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IV

#
 }يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنني ٭ فإن لم تفعلوا 
فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم ال تظلمون وال تظلمون ٭ 
وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون ٭ واتقوا 

يومْا ترجعون فيه إلى الله ثم توفىكل نفس ما كسبت وهم ال يظلمون {
 [البقرة: 281-278]

يقول الله تعالى:
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الله،  إلى والدي الشيخ الطيب البشير، ووالدتي احلاجة زينب وداعة    
وأخي الدكتور فاروق، وأخي األستاذ معاوية، رحمهم الله تعالى، فقد 

تعلمت منهم في أيام الصبا ما كان نواة لهذا الكتاب.              
الى الشيخ حفظ الرحمن محمد، والشيخ أنور إقبال، والشيخ املودودي،    
والشيخ العربي، والدكتور أحمد النجار،  واألمير محمد الفيصل، والدكتور 
والبروفيسور  صديقي،  الله  جناة  والبروفيسور  شابرا،  عمر  محمد 
محمد هاشم عوض، والبروفيسور يوسف العالم، والبروفيسور أحمد 
أو  بيده  من ساهم  وكل  بابكر،  أحمد  علي  والبروفيسور  األزرق،  علي 

لســــــانه أو قلمه، في وضع أداة التدمير، ورفع أدوات التعمير. 
لالقتصاد  قسم  أول  سة  مؤسِّ اإلسالمية،  درمان  أم  جامعة  إلى    
اإلسالمي في بالدنا اإلسالمية، قبل أكثر من سبعني عاماً، وإلى كل 

أساتذتها األجالء األوفياء. 
وجميع  ومعارفي  وأصدقائي  وأبنائي  وزوجتي  وأخواتي  أخواني  إلى    
املسلمني، في سائر العصور واألمصار، نهدي هذا العمل املتواضع الذي 

هو جزء يسير مما تعلمناه منهم. 

اإلهـــداء
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اعتراف وتقدير

وأفضل  بينكم{  الفضل  تنسوا  }وال  القائل  لله  والشكر  لله،  الفضل    
الصالة وأمت التسليم على نبينا محمد ] القائل: »ال يشكر الله من 
ال يشكر الناس« ومن هذا الباب أقدم جزيل شكري وعرفاني ألستاذي 
الفاضل البروفيسور حسن صادق حسن، الذي أسهم كثيراً معي في 
بناء هذا الكتاب الذي هو عبارة عن اجلزء الثاني من رسالتي للدكتوراه 
املقدمة جلامعة أم درمان اإلسالمية في شهر رمضان من عام 1417هـ 
وذلك مبا  االقتصادية،  للتنمية  اإلسالمي  املصرفي  التمويل  بعنوان   ،
تشجيعاً  جانبي،  إلى  والوقوف  عليها  اإلشراف  في  مشاق  من  تكبَّده 

وحتفيزاً وتوجيهاً، فجزاه الله عني خير اجلزاء. 
األساتذة:  األفاضل  لإلخوة  وتقديري  شكري  أقدم  أن  يفوتني  وال    
أحمد اخلضر،  وعثمان  الرشيد محمد،  املصباح، وصالح  سيدأحمد 
وأحمد موسى سعيد، ومحمد األمني احلاج، وعادل ابراهيم، ومحمد 

شبير لتعاونهم معي في املراجعة واإلخراج والطباعة. 
     

           
املؤلف     

             أكتوبر 2016م 
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البروفيسور حسن صادق حسن:
استقصاء  أنه  باإلشراف عليه، من  الذي تشرفت  البحث،  أهمية هذا  تأتي 
واستعراض لدور التمويل املصرفي في التنمية من املنظور اإلسالمي في األدبيات 
املعاصرة لالقتصاد اإلسالمي، وذلك في دراسة تطبيقية مقارنة أســــــــــهم فيها 

الباحث ، بحمد الله، إسهاماً طيباً في هذا املجال. 
كانت  وقد  العلمية،  والدقة  والسالسة  بالوضوح  الباحث  أسلوب  متيز  وقد 

طباعة الرسالة ممتازة، وخالية من األخطاء الطباعية واللغوية. 
كما كان استخدامه للمصادر واملراجع بكفاءة عالية واستفاد منها فائدة كبيرة، وقد 

رتبت املصادر واملراجع ترتيباً هجائياً وفق املنهج املتبع في إعداد مثل هذه الرسائل. 
منطقياً، مستوعباً  ترابطاً  ومترابطاً  سليماً،  البحث تخطيطاً  وجاء تخطيط 

مشكلة البحث بربطه موضوع التمويل بالتنمية االقتصادية. 
وقد استخدم الباحث املنهج التحليلي املقارن والوصفي وقد أثبت مقدرة جيدة 
املنهج  النتائج علمية وعملية، مبرزة تفوق  البحث، فجاءت  على استخدام منهج 

اإلسالمي على املنهج الوضعي في التمويل للتنمية االقتصادية. 
وفي تقديرنا أن هذا البحث يعد جهداً مرموقاً ومساهمة ثرية تبني قدرات 
الباحث في البحث العلمي األصيل عاكسة استقالل رأيه واستنتاجاته سواء كان 

ذلك في اجلانب االقتصادي أو الفقهي. 

البروفيسور محمد هاشم عوض:
هذه الرسالة تدرس وتبحث في موضوع هام ومتجدد، وهو موضـــــوع التنمية 
من منظور إســـالمي ودور البنوك في حتقيق هذه التنمية. ولعل أهمية هذه الرسالة 
تنبع من أنــها تركـز على التنمية التي هي زيــادة في القوة املالية، والباحث يؤكد أن 

ال تناقض بني زيادة القوة املالية والزيادة السكانية في رسالته. 
وما قدمه السيد املشرف من تقومي اعتمد إلى حد كبير على ما ذكرته أنا، 
فأنا أعتقد أن هذه الرسالة، بحمد الله، تعد مساهمة علمية هامة في هذا املجال، 

فاملوضوع هام، والباحث أظهر اطالعاً واسعاً وإملاماً كبيراً بأدبيات هذا العلم.

تقرير جلنة املناقشة واحلكم
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 وعلى أية حال، فأنا أود أن أثني على اجلهد الذي بذل في هذه الدراسة، 
وأعجبني كثيراً جداً الرصد الشامل ألدبيات املوضوع الذي اضطلع به الباحث، 
ومقدرته على مناقشة ما كتب في هذا املوضوع، فهو ال يكتفي فقط بالنقل ولكنه 

يبدي رأيه، وهناك ملسات طيبة. 
واحلقيقة أنا أرى أن هذه الدراسة عبارة عن رسالتني، وليست رسالة واحدة؛ ألنه 
كان ميكن للباحث أن يكتفي باحلديث عن التنمية من منظور اإلسالم، أو عن دور 
البنوك اإلسالمية في حتقيق هذه التنمية، وكل منهما يصلح أن يكون رسالة كاملة، 
ومع ذلك فالباحث قد أوفى املوضوعني حقهما كاماًل، وأسأل الله أن يستمر عطاؤه 

في هذا املجال وفي مجاالت أخرى خدمة لألمة اإلسالمية وجزاه الله خيراً. 

البروفيسور أحمد علي األزرق:
أود أن أسجل أن هذه الرسالة من أعظم ما رأيت من رسائل علمية قدمت، 
وقد أشرفت على رسائل كثيرة جداً، وواضح جداً ما اشتملت عليه هذه الرسالة 
مجـــال  في  باع  وله  واســــــــع،  اطالع  ذو  الباحث  أن  على  يــدل  وهذا  علم،  من 

االقتصـاد اإلسالمي. 
البروفيسور  اجلليل  أستاذنا  أبداه  الذي  احلكم  شرفاً،  الرسالة  هذه  ويكفي 
محمد هاشم عوض، بحسبانه خبيراً في االقتصاد اإلسالمي، وهذه شهادة من 

رجل له مكانته املتميزة في هذا املجال، داخل وخارج السودان. 
وقد حرصت على أن أقول: إن مما امتازت به هذه الرسالة أنها جمعت علماً 
الباحث  وأن  حجمها،  كبر  مع  لغوية  أخطاء  أي  من  وخلت  ومفيداً،  نافعاً  كثيراً 
شخصيته بارزة فيما يبــديه من آراء، وفي عرضـه آلراء اآلخرين، ومناقشته لهم، 

واختياره املوفق فيما يختار. 
وختاماً، فأنا ال أستطيع إال أن أشيد بهذا العمل الكبير، وهو عمل مشرف 
نسأل الله تعالى أن يجزي الباحث عليه خير اجلزاء، وأن يجعله في ميزان حسناته 

) إنه سميع مجيب، وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم. )
      

بتاريخ 1417/9/14هـ، وهي مسجلة على  التعليقات هي خالصة وقائع مناقشة الطالب في رسالته  ( هذه  (
قرص مدمج محفوظ لدى الباحث. 
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املقدمة
إن احلمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فال مضل له، ومن يضلل فال هادى له  
وأشهد أن ال إله إال الله وحده ال شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، 

صلى الله عليه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً... أما بعد،
املشكلة فى إطارها العام:

فإن بالد العالم اإلسالمى تقع جميعها فى خارطة العالم املتخلف الذى 
يشهد ألواناً من الفقر واجلوع واملرض، وتالزمه األسباب املؤدية إلى ذلك 
من نقص الغذاء والدواء والكساء، ويقع بذلك فى أزمات طاحنة، وظواهر 
اإلنتاج،  معدالت  وانخفاض  البطالة،  كتفشى  سيئة،  واجتماعية  اقتصادية 
اإلمكانات  وجود  من  بالرغم  درجاته،  أدنى  إلى  الصناعي  النمو  وتباطؤ 

الهائلة التى أنعم بها الله عز وجل على معظم هذه البالد، ورمبا جميعها.
وإذا استثنينا من هذا العالم اإلسالمى، الدول النفطية التي يرتفع فيها 
معدل الدخل الفردى والقومى؛ فإن بالداً كثيرة من بالدنا اإلسالمية، تقع 
دخول أفرادها حتت خط الفقر، وتعيش حكوماتها أوضاعاً اقتصادية متردية 
بسبب العجز املستمر فى ميزان املدفوعات، ونقص النقد األجنبى بسبب 
ارتفاع معدل الواردات عن الصادرات، وبسبب الديون املثقلة التى تقترضها 
من املؤسسات الدولية الربوية، وما يترتب عليها من فوائد تفوق بعد عدة 
ـ  القومى  اإلنتاج  مستوى  تدني  إلى  باإلضافة  القروض  هذه  أصل  أعوام، 
بدرجات متفاوتة ـ مما ينتج عنه انخفاض فى مستوى الدخل القومي، ودخل 
الفرد، وبالتالى انخفاض فى حجم االدخار واالستثمار، باإلضافة إلى حجم 

االستهالك اخلاص والعام.
ولهذه األسبابـ  وغيرهاـ  أصبح من الضرورى أن تسعى هذه الدول جهد 
استطاعتها للخروج من هذه الدائرة املظلمة، دائرة الفقر واجلوع واملرض 
العالم إلى قسمني متباينني، قسم األقلية  واحلرمان، فى زمن انقسم فيه 

املترفة، وقسم األغلبية املسحوقة.
كارثة  ِبلَّة، هى  والطني  تعقيداً،  األمر  زادت  التى  الكبرى  املشكلة  ولعل 
الديون املثقلة بالفوائد، والتى أصبحت وسيلة ال مفر منها، لكثير من دول 
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اجتاهاً  اجتهت  قد  الدول  فهذه  التنمية،  بعملية  للقيام  اإلسالمى  العالم 
مفرطاً لتمويل التنمية بالقروض الربوية من الداخل واخلارج، كبديل لتعبئة 
الرحمة،  الديون ظاهرها فيه  الكل بأن هذه  الوطنية، رغم علم  املدخرات 

وباطنها من قبله العذاب.
وللخروج من هذه املأساة، فالبد لهذه الدول أن تسعى جاهدة لتطبيق 
عن  والبعد  املالية  مصادرها  مستخدمة  الشاملة  للتنمية  اإلسالمى  املنهج 
وسائل التمويل اخلارجية التى ثبت مبا ال يدع مجاالً للريبة والشك، أن هذا 
التمويل األجنبى وراءه ما وراءه من أهداف وأحابيل على ما يظهر فيه أيضاً 

من مخالفة ألوامر الله عز وجل، باعتباره متوياًل ربوياً خالصاً. 
وعلى اجلملة فإن هذا التمويل  ينطوى على مفسدتني عظيمتني تضران 

بالتنمية ضرراً بالغاً:
األهداف احلقيقية للدول املانحة، ومؤداها جتويع البالد املقترضة  1ـ  
لتستمر تبعيتها، مبا يؤدى إلى أوضاع متناقضة متاماً، مع مزاعم 

التنمية املتطلع إليها.
إلى  األمر  آخر  فى  تؤدى  والتي  الربوية  وخدمتها  الديون  أعباء  2ـ  
آمال  كل  وحتطيم  لالقتصاد  الداخلى  التوازن  فى  خلل  إحداث 

التنمية املزعومة. 
دور النظام املصرفى اإلسالمى: ـ

التنمية  مناهج  فشل  ثبت  مثلما  األجنبى  التمويل  قصور  ثبت  أن  بعد 
الوضعية فى إحداث تنمية شاملة متوازنة، ترفع الفقر واجلوع واملرض عن 
كاهل البالد اإلسالمية املتخلفة حالياًً، فإن األمل عظيم والرغبة أكيدة فى 
أن يقوم النظام املصرفى اإلسالمى، املستمد من تعاليم الشريعة اإلسالمية 
ومقاصدها بالدور املتعاظم فى تعبئة املوارد الداخلية، وزيادة معدالت االدخار 
واالستثمار، بدالً عن التمويل التضخمي، واألجنبي، وصوالً لألهداف املرجوة 

التالية: ـ )1(

الثانية،1990م(             الطبعة  والتوزيع،  للنشر  البشير  دار  )عمان:  عادل  نقدي  نظام  نحو  شابرا،  عمر  محمد  د.   )1(
ص 46. 
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للنمو  أمثل  ومعدل  كاملة،  وعمالة  عامة،  اقتصادية  رفاهة  1ـ 
االقتصادى.

عدالة اقتصادية واجتماعية، وتوزيع عادل للدخل والثروة. 2ـ  
تعبئة واستثمار املدخرات فى التنمية االقتصادية، بطريقة تؤمن  3ـ  

عائداً عادالً لألطراف املعنية كاملة.
إذن فالتمويل املصرفى اإلسالمى للتنمية االقتصادية هو أساس لتحقيق 
هذه العملية التنموية فى ظل فشل الوسائل التقليدية األخرى عن الوصول 

إلى التنمية احلقيقية املنشودة إسالمياً.
الفكرة وتؤسسها  التى ميكن أن تشكل هذه  املبررات   وهناك عدد من 

ابتداء، نذكر منها ما يلى: ـ
أن البنوك اإلسالمية بوصفها مؤسسات مالية ال تعمل بالفائدة   1ـ  
للتحرر من قضية خدمة  فريداً  أمنوذجاً  تقدم  إعطاء،  أو  أخذاً 
الديون التى أثقلت كاهل الدول اإلسالمية، سواء عند االقتراض 
املصرفي  اجلهاز  من  االستدانة  عند  أو  اخلارجى،  العالم  من 
تضاف  التى  االنشاءات  تكلفة  من  حتد  بذلك  وهى  التقليدي، 
األمة  على  السيئ  أثرها  ثبت  والتى  وبهتاناً،  ظلماً  الفائدة  إليها 

اإلسالمية خاصة، وسائر األمم عامة منذ عهد طويل.
أن من أهم خصائص البنك اإلسالمى هو حتريه للكسب احلالل،  2ـ  
التى  التنمية  مشاريع  فإن  ولذلك  احلالل؛  دائرة  فى  العمل  أو 
تخرج عن دائرة احلالل ال جتد لها طريقاً فى التمويل اإلسالمى، 
وإمنا يستفاد من كل األموال املتاحة فى بناء مشاريع حتقق نفعاً 
كل  على  ينفق  ما  اإلسالمية  لألمة  يوفر  للمجتمع، مما  مباشراً 

صور االستثمار الضار.
أن النظام املصرفى اإلسالمى يعمل وفق نهج إسالمى شامل يحرص  3ـ  
على حفظ الدين والنفس والعقل والنسل واملال لكل املسلمني على 
املستوى الفردى، وعلى مستوى املجتمع اإلسالمى بأكمله، ويفرض 
ويضع  اخلمسة،  األشياء  هذه  على  يحافظ  أن  مسلم  كل  على 
اإلسالم لهذه األشياء مراتب وأولويات، بحسب الضرورة واحلاجة 
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والرغبة العامة، فيضع إمكاناته وفقاً للضروريات، ثم احلاجيات، 
ثم التحسينات.

وهذا يعني أن النظام املصرفى اإلسالمى يقوم بتمويل التنمية وفق 
أولويات ال تترك فرصة لالستثمار في ما ال يفيد - وإن لم تثبت 
حرمته - أى أن التمويل فى إطار احلالل أيضاً البد أن يتم وفق 
أولويات قائمة على حاجيات املجتمع الضرورية مما يحتم على البنوك 
اإلسالمية أن تسهم فى البناء التنموى وفق أسس مدروسة حتقق 
الفائدة للمجتمع كله، وهو األمر الذى ال توليه املصارف التقليدية 
أى نظرة؛ ألن جوهر التمويل لديها يقوم على طبيعة الضمانات 
املقدمة ألموالها املقرضة بغض النظر عن نوع املشروع املقترح.
تقدم  ال  ألنها  ذلك  تنمية؛  بنوك  بطبيعتها  اإلسالمية  البنوك  4ـ  
للمشروعات  بدراسة مستفيضة  تقوم  أن  بعد  إال  أصاًل  التمويل 
املمولة بحكم أنها إما مستثمر مباشر، وإما شريك فى املشروع، 
وهو األمر الذى تفتقده البنوك الربوية التى يقوم جوهر التمويل 
طبيعة  إلى  النظر  ودون  املوجبة،  بالفائدة  اإلقراض  على  فيها 

املشروعات املمولة طاملا وجد الضمان الكافى.
تقدمه  الذى  التمـــــويل  "إن  حسن:  إسماعيل  األســــتاذ  يقــــول   
أو  اإلنتاجية  بالعملية  مباشراً  ارتباطاً  يرتبط  اإلسالمية  البنوك 
االستثمارية، وال يستخدم إال فى الغرض الذى قدم من أجله وفيه 
فقط. ومن ثم فهو بال شك أكفأ صور التمويل فى دعم التنمية 

االقتصادية" )1(
الناحية  من  األمة  بناء  فى  فاعل  دور  لها  اإلسالمية  البنوك  5ـ  
املادى  اإلنسان  جانبى  بني  يفصل  ال  اإلسالم  ألن  االجتماعية؛ 
واالجتماعية،  االقتصادية  التنمية  بني  يفصل  ال  كما  والروحى، 
األمر الذى ال تعيره البنوك الربوية أدنى اهتمام بل رمبا لم تكن 
كبناء  االجتماعى  باجلانب  تتعلق  تنموية  مساهمات  أى  هناك 

)1(  إسماعيل حسن، عالقة البنك املركزي بالبنوك اإلسالمية )مجلة االقتصاد اإلسالمي، بنك دبي اإلسالمي، العدد 
46، 1985( ص 32.
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املستشفيات واملراكز التعليمية واملساجد، وغيرها، من قبل هذه 
البنوك. أما املصارف اإلسالمية فإن لها دوراً إيجابياً كبيراً فى 
الزكاة،  إخراج  طريق  عن  متويلها  وفى  التنموية  اجلوانب  هذه 
وتوجيهها إلى مصارفها الشرعية وأولها الفقراء واملساكني، وهي 
بانتهاج سياستها االستثمارية املبنية على النفع ترفع من مستوى 
املعيشة فى املجتمع، وتفتح سبل الرزق أمام أفراده  فيما تنشئه 

من مشاريع ومؤسسات اقتصادية تابعة لها.
ثانيًا: فروض البحث: ـ

يقوم هذا البحث على فرضني أساسيني: ـ
الفرض األول: أن نظم التمويل املصرفية الربوية وأساليبها لم تستطع 
التى  اإلسالمية  البالد  فى  االقتصادية  التنمية  من  املالئم  القدر  حتقيق 
طبقتها مع مناهج التنمية املستوردة خالل القرنني املاضيني، بل زادت فى 

تعميق األزمة وتعقيدها.
الفرض الثانى: أن التمويل املصرفى اإلسالمى بأساليبه املتنوعة ونظمه 
الرشيدة لقادر على حتقيق التنمية االقتصادية فى البالد اإلسالمية - كحد 
أدنى- والعالم بأجمعه بكفاءة عالية، إذا توفرت اإلرادة السياسية الضرورية، 

إلقامة تعاليم اإلسالم وغرس قيمه وإصالحاته.
ثالثًا: أهمية املوضوع: ـ

لقد جاء اختيار موضوع املصارف اإلسالمية ودورها في متويل التنمية  
نتيجة إحساس متزايد بأهمية هذا املوضوع وبحثه بحثاً أكادميياً متخصصاً 

لكونه لم ينل الفرصة الكافية لذلك من قبل.
وقد وقع اختيارى على هذا املوضوع منذ عدة سنوات عندما كنت أبحث 
عن موضوع مناسب لنيل درجة املاجستير، إال أن قلة املراجع آنذاك، وصعوبة 
املوضوع وتشابك أطرافه - بالنسبة لى - جعلتنى أحيد عنه؛ ليقع اختيارى 
على موضوع آخر له عالقة أيضاً بالتمويل املصرفى كدراسة تطبيقية على 

جتارة السودان اخلارجية.
وما أن فرغت - بحمد الله وتوفيقه - من إعداد رسالة املاجستير حتى 
االقتصادية،  التنمية  في  ودوره  اإلسالمى  املصرفى  التمويل  موضوع  عاد 
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أقوى مما كان، فبدأت - بحمد الله وفضله - فى جمع املصادر واملعلومات 
ثم قمت باستشارة بعض أساتذة االقتصاد اإلسالمى، بجامعتي اإلمام محمد 
ابن سعود اإلسالمية، وجامعة امللك سعود باململكة العربية السعودية لتحديد 
أهمية املوضوع ومدى حاجته للبحث، فوجدت من هؤالء األساتذة األجالء 
تشجيعاً كبيراً واهتماماً بالغاً، كان له أعظم األثر في نفسى إضافة للدوافع 

التالية: ـ
أكبر  من  مشكلة  العصر،  هذا  فى  يعيش  اإلسالمى  العالم  إن  1ـ  
يحمله  ما  بكل  االقتصادى  التخلف  وهى  االقتصادية،  املشاكل 
من معاناة، ويفرزه من ضغوط وآالم وتشريد وجتويع، وقد بذل 
جهوداً مضنية فى سبيل القضاء على هذه املشكلة والتغلب عليها 
الوسيلة  أخطأ  أنه  إال  االقتصادية،  التنمية  عمليات  خالل  من 
الوضعية  التمويل  ونظم  التنمية،  نظريات  إلى  وجلأ  األساسية، 
والتى  طبقها بحذافيرها كما يطبقها الغرب والشرق، دون النظر 
إلى طبيعة املجتمع املسلم وقيمه ما جعل هذا العالم اإلسالمى ال 
يزال يرزح حتت كابوس التخلف األمر الذى يجعل بحث أسبابه، 

وسبل عالجه أمراً فى غاية األهمية.
إن الباحثني فى مجال االقتصاد اإلسالمى، ومنذ وقت طويل، قد  2ـ  
أسهموا إسهامات طيبة وحقيقية فى رسم الصورة اإلسالمية التى 
االقتصادية،  املسلمة فى شؤونها  الشعوب  أن تسير عليها  ميكن 
كانت مكثفة  باملصارف اإلسالمية  املتعلقة  أن معظم اجلهود  إال 
واملعامالت  القضايا  لكثير من  والفقهي،  الشرعي  التكييف  حول 
قد ال  وفرعية  مناقشة قضايا جزئية  ورمبا حول  بل  املصرفية، 
تفيد كثيراً فى تغيير الواقع الذى نحن عليه، ولم تتعد ذلك إلى 
الدور احليوى الذى ميكن أن تلعبه املصارف اإلسالمية فى تنمية 
البالد اإلسالمية، وحتقيق القدر املناسب من الرفاهية االقتصادية، 
باعتبارها أداة اقتصادية أساسية، اللهم إال من بعض موضوعات 
متفرقة تكتب هنا وهناك على صفحات الصحف والدوريات تأتى 
وترتيب،  جتميع  إلى  ماسة  حاجة  فى  ولكنها  طيبة،  بإسهامات 
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ومزيد من البحث والدراسة.
إن موضوع التمويل املصرفى اإلسالمى - على وجه اخلصوص - لم  3ـ  
ينل الدراسة الوافية املستفيضة في كثير من البحوث والدراسات 
التي دارت حول البنوك اإلسالمية، وإمنا وضعت مساحات واسعة 
اإلسالمى،  االستثمار  وصيغ  بأدوات  املتعلقة  اجلوانب  لتغطية 
كل  فى  اإلسالمية   املصارف  فى  للعمل  شرعية صاحلة  كعقود 
زمان ومكان. وهذا فى حد ذاته إسهام كبير، إال أن البحث فى 
قضية التمويل وعلى رأسها متويل التنمية مصرفياً، يظل مجاالً 

خصباً ملزيد من الدراسة والتحليل.
مبررات  إلى  املوضوع ال حتتاج  هذا  أهمية  أن  من  الرغم  وعلى  4ـ  
ودفوعات إال أن أهم ما مييز صلتى به هو عملى باحلقل املصرفى 
التمويل  بعمليات  مباشراً  ارتباطاً  ارتبط  والذى  طويلة،  لفترة 

واالستثمار األمر الذى قلل من مهابتى عند بحث هذا املوضوع.
رابعًا: منهج البحث: ـ

هناك خطوط عريضة ميكن أن حتدد منهج البحث جنملها فيما يلى: ـ
أن البحث فى مجال االقتصاد اإلسالمى مهمة ذات شقني: شق  1ـ   
نظرى يتمثل في الكشف عن القواعد واألصول التى يقوم عليها 
تطبيق  كيفية  فى  ويتمثل  تطبيقى  وشق  اإلسالمى،  االقتصاد 
وإعمال تلك األصول فى واقعنا االقتصادى، ولذلك فإن الباحث 
وأفكاره  مبادئه  لترجيح  الشقني  بهذين  االلتزام  على  قد حرص 

ومقارناته.
االقتصادى  بالتشريع  الوضعية  االقتصادية  األوضاع  مقارنة  إن  2ـ  
اإلسالمى يساعد على ترجيح جانب التشريع اإلسالمى، وذلك من 
خالل مفهوم وبضدها تتميز األشياء، وقد التزم الباحث باحلرص 

الالزم إجراء مثل هذه املقارنات ما وجد إلى ذلك سبياًل.
حرص الباحث على إيجاد الدليل من الكتاب والسنة بقدر املستطاع  3ـ   
ثم االعتماد على أمهات كتب التفسير والفقه واحلديث، ثم أخذ 
طريق  عن  احلنيف  الشرع  مقصود  يحقق  مبا  دون حتيز  اآلراء 
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ترجيح األفكار واألقوال فى املسائل اخلالفية ترجيحاً هو إلى روح 
الشرع أقرب وألصق.

مع  البحث  منت  في  ترد  التي  اآليات  أرقام  بذكر  الباحث  التزم  4ـ   
ذكر السور التي وردت فيها، كما التزم بتخريج األحاديث النبوية 
الشريفة مع االعتماد التام على كتب األحاديث النبوية الصحيحة، 
كالصحيحني، وكتب السنن، ومسند اإلمام أحمد، وغير ذلك مما 

ثبتت صحته في سلسلة الشيخ األلباني.
خامسًا: خطة البحث: ـ

يحتوي البحث على بابني، كل منهما مقسم إلى عدد من الفصول واملباحث 
واملطالب والفروع، باإلضافة إلى خامتة بأهم النتائج التي توصل إليها الباحث 
والتوصيات التي يرى أنها تسهم في تطوير عملية متويل التنمية مصرفياً. 

الباب األول في ثالثة فصول وتسعة مباحث وتسعة عشر مطلباً  يأتي 
ليتناول املعامالت املصرفية، واالستثمار والتمويل في املصارف اإلسالمية.

املفاهيم  حيث  من  اإلسالمي  املصرف  نظرية  يتناول  األول  فالفصل 
والنشأة، كما يتناول اخلصائص األساسية للمصارف اإلسالمية، وأهداف 
األساسية  باملفاهيم  ذلك  كل  مقارنة  مع  اإلسالمي  املصرف  ووظائف 

لالستثمار الربوي.
ويتناول الفصل الثاني، املفاهيم األساسية لالستثمار اإلسالمي وضوابطه 

ومخاطره، وضماناته كما يطبقه املصرف اإلسالمي. 
أما الفصل الثالث، فيتناول املفاهيم األساسية للتمويل املصرفي اإلسالمي 
كما  الربوي  للتمويل  األساسية  باملفاهيم  مقارنته  مع  وأولوياته،  ومصادره 

جتريه البنوك التقليدية.
التمويلية، للمصارف اإلسالمية،  الثاني، فيدور حول النظم  الباب  وأما 
مباحث  وستة  فصلني،  في  إسالمياً،  املنشودة  التنمية  حتقيق  في  ودورها 
واثني  عشر مطلباً، حيث يدور الفصل األول، حول نظام التمويل بالفائدة، 
ونظرياته الرأسمالية واالشتراكية، وآثاره االقتصادية واالجتماعية، وعرقلته 

املشهودة للتنمية وتأثيره السلبي على عملية التمويل التنموي.
الربوي،  التمويل  لنظام  اإلسالمية  البدائل  حول  الثاني  الفصل  ويدور 
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التي  والشبهات  التحرمي،  ذلك  من  واحلكمة  وعلة حترميه  للربا  ويتعرض 
أثيرت لتحليله كمدخل للنظم الشرعية البديلة لنظام الفائدة، ثم يتناول نظام 

التمويل باملشاركة، وصور التمويل األخرى، وكفاءتها ومالءمتها للتنمية. 
تتضمن  والتوصيات  النتائج  من  عدد  إلى  خامتته،  في  البحث  وينتهى 
الدور احليوي الذي لعبته، وميكن أن تلعبه املصارف اإلسالمية في التنمية 
اإلسالمي  املصرفي  النظام  يوفرها  التي  والعادلة  املتعددة  للوسائل  نتيجة 

جلميع متطلبات التنمية الشاملة في أي مجتمع تطبق فيه.  
وفي اخلتام، فإني أسال الله عز وجل أن يعفو عني وعن سائر أغالطي 
التي وردت دون قصد مني أو علم في منت هذا البحث، إنه سميع مجيب، 
كما وأسأله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكرمي إنه ولي ذلك 
والقادر عليه، وأن ينفعني به في الدنيا واآلخرة، وينفع به من قصد منه نفعاً، 
إنه قريب مجيب، وآخر دعوانا أن احلمد لله رب العاملني، وصلى الله على 

سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.   
                                                       

البــــاحث
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الباب األول
أسس االستثمار والتمويل في املصارف اإلسالمية

متهيــــــد:
نشأت  قد  تكن  لم  الناس  وشغلت  الدنيا  مألت  التي  اإلسالمية  املصارف 
الشريعة  نور  إلى  واملعصية،  الربا  نقلة حضارية من ظالم  عن فراغ، فهي 
من  تقدم  متكاماًل  وأسلوباً  منهجاً  الله  في شريعة  وجدت  والطاعة، حيث 

خالله جميع اخلدمات واألعمال التي تقدمها البنوك الربوية.
واالستثمار اإلسالمي هو قناة هذه املصارف التي ال تلني، إذ إنه ال يقف عند 
مفهوم اإلضافات التي حتدث لرأس املال القائم كما علّمنا الفكر الوضعي، 
وال يهدف إلى تعظيم األرباح تعظيماً بال حدود وال ضوابط، ولكنه مبفهومه 
إن  وغيرها  اإلسالمية،  لألمة  النفع  من  قدر  أكبر  يقتضي حتقيق  الواسع 
جلأت إليه، أفراداً وجماعات، إذ إنه الوسيلة الرئيسة إلعمار األرض وتنمية 

املجتمع. 
أما التمويل اإلسالمي فيقصد به جتميع األموال املدخرة، وتوظيفها وفقاً 

ألحكام الشريعة اإلسالمية، مما يؤدى إلى حتقيق هذا النفع لألمة.
وفي هذا الباب، نتناول هذه القضايا، في ثالثة فصول، على النحو التالي: 

الفصــل األول: اإلطار العام للمعامالت املصرفية في اإلسالم 
الفصل الثاني: املفاهيم األساسية لالستثمار في املصارف اإلسالمية  

الفصل الثالث: املفاهيم األساسية للتمويل املصرفي اإلسالمي
فإلى موضوعات هذا اجلزء من الدراسة:  
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إن ظهور املصارف اإلسالمية في هذا العصر، كمؤسسات مالية مصرفية 
تطهير  بضرورة  ينادون  الذين  العلماء  من  كثير  طبيعية جلهود  نتيجة  كان 
املعامالت املالية من كل محظور. وكان ذلك في أعقاب املد الربوي للبنوك 
التقليدية التي غزت العالم اإلسالمي كأداة من أدوات النظام االستعماري.

شملت  عاماً  ثمانني  من  أقـل  إلى  اإلسـالمية،  املصـارف  تاريخ  ويرجـع 
البنوك  عمر  الى  بالقياس  فتـرة   وهـي  والتنفيذ،  والتخطيط  التأصيل 
الربوية تعد قليلة جداً، ومع ذلك فقد امتألت الصحف واملجالت والبحوث 
واملؤلفات، بني مدافع ومهاجم لهذه التجربة، فمنهم من حملها على أكتافه 
وحتمل في سبيلها الصعاب، ومنهم من وضع لها السم الزعاف وبذل لها 

املطارف واحلشايا لتموت في مهدها.
البنوك  بإزاحة  مباشرة  ارتبط  قد  اإلسالمية  املصارف  ظهور  أن  ومبا 
الربوية فإن حرباً ضروساً وقعت ملنع انتشارها، وكانت جيوش هذه احلرب 
مكونة من ثالث فئات رئيسة: الفئة األولى، فئة غير املسلمني املنتفعني من 
بكل  أو احملاربني أصاًل لإلسالم  بالعالم اإلسالمي،  الربوية  البنوك  وجود 
أمناطه ووسائله، وهذه هي الفئة السياسية املتمثلة في املخططات العاملية 
حملاربة اإلسالم، وما البنك الربوي إال واحد من هذه األهداف املعلنة ضد 
»العلمانيني«  الثانية، وهي فئة املسلمني  والفئة  الشامل.  التوسع اإلسالمي 
املبهورين بأمناط احلياة الغربية واحلضارات الزائفة ومؤسساتها، أو الذين 
الثالثة، وهي فئة املسلمني اجلاهلني  والفئة  الفئة األولى.  يعملون حلساب 
بأمور دينهم، وهؤالء غرتهم ديناميكية التطور الذي شهدته البنوك الربوية 

وأدواتها، فبدأوا يكيدون للمصارف اإلسالمية دون علم.
ومهما يكن من أمر، فإن هذه احلرب املعلنة ستظل قائمة ما وجدت هذه 
الفئات الثالث أو بعضها، ولكنها ال تؤثر على مسيرة املصارف اإلسالمية 
إال إيجاباً؛ ألنه بالقدر نفسه قيض الله لهذه املصارف علماء تصدوا للدفاع 

عنها باحلق  شاهرين أقالمهم في وجه كل عدو مارد.

املطلب األول
مفهوم املصارف اإلسالمية ونشأتها
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املصارف  ونشأة  اإلسالمي  املصرف  تعريف  املطلب  وسنتناول في هذا 
اإلسالمية في فرعني على النحو التالى: ــ

الفرع األول: تعريف املصرف اإلسالمي: ـ
إن الغرض من تعريف املصرف اإلسالمي، هو حتديد طبيعة العمل الذي 
يؤديه؛ ليستبني الفرق بينه وبني البنك الربوي. ولذلك فقد خضع املصرف 
اإلسالمي لعدة تعريفات كلها تدور حول طبيعة ومنط هذا املصرف، ميكن 

إجمالها فيما يلي: ـ
األعمال  تباشر  مؤسسة  "كل  بأنه  اجلمال  غريب  الدكتور  عرفه  فقد 
تعاماًل  بوصفه  الربوية  بالفائدة  التعامل  باجتناب  التزامها  مع  املصرفية 

محرماً شرعاً" )1(
املنتظر من  والدور  التعريف غير كاٍف لوصف املصرف اإلسالمي،  وهذا 
هناك  أن  رغم  فقط،  الربوي  التعامل  اجتناب  فى  مهمته  حصر  ألنه  ورائه، 

منهيات كثيرة ينبغي على املصرف اإلسالمي اجتنابها عند التعامل باملال.
وكما يقول الدكتور الهواري" فإن البعض يعتقدون أن البنك اإلسالمي مجرد 
بنك عادي ال يتعامل بالفائدة أخذاً أو إعطاء، ويبنون هذا االعتقاد، على أساس 

أن سعر الفائدة فقط، هو الذي مييز البنك اإلسالمي عن غيره". )2(
 غير أننا نرى أن لصاحب هذا التعريف مندوحة ملا للربا من خطر عظيم 
التقليدية من  البنوك  الغالبة على أعمال  الربا هو السمة  من ناحية، وألن 
ناحية أخرى. وقد توجه العلماء في بداية األمر إلى محاربة الربا كخطوة 
أساسية لبداية عمل املصرف اإلسالمي. ولذلك فهذا التعريف رغم اقتصاره 
على أمر الربا إال أنه يعتبر مقبوالً في ذلك الوقت، وله ما يبرره على األقل 
من الناحية العملية. أما اآلن فال يشك أحد في أن هذا التعريف ال يلبي 

متطلبات وأهداف املصرف اإلسالمي.
وعرفه الدكتور الهواري بأنه "هو البنك الذي يبنى على الشريعة اإلسالمية 

ويستمد منها كل كيانه" )3(
د. غـريب اجلمال ، املصارف وبيــوت التمويـل اإلسـالمية ) جـدة : دار الشروق ، غيــــر مؤرخ ( ،  ص  45 .   )1(
د. سيد الهواري ، ما معنى بنك إسالمي ) القاهـرة : االحتـاد الدولى للبنـوك اإلسالمية ، 1982 (  ص 9 .  )2(

نفس املرجع  ، ص 9 .   )3(
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بالشريعة  البنكية  املمارسات  إلصاق  من  مافيه  على  التعريف  وهذا 
اإلسالمية، إال أنه لم يكن دقيقاً هو اآلخر، ألنه تعريف مجمل، وقد أغفل 
الدكتور الهواري اجلانب التفصيلي املتخصص في تعريف البنك اإلسالمي 
الشريعة  على  تبنى  األخرى  اإلسالمية  املؤسسات  كل  ألن  الطريقة؛  بهذه 

وتستمد كيانها منها.
وها هـو األستاذ عبد السميع املصري، يضع تعريفاً آخر للبنـك اإلسالمي، 
في  التجاري  كاملصرف  مالياً  وسيطاً  ليس  اإلسالمي  املصرف  يقول:"  إذ 
إطار عالقة الدائن واملدين، واإلقراض واالقتراض، ولكنه أنشطة تدور على 
قاعدة الغنم بالغرم، والكسب واخلسارة، واألخذ بالعطاء مع اقتسام الربح 

الذي يجود به الله بني األطراف بنسب متفق عليها". )4( 
الربوي  البنك  بني  املقارنة  إلى  أقرب  التعريف  هذا  أن  الباحث  ويرى 
واإلسالمي، منه إلى التعريف، ولكنه مع ذلك يعد إضافة جيدة في مجال 

حتديد هوية املصرف اإلسالمي.
البنك  فيه"  يقول  رمضان  سمير  األستاذ  أعده  رابع  تعريف  وهناك 
والتنموية  بااليجابية  وتتسم  إسالمية،  اقتصادية  مالية  مؤسسة  اإلسالمي 
لتجسيد  اإلسالمية  الشريعة  إطار  في  وتعمل  واالجتماعية،  االستثمارية 

مباديء االقتصاد اإلسالمي في الواقع العملي". )5(
وخصائص  صفات  جلمع  املتأنية  محاولته  من  بالرغم  التعريف  وهذا 
مالية  مؤسسة  كقوله  التكرار،  عليه  نالحظ  أننا  إال  اإلسالمي،  املصرف 
كما يالحظ  الشريعة اإلسالمية.  إطار  تعمل في  اقتصادية إسالمية...... 
عليه أيضاً عدم الدقة في استخدام بعض األلفاظ، واضطراب الصياغة، 

كقوله وتتسم بااليجابية والتنموية االستثمارية واالجتماعية.
يكن  لم  املقدر،  فيه من اجلهد  ما  مع  التعريف،  أن هذا  يرى  والباحث 

موفقاً بالقياس إلى مجموعة التعريفات التي وردت في هذا الصدد.
والتعريف اخلامس، هو الذي قدمه الدكتور أحمد النجار إذ يقول" البنك 

)4(  عبد السميع املصري ، املصرف اإلسالمي علمياً وعملياً ) القاهرة : مكتبة وهبة ، 1988 ( ص 6 .
سمير رمضـان الشـيخ ، البنــوك اإلســالمية ، بحـث ضمن برنامج أســس احملاسـبة في املصـارف اإلسـالمية          )5(
لالستثمار  الدولى  اإلسالمي  لـلمصرف  التـابع  والدراسـات  للبحـوث  اإلسـالمي  االقتصـاد  مركز   : القاهرة   (

والتنمية ، غير مؤرخ ( ص 22 .
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اإلسالمي هو مؤسسة مالية مصرفية لتجميع األموال وتوظيفها في نطاق 
الشريعة اإلسالمية مبا يخدم بناء مجتمع التكافل اإلسالمي، وحتقيق عدالة 

التوزيع، ووضع املال في املسار اإلسالمي". )6(
وهذا التعريف ـ في رأينا ـ هو أفضل التعريفات املطروحة لكونه أكثر دقة، 
وإن كان هو اآلخر قد حصر األعمال املصرفية في جتميع وتوظيف األموال.

من  جانباً  أغفل  قد  التعريفات  هذه  من  تعريف  كل  أن  الباحث  ويرى 
الشريعة  وضوابط  أحكام  من  املستمد  اإلسالمي  املصرفي  العمل  جوانب 

اإلسالمية بشكل ما، وبصورة ما، وعليه فهو يقترح التعريف التالى: ـ
األعمال  بجميع  تقوم  التي  املالية،  املؤسسة  هو  اإلسالمي،  املصرف 
ألحكام  وفقاً  املصرفية،  املجتمع  وأهداف  متطلبات  تلبي  التي  واخلدمات، 

الشريعة اإلسالمية، بكفاءة وفعالية. 
الفرع الثاني: نشأة املصارف اإلسالمية: ـ

إسالمي  أول مصرف  إنشاء  سبقت  التي  النظرية  املرحلة  تاريخ  يرجع 
إلى بداية األربعينات من القرن العشرين.)7(  وكان ظهور هذه املرحلة بسبب 
اإلحساس الشديد لدى علماء املسلمني بخطورة التعامل مع البنوك الربوية 

التي سيطرت على األعمال املصرفية في بالد املسلمني.
وثمة سبب آخر أورده الدكتور اجلمال يتمثل في رغبة والة األمور في حتقيق 
تأبى  الشعوب اإلسالمية  الكثير من  أن  إلى  الشرعي، إضافة  باألسلوب  التنمية 
القائمة اآلن، وعلى ذلك تظل  التعامل بالربا، ولذا فهي ال تتعامل مع املصارف 
معطلة؛  اإلسالمي  العالم  أبناء  من  الضخمة  املجموعات  لهذه  اململوكة  األموال 
ولذلك كان من الدوافع للدعوة إلى إنشاء املصارف اإلسالمية إيجاد مخرج لهذه 

الشعوب لإلفادة من األموال اململوكة لها لصالح العالم اإلسالمي بأجمعه". )8(
املصـارف  نشــأة  أسباب  موضحاً  عطية  الدين  جمال  الدكتور  ويقول 

البنوك  مجلة   : القاهـــرة   ( الوطنى  االقتصـاد  تطـوير  على  تؤثـر  كيف  اإلسـالمية  البنـوك   ، النجار  أحمد  د.    )6(
اإلسالمية ، العدد 7 ، اكتوبر 1979م ( ص 22 . 

أبو املجد حرك ، البنـوك اإلسالمية ، ما لها وما عليها ) القاهرة : دار الصحوة ، 1988 ( ص 34 .   )7(
د. غريب  اجلمال ، املصـــــارف  واألعمال املصرفية في الشــريعة اإلسالمية والقانون ) القاهرة : دار االحتاد    )8(

العربي للطباعة ، 1978 (  ص  391 .
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الفرص  إتاحة  من  خليطاً  احلكومية  االستجابات  هذه  "كانت  اإلسالمية 
لبعض املواطنني الذين ال يتعاملون مع النظام املصرفي السائد، أو يتعاملون 
معه اضطراراً كي ميارسوا نظاماً مصرفياً يتفق مع معتقداتهم، وكانت في 
الوقت نفسه جتربة لهذا النظام الذي كانت السلطات احلكومية املختصة 
»البنوك املركزية على وجه اخلصوص« غير مقتنعة به، بل وغير ُمتبيِّنة ملعامله 

وتفاصيله".)9( 
البـدايات النظرية: ـ

ضرورة  إلى  اإلسالمية  املصارف  مجال  في  النظري  السبق  ويرجع 
التخطيط السليم، ووضع األطر والضوابط والسياسات واألهداف والوظائف، 
قبل بدء التنفيذ وهو أمر البد منه السيما في املجال املصرفي املطبق، ألن 
فيه ممارسات تقتضي التعديل لتوافق الشريعة اإلسالمية، وأخرى تقتضي 
التبديل، ومع ذلك فنحن نقر بأن جتربة املصارف اإلسالمية العملية بدأت 

قبل استكمال التنظير ملراحله الضرورية.
القائمني  أن  املجال  أن نوضحه في هذا  "والذي نحب  يقول د. عطية: 
على أمور البنوك اإلسالمية وروادها، لم يغفلوا أهمية التخطيط حني بدأوا 
جتربتهم دون استكمال التنظير، وإمنا دفعهم إلى مخالفة هذا املنهج سبب 
أقوى وأشد، هو النهي الشديد عن التعامل بالربا أخذاً أو إعطاء.... لذلك 

كانت املسألة عملية إنقاذية أكثر منها إجراءً مخططاً". )10(
علماء  لبعض  وهناك،  هنا  متفرقة  كتابات  هي  التنظير  بداية  وكانت 
اإلسالم  فمنهم من كان يرى حرمة التعامل مع البنوك الربوية، ومنهم من 

كان يبيح ذلك حتت مفهوم الضرورة.
وفي خالل الفترة من 1940مـ  وحتى 1963م، ظهرت في الساحة الفكرية 
انحصرت  الربوية،  البنوك  مقام  تقوم  مصارف  لقيام  مقترحة  بدائل  عدة 
في كتابات بعض العلماء من أمثال الشيخ حفظ الرحمن محمد »1942م«، 
والشيخ محمد حمـــيدالله »1944م«، والشــيخ أنــور إقـــبال »1945م«، والشــيخ 

د. جمال الدين عطية ، البنـوك اإلسالمية ) قطـر : املؤســسة اجلامعية للدراسـات والنشـر ، الطبـعة الثانية ،    )9(
1993 ( ص 17 .

نفس املرجع ، ص 179 ـ 180 .   )10(
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املودودي »1950م«، والشيخ محمد عبد الله العربي »1960م«، والشيخ محمد 
جناة الله صديقي »1961م«، والدكتور أحمد النجار »1962م« وخالفهم.)11(

وكانت التجربة األولى ال حتمل صراحة شعاراً إسالمياً يحدد هويتها. 
فقد حمل أول بنك اسم بنك االدخار احمللي مبدينة ميت غمر مبصر عام 
إقامة  هي  احمللية،  االدخار  بنوك  إنشاء  من  الفكرة  كانت  حيث  1963م، 
األهالي،  لتجميع مدخرات  أو حي؛  قرية  كل  في  وحدات مصرفية محلية 

وفق أسس متفقة متاماً مع الشريعة اإلسالمية. )12(
ولم تدم هذه التجربة األولى طوياًل، حيث أنها سرعان ما تعطلت وتوقفت 
1971م،  عام  االجتماعي  ناصر  بنك  وهي  أخرى،  وأعقبتها جتربة  نهائياً، 

الذي حرم قانونه التعامل بالربا. )13(
وكانت مصر والباكسـتان، أول من دعتا أمام مؤمتر وزراء خارجية الدول 
اإلسـالمية، الذي عقـد في باكستان عام 1970م، إلى إنشاء شبكة من البنوك 
اإلسالمية، ليكون لها بنك مركـزي، يتولى تنسـيق التكامل بني اقتصـاديات 
بدراسـة  القيام  مبسئولية  ذلك  على  بناء  مصر  وكلفت  اإلسالمية،  الدول 

شـاملة للمشروع. )14(
وفي اململكة العربية السعودية، ظهرت أول محاولة رسمية في هذا املجال 
بتأسيس البنك اإلسالمي للتنمية عام »1975م« الذي فتح باب املشاركة فيه 
جلميع دول العالم اإلسالمي للمساهمة في تطوير التجربة، وحتقيق خطط 

تنمية إسالمية في هذه البالد.
املبكرة حتى  الكتابات  تتبني من  التي  البنك اإلسالمي  وتتلخص نظرية 

عام 1974م، فيما يلي: ـ )15(
عدم السماح للبنوك التجارية بخلق االئتمان، ملا في ذلك من إضرار  1ـ  
صاحبة  للدولة  الوظيفة  هذه  وترك  الصغيرة،  الدخول  بأصحاب 

االمتياز في مسائل خلق النقود.
املرجع نفسه ، ص 181 بتصرف .   )11(

(  أبو املجد حرك ، املرجع السابق ، ص 37 . 12(
(  نفس املرجع ، ص 38 . 13(

(  املرجع نفسه ، ص 38 .  14(
(  د. عطية ، املرجع السابق ، ص 183 ـ 184 .  15(
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إعادة تنظيم العمل املصرفي على أساس املشاركة في الربح واخلسارة  2ـ  
أو  الشركة  صورة  املشاركة  أخذت  سواء  الفائدة  نظام  من  بدالً 

املضاربة.
إنشاء بنوك دولية وجتارية وتنموية، والعمل على تشجيع املدخرين  3ـ  

وتوجيه أموالهم إلى مشروعات تنموية محلية.
التي  التفصيلية األخرى  القضايا  الكثير من  الكتابات  تناولت هذه  وقد 
تشير إلى ضرورة التقيد التام بأحكام الشريعة اإلسالمية. ومن هذه القضايا 
بني  العالقة  وطبيعة  األجنبية،  الربوية  بالبنوك  اإلسالمي  املصرف  عالقة 
املصرف واملودعني وخالفه. ولم تقف حركة التنظير عند سنة 1974م، بل 
إنها ازدادت وتطورت منذ وضع النظرية موضع التنفيذ حتى تستدرك ما 
فاتها وتواكب ما استجد ظهوره من مشاكل التطبيق، بل إن املتتبع حلركة 
التنظير يلمس تغيراً نوعياً، إلى جانب التغير الكمي في اإلنتاج الفكرى في 

هذا املجال. )16( 
خطـوات التطـبيق: ـ

وتوالت حركة إنشاء املصارف اإلسالمية بعد 1974م، حيث أنشئ بنك 
دبي اإلسالمي »1975م« كأول بنك جتاري استثماري كبير، وقد اهتم البنك 
بالعمل وفق الشريعة اإلسالمية، حتى إنه أقام مؤمتره األول عام 1979م وقد 

حضره تسعة وخمسون عاملاً. )17(
وفي عام 1977م، أنشئت ثالثة مصارف إسالمية كبيرة، هي بنك فيصل 
التمويل الكويتي، ثم تكّون في نفس  اإلسالمي السوداني، واملصري، وبيت 

العام االحتاد الدولي للبنوك اإلسالمية. )18(
وفي عام 1978م، تأسس البنك اإلسالمي األردني للتمويل واالستثمار، 
أعقبه بنك البحرين اإلسالمي في 1979م، ثم املصرف اإلسالمي الدولي 

لالستثمار والتنمية مبصر »1980م«، ثم دار املال اإلسالمي. )19(

(  املرجع السابق ، ص 185. 16(
)17(  أبو املجد حرك ، املرجع السابق ، ص 39 .

نفس املرجع ، ص 40 .   )18(
نفس املرجع، ص 40 .   )19(
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وتلت هذه املرحلة، مرحلة جـديدة عرفت بـ »أسلمة النظـام املصرفي« وهي 
محاولة قامت بها بعض الدول، كالباكســتان »1979م«، وإيــران والســـــودان 

»1983م«، لتحويل جميع البنوك التجارية العاملة فيها إلى بنوك إسالمية.
ولم يقف األمر عند هذا احلد بل ظهرت كذلك البنوك اإلسالمية في 
للعمل  »1978م«  لوكسمبورج  في  اإلسالمي  كالبنك  اإلسالمية  غير  البالد 
كمراسل للبنوك اإلسالمية، وخلدمة اجلاليات اإلسالمية في الغرب. وقد 

تعرقل افتتاح البنك حتى عام 1983م، حيث افتتح في الدامنارك.)20(
التقليدية   للبنوك  بالفروع اإلسالمية  يعرف  وكمحاولة جديدة، ظهر ما 
)النوافذ( والتي كانت خطوة ايجابية للتحول الكامل بعد ذلك نحو النظام 

املصرفي اإلسالمي في تلك البنوك.
قوة  لنا  تتبني  اإلسالمية،  املصارف  لقيام  التاريخي  السرد  هذا  ومن 
استكمال  وعدم  الطريق،  وعورة  رغم  املجال،  هذا  اقتحام  على  اإلصرار 
التنظير الالزم لضمان احلد املعقول من النجاح، وهذا بدوره يؤكد حاجة 
املسلمني إلى هذا القطاع احليوي، وخوفهم من التعامل مع البنوك الربوية 

مهما كبرت التضحية في التطبيق اإلسالمي في املجال املصرفي.

املرجع السابق ، ص 42 .   )20(
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املصارف  نشأة  عن  اإلسالمية  املصرفية  األعمال  فصل  من  الهدف  إن 
اإلسالمية، إمنا يأتى من كون األعمال املصرفية في اإلسالم سابقة لنشأة املصارف 
كمؤسسات متخصصة. وقد ُعرف عن العرب منذ صدور اإلسالم سبْقهم في كثير 

من املعامالت املالية التي تعد اآلن من صميم عمل املصارف.
الفكر  لم تظهر في  أعمال مصرفية  وقد عرفت في احلضارة اإلسالمية 
الغربيـ  املؤسس للنهضة املصرفية احلديثةـ  إال في أواخر القرن السادس عشر 
حيث البداية احلقيقية للمصارف التقليدية، بل وأكثر من ذلك فقد ظهرت في 
القرن العاشر في العراق مؤسسات في صورة بنوك كهيئات الدفع ومستودعات 
على سبْق  يدل  )21( مما  آمنة،  بطريقة  الدولة  موظفي  مكاسب  على  للحفاظ 

احلضارة اإلسالمية للحضارة الغربية بعدة قرون في هذا املجال.
وسنتناول في هذا املطلب تطور هذه األعمال في فرعني، حيث يستعرض 
الفرع األول، األعمال املصرفية في عصور اإلسالم األولى، ويستعرض الفرع 

الثاني األعمال املصرفية اإلسالمية املعاصرة.
الفرع األول: األعمال املصرفية في القرون األولى لإلسالم: ـ

إن عدم ظهور املصارف اإلسالمية مع بداية عهد اإلسالم، ال يعني أن 
العرب آنذاك ما عرفوا أعماالً مصرفية باملعنى احلديث، ولكن من املؤكد 
أنه ما كانت هناك حاجة ماسة لقيام مؤسسات مالية متخصصة، تسهم في 

االقتصاد واحلياة االجتماعية بالقدر التي نحتاج إليها نحن اليوم.
وبالنظر إلى كثير من الصور واألحداث واملعامالت واألخبار اإلسالمية 
في عهود اإلسالم املزدهرة، يتأكد لنا سبْق هذه احلضارة في املجال املصرفي 

بقدر ما كانت تدعـو إليه احلاجة آنذاك.
يقول د. حمود: "وقد كشف لنا البحث االستطالعي في مجال النشاط 

، بنك فيصل  املال واالقتصاد  املعاصرة ) مجلة  إلى  التراث  ، األعمال املصرفية من  انظر  د. حسن صادق    )21(
اإلسالمي السوداني ، العدد 10، 1413 هـ ( ص 27 . ثم انظـــر د. سامي حسن حمود ، تطويـر األعمال املصرفية 

مبا يتفق والشـريعة اإلسالمية ) القاهـرة : مكتبة دار التـراث ، الطبـــعة الثالثة ، 1991( ، ص 34 . 

املطلب الثاني 
نشأة األعمال املصرفية اإلسالمية
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هذا  في  الناس  بني  التعامل  أن  اإلسالمية،  احلضارة  في ظالل  املصرفي 
أعلى  في  الرومان  عرفه  ما  كثيراً  تفوق  متقدمة  مواقع  إلى  سار  املجال 
إن بعض  بل  الغربية.  الرومانية  االمبراطورية  تقدمهم قبل سقوط  مراحل 
هذه املظاهر تتفوق على كثير من الصور واألشكال التي عرفها األوربيون 
املصرفي  للعمل  األولى  البداية  يعتبرون  مما  القرون  من  بعديد  ذلك  بعد 

احلديث.)22( 
العهد  في  املصرفية  للمعامالت  أصول  وجود  على  تدل  التي  واألمثلة   

األول لإلسالم كثيرة ومتعددة، وميكن إجماالً، أن نذكر منها ما يلي: ــ
الوديعـة: كان العرب يودعون أموالهم عند من يشتهر باألمانة ومن  أوالًً:  
هؤالء رسول الله ]  الذي كان يلقب بالصادق األمني وعندما هاجر 
أهلها.  إلى  الودائع  برد هذه  أبي طالب �  بن  أمر علياً  للمدينة 
وهذه الودائع كانت ودائع باملعنى الفقهي أي بغرض احلفظ فقط. 
وكان الزبير بن العوام � كما يقول عنه ابنه عبد الله يأتيه الرجل 
باملال فيستودعه إياه فيقول الزبير"ال ولكنه سلف فإني أخشى عليه 
الضيعة")23(. وكان من نتيجة ذلك أن بلغ مجموع ما كان عليه من 
أموال ألفا ألف ومائتا ألف درهم )مليونان ومائتا ألف درهم(.)24(  

وهذا املبلغ يشير إلى الثراء العظيم الذي كان مبكة، وأن أهلها كانوا   
يبحثون عمن يودعون عنده أموالهم، وكانت هذه األموال تسلم إلى 
الزبير �، في صورة قروض حسنة، وهو نفس األسلوب الذي 
الربا  أدخلت عليه  أن  بعد  ولكن  بعد،  فيما  الربوية  البنوك  اتبعته 
مؤخراً؛  اإلسالمية  املصارف  جاءت  ثم  الثابتة«  »الوديعة  احلرام 

لتطهره مرة أخرى من أدران الربا، وتعيده  إلى سيرته األولى.
األوراق التجارية: وكذلك عرف العرب األوراق التجارية، وتعاملوا معها  ثانياً:  
ومن  األخيرة.  القرون  في  الغرب  في  إكتشافها  من  وقت طويل  قبل 
اجلائز أن تكون كلمة شك »Cheque« اإلجنليزية مأخوذة في األصل 

تطويـر األعمال املصرفية ، املرجع السابق ، ص 41 .   )22(
صحيح البخاري ) بيروت : املكتبة العصرية ، 1995 ( حديث رقم 3129 ، ص 963 .   )23(

)24(  املرجع السابق ، ص 963 .
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من كلمة  »صك« التي استخدمها العرب منذ عهود بعيدة جداً.
يقول د. حسن صادق" مع اتساع التجارة وازدهارها، عبر املسافات   
البعيدة املمتدة على طول العالم اإلسالمي، في القرون الوسطى، 
عرف املسلمون وسائل تسهل العمل التجاري، والضمان في أرجاء 
التجارية  األوراق  استعمال  شاع  فقد  املتباعدة.  اإلسالمي  العالم 

"السفتجة والسند والصك أو الشيك والرقعة". )25( 
يد  على  يكن  لم  التاريخ مت سحبه  في  أول شيك  أن  الواقع  وفي   
صائغ في لندن عام 1795م، كما يردد ذلك بعض أساتذة القانون 
يد  على  حقيقة  سحبه  جرى  قد  شيك  أول  كان  وإمنا  التجاري، 
صراف بغداد في القرن الرابع الهجري وأن الذي سحبه هو سيف 

الدولة احلمداني أمير حلب". )26(
النقدية  احلواالت  وكانت  احلواالت،  نظام  العرب  عرف  احلواالت:  ثالثاً:  
املتداولة بني مختلف العواصم اإلسالمية من مكة واملدينة، إلى البصرة 

والكوفة شائعة ومعروفة منذ القرن األول لظهور اإلسالم. )27( 
املضاربة: وهي مما وجد النبي ] الناس يتعاملون بها في اجلاهلية  رابعاً:  
وأقرهم عليها، وتعامل بها العباس عم النبي ]، وطبقها سيدنا 
قصتهما  في  الله  وعبيد  الله  عبد  ابنيه  على  اخلطاب  بن  عمر 
مبال  النبي ]  فعلها  كما  األشعري.)28(  موسى  أبي  مع  املشهورة 
السيدة خديجة قبل البعثة، حني خرج تاجراً إلى الشام في مالها. قال 
ابن إسحق" كانت خديجة بنت خويلد إمرأة ذات شرف ومال، تستأجر 
قريش  وكانت  لهم،  بشيء جتعله  إياه  وتضاربهم  مالها،  في  الرجال 
قوماً جتاراً، فلما بلغها عن رسول الله ] ما بلغها من صدق حديثه، 

األعمال املصرفية من التراث إلى املعاصرة  ، املرجع السابق ، ص 28 .   )25(
املرجع السابق ، نفس الصفحة  . وانظر د. حمود ، الوســائل االستثمارية للبنوك اإلسالمية في حاضرها ،    )26(
واإلمكانيات احملتمـلة لتطويــرها ، واملقــارنة بينها وبني الوســائل االســــتثمارية لـلبنــوك التقليـــدية ، من كتـاب 
املصـارف اإلسالمية ) عمان : احتاد املصارف العربية ، 1989 ( ص 149. نقـــاًل عن أحمد أمني ظهــر اإلسـالم  

اجلزء األول ) القاهـرة : مكتبة النهضـة ، الطبعة الثــالثة ، 1962( ص 108 .
د. حمود ، املرجع السابق ، ص 149 .   )27(

د. حسن عبد الـله األمني ، املضاربة الشرعية وتطبيقاتها احلديثة )جدة : البنك اإلسالمي للتنمية ، 1988(      )28(
ص 17 .
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وعظم أمانته، وكرم أخالقه بعثت إليه، فعرضت عليه أن يخرج في 
مال لها إلى الشام تاجراً، وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره من 
التجار مع غالم لها يقال له ميسرة، فقبله رسول الله ]، وخرج في 

مالها ذلك، وخرج معه غالمها ميسرة حتى قدم الشام" )29( 
تطبقها  لم  عنها  نتحدث  التي  الشرعية  صورتها  في  واملضاربة   
الربا،  طريق  وهي  الثانية،  بالطريق  أخذت  ألنها  الربوية  البنوك 

لضمان وسرعة عائدها، وعدم حتمل أي مخاطرة في سبيلها.
خامساً: التعامل بالعمالت املختلفة: ومن املعروف أن العرب كانوا يتعاملون 
بالدينار والدرهم، وكانوا يتصارفونهما وقد وضع النبي ] ضوابط 
وشروطاً لعملية الصرف منها التقابض في مجلس العقد، والتماثل 
عند احتاد اجلنس. كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما 
بالدنانير  فأبيع  بالبقيع،  اإلبـل  أبيع  إني  الله،  يا رسول  قلت  قال" 
وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم  وآخذ الدنانير. آخذ هذا من هذه 
تأخذها  أن  بأس  ال  الله ]:  رسول  فقال  هذا  من  هذه  وأعطي 

بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء".)30(  
الفرع الثاني: األعمال املصرفية املعاصرة: ـ

للشريعة  ونقصد بها األعمال التي متارسها املصارف اإلسالمية، وفقاً 
اإلسالمية، وهي أعمال أخذت بعضها من البنوك الربوية وهي قسمان: ــ

قسم يضم األعمال املصرفية التي ال تتعارض في األصل مع الشريعة 
لتسير وفقاً    إلى إعادة نظر في بعض تفاصيلها  اإلسالمية، ولكنها حتتاج 
للشريعة. وقسم يضم األعمال املستحدثة مصرفياً، إما كبدائل ألعمال غير 
جائزة مارستها البنوك الربوية، أو لسد حاجة من حاجات األمة اإلسالمية 

التي استجدت ولم يكن لها نظير في البنوك الربوية.
متاماً،  اإلسالمية  الشريعة  مع  تتعارض  التي  املصرفية  األعمال  أما 

صفي الرحمن املباركفـــوري ، الرحيـق املختــوم ) الرياض : مكتبة دار السالم ، 1993 ( ص 60 .  نقاًل  عن ابن    )29(
هشام  1/ 187 ـ 188 .

احلافظ ابن حجر ، بلوغ املرام ) الرياض : مكتبة دار السالم ، 1993( ص 233،  وذكر أن احلديث رواه اخلمسة     )30(
وصححه احلاكم .
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فخارجة عن نطاق بحثنا؛ ألن املصارف اإلسالمية ال تستطيع أن تقدمها.  
القسم األول: األعمال التي ال تتعارض في األصل مع الشريعة: ـ

واألعمال املصرفية التي ال تتعارض مع الشريعة اإلسالمية كثيرة، وهذا 
كل  في  الباطل  على  تقوم  ال  فهي  التقليدية  املصارف  حسنات  من  قطعاً 
معامالتها، ولكنها ال جتتهد في البحث عن احلق، وهذا هو الذي أوقعها في 

اخللط بني احلالل واحلرام. ومن تلك األعمال ما يلي: ــ)31(  
ألنه  هو؛  حيث  من  جائز  املصرفي  واإليداع  املصرفي:  اإليداع  1ـ   
ـ ولكن البنوك  عبارة عن قرض ـ كما سيأتي تفصيل ذلك الحقاً 
الربوية أدخلت عليه كبيرة من أكبر الكبائر، وهي الفائدة الربوية 
املصرف  مسئوليات  أهم  من  وكان  محرماً.  باطاًل  عماًل  فصار 
على  للعمالء  استثمارية  أو  جارية  حسابات  يفتح  أن  اإلسالمي 
اعتبار أنها قروض حسنة مضمونة الدفع، فال يتقاضى على ذلك 
فوائد عند االستثمار، وال يعطي فوائد على اإليداع، ولكنه يفتح 
الباب للمودعني واملستثمرين بأن يدخل معهم كشريك، وفق صيغ 

وضوابط إسالمية مدروسة. 
تيسير التبادل: وذلك من خالل إصدار دفاتر الشيكات للعمالء ملا  2ـ   
له من فائدة عظيمة، إذا ما قورن بعملية حمل النقود، أو إصدار 
بعمل  القيام  وكذلك  حديثاً،  ظهر  كما  اآللي  الصرف  بطاقات 
داخل  املختلفة،  املناطق  وإلى  من  الالزمة  املصرفية  التحويالت 
القطر أو خارجه »كتحويالت االعتمادات املستندية والتحويالت 
التلكسية األخرى، والشيكات املصرفية والسياحية، والكمبياالت" 
على  أجراً  أو  عمولة  العادة  في  اإلسالمي  املصرف  ويتقاضى 
مثل هذه اخلدمات نظير أتعابه ومصروفاته الفعلية، على سبيل 
الوكالة. وال تتعارض هذه اخلدمات مع الشريعة اإلسالمية إال إذا 

ترتب عليها أو أضيف إليها ما يحرمها.

د. عبــد الله عبد الرحــيم العـبادي، موقف الشـريعة من املصـارف اإلسـالمية املعاصــرة )بيروت: املكتبة العصرية،    )31(
1981( » رسالة دكتوراه « ص 52 .
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اإلسالمية  املصارف  تقوم  وكذلك  املختلفة:  العمالت  وشراء  بيع  3ـ  
والتقليدية على حد سواء بهذه اخلدمة، من خالل ما يتوفر لديها 
بني  الصرف  بعملية  فتقوم  محلية؛  ونقود  أجنبية  عمالت  من 
اجلائزة  األمور  من  كذلك  تعد  وهذه اخلدمة  املختلفة،  العمالت 
شرعاً، كما تقدم في حديث ابن عمر، بشرط أال يترتب عليها أو 
يضاف إليها ما يحرمها، وبشرط أن يلتزم فيها بضوابط الصرف 
املقررة شرعاً، ولذلك فهذه اخلدمة جائزة في أصلها بشروطها 
تتقاضى  كخدمة  اإلسالمية  املصارف  وتقدمها  شرعاً،  املعتبرة 
عليها أجراً. وفي العادة فإن املصارف اإلسالمية تكتفي بالفرق 
الذي ينتج بني سعر البيع أو الشراء وسعر التكلفة احلقيقية لهذه 

العمالت وفق أسعارها الدولية.
إصدار الضمانات املصرفية: وهي أن تتعهد البنوك بالنيابة عن  4ـ  
املال،  من  مبلغاً  املستفيد  إلى  الطلب  لدى  تدفع  بأن  عمالئها 
بحسب  واملستفيد،  العميل  بني  بالتزام  إخالل  أو  التزام،  نتيجة 
وثقة، ضماناً  يسار  من  البنوك  به  تتمتع  ملا  وذلك  الضمان؛  نوع 
لعمالئها. وقد اختلف الفقهاء في تكييف الضمان، فذهب فريق 
وكفالة  بالكامل   الضمان  تغطية  ووكالة في حالة  كفالة  أنه  إلى 
أنه  إلى  ثاٍن  بالكامل. وذهب فريق  التغطية  فقط في حالة عدم 

جعالة، بينما ذهب فريق ثالث إلى أنه وكالة بأجر.)32( 
ويختلف األثر املترتب على كل رأي، فيما يتعلق باألجر، فمن عده   
كفالة فقط، يرى عدم جواز أخذ األجر عليه. وقد مال الدكتور 
الطيار إلى هذا الرأي، واشترط أن يدفع العميل كامل املبلغ عند 
طلب الضمان، وفي حالة عدم تغطية املبلغ رأى جواز دخول البنك 
كشريك مع العميل في باقي املبلغ غير املغطى استناداً إلى عقد 
الشركة.)33(  ومال بعض الفقهاء إلى جواز أخذ األجر على الضمان 

نصر الدين فضل الـمولى محمد ، املصــارف اإلســـالمية ) جـدة : دار العـلم للطبـاعة ، 1985( ص 187.   )32(
انظر د. عبـد الـله بن محمد بن أحمد الطيار ، البنــوك اإلسالمية بني النظــرية  والتطـبيق ) بــــريدة : نادى    )33(
القصيم األدبي ، 1408 هـ (  ص 150 . ثم انظـر د. أحمد النجار ، املعامالت املصرفية في  إطـار التشريع 

اإلسـالمي ) مجلة املسـلم املعاصر ، العـــدد 8 ، ديسمبر 1976 ( ص 63 .
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في جميع األحوال مبقدار ما يبذله من جهد، وعمل إجرائي دون 
أن يُربط بنسبة مبلغ الضمان. )34(

نيابة عن  البنوك  فتح االعتمادات املستندية: وهي تعهد تصدره  5ـ   
عمالئها بأن تدفع مبلغاً معيناً ملستفيد بالداخل أو اخلارج في تاريخ 
أن يقدم هذا املستفيد مستندات  للتعيني شريطة  أو قابل  معني 
عادًة  البنوك  وتقوم  االعتماد.  لشروط  ومطابقة  عنها  منصوص 
بهذه اخلدمة مقابل أجر، إال أن املصارف اإلسالمية متارس هذا 
على  تترتب  فوائد  أي  فتمنع  الشرعية،  للضوابط  وفقاً  النشاط 

هذا االلتزام اخلاص بدفع قيمة االعتماد املستندي. 
القسم الثاني: األعمال املصرفية املستحدثة: ـ

إن التطور الهائل الذي صحب التجارة والصناعة والزراعة وغيرها من 
وعقود  وسائل  استحداث  ضرورة  إلى  أدى  احلديثة،  اإلنتاجية  القطاعات 
متويلية مناسبة لهذا التطور، وقد طورت البنوك التقليدية ـ بوصفها القطاع 
املصرفي الوحيد في القرن املاضيـ  أساليبها التمويلية وعالقاتها مع البنوك 
التمويل بصورة تالئم  األخرى لتقدم التسهيالت واإلقراض الالزم لطالبي 
هذه التطورات، ومبا ميكن عمالءها من إقامة مشاريعهم على الوجه املطلوب. 
وقد انطوت هذه املمارسات جميعها على الفوائد البنكية، ومحظورات أخرى 
املنهي عنها. وهذا أمر ليس مبستغرب ألنها في  املعامالت  كالغرر وبعض 
املصارف  األساليب وضعت  الوسائل وهذه  ولكن هذه  ربوية،  بنوك  األصل 
اإلسالمية حتت املطرقة والسندان، فهي ال بد لها من مواكبة هذا التطور 
كل صور  محاربة  من  لها  بد  ال  وكذلك  من جهة،  متطلباته  وتلبية  الكبير، 
الظلم واالستغالل واجلشع، وسائر املنهيات من جهة ثانية، فهل استطاعت 

املصارف اإلسالمية حتقيق ذلك ؟.
فنون  عرفت  ما  القدمية  اإلسالمية  احلضارة  أن  نقرر  أن  املهم  من 
االستثمار املالي بشكل متقدم، ولكنها على كل حال وضعت لبنات عظيمة 
تصلح أساساً لهذا الفن. وإذا أخذت هذه اللبنات إلى جانب ذخائر الفقه 
د. عبد الستار أبو غدة ، ود. أحمد محىى الدين ، ود. يونس التميمي ، الفتاوى االقتصادية ) جدة : مجموعة    )34(

دلة البركة ، 1990 ( ص 70 .
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األزمنة  ويتناسب مع كل  يوافق  ما  فإنها ستقدم لألمة  العظيم،  اإلسالمي 
واألمكنة، وليس لنا أن نتوقع من املجتمعات اإلسالمية في تلك العصور أن 
تسبق زمانها، واحتياجاتها لتبتدع فن االستثمار في ذلك الوقت حني لم تدع 

احلاجة لذلك". )35( 
وبالنظر إلى الفقه اإلسالمي، الذي يبني معامالته في أصلها، على اإلباحةـ  
كما هو مقرر شرعاـً  جند أنه قد مكن الناس في كل عصر ومصر من اكتشاف 
واستخدام العقود املناسبة الحتياجاتهم، وخاصة أن أنواع املعامالت في الفقه 
اإلسالمي ليست محصورة عداً في الكتاب أو السنة، ولكنها مذكورة ومرتبة 
فقد  النبي ].  املصرفي في حياة  التعامل  عليه  كان  ما  في ضوء  اجتهاداً 
الشارع  فــأقر  ويرابون،  ويقترضون  يتبايعون  والناس  النبوية  الرسالة  جاءت 
احلكيم بيوعاً وهذب عقوداً وأبطل أنواعاً من التعامل الذي ينطوي على ظلم 

أو جهالة أو يفضي إليهما، مما يعلم الناس حكمته أو ال يعلمون. 
ثم جاءت اخلالفة الراشدة والدولة اإلسالمية في تطور وازدهار وحركة 
دائمة، فاستمدت من هذه املعامالت وتلك النصوص واألحكام ما يعني الناس 
على أمور دنياهم، فتبلورت بعض الصيغ والعقود واتخذت وضعها في ذلك 
كان  إلى ذلك، مما  وما  القروض احلسنة  املضاربات وعقود  الوقت كعقود 

يحتاجه الناس.
املجال  هذا  في  محدداً  احلديثة،  اإلسالمية  املصارف  دور  جاء  هنا  ومن 
املستخدم  وغير  منها  املستخدم  املشروعة  والوسائل  األساليب  هذه  باكتشاف 
ليحل بذلك محل املمارسات الربوية الغاشمة. فما كان مستقيماً، من هذه العقود 

والوسائل، أخذت به وعملت على تطويره، وما كان مخالفاً نبذته أو قومته. 
ومن هذه األعمال، دخول البنك اإلسالمي كشريك للمستثمرين متحماًل 
عند  ومستحياًل  بل  غريباً،  األمر  هذا  وكان  احملتملة.  املخاطر  كل  بذلك 
إال  البنك  عهدوا  ما  ألنهم  األمر؛  باديء  في  الربوية،  باملصارف  املشتغلني 
مموالً جباناً يعيش على دماء املستثمرين، ويحقق أرباحه من ذلك سواء ربح 

املستثمرون أم خسروا.

د. حمود ، تطوير األعمال ، مرجع سابق ، ص 49 .   )35(
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ثم استحدثت املصارف اإلسالمية عقوداً جديدة باملفهوم املصرفي قدمية 
باملفهوم الفقهي، وأبرزتها إلى حيز التطبيق، ووظفت أموالها بها، وحققت 

أعلى األرباح منها. 
ومن هذه العقود، عقد املضاربة الذي استخدمته لتمويل أنواع مختلفة من 
املشاريع اإلنتاجية واالستثمارية، وعقد املشاركة واالستصناع،  والسلم واملرابحة 
واإلجارة، وغيرها من العقود التي أجازها الفقهاء، ثم استخدمت عقد الوكالة 
والكفالة في كثير من األعمال مما قدم لألمة منوذجاً رائعاً من املعامالت، يغني 
والتجربة املصرفية  املشبوهة. وكل ذلك،  أو  املمنوعة  املعامالت  عن  تاماً  غناء 
إال  ليس  اآلن  ما أجنز حتى  وأن  األولى،  أطوارها  تعد في  اإلسالمية، الزالت 
قطرة في لج بحر، وستبدي لنا األيام كيف أن هذا الفقه اإلسالمي العظيم مهيأ 

متاماً ملواكبة كل جديد.
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التزامه  في  تتمثل  اإلسالمي،  املصرفي  النظام  خصائص  أهم  إن 
ونهياً. وهي  األكيد بتعاليم الشريعة اإلسالمية، ومقاصدها احملكمة، أمراً 
ألن  اإلسالمية؛  املصارف  وهوية  طبيعة  وكشف  إلثبات  الرئيسة  اخلاصية 
مجرد االنتساب إلي اإلسالم، يقتضي االلتزام بقواعده وضوابطه كبيرها 
ونواهيه.  وجل  عز  الله  ألوامر  الكامل  االستسالم  كمايقتضي  وصغيرها، 

وسنتناول مظاهر هذا االلتزام في الفرعني التاليني: ـ
الفرع األول: استبعاد الربا من التعامل املصرفي: 

الربوية  بالفائدة  التعامل  استبعاد  هو  االلتزام،  هذا  مظاهر  أول  ولعل 
التي هي أصل التعامل في املصارف الربوية، ذلك ألنها تؤذن بحرب من الله 
ورسوله إيذاناً صريحاً ال اشتباه فيه مهما تطاولت بعض األقالم اجلاهلة 
بأحكام الله ـ أو املعادية لها ـ منادية بجواز الفائدة البنكية باعتبارها ليست 

من الربا احلرام.
للبنك،  الرئيس  املعلم  اخلاصية  هذه  "وتشكل  النجار:  الدكتور  يقول 

وبدونها يصبح البنك أي شيء آخر غير كونه بنكاً إسالمياً".)36( 
ذلك ألن التعامل الربوي أمر قبيح تأباه الفطرة السليمة، وحترمه الشرائع 
السماوية، وقد أدى إلى اإلضرار املؤكد باقتصاديات الدول النامية، إضراراً 

بالغاً، وأوقعها فريسة لهذا العالم الظالم املستأسد.
و ميضي د. النجار قائاًل" وأساس هذه اخلاصية أن اإلسالم حرم الربا، 
من  تنطلق  أنها  اإلسالمية  البنوك  في  ابتداء  اخلاصية  هذه  وجود  ويعني 
التصور الذي يراه ويحدده اإلسالم للكون واحلياة، ويعني وجودها كذلك أن 
هذه املؤسسة »البنك« تنسجم مع غيرها من املؤسسات األخرى التي تشكل 
في مجموعها املجتمع اإلسالمي، وأنها ال تتناقض معها، وال تكون سبباً أو 

د. أحمد عبد العزيز النجار ، األصالة واملعاصرة في منهج التنمية الشاملة ) القاهرة : اإلحتاد الدولي للبنوك    )36(
اإلسالمية ، الطبعة الثانية ، 1985 ( ص 23 .

املطلب اآلول
العمل في نطاق الشريعة اإلسالمية
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علة خللق تناقض في بنية املجتمع اإلسالمي بشكل أو بآخر".)37(  
الفرد  على  الداهم  وخطره  الربا  موضوع  مناقشة  بصدد  اآلن  ولسنا 
واملجتمع، فذلك أمر سنعاجله إن شاء الله تعالى في حينه وموضعه، ولكننا 
على كل حال نؤكد أن تقدم ومناء البنوك اإلسالمية بالرغم من اختفاء الربا 
الربوية،  البنوك  جميع  أمامها  عاجزة  تقف  ظاهرة  ليمثل  معامالتها،  من 

لكثرة ما غلب على ظنها من استحالة العمل البنكي بدون ربا.
سيقف  أنه  يعني  ال  اإلسالمي،  املصرف  في  بالربا  التعامل  واستبعاد 
مكتوف األيدي أمام كثير من املعامالت واخلدمات، كما يظن بعض العامة، 
الذين  املصرفيني  من  اخلاصة  بعض  يظن  كما  مستحيل،  أمر  ذلك  أن  أو 
انسجموا مع نظام الفائدة أخذاً وإعطاء، وعاشوا على ثمار الفرق بني ما 
يدفعه البنك من ربا وما يأخذه؛ ذلك ألن الله جلت قدرته ما حرم على هذه 
األمة أمراً إال وقد أبدلها ماهو خير منه، ولذلك فإن سبل الكسب املشروعة 
كثيرة إن نعدها يخطئها العد، وكلها حتل محل االرتزاق الربوي، كمجاالت 
الله  أذن  كما  واإلجارة.  والصناعة  والتجارة  الزراعة  من  احلالل   الكسب 

لألمة في االقتراض بدون ربا؛ وذلك في أطول آية في كتابه الكرمي.)38(  
وأذن الله لهم بالعمل لكسب املعيشة منفردين أو مشتركني مع آخرين في 
صور عديدة من مزارعة ومشاركة ومرابحة ومضاربة واستصناع وغيرها. 

كما فتح لهذه األمة الكثير من مجاالت االستثمار احلالل.
من  بالرغم  املستقيم،  طريقها  اإلسالمية  البنوك  شقت  فقد  هنا  ومن 
في  كان  سواء  آلخر،  حني  من  جتابهها  التي  واملصاعب  والشوك  الوعورة 
أعداء اإلسالم  املعلنة من  املعلنة وغير  أو احلرب  الربوية،  املنافسة  مجال 
في الداخل واخلارج، أو في مجال التوفيق بني املمارسة والتشريع، وفيما 
يستجد على ساحة الفكر املصرفي من خدمات ومنتجات لم يعرفها العالم 
اإلسالمي في السابق، حني كان التشريع اإلسالمي في قمته ومجده. وليس 
اختفاء التعامل الربوي من قائمة معامالت املصرف اإلسالمي دلياًل علي 
صدق االلتزام باملباديء الشرعية فحسب، بل إمنا هو تأكيد قوي، وعميق 

املرجع السابق ،  ص 23 .   )37(
اآلية 282 من سورة البقرة .   )38(
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للتوجه اإلسالمي احلق، املبني على التكافل االجتماعي، واملصلحة املشتركة 
التي  البحتة  املادية  النزعة  وجود  وعدم  الفردية،  املصلحة  على  املقدمة 
تتصف بها البنوك التقليدية الالهثة وراء حتقيق أكبر قدر من األرباح، أو 
ما يسمى  بتعظيم الربحية »Profit Maximization« فضاًل عن اجلري 
وراء األرباح املضمونة دون حتمل أي قدر من املخاطرة، الشيء الذي تعتمد 
التي حتققها  األرباح  نسبة  بإمكانها حتديد  والتي  الربوية،  املصارف  عليه 
ولو بشكل غير دقيق منذ بداية العام، طاملا أنها تستطيع معرفة أرباحها من 

خالل الودائع الثابتة بعمليات حسابية غير معقدة.
األخذ  عليها  يحتم  اإلسالمية  البنوك  في  بالربا  التعامل  اختفاء  إن  ثم 
حقيقي  عمل  وكالهما  املباشر،  االستثمار  أو  الشرعية  املشاركة  مبفهوم 
والتضخم  البطالة  اجتناب  على  ويعمل  اجلاد،  العمل  نحو  املجتمع  يحرك 
أريد  إنني  قال"  النجار حني  الدكتور  عناه  ما  وهذا  الفاسدة.  واملضاربات 
أن استلفت النظر إلى النقطة األم في هذه الدواّمة اجلهنمية، وهي سعر 
الفائدة »......« إنه هو العنصر احملرك الذي يدفع املؤسسات واحلكومات 

واألفراد إلى سلوك يقود حتماً إلى التضخم".)39(   
بأسلوب  التعامل  استبعاده  من  اإلسالمي  البنك  يجنيه  ربح  أول  ولعل 
الفائدة هو تعامله مع الودائع املتراكمة لديه على أنها قروض حسنة اليعطى 
أصحابها أي فوائد، وهذا في حد ذاته يعتبر ربحاً عظيماً للبنك اإلسالمي؛ 
ألن البنك الربوي يعيش في الغالب على الفرق الناجت مما يدفعه للمودعني 

من فوائد، وما يقبضه لقاء إقراض هذه الودائع.
كما يؤدي إلغاء التعامل بالفائدة الربوية إلى إلزام املصارف اإلسالمية 
التي  باخلط االستثماري »املباشر وغير املباشر« لتحقيق األرباح الشرعية 
تقوم مقام الفائدة في البنوك التقليدية، إذ أنها التستطيع البقاء بدون هذا 
االستثمار،  وهذا في حد ذاته يرفع من شأن الدور املنتظر للبنك اإلسالمي، 
باعتباره قطاعاً فاعاًل من قطاعات النظام االقتصادي اإلسالمي، والرامي 

إلى حتقيق التنمية والرفاهية في املجتمع اإلسالمي.
يقول الدكتور الهواري: "وإلغاء التعامل بالفائدة من عمليات البنك يجعل 

)39(  د. أحمدالنجار ، املرجع السابق ، ص 31 .
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االستثمار ليس فقط مسألة ضرورية يتوقف عليها وجود البنك من عدمه، 
بل وشغاًل شاغاًل أيضاً إلدارة البنك. ليس فقط ملتطلبات الربحية، ولكن 
أيضاً ملتطلبات السيولة واألمان للبنك من ناحية، ولزيادة قدرة املجتمع على 

تشجيع االستثمارات في املستقبل من ناحية أخرى". )40(   
الفرع الثاني: االلتزام بقاعدتي احلالل واحلرام: ـ

فإذا تخلص البنك اإلسالمي من مصيبة الربا، وهو من أكبر الكبائر،  فإنه 
ال يهدأ له بال حتى يقضي على سائر املنهيات األخرى التي حرمها الله على 
عباده املؤمنني من ظلم واستغالل، وأكل ألموال الناس بالباطل، واحتكار، ورشوة 
وبيوع فاسدة وغرر وغير ذلك. إذ ليس البنك اإلسالمي خلواً من الربا فحسب، 
بعض  ِقَبل  من  اإلسالمي  للبنك  التي صيغت  األولى  التعريفات  في  جاء  كما 
العلماء، كقول بعض الباحثني إن البنك اإلسالمي هو كل مؤسسة تباشر العمل 

املصرفي مع التزامها بعدم التعامل بالفوائد الربوية أخذاً  أو إعطاءً. )41(  
وفي رأينا، أن هذا التركيز على محاربة الربا في باديء األمر، كان له ما 
يبرره؛ ألن البنوك اإلسالمية حني نشأت كان الربا من أخطر احملظورات 
التي متارسها البنوك الربوية، إن لم يكن أخطرها على اإلطالق، وأن الربا 
هو السمة الغالبة على أعمال البنك الربوي؛ ألنه يتحصل على جل أرباحه 

من صافي الفرق بني الفائدتني املدينة والدائنة. 
ولكن البنك اإلسالمي - كجزء من النظام الشامل في اإلسالم - مهمته 
باإلنسان،  املرتبطة  الروحية  القيم  وتعميق  وتنمية  املجتمع اإلسالمي،  خدمة 
وهو يعمل على جتسيد املباديء اإلسالمية  - جميعها -  في الواقع العملي 
بينه  وتكامل  تنسيق  يولد  أن  كان البد من  واملجتمع. ومن هنا  األفراد  حلياة 
نشأ  نظام  فهو  الشامل.  اإلسالمي  والنظام  الفرعية،  اإلسالمية  النظم  وبني 
ليعمل مع بيئة إسالمية، وإن عدم توافر ذلك، ينجم عنه صعوبات ومعوقات 

ومشكالت.)42(  

)40(  د. سيد الهواري ، ما معنى بنك إسالمي ؟ مرجع سابق ، ص 26 .
)41(  د. العبادي، مرجع سابق ، ص 165.

)42(  غــادة عبد الرحمن محمود ، دور املصـارف اإلسـالمية في التنمـية االجتـماعية واالقتصادية  ) القاهرة: أكادميية 
السادات للعلوم اإلدارية ، 1988 ( بحث تخرج ، ص 39 .
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ولذلك فإن التعريف الذي اتفق عليه اخلبراء في احللقة العاملية للبنوك 
اإلسالمية في القاهرة عام 1979م، جعل البنك اإلسالمي مؤسسة مصرفية 
بناء  يخدم  مبا  اإلسالمية،  الشريعة  نطاق  في  وتوظيفها  األموال  لتجميع 
مجتمع التكافل اإلسالمي، وحتقيق عدالة التوزيع، ووضع املال في املسار 

اإلسالمي. )43(  
وهذا التعريف يشير إشارة صريحة إلى أهمية االلتزام الشامل بتعاليم 
بالتقيد  اإلسالمية  البنوك  يلزم  موسع  تعريف  وهو  اإلسالمية،  الشريعة 

الدقيق مبباديء  وأحكام الشريعة اإلسالمية منعاً وإباحة.
الصفة  من  اإلسالمية  الشريعة  بأحكام  السلوكي  االلتزام  هذا  وينبثق 
والتي  األخرى،  البنوك  من  غيره  عن  اإلسالمي  البنك  متيز  التي  العقدية 
العقيدة متثل  ألن  ذلك  ومقوماته؛  كيانه  كل  منها  اإلسالمي  البنك  يستمد 

البناء الفكري الذي تسير عليه هذه البنوك. )44(  
 فالبنك اإلسالمي، يبدأ من اعتقاد أساسي، مؤداه أن هذا املال مال الله، 
وأن البشر مستخلفون فيه، كما قال تعالى }وانفقوا مما جعلكم مستخلفني فيه{ 

[احلديد: 7].
 وبالتالي، فإن استخدام األموال وأساليب حتريكها، ينبغي أن يكون وفق 

تعاليم الله، وليس لإلنسان حرية اخلروج من هذه التعاليم األساسية.)45( 
وهذا يترتب عليه ضرورة االلتزام الكامل بالتعاليم اإلسالمية، حيث ال 
تقبل التجزئة، كما يقع في مثل هذا اخللط بعض متخذي القرارات بالبنك 
اإلسالمي، إذ يتصورون أن مجرد ابتعاد البنك عن الربا كاٍف إلدراج البنك 
من  األخرى  احملظورات  بعض  تقع  وهنا  اإلسالمية،  البنوك  قائمة  حتت 

استغالل، أو ظلم، أو أكل ألموال الناس بالباطل وخالفه.
وال يكفي مجرد االبتعاد عما حترمه الشريعة اإلسالمية، أو التمسك مبا هو 
ينبغي أن يكون هناك توجه ونية إلقامة منشأة تعمل  أو مباح، بل  جائز شرعاً 

، مارس 1979(،       العدد اخلامس   ، اإلسـالمية  للبنــوك  الدولي  : االحتاد  )القاهرة  اإلســالمية  البنـــوك  مجـلة    )43(
ص 39.    

)44(  د. سعد أمني منصور ، القيم واملفاهيم اإلسالمية وأثرها على كفاءة العاملني مع التطبيق على البنوك اإلسالمية 
» رسالة دكتوراه مقدمة إلى قسم إدارة األعمال بكلية التجارة ، جامعة األزهر « 1991م ، ص 30.

 )45(  املرجع نفسه ، ص 30 .
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على حتقيق مقاصد الشرع، وتعميق املصلحة والبناء االقتصادي للمجتمع، مع 
ضرورة االهتمام باألولويات؛ ذلك ألن النظام النقدي واملصرفي البد أن يسهم 
مع بقية األنظمة األخرى في حتقيق األهداف االقتصادية واالجتماعية الكبرى 

لإلسالم.
إطار  املادي في  االزدهار  إلى حتقيق  إن احلاجة  الدكتور شابرا"  يقول 
القيم اإلسالمية تتطلب أال يتحقق هذا االزدهار بإنتاج سلع أو خدمات غير 
االزدهار من  يوسع هذا  وأال  الناحية األخالقية،  أو مشبوهة من  ضرورية 
الفجوة االجتماعية بني األغنياء والفقراء، بتشجيع االستهالك املفرط، وأال 

يؤذي األجيال احلاضرة أو املستقبلة بإفساد بيئتهم املعنوية أو املادية".)46( 
 وهذا ما حدا مبجلس الفكر اإلسالمي في باكستان أن يقرر أن إلغاء 
للقيم اإلسالمية، وال ميكن أن  النظام الشامل  الفائدة إن هو إال جزء من 
للرؤية  نتوقع من هذا اإلجراء وحده تعديل النظام االقتصادي برمته وفقاً 
اإلسالمية. وفضاًل عن ذلك يرى املجلس أن املضي قدماً في هذا االجتاه 
سوف يكون أمراً ضرورياً، كما تظل في األذهان حقيقة مفادها أن نظاماً 
مصرفياً الربوياً ميكن أن يقوم، وأن يعمل بنجاح وأن يبرهن على أنه نظام 
مثمر حقاً، وذلك بشرط بذل جهود مضنية على جبهة عريضة في الوقت 
الفضائل اإلسالمية في  النظام حتى يتم غرس  يتم فيه إدخال هذا  الذي 
املجتمع، كخشية الله، واألمانة، والثقة، والشعور بالواجب وحب الوطن.)47(  

ومن هنا ميكن تصور الغاية األساسية للبنك اإلسالمي، على أنها تتمثل 
في األمـور التالية: ـ)48( 

املساهمة في تطهير املعامالت البنكية من الربا، والبيوع الفاسدة    -1
وسائر املنهيات األخرى.

البر  على  والتعاون  االجتماعية،  العدالة  حتقيق  في  املساهمة    -2
واألخالق  واملثل  القيم  وغرس  تأهيل  في  واملساعدة  والتقوى 

الفاضلة في مجال املعامالت.

 )46(  د. محمد عمر شابرا ، نحو نظام نقدي عادل ، مرجع سابق ، ص 48 .
)47(  تقرير مجلس الفكر اإلسالمي في الباكستان  » الغاء الفائدة من االقتصاد « ترجمة عبد العليم  السيد منسي 

) جدة : املركز العاملي ألبحاث االقتصاد اإلسالمي ، الطبعة الثانية ، 1984( ص 17
 )48(  غادة محمود ، مرجع سابق ، ص 40 بتصرف . 
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لألمة  واالجتماعية  االقتصادية،  التنمية  حتقيق  في  املساهمة    -3
وفق  لها،  ومخطط  مدروسة  استثمارات  خالل  من  اإلسالمية 
في  طيبة  بحياة  األفراد  ينعم  حتى  للمجتمع،  صاحلة  أولويات 

الدنيا، ويفوزوا برضى الله عز وجل في اآلخرة.
املساهمة في حترير البالد اإلسالمية من االستعمار االقتصادي.   -4

لم يكن  أن يحققها املصرف اإلسالمي ما  الغاية ال ميكن  وهذه   
حريصاً على تطبيق الشريعة اإلسالمية تطبيقاً سليماً في سائر 
بل  منفرداً،  ذلك  يحقق  أن  ميكن  ال  أنه  كما  وخدماته،  أعماله 
وبنفس  األخرى،  اإلسالمية  القطاعات  معه سائر  تعمل  أن  البد 
القدر من احلرص وااللتزام، حتى يتم التفاعل التام بني املؤسسات 

املختلفة، ليبلغ البنيان متامه، وتؤتي الثمار أكلها.
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وهذه اخلاصية شديدة الصلة باملصارف اإلسالمية دون غيرها، وإن كنا 
النستطيع القول بأن املصارف التقليدية التبذل جهداً في التنمية بالكلية، 
التمويلية  دراساتها  تبني  التقليدية  التجارية  البنوك  أن  ولكن احلقيقة هي 

على الربحية وانعدام املخاطر.
وهذان الشرطان اليتحققان معاً في الغالب إال إذا عملت النقود في الربا، 
وألن التنمية تتطلب في العادة أمواالً كثيرة، وحتتاج الى وقت طويل نسبياً 
الى اإلقراض  التقليدية متيل عادة  البنوك  الربح، فإن  إلى هدف  للوصول 

قصير األجل الذي يتجه غالباً نحو التجارة واملضاربة بالعمالت.
إلى االستثمار     البنوك اإلسالمية مضطرة  العكس من ذلك، فإن  وعلى 
شرعاً،  ذلك  جواز  لعدم  اإلقراض  من  مادية  مكاسب  أي  الحتقق  ألنها 
وبالتالي البد لها من  توجيه جهودها نحو االستثمار بكل أمناطه وأشكاله 

لتوفير األرباح الكثيرة. 
على  فرعني  في  اإلسالمية  للبنوك  التنموي  التوجه  دراسة  لنا  وميكن 

الوجه التالي: ـ
الفرع األول: التوفيق بني الربحية وحتقيق التنمية: ـ

الشريعة   إطار  هو  كبير،  إطار  في  تعمل  اإلسالمية  املصارف  أن  ومبا 
اإلسالمية التي جاءت لتحقيق اخلير لألمة، فإنها البد أن توفق بني حتقيق 

املصلحة اجلماعية، وزيادة األرباح، وهذا ما يقودها لالستثمار التنموي.
 وهذه املعادلة وإن رآها البعض صعبة، فهي الصعوبة الناشئة من تصور 
اخلبيثة  املسمومة  الدعاية  نتيجة  فيها؛  واستقر  األذهان،  في  وقر  وهمي 
املروجة لفكرة ان الربا ضرورة للنمو االقتصادي، أو أن البنوك ال ميكن لها 

أن حتقق أرباحاً، إال بالتعامل الربوي. )49( 
السلوكية  القاعدة  ألن  صعباً؛  ليس  األمر  حقيقة  في  التوفيق  وهذا 
أعظم  لتعتبر  اإلسالم،  خطها  التي  العظيمة،  واالجتماعية  واالقتصادية 

 )49(  د. النجار ، األصالة واملعاصرة في منهج التنمية الشاملة ، مرجع سابق ، ص 32.

