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  مة:�ة�ا�حرّ بح�الحNل�والفوائد�ا�صرفيّ ش ]ات�حول�الرّ 

  دراسة�فقهية�نقدية�مقارنة

  

 سالم�بن�مسلم�اPعشVj،�و إدريس�محمود�محمد�عdيّ �/د،�و ل�غاvي�القوروويمحمد�_و 

 امال$¡ي،�جامعة�العلوم��س[مية،�كلية�الشريعة�والقانون 

 

  ا�قدمة

�الح[ل� �الربح �ب$ن �العالقة �والغموض �الش�éات �عن �الحجاب �كشف �إvى �اPتواضعة �الدراسة �هذه «�دف
�للتفريق�ب$ن�الربا�الذي�نزل�فيه�والفوائد�اPصرفية�اPحرمة،�وذلك�أن�أغلبي �تصدوا ة�الناس��ي�زماننا�هذا

�من�قبيل� �اPصرف�التقليدي�الربوي�من�حيث�إ�م�اعت��وها �يتعامل�معها VWال� القرآن�والفوائد�اPصرفية
د�يلد�اPال�إ��باستثماره�وتنميته�وفق�العقو �_رباح�الناتجة�عن�رأس�اPال؛�واPعلوم��ي��س[م�أن�اPال��

اPشروعة؛�تس£ى�هذه�الدراسة�إvى�بيان�تعريف�الربح�ومشروعيته��ي�الفقه��س[مي،�وتقوم�كذلك�بدراسة�
اPعلوم�أن�الربح���يأتي�إ��من�ث[ثة�و الفائدة�اPصرفية�اPحرمة،�ونقد�_قوال�الواردة��ي�تجويز�هذه�الفوائد.�

�اPال�والعمل�والضمان،�فالربح�الناتج�من�هذه�_  ���س[مسباب�الث[ثة�مشروع�وجائز��ي�أسباب، َحلَّ
َ
﴿َوأ

َبا﴾ َم�الّرِ
َبْيَع�َوَحرَّ

ْ
ُه�ال

ّ
من�خ[ل�هذه�_ية�وغ$�ها�استدّل���ا�العلماء�عdى�تحريم�الربا�بجميع�أشكاله�بما��.)١(الل

̄ستد�vي�واPنهج�التحليdي�واPنهج�النقد�.ف¸�ا�الفوائد�اPصرفية ي�واPنهج�اPقارني�ويعتمد�الباحث�عdى�اPنهج�
  بغية�الوصول�إvى�النتائج�اPرجوة.

  مشروعيته�وأسباب�استحقاقه�&ي�الفقه�mسNميوا�بحث�#ول:�مفهوم�الربح�

�الح[ �الربح �عdى �هو�الحصول ̄ستثمار�أو�التجارة � �من Vالغرض�_سا��� �كان �ركناPا �الربح �يعد �لذا، �ل،
حيث�إنه�هو�الهدف�اPنشود،�والذي�من�أجله�يعت�Vjأصحاب��ي�عملية�استثمارية�أو�تجارية،�من��أساسيا

فكلمة��_موال�باستثمار�أموالهم�ليحصلوا�عdى�_رباح�ال�VWكانت�نتيجة�ثمرة�رؤوس�أموالهم��ي��اية�العمل.
�ال �والزيادة �تع�Vjالنماء بح�والرباح: �ويستعمل�الّرِبح�والرَّ �التجارة. �يعود�من�ثمرة��ي�كل�ما�-أيضا-حاصلة��ي

عمل،�ويسند�الفعل�تارة�إvى�صاحب�التجارة،�كما�يسند�إvى�التجارة�نفسها�تارة�أخرى،�وتقول�العرب:�ربحْت�
َما�ومن�هذا�اPنطلق�قال�هللا�تعاvى:��.)٢(تجارته،�إذا�ربح�صاح�éا�ف¸�ا

