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إقرار الباحث 

أاناملوقعأدانه،وبياانيتكاآليت:

:حممدفائزالرمحناالسمالكامل

16220062:رقمالتسجيل

لماءاإلندونيسيوداراإلفتاءاملصريةإدارةالفتوىجملسالع فوائدالبنوكعند:العنوان
)دراسةمقارنة(  طريقةاستنباطاألحكامبينهماو

األوىليف اجلامعية الدرجة لنيل الشروط بعض لتوفري أحضرهتا اليت الرسالة هذه أقرأبن
إبراهم مالك اإلسالميةاحلكوميةموالان الشريعةابجلامعة القتصادياإلسالمي،كلية شعبةاحلكم

إدارة الفتوى جملس العلماء اإلندونيسي و دار اإلفتاء  البنوك عندفوائداالنج،حتتاملوضوع:م
 دراسة مقارنة( )  طريقة استنباط األحكام بينهماو   املصرية

أحضرهتاوكتبتهاعلىكلاستطاعيتوالأبدعهامنإبداعغرييأوأتليفآخر.وإذاادعى
وأقام إبداعه من أهنا مستقباال ولنأحد ذلك، على حاملمبسؤولية فأان حبثي ليست أهنا بتبني

تكوناملسؤوليةعلىاملشرفأوعلىكليةالشريعةابجلامعةاإلسالميةاحلكوميةموالانمالكإبراهم
ماالنج.

قدحررتهذاالقرربناءعلىرغبيتاخلاصةوالجيربينأحدعلىذلك.

م2020مارس13ماالنج،







 ب

 

 رمحنحممدفائزال


 

 موافق املشرف 

بسم هللا الرمحن الري 

احلمدهللربالعاملني.اللهمصلوسلموابركعلىسيدانحممدوعلىآلسيدانحممد
بعددأنواعالرزقوالفتوحاتوايابسطالذييبسطالرزقملنيشاءبغريحساب،أبسطعلينارزقا

منكلجهةمنخزآئنغيبكبغريمنةخملوقوخمضفضلكوكرمكبغريحساب.واسعا

وبعداإلطالععلىالبحثالتكميليالذيأعده:

:حممدفائزالرمنالباحث

16220062:رقمالتسجيل

العلماءاإلندونيسيوداراإلفتاءاملصريةإدارةالفتوىجملس فوائدالبنوكعند:املوضوع
)دراسةمقارنة(تنباطاألحكامبينهماطريقةاسو

وافقاملشرفعلىتقدميهإىلجملسمناقشةالبحثالعلمى.



م2020مارس13ماالنج،
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 وزارة الشؤون الدينية
 نج جامعة موالان مالك ابراهم اإلسالمية احلكومية ماال
 كلية الشريعة شعبة احلكم اإلقتصادي اإلسالمي

دليل اإلستشارة 
:حممدفائزالرمحناسمالباحث
16220062:رقمالتسجيل

:احلكماإلقتصادياإلسالميشعبة
الدكتوراحلاجنصرهللااملاجستري:املشرف

ي و دار اإلفتاء إدارة الفتوى جملس العلماء اإلندونيس  فوائد البنوك عند:موضوعالبحث
)دراسة مقارنة(   طريقة استنباط األحكام بينهماو   يةاملصر 

م2020مارس13ماالنج،
 اإلعتماد

 التوقع تشارة مادة اإلس الوقت النمرة
اشرافخطةالبحث2019أكتوبر120
اصالحهخطةالبحث2019نوفمرب225
موافقةاملشرفملناقشةخطةالبحث2019ديسمرب33
1إصالحالباب2020فرباير42
1,2إصالحالباب2020فرباير510
1,2,3إصالحالباب2020يرفربا613
1,2,3,4إصالحالباب2020فرباير728
تقدميملخصالبحث2020مارس82
تقدميكلاإلصالح2020مارس95
موافقةاملشرفملناقشةالبحث2020مارس1010
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 اإلعتماد من طرف جلنة املناقشة 

بسمهللاالرمحنالرمي

احلمدهللربالعاملنيوأفضلالصالةوأمتالتسليمعلىسيداملرسلنيوآلهوأصحابهأمجعني،وبعد.
قدمه:أجريتاملناقشةعلىالبحثاجلامعيالذي

:حممدفائزالرمحنالباحث

16220062:رقمالتسجيل

:الدكتوراحلاجنصرهللااملاجسترياملشرف

إدارة الفتوى جملس العلماء اإلندونيسي و دار اإلفتاء  فوائد البنوك عندموضوعالبحث:
 )دراسة مقارنة(   طريقة استنباط األحكام بينهماو   املصرية

اجلامعةقددافعالطالبعنهذاالبحثأمامجلنةاملناقشةوتقررقبولهشرطاللحصولعلىالدرجة
بتارخ اجلمعة، يوم وذلكيف الشريعة، اإلسالمييفكلية اإلقتصادي احلكم 13األوىليفشعبة

.وتتكونجلنةاملناقشةمنساداتاألساتذة:يوماألاسنني2020ابريل

 الدكتور احلاج نور يس املاجستي  -1
196111182000031001:رقمالتوظيف

 
 الدكتور احلاج برهان الدين املاجستي -2

197801302009121002رقمالتوظيف:
 

 الدكتور احلاج نصر هللا املاجستي  -3
 198112232011011002رقمالتوظيف:

 

 

 



 ه

 

 شعار 

 

لُّ ََلحمح الطَّيِ َباِت َوُيحَر ِمح َعَلْيِهمح اْْلََباِئثَ   َوُيِح

 ( 157)األعراف: 

 

َنكحْم ِِبْلَباِطِل ِإالَّ َأْن َتكحوَن ِِتَارًَة َعْن تَ َراٍض ِمنْ ََيأَ  كحْم َواَل ي َُّها الَِّذيَن آَمنحوا اَل َتَْكحلحوا َأْمَواَلكحْم بَ ي ْ
 تَ ْقت حلحوا أَنْ فحَسكحْم ِإنَّ اَّللََّ َكاَن ِبكحْم رَِحيًما 

 (29)النساء:  

 

َنكحم بِ َواَل َتَْكحلحوا َأْموَ   ْثِْ ٱ لنَّاِس بِ ٱِل  حْلحكَّاِم لَِتْأكحلحوا َفرِيًقا مِ ْن َأْموَ  ٱِطِل َوتحْدلحوا ِِبَا ِإََل  ْلبَ  ٱَلكحم بَ ي ْ إْلِ
 َوأَنتحْم تَ ْعَلمحونَ 

 ( 188)البقرة:  



 و
 

 شكر وتقدير 

اجمليداحلمدهللربالعاملنيمحداكثرياطيبامباركافيه.صالةوسالماعليهذاالنيبهللا

البشريةمن نبيناحممدصلىهللاعليهوسلمالذيقدغريحالة وأمرياملؤمننيقاعدعجيدوهو

أمابعد:،املريجإىلالسعيدوجاهدبقياماإلسالممنغريالوعيدوعلىآلهوصحبهأمجعني

ثناء،فلكوقدمنهللاعليابإلنتهاءمنإعدادهذاالبحث،فلهسبحانهأهلجابحلمدوال

أن-بعدمحدهللاتعاىل-احلمدايريبحتىىترضى،علىجزيلنعمائكوعظيمعطائكويشرفين

الوجودومل البحثإىلحيز أقدمابلشكروالتقديروالعرفانإىلمنكانهلمفضليفخروجهذا

يبخلأحدهمبشيءطلبت،ومليكنحيدوهمإالالعملاجلاداملخلص.ومنهم:

،مديرجامعةموالانمالكإبراهيمالدكتور احلاج عبد احلارس املاجستيألستاذامساحة

 اإلسالميةاحلكوميةمباالنج.

األستاذ املاجستيمساحة هللا  سيف  احلاج  موالانالدكتور  جبامعة الشريعة عميدكلية ،

 مالكإبراهيماإلسالميةاحلوكوميةمباالنج.

األستاذ فخر مساحة احلاج  املاجستي  الدكتور  اإلقتصاديالدين  احلكم شعبة رئيس ،

اإلسالميكليةالشريعةجامعةموالانمالكإبراهيماإلسالميةاحلكوميةمباالنج.

،ويلالدراسةشعبةاحلكماإلقتصادياإلسالمياحلاج خي األانم املاجستيمساحةأستاذ

ميةمباالنج.كليةالشريعةجامعةموالانمالكإبراهيماإلسالميةاحلكو



 ز
 

األستاذ املاجستيمساحة هللا  نصر  احلاج  علمياالدكتور  الباحث أفاد الذي املشرف ،

وعملياووجهخطواتهيفكلمراحلإعدادهذاالبحثمنذبدايةفكرةالبحثحىتاالنتهاءمنه،

 فلهممنهللاخرياجلزاءوالربكةومينعظيمالشكروالتقدير.

و الشكر بكل أقدم اإلقتصاديكما احلكم شعبة يف املعلمني و األساتذة إىل التقدير

اإلسالميكليةالشريعةجامعةموالانمالكإبراهيماإلسالميةاحلكوميةمباالنج.فلهممنالباحث

 كلالشكروالتقديرعلىماقدموهمنالعلومواملعارفوالتشجيعوجزاهمهللاخرياجلزاء.

واجسادان ارواحنا املعلمنيساتذاألمساحة قدس،و سلفية الطالب تشويق املدرسة يف

 الذينيعلمينعناألخالقوعلومالدينواألحسن.

التحفيظبينيوسفمديراملعهداالستاذ عبد الرؤوف احلفيظ  مساحةارواحناواجسادان

و احلفيظ  ماالنج السالم  فيض  واالستاذ  القرآن ينبوع التحفيظ املعهد روسمدرس ليم كياهي 

 التحفيظداراحلسىن.مديراملعهداحلافظ

الكرمي والدي رأسها وعلى األحباء األسرة الدين مساحة زين  مشجعاامحد  الذيكان

العمل.وخاصة يف واإلخالص واملعرفة للعلم الباحثمنحب نفس مباغرسهيف البحث إلمتام

دعائهمااخلرياملستمريفحيايت.وهماليتيطوقفضلهماعنقيوكانزكية ميمونة لوالديتاحملبوبة

املعّلمونيفحيايتمنذوالديتحىتيصلإىلعمرياآلن.

الدوىل فصل يف األعزاء وزمالئي يفيفوألصدقائي اإلسالمي اإلقتصادي احلكم شعبة

بينالتحفيظومعهدالتحفيظينبوعالقرآنومعهدداراحلسىنالتحفيظويفمعهد2016مرحلة



 ح

 

التشجيع،هلميوسف الوجودولوبكلمة املتواضعإىلحيز العمل وكلمنسهميفإخراجهذا

مجيعاخالصالشكروعظيمالتقديرواالمتنان.وهللااملوفقإىلأقومالطريق.

 م2020مارس13ماالنج,  
،الباحث




فائزالرمحنحممد
16220062
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 ملخص البحث 
الرمحن، فائز عند،16220062حممد البنوك  ا فوائد  اإلندونيسي إدارة  العلماء  جملس  لفتوى 

حبثجامعي،.  )دراسة مقارنة(  طريقة استنباط األحكام بينهماو   دار اإلفتاء املصريةو 
والانمالكشعبةاحلكماإلقتصادياإلسالمي.كليةالشريعة.اجلامعةاإلسالميةاحلكوميةم

الدكتوراحلاجنصرهللااملاجستري:إبراهيم،ماالنج.املشرف
البنوك،   فوائد  الرئسية:  اإلفتاء فتوى  الكلمات  دار  اإلندونيسي،  العلماء  جملس  الفتوى  إدارة 

 املصرية 
ا اآللية تشمل للبنك املالية املؤسسة يف مالية آلية هي املصرفية واالتفاقاخلدمات ملالية

تكون أن الضروري من احلديث، العصر هذا ويف اإلسالمية. الشريعة يف يكن مل الذي اجلديد
املؤسساتاملاليةللبنكأمراًملحاًابلنظرإىلسهولةوإدارةومساواةاالقتصاداجملتمعي.

لذيأسفرعنالعقداةاملصرفي،استخدام،يفأنشطالعملحرامعلىأنالراباءاتفقالفقه
اإلندونسيإضافة،وهذهاإلضافةأصدر العلماء الفتوىجملس فائدةإىلفتوىوأعلنحرامإدارة

اللحفتوىوأعلناإلفتاءاملصريةدارتمنمجيعاألنشطةيفالبنك,أصدرحراموتؤثرعلىالبنوك
أتخذإضافية,مثميكنالقيامأبنشطةيفالبنك.

حبث يف الباحث املشكلةإستخدام املعياريهذه احلكم هنجحبث و ابملفاهيمي هنج
مصادراألساسيةالبيانيةوابستخداممنهجالبحثالوصفيةالنوعيةالذياخذمنمصادرابملقارين

الثنويةالبيانية.وهلذاالبحثمسائلقانونيةمتضاربةأوقواننيمتضاربةممايعينجانبنيمتناسبنيمن
.هذااجلانبيؤكدآخرجوانبالقانون،و
يفاللغةأيإضافةأوفوائدالبنوكهذاالبحث:أواًل،االثنانمتساواينيفتفسريحصل

وخمتلفان نتيجة، أو يقولإصطالحايفربح الفتوى، إنإدارة اإلندونيسي العلماء فوائدجملس
يةصراملإنداراإلفتاء،فكلقرضجرنفعافهورابوعقدالقرض،فائدةأوإضافةمنهيالبنوك

اثنياً،هتدفاملؤسستان.كهيإضافةللعقداجلديدالذيهوعقداالستثماروئدالبنواتقولإنف
طريقةاإلستنبطاثلثاً،خيتلفكالمهايفغرياحلكوميتنيإىلإصدارفتوىبشأناألسئلةاملطروحة.

الفتوى،احلكم ابستخدامجملساإلدارة إندونيسي الطريقةالعلماء منخالل جامعي، االجتهاد
الذرائع،وأكثرإىلرأيبيانية،وتعليلي)قياسي،وإستحساين،واحلقي(،وإستصالحي،وسد

والشافعيةالعلماء إىل:، ابلذكر والتقريرها واألحاديث الكرمي علماءصوليةاألقواعدالقرآن وآراء



 م
 

ال وخاصة لدو.شافعيةالفقه مصر اإلفتاء دار خطوات:أن أربع يف خاصة طريقة التصوير،يها
الفتوى وإصدار التنزيل ومرحلة احلكم، وبيان الفتوىرابعاً،.والتكييف، العلماءجملساإلدارة

قواعدإندونيسي احلالضرورةوليةصاألابستخدام من اإلفتاءرامللخروج ودار تستخدميةصرامل،
والقيامأبنشطةيفالبنك.البنوكالفوائدميكنأتخذوجاتااحلاألصوليةقواعد
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ABSTRAK 

Muhammad Faizur Rohman, 16220062, 2020. Bunga Bank Menurut Dewan 

Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Fatwa Dar-Ifta' Mesir   
dan Metode Isthinbth (Studi Komparatif). Skripsi, Jurusan Ekonomi 

Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 

Pembimbing: Dr. Nasrullah, Lc. M.Th.I. 

Kata Kunci: Bunga Bank, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama 

Indonesia, Fatwa Dar-Ifta' Mesir 

Perbankan adalah suatu mekanisme keuangan di dalam Lembaga Keuangan 

Bank yang didalamnya terdapat mekanisme keuangan dan akad-akad baru yang 

belum pernah ada dalam Hukum Syari'ah. Di zaman yang modern ini, urgensi 

Lembaga Keuangan Bank sangatlah diperlukan mengingat kemudahan, 

pengelolaan, dan pemerataan perekonomian masyarakat. 

Ulama' Fiqih sepakat bahwa Riba hukumnya haram, di dalam aktifitasnya, 

perbankan menggunakan akad yang mengakibatkan sebuah tambahan, dan 

tambahan ini Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan 

fatwa dan menyatakan haram terhadap Bunga Bank dan berdampak pada 

keharaman seluruh aktifitas di Bank, Dar-Ifta' Mesir mengeluarkan fatwa dan 

menyatakan halal mengambil tambahan tersebut, maka boleh melakukan aktifitas 

di Bank. 

Penelitian ini berjenis penelitian Normatif dengan pendekatan 

konseptual/pustaka dan pendekatan perbandiangan/komparatif dengan metode 

deskriptif kualitatif. Sumber hukum yang di gunakan terdapat tiga macam yaitu: 

Sumber hukum primer, sumber hokum sekunder, dan sumber hokum tersier. 

Penelitian ini memiliki masalah hokum yang bertentangan atau Conflict of Norm 

yang berarti satu dari dua aspek menegaskan lain. 