املطلب الثاني
توجيه اجلهود نحو التنمية
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موروث يؤدي لالرتقاء باملجتمع املسلم، ودفعه نحو تنمية شاملة، مع حتقيق 
القدر املطلوب من الربح احلالل. )50(  

ثم إن املعامالت املصرفية اإلسالمية، حتتم على البنوك أال تدفع الربا على 
أموال املودعني، مما يؤدي تلقائياً الى احتفاظ البنوك اإلسالمية بنسبة كبيرة من 

أرباحها،  التي كانت ستذهب الى قطاع املودعني، كفوائد ربوية على ودائعهم. 
وال يخفى ما حتققه املصارف اإلسالمية اآلن من أرباح كبيرة تفوق كل 
أرباحها  اتخذوا  اإلسالمية  املصارف  على  الناقمني  بعض  أن  تصور، حتى 
الكبيرة دلياًل على عدم مصداقيتها، وظن أن هذه األرباح الميكن حتقيقها 

إال عن طريق الربا.  
طريق  عن  األرباح،  حتقيق  إلى  تسعى  الربوية  البنوك  أن  املعلوم  ومن 
اإلقراض بفائدة، وهذا باإلضافة إلى مافيه من انتهاك حلرمة الربا، فإنه 
يؤدي بالبنك الربوي إلى اقتصار دوره على سالمة الضمانات املقدمة له من 
عمالئه املقترضني، بغض النظر عما سيتم حتقيقه من استثمار، وهذا في 

حد ذاته يضاد التوفيق بني الربح واملصلحة العامة.
وفي الغالب فإن املستثمر الذي يأخذ أمواالً من البنك بالربا المييل إلى 
تقييم ما يقدم عليه من استثمارات، من حيث املصلحة اجلماعية أو العامة  
وإمنا يكيف دراساته وأفكاره جتاه ما يحققه من أرباح تفوق بالضرورة ما 

سيدفعه من فوائد للبنك املقرض.
 أما املصارف اإلسالمية، وهي تقوم بدور التوفيق بني أرباحها املتحققة 
وأشكال االستثمار، فإنها تضطلع مبسئولية خاصة جتاه ما سيتم استثماره 
من أموال، وما سيتم اختياره من مشاريع، والسيما أن البنك اإلسالمي ال 

ينظر للتنمية االقتصادية مبعزل عن التنمية االجتماعية.
املساهمة  منها  خاصة  ذاتية  اإلسالمية  "للمصارف  زعير  الشيخ  يقول 
في حتقيق التنمية االجتماعية للمجتمع املسلم، ولن تتحقق هذه التنمية إال 
اإلسالمي،  اإلخاء  قاعدة  على  الناس  وتربية  االجتماعية،  العدالة  بتطبيق 
والتكافل االجتماعي، وهذا األمر ال يوجد في البنوك الربوية التي تقوم على 

 )50( عبد اللطيف جناحي ، الدور التنموي للمصارف اإلسالمية ، مجلة االقتصاد اإلسالمي  مرجع   سابق ، العدد 
» 122« ، محرم 1412 ، ص 22.
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قاعدة الربحية واملادية، حيث تنتهج جميع الوسائل املشروعة وغير املشروعة 
في حتقيق أقصى ربحية ممكنة".)51(  

الفرع الثاني: االستثمار اإلسالمي أفضل طريق للتنمية: ـ
ليس أمام البنك اإلسالمي خيار سوى االستثمار في مشروعات إنتاجية 

وخدمية، سواء مبعرفته وإدارته اخلاصة أو باملشاركة مع آخرين. 
وألن هذا االستثمار معرض عادة للربح واخلسارة، فإن على هذه البنوك 
أن تقوم بعمل دراسة اقتصادية واجتماعية وافية؛ للتأكد من جدوى املشروع 
املراد متويله واالستثمار فيه قبل اإلقدام عليه، مما يتطلب معه حسن اختيار 

املشروعات املنتجة.)52(  
ويقول الدكتور عبد العزيز عيد" إن أولى خطوات احلل أن نشجع مناخ 
االستثمار  فإن  وبالتأكيد  التنمية،  ملستقبل  احللول  أفضل  فهو  االستثمار، 
املشترك أفضل من االقتراض كثيراً، فهو سيتيح االستفادة من التكنولوجيا 
املتقدمة التي متلكها الشركات العاملية، وسيؤدي إلى تطوير اإلدارة التي ثبت 
أنها العنصر رقم واحد في جناح اإلنتاج واالستثمار، وهو أيضاً ما سيدفع 
التصدير مبعدالت خطيرة حيث حترص الشركات الشريكة على تصريف 
لديها من عالقات، وخبرات تسويقية،  العالم، مبا  اإلنتاج مبختلف أسواق 
كما أن أسلوب االستثمار سيفيد كذلك في تشغيل األيدي العاملة احمللية، 
واستخدام اخلدمات احمللية املتاحة، وهو أخيراً الطريق األساسي ألن يزداد 

إنتاجنا، ويصبح قادراً على املنافسة والتصدير".)53(  
والذي ميكن أن نضيفه إلـى حتليل الدكتور عيد، هو أن املصرف اإلسالمي 
واخلبرات  الكافية،  بالدراسات  استثماراته،  سالمة  على  يحرص  أيضاً 
الالزمة للمحافظة على أموال مودعيه املعرضة باالستثمار للربح واخلسارة، 
وهو األمر الذي ينعدم متاماً في حالة اإلقراض الربوي، هذا فضاًل عن أن 
محمد عبد احلكيم زعير، دور وأساليب املصارف اإلسالمية في حتقيق العدالة االجتماعية ) مجلة  الدراسات    )51(

التجارية اإلسالمية، العدد 2 ، أبريل 1984( ص 104 
)52(  د. إسماعيل عبد الرحيم شلبي ، مفاهيم وممارسات البنوك اإلسالمية ) تونس ، االقتصاد اإلسالمي والتكامل 

التنموي في الوطن العربي ، جامعة الدول العربية ، 1985 ( ص 118 .
 )53( د. عبد العزيز عيد، االستثمار املشترك سبيل قومي حقاً ) مجلة االقتصاد اإلسالمي ، مرجع  سابق  ، العدد 

88 ،  نوفمبر 1988( ص 6 .
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االستثمار احلالل عرضة للنماء والزيادة، واإلقراض الربوي عرضة للمحق 
والدمار واحلرب.

ويرى األستاذ الزامل أن املصارف اإلسالمية، تقوم بدور أساسي لدعم 
تركيا  مثل  املجاالت،  هذه  في  منتجة  إسالمية  دول  في  واملزارع  املصانع 
ومصر، والسودان، وباكستان، وغيرها من الدول، إذ أن املُزارع لن ينجح في 
زراعته هذه ما لم يجد املشتري، والناقل الذي يسوق بضاعته في األسواق 
البعيدة، وهذا ما بدأت املصارف اإلسالمية تقوم به بصورة تتزايد تطوراً 

كل يوم. )54( 
األول   الشق  شقني:  من  لالستثمار  اإلسالمية  البنوك  اضطرار  ويأتي 
يكفل  مبا  أمواله  لتثمير  املسلم  يدفع  الذي  واإلنساني  العقدي  الدافع 
على  ويعمل  ومواردها  مقدراتها  لألمة  يحفظ  ومبا  وتقدمه،  املجتمع  منو 

تنميتها.
 والشق الثاني، دافع الربح، إذ أن األموال املجمعة لدى البنك اإلسالمي 
تكون في الغالب أمواالً كثيرة حتتاج إلى َطْرق مجاالت استثمارية، وقنوات 
الكبار  املستثمرين  إلى  تتجه  ال  ذلك  مع  وهي  ومتعددة،  ضخمة  متويلية 
وحدهم، وإمنا تفتح أبوابها لكل مستثمر مهما قل رأسماله أوصغر استثماره، 
الشيء الذي يؤدي مع تنويع قنوات االستثمار إلى تعويض طبقة الفقراء التي 

فقدت األمل أمام ضمانات البنوك الربوية وخدمة ديونها.
والبنك اإلسالمي فوق هذا كله ال يجوز له أن ميول مشروعاً أو إنتاجاً أو 
خدمة محرمة، بل ينبغي أن يبني قراراته التمويلية على ما يستند إلى قاعدة 

احلالل وحتقيق املنفعة.
ولذلك، فإن هذه اخلاصية تدفع بالبنك اإلسالمي، إلى متويل املشاريع  
للمصرف  مثاًل  ميكن  فال  اإلسالمية،  لألمة  واملنفعة  اخلير  حتقق  التي 
اإلسالمي  أن ميول مشروعاً سياحياً، ملجموعة فنادق  يكون النشاط الغالب 
فيها استحالل احلرمات، واستباحة األعراض، لكنه ميكن أن ميول مشروعاً 

زراعياً يحقق منواً اقتصادياً لشعب مسلم فقير. 

فيصل الزامل ، املصارف اإلسالمية ، تعريف وإجابات سريعة ) الكويت : مجلة النور ، العدد 50،  1987(           )54(
ص 34 .
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االقتصادية  التنمية  في  حقيقية  أداة  اإلسالمي  املصرف  يكون  وبهذا 
واالجتماعية، وسبباً رئيساً في زيادة الدخل القومي لألمة اإلسالمية.)55( 

يقول الدكتور النجار: "واملال املستدان بالربا ليس همه أن ينشىء أنفع 
املشروعات للبشرية، بل همه أن ينشىء أكثرها ربحاً، ولو كان الربح يجيء 
الربوي  التعامل  يلعب  وهكذا  معنوياته.  وتدمير  املجتمع،  على  القضاء  من 

دوره في توجيه رأس املال إلى أحط وجوه االستثمار".)56( 
ومن هنا فإن منهج البنك اإلسالمي وتصوره ومعتقداته، ترتب عليه أن 
تكون استثماراته وفق معايير محددة، تسهم مستقباًل في صنع بيئة صاحلة 

للتنمية، ومن هذه املعايير: ـ)57( 
توجيه االستثمار وتركيزه في دائرة إنتاج السلع واخلدمات التي تشبع  1ـ   

احلاجات السوية لإلنسان املسلم.
حتري أن يقع املنتج كله سلعة كان أم خدمة في دائرة احلالل. 2ـ   

3ـ  حتري أن تكون كل مراحل العملية اإلنتاجية »متويل، تصنيع، بيع، شراء« 
ضمن دائرة احلالل.

مع  منسجمة  عمل«  نظام،  »أجور،  اإلنتاج  أسباب  كل  تكون  أن  حتري  4ـ   
دائرة احلالل.

إلى  النظر  قبل  اجلماعة  ومصلحة  املجتمع،  احتياجات  مبدأ  حتكيم  5ـ   
العائد الذي يعود على الفرد.

 ويرى الدكتور الغزالي أنه ووفقاً ألسس استراتيجية التنمية واألهداف 
العامة واالستثمارية للخطة، ميكن بصفة مبدئية توصيف دور املصرف في 
خاصة.   بصفة  اإلمنائية  واخلطة  عامة  بصفة  التنمية  استراتيجية  تنفيذ 
ويرى أن هذا الدور يتمثل أساساً في املشاركة في حشد املدخرات احمللية، 
وجذب األموال من اخلارج، وتسخيرها لعملية متويل املشروعات اإلمنائية، 
إذ  بجانب متويل التجارة اخلارجية على أسس املشاركة ومبا يخدم أغراض 
التنمية، يقوم املصرف بتصميم وتنفيذ سياسة استثمارية تشمل عدداً من 
)55(  محمد إحسان طالب، املصارف وبيوت التمويل )مجلة االقتصاد اإلسالمي ، مرجع سابق، العدد 12، 1402هـ (  

ص 32 .
د. النجار ، األصالة واملعاصرة ، مرجع سابق ، ص 32 .   )56(

نفس املرجع ، ص 34 .   )57(
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املجاالت حصَرها فيما يلي: ـ)58( 
اخلاص  القطاع  عاتق  على  امللقاة  املسئوليات  تنفيذ  في  املشاركة  أوالً:  
بدىء في  التي  اإلغاثية،  املشروعات  كاستكمال  التنمية،  في خطة 
املشروعات  في  املتوافرة  الطاقات  واستغالل  وتوسيع  تنفيذها، 
واإلحالل  الصيانة  لبرامج  املطلوب  التمويل  تقدمي  مع  القائمة، 
والتجديد، باإلضافة إلى إنشاء مشروعات جديدة أو املشاركة فيها، 

أو في متويلها مع القيام بدراسات اجلدوى االقتصادية الالزمة.
باخلطة،  املدرجة  االستثمارية  لألنشطة  تكميلي  بدور  القيام  ثانياً:  
وزيادة  تكثيف  أساس  على  التنمية،  استراتيجية  مع  يتماشى  ومبا 
استخدام اإلمكانات واملوارد احمللية في مختلف مجاالت االستثمار، 
للمساهمة في معاجلة املشكالت الهيكلية، في القطاعات االقتصادية 
التجربة  واقع  من  تنبثق  مناسبة  لتكنولوجيا حديثة  وفقاً  املختلفة، 

االقتصادية.
العام  القطاع  بها  يقوم  التي  واالستثمارية  اإلنتاجية  األنشطة  دعم  ثالثاً:  
الصيانة  برامج  املشاركة في  التنمية وذلك عن طريق  وفقاً خلطة 
مستواها  ورفع  معداته  حتديث  أجل  من  والتجديد  واإلحالل 
استغالل  في  واملشاركة  اخلدمات  قطاع  في  وخاصة  التكنولوجي، 

وتوسيع الطاقات املتوافرة في املشروعات القائمة.
دعم األنشطة اإلنتاجية، واالستثمارية التي يقوم بها القطاع التعاوني  رابعاً:  

في األنشطة الزراعية واالسكانية واحلرفية.
وبالرغم من اجلهد املقدر الذي بذله الدكتور الغزالي في توصيف دور 
البنك اإلسالمي في خدمة التنمية إال أنه من األنسب أال نغفل بعض املعوقات 
البنك اإلسالمي شركة متتلكها  العملية، والتي على رأسها أن  الناحية  من 

جماعة محدودة في املجتمع.
وال يخفى ما لهذه اجلماعة من رغبات خاصة في احلصول على األرباح 
التنمية  املودعني في غمار عملية  بأموال  الدخول  من  أيضاً  املخاوف  ومن 

)58(  د. عبد احلميد الغزالي ، النشاط االستثماري في مصرف إسالمي ) مجلة الدراسات التجارية  اإلسالمية ، 
العدد 2 ، ابريل 1984 ( ص 100 -101 .  
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التي حتتاج في الغالب إلى وقت طويل لكي تؤتي أكلها، ولذلك فإن البنوك 
واليكفي  معامالتها،  وتيسير  الدولة  دعم  إلى  محتاجة  أيضاً  اإلسالمية 
أيضاً وجود هيئات رقابة شرعية تعنى بدراسة الصيغ واألدوات الشرعية 
بدور  تقوم  شرعية  سلطات  وجود  يفترض  وإمنا  اإلسالمي،  لالستثمار 
التوعية اإلسالمية العامة؛ جلعل الهدف األخروي هو أحد األسس التخاذ 
القرار التمويلي؛ ألن الربح األخروي هو الباقي، وهذا هو السبيل الوحيد 

لتحقيق أهداف الدكتور الغزالي.
االجراءات  من  عدد  اتخاذ  هو  السبيل  هذا  في  شابرا  د.  يراه  والذي 
والتحفظات التي من شأنها أن تؤدى  إلى سالمة السلوك اإلداري، للمصارف 

اإلسالمية تتمثل فيما يلي: ـ)59( 
يجب أن تكون للبنوك  قاعدة مشاركة كبيرة وعريضة، على أال يكون  1ـ   
الهدف من ذلك تقويتها على مجابهة الصدمات فحسب، بل أيضاً 

توزيع سيطرتها على قطاع اجتماعي أكبر وأعرض.
أقصى  أكثر من حد  أن متتلك  واحدة  أو مجموعة  لعائلة  اليسمح  2ـ  

معني من مجموع األسهم.
على  أعمالها  تباشر  أن  الصغيرة  للمصارف  املسموح  من  كان  إذا  3ـ  
مسئوليتها، إال أنه يجب إلزام املصارف الكبيرة باستعمال أقصى نسبة 

ممكنة من مواردها لتمويل العمل في جتارات وصناعات أخرى.
تركيز  عدم  على  تساعد  شابرا  د.  إليها  أشار  التي  اإلجراءات  وهذه 
تقوم  أو جماعات  قليلة  أسر  أيدي  في  املصارف   بها  تتمتع  التي  السلطة 
متسلطة  قوى  إلى ظهور  يؤدي  رمبا  ذلك  األسري، ألن  التعاون  مبدأ  على 
تؤثر استجالب األرباح الوفيرة، وتسعى إلى تعظيمها على حساب غيرها من 

األهداف النبيلة التى ينتظرها املسلمون من املصارف اإلسالمية.

)59(   د. شابرا ، نحو نظام نقدي عادل ، مرجع سابق ، ص 125.
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إن مفهوم التنمية في اإلسالم هو مفهوم التنمية الشاملة، التنمية التي 
تنطلقمن تصور اإلسالم الشامل للحياة، ونظرته اخلالية من القصور مهما 
التكنولوجيا  مظاهر  وتنوعت  املعيشة،  وسائل  واختلفت  احلياة،  عمر  امتد 

والتقدم العلمي.
واإلسالم هو دين الوحدة الذي ال تنفصل فيه اجلوانب املختلفة للحياة عن 
بعضها البعض. واالهتمام بالنواحي االجتماعية أصل من أصول اإلسالم، 
ويبتدىء هذا األصل بشكل خاص في السياسة املالية عندما ننظر إلى نظام 
البنك اإلسالمي  أن ينظر  أبداً  الزكاة ومصارفها. وال ينسجم مع اإلسالم 
إلى التنمية االقتصادية مبعزل عن التنمية االجتماعية؛ ألن مثل هذه النظرة 
قد جتر البنك إلى مصيدة اجلري وراء العائد الفردي دون مراعاة للعائد 

االجتماعي.)60( 
ويلعب البنك اإلسالمي دوراً كبيراً، أو ينبغي أن يلعبه، في إحداث هذا 
الربط الوثيق بني التنمية االقتصادية واالجتماعية. وميكن تناول هذا الدور 

من خالل ما نناقشه في الفرعني التاليني:
الفرع األول: حتقيق مبدأ العدالة االجتماعية: ـ

والبغي  الظلم  ألوان  فكل  ولذلك  اإلسالم،  أصول  من  أصل  فالعدل 
مرفوضة في اإلسالم، والعدل االقتصادي مؤٍد للعدل االجتماعي ال محالة، 
هو  االقتصادية  التنمية  هدف  أن  ومبا  بينهما.  الربط  قيمة  تبدو  ولذلك 
الرقي باإلنسان من خالل تنميته الذاتية أوالً، وقبل تنمية البيئة والوسائل 

احمليطة به، فإن التنمية االقتصادية أساس لنجاح التنمية االجتماعية.
االقتصادية  والتنمية  اإلسالمي  املصرف  بني  العالقة  فإن  شك،  ودون 
اقتصادي في  العمل املصرفي عمل  أن  بيان، بحكم  إلي  واضحة ال حتتاج 
التنمية االجتماعية فتبدو غامضة في  بينه وبني  العالقة  أما  العام.  شكله 

 )60(   د. النجار ، األصالة واملعاصرة ، مرجع سابق ، ص 39.

املطلب الثالث
ربط  التنمية االقتصادية باالجتماعية
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أذهان الكثيرين ممن تعاملوا زماناً طوياًل مع املصارف الربوية التي ال تعير 
هذه العالقة أدنى اهتمام.

يقول الشيخ زعير"إن من يفهم اإلسالم فهماً صحيحاً، يتبني له العالقات 
املال  وبني  واملعامالت،  العبادات  بني  الفصل  فيصعب  نظمه،  بني  املتبادلة 
في  تتمثل  اجتماعية  وظيفة  اإلسالمي  املصرف  نظر  في  فاملال  واملجتمع، 
التي  املشروعات  إلى  وتوجيهه  الطبقات  الفوارق بني  تقريب  املساهمة في 

حتقق تنمية اجتماعية".)61( 
وكلما كانت هناك عدالة اجتماعية، كلما زاد عمالء املصرف اإلسالمي، 
وكلما زادت املشروعات التنموية التي ينشئها املصرف اإلسالمي كلما زادت 
العدالة االجتماعية. وللمصارف اإلسالمية أساليب عدة في مجال حتقيق 

العدالة االجتماعية، جنملها فيما يلي: ـ)62( 
ضارة  آثار  من  عنها  ينتج  وما  اخلبيثة،  الربوية  املعامالت  جتنب  1ـ  

باملجتمع.
تأدية زكاة األموال. 2ـ  

منح القروض احلسنة.  3ـ  
املشاركة في مجال االستثمارات. 4ـ  

ومن هنا يتبني لنا إسهام البنك اإلسالمي في بناء املجتمع، وفي تطوير 
العالقات اإلنسانية لتحقيق العدالة االجتماعية والرفاهية االقتصادية.

وفي هذا يقول الدكتور شلبي "فالبنوك اإلسالمية تهتم بالنهوض باملجتمع 
الهدف  فليس  االجتماعي،  أو  االقتصادي  النمو  ناحية  من  سواء  جميعه، 
األساسي من قيام البنوك اإلسالمية هو حتقيق الربح بقدر ما يقصد منها 
تنمية املجتمع اإلسالمي، إذ تقوم البنوك اإلسالمية بتعبئة املوارد وتوجيهها 

للمحتاجني بغرض النهوض باملجتمع أساساً ويأتي الربح عرضاً ".)63( 
ونحن نتفق مع الدكتور شلبي في توجهه العام، ولكن رمبا اختلفنا معه في 
جعل الربح عملية ثانوية تأتي عرضاً. فنحن الننسى أن هذه املصارف تدار 
)61(  محمد عبد احلكيم زعير ، دور وأساليب املصارف اإلسالمية في حتقيق العدالة االجتماعية، مرجع سابق، 

ص 109. 
)62(   نفس املرجع، ص 109 .

)63(  د. إسماعيل شلبي ، مرجع سابق ، ص 121 .
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عن طريق األفراد الذين جبلوا على حب املال، وليس من مانع في أن يكون 
وليس  األهداف  أحد  الربح  يكون  أن  العبرة في  ولكن  لهؤالء،  الربح هدفاً 
جميعها، وأن يكون متوازياً مع النظرة اإلسالمية السامية الرامية لرفاهية 
للواقع  يكون مطابقاً  الربح عرضي فهذا ال  أن  اعتبرنا  إذا  ولكن  املجتمع. 
اإلنساني، والبد من اإلشارة إلى أن الربح في املصارف الربوية غاية وهدف 

ال ثاني له وال معه وهذا هو الفـرق.
له  ولهذا السبب فقد انتقد الدكتور شابرا النظام املصرفي الربوي، وحمَّ
مسئولية حدة الفوارق االقتصادية فقال "وباإلضافة إلى زيادة حدة الدورات 
التجارية لعب النظام املصرفي أيضاً دوراً كبيراً في تعزيز الفوارق االقتصادية، 
وإلى جانب ما في هذه الفوارق من ظلم اجتماعي، فإنها شوهت توزيع املوارد 
وغير  التكاليف  باهظ  إنتاج  وهو  لألغنياء،  واخلدمات  السلع  إنتاج  زاد  إذ 
قليل  إنتاج  وهو  للفقراء،  املوجهة  واخلدمات  السلع  إنتاج  ونقص  ضروري، 

وضروري، وهذا يخل مببدأ الكفاءة أو العدالة في إدارة االقتصاد". )64( 
واليخفى دقة الربط بني ما يقوم به البنك من أعمال تؤدي في نهاية األمر 
دقة  ثم  ومن  االجتماعي،  الظلم  تعميق  أو  االجتماعية،  العدالة  حتقيق  إلى 

الربط بني العدالة االجتماعية والتنمية االقتصادية.
العمل  املصرف اإلسالمي،  أعمال  االجتماعية في  العدالة  ومن مؤشرات 
ما.  البنك اإلسالمي غيره في مشروع  بأن يشارك  املشاركة؛ وذلك  بأسلوب 
وهذا يعني أنه في حالة اخلسارة يتحمل البنك قدراً منها مع صاحب املشروع 
بحسب حصته، ويسانده حتى يخرج من محنته، ويظل عضواً منتجاً باملجتمع، 
وال يحصل البنك على أمواله إال من العائد احلقيقي للمشروع، وإذا ماحقق 
املشروع أرباحاً لن يحرم منها البنك وينفرد بها املنتج، بل يحصل كل منهما على 
نصيبه من العائد، وهذا يؤدي بدوره إلى عدالة توزيع الثروات داخل املجتمع 

الواحد. )65( 
ثم إن إحساس املنتجني في ظل النظام اإلسالمي بتعاون البنك معهم فيما قد 

)64(   د. عمر شابرا ،  نحو نظام نقدي عادل ، مرجع سابق ، ص 33 .
)65(   محمد عبد احلكيم زعير ، املصارف اإلسالمية ضرورة للتنمية االقتصادية واالجتماعية )مجلة  الدراسات 

التجارية اإلسالمية ، مرجع سابق ، العـــدد 5 ، ابريل 1985 ( ص 188 . 
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يواجهونه من مصاعب، يشجعهم على اإلقدام بجرأة على العمل واإلنتاج.
التي يحتاجها املجتمع  البنوك املشروعات  النظام اإلسالمي تختار  وفي ظل 
حتى وإن كان غيرها يدر عائداً أكبر منها. ومرجع هذا االختيار هو إدراك البنوك 
بأن هذه األموال املودعة لديها هي أموال املجتمع، ومن ثم وجب توجيهها إلى ما 

يعود بالنفع عليه، وهذا ضرب غير يسير من العدالة االجتماعية. )66( 
الفرع الثاني: إحياء فريضة الزكاة: ــ

احلديث  في  اإلسالم، حسبما جاء  أركان  من  الثالث  الركن  الزكاة هي 
الصحيح، وبالتالي فإن إحياءها أمر يهم املجتمع املسلم.

وفي الزكاة رباط قوي بني التنمية االقتصادية واالجتماعية، إذ أن البنك 
الفقراء  وأولها  الشرعية،  مصارفها  إلى  ويوجهها  زكاته  يخرج  اإلسالمي 
ويفتح  املجتمع،  في  املعيشة  مستوى  من  يرفع  العمل  بهذا  وهو  واملساكني، 
سبل الرزق أمام أفراده، فضاًل عما ينشئه من مشاريع ومؤسسات اقتصادية 

تابعة له. )67( 
للشريعة اإلسالمية، فإن من  ولتيسير مهمة جمع الزكاة وتوزيعها وفقاً 
األفضل للبنك أن يعمل على تكوين جلنة مختصة لهذا الغرض تهتم بتنظيم 
هذه الفريضة وتوجيهها إلى مصارفها الصحيحة، ويتم العمل في هذه اللجنة 

وفقاً للمعايير واألهداف التالية: ـ)68( 
الوصول بفريضة الزكاة إلى قلوب املسلمني، ولتصبح تياراً عاماً في املجتمع. 1ـ  

الشرعية،  مصارفها  وفي  الشرعيني،  ملستحقيها  املجمعة  بالزكوات  الوصول  2ـ  
وفي أماكن جمعها.

العمل، كلما أمكن ذلك، على حتويل الطاقات العاطلة والقادرة على العمل إلى  3ـ  
منتجني ومستثمرين.

تبادل املنفعة، وحل مشاكل املسلمني، والعودة باملسجد إلى دوره الطليعي. 4ـ  

املرجع السابق ، ص 189.   )66(
عبد السميع املصري ، خصائص البنك اإلسالمي ) مجلة االقتصاد اإلسالمي ، مرجع سابق ، العدد 6، مارس    )67(

1982 ( ص 13 .
هذه األهداف وضعتها جلنة الزكاة ببنك ناصر االجتماعي ، في تقريرها املقدم ملؤمتر الزكاة األول  املنعقد    )68(

بالكويت ، في الفترة من 29 /8  إلى 1404/9/1 هـ ، ص 2 .
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خاص  حساب  في  الزكوات،  هذه  بتجميع  يقوم  أن  البنك  على  ويجب 
مستقل عن أموال البنك، غير مختلط بها، ويترك أمر توزيع هذه الزكوات 

إلى هذه اللجنة على أن يقوم بالدور اإلشرافي والرقابي.
الهدف  بهذا  تهتم  لم  أنها  اليوم،  املصارف اإلسالمية  يؤخذ على  ومما 
النبيل مثلما كان في السابق، حني بدأت التجربة في مراحلها األولى، ورمبا 
كان هذا بسبب السياسات التي تتبعها الدول اإلسالمية نفسها، بشأن جتميع 
املهمة  أننا نرى ضرورة إشراك هذه املصارف في هذه  إال  الزكاة،  وتوزيع 
أرباب  مع  طيبة  من عالقات  اإلسالمي  البنك  به  يتمتع  ملا  نظراً  الصعبة؛ 
األموال، ومبا لديه من أموال زكوية كبيرة. وميكن للبنك اإلسالمي أن يعني 

الدولة في هذا اجلانب ويقدم بذلك خدمة عظيمة تتمثل فيما يلي: ـ
بكل  بهم  واالتصال  أموالهم،  في  الزكاة  جتب  من  حصر  على  العمل  1ـ  
ألسرة  لالنضمام  ودعوتهم  ثقتهم  واكتساب  املتاحة،  االتصال  وسائل 

الزكاة، واملساهمة في نشاطاتها إحياء للفريضة.
قبول أموال الزكاة ـ مبوافقة الدولة ـ مبوجب إيصاالت مرقمة ومختومة  2ـ  
بخامت البنك، ويوقع عليها كل من املزكي ومسئول الزكاة بالبنك، وتودع 

هذه األموال في حساب مخصص لهذا الغرض.
اجتماعياً  دوراً  ويؤدي  عماًل عظيماً،  يقدم  أن  البنك  يستطيع  وبالتالي 
واقتصادياً مجيداً ورائداً. وإذا استطاع البنك أن يحقق أهدافه املخطط لها 
من استالم وإيصال الزكاة من وإلى ذويها، ميكنه أيضاً أن ينشيء صناديق 
أخرى للصدقات العامة، ويحولها إلى مشاريع إنتاجية وتنموية نافعة، ويكون 
بذلك قد حتمل مسؤولية أخالقية دعوية فاضلة، بل يكون داالً على اخلير 

وفاعاًل له في آٍن واحد. 
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تخرج  ال  اإلسالمي  املصرف  إليها  يرمي  التي  الرئيسة  األهداف  إن 
ميثل  فهو  اإلسالمي.  لالقتصاد  الرئيسة  األهداف  إطار  عن  مجملها  في 
قطاعاً حيوياً تقع على عاتقه مسئولية حتقيق بعض األهداف االقتصادية 
واالجتماعية كواحد من القطاعات املالية املنظمة، وكلها تصب ـ في نهاية 

األمر ـ في وعاء األهداف اإلسالمية العامة.
اقتصادية،  رسالة  ذات  مالية  مؤسسة  اإلسالمي  فاملصرف  ولذلك 
واجتماعية  تعمل في ظل تعاليم اإلسالم، فتقوم بتجميع األموال، وتوظيفها 
في إطار أحكام الشريعة اإلسالمية. وبالتالي فإن رسالة املصـرف االسـالمي 
حتتم عليه أن يبحث عن املشروعات األكثر نفعاً للعباد والبالد، وليس فقط 
األكثر ربحاً، فيسهم بذلك في بناء مجتمع إسالمي، قائم على أسس عقدية، 

وأخالقية، واقتصادية، واجتماعية سليمة.  
وللوقوف على أهداف املصرف اإلسالمي املستمدة من طبيعة رسالته جتاه 
املجتمع املسلم، فالبد من إلقاء نظرة سريعة على أهداف البنك التقليدي 
الربوي املتمثلة في حتقيق أعلى األرباح والعوائد من خالل ما يسمى »بخلق 
االئتمان« واملضاربة في جميع أنواع النقود وتقدمي القروض الربوية وخالفه. 

فهو إذن مؤسسة تتاجر في الديون لتحقيق أعلى معدالت األرباح.
ولذلك ليس للبنك الربوي أهداف ـ تذكر ـ يسعى لتحقيقها سوى األرباح، 
الرغبات  ليشبع  الوسائل  بشتى  الكسب  على  يقوم  رأسمالي  نشاط  ألنه 

الفردية الرأسمالية الالهثة وراء املادة أوالً وأخيراً.
وفي هذا الصدد يقول أبو األعلى املودودي" ال شك أن املصرف مؤسسة 
تسدي إلى اجلمهور خدمات بني صغيرة وكبيرة ال يساورنا الشك في وجاهة 
بعضها ومنفعتها وأهميتها ومشروعيتها، ولكن وظيفته احلقيقية إمنا هي 

فتح االعتمادات وتقدمي املال للناس بالربا".)69( 
وسيلة  وأهم  أكبر  هو  بل  الربوي،  املصرف  ربح  أساس  هو  هنا  والربا 

املطلب األول
أهداف املصرف اإلسالمي

أبو األعلى املودودي ، الربــا ، مرجع سابق ، ص 73 .   )69(
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رخيص،  بسعر  املودعني  من  املال  يتلقى  فهو  واألرباح،  األموال  لتجميع 
ويقرضه اجلمهور بسعر مرتفع.)70( 

وهذا الهدف بوسيلته الربوية، ليس من مظان العمل املصرفي اإلسالمي، 
إسالمياً. ولذلك  ـ هدفاً  ـ وبأي وسيلة  فليس حتقيق أقصى األرباح كغاية 
يقول الدكتور بابللي" البد من أن تكون املصارف بعيدة عن هذا احلرام حتى 
يقال إنها مصارف طاهرة. وهذه املصارف الطاهرة، هي التي يحتاج إليها 

االقتصاد اإلسالمي ال غيرها".)71( 
التى هي  ومن هذا املنطلق، نرى ضرورة دراسة أهداف املصرف اإلسالمي 
في الغالب متثل خطاً موازياً لهدف املصرف الربوي، وميكن تقسيمها إلى قسمني 
رئيسني، هما األهداف الشرعية والعقدية، واألهداف االقتصادية واالجتماعية. 

الفرع األول: األهداف العقدية والشرعية: ـ
إن الهدف األول واألصيل للبنك اإلسالمي، هو تطبيق الشريعة اإلسالمية 
روحاً ونصاً، شكاًل ومضموناً، في مجال املعامالت االقتصادية  وهذا التطبيق 

ميثل األهداف العقدية والشرعية واألخالقية في املقام األول.
وحتقيق هذا الهدف يعتبر من أهم منجزات املصارف اإلسالمية، إذ أنها 
استطاعت أن تثبت لرجل األعمال املسلم، والتاجر الصدوق، والغني اخلائف 
على أمواله من السرقة والضياع أن مبقدور الشريعة اإلسالمية أن تكفل لهم 

وسائل الراحة والطمأنينة واالستثمار احلالل.
كما استطاعت أن تكشف للعالم أجمع إمكان القيام مبعامالت مصرفية 
سليمة شرعياً، دون أن يكون هناك قصور أو خلل أو اضطراب في املوازين 

املالية أو االقتصادية أو املصرفية أو النقدية.
كما أتاحت الفرصة للمسلمني ملزاولة األنشطة االستثمارية، واالستفادة 
من اخلدمات املصرفية، بالطرق املشروعة، واحلصول على األرباح الكثيرة 

بعيداً عن دائرة الربا احملرم وسائر املنهيات.)72( 

)70( املرجع السابق، ص 73 .
د. محمود محمد بابللي ، املصارف اإلسالمية ضرورة حتمية ) بيروت : املكتب اإلسالمي ، 1989( ص 32.   )71(

أهداف البنوك اإلسالمية، دراسة أعدها قسم الدراسات ببيت التمويل الكويتي )قطر : مجلة األمة العدد 59 ،    )72(
1405هـ ( ص 30 .
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األهـداف العقدية: ـ
وهذه األهداف تنبع من مفهوم املال في اإلسالم، وأنه في األصل هو مال 

الله كما قال تعالى } وآتوهم من مال الله الذي آتاكم { [النور: 33].
وبالتالي، فإن البشـر مسـتخلفون فيه، وليسـوا مالكني له، كما قـال تعـالى 

}وأنفقوا مما جعلكم مستخلفني فيه{ [ احلديد: 7].
فغير املسلم، يرى أنه املالك احلقيقي ملا حتت يديه من مال، وليس هناك 
ملك فوق ملكه، بينما يرى املسلم أنه وكيل على ماله، انطالقاً من قول الله 

عز وجل }لله ملك السموات واألرض{[الشورى: 49]
أشـــد  مختــلفة  اقتصــادي  محــور  ألهم  املبدئية  فاملواقف  ولذلك، 
لألهداف  متاماً  مغايرة  العقدية  األهداف  جاءت  هنا  ومن  االختالف.)73( 
الرأسمالية التي يترتب عليها الهدف املصرفي الربوي وهو هدف الربحية.

وعليه، فال يجوز للمصرف اإلسالمي أن يساعد على احتكار األموال أو 
احتكار االستثمارات، بل يجب عليه أن يعمل على إيصال األموال إلى جميع 
طبقات املجتمع دون متييز، وال سيما صغار املنتجني واملستثمرين والصناع 

احلرفيني للنهوض باملجتمع كله.)74( 
وهذا يأتي أيضاً من الفهم الصحيح ملعنى االستخالف، واألمر بعمارة األرض، 
العقدية  لألهداف  صحيح  فهم  يسبقه  أن  البد  الهدفني  هذين  حتقيق  أن  إذ 

للمصرف اإلسالمي الذي هو أكبر مستودع ملال الله بني قطاعات املجتمع.  
األهـداف الشرعية: ـ

املعامالت  جميع  من  بتمكينهم  املسلمني  عن  احلرج  رفع  في  وتتمثل 
ويأتي  يترتب على ذلك أي محظور شرعي،  أن  الضرورية، دون  املصرفية 

ِج منها. الربا في رأس القائمة املُتََحرَّ
الله عن  بشرع  للتمسك  دعوية،  أهداف  من  للبنك  ما  أيضاً  يخفى  وال 
اإلسالمية  املصارف  تبنته  الذى  اإلسالمي،  املصرفي  الوعي  نشر  طريق 
منذ نشأتها األولى فأصبحت معظم هذه املصارف تؤسس هيئات للرقابة 

د. شوقي دنيا ، النظرية االقتصادية من منظور إسالمي ) الرياض : مكتبة اخلريجي ، 1404 هـ( ص 50 .   )73(
غادة محمود ، مرجع سابق ، ص 46 .   )74(
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الشرعية تعمل على حتقيق هدفني: ـ
األول: مراجعة ومراقبة جميع العمليات واملعامالت املصرفية، وتنقيتها 
متكن  التي  البديلة  واملعامالت  الصيغ  وبحث  ممنوع،  أو  محظور  كل  من 

املصرف من أداء جميع معامالته على الوجه الشرعي األكمل.
والثاني: العمل على نشر الوعي املصرفي اإلسالمي والرد على االفتراءات 
والشبهات وإصدار الفتاوى والقرارات الشرعية، من خالل صحف ومجالت 

متخصصة متتلكها هذه املصارف.)75( 
ميكن  أحياناً،  معها  ومتداخلة  األهداف  لهذه  مكملة  أهداف  وهناك 

صياغتها على الوجه التالي: ـ
والصناعات  واحلرفيني  املنخفضة  الدخول  أصحاب  مساعدة  1ـ  
الصغيرة، وذلك بتقدمي تسهيالت متكنهم من تنمية استثماراتهم، 
والتقوى{،  البر  على  }وتعاونوا  وتعالى  تبارك  الله  لقول  إعماالً 
وقوله عز وجل }وأقرضوا الله قرضْا حسنْا وما تقدموا ألنفسكم من 

خير جتدوه عند الله هو خيرْا وأعظم أجرْا{ [املزمل: 0 2].
مساعدة أصحاب الدخول الكبيرة، وأرباب األموال الكثيرة الذين  2ـ  
يتورعون عن إيداع أموالهم في البنوك الربوية، أو الذين ال يعرفون 
بفتح  خبراتهم   لقلة  املربحة  االستثمارية  املشاريع  إلى  الطريق 
قنوات استثمارية بالصيغ اإلسالمية متكنهم من حفظ أموالهم، 
أو استثمارها، مستفيدين من اخلبرات الكبيرة التي تتوفر لدى 
البنك، إعماالً لقوله  تعالى، على لســان ذي القرنني }قال ما مكني 

فيه ربي خير فأعينوني بقوة{ [الكهف: 95]. 
األهـداف األخالقية: ـ

ملكارم  واألخالق أصل من أصول اإلسالم، والنبي ] إمنا بُِعث متمماً 
األخالق؛ ولذلك فهي تدخل ضمن األهداف الشرعية، ولم نفصلها في هذا 

املقام إال لغرض البحث والتركيز عليها.

تصدر معظم املصارف اإلسالمية مجالت دورية تعنى باالقتصاد اإلسالمي ، والسياسة ، والعلوم الشرعية وأمور    )75(
احلياة املختلفة ، منها مجلة االقتصاد اإلسالمي التي يصدرها بنك دبي اإلسالمي ، ومجلة املال واالقتصاد التي 

يصدرها بنك فيصل اإلسالمي السوداني  .
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واملصارف اإلسالمية تؤمن بأن أساس املعامالت في اإلسالم هو األخالق، 
وال يقوم النظام االقتصادي إال باألخالق، خالفاً ملا تراه النظم الوضعية التي 
من  تفصل بني األخالق واالقتصاد فصاًل كاماًل، ولذلك فقد أحلت كثيراً 

التعامالت املمنوعة.)76( 
وهذا هو سر اختالفنا عن اليهود والنصارى، فنحن أمة القرآن، وكان 
نبينا ] خلقه القرآن، ولذلك إذا نظرنا إلى ممارسات النظم الغربية أو 
الشرقية لوجدنا أن األخالق ليست هدفاً عندهم، بل هم ينصبون شراكهم 
لضرب األخالق وقد جاء في بعض بروتكوالت حكماء صهيون ما يلي: ـ)77(  
استنزاف جميع الثروات بنظام املضاربة واألرباح الفاحشة، األمر  1ـ  
الذي يحدث في البورصات السيما في بورصات العقود اآلجلة.

تشجيع حب الترف والكماليات، وهي ما حتاول أجهزة اإلعالم   2ـ  
كالسينما والتلفزيون بصفة خاصة بثه في املجتمع.

زيادة األجور ورفع األسعار. 3ـ  
التحريض على إدمان اخلمر والفساد اخللقي. أمور خلقوا منها  4ـ  
األخالقية  األهداف  ومن  منظمة.  شركات  عليها  تشرف  جتارة 
باملصرف اإلسالمي حتقيق مبدأ عدم الغش واخلداع، وأال يجري 
بيع فوق بيع، وعدم تخزين السلع حتى يرتفع ثمنها في السوق، 
على  والتخفيف  والبغي،  الظلم  عن  والبعد  االستغالل  وعدم 
املسلمني، وعدم إثقالهم بالشروط والتيسير على املدين املعسر 
حتى يتمكن من سداد دينه، وعدم املماطلة في سداد الديون مع 

القدرة، وغير ذلك من معامالت الشريعة الغراء.)78( 
الفرع الثاني: األهداف االقتصادية واالجتماعية: ـ

األهداف  أكثر  هي  اإلسالمية،  للمصارف  االقتصادية  األهداف  إن 
إلتصاقاً بها ـ على األقل من الناحية الظاهرية ـ وذلك بسبب أن املعامالت 

غادة محمود ، مرجع سابق ، ص 47 .   )76(
عبد السميع املصري ، املصرف اإلسالمي ، مرجع سابق ، ص 20.   )77(

انظر غادة محمود ، مرجع سابق ، ص 48 .  ونحـن هنا نقصـد املصـرف اإلســـالمي من النـاحيـة النظرية ، وقد    )78(
ال نغفل املمارسات اخلاطئة التي تقع فيها بعض املصارف في الواقع العملي املعاصر ورمبا تؤثـر على الهـدف 

الشـرعي، أو األخـالقي، ولكنـها أخـطاء يجب تداركـها وعـدم تكـرارها إن وقعت،  والله املستعان .
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االجتماعية  األهداف  أما  األول.  املقام  اقتصادية في  املالية هي معامالت 
فهي كما قدمنا التنفصل عن بقية األهداف العامة للنشاط املصرفي، وميكن 

تصور هذه األهداف على الوجه التالي: ــ
األهـداف االقتصادية: ـ

للمصارف  االقتصادية  األهداف  أن  األولى،  السريعة  النظرة  من  يبدو  قد 
اإلسالمية هي نفس األهداف التي تخطط لها املصارف الربوية؛  ذلك ألن النشاط 
فاحصة  بنظرة  يتأمل  الذي  ولكن  االقتصادي،  النشاط  ضمن  يدخل  املصرفي 

ميزانية مصرف إسالمي، وآخر ربوي يالحظ الفرق في األهداف والوسائل.
االقتصادية  أهدافه  أهم   - سابقاً  ذلك  ذكرنا  وكما   - الربوي  فالبنك 
التوسع في اإلقراض - ما وجد إلى ذلك سبياًل - للتوسع في األرباح، بغض 
النظر عما ستحققه هذه القروض من منجزات اقتصادية. وكأنه يقول هذه 
القروض خرجت من حتت تصرفي ومن غير املنطق أن أجري وراءها، وأضع 
لها األهداف واخلطط  ولها قائمون على أمرها، أما أنا فتهمني الفائدة التي 

أحققها من أصل القرض.
لزاماً  وأصبح  الطريق،  هذا  أمامه  سد  فقد  اإلسالمي،  املصرف  وأما 
عليه أن يبحث عن صراط مستقيم الستثمار أمواله، ولذلك فهو ينطلق من 

مجموعة من األهداف االقتصادية جنملها فيما يلى: ـ
استبعاد التعامل بالفوائد الربوية بكل أنواعها، وصورها الظاهرة  1ـ  
القدمي  العاملي،  االقتصاد  في  املستعملة  ومعانيها  واملستترة، 
مبا  املشاركة  مبدأ  هو  االستثمارات،  أساس  ويكون  واحلديث، 
يحققه من عدالة في توزيع العائد، ونشر روح الرضا كما يحفز 
إدارة املصرف للبحث عن أفضل االستثمارات، ويكون املبدأ الثاني 

هو االستثمار املباشر من قبل املصرف.)79(  

عادل محمد رشاد ، دور البنوك اإلسالمية في التنمية االقتصادية واالجتماعية ـ من وقائع املؤمتر العلمي األول،     )79(
املنعقد بكلية التجارة بجامعة املنصورة في الفترة من 81/3/15 وحتى 81/3/33 ، ص  359 .
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وهذا االستبعاد في حد ذاته هدف؛ ألنه استجابة حلكم من أحكام   
املجتمع،  االقتصادية في  للمعاناة  ورفع  الله عز وجل من جهة، 
والناشئة من التعامل الربوي من جهة أخرى، ثم هي حرب على 
التخلف االقتصادي في بيئة صاحلة ال يعرف الربا إليها سبياًل 

من جهة ثالثة.
أولويات  تشجيع االدخار، وتوجيهه لالستثمارات املشروعة وفق  2ـ  
مدروسة تراعي املصلحة العامة للمجتمع، ومن ثم تنمية الوعي 

االدخاري لدى األفراد وحثهم على محاربة االكتناز.
حتقيق التنمية الشاملة في املجتمع عن طريق توجيه االستثمارات  3ـ  
االقتصادية،  التنمية  لربط  املالئم  املناخ  وتوفير  التنمية،  نحو 

بالتنمية االجتماعية.
األهـداف االجتماعية: ـ

 لم يقف إسهام املصارف اإلسالمية على األهداف االقتصادية املادية 
فحسب، بل تعداها إلى األهداف االجتماعية.

السابقة،  األهداف  جميع  ومحور  غاية  هي  االجتماعية،  واألهداف 
والبد  اإلسالم.  ينشده  الذي  املجتمع  هو  الغني  التقي  السوي  املجتمع  ألن 
هذا  لتكوين  األخرى  القطاعات  بقية  مع  تعمل  أن  اإلسالمية  للمصارف 

املجتمع. وميكن إجمال هذه األهداف فيما يلي: ـ 
االستثمار في املجال االستهالكي، واإلنتاجي الضروري أوالً، ثم   1ـ  
الكرمية  الطيبة  احلياة  لتوفير  محكمة  أولويات  وفق  الكماليات 

للمجتمع.
احتياج  لتحديد  الوافية  الدراسات  عمل  يتطلب  الهدف  وهذا   

املجتمع من السلع واخلدمات األساسية والتحسينية.
حد  إلى  بهم  للوصول  واحملتاجني  واملساكني  الفقراء  مساعدة  2ـ  

الكفاية عن طريق منح القروض احلسنة والزكاة.
باملصرف  احلسن  للقرض  صندوق  إنشاء  يتطلب  الهدف  وهذا   
لذوي  الالزمة  االستهالكية  القروض  تقدمي  مهمته  اإلسالمي 
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وفي  واملساكني،  الفقراء  من  الزواج  في  كالراغبني  احلاجات، 
كبيرة،  نفقات  إلى  عالجه  يحتاج  الذي  الشديد  املرض  حاالت 
كما ميكن مساعدة طلبة العلم احملتاجني الستكمال دراستهم عن 

طريق املنح واإلعانات.
واملستشفيات  كاملصحات  العامة،  املرافق  إنشاء  في  املساهمة  3ـ  
الثقافة  ودور  القرآن  حتفيظ  ومراكز  واملساجد  العلم  ودور 
زيادة  على  التقي  املسلم  املجتمع  يعني  وغيرها، مما  اإلسالمية 

العلم واالميان.
لم  ما  وهو  االجتماعية،  للتنمية  صندوق  إنشاء  يتطلب  الهدف  وهذا 
يجد طريقه في البنوك الربوية أبداً. وهو دور اجتماعي ينهض به املصرف 
إلى حتقيق  الرامي  اإلسالمي  املصرفي  النشاط  لتكملة حلقات  اإلسالمي 
العدالة االجتماعية، وحترير املجتمع املسلم من سوءات الظلم واألثرة وحب 

النفس واملصلحة الذاتية.
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إلى حتقيقها،  اإلسالمي  املصرف  يسعى  التي  األهداف  بحثنا  أن  بعد 
فإنه من الضروري بحث الوظائف التي يضطلع بها هذا املصرف في سبيل 
حتقيق أهدافه؛ ألن األهداف هي التي حتدد الوظائف، والوظائف هي التي 

حتقق األهداف.       
ويرى الدكتور شابرا أن للنظام املصرفي والنقدي أن يسهم في حتقيق 
األهداف االقتصادية واالجتماعية العامة لإلسالم، باإلضافة إلى الوظائف 

اخلاصة به، ويجمل هذه الوظائف فيما يلي: ـ)80( 
رفاهية اقتصادية واسعة االنتشار، وعمالة كاملة، ومعدل أمثل للنمو  1ـ   

االقتصادي.
عدالة اقتصادية اجتماعية وتوزيع أمثل منصف للدخل والثروة. 2ـ   

استقرار في قيمة النقود استقراراً يجعلها وحدة حساٍب موثوقاً  بها. 3ـ  
توليد مدخرات كافية واستغاللها بكفاءة ضمن اإلطار الذي يستطيع  4ـ  

حتقيق األهداف املشار إليها.
تقدمي جميع اخلدمات املتوقعة من النظام املصرفي على نحو فعال.  5ـ   

ال  ولكنها  كثيرة،  اإلسالمي  املصرف  يؤديـها  التي  الوظائف  إن  ونقول 
اجتذاب  هو  األول  احملور  أساسية:  محاور  ثالثة  عن  األصل  في  تخرج 
بالبنوك  إيداعها  ج أصحابها من  لتََحرُّ تكون عاطلة  أن  التي ميكن  األموال 
التى ال تعمل بشرع الله، أو األموال الزائدة عن قدرات أصحابها املستثمرين. 
والثاني، توظيف هذه األموال في نطاق الشريعة اإلسالمية بالشكل الذي 
يحقق النماء، والتكافل والرفاهية والعدالة. والثالث، تقدمي جميع اخلدمات 
التي ينشدها املجتمع اإلسالمي لالستعاضة بذلك عن خدمات  املصرفية 
البنوك الربوية. وعلى املصارف اإلسالمية أن تنافس البنوك الربوية في كل 
اخلدمات املتفقة مع الشريعة اإلسالمية لكونها أولى بتقدميها وتسويقها، كما 
أن عليها محاربة كل اخلدمات املتعارضة مع الشريعة اإلسالمية والبحث لها 

املطلب الثاني
وظائف املصـرف اإلسالمي

د. عمر شابرا، النظام النقدي واملصرفي )مجلة االقتصاد اإلسالمي، مرجع سابق، العدد 38، 1985( ص 28.    )80(
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عن بدائل خالية من احملاذير الشرعية. وسنتعرض فيما يلي، لهذه الوظائف 
بإيجاز.

الفرع األول: جتميع الودائع املصرفية: ـ
ودائع  وهيكل  الربوي،  بالبنك  الودائع  هيكل  بني  اختالف  ثمة  وهناك   
املصرف اإلسالمي، فالودائع املصرفية لدى البنك الربوي تتمثل في ودائع 
االدخار »التوفير«، والودائع الثابتة »ألجل«، والودائع اجلارية »حتت الطلب« 
لربويتها ويستعيض  الثابتة  الوديعة  يتعامل مع  أما املصرف اإلسالمي فال 
يتعامل  كما  معامالته،  من  األكبر  النصيب  ومتثل  االستثمار،  بوديعة  عنها 
مع الوديعة االدخارية دون أن يعطي أصحابها أية فوائد بخالف ما يتم في 

البنك الربوي.
ويظن بعض املتعاملني مع البنوك أنه الفرق بني املصرف الربوي واملصرف 
بفتح احلسابات  يقوم  كليهما  اجلارية؛ ألن  بالوديعة  يتعلق  فيما  اإلسالمي 

اجلارية لألفراد والشركات واملؤسسات واليعطي أية فوائد عليها. 
ولكن الفرق بينهما كبير من حيث األهداف، وإن تشابهت الصورة؛ ألن 
املصرف الربوي وسيط بني املودعني واملقترضني ليس غير، وبالتالي فهو ال 
يهتم في جتميع الودائع إال مبا يحققه من ربح؛ بسبب إقراضها مرة أخرى 
للمستثمرين، وال يعنيه في هذا اجلانب إال مايحقق له هذه الوساطة حتى 
في  تكون  الودائع  هذه  ربوية ألصحاب  فائدة  يدفع  أن  احلال  اقتضى  إذا 

جملتها أقل مما يدفع له عند تشغيلها.
أما املصرف اإلسالمي، فهو يؤدي رسالة هدفها أوالً وقبل كل شيئ مرضاة 
الوظيفة أهداف واعتبارات، ال  الله، وهذه الرسالة تقتضي أن يكون لهذه 
الوعي  تنمية  األهداف  املادية فقط. ومن هذه  املكاسب  تقف عند حتقيق 
االدخاري في الناس، وتعليمهم الترفع عن االستهالك البذخي والتفاخري، 
ومن ثم محاربة االكتناز، وكل ما من شأنه أن يعطل األموال ويجعلها بعيدة عن 

وظيفتها األساسية، وكل هذا مما دعا له اإلسالم دعوة صريحة هادفة.
تسمى  عقود  إنشاء  طريق  عن  العمالء  من  الودائع  جتميع  عادًة  ويتم 
وهذه  اجلارية.  الودائع  أو  الطلب،  حتت  الودائع  أو  اجلارية،  باحلسابات 
العقود كانت محل نظر وموضع بحث لدى علماء الشريعة اإلسالمية، ولذلك 
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سنتطرق باختصار، إلى التكييف الشرعي، لعقد احلساب اجلاري فيما يلى: ــ 
التكييف الشرعي لعقد الوديعة اجلارية: ــ

أن  بقصد  البنوك  في  أصحابها  يودعها  التي  املبالغ  اجلارية هي  الودائع 
تكون حاضرة التداول، والسحب عليها عند احلاجة، بحيث تُُردُّ مبجرد الطلب 
ودون توقف على إخطار سابق من أي نوع، وهي في الغالب التدفع عليها فوائد 

من قبل البنوك الربوية، ومتثل الشطر الغالب من أنواع الودائع بالبنك.)81(  
وقد اختلف علماء االقتصاد اإلسالمي، في تكييف اإليداع املصرفي من 
الناحية الشرعية على عدة أقوال أهمها ـ في رأينا ـ قوالن: األول  ما يراه 
عقد  أنه  من  آخرون  مايراه  والثاني،  حقيقية.  وديعة  عقد  أنه  من  البعض 

قرض مضمون الدفع، وفيما يلي استعراض موجز للقولني: ــ 
رأي الدكتور حسن األمني: ـ

يرى الدكتور حسن األمني، أن اإليداع املصرفي هو عقد وديعة حقيقية، 
وذلك ملا يتوفر فيه، من عناصر الوديعة املعروفة في الفقـه االسـالمي، حيث 
يقـول" إذا كانت الوديعة النقدية حتت الطلب، هي مبلغ يوضع لدى البنك 
في  يطلب  ما  كل  ذلك  فإن  املودع،  يختاره  الذي  الوقت  في  منه  ويسحب 
الوديعة احلقيقية. وال توجد أي شائبة في ذلك، وإن كان البنك قد اعتاد 
أن يتصرف فيها حسب مجرى العادة، فإن هذا التصرف املنفرد من جانب 
البنك ال ميكن أن يحسب على املودع وينسحب على إرادته فيقسرها على 

االجتاه من اإليداع إلى اإلقراض".)82( 
واستند الدكتور األمني في رأيه هذا، إلى املذهب املالكي الذي يعتبر أن 
التصرف في الوديعة املثلية مجرد عمل مكروه ال يرقى إلى مرتبة احلرمة إن 

كان الوديع مليئاً، وخاصة إذا كانت الوديعة من الدنانير أو الدراهم.)83(  
كما سار  ـ  قرض  الوديعة عقد  اعتبار  حالة  في  أنه  األمني  الدكتور  ويرى 
على ذلك الفريق اآلخر ـ فإننا سنواجه بعض الصعوبات في إخضاع استعمالها 

د. حسن عبد الـله األمني ، الودائع املصرفية النقدية واستثمارها في اإلسالم ) جدة : دار الشروق  ، 1983(    )81(
ص 209 .

املرجع نفسه ، ص 233 .  )82(
نفس املرجع ، ص 235 .   )83(
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وسيلة دفع وأداة وفاء من الناحية الشرعية؛ ألن القرض دين للمقرض في ذمة 
املدين، وهو املقترض. وحني استعماله أداة وفاء لدين آخر جند أنفسنا أمام 
دائنه على مدينه وهو  أن يحيل  املودع، ميكن  واملدين هنا، وهو  عملية حوالة 
البنك، وبهذا يصبح قد استعمل الدين الذي له على البنك في وفاء دائنه وإبراء 
وميسور   هنا سهل  والتكييف  حوالة صحيحة شرعاً،  وهذه  ناحيته،  من  ذمته 
كالتكييف على اعتبارها وديعة حقيقية. ولكن الصعوبة تأتي حينما نريد تكييف 
الوديعة اجلارية على أنها وسيلة دفع ينصب عليها العقد مباشرة، لكي تكون 
صحيحاً  يقع  التعامل  فهذا  التعامل،  موضع  ذاتها  النقدية  املصرفية  الوديعة 
في بعض األحيان ويقع باطاًل في أحايني أخرى، فمثاًل شراء الدائن بضاعة 
مبا ميلكه من دين في ذمة مدينه صحيح شرعاً إذا لم تكن البضاعة املشتراة 

مؤجلة، وإال بطل الشراء ألنه من بيع الدين بالدين، وهو باطل.)84(   
رأي الدكتور سامي حمود: ـ 

اإليداع  عن  يختلف  املصرفي  اإليداع  أن  حمود  سامي  الدكتور  ويرى 
املصرفي  اإليداع  وأن  احملفوظة.  األمانة  مبعنى  قدمياً،  املعروف  مبفهومه 
وإن اشتق اسمه من الوديعة »الوديعة حتت الطلب« إال أنه ال يخرج عن كونه 
قرضاً، وذلك وفقاً للقاعدة الفقهية املعروفة »إن العبرة في العقود للمقاصد 

واملعاني، ال لأللفاظ واملباني".)85(  
رأي الدكتور العبادي: ـ

ويتفق الدكتور العبادي مع د. حمود في أن الوديعة رغم أنها ال تخرج 
عن كونها توكياًل أو استنابة في حفظ املال، إال إنها إذا كانت مأذوناً في 
استعمالها من قبل املودع لديه واالنتفاع بها، فإنها تنقلب إلى قرض. وهو 
يعتبر أن االذن الضمني جائز؛ ألنه قائم على العرف، واعتبار العرف في 
التصرفات أمر أجازه العلماء حيث ال نص، ومن قواعدهم الثابت بالعرف 
كالثابت بالنص.)86(  ويقول إن ما مييز عقدالقرض عن الوديعة هو أن القرض 
ينقل ملكية الشيء إلى املقترض، على أن يرد مثله إلى املقرض في نهاية املدة 

املرجع السابق ، ص 238 .    )84(
د. سامي حمود ، تطوير األعمال ، مرجع سابق ، ص 261 ـ 265 بتصرف .    )85(

د. العبادي ، مرجع سابق ، 42 .   )86(
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املتفق عليها، أما الوديعة، فال تنقل ملكية الشيء املودع عنده، ولكن يبقى 
ملكاً للمودع ويسترده بالذات.)87(

املناقشة والترجيح: ـ
مال الدكتور األمني في تكييفه لعقد الوديعة، على أنه عقد وديعة حقيقية  
نظراً خلوفه من بطالن بعض املعامالت التي تنصب على كون هذا العقد 
قرضاً وهي في الواقع غير ذلك، ألن القرض الذى في ذمة البنك، هو قرض 
مشروط بأنه حتت الطلب وحتت مسئولية مليء ولذلك فإن اعتبار الوديعة 
والشافعية  "احلنفية  أن  وال سيما  ليس الزماً،  السبب  لهذا  وديعة حقيقية 
املقترض،  ذمة  في  حاالً  يثبت  القرض  بدل  أن  على  متفقون  واحلنابلة 

وللمقرض مطالبة املقترض في احلال مطلقاً كسائر الديون احلالة".)88( 
هذا فضاًل عن أن جواز الرد باملثل الذى اعتمد عليه عند املذهب املالكي 

لتمكني البنك من التصرف في الوديعة ورد مثلها، هو جواز مع الكراهة.
الوديعة  عقد  أن  من  يأتي  األمني  الدكتور  فكرة  على  االعتراض  ووجه 
احلقيقية اليُْضَمُن عند الهالك، وهو غير ما يحدث اآلن بالبنوك، ولو علم 
تَُردُّ عند الهالك، ملا أودع أحد بهذه البنوك؛ ولذلك  الناس أن ودائعهم ال 
فعقد الوديعة احلقيقية ال يالئم طبيعة اإليداع املصرفي النعدام أحد شرطي 

الوديعة، وجواز الثاني ـ عند املالكية فقط ـ ومع الكراهة.
وقد أثار الدكتور األمني نقطة جديرة باالهتمام، وإن كانت ال ترقى إلى 
اعتبار اإليداع املصرفي عقد وديعة حقيقية، وهي أن نية املودع متجهة إلى 

حفظ ماله، وتيسير معامالته، وليست إلى إقراض البنك.
أن  فتح احلساب  على عميله في طلب  يشترط  اإلسالمي  البنك  ولكن 
يستخدم أمواله املودعة دون أن يشاركه العميل في األرباح، أو يتحمل معه 
اخلسائر، وفي هذا إشارة مباشرة إلى ما أقره العلماء من حتويل الوديعة 
إلى قرض عند اإلذن بالتصرف، وتوقيع العميل بعد إقراره بالشروط، وهو 

بالتالي إذن مباشر للبنك.  

)87( املرجع السابق، ص 43 .
د. نزيه حماد ، عقد القرض في الشريعة اإلسالمية ) بيروت : الدار الشامية ، 1991( ص 55 .   )88(
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ومن هنا فإن نية املودع، في رأينا، تتجه تبعاً لهذا االتفـاق الذي يتـم مع 
البنـك إلى إقراض البنك. وهذا ما كان يفعله سيدنا الزبير بن العوام  حينما  
فإني  ولكنه سلف  ال  الزبير"  فيقول  إياه  يستودعه  باملال  يأتيه  الرجل  كان 
أخشى عليه الضيعة"، وكان من نتيجة ذلك أن بلغ مجموع ما كان عليه من 

أموال مليونني ومائتي ألف درهم .)89( 
 ويقول د. الثبيتي: "جاء في فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ما يدل داللة 
آخذه  وغرض  احلفظ  دافعه  غرض  وكان  دفع  إذا  املال  أن  على  واضحة 

االنتفاع به ورد بدله، أن املال املأخوذ يعتبر قرضاً".)90( 
 وعليه، فإن الباحث يرجح ما ذهب إليه د. حمود ود. العبادي، باعتباره الرأي 
الذي ذهب إليه أكثر العلماء، وألن القرض يوافق طبيعة اإليداع املصرفي وينسجم 

معه، حيث يلبي شرطني، هما الرد باملثل، وضمان الدفع عند الهـالك.
الفرع الثاني: توظيف األموال وتقدمي اخلدمات املصرفية: ـ

واألموال  الودائع  استخدام  هي  اإلسالمي  للمصرف  الثانية  والوظيفة 
املوجودة لديه باألسلوب الشرعي األمثل. 

املدخرات  كنز  ينكر  اإلسالم  الودائع ضرورياً، ألن  توظيف  ويعد هدف 
ويحث على االستخدام املنتج لها، وليس من امليسور أن يستغل كل مدخر 
مدخراته بنفسه استغالالً منتجاً، وعليه فإن حتقيق مقاصد اإلسالم يتطلب 
بكفاءة  وتوجهها  العاطلة،  املدخرات  تعبئ  منظمة  مالية  مؤسسات  وجود 

لالستخدامات املنتجة.)91( 
ويقول الدكتور شابرا: "إذا كان االقتصاد غير قادر على أن يولد طلباً كلياً 
يكفي لتوظيف املوارد الطبيعية والبشرية العاطلة، وجب أن يكون هذا النظام 
املصرفي قادراً على إحداث الزيادة الكافية في كمية النقد، وفي احلدود 

التي ال يحدث فيها التضخم".)92( 

صحيح البخاري ، مرجع سابق ، حديث رقم 3129 ، ص 963 .    )89(
)مجلة  االقتصادية  احلركة  تنشيط  في  وأثـرها  املصـرفية  الودائـع   ، الثبيتي  مساعد  بن  مسعد  بن  سعود  د.    )90(

االقتصاد اإلسالمي ، مرجع سابق ، العدد » 175« ، نوفمبر ، 1995 (  ص 49 .
د. شابرا ، النظام النقدي واملصرفي ، مرجع سابق ، ص 33 .   )91(

)92(  نفس املرجع ، ص 33 .
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وهنا يبدو االختالف اجلذري النابع من طبيعة البنك اإلسالمي عندما 
عند  يقف  لم  األمر  ألن  األموال،  توظيف  مجال  في  الربوي  بالبنك  يقارن 
اختالف الهدف والغاية من التوظيف ـ كما أشرنا إلى ذلك من قبل ـ وإمنا 
يصل إلى االختالف األساسي في الوسائل أيضاً، فالبنك الربوي كما قدمنا، 
ال يزيد على كونه وسيطاً مالياً بني املودعني واملقترضني؛ ولذلك فوسيلته 
هي اإلقراض بفائدة، ومن ذلك يتوسع البنك الربوي، وينمو دون أن يكون 
لنتيجة منوه أثر في املجتمع الذي ساهم معه في هذا النمو، مما يؤدي إلى 

اختالف املعادلة من األساس.
أما املصرف اإلسالمي فبجانب تطبيقه الصيغ والوسائل الشرعية بغرض 
مرضاة الله فإنه يسهم مع املجتمع في عملية البناء، وكالهما يبني اآلخر، 
فاملجتمع يبني املصرف اإلسالمي بتوسيع رؤوس أمواله عن طريق إقراضه 
املدخرات العاطلة، واملصرف اإلسالمي يبني املجتمع بدخوله شريكاً معه في 

مشاريع استثمارية وتنموية وإنتاجية عالية الفائدة.
ووسائل املصرف اإلسالمي في توظيف أمواله كثيرة جداً، وهي وسائل 
شرعية بعضها بحثه العلماء وطبقه املصرف اإلسالمي، وبعضها قيد البحث 
والتطبيق، وبعضها لم يبحث ولم يتم تطبيقه نظراً حلداثة التجربة املصرفية 

اإلسالمية بشكل عام.
وميكن تقسيم أوجه االستخدامات املختلفة ألموال املصرف اإلسالمي 
وهذه متثل  االستثمارية،  االستخدامات  هي  رئيسة:  مجموعات  ثالث  إلى 
لب استخدامات األموال في املصرف، واالستعماالت اخلدمية االجتماعية، 

واالستخدامات املتعلقة باخلدمات واألعمال املصرفية.)93(  
االستخدامات االستثمارية: ـ

وهذه متثل العمل األساسي للمصرف اإلسالمي في هذا املجال، وهي 
قيام  هو  األول  شكلني:  على  وتأتي  الربوي.  لالقراض  بديلة  استخدامات 
اخلاص،  ماله  رأس  مع  الودائع  هذه  باستثمار  اإلسالمي مبفرده  املصرف 
باعتبارها قروضاً مأذوناً في استعمالها، وفي هذه احلالة فإن الربح املتحقق 
عنها يعود للمصرف مبفرده، ألنها ودائع ملتزمة بشروط القرض، وال يدفع 

نصر الدين فضـل املولى ، مرجع سابق ،  ص 31 ، بتصرف .   )93(
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منها شيء إلصحابها لسد باب كل قرض جر نفعاً فهو ربا. وأما اخلسائر 
املصرف  يتحمله  مما  فهي  االستثمار  هذا  جراء  من  حتدث  رمبا  التي 
اإلسالمي وحده؛ ألن القرض مضمون الدفع وهذه صورة من صور العدالة 
االجتماعية الرائعة في اإلسالم. وأما الشكل الثاني فهو مشاركة املصرف 
اإلسالمي ألصحاب الودائع كأسلوب بديل لنظام الفائدة الربوية احملتسبة 
مع الودائع الثابتة، وأصل هذه املشاركة هو االستثمار املشترك غنماً وغرماً، 
ويقوم املصرف اإلسالمي هنا وكياًل أو نائباً عن أصحاب هذه الودائع إما 
باستثمارها كشريك، أو بدفعها إلى من يعمل فيها على شروط العقود التي 
يقرها اإلسالم، وهي عديدة ومتنوعة فمنها ما هو مضاربة ومنها ما هو 
شركة ومنها ما يجمع بني املضاربة والشركة، وكلها صور جائزة عند أصحاب 

املذاهب املختلفة.)94( 
املصارف  أسسته  الذي  واخلسارة  الربح  في  املشاركة  نظام  ويعتبر 
اإلسالمية، كبديل لنظام اإلقراض بفائدة، لفتة بارعة استوقفت حتى البنوك 
الربوية العاملية، ونظرت إليه بعني االعتبار، ومن نتائج هذه النظرة ظهور ما 

يعرف بفروع املعامالت اإلسالمية في بعض هذه البنوك.
يقول د. صديقي: "فقد جذبت فكرة البنوك القائمة على أساس املشاركة 
انتباه دوائر األعمال املصرفية في الغرب، وبقدر ما فشلت التنظيمات املالية 
احلديثة في قيادة العالم الذي أرهقته بتعقيداتها، وبتركيز القوى االقتصادية 

والركود بقدر ما حتوز قضية االصالح على قوة أكبر".)95( 
وفي مقابل امليدان احملصور الذي جتد البنوك الربوية نفسها مقيدة به بوسيلة 
اإلقراض الربوي املدمر للشعوب واألفراد واملجتمعات كافة في نهاية املطاف، 
يبرز العمل املصرفي اإلسالمي بوسائله املتعددة، ليسد مختلف االحتياجات 
التوزيع والعدل  لألفراد واملؤسسات والشركات واحلكومات، مبا يكفل حسن 
الوسائل باختالف االحتياجات واألحوال، فمنها ما  في األداء، وتختلف هذه 

يتعلق بأشكال االستثمار، ومنها ما يتعلق باحتياجات املجتمع. 

د. أحمد النجار ، املعامالت املصرفية في إطار التشريع اإلسالمي ) مجلة املسلم املعاصر ، العدد 8 ، ديسمبر    )94(
1976 ( ص 59 .

د. جناة الـله صديقي ، األعمال املصرفية في إطار إسالمي ) مجلة املسلم املعاصر ، العدد 19 ، يوليو 1979(    )95(
ص 145 . 
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وثمة اختالف مهم في هذا الصدد، بني ما يقدمه البنك الربوي من قروض  
االسـالمي  التمــويل  وهـو شمـول  من متويل،  اإلسالمي  املصرف  به  يسهم  وما 
وتنّوعه جلميع أفراد املجتمع، فقراء وأغنياء صناعاً وزراعاً، حرفيني ومستثمرين 
مع  إعادته  من ضمان  له  البد  املال،  يقدم  وهو  الربوي  البنك  ألن  ذلك  كبار؛ 
الفوائد وهذا يقتضي أن تقدم القروض لألغنياء ذوي الضمانات املالية الكافية، 
مع مالحظة أن املصرف اإلسالمي، وهو يتاجر ويصنع ويزرع ويقدم اخلدمات 
جهة  من  استثماراته  جناح  ولضمان  جهة،  من  أهدافه  لبلوغ  كشرط  العديدة، 
أخرى، عليه أن يطرق كل األبواب ويتعامل مع سائر الفئات في املجتمع وال يبحث 
عن الضمانات املالية فحسب، بل رمبا كانت الثقة في األفراد واألخالق العالية 
في التعامل بني الطرفني أفضل ضمان في كثير من األحيان، األمر الذي مكن 
الفقراء املخلصني من أفراد املجتمع اإلسالمي أن تفتح أمامهم أبواب املصارف 

اإلسالمية كلٌّ على مصراعيه.
الربوي  البنك  بني  األساسي  االختالف  وجه  "أما  حمود:  الدكتور  ويقول 
واإلسالمي في مجالي التمويل واالستثمار، فإنه يرجع إلى حقيقة فلسفة النظرة 
اإلسالمية لرأس املال، الذي يتمثل في النقود بشكل خاص؛ ذلك أن النقود في 
اإلسالم تعتبر من األثمان مبعنى أنها مقياس للقيمة، وليس لها حق في الزيادة    
بغير املشاركة مع العمل فإذا أعطي النقد قرضاً جلهة ما، فليس له نصيب من 
الزيادة؛ ألن القرض ال يكون إال إحساناً ورفقاً باملقترض أما البنوك التقليدية فقد 

أقامت عملها على أساس املتاجرة في القروض".)96(
وهنا يبرز تفوق املصارف اإلسالمية باألساس النظري الذي بنيت عليه، من 
من  االنسان  جهد  مع  يعمل  لكي  املال  رأس  توجيه  في  املنهج،  اختالف  ناحية 
أجل زيادة دخل االنسان وتذويب البطالة في املجتمع اإلسالمي  وإتاحة الفرصة 
املتكافئة أمام كل مواطن قادر على أن يكون شريكاً ومنتجاً وليس عاماًل أجيراً. 

د. سامي  حمود ، مرجع سابق ، ص 150- 151  .    )96(
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االستعماالت االجتماعية: ـ
ويقصد بها توزيع أموال الصدقات، ومنح القروض احلسنة، وهو جانب 
يقدمها  التي  السلف  أن  اعتبرنا  إذا  إال  الربوية،  البنوك  في  متاماً  منعدم 
البنك ملوظفيه من قبيل القروض احلسنة، وهي فعاًل كذلك، ولكن يختلف 

األمر باختالف النوايا واملقاصد.
أ ـ توزيع أموال الصدقات: ـ

وللمصارف اإلسالمية أن تنشئ أجهزة متخصصة في توزيع هذه األموال 
حسب مصارفها الشرعية، أو حسب رغبة أصحابها. وأداء املصارف لهذه 
اخلدمة ينطلق من واقع أن هذه املصارف - كما أشرنا إلى ذلك سابقاً - أحد 
القنوات التي يتم من خاللها تطبيق شرع الله؛ ولذلك فإن قيام هذه املصارف 
بتوزيع الزكاة في مصارفها الشرعية، إضافة إلى الهبات والصدقات وسائر 
التبرعات، حسب رغبة أصحابها يعتبر خدمة جليلة لإلسالم واملسلمني.)97( 

ب ـ تقدمي القروض احلسنة: ـ
القروض  تقدمي  في  الربوي  البنك  عن  يختلف  اإلسالمي  واملصرف 
احلسنة، ألن البنك الربوي ال يقرض قرضاً حسناً إال ملوظفيه فقط، وبشروط 
وضوابط معينة، وبنية حتفيز هؤالء املوظفني. أما املصرف اإلسالمي فإنه 
حد  عند  يقف  وال  املجتمع،  في  احملتاجني  لفئة  احلسنة  القروض  يقدم 
موظفيه، وذلك بنية التقرب إلى الله؛ ألن القرض أفضل من الصدقة عند 
قال  الله ]  رسول  أن  مالك  بن  أنس  البيهقي عن  رواه  ملا  الفقهاء  بعض 

»قرض الشئ خير من صدقته".)98( 
وقد روى ابن ماجة عن أنس بن مالك عن النبي ] قال" رأيت ليلة أسري 
بي، على باب اجلنة مكتوباً: الصدقة بعشر أمثالها، والقرض بثمانية عشر، 
فقلت: يا جبريل! ما بال القرض أفضل من الصدقة ؟ قال: ألن السائل يسأل 

وعنده، واملستقرض ال يستقرض إال من حاجة".)99( 
نصر الدين فضل املولى ، مرجع سابق ، ص 38 .   )97(

د. نزيه حماد ، مرجع سابق ، ص 19 . نقاًل عن سنن البيهقي 354/5 ، وقد أشار إلى أن الفقهاء اختلفوا في    )98(
تقرير هذه املفاضلة .

)99(  سنن ابن ماجة، مرجع سابق، حديث رقم 2456، ص 61.
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املصارف  في  الربح  مصادر  من  مصدراً  ميثل  ال  اإلقراض  أن  ورغم 
اإلسالمية، إال أنه يؤدي لتحقيق الغاية التي يحتمها عمل املصرف في إطار 

الشريعة اإلسالمية.)100( 
االستخدامات املتعلقة باخلدمات واألعمال املصرفية: ـ

التقليدية.  املصارف  تؤديها  التي  املصرفية  اخلدمات  سائر  بها  ونعني 
ويتوقع تقدميها للمجتمع املسلم لتلبية إحتياجاته املصرفية اليومية بالقدر 
الذي ال يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وفي هذا السياق يستطيع 
املصرف اإلسالمي أن يقوم بتكييف جميع املعامالت من الناحية الشرعية، 
البدائل  عن  ويبحث  اإلسالمية،  الشريعة  مع  متفقاً  كان  ما  على  فيبقى 

الشرعية املناسبة ملا كان متعارضاً.
البنوك  بني  تشابه  وجود  من  الرغم  "على  فؤاد:  أحمد  الدكتور  يقول 
اإلسالمية والتقليدية في طبيعة اخلدمات املصرفية التي تقدم للعمالء، وفي 
العمل ألداء هذه  التمويل الالزم للمشروعات إال أن جوهر وأسلوب  توفير 
البنوك األخرى. فالبنوك  البنوك اإلسالمية عنه في  الوظائف يختلف في 
أي  بالربا،  التعامل  تتضمن  مصرفية  خدمة  أي  تقدمي  تتجنب  اإلسالمية 
الفائدة مثل رفض البنك اإلسالمي تلقي االكتتابات في السندات، أو حتصيل 
كوبونات السندات، أو استثمار أمواله في سندات، أو أي أوراق مالية محدد 
لها عائد ثابت. كما أن البنوك اإلسالمية ترفض أن تقوم بخصم األوراق 

التجارية للعمالء".)101(  
واخلدمات املصرفية تنقسم إلى قسمني رئيسني، هما اخلدمات التقليدية 
واخلدمات احلديثة.)102( أما اخلدمات املصرفية التقليدية فيقصد بها إصدار 
الشيكات واحلواالت والضمانات، واالعتمادات، وحتصيل الشيكات، وبيع الشيكات 
السياحية وشراؤها...... إلخ، وتقوم املصارف اإلسالمية بهذه اخلدمات، على 
الفقه اإلسالمي، هو ثمن  ألى أن األجر في  العمولة استناداً  أو  أساس األجر 

)100(  نصر الدين فضل املولى ، مرجع سابق ، ص 38 .
من   ، اإلســـالمية  البنوك  في  االستثمارية  القرارات  لترشيد  إسالمي  مدخل   ، اخلالق  عبد  فؤاد  أحمد  د.   )101(

مداوالت املؤمتـر العلمي األول بجامعـة املنصــورة ، مرجع سـابق ، ص 340 .
)102( نصر الدين فضل املولى ، مرجع سابق ، ص 38 .
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املنفعة التي يقدمها املصرف اإلسالمي لعمالئه نظير هذه اخلدمات.
 واخلدمات املصرفية احلديثة يقصد بها األعمال املستجدة على الساحة 
املصرفية من وساطة واستشارات وإدارة صناديق خاصة ومتويل وخالفه، 

وتستند أيضاً على مشروعية األجر الذي يتقاضاه املصرف نظيرها.)103( 
وهناك خدمات حديثة ظهرت لتيسير معامالت العمالء كإصدار بطاقات 
كلها  وهذه  املجانية،  الهاتفية  واخلدمات  اآللي،  الصرف  وبطاقات  الفيزا، 
قبل  من  متأنية  لدراسة  وتخضع  اإلسالمي،  الفقه  ضوابط  إلى  تستند 
الهيئات الشرعية املوجودة باملصارف اإلسالمية، ومن خالل املجامع الفقهية 
التي تعقد من وقت آلخر؛ لتكييف هذه اخلدمات التي تستجد على الصناعة 

املصرفية، وللتأكد من سالمتها الشرعية قبل بدء العمل بها.

)103( املرجع السابق ، ص 38 .
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خليفة  ألنه  وتنمية طيباتها،  وتنميتها،  األرض  بإعمار  مأمور  املسلم  إن 
الرزق، وكفاية  الله فيها، وهو بهذا االستخالف مأمور بتحقيق كفايته من 
من يعول، كجزء ال يتجزأ من رسالته الكلية في احلياة، وهي العبادة مبعناها 
الواسع، كما عرفها شيخ اإلسالم ابن تيمية بأنها إسم جامع لكل ما يحبه 

الله تعالى ويرضاه من األقوال واألفعال.)104(  
ولكي نقف وقفة متأملة عند مفهوم االستثمار اإلسالمي، يجدر بنا أن 
نلقي خيوطاً من الضوء على هذا املصطلح في االقتصاد الوضعي ليستبني 

لنا الفرق شكاًل ومضموناً في املعنى الذي يرد به في اإلسالم.
االستثمار،  معنى  تؤدي  مصـطلحات  ثالثة  قدم  الوضـعي  فاالقتصاد 
 »Capital Formation« وتكـوين رأس املـال ،»Investment« هي: االسـتثمار
املصطلحات  هذه  وكل   .»Capital Accumulation« الرأسمالي  والتراكم 
تشير إلى اإلضافات التي حتدث لرأس املال القائم مع احملافظة على ما هو 

موجود منه.)105(     
املادي   املفهوم  إلى  عادة،  الوضعي  االقتصاد  في  املال  رأس  وينصرف 
مثل الزيادة واإلحالل الذي يقع في اآلالت، واملعدات، والتجهيزات، والسلع 
الوسيطة، ويتجاوز ذلك قلياًل ليشمل املعارف والعلوم، وكل ما يزيد اإلنتاج 

من الوسائل غير املادية.)106( 
وخالصة األمر، فإن االستثمار الغربي هو استثمار مادي يأخذ اإلنسان 
وضعه فيه كجزء من عوامل اإلنتاج، وقد انحصر االهتمام به في القدرات 

العلمية والصحية.
أما في اإلسالم فقد أوجد الله عز وجل املال - أو الثروة - ليس لتحقيق 
اإلشباع املباشر حلاجات الناس فقط، بل للعمل فيه وتنميته لتحقيق أكبر 
)104( أمــيرة عبد اللطيف مشهور ، دوافع وصيغ االســتثمار في االقتصاد اإلسالمي » رســـــالة دكتوراه مقدمة إلى 
كلية االقتصاد ، جامعة القاهرة ، 1986 « ص 64. وقد أعدت الباحثة مبحثاً حول مفهوم العبادة باملعنى الواسع، 

فلتراجع في موضعها للتوسع . 
)105( د. شوقي دنيا ، متويل التنمية ، مرجع سابق ، ص 85 .

)106( املرجع نفسه ، ص 86 .

املطلب األول
مفهوم االستثمار اإلسالمي 
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قدر من النفع منه للفرد واملجتمع كله.)107( واالستثمار هو الوسيلة الرئيسة 
إلعمار األرض وتنمية املجتمع؛ لذلك فهو عمل ذو نطاق واسع ال يقف عند 
اجلوانب املادية فقط. وقد حث اإلسالم على االستثمار، وأمر الناس بالعمل 
الصالح في غير موضع في القرآن الكرمي، وربط ذلك باإلميان. وسنتناول 

موضوع االستثمار اإلسالمي، في الفرعني التاليني: ـ
الفرع األول: التعريف باالستثمار اإلسالمي: ـ

ر  وثمَّ املال،  وأنواع  الشجر،  حمل  أي  الثمر  من  مشتق  لغًة،  االستثمار 
ره، وأثمر كثر ماله.)108(  اه وكثَّ الرجل ماله أي منَّ

وفي القرآن الكرمي ورد لفظ الثمر ومشتقاته اثنتني وعشرين مرة. )109( 
كلها تدور حول معنى النماء والزيادة. ومن ذلك قوله تعالى }انظروا إلى ثمره 

إذا أثمر وينعه إن في ذلكم آليات لقوم يؤمنون{ [األنعام: 99].
أما في السنة النبوية، فقد جاء احلث على االستثمار في أحاديث كثيرة 
منها قول النبي ]: "أال من ولي يتيماً له مال فليتجر فيه، وال يتركه حتى 

تأكله الصدقة".)110( 
وهذا احلديث يبني لنا حرص اإلسالم الشديد على استثمار املال وتنميته 
وحصول  اجتماعية  عدالة  وحتقيق  عظمة  من  فيها  ما  على  الزكاة  وحتى 
عبادة، فهي أيضاً تظل حافزاًً لتشغيل املال العاطل، ومهدداً بأن تقضي عليه  

إذا ظل ثابتاً دون استثمار.
ومن السنة أيضاً، قول النبي ]" من أحيا أرضاً ميتة فهي له".)111( وهذا 
فيه حث على االستثمار من جهة، ومنع لتعطيل األرض الصاحلة للزراعة من 
جهة أخرى. ومما يؤكد حرص اإلسالم على أدوات االستثمار نهيه ] عن 

)107(  د. أميـرة مشـهور ، االســتثمار في االقتصاد اإلســالمي ) القاهـرة : مكتبة مدبــولي ، 1991( ص 42 .
)108( مجد الدين الفيروزآبادي ، القاموس احمليط )بيروت : مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثانيـة ، 1978 ( ص 458 .

         )1987  ، املعارف  دار  مكتبة   : )الرياض  الكرمي  القرآن  أللفاظ  املفهرس  املعجــم  الباقي،  عبد  فؤاد  ( محمد  109(
ص 204 .

)110( سنن الترمذي ) بيروت : دار الكتب العلمية ، 1987( حديث رقم 641 ، ص 32 .
)111( محمد ناصر الدين األلباني ، ســـلسلة األحاديث الصحيحة ) بيروت : املكتب اإلســـالمي ، الطبعة الرابعة ، 

1985 ( املجلد الثاني ، حديث رقم 568، ص 108 .
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ذبح الشاة احللوب في قوله ] "إياك واحللوب".)112( 
ويقول د. شوقي دنيا: "وإذا نظرنا في أركان اإلسالم فإننا جند من أركانه 
الزكاة، وغير خاٍف أن إقامة هذا الركن تتوقف على الغنى، وتوافر األموال، 
وال سبيل إلى ذلك إال عن طريق املزيد من االستثمارات. ومعنى ذلك أن 

االستثمار أصبح ركيزة أساسية لقيام أركان اإلسالم، خاصة منها الزكاة.
أمور  من  أمر  كل  في  االستثمار  مفهوم  نقحم  أن  بذلك  نريد  ال  ونحن 
الدين فيصبح ركيزته األولى ولبنته األساسية، كما يرى الدكتور دنيا، ولكننا 
نتفق معه في أن االستثمار سبب للغنى، الذي هو سبب إلخراج الزكاة، وهذا 
موجب لغنى من يريد إخراج الزكاة من الفقراء، وهو كذلك سبب للمزيد من 

االستثمارات وعدم تعطيل أموال األغنياء.
املال وزيادته، وقد  تنمية  به  واالستثمار في الشريعة اإلسالمية يقصد 
منه  املقصود  للمعنى  باباً  له  وعقدوا  باالستثمار،  املسلمني  فقهاء  عني 
النبيون  واشتغل  املضاربة.  أو  القراض،  باب  الباب هو  التنمية، وهذا  وهو 
والصديقون بالتجارة ومارسوها منذ القدم. وزاول العرب التجارة وعرفوها 
كأهم مورد من موارد الرزق في اجلزيرة العربية، وكانت لهم جوالت ورحالت 
استثمار  بغرض  كان  ذلك  وكل  والصيف،  الشتاء  في  والشرق  الغرب  في 

أموالهم وتنميتها.)113( 
وفي االقتصاد اإلسالمي املعاصر عرف االستثمار عدد من املختصني 
تعريفات تدور كلها حول النماء والزيادة، انطالقاً من املعاني الواردة بشأنه 

في القرآن الكرمي، والسنة النبوية، وأقوال الفقهاء.
فقد عرفه الدكتور سراج، بأنه توظيف األموال باألساليب والعقود التي 
أقامها الشارع؛ لتكثيرها وتنميتها. أو هو توظيف األموال املدخرة للحصول 
على دخل منها، إما بعمل املرء فيها بنفسه بالبيع أو اإلجتار، أو بعمل املرء 

فيها مع غيره عن طريق املشاركات واملضاربات.)114( 

)112( صحيح مسلم  بشرح النووي ) بيروت : دار إحياء التراث العربي ، الطبعة الثالثة ، 1349هـ ( املجلد السابع ، 
كتاب األشربة ،  ص  214 .

 )1985 ، الســـعادة  : مطبعة  )القاهـــرة  املاليـــــة اإلســـــالمية  الشرقاوي، االستثمارات  البدري أحمد  )113( د. علي 
ص 15 .

)114( د. محمد أحمد سـراج ، النظـام املصــرفي اإلسـالمي ) القاهرة : دار الثقافة ، 1989 ( ص 149 .
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وعرفه الدكتور محمد الوطيان بأنه توظيف األموال الفائضة لدى األفراد 
في أصول مختلفة بهدف احلصول على موارد إضافية في املستقبل؛ متكنهم 

من مواجهة متطلبات الزيادة في االستهالك.)115( 
إيجابي  إنساني  نشاط  هو  االستثمار،  أن  فيرى  الهواري،  الدكتور  أما 
مستمد من الشريعة اإلسالمية، ويؤدي إلى حتقيق وتدعيم أهداف النظام 
واقع  يعكسها  التي  اإلسالمية  األولويات  خالل  من  اإلسالمي  االقتصادي 

األمة اإلسالمية.)116( 
واحتماله  الرغم من مرونة عباراته  التعريف على  أن هذا  نراه،  والذي 
ملعاٍن كثيرة، إال أنه يَُعدُّ األكثر مناسبة ملفهوم االستثمار اإلسالمي؛ ألنه لم 
يضع احلصول على موارد إضافية في املستقبل هدفاً وحيداً، وإمنا أدخل 
الذي  املالي  فاالستثمار  األخروي"،  "االستثمار  املعنى  بهذا  االستثمار  في 
والبشرية  الطبيعية  املوارد  تنمية  عند  يقف  ال  اإلسالمية  الشريعة  تعكسه 
في الدنيا وحصول البركة فيها فحسب، وإمنا يجاوزه إلى مضاعفة األجر 
استثماراً  الله  في سبيل  اإلنفاق  يكون  الطريق  وبهذا  اآلخرة،  في  والثواب 
أخروياً، والتصدق على املساكني والفقراء واحملتاجني كذلك. وهذا هو أحد 

الفروق اجلوهرية بني االستثمار املادي الوضعي واالستثمار في اإلسالم.
أنفق  أنفق،  لي:  قال  الله  إن   :[ النبي  "قال  القـرطبي:  اإلمـام  يقـول 
عليك.  وفي هذا احلديث إشارة إلى اخللف في الدنيا مبثل املنفق فيها إذا 
كانت النفقة في طاعة الله، وقد ال يكون اخللف في الدنيا، فيكون كالدعاء 

سواء في اإلجابة، أو التكفير، أو االدخار".)117(  
وهذا مأخوذ من قول الله تعالى }وما أنفقتم من شىء فهو يخلفه وهو خير 

الرازقني { [سبأ: 39]. 
ويقول اإلمام في تفسير هذه اآلية: "يقال أخلف له، وأخلف عليه، أي 

يعطيكم خلفه، وبدله، وذلك البدل إما في الدنيا، وإما في اآلخرة".)118(  

)115( د. محمد الوطيـان ، املدخـل في أسـاسيات االستثمار ) الكويت : مكتبة الفالح ، 1990( ص 13.
)116( د. أميرة مشهور ، االستثمار في االقتصاد اإلسالمي ، مرجع سابق ، ص 45 .

)117( اإلمام القرطبي ، اجلامع ألحكام القرآن ) القاهرة : دار الكتاب العربي ، الطبعة الثانية ، 1952( اجلزء الرابع 
عشر ، تفسير سورة سبأ ، ص 307 .

)118( نفس املرجع  ، ص 307 .



91

وفي هذا اإلطار يقول الدكتور سامي حمود وهو يتحدث عن أثر اإلنفاق 
األفراد  أو  املنفق،  الفرد  مستوى  على  وليس  ككل،  املجتمع  على  الصدقي 
املال  في  ظاهرياً  نقصاناً  كانت متثل  إن  وهي  الزكاة،  "أما  فقط:  املنفقني 
املزكى، إال أنها متثل مناًء في حقيقة املوجودات؛ وذلك نظراً ألن ما ينفق 
في هذا السبيل يعود إلى املجتمع من جديد. فالفقير الذي يأخذ الصدقة ال 
يدخرها بل ينفقها ليسد حاجته، ولكن الدينار الذي ينفقه هذا الفقير يعود 

من جديد إلى التاجر الذي يدخر منه ما يفيض عن حاجته".)119(  
ويعرف الدكتور محمد أبو السعود االستثمار بأنه: "استغالل املال بقصد 
منائه وحتقيق ربح لصاحبه، وذلك دون مقارفة ما نهي عنه بنص صريح أو 

ما في حكمه وحسب القواعد الكلية للشريعة اإلسالمية".)120(  
لتحقيق  املال  استغالل  بأنه  عوض  هاشم  محمد  البروفيسور  ويعرفه 

أقصى ربح يسمح به الشرع احلنيف من حيث معدل الربح ومصدره.)121(  
وهذان التعريفان يصبان أيضاً في هذا اإلطار، وإن كانا لم ينصا صراحة 
االستثمار  من  أصيل  جزء  هو  والذي  األخروي،  االستثمار  مفهوم  على 
لالستثمار،  الوضعية  التعريفات  واعتماد  لفصله  سعينا  ولو  اإلسالمي. 
فإن تعارضاً سيقع بني األحاديث الدالة على االستثمار الدنيوي وأحاديث 
االستثمار األخروي مما قد يؤدي في نهاية األمر لزيادة االستثمار الدنيوي 

على حساب االستثمار األخروي.
ومن هنا يخلص الباحث إلى أن االستثمار اإلسالمي، هو استغالل املال 
والزيادة  النماء  فيه  التي حتقق  املشروعة  الوسائل  بكل  وتشغيله،  وإنفاقه، 

منعاً لتعطيله واكتنازه في الدنيا، وبحثاً عن الثواب واألجر في اآلخرة.

)119( د. سامي حسن حمود ، مناقشة د. راضي البدور في بحثه عن تعبئة املدخرات للتنمية في املجتمع اإلسالمي 
، بحث مقدم إلى ندوة التنمية من منظور إسالمي ، في الفترة من 20 / 1 / 1991 ، إلى 22 / 1 / 1991م ، 

عمان ـ األردن ، ص 3 .
)120( د. محمد أبو السعود، االستثمار اإلسالمي في العصر الراهن ) مجلة املسلم املعاصر ، العدد 28 ، 1401هـ( 

ص 85 . 
التنمية اإلسالمي  بنك   : العمل في املصارف اإلسالمية ) اخلرطوم  دليل   ، )121( بروفيسور محمد هاشم عوض 

السوداني ، 1406 هـ ( ص 25 .
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الفرع الثاني: أهداف االستثمار اإلسالمي: ـ
ينطلق االقتصاد الوضعي في استثماراته من أهداف تختلف في طبيعتها 
إشباع  يستهدف  الوضعي  فاالقتصاد  اإلسالمي.  االستثمار  أهداف  عن 
احلاجات االقتصادية، سواء ترجمت في شكل أرباح، أو ترجمت في شكل 
الشراهة  يستهدف حتقيق  النهاية،  في  وهو  واخلدمات،  السلع  من  املزيد 

االستهالكية.)122(  
أما في االقتصاد اإلسالمي، فإن االستثمار ينطلق من كونه وسيلة وغاية: 
وسيلة إلرضاء الله عز وجل، الذي أمر بتثمير املال وإمنائه. وغاية إلشباع 
حاجات اإلنسان على اختالف أنواعها. وبعبارة أخرى فإن الهدف الرئيس 
لالستثمار اإلسالمي، هو تنمية اإلنسان في نفسه، وتنمية البيئة احمليطة به 

وتنمية وسائله وأدواته جميعاً.)123(  
وتلك  الهدف  هذا  على  قاصر  اإلسالمي  االستثمار  أن  يعني  ال  وهذا 
الغاية، وإمنا هناك أهداف أخرى كثيرة متفرعة عنهما، حصرها الدكتور 

سيد الهواري فيما يلي: ـ)124(  
1/  حتقيق معدل سريع للنمو.

2/  تقريب الفوارق بني الطبقات.
3/  زيادة العمالة.

4/  االستقالل الذاتي.
وقد مال الدكتور الهواري إلى أن االستثمار اإلسالمي لكي يكون كذلك    
التنمية  لقضية  يتصدى  استثمار  أنه  أي  تنموياً،  استثماراً  يكون  أن  يجب 
االستثمار  أن  أي  املال،  إلمناء  استثمار  مجرد  وليس  املختلفة،  بأبعادها 

اإلسالمي يجب أن يهدف إلى تنمية اإلنسان وتنمية املناطق.
التـنموية  بصـفته  اإلسـالمي  اإلسـتثمار  أهـداف  حصـر  إجماالً،  وميكن 

فيما يلي: ـ)125(  

)122( د. دنيا ، متويل التنمية ، مرجع سابق ، ص 92 .
)123( املرجع السابق  ، ص 93 .

)124( د. سيد الهواري ، الطبيعة املميزة لالستثمار اإلسالمي ) بحث مقدم إلي ندوة : برنامج االستثمار والتمـويل 
باملشـاركة الذي انعـقد بجامعة امللك عبد العزيز بجدة ، غير مؤرخ ( ص 15 .