َ
ُهَدى�ف

ْ
�ِبال

َ
ة
َ
ل
َ
] �الضَّ

ْ
ُ�ُوا

َ
§
ْ
ِذيَن�اش

َّ
ِئَك�ال

َ
ْول
ُ
﴿أ

 
َ
َجاَرُ«ُ�ْم�َوَما�ك ِ

ّ
�ُمْهَتِديَن﴾َرِبَحت�ت

ْ
وقد�يطلق�الربح�عdى��تربح،�وإنما�يربح�ف¸�ا�ويوضع�ف¸�ا.�،�Åن�التجارة��)٣(اُنوا

.�الكسب،�والغلة،�والنماءو×ي��ومن�هذه�_لفاظ:�،وهو�الزيادة��ي�اPال�،ألفاظ�أخرى�تتفق��ي�اPع��jاPراد
  .)٤("ابتغاء�للفضل�من�البيع"�عرفه�الفقهاء�الحنفية�بأنه:.�لقد�عرف�الفقهاء�الربح�بعدة�تعريفات
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�ث �"زائد �بأنه�هو: �اPالكية �الفقهاء �ثمنه�_ول�ذهباوعرفه ��ي��فيطلق�.)١(أو�فضة"�من�مبيع�تجر�عdى الربح
�التبادل� �عمليات ��ي �حال �إvى �حال �من �اPال �تقليب �نتيجة �رأس�اPال ��ي �"الزيادة �عdى: V¬الفق� اPصطلح

�نتج�من�الربح�عن�عقد�مشروع�ح[��كان�أم�حراماوع.�فكل�ما�اPختلفة،�وهو�نوعان:�مشروع،�وغ$��مشر 
�التطبيق" �أي�ب$ن��.)٢(نتيجة�سوء �"الفرق�الناتج�من�عملية�البيع�والشراء. �الربح�عند�¯قتصادي$ن�هو: أما

�اPع��jينم�Vرأس�اPال،�ونع�Vjبه �التكلفة��جمالية�ال½�ائية�للسلعة�أو�الخدمة�وإيردات�بيعها،�فالربح���ذا
�و� �و��الربح�اPادي. �الربح�بالنسبة�للنشاط�¯قتصادي، يضع��شك�أن�¯قتصاد��س[مي�يع§�ف�بأهمية

�قيودا �لذلك��عليه ��س[مية؛ �الشريعة �أقر«�ا VWال� �اPعام[ت �وراء �الحقيقي �هو�الدافع �فالربح �منه، تحد
�� �بما �مصالح�اهتمت �يحقق �وبما �الحقيقية، �الشرع �قواعد �عن �الربح �معا"�يخرج �والجماعة �.)٣(الفرد

̄صط[�ي�يفهم�أن�مضمو�ما�يد�ن�عdى�و �التعريفات�الواردة�سواء�التعريف�اللغوي�أو� بالتأمل�إvى�هذه
  مع��jواحد�وهو�الزيادة�عdى�رأس�اPال�من�خ[ل�استثماره.

  &ي�mسNم�مشروعية�الربح

َ�ا�قال�هللا�تعاvى:�الربح�مشروع�بالكتاب�والسنة. ُّÓ
َ
ن��﴿َيا�أ

َ
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َباِطِل�ِإ�

ْ
ْم�ِبال

ُ
ْم�َبْيَنك

ُ
ك
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ْمَوال
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ْ
وا
ُ
ل
ُ
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ْ
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َ
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َ
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ْ
ِذيَن�آَمُنوا

َّ
ال

ْم﴾
ُ
نك َراٍض�ّمِ

َ
�َعن�ت

ً
وَن�ِتَجاَرة

ُ
ك
َ
النص�وغ$�ه�تثبت�عdى�أن�الربح�الح[ل�والجائز�هو�ما�استثمر�من��اوهذ�.)٤(ت

ومن�اPعلوم�أن�الشريعة��س[مية���ها.اPباحات�كالعقود�اPشروعة�مثل�اPشاركة�واPضاربة�واPرابحة�وغ$
تس$��عل¸�ا�_مة��س[مية،��اهم،�بل�وضع�الشارع�الحكيم�شروطا�وقيودا�وضوابطات§�ك�الناس�وهو �الغراء��

�٥(لذا،�اعت��jالدكتور�حسونة�بتوضح�الشروط�اPطلوبة��ي�الربح�الح[ل�و×ي�كما�يdي الصدق��ي�اPعاملة�):
تحديد�نسبة�معينة�،�وتوافر�خدمة�بعد�البيع،�و_مانة��ي�جودة�السلعةويح،�بحساب�التكاليف�بشكل�صح

