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والفضل واإلحسان ،محدا يليق جبالله وعظمته .وصل اللهم على خامت الرسل ،من ال نيب بعده،
صالة تقضي لنا هبا احلاجات ،وترفعنا هبا أعلى الدرجات ،وتبلغنا هبا أقصى الغايات من مجيع
اخلريات ،يف احلياة وبعد املمات .وهلل الشكر أوال وأخريا ،على حسن توفيقه ،وكرمي عونه ،حىت
ختمت هذه البحث يف هناية ديسمرب.
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وأتوجه لكل من مد يل يد العون ،ممن مل تسعفين الذاكرة بذكرهم بالشكر ،فجزاهم اهلل عين
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على دعمها املعنوي ومساعدهتا يل يف إكمال دراسيت حيث كان خري عون يل طيلة حيايت الدراسية
من تشجيع ودعاء وصرب وعطاء فجزاها اهلل عين خري اجلزاء .وإىل والدي تفضله علي بوالدين كرميني
شقا يل طريق العلم ،أمي سييت أستورس بنت ستاريس وأيب سعيد العطاس بن عبد الغاين اليت مل
تنساين من دعواهتا الصادقة ،وال يفوتين أن أتقدم بالشكر إىل أم زوجي العزيزة زاليحا جوهان واب
زوجي جوهاري فيصال بن عبد اهلل.
وال أنسى فلذات أكبادي :أوالدي األعزاء حممد ضيف بن خري الفاحتني لتحملهم انشغايل
عنهم فهم مشعة حيايت أسأل اهلل أال حيرمين من وجودهم يف حيايت .وإىل أهلي وعشرييت ،اخويت حممد
إقبال ،احسان نابل ،نوفال عزامي ،فواز عوايف واخوايت سييت نور الكوثر ،فاصحة ،خولة شاملة.

ح

الملخص
تكمن مشكلة البحث يف اهتمام احلكومة املاليزية وعنايتها باألحكام الشرعية يف القضايا الربوية،
وذلك من خالل قانون اخلدمات املالية اإلسالمية Islamic Financial Services Act Islamic Financial
) Services Act (IFSA 2013يف املؤسسات التمويل اإلسالمي داخل ماليزيا .فما هي التغيريات اليت
حتدث يف العقود نتيجة صدور قانون اخلدمات املالية اإلسالمية IFSA 2013؟ وما هي العقوبات
املقررة ملن خيالفون أحكام الشريعة اإلسالمية عند اختاذ القرارات يف IFSA 2013؟ وهتدف
الدراسة إىل التعرف على ماهية الربا يف الفقه اإلسالمي  ،وبيان األحكام املتعلقة بذلك مث تطبيقاهتا يف
الواقع املالزيا من خالل قانون اخلدمات املالية اإلسالمية ( .)IFSA 2013وقد انتهج الباحث املنهج
الوصفي التحليلي ،وهي دراسة فقهية حتليلية حبيث يتم الرجوع إىل املصادر األصلية من الكتب
الفقهية وغريها .مث ربط ذلك مع احلوكمة الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية وقانون خدماهتا
( .)IFSA 2013ومن النتائج املستخلصة من البحث :إن الربا عند  IFSA 2013هو كل
معاملة الذين ختالف القرآن والسنة على وجه العام وما حيدده اجمللس االستشاري الشرعي للبنك
املركزي ماليزيا على وجه اخلاص .احلكم الرشيد والقانون الصارم سرتاعي النظام التمويل اإلسالمي
على أن تكون مميزة من النظام التقليدي وحترص كل معاملتهم من الربا احملرمة .املؤسسات املالية مل
تكون خسائر باإلقتداء أحكام الشرع بل ستحصل الربح كثريا باستخدام العقود املسموح له الشرع
والرعاية كل األركان والشروط الالزمة.
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ABSTRACT
The issue of the research lies on the attention of Malaysian government to Sharīa’h
judgement in ribā (interest or usury) based issues through the Islamic Financial Services Act
(IFSA 2013) in the Islamic finance institutions in Malaysia. What are the changes that occur
in the contracts as a result of the issuance of Islamic financial services Act IFSA 2013? What
are the legal implications in the Shariah non-compliant event according to IFSA 2013? The
study aims to identify the nature of ribā in Islamic jurisprudence, and the the provisions
relating to the ribā and its applications in the context of Malaysia through Islamic Financial
Services Act (IFSA 2013). The researcher followed the descriptive analytical method, which
is an analytical study of Islamic jurisprudence which is completed through refering to the
original sources of Islamic jurisprudence and other books. Then, connect the understanding
into the Sharīa’h Governance Framework and the Islamic Financial Services Act (IFSA
2013). From the research results is: In the eye of IFSA 2013 usury is all the transactions of
those who violate the Quran and Sunnah in general and not comply with Shariah Advisory
Council of the Central Bank of Malaysia resolution’s specifically. Good governance and strict
law will keep Islamic finance industry to be distinctive from the conventional system and
protect all transactions from the forbidden of usury. Financial institutions did not being
damages by following the provisions of Shara’ but will getting profit greatly by using
contracts allowed him Shara’ with duly concern with the tenets and conditions required.
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المقدمة
 .1مقدمة البحث:
احلمد هلل الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدى لوال أن هدانا اهلل ،أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال
شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله ،اللهم ِ
صل على حممد وعلى آل حممد كما صليت على آل
إبراهيم إنك محيد جميد ،اللهم بارك على حممد وعلى آل حممد كما باركت على آل إبراهيم إنك محيد
جميد.
من مهمة اإلنسان ومسؤليته كخليفة اهلل يف األرض هو احباث عن احلق واإلميان مث بعد ذلك
تبليغه إىل الناس حىت ال تكون الناس عليهم شهيدا .لقد بني سيد قطب يف تفسريه لسورة النساء اية
 58يف قوله

تعإىل :ﭽ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ

ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﭼ

( )1

قال رمحه اهلل" :هذه هي تكاليف اجلماعة املسلمة؛ وهذا هو خلقها :أداء األمانات إىل
أهلها .واحلكم بني " الناس " بالعدل .على منهج اهلل .واألمانات تبدأ من األمانة الكربى .األمانة
اليت ناط اهلل فطرة اإلنسان؛ واليت أبت السماوات واألرض واجلبال أن حيملنها وأشفقن منها ،ومحلها
" اإلنسان "  .أمانة اهلداية واملعرفة واإلميان باهلل عن قصد وإرادة وجهد واجتاه .فهذه أمانة الفطرة
اإلنسانية خاصة .فكل ما عدا اإلنسان أهلمه ربه اإلميان به ،واالهتداء إليه ،ومعرفته ،وعبادته،
وطاعته .وألزمه طاعة ناموسه بغري جهد منه وال قصد وال إرادة وال اجتاه .واإلنسان وحده هو الذي
وكل إىل فطرته ،وإىل عقله ،وإىل معرفته ،وإىل إرادته ،وإىل اجتاهه ،وإىل جهده الذي يبذله للوصول
إىل اهلل ،بعون من اهلل " :والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا " .وهذه أمانة محلها وعليه أن يؤديها
أول ما يؤدي من األمانات" .

( )2

ومن هذه األمانة الكربى ،تنبثق سائر األمانات ،اليت يأمر اهلل أن تؤدى .ومن هذه األمانات هو أن
تؤدي املأمورات وترك املنهيات .وحترمي الربا من األمور اليت قال عنها الفقهاء "معلوم من الدين
( )1سورة النساء :اآلية 58
( )2سيد قطب :تفسير في ظالل القران ،سورة النساء)184/1( :
1

بالضرورة " .فعلى املسلم أن جتتنبه طاعة هلل .لذلك قال اهلل
ﮪﮫﮬﮭﮮﮯ ﮰ

تعإىل :ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ

ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﭼ

( )1

وقد بني ابن كثري يف تفسريه سبب نزول هذه اآلية  ،مث بني أحوال آكل الربا يوم القيامة مث
واجبات إمام املسلمني حنو منع الربا ومن تفشيه.
" وقد ذكر زيد بن أسلم ،وابن جريج ،ومقاتل بن حيان ،والسدي :أن هذا السياق نزل يف
بين عمرو بن عمري من ثقيف  ،وبين املغرية من بين خمزوم  ،كان بينهم ربا يف اجلاهلية ،فلما جاء
اإلسالم ودخلوا فيه  ،طلبت ثقيف أن تأخذه منهم ،فتشاوروا وقالت بنو املغرية :ال نؤدي الربا يف
اإلسالم  .فكتب يف ذلك عتاب بن أسيد نائب مكة إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،فنزلت هذه
اآلية فكتب هبا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

إليه :ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ

ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚﯛﯜ ﭼ فقالوا :نتوب إىل اهلل  ،ونذر ما بقي من الربا،
( )2
فرتكوه كلهم".
"وهذا هتديد شديد ووعيد أكيد ،ملن استمر على تعاطي الربا بعد اإلنذار ،قال ابن جريج:
قال ابن عباس( :فأذنوا حبرب) أي :استيقنوا حبرب من اهلل ورسوله .وتقدم من رواية ربيعة بن كلثوم،
عن أبيه ،عن سعيد بن جبري ،عن ابن عباس قال  :يقال يوم القيامة آلكل الربا :خذ سالحك
للحرب .مث قرأ  ( :فإن مل تفعلوا فأذنوا حبرب من اهلل ورسوله ) وقال علي بن أيب طلحة ،عن ابن
عباس  ( :فإن مل تفعلوا فأذنوا حبرب من اهلل ورسوله ) فمن كان مقيما على الربا ال ينزع عنه فحق
على إمام املسلمني أن يستتيبه  ،فإن نزع وإال ضرب عنقه".

( )3

( )1سورة البقرة :اآلية 281- 278
( )2ابن كثري ،تفسير القران العظيم ،ص 716
(ُ )3مصطفى اخلِ ْنُ ،مصطفى البُغا ،علي الش ْرجبي ،ا لفقه المنهجي على مذهب اإلمام الشافعي)84/6( ،
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وأن املي زان يف حتليل األحداث وتفسري التاريخ وتسمية املقدمات اخلفية املؤدي إىل النتائج املنظورة مل
تقتصر عن جانب املادي بل تتوسع عما يعتقده املسلم وما ترشده القرآن والسنة .كما قال الشيخ
أمحد الراشيد" :إن هذا اإلختالف (اختالفات يف تفسري األحداث) مرده اإلخالف امليزان فحسب".
( )1

ودور احلاكم وأصحاب السلطة يف تغيري املنكر أشد وأكرب من غريه .إذا مل يكن ستصيب
األمة كلها مصيبة وخسارة كثرية .كما وقع يف أزمة الكساد الكبري ( )2يف أواخر العشرينيات من القرن
املاضي  .وأن هذه املشكلة بدأت يف أمريكا وكان تأثري األزمة مدمراً على كل الدول تقريباً الفقرية منها
والغنية ،واخنفضت التجارة العاملية ما بني النصف والثلثني ،كما أخنفض متوسط الدخل الفردي
وعائدات الضرائب واألسعار واألرباح )3( .مل يكفي هذا قد أسهم دولة أمريكا يف تدمري اقتصاد عاملية
يف األزمة االقتصادية العاملية يف سبتمرب  2008الذين قد بدأت األزمة بأزمة الرهن العقارى مث حتولت
إىل أزمة مالية مث إىل أزمة اقتصادية.

( )4

لذالك خرجت حكومة املاليزي إطار احلكومة الشرعية يف سنة  2010الذي تبني توقعات
احتماالت من البنك املركزي إىل املؤسسات املالية اإلسالمية يف ماليزيا .إ هنا أيضا توفر توجيهات
شاملة إىل اجمللس ،واللجنة الشرعية وإدارة املؤسسات املالية الدولية يف القيام بواجباهتا يف املسائل

( )1انظر :عبد املنعم صاحل العلي العزي مواليد بغداد 8 ،يوليو  1938م ،مشهورة مبحمد أمحد الراشد وهو داعية إسالمي يف
العراق ،تتلمذ على يد الكثري من علماء بغداد ومنهم الشيخ أجمد الزهاوي والشيخ العالمة حممد القزجلي ،وهاجر بعد حرب
اخلليج الثانية إىل أوروبا ،ويعترب الراشد من أهم منظري ومؤلفي احلركة اإلسالمية فهو مؤلف العديد من الكتب اليت حتاول أن جتمع
روح احلركة مع العلم اإلسالمي ونوع من الروحانيات وا لتأكيد على األخالق اإلسالمية .وترمجت كتبه للكثري من اللغات األجنبية،
كتاب المنطلق ،ص55
( )2موقع  :investopedia.comكان الكساد الكبري الركود االقتصادي الذي بدأ يف  29أكتوبر  ،1929يف أعقاب اهنيار سوق
األسهم يف الواليات املتحدة .الكساد العظيم نشأت يف الواليات املتحدة ،ولكن سرعان ما امتدت إىل أوروبا وبقية العامل .ما
يقرب من عشرة سنوات تسبب الكساد مستويات هائلة من الفقر واجلوع والبطالة واالضطرابات السياسية.
(Jorgen H. Gelting, Lessons from the Great Depression, European Journal of Political Economy, 1990, v6, )3
Issue 4 pg 593-596

( )4موقع اجلزيرة ،أزمة الرهن العقاري تهبط بأسواق المال وتمتد للنفط 17 ،أغسطس 2007
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املتعلقة الشريعة اإلسالمية .وأيضا إهنا حتدد املهام املتعلقة جبهاز التدقيق الشرعي وجهاز البحث
الشرعي وجهاز املراجعة الشرعية وجهاز إدارة مراقبة املخاطر الشرعية.
مث جاء بعد ذلك قانون اخلدمات املالية اإلسالمية  )IFSA 2013( 2013الذي بدأ تنفيذه
يف  30يونيو  .2013وهذا القانون إلغاء قانون املصارف اإلسالمية لعام  1983وقانون تكافل
 . 1984على وجه اخلصوص ،يوفر  IFSA 2013إطار قانوين شامل ومتسق متاما مع أحكام الشريعة
يف مجيع جوانب التنظيم واإلشراف والرتخيص وتصفية مؤسسة املالية اإلسالمية.
 .2أهمية البحث وأسباب اختيار الموضوع:
إن موضوع الربا كان دائما من املسائل اليت هيمنت على دراسة االقتصاد اإلسالمي .ألن حترمي الربا
يعترب واحدا من الركائز األساسية لالقتصاد اإلسالمي هو خلق نظام يدعم مناخ االستثمار .اآلثار
املرتتبة على حترمي الربا ميكن أن تشجع االستثمار األمثل ،ومنع تراكم الثروات يف جمموعة قليلة من
الناس فقط ،ومنع التضخم واخنفاض اإلنتاجية ،وكذلك تشجيع إنشاء نشاط اقتصادي عادل.
لذلك ،ستبني هذا البحث ماهية الربا وسريته وتدرج حترميه وذكر أنواعه وخطورته يف اجملتمع
وما ورد يف ربا من النصوص.
وتلعب السلطة احلاكمة دورا مهما يف تعزيز مؤسسة أو متويل اإلسالمي الذي يتوافق مع
الشريعة اإلسالمية .بسبب هذا نرى حماولة إلنشاء بالنوك اإلسالمية والتأمينات اإلسالمية فاشلة يف
دولة روسيا عدة مرات لعدم تأييد حكومته تأييدا كامال.
وهذا البحث ستوضح كيف تؤيد حكومة ماليزي مؤسسة أو متويل اإلسالمي من خالل
القانون أو ما يسمي :قانون اخلدمات املالية اإلسالمية  .)IFSA 2013( 2013كما ستبني البحث
ما هي مهمة إطار احلكومة الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية يف تنظيم عمليات اخلدمات املالية
اإلسالمية موافقا للشريعة اإلسالمية.
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 .3مشكلة البحث وتساؤالته
تتضح مشكلة هذا البحث من خالل اإلطالع على موضوع :تطبيقات أحكام الربا يف قانون
اخلدمات املالية اإلسالمية ( )IFSA 2013يف ماليزيا .املسلمون امللتزمون بدينهم ميسكون بأحكام
الشريعة طوال حياهتم حىت مماهتم .واملعامالت باألموال من األمر الضروري كاإلنسان منها تقضي
حاجتهم ورغبتهم .ونظام التمويل الذي يسيطر على كل دوال مبا فيه دوال اإلسالمية هو نظام
التقليدي الذي جتري يف معظم معاملتهم بالربا واألمور املنهي عنه الشرع كامليسر والغرار الفاهش
والتمويل األنشطة منهي عنه الشرع كحانة ،تربية اخلنزير ،بناء مصنع اخلمور ،وغري ذلك .فجاء هذا
البحث ليجيب عن عدة التساؤالت وتشخيص هل هذا القانون تستطيع أن حتارب الربا كافة أم
جزاء.
ما مفهوم الربا؟
ما هي األحكام املتعلقة بالربا يف الفقه اإلسالمي؟
ما هو قانون اخلدمات املالية اإلسالمية )IFSA 2013( 2013؟
ما هو تاريخ نشأة اخلدمات املالية اإلسالمية يف ماليزيا؟
ما هي تطبيقات أحكام الربا يف الواقع املالزيا.
ما هي تطبيقات حكومة ماليزيا يف حتكم على الربا من خالل قانون اخلدمات املالية
اإلسالمية ())IFSA 2013؟
ما هو التغيريات اليت حتدث يف العقود بعد إنفاذ IFSA 2013؟
ما هي عقوبة خمالفة الشريعة عند اختاذ القرارات يف IFSA 2013؟
ما كيفية تأثري احلكومة الشرعية يف املؤسسات املالية اإلسالمية المتثال الشريعة وتطبيقها؟
هل قانون اخلدمات املالية اإلسالمية ( )) IFSA 2013تستطيع أن حتارب الربا يف ماليزيا.
ما هي عالقة بني أحكام الربا بالقانون اخلدمات املالية اإلسالمية (.))IFSA 2013
 .4أهداف البحث
ميكن للباحث إمجال أهداف هذه الدراسة يف النقاط اآلتية:
 .1هتدف هذه الدراسة إىل التعرف على الربا وموقف اإلسالم منها باإلجياز.
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 .2بيان تطبيقات األحكام الربا يف الواقع املالزيا.
 .3تعليق أحكام الربا بالقانون اخلدمات املالية اإلسالمية (.))IFSA 2013
 .4الكشف عن قانون اخلدمات املالية اإلسالمية وكيفياته يف حتكم على الربا.
 .5بيان كيفية عمل املؤسسات املالية اإلسالمية يف ماليزيا.
 .6بيان كيفية تأثري احلكومة الشرعية يف املؤسسات املالية اإلسالمية المتثال الشريعة.
 .7تشخيص هل هذا القانون تستطيع أن حتارب الربا كافة أم جزاء.
 .5الدراسة السابقة
من خالل البحث والتقليب يف جوانب املوضوع فقد عثرت على عدد من الدراسات والبحوث القريبة
من جمال البحث الذي أدرسه ،وإن افرتقت عنه يف كثري من النواحي إال أهنا تتوازي مع هذه الدراسة
من نواح أخرى ،ومن أمهها ما يأيت:
أ .الدراسة األولى :الربا أضراره وآثاره في ضوء الكتاب والسنة
 .1تعريف موجز
مؤلف هو د .سعيد بن علي بن وهف القهطاين ،من مواليد قرية العرين من بالد قحطان سنة
 ، 1371بلغ جمموع مؤلفاته قرابة الثمانني مؤلفا أبرزها كتاب حصن املسلم.
بني املصنف عن الربا قبل اإلسالم ،وموقف اإلسالم منه ،مث بني حكمه وأسباب حترميه ،بعد
ذلك تبني ما هي االستثناءات بال ربا الفضل والربا النسيئة .جتلي صفات الكاتب تنبيهه للغاية عن
الربا وأضراره مبا قاله يف هذا الكتاب « :ال شك أن موضوع الربا ،وأضراره ،وآثاره اخلطرية جدير
بالعناية ،ومما جيب على كل مسلم أن يعلم أحكامه وأنواعه؛ ليبتعد عنه؛ ألن من تعامل بالربا فهو
حمارب هلل وللرسول -صلى اهلل عليه وسلم  .-وألمهية هذا املوضوع مجعت لنفسي ،وملن أراد من
القاصرين مثلي األدلة من الكتاب والسنة يف أحكام الربا ،وبينت أضراره ،وآثاره على الفرد واجملتمع».
 .2وجه االتفاق بني الدراستني:
وتشبه هذه الدراسة بالدراسة احلالية لكوهنما يبحثان عن الربا.
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 .3وجه االختالف بني الدراستني:
ختتلف هذه الدراسة بالدراسة احلالية من حيث حتدث الدراسة السابقة عن الربا فقط بينما
الدراسة احلالية حتدث عن الربا وأدوار إطار احلكومة الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية و قانون
اخلدمات املالية اإلسالمية  )IFSA 2013( 2013يف حماربة الربا وتعزيز اخلدمات املالية
اإلسالمية.
ب .الدراسة الثانية :أثر التحول المصرفي في العقود الربوية
 .1تعريف موجز
مؤلفه هو عمار أمحد عبد اهلل .وكتب هذا البحث لنيل درجة املاجسرت يف كلية اآلداب
والعلوم اإلنسانية جبامعة اجلنان طرابلس ،لبنان .وقد مت طباعته يف دار كنوز إشبيليا ،الرياض ،ط ،1
 1430هـ  2009 /م .ختصص هذا البحث يف أثر التحول املصريف يف العقود الربوية قبل مرحلة
التحول .أهم تغيري يواجه هذه العملية اجلادة لتحول املصرف إىل العمل املصريف اإلسالمي هو
التخلص من الربا أو الفوائد املصرفية الربوية اليت نشأت من العقود الربوية قبل مرحلة التحول .مث جاء
هذا البحث لتحديد املوقف الشرعي أو لتفصيل القول حنو هذه املشكلة.
 .2وجه االتفاق بني الدراستني:
وتشبه هذه الدراسة بالدراسة احلالية لكوهنما يبحثان عن الربا.
 .3وجه االختالف بني الدراستني:
ختتلف هذه الدراسة بالدراسة احلالية من حيث أن الدراسة السابقة تركز لتفصيل القول عن الفوائد
الربوية اليت تكومت يف البنوك املصرفية قبل حتوله إىل نظام اإلسالمي  .بينما الدراسة احلالية حتدث عن
الربا وأدوار إطار احلكومة الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية وقانون اخلدمات املالية اإلسالمية
 )IFSA 2013( 2013يف حماربة الربا وتعزيز اخلدمات املالية اإلسالمية.
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ج .الدراسة الثالثة :الربا والمعامالت المصرفية في نظر الشريعة اإلسالمية
 .1تعريف موجز :مؤلف هذا البحث هو الدكتور عمر بن عبد العزيز املرتك املتوىف سنة 1405ه
رمحة اهلل تعإىل .وهذا هو عنوان دراسته لنيل درجة الدكتورة يف الفقه اإلسالمي  .اشتمل دراسته عن
نبذة تارخيية عن الربا ،وبيان الربا وأنواعه ،ومناقشة بني الإلباحة واحلرام يف الربا وفيه كثري من
الإلختالفات ،وأخريا مناقشة رأي الإلسالم يف املعامالت املصرفية.
 .2وجه االتفاق بني الدراستني:
أوجه التماثل بني الدراستني هو كالمها يبحثان عن مسألة الربا وتناقش اجلانب التطبيقي يف
املصرفيات .جتلى هذا الفكرة عندما يقرتح املؤلف إنشاءت بنوك إسالمية.
 . 3وجه االختالف بني الدراستني:
هناك اإل ختالفات يف هذه الدراسة بالدراسة احلالية .تبني هذه الدراسة األخطاء على املتربرين الذين
تربرون عملياته الربوي وبيان اقرتاح املصنف لتصحي ح هذه األخطاء بينما دراسة حالية تبني كيف
تكون قانون ونظام من احلكومة املاليزي بالتعزيز عمليات يف البنوك اإل سالمي ومراقبة كل تصرفاته
حىت ال تقع يف الربا كما وقع يف البنوك التقليدي.
د .الدراسة الرابعة :جهاد في رفع بلوى الربا الفقه اإلسالمي والمعامالت المالية المعاصرة
 .1تعريف موجز
واملؤلف هو الشيخ حممد خاطر حممد الشيخ (1913م 2004-م) مفيت الديار املصرية السابق.
تعرض حبثه عن أدلة التحرمي الربا وحكمه بإجياز مث تبني بعض املفرتيات والرد على هذه املفرتيات مب
يدحضها .بعد ذلك يبني الشيخ البديل اإلسالمي ( )1اليت يقي الناس من الوقوع يف الربا احملرم من
خالل أنواع الشركات املالية يف الفقه اإلسالمي .مث بيان ما تقوم عليه األسواق العاملية من قواعد يف
البيع والشراء .وتبني أيضا األحباث الفقهية واإلجراءات العملية للتكافل اإلسالمي.
 . 2وجه االتفاق بني الدراستني:
( ) 1ويعىن به :تبديل الشيء احملرم شيئا آخر من احلالل الطيب ،أو هو :توفري احلالل ليقوم مبقابل احملرم.
8

