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َّ
إن الحمــد ل َّلــه نحمــده ونســتعينه ونســتغفره  ،ونعــوذ بال َّله من شــرور أنفســنا ومن ســيئات
أعمالنا  ،من يهده ال َّله فال مضل له  ،ومن يضلل فال هادي له  ،وأشهد أن ال إله إال ال َّله وحده
ال شريك له  ،وأشهد أن محمدً ا عبده ورسوله.

ﭽﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ [آل عمران ]102
ﭽﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﭼ [األحزاب]٧١ - ٧٠ :

أ ّمــا بعــد  :فــإن خيــر الــكالم كالم ال َّلــه  ،وخير الهدي هدي ســيدنا محمــد × الذي بعثه
ال َّلــه للنّــاس كافــة بهــذا الديــن العظيــم الذي ارتضاه ســبحانه وتعالى ليكون صالح ـ ًا لكل زمان
ومكان إلى قيام الساعة.
ّ
وإن من أهم ما اهتمت به شــريعتنا الغراء رعاية مصالح الناس وتعامالتهم حيث رعت
مصالح الفرد واألسرة والمجتمع والدولة ،خاصة في جوانب التعامالت المالية وفق منهج
اإلسالم العادل الذي يحافظ على الحقوق ويراعي المصلحة.

وإن قضايــا النــاس تتجــدد وتتنــوع باعتبــار الزمــان والمــكان والحــال ،والشــريعة الغــراء
المنزلة من الحكيم الخبير ســبحانه كفيلة بأن تجد لكل مشــكلة حالًّ ولكل معضلة مخرج ًا،
ولــم يــزل أهــل العلــم علــى مــر العصور يجدون فــي نصوص القرآن الكريم والســنة الصحيحة
بغيتهم لمواجهة النوازل التي تجدّ للناس في طريق حياتهم فيبينون لهم ويرشدونهم إلى ما
فيه رضى ال َّله على نور وهدى من نصوص شرعه الحكيم سبحانه.

ومــن هــذا المنطلــق توكلنــا على ال َّله مســتعينين به ســبحانه وتعالى إلخــراج مجموعة من
األبحــاث والدراســات الفقهيــة المتعلقــة باالقتصــاد اإلســامي وبالمعامــات الماليــة قيام ـ ًا
بواجــب النصــح للمســلمين وســميناها( :سلســلة األبحــاث والدراســات الفقهيــة) تتكــون مــن
األبحاث اآلتية:
 .1زكاة الدين.

 .2حقيقة بيع الصكوك لحاملها.
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 .3الفتوى واعتبار الزمان والمكان والحال فيها.
 .4العقود الصورية وأحكامها الشرعية.
 .5المعاوضة عن االلتزام.

 .6أحكام التسعير في الشريعة اإلسالمية.

 .7االحتكار وموقف الشريعة اإلسالمية منه.
 .8التعزير بالمال في الشريعة اإلسالمية.
 .9الرشوة دمار قيم وهالك أمم.

.10السوق وأحكامه في الشريعة اإلسالمية.
 .11المرابحة في الشريعة اإلسالمية.

 .12الوقف وأحكامه في الشريعة اإلسالمية.

واألبحاث الخمسة األولى تم تقديمها إلى ندوات مستقبل العمل المصرفي اإلسالمي
التــي ينظمهــا ســنوي ًا البنــك األهلــي التجاري بالمملكة العربية الســعودية اعتبــار ًا من أول ندوة
عقــدت بتاريــخ  18و 1429/11/19ه ـ حيــث خصصنــا لهــا ضمــن هــذه السلســلة كتاب ـ ًا
مســتقالً بعنــوان( :أبحــاث فــي االقتصــاد اإلســامي) يحتــوي علــى األبحاث الخمســة األولى
في القائمة سابقة الذكر ،أما الباقي منها فقد تم إخراج كل منها في كتاب مستقل.

وفــي ختــام هــذه المقدمــة آمــل أن أكــون قــد وفقــت فــي تقديــم مــا ينفــع النــاس؛ نســأل ال َّلــه

العون والسداد والتوفيق في كل ما نقول ونكتب ونعمل ،فما كان في هذا العمل من صواب

فهــو توفيــق مــن ال َّلــه وحده ســبحانه ونســأله القبــول ،وإن كان فيه خطأ فهو ممــا يعتري ابن آدم
من خطأ وتقصير ،نستغفر ال َّله منه ونسأله سبحانه العفو والغفران ،واحلمد هلل رب العاملني.
د .عبد ال َّله بن عبد العزيز المصلح
مكة المكرمة
غرة المحرم 1438هـ
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تتعدَّ د وسائل استثمار األموال لدى البنوك  ،سواء كانت هذه البنوك إسالم َّية
أو ربو َّيــة  ،ومــن ضمــن تلــك الوســائل العديــدة >عقــد المرابحــة لآلمــر بالشــراء< ،
والتعامل بهذه الصورة من العقود والبيوع موجود لدى البنوك اإلسالم َّية والبنوك
األخرى .

ولعقد المرابحة لآلمر بالشراء صور  ،وخطوات  ،وضوابط  ،ينبغي توافرها
أنَّى وجد هذا العقد .

وتعتبر المرابحة أحد الوسائل الكثيرة الستثمار األموال وتنميتها  ،وهي أكثر

الوسائل استخدا ًما في استثمار األموال لدى البنوك اإلسالم َّية على اإلطالق .

وتظهــر أهميــة >بيــع المرابحــة< فــي تلبيتهــا الحتياجــات األفــراد  ،وتســهيل
حصولهم على السلع والبضائع  ،أو حتى المسكن .

كمــا أنهــا تســاعد بصــورة فعالــة وملحوظــة فــي تمويــل مشــروعات الشــركات
والمؤسسات .
وقــد تناولــت فــي هــذا البحــث مــا يتعلــق بالمرابحــة مــن تعاريــف  ،وصــور ،

وخطوات  ،وأحكام  ،وضوابط  ،وأقوال وأدلة وغير ذلك .
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املراحبة يف الشريعة اإلسالمية

وينصــب البحــث علــى التعريــف بماهيــة المرابحــة بقســميها >البســيطة
َّ
والمركبــة<  ،وحيــث إن المرابحــة المركبــة أوســع فــي التنــاول مــن المرابحــة
البســيطة  ،فــإن ثمــة كالم كثيــر حولها واختالفــات  ،األمر الذي أدى الباحث إلى
تناول مثل هذه الموضوعات في هذا البحث .
وتظهر أهمية تناول >المرابحة< في هذا البحث  ،إلى ما يلي :

 -1يعتبــر عقــد المرابحــة مــن أكثــر الوســائل اســتخدا ًما فــي اســتثمار األمــوال

لدى البنوك اإلسالمية .

 -2تســاعد المرابحــة  -علــى نطــاق كبيــر  -فــي تمويــل احتياجــات عديــدة ،
سواء كانت هذه االحتياجات خاصة بالشركات أو األفراد أو المؤسسات .

 -3توفــر المرابحــة لكثيــر مــن النــاس الغيــر قادريــن علــى شــراء الســلعة  -أو
البضاعــة  ،أو حتــى المســكن  -فرصــة الحصــول علــى مثــل هــذه الحاجــات مــن
المصارف  ،وذلك من خالل عقد المرابحة لآلمر بالشراء .
والغرض من هذا البحث هو :

 -بيان حكم المرابحة ومشروعيتها والحكمة منها .

 -التفرقة بين المرابحة >البسيطة< والمرابحة لآلمر بالشراء >المركبة< .

 بيان األخطاء الشرعية التي تقع في بيع المرابحة لآلمر بالشراء . -الرد على الشبهات التي أثيرت حول بيع المرابحة .

وقــد تطلبــت طبيعــة البحــث اســتخدام المنهــج االســتقرائي  ،  والتأصيــل
الفقهي  ،  وذلك من خالل :  
 -  1عرض الرأي الفقهي في المذاهب األربعة .

 -  2توثيق النقوالت من المصادر األصلية ألصحابها .
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املقدمة

 -  3توضيح أدلة كل رأي  -إذا كان في المســألة خالف فقهي  -ومناقشــتها
وتقديم الرأي الراجح.
 -  4عزو اآليات القرآنية .

 -  5تخريج األحاديث النبوية .

 -  6إيراد التعريفات اللغوية واالصطالحية .
واعتمــدت فــي هــذا البحــث علــى بعــض الدراســات التــي تناولــت موضــوع
المرابحــة ســواء فــي هــذا كتــب الفقه القديمــة والتي عرضت موضــوع المرابحة أو

اختصــت بــه  ،ســواء كانــت مذهبيــة أو غير ذلــك  ،  وكذلك كتب الفقه الحديثة ،  
وبعــض الرســائل الجامعيــة  ،  والنــدوات والمؤتمــرات التــي تعرضــت لمســألة
المرابحــة أو اختصــت بهــا  ،  وكذلــك بعــض األبحــاث المنشــورة علــى شــبكة
اإلنترنت .
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المبحث األول  :تعريف المرابحة
وفيه مطلبان:  

المطلب األول  :  تعريف المرابحة في اللغة .

المطلب الثاني  :  تعريف المرابحة في االصطالح .
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املبحث األول :  تعريف املراحبة

المطلب األول  :  المرابحة في اللغة :  

إن الناظر في تعريف لفظة >المرابحة< سواء عند اللغويين أو الفقهاء  ،يكاد
ثمــة بعــض األلفــاظ يمكــن أن تبــدل
يلحــظ شــبه االتفــاق فــي تعريفهــم لهــا  ،إال أن َّ
مكان لفظ آخر  ،فاالختالف عندهم >لفظي<  -في اللفظ فقط  -أما >المعنى<
فواحدٌ تقري ًبا  ،وحوله تدور تلك األلفاظ .
ربحــا ،
جــاء فــي تــاج العــروس > :ورابحتــه علــى ســلعته  ،وأربحتــه :أعطيتــه ً
وقــد أربحــه بمتاعــه  ،وأعطــاه مـ ًـال مرابحــة ؛ أي  :علــى الربــح بينهمــا  ،وبعــت
الشــيء مرابحــة  ،ويقــال  :بعتــه الســلعة مرابحــة علــى كل عشــرة دراهــم درهــم ،
وكذالك اشتريته مرابحة<((( .
وعر َفها الجرجاني فقال > :هي البيع بزيادة على الثمن األول<((( .
َّ

وفــي المعجــم الوســيط > :هــو البيع برأس المال مــع زيادة معلومة  ،ويقال :
أعطاه ً
مال مرابحة ؛ على الربح بينهما<((( .

وقيل > :إعالم البائع المشتري أنه يبيعه السلعة برأس مالها وربح معلوم<((( .

وقــال صاحــب اللســان  > :وأربحتــه علــى ســلعته أي أعطيتــه ربحــا  ،وقــد
أربحــه بمتاعــه  ،وأعطــاه مـ ًـال مرابحــة ؛ أي  :علــى الربــح بينهمــا  ،وبعت الشــيء
مرابحــة  ،ويقــال  :بعتــه الســلعة مرابحــة علــى كل عشــرة دراهــم درهــم ،وكذلــك
اشتريته مرابحة ،وال بد من تسمية الربح<((( .
((( الزبيدي  ،محمد بن محمد  :تاج العروس (. )380/6

((( الجرجاني  :علي بن محمد بن علي  ،التعريفات (. )210/1
((( إبراهيم مصطفى وآخرون  :المعجم الوسيط (. )322/1

((( محمد رواس قلعه جي  ،وحامد قنيبي  :معجم لغة الفقهاء (ص. )114 :
((( ابن منظور  :  محمد بن مكرم بن علي  ،  لسان العرب (. )443/2
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املراحبة يف الشريعة اإلسالمية

المطلب الثاني  :  المرابحة في اصطالح الفقهاء :

* عند الحنفية :

عر َّفهــا الكاســاني فقــال > :هــو مبادلــة المبيــع بمثــل الثمــن األول وزيــادة
ربح<((( .
أو هي > :نقل ما ملكه بالعقد األول بالثمن األول مع زيادة ربح<

(((

.

* عند المالكية :  

هــي > :أن يذكــر البائــع للمشــتري الثمــن الــذي اشــترى بــه الســلعة ،ويشــترط
ربحا َّما للدِّ ينار أو الدِّ ْرهم<((( .
عليه ً
المشْ ـ َت ِري بكــم ْ
اش ـ َت َر َاها َ ،و َيأْ ُخــذ ِمن ْـ ُه
الس ـ ْل َعة ُ
وقيــل َ > :أن ُي َعـ ِّـرف َصاحــب ّ
ربحــا  ،إ َّمــا علــى ا ْل ُج ْم َلــة  ،مثــل َأن َي ُقــول ْ :
اش ـ َت َر ْي َتها بِعشْ ـ َـرة وتربحنــي ِدين ًَارا  ،أو
ً
درهما لك ُِّل ِدينَار أو غير
دينارين  ،وإ َّما على ال َّت ْف ِصيل َ ،و ُه َو َأن َي ُقول  :تربحني
ً
َذلِك<((( .
* عند الشافعية :  

عرفهــا النــووي  :بأنهــا >عقــد يبنــى الثمــن فيــه علــى ثمــن المبيــع األول مــع
زيادة<((( .
((( الكاساني :  أبو بكر بن مسعود بن أحمد ،  بدائع الصنائع (. )135/5

((( الهداية في شرح بداية المبتدي ( ، )56/3العناية شرح الهداية (. )494/6

((( ابن رشد  :  أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد  ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد (. )229/3
((( ابن جزي الكلبي  :محمد بن أحمد بن محمد  ،القوانين الفقهية (. )174/1
((( روضة الطالبين (. )528/3
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املبحث األول :  تعريف املراحبة

* عند الحنابلة :  

قال ابن قدامة > :هو البيع برأس المال وربح معلوم<

(((

.

وقال في الكافي > :أن يخبر برأس ماله  ،ثم يبيع به ويربح<

((( ابن قدامة  :  موفق الدين عبد هللا بن أحمد  ،المغني (. )136/4
((( الكافي (. )54/2
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المبحث الثاني
والح ْ
ُح ْ
ك َمة منها
كم المرابحة ومشروعيَّتها ِ
وفيه ثالثة مطالب :

المطلب األول ُ :حكْم المرابحة .

المطلب الثاني  :مشروع َّية المرابحة .
المطلب الثالث ِ :
الحك َْمة من المرابحة .
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ُكم املراحبة
املبحث الثاني  :ح ْ

المطلب األول  :حكم المرابحة :

* اتفــق الفقهــاء علــى جــواز بيــع المرابحــة  ،ال ُي ْع َلم مخالف في هذا  ،إال أنه
ِ
وجه اإلمام
قد ُحك َيت الكراهة  -مع الجواز  -عن ابن عمر وابن عباس  ،وقد َّ
المارودي هذه الكراهة  ،فقال ’ :
>وأمــا بيــع المرابحــة فصورتــه أن يقــول > :أبيعــك هذا الثــوب مرابحة على أن
الشــراء مائــة درهــم وأربــح فــي كل عشــرة واحــد< فهــذا بيع جائز ال يكــره  ،وحكي
عن عبد هللا بن عمر وعبد هللا بن عباس ^ أنهما كرها ذلك مع جوازه .

وحكــي عــن إســحاق بــن راهويــه أنــه أبطلــه  ،ومنع من جوازه ؛ اسـ ً
ـتدالل بأن
الثمن مجهول  ،وإن كذبه في إخبار الشراء غير مأمون .

والدليــل علــى جــوازه عمــوم قولــه تعالــى :ﮋ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﮊ ((( ؛
وألن الثمــن فــي بيــع المرابحــة معلــوم ؛ كمــا أنــه فــي بيــع المســاومة معلــوم  ،إذ ال
فرق بين قوله > :بعتك هذا الثوب بمائة وعشرة< وبين قوله > :بعتك بمائة وربح
كل عشرة واحد<  ،وأن كال الثمنين مائة وعشرة  ،وإن اختلفت العبارتان  ،كما
ال فرق بين قوله > :بعتك هذا الثوب بتسعين< وبين قوله > :بمائة إال عشرة< في
أن كال الثمنيــن تســعون  ،وإن اختلفــت العبارتــان  ،وال وجــه لمــا ذكــر مــن جهالــة
الثمــن ؛ ألن مبلغــه وإن كان مجهـ ً
ـول حــال العقــد فقــد عقــداه بمــا يصيــر الثمــن بــه
معلو ًمــا بعــد العقــد  ،وذلــك ال يمنــع مــن صحــة العقــد  ،كمــا لــو باعــه صبــرة طعام
كل قفيــز بدرهــم صــح البيــع  ،وإن كان مبلــغ الثمن مجهـ ً
ـول وقت العقد ؛ ألنهما
عقــداه بمــا يصيــر الثمــن بــه معلو ًمــا بعد العقــد  ،وال وجه لما ذكر بــأن كذب البائع
حكما بذكره.
في الثمن غير مأمون ؛ ألن الظاهر صدقه إذ أثبت
ً
((( سورة البقرة . 275 :
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على أن المروي عن ابن عباس أنه كره قولهم > :ده ذوازده< وفيه تأويالن:
أحدهما  :أنه كره عقدهم باألعجمية وعدولهم عن العربية.

