
1 
 

: احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آلو وأصحاب ومن وااله،، وبعد
فقد وردين حبث يف األوراق ادلالية ادلعاصرة أرسلو إيل أحد الفضالء من ادلغرب ، مل يذكر اسم 

. الباحث، وذلك ال يضر
يرى صاحب البحث عدم دخول الراب يف أحكام ىذه األوراق، فأابح ابلتايل الفوائد البنكية، 

. وجزم أبهنا ليست من الراب
وبعد النظر يف البحث ظهر يل أن الباحث مثقف لو إدلام بواقع ادلعامالت ادلالية ادلعاصرة، لكنو 

فقد بٌت .. ُأيت من جهة القصور يف التأصيل الفقهي ذلذه ادلسألة، وإرجاعها إىل أصوذلا ادلقاصدية
: رؤيتو يف إابحة فوائد البنوك على أربعة أمور ، وىي

  ابدلثل ابلقيمة ال االلتزامات ادلاليةُ تؤَدى أن .
  أتخذ حكموال انئبة عن الذىب وليست األوراق النقدية أن .
 أن العلة يف األوراق النقدية ليست الثمنية .
  فائدة عظيمة وجليلة يف اجملتمعات ادلعاصرةأدت القروض البنكية أن .

وقبل التعليق على ما قرره ىذا الكاتب يف ىذه األمور األربعة دعنا نؤسس بنقل نصٍّ اترسنيٍّ 
ن النقول منذ القرن الثاين اذلجري، وىو ممدارك األئمة يف أتصيل النقود ادلعاصرة عزيٍز يبُت لنا 

ما ذكره اإلمام مالك ، وىذا النص ىو  ومنها الورقية ،الفقهية ادلهمة يف تكييف النقود ادلعاصرة
أَرَأَْيت إْن اْشتَ َرْيُت فُ ُلوًسا ِبَدرَاِىَم : قُ ْلت "  :  الراوي؛ فقال (٥ص / ٣ج )رضبو هللا  يف مدونتو 

َنا قَ ْبَل َأْن نَ تَ َقاَبَض قَاَل  تَ َرق ْ قَاَل يل َماِلٌك يف ، اَل َيْصُلُح َىَذا يف قَ ْوِل َماِلٍك َوَىَذا فَاِسٌد : فَاف ْ
َر ِفيَها َنِظَرًة : اْلُفُلوِس  َىِب َواَل اِبْلَورِِق  [مع أتجيل القبض: أي ]اَل َخي ْ َوَلْو َأنَّ النَّاَس ، اِبلذَّ

للََّ  ِس َواْلَو ِس ِس َ  ِسَ ةًة  نَب ُزْ  اْاُز ُزوَو َ  َّ َ  ُزوَن َ َا  ِس َّ ٌة َوَ ْ ٌة َلَ  ِسْ  َبُزَ ا َأْن  َبُزَ اَا  ِس  . َأَ ااُزوا  َب َبْ
َنا قَ ْبَل َأْن : قُ ْلت  تَ َرق ْ َر َذَىٍب ِبُفُلوٍس فَاف ْ ٍة َأْو َخاََتَ َذَىٍب َأْو تِب ْ أَرَأَْيت إْن اْشتَ َرْيت َخاََتَ ِفضَّ
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اَل رَنُوُز :  أِلَنَّ َماِلًكا قَاَل ؛اَل رَنُوُز َىَذا يف قَ ْوِل َماِلكٍ : نَ تَ َقاَبَض َأرَنُوُز َىَذا يف قَ ْوِل َماِلٍك ؟ قَاَل 
اَنِنَِت َنِظَرةً ، فَ ْلٌس ِبَفْلَسُْتِ  ِة َواَل اِبلدَّ َىِب َواْلِفضَّ   " َواَل ذَبُوُز اْلُفُلوُس اِبلذَّ

 .تكون مصنوعة أو مضروبة يتعامل الناس هبا النحاس ، أو احلديد،ما أخذ من  ىي :الف وس 
 :فقهية أتصيلية ذات قيمة علمية عظيمةوقد دّل ىذا النقل العزيز على عدة فوائد 