جتلى وجه االتفاق بني هذين الدراستني أن كالمها تبحثان عن الربا وتطبيقاته.
 .3وجه االختالف بني الدراستني:
ختتلف هذه الدراسة بالدراسة احلاليه من حيث أنه أوسع نطاقا .والدراسة حالية تبني كيف
تكون قانون ونظام من احلكومة املاليزي بالتعزيز عمليات يف البنوك اإلسالمي ومراقبة كل تصرفاته
حىت ال تقع يف الربا كما وقع يف بنوك التقليدي.
 .6منهج

البحث:

املنهج الذي سأسلكه يف هذا البحث ،هو املنهج الوصفي التحليلي وهي دراسة فقهية حتليلية حبيث
يتم بالرجوع إىل املصادر األصلية من الكتب الفقهية .مث دراسة ذلك يف ضوء احلوكمة الشرعية
للمؤسسات املالية اإلسالمية وقانون خدماهتا (.)IFSA 2013
ويهتم بوصفها وصفا دقيقا ويعرب عنها كيفيا بوصفها وبيان خصائصها ،يقوم على الظواهر الطبيعية أو
االجتماعية وصفا هلا ،للوصول بذلك إىل إثبات احلقائق العلمية .وإمنا يقوم بانتقاء الظواهر اليت ختدم
غرضه من الدراسة مث يصفها ليتوصل بذلك إىل إثبات احلقيقة العلمية.
 .7هيكل البحث:
حيتوي هذا البحث على ،مقدمة ،وثالثة فصول ،وخامتة ،وفهارس ،ومراجع.
 .8حدود البحث:
تقتصر هذا البحث يف البيان الربا يف الفقه اإلسالمي والبيان تطبيقات الربا يف الواقع املاليزي من
خالل قانون اخلدمات املالية اإلسالمية  . )IFSA 2013( 2013يف البيان هذه القانون ال أستطيع
االمتناع عن وصف فيها بإجياز.
 .9مصطلحات البحث:
ميكن تعرف هذه مصطلحات البحث من ألفاظ املوضوع ،تطبيقات أحكام الربا يف قانون اخلدمات
املالية اإلسالمية ( )IFSA 2013يف ماليزيا.
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تطبيقات :ما جيري حاليا أو قدميا يف اخلدمات املالية.
كومةً
ْم ،بالضم :ال َقضاءُ وقد َح َك َم عليه ْ
وح َ
ْماً ُ
باألم ِر ُحك َ
أحكام :مجع احلُك ُ

( )1

الربا (يف الشرع) :فضل ٍ
الربا
خال عن عوض ُش ِرط ألحد املتعاقدين .و ِّ
الربا :الفضل والزيادة .و ِّ
الرباِّ :
( )2
تبعا لشروط خاصة.
(يف علم االقتصاد) :املبلغ يؤدِّيه
ُ
املقرتض زيادة على ما اقرتض ً
قانون الخدمات المالية اإلسالمية  :)IFSA 2013( 2013وهو أحدث القانون تقدميه لتنظيم
وإشراف مؤسسات التمويل اإلسالمي الذي بداء تنفيذه يف  30يونيو  )3( .2013وهذا القانون
إلغاء قانون املصارف اإلسالمية لعام  1983وقانون تكافل .1984
في ماليزيا :هي دولة تقع يف جنوب شرق آسيا ،عاصمتة هي كواال ملبور .اللغة الرمسي هي اللعة
املاليوية والدين الرمسي هو الدين اإلسالم.

( )4

( )1الفريوزآبادي ،القاموس المحيط)1095/1( ،

( )2جممع اللغة العربية بالقاهرة ،المعجم الوسيط)326/1( ،
( )3االلبنك املركزي املاليزيا ،قانون الخدمات المالية اإلسالمية  ،2013بند 6
(Dewan Bahasa dan Pustaka, Kamus Dewan, edisi ke-4, hlmn 987 )4
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الفصل التمهيدي :الخدمات المالية اإلسالمية بماليزي ،قديمة وحديثة
المبحث األول :تاريخ إنشاء الخدمات المالية اإلسالمية بماليزي
يف العصر الذهيب للماليو يف ملقا ،كان املسلمون االلتزام بالدين ومل يشاركوا يف ممارسة الربا .كما
املنصوص على قوانني ملقا :قانون الربا (الفقرة  )30اليت تبني فيها حرمة الربا ومنع ممارسته .مث جاء
بعد ذلك زمان اإلستعمارية بدأ بسقوط ملقا على يد ألفونسو دي ألبوكريك حىت زمان ما قبل يوم
استقالل من الربيطانية.

( )1

من خالل هذه الفرتة الواسعة من سنة  1957- 1511أو  446سنوات طويلة كان
املسلمون تضلوا واملخدوع بالغريب خصوصا بأحوال احلكومة .وأصبحت ممارسات املالية على الربا
راسخة بقوة .أول بنك يف املاليزي هو بنك مركنتيل تؤسس يف سنة .1858
يف العامل العريب ،أجريت أول التجربة احلديثة مع اخلدمات املصرفية اإلسالمية يف ميت غمر
مبصر يف عام  .1963هذه التجربة جمتمعة بني فكرة بنوك االدخار األملانية مع مبدأ املصريف التعاوين
الريفي مع ضمن اإلطار العام للتمويل اإلسالمي ،لتلبية احتياجات غري الراغبني للتعامل مع البنوك
( )2
التقليدية ،ألسباب دينية .ومع ذلك تعمل دائما سرية خوفا من التهمة ب "األصولية اإلسالمية"
الذي كان لعنة لعهد سياسي .ىف احلقيقة ،يف عام  ،1976مت إغالق عمل بنك االدخار ميت غمر
( )3
و االستيالء عليها من قبل البنك األهلي املصري وجعل الربا القائمة عليه.
نفس العداء السياسي للمؤسسات املالية اإلسالمية وقع يف أماكن أخرى من العامل اإلسالمي .العراق
وعمان وسوريا وحىت اململكة العربية السعودية )4(.وكان اثنان من املؤسسات اليت جنت ولكن هذه
()1

Zaini Nasohah, Pentadbiran Undang Undang Islam di Malaysia Sebelum dan Menjelang Merdeka , hlmn 7

( )2برنامج الشريعة واحلياة ،ضيف حلقة :در .يوسف القرضاوي ،مفهوم األصولية اإلسالمية ومستقبلها1997/10/19 ،؛
توجه معني يف الساحة املسيحية ،يعين بعض املسيحيني الذين يُتهمون باحلرفية
"وهم يعين عندهم نشأ هذا املصطلح للداللة على ُّ
التزمت وامليل إىل القسوة والعنف وأحياناً اإلجرام ،هذا أطلقوا عليه األصولية املسيحية ،مث أرادوا أن يعكسوا هذا على هذه
و ُّ
الصحوة اإلسالمية أو الظاهرة اإلسالمية ،فسموها األصولية تنفرياً منها".
(Ashraf Wajdi Dusuki and Nurdianawati Irwani Abdulllah, Fundamental of Islamic Banking, p. 31-34 )3
( )4انظر سعادات او اوتييت ،بنوك اسالمي :مصرفي بدون الفائدة (ربوي)
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الفرتة املبكرة من بنك ناصر االجتماعي ،اليت أنشئت يف عام  1971يف مصر وصندوق احلج اليت
أنشئت يف عام  1963يف ماليزيا .يعمل بنك ناصر االجتماعي باعتباره سلطة العامة مع وضع
احلكم الذايت ولكن دون إشارة حمددة إىل اإلسالم يف ميثاقها يف حني مت تأسيس صندوق احلج يف
عام  1963كاملؤسسة التوفري للحجاج أو الناسك ملساعدة احلجاج أو الناسك إنشاء االدخار
ملناسك احلج .وهذه املؤسسة تطورت تدرجييا إىل املؤسساة املالية غري املصرفية .وهذه النجاح وفرت
الزخم الالزم إلنشاء بنك إسالمي متكامل يف ماليزيا -البنك اإلسالمي بريهاد ( )BIMBوهكذا
أنشئت يف عام .1983

( )1

وقد ساعدت املرحلة الثانية من منو اخلدمات املصرفية اإلسالمية بشكل كبري من جراء
التشجيع اليت تقدمها حكومات يف عدد من الدول اإلسالمية .وقد سهلت إنشاء البنوك اإلسالمي
يف عدد من البلدان عن طريق سن القوانني اخلاص والتغيريات املناسبة يف التشريع املصريف والبنية
التحتية.
آخر األحداث اهلامة اليت أثرت على إنشاءت البنك اإلسالمي هو املؤمتر اإلسالمي الثالث
لوزراء اخلارجية الذي عقد يف جدة يف العام  1972عندما هذا برنامج إللغاء الربا قدمت من
مؤسسة مالية إسالمية من قبل وزير املالية من  18دولة املشاركة .مت وضع خطة شاملة إلصالح
النظم النقدية واملالية للمجتمعات اإلسالمية وفقا ملبادئ الشريعة يف نفس الوقت.

( )2

ماليزيا هي واحدة من الدول الفريدة اليت تعمل على نظام مصريف مزدوج حيث يعمل النظام
املصريف اإلسالمي بالتوازي مع النظام التقليدي .تطوير النظام املصريف اإلسالمي يف ماليزيا ميكن
تصنيفها إىل أربع فرتات متميزة ،وهي الفرتة أولية ،فرتة التحرير ،تعزيز نظام وأخريا ،إحراز املزيد من
التقدم

( )3

()1

:

Imron Yamo, Peranan Sistem Perbankan Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Ummah Di Pattani, Selatan

Thailand, hlmn 31-32

( )2منظمة املؤمتر اإلسالمي ،بيانات وقرارات مؤتمرات القمة ووزراء الخارجية  ،1981 - 1969ص 36
(Kuala Lumpur Business School, An Overview of Islamic Banking System in Malaysia, p. 4-10 )3
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المرحلة األولى :فترة أولية
كما هو احلال مع دول إسالمية أخرى ،بدأ التحرك حنو إنشاء بنك إسالمي يف ماليزيا من قبل
أطراف من القطاع اخلاص .تقدمي األوىل رمسيا مطالبة إنشاء بنك إسالمي هو من خالل املؤمتر
االقتصادي بوميڤوترا يف عام  .1980اقرتح هذا املؤمتر أن يسمحوا احلكومة إلنشاء بنك إسالمي
من قبل جملس احلج .ويف حلقة ندوة أخرى عقدت يف اجلامعة الوطنية يف ماليزيا يف عام ،1981
طلب املشاركون إىل احلكومة إلصدار القانون اخلاص يتيح إنشأت بنك إسالمي وفقا ملبادئ الشريعة
اإلسالمية.

( )1

مع توافق على هذه الطلبات ،كان احلكومة يف  30يوليو عام  ،1981أنشأت اللجنة
التوجيهية الوطنية على اخلدمات املصرفية اإلسالمية .أعطيت اللجنة والية من قبل احلكومة لدراسة
خمتلف اجلوانب القانونية والدينية والتشغيلية للعمل املصريف اإلسالمي .وتقدمي توصيات بشأن إنشاء
لبنك إسالمي يف ماليزيا.

( )2

قدمت اللجنة تقريرها النهائي إىل رئيس الوزراء ماليزيا يوم  5يوليو  .1982ويف تقريرها،
خلصت اللجنة إىل أن إنشاء بنك إسالمي يف ماليزيا هو خيارا قابال للتطبيق ولكن قدمت عدة
توصيات للحكومة .بعض التوصيات اليت قدمتها اللجنة تشمل (:)3
 .1جيب احلكومة على تأسيس بنك إسالمي الذي تتم عملياته وفقا ملبادئ الشريعة.
 .2البنك املقرتح سوف تنشاء إلدراجها كالشركة حتت رعاية قانون الشركات لعام .1965
 .3منذ صدور قانون املصارف لعام  1973هذا القانون ال ينطبق أو غري مناسب على عمليات
بنك إسالمي ،جيب على احلكومة إلنشاء قانون املصارف اجلديد لرتخيص واإلشراف على البنوك
اإلسالمية .مسؤولية إشراف وإدارة يف إنشاء هذا القانون املقرتح هي أن تكون لدى البنك املركزي
املاليزي ،أي بنك نيجارا ماليزيا (البنك املركزي املاليزي).
()1

Joni Tamkin Borhan, Islamic Banking in Malaysia: Past, Present, and Future, Studia Islamika, Vol. 10,

No. 2, 2003 pg. 36

( )2مرجع سابق
(Khiyar Abdalla Khiyar, Malaysia: 30 Years of Islamic Banking Experience (1983 -2012), Business & )3

Economics Research Journal – October 2012, Volume 11, Number 10, pg. 1136
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 .4الزم على البنك اإلسالمي إقامة جملس إدارة الشريعة اخلاصة الذي تتمثل مهمته يف ضمان
عمليات البنك اإلسالمي تتفق مع مبادئ الشريعة اإلسالمية.
استنادا إىل الدراسة اليت أجرهتا جلنة التوجيه الوطين ،تعلن قانون املصارف اإلسالمية 1983
رمسيا يف شهر مارس  1983ودخلت حيز التنفيذ يف أبريل  .1983وهذا قد مهد الطريق إلنشاء
نظام املصريف اإلسالمي يف ماليزيا .بالتايل ،مت تأسيس أول مصرف إسالمي ،وهو البنك اإلسالمي
ماليزيا بريهاد ( )BIMBيف  1مارس  1983وبدأت عملياهتا يف  1يوليو من نفس العام .وكانت هذه
بداية التزام احلكومة حنو تطوير نظام مايل إسالمي شامل يف ماليزيا.
المرحلة الثانية :فترة التحرير من الحكومة
ولكن ليس لديها أي نية ألسلمة النظام املايل يف البالد كلها .على العكس من ذلك ،هو اهلدف
الطويل األجل من البنك املركزي املاليزي إلنشاء نظام املصريف اإلسالمي الذي هو مواز للنظام
التقليدي .ويعتقد البنك املركزي املاليزي أن هذا اهلدف ميكن أن يتحقق من خالل (:)1
(أ) عدد كبري من الالعبني؛ (ب) جمموعة واسعة من اجلهاز؛ و (ج) وسوق ما بني املصارف
اإلسالمية (بنك نيجارا ماليزيا .)1994 ،ويف عملية زيادة عدد الالعبني يف النظام وضعت احلكومة
( )2
خطة املعروف باسم "نظام املصرفية اإلسالمية" ( )IBSيف عام .1993
هذا املشروع كثريا ما يعرف باسم " النوﺍفذ ﺍإلسالمية للبنوﻙ ﺍلتقليدية" (
) widowsيسمح للبنوك التقليدية القائمة إلدخال املنتجات املصرفية اإلسالمية للزبائن إىل جانب
اخلدمات املصرفية التقليدية .مت إطالق املرحلة التجريبية من هذا الربنامج يوم  4مارس1993 ،؛ اليت
تنطوي على أكرب البنوك التجارية الثالثة يف ماليزيا .بدأت املرحلة الثانية يف  21أغسطس 1993
Islamic banking

(Khiyar Abdalla Khiyar, Malaysia: 30 Years of Islamic Banking Experience (1983 -2012), Business & )1
Economics Research Journal – October 2012, Volume 11, Number 10, pg. 1139

()2

Kuala Lumpur Business School, An Overview of Islamic Banking System in Malaysia, pg. 6
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مع  10مؤسسات مالية أخرى االنضمام إىل هذا الربنامج .يف هناية عام  ،1993كان ما جمموعه
 21مؤسسة مالية حصول على موافقة البنك املركزي املاليزي للمشاركة يف هذا الربنامج.

( )1

يف عام  1996مت إدخال العديد من التدابري اجلديدة اليت  BNMملواصلة حتفيز تطوير هذه
الصناعة .أوال ،جيب أن يكون اإلفصاح املايل ينفذ عن طريق اإلفصاح املايل اجلديد الذي يتطلب
وجود مؤسسات مصرفية املشاركة يف نظام اإلفصاح عن العمليات املصرفية اإلسالمية كجزء من
البيانات املالية الرئيسية اخلاصة هبم .اإلفصاح ،كجزء من املالحظات على احلسابات ،ينطوي على
امليزانية العمومية وحساب األرباح واخلسائر للعمليات املصرفية اإلسالمية خالل السنة املالية .ثانيا،
بدال من توفري املنتجات املصرفية اإلسالمية فقط ،اآلن ،تعطي السماح من البنك املركزي للبنوك
التقليدية إلقامة فروع كاملة اليت تتعامل حصريا مع املنتجات واخلدمات املصرفية اإلسالمية.

( )2

بعد جناح انشأت األول البنك اإلسالمي مث العدد املتزايد من املسلمني الذين يريدون إعادة
تنظيم املزيد من اجلهود ملمارسات اإلسالمية يف األنشطة االقتصادية ،مهدت الطريق إلنشاء بنك
إسالمي الثاين .يف أكتوبر عام  ،1999منحت احلكومة رخصة إلنشاء بنك إسالمي املتكامل الثاين
املعروف باسم بنك معامالت ماليزيا بريهاد (.)BMMB
المرحلة الثالثة :تعزيز النظام
وكان آخر معلما هاما اليت اختذهتا احلكومة يف حتديد املواقع ماليزيا كمركز مايل إسالمي عاملي لتقريب
حترير قطاع اخلدمات املصرفية اإلسالمية لعام  ،2004قبل ثالث سنوات من املوعد النهائي الذي
حددته منظمة التجارة العاملية من خالل منح ثالثة تراخيص بنك إسالمي جديدة للمؤسسات
األجنبية.
هذه املؤسسات املالية اإلسالمية الثالثة من منطقة الشرق األوسط ،وهي بيت التمويل
الكوييت ،شركة الراجحي املصرفية لالستثمار وجمموعة من املؤسسات املالية اإلسالمية اليت ميثلها
(Mohamed Ridza bin Abdullah, Development of Islamic Banking in Malaysia, Klrca Newsletter, Jan-March )1
2011, pg. 22-23

()2

Mohamed Ridza bin Abdullah, Development of Islamic Banking in Malaysia, Klrca Newsletter, Jan-March

2011, pg. 22
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مصرف قطر اإلسالمي ،رصد لالستثمار البنك وشركة ،وبيت االستثمار العاملي .اليت بيت التمويل
الكوييت عملياهتا يف شهر أغسطس  .2005وكان بنك إسالمي أجنيب الثانية على مصرف الراجحي
الذي تأسس يف يناير كانون الثاين عام  2007وبنك أجنيب إسالمي ثالث القامة يف ماليزيا مارس
 2007كان بنك التمويل اآلسيوي ( .)AFBالبنك ( )AFBهو مشروع مشرتك بني مصرف قطر
اإلسالمي ،رصد لالستثمار البنك شركة من اململكة العربية السعودية وبيت االستثمار العاملي
الكوييت.

( )1

تزامن مع التحرير التدرجيي للصناعة املصرفية اإلسالمية ،نفذت العديد من املبادرات
االسرتاتيجية لتعزيز كل من القدرات املؤسسية فضال عن املرونة املالية للمؤسسات املصرفية اإلسالمية
احمللية .يف هذا الصدد ،وافقت احلكومة يف حتويل سبعة اهليكل املؤسسي للمجموعات املصرفية نافذة
اإلسالمي احمللية إىل الفرعية اإلسالمية (هذه اخلطوة االسرتاتيجية متاشيا مع توصيات قطاع املخطط
الرئيسي املالية ( )FSMPلزيادة تعزيز اهليكل املؤسسي للمؤسسات املصرفية املشاركة يف النظام املصريف
اإلسالمي (.)IBS
يف إطار هذا اهليكل اجلديد ،ختضع الفروع اإلسالمية التابعة للمصارف ﺍلتقليدية
) banking subsidiariesحتت قانون املصارف اإلسالمية لعام  1983بدال من قانون القدمية
)(BAFIA 1992؛ وبالتايل ،إزالة معظم العوائق اليت حالت دون النوﺍفذ ﺍإلسالمية للبنوﻙ ﺍلتقليدية مثل
جتارة اجلملة والتجزئة ،وشراء األصول وكذلك شراء األسهم عرب مشروع مشرتك واستثمارات احلافظة.
ومع ذلك ،مل يتم هذا التحول من نوافذ مصرفية إسالمية إىل املصرفية اإلسالمية التابعة إلزاميا من قبل
(Islamic

بنك نيجارا ماليزيا.
باإلضافة إىل ذلك ،توفر اهليكل اجلديد الفرصة للمستثمرين احملليني والعاملي احملتملني
للمشاركة يف األنشطة املالية اإلسالمية من خالل املشاركة املباشرة .يسمح هذه القرار يف إطار اهليكل
حاليا أكثر حتررا للمشاركة األجنبية يف املصرفية اإلسالمية التابعة تصل إىل  ٪49من إمجايل حقوق
املسامهني.
()1

The Malaysian Insider, Malaysia Leads in Islamic Finance, 13 April 2009
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وينظر إىل التحول من النوﺍفذ ﺍإلسالمية للبنوﻙ ﺍلتقليدية إىل الفروع اإلسالمية التابعة للمصارف
التقليدية باعتباره خطوة إجيابية يف خلق إمكانات أكرب لالستفادة اإلقليمية فضال عن الفرص
التجارية الدولية وتعزيز التكامل العاملي للصناعة املصرفية اإلسالمية احمللية .وبناء على ذلك ،تساعد
على تعزيز ماليزيا يف طليعة الصريفة والتمويل اإلسالمي .يف العام  ،2012هناك جمموعه  11البنوك
اإلسالمية املؤلفة من ستة فروع إسالمية ،واثنني من املصارف اإلسالمية احمللية وثالثة مصارف
إسالمية أجنبية جديدة.
المرحلة الرابعة :إحراز المزيد من التقدم
وقد شهدت الصناعة املصرفية اإلسالمية يف ماليزيا التحوالت السريعة يف الغالب يف السنوات العشر
املاضية .واصل النظام املصريف اإلسالمي املاليزي لتسجيل أداء قوي مع ارتفاع الرحبية واالجتاهات
اإلجيابية يف مجيع املؤشرات الرئيسية .ومع ذلك ،فقد شهدت الساحة املالية العاملية تغريات هائلة
بسبب العوملة والتقدم يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
ويف ظل هذه اخللفية ،شنت احلكومة املركز الدويل املايل اإلسالمي املاليزي أو ) (MIFCيف
 14أغسطس  .2006هذه املبادرة األخرية اليت اختذهتا احلكومة متيزت حقبة جديدة للمشهد
التمويل اإلسالمي يف املستقبل يف ماليزيا .واضطلعت مبادرة ) (MIFCعلى وجه التحديد من خالل
اجلهود اجلماعية للمنظمات املالية والسوق يف البالد ،مبا يف ذلك بنك نيجارا ماليزيا وهيئة االوراق
املالية وهيئة اخلدمات املالية اخلارجية يف البوان ( )LOFSAوبورصة ماليزيا ،جنبا إىل جنب مع مشاركة
الصناعة اليت متثل البنوك والتكافل وسوق رأس املال يف ماليزيا .ضمن إطار املبادرات ) ،(MIFCوسيتم
طرح العديد من قياس واحلوافز يف املكان املناسب لتعزيز هذا املركز املايل يف طرح املنتجات واخلدمات
املالية اإلسالمية من خالل جمموعة متنوعة من املؤسسات املالية يف العمالت الدولية إىل اجملتمع املايل
الدويل واحمللي.
بعض املعايري واحلوافز الرئيسية اليت مت تقدميها يف عام  2006تشمل ما يلي:
أ .وقد مت منح البنوك اإلسالمية املاليزية وشركات التكافل اليت تقدم اخلدمات املالية اإلسالمية يف
العمالت الدولية املوافقة عليها مبوجب الرتخيص احلايل إلنشاء من وحدات التجارية العمالت الدولية
17

