانونه على تقدمي القرض احلسن

  املطلب الثاني
  توزيع األرباح وحتديدها

 يف خمتلف األنشطة التمويلية لبنك الربآة

بسبب  1991نك الربكة اجلزائري فترة صعبة عند بداية نشاطه سنة شهد ب
وبالنظر إىل . م عرف البنك حتسنا مع اإلدارة اجلديدة1993سوء اإلدارة ومع بداية 

م ومقارنتها مع األرباح احملققة لدى البنوك 1994األرباح اليت حققها البنك سنة 
اخلاصة، فإن بنك الربكة  األخرى يف نفس السنة، ومن معيار مردودية األموال

  .)1(اجلزائري خالل تلك السنة أصبح البنك األكثر رحبية يف اجلزائر
  فما هي األنشطة التمويلية اليت أنتجت هذا الربح؟

  وكيف يوزع؟
  وهل جيوز حتديده بالنسبة املئوية أم ال؟

                                
م، حوار أجراه حممد صديق حفيظ، املدير العام لبنك 17/01/1995: ، بتاريخ)بالفرنسية( Eloumaجريدة  )1(

 .الربكة اجلزائري



 

  األنشطة التمويلية لبنك البركة وكيفية توزيعها لألرباح: الفرع األول

نائب مدير الشؤون القانونية : رل مقابلة شخصية مع السيد ناصر حيدمن خال
والتنظيم باإلدارة العامة للبنك مبكتبه، تبني يل أن بنك الربكة يتعامل بعقود شرعية 
كثرية منها املشاركة واملضاربة واملراحبة واالستصناع واملغارسة واإلجارة والسلم 

  .)1(شطة أساسية فقط وهي الثالثة األوىلواملساقاة، ولكين سأقتصر على ثالثة أن

  املشاركة لدى بنك الربكة اجلزائري: أوالً

  : )2(املراحل العملية لعقد املشاركة) أ

الربكة والزبون يف هذا العقد تترجم يف شكل ملف يتضمن بنك إن العالقة بني 
عقد، يضاف طلبا للتمويل يكون مرفقا بكل الوثائق الالزمة اخلاصة باملشروع حمل ال

إىل ذلك دراسة تفصيلية له أو للعملية املقترحة من حيث درجة االحترافية بالنسبة 
، الضمانات املقدمة، شكل ومشروعية العملية وعند موافقة اهلياكل لمتعهدل

يقوم البنك بإجراءات فتح متويل للمدة الالزمة للعملية باملوازرة مع ذلك  )3(املختصة
اء عقد املشاركة، ينص على الشروط املالية والتجارية اليت جيب أن يقوم الطرفان بإمض

حتكم املشروع وكذا التعريف باحلقوق والواجبات اخلاصة بكل طرف ونصيب كل 
طرف من املشروع، حيث تسند عملية تسيري املشروع للعميل الذي جيب أن يقدم 

يت يقوم ا، وكذا املشاكل بانتظام تقريرا مفصال للبنك ومربرا عن كل النشاطات ال
اليت تعترض املشروع، علما أن البنك ميثل املكلَّف باحملاسبة الذي يقوم بدفع 
املستحقات النامجة عن عقد املشاركة بناء على وثائق اإلثبات املقدمة، ويف األخري 

                                
 .م17/08/2005: ناصر حيدر، يف مكتبه، يوم: مقابلة شخصية مع السيد )1(
كزهم مرا(هي عبارة عن تعاقد بني اثنني أو أكثر على العمل للكسب بواسطة األموال واألعمال أو الوجاهة  )2(

، 2/466أمحد أبو الفتوح، املعامالت يف اإلسالم، : انظر. ليكون الغنم بالغرم بينهم حسب االتفاق) الشخصية
 .268نظم حماسبية يف اإلسالم، ص: حممد كمال عطية. د: نقال عن

 .55، صبنك الربكة اجلزائريحتليل وضعية البنوك اإلسالمية، حالة  )3(



 

تعود ملكية املشروع للمشارك مبجرد دفع حصة البنك، وأرباحه النامجة عن 
  :ويل امللكية ميكن أن يتم بطرق متعددة منهااملشاركة، وحت

 .التنازل عن اسم الشركة -
 .التناول عن حصص االشتراك -
  .)1(تسديد مباشر لرأس املال املستثمر من طرف البنك -

  )2(أشكال املشاركة املطبقة يف بنك الربكة وكيفية توزيع الربح فيها) ب

  :ملشاركة على ثالثة أشكالإن املالحظ عمليا يف تطبيقات هذا البنك أا تطبق ا
وهي املشاركة اليت ختص عملية جتارية  :املشاركة يف متويل صفقة معينة - 1

تنتهي بانتهاء هذه الصفقة حبيث يشترك البنك مع العميل يف متويل هذه العملية بنسب 
معينة مث يقتسمان الربح حسب النسب أو حسب االتفاق، وهم تتم عادة يف األجل 

وجه لتمويل عمليات االسترياد والتصدير أو متويل الرأمسال القصري ألا ت
  )3(اخل..العامل

دج دفع منها 500000فإذا افترضنا أن صفقة معينة حتتاج إىل متويل قدره 
دج وكان االتفاق  100.000دج، فإذا كان الربح احملقق هو  250.000: البنك

نصيب العامل دج و 50.000على توزيع الربح مناصفة، كان نصيب البنك 
  .دج 50.000

وإذا كان العمل واإلدارة من العميل فقط فيمكن أن يكون له نصيب مقابل 
لكل شريك ويكون العمل % 40تقسم بنسبة % 80العمل، كأن يكون لرأس املال 

  .من الربح احملقق% 60، فيكون نصيب العميل اإلمجايل هو 20%
وهي املشاركة اليت يتم فيها : )4(املشاركة املتناقصة أو املنتهية بالتمليك - 2

                                
 .11، 10: ، املادةبنك الربكةراءات املتعلقة بعمل ملحق السياسات واإلج: انظر )1(
 .103سليمان ناصر، تطوير صيغ التمويل قصري األجل، ص: انظر )2(
 . 12جامعة شريف، التقنيات املصرفية يف البنوك اإلسالمية، ص)3(
ملتناقصة على يتحقق الربح يف حاالت املشاركة ا«: من القانون األساسي للبنك) 2(الفقرة ) 10(حسب املادة  )4(

= 



 

حتديد نصيب كل من البنك والعميل يف رأس مال املشروع، وعندما يبدأ هذا 
املشروع يف حتقيق األرباح يتنازل البنك تدرجييا عن حصته يف رأس املال يبيعها إىل 
العميل إىل أن يصبح هذا املشروع بعد مدة معينة يتفق عليها، مملوكا بأكمله من 

  .)1(ميلطرف الع
  :)2(ولتوضيح هذه الطريقة نورد املثال اآليت

قام بنك الربكة اإلسالمي مثال بتمويل مشروع بواسطة املشاركة املتناقصة مع 
دج قدم البنك 10000000: أحد العمالء، تكلفة املشروع أو رأمساله اإلمجايل

ى دج، واتفق الطرفان عل 6000000: دج، وقدم العميل مبلغ4000000: مبلغ
بنسبة املسامهة % 75يأخذها العميل ويقسم الباقي أي % 25أن يكون عائد العمل 

على مدى أربع ] خروج البنك من املشروع[يف رأس املال وأن يكون التخارج 
دج  1000000: سنوات يبدأ من اية السنة الثانية، وأن يتنازل العميل للبنك مببلغ

: علما بأن العائد السنوي يبلغسنويا وذلك تسديدا حلصته يف رأس املال، 
  :دج فيكون توزيع الربح كاآليت3000000

 )حصة العمل(دج  750000% = 25×  3000000: السنة األوىل -
  دج900000= حصة البنك % 30=  40/100× % 75    
  دج 1350000= حصة العميل % 45=  60/100× % 75    

دج  1000000يتم التوزيع بنفس الطريقة مع طرح مبلغ : السنة الثانية -
 .من حصة العميل يف الربح وإضافتها إىل حصة البنك مقابلة للتخارج

 .حصة البنك 22.5=  30/100× % 75: السنة الثالثة -
  حصة العميل 52.5=  70/100× % 75   

  =  ــــــــــــ
أساس الدخل الصايف للمشروع املعني حىت اية السنة املالية، وإن مل يتم القبض فعال حيث تعترب اإليرادات 

 ).2(فقرة ) 10(القانون األساسي لبنك الربكة، املادة : انظر. »املتحققة أا مستحقة وغري مقبوضة
 ).5(املرجع نفسه، فقرة  )1(
  .105، 104املرجع نفسه، ص )2(



 

دج، وهكذا إىل اية  1000000مع التخارج بينهما مببلغ 
 .السنة اخلامسة، حيث تتم العملية

  :عملية باجلدول التايلوميكن توضيح هذه ال 
  

 السنة
  حصة البنك
  يف التمويل

حصة العميل 
  يف التمويل

  توزيع الربح
حصة العمل 

  )العميل(
  حصة املال

  العميل  البنك
1  4000000 6000000 750000  900000  1350000 
2  4000000 6000000 750000  1900000 350000  
3  3000000 7000000 750000  1675000 575000  
4  2000000 8000000 750000  1450000 800000  
5  1000000 9000000 750000  1225000 1025000 

  
هذه الطريقة من املشاركة صاحلة للتطبيق يف نظرنا خالل أجل متوسط يتراوح 
بني ثالث أو سبع سنوات، وهذا لتفادي التدهور يف قيمة العملة الذي تعاين منه 

هذه الطريقة تطبق عادة يف مشاركة البنك للعميل  معظم البلدان اإلسالمية، ألن
اخل وهنا يرغِّب البنك ... كشراء سيارة أجرة أو جتهيز عيادة طبيب أو مكتب حمام

  .)1(العميل يف استرياد التكلفة احلقيقية لرأس ماله يوم الدفع يف بداية املشروع

  تطور املشاركة لدى بنك الربكة) ج

لدى بنك  )2(ليها بعد دراسة تطور التمويل باملشاركةإن النتيجة املتوصل إ

                                
 .105سليمان ناصر، تطور صيغ التمويل قصري األجل للبنوك اإلسالمية، ص: انظر )1(
إن التمويل باملشاركة بالنسبة لبنك الربكة مر مبرحلة االعتماد املقبول من حيث نسب املشاركة إىل جمموع  )2(

على نسبة وأ% 10.35و % 25.27حيث يتراوح النسبة بني  94، 93، 92التمويالت خالل سنوات 
م مت مرحلة التوسع يف 94حيث جند ارتفاعا نسبة التمويل باملشاركة سنة % 40.70م 1994كانت سنة 

م إىل يومنا هذا، لألسباب 1996، مث مت الوقف عن التمويل باملشاركة منذ سنة 96، 1995التمويل سنة 
 .90التقنيات املصرفية يف البنوك اإلسالمية، ص: انظر. السابقة الذكر



 

الربكة اجلزائري أنه ال يعتمد على أسلوب املشاركة كأسلوب أساسي يف تعامالته 
خاصة على املدى الطويل، حيث مل يتم متويل سوى عملية واحدة وانتهت باملنازعة، 

نقل تكاد تنعدم، وهذا يعين أن مسامهة البنك يف االستثمار الوطين ضئيلة إن مل 
باإلضافة إىل أن االستخدامات قصرية األجل للمشاركة غالبا ما تكون يف التجارة، 
ذلك أن قطاعي الصناعة والزراعة ال حيظيان باالهتمام مما يعين أن درجة األداء 

إن : االقتصادي لبنك الربكة على مستوى هذه التقنية ضعيف وعليه ميكن القول
  :م هي1996مويل باملشاركة لبنك الربكة منذ سنة أسباب االنقطاع عن الت

 .عدم اعتماد ميزانيات دقيقة من طرف املتعاملني مع البنك -
 .حتويل اإليرادات بطرق غري شرعية مما يضيع حق البنك -
عدم التدقيق يف املعامالت، وهذا ما تؤكده املراقبة احملاسبية اليت  -

 .جيريها البنك ميدانيا على عمالئه
ت اليت تنجم عن املشاركات وطول أمدها ضيع على البنك املنازعا -

 .فرص احلصول على األرباح

  لدى بنك الربكة اجلزائري )1(املضاربة: ثانياً

لقد اعتمد بنك الربكة املضاربة كإحدى تقنيات التمويل لدى بنك الربكة، 
رأس املال وهذا نظرا لطبيعتها املتميزة، ذلك ألن العقد يعترب يف أساسه مشاركة بني 

والعمل، لكن هذا مل حيفِّز البنك على أن يرتِّهلا حيز التطبيق وهذا ألسباب متعددة 
  .سنعاجلها يف هذه النقطة

  :قد املضاربةعاملراحل العملية ل -1

إن املراحل اليت يسلكها عقد املضاربة ال خيتلف عن املراحل اليت يسلكها عقد 
عتبار بعض املفاهيم اخلاصة، واليت منها أن املشاركة، لكن ال بد أن يؤخذ بعني اال

                                
أن يعطي الرجلُ الرجلَ املال على أن يتجر فيه على جزء معلوم يأخذه العامل من ربح املال على أن ما حصل  )1(

  .8/234بداية اتهد . من الربح حسب ما يشترطانه على أي جزء كان مما يتفقان عليه ثلثا أو ربعا أو نصفا



 

الشخص الذي ميضي مع البنك هذا العقد يشارك جبهده وفكره أما البنك فيكون 
شريكا يف املال، وهناك اختالف آخر يكمن يف أن توزيع األرباح ال يتم إال بعد 