ن حقيقة النقود تكون عرفية ال شرعية وال لغوية ؛ فكل ما تعارف الناس على أنو أ : األوىل
. معياٌر لألشبان وُمقيٌِّم لألشياء ؛ فهو داخل يف النقد ، وأيخذ أحكام الذىب والفضة 

. أن قيمة النقود اعتبارية ال ذاتية ؛ خبالف قيمة الذىب والفضة فهي قيمة ذاتية  : الثا   
.  فال عربة دبادهتا بل بتعارف الناس على التعامل هبا ،أن النقود وسيلة  : الثالث 
 وىو ما يعرف ،أن سعر النقد ادلعاصر يكون حبسب تعارف الناس عليو تعارفا عاما  : ال ا ع 

.  اليوم بسعر التداول 
قد دل كالم اإلمام مالك رضبو هللا على أن العربة يف ابب النقود ادلعاصرة ىو العرف  : اخلامس 

تكييف النقود أييت من ادلتعارف عليو من جهة وكوهنا صارت سكة أن الصحيح العام ؛ أي 
 وقد وقع يف عصور ،افًتض أمراً غَت واقع يف عصره ىنا  رضبو هللا فهومضروبة سلصصة للتعامل ؛ 

  .متأخرة ؛ واستند يف ىذا التوقع إىل حقيقة النقود وعلتها وتكييفها الشرعي 
 تبعية عرفية ، وىي اليت تعارف عليها الناس إماو .أصلية ، وىي الذىب والفضة إما  فالنقود 

. قيمتها عليها مضروبة مصنوعة من مادهتا، حىت صارت سكة 
 ألن ؛ رضبو هللا يرى أن الفلوس رنري فيها الراب كالذىب والفضة اأن اإلمام مالك:  الساو  

الناس صاروا يتعاملون هبا وصارت نقداً ، بل يرى أن الناس لو تعارفوا على جعل اجللود نقوداً 
 .  األوراق النقدية اآلن مثليتعاملون هبا لكان ذلا حكم الذىب والفضة ، وىذا 
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لرؤيتو الثاقبة يف أن النقود أتخذ الكراىة يف كالم اإلمام ىنا ربمل على التحرمي ؛ أن : السا ع 
 .أحكام الذىب والفضة فال رنوز فيها البيع مؤجال

، إشارة إىل التقابض يف اجمللس ،ومَل يذكر مع  (أن تباع ابلذىب والفضة نظرًة  )قولو : الثامن 
ل ضإذا اختلفت األصناف جاز التفافالنظرة شرط التماثل ؛ ألنو اعترب النقد العريف صنفاً آخر ؛ 

. بينها 
 ،فهذه نظرات شرعية فقهية مقاصدية من ىذا اإلمام ادلبّجل رضبو هللا تعاىل تدل على فقو غزير

.  عميق  والتوقع ، ونظر دقيق،وعلم كثَت
ومن ىنا ؛ فإن احلفاظ على التكييف الشرعي ادلقاصدي للنقود من أسباب إصالح ادلعامالت 

. يف الواقع ادلعاصر 
. بعد ىذه االفتتاحية التأصيلية دنر على مقررات الكاتب دون تفاصيل كثَتة

 . ملثل  لق م  ال االل زامات املال    ؤوى أن : أوال
لو استدان شخص ألف دوالر، فاشًتى هبا عشرة أطنان من القمح، : " يقول الكاتب متسائال

مث أراد سداد دينو بعد طبس سنوات، وكانت األلف دوالر تشًتي تسعة أطنان من القمح، فهل 
؟  ." (ألف دوالر)من العدل أن يسد دينو ابدلثل

. وجو تذرع الكاتب هبذا األصل إلابحة الفوائد البنكية
بُت الكاتب قصده ىنا أبن البنك إذا أقرضك ماال فليس من العدل أن ترد لو نفس ادلبلغ مع 