( )ICBUداخل املؤسسات .وهذه التقسيمات اجلديدة لديهم حسابات خاصة هبم منفصلة عن
املعامالت رينجت من املكاتب الرئيسية ،بينما يف الوقت نفسه تقاسم نفس البنية التحتية مع
املكاتب الرأس .احلوافز اليت منحت ()ICBUهي إعفاء ضرييب ملدة  10سنوات مبوجب قانون ضريبة
الدخل لسنة  1967اعتبارا من السنة الضريبية  2007وهذه الكيانات الدولية سوف تكون ايضا
قادرة على املشاركة عن طريق مصلحة أجنبية تصل إىل  49يف املئة يف املصارف اإلسالمية.
ب .وصدرت فئة جديدة من الرتاخيص املعروفة باسم البنوك اإلسالمية الدولية ( )IIBطبقا لقانون
البنوك اإلسالمية لعام  1983للمؤسسات املالية األجنبية واملاليزية مؤهلة القيام باألعمال التجارية يف
العمالت الدولية .بنك االستثمار الدويل ميكن أن تكون إما فرع أو شركة تابعة للمؤسسة املالية األم
ميكن أن يتمتع احلوافز الضريبية نفس تلك املمنوحة من ( .)ICBUيف املدى العمليات التجارية ،أن
البنك اإلسالمي الدويل املرخص السماح إلجراء جمموعة واسعة من األعمال املصرفية التجارية
اإلسالمية واألعمال املصرفية االستثمارية اإلسالمية والتأجري اإلسالمي يف العمالت الدولية.
ج .أصدر البنك املركزي أيضا التسجيالت اجلديدة مبوجب قانون تكافل  1984لشركات التأمني
) (insurance companyاألجنبية واملاليزية مؤهلة إلجراء جمموعة كاملة من أعمال التكافل (التأمني
التعاوين) يف العمالت الدولية.
اخلارجية)(offshore

د .منحت البوان البنوك اإلسالمية اخلارجية ) (offshoreوالشعبة اإلسالمية للبنوك
وكذلك شركات التكافل اخلارجية املوافقة على إنشاء مكاتب التشغيل يف أي مكان يف ماليزيا مع
عدم وجود قيود على التوظيف وإجراء أنشطة ال عالقة هلا بالرينجت مع احلفاظ على وجودهم يف
البوان.
ه .مت تعيني اللجنة التنفيذية )(MIFCتصل يف أغسطس  2006كاجلنة التنسيقية الواحدة للعمل
بكفاءة وفعالية بشكل مجاعي يف تنفيذ توصيات ) .(MIFCورأست اللجنة حمافظ بنك نيجارا ماليزيا
مع أعضاء تضم رؤساء الوزارات املعنية واإلدارات احلكومية واهليئات واجلهات التنظيمية املالية وسوق
وممثلي الصناعة .ويعهد اللجنة لتقدمي التوجيه واملراجعة يف السياسات القائمة لتعزيز شامل ومنسق من
) ،(MIFCوإىل حماذاة دور ومسؤوليات األجزاء ذات الصلة من احلكومة والصناعة لتطوير ).(MIFC
18

وهذه التدابري واملبادرات مبثابة احملفز يف جهود احلكومة لتعزيز ماليزيا كمركز لإلبداع ،وإصدار وتداول
الصكوك اإلسالمية سوق رأس املال واخلزينة والصناديق اإلسالمية وإدارة الثروات ،والعملة الدولية
اخلدمات املالية اإلسالمية ،والتكافل والعمل إعادة التكافل.
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المبحث الثاني :التطورات المصرفية اإلسالمية الحديثة
وظيفة املصرفية اإلسالمية كالوسيط للمحتاجني من الناس العامة متنعه القانون الوضعي من ممارسة
التجارة .امنا دوره مقتصرا كالوسيط ومل تتجاوز إىل غريه .واألحكام الشرعية فليس فيها هذا التفريق،
فما كان حمرماً كان كذلك جلميع املكلفني .كما قال الدكتور حممد علي القري:
" فإذا نظرنا إىل املسألة من املنظور اإلسالمي  ،ومن منطلق الشريعة جند أن األحكام الشرعية
يف العبادات ويف املعامالت ليس فيها جزء خمصوص للتجار وآخر للوسطاء املاليني ولكنها تتعلق
باملكلفني (اإلسالم  ،العقل  ،البلوغ  ...اخل) ومن مث فليس يف الشريعة "مكلف" امسه وسيط مايل له
أحكام خاصة به ،كما أنه ليس فيها تاجر خيتلف يف أحكامه عن بقية املكلفني جملرد أنه كذلك،
فالعالقات بني الناس اليت يرتتب عليها التزامات وحقوق ينظر إليها من منظار التكليف وما كان حمرما
على أي واحد منهم فهو حمرم على اجلميع ال خيرجه من احلرمة أن املمارس له تاجر أو موظف أو
وسيط مايل " .

( )1

" على ذلك فإن إثبات أن املصرف اإلسالمي " تاجر" ال يرتتب عليه حكم شرعي وكذلك
احلال يف إثبات أنه وسيط مايل .إن احلكم على تصرفاته وجواز نشاطه معتمد على النظر يف هذه
النشاطات للتأكد أهنا خلو من احملرمات ومن مفسدات العقود .نستطيع أن نقرر إذن أن السؤال ليس
ذا بال من الناحية الشرعية .هذا ال يعين أنه غري مهم من الناحية العملية لكن البد من التأكد أننا
ننظر إليه من خالل املنظور املناسب".

( )2

وان كان الشرع مل يفارق بني وسيط مايل والتاجر اال أنه تكون التحديات اليت حتمله
املصارف اإلسالمية أو مؤسسة التمويل اإلسالمية .واحلقيقة أن املؤسسة التمويل اإلسالمي هو
الشركة التجارة الذي يهدف إىل الربح يف كل تصرفاته وليس اجلمعيات اخلريية تقدمي املساعدة دون أن
تتوقع شيئا يف مقابل املال ولكن بالشكل غري مباشر.

( )1حممد علي القري ،االلبن اإلسالمي :أتاجر هو أم وسيط مالي ،جملة االقتصاد اإلسالمي ،م 10
( )2مرجع السابق
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منذ تأسيس املصارف اإلسالمية أو املؤسسة التمويل اإلسالمي ،هربوا البنوك اإلسالمية من عقد
قروض بالفائدة إىل عقد بيع أو شراء أو مشاركة أو اإلجارة من أجل اهلروب من االخنراط مع الربا
كما هو احلال يف البنوك التقليدية .وال يتعاملون بالقرض احلسن إال نسبة قليلة جدا لبعض العاملني
يف بعض املؤسسات املالية .أمثلة على هذه العقود البيوع هي بيع املراحبة لآلمر بالشراء وبيع العينة
الذي اشتد عليه املناقشات يف دوال العربية وبيع التورك .وأمثلة العقود غري عقود البيوع هو عقود
املشاركة .وأمثلة على ذلك هو املشاركة املتناقصة أو املضاربة .أمثلة العقود اإلجارة هي اإلجارة مث
البيع أو اإلجارة منتهية بالتمليك.

( )1

هناك أيضا العقود األخرى اليت ال تقل أمهيته ،وهي الوديعة يد الضمانة الذي يوفر فرصة
للمؤسسة التمويل اإلسالمي يقبل ودائع من العمالء .وغري ذلك هو عقد الرهن الذي يوفر فرصة
للمؤسسة التمويل اإلسالمي إلقرتاض األموال اليت ال أكثر عن  10ألف رجنيت مقابل ذلك
ستحصل البنك أج رة حقيقي على قدر املرهون.
وما زال حىت اآلن نظام املصريف اإلسالمي مواز للنظام التقليدي .واحلكومة ال تضع أي خطة
الشاملة حملاربة الربا على شكل الكلي .بل حترمي الربا مقصورة على مؤسسة التمويل اإلسالمي فقط.
والقاعدة فقهية تقول ما ال يدرك كله ال يرتك كله .ولو خطة الشاملة حملاربة الربا مل توجد ولكن
السعي حنوه حمحققة له .كما وقع يف خطة إسرتاتيجي جملموعة مااليان بانكينغ بريهاد (مايبانك).
شعاره "(التمويل) اإلسالمي األول" )2(،يعين اذا جاء أحد زبون اىل بنوك مايبانك ولو يف بنوك
التقليدي حتت اجملموعة ،سيتم تقدمي منتجات اإلسالمي أوال قبل غريه .وكذلك على مستوى دولة،
أن مشروع من الدولة الذي حيتاج اىل تغطية التأمني ال بد أن تقدمه اىل التأمني اإلسالمي أوال مث
غريه.

( )3

( )1مقابلة مع داتؤ حممد باكر بن حج منصور ،مستشار لشركة
(Dato’ Muzaffar Hisham, Structuring Islamic Project Financing, November, 2015, pg. 14 )2
( )3مقابلة مع ذوالكفلي بن بنسايل ،رائس جهاز املراجعة الشريعة لشركة  ETIQA TAKAFULبكواال ملبور  4يونيو 2016
IBFIM
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بكواال ملبور  15يناير 2015م

الفصل األول :الربا قبل اإلسالم وموقف اإلسالم منه مع بيان أنواعه ودور إطار الحوكمة
الشرعية للمؤسسات المالية اإلسالمية في تحكم على الربا
المبحث األول :الربا قبل اإلسالم ،ويشتمل على المطالب

اآلتية:

المطلب األول :تعريف الربا لغة وشرعا
والشاملة :

جاء يف معجم الوسيط مبينا ِّلربا بالبساطة
الربا (يف الشرع) :فضل ٍ
الربا (يف
خال عن عوض ُش ِرط ألحد املتعاقدين  .و ِّ
الربا :الفضل والزيادة .و ِّ
ِّ
تبعا لشروط خاصة )1( .مث جاء يف لسان
علم االقتصاد) :املبلغ يؤدِّيه
ُ
املقرتض زيادة على ما اقرتض ً
العرب أوسع من قبله نطاقا بذكر أمثال من القرآن والسنة والشعر .وزاد فيه أن الربا لكل شيئ الذي
ينمو وضرب من احليوان وكل ما ارتفع من األرض.
"ربا :ربا الشيء ،يربو ربوا ورباء :زاد ومنا .وأربيته :منيته .ويف التنزيل العزيز  :ويريب الصدقات
ومنه أخذ الربا احلرام  ،قال اهلل تعإىل  :وما آتيتم من ربا لريبو يف أموال الناس فال يربو عند اهلل قال
أبو إسحاق  :يعين به دفع اإلنسان الشيء ليعوض ما هو أكثر منه  ،وذلك يف أكثر التفسري ليس
حبرام  ،ولكن ال ثواب ملن زاد على ما أخذ  ،قال  :والربا ربوان  :فاحلرام  :كل قرض يؤخذ به أكثر
منه".

( )2

ٍ
ويف اصطالحا عرفه عرفه الحنفية بأنه :فضل ٍ
خال عن ٍ
مشروط ألحد
عوض مبعيا ٍر شرعي
املتعاقدين يف

املعاوضة.

( )3

أما علماء المالكية فقد ذكروا أن الربا يوجد يف شيئني :يف البيع ،وفيما تقرر يف الذمة من بيع
أو سلف أو غري ذلك ،وجعلوا الربا اجلاهلي من األنواع املتفق عليه.

( )4

( )1جممع اللغة العربية بالقاهرة ،معجم الوسيط ،د.ط ،ص .326
( )2ابن منظور ،لسان العرب)92/6( ،

( )3اخلطيب التمرتاشي ،منح الغفار شرح تنوير األبصار للتمرناشي ،د.ط)197 - 196/4 ( ،
( )4ابن رشد احلفيد ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد ،د.ط.)216/5( ،
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والشافعية :اسم ملقابلة عوض بعوض خمصوص غري معلوم التماثل يف معيار الشرع حالة العقد ،أو
مع تأخري يف البدلني أو أحدهم )1(،ويقصدون بالشطر األول من هذا التعريف (ربا الفضل) عندهم،
وبالشطر الثاين (ربا النسيئة) و(ربا اليد).
وعرفه الحنابلة بأنه :تفاضل يف أشياء ،ونسأ يف أشياء ،خمتص بأشياء ورد الشرع بتحرميها -
أي حترمي الربا فيها -نصاً يف البعض ،وقياساً يف الباقي منها.

( )2

والذي أرجحه واهلل أعلم هو الراءي الشافعية الذي يستوعب أنواع الربا يعين ربا الفضل وربا
النسيئة ،وربا اليد .كما شرح عبد العزيز حممد عزام" :فقولنا" :عقد" يتضمن اإلجياب والقبول ،فإذا
مل يكن إجياب وال قبول ،فال عقد كما لو باع مبعاطاة أي بتسليم وتسلم من غري صيغة ،وهو الواقع
يف أيامنا مل يكن ربا ،وإن كان حر ًاما لكن أقل من حرمة الربا ،وقولنا" :عوض خمصوص" ،هو النقد
واملطعوم ،فال ربا يف غريمها كنحاس وقماش ،وقولنا" :غري معلوم التماثل" ،يصدق مبعلوم التفاضل،
ومبجهول التماثل والتفاضل أي يف متحد اجلنس ،وقولنا :يف معيار الشرع" متعلق بالتماثل ،ومعيار
الشرع هو الكيل يف املكيل والوزن يف املوزون والعد يف املعدود ،والذرع يف املذروع ،وقولنا" :حالة
العقد" قيد ال بد منه دخل به ،ما لو كان معلوم التماثل يف معيار الشرع ال حالة العقد بأن تبايعا
جزافا كصربة قمح بصربة قمح ،مث خرجا سواء فإنه يصدق عليه أنه جمهول التماثل يف معيار الشرع
حالة العقد ،وقولنا" :أو مع تأخري يف البدلني ،أو أحدمها" ،أي ومقابلة عوض بآخر مع تأخري يف
العوضني ،أو أحدمها سواء كانا متحدي اجلنس ،أو خمتلفيه ،لكن مع االحتاد يف علة الربا اليت هي
النقدية يف النقد والطعمية يف املطعوم ،فيخرج بذلك ما لو باع برا بدراهم مع التأخري املذكور ،فليس
ذلك ربا الختالف علة الربا ،واملراد با لتأخري ما يشمل تأخري القبض ،أو االستحقاق فيصدق بربا
النساء".

( )6

( )1النووي ،كتاب المجموع شرح المهذب للشيرازي ،طبعة كاملة معها تكملة السبكي واملطيعي.)25/10( ،

( )2البهوتى ،كشاف القناع عن متن اإلقناع ،د.ط ،)251/ 3( ،و الرحيباىن ،مطالب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى ،د.ط،
()157 /3
( )6عبد العزيز حممد عزام ،فقه المعامالت)70- 69/1( ،
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المطلب الثاني :الربا عند اليهود
ال شك أن اليهود هلم حيل ،وأباطيل كثرية كانوا حيتالون هبا ،وخيادعون هبا أنبياءهم عليهم الصالة
والسالم .ومن تلك احليل الباطلة ،احتياهلم ألكل الربا وقد هناهم اهلل عنه وحرمه عليهم .قال اهلل
تعإىل:

ﭽ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﭼ

( )1

قال اإلمام احلافظ ابن كثري رمحه اهلل تعإىل" :إن اهلل قد هناهم -أي اليهود -عن الربا ،فتناولوه،
وأخذوه ،واحتالوا عليه بأنواع احليل ،وصنوف من الشبه ،وأكلوا أموال الناس بالباطل"

( )2

وقال أيضا حممد رشيد رضا مفسرا هذه اآلية:
"وأخذهم الربا وقد هنوا عنه أي وبسبب أخذهم الربا وقد هنوا عنه على ألسنة أنبيائهم ،ولكن التوراة
اليت بني أيديهم إمنا تصرح بتحرمي أخذهم الربا من شعبهم ،ومن إخوهتم دون األجانب؛ ففي سفر
اخلروج ((إن أقرضت فضة لشعيب الفقري الذي عندك فال تكن له كاملرايب .ال تضعوا عليه ربا)) ( )3ويف
سفر الالويني ((وإذا افتقر أخوك وقصرت يده عندك ،فاعضده غريبا أو مستوطنا فيعيش معك .ال
تأخذ منه ربا وال مراحبة .بل اخش إهلك فيعيش أخوك معك فضتك ال تعطه بالربا ،وطعامك ال
تعطه باملراحبة)) ( )4ويف سفر تثنية االشرتاع ((ال تقرض أخاك بربا؛ ربا فضة ،أو ربا طعام ،أو ربا
شيء ما مما يقرض بربا .لألجنيب تقرض بربا ،ولكن ألخيك ال تقرض بربا))" )5( .

( )6

"وحنن ال نسلم أن هذا هو نص التوراة اليت كتبها موسى عليه السالم ; ألن نسخة موسى
فقدت بإمجاع اليهود والنصارى ،وهذه اليت عندهم قد كتبت بعد السيب ،وثبت حتريفها بالشواهد
الكثرية ،والظاهر أن عبارة" لألجنيب تقرض بربا" قد أخذها الذي كتب التوراة عزرا أو غريه من مفهوم
( )1سورة النساء :اآلية 161 - 160
( )2ابن كثري ،تفسير القران العظيم)415/2( ،
( )3سفر اخلروج) 37- 35 : 22 ( ،
( )4سفر الالويني ( ،األحبار ) ( )37- 35 : 25
( )5سفر تثنية االشرتاع)20- 19 : 23 ( ،
( )6رشيد رضا ،تفسير المنار)52/6( ،
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األخ؛ ألنه كتب ما حفظ منها باملعىن .وهذا من مفهوم املخالفة الذي ال حيتج به مجهور علماء
األصول إذا كان مفهوم لقب .على أن بعض أنبيائهم قد أطلقوا ذم الربا ،والنهي عنه إطالقا ،فلم
يقيدوه بشعب إسرائيل ،وال بإخوهتم؛ كقول داود عليه السالم يف املزمور اخلامس عشر :وهو الرابع
عشر  ،يف نسخة اجلزويت " :وفضته ال يعطيها بالربا وال يأخذ الرشوة من الربيء" وكقول سليمان ،
عليه السالم يف سفر األمثال ((املكثر ماله بالربا واملراحبة  ،فلمن يرحم الفقراء جيمعه))( )1وقول
حزقيال مما أوحاه إليه الرب يف صفات البار(( :بذل خبزه للجوعان  ،وكسا العريان ثوبا  ،ومل يعط
بالربا))( )2ومل يأخذ مراحبة وشريعة هؤالء األنبياء هي التوراة فال بد أن يكونوا أخذوا إطالق حترمي الربا
منها".

( )3

" عندما حيتاج النصراين إىل درهم فعلى اليهودي أن يستويل عليه من كل جهة  ،ويضيف الربا
يتخل عن أمالكه أو حىت يضاهي
الفاحش إىل الربا الفاحش  ،حىت يرهقه  ،ويعجز عن إيفائه ما مل َّ
املال مع فائدة أمالك النصراين  ،وعندئذ يقوم اليهودي على مدينه – أي  :غرميه – ومبعاونة احلاكم
يستويل على أمالكه ".

( )4

واهنم يتالعبون بالدين بالتويل أن الربا جيوز للحاجات املعيشة بشرط أال يزيد الربا عن مخس
الدين ".مث أخذ اليهود يستثنون بعض احلاالت من الربا احملرم لديهم ،فسمحوا للمحتاج أن يقرتض
بربا ،ومسح علماء اليهود ألنفسهم أن يتقارضوا بالربا للحاجات املعيشة بشرط أال يزيد الربا عن مخس
الدين ،وأن يكون بنية اهلدية مع الرتاضي ،وأال يتكرر هذا العمل بني اثنني حىت ال يتفشي يف صفوف
العامة ،ومسح لطلبة اليهود باإلقرتاض بربا من مدرسهم اليهودي على أن تكون الزيادة بنية اهلدية،
ومسح بإقرتاض أموال اليتامى بربا .ومل يكتف اليهود هبذه اإلستثناءت ،بل أخذوا مجيعا يتحايلون على
الربا ،فوسطوا مثال غري اليهود بني املقرض واملقرتض اليهوديني .مث أخذ مفكروهم بعد ذلك ينتقدون
النظرة القدمية إىل الربا ،ويدعون إىل التعامل بالربا دون قيود ،حتقيقا ملصاحل اليهود ،فتولوا أعمال
( )1سفر األمثال)8 :28( ،
( )2حزقيال)7 :18( ،
( )3حممد رشيد رضا ،تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار))52/6( ،
( )4الدكتور عمر بن سليمان األشقر ،الربا وأثره على المجتمع اإلنساني ص 31
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الصريفة ،اليت صارت نواة فيما بعد لقيام املصارف ،حىت غدا أكثر مالك املصارف يف العامل من
اليهود".

( )1

وهذا األمر موافقا كما املنصوص يف بروتوكوالت حكماء صهيون الذي تعترب مرجع األساسي
مكر اليهود لسيطرة على العامل:
"لقد جر احلكام األمميون ـ بإمهاهلم أو لفساد وزرائهم أو جهلهم ـ بالدهم إىل االستدانة من بنوكنا،
حىت إهنم ال يستطيعون تأدية هذه الديون .وكان أيسر هلم لو أهنم أخذوا املال من شعبهم مباشرة ـ
كثريا يف
على صورة ضرائب ـ دون حاجة إىل دفع فائدة ...." ."...احلكومات األممية ال تفهم ً
املاليات ،وتفضل معاناة هبوط قيمة الضمانات والتأمينات وإنقاص الفوائد ،باملخاطرة يف عملية مالية
أخرى الستثمار املال من جديد .وهكذا كلما حاولوا التخلص من دين رمبا ارتفع إىل عدة ماليني.
اضحا أن
مبثل هذا العمل ستعرتف احلكومة اعرتافًا صرحيًا بإفالسها الذايت ،مما سيبني للشعب تبيينًا و ً

مصاحله الذاتية ال تتمشى بعامة مع مصاحل حكومته"...

( )2

وليس غريبا ان كان النظام التمويل الذين يسيطرون على العامل هو النظام التقليدي الربوي.
ولو كان دينهم متهرفة اال أن من تأثري دين السموى كانت جليا على سبيل املثال أن الربا من األمر
املنهي عنهم ولكنهم يتحايلون بالتقصري هذا التحرمي بينهم دون غريه من األمم.
المطلب الثالث :الربا في الجاهلية
مل يتصور حياة العرب يف اجلاهلية من فوضى والظلم وغاية السذاجة .وليس بعجب أن ذلك انبعاثا
من النجاسة الشرق يف قلوب الناس عندئذ وسيطرة أصحاب السلطة على الضعفاء واملساكن .ولكن
مل يغب عليه من األخالق األساسية كاإلنسان .ومن ذلك األخالق هي وفاء بالعهد .اال أن ذلك
العهد قد تكون ظاملا مضر للناس وأخذ أمواهلم بالباطل.

( )1عبد الرمحن يسري أمحد ،الربا والفائدة ،د.ط ،ص 27
( )2حممد خليفة التونسي ،الخطر اليهودي (ترمجة عربية لربوتوكوالت حكماء صهيون) ،الربوتوكول العشرون :إغراق الدول يف
الديون ،ط ،4ص 203 - 194
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"جيب على اإلنسان الوفاء بالعقود وبااللتزامات ،مهما كانت ،ما دامت قد متت برضاء الطرفني
وباختيارها .ومن هذه العقود عقود الزواج والديون والشركات واملزارعة .وغري ذلك .وقد تعقد العقود
بغري كتاب ،أي :باتفاق لساين ،وقد تتم بكتاب يدون عليه ما اتفق عليه ،وقد يشهد على العقد
شهود"

( )1

"ويكتب العقد ،أي :االتفاق إذا أريد أن يكون كتابة ،على كتاب قد يكون صحيفة .يدون فيه كل
ما اتفق عليه .ويعرب عن صحيفة العقود بلفظة "ص ل ت" "صلت" و"ص ل وت" يف بعض
اللهجات العربية اجلنوبية .ومن معانيها "مسع" ،وتؤدي معىن أن موقعي العقد قد مسعوا شروط العقد
وعرفوها ،فهم على علم هبا وشهادة".