ميكن التسديد الفعلي لرأس مال املضاربة، وأيضاً فإن عقد املضاربة لدى بنك الربكة 
أن يتعدد فيه املشاركون، باإلضافة إىل ذلك، عقد املضاربة ميكن أن حيل أزمة البطالة 

نسبيا بالنسبة حلاملي الشهادات على اختالف درجاا من خالل استفادم من  -
متويل بنك الربكة، لكن املتصفح للنشاط التمويلي لبنك الربكة اجلزائري والبنوك 

حظ غياب أسلوب التمويل باملضاربة يف نشاطاا التمويلية اإلسالمية بصفة عامة سيال
لكن هذا ال مينع من دراسة عقد . اهلامة نظرا الشتماله على درجة عالية من املخاطرة
  .)1(املضاربة املعتمد من طرف بنك الربكة اجلزائري

تقسيم الربح أو توزيعه في عقد المضاربة المعتمد من طرف البنوك  -2

  )2(ة وبنك البركة خاصةاإلسالمية عام

إن البنك اإلسالمي عندما يقوم بعملية املضاربة قد يكون هو املضارب ألنه 
يتلقى أموال الغري، وقد يكون هو رب املال ألنه يشغل أمواله اخلاصة، كما قد خيلط 
البنك العملية، أي يقوم خبلط أموال املودعني مع جزء من أمواله اخلاصة ويعمل يف 

  .فإذا ربح قسم الناتج املالني معا،
ولتوضيح كيفية استخدام األموال يف العمليات االستثمارية وطريقة توزيع 

  :األرباح نورد املثال اآليت
  :أن البنك تلقّى من عمالئه الودائع التالية: نفترض

                                
 ]www.albaraka-bank.com[موقع : انظر )1(
يتحقق الربح يف حاالت التمويل «: من القانون األساسي لبنك الربكة على ما يلي) 1(الفقرة ) 10(تنص املادة  )2(

باملضاربة عند القيام بالتصفية النهائية للحساب بني البنك والعميل املنتفع بالتمويل، وهي التصفية املعتمدة على 
عند حساب الربح يف املضاربة بالنسبة ف »القبض النقدي وحتقيق الدخل واليت تتم على أساس اإلقرار والقبول

لبنك الربكة يتقيد يف حتقيق إيراداته وأرباحه حسب طبيعة العملية اليت ميوهلا، وذلك وفقا للضابط املنصوص عليه 
 ).1(فقرة ) 10(املادة : القانون األساسي للبنك: انظر). 10(املادة ) 1(يف الفقرة 



 

  شهرا 12ملدة     دج 80000  :مببلغ) أ(العميل 
  شهرا 11ملدة     دج 50000  :مببلغ) ب(العميل 
  أشهر 9ملدة     دج 30000  :مببلغ) ج(العميل 
  أشهر 8ملدة     دج 40000  :مببلغ) د(العميل 

  دج 200000    = اموع 
  :نفترض أن البنك قام بتمويل العمليات اآلتية للمضاربني

  دج 250000  مببلغ   )1(عملية رقم     
  دج 20000  مببلغ   )2(عملية رقم     
  دج 50000  مببلغ   )3(عملية رقم     

  دج 320.000    = لغ املستثمرةجمموع املبا

  :إذن املبلغ الذي استثمره البنك من رأمساله اخلاص هو
  دج 120000=  200000 -  320000

  %.70حصة البنك من األرباح تساوي نسبة 
  :وقد كانت أرباح العمليات االستثمارية يف اية السنة كما يلي

  
  دج 42000% = 70× نصيب البنك  -دج  60000) 1(عملية رقم  -
  دج 45500% = 70× نصيب البنك  -دج  35000) 2(عملية رقم  -
 دج 28000% = 70× نصيب البنك  -دج  40000) 3(عملية رقم  -

  115500=     الربح اإلمجايل =              اموع
= مصروفات البنك العمومية واإلدارية اليت ختص عمليات االستثمار 

  دج10500
  تكاليف الربح الصايف  -لربح اإلمجايل ا= الربح القابل للتوزيع 

  دج  105000=  10500 - 115500=           
  :حسب اجلدول التايل) النمر(يتم توزيع هذا الربح باستعمال طريقة 



 

  
  النمر املدة بالشهور )دج(املبلغ  العميل

  املدة× املبلغ 
 حصة الربح دج

 28474.57  960000 12 80000  أ
 16313.56  550000 11 50000  ب
  8008.47  270000 9 30000  ج
  9491.52  320000 8 40000  د
 42711.86  1440000 12 120000  البنك

  10500  35440000 اموع

  :حنسب عائد االستثمار الدينار يف الشهر كما يلي
  .دج 0.029661=  105000/3540000

 حلساب حصة كل عميل نقوم بضرب عائد االستثمار الدنيا يف الشهر يف النمر
  .املقابل

  دج 28474.57=  960000×  0.009661): أ(العميل : مثال

  )1(معوقات تطبيق املضاربة على بنك الربكة -3

حوايل ستة (ألبوابه أمضى عقوده األوىل مع العمالء ) الربكة(عند افتتاح البنك 
كلها بصيغة املضاربة، وال يزال البنك يف منازعات قضائية مع أصحاب هذه ) عقود
حلد اآلن بسبب الصعوبات اليت تصاحب تطبيق هذه الصيغة وميكن أن جنملها  العقود
  :فيما يلي
حيث يصعب على البنك القيام بدراسة  :معوقات خاصة باملستثمرين - 1

                                
، فاطمة دقيش، حتليل 21التقنيات املصرفية يف البنوك اإلسالمية، ص جامعة شريف،: هذه املعوقات يف: انظر )1(

 .94، ص-حالة بنك الربكة  -وضعية البنوك اإلسالمية 



 

نوعية عملية املستثمر، سواء من حيث الكفاءة األخالقية أو املهنية نظرا لعدم وجود 
  .تنسيق بني األجهزة املصرفية وغريها

املوظفني املختصني يف  نقص اويقصد  :عوقات خاصة باملوارد البشريةم - 2
  .املتابعة امليدانية للمشاريع لضمان السري احلسن للمشروع وتطبيقا أمثل لبنود العقد

هذا من جهة ومن جهة أخرى نقص عدد املوظفني ببنك الربكة املؤهلني للقيام 
والقواعد العلمية والفنية احلديثة بدراسة اجلدوى والتخطيط والتنفيذ وفق األصول 

للمشاريع اليت تعرض على البنك طالبة التمويل على أساس املضاربة أو غريها، 
  .باإلضافة إىل عدم  امتالك أي معلومات حول فقه املعامالت املالية

يأيت يف صدارة املعوقات قانون الرقابة على البنوك يف  :يةنمعوقات قانو - 3
اسة االحتياطي القانوين وسياسة السيولة النقدية وسياسة اجلزائر فيما خيص سي

السقوف االئتمانية وغريها من األساليب التمويلية، ذلك أن املودعني يودعون وديعة 
على أساس استثماري واإلجراءات املذكورة آنفا تلزم البنك بأن ال يستخدمها 

حساب ربح الوديعة من بأمجعها علما أن اإليراد الناجم عن االستثمار يلزم البنك 
  .جمملها وليس من جزء منها

ضف إىل ذلك أنه ليس يف اجلزائر قوانني خاصة تنظم التمويل على أساس 
املضاربة أو غريها من طرق التمويل الشرعية وبالتايل فإن حفظ حقوق األطراف عند 

  .التنازع ال يكون له سند قانوين يلجأ إليه
وهذا من املعوقات  :املخاطر لدى املودعنيعدم توافر االستعداد لتحمل  - 4

األساسية اليت تعترض تطبيق التمويل باملضاربة من طرف بنك الربكة ذلك أن غالبية 
املتعاملني مييلون إىل عامل الضمان واألمان، وهذا ناجم عن العقلية التقليدية اليت 

ة اجلزائرية، اليت ترسخت يف املتعاملني من جراء تعاملهم السابق مع البنوك التقليدي
عودتهم على املدخول املضمون دون حتمل املخاطر وبالتايل فاملتعاملون مع بنك 



 

  .)1(الربكة يتصورون أن هناك خسارة ميكن وقوعها
كل هذه املعوقات وغريها تقف حائال أمام تطبيق نظام التمويل باملضاربة لدى 

م يشري 1996للبنوك اإلسالمية لسنة  بنك الربكة اجلزائري إال أن دليل االحتاد الدويل
  .)2(من إمجايل متويالته% 8إىل البنك يطبق املضاربة بنسبة 

  لدى بنك الربكة اجلزائري )3(املراحبة: ثالثاً

يعترب التمويل باملراحبة إحدى أهم عقود التمويل لدى بنك الربكة اجلزائري، 
عقد من جهة ثانية، فعقود وهذا نظرا لسهولة تطبيق العقد عمليا من جهة وطبيعة ال

التمويل تكون أساسا خمصصة لتمويالت قصرية األجل، وأغلبها ختص التوريدات 
ل من خالل هذه النقطة بيان املراحل العملية اليت مير ووالتجارة اخلارجية، لذا سنحا

 ا التمويل باملراحبة مع تطوره لدى بنك الربكة باإلضافة إىل بيان كيفية توزيع الربح
  .يف هذه الصيغة بالذات

  : )4(املراحل العملية لعقد املراحبة] أ

  :مير عقد املراحبة باملراحل التالية
ميضي البنك والزبون عقدا متويليا، يتضمن هذا العقد فتح خط  :املرحلة األوىل

  .متويلي أو عملية مراحبة منتظمة
يتعلق بشروط شراء  يوكل البنك زبونه للتفاوض مع املورد فيما :املرحلة الثانية

                                
 .95، 94املرجع نفسه، ص )1(
السيد ناصر حيدر نائب مدير الشؤون القانونية والتنظيم باإلدارة العامة للبنك يف مقابلة مبكتبه، : أكد لنا ذلك )2(

 .17/08/2005يوم 
وسيأيت بيان صورا ومراحلها يف الصفحة " املراحبة لآلمر بالشراء"وهي املعروفة عند الفقهاء املعاصرين باسم  )3(

 .املوالية
: وانظر كذلك. 96، 95ص - بنك الربكةحالة  -حتليل وضعية البنوك اإلسالمية : انظر هذه املراحل يف )4(

ناصر حيدر،تطوير صيغ التمويل قصري األجل للبنوك : ر أيضاً، وانظ10القانون األساسي للبنك املادة 
 .113اإلسالمية، ص



 

والقيام بكل اإلجراءات املرتبطة بالعملية حمل التمويل  - البنك  - السلع من طرفه 
  .حلسابه، ويف النهاية استالم السلعة أو املنتجات

إىل املورد بطلب يتضمن  -الزبون  -يتقدم املشتري النهائي  :املرحلة الثالثة
  .كل السلع واملنتجات اليت حيتاجها

يرسل املورد فاتورة شكلية إىل الزبون حمررة حلسابه باسم  :الرابعةاملرحلة 
البنك، تتضمن تسمية املنتجات أو السلع أو الكميات وسعر الوحدة، وكذا السعر 

  .النهائي مضافا إليه احلقوق والرسوم احملتملة
يرسل الزبون إىل البنك طلب أمر بشراء السلع مرفقا  :املرحلة اخلامسة

  .شكليةبالفاتورة ال
بعد التأكد من مطابقة العملية لبنود عقد التمويل والترخيص  :املرحلة السادسة

املتعلق، يقوم البنك بدفع مبلغ الفاتورة بصك أو أي طريقة أخرى مباشرة لصاحل 
  .املورد

إن التنفيذ الفعلي لتحويل املراحبة من البنك إىل الزبون يكون مبجرد تسلُّم 
ليات التجارة لم السلعة بالنسبة للمراحبة املربمة يف إطار عمالفاتورة النهائية وتس
قيمة التمويل تسدد للزبون بواسطة بنك اجلزائر عن طريق وصول  اخلارجية وعليه فإن

  .)1(اإلشعار بتحويل القرض من طرف هذا األخري

  تطور املراحبة لدى بنك الربكة اجلزائري] ب

ملالية للبنك يتضح لنا تطور العمل من خالل االطالع على بعض اجلداول ا
م حيث جنده يف تزايد مستمر 2000-م1992باملراحبة لدى بنك الربكة من سنة 

م مقارنة بسنة 1993م فلقد عرف مبلغها تضاعفا سنة 1995-م1992بني سنة 
-م1994إىل جمموع التمويالت وبني سنة % 79م حيث بلغت نسبة 1992
متويالت قصرية األجل وكانت معظمها خمصصة م اخنفضت نوعا ما، وكلها 1995

                                
 .96جامعة شريف، التقنيات املصرفية يف البنوك اإلسالمية، ص: انظر )1(



 

للتجارة، حيث حظيت منذ نشأة البنك باالهتمام األكرب على حساب القطاعات 
م فبلغت النسبة 1998م، 1997االقتصادية األخرى لكنها عرفت اخنفاضا سنوات 

وذلك ألن التقنية الوحيدة اليت تنافس طرق التمويل % 28.11م إىل 1997سنة 
إىل % 81ن السيطرة عادت إىل التمويل باملراحبة وهذا بنسبة األخرى، لك

مليون دج سنة  6041م على التوايل مببلغ 2000-م1999بني سنة % 91.56
م، وفيما يلي نبين تطور 2000مليون دينار جزائري سنة  7220م و1999

  .)1(م2000- 1992إيرادات التمويل باملراحبة لدى بنك الربكة اجلزائري بني سنة 
-م1993ن إيرادات التمويل باملراحبة قد عرفت هي األخرى تطورا بني سنة إ