Penelitian ini menghasilkan: Pertama, keduanya sama dalam mengartikan 

Bunga Bank secara Bahasa yaitu suatu tambahan, keuntungan, atau hasil, dan 

berbeda secara Istilah, Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia 

berpendapat bahwa Bunga Bank adalah suatu tambahan dari akad pinjaman, 

sedangkan akad pinjaman tidak boleh terdapat suatu kemanfaatan yang di 

timbulkan atas pinjaman tersebut, Dar-Ifta' Mesir berpendapat bahwa Bunga Bank 

adalah suatu tambahan dari akad yang baru yaitu akad Investasi. Kedua, keduanya 

sama-sama Lembaga non-pemerintah yang mempunyai tujuan untuk 

mengeluarkan fatwa atas pertanyaan yang diajukan dan keduanya mempunyai 

legal standing atas berdirinya lembaga. Ketiga, keduanya berbeda dalam metode 

penggalian hukumnya, Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia 

menggunakan ijtihad jama’i dengan metode bayani, ta’lili (qiyasi, Istihsani, dan 

ilhaqi), Istishlahi dan Syadz Dzari’ah dengan menimbang kepada Al-Qur'an, Al-

Hadits, Kaidah Fiqih dan pendapat-pendapat ulama fiqih terutama Madzhab 

Syafi'i. sedangkan Dar-Ifta' Mesir mempunyai metode khusus dalam empat 

langkah yaitu: At- Tashwir, At- Takyiif, penjelasan hukum dan, penetapan fatwa. 

Keempat, keduanya sama-sama menggunakan kaidah Ushuliyyah, Dewan Syari'ah 

Nasional Majelis Ulama Indonesia menggunakan Kaidah Ushuliyyah Dhorurat 

agar keluar dari keharaman, dan Dar-Ifta' Mesir menggunakan kaidah Hajat dalam 

fatwanya sehingga boleh mengambil bunga bank dan melakukan aktifitas di Bank. 
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ABSTRACT 

Muhammad Faizur Rohman, 16220062, 2020. Bank Interest According to the 

National Sharia Board of the Indonesian Ulema Council and Egypt's 

Dar-Ifta Fatwa and The Istinbath Method (Comparative Study). Thesis, 

Department of Sharia Economics Law, Maulana Malik Ibrahim State 

Islamic University of Malang, Advisor: Dr. Nasrullah, Lc. M.Th.I. 

Keywords: Bank interest, Fatwa of the National Sharia Board of the 

Indonesian Ulema Council, Dar-Ifta' Egypt 

 

Banking is a financial mechanism within a Bank Financial Institution in 

which there is a financial mechanism and new contracts that have never existed in 

Sharia Law. In this modern era, the urgency of Bank Financial Institutions is 

extremely needed considering the ease, management, and equity of the people's 

economy. 

Ulema' Fiqh has agreed that Riba is illegitimate, in its activities, banks use a 

contract that results in additional, referring to the addition, the National Sharia 

Board of the Indonesian Ulema Council has issued a fatwa and stated that Bank 

Interest is illegitimate, and has an impact on Forbidding all activities at the Bank, 

Dar-Ifta' Egypt has issued a fatwa and stated that it is permissible to take these 

additions, so it is permissible to carry out activities at the bank. 

This research is Normative research with a conceptual/library approach and 

a comparison/comparative approach, with a qualitative descriptive method. There 

are three types of legal sources, namely: Primary legal sources, secondary legal 

sources, and tertiary legal sources. This research has conflicting legal issues or 

Conflict of  Norm which means one of the two aspects confirms the other. 

This research results: First, both are the same in interpreting Bank Interest 

in a language that is an addition, profit, or yield, and different in terms. The 

National Sharia Board of the Indonesian Ulema Council believes that bank 

interest is an addition to the loan agreement, whereas the loan agreement cannot 

have a benefit for the loan, Dar-Ifta' Egypt believes that bank interest is an 

addition to the new contract, the Investment contract. Second, both are non-

governmental organizations that have the aim to issue fatwas on questions raised 

and both have legal standing on the establishment of the institution. Third, the 

two differ in their methods of extracting the law, the National Sharia Board of the 

Indonesian Ulema Council using ijtihad jama'i with the methods of bayani, ta'lili 

(qiyasi, Istihsani, and ilhaqi), Istishlahi and Sadz Dzari'ah by considering the Al-

Qur 'an, Al-Hadith, Rule of Fiqh and opinions of Ulema of fiqh, especially 

Shafii's Madzhab. Meanwhile, Dar-Ifta' Egypt has a special method in four steps, 

namely: At-Tashwir, At-Takyiif, legal explanation, and the determination of fatwa. 

Fourth, both of them use the Ushuliyyah rules, the National Syari'ah Board of the 

Indonesian Ulema Council uses the Ushuliyyah "Dhorurat" Rule to get out of 

prohibition, and Dar-Ifta' Egypt uses the "Hajat" rules in its fatwa so that it can 

take bank interest and conduct activities at the Bank. 

 



1 

 

 

 

 

 الباب األول 

 املقدمة 

 البحث   خلفية  .أ

االجتهادهواحللحللاملشاكلاجلديدةاليتملتكنيفالسابقيفالفقهالكالسيكيسواء

دليلكانفإن،علىحترميهدلالدليليابحةحىتاإلتعامالاملصليفاأل1بشكلفرديأومجاعي.

والغرارأحدمنالرابكاننإو2.فصححكمهاندليلالفسدتكها,وإنملفسدففسادحكمال

العمليةاملعاملة.تفيه,قدحرموامليسر

يفيةقتصادماليةهتدفإىلتيسريوحتسنياإلويفهذاالعصراحلديث،كانتهناكتقنية

دمةاخلرفقاملوجدفيهالىتتنقانوينشكلكياباملصرفيةهيتقنيةاقتصاديةالعامل،إحداهااملصرفية.

إىلهت مكان من األموال وإرسال وإصدار ختزين إىل هناكو3.أخرىمكاندف مصرفية, يف

.هناكحكمالشريعةاليتملتوجدمنتجاتاجلديدةويدةداجلاتوتقنيديدةاجلاتفاقيات

ويتفقعلماءالفقهعلىأنالرابحرامكماقالهللاتعاىليفالقرآنالكرمي:سورةآلعمران

:130اآلية

 
1 Noor Ahmad, dkk, Epistemologi Syara’: Mencari Format Baru Fiqih Indonesia, Cet. I, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 93. 
 .138(،ص.2007فقهية،)إسكندريت:داراالميان،عطيةعدالنعطيةرمضان،موسوعةالقواعدال 2

3 Muh Zuhri, Riba dan Masalah Perbankan Sebuah Tilikan Antisifatif, (Jakarta: Grafindo Persada, 

1997), h. 114. 
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أاْضعاافاًمُّضااعافاًةواات َُّقوْااّلّلالاعا" آماُنوْاالاأتاُْكُلواْالّرابا أاي ُّهااالَِّذينا ."لَُّكْمتُ ْفِلُحوناايا

يالرابأمال.حيتاآلنالعلماءحولفوائدالبنوكهاليزالهناكنقاشةبينمايفالقطاعاملصرفي

البنك.ةخمتلفحولفائدالفقهاملعاصره

الدكتوروهبةالزحيليوالدكتوريوسفالقرضاويالعلماءالفقهاملعاصريناملشهورينمثل

مثالرأياحلرامأيضامنإمامالنووييفاجملموع4.يئةنكألنبهمناببالرابالنسفائدةالبحيرمان

القرآنو القارئ،والسرخسييفوإبنعريبيفاألحكام املبسوط،حممدعليالعيينيفعمدة 

وثالصابوينيفروائعالبيان،الرغيباألصفهاينيفاملفرداتيفغريبالقرآن،حممدأبوزهرةيفحب

 5يفالراب.

املشهورينو املعاصرين الفقه عليعلماء  الدكتور الشيخ هو البنوك بفائدة مجعة،حيلون

وي،الشيخالدكتورحممدعبده،الشيخعبدطنطاالشيخأمحدالطيب،الشيخالدكتورحممدسعيدال

6.توتشلالوهابخلف،الشيخحممد

اجملأصدر الففتوى بشأن اإلندونيسي العلماء الوالس أنبنوكئد فيها هيإضافيجاء ة

وأصدرفتوىداراإلفتاءاملصريةبشأن7,وكذالكاحلرام.إليهأثّردونبالقرضرأسمنإضافة

8املصرفيةليسالراب,إذناإلضافةحالل.ةيهاأنإضافيالفائدةجاءف

 
4 Ahmad Sarwat, Hukum Bermuamalah dengan Bank Konvensional, (Jakarta: Rumah Fiqih 

Publishing, 2019), h. 23-15. 
 عنالفائدة.2004سنة1فتوىجملسالعلماءاإلندونسيرقم5

6 Nadirsyah Hosen, Klarifikasi Soal Postingan Riba, https://nadirhosen.net, 28التاريخ يف أخذ
.2019أوغوسطوس  

https://nadirhosen.net/
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تشاهبجت الفتوايني,بنياتواختالفاتد التلك هذه من التعريفتشاهباتواحدة هي

ةمناملعامالتالبنك.واحدةمنهذهاالختالفاتهيالفائدةالبنك,أنفائدةالبنكهيالفائد

نتيجة أن اإلندونيسيعناحلكم, العلماء اجمللس نتيجةفتوى أن و دارالفائدةهيحرام فتوى

 فوائدالبنؤكوالتعاملمعها.جيوزأخذالفائدةهياإلفتاءاملصريةعن

كمعنفوائدالبنوكاحلتنباطاإلسويهتماملؤلفابلبحثمنكالالفتوى،كيفأنطريقة

كثريمنوالسبباملؤلفيفاختيارللفتوىاملصريةبسببخمتلفاحلكم.ينعنتيجةيحىتتدلعلى

اليتجتعلمصر كثرمنلة.اميفمسألةالعبادةواملعالراجعالشرعيةالبلدانذاتاألغلبيةاملسلمة

ذيفالعاملاملشهورينيفاقتصادايتالشريعة،ألنلعلماءاإلسالمينيذويالنفولأجنبتصريبالدامل

مناحلكمةاحملليةاليتيتصدراألوروبيةوالشريعةاإلسالميةالكمعلىاجلمعبنياحلطاعإستمصر

حىتيتمكناحلكمالصادرمناالستجابةملتطلباتتغيرياألوقات.9تتطوريفاجملتمع.

ال املشكلةيفثباحإستخدام هذه املعياريحبث احلكم هنجابهنجحبث و ملفاهيمي

مصادروالبيانيةاألساسيةابستخداممنهجالبحثالوصفيةالنوعيةالذياخذمنمصادرملقاريناب

وهلذاالبحثمسائلقانونيةمتضاربةأوقواننيمتضاربةممايعينجانبنيمتناسبنيمن.البيانيةالثنوية

10جوانبالقانون،وهذااجلانبيؤكدآخر.

 
 عنالفائدة.2004سنة1فتوىجملسالعلماءاإلندونسيرقم 7

 عنفوائدالبنؤكوالتعاملمعها.2016مارس28التارخ3616فتوىداراإلفتاءاملصريةرقم 8

9 Ahmad Zayyadi, Reformasi Hukum di Turki dan Mesir (Tunjauan Historis-Sosiologis), Jurnal 

Sekolah Tinggi Ilmu Syari’ah Kebumen, Al-Mazahib Vol. 2, No. 1 Juni 2014), h. 173. 
10 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2007), Cet. 3, h. 82. 
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على البناء حيدد أعاله، "باحثالتفسري يعين الدراسة هذه يف البنوك  املوضوع فوائد 

طريقة استنباط  و   دار اإلفتاء املصريةو    جملس العلماء اإلندونيسي  إدارة الفتوى عند

دراسة مقارنة(".)  األحكام بينهما

 مشكلة البحث  .ب

استناداإىلاخللفيةالبحثأعالهمثهناكاملشاكلالبحثاليتتؤخذعلىالنحوالتايل:

واإلكيف .1 التشابه عندعنختالفأوجه البنوك الفتوىفوائد العلماءإدارة جملس

 ؟وداراإلفتاءاملصريةاإلندونيسي

األحكامكي .2 استنباط طريقة البنوكف فوائد عن اإلندونيسي العلماء دارجملس و

 ؟اإلفتاءاملصرية

 ؟داراإلفتاءاملصريةعندفوائدالبنوكاألحكامكيفترجيح .3

 البحث   أهداف .ج

هذاالبحثلديههدفني:

واإلملعرفة .1 التشابه البختالفأوجه فوائد عندعن الفتوىنوك العلماءإدارة جملس

 .وداراإلفتاءاملصريةاإلندونيسي

األحكامملعرفة .2 اإلندونيسياستنباط العلماء املصريةجملس اإلفتاء دار فوائدو عن

 .عليطريقتهماالبنوك

.داراإلفتاءاملصريةعندفوائدالبنوككيفترجيحاألحكام .3
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 فوائد البحث  .د

 النظريةالفوائد .1

ومنالناحيةالنظرية،النتيجةمنهذاالبحثهيأنهذاالبحثميكنأنتوفر

ابلتزيد البنوكاملعرفة وواحكامهافوائد املصرية اإلفتاء دار الفتوىعند جملسإدارة

.العلماءاإلندونيسي

 فوائدالتطبيقية .2

ا نظر وجهة حول والقراء للعاملني واملعرفة الفهم فيمالتوفري اإلسالمية لشريعة

ابملقارنة ويتعلق املصرية اإلفتاء دار عند البنوك الفتوىفوائد العلماءإدارة جملس

حبيثميكنأنيكونهذاالبحثمرجعايفنفسالدراسةاليتهيحولاإلندونيسي.

الفائدةالبنوك.

 التعرفات للمصطالحات الرئسية  .ه

 فوائدالبنوك .1

أضاف هي يفالفائدة فرضها يتم احتساهباه اليت النقدية القروض منمعامالت

ابلتاكيدمقدما،,وتريةالوقتبواسطةالقرضالرئيسيدونالنظريفاالستخدام/النتيجة

11وبشكلعامعليأساسالنسباملئوية.

عقدمتويليةاليتارابحمنتقسيماألطرافواتفاقهاوكمثلفوائُدالبنوكالعبارة

12.هناكليسمنفوائدقروضمنعقدالقرض

 
 عنالفائدة.2004سنة1فتوىجملسالعلماءاإلندونسيرقم 11
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 فتوىال .2

"اإلفتاء موضع معنيان،"ويوضع له للكلمة األصلي الطراوةاوالاملعىن ة.واجلد:

13املبهم.احلكم،أوتبنيعليتبيني:ااخرو

هذاهواالستنتاج،الفتوىهوشريعةعليشيءوالدليلعلىمثلهذهاملشكلة

14تمع،واجملتمعكلهجيبأنيتبعها.القانوينللمشكلةاليتحتدثيفاجمل

 جملسالعلماءاإلندونيسي .3

علىمناملسلمنييفالقضااياملتعلقةإعطاءالفتوىواملشورة،سواءللحكومةأوإىل

اىلجانبذلك،ليسهناكومجيعاملشاكلاليتتواجهاألمةبشكلعام.اخلصوصالدين

احلكومة،ولكنليسيفكثرياملعاكسجملسالعلماءاالندونسييفكثريمناألحيانموقف

األحيانمتحث االندونسيمن العلماء احلكومة؛جملس قبلسياسة العلماءومن جملس

15.برانمجععنسياساهتاوهودائماحتتضغطللدفااالندونسي

ه1375رجب17مأو1975يويل26العلماءاإلندونيسيفيأنشئجملس

التوجيهيةاألساسية املبادئ 1الفقرة162يفالفصلاألول2005يفجاكراتمبوجب

16(.2مناملادة)

 
 عنفوائدالبنؤكوالتعاملمعها.2016مارس28التارخ3616فتوىداراإلفتاءاملصريةرقم 12

 .21م(،الدورةالثالثة،ص.2007حممديسريإبراهم،"لفتوىأمهيتها،ضؤابطها،آثرها"،)الطبعةاألوىل، 13

 87عبدالوهابخالف,علمأصولالفقهوخالصةاتريخالتشريع,)مصر:املؤسسةالسعودية,مكتبةشاملة(,ص. 14

15 Zainul Abbas, Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Kajian Hukum Indonesia, dalam Fatwa 

Majelis Ulama Indonesia dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan, Badan Litbang dan 

Diklat Kementrian Agama RI Tahun 2012, h. 59. 
16 Tim Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Keputusan Musyawarah Nasional VII Majelis Ulama 

Indonesia Tahun 2005, (Jakarta: Sekretaris MUI Pusat, 2005), h. 31. 
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وفقاقمراهلدى،واملشاركةاحلكوميةيفوالدةجملسالعلماءاالندونسيجعلت

املؤسساتشبهاحلكومية،ابملعىنجملسالعلماءاالندونسيالعديدمناألطرافتقييمأن

ة،مثلجملسالنوابالدولاملؤسساتجملسالعلماءاالندونسياهليكلياليشملمعهد

املؤسسة متويل يتم ولكن ، هام الشؤأوكومناس وزارة خالل من الدينيةاحلكومة ون

البلد, النوعمنالشرطيسببوتلقتالدعممن لتكونجملسالعلماءاالندونسيهذا

حىت احلكومة من االندونسيجعلقريبة العلماء أوسعجملس أتثري هلا منمنظمة

17.تقلةاألخرىاملنظماتاملس

 داراإلفتاءاملصرية .4

عام يف اليت1313م/1895أنشئت اإلسالمية املؤسسات طليعة يف تعد ه ،

بني الفقهي البحث وتدعم العربية مصر مجهورية يف اإلسالمي الدين بلسان تتحدث

ب يفكل به مناملشتغلني واحلضاري التارخيي بدورها تقو حيث اإلسالمي، العامل لدان

خاللوصلاملسلمنياملعاصرينأبصولدينهموتوضيحمعاملاإلسالموإزالةماالتبسمن

18أحوالدينهمودنياهمكاشفًةعنأحكاماإلسالميفكلمااستجدعلىاحلياةاملعاصرة.

