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1st InternatIonal IslamIc HerItage conference (IsHec 2015)

Prakata

Sejarah warisan Islam telah memberikan impak yang cukup besar kepada perkembangan 
dunia hari ini. Ia bukan sahaja memberi sumbangan kepada aspek kerohanian malah turut 
menyumbang kepada aspek ekonomi, politik, pendidikan, sosial, kesenian, kebudayaan. 
sains dan teknologi. Perkembangan ini memperlihatkan bahawa pentingnya ketamadunan 
ilmu kepada ketamadunan dunia. Perkara ini selaras dengan tuntutan al-Quran yang me-
nyatakan dengan jelas bahawa Allah SWT memuji sesiapa yang berusaha menuntut ilmu 
dan juga bertaqwa kepadaNya. Namun sejak akhir-akhir ini, sumbangan hasil pensejarahan 
Islam sering dipandang sepi oleh generasi muda.  Sejarah warisan Islam tidak lagi dijadikan 
panduan dan iktibar dalam melebarkan ketamadunan ilmu Islam. Mereka lebih tertumpu 
kepada ketamadunan Barat yang dikatakan ‘kaya’ dengan khazanah ilmu. Sedangkan ke-
majuan hari ini seharusnya berlandaskan kepada ketamadunan Islam.
Penelitian atau pengkajian mengenai warisan Islam perlu direncanakan sebagai ketamadu-
nan dunia. Idea-idea baru mengenai sejarah warisan Islam perlu diketengahkan, Oleh yang 
demikian, menerusi 1st International Islamic Heritage Conference (IsHeC 2015) dilihat 
akan dapat membantu kepada perkembangan produksi seterusnya menjana idea-idea baru 
khususnya untuk memperkayakan kajian dalam bidang sejarah warisan Islam kepada ma-
syarakat. Dengan penganjuran seminar ini secara tidak langsung membantu untuk menja-
linkan hubungan antara para sarjana dalam bidang sejarah warisan Islam. Ini adalah satu 
cabaran dan membuka peluang baru untuk membina satu perpaduan intelektual merentas 
sempadan dunia.  
Buku ini merupakan kompilasi diskusi ilmu antara para ilmuan yang terlibat secara langsung 
dalam pembentangan kertas kerja mereka dalam 1st International Islamic Heritage Confer-
ence (IsHeC 2015) daripada pelbagai platform ilmu Islam antaranya Kesenian, Ketamadu-
nan, Komunikasi, Pendidikan, Kewangan, Sains dan Teknologi dan lain-lain lagi. Semoga 
curahan ilmu melalui penulisan ini mampu memberi sumbangan dalam menambah khazanah 
ilmu Islam kepada masyarakat.

Editor, 
1st International Islamic Heritage Conference (IsHeC 2015),
Akademi Pengajian Islam Kontemporari,
UiTM Melaka.
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Kata Aluan Rektor UiTM Melaka

Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Pengasih
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam, dengan limpah kurniaNya serta keiz-
inanNya, kejayaan penganjuran 1st International Islamic Heritage Conference 2015 yang 
berlangsung di Hotel Mahkota Melaka pada 11-12 November 2015, telah menghasilkan 
banyak kertas kerja yang amat bermutu. Justeru, buku ini mengumpulkan puluhan penulisan 
para ilmuan dan cendekiawan dari dalam dan luar negara untuk bacaan semua. 
Pelbagai isu telah dikupas termasuklah perihal seni Islam, budaya, politik, gendar, pendi-
dikan, sejarah, kemasyarakatan, sains dan teknologi, ekonomi, kewangan, falsafah, bahasa 
dan komunikasi, kedermawanan dan pengurusan. Pembaca juga akan mendapati buku ini 
memuatkan kajian-kajian yang komited melaksanakan usaha mengintegrasikan antara ilmu 
duniawi dan ukhrawi. Ini membuktikan kesegaran keilmuan tamadun Islam itu sendiri.
Semoga perkongsian ilmu ini dapat meningkatkan komitmen umat dalam memartabatkan 
perintah Ilahi dalam kehidupan duniawi sebagai jambatan ukhrawi. Sekaligus ia bakal 
memberi manfaat pada alam sejagat. 
Pihak UiTM Melaka merakamkan setinggi-tinggi tahniah dan ucapan terima kasih atas se-
gala sokongan dalam bentuk material, tenaga dan sebagainya dalam merialisasikan seminar 
ini. Buat semua penaja yang telah memberikan sumbangan kepada wacana ini, sekalung 
penghargaan diucapkan. Semoga seminar dwi tahunan ini akan terus diperkasakan demi 
mengangkat martabat umat melalui kecemerlangan tamadun Islam yang diakui telah terbukti 
diseluruh jagat.

Sekian, terima kasih. Wassalam 

PROF. MADYA DR MOHD ADNAN BIN HASHIM
Rektor ,
UiTM Melaka.
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388

 المضاربة الشرعية البديل اإلسالمي للفائدة الربوية

523Fبلعيديعمر عبداهللا بن 

510 
 مستخلص البحث

يتناول هذا البحث املضاربة يف الفكر اإلسالمي اليت تعترب السمة األساسية اليت خيتص با النظام     
االقتصادي اإلسالمي، والفائدة يف الفكر الغريب اليت تعترب السمة األساسية اليت خيتص با النظام االقتصادي 

الدول وأوقع الكثري منها يف إفال  دمر الغريب، والذي مت تصديره للدول اإلسالمية فخرب اقتصاديات هذه 
العباد والبالد ، لعدم متاشيه مع عقيدة ومبادئ شعوب هذه الدول، فهو غري مستمد من مقوماته احلضارية 
وال ينسجم مع مبادئ وأصول مذهبه االقتصادي اإلسالمي، وإزالة الفائدة تعد الركيزة األساسية يف النظام 

ار أن الفائدة على القروض ترمة حترميا قطعيا يف الشريعة اإلسالمية، كما أن االقتصادي اإلسالمي على اعتب
إلغا  الفائدة وإحالل نظام املضاربة تلها هو معلم بارز من معامل احلياة االقتصادية اإلسالمية، فاملضاربة 

جانب وعمل من الشرعية ميكن اعتبارها بديال شرعيا للفائدة الربوية، وهي عقد شركة يف الربح مبال من 
أما الفائدة  األموال، فيتوظيف اخلسارة و يف الربح املشاركة مبدأ جانب آخر وتعتمد على

فهيأجرةأومثناستعمااللنقود،وجماهلااحلقيقيهواالئتمانأوالقروض، والفائدة تطابق الربا تطابق املعىن واملقصد، 
ضفا  اسم آخر عليه غري اسم الربا ، أما وأصلها ربوي، فهي جمرد وسيلة من وسائل التحايل على الربا، وإ

عن معدل الفائدة الذي تطبقه البنوك التقليدية حاليا فهو ربا النسيئة احملرم قطعا، بل إن فوائد هذه البنوك 
أسوأ بكثري من ربا اجلاهلية، ولقد كانت احلكمة العظيمة للشريعة اإلسالمية أن أوجدت إىل جانب كل أمر 

 كبدي ق مصاحل العباد بعيدا عن األضرار اليت تقرتن بذلك احملرم، فجا ت املضاربةترم بديال حالال حيق
لتسعري أمواهلا، فنظام املضاربة نظام حتوٍُّل  كأداة التقليدية البنوك اعتمدتا اليت الثابتة املصرفية الفائدة للسعر

وتطبيقيا كيفية اعتبار نظام املضاربة من اقتصاد الديون إىل اقتصاد املشاركة، وهذا البحث يبني بوضوح نظريا 
 .يف الفكر اإلسالمي بديال شرعيا لنظام الفائدة يف الفكر الغريب 

 .املضاربة ، الفائدة ، الربا ، الربح ، التمويل ، املشاركة ، القرض ، املخاطر: الكلمات األساسية 
Summary of research

This search address the venture in the Islamic think as the principal imprint of the Islamic 
economic system , and the interest witch is the principal imprint of the westernize economic 
system and have been exported to the Islamic states destroying there economies because its 
compatibility with its principle, Banking benefits should be removed because they are 
forbidden in Islamic Economy and replaced with speculation, Mutual Funds can be 
considered as a substitute for legitimate interest usury It is a holding company with money 
and work and based on the principle of profit and loss in employment of funds The interest 
rate is the price of the use of money It is a form of usury, applied by banks is the worst of 
usury, which was in the pre-Islamic and Islamic Sharia law has always given the alternative of 
things Forbidden speculation on the alternative interest rate imposed by traditional banks, 
speculation is the transformation of the debt economy to participation economy this research 
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clearly demonstrates the importance of Islamic speculative system as an alternative system of 
Western interest.

Keywords : Financial , speculation , excess ,usury , interest , profit , funding , risks loan , 
partnership.

 : مقــــــــدمـــــــة 
تعتــــــرب املضــــــاربة أهــــــم وأقــــــدم صــــــور اســــــتثمار األمــــــوال يف الفقــــــه اإلســــــالمي، يــــــتم مبوجبهــــــا املــــــزج والتــــــأليف 

إلقامـــــــة مشـــــــروعات اقتصـــــــادية، ميوهلـــــــا صـــــــاحب املـــــــال ويـــــــديرها " املـــــــال والعمـــــــل"بـــــــني عنصـــــــري اإلنتـــــــاج 
ــــيت تقســــم بينهمــــا بنســــب متفــــق عليهــــا أمــــا اخلســــارة فيتحملهــــا  املمــــول املضــــارب بغــــرض حتقيــــق األربــــاح ال

إذا بثـــــت عـــــدم تقصـــــري املضـــــارب وعـــــدم إخاللـــــه بشـــــروط عقـــــد املضـــــاربة، وحيقـــــق هـــــذا األســـــلوب مصـــــلحة 
ــــا  بــــا يف زمــــن اجلاهليــــة وكانــــت أســــلوبا لالســــتثمار  لكــــال الطــــرفني رب املــــال واملضــــارب، وقــــد تعامــــل الن

ــــــدة، وتــــــدف امل ــــــدائل الشــــــرعية لنظــــــام الفائ ــــــد أقرهــــــا اإلســــــالم أل�ــــــا إحــــــدى الب ضــــــاربة إىل والكســــــب، وق
دمـــــــج العمــــــــل باملـــــــال وتوجيهــــــــه إىل حتقيـــــــق �ضــــــــة شـــــــاملة وتنميــــــــة مســـــــتدامة عــــــــن طريـــــــق االســــــــتثمار يف 
املشـــــــاريع املباحـــــــة والنافعـــــــة والـــــــيت تـــــــدر أرباحـــــــا كبـــــــرية تعكـــــــس اجلـــــــدوى االقتصـــــــادية املعـــــــدة مســـــــبقا، وال 

تقصــــــري، وتتميــــــز يرتتــــــب علــــــى طالــــــب التمويــــــل أي فوائــــــد وال يتحمــــــل اخلســــــائر إال إذا تعمــــــد التعــــــدي وال
شــــركة املضــــاربة بعــــدة خصــــائص مــــن أيهــــا اشــــرتاك العمــــل مــــع رأ  املــــال، وأيضــــا املخــــاطرة املرتفعــــة ذات 

 املشـــــــاريع متويـــــــل واهلـــــــدف ،ʺ بالضـــــــمان واخلـــــــراج بـــــــالغرم الغـــــــنم ʺعوائـــــــد واعـــــــدة والقائمـــــــة علـــــــى قاعـــــــديت 
ل باملضــــــاربة يكــــــون باملشــــــاركة تواجــــــه صــــــعوبات يف التمويــــــل، فالتمويــــــ الــــــيت التوســــــعية أو اجلديــــــدة الناشــــــئة

يف األربـــــاح واخلســـــائر عكـــــس التمويـــــل التقليـــــدي الـــــذي يعتمـــــد علـــــى قـــــرار مـــــنح القـــــروض البنكيـــــة وتقـــــدمي 
ــــــى عائــــــد مــــــادي  ــــــده ويتحصــــــل عل ــــــة أو شخصــــــية، فــــــاملقرض يضــــــمن أصــــــل القــــــرض وفوائ ضــــــمانات عيني

ار، فالتمويــــل البنكــــي ثابــــت ومضــــمون وتــــددا ســــلفا بغــــض النظــــر عمــــا تــــؤول إليــــه نتيجــــة عمليــــة االســــتثم
ـــــة والـــــيت تعـــــد تكـــــاليف  ـــــدة املصـــــاحبة للقـــــروض البنكي ـــــث الفائ ـــــى املشـــــاريع مـــــن حي ـــــا ثقـــــيال عل يشـــــكل عبئ
ــــة إنشــــائها ونشــــاطها، لــــذا ميكــــن صــــياغة إشــــكالية البحــــث علــــى  إضــــافية تتحملهــــا املنشــــأة خاصــــة يف بداي

 :النحو التايل 
مــــن الفكـــــر اإلســــالمي بــــديال لنظـــــام ســــعر الفائـــــدة إىل أي مــــدى ميكــــن اعتبـــــار نظــــام املضــــاربة النابعـــــة     

النابعـــــة مــــــن الفكــــــر الغــــــريب ؟ وهـــــل ميكــــــن االعتمــــــاد علــــــى املضـــــاربة الشــــــرعية يف مواجهــــــة خمــــــاطر ومضــــــار 
 الفائدة الربوية وما أحلقته من أضرار  اقتصادية واجتماعية مست مجيع قطاعات احلياة ؟  

 :  هذا البحث إىل العناصر التالية ولإلجابة على اإلشكالية املطروحة مت تقسيم    
 .مفاهيم عامة حول املضاربة الشرعية  -
 .مفاهيم عامة حول سعر الفائدة  -
 .الفعالية االقتصادية واالجتماعية لصيغة املضاربة الشرعية -
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 .اآلثار االقتصادية واالجتماعية لسعر الفائدة -
 .املفاضلة علميا وتطبيقيا بني املضاربة الشرعية وسعر الفائدة  -