م، وفيما خيص نسبتها إىل جمموع اإليرادات فقد كانت يف اخنفاض مستمر 1997
قدر بنسبة  1998م، والتراجع املسجل يف اإليرادات سنة 1998إىل غاية سنة 

إيرادات املراحبة سنة  لكن هذا التراجع مل يستمر طويال، فقد ارتفعت% 97.73
  %.70.67بنسبة  2000ويف سنة  63.02م بنسبة 1999

والنتيجة اليت ميكن التوصل إليها من خالل املعطيات السالفة الذكر نلخصها 
  :فيما يلي

إن بنك الربكة اجلزائري يعتمد التمويل باملراحبة الذي يوفِّر إيرادات  - 1
 .مضمونة وسريعة

األسلوب وذلك تفاديا للمخاطر اليت قد  إن البنك يلجأ إىل مثل هذا - 2
استعمال تقنية متويلية أخرى، قد تلحق به أضرارا هو يف غىن يسببها 
 .عنها

م وسنة 1999إن االعتماد على هذا األسلوب بصفة أكرب خاصة سنة  - 3
م يعكس اهلدف اخلاص املتمثِّل يف حتقيق أقصى األرباح بأدىن 2000

                                
يف املالحق اخلاصة  2000-م1992من سنة  بنك الربكة اجلزائريينظر اجلدول اخلاص بتطور املراحبة لدى  )1(

  .باجلداول
 .2000و  1992بني سنة  بنك الربكةتطور إيرادات التمويل باملراحبة لدى  وكذا جدول



 

  .)1(التكاليف واملخاطر

  :احتساب الربح يف املراحبةكيفية ] ج

حسب املادة العاشرة، الفقرة الثالثة من امللحق اخلاص بالسياسات واإلجراءات 
مر بالشراء عند إجراء  حاالت بيع املراحبة لآليتحقق الربح يف«املتعلّقة بعمل البنك 

لفعلية والسعر املتفق التعاقد الالحق وذلك على أساس حساب الفرق بني التكلفة ا
مر بالشراء، مع اخذه املدة الزمنية يف االعتبار بشرط أن يكون الربح مع اآل عليه

  .)2(»معلوما، ألنه بعض الثمن، والعلم بالثمن شرط لصحة البيع

  تحديد الربح في بنك البركة الجزائري: الفرع الثاني

لقد توصلنا آنفا إىل أن بنك الربكة اجلزائري يقوم بأعمال التمويل واالستثمار 
املضاربة واملشاركة واملراحبة وطرق أخرى، : تنوعة، وقد استعمل طرقا متعددة، منهاامل

والبيع باملراحبة أكثر طرق التمويل واالستثمار اليت يعتمدها بنك الربكة اجلزائري، 
  :لكن السؤال املطروح

  على أي أساس يحدد الربح يف هذا البنك اإلسالمي؟
  ؟وهل جيوز حتديده بالنسبة املئوية

  أساس حتديد الربح يف بنك الربكة اجلزائري :أوالً

على عقد بيع  سأركز يف حديثي عن حتديد الربح يف بنك الربكة اجلزائري
املراحبة الذي يقوم فيه البنك بشراء ما يريده العميل من األموال كالسيارات والدور 

ثمن أي مثن املبيع وغريها مث يبيعه إىل العميل، غري أن هذا األخري يدفع للبنك هذا ال
  .)3(مقسطا على دفعات

                                
 ]www.albaraka-bank.com[موقع : انظر )1(
 ).3(فقرة ) 10(ملحق السياسات واإلجراءات املتعلقة بعمل البنك، القانون األساسي للبنك، املادة : انظر )2(
البنوك اإلسالمية، حبث مقدم يف مؤمتر املستجدات الفقهية يف أبو البصل، حساب الربح يف عقد املراحبة يف . د)3(

= 



 

إىل % 8فإا تتراوح بني  بنك الربكة اجلزائريأما نسبة الربح اليت حددها 
% 10: سنويا من مثن الشراء، فاحلد األعلى لنسبة الربح يف عقد املراحبة% 10

ألن هذا  سنويا من مثن الشراء، وقد تتغير هذه النسبة احملددة من حني إىل آخر، ذلك
البنك يتأثر باحلد األعلى ملعدل الفائدة السائد يف السوق والذي متنحه البنوك 

  .)1(األخرى، كما خيضع لتحديد من البنك املركزي اجلزائري
مثال تطبيقي يوضح كيفية احتساب مثن البيع ومقدار الربح يف هذا : وفيما يلي

  .البنك
  دج 3000=   مثن الشراء   -
  %10=   هامش الربح  -
  ).قصري األجل(أشهر  4=   مدة التقسيط -

 4ملعرفة مثن البيع، ال بد أوالً من معرفة مقدار الربح الذي جينيه هذا البنك ملدة 
  .أشهر

  :لذلك نستعمل املعادلة التالية
  )شهريا(يف مدة التقسيط ×مثن الشراء×هامش الربح= مقدار الربح 

=  
100 

  
  = 4×3000×10=مقدار الربح 

100 
  

  .دج 1200= مقدار الربح الذي جينيه هذا البنك هو 

  =  ــــــــــــ
 .4م، ص1994نيسان،  18معامالت البنوك اإلسالمية، اجلامعة األردنية، 

ناصر حيدر نائب مدير الشؤون القانونية والتنظيم ببنك الربكة اجلزائري يف لقاء : مقابلة شخصية مع السيد )1(
 .17/08/2005مبكتبه، بئر خادم، اجلزائر 



 

  :وملعرفة مثن البيع نستعمل املعادلة اآلتية
  مقدار الربح ملدة التقسيط+ مثن الشراء 

  دج 4200=   1200+    3000

  :نستعمل املعادلة اآلتية: وملعرفة األقساط الشهرية
 

 مثن البيع
=  

4200 
  دج 1050  =

 أشهر4 هريامدة األقساط ش

  

سعر الفائدة مؤشرا لتحديد نسبة الربح يف  بنك الربكة اجلزائريحكم جعل  :ثانياً
  :املعامالت اإلسالمية

إن املواطن اجلزائري وحبكم حداثة جتربة البنوك اإلسالمية يف اجلزائر مل 
و يستوعب بعد طبيعة العمل املصريف اإلسالمي، الذي يعتمد أساسا على املخاطرة أ

على قاعدة الغنم والغرم، هلذا جنده يطالب البنك بأرباح ال يقل معدهلا عن معدل 
الفائدة السائد يف السوق، مما جعل املسامهني يعمدون إىل التضحية جبزء من أرباحهم 
إىل املودعني إذا كان نصيبهم من األرباح يقل يف معدله عن معدل الفائدة الذي متنحه 

  .ية ذلك الفرق والجتذاب املودعنيالبنوك األخرى لتغط
فهل جيوز للبنك أن يعتمد معدل الفائدة السائد يف السوق كمقياس أو مؤشر 

  لتحديد نسبة الربح يف صيغه التمويلية؟
  :لإلجابة عن هذا السؤال أقول

ال مانع شرعا أن جتعل البنوك اإلسالمية سعر الفائدة مؤشرا لتحديد نسبة الربح 
عية اليت جتريها، ألا إمنا تستفيد منه يف معرفة األحوال القائمة يف املعامالت الشر

ومعرفة أحوال السوق اجلارية أمٌر . للسوق، وهي ال جتعله قاعدة يف حتديد نسبة الربح
ال بد منه لضمان جناح البنوك يف عملياا، فكيف تستطيع أن تنافس البنوك الربوية 



 

لفائدة يف السوق وجعلها مؤشرا لتحديد حوهلا يف هذا اجلانب بدون معرفة سعر ا
نسبة الربح يف عقد املراحبة  بنك الربكة اجلزائريفعلى سبيل املثال، إذا حدد  ،)1(الربح
سنويا بقطع النظر عن السعر اجلاري للفائدة فكيف يضمن البنك عدم % 13ب قدر ب

قل؟ وكيف أو أ% 10ذهاب عمالئه إىل البنوك الربوية اليت فرضت سعر فائدة بقدر 
  .)2(ينجح يف عملياته وهو ال يهتم أو ال يستفيد مما جيري حوله؟

  حكم حتديد الربح يف بنك الربكة اجلزائري بالنسبة املئوية :ثالثاً

  :إن اعتماد النسبة املئوية عند حتديد الربح جائز شرعا لألسباب التالية
  .)4(واملعاصرين )3(لقد أجازها كثري من الفقهاء القدامى -أ

  :لقد تناول الفقهاء القدامى هذه املسألة عند حديثهم عن صور املراحبة
رأس مايل فيه وهو «: أن يقول البائع للمشتري: فالصورة األوىل -

 .فهذا جائز باتفاق الفقهاء» مائة، بعتك ا وبربح عشرة
بعتك برأمسايل فيه وهو مائة «: أن يقول البائع: أما الصورة الثانية -

، وهذه الصورة قد %)10(أي » رة درمهاوأربح يف كل عش
  .)5(أجازها مجهور الفقهاء من احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة

إن الذين قالوا بعدم جواز هذا األسلوب يف حتديد الربح تعلَّلوا جبهالة  - ب
  .)6(الثمن والواقع أن اجلهالة تزول باحلساب

جلواز ألنه ال فرق بني أن يقول والذي أراه راجحا هو القول با :الرأي الراجح

                                
جمموع فتاوى املراقب الشرعي لبنك الربكة اجلزائري، مديرية الشؤون القانونية والتنظيم لبنك الربكة : انظر )1(

 .57، ص33، اموعة األوىل، االستشارة رقم 1996اجلزائري، اجلزائر 
 .209سليمان ناصر، تطوير صيغ متويل قصري األجل يف البنوك اإلسالمية، ص)2(
 .اإلمام الزيلعي وابن جزي والشريازي وابن قدامة: منهم )3(
 .اهللا ملحم والدكتور الصديق حممد األمني الضرير منهم الشيخ عبد احلميد السائح وأمحد سامل عبد )4(
، الشريازي، 184، ابن جزي، القوانني الفقهية، ص4/74الزيلعي، تبيني احلقائق،: انظر تفصيل هذه املسألة يف )5(

 .264الضرير، الغرر وأثره يف العقود، ص. ، د4/111، ابن قدامة، املغين،3/133/ املهذب، 
 .247مشسية بنت حممد، أحكام الربح يف الفقه اإلسالمي، ص. د: انظر )6(



 

 »%10على أن ترحبين  علي وهو سبعمائة دينارا ماهل بعتك هذه السلعة برأس«البائع 
؛ بعتك هذه السلعة برأس ماهلا علي وهو سبعمائة دينار وبربح سبعني دينار: وقوله

  .من رأس املال وهو سبعمائة% 10ألن سبعني دينار من سبعمائة يساوي 
الفقهاء قد أجازوها وألن اجلهالة اليت يدعيها املانعون ميكن إزالتها  وألن أكثر -

  .باحلساب واهللا أعلم
أعضد اختيار القول جبواز حساب الربح وحتديده وخاصة يف املراحبة : وفيما يلي

  :بالنسبة املئوية بالفتوى اآلتية
لسؤال أستاذ الفقه وأصوله جبامعة القدس ا: سئل الدكتور حسام الدين عفانة •

 :اآليت
ذهبت إىل بنك إسالمي فطلبت منه أن يشتري يل سيارة مث يبيعها عن «

طريق املراحبة، فأخذنا نتكلم أوالً عن الزيادة اليت سيأخذها كربح مقابل 
أيا كان سعر السيارة اليت ستختارها فإن نسبة : هذه الصفقة، فإذا به يقول
يت تشتري ا السيارة، فوقع عن املبالغ ال%) 10(رحبنا تكون عشرة باملائة 

يف نفسي أن حتديد الربح ذه النسبة املئوية يشبه الفائدة البنكية الربوية، 
  .)1(»فأردت أن أسأل أهل العلم ألقطع الشك باليقني فما حكم ذلك؟

بسم اهللا واحلمد هللا والصالة والسالم على : أجاب الشيخ قائال :اجلواب
  :رسول اهللا وبعد

صته من الربح الذي يريده من إمتام صفقة البيع باملراحبة جائز ححتديد البنك 
ال شيء فيه، إذا مت حتديد أجل السداد عن توقيع العقد أما إذا اتفق البنك 

مثال عن كل سنة وللمشتري أن % 10مع العميل أنه سريبح عشرة باملائة 
بنك مع يعدل يف األجل حسب ظروفه بعد العقد فال جيوز، ولكن إذا اتفق ال

العميل على نسبة مئوية للربح على مدة يتفق عليه عند العقد حبيث ال تقبل 

                                
 .حسام الدين عفانة، موقع إسالم أونالين نت، اإلسالم وقضايا العصر. فتوى د: انظر )1(



 

املفاضلة بعد العقد فهذا ال شيء فيه، وعمليا ال توجد طريقة غري هذه يف 
حالة طلبات التوريد الكربى اليت يذهب فيها العميل ليسأل البنك عن النسبة 

د العميل حجم التغطية اليت اليت يريد أن يرحبها وعلى أساس هذه النسبة يحد
  .)1(»يريدها

  املطلب الثالث
 تقييم الوضعية املالية لبنك الربآة

  :ميكن أن نلخص تقييم الوضعية املالية للبنك يف النقاط اآلتية
بنك الربكة من خالل استقراء الصيغ التمويلية السابقة واملطبقة يف  - 1