)125( د. أميرة مشهور ، االستثمار في االقتصاد اإلسالمي ، مرجع سابق ، ص 49 .
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أوالً: أن يشمل االستثمار جميع األنشطة االقتصادية الضرورية للمجتمع 
من  للمجتمع  الكلية  الفائدة  لتحقيق  وذلك  الثانوية،  لألنشطة  التوجه  قبل 
وتبعاً  محددة  أولويات  وفق  فيها  االستثمار  يتم  وأن  األنشطة،  هذه  خالل 

حلاجة املجتمع.
للصيغ  وفقاً  احلقيقي  اإلنتاجي  النشاط  في  املال  رأس  مشاركة  ثانياً: 
الشرعية لالستثمار، والبعد التام عن استخدامه في األنشطة احملرمة، أو 

التي يغلب عليها احلرام، لئال يُهدر رأس املال، وتبدد طاقات األمة.
ثالثاً: حتقيق التشغيل الكامل لرأس املال، بحيث يتم توجيه كل املدخرات 
لإلنتاج، واالستثمار. وقد كفل اإلسالم تنفيذ هذا الهدف، بتحرمي االكتناز، 

وفرض الزكاة.
رابعاً: تنمية العنصر البشري ألهميته في عملية التنمية، ويتحقق ذلك 
من خالل تراكم رأس املال االجتماعي، الذي يشمل كل ما يساهم في تنمية 
الدخل  من  الكفاية  اإلنتاجية، وضمان حد  كفاءته  ورفع  وقدراته،  اإلنسان 
الدولة، من  البنية األساسية في  وتوفير مشروعات  املجتمع،  لكل فرد في 
لكافة  الالزمة  املشروعات  من  وغيرها  طاقة،  ومصادر  ومواصالت  طرق 

القطاعات اإلنتاجية.
مجال  في  أما  اإلسالمي.  لالستثمار  العامة  األهداف  هي  هذه  ولعل 
األهداف اخلاصة، فإنه من األجدر بنا أال نغفل دافع الربح احلالل املراد 
من عملية االستثمار بشكل عام، وهي أساس التحفيز االستثماري بالنسبة 
لألفراد واجلماعات. وكل األهداف العامة يجب أن تتحقق في ظل وجود 
زيادة متحققة على رأس املال ليصير النماء واقعاً ملموساً. وبشكل عام، فإن 
الهدف الرئيس لالستثمار اإلسالمي هو حتقيق التنمية اإلنسانية بأدواتها 
ووسائلها واحلصول على منافع املوارد من خالل أفضل استخدام لها. وتدور 
املال  مالك  من  لكل  النفع  حتقيق  حول  اإلسالم  في  االستخدام  أفضلية 

واملجتمع في توازن تام.)126(  

)126( قاسم محمد القيسي، ضوابط وأساليب استثمار األموال في اإلسالم ) رسالة ماجستير مقدمة إلى معهد 
الدراسات اإلسالمية ـ القاهرة ، 1991 ( ص 7 .
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بعد أن فرغنا من احلديث حول مفهوم االستثمار في اإلسالم وأهدافه، 
بقى لنا أن نقارن هذا املفهوم الشامل لالستثمار بأهدافه املعتبرة شرعاً مع 
ما يجري في املصارف اإلسالمية، لنرى أين يقف االستثمار املصرفي من 

هذا املفهوم وهذه األهداف .
أيضاً  تلزمنا  بتفصيل،  اإلسالمي  املصرفي  االستثمار  نتناول  أن  وقبل 
الصورة  لتكون  الوضعي بشكل عام  وقفة قصيرة عند االستثمار املصرفي 
املفهوم  عن  وبعدها  وأهدافه  اإلسالمي  املفهوم  من  بقربها  وضوحاً  أكثر 

الوضعي وهدفه.
الفرع األول: مفهوم االستثمار في املصارف التقليدية: ـ

االقتصادية،  احلاجات  إشباع  يستهدف  الوضعي  باملفهوم  فاالستثمار 
سواء ترجمت في شكل أرباح أو في شكل سلع وخدمات إضافية.

أساسي  بهدف  اخلاصة  االستثمارت  تقوم  الرأسمالي  االقتصاد  وفي 
هو حتقيق األرباح، ولذلك فهي تقوم بتخفيض التكاليف إلى أدنى مستوى 
اجلانب  في  تعمل  كما  بالغير.  الضرر  إحلاق  ذلك  على  ترتب  وإن  ممكن، 
اآلخر على زيادة اإليرادات واالرتفاع بها إلى أعلى مستوى ممكن، وإن ترتب 
على ذلك إحلاق الضرر بالغير. ومعنى ذلك أنه إذا لم يكن هنالك ربح فال 

استثمار.)127(   
وفي املقابل يالحظ على االقتصاد اإلسالمي أنه يجتنب الظلم بكل صوره 
العامل أجره  أن يستوفي  بعد  إال  اإليرادات  ولذلك فال حتتسب  وأشكاله، 
بالكامل، وفي الوقت نفسه تزيد املصروفات عند إضافة عناصر مهمة في 
استخدام األموال كالصدقات والهبات والتبرعات مما يشير إلى أن الربح 
مطلوب ولكن ال يقصد به احلد األقصى، كالشايع في االقتصاد الرأسمالي. 
وال يخفى الدور اإلسالمي الواقعي لتقليل التكاليف عن طريق منع اإلسراف 
والتبديد ودفع الرشوة وإزاحة عنصر الفائدة من التعامل وغيره من األمور 

)127( د. شوقي دنيا ، متويل التنمية ، مرجع سابق ، ص 94 .

املطلب الثاني
االستثمار املصرفي اإلسالمي   



95

املمنوعة.)128(   
ومن هنا فإن هدف االستثمار املصرفي التقليدي، هو حتقيق أكبر قدر 

ممكن من األرباح بغض النظر عن شكل أو نوع أو نفع االستثمار.
التقليدي، في شراء  الهواري، االستثمار املصرفي  الدكتور   وقد حصر 
حتقيق  بهدف  طويلة  آلجال  عامة،  أو  خاصة،  وسندات  شركات،  أسهم 

عائد".)129(   
عن  يختلف  املعنى،  بهذا  التقليدي،  املصرفي  االستثمار  أن  يرى  وهو 
القروض التي يقدمها للمقترضني، ويتقاضى عليها فوائد ربوية،  من جهات 

عدة: 
البنك  يقوم  بينما  القرض  بإنشاء  املقترض  يقوم  االقتراض  حالة  ففي 

بإنشاء العملية االستثمارية بالدخول في أسواق املال للشراء أو البيع. 
وثانياً: يكون البنك هو الدائن األساسي في حالة القروض، أما في حالة 

االستثمار فيكون البنك واحداً من الدائنني. 
وثالثاً: يحمل القرض معه مفهوم االحتفاظ بشئ ملدة صغيرة نسبياً على 
أساس أن املبلغ سيرد بقيمته، أما االستثمار فإن الهدف منه احلصول على 

تدفق سنوي ملدة طويلة قبل أن يتم استرداد األصل.)130(   
ولعل الذي يقصده الدكتور الهواري هنا، هو االستثمار املالي فقط ولكن 
البنوك التقليدية في احلقيقة، متارس ثالث مجموعات من االستثمارات: 
مجموعة تستهدف توفير السيولة، ومن أمثلتها النقدية واألرصدة لدى البنك 
املركزي واالحتياطي الثانوي، والتي عادة ما يطلق عليها األصول النقدية، 
ومجموعة  القروض،  في  وتتمثل  الربح،  تستهدف حتقيق  ثانية،  ومجموعة 
الثاني،  النوع  من  مالئم  قدر  وجود  لعدم  نظراً  البنوك؛  إليها  تلجأ  ثالثة 

ويقصد بها األوراق املالية.)131(   
من  أعم  لالستثمار  هندي  الدكتور  وضعه  الذي  اإلطار  أن  رأينا،  وفي 

)128( املرجع السابق ، ص 94 .
)129( د. سيد الهواري ، إدارة البنوك ) القاهرة : مكتبة عني شمس ، 1983 ( ص 162 .

)130( املرجع السابق ، نفس الصفحة .
)131( د. منير صالح هندي ، إدارة البنوك التجارية ) األسكندرية : املكتب العربي ، 1992 ( ص 178.
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الذي قدمه د. الهواري، إذ يقول:" تعتبر القروض أكثر االستثمارات جاذبية 
وذلك  عنها؛  املتولد  العائد  معدل  إلرتفاع  نظراً  التجارية  للبنوك  بالنسبة 

باملقارنة مع العائد املتولد من االستثمارات األخرى".)132(   
انعدام  هو   - العائد  معدل  بجانب   - اجلاذبية  تلك  أسباب  أهم  ولعل 
املخاطرة فيها؛ بسبب املطالبة بالضمانات الكافية، وبسبب ضمان وسرعة 
القرض، وليس عند  يتم خصمه عند منح  ما  أنه غالباً  إذ  العائد،  استالم 
نهاية  في  فقط  القرض  أصل  عن  مسؤوالً  العميل  يكون  أن  على  تسديده 

املدة.
ثالثة  االستثمارالربوي  بغرض  الربوية،  البنوك  تقدمها  التي  والقروض 
عادة  ويتراوحان  األجل،  متوسطة  وقروض  األجل،  قصيرة  قروض  أنواع: 
بسنة  عادة،  وحتدد  األجل،  طويلة  وقروض  أشهر،  ستة  إلى  ثالثة  بني 

واحدة.)133(   
وبالنظر إلى طبيعة هذه القروض الثالثة، والسيما إذا أخذنا في االعتبار 
ندرة القروض الطويلة األجل، يتضح لنا سلبية املساهمة في مجال التنمية 

بشكل كبير وذلك يرجع ـ في إعتقادنا ـ لسببني: ـ
األول: أن القروض التي توجه للتنمية تتسم عادة بطول األجل ويتراوح 
بني خمس إلى عشر سنوات، وهو ما تتجنبه البنوك الربوية لكونه مبنياً على 
املخاطرة من جهة، وعلى بطء العائد من اجلهة الثانية، وألن مشاريع التنمية 
ـ وخاصة رأس املال االجتماعي ـ ال يكون له عائدات كبيرة ومباشرة ميكن 

ضبطها واحتسابها.
الثاني: أن اإلقراض الربوي مبني في أصله على نظرية خلق االئتمان، 
أو خلق النقود، وهذه الظاهرة تؤثر سلباً على مسيرة التنمية ألنها تنطوي 
على متويل دفتري يصل إلى أضعاف الودائع احلقيقية املتوفرة لدى البنك. 
مليارات من  ثالثة  املصرف  لدى  األفراد  أودعه  ما  أن جملة  افترضنا  فلو 
ثالثمائة  قدره  نقدي  باحتياطي  لنفسه  احتفظ  املصرف  وأن  الدوالرات، 
دوالر  مليون  وسبعمائة  ملياران  بخزانته  يكون  املصرف  فإن  دوالر،  مليون 

)132( املرجع السابق ، ص 180 .
)133( سعود بن سعد بن دريب ، املعامالت املصرفية ) الرياض : مطابع جند التجارية ، 1968( ص 51.  
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فقط، ومع ذلك يستطيع أن يقدم لعمالئه قروضاً تصل إلى عشرة مليارات 
من الدوالرات بسبب إحالل تعهده بالدفع محل النقود، وإنشاء هذه التعهدات 
على دفاتره. ويكون بذلك ربع االلتزامات فقط هو النقد احلقيقي  وما سواه 
فهو ائتمان زائف يستند في جملته على أن بعض هذه االلتزامات حتل محل 

بعض بسبب اختالف تواريخ االستحقاق.
وكذلك ال تدخل البنوك التقليدية في مخاطر التجارة واالستثمار املباشر 
الذي يحتمل الربح واخلسارة، ألن اخلسارة ليست من حسابات املرابني في 

شيء وبالتالي، ينحصر دورها في اإلقراض الربوي املضمون. 
هذا وتعمل البنوك املركزية غالباً على حرمان هذه البنوك من الدخول 
معيناً   حداً  يجاوز  مبا  االئتمان  في  التوسع  حتى  أو  جتارية  عمليات  في 
وذلك خوفاً من نقص السيولة لديها، وملا للنقود االئتمانية من مخاطر على 
وتنص  السعودي،  البنوك  نظام مراقبة  أمثلة ذلك  الوطني، ومن  االقتصاد 

على ما يلي: "يحظر على أي بنك أن يزاول األعمال اآلتية: ـ
االشتغال حلسابه أو بالعمولة بتجارة اجلملة أو التجزئة مبا في  1ـ  

ذلك جتارة االستيراد والتصدير.
2ـ  أن تكون له مصلحة مباشرة كمساهم أو شريك أو كمالك أو بأية 
أي  أو  زراعى  أو  أو صناعي  أي مشروع جتاري  صفة أخرى في 

مشروع آخر".)134(   
ليس  غالبه  في  الربوي  املصرفي  االستثمار  فإن  سبق،  ملا  وخالصة 
استثماراً باملعنى احلقيقي، وأن البنوك الربوية ليست بنوك استثمار باملعنى 
أوساط  في  نفسه  لصالح  يعمل  وسيط  الغالب  في  هي  وإمنا  احلقيقي، 
وأن  مقدماً.  محسوبة  فوائد  مقابل  الالزم  املال  لهم  ويوفر  املستثمرين، 
الغالب ذا طبيعة  املال يكون في  ما يدفعه هؤالء املستثمرون كخدمة لهذا 
سلبية على شكل االستثمارات ونوعها؛ ألن املستثمر لن يبحث عن املشاريع 
اإلنتاجية أو التنموية أو التي حتقق نفعاً عاماً، بقدر ما يبحث عن املشاريع 
التي يفوق ربحها معدل الفائدة الربوية التي يدفعها للبنك، باإلضافة إلى 
تكاليف املشروع مما يؤدي إلى رفع األسعار من جهة، واإلحجام عن املشاريع 

)134( نظام مراقبة البنوك ، الصادر باملرسوم امللكي رقم م / 5 ، وتاريخ 1386/2/22هـ ، املادة )10( .
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ذات العائد البطيء من جهة ثانية، وإن كان نفعها كبيراً بالنسبة للمجتمع.
الفرع الثاني: االستثمار في املصارف اإلسالمية: ـ

وتناولنا  وأهدافه،  اإلسالمي  االستثمار  مفهوم  استعرضنا  أن  بعد 
في  االستثمار  نتناول  أن  لنا  آن  وطبيعته،  الربوية  البنوك  في  االستثمار 
مسؤولية  من  كبير  عبءٌ   عاتقها  على  يقع  أنه  إذ  اإلسالمية،  املصارف 
االستثمار اإلسالمي في املجتمع، وهذا العبء يختلف بطبيعته عما تقوم به 

البنوك الربوية.
واملصرف اإلسالمي مصرف استثماري بطبعه، ولكن هذه الصفة يجب 
أال متنع عنه القيام مبسؤوليات وواجبات ومهام أخرى تتناسب مع رسالته 

الكبرى.   
أي أنه ليس هناك ما مينع املصرف اإلسالمي من أن يجمع بني السمات 
بني  يجمع  أن  له  البد  بل  واالجتماعية،  والتنموية،  واالستثمارية،  التجارية 

بعض هذه السمات في الغالب.)135(   
وفي رأينا أن املصرف اإلسالمي مصرف استثماري باملعنى العريض لهذه 
الكلمة، إذ أنه يباشر جميع االستثمارات بنفسه أو مبشاركة الغير، وهذا ال 
ينفي كونه مصرفاً تنموياً، أو جتارياً، أو خالفه، بل إن كل ذلك ينسجم مع 

كونه مصرفاً استثمارياً، وفقاً ملفهوم االستثمار اإلسالمي.
دون  نشاط  على  قاصراً  ليس  اإلسالمي  املصرف  دور  أن  يؤكد  وهذا 
نشاط أو مجال دون مجال، فيكفي أن يكون املصرف اإلسالمي هو املؤسسة 
السلوك  تصحيح  مسئولية  من  كبير  جزء  عاتقها  على  يقع  التي  املالية 
كل  وتذليل  ختماً،  واإلنساني  بدءاً  اإلسالمي  املجتمع  وتنمية  االقتصادي، 

املعوقات واألزمات املالية أمامه. 
اإلسالمي  املصرف  من  مرجواً  أو  مقصوداً  العظيم  العبء  هذا  وليس 
ذلك على قدر  يتوقف  وإمنا  والظروف،  األحوال  كل  وفي  واحد،  في وقت 
حاجة املجتمع الذي يعمل فيه املصرف، فإن كان املجتمع متخلفاً، كان عليه 
أن يوجه جل استثماراته للتنمية االقتصادية واالجتماعية، وإن كان املجتمع 

)135( مستعني علي عبد احلميد ، السياسة التمويلية للمصارف اإلسالمية السودانية وأثرها على االقتصاد السوداني 
» رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الشريعة بجامعة أم القرى ، 1991م ( ص 6 .
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متقدماً، اجتهت استثمارات املصرف اإلسالمي إلى تطوير الصناعة والزراعة 
والتجارة ومال إلى األنشطة اخلدمية لتحقيق الرفاهية االقتصادية وهكذا. 
وبالتالي، فإن اتساع نطاق عمل املصرف اإلسالمي، إمنا يعني استعداد 
لتلبية احلاجات  ـ  ـ مع سائر املؤسسات االقتصادية األخرى  هذا املصرف 

االقتصادية واالجتماعية للمجتمع.
والذي نراه ونؤكده، هو وقوع جميع الدول اإلسالمية في دائرة التخلف 
االقتصادي مما يعني اشتداد حاجتها للدور التنموي املنتظر من املصارف 

اإلسالمية.
تصور   - رأينا  في   - اإلسالمية  للبنوك  كان  "وملا  الهواري:  د.  يقول 
ـ  تتصدى  فإنها  اإلسالمي،  النظام  ومن  اإلسالم،  من  مستمد  آيديولوجي 

ويجب بطبيعة تصورها األساسي ـ أن تتصدى لقضية التنمية ".)136( 
أنه  واالستثمار املصرفي اإلسالمي هو استثمار حقيقي ومالي، مبعنى 
إنفاق على املنشآت اجلديدة واآلالت واملعدات وغيرها من السلع اإلنتاجية 
التي تشكل رأس املال القومي، وفي ذات الوقت استثمار في األوراق املالية  

كاألسهم  وضابطه في ذلك هو الشريعة اإلسالمية.
وليس هناك ما يشير إلى أي تعارض مبدئي بني نوعي االستثمار هذين، 
كاًل  أن  إذ  منفصلني،  وليسا  كبيرة  درجة  إلى  متكامالن  أنهما  األوجه  بل 
استثمار  وجود  ر  يُتََصوَّ وال  وفعاليته،  وجوده  في  اآلخر  على  يعتمد  منهما 
احلديثة  االقتصاديات  كل  في  وذلك  مالي،  استثمار  بدون  فعال،  حقيقي 

واملعاصرة.)137( 
واملصارف اإلسالمية متارس االستثمار بشقيه االقتصادي واملالي، إما 
أنشطة  لها متارس  تابعة  أو شركات  مشروعات،  كإنشاء  مباشرة،  بنفسها 
إنتاجية مختلفة، وإما مبشاركة الغير في إنشاء مثل هذه املشروعات على 
أن يتحمل اجلميع نتائج هذا االستثمار، على عكس ما يجرى في املصارف 
وال  ذلك،  بعد  يحدث  ما  يهمها  وال  للمستثمرين،  املال  تقدم  التي  الربوية 
كعبء   - الربوية  الفوائد  تساهم  بل  وقعت،  إن  من اخلسارة،  تتحمل شيئاً 

)136( د. الهواري ، ما معنى بنك إسالمي ، مرجع سابق ، ص 34 .
)137( مستعني على عبد احلميد ، مرجع سابق ، ص 30 .
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جديد - في زيادة اخلسارة املتحققة.
مع  نشاطاتها  بعقود شرعية في ممارسة  ترتبط  اإلسالمية  واملصارف 
املمولني أو املودعني أواملستثمرين أو عمالء اخلدمات. وتختلف هذه العالقات 
التعاقدية من طرف آلخر. ففي حني يخضع املساهمون في املصرف لعقد 
الشركة، فإن املودعني يحكمهم مع املصرف عقد القرض أو املضاربة.)138( 

وتؤدي هذه العقود وظائف اقتصادية بالنسبة للمتعاملني فيها، من هذه 
الوظائف التوزيع العادل لثمرة ونتيجة النشاط االقتصادي، وربط ذلك بتحمل 
عنصر رأس املال مسئوليته كشريك كامل في العملية اإلنتاجية، وهذا يعني 
أن رأس املال ال يكون متميزاً، ويأخذ نصيباً محدداً سلفاً بغض النظر عن 

نتيجة النشاط االقتصادي كما يحدث في حالة عقد القرض بفائدة.
املجتمع  مؤسسات  أفراد  بني  التعاون  على  تعمل  العقود  هذه  أن  ومنها 
ماالً  إما كشريك ميلك  العقود  يعمل من خالل هذه  أن  للفرد  حيث ميكن 
ويستطيع العمل، أو كمضارب ال ميلك ماالً ولكنه ميلك اخلبرة والقدرة على 

العمل، أو كرب مال ال يدري كيف يوظفه أو ال يستطيع العمل.. الخ.)139( 
ومبقارنة هذه املسألة مع طبيعة اإلقراض الربوي يالحظ أنه ينحصر 
الربوي، وكالهما مستثمر. فاملودع يستثمر  البنك  يتوسطهما  بني  طرفني 
بالربا  املودعة  البنك  أموال  يستثمر  واملستثمر  بالربا،  البنك  لدى  أمواله 
واملودع،  والوسيط  احلقيقي  املستثمر  بني  يوزع  ربح  من  يأتي  وما  أيضاً، 
ويفتضح األمر إذا وقعت خسارة، إذ يتحملها املستثمر احلقيقي مع فقدان 
جهده، في حني أن الوسيط واملودع قد استلما ربحهما، األمر الذي يتعارض 
الذي  املستثمر  االجتماعي على  الظلم  ويوقع  األشياء من جهة،  مع طبائع 

يقوم وحده بالعمل، ويتحمل وحده اخلسارة من جهة أخرى.
وهذه املسألة ليس لها وجود في حسابات املصرف اإلسالمي، فهو لن 
يصير مجرد دائن ألصحاب النشاط االستثماري، بحيث يصبح كل همه أن 
يسترد قروضه بفوائدها الربوية مهما كان مصير املشروعات املقترض لها، 

)138( د. صبري حسنني، الوظائف االقتصادية للعقـــود املطبقة في املصــــارف اإلسـالمية )مجلة االقتصاد اإلسالمي، 
مرجع سابق ، العدد 172، اغسطس 1995( ص 22. 

)139( املرجع نفسه ، ص 22 .
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بل يصير شريكاً لهم في نشاطهم االستثماري، يبحث معهم أفضل مجاالت 
االستثمار، ويتعاون معهم في الوصول إلى أرشد أساليبه، وبذلك يصبح املال 

والعمل متعاونني معاً في تنمية االقتصاد القومي.)140( 
خالصـة وتقـييم: ـ 

وملناقشة أوجه االختالف بني االستثمارات الربوية، واستثمارات املصارف 
اإلسالمية مبزيد من التركيز، فإننا نضع ههنا أسساً للتفرقة بني كال النوعني، 

تتمثل في ما يلي: ـ)141( 
في  املكشوف  على  بالسحب  اإلسالمية  املصارف  تسمح  ال  1ـ  
احلسابات اجلارية، إال في أضيق احلدود، وحتت مفهوم القرض 
النقود، بعكس  توليد  دورها في  تلقائياً  ينعدم  وبالتالي  احلسن، 
ما تقوم البنوك التقليدية التي غالباً ما تسر لذلك ألنه قناة من 

قنوات الفوائد الربوية.
في  ألجل  الودائع  عن  طبيعتها  في  االستثمارية  الودائع  تختلف  2ـ 
حساب  على  لالستثمار  مودعة  األولى  أن  إذ  الربوية،  البنوك 
بخالف  عليهم،  خسارتها  أو  ربحها  يعود  وبالتالي  أصحابها 
األخيرة حيث يلتزم البنك الربوي جتاه املودعني برد أصل الوديعة 

والفائدة احملددة عليها، مهما كانت ثمرة النشاط االستثماري.
تختلف استثمارات املصارف اإلسالمية عن القروض التي تقدمها  3ـ  
البنوك الربوية، في أن األصل في األخيرة، أن تكون بضمانات، 
أن  األولى  في  األصل  بينما  ضمانات،  بدون  متنح  واستثناًء 
تستخدم باملشاركة أو املضاربة حيث ال ضمانات، واستثناًء في 

بعض احلاالت كاملرابحة، قد تطلب ضمانات.
تختلف استثمارات املصارف اإلسالمية عن الربوية في أن األولى  4ـ  
غالباً ما تتطلب متلك أصول ثابتة أو منقولة، سواء في املشاركة 

)140( محمد محمد جاهني ، الصيغ البديلة للتمويل في الفكر اإلسالمي » بحث مقدم للمؤمتر الدولي اخلامس 
لإلحصاء  واحلسابات العلمية والبحوث اإلجتماعية في 3/29 ـ 1980/4/3« ص 194 .

)141( د. جمال عطية ، مرجع سابق ، ص 67 ـ 68 » من بحث لألستاذ إسماعيل حسن بندوة البنوك اإلسالمية 
ببنجالديش ، غير مؤرخ « 
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أو املرابحة أو اإليجار أو االستصناع، وهذا ممنـــوع على البنوك 
الربوية ـ كما ذكرنا ذلك آنفاً ـ خوفاً من جتميد أموالها وحفاظاً 
على السيولة نظراً ألن عالقتها بعمالئها في األصل عالقة دائن 
مبدينه، بينما عالقة املصرف اإلسالمي مبودعيه عالقة تفويض 

باستثمار هذه األموال مما يقتضي متلك األصول.
اإلسالمي  املصرفي  لالستثمار  منهجاً  الباحث  يستخلص  هنا  ومن 
املصرفي  االستثمار  أن  في  يتمثل  وآراء  مناقشات  من  تقدم  ما  من خالل 
أو  بنفسه،  إما  اإلسالمي  املصرف  به  يقوم  حقيقي  عمل  هو  اإلسالمي 
مبشاركة الغير بغرض حتقيق املصلحة الفردية واجلماعية في آن، سواء كان 
ذلك استثماراً اقتصادياً أم مالياً أم مزيجاً بني االثنني. وبالتالي فإن املنهج 
اإلسالمي لالستثمار هو أساس كل تصرفاته، فيراعي في اختيار املشروع 
كما  إنشائه،  وأولوية  واملجتمع   وللفرد  له  بالنسبة  وأهميته  مدى شرعيته 
يقوم بدراسته من الناحية االقتصادية واالجتماعية للتأكد من جدواه ، ومما 
يحققه من ربح وفير ألصحابه من ناحية، وما يحققه من نفع عظيم للمجتمع 

من الناحية األخرى. 
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التي وضعها  املعايير واحملددات  الشرعية مجموعة  بالضوابط   يقصد 
اإلسالم لتطهير االستثمار من احلرام، وكل ما يتعارض مع أحكام الشريعة 
واحملددات  املعايير  مجموعة  األخالقية  بالضوابط  ويقصد  اإلسالمية. 
االستثمار  عليها  يترتب  والتي  اإلسالمية،  الشريعة  من  املنبثقة  السلوكية 
الضوابط في فرعني  املطلب هذه  املنشود. وسنتناول  في هذا  اإلسالمي 

على الوجه التالي: ـ 
الفرع األول: الضوابط الشرعية: ـ

مجموعة  هما:  رئيستني  مجموعتني  إلى  تنقسم  الشرعية  الضوابط 
الضوابط اآلمرة بأداء فعل معني أو تكليف معني جتاه ما ميلكه اإلنسان من 
الله والصدقات وغيرها. ومجموعة  أو اإلنفاق في سبيل  الزكاة  املال مثل 
الضوابط الناهية عن أداء فعل معني أو تصرف معني في ما ميلكه اإلنسان 
من املال، وهي التي تدخل في دائرة احلرام مثل التصرف في املال بالربا 
أو االحتكار أو الغرر أو الرشوة أو خالفها، مما يؤدي إلى أكل أموال الناس 

بالباطل. 
الضوابط  لكل  األساس  هي  املجموعتني  كلتا  في  الشرعية  والضوابط 
األخرى إذ أنها جميعاً منبثقة عنها ومترتبة عليها، وهي جميعاً تتطلب تطهير 

االستثمار من كل ممنوع أو مؤد إليه. وتوجيهه نحو األنفع واألصلح.
 وميكن تقسيم املعامالت التي يتم فيها االستثمار بناء على هذه القاعدة 
إلى ثالثة أقسام: قسم املعامالت املباحة، وقسم املعامالت احملرمة، وقسم 

األمور املشتبهات. 
املعامالت  في  األصل  "إن  تقول:  الصدد  هذا  في  الفقهية  والقاعدة   
الداللة   صريح  الثبوت  صحيح  بنص  جاء  ما  إال  واإلباحة،  اإلذن  والعقود 

مينعه ويحرمه، وتوقف عنده".)142(  

)142( د. يوسف القرضاوي، بيع املرابحة لآلمر بالشراء كما جتــــريه املصارف اإلســالمية ) القاهرة : مكتبة وهبة، 
الطبعة الثانية ، 1987 ( ص 13 .

املطلب األول
الضوابط الشرعية واألخالقية   
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وبذلك يصبح احلالل، أكبر هذه األقسام الثالثة جميعاً. والدليل على 
ذلك أن الله عز وجل خلق لنا ما في األرض جميعاً، فال يعقل أن يكون مع 
ذلك أنه حرم علينا أكثر الذي خلق لنا، وذلك خالفاً ملا يراه البعض من أن 

اإلسالم قيد الناس، وشدد عليهم بكثرة األوامر واملنهيات. 
الله، أهم هذه الضوابط  وتأسيساً على ما سبق، فسوف نناقش، بإذن 

الشرعية متمثلة فيما يلي: ـ 
أواًل: ضابط احلـالل: ـ  

وهو يعني استخدام املال في مجال الطيبات، دون تبذير أو إسراف، كما 
في قوله تعالى }يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من 

األرض{ [البقرة: 267]. 
وفي تفسير هذه اآلية يقول ابن عباس:" أمرهم باإلنفاق من أطيب املال 
وأجوده وأنفسه، ونهاهم عن التصدق برزالة املال ودنيئه وهو خبيثه، فإن الله 

طيب ال يقبل إال طيباً".)143( 
وعن عبد الله ابن مسعود قال: قال رسول الله ]" إن الله قسم بينكم 
أخالقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي من الدنيا من يحب، ومن 
ال يحب، وال يعطي الدين إال ملن أحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه، 
والذي نفسي بيده ال يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه، وال يؤمن حتى يأمن 
جاره بوائقه، قالوا، وما بوائقه يا نبي الله، قال غشه وظلمه، وال يكسب عبد 
ماالً من حرام؛ فينفق منه فيبارك له فيه، وال يتصدق فيقبل منه، وال يتركه 

خلف ظهره إال كان إلى النار".)144( 
ومن هنا كان لزاماً على املسلم أن يوجه أمواله، نحو املشروعات التي 
إنفاقه في آخر األمر طيباً. وال  ليكون كسبه طيباً، ويكون  الطيبات؛  تنتج 
يقتصر األمر على اإلنفاق الصدقي فقط؛ بل يتعداه إلى اإلنفاق االستهالكي  
واالستثماري؛ ألن من أهداف االستثمار اإلسالمي كما ـ ذكرنا آنفاً ـ إشباع 
حاجات اإلنسان على اختالف أنواعها، مما يحفظ عليه دينه ونفسه وعقله 
وعرضه وماله؛ وبالتالي فإن االستثمار البد أن يكون مجاله الطيبات، وأن 

)143( ابن كثير ، تفسير القرآن العظيم ، مرجع سابق ، اجلزء األول ، ص 428 .
)144( نفس املرجع ، ص 428 .
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يكون بأولويات تراعي مصلحة املجتمع. وذلك ألن اقتصار االستثمار على 
إشباع حاجات  على  أكبر  قدرة  االقتصادية  املوارد  يعطي  الطيبات،  مجال 
اإلنسان السوية حيث إن تطلعات اإلنسان لالستهالك املتزايد تظل منضبطة 
ال  فيما  إهداره  وعدم  املال  حلفظ  أدعى  ذلك  ويكون  احلالل،  دائرة  في 

ينفع.  
ويكون معيار تقييم املشروعات االستثمارية في اإلسالم مبنياً على إنتاج 
الطيبات من السلع واخلدمات. فسيادة املستهلك تكون محدودة برضا الله 
تقوم على  التي  املشروعات  فإن  وبذلك  نواهيه،  واجتناب  وتعالى،  سبحانه 
إنتاج سلع ضارة مثاًل، أو ال تساهم في إشباع حاجاته، وفق الترتيب الشرعي 

لها، فإنها تخرج بداية من إطار  االستثمار اإلسالمي.)145( 
أن نقرر ضابطني أساسيني لالستثمار، في نطاق  ومن هنا ميكن اآلن 
احلالل، هما االعتدال في اإلنفاق، وأن يكون في دائرة الطيبات. وإذا حاولنا 

أن نفصل معادلة الدخل على الوجه التالي:
الدخل= اإلنفاق االستهالكي + اإلنفاق الصدقي + اإلنفاق االستثماري.

زيادة  طريق  عن  الدخل،  زيادة  على  يحث  اإلسالم  أن  لنا  يتبني  فإنه 
اإلنفاق االستثماري؛ ذلك ألن الله عز وجل، أمر باالعتدال في االستهالك  
كما في قوله }وكلوا واشربوا وال تسرفوا{ [األعراف: 31]، وأمر باالعتدال 
في التصدق، إذ أمر النبي ] أال يتجاوز إنفاق الرجل بغرض الصدقة ثلث 
ماله؛ وذلك كما ورد في حديث سعد بن أبي وقاص، �، قال: كان رسول 
الله ] يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت: إني قد بلغ بي من 
الوجع وأنا ذو مال، وال يرثني إال ابنة  أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: ال، فقلت: 

بالشطر؟ فقال: ال، ثم قال: الثلث، والثلث كبير أو كثير".)146(
حتماً  يؤدي  املعادلة،  متغيرات  من  اثنتني  في  االعتدال  فإن  هنا،  ومن 
إلى زيادة املتغير الثالث، وهو اإلنفاق االستثماري تلقائياً، كلما زاد الدخل  

والعكس كذلك صحيح، إذ يزيد الدخل كلما جنح االستثمار.
 وجناح االستثمار رهني بالطيبات من السلع واخلدمات؛ ألن الله تعالى 

)145( قاسم القيسي ، مرجع سابق ، ص 13 .
)146( محمد فؤاد عبد الباقى ، اللؤلؤ واملرجان ، مرجع سابق ، حديث 1053، ص 471 .
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يقول }يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم{[البقرة: 267]، وهذا يشير 
إلى ضرورة البحث عن طيب الكسب؛ ليصبح اإلنفاق طيباً.

وثمة ضابط ثالث يأتي تباعاً، هو االستثمار وفق أولويات تراعي املصلحة 
العامة، فليس االمتناع عن تلبية الرغبات غير املشروعة وحده يكفي لضبط 
عملية االستثمار، وإمنا الرغبات غير الضرورية أيضاً ال تأتي إال بعد إنتاج 

الضروريات و رمبا ال تأتي أبداً. 
يقول د. شابرا: "إن االستهالك التفاخري ال يخلق إال إشباعاً مؤقتاً من 
دون أي معنى أو هدف للحياة. جند أن املوضات واملوديالت ال تستبدل إال 
احمللية  االقتصادية  السلعة  تصبح  ما  وسرعان  آخر،  بصنف  فارغاً  صنفاً 

متاماً في حلظة من اللحظات سلعة متقادمة".)147( 
والضابط الرابع، هو االستثمار وفقاً لقاعدة الغنم بالغرم، فبقدر ما يغنم 
به صاحب رأس املال من عوائد ومزايا في حاالت اليسر، بقدر ما ميكن أن 

يتحمل من اخلسائر في حاالت الكساد والعسر . 
ثانيًا: ضابط احلرام: ـ 

فإذا اقتصر االستثمار على دائرة احلالل فصار مجاله الطيبات، واجته 
وترتيب  األولويات  مراعياً  العامة،  املصلحة  يحقق  ما  إلى  الطيبات  داخل 

الضروريات، فإن ذلك وحده يثبت أن االستثمار قد راعى ضابط احلرام.
بدائرة احلالل، فالبد من  دائرة احلرام ضيقة مقارنة  ألن  ولكن نظراً 
وقفة قصيرة على احملرمات في مجال استثمار األموال؛ ملعرفة ما ميكن أن 

يعوق انسياب املال في دائرة احلالل من االستثمار احلرام.
وأول هذه الضوابط، هو التزام قاعدة ال ضرر والضرار، امتثاالً لقول الرسول 
] »ال ضرر والضرار".)148( وهما يعنيان إيقاع األذى بالناس؛ ألن اإلسالم ال 
يعتبر النشاط اقتصادياً، إال إذا كانت له منفعة تبادلية حقيقية مشروعة  وعلى 
أقل تقدير، إذا خال من إحلاق األذى والضرر بالناس وإن كان ال بد من حدوث 

الضرر، فمنعه أولى؛ ألن دفع املضار أولى من جلب املصالح.
وبالتالي، فإن كل عمل يترتب عليه ضرراً، فال بد من منعه كاالستثمار في 

) 147( د. شابرا ، نحو نظام نقدي عادل ، مرجع سابق ، ص 30 .
)148( محمد ناصر الدين األلباني، السلسلة الصحيحة، مرجع سابق ، املجـــلد األول ، ص 441، حديث رقم 250. 
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مجال املنتجات الضارة بالصحة، مثل التدخني، أو انحالل القيم األخالقية، 
تنظيم  على  تساعد  عامة  مبادىء  وهناك  اخلمور،  وترويج  وبيع  كإنتاج 

االستثمار، وفق أولويات  تنأى عن الوقوع في اإلضرار بالناس منها: ـ)149( 
أن الضرر يزال شرعاً، ومثله ثبوت اخليار للمشتري في رد املبيع  1ـ  

بالعيب، وسائر أنواع اخليارات.
مال  بإتالف  ماله  اإلنسان  يحفظ  فال  بالضرر،  يزال  ال  الضرر  أن  2ـ   

غيره.
إجبار  مثل  العام،  الضرر  دفع  سبيل  في  الضرراخلاص،  يتحمل  3ـ 
املستثمرين على إنتاج ما ينفع املجتمع، حتى ولو كانت أرباحه أقل من 

غيره من املنتجات.
يرتكب أخف الضررين التقاء أشدهما، ومن أمثلة ذلك الصناعات  4ـ   
لهذه  الناس  حاجة  كانت  فإذا  البيئة،  تلوث  عليها  يترتب  التي 
الصناعات تفوق الضرر الناجت من التلوث، فال بأس من إقامتها 

وهكذا.
ومن الضوابط أيضاً االبتعاد عن االستثمار الربوي بجميع صوره وأشكاله 
وذلك لتحرمي الربا القاطع في القرآن، وفي السنة وأقوال الفقهاء من جهة، 
ولآلثار اجلانبية السيئة التي يفرزها التعامل الربوي من جهة أخرى. ومن 
أهم هذه اآلثار السيئة هو اجتاه االستثمارات إلى املجاالت أو املشروعات 
ذات األهمية الثانوية في عملية التنمية، تتبعاً وجرياً وراء أكثرها عائداً ولو 

كانت أقل منفعة، مما يحدث اختالالً هيكلياً في نوع وشكل  االستثمار.
ومن الضوابط أيضاً، حترمي االستثمارات ذات الصفة االحتكارية، وهي 
املجتمع   عن  الضرورية  املنتجات  حبس  إلى  فيها  يعمد  التي  االستثمارات 
أثمانها. وهذه حرمها  كاألغذية والسلع واخلدمات األساسية؛ بغرض رفع 
اإلسالم حترمياً قاطعاً؛ ملا تؤدي إليه من انفراد فئة قليلة، بالسيطرة على 
لقول  امتثاالً  وذلك  منفعة شخصية،  لتحقيق  فيها  والتحكم  الناس،  أقوات 

النبي ]" ال يحتكر إال خاطئ".)150( 

)149( قاسم القيسي ، مرجع سابق ، ص 18 .
)150( رواه مسلم في صحيحه ، مرجع سابق ، املجلد السادس ، كتاب املساقاة ، ص 43 .
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ومن الضوابط أيضاً، حترمي االستثمارات التي تنطوي على غرر فاحش أو 
جهالة؛ ملا تؤدي إليه من إحلاق الضرر والظلم بالناس، ومن ذلك االستثمارات 
املنطوية على بيع ما اليقدر على تسليمه، وما ال ميكن التنبؤ بنتائجه، أو ال 
ميلك، كاملضاربة في العمالت الدولية في الفكر التقليدي، فهي من الصور 

احلديثة لبيع الغرر.)151( 
ثالثًا: ضابط األمور املشتبهات: ـ

واألمور املشتبهات  هي التي تقع متداخلة مع احلالل واحلرام فال يدري 
فاعلها ما وجهها الشرعي، وهذه األَْولَى معاملتها معاملة احلرام باالبتعاد 
عنها وعن الوقوع فيها؛ حلديث النعمان بن بشير، � أن النبي ] قال" 
ٌ وبينهما مشتبهات ال يعلمهن كثير من الناس فمن  ٌ، واحلرام بنَيِّ احلالل بنَيِّ
اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في احلرام 

كالراعي يرعى حول احلمى يوشك أن يرتع فيه".)152(  
وعن عطية بن عروة السعدي، �، قـال: قال رسول الله ]" ال يبلغ العبد 

أن يكون من املتقني حتى يدع ما ال بأس به حذراً مما به بأس".)153(  
 ومن أمثلة املشتبهات، في أعمال االستثمار، تلك األعمال التي تعرض 
على الفقهاء، أو مجامع الفقه اإلسالمية، فال يفتى بجوازها، وال بحرمتها؛ 
فيؤجل البت فيها حتى تتم دراستها بصورة وافية، أو يقع فيها اختالف كبير 
بني العلماء فيما لم يرد دليل قاطع باحلل أو باحلرمة، كبيع الورق بالفضة من 

عملة واحدة متفاضالً، أو بعض أنواع األسهم، أو التأمني  وخالفها.)154( 
 وخالصة القول، فإن هذه الضوابط الشرعية وغيرها، تدخل حتت قول 

)151( قاسم القيسي ، مرجع سابق ،  ص 25 .
)152( ابن حجر العسقالني، مختصر الترغيب والترهيب ، مرجع سابق ،  ص 129 . وذكر أن احلديث متفق عليه.

)153( نفس املرجع ، ص 130 ، وقال رواه الترمذي ، وحسنه ، وابن ماجة ، وصححه احلاكم .
)154( ومن أمثــلة ذلك ما سـئل عنه الشـيخ ابن باز ، رحمه الله، من حـكم بيـع رياالت الفضة برياالت الورق متفاضاًل   
»وهو نشاط كان يقوم به بعض الباعة الستخدام الرياالت الفضية في أجهزة االتصاالت« فقال : في هذه املسألة 
إشكال، وقد جزم بعض علماء العصر بجواز ذلك؛ ألن الورق غير الفضة ،  وقال آخرون بتحرمي ذلك؛ ألن الورق 
عملة دارجة بني الناس، وقد أقيمت مقام الفضة فأحلقت بها في احلكم. أما أنا فإلى حني التـاريخ، لم يطمئن 
قلبي إلى واحد من القــولني، وأرى أن األحوط تـرك ذلك لقول النبي ] " دع مايريبك إلى ما ال يريبك" » جريدة 

اجلزيرة السعودية، صفحة الفتاوي، العدد 8101 ، السبت 1994/12/3م،  ص 25 .
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الله عز وجل  }وال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل{ [البقرة: 188]. فالتنزه عن 
كل  تندرج حتته  التي  الضابط األساسي  األموال هو  الباطل في استخدام 
هذه الضوابط، وهو ما يجدر باملستثمر املسلم أن يلتزمه؛ ألن االلتزام بهذا 
األصل يؤدي إلى اجتناب الظلم، والغش، والرشوة، وتطفيف الكيل وامليزان، 

والربا وسائراملنهيات.
الفرع الثاني: الضوابط األخالقية: ـ 

الضوابط األخالقية، جزء ال ينفصل عن الضوابط الشرعية، ولكن قمنا 
بفصلها هنا ألغراض الدراسة فقط، والضوابط األخالقية تعني املتطلبات 
السلوكية في االستثمار اإلسالمي، إذ البد أن يحس املتعاملون في املؤسسات 
هذه  في  العاملني  سلوك  في  متميز  فرق  بوجود  اإلسالمية  االستثمارية 

املؤسسات من سلوك العاملني في املؤسسات التقليدية.)155(  
والبد من وجود فرق جوهري، بني سلوك املستثمر املسلم، وغير املسلم. 
بالسلوك  ملتزم  الفاضلة،  اإلسالم  بأخالق  منضبط  بطبعه  املسلم  ألن 
إمياناً  املؤمنني  أكمل  إن  الله ]:  رسول  استناداً حلديث  القيم،  اإلنساني 

أحسنهم خُلُـقاً، وإن حسن اخللق ليبلغ درجة الصوم والصالة".)156( 
العملية  في  مهماً  دوراً  تلعب  وهي  جداً،  كثيرة  األخالقية  والضوابط 

االستثمارية، وميكن إجماالً حصرها فيما يلي: ـ
أواًل: ضابط العدل: ـ

وهو من األمور التي أمر الله تعالى بها، ونهى الناس عن ضدها، كما في 
قوله }إن الله يأمر بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القربي وينهي عن الفحشاء واملنكر 

والبغي يعظكم لعلكم تذكرون{ [النحل: 90]. 
والعدل في مجال االستثمارات يقتضي البعد عن كل ما يفضي إلى غٍش، 
أو احتكار أو تطفيف كيل أو ميزان، أو إخفاء في عيوب السلع، أو الترويج 
واإلعالن الكاذب عن نوع االستثمارات، أو دفع الرشوة للهروب من ضريبة، 
أو احلصول على ترخيص حكومي بطريق غير شرعي لقيام االستثمار أو 

خالفه، مما يفضي في نهاية األمر إلى الظلم بشكل من أشكاله.
)155( أحمد محيى الدين ، مرجع سابق ، ص 72 .

)156( األلباني ، السلسلة الصحيحة ، مرجع سابق ، املجلد الرابع ، ص 120 ، حديث رقم 1590 .
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ومن العدل في مجال االستثمار أن يأخذ كل ذي حق حقه من أصحاب 
عوامل اإلنتاج، كاألجير، واملؤجر، والشريك، ورب املال، واملضارب وغيرهم 

من أصحاب احلقوق.
األذى  مظان  عن  بعيدة  االستثمارات  تكون  أن  أيضاً،  يقتضي  والعدل 
واإلضرار باآلخرين، كإنشاء املصانع ـ التي تعمل على تلوث البيئة ـ في وسط 

املساكن، وبني السكان. 
ومن العدل في مجال االستثمار، الترفع عن األرباح الفاحشة التي تلحق 
الضرر بالضعفاء، والفقراء، واحملتاجني، في السلع األساسية، وال سيما في 

حالة سيطرة املستثمر على سلعة معينة أو خدمة معينة.
ثانيًا: ضابط املنفعة : ـ 

واملنفعة، هي اإلشباع الذي يعود على الفرد، من استهالك سلعة معينة.)157(  
أو اخلدمة على  السلعة  بأنها قدرة  املنفعة  تعرف  الوضعي  االقتصاد  وفي 
إشباع رغبة إنسانية، وال يتضمن ذلك أي حكم أدبي أو أخالقي فيما يتعلق 

بالرغبة في حد ذاتها.)158(  
اإلشباع  املنفعة من خالل هذا  درجة  إلى  ينظر  الوضعي،  االقتصاد  أن  أي 
بغض النظر عن نوع السلعة، فاخلمر مثاًل يحقق منفعة لشاربه ألنه يحقق قدراً 

من اإلشباع. والربا يحقق منفعة ألنه ينطوي على قدر من اإلشباع  وهكذا.
احلر،  الرأسمالي  النظام  أركان  إحدى  هي  الوضعي  باملفهوم  واملنفعة 
إذ أن التعامل االقتصادي يقوم عليها، وتتلخص في تصور أن سعادة الفرد 

واملجتمع هي في حتقيق أقصى إشباعٍ ممكن.)159( 
احلقيقي  النفع  درجة  على  مبني  املنفعة  ضابط  فإن  اإلسالم  في  أما 
الظاهري،  أو  الشكلي  اإلنتفاع  من  وليس  أو اخلدمة،  السلعة  من  املستمد 
ولذلك جند أن كل احملرمات التي تنطوي على منفعة ظاهرية، يعتريها ضرر 
باطن، ولوال وجود مثل هذه املنافع الظاهرة ملا مال إليها العاصون وحققوا 

إشباعاً معيناً، ولوال وجود مثل هذا الضرر الباطن ملا حرمت أبداً.

)157( د. محسون بهجت جالل ، مبادىء االقتصاد ) الرياض : مؤسسة األنوار للطباعة ، 69م ( ص 97. 
)158( د. حسني عمر ، املوسوعة االقتصادية ) القاهرة : دار الفكر العربي ، الطبعة الرابعة ، 1992 ( ص 484 .

)159( يوسف كمال محمد ، فقه االقتصاد العام ) القاهرة : ستابرس للطباعة النشر ، 1990 ( ص 20 .
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وضابط املنفعة هنا، يقوم على أن ينسجم االستثمار مع املنافع احلقيقية 
كما  املنافع،  لهذه  وفقاً  املشروعات  فتقام  الطيبات،  ألجلها  الله  أحل  التي 
يكون الربح - وهو أحد هذه املنافع - في حدود االعتدال، وال يتعداه إلى 

اإلفراط، واجلشع واستغالل املستهلك.
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ذكرنا في املطلب السابق أن الضوابط الشرعية لالستثمار هي األصل 
الذي تندرج حتته جميع الضوابط األخرى، وأن هذه الضوابط اليسهل فصل 
بعضها عن بعض ملا يوجد بينها من تداخل، ولكن رغماً عن ذلك سنتطرق 
إلى مجموعة من الضوابط االقتصادية واإلدارية، بصورة مستقلة، بغرض 

الدراسة فقط.
الفرع األول: الضوابط االقتصادية: ـ 

ملا  واملجتمعات؛  األفراد  في حياة  مهماً  ميثل اجلانب االقتصادي جزءاً 
تتطلبه حياتهم اليومية من كد وجد في سبيل احلصول على األرزاق، وسعي 
مراتب  إلى  والوصول  واالجتماعية،  االقتصادية  أوضاعهم  لتحسني  وعمل 

مرموقة في سلم النمو االقتصادي.
املتاحة  املوارد  بني  االقتصادي،  التوازن  من  قدراً  يتطلب  بدوره،  وهذا 
واإلمكانيات مما يؤدي إلى ضرورة توجيه االستثمارات إلى ما يحقق هذا 

الهدف.
 ويعتبر توجيه االستثمار إلى جميع املجاالت التي متليها حاجة املجتمع 
من ما يدخل في فروض الكفاية التي يأثم ولي األمر ـ ويأثم املجتمع ـ إذا لم 
يقم بني الناس من ينهض بها، وذلك لسد حاجة املجتمع في جميع املجاالت 
وإال أجبرهم  املجتمع،  بناء  الثغرات في  املشروعة بحيث تسد  االقتصادية 
ولي األمر على ذلك بحيث تصبح فرض عني على املستثمر، إذا كان غيره 

عاجزاً عنها.)160(  
وشاملة  ومتعددة  متنوعة  تكون  أن  يجب  االستثمارات،  أن  يعني  وهذا 
للمجاالت كلها، وال تقتصر على نشاط دون نشاط؛ ملجرد أنه سريع العائد أو 
أنه مجٍز، وإمنا تكون احلاجة العامة للمجتمع هي الهدف، ويكون االستثمار 

احلالل والربح احلالل، هما الوسيلة لتحقيق هذا الهدف.
وبذلك يكون القرار االستثماري الضابط هنا ماذا ننتج؟ وملن ننتج ؟ وكيف 

)160( قاسم القيسي ، مرجع سابق ، ص 31 .

املطلب الثاني 
 الضوابط االقتصادية واإلدارية   
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ننتج؟ مراعني بذلك الشكل واملضمون، فال يغرق السوق بسلعة غير ضرورية، 
على حساب سلعة أخرى ضرورية حتت مفهوم قوى العرض والطلب.

تابعة  كانت  للمشروعات، سواء  السليم  التخطيط  يتطلب  بدوره  وهذا   
السلعة  وكمية  ونوعها  وقدرها  احلاجة  ملعرفة  اخلاص؛  أو  العام  للقطاع 

املتوفرة منها وموقف السلع البديلة.
االكتفاء  حتقيق  في  مهماً  دوراً  االقتصادي  التخطيط  ضابط  ويلعب 
الذاتي من السلع األساسية والضرورية وجتنب استيرادها ما أمكن، وذلك 
ملنع السيطرة األجنبية ودفع شرورها. ويعتبر التخطيط االقتصادي من قبيل 
علمائها،  من  املختصون  به  وتكلف  الدولة،  به  تقوم  الذي  باملعروف  األمر 

لرسم خطط املستقبل لفترات متتالية وآجال متعاقبة.
وتعتبر املوازنة التخطيطية التي قام بها نبي الله يوسف عليه السالم أول 
التوازن  بنيت على أسس علمية وعملية، حيث اعتمدت على فكرة  موازنة 
بني اإلنتاج الزراعي واالستهالك الزراعي خالل فترة معينة، وذلك بغرض 
تخطي فترة الكساد في ضوء الظروف املتاحة، وكانت أداة للتعبير الزمني 

والكمي عن األهداف املراد حتقيقها.)161(  
وتأسيساً على ما سبق، فإن اإلسالم يحث املستثمر، على رسم سياسته 
االستثمارية، وفقاً للظروف االقتصادية، واحلاجة مبا يحقق له قدراً عظيماً 

من الربح احلالل ويحفظ لألمة مكتسباتها وحقوقها.
 والتخطيط السليم للمشروع االستثماري، إمنا يكون مفيداً في احلاضر 
فيحفظ  مجال؛  دون  مجال  في  تركيزها  أو  الثروة  ضياع  ملنع  واملستقبل، 
األموال ويوجهها نحو املتطلبات احلقيقية للمجتمع، ويراعى املصالح احلالية 

للمجتمع احلاضر، وكذلك املصالح املستقبلية لألجيال القادمة. 
النشاط  توازن  على  العمل  لالستثمار،  السليم  التخطيط  أهداف  ومن 
واإلمكانيات  املوارد  بني  االستثمارية،  القوى  توزع  أن  مبعنى  االستثماري، 
في توازن قومي، فال يطغى توظيف األموال في زرع األرض أو التجارة على 
اإلنتاج  مصادر  من  غيرها  أو  التعدين،  أو  الصناعة  في  األموال  توظيف 

)161( د. سامي عبد الرحمن ، املوازنات التخطيطية في القرآن الكرمي » مجلة االقتصاد اإلسالمي ، )162( مرجع 
سابق ، العدد 4 ، 1402هـ « ص 30 ـ 31 .
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املختلفة .)162( إال إذا كانت ظروف املجتمع، تتطلب هذا التفاوت مبا يخدم 
مصاحله ورغباته.

والضابط الثاني ـ في رأينا ـ هو ضابط الربح، فالوصول إلى أقصى ربح 
ممكن، إمنا هو محكوم في اإلسالم بالوسائل والغايات الشرعية، فال يجوز 
الوصول إليه عن طريق محرم كاملتاجرة أو االستثمار فيما حرم الله، أو عن 
أسعار  زيادة  أو  منها،  أو شيئاً  ذوي احلقوق حقوقهم  بعض  طريق حرمان 
مبا  أو  املجتمع،  أفراد  غالب  كاهل  يثقل  مبا  األساسية  واخلدمات  السلع 
يفضي إلى الضرر أو اإلضرار باملجتمع، بأي شكل من أشكال الظلم واجلشع 
واالستغالل. كذلك فرمبا يختار املستثمر أنفع املشروعات بالنسبة للمجتمع، 
ولو كان ذلك على حساب حجم األرباح املتوقعة بالنسبة له، ألنه يجمع هنا 
بني الفائدة الشخصية وفائدة املجتمع، مع تفضيل الثانية على األولى، إن لم 

يكن ممكناً، اجلمع بني االثنتني.
وهذا يعنى أن املستثمر ال يطرح من حساباته كل محظور فحسب، بل إنه 
في داخل دائرة املباح، يختار من املشروعات ماهو أكثر نفعاً له، وللمجتمع 

الذي يعيش فيه.
الفرع الثاني: الضوابط اإلدارية: ـ

إدارة  في  تستخدم  التي  واملعايير  األسس  اإلدارية،  بالضوابط  يقصد 
االستثمار؛ لضمان سالمة العمل االستثماري، وإزاحة الصعوبات واملعوقات 
الطريق  به عن  التي حتيد  والتجاوزات  تعترضه، وجتنب االنحرافات  التي 

املستقيم الذي رسمه الدين اإلسالمي احلنيف.
وأهم ما مييز هذه الضوابط اإلدارية لالستثمار، هو الواقعية في اتخاذ 
القرار، واملرونة مع عدم جتاوز القواعد األصولية الثابتة. وميكن إجمال هذه 

الضوابط فيما يلي: ـ)163( 
1ـ  فالبد من وجود هيكل تنظيمي سليم لإلدارات، واألقسام اخلاصة 

بتخطيط وتنفيذ ومتابعة وتقييم االستثمارات.

)162( د. حسن صالح العناني، دور البنوك اإلسالمية في تنمية املجتمع )القاهرة: االحتاد الدولى للبنوك اإلسالمية، 
غير مؤرخ ( ص 66 .

)163( قاسم القيسي ، مرجع سابق ، ص 36، بتصرف .
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باملستوى  إعداده  وضرورة  البشرى،  العنصر  أهمية  تكمن  وهنا   
الكافي ألداء هذه املهمة. 

أهداف  من  ينطلق  اإلسالم  نظام  في  املنشود  البشرى  فالعنصر   
ومؤشرات وأصول إسالمية سليمة تصل به إلى حتقيق أغراضه 

االستثمارية وقطف ثمارها بأيسر وأضمن الطرق والوسائل.
واملصارف اإلسالمية عادة تقوم بإنشاء إدارة مستقلة لالستثمار   
تضطلع بدراسة املشروعات وتقييمها، ودراسة الضمانات الالزمة 

لسالمتها، ودفع مخاطرها بأساليب علمية ومنهجية مدروسة.
أمر  على  القائمني  الختيار  إدارية  ضوابط  وجود  من  إذن  والبد  2ـ 
املختصة  البشرية  الكفاءات  يركز على  سليماً،  اختياراً  االستثمار 

بدراسات اجلدوى، ومعرفة السوق، واإلنتاج املنافس. 
اإلسالمي  السلوك  على  مبنياً  االختيار  هذا  يكون  أن  ويتعني   
العلمية  واملؤهالت  الفنية،  واملهارة  واألمانة،  الفاضلة،  واألخالق 

املتخصصة. 
فيمن  والكفاءات،  الصفات  هذه  توفر  عدم  الغالب  في  ويؤدي   
يقومون بهذا النشاط، إلى حرمان االستثمارات من إحدى دعائمها 
تأخذ  أن  من  تتمكن  لكي  الالزمة،  الرئيسة  وأسسها  األساسية 

وجهها الصحيح في التطبيق العملي.)164(  
وفق  األداء  على  للسيطرة  تنظيمية  لوائح  وجود  كذلك  ويتعني  3ـ 
مجموعة مترابطة من األسس واللوائح والنظم اإلدارية التي تضبط 
أعمال االستثمار، بحيث يرجع إليها عند االختالف؛ لتجنب اآلراء 

الفردية والشخصية، ومن ثم السيطرة على القرار االستثماري.
الضوابط  تراعي  رشيدة،  استثمارية  سياسات  وجود  يتعني  كما  4ـ 
ملا  وفقاً  االستثمار  وتوجه  واالقتصادية،  واألخالقية  الشرعية 
البعد  ذات  االستثمارات  والسيما  العامة،  املصلحة  تقتضيه 
االجتماعي، مبا يحقق النمو واالزدهار في املجتمع، وهذا التوجه 

)164( محمد عبد املنعم أبوزيد ، النشاط االستثماري للمصارف اإلسالمية ومعوقاته » رسالة ماجستير مقدمة إلى 
قسم االقتصاد ، كلية التجارة ، جامعة األسكندرية ، 1991 « ص 28 .
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العام لسياسيات االستثمار يجب أال يؤثر على النزعة الفردية في 
زيادة األرباح - عن طريق االستثمارات اخلاصة - بقدر ما يتجاوب 
معها للوصول باملجتمع من خالل الفرد إلى هذه الدرجة من النمو 

واالزدهار.
على  احملسن  فيثاب  والعقاب،  للثواب  قاعدة  هناك  تكون  وأن  5ـ 
شرعية  لضمان  وذلك  إساءته،  على  املسيء  ويعاقب  إحسانه، 
املعامالت في مجال االستثمار وإبطال التوجهات الفردية الرامية 

إلى حتقيق األرباح الكبيرة بغض النظر عن أي ضوابط. 
املادية  والدوافع  احلوافز،  يتبنى  متكامل  نظام  وضع  على  ويعمل  كما 
واملعنوية لرفع معدالت االدخار واالستثمار، ومينع التبذير واإلسراف، وكل 

ما يؤدي إلى إهدار األموال فيما ال ينفع املجتمع. 
أصلها  في  املنبثقة  االقتصادية  الضوابط  أن  إلى  الباحث  ويخلص   
نحو  االستثمارات  توجيه  في  تتمثل  والتي  اإلسالمية  الشريعة  أحكام  من 
املشروعات املفيدة والتي تراعي مصلحة املجتمع وحتقق له رغباته املبنية 
الفعلية  للحاجة  وفقاً  وتركزها  االستثمارات  توازن  وكذلك  الطيبات،  على 
للمجتمع  وتنوعها بالقدر الذي يفي بسائر املتطلبات، فضاًل عما تدره من 
نهاية  الضوابط في  كبيرة ومجزية، إمنا تسهم هذه  ومعنوية  مادية  عوائد 
األمر في رفع مستوى ومعدل النمو االقتصادي، ودفع الفقر والتخلف عن 

أفراد املجتمع املسلم. 
وأن هذه الضوابط حتتاج إلى مجموعة من السياسات والنظم والضوابط 
اإلدارية، تعمل معها جنباً إلى جنب ، في ضبط العملية االستثمارية وتقييمها 
وتقوميها، ودراستها مبا يضمن انسيابها وسيرها، وفقاً ملا تقتضيه املصلحة 
اإلسالمية  الشريعة  بأحكام  األكيد  التزامها  خالل  من  واخلاصة،  العامة 

السمحة.              
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تعتبر املخاطرة واحدة من أهم مهددات التوسع في النشاط االستثماري، 
إذ أنها متثل إحدى العوامل الرئيسة في اتخاذ القرار االستثماري. فاملستثمر 
يسعى إلى حتقيق أكبر عائد ممكن بأقل درجة من املخاطرة، رغم التعارض 
البنيِّ بني العاملني، إذ أنه كلما ارتفع العائد املتوقع من االستثمار، كلما زادت 

درجة املخاطرة.)165(  
واملخاطرة هي احتمال حدوث نتائج غير مرضية،)166( أو هي بعبارة أخرى 
اخلوف من مستقبل العملية االستثمارية، وعدم التحقق من جناحها، ورمبا 

اخلوف من الفشل.
ومتثل املخاطر االستثمارية عائقاً رئيساً، أمام القرار االستثماري، فتكون 
عائد  من  يتوقع  ما  وبقدر  أنه  إذ  تعطيله،  أو  تعديله  أو  إلغائه  في  سبباً 
تكون املخاطر متوقعة، واملستثمر الفرد بطبيعته يتسم بخاصية النفور من 
املخاطرة، فال يحبذ املجاذفة باملخاطرة، وال يقبل حتمل مخاطرة معينة إال 

إذا كان هناك ما يبرر ذلك في صورة عائد مرتفع.)167(  
يتعلق  ما  منها  جداً،  كثيرة  االستثماري  النشاط  تهدد  التي  واملخاطر 
بطبيعة العملية االستثمارية، ومنها ما يتعلق بأطراف االستثمار، ومنها ما 
قسمني  إلى  تقسيمها  وميكن  االستثماري،  بالعمل  احمليطة  بالبيئة  يتعلق 
في  وسنستعرضهما  االقتصادية،  غير  واملخاطر  االقتصادية  املخاطر  هما 

الفرعني التاليني: 
الفرع األول: املخاطر االقتصادية: ـ 

من  االستثمارية  العملية  تعترض  التي  املخاطر  مجموعة  بها  ويقصد 
ودراسات  بتوقعات  اخلاصة  كاملخاطر  عام،  بشكل  االقتصادية  الناحية 
ومخاطر  واستمراره،  االستثماري  املشروع  جناح  مبدى  واملتعلقة  املستثمر 

املطلب األول
مخاطر العملية االستثمارية  

)165( د. محمد الوطيان ، مرجع سابق ، ص 16 .
)166( فرد ويستون ويوجني برجام ، التمويل اإلداري ، تعريب د. عبد الرحمن دعالة بيلة وعبد الفتاح السيد النعماني، 

اجلزء الثاني ) الرياض : دار املريخ ، الطبعة العربية ، 1993 ( ص 35 .
)167( د. بهاء الدين سعد ، التمويل في منظمات األعمال ) القاهرة : مكتبة عني شمس ، 1987( ص 46. 
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تنفيذ العمليات داخل املشروع، ونوع العالقات القائمة بني وحدات املشروع  
والوحدات االقتصادية واملالية اخلارجية، واملخاطر املتعلقة بسمعة ومالءة 
املتعلقة  املخاطر  مجموعة  إلى  باإلضافة  هذا  االستثماري.  العمل  أطراف 
بظروف العرض والطلب على منتجات املشروع، وما يترتب عليها، أو يؤثر 
فيها من املخاطر االقتصادية العامة املتوقعة أيضاً، كارتفاع معدالت التضخم  
املقدمة،  اخلدمة  أو  املنتجة،  للسلعة  االستهالكي  السلوك  وتغير  والكساد، 

وحجم املنافسة، وقوى السوق، وخالفه.
 وهذه املجموعة من املخاطر تلعب دوراً كبيراً في اتخاذ القرار االستثماري   
ذلك ألن االستثمار في األصول الرأسمالية واإلنتاج، ينطوي عادًة على أعباء 
مالية ضخمة، ولفترات زمنية طويلة نسبياً، ولذلك فإن ظهور أي من هذه 
املخاطر احملتملة سيؤثر تأثيراً معيناً على اتخاذ القرار. ومن اجلانب اآلخر، 
فإن إغفال أي من هذه املخاطر ـ عند اتخاذ القرار ـ سيؤدي أو قد يؤدي، 

إلى نتائج خطيرة في مستقبل العملية االستثمارية.)168( 
املخاطر املتعلقة بدراسات وتوقعات املشروع: ـ

التي جترى عليه،  والدراسات  بتوقعات املشروع،  املتعلقة  املخاطر  وهي 
في  االستثماري  القرار  باتخاذ  أن حتيط  التي ميكن  التأكد  عدم  وظروف 
مشروع معني. ذلك أن أي قرار استثماري رشيد البد وأن تسبقه دراسات 
ملعرفة جدوى املشروع، وقد تتخذ هذه الدراسات شكاًل رسمياً، أو قد تظهر 
املشروع،  حجم  على  احلال  بطبيعة  ذلك  ويتوقف  رسمية،  غير  في صورة 

وحجم االستثمارات املخصصة له.)169( 
والقرار االستثماري ال يخلو من املخاطرة مهما كان نوع الدراسات التي 
بني عليها؛ وذلك ألن املخاطرة في االستثمار تتمثل في توقع اختالفات في 
تلك  يتوقع أن يحدث، وما سوف يحدث فعاًل، فكلما زادت  العائد بني ما 

االختالفات كانت درجة املخاطرة أكبر.

قسم  إلى  مقدمة  دكتوراه  رسالة   « االستثمار  وضمانات  معايير   ، سليمان  محمد  املولى  فضل  الدين  نصر   )168(
االقتصاد اإلسالمي ، كلية الشريعة بجامعة أم القرى ، مكة املكرمة ، 1409 « ص 79 .

)169( د. محمد صـــالح احلـناوي ، دراســـات جـدوى املشروع وســــياسات االســـــــتثمار ) األسكندرية : املكتب العربي 
احلديث ، الطبعة الرابعة ، 1983( ص 17 .
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واملخاطر التي حتيط بالتوقعات والدراسات ميكن تقسيمها إلى نوعني هما 
مخاطر الدراسة، ومخاطرعدم التأكد. ويترتب على كال النوعني اختالفات 

التقديرات املتوقعة للمشروع عن التقديرات احلقيقية أو الفعلية.  
القيم  عن  احلقيقية  القيم  في  التغيرات  بها  يقصد  الدراسة  فمخاطر 
غير  أو  متوقعة،  غير  ظروف  أو  عوامل  لظهور  نسبة  املتوقعة،  أو  املقدرة 
مقدرة عند الدراسة أو التقومي، والناشئة عادًة من عوامل عدة، منها عدم 
دقة أو صحة البيانات واألرقام املستخدمة في الدراسة، أو التقومي وحجم 
الذي  واإلنتاجي  الفني  واألسلوب  مزاولته،  املراد  النشاط  ونوع  املشروع، 
سيستخدم، والعدد واآلالت الالزمة لإلنتاج، وأثر التقادم االقتصادي عليها، 
العوامل  في  تغيرات  حدوث  وإمكانية  الدراسة،  فترة  طول  إلى  باإلضافة 

األساسية الالزمة إلنشاء املشروع.)170( 
أما مخاطر عدم التأكد فمردها غالباً إلى عدم املام الدارس أو معرفته 
تقديرها  على  قدرته  عدم  وبالتالي  نفسه،  اخلطر  حدوث  باحتماالت 
بشكل دقيق. وهذه الظروف تنشأ بسبب عدم دقة، أو كفاية املعلومات، أو 

اإلحصائيات، أو مالءمتها لتقدير الظروف واالحتماالت املستقبلية.
كما وأن األخطار املتولدة عن ظروف عدم التأكد إمنا تكون أيضاً بسبب 
أو  حالية  وتوقعات  وجتارب  بيانات  خالل  من  املستقبل  استقراء  محاولة 

سابقة، وهذا بدوره يجعل التنبوء بالنجاح أمراً ليس مؤكداً. 
ومع ذلك فلكي ميكن قبول املشروع أو القيام به، فالبد من دراسته على 

الوجه التالي: ـ)171( 
السوق موجودة، أو ميكن إيجادها وتنميتها. أ ـ  

ب ـ التكنولوجيا الضرورية موجودة، أو ميكن إيجادها وتنميتها.
ستتولى  التي  األطراف  جلميع  مناسبة  واألخطار  املالية  العوائد  ج ـ 

استثمار  أموالها في املشروع. 
ولذلك فإن الكتابات االقتصادية التي تهتم بدراسات اجلدوى وعمليات 
تقومي املشروعات حتاول دائماً إدخال عناصر وظروف اخلطر وعدم التأكد 
)170( نصر الدين فضل املولى ، معايير وضمانات االستثمار ، مرجع سابق ، ص 82 . وقد قسم املخاطر إلى نوعني 

هما ظروف اخلطر وظروف عدم التأكد .
)171( د. محمد صالح احلناوي ، مرجع سابق ، ص 156 .
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في الدراسات والتقييم، وذلك إلضفاء الواقعية عليها.)172( 
املخاطر املتعلقة بظروف العرض والطلب: ـ 

وتؤثر الظروف املتعلقة بالعرض والطلب على شكل ومنط االستثمارات؛ 
وذلك ألن السلع التي  يكون االرتفاع في أسعارها سريعاً، تستطيع أن جتذب 
املستثمرين؛ نظراً ملا حتققه من هوامش ربحية مرتفعة مقارنة بنظيراتها، 
في حني أن السلع التي ال ترتفع أسعارها بنفس السرعة ال تكون مجاالً رحباً 

لالستثمار؛ ألن من أهداف املستثمر حتقيق معدل ربح مرتفع.)173(
وفي املقابـل فإن السـلع التي ترتفع أسعارها »في حاالت الطلب املرن« 
يقل طلبها تباعاً، مما يؤثر من هذه الناحية على القرار االستثماري أيضاً  
شكل  على  تؤثر  التضخم  معدالت  وارتفاع  األسعار  تقلبات  فإن  وبالتالي، 
القرار االستثماري. وفي احلاالت التي يرتفع فيها معدل التضخم، يفضل 
يتميز  الذي  االستثمار  هما  االستثمار  مجاالت  من  مجالني  املستثمرون 
بسرعة دوران رأس املال، وبارتفاع واضح في معدل ربحيته، كاالستثمار في 
السلع االستهالكية ذات الطلب املرتفع، كتجارة االستيراد والتصدير، وجتارة 
اجلملة، والتجزئة؛ ألن هذه األنواع ال حتتاج إلى إغراق رأس املال في أصول 

إنتاجية لفترات طويلة.)174( 
وسائر  والعمائر  املنازل  شراء  في  االستثمار  فهو  الثاني  املجال  أما 
العقارات حيث ميثل شراء األراضي، وبناء املنازل وسيلة لالحتياط وتكوين 

أو االحتفاظ بالثروة في األجل الطويل. 
الفرع الثاني: املخاطر غير االقتصادية: ـ

بكفاءة  نشاطاته  مزاولة  على  وقدرته  املشروع،  على  تؤثر  التي  وهي 
وفعالية. وهي مخاطر البيئة احمليطة باملشروع، كالقوة القاهرة، أو القرارات 
أو  سياسية  قرارات  كانت  سواء  االستثمار،  بشأن  الدولة  تصدرها  التي 
إدارية، واملخاطر العامة كالسرقة واحلريق ...... إلخ ، هذا باإلضافة، إلى 
)172( نصر الدين فضل املولى، املرجع السابق، ص 83،  وانظر للتوسع ،  د. محمد احلناوي ،  مرجع سبق ذكره ، 

ص 81 ـ 85 .
)173( د. موسى آدم عيسى ، آثـار التغييرات في قيمة النقـود وكيفية معاجلتـها في االقتصـاد اإلســـــالمي ) جدة : 

مطبوعات دلة البركة ، 1993 ( » رسالة ماجســتير « ص 242 .
)174( املرجع نفسه ، ص 244 .
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مخاطر اإلدارة الناجتة عن تصرفات وقرارات إدارية غير سليمة. وفيما يلي 
استعراض موجز لكل حالة: ـ

أواًل: مخاطر البيئة احمليطة باملشروع االستثماري: ـ
وإمنا  االستثمارية  بالعملية  مباشرة  تتعلق  ال  التي  املخاطر  بها  ويقصد 

تكون في بيئتها وتؤثر عليها، وهي نوعان، طبيعية، وبشرية.
أما الطبيعية، فهي التي حتدث بسبب القضاء والقدر، كالزالزل، والبراكني، 
واألعاصير، والفيضانات مما يسميه أهل القانــون الوضعي بالقـــوة القاهــــرة 
)Force Majure(، وهذه املخاطر ال يسلم منها أحد، وال ميكن درؤها أو 
تفاديها إال في أضيق احلدود، ومبقدار ما تتسع له القدرة البشرية احملدودة، 
لقوله تعالى }ءأمنتم من في السماء أن يخسف بكم األرض فإذا هي متور ٭ أم أمنتـــم 

من في السـماء أن يرســل عليكم حاصبْا فستعلمون كيف نـذير{ [امللك: 16ـ 17].
وأما البشرية، فترجع أسبابها إلى التغير في السياسات االقتصادية، أو 
األساليب املتبعة لتحقيق التنمية االقتصادية، أو للسيطرة على الصناعات 
التي ترى الدولة أنها أساسية، وبشكل عام كل سياسات الدولة املستقبلية 
واالقتصادي  السياسي  الوضع  ذلك  إلى  االستثماري. ويضاف  العمل  جتاه 
اإلدارية  والتنظيمات  استقرار،  من  به  يتسم  ما  ومدى  للدولة  واالجتماعي 

والقانونية، وما تتسم به من كفاءة وفاعلية.)175( 
فهذه املكونات والتي اصطلح على تسميتها مبناخ االستثمار، تؤثر وتتأثر 
ببعضها البعض، بصورة متداخلة ومترابطة، فتشكل في مجموعها عوامل 
جذب أو حفز لالستثمار، إذا كانت مواتية، أو عوامل طرد وتثبيط لرأس 
املال واملستثمرين، إن كانت غير ذلك، مبا تنطوي عليه من مخاطر، تؤثر 
تأثيراً  تؤثر  التي  البشرية  املخاطر  أهم  ومن  املشروع .)176(  على  مباشرة 

مباشراً على املشروع االستثماري، ما يلي: ـ)177( 

)175( نصر الدين ، معايير وضمانات االستثمار ، مرجع سابق ، ص 60 .
)176( نفس املرجع  ، ص 60 .
)177( نفس املرجع ، ص 62 .
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أ/  املصادرة: ـ 
وهي إجراء تتخذه السلطة العامة في الدولة لتستولي مبقتضاه على ملكية 
األموال، أو احلقوق املالية، اململوكة ألحد األشخاص، وذلك دون أي مقابل.
وفي العادة يؤدي مثل هذا اإلجراء إلى اإلحجام عن االستثمار في الدول 

التي متارس أسلوب املصادرة أو التي تتصف بعدم االستقرار السياسي.
ب/  نزع امللكية للمنفعة العامة: ـ

وهو إجراء يتم عادًة مقابل تعويض للمالك ويقع في األصل في األموال 
العقارية، بحيث يكون الغرض منه حتويله إلى منفعة عامة كإنشاء طريق أو 
مصنع أو مستشفى. وبالرغم من أن العديد من الدساتير والقوانني الوضعية 
نصت على مبدأ صيانة امللكية اخلاصة وحمايتها من أي اعتداء يقع عليها 
دون مبرر فال تنتزع أرض مثاًل، وفي سواها من امللكية العامة غناء عنها  
وأن يتم تعويض عادل لصاحب امللكية، إال أن ذلك كله لم يخرج أسلوب نزع 

امللكية من نطاق املخاطرة.
ج/  التأميم: ـ 

وهو إجراء يقصد به هيمنة الدولة على وسائل اإلنتاج، وهو أسلوب عرف 
بعد انتشار الفكر االشتراكي. وهو يتم عادًة إما بسبب تطبيق عقدي مؤداه 
وجوب متلك الدولة لوسـائل اإلنتاج - وهو ما يسمى بالتأميم األيدلوجي - 
كما حدث في روسيا، وإما ملجرد حتقيق اعتبارات إصالحية معينة ويسمى 

بالتأميم اإلصالحي. 
د/  االستيالء املؤقت: ـ

وهو إجراء مؤقت تتخذه السلطة العامة لتحصل مبوجبه على حق االنتفاع 
الظروف  العامة في بعض  باملصلحة  يتعلق  لهدف  األموال اخلاصة  ببعض 
واألحوال االستثنائية والطارئة، وذلك في مقابل تعويض الحق تقوم بأدائه 

لصاحب املال.
ولإلسالم في حماية امللكية اخلاصة ضوابط وأصول رفيعة جتعل هذه 
بضوابط  امللتزم  اإلسالمي  املجتمع  في  تنعدم  تكاد  أو  منعدمة  املخاطر 
الشريعة اإلسالمية. فامللكية الفردية في اإلسالم مصونة بال حظر والحد 
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ملا ميلكه اإلنسان من مال طبقاً ألحكام وقواعد الشرع اإلسالمي في بيانه 
ألسباب امللك املشروعة واألسباب التي مينع التملك عن طريقها، وفي بيانه 
لضوابط التصرف في املال واإلنتفاع به، وفي حرصه على مصلحة اجلماعة 
في نفس الوقت. ولذلك فإن اإلسالم خول للحاكم املسلم سلطات واسعة 
الناس وحتقق املصلحة  تنظم حياة  التي  الشرع  وتنفيذ قواعد  في مراقبة 

اخلاصة والعامة على السواء.)178( 
أن  فيه  واألصل  أسلوب.  بأي  امللكية  سلب  اليقر  اإلسالم  فإن  ولذلك 
تكون ملكية الشخص مصونة ال تنتقل إلى غيره في حياته إال برضاه، إال 
في احلاالت التي يراعى فيها املصلحة الفردية الراجحة كالشفعة واحلجز 
على املدين املفلس، أو األشياء التي ال تنقسم، أو في قسمتها ضرر. وكذلك 
احلاالت التي يراعى فيها مقتضيات املصلحة العامة، كبيع الطعام احملتكر 
إذا ضاق  للمسجد  املجاورة  واألرض  إليه،  عن صاحبه عند احلاجة  جبراً 

بالناس، ونحو ذلك.)179( 
واملصادرة في الشريعة اإلسالمية ليس لها وجود؛ ألنها تدخل في أكل أموال 
الناس بالباطل. وال تباح إال في حالة املعصية، كحالة املمتنع عن أداء الزكاة.)180( 

وفي غير ذلك ال تباح املصادرة، والدليل على ذلك ما ذكره أبو عبيدة عن 
هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم عن خالد بن يزيد بن أبي مالك عن أبيه 
قال: كان املسلمون باجلابية، وفيهم عمر بن اخلطاب، فأتاه رجل من أهل الذمة 
يخبره أن الناس قد أسرعوا في عنبه، فخرج عمر حتى لقي رجاًل من أصحابه 
يحمل ترساً عليه عنب، فقال له عمر: وأنت أيضــــاً؟ فقــال يا أميــر املؤمنني 

أصـابتنا مجاعة، فانصــرف عمر، فأمــــر لصــاحب الكرم بقيمة عنبه.)181( 
ومن ذلك أيضاً ما جاء في كتاب سيدنا علي �، إلى عمال اخلراج" وال 
نَّ مال أحد من الناس مصٍل وال معاهد إال أن جتدو فرساً، أو سالحاً  مَتُسُّ

)178(  د. عبد احلميد محمود البعلي ، امللكية وضوابطها في اإلسالم ) القاهرة : مكتبة وهبة ، 1985 ( ص 126 .
)179(  نفس املرجع ، ص 133 .

)180(  يوسف كمال ، اإلسالم  واملذاهب االقتصادية املعاصرة ) املنصورة : دار الوفاء للطباعة ، 1986( ص 159 .
للبحوث  فيصل  امللك  مركز   : الرياض   ( فياض  ذيب  شاكر  د.  ، حتقيق  األموال  كتاب   ، زجنويه  بن  )181( حميد 

والدراسات اإلسالمية ، 1986( اجلزء األول ، ص 385 .
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يعتدى به على أهل اإلسالم".)182( 
وهذا يعني أال متسوا مال أحد من املسلمني أو املعاهدين باملصادرة، إال 

ما كان عدة للخارجني على اإلسالم يصولون بها على أهله.)183( 
ثانيًا: مخاطر اإلدارة: ـ

االستثماري،  املشروع  إدارة  وتصرفات  بسلوك  املتعلقة  املخاطر  وهي 
فبالرغم من جودة املنتج، أو سالمة املركز املالي ألي شركة فقد يصبح من 

اجلائز أن تتذبذب مكاسب املساهمني باملشروع ألسباب تتعلق باإلدارة.
وفي حاالت كثيرة تتصرف إدارة الشركة بطريقة غير سليمة، قد تكون 
بسبب ضعف األخالق، وقد تكون بسبب قصر النظر في أمور كثيرة، كسوء 
في  التصرف  سرعة  أو  واإلضرابات،  والنقابات  االحتادات  مع  التصرف 

حاالت نقص الطاقة الكهربية، وإيجاد البديل الالزم.)184(  
وقد تكون ناشئة من أسباب سياسية أو اجتماعية أو بسبب سوء التخطيط  
أو سوء اإلدارة نفسها، مما يؤدي إلى حدوث اضطرابات أو إضرابات تؤثر 

سلباً على أداء املشروع، وبالتالى على عائداته املرجوة. 
وقد وضع الفقهاء شروطاً كثيرة كفيلة بتحقيق املستوى املنشود من اإلدارة 

الرشيدة، من أهمها اإلسالم، والتكليف، والقدرة، والعلم.)185( 
العدل  إلى  أقرب  اإلدارة  الشروط جتعل ممن يضطلع مبسئولية  وهذه 
وضع  قد  اإلسالم  فإن  وبالتالى  واملصلحة.  والرحمة،  الفاضلة  واألخالق 
ثم  األمر،  ولي  اختيار  بحسن  وذلك  اإلدارة  مخاطر  ملعاجلة  حكيمة  حلوالً 
مبعاونة جميع مرءوسيه معه، عماًل بالتعاليم اإلسالمية، وابتعاداً عن الظلم 

واخليانة واالنحراف.

)182( نهج البالغة ، مرجع سابق ، ص 470 .
)183( نفس املرجع، ص 470، والشرح لإلمام محمد عبده .

)184( د. سيد الهواري ، إدارة البنوك ، مرجع سابق ، ص 177 .
)185( د. سعيد احلكيم ، الرقابة على أعمال اإلدارة في الشريعة اإلسالمية والنظم الوضعية ) القاهرة : دار الفكر 

العربي ، الطبعة الثانية ، 1987 ( ص ص 200 -201 .
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الفرع الثالث: النظرة اإلسالمية ملسألة املخاطرة: ـ
التعاليم اإلسالمية نشأت للتعامل مع الواقع البشرى، فهي ليست أفكاراً 
خرافية، وليس للخيال دور في تصوراتها ومبادئها، ولذلك فاإلسالم يعترف 

بوجود املخاطرة، ويتعامل معها بواقعية واعتدال. 
فاالقتصاد اإلسالمي يرفض كل املمارسات التي تنطوي على املخاطرة 
فيها  يدخل  التي  والبيوع  الفاسدة،  واملضاربات  وامليسر،  كالربا  اجلسيمة 
ال  ما  وكل  والغرر،  واجلهالة،  والغش،  املالمسة،  كبيع  كبير  بشكل  احلظ 
يقدر على تسليمه، وبيع احلصاة، وبيع ما ال ميلك، والنَْجش، وبيع احملاقلة، 
واملزابنة، وبيع السمك في املاء.)186(  ولكنه مع ذلك يقر التصرفات املشروعة 
التي تنطوي على املخاطرة التي مبعنى تقلب العائد املتوقع حصوله مستقباًل. 
وفي هذا يقول اإلمام ابن القيم: "املخاطرة مخاطرتان: مخاطرة التجارة، 
وهي أن يشتري السلعة بقصد أن يبيعها، ويربح، ويتوكل على الله في ذلك، 
الله  حرمه  الذي  فهذا  بالباطل،  املال  أكل  يتضمن  الذي  امليسر  ومخاطرة 
يكون  النوع  هذا  ومن   ،»......« واملنابذة،  املالمسة  بيع  مثل  ورسوله  تعالى 
أحدهما قد قمر اآلخر وظلمه، بخالف التاجر الذي قد اشترى السلعة، ثم 

بعد هذا نقص سعرها، فهذا من الله سبحانه  وليس ألحد فيه حيلة.)187( 
إذن فمخاطر أسعار الفائدة الربوية، ومخاطر املضاربات اآلجلة، وتقلبات 
أسعار العمالت الناجتة من عدم التقابض، ومخاطر املجهول كنهه، واملعدوم، 
وغير املقدور على تسليمه، كل ذلك مما ال يجوز في اإلسالم. ولكن رغم ذلك 
املشروعات  التأكد من عائد  افتراض حالة  واقعية  بعدم  يعترف  فاإلسالم 
االستثمارية؛ وذلك إلرتباط عمليات االستثمار بالظروف املستقبلية املنطوية 
املشاركة  عمليات  ويجيز  يقر  فهو  وبالتالي  التأكد.  وعدم  املخاطر  على 
واملضاربة القائمة على مبدأ الغنم بالغرم، والذي يتعرض املستثمر مبوجبه 

)186( نهى رسول الله ] عن بيع احلصاة ، وعن بيع الغرر ، وقال رسول الله ] ال يحل سلف وبيع وال شرطان في 
بيع وال ربح ما لم يضمن وال بيع ما ليس عندك . ونهى رسول الله ] عن احملاقلة واملزابنة واملخابرة وعن الثنيا 
إال أن تعلم . ونهى رسول الله ] عن احملاقلة واملخاضرة واملالمسة واملنابذة واملزابنة . انظر في ذلك ابن حجر 

، بلوغ املرام ، مرجع سابق ، ص 230 ـ 240 .
)187( زاد املعـاد في هـدي خير العباد ، حتقيق شعيب األرنؤوط ، وعبد القادر األرنؤوط ، اجلزء اخلامس ) بيروت : 

مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثالثة والعشرون ، 1989 ( ص 816 .
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لدرجة من درجات املخاطرة، وعدم التأكد.)188( 
واإلسالم لم يضع هذا املبدأ في مجال املعامالت فحسب، وإمنا جنده 
في مجال العبادات أيضاً، إذ أن املؤمن يعمل آلخرته، وهو ال يدري إن كان 
عائد ذلك العمل ربح مفض إلى اجلنة، أم خسارة تفضي إلى النار ! وذلك 
حلديث رسول الله ] لن ينجي أحداً منكم عملُه، قالوا: وال أنت يا رسول 

الله ؟ قال: وال أنا، إال أن يتغمدني الله برحمة. سددوا.)189(  
القوم  الله إال  الله فال يأمن مكر  }أفأمنوا مكر  الله عز وجل  ومن ذلك قول 
البصرى  احلسن  قال  اآلية  هذه  شرح  وفي   .[99 [األعراف:  اخلاسرون{ 
رحمه الله: "املؤمن يعمل بالطاعات، وهو مشفق وجل خائف، والفاجر يعمل 

باملعاصي وهو آمن . )190( 
بالعمل  الناس  ويأمر  روحه،  من  اليأس  عن  ينهى  وجل  عز  الله  ولكن 
وهو  واخلسارة،  بالربح  ُمبْتَلُون  فهم  العائد،  بضمان  يطالبهم  وال  والطاعة 
ليس بظالم للعبيد، وهوالرزاق ذو القوة املتني. فأميا رجل أقام عماًل يريد 

به وجه الله، فإن الله يرزق من يشاء بغير حساب.
 والذي ينظر بعمق للمعامالت املالية في اإلسالم، يرى أن املخاطر التكاد 
متثل أمراً مهيباً يخشى منه. ألنه في ظل توفر دولة إسالمية ومجتمع ملتزم 
األدنى  إلى حدها  املخاطر  تقل  أن  الشرعية لالستثمار يتصور  بالضوابط 
لغياب الفائدة الربوية، والغش، واجلشع، واالستغالل، والظلم، وما إلى ذلك، 

مما يشكل عبئاً إضافياً على املخاطر احملتملة.  
وفي املقابل فقد عّود اإلسالم الناس على ركوب املخاطر وشق غبارها 
فمنعهم من اكتساب أي عائد للمال بدون مخاطرة، فحرم القرض بفائدة ألنه 

مضمون العائد، وأجاز القراض بحصته من الربح احملتمل للطرفني.)191( 
واآلآلت  كاملعدات  لإليجار  القابل  املال  رأس  لصاحب  اإلسالم  وسمح 

)188( عبد الباري محمد علي مشعل ، معيار الربحية التجارية للمشروعات اخلاصة في االقتصاد اإلسالمي  » رسالة 
ماجستير مقدمة إلى جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلســالمية ، كلية الشـــريعة ، قسم االقتصــاد اإلســـالمي  

الرياض ، 1412هـ « ص 180 .
)189( اللؤلؤ واملرجان ، مرجع سابق ، حديث رقم 1793 ، ص 905 .

)190( ابن كثير ، تفسير القرآن العظيم ، مرجع سابق ، اجلزء الثاني ، ص 312 .
)191( د. رفيق املصري ، أصول االقتصاد اإلسالمي ، مرجع سابق ، ص 97 .



131

بأجر مقطوع أو بحصة من الربح، ويتحمل صاحب هذا النوع من رأس املال 
املخاطرة ألنه يبقى في اإليجار مالكاً للمأجور.)192( 

ولكن اإلسالم مع ذلك لم يجعل املخاطرة سبباً يحرم على ضوئه اخلبائث 
أو يحل الطيبات. فهناك أعمال كثيرة محرمة النطوائها ـ ضمن مضارها 
أنه وفي  إال  املقترض،  والربا من جانب  كامليسر،  املخاطرة،  ـ على  الكثيرة 
نفس الوقت هناك أعمال كثيرة أباحها اإلسالم، وهي منطوية ـ رغم منافعها 
ـ على املخاطرة كاملضاربة، إذ يخاطر رب املال مباله وهو محتمل  الكثيرة 

للخسارة كلها إن وقعت، واملضارب يضحي بجهده كله، إن فاته الربح.
باملستثمر  لتتجه  املخاطرة  يترك احلبل على غارب  لم  أن اإلسالم  بيد 
حيث شاءت، وإمنا وضع لها نظماً وضوابط تُْخِرج من قائمتها ما ليس منها 
كالتعدي والتقصير في مسألة املضاربة من جانب املضارب مثاًل، كما أجاز 
الشارع أن يشترط رب املال شروطاً من شأنها تقليل املخاطر احملتملة فيما 
يسمى باملضاربة املقيدة، هذا باإلضافة إلى ما شرعه اإلسالم من الضمان 
الله  عائشة رضي  السيدة  في حديث  ورد  كما  والبيع،  اإلقراض  حالة  في 
عنها، من أن النبي ] اشترى طعاماً من يهودي إلى أجل ورهنه درعاً من 

حديد.)193( 
وكذلك ندب اإلسالم إلى حتمل املخاطر في املشروعات الزراعية مبعنى 
أنه إذا أصــاب الـزرع نقص، ال ميكن دفعــه، كان لصاحب الزرع ثواب.)194(  

والدليل على ذلك حديث أنس � أن رسول الله ] قال: "ما من مسلم 
يغرس غرساً، أو يزرع زرعاً، فيأكل منه طير، أو إنسان، أو بهيمة، إال كان 

له به صدقة".)195( 
ومن العوامل املساعدة على ركوب املخاطر، ما يسمى بالضمان االجتماعي، 
أو التكافل االجتماعي، والتأمني اإلسالمي، فإذا خسر املسلم في عمله، أو 
تعرض جلائحة أو كارثة لم يترك هماًل وال سدى، بل يلقى املعونة واملواساة 

)192( املرجع السابق ، ص 97 .
)193( اللؤلؤ واملرجان ، مرجع سابق ، حديث رقم 1033 ، اجلزء الثاني ، ص 463 .

)194( عبد الباري مشعل ، مرجع سابق ، 324 / 3
)195( اللؤلؤ واملرجان ، مرجع سابق ، حديث رقم 1001 اجلزء الثاني ، ص 450 .
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من املجتمع والدولة.)196(  
أمر  اجلائزة  باملشروعات  احمليطة  املخاطرة  أن  إلى  نخلص  هنا  ومن 
يعترف به الشرع، ويعتبره من صروف الواقع، وبالتالي فاإلسالم، ال يرفض 
املخاطرة بإطالق، بل يجعلها في ما يجوز من األعمال، نتيجة محتملة تؤدي 
إلى اإلقدام للعمل، مع نية التوكل على الله الرازق الباسط، كما يجعلها في 

الوقت ذاته سبباً لالحتياط والعمل بوعي وحسن تصرف وتدبير.  

)196( د. رفيق املصري ، املرجع السابق ، ص 98 .
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بعد أن تناولنا املخاطر العديدة التي حتيط بالعمل االستثماري، يفضل 
أن نورد هنا مجموعة الضمانات الكفيلة بحماية املستثمر واملمول اإلسالمي 

من نتائج هذه املخاطر.
واملخاطر التي متت دراستها في املطلب السابق متثل املخاطر التي حتيط 
أو غير مصرفي، إال  بأي عمل استثماري، بشكل عام، سواء كان مصرفياً 
أن املصارف اإلسالمية حني تتجه إلى استثمار أموالها عن طريق مشاركة 
اآلخرين، فإن إخطاراً خاصة، بجانب تلك األخطار، تبرز إلى الوجود تتعلق 
بطالبي التمويل، كنقص اخلبرة العملية في مجال النشاط محل التمويل »فنياً 
وتسويقياً«، واجلوانب السلوكية املهنية والشخصية، ودرجة السمعة واجلدية  
وأخطاراً تتعلق بالبنك املمول نفسه كالنقص في استكمال الدراسة، واخلوف 
من سوء نية طالب التمويل، أو قصده االحتيال بتقدمي بيانات مضللة عن 
أثناء  املتابعة  أو ضعف مستوى  عنه،  الكافي  االستعالم  نقص  أو  املشروع، 
التمويلية  الصيغة  ثم  ومن  جانبه،  من  املقدمة  الضمانات  التنفيذ، وضعف 

املالئمة للتمويل.)197(  
ونظراً ألهمية حماية البنك ألمواله وأموال مودعيه بحكم أنه ضامن لها،  
ينبغي للبنك بجانب الدقة في دراسة عملياته، والتأكد من صحة البيانات 
يتزود بالضمانات الالزمة حلمايته في  إليه وجدوى املشروع، وأن  املقدمة 

حالة حدوث أي من األخطار احملتملة.
وفي الفرعني التاليني سنتعرض - بإذن الله - إلى النظرية العامة للضمان 

ومن ثم الضمانات التي تطالب بها املصارف اإلسالمية حلماية أموالها.
الفرع األول: النظرية العامة للضمان املالي: ـ 

اعتداء  أي  ضد  املال  يرتبها صاحب  التي  احلماية  هو  املالي  الضمان 
عليه عمداً كان أو بطريق اخلطأ؛ وذلك بسبب أن املال حرمة عظيمة كما 
)197( التمويل باملشاركة في األرباح، دراسة أعدها مركز االقتصاد اإلسالمي للبحوث والدراسات باملصرف اإلسالمي 
، أكتوبر 1987(      العدد 75  بالقاهرة ) مجلة االقتصاد اإلسالمي ، مرجع سابق   الدولى لالستثمار والتنمية 

ص 42 -44 .

املطلب الثاني
ضمانات االستثمار اإلسالمي  
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قال النبي  ]" أال إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم، كحرمة يومكم هذا  
في بلدكم هذا، في شهركم هذا! أال هل بلغت، قالوا نعم. قال: اللهم اشهد، 

ثالثاً.)198(  
تعريف الضمان: ـ

 الضمان لغة، هو الكفالة. يقول صاحب القاموس: ضمن الشيء وضمن 
به، فهو ضامن وضمني: كفله وضمنه الشيء تضميناً، فتضّمنه عنى: غرمته 

فالتزمه.)199(  
أما في الفقه، فقد ذكر الفقهاء تعريفات عديدة للضمان: فاحلنفية قالوا 
الضمان هو ضم ذمة إلى ذمة في املطالبة بنفس أو دين أو عني، فاألقسام 

ثالثة: كفالة بالنفس، وكفالة بالدين، وكفالة بالعني.)200( 
واحلنابلة قالوا: "الضمان هو التزام ما وجب، أو يجب على الغير مع بقائه 

على املضمون أو التزام إحضار من عليه حق مالي لصاحب احلق".)201(
وأما املالكية فقد قالوا إنه التزام مكلف غير سفيه ديناً على غيره، أو 

طلبه ممن عليه ملن هو له، مبا يدل عليه.
وعرفه الشافعية بأنه التزام بحق ثابت في ذمة الغير، أو إحضار من هو 

عليه.)202( 
ويقول الدكتور نزيه حماد: "أما الفقهاء، فقد استعملوا مصطلح الضمان، 
مبعان ثالثة: فاستعمله فقهاء الشافعية، واملالكية، واحلنابلة، مبعنى الكفـــالة، 

التي هي ضم ذمة الضامن إلى ذمة املضمون عنه في التـزام احلق. 
واستعمله فقهاء احلنفية مبعنى االلتزام بتعويض مالي عن ضرر الغير فقالوا: 

الضمان عبارة عن رد مثل الهالك إن كان مثلياً، أو قيمته إن كان قيمياً. 
واستعمله جل الفقهاء مبعنى حتمل تبعة الهالك، وهو املدلول املقصود 

)198( صحيح البخاري ، مرجع سابق ، اجلزء الثالث ، حديث رقم 4403، ص 1328 .
)199( القاموس احمليط ، مرجع سابق ، ص 1564 .