  

 
17 Qomarul Huda, Otoritas Fatwa Dalam Konteks Masyarakat Demokratis (Sebuah Tinjauan 

Terhadap Fatwa MUI Pasca Orde Baru), dalam Puslitbang Lektur dan Khasanah Keagamaan, 

Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan, (Jakarta: 

Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2012), h. 78. 
18 http://www.dar-alifta.org/Module.aspx?Name=aboutdar 2019أخذيفالتاريخ23أكتوبر،. 

http://www.dar-alifta.org/Module.aspx?Name=aboutdar
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 استنباطاحلكم .5

(منمصادرالقانون)القرآنواحلديثهوحماولةلسحبالقانوناستنباطاحلكم

.عنطريقاالجتهاد

 منهج البحث  .و

رحالبحثمعشرحواضح.وهويتطلبطريقةالبحثالعلمي.لشالباحثريدي

 :وسوفأييتهنجالبحثيفهذاالبحث

 أنواعالبحث .1

ايالبحوثالقانونيةيفهذاالبحثهوحبثاحلكماملعياري،استخدامالباحث

خالل من عليها احلصول مت اليت البياانت أو الثانوية البياانت مصادر ابستخدام

القانونيةسوجونو سوكنطو وابإلضافةإىلذلكأوضح19.املواد البحوث أنأساليب

الطريقة أو األسلوب هو القانونية األحباث مكتبة أساليب أو البحوثاملعيارية يف

والغرضمنالبحوث20.جرياتعنطريقالبحثيفمواداملكتبةاملوجودةالقانونيةاليتأ

21.ريعالسائدالقانونيةاملعياريةهوالسعيإىلمبادئأوأسسالتش

  

 
19 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Dhalia Indonesia, 1983), h. 

24.  
20Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif  Suatu Tinjauan 

Singkat, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 13-14. 
21 Bahder Johan nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), h. 

86. 



9 

 

 

 

 هنجالبحث .2

،يعتربالنهجهنجاقانونيامعياراي،ايأنشطهلشرحالقانونيةإىلبحثالايفهذ

وهذاالبحثيستخدمالنهجاملفاهيميو22عدمدعمالبياانتأواحلقائقاالجتماعية.

هوهنجلتحديدالشعوراألساسيابحلقوقوالتزامات، النهجاملفاهيمي النهجاملقارين.

يناوالعالقاتالقانونية،واألشياءالقانونية،حيثانلكلمناملعايناالساسيهمعينمع

عندفوائدالبنوكىولذلكاستخدمهاملؤلفلتحليلاملقارنةالفتو 23يفحياهالقانون.

جملسالعلماءاالندونيسي.إدارةالفتوىدارالفتاءاملصريةو

 مصادرالبياانت .3

أوليةواثنويةمتّيز للبحثيفشكلمواد لتكونمصدراً القانوين البحث مصادر

 مايلي:واثلثةك

داراإلفتاءفوائدالبنوكعنداي24املادةاألساسيةوهواملصادرالقانونيةالسلطة (أ

 .جملسالعلماءاإلندونيسيإدارةالفتوىاملصريةو

مثل ( ب األولية، القانونية للمواد تفسريات تقدم قانونية مادة هي الثانوية املادة

التالقانونيةمبايفالكتبوالبحثمجيعيواألطروحاتوالتصحرالقانوينواجمل

مذاهباألربعةوكتبىمثالكتبالفقةعلو25.ذلكاملواقعاإللكرتونيةاملعترب

 
22 Bahder Johan nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum… h. 87. 
23 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Cet. 3, h. 26. 
24 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2007), Cet. 3, h. 141. 
25  Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 1995), h. 12. 
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وفوائدالبنوكةابلتحليلوكتباألخرىاملتعلقةونظرايتاملتعلقةفقاألصول

 املواقعالرمسيةواملواقعاألخرىاملتعلقة.

املوادالقانونيةاليتتعمليفتفسريالقواننياألوليةوالثانوية،مثلاملادةالثالثةهي ( ت

 26.القواميسالقانونيةاواحلكوميةواملوسوعةوغريها

 نهجمجيعالبياانتم .4

يفالبحوثاملعيارية،منبنيأمورأخرى،عنطريقاجراءمنهجمجعالبياانت

القانون املواد وتقييم ، الصلة ذات القانونية املواد وجرد ، القانونية ويقوم27.يةاملواد

.واملواداالساسيهبحوثجبمعبياانتاثنويهمنالواثئقوالكتباملتعلقةابلاملألف

 منهححتليلالبحث .5

، القانونية املواد يتممجع ان احلصولبعد مت اليت القانونية املواد معاجله يتم مث

بشكلمنهجي،وهذايعينمتسلسلةومهيكله،وصفييعينعليهامنمجعاملكتيب

 .املوادالقانونيةاليتمتاحلصولعليهاالنتائجأيخذتصفوفقالراياخلرباءوالعلماءو

تفسريالرئيسي،وهوفهمالأوال،يعينالتحليلالتفسريالقانوينداهستخدمااليو

اثنياالتفسرياملنهجي،اي الفتوىمنخاللالبحثعناألساسالقانويناملناسب،

فوائدالبنوك تفسريالفتوىكجزءمنالفتوىالكاملةاليتتربطالفتوىابألخرحول

 .حبيثتفهمقصدهاوغرضها

 
26 Jonny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia, 2007), 

h. 296. 
27 Fakultas Syari’ah, Pedoman Panduan Karya Ilmiah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik 

Ibrahi Malang, h. 22. 
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 اتالسابقةالدراس .6

البحثاال البحثمع الفرقهذا البحوث،وسوفيعرضاملؤلفملعرفه خرىمن

:وائدالبنوكالبحوثالسابقةاليتحبثتعلىقدماملساواةحولالف

جونيدي، (أ الذيكتبته يفالبحث احلكوميةالذي اإلسالمية لوالديناعاجلامعة

دراسةالتحليليهاملقارنهبنيحممدقريششهابوحممدشافعيهوعنوانالماكاسار،

ولفوائدالبنوك،وتشرينتيجةهذهالدراسةإىلانهالتوجدمعادلههلاتنيأنطونيوح

أساسىعلبنكلابلفائدةاجازقريششهابمدالفكرتني،والفرقبينهماهوحم

عناصرالقمعواالضطهاد،وخمتلفيفىالحتتويعلفائدةالبنكيفهذاوقتان

نيانحممدشافعيانطونيوإىلفائدةويفح نعنالراب.آوقتالرؤاياآلايتالقر

،أجلاستحقاقالبنكفهوحرامألنهنفقةالقرضالرئيسيالذيجيبدفعهعند

 28.علىالرغممنانالكسبأواملشروعيففقدان

الذيكتبته ( ب سوكيهارطوالبحث سواننكايل،عيدي احلكومية اإلسالمية اجلامعة

الاكجا العلماءاإلندونسي)الدراسةعنوانجوكجاكارات، الفتوىجملس اجملتمع هو

كانالباحثيفهذاالبحثأيخذرأيعلماءاملالعي،ونتيجةاملراقبةمالعي(،

يفهذاالبحثأظهربوضح اجملتمعالعادي،بنيالعلماءوايعنداجملتمعالفرق

 
28 Junaedi, Analisis Studi Komparatif Pemikiran M. Quraish Shihab dan Muhammad Syafi’I 

Antonio Tentang Bunga Bank, Makassar, Skripsi, (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 

2017). 
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فائدةماءاالندونيسيمعإصدارفتوىحولالرأيوالنقدواملشورةملوقفجملسالعل

 29.البنك

جاكا (ج سواننكايل احلكومية اإلسالمية اجلامعة اثين، فئاد الذيكتبته البحث

ال وعنوانجوكجاكارات، عبده حممد رأي عند املقارنة )دراسة البنوك فوائد هو

انالرابتضىمطهريمنعلماءشيعةمررأيونتيجةهذاحبث،مرتضىمطهري(

و بدقه. تربيره اإلسالمالميكن املاليف لفائدة عنده حرام، البنك رأيوالفائدة

اليساويالراب،فوائدصرةانفائدةالبنكحالل،هذاالاحممدعبدهمنعلماءمع

 30ليستكذلك.بنكيفممارسهالرابهناكعنصراالبتزاز،الفائدةال

لتسهيلومتييزحولهذاالبحثمعالبحوثاألخرى،مثننظريفاالستنتاجاتيف

 :اجلدولالتايل

اإلختالفات املساومات احث و سنة البحث اسم الب الرقم

1

جونيدي، الذيكتبته البحث

احلكومية اإلسالمية اجلامعة

عالوالدينماكاسار،العنوانهو

بني املقارنه التحليليه دراسة

وحممد شهاب قريش حممد

القانوين البحث هو

والتحليل املعياري

وحتليلاملستخدمه

املقارنةمن البياانت

حولخاللمقارنة

اإلختالفيفجمال

أبنه كائناملقارنة

يعيندراسة البحث

التحليليهاملقارنهبني

شهاب قريش حممد

 
29 Aidi Sugiarto, Fatwa MUI Tentang Bunga Bank (Studi terhadap Pandangan Masyarakat 

Mlangi), Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008). 
30 Fuadi Tsani, Bunga Bank (Studi Perbandingan Antara Pandangan Muhammad Abduh dan 

Murtada Mutahhari), (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009) 
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فوائد حول أنطونيو شافعي

2017،البنوك

فوائد املوضوع

البنوك.

شافعي وحممد

فوائد حول أنطونيو

البنوك.

عيدي2 كتبته الذي البحث

اإلسالمية،سوكيهارطو اجلامعة

جاكااحل كايل سوانن كومية

ال ، عنوانجوكجاكارات، هو

العلماء جملس الفتوى

)الدراسة اجملتمع اإلندونسي

.2008،مالعي(

الفائدة يناقش

البنك ابستخدام

الفتوى جلنه قرار

يف ابلعلماء اخلاصة

بشأن اندونيسيا

-14الفائدةالبنك

16 ديسمرب

/فتوى2003

العلماء جملس

رقم 1االندونيسي

بشان2004لسنه

الفائدة.

جترييب حبث هو

الذيأيخذرأيمن

القرية اجملتمع

Mlangiفتوى إىل

العلماء جملس

حول االندونيسي

 فائدةالبنك.

اثين،3 فئاد الذيكتبته البحث

احلكومية اإلسالمية اجلامعة

القانوين البحث هو

والتحليل املعياري

اإلختالفيفجمال

كائن أبنه املقارنة
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سواننكايلجاكاجوكجاكارات،

البنوك)دراسة العنوانهوفوائد

واملقارنة عبده رأيحممد عند

.2008،مرتضىمطهري(

املستخدمهوحتليل

املقارنةمن البياانت

خاللمقارنةحول

فوائد املوضوع

البنوك.

يعيندراسة البحث

التحليليهاملقارنهبني

مرتضىمطهريمن

رأيعةوعلماءشي

من عبده حممد

.صرةاعلماءمع

 

 طريقةعرضالبحث .7

يفالبحثاملعياريمكتوبيفأربعةفصول: طريقةعرضالبحث

الفصلاألولاملقدمة؛

تناقشيفاألوليةهوخلفيةالبحث،وصياغةاملشاكل،وأهدافالبحث،وفوائد

اليتسيتمحبثها،مث املشاكل البحثتصف للتفكريالبحوث.خلفية توفريأساس عن

ميكنأنووأمهيةالبحث.واملشكلةالبحثهيسلسلةمناملشاكلاليتسيتمبثحها.

تسهمأهدافالبحثوفوائدالبحثيفعلماجملتمعبشكلعاموالباحثبشكلخاص.

البحث،واملوارداحلكم، البحوث،وهنج أنواعمن البحثهو البحثيفهذه أساليب

مج السابقةوأساليب الدراسات وبعض احلكم. املواد معاجلة وأساليب احلكم، املواد ع

املوصوفةيفهذهالدراسةهبدفإجراءمقارانتلألحباثاليتيقومهباالباحث.
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؛اإلطارالنظريالفصلالثاين

حبثوشرحمايتعلقمبفهومالفوائدالبنوك،وريبا،وعقدالقرض،والعقداجلديد

ر،وداراإلفتاءاملصرية،وجملسالعلماءاإلندونيسي.يعيناالستثما

؛التحليللفصلالثالثا

العلماءاإلندونيسيجمليسنتائجالبحثوالنقاشحولنسبةالفتوىبني

الفتوتني،وطريقة البنوك،والفرقواملساواةبني الفوائد وداراإلفتاءاملصريةعن

الفوائدالبنوك.االستنباطاحلكميفإصدارالفتوىبشأن

الفصلالرابعاالختتام؛

اإلفتاء دار عند البنوك للفوائد املقارنة واملناقشة البحوث إجراء بعد

املصريةوجمليسالعلماءاإلندونيسي،فإناألخريةهيالنتيجة،وهياستخالص

الفوائد تعريف مقارنة احلكم، الالستنباط مقارنة حول اهلامة النقاط بعض

راماحلكمحبيثميكنأنيقدمتفسرياتموجزةوواضحة.يفهذاالبنوك،وإب

الفصلهناكأيضااقرتاحاتمنالباحثحولهذاالبحث،واقرتاحاتلتقدمي

 مسامهاتعلميةومعرفةجديدةهلذاالبحث.
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الباب الثاين 

اإلطار النظري 

 

 ف الفوائد البنوك تعري .أ

الفائدةهيأضافهيتمفرضهايفمعامالتالقروضالنقدية)القرض(اليتيتماحتساهباالقرض

الرئيسيدونالنظريفاالستخدام/النتيجةيتماحتسابالوقتاألساسيابلتاكيدمقدما،وبشكل

31عامعليأساسالنسباملئوية.

العبارةفوائُدالبنوككمثلعقدمتويليةاليتارابحمنتقسيماألطرافواتفاقهاوهناكليسمن

32فوائدقروضمنعقدالقرض.

 33فائدةعن ال 2004سنة    1  رقم   فتوي جملس العلماء اإلندونيسي . ب

احلكمالشريعةعنالفائدةيفالفتوىهيكمايلي:

ال ممارسةوقدحققت .1 الراباليتحتدثيفزمننقديةالفوائد ،وهيرسولهللااليوممعايري

الفائدةيةمدرجهيفشكلواحدمناشكالالراب،والرابانسيعه.فانممارسهالفائدةالنقد

 .حرامعندالشارعة

 
 عنالفائدة.2004سنة1فتوىجملسالعلماءاإلندونسيرقم 31

 عنفوائدالبنؤكوالتعاملمعها.2016مارس28التارخ3616فتوىداراإلفتاءاملصريةرقم 32

 عنالفائدة.2004سنة1فتوىجملسالعلماءاإلندونسيرقم 33
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،سواءعنطريقالبنك،والتامني،وسوقراساملال،الفوائدالنقديةحرامتلكممارسة .2

 املاليةأوالفردية.ةوحملالرهوانت،والتعاونية،وغريهامناملؤسس

 زايدةالألجلاشرتطمقدما.دثبسببالرىبالنسيئةهيالزايدةبالعوضحت .3

املاليةالتقليدية:ةالعاملةمعاملؤسس

كتبأوشبكهقائمهمناملؤسساتاملاليةالشريعةويسهلالوصوللديهااملللمنطقةاليت .1

 اليها،اليسمحأبيمعامالتبناءعليحسابالفائدة.