والثانــي  :كــره يحمــل ذلــك منهــم على بيع الدراهم في جواز العشــرة باالثني
عشرة<((( .

وقال الشوكاني > :هذا بيع أذن هللا سبحانه به بقوله :ﮋﭴ ﭵ ﭶﮊ((( ،
وبقوله :ﮋ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﮊ (((  ،وهذا يشــمل كل بيع كائنًا ما كان  ،إذا
لم يصحبه مانع شرعي  ،أو يفقد فيه التراضي<((( .

وقــال أبــو عمــر بــن عبــد البــر > :البيــع جائز مســاومة ومرابحة  ،فأمــا المرابحة
فإنــه يجــوز بيــع المرابحــة على ربح معلوم بعد أن يعرف رأس المال ويبلغه  ،فإن
تغ َّيــرت الســلعة لــم يبعهــا مرابحة حتى يب ِّيــن  ،ومتى دخلها نقص لم يبعها مرابحة
حتى يب ِّين<((( .

((( الماوردي  :علي بن محمد بن محمد ،  الحاوي الكبير (. )279/5
((( سورة النساء . 29 :

((( سورة البقرة . 275 :

((( الشوكاني  :محمد بن علي  ،السيل الجرار (. )545/1

((( ابــن عبــد البــر  :يوســف بــن عبــد هللا بــن محمــد النمــري القرطبــي  ،الكافــي فــي فقــه أهــل المدينــة
(. )705/2
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المطلب الثاني  :  مشروع َّية المرابحة وأدلتها :

تســتمد المرابحــة مشــروع َّيتها مــن القــرآن الكريم  ،والســنة النبو َّيــة  ،وإجماع
الفقهاء  ،وتفصيل أدلة مشروعيتها على هذا النحو :
* ً
أول  :القرآن الكريم :

الدليل على مشروعية بيع المرابحة عموم أدلة إباحة البيع  ،فقد قال تعالى :
ﮋ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﮊ ((( .

وكذلــك قولــه تعالــى  :ﮋ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺﭻ ﮊ

(((

.

قال ال ُع َليْ ِم ُّي في تفسير هذه اآلية :

>ﮋ ﭳ ﭴ ﭵ ﮊ ؛ أي  :إثم  ،وأصله من الجنوح  ،الميل عن
القصد.
ﮋ ﭶ ﭷ ﮊ ؛ أي  :تقصدوا .

الربح في التجارة .
ﮋ ﭸ ﮊ ؛ أي  :رز ًقا
ُّ
وتفضلً  ،وهو ِّ

لما تأ ّثم المســلمون من التجارة
ﮋ ﭹ ﭺﭻ ﮊ في مواســم الحج  ،نزلت ّ
أيام الحج<((( .
ِ
عقود البيوع العا َّمة المشروعة .
وال يخفى أن المرابح َة داخل ٌة في

((( سورة البقرة . 275 :

((( سورة البقرة . 198 :
((( ال ُع َليْ ِمي ُ :م ِجيْر الدِّ ْين بن محمد المقدسي الحنبلي ،  فتح الرحمن في تفسير القرآن (. )284/1
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* ثان ًيا  :السنة النبو َّية :
روى عبادة بن الصامت أن النبي × قال > :ال َّذ َه ُب بِال َّذ َه ِبَ ،والْ ِف َّ�ض ُة بِالْ ِف َّ�ض ِة،
��ح بِالْمِ ْل ِحِ ،م ْث ًل بِمِ ْث ٍل ،يَ�� ًدا بِيَ ٍد َف�إِذَا
ال�ش�� ِع ُير ب َّ
َوالْبُ ُّر بِالْبُ ِّر َ ،و َّ
��ر بِالتَّ ْم ِرَ ،والْمِ ْل ِ
ِال�ش�� ِعي ِرَ ،والتَّ ْم ُ
اختَ َلف َْت َه ِذ ِه الأَ ْ�صنَاف َفب ِْي ُعوا َك ْي َف ِ�ش ْئتُم يَ ًدا بِيَ ٍد<((( وعن أبي سعيد مرفو ًعا نحوه .
ْ

أي الكســب
وروي عــن رافــع بــن خديــج أنــه قــال  :ســئل رســول هللا × ُّ
الر ُج ِل بِيَ ِد ِهَ ،و ُكلُّ بَ ْي ٍع َم ْب ُر ْو ٍر<((( .
أفضل؟ قالَ > :ع َملُ َّ
ُجــار المدينــة  ،ف َع ِن ا ْبـ ِـن َع َّب ٍ
اس ^
قصــة عثمــان ÷ مــع ت َّ
ودليلــه كذلــك َّ
ِ
َّاس إِ َلى َأبِي َبك ٍْر
اج َت َم َع الن ُ
الصدِّ ِيق ÷َ ،ف ْ
َق َالَ > :ق َح َط ا ْل َم َط ُر َع َلى َع ْهد َأبِي َبك ٍْر ِّ
َّاس ِفي ِشدَّ ٍة َش ِديدَ ٍة ،
الس َما ُء َل ْم ُت ْمطِ ْر َ ،و ْالَ ْر ُض َل ْم َتن ْ ُب ْ
ت َ ،والن ُ
÷ َ ،ف َقا ُلواَّ :
اصبِـ ُـروا َف ِإ َّن ُك ـ ْم َل ُت ْم ُسـ َ
ـون َح َّتى ُي ْفـ ِّـر َج ال َّل ُه -
الصدِّ يـ ُـق> :ان َْص ِر ُفــوا َو ْ
َف َقـ َـال َأ ُبــو َب ْكـ ٍـر ِّ
ان ْب ِن َع َّف َ
ا َأ ْن َجا َء ُأ ُج َرا ُء ُعث َْم َ
ان ÷ ِم َن
َعـ َّـز َو َجـ َّـل َ -عن ْ ُك ـ ْم< َ ،ف َمــا َلبِثْنَــا إِ َّل َق ِلي ـ ً
ِ ٍ
ِ
َّاس إِ َلى َب ِ
اب ُعث َْم َ
َّ
ان
اج َت َم َع الن ُ
الشا ِم َ ،ف َجا َء ْت ُه ما َئ ُة َراح َلة ُب ًّرا َ ،أ ْو َق َالَ :ط َعا ًما َ ،ف ْ
ِ
ـان ÷ ِ ،فــي َم ـأٍَ ِم ـ َن الن ِ
ـاب َ ،فخَ ـ َـر َج إِ َليْ ِه ـ ْم ُعث َْمـ ُ
َّاس ،
÷ َ ،ف َق َر ُعــوا َع َليْــه ا ْل َبـ َ
ـان َق ـ ْد َق َحـ َ
الز َمـ ُ
َف َقـ َـالَ :مــا ت ََشــا ُء َ
السـ َـما ُء َل ُت ْمطِـ ُـر َ ،و ْالَ ْر ُض َل
ون؟ َقا ُلــوا َّ :
ـط َّ ،
ـاس ِفــي ِشــدَّ ٍة َشـ ِـديدَ ٍة َ ،و َق ـ ْد َب َل َغنَــا َأ َّن ِعنْــدَ َك َط َعا ًما َفبِ ْعنَا ُه َح َّتى ت َُو ِّسـ َـع
َتن ْ ُبـ ُ
ـت َ ،والنَّـ ُ
َع َلى ُف َق َر ِاء ا ْل ُم ْس ِل ِمي َن َق َال ُعث َْم ُ
انُ :ح ًّبا َوك ََرا َم ًة  ،ا ْد ُخ ُلوا َف ْ
اش َت ُروا َ ،فدَ َخ َل ال ُّت َّج ُار
ـان ÷ َ ،ف َقـ َـال :يــا مع ِ
اشـ َـر ال ُّت َّجـ ِ
ـوع ِفــي َد ِار ُعث َْمـ َ
ـار  ،ت ُْربِ ُحونِي
َ ََ
َفـ ِـإ َذا ال َّط َعــا ُم َم ْو ُضـ ٌ
((( رواه مسلم ( ، )1587( )1211/3وأحمد في >المسند< ( . )22779( )320/5من حديث عبادة
ابن الصامت .
وحديث أبي سعيد رواه البخاري ( ، )1217ومسلم (. )1584( )1211/3
((( رواه أحمــد ( ، )17304( )141/4والطبرانــي فــي >الكبيــر< ( ، )4411( )276/4والبيهقــي (/5
 ، )264 - 263والبزار كما في كشف األستار ( ، )1257( )83/2والحاكم (. )12/2
وصححه األلباني في الصحيحة (. )607
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الشا ِم؟ َقا ُلوا :لِ ْل َع َش َر ِة ا ْثنَا َع َش َر َ ،ف َق َال ُعث َْم ُ
َع َلى ِش َر ِائي ِم َن َّ
ان ÷َ :ق ْد َزا ُدونِي ،
َقا ُلوا :لِ ْل َع َش َر ِة َأ ْر َب َع َة َع َش َر َ ،ف َق َال ُعث َْم ُ
انَ :ق ْد َزا ُدونِي َ ،قا ُلوا :لِ ْل َع َش َر ِة َخ ْم َس َة َع َش َر
ِ ِ
ِ
ِ
َق َال ُعث َْم ُ
ُج ٌار َغيْ ُرنَا ،
انَ :ق ْد َزا ُدوني َق َال ال ُّت َّج ُارَ :يا َأ َبا َع ْم ٍرو؛ َما َب َقى في ا ْل َمدينَة ت َّ
َف َم ْن َذا ا َّل ِذي َزا َد َك؟ َف َق َالَ :زا َدنِي ال َّل ُه َ -ع َّز َو َج َّل  -بِك ُِّل ِد ْر َه ٍم َعشْ َرةً<((( .
فعمومات هذه األحاديث وغيرها تدل على جواز بيع المرابحة ومشروعيته.

((( رواه اآلجري في الشريعة (. )1486
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* ثال ًثا  :إجماع الفقهاء :

اتفق الفقهاء على جواز بيع المرابحة  ،ولهم أدلة من القرآن الكريم والسنة
النبويــة علــى مــا تقدم  ،واســتدلوا كذلك بالقاعدة الكل َّيــة >األصل في المعامالت
اإلباحــة<  ،إال أن بعــض المالك َّيـ ِـة قــد ذهــب إلــى أنــه خــاف األولــى  ،واألحــب
تركــه ؛ لكثــرة احتيــاج البائــع فيــه إلــى البيــان  ،وأن بيــع المســاومة أولــى  ،علــى مــا
جــاء فــي بعــض كتــب المالك َّيــة(((  ،وال ُي ْف َهــم مــن قولــه > :خــاف األولــى< عــدم
الجــواز  ،بــل المقصــود تقديــم أحدهمــا علــى اآلخر فــي األولو َّيــة  ،ودليله ما قال
صاحــب حاشــية الدســوقي بعــد كالم > :وليــس المــراد بالجــواز الكراهــة ؛ ألنــه
خالف اصطالح المصنِّف<(((  .وهللا أعلم .

((( الدســوقي المالكــي  :  محمــد بــن أحمــد بــن عرفــة  ،  حاشــية الدســوقي علــى الشــرح الكبيــر
(. )159/3
((( المرجع السابق .
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المطلب الثالث :  الحكمة من مشروعية المرابحة :

يظهــر جل ًّيــا  -مــن خــال األحاديــث التــي تناولــت أنــواع البيوع بصفــة عامة-
والصدْق ،
إرساء وترسيخ مبادئ كثيرة وها َّمة كـمبدأ المكاشفة  ،والمصارحة ِّ ،
واألمانة  ،والتبيين .. .إلخ  ،كما يظهر ذلك خاصة في بيع المرابحة .

يقــول الشــيخ علــي الجرجــاوي > :والحكمــة مــن مشــروع َّية المرابحــة عظيمة ؛
ألن بها تسهيل االرتزاق للناس  ،وهي داعية إلى وجوب االتصاف باألمانة  ،وذلك
أن اإلنسان ربما كان على شيء من الغباوة والجهل  ،أو البساطة  ،فال يدري قيمة
الســلعة التــي يريــد مشــتراها مــن اآلخــر الذي ال يقبــل َّإل زيادة علــى ثمنها األصلي ؛
لقصد الربح حتى يستعين به على معاشه  ،من أجل ذلك شرعت المرابحة

وإذا صــرف صاحــب الســلعة عليهــا مصاريــف يضيــف هــذه المصاريــف على
ربحــا مــن المــال
أصــل الثمــن ويقــول > :قامــت علـ َّـي بكــذا<  ،أو >أطلــب منــك ً
قــدره كــذا<  ،وال يخفــى علــى كل عاقــل فائــدة هــذه المرابحــة التــي تعــود على بني
اإلنسان<((( .

والحقيقــة أن مضمــون بيــع المرابحــة ال يختلــف عــن مضمون البيــع العادي ،
وإن كان ثـ َّـم اختــاف  ،فهــو فــي طريقــة العلــم بالثمــن  ،فالــذي يقــول > :بعتــك
الثــوب بمائــة وعشــرة<  ،كالــذي يقــول > :بعتــك هذا الثوب بمائــة  -وقد ب َّين أنها
رأســماله  -وربــح عشــرة< إذ النتيجــة واحــدة  ،وهــي مائــة وعشــرة  ،إال أنــه فــي
العبــارة األولــى ذكــر الثمــن جمي ًعــا (رأس المــال والربــح)  ،أمــا فــي العبــارة الثانيــة
فقــد أفــرد الربــح عــن رأس المال َ ،ف ُع ِلم مجمل الثمن بالحســاب  ،والمآل واحد
في ٍّ
كل  ،وهو معلوم َّية ثمن المبيع .
((( الجرجاوي  :  علي بن أحمد  ،  حكمة التشريع وفلسفته (. )129/2
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ثــم إن الحاجــة داعي ـ ٌة إلــى مثــل هذه الصورة من البيع  ،إذ ر ّبما كان المشــتري
ممن ال يهتدي في البيع والشراء  ،فيحتاج إلى خبرة غيره  ،فيشتري الشيء بمثل
َّ
ما اشتراه وزيادة معلومة ُيتفق عليها((( .

((( المرابحة وطرق استخداماتها الحديثة في البنوك اإلسالمية (ص. )87-86 :
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رشوط صحة املرابحة
يــرى الباحــث أن المرابحــة فــي حقيقتهــا بيــع كســائر البيــوع  ،يجــري عليهــا مــا
صحيحا
أي بيــع كان  ،وهــي فــي الحقيقة عقد  ،ولكي يكون العقود
ً
يجــري علــى ِّ
معتبـ ًـرا شــر ًعا يجــب أن تتوافــر فيــه بعــض الشــروط العامة  -ســواء كانت الشــروط
ثمــة شــروط خاصــة ينبغي توافرها في
متعلقــة بالعقــد نفســه  ،أو بالعاقــد  -إال أن َّ
المرابحة إضافة إلى الشــروط المعهودة في ســائر العقود  ،والشــروط الزائدة في
المرابحة هي على هذا النحو :
معلوما للمشتري:  
 -  1أن يكون الثمن األول (األصلي)
ً

فمــن شــروط المرابحــة أن يكــون الثمــن األول (األصلــي) معلو ًمــا لــدى
المشــتري الثانــي  ،حيــث إن المرابحــة بيــع بالثمــن األول مــع زيــادة ربــح معلــوم ،
وإذا كان العلــم بالثمــن األول شــر ًطا فــي صحــة البيــع  ،فــإن عدم توفر هذا الشــرط
يجعل البيع باطلً  ،أو فاسدً ا .
معلوما عند المشتري والبائع:  
 -  2أن يكون الربح
ً

يشــترط العلــم بالربــح ؛ألن العلــم بــه فــرع عــن العلــم بالثمــن  ،إذ الربــح بعض
صحة جميع أنواع البيوع  ،وهذا الشــرط متفق
الثمن  ،والعلم بالثمن شــرط في ّ
عليه بين جميع الفقهاء((( .
((( المرابحة وطرق استخداماتها الحديثة في البنوك اإلسالمية (ص)103 :

www.almoslih.net

28

املراحبة يف الشريعة اإلسالمية

صحيحا :
 - 3أن يكون العقد األول
ً

فإن كان فاســدً ا  ،لم يجز بيع المرابحة ؛ ألن المرابحة بيع بالثمن األول مع
زيــادة ربــح  ،والبيــع الفاســد  -وإن كان يفيــد الملــك عنــد الحنفيــة فــي الجملــة -
لكــن يثبــت الملــك فيــه بقيمــة المبيــع أو بمثلــه  ،ال بالثمــن المذكــور فــي العقــد ؛
لفساد التسمية  ،وهذا ال يتفق مع مقتضى عقد المرابحة القائم على معرفة الثمن
األول ذاته  ،ال القيمة أو المثل((( .
 -4أن يكون رأس المال من ذوات األمثال :

بيــان ذلــك :أن رأس المــال إمــا أن يكــون مثل ًّيــا كالمكيــات والموزونــات
والعدديات المتقاربة  ،أو يكون قيم ًّيا ال مثل له كالعدد َّيات المتفاوتة .