)200( عبد الرحمن اجلزيري ، الفقه على املذاهب األربعة ) بيروت : دار الكتب العلمية ، 1990 ( اجلزء الثالث ، 
ص 195.

)201( املرجع السابق ، ص 198.
)202( د. عيسى عبده ، العقود الشرعية احلاكمة للمعامالت املالية املعاصرة ، بحث مقدم إلى مؤمتر الفقه اإلسالمي 

بالرياض ، نوفمبر ، 1976 ) القاهرة : دار االعتصام ، 1977( ص ص 94 - 95 .
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في القاعدة الفقهية »اخلراج بالضمان".)203(  
أما على مستوى الفقه املعاصر، فقد عرفه األستاذ الزرقاء بأنه التزام 

بتعويض مالي عن ضرر للغير .)204(
واملالحظ أن هذا التعريف على إيجازه ودقته، قد حصر التعويض املالي 

في الضرر املترتب وأغفل جانب اإللتزام برد احلق.
وعرفه الدكتور الزحيلي بأنه اإللتزام بتعويض الغير عما حلقه من تلف 
بالنفس  احلادث  الكلي  أو  اجلزئي  الضرر  عن  أو  املنافع،  ضياع  أو  املال 

اإلنسانية.)205(   
وهذا التعريف نالحظ عليه نفس الذي قلناه في التعريف السابق له من 
الذي  التعريف  أن  نرى  فإننا  ولذلك  تعويض األضرار.  الضمان في  حصر 
الله، وهو شغل الذمة بحق، أو بتعويض عن ضرر،  قدمه د. محمد فيض 

يعتبر أكثر دقة.)206(   
ومما سبق، ميكن تعريف الضمان بأنه إلتزام برد احلقوق إلى أهلها أو 

تعويضهم مبثلها عند الهالك أو التلف. 
مشروعية الضمان: 

أموال  حرمة  على  للحفاظ  التضمني  مبدأ  اإلسالمية  الشريعة  قررت 
اآلخرين وأنفسهم، وجبراً للضرر وقمعاً للعدوان وزجراً للمعتدين.

ففيما يتصل مبعنى الكفالة استدل بقوله تعالى }وملن جاء به حمل بعير وأنا 
به زعيم{ [يوسف: 72]، أي كفيل ضامن. 

فقد ضمن يوسف عليه السالم ملن جاء بصواع امللك، وهو إناؤه الذي كان 
يشرب به، قدر مايحمله البعير.)207( 

وفيما يتصل باإلتالفات ونحوها، استدل بحديث أنس � قال: أهدت 

)203( د. نزيه حماد ، معجم املصطلحات االقتصادية في لغة الفقهاء ) الرياض : الناشر شركة الراجحي املصرفية 
لالستثمار ، 1414 هـ ( ص 182 .

)204( د. وهبة الـزحيلي ، نظرية الضمان ) دمشق : دار الفكر ، 1982 (  ص 15 .
)205( نفس املرجع، ص 15.

)206(  أ. د. محمد فوزي فيض الله، نظرية الضمان في الفقه اإلسالمي العام )الكويت: مكتبة دار التراث، 1983( 
ص 14 .

)207( نفس املرجع ، ص 15 .
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بيدها  القصعة  في قصعة، فضربت عائشة  النبي ] طعاماً  أزواج  بعض 
فألقت ما فيها فقال النبي ]: طعام بطعام، وإناء بإناء.)208( 

السيدة عائشة رضي  اليد، استدل بحديث  وفيما يتصل بضمان وضع 
الله عنها، أن النبي ] قال: "من ظلم قيد شبر من األرض ُطوِّقه من سبع 

أرضني.)209( 
أنه  إذ  والرعاية،  احلفظ  من  بسياج  املال  احلكيم  الشارع  أحاط  وقد 
أوجب على من أهلك ماالً بسبب سوء تصرفه أو إهماله، أن يضمنه، بدفع 

قيمته لصاحبه مثلياً أو مقوماً.)210( 
وعموماً فقد أجمع أهل العلم والفقه على أن الدماء واألموال مصونة في 
الشرع، وأن األصل فيها احلظر وأنه اليحل دم املسلم واليحل ماله إال بحق 
امتثاالً لقول رسول الله ] في خطبة الوداع: "أال إن الله حرم عليكم دماءكم 
وأموالكم كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا ! أال هل بلغت، 

قالوا نعم. قال: اللهم اشهد، ثالثاً.)211(  
أنواع الضمانات: ـ

يطلق الفقهاء على العقود التي يراد بها حفظ الديْن أو توثيقه ألدائه، 
عقود االستيثاق أو التوثيق وعقود الضمان.

لترتيب  وليس  لقضائه،  الديْن  تأمني  هو  العقود  هذه  من  واملقصود 
التزامات متكافئة بني اجلانبني، ومن هذه العقود الرهن والكفالة.)212( 

ومن هذا املنطلق فيمكن إنشاء ضمانات أخرى تشترك في الغرض املقصود 
وهو تأمني سالمة األموال واحلقوق وبالتالي، سالمة التعاقدات واالتفاقات 

التي يقوم الناس بواسطتها مبزاولة أعمالهم االقتصادية واالستثمارية.
الهدف  هذا  حتقيق  طريقها  عن  ميكن  التي  الضمانات  هذه  وتختلف 

)208( انظر املرجع السابق ص 15 ، وانظر د. الزحيلي ، املرجع السابق ص 16 ، وقد ذكر أن احلديث رواه الترمذي 
وصححه .

)209( صحيح البخاري ، مرجع سابق ، اجلزء الثاني ، حديث رقم 3195 ، ص 987 .
)210( د. عبد املجيد عبد احلميد الديباني ، محاضرات في فقه املعامالت ) بنغازي : منشورات جامعة قاريونس، 

1992 ( ص 86 .
)211( صحيح البخاري ، مرجع سابق ، اجلزء الثالث ، حديث رقم 4403 ، ص 1328 . 
)212( نصر الدين فضل املولى ، معايير وضمانات االستثمار ، مرجع سابق ، ص 256 .
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اختالفاً نوعياً من حيث القوة والضعف، ومن حيث الشكل واملضمون، وميكن 
تقسيمها إلى أربع مجموعات كالتالي: ـ)213( 

الضمانات التي تكفل سالمة العمل االستثماري نفسه، وتؤثر في  1ـ  
اتخاذ القرار االستثماري كالكفالة والرهن.

الضمانات التي تؤثر على حسن سير العملية االستثمارية وتضبط  2ـ  
أشكال التعاقدات املختلفة، وهي غالباً ما تكون في سياق العقود 
والصيغ التي يتم مبوجبها العمل االستثماري، أو في صورة شروط 

تضاف إلى العقد مثل الشروط العقدية وحق احلبس.... الخ.
3ـ الضمانات التي تعمل على تكميل جانب معني من جوانب األقسام 

السابقة كالتأمني التعاوني مثاًل. 
البيئة  على  لتأثيرها  ونتائجه  املشروع  في  تؤثر  التي  الضمانات  4ـ 
احمليطة باملشروع كمجموعة احلوافز التي تقدمها الدولة بواسطة 

السياسات الشرعية لتهيئة املناخ االستثماري وحفز املستثمرين. 
في  استخدامها  وانتشار  األولى  املجموعة  ضمانات  ألهمية  ونظراً 
املصارف اإلسالمية وغير اإلسالمية، فإننا نتعرض لها بإيجاز فيما يلي: ـ  

أواًل: الرهن: ـ
الرهن لغة معناه الثبوت والدوام، يقال ماء راهن أي راكد، ويقال معناه 
احلبس.)214( أما في االصطالح، فالرهن يعد من عقود التوثيق التي متكن 
الدائن من احلصول على دينه عند املدين عند حلول أجل السداد، وذلك عن 
طريق مال آخر يخصص لهذا الغرض يتم التصرف فيه بالبيع عند عجز 

املدين عن السداد أو نكوله عنه.)215(  
وقد عرف احلنفية الرهن بأنه: "حبس املال بحق ميكن استيفاؤه منه، 

كالدين".)216(    
كما عرفه املالكية بأنه مال قبض توثقاً به في دين. وعرفه الشافعية بأنه 

)213( املرجع السابق ، ص 256 .
)214( عبد الرحمن اجلزيري ، مرجع سابق ، 286 .

)215( نصر الدين ، املرجع السابق ، ص 258 .
)216( أ. د. محمد فيض الـله ، املرجع السابق ، ص 63 .
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جعل عني مال وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر وفائه. وعرفه احلنابلة 
بأنه املال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفى من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن 

هو عليه.)217( 
قوله  ففي  الكتاب  في  أما  واإلجماع.  والسنة  بالكتاب  جائز  عقد  وهو 

تعالى }فرهان مقبوضة{  [البقرة: 283].
 وفي السنة ما جاء في حديث السيدة عائشة رضي الله عنها، من أن 
النبي ] »اشترى طعاماً من يهودي إلى أجل ورهنه درعاً من حديد" )218( 

وأما في اإلجماع، فقد أجمع املسلمون على جوازه".)219( 
والرهن نوعان: حيازي، وعقاري، أما احليازي فيقع علي املنقوالت، وهي 
كل مال ميكن نقله وحتويله من مكان إلى آخر، دون أن يلحق به ضرر، أو 
املالية  "كاألوراق  املالية  واملستندات  واحملاصيل  كاحللي  من صورته،  يتغير 

والتجارية وبوالص الشحن وخالفه" 
وأما العقاري، فهو ما يقع على األرض، وما يلحق بها من بناء أو شجر أو 

ماال ميكن حتويله، إال بإحداث ضرر أو تغيير فيه.)220(  
ومن فوائده املرتبطة به كضمان، أن الدائن، أحق بثمن الرهن من جميع الدائنني 
اآلخرين، حتى يستوفي حقه كاماًل، إذا وقع للمدين إفالس حياً كان املدين أو ميتاً؛ 

ألن حق الدائن املرتهن، متعلق بعني الرهن وذمة الرهن معاً.)221( 
ولكن الرهن مع فائدته هذه، ال يعتبر ضماناً كافياً أو ممكناً في جميع 
حالة  في  ذي جدوى  غير  يبدو  الرهن  ألن  ذلك  االستثمار،  وأوجه  حاالت 
االستثمارات الضخمة التي يكون املستثمرون فيها ال ميلكون - مما ميكن 
الرهن  جواز  عدم  عن  فضاًل  أموال،  من  يطلبونه  الذي  يفوق  ما   - رهنه 
استثمارية  ألعمال  أساساً  تكون  التي  الشرعية  والعقود  الصيغ  بعض  في 
كثيرة كأعمال املشاركات املختلفة، ألن الشريك وكيل في التصرف في مال 

)217( نصر الدين ، املرجع سابق ، ص 260 .
)218( اللؤلؤ واملرجان ، مرجع سابق ، حديث رقم  1033،  اجلزء الثاني ، ص 463 .

)219( عبد الرحمن اجلزيري ، مرجع سابق ، ص 287 .
)220( نصر الدين ، املرجع السابق ، ص 263 .

)221( نفس املرجع  ، ص 277 . 
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الشركة، وأمني عليه، واألمني ال يضمن إال إذا تعدى أو قصر.)222( 
وكذلك في املضاربات، ألن رب املال عادة يقدم املال للمضارب باعتباره 
أو  تعدى  إذا  إال  أيضاً  يضمنه  فال  أمانة  يده  في  املال  ويصير  له،  وكياًل 

قصر.)223( 
وحتى إذا اشترط رب املال على املضارب الضمان، فال خالف حول فساد 

هذا الشرط، وعدم اعتباره.)224(  
ثانيًا: الكفالة: ـ 

والكفيل شئ  الكافل  أن  احمليط  القاموس  في  جاء  وقد  الضمان  وهي 
مبعنى الضامن. وضمن الشيء كفله.)225( 

وقد عرف احلنفية الكفالة بأنها ضم ذمة إلى ذمة في املطالبة مطلقاً أي 
ضم ذمة الكفيل إلى ذمة املدين في املطالبة بنفس أو دين أو عني أما عند 
املالكية والشافعية واحلنابلة فهي ضم ذمة الضامن إلى ذمة املضمون عنه 

في التزام احلق أي في الدين فيثبت في ذمتهما جميعاً.)226( 
والكفالة قسمان كفالة النفس وهي الدية في القتل، وكفالة املال وهي 

التعويض املالي من الضرر الالحق بالغير. )227(
ذلك عند  أدلة  استعرضنا  وقد  واإلجماع،  والسنة  بالكتاب  وهي جائزة 

احلديث عن مشروعية الضمان، فليرجع إليها في موضعها. 
والكفالة لها فوائد كثيرة تتفوق بها على سائر أنواع الضمانات األخرى 

في مجال االستثمار بينها نصر الدين فيما يلي: ـ)228( 
أوالً: إمكانية تعدد الكفالء واملكفولني مما يتيح الفرصة أمام رب املال 

)222( املرجع السابق، ص 279 .
)223( مجدي عبد الفتاح سليمان ، عقد املضاربة وكيف يتم مصرفياً ) مجلة الوعي اإلسالمي ، العدد 292 ، ربيع 

ثان 1409 هـ ( ص 31 .
)224(  د. محمد صالح محمد الصاوي، مشكلة االستثمار في البنـوك اإلسالمية وكيف عاجلها اإلسالم  )املنصورة 

: دار الوفاء ، 1990م ( » رسالة دكتوراه « ص 115 .
)225( القاموس احمليط ، مرجع سابق ، ص 1361، وص 1564 .

)226( د. عبد املجيد محمد عبودة ، الكفاالت البنكية في اململكة العربية السعودية ) الرياض : معهد اإلدارة العامة، 
1408هـ ( ص 8 .

)227( د. الزحيلي ، مرجع سابق ، ص 131 .
)228( نصر الدين فضل املولى ، معايير وضمانات االستثمار ، مرجع سابق ، ص 305 .
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للتوثق من استرجاع حقوقه. فكلما زاد عدد الكفالء كلما كان استرجاع احلق 
أكثر ضماناً .

يقول صاحب الدرر: "يجوز تعدد الكفالء واملكفول لهم كاثنني، أو ثالثة، 
أو أربعة، أو أكثر، ألن حكم الكفالة استحقاق املطالبة، ويحتمل االستحقاق 

املطلوب التعدد".)229( 
ثانياً: اتساع نطاق الكفالة ليشمل كل املضمونات واألمانات من األموال 
املبيع وبدل  على األصيل، كثمن  الذي يكون مضموناً  باملال  الكفالة  فتصح 
اإلجارة، وسائر الديون الصحيحة. وتصح بعني املرهون، واملستعار  وسائر 
األمانات كالشركات، ولو قال الكفيل: أنا كفيل لو أضاع املكفول عنه الشيء، 

أو استهلكه، صحت هذه الكفالة معلقة .)230( 
عقد  أن  ليقرر  النقطة  هذه  إلى  استند  قد  الدين،  نصر  الباحث  ولعل 
الكفالة صالح لتغطية مخاطر االستثمار في كل األنشطة االستثمارية، وفي 

مختلف قطاعات االقتصاد اإلسالمي.)231( 
في  جتوز  إمنا  الكفالة  أن  بالذات،  النقطة  هذه  في  يستوقفنا  والذي 
الشركات واملضاربات في حالة التعدي والتقصير فقط، وليس بإطالق؛ ألن 

املضارب ال يضمن، والشريك ال يضمن إال إذا تعديا أو قصرا. 
وهذا يجعل عقد الكفالة أيضاً كالرهن في هذه احلالة، وال يصلح لتغطية 

جميع املخاطر.
يقول صاحب الدرر: "مبا أن املرهون ليس مضموناً بنفسه، وواجباً فال 
والعارية،  املضاربة،  ومال  الشركة،  كمال  وذلك  الكفيل،  على  يجب ضمانه 
واملأجور في يد املستأجر فال يجب في هذه على الكفيل ضمان؛ ألنها ليست 

مضمونة على األصيل".)232(  
من  كثير  في  الرهن  على  الكفالة  غلبة  فكرة  يؤيد  فالباحث  وعموماً، 
عن  إضافًة  التعامل،  في  وسهولة  مرونة  من  للكفالة  ملا  وذلك  احلاالت، 
)229( علي حيدر ، درر احلكام ، شرح مجلة األحكام ، تعريب فهمي احلسيني ) بيروت : دار اجليل ، 1991 ( املجلد 

األول ، ص 747 .
)230( نفس املرجع ، ص 762 .

)231( نصر الدين ، املرجع السابق ، ص 306 .
)232( علي حيدر ، املرجع السابق ، ص 762 .
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صدورها من مليء، أو مجموعة من امليسورين، فضاًل عن أن الشيء املرهون 
إذا بيع لتغطية احلقوق فإنه رمبا يقل سعره مبا يحقق قدراً من اخلسارة 

للدائن، في حني أن الكفالة تقوم بتغطية الدين كاماًل. 
الفرع الثاني: ضمانات االستثمار في املصارف اإلسالمية: ـ

تختلف الضمانات التي تقبلها املصارف اإلسالمية في طبيعتها وفكرتها 
عن تلك التي تقبلها املصارف الربوية وذلك الختالف فلسفة وطبيعة عمل 
كل منهما من ناحية، والختالف طبيعة املخاطر التي يتعرض لها نشاط كل 

منهما في مجال توظيف موارده من ناحية أخرى.
فالبنك الربوي يعتمد أساساً على اإلقراض في توظيف أمواله، ومن ثم 
البنك  فيحصل  باملدين،  الدائن  بعمالئه هي عالقة  التي حتكمه  فالعالقة 
له  تكفل  التي  والعينية،  الشخصية  الضمانات  اإلقراض على  مبوجب هذا 

استراد أصل القرض مع فوائده في تاريخ االستحقاق. 
وبالتالي فإن مخاطر البنك الربوي هي مخاطر إقراض أو إئتمان، بينما 

تكون مخاطر املصرف اإلسالمي مخاطر استثمار .
وبناء على ذلك، فمخاطر اإلقراض في البنك الربوي تتعلق فقط بالعميل 

املقترض وسمعته، ومركزه املالي. 
وهناك خمسة أركان أساسية يستند إليها القرار اإلئتماني، يعبر عنها بالـ  
)Five Cs of Credit(، وهي: شخصية العمــــيل )Character(  وقــدرة العميـل 
على الســداد )Capacity( ورأس املـــال  )Capital(،  والظـــــروف االقتصادية 
احمليطة بنشــــاط العميل )Conditions( والضمانات التي ميكن أن يقدمها 

                       )233(. )Collateral( العميل
ومن هنا فإن املخاطر التي حتيط بالتوظيف املصرفي الربوي لألموال 
هي مخاطر عدم االلتزام بسداد هذه الديون مع فوائدها من جانب املدينني، 
ولذلك فمن املنطقي أن تتوافق الضمانات التي يطلبها البنك الربوي مع هذا 

النوع من املخاطر.)234( 

)233( سيف الدين أسعد سليم ، دور التحليل املالي في اتخاذ القرارات التسليفية ) عمان : املعهد العربي للدراسات 
املصرفية ، 1990 ( » بحث تخرج « ص 13 .

)234( محمد عبد املنعم أبوزيد ، مرجع سابق ، ص 263 .
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أما في املصرف اإلسالمي، فإن توظيف األموال إمنا يكون عن طريق 
االستثمار املباشر وغير املباشر، وهو االستثمار الذي يشترك فيه مع آخرين 
ممن يتعاملون معه، ولذلك، فإن املخاطر التي حتيط بالعملية االستثمارية، 
كما ذكرنا ذلك مفصاًل في املطلب السابق، تفوق املخاطر املتوقعة في البنك 

الربوي.
فهناك مخاطر متعلقة باملشروع االستثماري والدراسات املعدة له، وهناك 
مخاطر متعلقة بالبيئة احمليطة بالعملية االستثمارية، بجانب املخاطر املتعلقة 

بالعميل املضارب، أو الشريك، أو األجير.... إلخ.
ولذلك فإن ضمانات املصارف اإلسالمية يجب أن تكون مالئمة لطبيعة 

املخاطر التي تتعرض لها هذه االستثمارات. 
اإلسالمية  املصارف  في  االستثمارية  العملية  تعتري  التي  واملخاطر 
في  املخاطرة  أن  فمثاًل جند  املستخدمة،  العقود  طبيعة  باختالف  تختلف 
الوفاء  عقد املضاربة تنصب حول شخصية املضارب وأمانته وقدرته على 
بالتزامه وكفاءته، حيث تقل سيطرة املصرف على اإلشراف واملتابعة وحيث 

يتوقف جناح أو فشل املشروع على وضع املضارب.
أما في حالة املشاركة فإن حجم املخاطر يقل مبقدار زيادة تدخل املصرف 
بنفسه في إدارة ورقابة املشروع، ولكن تبقى هناك املخاطر العامة كما هي، 
ورمبا تزيد كلما تأثرت املشاريع بقرارات سياسية أو إدارية من قبل الدولة، 

أو اختلت الدراسات ألخطاء في البيانات املقدمة من املشروع وخالفه.
املخاطر  فإن  املرابحة  أسلوب  على  تعتمد  التي  العمليات  حالة  في  أما 
املخاطر  من  تعتبر  وهذه  بالشراء،  بوعده  العميل  التزام  عدم  في  تنحصر 
املعتادة ألن املصرف يعد مالكاً للبضاعة، وبإمكانه بيعها دون خسائر تذكر 

إال في حاالت نادرة نسبياً. 
بالتقسيط، فإن املخاطر تنحصر في  البيع  أو  وأما في حاالت اإليجار 
املرابحة  في حاالت  اإلسالمي  للبنك  ويجوز  فقط،  بالسداد  االلتزام  عدم 
اآلجلة والبيع بالتقسيط، أن يطلب ضمانات تكفل له التزام العميل بالسداد، 
ولكن ينبغي أن تكون هذه الضمانات عند حترير عقد بيع املرابحة وليس 
الوعد إلى عقد ملزم، فيؤثر على املعاملة في  قبله بأي حال، لئال يتحول 
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شكلها الشرعي.)235( 
وعموماً، فإن استثمارات املصارف اإلسالمية يجب أن تعتمد أوالً وقبل 
كل شيء على حسن إختيار العميل، ودقة دراسة املشروع، قبل أخذ الضمانات 

ألن ذلك أقوى الضمانات وأفضلها.
والغرض من الضمانات العينية والشخصية، بالنسبة للمصرف اإلسالمي 
هو أن تكون ضد تقصير العميل، وعدم التزامه بالشروط املتفق عليها، وليس 
لضمان استرداد األموال املستثمرة، أو ضمان األرباح، أو ضد ما يحدث من 
خسائر، اليد للعميل فيها؛ ألن ذلك ليس من الضوابط الشرعية في شيء.

في  االستثمار  مخاطر  لسد  املالئمة   الضمانات  فإن  القول  وخالصة 
املصرف اإلسالمي تتركز حول نوعني من الضمانات: ـ)236( 

الضمانات األساسية: وتتمثل في طبيعة العميل من حيث الكفاءة  1ـ  
واجلدوى  الفنية  الناحية  من  العملية  ودراسة  واخللقية.  العملية 

االقتصادية للتأكد من سالمتها وجدواها.
العينية والشخصية  الضمانات  واملتمثلة في  التكميلية:  الضمانات  2ـ  
تكوين مخصص  مثل  الفنية،  الضمانات  إلى  باإلضافة  التقليدية، 
املصرف  دور  وزيادة  االستثمارات،  وتنويع  االستثمار،  ملخاطر 

اإلسالمي في اإلشراف والتنفيذ واملتابعة. 

)235( هذا بالنسبة ملن يقولون بعدم جواز إلزام الوعد في املرابحة ، أما عند من يقول بجوازه فإن أخذ الضمان ال 
يؤثر إن كان قبل البيع أو بعده . انظر للتوسع في هذه املســـألة :

٭ بيع املرابحة كما جتريه املصـــارف اإلســـالمية ، للدكتور محمد سليمان األشــــقر )الكويت : مكتبة الفالح،   
1984 ( ص ص 12 ـ 48 . 

)236( محمد عبد املنعم أبوزيد ، مرجع سابق ، ص 265 . 
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معدالت  ارتفعت  وإن  اإلسالمي  املصرف  أن  إلى  ذلك  من  ونخلص   
العملية  في  وحيد  كمستثمر  أو  كشريك  لدخوله  نسبة  لديه؛  املخاطرة 
االستثمارية إال أن اإلسالم قد كفل له أخذ الضمانات الالزمة، ومنحه حرية 
اختيار الضمانات املالئمة لكل عملية وفقاً لضوابط فقهية وشرعية أقرها 
العلماء في هذا املجال، مما يتيح له فرصة التغلب على املخاطر، دون ضمان 

استحالة وقوعها.
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وضوابطه  االستثمار  مفهوم  حول  السابق  املبحث  في  احلديث  دار 
ومخاطره  وضماناته في االقتصاد اإلسالمي، وجاء اآلن دور احلديث عن 
التمويل اإلسالمي. ولعل هذين املصطلحني قد وردا في كثير من الكتابات 
االقتصادية احلديثة مرتبطني ببعضهما البعض، أو رمبا جاء أحدهما يحمل 

معنى اآلخر.
ونحن هنا ال نود أن ندعو إلى تفريق بنيِّ بني االستثمار والتمويل، بل نؤكد 
الصلة الوثيقة بينهما، ففي بعض األحيان يكون املمول مستثمراً بذاته، أو 
يكون املستثمر مموالً ملشاريعه متوياًل ذاتياً مقتصراً على موارده اخلاصة. 
ولكن مع ذلك نعترف بأن املستثمر شيء، واملمول شيء آخر. وكثيراً ما يبحث 

املستثمر عن ممول، أو املمول عن مستثمر. 
وتأتي أهمية التفريق بني االستثمار والتمويل في أن االستثمار قد يكون 
أحياناً استثماراً إسالمياً من حيث األهداف واألولويات، ولكن يقع في متويله 
ما يحّرمه كأن يكون التمويل قرضاً ربوياً مثاًل. وهذا يقع في بعض البالد 
أصلها،  أو  طبيعتها  في  مشروعة  االستثمارات  بعض  تكون  إذ  اإلسالمية 

ولكنها حتصل على متويلها من مصارف تقليدية بفوائد ربوية.
وأحياناً يحدث العكس، فيكون التمويل مشروعاً، كأن يكون قرضاً حسناً 
أو منحة »صدقة«، أو متوياًل ذاتياً، أو مشاركة، أو مضاربة، ولكن يدخل على 
املشروع ما يحرمه من وجه آخر بخالف التمويل، أو يكون مجال االستثمار 
نفسه محرماً. كما وأن املمول أحياناً يكون واحداً، بينما يتعدد املستثمرون 
ويكون  املمولون  يتعدد  أن  وهو  صحيح،  والعكس  اإلنتاجية،  العملية  في 

املستثمر وحيداً.
وثمة تفريق آخر نراه مهماً أيضاً في هذا الصدد، وهو أن الصيغ التمويلية 
في النظام اإلسالمي رمبا تتعدد، ويكون املشروع االستثماري واحداً. فمثاًل 
ميكن أن يقوم مشروع جتاري معني عن طريق ممول ومستثمر باستخدام 
عقد املضاربة املعروف في الفقه اإلسالمي، كما ميكن إنشاء نفس املشروع 
وتأجيرها  اإلنتاجية  لألصول  املمول  شراء  أو  املال،  رأس  في  باملشاركة 

املطلب األول 
مفهوم التمويل اإلسالمي وضوابطه   
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للمستثمر أو استخدام أكثر من صيغة في وقت واحد، وهكذا.
االقتصادية  الناحية  من  املجدي  املشروع  وجد  "فإذا  حمود:  د.  يقول 
والنافع من الوجهة االجتماعية، واجلائز من الناحية الشرعية، فإن عملية 
مركبة  شراء  من  ابتداء  كان،  مستوى  أي  على  ممكن  أمر  التمويل  ترتيب 
متوسطة للنقل العام إلى شراء طائرة للخطوط اجلوية الوطنية، وحتى إنشاء 

املدن الصناعية، واملناطق احلرة واملعارض الدولية"ـ)237( 
وهذه إشارة لطيفة إلى فصل العملية االستثمارية عن التمويل بالرغم من 

االرتباط القائم بينهما. 
واالستثمار في التحليل االقتصادي الكلي، يقصد به الزيادة، أو اإلضـــافة 
الصـافية في رأس املال احلقيقي، أو الســلع اإلنتاجية، في املجتمع »االستثمار 
االقتصادي«، كما يقصد به االستثمار املالي مبعنى شراء أسهم ملكية األصول 
اإلنتاجية التي سيديرها غيرهم من األشخاص. أو هو امتالك حلقوق امللكية 
من الوسطاء املاليني الذين قد يشترون أسهم امللكية من األشخاص الذين 

يقومون بتشغيل األصول اإلنتاجية.)238( 
فإذا كان هذا هو االستثمار مبعنييه االقتصادي واملالي فإن التمويل يعني 
تقدمي أو توفير املال الالزم لهذا االستثمار، سواء كان في شكل أموال نقدية 
ُل بها على عناصر ومستلزمات اإلنتاج التي يقوم عليها االستثمار، أو  يُتََحصَّ

في شكل خدمة بشرية مجانية التتطلب دفع مقابل نقدي. )239(
وبالرغم من هذه التفرقة، فقد ذهب بعض الباحثني إلى اعتبارهما شيئاً 
واحداً، أي أن االستثمار مبعناه الواسع يشمل االستثمار املصرفي كما يشمل 

التمويل أو اإلقراض املصرفي.)240(

)237( د. سامي حسن حمود، صيغ التمويل اإلسالمي ودورها في متويل التنمية » بحث مقدم إلى الندوة العلمية 
لالقتصاد اإلسالمي التي انعقدت بالقاهرة في الفترة من 6 إلى  9 يوليو  1988«  ص 1. 

)238( مستعني على ، مرجع سابق ، ص 28 ، بتصرف .
)239( د. شوقي دنيا ، كفاءة نظام التمويل اإلسالمي » بحث مقدم لندوة أساليب حتسني األداء، بكلية االقتصاد 

واإلدارة ، جامعة امللك سعود فرع القصيم ، 14ـ 1413/4/17 هـ ، ص 3 .
)240(  مستعني علي ، املرجع السابق ، ص 29 .
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الفرع  في  اإلسالم  في  والتمويل  املال  مفهوم  سنتناول  املطلب  هذا  وفي 
األول،  كما نتناول ضوابط التمويل اإلسالمي في الفرع الثاني، إن شاء الله.

الفرع األول: مفهوم املال والتمويل في اإلسالم: ـ 
يعتبر الفقه اإلسالمي أن احلق في التصرف من أهم خصائص التملك  
فلهذا، فإن الناس مسلطون على أموالهم، يديروها ويستعملونها كيف شاءوا  
التي  الشرعية  الدائرة  نطاق  في  االستعمال  وهذا  اإلدارة،  هذه  كانت  إذا 
ما  مجال  في  أو  نفسه  املال  استخدام  مجال  في  سواء  تعالى،  الله  أحلها 

يتحصل به عليه. )241(
جاء  خير  فهو  غاية،  وليس  وسيلة  أنه  على  املال  إلى  ينظر  واإلسالم 
أو  اكتنازه  من  منعهم  ولذلك  املعيشية؛  أوضاعهم  البشر، وحتسني  خلدمة 
تبذيره أو أكله بالباطل، أو احلصول عليه بطريقة ال يقرها الشرع، أو إنفاقه 

في احلرام.
وفي الوقت نفسه أباح الشارع احلكيم اإلقراض املنزه عن الربا للفقراء 
دخولهم  لتنمو  التجارية  واألفكار  واخلبرات  احلرف  وأصحاب  واحملتاجني 

وأعمالهم  فيتحقق بذلك النفع للفرد واملجتمع.
في  نظرهم  وجهات  لتباين  نظراً  املال  تعريف  في  الفقهاء  اختلف  وقد 

حقيقته وذلك على مذهبني: )242(
أحدهما للحنفية: وهو أن املال عبارة عن موجود قابل لالدخار في حالة 

السعة واالختيار، له قيمة مادية بني الناس.
منفعة  فيه  كان  ما  املال  أن  وهو  واحلنابلة:  واملالكية  للشافعية  والثاني، 

مقصـــودة، مباحة شــــرعاً، لغير حاجة أو ضرورة، وله قيمة مادية بني الناس.
يقول الدكتور حماد: "ويالحظ أن احلنفية، لم يجعلوا من عناصر »املاليـة« 
إباحة االنتفاع بالشيء شرعاً مما ساقهم إلى تقسيم املال إلى متقوم وغير 
ذلك  إلى  يحتاجوا  فلم  واحداً،  شيئاً  الفقهاء  سائر  اعتبرها  بينما  متقوم، 
انفرد احلنفية باشتراط إمكان االدخار لوقت احلاجة حتى  التقسيم. كما 
االشتراط اجلمهور  في هذا  وخالفهم  أمواالً.  تعد  أن  املنافع عن  اخرجوا 

)241( د. منذر قحف ، مفهوم التمويل في االقتصاد اإلسالمي )جدة : البنك اإلسالمي للتنمية ، 1991 ( ص 9 .
)242( د. نزيه حماد ، معجم املصطلحات ، مرجع سابق ، ص 237 .
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حيث اعتبروا املنافع أمواالً". )243( 
وقد قسم ابن جنيم األموال إلى قسمني: خلقي، وفعلي. فاخللقي الذهب 
والفضة، ألنها تصلح لالنتفاع بأعيانها في دفع احلوائج األصلية، فال حاجة 
إلى اإلعداد للتجارة بالنية، إذ النية التعيني، وهي متعينة في التجارة بأصل 
اخللقة. والفعلي ما سواهما، فإمنا يكون اإلعداد فيها للتجارة بالنية، إذا 
كانت عروضاً، وكذا في املواشي البد فيها من نية اإلسامة؛ ألنها كما تصلح 
للدر والنسل تصلح للحمل والركوب، ثم نية التجارة واإلسامة ال تعتبر ما لم 

تتصل بفعل التجارة واإلسامة. )244( 
الذي  فالعقار هو  إلى عقار، ومنقول.  املال  م  ُقسِّ ثانية، فقد  ومن جهة 
الميكن نقله، واملنقول ما أمكن حتويله من مكان إلى آخر. فاألول هو األرض، 
والثاني كل ما عليها من زرع وشجر وبناء وحيوان ومتاع. على أن اإلمام مالك 
لم يجعل البناء والشجر من العقار؛ ألن املنقول في رأيه، هو ما أمكن نقله مع 

االحتفاظ بصورته التي كان عليها وغير ذلك هو العقار. )245(
كما وقسم املال أيضاً، إلى مثلي وقيمي: فاملثلي هو ما له نظير في السوق 
بال تفاوت، أو بتفاوت يسير يتساهل فيه التجار، واملتعاملون، مثل املكيالت 
واملوزونات، واملعدودات. أما القيمي فهو ما اليوجد له مثيل في األسواق، أو 
يوجد، ولكن بتفاوت كبير يعتد به في التجارة، واملعامالت، كاحليوانات من 

إبل وبقر، وغنم، ونحوها. )246( 
التمويل في الفكر اإلسالمي: ـ

التمويل مبعناه الدارج هو جتميع األموال املدخرة لتوجيهها لغرض معني 
كما في حالة االكتتابات لتأسيس شركات املساهمة، أو إنشاء مشروع جتاري 

أو صناعي مبعرفة عدة شركاء. )247( 

)243( املرجع السابق ، ص 237 .
)244( نفس املرجع  ، ص 238 .

)245( د. محمد يوسف موسـى ، األموال ونظرية العقد في الفقه اإلسالمي ) بيروت : دار الفكر العربي ، 1987( 
ص 163 .

)246( املرجع السابق ، ص 164 .
)247( علي سعيد مكي ، متويل املشروعات في ظل اإلسالم )الكويت : دار الكتاب احلديث ، 1979( ص 78 .
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من  االسترباح  بقصد  نقدية،  أو  عينية  ثروة  تقدمي  بأنه  تعريفه  وميكن 
تبيحه األحكام   لقاء عائد  يديرها ويتصرف فيها  إلى شخص آخر  مالكها 

الشرعية. )248( 
والتمويل اإلسالمي ينطلق من نقطتني أساسيتني، هما: نوع العمل املراد 
متويله، ونوع املال املراد استخدامه في التمويل. وكالهما منطلق أصاًل من 
قاعدة احلالل واحلرام، فال يجوز إنفاق املال إال في احلالل، وكذلك ال يجوز 

اإلنفاق إال من املال احلالل.
وفي اإلسالم يتخذ التمويل صورتني: صورة تتضاءل فيها سلطة رب املال 
بحيث يترك القرار اإلداري للطرف اآلخر املقدم له التمويل، وهذا يأخذ شكل 
القرض احلسن أو املضاربة الشرعية، ما لم تكن مقيدة ببعض القيود أو الشروط، 
وهنا يكون للمستقرض أو املضارب، سلطة كاملة على قراره االستثماري، وليس 
واليظــلم.   اليظـــلم،  مــاله  رأس  ســــوى  االستثمارية،  العملية  في  املـــال  لرب 
وهذه الصـــورة تسمى بالتمويل املالي "Financial Credit" أما الصورة األخرى، 
فتتوسع فيها سلطة رب املال، بحيث يتمتع بكل صفات التاجر. ومن أمثلة ذلك، 
التمويل باملشاركة في الـربــــح واخلســارة، ويطــــلق على هــذه الصـــورة، التمـــويل 

 )249( ."Commerical Credit" التجـاري
ذ املشروع، إلى متويل ذاتي ومتويل  وميكن تقسيم التمويل من حيث ُمنَفِّ
غيري. فالتمويل الذاتي يعبر عن االرتباط املباشر بني مرحلة التجميع ومرحلة 
االستخدام مبا يتضمنه ذلك من وحدة مصادر االدخار ومصادر االستخدام. 
وهو يعني االعتماد الكامل أو شبه الكامل على املوارد الذاتية املتاحة كاألرباح 
واإلحتياطيات، وعلى  العامل،  املال  وبيع األسهم، وتخفيض رأس  املتراكمة 

مايحوزه الفرد أو املشروع في خزانته من أصول نقدية سائلة. )250(   

)248( د. منذر قحف ،  املرجع السابق ، ص 12.
)249( نفس املرجع  ، ص 13 . 

)250( انظر د. روبرت هيزرتش ، ود مايكل بيترز ، تنظيم املشرعات ، ترجمة د. فاروق منصور ) عمان : مركز الكتب 
األردني ، 1989( ص 291 ، ثم انظر :

د. مصطفى رشدي شيحة ، االقتصاد النقدي واملصرفي ) االسكندرية : الدار اجلامعية ، 1982( ص 364 .  
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أما التمويل الغيري فهو التمويل املقدم من الغير سواء كان متوياًل داخلياً 
عن طريق ممولني أو مؤسسات متويلية داخل الوطن، أو كان متوياًل خارجياً 

عن طريق جهات أجنبية.
والتمويل بهذه الصور املختلفة يعد من أهم عناصر العملية اإلنتاجية بل 
توفير  تتمثل في  املشروعات  يواجهها منظمو  التي  املشاكل  أكبر  أن إحدى 
التمويل الالزم الذي يحتاجه املشروع. وأحياناً تكون هذه املشكلة حادة جداً 
في بداية األمر. ومن وجهة نظر منظم املشروعات، كلما استطاع املشروع 
الكلفة  كانت  كلما  إلى رأس مال خارجي،  اجلديد االستمرار دون احلاجة 

املدفوعة أقل من ناحية نسب الفوائد.
 أما من وجهة نظر املمول فإن فرصة القيام باستثمار محتمل  محتاج 
في  أكبر  العائدات  يكون حجم  أن  ويتوقع  العائدات  من  معقولة  نسبة  إلي 
حال انطواء االستثمار على مجازفة كبيرة. فاملستثمر يسعى إلى زيادة حجم 

العائدات املتوقعة. )251(  
يختلف  لكنه  اإلسالمي،  غير  للتمويل  بالنسبة  صحيح  التحليل  وهذا 
التمويل اإلسالمي ذو طبيعة مغايرة  للتمويل اإلسالمي. ذلك ألن  بالنسبة 
متاماً للتمويل الربوي. فالتمويل اخلارجي من املنظور اإلسالمي، يكون دافعاً 
وحافزاً على االستثمار بعكس التمويل اخلارجي الربوي؛ وذلك بسبب انعدام 
الكلفة، أو ما يسمى بخدمة الدين أو الفائدة الربوية والتي يترتب عليها في 
التمويل الربوي، فكرة املجاذفة إذ البد أن يكون العائد على االستثمار، أكبر 
بكثير من تكلفة رأس املال ليتم حتقيق األرباح أو اتخاذ القرار االستثماري. 
وعلى العكس من ذلك متاماً، يكون التمويل اإلسالمي دافعاً وحافزاً على 
إسالمي   بأسلوب  قرض متويلي  على  إذا حتصل  املستثمر  ألن  االستثمار؛ 
القرض أال يجر  املال تساوي الصفر؛ ألن على  تكلفة رأس  أن  يعني  فهذا 

منفعة للمقرض. وهذا في حد ذاته يعد ربحاً للمستثمر. 
املستثمر  أن  يعني  فهذا  باملشاركة،  املستثمر على متويل  إذا حصل  أما 
اليضمن رأس املال ، إال إذا تعدى، أو قصر،  ولذلك فلن يخاف من مستقبل 
لم يحقق شيئاً  وإن  منه،  فله نصيبه  ربحاً  فإن حقق  االستثمارية.  العملية 

)251( د. روبرت هيزرتش ، ود مايكل بيترز ، املرجع السابق ، ص 291 .
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حالة  في  يقصر  أو  يتعد  لم  مادام  عنه،  يسأل  لن  كله  املال  رأس  وضاع 
املضاربة، ولن يفقد ـ إن خسر ـ إال مبقدار نصيبه في رأس املال في حالة 
املشاركة. وهذا أكبر حافز على اقتحام أسوار التمويل اخلارجي، دون خوف 

أو  وجل. )252(
ومقدم التمويل قد يكون قصده من ذلك، تنمية مالديه من مال، وحتقيق 
بعض العوائد املادية، وقد اليكون قصده ذلك، ومن ثم يدخل هنا التمويل 

بالقرض احلسن، وبالهبة، وبالعارية. )253(  
ويقول الدكتور شوقي دنيا: " كذلك جند من صور التمويل، صورة لم تنل 
ـ وبكل أسف ـ حظها من اهتمام االقتصاديني، رغم مالها من أهمية عملية 
مادية،  أو  بشرية  خدمة  بتقدمي  شخص  قيام  وهي  املسلمني،  لدى  كبيرة 
لشخص آخر ليس نظير أجر أو عائد، وإمنا نظير أن يقوم هذا الشخص 
املقدمة له اخلدمة بدوره بتقدمي خدمة مقابلة، في زمن الحق، على سبيل 

التعاون. )254(  
الفرع الثاني: ضوابط التمويل اإلسالمي: ـ    

ومما مييز التمويل اإلسالمي عن غيره من أمناط التمويل الوضعي هو 
املمول  على  فيحظر  التمويلية  بالعملية  يحيط  الذي  الشرعي  السياج  ذلك 

وطالب التمويل كليهما، كل مايحظر على املال من تعامالت. 
ومن  فإنه  طاقة  استخدام  أو  مال  إنفاق  حقيقته  في  التمويل  أن  ومبا 
الواجب أن يلتزم بقواعد اإلنفاق بشكل خاص وقواعد الشريعة بشكل عام. 

ومن الضوابط اإلسالمية للتمويل ما يلي: ـ )255( 

)252( انظر في ذلك : 
)أ(  د. سامي حمود ، تطوير األعمال املصرفية ، مرجع سابق ، ص 400 .

)ب(  محمد باقر الصدر، البنك الالربوي في اإلسالم )بيروت: دار الثقافة للمطبوعات، الطبعة السابعة، 
1981( ص 32 .

)ج(   د. عاشور عبد اجلواد عبد احلميد، البديل اإلسالمي للفوائد املصرفية الربوية ) بني  سويف : دار 
النهضة العربية ، 1990( ص 200 .

)253( د. دنيا ، كفاءة نظام التمويل ، مرجع سابق ، ص 3 .
)254( املرجع نفسه ، ص 3 .

)255( هذا التقسيم للدكتور دنيا في كتابه متويل التنمية ، مرجع سابق ، ص 180.
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أواًل: ال متويل حملرم: ـ     
لتمويل  خبرة  أو  ماالً  شخص  يقدم  أن  اليجوز  أنه  هذا،  في  واألصل 
سلع أو خدمات محرمة؛ وذلك لقوله سبحانه وتعالى }وال تعاونوا على اإلثم 

والعدوان{  [ املائدة:2].
ولعل أصدق دليل على ذلك، ما رواه ابن زجنويه عن جابر األنصاري إذ 
يقول: " كان رجل من املسلمني يشتري اخلمر في حياة رسول الله ] في 
فقدم  شيئاً  منها  فحمل  قال:  فيبيعها.  املدينة  إلى  فيحملها  وخيبر،  فدك 
به املدينة، فلقيه رجل من املسلمني فقال: يا فالن، إن اخلمر قد حرمت. 
قال: فوضعها على تل، وسجى عليها بأكسية، ثم أتى رسول الله ] فقال: 
يارسول الله، بلغني أن اخلمر قد حرمت. قال: أجل. قال: يا رسول الله، 
الله،  رسول  يا  قال:  ردها.  يصلح  ال  قال:  منه؟  اشتريتها  من  على  أردها 
فأهديها إلى من يعوضني فيها أو يكافئني؟ قال: وال. قال: يا رسول الله، 
فإن فيها ماالً ليتـامى في حجري. قال: فإذا أتانا مال من البحــرين [فإننــا] )256(  

نعوض يتاماك من مالهم. )257( 
وإنتاجاً،  وشراء  بيعاً  احملرمات  إلى خطر متويل  يشير  احلديث،  وهذا 
فإذا كان املال، الذي ُموِّلت به اخلمر قبـــل علم املشترى بتحرميها، قد حرمه 
فكيف  وغيري«!  ذاتي  »متويل  ليتامى  مال  وفيه  صاحبه،  على   [ النبي 

بتمويل محرم معلوم احلرمة ؟.
ثانيًا: ال متويل مبحرم: ـ

وهذا يعني عدم جواز دخول أي شروط، أو التزامات فاسدة أو باطلة 
على عقد التمويل، أو مجحفة بطالب التمويل بشكل تتعذر معه منفعته بهذا 
املال، أو ضرره، أو إلزامه بحرام، كاشتراط الفائدة الربوية على القروض 
أو أي اشتراط باطل آخر؛ وذلك ملا روته السيدة عائشة رضي الله عنها أن 
النبي ] قام في الناس خطيباً، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، 
فما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله عز وجل ؟ ما كان من 
شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق  

)256( وردت هذه الكلمة في األصل » فاتنا « . 
)257( ابن زجنويه ، مرجع سابق ، ص ص 284-283 .
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وشرط الله أوثق، وإمنا الوالء ملن أعتق. )258(
ومن الشروط احملرمة في مجال التمويل شرط القرض مع البيع، أو البيع 
مع القرض حلديث النبي ] : "ال يحل َسلٌَف وبيع" وصورتاه أن يقول الرجل: 
بعتك هذا الثوب بعشرة على أن تقرضني عشرة، أو أقرضك عشرة على أن 

تبيعني متاعك، وال تبيع لغيري". )259( 
ثالثًا: مراعاة املصالح العامة: ـ

عائداً  له  يحقق  فيما  التمويلية  توجهاته  الفرد  يحصر  أال  ذلك  ومعنى 
مادياً فقط، فهناك من احلاالت ما يقدم املؤمن فيه التمويل لتحقيق عوائد 
روحية وأخروية كالقروض احلسنة التي يرجو صاحبها الثواب واألجر من 
الله عز وجل، وال ينتظر شيئاً من أحد. والقروض احلسنة نقصد بها ههنا 
القروض، والصدقات كما في قوله تعالى }من ذا الذي يقرض الله قرضْا حسنْا 

فيضاعفه له{ [ البقرة: 254].
ومن ذلك أيضاً مراعاة أن يكون التمويل بأولويات احلاجة في املجتمع 
وكذلك  الكمالى،  قبل  نصيبه  الضروري  االستهالكي  التمويل  يأخذ  كأن 
االستثماري، وهكذا. مما سنتعرض له بتفيصل في املبحث الثالث من هذا 

الفصل، إن شاء الله.
األساس عملية منظمة  اإلسالمي، هو في  التمويل  أن  يتضح  ومن هنا 
تتحكم في إنفاق املال بطريقة شرعية، وتوجههه للمنفعة العامة واخلاصة، 
جهة  من  به  احمليطة  وبيئته  اإلنسان  ومناء  جهة،  من  منائه  على  وتعمل 

أخرى. 

واللفظ  عليه  متفق  احلديث  أن  وذكر   .228 ص   ،777 رقم  حديث   ، سابق  مرجع  املرام،  بلوغ  حجر،  ( ابن  258(
للبخاري.

)259(   املرجع نفسه ، حديث رقم 787 ، ص 231 .
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التنمية  عملية  في  متعاظم  بدور  اإلسالمي  املصرفي  التمويل  يقوم 
املتضمنة  والتنموية  االستثمارية  للطبيعة  وذلك  واالجتماعية؛  االقتصادية 
فيه أصاًل، فضاًل عن األهداف اإلسالمية العظيمة التي ينطلق منها، كما 

أشرنا إلى ذلك في مواضع كثيرة من هذه الدراسة.
لودائع  حقيقية،  توظيف  بعمليات  يقوم  اإلسالمي  املصرفي  فالتمويل 
الربوية من خلق لالئتمان، وتوظيف  به املصارف  تقوم  حقيقية، بعكس ما 
والتوجهات  األسس  في  الكبير  الفارق  إلى  يؤدى  مما  بالربا،  لألموال 
واألهداف، بل والنتائج بني التمويل املقدم من كل واحد منهما؛ ولذلك رأينا 
في  واإلسالمي،  التقليدي  املصرفي  التمويل  طبيعة  بإيجاز  نستعرض  أن 

الفرعني التاليني:  
الفرع األول: التمويل املصرفي التقليدي: ـ

يقوم التمويل املصرفي التقليدي في األساس على تقدمي قروض قصيرة 
األجل لعمالء مميزين. وقد انحصرت مهمته في هذا اجلانب لفترات طويلة. 
التمويل  نطاق  توسيع  إلى  التقليدية  املصارف  اجتهت  األخيرة  اآلونة  وفي 
التجاري وليس  القطاع  القروض املتوسطة والطويلة األجل خلدمة  ليشمل 

على مستوى التنمية االقتصادية. )260( 
فتح  عند  التقليدية  املصارف  عليها  تركز  أساسية  عناصر  وهناك 
االئتمان تتعلق كلها بالعميل، منها سمعة ومالءة العميل املقترض، والغرض 
املتعلقة  معامالته،  تسيير  على  العميل  وقدرة  ومبلغه،  ومدته،  القرض  من 
بالقرض من واقع نشاطه السابق، وموازناته الالحقة، وطريقة الدفع  مبا 
في ذلك الفوائد الربوية والضمانات التي يقدمها العميل للبنك، وأخيراً مدى 

عالقة العميل، وفائدته بالنسبة للبنك. )261(  
ففيما يتعلق بسمعة العميل، ومالءته فذلك ألن البنك وسيط، يعمل بني 
املودعني من جهة »وهم أصحاب الودائع واملساهمون«، واملقترضني من جهة 

املطلب الثاني 
التمويل املصرفي اإلسالمي    

)260( E. P . Doyle ، Practice of banking ) London : M . E ، 3rd ed. 1983 ( P .286  
)261( E. P . Doyle ، Ibid . P . 286 
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هالكها.  عند  لها  الودائع، ضامن  هذه  عن  محالة  ال  مسئول  وهو  أخرى، 
ولذلك كل همه أن يجني أرباحه في مجاالت يضمن فيها رأس ماله املدفوع 

ليتجنب الوقوع في خطر الديون املشكوك في حتصيلها أو املعدومة.
وفي العادة، يكون مدير الفرع على علم مسبق بهذه الناحية األخالقية  
والسلوكية لدى العميل، فيحتاج إلى تأكيد ذلك بالتعرف على مالءة العميل عن 
طريق دراسة وحتليل حساباته لدى البنوك األخرى »إن وجدت«، وامليزانيات 
السنوية لدى مؤسساته، وأعماله التجارية، ومركزه املالي اإلجمالي؛ للوقوف 

على موقفه املالي والتجاري.
أما مراد البنك من معرفة املشروع املراد متويله إمنا يأتي بغرض معرفة 
ما إذا كان املشروع سيدر عائداً سريعاً أم بطيئاً، أم اليدر شيئاً للعميل؛ ألن 
ذلك جزء من معرفة موقف السداد بالنسبة للبنك، ولذلك فالبنك اليهمه إن 

كان املشروع الناجح جائزاً من الناحية الشرعية، أم غير ذلك.
يقول دويل )E. P. Doyle( :" ومثال ذلك أنه عند شراء الشركة ألصول 
ثابتة بقرض مصرفي، فإن مصدر التسديد قد يعتمد على حتقيق املشروع 

التجاري لزيادة جيدة في حجم األعمال واألرباح". )262(  
وهل  بالتمويل،  العميل  سيتجه  أين  معرفة  هذا،  من  البنك  يهم  وأيضاً 
هو الستخدامه الشخصي، أم ألغراض خارجة عن نطاق عمله، كأن يقدمه 
استرداد  على  يؤثر  قد  مما  أعلى،  فائدة  بسعر  آخرين  ألشخاص  متوياًل 

القرض، بالنسبة للبنك املقرض.
غير  أو  مباشرة،  ائتمانية  عمليات  عن  عبارة  هو  التقليدي،  والتمويل 
نقدية  قروض  شكل  في  سواء  املميزين،  لعمالئه  البنك  يقدمها  مباشرة 
يضعها حتت تصرفهم لفترة معينة، كالقروض الربوية املباشرة، واحلسابات 
املدينة »السحب على املكشوف« وتسديد االلتزامات املالية املتعلقة بعمليات 
االعتمادات املستندية، وخالفه، أو في شكل ضمانات يقدمها لهم جتاه الغير  
يتعهد فيها  بناء على طلباتهم،  البنك  التي يصدرها  كالضمانات املصرفية 

بسداد مبالغ محددة ألطراف أخرى في حالة مطالبتهم بذلك.  
وكذلك يقوم البنك التقليدي بدفع قيمة الكمبياالت لعمالئه قبل أن يحل 

)262(   E. P . Doyle ، Ibid . P . 288 . 
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أجلها، ويتحمل البنك هذا األجل، ثم يتحصل هو قيمة الكمبيالة من املدين 
في موعدها، ويسمى ذلك شراء األوراق التجارية »خصم األوراق التجارية« 

مقابل قطع جزء من مبلغها كعمولة لهذا التأخير. )263(
التمويل الربوي ونظرية القروض التجارية: ـ

من املعلوم أن البنوك الربوية، وألغراض تتعلق بالسيولة النقدية، متيل 
إلى اإلقراض قصير األجل، وإلى اختيار أصول تكون أقرب إلى السيولة؛ 
وذلك ملواجهة عمليات السحب غير املتوقعة في ودائعه، أو حتويلها إلى بنوك 
أخرى. ولكن مع ذلك فالبنك التقليدي يخشى ارتفاع معدالت السيولة لديه  

ألنه كلما كانت أصول البنك تتصف بالسيولة كلما قلت مكاسبه. )264( 
التركيز على القروض القصيرة  التقليدية،  البنوك  وبالتالى فقد ذاع عن 
األجل، وتوجيهها إلى رجال األعمال فقط، مما أدى ذلك إلى انتشار ما يسمى 
بنظرية القروض التجارية »Commercial  Loan Theory« ومنذ وقت ليس 
بالقصير، كان هناك اتفاق عام، على أن املجال األولي لالئتمان املصرفي هو 
في مد رجال األعمال برأس املال العامل؛ وذلك لضمان سرعة تسييل هذه 

القروض من جهة، ولضمان سدادها من اجلهة األخرى. )265(
لرجال  التي متنح  القصيرة  القروض  هذه  أن  هو  االتفاق،  هذا  ومنشأ 
لهم  تقدم  الذين  الصناعة  فرجال  الذاتية.  بالسيولة  تتصف  إمنا  األعمال 
سيكونون   إمنا  فوراً،  ستباع  التي  السلع  تصنيع  لتكملة  القروض  البنوك 
القروض  بخالف  وذلك  املنتجة،  السلع  حصيلة  من  سدادها  على  قادرين 
املقدمة لألصـول الثابتة »Fixed Assets«، والتي يحتاج سدادها، إلى وقت 

طويل.
وباإلضافة إلى ما سبق، فقد كانت هناك دعوى بأن البنوك التي تقوم 
لنشاط  العامل  املال  لرأس  القصيرة األجل،  القروض  باالقتصار على منح 
األعمال إمنا تستطيع تلقائياً، أن متنح في جميع األوقات القدر املالئم من 
االئتمان؛ ألن اقتصار البنوك على منح القروض القصيرة، يجعل التوسع، أو 

)263( د. مصطفى رشدي شيحة ، مرجع سابق ، ص 223 .
)264( د. سامي خليل ، النقود والبنوك ) الكويت : شركة كاظمة للنشر والتوزيع ، 1982 ( ص 450 

)265( نفس املرجع ، ص 452 .
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االنكماش في منح هذه القروض يتماشى مع التوسع واإلنكماش في نشاط 
األعمال؛ وبالتالي فإن مقدار هذه القروض يتماشى مع حاجة التجارة إليها، 
مما يؤدي إلى استقرار املستوى العام لألسعار؛ نتيجة لقوى السوق احلرة 
التلقائية ودون حاجة لتدخل السلطات النقدية، وهو ما يعبر عنه بالتنظيم 
التقليدية  البنوك  الذاتي )Self Regulation(. ولهذه األسباب فقد فضلت 

التمويل قصير األجل على الطويل األجل. 
التمويل طويل األجل: ـ 

التقليدي على  املصرفي  االئتمان  تركيز  إليه من  اإلشارة  ما سبقت  إن 
التمويل قصير األجل ال يعني امتناع هذه البنوك عن التمويل الطويل األجل 
بالكلية، فهي متيل أيضاً إلى هذا النوع من التمويل، ولكن في حدود ضيقة، 
وذلك لتحقيق عائد مرتفع من األرباح ملا للتمويل طويل األجل من خاصية 
ارتفاع العوائد. وكما أشرنا سابقاً، فإن هذه الرغبة من قبل املصارف التجارية 
تقابلها مشكلة عدم إمكان حتويل هذه القروض الطويلة األجل إلى سيولة 
نقدية عند احلاجة. ولذلك فإن املصارف التقليدية المتيل بطبعها لتمويل 
البنية األساسية في املجتمع، وإمنا تتجه  املشروعات، والسيما مشروعات 
في استثماراتها طويلة األجل غالباً إلى متويل شراء السندات طويلة األجل؛ 
استخدامها  إمكانية  مع  قيمتها  أمان في سداد  من  عليه  تنطوي  ملا  وذلك 

كضمان لالقتراض من البنوك املركزية. )266(
ولكن حتى هذا االجتاه اليخلو من املخاطرة الناجتة من تقلبات أسعار 
الفائدة في املستقبل، والتي أدت بكثير من املصارف إلى االحتفاظ باحتياطات 

عاطلة بدالً من اإلقراض الطويل األجل. )267( 
ولذلك فإن املصارف التقليدية، التستثمر مبالغ كبيرة في القروض طويلة 
األجل، والتي تتراوح آجالها مابني عشرين إلى ثالثني عاماً ، )268( وإمنا متيل 
على  واالطمئنان  جهة،  من  املخاطرة  لتقليل  األجل  القصير  اإلقراض  إلى 

)266( د. محمد عبد الله إبراهيم الشباني ، بنوك جتارية بدون ربا ) الرياض : دار عالم الكتب ، 1987( ص 59 .
)267( د. سامي خليل ، املرجع السابق ، ص 466 . 

)268( سعود محمد الربيعة ، حتول املصـرف الربــوي إلى مصــرف إســــــالمي ومقتضياته ) الكويت : منشورات مركز 
احملفوظات والتراث والوثائق، 1992( ص 268 .
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موقف السيولة النقدية من جهة أخرى. 
وعموماً، فإن السياسة التمويلية للنظام املصرفي التقليدي، ترتكز على 

عدة محاور أهمها: ـ 
تقليل املخاطرة، بالبحث عن أفضل الضمانات. 1ـ  

حتقيق أقصى األرباح، ودون الوقوع في أية خسائر.  2ـ  
نطاق  وحصر  السيولة،  لضمان  األجل  قصير  التمويل  على  التركيز  3ـ  
أضيق  وفي  التجاري  القطاع  مجال  في  األجل  الطويل  التمويل 

احلدود. 
اإلقراض  إلى  التقليدي  املصرفي  التمويل  اجته  فقد  األسباب،  ولهذه 
الربوي القصير األجل، واملضمون الفائدة، ونأى عن االستثمار املباشر في 

املشروعات اإلنتاجية التي طاملا تتعرض للربح واخلسارة.
الفرع الثاني: التمويل املصرفي اإلسالمي: ـ

التمويل  عن  بدياًل  أمنوذجاً  لعمالئها  اإلسالمية  املصارف  قدمت  لقد 
الغنم  املشاركة في  يقوم على مبدأ  التقليدية،  البنوك  تقدمه  الذي  الربوي 
والغرم استناداًً إلى أن األموال املتاحة في البنك يجب أن تكون أمواالً منتجة، 

وأن اإلنتاج يجب أن يكون حقيقياً. 
كما أن العائد من استخدام هذه األموال يجب كذلك أن يكون حقيقياً 
ناجتاً من تالحم املال مع العمل. وهذا ما يجعل التمويل املصرفي اإلسالمي 
األهداف  في  عنه  ومختلفاً  كثيرة،  وجوه  من  الربوي  التمويل  على  متفوقاً 

والغايات واألسلوب. )269(
واإلسالم حني حرم الربا وأغلق بابه، فتح لألمة أبواباً من اخلير، عوضاً 
عنه، ولذلك حفل الفقه اإلسالمي بالعديد من العقود، والصيغ، واملمارسات 

الكفيلة بسد احتياجات األمة من التمويل.
فالتمويل اإلسالمي تتنوع أساليبه وصيغه وعقوده، باختالف نوع النشاط 
داخلياً  التجاري  القطاع  بتمويل  حالياً  اإلسالمية  املصارف  وتقوم  املتمول. 
ذلك  في  وتستخدم  والعقاري،  والزراعي  الصناعي  والقطاع  وخارجياً 
أنواعاً من العقود املستمدة من الشريعة اإلسالمية،  كاملرابحة، واملضاربة، 

)269( د. الشباني ، املرجع السابق  ، ص 209 .
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به  حفلت  مما  وغيرها)270(.  واالستصناع،  والسلم،  واإليجارة  واملشاركة، 
بإيجاز،  يلي  فيما  وسنعرض  اإلسالمي،  االقتصاد  وعلماء  الفقهاء  كتابات 
للباب  فيها  التفصيل  تاركني  اإلسالمية؛  للمصارف  التمويلية  الصور  لهذه 

الثاني، إن شاء الله تعالى. 
أواًل: متويل رأس املال العامل: ـ

لقد ذكرنا فيما مضى، أن البنوك التقليدية تقدم التمويل في هذا املجال 
بالربا، وهو يعتبر أهم األنشطة التمويلية لديها، ويقدم التمويل له على هيئة 

قروض مباشرة أو تسهيالت مصرفية.
أما املصارف اإلسالمية، وبعد أن قفل أمامها طريق الربا وسائر املنهيات،  
لتغطية  اإلسالمي،  الفقه  في  املقررة  بضوابطه  املرابحة  عقد  فقد طبقت 
جانب من احتياجات عمالئها لتمويل رأس املال العامل، كشراء معدات أو 
جانب  لتمويل  الشرعية،  بضوابطه  اإلجارة،  عقد  طبقت  كما  أولية،  مواد 
املباني واملعدات الكبيرة. ولم يقتصر األمر على هذين العقدين  بل تعداهما 
إلى تطبيق عقد املشاركة لتمويل جانب العمالة، وإيجارات األماكن، وتكاليف 
الدعاية والتوزيع واخلدمات األخرى، كاملاء والكهرباء والتلكس، وغير ذلك 

مما ال تصلح صيغتا املرابحة واإليجارة لتغطيته. )271(
: متويل التجارة الداخلية واخلارجية: ـ  ثانيًاً

في بنوك التمويل الربوي، يلجأ العميل إلى طلب قروض، أو فتح اعتماد 
بدفع  عنه  نيابة  البنوك  هذه  فتقوم  جتارته،  لتمويل  مصرفية  بتسهيالت 
القيمة، أو إقراضه مباشرة على أن يسدد لها فيما بعد هذه املبالغ مضافاً 

إليها ما يترتب عليها من فوائد.
أما املصارف اإلسالمية، فقد طبقت صيغتني لتمويل التجارة، دون فوائد، 
هما صيغة املرابحة لآلمر »الواعد« بالشراء، وصيغة املشاركة ـ بضوابطهما 
املقررة شرعاً ـ بحيث يتولى املصرف مسئولية استيراد البضاعة، في احلالة 
األولى، أو مشاركته في االستيراد، والتصرف في البضاعة املشتراة تسويقاً، 

أوبيعاً في احلالة الثانية. 
)270(  د. عاشور عبد اجلواد ، مرجع سابق ، ص 218 .
)271(  د. جمال الدين عطية ، مرجع سابق ، ص 129 .
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فاملرابحة صورتها، أن يقوم املصرف بشراء البضائع التي يطلبها العمالء 
ثم يعيد بيعها عليهم إلى أجل واحد، أو آجال متعددة، بثمن يتفقان عليه عند 
املواعدة، وال يكون الوعد ملزماً في كثير من املصارف اإلسالمية بل يخير 
العميل في شراء البضاعة بعد وصولها أو النكول عن وعده، فضاًل عن منحه 

احلق الشرعي في رد البضاعة إن ظهر فيها عيب خفى. )272(
أما املشاركة، فصورتها أن يدخل املصرف اإلسالمي، شريكاً مع عميله 
الشريك اآلخر  العميل، كوكيل عن  البضائع باسم  باستيراد  التاجر، ويقوم 
"املصرف" وبعد وصول البضاعة تصفى الشركة، ببيع البضاعة في السوق، 
أو ببيع أحد الطرفني حصته للطرف اآلخر، وغالباً مايكون الطرف البائع 

في هذه احلالة هو املصرف.
ثالثًا: التمويل العقاري: ـ   

املصارف  في  األجل  طويل  التمويل  صور  من  صورة  العقاري،  التمويل 
اإلسالمية، وقد استخدمت املصارف اإلسالمية صيغتني من الصيغ الشرعية 
في هذا املجال، هما البيع بالتقسيط، وعقد اإلجارة، بضوابطهما الشرعية 

التي قررها الفقهاء. 
وصورة البيع بالتقسيط أن يشتري املصرف اإلسالمي عدداً من املباني 
والتجارية،  السكنية  األراضي  بناء  في  أمواله  باستثمار  يقوم  أو  اجلاهزة، 
ثم بيعها باألجل على عمالئه سواء كان ذلك في شكل أجل واحد، أم آجال 
اإلسالمي  املصرف  يستثمر  أن  فصورتها  اإلجارة،  أما  متعددة.  »أقساط« 
أمواله في شراء األرض، وبناء املنازل، وشراء وسائل النقل املختلفة، ثم يقوم 
بتأجيرها لعمالئه. كما أن له إذا رغب أن يؤسس املتاجر، ويقيم املصانع، 

ويستأجر األجراء الذين يقومون بالعمل فيها. )273( 

)272( هذا مع األخذ في االعتبار ما وقع بني العلماء من خالف حول إلزام الوعد في املرابحة ، انظر تعليقنا على 
هامش  ص 314 .

)273(  د. فضل إلهي ، التدابير الواقية من الربا في اإلسالم ) باكستان : إدارة ترجمان اإلسالم ، 1986( » رسالة 
دكتوراه « ،  ص 392 .
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رابعًا: التمويل الصناعي: ـ 
ومن صور التمويل طويل األجل أيضاً التمويل الصناعي. وقد اقتحمت 
املصارف اإلسالمية أسواره، وطبقت فيه عقد االستصناع، وعقد املشاركة 

بضوابطهما الشرعية. 
له مستصنعاً  أن يصنع  املصرف  العميل من  يطلب  أن  فاالستصناع صورته 
وشروط  املستصنع  معه مبواصفات  استصناع  عقد  بتوقيع  املصرف  ويقوم  ما، 
التصنيع، ثم يقوم املصرف بدوره بإنشاء عقد مقاولة مع الصانع بنفس الشروط 
واملواصفات التي اتفق عليها مع عميله، ماعدا السعر واملدة اللذين يكونان في 
الغالب أقل مما اتفق عليهما مع العميل. ويتم عادة دفع املصرف لقيمة املستصنع 
املصرف  استالم  وبعد  اإلجناز.  مراحل  بحسب  أو  املقاول،  مع  التعاقد  عند 
للمصنوع ومطابقته للشــروط، واملواصفات يقـوم ببيعه للعميل إلى أجل واحـد، أو 

آجال متعددة »أقساط«، بحسب االتفاق الذي جرى في عقد االستصناع.
أما املشاركة فصورتها، أن يدخل املصرف شريكاً فعلياً لطالب الصنعة، 
ويقيمان املشروع سوياً، على أن يتقاضى كل منهما ربحه ـ إن حدث ـ بحسب 
نصيبه من رأس املال، أو حسب االتفاق ـ كما أن عليهما حتمل اخلسارة معاً 

إن وقعت، كل بحسب نسبة مشاركته في املشروع.
خامسًا: التمويل الزراعي: ـ

الزراعي   القطاع  متويل  على  اإلسالمية  املصارف  عملت  فقد  وكذلك 
بعدد من العقود الشرعية، كالسلم، واملزارعة، واملساقاة، واملشاركة، وغيرها، 
املصرف  أن ميول  فالسلم صورته  الفقهاء.  عند  املقررة شرعاً  بضوابطها 
أرباب الزروع والثمار قبل حصادها لينفقوا على أنفسهم وعليها حتى تكتمل، 
التعاقد.  عند  واملدفوع  عليه،  املتفق  بثمنه  املبيع  منهم  استلم  اكتملت  فإذا 

ويكون في الغالب أقل من السعر اجلاري في السوق. )274( 
وآالت   )275( والبذر.  العمل  يكون  أن  فصورتهما،  واملساقاة  املزارعة  أما 
مخاوف  اعترتها  وإن  املشاركة،  )276( وأما  املصرف.  جانب  من  الزراعة 

)274( د. الصاوي ، مرجع سابق ، ص 249 .
)275( يقصد بالعمل هنا ، أن يقوم املصرف بدفع أجرة العمل .

)276( د. فضل إلهي ، مرجع سابق ، ص 413 ، بتصرف .
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ومخاطر عديدة نظراً للتقلبات التي تواجه القطاع الزراعي عموماً )277(، إال 
أن املصرف اإلسالمي ميكنه ـ بعد إجراء الدراسات الالزمة ـ أن ميول عن 

طريقها بعض عمليات هذا القطاع بأن يدخل شريكاً مع أرباب األرض. 
وخالصة القول، فإن اإلسالم قد وسع من نطاق العقود والصيغ الشرعية 
التي تصلح بدياًل عن التمويل بالربا، ولم يقتصر دور هذه الصيغ والعقود 
تعدى  بل  الربوى،  املمول  يفعل  كما  بالضمان  املؤمن  التمويل  مجرد  على 
حتقق  إذا  أنه  بحيث  االستثمارية،  العملية  في  الفعلية  املشاركة  إلى  ذلك 
الربح الفعلى، شارك فيه املصرف، وإن وقعت اخلسارة حتملها املصرف مع 
التمويل اإلسالمي من اقتحام كثير  )278( األمر الذي شجع طالبي  شريكه، 
من املشروعات املفيدة، بعكس ما يحدث من إحجام في كثير من األحوال 
التي ينطوي التمويل الربوي فيها على مخاطر كبيرة، إذ ال ميكن التأكد من 
أن األرباح املتوقعة ستعلو على  أسعار الفائدة املدفوعة. كما جعل املصرف 
اإلسالميـ  ودومنا ترددـ  يقتحم أسوار االستثمار التنموي، باستخدام العديد 
من الصيغ والعقود املرنة، التي حتقق له النجاح في ذلك، مما سنتطرق إليه 

بتفصيل في الباب الثاني، إن شاء الله.

)277( د. عابدين سالمة ، واقع التمويل باملشاركة في البنوك اإلسالمية العاملة في السودان » بحث مقدم إلى الندوة 
العلمية لالقتصاد اإلسالمي بالقاهرة ، 6-1988/7/9« ص 9.

)278( د. أحمد على عبد الله ، دور املصارف اإلسالمية في متويل القطاع الزراعي » بحث مقدم إلى ندوة متويل 
القطاع الزراعي في الوطن العربي ، 15-87/12/17 « ص 16.
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إن الناظر إلى ميزانية أي بنك تقليدي يالحظ أن جانب اخلصوم فيها 
يُبِْرُز ثالثة أنواع من املوارد التي يعتمد عليها في مزاولة أعماله، ونشاطاته 

املختلفة. 
وهذه األنواع الثالثة من املوارد، هي رأس املال املدفوع واحتياطاته من 
جهة، وما يقترضه من البنوك األخرى من جهة ثانية، وما يستلمه من ودائع 

من األفراد واملؤسسات والشركات، وغيرها، من جهة ثالثة.
وفي الواقع، فإن الودائع التي يتسلمها البنك من عمالئه، متثل اجلانب 
الرئيس في موارده، إذ أن وظيفة رأس املال واالحتياطيات ال تعدو أن تكون  
مجرد وسيلة لتوفير قدر من احلماية للمودعني، كما أن البنك التجاري ال 

مييل إلى االقتراض من البنوك األخرى كمورد دائم يعتمد عليه. )279( 
وميكن تقسيم املوارد املالية للبنك الربوي »التقليدي« إلى قسمني رئيسني: 

هما املوارد الذاتية، واملوارد غير الذاتية. 
وسنتعرض بإيجاز، لكل قسم من األقسام التالية، في الفرعني التاليني: 

الفرع األول: املوارد الذاتية للبنك الربوي: ـ
التأسيس  عند  املدفوع  ماله  رأس  من  بنك،  ألي  الذاتية  املوارد  تتكون 
مضافاً إليه االحتياطيات النقدية، مضافاً إليها األرباح التي ال يتم توزيعها 

للمساهمني واملخصصات. وفيما يلي عرض موجز لهذه البنود: 
رأس املال املدفوع: ـ 

املؤسسون  بدفعها  يقوم  التي  العادية  األسهم  قيمة  املال،  برأس  يقصد 
واملساهمون عند إنشاء البنك. 

ويعتبر رأس املال ديناً أو التزاماً على البنك التجاري كوحدة قائمة بذاتها 
املادي  األساس  إعداد  في  املال  يستخدم هذا  ما  وغالباً  لصالح أصحابه، 
كبيراً  والفني للبنك؛ ولذلك فالبنك ال يعتمد في أعماله الرئيسة اعتماداً 

)279( د. محمد زكي شافعي ، مقدمة في النقود والبنوك ) بيروت : دار النهضة العربية ، الطبعة السابعة، غير 
مؤرخ ( ص 213 .

املطلب األول 
مصادر التمويل في البنوك الربوية    
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على رأس ماله.
يقول د. شيحة: "فالبنوك التجارية هي ليست مشروعات صناعية أي ال 
تعتمد على رؤوس أموالها الطبيعية، كما أنها ال تقدم سلعاً، وإمنا تقدم خدمات 
فقط. وهي مشروعات ذات طبيعة مالية خاصة، حيث أنها ال تعتمد أساساً في 
مزاولة أعمالها على رؤوس أموالها، والتي متثل فقط الضمان والثقة وتوفير 
البنية األساسية، بعكس املشروعات املالية االستثمارية  ولذلك فإن ما يسمى 

جتاوزاً أرباحاً على رأس املال هي في حقيقتها فائض مالي". )280( 
األساس  وتوفير  تهيئة  في  تتمثل  املال  لرأس  احلقيقية  الوظيفة  ولعل 
حالة  في  املودعني  حلقوق  األول  والضمان  جهة،  من  البنك  لقيام  الالزم 
انخفاض قيمة األصول التي يستثمر فيها البنك موارده من جهة ثانية. ومن 
املعلوم أن املساهمني ال ينالون شيئاً من أصول البنك عند تصفيته، إال بعد 

استيفاء كامل حقوق املودعني. )281( 
وتأتي أهمية رأس املال من الناحية القانونية في أن البنك ال يستطيع 
احلصول على ترخيص ملزاولة أعماله، إال بعد أن يوفر احلد األدنى من رأس 

املال املطلوب الذي تفرضه السلطة املخولة. )282(  
أسهم  إصدار  طريق  عن  ماله،  رأس  لزيادة  أحياناً،  البنك  يتجه  وقد 
جديدة وغالباً ما يكون هذا االجتاه بتوجيه من البنك املركزي، بهدف حماية 
املودعني. وإن كان هذا االجتاه ال يكون مرغوباً فيه من جانب املساهمني ملا 
يؤدي إليه من انخفاض في ربحية األسهم؛ التساع قاعدة املساهمني من جهة  

وزيادة عرض األسهم من جهة أخرى. )283(  
وفي الواقع فإن احلماية احلقيقية للمودعني التتحقق من مجرد زيادة 
رأس املال، إمنا تتوقف على سيولة األصول التي يستثمر فيها البنك موارده. 
أي على درجة سهولة حتويلها إلى سيولة نقدية بال خسارة ـ كما تتوقف على 
درجة املخاطر االستثمارية التي حتيط بتوظيف البنك لهذه املوارد، سواء كانت 

)280( د. مصطفى شيحة ، مرجع سابق ، ص 202 .
)281( د. شافعي ، مرجع سابق ، ص 214 .

الفتاح           عبد  ود.  منصور   طه  د.  ترجمة   ، النقديني  نظر  وجهة  واالقتصاد،  والبنوك  النقود  سيجل،  ( باري  282(
عبد الرحمن ) الرياض : دار املريخ للنشر ، 1987 ( ص 110 .

)283( د. منير صالح هندي ، مرجع سابق ، ص 104 .
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مخاطـر ناجتة من سوء اإلدارة )284(، أو من التوظيفات غير الرشيدة. )285( 
األرباح احملتجزة واالحتياطيات: ـ

األرباح احملتجزة هي تلك األموال التي يقوم البنك بإبعادها من أرباحه 
السنوية بغرض تدعيم مركزه املالى، سواء كانت في صورة احتياطيات، أو 
أرباح غير موزعة، أو مخصصات. كما يظهر ذلك في حساب املركز املالى 

السنوي.
 وبالتالي، فإن االحتياطيات تعني املبالغ التي اقتطعها البنك من أرباحه 
فتراكمت لديه على مر السنني، وهي نوعان: احتياطيات قانونية، واحتياطيات 
اختيارية. وهناك نوع ثالث ال يظهر في امليزانية يسمى باالحتياطيات السرية، 

وينشأ غالباً عن التدني في تقدير قيمة األصول. )286(
فاالحتياطي القانوني، هو الذي يلزم البنك التجاري بتكوينه بتوجيهات من 
السلطة النقدية املختصة "البنك املركزي" وهو نسبة من إجمالي ودائعه يحتفظ  
بها لدى البنك املركزى بدون فوائد. ولم تكن الوظيفة األساسية لهذا االحتياطي 
القانوني هي حماية املودعني أو توفير السيولة النقدية، بل أن الوظيفة األساسية 
حجم  ملراقبة  املختصة  السلطات  معاونة  في  تنحصر  القانونية  لالحتياطيات 

الودائع اجلارية والنقود التي يخلقها النظام املصرفي. )287(  
ولهذا، فإن البنك املركزي، يقوم عادة بتغيير نسبة االحتياطي القانوني، 
في حالة رغبته التأثير على قدرة تلك البنوك على خلق االئتمان. إذ يرفعها 
في حالة رغبته في احلد من قدرة البنوك على اإلقراض، ويخفضها في حالة 
السماح لها باملزيد من اإلقراض. وتعتبر سياسة تغيير نسب االحتياطي في 
الواقع إحدى الوسائل الهامة التي يستطيع بها البنك املركزي التأثير على 

السياسة االئتمانية لدى البنوك التجارية. )288(
البنك  بتكوينه  يقوم  ما  فهو  االختياري،  أو  اخلاص  االحتياطي  وأما 
باختياره من صافي أرباحه املعدة والقابلة للتوزيع على املساهمني، لتعزيز 

)284( د. شافعي ، املرجع السابق ، ص 214 .
)285( د. شيحة ، املرجع السابق ، ص 202 .

)286( د. شافعي ، املرجع السابق ، ص 213 .
)287( Samuelson ، Economics ، Mc Graw`Hill int book co. London :11th. ed . P. 281 

)288(  د. أحمد علي دغيم ، اقتصاديات البنـــــوك ) القاهــرة : مكتبة مدبــولي ، 1989 ( ص 131 .
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مركزه املالي وتدعيم رأسماله. وتعتبر األرباح احملتجزة هي األساس لتكوين 
االحتياطيات القانونية واالختيارية األخرى. )289( 

ومن املالحظ أن جملة رأس املال املدفوع واالحتياطيات، أو بعبارة أخرى 
املوارد الذاتية للبنك ال تبلغ قدراً مذكوراً من املوارد التي تستعملها البنوك 

التجارية في مزاولة أعمالها. )290( 
للبنك التجاري  ولذلك تعتبر املوارد غير الذاتية هي املصدر األساسي 

كما سنرى فيما يلي: ـ 
الفرع الثاني: املوارد غير الذاتية: ـ

واملوارد غير الذاتية هي التي متثل التزامات البنك جتـاه املتعاملني معه 
»العمالء« من غير أصحاب رأسماله، سواء كانوا أفراداً أو هيئات أو منشآت، 

أو مصارف أخرى.
وحتتل املوارد غير الذاتية، النصيب األوفر من موارد البنك، وتتمثل غالباً 
في مختلف الودائع التي يحصل عليها البنك من عمالئه. ومن القروض التي 
يتحصل عليها البنك عند احلاجة من البنوك األخرى أو من البنك املركزي 

باعتباره املقرض األخير للبنوك التجارية.
على  دائماً  يحرص  وهو  للبنك،  التمويل  مصادر  أهم  الودائع  وتعتبر   
الفروع   فتح  في  والتوسع  واإلعالن،  كالدعاية،  املختلفة،  بالوسائل  تنميتها 
والوحدات  املصرفية في املناطق احملرومة من اخلدمة املصرفية. ويسعى 
الفائدة  وزيادتها عن طريق رفع أسعار  الودائع،  لتنمية بعض  البنك كذلك 

الدائنة عليها . )291( 
 وتنقسم الودائع في البنك التجاري، إلى أربعة أقسام رئيسة هي: الودائع 
والودائع  الثابتة«،  »الودائع  ألجل  والودائع  الطلب«،  »الودائع حتت  اجلارية 

بإخطار، ثم ودائع التوفير، وسنتناول كل واحدة منها، على الوجه التالي: ـ

)289(  د. حسني عمر ، املوسوعة االقتصادية ، مرجع سابق ، ص 31 .
)290(  د. شافعي ، املرجع السابق ، ص 214 .

)291(  د. أحمد علي دغيم ، املرجع السابق ، ص 58 .
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الودائع اجلارية: ـ
وهي الودائع التي ميكن للعميل السحب منها في أي وقت يشاء، دون إشعار 
مسبق للبنك. ويتم السحب منها عن طريق الشيكات، أو أوامر الصرف، أو 
مبوجب خطابات عادية من العمالء أحياناً. وال تدفع البنوك عنها فوائد، إال 

إذا بلغت قدراً معيناً، ومع ذلك فهي أقل الودائع حصوالً على الفائدة. )292(
ويكون هذا القسم من الودائع النسبة العظمى من إجمالي ودائع البنوك. 
يقوم  أن  البنك  فإن على  وقت،  أي  للسحب في  قابلة  ودائع  لكونها  ونظراً 
السحوبات  ملقابلة  الالزمة  السيولة  نسبة  لتحديد  الودائع  حركة  بدراسة 
السحوبات  متوسط  مع  السيولة  نسبة  تتناسب  أن  وينبغي  عليها.  اليومية 
لئال يضطر البنك إلى حتويل أحد أصوله إلى نقد عند زيادة السحوبات، 
فيتعرض إلى خسائر، أو يترك أمواله عاطلة دون توظيف بسبب السيولة، 

واخلوف من زيادة السحوبات. )293(
ويتأثر البنك في توزيع موارده على سائر األصول، بنسبة الودائع اجلارية 
إلجمالي ودائعه. فالودائع اجلارية تتمتع بخاصية السحب عند الطلب  مما 
ازدادت  كلما  الودائع،  اجلارية جلملة  الودائع  نسبة  ارتفعت  كلما  أنه  يعني 
أهمية السيولة بالنسبة للبنك. ومع ذلك فكثيراً ما تختلط الودائع اجلارية 
بودائع التوفير مبعنى أن بعض العمالء يحتفظون بودائعهم لدى البنك في 
شكل ودائع جارية، وهم في احلقيقة يقصدون ادخارها لوقت احلاجة، مما 
يعنى بطء السحب منها، أو بعبارة أخرى انخفاض معدل السحوبات لدى 
البنك، وإتاحة فرصة أفضل للبنك رغم أنه ال يستطيع حتديد نسبة مثل 

هذه الودائع. )294(
ورغم ذلك فإن الودائع اجلارية تشارك مشاركة فعالة في زيادة معدل 

ربحية البنك لكونها عدمية التكلفة من جانب أصحابها املودعني. )295(  

العرب،     مطابع سجل   : )القاهرة  العمالء  أموال  استثمار  في  التجارية  البنوك  دور  النصر،  )292( د. سعيد سيف 
1993( ص 52 .

)293( د. أحمد علي دغيم ، املرجع السابق ، ص 59 .
)294( انظر د. شافعي ، املرجع السابق ، ص 264 .

)295( باري سيجل ، مرجع سابق ، ص 113 .
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الودائع الثابتة: ـ 
وهي الودائع التي ال يجوز السحب منها إال عند حلول أجل االستحقاق 
املتفق عليه. وميكن جتديدها تلقائياً ملدة أو مدد مماثلة، إذا طلب العميل 
ذلك كتابياً. أما إذا لم يطلب العميل جتديدها، فإن على البنك أن يحولها 
استحقاقها.  بعد  فوائد  عليها،  لئال حتتسب  اجلاري،  العميل  حساب  إلى 
أسعارها  تتفاوت  حيث  االستحقاق،  لتاريخ  وفقاً  عليها  الفوائد  وحتتسب 

بحسب طول املدة، فتزداد ارتفاعاً كلما زادت هذه املدة. )296( 
ولعل املبرر الذي تسوقه البنوك الربوية لدفع الفائدة على هذا القسم 
من  لتتمكن  الودائع؛  لسحب  النسبي  االستقرار  حتقيق  هو  الودائع،  من 
استثمارها إقراضاً، وفي الوقت نفسه حتقق نوعاً من االستثمار املضمون 

ألصحابها.)297( 
يوماً  عشر  خمسة  بني  الودائع،  من  النوع  لهذا  املعتادة  الفترة  وتتراوح 
وخمس سنوات. وفي خالل هذه الفترة ال يستطيع العميل أن يسحب وديعته 
إال في تاريخ استحقاقها. فإذا اضطر العميل لذلك، فإن للبنك أن يوافق 

على هذا السحب بأحد شرطني: ـ 
إما أن تصرف الوديعة للعميل دون أن حتتسب لصاحله أية فوائد  1ـ  

خالل فترة وجود الوديعة.
وإما أن يقرضه البنك مبلغاً بضمان الوديعة، وبسعر فائدة أكبر من  2ـ  

سعر فائدة اإليداع. )298(
وبتأمل كال الشرطني، يتضح أن العميل، سيميل إلى ترك وديعته حتى انقضاء 

تاريخ استحاقها إال إذا كان مضطراً بالقدر الذي يبرر له هذه اخلسارة. 
وكما أشرنا من قبل، فإن وظيفة البنوك الربوية األساسية تنحصر في تقدمي 
تكن  لم  البنوك  هذه  فإن  ولذلك  والصناعة،  للتجارة  األجل  قصيرة  القروض 
تسعى جاهدة ـ حتى وقت قريب ـ للحصول على ودائع ألجل ألنها لم متل إلى 

اإلقراض طويل األجل بطبعها إال في اآلونة األخيرة، وفي حدود ضيقة. )299( 
)296( د. سعيد النصر ، مرجع سابق ، ص 52 .

)297( نفس املرجع ، ص 53 .
)298( د. أحمد دغيم ، مرجع سابق ، ص 60 .

)299( انظر ، د. الهواري ، إدارة البنوك ، مرجع سابق ، ص ص 97-96 .
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ذات  ودائع  أنها  إذ  النوع،  هذا  من  واالستثمار  اإليداع  شهادات  وتعتبر 
استحقاق معني، وهي عبارة عن عقد اتفاق بني البنك وعميله يقضي بإيداع 
مبلغ معني ملدة معينة، بفائدة معينة تكون في العادة أعلى من سعر الفائدة 
على ودائع التوفير. وال يجوز للعميل أن يسحب أو يسترد قيمة الشهادة قبل 
استحقاقها، وإذا طلب العميل قيمة الشهادة قبل تاريخ االستحقاق، فإن عليه 
أن يضحي بالفرق بني سعر الفائدة على شهادته، وسعر الفائدة الذي مينح 

على التوفير العادي. )300(
الودائع بإخطار: ـ 

الثابتة، إال من جهة أن السحب  ال تختلف الودائع بإخطار عن الودائع 
فيها البد أن يسبقه إخطار للبنك، يحدد فيه املبلغ املراد سحبه، قبل خمسة 

عشر يوماً على األقل. 
وثمة فرق آخر، يتمثل في أن هذه الودائع ليس لها مدة معينة، كتاريخ استحقاق، 

فللعميل أن يسحب منها ـ بالشرط السابق ـ أو يضيف عليها، وقت ما شاء. )301(
ومن املالحظ، أن هذا النوع من الودائع، يتيح للبنك فرصة نسبية في توظيفها، 
إذا ما قورنت بالودائع اجلارية من حيث بطء سحبها، إال أنها أيضاً تصيب البنك 
كبيرة،  مبالغ  بسحب  البنك  يخطر  أن  احملتمل  من  إذ  التأكد،  عدم  من  بحالة 

بصورة مفاجئة؛ ألن املدة املمنوحة لإلخطار، ال متكن من االستثمار. )302(
ودائع التوفير: ـ

بانتشار عاملي واسع  التي حتظى  املدخرات  وهي إحدى وسائل جتميع 
وكثرة  مبالغها،  صغر  منها:  الصفات  ببعض  الودائع  هذه  وتتميز  النطاق، 

حساباتها، واضطراد منوها.
وبالرغم من أن هذا النوع من الودائع، يكبد البنك نفقات تزيد في نسبتها 
عن تلك التي تتحملها الودائع األخرى، إال أن البنوك حتبذها وتهتم بها؛ ملا 

)300( د. أحمد دغيم ، مرجع سابق ، ص 62 .
)301( د. سعيد النصر ، مرجع سابق ، ص 54 .

)302( عبد الله أحمد عبد الله ، دور القطاع املصرفي في التكامل االقتصادي لدول مجلس التعاون اخلليجي  » بحث 
، األردن ، 1990«  العالي ، عمان  الدبلوم املصرفي  للدراسات املصرفية للحصول على  العربي  للمعهد  مقدم 

ص 16 . 
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تؤديه من تنمية للوعي االدخاري واملصرفي، وملا يترتب على ذلك من فتح 
املجال لعمالء ممتازين في املستقبل. )303(

ويقضي هذا النوع من الودائع أن يستخرج البنك لكل مودع دفتراً يقيد فيه 
البيانات اخلاصة بالعميل وما يقوم به من إيداع وسحب، وما يترتب على إجمالي 
وديعته من فائدة ربوية حتتسب على أساس أقل رصيد دائن خالل الشهر. )304(  
وهذا األسلوب املتبع في احتساب الفوائد، من شأنه أن يؤدي إلي إحجام 
العميل من السحب، لئال تقل الفوائد. وهو أسلوب ميكن البنك من استثمار 
األموال املودعة في هذا احلساب بصورة أكثر اطمئناناً، ويضاف إلى ذلك،  
أن بعض البنوك تتفق مع املودعني على احلد األقصى للمبالغ التي يسمح 

بسحبها يومياً.  )305(
وخالصة األمر، فإن البنوك الربوية تعتمد على الودائع، بأنواعها املختلفة، 
اعتماداً كبيراً للغاية، بل، وتبني عليها دراستها وقراراتها التمويلية واالستثمارية. 
والتمويل  البنوك   لدى  واألرصدة  للنقدية  اجلارية  الودائع  تخصص  فمثاًل، 
قصير األجل بنسب يحددها البنك، وتخصص الودائع ألجل للنقدية والتمويل 
قصير األجل واالستثمارات طويلة األجل، كما تخصص ودائع التوفير للنقدية 
واألرصدة لدى البنوك والتمويل قصير األجل واالستثمارات طويلة األجل، في 
حني أن أمـوال البنـــــك اململوكة »رأس املال واالحتياطيات« تخصص لألصول 

الثابتة ولالستثمارات طـــويلة األجل. )306(
وهذا يعني اعتماد البنوك الربوية بالكامل على الودائع التي تتلقاها، ولذلك 
فإن املنافسة تشتد غالباً في جذب هذه الودائع وإن ارتفعت تكلفتها. وفي بعض 
واخلارجية  احمللية  األخرى  البنوك  من  لالقتراض  الربوي  البنك  يلجأ  األحيان 

لتسديد التزاماته، كما يلجأ إلى البنك املركزي كمقرض أخير عند الضرورة.

)303( د. طلعت أســــعد عبد احلميد ، إدارة البــــنوك التجارية ، االســتراتيجية والتطبيـــق ) القاهرة : مكتبة عني 
شمس ، 1991 ( ص 62 .
)304( املرجع نفسه ، ص 62 .

)305( د. سعيد النصر ، مرجع سابق ، ص 60 .
)306( د. الهواري ، إدارة البنوك ، مرجع سابق ، ص 122 .
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تعتبر املوارد املالية املتاحة للمصارف اإلسالمية إحدى العوامل الرئيسة، 
التي تؤثر على القرار االستثماري والتمويلي، شأنها في ذلك شأن املصارف 
الربوية. وفي الواقع، إن مصادر األموال في املصارف اإلسالمية ال تختلف 
ذلك  مع  ولكن  بيناً،  اختالفاً  الربوية  البنوك  مصادر  عن  العام  شكلها  في 
تظل هناك فوارق ملموسة؛ نظراً الختالف طبيعة كل مصرف، ونظرته إلى 
وسنتناول هذه  وطريقة جتميعها.  األموال  توظيف  أو  واالستثمار،  التمويل 

الفوارق عند احلديث عن كل مورد في موضعه إن شاء الله.
ويقصد باملوارد املالية املتاحة لالستثمار، هيكل التمويل في امليزانية فهو يشير 

إلى تركيب أو مكونات األموال التي مبوجبها يتم متويل االستثمارات. )307(
وبصفة عامة، تنقسم هذه املوارد أيضاً، إلى موارد ذاتية، وغير ذاتية. 

وفيما يلي دراسة موجزة عن كل قسم من هذه األقسام:  
الفرع األول:  املوارد الذاتية للمصرف اإلسالمي: ـ

وهي املوارد التي ينشأ على أساسها املصرف اإلسالمي أي هي عبارة 
عن حقوق املساهمني املتمثلة في رأس مال املصرف، واالحتياطيات واألرباح 

احملتجزة  واملخصصات. 
وهناك من يضيف بعض املصادر األخرى، كالتمويل املقدم من املساهمني على 

ذمة زيادة رأس املال، والقروض احلسنة من املساهمني للمصرف وخالفه. )308(
رأس املال: ـ 

رأس املال في الفكر اإلسالمي، تعبير مجازي يقصد به أصل املال، وهو 
مفهوم خاص، يشمل ذلك اجلزء من الثروة الذي خصص للتجارة عند بداية 
املشروع. أما صافي األموال املستثمرة في املشروع، فتعرف مبال التجارة، 

املطلب الثاني 
مصادر التمويل املصرفي اإلسالمي    

)307( أحمد فهمي أبو القمصان ، العوامل املؤثرة على قرارات االستثمار في البنوك االسالمية » رسالة دكتـــــوراه 
مقدمة إلى كلية التجارة ، بجامعة املنوفية ، 1990 «  ص 130 .