�الربح. �العناصر�ال��VWدون�زيادة��ي �ال�VWتحدد �وهذه�_سباب�×ي �بالدقة، �الفقهاء للربح�أسباب�معينة�بّي½�ا
ع�عنصرين�اجتما�تدخل��ي�صنع�الربح،�ومن�يستحق�به،�وهذه�_سباب�×ي:�اPال،�أو�العمل،�أو�الضمان،�أو 

  ن�علة�استحقاق�الربح��ي�النشاط�التجاري�أسباب�ث[ثة�و×ي:إ�.أو�اجتماعهما�معا

 .اPضاربة،�واPرابحة،�واPشاركة�الّربح�الناتج�يكون�بمثابة�فائدة�لرأس�اPال،�كالربح�الناتج��ياPال:�رأس� .١

 و��جارة�أو�اPشاركة�وغ$�ها.العمل:�ويستحق�العامل�الربح�نتيجة�عمله�من�خ[ل�قيامه�بعملية�اPضاربة�أ .٢

  مال.�الضمان:�فتقديم�الضمان�يوجب�الربح�من�غ$��تقديم�أي�عمل�و� .٣

  ا�بحث�الثاني:�دراسة�نقدية�ب/ن�الربح�الحNل�والفوائد�ا�حرمة

�ويشوش�عdى� �_مة��س[مية �يشكل�عdى �ما �إvى �أن�يش$�وا �السطور �هذه ��ي يرى�الباحثون�أنه�يجدر���م
�عقولهم�أ�� �إذ�نرى��ي �والفوائد�الوهو�الفوائد�اPصرفية، �اPحرم �من�يفرق�ب$ن�الربا �بعض�العلماء مجتع

اPصرفية�حيث�يرى�هؤ�ء�بأن�الفوائد�اPصرفية�ليست�من�قبيل�الربا�الذي�نزلت�فيه� يات�القرآنية،�بل�
�يرى�العلماء� خرين�الذين�فهموا�   �بينما �أو�زيادة�عdى�رأس�اPال. يات�الواردة�عdى�تحريم�الربا�×ي�فائدة

  غ$��اسمها�الحقيقي.�آخرا�ورأوا�أن�الفوائد�اPصرفية�من�قبيل�الربا.�إ��أن�اPصارف�اختارت�لها�اسما
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  الفائدة�

̄صط[ح�الشرÙي�×ي:�.)١(قال�الجوهري:�"الفائدة�ما�استفدت�من�علم�أو�مال" "ما�تحدد�أي��أما�الفائدة��ي�
ث�أو�عطية،�أو�عن�مال�غ$��مزكى�كالزائد�من�ثمن�عروض�القنية�إذا�بيعت�بأك¿����عن�مال،�كم$�ا�-نتج�ما

�فائدة�مستفادة" �للقنية،�فهذه�كلها �كانت�أصولها �إذا �ن�وثمن�النخيل،
ّ
�.)٢(من�ثمن�_صل،�وكالصوف�والل

̄صط[�ي�الفق¬�Vأن�مع��jالفائدة�أخص�من�اPع��jالعام�اللغوي�للربا،�م ن�حيث�يفهم�من�هذا�التعريف�
�من�قبيل�الربح�الح[ل.�إن�الفوائد�الناتجة�من�هذه�_شياء�اPذكورة�ح[ٌل،�ويعّد  �الفائدة��هذا �jمع� أما

̄صط[�ي�اPصر�ي،�فالفائدة�عند�اPصرفي$ن�تعVj:�"الثمن�اPدفوع� ��jعPالذي�ترمي�إليه�هذه�السطور�هو�ا
̄صط[ح�الفق¬V،�من�حيث�ن�الفائدة�اPصرفية�تختلف�تإ�.)٣(نظ$��استعمال�النقود" ماما�عن�الفائدة��ي�

روع،�حيث�يش§�ك�إ�ا��ي�الفكر��س[مي�ما�يستحصل�عل¸�ا��نسان�من�_موال�النقدية،�فهو�الربح�اPش
أو�اPشروعات.�أما�الفائدة��ي�اPصرف�عبارة�عن�مبلغ�أو�ثمن�محدد�أي���نتا�ي�ي�النشاط��اPال�والعمل�معا

�يدفع �محددة ���زيادة �رأس�اPال �عdى �الزيادة �وهذه �منه؛ �اق§�اضه �مقابل �اPق§�ض�لصاحب�رأس�اPال ها
  تتما���Þمع�الروح�الشرعية�الغراء�ال���Wت�عن�أي�زيادة��ي�القرض�وكو�ا�من�قبيل�الربا�الفاحش�اPمنوع.

  حكم�الفوائد�ا�صرفية��

�الفوائد�نوع�ىبتتبع�التعريفات�حول�الفوائد�اPصرفية�ير �إ��أن��أن�هذه �الذي�حرمه�هللا�تعاvى، من�الربا
�اسما �لها �القرآن،�و يات�ال�VWدلت�عdى��آخر�تحي[ �اPتحايل$ن�ابتكروا �الذي�نزل�فيه بأ��تش§�ك�مع�الربا

��تحريم�الربا�وردت�بدون�تمي$¡�ب$ن�أنواع�القروض،�ومن�ذلك�قوله�تعاvى:
َ
ْم��

ُ
ْمَواِلك

َ
وُس�أ

ُ
ْم�ُرؤ

ُ
ك
َ
ل
َ
ْبُتْم�ف

ُ
﴿َوِإن�ت

ُموَن 
َ
ل
ْ
ظ
ُ
�ت
َ
ِلُموَن�َو�

ْ
ظ
َ
ُموَن﴾�،ت

َ
ْعل

َ
نُتْم�ت

ُ
ْم�ِإن�ك

ُ
ك
َّ
ْ$ٌ��ل

َ
�خ

ْ
وا

ُ
ق َصدَّ

َ
ن�ت

َ
ى�َمْيَسَرٍة�َوأ

َ
vِإ�

ٌ
َنِظَرة

َ
و�ُعْسَرٍة�ف

ُ
اَن�ذ

َ
وهذه�).�٤(َوِإن�ك

�اPق§�ض�بالزيادة� �إقراض�اPقرض�عdى �إن �إذ �اPال، �رأس �عdى �زيادة �أي �بأ��يؤخذ �واضحة �د�ل±�ا  ية
�ت �أيضااPشروطة �تش$�� ية �كما �اPحرم، �الربا �الزيادة �من �حالة��عت���هذه �ينتظر�اPقرض�اPق§�ض��ي بأن

�عليه�من�الديون�إvى�أن�ييسر�هللا�له،�وأ��يكلف�عليه�أي�زيادة��ي�التأخ$�. ���عسار�والعجز�عن�سداد�ما
�بن�أبي�طالب��ومنه�ما �"كل�قرض�جّر��(ص)عن�رسول�هللا��(ر)روى�عdي �فهو�ربا".أنه�قال: ومنه��منفعة
�Pا��.)٥"(يحل�سلف�وبيع�"��الحديث: �واحد، �عقد ��ي �السلف�والبيع �الجمع�ب$ن V¬ن� والحديث�صريح�عdى

ي§�تب�عdى�ذلك�من�التحايل�إvى�الربا.�إذ�إن�الحيل��ي�هذا�الجمع�هو�الحصول�عdى�زيادة��ي�السلف،�وذلك�
د�نقل�ابن�اPنذر�إجماع�_مة�عdى�أن�اPقرض�إذا�شرط�فق�باتخاذ�البيع�وسيلة�إvى�ذلك�وهذا�نوع�من�الربا.