فــإن كان مثل ًّيــا جــاز بيعــه مرابحــة علــى الثمــن األول  ،ســواء باعــه مــن بائعــه أم
من غيره  ،وســواء جعل الربح من جنس رأس المال في المرابحة أو من خالف
جنسه  ،بعد أن كان الثمن األول معلو ًما والربح معلو ًما .
وإن كان قيم ًّيا ال مثل له من العروض  ،فإنه ال يجوز بيعه مرابحة ممن ليس
ذلــك العــرض فــي ملكــه ؛ ألن المرابحــة بيــع بمثــل الثمــن األول  ،فــإذا لــم يكــن
الثمــن األول مثــل جنســه  ،فإمــا أن يقــع البيــع علــى غيــر ذلــك العــرض  ،وإمــا أن
يقــع علــى قيمتــه  ،وعينــه ليــس فــي ملكــه  ،وقيمتــه مجهولــة تعرف بالحــزر والظن
الختالف أهل التقويم فيها((( .

((( الموسوعة الفقهية الكويتية (. )319/36
((( المرجع السابق ()320/36
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 -5أال يترتب على المرابحة ر ًبا :

ا ِ
بمثْــل  ،فــا يجــوز بيعه
وذلــك كأن ُيشْ ــترى المكيــل أو المــوزون بجنســه ِمثْ ـ ً
مرابحــة ؛ألن المرابحــة بيــع بالثمــن األول وزيــادة  ،والزيــادة فــي أمــوال الربــا عنــد
اتحاد الجنس ر ًبا ال ربح .
أيضا ،
وأيضــا ال يجــوز بيــع المــال الربــوي بجنســه وضيع ـ ًة ؛ لتحقق الربــا فيه ً
ً
إذ تكون الزيادة هنا في الجنس الربوي الواحد للمشتري بعد أن كانت للبائع في
المرابحة((( .

 -6أن يكون المبيع من ال َع ُر ْوض .
وهذا الشرط خاص بالحنف َّية  ،فال يصح عندهم بيع النقدين الذهب بالفضة
أو العكــس مرابحــة ؛ ألن النقــود ال تتعيــن بالتعيين عندهم في عقود المعاوضات
فضــة  ،فــا يجــوز بيــع
باالتفــاق  ،فــإذا اشــترى عشــرة دنانيــر ذه ًبــا بتســعين
درهمــا ّ
ً
تلــك الدنانيــر مرابح ـ ًة مــا دامــت النقــود ال تتعيــن بالتعييــن  ،إذ يصــح أن يقــول :
ـارا آخــر  ،فالدينــار نقــدٌ ال يملــك بالشــراء
>بعتــك هــذا الدينــار بكــذا< ثــم يعطيــه دينـ ً
بذاته ؛ ألنه ال يتع ّين((( .

((( المرابحة وطرق استخداماتها الحديثة في البنوك اإلسالمية (ص. )104-103 :
((( المرجع السابق (ص. )104 :
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المبحث الرابع
بيع المرابحة لآلمر بالشراء أو >المرابحة المركبة<
وفيه سبعة مطالب:  

المطلب األول :  نشأة مصطلح >بيع المرابحة لآلمر بالشراء< .

المطلب الثاني :  تعريف بيع المرابحة لآلمر بالشراء .
المطلب الثالث  :صور بيع المرابحة لآلمر بالشراء .

المطلب الرابع  :خطوات بيع المرابحة لآلمر بالشراء .

المطلب الخامس  :شروط صحة عقد بيع المرابحة لآلمر بالشراء .

المطلب السادس  :الضوابط الشرعية لعقد المرابحة لآلمر بالشراء .

المطلب السابع  :أسباب األخطاء الشرع ََّية فى بيوع المرابحة لآلمر بالشراء.

المطلــب الثامــن  :نمــاذج عمليــة مــن األخطــاء الشــرعية فــى بيــوع المرابحــة
ألجل لآلمر بالشراء .
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المطلب األول  :نشأة مصطلح >بيع المرابحة لآلمر بالشراء< :

قديمــا معنــى المرابحــة وصورهــا  ،وجــد هــذا فــي كتــب الفقــه
َعـ َـر َ
ف العلمــا ُء ً
وغيرهــا مــن الكتــب  ،إال أن التعبيــر ب ـ >بيــع المرابحة لآلمر بالشــراء< هو مصطلح
عصــري حديــث  ،لــم يعــرف إال في الســنوات األخيرة  ،وفيما يلي عرض ألصل
تسميته بهذا االسم ـ

يقول بعض الباحثين(((  :بيع المرابحة لآلمر بالشراء اصطالح حديث ظهر
منذ فترة وجيزة  ،وأول من استعمله بهذا الشكل هو د  .سامي حمود في رسالته
بعنوان >تطوير األعمال المصرفية بما يتفق مع الشــريعة اإلســامية< المقدمة إلى
جامعة القاهرة  -كلية الحقوق  ،وقد نوقشت رسالت في 1976/6/ 30م .
ويقــول د  .ســامي حمــود عــن ذلــك >وقــد كان بيــع المرابحــة لآلمــر بالشــراء
بصورتــه المعروفــة حال ًّيــا فــي التعامــل المصرفــي كش ـ ًفا وفــق هللا إليــه الباحــث أثناء
إعداده لرسالة الدكتوراه في الفترة الواقعة بين  1976-1973حيث تم التوصل
إلــى هــذا العنــوان االصطالحــي بتوجيــه مــن األســتاذ الشــيخ العالمــة محمــد فــرج
الســنهوري  -رحمه هللا تعالى  -حيث كان أســتاذ مادة الفقه اإلســامي المقارن
للدراسات العليا بكلية الحقوق بجامعة القاهرة<((( .

إال إن هذا المصطلح قد شاع استخدامه وانتشر خاصة لدى البنوك اإلسالم َّية
أو الشركات التي يغلب عليها التعامل َو ْفق أحكام الشريعة اإلسالم َّية  ،وصارت

هذه المعاملة هي غالب ما تتعامل به البنوك إلسالم َّية في معامالتها .

((( د  .عفانــة  :حســام الديــن موســى  ،بيــع المرابحــة لآلمــر بالشــراء دراســة تطبيقيــة فــي ضــوء تجربــة بيــت
المال الفلسطيني العربي (ص. )19 :
ل عن بيع المرابحة لآلمر بالشراء  ،للدكتور  .سامي حمود (ص )1092 :مجلة
((( المرجع السابق  ،نق ً
مجمع الفقه اإلسالمي عدد  5ج. 2
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المطلب الثاني  :تعريف بيع المرابحة لآلمر بالشراء :

للفقهاء المعاصرين والباحثين عدِّ ة تعريفات لبيع المرابحة لآلمر بالشــراء ،
أذكر منها ما يأتي :

عرفــه د  .محمــد األشــقر فقــال > :يتفــق البنــك والعميــل علــى أن يقــوم البنــك
َّ
بشــراء البضاعــة  ،ويلتــزم العميــل أن يشــتريها مــن البنك بعد ذلــك  ،ويلتزم البنك
بأن يبيعها له  ،وذلك بسعر عاجل أو بسعر آجل تحدد نسبة الزيادة فيه على سعر
الشراء مسب ًقا<((( .
معجــل  ،ومن ثــم بيعها
أو هــو > :شــراء المصــرف ســلعة بطلــب عميلــه بثمــن َّ
بثمــن مؤجــل مــع ربـ ٍـح معلــوم  ،وذلك بناء على مواعدة بينهمــا  ،ملزمة في بعض
المصارف  ،وغير ملزمة في مصارف أخرى<

(((

.

وعرفــه األســتاذ أحمــد ملحــم فقــال > :طلــب شــراء للحصــول علــى مبيــع
َّ
موصــوف مقــدم مــن عميــل إلــى مصــرف  ،يقابلــه قبــول مــن المصــرف ووعــد مــن
الطرفين األول بالشراء والثاني بالبيع بثمن وربح يتفق عليها مسب ًقا<((( .

((( د  .األشقر  :محمد بن سليمان  ،بيع المرابحة كما تجريه البنوك اإلسالمية (ص. )6 :
ل عن
((( َق َّصــاص  :جعفــر بــن عبــد الرحمــن  ،بيــع المرابحــة لآلمــر بالشــراء >دراســة فقهيــة< (ص ، )9 :نق ً
بيع المرابحة لرفيق المصري (ص)5 :
((( أحمد ملحم  ،بيع المرابحة (ص. )79 :
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المطلب الثالث  :صور بيع المرابحة لآلمر بالشراء :

يتــم فــي بيــع المرابحــة لآلمــر بالشــراء  ،طلــب المشــتري مــن البائع أن يشــتري
منه سلعة  ،أو عقار  ،أو سيارة  . .إلخ  ،سواء كان هناك تواعد بينهما ملز ًما أو
غيــر ملــزم  ،وســواء ذكــر مقــدار الربــح مســب ًقا أم لــم يذكر  ،وقد َف َّصــل د  .بكر أبو
زيد ’ صور هذا البيع فقال :
* الصــورة األولى  :وتنبني علــى التواعد غيــر الملزم بيــن الطرفيــن مع عدم
ذكر مسبق لمقدار الربح .

وهي  :أن يرغب العميل شراء سلعة بعينها فيذهب إلى المصرف  ،ويقول :
اشتروا هذه البضاعة ألنفسكم ولي رغبة بشرائها بثمن مؤجل أو معجل بربح ،أو
سأربحكم فيها.
* الصــورة الثانية  :وتنبني علــى التواعد غير الملــزم بين الطرفيــن  ،مع ذكر
مقدار ما سيبذله من ربح .

وهــي  :أن يرغــب العميــل شــراء ســلعة معينــة ذاتهــا أو جنســها  ،فيذهــب إلــى
المصــرف ويقــول  :اشــتروا هــذه الســلعة ألنفســكم  ،ولــي رغبــة بشــرائها بثمــن
مؤجل أو معجل  ،وسأربحكم زيادة عن رأس المال  :ألف ريال مثالً .
* الصــورة الثالثة  :وتنبنــي على المواعــدة الملزمــة باالتفاق بيــن الطرفين ،
مع ذكر مقدار الربح .

وهي  :أن يرغب العميل شــراء ســلعة معينة ذاتها أو جنســها المنضبطة عينها
بالوصــف  ،فيذهــب إلــى المصــرف  ،ويتفقــان علــى أن يقــوم المصــرف ملتز ًمــا
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بشــراء البضاعــة مــن عقــار أو آالت أو نحــو ذلــك  ،ويلتــزم العميــل بشــرائها مــن
مقدارا أو
المصــرف بعــد ذلــك  ،ويلتــزم المصــرف ببيعها للعميل بثمــن اتفقا عليه
ً
أجالً أو ربح ًا((( .
وثمــة صــورة للمرابحــة تقــوم بهــا المصــارف اإلســامية  ،إال أنهــا ليســت
* َّ
من قبيل المرابحة لآلمر بالشــراء  ،حيث يقوم المصرف اإلســامي فيها بدراســة
الســوق االقتصاد ّيــة ليعــرف مــا تحتاجــه مــن ســلع  ،وقــد تتوجه إليه رغبات بشــراء

ســلع مع ّينــة فيشــتري المصــرف تلــك الســلع المرغوبــة فــي الســوق ؛ ليقــوم ببيعها
تجار ًة في السوق  ،ولمن رغب إليه بشرائها  ،ولكن دون أن يكون بينهما سابق
تواعد  ،فيبيعها مرابح ًة على رأسماله فيها .

ا ما تحدث
وهــذه الصــورة مــن قبيــل المرابحــة الفقهيــة المعروفــة  ،وهي قلي ـ ً
نظرا لصعوبة ممارسة المصرف اإلسالمي دور التاجر
في المصرف اإلسالمي ؛ ً
الكامل بشراء السلع قبل طلبها وذلك لألسباب التالية :
 -1حصول المخاطرة باحتمال عدم رواج بعض السلع .

 -2ضعف القدرة التخزينية للسلع في المصرف اإلسالمي .

 -3ضعف الكفاءات والخبرات في دراسة سوق السلع وتقلباتها

(((

.

((( د  .بكر أبو زيد  ،فقه النوازل (. )80-79/2
((( المرابحــة وطــرق اســتخداماتها الحديثــة فــي البنــوك اإلســامية (ص ، )75 :نق ـاً عــن نــدوة خطــة
عمان بالتعاون مع المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب
االستثمار في البنوك اإلسالمية المنعقدة في ّ
فــي البنــك اإلســامي للتنميــة فــي شــوال عــام 1407ه ـ الموافــق  :حزيــران 1987م  ،بحــث د .عبــد
الحليم عمر ( :ص. )182 :
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وفي حالة إذا ما تم االتفاق بين العميل والبنك  ،فـ >ال يجوز للبنك اإلسالمي
إلــزام العميــل بــأي زيــادة علــى الدَّ يــن بشـ ٍ
ـرط سـ ٍ
تأخــر
ـابق  ،أو بــدون شــرط -إذا َّ
ْ
ِّ
ُ
ِ
المدين في دفع األقســاط عن الموعد المحدَّ د  ،وهي ما يســمى بغرامة
المشــتري َ
التأخيــر -وأنــه ال يجــوز شــر ًعا اشـ ُ
التأخــر عــن األداء ؛
ـتراط ال َّتعويــض فــي حالــة ُّ
ـص عليــه >مجمــع الفقهي اإلســامي< بجــدة بإجماع
ألن ذلــك ربــا محـ َّـرم ؛ كمــا نـ َّ
األعضــاء  ،فــي دورتــه السادســة  ،عــام 1410هـ  ،الموافــق1990 :م ،قرار رقم:

(. (((<)6/2/53

((( د  .الحم ِّيــد  :ســعد بــن عبــد هللا  ،بيــع المرابحــة لآلمــر بالشــراء كمــا تجريــه البنــوك اإلســامية  ،مقــال
موقع طريق اإلسالم .
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المطلب الرابع  :خطوات بيع المرابحة لآلمر بالشراء :

يمكن إجمال خطوات بيع المرابحة لآلمر بالشراء على هذا النحو :

 -1يأتي العميل ويطلب من البنك أن يشــتري له ســيارة أو بضاعة  ،ويتعهد
بأنه في حالة تنفيذ البنك هذه العملية أنه سيشتريها .
 -2يقــوم البنــك بشــراء تلــك البضاعة أو الســيارة وتقبضهــا وتدخل في ملك َّية
البنك .

 -3ثم يقوم البنك ببيع تلك البضاعة أو السيارة للعميل اآلمر بالشراء بالثمن
ونســبة ربح معلوم  ،فلنفرض أن البنك قد اشــترى ســيارة بـ 100ألف فيبيعها له بـ
مقسطة على أقساط شهر َّية أو نحو ذلك((( .
110آالف َّ

((( المرابحــة ماهيتهــا وتعريفهــا ووظيفتهــا فــي عمليــات التمويــل اإلســامي  ،مقــال فــي جريــدة الرياض ،
بتاريخ األحد  3رجب 1429هـ الموافق  6يوليو 2008م  ،عدد .14622
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المطلب الخامس  :شروط صحة عقد بيع المرابحة لآلمر بالشراء :

ثمة شــروط خاصة ينبغي توافرها لصحة عقد بيع المرابحة
يرى الباحث أن َّ
لآلمــر بالشــراء  ،إضافــة إلــى الشــروط العامــة الــازم توفراهــا فــي صحــة أي عقــد
بصفة عامة  ،وهي على هذا النحو :

الشــرط األول  :يجب أن يحدد المشــتري الســلعة التي يرغب في شــرائها ،
الم َك َّلف بجلبها له  ،بما يزيل عن
وأن يصفها بصفات محددة ودقيقة للمصرف ُ
أي جهالة .
هذا المصرف ويرفع عنه ّ

الشرط الثاني  :ينبغي أن يكون هناك اتفاق مســبق بين المصرف والمشتري
على أن يكون ثمة جزء من الربح هو في الحقيقة ثمن األجل الذي تمت إضافته.
الشــرط الثالث  :أن يكــون العقــد األول الــذي هــو بيــن المصــرف والبائع ،
أي عيب كان .
صحيحا  ،و ُيشْ َترط ُخ ّلوه من ِّ
ً

الشــرط الرابع  :يشــترط علــى المصــرف أن يتم َّلــك الســلعة المــراد شــراؤها
أي تعاقــد بشــأن بيعهــا لــه ،
تم ُّل ـكًا تا ًّمــا  ،قبــل أن يكــون بينــه وبيــن اآلمــر بالشــراء ّ
فــإن هلكــت الســلعة أو تلفــت قبــل إتمــام بيعهــا لآلمــر بالشــراء  ،فــإن ضمانها على
المصرف ال على اآلمر بالشراء .
ألي مصرف أن يشــتري الســلعة بمثل جنسها ،
الشــرط الخامس  :ال يجوز ِّ
وذلك مثل أن يشتري ذه ًبا مقابل ذهب  ،ثم يقوم ببيعه مرابح ًة  ،ألن ثمة زيادة ،
والزيادة في هذه الحالة تكون ر ًبا ال يجوز .
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المطلب السادس  :الضوابط الشرعية لعقد المرابحة لآلمر بالشراء .
تتمثيل أهل الضوابط الشرعية لعقد المرابحة في اآلتي

(((

:

 -1يجــب أن يتأكــد البنــك أن البائــع للســلعة ليــس العميــل ذاتــه  ،أو وكيلــه ،
كمــا يجــب أن يباشــر البنــك دفــع الثمــن بنفســه  ،وعــدم إيــداع الثمــن فــي حســاب
العميل  ،كما أن األصل أن تكون وثائق السلعة باسم البنك وليس العميل .
 -2ال يجــوز تحميــل العميــل ضمــان مــا يطــرأ علــى الســلعة مــن أضــرار خالل

فترات الشحن والتخزين .