التضخم ادلستمر، فيجب عليك حسب تقريره أن تدفع ادلبلغ وتضيف إليو زايدة لتعويض البنك 
. ادلقرض خسارتو الشرائية
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 :  ااواب
تربير الكاتب الفائدة ابلتضخم ، غَت مسلم حىت من الناحية االقتصادية البحتة، فالتضخم / أوال

لو أسباب كثَتة، راجعة يف معظمها إىل تناقضات العرض والطلب صعودا وىبوطا، فليس 
ادلقًتض ىو ادلتسبب يف وقوعو، وابلتايل ليس من العدل تكليفو بتعويض ادلقرض خسارة حلقتو 

. يف مشكلة ليس ادلقًتض ىو ادلسئول عنها
لو انعكس األمر أبن ترتفع قيمة الدوالر فتشًتي عشرة أطنان بثمادنائة دوالر بدل األلف، / اث  ا

فهل يرضى البنك هبذا ادلبلغ الناقص نظرا إىل قيمتو الشرائية؟ ، ال أظن أن مثل ىذه القاعدة يف 
التعامل يوجد يف العامل بنٌك يقبلها، إذاً يقتضي العدل أال تًتتب فائدة على القرض؛ فإن الغنم 

. ابلغرم
، فَ َلو طويل أو قصَتأن البنوك الربوية ال تربط فوائدىا ابخنفاض األوراق وارتفاعها وال بزمن / اثلثا

 وىذا فارق كبَت بُت واقع ،دفع فائدةب طولبسدد غدا أراد أن يمث من البنك اْليَ ْوم زيد اقًتض 
. ، من كون الفائدة نتيجًة للتضخمالبنوك وبُت ما زناول الكاتب أتصيلو

،  الفائدة اليت تفرض على ادلبلغ تكون اثبتة يف صبيع األحوال ؛ طالت ادلدة أم قصرتويؤكده أن
. ، إال يف القليل النادر ؛ فهي مقابل األجل ال مقابل القيمةاشتد التضخم أو خف أو انعدم

:  من األخطاء الشنيعة اليت وقع فيها الكاتب زلاولتو نفي التضخم عن النقدين، حيث قال/  ا عا
سعار السلع عندما كانت النقود ذىبا وفضة، فإن التضخم يقًتب من الصفر، لذلك ألو أتملنا "

من . غراما43كان ىناك ثبات نسيب يف األسعار، فاجلمل مثال يف عهد النيب ملسو هيلع هللا ىلص كان يساوي 
" . غراما ، وىذا يعادل تقريبا شبنها اآلن45الذىب، والناقة 
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ال أدري عن أي بلد ىذا السعر، وال عن أي نوع من اجلمال يتحدث الكاتب، لكن ىذه 
ادلعادلة الثابتة اليت ذكرىا للذىب والفضة غلط زلض، فأسعار اإلبل يف جزيرة العرب اليت 

. شهدت التطبيقات األوىل للتبادل ابلذىب والفضة أكثر شلا ذكر بكثَت يف الوقت احلاضر
، كان كل دينار يقابلو عشرة والتضخم واقع حىت بُت النقدين ذاتيهما، ففي زمن الرسول 

واليوم أصبح الدينار الواحد يقابلو شبانية وشبانون   (10          1 )دراىم يف القيمة الشرائية 
 (  88      1)درذنا 
. أتخل   مهال انئ    ن الل   ول ست األو ا  النقدي  أن : اث  ا

وال يقال أبن األوراق النقدية تنوب عن الذىب، فهذا ال يصح؛ إذ أن نيكسون :" يقول الكاتب
صدمة " لغاء احتياطي الذىب للدوالر فيما عرف وقتها بإيف بداية السبعينات أعلن للعامل 

وجعل القوة العسكرية واالقتصادية ىي الضامن لقيمة الدوالر، وحلقت دول العامل " نيكسون
 لذلك فإن من يزعم أن األوراق النقدية انئبة عن الذىب وأتخذ حكمو فقد افًتى ؛أبمريكا