)308( محمد محمد إبراهيم البلتاجي ، مشكالت إعداد املوازنة التخطيطية لالستثمار في املصارف اإلسالمية » 
رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية التجارة بجامعة األزهر ، 1991 « ص 63 .
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وهو مفهوم أوسع من رأس املال. )309(
بالنسبة ألي مشروع، فمن خالله تبدأ  الرئيس  املال احملور  ويعد رأس 
حياة املشروع احلقيقية؛ ذلك ألن رأس املال هو ما ميلكه أصحاب املشروع، 

وبه يبدأ متويل عملياته، سواء كان مشروعاً فردياً أو شركة.
وكما ذكرنا في حديثنا عن رأس مال البنك الربوي، فإن رأس املال يعد 
مبثابة تأمني حلقوق املودعني وغطاء المتصاص اخلسائر املتوقعة مستقباًل، 

فضاًل عن أنه املصدر األساسي لألموال الالزمة لبدء االستثمار.
وفي الواقع فإن رأس املال يعد أكثر أهمية في املصرف اإلسالمي، منه 
في البنك الربوي؛ ذلك ألن احتماالت اخلسارة في البنك الربوي، تعد قليلة 
إذا ما قورنت باخلسائر املتوقعة لدى املصرف اإلسالمي، الذي تقوم أعماله 
على قاعدة الغنم بالغرم، أي املشاركة في الربح واخلسارة. كما أن البنك 
الربوي ال يتاجر في البيوع التي هي عرضة للربح واخلسارة، وإمنا يتاجر 
يضعه  مبا  أيضاً،  األصل  واملضمونة  الربوي،  العائد  املضمونة  الديون  في 
املقترض من ضمانات عند االقتراض. هذا فضاًل عن عدم اقتحام البنك 

الربوي، للمجاالت االستثمارية املباشرة املعرضة للربح واخلسارة.
ذلك  كان  سواء  بنفسه،  يباشرها  عملياته  فجميع  اإلسالمي  املصرف  أما 
توظيف  عمليات  عملياته  وتعد جميع  الغير.  أو مبشاركة  املباشر،  باالستثمار 
حقيقية، ال شكلية، مما يجعل مخاطر االستثمار أكثر توقعاً، وهنا تبرز احلاجة 
إلى أهمية رأس مال املصرف باعتباره الضامن األول ألموال املودعني املستثمرة، 

وبالتالى فإن املصرف اإلسالمي بحاجة ماسة إلى رأس مال أكبر.
في  املغاالة  في ضرورة عدم  يتمثل  لهذا  مخالف  رأي  الطيار  وللدكتور 
رأس املال بحجة توزيع ربح مجز على املودعني، مع عدم اإلخالل بأهمية 

حجم رأس املال كعامل ضمان بالنسبة للمودعني. )310(
وال أدري ما الذي يعنيه من عبارة توزيع ربح مجز على املودعني. فاملودعون 
في البنك اإلسالمي ـ كما سنرى بعد قليل ـ ليست لهم عالقة باألرباح التي 
قروض  تظل مبثابة  اجلارية  الودائع  كل  بل  على مساهميه،  البنك  يوزعها 

)309(  د. شـــوقي إسماعيل شحاتة ، البنـــوك اإلسالمية ) جدة : دار الشروق ، 1977 ( ص 57 .
)310(  د. الطيار ، مرجع سبق ذكره ، ص 104 .
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حسنة من املودعني للمصرف اإلسالمي. أما ودائع االستثمار فال دخل لها 
بزيادة رأس املال أو انقاصه؛ ألنها ال تنال نصيباً من األرباح املترتبة عليه، بل 
العكس صحيح متاماً، إذ أن زيادة رأس املال تعتبر حماية أساسية، ألصحاب 
هذه الودائع جميعاً، لكون املصرف ضامناً ألموال املودعني فيه، كما أشرنا 

إلى ذلك من قبل. 
وأظن أن الدكتور الطيار يقصد باملودعني هنا املساهمني؛ ألن زيادة رأس 
املال تعني زيادة عدد األسهم، األمر الذي يقلل العائد. وهذا صحيح بالنسبة 
للبنك التقليدي، أما املصرف اإلسالمي فالصحيح هو ما أثبتناه من زيادة 
رأس املال فيه ألهميته، ولكون املساهمني ال ينظرون فقط، إلى ما يحققونه 
من عوائد مادية، وإمنا تكون نظرتهم كلية، مؤداها متكني املصرف اإلسالمي 

من أداء دوره في املجتمع بكفاءة وفاعلية.
زيــــادة رأس املال، وكفايته في املصارف اإلسالمية  وتنشأ احلاجة إلى 
من الوظائف التي يؤديها، واملتمثلة غالباً في مواجهة نفقات بدء النشاط، 
غير  اخلسائر  ومواجهة   )311( السيولة،  على  املتوقع  غير  الطلب  ومقابلة 

املتوقعة، وحماية حقوق املتعاملني معه. )312(
وذلك بعكس ما يالحظ على رأس املال في البنك الربوي، والذي تنتهي 
مهمته غالباً، بعد اإلنشاء وعقب احلصول على األصول الثابتة. والتستند 
وظائفه التي ذكرناها من حماية حلقوق املودعني، وخالفه، إال في حاالت 
استثنائية غالباً كحاالت اإلفالس، أو اخلسائر التي نادراً ما مينى بها البنك 

الربوي. )313( 
يقول الدكتور الشباني: "ينبغي على البنك التجاري غير الربوي مراعاة 

)311( يرى بعض احملللني في االقتصاد اإلسالمي أن الطلب على السيولة ال ميثل مشكلة حادة ومستمرة بالنسبة 
املصارف اإلسالمية عادة من وجود  به  تتميز  ملا  الربوي، وذلك  للبنك  بعكس ما يحدث  للمصرف اإلسالمي 
فائض سيولة بسبب إقبال العمالء الشديد عليها من ناحية، وبسبب ظروف استثماراتها قصيرة األجل، وتقيدها 

باحتياطي السيولة الذي تفرضه البنوك املركزية .  انظر في ذلك :
د. سعيد محمود عرفة ، مصادر واستخدامات األموال في فروع املعامالت اإلسالمية للبنوك التقليدية ) مجلة   

االقتصاد اإلسالمي ، مرجع سبق ذكره ، العدد 69 ، 1407 هـ ( ص 43 . 
)312( د. محمد أحمد سراج ، النظام املصرفي اإلسالمي ، مرجع سابق ،  ص 49 .

)313( انظر في ذلك : د. أحمد عبد العزيز النجار ، ومحمد سمير إبراهيم ، ود. محمود األنصاري . مائة سؤال ومائة 
جواب حول البنوك اإلسالمية ) القاهرة : مطابع االحتاد الدولي للبنوك اإلسالمية ، 1981 ( ص 19 . 
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كفاية رأس املال املكتتب به حيث أن البنك التجاري غير الربوي ال ميكنه 
وال ميارس  عليها،  فائدة  يعطي  ال  ألنه  اجلارية؛  الودائع  باستثمار  التوسع 
عمليات التمويل إال على أساس االستثمار باملشاركة في الغنم والغرم أو على 

أساس سلع حتتاج إلى وقت لتحويلها إلى سيولة". )314( 
ويرى األستاذ إسماعيل حسن، أن حقوق امللكية في املصارف اإلسالمية 
عن  تختلف  ال  كانت  وإن  واحتياطياته«  املال  »رأس  األساسية  مبكوناتها 
مثيالتها في البنوك الربوية، إال أنه من الناحية املوضوعية، ينبغي أن تكون 
استثمار  بنك  بطبيعته  اإلسالمي  البنك  أن  منطلق  من  وذلك  نسبياً  كبيرة 
وأعمال، وعليه أن يوجه جانباً هاماً من موارده، نحو توظيفات ذات آجال 
متوسطة وطويلة. وهذا يستوجب أمواالً ذاتية كبيرة، باملقارنة مبا حتتاجه 
لها  يوجد  ال  اإلسالمية،  البنوك  أن  إلى  باإلضافة  هذا  التجارية.  البنوك 
ملجأ أخير، عندما حتتاج إلى موارد بالقدر الذي يتاح للبنوك التجارية التي 

تقترض بالفائدة من بعضها البعض. )315(  
االحتياطيات واملخصصات: ـ 

لدعم  املختلفة  الالزمة  االحتياطيات  بتكوين  اإلسالمية  املصارف  تقوم 
مراكزها املالية، وللمحافظة على سالمة رأس املال، وعلى ثبات قيمة الودائع 

إلى غير ذلك مما تطلبه طبيعة أعمالها. )316(
املصرف  أرباح  من  إبعاده  يتم  جزء  هي  االحتياطيات  فإن  ذلك  وعلى 
الربويةـ  البنوك  في  كما  ـ  قسمان  أيضاً  وهي  املالي،  املركز  تدعيم  بغرض 
فقد  التقليدية،  املصارف  في  احلال  وكما  واختيارية.  قانونية  احتياطيات 
تقييم  طريق  عن  سرية  احتياطيات  تكوين  إلى  اإلسالمية  املصارف  تلجأ 
األصول بأقل من قيمتها احلقيقية، أو املبالغة في احتساب اإلهالكات أو 
املخصصات أو إظهار بعض عناصر اخلصوم، بأكثر من قيمتها؛ وذلك وذلك 

)314( بنوك جتارية بدون ربا ، مرجع سابق ، ص 266 .
)315( موارد واستخدامات البنوك اإلسالمية مقارنة بالبنوك التقليدية ) مجلة االقتصاد اإلسالمي ، مرجع سابق ، 

العدد 55 ، فبرائر 1986 ( ص  33 .
)316( أحمد أبو القمصان ، مرجع سبق ذكره ، ص 133 .
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دون أن تظهر ذلك في امليزانية. )317( 
املال، لها ما  أرباح املصرف حلماية رأس  التي تؤخذ من  واالحتياطات 
الربح  أن  الفقهاء، في  أنه ال خالف بني  إذ  الفقه اإلسالمي،  يسندها في 

وقاية لرأس املال، وأنه جابر له من اخلسران الذي يلحق به. )318( 
وعلى هذا، فليس من حق املستفيدين من الربحـ  في نظر الفقه اإلسالمي 
ـ أن يطلبوا توزيعه بالكامل عليهم؛ وذلك دون األخذ في االعتبار ما يلحق 
برأس املال من خسائر في املستقبل. إذن فال بد من اقتطاع جزء من هذا 

الربح كاحتياطيات تساند رأس املال. )319( 
وأما املخصصات فهي عبارة عن خسائر أو أعباء لم يتم حصر قيمتها فعاًل، 
الدقة  يتم قياسها وحتديها على وجه  التي  الدورية  وتختلف عن املصروفات 
ويتم حتميلها كاملة أو جزء منها على إيرادات الفترة، وحسب نصيبها منها. 
ومن أمثلتها مخصصات اإلهالك، ومخصصات الديون املشكوك في حتصيلها، 

ومخصصات مواجهة مخاطر االستثمار في البنوك اإلسالمية. )320( 
وهناك فرق جوهري بني ما تخصصه البنوك الربوية، وغير الربوية اقتطاعاً 
من إيرادات البنك وصوالً إلى صافي األرباح القابلة للتوزيع على أصحاب رأس 
املال يكمن في أن مخصصات البنوك التقليدية تكون تقديرية وغير دقيقة مما 
يترتب عليه حتمل سنة مبا يخص غيرها. أما في املصارف اإلسالمية فإن 
مختلفة  استثمارات  في  املودعني  أموال  بتوظيف  يرتبط  املخصصات  تكوين 
وما يتحقق عن هذه التوظيفات من أرباح يتم توزيعها على أصحاب األموال 
املستثمرة فيها، ولذلك فحساب املخصصات يحتاج إلى مزيد من الدقة لئال 

تتداخل مخصصات سنة، في السنة التي تليها. )321(  
الفرع الثاني: املوارد غير الذاتية: ـ 

يقصد باملوارد غير الذاتية، جميع املوارد التي يتحصل عليها املصرف 

)317( املرجع نفسه ، ص 124 .
)318( د. شوقي  شحاتة، مرجع سابق ، ص 64 .

)319( نفس املرجع، ص64. .
)320( خميس محمد حمد، مخصص مواجهة االستثمار في البنوك االسالمية ) مجلة االقتصاد اإلسالمي  مرجع 

سابق ، العدد 91 ، 1409 ( ص 29 .
)321( إسماعيل حسن، موارد واستخدامات البنوك اإلسالمية ، مرجع سابق ، ص 34 .
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خارج نطاق أمواله وأصوله اخلاصة، وهي التي يتحصل عليها من جمهور 
املتعاملني أو من أي مصادر أخرى.

اجلارية  الودائع  في  الذاتية،  غير  اإلسالمي  املصرف  موارد  وتتمثل 
من مصادر  هاماً  وحسابات االدخار، وحسابات االستثمار. ومتثل مصدراً 
األموال اخلارجية؛ ألن هذه البنوك تستهدف ـ فيما تستهدف ـ حتقيق الربح، 
وتوزيع عائد مجز على املساهمني، وعلى أصحاب الودائع باملشاركة. )322(  

الودائع اجلارية: ـ
تعتبر الودائع اجلارية في املصارف اإلسالمية من أهم املوارد؛ وذلك النعدام 
أصحابها،  قبل  من  استعمالها  في  مأذوناً  قروضاً  وباعتبارها  عليها،  الكلفة 

وبالتالي فإنها تعمل على جذب مثل هذه الودائع بشتى السبل والوسائل.
وال تختلف الودائع اجلارية، كمورد من موارد املصارف اإلسالمية  عن 
التقليدية  الربوية إال من جهة أن بعض املصارف  بالبنوك  الودائع اجلارية 

تدفع فوائد بسيطة على هذه الودائع. )323( 
 أما املصارف اإلسالمية فال تدفع فوائد على اإلطالق، وقد جرى العرف 
في املصارف التقليدية الربوية، على خصم عموالت »Ledger Fees« مقابل 
العمليات الدفترية، واملصاريف الفعلية التي تنفقها، في حني أن املصارف 
احلساب  على  عموالت  وال  أجراً  تأخذ  ال  األحيان  أغلب  في  اإلسالمية 

اجلاري، وإن كان أخذ األجرة على هذه الودائع أمراً  أجازه الفقهاء. )324( 
الودائع االدخارية: ـ 

األصل في الودائع االدخارية، أنها وعاء وجد لتشجيع صغار املدخرين، 
ولذلك فهي تدخل ضمن إطار تنمية الوعي االدخاري الذي ينادي به النظام 
املصرفي اإلسالمي. ومن صفاتها أنها ال تشترط حداً أدنى يكون أعلى مما 
يستطيعه عامة الناس كما يحدث عادة في حالة الودائع اجلارية. وتشترك 

)322( د. الطيار ، مرجع سابق ، ص 107 .
)323( انظر : سعود الربيعة،  مرجع سابق ، ص 174،  وانظر  باقر الصدر، مرجع سابق ، ص 89  . 

)324( انظر : د. عوف محمود الكفراوي، النقود واملصارف في النظام اإلسالمي ، مرجع سابق ، ص 71 ، وانظر 
كذلك:  سعود الربيعة ، مرجع سابق ، ص 181، ثم انظر :  تطوير األعمال ، مرجع سابق ، ص 335 .
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دون  واإليداع  السحب  إمكانية  في  اجلارية  الودائع  مع  االدخارية  الودائع 
بالنسبة  الربوية  الفوائد  إحتساب  في  يتمثل  بينها  الفرق  أن  إال  معوقات 
لودائع االدخار دون اجلارية، وهذا أيضاً هو الفرق بني ودائع االدخار التي 

يتعامل معها البنك اإلسالمي، وتلك التي يحتفظ بها البنك الربوي. 
فالبنك اإلسالمي يقوم بحفظ الوديعة واستثمارها في مشروعات إنتاجية 
تعود عليه وعلى املدخر وعلى املنطقة بالنفع، وقد عملت بنوك االدخار احمللية 
التي نشأت في ميت غمر مبصر على تشجيع املدخرين بإعطائهم احلق في 
اقتراض مبلغ مساٍو ملدخراته، على أن يسدده بدون فوائد في مدة تتناسب 
في  االدخارية  والودائـــع   )325( مدخراته.  تكوين  فيها  استطاع  التي  املدة  مع 

املصــــارف اإلسالمية، تنقسم إلى قسمني هما: ـ )326( 
ودائع االدخار مع التفويض باالستثمار، ويستحق هذا احلساب  1ـ  
نصيباً من الربح، ويحسب له عائد من الربح أو اخلسار ة، على 
أساس أقل رصيد شهري، ويحق للعميل اإليداع أو السحب في 

أي وقت.
ودائع االدخار دون التفويض باالستثمار، وهذا النوع ال يستحق  2ـ 
ربحاً وإمنا يعامل معاملة احلساب اجلاري. وهذا التقسيم ـ في 
اعتقادي ـ مستمد من قرار املؤمتر اإلسالمي الذي عقد في دبي 
في 25 جمادى اآلخرة من عام 1399هـ، والقاضي بعدم إعطاء 
الودائع، ومعاملتها معاملة احلساب  أرباح على أرصدة هذه  أي 
اجلاري، إال في احلالة التي ينص فيها طالب احلساب على أن 

املعاملة بني املودع واملصرف تأخذ حكم املضاربة. )327( 
ودائع االستثمار: ـ 

منها  ربح  على  احلصول  بهدف  أصحابها  يودعها  التي  األموال  وهي 
أي أنها تودع باملصرف اإلسالمي، بغرض تشغيلها من قبله على أن يكون 

)325( د. محمد عبد الله العربي ، نظام احلسابات لدى بنوك االدخار احمللية ، من كتاب منهج الصحوة  أو بنوك بال 
فوائد حملمد شلبي ) القاهرة : شركة اإلعالنات الشرقية ، 1988 ( ص 56 .

)326( محمد البلتاجي ، مرجع سابق ، ص 67 .
)327( د. بابللي ، املصارف اإلسالمية ، مرجع سابق ، ص 201 .
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لصاحبها حصة من الربح. 
ومن املالحظ أن الودائع االستثمارية، أو الودائع باملشاركة، حتتل املكانة 
األولى من حيث األهمية بالنسبة ملصادر املصرف اإلسالمي اخلارجية في 

حني أن هذه املكانة حتتلها الودائع اجلارية في البنوك الربوية. )328(
لها  املناظرة  والودائع  الودائع  من  النوع  هذا  بني  اختالف  أول  ولعل 
العالقة  طبيعة  هو  الثابتة،  بالودائع  يعرف  ما  وهي  الربوية،  البنوك  في 
التي حتكم العميل صاحب الوديعة بالبنك. ففي املصرف اإلسالمي تكون 
العالقة عالقة مشاركة أو مضاربة - كما سنرى بعد قليل - وليست عالقة 
يلتزم  بحيث   للمصرف  دائنني  ليسوا  األموال  أن أصحاب  دائنية، مبعنى 
برد أموالهم إليهم كاملة مع ما حتقق لها من عائد، الشيء الذي يحدث في 
البنك الربوي. وأن املصارف اإلسالمية ليست مدينة بل هي مؤمتنة على 
هذه األموال، وتبذل كل ما ميكنها لتثميرها وتنميتها، وتستغل كل وسائل 
املعرفة املتاحة الستغاللها، لصالح أصحابها مقابل نسبة مما يتحقق عنها 

من عائد. )329( 
يقول باقر الصدر: "وأما الدخل الثابت الذي يتقاضاه املودعون من البنك 
بوضع  الالربوي،  البنك  أطروحة  في  عنه  فنعوض  الفائدة،  باسم  الربوي 
نسبة معينة من الربح للمودعني، بوصفهم أصحاب املال في عقد املضاربة. 
ويرتبط دخل املودعني على هذا األساس بنتائج املشروع الذي ميارسه عامل 
املضاربة، فإن َرِبَح املشروع، كانت لهم نسبتهم املقررة من الربح، وإن لم يربح 

لم يكن لهم شيء". )330(  
إذ أن  العائد،  الودائع، يكمن في حساب  الثاني بني نوعي هذه  والفرق 
احتساب الفوائد الربوية يبدأ منذ إيداع الوديعة، بينما ال يحصل العميل »رب 
املال« على النسبة من الربح في املصرف اإلسالمي، إال من حني استثمار 

وديعته ودخولها في مجال عقد املضاربة وظهور الربح . )331(  

)328( د. شوقي شحاته ، مرجع سابق ، ص 69 .
)329( إسماعيل حسن ، مرجع سابق ، ص 32 .

)330( البنك الالربوي في اإلسالم ، مرجع سابق ، ص 33 .
)331( املرجع نفسه ، ص 36 .
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وإذا كان باقر الصدر قد أدخل هذه العالقة، عالقة املودعني بالبنك، في 
التكييف  الشرعية - كما تقدم ذلك - وسانده في هذا  إطار عقد املضاربة 
جماعة من العلماء ، من أمثال الدكتور العربي ، )332( والدكتور محمد جناة الله 
صديقي )333(  وخالفهم )334(، فإن مجموعة أخرى تنظر إليها كعالقة مشاركة 

في الربح واخلسارة.
يقول الدكتور عماد الدين مصطفى: "وتقبل البنوك اإلسالمية هذه األموال 
من األفراد واجلماعات واملؤسسات، مقابل أن تدفع لهم نسبة حتدد مسبقاً 
مما يحصل عليه من أرباح املشروعات التي تستثمر األموال فيها، وفي حالة 

اخلسارة، يكون نصيب العميل بنسبة ما لديه من أموال عند البنك. )335(  
ويقول محمد أبو زيد : "إن عالقة املصارف اإلسالمية مبودعيها تقوم 
على أساس مشاركة املودع للمصرف في حتمل نتائج العمليات االستثمارية 

من ربح أو خسارة". )336(  
ويقول د. على عبد الرسول: " إن موقف البنك بالنسبة للمودعني حني يخلط 
أمواله اخلاصة بأموالهم؛ ليقوم باالستثمار، إمنا هو موقف الشريك من شركاء 

يقوم واحد منهم، وهو البنك باالستثمار مفوضاً منهم  ونائباً عنهم". )337( 
والذي نراه، ونطمئن اليه، أن هذا التكييف يحتاج إلى تفصيل وتوضيح، 
إذ البد من فصل عالقة البنك مبودعيه عن عالقته باملستثمرين، وعندها 
تبدو العالقة األولى عالقة قرض حسن، سواء كانت العالقة مع مودع واحد 

)332( يقول الدكتور العربي :" واضح أن البنك أمام املودعني يعتبر هو املضارب، أي القائم بالعمل في القراض ، ولكنه 
من جهة أخرى يعتبر وكياًل عنهم ، وله أن ميد باملال من يقومون باملشروعات املنتجة ، ومن هذه الوجهة يعتبر 
البنك هو رب املال ". انظر في ذلك املعامالت املصرفية املعاصرة للدكتور العربي ) القاهرة : مجلة األزهر ، 

العدد 1 ، محرم 1385 هـ ( ص 30 .
االقتصاد  ألبحاث  العاملي  املركز   : جدة   ( الالربوي  املصرفي  النظام  الله صديقي،  محمد جناة  ( بروفيسور  333(

اإلسالمي ، 1985 ( ص 27 . 
)334( انظر جهاد أبو عومير، مرجع سابق ، ص 226 ، ود. سامي حمود ، تطوير األعمال املصرفية ، مرجع سابق ، 

ص 420 ، حيث يتبنى فكرة قيام البنك بدور املضارب املشترك .
          )1990 أغسطس   ،  155 العدد   ، الهداية  مجلة   : )البحرين  اإلسالمية  البنوك  في  واالستخدامات  ( املوارد  335(

ص 73 .
)336( محمد أبو زيد ، مرجع سابق ، ص 195 .

)337( د. علي علي عبد الرسول ، املباديء االقتصادية في اإلسالم ) الكويت : دار الكتاب احلديث ، الطبعة الثانية، 
1980( ، ص 231 .
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يصبح  احلد،  هذا  عند  العالقة  وقفت  فإذا  املودعني.  ملجموع  بالنسبة  أو 
مجموع املودعني مبثابة املقرض،  ويقوم املصرف بدور املدين املقترض لهذه 

األموال. )338(
أما العالقة الثانية، وهي عالقة املصرف باملستثمرين، فتحتاج إلى تفصيل 
فيها  ينشيء  التي  أنفسهم كاحلاالت  املودعون  املستثمرون هم  كان  فإن  أيضاً، 
املصرف صناديق استثمارية ومحافظ موجهة ألغراض معينة، فإن العالقة ههنا، 

يحكمها عقد املضاربة، إذ يكون املصرف مضارباً بأموالهم، ليس غير. )339( 
استثمارها  حرية  للبنك  يترك  التي  االستثمارية  الودائع  حالة  في  أما 
وتختلط بأموال البنك، فالعالقة بال شك عالقة مشاركة - كما ذهب إلى 
األموال  باستثمار هذه  يقوم  الثاني - ذلك ألن املصرف حني  الفريق  ذلك 
بنفسه، أو مبشاركة الغير ال يقدم أموال العمالء منفصلة عن حقوقه وأصوله 
وبالتالي متيل  أموالهم،  مع  أمواله  تختلط  بأخرى  أو  فهو بصورة  وأمواله، 

العالقة إلى املشاركة أكثر من ميلها نحو عقد املضاربة الشرعية. 
 وتأتي أهمية التفريق بني هذه العالقات، من اختالف النتائج املترتبة 
اخلسارة  حتمل  وأهمها  واملضاربة،  واملشاركة  القرض،  عقد  من  كل  على 
طبيعة  يحدد  أن  البنك  على  ينبغي  إذ  وعدمه،  األموال  وضمان  وتبعاتها، 
العالقة التي تربطه باملودع  أو املستثمر ابتداء، لكي ال يترتب على عالقته 
اخلسارة؛  وقوع  عند  بالباطل،  أموالهم  أو  أمواله،  أكل  إلى  يؤدى  ما  بهما 

بسبب عدم وضوح العالقة التي حتكم تعامله معهم.

)338(  يقصد باملودعني ههنا ، أصحاب الودائع اجلارية .
)339(  ويقصد باملستثمرين ههنا ، أصحاب الودائع االستثمارية .
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وحتكمها  محددة،  أهداف  ولها  منظمة  عملية  االستثمارية  العملية  إن 
إمكانية  حتدد  التي  هي  األولويات  وهذه  ودراسات.  أولويات  الغالب  في 
تنفيذ املشاريع االستثمارية من الناحية العملية، إال أن املنظور االقتصادي 
لألولويات االستثمارية في االقتصاد الوضعي يختلف كثيراً عن األولويات 
التي يطرحها الفكر اإلسالمي، وإن كانت املعايير املطبقة تشترك في بعض 
املباديء  في  تفصيلياً  اختالفاً  عنها  تختلف  ولكنها  والسمات،  الصفات 

والغايات. 
ولتوضيح هذه الفروقات واالختالفات سنناقش هذه األولويات في الفكر 

الوضعي أوالً، ثم نعرض لها باملفهوم اإلسالمي الواسع، إن شاء الله.
على  الوضعي  االقتصاد  في  االستثماري  املشروع  تقييم  عملية  تقوم 
معيارين أساسيني هما: معيار الربحية التجارية ومعيار الربحية االجتماعية. 
أما في االقتصاد اإلسالمي، فإن معايير وعوامل أخرى تضاف إلى هذين 
للمصلحة  وفقاً  دقيقاً  املعيارين حتى يتسنى تقييم املشروع تقييماً حقيقياً 

الشرعية، وهنا يكمن الفرق األول. 
الوضعي،  االقتصاد  في  االجتماعية  الربحية  معيار  فإن  عام،  وبشكل 
يتمتع بقبول واسع في تقييم املشروعات العامة في الوقت احلاضر، بينما 
يأخذ املعيار اآلخر »الربحية التجارية« موقعاً ممتازاً في تقييم املشروعات 
اخلاصة. ومهما يكن من تداخل وتشابك بني املعيارين، فإن هناك اختالفات 

أساسية بينهما، جنملها في ما يلي: ـ )340( 
الربحية  معايير  تهتم  االجتماعية،  واالعتبارات  الربح  حيث  من  1 ـ  
تشمل  بينما  ودوامه،  حتققه  وسرعة  الربح،  بحجم  التجارية 
التنمية  أهداف  القومية  الربحية  ملعايير  بالنسبة  الهدف  دالة 

االقتصادية، واالجتماعية، وحتقيق الرفاهية للمجتمع.
ومن حيث اآلثار املترتبة على قيام املشروع، تهتم الربحية التجارية  2 ـ  

املطلب األول
أولويات التمويل في االقتصاد الوضعي 

)340( عبد الباري مشعل ، مرجع سابق ، ص 36 .
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حدود  في  النقدية  وااليرادات  التكاليف  وهي  املباشرة،  باآلثار 
املشروع، في حني تهتم الربحية االجتماعية أو القومية على اآلثار 
الدخل  معدل  على  املشروع  كآثار  معاً،  واملباشرة  املباشرة  غير 
القومي، وعلى ميزان املدفوعات  وآثاره على البيئة احمليطة وآثاره 

على التشابك القطاعي والتوازن اإلقليمي للتنمية، وهكذا. 
ومن حيث األسعار فتعتمد معايير الربحية التجارية على أسعار  3 ـ  
املباشرة،  وتكاليفه  املشروع،  منافع  تقدير  في  السائدة  السوق 
وعلى أسعار الفائدة السائدة، بينما تعتمد الربحية القومية على 
ما عن  إلى حد  تعبر  التي  التخطيطية  األسعار  أو  الظل  أسعار 

األسعار االجتماعية للموارد. 
وأما من حيث مجال استخدامهما، فإن الربحية التجارية تستخدم  4 ـ  
بينما  الرأسمالي،  القطاع اخلاص وفي إطار االقتصاد  في ظل 
إطار  العام، وفي  القطاع  الربحية االجتماعية في ظل  تستخدم 

االقتصاد االشتراكي. 
وبالرغم من هذه الفروق الكبيرة، فال تخلو دراسة أي مشروع من النظرة 
الشاملة إلى كال املعيارين، ولكن يختلف التركيز باختالف املباديء واألهداف 
واألنظمة التي يعمل في ظلها املشروع. وفيما يلي عرض موجز لكل معيار: 

الفرع األول: معيار الربحية التجارية: ـ 
يستخدم معيار الربحية التجارية في دراسات اجلدوى االقتصادية وتقييم 
املفاضلة  الذي ميثل أساس  املعيار  للتعبير عن ذلك  املشروعات االستثمارية؛ 
بني املشروعات اخلاصة، بالنظر إلى معدل الربح في كل منها. وتتم املفاضلة 
بطرق  تعرف  التجارية«  الربحية  »معيار  يحتويها  أساليب  باالعتماد على عدة 
قياس الربحية التجارية، والتي تقيس قدرة كل مشروع على توليد الربح الصافي، 

ومن ثم تتم املفاضلة بني املشروعات وفقاً أليها أكثر ربحاً وعائداً. )241( 
إذن فمعيار الربحية معدل يعبر عن مدى جاذبية االستثمار من منظور 

الربح ومن مدى تفوق االستثمار من منظور الربح أيضاً. )342( 

)341( املرجع السابق ، ص 40 .
)342( نفس املرجع ، ص 40 .
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املشروع،  من  الهدف  بحسب  التجارية  الربحية  وأبعاد  مفاهيم  وتتعدد 
وتختلف باختالف النظرة الكلية للنظام االقتصادي الذي يعمل املستثمر في 

بيئته وفي إطار مفاهيمه. 
ولكن الربحية عموماً تعد في كثير من األحيان مقياساً لكفاءة االستثمار، 

على األقل من الناحية اإلنتاجية . 
واستمرار  بقاء  منها  عدة،  أدواراً  الربح  يلعب  الرأسمالي،  النظام  ففي 
على  حافز  أنه  ومنها  ومنوه،  املشروع  لنجاح  مقياس  أنه  ومنها  املشروع، 
النشاط واالستمرار. أما في النظام االشتراكي، فإن مفهوم الربح يعبر عنه 
بالناجت اإلضافي؛ إذ يتوجه »نظرياً« إلى طبقة العمال ال املالك، وهذا ما 
مييزه عن الربح الرأسمالي. ويلعب الربح االشتراكي عدة أدوار أيضاً منها 
املساهمة في تكوين أموال التراكم، وتشجيع املستخدمني والعمال، واملساهمة 

في مراقبة اإلنتاج. )343(       
ويرتبط مفهوم الربحية للمشروعات االستثمارية، مبدى حتقيق األهداف 
األساسية املوضوعة، وبالتالي تكون الربحية مبثابة املعيار الريئس الذي على 

أساسه يتم اتخاذ القرارات التي حتقق هذه األهداف. )344( 
االستثمار  أولويات  ترتيب  أحياناً   الضروري  من  يكون  فقد  ذلك  ومع 
طبقاً لعامل العائد من كل منها، خاصة إذا كانت بعض مدخالت االستثمار 
محدودة في كميتها، كما يحدث، عندما تكون األموال السائلة لالستثمار، 
محدودة مبقدار معني ال تزيد عنه، ففي مثل هذه احلالة، ال تبنى قرارات 
االستثمار فقط، على املقدار الكلي للربحية املتوقعة من كل مشروع بل أيضاً  
على مقدار العائد النسبي على العامل، أو املدخل احملدود في كميته. )345( 

التجارية مجموعة من املقاييس واملعايير تستخدم لتحديدها  وللربحية 
كلية على  تعتمد  التي  الطرق  بني  الدقة  تتفاوت من حيث  أنها  إال  كمعدل 
عنصر التخمني والتقدير الشخصي، وبني الطرق املوضوعية التي تقوم على 

)343( املرجع السابق،  ص ص  54-45 .
)344( عبد اجلابر السيد طه ، التحليل الكمي لألرباح االجتماعية كأساس لدراسة جدوى املشروعات االستثمارية  » 

رســالة دكتوراه مقدمة إلى قسم احملاسبة بكلية التجـارة ، جامعة األزهر ، 1990 « ص 99 . 
برنامج دراسات   « للمشروعات االستثمارية  الكمي  التحليل االقتصادي  ، مقدمة في  الله  املنعم عوض  )345( عبد 
اجلدوى وتقييم املشروعات من منظور إسالمي ـ مركز االقتصاد اإلسالمي للبحوث التابع للمصرف اإلسالمي 

الدولى لالستثمار بالقاهرة ، غير مؤرخ « ص 189 .
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األساس الكمي. )346(
ومن أهم هذه املعايير معدل العائد احملاسبي، وفترة االسترداد، وصافي 
يلي  وفيما   )347( االستثمار.  على  الداخلى  العائد  ومعدل  احلالية،  القيمة 

عرض موجز لكل معيار: 
معيار معدل العائد احملاسبي: ـ

ويسمى بالطريقة احملاسبية ألنه يقدم إجابة ميكن مقارنتها مع النتائج 
التي ستنعكس فيما بعد في السجالت الدفترية. وهو يهتم بتحديد ربحية 
االستثمار، ولكنه ال يقوم على أساس التدفقات النقدية الداخلة واخلارجة. 

ويتم احتساب متوسط العائد احملاسبي بالطريقة التالية: )348( 
                           متوسط صافي الدخل السنوي

                                   متوسط االستثمار  
ومما يؤخذ على هذا املعيار، أنه ال يأخذ في االعتبار القيمة الزمنية للنقود؛ 
نظراً ألنه يعطي أوزاناً متساوية ألرباح الفترات املختلفة، وكذلك للمدفوعات، 

املتعلقة باإلنفـاق االستثماري، والتي قد تتم في فترات متفاوتة. )349(
معيار فترة االسترداد: ـ  

االستثمار  مبلغ  السترداد  الالزمة  السنوات  عدد  االسترداد  فترة  متثل 
األساسي على أساس صافي التدفقات النقدية الداخلة إلى املنشأة. )350( 

ويتم احتساب فترة االسترداد، عن طريق قسمة حجم االستثمار، على 
صافي الربح السنوي. مبعنى أنه احتساب لنقطة التعادل بني اإلنفاق املقترح، 

ومكاسبه النقدية. )351(
وتؤدي هذه الطريقة إلى الترتيب واملفاضلة بني املشروعات املختلفة،  فلو 

)346( نصر الدين ، معايير  وضمانات االستثمار ، مرجع سابق ، ص 191 .
)347( د. سيد الهواري، خصم التدفقات النقدية واستخدام القيم احلالية حالل أم حرام  » برنامج دراسا ت اجلدوى«  

مرجع سبق ذكره ، ص 221 .
)348( نصر الدين ، معايير  وضمانات االستثمار ، مرجع سابق ، ص 195 .

)349( نفس املرجع ، ص 196 .
)350( فردويستون ويوجني برجام . مرجع سابق ، ص 98 .

)351( نصر الدين ، معايير  وضمانات االستثمار ، مرجع سابق ، ص 194 .
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افترضنا أن شركة ما تود أن تدرس مشروعني »أ« و »ب«، ويتطلب كل منهما 
»أ«  للمشروع  االسترداد  فترة  كانت  فإذا  دوالر،  ألف  مائة  قيمته  استثماراً 
تعادل سنتني، وللمشروع »ب« أربع سنوات، وكانت فترة االسترداد املخطط 
لها من قبل الشركة، ثالث سنوات، فإنها حتماً ستقبل املشروع »أ«، وترفض 

املشروع »ب". )352(  
أن  احتسابه،  سهولة  من  بالرغم  أيضاً  املعيار  هذا  على  يؤخذ  ومما 
التدفقات  يتجاهل  ألنه  خاطئة؛  قرارات  إلى  يؤدي  أن  ميكن  استخدامه 

النقدية املتوقعة بعد فترة االسترداد. )353( 
معدل صافي القيمة احلالية: ـ 

النقدية  للمتحصالت  احلالية  القيمة  إيجاد  في  املعيار  هذا  ويتلخص 
بسعر  املتحصالت  هذه  خصم  طريق  عن  لالستثمارات،  املتوقعة  السنوية 
فائدة تختاره الشركة، ويتفق مع درجة املخاطرة التي ينطوي عليها املشروع، 
األولية  للتكلفة  احلالية  بالقيمة  للمتحصالت  احلالية  القيمة  ومقارنة 
التكلفة  قيمة  عن  احلالية  املتحصالت  قيمة  زادت  فإذا  لالستثمارات، 
احلالية، فإن ذلك دليل على أن للمشروع قيمة مالية موجبة، والعكس يؤدي 

إلى رفض املشروع.
أن   إذ  املشاريع،  أولويات  ترتيب  في  أيضاً  املعيار  هذا  أهمية  وتكمن 
األول،  ترتيبه  يكون  أكبر صافي قيمة حالية موجبة،  يعطي  الذي  املشروع 

ويليه املشروع الذي يعطى ثاني قيمة حالية موجبة وهكذا. )354(
ومن عيوب هذه الطريقة في - اعتقادي - اعتمادها على معدل الفائدة 
الذي يتناسب مع درجة مخاطرة املشروعات، وبالتالي، فإن مؤشراتها قد تكون 
غير صحيحة، أو غير واقعية، إذا لم يكن معدل الفائدة، صحيحاً أو واقعياً. 

)352( فردويستون ويوجني برجام . مرجع سابق ، ص 98 .
)353( نفس املرجع ، ص 99 .

)354( د. محمد عباس حجازي ، تقييم املشروعات من وجهة النظر املصرفية ، من كتاب تقييم املشـروعات من من 
وجهة النظـر املصرفية ) عمـان : احتـاد املصـارف العـربية ، غير مـؤرخ ( ص  128 . 
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معدل العائد الداخلي على االستثمار: ـ 
ويستخدم هذا املعيار مفهوم القيمة احلالية، ولكنه يسعى لتجنب اختيار 
معدل فائدة اجتهادي خلصم التدفقات النقدية عند تقييم إحدى االقتراحات 

اخلاصة باالستثمار. 
الذي  الفائدة  معدل  على  العثور  في  الطريقة  هذه  إجراءات  وتتلخص 
اإلنفاق  من  املتوقعة  النقدية  للمتحصالت  احلالية  القيمة  جعل  إلى  يؤدي 
االستثماري مساوية للقيمة احلالية لإلنفاق االستثماري الذي يتطلبه املشروع  

وميكن احلصول على هذا املعدل عن طريق التجربة واخلطأ. )355(
ونخلص مما سبق، إلى أن جميع هذه املعايير التي تقاس بها الربحية 
التجارية تؤدي في نهاية األمر إلى االختيار واملفاضلة بني املشروعات املختلفة، 
وفقاً ملعدل الربحية املتوقع؛ فتعطي أولوية للمشروع الذي يعكس معدل ربحية 
أكبر، وهذا يقودنا إلى النقطة التي بدأنا بها احلديث، وهي االعتماد بشكل 
أساسي على معدل الربحية التجارية في االقتصاد الرأسمالي، والسيما في 

املشروعات اخلاصة، وبشكل مؤثر في املشروعات اإلنتاجية.
الفرع الثاني: معيار الربحية االجتماعية: ـ 

- عند تقييم املشروع من وجهة  الربحية االجتماعية مهماً  يبدو معيار 
النظر االقتصادية واالجتماعية - بالقدر الذي ميكن من تقدير أثر املشروع 
على االقتصاد القومي واملجتمع. وطبقاً لهذا املعيار يتم تفضيل املشروعات 

التي يكون معدل ربحيتها االجتماعية أعلى من غيرها.  
وتتمثل الربحية االجتماعية في النسبة بني منافع املشروع بعد ترجيحها 
بصورة مناسبة وبني تكاليفه املقدرة بصورة مالئمة على ضوء أهداف التنمية 

القومية للدولة. )356(  
من  التجارية  والربحية  االجتماعية  الربحية  حتليل  بني  تشابه  وهناك 
حيث الشكل، إذ أن كليهما يسعى لتحديد املنافع والتكاليف، ومن ثم تقدير 
حتليل  طريق  على  خطوة  يعد  التجارية  الربحية  حتليل  أن  إال  الربحية. 

الربحية االجتماعية. 

)355( املرجع السابق، ص 130 .
)356( عبد الباري مشعل ، مرجع سابق ، ص 16 .
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وكما أسلفنا، فإن هناك اختالفات بني املعيارين فحواها أن الغرض من 
أن  حني  في  للمشروع،  املالية  النتائج  صافي  تقدير  هو  التجارية  الربحية 
غرض الربحية القومية يرمي إلى تقدير مدى مساهمة املشروع في حتقيق 

كافة األهداف األساسية للتنمية. )357( 
وهذا االختالف وحده كاٍف بأن يجعل التحليل االجتماعي للربحية أعم 
وأشمل من التحليل التجاري، وعملياته أكثر تعقيداً إذ ال تكون األساليب الفنية 
املستخدمة في التحليل األول  »التجاري« كافية إلجراء الثاني »االجتماعي«.

اجلانبية  اآلثار  اعتباره  في  يأخذ  االجتماعية  الربحية  حتليل  أن  كما 
للمشروع كإيجاد عمالة ماهرة واكتساب الدراية بالفن اإلنتاجي، وما تتحمله 
وما  الصحية،  واخلدمات  التعليم  مشاريع  في  حقيقية  تكاليف  من  الدولة 
يختص بالبناء التحتي االقتصادي واالجتماعي عموماً، وتأثيره على تكاليف 
املشروعات املستفيدة من هذه املرافق. هذا باإلضافة إلى اآلثار اخلارجية 
غير املباشرة التي تتمثل في الترابط بني الصناعات، إذ أن إنشاء مشروع 
جديد قد يؤدي إلى منو صناعة موردي املستخدمات »الروابط اخللفية« أو 
يكون أساساً لالستثمار في مشاريع تستخدم منتجاته »الروابط األمامية« ملا 
يؤخذ في االعتبار أيضاً التكاليف غير املباشرة، كاألضرار التي تلحق برأس 

املال الطبيعي من تلوث البيئة واملياه وخالفه. )358(  
وخالصة األمر فإن الربحية التجارية، وإن كانت تعد هدفاً لالستثمارات 
الغالب، فإنها ال تعد كافية وحدها  الربحية االجتماعية في  اخلاصة دون 
للتعبير عن اآلثار املختلفة للمشروعات االستثمارية على النشاط االقتصادي 
دراسة  من  االستثمارية  القرارات  متخذي  تساعد  ال  أنها  كما  القومي، 
فإن  وبالتالي  التنمية،  أهداف  تساهم في حتقيق  التي  البديلة  املشروعات 
احتساب الربحية القومية يعد أمراً ضرورياً مع الربحية التجارية ملعرفة أولوية 
املشروع أو أفضليته على سائر املشروعات البديلة أو املقترحة. وحتتسب 
الربحية االجتماعية على أثمان افتراضية أو محاسبية، وهي أثمان تقديرية 

)357( د. محمد صـالح احلــناوي ، قـــراءات في دراســـات جـــدوى املشـــروع  وســياسـات االســـتثمار ) االســـــكندرية :  
املكتب العربي احلديث ، الطبعة الرابعة ، 1983 ( ص 203 .

)358( عبد الباري مشعل ، مرجع سابق ، ص 25 .
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توضع للمستخدمات واملنتجات لتعكس ندرتها االقتصادية القومية املتوقعة 
حتليل  ومبوجب  االقتصادية،  التنمية  خلطة  املتعددة  األهداف  ضوء  على 
املنفعة/ التكلفة االجتماعية للمشروع، والتكاليف االجتماعية املباشرة، وغير 

املباشرة حيث أن:
اخلارجية،  املنافع   + الصافي  اإلنتاج   = للمشروع  االجتماعية  املنفعة 

وأن:
تكاليفه   + للمشروع  الصافي  املدخل   = للمشروع  االجتماعية  التكاليف 

اخلارجية. )359( 
املباشرة  غير  والتكاليف  العوائد  عن  القيمي  التعبير  فإن  يكن،  ومهما 
أمر عسير نسبياً، واليؤدي بالقطع إلى نتائج دقيقة متكن من اتخاذ قرار 
استثماري خال من االحساس بعدم التأكد، ولكنه مع ذلك يعد ضرورياً جداً 

للمفاضلة بني املشروعات املختلفة.
وهناك معايير عديدة وضعت في هذا االطار، لتقدير العوائد والتكاليف 
الدخل  زيادة  في  املشروع  مساهمة  يقيس  والذي  املضافة،  القيمة  كمعيار 
باختيار  يهتم  الذي  العوامل«  كثافة  »معيار  بوكانان/بوالك  ومعيار  القومي، 
املشروعات التي حتصل على أعلى ناجت للوحدة، من املدخالت الرأسمالية، 

وغيرها من املعايير. )360( 
االقتصاد  أسسها  التي  املعايير  هذه  أن  هو  الصدد،  في  يهمنا  والذي 
واملؤثرات  العوامل  من  كثيراً  اعتبرت  وإن  ـ  االجتماعية  للربحية  الوضعي 
اخلارجية ـ لم تكن تعمل إال على قياس األولويات وفقاً للمنفعة املادية التي 

يجلبها املشروع مقارنة باملشروعات البديلة.
أيضاً  يستخدمان  كانا  وإن   - املعيارين  هذين  فإن  اإلسالم،  في  أما 
لتحديد منافع املشروع املادية - إال أنهما ال ميثالن إال جزءاً من مسئولية 
مرحلة  إلى  الوصول  وقبل  اإلسالمية.  املشاريع  أولويات  وحتديد  ترتيب 

االقتصادي  التقييم  عن  موجز   ، شافعي  عرفان  عن  نقاًل   ،  28 ص   ، سابق  مرجع   ، مشعل  الباري  ( عبد  359(
للمشروعات ) مجلة التنمية الصناعية ، العدد 23 ، يوليو 1975 ( ص 72 .

)360( للتوسع في دراسة هذه املعايير ، وغيرها من معايير الربحية االجتماعية ، انظر :
  ٭  عبد الباري مشعل ، مرجع سابق ، ص ص 25 ـ 27 .
  ٭  عبد اجلابر طه ، مرجع سابق ، ص ص 202 ـ 220 .
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استخدامهما، فإن لإلسالم معايير أخرى مختلفة متاماً عن هذين املعيارين 
لتحديد أولويات املشروعات املطروحة. 

وفي املطلب التالي، سنتناول - بإذن الله - منظور اإلسالم في ترتيب 
األولويات االستثمارية، وكيف أن الربحية التجارية واالجتماعية تعدان جانباً 
من جوانب الترتيب واملفاضلة، باإلضافة إلى عوامل أخرى، ال جتد طريقها 

في هذا املضمار إال في اإلسالم.
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اإلنتاج  عمليات  لترتيب  النسبية  األهمية  هنا  التمويل  بأولويات  يقصد 
واالستثمار وفقاً للمنافع احلقيقية الكلية التي يجنيها املجتمع املسلم بشكل 
عام، والفرد املستثمر بشكل خاص، في نطاق السلع واخلدمات املباحة التي 

تقدم لألفراد واجلماعات في فترة زمنية معينة.
االقتصاد  في  ومعاييرها  األولويات  السابق  املطلب  في  تناولنا  وقد 
وفقاً  األساس  يتمان في  واملفاضلة  الترتيب  أن  منها  استخلصنا  الوضعي، 
لهدف الربحية، بل والربحية في حدها األقصى. وذكرنا إجماالً أن اإلسالم 
قام بترتيب األولويات وفقاً ملعايير شاملة هدفها حتقيق القدر املنشود من 

العيش الكرمي للمجتمع املسلم.
 وسنحاول في هذا املطلب، أن نفّصل هذه القضية، من خالل الفرعني 

التاليني: 
الفرع األول: املقاصد الشرعية أساس ألولويات التمويل: ـ 

يتم الترتيب واملفاضلة بني املشروعات االقتصادية في اإلسالم في إطار 
مقاصد الشريعة اإلسـالمية؛ لتتمكن من حتقيق أهدافها الشمولية املرجوة 
النظام،  تسعى حلفظ  اإلسالمية  للشريعة  العامة  املقاصد  ذلك ألن  منها. 
الشريعة  وجعل  الناس،  بني  املساواة  وإقامة  املصالح،  وجلب  املفاسد  ودرء 
مهابة مطاعة نافذة، وجعل األمة قوية مرهوبة اجلانب مطمئنة البال. )361(  
فإذا كان مقصود الشارع احلكيم، هو حتصيل املصالح وتكميلها، وتعطيل 
أعظم  وحتصيل  الشرين،  وشر  اخليرين،  خير  وترجيح  وتقليلها،  املفاسد 
املصلحتني بتفويت أدناهما، ودفع أعظم املفسدتني باحتمال أدناهما - كما 
يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية - فإن املفاضلة بني املشروعات ينبغي أن تقوم 

على هذا األساس؛ فليلتزم األصلح فاألصلح، ويجتنب األفسد فاألفسد. )362(
للشريعة  العامة  املقاصد  موافقاته،  في  الشاطبي  االمام  قسم  وقد 

املطلب الثاني
أولويات التمويل في االقتصاد اإلسالمي

)361( أحمد الريسوني ، مرجع سابق ،  ص 6 .
)362( املرجع نفسه ، ص 53 .
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إلى حفظ  ترجع  الشريعة  "تكاليف  يقول:  إذ  أقسام،  ثالثة  إلى  اإلسالمية 
مقاصدها في اخللق وهذه املقاصد ال تعدو ثالثة أقسام ضرورية، وحاجية، 

وحتسينية . )363(   
ثم شرع في تعريف هذه املقاصد قائاًل: "فالضرورية هي التي البد منها 
في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم جتر مصالح الدنيا على 

استقامة، بل فساد وتهارج وفوت حياة. 
وأما احلاجية فهي التي يتحقق بها رفع الضيق واحلرج عن حياة املكلفني 
والتوسعة فيها. وأما التحسينية فمعناها األخذ مبا يليق من محاسن العادات، 
وجتنب األحوال املدنسات التي تأنفها العقول الراجحات، ويجمع ذلك قسم 

مكارم األخالق واآلداب". )364( 
وقد قسم الشاطبي وبعض ممن سبقه من العلماء،)365( املقاصد الضرورية 
النسل وحفظ  النفس وحفظ  الدين وحفظ  إلى خمسة أقسام هي: حفظ 

املال وحفظ العقل، وهي التي جاء حفظها في كل ملة.  
وهذا التقسيم يدل على أن األحكام الشرعية إمنا جاءت لتحقق مصالح 
الناس، سواء كانت ضرورية يحصل بتفويتها ضرر على اإلنسان في دينه أو 
بدنه أو عقله أو ماله أو عرضه، أو كانت املصلحة حاجية يحصل بتفويتها 
كانت  أو  ضرر،  له  يحصل  لم  وإن  اإلنسان  على  واحلرج  واملشقة  الضيق 

املصلحة حتسينيه يحصل بتفويتها ترك الترفه والسعة.  
األخرى  املصالح  من  غيرها  على  املصلحة  تقوم  أن  لزاماً  كان  هنا  ومن 
بحسب أهمية كل منها، مبعنى أن الضروري مقدم على احلاجي عند تعارضهما 
واحلاجي مقدم على التحسيني، أي أن احلاجي يهمل في سبيل اإلبقاء على 

الضروري، والتحسيني يهمل في سبيل اإلبقاء على احلاجي وهكذا. )366( 
وبعبارة أخرى، تقدم املصلحة األرجح على املصالح الراجحة في االختيار 
ثم املصالح الراجحة على املرجوحة، وإذا تساوت املراتب فإنه ال يقام حتى 

)363( الشاطبي، املوافقات في أصول األحكام )القاهرة : مطبعة املدني ، 1969( ج 2، ص 4 .
)364( نفس املرجع ، ص ص 6-4 .

)365( كاإلمام اجلويني » إمام احلرمني «  واإلمام أبو حامد الغزالي، واألمام فخر الدين الرازي، واإلمام اآلمدي، 
وغيرهم ، انظر في ذلك الريسوني ، املرجع السابق ، ص ص 33 ـ 44. وانظر املوافقات ، ص 5 .

)366( د. محمد سليمان األشقر، الواضح في أصول الفقه )عمان : دار النفائس، الطبعة الرابعة، 1992( ص 144.
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يتم إعداد األوزان للمصالح واملفاسد املتحققة من املشروع. )367(   
الراجحة،  املفاسد  املفاسد األرجح قبل  ينبغي درء  املفاسد  وفي جانب 
واملفاسد الراجحة قبل املرجوحة، أما في حالة التقاء املصلحة مع املفسدة، 
على  األرجح  املفسدة  ثم  األرجح،  املصلحة  على  األرجح  املفسدة  فتقدم 

املصلحة الراجحة، وهكذا. )368(   
وبناء على هذا التقسيم والترجيح، تتضح لنا أهمية التزام املستثمرين 
املصلحة  إلطار  وفقاً  املشروعات  ترتيب  وجماعات مببدأ  أفراداً  واملمولني 
العامة  قبل ترجيح معايير الربحية التجارية، أي مراعاة تقدمي املصلحة العامة 
على اخلاصة عند التعارض، أما في حالة إمكانية التوفيق بني املصلحتني 

فال شك أن اإلسالم حريص على حتقيق أقصى قدر من املصالح.
الفرع الثاني: التنمية وأولويات التمويل املصرفي اإلسالمي: ـ 

وبناء على ما سبق تقريره، فينبغي أن يعمل التمويل املصرفي اإلسالمي في 
إطار من األولويات، مراعياً تقدمي الضروريات، فاحلاجيات، فالتحسينات. 
االقتصادية  التنمية  لقضية  الناظر  فإن  احلكيم،  التقسيم  لهذا  ووفقاً 
ضرورات  من  ضرورة  متثل  أنها  يجد  املسلم،  مجتمعنا  في  واالجتماعية 
املراحل  التنمية، وأن  املجتمع يدخل في إطار  أن كل ما يصلح  إذ  العصر، 
األولية للتنمية تقتضي محاربة الفقر والتخلف الذين يعدان من الضروريات 

بال خالف. 
وإذا كنا نقصد بالتنمية في أساسها، تنمية اإلنسان في نفسه، فإن حفظ 
الدين والنفس والعقل والنسل واملال، تعد من أخص خصائص تنمية اإلنسان 
في نفسه، ومن ثم تنمية البيئة احمليطة به؛ وذلك من خالل ما ورد من آيات 

تبني أهداف وغايات استخالف اإلنسان في األرض. )369(   

)367( نصر الدين فضل املولي ، معايير وضمانات االستثمار ، مرجع سابق ، ص 177 . وقد بذل الباحث جهوداً 
الضروريات،  إطار  في  واملراتب،  لـلمقاصد  نسبية  أوزان  حتديد  في   - إليها  يسبق  لم  أنه  أرى   - ملموسة 
واحلاجيات، والتحسينات، في رسالته املشار إليها،  وقد أعقبه د. عفر ووضع مقترحني يعطيان أوزاناً نسبية 
أيضاً ، تبعاً ألهميتها بالنسبة لبعضها البعض، إال أنني لم أالحظ  اختالفاً كبيراً من حيث الفكرة  واملضمون. 

انظر كتابه التنمية والتخطيط ، مرجع سابق ، ص 42 وما بعدها . 
)368( نصر الدين ، املرجع السابق ، ص 178 .

)369( انظر كتابنا اإلسالم والتنمية االقتصادية ، مرجع سبق ذكره ، ص 159 وما بعدها.
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وقد أشرنا في فصول سابقة إلى أن املصارف اإلسالمية مصارف تنمية 
حقيقية، وإنها بذلك تقدم جهوداً في التنمية لم تستطع املصارف التقليدية 
أن تبلغ شيئاً مؤثراً منها، ونود ههنا أن نقرر حقيقة أخرى شديدة الصلة 
للمصارف اإلسالمية  التمويلية  الطاقات  املسألة، وهي أهمية توجيه  بهذه 

نحو التنمية، باعتبارها إحدى األولويات امللحة في العالم اإلسالمي.
وقد تناول العديد من علماء االقتصاد اإلسالمي هذه القضية - بصورة 
أو بأخرى - على أنها متثل ضرورة من الضرورات، والبد من تقدميها على 

كثير من االستثمارات التي تتجه فيها نية أصحابها للربح فقط. 
وسنذكر على سبيل املثال، ال احلصر،  بعضاً من هذه األفكار، ألهميتها، 

فيما يلي: ـ 
رأي الدكتور شابرا: ـ 

يرى د. شابرا أن املصارف تلعب دوراً مهماً في التنمية االقتصادية والرخاء 
العام لألمة اإلسالمية، إذا ما استطاعت أن تتيح املوارد التي عبأتها إتاحة 
مباشرة، أو من خالل املؤسسات املالية غير املصرفية ألصحاب املشروعات 

الذين ميكنهم استخدام هذه املوارد استخداماً إنتاجياً. )370(   
ويقول" يجب حتويل نسبة معينة من الودائع احلالة في املصارف التجارية 
بحد أقصى ِلنَُقْل 25% إلى احلكومة، لتمويل املشاريع ذات النفع االجتماعي 
».......« والسبب املنطقي لذلك، هو أنه ملا كانت األموال املتاحة للمصارف 
من خالل الودائع احلالة، تنتمي للجمهور وال تدفع املصارف عليها أي عائد، 
فإن جزءاً  تنطوي على خطر اخلسارة،  وال  بالكامل،  ودائع مضمونة  وهي 
من املنفعة يتعني أن يذهب إلى اجلمهور، وأفضل طريقة لتحقيق ذلك، هي 
حتويل جزء من مجموع املوارد إلى اخلزانة العامة لتمويل املشاريع الضرورية 

اجتماعياً، دون أن تتحمل اخلزانة العامة عبء أي فائدة. )371(
رأي الدكتور العوضي: ـ 

ويرى الدكتور العوضي أن التنمية من أهم أولويات االقتصاد اإلسالمي 
للقضاء على  األساسية  الضروريات  توفير  ما يسميه  يقترح  فهو  وبالتالي، 

)370( نحو نظام نقدي عادل ، مرجع سابق ، ص 129 .
)371( املرجع نفسه ، ص 217 .
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أول  يعتبر  للحياة  الالزم  الضروري  األدنى  احلد  توفير  "إن  ويقول:  الفقر 
األولويات االقتصادية التي ينبغي توجيه االستثمارات إليها". )372(   

ويقول: "إن العالم اإلسالمي يعاني من عدم توفير الضروريات األساسية 
ألغلبية سكانه، هذه مشكلة. ويعبر عن هذه املشكلة بالفقر؛ لذلك أن أول 
حاجة في أولويات االستثمار للعالم اإلسالمي، هي توفير الضروريات، أو 

القضاء على الفقر ". )373(  
وقد قسم الدكتور العوضي األولويات االقتصادية في اإلسالم على ضوء 
ما قرره العلماء في مقاصد الشريعة إلى ثالثة مستويات" املستوى األول يجب 
فيه تخصيص موارد اقتصادية تكفي حلفظ الدين والنفس والنسل واملال 
والعقل، ويسميه تغطية احلد األدنى الضروري الذي يتيح لإلنسان البقاء، 
ويتيح استمرار النوع اإلنساني، وقبل ذلك يتيح حماية الدين. وهذا القدر من 
اإلشباع ليس اختيارياً، وإمنا هو من قبيل اإللزام. ومستوى ثاٍن شرع لتيسير 
تقترب  حاجات  إشباع  يغطي  املستوى  وهذا  فيها.  املشقة  وإزالة  احلياة، 
في أهميتها من الضروريات، وهو مرتبط بإمكانيات املجتمع االقتصادية. 

ومستوى ثالث، أبيح جلعل احلياة جميلة، وإزالة الكآبة منها. )374(  
والذي يتضح للباحث من هذه املستويات الثالثة، أنها خطوات متالحقة 
»النفسية  الذاتية  التنمية  املسلم:  املجتمع  في  والعمران  التنمية  لتحقيق 
والشخصية والعقدية« والتنمية االجتماعية »الفردية واجلماعية« فضاًل عن 

التنمية االقتصادية »املوارد والتكنلوجيا« ... الخ. 
رأي الدكتور دنيا: ـ 

ويرى الدكتور دنيا أن االقتصاد اإلسالمي له غاية واضحة هي حتقيق 
حياة الرغد واحلياة الطيبة واالستقرار، وقد بدأ مراحله كلها لتحقيق ذلك 

دون أن يشغله شاغل آخر. 
ففي مرحلة زمنية أولى، تعبأ إمكانيات املجتمع وموارده لتأمني مستوى 
الثانية  مرحلتها  في  االستثمارات  تدخل  ذلك  بعد  ثم  فرد،  لكل  الضرورة 

)372( د. العوضي ، مرجع سابق ، ص 65 .
)373( نفس املرجع ، ص 63 ـ 64 .

)374( املرجع  نفسه ، ص 50 ـ 51 .



203

لتأمني مستوى احلاجة، وهو حد الفقر الذي يتحقق فيه للفرد حد الكفاية، 
وعند هاتني املرحلتني، يكون االقتصاد اإلسالمي، قد متكن من القضاء على 
الفقر، ثم بعد ذلك تدخل االستثمارات، مرحلة تأمني املستوى الكمالي أو 

الرفاهية، وهي تتمثل في التمتع بطيب العيش، ورغده، وزينة الدنيا. )375( 
رأينا في املسألة: ـ 

وبعد استعراض هذه األفكار واآلراء التي تنادي بضرورة توجيه اجلهود 
اإلسالمي  املصرفي  التمويل  على  أن  نرى  التنمية،  نحو  واالستثمارات 
قضية  يتبنى  أن  اإلسالمي،  االقتصاد  في  الرئيسة  التمويل  أدوات  كأحد 
التنمية، فتنشغل همته بتحقيق هذا الهدف استناداً إلى أهمية التنمية في 
االقتصادي  التخلف  من  طويل  تاريخ  عبر  يعاني  الذي  اإلسالمي،  املجتمع 

واالجتماعي. 
واستناداً إلى مفهوم األولويات، فليس هناك ما هو أهم من التنمية في 
الظروف الراهنة - في رأي - وبالتالي فإن التنمية هدف، واملسلم املستثمر 
يجب أال يبعد فقط عما هو حرام، ولكنه يقترب باستثماره مما هو  ضروري 

أيضاً قبل االنشغال باحلاجيات، والتحسينات.
وهذا الدور الذي يقوم به املصرف اإلسالمي ليس مكلفاً به وحده، بل 
هو يعمل في بيئة متكاملة مع أجهزة ودوائر أخرى. وال أحد ينكر ما للدولة 
املصرفي  التمويل  أن  نرى  ولكن  التنمية،  مشاريع  تبني  في  رئيس  دور  من 
بإمكانه معاونة الدولة مبا لديه من موارد وإمكانات وخبرات كبيرة، حتى ولو 
دخل شريكاً مع بعض األجهزة احلكومية، أو القطاع اخلاص، أو كان بدوره 

مستثمراً في مشاريع تنموية طويلة األجل.
الكمالية  األنشطة  في  الدخول  من  التمويل  إلى حرمان  ال منيل  ونحن 
واخلدمات  السلع  من  الضروريات  بتوفير جميع  يقوم  أن  قبل  احلاجية  أو 
متاماً؛ ألن الفصل بني هذه املراتب في االستثمارات العامة ليس أمراً سهاًل. 
ولكن ننادي بضرورة توخي أن يكون العمل االستثماري، وفق أولويات تراعي 
املصلحة العامة، وال تسلب املصلحة اخلاصة شيئاً من حقوقها، إال إذا  بات 

)375( متويل التنمية ، مرجع سابق ، ص 159 ـ 160 .
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جلياً حاجة املجتمع املسلم إلقامة بعض الضروريات من السلع واخلدمات، 
وفقاً للمقاصد الشرعية املعتبرة. 

وميكن لالستثمارات من املستويات الثالثة أن تنمو في وقت واحد أو في 
فترات متقاربة، طاملا توفر التمويل الكافي النتشار االستثمارات بشكل يفي 

بكل متطلبات املجتمع املسلم. 
االقتصادية  التنمية  نطاق  في  تدخل  الثالثة  املستويات  أن  غرو  وال 
من  فرغ  إذا  إال  التقدم  من  شيء  املجتمع  يصيب  وال  بل  واالجتماعية، 
الضروريات واحلاجيات، ودخل حياة جديدة مليئة بالتحسينات والرفاهية.

 ونخلص من كل ما تقدم إلى أن مراعاة املفاضلة والترتيب في املشروعات 
االستثمارية وفق أولويات شرعية تراعي املصلحة العامة واخلاصة أمر متعني 

على سائر قطاعات املجتمع االستثمارية.
كما أن للقطاع املصرفي أن يسخر جهوده القصوى في خدمة مجتمعه  مع 
األخذ في احلسبان التدابير الكفيلة بتحقيق األرباح التي تزيد من حماسه 
لالستثمار املستقبلي، ومن قدرته املالية وكفاءته ملعونة الدولة واملجتمع الذي 
في خدمتهم،  يسخرها  أن  اتفاق،  دون  منه،  منتظراً  الودائع،  هذه  أقرضه 

باعتباره أقدر منهم على ذلك، وأكثر تأهياًل.         
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  الباب الثاني
النظم التمويلية اإلسالمية ودورها في التنمية

متهيـــد:
يعد نظام التمويل بالفائدة املرتكز األساسي لنظريات التمويل الوضعية 
على الرغم من اخلالفات الفكرية والتناقضات النظرية التي تبدو بني احلني 
هذا  فاعلية  حتديد  عند  الوضعي،  االقتصاد  مفكري  كتابات  في  واآلخر 

النظام وكفاءته.
وملا كان الربا من الكبائر التي تأذن الله عز وجل مبحاربتها، وتعهد أهلها 
بأشد العقوبات الدنيوية واألخروية، فإنه سبحانه وتعالى، قد أبدل عباده مبا 
هو خير منه، فأحل البيع، وأجاز للمسلمني أن يشترطوا ماشاءوا إال شرطاً  
الربا  عن  يغنيهم  ما  املعامالت  من  لهم  وأباح  حرم حالالً،  أو  حراماً  أحل 
الفقه اإلسالمي  املتنوعة، وجاء  بالصيغ  وسوءاته  فجاءت الشريعة زاخرة 
املتطلبات  جميع  حتقيق  خاللها  من  ميكن  التي  املتعددة  بالعقود  حافاًل 
التمويلية واالستثمارية للناس كافة، وفي سائر العصور واألزمان، حتى تسير 

معامالتهم في سهولة ويسر ودومنا حاجة للتعامل الربوي البغيض.
اإلسالم   أباحها  التي  التمويلية  النظم  هذه  سنتناول  الباب  هذا  وفي 

وأعاض بها عن الربا في الفصول التالية:  
الفصــل األول: نظام التمويل بالفائدة.

الفصل الثاني: البدائل اإلسالمية لنظام التمويل بالفائدة.
عملية  في  ودورها  اإلسالمية  املصارف  بعض  جتربة  الثالث:  الفصل 

التنمية االقتصادية واالجتماعية.
فإلى تفاصيل ذلك، في الصفحات التالية:  
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يتميز رأس املال في الفكر الرأسمالي عن غيره من عوامل اإلنتاج األخرى 
بأنه من صنع اإلنسان، فاألرض والعمل هبات من الطبيعة حسب اعتقادهم،  

أما رأس املال فيخضع إلرادة اإلنسان. )1( 
و يقصد برأس املال جميع األدوات التي تستخدم ال لتستهلك في احلال 

وإمنا لكي تستخدم في إنتاج ثروات أكبر في املستقبل.
املال أيضاً  وبالتالي، فكما أن لألرض »ريع« وللعمل »أجر«، فإن لرأس 
ثمن، وثمنه هو الفائدة التي تنتج من إقراضه لآلخرين أو األرباح  »العوائد« 

التي تنتج من استثماره املباشر. 
وميكن تعريف الفائدة بأنها نسبة العائد السنوي املدفوع نظير اقتراض 
األموال واألصول الرأسمالية بعد أخذ الضمانات الالزمة لتأمني أصل املال. 

أو هي النسبة السنوية لإليرادات املتحققة عن استثمار رأس املال. )2(  
وكذلك ميكننا تعريف الفائدة في صورتها السائدة بها في الفكر التجاري 
الرأسمالي بأنها نتاج األموال املقترضة على اختالف أنواعها وما في حكمها 
حوزتهم  في  عما  التنازل  نظير  املقترضني  من  املقرضون  عليها  يحصل 
وانتفاعهم باألموال لفترة زمنية معلومة. وتكون الفائدة بنسبة ثابتة ومعينة 

سلفاً بصرف النظر عن نتيجة استغالل تلك األموال. )3(  
فالفائدة إذن هي دخل رأس املال ال دخل الرأسمالي من العملية اإلنتاجية 
الرأسمالية. أي أن الثمن الذي يجنيه رأس املال نظير اشتراكه في اإلنتاج. 
فعندما يتم اقتراضه ليبدأ عماًل إنتاجياً فال بد من األخذ في احلسبان ما 
يعود به رأس املال املستثمر، وما سيدفع كثمن الستخدامه، مما يوثر سلباً 
أو إيجاباً على القرار االستثماري، بحسب نتيجته السالبة أو املوجبة، وال 
فرق في ذلك بني من يستثمر رأسماله مباشرة، ومن يقرضه ألن املستثمر 

د. حسـني عمر ، مباديء علم االقتصاد ) القاهرة : دار الفكر العربي ، الطبعة العربية ، 1989( ص 389 .   )1(
)2( Samuelson ، op. cit، p. 560        
)3(  استشهاد حسن البنا ، العالقة بني التكاليف والربا واألسعار في ضوء الشريعة اإلسالمية ) رسالة ماجستير في 

احملاسبة مقدمة إلى جامعة األزهر ، كلية البنات اإلسالمية ، غير مؤرخة ( ص 41 .

املطلب األول 
نظريات الفائدة في النظام الرأسمالي
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املباشر يضع في حسبانه ثمن رأسماله، لو قدمه قرضاً آلخرين ويعد ذلك 
ضمن نفقاته. )4(

االقتصاد  في  الربوية  الفائدة  نظريات  التالي  املطلب  في  وسنتناول 
لهذه  نعرض  ثم  التاريخي،  التسلسل  حيث  من   - بإيجاز   - الرأسمالي 

النظريات من ناحية املرتكزات األساسية في الفرعني التاليني:
الفرع األول: الفائدة الربوية في القرون الوسطى: ـ

م ألول مرة بعد ظهور اإلسالم، فقد  لم يكن نظام الفائدة الربوية قد ُحرِّ
ورد حترميه في التوراة واإلجنيل، وقد بني الله تعالى، أن اليهود قد حرم 

عليهم الربا في قوله تعالى }وأخذهم الربا وقد نهوا عنه{ ]النساء: 160[.
والنصرانية احلاضرة حرمت الربا حترمياً قاطعاً مانعاً، وحرمت الربا 
ال بني النصارى فقط، وإمنا عند تعاملهم مع غيرهم أيضاً، وأجمعت على 
ذلك الكنائس، ال فرق بني بني كنيسة وأخرى. وقد حاول الربويون بتأثير 

االقتصاد اليهودي استباحة بعض الفائدة فلم تسغ لهم الكنيسة ذلك.)5( 
الوسطى  القرون  في  الكنيسة  حرمت  "لقد   :»Hanson« هانسون  يقول 
الربا متبعة شريعة موسى »عليه السالم« وفالسفة اليونان، وذلك ألنه ليس 

من العدالة في شيء أن ينال املقرض أمواالً، أكثر من التي أقرضها".)6(  
ومع ذلك ،فقد انتشر الربا بني اليهود والنصارى، ويرجع السبب في ذلك 
إلى أن اليهود قد سيطروا على االقتصاد العاملي ومتسكوا بأن الربا حرام 
أخذه من اليهودي، وحالل من غيره استناداً  إلى ما كتب في العهد القـــدمي:" 

لألجنبي تقرض بربا، ولكن ألخيك ال تقرض بربا، لكي يباركك الرب".)7( 
ولم يقف انتشار الربا على اليهود والنصارى، بل تعداهم إلى العرب أيضاً 
في عهد اجلاهلية، وقد عـدوه من األرباح العظيمة - حسب زعمهم - التي 

)4(  فـؤاد فـريد شـندي، النظـام االقتصـادي اإلســالمي كبــديل تطـبيقي لـلنظم االقتصادية الوضـعية )رسالة ماجستير 
مقدمة إلى معهد الدراسات اإلسالمية بالقاهرة ، 1985( ص 111.

اإلمام محمد أبو زهرة ، بــحوث في الربا ) القاهرة : دار الفكر العربي ، 1986 ( ص 4 .   )5(
)6( J . L . Hanson ، Textbook of economics، London : MacDonald  Evans Ltd .  7ed. 

1977 ، p 342 
)7(  د. محمد أبو سريع محمد عبدالهادي، الربا والقرض في الفقه اإلسالمي )القاهرة: دار االعتصام ، 1985(  

ص 14 .
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تعود عليهم باألموال الطائلة، وقد روى الطبري في تفسيره عن الضحاك 
أنه قال: "كان ربا يتبايعون به في اجلاهلية فلما أسلموا أمروا أن يأخذوا 

رءوس أموالهم".)8( 
واإلجنيل  التوراة  لتعاليم  املخالف  الربوي  االنتشار  هذا  من  وبالرغم 
والقرآن،  فقد وقف بعض الفالسفة من أمثال أرسطو »Aristotle« موقفاً 
مغايراً متاماً، ناظراً إلى ما يجره الربا من أضرار فيقول: "باإلشارة إلى أن 
النقود هي في الواقع عقيم ال تلد، فمن غير العدل أن تقتطع على القروض 
فوائد موجبة. كما اتبعه في ذلك عدد من فالسفة القرون الوسطى وهم 

يرون جميعاً أن هذه الفائدة غير العادلة إمنا هي من الربا ".)9( 
تعليق سامولسن: ـ

أهمية  من  يقلل  أن   »Samuelson« سامولسن  البروفيسور  حاول  وقد 
الفائدة على القروض  »Aristotle« ويحقرها، فهو يعتقد أن  أفكار أرسطو 
عادلة. ويضرب لذلك مثاالً فيقول: "إذا اقترضت منك نقوداً، فإن غرضي 
شراء  في  سأستخدمه  وإمنا  نقوداً،  به  االحتفاظ  ليس  القرض  هذا  من 
أصول رأسمالية منتجة، ومبا أن هذه األصول تعتبر نادرة وتدر دخاًل، فإنني 
سأحتال عليك إن لم أمنحك شيئاً مقابل استخدامي لقرضك واستفادتي 

الكاملة منه !.
وفي تقديري، أن مثل هذا الكالم ال ميكن أن يُسكت عليه، السيما وأن 
الرد عليه ليس أمراً عسيراً؛ ألن الباطل مهما ُزيِّن، فال تستوي به حجة، وال 

يستقيم به عود أعوج ! 
ونقول، بتوفيق الله، لهذا االقتصادي الشهير: من قال لك إن كل قرض 

يأخذه املقترض سيوجه حتماً لالستثمار في األصول اإلنتاجية ؟
إن الذي  ينظر نظرة فاحصة إلى ديون العالم العربي مثاًل، فلن يخاجله 
شك في أن معظم هذه الديون استهالكية تسد بها هذه الدول الفقيرة رمقها 
وليس غير، وإال ملا ظن عاقل أن ديوناً بلغت حتى عام 2016م، حوالي 143 

الشيخ محمد على الصـــــابوني، ود. صالح أحمد رضا ، مختصر تفــسير الطبــري ) القاهرة : دار التراث العربي،    )8(
1402هـ ( ص 89 .

)9(    Samuelson ، op. cit، p. 562 .
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مليار دوالر،)10( كانت كلها قروضاً إنتاجية مربحة ! 
إذن فافتراض سامولسن بأن هذه القروض كلها ذات غرض إنتاجي وكلها 
تـدر دخاًل وربحاً، افتراض يجانب احلقيقة، وال يلمس الواقع في شيء. أما 
افتراضه الثاني، واخلاص باحتيال املقترض على املقرض إذا لم مينحه مما 
أنتج فافتراض غير أمني؛ لسببني: األول، أن سعر الفائدة ليس نسبة تدفع 
عند حدوث الربح فقط وإذا وقعت اخلسارة لم يكن للمقرض شيء وهذا 
معلوم بداهة من نظام التعامل بالفائدة، فهي نسبة مقطوعة تدفع مع أصل 
القرض في نهاية املدة، بغض النظر عما حدث للمقترض من ربح أو خسارة. 
إذا كان استهالكياً،  فعاًل كما صّوره هو، أما  إنتاجياً  القرض  إذا كان  هذا 
بأنه  ولسون  وصفه  الذي  املقترض  على  سيقع  الضرر  أن  من شك  فليس 
محتال !. وثمة نقطة أخرى نثيرها هنا، ونتبنى تفصيلها الحقاً، إن شاء الله، 
عند احلديث عن الربا، وهي أن الدخل الذي يحصل عليه املقرض ينبغي 
أن يكون نتيجة لتعاون املال مع العمل، فاملال وحده ال ميكن أن ينمو أبداً إال 
بالباطل، فماذا قدم املقرض في هذا السبيل، حتى يظن أن املقترض قد 

احتال عليه؟.
 الفرع الثاني: النظرية الكالسيكية في سعر الفائدة: ـ 

لقد فشل االقتصاديون األوائل مثل آدم سميث وريكاردو في الوصول إلى 
الطريقة التي يتحدد بها عائد رأس املال.

التحليل  في  املال  رأس  لنظرية  صحيحاً  أساساً  وضع  من  أول  وكان   
الرأسمالي هو سنيور، ويتلخص جوهر نظريته في أن تكوين رأس املال يتطلب 
كانت  التي  املوارد  بعض  تخليص  ميكن  حتى  احلاضر،  االستهالك  تأجيل 
مخصصة إلنتاج السلع االستهالكية، وتوجيهها إلنتاج أدوات رأسمالية.)11( 

فون سعر الفائدة، بأنه العائد الذي  ولذلك فاالقتصاديون الكالسيك، يَُعرِّ
يحصل عليه األفراد نتيجة انتظارهم فترة زمنية معينة ميتنعون فيها عن 

االستهالك ويحتفظون فيها بأموالهم في صورة مدخرات.)12( 
(  تصنيف شركة استاندر آندبورز االئتماني إلحدى عشرة دولة عربية، نقاًل عن  10(

http://www.france24.com/ar/20160301 .
(  د. حسني عمر ، مرجع سابق ، ص 389 . 11(

املرجع نفسه ، ص 745 .   )12(
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ومن ثم، فإن تكوين رأس املال يتطلب احلرمان من بعض الرغبات، أو 
احلاجات لفترة من الوقت. ومن طبيعة اإلنسان أنه يفضل دائماً االستهالك 

احلاضر على االستهالك اآلجل.
 وسعر الفائدة في نظر »سنيور« هو املكافأة التي تدفع لصاحب رأس 
املال نظير احلرمان الذي يعانيه. هذا من ناحية عرض رأس املال، أما من 
ناحية الطلب على رأس املال، فإنه يتوقف على إنتاجيته، مثل أي عنصر من 
عناصر اإلنتاج األخرى، ومن ثم فإن سعر الفائدة يتحدد بعرض رأس املال 

والطلب عليه. 
وميكن تلخيص أهم مؤشرات النظرية الكالسيكية في أن سعر الفائدة 
هو العامل األساسي في إحداث التوازن بني العرض والطلب على رأس املال 

»االدخار واالستثمار«.
فاملستثمر على استعداد بأن يدفع ذلك السعر الذي يتعادل مع اإلنتاجية 
احلدية لرأس املال الذي يستثمره في مشروعه، في حني يقبل املدخر ذلك 
إلى استهالك  وتأجيله الستهالك حاضر  انتظاره  يعوضه عن  الذي  الثمن 

آجل.)13( 
 وعلى هذا األساس يتحدد سعر الفائدة عند النقطة التي يتالقى فيها 
منحنى عرض رؤوس األموال اجلديدة »املدخرات«، مع منحنى الطلب عليها 
أو  للتضحية  عائداً  النظرية  هذه  ضوء  في  الفائدة  وتعتبر  »االستثمار«. 

االنتظار أي أنها ثمن االنتظار.
فكلما ارتفع سعر الفائدة، كلما جلأ املمولون إلى اإلقراض. وفي حاالت 
إلقراضه،  دخولهم  من  قدر  أكبر  ادخار  إلى  الناس  يلجأ  الشديد  االرتفاع 
وكذلك عندما ترتفع أسعار الفائدة إلى درجة تفوق اإليرادات املتوقعة، فإن 
رجال األعمال سيلجأون إلى اإلقراض بدالً من االستثمار بأنفسهم.)14(       

استشهاد البنا ، مرجع سابق ، 41 .   )13(
)14( Roger LeRoy،  David D. VanHouse ، Modern money and banking ، N.Y 

: McGraw- Hill، inc . 3rd ed. 1993 ، p. 138 .
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 وميكن توضيح جانب العرض في هذه النظرية بالشكل التالي: ـ

كما ميكن توضيح جانب الطلب على اإلقراض مبا يلي: ـ

 
كما وميكن حتديد نقطة توازن سعر الفائدة مبا يلي: ـ

عدم رغبة املوسرين في تأجيل االستهالك احلالي إلى املستقبل، مما  1ـ  
يؤدي إلى نقص العرض.

الفرص االستثمارية املتاحة والتي ميكن أن حتقق عوائد كبيرة إذا ما  2ـ  
وجدت التمويل الالزم.
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عرض النقود
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النظرية الكالسيكية تركز على أن  البياني، يتضح أن  الرسم  ومن هذا 
حتديد سعر الفائدة إمنا يتم عن طريق تقاطع منحنى العرض مع منحنى 
الطلب، فعند تقاطع عرض رأس املال مع معدل الفائدة السنوي، وعند زيادة 
تراكم رأس املال سيدفع باملنحنى »S« للجهة اليمنى من اجلدول »S1« ، ما 
يؤدي إلى انخفاض معدل الفائدة »E« على طول املنحنى »DD« فيتقاطع مع 

الفائدة السنوية، عند »E1« على املدى الطويل.
وهذا التحليل في حد ذاته يؤشر إلى ضعف النظرية وتناقضها، فهي من 
جهة تركز على أهمية سعر الفائدة باعتباره ثمن االدخار وهو أمر ضروري 
ال غنى عنه ألنه احلافز الذي يجعل الفرد يقدم على تكوين املدخرات التي 

هي مصدر الفائض وأساس التمويل.
ومن جهة أخرى، تشير إلى أن زيادة املدخرات تؤدي إلى انخفاض أسعار 
الفائدة على املدى الطويل، مما يعني أن التنازل عن جزء من الفائدة »ورمبا 
التحفيز  استمرار  والذي ال غنى عنه لضمان  الضروري،  األكبر« هو  اجلزء 
الذي ال ميكن توقعه إال عند ارتفاع الفائدة ! أليس هذا هو جوهر النظرية ؟  

الفرع الثالث: النظرية الكينزية لسعر الفائدة: ـ
يأتي سعر الفائدة في التحليل الكينزي في املرتبة الثانية للعوامل املهمة 
احملددة حلجم االستثمار في أي مرحلة، حيث إن املرتبة األولى هي الكفاءة 

S1

E1

E

S

S S1

D

D
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س

رأس املـــــــــــال
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 )15(.»Marginal Effeciency of Capital« احلدية لرأس املال
وقد اختلف التحليل الكينزي في تبريره للفائدة عن التحليل الكالسيكي 
الفائدة  عللوا  حني  أخطأوا  قد  الكالسيك  أن  اعتبروا  بل  بّيناً،  اختالفاً 
بأنها ثمن لالدخار؛ وذلك ألن االدخار حتكمه عوامل كثيرة بعيدة عن سعر 
الفائدة. ويرى الكينزيون أن سعر الفائدة ال ميكن أن يكون عائداً لالدخار 
أو االنتظار أو احلرمان،  إذ أنه إذا اكتنز فرد ما مدخراته في صورة نقدية، 
فإنه ال يتقاضى أية فائدة عن هذا االكتناز بالرغم من أنه يدخر متاماً. وهذه 
احلالة تَِنمُّ بوضوح عن أن سعر الفائدة ليس عائداً لالنتظار أو احلرمان، من 

االستهالك في الوقت احلاضر، كما يزعم الكالسيك.)16( 
وبالتالي، فإن تعريف سعر الفـائدة في التحليـل الكيـنزي هـو عبـارة عن 
السائلة« في سبيل احلصول على  النقـود »األصول  الفرد عن  جـزاء تخلي 

أصول غير سائلة »السندات«.)17( 
ثم جاء كينز بتبرير متهافت اليزيد وزناً عن سابقه، رغم أنه وضعه بدياًل له 
يقول فيه إن سعر الفائدة هو ثمن التضحية بالتفضيل النقدي؛ ذلك ألن الفرد 
يتخذ قرارين مستقلني: أولهما قرار االدخار الذي يتمثل عند كينز في االمتناع 
عن استهالك جزء من الدخل، وهذا االمتناع يتم نتيجة لعوامل متعددة ال دخل 
للفائدة فيها، ثم بعد ذلك يتخذ القرار الثاني املتعلق بتوجيه هذا االدخار إما 
لالستثمار وإما لالكتناز، وهنا تلعب الفائدة دورها؛ ألن الفائدة هي التي متنع 

الفرد من االكتناز، ولذلك سماها أيضاً ثمن عدم االكتناز.)18( 
ومن هنا نالحظ أن االنتقاد الذي وجهه كينز للكالسيك لم يكن بسبب 
في  وإمنا  وتنميته،  املال  رأس  تفعيل  في  الفائدة  دور  تعزيز  في  خطئهم 
وما  اكتنازه  يتم  ما  بني  تفريق  دون  االدخار  لزيادة  مؤكدة  وسيلة  اعتبارها 

يخصص لالستثمار.
وقد حاول كينز إثبات أن سعر الفائدة هو مجرد ظاهرة نقدية تتحدد 

 )15( Alfred W . Stonier  Douglas C . Hague ، A textbook of economic 
theory ) London  Longman group ltd ، Fifth ed . 1980( P . 509 .   

)16(  د. حسني عمر ، مرجع سابق ، ص 745  .
)17(  نفس املرجع ،  ص 748 .

)18(  د. شوقي دنيا ، املرجع السابق ، ص 446 .
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بالطلب على النقود وعرض النقود وليست ظاهرة َطبيعيَّة حتدد بالطلب على 
املدخرات«  »عرض  املال  رأس  االستثمار« وعرض  »الطلب على  املال  رأس 
وهو بهذا التفريق يعني بالطلب على النقود الرغبة في االحتفاظ باملوارد في 

صورة نقود سائلة تفضياًل لها على سائر األنواع األخرى من األصول.
وبالفعل فقد نادى »كينز« بإلغاء الفائدة على رأس املال، وفي فترة االنتقال 
ال يرى إطالقاً ضرورة اإلبقاء على سعر الفائدة مرتفعاً، حيث ال عالقة البتة 

بني سعر الفائدة، وحجم املدخرات. 
ولم يقف كينز عند هذا احلد بل ذهب إلى أكثر من ذلك فقال: "إن معدل 

الفائدة في مجتمع حسن اإلدارة ميكن أن يكون صفراً ".)19( 
خالصة وتعليق: ـ

سعر  انخفاض  أن  هو  الكينزية  النظرية  أبرزته  ما  أهم  فإن  ذلك  ومع 
الفائدة يؤدي إلى زيادة االستثمار، وأن ارتفاع سعر الفائدة يؤدي إلى النقص 
في االستثمار. وقد بني كينز هذه العالقة من أن سعر الفائدة يتحدد ـ كما 
أشار إلى ذلك الكالسيكيون ـ بعرض النقود والطلب عليها. وبناء على ذلك 
فإن زيادة عرض النقود مع بقاء الطلب على ما هو عليه يؤدي إلى انخفاض 
إلى  وبالتالي  االستثمار،  حجم  زيادة  إلى  بدوره  يؤدي  الذي  الفائدة  سعر 

االرتفاع مبستوى الدخل وحجم التوظف.)20( 
الكينزى نستطيع أن نؤكد حقيقة  التحليل  اكتفينا بهذا اجلزء من  وإذا 
هامة هي أن كينز وأتباعه يرون أن زيادة مستوى الدخل وحجم التوظف، 
والناجتة من زيادة االستثمار إمنا هي رهينة بانخفاض سعر الفائدة، وهذا 

وحده دليل على اعترافهم بعدم فعالية الفائدة.
ونحن هنا نتساءل: إذا كان للفائدة  دور بارز وحقيقي في حتفيز املدخرات 
فلماذا يرى املؤيدون لها أهمية تخفيضها في بعض األحوال ؟ وبعبارة أخرى 
نقول:  أََما كان األجدر بدعاة الفائدة واملروِّجني لها أن ينادوا برفعها إلى 
20% مثاًل، أو 30% ، بدالً من تخفيضها بصفة مستمرة من عام إلى آخر حتى 
)19(  محمود عارف ، دراسـة تاريخية لنشـأة الربــا ، من كتاب معجزة اإلسـالم في موقفـه من الربــــــا » مجموعة 
بحوث« إعداد الدكتور حسن صالح العناني ) القاهرة : املعهد الدولي للبنوك واالقتصاد اإلسالمي، 1983( 

ص 73 .
)20(  نفس املرجع ، ص 727 .
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تصل في بعض األحيان إلى 3% فقط ؟
أال يعلم هؤالء أنهم إذا ما نزلوا بالفائدة الربوية حتى الصفر سيطبقون 
عندئذ - وهم ال يشعرون - قول الله تعالى }ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا 
ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنني ٭ فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللــه ورسـوله وإن تبتم 

فلـكم رءوس أمـوالكم ال تظلـمون وال تظلمون{  ]البقرة: 279-278[ 
وإذا كان سعر الفائدة عند كينز، هو جزاء تخلي الفرد عن النقود »األصول 
السائلة« في سبيل احلصول على أصول غير سائلة »السندات«، كما ذكرنا 
آنفاً، فإن جزاء التخلى عن الفائدة عند الله - بتقدمي القروض احلسنة - هو 

حصول البركة والنماء في الدنيا، واألجر والثواب العظيم في اآلخرة. 
الفرع الرابع: أهم النظريات الرأسمالية التي تبرر الفائدة: ـ

عدد  وضع  إلى  الربوية  الفائدة  تبرير  سبيل  في  الرأسمالية  سعت  لقد 
أمراً  املقترض،  من  فائدة  على  املقرض  حصول  جتعل  التي  النظريات،  من 
طبيعياً، يتفق مع طبائع األشياء، وينسجم مع حقائقها، فمثاًل هم يتصورون 
أو يصورون أن الفائدة مشروعة ومنطقية ؛ ألنها تشكل تعويضاً عن املخاطر 
املختلفة التي يتعرض لها الدائن، أو هي شبيهة بأجر األرض اجلائز، وكالهما 
دخل ثابت بدون عمل وال مخاطرة، ويرون أنها أجر الزمن، أو أجر االنتظار،  
أو هي تعويض عن التضحية، أو احلرمان، أو االمتناع، أو تعويض لقاء بخس 
املستقبل، أو تفضيل الزمن، أو هي ثمن االستعمال، )21( إلى آخر هذه الطائفة 
من احلجج واملبررات الواهية التي ال تستند إلى منطق مقبول. وسنحاول فيما 

يلي من صفحات، أن نتعرض بإيجــاز شديد ألهم هذه النظريات: 
أواًل: نظرية إنتاجية رأس املال : ـ 

من  أعلى  قيمة  يحقق  املال  رأس  أن  أساس  على  النظرية  هذه  وتقوم 
إلى حتقيق  يؤدي  مثاًل،  دوالر   1000 استخدام  أن  اخلاصة، مبعنى  قيمته 

1100دوالر قبل اندثاره، هذه الزيادة هي التي متثل الفائدة. 
يقول هانسون: "هناك طلب على القروض ألن رأس املال منتج، وكما قيل 
وسيلة  أعلى  تبني  خالل  من  إال  تتحقق  ال  اإلنتاج  كميات  أعلى  فإن  سابقاً، 

(  د. رفيق املصري ، اجلامع في أصــول الربا ) بيروت : الدار الشـــــامية ، 1991( ص 413 . 21(
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الوسيلة  هذه  لتوفير  الوقت  من  املزيد  يتطلب  هذا  ولكن  لإلنتاج،  رأسمالية 
الرأسمالية؛ ولذلك فإن على رجل األعمال أن يضحي بالعائد احلالي القليل 
املـــــــال  رأس  على  فائــدة  يدفــع  وبالتالي،  األكبر،  املستقبلي  العائد  مقــابل 

املقترض ".)22( 
ويقول د. عفر: "من املعلوم أن زيادة اإلنتاجية احتمالية وليست مؤكدة، 
كما أن استخدام رأس املال قد يؤدي إلى زيادة كمية الناجت دون قيمته، لذا 
فإن احلصول على فائدة الترتبط بنتيجة االستثمار ليس له ما يبرره، كما أنه 
ال يوجد ارتباط بني اإلنتاجية وسعر الفائدة، فلو كانت اإلنتاجية هي السبب 
احلقيقي أو الوحيد للفائدة لوجب أن يتمشى سعر الفائدة مع درجة إنتاجية 

رأس املال، وهو ما ال يحدث في الواقع ".)23( 
وميكن لنا هنا أن نتساءل: هل يستطيع رأس املال هذا أن يحقق هذه 
القيمة األعلى املفترضة إذا ظل محبوساً في خزائنه؟. اإلجابة بالقطع ال، 
سبقت  فيما  واالكتناز،  االستثمار  بني  فرق  حني  كينز  إليه  أشار  ما  وهذا 
اإلشارة إليه؛ وبالتالي، فإن ما حتقق من زيادة على رأس املال كان بسبب 
تالحم العمل مع املال مع عوامل اإلنتاج األخرى دون أن ينفرد رأس املال 
بشيء من زيادة. ولذلك، فإن تبرير الفائدة ألجل اإلنتاجية هنا ليس دقيقاً. 
وإذا سلمنا بإنتاجية رأس املال مبعنى نصيبه في اإلنتاج، وهو أمر وارد، فهذا 
ال يعني أن تقسم له فائدة معلومة قبل عملية اإلنتاج؛ ألن فشل عوامل اإلنتاج 
في حتقيق اإلنتاج أمر محتمل؛ ولذلك فقد وضع اإلسالم لرأس املال نصيباً 
نهاية  ناجت صاٍف في  العوامل  لهذه  بالفعل  إذا حتقق  ولكن  اإلنتاجية،  في 
العملية اإلنتاجية، وهو الربح الذي يقسم على جميع األطراف املشتركة في 
العملية اإلنتاجية، كل بحسب دوره، أو وفقاً لطبيعة العقد املستخدم في كل 

حالة فهذا مما ال بأس به. 
القروض  بني  تفرق  لم  أنها  النظرية  لهذه  وجهت  التي  االنتقادات  ومن 
اإلنتاجية واالستهالكية. إذ أنها افترضت وبدون استثناءات أن رأس املال منتج، 

 
)22(  Hanson ، op، cit ، P . 351 .
د. محمد عبد املنعم عفر ، النظرية االقتصادية بني اإلسالم والفكر االقتصادي املعاصر ) قبرص : بنك فيصل    )23(

اإلسالمي ، 1988( املجلد الثالث ، ص 283 . 
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وهذا ما وقع فيه االقتصادي سامولسون )24( على الوجه الذي ناقشناه آنفاً. 
ثانيًا: نظرية التفضيل الزمني : ـ 

حاضرة،  أموال  بني  مبادلة  عن  عبارة  القرض  أن  النظرية  هذه  تفترض 
وأموال مستقبلة، وحيث أن املال احلاضر أفضل من املال املستقبل املماثل له 
في املقدار  فيجب تعويض املقرض عن حرمانه من االستفادة مباله احلاضر. 
ويكون هذا التعويض هو الفائدة التي تضاف إلى أصل القرض. وتقوم الفكرة 
توفير  في  كان سيضيعه  وقتاً  القرض  هذا  له  سيتيح  املقترض  أن  على  هنا 
وادخار هذا املبلغ أو مبعنى آخر سيمكنه من احلصول على لوازم إنتاجية يعجز 
عن حتقيقها من ماله احلاضر، إال بعد فترة زمنية طويلة، لذا يجب عليه دفع 

ثمن هذا الوقت املكتسب الذي كان عليه انتظاره لتحقيق رغباته.  
وهذه النظرية ليست جديدة، بل لقد عرف ذلك فقهاؤنا القدامى ودونوه في 
كتبهم، وقد نقل الدكتور رفيق املصري عبارة لإلمام الشافعي يقول فيها:" مائة 

صاع أقرب أجالً من مائة صاع أبعد أجالً منها، أكثر في القيمة ".)25( 
للنقود ال  التأييد في االعتراف بانخفاض القيمة املستقبلية  ولكن هذا 
ميكن أن يبرر بأية حال موضوع الفائدة، إذ ال عالقة للفائدة الربوية بهذا 
الفائدة،  حرم  الذي  اإلسالم  إن  بل  إلصاقاً،  ألصق  مبرر  هو  وإمنا  األمر، 
العضال،  بالداء  الداء  يعالج  أن  ال ميكن  مدمراً  اقتصادياً  واعتبرها عماًل 
ولذلك حث على تثمير املال في األساس، ملعاجلة ظاهرة االنخفاض النسبي 
بكنز  أساساً  يسمح  ال  ما  والقيود  الضوابط  من  ووضع  للنقود،  املستقبلي 

وجتميد النقود واالبتعاد بها عن وظيفتها األصلية.
يقول الدكتور عبده: "نحن ال نعترض على نظرية التفضيل عموماً ألن لها 
)24(  فهد عبد الله احلسيني ، املشاركة في الربح واخلسارة في الفقه اإلسالمي وآثارها االقتصادية مع التطبيق على 
بعض املصارف اإلسالمية ) رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة أم القرى ، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، 

1991 ( ص 14 .
)25(  د. رفيق املصري، الربا واحلسم الزمني في االقتصاد اإلسالمي )جدة  : دار حافظ للنشر والتوزيع ، 986 (   
ص 30 . وقد أبدى بعض علماء االقتصاد اإلسالمي اعتراضهم على فكرة أن النقد احلاضر أغلى ثمناً من 

املستقبل باعتبارها ليست صحيحة في كل األحوال . انظر في ذلك : 
  ٭  أبو األعلى املودودي ، الربا ، مرجع سابق ، ص ص 19 ـ 20 .

  ٭  د. عفر ، النظرية االقتصادية ، مرجع سابق ، ص 283 .
  ٭  فهد احلسيني ، مرجع سابق ، ص 15 . 
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سنداً علمياً أساسه دراسة النفس، ولكن أي جديد تضيفه هذه النظرية في 
قضية الفائدة ؟ لنفرض أن زيداً قد بالغ في اإلقالل من حاجاته العاجلة 
وأنه فضل املتاع املؤجل على املتاع القريب، فماذا بعد ذلك؟ هل هو مقبل 
سيسلم  أنه  أم  طبيعياً  لتنمو  بها  احتفظ  التي  املدخرات  هذه  تثمير  على 

مدخراته إلى غيره، ويلقي على سواه عبء التثمير واملخاطرة ؟.)26(  
ولعل الباحث متفق متاماً مع الدكتور عبده في أن هذا املبرر ال ينسجم مع 
طبيعة املسألة؛ فمجرد تفضيل املتاع اآلجل على العاجل ال يعني تقدمي املال 
الستثماره من قبل الغير، بل من املمكن أن يضع هذا املدخر ماله في صرة 
ويغطيها بالتراب، أو لعله يشتري ذهباً ويحتفظ به لعشر سنوات مثاًل، ثم يعود 

فيستهلكه أليس هذا املدخر قد فضل االستهالك اآلجل على العاجل ؟ 
ثالثًا: نظرية تفضيل السيولة: 

أنها  على  الفائدة  تبرر  أنها  إذ  بسابقتها،  الشبه  النظرية شديدة  وهذه 
بها، ال  وينتفع  النقود  فالذي يحوذ على  السيولة.  التخلي عن  املكافأة عن 

يتخلى عنها بدون مقابل يعبر عنه في صورة متنعه من االكتناز . )27(
والذي يحتفظ بأمواله في شكل أصول سائلة سيفقد حتماً سعر الفائدة 
الفائدة على تفضيل  تأثير مباشر لسعر  التي يجنيها منها، ولذلك فهناك 

السيولة والعكس .)28(   
الناس في  الفائدة ال يتحدد برغبة  النظرية، فإن سعر  وبناء على هذه 
ثمن  الفائدة هو عبارة عن  ؛ ألن سعر  السيولة  بل مبواقفهم من  التوفير، 

التخلي عن السيولة. )29(
التعرض ملخاطر عدم  التخلي عن السيولة يعني  ومن جهة أخرى، فإن 

السداد، مما يوجب فائدة للقرض نتيجة لتحمل هذه املخاطر ة.)30(    
ولكن هذه املبررات تعد من أكثر ما قيل في موضوع الفائدة ضعفاً ووهناً، 
للمخاطرة ملاذا مييل املقرض لطلب الضمانات  ألنه إذا كانت الفائدة ثمناً 

)26(  د. عيسى عبده ، الربـا ودوره في استغالل موارد الشعوب ) القاهرة : دار االعتصام ، 1985 ( ص 25 .
)27(  فهد احلسيني ، مرجع سابق ، ص 17 .