( )2

"وإذا مت التكاتب ودونت كل الشروط اليت اتفق عليها ،ختم عليها املتعاقدون .وقد فعلوا
ذلك يف املعاهدات ويف االتفاقيات ويف عقود التجارة واملعامالت األخرى .وقد يكتب العقد كاتب
قد يذكر امسه داللة على أنه شاهد عدل على صحة العقد .ويقوم اخلامت مقام اإلمضاء املستعمل يف
هذا اليوم .وقد يكتب اسم الرجل ،مث توضع صورة اخلامت حتته".

( )3

فقد روى اإلمام الطربي رمحه اهلل بسنده يف تفسريه عن جماهد أنه قال" :كانوا يف اجلاهلية
يكون للرجل على الرجل الدين فيقول :لك كذا وكذا وتؤخر عين فيؤخر عنه".

( )4

وغالب ما كانت تفعله اجلاهلية أنه إذا حل أجل الدين قال من هو له ملن هو عليه :أتقضي
أم تريب؟ ( )5فإذا مل يقض زاد مقدارا يف املال الذي عليه ،وأخر له األجل إىل حني ،وقد كان الربا يف
اجلاهلية يف التضعيف أيضا .ويف السن كذلك )6( ،فإذا كان للرجل فضل دين على آخر فإنه يأتيه إذا
حل األجل .فيقول له :تقضيين أو تزيدين؟ فإن كان عنده شيء يقضيه قضاه ،وإال حوله إىل السن
( )1جواد ،المفصل فى تاريخ العرب قبل اإلسالم ،ط)284/10( ،4
( )2مرجع السابق
( )3مرجع السابق
( )4الطربي ،تفسير الطبري ،ط)8/6( ،1

( )5الشوكاين ،فتح القدير)445/1( ،
( )6الطربي ،تفسير الطبري ،ط)205/7( ،1
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اليت فوق سنه من تلك األنعام اليت هي دين عليه ،فإن كان عليه بنت خماض ،جعلها بنت لبون يف
السنة الثانية ،فإذا أتاه يف السنة الثانية ومل يستطع القضاء ،جعلها حقة يف السنة الثالثة ،مث يأتيه يف
هناية األجل فيجعلها جذعة ،مث رباعيا وهكذا حىت يرتاكم على املدين أموال طائلة .ويف األمثان يأتيه
فإن مل يكن عنده أضعفه يف العام القابل ،فإن مل يكن عنده يف العام القابل أضعفه أيضا ،فإذا كانت
مائة جعلها إىل قابل مائتني ،فإن مل يكن عنده من قابل جعلها أربعمائة يضعفها له كل سنة أو
يقضيه فهذا قوله تعإىل:
ﯵﭼ

ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ

( )1

فالربا يف اجلاهلية كان يعد من األرباح اليت حيصل عليها رب املال ،وال يهمه ضرر أخيه
اإلنسان سواء ربح ،أم خسر ،أصابه الفقر ،أم غري ذلك .املهم أنه حيصل على املال الطائل ،ولو
أدى ذلك إىل إهالك اآلخرين ،وما ذلك إال لقبح أفعال اجلاهلية وفساد أخالقهم ،وتغري فطرهم اليت
فطرهم اهلل عليها ،فهم يف جمتمع قد انتشرت فيه الفوضى ،والرذائل ،وعدم احرتام اآلخرين ،فالصغري
ال يوقر الكبري ،والغين ال يعطف على الفقري ،والكبري ال يرحم الصغري ،فالقوم يف سكرهتم يعمهون.

( )1سورة آل عمران :اآلية 130
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المبحث الثاني :موقف اإلسالم من الربا
المطلب األول :التحذير من الربا
اآليات التحرمي عن الربا ال تنزل مرة واحدة بل جأت تدرجييا .قال أحد الباحثني أن اآليات عن
التحرمي الربا يف أربعة مواضع وكان أول موضع منها وحيًا مكيًّا والثالثة الباقية مدنيًّا وها هي حسب

ترتيب

النزول:

( )1

األول  :بقول اهلل تعإىل يف سورة الروم

املكية :ﭽ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢﯣ ﯤﭼ ( )2وفيها مقارنة بني الربا والزكاة وإمياء إىل
أن الربا غري مقبول عند اهلل .ومل ينص على حترمي الربا ولكنه اكتفى باإلشاره بأن التعامل بالربا ال ثواب
له عند اهلل وأن الثواب املضاعف هو الذين يتصدقون من أمواهلم ابتغاء وجه اهلل.
وقال املاوردي يف النكت والعيون:
" فيه ثالثة أوجه :أحدها :أنه الرجل يهدي هدية ليكافأ عليها أفضل منها ،قاله ابن عباس وجماهد.
الثاين :أنه يف رجل صحبه يف الطريق فخدمه فجعل له املخدوم بعض الربح من ماله جزاء خلدمته ال
لوجه اهلل ،قاله الشعيب .الثالث :أنه يف رجل يهب لذي قرابة له ماالً ليصري به غنياً ذا مال وال يفعله
قوله :ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﭼ

طلباً لثواب اهلل ،قاله إبراهيم .ومعىن
( )3
ابن عباس :مها ِربَوان أحدمها حالل واآلخر حرام  ,فما تعاطيتم بينكم حالل وال يصل إىل اهلل".
الثاني  :يف سورة النساء املدنية:

أي فال يكون له ثواب عند اهلل .قال

ﭽﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﭼ
( )4

( )1عبد الرمحن بن حممد القماش ،الحاوي في تفسير القرآن الكريم ( جنة المشتاق فى تفسير كالم المل الخالق) ص
2161
( )2سورة الروم :اآلية 39
( )3املاوردي ،النكت والعيون ،د.ط)316/4( ،
( )4سورة النساء :اآلية 161- 160
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ويف هذه اآلية بيان حترمي الربا عند اليهود وهذا من شأنه أن جيعل املسلمني يف موقف ترقْ ٍ
ب وانتظا ٍر
قصدا يف هذا الشأن .وهو أول خطاب مباشر بتحرمي صريح للربا الفاحش أى الربا
لنه ٍي يوجه إليهم ً
الذي يتزايد حىت يصري أضعافا مضاعفه.
الثالث :يف سورة آل عمران

ﯯﯱ
ﯰ
املدنية :ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ

ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﭼ

( )1

وهنا جاء النهي صرحيًا بعد التمهيدين يف املوضوعني السابقني ،ولكنه مل يكن إال هنيًا جزئيًا
عن الربا املتفشي بني الناس ،وهبذا النهي عن الربا الفظيع هتيئت النفوس وأصبحت ستعدة لتقبل
النهي العام الشامل لكل ربا قل أو كثر ،وهذا ما ورد يف اآليات اليت ختم هبا التشريع بالربا وهو
املوضوع الرابع.
الرابع :يف سورة البقرة املدنية:

ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ
ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﭼ

( )2

وزاد الطربي يف تفسريه:
فإن قال لنا قائل :أفرأيت من عمل ما هنى اهلل عنه من الربا يف جتارته ومل يأكله ،أيستحق هذا
الوعيد من اهلل ؟

( )1سورة آل عمران :اآلية 131- 130
( )2سورة البقرة :اآلية 281- 275
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قيل  :نعم  ،وليس املقصود من الربا يف هذه اآلية األكل  ،إال أن الذين نزلت فيهم هذه اآليات يوم
نزلت كانت طعمتهم ومأكلهم من الربا  ،فذكرهم بصفتهم معظما بذلك عليهم أمر الربا  ،ومقبحا
إليهم احلال اليت هم عليها يف مطاعمهم  ،ويف قوله جل ثناؤه:

ﭽﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﭼ( .)1اآلية ،ما ينبئ عن صحة ما قلنا يف ذلك  ،وأن التحرمي من اهلل يف
ذلك كان لكل معاين الربا ،وأن سواء العمل به وأكله وأخذه وإعطاؤه  ،كالذي تظاهرت به األخبار
عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من قوله:
((لعن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه )2()).وقال الونووي :هذا
تصريح بتحرمي كتابة املبايعة بني املرتابيني والشهادة عليهما وفيه حترمي اإلعانة على الباطل واهلل
أعلم.

( )3

وهناك أيضا أدلة األخرى من حتظري الربا بوضوح يف السنة:
 .1وقد حاء يف الصحيحني وغريمها من حديث أيب هريرة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قال:
((اجتنبوا السبع املوبقات ،وذكر منها :آكل الرب) (  )4وقال املهلب :إمنا مساها رسول اهلل
(صلى اهلل عليه وسلم) موبقات؛ ألن اهلل تعاىل إذا أراد أن يأخذ عبده هبا أوبقه ىف نار
جهنم).

( )5

 .2ثبت يف سنن ابن ماجة وغريه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قال (( :الربا ثالثة وسبعون
باباً أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه)) (( )7الربا) أي إمثه (ثالثة سبعون باباً) .واملراد أهنا أي
( )1سورة البقرة :اآلية 279 - 278
( )2أخرجه املسلم يف صحيحه ،كتاب املساقاه ،باب لعن آكل الربا ومؤكله ( )1219/3رقم ( ،)1598وقال حديث صحيح
( )3النووي ،المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج)26/11( ،

( )4أخرجه البخاري يف صحيحه  ،كتاب الوصايا ،باب قول اهلل تعاىل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إمنا يأكلون يف
بطوهنم نارا وسيصلون سعريا (.)1018/3
( )5ابن بطال ،شرح صحيح البخارى البن بطال)489/8( ،
( )7أخرجه ابن ماجه يف سننه ،كتاب التجارات ،باب التغليظ يف الربا ()763/2
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بابا أو حوبا كما جاء هبما الرواية واملراد التكثري دون التحديد(.أيسرها) أى أخف تلك االثام
إمث نكاح الرجل أمه واملراد به العقد أو اجلماع ( )1فاحلديث يدل على أن الربا أشد من الزنا
وهذا يدل على أن معصية من أشد املعاصى حيث عادهلا بالزنا.
 .3عن أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال (( :الذهب بالذهب،
والفضة بالفضة ،والرب بالرب ،والشعري بالشعري ،والتمر بالتمر ،وامللح بامللح ،مثال مبثل ،يدا
بيد ،فمن زاد أو استزاد فقد أرىب اآلكل واملعطي سواء))( )2قال الشوكاين يف باب ما جيري
فيه الربا( )3عن أيب سعيد قال  :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم (( ال تبيعوا الذهب
بالذهب إال مثال مبثل  ،وال تشفوا بعضها على بعض ،وال تبيعوا الورق بالورق إال مثال مبثل،
وال تشفوا بعضها على بعض  ،وال تبيعوا منهما غائبا بناجز )) .متفق عليه  ،ويف لفظ (( :
الذهب بالذهب  ،والفضة بالفضة  ،والرب بالرب  ،والشعري بالشعري  ،والتمر بالتمر  ،وامللح
( )4
بامللح  ،مثال مبثل يدا بيد  ،فمن زاد أو استزاد فقد أرىب  ،اآلخذ واملعطي فيه سواء )).
قال ابن دقيق العبد أن يف احلديث أمران  :أحدمها  :حترمي التفاضل يف األموال الربوية عند
احتاد اجلنس  ،ونصفه يف الذهب من قوله " إال مثال مبثل  .وال تشفوا بعضها على بعض ".
والثاين :حترمي النساء من قوله{ :وال تبيعوا منها غائبا بناجز} وال بقية األموال الربوية ما كان
منها منصوصا عليه يف غري هذا احلديث :أخذ فيه بالنص وما ال ،قاسه القائسون .وقوله "
إال يدا بيد " يف الرواية األخرى :يقتضي منع النساء .وقوله " وزنا بوزن " يقتضي اعتبار
التساوي ،ويوجب أن يكون التساوي يف هذا بالوزن ال بالكيل ،والفقهاء قرروا أنه جيب
التماثل مبعيار الشرع ،فما كان موزونا فبالوزن ،وما كان مكيال فبالكيل.

( )5

( )1املال علي القاري ،مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح)1925/5( ،
( )2أخرجه املسلم يف صحيحه  ،كتاب مساقاة ،باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا ( )1211/3قال أمحد بن حنبل يف
األزدي ،يزيد :هو ابن
مسنده ،إسناده صحيح على شرط مسلم ،رجاله ثقات رجال الشيخني غري سليمان بن علي :وهو الربَعي ْ
هارون ،وأبو املتوكل الناجى :هو علي بن داود ،ويقال :ابن دؤاد)179/18( .
( )3الشوكاين ،نيل األوطار)226/5( ،
( )4مرجع سابق
( )5ابن دقيق العبد ،إحكام اإلحكام شرح عمدة األحكام)256/2( ،
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 .4عن أيب هريرة قال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ((أتيت ليلة أسري يب على قوم بطوهنم
كالبيوت فيها احليات ترى من خارج بطوهنم فقلت من هؤالء يا جربائيل قال هؤالء أكلة
الربا))

( )1

دل هذا األحاديث صرحيا أن الربا حراما قاطعا إما ربا النسئة وإما ربا الفضل .وأنه من الكبائر.
وامثه أشد من الزنا .وأخرب الرسول أحواهلم يف ليلة اإلسراء تشنية حلاهلم وفضيحة ملآهلم.
وأمجع علماء املسلمني على حرمة الربا حترميا قاطعا ابديا ،وأنه من الكبائر اليت حذر منها
اإلسالم ،وأمر باجتناهبا .قال النووي يف اجملموع " :أما األحكام فقد أمجع املسلمون على حترمي الربا،
وعلى أنه من الكبائر  ،وقيل  :إنه كان حمرما يف مجيع الشرائع  ،وممن حكاه املاوردي واهلل سبحانه
وتعإىل أعلم".

( )2

المطلب الثاني :مضار الربا ،ومفاسده ،وآثاره
فاملعصية هي خالف الطاعة ،وعصى العبد ربه إذا خالف أمره .فإنه يكرب حجمها إذا كرب خطرها،
فكلما ازداد اخلطر الذي ينتج عن املعصية يزداد حجم املعصية ،وكلما قل اخلطر الذي ينجم عن
املعصية يقل حجم املعصية.
القرآن والسنة ال تدل إال كرب خطرها وكرب حجمها .أن اهلل أعلن احلرب ملن استمر على
تعاطي الربا بعد اإلنذار" ،قال ابن جريج :قال ابن عباس :ﭽ ﯗ ﯘﭼ أي  :استيقنوا حبرب من
اهلل ورسوله  .وعن ابن عباس قال :يقال يوم القيامة آلكل الربا :خذ سالحك للحرب.

مث قرأ :ﭽ ﯔ

ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﭼ "

( )3

عن احلسن وابن سريين ،أهنما قاال" :واهلل إن هؤالء الصيارفة ألكلة الربا ،وإهنم قد أذنوا
حبرب من اهلل ورسوله ،ولو كان على الناس إمام عادل الستتاهبم ،فإن تابوا وإال وضع فيهم
ِ ِ
ِ
ات ،تعليق حممد فؤاد عبد الباقي:
ي :تَلِ َ
احليَّ ُ
ك َْ
( )1أخرجه ابن ماجة ،يف سننهَ ،)763/2( ،قـ ْولُهُ( :تـَُرى) َعلَى بَناء الْ َم ْفعُول أَ ْ
يف الزوائد يف إسناده علي بن زيد بن جدعان ضعيف .وحكم األلباين بالضعيف
( )2النووي ،المجموع شرح المهذب ،د.ط)486/9( ،
( )3ابن كثري ،تفسير القرآن العظيم ،د.ط)657/2( ،؛ سورة البقرة :اآلية 279
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السالح".

( )1

وقال قتادة" :أوعدهم اهلل بالقتل كما تسمعون ،وجعلهم هبرجا أينما أتوا ،فإياكم وما

خالط هذه البيوع من الربا؛ فإن اهلل قد أوسع احلالل وأطابه ،فال تلجئنكم إىل معصيته فاقة".

( )2

وإنه أيضا من سبع موبقات كما نص يف حديث الصحيحني(( :اجتنبوا السبع املوبقات،
قالوا :وما هن يا رسول اهلل؟ قال :الشرك باهلل ،والسحر ،وقتل النفس اليت حرم اهلل إال باحلق ،وأكل
الربا ،وأكل مال اليتيم ،والتويل يوم الزحف ،وقذف احملصنات الغافالت املؤمنات)).

( )3

وننبه إىل أن أجره جزيل ملن تركه وإعراض عنه كما نص احلديث الذي أخرجه النسائي وابن
حبان واحلاكم من حديث أيب سعيد وأيب هريرة(( :ما من عبد يصلي الصلوات اخلمس ويصوم
( )4
رمضان وخيرج الزكاة وجيتنب الكبائر السبع إال فتحت له أبواب اجلنة فقيل له ادخل بسالم)).
كما وعد اهلل تعإىل على تركها باجلنة ومدخل الكرامة يف اية
ﮘ ﮙﮚﮛﮜﮝ ﮞﭼ

الكرمي :ﭽ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

( )5

أما حكمة حترمي الربا فتشمل اجلانب االقتصادي واألخالق واالجتماعي ،وتفصيل ذلك ملخصا
فيما جاء يف تفسري الفخر الرازي ( )6وهي كما

يلي:

 .1إن الربا يقتضي أخذ مال اإلنسان من غري عوض؛ ألن من يبيع الدرهم بالدرمهني حيصل له
زيادة درهم من غري عوض .ومال اإلنسان متعلق حباجته وله حرمة عظيمة كما جاء يف
احلديث :حرمة مال املسلم كحرمة دمه فوجب أن يكون أخذ ماله من غري عوض

حمرما.

( )7

 .2إن االعتماد على الربا مينع الناس عن االشتغال باملكاسب ،وذلك ألن صاحب الدرهم إذا
متكن بواسطة عقد الربا من حتصيل الدرهم الزائد نقدا كان أو نسيئة خف عليه اكتساب وجه
( )1ابن أيب حامت ،تفسير القرآن العظيم ،ط)550/2( ،3
( )2ابن أيب حامت ،تفسير القرآن العظيم ،ط)550/2( ،3
( )3أخرجه البخاري يف صحيحه)1018/3( ،

( )4أخرجه النسائي ،سننه ،كتاب الزكاة ،باب وجوب الزكاة)8/5( ،
( )5سورة النساء :اآلية 31
( )6الرازي ،التفسير الكبير)74/3( ،
( )7مرجع سابق
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املعيشة ،فال يكاد يتحمل مشقة الكسب والصناعات الشاقة والتجارة وذلك يفضي إىل
انقطاع منافع اخللق .ومن املعلوم أن مصاحل العامل ال تنتظم إال بالتجارات واحلرف
والصناعات والعمارات ،وهذا هو اجلانب االقتصادي.

( )1

 .3إنه يفضي إىل انقطاع املعروف بني الناس من القرض؛ ألن الربا إذا حرم طابت النفوس بقرض
الدراهم واسرتجاع مثله .ولو حل الربا لكانت حاجة احملتاج حتمله على أخذ الدرهم بدرمهني
فيفضي ذلك إىل انقطاع املواساة واملعروف واإلحسان ،وهذا هو اجلانب األخالقي.

( )2

 .4إن الغالب أن املقرض يكون غنيا واملستقرض يكون فقريا ،فالقول بتجويز عقد الربا متكني
من يأخذ من الفقري الضعيف ماال زائدا وذلك غري جائز برمحة الرحيم وهذا هو اجلانب
االجتماعي .ومعىن هذا أن الربا فيه اعتصار الضعيف ملصلحة القوي ونتيجته أن يزداد الغين
( )3
غىن والفقري فقرا مما يفضي إىل تضخم طبقة من اجملتمع على حساب طبقة.

( )1مرجع سابق
( )2مرجع سابق
( )3الرازي ،التفسير الكبير)74/3( ،
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المبحث الثالث :ربا الفضل
المطلب األول :تعريف ربا الفضل لغة واصطالحا والبيان علته
اصطالحا هو الزيادة يف مبادلة مال ربوي مبال ربوي من جنسه ( )1وعرف غريه
تعريفه لغتا هو الزيادة .و
ً
بيع املال الربوي جبنسه مع زيادة يف أحد العوضني .مثل  :أن يبيعه مد قمح مبدين منه ،أو مائة غرام
ذهب مبائة وعشرة منه  .اتفق العلماء على أن الربا الفضل حيتوي على مجلتني ومها مجلة النقدين ومجلة
األصناف األربعة أو غري نقدين .وأن كل مجلة من اجلملتني تنفرد بعلة خاصة هبا .فعلة يف اجلملة
األول غري علة يف اجلملة الثانية )2(.اتفق أيضا على جريان الربا يف الذهب والفضة؛ ويف الرب والشعري
والتمر وامللح ،واختلفوا يف علة الربا فيها؛ وهلذا اختلفوا يف األشياء اليت تلحق هبذه األصناف الستة.
ذهب األول وهي مذاهب اجلمهور أن هذه األصاف معلولة بالعلة وتتعدي إىل غريها كما
قال الكاساين "نص احلديث معلول بإمجاع القائسني".

( )3

وذهب الثاين وهو داود الظاهري( )4وعثمان البيت( )5على أن هذه األصناف الستة مقصورة عليها فال
تتعدي على غريها .وكان سبب النزاع ،أن ظاهريية ال تعمل بالقياس خالفا جلمهور العلماء .وعثمان
البيت يشرتط لعمل القياس أن يدل دليل يف كل أصل على أنه معلول حىت يقاس عليه ،ومل يظهر له
هنا دليل أنه معلول.

( )1ابن قدامة ،المغني ،)53 /6( ،وابن باز ،مجموع فتاوى ،)245 /19( ،وعمر املرتك ،والربا والمعامالت المصرفية،
د.ط ،ص .55
( )2اإلمام النووي ،كتاب المجموع شرح المهذب ،د.ط)506/9( ،

( )3الكاساين ،بدائع الصنائع ( )183/5اجلويين ،البرهان في أصول الفقه)538/2( ،

( )4ابن حزم ،اإلحكام في أصول األحكام)109/7( ،
( )5ابن قيم اجلوزية ،إعالم الموقعين ،ط ،)174/2( ،1بدر الدين العيين ،عمدة القاري)252/11( ،
36

 .1مذهب األحناف
" هي الكيل مع اجلنس أو الوزن مع اجلنس :فهي يف الرب والشعري والتمر وامللح :الكيل مع اجلنس،
وهي يف الذهب والفضة :الوزن مع اجلنس ،وهذا ال خيتص هبذه األصناف الستة ،بل يعم كل مكيل
أو موزون جبنسه".

( )1

واستدلوا على مذهبهم بقوله

تعإىل :ﭽ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ

ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﭼ( .)2فعلقت اآليات التحرمي باملكيل واملوزون مطل ًقا بقطع النظر عن شرط
الطعم.
مترا جنيبًا فقال:
كما استدلوا حبديث عامل خيرب أنه أهدى إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ً
صاعا ،فقال صلى اهلل عليه
((أوكل متر خيرب هكذا؟)) ،فقال :ال ،ولكين أعطيت صاعني وأخذت ً
مترا)) ،وعلة الكيل يف احلديث
وسلم(( :أربيت ،هال بعت مترك بسلعة مث ابتعت بسلعتك ً

واضحة)).