املاليةالشريعة،يسمحهلممبعامالتللمنطقةبدوناملكتبأوشبكهقائمهمناملؤسسات .2

.ةاجحأوالضرورةالتقليديةعليأساسةيفاملؤسس

 فتوي دار اإلفتاء املصرية  .ج

البنوك،وهيفتوىأربعةعلًماأبنداراإلفتاءاملصريةقدأصدرت فتويدارحولفوائد

فتويداراإلفتاءاملصرية،رضبفائدةعنق2007سبتمرب03التاريخ713اإلفتاءاملصريةالرقم

البنوك2013مايو16التاريخ2446الرقم يف العمل الرقم،عن املصرية اإلفتاء دار فتوي

فتويداراإلفتاءاملصريةالرقم،فوائدالبنوكوالتعاملمعهاعن2016مارس28التاريخ3616

.ألرابحعنوضعاملاليفالبنوكوأخذا2017أكتوبر24التاريخ3608

 34رضبفائدةعنق2007سبتمرب03التاريخ713فتويداراإلفتاءاملصريةالرقم .1

 فضيلةاألستاذالدكتورعليمجعةحممد : اجلواب

 
 رضبفائدةعنق2007سبتمرب03التاريخ713فتويداراإلفتاءاملصريةالرقم 34
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صورةاملشروحةابلسؤالهيمناملعامالتاليتتتمعلىأساسالقرضالذيجيرنفًعاابل

نافًعافهوراًب"،وهيمسألةخارجةعن اببالراباحملرمشرًعا؛للقاعدةاملتفقعليها"كلقرضجارَّ

الفائدة القانوناملصرييفرقبني نرى املال؛ولذلك مسألةاالدخارواالستثماروالتمويلوتقليب

.ذيهوأضعافمضاعفةيفتفاصيلليسهذاحملهااليتالتتعدىاخلمسةابملائةوبنيالرابال

على متتالية بصورة الفوائد معها ترتاكم اليت الصفة هبذه التعامل فإن السؤال، واقعة ويف

.وهللاسبحانهوتعاىلأعلم.أصلالدينوتكلفتهحرامشرًعاومناببالراباحملرمشرًعا

 35عنالعمليفالبنوك2013مايو16خالتاري2446فتويداراإلفتاءاملصريةالرقم .2

أمانةالفتوى : اجلواب

اختلفالفقهاءمنذظهورالبنوكيفالعصراحلديثيفتصويرشأهنا؛ِطبًقاالختالفأهل

ذاكانتالعالقةبنيالعمالءوالبنكهيعالقةالقرضالقانونواالقتصاديفذلكالتصويرفيماإ

كماذهبإليهالقانونيون،أوهيعالقةاالستثماركماذهبإليهاالقتصاديون،واالختالفيف

نفًعا التصويرينبينعليهاختالٌفيفتكييفالواقعة؛حيثإنَّمانكيَّفهاقرًضاعادَّهعقداقرٍضجارَّ

ُحارَّمفكاناحلكمبناًءعل
.ىذلكأنهِمنالرابامل

عند للمسلم جيوز اليت الضرورات قبيل ِمن هذا أنَّ بعضهم فرأى الفتوى اختلفت مث

قوله عموم من أخًذا احملظورات"؛ تبيح "الضرورات قاعدة على بناًء يفعلها أن إليها االضطرار

ِإمْثا﴿: تعاىل عااٍدفاالا ٍغواالا ابا غاي ْرا .173البقرة:﴾عالاْيهِفاماِناْضطُرَّ
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ورأىبعضهمأنهليسمناببالضرورة؛حيثإنالضرورةتعرفشرًعاأبهناحالٌةإذامل

علىاهلالك،وبعضهؤالءرأىاجلوازِمنقاعدة"احلاجة ُحارَّمهلكأوقاارابا
يتناولاإلنساُنفيهاامل

."تنزلمنزلةالضرورةعامةكانتأوخاصة

لتكييفماْسلكاالستثمارفبعضهمعادَّهامنقبيلاملضاربةالفاسدةاليتومنسالاكيفا

ميكنأنتصححإبجارة،وبعضهمذهبإىلأهنامعاملٌةجديدٌةوعقٌدجديٌدغرُيُمسامًّىيفالفقه

اإلسالمياملوروثفاجتهدفيهاجتهاًداجديًداكمااجتهدفقهاءمسرقنديفعقِدبيِعالوفاِءابعتباره

حكم حِبلِّهاكما وحاكام املعاملِة عقِد يف السعود أبو اإلسالم شيخ اجتهد وكما جديًدا، عقًدا

بيِعالوفاء؛وذلكملراعاةمصاحلالناسولشدةاحلاجةإليها،والستقامةأحوالالسوق األوَّلونحِبلِّ

ا تطور ِمن العصر ملقتضيات وملناسبتها عليها، اخللق معاش ولرتتُّب واالتصاالت،هبا، ملواصالت

وإمساك احملاسبة، علوم وتطور االجتماعية، الروابط وضعف السكان، وزايدة احلديثة، والتقنيات

.الدفاتر،واستقاللالشخصيةاالعتباريةعنالشخصيةالطبيعية.وغريذلككثري

يفهافاحلاصلأناخلالفقدوقعيفتصورمسألةالتعامليفالبنوكومعالبنوكويفتكي

:ويفاحلكمعليهاويفاإلفتاءبشأهنا.وِمنالقواعداملقررةشرًعا

أواًل:أنهإمنايُنكارترُكاملتفقعلىفعلهأوفعُلاملتفقعلىُحْرمته،واليُنكاراملختلاففيه.

اثنًيا:أناخلروجمناخلالفمستحب.

نأجاز.اثلثًا:أنمانابتليبشيٍءمناملختلففيهفْليُ قالِّدما

وِمناملعلومِمنالدينابلضرورةُحْرمةالراب؛حيثوردتُحْرمتهيفصريحالكتابوالسنة،

كامااي اُقوُمالَِّذيي اتاخابَّطُُه﴿: وأمجعتاألمةعلىحترميه؛قالتعاىل ي اُقوُموناِإالَّ الا الّرابا الَِّذيناأياُْكُلونا
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أبِا ذاِلكا اْلماسِّ فاماْنجااءاُهماْوِعظاةٌالشَّْيطااُنِمنا ُاْلب اْيعاواحارَّماالّرابا واأاحالَّاّللَّ ن َُّهْمقااُلواِإمنَّاااْلب اْيُعِمْثُلالّرابا

ِفيهاا ُهْم النَّاِر أاْصحااُب  فاُأولاِئكا عاادا واماْن  اّللَِّ  ِإىلا واأاْمرُُه  سالافا ماا ف الاُه فاانْ ت اهاى رابِِّه ِمْن

[،وقالرسولهللاصلىهللاعليهوآلهوسلم:»لاعاناهللاُآِكلاالّرابوُمؤِكلاه275]البقرة:﴾وناخااِلدُ

."وشاِهدايهوكاتِباه«رواهأمحديف"مسنده

ُحارَّم
ولكنَّاخلالفحدثفيماإذاكانهذااحلاصليفواقعالبنوكهومنقبيلالرابامل

الفاسدةاحملرمةشرًعاأيًضا،أوأنهمنقبيلالعقوداملستحدثةواحلكمشرًعا،أوأنهمنقبيلالعقود

.فيهااحِللُّإذاحققتمصاحلأطرافهاوملتشتملعلىماُحّرِمشرًعا

قدحارَّمههللاسبحانه الراب أن يُدرك أن مسلٍم علىكل فإنهجيب ماسبق: على وبناًء

عل وجيب ُحْرمته، على متفٌق وأنه تصويرها،وتعاىل، يف اختُِلف البنوك أعمال أن يدرك أن يه

وتكييفها،واحلكمعليها،واإلفتاءبشأهنا،وأنيدركأن"اخلروجمناخلالفمستحب"،ومعذلك

البنكوشهاداتاالستثماربصورها التعاملمع ُحْرمةعليهحينئٍذيف يُ قالِّدمنأجاز،وال فلهأن

وتعاماًلوحنوها.وهللاسبحانهوتعاىلأعلم.كافًَّةأخًذاوإعطاًءوعماًل

الرقم .3 البنوكوالتعامل2016مارس28التاريخ3616فتويداراإلفتاءاملصرية عنفوائد

 36معها

إبراهيمعالماألستاذالدكتور/شوقي : اجلواب

العلماء بني وتكييفها تصويرها يف ُخت الاِف
امل األُُموِر ِمن التوفرِي ودفاتِر البنوِك فوائُد

التوفريوحنوهاهومنابب ودفاتر البنوك اإليداعيف أن الفتوى عليه استقرت والذي عاِصرِين،
ُ
امل
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عالقةهلاابلراب،والذيعليهالتحقيقعقودالتمويلاملستحدثةالالقروضاليتجترالنفعاحملرم،وال

والعملجوازاستحداثعقودجديدةإذاخلتمنالغرروالضرر،وهذاماجرىعليهقانونالبنوك

رقم عام2003لسنة88املصري الصادرة التنفيذية والئحته يرفع2004م، احلاكم وحكم م،

وإمناهيعبارةعنأرابحمتويليةانجتةاخلالف،فليستاألرابححراًما.ألهناليستفوائدقروض،

 عنعقودحتققمصاحلأطرافها،ولذلكجيوزأخذهاشرًعا.وهللاسبحانهوتعاىلأعلم.

الرقم .4 املصرية اإلفتاء دار البنوك2017أكتوبر24التاريخ3608فتوي املاليف عنوضع

 37وأخذاألرابح

 الفتاوىاإللكرتونية : اجلواب

وضعاملاليفالبنكوأخذالفوائدعليهأمرجائزوالحرجفيه،فالبنك:مؤسسةوسيطة

لتلكقامتللتوفيقبنيال ُموِدِعنيالذينلديهمفائضادخاري،واملستثمرينالذينلديهمحاجة

املدخرات،علىأنتتلقىتلكاملؤسسةأموالال ُموِدِعني،وتدفعهاللمستثمرينمقابلمبلغمايل

 أتخذهمناملستثمرينيتمتوزيعهبنيالبنك،وبنياملودعني.

يُودِعا للمسلمأن فيجوز االستثمار، قبيل تعدمن وال مودعواملستثمر البنك واملعاملةبني

يستثمرهالهالبنكيفت مويلمشروعاته،وجيوزلهأخذالعائداالستثماريعنهذهاألموالاليت

هذااملبلغوإنكانُم حدًدا،وثباتالعائدإمناهولتطورعلوماحملاسبة،واستقرارنسباألرابح

يفالنظامالبنكيعلىاملدىالطويل،كماجيوزللبنكأنأيخذكذلكالعائدال متفقعليهمع
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املشروعاتاليتقامالبنكبتمويلها،فهذهاملعاملةهيعقدمتويلجديدوليستمنأصحاب

 وهللاسبحانهوتعاىلأعلم. الراباحملرمشرًعا.

جملس العلماء اإلندونيسيالبحث عن   .د

م1975يوليو21هاو1395رجب7يقفيفالتاريخجملسالعلماءاإلندونيسي

جاكرات ايف مجعية منظمة، املنظماتهو خمتلف من دينيني وخرباء الفقهاء، لعلماء،

املعرتف توجيهواملعتربة اجملتمعية إىل هتدف وخمتصة موثوقة مؤسسة أصبحت اليت هبا

 38.ودراسةوحتديداملواقفجتاهمجيعاإلسالميفإندونيسيا

وقت يف اإلسالمية الدعوة مراكز تديرهاحكومة اليت العلماءيفجاكرات مؤمتر من بدءا

الدين للشؤون الدحالنوزيرا ,يفذلك1970أكتوبر4سبتمربحىت30ية،الكياهياحلاجعبد

األنشطةاالجتماعيةمنخاللتشكيلجملس الوقتطلباقرتاحاتأنيدفعالوحدةمنااللناس

39اندونيسيااليتكلفتابعطاءالفتوى. العلماء

 الدينيعلنتعينيجلنةحتضرييةتشكيل منخاللوزارةسوهارتوعهد1975يوليو1يف

الكياهيمكا,كتورهدال،املستشارسودرماناحلاج،معرئيسجملسإدارةالوطينلعلماءااجمللس

27-21بتاريخالوطينالعلماء املعتمرشكريغزايل.يفالكياهياحلاجيوعفشاعبدهللااجاحل

 
38 Sejarah Majelis Ulama Indonesia, http://mui.or.id/id/category/profile-organisasi/sejarah-mui/,

.2018مارس8مأخوذيفالتاريخ  

39 Muhammad Atho Mudzhar, Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang 

Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988, edisi Dwibahasa, (Jakarta: INIS, 1993), h. 66. 

http://mui.or.id/id/category/profile-organisasi/sejarah-mui/
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امليثاقم1975يوليو الذيعلى"تشكيل االندونسي العلماء ،وأعلنمشاركا66وقعهاجملس

ءالعلماحضرهاممثلوجملس معالرئيسالعامالدكتورمهكا.يندونيساإلعلماءالجمليسعنتشكيل

الوسط وممثلو و اإلقليمي، املستقلني، العلماء من وعدد اإلسالمية، املنظمة من )أربعة(4عشره

اجلوية، القوات الربي، الرفع اإلسالمية، الدينية والشرطة اخلدمة مؤسسات40.االندونسيالبحر

طابساحلاجالن(،حممدية)خدهنضةالعلماء)الكياهياحلاجحممدالفتوىاإلسالميةالعاشرةهي:

وصليةنورحسنبنحجر(،الاحلاج)Pertiيويراكوسوماه(،عافاحلاجشحد(،الشركةاإلسالميةاو

ةس.قدر)الكياهياحلاجGUPPIيد(،عصاحلالساج)الكياهياحلرانواألمطلع(،اتجنوع)أنس

سوكارسونو(,PDIهللا( العارفنيDMI)احلاج زين )احلاج االطئدية هاشم(, احلاج )الكياهي

41.عبس(

وفقاقمراهلدى،واملشاركةاحلكوميةيفوالدةجملسالعلماءاالندونسيجعلتالعديدمن

اهليكلياليشملاأل املؤسساتشبهاحلكومية،ابملعىن االندونسي العلماء تقييمأنجملس طراف

معهدجملسالعلماءاالندونسياملؤسساتالدولة،مثلجملسالنوابأوكومناسهام،ولكنيتم

م النوع هذا البلد, من الدعم وتلقت الدينية الشؤون وزارة خالل من احلكومة املؤسسة نمتويل

 
40Laporan Tahunan The Wahid Institut 2008, Menapaki Bangsa yang Kian Retak, (Jakarta: The 

Wahid Institut, 2008), h. 31. 
41   Sejarah Majelis Ulama' Indonesia, http://mui.or.id/id/category/profile-organisasi/sejarah-mui/,

.2018مارس8مأخوذيفالتاريخ  

http://mui.or.id/id/category/profile-organisasi/sejarah-mui/
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العلماء جملس جعل حىت احلكومة من قريبة لتكون االندونسي العلماء جملس يسبب الشرط

 42االندونسيمنظمةهلاأتثريأوسعمناملنظماتاملستقلةاألخرى.

يفالقضااياملتعلقةعلىالدينإعطاءالفتوىواملشورة،سواءللحكومةأوإىلمناملسلمني

اخلصوصومجيعاملشاكلاليتتواجهاألمةبشكلعام.اىلجانبذلك،ليسهناكيفكثريمن

مت األحيان ليسيفكثريمن احلكومة،ولكن املعاكس االندونسي العلماء األحيانموقفجملس

العل وجملس احلكومة؛ قبلسياسة االندونسيمن العلماء دائماحثجملس هو االندونسي ماء

برانمج. و سياساهتا عن للدفاع ضغط له43حتت اإلندونيسي العلماء جملس أول أتسيس ومنذ

غرضعاموهو:

رضىهللااليتاالجتماعيةتوجيهوإرشادمسلميإندونيسيايفحتقيقاحلياةالدينيةو .1

 عليها؛

األنشطة .2 وتعزيز واجملتمع، للحكومة واالجتماعية الدينية القضااي يف والفتوى الدعوة

 منأجلإقامةالعالقاتاإلسالميةوالوائمبنياألداينيفتعزيزوحدةووحدةاألمة؛

ومةلتحسنيالرفاهووسائلأوجسورللجمهورإىلاحلكالوصلبنيالعلماءواحلكومة .3

 ؛وأحدثالقضااي

 
42 Qomarul Huda, Otoritas Fatwa Dalam Konteks Masyarakat Demokratis (Sebuah Tinjauan 

Terhadap Fatwa MUI Pasca Orde Baru), dalam Puslitbang Lektur dan Khasanah Keagamaan, 

Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan, (Jakarta: 

Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2012), h. 78. 
43 Zainul Abbas, Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Kajian Hukum Indonesia, dalam Fatwa 

Majelis Ulama Indonesia dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan, Badan Litbang dan 

Diklat Kementrian Agama RI Tahun 2012, h. 59. 
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املسلمني .4 واملثقفني اإلسالمية واملؤسسات املنظمات بني والتعاون العالقة تعزيز

يفتقدمياإلرشادللمجتمعاإلسالميمنخاللبناءاملشاوراتواملعلوماتوالعلماء

 44.علىأساساملعاملةابملثل

 ريةدار اإلفتاء املصالبحث عن   .ه

عام يف املصرية اإلفتاء دار عام م1895أنشئت يف مقدمة1313او يف وهي ه ،

املؤسساتاإلسالميةاليتتناقشالديناإلسالمييفمجهوريةمصرالعربيةوتدعمالبحثالفقهي

ربط خالل من والثقافة التاريخ دور تعزز حيث اإلسالمي، العامل دول مجيع يف العاملني بني

ملعاصرينأبصوهلمالدينية،وتوضيحاألصولاإلسالميةوإزالةالتضليلمندينهموعاملهم،املسلمنيا

مليردذكراملاضيالذيوالكشفعناألحكاماإلسالميةيفمجيعأشكالاحلياةاجلديدواملعاصر

 45يفاألحكامواملسائلالقانونية.