ئد�اPشروطة�إن�الفوا�وخ[صة�القول �.)٦(�ي�القرض�زيادة،�وأسلف�عdى�ذلك،�أن�أخذ�الزيادة�عdى�ذلك�ربا
نوع�من�عقود��رفاق��الشريعة،�وأ�ا�×ي�الربا�الذي�حرمه�هللا.�وذلك�أن�القرض��ي��ي�أي�قرض�محرم�شرعا

�VWى�وراءها�ثواب�من�هللاوالقربة�ال�  وأنه�مندوب�إليه��ي�حق�اPقرض�ومباح��ي�حق�اPستقرض.�،ير

  دراسة�نقدية�ب/ن�الربح�والفائدة�ا�صرفية

�إن�الربح�ح[ل،�Åنه�يأتي�دائما�عن�لفظ�الفوائد�اPصرفية�اPحرمة�من�حيث�الربح�يختلف�تمامان�لفظ�إ
Pشروعات�اPباحة،�حيث�يش§�ك�اPال�والعمل��ي�الربح�الناتج�من�عملية�تجارية،�نتيجة��ستثمار�_موال��ي�ا
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̄س أراد�اPتحايلون�أن��،و�ي�عصرنا�هذامن�حيث�عدم�اش§�اك�العمل.��تثمار؛�بينما�كانت�الفائدة�حراماعن�
�الناس �مفاهيم �عdى �القرآن�يشوشوا �بّينه �الذي �الربا �قبيل �ليست�من �اPصرفية �الفوائد �إن �حيث�قالوا ،

  ثار�الواردة�من�الصحابة.والسنة�و 

  فمن�الش�éات�ال�VWأرادوا�ت��يرها:��

�ب$ن�القروض�  - أ �أو�الزيادة�عdى�رأس�اPال�أجر���نتاجيةإ�م�فّرقوا �الفائدة �واعت��وا ̄س±�[كية، والقروض�
�الف ��ي�ذلك�من�استغ[ل�وإرهاق�لحاجة �اPحرم�Pا �الربا ̄س±�[كية�×ي �أن�القروض� �أعليه،�ورأوا ما�قراء.

�القروض� ���نتاجيةالفائدة�عdى ��تتضمن�ظلماليست�من�الربا �Åنه��اPحرم�من�حيث�إ�ا �اPق§�ض، عdى
�فرض�هذه �أن �واعت��وا �اPال، ���ذا �إنتاجية �بعملية �قيامه �خ[ل �من �عائد �عdى �عdى��سيحصل الفائدة

�رأس�اPال�اPق§�ض�تعت���أجرا �١(عdى .(� �أن �من � راء �هذه �مستند �ربا�وبالنظر�إvى �قاصر�عdى �الربا تحريم
�إذ�إن�الصحيح�هو�أنه�� �معلومة�ليست�صحيحة، ̄س±�[كية،�هذه� فرق�ب$ن�فوائد�القروض��القروض�

�والقروض� �اس�نتاجية̄س±�[كية �لم�تمّ$¡�ولم�تفّرق�ب$ن�القروض��تنادا، �أ�ا �آيات�الربا �وردت��ي �ما إvى
�َما�َبِقَي�سبحانه�وتعاvى:��،�وذلك��ي�قوله�نتاجية̄س±�[كية�والقروض�

ْ
ُروا

َ
َه�َوذ

ّ
�الل

ْ
ُقوا �اتَّ

ْ
ِذيَن�آَمُنوا

َّ
َ�ا�ال ُّÓ

َ
﴿َيا�أ

ْؤِمِن$َن﴾ �مُّ نُتم
ُ
�ِإن�ك َبا �الّرِ �٢(ِمَن �صدر�). �و�ي �الجاهلية، ��ي �لم�يكن�معروفا �بأن�القرض��نتا�ي �قولهم وأما

�ال��اه$ �ذلك �عdى �وتشهد �عظيم، �و��تان �وكذب �محض �خطأ �وهذا �يعرفونه��س[م، �الجاهلية �أن ��ي ن
وأما�قولهم�بأن�الفائدة�×ي�أجر�رأس�اPال،�وهذا�غ$��مسلم�به،�.�ويتعاملون�معه�قبل�نزول�آيات�تحريم�الربا

̄نتاج�تطبيقا�لقاعدة�الغنم�بالغرم،�وهذا�_جر�� �وذلك�Åن�_جر�اPعرف�شرعا�يأتي�نتيجة�بذل�الجهد��ي�
بوية،�حيث�لم�يوجد�هناك�أن�صاحب�اPال�بذل�أي�جهد��ي�استثمار�ينسجم�و��ينطبق�عdى�القروض�الر 