( )3

وعلى هذا فعند األحناف فإن األموال القيمية كاحليوان والدور واملالبس وحنوها ال جيري فيها الربا
وكذا املعدودات
 .2مذهب

واملذروعات.
المالكية:

العلة يف غري النقدين هي االقتيات واالدخار( ، )4ومعىن االقتيات هو الصالح للقوت يف غالب أحوال
الناس ،واالدخار معناه اليبس وال يضره التأخري ،فيلحق باألربعة كل ما حتقق فيه ذلك من
املطعومات ،وعللوا ما ذهبوا إليه بأن الشارع نبه بالرب والشعري على أصناف احلبوب املدخرة ،ونبه
بالتمر على مجيع أنواع احلالوات املدخرة كالعسل والزبيب والسكر ،ونبه بامللح على مجيع أنواع
التوابل املدخرة إلصالح الطع ام ،ولو كان املقصود حترمي الربا فيما يطعم فقط الكتفى احلديث بالنص
( )1الكاساين ،بدائع الصنائع ( ،)182/5فتح القدير ()274/5
( )2سورة املطففني :اآلية 3- 1
( )3أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب البيوع ،باب إذا أراد بيع متر بتمر خري منه)767/2( ،
( )4ابن عبد الرب ،الكافي في فقه أهل المدينة ،)248/2( ،ابن رشد احلفيد ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد)151/3( ،
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عددا علمنا أنه قصد بكل واحد منها التنبيه على األصناف اليت تلحق
على واحد منها ،فلما ذكر ً

به ،وال جيري عند املالكية ربا الفضل يف غري املطعومات اليت ال تقتات

وتدخر.

أما علة الربا يف النقدين عندهم فهي الثمنية (( )1أي أن الدنانري هي أمثان املبيعات) ،فهي قيمة
األشياء ورؤوس لألمثان ،فيلحق هبما ما يؤدي دورمها يف الثمنية وتبادل البضائع من األوراق النقدية
وما يف

حكمها.

 .3مذهب

الشافعية:

العلة عندهم هي الطعم يف املطعومات ،أي كوهنا تطعم وتؤكل أخ ًذا بقوله -صلى اهلل عليه وسلم:
(الطعام بالطعام مثالً مبثل) ،وحديث( :ال تبيعوا الطعام إال مثالً مبثل) مسلم  ،فيحرم التفاضل والنَّساء
مطل ًقا سواء قصد منه التقوت أو التفكه أو إصالح الطعام أو التداوي ،ويصح التفاضل يف غري
املطعومات من عروض التجارة وحنوها .أما علة الربا يف الذهب والفضة فهي النقدية أو الثمنية

)3 ( .

 .4المذهب

الحنبلي:

يف املذهب ثالث روايات يف علة الربا

( )5

:

األولى  :كاحلنفية :يف الذهب والفضة الوزن مع اجلنس ،ويف غريمها :الكيل مع
الثانية  :كالشافعية :يف النقدين الثمنية ويف غريمها

اجلنس.

الطعم.

الثالثة  :أن العلة يف األمثان الثمنية ويف غريمها الطعم مع الكيل أو مع الوزن ،فال جيري الربا على هذه
الرواية يف مطعوم ال يكال وال يوزن من الفواكه واخلضراوات والبيض ،كما أنه ال ربا يف غري
املطعومات كا حلديد والرصاص وحنومها .والرواية األوىل هي األشهر عندهم .

( )1القرايف ،الذخيرة)18/3( ،

( )3انظر اخلطيب الشربيين ،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ،د.ط.)22/2( ،
( )5البهوتى ،كشاف القناع عن متن اإلقناع ،د.ط.)252/3( ،
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الترجيح:

الراجح ما ذهب إليه اجلمهور من أن علة الربا يف النقدين الثمنية :الذهب والفضة وما يقوم مقامهما
من األوراق النقدية فيجري فيها الربا وتتعلق هبا األحكام يف باب الربا الفضل يف املطلب التالية
املقبل.
أما بالنسبة لغري النقدين :والراجح واهلل أعلم ما أميل اليه هو قول املالكية وهي االقتيات
واالدخار .وذلك ألن من احلكمة من حترمي الربا الفضل هي حفظ أموال الناس ورفع الغنب عنهم
ومحايتهم من االحتكار كما سأبني يف املطلب التالية ،واألقوات املدخرة هي اليت أصول معايش الناس
وهبا قوام احلياة.
المطلب الثاني :األدلة وحكم ربا الفضل
استدل اجلمهور من القرآن:
ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭼ(" )1أن (أل) يف الربا من قوله تعإىل (وحرم الربا) إلستغراق اجلنس وهو
عاما يتناول كل أنواع الربا .فيدخل يف ذلك ربا الفضل كما يدخل ربا النسئة".

( )2

ومل يرد الدليل عن هذه األصناف الستة يف القرآن على وجه اخلصوص اال ما ورد من السنة
مبينا له ما هو جممل كما يلي:
الرب بالرب ،والشعري بالشعري،
 .1وقال صلى اهلل عليه وسلم(( :الذهب بالذهب والفضة بالفضة ،و ُ
يدا بيد ،مثالً مبثل ،سواءً بسواء فإذا اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف
والتمر بالتمر ،وامللح بامللح ً
شئتم))

( )3

( )1سورة البقرة :اآلية 275
( )2القرطيب ،الجامع ألحكام القرآن.)358/3( ،
( )3أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب املساقاه باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا)1211/3( ،
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 .2عن أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال(( :ال تبيعوا الذهب
الوِرق بالوِرق إال ِمثْالً مبِِثْ ٍل ،وال
بالذهب ،إال مثالً مبثل ،وال تَشفوا بعضها على بعض ،وال تبيعوا َ
تَ ُّ
شفوا بعضها على بعض ،وال تبيعوا منها غائباً بناجز )1 ( ،واملراد بالناجز احلاضر ،وبالغائب املؤجل.
 .3وعن عثمان بن عفان رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال(( :ال تبيعوا الدينار
بالدينارين ،وال الدرهم بالدرمهني )2()).قوله ال تبيعوا الدينار بالدينارين حيتمل املنع من التفاضل يف
العدد ملا جرت به العادة من التعامل هبا عددا ومنع قطعها فكان ذلك منعا من التفاضل فيها على
( )3
ذلك الوجه.
 .4وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنه قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم(( :الذهب
بالذهب ،والفضة بالفضة ،والرب بالرب ،والشعري بالشعري ،والتمر بالتمر ،وامللح بامللح ،مثالً مبثل ،يداً
بيد ،فمن زاد أو استزاد فقد أرىب))( " )4قال زين العرب :الربويات املذكورة يف هذا احلديث ست،
لكن ال خيتص هبما ،وإذا ذكرت ليقاس عليها غريها (ملن زاد)  ،أي :أعطى الزيادة وقدمه ألن األمر
باختياره أوىل (" أو استزاد ")  ،أي :طلب الزيادة (" فقد أرىب ")  ،أي :أوقع نفسه يف الربا ،وقال
التوربشيت  -رمحه اهلل  -أي :طلب الربا وتعاطاه ومعىن اللفظ أخذ أكثر مما أعطاه ،من ربا الشيء
يربو إذا زاد ،قال الطييب  -رمحه اهلل :لعل الوجه أن يقال إىل الفعل احملرم ،ألن من اشرتى الفضة
عشرة مثاقيل مبثقال من ذهب فاملشرتي أخذ الزيادة وليس بربا "

( )5

 .5عن أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنه قال :جاء بالل إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بتمر
برين فقال له النيب صلى اهلل عليه وسلم(( :من أين لك هذا؟ قال بالل :كان عندنا متر رديء ،فبعت
منه صاعني ،بصاع ليطعم النيب صلى اهلل عليه وسلم .فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم عند ذلك:
أوه ،أوه ،عني الربا ،عني الربا ،ال تفعل .ولكن إذا أردت أن تشرتي فبع التمر ببيع آخر .مث اشرت
( )1أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب البيوع ،باب بيع الفضة بالفضة ،)74/3( ،ومسلم يف صحيح مسلم ،كتاب املساقاة،
باب الربا)1208/3( ،
( )2أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب املساقاة ،باب الربا ()1209/3
( )3أبو الوليد الباجي ،المنتقى شرح الموطإ)261/4( ،

( )4أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب مساقاة ،باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا)1211/3( ،
( )5املال علي القاري ،مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح)1917/5( ،
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به(" )1( )).بتمر برين) بفتح موحدة وسكون راء يف آخره ياء مشددة وهو من أجود التمر (من أين
هذا) أي لك (قال كان عندنا متر رديء) فعيل من الرداءة فيجوز اهلمز واإلدغام وهو املشهور (فبعت
منه) أي من الرديء (صاعني بصاع فقال :أوه) بفتح اهلمزة وتشديد الواو وسكون اهلاء يف األصول
املعتمدة وهي كلمة حتسر وندامة على حلوق ضرر بأحد ومالمة ،ويف بعض النسخ بسكون الواو
وكسر اهلاء .يف النهاية :هي كلمة يقوهلا الرجل عند الشكاية والتوجع وهي ساكنة الواو مكسورة
اهلاء ،ورمبا قلبوا الواو ألفا فقالوا آه من كذا ورمبا شددوا الواو وكسروها وسكنوا اهلاء وبعضهم بفتح
الواو والتشديد وقوله (عني الربا) أي حقيقة الربا احملرم (عني الربا) كرره تأكيدا وتشديدا (ال تفعل)
أي كذا (ولكن إذا أردت أن تشرتي) أي الربين ساملا من الربا (فبع التمر ببيع آخر مث اشرتيه) أي
بثمنه الربين".

( )2

 .6وعن أيب سعيد اخلدري ،وأيب هريرة رضي اهلل عنهما ،أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم استعمل
رجال على خيرب ،فجاءه بتمر جنيب ،فقال " :أكل متر خيرب هكذا؟ " قال :ال واهلل يا رسول اهلل ،إنا
لنأخذ الصاع من هذا بالصاعني  ،والصاعني بالثالث  ،فقال " :ال تفعل بع اجلمع بالدراهم  ،مث
ابتع بالدراهم جنيبا  ،وقال يف امليزان مثل ذلك متفق عليه )3(.قال ابن بطال " فيه من الفقه :أن
التمر كله جنس واحد رديئه وجيده ،ال جيوز التفاضل ىف شىء منه ،ويدخل ىف معىن التمر مجيع
الطعام ،فال جيوز ىف اجلنس الواحد التفاضل وال النسيئة بإمجاع ،فإن كانا جنسني جاز فيهما التفاضل
يدا بيد ،ومل جتز النسيئة ،هذا حكم الطعام املقتات كله عند مالك .وعند الشافعى الطعام كله
ً
مقتات أو غري مقتات .وعند الكوفيني :الطعام املكيل كله واملوزون دون غريه".

( )4

 .7حدثين عن مالك عن نافع ،عن عبد اهلل بن عمر ،أن عمر بن اخلطاب قال ((ال تبيعوا الذهب
بالذهب .إال مثال مبثل ،وال تشفوا بعضها على بعض ،وال تبيعوا الورق بالورق .إال مثال مبثل ،وال

( )1أخرجه ال يخاري يف صحيحه ،كتاب الوكالة ،باب الوكالة يف الوقف ونفقته ،وأن يطعم صديقا له ،ويأكل باملعروف،
()107/2
( )2املال علي القاري ،مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح)1920/5( ،

( )3أخرجه البخاري ،صحيح البخاري ،باب اذا أراد بيع متر بتمر خري منه)77/3( ،
( )4ابن بطال ،شرح صحيح البخارى)322/6( ،
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تشفوا بعضها على بعض ،وال تبيعوا الورق بالذهب أحدمها غائب ،واآلخر ناجز ،وإن استنظرك إىل
أن يلج بيته ،فال تنظره إين أخاف عليكم الرماء)) ،والرماء هو الربا.

( )1

وجه الداللة :أن النيب هنى يف هذا األحاديث أن يباع صنف من هذه األصناف جبنسه
متفاضال وأمر أن يكونا متساويني ،ونص على أن من زاد أو استزاد فقد فعل الربا املنهي عنه ألن
لفظ الربا إذا أطلق يف الشرع فظاهره الزيادة املمنوعة .وجاز النيب تبايعوا كيف شاء إذا اختلف هذه
األصناف.
واختلف العلماء يف حتديد حكم ربا الفضل .ذهب األول وهو رأي اجلمهور العلماء إىل حترمي
ربا الفضل يف األصناف الستة .فال جيوز بيع جنس منها جبنسه متفاضال حاال أو مؤجال.

( )2

وذهب الثاين وهو قول ابن عباس وتبعه ابن مسعود وأسامة بن زيد وزيد بن أرقام وابن الزبري وعطاء
ابن أيب رباح وفقهاء املكيني بالقول ال حرمة فيه.

( )3

والراجح هو قول األول حبرمة الربا الفضل ألن الناس ليسوا مهتمني أن يشرتي الواحد شيئا
جبنسه إال إذا كان يف أحد اجلنسني معىن زائد يريد كل واحد من املتعاقدين أن ينتفع به .ويدعم هذا
الرأي مبا قاله عمر رضي اهلل عنه(( :أال أن آخر القرآن كان تنزيالً آية الربا ،مث تويف رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم قبل أن يبني لنا ،فدعوا الربا والريبة )4()).أي دعو ما تعلمون أنه ربا وما تسرتيبون فيه.

( )1أخرجه مالك يف الموطأ ،باب بيع الذهب بالفضة تربا وعينا؛ وأخرجه البيهقي ،السنن الكبرى ،باب حترمي التفاضل يف النس
الواحد مما )458/5( ،وحكم ابن حزم هذا احلديث بالصحيح
( )2انظر الكاساين ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،)183/5( ،ابن الرشد ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد)129/2( ،

( )3ابن قدامة ،المغني مع الشرح الكبير ( )123/4حتقيق رشيد رضا
( )4أخرجه أبو حممد يف سنن الدارمي ،مقدمة ،باب كراهية الفتيا )62/1( ،وأخرجه أمحد يف مسنده ،باب مسند عمر بن
اخلطاب )361/1( ،قال حمقق حديث حسن ،رجاله ثقات رجال الشيخني ،سعيد بن املسيب أدرك عمر ومل يسمع منه ،وحيىي
وهو ابن سعيد القطان -مسع من سعيد بن أيب عروبة قبل االختالط.42

وقد روي أن ابن العباس رجع عن رأيه أخريا وقال حبرمته أيضا .فقال ابن عباس " :ذكرتين يا أبا سعيد
أمرا أنسيته ،أستغفر اهلل وأتوب إليه ،وكان ينهى بعد ذلك أشد النهي".

( )1

والتفصيل يف بيان حكمه فإن باعه جبنسه حرم فيه التفاضل والنساء والتفرق قبل التقابض.
فإن باعه بغري جنسه نظرت فإن كان مما حيرم الربا فيهما لعلة واحدة كالذهب والفضة والشعري
واحلنطة جاز فيه التفاضل وحرم فيه النساء والتفرق قبل التقابض .فإن كان مما حيرم الربا فيهما لعلة
غري واحدة جاز فيه التفاضل والنساء والتفرق قبل التقابض كسائر األموال غري الربوي.

( )2

المطلب الثالث :أسباب تحريم ربا الفضل ِ
وح َك ُم ُه
وقد نقل الشيخ الدكتور عمر املرتك رمحه اهلل يف كتابه الربا واملعامالت املصرفية ( )3شيئاً من أقواهلم
فيقول" :إن احلكمة هي منع السرف والرفاهية البالغة واإلفراط يف التعامل باألصناف الستة اليت هي
ما يقوم عليه تعايش الناس ،ومنافع الصنف يف تلم األصناف الستة متقاربة فليست هناك حاجة
ضرورية إلستبدال شيء بشيء يكفي كفايته إال على جهة السرف ،والسرف مذموم ،لذلك كان
التساوي يف الكيل أو الوزن شرطا يف ذلك ،وعلى هذا حرم التفاضل يف هذه األشياء الستة حىت ال
يقع فيها تعامل إذ كانت املعاملة هبا من باب السرف لكون منافعها غري خمتلفة ،والتعامل إمنا يضطر
إليه يف املنافع املختلفة.

( )4

ومن قائل :إن احلكمة عدم غنب الناس بعضهم بعضا ،وأن حتفظ أمواهلم ،وأن العدل يف
املعامالت هو مقاربة التساوي فعال باملمائلة يف القدر يف البدلني من جنس واحد ،والتساوي معىن
باملماثلة يف القيمة عند البيع بالثمن .ولذلك ملا عسر إدراك التساوي يف األشياء املختلفة الذوات

( )1أخرجه البيهقي يف السنن الكبرى ،ط )468/5( ،3قال احلاكم يف املستدرك على الصحيحني هذا حديث صحيح اإلسناد
ومل خيرجاه هبذه السياقة .حممد بن عبد اهلل بن حممد بن محدويه بن نُعيم بن احلكم (405- 321هـ1015- 933 ،م) .اإلمام،
احلافظ ،الناقد ،العالمة ،شيخ احملدثني ،أبو عبد اهلل بن البيِّع ،الضيب ،النيسابوري ،الشافعي ،صاحب التصانيف.
( )2انظر :النووي ،المجموع شرح المهذب)506/9( ،

( )3انظر ،عمر املرتك ،الربا والمعامالت المصرفية ،ص 126
( )4انظر :الدهلوي ،حجة اهلل البالغة ( )647/1وانظر :ابن رشد ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد ()132/2
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جعل الدينار والدرهم لتقوميها؛ ألن توسط النقود يف املبادلة جيعل التبادل على أساس سليم وقياس
مستقيم يقل فيه غنب.

( )1

" فمن قائل إن احلكمة وضع حد لنظام املقايضة واالنتقال إىل نظام البيع واستخدام النقود
عامالً وسيطاً يف التعامل ،كما قال عليه الصالة والسالم لبالل بع اجلمع (التمر الرديء) بالدراهم
واشرت بالدراهم جنيباً (التمر اجليد) .ويف هذا تنظيم اقتصادي ،وذلك أن مصاحل العباد ال تنظم إال
بالتجارات واحلرف وترويج التجارة وتسويق السلع وتشغيل األموال وتقليبها.

( )2

"ومن قائل إن احلكمة من التحرمي من باب سد الذرائع ألن الوسائل هلا أحكام الغايات،
وذلك أن ربا الفضل قد جير إىل ربا النسيئة وينشئ يف الناس عقلية من نتائجها الالزمة شيوع املراباة،
فإن من باع جنساً جبنسه حاالً متفاضالً قد جيره الطمع إىل أن يبيعه إياه نسيئة بأكثر وأعلى مثناً،
( )3
وهذا هو حقيقة الربا.
حيث قال يف إعالم املوقعني " :إنه حرم التفرق يف الصرف وبيع الربوي مبثله قبل القبض لئال
يتخذ ذريعة إىل التأجيل الذي هو أصل الربا فحماهم من قربانه باشرتاط التقابض يف احلال مث أوجب
عليهم فيه التماثل وأال يزيد أحد العوضني على اآلخر إذا كانا من جنس واحد حىت ال يباع مد جيد
مبدين رديئني وإن كانا يساويانه سداً لذريعة ربا النسأ الذي هو حقيقة الربا ،وأنه إذا منعهم من الزيادة
مع احللول حيث تكون الزيادة يف مقابلة جودة أو صفة أو سكة وحنوها فمنعهم منها حيث ال مقابل
هلا إال جمرد األجل أوىل"

( )4

وإن من شأن املسلم التسليم ألمر اهلل واالنقياد له ولو مل تظهر له احلكمة الظاهرة بل هي
عني احلكمة ،اإلذعان ألمر اهلل وهنيه إما يظهر لنا احلكمة أم خفيت علينا خضوعا جلل جالله .كما
يقول العلماء إن التحرمي أمر تعبدي ال يعقل معناه.لقوله تعإىل

ﭽ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ

( )1انظر ،ابن رشد ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد ،د.ط.)132/2( ،

( )2موقع اسالم ويب ،فتوى رقم ،72601 :الحكمة من تحريم ربا الفضل.2006/3/19 ،
( )3موقع اسالم ويب ،فتوى رقم ،72601 :الحكمة من تحريم ربا الفضل.2006/3/19 ،
( )4ابن القيم ،إعالم الموقعين عن رب العالمين ،د.ط)167/3( ،
44

ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﭼ( )1وقال ابن عباس  :أخرب بطاعة
املهاجرين واألنصار  ،وإن كان ذلك فيما يكرهون؛ أي هذا قوهلم ،وهؤالء لو كانوا مؤمنني لكانوا
يقولون مسعنا وأطعنا.

( )2

( )1سورة النور:اآلية 51
( )2القرطيب ،الجامع ألحكام القرآن ،ط)273/12( ،2.
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المبحث الرابع :ربا النسيئة
المطلب األول :تعريف ربا النسيئة لغة واصطالحا
النسيئة مأخوذ من النسء ،وهو التأخري أو التأجيل ويف معجم الوسيط يقال :باعة بِنَ ِسيئَةٍ :بتأْخري.
والن ِ
َّين امل َؤ َّخر .وقال اهلل تعإىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭼ ( )1يعين تأجيل املشركون
َّسيئَ ُة الد
ُ
ُ
خالف ربا ال َفضل ،وهو البيع إىل أَجل ٍ
( )2
معلوم
َّسيئة
ن
ال
با
ر
و
احملرم
شهر
فيحلون
صفر
شهر احملرم إىل
ُ
ْ
من غري تقابض  ،ولو كان بغري زيادة .ومساه ابن القيم الربا اجللي :وهو الذي كانوا يفعلونه يف
اجلاهلية ،فيقول الدائن للمدين عند حلول األجل :أتقضي أم تريب؟ وهذا هو الربح املركب .واستعمل
علماء االقتصاد أمساء جديدة وهو ربا الديون.
أما تعريفه اصطالحا فقد اختلف العلماء فيه كما اختلفوا يف علة ربا الفضل .عرف األحناف
بأنه" :فضل احللول على األجل ،وفضل العني على الدين يف املكيلني أو املوزونني عند اختالف
اجلنس ،أو يف غري املكيلني أو املوزونني عند احتاد اجلنس "(  )3أي كبيع صاع من احلنطة بصاع ونصف
يدفع له بعد شهرين ،وكبيع صاع من القمح بصاعني من الشعري يدفعان له بعد ثالثة أشهر ،أو بدون
زيادة كبيع رطل من التمر ناجز تسليمه برطل آخر من التمر مؤجل التسليم ،وهذه أمثلة املكيل أو
املوزون عند اختالف اجلنس أو احتاده .وأما مثال غري املكيل أو املوزون عند احتاد اجلنس فهو بيع
تفاحة بتفاحتني أو سفرجلة بسفرجلتني لشهر مثالً.

( )4

أن علة ربا النسيئة عند األحناف وجود أحدمها أي القدر يعين الكيل أو الوزن أو اجلنس
خبالف علة حترمي ربا الفضل وهي الكيل مع اجلنس أو الوزن مع اجلنس .بعبارة أخرى علة ربا النسيئة
بوجود أحد وصفي علة ربا الفضل إما الكيل أو الوزن أو جنس املتحد فعلة ربا الفضل بوصفني،
وحرمة ربا النسيئة بأحد الوصفني )5(.لذلك أهنم جييزون البيع إذا كان أحد البدلني مكيال وكان البدل
( )1سورة التوبة :اآلية 37
( )2ابن كثري ،تفسير ابن كثير ،ط.)151/4( ،1.

( )3الكساين ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،ط)2106/7( ،2.
الزحيلِيِ ،
اإلسالمي وأدلَّتُهُ ،نشر دار الفكر)3702/5( ،
ُّ
الف ْقهُ
(َ )4و ْهَبة ُّ َ ْ
( )5انظر فتح القدير ( )279/5والبدائع ()183/5
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اآلخر غري مكيل موزونا كان أو غري موزون كالرب بالفضة .وذكر ابن عابدين أنه يصح بيع املكيل
باملوزون وال يصح بيع املوزون باملوزون إال يف السلم.
ومفهوم ربا النسيئة عند المالكية للذهب والفضة هي علة ربا الفضل وهي النقدية أو
الثمنية( )1كالشافعية ولكن أنه خيالف الشافعية من حيث ال توجد الثمنية على املشهور عندهم إال يف
الذهب والفضة .وغريمها ال حيمل الثمنية ولو كان متداوال يف األسواق.

( )2

يقول اإلمام مالك يف الفلوس :ال خري فيها نظرة بالذهب وال بالورق ،ولو أن الناس أجازوا
بينهم اجللود حىت تكون هلا سكة وعني لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة .وال جيوز فلس
بفلسني ،وال جتوز الفلوس بالذهب والفضة وال بالدنانري نظرة.

