
Fractional Banking System with the Unknown Risk (see verses) 

I n t e r n a t i o n a l   J o u r n a l   o f   N u s a n t a r a   I s l a m 138 

Fractional Banking System with the Unknown Risk (see verses) 
 
 

Jilani Ben Touhami Meftah1 
 

1APIUM University of Malaya 
 

Email: meftah@gmail.com 
 

Abstract 

The fractional banking system to day is the basis banking transactions, it is the engine of 
economic processes in the global banking and the seed that grew out of the economies around 
the globe and the main factor attributed to the successes of the global economy and its failures. 
Perhaps the most important reasons for this neglect is the adoption of thought Islamic Economics 
contemporary, and the seriousness of this matter is fractional banking is some of the descriptions 
on the origins of the law and rules. 
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 مقدمة

 

 السحرية والطبيعة النظام ىذا عميها يقوم اليت القمارية االحتمالية الفمسفة لطبعية نظرا القمارية، الصفة : أوال
  مساءلة  كّ  فوق جعمتو منهم اجلظ سيصادفو دلن الوفَت الربح سرعة من بو يعدىم دبا رواده هبا يغرر اليت
 النظام ذلاذ َونَ ْعتُ َنا. ادلصريف واالستغالل القمار عصابات عميها أضفتو قانونية خصانة من بو يتمع دلا نظرا

 القمار   عمميتُت  ك عميو تقوم الذي االحتمايل فاألساس: والنتائج األساس يف القمار مع الشًتا و بالقمار
 أن ادلشار ُت الزبائن لكك الديكن بأنّو القائك االحتمال عمى يعتمد فكالمها واحد،   الكسري والنظام

 بعض ادلشار ُت اسًتجاع ىو لديهما األقرب االحتمال بك واحدة، مرة دفعوه ما فردا فردا رلتمعُت يسًتجعوا
 النظام صاحب أو القمار لعبة لصاحب أو القمار لعبة لصاحب يبقى والفائض متعاقبة فًتات يف ادلدفوع
 يف رابح القمار زلك فصاحب. لزبائنهما ادلؤ دة واخلسارة لكميهما ادلضمون الربج فهي النتائج أما. الكسري

 شخص 100 القمار عممية يف مثك يشارك أن أي  %99 إىل تصك قد عنده الربح فاحتمالية حاالتو،  كّ 
 %1 بنسبة ىجتمعُت ذلم الفوز احتمالية وفق  دوالر، 10000 قدره إمجايل دبمغ مشارك  ك من دوالر دبقداره
 دفعها اليت دوالر 100 باسًتجاع احلظ يصادفو أن ديكن فقط منهم عشرة إىل واحد أنّ  أي فقط %10 إىل
 ادلدفوعة األسهم التستغرق حتما ولكنها أ ثر أو مرتُت إىل لو تنضاعف أن ديكن حاالتو أحسن ويف فقط

 ا تسبها اليت النصب أعمال إآل شيئا يقدم مل الذي القمار زلك صاحب ىو دائما األ رب فالراحبو مجيعا،
 أضعافا عميها ويقرض زبائنو من بأخذاألموال  فهو البنك وىو الكسرؤ النظام صاحب أما القانون، باسم
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 عك مر بة، وبفوائد أمريكا يف احلال  ماىي% 10و ماليزيا يف احلال ىي  ما %4 مثال بنسبة مضاعفة
 إمنا العددية الكسور فهذه واحدة، مرة دفعوه ما الزبائن  ك جع يسًت أن الديكن أنّو لديو الراجو االحتمال