 :نتطرق ضمن هذا العنصر إىل ما يلي : مفاهيم عامة حول المضاربة الشرعية : أوال 
ــــــــف المضــــــــاربة -1 ــــــــة مــــــــن الضــــــــرب، وهــــــــو الســــــــري يف األرض : املضــــــــاربة يف اللغــــــــة: تعري مفاعل

524Fبغـــــرض التجــــــارة وطلـــــب الــــــرزق، وضـــــارب لــــــه اجتـــــر يف مالــــــه

﴿َوآَخــــــُروَن : ، قـــــال اهللا تعــــــاىل511
: ، ويف اصــــــطالح الفقهـــــــا )  20: املزمــــــل ( َيْضــــــرِبُوَن ِيف اْألَْرِض يـَْبتَـغُــــــوَن ِمــــــن َفْضــــــِل اللَّـــــــِه﴾ 

هـــــــي عقـــــــد يعطـــــــي مبوجبـــــــه شـــــــخص شـــــــيئا مـــــــن مالـــــــه ويســـــــمى رب املـــــــال أو صـــــــاحب املـــــــال 
ـــــــه علـــــــى أن يكـــــــون الـــــــربح  لشـــــــخص آخـــــــر يســـــــمى صـــــــاحب العمـــــــل أو املضـــــــارب ليتجـــــــر في

525Fبينهمـــــــا علـــــــى نســـــــبة يتفقـــــــان عليهـــــــا يف العقـــــــد كالنصـــــــف أو الثلـــــــث أو الربـــــــع 

، واحـــــــتج 512
ـــــى الســـــعي يف األرض  ـــــدل يف عمومهـــــا عل ـــــيت ت ـــــات يف جوازهـــــا، وال ـــــبعض اآلي بعـــــض الفقهـــــا  ب

ـــــن رَّبُِّكـــــمْ ﴿: قولـــــه تعـــــاىل: وابتغـــــا  الـــــرزق، منهـــــا ـــــاٌح َأن تـَْبتَـُغـــــوا َفْضـــــًال مِّ ( ﴾  لَـــــْيَس َعَلـــــْيُكْم ُجَن
﴾ َوآَخـــــُروَن َيْضـــــرِبُوَن ِفيـــــاْألَْرِض يـَْبتَـُغـــــوَن ِمـــــن َفْضـــــِل اللَّــــــِه  ﴿: ، وقولـــــه تعـــــاىل)  198: البقـــــرة 
ــــــــوا ﴿ : ، وقولــــــــه تعــــــــاىل )  20: املزمــــــــل (  ــــــــَالُة فَانَتِشــــــــُروا ِيف اْألَْرِض َوابـْتَـُغ ــــــــِإَذا ُقِضــــــــَيِت الصَّ َف

ها علــــــى لفــــــظ الضــــــرب ، هــــــذه اآليــــــات اشــــــتمل بعضــــــ)  10: اجلمعــــــة ( ﴾  ِمــــــن َفْضــــــِل اللَّـــــــهِ 
يف األرض وهــــو كنايـــــة عــــن التجـــــارة، واملضــــاربة عقـــــد شــــركة علـــــى التجــــارة باملال،كمـــــا اشـــــتمل 
ـــــى فضـــــل االبتغـــــا  مـــــن فضـــــل اهللا، ويف هـــــذه الشـــــركة ابتغـــــا  فضـــــل وطلـــــب  بعضـــــها اآلخـــــر عل
ــــرزق والكســــب علــــى وجــــه العمــــوم، واملضــــاربة داخلــــة  منــــا ، وإباحــــة املشــــي للتجــــارة، وابتغــــا  ال

ــــــــات حتــــــــت عمــــــــ 526Fوم هــــــــذه اآلي

ــــــــت مشــــــــروعيتها بالســــــــنة منهــــــــا مــــــــا روي عــــــــن  513 ، كمــــــــا ثبت
ــــه -صــــهيب : ثــــالث فــــيهن الربكــــة«: قــــال -صــــلى اهللا عليــــه وســــلم -عــــن النــــيب -رضــــي اهللا عن

527F» البيـــــع إىل أجـــــل، واملقارضـــــة، وأخـــــالط الـــــرب بالشـــــعري للبيـــــت ال للبيـــــع

، وكـــــذلك مـــــا رواه  514
ـــــن عبـــــا   ـــــا  بـــــن عبـــــد املطلـــــب : "  قـــــال –رضـــــي اهللا عنهمـــــا   –البيهقـــــي عـــــن اب كـــــان العب

إذا دفـــــع مـــــاال مضـــــاربة اشـــــرتط علـــــى صـــــاحبه أن ال يســـــلك بـــــه حبـــــرًا، وال ينـــــزل بـــــه واديـــــا، وال 

                                                           
ابن منظور، محمد بن مكرم اإلفريقي المصري جمال الدين أبو الفضل ، لسان العرب ، دار صادر للنشر والتوزيع ، 511

.544، ص 1ت ، ج .، د1بيروت ط 
، 9،1988ابن رشد القرطبي ، أبو الوليد محمد بن أحمد ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، دار المعرفة ، بيروت ، ط 512
.236، ص 2ج

و 129، ص 1ت  ، ج .ط ، د.ابن سعد ، محمد بن سعد بن منيع الزهري ، الطبقات الكبرى ، دار صادر ، بيروت، د513
130 .

محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء التراث :  محمد بن يزيد القزويني ، سنن ابن ماجة ، تحقيق ابن ماجة ، أبو عبدهللا514
.768، ص 2، ج2289ت ، كتاب التجارات ، باب الشركة والمضاربة ، رقم .ط ، د.العربي، بيروت ، د
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ـــــة، فـــــإن فعـــــل فهـــــو ضـــــامن، فرفـــــع شـــــرطه إىل رســـــول اهللا صـــــلى اهللا  ـــــه ذات كبـــــد رطب يشـــــرتي ب
528F" فأجازه  -عليه وسلم

515 . 
اختلفــــــت اآلرا  يف تســــــمية هــــــذا العقــــــد ويف تكييفــــــه الفقهــــــي،   :إشــــــكالية تعريــــــف المضــــــاربة  -2

كمـــــا اختلـــــف هـــــذا العقـــــد عـــــن املضـــــاربة يف البورصـــــة ، ونشـــــأ أيضـــــا خـــــالف يف تقييـــــد العامــــــل 
 .بنوع خاص من العمل أو يف إطالق حريته يف ممارسة أي عمل يراه مفيدا للشركة

احلنابلة باملضــــــاربة وهــــــذه ، مسيــــــت عنــــــد أهــــــل العـــــراق الســــــيماعنداحلنفيةو  فمـــــن جهــــــة التســــــمية-
التســــــــــــــــــــمية مــــــــــــــــــــأخوذة مــــــــــــــــــــن الضــــــــــــــــــــرب يف األرض وهــــــــــــــــــــو الســــــــــــــــــــفر فيهــــــــــــــــــــا للتجــــــــــــــــــــارة، 
ومساهاأهالحلجازالســـــــــــــــــــــــــــيما املالكيـــــــــــــــــــــــــــة والشـــــــــــــــــــــــــــافعية  قراضاً،فقيلهومنالقرضـــــــــــــــــــــــــــبمعنىالقطع، 
يقالقرضالفأرالثوبإذاقطعه،فكأنرباملاالقتطعمنماهلقطعةوســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلمهاإلىالعامل،واقتطع 

ضــــــــــــــــــــــــــــــــــة وهياملســــــــــــــــــــــــــــــــــاواةواملوازنة، ألنكًالمنهمايضــــــــــــــــــــــــــــــــــرب هلقطعــــــــــــــــــــــــــــــــــةمنرحبها،وقيلمن املقار 
529Fفيالربح،رباملالبماله،والعاملبعمله،فتســــــــــــــــــــاويافيمايقومانبه 

، واألفضــــــــــــــــــــل اســــــــــــــــــــتخدام لفــــــــــــــــــــظ 516
املضــــــاربة ملوافقتــــــه اآليــــــة الســــــابقة والــــــيت تعــــــين الســــــري والســــــفر يف األرض بغــــــرض التجــــــارة والــــــربح 

للفـــــظ عنـــــد الســـــلف واخللـــــف وطلـــــب الـــــرزق، وهـــــو معـــــىن املضـــــاربة، وكـــــذلك كثـــــرة شـــــيوع هـــــذا ا
 .وأكثر تداوال يف كتب الفقه قدميا وحديثا 

، اختلــــــــــــــــــــــــف الفقهــــــــــــــــــــــــا  فيتصــــــــــــــــــــــــنيفعقد ومــــــــــــــــــــــــن جهــــــــــــــــــــــــة التكييــــــــــــــــــــــــف الفقهــــــــــــــــــــــــي-
املضـــــــــــــاربة،فمنهممناعتربهامناإلجياراتومنهممناعتربهامن املشـــــــــــــاركات، لكـــــــــــــن الـــــــــــــراجح يف هـــــــــــــذه 

530Fالقضــــــــية أن املضــــــــاربة نــــــــوع مــــــــن الشــــــــركات 

 الــــــــربح ، الشــــــــرتاك صــــــــاحب املــــــــال والعمــــــــل يف517
واخلســــــارة، وبــــــالعودة إىل خمتلــــــف كتــــــب الفقــــــه جنــــــد أن هــــــذا مــــــن عقــــــود الشــــــركات ولــــــيس مــــــن 

 . عقوداإلجياراتالتيتستلزمتحديدالعملووصفهوقيمةاألجرةاملستحقةعنهذاالعمل 
ــــي البورصــــة- ، فهــــي تشــــبهها فقــــط يف اللفــــظ ال غــــري إذ مــــن جهــــة اختالفهــــا عــــن المضــــاربة ف

ضــــــــاربني التعامـــــــل بعقـــــــد صــــــــفقات جتاريـــــــة دون أن يكــــــــون أن هـــــــذه املعاملـــــــة يســــــــمح فيهـــــــا للم
املضـــــارب مالكـــــا ألصـــــل الســـــلع وال يـــــتم فيهـــــا التســـــليم احلقيقـــــي فهـــــي ليســـــت بيعـــــا حقيقيـــــا وال 
شـــــــــــــرا  حقيقيـــــــــــــا وإمنـــــــــــــا املســـــــــــــألة تنحصـــــــــــــر كلهـــــــــــــا يف قـــــــــــــبض أو دفـــــــــــــع فـــــــــــــروق األســـــــــــــعار ، 

 .وهيمعامالتغريشرعية أل�اقائمةعلىالقماروالرهان

                                                           
ت  ، كتاب القراض .ط ، د.البيهقي ، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ، السنن الكبرى ، دار الفكر ، بيروت، د515

. 111، ص 6، ج 11810، رقم ، باب المضارب يخالف بما فيه زيادة لصاحبه ومن تجر في مال غيره بغير أمره
، ص 5، ج 1972، 1أحمد ، المغني ، دار الكتاب العربي ، بيروت، ط ابن قدامة ، أبو محمد موفق الدين عبد هللا بن 516
14  .
ابن تيمية ، أبو العباس تقي الدين أحمد بن تيمية الحراني ، القواعد النورانية الفقهية  ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط 517
.116و 115، ص 1994، 1



392

1st InternatIonal IslamIc HerItage conference (IsHec 2015) 392

392

ـــــــــــــــــــــــــــــد- ـــــــــــــــــــــــــــــد العامـــــــــــــــــــــــــــــل ، لصـــــــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــــــن جهـــــــــــــــــــــــــــــة التقيي حب رب املـــــــــــــــــــــــــــــال تقيي
بالعملفيمكانأوزمامنحددينأوباالبتياعمنشخصمعينأوبصنفمنأصـــــــــــــــــــناف االســـــــــــــــــــتثمار املختلفـــــــــــــــــــة، 

531Fويلتزم العاملبهذاالقيدواليتصرففيماعداه طاملا أنه ال مينع الربح 

518. 
532Fتتكون املضاربة من األطراف اآلتية : أطراف شركة المضاربة -3

519   : 
هـــــو الشـــــخص الـــــذي ميتلـــــك أهليـــــة التعاقـــــد والـــــذي يعطـــــي ) : صـــــاحب المـــــال ( رب المـــــال -

لشــــخص آخــــر املــــال بالرتاضــــي بينهمــــا علــــى أن يتجــــر بــــه علــــى جــــز  معلــــوم يأخــــذه العامــــل مــــن 
 .ربح املال ، وصاحب املال هو الذي يربم العقد، وعنه يصدر اإلجياب أو القبول 

هـــــــــــــو الشـــــــــــــخص الـــــــــــــذي يســـــــــــــتلماملاملن رب املـــــــــــــال  ) :صـــــــــــــاحب العمـــــــــــــل ( المضـــــــــــــارب -
ليعملفيهمنأجلتحقيقــــــالربح، وميتلــــــك أهليــــــة التعاقــــــد، ويقبــــــل مــــــا أوجبــــــه رب املــــــال، فــــــإن خالفــــــه 
ال يـــــتم العقـــــد لعـــــدم توافـــــق القبـــــول مـــــع اإلجيـــــاب ويشـــــرتك أيضـــــا يف إبـــــرام العقـــــد، وعنـــــه يصـــــدر 

 .أيضا اإلجياب أو القبول 
ــــــرب رأ  املــــــال تــــــل املضــــــاربة، وهــــــو أحــــــد األركــــــان الرئيســــــة ألي :رأس المــــــال - شــــــركة مــــــن  يعت

الشــــركات، ومبــــا أن املضــــاربة عقــــد علــــى الشــــركة يف الــــربح املتحقــــق مــــن طــــرفني أو أكثــــر أحــــديا 
يقــــدم مــــاال واألخـــــر عمــــال، فــــال ميكـــــن وجودهــــا دون رأ  مـــــال مــــن النقــــد الغالـــــب املتعامــــل بـــــه 

 .املعلوم قدرا ووصفا لطريف العقد 
ــــــد - ــــــاح ( العوائ ــــــربح األثــــــر املرتتــــــب علــــــى عقــــــ ):األرب د املضــــــاربة، والفــــــائض عــــــن رأ  يعتــــــرب ال