ويكون التأمين على السلعة من مسؤوليات البنك .

 -3ال يجوز توقيع عقد بيع السلعة مرابحة قبل التملك البنك لها .

 -4ال يجــوز إلــزام العميــل بشــراء الســلعة فــي حــال امتناعــه عــن إبــرام عقــد

المرابحــة  ،وإن كان يجــوز للبنــك أن يحصــل علــى تعويــض فــي حــال الضــرر
الناشئ عن رفض العميل وعده بالشراء .

((( إضــاءات  ،نشــرة توعويــة يصدرهــا معهــد الدراســات المصرفيــة  ،دولــة الكويــت  ،فبراير-مــارس
2010م  ،العدد الثالث (ص. )4 :
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المطلب السابع  :أسباب األخطاء الشرع ََّية فى بيوع المرابحة لآلمر بالشراء.

حدد الدكتور د  .حسين شحاتة أسباب وقوع األخطاء الشرع َّية في المرابحة
لآلمر بالشراء  ،وأجملها في هذه األسباب :
 -1عدم َف ْهم العاملين بالمصارف اإلسالم َّية بفقه المرابحة  ،وكذلك عدم
االلتزام بخطوات اإلجراءات التنفيذ َّية السليمة .
 -2االعتقــاد الســائد عنــد بعــض العامليــن بالمصارف اإلســام َّية بعدم وجود

فــرق بيــن صيغــة التمويــل بالمرابحــة كمــا تقــوم بهــا المصــارف اإلســام َّية وصيغــة
االئتمان بفائدة كما تقوم بها البنوك التقليد َّية .

 -3رغبة بعض العاملين بالمصارف اإلسالم َّية فى سرعة إنجاز المعاملة فى
أقل وقت ممكن دون االلتزام التام بتسلســل اإلجراءات  ،ويعتقدون أنها مســألة
شكل َّية .

 -4عــدم فهــم بعــض المتعامليــن بالمرابحــة مــن األفــراد ورجــال األعمــال
لطبيعــة المرابحــة وضوابطهــا الشــرع َّية  ،واعتقــاد بعضهــم أن المســألة ال تعدو إ ّ
ال
تمويالً وليست بي ًعا وتجارة .
تعجــل بعــض عمــاء المصــرف اإلســامي فــى الحصــول على الســلعة أو
ُّ -5
النقد دون االلتزام بالضوابط الشرع َّية .

 -6عدم التزام بعض عمالء المصرف اإلسالمي بالقيم واألخالق ويقدمون
إلــى المصــرف مســتندات وهم َّيــة ومعلومــات غيــر حقيق َّيــة ممــا يــؤدى إلــى صور َّية
المرابحة وخروجها عن إطارها الشرعي .

 -7ضعــف نظــم المراجعــة والرقابــة الداخل َّيــة والمال َّيــة علــى معامــات
المصرف وفروعه أو عدم وجودها  ،وهذا يؤدى إلى رسوخ األخطاء وأصبحت
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جز ًءا من إجراءات العمل .

 -8ضعــف نظــم الرقابــة الشــرع َّية علــى معامــات المركــز الرئيســى الفــروع
والتأكد من تطبيق الضوابط الشرع َّية .

 -9عــدم وجــود البيئــة المناســبة التــى تشــجع علــى تطبيــق أحــكام ومبــادئ
الشريعة اإلسالمية  ،حيث إن معظم المصارف اإلسالمية تعمل فى بيئة علمانية
تحكم بقوانين ونظم وضع َّية((( .

((( د .حسين حسين شحاتة ،التمويل بالمرابحة كما تقوم بها المصارف اإلسالمية بين الواجب والواقع
(ص. )11 :
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المطلــب الثامن  :نماذج عملية من األخطاء الشــرعية فــى بيوع المرابحة
ألجل لآلمر بالشراء .
-1عدم االلتزام بخطوات اإلجراءات التنفيذية للمرابحة

(((

:

تتمثل خطوات تنفيذ بيع المرابحة ألجل لآلمر بالشراء فى اآلتي :

 -1تقديم الطلب .

 -2إبرام نموذج الوعد بالشراء وسداد ضمان الجدية إن ُطلب .
 -3الشراء والتملك والحيازة من قبل المصرف اإلسالمي .

 -4التنفيذ بالبيع والتقسيط وإبرام عقد بيع المرابحة والتسليم للعميل .
 -5تحصيل بقية األقساط .

فقــد تبيــن مــن الواقــع العملــي أن الموظــف بالمصــرف اإلســامي والعميــل
يقومــان بالتوقيــع علــى نمــوذج الوعــد بالشــراء وعلــى عقــد بيــع المرابحــة واســتالم
الضمانــات وتســليم الشــيك للعميــل لتســليمه للمــورد فــى ٍ
آن واحــد  ،دون أن يمر
أي وقــت بيــن توقيــع نمــوذج الوعــد بالشــراء وعقــد الشــراء والتملــك وتوقيــع عقــد
البيــع  ، .وأحيا ًنــا يقــوم العميــل بالتوقيــع علــى كافــة نمــاذج العقــود واالســتمارات
علــى بيــاض  ،ثــم يقــوم الموظــف في المصرف اإلســامي باســتيفاء البيانات فيما
بعد .
الخطأ الشرعي :

يتمثل الخطأ الشرعي فى أن المصرف اإلسالمي قد باع ما ال يملك  ،وذلك
بإبرامه عقد البيع مع العميل قبل تملكه الســلعة وحيازتها  ،ولقد نهى رســول هللا
× عن بيع ما ال يملك .
((( المرجع السابق (ص. )12 :
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 -2قيام المصرف اإلســامي بتوكيل العميل باســتالم الشــيك واســتالم
البضاعة من المورد مباشرة((( :
يقوم الموظف فى المصرف اإلسالمي أحيانًا باالستجابة لطلب العميل بأن

يفوضــه شــفاهة بالشــراء  ،وتســليمه الشــيك ليعطيــه للمــورد  ،وباســتالم البضاعــة
من المورد مباشرة  ،وفي هذا مخالفة للضوابط الشرعية ومنها :
 -1موافقة هيئة الرقابة الشرعية بالمصرف اإلسالمي على ذلك .
 -2أن يكون التوكيل كتابة وليس صور ًّيا .

 -3أن يكــون التوكيــل فــى حالــة تعــذر موظــف البنك بتســليم الشــيك للمورد

واستالم البضاعة منه وتسليمها كما هو في حالة االعتمادات المستند َّية .
الخطأ الشرعي :

 -أن يكون العميل المشترى وكيالً عن البائع .

 عــدم وجــود ضــرورة شــرعية تجيــز توكيــل العميل بأن يكون مشــتر ًيا وبائ ًعافى آن واحد .

((( المرجع السابق .
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 -3كتابة الشيك باسم العميل أو مندوبه

(((

:

يقوم الموظف فى المصرف اإلسالمي أحيانًا باالستجابة لطلب العميل بأن

يحرر الشــيك باســم العميل أو من يفوضه فى ذلك وليس باســم المورد  ،ويقوم
العميــل بتســييل الشــيك ويحصــل علــى قيمتــه  ،وال يشــتري بضاعــة  ،وتصبــح
المرابحــة صور َّيــة  ،ولــم تدخــل البضاعــة فــي المعاملــة  ،وهــذا يؤكــد صوريــة
الفاتورة التي يأتي بها العميل من المورد ويقدمها للبنك لعمل الرابحة .
الخطأ الشرعي :

يعتبــر هــذا التصــرف من قبيل المعامالت الربوية >مبادلة مال بمال وزيادة< ،
وال تختلــف عــن االئتمــان الــذى تقــوم بــه البنــوك التقليد َّيــة  ،حيــث لــم يتــم شــراء
ا باســم المصــرف حتــى تبــاع للعميــل مــرة أخرى  ،وأن وجــود المورد
بضاعــة فع ـ ً
بين المصرف والعميل مسألة صورية وتحايالً على شرع هللا عز وجل .

((( المرجع السابق (ص. )13 :
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 -4أن يتملك العميل البضاعــة ويحوزها  ،ثم يتوجه إلى المصرف إلبرام
عقد المرابحة((( :

أحيان ـ ًا يقــوم العميــل بشــراء البضاعــة مــن المــورد قبــل أن يوقــع علــى نمــوذج

الوعــد بالشــراء  ،وقبــل أن يوقــع علــى عقــد البيــع  ،وذلــك باالتفــاق مــع المــورد ،
ثم يقوم العميل باســتالم الشــيك من المصرف اإلســامي ويســلمه للمورد ســدا ًدا
لثمــن البضاعــة  ،وفــى حقيقــة األمــر تعتبــر المرابحــة ســدا ًدا للمديونيــة التــي علــى

العميل للمورد .

الخطأ الشرعي :

 لقد تملك العميل البضاعة قبل إبرام نموذج الوعد بالشراء وعقد البيع . باع المصرف اإلسالمي ما ال يملك ولقد نهى رسول هللا × عن ذلك . صور َّية المرابحة وهذا يعتبر من قبيل الغش والتدليس . ال تعدو العملية إ ّال تمويالً بفائدة ربو َّية .

((( المرجع السابق (ص . )14-13 :
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 -5اختالف البضاعة المســتلمة من المورد عن البضاعــة الواردة فى عقد
المرابحة((( :

حيــث تقــدم المســتندات وتبــرم العقــود علــى بضاعــة معينــة  ،ويقــوم العميــل
باستالم بضاعة مخالفة بنفس القيمة  ،أو أقل  ،من المورد بترتيب مسبق معه ،
بل أحيانًا يتم شــراء بضاعة بأقل من قيمة الشــيك  ،و ُي ْعطِي المورد العميل الباقى
نقدً ا .
الخطأ الشرعي :

 اختالف موضوع العقد >بضاعة بد ًال عن بضاعة< .

 وجود تدليس على المصرف اإلسالمي . -تعتبر المعاملة ائتمان بفائدة ربو َّية .

((( المرجع السابق (ص. )15 :
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المبحث الخامس
الوعد وأثره في المرابحة لآلمر بالشراء
وفيه أربع مطالب :  

المطلب األول :  تعريف الوعد والتفرقة بينه وبين العهد .

المطلب الثاني :  ثمرة التفرقة بين الوعد والعهد .

المطلب الثالث :  أقسام الوعد .

المطلــب الرابــع  :الخــاف حــول مــدى إلزاميــة الوعــد فــي المرابحــة لآلمــر
بالشراء .

www.almoslih.net

www.almoslih.net

51

املبحث اخلامس الوعد وأثره يف املراحبة

المطلب األول :  تعريف الوعد والتفرقة بينه وبين العهد .

ً
أول  :تعريف الوعد :
الوعد في اللغة :

قــال الــرازي > :الوعــد يســتعمل فــي الخيــر والشــر ،يقال> :وعد< يعد بالكســر
خيرا ووعدته شـ ًـرا  ،فإذا أســقطوا الخير
>وعدً ا<  ،قال الفراء  :يقال > :وعدته< ً
والشــر قالــوا فــي الخيــر> :الوعــد< و>العــدة< وفــي الشــر >اإليعــاد< و >الوعيــد< فإن
أدخلوا الباء في الشر جاءوا باأللف  ،فقالوا > :أوعده< بالسجن ونحوه<

(((

.

الوعد في اصطالح الفقهاء :

فــي شــرح حــدود ابــن عرفــة هــو > :إخبــار عــن إنشــاء المخبــر معرو ًفــا فــي
المستقبل<((( .
وعرفــه العينـ ُّـي فقــال > :الوعــد فــي االصطــاح  :اإلخبــار بإيصــال الخيــر فــي
المستقبل<((( .

((( الرازي :  محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي ،  مختار الصحاح (ص. )342 :
((( الرصاع التونسي  :شرح حدود ابن عرفة (ص . )428 :

((( العيني  :محمود بن أحمد بن موسى  ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري (. )220/1
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ثان ًيا  :تعريف العهد :
العهد في اللغة :

عرفــه الخليــل فقــال > :العهــد  :الوصيــة والتقــدم إلــى صاحبك بشــيء  ،ومنه
َّ
اشتق العهد الذي يكتب للوالة  ،ويجمع على عهود  ،وقد عهد إليه يعهد عهدً ا
والعهد  :الموثق وجمعه عهود<((( .
وفــي مختــار الصحــاح > :العهــد  :األمــان  ،واليميــن  ،والموثــق  ،والذمة ،

والحفــاظ  ،والوصيــة  ،وعهــد إليــه مــن بــاب فهــم ؛ أي  :أوصــاه  ،ومنــه اشــتق
علي عهد هللا ألفعلن كذا  ،والعهدة كتاب
العهــد الــذي يكتــب للــوالة  ،وتقــول َّ :
الشراء<((( .
العهد في اصطالح الفقهاء :

يقال > :عهد فالن إال فالن عهدً ا  :ألقى إليه العهد  ،وأوصاه بحفظه، . . .
فالنا بمكان كذا  :لقيه  ،تعهد الشيء  :حفظه  ،وال يقال  :تعاهده<((( .
وقيل > :العهد اللقاء  ،وقد عهدته بمكان كذا من حد علم ؛ أي  :لقيته<((( .

((( الفراهيدي  :الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم  ،العين (. )102/1

((( الرازي  :أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر  :مختار الصحاح (ص. )220 :
واصطالحا (ص. )264 :
((( سعدي أو حبيب  ،القاموس الفقهي لغة
ً

((( نجم الدين النسفي  :  عمر بن محمد بن أحمد  ،  طلبة الطلبة (ص. )32 :
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المطلب الثاني  :ثمرة التفرقة بين الوعد والعهد :

جاء في الموسوعة الفقه َّية الكويت َّية > :يقع اإلخالف في الوعد وفي العهد ،
ومن الفقهاء من جعل الوعد والعهد واحدً ا  ،ومنهم من جعل الوعد غير العهد ،
حرمه  ،وجعل الوعد فيما عدا ذلك .
َّ
فخص العهد بما أوجبه هللا  -تعالى  -أو َّ

و على التفرقة بين العهد والوعد يكون إخالف العهد حرا ًما  ،أما اإلخالف
بالوعــد فقــد قــال النــووي  :وقــد أجمــع العلماء على أن من وعد إنســانًا شــي ًئا ليس
بمنهي عنه فينبغي أن يفي بوعده .
ٍّ
وهل ذلك واجب أم مستحب ؟ فيه خالف بينهم .

ذهــب الشــافعي وأبــو حنيفــة والجمهــور إلــى أنــه مســتحب  ،فلــو تركــه فاتــه
الفضل وارتكب المكروه كراهة تنزيه شديدة  ،ولكن ال يأثم .

وذهــب جماعــة إلــى أنــه واجــب  ،قــال اإلمــام أبــو بكــر بــن العربــي المالكــي :
ُّ
أجل من ذهب إلى هذا المذهب عمر بن عبد العزيز .

قال  :وذهبت المالك َّية مذه ًبا ثالثًا أنه إن ارتبط الوعد بسبب كقوله > :تزوج
ولــك كــذا<  ،أو >احلــف أنــك ال تشــتمني ولــك كــذا<  ،أو نحــو ذلــك  ،وجــب
الوفاء  ،وإن كان وعدً ا مطل ًقا لم يجب .

واســتدل مــن لــم يوجبــه بأنــه فــي معنــى الهبــة  ،والهبة ال تلــزم إال بالقبض عند
الجمهور  ،وعند المالكية  :تلزم قبل القبض((( .