 قوت حساب عمى القانون باسم وقوهتا مصداقيتها ا تسبت مزيفة ذّمة لصاحل ومهي شيء لتمميك تشَت
 إنّ  حيث الكسري البنك نطام من ضررا أقك نتائجها يف القمار أنّ  واحلقيقة. أبنائهم ومستقبك احملرومُت
 الزبائن عمى غالبا مقصورة واخلمقية واالجتماعية والنفسية اإلقتصادية السمبية ونتائجها القمار يف اخلسارة
 تتحممها أبعادىا بككّ  السمبية النتائج ففنّ  البنكي الكسري النظام يف  أما  احملدودة ودائرهتم ادلشار ُت
  وتتمّدد وادلنظمات الدول نطاق تتجاوز  ونيةٌ  الكرثية ونتائجها احملرومة الشعوب من الساحقة األغمية
 القنابك وىك نووية، قنابك من مافيو انفجار من العامل عمى أخطر جبق فهي  وأزماهنا أما نها خمف آثارىا
 البنكي الكسري لمنظام احلقيقُت األرباب بيد واالستبداد  لمقهر أداة إالّ  الفّتا ة األسمحة من وغَتىا النووية
 ذلك عمى شاىد وخَت وأنانيتهم، جشعهم لصاحل وتدجينها الشعوب امتصاص يف والتفّنن  سمطاهنم لتثبيت
.  والبيئة لإلنسان وفساد احلروب من عنها وينتج نتج وما العادلبة ادلالية األزمات

 

 اآلينت حكم ربت ندرجو أن ديكن الكسري النظام يف جزئياهتا توافرت اليت القمارية الصفة ىذه خالل ومن
َا أََمُنواْ  الَّلِذْينَ  أَي َُّها يَا: )التاليتُت القرآنية  الشَّلْيطَانِ  َعَمكِ  مِّمنْ  رِْج ٌ  َوْاأَلْزاَلمُ  َواأْلَْنَصابُ  َواْلَمْيِسرُ  اخْلَْمرُ  ِإمنَّل
َا تُ ْفِمُحْوَن، َلَعمَّلُكمْ  َفاْجَتِنبُ ْوهُ  َنُكمْ   يُ ْوِقعَ  أَنْ  الشَّلْيطَانُ  يُرِْيدَ  ِإمنَّل ْيِسرِ  اخلَْمرِ  يف  َوالبَ ْغَضاءَ   الَعَداَوةَ  بَ ي ْ

َ
 ادلائدة( )َوادل

 أموال اختالس يف يعتمد  الذي النظام ىذا وشناعة رجسّية شديد بوضوح تبّينان اآليتُت فهاتُت( 90-91:
 تُت ىا يف الوارد ادليسر دلعن تفسَته يف النفسي يقول وادلخاتمة، ادلقمارة أسموب عمى وذبميعها الشعوب
 ألنو اليسر من واشتقاقو أقرمتو، إذا يسرتو يقال فعمو من  الوعد يسر من مصدر القمار وادليسر" اآليتُت
 بارتقاق ادليسر ويف ... يساره سمب  أنو اليسار أومن ، وتعب  د بال وسهولة بيسر الرجك مال أخذ

 الغَت  مال أخذ ألنو القمار بو مسي  ،  ادلوعد مصدر وادليسر" بيضاوي ويقول" بال د ادلال أونيك الفقراء
".  يساره سمب أو يسر
 

 واسًتاتيجيات عممية ومكروفق خببث يسارىم ويسمب الغَت أموال بأخذ مها  ال الكسري والنظام فالقمار
دة ّّ  اليت والتربيرات والداعاوى. الناس وعامة البسطاء قبك من من أومعرفتها إليها التفّطن يصعب معّق
 الشيطانية نتائجهما أنّ  غَت ، ادلقامرون هبا يذرع اليت الدعاوي ذات ىي النظام ىذا عن ادلدفعون يطمقها
 الدعاوي ىذه هتافت تكشف واألخالقية واالجتماعية والسياسية اإلقتصادية ادلستويات  كٌ  عمى الواقعة
 يف مغموباً  صار من ألن األموال، بأرباب األجحاف احملتاجُت عمى التوسعة بفزاء ففيو ادليسر وأما "الرباقة،
 إىل ذلك لو حيصك ال أن يتفق وقد ، فيو غالباً  صار ردبا أنو رجاء عن فيو  المجاج إىل ذلك دعاه مرة القمار