( )3

" ويقول :ال تصلح الفلوس بالفلوس جزافا وال وزنا مثال مبثل وال كيال مثال مبثل يدا بيد وال
إىل أجل وال بأس هبا عددا فلس بفلس يدا بيد ،وال يصلح فلس بفلسني يدا بيد وال إىل أجل،
والفلوس هاهنا يف العدد مبنزلة الدراهم والدنانري يف الورق" .

( )4

ويقول املالكية علة ربا النسيئة هو جمرد الطعم على غري وجه التداوي سواء كان مدخرا مقتاتا
أم ال مثل أنواع اخلضرمن جزر وخس وانواع الفاكهة كالتفاح واملوز )5(.أي أن األدوية ال تدخل يف
تعريف الطعام .وهم يفرتقون فيه عن الشافعية ،وهم يقولون إن األدوية من اإلقتيات .ويرى املالكية
أن مبادلة األموال من أجناس خمتلفة ليس بربا.

( )6

( )1ابن جزي الكليب ،القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية ،)165/1( ،حممد بن أمحد بن حممد بن عبد اهلل ،ابن
جزي الكليب ،أبو القاسم فقيه من العلماء باألصول واللغة .من أهل غرناطة.
( )2ابن شاس ،عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة ،)631/2( ،فقيه مالكي ،من كبارهم.كان مدرسا مبصر،
وتوجه إىل دمياط بنية اجلهاد ،فتويف فيها.
( )3مالك بن أنس ،المدونة الكبرى)396- 395/ 3( ،
( )4مصدر سابق
( )5انظر :اخلرشي ،شرح مختصر خليل للخرشي )56 / 5( ،واهليتمي ،الزواجر عن اقتراف الكبائر)221/1( ،
( )6ابن الرشد ،مقدمات)50- 49 /3( ،
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وعرف الحنابلة بأنه التأخري يف بيع كل جنسني اتفقا يف علة ربا الفضل ،وهي الكيبل والوزن ليس
أحدمها أي اجلنسني نقدا.

( )1

وأن احلنابلة يتفقون مع احلنفية على أن الكيل والوزن علة لربا النسيئة.

والتعريف ربا النسيئة عند الشافعية هو البيع للمطعومني أو للنقدين املتفقي اجلنس أو
املختلفني ألجل ولو إىل حلظة وان استويا وتقابضا يف اجمللس .أما إذا تأخر قبض العوضني أو أحدمها
بدون شرط فإهنم يسمونه ربا اليد .وهذا التعريف تشتمل تعريف الربا عندهم كما يلي:
اسم ملقابلة عوض بعوض خمصوص غري معلوم التماثل يف معيار الشرع حالة العقد ،أو مع تأخري يف
البدلني أو أحدهم.

( )2

خصوصا يف عبارة " أو مع تأخري يف البدلني أو أحدهم ".

المطلب الثاني :األدلة على تحريم ربا النسيئة
ربا النسيئة حمرم بالكتاب والسنة وإمجاع علماء األمة؛ ملا فيه من الغرر والظلم ،ويلحق به ربا الفضل؛
ألنه ذريعة إىل النسيئة ،وكل بيع فيه جهل أو غرر أو ظلم فإنه حمرم.
قال اهلل تعإىل يف كتابه

العزيز :ﭽﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ

ﯳ ﯴ ﯵ ﭼ( .)3قال البغوي يف تفسريه "أراد به ما كانوا يفعلونه عند حلول أجل الدين من
زيادة املال وتأخري الطلب )4(".ويف التفسري ابن كثري "يقول تعإىل ناهيا عباده املؤمنني عن تعاطي الربا
وأكله أضعافا مضاعفة ،كما كانوا يقولون يف اجلاهلية  -إذا حل أجل الدين :إما أن يقضي وإما أن
يريب  ،فإن قضاه وإال زاده يف املدة وزاده اآلخر يف القدر ،وهكذا كل عام ،فرمبا تضاعف القليل حىت
يصري كثريا مضاعفا )5(".لذلك أن ربا أضعاف مضاعفة نفس ربا اجلاهلية الذين كانوا العرب يفعلونه
من قبل.

( )1ابن قدامة املقدسي ،المقنع)73/2( ،

( )2النووي ،المجموع شرح المهذب)25/10( ،
( )3سورة آل عمران :اآلية 130
( )4أبو حممد ،تفسير البغوي ()103/2
( )5ابن كثري ،تفسير القرآن العظيم)118/2( ،
48

واألدلة من السنة قوله عليه الصالة والسالم يف األصناف الستة(( :الذهب بالذهب ،والفضة بالفضة،
والرب بالرب ،والتمر بالتمر ،والشعري بالشعري ،وامللح بامللح ،مثالً مبثل ،يداً بيد)) )1( ،فلما قال عليه
الصالة والسالم( :مثالً مبثل)؛ دل على وجوب التماثل وحترمي التفاضل ،وملا قال( :يداً بيد)؛ دل على

وجوب التقابض وحترمي االفرتاق قبل القبض من املتعاقدين أو من أحدمها.

وقال عليه الصالة والسالم أيضا يف احلديث الصحيح(( :ال تبيعوا الذهب بالذهب إال مثالً
مبثل ،وال تبيعوا الفضة بالفضة إال مثالً مبثل ،وال تشفوا بعضها على بعض ،وال تبيعوا غائباً منها
بناجز)) ،فقوله( :ال تبيعوا غائباً منها بناجز) يدل على حترمي تأخري التقابض ،وإذا حصل التأخري يف
القبض فقد وقع ربا النسيئة .وقال النيب يف حجة الوداع ،فقد جاء فيها فيما روي عن سليمان بن
عمرو بن األحوص عن أبيه قال :مسعت رسول اهلل يف حجة الوداع يقول(( :أال إن كل ربا من ربا
اجلاهلية موضوع ،لكم رؤوس أموالكمال تظلمون وال تظلمون))

( )2

أمجع العلماء سلفهم وخلفهم على أن ربا النسيئة وهو ربا القروض أو ربا القرآن أو ربا
اجلاهلية حمرم كما نص عليه القرآن وحرمه أشد التحرمي.

( )3

المطلب الثالث :أسباب تحريم ربا النسيئة ِ
وح َك ُم ُه
تتكون من حترمي ربا النسيئة حكمة كبرية وتتجلى رمحة اهلل على عباده .وخالصة من ذلك ما كتبه
الدكتور عمر بن عبد العزيز املرتك:

( )4

( )1أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب املساقاه ،باب الصرفوبيع الذهب بالورق نقدا ،)1211/3( ،رقم  1587وأبو داود يف
سنن أبي داود ،كتاب البيوع ،باب الصرف ،)248/3( ،رقم  ،3349والرتمذي يف سنن الترمذي ،كتاب البيوع ،باب بيع
امللح بامللح ،)28/4( ،رقم 6157

( )2أخرجه أبو داود يف سننه ،كتاب البيوع ،باب يف وضع الربا  ،)244/3( ،5رقم  3334والنسائي يف سنن النسائي ،كتاب
التفسري  ،82باب قوله نعاىل يوم احلج األكرب ،)353/6( ،رقم 20801
( )3أبو الوليد الباجي ،ا لمنتقى في شرح الموطأ ( ،)97/5سليمان بن خلف بن سعد التجييب القرطيب ،أبو الوليد الباجي:
فقيه مالكي كبري ،من رجال احلديث ،القرطيب ،الجامع ألحكام القرآن ،)241/3( ،ابن املنذر ،اإلجماع ص  ،136اهليتمي،
الزواجر ( ،)369/1ابن حجر ،فتح الباري ،)97/5( ،املغين ( ،)318/4ابن تيمية ،مجموع فتاوى ،)334/29( ،ابن

حزم ،مراتب اإلجماع ،ص  ،94الشوكاين ،نيل األوطار)246/5( ،
( )4عمر بن عبد العزيز املرتك ،الربا والمعامالت المصرفية في نظر الشريعة اإلسالمية ،ص 163- 161
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أ .أن فيه ظلماً واضحاً ،ال سيما الربا يف الديون وربا القرض ،ألن فيه أخذ مال من غري عوض،
ألن من يبيع درمها بدرمهني إىل أجل حيصل له زيادة درهم من غري عوض وال جهد وال عمل،
وال تعرض لربح وخسارة ،وإمنا يعيش على كد وسعي اآلخرين ،فهو يشارك العامل يف معمله،
والتاجر يف مسكنه ،والزارع يف زرعه والصانع يف مصنعه ،من غري أن يقوم هو بأي عمل ،وإمنا
تأتيه أرباحه وهو آمن يف بيته ،بينما غريه يكدح ويتوقع اخلسارة يف عمله وماله ،وقد أشار
القرآن الكرمي إىل هذه احلكمة ،حيث مسى املرايب

ظاملاً حمارباً هلل ورسوله .قال تعإىل :ﭽ ﯔ ﯕ

ﯛ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﭼ
ﯜ
ﯖ ﯗﯘﯙﯚ

( )1

ب .أنه يريب اإلنسان على الكسل واخلمول واالبتعاد عن االشتغال باملكاسب املباحة النافعة،
وعدم السعي يف األرض بالتجارة أو الزراعة والصناعة ،ألن اإلنسان إذا رأى أنه إذا أودع
نقوده يف مصرف من املصارف (بنك) وحصل على فائدة ثابتة مضمونة ،فإنه خيلد إىل
الكسل والراحة ،وهبذا تتعطل املواهب ،وختسر األمة أيادي كان بوسعها واستطاعتها أن
تسعد نفسها وتسعد غريها ،بدال من إسعاد نفسها على حساب مضرة اآلخرين.
ج .أنه يفضي إىل انقطاع املعروف بني الناس وعدم التعاون والرتاحم واملواساة واإلحسان فيما
بينهم ،وتكدس األموال بأيدي نفر قليل من املرابني ،وهذا بال ريب يورث العداوة والبغضاء
فيما بني طبقات اجملتمع ،وبه تنفصم عرى الرابطة اإلسالمية القائمة على التعاطف والرتاحم
واحملبة ،وقيام الصلة فيما بينهم على أساس مادي
ويف هذا يقول الشيخ حممد عبده رمحه

حبت.

اهلل:

" وإننا لنرى البالد اليت أحلت قوانينها الربا ،قد عفت فيها رسوم الدين وقل فيها التعاطف
والرتاحم ،وحلت القسوة حمل الرمحة ،حىت إن الفقري ليموت جوعاً وال جيد من جيود عليه مبا يسد
رمقه ،فمنيت من جراء ذلك مبصائب أعظمها ما يسمونه (املسألة االجتماعية ) ،وهي تألب العمال
على أصحاب األموال واعتصاهبم املرة بعد املرة لرتك العمل وتعطيل املعامل واملصانع ،ألن أصحاهبا ال
يقدرون عملهم قدره ،بل يعطوهنم أقل مما يستحقونه ،وهلذا قام كثري من فالسفتهم وعلمائهم يكتبون
الرسائل واألسفار يف تاليف شر هذه املسألة وقد صرح كثري منهم بأنه ال عالج هلذا إال رجوع الناس
( )1سورة البقرة :اآلية 279
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إىل ما دعاهم إليه الدين .وقد ألف (تولستوي) الفيلسوف الروسي كتابا مساه( :ما العمل؟ ) وفيه
أمور يضطرب لفظاعتها القارئ .وقال يف آخره( :إن أوربا جنحت يف حترير الناس من الرق ،ولكنها
غفلت عن نري الدينار على أعناق الناس) إىل أن قال( :وهذه بالدنا قد ضعف فيها التعاطف ،ورفع
الرتاحم وقل اإلسعاد والتعاون ،منذ أن فشا فيها الربا" .

( )1

ومن هنا ال تكاد جتد آية من آيات التحذير من الربا وتقبيحه إال وجبانبها آية أو آيات حتض
على البذل والصدقة واإلنفاق يف السراء والضراء على ذوي القرىب واملساكني وابن السبيل ،وعدم
استغالل حاجة الفقراء واملعسرين ،حىت ال يكون املال دولة بني األغنياء ،وحىت ال يستغل القوي
الضعيف ،وال يستعبد الغين

الفقري.

( )1حممد رشيد رضا ،تفسير المنار)91/3( ،
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المبحث الخامس  :ما يجوز فيه التفاضل والنسيئة وتحته

مطالب:

المطلب األول :التفاضل في غير المكيل والموزون
قال اإلمام البخاري رمحه اهلل تعإىل :باب بيع العبد ،واحليوان باحليوان نسيئة:
"قلت :اختلف العلماء رمحهم اهلل تعإىل يف جواز بيع احليوان باحليوان نسيئة؛ فذهب اجلمهور من
علماء األمة إىل اجلواز واحتجوا حبديث عبد اهلل بن عمرو العاص ،فعنه رضي اهلل عنه قال :أمرين
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن أبعث جيشا على إبل كانت عندي ،قال :فحملت الناس عليها
حىت نفدت اإلبل ،وبقيت بقية من الناس ال ظهر هلم قال :فقال يل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:
((ابتع علينا بقالئص( )1من إبل الصدقة إىل حملها حىت نفذ هذا البعث)) قال :فكنت أبتاع البعري
بالقلوصني والثالث من إبل الصدقة إىل حملها .حىت نفذ ذلك البعث قال :فلما حلت الصدقة أداها
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم".

( )2

وعن جابر رضي اهلل عنه قال :جاء عبد فبايع النيب صلى اهلل عليه وسلم على اهلجرة ،ومل
يشعر أنه عبد ،فجاء سيده يريده فقال له النيب صلى اهلل عليه وسلم(( :بعنيه)) فاشرتاه بعبدين
أسودين ،مث مل يبايع أحدا بعد ،حىت يسأله ((أعبد هو؟)).

( )3

وهذان احلديثان يدالن على جواز بيع عبد بعبدين أو بعريا ببعريين سواء كانت القيمة متفقة
أو خمتلفة ،كما أمر الرسول الصحابة أبتاع البعري بالقلوصني والثالث من إبل الصدقة وهذا جممع عليه
إذا بيع نقدا ،وكذا حكم سائر احليوانات .فإن باع عبدا بعبدين ،أو بعريا ببعريين إىل أجل فالراجح
اجلواز كما سبق .وهذا هو مذهب الشافعي واجلمهور.

( )4

ِ
ِ
اموس :الْقُلُوص ِم ْن ِْ
اثها إِ َىل
اإلبِل الشَّابَّة أَ ْو الَْباقَِية َعلَى َّ
صابَِين قَ َالئص)ْ َ :
الس ْري أَ ْو أََّول َما يـُْرَكب م ْن إِنَ َ
مجع قـُلُوصِ ،يف الْ َق ُ
(( )1فَأَ َ
ِ
أَ ْن تـُثِْين َُّمث ِهي نَاَقة  ,والنَّاَقة الطَّ ِويلَة الْ َقوائِم خاص بِ ِْ ِ
مجع قِ َالص.
اإلنَاث َ .ق َالئص َوقُـلُص َو َ ْ
َ َ
َ
َ
( )2البخاري يف صحيحه ،كتاب البيوع ،باب بيع العبيد واحليوان باحليوان نسيئة ،)41/3( ،أمحد يف مسند اإلمام أحمد،
( ،)216/2وانظر أيب داود يف سننه)250/3( ،

( )3البخاري يف صحيحه)1225/2( ،
( )4ابن حجر يف فتح الباري ،) 488/4( ،وقال ابن املسيب ال ربا يف احليوان البعري بالبعريين والشاة بالشاتني إىل أجل وقال
ابن سريين ال بأس بعري ببعريين نسيئة
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وذهب احلنفية ،ورواية عند احلنابلة -إىل أنه جيوز بيع احليوان باحليوان إذا كان يدا بيد ،وال يشرتط
التماثل ،وجيوز التفاضل ،كبيع حيوان حبيوانني ،ولكن حيرم كل ذلك يف النسيئة ( .)1واستدل أصحاب
هذا القول مبا روي عن احلسن بن مسرة رضي اهلل عنه قال(( :هنى النيب صلى اهلل عليه وسلم عن بيع
احليوان باحليوان نسيئة)) ( )2وقال الرتمذي فيه الرواية عن ابن عباس ،وجابر ،وابن عمر.

( )3

فظهر مما تقدم أن الراجح يف بيع احليوان باحليوان متفاضال ،ونسيئة هو اجلواز .واآلثار عن بعض
الصحابة والتابعني تدل على جواز ذلك .قال البخاري رمحه اهلل يف صحيحه:

( )4

 .1اشرتى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه ،يوفيها صاحبها بالربذة.
 .2واشرتى رافع بن خديج بعريا ببعريين ،أعطاه أحدمها وقال :آتيك باآلخر غدا رهوا إن شاء
اهلل.
 .3وقال ابن عباس :قد يكون البعري خري من البعريين.
( )5
 .4وقال ابن املسيب :ال ربا يف البعري بالبعريين ،والشاة بالشاتني إىل أجل.
المطلب الثاني :التفاضل إذا انتفت

العلة:

قال اإلمام النووي رمحه اهلل تعإىل" :أمجع العلماء على جواز بيع ربوي بربوي ال يشاركه يف العلة
متفاضال ،ومؤجال؛ وذلك كبيع الذهب باحلنطة ،وبيع الفضة بالشعري ،وغريه من املكيل" .

( )1

( )1ابن قدامة ،املغين)11/4( ،
( )2التـر ِ
مذي ،اجلامع الكبري  -سنن الرتمذي ،باب ما جاء من كراهية بيع احليوان ،)529/2( ،قال املنذري وأخرجه الرتمذي
ْ
والنسائي وبن ماجه وقال الرتمذي حسن صحيح ومساع احلسن من مسرة صحيح هكذا قال علي بن املديين وغريه هذا آخر كالمه
وقد تقدم اختالف األئمة يف مساع احلسن من مسرة وقال الشافعي رضي اهلل عنه وأما قوله هنى النيب صلى اهلل عليه وسلم عن بيع
احليوان باحليوان نسيئة فهو غري ثابت عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وقال اخلطايب احلسن عن مسرة خمتلف يف اتصاله عند
أهل احلديث وحكي عن حيىي بن معني أنه قال احلسن عن مسرة صحيفة وقال حممد بن إمساعيل يعين البخاري حديث النهي عن
بيع احليوان باحليوان نسيئة من طريق عكرمة عن بن عباس رواه الثقات عن بن عباس موقوفا أو عكرمة عن النيب صلى اهلل عليه
وسلم مرسل قال وحديث زياد بن جبري عن بن عمر إمنا هو زياد بن جبري عن النيب صلى اهلل عليه وسلم مرسل وطرق هذا
احلديث واهية ليست بالقوية.
( )3مرجع سابق
( )4أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب البيوع ،باب بيع العبيد واحليوان باحليوان نسيئة)41/3( ،
( )5أخرجه ابن حجر يف فتح الباري)488/4( ،
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وأمجعوا كذلك على أنه جيوز التفاضل عند اختالف اجلنس إذا كان يدا بيد؛ كصاع حنطة بصاعي
شعري ،وال خالف بني العلماء يف شيء من هذا.

( )2

المطلب الثالث  :الصرف وأحكامه واألحكام المتعلقة به
أوال :تعريف الصرف :وهو الذي تسميه العامة " الصرافة " ،وتعريفه عند الفقهاء(" :الصرف هو بيع
الثمن بالثمن) أي ما خلق للثمنية ،ومنه املصوغ (جنسا جبنس أو بغري جنس) كذهب بفضة
(ويشرتط التماثل والتقابض قبل االفرتاق) وهو شرط بقائه صحيحا على الصحيح (إن احتدا جنسا ,
وإن اختلفا جودة وصياغة وإال) بأن مل يتجانسا (شرط التقابض) حلرمة النساء (ال يتعينان) حىت لو
( )3
استقرضا فأديا قبل افرتاقهما أو أمسكا ما أشارا إليه يف العقد وأديا مثلهما.
ثانيا :شروط

الصرف:

أن الصرف ال خيلو من

حالتني:

الحالة األولى :بيع الثمن جبنسه؛ كبيع الذهب بالذهب ،والفضة بالفضة ،والرجنيت بالرجنيت ،وهذا
يشرتط له ثالثة شروط :التقابض واحللول

والتماثل.

الحالة الثانية :بيع الثمن بغري جنسه؛ كبيع الذهب بالدوالر ،وبيع الدينار بالرجنيت ،والدينار
بالدوالر ،وهذا يشرتط له شرطان فقط :التقابض واحللول ،وال يشرتط فيه التماثل ،فيجوز مثالً بيع
كيلو ذهب بألفي دينار ،وبيع الدوالر بأربعة الرجنيت .وجيوز أيضا التماثل إذا رضيا املتعاقدين كما
قال الكاساين" :ولو كان املاالن عليه لرجلني ألحدمها دراهم واآلخر دنانري فصاحله على مائة درهم
جاز ،وطريقة جوازه أن يعترب معاوضة يف حق أحدمها وحطا ،وإسقاطا يف حق اآلخر ،وذلك أن

( )1النووي يف شرحه على مسلم ،كتاب املساقاة ،باب الربا)194/11( ،

( )2انظر :النووي يف شرحه على مسلم ،كتاب املساقاة ،باب الربا)194/11( ،
ص َكفي ( 1088 - 1025هـ = 1677 - 1616
ص َكفي ،الدر المختار ،)235 , 234 / 4( ،عَ َالء ِّ
احل ْ
الدين َ
احل ْ
(َ )3
م) وهو مفيت احلنفية يف دمشق .مولده ووفاته فيها.
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يقسم بدل الصلح على قدر قيمة دينهما من الدراهم ،والدنانري ،فالقدر الذي أصاب الدنانري يكون
عوضا عنها فيكون صرفا ،فرياعى فيه شرائط الصرف"

( )1

ض الْبَ َدلَ ْ ِ
ني :ومعناه أن حيصل التقابض يف جملس العقد قبل
تعريف الشروط :تَـ َقابُ ُ

افرتاقهما.

احللول :ومعناه عدم اشرتاط األجل كأن يقول البائع بعتك 100دوالر اآلن مقابل  350رجنيت
غدا.
ً

التماثل :أي التكافؤ يف الوزن وال عربة باجليد والرديء  ،وهذه الشروط متفق عليها.

( )1الكاساين ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع)44/6( ،
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المبحث السادس :نبذة يسيرة إطار الحكومة الشرعية للمؤسسات المالية اإلسالمية
احلكم الرشيد هو مصطلح غري حمدد مستخدم يف أدبيات التنمية لوصف كيفية تصرف املؤسسات
العامة والشؤون العامة يف إدارة املوارد العامة من أجل ضمان إعمال حقوق اإلنسان .يصف احلكم يف
عملية صنع القرار وعملية اختاذ القرارات اليت تنفذ (أو اليت مل تنفذ) احلكم املدى ميكن أن تنطبق
على الشركات الدولية والوطنية ،واحلكم احمللي أو للتفاعالت بني القطاعات األخرى من اجملتمع.