يف كيفية توزيع األرباح نستنتج أن هناك طريقة واحدة معتمدة  اجلزائري
منسجمة متاما مع التعريف الذي اخترناه للربح، حيث إن البنك باعتباره 
مؤسسة اقتصادية جيمع كل إيرادات املشاريع االقتصادية اليت تساهم يف 
متويلها بعد خصم كل التكاليف املتعلقة بذلك والباقي يغطي جزء منه 

النتيجة القابلة للتوزيع،  خسارة السنة السابقة إن وجدت، فنحصل على
وبعد تكوين االحتياطات الالزمة يوزع الرصيد على املسامهني، حسب 
مشاركتهم يف رأس املال وعلى املودعني، حسب مبلغ الوديعة ومدة 

 .)2(استقرار رصيدها، وذلك حسب مبدأ املشاركة يف الربح واخلسارة
ار وضمان نشاطه وهذه الطريقة يف توزيع النتائج تسمح للبنك باستمر

يف احمليط االقتصادي ألا من جهة تسمح له بالتغطية خلسارة السنة 
السابقة إن وجدت قبل توزيع النتيجة، ومن جهة أخرى تسمح بتوزيع 
النتيجة وحتديدها وتقسمها على املسامهني واملودعني بعد اية املشروع 

ؤشر ، وذلك حسب مردودية املشاريع وم]آخر السنة[االقتصادي 
                                

 .املرجع نفسه، نفس الفتوى )1(
 .54، صبنك الربكة اجلزائريحالة  -ضعية البنوك اإلسالمية حتليل و )2(



 

  .)1(رحبيتها ومنه خمتلف األرباح املوزعة من عام آلخر
حبكم جتربته القصرية يعتمد بشكل كبري على  بنك الربكة اجلزائريإن  - 2

التمويل قصري األجل وخاصة منه صيغة املراحبة، ألن العمل ذه الصيغة 
ميكِّن البنك اإلسالمي من حتديد الربح الناتج عن التمويل مسبقاً وهو ما 

 يتوفر يف بعض الصيغ األخرى إضافة إىل إمكانية توثيق هذا التمويل ال
  .)2(بالضمانات املختلفة

باعتباره بنكا  بنك الربكةإن العمل بصيغة املضاربة املشتركة من طرف  - 3
إسالميا ميثل خماطرة يف جمال االستثمار نظرا لعدم إمكانية حتديد الربح 

ىل التمويل طويل األجل من مسبقا من جهة ولكون هذه الصيغة أميل إ
جهة أخرى مما جعل البنوك اإلسالمية تقلل من استعمال هذه الصيغ أو 

مع هذه  بنك الربكة اجلزائريإلغائها متاما يف بعض األحيان كحالة 
  .)3(وذلك حىت ال تعرض أمواهلا وأموال املودعني للخطر. الصيغة

ات البنك أرقام عن نشري يف األخري إىل أنه مل يرد يف وثائق ومطبوع - 4
حجم التمويل املقدم على شكل قروض حسنة مع أن القانون األساسي 

تقدمي : إىل أن من أعمال البنك) 6(الفقرة -) 3(للبنك يشري يف املادة 
القروض احلسنة لألغراض اإلنتاجية كما رأينا يف التعريف بالبنك، كما 

ل على قطاعات مل يرد فيها أيضاً ما يشري إىل كيفية توزيع التموي
الصناعة والتجارة واخلدمات، ومل يدخل امليدان الزراعي إال بشكل 
ضئيل جدا لوجود بنوك متخصصة يف هذا اال، وهذا بالرغم من أن 

من ) 8(الفقرة  -) 3(ذلك يدخل يف نطاق أعماله كما رأينا يف املادة 

                                
، مذكرة خترج لنيل شهادة 19، والتقنيات املصرفية يف البنوك اإلسالمية، ص55املرجع السابق، ص: انظر )1(

 .م1993الليسانس، املدرسة العليا للتجارة، اجلزائر 
 .208سالمية، صسليمان ناصر، تطوير صيغ متويل قصري األجل يف البنوك اإل)2(
 .م17/08/2005ناصر حيدر يف مكتبه يوم : مقابلة شخصية مع السيد )3(



 

 .قانونه األساسي
دليل االحتاد الدويل للبنوك  ومما يؤكد هذه املعلومات األرقام الواردة يف

حيث تبين أن البنك يوزع متويالته على  1996اإلسالمية لسنة 
  : )1(القطاعات االقتصادية املختلفة وبنسبة مئوية كما يلي

 %0.7  :الزراعة -
 %72  :التجارة -
 %20.2  :الصناعة -
 %5.7  :اخلدمات -
  %1.4  :إجناز عقارات -
 %100  :اموع -

الة تغري الظروف األمنية واالقتصادية والسياسية يبقى أن نشري إىل أنه ويف ح
جماالت واسعة لالستثمار  بنك الربكةواالجتماعية للجزائر حنو األفضل، فسوف جيد 

تزخر بإمكانات طبيعية  -كما هو معلوم  -ومبختلف أشكاله، ذلك ألن اجلزائر 
ت األجنبية هائلة، ومبوارد بشرية خمتلفة التأهيل، وال أدل على ذلك افت الشركا

لالستثمار يف اجلزائر وانضمام اجلزائر للمنظمة العاملية للتجارة وعقد اتفاق شراكة مع 
االحتاد األوريب، وهذا كلما ظهر بصيص من األمل يوحي بتحسن األوضاع يف 

  .املستقبل القريب

                                
 Directory of Islamic: سليمان ناصر، تطوير صيغ متويل قصري األجل يف البنوك اإلسالمية، نقال عن: انظر )1(

Banks and financial institution association of Islamic bank op cu p.25. 



 

  المبحث الثالث
  نتيجة المقارنة بين المؤسستين

  املطلب األول
اإلسالمي وصندوق  ةبنك الربآاملقارنة بني 

  التوفري واالحتياط
 من حيث التعريف

إن الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط من البنوك التقليدية الربوية يقوم  :أوالً
اإلسالمي، فإنه  بنك الربكةأساسا على اإلقراض واالقتراض بفوائد ثابتة، خبالف 

بة اليت يتحدد فيها الربح يتعامل بطرق التمويل الشرعية كاملراحبة واملشاركة واملضار
  .حسب اجلهد املبذول ورأس املال املشارك به

إن الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط له جمال عمل حمدد، وهو بناء  :ثانياً
السكنات وشراؤها وتوسيعها وتقدمي القروض لصاحل ذلك، فهو يعمل يف إطار اال 

المي جماالته متعددة، بتعدد صيغه اإلس بنك الربكةخبالف ) السكن(العقاري فقط 
... قاري واخلدمايتعالتمويلية كاال االجتماعي والصناعي والتجاري والفالحي وال

  .اخل
إن الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط ذو طابع جتاري اقتصادي حبيث ال  :ثالثاً

ه اإلسالمي الذي خصص يف هيكل بنك الربكةيراعي اجلوانب االجتماعية خبالف 
التنظيمي قسما خاصا باملساعدات االجتماعية كتقدمي القروض احلسنة، وإعانات 
لطاليب السكن والشباب املقبلني على الزواج والتخفيف من حدة الفقر واحلرمان من 

  .خالل جانب الزكاة والتربعات
اإلسالمي والصندوق الوطين للتوفري واالحتياط  بنك الربكةإن الفرق بني  :رابعاً
كِّز الصندوق ريعترب العمل البشري هو مصدر الدخل، بينما ي بنك الربكة هو أن



 

الوطين للتوفري واالحتياط على رأس املال، فهذا األخري يف نظره هو األساس يف أي 
بنك عملية اقتصادية، فالصندوق الوطين للتوفري واالحتياط شخصية رأمسالية بينما 

الفائدة ألا أجرة  بنك الربكةخل يف دخل شخصية عاملة منتجة وهلذا ال يد الربكة
رأس املال وليست أجرة العمل، هذا ما جيعل الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط بنكا 

  .إسالميا بنك الربكةربويا و
املستثمر : اإلسالمي حيدد بصراحة دوره بني طريف العقد بنك الربكةإن  :خامساً

يقتصر دوره  بنك الربكةولة للعمل ا، ووصاحب املال والعامل املستفيد من السي
على الوساطة بني الطرفني، ويأخذ على ذلك رحبا حالال، بينما الصندوق الوطين 
للتوفري واالحتياط ال حيدد دوره بصراحة فعمله فقط اإلقراض واالقتراض بفوائد ثابتة، 

على اجلشع أي أن دوره ليس واضحا وحمدداً يف عملياته البنكية فعمله مبين فقط 
  .واالستغالل

  املطلب الثاني
والصندوق  بنك الربآةاملقارنة بني 

  الوطين للتوفري واالحتياط
 الفوائد البنكيةمشروعية من حيث 

إن الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط يعترب الفوائد اليت يتحصل عليها  :أوالً
دوق أن هناك تشاا رحبا حالال، ولكن يف املنظور الشرعي تعترب ربا، ويعترب الصن

ظاهريا بني الربا والربح باعتبار أن كالً منهما زيادة على رأس املال وأن هذا التشابه 
الظاهري هو ما يتعلَّل به القائلون حبل الربا، وما زالت تلك الشبه وشبهات أخرى 
هي مصدر التحليل لدى كل القائلني حبل الفوائد البنكية إىل اليوم، ولكن رغم هذا 

شابه الظاهري بينهما إال أن الربا خيتلف عن الربح لكونه ناشئا عن معاملة مالية الت
خمتلفة فإحدامها قابلة بطبيعتها وخصائصها ألن تنتج رحبا حالال وهو البيع 

ممثال يف بيع املراحبة لألمر  بنك الربكةخلصوصيات فيه كما هو معروف ومتداول يف 
راض واالقتراض بفوائد ثابتة تنتج الربا احملرم بالشراء ومعاملة أخرى تتمثل يف اإلق



 

  .بالكتاب والسنة وهو املعمول به يف الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط
بعد استقراء املنظور الفقهي واالقتصادي للفوائد البنكية يتبين يل أن هناك  :ثانياً

ا الدين احملرم ضابطا للتفريق بني الربا والربح، يستفاد من علة وخصائص كل من رب
، بنك الربكةاملعمول به يف الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط وربح البيع احلالل يف 

وهو أن أي معاملة كانت وأيا كان مسماها إذا نتج عنها وجود مبلغ مايل مؤجل 
السداد ثابت يف ذمة الطرفني ومضمون الرد مبثله، كان هذا املال دينا، وكان صاحبه 

لطرف اآلخر مدينا، وأي زيادة على هذا املال تعترب حمرما، أما إذا كانت دائنا وا
املعاملة ال تتضمن وجود مبلغ مايل مؤجل السداد وكان الطرف املسؤول عن رد املال 
أمينا على مال صاحبه غري ضامن له لو هلك أو خسر، وتقامسا معاً الربح قلّ أو كثر، 

عملية شركة مشروعة وكانت الزيادة على رأس كان صاحب املال شريكا وكانت ال
، إذن فالعربة هي بتوفُّر خصائص وطبيعة بنك الربكةاملال رحبا حالال كما هو حال 

املركز القانوين والشرعي لكل من طريف العالقة املالية يف الواقع العملي من حيث 
  .كوا عالقة دائنية ومدينية أو عالقة مشاركة حقيقية

فائدة على أنواع القروض املتعامل ا يف الصندوق الوطين للتوفري إن ال :ثالثاً
واالحتياط كلها ربا حمرم يف الفقه اإلسالمي وكثري الربا وقليله حمرم، ولو كانت 
بفائدة أقل، كما أن اإلقراض بالربا احملرم ال تبيحه حاجة وال ضرورة واالقتراض 

وكل امرئ متروك لدينه يف تقديره . الضرورةبالربا ال يرتفع إمثه إال إذا دعت إليه 
ضرورته، خبالف االقتصاد الوضعي فإنه ينظر إىل الفائدة على أا مشروعة وأساس 
أي عملية اقتصادية بل هي ركيزة النشاط االقتصادي مع العلم أن كثريا من 

تصادي االقتصاديني يف العصر القدمي واحلديث اعترب أن الفائدة نِقمة على النشاط االق
  .وليست نعمة فهي عنصر إفقار للمجتمع

إن تنظيم أمور املال واالقتصاد والتجارة والبنوك على أساس مبدأ  :رابعاً
املشاركة يف الربح وحترمي الفوائد البنكية، يترتب عليه تغيري كامل يف الفكر 
قق االقتصادي والتشريع والتنظيم العملي والواقعي لعامل املال والبنوك وهو ما حي



 

االستقالل وفك أواصر التبعية الفكرية واالقتصادية للغرب االستعماري، ولذلك كان 
النظام االقتصادي اإلسالمي ميدان حرب ضروس من الغربيني وأتباعهم من العلمانيني 

  .وخصوم اإلسالم
إن النظام اإلسالمي وجد طريقه إىل التطبيق بفاعلية وكفاءة، وقدرة  :خامساً

ة الوسائل احلديثة املتقدمة يف البنوك اإلسالمية، وهي وإن كانت على استخدام كاف
تشوا بعض السلبيات، وكانت وما تزال قاصرة عن بلوغ األهداف املثالية للنظام 
اإلسالمي، فإن العيب ال يكمن يف النظام ذاته وإمنا يف سلوكيات القائمني على 

  .اإلدارة وعدم اعتراف الدولة ا إال يف نطاق ضيق

  املطلب الثالث
املقارنة بني الصندوق الوطين للتوفري 

  اإلسالمي بنك الربآةواالحتياط و
 يف جمال التمويل العقاري

من احلاجات األساسية لإلنسان، ولذلك  - كما هو معروف  -إن املسكن 
تسعى البنوك العقارية واإلسكانية كالصندوق الوطين للتوفري واالحتياط إىل متويل بناء 