ــــة العائــــد الــــذي حيققــــه املضــــارب مــــن خــــالل تقليبــــه ألصــــل  مــــال املضــــاربة األصــــلي، ويعتــــرب مبثاب
املـــــال وإدارتـــــه، فهـــــو مـــــا زاد عـــــن رأ  املـــــال نتيجـــــة اســـــتثماره، ويكـــــون هـــــذا العائـــــد علـــــى شـــــكل 

أثنـــــــا   زيــــــادة ومنـــــــا  متضـــــــمن يف قيمـــــــة األصـــــــول املســـــــتثمرة، وجيــــــب حتديـــــــد حصـــــــة شـــــــائعة منـــــــه
 .العقد لكل من رب املال والعامل حسب اإلتفاق

العمــــــل يف شــــــركة املضــــــاربة هــــــو تنميــــــة املــــــال بطــــــرق االســــــتثمار املختلفــــــة، ويعــــــد ركنــــــا  :العمــــــل -
ــــــه الركيــــــزة الثانيــــــة بعــــــد املــــــال الــــــذي البــــــد  أساســــــيا ودعامــــــة أصــــــيلة تقــــــوم عليهــــــا املضــــــاربة، ألن

ــــــز ال ــــــه، إذ توجــــــد بمــــــا وختــــــرج إىل حي وجــــــود، ولــــــرب املــــــال تقييــــــد العامــــــل بزمــــــان للمضــــــاربة من
ــــــه  معــــــني والعمــــــل ضــــــمن إطــــــار تــــــدد، والتعامــــــل مــــــع أشــــــخاص أو مؤسســــــات بعينهــــــا، كمــــــا ل

 .احلق يف تقييده مبجال معني من االستثمار 

                                                           
اساني ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الكاساني ، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الك518
.  140، ص 7، ج1997، 1ط

علي بن أحمد  الصعيد العدوي، حاشية علي الصعيد العدوي على شرح اإلمام أبي الحسن المسمى كفاية الطالب الرباني 519
.170، ص2، ج1971ت ،.هرة ، دلرسالة ابن أبي زيد القيرواني،  مكتبة القاهرة ، القا
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ـــــذ القـــــدم عرفـــــت التمعـــــات البشـــــرية أشـــــكال املضـــــاربة كواحـــــدة مـــــن : نشـــــأة المضـــــاربة -4 من
صــــــور التعامــــــل يف األســــــواق، فقــــــد وجــــــدت حفريــــــات تــــــدل علــــــى وجــــــود املضــــــاربة يف الصــــــني 

 1000قبـــــل املـــــيالد، ويف اهلنـــــد مـــــن  1600ســـــنة قبـــــل املـــــيالد، ويف مصـــــر مـــــن  4000مـــــن 
مي الحتوائهــــــا علــــــى اخلطــــــر ، إال أ�ــــــا ال تتوافــــــق مــــــع االقتصــــــاد اإلســــــال520ســــــنة قبــــــل املــــــيالد 

إن املضـــــــاربة قدميـــــــة قـــــــدم . احملـــــــض واحليـــــــل املمنوعـــــــة شـــــــرعا، فهـــــــي عقـــــــود صـــــــورية ال حقيقيـــــــة
التجـــــــــــارة والتبـــــــــــادل وغريهـــــــــــا، وتطـــــــــــورت مـــــــــــع التطـــــــــــور االقتصـــــــــــادي واالجتمـــــــــــاعي لألمـــــــــــم 
والتمعــــــات، ومــــــن مظــــــاهر تطــــــور املضــــــاربة أيضــــــا عــــــرب التــــــاريخ، رحلتــــــا قــــــريش، إحــــــدايا إىل 

ا جللــــــب احلاصـــــــالت الزراعيـــــــة إىل بالدهــــــم احملرومـــــــة منهــــــا، واألخـــــــرى إىل الـــــــيمن الشــــــام صـــــــيف
إىل تلــــــك  واخلليج العــــــريببــــــالد اهلنــــــدشــــــتا  جللــــــب العطــــــور  والتوابــــــل وغريهــــــا الــــــيت تــــــأيت مــــــن 
ـــــت  ـــــان يـــــا رحلـــــة جتـــــارة ومـــــرية ،كان ـــــان الرحلت جتهزيـــــا يف هـــــذين الفصـــــلني   قـــــريشالـــــبالد، هات

534Fكــــل ســـــنة

يـــــَالِف قـُـــــَرْيٍش : ، وورد ذلــــك يف القـــــرآن الكــــرمي يف ســـــورة قــــريش، قـــــال تعــــاىل521 ﴿ِإلِ
ــــــــ١﴿ ــــــــْم رِْحلَــــــــَة الشِّ ﴾ الـَّـــــــِذي ٣﴾ فـَْليَـْعبُــــــــُدوا َربَّ َهـــــــــَذا اْلبَـْيــــــــِت ﴿٢َتاِ  َوالصَّــــــــْيِف ﴿﴾ ِإيَالِفِه

ـــــــْن َخـــــــْوٍف ﴿ ـــــــن ُجـــــــوٍع َوآَمـــــــنَـُهم مِّ ،كمـــــــا مت ) 4،  3،  2،  1: قـــــــريش ( ﴾﴾ ٤َأْطَعَمُهـــــــم مِّ
أثنــــــا  جتارتــــــه بــــــأموال خدجيــــــة  –صــــــلى اهللا عليــــــه وســــــلم  –ممارســــــة املضــــــاربة قبــــــل بعثــــــة النــــــيب 

ــــــد  ــــــت خويل ــــــاجراً،  –رضــــــي اهللا عنهــــــا  –بن ــــــه أن خيــــــرج يف ماهلــــــا إىل الشــــــام ت إذ عرضــــــت علي
 -وســـــلم  صـــــلى اهللا عليـــــه -فقبـــــل وســـــافر معـــــه غالمهـــــا ميســـــرة ، وقـــــدما الشـــــام، وبـــــاع تمـــــد 

ــــــيت خــــــرج بــــــا، واشــــــرتى مــــــا أراد مــــــن ســــــلع أخــــــرى، فلمــــــا رجــــــع إىل مكــــــة وباعــــــت  الســــــلع ال
مـــــا أحضـــــره هلـــــا تضـــــاعف ماهلـــــا ، وكانـــــت رحلتـــــه ســـــبباً لزواجـــــه  -رضـــــي اهللا عنهـــــا  -خدجيـــــة 

مـــــن خدجيـــــة الطـــــاهرة ذات الشـــــرف واجلمـــــال يف قـــــريش، بعـــــد أن حـــــدثها ميســـــرة عـــــن مساحتـــــه 
صــــــلى اهللا  –ى ذلــــــك بعــــــد بعثتــــــه فكــــــان ذلــــــك إقــــــرارا منــــــه وصــــــدقه وكــــــرمي أخالقــــــه ، وقــــــد روَ 

535Fهلذه املعاملة  –عليه وسلم 

522. 
ســــــــندات القارضــــــــة هــــــــي أداة  ):ســــــــندات القارضــــــــة(صــــــــكوك المضــــــــاربة المشــــــــتركة -5

اســــــــتثمارية تقــــــــوم علــــــــى جتزئــــــــة رأ  مــــــــال القــــــــراض بإصــــــــدار صــــــــكوك ملكيــــــــة بــــــــرأ  مــــــــال 
أصـــــحابا باعتبـــــارهم ميلكـــــون  املضـــــاربة علـــــى أســـــا  وحدامتتســـــاوية القيمـــــة ومســـــجلة بأمســـــا 

                                                           
تحليالقتصادي :المضاربةوالقمارفياألسواقالماليةالمعاصرةʺعبدالرحيمعبدالحميدالساعاتي، 520

.1،ص1،العدد20،مجلةاالقتصاداإلسالمي ،السنةʺوشرعي
، ص 30، ج 1984ط ، .ابن عاشور ، محمد الطاهر بن محمد ، التحرير والتنوير ، الدار التونسية للنشر ، تونس ، د521

558.
ابن هشام، أبو محمد عبد الملك ابن هشام بن أيوب الحميري، سيرة ابن هشام،دار إحياء التراث العربي، بيروت، 522

.199، ص1ت،ح.ط،د.د
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536Fصــــــكوك املقارضــــــة: حصصــــــا شــــــائعة يف رأ  مــــــال املضــــــاربة، وتســــــمى أيضــــــا بـــــــ 

، كمــــــا 523
عرفـــــت أيضـــــا علـــــى أ�ـــــا تلـــــك الوثـــــائق احملـــــددة القيمـــــة الـــــيت تصـــــدر بأمســـــا  مالكيهـــــا مقابـــــل 
األمـــــوال الــــــيت قــــــدموها لصــــــاحب املشــــــروع بعينـــــه بقصــــــد تنفيــــــذ املشــــــروع واســــــتغالله وحتقيــــــق 

537Fالربح

524. 
 :نتطرق ضمن هذا العنصر إىل ما يلي : مفاهيم عامة حول سعر الفائدة : ثانيا    

 : للفائدة عدة تعاريف منها : تعريف الفائدة -1
ســــعر الفائــــدة هــــو العائــــد علــــى رأمســــال املســــتثمر مــــن خــــالل الســــعر الــــذي حيصــــل عليــــه املــــر  جــــرا  - أ

وخيتلـــــف بـــــذلك الســـــعر حســـــب تنازلـــــه عـــــن التصـــــرف بأموالـــــه الـــــيت يقرضـــــها لفـــــرتة زمنيـــــة تـــــددة ، 
ــــــد علــــــى اســــــتثمار األمــــــوال ملــــــدة  املــــــدة وحســــــب املبلــــــغ املقــــــرتض، أي أن ســــــعر الفائــــــدة هــــــو العائ

538Fزمنية تددة مقابل تنازل املقرض عن التصرف بأمواله طيلـــة فرتة احتساب العائد

525. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي - ب الفائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة هيالثمناملدفوعنظرياســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعمااللنقود أو هياملبلغال

خدامالنقودلفرتةزمنيةمعينةإضافةإلىاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتجاعاملبلغ األصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلي، يدفعمقابالقرتاضأواست
، "Interest"أواإلجنليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزي  "Intérêt"والفائدةهيرتمجةعربيةللفظالفرنســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

وفيحقيقةاألمرفكلمةالفائدةاملســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعملةحاليافيجميعاملعامالتاملالية 
 –ااملصــــــــــــــــــــــــــطلحواملصرفيةماهيإالاملعنىاحلقيقيللربااحملرمفيجميعاألديانالســــــــــــــــــــــــــماوية، واســــــــــــــــــــــــــتعمل هذ

للهــــــــــــــــــــــــــــرومبن حترميالتعاملبالرباليســــــــــــــــــــــــــــإال، وجممــــــــــــــــــــــــــــل القــــــــــــــــــــــــــــول أن الفائــــــــــــــــــــــــــــدة  -الفائــــــــــــــــــــــــــــدة 
539Fهيأجرةأومثناستعمااللنقود،وجماهلااحلقيقيهواالئتمانأوالقروض

526 . 
إن الرجــــوع ملــــا قالــــه أئمــــة التفســــري واحملــــدثني وعلمــــا  املســــلمني يف الربــــا  :الفــــرق بــــين الفائــــدة والربــــا-2

يف  -صـــــــلى اهللا عليـــــــه وســـــــلم -يف القـــــــرآن أو بينـــــــه الرســـــــول  -عـــــــز وجـــــــل -الـــــــذي ذكـــــــره اهللا 
أحاديثـــــه ســـــوف جيـــــد أنـــــه ال خـــــالف إطالقـــــا يف اجلـــــوهر بـــــني الربـــــا والفائـــــدة، فالفائـــــدة تطـــــابق 
الربـــــا، تطــــــابق املعـــــىن واملقصــــــد، والفائـــــدة أيضــــــا أصـــــلها ربــــــوي فهـــــي جمــــــرد وســـــيلة مــــــن وســــــائل 

الربــــا ، أمــــا عــــن أشــــكال تطبيــــق الربــــا التحايــــل علــــى الربــــا، وإضــــفا  اســــم آخــــر عليــــه غــــري اســــم 
يف الوقــــت احلاضــــر، فيجمــــع الفقهــــا  علــــى أن معـــــدل الفائــــدة الــــذي تطبقــــه البنــــوك حاليــــا هـــــو 

540Fربا النسيئة احملرم قطعا، بل إن فوائد البنوك أسوأ بكثري من ربا اجلاهلية 

527. 
                                                           

علي محي الدين القرة داغي ، البدائل الشرعية لسندات الخزانة العامة والخاصة ، بحث مقدم الى الندوة الفقهية الثالثة 523
.1993الكويت ، -يت التمويل الكويتي لب

2/3/4سامي حمود ، سندات المقارضة ، بحث مقدم لندوة المستجدات الفقهية في معامالت البنوك اإلسالمية ، عمان ، 524
.12، ص1996ماي ، 

525https://ar.wikipedia.org/wiki/ سعر الفائدة ،   2015 / 03 / 12 ,
.269، 1998، 3يوسفكمالمحمد ، فقهاقتصادالسوق ،النشاطالخاص،دارالنشرللجامعاتالمصرية ،ط 526
عبد الرحمن يسري أحمد ، قضايا إسالمية معاصرة في النقود والبنوك والتمويل ، الدار الجامعية للطبع والنشر  527

.63، ص 2001والتوزيع ،  اإلسكندرية ، 
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 :التالية يتم معاجلة هذه العنصر ضمن النقاط :تاريخ الفكر االقتصادي لسعر الفائدة -3
تــــــرم يف الديانــــــة ) نيشــــــيخ ( الربــــــا مقابلهـــــا يف العربيــــــة  :ســــــعر الفائــــــدة فــــــي الــــــديانات الســــــماوية - أ