̄ستثمار�الطيب  .)٣(هذا�اPال��ي�

ومن�ش�éا«�م�أ�م�قالوا:�إن�الفوائد�اPصرفية�كالربح��ي�البيع،�وذلك�أن�العرب��ي�جاهلي±�م�وصدر��س[م�  - ب
د�من�القرآن�الكريم�حيث�يقول�هللا�عّز�لم�يكن�يفرقون�ب$ن�الربح�والفائدة،�ح��Wقالوا�بأفواههم�بالنص�الوار 

َبا﴾�وجّل: ُل�الّرِ
ْ
َبْيُع�ِمث

ْ
َما�ال �ِإنَّ

ْ
وا
ُ
ال
َ
ُ�ْم�ق َّ

َ
ِلَك�ِبأ

َ
يجوز�بأي�حال�من�_حوال�أن�يكون�هناك�تشابه����ولكن،�)٤(﴿ذ

�بوجه �القرض�بالفائدة �عن �الناتجة �أو�الفائدة) �(الربا �والزيادة �اPشروع، �البيع �عن �الناتج �الربح من��ب$ن
بد��شك�فيه�أنه���بت:�üسلعته�للمش§�ي�بجهده�وإنفاقه�عل¸�ا،�ومما���يقومن�البائع�إ�الوجوه،�ومن�ذلك:

ليعيده�بفائدة��إعطاء�الشخص�رأس�اPال��خر�قرضاأما�الفائدة���تكون�إ��ب�،من�إضافة�V�Þء�إvى�رأس�اPال
العمل�هو�السبب�_سا����Vي�تكوين�الربح،�والربح�إن�و�محددة�نظ$��_جل،�وهذه�الفائدة�تعت���الربا�اPحرم.

�اPقرض� �أما �جهده. �مقابل �ذلك �يستحق �أو�التجارة، �أو�الصناعة �الزراعة ��ي ��نسان �عليه الذي�حصل
�يبذله �جهد �أدنى �دون �الزيادة �ويستحق �الربح،�. �تحقيق �عدم �و×ي �اPخاطرة �من �نوع$ن �يتضمن �البيع إن

وبناء�عdى�ما�سبق�فإن�مع���j.يتضمن�أية�مخاطرة�حقيقة�ل�الربوي��ومخاطرة�خسارة�وتلف.�بينما�التعام
̄صط[ح�الفق¬��Vس[مي،�من�حيث�إن�الفوئد��الفوائد�اPصرفية�و� ينطبق�عdى�مفهوم�الربح�والفائدة��ي�

 اPصرفية�زيادة�مقابل�إقراض�النقود�إvى�أجل،�وهذه�الزيادة�كانت�مشروطة��ي�القرض�عند�إبرام�العقد.

أو��%٨أ�م�يقولون:�إن�الربا�اPحرم�هو�ربا�_ضعاف�اPضاعفة،�أما�الربا�القليل�مثل��-�أيضا�-من�ش�éا«�م�و �  - ت
  يدخل��ي�الربا�اPحرم.�،�ونحوها��%١٠
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�آل�عمران� �سورة �با�ية�ال�VWوردت��ي �واحتجوا �اPي[دي، V�÷اPة�قد�أث$�ت�منذ�أوائل�القرن�ا�éالش� وهذه
� ْفِلُحوَن﴾﴿يَ حيث�قال�هللا�تعاvى:

ُ
�ت ْم

ُ
ك
َّ
َعل

َ
�ل َه

ّ
�الل

ْ
ُقوا �َواتَّ

ً
َضاَعَفة ا�مُّ

ً
ْضَعاف

َ
َبا�أ �الّرِ

ْ
وا
ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
�ت
َ
��

ْ
ِذيَن�آَمُنوا

َّ
�ال َ�ا ُّÓ

َ
،�)١(ا�أ

�"إن�من�اPعلوم�Pن�يتذوقون�العربية،�ويفقهون�أسالب �(أضعافاوقال�القرضاوي: �الوصف�للربا �أن�هذا �¸�ا:
  .)٢(بشيعه،�وأ�م�بلغوا�فيه�إvى�هذا�الحد�عن�طريق�الربا�اPركبمضاعفة)�إنما�سيق�لبيان�الواقع�وت