 أن الوجو ىذا من فظهر لو  غالبُت  انوا الذين أللئك األعداء أعدى من ويصَت مسكيناً  فقَتًا اليبقى ان
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 والبغضاء العداوة شدة أن شك وال ، الناس بُت والبغضاء العداوة إثارة يف عظيمان سببان وادليسر اخلمر
 الكسَت النظام و ذلك".  العامل دلصاحل مضاد ذلك و ك  ، والفنت وادلرج اذلرج م مذمومة أحوال إىل تفضي
 يف انّو إالّ  وغَتىا العمك فرص وتوفَت باالقتصادات النهوض عمى يساعد  أنّو وىمة ألّول بدا وإن ففنّو

 يف وارتفاع تضّخم من يسّببو دبا الشعوب  اىك ويثقك ديناه، تقدمو ما أضعاف بيسراه يأخذ احملّصمة
 اعتربتو فقد ذلذا ادلغشوشة، اإلقتصادية العممية ىذه وقود أرقام من رقم رلّرد إىل اإلنسان وربويك األسعار
 .اجتنابو جيب الذي الشيطان عمك من رجساً  اآلية

 
 وبُت األجك مقابك ادلرايب عميها حيصك اليت الزيادة صلعك أن حقا إجهاف دلن إنو  الربوبية، الصفة : ثانيا

 حرمتو من الرغم عمى فالربا. شيء ال مقابك الكسري النظام صاحب عميها حيصك اليت الزيادات بك الزيادة
: منها وجوه عّدة من وذلك الكسري النظام من منطقا وأسمم شرّا أىون يبدو ادلقارنة عند انّو إال اإلسالم يف

 

 الكسري النظام من عميها حيّصكً  اليت الزيادة أّما ألجك مقابك ىي الربا من عميها حيّصكُ  اليت الزيادة أن  1
. شيء لالَ  مقابك ىي

ْقِرضِ  من اِلمِفرضُ  عميها حُيَصكُ  زيادة الرباىي من عميها حُيَصكُ  اليت الزيادة أنّ  .2 ُّ  متكينو مقابك ادلِْسَت
 مع مدة بعد منو ليسًتجعو لممستقرض مبمغا يدفع ادلقرض أنّ  أي  معّينة ادلّدة بقرض االنتفاع من
 مشروطة زيادة  ك "بأهّنا القرضاوي عرفها  ما فهي باألجارة أشبو فهي ميبقا، عميها يتفق زيادة
 فهي الكسري النظام من عميها  حُيَصكُ  اليت الزيادة أما ،"وحده األجك مقابك ادلال رأس عمى مقدما
 عمى بك اسًتداده عند عميو يزيد لكي ماال اليعطي  احلالة ىذه يف فالبنك العدم، من ُوِلَدتْ  زيادة

 األمول استنساخ يف أ رب فرصتو  انت  مم الودائع استقطاب يف صلح  ّمما فهو ذلك من العك 
 10 بزيادة ر دوال 110 سنة بعد ليسًتّدىا مثال دوالر 100 ادلقرض يعطي الربا ففي   .ثروتو وزيادة

 فيهق مثال وديعة دوالر 100 استقبك إذا البنك ففنّ  الكسري النظام يف أما السنة، مقاقك رات دوال
 أموال إستغكّ  أنّو أمريكا،أي حالة يف دوالر 1000و ماليزيا حالة يف دوالر 2500 منها يُ َولِّمدَ  أن لو

 ادلعادلة يف ذلك نصيغ أن وديكن. وهبتانا زورا ويتمّمكها مضاعفة أضعافا عميها  ليستنسخ اآلخرين
 الكسري النظام يف أماادلعاممة( أ ث = رم = معر )األجك مثن + ادلال رأس = الربوية ادلعاممة: التالية
 النظام يف أما زيادة زلض ىي الربا يف فالعممية ،( ت × و م = معنك )تزييف × الوديعة مال= 