)28( Hanson ، op، cit ، P . 35-36 .
)29( Ibid ، P . 353 .

د. محمد عفر ، االقتصاد اإلسالمي ، مرجع سابق ، اجلزء الثالث ، ص 441 .   )30(
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الفائدة  متثل  وماذا  العصور؟  كل  في  لإلقراض  مالزم  أمر  وهو  الالزمة، 
دفع  على  الضمان  وما  هالكه؟  تأكد  إذا  املقترض  املبلغ  إلجمالي  بالنسبة 

الفائدة عند من ال ضمان له بدفع أصل الدين؟. 
أما فيما يتعلق بثمن التخلي عن السيولة، أو ما يسمى أيضاً بثمن االنتظار 
فهذا ليس مرتبطاً ارتباطاً مباشراً بالفائدة، بل من املمكن أن يتخلى صاحب 
طريق  هو  وهذا  أثمر،  إذا  ماله  ناجت  من  مينح  أن  على  السيولة  عن  املال 
اإلسالم الذي جعل التخلي عن السيولة مبنياً على االستثمار احلقيقي، أو  
بالناس، على عكس ما ينتظر من  القرض احلسن الذي بني على اإلرفاق 

الفائدة الربوية. 
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بعد استعراض مفهوم الفائدة في النظام الرأسمالي الذي يعتبرها عماًل 
إيجابياً مفيداً، ويضع لها املبررات واحلجج - كما قدمنا - نرى أنه من املفيد 
تناول مفهوم الفائدة في النظام االشتراكي، ونعني به هنا الفكر املاركسي، 

وفلسفته في قضية الفائدة باعتباره الطرف النقيض للرأسمالية. 
الفرع األول: نظرة الفكر املاركسي للفائدة: ـ 

فالفكر املاركسي يعتبر أن مجرد التفكير في الفائدة على أنها من العدل   
أمثـال  من  الرأسـماليون  يقـرره  الذي  األمر  وهـو  هراء.  تفكير  الطبيعي 
جلبــارت »Gilbart« الذي يقول:" أما أن رجاًل يقترض نقوداً بقصد حتقيق 
ربح عن طريقها، يجب أن يعطي جزءاً من ربحه إلى املقرض، وهذا مبدأ 

بدهي من مبادىء العدل الطبيعي".)31(  
فماركس »Marx« يرى أن صاحب النقود الذي يرغب في زيادتها كرأسمال 
التداول حيث تتحول  يغل فائدة ينقلها إلى شخص ثالث، أي يطرحها في 
إنها  أيضاً.  لآلخرين  ولكن  لنفسه،  رأسمال  مجرد  ال  كرأسمال  سلعة  إلى 
ليست رأسمال للذي يتنازل عنها فحسب، ولكنها منذ البداية األولى تعطى 
للشخص الثالث كرأسمال، أي كقيمة وهبت قيمة استعمالية تخلق فائض 
قيمة أي تخلق ربحاً. قيمة حتافظ على نفسها من خالل حركتها وتعود بعد 
أداء وظيفتها إلى صاحبها األصلي، وهو في هذه احلالة صاحب النقود ومن 
ثم ال تتركه إال لوقت معني أي ال تخرج من حوزته إلى حوزة رأسمالي عامل 
إال مؤقتاً، وعلى ذلك ال يتم التنازل منها، وال تباع، وإمنا تقرض مع اإلدراك 

بأنها سوف تعود وهي محققة لقيمة إضافية فائضة.)32(   
ويضفي ماركس فلسفته وفكره على هذه املسألة قائاًل: "ففي حالة رأس 
املال الذي يغل الفائدة يبدو أن عودته كرأسمال تتوقف على مجرد اإلنفاق بني 
املقرض واملقترض، بحيث أنه بالنسبة إلى هذه الصفقة ال تظهر عودة رأس 
املال، وكأنها ناشئة من عملية جتدد اإلنتاج، وإمنا تظهر كما لو أن رأس املال 

انظر كارل ماركس ، رأس املال ، ترجمة راشد البراوي ) القاهرة : دار الطباعة احلديثة، 1971 ( ص 362.  )31(
نفس املرجع، ص 367 .   )32(

املطلب الثاني 
الفائدة في النظام االشتراكي



228

املقرض لم يفقد أبداً صورة النقود. ومن املؤكد أن هذه الصفقات حتددها في 
احلقيقة الفعلية الناجتة من جتدد اإلنتاج، ولكن هذا ليس ظاهراً في الصفقة 

ذاتها، كما أن األمر ليس كذلك بالتأكيد من الناحية العملية.)33(   
ومن هذا العرض املوجز نرى أن الفكر املاركسي يرفض رفضاً تاماً وجود 
الفائدة التي تدفع على القروض، بل ويرون أن جميع التبريرات التي تساق 
إلثبات حجية الفائدة إْن هي إال تبريرات واهية ال يسندها عقل، وال يعترف 
بها واقع. فهم مثاًل يرون أن الفائدة مبعنى ثمن رأس املال هي منذ البداية 

تعبير رديء. 
فللسلعة موضع البحث، قيمة مزدوجة أوالً كقيمة، ثم كثمن مختلف عن 
هذه القيمة، بينما الثمن ميثل التعبير عن القيمة بالنقود. فرأس املال النقدي 
ليس سوى مبلغ من النقود، أو قيمة كقيمة كمية معينة من السلع محددة 
مببلغ من النقود. فاذا أقرضت سلعة باعتبارها رأس مال، فهي ليست إال 

صورة مَقنَّعة ملبلغ من النقود. 
ثمنه هو؟ أي بجانب  إلى جانب  أن يكون ملبلغ ما ثمن  إذن كيف ميكن 

الثمن املعبر عنه في صورته النقدية هو ؟.)34( 
ولعل األصل في الرفض املاركسي للفائدة هو وقوعها حتت مظلة فائض 
القيمة؛ وذلك ألنها متثل جزءاً من هذا الفائض الذي يغتصبه الرأسمالي 

من العامل.)35(   
وقد ذكر ماركس ذلك صراحة في قوله: "ملا كانت الفائدة جزءاً فحسب 
النقود،  الرأسمالي مالك  إلى  الرأسمالي الصناعي  الربح الذي يدفعه  من 
فإن حد الفائدة األقصى هو الربح نفسه، وفي هذه احلالة يكون اجلزء الذي 

يستولي عليه الرأسمالي القائم بعملية اإلنتاج = صفر. 
وبخالف احلاالت االستثنائية التي قد تكون فيها الفائدة أعلى فعاًل من 
الربح، فيمكن النظر إلى حد الفائدة األقصى على أنه الربح الكلي ناقصاً 

اجلزء الذي يعتبر أجور إشراف.)36(    
)33( املرجع السابق ، ص 373 .
نفس املرجع ، ص 379 .   )34(

)35(  د. شوقي دنيا ، متويل التنمية ، مرجع سابق ، ص 446 .
)36(  كارل ماركس ، املرجع السابق ، ص 383 .
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ويقول في موضع آخر: "إن الفائدة مبعنى ثمن رأس املال هي منذ البداية 
تعبير سخيف متاماً، فللسلعة قيمة مزدوجة، أوالً كقيمة، ثم كثمن مختلف 

عن هذه القيمة، بينما الثمن ميثل التعبير عن القيمة بالنقود".)37( 
ويستطرد قائاًل:" كيف ميكن أن يكون ملبلغ ما ثمن إلى جانب ثمنه هو، 

أي بجانب الثمن املعبر عنه في صورته النقدية ".)38(   
أبقى على  املاركسي قد  الفكر  أن  العملية جند  الناحية  ومع ذلك فمن 
اقتصادية  حاجات  عندهم  تستدعيها  إذ  طبيعتها  في  تغيير  مع  الفائدة 
موضوعية مثل تغطية جزء من نفقات بنك الدولة وفروعه، ومنها تشجيع 

املؤسسات على االستخدام الرشيد للمبالغ املخصصة لإلقراض.)39(  
ولكن االقتصاديني االشتراكيني احملدثني لم يأخذوا بآراء ماركس هذه 
على عالتها، بل قالوا بالتعديل في مضمونها، ولذلك فالفائدة في النظام 
االشتراكي موجودة ضمنياً ولكنها تخضع ملشيئة جلنة التوجيه االقتصادي 
لها سلطة  تكون  املجتمع، حيث  تسود  التي  االقتصادية  وللظروف  املركزي 
التوجيه فيما يتعلق بتنبؤات االستثمار في وضع ال يختلف عن وضع املنظمني 
يتكون  الرأسمالية، إال أن وجه اخلالف هنا هو عدم وجود سوق  في ظل 
فيها سعر الفائدة، ومن ثم ال توجد أداة طبيعية لتوزيع املوارد االنتاجية بني 
مختلف أوجه النشاط االقتصادي، وإمنا يقوم مجلس التوجيه املركزي بهذا 
يقوم سعر  أن  دون  واالختيار،  واملفاضلة  الدراسة  من  أساس  على  التوزيع 

الفائدة بدور املرشد املباشر، كما هو احلال في النظام الرأسمالي.)40(

)37(  املرجع السابق، ص 379 .
)38(   نفس املرجع، ص  379.

)39(  د. شوقي دنيا ، متويل التنمية ، مرجع سابق ، ص 447 .
)40(  فؤاد شندي ، النظام االقتصادي االسالمي ، مرجع سابق ، ص  ص 224 ـ 225 .
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الفرع الثاني: موقف اإلسالم من النظرة املاركسية للفائدة: ـ
اإلسالم  بني  عام  اتفاق  هناك  أن  األولى  الوهلة  من  للدارس  يبدو  قد 
والفكر املاركسي على رفض الفائدة الربوية، واعتبارها عماًل غير إيجابي 
يهدد املجتمع بأضرار بالغة األثر في نهاية املطاف. وهذا صحيح، إال أن 
الذي ينظر بعمق إلى مراد اإلسالم من حترمي الفائدة يجده مختلفاً متاماً 
عن النظرة املاركسية في التوجه واألهداف، إذ تعمل املاركسية على نقض 
اإلسالم  في  حادث  غير  وهذا  رئيسة،  كغاية  أفكارها  وهدم  الرأسمالية، 

لسببني أساسيني: 
وجود  والثاني  كلتيهما،  واملاركسية  للرأسمالية  اإلسالم  سبق  أولهما، 
العامة، وحيثما وجد  املصلحة  اإلسالم حيثما وجد احلق، وحيثما وجدت 
اخلير، وحيثما كانت الفضيلة، وهذا غير حادث في املاركسية التي قامت 
على حتقير كل ما هو رأسمالي بغض النظر عن منافعه أو أضراره. وكل 
يعمل على شاكلته، فاإلسالم ينظر إلى الربا من جوانب متعددة، من ناحية 
املقرض، ومن ناحية املقترض، ومن حيث العملية اإلقراضية نفسها، ومن 
حيث النتائج التي تترتب عليها. هذا فضاًل عن شمول نظر اإلسالم للظاهرة 
ككل، وأثرها على املجتمع، ومن ثم محاربتها تنظيراً وتطبيقاً، وليس فقط 
على مستوى التنظير، كما ظهر ذلك جلياً في ممارسات الفكر االشتراكي. 

أما الفكر املاركسي، فقد تناول الفائدة الربوية باعتبارها جزءاً ال يتجزأ 
من مفهوم فائض القيمة، والتي يكمن فيها سر التناقض الرأسمالي، ذلك 
الذي  املأجور  للعمل  بقيمتها  مدينة  البضاعة  بأن  يؤمنون  املاركسيني  ألن 
أنفق عليها. فإذا اشترى الرأسمالي كمية من اخلشب بدينار، ثم استأجر 
العامل ليصنع من ذلك اخلشب سريراً يبيعه بدينارين، فقد حصل اخلشب 
على قيمة جديدة وهي الدينار الثاني الذي مصدره هو العمل؛ ولذلك فإن 
الرأسمالي - ولكي يحقق ربحاً من عمله هذا - سيقدم لهذا العامل جزءاً 
من هذه القيمة اجلديدة ليقوم هو باالحتفاظ بباقي القيمة. وبالتالي، فمن 
الزيادة هي  قيمة تزيد على أجرته وهذه  العامل دائماً  الضروري أن مينح 

القيمة الفائضة.)41(   

)41(  محمد باقر الصدر ، اقتصادنا ) بيروت : دار التعارف للمطبوعات ، الطبعة العشرون ، 1987 ( ص 198 
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كأثمان  الفوائد  اقتطاع  مبدأ  رفض  في  املاركسية  مع  اإلسالم  واتفاق 
القيمة  املاركسي في تصوير  التحليل  يقر  اإلسالم  أن  يعني  املال ال  لرأس 
الفائضة، إذ ليس من الضروري أن يكون الربح جزءاً من القيمة التي يخلقها 

العامل لنفسه ما دام للقيمة مصدر غير العمل.
 وبالتالي، ليس من الضروري في نظام العمل باألجرة أن يسرق املالك 

من العامل شيئاً من القيمة التي يخلقها.)42(  
والربح في نظر اإلسالم هو ناجت اجلهد الذي يبذله رب املال في حالة 

قيامه مبباشرة التجارة نفسها.)43(
 وهذا يعني أن املستثمر يبذل جهداً فيحقق منه إيراداً يدفع منه تكاليف 
أنه  اإليراد على  ينال هو نصيبه من  ثم  العامل،  أجر  ذلك  اإلنتاج مبا في 

الربح.
وهذا ماعناه الدكتور حمود حني قال:" وإذا كان الفقهاء - رحمهم الله - 
لم يتوسعوا في بحث هذه املسألة من ناحية الربح املتأتي من شراء املواد 
التلفزيون  بيعها كمعدات وآالت جاهزة »كالسيارات، وأجهزة  وتصنيعها ثم 
التجاري  العمل  جوهر  مع  يتعارض  ال  التصنيع  عنصر  دخول  فإن  مثاًل«، 
القائم أساساً على مبدأ شراء مادة لبيعها بسعر أعلى من سعر تكلفة شرائها 

وإعادتها بالشكل املالئم للبيع".)44( 
وثمة سؤال، أو أسئلة نوجهها للفكر املاركسي استناداً إلى فلسفتهم نفسها، 
وهي: ماذا ينتظر صاحب السرير اخلشبي من عمله إذا باع سريره بدينارين، 
ودفع منهما ديناراً للخشب، ثم دفع الدينار الثاني لألجير؟! هذا ليس مما 
يعقله أحد! أين نصيب الفكرة؟ وأين نصيب السلعة بالنسبة لصاحب السرير 

احلقيقي؟.
يقول الدكتور الصدر: "ولكن احلقيقة التي يقررها االقتصاد اإلسالمي 
بهذا الصدد، هي أن املالك ال ميتلك وال يشتري من العامل عمله، كما يرى 
االقتصاد الرأسمالي املبتذل - على حد تعبير املاركسية - فال العمل وال قوة 

)42(  املرجع السابق، ص 203 .
)43(  د. محمد عبد الـله الشباني ، بنوك جتارية بدون ربا ، مرجع سابق ، ص 160 .

د. سامي حمود ، تطوير األعمال ، مرجع سابق ، ص 249 .   )44(
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العمل هو السلعة أو املال الذي يشتريه املالك من العامل ويدفع األجرة ثمناً 
له، وإمنا يشتري املالك من العامل منفعة عمله، أي األثر املادي الذي ينتجه 

العمل في املادة الطبيعية، ومنفعة العمل شيء مغاير للعمل.)45( 
وختاماً، فإن اإلسالم يرفض الفائدة، بل ويعلن على املتعاملني بها حرباً 
بعد  فيما  جاءوا  فاملاركسيون  وكذلك  والوجوه.  األشكال  متعددة  ضروساً 
يعني  ال  ذلك  أن  إال  القيمة،  فائض  من  جزء  أنها  على  الفائدة  ليرفضوا 
كذلك  وله  الفائدة،  فلإلسالم حجته في رفض  واألهداف.  الوسائل  اتفاق 
وليس  للمادة،  العامل  لتملك  سبب  العمل  أن  اإلسالمية  والقاعدة  منهجه، 
سبباً لقيمتها، على عكس القاعدة االشتراكية أن العمل سبب لقيمة املادة 
وبالتالي سبب لتملك العامل لها.)46( وهو ما سنقف عليه بترٍو في الفصل 

الثاني، من من هذا الباب، إن شاء الله تعالى.
 
 

)45(  باقر الصدر ، مرجع سابق ، ص 204  .
)46( نفس املرجع، ص 335 .
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ورد في ثنايا هذا البحث، وفي مواضع عديدة متفرقة، أن نظام التمويل 
الربوي أدى ويؤدي إلى آثار اقتصادية واجتماعية مدّمرة، عانى منها العالم 
املتقدم والعالم املتخلف على حد سواء. ولكن آثار هذا النظام كانت أشد 
وطأة على بالد العالم اإلسالمي؛ ألنها طبقت نظاماً مخالفاً لشريعتها التي 
حرمت الربا حترمياً قاطعاً وشددت في عقوبته، وألنها طبقته في بيئة غير 

متناسبة معه اقتصادياً واجتماعياً وعقدياً وأخالقياً.
وإذا كان هذا النظام قد خلف آثاراً سيئة في بالده التي رعته وبالغت 
في رعايته، فمن باب أولى أن يصيب األمة اإلسالمية منه شر مستطير.  
وستقتصر دراستنا ههنا على اآلثار االقتصادية العامة، ثم نتطرق في املبحث 

التالي، إن شاء الله تعالى، لآلثار االقتصادية املتعلقة بالتنمية .
الفرع األول: أثر الفائدة على اإلنتاج: ـ 

وأول آثار الفائدة الربوية السيئة على اإلنتاج هو صرف أصحاب األموال 
عن استثمارها في مشروعات صناعية أو زراعية أو جتارية مفيدة؛ لزيادة 
اإلنتاج القومي؛ ألن أصاحب هذه األموال ميكنهم احلصول على نسبة ثابتة، 

بدون جهد أو استعداد لتحمل اخلسارة.)47(   
وهذا هو الذي عناه اللورد كينز حني قال: "إن ارتفاع سعر الفائدة يعوق 
اإلنتاج؛ ألنه يغري صاحب املال باالدخار للحصول على عائد مضمون دون 
الصناعية  املشروعات  في  االستثمار  حالة  في  للمخاطرة  أمواله  تعريض 
والتجارية. كما أنه من ناحية أخرى، ال يساعد رجل األعمال على التوسع 
في أعماله؛ ألنه يرى أن العائد مع التوسع - مبا فيه من مخاطر - يعادل 
الفائدة التي سيدفعها للمقرض، سواء كان االقتراض عن طريق املصرف، 
إلى  الفائدة سيؤدي  ذلك، فكل نقص في سعر  وعلى  أو مبوجب سندات. 
زيادة في اإلنتاج، وكذلك زيادة في العمالة، وإيجاد الفرص لتشغيل املزيد 

)47( د. فضل إلهي ، مرجع سابق ، ص 82 .

املطلب األول
اآلثار االقتصادية العامة
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من الناس ".)48(  
واحلقيقة التي ال تقبل اجلدل، هي أن سعر الفائدة على القروض يعد 
تكلفة إضافية لتكلفة اإلنتاج، مما يؤدي إلى رفع أسعار السلع املنتجة الشيء 
يهدد  مما  املنتجة  الكميات  على  الطلب  انخفاض  إلى  بدوره  يؤدي  الذي 

االستمرار في زيادة اإلنتاج.
ويقول جوهان فيليب مدير البنك األملاني: "الفائدة املرتفعة معناها ارتفاع 
إنتاج أو جهد  مبالغ فيه لألسعار دون أن يقابل هذا االرتفاع في األسعار 

إنتاجي".)49(
وبالرغم من أن هذا التفكير يرتبط بالتضخم، وهو أمر سنعاجله الحقاً، 

إال أنه ال يخرج عن كونه أحد املؤثرات السلبية الرئيسة على اإلنتاج.
ومثل هذا الكالم يلوح به أيضاً أحد كبار علماء االقتصاد الغربي، وهو 
الناس كسالى في مهنهم  الربا  ارتفاع سعر  "يجعل  يقول:  إذ  كليبر  توماس 
ويصيرون مرابني، ويتيح االنخفاض في السعر الرسمي للربا فرصة لتطوير 

الزراعة، وسينفخ الروح في صناعتنا امليتة ".)50( 
ونحن هنا إذ نورد كالماً القتصادينْي غربينْي، إمنا نريد أن نؤكد الفكرة 
عن طريق الرأسمالية نفسها، ونكشف تأثير الفائدة على اإلنتاج من خالل 
ما يشيران إليه وهما يعمالن في بيئة تقدس الفائدة، وتدافع عنها بقدر ما 

تستطيع، ولكنها مع ذلك تعيش ظروفاً سيئة بسبب تطبيق هذه الفائدة. 
في  ألن  االحتكاري؛  القطاع  تنمية  على  املرتفع  الفائدة  سعر  ويساعد 
في  ارتفاع  شكل  في  املستهلك  إلى  االئتمان  تكلفة  نقل  القطاع  هذا  وسع 
أسعار منتجاته. كما أن هذا القطاع ال يعاني كثيراً في احلصول على وسائل 
التمويل مما يجعل أثر رفع سعر الفائدة أكبر على املشروعات الصغيرة.)51(    

البنا ، مرجع سابق ، ص 72 . نقاًل عن النظرية العامة للعمالة والفائدة والنقود ، طبعة نيويورك  )48( استشهاد 
1960، ص 357 .

جوهان فيليب بتمان، كارثة الفائدة ، ترجمة د. أحمد النجار )جريدة املدينة، امللحق األسبوعي ، العدد 8369،   )49(
بتاريخ 15/ 9/ 1410 هـ ( ص 6 .

د. فضل إلهى ، مرجع سابق ، ص 83 . نقاًل عن :  )50(
Economic doctrines of Islam ) Lahore : Islamic publications Ltd . 2nd ed ،1980 ( V. 3 ، P. 98 . 

أحمد مجذوب أحمد ، السياسة النقدية في االقتصاد اإلسالمي ) الرياض : دار اللواء ، 1989 ( ص 225 .  )51(
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ومن هنا نستطيع أن نصل إلى نقطة مؤداها أن الفائدة ذات أثر سيىء 
الذي ال يضمن  املنتج  لفائدته من  املقرض ضامن  اإلنتاج؛ وذلك ألن  على 
ربحه من العملية اإلنتاجية، ما يؤدي إلى بروز قضيتني أساسيتني: األولى 
هي التخوف العام من العمل اإلنتاجي إال في حدود التمويل الذاتي، ولهذا 
تأثير مباشر على حجم اإلنتاج. والثانية هي توجيه اإلنتاج املتاح إلى املجاالت 
التي حتقق عائداً يفوق معدالت الفائدة أو تركه. فمثاًل لو أن املعدل السائد 
للفائدة هو 5% في حني أن املال الذي يستثمر في مجال الزراعة ثبت أنه 
مثل هذا  املنتجني سيبتعدون عن  فإن هؤالء  يزيد على %4،  يدر عائداً  ال 
النشاط  مهما كانت فائدته للمجتمع. وهذا بخالف ما أثاره بعض احملللني 
باعتبارها  اإلنتاجية  أو  االستثمارية  القروض  على  اليجري  أنه  من  للربا 
مدرة للعائد، حني فرقوا بني القروض االستثمارية والقروض االستهالكية. 
واليخفى أيضاً تأثير الفائدة على األسعار الرتفاع التكلفة الكلية لإلنتاج، ما 

يؤدي إلى انخفاض الطلب على اإلنتاج، كما قدمنا آنفاً. 
وبناء على ذلك، فإن العالقة بني رأس املال وعناصر اإلنتاج املختلفة تقوم 
على األثرة والعداوة، ال على التعاون واملساندة، ألن العالقة بينهما عالقة 
مقامرة مستمرة، فإذا قلت احلاجة إلى رأس املال دفعه املرابون على أوسع 
نطاق وخفضوا من سعر الربا، أما إذا اشتدت احلاجة إليه ضنوا به ورفعوا 
من سعره. كذلك يعمل املرابون على رفع معدالت الربا بإمساك رأس املال 
حتى يعلو به إلى احلد الذي يستنفد كل ربح للمنتجني، فينقص الطلب على 
املال أو يتوقف، فيضطر املرابون إلى خفض معدل الربا مما يتسبب في خلق 

األزمات االقتصادية ونوبات الكساد بصفة دورية.)52(  
الفرع الثاني: أثر الفائدة على االستهالك: ـ  

وهنا تكمن املصيبة ؛ ألن الذين يحاولون تبرير بعض صور الربا وأشكاله إمنا 
يفرقون بني القروض الربوية لإلنتاج، والقروض الربوية لالستهالك، ويعترفون 
جميعاً بأضرار الفائدة على القروض االستهالكية، وهذا االعتراف في حد ذاته  

يجعلنا في حل من مناقشة األثر السيئ للفائدة على القرض االستهالكي. 

املستشار فتحي الشني ، الربا وفائدة رأس املال بني الشريعة اإلسالمية والنظم الوضعية ، من كتاب معجـزة   )52(
اإلسـالم في موقفـه من الربــا ، مرجع سابق ، ص 86 .
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االستهالكية  القروض  على  السيئ  األثر  تناول  إلى  نرمي  ال  أننا  بيد 
ألن  ككل؛  االستهالك  على  الفائدة  أثر  مناقشة  إلى  منيل  وإمنا  فحسب، 
التأثير ممتد حتى على االستهالك الذي يقع في إطار الدخل الفردي املتاح، 

وعلى مستوى الدخل القومي بشكل كبير.
دعاة  أن  نالحظ  أوالً،  الدخل  جهة  من  االستهالك  قضية  أخذنا  فإذا 
الفائدة يظنون أنه كلما زاد سعر الفائدة، فهذا يؤدي بالضرورة إلى زيادة 
االدخار، وهذا وإن كان ليس صحيحاً بإطالق،)53( إال إنه على كل حال، أحد 
األسباب الداعية إلى نقص الطلب الكلي، والسيما عند فئة األغنياء؛ ألنهم 

يريدون االدخار بسبب زيادة معدالت الفائدة.)54( 
القروض  على  الفائدة  بسبب  اإلنتاجية  السلع  أسعار  ارتفاع  أن  شك  وال 
القروض  جهة  من  وأما  جهة،  من  االستهالك  نقص  إلى  يؤدي  اإلنتاجية، 
الذي  الضعيف  العامل  ألن  وتعقيداً،  سوءاً  تزيد  املسألة  فإن  االستهالكية، 
التي  واألحزان  الهموم  بسبب  نشاطه  سيضعف  ليستهلك  بالفائدة  يقترض 
تداهمه وتالزمه بسبب خوفه من عدم السداد عند حلول األجل، فضاًل عن 
أن النظام الربوي، يشجع األغنياء على االدخار، بزيادة معدالت الفائدة وهم 
القادرون على الشراء، فال يشترون السلع االستهالكية، مما يؤدي إلى كسادها. 
وهذا يعني أن الفقير لن يستهلك لضيق ذات اليد، ولزيادة أسعار السلع مرتني 

"مرة عند متويل اإلنتاج بالربا ومرة عند متويل االستهالك بالربا". 
وعليه، فيمكن القول بأن ارتفاع سعر الفائدة يؤدي إلى نقص االستهالك 
االستهالك،  تنعش  املال  رأس  بتشويهها  املنخفضة  الفائدة  أسعار  أن  كما 

وتقلل نسبة االدخار اإلجمالى .)55(  
وقبل أن منضي بعيداً، فعلينا أن نبني موقف التمويل املصرفي الربوي 
السلبي من القروض االستهالكية. وهذه ناحية إيجابية، بالرغم من وصفها 

)53(  انظر د. محمد العلي القري ، حوار موضوعي حول الفوائد املصرفية في الشريعة واالقتصاد )جدة : دار حافظ 
للنشر والتوزيع ، 1987 (  ص 33 . إذ يقول :" بل الراجح عند االقتصاديني أن تأثير معدل الفائدة على االدخار 
الكلي ال ميكن التنبؤ به من الناحية النظرية ، فقد يؤدي زيادة معدل الفائدة إلى زيادة املدخرات ، وقد يؤدي 

أيضاً إلى انخفاضها أو بقائها بنفس املستوى السابق .
)54(  د. أحمد يوسف سليمان ، مضار الربا ، من كتاب معجزة الربا ، مرجع سابق ، ص 191 .

)55(  د. عمر شابرا ، نحو نظام نقدي ، مرجع سابق ، ص 287 .
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بسبب  ربوياً  واملعوزين  الفقراء  متويل  عن  املصارف  إحجام  ألن  بالسلبية، 
االستهالكية  القروض  نقص  إلى  يؤدي  السداد،  عن  عجزهم  من  اخلوف 
الربوية، وهذا خير في حد ذاته ألنه امتناع غير مقصود عن التمادي في 
التمويل الربوي. ولكنه بالرغم من ذلك إشارة قوية إلى تأثير الربا السلبي 

على االستهالك الضروري بالنسبة لذوي احلاجة.  
يقول الشيخ املودودي: "والذي حتصل فيه املراباة على أوسع نطاق من 
الشؤون االقتصادية هو املسمى مبهنة املرابي، وهذه آفة عاملية ما سلم من 
شرها أي قطر من أقطار العالم؛ ألن هذه األقطار ما بذلت اهتماماً لتهيئة 
الظروف التي ينال فيها الفقراء واملتوسطون القرض بسهولة عند الشدائد 
تعود  للقرض  كبيرة  مبعامالت  إال  املصارف  تقوم  وال   »......« والطواريء 
عليها بأموال وافرة ومنافع واسعة، على أنه لو كانت أبواب املصارف مفتوحة 
للفقراء واملنكوبني ملا كان من املمكن لرجل قليل املعاش أن يتوجه للمصرف 
حلاجة مؤقتة مفاجئة ويقضي منه حاجته. فمن أجل ذلك جتد الفالحني 
والعمال والتجار الصغار واملوظفني ذوي الرواتب القليلة وعامة الفقراء في 
من  الشدة  عند  يستقرضوا  أن  إلى  مضطرين  العالم  أقطار  من  قطر  كل 
املرابني الذين يجدونهم يحلقون كالنسور في جو كل مدينة أو قرية يبحثون 

عمن يقع في مخالبهم".)56(  
في  تنظيم  من  يقع  مبا  ونتائجه  الربوي  األسلوب  هذا  مثل  ومبقارنة 
اإلسالم تتضح عظمة التشريع اإلسالمي الذي جعل القرض احلسن قرض 
إرفاق وتيسير وجعل الغني املوسر مطالباً بإنظار الفقير املعسر حتى يوسر، 
بجانب  أنه  إذ  االستهالك،  على  احلسن  للقرض  العظيم  األثر  يبدو  وهنا 
ن  عدم ارتفاع تكلفة االستهالك بسبب إضافة الفائدة إلى القرض، فإنه مُيَكِّ
الفقير من االستهالك الضروري طاملا أنه سيُنْتََظر إن كان ذا عسرة، كما أن 
اإلسالم منع القادر على السداد من املماطلة في سداد الديون، لئاًل يحدث 
في  اإلسالم  وشدد  الدائنني،  جانب  من  وإحجام  املدينني  جانب  من  ظلم 
االهتمام بتسديد الديون، وجعل لها أولوية حتى على مستحقي الورثة عند 

املودودي ، الربا ، مرجع سابق  ، ص 46 .   )56(
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الوفاة، بل جعل نفس املؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه.)57( 
الفرع الثالث: الفائدة الربوية واألزمات االقتصادية: ـ

والفائدة  الربا  هو  االقتصادية  بالدورات  يسمى  عما  األول  املسئول  إن 
الربوية. وهذا هو الرأي الراجح بالرغم من كثرة التعارض والتضارب فيما 
كتب في هذا املوضوع ؛ ألن معظم النظريات التي حتدثت عن الدورة تأسست 
على تخمينات ومشاهدات متميزة مدعمة بعامل أو أكثر على حساب سائر 

العوامل األخرى.)58(   
وفي البدء نقتطف جزءاً من حتليٍل لالقتصادي »هابرلر« يقول فيه: "إنه 
بعد دراسة وافية جلميع نظريات األزمات، وصل إلى نتيجة هامة، وهي أن 
الدورات االقتصادية تتميز بزيادة االئتمان، أي اإلقراض بفائدة من البنوك  

في أوقات الرواج، وقلته في أوقات الكساد".)59( 
العالقات  تفسد  االئتمان  مرونة  أن  اعتبرت  األزمات  نظرية  إن  وقال 
النمو،  حقيقة  تطلبه  ال  مصطنع  رواج  إلى  وتؤدي  األسعار،  بني  احلقيقية 
وتصبح حركة األسعار غير متجاوبة مع التغيرات احلقيقية للعرض والطلب، 
بل هي نتيجة قدرة البنوك على زيادة كمية النقود للحصول على ربا فحسب، 
سبيل  في  باالقتصاد  ضاراً  كان  ولو  حتى  االئتمان  إصدار  في  وتنافسها 
احلصول على إيراد الربا واطمئنانها إلى ضمانات القروض. وال تصدره في 
الكساد خوفاً من أن تذوب احتياطياتها وتعلن إفالسها، حتى ولو كان ذلك 
ضرورياً إلنعاش االقتصاد.  هذه السياسة القائمة على دافع الربا، من أهم 

العوامل املؤدية إلى زيادة حدة األزمات وتسارعها".)60(   
ومن ذلك يتضح األثر السيئ للربا على مجرى احلياة االقتصادية؛ ألن 
الفائدة تعوق اإلنتاج فال يصل إلى هدفه األخير، وهو االستهالك الكامل. 
وفي هذا الطريق املسدود يظهر الكساد والبوار، فتنخفض األسعار وتنتشر 

)57(  روى اإلمام أحمد عن أبي هريرة � أن رسول الله ] قال: نفس املؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه"،         
مختصر الترغيب والترهيب ، مرجع سابق ، ص 136 ، حديث رقم 634 .

د. يوسف كمال ، فقه االقتصاد النقدي ) القاهرة : دار الهداية للنشر والتوزيع ، 1993 ( ص 76.  )58(
)59(  استشهاد البنا ، مرجع سابق ، ص 71 . 

)60(  املرجع نفسه ، ص 71 .
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البطالة ويتأثر النشاط االقتصادي في مجموعه.)61(   
ويقول اللورد بويد أور: "إن الفائدة سبب أصيل من أسباب االضطراب 
االقتصادي الراهن، سواء أخذ هذا شكل أزمات دورية، أم أخذ شكل التفاوت 
الظالم في توزيع الدخول األهلية، أم أخذ شكل عقبات في سبيل السير نحو 

التوظيف الكامل ".)62(  
تتعلق  الكساد  أو  الرواج  تسبب  التي  العوامل  أن  فيليب  جوهان  ويرى 
حجم  آخر  مبعنى  أو  ادخارها  أي  بها،  االحتفاظ  أو  النقود  بإنفاق  دائماً 
الطلب الكلي في االقتصاد، فإذا زاد الطلب الكلي للغالبية زيادة كبيرة، أدى 
ذلك إلى اجتاه تصاعدي يصاحبه تضخم في العادة، وإذا قل الطلب الكلي 
للغالبية مبقدار كبير أدى ذلك إلى إجتاه تنازلي وكساد قد ينتهي بحدوث 

األزمة.)63(   
ولم يقف جوهان عند هذا احلد من التحليل، بل مضى ليؤكد تأثير الفائدة 
على القرار اإلنفاقي، الذي هو زيادة للطلب الكلي، أو القرار االدخاري، الذي 
هو بالضرورة إنقاص للطلب الكلي فيقول: "دائماً عندما يتوقع مثاًل استمرار 
زيادة في الفائدة ينظر للفائدة احلالية على أنها منخفضة، وعلى هذا فإن 
الفائدة  إلى  ينظرون  املضاربني  يجعل  الزيادة  إلى  الفائدة  إجتاه  استمرار 
السائدة على أنها منخفضة. وهكذا يعكس هذا االجتاه للفائدة اجتاهاً ضد 

االحتفاظ بالنقود كمدخرات، أو إنفاقها أي اجتاهاً ضد الطلب ".)64(   
وينهي جوهان حديثه قائاًل: "وعلى كل حال، فإن توقعات الغالبية للفائدة 
السائدة تعطينا املؤشر احملدد لسلوك الغالبية نحو النقود املتاحة، ولذلك 
كان توقعات اجتاه الفائدة هو احملدد للدورة وليس كمية النقود املتاحة".)65(   
ونخلص من هذا كله، إلى أن زيادة الطلب وقلة االدخار، تؤدي إلى رفع 
سعر الفائدة، وهو ما يتوقعه أصحاب الطلب املتزايد. ويؤدي العكس وهو 

)61(  املوسوعة االقتصادية ، مرجع سابق ، ص 216 ، بتصرف .
الشيخ محمد أبو زهرة ، حترمي الربا تنظيم اقتصادي ) جدة : الدار السعودية للنشر والتوزيع ، غير مؤرخ (    )62(

ص  48 . 
جوهان فيليب بتمان ، كارثة الفائدة ، مرجع سابق ) العدد 8415 ، بتاريخ 1410/11/12 هـ ( ص 9.   )63(

فس املرجع ) العدد 8414 ، بتاريخ 1410/11/5 هـ ( ص 11 .   )64(
)65(  نفس املرجع، ص 11 .
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يؤكد  الذي  األمر  وهو  الفائدة،  نقص  إلى  االدخار  وزيادة  الطلب  نقصان 
األثر املباشر للفائدة على الدورات االقتصادية، وتوليد األزمات، وهو العامل 
احلاسم لتفضيل الغالبية من أصحاب األموال لالدخار، أم اإلنفاق، ما يعطي 

مؤشراً كبيراً على تأثير الفائدة على الطلب الكلي على السلع واخلدمات. 
القومي،   االقتصاد  على  بالغة  أضرار  من  األزمات  لهذه  ما  يخفى  وال 
فالربا هو السبب الرئيس في خراب البيوت املالية والشركات املنتجة عند 
اضطراب األحوال بوقوع الكساد، أو حدة التضخم ؛ ألنه عند الكساد تعجز 
الشركات املنتجة عن سداد ما عليها من ديون وفوائد، وال يكون كسبها مما 
تنتج معادالً للربا املطلوب، فيكون العالج، هو حفظ الديون وذهاب الربا كله 
أو جله.)66( وهذا الذهاب واخلراب، بَّينه الله عز وجل، في قوله تعالى }فإن 

لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله{  ]البقرة: 279[  
ويدخل في معنى احلرب هذه، الدمار والهالك للمال الربوي كما قال الله 

تعالى }ميحق الله الربا ويربي الصدقات{  ]البقرة: 276[
العام  الدين  على  الفائدة  ارتفاع  ملضاعفات  مناقشته  في  فريدمان  ويقول 
واالقتصاد القومي: "إن ارتفاع سعر الفائدة اآلن سوف يجعل من العسير تخفيضه 

مؤخراً، وسعر فائدة منخفض سنحتاجه مؤخراً لنمنع الركود ".)67(  
وإذا كان فريدمان قد رأى ضرورة تخفيض سعر الفائدة ملنع الركود، فإن 
اإلسالم قد رأى ضرورة منع الفائدة كلية لينعم الناس باقتصاد خال متاماً 
من األزمات واآلثار السيئة املصاحبة لها. وحسبنا أن نشير هنا إلى ما قاله 
االقتصادية  األزمات  بوجـود  الرأسمالي  النظام  ارتباط  عن  شمالي  نصر 
واحتضانه لها، إذ يقــول: "لقد عرف عن هذا العصر الرأسمالي أن نظامه 
العاملي ينمو ويترعرع بفضل األزمات. إنها ظاهرة بارزة من ظواهره تطبع 
تلك  بطابعها وفي جميع مراحلها. وقد عرف عن  كلها  التاريخية  مسيرته 
األزمات أنها مبثابة ُمَولِّد الطاقة للعصر الرأسمالي ونظامه العاملي مبعنى 
أنه ال يستطيع ممارسة وظائفه التاريخية من دون األزمات، وال يعيش بصفته 
)66(  يوسف حامد العالم ، حكمة التشريع اإلسالمي في حترمي الربا ) أم در مان : دار جامعة أم درمان اإلسالمية 

، 1403 هـ ( ص 33 .
)67(  يوسف كمال ، املرجع السابق ، ص 78 . نقاًل عن : 

Friedman ، Essays in Positive Economics ) University of chicago press ،1954 (  .P . 271  
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نظاماً رأسمالياً، إال باألزمات ! ».)68(  
الفرع الرابع: الربا والبطالة: ـ  

بعد أن بحثنا اآلثار السلبية السيئة للربا والتمويل الربوي على اإلنتاج 
واالستهالك واألزمات، بقى لنا أن نرى تأثيره السيئ على البطالة تاركني 
آثاره األخرى على التضخم والنمو واالستقرار والتراكم الرأسمالي، وكل ما 

يتعلق مبوضوع التنمية، للمبحث القادم، إن شاء الله. 
فالربا كما يتسبب في زيادة أسعار السلع واخلدمات، وكما يتسبب في 
االقتصادية؛  األزمات  لتوليد  يسوق  وكما  لالستهالك،  الكلي  املعدل  نقص 

فإنه كنتيجة حتمية لكل ذلك يسهم في انتشار البطالة.
إقراض  يفضلون  األموال  أن اصحاب  إلى  يعود  السبب في هذا،  ولعل 
أموالهم بالربا على استثمارها في اقامة مشروعات صناعية أو زراعية أو 
جتارية، وهذا حتماً يقلل من فرص العمل. وهو ما يالحظ فعلياً في الدول 
الرأسمالية الكبرى، إذ بلغ عدد العاطلني في بريطانيا وحدها ما يقرب من 
14 % من حجم القوه العاملة، وبلغ 12.8% في بلجيكا عام 1982، في حني 
بلغ 9.5 % من إجمالي القوى العاملة في فرنسا في نفس العام، وزاد عن 

هذا احلد إلى ما يقارب 10.8%  في أمريكا.)69(  
وتبذل حكومات تلك الدول اجلهود املضنية لتشغيل الناس والسيطرة على 
مشكلة البطالة، إال أن املشكلة قائمة بقيام مسبباتها، وهو ما يعرفه كبار 
االقتصاديني الغربيني، كأمثال كينز الذي يقول: "من مصلحتنا أن نخفض 

سعر الربا إلى الدرجة التي نتمكن فيها من تشغيل الناس جميعاً".)70(  
القروض،  على  الفائدة  ارتفاع سعر  هو  البطالة  وأهم مسببات مشكلة 
إال  يتضح  ال  وهذا  اإلنتاج.  في  دور  من  القروض  هذه  تقدمه  مبا  مقارنة 
"إن  يقول:  الذي  بتمان،  فيليب  لنا  يقدمها  التي  املرة  احلقيقة  إلى  بالنظر 
معدل اإلنتاجية ال يصل اليوم في الدول الصناعية إلى أكثر من 4% في السنة 

)68(  فساد النظام العاملي ، من كتاب النظام املرابي العاملي ، مرجع سابق ، ص 15 .
)69(  د. فضل إلهى ، مرجع سابق ، ص 86 . نقاًل عن :

The Europa yearbook London : Europa publications Ltd. 1983.
)70(  املرجع نفسه، ص 87 .
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إن لم يقل عن هذا املعدل، في حني يفوق مستوى الفائدة هذا املعدل بزيادة 
قدرها في بعض البلدان أكثر من 10%. وهذا هو احلادث في أمريكا بالنسبة 
للدوالر ".)71( فماذا يعني هذا الكالم بالنسبة لنا؟ هذا يعنى باختصار شديد 
وموظفيها  عمالها  وإيقاف  العمل،  عن  وإيقافها  املنتجة  الشركات  إفالس 

ليبدأوا مرحلة جديدة من البحث عن العمل. 
ومبا أن الزيادة في الفوائد عن معدل الزيادة في اإلنتاجية تعني حقن 
إلى  نفسه  الوقت  في  يؤدي  فهذا  املنشطة،  اجلرعات  من  التضخم مبزيد 
حقن البطالة مبزيد من اجلرعات املنشطة، وهذا بخالف ما يراه االقتصادي 
فيليب فيما أسماه مبنحنى فيليب »Philips Curve« والذي واجه اعتراضاً 
من قبل بعض االقتصاديني الغربيني أنفسهم، ومن ذلك ما جاء في اجتماع 
القمة الذي عقده رؤساء دول وحكومات البلدان الصناعية السبع الكبرى)72( في 
مايو 1977م، إذ اختتموا قمتهم بقولهم: "إن مهمتنا األكثر إحلاحاً هي خلق 
ال  والتضخم  التضخم،  انقاص  في  االستمرار  مع  العمل  فرص  من  مزيد 
يخفض البطالة، بل هو - على خالف ذلك - أحد أسبابها الرئيسية.)73(   

باالقتصاد  مضرة  الربوية  الفائدة  بأن  القول  إلى  ذلك  من  ونخلص 
سواء كانت مرتفعة أو منخفضة، فإذا كان معدلها مرتفعاً عاقبت أصحاب 
املشروعات وأعاقت االستثمار، والتكوين الرأسمالي، وأدت في النهاية إلى 
كانت  وإن  النمو،  معدالت  وخفض  العمل،  فرص  وتقليل  اإلنتاجية  هبوط 
منخفضة كانت عقاباً للمدخرين، وال سيما الصغار منهم الذين ينتظرون ثمناً 

كبيراً ألموالهم، عن طريق الربا وساهمت في تفاوت الدخول والثروات.)74(   

جوهان فيليب بتمان ، كارثة الفائدة ، مرجع سابق ، ص 4 .   )71(
هي الواليات املتحدة ، وبريطانيا ، وفرنسا ، وأملانيا االحتادية ، وإيطاليا ، وكندا ، واليابان .  )72(

د. عمر شابرا ، املرجع السابق ، ص 63 .  )73(
)74(  نفس املرجع ، ص 287 .
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االقتصادية فحسب، وإمنا متتد  الربا على اجلوانب  تقتصر أضرار  ال 
لتؤثر على األخالق الفردية، وسلوك املجتمع  كله؛ ألن الربا يرمي اإلنسان في 

أحضان املصلحة اخلاصة التي ال ترى مدخاًل للتعاون واملروءة والشهامة.
والربا يشيع التخلق باألثرة، وحب الذات بني الناس، ويجعل الفرد طامعاً 
املرابني  البخل بني  ويشيع  كما  املال على حساب غيره.  االستزادة من  في 
الذين ال يعرفون في تعاملهم املادي إال قولهم »إما أن تقضي، وإما أن تربى« 

وإن قيل لهم أنظرونا نزدكم، قالوا بلى أنظرناكم، وإال فال. 
ويقوم التعامل الربوي على أساس استغالل حاجة املضطرين واملعوزين 
والفقراء واملساكني، وهي الشرائح التي أمر الله أن تعطى من الزكاة، رحمة 
الله تعالى أن  بهم وشفقة عليهم، وتقديراً حلاجتهم واضطرارهم، ثم أمر 
تعطى هذه الشرائح من الصدقات العامة، وأن يقرضوا بدون فوائد، وكفى 

باحملتاج عبئاً أن يرد أصل القرض عند الطلب.
واملرابي ال ينوي في األصل مساعدة املقترض، بل إنه ينوي زيادة ثروته 
دون جهد أو عمل أو مخاطرة، وال يهمه في واقع األمر ما سيؤول إليه حال 
املقترض بعد استخدام القرض، بل ال يؤثر فيه وقوع اخلسارة إن أصابته؛ 
ألن هذا في تصوره ذنب جناه املقترض على نفسه، ونسى أن الله هو القابض 

الباسط الرزاق ذو القوة املتني.
وال تقتصر أضرار الربا االجتماعية، على فساد أخالق األفراد املرابني 
املرابني من  كله، حتى تصيب غير  املجتمع  إلى  العدوى  تنتقل  بل  فحسب، 
غبار الربا وآثاره. وفي هذين الفرعني نتعرض ألضرار الربا على املستوى 

الفردي  ثم األضرار التي تصيب املجتمع من جراء التعامل الربوي.  
الفرع األول: األضرار الفردية للتعامل الربوي: ـ 

الربا كله شر ،)75( وال يفضي الربا بصاحبه إال إلى الشر، وأول وأسوأ 
بها  ويقصد  باألثرة،  التخلق  املرابي  الفرد  في  الربوي  النظام  يشبعه  خلق 

املطلب الثاني
اآلثار االجتماعية للفائدة الربوية 

قال اإلمام مالك لرجل أقسم على أن اخلمر أشر املنهيات :" إني تصفحت كتاب الله وسنة نبيه فلم أر شيئاً أشر   )75(
من الربا، ألن الله آذن فيه باحلرب " انظر القرطبي ، اجلامع ألحكام القرآن ، مرجع سابق ، ص 364 .
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األنانية املفرطة، وحب الذات املبالغ فيه بحيث ال يرى املرابي إال مصلحة 
نفسه؛ ولذلك فإنه يرفض التعامل مع اآلخرين إال إذا كانت هناك مصلحة 

خاصة يستهدفها لذاته أوالً من وراء هذا التعاون.)76(  
واألثرة خلق مرفوض في االسالم؛ ألن اإلنسان أُمر بالتعاون على البر 
على  يؤثرون  كانوا  قوماً  الله  مدح  وقد  والعدوان.  اإلثم  على  ال  والتقوى، 
أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وآخرين يطعمون الطعام على حبه، مسكيناً 
ويتيماً وأسيراً.  وقد ذكر ابن كثير ـ رحمه الله ـ ما رواه البيهقي من طريق 
األعمش عن نافع قال: "مرض ابن عمر فاشتهى عنباً أول ما جاء العنب، 
فأرسلت صفية، يعني زوجته، فاشترت عنقوداً بدرهم فاتبع الرسوَل سائل 
فلما دخل به قال السائل: السائل، فقال ابن عمر: أعطوه إياه فأعطوه إياه، 
فأرسلت بدرهم آخر فاشترت عنقوداً فاتبع الرسوَل السائل، فلما دخل قال 

السائل:السائل، فقال ابن عمر: أعطوه إياه فأعطوه إياه".)77(  
كما أن التعامل الربوي يشيع البخل، وغل اليد، فال متتد إلى فقير، وال 
صاحب حاجة، إال وفق عائد مضمون يعود على صاحبها، كما أنها ال متتد 
نفسه  عن  يرفع  أو  الدنيا،  متع  من  متعة  لينال  نفسه  صاحبها  على  حتى 
حرجاً بجزء يسير مما يجمعه من مال، وإمنا يدخر هذه الدراهم ليقدمها 

للمحتاجني بالربا فتربو عنده حيناً، فيمحقها الله تعالى. 
وصاحب الربا ال ينفق على عياله، وال زوجته أو أمه أو أبيه، إال وهو كاره 
منقبض حزين على ما سيفوته من ربا، وهذا أمر بديهي ألن الذي يبخل على 
نفسه لن يجود على أحد، ولن يكون من املفلحني كما قال تعالى }ومن يوق 

شح نفسه فأولئك هم املفلحون{   ]احلشر: 9[
ومن اآلثار السيئة للتعامل الربوي، أنه يفضي بالناس إلى العجز والكسل 
وضعف الهمة وهبوط العزمية، إذ أن التعامل بالربا يشجع الفرد على البطالة، 
لتوفير اجلهد والوقت ومحاربة املخاطر والتحول باالستثمار املشروع املنتج 

إلى االستثمار الربوي القائم على مبدأ امتصاص دماء الضعفاء.
هذا من جهة املقرض، أما من جهة املقترض، فإن علمه بأن للمقرض 

د. أحمد يوسف سليمان ، مضار الربا ، من كتاب معجزة الربا ، مرجع سابق ، ص 179 .  )76(
)77(  تفسير القرآن العظيم ، مرجع سبق ذكره ، اجلزء الرابع ، ص 585 .
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مرات  حساباته  إعادة  على  سيجبره  احملدد  غير  الربح  من  محددة  نسبة 
عديدة قبل الشروع في أي عمل استثماري، ويكون كثير التردد بل، ورمبا 
ترك العمل كليًة للمخاطر املؤكدة التي تكتنف جزءاً، أو كاًل من أرباحه غير 
تلك  بتعدد  املجتمع  في  اإلنتاج  خفض  إلى  هذا  سيؤدي  وبالتالي  املؤكدة، 

احلاالت وتكرارها.)78(  
الفرع الثاني: األضرار التي تعود على املجتمع من الربا: ـ 

إن املجتمع الذي يقوم على الربا ال شك أنه مجتمع مفكك ومنحرف، فال 
تعاون بني غني وفقير وال محبة بني دائن ومدين، بل على النقيض من ذلك 
متاماً ينشأ مجتمع يزيد فيه الغني غنى والفقير فقراً، وينظر فيه الغني إلى 

الفقير بازدراء واحتقار، وينظر الفقير للغني  بحقد وغل. 
يقول اإلمام الفخر الرازي: "قيل السبب في حترمي عقد الربا، أنه يفضي 
إلى انقطاع املعروف بني الناس من القرض؛ ألن الربا إذا حرم طابت النفوس 
بقرض الدرهم، واسترجاع مثله، ولو حل لكانت حاجة احملتاج حتمله على 
واملعروف  املواساة  انقطــاع  إلى  ذلك  فيفضي  بدرهمني،  الدرهم  أخذ 

واإلحسان.)79(   
من جماعة   خير  ينتظر  وهل  ؟  هذا  من  املجتمع  على  أشد  فأي ضرر 

انقطعت بينهم املواساة، وانقطع بينهم املعروف واإلحسان؟.
أن  املجتمع  على  الربا  آثار  أخطر  "ومن  سليمان:  أحمد  الدكتور  يقول 
أو  معه  التعاون  ألوان  من  لون  أي  ثمن  يقدم  بأن  مطالباً،  فرد  كل  يصبح 
املساعدة التي تقدم إليه، ومن أشد مساوىء النظام الربوي وأقساها على 
املجتمع أن يعتبر القادر ظروف العاجز فرصة ينبغي عليه أن يقتنصها ليثري 

على حسابه".)80(    
وينتج عن كل ذلك إحلاق الظلم الشديد بالفئات الضعيفة في املجتمع  
باشتراط  مرة  مرتني:  الناس  يظلمون  به،  واملتعاملني  الربا  مؤسسات  ألن 
الفائدة عند اإلقراض، ومرة أخرى عندما يتعذر وفاء القسط أو األقساط. 

)78(  د. فضل إلهى ، مرجع سابق ، ص 89 .
)79(  تفسير الفخر الرازي املشتهر بالتفسير الكبير )بيـروت: دار الفكر للطباعة ، الطبعة الثالثة، 1985(  ص 94.

)80(  د. أحمد يوسف سليمان ، املرجع السابق ، ص 185 ،  بتصرف يسير .
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ويقول الدكتور عبده:" الربا يفقر الفقير فيزيده فقراً، ويركم على مال 
الغني أوزاراً من فوق أوزاره ".)81(   

ويلتـــــهمه  بــــل  الضــعيف،  فيــه  القــوي  يــأكل  الــذي  هذا  مجتمع  فأي 
التهاماً؟ إنه مجتمع الظلم والبغي، واجلرمية التي يولدها احلرمان والقسوة، 
الذي  ماله  على  خوفاً  ووساوس  قلق  في  يعيش  والغني  يحقد،  فاحملروم 
التي اقتضته احلكمة اإللهية، فأي مجتمع هذا  التفاوت  يجمعه باستغالل 

الذي يخاف فيه الغني على مال جمعه بالظلم من الفقير ؟.
وممن يخاف ؟ أيخاف من الفقير الضعيف الذي أخذ كل ما عنده من 

مال، أم يخاف احملق واحلرب والدمار الذي أعده الله تعالى له وألمثاله؟.
ويضاف إلى كل ذلك ما يلحق باألسر من فساد وانحالل وانحراف بسبب 
مسرفة  مادية  من  عليه  يضفيه  مبا  يفسد  »فاملجتمع  والتسلط،  احلاجة 
فيض  من  يستشرى  والغني  احلاجة،  يفرط حتت ضغط  فالفقير  خالصة 

ماله الذي يتزايد فتهون األعراض وتنحل األسر «.)82(   
الذي  املجتمع  أتصور  "ال  بقوله:  املجتمع  هذا  سليمان  الدكتور  ويصور 
يتعامل أفراده فيما بينهم على أساس من األثرة واألنانية، إال مجتمعاً من 

الوحوش ".)83(  
احلقد  يعمق  مستطير،  الربا شر  بأن  القول  إلى  هذا  كل  من  ونخلص 
قسوة  األغنياء  قلوب  وميأل  املُستَغلني،  املستضعفني  نفوس  في  والضغينة 
وسواداً وخوفاً وقلقاً، كما يزيد املجتمع تفككاً وانحالالً وسوًء، فتزيد الهوة 
بني الطبقات الفقيرة والغنية في املأكل واملشرب وامللبس وإشباع الرغبات، 
وتنتشر اجلرمية، ويستشري الظلم، فتبدأ احلرب حرب القوي ضد الفقير 
وحرب من الله ورسوله تقضي على الربا وأهله، وتستأصل الفساد ومروجيه 

ويخسر الفقير بسبب الغني ويهلك الغني بسبب الظلم واملعصية. 
تأمينها  إلى  يسعى  التي  الشاملة،  التنمية  هدم  عوامل  من  ذلك  وكل 
اإلسالم. تلك التنمية التي جتعل الفرد صاحلاً في املجتمع، يعطى ويأخذ، 
عطاء ال يعرف اخلمول  وأخذاً ال يعرف الطمع واجلشع، وأكل أموال الناس 

د. عيسى عبده ، وضع الربا في البناء االقتصادي ) القاهرة : دار االعتصام، الطبعة الثانية، 1977( ص 90.  )81(
)82(  نفس املرجع، ص 92 .

)83(  د. أحمد يوسف سليمان ، املرجع السابق ، ص 184 . 
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بالباطل. إنها التنمية التي حتدث التوازن في السلوك واألخالق واالقتصاد 
واالجتماع، وفي جميع مناحي احلياة، فال تتحول الوسائل إلى غايات، وال 
تبرر الغايات الوسائل، فتنقلب املوازين، وينشأ املجتمع على اجلور والعدوان، 
على  وتبرز  الوسائل  وتبطل  الغايات،  وتنحرف  واإلحسان،  العدل  على  ال 
وإمنا  عليه  تدل  وال  خير،  إلى  تقود  ال  مصطنعة،  مظهرية  تنمية  السطح 
حتمل في طياتها عوامل تدمير املجتمع وهالكه. إنها التنمية التي تقوم على 
والرفاهية  ودمار،  حرب  إلى  والطمأنينة  األمن  يحول  الذي  احلرام،  الربا 
والغنى إلى فقر وإعسار، وفي املبحث التالي، ندرس آثار الربا السيئة على 

عملية التنمية، إن شاء الله.   
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بعد أن استعرضنا اآلثار السيئة للربا على احلياة االقتصادية واالجتماعية 
بشكل عام، فإنه من األهمية مبكان أن نستعرض آثاره السلبية على عملية 
التنمية بشكل خاص، وقد آثرنا أن نخصص هذه املساحة للتنمية بعيداً عن 
اآلثار االقتصادية واالجتماعية رغم التداخل الشديد والتشابك بني األمرين، 
ألننا نود التركيز على حتقيق التنمية التي ما إن يكاد يبلغ بنيانها متامه، حتى 

يتولى الربا عملية الهدم والتخريب بنفسه دون معاون يذكر.
واآلثار االقتصادية واالجتماعية التي أوردناها تكفي وحدها لعرقلة النمو 
القومي  بالدخل  تتعلق  أخرى  مباشرة  آثاراً  هناك  أن  إال  التنمية،  ومسيرة 
والتمويل نود أن نناقشها في هذا املطلب واملطلب الذي يليه، لتوضيح أبعاد 

هذه اآلثار على التنمية.
وفي املبحث السابق، تطرقنا لبعض اآلثار السلبية للفائدة على الدخل 
القومي كأثر الفائدة على اإلنتاج، وعلى االستهالك واألزمات االقتصادية، 
كالتضخم  بالتنمية  الصلة  آثار أخرى شديدة  إلى  أن نشير  اآلن  نود  ولكن 
االقتصادي، وسوء توزيع الدخل؛ لتكتمل بذلك صورة الدمار الربوية للتنمية 

الشاملة في املجتمع املسلم.
الفرع األول: الفائدة الربوية والتضخم والتنمية: ـ 

إن مفهوم التنمية الشامل في االسالم يدور حول مفاهيم عديدة تتعلق 
كلها بنقل املجتمع برمته إلى مستوى احلياة الطيبة، وحتقيق التوازن البيئي 
يعمل  أن  تتطلب  الطيبة  احلياة  وهذه  واخللقي.  واالجتماعي  واالقتصادي 
املؤدي  اإلنتاج  عوامل  من  وكعامل  واخلدمات،  السلع  لتبادل  كوسيط  املال 

للوفرة والرفاهية االقتصادية.)84(
ولكن الذي ينظر بعمق إلى النظام الربوي، يالحظ األثر السلبي املباشر 
ارتفاع  من  ذلك  يتبع  وما  االستهالك.  وعلى  اإلنتاج،  على  الربوية  للفائدة 
األسعار، وبالتالي زيادة معدالت التضخم وانخفاض القوة الشرائية للعملة 
النقود،  خلق  زيادة  على  الربوية  البنوك  الربوية، حتفز  فالفائدة  الوطنية. 

املطلب األول
الفائدة الربوية ومعوقات التنمية 

انظــر كتابنا اإلســــالم والتنمية االقتصادية ) الرياض : مطابع الشرق االوسط ، 2007م( ص 159 وما بعدها .  )84(
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لزيادة اإلقراض، وهذه الزيادة التي تخلقها البنوك الربوية ال تقابلها زيادة 
مماثلة في اإلنتاج، ومن ثم تتم زيادة كمية النقد املتداول عن كمية اإلنتاج، 
ارتفاع  ثم  ومن  الشرائية،  القوة  وانخفاض  األسعار،  ارتفاع  إلى  يؤدي  مما 

نسبة التضخم .)85(  
والتضخم يعني)86( أن النقود غير قادرة على القيام بدورها كوحدة حساب 
عادلة أو أمينة، كما أنه يضعف فاعلية النظام النقدي ويزيد من االستهالك 
تخصيص  سوء  إلى  ويؤدي  الرأسمالي  التكوين  ويثبط  االدخار،  من  ويقلل 
القيم ويعزز املضاربات على األسعار على حساب النشاط  املوارد، ويفسد 
اإلنتاجي، ويزيد من حدة الفروق في الدخل، وكذلك يؤدي إلى تدمير أهداف 

التنمية االقتصادية في املجتمع.
اإلنفاق،  لقرارات  احملدد  العامل  هي  الفائدة  أن  بتمان  جوهان  ويرى 
وبالتالي، فإن األمر يتوقف في االقتصاد كله على تطورات الفائدة، وتوقعات 
الغالبية لهذا التطور. فإذا كان التطور املتوقع نزولياً، يخمد ويكسد االقتصاد  
وتقل حدة التضخم، وإذا كان هناك توقع لتطور صعودي، فإن االدخار يصبح 

غير مرغوب فيه وينشط الشراء واالستثمار مما يزيد من التضخم.)87( 
على  املرتفع  الفائدة  تأثير  فيوضح  ذلك  من  أبعد  إلى  جوهان  وميضي 
التنمية االقتصادية، إذ يرى أن املديونيات في العالم كله تزداد بصورة مخيفة 
بسبب الفائدة املرتفعة، ما يؤدي إلى عدم الوفاء بالديون، وإلى انهيار وحدات 
إنتاجية باستمرار، ثم تليها البنوك، كما يفقد املاليني أماكن عملهم  وثرواتهم. 
ويقول هذه هي الكارثة، كارثة الفائدة، وكان من املمكن جتنبها إذا سيطرنا 

على النقود، وسيطرنا على موضوع الفائدة بتوجيهها وتوجيه مسارها.  
وبالرغم من أن االقتصادي املعاصر جوهان هذا قد ذهب في حتليله إلى 
املعروف  التضخم  األول من  النوع  التكاليف، واعتماد  نظرية تضخم  رفض 
بتضخم الطلب، إال أنه لم ينكر تاثير الفائدة على تكاليف اإلنتاج، وإمكانية 

)85( د. إسماعيل عبد الرحيم شلبي، أثر البنوك اإلسالمية والربوية على التضخم، مجلة االقتصاد اإلسالمي ، مرجع 
سبق ذكره ، العدد 48 ، يوليو 1985 ، ص 16.

)86( د. شابرا ، نحو نظام نقدي عادل ، مرجع سابق ، ص 52 .
)87( كارثة الفائدة ، مرجع سبق ذكره ، العدد 8415 ،  بتاريخ 12 ذي القعدة ، 1410 هـ ، ص 21 .
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حدوث التضخم من هذه الناحية.)88(
وعليه يبدو جلياً أن سعر الفائدة يلعب دوراً خطيراً في إحداث التضخم 
من حيث تأثيره في كمية النقود، ومن ثم في مقدار الطلب، كما يوثر بوضوح 

في زيادة تكلفة اإلنتاج مما يؤثر سلباً في أسعار املنتجات.)89(  
الفائدة في التضخم، فأنه يؤدي بطريق غير مباشر إلى  وبتأثير نظام 
التنمية االقتصادية من جهة ما يحدثه من آثار مدمرة  التأثير في مسيرة 
حلقة  تصور  وميكن  اخلارجية،  والتجارة  واالستثمارات  املدخرات،  على 

مفرغة للفائدة نعرضها كما يلى: ـ                              
      الفائدة               التضخم               انخفاض الدخل احلقيقي

                 الديــون                              التخــلف
يقول د. كمال:" هناك ارتباط بني الفائدة والتضخم، فالتضخم وإن كان 
في  ذلك  فإن  النقدي،  العرض  بزيادة  الفائدة  سعر  خفض  محاولة  سببه 
احلقيقة عالج للداء بالداء، وهذا ال يلغي أبداً آفات سعر الفائدة، وال يعطي 

جدية لعالج التضخم، بل هو سباق بني األسعار والتضخم ".)90(  
وبناء على ذلك، وفي مرحلة من مراحل الدورة االقتصادية ينشأ تضارب 
في أسلوب التمويل القائم على سعر الفائدة، بني رغبة املشروعات في زيادة 
االستثمار، وبني رغبة األفراد في اكتناز النقود لتوقعهم املزيد من االنخفاض 
سعر  بتغيرات  تتأثر  األعمال  رجال  توقعات  أن  كما  األسعار.  مستوى  في 
الفائدة عن طريق مباشر، وهو كون سعر الفائدة إضافة حقيقية في تكاليف 
اإلنتاج، كما قدمنا، مما يؤدي إلى تقليل الربح لرجل األعمال، مما يجعله بني 
خيارين أحالهما مر، وهما الرضا بالقليل، أو التخلي بالكلية عن املشروع 
املراد متويله. وكذلك عن طريق غير مباشر، وهو أن ارتفاع أسعار الفائدة، 
وفي مرحلة معينة من مراحل الدورة االقتصادية، يعطي االنطباع بضرورة 
)88( يقول جوهان :" فاملشتري هو الذي يسبب التضخم وليس البائع، ألن الثمن املدفوع هو علة التضخم وليس السلعة 
املرتفعة الثمن، وحتى ارتفاع تكاليف اإلنتاج ليست هي التضخم، ولكن التضخم يبدأ عندما يتم نقل عبء ارتفاع 
التكاليف على املشتري في عملية الشراء. وهذا يعني مرة أخرى أن التضخم أمر يتعلق بالطلب، شيء مرتبط 
بسلوك الطلب في االقتصاد، ولذلك يوجد دائماً تضخم متعلق بالطلب وليس تضخماً متعلقاً بالتكاليف. انظر 

للتوسع في هذه املسألة املرجع نفسه،  ص 21 .
)89( د. شوقي دنيا، متويل التنمية، مرجع سابق،  ص 452 .

)90( د. يوسف كمال، فقه االقتصاد النقدي، مرجع سابق، ص 85 .
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احلد من التوسع في االستثمار، كما يشير إلى أن األحوال االقتصادية متجهة 
نحو االنكماش.)91(  

ومن هذا التحليل نصل إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من حدة التضخم 
الذي يدمر القوة الشرائية للنقود الوطنية، ويرفع من أسعار الواردات، كما 
يحد من النشاط االستثماري، ويقلل أيضاً من االستهالك »الرتفاع معدالت 
االدخار نسبياً من جانب األفراد دون أن يزيد ذلك من التوسع االستثماري 
من جهة، والرتفاع أسعار السلع واخلدمات الرتفاع تكاليف اإلنتاج من جهة 
أخرى« . وكل ذلك مينع من التوسع في إطار التنمية االقتصادية واالجتماعية، 

فضاًل عن تدهور النمو االقتصادي النخفاض الدخل القومي احلقيقي.
ومبا أن سعر الفائدة املرتفع يعوق منو رأس املال، فإن هذه اإلعاقة حتد 
واملقاومني  املتبقني  باملستثمرين  وتؤدي  جهة،  من  االستثماري  النشاط  من 
ملطرقة الفائدة إلى اختيار مشروعات اقتصادية متكنهم من استرداد أصل 
مفهوم  يعوق  وهذا  عنها،  ويزيد  الفائدة  هذه  يستوعب  ربح  بجانب  املال 
األولويات املطروحة لالستثمار التنموي املفيد عملياً لتحقيق النمو املتوازن.

ومن أمثلة ذلك، ما قاله الدكتور يوسف كمال عن أن متوسط العائد في 
مصر بعد الضرائب والفوائد واإلهالكات يتراوح بني 10 - 15%، بينما وصل 
سعر الفائدة إلى ما يزيد عن20%، وقال: "لكي ينتقل املدخر إلى مستثمر 
البد أن يتوقع عائداً يزيد عن ذلك، ولم يكن غريباً أن تزيد حاالت اإلفالس، 
بها  أن تسد  تريد  التي  الدولة  إال  بالبنوك وال جتد طالباً  الودائع  وتتراكم 

عجزها.)92( 
حجم  انخفاض  إلى  يؤدي  الفائدة  ارتفاع  أن  ليؤكد  كمال  د.  وميضي 
االقتصاد  منو  معدل  وانخفاض  البطالة  إلى  بدوره  يؤدي  الذي  االستثمار 
عائق  هو  بل  لالدخار،  رئيساً  حافزاً  ليس  الفائدة  معدل  أن  كما  القومي، 

محبط لالستثمار ومدمر للتنمية.)93( 
ولهذا يرفض أنصار نظرية التضخم الهيكلية، تفسير التضخم كظاهرة 
واقتصادي  اجتماعي  مضمون  ذات  قضية  فيه  يرون  وإمنا  بحتة،  نقدية 

)91( د. موسى آدم عيسى ، مرجع سابق ، ص 129 .
)92( د. يوسف كمال ، فقه االقتصاد النقدي ، مرجع سابق ، ص 75 .

)93(  نفس املرجع، ص 75 .
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شامل ترتبط ارتباطاً عضوياً بظاهرة التخلف وحتديات التنمية التي تواجه 
للنشاط  الهيكلية  االختالالت  من  مجموعة  عن  وتعبر  الثالث،  العالم  دول 
بأبعاده سواء املوضوعية »أي املوارد االقتصادية« أو التنظيمية »أي الوحدات 
االقتصادية« ودوائره، سواء العينية أو النقدية، واالختالالت الوظيفية التي 
على  واملالية«  النقدية  اإلدارة  »شاملة  االقتصادية  اإلدارة  سوء  من  تنتج 

املستوى القومي من االقتصاديات املتخلفة.)94( 
ويقول د. شابرا: "إن الدول التي حققت أكبر جناح في احلد من الضغوط 
للنمو  أعلى  معدالت  إلى  الوصول  في  جناح  أعظم  أحرزت  التضخمية 

االقتصادي والعملة واحلفاظ عليها".)95(   
الفرع الثاني: الفائدة وتوزيع الدخل والتكوين الرأسمالي: ـ

كانت  لقد  بل  االستثمار،  أمام  حقيقياً  عائقاً  متثل  الربوية  الفائدة  إن 
الرأسمالي  النظام  في  االستثمار  من  كبيراً  مانعاً  املرتفعة  الفائدة  أسعار 
نفسه. "ففي الفترة من 1970 - 1978م بلغت مدفوعات الفوائد ثلث العائد 
على رأس املال قبل تنزيل الضريبة، وهو ما ميثل ثالثة أمثال نسبتها في 
الستينات، وستة أمثال نسبتها في اخلمسينات، ما أدى ويؤدي إلى تآكل في 
ربحية الشركات، األمر الذي اعتبر في تقرير مصرف التسويات الدولية، 

عامالً رئيساً في إضعاف احلجم الكلي لالستثمار.)96( 
املتحدة  الواليات  في  املنخفضة  الرأسمالي  التكوين  معدالت  أدت  وقد 
إلى إحداث حلقة مفرغة من هبوط اإلنتاجية الذي أدى باملقابل إلى تقليل 
القدرة على تعويض التكلفة املرتفعة لرأس املال املقترض، فأدى ذلك إلى 

هبوط في الربحية وهبوط أكثر في التكوين الرأسمالي.)97(  

)94( أحمد مجذوب أحمد ، السياسة النقدية في االقتصاد اإلسالمي ) الرياض : دار اللواء للنشر والتوزيع ، 1989( 
ص 116 . نقــــاًل  عن :

د. أحمد الشرقاوي، السياسات النقدية واملصرفية ومشكلة التضخم )القاهرة : معهد التخطيط القومي، مذكرة   
خارجية رقم 1303( ص 40 .

)95( د. شابرا ، نحو نظام نقدي ، مرجع سابق ، ص 53.  ويشير شابرا في حاشية الصفحة إلى أن هذا الكالم هو 
خالصة دراسة لصندوق النقد الدولي ، وتستند إلى سجالت التضخم والنمو لـ 112 دولة نامية خالل الفترة 

1972 ـ 1981 م .
)96( نفس املرجع، ص 156 .
)97( نفس املرجع، ص 158 .
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على إمكان حدوثه في  املتحدة يعد دلياًل قوياً  الواليات  وما حدث في 
غيرها إذ أنها متثل األرض األكثر خصوبة لتأثير الفائدة املفترض إيجـاباً 
على التنمية - باعتبارها الرقعة التي تدافع عن الفائدة وتؤمن بها - فإذا 
كانت النتيجة هي انخفاض التكوين الرأسمالي ودوامة احللقة املفرغة، فليس 
هناك أدل من ذلك، على تأثير الفائدة السيئ على معدالت النمو والتنمية. 
بأن  القول  شيء،  في  الواقع  من  ليس  يقول:"  شابرا  فالدكتور  ولذلك 
اخلاص  القطاع  في  الرأسمالي  التكوين  انخفاض  إلى  يؤدي  الفائدة  إلغاء 
في اقتصاد إسالمي، بل على النقيض من ذلك، فإن الظلم الواقع في توزيع 
والثابتة،  منها  املتغيرة  الفائدة  معدالت  بسبب  واملنظم  املمول  بني  املردود 
تخصيص  إلى سوء  يؤدي  كما  الثمن،  نظام  إشارة  جهاز  تشويه  إلى  يؤدي 
املوارد، ومن ثم إلى تباطؤ التكوين الرأسمالي. ويقع هذا التشويه سواء كانت 

أسعار الفائدة مرتفعة أم منخفضة".)98( 
والذي يدور في ذهن الرأسمالي، هو أن ارتفاع الفائدة يؤدي إلى زيادة 
حجم املدخرات، ومن ثم التكوين الرأسمالي، إال أن هذه العالقة ليست دائماً 
بهذا االرتباط الوثيق الذي يبدو للناظر من الوهلة األولى، بل الراجح عكس 

ذلك في كثير من األحيان، كما أشرنا إلى ذلك من قبل. 
ولقد جاء في تقرير التنمية في العالم، الصادر عن البنك الدولي أن ارتفاع 
إلى  يصلوا  أن  للمدخرين  يتيح  أيضاً  ولكنه  العائد،  من  يزيد  الفائدة  سعر 
رصيد مستهدف من الثروة املالية مبعدل أقل من االدخار. ولذلك فإن تأثير 
أسعار أعلى للفائدة ليس مؤكداً، وتتراوح التقديرات التجريبية بني القول بأن 

لها تأثيراً إيجابياً كبيراً، والقول بأنه ليس لها أثر على اإلطالق.)99( 
بشأن  أجريت  التي  التطبيقية  بالدراسات  يتعلق  "وفيما  كمال:  د.  ويقول 
اختبار مرونة االدخار بالنسبة لسعر الفائدة في البالد املتقدمة تبني أن هذه 
املرونة منعدمة، وأن العائد على املدخرات يأتي في ختام العوامل التي تؤثر على 
العوامل سيولة تلك  قرارات األفراد باالدخار، في حني يأتي في مقدمة تلك 
املدخرات، واألمان الذي توفره للمدخر، فهاتان الصفتان يبحث عنهما املدخر 

)98( املرجع السابق، ص 156 .
)99( د. يوسف كمال ، فقه االقتصاد النقدي ، مرجع سابق ، ص 68 ، نقــاًل عن : البنـك الـدولي : تقـرير التنمية في 

العالم ، 1989 ، ص  43 ، مؤسسة االهرام ، 1990م .
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حني يختار أحد األصول املالية التي يستثمر فيها مدخراته. وتشير إحدى تلك 
الدراسات إلى أنه في فرنسا ثبت أن معظم األفراد الذين يودعون أموالهم في 

صناديق التوفير الفرنسية ال يعرفون سعر الفائدة على مدخراتهم.)100(  
الرأسمالي  التكوين  على  الفائدة  تأثير  إن  نقول:  حررناه  ملا  وخالصة 
بشكل إيجابي لم ميكن إثباته، بل ورمبا لم يكن محتماًل؛ ولذلك فإن سعر 
الفائدة سواء كان مرتفعاً أم منخفضاً ال يكون املؤثر املباشر أو الوحيد لزيادة 
التكوين الرأسمالي بشكل قاطع ومؤكد، بل على العكس من ذلك فقد ثبت 
األثر السلبي للفائدة على التكوين الرأسمالي من حيث تأثيرها على اإلنتاج 
واالستثمار، ألن الزيادة الربوية التي متنح للمدخر تؤخذ مبا يزيد عنها من 
املستثمر لتغطية جانب من الربح الذي يبحث عنها الوسيط املالي سواء كان 
مصرفاً أو شركة متويل أو أفراداً مرابني، ما يؤدي إلى إنقاص احلجم الكلي 

لالستثمار.
ذلك،  على  الربوية  الفائدة  وأثر  الدخل،  توزيع  حول  احلديث  عن  أما 
أن للربا دوراً أساسياً في غنى البالد املتقدمة على  فإنه من املعلوم متاماً 
حساب البالد الفقيرة على املستوى الدولي، وكذلك في غنى املرابني على 
"إن  مؤنس:  حسني  الدكتور  ويقول  القومي.  املستوى  على  الفقراء  حساب 
الثروة األمريكية التي ال تصدق  ال ميكن أن تكون قد تكدست بهذه الصورة 
الرهيبة عن طــريق التجارة احلرة الشريفة، ألن أرباح املعامالت التجارية 
مهما بلغت، فإن للمكاسب التجارية حدوداً، والشطارة واملهارة مهما بلغت، 
فهي لن تسمح لك ببيع منتجاتك بأكثر من أربعة أو خمسة أمثال تكلفتها، 

ولكنه الربا الذي هو أساس االقتصاد الغربي كله" !.)101(   
ولعل العامل األكبر في سوء توزيع الدخل في العالم، هو سعر الفائدة، 
الذي يساهم في حتويل الدخل من احملتاجني للتمويل، إلى املالكني له. وعلى 
مستوى االقتصاد الكلي، يؤدي الترتيب احلالي إلى تدفق الثروة من املنظمني 
الذين يتعرضون للخسارة، إلى دائنيهم، فيصير من شأن الثروة التي جتلب 
مزيداً من الثروة، بينما يجب على عنصر التنظيم أن يجابه الطقس السيئ 

)100( املرجع السابق ، ص 68 .
)101( د. حسني مؤنس ، الربــا وخراب الدنيا ) القاهرة: الزهراء لإلعالم العربي ، الطبعة الثانية، 1986( ص 18 .
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بتعويض خسائره من األرباح التي كسبها في السابق. وهذه الثروة اإلضافية 
املتدفقة إلى الدائنني من املشاريع اخلاسرة، لم تنشأ من أي إنتاج إضافي.
وبهذا، فإن إعادة توزيع الثروة املوجودة لصالح مالك رأس املال النقدي، أمر 
غير عادل. وإذا ما أخذنا هذا الظلم املالزم لنظام الفائدة بعني االعتبار، 
نرى ازدياد توزيع الدخل، والثروة ظلماً مع مرور الزمن.)102(  وليس أدل على 
ذلك من أن 60 % من سكان الكرة األرضية ال يحصلون إال على 5.6%  من 
الـ 20%  من سكان  ارتفع دخــــل  العالم. وفي عام 1989م،  إجمالي دخـــل 
العالم الذين يعيشون في الدول املتقدمة إلى 60 ضعفاً من السكان الذين 
يعيشون في الدول الفقيرة بعد أن كان 30 ضعفاً سنة 1960. ويؤكد تقريٌر 
للبنك الدولي عن التنمية البشرية عام 1992م، األوضاع غير املتكافئة في 
الوضع دول  يكلف هذا  والعمل، حيث  التجارية  واملعامالت  املالية  األسواق 
العالم الثالث 500 مليار دوالر سنوياً!. وهذا الرقم هو عشرة أضعاف ما 
يقدمه الغرب من مساعدات !. وفي خالل الفترة )1970ـ 1990م ( تصاعدت 

ديون العالم النامي من 100 مليار إلى 1350 مليار دوالر.)103(   
ونظراً للدور اخلطير الذي تلعبه الفائدة في التاثير على األسعار، ومن ثم 
على الدخول احلقيقية، فقد نادى االقتصادي بيجو بأن التغير في األسعار 
سيغير القيمة احلقيقية للنقود أو قدرتها الشرائية، مبا يؤثر على القيمة 
من  فقراً  أو  غنى  أكثر  سيجعلهم  بدوره  وهذا  األفراد.  لثروات  احلقيقية 
ذي قبل.)104( األمر الذي حدا بالبروفيسور صديقي إلى القول بأن التحول 
من الفائدة إلى املشاركة في األرباح، سوف يقاوم النزعة جتاه تركيز القوة 

االقتصادية في أيدي الصيرفيني واملمولني.)105(   
نظام  إيجاد  على  يساعد  أنه  الربوي  الفائدة  نظام  في  به  املسلم  ومن 
الدول  في  اليوم  نالحظه  ما  وهو  فقراً.  والفقير  غنى،  الغني  يزيد  طبقي 

)102( د. يوسف كمال ، فقه االقتصاد النقدي ، مرجع سابق ، ص 90. 
)103( املرجع السابق ، ص  91 ، نقــاًل عن :

البنـك الـدولي : تقـرير عن التنمية البشرية عام 1992م ، ص ص 34 - 38 ، ترجمة ونشر مركز دراسات الوحدة   
العربية ، 1992م .

)104( د. معبد اجلارحي، نحو نظام نقدي ومالي إسالمي ) مجلة املسلم املعاصر ، العدد 30 ، 1982 ( ص 56 .
)105( د. جناة الله صديقي، األعمال املصرفية في إطار إسالمي )مجلة املسلم املعاصر ، يوليو 1979( العدد 19، 

ص 138 .
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الغربية من ارتفاع شديد في دخول األفراد، بينما جند الدول الفقيرة التي 
تعيش على الديون اخلارجية، ترزح حتت وطأة الفقر واجلوع واملرض. وهذا 
أحد االسباب التي دعت االسالم لتحرمي الفائدة، كما قال تعالى }كي ال 

يكون دولة بني األغنياء منكم{. ]احلشر: 7[
ورفاهية  تطور  من  الدائنة  املتقدمة  البالد  في  اآلن  يحدث  الذي  ولعل 
يجئ بكل تأكيد على حساب الدول املدينة. وقد اعترف بعض االقتصاديني 
الغربيني أنفسهم بهذه احلقيقة املؤملة، ومن هؤالء االقتصاديني كنيفر الذي 
يقول: "إن البنوك الربوية جتد لذتها وسعادتها، بل وجتد حياتها في الضيق 
واألزمات التي تكتنف حياة الناس، وإن توسعها وازدياد نشاطها مرهون إلى 

حد كبير باخلراب الذي يحيق باآلخرين ".)106(   
ونخلص من كل ما سبق، إلى أن نظام التمويل بالفائدة الربوية يحدث 
أضراراً بالغة بالتنمية االقتصادية واالجتماعية، بالرغم من بشاراته الظاهرة 
بتحقيقها، وإنه في نهاية املطاف يدمر التنمية والنمو، ويهدم كل ما يتم بناؤه 
ألن النتيجة احلتمية للفوائد املتراكمة واملركبة هي اإلفالس، وعالج الداء 
بالداء. فالديون وفوائدها يتم تسديدها بالقروض اجلديدة ال باإلنتاج، وإال 
ملا ظلت عشرات الدول املدينة لعشرات السنني مدينة وعاجزة عن سداد 
ديونها، في حني واصلت الدول الغنية تطورها وإزدياد دخلها وعمرانها. وإذا 
الله  حدث ملثل هذه البالد املتقدمة دمار أو هالك، فإمنا يكون بسبب أن 

تعالى تعهد مبحق الربا ومحاربة أهله.

)106( د. أحمد النجار ، البنـوك اإلسالمية  وأثرها في تطوير االقتصاد الوطني )مجلة املسلم املعاصر ، 1980م ( 
العدد 24 ،  ص 167.
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تناولنا في املبحث الثاني من هذا الفصل اآلثار االقتصادية واالجتماعية 
ميارسها  ظل  التي  الهدم  عمليات  واستعرضنا  بالفائدة،  التمويل  لنظام 
بتدمير اإلنسان نفسه، حني يقضي على القيم واألخالق  هذا النظام بدءاً 
والفضائل، بني املرابني، وانتهاًء بتدمير البيئة احمليطة به اقتصادياً واجتماعياً 
وسياسياً. فهذا التأثير السيئ ينتقل مباشرة إلى عملية التنمية التي جتعل 

اإلنسان أول همها.
كما أن الربا سيئ العاقبة من جهة ما يجره على األمة من حرب معلنة 
في صورتها الشاملة الداهمة الغامرة. حرب يقول عنها األستاذ سيد قطب ـ 
رحمه اللهـ  أنها: "حرب على األعصاب والقلوب، وحرب على البركة والرخاء، 
وحرب على السعادة والطمأنينة. حرب يسلط الله فيها بعض العصاة لنظامه 
ومنهجه على بعض، حرب املطاردة واملشاكسة، حرب الغنب والظلم، حرب 

القلق واخلوف،  وأخيراً حرب السالح بني األمم واجليوش والدول".)107( 
ولعل أول ضحية لهذه احلرب اإللهية املعلنة، هو التنمية في كل صورها 
وأشكالها ؛ ألن احلرب تقضي على األخضر واليابس، فيصبح اإلنسان كالثور 

في الساقية متى ما أكمل دورة عاد فبدأها من جديد.
وفي املطلب األول من هذا املبحث ناقشنا تأثير الربا على التنمية من 
خالل تأثيره على اإلنتاج واالستهالك والتضخم من جهة، ومن حيث تأثيره 
املطلب  وفي هذا  أخرى.  من جهة  الدخل  وتوزيع  الرأسمالي  التراكم  على 
نتناول األثر السيئ للربا على عملية التمويل التنموي في الفرعني التاليني:

الفرع األول: الربا وأزمة الدين العاملي والتنمية: ـ  
املتكررة،  املركبة  الفائدة  بسبب  املتفاقمة  الديون  ملشكلة  أن  شك  ال 
تأثير سيئ للغاية، على النمو والتنمية في بالد العالم الثالث، وهذا معلوم 
بالضرورة، لكل من يدرس هذه املشكلة وآثارها في العالم الثالث، وال نود  
هنا، أن نثير هذه القضية بشكلها العام املعروف،  ولكن نحاول، بإذن الله، أن 

)107( سيد قطب ، تفسير آيات الربا ) جدة : دار الشروق ، 1995( ص 40 .

املطلب الثاني
تأثير النظام الربوي على متويل التنمية
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نسلط الضوء على بعض انعكاسات هذا النظام السيئة على عملية التمويل 
من خالل قضية الديون الدولية.

ونحن هنا لسنا بصدد احلديث عن النوايا اخلبيثة التي تقف وراء التمويل 
العاملي للتنمية، فذاك أمر مفهوم ومتفق عليه من قبل كل االقتصاديني تقريباً 
مبختلف ألوانهم ومشاربهم، ولكنا نود احلديث عن اآلثار السيئة التي يخلفها 

التمويل الربوي للتنمية. 
لظلم عظيم فحسب، بل هو أيضاً سبب في سوء  فالربا ليس مصدراً 
تخصيص املوارد، وفي منو ضال، وفي االضطراب االقتصادي، وعدد آخر 

من املشكالت االقتصادية.)108(  
األرباح،  من  قللت  ارتفعت،  إذا  الفائدة  معدالت  "إن  شابرا:  د.  يقول 
وضاقت السيولة بانخفاض التدفقات النقدية الداخلية، وصار من الضروري 
زيادة االقتراض القصير األجل »..........«  وهذا يفسد مناخ االستثمارات 

الطويلة األجل ويعوق النمو االقتصادي.)109( 
النمو  للفائدة املرتفعة وأثرها السيئ على  ولم يكتف د. شابرا بتحليله 
والتنمية، بل توصل إلى أن معدالت الفائدة املنخفضة أيضاً تضر بالتنمية 
اإلنفاق االستهالكي، ومن حرارة نشاط  ألنها تستغل املدخرين، وتزيد من 
في  أيضاً  تسهم  أنها  كما  اإلنتاجية،  غير  االستثمارات  وتعزز  املضاربات، 
باالستثمار  وتضر  التضخمية  والضغوط  الصحي  غير  االئتماني  التوسع 
طويل األجل وبالنمو بنفس الطريقة التي تضره بها معدالت الفائدة املرتفعة، 

وإن كان ذلك من خالل عملية تراكمية مختلفة.)110( 
للتوقعات  مناخ  الوحيد خللق  أن احلل  يرى  الدكتور شابرا  فإن  ولذلك 
الرشيدة، وأرضية مستقرة للمنظمني واملمولني واملدخرين واملستهلكني، إمنا 

يكون بإبطال الفائدة، وإدخال املشاركة.)111(  
وتبدو قيمة هذا التحليل الرائع جلية وواضحة، إذا ما تدبرنا اآليات التي 
حترم الربا كثيره وقليله، وتدبرنا أحاديث املصطفى ص التي ال تفرق بني 

)108( د. عمر شابرا ، نحو نظام نقدي عادل ، مرجع سابق ، ص 76 .
)109( نفس املرجع ، ص 172.

)110( نفس املرجع ، ص 172. 
)111( نفس املرجع ، ص 172.
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كثير الربا وقليله ومن ذلك قول النبي ]:" درهم ربا يأكله الرجل، وهو يعلم، 
أشد عند الله من ست وثالثني زنية ".)112(  

إلى  يؤدي  سوف  الفائدة،  أسعار  ارتفاع  "إن  كمال:  يوسف  د.  يقول 
وانخفاض معدل  البطالة،  زيادة  إلى  يؤدي  انخفاض حجم االستثمار، مما 

منو االقتصاد القومي ".)113(  
وتظهر مشكلة الديون العاملية كمشكلة حادة بسبب ارتباطها التام والوثيق 
بقضية الفائدة، ألن الدين اخلالي من الربا »القرض احلسن« ليس مضراً بل 
هو محقق نفعاً عظيماً لصاحبه؛ ألنه إن ربح فقد فاز بالربح كله، وإن خسر 
فقد ضمن أال تضاف أعباء الفائدة إلى خسارته، ولذلك فقد اهتم اإلسالم به، 

ووضع له مكانة سامقة في املعامالت املالية، كما أشرنا إلى ذلك من قبل.
الديون احلالية  أزمة  للنظر في  الالفتة  السمات  "من  يقول د. سالمة: 
ارتفاع الفائدة حتى إن الفوائد الزائدة املدفوعة قد امتصت قدراً كبيراً من 
القروض اإلضافية التي أبرمت في أسواق التمويل الدولية منذ الثمانينات 

وحتى اليوم .)114( 
الدولية، فإذا  الديون  التي متارسها  الهدم  دليل على عملية  أكبر  وهذا 
على  ليبقى  القدمية  الديون  فوائد  ملعاجلة  تأتي  اجلديدة  القروض  كانت 
األعناق مشكلة القروض اجلديدة وفوائدها، فأين قروض التنمية؟ بل وأين 

التنمية؟. 
التنمية مناء وازدهار، ال مزيد من األوحال واألدغال! وهذا الذي يحدث 
هو التخلف بعينه، بل هو التخلف في أسوإ حاالته، إذ ارتفع حجم املديونية 
الدولية إلى ما يقارب 1.1 تريليون دوالر أمريكي في عام 1987م، ويقدر أن 
يحقق رقماً قياسياً يتجاوز 1.3 تريليون عام 1990م. وتزايدت مدفوعات 
خدمة الدين بأكثر من عشر مرات خالل الثماني عشرة سنة األخيرة  حيث 
يقدر أن تنتقل خدمة الدين اخلارجي من 12 مليار دوالر عام 1972، إلى 

)112( األلباني ، سلسلة األحاديث الصحيحة ، مرجع سابق ، ص 29 ، املجلد الثالث ، حديث رقم 1033.
)113( د. يوسف كمال ، فقه االقتصاد النقدي ، مرجع سابق ، ص 75 .

)114( أزمة الدين اخلارجي والبلدان النامية ، مرجع سابق ، ص 88 .
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131 مليار عام 1990.)115( 
أن  نالحظ  العاملية،  للمديونية  اجلغرافي  التوزيع  خارطة  إلى  وبالنظر 
العالم اإلسالمي، يقع ضمن أكثر الدول مديونية في العالم النامي. فالدول 
العشر األكثر مديونية في القارة اآلسيوية دون ترتيب هي: اندونيسيا والهند 
وتايالند.   واسرائيل  والصني  وكوريا  والفلبني  وباكستان  وماليزيا  وتركيا 
وتشكل حجم الديون مجتمعة لهذه البلدان  ما نسبته 70 % من احلجم الكلي 

للديون اخلارجية للدول اآلسيوية.)116(   
أما في القارة اإلفريقية فنجد أن أكثر البالد مديونية هي: مصر ونيجريا  
واجلزائر واملغرب وساحل العاج والسودان وزائير وتونس وكينيا. وأن إجمالي 

املديونية في هذه الدول 44% من حجم مديونية القارة.)117( 
فإذا كانت هذه الديون حتقق قدراً، أو تسهم في إحداث قدر من التنمية، 
جلاز القول بأن هذه الدول األكثر مديونية، هي املرشحة ألن تكون األكثر 
تقدماً، في أقل من 30 سنة؛ ملا توفر لديها من قروض لم تتوفر لغيرها من 

الدول املدينة األخرى، فهل حتقق هذا فعاًل ؟.
دعنا نستمع إلى ممثل االحتاد الدولي لنقابات العمال احلرة وهو يقول: 
"إن ثقل عبء ديون العالم النامي يكمن وراء أزمة فقر مأساوية األبعاد إذا 

بقينا ننظر إلى املعاجلة بهذا الشكل الدراماتيكي احملزن ».)118( 
ثم لنستمْع إلى االقتصادي األملاني جيزل Gesell وهو يقول: "قد حال 
معدل فائدة النقود دون منو رأس املال، ولو أزيل هذا احلاجز سينمو رأس 
املال سريعاً إلى درجة تبرر انخفاض سعر الفائدة إلى الصفر، وال يحدث 

هذا في آن واحد، لكن في فترة وجيزة من الزمان ".)119(  
فعله  أسوأ شيء ميكن  "إن  محمد:  مهاتير  ماليزيا  وزراء  رئيس  ويقول 
الفائدة. وأضاف أن زيادة أسعار  النمو برفع أسعار  هو محاولة احلد من 
تقليص  إلى  تؤدي  كما  اإلنفاق،  إلى خفض  بالتأكيد  تؤدي  احمللية  الفائدة 
ذكره،            سبق  مرجع  العاملي،  املرابي  النظام  كتاب  من  العاملي،  النظام  في  الدولية  املديونية  جهماني،  خليل   )115(

ص 138.
)116(  نفس املرجع، ص  166.
)117(  نفس املرجع، ص  166.
)118( نفس املرجع ، ص 187 .