  قرار�ا�ؤتمر�mسNمي�الثاني��جمع�البحوث�mسNمية�بالقاهرة�

�شهر�مايو� �اPؤتمر��ي �هذا �و١٩٦٥انعقد ��ي�م، �جاء �ما �ضوء �و�ي �السامية، �أساس�من�مبادئ��س[م عdى
  ات�وتوصيات�أجمعوا�عل¸�ا�بشأن�اPعام[ت�اPصرفية�بأن:؛�وقد�صدر��ي�هذا�اPؤتمر�قرار والسنةالكتاب�

̄س±�[كي��الفائدة�عdى�أنواع�القروض�كلها�ربا�محرم،�� .1 ̄نتا�يوفرق��ي�ذلك�ب$ن�القرض�  القرض�

 كث$��الربا�وقليله�حرام .2

 .،�و¯ق§�اض�بالربا�محرم�كذلكتبيحه�حاجة�اض�بالربا�محرم،���قر  .3

̄عتماد�والكمبيا�ت�الداخلية�ال�VWيقوم�أعمال�البنوك�من�الحسابات� .4 الجارية،�وصرف�الشيكات،�وخطابات�
�وما�يؤخذ��ي�نظ$�� عل¸�ا�العمل�ب$ن�التجار،�والبنوك��ي�الداخل،�كل�هذا�من�اPعام[ت�اPصرفية�الجائزة،

 هذه�_عمال�ليس�من�الربا.

�بفائدة،�وسائر�أنواع��قراض� .5 ̄عتماد �من�اPعام[ت�الربوية�الحسابات�ذات�_جل�وفتح� �كلها نظ$��فائدة
 ).٣(و×ي�محرمة

  الخاتمة

  لقد�توصل�الباحثون�إvى�أهم�النتائج�م½�ا:�،بعد�هذه�الجولة�العلمية

 الربح�عبارة�عن:�زيادة��ي�رأس�اPال�نتيجة�تقليبه�من�حال�إvى�حال��ي�عملية�التبادل�اPختلفة�اPشروعة. •
 الربح�مشروع�بالكتاب�و_ثر •
 ستحقاق�الربح��ي�أسباب�ث[ثة�و×ي:�رأس�اPال،�والعمل،�والضمان.يتمثل�ا •
 الربا�هو:�عقد�عdى�عوض�مخصوص�غ$��معلوم�التماثل��ي�معيار�الشرع�حالة�العقد� •
الفائدة�عبارة�عن�الربح�اPستمد�من�اPال�اPق§�ض.�وهذه�الفائدة��سواء�أكانت�فائدة�مصرفية�أم�غ$�ها�×ي� •

 عا،�بكو�ا�زيادة�عdى�رأس�اPال�اPق§�ض��ي�مقابل�_جل.من�قبيل�الربا�اPحرم�شر 
̄س±�[كية��ي�التحريم،�بل�ك[هما�محرم،�وذلك�بقرارات�اPؤتمر��� • فرق�ب$ن�القروض��نتاجية�والقروض�

�قرض�جّر�(ص)�س[مي�Pجمع�البحوث��س[مية�بالقاهرة،�وغ$�ها،�وقوله�  منفعة�فهو�ربا".�:�"كلٌّ

  اPراجع

  آن�الكريم�القر  .١

  �م.�بغية�الباحث�عن�زوائد�مسند�الحارث.�اPدينة�اPنورة:�مركز�خدمة�السنة�والس$�ة.١٩٩٢ابن�أبي�أسامة،� .٢

   م.�أحكام�القرآن.�ب$�وت:�دار�الكتب�العلمية.٢٠٠٣ابن�العربي،� .٣

   .��جماع.�دار�اPسلم�للنشر�والتوزيع.٢٠٠٤ابن�اPنذر،� .٤
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  ى.�دار�الوفاء�للطباعة�والنشر.�م.�مجموعة�الفتاو ٢٠٠٥ابن�تيمية،� .٥