هــذا  ،وإن مــن وعــد وفــي نيتــه اإلخــاف فهــو آثـ ٌـم قط ًعــا  ،ويصــدق عليــه أنــه
علــى شــعبة مــن النفــاق ؛ لقولــه ×�> :آيَ ُة الْ ُمنَا ِف ِق ث ََل ٌث�ِ :إذَا َح�� َّد َث َك َذ َبَِ ،و�إذَا َو َع َد

((( األذكار (ص. )282 ،281 :
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�أَ ْخ َل َفَ ،و ِ�إذَا ا ؤْ�تُمِ َن َخانَ <

((((((

.

المطلب الثالث  :أقسام الوعد :
ينقسم الوعد إلى قسمين :

القســم األول  :الوعد بالبيع > :هو الوعــد الصادر عــن البائــع >المالك< بأن
يبيع المال للطرف اآلخر >المشتري< إذا قام هذا األخير بالتعبير عن رغبته بالشراء
خالل مدة معينة  ،مع مالحظة أن هذا الوعد ملز ٌم لجانب واحد وهو البائع دون
أن يكون ملز ًما للمشتري  ،كما أن هذا الوعد له أركان انعقاده وشروط صحته ،
إضافــة إلــى مراعــاة الشــكل َّية القانون َّيــة فــي هذا الوعــد إذا كان البيــع النهائي يتط َّلب
الشكل َّية<((( .
القســم الثاني  :الوعد بالشــراء > :هــو الوعــد الــذي يصــدر عــن المشــتري
>الواعــد< برغبتــه بالشــراء مــن البائــع >الموعــود< إذا أبــدى هــذا األخيــر رغبتــه فــي
ذلــك دون أن يكــون ملز ًمــا بهــذا الوعــد  ،إذ إن اإللــزام به يقــع على الطرف الواعد
وهو المشتري<((( .

((( رواه البخاري من حديث أبي هريرة حديث ( ، )33ومسلم حديث . . )59( - 107
((( الموسوعة الفقهية الكويتية (. )326-325/2

((( نــداء خالــد صبــري  ،خصوصيــة التنظيــم القانونــي لعقد المرابحة لآلمر بالشــراء (ص ، )38 :نقلً عن
العقود المسماة لفضل الفتالوي (ص. )37 :

((( المراجــع الســابق  ،نق ـاً عــن البيــع فــي القانــون اللبنانــي والمصري  ،لمصطفــى الجمال
(ص. )56 :
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المطلــب الرابع :  الخالف حــول مدى إلزام َّية الوعد فــي المرابحة لآلمر
بالشراء .

اختلــف رأي الفقهــاء حــول الوعــد فــي بيــع المرابحــة لآلمــر بالشــراء  ،وهــذا
االختــاف يرجــع إلــى اختالفهــم فيمــا إذا كان الوعــد ملز ًمــا أو غيــر ملــزم  ،وهــذا
عرض آلراء الفقهاء في هذه المسألة :
* مذهب جمهور الفقهاء :

يرى جمهور الفقهاء من >الحنفية والشافعية والحنابلة وفي قول للمالكية< :

أن الوفــاء بالوعــد غيــر واجــب  ،وال يأثــم الواعــد إذا وعــد وفــي نيتــه الوفــاء
بوعــده ثــم عــرض لــه مــا يمنعــه مــن الوفاء  ،أما إذا وعــد وفي نيته عــدم الوفاء فهذه
من أمارات النفاق .
* مذهب الحنفية :

يــرى الحنفيــة أن الوفــاء بالوعــد غيــر الزم إال إذا صــدر مع َّل ًقــا علــى شــرط ،
جــاء فــي مجمــع الضمانــات >وإن ذكــر البيــع مــن غيــر شــرط ثــم ذكــرا الشــرط علــى
وجــه المواعــدة جــاز البيــع  ،ويلــزم الوفاء بالوعــد ؛ ألن المواعيد قد تكون الزمة
فيجعل الز ًما لحاجة الناس<((( .

((( البغدادي  :أبو محمد غانم بن محمد  ،مجمع الضمانات (. )243/1
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* مذهب المالكية :

اختلف فقهاء المالكية في هذه المسألة على ِعدة أقوال  ،وهي :
 -1ال يلزم الواعد بالوفاء بوعده ما لم يمت أو يفلس

(((

.

 -2يحمــل لــزوم الوفــاء بالوعــد علــى ما إذا أدخله في َس ـ َبب ملزم بوعده وهو
قول ُس ْحنُون وابن القاسم  ،أو كان وعدُ ُه مقرونًا بذكر َس َبب وهو قوله َأ ْص َبغ((( .

 -3يجبر الواعد على الوفاء بوعده قضاء في جميع األحوال  ،سواء أدخل
الواعد الموعود في سبب أم ال  ،وسواء دخل في السبب بالفعل أم لم يدخل .
 -4يلــزم الوفــاء بالوعــد إذا كان معل ًقــا علــى ســبب وإن لــم يكــن معل ًقــا علــى
سبب  ،فال وفاء  ،سواء دخل الموعود في السبب بالفعل  ،أو لم يدخل .
وعلــى القــول األخيــر فــإن شــراء المصــرف للســلعة أو البضاعة يأتــي بناء على
الوعــد الصــادر مــن اآلمــر بالشــراء >العميــل<  ،فــإن وعــد >العميــل< ترتــب عليــه
التزام  ،فهو وعد مع ّلق على سبب ؛ لذلك أصبح الوعد الزم الوفاء به .
* مذهب الشافعية :

قال الشافعي  :في أحد أقواله  :أنه ال يلزمه الوفاء به .

الثانــي  :إن كان المقــول منــه وعــدً ا  ،فــا يخلــو أن يكــون منو ًطــا بســبب  ،أو
وعــدً ا مجــر ًدا  ،فــإن كان منو ًطــا بســبب كقولــه > :إن ابتعــت حاجــة كــذا أعطيتــك
كذا< فهذا الزم إجماعا من الفقهاء .
((( عليش  :محمد بن أحمد بن محمد > ،فتح العلي المالك< (ص. )321-320 :

((( القرافي  :شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن  ،الذخيرة (. )299/6
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وإن كان وعدً ا مجر ًدا فقيل  :يلزم بمطلقه

(((

.

* وقــد ذهــب فــي هــذا كل مــن عمــر بــن عبــد العزيــز  ،والحســن البصــري ،
وإســحاق بــن راهويــه  ،وابــن شــبرمة  ،وابــن تيم َّيــة  ،إلــى أن الوعــد ملــزم لــكل
منهما .

((( د  .عبد الحميد البعلي  ،أدوات االستثمار في المصارف اإلسالمية (ص. )88 :
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* اختالف الفقهاء المعاصرين :

وقــد ظهــر أول اختــاف بيــن الفقهاء المعاصرين عندمــا بحث هذا الموضوع
فــي مؤتمــر المصــرف اإلســامي بدبــي 1399ه ــ1979 ،م ،وكان رأي األكثريــة
جــواز اإللــزام بالوعــد فــي هــذه المعاملــة ؛ ولهــذا جــاءت توصيــة المؤتمــر علــى
النحو التالي :
يــرى المؤتمــر أن هــذا التعامــل يتضمن وعدً ا من عميل المصرف بالشــراء في
حــدود الشــروط المنـ ّـوه عنهــا  ،ووعــدً ا آخــر مــن المصــرف بإتمام هــذا البيع  ،بعد
الشراء طب ًقا لذلك الشرط .
إن مثــل هــذا الوعــد ملــزم للطرفين قضا ًء  ،طب ًقا ألحكام المذهب المالكي ،
وملــزم للطرفيــن ديان ـ ًة طب ًقــا ألحــكام المذاهــب األخــرى  ،ومــا يلــزم ديان ـ ًة يمكــن

اإللزام به قضا ًء إذا اقتضت المصلحة ذلك  ،وأمكن للقضاء التدخل فيه .

تحتاج صيغ العقود في هذا التعامل إلى دقة شرع َّية فن َّية  ،وقد يحتاج اإللزام
القانوني بها في بعض الدول اإلسالمية إلى إصدار قانون بذلك((( .

ا عــن مؤتمــر المصــرف اإلســامي بدبــي 1399ه ـ -
((( مجلــة مجمــع الفقــه اإلســامي ( ، )741/5نق ـ ً
 1979م (ص. )14 :

www.almoslih.net

59

املبحث اخلامس الوعد وأثره يف املراحبة

* اختيار الباحث :

يختــار الباحــث مــا ذهــب إليــه أصحاب الرأي القائل بــأن >الوعد ملزم إذا كان
هذا االلتزام معل ًقا على سبب آخر< .

وهذا استنا ًدا على قاعدة >ال ضرر وال ضرار<  ،فإذا ما اعتبر الوعد غير ملزم
ِ
ـررا بالمصــرف فــي حالــة فقدانــه لمــن
الوفــاء بــه  ،فــإن هــذا األمــر ســوف ُي ْلحــق ضـ ً
يشتري السلعة التي قام بشرائها لآلمر بالشراء وأخلف اآلمر بوعده أو لم يف .

أيضــا ما جاء في >مجلة األحكام العدلية< حســب المادة
ويؤيــد هــذا االختيــار ً
> <84التي تنص على أن > :المواعيد إذا اكتسبت صور التعاليق الزمة< .
قال الشيخ الزرقا في شرح هذه القاعدة :

ـدر مــن اإلنســان فيمــا يمكــن ويصــح التزامــه لــه شــر ًعا إذا
المواعيــد التــي تصـ ُ
صدرت منه >بصورة التعليق< ؛ أي  :بأن كانت مصحوبة بأدوات التعليق الدالة
على الحمل أو المنع >تكون الزمة< لحاجة الناس إليها .
وإذا صــدرت بغيــر صــورة التعليــق ال تكــون الزمة ؛ لعــدم وجود ما يدل على
مجرد وعد وهو ال يجب الوفاء به .
الحمل والمنع  ،بل تكون ّ
مثلً :

لــو قــال رجــل آلخــر  :بــع هــذا الشــيء لفــان  ،وإن لم يعطك ثمنــه فأنا أعطيه
لك  ،فباعه منه  ،ثم طالبه بالثمن فلم يعط المشتري للبائع بعد مطالبته له  ،بأن
امتنــع مــن الدفــع  ،أو لــم يمتنــع ولكــن أخــذ فــي المماطلــة  ،لــزم علــى الرجل أداء
الثمن المذكور للبائع  ،بناء على وعده المع ّلق .
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أمــا قبــل المطالبــة فــا يلــزم الرجــل شــيء  ،والظاهــر أن تقــدم قولــه > :بــع هذا
الشيء لفالن< وما أشبهه ليس بشرط لصحة االلتزام  ،بدليل ما سيأتي في المادة
> <623مــن المجلــة  ،مــن أنــه لــو قــال  :إن لــم يعطــك فالن مطلوبــك فأنا أعطيك
ل  .انتهى .
كان كفي ً
ولم يشترط فيه أن يقول  :أقرضه مثلً

(((

.

((( أحمد بن محمد الزرقا  :شرح القواعد الفقهية (ص. )425 :
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المبحث السادس
أثر الغلط في بيع المرابحة لآلمر بالشراء
وفيه أربعة مطالب :  

المطلب األول :  تعريف الغلط .

المطلب الثاني :  صور الغلط في العقد .

المطلب الثالث  :أثر الغلط في بيع المرابحة لآلمر بالشراء .

المطلب الرابع  :وجوب صيانة المرابحة عن الخيانة والتهمة .
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المطلب األول  :  تعريف الغلط :

الغلط في اللغة :

قــال فــي المصبــاح > :غلــط في منطقه غل ًطــا  :أخطأ وجه الصواب  ،وغلطته
أنا  :قلت له  :غلطت  ،أو نسبته إلى الغلط<((( .

وقال الزبيدي > :الغلط ،محركة  :أن تعيا بالشيء فال تعرف وجه الصواب
فيه  ،كذا في >المحكم< وزاد الليث :من غير تعمد  ،وقد غلط  ،كفرح  ،يغلط
غل ًطا  ،في الحساب  ،وغيره<((( .
الغلط في اصطالح الفقهاء :

عرفــه البعلـ ُّـي فقــال > :الغلــط  :مصدر غلط  :إذا أخطأ الصواب في كالمه ،
عن السعدي  ،والعرب تقول  :غلط في منطقته  ،و َغ ِل َط في الحساب  ،وحكى
الجوهري عن بعضهم  ،أنهما لغتان بمعنى<((( .
وقيــل > :الغلــط  :بفتــح الغيــن والــام مص غلط  :الخطــأ  ،ما خالف الواقع
من غير قصد  ،وهم يقوم في الذهن على أن األمر كذا وهو ليس كذلك<((( .

((( الفيومي  :أحمد بن محمد بن علي ،  المصباح المنير (. )450/2
((( الزبيدي  :محمد بن محمد  ،تاج العروس (. )517/19

((( البعلي  :محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل  ،المطلع على ألفاظ المقنع (ص. )498 :
((( محمد رواس قلعه جي  ،وحامد قنيبي  ،معجم لغة الفقهاء (ص. )333 :
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* والغلــط المقصــود هنــا هــو الغلــط الخــاص بمحـ ِّـل العقــد  ،ســواء كان هــذا
الغلــط فــي جنــس العقــد  ،أو فــي أحــد أوصافــه  ،وال التفــات هنــا إلــى مــا إذا كان
الغلط هو في ذات المتعاقد  ،أو في صفة من صفاته  ،فهذا له محل آخر .

يقول د  .محمد يوسف موسى > :وإذا كان العقد مبناه على الرغبة والتراضي
مــن الجانبيــن  ،وهــذا التراضــي يســتلزم أن يكــون محلــه علــى مــا يريــد المتعاقــد ،
كان مــن المنطــق أال يلــزم المشــتري  -إذا كان األمــر أمــر عقــد بيــع  -شــراء مــا لــم
يكن ل ُي ْق ِدم على شرائه لو علم حقيقة ما هو عليه من ناحية جنسه وصفته  ،إال أن

جسيما ال يغتفر بحال  ،وإن كان
عظيما
الغلط إذا كان في جنس محل العقد كان
ً
ً
في صفة من صفاته  ،كانت الخطورة أو الخسارة أقل<((( .

((( د .محمد يوسف موسى  :األموال ونظرية العقد في الفقه اإلسالمي (ص. )400 :
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المطلب الثاني :  صور الغلط في العقد :

تقــدَّ م أن صــورة الغلــط إمــا أن تكــون فــي جنــس محــل العقــد  ،أو في صفة من
صفاته  ،وبيانه كما يلي :
أ -صورة الغلط في جنس محل العقد :

دارا علــى أنهــا مبن َّيــة باإلســمنت المســلح  ،فظهــر أنهــا مبنيــة
إذا اشــترى رجــل ً
بالطــوب والحجــارة  ،كان ذلــك غل ًطــا فــي الجنــس  ،فيكــون العقــد باط ـاً مــن
أساســه ؛ ألن مح ّلــه الــذي كان يريــده المشــتري لــم يوجــد  ،فيكــون عقــدً ا علــى
معدوم .

ل على أنه من ماس  ،فيتبين أنه من زجاج ؛ أو
ومثل ذلك بيع هذا الخاتَم مث ً
هذا الثوب على أنه صوف  ،فيظهر أنه قطن أو مخلوط((( .
ب -صورة الغلط في أحد أوصاف محل العقد :

صحيحا  ،غير
إذا باع هذا الحيوان على أنه ذكر  ،فبان أنه أنثى  ،كان العقد
ً
الزم  ،بمعنــى أن للمشــتري فســخه ؛ ألنــه لــم ُي ْقـ ِـدم عليــه إال علــى أنــه َذ َكــر ففاتــه
الوصف المرغوب فيه((( .

((( المرجع السابق (ص. )410 :
((( المرجع السابق .
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المطلب الثالث  :أثر الغلط في بيع المرابحة لآلمر بالشراء .

فيصور له الشــيء على خــاف حقيقته ،
الغلــط وهــم يطــرأ فــي ذهــن اإلنســان
ِّ
وللفقهــاء آراء واعتبــارات حــول هــذا الغلــط ومــا يترتــب عليــه مــن آثــار  ،يمكــن
عرضها على هذا النحو :
* رأي المالك َّية :
ذهــب المالكيــة إلــى أن البائــع إذا صدقــه المشــتري  ،أو أتــى البائــع بمــا يثبــت
قوله  ،فإن المشتري مخ َّير  -في حال قيام المبيع  -بين الرد إلى البائع  ،أو دفع
الصحيــح مــع ربحــه  ،أمــا فــي حــال فواته فهو مخ َّير بين دفــع الصحيح مع ربحه ،
أو قيمته يوم بيعه  ،هذا إذا لم تنقص عن الغلط وربحه((( .
* رأي الشافع َّية :
فرق الشافعية بين ما إذا صدَّ ق البائع المشتري في دعواه  ،فاختلفوا في هذه
َّ
الحالة في صحة البيع وبطالنه  ،والمقدَّ م عندهم أنه صحيح .