 .25 أو 10×100 تقول أن وبُت 10+100 أنتقول بُت وفرق تضعيف، فهي الكسري
 المربا السمبية اآلثار أنّ  أي متعّد، االستغالل ففن الكسري النظام يف أما قاصر الربا يف االستغالل أن    3

 مجاعي، مرض تشكك أن فيمكن رقعتها اتسعت إن إالّ  هبا ادلتعاممُت عمى مقصورة آثار غالبا ىي
 يف التضّخم من تسبّبو دلا واألجيال واجلماعات لألفراد متعديّة آثر ففهنا الكسري النظام يف أما
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 إالّ  اإلحتياط يف ذلا المقابك اليت  ادلزيفة بالعممة السوق إغراق  خالل من األسعار وزيادة اإلقتصاد
  السرطاٍل التضخم ذلذا التعويض أعباء يتحّمك الذي ىو  ّمو فاجملتمع. وأنانيتهم أصحاهبا جسع
. السيئة وآثاره

 أو اجلهد مقابك  ادلال قاعدة عمى ولي  ادلضمون الربح عمى التمّمك يف تعتمد العمميتُت  ال أنّ    4
 أن من احلالل الكسب يف البد بك بنفسو ماال اليالد اإلسالم يف ادلال ألنّ   باالغرم، الغنم قاعدة
 السواء عمى والربح اخلسارة احتمال تبعات صاحبها يتحّمك ذبارة من رحبا أو يبذل جهد مثرة يكون
 ادلصاحل ربقيق تكفك اليت بشروطها الشرعية العقود يف اخلسارة ربمك مقابك "يكون الربح أنّ  أي

 "ادلفاسد وتدفع بينها وادلوءمة

 

 استحقاق أنّ  أي الرباوزيادة، أجمها من حرم اليت العمك تضّمن قد الكسري النظام ففنّ  تقّدم ما عمى وبناء
 يشمك الربا بتحرَل القرآنية اآليات يف الوارد اخلطاب فا األوىل، باب ىومن بااحلرمة الكسري  النظام نعت
 تفمحون لعمكم اهلل واتقوا مضاعفة أضعافا الربا تأ موا ال ءامنوا أيهاالذين يا: )تعاىل قال فوقو، وما الربا

 يتخبو الذي يقوم  ما إال اليقومون الربا يأ مون الذين: )أيضا وقال( لمكافرين أعدت اليت النار والتقوا
 ربو من موعظة جاءه فمن الربا وحرم البيع اهلل وأحك الربا مثك البيع إمنا قالوا بأهنم ذلك ادل  من الشيطان
 ويريب الربا اهلل ديحق خالدون، فيها ىم النار أصحاب فأولئك عاد ومن اهلل إىل وأمرا سمف ما فمو فانتهى
 مؤمنُت  نتم إن الربا من مابقي وذروا اهلل التقوا ءامنوا  الذين ايها يا... أثيم  فار  ك الحيب واهلل الصدقاة

 أ ثر ىي الكسري الظام با التعامك عن ادلًتتبة اآلثار أنّ  ودبا  ،(ورسولو اهلل من حبرب فأذنوا تفعموا  مل ففن
 يف داخك الكسري  النظام بأنّ  القول ديكننا ففنو باالربا التامك عن ادلًتتبة اآلثار من خطرا وأعظم شناعة
 اآلية ىف بو مصرّح ىو  ما حراما الربا  ان إذا أي األعمى عمى باألدٌل التنبيو طريقة من اآليات ىذه مفهوم
 آمث الربّوية العممّية يف شارك من  ك  ان وإذ. الربا من وادلنع  بالتحرَل أوىل يكون الكسري النظام ففن

 رضي جابر عن أوىل، باب من  ذلك ممعون ىو لو وشرّع النظام ىذه خمق يف شارك من  كّ  ففنّ  ممعون
". سواء ىم وقال وشاىدية و اتبو ومو مو الربا آ ك وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول لعن: "قال عنو اهلل
 