ـــــَن الَّـــــِذيَن َهـــــاُدوا َحرَّْمنَـــــا َعَلـــــْيِهْم  :اليهوديـــــة ولقـــــد �ـــــوا عـــــن أخـــــذ الربـــــا لقولـــــه تعـــــاىل  ﴿فَـــــِبظُْلٍم مِّ
ِهْم َعـــــن َســـــِبيِل ال ـــــُه َوَأْكِلِهـــــْم طَيَِّبـــــاٍت ُأِحلَّـــــْت َهلـُــــْم َوِبَصـــــدِّ لَّــــــِه َكِثـــــريًا َوَأْخـــــِذِهُم الرِّبَـــــا َوقَـــــْد نـُُهـــــوا َعْن

ُهْم َعــــــَذابًا أَلِيًمــــــا ﴾   أَْمــــــَواَل النَّــــــاِ  بِاْلَباِطــــــلِ   161و  160: النســــــا  ( َوأَْعتَــــــْدنَا لِْلَكــــــاِفرِيَن ِمــــــنـْ
ـــــا مـــــن غـــــري اليهودي،كمـــــا )  ـــــا حـــــرم علـــــى اليهـــــود فيمـــــا بيـــــنهم وأحـــــل لليهـــــودي أخـــــذ الرب والرب

حرمـــــــت الديانـــــــة النصـــــــرانية الربـــــــا ســـــــوا  فيمـــــــا بـــــــني النصـــــــارى أنفســـــــهم أو فيمـــــــا بيـــــــنهم وبـــــــني 
ا غــــريهم، أمــــا يف الـــــدين اإلســــالمي فالربــــا مبختلـــــف أنواعــــه وصــــوره وجماالتـــــه وأســــاليبه، ســــوا  مـــــ
عرفتـــــه اجلاهليـــــة أو مـــــا عـــــرف منـــــه بعـــــدهم أو مـــــا ســـــوف يعـــــرف لـــــه مـــــن أشـــــكال وأســـــاليب يف 
ــــــث إن العــــــربة  ــــــك، حي ــــــني صــــــورة وأخــــــرى يف ذل ــــــا، ال فــــــرق ب ــــــه تــــــرم حترميــــــا قطعي املســــــتقبل كل
ـــــــدين، مهمـــــــا   ـــــــادة متفـــــــق عليهـــــــا يف ال ـــــــيس بالصـــــــورة واملظهـــــــر، فأيـــــــة زي باملضـــــــمون واجلـــــــوهر ول

ــــــت شخصــــــية كــــــل مــــــن الــــــدائن واملــــــد ين، وســــــوا  أكانــــــا معــــــا أو أحــــــديا فــــــردا طبيعيــــــا أو كان
مؤسســـــــة أو حكومـــــــة، وســـــــوا  متـــــــت الزيـــــــادة هـــــــذه برضـــــــا الطـــــــرفني أو بإذعـــــــان مـــــــن أحـــــــديا، 
وســــوا  مسيــــت فائــــدة أو عائــــدا أو منحــــة أو جــــائزة أو غــــري ذلــــك، وســــوا  أكــــان غنيــــا أم فقــــريا، 

541Fبــــــا وســــــوا  أكــــــان الــــــدين لقــــــرض اســــــتهالكي أو لقــــــرض إنتــــــاجي، كــــــل ذلــــــك هــــــو ر 

ولــــــو  . 528
يف شــــأن صــــورة  -صــــلى اهللا عليــــه وســــلم -كــــان للصــــورة املعنيــــة أثــــر يف احلكــــم ملــــا قــــال الرســــول

542F» عـــــــني الربـــــــا«: مل تكـــــــن معهـــــــودة

إن األمـــــــة مل "ويف ذلـــــــك يقـــــــول ابـــــــن القـــــــيم رمحـــــــه اهللا . 529
يســــــتحل أحــــــد منهــــــا الــــــربح الصــــــريح، وإمنــــــا اســــــتحل باســــــم البيــــــع وصــــــورته ، فصــــــوروه بصــــــورة 

فظـــــــه ، ومـــــــن املعلـــــــوم أن الربـــــــا مل حيـــــــرم لـــــــرد الصـــــــورة واللفـــــــظ، وإمنـــــــا حـــــــرم البيـــــــع، وأعـــــــاروه ل
543F" حلقيقتـــــه ومعنـــــاه ومقصـــــوده

ـــــف . 530 ـــــا باســـــم االســـــتثمار وتوظي ـــــوم ولألســـــف يســـــتحل الرب والي
 .األموال وغريها من األمسا  واملصطلحات

ىل تطـــــرق فقهـــــا  الشـــــريعة اإلســـــالمية يف العصـــــور الوســـــطىإ: ســـــعر الفائـــــدة فـــــي العصـــــور الوســـــطى - ب
مســـــألة ســـــعر الفائـــــدة واعتربوهـــــا عـــــني الربـــــا احملـــــرم شـــــرعا، وقـــــد شـــــبه أبـــــو حامـــــد الغـــــزايل النقـــــود  
كــــــاملرآة ال لــــــون هلــــــا وحتكــــــي كــــــل لــــــون فكــــــذلك النقــــــد ال غــــــرض فيــــــه وهــــــو وســــــيلة إىل كــــــل 
غـــــرض، وذهـــــب ابـــــن تيميـــــة إىل أن النقـــــود ال تقصـــــد لنفســـــها بـــــل هـــــي وســـــيلة إىل التعامـــــل بـــــا 

ف ســــــــائر األمــــــــوال، أمــــــــا ابــــــــن خلــــــــدون فــــــــاعترب أن النقــــــــود أصــــــــل وهلــــــــذا كانــــــــت أمثانــــــــا خبــــــــال

                                                           
.12، ص1994، 1تفنيد ، مكتبة وهبة ، القاهرة ، ط.. مد دنيا، الشبهات المعاصرة إلباحة الربا عرضشوقي أح528
.285، ص 29ابن تيمية ، مجموع الفتاوى ، مكتبة المعارف ، المغرب ، ج529
.352ت ، ص .ط ، د.ابن قيم الجوزية ، إعالم الموقعين عن رب العالمين، دار الفكر، بيروت ، د530
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املكاســــــب والقنيــــــة والــــــذخرية، وشــــــدد الفقهــــــا  أن عمليــــــة إصــــــدار النقــــــود هــــــي مهمــــــة الدولــــــة 
 بــــــــــإذن الضــــــــــرب دار يف إال الــــــــــدراهم ضــــــــــرب يصــــــــــلح ال ʺ: وحــــــــــدها ، قــــــــــال اإلمــــــــــام أمحــــــــــد 

 ضــــــرب إن ʺ:  النــــــووي اإلمــــــام وقــــــال ʺإن رخــــــص هلــــــم ركبــــــوا العظــــــائم  النــــــا  ألن الســــــلطان،
5̋44F اإلمــــام أعمــــال مــــن النقــــود

ــــا فــــإن  531 ، أمــــا عــــن ســــعر الفائــــدة يف العصــــور الوســــطى يف أوروب
األســــاتذة يف ذلـــــك الوقـــــت والـــــذي يطلـــــق علـــــيهم املدرســــيون اســـــتقر رأيهـــــم علـــــى حتـــــرمي الفائـــــدة 
علــــــى أســــــا  نصــــــوص مــــــن التــــــوراة واإلجنيــــــل، وكــــــان األوربيــــــون يف العصــــــور الوســــــطى ينظــــــرون 

حتقــــار للربــــا ويعتربونــــه مــــن أعمــــال اليهــــود وصــــفاتم املنبــــوذة، كمــــا أضــــاف املدرســــيون بعــــني اال
ــــه يتضــــمن  ــــا ألن ــــذي يتحقــــق مــــن ختفــــيض القيمــــة الســــلعية للعملــــة أســــوأ مــــن الرب أن الكســــب ال
ــــــتم بواســــــطة  ــــــا  مــــــن دون علمهــــــم أو دون إرادتــــــم ، بينمــــــا الربــــــا ي ــــــزاز جــــــز  مــــــن ثــــــروة الن ابت

545Fاتفاق وتراض 

532. 
ـــــدة- ت ـــــة ســـــعر الفائ ـــــي المدرســـــة التجاري ـــــدة املرتفـــــع يعتـــــرب : ف ـــــرى رواد هـــــذه املدرســـــة أن ســـــعر الفائ ي

عقبــــــة يف ســــــبيل منــــــو الثــــــروة، وبينــــــوا أن ســــــعر الفائــــــدة يتوقــــــف علــــــى التفضــــــيل النقــــــدي وكميــــــة 
ـــــــانون  ـــــــيت تتجـــــــاوز احلـــــــد املناســـــــب للتجـــــــارة، ودعـــــــوا إىل إصـــــــدار ق ـــــــدة ال النقـــــــود وانتقـــــــدوا الفائ

546Fاشى ومصلحة اقتصاد الدولة لتقييد سعر الفائدة مبا يتم

533. 
يــــــرى الطبيعيــــــون أن ختفــــــيض ســــــعر الفائــــــدة يــــــؤدي إىل :ســــــعر الفائــــــدة فــــــي المدرســــــة الطبيعيــــــة  - ث

ـــــــدة بإنتاجيـــــــة رأ  املـــــــال للمقـــــــرتض وباملخـــــــاطرة والفرصـــــــة  زيـــــــادة عـــــــدد املشـــــــاريع، وبـــــــرروا الفائ
البديلــــــة للمقـــــــرض، وتتحـــــــدد ســـــــعر الفائـــــــدة عنــــــدهم بـــــــالعرض والطلـــــــب علـــــــى النقـــــــود وباجتـــــــاه 

 .   547F534 الفائدة حنو االخنفاض فإن عدد املشروعات سيتجه حنو االرتفاع
يعتــــــرب ســــــعر الفائــــــدة يف الفكــــــر الكالســــــيكي ســــــعرا :ســــــعر الفائــــــدة فــــــي المدرســــــة الكالســــــيكية  - ج

لـــــرأ  املـــــال ولـــــيس مقـــــابال أو مثنـــــا للنقـــــد ، فســـــعر الفائـــــدة هـــــو ســـــعر اســـــتخدام رؤو  األمـــــوال 
أي أنــــه مقابــــل خلــــدمات رؤو  األمــــوال متامــــا مثــــل إجيــــار ســــلعة مــــا ، بــــدال مــــن شــــرا ها، فهــــو 

التمتـــــع بـــــا : أ  مـــــال مـــــا، فـــــأي ســـــلعة كانـــــت ميكـــــن أن تســـــتخدم يف صـــــورتني شـــــرا  خلدمـــــة ر 
ــــــدة  ــــــرأ  املــــــال وهكــــــذا فــــــإن ســــــعر الفائ ــــــع بــــــا باعتبارهــــــا خدمــــــة ل باعتبارهــــــا ســــــلعة ، أو التمت

                                                           
رحيم ، وظائف النقد في الفكر االقتصادي، دراسة مقارنة بين الفكر االقتصادي اإلسالمي والفكر االقتصادي حسين531

.    147، ص 2002المعاصر ، أطروحة دكتوراه دولة في العلوم االقتصادية ، الجزائر ، 
.37–35، ص ص 2000جون كينيث جالبريت، تاريخ الفكر االقتصادي، سلسلة عالم المعرفة ، الكويت ، 532
بلعزوز بن علي، أثر تغير سعر الفائدة على اقتصاديات الدول النامية ، أطروحة دكتوراه في االقتصاد، جامعة الجزائر، 533

. 15، ص 2003
، ترجمة صقر أحمد صقر ، مطابع المكتب )اإلسهامات الكالسيكية( جورج نايهانز ، تاريخ النظرية االقتصادية 534

. 123، ص 1997مصر ، -ديث ، القاهرة المصري الح
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يتحــــــدد يف ســـــــوق رأ  املـــــــال ولـــــــيس يف ســــــوق النقـــــــد وهـــــــو بـــــــذلك يعتــــــرب ســـــــعر التـــــــوازن بـــــــني 
548Fاالدخار واالستثمار 

535. 
تتحـــــدد الفائـــــدة يف هـــــذه املدرســـــة علـــــى أســـــا  عـــــرض  :رســـــة الحديـــــة ســـــعر الفائـــــدة فـــــي المد - ح

ـــــدة، وإذا  وطلـــــب االدخـــــار فهـــــي مثـــــن االدخـــــار ، إذا زاد عرضـــــه عـــــن طلبـــــه اخنفـــــض ســـــعر الفائ
زاد طلبــــــه عــــــن عرضــــــه ارتفــــــع ســــــعر الفائــــــدة، وتــــــؤثر تغــــــريات ســــــعر الفائــــــدة يف عــــــرض وطلــــــب 

، وســــــعر الفائــــــدة هــــــو ســــــعر االدخــــــار، كمــــــا تــــــؤثر تغــــــريات مثــــــن أي ســــــلعة يف عرضــــــها وطلبهــــــا
ــــة عــــن التضــــحية بالســــيولة وتقــــدميها  ــــل مقــــدار املكافئ التــــوازن بــــني االدخــــار واالســــتثمار وهــــو ميث
ــــازة النقــــد، بــــني تلــــك  ــــا فــــإن املــــدخر يقــــارن فيمــــا يتعلــــق بقــــرار حي إىل الغــــري لالدخــــار، ومــــن هن

توظيفـــــــه  املنفعـــــــة احلديـــــــة للنقـــــــد النامجـــــــة عـــــــن شـــــــرا  الســـــــلع واخلـــــــدمات، وتلـــــــك النامجـــــــة عـــــــن
للســــــــيولة بـــــــــدال مـــــــــن حيازتـــــــــا، وســـــــــعر الفائـــــــــدة يتحـــــــــدد بتقـــــــــاطع الطلـــــــــب عليـــــــــه املتمثـــــــــل يف 

549Fاإلنتاجية احلدية لرأ  املال والعرض املتمثل يف األرصدة املتوفرة لإلقراض 

536 . 
ــــــة - خ ــــــة الكينزي ــــــدة فــــــي النظري ــــــز أن ســــــعر الفائــــــدةليس ظــــــاهرة حقيقيــــــة كمــــــا : ســــــعر الفائ يــــــرى كين