( )1

وحوكمة الشركات تعين عملية أو هيكل املمارسات اليت مت تصميمها لضمان قيمة طويلة
األجل( )2للمسامهني يتحقق مع متكني رجال األعمال حىت تكون مسؤوال أمام أصحاب املصاحل أو
األطراف املرتبطة بالشركات .وإهنا أيضا إطار الرتتيبات والعالقات داخل املؤسسات والشركات اليت
يتم من خالهلا السيطرة عليها وتوجيه عليها.
القيام باستثمارات حكيمة وتوليد الربح على رأس املال املستثمر مها احملركان الرئيسيان للقيمة
حقوق املسامهني )3(.أن حمرك أساسي املسامهني املسلمني هو اإلمتثال للشريعة اإلسالمية واجتناب
الربا .هلذا الغرض ال بد على املؤسسات املالية اإلسالمية جمهزة باحلكومة الرشيدة وحكومة الشركات
الطيبة .وتعترب وسيلة فعالة لتمكني املؤسسات املالية اإلسالمية هو استقرار إطار حكومته حىت تكون
إدارته حكومة الرشيدة .داخل هذا احلكم الرشيد هو إطار احلكومة الشرعية.
قيام احلكومة هذه املسؤلية من خالل جهتني وهو اهليئة اإلستشارية الشرعية املركزية أو جملس
استشاري الشرعي من البنك املركزي ) (SACواهليئة الشرعية الداخلة اليت تشكلت يف كل مؤسسة
مالية إسالمية ) .(SCدور  SACهو حتديد القانون املناسب املتعلقة بالتمويل اإلسالمي وقضيته.
وكذلك اصدار الدليل املوجز وتوجيهات فيما تعتلق باألنشطة التجارية واملداولة حنو البنوك وشركة
التأمني اإلسالمية .ودور  SCهو ضمان أن عميلة داخل املؤسسات املالية اإلسالمية موافق دليل
املوجز الذي تصدر من  . SACوعليه أن جتتهد يف مسألة اليت ال تستوعب هذا الدليل املوجز.
()1
( )2قيمة طويلة األجل هو التنبؤ من صايف األرباح املنسوبة إىل العالقة املستقبلية كلها الذي ستكون مع العمالء.
(See, Laurence Booth Professor Of Finance, What Drives Shareholder Value?, Presented at the Federated )3
See, Marie Besancon, Good Governance Rankings:The Art Of Measurement, 2003

Press “Creating Shareholder Value” conference, October 28,1998
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وكذلك عليه أن ترسل تقرير إىل

SAC

يف كل األنشطة اليت مل جتاري مع الشريعة أو اليت متارس الربا

يف عمليته.
وهذه اإلطار ينطبق على مجيع املؤسسات املالية اإلسالمية اليت تقع حتت التعاريف التالية( :أ)
والبنك اإلسالمي طبقا لقانون البنوك اإلسالمية لعام )IBA( 1983؛ (ب) مشغل التكافل وإعادة
التكافل مسجلة مبوجب قانون تكافل )TA( 1984؛ (ج) مؤسسة مالية مرخصة مبوجب قانون
املؤسسات املصرفية واملالية لعام  )BAFIA( 1989الذي تشارك يف نظام املصرفية اإلسالمية( .د)
مؤسسة مالية التنمية املنصوص عليها يف قانون املؤسسات املالية التنمية لعام )DAFIA( 2002
الذي تشارك يف نظام املصرفية اإلسالمية.
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المبحث السابع :أغراض هذا اإلطار
تبني هذا األغراض يف إطار احلكومة الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية كما يلي:

( )1

 .1حتديد توقعات أي ما هو املطلوب من البنك املركزي على الرتكيبات احلوكمة الشرعية
للمؤسسات املالية اإلسالمية وعملياهتا من أجل التأكد على أن مجيع عملياهتا وأنشطتها
التجارية تتم وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية .وعلى سبيل املثال يف إطار احلكومة الشرعية
للمؤسسات املالية اإلسالمية ،ج ،2قسم ،1مبداء" :1ومن واجب ومسؤولية املؤسسات
املالية اإلسالمية إلقامة سليمة وقوية إطار احلوكمة الشرعية مع الرتكيز على الوظائف الرئيسية
يف ضمان التنفيذ الفعال إلطار حوكمة الشريعة".

( )2

 .2تقدم إرشاد شامل جمللس اإلدارة ،واهليئة الشرعية وإدارة التنفيذية للمؤسسات املالية اإلسالمية
يف قيام بواجباهتم فيما يتعلق باألمور الشرعية وعلى سبيل املثال يف قسم  ،2مبداء،2
(" :)2.8جيب على اهليئة الشرعية أن تؤدي دور اإلشراف على القضايا الشرعية املتعلقة
بأعمال املؤسسة وعملياهتا وأنشطتها .ويتم حتقيق ذلك من خالل جهاز املراجعة الشرعية
وجهاز التدقيق الشرعي .وينبغي أن ترفع تقارير املراجعة الشرعية دوريا ومالحظات التدقيق
الشرعي حىت تنبه اهليئة الشرعية يف حتديد القضايا اليت تتطلب اهتمامها وعند اإلقتضاء لتقرتح
بالتدابري العالجية".

( )3

 .3رسم األدوار املتعلقة باملراجعة الشرعية والتدقيق الشرعي وإدارة املخاطر الشرعية والبحث
الشرعي .وعلى سبيل املثال يف قسم ،6مبداء ، )7.19( ،7جبانب تأسيس جهاز اإللتزام
بالشريعة الشامل ،جيب أن يكون هناك وحدة داخلية من موظفي الشريعة املؤهلني إلجراء

()1
(Bank Negara Malaysia, Shariah Governance Framework , pg.5 )2
(Bank Negara Malaysia, Shariah Governance Framework , pg.11 )3
Bank Negara Malaysia, Shariah Governance Framework, pg.2
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عملية قبل إمتام املوافقة للمنتج ،والبحث وتدقيق القضايا ملناقشتها ،وإجراء األمور اإلدارية
والسكراتارية املتعلقة باهليئىة الشرعية".

( )1

(Bank Negara Malaysia, Shariah Governance Framework , pg.26 )1
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المبحث الثامن :القضايا المحكمة المتعلقة بالمؤسسات المالية اإلسالمية
معظم املؤسسات املالية اإلسالمية تعمل يف بيئة حيث يتكون اإلطار التشريعي النظم القانونية
املختلطة حيث الشريعة تعايش مع القانون العام أو تسمى بالقانون املشرتك والقانون املدين أو تسمى
بالقانون القاري  .على هذا النحو ،كل معاملة ،واملنتجات ،وثيقة والعملية جيب أن تتوافق مع مبادئ
الشريعة وكذلك القوانني ذات الصلة والقواعد واللوائح .يف املاليزي ،حتكم القضايا املتعلقة باملؤسسات
املالية اإلسالمية يف احملكمة املدنية بينما تقتصر احملكمة الشريعة على املسلم يف قضايا األسرة والشعائر
الدينية فقط.
دراسة أجرهتا زلكفلي حسن وحممد أسوتاي يكتشافا موقف حمكمة ماليزية حنو قضايا
التمويل اإلسالمي من خالل ثالث مراحل رئيسية .وإهنما يالحظا من خالل هذا املراحل أن القضاة
يف حمكمة مدنية ليست لديهم الكفاءة جيدة للتعامل مع املسائل الشرعية .يف حالة شركة "املاليزي
العربية املالية املاليزية" ضد شركة "تامان احسان جايا" ( )1القاضي تبني أن الدستور الفيدرايل،
والقانون مصارف اإلسالمي وقانون املصرفية واملؤسسات املالية ال تقدم تفسري خبصوص أي املذهب
أن يسيطر يف عنصر غري املوافق عليها .لذلك ،حكم القاضي بأن بيع بثمن آجل ال تعترب يف اإلسالم
ألنه غري املوافق عليها على سائر املذهب.

( )2

بسبب هذه احلالة ،إدراج قانون البنك املركزي حكم جديد يف اجلزء السابع ،الذي يغطي
املسائل املتعلقة بالتمويل اإلسالمي .يهدف اجلزء السابع الفصل  1من قانون البنك املركزي يف حل
القضايا وثيقة الصلة باملسائل الشرعية .وأقسام  58- 51من قانون البنك املركزي زيادة توضيح
وتعزيز إطار احلوكمة الشرعية للمؤسسات املالية الدولية يف ماليزيا.

( )3

على أساس أن القضاة يف احملاكم املدنية ليست لديهم خربة جيدة الختاذ قراراهتم على شؤون
معامالت اإلسالمية ،فمن املهم بالنسبة هلم لإلشارة إىل جملس اإلستشاري الشرعي أو خرباء يف املالية
()1

See Malayan Law Journal Reports, Arab-Malaysian Finance Bhd v Taman Ihsan Jaya Sdn Bhd , volume 5,

2008

()2

See, Zulkifli Hasan and Mehmet Asutay, An Analysis Of The Courts’ Decisions On Islamic Finance

Disputes, pg. 43 - 51

()3

Bank Negara Malaysia, Central Bank Of Malaysia Act 2009, Part vii, Chapter 1 and 2
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اإلسالمية .لذلك نرى ألول الوقت يف تاريخ احملاكم املاليزية تشري قاضي احملكمة العليا إىل جملس
االستشاري الشرعي لتأكيد وضع الشريعة يف حالة تان سري خالد إبراهيم ضد بنك إسالم ماليزيا
بريهاد.

( )1

()1

See Malayan Law Journal Reports, Tan Sri Abdul Khalid bin Ibrahim v Bank Islam Malaysia Bhd and

another suit, Volume 6, August 2009
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المبحث التاسع :أثاره في المؤسسات المالية اإلسالمية
أن املقصود باإللتزام بالشريعة يف السياق األنشطة داخل املؤسسات املالية اإلسالمية هو اإلمتثال
لألحكام والقرارات الشرعية الصادرة عن اجمللس اإلستشار الشرعي للبنك املركزي املاليزي واهليئة
الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية ،وعلى النحو الذي حتدد اهليئات األخرى ذات الصلة .وهذا
تبني خطورة اإلجتهاد من اجلهة اليت تصدرها .باستخدام احلكم الرشيد وضع املتخصصني بالعلوم
الشريعة يف املكان اختاذ القرار اما حالال أم حراما.
يتطلب اإلطار احلكم من جلنة الشريعة اإلسالمية أن تكون مستقلة وتتكون من أعضاء
مؤهلني يف كل من الشريعة اإلسالمية والتمويل التقليدي ألداء مسؤولياته على حنو فعال .مفهوم
"االستقالل" أمر بالغ األمهية حىت ال تتأثر جلنة الشرعية عن غريه.
وال يوجد فرق بني املؤسسات املالية اإلسالمية واملؤسسات املالية التقليدية إال من هذان إطار
احلوكمة الشرعية والقانون  . IFSA 2013وال بد أن ختضع كل األنشطة حتت استشار العلماء
املتخصصني بالشريعة يف حتديد األحكام املتعلقة بالشريعة .وعلى علماء الشريعة أن تبني دليل عام
الذي تستوعب كل جوانب أنشطة املؤسسة يف حني أنه تستشار يف املسألة املتعلقة بالشريعة .أما ما
يتعلق بغري أمور الشرعية كا تفاصيل األنشطة التجارية إهنا تقدم إىل العلماء املتخصصني يف تلك
اجلونب كما جاء به السنة:
عن أنس وعائشة -رضي اهلل عنهما(( :أ َّ
َن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم َمر بَِق ْوم يُـلَِّق ُحو َن.
ِ ِ
قلت كذا
صلُ َح قال :فخرج ِشيصا .قالَّ :
فمر هبم .فقال :ما لنَ ْخلكم؟ فقالواَ :
فقال :لو مل تفعلوا لَ َ

وكذا .قال :أنتم أعلم بأمر دنياكم)).

( )1

وشرح النووي هذا احلديث كما يلي:
" قال العلماء قوله صلى اهلل عليه وسلم من رأيي أي يف أمر الدنيا ومعايشها ال على التشريع فأما ما
قاله باجتهاده صلى اهلل عليه وسلم ورآه شرعا جيب العمل به وليس إبار النخل من هذا النوع بل من
( )1أخرجه مسلم يف صحيح مسلم  ،كتاب الفضائل ،باب وجوب امتثال ما قاله شرعا ،دون ما ذكره صلى اهلل عليه وسلم من
معايش الدنيا ،على سبيل الرأي)1836 /4( ،
62

النوع املذكور قبله مع أن لفظة الرأي إمنا أتى هبا عكرمة على املعىن لقول ه يف آخر احلديث قال عكرمة
أو حنو هذا فلم خيرب بلفظ النيب صلى اهلل عليه وسلم حمققا قال العلماء ومل يكن هذا القول خربا وإمنا
كان ظنا كما بينه يف هذه الروايات قالوا ورأيه صلى اهلل عليه وسلم يف أمور املعايش وظنه كغريه فال
ميتنع وقوع مثل هذا وال نقص يف ذلك وسبب ه تعلق مهمهم باآلخرة ومعارفها واهلل أعلم"

( )1

وقد دل علماء األصول على أن الرأي منه صلى اهلل عليه وسلم كالرأي من غريه يف احتمال
الغلط ،واألمثلة على ذلك كثرية يف سريته صلى اهلل عليه وسلم وباالتفاق ال جتوز خمالفته فيما ينص
( )2
عليه من أحكام الشرع.

( )1النووي ،المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ،ط)116/15( ،2
( )2انظر ،السرخسي ،أصول السرخسي)92/2( ،
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الفصل الثاني :قانون الخدمات المالية اإلسالمية )IFSA 2013( 2013
المبحث األول :نبذة مختصرة عن ()IFSA 2013
مل يذكر كلمة الربا بالصراحة يف قانون البنوك اإلسالمية  1983أو  IFSA 2013ولكن كان مفهوما
من تعبري "غري معتمدة من قبل دين اإلسالم" أو كلمة "عدم االمتثال بالشريعة" .على سبيل املثال
مذكور يف قانون البنوك اإلسالمية  1983مبينا تعريف البنوك اإلسالمية" .األعمال املصرفية اليت ال
تنطوي على أي عنصر غري معتمدة من اإلسالم أهدافا وعملياتا )1 (".وكذلك املنصوص يف IFSA
 " 2013جيب مؤسسة يف مجيع األوقات أن تضمن أهدافها وعملياهتا ،واألعمال التجارية والشؤون
واألنشطة هي يف االمتثال مع أحكام الشريعة اإلسالمية".

( )2

يقوم  IFSA 2013حتل حمل كل من قانون البنوك اإلسالمية  1983والقانون التكافل
 .1984تؤسس قانون البنوك اإلسالمية  1983على أساس قانون البنوك(التقليدي)  .1983يف
عام  1989مت استبدال قانون البنوك بالنسبة للبنوك التقليدية إىل قانون املصارف واملؤسسات املالية
 . (BAFIA) 1989ومع ذلك ما زال العمل املصريف اإلسالمي مل ترقية قط حىت جاء أخريا من
اجمللس اخلدمات املالية اإلسالمية ).(IFSB

( )1البنك املركزي املاليزي ،قانون المصارف اإلسالمية ،1983 ،جزء األول ،بند 2
( )2البنك املركزي املاليزي ،قانون الخدمات المالية اإلسالمية  ،2013جزء السادس ،بند )1( 28
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المبحث الثاني :تطبيقات الربا في ()IFSA 2013
المطلب األول :السلطة البن المركزي من خالل المجلس االستشاري الشريعة المركزي
تعريف الشريعة عند  IFSAيف سياق التمويل واخلدمات اإلسالمية هي املعاملة الشرعية على النحو
الذي حيدده اجمللس االستشاري الشرعي للبنك املركزي ماليزيا كما املنصوص يف :IFSA 2013
"ألغراض هذا (امتثال بالشريعة) ،اإلمتثال ألي قرار من جملس االستشاري الشرعي فيما يتعلق بأي
هدف معني ،والعملية ،واألعمال التجارية ،أو نشاط متعلقة يعترب أن يكون االمتثال ألحكام الشريعة
اإلسالمية"...

( )1

إذا ،الربا عند  IFSAهو كل معاملة الذين ختالف القرآن والسنة على وجه العام وما حيدده
اجمللس االستشاري الشرعي للبنك املركزي ماليزيا على وجه اخلاص .بينما هناك اإلختالفات عن
املسائل املعاملة يف املذهب الفقه اإلسالمي ،مت إلغاء هذا النزاع عن طريق ما قرره اجمللس االستشاري
الشرعي للبنك املركزي ماليزيا .وهذه التعريف جتعل حكم الشريعة ال تصدر إال من اجلهة املناسبة.
تتألف أعضاء  SACمن علماء الشريعة البارزين ورجال القانون والعاملني يف السوق ،ومن
ذوي املؤهالت وهلا خربة واسعة يف جمال اخلدمات املصرفية واملالية واالقتصاد والقانون وتطبيق
الشريعة ،وخاصة يف جماالت االقتصاد والتمويل اإلسالمي .وجيوز للبنك وفقا ملشورة أو حكم اجمللس
االستشاري الشرعي حتدد معايري بشأن املسائل الشرعية .مث محل ذلك املعايري على الشؤون األعمال
أو األنشطة من قبل املؤسسات املالية حتته .مث إنفاذ النصيحة األحكام الصادرة عن اجمللس
االستشاري الشريعة اليها.

( )2

وقد مت جتميع قرارات من اجمللس االستشاري الشرعي الوطين يف السانة  2007والطبعة الثانية
يف السانة  .2010هذه الطبعة الثانية من قرارات  ،SACالذي هو عبارة عن جتميع جلميع قرارات
الشرعية قدمت بني عامي  1997و ،2009هو استمرار للجهود السابقة من بنك املركزي ماليزيا
لتعميق التفاهم على تفسريات الشريعة واملنطق الفقهي ألحكام .ويهدف الربنامج إىل زيادة مستوى
( )1البنك املركزي املاليزي ،قانون الخدمات المالية اإلسالمية  ،2013جزء الرابع ،بند )2(28
( )2البنك املركزي املاليزي ،قانون الخدمات المالية اإلسالمية  ،2013جزء السادس ،بند )a)(ii()2(29
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الشفافية يف االستدالل الفقهي يف جمال التمويل اإلسالمي ،وبالتايل ،زيادة تقدير وقبول قرارات
الشرعية .فإنه يسمح أيضا للحكم الشريعة أكثر كفاءة على املستوى املؤسسي ،يف حني حتفيز مزيد
من التنسيق عرب احلدود يف تفسري وتطبيق الشريعة.
هذه الطبعة حتل حمل قرارات الشرعية يف املالية اإلسالمية (الطبعة األوىل) اليت نشرت يف عام
 2007وملخص قرارات اجمللس االستشاري الشرعي الوطين للتعامالت املصرفية اإلسالمية والتكافل
(ملخص قرارات  )SACالصادرة يف عام  )1( .2002وبناء على ذلك ،ومجيع املنتجات املالية
اإلسالمية اجلديدة اليت تسري اليت سيتم تقدميها من قبل املؤسسات املالية اإلسالمية أو أي من
املنتجات القائمة اليت سيتم تقدميها للعمالء اجلدد جيب أن تتوافق مع أحكام هذه قرارات الشرعية يف
املالية اإلسالمية (الطبعة الثانية) .ومع ذلك ،بالنسبة للمنتجات املالية اإلسالمية اليت مت التعاقد بني
العمالء واملؤسسات املالية اإلسالمية على أساس األحكام الشرعية اليت نشرت يف الطبعة األوىل
وملخص قرارات  ،SACتبقى العقود سارية املفعول حىت تاريخ االستحقاق.
قام اجمللس االستشاري الشرعي الوطين بإصدار الفتاوي املتعلقة بالتمويل اإلسالمي عن طريق
إجتهاد اجلماعي كما قال الدكتور حممد داود بكر يف تقدمي هذه اجملموعة قرارات الشرعية يف املالية
اإلسالمية الطبعة الثانية" :ويعترب هذا التجميع القائم على الفتوى باعتبارها مظهرا من مظاهر
االجتهاد اجلماعي جمللس العلماء الذين يتحملون املسؤولية لتقدمي املشورة بنك الوطين ملاليزيا على
املسائل الشرعية املتعلقة بالتمويل اإلسالمي .يف االجتهاد اجلماعي هو ظاهرة جديدة يف الشريعة
اإلسالمية منذ القرن العشرين ،وهو أكثر وضوحا يف قطاع اخلدمات املالية اإلسالمية من خالل
ممارسات اخلدمات االستشارية مع أحكام الشريعة اإلسالمية .يتم جتميع فتاوى أو قرارات أكثر أمهية
يف والية قضائية مثل ماليزيا ،حيث أن قرارات اجمللس االستشاري الشرعي للبنك نيجارا ماليزيا ملزمة
جلميع املؤسسات املالية اإلسالمية ،وشركات التكافل واحملاكم واحملكمني .ميكن تقدير قيمة هذا
التجميع عندما يتم حتليل القرارات يف إطار من احلجج الفقهية اإلسالمية والفلسفة اإلسالمية من
االجتهاد ،وال سيما يف االجتهاد اجلماعي".

( )2

()1
(Bank Negara, Shariah Resolution 2nd Edition, pg. xiii )2

Bank Negara, Shariah Resolution 2nd Edition, Introduction, pg. xviii
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قسم هذه قرارات الشرعية يف املالية اإلسالمية إىل مخسة أقسام وهو العقود الشرعية والعقود الداعمة
للعقود الشرعية ومنتجات التمويل اإلسالمي وقضايا الشرعية املتعلقة بعمليات املؤسسات الداعمة يف
جمال التمويل اإلسالمي وقضايا الشرعية يف التمويل اإلسالمي .وهناك أيضا القرارات آخر منهم حىت
هلذا اليوم مثل القرارات على البيع العينة ( )2012وقرارات على تطبيق وعد (وعد) يف عملية آجلة
العمالت والفوائد الدائنة من صندوق التكافل املخاطر املشاركني ( )2010وال تدخل يف التجميع
ألنه جاء متأخرا من وقت التجميع.
إضافة إىل هذه جمموعة قرارات جملس االستشاري الشرعي للبنك املركزي املاليزي هناك أيضا
منتجات اآلخر ما بذله  SACوهو معايري املنتج وورقة مفاهيم للبنك الوطين ماليزيا والتعرض
املسودات .معايري املنتج تنطوي إىل التورق ( )2015واملضاربة ( )2015واملشاركة ()2015
واملراحبة ( .)2013وورقة مفاهيم تنطوي إىل كفاية اإلطار رأس املال (الصريفة اإلسالمية) ()2015
وكفاية اإلطار رأس املال (الصريفة اإلسالمية) املخاطر املرجحة متوسط ( )2015والكفالة
( )2015والوكالة ( )2015والتورق ( )2015والوديعة ( )2015وتغطية السيولة النسبة
( )2014واإلجارة ( )2014واالستصناع ( )2014وإطار جديد املرجعي معدل ()2014
واملضاربة (متطلبات الشريعة اإلسالمية ،املمارسات االختيارية ،متطلبات التشغيلية)
( )2013وعقود املشاركة (متطلبات الشريعة اإلسالمية ،املمارسات االختيارية ،متطلبات التشغيلية)
()2013
وتصريف األعمال لتمويل التجزئة ( )2013وحساب االستثمار ( )2013ومتطلبات بطاقة
شحن ( )2013واجلانب املدين متطلبات بطاقة األول (.)2013
والتعرض املسودات تشمل إىل بيع الصرف (متطلبات الشريعة واملمارسات
اختياري)( )2015والرهن (متطلبات الشريعة واملمارسات اختياري) ( )2013والوكالة ()2013
والوديعة ( )2013والوديعة (متطلبات الشريعة واملمارسات اختياري) ( )2013ووعد ()2013
والتورق ( )2013وهبة ( )2013وبيع العينة ( )2013والكفالة (.)2013
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المطلب الثاني :واجبات المؤسسة لضمان االمتثال ألحكام الشريعة اإلسالمية
جيب كل املؤسسات ومديرها ،والرئيس التنفيذي ،وكبار الضباط ،أو عضوا يف جلنة الشريعة مجيع
األوقات تتوافق مع املعايري احملددة من قبل البنك مبوجب الفقرة الفرعية ( )1و ( ،)2واليت تنطبق على
هؤالء األشخاص .جيب كل املؤسسات يف مجيع األوقات ضمان أن السياسة الداخلية واإلجراء على
اإلطار احلوكمة الشرعية تتفق مع املعايري احملددة من قبل البنك حتت هذا القسم .بغض النظر عما إذا
كان قد مت حتديد املعايري من قبل البنك املركزي حتت هذا القسم ،أن إدارة إدارة الشؤون التجارية
وأنشطته ال جيوز تعارض مع الشريعة.
كملخص من املادة  )1(،28والذي حيدد واجب من املؤسسات لضمان االمتثال لقواعد
ومبادئ الشريعة اإلسالمية .جيب مؤسسة يف مجيع األوقات أن تضمن أهدافها والعمليات ،والشؤون
التجارية ،واألنشطة هي يف االمتثال مع الشريعة .هذا ميكن أن تظهر يف الرؤية والرسالة والبيان الشعار
للمؤسسات املالية اإلسالمية ،وأظهر يف املمارسات وعملياهتا .يعترب االمتثال لقرارات اجمللس
االستشارية الشرعية للبنك املركزي أن يكون االمتثال مع الشريعة اإلسالمية.
يف حالة إدراك املؤسسات أنه حيمل على أي من شأن أعماهلا أو النشاط بطريقة غري املوافق
مع الشريعة أو قرارات جلنة الشريعة ،أو قرارات جملس االستشاري الشرعي للبنك املركزي ،تقوم
املؤسسة على الفور بإخطار البنك املركزي واهليئة الشرعية هلا حقيقة والكف فورا عن القيام على
شؤون العمل هذه من النشاط واالمتناع عن اختاذ أي عالقة جتارية أخرى متشاهبة النشاط .يف غضون
 30يوما من تاريخ علمه عدم االمتثال أو أية فرتة أخرى حيددها بنك املركزي ،تقدم إىل البنك
املركزي خطة تصحيح عدم االمتثال.