  أجرائهم بعد حالل من استطاعوا الكسري النظام مساسرة أنّ  جدال افًتضنا لو: والباطلية اإلثمية الصفة
 حُت إىل يربئوا وأن السابقة االستنتاجات عمى يشّوشوا أن الشرعية الرقابات هبيئات يسمى ما موظفي من

 أن يستطعوا لن حتما ففهنم السابقة اآليات مدلويل من وخيرجوه  والربوية القمارية صفيت من الكسري النظام
 صفات عميو يضفوا أن دبكدورىم يكون أن أعن فضال النظام ىذ عن والظمم والباطك القبح صفات ينفوا
 الذين اإلقصاد فطاحمة من الذ ر أىك من  ثَت شهادات ذباوز دبقدورىم ليب ألنّو والعدل، واجلمال احلق

 ىؤالء ىم اإلسالمية الشريعة وفق ادلسألة ىذه يف وادلرجع فالعمدة وجوره، النظام ىذا قبح عمى شهدوا
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وْ : )تعاىل قال غَتىم ولي  اخلرباء ُّ  احلظ حسن ومن. 43: النحك( تَ ْعَمُمْونَ  اَل  ُ ْنَتمْ  ِإن الذِّمْ رِ  أُْىكَ  َفاْسَأُل
 َواَل : )تعاىل قال والباطمية باإلمث مسروع غَت بطريق لممال  سب  كّ  وصفتا عامتُت ءايتُت القرآن يف أنّ 

َنُكمْ  أَْموُاَلُكمْ  تَْأُ ُمْوا ِّ  النَّلاسِ  أَْمَوالِ  مِّمنْ  َفرِيْ ًقا لَِتْأُ ُموا احُلكَّلامِ   ِإىَل  هِبَا َوتُْدُلوِا بِاْلَباِطكِ  بَ ي ْ مْ  بِاإِلمْث ُّ  َوأَنْت
َنُكمْ  أَْمَواَلُكمْ  تَْأُ ُموا اَل  آَمنُ ْوا أَي َُّهاالَّلِذْينَ  يَا )188:البقرة( تَ ْعَمُمْونَ   تَ رَاضٍ  َعنْ  ذِبَارَةً  َتُكْونَ  أَنْ  ِإىَل  بِاْلَباِطكِ  بَ ي ْ
 ادلال أ ك بُت ربطت قد األوىل فاآلية 29: النساء( َرِحْيًما ِبُكم َ انَ  اهللَ  ِإنَّل  أَنْ ُفَسُكمْ  َواَلتَ ْقتُ ُمْوا ِمْنُكمْ 

 متاما ماينطبق وىذا وإسرار، عمم سابق عن ُجَناتُوُ  يقًتفو إمثا ذلك وعّدت باحلكام االستعانة وبُت بالباطك
 أموال فيها يستحمون الكسري النظام زمرة قبك من مدبّرة عممية فهو الكسري النظام يف الكسب عممية عمى

 بأي ادلال  سب عن ضلت فقد الثانية اآلية أما القانون، باسم  اىمهم ويثقمون دماءىم وديتصون الشعوب
 يف   ادلقام ىذا مثك  يف   حصرا يكون الذي ادلال لكسب السميم الوجو ادلقابك يف وبينت مسروع غَت وجو
 و أنّو نفسو اإلنسان قتك عدم عمى باحلث ختمت مث المعدل،  عالمة أطرافيها بُت بالًتاضي مشروطة ذبارة
 ورباسد وقطيعة استغالل من يسّببو دلا نفسو اإلنسان قتك إىل حتما يؤّدي بالباطك ادلال أ ك أن إىل إشارة

 يؤدي وما لمشعوب واستغاللو الكسري  النظام جشع حيدثو ما عينو وىذا اجملتمع، أفراد بُت واقتتال وتباغض
 داخك شكّ  بال  ّمو وىذا وادلخّدرات احلروب لتجار زائد ونشاطٍ  واقتصادية واجتماعية بيئةٍ   وارثَ  من إليو
. وبطالنّية النظام ىذا إلمثية ومؤّ د اآليتُت ىاتُت مفهوم يف