وإذا َّ
كذبــه المشــتري  ،فإنهــم يــردون قولــه وبينتــه  ،هــذا إذا لم يكن لديه تبيين
وجيها .
لغلطه
ً
وجيهــا لغلطه  ،فإن بينته تســمع على خالف
وفــي حالــة مــا إذا كان لديــه تبيينًــا
ً
في ذلك عندهم .

((( ابن رشد  :أبو الوليد محمد بن أحمد  ،البيان والتحصيل (. )35 ،34/7
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* رأي الحنابِ َلة :

وذهــب الحنابلــة فــي هــذا إلــى أنــه ال يقبل قول البائع في الغلط إال ببينة تشــهد
أن رأس ماله عليه ما قاله ثان ًيا .

جــاء فــي المغنــي > :وجملــة ذلــك أنــه إذا قــال فــي المرابحــة  :رأس مالــي فيــه
مائة وأربح عشر  ،ثم عاد فقال  :غلطت  ،رأس مالي فيه مائة وعشرة  ،لم يقبل
قوله في الغلط إال ببينة  ،تشهد أن رأس ماله عليه ما قاله ثان ًيا<((( .
وقــال فــي اإلنصــاف > :لــو ادعــى البائــع غل ًطا  ،أن الثمن أكثــر مما أخبره به :
لــم يقبــل قولــه إال ببينــة مطل ًقــا  ،اختــاره المصنــف  ،والشــارح  ،وحمل المصنف
كالم الخرقــي عليــه  ،وهــو روايــة عــن اإلمــام أحمــد ’  ،وقدَّ مــه ابن رزين في
>شرحه<  ،وهو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة<
وروي عــن أحمــد القــول بــأن البائــع إذا كان صدو ًقــا ُقبِـ َـل قولــه  ،وإن لــم يكــن
صدوق ًا جاز البيع .
(((

.

أيضــا القــول بعــدم قبــول البائــع  ،وإن قــام بــه بينــة حتــى يصدقــه
وروي عنــه ً
المشتري  ،ألنه قد أقر بالثمن  ،وتعلق به حق الغير فال يقبل رجوعه وال بينته ؛
إلقراره بكذبها .

((( ابن قدامة  :موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن محمد  ،المغني (. )142/4

الم ْر َداوي  :علي بن سليمان  ،اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف (. )440/4
((( َ
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اختيار الباحث :

يــرى الباحــث بعــد النظــر فــي أقوال الفقهاء المتقدِّ مــة أن دعوى الغلط ال تقبل

إال ببينة ؛ إذ األصل هو استقرار العقد واستمراره على الوضع األول  ،فال ُي ْعدَ ل
عــن هــذا األصــل إال ببينــة  ،فلــو أعطــي النــاس بدعواهــم الدعــى أنــاس دمــاء أقوام
وأموالهم  ،ولكن الب ِّينة على من ادعى .
وأنــه متــى مــا أقيمــت الب ِّينــة فــا وجــه لعــدم ســماعها أو رفضهــا  ،بــل هــي ب ِّينــة
عادلة  ،شهدت بما يحتمل الصدق  ،فتقبل كسائر الب ِّينات .

والغلط قد يصدر من كل أحد  ،وهو سنة من سنن هللا على البشر  ،وهو من
حكمته سبحانه .
وجيها  ،فال وجه
وأما اشــتراط الشــافع َّية بأن يكون للغلط ســب ًبا محتملً  ،أو
ً
لــه  ،بــل يقبــل قــول اإلنســان إذا قــال > :نســيت مــن غيــر قصــد<  ،أو >ســهوت عــن
كذا<  ،ومتى ما أقام الب ِّينة على كالمه ُقبِ َل قو ُله واع ُتبِر  .وهللا أعلم .
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المطلب الرابع  :وجوب صيانة المرابحة عن الخيانة والتهمة .

يجــب أن تصــان المرابحــة عــن الخيانــة والتهمــة  ،وذلــك ببيــان كل مــا يؤ ِّثــر
بيانــه فــي إرادة المشــتري  ،ورغبتــه فــي الشــراء  ،وذلــك كالعيــب الحــادث عنــد
البائــع والزيــادة الحادثــة  ،إذا كان قــد حبســها لنفســه  ،واألجــل ؛ ألن الثمــن قــد
يزاد لمكان األجل  ،وحوالة األســواق إن كان التغير بالرخص  ،كما يجب بيانه
شرائه ممن ال تقبل شهادتهم له كاالبن واألب ؛ لشبهة المحاباة والمسامحة في

الشراء من هؤالء .

وإذا ظهــرت الخيانــة فــي المرابحــة في >صفــة الثمن< يكون للمشــتري الخيار
بين اإلمساك وبين الرد .
أما إن كانت في >قدر الثمن< رفع الغين عن المشتري وحطت عنه الزيادة .

وال يفســد عقــد المرابحــة بظهــور الخيانــة ؛ ألن التغريــر ال يمنــع الصحــة ،
وإنما ُت َعدَّ ل األوضاع  ،و ُين َْصف المشتري((( .

((( إضــاءات  ،نشــرة توعويــة يصدرهــا معهــد الدراســات المصرفيــة  ،دولــة الكويــت  ،فبراير-مــارس
2010م  ،العدد الثالث (ص. )3 :
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الشبهات التي أثريت حول بيع املرابحة لآلمر بالرشاء

(((

صــدر عــن النــدوة االقتصاديــة اإلســامية فــي المدينــة المنــورة توصيــات ورد
للشبهات حول بيع المرابحة  ،وتأكيدً ا لما جاء في الفتوى السابقة  ،فقد عقدت

النــدوة فــي الفتــرة مــن  20 - 17رمضــان 1403ه ـ الموافــق  30 - 27حزيــران
1983م  ،وحضرها عدد من الفقهاء المعاصرين  ،وصدر عن الندوة مجموعة
من الفتاوى منها ما يتعلق ببيع المرابحة لآلمر بالشراء ونصها :
شبهات حول المرابحة والرد عليها :

السؤال الثامن  :أورد بعض الناس شبهات على جواز بيع المرابحة باألجل
بأنه ينطوي على شبهة ربوية كما أورد شبهات على جواز المرابحة لآلمر بالشراء
وهذه الشبهات هي :
أوالً  :أن هذا العقد يتضمن بيع ما ليس عند البائع .

ثان ًيا  :تأجيل البدلين .
ثال ًثا  :أنه بيع دراهم بدراهم والمبيع مرجأ أو أنه نوع من  . . .التورق .

راب ًعا  :أن المالكية منعوا اإللزام بالوعد في البيع .
خامسا  :أن هذا العقد يتضمن تلفي ًقا غير جائز .
ً

فما هو الجواب عن ذلك :

((( د  .حســام الديــن عفانــة  ،بيــع المرابحــة لآلمــر بالشــراء  ،دراســة تطبيقيــة فــي ضــوء تجربــة شــركة بيــت
المال الفلسطيني العربي (ص. )60-57 :
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الفتوى  :بيع المرابحــة المعروف فــي الفقه اإلســامي جائز باتفاق  ،ســواء
كان بالنقد أو باألجل  ،وأن هذه الشبهة الربو َّية المثارة على بيع المرابحة ليست
واردة ال في هذا البيع وال في البيع المؤجل .

وأمــا صــورة المرابحــة لآلمــر بالشــراء فــإن اللجنــة تؤكــد مــا ورد فــي المؤتمــر
الثانــي للمصــرف اإلســامي المنعقــد فــي الكويــت مــع مــا تضمــن مــن تحفظــات
بالنسبة لإللزام .
ونصها كما يلي :

>قــرر المؤتمــر أن المواعــدة علــى بيــع المرابحــة لآلمــر بالشــراء بعــد تملــك
السلعة المشتراة وحيازتها ثم بيعها لمن أمر بشرائها بالربح المذكور في الموعد
الســابق  ،هــو أمــر جائــز شــر ًعا  ،طالمــا كانــت تقــع علــى المصــرف اإلســامي ،
مسؤولية الهالك قبل التسليم وتبعة الرد في ما يستوجب الرد بعيب خفي .

وأمــا بالنســبة لوعــد وكونــه ملز ًمــا لآلمــر أو للمصــرف أو كليهمــا  ،فــإن األخذ
باإللزام هو األحفظ لمصلحة التعامل واستقرار المعامالت وفيه مراعاة لمصلحة
المصــرف والعميــل  ،وأن األخــذ باإللــزام أمــر مقبــول شــر ًعا وكل مصــرف مخ َّيــر
فــي األخــذ بمــا يــراه فــي مســألة القول باإللزام حســب ما تــراه هيئة الرقابة الشــرعية
لديه<.  
وأمــا الشــبهات المثــارة علــى بيــع المرابحــة لآلمــر بالشــراء فإن الــرد عليها كما
يلي:

 - 1أن هــذا العقــد ال ينطــوي علــى بيــع مــا ليــس عنــد البائــع ؛ ألن عقــد البيــع
الــذي يتــم مــع المشــتري اآلمــر إنمــا يتــم بعد التملــك الفعلي  ،فضالً عن شــبهة أن
النهي عن بيع اإلنسان ما ليس عنده ليست محل اتفاق .
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 - 2أن شــبهة تأجيــل البدليــن ليســت واردة ؛ ألن تمليــك الســلعة يتــم مقابــل
الثمن الحالي أو المؤجل .
 - 3وأن التبــادل فــي القــرض علــى أســاس التعامــل الربــوي يقــع بيــن الشــيء
ومثله كأن يعطي المرابي للمدين مئة ريال ألجل  ،ثم يســتردها عند االســتحقاق
بمئة وعشرة .
أما في البيع في المرابحة ألجل  ،فإن التبادل يقع على أشــياء مختلفة  ،هي
السلعة المبيعة بالثمن من العفو  ،فكيف يعقل أن يقاس التعامل بالمرابحة على
خصوصا وأنه بالرغم من تحديد الربح في المرابحة  ،إال أن هذا
التعامل بالربا ؟
ً
التحديد فيه إما تفويت الربح للمأمور بالشــراء مضاربة بســعر الســوق عند ارتفاع
السعر  ،أو تحقق الخسارة لآلمر عند حدوث العكس.

وهــذا التأثــر ناتــج عــن العــرض والطلــب علــى البضاعــة  ،ال علــى العــرض
والطلب على النقود .
 - 4إن المنــع عنــد المالكيــة مشــروط بشــرطين ال يتحققــان فــي هــذه الحالــة
وهذان الشرطان هما :
أ -يكون المطلوب منه السلعة من أهل العينة .

ب -يكون طالب السلعة قد يكون طلبها لينتفع بثمنها ال بعينها .

 - 5ليــس فــي عقــد المرابحــة لآلمــر بالشــراء تلفيــق مطل ًقــا ؛ ألن موضــوع
االلزام العقد موضوع مستقل غير خاص ببيع المرابحة  ،وهو يشمل كل العقود
والمعامالت اآلخرى .
بيع العينة هو البيع الذي يتحايل فيه على الوصول إلى الربا دون قصد حقيقة
التبادل .
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صور من االنحراف��ات التطبيقية في عقد المرابحة
لآلمر بالشراء
ويشمل :

 -1عدم قصد العميل تملك السلعة .

 -2إبرام العقد قبل تملك المؤسسة السلعة .

 -3تم ُّلك المؤسسة السلعة بوصفها وليس بعينها .
 -4صور َّية المرابحة .
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 -1عدم قصد العميل تملك السلعة

(((

:

قــد صــدرت فتــاوي وقــرارات كثيــرة عــن المجامــع الفقهيــة والتي تحظــى بثقة
كبــرى عنــد كثيــر مــن المســلمين جعلت لهذا البيع شــرو ًطا وضوابــط متى التزم بها
كثيرا من هذه
زالــت الكثيــر مــن الشــبهات التــي أثارها المعترضون  ،ال ســيما وأن ً
االعتراضات مردها إلى التطبيقات الخاطئة عند بعض البنوك .
فعدم قصد العميل السلعة هو العينة  ،وحقيقة هذا العقد  :بيع نقد بنقد أكثر
منه إلى أجل بينهما سلعة محللة فغايته >قرض بفائدة<((( .

وهــذا كقــول المرابــي بعتــك هــذه الســلعة بكذا على أن يســتردها منه بأقل مما

باعها  ،ولم يكن مريدا لحقيقة البيع  ،وليس ألحد من البائع والمشتري غرض
فــي الســلعة بوجــه مــن الوجــوه  ،وإنما قصد البائع عود الســلعة إليــه بأكثر من ذلك
الثمن((( .

((( محــي الديــن شــريف يوســف  ،االنحرافــات التطبيقيــة فــي بيــع المرابحــة لآلمــر بالشــراء فــي مؤسســات
التمويل األصغر (ص . )38 :
((( بيع المرابحة لألشقر (ص . )20 :
((( سد الذرائع (. )31/1
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 -2إبرام العقد قبل تملك المؤسسة السلعة

(((

:

إذا أبرمت المؤسسة العقد مع العميل اآلمر بالشراء قبل تملكها للسلعة فقد

وقعت في انحراف خطير وذلك ببيعها سلعة ال تملكها .

فهذا العقد الشك محل مجازفة ومخاطرة  ،فقد يعجز المصرف عن شراء
ٍ
لسبب ما  ،فال يتحقق البيع .
تلك السلعة
فااللتــزام بالوفــاء باالتفــاق بيــن الطرفيــن  ،قبــل حــوزة المصــرف للســلعة ،
واســتقرارها فــي ملكــه  ،مــع ذكــر مقــدار الربــح مســب ًقا  ،واشــتراط أنهــا إن هلكــت

فهــي مــن ضمــان أحدهمــا بالتعييــن  ،فهــذه حكمهــا البطــان والتحريــم فهــي أخية
القرض بفائدة .
وقد جاء النهي عن بيع اإلنسان ما ال يملك في :

 -1قوله × َ :
��ر َطانِ ِفي بَ ْي ٍعَ ،و َل ِربْ ُح َما لَ ْم يُ ْ�ض َم ْن ،
>ل يَ ِحلُّ َ�س�� َل ٌف َوبَ ْي ٌعَ ،و َل َ�ش ْ
َو َل بَ ْي ُع َما لَ ْي َ�س ِع ْن َد َك<((( .

 -2قوله × لحكيم بن حزام ÷ لما سأله  :يا رسول هللا يأتيني الرجل
فيريد منى البيع ليس عندي  ،فأبتاعه له من الســوق ؟ فقال × َ :
���س
>ل تَب ِْع َما لَ ْي َ
ِع ْن َد َك<((( .

((( االنحرافــات التطبيقيــة فــي بيــع المرابحــة لآلمــر بالشــراء فــي مؤسســات التمويــل األصغــر (ص، )39 :
بتصرف .

((( رواه أحمــد ( ، )205 , 179 , 174/2وأبــو داود ( ، )3504والترمــذي ( ، )1234والنســائي (/ 2
 )225وابــن ماجــه ( ،)2188والدارمــي ( .)2560مــن حديــث عبــد اللــه بــن عمــرو  .وقــال الترمــذي:
حسن صحيح .وقال األلباني في صحيح الترمذي ( :)988حسن صحيح.
((( رواه أحمــد ( ، )434 ،402/3وأبــو داود ( ، )3503( )283/3والنســائي ( ، )289/7والترمــذي
( ، )1232( )534/3وابن ماجه ( ، )2187( )737/2والبيهقي (. )339/5
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وقد اتفق الفقهاء  -رحمهم هللا  -على تحريم بيع اإلنسان ما لم يملكه من
األعيان أصالة عن نفسه  ،على أن يقوم بشرائه بعد ذلك ويسلمه للمشتري .
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 -3تم ُّلك المؤسسة السلعة بوصفها وليس بعينها

(((

:

ينبغي لمن يريد أن يتعامل بهذا المعاملة أن يتأكد من تم ُّلك الموعود بالشراء
منه للسلعة وقبضها تما ًما  ،وقبض كل شيء بحسبه عر ًفا .
فمثــا يرســل منــدوب للبنــك فــي المعــرض فيشــتري الســيارة ويقبضهــا ،
ثــم يبيعهــا علــى هــذا الشــخص الــذي وعــده بالشــراء منــه  ،أ َّمــا مجــرد أن يعطــوا
هــذا الشــخص الــذي وعدهــم بالشــراء تحوي ـاً علــى المعــرض هــذا غيــر كاف فــي
الحقيقة((( .
وهذا يدخل بشكل أو بآخر تحت بيع ما ليس عندك المنهي عنه ؛ ألن التملك
بالوصف تملك ناقص  ،وهي شراء السلع في مصانعها أو بواخرها  ،فضالً عن
التأكد من جودتها وصالحيتها  ،وقد جاءت النصوص بتحريم ذلك  ،فالشــراء
بالوصــف مــن قبــل البنــك أو المصــرف ثــم البيــع علــى اآلمــر بالشــراء ينطــوي علــى
ٍ
ِ
الكثير من المحاذير من ٍ
ِ
أموال الناس بغير حق .
وأكل
وجهالة
غرر

((( االنحرافــات التطبيقيــة فــي بيــع المرابحــة لآلمــر بالشــراء فــي مؤسســات التمويــل األصغــر
(ص. )43 -42 :
((( فقه المعامالت المالية المعاصرة  -أحكام بيوع التقسيط -موقع جامع شيخ اإلسالم ابن تيم َّية .
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 -4صور َّية المرابحة :
الواقــع التطبيقــي لهــذه المعاملة قد شــهد كثيـ ًـرا من االنحرافــات والتجاوزات
في ترتيب هذا العقد .