."  ضل الناس بغَت علمأو
: وجو التذرع هبذا الكالم إىل إابحة الفوائد البنكية

يظن الكاتب أنو إذا ثبت فك ارتباط األوراق ادلالية عن الذىب والفضة أدى ذلك إىل إخراجها 
. من الربوايت، فيجوز فيها ما ال رنوز يف النقدين

:  ااواب
ينبغي أن يعلم الكاتب أن ارتباط األوراق النقدية ابلذىب والفضة عند ادلسلمُت مل يكن / أوال

تقليدا للمعامالت الغربية، وال اتبعا ذلا، فقد وجد ىذا االرتباط قبل أن تكون للغرب حضارة 
تذكر، كما مر ذلك معنا من نصوص اإلمام مالك رضبو هللا، وعلى ىذا من الغلط الفاحش أن 
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نعلن حنن ادلسلمُت ىذا االنفكاك عن الذىب بسبب أن ريتشارد نيكسون فك عملتو الدوالر 
. عن االرتباط ابلذىب، فعالقة ادلسلمُت ابلنقدين أوثق من ذلك بكثَت

شلا يؤكد سقوط كالمو أننا لو سلمنا جدال بصحة ما قالو لتعطلت أحكام شرعية مالية / اث  ا
كثَتة، فتجد من عنده مليارات من األوراق النقدية ليس عليو زكاة، وال شنكنو دفع الدية من تلك 

األوراق لعدم معرفة قيمتها الذىبية، وابلتايل عدم معرفة نصاب الزكاة؛ إذ ال يوجد معيار يرجع 
.  وإن كان الزم قولو– ظٍت بو –إليو يف ذلك، وىذا ابطل ال يقولو أحد، وال يلتزمو الكاتب 

: ما انتهى إليو رلمع الفقو اإلسالمي جبدة منالرجوع إىل أكد ىنا يت/ اثلثا
وهبا ، أن ىذه األوراق قامت مقام الذىب والفضة يف التعامل بيعا وشراء وإبراء وإصداقاً - أ 

تقدر الثروات وتدفع ادلرتبات ولذا أتخذ كل أحكام الذىب والفضة وال سيما وجوب التناجز 
 . فيها [التأخَت]يف مبادلة بعضها ببعض وربرمي النََّساء  [التقابض]

 فال رنوز راب الفضل فيها عند العقد أو يف ،كل عملة من العمالت جنس قائم بذاتو - ب 
أما إذا بيعت عملة بعملة أخرى فال يشًتط ، سواء كانت معدان أو ورقا إذا بيعت دبثلها ، هنايتو 

 . يف ذلك إال التقابض
. أن الع   يف األو ا  النقدي  ل ست الثمن  : اثلثا

ن علة الراب يف األصناف الستة ىي الثمنية، ودبا أن إقد يعًتض معًتض فيقول : " يقول الكاتب
الناس ارتضوا ابألوراق النقدية شبنا للسلع، فإنو يقع فيها الراب؟ وجوابنا، أن ىذا قياس والقياس 

فإنو اجتهاد، واالجتهاد فيو قابلية اخلطأ  فاسد لعدم قيام الدليل عليو، وإذا قبلناه ذباوزا؛
."  والصواب
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تذرع الكاتب هبذا التقرير إىل نفي علية الراب يف األصناف الستة عن األوراق النقدية؛ كي أتخذ 
وزنسب أن الراب يف .. ىذه األوراق حكما مغايرا حلكم ىذه األصناف، نظراً الختالف العلة

. القروض مسألة اجتهادية خالفية فال إنكار فيها
: ااواب

كالم الكاتب ىنا يؤكد أنو صاحب ثقافة وصاحب قلم يكتب، فهو يتكلم بلغة الثقافة  / أوال
؟ وما ."والقياس فاسد لعدم قيام الدليل عليو:" فما معٌت .. والفكر وليس بلغة الفقو واألصول

؟ ." فإنو اجتهاد، واالجتهاد فيو قابلية اخلطأ والصواب:" معٌت 
عن أي دليل يتحدث يف ابب القياس غَت ربقق العلة ووجود ادلناط، ىذا مثلو مثل من ينكر 