 

 ادلنحرفة، الوجوه من وغَته والتحايك والغغّ   التزييف الشريعة وأصول التتوافق معاممة  ك يشمك والباطك
 والقمار، والغصب، ، واخليانة السرقة،: فيو فيدخك الشريعة، تبحة مل طريق  ك ىو والباطك "حيان أبو قال

 عاشور ابن حددىا اليت الثالثة الباطك مراتب تسممو الكسري وابنظام" الفاسدة البياعات وأمثان الربا، وعقود
 وىذا وجو، بدون أ مها بالباطك أ مها ومعٌت: "يقول ، السابقتُت اآليتُت يف الوارد الباطك دلعن تفسَته عند

 والسرقة  الغصب باطال  ونو يف صريح ىو شلا السامعُت مجيع عممو ما: األوىل ادلرتبة: مرتب األ ك
 الربا؛ مثك وىذا عنهم خفيا  ان وقد الباطك من أنة فبُت بالباطك الشرع أحمقة ما: الثانية ادلرتبة. واحليمة
 فيو يتحقق فما ذلك، من العمماء استنبطو ما: الثاثة ادلرتبة ...275: البقرة( الربا مثك البيع إمنا: )قالوا ففهنم
" الباطك معٌت ربقيق يف لالجتهاد رلال وىذا بالنظر الباطك وصف

 

 واخليمة، السرقة من نوع ىي األموال بو خيمق اليت الطريقة أنّ  الشك الكسري النظام ففنّ  األوىل ادلرتبة فعمى
 عمى أما. األسعار وزيادة التضخم طريق عن  اىمها وإثقال الشعوب حلقوق الغصب من نوع  ذلك وىي
 ىي الكسري النظام لفي األموا خمق طريقة أن .الناس من  ثَت عمي خفي وإن    الشكّ  ففنّو الثانية ادلرتبة
  السميم االجتهاد ففنّ  الثالثة ادلرتبة عمى وأما. ىنا إعادتو عن يغٍت دبا ذلك بيان تقّدم وقد الربا من حاال أسوأ

 باطك الكسري النظام أنّ  وىي عميها الربىنة يبق نتيجةٍ  إىل الشكّ  يؤّديان الفاحصة ادلوضوعية  والنظرة
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 عذر بأيّ   ان أحد أليّ  حال بأيّ  جيوز وال حرام فهو وعميو وقواعدىا، اإلسالمية الشريعة لورح ومصادم
 توفُّوره لعدم اإلسالم يف أ مو ادلباح بادلال لي  حتما ألنّو النظام ىذا عن لمدفاع الصعاب ير ب أن  ان
يْ  عمى َّ  أيها يا: )تعاىل قال  الشيطانية واألحابيك والغغ احليمة نتاج من ىو بك والطيب  احلمّية َوْصَف
 وادلال 168 : البقرة( مبُت عدو لكم إنو الشيطان خطوات تتبعوا وال طيبا حالال األرض يف شلا  موا الناس

 واليت اإلسالم يف األخالقية ادلقواعد دلصادمتو بالطّيب وال باحلالل لي  الكسري النظام من ادلكتسب
 ( مؤمنون بو أنتم الذي اهلل والتقوا طيبا حالل اهلل رزقكم شلا و موا: ) التقواهلل مفهوم ىف التالية اآلية خّلصتها
 بك  التقوي إىل يقود وال اهلل تقوى من لي  حتما ىو الكسري النظام طريق عن ادلال فكسب 88 : ادلائدة
  النَّليبَّل  َقالَ  اإلسالمية الشريعة حرمتو الذي ادلال  سب يف والغغ والتحايك والتموية التخّوض من نوع ىو

" القيامة يوم النار فمهم ، حق بغَت اهلل مال يف يتخوضون رجاال إن: "وسمم عميو اهلل صمى
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