
 من منظور إسالمي الرياضيات المالية

 

مقرر الرياضيات المالية مقرر مهم في الثانويات التجارية وفي كليات االقتصاد 
ويتعرض هذا المقرر للفوائد البسيطة والمركبة، وكيفية إيجاد جملة . واإلدارة والتجارة

دورية بتاريخ دفعات دورية بتاريخ الحق، وكيفية إيجاد القيمة الحالية لعدة دفعات 
 .اليوم

 

وقد يخطر في الذهن أن الفوائد كلها حرام، وال يحتاج المسلم إلى دراسة الفوائد وما 
غير أن هذه الخاطرة تحتاج إلى . يرتبط بها من جداول لوغاريتم وجداول فائدة مركبة

تنقيح، ففي الوقت الذي يحرم فيه اإلسالم فوائد القروض، إال أنه ال يحرم بل يجيز 
وهذه زيادة في (. النسيئة والسلم)زيادة في الثمن ألجل الزمن في البيوع اآلجلة ال

وهذه الزيادة في الثمن . مقابل الزمن، أي فائدة ولكنها في البيوع وليست في القروض
اء، ال يمنعها إال قلة منهم يرون أنها في جميع المذاهب عند جمهور الفقهجائزة 

 . ممنوعة مثل فوائد القروض

 



الوضيعة، )الحطيطة  ما أجاز اإلسالم الزيادة للتأجيل في البيوع فإنه أجاز بالمقابلوك
للتعجيل، لكن في حين أن الزيادة للتعجيل يجيزها جمهور الفقهاء ( الخصم، الحسم

 .فإن الحطيطة أو الوضيعة للتعجيل يجيزها بعضهم فقط

 

حرام في القروض جائزة في وهذا يفيد أن الفائدة ليست كلها حراما في اإلسالم، فهي 
وهذا يعني أنه حتى في ظل اإلسالم يمكننا دراسة الفوائد واستخدامها في . البيوع

 .البيوع المؤجلة

 

وبما أن الفائدة في البيوع المؤجلة جائزة فهذا يعني أن اإلسالم أعطى قيمة للزمن، 
ففي . noMl o eul i  miTleوهو ما يسمى القيمة الزمنية لألموال أو للنقود 

، الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والقمح بالقمح: حديث األصناف الستة الشهير
. ، يداا بيدبسواء ثل، سواءا بم   ثالا الشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، م  و 

في هذا (. صحيح مسلم)ا بيد فإذا اختلفت األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا 
فئة الذهب والفضة، وفئة : األصناف الستة المذكورة إلى فئتينالحديث قسم العلماء 

ذهب )فإذا كانت المبادلة بين الصنف والصنف نفسه . القمح والشعير والتمر والملح
ذا كانت . الذريعة إلى القروض الربوية ساء، لسد  امتنع الفضل والن  ( بذهب مثالا  وا 

الفضل وبقي جاز ( ضة مثالا ذهب بف)المبادلة بين صنف وآخر ضمن الفئة الواحدة 



يزاد في ألنه قد ، خشية قرض ربوي يمنح بعملة ويسدد بأخرى، و االنساء ممنوعا 
ذا كانت المبادلة بين صنف من فئة وصنف من  !التفاضل في المبادلة ألجل الزمن وا 

جاز الفضل الختالف . ساءجاز الفضل والن  ( ذهب بقمح مثالا )الفئة األخرى 
غ ذهب  100)ساء وهذا يعني أن ربا الن  . الختالف الزمنين الصنفين وجاز الفضل

يجوز في القرض ألنه إحسان من المقرض إلى ( ةغ ذهب مؤخر  100معجلة بـ 
معجلة خير  100وال يجوز في البيع ألن . المقترض، وقيمة الزمن فيه هي ثواب اهلل

 .نويتفق معهم في ذلك االقتصاديو ! مؤجلة كما يقول الفقهاء 100من 

 

فالرياضيات . هذه تصلح مقدمة لكتاب في الرياضيات المالية من منظور إسالمي
ن كانت محايدة من حيث المبدأ، إال أن الرياضيات المالية ليست كذلك لعالقتها  وا 

ويحسن في التمارين الرياضية في كتاب . بالفوائد البسيطة والمركبة والربا والحطيطة
ي أن تكون في الدفعات الدورية في الديون الرياضيات المالية من منظور إسالم

فهذا يمنع االعتراض الشرعي . لقروضالدفعات الدورية ل ، ال في(البيوع المؤجلة)
 .من قبل الطلبة وغيرهم من القراء المسلمين عليها

 

 :راجع كتاباتي التالية: للمزيد

  .الجامع في أصول الربا -



 .بيع التقسيط -
 .االقتصاد اإلسالميالربا والحسم الزمني في  -
ضمن )هل عرف الفقه اإلسالمي القيمة الحالية للدفعات الدورية المؤجلة؟  -

 (.األوقاف: كتابي
المجموع في : ضمن كتابي) ؟هل يجوز استخدام معدل الفائدة في بيع التقسيط -

 .(االقتصاد اإلسالمي
بحوث في االقتصاد : ضمن كتابي)هل الربا في اإلسالم حرام كله؟  -

 (. اإلسالمي
 (.المجموع: ضمن كتابي)ع أشكالها؟ يمهل الفائدة حرام بج -
 (.الربا والفائدة:ضمن كتابي)معروف عند فقهائنا القدامى  (الفائدة)لفظ  -
ا  (الجملة)لفظ  -  (.151بحوث في الزكاة ص  :ضمن كتابي)معروف أيضا
 .(األزمة المالية العالمية: ضمن كتابي)ساء هل هما بمعنى واحد؟ يئة والن  النس -
ضمن )أهمية الزمن في توزيع األرباح على الودائع في المصارف اإلسالمية  -

 (.بحوث في المصارف اإلسالمية: كتابي
بحوث في فقه : ضمن كتابي)القرض هل هو حال  أم مؤجل؟ األجل والفائدة  -

 (.المعامالت المالية
الربا : ضمن كتابي)مناقشة الشيخ أبو األعلى المودودي في التفضيل الزمني  -

 (.والفائدة



الربا : ضمن كتابي)مناقشة الشيخ محمد باقر الصدر في التفضيل الزمني  -
 (.والفائدة

الربا : ضمن كتابي) حازم الببالوي في التفضيل الزمنيمناقشة الدكتور  -
 (.والفائدة

الربا : ضمن كتابي)جار في التفضيل الزمني مناقشة الدكتور سعيد الن -
 (.والفائدة
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