فالبنــك ال يقــوم بنفســه بالشــراء  ،وإنمــا يكتفــي بــأن يقــدم لــه العميــل فاتــورة
الســلع المــراد بيعهــا مرابحــة  ،ويكــون العميــل قــد قــام بشــراء هــذه الســلع باســمه
من قبل  ،ووقعت الفواتير باســمه كذلك  ،فيقتصر دور البنك على تســديد قيمة
الفاتــورة مقابــل الربــح المتفــق عليــه  ،فيكــون ممــوال فعل ًّيــا فــي صورة مشــتر وبائع
في الظاهر((( .
>  . . .وال شــك أن هــذا الترتيــب يحتــوى علــى كثيــر من المخالفــات الخطيرة
التــى يمكــن أن ِ
تنســف شــرعية هــذه المعاملــة مــن األســاس  ،وتنقلهــا إلــي دائــرة

العقــود الربويــة المحرمــة ، . . .فــإذا مــا أضفنــا إلي ذلك صور َّية هــذا البيع الذي ال
يعــدو أن يكــون مجــرد إجراء شــكلي لتصحيــح الوضع  ،نجد أن الصورة ازدادت
وأي مجال<((( .
ظالم ًا وأصبحت للظنون والريب فيها مجال ّ

((( االنحرافــات التطبيقيــة فــي بيــع المرابحــة لآلمــر بالشــراء فــي مؤسســات التمويــل األصغــر
(ص. )45 -44 :
((( د  .الواثق عطا المنان محمد  ،عقد المرابحة ضوابطه الشرعية وصياغته المصرفية (ص. )45 :
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المبحث التاسع
فتاوى متعلقة بالمرابحة
وتشتمل على ما يلي :

 -1فتوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر اإلسالمي رقم .  8

 -2فتوى البنك اإلسالمي األردني رقم . 14

 -3حكم شراء سيارة من مصرف ربوي على طريقة المرابحة الشرعية .
 -4الفرق بين المرابحة والقرض الربوي .

 -5حكم االقتراض من المصارف اإلسالمية التي تتعامل بنظام المرابحة .
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الفتوى األولى  :فتوى هيئة الرقابة الشــرعية لمصرف قطر اإلســامي رقم
(. ((()8

* الســؤال  :مــا النقــاط األساســية واجبــة االتبــاع فــي عمليــات المرابحــات
التجارية بالشراء من السوق المحلي أو من السوق الخارجي؟
* الجواب :

أكــدت الهيئــة علــى ضــرورة االلتــزام بتوصيــات المؤتمــر الثانــي للمصــرف 
اإلسالمي الذي عقدبالكويتفي6-8جمادى اآلخرة 1403هـالموافق
  23 - 21 مــارس   1983م ، وفــي إطــار األســس الشــرعية التاليــة لعمليــات
المرابحة:
ً
أول   : الوعــد ببيــع المرابحــة لآلمــر بالشــراء بعــد تملــك المصــرف الســلعة
المشــتراة لآلمــر وحيازتهــا  ،ثــم بيعهــا لمــن أمــر بشــرائها بالربــح الذي يتــم االتفاق
عليــه  ،وبشــرط أن يقــع علــى المصــرفاإلســامي مســؤولية الهــاك قبل التســليم
وتبعة الرد فيما يستوجب العيب الخفي .

وقــد أجــازت الهيئــة للمصــرف فــي المرحلــة الحاليــة  حيــث ال تتوافــر لديــه
ساحات للتشوين والتخزينأن يكون محل تسليم البضاعة المباعة لآلمر بالشراء
هو المعرض أو المحل الذي قام المصرف بالشراء منه  ،إلى حين توافر مخازن
ل.
مناسبة للمصرف مستقب ً
ثان ًيا:يجــوز للمصــرف أخذ عربــون فــي عمليــات المرابحة وغيرها بشــرط
أن ال يحــق للمصــرف أن يســتقطع مــن العربــون المقــدم إال بمقــدار الضرر الفعلي
الذي يتحمله المصرف نتيجة لنقض العميل الوعد بالشراء.
ا عــن موقــع اإلســام  ،الفتــاوى االقتصاديــة ،
((( الراجحــي  :علــي بــن عبــد العزيــز  ،بيــع المرابحــة  ،نق ـ ً
رقم الفتوى (. )1005
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ثال ًثا:تنتهي مســؤولية المصــرف في عمليات االســتيراد من الخــارج لآلمر
بالشــراء بمجرد تســليم المســتندات للعميل ووصول البضاعة إلى الميناء وتوقيع
عقد البيع بين المصرف والعميل.
راب ًعا:رأت الهيئة أن يقوم المصرف باستيراد السلعة على مسؤوليته وتحمل
كافــة المصاريــف والعمــوالت  ،والتأميــن علــى الســلعة  ،وتحمــل المخاطــر
المتعلقة بعمليات االستيراد  ،وتبعة الرد بالعيب الخفي .
ونظرا لوجود صعوبات عملية بشــأن التعامل باالســتيراد في الســوق العالمية
ً
باسم المصرف فقط حيث يواجه المصرف في ذلك ما يلي:
*وجود وكالء وحيدين للسلعة-اعتراض الموردين-اعتراض العمالء

فقــد أجــازت الهيئــة أن يتــم فتــح االعتمــادات باســم المصــرف مقرو ًنــا باســم اآلمــر
بالشراء وذلك العتبارين:

1-المحافظة على استقرار العالقات التجارية بين العمالء والمودرين في
الخارج .

 -2أن هذا اإلجراء لن يؤثر على جوهر عملية المرابحة من حيث مسؤولية
المصــرف وتحملــه لكافــة المصاريــف واألعبــاء والمخاطــر المتعلقــة باالســتيراد
وتبعة الرد بالعيب الخفي .
خامســا : يجــوز للمصــرف أن يحصــل مــن العميــل علــى عــروض أســعار
ً
الســلعة المــراد شــراؤها  ،وعليــه أن يعمــل علــى الحصــول علــى عــروض أفضــل
لنفس السلعة لصالح العمالء  ،فإذا لم يتيسر له تحقيق ذلك  ،فيجوز للمصرف
أن يقــوم بالشــراء مــن المصــدر الــذي حدده العميل  ،مع مراعاة األســس الشــرعية
السابقة بشأن عملية المرابحة .
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الفتوى الثانية  :فتوى البنك الإ�سالمي الأردني رقم ()14

(((

:

السؤال  :أرجو التكرم ببيان الرأي الشرعي حول قيام البنك بشراء السيارات
من الوكيل الرسمي لها  ،ثم بيعها للعمالء مرابحة  ،وذلك وفق األسس التالية:

ً
أول:يقــدم البائــع فاتــورة عــرض أســعار البيــع للبنــك ألخــذ الموافقــة علــى
إجراء عملية بيع المرابحة بناء على طلب العميل المشتري .
ثان ًيا:يوافق فرع البنك على الفاتورة بعد التحقق من أنها مطابقة للشــروط

المقررة ويعيدها إلى البائع.

ثال ًثــا:يتولى البائــع تنظيم عقود البيــع وتنظيــم الكمبياالت واســتالم الدفعة
األولى(البالغة % 25من قيمة السيارة)والتنازل عنها مباشرة للمشتري ورهنها
لصالح البنك لدى دائرة السير .

راب ًعا:يقــدِّ م البائع المســتندات المذكورة للبنــك ويقوم البنــك بدفع رصيد
فاتورة المبيع واستالم الكمبياالت بعد استكمال اإلجراءات الالزمة إلتمام عقد
البيع الثاني .

خامسا:يكفل البائع الكمبياالت المقدمة وللبنك الحق في الحصول على
ً
ضمانات أخرى يراها مناسبة لضمان حقوقه.
سادسا:يتم تأمين السيارة شامال لصالح البنك .
ً

شهرا وتكون نسبة المرابحة
ساب ًعا:تكــون مــدة التسديد بحــد أقصــى ثالثين ً
ـهرا وتطبــق نســب المرابحــة
( ) % 16للمــدة التــي تزيــد عــن أربعــة وعشــرين شـ ً
ـهرا أو المــدة األقــل
الســارية المفعــول بحدهــا األعلــى عــن مــدة أربعــة وعشــرين شـ ً
من ذلك؟
ل عن موقع اإلسالم  ،الفتاوي االقتصادية  ،فتوى رقم (. )969
((( المرجع السابق  ،نق ً
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الجواب :

ً
أول:تضمنــت المــادة الثانيــة مــن قانــونالبنــك اإلســامي األردني للتمويل
واالســتثمارأن بيع المرابحة لآلمر بالشــراء يعني قيام البنك بتنفيذ طلب الراغب
في الشراء بعد إجراء التعاقد معه  ،وهذا يستلزم أن ال يقدم البنك على الشراء ،
أو االلتــزام بدفــع الثمــن  ،أو دفــع الثمــن فعــا  ،قبــل أن يتعاقــد مــع الطــرف اآلخــر
تعاقدً ا يتضمن التزامه بشراء ما أمر به حسب االتفاق .
ثان ًيا:الذي يظهر من كتابكم أن البنك يكتفي بمجرد طلب العميل المشتري
مع أن هذا غير كاف .
ثال ًثا:قبل اإلقدام على عملية الشــراء من قبــل البنك يجب أن يعلم الطرف
ا للتكلفــة ،
اآلخــر الراغــب فــي الشــراء بالثمــن ومــا يترتــب عليــه ممــا يعتبــر مكم ـ ً
وذلــك ألن النصــوصالفقهيــة مجمعــة على ضرورة أن يتســاوى علم المتعاقدين
برأس المال(الثمن )أو بالتكلفة  ،حتى ال يكون مجال للنزاع بينهما .

لذلك أرى أن الوجه الشرعي يقضي لصحة بيع المرابحة واستكمال ما يلزم
أن يتــم تنظيــم عقــد مــع الراغــب فــي الشــراء قبل التــزام البنك بأية مســؤولية مالية ،
أي تصــرف آخــر يتخــذ اإلجــراءات التــي تصــون حــق البنــك
وقبــل اإلقــدام علــى ِّ
ومصلحته .
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الفت��وى الثالثة  :حكم شراء ســيارة من مصرف ربوي على طريقة المرابحة
الشرعية((( .
ال�س�ؤال :

أريــد أن أشــتري ســيارة مــن مصــرف ربــوي علــى طريقــة المرابحــة الشــرعية،
وذلك حسب ما أبلغني المصرف  ،ولست متأكدة من ملكية المصرف للسيارة،
ما حكم الشرع في هذه المعاملة ؟
الجواب :
الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه  ،أما بعد :

فالمرابحــة الصحيحــة شــر ًعا تقــوم علــى شــراء البنــك أو المصــرف للســيارة ،
ً
صحيحا  ،ثم يبيعها للعميل بعد ذلك .
دخول
ودخولها في ملكه وضمانه
ً

قــال ابــن قدامــة فــي تعريــف بيــع المرابحــة > :هــو البيــع بــرأس المــال وربــح
علي بمائة  ،بعتك بها وربح عشرة
معلوم ، <. . . .فيقول  :رأس مالي فيه أو هو َّ
مثلً ،فهذا جائز  ،ال خالف في صحته  ،وال نعلم فيه عند أحد كراهة  .المغني.
لكــن مــن المعلــوم عــن البنوك الربوية أن وظيفتها القــرض واالقتراض  ،وقد

تتظاهــر بالدخــول فــي الشــراء  ،وحقيقــة المعاملــة أنهــا تشــتري للعميــل مباشــرة ،
وال تدخل السلعة في ملكها وضمانها  ،وما ذلك إال إقراض للعميل بفائدة.
والعبرة في العقود بمعانيها ال بألفاظها ومبانيها كما في القاعدة الشرعية.

((( فتاوى الشبكة اإلسالمية (. )8423/12
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وإن كان األمــر كذلــك فهــو ربــا  ،ال يجــوز قبولــه  ،وال الدخــول فــي عقــده ؛
لما روى مســلم عن جابر ÷قال > :لَ َع َن َر ُ�س ُ
الربَا،
��ول ا ِ
هلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم � ِآكلَ ِّ
وك َل ُهَ ،و َكا ِتبَ ُهَ ،و َ�ش ِاه َديْ ِه<  ،وقالُ > :ه ْم َ�س َواء<((( ؛ يعني  :في اإلثم .
َو ُم ِ
ين
الر ُجلُ َو ُه َو يَ ْع َل ُم� ،أَ َ�ش�� ُّد ِ -ع ْن َد ا ِ
هلل ِ -م ْن ِ�س��تَّ ٍة َوث ََل ِث َ
وقال × ِ > :د ْر َه ٌم ِربًا يَ أْ� ُك ُل ُه َّ
َزنْيَةً<(((  .رواه أحمد والطبراني بسند صحيح .
ـت مــن أن المصــرف يملــك الســيارة  ،ثــم يبيعهــا لـ ِ
لكــن إذا تحققـ ِ
ـك بي ًعــا
صحيحــا  ،ولــو بأكثــر ممــا اشــتراها هــو بــه  ،ولــم يكــن يشــترط أخــذ غرامــة علــى
ً
التأخر في سداد األقساط  ،فال حرج في تلك المعاملة  .وهللا أعلم .

((( رواه مسلم ( )1219/3حديث ( ، )1598وهو عند أبي يعلى (. )1849( )377/3
وأخرجــه أحمــد ( ، )635و ابــن ماجــه ( ، )1935والترمــذي ( ، )1119والبــزار ( )820و (، )821
وأبو يعلــى ( )402و( ، )516والخطيــب فــي >تاريخــه< ( . )423/11كلهــم مــن حديــث علــي رضــي
هللا عنه .
((( رواه أحمد( ، )225/5والطبراني في >األوسط< ( ، )125/3و>الكبير< كما في المجمع (، )120/4
وهو عند الدارقطني ( . )16/3من حديث عبد هللا بن حنظلة غسيل المالئكة .
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الفتوى الرابعة  :الفرق بين المرابحة والقرض الربوي

السؤال :

(((

.

هنــاك رجــل يريــد تموي ـاً  ،عنــده مؤسســة رصيــده فيهــا  10مليــون  ،وجــدت
رجال ثان ًيا يقول  :أنا أعطيه تمويلً  10أضعاف المبلغ الذي في الرصيد ويسدده
على  10ســنوات  ،وكل ســنة يدفع  ، %4يقول  :مرابحة  ،أنا وســيط ؛ وصلت
الرجل األول للثاني وأخذت أنا عمولتي ،هل عملي هذا جائز ؟
الجواب :

الحمد هلل ،

الممول ســلع ًة أو ســل ًعا بـ 100
المرابحة الجائزة  :هي أن يشــتري الشــخص
ّ
مليون  -كما في الســؤال -فإذا ملكها وقبضها  ،باعها على صاحبك باألقســاط
لمــدة عشــر ســنوات  ،بربــح قــدره  %4مث ـاً  ،ثم لصاحبك أن يحتفظ بهذه الســلع
أو يبيعها في السوق نقدً ا بسعر أقل  ،ليحصل على النقود .

هــذه هــي المرابحــة المشــروعة  ،وينظــر لمزيــد الفائــدة جــواب الســؤال رقــم
(. )36408
وأمــا إذا أعطــى الممــول هــذا المبلــغ ( 100مليــون) لصاحبــك  ،علــى أن
محرم  ،ســواء ســمي تمويلً
يتقاضــاه منــه مقس ـ ًطا بزيــادة  ، %4فهــذا قــرض ربــوي َّ
أو مرابح ًة  ،بل هذه التسمية نوع من التلبيس والتضليل  ،والتحايل المحرم .

((( موقع اإلسالم سؤال وجواب (. )5146/5
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وقد أجمع العلماء على تحريم القرض الربوي .