)119( د. فضل ألهي ، مرجع سابق ، ص 83 .
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االستثمارات اجلديدة في قطاع التصنيع اجلوهري بالنسبة للصادرات، كما 
أكد أن األموال األجنبية التي ميكن أن تتدفق لالستفادة من الفائدة املرتفعة، 

ستغذي ضغطاً تضخمياً يلحق الضرر بالنمو".)120(   
وها هو الرئيس الكوبي فيديل كاسترو، يقول في تقريره الذي قدمه ملؤمتر 
ملجموعة  النمو  معدالت  هبطت  "لقد  املنحازة:  غير  للبلدان  السابع  القمة 
البلدان املتخلفة؛ بسبب اخللل اخلطير واألزمات املصدرة من اخلارج،  وأن 
للتنمية  الدولية  »االستراتيجية  سمي  ما  مصداقية  عدم  على  برهن  هذا 
لعقد األمم املتحدة الثالث« والذي هدف إلى زيادة معدالت النمو في البالد 
املتخلفة بـ 7%. إن معدالت التبادل التجاري للسلع في البلدان النامية قد 
تدهورت بشكل ملحوظ. ويعود السبب إلى االنخفاض في حجم الصادرات، 
وفي أسعار السلع األساسية املصدرة األمر الذي يفسر التسارع الهائل في 

زيادة ديون هذه البالد". )121( 
التدهور  بأن  القول،  نستطيع  احملزنة،  املوجزة  التصريحات  هذه  ومن 
إمنا  خاصة،  بصفة  اإلسالمي  والعالم  عامة،  الثالث  العالم  في  اإلمنائي 
كان وراءه النوايا اخلبيثة املَُبيَّتة لتدميره من جهة، وللديون املثقلة بالفوائد 
ثتها ألجيالها عقداً بعد عقد.  الربوية والتي ورثتها شعوب العالم النامي وورَّ
ولعل النوايا واملقاصد السيئة تتمثل في افتعال األزمات، وتصدير اخلطط 
الوفير،  اخلير  يحمل  ظاهرها  كان  وإن  التنمية،  بتدمير  الكفيلة  والبرامج 
فاألمر ال  اإلعسار  وفي حالة  امليسرة،  والقروض  باملعونات  العون  يد  كمدِّ 
يزيد على ترتيبات إعادة اجلدولة، وتركيب الفوائد بدالً من تطبيق قول الله 
عز وجل }وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة{ ]البقرة: 280[. إن من يعجز 
اليوم عن دفع دينار واحد، فلن يستطيع أن يدفع ديناراً وربع في الغد، إال 
اإلجبارية في وقت  الزيادة  توفير هذه  املستدان،  الدينار  استطاع هذا  إذا 
قياسي،  هو مدة القرض، ولو كان ذلك ممكناً دائماً، ملا أثقلت جميع الدول 

النامية بالديون، وكبلت بالفوائد، على النحو الذي ذكرناه آنفاً.
ومما يدل على أن الغرب نفسه يعي متاماً أسرار اللعبة التي ميارسها 

)120( جريدة االقتصادية السعودية ، العدد 1092 ، بتاريخ 96/8/6 ، ص 6 .
)121( فيديل كاسترو ، مرجع سابق ، ص 291 .
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بشغف شديد مع هذه الدول املتخلفة، أن كثيراً من املفكرين هناك ينادون 
بإلغاء الفائدة متاماً، أو تخفيضها إلى أدنى مستوى؛ ليتيحوا الفرصة لهذه 
الدول الفقيرة  كي تلتقط أنفاسها، وتستعيد جزءاًً من رونقها املفقود بسبب 

الديون وفوائدها املضاعفة.
ومن ذلك ما قدمه فيديل كاسترو كمقترحات للمؤمتر السادس والسابع 
االقتصادي  للوضع  عملي،  حل  إيجاد  في  تتمثل  املنحازة،  غير  للبلدان 
واالجتماعي البائس للعالم الثالث، عن طريق تقدمي تبرعات، وقروض مرنة 
ملدد  دوالر سنوياً  تريليون   25 بواقع  توزع  دوالر،  تريليون   300 تقل عن  ال 

طويلة وبفوائد دنيا.)122(  
وبإلقاء نظرة فاحصة على مقترح الرئيس كاسترو يتضح لنا أن املشكلة 
تكمن في طبيعة اإلقراض الرأسمالي وفوائده املدمرة، إذ يقوم مقترحه على 
تقدمي متويل خال من الفوائد »التبرعات«، أو بفوائد منخفضة متاماً، مما 
يؤكد أن اخلبراء الغربيني على دراية تامة بطبيعة األزمة، وأن جميع احللول 
املتعلقة بدعوات ترشيد اإلنفاق والتقشف وإلغاء الدعم عن السلع الرئيسة، 
النقد  يقترحها صندوق  التي  الواردات  وإنقاص  الوطنية  العملة  وتخفيض 
الدولي للبالد املعسرة، ما هي إال دعوة مسمومة تهدف إلى تعميق األزمة 

وتعقيد الوضع االقتصادي لهذه الدول الضعيفة.
السلبي  الربا  تأثير  على  اإلجماع  يشبه  الذي  االستعراض  هذا  وبعد 
التي  الظاهرة  لهذه  اإلسالم  تفسير  لنستعرض  نأتي  التمويل،  عملية  على 
تأكد اخلبراء من خالل الواقع العملي من تدميرها للتنمية رغم الشعارات 

املرفوعة لرفع املعاناة عن كاهل الشعوب املتخلفة. 
الفرع الثاني: التفسير اإلسالمي لظاهرة تدمير الربا للتنمية: 

فهذه الظاهرة التي كاد يجمع اخلبراء في الغرب والشرق على تدميرها 
لها تفسير منطقي في  واملسببات -  تعددت عندهم األسباب  وإن  للتنمية - 
اإلسالم، تفسير يستند إلى أن آكل الربا ومؤكله ملعونان، وكذلك شاهديهما، 
واللعنة هي الطرد من رحمة الله، وهي العيشة الضنك والتخلف املرير. وكذلك 

)122( املرجع السابق ، ص  295 .
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فقد تأذن الله مبحاربة أهل الربا، واحلرب تقتضي التدمير والهالك.
هذا من جهة آكل الربا ومؤكله ومن شهد معهما على أكله، أما من جهة 
الله مبحقه  تعهد  وقد  املهلكات،  أي  السبع  املوبقات  من  فهو  نفسه،  الربا 

وإعدامه مهما كثر، ونزع البركة منه مهما منا.
فالتمويل الربوي عمل ال يأت بخير مهما كانت الدوافع من ورائه، ال على 
التنمية االقتصادية وال االجتماعية، وال على هذا اإلنسان الذي يبتغي احلياة 
يقول  املطيعني.  الطائعني  املؤمنني  نصيب  من  الطيبة  احلياة  ألن  الطيبة، 
الله الربا ويربي الصدقات والله ال يحب كل كفار أثيم{ ]البقرة: 276[.  }ميحق  تعالى 
ويقول اإلمام ابن كثير في تفسير هذه اآلية: "يخبر الله تعالى أنه ميحق الربا 
أي يذهبه، إما بأن يذهبه بالكلية من يد صاحبه، أو يحرمه بركة ماله فال 

ينتفع به، بل يعدمه به في الدنيا، ويعاقبه عليه يوم القيامة".)123(
ويقول صاحب محاسن التأويل في تفسير اآلية نفسها: "ميحق الله الربا 
أي يذهب ريعه وميحو خيره، وقال: قال اإلمام الرازي: بنيَّ الله تعالى أن 
الربا وإن كان زيادة في املال، إال أنه نقصان في احلقيقة، وأن الصدقة وإن 
كانت نقصاناً في الصورة، إال أنها زيادة في املعنى". وقال القفال: "ونظير 
تراب  عليه  بصفوان  تقدم  فيما  الذي ضربه  املثل  الربا،  الله  قوله: ميحق 

فأصابه وابل فتركه صلداً ».)124(  
أما اإلمام القرطبي فيقول ميحق الله الربا يعني في الدنيا، أي يذهب 
الربا  "إن  قال:  أنه  النبي ]  عن  مسعود  ابن  روى  كثيراً.  كان  وإن  بركته 
وإن كثر فعاقبته إلى قل".)125( ويقول الشيخ اجلزائري:"ميحق الله الربا أي 

يذهبه شيئاً فشيئاً حتى ال يبقى منه شئ كمحاق القمر آخر الشهر".)126(
ويقول الشيخ اجلزيري:" إن الربا يؤدي إلى التضعيف الذي يستغرق مال 
املدين فيصبح مبرور الزمن وتراكم فوائد الربا فقيراً بائساً عاطاًل في هذه 

)123( تفسير القرآن العظيم ، مرجع سبق ذكره ، املجلد األول ، ص 439 .
)124( محمد جمال الدين القاسمي ، تفسير القاسمي املسمى محاسن التأويل ) بيروت : دار الفكر العربي ، الطبعة 

الثانية ، 1987 ( اجلزء الثالث ، ص 371 ـ 372 .
)125( اجلامع ألحكام القرآن ، مرجع سبق ذكره ، ص 362 ، اجلزء الثالث .

)126( أبوبكر جابر اجلزائري ، أيسر التفاسير لكالم العلي الكبير ) القاهرة : دار السالم للنشر والتوزيع  الطبعة 
الثانية ، 1987 ( املجلد األول ، ص 222 .
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احلياة بسبب هذا النوع الفاسد من املعاملة، وفي ذلك من الضرر على نظام 
العمران مما ال يخفى".)127( 

وفي كل هذه األقوال ال يختلف احلكم - في تقديري - بني آكل الربا 
ومؤكله ألن النبي ] لعن آكل الربا ومؤكله وشاهديه وقال هم سواء".)128( 

يسحق  نظاماً  النهاية  في  ينشئ  قطب  سيد  األستاذ  يقول  كما  فالربا 
وشعوباً،  ودوالً  وجماعات،  أفراداً  حياتها  في  ويشقيها  سحقاً،  البشرية 
ملصلحة حفنة من املرابني، ويحطها أخالقياً ونفسياً وعصبياً، ويحدث اخللل 

في دورة املال ومنو االقتصاد البشري منواً سوياً" .)129( 
وهذا الذي ذكره األستاذ سيد في عبارات موجزة مليئة بالبيان والفكر والعلم، 
القرآن  من  املعتبرة  واألقوال  الدامغة  باحلجج  عليه  وندلل  نؤكده  ظللنا  ما  هو 

الكرمي، والسنة املطهرة، وأقوال العلماء، في سائر فقرات هذا الفصل.
ونخلص من كل هذا إلى أن التمويل الربوي مضر بالتنمية ضرراً بليغاً 
وما يحيط بها من عمران ومرافق، ومدمر كذلك لإلنسان الذي هو في نهاية 
املطاف غاية التنمية والعمران، ودافع به نحو الفقر واجلوع واملرض ال إلى 

التقدم والرخاء واحلياة الطيبة.
وأن هذه النتيجة التي توصل إليها كثير من العلماء واخلبراء من املسلمني 
وغير املسلمني، ووصلوا بها إلى ما يشبه اإلجماع على تدمير النظام الربوي 
للتنمية ومرتكزاتها، سواء على املستوى النظري، أو التجريبي املباشر، وفقاً 
ملا الحظوه على أرض الواقع في الدول التي ارتكزت عليه منذ وقت طويل، 
إمنا هي من النتائج التي أخبر بها اإلسالم، دين الله احلق، منذ أربعة عشر 
قرناً، وأن هذ الظاهرة لم تأت مصادفة، بل هي نتاج طبيعي للتعامل الربوي، 
كما أخبر بذلك املولى عز وجل، ونبيه املصطفى ]  من محق للربا  ومحاربة 

)127( الفقه على املذاهب األربعة ، مرجع سابق ، ص 223 .
)128( بلوغ املرام ، مرجع سابق ، حديث رقم ) 816 - 817 ( ص 242 . وما ينبغي مالحظته هنا بأسى بالغ هو 
أن الدول العربية ليست مدينة بالربا ) موكلة ( بل هي في األصل دائنة )آكلة( ، إذا ما نظر إليها مجتمعة ، 
ألن الدول العربية ذات الفوائض النفطية، دائنة للعالم اخلارجي مبا ال يقل عن 350 مليار دوالر ، عبارة عن 
استثمارات ، وقروض ، وودائع لدى الدول الغربية ، في حني أن ديونها ال تكاد جتاوز الـ 100مليار دوالر . راجع 

في هذه املسألة : د. عاشور عبد اجلواد ، مرجع سابق ، ص 139 .
)129( تفسير آيات الربا ، مرجع سابق ، ص 12 .
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ألهله، آكلني ومؤكلني، وشاهدين، أفراداً وجماعات، شعوباً وقبائـل.
وإذا كان هذا الدمار واخلراب، هو مصير األموال التي تُْقترض بالربا 
ومصير املقرضني واملقترضني من املؤمنني، فإن البحث عن بدائل مشروعة 
حتل محل التمويل بالربا تصبح ضرورية والزمة، فهل وفر لنا اإلسالم هذه 
البدائل شأنه في ذلك شأن جميع املنهيات األخرى التي أغنانا عنها مبا هو 

خير منها؟ هذا ما سنبحثه في الفصل التالي، إن شاء الله تعالى.
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الربا مدمر لإلنسانية كافة، محطم  إلى أن  السابق  الفصل  انتهينا في 
السماوية.  الديانات  كل  في  جاء حترميه  ولهذا  آلمالها،  ملقدراتها، مخيب 
وهذا الذي انتهينا إليه معلوم بالضرورة؛ ألن كل ما حرم الله على أمته ال 

يأت بخير، وإن عال ظاهره شيء من النفع والصالح.
والربا حرام حرمة ثابتة بالكتاب والسنة واإلجماع، ولذلك فاحلديث هنا 
ال يرمي إلى االستدالل على هذه احلرمة فحسب، فهذا أمر بات محسوماً ـ 
وإن تناثرت على بعض األوراق احملمومة عبارات وأكاذيب تنادي بحل بعض 
ما يشكل  الربا، وجتلية  بيان حقيقة  القصد هو  وإمنا  الربوية،  املمارسات 
منه على كثير من الناس  في معامالتنا املعاصرة، ألن املشكلة ليست ناشئة 
عن خالفات حول حرمة الربا، وإمنا أساس املشكلة يكمن في اخلالف على 

طبيعة كل معاملة هل هي من الربا  أو خارجة عن نطاقه.
وليس هذا غريباً، فالربا من أشكل أبواب فقه املعامالت وقد ذكر هذا 
بعض أئمتنا األجالء كابن كثير إذ يقول:" باب الربا من أشكل األبواب على 
الله  رضي  اخلطاب  بن  عمر  املؤمنني  أمير  قال  وقد  العلم،  أهل  من  كثير 
عنه: ثالث وددت أن رسول الله ] عهد إلينا فيهن عهداً ننتهي إليه، اجلد، 
والكاللة، وأبواب من أبواب الربا ـ يعني بذلك بعض املسائل التي فيها شائبة 

الربا ».)131( 
وسنتناول في الفرعني التاليني تعريف الربا وذكر علة حترميه وما جرى 

فيها من اختالف بني الفقهاء وخالصات أقوالهم في املسألة.
الفرع األول: تعريف الربا لغًة واصطالحًا: ـ

الربا لغة هو الزيادة والنماء. جاء في املنجد: رابى مراباة، أعطى ماله 
بالرباء، وأربى إرباء أخذ مما أعطى، ويقول صاحب القاموس احمليط:"ربا 

ٍّ، ورباءً: زاد ومنا".)132(  َّاً كعُلُو رُبُو
)131( تفسير القرآن العظيم ، مرجع سبق ذكره ، ص 438 .

)132( املنجد في اللغة واألعالم ) بيروت : دار املشرق ، ط 33 ، 1992( ص 247 . والقاموس احمليط ،  مرجع سبق 
ذكره ، ص 1659 .

املطلب األول
الربـا وعلة حترميه في اإلسالم 
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أما في اصطالح الفقهاء:)133( فهو زيادة أحد البدلني املتجانسني من غير 
أن يقابل هذه الزيادة عوض.)134( أو هــو كل زيادة تشترط في الوفاء بالدين.)135( 

ويقول الدكتور املصري:" والربا عند الفقهاء له ثالثة معاٍن اصطالحية 
أحدها أصلي، واآلخران تابعان. فأما املعنى األصلي فهو ربا القرض، ويسمى 
ربا النسيئة، وهو الزيادة في القرض بحسب مبلغه ومدته، وهو ما يعرف 
البيوع،  بربا  فيختصان  اآلخران  املعنيان  أما  القرض.  على  بالفائدة  اليوم 

وهما ربا النساء وربا الفضل ".)136( 
وعلى هذا ميكن تقسيم الربا احلرام إلى قسمني: ربا الديون ويعرف بربا 
القروض وربا النسيئة وربا اجلاهلية والربا القرآني والربا اجللي.)137(  وهو 
أن تكون الزيادة املذكورة في مقابلة تأخير الدين. والثاني ربا البيوع احلاصل 
بالتأخير أوالتأجيل ألحد البـدلني متماثلني كانا أو مختلفني »ربا النساء«أو 
زيادة أحد البدلني املتماثلني في مبادلة فورية ال تأجيل فيها وال تأجيل ألحد 

البدلني »ربا الفضل«.
وحترمي ربا الديون »النسيئة« ثابت بالكتاب والسنة واإلجماع. يقول اجلزيري:« 
ال خالف بني أئمة املسلمني، في حترمي ربا النسيئة، فهو كبيرة من الكبائر، بال 

نزاع. وقد ثبت ذلك بكتاب الله وسنة رسوله وإجماع املسلمني ".)138( 
أما ثبوته بالكتاب فقد جاء في مواضع عدة )139( منها قوله تعالى  }وأحل 
الله البيع وحرم الربا{ ]البقرة: 275[. وأما ثبوته بالسنة، فمنه قول النبي ]: 
"أال إن كل ربا من ربا اجلاهلية موضوع، لكم رؤوس أموالكم ال تظلمون وال 

تظلمون ".)140(
)133( اختلف الفقهاء في تعريف الربا شرعاًً تبعاًً لتصور كل منهم لعلة التحرمي ، إال أنهم داروا حول املعاني األساسية 
للربا من الوجهة الشرعية . انظر للتوسع في هذا املوضوع : د. أبو سريع محمد عبد الهادي ، مرجع سابق ، 

ص 31 ، وما بعدها .
)134( الفقه على املذاهب األربعة ، مرجع سابق ، ص 221 .

)135( د. محمد العلي القري ، حوار موضوعي ، مرجع سابق ،  ص 17 .
)136( د. رفيق املصري ، اجلامع في أصول الربا ، مرجع سابق ، ص 10 .

)137( د. القري ، مرجع سابق ، ص 17 .
)138( الفقه على املذاهب األربعة ، مرجع سابق ، ص 221 .

)139( ورد في سـورة البقـرة اآليات  » 275 - 279« ،  وسورة آل عمران اآليـة  »130« ،  وسورة النساء » 161« ، 
وسورة الروم  » 39 « .

)140( د. رفيق املصري، اجلامع في أصول الربا ، مرجع سابق ، ص 64 ، وذكر أن احلديث رواه البيهقي 275/5.
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أنه إمنا  الفقهاء  العديد من  البيوع، فيرى  الثاني، وهو ربا  أما الصنف 
قصر  من  العلماء  ومن  النسيئة .)141(  ربا  إلى  الوصول  لذريعة  سداً  حرم 
تعريف الربا على الصنف األول، ربا اجلاهلية، ومنهم من قصره على ربا 

البيوع ومنهم من تناول مفهوم الربا مبعناه الشامل.)142( 
ربا السنة، حيث ثبت حترميه بالسنة املطهرة  البيوع أيضاً  ويسمى ربا 
الله ]:" الذهب بالذهب،  فعن عبادة بن الصامت � قال: قال رسول 
والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، وامللح بامللح، 
مثاًل مبثل، سواء بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف 

شئتم، إذا كان يداً بيد.)143( 
الربا في األصناف الستة املذكورة،   العلماء كافة على ثبوت  وقد أجمع 
أما في ما سواها فقد ذهب اجلمهور إلى ثبوته بثبوت العلة، ولكن العلة لم 

تكن منصوصة فوقع فيهم اختالف كبير.)144( 
من  فيها  جرى  وما  الربا،  حترمي  في  العلة  لقضية  نعرض  يلي  وفيما 

اختالف واتفاق بني الفقهاء لتحديد األموال التي يجري فيها الربا: 
الفرع الثاني: علة حترمي الربا: ـ

من املعلوم فقهاً، جريان الربا في الديون في كل مال، ويؤيد ذلك ما ذكره 
اإلمام القرطبي في تفسيره قائاًل: "وأجمع املسلمون نقاًل عن نبيهم ] أن 

اشتراط الزيادة في السلف ربا، ولو كانت قبضة من علف.)145( 
موضع  كان  ألنه  الربا،  أبواب  أشكل  من  فإنه  البيوع،  لربا  بالنسبة  أما 
اختالف كبير بني العلماء رغم اتفاقهم كافة حول ربا األصناف الستة املذكورة 
في حديث النبي ] السابق ذكره، وهي الذهب والفضة والقمح والشعير 

والتمر وامللح، أما ماعداها فقد اختلف العلماء فيها على قولني:

)141( د. القرى ، املرجع السابق ، ص  18 .
)142( انظر للتوسع ، د. فضل إلهي ، املرجع السابق ، ص  26 .

)143( بلوغ املرام ، مرجع سابق ، حديث رقم 820 ، ص 244 .
)144( نفس املرجع ، ص 244 .

)145( القرطبي ، مرجع سابق ، ص 241 .
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الستة  األصناف  على  دائرته  وقصر  الربا  نطاق  توسيع  عدم  األول:  
املسماة، وينقسم أصحاب هذا الرأي إلى قسمني: قسم لم يعتبر 
يعتد  لم  وقسم  كالظاهرية،  األصل،  في  شرعياً  دلياًل  القياس 
بالعلل التي قال بها القياسيون ورأوها علاًلً ضعيفة كابن عقيل 

من احلنابلة.)146(  
وهو قول اجلمهور، والقاضي بجريان الربا في األصناف الستة  الثاني:  
ذكر  وقد  العلة،  في  يشاركها  ما  كل  ما سواها في  إلى  يه  وتعدِّ
هذه  غير  في  الربا  ثبوت  على  يدل  مما  أن  الشوكاني  اإلمام 
األجناس، حديث ابن عمر، رضي الله عنهما، في الصحيحني، 
قال: نهى رسول الله ] عن املزابنة: أن يبيع الرجل ثمر حائطه 
إن كان نخاًل بتمر كياًل، وإن كان كرماً أن يبيعه بزبيب كياًل وإن 
كان زرعاً أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله، وفي لفظ مسلم 
»وعن كل ثمر بخرصه« فإن هذا احلديث يدل على ثبوت الربا 

في الكرم والزبيب.)147( 
وقد جاء اختالف جمهور الفقهاء أيضاً في العلة التي يثبت بها الربا في 
األصناف املسماة، وفي غيرها، رغم اتفاقهم التام على أن الربا يدخل في 

أجناس غير الستة، وقد جاءت أقوالهم على الوجه التالى اختصاراً: 
أواًل: علة الربا في النقدين: ـ

الذهب  بيع  حترمي  في  العلة  أن  على  والشافعية  املالكية  علماء  اتفق 
أن هذين  أي  الثمنية،  نسيئة، هي  أو  متفاضاًل  بالفضة،  والفضة  بالذهب 
النوعني من األموال، قد وضعا لقياس قيم األموال فال يصح أن يكونا من 
السلع التي يجري فيها التبادل، وألن التبادل فيها يؤدي إلى الربا الكامل، 

وهو ربا اجلاهلية.
النقدية،)148(  والفضة  الذهب  في  الزيادة  حترمي  علة  قالوا:  فاملالكية 
نقد،  قسمني:  إلى  تنقسم  احلديث  في  املذكورة  األشياء  قالوا:  والشافعية 

)146( انظر د. أبو سريع ، مرجع سابق ، ص 37 . 
)147( الشيخ صالح بن فوزان الفوزان ، الفــــرق بني البيع والربــا ) الرياض : دار املسلم ، 1412 ( ص 38 .

)148( الفقه على املذاهب األربعة ، مرجع سابق ،  ص 226 .
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وهو الذهب والفضة، ومطعوم، وهو ما قصد ليكون طعاماً لآلدميني غالباً، 
فكل ما وجد فيه النقدية »أي كونه ثمناً«، والطعمية »أي كونه مطعوماً« فإنه 
يدخل فيه الربا، وال فرق في الثمن بني أن يكون مضروباً كاجلنيه والريال، 

أو غير مضروب كاحللي، والتبر.)149( 
أما احلنفية، فقد اجتهوا إلى القول بأن علة الربا في النقدين هي الوزن 
مع اجلنس. وقالوا إن القدر الذي يتحقق فيه الربا من املوزون فهو ما دون 
الربا،  يدخله  فإنه  العلة،  فيه  ما حتققت  وكل  والفضة،  الذهب  من  احلبة 

فيقاس على ذلك كل ما يباع بالوزن كالرصاص والنحاس.)150( 
ويرى د. حمود أن هذه العلة بالتصور الذي وضعه احلنفية ـ ومن وافقهم 
ـ ال تخلو من تكلف ؛ كما ال تخلو من ضعف إذا انتقلنا باملسألة إلى واقع 
احلياة املعاصرة حيث انتهى عهد التعامل بالذهب والفضة، وأسند األمر إلى 
العمالت الورقية التي من الواضح أن علة الوزن ال تنطبق عليها، بل يرى أن 
هذه العلة غير قادرة على الوفاء باملقصود؛ ألنه ال ميكن القول بعدم توافر 
الربا في نقود هذا العصر، بالدينار واجلنيه، وكالهما من الورق مما ال يعد 

موزوناً في التعامل والتبادل.)151( 
وأما احلنابلة فقالوا: العلة في حترمي الزيادة هي الكيل والوزن، فكل ما 
يباع بالكيل أو الوزن، فإنه يدخله الربا سواء كان قلياًل ال يتأتى كيله كتمرة 
بتمرتني، أو ال يتأتى وزنه كقدر األرزة من الذهب، وسواء كان مطعوماً كاألرز 

والدخن، أو غير مطعوم كالبرسيم والكتان واحلديد.)152( 
ولكْن لإلمام أحمد قول ثاٍن مروي عنه، وهو غلبة الثمنية كعلة للتحرمي، 
وإن كان أصحاب هذا الرأي يقصرون العلة هنا على الذهب والفضة فقط 

دون غيرهما مما يشترك معهما في العلة.)153( 
أما شيخ اإلسالم ابن تيمية، فيختار األخذ مبطلق الثمنية كعلة للتحرمي، 
ويستدل على ذلك من قوله:" فإذا صارت الفلوس أثماناً، صار فيها املعنى، 

)149( املرجع السابق ، ص 226 .
)150( نفس املرجع ، ص 225 .

)151( د. سامي حمود ، تطوير األعمال ، مرجع سابق ، ص 169 .
)152( الفقه على املذاهب األربعة ، مرجع سابق ، ص 225 .

)153( د. سامي حمود ، تطوير األعمال ، املرجع السابق ، ص 172
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فال يباع ثمن بثمن إلى أجل ".)154( 
الترجيح: ـ

إذا بدأنا حتليل املسألة مبا قدمه احلنفية، نالحظ أن اعتبار الوزن علة 
للنقدين دون الثمنية، سيؤدي حتماً إلى إخراج النقود الورقية املعاصرة، من 

دائرة النطاق الربوي. 
ومن الواضح أن احلنابلة أيضاً لم يفرقوا بني الذهب والفضة كسلع  وبينهما 
كوسيطني يقومان مقام النقود في التبادل، مما جعلهما ضمن سائر األصناف 
األخرى املذكورة في احلديث، ولعل اخلطورة في عدم متييزهما هنا هو عدم 
اعتبار الربا في النقود الورقية أيضاً ـ والتي ال يشك أنها متثل ربا اجلاهلية ـ 

إذا تبودلت أو أقرضت بالزيادة، وهي ليست مبوزون، وال مبكيل. 
أما إذا حاولنا أن نوازن بني قول املالكية الشافعية والقول الثاني لإلمام 
الفرعية الدقيقة، نستطيع أن  أحمد، وشيخ اإلسالم متجاهلني اخلالفات 
نضع الثمنية علة مشتركة بني هذه املذاهب واالجتاهات - بغض النظر عن 
كونها غالبة أو مطلقة - تكفي لتحرمي الزيادة في كل ما من شأنه أن يصح 

ثمناً لألشياء على مر العصور واألزمان. 
مبطلق  األخذ  وهو  حمود،  الدكتور  رأي  إلى  مييل  فالباحث  وبالتالي، 
الثمنية كعلة لربا الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من حيث االشتراك في 
العلة؛ ألنه يرى أن في الثمنية املطلقة إفساحاً للقياس عليهما كل ما يستعمل 
الذي  الرأي  وهو  للقيم.  ومقياساً  لألشياء  ثمناً  باعتباره  للتبادل  كوسيط 
رجحه من قبل اإلمام ابن القيم قائاًل:" وأما الدراهم والدنانير، فقالت طائفة 
العلة فيهما، كونهما موزونني، وهذا مذهب أحمد في إحدى الروايتني عنه 
ومذهب أبي حنيفة. وطائفة قالت العلة فيهما الثمنية وهذا قول الشافعي 

ومالك وأحمد في الرواية األخرى وهذا هو الصحيح، بل الصواب".)155( 

)154( املرجع السابق، ص 173 .
)155( ابن قيم اجلوزية، إعالم املوقعني عن رب العاملني )بيروت : املكتبة العصرية، 1987( اجلزء الثاني ص 137. )156( 
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ثانيًا: علة غير النقدين: ـ
اشتد اخلالف بني الفقهاء في حتديد العلة التي هي سبب حترمي الربا 
النقدين، سواء على مستوى األعيان األربعة املقيدة باحلديث، أو  في غير 
ما سواها مما اتفق معها في العلة وشاركها فيها. فعند النخعي والزهري 
والثوري واسحق، وكذلك عند احلنفية واحلنابلة، تكون املكيالت هي العلة 
غير  أو  قوتاً  مطعومة  غير  أو  مطعومة  كانت  سواء  األربعة  األصناف  في 
قوت، فال متتد هذه املنطقة للمعدودات وال املذروعات، فعندهم أن البطيخ، 
فيها  يجوز  والسيارات،  واألراضي  والدور  واحليوان،  والرمان،  والسفرجل، 

التفاضل والنساء، ولو بجنسها.)156( 
أما الشافعية، فهم يسمون غير النقدين باملطعوم ويرون أنه يشمل أموراً 
كالتمر،  والتفكه  والشعير،  كالبر  االقتيات  هي  احلديث  في  ذكرت  ثالثة 
وإصالح الطعام والبدن كامللح، وكل ما يلحق بها في معناها يقاس عليها. 

ومن هنا فإن علة القياس عندهم هي الطعمية في غير النقدين.)157(   
وأما املالكية، فقد ذهبوا إلى أن العلة في غير النقدين، تختلف في ربا 
النساء عن ربا الفضل، فأما العلة في حترمي النساء، فهي مجرد املطعومية 
النساء،  ربا  لآلدمي، فإنه يحرم  التداول، فمتى كان طعاماً  على غير وجه 
فهي  الفضل،  ربا  في  العلة  وأما  االقتيات.  أو  لالدخار،  كان صاحلاً  سواء 
أمران: أحدهما أن يكون الطعام مقتاتاً، بحيث ميثل غالب قوت اإلنسان، 
بتأخيره مدة من  أنه ال يفسد  لالدخار، مبعنى  أن يكون صاحلاً  وثانيهما، 

الزمن، ال حد لها على ظاهر املذهب.)158( 
إذا  النقدين  غير  علة  أن  باعتبار  املسألة،  هذه  في  رأي  وللدكتور حمود 
انحصرت في املطعوم كقول الشافعية، أو االقتيات كقول املالكية تكون قاصرة 
على أصناف من الطعام املقتات، وإذا انحصرت في الكيل والوزن على رأي 
األحناف، فإنها ال تشمل املعدود واملذروع، وبذلك فهو يرى أن تكون العلة في 
اجتماع املالية واملثلية في تقبل التطبيق الواسع على كل مال يكون مثلياًً إذا بيع 

د. رفيق املصري ، اجلامع في أصول الربا ، مرجع سابق ، ص 114 .
)157( الفقه على املذاهب األربعة ، مرجع سابق ، ص 226 .

)158( نفس املرجع ، ص 227 .
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مبال آخر مثله، سواء كان مأكوالً أو غير مأكول، وسواء كان قلياًل أو موزوناً 
أو معدوداً أو مذروعاً ؛ ألن الفضل مبعنى الزيادة يتحقق من كل هذه احلاالت 

بوجود ذلك الفارق بني البدل والبدل املقابل، وهذه الزيادة ربا.)159( 
موقف الباحث من املسألة:

وفي اعتقاد الباحث أن الدكتور حمود رغم معقولية حتليله، قد توسع جداً 
في حتديد نطاق العلة إلى حد يجعل كل زيادة مهما كان شكلها تكون ربا، 
وضرب لذلك مثلني هما متر القماش إذا بيع مبترين من نفس املواصفات 
بيع  إذا  ربا  يكون  باركر  نوع  من  احلبر  قلم  وكذلك  ربا،  يكون  وخيطاً  لوناً 

بقلمني.)160( 
والباحث ال مييل إلى مثل هذا التوسع الشامل؛ ألن الفقهاء الذين حصروا 
الربا في الثمنية والكيل والوزن إمنا أرادوا عمداً أن يحصر الربا في علته، 
حسبما أشار إليه الرسول ]، والسيما أنه ] أجاز بيع الشاة بالشاتني، 
والبعير بالبعيرين ،)161( والفرس  باألفراس، والنجيبة باإلبل،)162( في الوقت  
الذي منع فيه بيع صاع التمر اجليد بصاعني من التمر الرديء.)163( كما منع 
بيع الدينار بالدينارين والدرهم بالدرهمني،  مما يؤكد أن توسيع العلة باملالية 

واملثلية املطلقتني لن يكون دقيقاً، ورمبا أدخل في الربا ما ليس منه. 
وخروجاً من هذه الدائرة املتسعة، إلى ما يشبه القول القدمي، فقد اجته 

)159( د. حمود ، املرجع السابق ، ص  182 .
)160( نفس املرجع، ص 178 . 

)161( عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما : أن النبي ص أمره أن يجهز جيشاً ، فنفدت اإلبل 
، فأمره أن يأخذ على قالئص الصدقة ، قال فكنت آخذ البعير بالبعيرين ، إلى إبل الصدقة . رواه احلاكم 

والبيهـقي ورجاله ثقات ، حديث رقم  831 ، بلـوغ املرام،  ص 246 .
)162( لقول الرسول ] :" ال تبيعوا الدينار بالدينارين، وال الدرهم بالدرهمني، وال الصاع بالصاعني ، فإني أخاف 
عليكم الرماء " وهو الربا، فقام إليه رجل فقال يارسول الله أرأيت الرجل يبيع الفرس باألفراس والنجيبة باإلبل؟ 

فقال : ال بأس إذا كان يداً بيد، رواه اإلمام أحمد في املسند وابن حبان عن أبيه عن ابن عمر ، انظـر : 
ابن قدامة ، املغني ) بيروت : دار الكتاب العربي ، 1972 ( ج: 4، ص 125.  

)163( عن أبي سعيد اخلدري ، وأبي هريرة رضي الله عنهما : أن رسول الله ] استعمل رجاًل على خيبر، فجاءه 
بتمر جنيب، فقال رسول الله ] :" أكل متر خيبر هكذا ؟ فقال : ال والله يا رسول الله ! إنا نأخذ الصاع من 
هذا بالصاعني والثالثة. فقال رسول الله ] :" ال تفعل ، بل بع اجلمع بالدراهم ، ثم ابتع بالدراهم جنيباً ، وقال 

في امليزان مثل ذلك . متفق عليه ، حديث رقم 823 ، بلوغ املرام ، ص 244 . 
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الدكتور رفيق املصري، إلى أن مبادلة قيمي بقيمي من جنسه، يجوز فيها 
التفاضل، أما مثلي مبثلي من جنسه، فال يجوز فيه التفاضل، ولو الختالف 

اجلودة، إال إذا دعت احلاجة.)164( 
والذي يبدو لنا أن هذا التفريق أيضاً ليس له ما يؤيده من أدلة، بل األمر 
ضاق تلقائياً بعد إضافة عبارة »إذا دعت احلاجة« مما جعل اقتصار الربا 
على علله القدمية أكثر مالءمة، وال سيما إذا استوقفتنا صعوبة حتديد مقدار 
احلاجة الداعية. إال أننا ال نرى أن هناك مانعاً من أن يتسع الربا؛ ليشمل كل 
ما تنضبط قيمته، أو جودته، أو مواصفاته انضباطاً دقيقاً من املتجانسني، 
كمبادلة سيارة بسيارتني من نفس املوديل، إذا كانتا منتجاً جديداً لم يستعمل 
بعد،)165( بعكس ما إذا متت مبادلة سيارة جديدة بسيارتني من نفس املوديل، 
مت استعمالهما لفترات متفاوتة، وبأسلوب مختلف. وهذه هي علة جواز بيع 
ثوب  كبيع  بيد،  يداً  باثنني،  واحداً  املتفاوتة إجماعاً  واملعدودات  املذروعات 

بثوبني، وعبد بعبدين، وشاة بشاتني، ونحو ذلك،)166( والله أعلم.

)164( د. رفيق املصري ، املرجع السابق ، ص  127 .
)165( ومثل هذه املبادلة ال يتوقع حدوثها أبداً يداً بيد ؛ ألنه ليس لها ما يبررها من الناحية العملية، ولذلك فإن 
املالحظ على األموال الربوية في ربا البيوع أن يختلف املتجانسان من حيث القيمة املالية أو اجلودة أو دقة 
الوصف، أو احلجم، أو طريقة التعبئة .... الخ ، وإن اتفقا في املسمى كاإلبل والغنم، وخالفه، مما ثبت عدم 

جريان  الربا فيه بالدليل. 
)166(  د. عبد الرزاق السنهوري ، مصادر احلق في الفقه اإلسالمي ) بيروت : دار إحياء التراث العربي ، 1954 ( 

اجلزء األول ، ص 189 .
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بعد أن انتهى حديثنا عن علل الربا، نأتي لنبدأ حديثاً عن احلكمة التي 
من أجلها ُحرم الربا، وإن كنا قد استعرضنا - فيما مضى - الكثير من اآلثار 

التي تعد من احلكمة املؤدية إلى إبطال الربا »الفائدة«.
وحلكمة حترمي الربا ارتباط وثيق بالعلة، ولذلك فإن بعض العلماء يرى 
أن تبنى األحكام على احلكمة، والبعض اآلخر، وهو الغالب األعم، يرى بناء 
األحكام على العلة، ذلك ألن العلة هي الوصف الظاهر املنضبط الذي يكون 
عالمة واضحة على احلكم، في حني أن احلكمة ال تنضبط، وقد تختلف 

أفهام الناس وتضطرب في حتديدها.)167(
ألسباب  بيِّناً  تفسيراً  يعطيان  واحلكمة  العلة  فإن  أمر،  من  يكن  ومهما 
التحرمي، ولكن مع ذلك، فإن اختالف العلماء حول العلة أو احلكمة ينبغي 
أال ينسحب على طبيعة احلكم الشرعي، من حيث قوته، وبقائه - إذا لم تكن 
حرمته مؤقتة أو مرتبطة بسبب نُصَّ على انتهائها بزواله - ألن ذلك سيؤدي 
إلى محاوالت لتبديل احلكم مبجرد اإلحساس بانتفاء العلة أو احلكمة التي 
وقفت وراء التحرمي؛ ألن الناس مهما أوتوا من علم أو اكتسبوا من معرفة 
فلن يكون نصيبهم من هذا العلم وتلك املعرفة إال قلياًل، وبالتالي ينبغي أال 
يظنوا أنهم قد أحاطوا بالعلة كلها أو باحلكمة جلها، فإذا ما انتفت إحداهما 
أم كلتاهما أسرعوا إلى القول بزوال احلكم، أو انتفاء النهي، فيصبح ما كان 

محرماً باألمس حالالً اليوم.
بعينها،  أو صوراً  والله عز وجل، حني حّرم الربا لم يستثن منه أشكاالً 
وكذلك  والتوضيح،  التفصيل  سبيل  على  ذلك  وتولت  السنة،  جاءت  وإمنا 
عندما حّرم الله الربا لم ينص على أسباب حترميه أو يحصرها في أمور 
مخصوصة، وإمنا قام العلماء بتفسير ذلك وتفصيله من جهة أكثر األضرار 
التي يسببها في الواقع العملى الذي يشاهدونه يوماً بعد يوم، ولذلك فإن 
هذا التفسير مهما بلغت دقته فليس من بني العلماء من يقول بأنه قد أحصى 

)167(  د. يوسف القرضاوي ، فوائد البنوك هي الربا احلرام » مجلة االقتصاد اإلسالمي ، مرجع سابق ، العدد 123، 
سبتمبر 1991م «  ص 12 .

املطلب الثاني
 الفائدة بني حكمة التحرمي وشبهات التحليل   
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كل العلل وأحاط بكل احلكم، التي حرم من أجلها الربا.
في  تبقى  املشكلة  ولكن  اثنان،  عليه  يختلف  ال  أمر  الربا  فتحرمي  إذن 
وشبهات  مببررات  دائرته  من  وإخراجها  اجللى  الربا  صور  بعض  استثناء 
غير واقعية تقوم على انتفاء احلكمة كالفائدة الربوية التي متارسها البنوك 
الربوية، باعتبارها ال تنطوي على الظلم الذي هو احلكمة من حترمي الربا؛ 
ليس  البنك  من  املقدم  القرض  وهذا  بفقير،  ليس  املقترض  العميل  ألن 
استهالكياً! وإمنا ما يحدث بني البنك وعميله إن هي إال عالقه جتارية تقوم 

على االستثمار واالنتفاع املشترك بني الطرفني. 
ونحن هنا ال نريد أن نناقش هذه الشبهة وأمثالها، فذلك أمر سنفرغ 
له بعد حني، وإمنا نريد أن نسأل هؤالء ومن لف لفهم سؤاالً يفرض نفسه 
الزنا في اإلسالم هي عدم اختالط  أن حكمة حترمي  افترضنا  إذا  علينا: 
األنساب نظراً ملا يجره ذلك من أضرار جسيمة، وهذه حكمة غائية مؤكدة، 
وأن هذه هي احلكمة الوحيدة لتحرمي الزنا، افتراضاً، ثم جاء على الناس 
زمان استطاع العلماء اكتشاف طريقة مؤكدة ال ريب فيها ملنع احلمل، كتطوير 
أن  يعني  إلى مستوى موثوق من األمان، فهل هذا  املعروفة حالياً  الوسائل 

الزنا سيصير حالالً ملجرد انتفاء العلة ؟ 
إن هذا ما حدث في موضوع الربا ! فمجرد شعور بعض احملللني للفائدة 
الربوية بأنها لم تعد حتمل نفس اآلثار التي حملها ربا اجلاهلية، بادروا إلى 
كالبيع، وهذا نفسه ليس بجديد، فعرب  حتليلها واعتبارها عماًل مشروعاً 

اجلاهلية أيضاً لم يروا بأساً بالربا حني شبهوه بالبيع.
وملناقشة مثل هذه الشبهات املردودة الباطلة، البد من التعرض حلكمة 
الشبهات  هذه  رد  ذلك  بعد  علينا  ليسهل  التالي؛  الفرع  في  الربا  حترمي 

وإبطالها.
الفرع األول: حكمة حترمي الربا: ـ

ميكن القول عموماً بأن احلكمة من حترمي الربا هو دفع الضرر، أياً كان 
شكله وحجمه ونوعه، عن الناس، وإحاطة أموالهم بسياج من احلرمة؛ لئال 
يؤكل مال بباطل، وال يؤخذ بغير حق ؛ فتقام دولة العدل واألخوة والتكافل 

والسالم وتستقيم بذلك احلياة االقتصادية واالجتماعية.
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وقد خلص العالمة ابن حجر الهيثمي احلكمة في نقاط أربع، هي انتهاك 
حرمة مال املسلم بأخذ الزائد من غير عوض، واإلضرار بالفقير ألن الغالب 
غنى املقرض وفقر املستقرض، وانقطاع املعروف واإلحسان الذي في القرض، 
إذ لو جاز درهم بدرهمني ما سمح أحد بإعطاء درهم مبثله، وتعطل املكاسب 
والتجارات واحلرف والصناعات التي ال تنتظم مصالح العالم إال بها إذ من 

يحصل على درهمني بدرهم كيف يتجشم مشقة كسب أو جتارة ؟ )168( . 
وفيما يلي نتعرض بإيجاز للحكمة من التحرمي من ثالثة مناظير: 

أواًل: احلكمة من املنظور األخالقي: ـ
تناولنا  االجتماعية،  الناحية  من  الربا  آثار  عن  احلديث  عرض  حينما 
في  املنحرف  السلوك  وتنمية  األخالقية،  الدعائم  تفكيك  في  السيئ  دوره 
الفرد واجلماعة. فالربا جشع وشره واستغالل حلاجة الفقير استغالالً تأباه 
األخالق الفاضلة والفطرة السليمة وقواعد السلوك املستقيم. واإلسالم ال 
يرضى أن تقوم العالقات اإلنسانية في هذه احلياة على أساس من املادية 

التي تتنكر لقواعد األخالق الكرمية وآداب السلوك القومي.
ثم إن هذا الظلم وهذا االستغالل لن يطال الفقير وحده، وإمنا يطال كل 
إنسان اقترض بالربا ليستثمر ويحقق ربحاً ومكسباً، فهو يدفع ثمرة عرقه 

ملن بات ضامناً لهذه الثمرة مهما كانت نتيجة النشاط.
ولذلك فإن اإلسالم حينما ندد بهذه التصرفات الوحشية، إمنا أراد لهذا 
اإلنسان الذي كرمه الله عز وجل أن يعيش عزيزاً، وإن كان فقيراً معدماً 
فقد فرض له في أموال األغنياء نصيباً يقيم أوده، وفي مال الصدقات حقاً 
يكفل له احلياة الطيبة، وفوق ذلك أحل له القرض احلسن، وأمر بإنظاره 

حتى يوسر.
االستثمار  يريد  ملن  جعل  بل  احلد،  هذا  عند  يقف  لم  اإلسالم  إن  ثم 
حلوالً عظيمة تغنيه عن الربا وآثاره الكريهة، فأعد له مجموعة من العقود 
الشرعية الكفيلة بتحقيق ما يريد حتت قاعدة الغنم بالغرم، لئال يقع ظلم أو 

ضغينة أو حقد من جراء االقتراض الربوي.
يراقبهم  الناس  بني  ثروته  أودع  قد  املرابي  هو  "وها  زهرة:  أبو  الشيخ  يقول 

)168( الشيخ الفوزان ، مرجع سابق ، ص 15. نقاًل عن الزواجر،  ج 1 ، ص 180.
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ويتتبعهم ال ليشاركهم في خسارتهم ومغارمهم كما يشركهم في كسبهم ومغامنهم، 
بل يترقبهم ليحافظ على ماله وفائدته التي تتضاعف عاماً بعد عام ".)169(  

ويقول د. العالم: "الربا مفسدة تشتمل على قتل نوازع اخلير في املرابي، 
وجتعله فاقداً للرحمة والعطف والشفقة ".)170( 

فأي أثرة هذه؟ وأي شعور باألنانية؟ وقتل بطئ لإلنسانية واألخوة واملودة 
التي أقامها اإلسالم وبذل في  العليا  الناس؟ ثم أي هتك للقيم واملثل  بني 
سبيلها الغالي والرخيص؟ إنه الربا الذى دمر األخالق الكرمية وسعى في 

خرابها.
ثانيًا: احلكمة من املنظور االجتماعي: ـ

فإذا ذهبت األخالق، حل بالناس الظلم والعدوان، ونزلت بهم األحقاد، 
ومأل حياتهم الغل واحلسد، فالغني يستغل حاجة الفقير وعسرته؛ فيعيش 
على ثمرة جهده وعرق جبينه وامتصاص دمه وعصارة فكره ووقته. والفقير 
حقداً  احلزينة  نْفسه  ومتتلئ  نََفِسه،  بخار  فيتصاعد  صدره،  مرجل  يغلى 
واألخوة  الناس احملبة  بني  وتنقطع  البريئة غاًل وحسداً؛  وعيونه  وكراهية، 

والتعاون واملعروف. 
ولنستمع إلى أهل الربا يصفون لنا مشاعرهم بأنفسهم ؛ ليقفوا شاهدين 
على سلوك، وأخالق آكلي الربا، فها هو اللورد كينز يقول في خطبته في دار 
الشيوخ - بعد رجوعه من الواليات املتحدة األمريكية - بعد عقد إتفاقية 
التعامل الربوي:" ال أستطيع أن أنسى أبد الدهر ذلك احلزن الشديد، واأللم 
املرير الذي حلق بي، من معاملة الواليات املتحدة األمريكية إيانا في هذه 

االتفاقية، فإنها أبت أن تقرضنا شيئاً إال بالربا".)171(  
ثالثًا: احلكمة من املنظور االقتصادي والسياسي: ـ

وهنا رأس احلية، إذ أن الربا يعطل دورة املال احلالل، ويحرمها من قدرتها 
على املضي قدماً في الطريق الصحيح، فالبيع يحمل معنى الرزق، بل تسعة 

أعشار الرزق في التجارة، بينما الربا يحمل احملق والسحق والهالك.

)169(  حترمي الربا تنظيم اقتصادي ، مرجع سابق ، ص 9 .
)170( حكمة التشريع اإلسالمي في حترمي الربا ، مرجع سبق ذكره ، ص 31 .

)171( د. فضل إلهي ، مرجع سابق ، ص 91 .
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اإلنتاج  على  السيئة  الربا  آثار  إلى  بتفصيل،  مضى  فيما  أشرنا  وقد 
والبطالة  التضخم  حدة  اشتداد  في  ودوره  القومي،  والدخل  واالستهالك 
الوطنية،  للعمالت  الشرائية  القوة  وانهيار  التخلف،  معدالت  وتسارع 
ومساعدته على ظهور وتالحق األزمات، بل واملجاعات واألوبئة ؛ وذلك ملا 
رواه عمرو بن العاص � قال: سمعت رسول الله ] يقول:" ما من قوم 

يظهر فيهم الربا، إال أخذوا بالسنة ".)172(  
ومن اآلثار البغيضة للربا، ما يصيب املجتمعات والدول من جراء التبعية 
الشاملة للدول املتقدمة مما يجعل حياة البالد الفقيرة مليئة باالضطرابات 
اإلنعاش  لسياسات  املدينة  الدول  هذه  طاعة  بفعل  االقتصادية  والتقلبات 

املزعوم للخروج من األزمات واالختناقات عن طريق املزيد من الديون.
ومن أمثلة ذلك، ما حدث لفلسطني احملتلة، فقد استولى عليها اليهود 
بسبب الربا؛ وذلك الستيالئهم في البدء على كثير من األراضي بسبب عجز 
الفلسطينيني عن سداد الديون الربوية قبل النكبة، مما سهل لهم ما قاموا 

به من حرب وغدر ودعاوى باطلة في أراضي فلسطني.)173( 
وفي هذا اإلطار يقول عبد القادر:" وعلى مستوى الدول تلجأ الدول التي 
تسمى بالنامية إلى اقتراض مبالغ ضخمة الستغاللها في مشروعات تعود 
على األمة بالنماء ورغد العيش، ولكن تلك الدول النامية تعود بعد فترة من 
الزمان فتجد خزانتها وقد أثقلتها الفوائد، فضاًل عن أصل الَديْن، فتصبح 
عاجزة عن الوفاء وتعود من دولة تريد رغد العيش ألبنائها، إلى دولة يكدح 
تنعم  أجنبية  لدولة  القروض  بفوائد  الوفاء  أجل  من  ويجوعون  أبنائها،  كل 
بثمرات الدول النامية، وتتحكم في أسواقها. وخالصة القول: إننا ال نرى 
وقفت  قد  القروض  طريق  عن  مواردها  تنمي  أن  تريد  واحدة  نامية  دولة 
على قدميها، وسعد أبناؤها واستقام لها أمر دينها وأخالقها وحريتها في 

سياستها، وكفى بذلك دماراً وعاراً.)174( 

)172( رواه أحمد ، مختصر الترغيب والترهيب ، مرجع سابق ، حديث  654 ، ص 140 .
)173( د. محمد بن محمدأبو شهبة ، حلـول ملشكلة الربا )القاهرة : مكتبة السنة، الطبعة الثانية ، 1409 ( ص 18.
)174( عبدالقادر أحمد عطا، هذا حالل وهذا حرام )القاهرة : دار التراث العربي، الطبعة الثانية، 1980(، ص 314.
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وخالصة األمر، فإن احلكمة من حترمي الربا ليس لها وجه واحد، وإمنا هي 
أوجه متعددة لصيقة بالتعامل املالى حيثما كان، فإذا انتفى وجه منها لم تترك 

األوجه األخرى فرصة ألهل التحليل ليقولوا كلمتهم، بغير ما أنزل الله.
لن  عقولهم  أن  إذ  للناس،  كلها  معروفة  تكن  لم  وذاك،  هذا  فوق  وهي 
تستطيع استيعاب كل احلكمة اإللهية، حتى إذا انتفى ما يعرفونه من حكمة 
الدكتور  يقول  هذا  وفي  تلك.  أو  املعاملة  هذه  الربا عن  نفي  إلى  سارعوا 
يريد  الذي ال  الله  الله،  أمر  ذاته فهو قائم ألنه  التحرمي في  "أما  العربي: 
لعباده إال اخلير، وقد تقصر عقولنا البشرية عن إدراك مدى حكمته".)175(  

هي  إمنا  الربا،  صور  من  صورة  أي  لتحليل  محاولة  كل  فإن  وبالتالى، 
محاولة يائسة مردودة، وسنحاول فيما يلي، أن نستعرض بعض هذه الشبهات 
التي حاول مثيروها حتليل فوائد البنوك باعتبارها ليست من الربا احلرام. 

الفرع الثاني: شبهات حتليل الفائدة الربوية: ـ   
ولعل أول شبهة نقف عندها ههنا، أن اإليداع املصرفي ليس بربا؛ ألن 
الربا إمنا حرم للظلم واالستغالل الذين يقعان على الفقير املستقرض من قبل 
الغني املقرض الذي ال يعرف سوى "إما أن تقضي وإما أن تربي". واإليداع 
املصرفي ليس فيه شيء من هذا؛ ألن البنك ليس فقيراً، وإمنا هو مؤسسة 
مالية تدير أمواالً طائلة، وتقوم بالوساطة املالية بني مودعني لهم فوائض 
ومستثمرين  خبرات  أو  مشاريع  لديهم  وليست  يثمروها،  أن  يريدون  مالية 
فالبنك  مشاريعهم.  إلدارة  الالزمة  األموال  وتنقصهم  العمل،  لهذا  مؤهلني 
يتقاضى عمولة عادية نظير قيامه بهذه الوساطة وهي الفرق بني الفائدة 
يعملون  اجلميع  ألن  استغالل  أو  ظلم  هنا  ليس  ولذلك  واملدينة؛  الدائنة 

لتحقيق منفعة.
والغريب في األمر أن مثيري هذه الشبهة، يدللون على زعمهم هذا مبا 
قاله الشيخ شلتوت - رحمه الله - من أن أرباح صندوق التوفير حالل ال 
حرمة فيها؛ ألن املال املودع لم يكن ديناً لصاحبه على صندوق التوفير، ولم 
يقترضه صندوق التوفير منه، وإمنا تقدم به صاحبه إلى مصلحة البريد من 
تلقاء نفسه طائعاً مختاراً ملتمساً منها أن تقبله منه وهو يعرف أن املصلحة 

د. العالم ، مرجع سابق ، ص 33 .   )175(
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تستغل األموال املودعة لديها في معامالت جتارية يندر فيها إن لم ينعدم 
الكساد واخلسران.)176( 

ويكفي هذه الشبهة تهافتاً، أن صاحبها الشيخ شلتوت - غفر الله له - قد رجع 
عنها، قبيـل موته بشهادة شهود رغم أن هذا ليس الوجه الوحيد لتهافتها.)177(

فأصحاب هذه الشبهة يزعمون أن املقترض سيقوم باستثمار هذه الودائع 
بدفعها إلى آخرين بفوائد مضمونة، تزيد على ما سيدفعه للعمالء املودعني؛ 
بأن  فقط  دقيقة  لنصف  سلمنا  فإذا  استغالل!  وال  هنا  ظلم  فال  ولذلك 
املودعني هنا لم يظلموا البنك ولم يستغلوه؛ ألن البنك أخذ من املستثمرين 
أكثر مما دفع لهم، فكيف نسلم بأنه هو لم يظلم املستثمرين، ولم يستغلهم 
وهم الطرف الثاني في املعادلة؟! من أين لهم بضمان أرباح تفوق ما سيدفعوه 
للبنك من فائدة ؟ وهل الظلم واالستغالل، هما حكمة الربا الوحيدة، بعد كل 

الذي ناقشناه قبل قليل؟.)178(
 ثم ماذا يعني لو علمنا أن املال املودع لم يكن ديناً لصاحبه على البنك، أو 
صـندوق البريد؟ وماذا يكون؟ وجمهور الفقهاء على أنه قرض حسن مضمون 
الدفع. ثم ماذا يغير هذا من طبيعة الربا احملرم في القرآن، وفي السنة، 

وفي إجماع الفقهاء ؟.
الشبهة الثانية: ـ

أن  يقول أصحابها  إذ  من سابقتها،  تهافتاً  الثانية أشد  الشبهة  وجاءت 
الدائن في املعامالت املصرفية هو دائماً من صغار املالكني لرأس املال، أما 

املدين فهو دائماً من كبار املالكني لرأس املال.)179( 
فالربا لن يضيف إلى قاموسه معنى جديداً، إذا أصبح الدائن املرابي هو 

الفقير، واملدين هو الغني.
حينما  وجل  عز  الله  ألن  وصورته؛  التحرمي  لغة  على  ذلك  يؤثر  ولن   
الربا،  من  بقي  ما  يذروا  بأن  الفقراء  دون  األغنياء  يخاطب  لم  الربا  حرم 

)176( انظر وهبي سليمان غاوجي، الربا والفائدة املصرفية )بيروت : دار ابن حزم للطباعة ، 1992( ص 67 ـ 68.
)177(  نفس املرجع ، ص 68 .

)178(  انظر تفسير الفخر الرازي ، مرجع سابق ، ص 94 ، حيث يقول الفخر الرازي :" ذكروا في حترمي الربا وجوهاً   
)أحدها( أن الربا يقتضي أخذ مال اإلنسان من غير عوض " .

)179(   د. محمد عبد الله الشباني، شبهات معاصرة الستحالل الربـــا )الرياض : دار عالم الكتب ، 1991(  ص 37.
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الغني ويحله  املؤمنني أغنياء وفقراء، ولم يحرمه على  وإمنا خاطب عباده 
للفقير! ولكن دائماً تظل عقدة الظلم واالستغالل هي محور التحرمي عند 
هؤالء.  فاإلسالم وضع للفقير حلوالً مناقضة للربا متاماً،)180( بل هى الوجه 
اآلخر املضيء املشرق املقابل للربا، واملتمثل في الزكاة والصدقة من جهة، 

واملشاركة مع أصحاب األموال بصيغ عديدة ومتنوعة من جهة آخرى.
الشبهة الثالثة: 

وثمة شبهة أخرى، قدمها لنا الدكتور السنهوري ،)181( اعتمدت على فقه 
بأن  فنادت  النسيئة،  وربا  اجلاهلية،  ربا  بني  قت  فرَّ فلسفتها،  في  احلاجة 
الفائدة البسيطة على القروض محرمة حترمي وسائل، ال حترمي مقاصد، 
مبعنى أنها حرمت سداً للذريعة إلى الربا الفاحش احملرم لذاته، وأن املقرر 
في الفقه اإلسالمي، أن ما حرم سداً للذريعة أدني في حترميه من احملرم 
لذاته ؛ فيباح للحاجة، وفي النظام االقتصادي القائم ثمة حاجة إلى إباحة 
الفائدة البسيطة على القروض ؛ لكونها الوسيلة األولى للحصول على رؤوس 
األموال، وما دامت احلاجة قائمة فإن فائدة رأس املال في احلدود القانونية 

البسيطة، تكون جائزة استثناء من أصل التحرمي. 
تتلخص  الذي  جاويش،  العزيز  عبد  للشيخ  الشبهة،   هذه  أصل  ولعل 
نظريته في أن الربا الذي كان معروفاً في اجلاهلية، هو الربا املتضاعف، 
وأن الربا الذي ليست فيه مضاعفة، بل فائدة قليلة، ال متاثل الدين قدراً، 
فيتجاوز عنه.)182(  والشبهة كما هو واضح من عباراتها، وإن لم تناد بحل 
الفائدة الربوية بإطالق، كما فعلت سابقتاها، إال أنها انتهت إلى ذات الطريق 

املسدود، طريق الربا احملرم !. 
وكما هو واضح، تقوم الشبهة على مبدأ األضعاف املضاعفة للربا، وليس 

على مبدأ أن قليل الربا وكثيره حرام. 
)180( يقول سيد قطب رحمه الـله :" الوجه اآلخر املقابل للصدقة، الوجه الكالح الطالح هو الربا، الصدقة عطاء 
وسماحة وطهارة وزكاة وتعاون وتكامل، والربا شح وقذارة وأثرة فردية، والصدقة نزول عن املال بال عوض وال 
رد، والربا استرداد للدين ومعه زيادة حرام. وهما نظامان متقابالن النظام اإلسالمي، والنظام الربوي: وهما 
ال يلتقيان في تصور، وال يتفقان في أساس، وال يتوافقان في نتيجة " من تفسير آيات الربا ، مرجع سابق،         

ص 6 ـ 8 . بتصرف يسير .
)181( مصادر احلق في الفقه اإلسالمي ، مرجع سابق ، ص 242- 244 .

)182( انظر د. عاشور عبد اجلواد ، مرجع سبق ذكره ، ص 11 .
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الوارد  الوصف »أضعافاً مضاعفة«  اتفق املفسرون في اجلملة على أن  وقد 
باآلية الكرمية ليس لتقييد النهي، وإمنا جاء لبيان ما كانوا عليه من العادة في 

الربا.)183(    
ولنقف حلظات معدودة مع األستاذ سيد قطب - رحمه الله - وهو يفسر 
يريدون  لنا هذه اآلية الكرمية؛ لنرى ما حتمله من معنى. يقول: "إن قوماً 
في الزمان أن يتواروا خلف هذا النص ويتداروا به؛ ليقولوا أن احملرم هو 
األضعاف، أما األربعة في املائة والسبعة والتسعة، فليست أضعافاً مضاعفة  
األضعاف  بأن  القول  فنحسم  ونبدأ  التحرمي..  نطاق  في  داخلة  وليست 
الذي في  به احلكم، والنص  يتعلق  لواقع، وليست شرطاًً  املضاعفة وصف 
سورة البقرة قاطع في حرمة أصل الربا بال حتديد وال تقييد }وذروا ما بقي 

من الربا{، أيا كان !.)184(  
للحاجة  تباح  إمنا  البسيطة  الفائدة  بأن  السنهوري  الدكتور  حجة  أما 
التي هي احلصول على رؤوس األموال، باعتبارها وسيلة ذلك فقد نوقشت 
تراكم  إلى  دائماً  تؤدي  ال  الفائدة  أن  وتبني  السابق،  الفصل  في  باستفاضة 
رأس املال، وعليه فال ميكن أن تؤسس احلاجة على أمر لم ميكن التحقق من 

وقوعه.
يوجد  ال  ألنه  أصاًلً؛  قائمة  ليست  احلاجة  أن  الشني،  املستشار  ويرى 
ما مينع املسلمني من إقامة النظام االقتصادي اإلسالمي، بدالً عن النظام 
الربوي الطارىء على بالد املسلمني، بل هو واجب ديني في أعناقهم، وبه 
صالح أمرهم. كما أنه يرى أن احلاجة إذا كان لها مخرج شرعي وهو نظام 

املشاركة، فال مبرر شرعاً لألخذ بنظام الربا حتت مفهومها.)185( 
هذا كله يضاف إلى أن حترمي ربا القرض متفق عليه بإجماع؛ ألنه عقد 
والدليل على  الزيادة أخرجه عن موضوعه.  إرفاق وقربة، فإذا شرط فيه 
ذلك عموم النصوص الواردة في حترمي الربا وهذا منه، ثم النهي املخصوص 
الوارد في حديث النبي ]:" إذا أقرض أحدكم قرضاً فأهدي إليه أو حمله 

)183( انظر د. سامي حمود ، تطوير األعمال ، مرجع سابق ، ص 134 . وانظر د. عاشور ، املرجع السابق ، ص ص 
. 13 -12

)184( تفسير آيات الربا ، مرجع سابق ، ص 49 .
)185(  املستشار فتحي الشني ، الربا وفائدة رأس املال ، مرجع سابق ، ص 111 .



293

على دابة فال يركبـها، وال يقبــلها، إال أن يكون جرى بينـه وبينه قبل ذلك ".)186(
مباشرة  بصلة  القرض  إلى  ميت  ال  عما  نهى  قد   [ النبي  كان  فإذا 
في ظاهر احلال، كالهدية، أو ركوب دابة املستقرض، فكيف بالزيادة التي 
ربا  على  انطباقها  يخفى  ال  والتي  له،  كثمن  القرض  جنس  من  اشترطت 

اجلاهلية املقطوع بحرمته ؟. 
الشبهة الرابعة: 

وهذه الشبهة غريبة من نوعها، خطيرة في معناها، قدمها لنا الدكتور 
سعيد النجار يقول فيها:" إن إلغاء الفائدة في بلد إسالمي دون بالد العالم 
املال  سوق  في  لالستثمار  منها  األموال  رؤوس  هروب  إلى  يؤدي  أن  البد 
اعتماد  تعميق  أي  اخلارجية،  القروض  من  مزيد  إلى  يؤدي  وهذا  العاملية، 

العالم اإلسالمي على العالم غير اإلسالمي ".)187( 
ثم ميضي فيقول:" وإذا سرنا في طريق إلغاء الفائدة، فإنني أخشى أن 
تكون هذه هي نهاية االقتصاد املصري"!.)188( فهذا الدكتور يتذرع بوجود الربا 
في العالم كله ما يؤدي بنا إلى التبعية، والوقوع في شراك الديون ملجرد أننا 
نقوم بإلغاء الفائدة في بالد اإلسالم! فأي تناقض أكثر من هذا؟ كيف نلغي 
الفائدة من حساباتنا، ثم نتجه ملزيد من الديون من عالم ال يعمل إال بالربا؟ 

وكيف تزيد تبعيتنا للعالم اخلارجي ملجرد إلغاء الفائدة الربوية؟. 
وهذا الذي رمى إليه د. النجار أمر ال يؤيده الواقع وال يسنده العقل وال 
تتفق معه النصوص القرآنية وال األحاديث النبوية، وقد فصلنا فيه القول 
في مواضع متفرقة، فليرجع إليها في مواضعها. كما أن احلديث عن هروب 
األموال لالستثمار في األسواق العاملية ليس منطقياً، إذا كان البلد إسالمياً 
دون  اإلسالمية،  احلكومة  سلوك  على  تقتصر  ال  الربا  محاربة  ألن  حقاً؛ 
األفراد واملجتمعات! ومن الطبيعي أن تُِصرَّ األموال اإلسالمية على البقاء  
وعدم اخلروج بسبب الربا اخلارجي، ال العكس!. وإذا كان الدكتور النجار 
قد أّلف فكرته هذه بناء على ما يتم فعلياً بالعالم اإلسالمي حالياً، فإن هذا 

)186( الشيخ الفوزان ، مرجع سابق ، ص 27 . وذكر أن احلديث رواه ابن ماجة في باب القرض .
)187(  د. سعيد النجار ، نحو استراتيجية قومية لإلصالح االقتصادي ) جــدة : دار الشروق ، 1991( ص 150.

)188( نفس املرجع، ص 150 .
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السلوك اخلاطئ، واملخالف ألحكام الله عّز وجل ال يقاس عليه، بل األصل 
هو محاربة الربا أفراداً وجماعات، حكومة وشعباً في الداخل واخلارج.

 وخالصة لكل ما سبق، نقول: إن هذه الشبهات ليست كل ما ورد في 
حتليل الفوائد، كما أن الذي ذكرناه ههنا من اعتراضات ليس كل ما ميكن 
أن يقال في ردها ودحضها، إال أننا أوردناها من باب داللة اجلزء على الكل، 
آملني أن يكف املسلمون عن البحث في الشبهات واتباع ما تشابه من القرآن 
وضياع الوقت في تبريرات ال تسمن وال تغني من جوع، بل الواجب عليهم 
أن يبحثوا في بدائل الربا ويدرسوها، ألن الربا انتهى أمره بالنسبة لنا بعد 
أن حّرمه الله جلّت قدرته، ولو علم الله فيه خيراً ألحله كما أحل البيع. وما 
أكثر الصيغ والعقود التي أباحها الله تعويضاً عن الربا احلرام، والتي تتحقق 
بها مصالح األمة، وهي ما سنتناوله ببعض التفصيل في املبحثني التاليني، 

إن شاء الله تعالى. 
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بعد أن استعرضنا بتفصيل، أسلوب النظام الربوي في التمويل وآثاره السيئة 
لنتاول  نأتي  عموماً،  واالجتماعية  االقتصادية  واحلياة  والنمو،  التنمية  على 
البديل الشرعي لهذا النظام وهو نظام التمويل اإلسالمي وآثاره اإليجابية على 
التنمية والنمو ؛ ألن من املجمع عليه فقهياً أن الله عز وجل ما حرم على هذه 

األمة أمراً، إال وأبدلهم ما هو خير منه في كل صوره وأشكاله.)189(
وميتاز نظام التمويل اإلسالمي بشموله ومرونته وكفاءته العملية؛ نظراً ملا 
يتمتع به من تعدد صيغه وتنوع صوره وأساليبه التمويلية املتناسبة مع األفراد 
واجلماعات في كل العصور واألزمان، بخالف نظام التمويل الربوي املعتمد 

على الفائدة ليس غير.
ومن أقسام التمويل اإلسالمي، التمويل الذاتي، والتمويل باملشاركة مع 
الغير، والتمويل بالقرض، والتمويل باستخدام بعض العقود اخلاصة كالسلم 

واالستصناع، والبيع اآلجل، واإلجارة، وغير ذلك من الصور واألشكال. 
أهم  أحد  باعتباره  باملشاركة،  التمويل  نظام  نتناول  املطلب،  هذا  وفي 
صور التمويل الالربوي، ثم نتطرق في املطلب الثاني، لبعض الصور األخرى 

املناسبة لتمويل التنمية كالسلم، واإلجارة، واالستصناع، والبيع اآلجل.
ولعل التركيز هنا جاء على نظام املشاركة، وبعض الصور األخرى  دون 
القرض احلسن؛ ألن التمويل عن طريق القرض احلسن بالنسبة للمصرف 
اإلسالمي ال ميكن أن مينح إال على أساس اإليثار، ولذلك لن يتجاوز حدوده 
الضيقة ولفترات قصيرة نسبياً، يخصص فيها بشكل عام إما لتمويل األعمال 
الصغيرة أو لتفريج كرب األفراد. )190( ولذلك فال نعتقد أنه سيقوم بعمليات 
متويل تنموية كبيرة على املدى الطويل بالقدر الذي يسمح به نظام املشاركة 

والذي سنتعرض له في الفرعني التاليني:

)189(  يرى د. شابرا أن هناك بديلني فقط لنظام التمويل الربوي ، هما القرض احلسن ، ونظام التمويل باملشاركة 
في رأس املال ، ولعله أدخل سائر صيغ التمويل الشرعية من مضاربة وإجارة واستصناع وسلم وبيع وغيرها 

حتت هذا النظام . انظر نحو نظام نقدي ، مرجع سابق ، ص 92 .
)190( نفس املرجع، ص 92 .

املطلب األول
نظام التمـــويل باملشاركة  
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الفرع األول: نظام التمويل باملشاركة وخصائصه: ـ
إن املقصود بنظام املشاركة هنا، هو دخول املصرف اإلسالمي مع غيره 
من األفراد واملؤسسات في عمليات استثمارية عن طريق املشاركة في رأس 
املال أو املشاركة في األرباح فقط، أو املشاركة املتناقصة، أو املشاركة في 

الزرع، أو املشاركة في الثمر، وهكذا. 
بضوابطها  عليها  املتعارف  الصيغة  تلك  النظام  بهذا  نقصد  ال  ولعلنا 
الشرعية، مبا يسمى بشركة العقود، وهي اشتراك اجلانبني في رأس املال 
بصدد  نحن  الذي  الشامل  املشاركة  نظام  من  جزءاً  أنها متثل  إذ  والعمل، 

احلديث عنه.
واملشاركة نظام نافع، أباحه الله تعالى لعباده، وتكفل بحمايتهم في ظله، 
كما أمرهم باالستقامة، واألمانة في تطبيقه، كما جاء في احلديث القدسي 
الذي رواه أبو هريرة �، قال: قال رسول الله ]: قال الله تعالى أنا ثالث 

الشريكني ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان خرجت من بينهما.)191(
وهذا احلديث يدل على أن الله تعالى قد حث على نظام املشاركة  كأحد 
بدائل النظام الربوي، وتعهد في الوقت نفسه، بحفظ الشريكني ورعايتهما، 
املال  وأكل  اخليانة  عن  بعدا  إذا  باملال،  وإمدادهما  عليهما  بركته  وإنزال 

بالباطل.
خصائص  أهم  من  اإلسالمية  الشريعة  وأحكام  مببادىء  االلتزام  ويعد 
التمويل باملشاركة، وهذا يحقق لكل من صاحب املال ورجل األعمال،)192( أو 
م عادة مبال، وهو الفوز برضا الله،  الشريكني أياً كانا عائداً معنوياً ال يَُقوَّ
شعوراً  صاحبه  الذي ميأل  الربوي  النظام  بعكس  وخيراته  ببركته  والتمتع 

بالذنب واملعصية وانتظار احلرب املعلنة من الله ورسوله . 
ومن خصائص التمويل اإلسالمي عموماً، والتمويل باملشاركة على وجه 
اإلسالمي،  االستثماري  العمل  بها  يتم  التي  الشرعية  الصيغ  تعدد  خاص، 
وتنوعها لتناسب طبيعة كل عمل تنموي، وهذا التعدد والتنوع يساعد على 
جلب املدخرات سواء كانت صغيرة أو كبيرة، ودفعها إلى مجال االستثمار 

)191( بلوغ املرام ، مرجع سابق ، حديث رقم 869 ، ص 258 . وذكر أن احلديث رواه أبو داود وصححه احلاكم .
)192( د. حسني شحاته ، املصادر البديلة للتمويل في اإلسالم » مجلة االقتصاد اإلسالمي ، مرجع سبق ذكره ، العدد 

44 ، مارس 1987 «  ص 16 .
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على  يساعد  بدوره  وهذا  االستهالك،  في  اإلسراف  أو  االكتناز  من  بدالً 
التنمية االقتصادية. فعلى سبيل املثال جند أن هذه الصيغ تختلف من حيث 
درجة املخاطرة ومعدل الربحية والنمو حتى يتناسب ذلك مع طبيعة وسلوك 

أصحاب األموال ورجال األعمال. 
ومن جهة أخرى، يعتبر هذا التعدد والتنوع مزية عظيمة ميتاز بها هذا 
االستثمار          أمناط  لكل  واحداً  أسلوباً  يقدم  الذى  الربا  نظام  على  النظام 
- وهي الفائدة - كثمرة للعالقة بني اجلانبني الدائن واملدين؛ ولذلك يقف 
هذا النظام عاجزاً أمام متويل الكثير من األشكال االستثمارية التي ال تتطلب 
رأس املال فقط، وإمنا حتتاج للمشاركة أيضاً في العمل واخلبرة واجلهد، 
كما يقف عاجزاً أمام أصغر املشاريع التي ال تقدم الضمانات املالية والعينية 

الكافية ملنح التمويل.
كما أن نظام التمويل باملشاركة يحفز على االستثمار من جهة أن طالب 
أن مشروعه ستتم دراسته من قبل املصرف صاحب اخلبرة  يعلم  التمويل 
الفنية والتسويقية في هذا املجال، كما أنه يبذل جهداً كبيراً، ويعمل بجد 
وإخالص لئال يعد ضامناً لرأس املال إذا ثبت تقصيره أو تعديه، كما أنه يعلم 
أنه في حالة اخلسارة لن يتحمل إال مبقدار نصيبه في رأس املال، وفي بعض 
صور التمويل لن يتحمل شيئاً، بعكس نظام الفائدة التي يقتطع من أرباحه 

إن ربح، ومن جهده وماله اخلاص إن خسر.
ويرى الدكتور عمر شابرا، أن نظام التمويل باملشاركة، يساعد في تعريض 
قاعدة انتشار ملكية املشاريع، ويساهم إلى حد كبير في حتقيق هدف التوزيع 

العادل للثروة.)193(   
وقد ذكر الدكتور شحاته، عدداً من املفاهيم واملبادىء التي حتكم استثمار 
رأس املال. ومتويل املشروعات االقتصادية لم يكن يعرفها النظام الربوي؛ ملا 
متثله من تعارض وتضاد واصطدام بأهدافه القائمة على املصلحة اخلاصة 

دون أي اعتبار ملصالح األمة. 
باملخاطرة،   العائد  ربط  ومبدأ  بالغرم،  الغنم  مبدأ  املبادىء:  هذه  ومن 
ومبدأ تنمية رأس املال باالستثمار احلالل طلباً للربح احلالل، ومبدأ التوازن 

)193( د. شابرا ، نحو نظام نقدي ، مرجع سابق ، ص 102 .
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املادي واملعنوي في االستثمار، وحتقيق التعاون في املشروعات التي يعجز 
األفراد من القيام بها مبفردهم.)194( 

الفرع الثاني: أقسام التمويل باملشاركة: ـ
وصور  املشاركة،  ألشكال  وفقاً  باملشاركة،  التمويل  نظام  تقسيم  وميكن 
التمويل املختلفة، إلى ثالثة أقسـام رئيسـة هى: التمويل باملشــاركة في رأس 

املال، واملشـاركة في األرباح، واملشـاركة في الناجت، نفصلها فيما يلي: ـ
أواًل: التمويل باملشاركة في رأس املال: ـ

ويتلخص هذا األسلوب في دخول املصرف اإلسالمي كشريك مع األفراد، 
أو املؤسسات في تأسيس مشروعات استثمارية معينة بنسبة في رأس املال، 

ومن ثم في األرباح واخلسائر.
السائد  الربوي  الشكل  تخالف  وأشكالها  بجميع صورها  الصيغة  وهذه 
في البنوك التقليدية، حيث يقتصر التمويل فيها على القروض ذات الفائدة 
احملددة، دون أن يكون لها دور في ما متوله من مشروعات، وال يهمها إن 

حققت اجلهات املقترضة ربحاً أم لم حتقق.
ويسمى هذا النوع من الشركات بشركات العقود، وتقوم على التعاقد بني 
املتشاركني في رأس املال والربح، وهي ثالثة أنواع: شركات أموال، وشركات 

أعمال، وشركات وجوه.)195(  
وميكن لهذه الصيغة بأقسامها املختلفة، أن تقوم بتمويل كثير من مشاريع 
والدولية،  احمللية  التجارة  وعمليات  واملنشآت  كاملصانع  الوطنية  التنمية 

وغيرها ملا متتاز به من مرونة كبيرة وسهولة في التطبيق العملي.
الصيغة  بهذه  احلكومة  مع  تدخل  أن  اإلسالمية  للمصارف  ميكن  كما 
كشريك إلنشاء وترقية القطاع العام، ومشروعات البنية التحتية، وكذلك مع 
املتناقصة،  باملشاركة  ما يسمى  األفراد في مشاريعهم اخلاصة عن طريق 

)194( املرجع السابق ، ص 16 .
)195( اختلف الفقهاء األربعة حول هذا التقسيم ، فاحلنفية قسموا الشركات إلى قسمني : شركة ملك، وشــــركة 
عقود، وقسموا شركة العقود إلى أموال وأبدان ووجوه. وقسم املالكية الشركات إلى شركة إرث، وشركة غنيمة، 
وشركة املبتاعني فيما اشتروه وهي ما عبر عنه احلنفية بشركة امللك، وهم ال يقرون شركات الوجوه. أما احلنابلة 
فقد قسموها إلى قسمني : شركة أموال،  وشركة عقود وهي خمسة أنواع : عنان ، ووجوه ، وأبـــدان ، ومفاوضة  

ومضاربة.  ملزيد من التفصيل انظر : الفقه على املذاهب ، مرجع سابق ، ص 70 .
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وصيغتها أن يعطي املصرف فيها احلق للشريك، أن يحل محله في امللكية 
دفعة واحدة، أو على دفعات، حسبما تقتضيه الشروط املتفق عليها، وطبيعة 
العملية على أساس إجراء ترتيب منظم إلبعاد جزء من الدخل كقسط لسداد 

حصة املصرف.)196( 
ويرى د. حمود أن هذا األسلوب يوفر للمصرف وسيلة مرنة في استثمار 
األموال واحلصول على عائد ربح دوار على مدار السنة، وإيجاد حافز يدفع 

الشريك دفعاً ليكون أميناً في تعامله بهذا األسلوب.)197( 
ثانيًا: التمويل باملشاركة في األرباح: ـ

وهذا النوع من التمويل يبنى على عقد املضاربة، وهو أن يقدم املصرف 
املال الالزم للشريك باعتباره رب املال، ويكون الشريك - وهو املضارب - 
تنفيذ املشروع محل التعاقد مبفرده، وفقاً لالتفاق ونوع املضاربة،  مسئوالً 
بينهما، بحسب  املشاركة مقسمة  من عملية  الناجتة  األرباح  تكون  ثم  ومن 

النسبة املتفق عليها عند التعاقد.
بباب  يلحقه  فبعضهم  املضاربة  عقد  تكييف  في  الفقهاء  اختلف  وقد 
يلحقه  وبعضهم  احلنابلة،  فقهاء  عند  السائد  االجتاه  هو  وهذا  الشركات 

بباب اإلجارات، وهذا ما عليه اجلمهور، وهي جائزة بال خالف.)198( 
وفي اعتقاد الباحث أن هذا اخلالف ليس كبيراً؛ ألن اإلجارات العامة 

نفسها يلحقها الفقهاء باملشاركات، كما سيأتي.
ويشترط في العاقدين في املضاربة بصفة عامة ما يشترط في الوكيل 
واملوكل من أهلية التوكيل في املالك، وأهلية التوكل في العامل. كما يشترط 
ويضارب  تباع  أن  »إال  العروض  ال  األثمان  من  يكون  أن  املضاربة  مال  في 
بثمنها«، وأن يكون املال عيناً ال ديناً »بإجماع الفقهاء إال من بعض احلنابلة« 
وأن يكون معلوماً، ويسلم إلى املضارب. ويشترط في الربح أن يكون معلوماً، 

وأن يكون جزءاً شائعاً، وأن يكون مشتركاً بينهما.)199(  

)196(  د. شوقي دنيا ، متويل التنمية ، مرجع سابق ، ص 521 .
)197(  تطوير األعمال ، مرجع سابق ، ص 427 .

)198(  د. صالح الصاوي ، مرجع سابق ، ص 25 .
)199(  لـلتوسع في هذه الشروط وتفاصيلها ، انظر املرجع نفسه ، ص 30 وما بعدها. 



302

ومن مزايا عقد املضاربة أنه ميّكن املضارب من احلصول على األموال 
الالزمة دون التزام بدفع نسبة ثابتة كثمن لها، وإمنا يدفع لصاحب املال مما 
يرزق الله به من ربح، وهو في الوقت نفسه غير متحمل للخسارة إن وقعت 

دون تعٍد منه أو تقصير. 
ن املصرف من االستفادة من خبرات املضارب وسمعته في  كما أنه ميكِّ

السوق ومجاالت تسويقه وجهوده في تثمير األموال.
ملرونته   كافة؛  االقتصادية  املجاالت  في  العقد  هذا  استخدام  وميكن 
والسيما في مجال التجارة العامة، والصناعة، والزراعة، والقطاع اخلدمي، 

وغيرها من األنشطة املختلفة.
 وبالتالي، تستطيع املضاربة أن حتقق سائر املزايا التي استطاع التنظيم 
املصرفي احلديث أن ينجح في حتقيقها بشكل يتوافق مع املتطلبات واحلاجات 

املستجدة، سواء بالنسبة ملن ميلك املال أو ملن يحتاج إليه.)200(  
كما ميكن للمصرف أن ينُفذ باملضاربة إلى آفاق عديدة لم يكن البنك 
الربوي قد طرقها من قبل كدفع أمواله مضاربة إلى اخلبراء الذين يعملون في 
مجاالت االستشارات القانونية والطبية واالقتصادية والفنية ومكاتب الوكالء 
ومساعدتهم  جهة،  من  املصرف  أموال  تنمية  في  خبراتهم  من  لالستفادة 
باألموال الالزمة لتمويل مشاريعهم ومتكينهم من االسترباح، من جهة ثانية.

وتعتبر طريقة املشاركة في الربح، من أهم أساليب توظيف األموال التي من 
شأنها أن تفي بحاجات املشروعات لرأس املال العامل خالل دورة اإلنتاج، وهي 

الفترة التي تتخلل النشاط اإلنتاجي، من بدايته وحتى تسويقه. )201(

)200(   يقول د. حمود :" ذهبت أكثر املذاهب إلى قصر املضاربة على التجارة ، واجته املالكية إلى توسيع نطاق العقد 
ليشمل التجارة وغيرها، ما دام املقصود هو االسترباح. ورجح هو هذا االجتاه، إال أن الدكتور شوقي دنيا أشار 
إلى أن جمهور الفقهاء على أن عقد املضاربة يشمل كل املجاالت االقتصادية. راجع : تطوير األعمال، مرجع 

سابق ، ص 377 -380 ، وراجع كذلك : د. دنـيا ، كفاءة نظام التمويل ، مرجع سابق ،  ص 6 .
)201(  د. حسني شحاته ، املرجع السابق ، ص 16 .
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ثالثًا: التمويل باملشاركة في الناجت: ـ
بني  األولى  احلالة  في  التعاقد  يتم  واملساقاة، حيث  املزارعة  ذلك  ومن 
صاحب األرض والعامل عليها على الزرع ببعض اخلارج من األرض، كما يتم 
التعاقد بني صاحب الشجر، ومن يقوم بسقيه ورعايته وعمل سائر ما يحتاج 

إليه، بجزء معلوم من ثمره كالربع أو الثلث في احلالة الثانية.)202( 
ف احلنابلة املزارعة بأنها دفع صاحب األرض أرضه الصاحلة  وقد عرَّ
للزراعة للعامل الذي يقوم بزراعتها. كما يدفع له احلب الذي يبذره أيضاً، 

على أن يكون له جزء مشاع معلوم من احملصول كالنصف أو الثلث .)203(
باطلة  وتقع  العقد  في  الشركة  هي  املزارعة  أن  فيرون  املالكية،  أما   
واآلالت  والعمل  والبذور  املالك،  وهو  الشريكني  أحد  من  األرض  كانت  إذا 
من الشريك الثاني، كما يقول احلنابلة، وصاحبا  أبي حنيفة »محمد وأبو 
وم العمل بأن يجعل  يوسف«، وإمنا يجيزون تأجير األرض مببلغ محدد كما يُقَّ
األرباح  وتكون  مناصفة  البذر  ويكون  الزراعة  آالت  وم  تقَّ وكذلك  قيمة،  له 

بحسب نسبة كل منهما، وهي غير جائزة عند بعض الشافعية.)204(  
ويقول ابن قدامة أن املزارعة واملساقاة جائزتان بإجماع، والدليل على 
ذلك ما رواه ابن عمر قال أن رسول الله ] عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج 

منها من زرع أو ثمر »متفق عليه«.)205( 
املزارعة  جواز  من  احلكمة  إثبات  في  الكبير،  الشرح  صاحب  وقال 
واملساقاة:" إن األرض عني تنمي بالعمل فجازت املعاملة عليها ببعض منائها  
كاملال في املضاربة والنخل في املساقاة، وألنه أرض فجازت املزارعة عليها 
كاألرض بني النخل، وألن احلاجة داعية إلى املزارعة ألن أصحاب األرض 
ال يقدرون على زرعها  والعمل عليها واألكرة يحتاجون إلى الزرع، وال أرض 
لهم فاقتضت احلكمة جواز املزارعة، كما قلنا في املضاربة واملساقاة، بل 
ههنا آكد؛ ألن احلاجة إلى الزرع آكد منها إلى غيره لكونه قوتاًً، وألن األرض      

)202( املغني ، مرجع سابق ، ص 554 .
)203( الفقه على املذاهب األربعة ، مرجع سابق ، ج 3 ، ص 7 .

)204( نفس املرجع، ص 8 .
)205( املغني ، مرجع سابق ، ج 5 ، ص 583 ، وص 585 .
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ال ينتفع بها إال بالعمل فيها بخالف املال. والله أعلم ".)206( 
وهاتان الصيغتان - كما يظهر من اسميهما - صاحلتان للتمويل الزراعي 
املزارعني،  صغار  يشارك  أن  للمصرف  وميكن  وصوره،  أشكاله  سائر  في 
ضخم  مال  رأس  إلى  حتتاج  التي  الكبيرة  الزراعية  املشروعات  وأصحاب 
على السواء الستصالحها وتنميتها باستخدام هاتني الصيغتني بضوابطهما 
املقررة شرعاً لدى الفقهاء ،)207( مع مراعاة اخلالفات الواردة بينهم في هذا 
الباب. وهذا مجال نفعه عظيم جداً ؛ ألن كثيراً من أهل النخيل والشجر، كما 
يقول ابن قدامة، يعجزون عن عمارته وسقيه، وال ميكنهم االستئجار عليه. 
وكثير من الناس ال شجر لهم، ويحتاجون إلى الثمر ففي جتويز املساقاة دفع 

للحاجتني وحتصيل ملصلحة الفئتني.)208(   

)206(  شمس الدين ابن قدامة ، الشرح الكبير ) بيروت : دار الكتاب العربي ، 1972( بحاشية املغني ، املرجع السابق، 
ص 586 .

)207(  هذه الضوابط واألحكام مبسوطة في كتب الفقه املختلفة بتفاصيلها الدقيقة واختالفاتها اخلاصة بكل عقد 
من هذه العقود، وميكن الرجوع اليها لـلتوسع . 

)208(  املغني ، مرجع سابق ، ص 556 .
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األسلوب  هو   - صوره  تعدد  رغم   - باملشاركة  التمويل  نظام  يكن  لم 
الوحيد لنظام التمويل اإلسالمي، بل يظل هذا النظام غنياًً بأشكاله وصيغه 
التمويلية املتعددة التي تناسب كل متطلبات املتمولني مهما اختلفت مشاربهم 

ورغباتهم.
من  الكثير  رغبات  لتلبي  عقود صممت  تظهر  األشكال،  هذه  بني  ومن 
املستثمرين الذين ال يرغبون الدخول في نظام املشاركة، وفي الوقت نفسه  
يكونون في أمس احلاجة إلى من ميول لهم إنتاجهم ومشاريعهم، حتى تغدو 

جاهزة للتوزيع.
اآلجل  والبيع  والسلم،  واالستصناع،  والصيغ:اإلجارة،  العقود  هذه  ومن 
واملرابحة للواعد بالشراء، وغيرها، مما يكفي لتلبية كثير من االحتياجات 
يزال زاخراً مبا ميكن ضمه  الفقه اإلسالمي ال  أن  إلى  التمويلية  إضافة 
مستقباًل إلى هذه الصيغ واألشكال، وميكن التعرض يإيجاز لهذه العقود فى 

الفروع التالية: 
الفرع األول: اإلجارة وعقد اإليجار املقرون بوعد البيع: ـ

اإلجارة هي متليك املنفعة بعوض، وقد عرفها احلنفية بأنها، عقد يفيد 
متليك منفعة معلومة، مقصودة من العني املستأجرة بعوض، واملالكية قالوا 
إنها عقد يفيد متليك منافع شيء مباح، مدة معلومة بعوض غير ناشئ عن 
املنفعة، كما عرفها الشافعية، بأنها عقد على منفعة معلومة، مقصودة قابلة 
للبذل واإلباحة بعوض معلوم، وقال احلنابلة: إنها عقد على منفعة مباحة، 

معلومة ملدة معلومة بعوض معلوم.)209(  
وإجارة  املشاركات،  إطار  إجارة عامة، وتدخل في  إلى  اإلجارة  وتنقسم 
خاصة وهي أن يستأجر العميل عيناً، أو يستأجره املصرف على عمل في 
الذمة بحيث تكون املنفعة معلومة ؛ فيكون األجر معلوماً، وهي املقصودة هنا  

)209( الفقه على املذاهب األربعة ، مرجع سابق ، ص 86 ـ 90 .

املطلب الثاني 
 صــور أخرى للتمويل اإلسالمي 
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لذلك لم نصفها ضمن عقود التمويل باملشاركة.)210( 
والعالقة بني عقد اإلجارة بهذا الوصف، والتمويل املصرفي، حتتاج إلى 
بيان إذ ليس كل إجارة متوياًل، ولكن هناك من اإلجارة ما يسمى بالتأجير 
التمويلي، وهي صيغة مستحدثة يقوم فيها املصرف بشراء املعدات الكبيرة 
أقساط  نظير  والعمالء  للشركات  تأجيرها  على  ويعمل  اجلاهزة،  واملباني 
شهرية أو نصف سنوية، فيكون بذلك قد وفر عليهم تكلفة شراء هذه املعدات  

فيعد ذلك باباً من أبواب التمويل بالنسبة لهم.)211( 
وقد ينتهي هذا التأجير بتمليك هذه املعدات، أو املباني للعميل، وفق ما 
بتأجير  البيع، مبعنى أن املصرف يقوم  يسمى بعقد اإليجار املقرون بوعد 
عني معينة، أياً كان نوعها، عقاراً أو آلية من اآلليات، كالطائرة والباخرة، أو 
معدة من املعدات لعدة سنوات، بأجرة سنوية محددة، وموزعة بأقساط تدفع 
في مواعيد محددة، على أن يقوم املصرف ببيع العني املؤجرة في نهاية املدة 

للمستأجر، بثمن يحددانه في العقد.)212( 
يقوم  الذي  احلديث  املصرفي  التمويل  صور  من  صورة  فهي  وبالتالي، 
على تأجير العني املؤجرة لفترة محدودة بعوض محدد، ومن ثم بيعها للعميل 
قيمة  للمستأجر  يوفر  التعاقد  من  النوع  وهذا  املدة.  نهاية  في  املستأجر 
العني املؤجرة مع االحتفاظ بحقه في االستفادة منها، وتقسيط قيمتها مما 
يعتبر نوعاً من التمويل بالنسبة له، كما يعطي املصرف فرصة شراء العني 

وتأجيرها، ومن ثم بيعها مما يحقق له أرباحاً معقولة في هذا املضمار.
والتجارية  الزراعية  املشاريع  مختلف  لتمويل  الصيغة  هذه  وتصلح 
اإلنتاج دون متلكها  أدوات  إلى استئجار  التي حتتاج  والصناعية واخلدمية 
إذا  املدة  نهاية  في  بتملكها  أو  التمويلي،  التأجير  حالة  في  كما  مستقباًل، 

اقترن التأجير بوعد البيع. 
)210(  يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية : املساقاة واملزارعة واملضاربة ونحوهن من املشاركات على مناء يحصل من قال : 
هي إجارة باملعنى األعم أو العام ، فقد صدق ، ومن قال : هي إجارة باملعنى اخلاص فقد أخطأ " . انظر مجموع 

فتاوى شيخ اإلسالم أحمد بن تيمية ) بيروت : مطابع دار العربية ، 1398 هـ ( املجلد 29 ، ص  104 .
)211(  د. راضي البدور ، اقتصاديات عقود املشاركة في األرباح ، من كتاب خطة االستثمار في البنوك اإلسالمية    

) عمان : مؤسسة آل البيت ، 1990 ( ص 76 .
بتاريخ   ، رقم 95  املصرفية لالستثمار في قرارها  الراجحي  الشرعية لشركة  الهيئة  أجازتها  الصيغة  )212(  هذه 

1411/10/13 هـ ) قرارات منشورة ( .
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الفرع الثاني: التمويل بعقد السلم: ـ
معناه  العراق،  أهل  لغة  على  السلف  أو  احلجاز،  أهل  لغة  على  السلم 
استعجال رأس املال وتقدميه. إال أن السلف أعم من السلم ألنه يحمل معنى 
القرض. أما في الشرع، فقد أوردت املذاهب تعريفات مختلفة كلها تدور 
حول بيع املوصوف في الذمة آجاًل بنقد حاضر، فالشافعية قالوا: هو بيع 
شيء موصوف في ذمة بلفظ سلم، كأن يقول أسلمت إليك عشرين جنيهاً 
في عشرين إردباً من القمح املوصوف بكذا، على أن أقبضها بعد شهر مثاًل. 
واحلنفية قالوا السلم هو شراء آجل بعاجل، ويسمى صاحب النقود ُمْسِلم، 
وتسمى  إليه،  ُمْسلَم  املؤجلة  السلعة  ويسمى صاحب  السلم،  رب  له  ويقال 
السلعة مسلم فيه، كما يسمى الثمن رأس مال السلم. أما املالكية فقالوا: 
متماثل  غير  منفعة،  وال  عني  بغير  ذمة  شغل  يوجب  معاوضة  عقد  السلم 
العوضني. واحلنابلة قالوا السلم عقد على شيء يصح بيعه، موصوف في 

الذمة إلى أجل.)213(   
والسلم جائز بالكتاب وبالسنة واإلجماع. أما جوازه بالكتاب، فقول الله 
سبحانه وتعالى }يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه{ 
]البقرة: 282[. وأما السنة فقد روى ابن عباس عن رسول الله ] أنه قدم 
في  أسلف  "من  فقال:  والثالث،  السنتني  الثمار  في  يسلفون  وهم  املدينة، 
شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم" »متفق عليه«. وأما 
العلم على أن  املنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل  ابن  اإلجماع فقال 

السلم جائز.)214( 
وبيع السلم هو نظير بيع النسيئة، ففى األخير يؤجل الثمن ويعجل املبيع، 
من سعر  أقل  يكون  ما  غالباً  الذي  الثمن،  ويعجل  املبيع  يؤجل  األول  وفي 

السوق احلالي.)215(  
ويجوز السلم في كل ما يكال ويوزن بصفة خاصة، وفي كل السلع التي 
تنضبط بالصفة والشدة عموماً، وبعبارة أخرى اليصح السلم إال فيما ميكن 
كاملكيالت واملوزونات واملذروعات واملعدودات  ضبطه وتعيينه قدراً ووصفاً 

)213(  الفقه على املذاهب األربعة ، مرجع سابق ، ص 272 ـ 273 .
)214(  ابن قدامى ، املغني ، مرجع سابق ، ص 312 .

)215(  د. رفيق املصري ، اجلامع في أحكام الربا ، مرجع سابق ، ص 358 .
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يجوز  فال  والرمان،  كالبطيخ  القيمة  في  املتفاوتة  املعدودات  أما  املتقاربة، 
السلم فيها عدداً إال ببيان صفتها املميزة لها.)216( 

املكيالت  من  وأمثاله  الزيتون  في  السلم  "وأما  اإلسالم:  شيخ  يقول 
واملوزونات فيجوز، وما علمت بني األئمة في ذلك نزاعاً، ولكن النزاع فيما 
إذا أسلم في غيرهما، كاحليوان ونحوه، وفيه عن أحمد روايتان، أشهرهما 
اجلواز، وهو قول مالك والشافعي. والثانية ال يجـوز كقول أبي حنيفة".)217( 

والسلم بهذه الصفة إمنا يعد مجاالً رحباً لتمويل معظم املنتجات الزراعية 
الفائدة  عظيم  متويلي  ألسلوب  باباً  يفتح  وبالتالي،  والتجارية.  والصناعية 
للمستثمر الذي يحتاج إلى متويل إنتاجه في مراحلها األولى وحتى إعداده 
للتوزيع، وفي الوقت نفسه يكون هذا املستثمر ضامناً لبيع جزء من إنتاجه 

»املسلم فيه« ولهذا قيمة تسويقية ال يستهان بها.
هذا بالنسبة للمستثمر، أما بالنسبة للمصرف املمول فإنه سينتفع من 
جهة تثمير أمواله لرخص السعر الذي اشترى به في عقد السلم ،)218( وهو 
في الوقت نفسه ضامن لعودة رأسماله إن أصابت املسلم فيه جائحة أهلكته 
قبل قبضه؛ ألن املبيع يكون مضموناً قبل القبض على بائعه، وعلى البائع أداء 
الثمن الذي قبضه من املشتري؛ وذلك ملا رواه مسلم في صحيحه عن جابر 
عن النبي ] قال: إذا بعت من أخيك ثمرة فأصابتها جائحة، فال يحل لك 
أن تأخذ منه شيئاً. مب يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق ". وهذا مذهب مالك 

وأحمد وقول معلق للشافعي.)219( 
الرهن والكفالة استناداً  التي يجوز فيها  العقود  وفوق هذا فالسلم من 
إلى رأي اجلمهور ،)220( مما يقوي مركز املصرف من جهة الضمانات التي 

يحتاج إليها ملنح التمويل.
وفي السلم نفع للمجتمع أيضاً؛ ألنه صورة من صور التمويل العادل الذي 

)216(  املرجع السابق ، ص 359 . 
)217( مجموع الفتاوى ، املرجع السابق ، ص 495 .