   ابن�قدامة،�اPغVj.�الرياض:�عالم�الكتب�للطباعة�والنشر�والتوزيع. .٦

 لسان�العرب.�ب$�وت:�دار�إحياء�ال§�اث�العربي�لبنان.�م.�١٩٩٣ابن�منظور، .٧

̄ستثمار��ي�¯قتصاد��س[مي.��القاهرة:�مكتبة�مدبوvي.�ط�١٩٩١أم$�ة�عبد�اللطيف�مشهور.� .٨   .١م.�

   بالفوائد.�البنك��س[مي�للتنمية.�اPعهد��س[مي�للبحوث�والتدريب�م.�حكم�التعامل�اPصر�ي�١٩٩٣م$ن،�_  .٩

  .�الودائع�اPصرفية�النقدية�واستثمارها��ي��س[م.�جدة:�مكتبة�الشروق.١٤٠٣_م$ن،� .١٠

  نجاة.�ه.�الجامع�الصحيح.�تحقيق�محمد�زه$��بن�ناصر�الناصر.�دار�طوق�ال�١٤٢٢البخاري، .١١

 ه.�أنوار�التå¡يل�وأسرار�التأويل.�ب$�وت:�دار�إحياء�ال§�اث�العربي.١٤١٨.�البيضاوي، .١٢

  .الدسوÐي،�حاشية�الدسوÐي�عdى�الشرح�الكب$�.�دار�إحياء�الكتب�العربية .١٣

  .١.�اPشك[ت�العصرية��ي�م$¡ان�الشريعة��س[مية.�مجلة�البحث��س[مي.�العدد�١٣٨٨الزرقا،�مصطفى.� .١٤

 .ه.�الكشاف�عن�حقائق�غوامض�التå¡يل.�ب$�وت:�دار�الكتاب�العربي١٤٠٧ي،�الزمخشر  .١٥

   السجستاني،.�د.ت.�سåن�أبي�داود.�تحقيق�محمد�م�ي�الدين�عبد�الحميد.�ب$�وت:�اPكتبة�العصرية. .١٦

   م.�تفس$��آيات�الربا.�دار�الشروق.١٩٩٧سيد�قطب.� .١٧

   عبد�الوهاب�خ[ف.�علم�أصول�الفقه.�مكتبة�الدعوة. .١٨

  .كتاب�الع$ن.�ودار�إبراهيم�السامرائي.�بغداد:�دار�ومكتبة�اله[ل.�م١٩٨٦ل�بن�أحمد.�الخلي .١٩
  الفيومي،�اPصباح�اPن$���ي�غريب�الشرح�الكب$�.�ب$�وت:�اPكتبة�العلمية. .٢٠

  م.�التعامل�التجاري��ي�م$¡ان�الشريعة.�القاهرة:�دار�ال½�ضة�العربية.١٩٨٠ه�١٤٠٠قاسم�يوسف.� .٢١

  .�بدائع�الصنائع��ي�ترتيب�الشرائع�.�ب$�وت�:دار�الكتب�العربي.�١٩٨٢ين.�الكاساني،�ع[ء�الد .٢٢

 الكفراوي،�عوني�محمود.�مجلة�¯قتصاد��س[مي.�العدد�العاشر.�ص� .٢٣

   �ش$ن،�فت�ي�السيد.�د.�ت.�الربا�وفائدة�رأس�اPال�ب$ن�الشريعة�والنظم�الوضعية.�دار�التوزيع�والنشر��س[مية. .٢٤

   م.�اPعجم�الوسيط.�مكتبة�الشروق�الدولية.٢٠٠٤ه.١٤٢٥ة.�مجمع�اللغة�العربي .٢٥

  مجموعة�من�اPؤلف$ن.�موسوعة�فقه�اPعام[ت. .٢٦

  م.�الربا�والفائدة�دراسة�اقتصادية�مقارنة.�ب$�وت:�دار�الفكر.�١٩٩٩ه�١٤١٩اPصري،�و�_برش،�محمد�رياض.� .٢٧

   اPصري،�رفيق.�مصرف�التنمية��س[مية.�ب$�وت:�مؤسسة�الرسالة. .٢٨

   دار�أسامة�للنشر.،�_ردن:�م.�اPصارف��س[مية�ب$ن�النظرية�والتطبيق١٩٩٨الهيVW،�عبد�الرزاق�رحيم�جدي. .٢٩