ســــــيكية إمنــــــا هــــــي ظــــــاهرة نقديــــــة يتحــــــدد ســــــعرها يف الســــــوق النقــــــدي افرتضــــــتها النظريــــــة الكال
علــــــى أســــــا  تفاعــــــل العوامــــــل النقديــــــة، وهــــــي عــــــرض النقــــــود وطلــــــب النقــــــود، فهــــــو يــــــرى أن 
حيـــــــازة املـــــــدخرات يف صـــــــورة نقـــــــود ال ينـــــــتج عنهـــــــا أي عائـــــــد ، ولكـــــــن التخلـــــــي عـــــــن الســـــــيولة 

هـــي مثـــن التنـــازل عـــن الســـيولة  والتضـــحية بـــا هـــو الـــذي حيقـــق العائـــد ، فالفائـــدة عنـــد كينـــز إمنـــا
أو مثـــــن عـــــدم االكتنـــــاز ومنـــــه يعـــــرف كينـــــز الفائـــــدة علـــــى أ�ـــــا الـــــثمن الـــــذي جيـــــب دفعـــــه حلـــــث 
حـــــاملي األمـــــوال التنـــــازل عـــــن أصـــــول ســـــائلة يف صـــــورة نقديـــــة أو احلصـــــول علـــــى أصـــــول أخـــــرى 
حتمـــــــل خمـــــــاطر أكـــــــرب ، فجديـــــــد النظريـــــــة الكينزيـــــــة للفائـــــــدة هـــــــو ربطهـــــــا بالنقـــــــد ولـــــــيس حبجـــــــم 

خـــــار كمـــــا كــــــان الشـــــأن لـــــدى الكالســــــيك و النيوكالســـــيك، وبالتـــــايل مل تعــــــد الفائـــــدة مثنــــــا االد
لشـــــــــرا  املـــــــــدخرات أو رأ  املـــــــــال أو جـــــــــزا  االدخـــــــــار أو نظـــــــــري احلرمـــــــــان واالنتظـــــــــار أو مثـــــــــن 
للتفضــــيل الــــزمين بــــل هــــي يف مقابــــل التنــــازل عــــن الســــيولة، ويتحــــدد ســــعر الفائــــدة حســــب كينــــز 

550Fمنحىن طلب النقود  بتقاطع منحىن عرض النقود مع

537. 

                                                           
-بوزيدي جمال، دور سعر الفائدة في إحداث األزمات المالية، مذكرة ماجستير في االقتصاد، جامعة بومرداس 535

.  78، ص2012الجزائر، 
1997مصر، –عبد الرحمان يسري ، تطور الفكر االقتصادي ، الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع، اإلسكندرية536

. 225، ص 
.146و 145، ص 1997ت ، .حازم الببالوي ، تاريخ الفكر االقتصادي ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، مصر ، د537
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تـــــرى هـــــذه النظريـــــة أن التوســـــع يف النمـــــو النقـــــدي يـــــؤدي إىل :ســـــعر الفائـــــدة فـــــي النظريـــــة النقديـــــة - د
551Fارتفاع سعر الفائدة، وتشتمل سعر الفائدة على ثالثة أنواع وهي

538  : 
ـــــى الســـــندات      ـــــدة عل ـــــى األســـــهم  Rbســـــعر الفائ ـــــدة عل ـــــدة العـــــام  Reوســـــعر الفائ ، Rوســـــعر الفائ

 :الفائدة العام على النحو  ويعطى سعر
R = [ ( Re + Rb ) / 2] + Rc    حيـثRc  العائـد الـذي يقابـل رأ  املـال

البشــــــري ورأ  املــــــال املــــــادي ، أمــــــا ســــــعر الفائــــــدة علــــــى النقــــــود يف هــــــذه النظريــــــة، فهــــــو نســــــبة 
 :العائد املتوقع للنقود، حيث ميكن قياسه كما يلي

 .النسبة المئوية للتغير في األسعار+ سعر الفائدة الحقيقي للنقود = سعر فائدة النقود      
ـــــــا    ـــــــة لصـــــــيغة المضـــــــاربة الشـــــــرعية :ثالث قـــــــد أثبتـــــــت املضـــــــاربة ل:الفعاليـــــــة االقتصـــــــادية واالجتماعي

علــــــى جناعتهــــــا ميــــــدانيا وتطبيقيــــــا وجتريبيــــــا علــــــى أرض الواقــــــع، ســــــوا  علــــــى مســــــتوى البنــــــوك االســــــالمية أو 
ــــــة مــــــن كــــــل شــــــبهات الربــــــا، وتعتــــــرب إحــــــدى بــــــدائل التعامــــــل  مســــــتوى الــــــدول، وهــــــي صــــــيغة شــــــرعية خالي
ــــتم املضــــاربة علــــى أســــا  تقــــدمي املــــال  ــــوك االســــالمية، وت ــــدة وأهــــم الصــــيغ االســــتثمارية املتبعــــة يف البن بالفائ

لشــــريك ا(وتقــــدمي العمــــل مــــن جانــــب املضــــارب ) صــــاحب املــــال أو الشــــريك مبالــــه(مــــن جانــــب رب املــــال 
ـــــك(، ويقـــــوم املضـــــارب )بعملـــــه وجهـــــده ـــــه مـــــن رب ) عميـــــل البن ـــــذي حصـــــل علي باالجتـــــار يف هـــــذا املـــــال ال

ـــــك(املـــــال  ـــــك ) البن ـــــني البن ـــــح، يـــــتم اقتســـــامه ب ـــــه مـــــن رب ـــــل ) رب املـــــال(فيمـــــا أحـــــل اهللا ب املضـــــارب (والعمي
ـــــــى حســـــــاب رب ) بعملـــــــه ـــــــربح، وأمـــــــا اخلســـــــارة فإ�ـــــــا تكـــــــون عل املـــــــال بالنســـــــب الشـــــــائعة واملعلومـــــــة يف ال

ـــــــك( كـــــــان قـــــــد قصـــــــر أو أيـــــــل يف اســـــــتخدام املـــــــال أو ) عميـــــــل البنـــــــك(مـــــــامل يثبـــــــت أن املضـــــــارب ) البن
جــــز ا مــــن ) أي العميــــل(خــــالف شــــرطا مــــن شــــروط عقــــد املضــــاربة، فإنــــه يف هــــذه احلالــــة يتحمــــل ويضــــمن 

552Fاملضاربة، 

539 . 
ــــــدة : رابعــــــا      ــــــة لســــــعر الفائ ــــــار االقتصــــــادية واالجتماعي ـــــــان للفائــــــدة أضــــــرار ع: اآلث ــــــدة علــــــى كي دي

األمـــــــة والشـــــــعوب يف مجيـــــــع نـــــــواحي احليـــــــاة االجتماعيـــــــة والسياســـــــية واالقتصـــــــادية ، وحنـــــــاول إمجـــــــال هـــــــذه 
 :املضار بإجياز فيما يلي

لســـــعر الفائـــــدة آثـــــار خطـــــرية علـــــى اقتصـــــاديات بلـــــدان العـــــامل : اآلثـــــار االقتصـــــادية لســـــعر الفائـــــدة -1
ـــــا  الضـــــريبية وإعـــــادة  ـــــدين ومـــــا يتضـــــمنه مـــــن زيـــــادة األعب ـــــى رفـــــع تكـــــاليف خدمـــــة ال فهـــــي تعمـــــل عل
                                                           

بلعزوز بن علي،أثر تغير سعر الفائدة على اقتصاديات الدول النامية، أطروحة دكتوراه في االقتصاد،جامعة 538
.53-50، ص ص 2003الجزائر،

خلف بن سليمان ، شركات االستثمار في االقتصاد اإلسالمي، مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر والتوزيع 539
.201و 200، ص 2000ط ، .مصر ، د-،اإلسكندرية 

،2001، 4محمد عثمان شبير، المعامالت المالية المعاصرة في الفقه اإلسالمي،دار النفائس للنشر والتوزيع ، األردن، ط-
. 365و 364ص 

، 2001ط ، .صالحصالحي ، السياسةالنقديةوالماليةفيإطارنظامالمشاركةفياالقتصاد اإلسالمي،دار الوفاء ، الجزائر ، د-
.28و 27ص
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ـــــذين يفـــــرتض أ�ـــــم أحســـــن حـــــاال مـــــن بـــــاقي أفـــــراد التمـــــع، كمـــــا  ـــــع الـــــدخل لصـــــاحل الـــــدائنني ال توزي
أفضــــل يســــمح لـــــه بإلقــــا  عــــب  الزيـــــادة يف تــــؤدي إىل دعــــم وتنميــــة االحتكـــــار الــــذي يتمتــــع بوضـــــع 

ـــــرب ســـــببا يف اإلضـــــرار  ـــــق رفـــــع ســـــعر املنتجـــــات، كمـــــا تعت ـــــى املســـــتهلك عـــــن طري تكلفـــــة االقـــــرتاض عل
باالســـــــــــتثمارات طويلـــــــــــة األجـــــــــــل حيـــــــــــث أن الفـــــــــــرتة األطـــــــــــول الســـــــــــرتداد القـــــــــــروض جتعـــــــــــل هـــــــــــذه 

لالســـــتثمارات يف  االســـــتثمارات عدميـــــة اجلاذبيـــــة وقـــــد تعرضـــــها إىل اخلســـــائر، وكـــــذلك األمـــــر بالنســـــبة
الســـــندات طويلـــــة األجـــــل حيـــــث تـــــنخفض أســـــعارها بفعـــــل رفـــــع ســـــعر الفائـــــدة، وتـــــؤدي الفائـــــدة إىل 
ــــه علــــى هــــذه  ــــدة أيضــــا إىل التمــــع، الــــذي يــــنقص طلب الزيــــادة يف أســــعار الســــلع، فينتقــــل عــــب  الفائ
ــــق اقتصــــادي ــــؤدي إىل فــــائض مــــن املنتجــــات، وهــــذا يســــبب عوائ ة الســــلع وينحصــــر االســــتهالك، ممــــا ي
ـــــــدة أمـــــــام املنتجـــــــني خبـــــــس أجـــــــور العمـــــــال أو تســـــــرحيهم أو إغـــــــالق  خطـــــــرية، فتبقـــــــى الوســـــــيلة الوحي
املؤسســــــات يف وجــــــوههم، فتنظــــــر العمالــــــة العمــــــود الفقــــــري لالقتصــــــاد، والفائــــــدة تعمــــــل أيضــــــا علــــــى 
حتويـــــل جمـــــرى الثـــــروة وتوجيههـــــا إىل جهـــــة واحـــــدة هـــــي أصـــــحاب رؤو  األمـــــوال، ألن الـــــدائن املـــــرايب 

يف كـــــل عمليـــــة بينمـــــا املـــــدين معـــــرض للـــــربح واخلســـــارة، وهكـــــذا تتكـــــد  األربـــــاح وينـــــتج يـــــربح دائمـــــا 
ــــة تســــيطر فعليــــا علــــى اقتصــــاد األمــــة،  ــــه التفــــاوت املــــايل بــــني األغنيــــا  والفقــــرا  وجيعــــل الفئــــة املرابي عن

ــــــون حلســــــاب أصــــــحاب املــــــال ــــــون إىل أجــــــرا  يعمل 553Fأمــــــا غــــــريهم مــــــن املنتجــــــني، فيتحول

، كمــــــا أن 540
ة النقـــــــود كوســــــيط للتبــــــادل، ومعيــــــار لتقـــــــومي األشــــــيا ، وأنــــــه ال ميكــــــن اختاذهـــــــا الفائــــــدة تلغــــــي مهمــــــ

ســـــــلعة ذات مثـــــــن وأ�ـــــــا ال تعـــــــد ثـــــــروة يف ذاتـــــــا وال ميكـــــــن االنتفـــــــاع بـــــــا إال إذا اســـــــتخدمت كـــــــأداة 
لإلنتــــــاج والتبــــــادل، وأن النقــــــود ليســــــت ســــــوى أداة للتبــــــادل، وأ�ــــــا يف نفســــــها ال تنــــــتج شــــــيئا، فــــــإذا 

ـــــوك ال خرجـــــت مـــــن هـــــذه الطبيعـــــ ـــــدتا الربويـــــة إىل اســـــتفحال التضـــــخم النقـــــدي، ألن البن ة، أدت فائ
ــــؤدي  ــــل منهــــا، وتصــــدر نقــــود الودائــــع بأضــــعاف مضــــاعفة ممــــا ي ــــل جبــــز  قلي ــــع ب حتــــتفظ بكامــــل الودائ

554Fإىل زيـــــادة العـــــرض النقـــــدي فالتضـــــخم النقـــــدي

ـــــدة  541 ـــــز يهـــــاجم معـــــدل الفائ ـــــورد كين ـــــذا جنـــــد الل ، ل
شـــــــأنا علـــــــى االعتقـــــــاد بـــــــأن موقـــــــف الكنيســـــــة يف القـــــــرون لقـــــــد ن: "ويعـــــــرتف خبطورتـــــــه حيـــــــث يقـــــــول

الوســـــــطى جتـــــــاه معـــــــدل الفائـــــــدة كـــــــان خمالفـــــــا للعقـــــــل متـــــــام املخالفـــــــة، وأن الرباهـــــــني البارعـــــــة املعـــــــدة 
ــــز بــــني دخــــل القــــروض ودخــــل التوظيفــــات الناشــــطة مل تكــــن إال جمــــرد وســــائل مريبــــة للــــتخلص  للتميي

555Fذه الرباهـــــني علـــــى العكـــــسمـــــن نظريـــــة خمالفـــــة للصـــــواب، أمـــــا اليـــــوم فتبـــــدو لنـــــا هـــــ

فســـــعر الفائـــــدة .542
هــــــي ســــــبب كــــــل األمــــــراض االقتصــــــادية فارتفاعهــــــا يــــــؤدي إىل نقــــــص االســــــتثمار وبالتــــــايل يــــــنخفض 
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االدخــــار ،كمــــا تــــؤدي إىل ســــو  ختصــــيص املــــوارد وبالتــــايل ســــو  توزيــــع الــــدخل كمــــا أ�ــــا جــــز  أصــــيل 
 . يف مشكلة التضخم واالنكماش 