حرمة أصناف اخلمور اليت يشرهبا الناس اليوم، ومل تكن معلومة يف السابق بدليل عدم وجود دليل 
. ينص عليها نصا، مع قيام علة التحرمي فيها قيام الشمس يف جو السماء

فإذا كان اجتهادا، واالجتهاد فيو قابلية للخطإ والصواب، فماذا يريد ؟ أيريد أن يًتك الناس 
اجتهاد العلماء منذ أايم اإلمام مالك بن أنس رضبو هللا ، واجتهاد العلماء يف اجملامع الفقهية 

ادلعاصرة ادلبٍت على دليل شرعي زلًتم، يًتك الناس ذلك كلو الجتهاد ىذا الكاتب؟ 
وقامت مقام الذىب ، العملة الورقية قد أصبحت شبنا شلا ال ينبغي أن سنتلف فيو اثنان أن / اث  ا

، الختفاء التعامل ابلذىب والفضة ، وهبا تُقوَّم األشياء يف ىذا العصر ، والفضة يف التعامل هبا 
رغم أن قيمتها ليست يف ، وزنصل الوفاء واإلبراء العام هبا ، النفوس بتموذلا وادخارىا ، وتطمئن 

،  هبا كوسيط يف التداول والتبادل  واالتفاقوىو حصول الثقة، وإدنا يف أمر خارج عنها ، ذاهتا 
 . وذلك ىو سر مناطها ابلثمنية

وىي متحققة يف ، وحيث إن التحقيق يف علة جراين الراب يف الذىب والفضة ىو مطلق الثمنية 
لو حكم النقدين من الذىب ، لذلك كلو فإن العملة الورقية نقد قائم بذاتو ، العملة الورقية 
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كما رنرى ذلك يف ، ورنري الراب عليها بنوعيو فضال ونسيئة ، فتجب الزكاة فيها ، والفضة 
وبذلك أتخذ . ابعتبار الثمنية يف العملة الورقية قياسا عليهما ، النقدين من الذىب والفضة سباما 

. العملة الورقية أحكام النقود يف كل االلتزامات اليت تفرضها الشريعة فيها
 ..وىذا القياس إن مل يكن صحيحا فال يوجد يف الدنيا قياس صحيح

. فائدة    م  و      يف اجمل معات املعاص ةأوت الق وض ال ن    أن :  ا عا
وقد أدت القروض البنكية فائدة عظيمة وجليلة يف اجملتمعات ادلعاصرة؛ إذ أهنا : " يقول الكاتب

أدت إىل إقامة مشاريع عمالقة شغلت ماليُت العمال وادلوظفُت وأدت إىل اكتشافات 
  ."واخًتاعات سهلت حياة البشرية صبعاء

يريد الكاتب هبذا التقرير تربير حلية الفوائد ادلًتتبة على القروض البنكية نظرا للفوائد العظيمة اليت 
. تًتتب على وجود ىذه القروض

: وااواب
إن الفقيو الذي يدرك مقاصد الشريعة يف ادلعامالت ، يعلم أن الشريعة اإلسالمية ال ترتكز / أوال

أحكامها على ادلصاحل ادلادية البحتة؛ فإنو مىت تقرر ربرمي شيء ما يف الشريعة وجب اجلزم أبن 
يسألونك عن اخلمر وادليسر قل فيهما إمث كبَت ومنافع }. ادلضرة فها أعظم شلا فيها من منافع

 {للناس وإشبهما أكرب من نفعهما
ىذا الكالم يكون وجيها لو مل يوجد بديل شرعي من ادلعامالت ادلعاصرة اليت قبلتها / اث  ا

. الشريعة، ويعلمها كل من لو إدلام ابالقتصاد اإلسالمي
أن ما قرره الكاتب متنازع فيو، فقد ثبت أن النظام ادلايل يف الغرب ينهار بُت وقت وآخر / اثلثا