املصرية اإلفتاء دار وإصدارأنشئت الشكاوى مشاكل على تركز اليت وتطورها ومكانتها

ينحىتاآلن،وملفتوى.ظلتوظائفوأدوارداراإلفتاءاملصريةالتزالمنقبلاالحتاللالربيطا

النظام على واالعتماد والراتب التنظيم حيث من الفتوى ووظائف واجبات على االستعمار يؤثر

القضائي.الشيخاملهديالعباسيالذياملفيتكانمعيناقبلاالحتاللهوالذياستمرمفتيابعد

و عن وإداراي ماليا ابلفعل استقلت قد املصرية اإلفتاء ودار بتاريخاالحتالل. العدل زارة

م،واآلنلديهاأنظمةداخليةوماليةمتاعتمادهاونشرهايفجريدةالوقائعاملصرية،1/11/2007
 

44 Sejarah Majelis Ulama Indonesia,  http://mui.or.id/id/category/profile-organisasi/sejarah-mui/,
.2018مارس8مأخوذيفالتاريخ  

45 http://www.dar-alifta.org/Module.aspx?Name=aboutdar, التاريخ29أكتوبر يف أخذ
2019.  

http://mui.or.id/id/category/profile-organisasi/sejarah-mui/
http://www.dar-alifta.org/Module.aspx?Name=aboutdar
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االفتاء دار أن ينفي ال الرائع اإلجناز سياسيةاملصرية هذا تبعية اليتهيجمرد العدل لوزارة اتبعة

ية،ولكناليزالهناكتبعيةبنيداراالفتاءبنيوية،والسلطةلوزارةالعدلعلىالداراالفتاءاملصر

املصريةمعوزارةالعدل،وسببهذاالتبعيةهوأناملؤسستنيتشرتكانيفجزءعاممنالنظريف

غرار وعلى ذالك، علي ل نظر املصرية االفتاء دار إىل الفتوى وتطلبان اإلعدام االفتاءقضية دار

اهليئات من العديد استقالت تعتمدسياسياًاملصرية، تزال وال العدل، وزارة من األخرى القضائية

داراالفتاء.46علىوزارةالعدل،كمثلجملسالدولةواحملكمةالدستوريةالعلياوهيئةقضاايالدولة.

املصريةلديهانوعنيمناملهام:

::املهامالدينيةاوال

 تلفاللغات.اإلجابةعلىاألسئلةوإصدارالفتاوىمبخ .1

 إصداربياانتعنالدين. .2

 الذييبحثاملشكلةاملخصوصة.إعدادحبثعلمي .3

 الردعلىاالشتباهيفالديناإلسالمي. .4

 اهلجرية.استطالعأوائلالشهورمن .5

 طالبتدريبرسوللدراسةالفتوى .6

 .إعداداملفيتالذيسيتموضعهيفمنطقةبعيدةمنمصر .7

 :ملهامالقانونيةا:ارياخ

 
46 http://www.dar-alifta.org/AR/aboutdar.aspx?ID=1012019أخذيفالتاريخ29أكتوبر 

http://www.dar-alifta.org/AR/aboutdar.aspx?ID=101
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47.تقدمياملشورةالشرعيةللمحاكماملختصةواملعتربةيفقضااياإلعدام

 مفهوم الرِب  .و

الزايدالر مطلق هو اللغة يف ألحداب املشروطة املالية الزايدة به فرياد الشرع يف أما والنمو، ة

48.املتعاقدينيفعقداملعاوضةمنغريأنيكونهلامقابلللمتعاقداآلخر

49أقسمالراب:

 رابديون .1

نفعا العامةهيكلقرضجر والقاعدة القروض، أنواع نوعمن فهوالزايدةيف

راب.فكلزايدةماليةيفمقابلالزمنالذييستغرقهالقرضفهوحمرم.

 رابالبيوع .2

ورابالنسيئةايالتأجيلوالتأخريوهونوعانيعينرابالفضلايالزايدة،

رفرابفضليعينبيعطعامبطعاممننوعهمعزايدةيفالكيلأوالوزنبعضالنظ

عناجلودةعنالرداءة.أوذهببذهب،أوفضةبفضة،معزايدةيفالوزان.

ضنيحاضراواآلخرمؤجال،ورابالنسيئةيدخلفيهالرابالسابقإذاكانأحدالعو

 عالسابقالحيلفيهالتأجيلحىتمعغريالزايدة.والبي

  

 
47 http://www.dar-alifta.org/AR/aboutdar.aspx?ID=101.2019أخذيفالتاريخ29أكتوبر, 

.9(،ص.1992عليأمحدالسالوس،املعامالتاملاليةاملعاصرة،)كويت:مكتبةالفالح، 48
 .16-12يأمحدالسالوس،املعامالتاملاليةاملعاصرة...ص.عل 49

http://www.dar-alifta.org/AR/aboutdar.aspx?ID=101
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 50مفهوم القرض  .ز

مصدرقرضالشيءيقرضه:إذاقطعه.والقرض:اسممصدرمبعىنالقرضيفاللغة:

مالقراض، مالك.هو من قطعته قد شيء وكأنه لتقضاه، مالك من اإلنسان تعطيه ويفا

ملنينتفعبهويردبدله.اقًاالصطالح:دفعمالإرف

حكمالقرض:

الخالفبنيالفقهاءيفاناألصليفالقرضيفحقاملقرضأنهقربةمنالقرب،

.أمايفحقاملقرض،فاألصلوقضاءحاجه،وتفريجكربتهملافيهمنإيصالالنفعللمقرتض،

الوفاء. نفسه وذالكملنعلممن عليهاإلابحة الدينواإلشهاد أنكتابة إيل الفقهاء ذهب

مندوابنوليسواجبني.

أركانالقرض:

ذهبالفقهاءإيلأنأركانعقدالقرضثالثة:

 ؛الصيغة،وهياإلجابوالقبول .1

 العاقدان،ومهااملقرضواملقرتض؛ .2

 احملل،وهواملالاملقرض. .3

ويعرفالقرضيفاإلقتصادأبنهعمليةاالئتمانالثقةاملتبادلةبنيطرفنيمهاصاحب

مستلمالقرض،املقرتض،منانحيةأخرى.وتتمهذهاحلماليةالقرض،املقرض،منانحية،و

عني)سلعةأوإببرامعقدقانوينيتضمنشروطاتلزماملقرضأبنينقلللمقرتضملكيةشيءم

 
 .427-426(،ص،2000عليبنحممداجلمعة،معجماملصطلحاتاإلقتصاديةواإلسالمية،)الرايض:مكتبةالعبيكان، 50
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القرض،و فائدةتعدمنرأسمال(يسمى نع القرضيفأجلمعني بردذلك املقرتض تلزم

الناحيةاإلقتصاديةسعراخلدمةاليتقدمهااملقرضللمقرتضطيلةمدةالتمتعابلقرض.

51والقرضاحملرمنوعانيعينقرضاستهالكي،وقرضإنتاجياواستغاليل:

مال اىل شخص احتاج إذا اي لالستهالك يؤخذ القرض هي استهالكي القرض

الجيده،وأعطاهآخرقرضابفائدة،وحرمةهذاالقرضواضحةبالخالف.اماالقرضلطعام

القروضيفجتار اذااستخدم اواستغاليل، فائدةإنتاجي التنميةوالربح،وحددت ةمناجل

املال.اثبتةلرأس

 52االستثمار مفهوم   .ح

عنه تولد ما الشيء ومثرة الثمرة. على احلصول طلب هو أدواتاإلستثمار  توفر اي

سلعاالستهالكأوأدواتجديدة.واملعروفأناحلافزعلىاإلنتاجاليتتستخدمبقصدإنتاج

ايلينبثقمنعاملنيرئيسني:االستثماريفظلالنظامالرأمس

 تقبل؛األرابحاليتأيملأصحاباملشروعاحلصولعليهايفاملس .1

ىأنسعرالفائدةالسائدة،فهميقبلونعلىالقرتاءالسلعالرأمساليةإذادلتتقديراهتمعل .2

عن فضال صيانتها، و اإلنتاح أدوات على احلصول نفقات إىل املنتظر الكسب نسبة

الفائدةاجلاري.علىأناجمل ازفةبرأمسالأصحاباملشروعسوفتكونأعلىمنسعر

 
 .15-14(،ص.1992ملعامالتاملاليةاملعاصرة،)كويت:مكتبةالفالح،عليأمحدالسالوس،ا 51

 .44-43عليبنحممداجلمعة،معجماملصطلحاتاإلقتصاديةواإلسالمية...ص. 52
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هناكنوعامناالستثماراليكونمعيارهاألساسيالربح،ذلكهواالستثمارالذيتقوم

 بهالدولة.

ةلديهصريفهوأنيقوماملصرفبتوظيفجزءمنأموالهاخلاصةاواملودعياالستثمارامل

والعقارية، واملالية والتجارية الصنعية الشركات التوظيفيف بينها ومن االستثمارية، العمليات يف

الشركاتالقابضة،ويتوىلهذاالنوعكماقديشرتكاملصرفيفأتسيسالشركاتوقديقومبدور

املتخصصةبشكلأكرب املصارفالبنوك تتوىل قد والعقلرية،كما والصناعية الزراعية البنوك مثل

.ذاتطابعالدويلالكثريمنهذهاالستثماراتيفحالةاجتاههااىلعملياتالتمويلالكربى
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 الثالث الباب 

  و دار اإلفتاء املصريةو  فوائد البنوك عند إدارة الفتوى جملس العلماء اإلندونسي

 همابين  ماطريقة استنباط أحك

 فوائد البنوك عند إدارة الفتوى جملس العلماء اإلندنسي  .أ

مناالفائدةهي احتساهبا اليت )القرض( النقدية القروض معامالت فرضهايف يتم ضافه

القرضالرئيسيدونالنظريفاالستخدام/النتيجةبواسطةوتريةالوقت,ابلتاكيدمقدما،وبشكل

53عليأساسالنسباملئوية.عام

يفهذاالتعرفأنفائدةهي:

 النقديةضومنقرزايدة .1

 فعزايدةألنزايدةالألجلالد .2

 زايدةالىتحمسوبةمقدما .3

 ةئالنسمنرابالراب .4

 حرام .5

فرضيفمعاملةالقرضأوالقرضواإلقرتاض:ئدالبنوكتُوارأيالفقهاءأبنالف

 يفاجملموعالنووي .1

عالاىواْجهانْيِقالالنووي: أاْصحاابُ نااِفيمااجااءابِِهاْلُقْرآُنِمْنحتاِْرمِيالّرابا اْخت الافا اْلمااواْرِديُّ  قاالا

 
 عنالفائدة.2004سنة1فتوىجملسالعلماءاإلندونسيرقم 53
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مااجاأاحاُدمهُاا واُكلُّ السُّنَُّة فاسَّراْتُه جُمْماٌل ِلُمْجماِلأانَُّه ب ايااٌن  ف اُهوا  الّرابا أاْحكااِم ِمْن السُّنَُّة بِِه اءاْت

ناِسيئاةً أاْو ن اْقًداكاانا ماْعُهوًدا.اْلُقْرآِن مااكاانا  ت انااوالا إمنَّاا اْلُقْرآِن يف الَِّذي التَّْحرميا  أانَّ واالثَّاين

النِّسااِءواطالاِبا داِةاأْلاجاِلواكااناأاحاُدُهْمإذااحالَّأاجاُلدايِْنِهلِْلجااِهِليَِّةِمْنرابا داِةيفاْلمااِلِبزايا لّزايا

اأْلاجاِلاآْلخاِرواهُ ِعْندا اأْلاجالامُثَّي اْفعاُلكاذاِلكا واأاْضعافا لاُهاْلماالا يُ وافِِّهاْلغارمُِيأاْضعافا واملْا ماْعىنا وا

يفالن َّْقِدُمضاافًا؛الرابأضعافامضاعفةالأتكلوا:ق اْولهت اعااىلا داِةالّرابا مُثَّواراداْتالسُّنَُّةِبزايا قاالا

مااجااءابِِهاْلُقْرآنُ 54.إىلا

 يفاحكامالقرآنإبنالعريب .2

يُ قاابِْلهااِعواض.الرِّ داٍةملْا داة,ويفاحكامالقرآنُكلُّزايا الّزايا يفاللُّغاِةُهوا 55ابا

 يالعنييفعمدةالقر .3

االمنغريعقدتباايع.
داةعلىأصلامل 56الّزايا

 السرخسييفاملبسوط .4

اْلفاْضُلاخلْاايلعاْناْلِعواِضاْلماْشُروِطيفاْلب ايْ :ُهوا 57ع.الّرابا

 الرغيبيفاملفرداتيفغريبالقرآن .5

:الزايدةعلىرأساملال.  58والّرابا

 
 391,ص.9أبوزكرايحمييالدينحيىيبنشرفالنووي,اجملموعشرحاملهذب,)دارالفكر(,ج. 54

لبنان:دارالكتبالعلمية(,الطبعة:الثالثة,–القاضيحممدبنعبدهللاأبوبكربنالعريباملعافرياالشبيلياملالكي,)بريوت 55
 .320,ص.1ج.

 199,ص.11أبوحممدحممودبنأمحدالعيىن,عمدةالقاري؟شرحصحيح؟البخاري,)بريوت:دارإحياء؟الرتاث؟العريب(,ج. 56

 .109,ص.12حممدبنأمحدالسرخسي,املبسوط,)بريوت:؟دار.املعرفة(,ج. 57

 .340.,)دمشقبريوت:دارالقلم،الدارالشامية(,الطبعة:األوىل,صاملفرداتيفغريبالقرآنأبوالقاسماألصفهاىن, 58
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حممدعليالصابوينيفروائعالبيانتفسريآايتاألحكام .6

مقابل املستقرض من املقرض أيخذها زايدة الشرع: ويف مطلقا. الزايدة اللغة: يف الراب

59األجل.

 وهبةبنمصطفىالزحيِلييفالفقهاإلسالميوأدلته .7

)البنوك( املصارف حرامفوائد راب,حرامحرام البنوك:من فوائد أو املصارف وراب

البنوكاألصلياإلقراض الفائدةبسيطةأممركبة،ألنعمل النسيئة،سواءأكانت

60.واالقرتاض

 61حممدشافعيانطونيو .8

فائدةالبنكفهوحرامألنهنفقةالقرضالرئيسيالذيجيبدفعهعندأجلاستحقاق،على

الرغممنانالكسبأواملشروعيففقدان.

 فوائد البنوك عند دار اإلفتاء املصرية  . ب

البنوك التوفريِ فوائد مصاحلودفاتِر حتقق عقود عن انجتة متويلية أرابح عن عبارة هي

التمويلالذيمتعقدينيتقامسانالربحواخلسارة.62فهاأطرا مناببعقود,ايفوائدمنعقد

 
 .383,ص.1.حممدعليالصابوين,روائعالبيانتفسريآايتاألحكام,)دمشق:مكتبةالغزايل(,الطبعة:الثالثة,ج 59

 .3745,ص.5قهاإلسالميوأدلتهللزحيلي,)سوريَّةدمشق:دارالفكر(,ج.وهبةبنمصطفىالزحيِلي,الف 60

61 Junaedi, Analisis Studi Komparasi Pemikiran Muhammad Quraish Shihab dan Muhammad 

Syafi’I Antonio Tentang Bunga Bank, Makassar, Skripsi, (Makassar: UIN Alauddin, 2017). 
عنفوائدالبنوكوالتعاملمعها.2016مارث28التاريخ3616فتويداراإلفتاءاملصريةالرقم 62
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عليه والذي ابلراب، هلا عالقة وال احملرم، النفع جتر اليت القروض ال املستحدثة التحقيقالتمويل

63والعملجوازاستحداثعقودجديدةإذاخلتمنالغرروالضرر.

يُودِعا أن للمسلم فيجوز االستثمار، قبيل تعدمن واملستثمر وال مودع البنك بني واملعاملة

يستثمرهالهالبنكيفت مويلمشروعاته،وجيوزلهأخذالعائداالستثماريعنهذاهذهاألموالاليت

64املبلغوإنكانُم حدًدا.

يفهذاالتعرفأنفائدةهي:

 عقداالستثمارزايدةمنعقودجديدةيعين .1

 ليسمنعقدالقرض .2

 هيالعائداالستثماريمنمتويلاملشروعات .3

 جوازحمددامقدما .4

إذاخلتمنالغرروالضررحاللجوازاخذوعملمعها .5

 65:جوازأيخذهاوعملمعهارأيالفقهاءأبنالفوائدالبنوكهيمنمعاملةاالستثمارو

 الشيخعليمجعة .1

لدايراملصرية،أنهجوازاخذالفائدة،واألرابح،علىأكدالشيخعليمجعة،مفيتا

التعاملوأهناليست النظاماملايلقدتغري،والعملةعلى البنك.ألنواقع املودعةيف األموال
 

 عنفوائدالبنوكوالتعاملمعها2016مارث28التاريخ3616فتويداراإلفتاءاملصريةالرقم 63

 عنوضعاملاليفالبنوكوأخذاألرابح.2017أكتوبر24التاريخ3608فتويداراإلفتاءاملصريةالرقم 64

65 Nadirsyah Hosen, Klarifikasi Soal Postingan Riba, 
https://nadirhosen.net/tsaqofah/syariah/klarifikasi-soal-postingan-riba 
 

https://nadirhosen.net/tsaqofah/syariah/klarifikasi-soal-postingan-riba
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اإلسالمي البحوث اجملمعة فتوى وكذلك والفضة، الذهب تستخدم اليت القدمية كالعصور

الربحيفبدايةالصفقةيفاملعامالتاالستثمارية.األزهرتسمحابالستفادةمنالتقسيمنسبة

مثأكدأنمشكلةهذهالفائدةاملصرفيةهيقضيةخالفيةبنيالعلماءوليسيفالنهائيات.