وتوسعتها وشرائها ومن مث بيعها لكن الطريقة اليت تسلكها واليت تتمثل يف  السكنات
اإلقراض بفائدة قلَّت أو كثرت هي طريقة حمرمة شرعا ملا فيها من التعامل بالربا 

اإلسالمي الذي ميلِّك السكنات عن طريق عقد االستصناع اجلائز  بنك الربكةخبالف 
ذلك يتم بشراء املسكن قبل بنائه، حبسب و -على أساس اعتباره الزما  -شرعا 

الوصف الدقيق املزيل للجهالة بأقساط يتفق عليها مع مراعاة شروط عقد االستصناع 
اآلن يف البحث عن إجياد طرق أخرى مشروعة توفِّر  بنك الربكةشرعا، كما يواصل 

  .متلُّك املساكن للراغبني يف ذلك



  

  
  
  
  

  الخاتمة
 

  
 

 نتائج البحث •
 القتراحاتوا التوصيات •



  

  الخاتمة

قد وصل البحث إىل ايته ووقف فوبعد، 
السيلُ عند غايته، لكين رأيت مفيدا أن ال أدع القلم 
قبل أن أسجل ما انتهيت إليه من نتائج وتوصيات 

  :واقتراحات ميكن عدها عصارة هلذا الدراسة
بعد إيراد تعاريف الربح عند أهل اللغة  - 1

اسبيني والفقهاء واالقتصاديني واحمل
الزائد على : توصلت إىل أن الربح هو

رأس املال نتيجة تقليبه يف األنشطة 
االستثمارية املشروعة كالتجارة 
والصناعة وقطاع اخلدمات وغريها، 
بعد تغطية مجيع التكاليف املنفقة عليه 

وعليه فال . للحصول على تلك الزيادة
 .خالف بني هؤالء يف تعريف الربح

الفائدة كلها مناء إن الربح والغلة و - 2
لألموال على وجه العموم، إال أن 
الربح هو السبب يف منو عروض 
التجارة بعد التصرف فيها بالبيع 
والشراء، فالربح ال ينتج إال بعد 
التصرف يف عروض التجارة، أما الغلة 
فإا تتسبب يف منو عروض التجارة 
أيضاً، غري أن هذا النماء يكون قبل 



 

ن ترتفع قيمة عروض التصرف فيها كأ
التجارة قبل بيعها، وأما الفائدة فال 
عالقة هلا بعروض التجارة بل هي 
سبب يف منو األموال الثابتة، فالربح 
والغلة والفائدة كلها أنواع من النماء 

 .يف الفقه اإلسالمي
إن الربح مشروع وقد ثبتت  - 3

مشروعيته بالكتاب والسنة واإلمجاع، 
فكر كما ثبتت مشروعيته يف ال

 .االقتصادي الوضعي
إن الربح يف الفقه اإلسالمي واالقتصاد  - 4

الوضعي يستحق باملال والعمل 
وكذلك بالضمان أو املخاطرة على 
رأي أهل االقتصاد غري أن استحقاق 
الربح بالضمان يكون على وجه 

 .التبعية
إن الفقه اإلسالمي واالقتصاد الوضعي  - 5

ال يتركان حرية كسب الربح يف 
طة االقتصادية على إطالقها، بل األنش

 .قيدت بضوابط معينة
حيرم شرعا احلصول على الربح  - 6

واالنتفاع به عن طريق االجتار 
باحملرمات أو الربا أو الغنب الفاحش أو 

 .اخل... الغرر أو االحتكار أو التدليس



 

يمنع يف االقتصاد الوضعي احلصول  - 7
على الربح عن طريق االحتكار أو 

ستغالل أو الغنب الفاحش الغرر أو اال
املصحوب بالتغرير غري أنه جيوز 
احلصول على الربح عن طريق الربا 

 .والقمار
ال خالف بني الفقه اإلسالمي  - 8

واالقتصاد الوضعي يف جواز التسعري 
الغالء ونقصان السلع أو  -حالة 

من طرف احلاكم أو  -االحتكار 
 .نوابه

 إن التسعري وحتديد الربح وجهان لعملة - 9
واالقتصاد اإلسالمي واحدة يف الفقه 

 .الوضعي
ال خالف بني الفقه اإلسالمي  -10

واالقتصاد الوضعي يف جواز حتديد 
الربح إذا كانت املصلحة العامة 
تستدعيه كاحلاالت السابقة بشرط 
عدم املغاالت يف الربح ومراعاة مبدا 

 .العدل واستشارة أهل اخلربة
ليس يف الفقه اإلسالمي حتديد نسبة  -11

معينة يتقيد ا التجار يف معامالم 
كالربع أو الثلث، بل ذلك متروك 
بظروف التجارة عامة وظروف التاجر 



 

والسلَع مع مراعاة ما تقتضي به 
اآلداب الشرعية من الرفق والقناعة 

 .والسماحة والتيسري
سوق األوراق املالية قسٌم من أقسام  -12

املعامالت  االسوق املالية إذ جتري فيه
األسهم (األوراق املالية  على

بواسطة أشخاص مؤهلني ) والسندات
 .هلذا النوع من العمل

متثل األسهم حصة يف رأس مال  -13
الشركة وعدد األسهم اليت حيملها 
الشخص يعرب عن مدى مشاركته 
ونسبة األرباح اليت يستحقها، أما 
 .السندات فإا متثِّل دينا على الشركة

 رأس إذا كان السهم ميثِّل حصة يف -14
مال الشركة، فإن املتاجرة بأسهم 
شركة ربوية غري جائز شرعا وبالتايل 
. ال جيوز االنتفاع بالربح الناتج عنها

ومن أنواع األسهم ما ال جيوز التعامل 
د الشركة عفيه ألنه خارج عن قوا

املشروعة وذلك مثل األسهم املمتازة 
اليت متنح لصاحبها فائدة سنوية أو 

ى غريه من املسامهني، أرباحا زائدة عل
ومن أنواع األسهم ما يعرف بأسهم 
التمتع وهي أسهم تسلّم لصاحبها 



 

قيمتها ويبقى شريكا يأخذ األرباح، 
وهذا أكلٌ ألموال الناس بالباطل 
 .باعتبار أنه قد انقطعت صلته بالشركة

إن األسهم الوحيدة اليت جيوز التعامل  -15
ا كما جيوز االنتفاع بالربح الناتج 

األسهم العادية اليت تعطي : عنها هي
ألصحاا حقوقا متساوية وما عداها 
فهي أسهم باطلة شرعا وما بين على 

 .باطل فهو باطل
إن السندات متثِّل دينا على الشركة،  -16

والواجب يف الديون استيفاؤها بال 
زيادة وال نقصان، ألن الزيادة ربا 
والنقصان ظلم وكالمها حرام ولذلك 

السندات غري جائز لألسباب بفالتعامل 
 :اآلتية

ان حامل السند يستويف فائدة ثابتة  -
على دينه بغض النظر عن وضع 
 .الشركة من حيث الربح واخلسارة

ان من السندات ما يصدر خبصم  -
إصدار فيدفع املكتتب أقل من 
القيمة االمسية ويستويف القيمة 

 .كامال وهو ربا
ومنها ما يصدر بعالوة زائدة على  -

يمة اليت دفعها املكتتب وال شك الق



 

 أن هذا أيضاً نوع من الربا
إذن التعامل بالسندات مبختلف 
أنواعها حمرم والفائدة الناجتة عنها 
حمرمة وال تسمى رحبا، وللخروج من 
دائرة احلرام يف التعامل بالسندات 
توصل الباحثون يف االقتصاد 
اإلسالمي إىل ابتكار بديل شرعي 

بشهادات ودائع  وهو التعامل
استثمارية وسندات املقارضة 
وشهادات التأجري وشهادات 

وهناك سبل وإمكانيات . املشاركة
لتطوير هذه األوراق املالية اإلسالمية 

 .مستقبال
ال خالف بني الفقه اإلسالمي  -17

واالقتصاد والقانون الوضعيني يف 
تعريف بطاقة االئتمان واليت هي بطاقة 

ميله أو خاصة يصدرها املصرف لع
زبونه متكِّنه من احلصول على السلع 
واخلدمات بتقدمي الفاتورة املوقّعة من 
العميل إىل املصرف فيسدد قيمتها له 
ويقدم املصرف للعميل كشفا شهريا 
بإمجايل القيمة لتسديدها أو خلصمها 
من حسابه اجلاري لطرفه وهي يف 

 .األصل بطاقة إقراض



 

ة االئتمان إذا تبين أن التعامل ببطاق -18
يعارض دليال قطعيا أو أنه سيترتب 
على هذا التعامل إعطاء فائدة ربوية 
بشكل ظاهر أو مستتر، حينئذ يكون 
ممنوعا شرعا خبالف االقتصاد الوضعي 
فإنه يعتربه مشروعا ولو نتج عنه 
األمور املذكورة سابقا، أما خبصوص 

 .التفاصيل فريجع فيها لثنايا البحث
ه اإلسالمي ال خالف بني الفق -19

واالقتصاد الوضعي يف وجوب توفّر 
مجلة من الشروط والضوابط 
والضمانات يف أي موقع للربح 
االلكتروين حىت ال يصبح جمرد 

 .عمليات نصب واحتيال
ال خالف بني الفقهاء املعاصرين  -20

واالقتصاديني يف جواز إجراء عقد 
البيع عن طريق االنترنت خصوصا 

ما، ومن مث والتجارة االلكترونية عمو
جواز االنتفاع بالربح الناتج عنه مع 
اشتراط الفقهاء دون غريهم االلتزام 
بالضوابط الشرعية للبيع واالبتعاد عن 
التزوير والتزييف والغلط وذلك 
باالعتماد على قواعد اإلثبات يف 

 .الشريعة اإلسالمية



 

خيتلف الصندوق الوطين للتوفري  -21
يف كون  بنك الربكةواالحتياط عن 

ألول يقوم على أساس التعامل ا
باإلقراض واالقتراض بفوائد ثابتة 
حمرمة شرعا، أما الثاين فإنه يتعامل 
بالطرق الشرعية كاملراحبة واملشاركة 
واملضاربة وغريها واليت يتحدد فيها 
الربح حسب اجلهد املبذول ورأس 

 .املال املشارك به
إن تعامل بنك الربكة واستخدامه لعقد  -22

ع يف جمال السكنات االستصنا
والعقارات هو البديل الشرعي 
للقروض الربوية اليت يقدمها الصندوق 
الوطين للتوفري واالحتياط لطاليب 

ومن مث . السكن بشرائه أو توسعته
 .التخفيف من مشكلة السكن

إن املواطن اجلزائري وحبكم حداثة  -23
جتربة البنوك اإلسالمية يف اجلزائر مل 

عمل املصريف يستوعب بعد طبيعة ال
اإلسالمي الذي يعتمد أساسا على 
املخاطرة أو على قاعدة الغنم بالغرم، 
هلذا جنده يطالب البنك بأرباح ال يقلّ 
معدهلا عن معدل الفائدة السائد يف 
السوق مما جعل املسامهني يعمدون إىل 



 

التضحية جبزء من أرباحهم وحتويلها 
إىل املودعني إذا كان نصيبهم من 

ح يقلّ يف معدله عن معدل األربا
الفائدة الذي متنحه البنوك األخرى، 
وقد اعتمد البنك يف اختاذ معدل 
الفائدة السائد يف السوق كمقياس يف 

 .الكثري من معامالته
ال مانع شرعا أن جتعل البنوك  -24

اإلسالمية، خاصة يف هذا العصر احلد 
األعلى لسعر الفائدة الذي حيدده 

و سعر السوق مؤشرا البنك املركزي أ
لتحديد نسبة الربح يف املعامالت 
الشرعية كاملراحبة ألا إمنا تستفيد من 
ذلك ملعرفة أحوال السوق اجلاري ال 

 .جلعله قاعدة يف حتديد الربح
جيوز شرعا حتديد الربح بالنسبة املئوية  -25

يف بيع املراحبة  بنك الربكةكما فعل 
 .ألن أكثر الفقهاء قد أجازها

انون املصريف اجلزائري يعترب حبق إن الق -26
قانونا متفتحا على الصيغ املصرفية 
اإلسالمية من مشاركة ومضاربة 
ومراحبة باإلضافة إىل العقود األخرى 
كاإلجارة واالستصناع، ولعل هذا 
االنفتاح تزامن مع إحساس السلطات 



 

املالية جبدوى تشجيع النشاط املصريف 
ألن  ةبنك الربكاإلسالمي املتمثل يف 

الفائدة املعتمدة يف البنوك الربوية هي 
عنصر إفقار للمجتمع وختلفه يف امليدان 

 .االقتصادي

هذه هي أهم النتائج اليت أمكنين الوقوف 
عليها، ألن الوقوف على مجيع النتائج اجلزئية 

  .ة وخيرجها عما أريد هلامتسيضخم من حجم اخلا
  

 توصيات وتتمة هلذه النتائج أرى أن هناك 
  :جديرة بالذكرواقتراحات 

باجلملة  - أوصي التجار املسلمني  - 1
ومصاحل املنافسة واألسعار  -والتجزئة 

مبديريات التجارة واملؤسسات املالية 
مبراعاة ضوابط الربح اليت وضعها الفقه 
اإلسالمي لضمان مشروعيته ولضمان 
حتقق املصلحتني الفردية واجلماعية 