إن الفائـــــــدة تقطــــــع مـــــــا بـــــــني النــــــا  مـــــــن روابـــــــط، فتجعـــــــل  :اآلثــــــار االجتماعيـــــــة لســـــــعر الفائـــــــدة -2
مصـــــلحة املوســـــرين متناقضـــــة مـــــع مصـــــلحة الطبقـــــات الفقـــــرية، وحتجـــــر القلـــــب، وتطبـــــع املتعامـــــل بـــــا 
بطـــــابع األثـــــرة واألنانيـــــة، وتـــــؤدي إىل مضـــــاعفة الـــــدين علـــــى املـــــدين مـــــن غـــــري نفـــــع يـــــراه وهـــــذا إضـــــرار 

ا إن اإلقبــــال علــــى فائــــدة رأ  املــــال، يــــؤدي إىل بــــه، وزيــــادة مــــال الــــدائن مــــن غــــري عمليقــــوم بــــه، كمــــ
تشـــــجيع األفــــــراد إىل املزيــــــد مــــــن اإلقـــــراض بفائــــــدة، ممــــــا يــــــدفع إىل مجـــــع الثــــــورة واالكتنــــــاز، فصــــــاحب 
املـــــــال ينتظـــــــر الفائـــــــدة يف تـــــــراخ وكســـــــل ومخـــــــول، ويســـــــتهلك دون أن ينـــــــتج فهـــــــي متنـــــــع النـــــــا  مـــــــن 

تخلـــــــــــو احليـــــــــــاة مـــــــــــن املشـــــــــــروعات التكســـــــــــب بـــــــــــاحلرف، وأنـــــــــــواع التجـــــــــــارة والصـــــــــــناعة والزراعـــــــــــة، ف
ـــــيت يتـــــوق إليهـــــا التمـــــع وحيجـــــم املـــــرابني عـــــن املســـــاية يف أوجـــــه النشـــــاط االقتصـــــادي  االجتماعيـــــة ال

556Fالــــيت تشــــتد إليهـــــا املصــــلحة العامــــة مـــــا دامــــت ال تـــــدر رحبــــا، يــــوازي ســـــعر الفائــــدة يف الســـــوق 

543  ،
لبفعاللفائدة أنالتعامـــــــــــــــــــــــــــــل بالفائـــــــــــــــــــــــــــــدة مـــــــــــــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــــــــــأنه أنيضـــــــــــــــــــــــــــــربالتمعكلهأل�إذامتكنرباملاو

منإمنا ماهلخفعليهالكسبوسهلتعليهأسبابالعيشفريكنإلىالكســــــــــــــــــلويألفه وميقتالعمل،وهــــــــــــــــــذاماقرره كينــــــــــــــــــز 
ــــــــــــدة  بأمنثلهؤال اليعتربونأعضا عاملينفيالتمعبألعضا مشــــــــــــلولينأوبغريوظيفة، كمــــــــــــا أن التعامــــــــــــل بالفائ

الضــــــطراب النفســــــي يــــــؤدي إىل ظهــــــور التنــــــاحر بــــــني فئــــــات التمــــــع واالســــــتغالل واحلقــــــد وحــــــدوث ا
557Fواألخالقي 

544 . 
ـــــدة : خامســـــا     ـــــين المضـــــاربة الشـــــرعية وســـــعر الفائ ـــــا ب ـــــا وتطبيقي مـــــن املتوقـــــع أن : المفاضـــــلة علمي

يرفـــــــــع  نظـــــــــام املضـــــــــاربة مـــــــــن الكفـــــــــا ة االســـــــــتخدامية لألصـــــــــول املاليـــــــــة، ويلـــــــــيب االحتياجـــــــــات التمويليـــــــــة 
ـــــيت يتح ـــــى إلغـــــا  التكلفـــــة ال ـــــف واســـــتثمار باســـــتمرار بأقـــــل التكـــــاليف، ويعمـــــل عل ـــــد توظي ملهـــــا التمـــــع عن

أموالـــــه عـــــن طريـــــق األســـــاليب القائمـــــة علـــــى ميكانيزمـــــات الفائـــــدة الربويـــــة، وتصـــــبح تلـــــك التكلفـــــة مســـــاوية 
للصـــــفر، فعائـــــد املضـــــاربة ال يتقلـــــب كتقلـــــب أســـــعار الفائـــــدة والتقلـــــب فيـــــه يـــــتم مـــــن خـــــالل ضـــــغوط قـــــوى 

ســـــنت التوقعـــــات االقتصـــــادية ارتفـــــع معـــــدل الـــــربح الســـــوق وهـــــو ال يتغـــــري أثنـــــا  العمليـــــة اإلنتاجيـــــة، فـــــإذا حت
تلقائيــــــا، ممـــــــا جيعــــــل عائـــــــد التمويـــــــل يعكــــــس الصـــــــورة احلقيقيــــــة للنشـــــــاط االقتصـــــــادي، مــــــن حيـــــــث النمـــــــو 

 . واالستقرار والتوزيع العادل للدخل والثروة وصوال إىل التنمية
 املـــــزح بـــــني إن ســـــعر الفائـــــدة الســـــائد اليـــــوم يف العـــــامل يفتقـــــر إىل :ضـــــرورة البـــــديل االقتصـــــادي -1

الفعاليــــــة االقتصــــــادية والعدالــــــة االجتماعيــــــة، لــــــذا كــــــان ال بــــــد مــــــن البحــــــث علــــــى صــــــيغة بديلــــــة 

                                                           
.27، ص1977عيسى عبده ، الربا ودوره في استغالل موارد الشعوب ، دار االعتصام ، القاهرة ،543
مصر، ص -جالتضخموالركوداالقتصاديفياإلسالم، دارغريبللطباعةوالنشروالتوزيع، القاهرة مجديعبدالفتاحسليمان،عال544
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لســـــعر الفائـــــدة، وهنـــــاك عـــــدة أســـــباب موضـــــوعية جتعـــــل مـــــن الضـــــروري التفكـــــري يف ذلـــــك، نـــــذكر 
منهــــــا عجــــــز نظــــــام الفائــــــدة عــــــن اجلمــــــع بــــــني الفعاليــــــة االقتصــــــادية يف ختصــــــيص املــــــوارد بكفــــــا ة 

ـــــــة، وامل ـــــــة، فـــــــرغم الدراســـــــة عالي ـــــــروة مبـــــــا حيقـــــــق العدالـــــــة االجتماعي ـــــــع الـــــــدخل والث ســـــــاواة يف توزي
التقنيــــــــة والعلميــــــــة لنظــــــــام الفائــــــــدة إال أنــــــــه يــــــــأىب أن ينــــــــدمج مــــــــع منظومــــــــة القــــــــيم االجتماعيــــــــة 
ــــــني  والثقافيــــــة للبلــــــدان اإلســــــالمية ، فهــــــذا النظــــــام ضــــــروري لصــــــياغة بــــــديل مــــــن شــــــأنه اجلمــــــع ب

ـــــة االقتصـــــادية والعدالـــــ ـــــة واللجـــــو  إىل قاعـــــدة الشـــــراكة علـــــى حســـــاب اللجـــــو  الفعالي ة االجتماعي
إىل االقــــــرتاض مــــــن أجــــــل التغلــــــب علــــــى املشــــــكالت االقتصــــــادية الضــــــاغطة، فباملشــــــاركة يف رأ  
املــــــال والعمــــــل فقــــــط ميكــــــن حتقيــــــق تنميــــــة مســــــتمرة، واســــــتقرار دائــــــم، وتــــــوازن عــــــادل، ألن هــــــذا 

ــــاجي علــــى النشــــ ــــه األســــلوب بطبيعتــــه يغلــــب النشــــاط اإلنت اط املــــايل ومــــن هنــــا تظهــــر أييــــة التنبي
ـــــــدا مـــــــن شـــــــأنه إنقـــــــاذ النظـــــــام القـــــــائم علـــــــى  ـــــــديال اقتصـــــــاديا جدي إىل أن هـــــــذه الصـــــــيغة متثـــــــل ب
الفائــــــدة، ألنــــــه يقــــــيم قاعدتــــــه االقتصــــــادية علــــــى املشــــــاركة يف الــــــربح واخلســــــارة وحتمــــــل املخــــــاطرة 

558Fوحيقق على أساسها عالقات قائمة على الغنم بالغرم 

545. 
إن االعتمــــــاد علــــــى ســــــعر الفائــــــدة كقاعــــــدة أساســــــية لألنظمــــــة  :ســــــعر الفائــــــدة عــــــدم فعاليــــــة-2

االقتصـــــادية الســـــائدة، هـــــو ســـــبيل أصـــــيل مـــــن أســـــباب األزمـــــات االقتصـــــادية الدوريـــــة واملســـــتمرة، 
ومــــا يــــنجم عنهــــا مــــن آثــــار ســــلبية متعــــددة، حيــــث يقــــوم االقتصــــاد العــــاملي برمتــــه علــــى أهرامــــات 

هــــش مل يلحـــــظ يف املاضـــــي أبـــــدا مثـــــل هائلــــة مـــــن الـــــديون يعتمـــــد بعضــــها علـــــى بعـــــض يف تـــــوازن 
هــــــذا الــــــرتاكم يف وعــــــود الــــــدفع ومل يصــــــبح عالجــــــه عســــــريا بالقــــــدر الــــــذي هــــــو عليــــــه اليــــــوم، ممــــــا 
ــــــع الــــــدخل، وختصــــــيص املــــــوارد علــــــى املســــــتويني  ــــــد األزمــــــات ويســــــي  توزي يعيــــــق االســــــتثمار ويول

ــــة داخليــــة علــــى النظــــ ام البشــــري، احمللــــي والعــــاملي، ذلــــك أن ســــعر الفائــــدة كــــثمن لالقــــرتاض عملي
توســــــع معهــــــا النشــــــاط التمــــــويلي مبــــــا فيــــــه مــــــن أمــــــراض التضــــــخم واملغــــــامرة، وانكمــــــاش النشــــــاط 

559Fاإلنتـــــاجي مبــــــا فيــــــه مــــــن تنميــــــة ووفــــــرة 

، ولقـــــد اتضــــــح جبــــــال  مــــــدى الســــــلبيات الــــــيت تســــــببها 546
الفائـــــدة الربويـــــة للثمنيـــــة والتوزيـــــع واالســـــتقرار بعـــــد أن تشـــــعبت كـــــأداة خائبـــــة يف أنســـــجة التمويـــــل 

فأصــــبحت واســـــطة طاغيــــة لكـــــل القنــــوات الــــيت تصـــــل بــــني االدخـــــار واالســــتثمار، فمـــــن  املعاصــــر
اخلطــــــأ الشــــــائع أن نبحــــــث عــــــن مصــــــدر األزمــــــة يف أغراضــــــها، وآثارهــــــا املختلفــــــة كــــــاالختالالت 
ـــــــــة يف املوازنـــــــــات والتوســـــــــع النقـــــــــدي املفـــــــــرط ، والعجـــــــــز الكبـــــــــري يف مـــــــــوازين املـــــــــدفوعات،  اهلائل

املســـــــاعدة األجنبيـــــــة، وعـــــــدم مالئمـــــــة التعـــــــاون الـــــــدويل، وظهـــــــور االجتاهـــــــات احلمائيـــــــة ونقـــــــص 

                                                           
، مركز اإلعالم العربي ، " نحو طريق ثالث"جمال لعمارة ، اقتصاد المشاركة نظام اقتصادي بديل القتصاد السوق 545

. 57، ص 2000، 1جمهورية مصر العربية ، ط-القاهرة 
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فتكـــــون النتيجـــــة أن تصـــــبح األدوات املعتمـــــدة للعـــــالج جمـــــرد مســـــكنات مؤقتـــــة ختفـــــف مـــــن حـــــدة 
األزمــــة دون أن تلمـــــس جــــذورها، أو تزعـــــزع قاعـــــدتا، لتعــــود إىل الظهـــــور بعـــــد زمــــن قصـــــري أكثـــــر 

ـــــر آلليـــــة ســـــعر  ـــــدة املزعـــــزع لالســـــتقرار عمقـــــا وأشـــــد خطـــــورة، وجنـــــد حاليـــــا يف كـــــل مكـــــان أث الفائ
ـــــــني  ـــــــا  متزايـــــــد ب ـــــــوطين أو العـــــــاملي بســـــــبب منـــــــو متســـــــارع يف الـــــــديون، والتب علـــــــى الصـــــــعيدين ال
االدخــــار والنقــــود، وتوســــع طـــــائش يف االئتمــــان وعــــدم اســــتقرار كـــــامن يف النظــــام املصــــريف وتزايـــــد 

مـــــــــة، االســـــــــتدانة علـــــــــى الصـــــــــعيد الـــــــــوطين والـــــــــدويل، وعـــــــــدم اســـــــــتقرار يف أســـــــــعار الصـــــــــرف القائ
واخـــــتالالت يف مـــــوازين املـــــدفوعات اجلاريـــــة، والتنـــــاقض الكبـــــري بـــــني حتريـــــر حركـــــة رؤو  األمـــــوال 
لألجـــــــــل القصـــــــــري واســـــــــتقاللية السياســـــــــات النقديـــــــــة الوطنيـــــــــة، والسياســـــــــات املســـــــــكنة ملواجهـــــــــة 
صــــــعوبات احلاضــــــر، وأخــــــريا عــــــدم االســــــتقرار الكــــــامن يف االقتصــــــاد العــــــاملي كلــــــه، واحلقيقــــــة أنــــــه 

�يـــــار حـــــىت اآلن، فـــــإن الصـــــعوبة تـــــزداد يف مواجهـــــة اخـــــتالالت ال ميكـــــن ألحـــــد أن إذا جتنـــــب اال
560Fيكون فعال قادرا على مراقبتها والسيطرة عليها 

547. 
يف ظـــــل هــــذا النظــــام يســـــتفيد التمــــع مـــــن  :الكفــــاءة االقتصـــــادية المتوقعــــة لنظـــــام المضــــاربة -3