وأصدر الشأن هذا يف حبواثً الشريف ابألزهر اإلسالمية البحوث جممع أجرى وقد

ه1973رةيفالبنك،ألنهمنذعامفتوىتسمحبدفعتقاسماألرابحيفبدايةاألموالاملستثم

والقيمةتتغري,واملشاكلاملاليةيفالبنكقدتغريمعهذاهناكتقييمللعملةاىالنقداألجنيب

التاريخ،واألنشطةاملتغريةوالبيئة.وابلنظرإىلهذاالظرف،أعتقدأنقيمةالربحأومايسمونه

الفائدة,ميكنحتديدهامنخال اى البنك األمواللغة املئويةمقدماعلى النسبة لحساب

املستثمرةيفالبنك،وعموماوعامة،وهذهمشكلةخالفبنيعلماءالفقه

هلالبنوكالشرعةأوالبنوكالتقليديةخمتلفةيفالنظاماوخمتلففقطاالسم؟بناء

ل,فهلهناكجمّردفيصالأانادخروأضعأموايليفالبنكعلىاملعرفةالفعليةاليتأقومهبا,

البنوكهيمؤسساتللتمويل،يفأايمناهذه،كلشيءيتعلقابملالواألعمال  شكأمال؟

اجملال يف العلم مباشر غري أو مباشر بشكل يفهم اليوم اجملتمع أن حبيث املصرفية،

دة.وبنيالنقودوالبنك,كالمهاوحاوحنوذالك االقتصادي،وبعضهاكلياتإدارةاألعمال

النقود وتوزيع يدير، والبنك البنك، الذيصدرهو النقود الشخص املالهويستخدمها ,

البنك،فالينبغيلهحيرمإذاأرادشخصاسمآخرللبنك,البنكهواسمآخرمناملال,

حرام! نستخدمه الذي النقود فإن النقود، يستخدم النقودوأن أن يفهم أن جيب لذالك

 ننفسالشكل.والبنكمهاشيئانم
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كانأساتذتناالذينيُدّرسونلنامادة"النقودوالبنوك"يقولون:العنوانغلط،عنوان

العنوان يقولون أّوهلاكده؟! من ده إيه الصح العنوان طب نقوهلم والبنوك"، "النقود املادة

   ماقصةذلك؟,األدق"النقودهيالبنوك",وعلىذلكفالبنوكهيالنقود

صةهيشكلمنأشكالاألحداثواألمثلةاليتحرمهللاالرابيفاملعاملة،القذالك

الذهبوالفضة,وعندما الرابيف الراب،إمناحرم يتفقونعلىحرم العلماءواملسلمني ومجيع

قام71مثيفسنة,يظهرالبنكوهذااملال،مثاليوجدتوازنيفاالتفاقعلىأداةالدفع

ابقطعالعالقةبنيالدوالروالذهب,حىتيهربمنمديونيةكبريةرئيسأمريك,نيكسون

الدوالر، يسموهناعملة اليت العملةهذه، آلية تغيري بعد لفرنسا، املتحدة الوالايت ذمة يف

قامتمجيعدولالعاملبتداولعمالهتا،والعالقةللنقودالورقيةابلذهبأوالفضة.وكانت

عوميالكويتومصروغريمهامنالدول،وكانآخردولةفعلتهذامنأولمنابدرهبذاالت

لبنان.

البنك إىل ينتمي املال الطابعة هذه وطباعة الطباعة، من مستمدة األموال هذه

متن-قرشا16املركزييفشارعفيصل،بتطبعالنقود،ملانشوفاملائةجنيهبتكّلفالدولة

جنيهتشرتي100نهناكفرقمابنيمامعيمنقيمةإذ-الورقومتناحلربومتنالطباعة

ال  لكن قميص، إذن16هبا يبقى ماتشرتيشساندويتشطعمية، تعملشحاجة ما قرشا

هناكفارقكبري،هذاالفارقالكبريكيفيُقاد،نقودهإزاييفاجملتمع؟

القيمة يف فرق لديه شيء جيعلكل للغاية واملتأثر الضخم التمييز يسمىوهذا

طباعة ولكن املال، نطبع احلياة، عيش سهولة يف لنأمل للمال حنتاج عندما "التضخم"،
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من فبداًل لإلنتاج، مبادالت هييفشكل بل لإلنتاج؛ مبادالت ليستيفشكل النقود

األسواق من األموال هذه يسحب بنك هناك يكون أن جيب مث هكذا، البيوت خراب

شكل يف اجملتمع يف يفوالتداول والشركات األسواق إىل أعادته البنوك وتلك مدخرات،

فال يطبع البنك،وال اليتحدثتيف )البنكنوت( املال استثمارات،وهذههيدورة شكل

ُيسّميها مان خيطئ لكن ابلتمويل، بتقوم وكلها حالل، فالبنوك إذن التضخم، حيدث

ها"قرض".الضابطللجهازاملصريفمسّاها"2004"قرض"،ففيقانون متويل"وملُيسمِّ

ماهواالسمالذييتوافقمعماحيدثيفالبنك؟ال،يفالواقع،هذاليسقرضاً.

جيد اإلسالم يف القرض يكون أن فيهاوحسنجيب هذه لكن اخنفاض، أو زايد وليس

جيدة مع جماان قرض إعطاء يف ترغب لن البنوك أو استثمار، زايدة ليس حسنة اى

لكنالبنكسوفنرىكيفدوراناملالواستخداماملاللألعمالالتجاريةسوفاخنفاض,و

 .تولدأرابحا

وذالكفإناجلوابهوأنمجيعالبنوك،سواءكانتإسالميةأوتقليدية،هيعلى

إن وحيث ، الرابحالل أن يذكر ال التفسري، هذا وعلى الشريف, الشرع احلكم موجب

االبنكليستقروضاً،وهللاأعلم.عقودالتمويلاليتحيدثه

 الشيخحممدعبده .2

اليشملرابمنأيخذاملاليفهنايةالعقدواملالهوالربحالذيمتتقامسه.وليس

هناكاتفاقبنيالفقهاءحولالقدرةعلىاختاذمثلهذهاألرابح،واليدخلذلكيفالراب

املعام ألن ألن للبيوت, املخرب املركب يعيناجللي هلم. فوائد هلا يكون أن عليها متفق لة
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للعاملولصاحباملال,وإذاكانذلكضاراًأبحداألطرافوانفعآلخرفقطالذينمليكن

لديهماتفاقيفالسابق،فإنالرابهواحملظوروالضار,مثاملعرضهناهوعندماحيصلعلى

الربحواخلسارةمثيتمحتديدهمنقبلمقياسواحد.

 حممدسيدطنطوي .3

أستاذالتفسريجبامعةاألزهر،وشيخاألزهرالراحل.

البنكاملستثمرللمالبتحديدربحمعنيمقدمايف والمانعيفالشرعمنأنيقوم

ويقصد بنية البنك يف يضعه الذي املال صاحب وبني بينه يكون الذي املضاربة عقد

االستثمار.

مقدما الربح حيدد مل البنك السوقوان ألحوال ودقيقة مستفيضة دراسة بعد إال

العامليةوبتعليماتوتوجيهاتمنالبنكاملركزيالذييعدمبنزلةاحلكمبنيالبنوكواملتعاملني

معها.

وحتديدالربحمقدمافيهمنفعةلصاحباملالولصاحبالعملألنهيعرفحقهمعرفة

ىأنجيدوجيتهديفعمله.خاليةمناجلهالةولصاحبالعملألنهحيملهعل

وأنهذاالتحديدللربحمقدمااليتعارضمعاحتمالاخلسارةمنجانباملستثمر

وهوالبنكأوغريهألنهمناملعروفأناألعمالالتجاريةاملتنوعةإنخسرصاحبهايفجانب

ربحمنجوانبأخرى.



39 

 

 

 

الذمممماجيعلصاحباملالحتترمحةصاحب العملاملستثمروأشارإىلخراب

فيقولمثال:مارحبتشيئاوقدربح أووغريهوالذيقديكونغريأمني البنك للمالوهو

الكثريممايوقعيفالظلمالذيهنتعنهالشريعة.

ومليقلأحدمناألئمةأنحتديدالربحمقدمايفعقوداملضاربةجيعلهمعاملةربوية

املالاملستثمر.حيرمفيهاالربحالناشئعنالعمليف

نطمئنإليهمينعمنحتديدالربحمقدماً،مادام "إنناالنرىنصاشرعياوالقياساً

هذاالتحديدقدمتابختيارالطرفنيورضامهااملشروع،ومعهذامنأرادأنيتعاملمعالبنوك

احل املقياسيف إذا عليهشرعا، ذلك،والحرج فله األرابحمقدماً ليساليتحتدد رمةواحلل

والراب واخلداع الغش من املعامالت خلو هو املقياس وإمنا للربح، التحديد عدم أو التحديد

 والظلمواالستغاللومايشبهذلكمنالرذائلاليتحرمتهاشريعةاإلسالم".

 أمحدالطيب .4

 عبدالوهابخالف .5

إنسانالف الوهابخالفمانصه)إذاأعطى اويقولالشيخعبد لتاجر جنيه

مقاولليعملهبايفجتارتهاوأعمالهعلىأنيتجرهباويعملفيهاويعطيهكلسنةمخسني

او بعمله واآلخرشريك مبال فأحدمهاشريك اثنني بني وشركة هذهمضاربة أن أرى جنيها

التاجراواملقاولهوربحاملالوالعملمعاًواخلمسو نجنيهابعملهومالهوالربحالذييرحبه

اليتأيخذهاصاحباملالهيمنربحمالهوليسيفأخذهاظلمللتاجراواملقاولبلهو
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مشاركةلهيفمناءرحبهابملالوالعملمعاً،وكلمايُعرتضبهعلىهذاأناملضاربةُيشرتط

 : لصحتهاأنيكونالربحنسبياًالقدراًمعيناًوأردهذااإلعرتاضبوجوه

القرآنوالسنةعليهواملضارابتتكونحسب أوهلا/أنهذااإلشرتاطالدليلمن

اتفاقالشركاءوحنناآلنيفزمانضعفتفيهذممالناسولومليكنلرباملالنصيبمعني

 . منالربحألكلهشريكه

املضاربةإذافسدتلفقدشرطمنشروطهاصارواثنيها/أنالفقهاءنصواعلىأن

العاملمبنزلةأجريلربالعملوصارماأيخذه  أيالعامل  منالربحمبنزلةأجرةفليكنهذا

وسيانأنيكونمضاربةاويكونإجارةفهذاتعاملصحيحفيهنفعلرباملالالذيالخربة

املاهراواملقاولالناجحعلىأنيكونلهرأمساللهعلىاستثمارمالهبنفسهوفيهنفعللتاجر

الناسوهللا يعملبهويربحفهوتعاملانفعللجانبنيوليسفيهظلمألحدمهاوالألحدمن

سبحانهالحيرمعلىالناسمافيهمصلحةهلموليسفيهإضراروالظلمأليأحدوسدهذا

 والضرار.الضرر”البابمنالتعاونفيهإضراروقدقال

 نصرفريدواصل .6

األستاذالفقهاملقارنومفيتالدايراملصريةاألسبقنصرفريدواصل,أصدرتداراإلفتاء

احلايل، الوقت يف واالقتصادية املالية األوضاع يف التغريات االعتبار يف أتخذ فتوى املصرية،

التجاريةحملياودولي للبنكالختاذوالعطاء.حنننؤمنأبنهناكواملعامالت ا،وهناكحاجةماسة

فائدةوربحمنالبنوكالشرعيةواملفيدةطاملاأنهناكنيةوثقةللتعاملمعالبنكهبدفاالستثمار

 والتجارةيفماأحلههللا.
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 حممدشلتوت .7

الفتاوى(ص )كتابه يف فقال التوفري. صندوق أرابح شأن يف مطبعة323رأيه ،

صندوق أرابح أن السليمة الفقهية والقواعد الشرعية لألحكام تطبيًقا نراه )والذي األزهر:

صندوق على لصاحبه دينا يكن مل املودع املال ألن وذلك فيها، حرمة وال حالل، التوفري

قاءنفسهالتوفري،ومليقرتضهصندوقالربيدمنه،وإمناتقدمبهصاحبهإىلمصلحةالربيدمنتل

طائًعاخمتارًا،ملتمًسامنهاأنتقبلهمنه،وهويعرفأناملصلحةتستغلاألموالاملودعةلديها

 (. يفمعامالتجتارية،يندرفيها"إنمليعدم"الكسادأواخلسران

 الشيخيسسويلمامللكية .8

رأاًي لقدكونت سويلم: يس الشيخ فضيلة جممعقال خبطة ملتزًما املوضوع، يف

املعاملةيفشهاداتاالستثمارمعاملة أن الفقهيوخالصته: البحث البحوثاإلسالميةيف

حديثةملتكنموجودةعندالفقهاءالسابقني.أناملعاملةيفشهاداتاالستثماريقوماألفراد

.فيهابدفعاألموال،وتقومالدولةابستثمارها

كلمعاملةاستثماريةهذاشأهنايطبقعليهااألصلالتشريعيالعاموهو:أناألصل

 .يفاملنافعاإلابحة،ويفاملضارالتحرمي

وجهتطبيقاألصلالتشريعيالسابقعلىاملعاملةيفشهاداتاالستثمار:أهنامعاملة

يد الذين لألفراد األموال،انفعة هذه ابستثمار تقوم اليت أيًضا للدولة وانفعة األموال، فعون

.وليسفيهاضررأواستغاللمنأحدالطرفنيلآلخر

 .بناءعلىذلكتكوناملعاملةيفشهاداتاالستثمارأبنواعهاالثالثةمباحةشرًعا
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 العظيمبركةاحلنبليةالشيخعبد .9

املال ج( اجلوائز)حرف ذات الشهادة إن بركة: العظيم عبد الشيخ فضيلة وقال

بل شرًعا، جائزة وأهنا البنك، ملك إىل فيها املدفوع املال انتقل حيث قرض، فيها املدفوع

البنكأو القرعةيعتربأخذهاحالاًل،ألهناهبةمن له الدولة،مندوبة،وأناجلائزةملنخترج

 .لصاحبرأساملال،وقبولاهلبةمندوب،وردهامكروه

وأماالشهادات)حرفأ،ب(فالتعاملفيهامنابباملضاربةالصحيحة،ألنالعائد

وجائز حالل النوعني هذين يف والتعامل والعامل، املال صاحب بني مشرتك منهما يفكل

فيهمتحققة،واملفسدةمتومهة،واألحكامالتبىنعلىاألوهام،وأنشرًعا،حيثإناملصاحل

الطرفني لكال الربح من املخصص اجلزء يكون أن من املضاربة لصحة الفقهاء اشرتطه ما

كانمنأجلأالحيرمأحدالطرفنيمنالربحإذاحتدد–مثالً–مشاًعاكالنصفأوالثلث

فقداليربحاملالغريهفيحرمالطرف–مثالً–أوعشرةاجلزءالذيأيخذهأحدمهاخبمسة

 .اآلخر

اقتصادية قواعد على مبنية املشروعات، هذه ألن ذلك، عن خيتلف هنا واألمر

املالقدرضئيل بنسبةمعينةمنرأس الربح املالمن النتائج،وماأيخذهصاحب مضمونة

الرب الطرفنيابلنسبةجملموع األموال،فكال فيهاهذه استثمرت اليت املشروعات تدره الذي ح

 .استفادوانتفىاالستغاللواحلرمان

 حممدسالممدكوراحلنفية .10
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منمنهاجاحلنفية,قالالدكتورحممدسالممدكور,هناكثالثةأنواعمناألشياء

داحلدييثالذييسمهاالستثمار:ملعرفةأناملعاملةهيمنعق

 عمليةاليتانفعةلألفرادواجملتمعاتاحملليةلتسهيلعملاإلقتصادي؛ (أ

ليسهناكغشاواستغاللعلىواحدواآلخرالذينمتالتخطيطهلا،والغشمن ( ب

 الصعبالقيامبه؛

وعدم (ج االستغالل عدم بسبب ربوايً، ليس البنك يقدمه الذي خطرالربح وجود

اخلسارة.

 66حممدقريششهاب .11

يف البنك فائدة ان أساس على البنك ابلفائدة القمعجاز عناصر على حتتوي ال وقت هذا

واالضطهاد،وخمتلفيفوقتالرؤاياآلايتالقرآنعنالراب.

