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 :على الراملشتملة عاصرة املعامالت من امل

  :َّاملطلب الثالث"

 :َّ على الر يف املعامالت املالية املعاصرةٌتطبيقات"

ًيـعد الر من أكثر أسباب التحرمي شيوعا يف املعامالت املعاصرة َّ ِّ ُّ َ َّ وذلك أن الفائدة الربوية هي روح ؛ُ ِّ َّ
ٍعلل كثري من العلماء التحرمي يف كثري وهلذا ؛االقتصاد واملعامالت املالية َ ٌ  من املعامالت املالية َّ

، ومن أمثلة شتماهلا على الر  :ذلك ما يلي ِّاملعاصرة، 

خري، إذا ختلف العميل يف سداد املبالغ املستحِرْفَالبطاقات االئتمانية اليت تـ: ًأوال َض غرامات  ٍ َّقة ِ
ِّمن ر اجلاهلية، فقد صدر قرار جممع الفقه اإلسالمي ن هذه الغرامات ْوَ ولك؛يف املدة احملددة

الدويل، املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي املنعقد يف دورته اخلامسة عشرة، بتحرميها، وقد جاء 
ا، إذا مل تتضمن شروطها دفع الفائدة عند : "فيه َجيوز إصدار بطاقات االئتمان املغطاة، والتعامل  ُ َّ ُ َّ ِ ُ

ُّالتأخر يف  ".َّ السدادَّ

 .هذا مثال أول، أو التطبيق األول على الر يف املعامالت املالية املعاصرة

 : االئتمانيةغرامة التأخري على البطاقاتحكم 

َ بطاقات ختول حاملها حق الشراء مببالغ حمددة دون أن يكون :عبارة عن هي" البطاقات االئتمانية" ِ َُِّ
ِّذه املبالغ رصيد، فيصدر املصرف بطاقة للعميل متكنه من الشراء هلذه املبالغ غطاء، دون أن يكون هل ً ِ ْ ُ

، على حسب مالءة العميل، هذا اً، أو بقدر ستني ألفاًبقدر ثالثة آالف، أو بقدر مخسة عشر ألف
َالشراء يتم بتسهيل من املصرف دون أن يكون هناك غطاء، دون أن خيصم هذا املبلغ من رصيده حىت لو  ُْ

ًيد، حىت إذا جاء وقت السداد ميهل ثالثني يوما؛ لسداد املبالغ املستحقة على هذه كان عنده رص َُْ
دة، هذه - وهو الزمن الذي يستحق فيه التسديد -البطاقة، فإذا جاء األجل  ً إن مل يسدد فرضوا عليه ز ِّ َ ُ

دة يسميها بعض أصحاب البطاقات  خري"ُالز ، إمنا هذه غرامة : قولوني، ف"غرامة  هذه ليست ر
 .خري

لتايل هي :مجهور علماء العصر على دة هي مقابل التأجيل؛ و َّ أن هذا من الر احملرم؛ ألن هذه الز
ذا صدرت الفتوى عن جممع الفقه الدويل  َُّداخلة يف ر القروض الذي جاء حترميه يف الكتاب والسنة، و

 .امة علماء العصراإلسالمي جبدة، وعليه ع
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، إمنا هذا غرامة، وهي عقوبة، وقد :وقالوا جواز هذا، :وذهب فئة من أهل العلم إىل  إن هذا ليس ر
ُمطل«: -ملسو هيلع هللا ىلص-قال النيب  ْ ِّاْلغين َ ُّحيل ُْظلم َِ ُعرضه ُِ َ ْ ُوعقوبـته ِ ََ ُ ُ  .وهذا عقوبة، »َ

َّ ليس هذا من الر املحرم، إمنا هذه :فقالوا ُ
 ما :والصحيح. عقوبة مالية على التأخري، وهي مشروطة

ت املالية  َّ من مجلة ر القروض احملرم-غرامات التأخري-عليه اجلمهور من أن هذه العقو ُ. 

 فما حكم الدخول يف هذه البطاقات؟

 . أنه ال جيوز:إذا كانت تشرتط غرامات مجهور العلماء على

خري فإن  . جواز ذلك:ه يرىوأما من يرى أن هذه غرامة 

ٍب الر من أشكل األبواب على كثري من أهل العلم: "-رمحه هللا-وهذا من أمثلة ما ذكر املؤلف  َ ْ َ ُ" ،
َُِّفيخفى هل هذه من الر أو ال؟ فهناك من جييز وهناك من حيرم ُ َ ْ َ. 

َّ من مجلة الر املحرمَّأن غرامات التأخري املفروضة على البطاقات االئتمانية: والراجح يف هذه املسألة ُ
. 