ــــــع التمــــــع تكلفــــــة اســــــتخدامها، فهــــــو يقــــــوم بتعبئــــــة  ــــــة، ويتحمــــــل مجي ــــــة بكــــــل عدال مــــــوارده املالي
مــــــدخرات األفـــــــراد واســـــــتثمارها يف خمتلـــــــف أوجـــــــه النشــــــاط االقتصـــــــادي خدمـــــــة ملصـــــــاحل التمـــــــع 

يــــــتم يف هــــــذا النظــــــام ومــــــن هنــــــا يكــــــون ارتبــــــاط التنميــــــة االقتصــــــادية بالتنميــــــة االجتماعيــــــة، كمــــــا 
ــــــف واســــــتثمار  ــــــوي وذلــــــك بإلغــــــا  التكلفــــــة عنــــــد توظي زوال اآلثــــــار الســــــلبية اخلطــــــرية للنظــــــام الرب
األمــــــــوال عــــــــن طريــــــــق األســــــــاليب القائمــــــــة علــــــــى ميكانيزمــــــــات الفائــــــــدة الربويــــــــة وتصــــــــبح تلــــــــك 
التكلفـــــــة مســـــــاوية للصـــــــفر ، ألنـــــــه كلمـــــــا قلـــــــت تكـــــــاليف التمويـــــــل اتســـــــعت دائـــــــرة االســــــــتثمار 

ـــــ ـــــق هـــــذا النظـــــام يـــــؤدي إىل زوال وانعكـــــس ذل ـــــد تطبي ـــــى الســـــلع واخلـــــدمات فعن ك االخنفـــــاض عل
ــــيت  التكــــاليف الربويــــة الــــيت يتحملهــــا التمــــع كــــأثر مــــادي مباشــــر، وزوال احلــــرج الكبــــري واملشــــقة ال
يعـــــــــاين منهـــــــــا املســـــــــتثمر املســـــــــلم وهـــــــــو يتحـــــــــرك يف االقتصـــــــــاديات الوضـــــــــعية وهـــــــــذان العـــــــــامالن 

ـــــــدى اإلنســـــــان يســـــــايان يف إضـــــــعاف احلـــــــافز االســـــــ 561Fتثماري ل

ـــــــق الصـــــــيغة 548 ـــــــإن تطبي ـــــــه ف ،وعلي
ــــاج، وخاصــــة عنصــــر  ــــأليف بــــني عناصــــر اإلنت ــــوي تــــؤدي إىل ســــهولة املــــزج والت البديلــــة للنظــــام الرب
العمــــــــل ورأ  املــــــــال األمــــــــر الــــــــذي يــــــــؤدي إىل فــــــــتح جمــــــــاالت لتشــــــــغيل أصــــــــحاب املهــــــــن وذوي 

ــــــــف الــــــــاالت، ومــــــــن جهــــــــة أخــــــــرى تتجــــــــه األمــــــــوال املكت ــــــــزة أو املــــــــدخرة إىل اخلــــــــربات يف خمتل ن
 .االستثمار يف تلك األنشطة اليت تصبح قنوات جذب وتفزات استثمارية مهمة 
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ــــــل بالمضــــــاربة والتمويــــــل بالفائــــــدة -4 إن التمويــــــل بنظــــــام املضــــــاربة يســــــاهم يف االســــــتقرار  :التموي
النقــــدي وذلـــــك مـــــن خـــــالل ثبـــــات قيمـــــة النقـــــود واحلـــــد مـــــن الضـــــغوط التضـــــخمية الـــــذي يـــــؤدي 

فــــــــاض تكلفــــــــة الســــــــلع واخلــــــــدمات وعــــــــدم اإلفــــــــراط يف خلــــــــق النقــــــــود، بينمــــــــا ال بــــــــدوره إىل اخن
يشــــــرتط ذلــــــك يف التمويــــــل التقليــــــدي، الــــــذي ال يســــــري  فيــــــه إال روح واحــــــد فقــــــط هــــــو اقتنــــــا  

562Fاملـــــــال باملـــــــال

ـــــــل ســـــــببا أصـــــــيال مـــــــن 549 ـــــــدة ميث ـــــــى أســـــــا  ســـــــعر الفائ ، وتنظـــــــيم املعـــــــامالت عل
والبطالـــــــة والتضـــــــخم، وأزمـــــــة املديونيـــــــة أســـــــباب األزمـــــــات االقتصـــــــادية املعاصـــــــرة مثـــــــل الكســـــــاد 

ومتركـــــز رأ  املـــــال، واتســـــاع اهلـــــوة بـــــني األغنيـــــا  والفقـــــرا  وغريهـــــا مـــــن املتاعـــــب الـــــيت حتـــــول دون 
563Fالســــري املتــــوازن للحيــــاة االقتصــــادية واالجتماعيــــة 

ــــل الربــــوي ينطبــــق علــــى كــــل مــــال 550 ، والتموي
ـــــه بالعمـــــل عليـــــه ســـــوا  كـــــان نقـــــودا  أو ســـــلعا اســـــتهالكية أو مثلـــــي مســـــتهلك، أي ال تبقـــــى عين

مــــــواد أوليــــــة طاملــــــا أ�ــــــا ميكــــــن رد مثلهــــــا عنــــــد االســــــتحقاق، لــــــذلك ميكــــــن أن يكــــــون التمويــــــل 
الربـــــــوي اســـــــتثماريا إنتاجيـــــــا، أو اســـــــتهالكيا، واملـــــــألوف أن يكـــــــون التمويـــــــل الربـــــــوي بـــــــالنقود يف 

564Fالعــــــادة وقلمــــــا يكــــــون بغريهــــــا مــــــن املثليــــــات

بة ، أمــــــا التمويــــــل املــــــايل يف ظــــــل نظــــــام املضـــــــار 551
الشـــــرعية فيســـــتمر ملـــــك املـــــال املمـــــول ملالكـــــه وتقـــــع اخلســـــارة علـــــى رب املـــــال طبقـــــا ملبـــــدأ الغـــــنم 

565Fبــــالغرم، ويشـــــرتك الطرفـــــان يف الـــــربح قـــــل أو كثــــر حســـــب اتفاقهمـــــا 

، كمـــــا ينحصـــــر التمويـــــل 552
يف ظـــــــل نظـــــــام املضـــــــاربة باألعمـــــــال االســـــــتثمارية املتوقـــــــع رحبهـــــــا، وتشـــــــجيع االدخـــــــار وتوظيفـــــــه 

ألن فيغيابالتمويلبالفائدةالتكونعمليةاالدخاردوناســـــــــــــــــــــــــــــتثمار،ألن  وتشـــــــــــــــــــــــــــــجيع االســـــــــــــــــــــــــــــتثمار
املـــــــدخراتالجيوزاكتنازها، وميكـــــــن أن يكـــــــون التمويـــــــل بـــــــالنقود أو باألصـــــــول الثابتـــــــة أو املتداولـــــــة،  
كمــــــــــــــــــــا أن هنــــــــــــــــــــاك نتيجــــــــــــــــــــة مهمــــــــــــــــــــة يف التمويــــــــــــــــــــل يف ظــــــــــــــــــــل املضــــــــــــــــــــاربة تتمثـــــــــــــــــــــل يف 

وال بـــــــــــد أن يكــــــــــــون للعمـــــــــــل تــــــــــــأثري يف  االســـــــــــتخداماألمثلللمواردوعدالةتوزيعالعائدومعاجلةالركود
566Fإمنــــا  املـــــال املمــــول 

، فـــــالربح يف املضــــاربة يســـــتحقه كـــــل مــــن رأ  املـــــال والعامــــل مبـــــا يقدمـــــه 553
مـــــــن عمـــــــل أو ضـــــــمان، أمـــــــا يف التمويـــــــل التقليـــــــدي فـــــــإن الـــــــذي يســـــــتحق الـــــــربح النـــــــاتج عـــــــن 

ه يف ذلـــــك العمليـــــة اإلنتاجيـــــة هـــــو املـــــنظم فقـــــط ألنـــــه يتحمـــــل مبفـــــرده مجيـــــع املخـــــاطر وال يشـــــارك
صـــــاحب رأ  املـــــال، أمـــــا عـــــن عائـــــد التمويـــــل فإنـــــه يـــــرتبط يف املضـــــاربة ارتباطـــــا أصـــــيال بنتيجـــــة 

                                                           
الجزائر ، –سليمان ناصر، تطوير صيغ التمويل قصير األجل للبنوك اإلسالمية ، المطبعة العربية، القرارة، غرداية 549
.75ص 2002، 1ط

، نفس المرجع السابق ، " نحو طريق ثالث"جمال لعمارة ، اقتصاد المشاركة نظام اقتصادي بديل القتصاد السوق 550
.61و 60ص
.67، ص1996، 2المصاريف اإلسالمية ، األساس الفكري ، المنصورة ، دار الوفاء ، طيوسف كمال محمد ،551
منذر قحف، مفهوم التمويل في االقتصاد اإلسالمي ، البنك اإلسالمي للتنمية ، المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب ، 552

.51، ص 2004، 3المملكة العربية السعودية ، ط
.53و 52نفس المرجع السابق ، ص553
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املشـــــروع الـــــذي مت متويلـــــه، بينمـــــا يـــــرتبط يف التمويـــــل التقليـــــدي بأشـــــيا  أخـــــرى كحجـــــم التمويـــــل 
567Fوذمة املستفيد وغريها 

554  . 
 

 :الخـــــــاتمــة 
إن مـــــــع إحـــــــالل املضـــــــاربة الشـــــــرعية، تـــــــل التمويـــــــل بالفائـــــــدة، تصـــــــبح نســـــــبة الـــــــربح يف السياســـــــة النقديـــــــة 
ـــــــة غـــــــري  ـــــــل يف تشـــــــجيع االدخـــــــار وتوجيهـــــــه حنـــــــو االســـــــتثمار، وهـــــــي آلي ـــــــديل واألمث ـــــــار الب اإلســـــــالمية املعي
تضـــــــخمية طاملـــــــا تـــــــرتبط بإنتـــــــاج حقيقـــــــي بـــــــل تعتـــــــرب آليـــــــة عادلـــــــة لتـــــــوازن الطلـــــــب بـــــــالعرض النقـــــــدي أي 

ــــــدان التطبيقــــــي كبــــــديل لســــــعر الفائــــــدة يرفــــــع ا الســــــتثمار باالدخــــــار، وإن إعمــــــال املضــــــاربة الشــــــرعية يف املي
مـــــن الكفـــــا ة االســـــتخدامية لألصــــــول املاليـــــة، ويلـــــيب االحتياجـــــات التمويليــــــة باســـــتمرار وبأقـــــل التكــــــاليف، 

ل فتتجـــــه األمـــــوال فبتطبيـــــق املضـــــاربة الشـــــرعية يـــــتم التـــــزاوج والتمـــــازج بـــــني عنصـــــر العمـــــل وعنصـــــر رأ  املـــــا
ـــــى الســـــلع واخلـــــدمات ممـــــا  ـــــي عل ـــــزداد الطلـــــب الكل ـــــة وتقـــــل التكـــــاليف، في ـــــف وتـــــنخفض البطال حنـــــو التوظي
يـــــؤدي إىل زيـــــادة اإلنفـــــاق وتوزيـــــع العوائـــــد، فيكــــــون ذلـــــك تفـــــزا لتجديـــــد وتوســـــيع االســـــتثمار، ويتســــــاوى 

ــــــــدائن مــــــــع املــــــــدين، يف حتمــــــــل األع بــــــــا  وكــــــــذلك تقاســــــــم يف املضــــــــاربة الشــــــــرعية يف الفكــــــــر اإلســــــــالمي ال
 إىل الدراســـــة هـــــذه توصـــــلت ولقـــــد ، ʺ بالضـــــمان واخلـــــراج بـــــالغرم الغـــــنم ʺاألربـــــاح، وفقـــــا للقاعـــــدة العامـــــة 

 :  اآلتية النتائج
الــــــــدورة االقتصــــــــادية دالــــــــة متغريهــــــــا ســــــــعر الفائــــــــدة وتأخــــــــذ شــــــــكل التضــــــــخم والركــــــــود والكســــــــاد - أ

 .والبطالة 
التقليديــــة بتبنيــــه سياســــة إلغــــا  ســــعر الفائــــدة مـــــن  املضــــاربة نظــــام متــــويلي بــــديل لألنظمــــة التمويليــــة - ب

كــــــل عملياتـــــــه التمويليــــــة، وقيامـــــــه علــــــى مبـــــــدأ الغــــــنم بـــــــالغرم واخلــــــراج بالضـــــــمان ، وعلــــــى مبـــــــدأ 
 .العمل واملخاطرة 

ــــــه يف الواقــــــع إال أنــــــه مل يتلــــــق استحســــــانا مــــــن أحــــــد وال مــــــربرا - ت ســــــعر الفائــــــدة وإن كــــــان يتعامــــــل ب
ـــــا منطقيـــــا مقبـــــوال للتعامـــــل بـــــه وال ـــــة علميـــــة جامعـــــة مانعـــــة مشـــــفوعة بـــــالتطبيق علمي  توجـــــد نظري

العملــــــي تؤيــــــد التعامــــــل بالفائــــــدة، كمــــــا ال يوجــــــد اتفــــــاق بــــــني علمــــــا  ومفكــــــرين  وأســــــاتذة كــــــل 
املـــــدار  االقتصـــــادية جتمـــــع علـــــى ضـــــرورة التعامـــــل بالفائـــــدة وحتديـــــدها كـــــأمر واقـــــع يف االقتصـــــاد، 

مطلقـــــــا وعنصـــــــرا أصـــــــيال بـــــــل علـــــــى عكـــــــس مـــــــن ذلـــــــك فالكـــــــل يـــــــرى يف ســـــــعر الفائـــــــدة ضـــــــررا 
لألزمــــــات االقتصـــــــادية، أل�ـــــــا ســــــبب الحنـــــــراف النقـــــــد عــــــن الغـــــــرض الـــــــذي خلــــــق ألجلـــــــه وهـــــــو 