 دارة الفتوى جملس العلماء اإلندنسيإل طريقة اإلستنباط األحكام   .ج

حتديدفتوىجملسالعلماءاإلندونيسيابتباعاملبادئالتوجيهيةلتقريرالفتوىاليت

 67سية:تتضمنأربعةأحكامأسا

 .ربةتعاملجيبأنيكونلكلقرارفتوىاألساسيفالقرآنواحلديث .1

ينبغي .2 القرآنواحلديث، يتميف الفتوىملإذامل قياسالوعامجاإلرضمعتتعاإىلتلك

 .الذرائعدس،ورسلةاملةلحصحسانومستعترب،وأدلةالقواننياألخرىمثلاامل

 
66 Junaedi, Analisis Studi Komparasi Pemikiran Muhammad Quraish Shihab dan Muhammad 

Syafi’I Antonio Tentang Bunga  Bank, Makassar, Skripsi, (Makassar: UIN Alauddin, 2017). 
67 Pedoman Penetapan Fatwa yang ditetapkan berdasarkan SK dewan Pimpinan MUI Nomor U-

596/MUI/X/1997 tanggal 2 Oktober 1997. 
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،األربعةماماملذاهباالالفتوى،متإجراءحبثعنالبياانتابلرجوعإىلآراءصدورقبل .3

 املختلفةهو؛تخدمهاآراءاألطرافمتعلقةابألدلةاليتتسسواءمتعلقةأبدلةالقانونأو

 .نظردائمايفرأياخلرباء .4

68امايفمنهجصدورالفتوىمنخاللمخسمراحل:

اإلمامرأي .1 األربعةقول والعلماءمذاهب فتوى إصدار بعنايةوالفقهاءقبل املشكلة عن

 واألدلتها؛

 جيبأنينقلاحلكمعناملشكلةماواضحه؛ .2

 اءاملذاهب:يفمسألةاملختلفةبنيعلم .3

التقاءاإلكتشافبنيآراءعلماءاملذاهبمن (أ نتائجنقطة بناءعلى الفتوى تقرير

 خالل"اجلمعوالتوفق"؛

إذاملينجحاجتماعأعمالاالكتشاف،فإنقرارالفتوىيستندإىلنتيجةالرتجيح ( ب

 الفقهاملقارنة؛ةابستخدامقواعدمنخاللطريقةاملقارن

مل .4 نتائجإذا إىل يستند الفتوى تقرير فإن املذاهب، بني املشكلة عن احلكم رأى توجد 

حلقي(،وا)قياسي،وإستحساين،وليليتع،منخاللالطريقةبيانية،واالجتهادجامعي

 الذرائع؛،وسديإستصالح

 حتديدالفتوىجيبأنيويلاهتماماللفوائداملصاحلاألمةواملقاصدالشريعة. .5

 
68 Keputusan Ijma' Ulama Majelis Ulama' Indonesia, Komisi Fatwa Seluruh Indonesia Tahun 

2003. 
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 الوصفية  املصادر طريقةال

تستطعالقرآنواحلديثبياين)نصقطعوقول( ومل صارح نص توجد

فيهخلفيةبنيمذاهب

هناكقوال,ليستعثراوتعذرالكتوباملعتربة

العملاوألن العملاوشعبة

علة

الفروعيةتعليلي االصولية, القواعد

طريقةب " "مجاعياجتهاد

 "التوفقاجلمعو"ابستخدام

هناكليسنصاوقولظاهرا

تتمالوفاءابلسياقاالجتماعي السياقاالجتماعي  استصالحي

لحة(مص)



الفائدةاملصرفية,ااستناد عليطريقةستخدامهاإىلفتوىجملسالعلماءاإلندونيسيعن

القرآن)صلالرابكالمهامنفوكممنالقرآنواحلديثاحلبياين.أخذجملسالعلماءاإلندونيسي

واحلديثمنروايةجابرمنصحيح130سورةآلعمرانآيةو275-280سورةالبقرةآية

:(مسلم
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275:69-028القرآنسورةالبقرةآية .1

كامااي اُقْوُمالَِّذْيي اتاخابَّطُُهالشَّْيط االَِّذْيناأياُْكُلْوناالّرِب  ي اُقْوُمْوناِاالَّ اْلماسِّواالا ابِان َُّهْمقااُلوْذ ۗ  ُنِمنا اۗ  ِلكا

ْنرَّبِّهۗ  ءاهفاماْنجاا ۗ  وااْلب اْيعاواحارَّماالّرِب واااحالَّاّللّ ُۗ  واِامنَّاااْلب اْيُعِمْثُلالّرِب  مااۗ  ىف الاهفاانْ ت اه ۗ  ماْوِعظاٌةمِّ

ۗ  واااْمرُهۗ  سالافا اّللّ ِۗ  ۗ  ِاىلا
 
ااْصح ى واماْنعاادافااُول  واالّرِب .مياْحاُقاّللّ ُِلُدْوناُهْمِفي ْهااخ ۗ  ُبالنَّاِركا

ق  ا اّللّ ُواۗ  ِتوايُ ْرىِبالصَّدا ُكلَّكافَّاٍرااثِْيٍم.ِانَّالَِّذْينا حيُِبُّ ت اُواوةاواا ِتواااقااُمواالصَّل ِلح مانُ ْواواعاِمُلواالصّ الا

ُْمااْجُرُهْمِعْنداراهبِِّمْالزَّك  ُهْمحياْزانُ ْونا.ي ۗ  وةاهلا خاْوٌفعالاْيِهْمواالا ا ۗ  واالا اماُنوااي ُّهااالَِّذْينا واذاُرْوااات َُّقوااّللّ 

الّرِب  ِمنا اّللّ ِۗ  ومااباِقيا ت اْفعاُلْوافاْأذانُ ْواحِباْرٍبمِّنا ُتْممُّْؤِمِننْيا.فاِاْنملَّْ ۗ  واراُسْولِهاِاْنُكن ْ ُتْمف الاُكْمۗ  واِاْنتُ ب ْ

ُتْظلاُمْونا.واِاْنكااناۗ  ُرُءْوُسااْموااِلُكمْ تاْظِلُمْوناواالا ٌرۗ  ماْيساراٍةُذْوُعْسراٍةف اناِظراٌةِاىل الا ي ْ قُ ْواخا واااْنتاصادَّ

ُتْمت اْعلاُمْونا. لَُّكْمِاْنُكن ْ

:130آلعمرانآية .2

أاْضعاافًاُمضااعافاًة أتاُْكُلواالّرابا أاي ُّهااالَِّذيناآماُنواالا واات َُّقوااّللَّالاعالَُّكْمتُ ْفِلُحوناۗ  ايا

70جابرمنصحيحمسلم:احلديثرويعن .3

ُر ي ْ ُدْبُنالصَّبَّاِح،وازُها ث انااحُمامَّ أابُوحادَّ ث انااُهشاْيٌم،أاْخب اراانا باةا،قااُلوا:حادَّ ْبُنحاْرٍب،واُعْثمااُنْبُنأايبشاي ْ

واكااتِ واُمؤِْكلاُه، ، الّرابا آِكلا واسالَّما عالاْيِه هللاُ صالَّى هللِا راُسوُل »لاعانا : قاالا اِبٍر، جا عاْن باُه،الزُّب ارْيِ،

:»ُهْم ْيِه«،واقاالا (1598ساوااٌء«)واشااِهدا

 
69 https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/2 

املسندالصحيحاملختصربنقلالعدلعنالعدلإىلرسولهللاصلىهللاعليهمسلمبناحلجاجأبواحلسنالقشرييالنيسابوري, 70
 1219,ص.3)بريوت:دارإحياءالرتاثالعريب(,ج.وسلم,

https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/2
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رايجملسالعلماءاإلندونيسيعنفائدةاملصرفيةأبنذالكيفعقدالقرضالذيعملو

فيهالرابنسيئة.واستخدامهقولمناالمامالنووييفاجملموعومذهبهالشفعية.واستخدمجملس

عاصرين.العلماءاإلندونيسيقولعلماءامل

اإلندونيسياملنهجو العلماء التحليلجملس من أنواع ثالثة وتعليليابستخدام بياين،

جملس,(يفحبثهHooker)هوكري)قياسي،وإستحساين،واحلقي(،وإستصالحي.بليقول

العلماءاإلندونيسييفالقادميضعالقرآنواحلديثعليمصدررئيسيللفتوىولكنبطرقعديدة

العلما احلكمعنمشكلة,مثأيخذجملس الفقةوابخلصوصملوجدت قولعلماء اإلندونيسي ء

جملسالعلماءاإلندونيسياليتفقبشكلمتزايدمعالطريقتهعندأخذقولعلماءالشرق.الشفيعية

71يفاملشاكلاملعاصرة.املعاصريناألوسط

قولعلماءالذينمشرياًيفالفتوىفائدةاملصرفيةمنجملسالعلماءاإلندونيسي،أيخذهو

اودين,ألنالقرضالجيوزاخذاالس الفوائدفحرمإىلأنفائدةهيمنعقدالقرض او تفاده

.كلقرضجرنفعافهورابوقيل,فائدةاملصرفيةوعمليفالبنكالذياستخدامطريقةالفائدة

ولكنهناكأيضااآلراءاليتتسمحاوحاللفوائدالبنوك.ويفهذهاحلالة,غريعادليفرؤيةاآلراء

وتقريرالفتوى.

العو املصرفيةحرامعندجملس فائدة اإلندونيسياحلكم اهليئاتلماء فإنمجيع ومعذلك

العلماءاإلندونيسيعلي القائمةعلىالشريعةملموجودةيفكلمدينة.مثاستخدامجملس املالية

.الضروراتتبيحاحملظوراتيعينصوليةالقواعداال
 

71 MB. Hooker, Islam Mazhab Indonesia, Fatwa-fatwa dan Perubahan Sosial, terj. Iding Rosyidin 

Hasan, Cet. 2, (Jakarta: Penerbit Teraju, 2003), h. 92. 
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شروط:هناكثالثةاذامنيقولالضرورة,الضروراتتبيحاحملظوراتوعليالقاعدةالفقهية

بسببإكراهظاملأوألنهيفانيعيناحلدالضرورةعندالقرطويبهناكنوع72اإلكراهواجلوعوالفقر.

اجلوعاملفرطوليسطعامنوعانايضايعين,احلدالضرورةعندالفخرالرازيهناكموسماجملاعة

الن إكراه و اإلكراه,ظامل.االنسانحالل, ليس الفتوى ذالك ملويف اذا والفقري اجلوع, وليس

املاليفالبنك,ولذالكفتوىملظاهرتاستنباطها.تضعملاخذتو

 طريقة اإلستنباط األحكام لدار اإلفتاء املصرية  .د

73الفتوىعلىداراالفتاءاملصرية:العادةاملعتمدة

داراإلفتاءمصرلديهاقرارابلتحققمنالفتوىاليتستصدرعنها،واملقصودهبذهالطريقة .1

الشافعية،وحنبلية. املالكية،احلنفية، الفقهمناملذاهباألربعة معرفةأسبابآراءعلماء

.ومجيعاآلراءوالزيدية،اإلابضية،والاستثناءمنرأيبعضاملسلمنييفالعاملوهماجلعفرية

أساس على الفتوى اصدر اي أسباب معرفة إىل وهتدف ، األقلية رأي من ولو مأخوذة

األصلهمواستنباطهم،ومنمثقرارالفتوىعلىأساساحتياجاتالواقع،واإلحلاحاملوجود

 يفاجملتمع.

ثريونيفاحلجةمنطوائفوكماهواحلاليفاختياررأيونتاجقانوينملادةدينية،هناكك .2

اجملاهدينمثلاألوزاعيوالليثبنسعدوالطربين،واألخرىأكثرمنمثاننيجمتهداًيفالتاريخ

ملاإلسالمي أو احلجة، لتعزيز أو األدلة لتعزيز ضرورية وآراءها لوضع. أو اإلنسان، صلح
 

72 Wahbah az-Zuhaily, Konsep Dharurat Dalam Hukum Islam, terj. Pratama, (Jakarta: Gaya 

Media, 1997), h. 79.  
حبثالتسويقالشبكيعندفتوىداراإلفتاءاملصريةوفتوىجملسالعلماءاإلندونيسي)دراسةمقارنة(,حممدعبدالتوابهلين, 73

 .49ومية(,ص.معريي,)مالنج:شعبةاحلكماإلقتصادياإلسالمييفكليةالشريعةيفجامعةموالانمالكابراهيماإلسالميةاحلك
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هذاهوجمتمعنالشريف.لتحقيقمقاصدالشرعاقانونملشكلةجديدةملحيددهاالقانون,او

البحثيالعلمياليومالذيتلقىأفكارامنالشرقوالغرب،واملذاهباإلسالمية،يتمذلك

 ملواجهةمتطلباتالعصراحلديث.

التابع .3 اإلسالمية البحوث جممع رأسها وعلى اإلسالمية اجملامع مبقررات اإلفتاء دار وتلتزم

الفقهاإلسال الشريف،وجممع الفقهلألزهر املؤمتراإلسالميجبدة،وجممع التابعملنظمة مي

اإلسالميالتابعلرابطةالعاملاإلسالميمبكة؛وخاصةيفالقضاايالعامةيفاألموراملستحدثة

 وتشتدحاجةالناسللفصلفيهابشكلمجاعي.

اشرة،فإنكماأهناقدتلجأإىلاستنباطاألحكاممنالنصوصالشرعيةابلكتابوالسنةمب .4

نصوصالشرعأوسعمنكلذلك،فهيأوسعمناملذاهبالثمانية،ومنالثماننيجمتهًدا،

احلكم الستنباط اإلفتاء دار تلجأ ولذا الفقهية، اجملامع مقررات من أوسع هي وكذلك

أوكان ذلك، يفكل يوجد مل فيما خاصًة والسنة الكتاب يف دليله من مباشرة الشرعي

هاليتناسبمعاحلال،وشرطذلكأنتكونالنصوصحتتملهذااالستنباطموجوًداولكن

 .ابملعايرياليتوضعهااألصوليونيفذلك

دارالفتاوىاملصريةإلصدارالفتوىالتزالملتزمةمباصدرمنها،ولنيغريالفتوىإالأربعة .5

 أشياءهيالزمانواملكانواألحوالواألشخاص.

الفتوى  ُرُّ احلكم،متا وبيان والتكييف، التصوير، هي: املفيت، ذهن أساسيةيف مراحل أبربع

ومرحلةالتنزيلوإصدارالفتوى،وأهمهذهاملراحلهيمرحلةالتصوير؛إذينبينعليهامابعدها:من

أساسي شرط عنها املسؤول النازلة لواقع املطابق الدقيق فالتصوير وتنزيل، حكم وبيان تكييف



50 

 

 

 

وأجريتاملراحلالتالية-فتوىبشكلصحيح،وكلماكانالتصويرصحيًحامطابًقاللواقعلصدورال

كانتالفتوىأبعدعناخلطأوأقربإىلحتقيقمقاصدالشرعالكليةومصاحل-علىالوجهاملرضي

اخللقاملرعية،وانعدامهذاالشرطيؤديإىلأنتكونالفتوىالصادرةغريمعربةعنحقيقةاألمر،

74وعنذلكعربالعلماءبقوهلم:احلكمعلىالشيءفرٌععنتاصاوُّره
. 

وعبءالتصويرأساًسايقععلىالسائل،لكناملفيتينبغيعليهأنيتحرىبواسطةالسؤال

اخللطواالختالطمنِقباِلالسائلعناجلهاتاألربعاليتختتلفاألحكامابختالفها،وكثريًامايتم

بشأهنا،وهيالزمانواملكانواألشخاصواألحوال،كماينبغيعلىاملفيتأيًضاأنيتأكدمنتعلق

75السؤالابلفردوابجلماعة؛ألنالفتوىختتلفابختالفهذيناألمرين
.

وتزدادأمهيةتصويرالفتاوىإذاتعلقتابملعامالتاملستحدثة،وقدتبنيأنهلذاالنوعمن

اديةواجتماعيةواسعةاملدىبعدازدايدالشكوىمنهاومنآاثرها؛ولذلكاملعامالتأتثرياتاقتص

املعلومات تستجمع حىت حِبِلِّها الفتوى استمرار عن املصرية اإلفتاء بدار الفتوى أمانة أحجمت

احمللي، االقتصاد على تسببها أن ميكن اليت واآلاثر مآالهتا وتدرس املعامالت هذه حول املتاحة

مانةيفهذاالصددابألطرافذاتالصلةهبذهاملعاملة؛حرًصاعلىاالطالعاملباشرواجتمعتاأل

 76علىتفاصيلها،ملتزمًةابلنظريفواقعاملعاملةيفمصر.

 
 .51ص....التسويقالشبكيحممدعبدالتوابهلين, 74

75
 alifta.org/AR/aboutdar.aspx?ID=101-http://www.dar,2020مارس3مأخوذيفالتاريخ. 