قــال ابــن قدامــة ’ > :وكل قــرض شــرط فيــه أن يزيــده فهــو حــرام بغيــر
المســلف إذا شــرط علــى المســتلف
خــاف  ،قــال ابــن المنــذر  :أجمعــوا علــى أن ُ
زيادة أو هدية  ،فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ر ًبا  ،وقد روي عن
أبــي بــن كعــب وابــن عبــاس وابن مســعود أنهــم نهوا عن قرض جــر منفعة<  .انتهى
من >المغني< (. )436/6
والظاهر من سؤالك أن المعاملة ليست من الصورة األولى  ،فأنت لم تذكر
الممول ثم باعها على صاحبك .
سل ًعا اشتراها
ِّ
قرضا ربو ًّيا  ،فوساطتك فيها محرمة  ،والواجب عليك
وإذا كانت المعاملة ً
أمران :

األول  :التوبــة إلــى هللا تعالــى وعــدم العــود إلــى ذلــك ،وعــدم اإلقــدام علــى
معاملة قبل معرفة حكم الشرع فيها .

والثانــي  :التخلــص مــن المــال الموجــود فــي يــدك ؛ ألنــه ناشـ ٌـئ عــن عمــل
محرم ،وأما ما أنفقته قبل العلم بالتحريم  ،فال شيء عليك فيه  .وهللا أعلم .
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الفتوى الخامســة  :حكم االقتراض من المصارف اإلسالمية التي تتعامل
بنظام المرابحة((( .
السؤال :

مــا حكــم االقتــراض مــن المصارف اإلســامية التي تتعامل بنظــام المرابحة ،
من حيث قرض شراء بيت أو بناء بيت ؟
فهناك عدد من مشايخنا في بلدنا يجيزونه مطل ًقا  ،والبعض يحرمه من حيث

العهــد الــذي يأخــذه البنــك علــى المقتــرض بــأن يلتــزم بشــراء البيــت أو مــواد البنــاء
وعدم الرجوع في البيعة  ،أرجو من فضيلتكم بيان الحكم الشــرعي بالتفصيل ،
خيرا .
وجزاكم هللا ً
الجواب

الحمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نبي بعده  ،وبعد :

ال يجــوز إلــزام العميــل فــي المرابحة المصرفية بالشــراء قبــل تملك المصرف

للســلعة المطلوبــة ؛ ألن هــذا بمثابــة التعاقــد علــى بيعهــا قبــل تملــك المصــرف لهــا
إن كانــت الســلعة معينــة  ،وإن كانــت موصوفــة فــي الذمــة فيكــون مــن بــاب الدَّ يــن
بالدَّ ين  ،وكالهما ممنوع بالنص واإلجماع .
وقــد صــرح اإلمــام الشــافعي ’ بعــدم جــواز اإللــزام فــي كتابــه األم فقال :
َ
ُ
الرجل السلعة فقال  :اشتر هذه وأربحك فيها كذا  ،فاشتراها
الرجل
>وإذا أرى
الرجل  ،فالشراء جائز  ،والذي قال > :أربحك فيها<  ،بالخيار  :إن شاء أحدث
فيها بي ًعا وإن شاء تركه< .

((( فتاوى واستشارات اإلسالم اليوم (. )503/8
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قــال > :وإن تبايعــا علــى أن ألزمــا أنفســهما األمــر األول  -أي  :االلتــزام ببيــع
السلعة قبل تملكها  -فهو مفسوخ من قبل شيئين :
أحدهما  :أنه تبايعاه قبل أن يملكه البائع .

والثاني :أنه على مخاطرة أنك إن اشــتريته على كذا أربحــك فيه كذا<  .األم
>. <39/3

وال يعــرف بيــن الفقهــاء المتقدميــن مــن يخالــف اإلمــام الشــافعي فــي هــذه

المسألة .

والعبــارة األخيــرة مــن كالم الشــافعي معناهــا  -وهللا أعلــم  -أن المأمــور
بالشــراء التــزم بالبيــع علــى اآلمــر  ،لكنــه قــد يتمكــن مــن شــراء الســلعة بالثمــن
المحــدَّ د وقــد ال يتمكــن إال بثمــن أكثــر  ،فــإن اشــتراها بالثمــن األقــل ربــح  ،وإن
اشــتراها بالثمن األكثر خســر  ،فهي من هذا الوجه غرر  ،وهذا يحصل اليوم في
المرابحــات الدوليــة حيــث يشــتري المصــرف الســلعة بعملــة ويبيعها علــى العميل
بعملة أخرى .

وقــد يتغيــر ســعر الصــرف بيــن العمليتيــن بعــد الشــراء وقبــل البيــع  ،فيكــون
المصــرف تحــت الخطــر ؛ ولذلــك يفضــل المصــرف فــي مثل هذه الحــاالت عدم
االلتزام ليسمح لنفسه ببيع السلعة بثمن جديد بناء على تغير سعر الصرف  ،وإذا
كان مــن حــق المصــرف أن يحمــي نفســه بعــدم االلتــزام  ،فكذلك مــن حق العميل
أيضا بعدم االلتزام  .والعلم عند هللا تعالى .
حماية نفسه ً
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الخاتمة
ظهــر مــن خــال البحــث أن >المرابحــة< قــد تغني عن وســائل كثيــرة  -محرمة
أو منهـ ّـي عنهــا  -فــي اســتثمار األمــوال لــدى البنــوك اإلســامية  ،فالطريقــة الربويــة
>المحرمة< في الحصول على السلع الحيات َّية أو الضرور َّية  -كالمسكن وغيره -

ليســت هي الوحيدة الموجودة في البنوك  ،ســواء كانت بنوك إســامية أو غيرها ،
بل حملت الشريعة في طياتها جوانب شرعية كثيرة  ،يمكن من خاللها االستغناء
عــن الوســائل والطــرق التــي نهــى عنهــا الشــارع الحكيــم  ،ممــا يــدل علــى شــمولية
الشريعة اإلسالمية لكافة جوانب الحياة  ،وصالحيتها لكل زمان ومكان .
كما ظهرت أهيمة >المرابحة< في مســاعدة األفراد في حصولهم على بعض
احتياجاتهــم الحياتيــة مــن خــال المصــارف  ،األمــر الــذي قــد يصعــب الحصــول
عليه من خالل طريق آخر غير طريق عقد المرابحة لآلمر بالشراء .

وقــد تــم تلســيط الضــوء فــي هــذا البحــث علــى بعــض األخطــاء الشــرع َّية التــي

تقــع فــي بيــع المرابحــة لآلمر بالشــراء  ،لكي يتجنبها المقدم علــى مثل هذه العقود

والبيوع  .والحمد هلل رب العالمين .
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فهرس األحاديث النبوية
						
الحديث
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أ -  كتب التراث:   

 -1اإلنصــاف فــي معرفــة الراجــح مــن الخالف  ،علي بن ســليمان المرداوي
الدمشقي الحنبلي  ،دار إحياء التراث العربي  ،ط  ، 2بدون تاريخ .
 -2بداية المجتهد ونهاية المقتصد  ،محمد بن أحمد بن محمد  ،ابن رشد
الحفيد  ،دار الحديث  -القاهرة 1425 ،هـ2004-م .

 -3بدائــع الصنائــع فــي ترتيــب الشــرائع  ،أبــو بكــر بــن مســعود بــن أحمــد
الكاساني  ،دار الكتب العلمية  -بيروت  ،ط1406 . 2هـ1986-م .

 -4البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة ،ألبي
الوليد محمد بن أحمد بن رشــد القرطبي تحقيق  :د  .محمد حجي وآخرون ،
دار الغرب اإلسالمي ،بيروت – لبنان  ،ط1408 .2هـ 1988 -م .
 -5تــاج العــروس  ،محمــد بــن محمــد بــن عبــد الــرزاق  ،مرتضــى الزبيــدي ،
ُث َّل ٌة من المحققين  ،دار الهداية .
 -6التعريفــات  ،علــي بــن محمــد بــن علــي الزيــن الشــريف الجرجانــي  ،دار
الكتب العلمية بيروت – لبنان  ،ط1403 .1هـ 1983-م.

 -7حاشــية الدســوقي علــى الشــرح الكبيــر  ،لمحمــد بــن أحمــد بــن عرفــة
الدسوقي المالكي  ،دار الفكر  ،بدون طبعة وبدون تاريخ .
 -8الحــاوي الكبيــر فــي فقــه مذهــب اإلمام الشــافعي  ،ألبي الحســن علي بن
محمــد بــن محمــد بــن حبيــب المعــروف بالمــاوردي تحقيــق :الشــيخ علــي محمــد
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معــوض  -الشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود  ،دار الكتــب العلميــة ،بيــروت –
لبنان  ،ط 1419 ،1هـ 1999-م .
 -9حكمــة التشــريع وفلســفته  ،لعلــي بــن أحمــد الجرجــاوي  ،دار الفكــر –
بيروت 1428 ،هـ 2007 -م .

 -10الذخيــرة  ،ألبــي العبــاس شــهاب الديــن أحمــد بــن إدريــس القرافــي ،
تحقيق محمد حجي  ،سعيد أعراب  ،محمد بو خبزة  ،دار الغرب اإلسالمي-
بيروت  ،ط 1994 .1م .

 -11الســيل الجــرار المتدفــق علــى حدائــق األزهــار  ،لمحمــد بــن علــي بــن
محمد بن عبد هللا الشوكاني اليمني  ،دار ابن حزم  ،ط.1
 -12شــرح حــدود ابــن عرفــة ألبــي عبــد هللا الرصــاع التونســي المالكــي ،
المكتبة العلمية – بنهج سوق البالط  -تونس  ،ط1350 .1هـ .
 -13طلبــة الطلبــة  ،نجــم الديــن النســفي  ،المطبعــة العامــرة  ،مكتبة المثنى
ببغداد 1311 ،هـ.

 -14عمدة القاري شــرح صحيح البخاري  ،ألبي محمد محمود بن أحمد
الغيتابي الحنفي العيني  ،دار إحياء التراث العربي – بيروت .

 -15العين  ،الخليل بن أحمد الفراهيدي  ،محقق د  .مهدي المخزومي ،
د  .إبراهيم السامرائي  ،دار ومكتبة الهالل .
 -16فتــح الرحمــن فــي تفســير القــرآن  ،مجيــر الديــن بــن محمــد ال ُع َليْ ِمــي
المقدســي الحنبلــي  ،وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســامية – دولــة قطــر  ،ط، 1
1430هـ 2009-م .
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 -17فتــح العلــي المالــك فــي الفتــوى علــى مذهــب مالــك >فتــاوى عليــش< ،
جمع وتنسيق علي بن نايف الشحود .
 -18القوانيــن الفقهيــة  ،ألبــي القاســم ،محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن عبــد
هللا ،ابن جزي الكلبي الغرناطي  ،بدون دار نشر .
 -19الكافي في فقه أهل المدينة  ،ألبي عمر يوسف بن عبد هللا بن محمد بن

عبد البر النمري القرطبي  ،تحقيق :محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني ،
مكتبة الرياض الحديثة ،الرياض ط1400 .2هـ 1980 -م .
 -20لسان العرب  ،ألبي الفضل محمد مكرم بن على  ،جمال الدين ابن
منظور األنصاري  ،دار صادر – بيروت  ،ط1414 .3هـ .
 -21مجمــع الضمانــات  ،ألبــي محمــد غانــم بن محمد البغــدادي الحنفي ،
دار الكتاب اإلسالمي  ،بدون طبعة وبدون تاريخ .

 -22مختــار الصــاح  ،محمــد بــن أبــي بكــر بن عبد القادر الــرازي  ،تحقيق :
يوسف الشيخ محمد  ،المكتبة العصرية  -بيروت  ،ط1420 .5هـ1999-م .
 -23المصبــاح المنيــر فــي غريــب الشــرح الكبيــر  ،أحمــد بــن محمــد بن علي
الفيومي  ،المكتبة العلمية  -بيروت .

 -24المطلــع علــى ألفــاظ المقنــع  ،لمحمــد بــن أبــي الفتــح بــن أبــي الفضــل
البعلــي  ،تحقيــق  :محمــود األرنــاؤوط وياســين محمــود الخطيــب  ،مكتبــة
السوادي للتوزيع  ،ط1423 . 1هـ  2003 -م .
 -25المغنــي  ،البــن قدامــة موفــق الديــن عبــد هللا بــن أحمــد بــن محمــد
الحنبلي  ،مكتبة القاهرة 1388 -هـ 1968 -م .
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ب -  كتب المعاصرين :  

 -26أدوات االستثمار في المصارف اإلسالمية د  .عبد الحميد البعلي .

 -27األمــوال ونظريــة العقــد فــي الفقــه اإلســامي  ،د  .محمــد يوســف
موسى  ،دار الكتاب العربي – مصر  ،ط1372 . 1هـ1952-م .
 -28االنحرافــات التطبيقيــة فــي بيــع المرابحــة لآلمــر بالشــراء فــي مؤسســات
التمويل األصغر >رســالة الســتكمال الماجســتير<  ،محي الدين شريف يوسف ،
جامعة المدينة العالمية  ،ماليزيا 1434 ،هـ2013-م .

 -29بيع المرابحة  ،علي بن عبد العزيز الراجحي .

 -30بيــع المرابحــة كمــا تجريــه البنــوك اإلســامية  ،د  .محمــد بــن ســليمان
األشقر  ،دار النفائس – عمان  ،ط1415 . 2هـ1995-م .

 -31بيــع المرابحــة لآلمــر بالشــراء  ،دراســة تطبيقيــة فــي ضــوء تجربــة شــركة
بيــت المــال الفلســطيني العربــي  ،د  .حســام الديــن موســى عفانــة  ،حقــوق الطبــع
محفوظة للمؤلف  ،ط1996 .1م .
 -32بيــع المرابحــة لآلمــر بالشــراء >دراســة فقهيــة<  ،جعفــر بن عبــد الرحمن
قصاص  ،شوال 1432هـ .
َّ

 -33بيع المرابحة وتطبيقاتها في المصارف اإلسالمية  ،أحمد بن سالم بن
ملحم  ،مكتبة الرسالة – عمان  ،ط1410 .1هـ1989-م .

 -34التمويــل بالمرابحــة كمــا تقــوم بهــا المصــارف اإلســامية بيــن الواجــب
والواقع  ،دكتور حسين حسين شحاتة .
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 -35خصوصيــة التنظيــم القانونــي لعقــد المرابحــة لآلمــر بالشــراء >رســالة
الستكمال الماجستير<  ،نداء خالد صبري  ،جامعة النجاح الوطنية – فلسطين
2015م .

 -36شــرح القواعــد الفقهيــة  ،الشــيخ أحمــد بــن محمــد الزرقــا  ،دار القلم –
دمشق  ،ط1428 . 7هـ2007-م .
 -37فتاوى الشبكة اإلسالمية .

 -38فقه النوازل  ،للعالمة د  .بكر بن عبد هللا أبو زيد  ،مؤسســة الرســالة،
ط 1416 .1هـ 1996 -م .
واصطالحــا  ،د  .ســعدي أبــو حبيــب  ،دار
 -39القامــوس الفقهــي لغــة
ً
الفكر  ،دمشق – سورية  ،ط 1408 .2هـ 1988 -م.
 -40المرابحــة وطــرق اســتخداماتها الحديثــة فــي البنــوك اإلســامية  ،بحث
منشور على شبكة اإلنترنت بدون بيانات .

 -41المعجــم الوســيط  ،ثلــة مــن المؤلفيــن  ،مجمــع اللغــة العربيــة  -دار
الدعوة .
 -42معجم لغة الفقهاء  ،لمحمد رواس قلعجي وحامد صادق قنيبي  ،دار
النفائس للطباعة والنشر والتوزيع  ،ط 1408 .2هـ  1988 -م .

 -43الموســوعة الفقهية الكويتية  ،وزارة األوقاف والشــئون اإلســامية -
الكويت 1404هـ  1427 -هـ .
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جـ -  المقاالت والدوريات:   

 -44إضــاءات  ،نشــرة توعو َّيــة يصدرهــا معهــد الدراســات المصرف َّية  ،دولة
الكويت  ،فبراير -مارس 2010م  ،العدد الثالث .

 -45بيــع المرابحــة لآلمــر بالشــراء كمــا تجريــه البنــوك اإلســامية  ،د  .ســعد
بن عبد هللا الحم ِّيد  ،مقال موقع طريق اإلسالم .
 -46فتاوى واستشارات اإلسالم اليوم .

 -47فتــاوى موقــع اإلســام ســؤال وجــواب  ،بإشــراف الشــيخ محمــد بــن
صالح المنجد .
 -48مجلــة مجمــع الفقــه اإلســامي  ،تصدر عن منظمة المؤتمر االســامي
بجدة .

 -49المرابحة ماهيتها وتعريفها ووظيفتها في عمليات التمويل اإلسالمي ،
مقــال  ،جريــدة الريــاض  ،بتاريــخ األحــد  3رجــب 1429ه ـ الموافــق  6يوليــو
2008م  ،عدد .14622
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