 .معا
دم املغاالة أوصي من ذكرم سابقا بع - 2

يف احلصول على الربح وااللتزام 
بالسماحة والتيسري لكي يتحقق 
التكافل االجتماعي الذي يدعو إليه 
 .اإلسالم وتقره مبادئ حقوق اإلنسان

على البنك املركزي يف كل بلد  ينبغي - 3



 

مسلم كاجلزائر مثال أن يتفهم طبيعة 
املختلف عن البنوك  بنك الربكةعمل 

مل معه على هذا الربوية وأن يتعا
األساس وأن يساعده يف بلوغ أهدافه 
الشرعية ويزيل عنه العراقيل اإلدارية 

 .والبريوقراطية املقيتة
 بنك الربكة اجلزائريجيب التعاون بني  - 4

والسلطات النقدية يف اجلزائر اليت 
يعمل فيها عدد من البنوك األخرى 
على إنشاء السوق املالية اإلسالمية 

اآلن معظم أدواا مع  اليت توافرت حلد
التفكري يف أدوات جديدة، وذلك ملا 
ميكن أن تقدمه هذه السوق من فوائد 
عظيمة لالقتصاد الوطين خصوصا 

 .والتنمية عموما
أقترح على الباحثني االهتمام باملواضيع  - 5

املعاصرة اليت تتطور بتطور احلضارة 
احلديثة وإفرازاا ليبنوا األحكام 

جتهادات الفقهية فيها الشرعية واال
بالرجوع إىل اامع الفقهية املعتمدة 
واخلالص إىل شبه إمجاع يدرأ عن 
املسلمني الوقوع فيما هو حمرم خاصة 
وأن املعامالت املالية حاليا تشابكت 
وتعقدت إىل حد ال يستطيع معه 



 

الفقهاء التقليديون البت يف مثلها إذا مل 
اري حييطوا باجلوانب االقتصادية اجل

العمل ا يف اإلدارات والبنوك واملراكز 
 .املالية واالستثمارات على اختالفها

  .واهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل
فإن وفِّقت إىل ما رمت فذاك أملي، وإن 
كنت غري ذلك فحسيب أين بذلت اجلهد واستفرغت 

  .الوسع
  
  

  

Β  
  
  
  
  

  
  

  

 املالحق
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  املتعلقة باملوضوع
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  )01(قرار رقم 
  تحديد أرباح التجار

قرار مع الفقه اإلسالمي ملنظمة املؤمتر 
  اإلسالمي

 8قرار رقم 

إن جملس جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره اخلامس بالكويت من 
على م، بعد اطالعه 15/12/1988-10، املوافق ه1409مجادى األوىل  6- 1

البحوث املقدمة من األعضاء واخلرباء يف موضوع حتديد أرباح التجار واستماعه 
  :للمناقشات اليت دارت حوله قرر

األصل الذي تقرره النصوص والقواعد الشرعية، ترك الناس أحرارا يف  :أوالً
ة بيعهم وشرائهم وتصرفهم يف ممتلكام وأمواهلم يف إطار أحكام الشريعة اإلسالمي

يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم {: الغراء وضوابطها، عمال مبطلق قول اهللا تعاىل
  .}بينكم بالباطل إال أن تكون جتارة عن تراضٍ منكم

ليس هناك حتديد لنسبة معينة للربح يتقيد ا التجار يف معامالم بل ذلك  :ثانياً
سلع مع مراعاة ما تقضي به اآلداب متروك لظروف التجارة عامة وظروف التاجر وال
  .الشرعية من الرفق والقناعة والسماحة والتيسري

تظافرت نصوص الشريعة اإلسالمية على وجوب سالمة التعامل من  :ثالثاً
أسباب احلرام ومالبساته كالغش واخلديعة والتدليس واالستغفال وتزييف حقيقة 

  .ة واخلاصةالربح واالحتكار الذي يعود بالضرر على العام
ال يتدخل ويل األمر بالتسعري إال حيث جيد خلال واضحا يف السوق  :رابعاً

واألسعار ناشئا من عوامل مصطنعة، فإن لويل األمر حينئذ التدخل بالوسائل العادية 
  .واهللا أعلم. املمكنة اليت تقضي على تلك العوامل وأسباب اخللل والغالء والغنب الفاحش
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  جداول وهياآل تنظيمية
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  الهيكل التنظيمي
  للصندوق الوطني للتوفير واالحتياط

  وبنك البرآة الجزائري
  



375 

  اهليكل التنظيمي
واالحتياطللصندوق الوطين للتوفري 



 



 

  اهليكل التنظيمي لبنك الربآة اجلزائري
  )1994جانفي  31: ل 022/94حسب قرار جملس اإلدارة رقم (

 



378 

  جدول يمثل تطور الناتج الصافي
  لبنك البرآة الجزائري

  م1996م إلى 1993من سنة 

  
  
  
  



 

  جدول يمثل
  تطوير إيرادات التمويل بالمرابحة

  بنك البرآة الجزائريلدى 
  2000و  1992بين سنة 



 

  مقارنة مختلف الميزانيات
  96، 95، 94، 93للسنوات 

  بالنسبة لبنك البرآة الجزائري



 

  الميزانية العمومية
  لبنك البرآة الجزائري

  م1996ديسمبر  30: بتاريخ 
  )بالدينار الجزائري(



 

 

 

 

 

 

  )3(ملحق رقم 
  مناذج من عقود

  بنك الربآة اجلزائري
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  آليات القرآنيةفهرس ا

  الصفحة السورة رقمها ةـــــــــــــــاآلي

 }فما رحبت جتارم وما كانوا مهتدين{1

  } ..أوالئك الذين اشتروا الضاللة باهلدى{
16  

16  

  البقرة

  البقرة

4  

20  
  278  البقرة 185 }يريد اهللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر{2

  64، 56، 21  رةالبق 275 }وأحل اهللا البيع وحرم الربا{3
 276 }ويريب الصدقاتميحق اهللا الربا{4

  البقرة
57 ،261 ،270 ،

279 ،280 ،282  
 ،278 }..يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وذروا ما بقي من الربا{5

279 
  البقرة

57 ،261 ،270 ،
280 ،282  

  150  البقرة 282 } ..يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين{6

  284، 279، 216 آل عمران 130 }...لذين آمنوا ال تأكلوا الربا أضعافا مضاعفةيا أيها ا{7
  216 آل عمران 131 }واتقوا النار اليت أعدت للكافرين{8

  190  النساء  8 }..وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن{9

، 128، 69، 2، 1  النساء  29 }..يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم{10
147  

  69  النساء 161 }..الربا وقد وا عنهوأخذهم {11

  182  املائدة  8 }اعدلوا هو أقرب للتقوى{12

  64  األنعام 119 }..وقد فصل لكم ما حرم عليكم{13

  290  األنعام 143 }..فمن اضطر غري باغ وال عاد فال إمث{14

  289  األنعام 146 }..فمن اضطر غري باغ وال عاد فإن ربك{15

  68  التوبة  34 }..كثريا من األحباريأيها الذين آمنوا إن{16

  44  احلج  25 }..ومن يرد فيه بإحلاد{17

  74  احلج  78 }وما جعل عليكم يف الدين من حرج{18

  161 الصافات 141 }فساهم فكان من املدحضني{19

  21  اجلمعة  10 }..فإذا قضيت الصالة فانتشروا{20

  283، 55  احلاقة  10 }فأخذهم أخذة رابية{21
  21  املزمل  20 }..ون يف األرض يبتغونوآخرون يضرب{22



 

  
  
  
  
  

ω  



 

  فهرس األحاديث النبوية

  الصفحة  طـــرف الحــــديــــث

  57 »..اجتنبوا السبع املوبقات«

  44 »احتكار الطعام إحلاد فيه«

  130 »..أن رجال كانت له شجرة يف أرض غريه«

  81  »..مر على صربة طعام ρرسول اهللا أن «

  23-22 »..أي الكسب أطيب«

  60 »..التمر بالتمر واحلنطة باحلنطة«

  50 »اجلالب مرزوق واحملتكر معلون«

  33 »اخلراج بالضمان«

  22  »إىل الشام ρخرج النيب «

  136، 22 »..مسعت احلي يتحدثون عن عروة«

  65، 63 »..الطعام بالطعام مثال مبثل«

  128، 111 »..غال السعر على عهد رسول اهللا«

  61 »..يعوا الذهب بالذهبال تب«
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طارق . عكاشة حممد عبد العال، د. تاريخ النظم القانونية واالجتماعية، د -55

/ اذوب، كلية احلقوق، جامعة بريوت، الدار اجلامعية للطباعة والنشر، ط
 .م1998سنة 

 .عيسى عبده، دار االعتصام. بني احلل والتحرمي، د التأمني -56
تبيني احلقائق شرح كرت الدقائق، الزيلعي فخر الدين عثمان بن علي، املطبعة  -57

 .ه1313/ األمريية الكربى، بوالق، القاهرة، ط
 .التجارة يف اإلسالم، عبد السميع املصري، مكتبة األجنلو، القاهرة -58
وأوضاعها يف األسواق املالية للبلدان اإلسالمية  جتربة األوراق املالية اإلسالمية -59

، 3وتقدير احلاجة لسوق إسالمية ثانوية، دراسات اقتصادية إسالمية، مج
 .م، جدة1995/ 1ع

حتليل وضعية البنوك اإلسالمية، حالة بنك الربكة اجلزائري، جامعة شريف،  -60
 .م1998مذكرة خترج، ختصص مالية، جامعة وهران، 

لبنان،  -اهللا الذهيب، دار إحياء التراث العريب، بريوت  و عبدتذكرة احلفاظ، أب -61
 .ه1376/ ط



 

التسعري يف اإلسالم، الشورحيي البشري، شركة اإلسكندرية للطباعة والنشر،  -62
 .م1973-ه1393/ ط

تشريعات التموين والتسعري اجلربي، خليل فرج حلواين، دار املطبوعات  -63
 .1980اجلامعية، 

الرمحن يسري أمحد، دار اجلامعات املصرية،   عبد. ، دتطور الفكر االقتصادي -64
 .م1987/ 2ط

تطوير صيغ التمويل قصري األجل يف البنوك اإلسالمية، سليمان ناصر، دار  -65
 .2003/إحياء التراث، القرارة، عرداية، ط

 .ه1408/ التعريفات الفقهية، اددي، مطبعة كراتشي، ط -66
ي، حتقيق إبراهيم األبياري، دار التعريفات، اجلرجاين، علي بن حممد عل -67

 .م1985-ه1405/ 1الكتاب العريب، بريوت، ط
عناية القاضي وكفاية : "مطبوع مع حاشية الشهاب املسماة(تفسري البيضاوي  -68

 -، البيضاوي، دار الكتب العلمية، بريوت )الراضي على تفسري البيضاوي
 .م1997-ه1/1417لبنان، ط

 -  بن عمر، دار إحياء التراث العريب، بريوت اهللا التفسري الكبري، الرازي عبد -69
 .3لبنان، ط

 .لبنان -التفسري واملفسرون، الذهيب، دار الكتب العلمية، بريوت  -70
 .م1986-ه1406/ تقريب التهذيب، ابن حجر، دار الرشيد، سوريا، ط -71
بخزار يعدل فريدة، ديوان املطبوعات . تقنيات وسياسات التسيري املصريف، د -72

 .2002/ ، ابن عكنون، اجلزائر طاجلامعية
عوف حممود كفراوي، مركز . تكاليف اإلنتاج والتسعري يف اإلسالم، د -73

 .م3/1998مصر، ط - اإلسكندرية للكتاب 
 .تكملة اموع، السبكي، مكتبة اإلرشاد، جدة -74



 

اهللا هاشم اليماين، املدينة  تلخيص احلبري، ابن حجر العسقالين، حتقيق عبد -75
 .م1964-ه1374/ املنورة، ط

متويل السكن ومسامهة يف ختفيض أزمة العمران، قراش حممد، املدرسة العليا  -76
 .2002للتجارة، اجلزائر، 

 .2 /1972ذيب اللغة، األزهري، دار العلم للماليني، ط -77
بشري عواد، مؤسسة . جامع البيان عن تأول آي القرآن، الطربي، حتقيق د -78

 .م1994، 1لبنان، ط -الرسالة بريوت 
/ 1مع الفصوليني، قاضي مساونة، حممود بن إسرائيل، املطبعة األزهرية، طجا -79

 .ه1400
 .م1994/ 1اجلامع يف أصول الربا، املصري، دار اجلامعات املصرية، ط -80
/ 5لبنان، ط -اجلامع ألحكام القرآن، القرطيب، دار الكتب العلمية، بريوت  -81

 .م1996 -ه 1417
بد السميع، دار الكتب العلمية، جواهر اإلكليل، األيب األزهري صاحل ع -82

 .لبنان -بريوت 
اهللا، دار  اهللا حممد بن عبد حاشية اخلرشي على خليل، اخلَرشي أبو عبد -83

 .م1997-ه1417/ 1الكتب العلمية، بريوت، ط
حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، الدسوقي، مشس الدين، دار الكتب  -84

 .م1996-ه 1417/ 1العلمية، بريوت، ط
لبنان،  -حملتار على الدر املختار، ابن عابدين، دار الفكر، بريوت حاشية رد ا -85

 .م1966 -ه 1386، 2ط
 .لبنان -احلاوي الكبري، املاوردي، دار الرسالة، بريوت  -86
أبو البصل، حبث مقدم . حساب الربح يف عقد املراحبة يف البنوك اإلسالمية، د -87

المية، اجلامعة األردنية، يف مؤمتر املستجدات الفقهية يف معامالت البنوك اإلس
 .م1994نيسان  18