)218( يقول ابن قدامة :" إن بالناس حاجة إلى السلم ألن أرباب الزروع والثمار والتجارات يحتاجون إلى النفقة على 
أنفسهم، وعليها لتكمل ، وقد تعوزهم النفقة فجوز لهم السلم ليرتفقوا ويرتفق املسلم باالسترخاص ".  انظر 

املغنـــي ، املرجع السـابق ، ص 312 .
)219( مجموع الفتاوى ، املرجع السابق ، ص 508 .
)220( د. صالح الصاوي ، مرجع سابق ، ص 272 .
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يتيح لفئة املستثمرين احملتاجني للتمويل فرصة احلصول على املال مع ضمان 
وزيادة فرص  املجتمع،  في  السلع  بتوفر  ويسمح  اإلنتاج،  من  التوزيع جلزء 
املستثمر  بني  واألخوة  الروابط  زيادة  عن  فضاًل  والدخول،  واإلنتاج  العمل 
وإذا  إنظاره،  للمسلم  إليه فإن  املسلم  وإذا أعسر  السلم دين،  واملمول؛ ألن 
هلك املسلم فيه فإن على املسلم أن يصبر حتى يوجد، أو يرد إليه رأسماله 

ال يظلم وال يظلم، أو أن يعوض مبثله إن أمكن ذلك.
الفرع الثالث: التمويل بعقد االستصناع: ـ

يعتبر عقد االستصناع من العقود املستحدثة بالرغم من وجوده في كتابات 
الفقهاء القدامى، نظراً الشتداد احلاجة املعاصرة الستخدامه. ويعد حالياً 
واخلدمي  والعقاري  الصناعي  القطاع  متويل  في  للغاية  املهمة  العقود  من 

والتجاري.
وقد تناولت املذاهب املختلفة عقد االستصناع، ولكنها لم تفرد له باباً 

مستقالً، ماعدا احلنفية الذين ناقشوه باستفاضة.)221( 
فيه  شرط  الذمة  في  بيع  على  عقد  بأنه  الكاساني  اإلمام  عرفه  فقد 
العمل، وعرفه ابن عابدين، بأنه طلب العمل من الصانع، في شيء خاص  

على وجه مخصوص.)222( 
الشافعية،  وعند  املالكية  وعند  احلنفية  عند  جائز  االستصناع  وعقد 
ويعدونه كبيع السلم، وال يجوز عند احلنابلة ؛ ألنه بيع ملا ال ميلك على غير 

وجه السلم.)223( 
ويرى د. الشباني أن هذااالعتراض، ميكن الرد عليه بأن عقد االستصناع، 
ال يخالف نصاً من نصوص الشريعة، صريحاً في منعه، كما أنه ال غــــــرر 
فيه، فهو موصـــوف معلوم، ومقــــدور على تسليمه، واحلاجة تدعو إليه.)224(   
واالستصناع عموماً هو طلب الصنعة، إال أنه شبيه باإلجارة من جهة، 
وبالسلم من جهة أخرى، ولذلك فهو يجمع بني خاصيتني: خاصية بيع السلم 

)221( د. محمد الشباني ، بنوك جتارية بدون ربا ، مرجع سبق ذكره ، ص 221 .
)222( املرجع السابق ، ص 222.
)223( نفس املرجع ، ص 223 .
)224( نفس املرجع  ، ص 226 .
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البيع  العقد، وخاصية  وقت  بيع غير موجود  ووروده على  من حيث جوازه 
املطلق العادي  من حيث جواز كون الثمن فيه ائتمانياً ال يجب تعجيله كما في 
السلم؛ وذلك ألن فيه عمالً إلى جانب بيع املواد فصار يشبه اإلجارة.)225(   

ويشترط في عقد االستصناع بيان جنس املصنوع، ونوعه وقدره وأوصافه 
املطلوبة بكل وضوح، ألنه يشترط في املبيع أن يكون معلوماً في سائر عقود 
ال  فيما  يجري  وال  يصنع صنعاً،  فيما  االستصناع  يجري  كما  املعاوضات، 
تدخله الصنعة، كاحلبوب والفواكه، كما أن املبيع في االستصناع، يكون ديناً 
ثابتاً في الذمة، على أن تكون مواد الصناعة من الصانع، وإال فالعقد إجارة، 

وال يشترط تعجيل رأس املال، ولكن يشترط أجل التسليم ومكانه.)226( 
العقود  من  أنه  إذ  االستصناع،  عقد  لتطبيق  ماسة  احلاجة  أن  والشك 
في  اإلسالمية  املصارف  وتطبقه  الصناعي،  القطاع  تنمية  في  املفيدة 
املشاريع كبيرة احلجم من حيث كون املصرف اإلسالمي هو أحد املنظمني 
للمشروعات التنموية، وأحد املروجني لها ومن ثم فكثيراً ما يعمل املصرف 

على الدخول في مجاالت الصناعة املتكاملة.)227( 
العديد  أن  إذ  االقتصادية،  احلياة  في  عظيماً  دوراً  االستصناع  ويلعب 
من الصفقات الضخمة تتم من خالل طلبيات خاصة، تتقدم بها الشركات 
واحلكومات لتوفير صناعات معينة أو أعمال خاصة؛ فيقوم املصرف بالتعاقد 
مع مصنع ينتج تلك الصناعات، أو مقاول يؤدي تلك األعمال، على أن يتم 
التمويل من قبل املصرف، ومتابعة العمل مع الصانع أو املقاول، فإذا أجنزت 
الصنعة أو العمل املطلوب، وتسلمه البنك، باعه إلى اجلهة الطالبة مرابحًة 

إلى أجل.
وبعبارة أخرى يقوم املصرف اإلسالمي بتوقيع عقد استصناع مع اجلهة 
طالبة الصنعة، بشروط معينة وبثمن يدفع منجماً على عدد من السنوات، 
على أن يتم تسليم املستصنَع في فترة محددة. وفي الوقت نفسه، وبناء على 
هذا العقد يقوم املصرف بتوقيع عقد استصناع مواٍز، أو عقد مقاولة مع 

)225( عز الدين محمد خوجة ، أدوات االستثمار اإلسالمي ) جدة : دلة البركة ، 1995 ( ص 51 .
)226( نفس املرجع، ص ص 56 -57 .

)227( د. محسن أحمد اخلضيري، البنوك اإلسالمية )القاهرة: دار احلرية للصحافة والطباعة ،1990( ص 149.
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الصانع املناسب الستصناع املستصنَع في فترة تكون في العادة أقصر من 
مدة العقد األول، وبثمن يدفع نقداً أو مقسطاً للصانع، ويكون أقل من ثمن 
انتهت الصناعة، وتسلم املصرف املستصنَع في موعده،  العقد األول، فإذا 
وتأكد من مطابقته الكاملة لشروط العقد األول، قام بتسليمه لطالب الصنعة 
وفقاً لشروط العقد املبرم معه، وما جتدر مالحظته هو أن العقدين منفصلني 

متاماً، وال يرتب أحدهما أي آثار تعاقدية مع أطراف العقد الثاني.
وفي هذا اإلطار، يلعب االستصناع دوراً كبيراً في متويل العمالء الذين 
األموال  توفير  يستطيعون  ال  عقارات،  أو  منتجات  أو  سلع  إلى  يحتاجون 
يحتاج  الذي  الصانع  يساعد في حل مشكلة  كما  عليها،  للحصول  الالزمة 
وتثمير  للتمويل،  فريداً  مجاالً  يعد  كما  اإلنتاج،  مدخالت  لشراء  للتمويل 
عن  فضاًل  وضماناً،  ربحية  أكثر  مجاالت  وفي  للمصرف  بالنسبة  األموال 
اإلسكان،  مجاالت  في  االقتصادية،  التنمية  حتقيق  في  الفعالة  مشاركته 

والصناعة، والنقل، وغيرها من احلاالت املشابهة.)228(  
هذا وال يخفى إمكان مشاركة املصرف اإلسالمي، في بناء الطرق والكباري، 
ومؤسسات البنية التحتية لالقتصاد الوطني، عن طريق متويل القطاع العام ؛ 
مما يؤدي إلى تنمية حقيقية، ويخرج الدولة من ورطة التمويل الربوي وآفاته 

بتوقيع عقود استصناع تؤول في نهايتها إلى بيوع مرابحة آجلة.
الفرع الرابع: التمويل بعقد البيع اآلجل واملرابحة املركبة: ـ

األفراد  بتزويد  تقوم  اإلسالمي،  التمويل  صور  من  أخرى  صورة  وهذه 
واملؤسسات والشركات مبا يحتاجونه من معدات وآالت وسلع وأدوات، ولكن 
ليس على سبيل اإلجارة أو البيع العاجل أو االستصناع أو السلم، وإمنا عن 
تأجيل  مع  لطالبيها  عاجاًل  املتطلبات  هذه  تقدمي  وهو  اآلجل  البيع  طريق 
الثمن لهم ملدة معلومة، يُدفع بعدها كاماًل، أو يدفع خاللها على شكل أقساط 

دورية متساوية أو غير متساوية.
ويطلق على هذا البيع في املعامالت املعاصرة لفظ البيع بالتقسيط، وهو 
لفظ حادث ملعاملة قدمية، كما يقول الدكتور املصري، وهو ليس إال لوناً من 

)228(  د. عبد السالم العبادي ، االستصناع ودوره في العمليات التمويلية املعاصرة  » مجلة االقتصاد اإلسالمي ، 
مرجع سابق ، العدد 162 ، نوفمبر 1994 « ص 12 .
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ألوان بيع النسيئة.)229( 
توفير  يستطيع  أنه  مبعنى  خالصاً،  تاجراً  ليس  اإلسالمي  واملصرف 
جميع السلع واحلاجات التي يطلبها املجتمع، ويجهز لها املعارض املناسبة 
واملخازن، ليبيعها للناس بالتقسيط كما يبدو من ظاهر املعاملة، فهذا أمر 
ال يتوقع أحد إمكانية حدوثه، ولكن املصرف يستخدم هذا البيع من خالل 
ما يسمى حديثاً، ببيع املرابحة للواعد بالشراء،)230( فهي عملية مركبة من 
الوعد بالشراء من قبل العميل، ومن بيع باألجل - بعد التملك - من قبل 

البنك إذا رغب العميل في إمضاء وعده املسبق مع املصرف.
الدالة  واألحاديث  اآليات  لعموم  جائز  بيع  بالشراء  للواعد  واملرابحة 
على جواز البيع، إال ما خصص بنهي، وقد انقسم الفقهاء املعاصرون فيها 
أو  للعميل،  بالنسبة  الوعد فيها ملزم  أن  لها بشرط  إلى فريقني: مجيزين 
وللطرفني  ملزم  غير  الوعد  أن  بشرط  ومجيزين  لكليهما،  أو  للمصرف، 

اخليار في إمضاء الوعد ورده.)231(  
وقبل أن نستعرض ذلك بإيجاز يحسن بنا أن نقرر أن الفقهاء القدامي من 
احلنفية والشافعية واحلنابلة يرون أن املرابحة على أساس الوعد بالشراء 
جائزة شرعاً إذا قامت على الوجه التالي: أن يطلب املشتري سلعة من البائع 
فال يجدها عنده فيقول له: اشتر لي سلعة كذا وأنا أربحك فيها كذا دون أن 

يكون بينهما وعد ملزم، بل إن كالً منهما باخليار.)232( 
ونكتفي في هذا املوضع مبا نقل عن اإلمام الشافعي أنه قال: وإذا أرى 
فاشتراها  كذا،  فيها  وأربحك  هذه  لي  اشتر  فقال  السلعة  الرجل  الرجل 
الرجل فالشراء جائز، والذي قال أربحك فيها باخليار إن شاء أحدث فيها 

)229( بيع التقسيط ، حتليل فقهي واقتصادي ) بيروت : الدار الشامية ، 1990 ( ص 7 .
بالشراء  املشترى  إلزام  منها  يفهم  العبارة قد  ولكن هذه  بالشراء،  املرابحة لآلمر  بيع  العلماء  )230( يسميها بعض 

باعتباره آمراً املصرف بالشراء، وهنا يكمن أساس اخلالف بني العلماء في هذه الصيغة كما سنرى بعد حني.
)231(  هذا التقسيم هو الذي بدا لي بعد استعراض عبارات وأدلة وحجج الفريقني؛ ولذلك فاملانعون مجيزون إذا 
بنيت العالقة على وعد غير ملزم، ومانعون إذا أصبح الوعد ملزماً، وهذا بخالف من قسمهم إلى مجيزين 
ومانعني، انظر : أحمد سالم عبد الله ملحم ، بيع املرابحة وتطبيقاتها في املصارف اإلسالمية ) عمان : مكتبة 

الرسالة احلديثة ، 1989( ص 126 .
)232( املرجع السابق ، ص 160 .
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بيعاً، وإن شاء تركه.)233( 
»في  بالشراء  للواعد  املرابحة  بيع  حترمي  إلى  مييلون  املالكية  أن  إال 
الثمن  فيه  إذا حدد  من وصفهم«  عليها  انطبق  ملا  وفقاً  احلديثة،  صورتها 

الذي ستشترى فيه السلعة من املأمور بالشراء ألنه من بيوع العينة.
على  العينة  يقول:  املالكية  ملوقف  توضيح  رشد  ابن  أورده  ما  في  ولعل 
ثالثة أوجه: جائزة، ومكروهة، ومحظورة، فاجلائزة أن مير الرجل بالرجل 
من أهل العينة، فيقول له هل عندك سلعة كذا وكذا ابتاعها منك؟ فيقول له 
ال فيخبره »أي بعد ذلك« أنه قد اشترى السلعة فيبيعها مبا شاء من نقد أو 
نسيئة، واملكروهة أن يقول له اشتر سلعة كذا وكذا، فأنا أربحك واشتريها 
منك من غير أن يراوضه على السعر. واحملظورة أن يراوضه على السعر 
فيقول له اشتر سلعة كذا وكذا بعشرة دراهم نقداً، وأنا ابتاعها منك باثني 
عشر نقداً، أو أن يقول اشترها لي بعشرة نقداً، وأنا اشتريها منك باثني 

عشر إلى أجل.)234( 
في  وتدرجوا  العينه  بيوع  في  الصيغة  هذه  أدخلوا  املالكية  أن  ولوال 
املرابحة  بيع  إنهم منعوا  الثمن، الستطعنا أن نقول  التحرمي بسبب حتديد 
ألجل اإللزام بالوعد كما يظهر من عبارات ابن رشد »اشتر لي، وأنا ابتاعها، 

وأنا اشتريها... الخ مما يدل على عزم املشتري والتزامه.
وأما الفقهاء املعاصرون فقد أجازوا بإجماع بيع املرابحة للواعد بالشراء، 
إذا لم ينطِو على وعد ملزم،)235( ولكنهم انقسموا إلى فريقني بسبب إلزام 
الوعد: مجيزين للمعاملة مع إلزام الطرفني أو أحدهما بالوعد السابق للبيع، 
ومانعني بل محرمني املعاملة املنطوية على وعد ملزم.  وللفريقني في إثبات 
الفريقني  كتبه كل من  ملا  الرجوع  كثيرة وقيمة. وميكن  وأدلة  آرائهم حجج 
للوقوف على هذا املوضوع مبزيد من التفاصيل ، حيث أننا سنستعرض هنا 

)233( د. يوسف القرضاوي ، مرجع سبق ذكره ، ص 33 .
)234( د. محمد سليمان األشقر ، مرجع سابق ، ص 24 - 25 .

)235( انظر : أحمد ملحم ، املرجع السابق  ، ص 151 .



314

بإيجاز، أهم ما جاء من أدلة وحجج خوف اإلطالة في هذه اجلزئية.)236( 
واألحاديث  اآليات  لعموم  جائز  املرابحة  بيع  أن  يرى  األول،  فالفريق 
الشريفة الدالة على حل جميع البيوع، إال ما خصص منها بآية أو حديث، 
ولبعض فتاوى العلماء ومنها فتوي اإلمام الشافعي سالفة الذكر، ومن أدلتهم 
أيضاً أن املعامالت مبنية على مراعاة العلل واملصالح، ومنها التيسير على 
الناس، ومنها القياس، وغير ذلك من األدلة التي تثبت جواز املرابحة ولزوم 

الوعد فيها.)237(  
وأما الفريق الثاني، فيرى أن هذا العقد يدخل في بيع ما الميلك، أو ما 
ليس عند البائع، كما يدخل في بيع العينة، ويدخل حتت النهي عن بيعتني 
في بيعة  وأنه من بيوع اآلجال التي ظاهرها الصحة، ولكنه يتوصل بها إلى 
استباحة الربا، وهو أمر منهي عنه شرعاً، إلى غير ذلك من األدلة التي تثبت 

بطالن املرابحة إذا قامت على لزوم الوعد.)238( 
وبالنظر إلى أدلة الفريقني، والتأمل فيها مييل الباحث إلى األخذ برأي 
اإللزام  بعدم  األخذ  مع  للسلعة،  املصرف  متلك  بعد  البيع  بجواز  القائلني 
بالوعد، واعتبار العاقدين باخليار لئال يفضي هذا البيع إلى مجموعة البيوع 

املنهي عنها والتي ذكرها الفريق الثاني في جملة أدلته.
املصارف  بعض  جتريه  كما  احلديث  بشكلها  املعاملة  إلى  ينظر  والذي 
اإلسالمية ال يكاد يشك في وقوع بعض التجاوزات والصورية أحياناً، وال سيما 

)236( من أشهر املجيزين على اعتبار أن الوعد ملزم :
٭ د. يوسف القرضاوي ، بيع املرابحة لآلمر بالشراء ، مرجع سابق ، ص 65 .    

٭ الشيخ بدر املتولي عبد الباسط  ، انظر نفس املرجع السابق ، ص 9 .   
٭ فتوى مؤمتر املصرف اإلسالمي الثاني بالكويت ، مارس 1983، نفس املرجع ،  ص 10 .    

٭ أحمد سالم عبد الله ملحم ، املرجع السابق ، ص 169 .  
ومن أشهر املجيزين على اعتبار أن الوعد غير ملزم :   

٭ د. سامي حمود ، تطوير األعمال ، مرجع سابق ، ص 433 .  
٭ د. أحمد على عبدالـله ، املرابحــــة : أصـولها وأحكامها وتطبيقاتها في املصـارف اإلســــــالمية ) اخلرطوم   

: الدار السودانية للكتب ، 1987 ( ص 204 .
٭ د. محمد سليمان األشقر ، بيع املرابحة ، مرجع سابق ، ص 47 .  

٭ الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي عام السعودية ، نفس املرجع السابق ، ص 55 .  
٭ د. رفيق املصري ، انظر : د. القرضاوي ، املرجع السابق ، ص 92 .   

)237( أحمد ملحم ، املرجع السابق  ، 117 -126 .
)238( املرجع السابق ، ص   126 -130 .
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فيما يعرف بعمليات املرابحة الداخلية، وهي التي جتريها بعض املصارف مع 
تاجرين أحدهما مشتر واآلخر بائع، فيتقدم املشترى بطلب شراء للمصرف 
طالباً منه شراء سلعة معينة من البائع ؛ فيقوم املصرف باالتفاق مع البائع 
البائع  يقوم  االتفاق،  موضوع  للبضاعة  املصرف  معاينة  وبعد  الثمن  على 
عقد  توقيع  وبعد  املشتري،  ملوقع  املصرف  حساب  على  البضاعة  بترحيل 
البيع مع املشترى وتوقيعه على كمبيالة بالثمن املتفق عليه، واستالم البائع 
الثمن املطلوب بشيك، يقوم املشترى بإعادة البضاعة إلى صاحبها واستالم 
الشيك وتظهيره ملصلحته »هذا إن لم يكن قد أوهما املصرف بالترحيل دون 
أن يتم أصاًل«، مما يدل على أن املالكية حني حرموا هذا التعامل استناداً 
إلى العينة إمنا كان ذلك سداً للذريعة، ولذلك ينبغي على املصرف أن يبذل 
أقصى جهده للحيلولة دون وقوع مثل هذا البيع الصوري والتأكد من صحة 
يتوقع منهم  الذين ال  العمالء  للبضاعة، واختيار  الصحيحة  باحليازة  البيع 

استخدام احليلة.
وال يخفى ما لهذه الصيغة من فوائد جمة بالنسبة للمصرف والعمالء 
واملجتمع، والسيما ما يسمى باملرابحة اخلارجية »اعتمادات املرابحة« وهي 
قيام املصرف باستيراد كل السلع واملنتجات ومدخالت اإلنتاج بناء على طلب 
عمالئه، ومن ثم بيعها لهم باألجل مما ميكنهم من شراء كل ما يحتاجون 
ألتزم  إذا  أنها تعد بدياًل جيداً،  إليه دون أن يكون معهم نقد حاضر، كما 
الكمبياالت  لنظام حسم  الصورية،  بها عن  وبُِعَد  املقررة شرعاً  بضوابطها 

التجارية التي ميول بها البنك الربوي عمالءه.
وباالعتماد على املرابحة اخلارجية، تتمكن املصارف اإلسالمية من تلبية 
طلبات عمالئها الرامية للحصول على معظم احتياجاتها من اخلارج، كما 
تلعب  أن  اخلارجية،  املرابحة  على  باالعتماد  اإلسالمية  املصارف  تستطيع 
دوراً فعاالً في دعم وبناء االقتصاد احمللي من خالل قدرتها على استيراد 
األسواق  في  تتوفر  ال  التي  املتطورة،  املعدات  من  وغيرها  األجهزة  أحدث 

احمللية، ويحتاج إليها في عمليات التنمية والبناء الوطني.)239(     
    

)239( املرجع السابق ، ص   101 .
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التمويل اإلسالمي نظام فاعل يلبي جميع االحتياجات التمويلية للمستثمر 
في سائر القطاعات االستثمارية، ويعمل على حتقيق مطالب جميع األطراف 
املعنية مبوضوع التمويل بصورة تغنيهم متاماً عن نظام التمويل الربوي وحتقق 

لهم أكبر قدر ممكن من النفع املشروع.
ـ  اإلسالمي، عند هذا احلد  التمويل  نظـــام  كفاءة  أو  فاعلية،  تقف  وال 
فذاك أمر قد يدعي التمويل الربوي أنه يلبيه ـ يل ميتد أثره ونفعه ليشمل 
جميع فئات املجتمع في نهاية املطاف. وميكن قياس هذا األثر وتلك الكفاءة 

بثالثة معايير أساسية نعرضها فيما يلي:
الفرع األول: تلبية متطلبات املمول: ـ

ميكن إجمال متطلبات املمول »املصرف« في تأمني فرص توظيف جميع 
موارده وطاقاته من أجل حتقيق عائد مناسب ودرجة أمان معقولة، وإمكانية 

استرداد أمواله في الوقت املناسب »تأمني السيولة«.)240(  
رئيساً في تأمني  إن شمول التمويل اإلسالمي وتعدد صيغه يلعب دوراً 
فرص التوظيف العالية جلميع املوارد والطاقات التمويلية باملصرف بآجالها 
الثالثة القصير واملتوسط والطويل، بعكس التمويل الربوي الذي يركز على 
تسييل  لضمان  التجارية  القروض  نظرية  إلى  استناداً  القصيرة  القروض 

قروضه. 
املشاريع  دراسة  فرصة  التمويل  لطالبي  املصرف  مشاركة  تتيح  كما 
وتقييمها قبل الدخول فيها مما يجعل فرصة النجاح أكبر، مما يعود بالنفع 
على الطرفني، كما ميكن صغار املنتجني واحلرفيني وأصحاب اخلبرات من 
التمويل األمر الذي يزيد من فرص التمويل للمصرف، بعكس التمويل الربوي 
الذي ال يهمه سوى ضمان عودة أصل املبلغ وفائدته، ويعمل كل احتياطاته 

لتأمني موقفه من ذلك مما يجعل التمويل مقتصراً على فئة األغنياء.

املطلب األول
كفاءة نظام التمويل اإلسالمي 

)240( د. شوقي دنيا ، كفاءة نظام التمويل اإلسالمي ، مرجع سبق ذكره ، ص 21 .
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الفرع الثاني: تلبية متطلبات املستثمر: ـ
وتتمثل متطلبات املستثمر في العادة في تأمني القدر والنوع املناسب من 
األموال في الوقت املناسب بتكلفة مناسبة.)241( فما موقف النظام اإلسالمي 

للتمويل من هذه املتطلبات ؟.
إن نظاماً يستطيع أن يشارك املستثمر في العملية التمويلية مباله وعمله 
وخبرته وعلمه، ثم يقدم ذلك كله اعتماداً على ما يتحقق من ربح، ويتقبل 
بتقدمي األموال ملن يطلبها  أو يقوم منفرداً  بكل رضى اخلسارة إن وقعت، 
ويعمل بها، أو يستطيع أن يقدم العمل ملن ميلك املال ويبتغي اخلبرة، أو يقوم 
بتجهيز املبنى أو املصنع أو يؤجر أدوات اإلنتاج أو استصناع مدخالت اإلنتاج  
أو شراء البضائع وبيعها للمستثمر إلى أجل، أو يقدم التمويل الالزم للمزارع 
على ما يخرج من أرضه من محصول، أو يرعى الشجر ويسقيه على ما يجود 
به الشجر من ثمر، أو يستطيع أن يقدم املال الالزم لصاحب الصنعة وينتظر 
اإلنتاج وغير ذلك من الصور واألشكال التي فصلنا فيها القول سابقاً، إن 
كل  تلبية  وسعه  في  يكون  أن  بد  ال  العمل  هذا  بكل  للقيام  مستعد  نظاماً 
مع  املتعاملون  عليه  اعتاد  عما  اختلفت  أو  تنوعت،  مهما  املستثمر  مطالب 

بنوك الربا منذ أقدم العصور.
ثم إن نظاماً ال يتطلب كلفة ابتدائية مشروطة على ما يقدم من أموال، بل 
ينتظر نتاج التعاون بني املال والعمل لكفيل بأن يقنع املستثمر الذي يعرف متاماً 

خطر قصور الكفاية احلدية على قرضه عن ما يترتب عليه من فوائد.
اخلسارة،  من  شيئاً  الشريك  يحمل  ال  النظام  فهذا  ذلك،  من  أكثر  بل 
إال مبقدار نصيبه في رأس املال، مما يشجع الشريك على اقتحام أسوار 
ذو خبرة  أن شريكه  ذلك؛ طاملا  أن يخشى عواقب  دون  والعمل  االستثمار 
كبيرة، ويقوم بدراسة املشروع مقابل رسوم زهيدة، ويتبناه حتى يخرج إلى 
ال  التي  املضاربة  في  تشجيعاً  أكثر  واألمر  الله.  بإذن  مثمراً  إنتاجاً  الناس 
يتحمل فيها أي شيء من اخلسارة إال إذا ثبت تقصيره أو تعديه. فماذا يبتغي 
املستثمر أكثر من ذلك؟ وأين هو من نظام ال يعرف سوى الفائدة والضمانات  

ومشاريع العائد املضمون وموقف السيولة ؟.

)241( د. شوقي دنيا ، املرجع السابق ، ص  4 .
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يقول كارسنت، وهو أحد خبراء صندوق النقد الدولي: "إن نظام املشاركة 
واملقترضني   اإلسالمية  املصارف  بني  املباشرة  الصالت  من  مزيداً  ينشئ 
باملقارنة مع النظام التقليدي، إذ تطلب املصارف مزيداً من املعلومات عن 
النشاط التجاري الذي قامت بتمويله. ويبدو أنه يزيد من تدخلها في قرارات 
املقترضني اخلاصة بهذه األنشطة وهذا التدخل الزائد قد يقود من ناحية 
في  احلرية  من  ممكن  قدر  أكبر  عن  يبحثون  الذين  املكافلني  تثبيط  إلى 
استخدام األموال، لكن من ناحية أخرى قد يؤدي هذا الدور الكبير الذي 
إلى حتسني مهارات املستثمرين. وتستطيع املصارف  به املصارف  تضطلع 
على اخلصوص في التجارة الصغيرة والزراعة تقدمي معلومات وخبرة مبا 

قد يؤدي إلى زيادة ربحية االستثمارات ".)242( 
وبافتراض تسليمنا مبا أثاره كارسنت حول إمكانية تثبيط املكافلني بسبب 
عن  التنازل  للمكافلني  ميكن  له  نقول  املشروع،  وقرارات  إدارة  في  تدخله 
هذا األثر احملتمل في سبيل إمكانية حتقق األثر الثاني والذي هو حتسني 

مهاراتهم واالستفادة من خبرة املصرف.
إذ  إلى ترجيح االحتمال األخير،  وبالفعل، فإن كارسنت شخصياً، مييل 
يقول: "إن تقدمي التمويل على أساس نظام املشاركة يتطلب يقظة مستمرة 
من املصارف حيال استخدام هذا التمويل، وهذا ما ميكن أن يحقق منافع 
- كما أدركت ذلك أيضاً نظم العمل املصرفي احلديث - تتبدى في حتسني 

الرقابة.)243( 
املمول  على  بقاصرة  ليست  كارسنت  ذكرها  التي  املنافع  هذه  ولعل 
واملستثمر كطرفي عالقة متويل أصيلني فحسب، فكالهما ال محالة منتفع 
من هذه الرقابة ودورها في حتسني اإلنتاج، ولكنها تتعدى ذلك إلى حتقيق 

االستخدام األمثل للموارد والطاقات الكامنة في املجتمع. 
الفرع الثالث: تلبية متطلبات املجتمع: ـ

العدالة  حتقيق  في  ومتطلباته،  التمويلية  املجتمع  احتياجات  وتتمثل 
املستوى  على  احلميد  االقتصادي  واالستقرار  واالجتماعية  االقتصادية 
)242( أجنو كارسنت ، اإلسالم والوساطة املالية ،  ترجمة خالد كتبي  ومقبل الذكير  والتيجاني عبد القادر  » مجلة 

أبحاث االقتصاد اإلسالمي ، العدد األول ، املجلد الثاني ، 1984 « ص 88 . 
)243( نفس املرجع  ، ص 81 .
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موارده  لكل  والكامل  الصحيح  والتوظيف  السعري،  واملستوى  احلقيقي 
وإمكاناته مع العمل على حتقيق تنمية مستمرة.)244( 

يكون  أن  السواء البد  واملستثمر على  املمول  يحقق متطلبات  نظاماً  إن 
له دور في حتقيق متطلبات املجتمع ككل، إال أن هذه املالحظة ليست هي 
املجتمع،  التمويل اإلسالمي في حتقيق مطالب  دور  الوحيد إلثبات  الوجه 
الوجهتني االقتصادية  املشاركة نظام عادل من  بأن نظام  القول  فقد سبق 
واالجتماعية؛ ألنه يقوم بتوزيع العوائد احلقيقية بنسبة مشاركة كل طرف، 
ال  أنه  كما  العائد،  هذا  من  لالستفادة  بالدخول  األخرى  األطراف  ويحفز 
إال مبقدار حصته حني وقوع اخلسائر كما  الشريك  يقتطع من رأس مال 

أشرنا إلى ذلك مرات عديدة.
على  شاملة  تنمية  إحداث  إلى  وتنوعها  الشرعية  الصيغ  مرونة  وتؤدي 
القطاعات  لكل  الالزم  املال  توفير  واالجتماعي؛ ألن  االقتصادي  املستويني 
والتوزيع  العامة،  املصلحة  مراعاة  مع  دخولها  لزيادة  والصناعية  التقليدية 
العادل للثروة، وأولويات االستثمار املبني على الدراسات العلمية  واالحتياجات 
الفعلية للمجتمع، ملن أهم متطلبات التنمية الشاملة، وهو ما ال ميكن حدوثه 
العامة، وال ميثل ذلك  الذي ال يراعي املصلحة  الربوي  التمويل  عن طريق 
متويل  مبدأ  مع  يتعارض  للثروة  العادل  التوزيع  أن  كما  له،  بالنسبة  شيئاً 
مبدأ  أن  الضمانات، فضاًل عن  أفضل  إلى  للوصول  الفقراء  دون  األغنياء 
احلدود  وفي  نطاق،  أضيق  في  يتم  إمنا  التمويل  موضوع  املشاريع  دراسة 
االستفادة  مدى  على  وليس  املقترض،  موقف  على  باالطمئنان  تسمح  التي 
مما يقوم بإنتاجه، أو نفعه بالنسبة للمستهلك، أو مدى حاجة املستهلك له، 
أو أولويته باملقارنة مع املنتجات األخرى ذات احلاجة امللحة للتمويل بنفس 

القدر أو الدرجة.
ويرى كارسنت، إضافة إلى ذلك، أن مبدأ املشاركة في األرباح واخلسائر 
ميّكن املصارف اإلسالمية من تخفيف الصدمات التي تواجه القطاع احلقيقي 

لالقتصاد، ومن ثم تقليل تكاليف التصحيح.)245( 

)244( د. شوقي دنيا ، املرجع السابق ، ص 23 .
)245( أجنو كارسنت ، املرجع السابق ، ص 88 .
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وكل هذا بالتأكيد ال يعني أن النظام التمويلي اإلسالمي يحمل العصا 
السحرية التي حتقق كل ما يطلب منها في حملة البصر، ودون مصاعب أو 
مخاطر أو معوقات، ودون نظر إلى البيئة احمليطة بعملية التمويل ومؤثراتها. 
هذا  أن  هو  احلقيقة  في  فاألمر  التمويل،  عملية  في  املشاركة  واألطراف 
النظام، ملا لديه من إمكانات متمثلة في مرونته، وشموله وتنوعه، وتعامله 
مع الواقع بعقالنية وتدبر واحتياط، بجانب عمله في إطار من األولويات، 
يختلف عما ألفه النظام الربوي اختالفاً كبيراً، وهو بذلك قادر على أن يقيم 
حياة مليئة بالعدل واإلحسان واالستقرار  بكل كفاءة وفعالية، وبالشكل الذي 
يخدم املصلحة العامة واخلاصة معاً، وفي نطاق املتطلبات الشرعية املدرجة 

حتت مفهوم املقاصد، وعلى الوجه الذي بيناه من قبل.
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 لم يسلم نظام التمويل اإلسالمي من بعض األلسنة واألقالم التي تبدو هنا 
وهناك، قادحة في قدرته وقْدره أمام ما يسمى بالتمويل الربوي. وسنحاول 
هنا أن نثبت بعض هذه الشبهات غير مكترثني لكثير مما يقال ويكتب حول 
هذا املوضوع لتفاهة حجته ورداءة منطقه، آملني أن نوفق بعض الشيء في 
الرد على ما نرى أنه يستحق اإلثبات والرد، على أننا سنستعرض بعضاً من 

ردود علمائنا األفاضل في املوضوع، ما وجدنا إلى ذلك سبياًل.
الشبهة األولى: عدم القدرة على تخصيص املوارد: ـ

من االعتراضات املثارة على نظام التمويل اإلسالمي أنه غير قادر على 
الفائدة من  إلغاء  إلى  يرجع  ذلك  والسبب في  للموارد؛  األمثل  التخصيص 
آلياته. فالفائدة ثمن، وهي مثل كل األثمان تؤدي وظيفة تخصيص املوارد 
النادرة القابلة لإلقراض بني عدد غير محدود من مستخدمي هذه األموال 

بطريقة موضوعية.)246( 
وهذا يعني أن الفائدة تلعب دوراً مهماً في تخصيص املوارد، فإذا ألغيت 
يصبح الطلب غير محدود، وبالتالي لن تكون هناك آلية لتوازن العرض مع 

الطلب.
ويرى الدكتور شابرا، أن معدل الفائدة التوازني، إن هو إال ظاهرة في 
هناك  بل  فاعلة،  سوقية  مقاصة  معدل  يوجد  ال  إذ  فقط،  مدرسية  كتب 
مزيج نظري من مجموعة معدالت طويلة األجل، وقصيرة األجل، مع فروق 
إمكانية  لكيفية  واختالفات هائلة في مستوياتها، وبدون أي مفهوم واضح 

توحيد هذه املعدالت املتعددة في معيار واحد.)247(  
في  مجاناً  األموال  إتاحة  افتراض  بأن  احلسبان،  في  األخذ  مع  هذا 
االقتصاد اإلسالمي ليس صحيحاً، وينطوي على مغالطة ليست أمينة؛ ألن 
التمويل املصرفي  كبيراً في خيارات  األموال املتاحة مجاناً ال متثل نصيباً 

اإلسالمي وهي ما يسمى بالقروض احلسنة كما أشرنا إلى ذلك سابقاً.
)246( د. شابرا ، نحو نظام نقدي ، املرجع السابق ، ص 143 .

)247( املرجع نفسه ، ص 146 .

املطلب الثاني
شبهات حول كفاءة التمويل اإلسالمي 
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على أن األموال في النظام اإلسالمي تتاح عادة بكلفة هي احلصة في 
الربح، وهي كلفة الحقة الستخدام األموال، بعكس الفائدة فإنها كلفة سابقة 
املال  يلد  ال  املال  أن  هو  سببه  الفرق  هذا  ولعل  األموال.  استخدام  على 
بذاته، والنقود ال تلد نقوداً، إمنا ينمو املال بالعمل وبذل اجلهد، مبعنى أن 
املال والعمل ينبغي أن يكونا شريكني متضامنني متكاملني ال يعطى أحدهما 

امتيازاً على اآلخر.)248( 
أي  فإن  ولذلك  بيَّنا،  كما  عادلة  كلفة  ولكن  بكلفة،  تتاح  فاألموال  إذن 
اجتاه يحاول أن يقلل من دور التمويل اإلسالمي لهذا السبب، أو يرفع من 
قدر الفائدة، إمنا هو مغالط غير أمني، بل إن األمانة تقتضي اإلقرار بأن 
كلفة التمويل اإلسالمي »الربح« بهذا الشكل تعتبر أكثر فاعلية من الفائدة  
كل  استبعاد  وبالتالي  املشروعات،  تقومي  أكبر في  بها من عناية  يرتبط  ملا 

املشروعات غير الفاعلة أو غير املنتجة.)249( 
الشبهة الثانية: قيام التمويل على املخاطر وضعف الضمانات: ـ

على  القائم  النظام  ألن  عليها؛  الرد  طياتها  في  حتمل  الشبهة  وهذه 
وال  بنظام كفء  ليس  درجاتها،  أدنى  في  املخاطرة  املادي وجتنب  الضمان 
يلبي  لن  فهو  التمويل.  نظام  كفاءة  بها  تقاس  التي  املعايير  فاعل، مبوجب 
وزن  ذات  شريحة  حساباته  من  سيسقط  ألنه  كاملة  كُمَموِّل،  احتياجاته، 
أن مثل  مادياً، كما  الكافي  الضمان  لكنها ال متلك  التمويل  تبتغي  وفاعلية 
هذه الشريحة سينقطع أملها في التمويل، ما يؤثر على معيار تلبية متطلبات 

املستثمر على املستوى العام.
ثم إن الضمانات املقدمة للبنوك الربوية - كما يرى د. دنيا - هي إلى 
الصورية أقرب منها إلى احلقيقة. فهي ضمانات قانونية، وليست اقتصادية. 
والتركيز عليها جاء على حساب االهتمام مبا هو أولى وأجدر، وهو الضمان 

االقتصادي من خالل جدوى املشروع املمول.)250( 
وبناء على ذلك، فإن تقلص دور الضمان القانوني في النظام اإلسالمي 

)248( د. يوسف القرضاوي ، فوائد البنوك هي الربا احلرام ، مرجع سبق ذكره ، ص 12 .
)249( د. شابرا ، املرجع السابق ، ص 145 .

)250( د. شوقي دنيا ، املرجع السابق ، ص 27 .
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يساعد على توسيع دائرة التمويل بحيث تشمل الفئات األقل غنى من العمال 
املهرة، وتصبح أمانة هؤالء وخبرتهم ومقدرتهم في العمل، هي ما يبحث عنه 
رب املال لضمان املشروع. وهذا بالقطع سيفيد كاًل من رب املال والعامل 

عليه واملجتمع.)251( 
هذا من جهة الضمان، أما من جهة املخاطرة، فكما قدمنا سابقاً، ليست 
املخاطرة أصاًل إسالمياً مرتبطاً باالستثمار مبعنى أنه إذا أمنت املخاطرة 
أن  املسلم  من  يريد  اإلسالم  ولكن  الناس،  بعض  يظن  كما  املشروع،  بطل 
يسعى وليس عليه حتقيق النجاح، ومع ذلك فقد طلب اإلسالم من املسلم أن 
يتوخى الدقة واحلذر واحليطة الالزمة لتفادي املخاطرة من طلب الضمانات 

املناسبة ودراسة املشروع املمول، وهكذا.  
والذي جتدر مالحظته هنا، أن املخاطرة ليست أخية النظام اإلسالمي 
وحده، مبعنى أن نظام الربا خاٍل منها متاماً. إن من يقول هذا الشك أنه 
هو  املدين  املرابي  أن  مع  الدائن،  املرابي  هو  واحد  وجه  من  للعملة  ينظر 
صاحب املخاطرة األكبر، أو بعبارة أخرى هو الذي يعمل في محيط أشد 
مخاطرة، إذ ينتظر من وراء القرض دائماً ما ينبغي أن يفوق الفائدة على أقل 
تقدير، أو يخاطر بجهده وعرقه ورمبا بجزء من رأسماله، بعكس الشريك 
كان  إن  جهده  إال  اخلسارة  حالة  في  يتحمل  لن  الذي  اإلسالم  نظام  في 
توضيح  كان مشاركاً. وميكن  إن  املال  رأس  أو مبقدار نصيبه في  مضارباً 

ذلك باملثال التالي:
اشترك تاجران مناصفة في مشروع جتاري، وكان نصيب كل منهما مائة 
بنك  من  املال  رأس  من  نصيبه  األول  اقترض  حيث  املال،  رأس  في  ألف 
ربوي على أن يرد للبنك مائة وعشرة ألف في نهاية العام، ودخل الثاني في 
على  املال  رأس  في  بنصيبه  إسالمي  مع مصرف  مضاربة شرعية مطلقة 
يكون نصيب املصرف 40% مما يرزق الله به من ربح. فإذا افترضنا في نهاية 

املشروع حتقق أحد األحوال اخلمسة اآلتية: 
- َرِبح املشروع مائة ألف، 

- ربح املشروع خمسني ألفاً، 

)251( د. رفيق املصري ، مرجع سابق ، ص 421 .
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- لم يربح املشروع شيئاً، 
- خسر املشروع خمسني ألفاً، 

- خسر املشروع مائة ألف. 
فإن نصيب كل منهما، سيكون كما يلي، على التوالي:

ونحن هنا لن نهتم باألرقام؛ ألن شكل التعاقد مع املصرفنْي والعميلنْي أو 
حجم األرباح أو اخلسائر املتحققة فعاًل إذا تغير فستتغير هذه الصورة سلباً 
أو إيجاباً لكال العميلني. ولكن الذي يهمنا هو الوجه الثابت الذي لن يتغير وهو 
موقف املرابي من اخلسارة، والتي اتضح أنها متثل 60% من جملة احلاالت 
املصرف  لعميل  بالنسبة  اخلسارة  احتماالت  كانت  بينما  املتوقعة  اخلمس 
اإلسالمي صفراً. وإذا افترضنا أن عالقة العميل باملصرف اإلسالمي كانت 
عالقة مشاركة وليست مضاربة، فإن احتماالت اخلسارة أيضاً لن تتجاوز 
الـ 40% فقط. وبالتالي، فال شك أن معدل اخلسارة بالنسبة لعميل البنك 

الربوي أكبر من معدل املخاطرة بالنسبة لعميل املصرف اإلسالمي.
املصرف  مع  املتعاملني  لألفراد  بالنسبة  املخاطرة  معدل  انخفض  فإذا 
املشاريع  على  املنافسة  واشتدت  االستثمار،  على  اإلقبال  زاد  اإلسالمي 
صحيح.   كذلك  والعكس  النمو،  معدالت  دعم  إلى  ذلك  فيؤدي  واألسواق؛ 
وهذا ما شهد عليه رئيس البنك الدولي »باربر كونابل« حني قال:" لقد أصبح 
من الواضح أن املبادرة الفردية واألسواق التنافسية تلعب دوراً حاسماً في 

عميل املصرف اإلسالميعميل البنك الربوي  البيان

  خسارة ربح          خسارة ربح         احلالة

   300000  400000حالة الربح الوفير

   150000  150000حالة الربح اليسير  

   0    100000  0حالة انعدام الربح

   0     350000  0حالة اخلسارة اليسيرة

   0    600000  0حالة اخلسارة الكبيرة
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دعم النمو االقتصادي الديناميكي والتنمية وتخفيف الفقر.)252(
الشبهة الثالثة: انخفاض معدالت النمو: ـ

التمويل اإلسالمي،  كفاءة نظام  تثار حول  ما  كثيراً  التي  الشبهات  ومن 
أنه يعمل على انخفاض معدالت النمو بسبب غياب الفائدة التي هي أساس 

لزيادة املدخرات، التي هى أساس لزيادة معدالت النمو.
أن  وبّينا  باالدخار،  الفائدة  فيما مضى، عن عالقة  القول،  فّصلنا  لقد 
الراجح عكس ذلك  بل  أمر غير مؤكد،  الفائدة  زيادة  االدخار ملجرد  زيادة 
أحياناً، كما أوضحنا ذلك من قبل، ولكن حتى بافتراض حدوث ذلك، فإن من 
املؤكد - نظرياً على األقل - أن الفائدة متثل عائقاً حقيقياً أمام االستثمار.
أو  املساوية  العوائد  املشروعات ذات  توقف  العائق شكلني:  ويتخذ هذا 
املنخفضة أو حتى املرتفعة قلياًل عن معدل الفائدة الربوية، ومن ثم تخفيض 
العمالة التي تعتمد على هذه املشاريع، وكل ذلك يؤدى في نهاية املطاف إلى 

انخفاض الدخول ومعدالت النمو.
االدخار  هي  املستدمي  للنمو  األساسية  املكونات  "إن  شابرا:  د.  يقول 
واالستثمار والعمل اجلاد املخلص والتقدم التكنلوجي واإلدارة املبدعة.وقد 
ثبت التأثير الصحي لإلسالم على االدخار والتكوين الرأسمالي، كما أن إلغاء 
املمول واملنظم  لنسبة عادلة بني  الربح طبقاً  الفائدة وإحالل املشاركة في 
البد وأن يزيل أحد املصادر األساسية للشك والظلم، وأن يكون أكثر إفضاء 
إلى االستثمار والنمو، واملنظم هو القوة األولى وراء كل قرارات االستثمار، 
ويتحتم أن يكون إلزالة أحد املصادر األساسية للشك والظلم تأثير طيب على 

صنع القرار.)253( 
وهذا يعني أن الفائدة تؤثر سلباً على توقعات املستقبل بعكس ما يفعل 
القرار التمويلي القائم على الربح واخلسارة، كما أن التدابير التي وضعها 
وتنميتها  املوارد  استخدام  واالستثمار وحسن  االدخار  على  للحث  اإلسالم 

لكفيلة بزيادة التمويل الرأسمالى وفعاليته.
التي  املدخرات  تلك  أن  علينا  يفوت  أال  فيجب  اآلخر،  اجلانب  ومن 

)252( أخبار وتقارير » مجلة االقتصاد اإلسالمي ، مرجع سابق ، العدد 121 ، يوليو 1991، ص 15 .
)253( نحو نظام نقدي ، مرجع سابق ، ص 160 ، بتصرف يسير .
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ستجتذبها حسابات املشاركة في الربح واخلسارة لن تشمل فقط املدخرات 
احلالية في صورة أصول أخرى، إمنا يضاف إلى ذلك مدخرات األفراد الذين 

مينعهم خلقهم اإلسالمي من التعامل مع النظام املصرفي الربوي.)254( 
والذي نشاهده في نظام التمويل الربوي، يعكس تصوراً معاكساً ملا  تصوره 
هذه الشبهة »إذ أنه حينما ارتفعت معدالت الفائدة في السبعينات، هبط 
الوطني  الناجت  إلى إجمالي  الثابت احمللي كنسبة مئوية  إجمالي االستثمار 
كبيراً في كل  في البلدان الغربية، كما أن النمو الدولي انخفض انخفاضاً 
مكان عما كان عليه في العقود التي أعقبت احلرب مباشرة، وقد كان األداء 
االستثماري الضعيف، هو أحد األسباب األساسية للنمو البطيء الذي طال 

أمده.)255( 
وقد وضع اإلسالم من التدابير العامة ما هو كفيل بزيادة معدالت النمو 
واإلنتاج، وقد ذكرنا ذلك مفصاًل في غير موضع، ولكن إجماالً ميكن القول 
أو  املشاركة  طريق  عن  واالستثمار  العمل  متجيد  على  حث  اإلسالم  بأن 
القروض احلسنة، وطالب األجير بإتقان عمله، واملؤجر بإعطائه أجره قبل 
أن يجف عرقه، ومنع أكل أموال الناس بالباطل، واالجتار باملال، والتصدق 
على الفقراء واملساكني  والتوجيه بإعمار األرض، وطلب العلم، والتعاون على 
األحكام  من  ذلك  وغير  والعجزة،  الضعفاء  وإعانة  والتآخي  والتقوى،  البر 
والضوابط العامة واخلاصة، وميكن اعتبار كل ذلك حتفيزاً لزيادة معدالت 

النمو.
الشبهة الرابعة: دور املصارف اإلسالمية ليس تنمويًا: ـ

واألساس  الواقع  مع  اصطدامها  الواضح  من  كان  وإن  الشبهة،  وهذه 
النظري لطبيعة عمل املصارف اإلسالمية، إال أنه ليس من السهل جتاوزها، 
متويل  مؤسسات  اإلسالمية  املصارف  إن  يقولون  الشبهة  هذه  فأصحاب 
عادية تسعى للربح، شأنها في ذلك شأن البنوك الربوية، ولذلك يجب أال 
تقحم في عمليات التنمية التي تتطلب قروضاً طويلة األجل، وأرباحها أقل 
نسبياً من أرباح التمويل التجاري ذي األجل القصير، ومتيل ألن تكون أرباحاً 

)254( أجنو كارسنت ، املرجع السابق ، ص 87 .
)255( د. شابرا ، املرجع السابق ، ص 171 .
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اجتماعية أكثر منها اقتصادية.
واحلقيقة أن مثل هذا الكالم يعود بنا ما ذكرناه سابقاً من طبيعة عمل 
عملية  على  استثماراتها  في  مباشر  بشكل  وارتكازها  اإلسالمية  املصارف 
هي  الواسع  مبعناها  التنمية  إن  ههنا  اختصاراً  نقول  أن  ويكفي  التنمية، 
الهدف،  هذا  حتقيق  في  يسهم  عمل  وكل  الكرمية  الطيبة  احلياة  حتقيق 
القيام مبشاريع احلكومة  التنمية هي  إذ ليست  التنمية،  فهو مساهمة في 
االجتماعي  املال  رأس  وتنمية  التكنولوجية  األدوات  وتطوير  الطرق  كتعبيد 
والصناعي  والزراعي  التجاري  بالقطاع  الرقي  في  املساهمة  إن  بل  وكفى! 
واخلدمي والرقي بسائر األنشطة التقليدية وغير ذلك، مما يشهد للمصارف 

اإلسالمية باملساهمة الفاعلة فيه مساهمة في إطار التنمية.
املصارف  به  تقوم  الذي  العظيم  التنموي  الدور  نغفل  أال  يجب  كما 
من  احلاجة  لذوي  تقدمها  التي  احلسنة  كالقروض  اجتماعياً،  اإلسالمية 
مصارفها،  في  وصرفها  الزكاة  وحتصيل  السواء،  على  واألغنياء  الفقراء 
واملساهمة في بناء املؤسسات االجتماعية عن طريق التبرعات وغيرها مما 

يخلو منه قاموس النظام الربوي متاماً.
التنمية  ليست مسئولة وحدها عن مشاريع  املصارف اإلسالمية  إن  ثم 
هذا  لتحقيق  بالدولة  أخرى  ومؤسسات  قطاعات  مع  تعمل  فهي  الكبرى، 
الهدف، إال أنها من واقع ما ترسمه لنفسها من أهداف تنسجم إيجاباً مع 
مقتضيات الشريعة اإلسالمية لقادرة على اإلسهام امللموس في هذا املجال  
ولن نغفل أهمية إنشاء مصارف إسالمية متخصصة في هذا املجال ملزيد 

من املشاركة والفعالية في منجزات التنمية العامة. 
في  واحلساسة  املهمة  الصناعات  بعض  "إن  بروفيسور صديقي:  يقول 
القطاع العام، ال ميكن تعبئة املوارد لها على أساس املشاركة أو املضاربة، 
ويجب أن متول باألموال العامة، مثل مشروعات الطاقة النووية، ومشروعات 
بالصناعات  املتعلقة  املشروعات  وكذلك  واالتصاالت،  واملواصالت،  الري 

احلربية، أو خدمات الدفاع التي حتتاج إلى موارد وطنية ".)256( 
وبالرغم من تصورات البروفيسور صديقي املتجهة إلى تعظيم دور الدولة في 

)256( النظام املصرفي الالربوي ، مرجع سبق ذكره ، ص 102 - 103 .
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القيام بأعباء مشاريع التنمية الكبرى، إال أننا نرى إمكانية إسهام النظام املصرفي 
الهدف،  إلى هذا  للوصول  املختلفة  الدولة  بفعالية وكفاءة مع أجهزة  اإلسالمي 
والسيما إذا عمل على تطوير عقد االستصناع، وعقدي املزارعة واملساقاة وزيادة 
الدور الذي يلعبه عقدا اإليجار واملشاركة املنتهيان بالتمليك ووعد البيع، وكذلك 

عمليات االستيراد والتصدير التي تلعب دوراً بارزاً في مسيرة التنمية.
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اخلامتة
احلمد لله الذي بنعمته تتم الصاحلات، والصالة والسالم على من أكمل 
تبليغ رسالته، وأمت علينا نعمة اإلسالم اخلالدة، وعلى آله وصحبه أجمعني، 

ومن وااله إلى يوم الدين، أما بعد ،
فبعد أن فرغت، بتوفيق الله وفضله وعونه، من بسط ما أردت تفصيله 
إليه  توصل  ما  أهم  بعرض  أختم موضوعه  أن  بقي علي  الكتاب،  في هذا 

البحث من نتائج، فيما يلي من نقاط: ـ
اقتصادية  مقومات  وجود  من  البد  الشاملة،  التنمية  لتحقيق  فإنه،  1ـ 
ولعل  لألمام،  عجلتها  دفع  على  تعمل  صاحلة،  وبيئية  واجتماعية 
التراكم  فى  املتمثلة  االقتصادية،  املقومات  املقومات،  هذه  أهم  من 
الرأسمالي املناسب لتحقيق القدر املنشود من التنمية، وقد شهدت 
بالد العالم الثالث والدات متعثرة وإجهاضات كثيرة للتمويل التنموي  
الدائرة  نفق  املظلم  النفق  هذا  من  اخلروج  أمام  منيعاً  وقفت سداً 
املفرغة للفقر؛ ألنها لم تعمل فى اجتاه احلل الصحيح للمشكلة وهو 
األمثل  االستخدام  واستخدامها  واستنفارها،  الذاتية،  املوارد  تعبئة 
جديدة،  استثمارات  صورة  فى  للمجتمع،  اإلنتاجية  القدرة  لزيادة 
وإمنا جلأت إلى االستدانة بالربا من الدول املتقدمة، واالستدانة من 
اجلهاز املصرفي كذلك، عن طريق اإلصدار اجلديد للعملة، أو عن 
طريق االئتمان، في حني أن نسبة ال يستهان بها من أموالها الذاتية 
مكتنزة  منها ما هو فى باطن األرض، ومنها ما هو فى صورة ذهب 
أن هذه  من  بالرغم  وغيره  ثمينة،  أخرى  ومجوهرات  وحلى  وفضة 
املوارد الذاتية هي صاحبة العبء احلقيقي فى عملية التنمية، وحتى 
االقتصاد الوضعي ينادى اآلن، بضرورة االعتماد على الذات وعلى 
املوارد الذاتية فى التنمية. وقد ثبت جلياً وعملياً أن جميع األموال 
األجنبية التى اقترضت من أجل التنمية، أدت إلى زيادة حدة الفقر 
مامت  كل  معها  ويعود  النهاية،  فى  أهلها  إلى  تعود  ألنها  واحلرمان؛ 
من  أكثر  ماهو  وأحياناً  بل،  فوائد  صورة  فى  طريقها،  عن  إنتاجه 

ذلك.
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واالعتماد على الذات، يستوجب التنسيق بني املؤسسات املالية التى  2 ـ 
األفراد. لدى  االدخارى  الوعى  ونشر  املدخرات  تعبئة  على  تعمل 
بحكم  املؤسسات  هذه  مقدمة  فى  تأتى  اإلسالمية  املصارف  ولعل 
أنها مؤسسات تعمل وفق شريعة الله أمراً ونهياً، ولها آليات متكنها 
من تلك التعبئة الكتسابها ثقة األفراد منذ عهود بعيدة. وفى عهود 
اإلسالم األولى ماُعرفت املصارف اإلسالمية كمؤسسات مالية تتمتع 
بهياكل تنظيمية وإدارية كالذى نعرفه اليوم، ولكنَّ أعماالً مصرفية 
كثيرة - عرفها العرب فى اجلاهلية واشتغلوا بها فى اإلسالم - تُعدُّ 
من أهم آليات املصارف اإلسالمية التى تعمل على تعبئة املدخرات، 
عصور  فى  عالقاتها  تنشأ  كانت  التى  اجلارية  الودائع  ذلك  ومن 
اإلسالم االولى - وكذلك فى املصارف اإلسالمية احلديثه - كقروض 

حسنه قائمة على الثقة والضمان. 
وقد كان ظهور املصارف اإلسالمية كمؤسسات منظمة نتيجة طبيعية  3 ـ 
إلحساس املجتمع املسلم باخلطر الذى جتلبه لهم املصارف الربوية 
وباملصيبة التى حتل قريباً من دارهم بسبب الربا، ولذلك اجته كثير 
من علمائنا فى الفترة من 1940 إلى 1963م، لوضع عدة بدائل، حتل 
فى  الودائع  وتوظيف  جمع  بعمليات  وتقوم  الربوية،  املصارف  محل 
توظيف  أي  أو  الربا،  إلى  اللجوء  ودون  كافة،  االقتصادية  املجاالت 

محرم لألموال.
وفى الفترة من 1963م وحتى يومنا هذا، انتشرت شبكة املصارف  4 ـ 
اإلسالمية فى جميع أنحاء العالم، بل واجتهت بعض كبرى املصارف 
اإلسالمي،  للنظام  وفقاً  تعمل  ونوافذ جتارية  فروع  الربوية إلنشاء 
كشفت  وقد  التنظير.  استكمال  تنتظر  لم  األولى  التجارب  أن  رغم 
املمارسة عن بعض جوانب القصور فيها بسبب ذلك، ولعل هذا دليل 
الذى  الربحي  املستوى  النظام اإلسالمي حتى على  تأثير  قوة  على 

تسعى له املصارف الربوية، كغاية أساسية.
لصالح  تعمل  كلها  رئيسة،  خصائص  ثالثة  اإلسالمية  وللمصارف  5 ـ 
التنمية الشاملة فى املجتمع الذى تطبق فيه، وهى أوالً: العمل فى 
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نطاق الشريعة اإلسالمية، إذ أن االلتزام الكامل الصريح والضمنى، 
املسلم  الفرد  بتوجيه  وحده  كفيل  اإلسالمية  الشريعة  مببادىء 
واملجتمع  نحو التعمير الذى هو واجب من واجبات األمة، ويترتب 
الكفاية،  حد  وهو  الطيبة،  للحياة  الالئق  األدنى  احلد  توفير  عليه 
وثانيها: توجيه جهود األمة نحو العمران والتنمية والتوفيق بني هذا 
االستثمار  مجاالت  فى  غالباً  تنشأ  التى  الربحية  وحتقيق  الهدف، 
احلالل، ووفق أولويات تراعى املصلحة العامة وال تتجاهل املصلحة 
اخلاصة. وهذا يعنى أن االستثمار بهذه الضوابط مؤٍد ال محالة  إلى 
تنمية شاملة فى نهاية املطاف، بل هو أفضل طريق للتنمية الشاملة 
األمر  وهو  االجتماعية،  بالتنمية  االقتصادية  التنمية  ربط  وثالثها: 
إذ ال نصيب  الربوية متاماً، وفى كل مكان،  املصارف  تفتقده  الذى 
للتنمية االجتماعية فى حساباتها، والسبيل إلى التنمية االقتصادية 
الرشيدة املدروسة ضمن خططها؛ ألن الهدف النهائي الذى جتتهد 
من أجله بنوك الربا هو احلصول على الربح بأية وسيلة، وكان الربا 
هو أسهل هذه الوسائل وأضمنها جميعاً، فى حني تقف التنمية فى 
الطرف اآلخر من الوسائل لصعوبتها، ولطول أجل االستثمار فيها، 
وإلمكان حتقق الربح مع إمكان وقوع اخلسارة فيها أيضاً. ويتحقق 
فريضة  وإحياء  االجتماعية،  العدالة  بسط  خالل  من  الربط  هذا 

الزكاة، وباملشاركة مع أصحاب املشاريع فى الربح واخلسارة.
اإلسالمية  املصارف  تستطيع  نبيلة،  أهداف  اإلسالمي  ولالستثمار  6 ـ 
أن تبلغها وحتقق بها ضروباً من النماء والرفاهية، تتمثل فى شمول 
قبل  بها  والبدء  الضرورية،  االقتصادية  األنشطة  االستثمار جلميع 
األنشطة الثانوية، ومشاركة رأس املال فى النشاط اإلنتاجي احلقيقي، 
وفقاً للصيغ الشرعية لالستثمار والبعد التام عن االستثمارات احملرمة 
أو التى يغلب عليها احلرام؛ لئال يهدر رأس املال فيما اليفيد، ولو 
التى مّولها  طرح سؤال على مدير بنك ربوي، ما هى االستثمارات 
السؤال من أصعب األسئلة  لكان هذا  ؟،  تفصياًل خالل عام معني 
إلى إجمالي ماقدمه من قروض دون اعتبار  عليه! ذلك ألنه ينظر 



335

لة، اللهم إال فى حدود ضمان مبالغ التمويل  ملجاالت االستثمار املموَّ
مع فوائدها، ولعله يهتم بسمعة العميل، وضماناته املقدمة فحسب، 
ولو أنه نظر إلى طبيعة املشروع وجدواه االقتصادية، فإن نظره هذا 
لن يتعدى دراسة الربحية التجارية، ومدى قدرة عميله على السداد 
في املوعد احملدد، وحتى لو تأخر العميل قلياًل فإمنا يقول أنظرني 
في  املدير  هذا  يتردد  فلن  ولذلك  هذا.  من  عنده  مانع  وال  أزدك، 
متويل مصنع لالكترونيات مثاًل يكون أكثر ربحاً من مصنع غذائي 
تدعو احلاجة الشديدة إلنشائه، وهذا إن لم يقع التمويل في دائرة 
النشاط  فى  املال  رأس  مشاركة  أهمية  يؤكد  وهذا  ابتداًء.  محرمة 
اإلنتاجي احلالل والضروري، إذ يكون املصرف اإلسالمي على علم 

بكل ما ينتج، وما يستثمر بأمواله.
األولويات،  من  إطار  فى  إال  التمويل  اليقدم  اإلسالمي،  فاملصرف  7 ــ 
حيث تتم املفاضلة والترتيب بني املشروعات االقتصادية، من خالل 
التى  الشمولية  األهداف  من حتقيق  يتمكن  حتى  الشريعة  مقاصد 
حلفظ  تسعى  للشريعة  العامة  املقاصد  أن  ذلك  وسبب  ينشدها 
بني  واملساواة  العدل  وإقامة  املصالح،  وجلب  املفاسد  ودرء  النظام، 
ضرورية،  إلى  منقسمة  العلماء  بينها  كما  املقاصد  وهذه  الناس. 
وحاجية، وحتسينية. فالضرورى مقدم على احلاجي عند تعارضهما، 
املصرفي  التمويل  يتبناه  ما  وهو  التحسيني،  على  مقدم  واحلاجى 
اإلسالمي - على األقل من الناحية النظرية - ويعمل على حتقيقه.

ويرجع السبب فى هذه الفوارق اجلوهرية إلى الضوابط األخالقية  8 ــ 
فاملال  اإلسالمي.  لالستثمار  واالجتماعية  واالقتصادية  والعقدية 
اإلسالمي البد أن يعمل فى مجال الطيبات، ودون إسراف أو تقتير، 
العدل،  من  إطار  فى  ذلك  كل  ويتم  املشتبهات،  األمور  عن  ويبتعد 
وحتقيق املنافع عن طريق توجيه االستثمار إلى جميع املجاالت التى 
متليها حاجة املجتمع وفق ثالثة محددات، هى ماذا ننتج؟ وملن ننتج؟ 
يتم  أن  يعني  وهذا  واملضمون.  الشكل  بذلك  مراعني  ننتج؟،  وكيف 
التخطيط االقتصادي اإلسالمي وفق هذه احملددات. وهذا مايجعل 
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املصرف اإلسالمي متفوقاً اقتصادياً على بنك الربا الذى يستطيع 
عن طريق آلة حاسبة صغيرة أن يعرف أرباحه على وجه التقريب 
والتقدير، منذ بداية العام عن طريق مايخصصه من قروض باعتبار 

أن نسبة الفوائد على القروض محددة ومضمونة.
واملصرف  الربوى  البنك  مايقدمه  بني  الرئيس  الفرق  يكمن  وهنا  9 ـ 
اإلسالمي من متويل، فاألول هدفه الربح، ووسيلته موقف املقترض 
»ماله، سمعته، قدرته على السداد.... إلخ«، واألخير هدفه الربح، 
واالجتماعية،  االقتصادية  الناحية  من  املجدي  املشروع  ووسيلته 
واجلائز من الناحية الشرعية »إذ المتويل حملرم، وال متويل مبحرم« 
أى احملقق النفع له وللمجتمع، فإذا وجد هذا املشروع، فإن عملية 
شراء  من  ابتداًء  كان،  مستوى  أى  على  ممكن  أمر  التمويل  ترتيب 

مركبة صغيرة، إلى إنشاء مدن صناعية كاملة.
10 ـ ولهذا االختالف اجلوهري بني نوعي التمويل يصبح التمويل الربوى 
عبارة عن عمليات ائتمانية مباشرة أو غير مباشرة، يقدمها البنك 
لعمالئه املَميَّزين على أساس عمليات خلق االئتمان، ما يجعل مشكلة 
السيولة النقدية من أكبر املشاكل العملية لديه، ولذلك فيقوم التمويل 
أيضاً على نظرية القروض التجارية قصيرة األجل، والتى تركز على 
رجال األعمال فقط في الغالب، لسرعة تسييل هذه القروض وضمان 

سدادها.
أما التمويل املصرفي اإلسالمي، فهو يقوم على مبدأ املشاركة فى   
الغنم والغرم، استناداً إلى أن االموال املتاحة فى البنك يجب أن تكون 
أمواالً منتجة، وأن اإلنتاج ينبغي أن يكون حقيقياً، وكذلك يكون العائد 
ناجتاً من تالحم املال مع العمل، كما أن التمويل املصرفي اإلسالمي، 
مجاالت  جميع  يغطى  أن  يستطيع  وصوره،  وأمناطه  ولتعدد صيغه 
التمويل قصيرة ومتوسطة وطويلة األجل. وال يفرق في ذلك بني رجل 
األعمال املليء واحلرفي الصغير، إال في حدود نظرته لطبيعة وحجم 
التمويل املقدم لكل منهما، ودون أن تنشأ مشكلة متعلقة بالسيولة. 
تنبوءات  على  اليبنى متويله  اإلسالمي  املصرف  أن  ذلك  مرد  ولعل 
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خلق االئتمان، ولذلك تظل القروض واألموال التى يستثمرها بنفسه، 
أو باملشاركة مع غيره متناسبة مع إجمالي مطلوباته. كما أن اندفاع 
املودعني نحو املصارف اإلسالمية يؤدي إلى وجود فائض فى السيولة 
النقدية لدى هذه املصارف، ما ميكنها من اتخاذ قرارات استثمارية 
تتعلق  متوقعة  مالية  اختناقات  أى  من  اخلوف  دون  األجل،  طويلة 

بالسحوبات النقدية.
11ـ  والناظر بعمق لقضية التنمية االقتصادية واالجتماعية يجد أنها متثل 
ضرورة من ضرورات العصر، إذ أن كل مايصلح املجتمع يدخل فى 
إطار التنمية، وأنها هى أيضاً مرتبة وفق هذه املقاصد إلى ضرورية 
محاربة  تقتضى  منها  الضرورية  املراحل  وأن  وحتسينية،  وحاجية 
األنشطة  تطوير  ذلك  بعد  ثم  املجتمع،  فى  واملرض  واجلوع  الفقر 
اإلنتاجية التى ترفع احلرج واملشقة عن املجتمع، ثم بعد ذلك يتجه 
التمويل إلى املشاريع التى تهيئ املناخ لتحقيق الرفاهية االقتصادية. 
ومن هنا ينبغى أن تتعاون هذه املصارف مع القطاع احلكومي لتحقيق 
عن  األول  املسئول  هو  املصرفي  القطاع  ليس  إذ  التنمية،  أهداف 
التنمية، ومن املمكن أن تنمو هذه املستويات الثالثة فى وقت واحد 
الكافي النتشار االستثمارات،  التمويل  توفر  إذا  أوقات متقاربة،  أو 

بشكل يفى بكل متطلبات املجتمع املسلم.
واختيار التمويل املصرفي اإلسالمي كأسلوب مالئم للتنمية يقتضي  12 ـ 
للحياة  املدمرة  آثاره  ثبتت  الذى  الربوي  التمويل  بنظام  مقارنته 
االقتصادية واالجتماعية، والتى عانى منها العالم املتقدم واملتخلف 
على السواء، وإن كانت هذه اآلثار أشد وطأة على العالم اإلسالمي؛ 
ألنها تصطدم بواقع النماء والتعمير، وتسوق البالد إلى هوة احملق 
ونزع البركة. فالربا يحد من توسع العمليات اإلنتاجية، إذ ينصرف 
الصناعية  املشاريع  فى  االستثمار  عن  األموال  أصحاب  من  كثير 
والزراعية والتجارية املفيدة، ويكتفون بإيداع أموالهم للحصول على 
فائدة مضمونة وثابتة، تغنيهم عن بذل اجلهد والتعرض للمخاطرة، 
وفى هذا تعطيل لإلنتاج، والقوى العاملة، ولثروات املجتمع. كما أن 



338

ارتفاع سعر الفائدة، يزيد من تكلفة اإلنتاج، ويعوق االستثمار، ويهدد 
الفائدة  مساواة  من  اخلوف  ملجرد  بالتعطل  املستثمرين  من  كثيراً 
املضمونة للعائد غير املضمون، هذا إذا لم تتجاوزه. والفائدة تزيد 
أسعار السلع، فتؤثر على االستهالك، لتأثيرها على الدخول، وبذلك 
يؤدي نقص االستهالك إلى تخفيض االستثمارات، كما يؤدى نقص 
الدخول إلى تخفيضها من جهة أخرى، فتصبح املواجهة لالستثمار 
على  الطلب  جهة  ومن  الرأسمالي،  التراكم  جهة  من  مزدوجة 

املنتجات.
أن  إلى  وبتمان،  هابرلر،  أمثال  من  العلماء  من  كثير  توصل  وقد  13 ـ 
الفائدة سبب رئيس فى افتعال األزمات االقتصادية الراهنة، سواًء 
أخذ هذا شكل أزمات دورية، أم أخذ شكل التفاوت الظالم فى توزيع 
الدخول األهلية، أم أخذ شكل عقبات فى سبيل السير نحو التوظيف 
الكامل. هذا فضاًل عن األضرار الفردية واالجتماعية للمقترضني 

فى املجتمع.
وبشكل خاص، فالربا عدوٌّ لدود للتنمية ألنه مسئول عن زيادة حدة  14 ـ 
الطلب،  ثم مقدار  النقود، ومن  تأثيره فى كمية  التضخم من حيث 
وتكلفة اإلنتاج، ما يعوق مسيرة التنمية عن طريق مايحدثه من آثار 
مهلكة للمدخرات واالستثمارات والتجارة اخلارجية. كما أن الربا ذو 
تأثير مدمر على التنمية من جهة الديون املثقلة بالفوائد، ما يؤدى 
بالدول الفقيرة إلى االقتراض ملعاجلة الديون القدمية، فتبقى على 
األعناق مسئولية القروض اجلديدة وفوائدها، وبالتالي تواجه الدول 

النامية مزيداً من الفقر والتخلف بسبب هذه الديون.
رة هذه، لها مايفسرها فى اإلسالم، فآكل الربا ومؤكله  واآلثار املدمِّ 15 ـ 
وكاتبه وشاهداه، ملعونون فى اإلسالم، واللعنة هى الطرد من رحمة 
الله، بل هى املعيشة الضنك والتخلف املرير. كما أن الربا مهما كثر 
فعاقبته إلى قل، وأن الربا ممحوق بعهد من الله؛ ذلك ألنه يشيع األثرة 
واألنانية واستغالل حاجة الفقير، وايقاع الظلم عليه، وترسيخ احلقد 
فى نفسه، وكل ذلك مخالف متاماً لقواعد األخالق الكرمية، وآداب 
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السلوك القومي. كما أن الربا يعطل دورة املال احلالل، ويحرمها من 
قدرتها على االنسياب لتنمية املجتمع تنمية حقيقية، ويجعل الدول 
الفقيرة خادمة للدول الغنية، ولذلك فالبد من اإلسراع إلى التحول 
من هذا النظام اجلائر إلى نظام التمويل العادل، والقائم على أساس 

املشاركة فى الغنم والغرم.
ومما مييز نظام التمويل اإلسالمي كبديل مشروع للنظام الربوي، هو  16 ـ 
شموله ومرونته وكفاءته العملية، فهو يتكون من عدة صيغ وأدوات 
ال من أداة واحدة فقط، كما هو احلال فى النظام الربوي. وأن هذه 
الصيغ واألدوات حقيقة بتغطية سائر متطلبات املمولني واملتمولني، 
تقدم  أن  تستطيع  اإلسالمية  املصارف  فإن  ولذلك  السواء،  على 
التمويل بعدة أشكال مبا يالئم املشروع املمول، والغرض من التمويل، 

ورغبة املتمول، ومتطلبات املمول... إلخ.
متعددة  صيغة  وهى  باملشاركة،  التمويل  صيغة  الصيغ،  هذه  ومن  17 ـ 
املال،  رأس  فى  تكون  أن  ميكن  فاملشاركة  أيضاً،  االستخدامات 
كعقد  األرباح،  فى  املشاركة  تكون  أن  ميكن  كما  العقود،  كشركات 
املضاربة، وتكون فى الناجت كاملزارعة واملساقاة. وميكن لهذه الصيغة 
املوسعة أن تسهم إسهاماً فاعاًل فى التنمية الزراعية، وفى التجارة، 

وسائر املجاالت االقتصادية واالجتماعية بوجه عام.
ومن الصيغ أيضاً عقد اإليجار، وعقد اإليجار املقرون بوعد البيع،   
واآلالت  واملعدات  العقاري،  القطاع  متويل  خالله  من  ميكن  والذى 
واألجهزة، وسائر املنافع عن طريق شراء العني وتأجيرها للعميل، ومن 
ثم بيعها عليه فى نهاية مدة اإليجار، بوعد تواعداه عند التعاقد. كما 
أن هناك صيغة عظيمة هى صيغة السلم التى تتيح لفئة املستثمرين 
احملتاجني للتمويل فرصة احلصول على املال مع ضمان التوزيع جلزء 
من اإلنتاج، وتسمح بتوفر السلع فى املجتمع، وزيادة فرص اإلنتاج 
والدخول، فضاًل عن زيادة روابط األخوة بني املستثمر واملمول، كما 
تتيح للممول فرصة كبرى لتثمير أمواله عن طريق شراء آجل بثمن 

عاجل أقل فى القيمة. 
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ومن العقود العظيمة فى مجال التنمية عقد االستصناع الذى ميكن   
املصارف اإلسالمية من متويل قطاع حيوي، ومهم للغاية، وهو القطاع 
الصناعي، ويلعب دوراً كبيراً فى متويل السلع واملنتجات والعقارات، 
اإلنتاج  ومدخالت  الصناعات،  وسائر  الثقيلة  الصناعات  وكذلك 
)الصناعات التحويلية( فيعمل على حتقيق أرباح عظيمة للمصرف، 
وعلى حل مشكلة الصانع الذى يحتاج لتمويل شراء مدخالت اإلنتاج، 
على  القدرة  والميلك  الصناعة  إلى  يحتاج  الذى  املستصنع  وكذلك 
عن  واخلارجية  الداخلية  التجارة  متول  أن  لها  ميكن  كما  متويلها. 
يؤكد سعة ومرونة  ما  املشاركة  أو  البيع اآلجل،  أو  املرابحة،  طريق 

صيغ التمويل اإلسالمي وكفاءتها فى حتقيق التنمية.
تؤكد   ملموسة  بجهود  تقوم  حالياً،  القائمة  اإلسالمية  واملصارف  18 ـ 
فاعلية الدور التنموى للمصارف اإلسالمية. وهذا اليعنى أن املصارف 
االستراتيجيات،  كل  وطبقت  الضوابط،  كل  استوفت  قد  احلالية 
حتقيقه  الميكن  أمر  فهذا  والغايات.  األهداف  جميع  وحققت 
يُحكم  أن  والينبغى  خطاءون.  بشر  املنفذين  أن  طاملا  الكمال،  بهذا 
التمويل  نظم  بفاعلية  اإلسالمية  للمصارف  احلالية  التجارب  على 
ه إلى جناح النظم فى  اإلسالمي أو فشلها، فذاك أمٌر النجاح فيه مردُّ
ه إلى املمارسة العملية ومدى بعدها أو قربها من  أصلها، والفشل مردُّ
السياسات واألهداف، ومدى استجابة املصرف اإلسالمي للضوابط 
وسعة  ومرونة  كفاءة  هو  البحث،  إليه  توصل  الذى  ولكن  الشرعية. 
بكل  العملية  تطبيقها في احلياة  وإمكانية  التمويل اإلسالمي،  نظم 

سهولة ويسر للوصول إلى حتقيق التنمية الشاملة فى املجتمع.
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        توصيات ختامية 
في ختام هذا البحث، وبعد أن بسطنا بعون الله، أهم النتائج اإليجابية 

لنظم التمويل املصرفي اإلسالمي ودورها فى التنمية، نوصى مبا يلى: ـ
الرجوع  مع  تاماً،  إلغاًء  البنكية  الفوائد  بإلغاء  اإلسراع  ضرورة  1ـ 
في  بها  والتقيد  وتطبيقها  اإلسالمية  الشريعة  ألحكام  الكامل 
إلى  والثروات  الطاقات  وتوجيه  العملية،  املصرفية  املمارسة 
التنمية من خالل ممارسة فعلية لصيغ التمويل اإلسالمي املتعددة، 
واملالئمة لعملية التنمية الشاملة مع ضرورة التحول املرحلي من 
املناهج الوضعية فى التنمية إلى املنهج اإلسالمي املتكامل للتنمية 

الشاملة. 
تتبناها  التى  واالئتمانية  النقدية  السياسات  تطوير  على  العمل  2ـ 
الشريعة  لتواكب  اإلسالمي  العالم  بالد  فى  املركزية  املصارف 
للمصارف  املرسومة  العامة  األهداف  يحقق  مبا  اإلسالمية، 
القائمة  العالقة  تعترى  التى  القصور  أوجه  وملعاجلة  اإلسالمية، 

حالياً بني املصارف اإلسالمية والبنوك املركزية.
التنمية  فى  املتخصصة  املصارف  قاعدة  توسيع  على  العمل  3ـ 
لترسيخ مبدأ التكامل الدولي واإلقليمي جلميع الدول اإلسالمية 
مبواردها  »الغنية  الفقيرة  للبالد  الغنية  البالد  من  األموال  لنقل 
بعض  أموال  تأخذ  التى  الغربية  السمسرة  من  بدالً  الطبيعية« 
دول العالم اإلسالمي بالربا، وتقرضها لبعضها اآلخر من الدول 

الفقيرة بربا أكثر.
تطوير العالقة بني املصارف اإلسالمية داخل كل دولة وخارجها  5ـ 
وتفعيل التعاون الدولي بني البنوك اإلسالمية للمساهمة اإليجابية 
األموال  رؤوس  من  واالستفادة  منواً،  األقل  البالد  تنمية  فى 
العربية املهاجرة للخارج وتهيئة املناخ املالئم الستثمارها فى بالد 

اإلسالم.
العمل على تطوير وتدريب القوى والكفاءات البشرية، العاملة في  6ـ 
عموماً،  األخرى  املالية  واملؤسسات  اإلسالمية،  املصارف  مجال 
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وتزويدها بالعلم الشرعي واالقتصادي الالزم، مع توعيتها بالدور 
وفق  التنمية،  في مجال خدمة  به  تسهم  أن  الذي ميكن  الفاعل 
التمويل  عن  والبعد  األمة،  ومصالح  ظروف  تراعي  أولويات 
الصوري، واألغراض الصورية، حتى ال تُْظهر املمارسات املصرفية 
وحقيقته  للتمويل،  الظاهرى  الشكل  بني  محمودة،  غير  فروقاً 

اجلوهرية.
وختاماً، يحمد بنا، أن نوصي املسئولني عن الدولة في كل البالد  7ـ 
اإلسالمية باعتبارهم املسئول األول عن التنمية، وكذلك القائمني 
على أمر املصارف اإلسالمة وسائر املؤسسات املالية األخرى، مبا 
وصى به القاضي أبو يوسف اخلليفة هارون الرشيد إذ يقول له:"  
يا أمير املؤمنني! إن الله - وله احلمد - قد قلدك أمراً عظيماً، 
ثوابه أعظم الثواب، وعقابه أشد العقاب. قلدك أمر هذه األمة، 
الله،  استرعاكهم  قد  كثير  تبني خللق  وأنت  وأمسيت  فأصبحت 
وائتمنك عليهم وابتالك بهم، ووالك أمرهم، ليس يلبث البنيان إذا 
أسس على غير التقوى، أن يأتيه الله من القواعد فيهدمه على 
من بناه، وأعان عليه فال تضيعن ما قلدك الله من أمر هذه األمة، 

والرعية، فإن القوة في العمل، بإذن الله. 
  

}وآخر دعوانا أن احلمد لله رب العاملني{
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اإلمام العسقالني، ابن حجر. بلوغ املرام ) الرياض: مكتبة دار السالم، 1993(.  )10(
عبد الباقي، محمد فؤاد. اللؤلؤ واملرجان فيما اتفق عليه الشيخان )الرياض: دار   )11(

الفيحاء للطباعة والنشر، 1994(.

ثالثًا : كتب الفـقه: ـ
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الكتب، 1991(.

الشـــرقاوي، علي البدري أحمد. االستثمارات املاليــــة اإلسالمية )القاهرة: مطبعة   )11(
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الفالح،  مكتبة  )الكويت:  االستثمار  أساسيات  في  املدخل  محمد.  الوطيان،   )20(

.)1990
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احلديث، الطبعة الثانية، 1980(.

عبد الهادي، محمد أبو ســــــريع محمد. الربــــــــا والقرض في الفقــــه اإلســــالمي   )26(
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والطباعة، 1990(.
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) القاهرة: مكتبة دار التراث، الطبعة الثالثة، 1991(.
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عمر، حسني. املوسوعة االقتصادية )القاهرة: دار الفكر العربي، ط 4، 1992(.  )6(

سابعًا: النقود والبنوك واالقتصاد: ـ
النجار، سعيد، نحو استراتيجية قومية لإلصالح االقتصادي ) جــدة: دار الشروق،   )1(

 )1991
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النصر، سعيد سيف. دور البنـوك التجارية في اسـتثمار أمـوال العمـالء )القاهرة:   )2(
مطابع سجل العرب، 1993 (.

الهواري، سيد. إدارة البنوك )القاهرة: مكتبة عني شمس، 1983( .  )3(
حجازي، محمد عباس. تقييم املشروعات من وجهة النظر املصرفية، من كتاب   )4(
تقييم املشروعات من من وجهة النظر املصرفية ) عمان: إحتاد املصارف العربية، 

غير مؤرخ (. 
للطباعة،  األنوار  مؤسسة  )الرياض:  االقتصاد  مباديء  بهجت.  محسون  جالل،   )5(

.)1969
خليل، سامي. النقود والبنوك )الكويت: كاظمة للنشر والتوزيع، 1982(.  )6(

)7(  دغيم، أحمد علي. اقتصاديات البنوك )القاهرة: مكتبة مدبولي، 1989(.
)القاهرة: مكتبة عني شمس،  األعمال  التمويل في منظمات  الدين.  بهاء  سعد،   )8(

.)1987
التسليفية           القرارات  اتخاذ  في  املالي  التحليل  دور  أسعد.  الدين  سيف  سليم،   )9(

) عمان: املعهد العربي للدراسات املصرفية، 1990(.
سيجل، باري. النقود والبنوك واالقتصاد، وجهة نظر النقديني، ترجمة طه عبدالله   )10(

منصور، وعبد الفتاح عبد الرحمن )الرياض: دار املريخ للنشر، 1987(.
العربية،  النهضة  النقود والبنوك )بيروت: دار  شافعي، محمد زكي. مقدمة في   )11(

الطبعة السابعة، غير مؤرخ (.
للعصر  الراهنة  السمات  العاملي:  املرابي  النظام  وآخرون،  نصر،  شمالي،    )12(

الرأسمالي ) دمشق: داراملستقبل، 1199(.
الدار  )األسكندرية:  واملصرفي  النقدي  االقتصاد  رشدي.  مصطفى  شيحة،   )13(

اجلامعية، 1982(.
والتطبيق            االستراتيجية  التجارية،  البنـوك  إدارة  أسعد.  طلعت  احلميد،  عبد   )14(

) القاهرة: مكتبة عني شمس، 1991( .
التكامل االقتصادي لدول  القطاع املصرفي في  الله أحمد. دور  الله، عبد  عبد   )15(
مجلس التعاون اخلليجي »بحث مقدم للمعهد العربي للدراسات املصرفية للحصول 

على الدبلوم املصرفي العالي، عمان: األردن، 1990«.
السعودية               العربية  اململكة  في  البنكية  الكفـاالت  محمد.  املجيد  عبد  عبودة،   )16(

) الرياض: معهد اإلدارة العامة، 1408هـ (.
)17(  عمر، حسـني. مباديء علم االقتصاد )القاهرة: دار الفكر العربي، الطبعة العربية، 

.)1989
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بيلة  دعالة  الرحمن  عبد  تعريب  اإلدارى،  التمويل  برجام.  ويوجني  ويستون  فرد   )18(
وعبد الفتاح السيد النعماني، اجلزء الثاني )الرياض: دار املريخ، الطبعة العربية، 

.) 1993
الذكير   ومقبل  كتبي   خالد  ترجمة  املالية،  والوساطة  اإلسالم  أجنو.  كارسنت،   )19(
املجلد  األول،  العدد  اإلسالمي،  االقتصاد  أبحاث  »مجلة  القادر  عبد  والتيجاني 

الثاني، 1984«
ماركس، كارل. رأس املال، ترجمة راشد البراوي ) القاهرة: دار الطباعة احلديثة،   )20(

  ) 1971
العربي،  املكتب  )األسكندرية:  التجارية  البنوك  إدارة  صالح.  منير  هندي،    )21(

.)1992
منصور           فاروق  ترجمة  املشرعات،  تنظيم  بيترز،  مايكل  ود  روبرت،  هيزرتش،   )22(

) عمان: مركز الكتب األردني، 1989(.

ثامنًا: الرسائل اجلامعية: ـ
أبو القمصان، أحمد فهمي. العوامل املؤثرة علي قـرارات االسـتثمار في البنـوك   )1(

االســالمية »رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية التجارة، بجامعة املنوفية، 1990«.
أبوزيد، محمد عبد املنعم. النشاط االستثماري للمصارف اإلسالمية ومعوقاته   )2(
»رسالة ماجستير مقدمة إلى قسم االقتصاد، كلية التجارة، جامعة األسكندرية، 

.»1991
البلتاجي، محمد محمد إبراهيم. مشكالت إعداد املوازنة التخطيطية لالستثمار   )3(
بجامعة  التجارة  كلية  إلى  مقدمة  ماجستير  »رسالة  اإلسالمية   املصارف  في 

األزهر، 1991«.
البنا، استشهاد حسن. العالقة بني التكاليف والربا واألسـعار في ضـوء الشريعة   )4(
االسـالمية »رسالة ماجستير في احملاسبة مقدمة إلى جامعة األزهر، كلية البنات، 

غير مؤرخة«. 
احلسيني، فهد عبد الله. املشاركة في الربح واخلسارة في الفقه اإلسالمي وآثارها   )5(
االقتصادية مع التطبيق علي بعض املصارف اإلسالمية  »رسالة ماجستير مقدمة 

إلى جامعة أم القرى، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، 1991«.
الراجحي املصرفية  العليوي، راشد بن أحمد. املعامالت االقتصادية في شركة   )6(
لالستثمار من منظور االقتصاد اإلسالمي »رسالة دكتوراه مقدمة إلى جامعة أم 

القرى، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، 1996«.
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القيسي، قاسم محمد. ضـوابط وأســاليب استثمار األمـوال في اإلسالم »رسالة   )7(
ماجستير مقدمة إلى معهد الدراسات اإلسالمية، القاهرة، 1991«.

الوقداني، فهد عبد الله محمد سعيد. دراسة حتليلية للبنك اإلسالمي للتنمية    )8(
في  املاجستير  درجة  لنيل  القرى،  أم  بجامعة  الشريعة  لكلية  مقدمة  »دراسة 

االقتصاد اإلسالمي، 1983«.
الدين فضل املولى محمد. معاييـر وضـمانات االسـتثمار »رسالة  سليمان، نصر   )9(
دكتوراه مقدمة إلى قسم االقتصاد اإلسالمي، كلية الشريعة بجامعة أم القرى، 

مكة املكرمة، 1409هـ«
لـلنظم  تطـبيقي  كبــديل  االســالمي  االقتصـادي  النظـام  فـريد،  فـؤاد  شـندي،   )10(
االقتصادية الوضـعية »رسالة ماجستير مقدمة إلى معهد الدراسات اإلسالمية 

بالقاهرة، 1985«.
لدراسة  كأساس  االجتماعية  لألرباح  الكمي  التحليل  السيد.  اجلابر  )11(  طه، عبد 
جدوي املشروعات االستثمارية  »رسالة دكتوراه مقدمة إلى قسم احملاسبة بكلية 

التجارة، جامعة األزهر، 1990«. 
عبد احلميد، مستعني علي. السياسة التمويلية للمصارف اإلسالمية السودانية   )12(
وأثرها علي االقتصاد السوداني »رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الشريعة بجامعة 

أم القرى، 1991م (.
)13(  مشعل، عبد الباري محمد علي. معيار الربحية التجارية للمشروعات اخلاصة 
في االقتصاد اإلسالمي  »رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة اإلمام محمد بن 

سعود اإلسالمية، كلية الشريعة، قسم االقتصاد اإلسالمي، الرياض، 1412هـ«.
اإلسالمي  االقتصاد  في  االستثمار  وصيغ  دوافع  عبداللطيف.  أميرة  مشهور،   )14(

»رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية االقتصاد، جامعة القاهرة، 1986«.
منصور،  سعد أمني. القيم واملفاهيم اإلسالمية وأثرها علي كفاءة العاملني مع   )15(
التطبيق علي البنوك اإلسالمية »رسالة دكتوراه، مقدمة إلى قسم إدارة األعمال 

بكلية التجارة، جامعة األزهر، 1991م«. 

تاسعًا: مؤمترات وندوات: ـ
أسس  برنامج  ضمن  مقدم  بحث  اإلسالمية،  البنوك  رمضان.  سمير  الشيخ،   )1(
احملاسبة في املصارف اإلسالمية )القاهرة: املصرف اإلسالمي الدولى لالوستثمار 

والتنمية، غير مؤرخ (.
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ندوة:  إلى  مقدم  )بحث  اإلسالمي  لالستثمار  املميزة  الطبيعة  سيد.  الهواري،   )2(
برنامج االستثمار والتمويل باملشاركة الذي انعقد بجامعة امللك عبد العزيز بجدة، 

غير مؤرخ (.
جاهني، محمد محمد. الصيغ البديلة للتمويل في الفكر اإلسالمي »بحث مقدم   )3(
للمؤمتر الدولي اخلامس لإلحصاء  واحلسابات العلمية والبحوث االجتماعية في 

.»1980/4/3  3/29
حمود، سامي حسن. مناقشة راضى البدور في بحثه عن تعبئة املدخرات للتنمية   )4(
في املجتمع اإلسالمي، بحث مقدم إلى ندوة التنمية من منظور إسالمي في الفترة 

من 20 إلى  1991/1/22م، عمان ـ األردن. 
حمود، سامي حسن. صيغ التمويل اإلسالمي ودورها في متويل التنمية  »بحث   )5(
مقدم إلى الندوة العلمية لالقتصاد اإلسالمي التي انعقدت بالقاهرة في الفترة 

من 6 إلى 9 يوليو  1988«. 
أساليب  لندوة  مقدم  »بحث  اإلسالمي  التمويل  نظام  كفاءة  أحمد.  دنيا، شوقي   )6(
القصيم،  فرع  ســــــعود  امللك  جامعة  واإلدارة،  االقتصـــــاد  بكلية  األداء،  حتسني 

14-1413/4/17 هـ«.
رشاد،  عادل محمد. دور البنوك اإلسالمية في التنمية االقتصادية واالجتماعية    )7(
من وقائع املؤمتر العلمي األول املنعقد بكلية التجارة بجامعة املنصورة في الفترة 

من 81/3/15 وحتى 81/3/33.
سالمة، عابدين. واقع التمويل باملشاركة في البنوك اإلسالمية العاملة في السودان   )8(
»بحث مقدم إلى النـــــدوة العلمية لالقتصــــــاد اإلســـــالمي بالقاهـــــــرة، في الفترة 

. »1988/7/ 9 - 6
)9(  عبد الله،  أحمد علي. دور املصارف اإلسالمية في متويل القطاع الزراعي »بحث 
مقدم إلى ندوة متويل القطاع الزراعي في الوطن العربي، 15 ـ 17 / 12 / 87«.

عبده، عيسى. العقود الشرعية احلاكمة للمعامالت املالية املعاصرة، بحث مقدم إلى   )10(
مؤمتر الفقه اإلسالمي بالرياض، نوفمبر، 1976 ) القاهرة: دار االعتصام، 1977(.

للمشـروعات  الكمي  االقتصـادي  التحلـيل  في  مقـدمة  املنعم.  عبد  الله،  عوض   )11(
ـ  االستثمارية »برنامج دراسات اجلدوى وتقييم املشروعات من منظور إسالمي 
مركز االقتصاد اإلسالمي للبحوث التابع للمصرف اإلسالمي الدولى لالستثمار 

بالقاهرة، غير مؤرخ «.
تقرير مجلس الفكر اإلسالمي في الباكستان: الغاء الفائدة من االقتصاد« ترجمة   )12( 
اإلسالمي،  االقتصاد  ألبحاث  العاملي  املركز  جدة:   ( منسي  السيد  العليم  عبد 

الطبعة الثانية، 1984(.
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عاشرًا : صحف ومجالت: ـ
1: مجلة االقتصاد اإلسالمي ) بنك دبي اإلسالمي (:

الثبيتي، سعود بن مسعد بن مساعد. الودائـع املصرفية وأثرها في تنشيط احلركة   )1(
االقتصادية »العدد 175، نوفمبر، 1995«.

العبادي، عبد السالم، االستصناع ودوره في العمليات التمويلية املعاصرة  »العدد   )2(
162، نوفمبر 1994«.

القرضاوي، يوسف. فوائد البنوك هي الربا احلرام  »العدد 123، 1991«    )3(
املصري، عبد السميع. خصائص البنك اإلسالمي  »العدد 6، مارس 1982«.  )4(

جناحي، عبد اللطيف. الدور التنموي للمصارف اإلسالمية  »العدد 122، محرم   )5(
.»1412

حسن، إسماعيل. موارد واستخدامات البنوك اإلسالمية مقارنة بالبنوك التقليدية   )6(
»العدد 55، فبرائر 1986« .

املصارف اإلسالمية  املطبقة في  للعقود  االقتصادية  الوظائف  حسنني، صبري.   )7(
»العدد 172، اغسطس 1995«. 

حمد، خميس محمد. مخصص مواجهة االسـتثمار في البنـوك اإلسالمية »العدد   )8(
.»1409 ،91

خرابشة، عبد. نظرة اإلسالم للديون اخلارجية »العدد62، 86«  )9(
زعير، محمد عبد احلكيم. ديون العالم اإلسالمي  »العدد 55، 1986«.  )10(

زعير، محمد. مأساة الدول النامية  »العدد 47، يونيو 1985«.  )11(
سالمة، رمزي علي. أزمة الدين اخلارجي والبلدان النامية  »العدد 86، 1988«.    )12(
سالمة، رمزي علي. أزمة الدين اخلارجي والبلدان النامية  »العدد87، 1988«.    )13(

سالمة، رمزي علي. أزمة الدين اخلارجي والبلدان النامية  »العدد 89،  1988«.    )14(
سيف الدين، محمود. االنفـالت من القبـضة األمريـكية ليس مستحياًل »العدد 86،   )15(

.»1988
شلبي، اسماعيل عبد الرحيم، أثر البنوك اإلسالمية والربوية علي التضخم »العدد    )16(

48، يوليو 1985«.
طالب، محمد إحسان. املصارف وبيوت التمويل »العدد 12، 1402«.    )17(

 ،4 »العدد  الكرمي  القرآن  في  التخطيطية  املوازنات  سامي.  الرحمن،  عبد   )18(
1402هـ«. 

عرفة، سعيد محمود. مصادر واستخدامات األموال في فروع املعامالت اإلسالمية   )19(
للبنوك التقليدية  »العدد 69، 1407 هـ«.
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نوفمبر    ،88 »العدد  حقاً  قومي  سبيل  املشترك  االستثمار  العزيز.  عبد  عيد،   )20(
.»1988

)21(  محمد،  يسري. الفجوة الغذائية واألموال املهاجرة  »العدد 165، يناير 1995«.
2: مجلة املسلم املعاصر: ـ

 ،28 »العدد  الراهن  العصر  في  اإلسالمي  االستثمار  محمد.  السعود،  أبو   )22(
1401هـ«.

اجلارحي، معبد، نحو نظام نقدى ومالى  إسالمى »العدد 30، 1982«.   )23(
اإلسالمى  التشريع  إطار  في  املصرفية  املعامالت  العزيز.  عبد  أحمد  النجار،   )24(

»العدد 8، ديسمبر 1976«.
االقتصاد  تطـوير  في  وأثـرها  اإلسالمية   البنـوك  العزيز،  عبد  أحمـد  النجار،    )25(

الوطني »العدد 24، 1980م «.
صديقي، محمد جناة الله. األعمال املصرفية في إطار إسالمي »العدد 19، يوليو   )26(

.»1979
3: مجلة البنوك اإلسالمية ) االحتاد الدولي للبنوك اإلسالمية (: ـ

النجار، أحمد عبد العزيز.  البنوك اإلسالمية كيف تؤثر علي تطوير االقتصاد   )27(
الوطنى، العدد 7، اكتوبر 1979(.

4:  مجلة الدراسات التجارية اإلسالمية: ـ
الغزالي، عبد احلميد. النشاط االستثماري في مصرف إسالمي »العدد 2، ابريل   )28(

.»1984
االقتصادية  للتنمية  ضرورة  اإلسالمية  املصارف  احلكيم.  عبد  محمد  زعير،    )29(

واالجتماعية »العدد 5، ابريل 1985«.
زعير، محمد عبد احلكيم. دور وأسـاليب املصـارف اإلسـالمية في حتقيق العدالة   )30(

االجتماعية »العدد 2، أبريل 1984«.
5: مجلة النور ) بيت التمويل الكويتي (: ـ

 ،50 »العدد  سريعة  وإجابات  تعريف  اإلسالمية،  املصارف  فيصل.  الزامل،    )31(
.»1987

6: مجلة األزهر: ـ
العربي، محمد عبدالله. املعامالت املصرفية املعاصرة »العدد 1، محرم 85 هـ«.   )32(

7: مجلة األمة القطرية: ـ
أهداف البنوك اإلسالمية، دراسة أعدها قسم الدراسات ببيت التمويل الكويتي   )33(
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