 .وسيلة للتبادل

                                                           
مصر، -محمد إبراهيم أبو شادي، صيغ وأساليب استثمار األموال في البنوك اإلسالمية، دار النهضة العربية، القاهرة554
.6، ص 2000، 2ط
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املضــــاربة تــــربط الــــربح باإلنتــــاج، فــــإذا مل يكــــن هنــــاك إنتــــاج انعــــدم الــــربح، أمــــا الربــــا فإنــــه يــــؤدي إىل - ث
زيـــــــادة رأ  املــــــــال، ولــــــــو مل يتحقــــــــق منــــــــا  حقيقــــــــي وال إنتــــــــاج، فيكــــــــون التضــــــــخم والغــــــــال ، إىل 
ـــــه إال حـــــني يضـــــمن رده   ـــــذل مال ـــــة والشـــــح، فـــــال يب ـــــه يعمـــــق يف اإلنســـــان طبيعـــــة األناني جانـــــب أن

 . ويضمن رحبه أيضا  كامال إليه
إن نظـــــــام املضـــــــاربة لـــــــه قـــــــدرة أكـــــــرب مـــــــن نظـــــــام التمويـــــــل بالفائـــــــدة علـــــــى جتميـــــــع وتعبئـــــــة األمـــــــوال - ج

 .واملدخرات، سوا  من حيث الكم أو من حيث نوعية وطبيعة هذه األموال
 : ويف األخري خنتم هذا البحث باملقرتحات التالية 

تدريبالطاقاتالفنيةواإلداريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة السيمافياجلوانبالشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرعية،وذلكعنطريقإقامةمراكزالتدريب،  - أ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوات، عنطريقوسائالإلعالماملقرو ةواملســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموعةواملرئية،  وعقددوراتون
وتوعيةاجلماهريبأييــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العملباملضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاربة، 
يل ومتكينذوياخلربامتنالتوسعفياالســــــــــــــــــــــــــــــــــــتثمارنظراللدورالذيتؤديهفي تنميةاالقتصــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد،والتقل

 .منالبطالة
ـــــــاع العلمـــــــي - ب ـــــــع ويعتمـــــــد علـــــــى أســـــــلوب اإلقن ـــــــدة مهمـــــــة اجلمي ـــــــرب القضـــــــا  علـــــــى ســـــــعر الفائ يعت

والتوعيـــــة واالعتمـــــاد علـــــى البحـــــوث العلميـــــة وال مـــــانع مـــــن إتبـــــاع أســـــلوب التـــــدرج يف ذلـــــك 
. 

دراســـــــــة بـــــــــدائل أخـــــــــرى لســـــــــعر الفائـــــــــدة غـــــــــري مســـــــــألة املضـــــــــاربة وتكثيـــــــــف البحـــــــــوث العلميـــــــــة - ت
 . يدانية يف هذا اإلطار والدراسات املعمقة امل
 مت البحث حبمد اهللا

 
 قائمة المراجع

ابــــن تيميــــة ، أبــــو العبــــا  بــــن تيميــــة احلــــراين ، القواعــــد النورانيــــة الفقهيــــة ، دار الكتــــب العلميــــة ، بــــريوت ، 
 .1994،  1ط 

 . 29ابن تيمية ، جمموع الفتاوى ، مكتبة املعارف ، املغرب ، ج
ــــة التهــــد و�ايــــة املقتصــــد، دار املعرفــــة ، بــــريوت ،  ابــــن رشــــد القــــرطيب ، أبــــو الوليــــد تمــــد بــــن أمحــــد ، بداي

 . 1988،  9ط 
ــــع الزهــــري ، الطبقــــات الكــــربى، دار صــــادر ، بــــريوت، د ــــن مني ــــن ســــعد ب ــــن ســــعد ، تمــــد ب ت .ط ، د.اب

 . 
ـــــر والتنـــــوير ، الـــــدار ال ـــــن عاشـــــور ، تمـــــد الطـــــاهر بـــــن تمـــــد ، التحري ط ، .تونســـــية للنشـــــر ، تـــــونس ، داب

1984 . 
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ــــاب العــــريب ، بــــريوت ، ط  ــــن أمحــــد ، املغــــين ، دار الكت ــــد اهللا ب ــــدين عب ــــو تمــــد موفــــق ال  1ابــــن قدامــــة ، أب
 ،1972   . 

 .ت .ط ، د.ابن قيم اجلوزية ، إعالم املوقعني عن رب العاملني، دار الفكر، بريوت ، د
تمــــد فــــؤاد عبــــد البــــاقي، : قــــزويين ، ســــنن ابــــن ماجــــة ، حتقيــــق ابــــن ماجــــة ، أبــــو عبــــداهللا تمــــد بــــن يزيــــد ال
 .ت .ط ، د.دار إحيا  الرتاث العريب، بريوت، د

ابـــــن منظـــــور، تمـــــد بـــــن مكـــــرم مجـــــال الـــــدين أبـــــو الفضـــــل ، لســـــان العـــــرب، دار صـــــادر للنشـــــر والتوزيـــــع ، 
 .ت.، د 1بريوت ط

ســـرية ابــــن هشـــام ، دار إحيــــا  الــــرتاث ابـــن هشــــام، أبـــو تمــــد عبـــد امللــــك ابـــن هشــــام بــــن أيـــوب احلمــــريي، 
 .ت .ط، د.العريب، بريوت، د

ـــــــة ، أطروحـــــــة دكتـــــــوراه يف  ـــــــدول النامي ـــــــى اقتصـــــــاديات ال ـــــــدة عل ـــــــر تغـــــــري ســـــــعر الفائ ـــــــي، أث ـــــــن عل بلعـــــــزوز ب
 . 2003االقتصاد، جامعة اجلزائر، 

، جامعـــــة بوزيـــــدي مجـــــال، دور ســـــعر الفائـــــدة يف إحـــــداث األزمـــــات املاليـــــة، مـــــذكرة ماجســـــتري يف االقتصـــــاد 
 .  2012اجلزائر،  -بومردا  

ط .البيهقــــي ، أبــــو بكــــر أمحــــد بــــن احلســــني بــــن علــــي البيهقــــي ، الســــنن الكــــربى ، دار الفكــــر، بــــريوت ، د
 . ت .، د

، مركــــــز " حنــــــو طريـــــق ثالــــــث"مجـــــال لعمــــــارة ، اقتصـــــاد املشــــــاركة نظـــــام اقتصــــــادي بـــــديل القتصــــــاد الســـــوق 
 . 2000،   1طاإلعالم العريب ، مجهورية مصر العربية ، 
، ترمجــــــة صــــــقر أمحــــــد صــــــقر ، )اإلســــــهامات الكالســــــيكية( جــــــورج نايهــــــانز ، تــــــاريخ النظريــــــة االقتصــــــادية 

 .  1997مصر ،   -مطابع املكتب املصري احلديث ، القاهرة 
 . 1991جون اللورد كينز، النظرية العامة يف االقتصاد، ترمجة، �اد رضا ، موفم للنشر، اجلزائر، 

 . 2000لربيت، تاريخ الفكر االقتصادي، سلسلة عامل املعرفة ، الكويت ، جون كينيث جا
 . 1997حازم الببالوي ، تاريخ الفكر االقتصادي ، اهليئة املصرية العامة للكتاب ، مصر ، 

ــــة بــــني الفكــــر االقتصــــادي اإلســــالمي  حســــني رحــــيم ، وظــــائف النقــــد يف الفكــــر االقتصــــادي، دراســــة مقارن
عاصـــــــــر ، أطروحـــــــــة دكتـــــــــوراه دولـــــــــة يف العلـــــــــوم االقتصـــــــــادية ، اجلزائـــــــــر ، والفكــــــــر االقتصـــــــــادي امل

2002    . 
خلـــــف بـــــن ســـــليمان ، شـــــركات االســـــتثمار يف االقتصـــــاد اإلســـــالمي، ، مؤسســـــة شـــــباب اجلامعـــــة للطباعـــــة 

 . 2000ط ، .مصر ، د –والنشر والتوزيع ، اإلسكندرية 
ســـــــامي محـــــــود ، ســـــــندات املقارضـــــــة ، حبـــــــث مقـــــــدم لنـــــــدوة املســـــــتجدات الفقهيـــــــة يف معـــــــامالت البنـــــــوك   

 . 1996ماي ،  2/3/4اإلسالمية ، عمان ، 
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ــــــــة   –ســــــــليمان ناصــــــــر،تطوير صــــــــيغ التمويــــــــل قصــــــــري األجــــــــل للبنــــــــوك اإلســــــــالمية ، املطبعــــــــة العربية،غرداي
 .2002، 1اجلزائر،ط

،  1تفنيـــــد ، مكتبـــــة وهبـــــة ، القـــــاهرة ، ط.. إلباحـــــة الربـــــا عـــــرضشـــــوقي أمحـــــد دنيـــــا، الشـــــبهات املعاصـــــرة 
1994 . 

صاحلصـــــــــــــاحلي، السياسةالنقديةواملاليةفيإطارنظاماملشاركةفياالقتصـــــــــــــاد اإلســـــــــــــالمي، دار الوفـــــــــــــا ، اجلزائـــــــــــــر، 
2001 . 

ــــد الرمحــــان يســــري، تطــــور الفكــــر االقتصــــادي،الدار اجلامعيــــة للطباعــــة والنشــــر والتوزيــــع، اإلســــكندرية   –عب
 .1997ر،مص

ــــع  عبــــد الــــرمحن يســــري أمحــــد، قضــــايا إســــالمية معاصــــرة يف النقــــود والبنــــوك والتمويــــل ، الــــدار اجلامعيــــة للطب
 .ت.ط ، د.مصر ، د -والنشر والتوزيع ، اإلسكندرية

حتليالقتصــــــــــــــــادي  :عبدالرحيمعبداحلميدالســــــــــــــــاعايت، املضاربةوالقمارفياألسواقاملاليةاملعاصــــــــــــــــرة
 . 1،العدد20، وشرعي،جملةاالقتصاداإلسالمي

علـــــــي بـــــــن أمحـــــــد  الصـــــــعيد العـــــــدوي، حاشـــــــية علـــــــي الصـــــــعيد العـــــــدوي علـــــــى شـــــــرح اإلمـــــــام أيب احلســـــــن  
ــــــة القــــــاهرة ، القــــــاهرة ،  ــــــد القــــــريواين ، مكتب ــــــن أيب زي ــــــب الربــــــاين لرســــــالة اب ــــــة الطال املســــــمى كفاي

 .  1971ت ،.د
اخلاصـــــة ، حبــــــث مقــــــدم اىل علـــــي تــــــي الـــــدين القــــــرة داغــــــي ، البـــــدائل الشــــــرعية لســـــندات اخلزانــــــة العامــــــة و 

 . 1993الكويت ،  -الندوة الفقهية الثالثة لبيت التمويل الكوييت 
 . 1977عيسى عبده ، الربا ودوره يف استغالل موارد الشعوب ، دار االعتصام ، القاهرة ،

فتحـــــــي الســـــــيد الشـــــــني، الربـــــــا وفائـــــــدة رأ  املـــــــال بـــــــني الشـــــــريعة والـــــــنظم الوضـــــــعية، دار الطباعـــــــة والنشـــــــر 
 . 1990سالمية، القاهر، مجهورية مصر العربية اإل

الكاســــاين،أبو بكــــر بــــن أمحــــد الكاســــاين،بدائع الصــــنائع يف ترتيــــب الشــــرائع،دار الكتــــب العلميــــة، بـــــريوت، 
 .  1،1997ط

جمديعبدالفتاحســــــــــــــــــــــليمان، عالجالتضخموالركوداالقتصاديفياإلســــــــــــــــــــــالم، دارغريبللطباعةوالنشــــــــــــــــــــــروالتوزيع ، 
 .ت .ط ، د.مصر، د -القاهرة 

تمـــــــد إبـــــــراهيم أبـــــــو شـــــــادي، صـــــــيغ وأســـــــاليب اســـــــتثمار األمـــــــوال يف البنـــــــوك اإلســـــــالمية، دار النهضـــــــة    
 .2000، 2طمصر،  -العربية، القاهرة

تمــــــــد عثمــــــــان شــــــــبري،املعامالت املاليــــــــة املعاصــــــــرة يف الفقــــــــه اإلســــــــالمي،دار النفــــــــائس للنشــــــــر والتوزيــــــــع، 
 . 2001، 4األردن،ط
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نقــــــدي عــــــادل ، ترمجــــــة ســــــيد تمــــــد، املعهــــــد العــــــاملي للفكــــــر اإلســــــالمي، تمــــــد عمــــــر شــــــربا ، حنــــــو نظــــــام 
 . 1990،  2الواليات املتحدة األمريكية ، ط

تمـــــد جنـــــاة اهللا صـــــديقي ، ملـــــاذا املصـــــارف اإلســـــالمية ؟ ، ضـــــمن كتـــــاب قـــــرا ات يف االقتصـــــاد اإلســـــالمي 
 . 1987 ، إعداد مركز أحباث االقتصاد اإلسالمي ، جامعة امللك عبد العزيز، جدة ،

منــــذر قحـــــف ، مفهـــــوم التمويــــل يف االقتصـــــاد اإلســـــالمي ، البنـــــك اإلســــالمي للتنميـــــة ، املعهـــــد اإلســـــالمي 
 . 2004،  3للبحوث والتدريب ، اململكة العربية السعودية ، ط

 . 1998،  3يوسفكماحملمد ، فقهاقتصادالسوق ،النشاطاخلاص،دارالنشرللجامعاتاملصرية ،ط 
ــــــــا  ، طيوســــــــف كمــــــــال تمــــــــد ، املصــــــــ ،  2اريف اإلســــــــالمية ، األســــــــا  الفكــــــــري ، املنصــــــــورة ، دار الوف

1996 . 
https://ar.wikipedia.org/wiki/  , 12 / 03 / 2015    ، سعر الفائدة  