 

- ه1412/ 1احلسبة يف اإلسالم، ابن تيمية، دار الكتب العلمية، ط -88
 .م1992

وهبة الزحيلي، دار . د. حكم إجراء العقود بوسائل االتصال احلديثة، أ -89
 .م2000-ه1420/ 1املكتيب، سوريا، ط

ائع البنوك، زعيتر حكم اإلسالم يف شهادات االستثمار وصناديق التوفري وود -90
 .م1992-ه1413/ 1الرمحن بن صبحي، عمان، ط عبد

/ 1، دار الكتب العلمية، بريوت، ط)مطبوع مع جممع األر(الدر املنتقى  -91
 .م1998-ه1419

دراسة مقارنة ملفهوم الربح يف اإلسالم، حممود الفقي، جامعة األزهر، كلية  -92
 .م1975-ه1395التجارة، رسالة ماجستري، 

/ 1ام شرح جملة األحكام، علي حيدر، دار اجليل، بريوت، طدرر احلك -93
 .م1991-ه1411

الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب، ابن فرحون اليعمري، حتقيق  -94
حممد األمحدي أبو النور، دار التراث للطبع والنشر، القاهرة، مصر، بدون 

 .تاريخ وال رقم الطبعة
 .ويدار، مكتبة النهضة املصريةالدميقراطية االقتصادية، أمحد د -95
لبنان، بدون  - ذيل طبقات احلنابلة، ابن رجب احلنبلي، دار املعرفة، بريوت  -96

 .تاريخ ورقم الطبعة
رأي التشريع اإلسالم يف مسائل البورصة، املوسوعة العلمية والعملية للبنوك  -97

/ 5ج. سليمان أمحد يوسف، االحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية. اإلسالمية، د
 .1الد 

 .الرمحن يسري، دار النهضة العربية، القاهرة عبد. الربا والفائدة، د -98
العزيز  عمر بن عبد. الربا واملعامالت املصرفية يف نظر الشريعة اإلسالمية، د -99

 .م1996-ه1417/ 2املترك، دار العاصمة، الرياض، ط



 

املعاصرة، الربح يف الفقه اإلسالمي، ضوابطه وحتديده يف املؤسسات املالية  -100
 .مشسية بنت حممد إمساعيل، دار النفائس للنشر والتوزيع، األردن

رحبية البنوك اإلسالمية، حبار منال، كلية التجارة، جامعة عني مشس،  -101
 .م1996-ه1416/ اإلسكندرية، ط

روح املعاين يف تفسري القرآن الكرمي والسبع املثاين، األلوسي، دار الفكر،  -102
 .لبنان -بريوت 

لبهية شرح اللمعة الدمشقية، العاملي زين الدين بن اإلمام، دار الروضة ا -103
 .الكتاب العريب، القاهرة

لبنان،  - زاد املعاد يف هدي خري العباد، ابن قيم اجلوزية، دار الفكر، بريوت  -104
 .م1977-ه1397/ط

 .سلسلة االقتصاد اإلسالمي، بيت التمويل الكوييت، الكويت -105
حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث سنن ابن ماجة، ابن ماجة، حتقيق  -106

 .العريب، بريوت
سنن أيب داود، أبو داود سليمان بن األشعث، دار إحياء التراث العريب،  -107

 .لبنان -بريوت 
- ه1414/ سنن الترمذي، الترمذي أبو عيسى، دار الفكر، بريوت،  ط -108

 .م1994
دار اجليل، السنن الصغرى، البيهقي، حتقيق جة يوسف أمحد أبو الطيب،  -109

 .م1995-ه1415/ 2بريوت، ط
السنن الكربى، البيهقي، حتقيق حممد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية،  -110

 .م1994-ه1414/ بريوت، ط
 - الرمحن، دار إحياء التراث العريب، بريوت  سنن النسائي، النسائي أبو عبد -111

 .لبنان
هر، رسالة حلرش الطا -دراسة حالة اجلزائر  -سوق األوراق املالية  -112



 

 .2003/ماجستري، املدرسة العليا للتجارة، اجلزائر، ط
سري أعالم النبالء، احلافظ الذهيب، حتقيق شعيب األرناؤوط وحممد نعيم  -113

 .م1985-ه1405/ 1لبنان، ط -العرقوسي، مؤسسة الرسالة، بريوت 
 .م1955-ه 1375/ السرية النبوية، ابن هشام، مكتبة مصطفى احلليب، ط -114
115- ه1405/ 1ار، الشوكاين، دار الكتب العلمية، بريوت، طالسيل اجلر -

 .م1985
الشرح الصغري مع بلغة السالك ألقرب املسالك، الدردير أمحد بن حممد بن  -116

 .م1995-ه1415/ أمحد العدوي، دار الكتب العلمية، بريوت، ط
شرح القانون املدين اجلزائري، النظرية العامة لاللتزامات، حممد صربي  -117

 .م1993-1992/ر اهلدى، عني امليلة، طالسعدي، دا
شرح القانون املدين اجلزائري، خليل أمحد حسن قداده، ديوان املطبوعات  -118

 .اجلامعية، ابن عكنون، اجلزائر
/ ، ابن قدامة، دار الفكر، بريوت، ط)مطبوع مع املغين(الشرح الكبري  -119

 .م1994-ه1414
العلمية، بريوت،  ، دار الكتب)مطبوع مع حاشية الدسوقي(الشرح الكبري  -120

 .م1996-ه1417/ ط
 .1995، 1شرح حدود ابن عرفة، الرصاع، دار الغرب اإلسالمي، ط -121
/ شرح غريب ألفاظ املدونة، اجليب، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط -122

 .ه1402
 -شرح فتح القدير، ابن اهلمام كمال الدين، دار الكتب العلمية، بريوت  -123

 .م1995-ه1415/ 1لبنان، ط
لبنان،  -القدير، الكمال ابن اهلمام، دار الكتب العلمية، بريوت  شرح فتح -124

 .1ط
شرح كتاب النيل وشفاء العليل، أطفيش حممد بن يوسف بن علي، مكتبة  -125



 

 .بدون تاريخ/ 3اإلرشاد، جدة، ط
- ه1416/ 1شرح منتهى اإلرادات، البهويت، عامل الكتب، بريوت، ط -126

 .م1996
ي املقارن، أبو زيد رضوان، دار الفكر الشركات التجارية يف القانون املصر -127

 .العريب
العزيز،  اخلياط عبد. الشركات يف الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي، د -128

 .م1994-ه7/1414مؤسسة الرسالة، بريوت، ط
الشركات يف الفقه اإلسالمي، علي اخلفيف، دار النهضة العربية، القاهرة،  -129

 .م1978/ ط
- ه1409/ 1اط، دار السالم الغورية، طالشركات يف ضوء اإلسالم، اخلي -130

 .م1989
شركة املسامهة يف النظام السعودي، البقمي، صاحل بن زايد املرزوقي، جامعة  -131

 .م1986-ه1406/ أم القرى، الرياض، ط
الصحاح، اجلوهري إمساعيل بن محاد، حتقيق أمحد عطار، دار العلم  -132

 .م1979/ 2للماليني، ط
اصر الدين، املكتب اإلسالمي، بريوت، صحيح ابن ماجه، األلباين حممد ن -133

 .م1988-ه1/1409ط
 .م1994-ه1414/ صحيح البخاري، دار الفكر، بريوت،  ط -134
صحيح سنن النسائي، األلباين حممد ناصر الدين، املكتب اإلسالمي،  -135

 .م1987-ه1408/ بريوت، ط
- ه1413/ صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج، دار الفكر، بريوت،  ط -136

 .م1995
حممد سعيد رمضان البوطي، دار . لحة يف الشريعة اإلسالمية، دضوابط املص -137

 .لبنان -الفكر، بريوت 



 

 .لبنان -طبقات احلنابلة، أبو يعلى احلنبلي، دار املعرفة، بريوت  -138
الطبقات السنية يف تراجم احلنفية، ابن عبد القادر الغزي، دار الرفاعي،  -139

 .ه1403/ الرياض، ط
عبد الفتاح . حممود حممد الطناحي، ود طبقات الشافعية، السبكي، حتقيق -140

- ه1413/ 2حممد احللو، جمد للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، ط
 .م1992

 .م1960-ه1380/ الطبقات الكربى، ابن سعد، دار بريوت للطباعة، ط -141
/ 1الطرق احلكمية، ابن قيم اجلوزية، دار الكتب العلمية، بريوت، ط -142

 .م1995-ه1415
لثمينة يف مذهب عامل أهل املدينة، ابن شاس، حتقيق أبو عقد اجلواهر ا -143

/ 1األجفان حممد وعبد احلفيظ منصور، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط
 .ه1415

العقود الشرعية احلاكمة للمعامالت املالية املعاصرة، عيسى عبده، دار  -144
 .م1977-ه1397/ 1االعتصام، القاهرة، ط

سعار يف ضوء الشريعة اإلسالمية، البنا العالقة بني التكاليف والربا واأل -145
 - ه1401/ استشهاد، رسالة ماجستري، كلية التجارة، جامعة األزهر، ط

 .م1981
العالقة بني التكاليف والربا واألسعار يف ضوء الشريعة اإلسالمية، البنا  -146

 .م1981-ه1401/ 1استشهاد حسن، كلية التجارة، جامعة األزهر، ط
نامق صالح . قتراب من االقتصاد اإلسالمي، دعلم االقتصاد وحماولة لال -147

 .م1985/ الدين، مكتبة عني مشس، ط
 .م1997/ علم االقتصاد، كامل بكري، دار اجلامعة، األردن، ط -148
 .علم االقتصاد، ماهر سعد محزة، دار املعارف، مصر -149
عمل شركات االستثمار يف السوق العاملية، حسن أمحد حميي الدين أمحد،  -150



 

 .م1986-ه1407/ 1، جدة، طالدار السعودية
 .ه1/1405العمليات البنكية، جعفر اجلزار، دار النفائس، األردن، ط -151
رفيق يونس، . عوامل اإلنتاج بني االقتصاد اإلسالمي واالقتصاد الرأمسايل، د -152

 .االسيسكو، املغرب 10+9جملة اإلسالم اليوم، ع
/ 1ين، طعيون األزهار، املرتضى، أمحد بن حيىي، دار الكتاب اللبنا -153

 .م1975
الصديق حممد األمني الضرير، دار اجليل، بريوت، . الغرر وأثره يف العقود، د -154

 .م1990-ه1410/ 2ط
 .فائدة القرض ونظرياا احلديثة، أمحد مندور، دار الرسالة، دمشق -155
الفائدة والربح وأدوات التمويل اإلسالمية، درويش جستينة، دار املعارف،  -156

 .لبنان -بريوت 
شيخ أمحد محاين رمحه اهللا، استشارات شرعية ومباحث فقهية، فتاوى ال -157

 .م1988/ الشيخ أمحد محاين، منشورات قصر الكتاب، اجلزائر، ط
فتاوى معاصرة ملسائل نازلة، حممد بن علي حالوة، مكتبة عباد الرمحن،  -158

 .م2004 -ه1425/ 1مصر، ط
لبنان،  -فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر، دار الفكر، بريوت  -159

 .م1994-ه1414/ ط
فتح العزيز، شرح الوجيز، الرافعي أبو القاسم عبد الكرمي بن حممد، حتقيق  -160

الشيخ حممد علي معوض والشيخ عادل أمحد عبد املوجود، دار الكتب 
 .م1997-ه1/1417العلمية، بريوت، ط

يوسف كمال حممد، دار النشر للجامعات املصرية، . فقه اقتصاد السوق، د -161
 .م1998/ 3ط

/ 3الفقه اإلسالمي وأدلته، وهبة الزحيلي، دار الفكر، دمشق، ط -162
 .م1989-ه1409



 

السائح علي حسني، . الفقه اإلسالمي، االقتصاد واملعامالت املالية، د -163
 .منشورات مجعية الدعوة اإلسالمية العاملية، ليبيا

 عبد العظيم جالل أبو زيد، مؤسسة الرسالة، ناشرون، بريوت. فقه الربا، د -164
 .م2004-ه1425/لبنان، ط -

- ه1413/ لبنان، ط -فقه الزكاة، القرضاوي، مؤسسة الرسالة، بريوت  -165
 .م1993

/ فقه السنة، السيد سابق، دار الفالح لإلعالم العريب، القاهرة، ط -166
 .م1994-ه1414

قاعدة اخلراج بالضمان وتطبيقاا يف الفقه اإلسالمي، حممد علي نوح  -167
 .1998جلامعة األردنية، معابدة، رسالة دكتوراه، ا

/ 1لبنان، ط -القاموس احمليط، الفريوزآبادي، دار الكتب العلمية، بريوت  -168
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  فهرس الموضوعات

لص  وعـــــــــــاملوض
 ةفح

 اإلهداء
 شكر وتقدير

  المقدمة

  أمهية املوضوع •

  إشكالية البحث •

  أسباب اختيار املوضوع •

  الدراسات السابقة وجمال اإلضافة •

  منهج البحث يف املوضوع •

  أثناء البحثالصعوبات اليت واجهتين  •

  خطة البحث •



 

  حقيقة الربح وضوابطه :الباب األول
  في الفقه اإلسالمي واالقتصاد الوضعي

 2  متهيد
 حقيقة الربح:الفصل األول

  3  ييف الفقه اإلسالمي واالقتصاد الوضع

  تعريف الربح لغة واصطالحا:املبحث األول
 لغة:املطلب األول
 طالحااص:املطلب الثاين

 تعريف الربح شرعاً:ولالفرع األ
 تعريف الربح وضعا:ثاينالفرع ال

نتيجة املقارنة بني تعريف املفسرين والفقهاء :ثالثالفرع ال
  واالقتصاديني واحملاسبيني للربح