( )1البنك املركزي املاليزي ،قانون الخدمات المالية اإلسالمية  ،2013بند )5( ،)4( ،)3( ،)2( ،)1(28
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المبحث الثالث  :اآلثار والعقوبة على مخالفة الشريعة في قانون الخدمات المالية اإلسالمية
IFSA 2013

المطلب األول :اآلثار على مخالفة الشريعة في قانون الخدمات المالية اإلسالمية

IFSA 2013

فإن وجود خماطر عدم االمتثال الشريعة يف أنشطتهم التجارية قد يؤثر على سالمة ومصداقية
املؤسسات املالية اإلسالمية وقد يعرض أعماهلم ملخاطر عالية .ومنها هو خماطر مسعة اليت متكن أن
تسبب ثوران بركاين من العوامل اليت تتسبب يف فشل الشركات سريعة )1(.آثار التصنيف املطابقة
للشريعة اإلسالمية ونتائج املراجعة أو التدقيق ميكن أن تؤثر تأثريا كبريا على قبول القوائم املالية
للمؤسسات املالية اإلسالمية ،فضال عن التوقعات وثقة املستثمر وأصحاب املصلحة .وال يسمح
للمؤسسات املالية اإلسالمية أن تعترب العائدات أو الربح من األنشطة التجارية اليت ختالف الشريعة.
قبل إصدار أي رأي أو تقرير هبا مدقق احلسابات ،جيب أن تعاجل مجيع املسائل ذات الصلة
ومناقشتها مع األطراف املعنية بشأن أجل اختاذ اإلجراءات التصحيحية وضمان تأكيد معقول ميكن
تقدمي على التوافق مع الشريعة .الكشف عن املعلومات للجمهور قبل اختاذ التدابري العالجية من قبل
املؤسسات املالية اإلسالمية يف عدم االمتثال بالشريعة قد يؤدي إىل أزمة إزالة ثقة بني املستثمرين
وأصحاب املصلحة أيضا .إنه قد يؤدي إىل زيادة أزمة السيولة حيث املودعني تسحب املال من
ودائعهم وأصحاب حسابات االستثمار بسحب استثماراهتم .وهذه أزمة الثقة قد تؤثر على
املؤسسات املالية اإلسالمية تعاين من اخلسائر النامجة عن االخنفاض احلاد يف قيمة استثماراهتم .عدم
االمتثال العملية احملددة وتسلسل اليت حتدد يف العقود الشريعة حيتمل أن يؤدي إىل خمالفة IFSA
 2013وكذلك يتعرض للغرامة وإلغاء الرتخيص.

( )2

خالصتا ،اآلثار لعدم متوافقة مع الشريعة اإلسالمية يف املؤسسات املالية اإلسالمية تؤدي عقد يكون
الغيا وباطال ،وعدم االعرتاف اإليرادات املتأتية من الصفقة ،وعدم القدرة على انتشال التمويل،

()1

Muhammad A. Qattan, Shariah Supervision: The Unique Building Block Of Isla mic Financial Architecture,

2006, pg. 273

()2

See, Ahcene Lahsasna, Shariah Non-Compliance Risk Management and Legal Documentation in Islamic

Finance, pg. 303
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واإلجراءات القانونية مبا يف ذلك اخلسائر النقدية إذا رفع دعوى من قبل الزبون ،وزيادة خماطر السمعة
اليت هي النظرة من أصحاب املصلحة وثقة اجلمهور.
المطلب الثاني :العقوبة على مخالفة الشريعة في ()IFSA 2013
نص القانون بالصراحة بعقوبة الغالظة على من ادعى أنه املرخصة بالتمويل اإلسالمي ولكن ال تقوم
مبوجبته والتعامل مع الربا يف معاملته " .أي الشخص الذي فشل يف االلتزام بأي معيار البنك املركزي
املاليزي مرتكبا جلرمية وجيب ،يف حالة اإلدانة ،يكون عرضة للسجن ملدة ال تتجاوز مثاين سنوات أو
بغرامة ال تزيد على  2.5مليون رينجيت أو لكليهما معا".

( )1

من خالل هذه النص القانون تبني أن من عدم االمتثال ملعايري من بنك املركزي املاليزي يف
املسائل الشرعية ،أو خمالفة نصيحة املشورة من اجلنة الشريعة من البنك املتعلقة ،أو خمالفة مبادئ
الشريعة ستعرض الشخص يف البنك املتعلقة باجلرمية إىل السجن ملدة ال تتجاوز مثاين سنوات أو بغرامة
ال تزيد على  2.5مليون رينجيت أو لكليهما معا.
ونفس العقوبة على من الفشل يف التقرير على الفور ،أو توقف النشاط غري املتوافقة مع
الشريعة اإلسالمية ،أو تقدمي خطة التصحيح وفقا للقانون والتعميم .كما نص يف القانون " أي
شخص خيالف البند  )1( 28أو ( )3مرتكبا جلرمية وجيب ،يف حالة اإلدانة ،يكون عرضة للسجن
ملدة ال تتجاوز مثاين سنوات أو بغرامة ال تزيد على مخسة وعشرين مليون رينغيت أو لكليهما معا".

( )2

أي شخص ال ميتثل ملعايري البنك املركزي املاليزي على إدارة احلكم الشرعية أو فيما يتعلق
بشؤون العمل والنشاط من مؤسسة لغرض التوافق مع الشريعة أو الفشل يف ضمان أن السياسات
الداخلية واإلجراءات تتفق مع معايري البنك املركزي املاليزي أو الفشل يف االمتثال للسياسات الداخلية
واإلجراءات املتخذة لتنفيذ معايري البنك املركزي املاليزي ستحمل العقوبة مالية على أن يفرضها البنك
املركزي املاليزي .وأوضح من خالل بند  )3( 245يف  IFSA 2013كما يلي:

( )3

( )1البنك املركزي املاليزي ،قانون الخدمات المالية اإلسالمية  IFSA 2013بند )2( 181
( )2البنك املركزي املاليزي ،قانون الخدمات المالية اإلسالمية  ،2013بند )5( 28
( )3البنك املركزي املاليزي ،قانون الخدمات المالية اإلسالمية  ،2013بند )3( 245
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أ .وفقا لألمر ينشر يف اجلريدة الصادرة مبوجب البند  247أو إذا مل يصدر أي أمر من هذا القبيل،
هذا املبلغ كما يعترب البنك املناسب ،ولكن يف أي حال ال تتجاوز مخسة ماليني رينجت يف حالة
اإلخالل اليت ارتكبها هيئة ذات شخصية اعتبارية أو عمل فردي ،يعين العمل املشروع الذي هو ليس
يف مؤسسة جتارية أو مليون رجنيت يف حالة اإلخالل اليت يرتكبها أي فرد ،كما هو احلال قد يكون.
ب .أو ال تتجاوز ثالثة أضعاف املبلغ اإلمجايل للربح مايل احملرز أو فقدان جتنبها عن طريق هذا
الشخص نتيجة اإلخالل.
ج .أو ال تتجاوز ثالثة أضعاف املبلغ من املال الذي هو موضوع اإلخالل ،أيهما أكرب لكل
اإلخالل أو عدم االمتثال.
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المبحث الرابع  :التغيرات في العقود التي تلزمه قانون الخدمات المالية اإلسالمية
يف التعامل مع قرار مؤسسة مالية إسالمية ،يأخذ التشريع القانوين يف االعتبار العناصر املميزة للعقود
الشرعية وإلزام التعاقدية الناجتة.
مييز  IFSAالعقود قبول الودائع باستخدام الضمان يف رأس املال ومن عقود اإلستثمار بعدم
الضمان يف رأس املال .بناء على ذلك ،حتول كل البنوك اإلسالمي الذي يوجد يف بعض منتجات
الودائعه مستخدما بالعقود اإلستثمار إىل عقود الوديعة يد الضمانة أو عقود أخرى غري عقود استثمار
موافقا ملا خياف املودعني من غياب ايداعهم عند اخلسارة.
كما قال الرئيس التنفيذي لبنك  CIMBاإلسالمي ،بدليشاه عبد الغين" ،إن التمييز ال خيتلف
عما هو متوفر يف مساحة السوق املصريف التقليدي .صناعة لديها فرتة مخس سنوات إلدارة اآلثار
والطريق سيكون هو ببساطة استبدال مبادئ منتج اإليداع القائمة اليت لدينا اليوم مع بنية خمتلفة
حبيث يتوافق بشكل واضح مع ما يعرف بأنه وديعة ،وهو شيء مضمونة .فإن املنتجات غري مضمونة
( )1
مثل املضاربة والوكالة تذهب إىل حسابات االستثمار ".
القضايا التشغيلية األخرى هي عقود الودائع اجلديدة املقرتحة يقيد هبة (هدية  /عوائد)
لتجنب أن يصبح العرف أو القاعدة العامة .وهذا التقييد تؤثر على البنوك والصناعة ككل ألن معظم
البنوك اإلسالمية تستخدم عقد وديعة حلساب اجلاري وحساب التوفري ( )CASAمن حيث سيتم
عرض معدالت اإلرشادية؛ ولكن اآلن ال جيوز .املنتجات بديلة الذي يوافق للشريعة حلسابات CASA
نادرة .وتغيري إىل عقود التورك قد ال يكون عمليا منذ  CASAينطوي على قدر كبري من العمالء
وليس هناك مواعيد استحقاقها .وأنه قد تكون مناسبا للوديعة اآلجلة .ومنتجات بيع العينة جديدة ال
ميكن أن تستخدم يف املنازل ما زال حتت اإلنشاء.

( )2

()1
(See, Kulsanofer Syed Thajudeen, IFSA2013: Rationale, Salient Features And Possible Issues, pg.24 )2
The Edge Malaysia Special Focus : “Islamic Finance Overview : Game Change”, Okt 2013
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المبحث الخامس  :آثار قانون الخدمات المالية اإلسالمية في الشركة التكافل اإلسالمي
من حيث التكافل ،أن بنود  IFSAتعترب بوضوح عن طبيعة العقود مع أحكام الشريعة اإلسالمية جزءا
ال يتجزأ من منوذج األعمال .وميكن مالحظة ذلك بوضوح يف سياق الفصل بني أموال مملوكة من قبل
املشاركني التكافل واملسامهني يف شركات التكافل.
والتغري النامجة عن  IFSAهو تراخيص منفصلة عن التكافل احلياة والتكافل العام )1( .السبب
يف االنفصال هو دفع صناعة التكافل إىل مستوى جديد من النضج ،حيث أن الالعبني ميكن أن
تشاركون واالخنراط يف مشاريع مشرتكة وعمليات االستحواذ االسرتاتيجية لتحقيق متطلبات أعلى رأس
املال املفروضة من قبل القانون اجلديد .مع ترخيص واحد ،ميكن لألعمال التكافل تركز مجيع املوارد
على تعزيز منو نوع معني من األعمال .كما ميكن أن ميهد الطريق لالعبني املتخصصني اجلدد .السمة
املخاطر املختلفة من تكافل األسرة والتكافل العام هو عامل آخر للفصل بني الشركات .يتم منح
للمشغلي التكافل مخس سنوات لتحويل مركب مرخص القائمة أعماهلم إىل أعمال التكافل معني من
اختيارهم.

( )2

بني مسؤوليات مشغل التكافل هو احلفاظ على صندوق التكافل منفصلة عن صندوق
املسامهني ،للحفاظ وإدارة عليه نيابة عن املشاركني التكافل ،لعدم االنسحاب من صندوق التكافل
إال إذا كانت مصاحل واملعاملة العادلة للمشاركني التكافل إيالء االعتبار الواجب وتقدمي القرض أو
الدعم املايل لصندوق التكافل من صندوق املسامهني يف ظل ظروف معينة.
يتم إثبات ملكية املشاركني التكافل من صندوق التكافل قانونا اآلن .يف حالة ناقصة أصول
صندوق التكافل للوفاء بالتزاماهتا ،ميكن باستخدام األصول الفائضة من صناديق التكافل وان كان ال
يزال ال يكايف ،وميكن االستفادة من األصول الفائضة من املسامهني الصندوق بعد تلبية مجيع
املسامهني املطلوبات الصناديق.

( )1البنك املركزي املاليزي ،قانون الخدمات المالية اإلسالمية  ،2013بند )1( 16
(See, Kulsanofer Syed Thajudeen, IFSA2013: Rationale, Salient Features And Possible Issues, pg .25 )2
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بعض القضايا اليت قد تنشأ من القانون اجلديدة هو اخنفاض يف عدد مقدمي التكافل العام ،ولكن
هذا ميكن أن يكون أيضا فرصة لالعبني جدد .ان نقص املواهب املوجودة زيادة ويؤدي إىل املزيد من
املوظفني معسر وارتفاع األجور ،وهناك حاجة إىل جملس مستقل من املدراء والعمال املهرة يف كل
انقسام رخصة املركبة .الشركات حباجة إىل حتسني قنوات التوزيع من أجل دخول السوق .جيب على
مقدمي اآلن تعمل حتت شركة قابضة املالية اليت ستكون اآلن حتت الرقابة التنظيمية املشددة.
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الخاتمة
أوال :النتائج
من خالل هذا البحث يبني لنا:
 .1حرم اهلل تعاىل الربا بأشد التحرمي كما أعلن اهلل احلرب ملن يشاركون فيه .وكذلك مسلم
الصاحل يف موقفه عن الربا .حكمه مرسومة ومضاره معلومة وحكمة حترميه ملموسة.
 .2التمويل من األمور الىت ال يستطيع له الناس أن مير حياهتم بأحسن أحوال إال به .ان مل توجد
اختيارات من التمويل اإلسالمي ستؤخذون الناس التمويل التقليدي اليت تضمن الربا فيه.
 .3الوعي عن هذا التحرمي ستحرك الناس إلجتناب الربا وإنشاء اإلختيارات الالزمة .ابتداء من
املؤمتر اإلسالمي الثالث لوزراء اخلارجية الذي عقد يف جدة يف العام  1972عندما هذا
برنامج إللغاء الربا قدمت عن طريق إنشاء مؤسسة مالية إسالمية من قبل وزير املالية من 18
دولة املشاركة .وكذلك املؤمتر االقتصادي بوميڤوترا يف عام  .1980اقرتح هذا املؤمتر أن
يسمحوا احلكومة إلنشاء بنك إسالمي من قبل جملس احلج .ويف حلقة ندوة أخرى عقدت
يف اجلامعة الوطنية يف ماليزيا يف عام  ،1981طلب املشاركون إىل احلكومة إلصدار القانون
اخلاص يتيح إنشأت بنك إسالمي وفقا ملبادئ الشريعة اإلسالمية.
 .4ماليزيا هي واحدة من الدول الفريدة اليت تعمل على نظام مصريف مزدوج .إنه اهلدف الطويل
األجل من البنك املركزي املاليزي إلنشاء نظام املصريف اإلسالمي الذي هو مواز للنظام
التقليدي.
 .5احلكم الرشيد والقانون الصارم سرتاعي النظام التمويل اإلسالمي على أن تكون مميزة من
النظام التقليدي وحترص كل معاملتهم من الربا احملرمة.
 .6إطار احلوكمة الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية تلزم للمؤسسات التمويل اإلسالمي
للتأكد كل معاملتهم موافقا للشريعة من خالل جهتني؛ جملس استشاري الشرعي من البنك
املركزي ) (SACواهليئة الشرعية الداخلة اليت تشكلت يف كل املؤسسات املالية اإلسالمية
(SC).
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 .7إن الربا عند  2013 IFSAهو كل معاملة الذين ختالف القرآن والسنة على وجه العام وما
حيدده اجمللس االستشاري الشرعي للبنك املركزي ماليزيا على وجه اخلاص.
 .8اآلثار لعدم متوافقة مع الشريعة اإلسالمية يف املؤسسات املالية اإلسالمية عند 2013 IFSA
تؤدي عقد يكون الغيا وباطال ،وعدم االعرتاف اإليرادات املتأتية من الصفقة ،وعدم القدرة
على انتشال التمويل ،واإلجراءات القانونية مبا يف ذلك اخلسائر النقدية إذا رفع دعوى من
قبل الزبون ،وزيادة خماطر السمعة اليت هي النظرة من أصحاب املصلحة وثقة اجلمهور.
 .9العقوبة عند  2013 IFSAملخالفة مبادئ الشريعة ستعرض الشخص إىل السجن ملدة ال
تتجاوز مثاين سنوات أو بغرامة ال تزيد على  2.5مليون رينجيت أو لكليهما معا.
 .10املؤسسات املالية مل تكون خسائر باإلقتداء أحكام الشرع بل ستحصل الربح كثريا
باستخدام العقود املسموح له الشرع والرعاية كل األركان والشروط الالزمة.
 .11أحكام الربا و  2013 IFSAذات عالقة وطيدة ألن هذا القانون تلزم للمؤسسات التمويل
اإلسالمي باحلذر عن الربا وإال ستحمل هذه املؤسسة خسائر كبرية مثال عدم االعرتاف
اإليرادات املتأتية من الصفقة ،وعدم القدرة على انتشال التمويل ،واإلجراءات القانونية مبا يف
ذلك اخلسائر النقدية إذا رفع دعوى من قبل الزبون ،وزيادة خماطر السمعة اليت هي النظرة من
أصحاب املصلحة وثقة اجلمهور.
 .12ويسيطر هذا القانون على املؤسسات التمويل اإلسالمي فقط .إال الطلبة اليه تكون متزايدة
بالزيادة الوعي عن األحكام الربا ومضاره على كيان اجملتمع.
ثانيا :التوصيات
أقدم هذه التوصيات إىل العلماء املتخصصني يف جمال الشريعة واملسلمني ككل مث إىل الناس عامة.
أوال ،إىل العلماء املتخصصني يف جمال الشريعة أو من تشرتك يف تنمية التمويل اإلسالمي:
 . 1عليهم أن يبذلوا وسعهم يف خلق ابتكارات جديدة ليس فقط بالتوازي مع التمويل التقليدي
بالتغيريات اليت توافق الشرع.
 .2وكذلك القيام بعملهم على حنو أفضل حىت يقنع الناس.
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 . 3وعليهم أن تنذرون الناس على خطورة الربا وال يتعاملون بالبنوك التقليدي أو التأمني التقليدي أو
استثمارات اليت ختالف الشرع.
ثانيا ،إىل معشر املسلمني:
 .1ان مل يقدر أن تشارك مباشرة يف تطوير عليهم أال تشارك يف كسر هذه التنمية بالتهمة الباطلة.
 .2وكذلك أال تتبع دعوى من ال علم له بل عليهم أن تدعم هذه السعي املباركة.
 .3وعليهم أن جيهز وقتا ليتعلموا عن املعامالت اإلسالمي والربا بالوجيز حىت ال تشارك بالربا
واملعاالت ال توافق الشريعة.
ثالثا ،إىل الناس عامة:
 .1أن الربا ال تعطي إليهم املنفعة ولو بالقليل بل أن الربا تضار إىل الناس والنظام اجملتمع.
 . 2والربا أيضا تظامل الناس وتولد العداوة بني الغين واملسكني وال تشاجع مكاسب باخلري.
 . 3وعليهم أن تدفع التمويل اإلسالمي إىل األمام بالتشجيع واستبدال التمويل التقليدي بالكامل.
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أسري يب على قوم بطوهنم كالبيوت فيها احليات ترى من خارج
بطوهنم فقلت من هؤالء يا جربائيل قال هؤالء أكلة الربا))
عن أيب هريرة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قال(( :اجتنبوا السبع
املوبقات ،وذكر منها :آكل الربا))

.3

((اجتنبوا السبع املوبقات ،قالوا :وما هن يا رسول اهلل؟ قال :الشرك
باهلل ،والسحر ،وقتل النفس اليت حرم اهلل إال باحلق ،وأكل الربا ،وأكل
مال اليتيم ،والتويل يوم الزحف ،وقذف احملصنات الغافالت
املؤمنات)).
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بالشعري ،والتمر بالتمر ،وامللح بامللح ،مثال مبثل ،يدا بيد ،فمن زاد أو
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بالشعري ،والتمر بالتمر ،وامللح بامللح ،مثالً مبثل ،يداً بيد ،فمن زاد أو
استزاد فقد أرىب))
عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قال(( :الربا ثالثة وسبعون باباً
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36

35

43

35

.8

.9

.10

.11

.12

.13

.14

أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه))
قال عمر رضي اهلل عنه(( :أال أن آخر القرآن كان تنزيالً آية الربا ،مث
تويف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قبل أن يبني لنا ،فدعوا الربا
والريبة)).
عن سليمان بن عمرو بن األحوص عن أبيه قال :مسعت رسول اهلل يف
حجة الوداع يقول (( :أال إن كل ربا من ربا اجلاهلية موضوع ،لكم
رؤوس أموالكم ال تظلمون وال تظلمون))
((أ َّ
َن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم َمر بَِق ْوم يُـلَِّق ُحو َن .فقال :لو مل
فمر هبم .فقال :ما لِنَ ْخلِكم؟
صلُ َح قال :فخرج ِشيصا .قالَّ :
تفعلوا لَ َ
قلت كذا وكذا .قال :أنتم أعلم بأمر دنياكم)).
فقالواَ :
مترا جنيبًا
عامل خيرب أنه أهدى إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ً
فقال(( :أوكل متر خيرب هكذا؟)) ،فقال :ال ،ولكين أعطيت صاعني
صاعا ،فقال صلى اهلل عليه وسلم(( :أربيت ،هال بعت مترك
وأخذت ً
مترا))
بسلعة مث ابتعت بسلعتك ً
حدثين عن مالك عن نافع ،عن عبد اهلل بن عمر ،أن عمر بن
اخلطاب قال ((ال تبيعوا الذهب بالذهب .إال مثال مبثل ،وال تشفوا
بعضها على بعض ،وال تبيعوا الورق بالورق .إال مثال مبثل ،وال تشفوا
بعضها على بعض ،وال تبيعوا الورق بالذهب أحدمها غائب ،واآلخر
ناجز ،وإن استنظرك إىل أن يلج بيته ،فال تنظره إين أخاف عليكم
الرماء))
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عن أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم قال(( :ال تبيعوا الذهب بالذهب ،إال مثالً مبثل ،وال تَشفوا
الوِرق بالوِرق إال ِمْثالً مبِِْث ٍل ،وال تَ ُّ
شفوا
بعضها على بعض ،وال تبيعوا َ
بعضها على بعض ،وال تبيعوا منها غائباً بناجز))
عن عثمان بن عفان رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 43
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.15

قال(( :ال تبيعوا الدينار بالدينارين ،وال الدرهم بالدرمهني)).
عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من قوله(( :لعن رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه)).

35

.16

((ما من عبد يصلي الصلوات اخلمس ويصوم رمضان وخيرج الزكاة
وجيتنب الكبائر السبع إال فتحت له أبواب اجلنة فقيل له ادخل
بسالم)).

37

.17

عن أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنه قال :جاء بالل إىل رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم بتمر برين فقال له النيب صلى اهلل عليه وسلم:
((من أين لك هذا؟ قال بالل  :كان عندنا متر رديء ،فبعت منه
صاعني  ،بصاع ليطعم النيب صلى اهلل عليه وسلم  .فقال النيب صلى
اهلل عليه وسلم عند ذلك :أوه ،أوه ،عني الربا ،عني الربا ،ال تفعل.
ولكن إذا أردت أن تشرتي فبع التمر ببيع آخر .مث اشرت به)).
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