76 Fatwa.aspx?ID=11618&LangID=1&MuftiType=0alifta.org/AR/View-http://www.dar,يف مأخوذ
.2020مارس3التاريخ

http://www.dar-alifta.org/AR/aboutdar.aspx?ID=101
http://www.dar-alifta.org/AR/ViewFatwa.aspx?ID=11618&LangID=1&MuftiType=0
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لطريقة أعاله الوصف على داراالستنباطبناء من قرار الفتوى القبيل هذا من احلكم

االفتاءاملصرية،وميكنوصفهاعلىالنحوالتايل:

 التصوير .1

اإلستث عالقة يعين والبنك، العمالء بني اإلقتصاديون.عالقة إليه ذهب 77ماركما

فالبنكهومؤسسةوسيطةقامتللتوفيقبنيال ُموِدِعنيالذينلديهمفائضادخاري،

ؤسسةأموالواملستثمرينالذينلديهمحاجةلتلكاملدخرات،علىأنتتلقىتلكامل

ال ُموِدِعني،وتدفعهاللمستثمرينمقابلمبلغمايلأتخذهمناملستثمرينيتمتوزيعهبني

 78البنك،وبنياملودعني.

 التكييف .2

،أهنامعاملةجديدة79وال مودعواملستثمرتعدمنقبيلاالستثماراملعاملةبنيالبنك

وعقدجديدغرُيمسمىيفالفقهاإلسالمياملوروثفاجتهدفيهاجتهاداجديداكما

فقهاء شيخاجتهد اجتهد وكما جديدا، عقدا ابعتباره الوفاء بيع عقد يف مسرقند

 80اإلسالمأبوالسعوديفعقداملعاملة.

  

 
 2013مايو16،التارخ2446الرقماملسلسلالعمليفالبنوك،فتوىداراالفتاءاملصرية، 77

78
 .2017أوكتوبر24،التارخ3608،الرقماملسلسلوضعالعماليفالبنوكوأخذاألرابحفتوىداراالفتاءاملصرية، 

 .2017أوكتوبر24،التارخ3608،الرقماملسلسلوضعالعماليفالبنوكوأخذاألرابحفتوىداراالفتاءاملصرية، 79

 2013مايو16،التارخ2446الرقماملسلسلالعمليفالبنوك،فتوىداراالفتاءاملصرية، 80
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 بياناحلكم .3

وضعاملاليفالبنكوأخذالفوائد81حكمحبّلهاكماحكماألولونحبّلبيعالوفاء،

 عليهأمرجائزوالحرجفيه.

 مرحلةالتنزيلوإصدارالفتوى .4

العلماء بني وتكييفها تصويرها يف ختلف
ُ
امل األُُموِر ِمن التوفرِي ودفاتِر البنوِك فوائُد

عاصِ
ُ
رِين،والذياستقرتعليهالفتوىأناإليداعيفالبنوكودفاترالتوفريوحنوهاهوامل

هلا عالقة وال احملرم، النفع جتر اليت القروض ال املستحدثة التمويل عقود ابب من

ابلراب،والذيعليهالتحقيقوالعملجوازاستحداثعقودجديدةإذاخلتمنالغرر

م،والئحته2003لسنة88انونالبنوكاملصريرقموالضرر،وهذاماجرىعليهق

م،وحكماحلاكميرفعاخلالف،فليستاألرابححراًما؛2004التنفيذيةالصادرةعام

حتقق عقود عن انجتة متويلية أرابح عن عبارة هي وإمنا قروض، فوائد ليست ألهنا

 .82مصاحلأطرافها،ولذلكجيوزأخذهاشرًعا

ومنالقواعداملقررةشرعا،استخدامداراالفتاءاملصريةعلىهذهالفتوىالفوائدةالبنوك:

أنهإمناينكرتركاملتفقعلىفعلهأوفعلاملتفقعلىحرمته،والينكراملختلف .1

 فيه.

 روجمناخلالفمستحب.أناخل .2

 
 2013مايو16،التارخ2446الرقماملسلسلالعمليفالبنوك،فتاءاملصرية،فتوىداراال 81

 2016مارس28،التارخ3616الرقماملسلسلفوائدالبنوكوالتعاملمعها،ملصرية،فتوىداراالفتاءا 82
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 أنمنابتليبشيٍءمناملختلففيهفليقالدمانأجاز. .3

وأنيدركأن"اخلروجمناخلالفمستحب"،ومعذلكفلهأنيُ قالِّدمنأجاز،والُحْرمة

البنكوشهاداتاالستثماربصورهاكافةأخذاوإعطاءوعمالوتعامال التعاملمع عليهحينئذيف

وحنوها.

هليسمناببالضرورة؛حيثإنالضرورةتعرفشرًعاأبهناحالٌةإذامليتناولاإلنساُنوأن

منزلة تنزل "احلاجة قاعدة ِمن اجلواز اهلالك،وبعضهؤالءرأى على قاارابا أو هلك ُحارَّم
امل فيها

."الضرورةعامةكانتأوخاصة

إليه احلاجة ولشدة الناس مصاحل ملراعاة العملية هبا،وذلك السوق أحوال والستقامة ا،

واالتصاالت، املواصالت تطور ِمن العصر ملقتضيات وملناسبتها عليها، اخللق معاش ولرتتُّب

وإمساك احملاسبة، علوم وتطور االجتماعية، الروابط وضعف السكان، وزايدة احلديثة، والتقنيات

.ةوغريذلككثريالدفاتر،واستقاللالشخصيةاالعتباريةعنالشخصيةالطبيعي

وانهليسمناببالعقدقرضالذيحيرمفائدةمنهللقاعدةاملتفقعليه"كلقرضجر

نفعافهوراب"النيفالبنكيةكانواال مودعونالذينلديهمفائضادخاري،واملستثمرونالذينلديهم

ثمرينيتمتوزيعهبنيحاجةلتلكاملدخراتوتدفعهاللمستثمرينمقابلمبلغمايلأتخذهمناملست

83البنك،وبنياملودعني.

وليسالذهبوالفضة.والنقوداالوراقالوراقالنقديهيفهذازمنالعصراحلديثاستخدامو

إذاكاناألمركذلكقوداالوراقهيمنالبابالراب؟.أليسهذاالتغيرييفالنهيمتغريوغرياثبت

 
 .2007سيبتمرب3،التارخ713الرقماملسلسلقرصبفائدة،فتوىداراالفتاءاملصرية، 83
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استخدامها أن ،وكله واملصرفيةحرام ، الورقيةحرام النقود تستخدم اليت املعامالت فإنمجيع ،

 حرام.

و   جملس العلماء اإلندونيسي  إدارة الفتوىعن فوائد البنوك عند    إختالفأوجه التشابه و   .ه

 دار اإلفتاء املصرية 

التشابهبن أبوجه يتعلق ما أن استنتاج ميكن ، أعاله والشرح الوصف على اء

االعلماء وجملس املصرية اإلفتاء لدار وفقا البنوك الفوائد الفتوى يف واالختالف

اإلندونسياألول،:اإلندونيسيهو العلماء املصريةمهااملؤسسة؛جملس اإلفتاء دار و

احلكومة خارج املستقلة اليتاملؤسسات األسئلة على وأجاب فتوى أصدر وكالمها .

طرحتعليه.

لغالثاين،و البنوك؛ فوائد دخل.ةالتعريف أو ربح أو إضافة يذكرها كالمها

واصتالحمهاخيتلفانفيها.جملسالعلماءاإلندونسييذكرهاإضافةأوربحأودخلمن

ريةيذكرهاإضافةأوربحأوعقدالقرض،وكلقرضجرنفعافهورابوداراالفتاءاملص

دخلمنعقداجلديدوهواإلستثماروليسعقدالقرض،ذالكعبارةعنارابحمتويلية

انجتةعنعقودحتققمصاحلاطرافها.

؛عندجملسالعلماءاإلندونسيحرامالنمناببوائدالبنوكفاحلكمالالثالث،و

اال دار وعند راب، فهو نفعا جر قرض وكل املصريةحاللالنمناببالقرض فتاء
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توفيقبنيال ُمودعنيالذينلديهمفائضفيهاعالقةعالقةبنيالعمالءوالبنكووفيها،االستثمار

أموال املؤسسة تلك تتلقى أن على املدخرات، لتلك حاجة لديهم الذين واملستثمرين ادخاري،

خذهمناملستثمرينيتمتوزيعهبنيالبنك،وبنيال ُموِدِعني،وتدفعهاللمستثمرينمقابلمبلغمايلأت

.املودعني

االستنباط؛والرابع، اإلندونسيطريقة العلماء جملس جامعي،استخدام االجتهاد

واحلقي(،وإستصالحي، )قياسي،وإستحساين، بيانية،وتعليلي الطريقة منخالل

لديهطريقتهاخلاصةمنفتاءاملصريةداراالووأكثرإىلرأيالعلماءالشافعية.الذرائع،وسد

.وكالمهاايضاالتصوير،والتكييف،وبياناحلكم،ومرحلةالتنزيلوإصدارالفتوىهذاالقبيلوهي

الضروراتتبيحاحملظورات""استخدامجملسالعلماءاإلندونسياستخدامهمااملقاصدالشرعية،

 نزلةالضرورةعامةكانتأوخاصة".احلاجةتنزلمداراالفتاءاملصرية"واستخدام
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الباب الرابع 

 االختتام

 اْلالصة  .أ

االندونسيالفائدة العلماء القروضعندجملس يتمفرضهايفمعامالت اضافه هي

النقدية)القرض(اليتاحتساهبامنالقرضالرئيسيدونالنظريفاالستخدام/النتيجةبواسطة

، مقدما ابلتاكيد الوقت, املئوية.وترية النسب أساس علي عام أبنوبشكل الفقهاء رأي

العريب إبن النووي، اإلقرتاض: و القرض أو القرض معاملة تُفرضيف البنوك العني،الفوائد ،

حممدشافعيانطونيو.حممدعليالصابوين،وهبةبنمصطفىالزحيِلي،السرخسي،الرغيب،

البنوكعندداراالفتاءاملصريةه فائدة عبارةعنأرابحمتويليةانجتةعنعقوديو

اي أطرافها مصاحل اخلسارةحتقق و الربح يتقامسان متعقدين الذي التمويل عقد من فوائد

واملعاملةبنيالبنكوال مودعواملستثمرتعدمنقبيلاالستثمار،فيجوزللمسلمأنيُودِعاهذه

اته،وجيوزلهأخذالعائداالستثماريعنهذااألموالاليتيستثمرهالهالبنكيفت مويلمشروع

ُم حدًدا. وإنكان واملبلغ االستثمار معاملة من هي البنوك الفوائد أبن الفقهاء جوازرأي

معها عمل و أمحد:أيخذها طنطوي، سيد حممد عبده، حممد الشيخ مجعة، علي الشيخ

ال فريدواصل،حممدشلتوت، الوهابخالف،نصر امللكية،الطيب،عبد شيخيسسويلم

حممدقريششهاب.الشيخعبدالعظيمبركةاحلنبلية،حممدسالممدكوراحلنفية،
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صدوريفمنهجاماثرمنالشفعية،استنباطاالحكامجمللسالعلماءاالندونسياك

قبلإصدارفتوىقولاإلماممذاهباألربعةرأي منخاللمخسمراحل:الفتوى

ماشكلةاحلكمعناملجيبأنينقل،عناملشكلةبعنايةواألدلتهاوالعلماءاملعترب

تقريرالفتوىبناءعلىنتائجواضحه،يفمسألةاملختلفةبنيعلماءاملذاهب:اوال

"اجلمعوالتوفق"واخرامنخاللاإلكتشافبنيآراءعلماءاملذاهبنقطةالتقاء

رالفتوىيستندإىلنتيجةالرتجيحقراإذاملينجحاجتماعأعمالاالكتشاف،فإن

رأىاحلكمعنإذاملتوجدنة،قارنةابستخدامقواعدالفقهاملقارمنخاللطريقةامل

املذاهب بني جامعاملشكلة االجتهاد نتائج إىل يستند الفتوى تقرير فإن من، ي،

بيانية،وتع ي(،وإستصالحي،ق،واحلحساينإست،وي)قياسليليخاللالطريقة

الفتوىجيذرائع،الوسد األمةحتديد املصاحل للفوائد اهتماما يويل أن داصواملقب

.الشريعة

وبيانمت والتكييف، التصوير، هي: املفيت، ذهن يف أساسية مراحل أبربع الفتوى ر

احلكم،ومرحلةالتنزيلوإصدارالفتوى،وأهمهذهاملراحلهيمرحلةالتصوير؛إذينبينعليها

:منتكييفوبيانحكموتنزيل،فالتصويرالدقيقاملطابقلواقعالنازلةاملسؤولعنهامابعدها

-شرطأساسيلصدورالفتوىبشكلصحيح،وكلماكانالتصويرصحيًحامطابًقاللواقع

الوجهاملرضي التاليةعلى املراحل أبعدعناخلطأوأقربإىلحتقيق-وأجريت الفتوى كانت
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الكلية الفتوىمقاصدالشرع املرعية،وانعدامهذاالشرطيؤديإىلأنتكون ومصاحلاخللق

الصادرةغريمعربةعنحقيقةاألمر،وعنذلكعربالعلماءبقوهلم:احلكمعلىالشيءفرٌع

.عنتاصاوُّره

جملسالعلماءاإلندونيسيوإدارةالفتوىعنفوائدالبنوكعندختالفأوجهالتشابهواإل

ملزيدمنالتفاصيل،راجعاجلدولالتايل:،املصريةداراإلفتاء

 دار االفتاء املصرية  جملس العلماء االندونسي 

خارج املؤسسة  .1 املستقلة املؤسسات

فتوى أصدر احلكومة.وكالمها

اليت األسئلة على وأجاب

طرحتعليه.

خارج املستقلة املؤسسات

احلكومة.وكالمهاأصدرفتوى

األسئلة على وأجاب اليت

طرحتعليه.

التعريف  .2

فوائد 

 البنوك 

أوة:لغ ربح أو إضافة يذكرها

دخل.

أو ربح أو إضافة اصطالح:

وكل القرض، عقد من دخل

قرضجرنفعافهوراب.

أوة:لغ أوربح يذكرهاإضافة

دخل.

أو ربح أو إضافة اصطالح:

وهو اجلديد عقد من دخل

اإلستثماروليسعقدالقرض،

عبا متويليةذالك ارابح عن رة
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مصاحل حتقق عقود عن انجتة

اطرافها.

احلكم  .3

فوائد 

 البنوك 

و القرض ابب من الن حرام

كلقرضجرنفعافهوراب.

ابب من الن حالل

 وفيها بنياالستثمار، عالقة

عالقة فيها و والبنك العمالء

لديهم الذين ال ُمودعني بني توفيق

ذينفائضادخاري،واملستثمرينال

املدخرات، لتلك حاجة لديهم

علىأنتتلقىتلكاملؤسسةأموال

للمستثمرين وتدفعها ال ُموِدِعني،

من أتخذه مايل مبلغ مقابل

البنك، بني توزيعه يتم املستثمرين

.وبنياملودعني

طريقة  .4

 االستنباط 

خالل من جامعي، االجتهاد

وتعليلي بيانية، الطريقة

 إستحساين، و و)قياسي،

القبيل طريقتهاخلاصةمنهذا

وبيانوهي والتكييف، التصوير،

وإصدار التنزيل ومرحلة احلكم،

الفتوى.
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وسد إستصالحي، و احلقي(،

العلماءالذرائع، رأي إىل وأكثر

الشافعية.

الشرعية: تبيح"قواعد الضرورات

احملظورات".

احلاجةتنزلمنزلة"قواعدالشرعية:

وخاصة".الضرورةعامةكانتأ



 التوصيات  . ب

،وكماليةأبعدماتكونعنكلمةمثاليةبحثالهذايريدالباحثالتأكيدعلىأن

تستندالتوصياتولكنالبحثيستندإىلبياانتصحيحةوخاضعةللمساءلة.لذلك،هناك

الندونسيو"فوائدالبنوكعندادارةالفتوىجملسالعلماءااليتحتملعنواانًلبحثااإىلهذ

:داراإلفتاءاملصرية)دراسةمقارنة("

،النهذاالبحثابلنسبةللجميعبشكلعام،ينبغيأنتضيفإىلالبحوثالعلمية .1

العلماءاإلندونسيالذيحرمههلاوجملسادارةالفتوىالفائدةاملصرفيةبنيعنمقارنة

 ؛يسمحههلاالذيةاإلفتاءاملصريدار

طريقةوابلنسبة .2 يضع أن ينبغي اإلندونيسي، العلماء تكوناالستنباطجمللس لذلك

 ؛متسقةومنهجيةوعلميةيفوضعفتوى

التشريعاتيفو .3 البحثمرجعاعلميايفحتديد ابلنسبةللحكومة،ميكنأنيكونهذا

 ؛هذاالعصراملعاصر
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لل .4 البحثكعلموفعملياتوابلنسبة يتماملصرفية،جيبأنجتعلهذا هميفكلعمل

 القيامبه،ألنهناكأسبابوجيهةوجتنبالضررواالحتيال.
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