 التعريف املختار:رابعالفرع ال

  الربحتعريف بعض املصطلحات ذات الصلة ب :املبحث الثاين
5  

 النماء:املطلب األول
5

 لغة:الفرع األول

 اًاصطالح:الفرع الثاين

 الغلة:املطلب الثاين
7

 لغة:الفرع األول

 اًاصطالح:الفرع الثاين



 

 الفائدة:املطلب الثالث
7

 لغة:الفرع األول

 اصطالحاً:الفرع الثاين

  بني الربح والغلة والفائدة والنماءوجه الفرق:املطلب الرابع
8

حكم الربح يف الفقه اإلسالمي واالقتصاد :املبحث الثالث
  0  الوضعي

  حكم الربح يف الفقه اإلسالمي:املطلب األول
0

 من الكتاب:الفرع األول

 من السنة النبوية:الفرع الثاين

 من اإلمجاع:الفرع الثالث

  حكم الربح يف االقتصاد الوضعي:ايناملطلب الث
4

  نشأة الربح يف الفكر االقتصادي الوضعي:الفرع األول

نظرية الربح وحكمه يف املدارس االقتصادية :الفرع الثاين
  الوضعية
 صور وشروط استحقاق الربح واحلصول عليه:املبحث الرابع

  0  يف الفقه اإلسالمي واالقتصاد الوضعي

 صور وشروط استحقاق الربح واحلصول عليه:املطلب األول
0  يف الفقه اإلسالمي



 

  مبدأ استحقاق الربح باملال:الفرع األول

  مبدأ استحقاق الربح بالعمل:الفرع الثاين

  الربح بالضماناستحقاقمبدأ:الفرع الثالث

يف االقتصاد  املطلب الثاين صور وشروط احلصول على الربح
4  الوضعي
  الربح باملخاطرةاستحقاقمبدأ:األولالفرع

 مبدأ استحقاق الربح بالتنظيم واالبتكار:الفرع الثاين

 املطلب الثالث نتيجة املقارنة
8

 ضوابط الربح:الفصل الثاين
  يف الفقه اإلسالمي واالقتصاد الوضعي

3
9  

  ح يف الفقه اإلسالميضوابط الرب:املبحث األول
0  

أن ال يكون الربح املتحصل عليه ناجتا عن :املطلب األول
0  االحتكار

  تعريف االحتكار لغة واصطالحاً:الفرع األول

 حكم االحتكار:الفرع الثاين

 شروط االحتكار:الفرع الثالث

 عن الرباأن ال يكون الربح املتحصل عليه ناجتا:املطلب الثاين
4

  تعريف الربا لغة واصطالحا:الفرع األول



 

 حكم الربا:الفرع الثاين

 أقسام الربا وأحكامها:الفرع الثالث

  أن ال يكون الربح ناشئا عن الغرر:املطلب الثالث
7

  تعريف الغرر لغة واصطالحاً:الفرع األول

 حكم الغرر:الفرع الثاين

 أقسام الغرر:الثالفرع الث

 ضابط الغرر املؤثر:الفرع الرابع

أن ال يكون الربح ناشئا عن الغنب الفاحش مع :املطلب الرابع
5  التغرير

  تعريف الغنب لغة واصطالحاً:الفرع األول

  معيار التفرقة بني الغنب الفاحش والغنب اليسري:الفرع الثاين

  يف العقودأثر الغنب:الفرع الثالث

  أنواع التغرير املصاحب للغرر:الفرع الرابع

  ضوابط الربح يف االقتصاد الوضعي:املبحث الثاين
3  

 أن ال يكون الربح ناشئا عن االستغالل والغنب:املطلب األول
3

  تعريف االستغالل والغنب قانوناً:الفرع األول



 

  يف القانون املدين اجلزائرياالستغالل والغنب:الفرع الثاين

جزاء االستغالل وحكمه يف القانون املدين :الفرع الثالث
  اجلزائري

  أن ال يكون الربح ناشئا عن الغرر:املطلب الثاين
8

 تعريف الغرر قانوناً:الفرع األول

  الغرر يف القانون املدين اجلزائري:الفرع الثاين

 ال يكون الربح ناجتا عن التدليسأن:املطلب الثالث
4

 تعريف التدليس قانونا:الفرع األول

  شروط التدليس يف القانون املدين اجلزائري:الفرع الثاين

 حكم التدليس:الفرع الثالث

  أن ال يكون الربح ناجتا عن االحتكار:املطلب الرابع
7

  صادينيتعريف االحتكار عند االقت:الفرع األول

 االحتكار كجرمية قانونية:الفرع الثاين

 املقارنة بني ضوابط الربح:املبحث الثالث
 01  يف الفقه اإلسالمي واالقتصاد الوضعي

  التطبيقات المعاصرة للربح وأحكامها :الباب الثاني
 03  يبين الفقه اإلسالمي واالقتصاد الوضع

1  متهيد



 

04  
 وتطبيقاتهربحالحتديد:الفصل األول

  على األوراق املالية والتجارة اإللكترونية
1

05  

 العالقة بني التسعري وحتديد الربح:املبحث األول
 07  يف الفقه اإلسالمي واالقتصاد الوضعي 

  تعريف التسعري لغة وشرعا ووضعا:املطلب األول
0
7

 لغة:ولالفرع األ

 شرعا:ثاينالفرع ال

 وضعا:ثالثالفرع ال

 التعريف املختار:رابعالفرع ال

العالقة بني التسعري وحتديد الربح يف الفقه :املطلب الثاين
1  اإلسالمي

0
  مىت جيوز للحاكم أن يتدخل يف حتديد األسعار:الفرع األول

 الضوابط الشرعية للتسعري:الفرع الثاين

لى من السعر الذي قدره إذا تعمد إىل بيع بأع:الفرع الثالث



 

 احلاكم هل يعد البيع حالال أم حراما

وحتديد الربح يف  حتديد العالقة بني التسعري:الفرع الرابع
  إلسالميا الفقه

العالقة بني التسعري وحتديد الربح يف االقتصاد :املطلب الثالث
2  الوضعي

0
  يمنهج التسعري يف االقتصاد الوضع:الفرع األول

كيفية حتديد األسعار يف املنهجني الرأمسايل :الفرع الثاين
  واالشتراكي

بيان العالقة بني التسعري وحتديد الربح يف االقتصاد :الفرع الثالث
  الوضعي

 نتيجة املقارنة:املطلب الرابع
2
4

 خبصوص تعريف التسعري:الفرع األول

يد الربح بني التسعري وحتدخبصوص العالقة:الفرع الثاين
  يف الفقه اإلسالمي واالقتصاد الوضعي

 حتديد الربح يف الفقه اإلسالمي واالقتصاد الوضعي:املبحث الثاين
26 

  حكم حتديد الربح يف الفقه اإلسالمي:املطلب األول
2
6



 

  حكم التسعري يف الفقه اإلسالمي:الفرع األول

  فأكثر %100عية الربحمدى مشرو:الفرع الثاين

حتديد الربح يف االقتصاد الوضعي وآراء :ثايناملطلب ال
5  االقتصاديني فيه

1
  حاالت جواز التسعري يف االقتصاد الوضعي:الفرع األول

 أسس حتديد الربح يف االقتصاد الوضعي:الفرع الثاين

 نتيجة املقارنة:املطلب الثالث
5
8

 خبصوص حكم التسعري:الفرع األول

 خبصوص حتديد الربح:الفرع الثاين

مدى مشروعية الربح الناتج  عن األوراق املالية والتجارة  :املبحث الثالث
 60  االلكترونية

  حكم الربح الناتج عن التعامل باألسهم:املطلب األول
6
1

 تعريف األسهم:الفرع األول



 

 سهمخصائص األ:الفرع الثاين

لتعامل ا من حيث أصل أحكام األسهم وا:الفرع الثالث
  املشروعية

وحكم  حكم التعامل بالسندات بيعا وشراء:يناملطلب الثا
8  الفائدة الناجتة عنها

5
 تعريف السند والفرق بينه وبني السهم:الفرع األول

  ة عنهحكم التعامل بالسندات والفائدة الناجت:الفرع الثاين

  البديل الشرعي للسندات احملرمة:الفرع الثالث

حكم التعامل ببطاقات االئتمان والفوائد أو :املطلب الثالث
9  األرباح الناجتة عن التعامل ا

9
 تعريف بطاقة االئتمان:الفرع األول

متييز بطاقة االئتمان عن البطاقات املصرفية :الفرع الثاين
  األخرى

  املسائل الشرعية يف معامالت بطاقة االئتمان:الفرع الثالث



 

  ن التجارة اإللكترونيةعحكم الربح الناتج:املطلب الرابع
2
1

 هل الربح اإللكتروين نصب أم حقيقة؟:الفرع األول

 طريقة الربح اإللكتروين:الفرع الثاين

  لربح اإللكتروينخماطر واستفهامات حول ا:الفرع الثالث

 املغامرة يف اهول:الفرع الرابع

حكم الربح الناتج عن التعامل يف عقد :الفرع اخلامس
  البيع باالنترنت

 املطلب اخلامس نتيجة املقارنة
2
8

 خبصوص األسهم:الفرع األول

 خبصوص السندات:الفرع الثاين

  الئتمانخبصوص بطاقات ا:الفرع الثالث

خبصوص الربح الناتج عن الربح اإللكتروين :الفرع الرابع



 

 والتجارة اإللكترونية



 

ات املالية التقليدية تطبيقات الربح يف املؤسس:الفصل الثاين
  واإلسالمية

  صندوق التوفري واالحتياط وبنك الربكة منوذجاً -

2
33  

 ريالفوائد البنكية والتمويل العقا:املبحث األول
 الصندوق الوطين للتوفري واالحتياطيف 

  بني املنظور الفقهي واالقتصادي
35 

 التعريف بالصندوق الوطين للتوفري واالحتياط:املطلب األول
3
5

نبذة عامة حول الصندوق الوطين للتوفري :الفرع األول
  واالحتياط

  نشأة الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط:الفرع الثاين

  نشاطات الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط:الفرع الثالث

  كيفية تدخل الصندوق يف التمويل :الفرع الرابع

  اهليكل التنظيمي لصندوق التوفري واالحتياط:الفرع اخلامس

  2005حىت جويليه صندوقالوضعية املالية لل:الفرع السادس

  )CNEP(نكية بني الربا والربح يف الفوائد الب:املطلب الثاين
4



 

5
  حقيقة الفوائد البنكية وأصول التعامل املصريف:الفرع األول

اختالف األساس الفكري والبناء التنظيمي للفائدة :الفرع الثاين
  والربح

  النظرة االقتصادية للفوائد البنكية:الفرع الثالث

  وائد البنكيةالنظرة الفقهية للف:الفرع الرابع

حكم التمويل العقاري لبناء سكن أو شرائه :املطلب الثالث
أو توسعته واإلجراءات القانونية املتخذة يف ذلك من طرف 

  الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط اجلزائري
8
7



 

 )CNEP( اإلجراءات القانونية املتخذة من طرف:الفرع األول
  يف جمال السكن

فتاوى الشيخ أمحد محاين رمحه اهللا خبصوص حكم :ينالفرع الثا
التمويل العقاري لبناء سكن أو شرائه أو توسعته عن طريق تقدمي 

  )CNEP(من  قروض بفوائد
قرار امع الفقهي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي :الفرع الثالث

  بشأن التمويل العقاري لبناء املساكن وشرائها

  اجلزائري حتديد الربح وكيفية توزيعه يف بنك الربكة:يناملبحث الثا
94 

  التعريف ببنك الربكة اجلزائري:املطلب األول
9
4

  نشأة بنك الربكة اجلزائري:الفرع األول

 أهداف البنك:الفرع الثاين

 أعمال البنك:الفرع الثالث

  التنظيم اهليكلي لبنك الربكة:الفرع الرابع

 توزيع األرباح وحتديدها يف خمتلف األنشطة التمويلية :املطلب الثاين
0  لبنك الربكة

3
األنشطة التمويلية لبنك الربكة وكيفية توزيعها :الفرع األول



 

  لألرباح

  حتديد الربح يف بنك الربكة:الفرع الثاين

  تقييم الوضعية املالية لبنك الربكة:املطلب الثالث
2
2

  نتيجة املقارنة بني املؤسستني:بحث الثالثامل
25 

بنك الربكة من حيث و)CNEP(املقارنة بني:املطلب األول
2  التعريف

5
بنك الربكة من حيث و)CNEP(املقارنة بني:املطلب الثاين

2  الفوائد البنكيةمشروعية 
6

وبنك الربكة  )CNEP(املقارنة بني:املطلب الثالث
2  ال التمويل العقارياإلسالمي يف جم

8
3 اخلامتة       

30  
3 املالحق       

38  
3  قرارات اامع الفقهية املتعلقة باملوضوع)1(ملحق رقم 

39  
3 ةجداول وهياكل تنظيمي)2(ملحق رقم 

68  
 الفهارس       

84 

 فهرس اآليات القرآنية



 

85 

 فهرس األحاديث النبوية

87 

 فهرس اآلثار

89 

 فهرس املصطلحات واحلدود

90 

 فهرس األعالم

94 

 فهرس املصادر واملراجع

00 

 فهرس املوضوعات
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