 م 2008/2009بسبب ىذه القروض، وآخرىا األزمة ادلالية اليت اجتاحت العامل الغريب عام 
. وأفلس بسببها يف أمريكا وحدىا أكثر من مائيت مصرف، فلم يسلم منها غَت البنوك اإلسالمية
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نشأ عن االلتباس وعدم التفرقة بُت الراب الواقع يف القروض ىذا الكاتب سبب شبهة / وأخريا
 .وبُت الراب الواقع يف البيوع

فالراب الواقع يف القروض قد أصبعت األمة على ربرشنو سواء كان الشيء ادلقًتض نقدا أو عرضا أو 
 وعلة التحرمي يف ذلك كلو أن القرض زلض إحسان ،حيواان إذا كانت الزايدة مشًتطة يف العقد

 فاشًتاط الزايدة فيو سلرج لو عن ،وذلذا وردت أحاديث يف الًتغيب فيو وتفضيلو على الصدقة
  .مقصود الشرع من إشاعة ادلعروف بُت الناس

ىل ادلستسلف زايدة أصبعوا أن ادلسلف إذا شرط ع":  ومثلو ابن ادلنذر يف اإلصباع قال ابن القطان
 (359الكايف البن عبد الرب ص): وانظر " فأسلف على ذلك أن أخذ الزايدة على ذلك راب ىديةأو 

اتفقوا أن القرض فعل خَت واتفقوا أن اشًتاط رد أفضل أو " : قال ابن حزم يف مراتب اإلصباع 
وال زنل أن يشًتط رد أكثر شلا أخذ وال ": وقال أيضا يف احمللى ."  أكثر شلا استقرض ال زنل 

"  وال خالف يف بطالن ىذه الشروط ":  قال ابن حزم إىل أن... أقل وىو راب مفسوخ 
  (ستبقى ادلسألة خالفية) : الكاتبوهبذا يتبُت بطالن قول 

والبيع فلو كان ،  أن ادلسألة خالفية ىو عدم تفرقتو بُت أحكام القرض كاتبوسبب قناعة ال
 ومل أيت يف حبثو شلا ال طائل ربتو كرده ،يعلم الفرق بينهما مل يقع فيما وقع فيو من سلالفة اإلصباع

للقياس على الذىب والفضة وذكره خالف العلماء يف علة الراب فذلك كلو زبليط وزببط منو 
 ألن الشارع دلا استثٌت األصناف الستة من عموم جواز ؛فخالف العلماء إدنا ىو يف راب البيع

 اختلف العلماء ىل يقاس على األصناف الستة { وأحل هللا البيع }البيع الوارد يف قولو تعاىل 
؟ غَتىا أم ال 

 إىل القولفذىب صبهور العلماء أن الراب ال سنص األصناف الستة وذىب نفاة القياس كالظاىرية 
 . هبذه الستة يف البيعهاختصاص
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 .وأما الراب يف القرض فهو عام يف ىذه األصناف الستة وغَتىا إصباعا كما تقدم 
الذي يرى أن راب البيوع مقصور يف األصناف الستة كيف رنزم على ابن حزم وأتمل ىنا كالم 

 الراب ال رنوز يف البيع والسلم يف ستة أشياء : "ربرمي راب القرض يف كل شيء ، يقول رضبو هللا
 وىو يف القرض يف كل شيء فال زنل ، وادللح والذىب والفضةيرفقط يف التمر والقمح والشع

"  إقراض شيء لَتد إليك أقل وال أكثر 
فإذا تبُت لك الفرق بُت راب القروض وراب البيوع فإن راب البنوك ىو من الراب الواقع يف القروض فال 

 .فرق فيو بُت الذىب والفضة وسائر األشياء إصباعا ومن استباحو فهو زللل دلا حرمو هللا
م 9/3/2019= ه 1440ىذا ما تيسر صبعو على عجالة ليلة السبت الثاين من شهر رجب 

. وصلى هللا وسلم على نبينا دمحم وعلى آلو وأصحابو أصبعُت
دمحم أضبد لوح / د .أ

. ورئيس رللس أمناء االرباد/ رئيس جلنة اإلفتاء واإلرشاد ابرباد علماء إفريقيا

 
 


