
بيع املراحبة لآلمر بالشراء

  

هذا الكتاب دراسة تطبيقية لبيع املراحبة لآلمر بالشراء املتعارف عليه يف البنوك اإلسالمية على ضوء 

جتربة شركة بيت املال الفلسطيين العريب وهي أول شركة يف فلسطني تتعامل وفق أحكام الشريعة 

صرين يف بيع املراحبة وأدلتهم وأجاب على شبهات املانعني اإلسالمية وقد درس املؤلف أقوال العلماء املعا

  .له ووضح أسس تطبيقه يف شركة بيت املال الفلسطيين العريب 

  تقدمي

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  .احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني وبعد…

 العريب عمالً رائداً قام به جمموعة من رجال االعمال لدعم يعترب تأسس شركة بيت املال الفلسطيين…

عجلة االقتصاد الفلسطيين وذلك لإلستثمار وفق أحكام الشريعة االسالمية السمحة من أجل النهوض 

إن اهلدف . باالقتصاد مع احملافظة على األسس االجتماعية والدينية وبشكل خاص االبتعاد عن الربا

ل الفلسطيين العريب هو االستثمار بطريق احلالل وفق األسس واملبادىء اليت الرئيس لشركة بيت املا

أقرا الشريعة االسالمية ولترسيخ التصور االقتصادي اإلسالمي وللتخلص من الربا الذي يعترب السمة 

  .الغالبة على النظام االقتصادي العاملي

املبادرين يف التخلص من الربا و التعامل وحنن يف شركة بيت املال الفلسطيين العريب قررنا أن نكون …

بيع املراحبة {ومن هذه العقود . بالعقود الصحيحة وفق الشروط والضوابط اليت وضعها الفقهاء والعلماء

الذي أقرته جمامع علمية متخصصة وأصبح من أهم وسائل االستثمار يف املصارف } لآلمر بالشراء

  .والشركات االسالمية

حسام الدين . العقد بصورة جلية ولدفع الشبهات اليت أثريت عليه قام د ومن أجل توضيح هذا…

عفانة رئيس هيئة الرقابة الشرعية لشركة بيت املال الفلسطيين العريب بإعداد هذه الدراسة واستعرض 

فيها أراء العلماء يف هذا العقد واألسس اليت إعتمد عليها وبني كيفية تعامل الشركة ذا العقد جبالء 

  .ضوحوو

  

وإن نشر هذه الدراسة يعد إسهاماً من شركة بيت املال لنشر الدراسات والبحوث اليت تدعم مسرية …

  .اإلقتصاد اإلسالمي



ونسأل اهللا العظيم أن يوفقنا خلدمة هذا الشعب وأن نكون دائماً املبادرين يف دفع عجلة اإلقتصاد …

  .الفلسطيين إىل األمام واهللا ويل التوفيق

  رصورحممد ص. د

  مدير عام شركة بيت املال الفلسطيين العريب

  :الفصل األول

  :بيع املراحبة لآلمر بالشراء وحكمه وفيه مبحثان

  :املبحث األول

  .تعريف بيع املراحبة لآلمر بالشراء وصوره

  :املبحث الثاين

  خالف العلماء املعاصرين يف حكم بيع

  .املراحبة لآلمر بالشراء وأدلتهم وبيان الراجح

  قدمةامل

إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده اهللا …

فال مضل له ومن يضلل اهللا فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا 

  .عبده ورسوله

  }إال وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا حق تقاته وال متوتن{ …

يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثَّ منهما رجاالً { …

  }كثرياً ونساًء واتقوا اهللا الذي تساءلون به واألرحام إن اهللا كان عليكم رقيبا

فر لكم ذنوبكم ومن يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وقولوا قوالً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغ{ …

  .}يطع اهللا ورسوله فقد فاز فوزا عظيماً

يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وذروا ما بقي من الربا إن { : يقول اهللا تعاىل يف حمكم كتابه.... وبعد…

كنتم مؤمنني فإن مل تفعلوا فأذنوا حبرب من اهللا ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم ال تظلمون وال 

لعن اهللا آ كل الربا ومؤكله وكاتبه { : وثبت عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم أنه قال. }تظلمون

  .رواه مسلم} وشاهديه وقال هم سواء

  

ومما ال شك فيه أن الربا هو السمة الغالبة على النظام االقتصادي العاملي ومما يؤسف له أن األمة …

نجاة من هذه البحور املصارف والشركات االسالمية قد غرقت يف حبور الربا وإن من قوارب ال

اإلسالمية اليت تعترب من مظاهر الصحوة االسالمية املباركة واليت قدمت االسالم ليحل املشكالت اليت 

تواجه العامل االسالمي ومنها املشكلة االقتصادية وعلى وجه اخلصوص مشكلة الربا فالواجب على األمة 



  .صدر األول واألخري حلل كافة املعضالتأن تطوع احلياة لإلسالم وجتعله امل

وقد بدأت املصارف والشركات االسالمية مسريا منذ عهد قريب يف طريق عقباته كثرية ومصاعبه …

ليست قليلة وقد حاول العلماء املعاصرون اجياد سبل الستثمار األموال بطرق مشروعة تقوم على أساس 

بيع املراحبة لآلمر (ه الطرق ما اصطلح على تسميته ومن هذ. صحيح من نظام املعامالت يف االسالم

وأخذوا يف تأصيل هذا العقد وفق األصول الشرعية وما أن بدأت املصارف االسالمية بتطبيق ) بالشراء

هذا البيع حىت نشأ نقاش علمي عميق يف مدى شرعية هذا النوع من املعامالت وعقدت الندوات 

ب مما أثرى املكتبة االسالمية يف هذا الباب الذي كانت تفتقر واملؤمترات وقدمت البحوث وألفت الكت

وقد كان املؤلفون والباحثون بني مؤيد ومدافع عن هذا العقد وبني معارض له باعتباره يتناىف مع . إليه

أصول العقود الصحيحة وقد أخذت معظم املصارف االسالمية وكذلك الشركات االسالمية ذا العقد 

روط وضوابط حمددة بناء على رأي العلماء الذين أجازوه وكان من ضمن هذه وتعاملت به وفق ش

  ).شركة بيت املال الفلسطيين العريب(الشركات اليت أخذت به وتعاملت به

  
  

وهي أول شركة تنشأ يف فلسطني تتعامل وفق أحكام الشريعة االسالمية وقد رغبت يف املسامهة يف …

من الناحيتني النظرية والعملية التطبيقية فكانت هذه الد راسة املشتملة دراسة بيع املراحبة لآلمر بالشراء 

على اجلانب النظري من حيث التعريف ببيع املراحبة وحكمه عند الفقهاء املتقدمني مث التعريف ببيع 

  .املراحبة لآلمر بالشراء واختالف الفقهاء املعاصرين فيه وبيان أدلتهم مع بيان القول الراجح يف املسألة

وأما اجلانب العملي فتحدثت فيه عن نشأة شركة بيت املال وأهدافها ونشاطاا االستثمارية وكيفية …

تعاملها ببيع املراحبة لآلمر بالشراء واخلطوات املتبعة يف ذلك وتعرضت للشبهات اليت أثريت حول 

ال جديدة واألحوال يف ومبا أن جتربة شركة بيت امل. تطبيق بيع املراحبة لآلمر بالشراء وأجبت عليها

بالدنا صعبة من نواحٍ كثرية فهي حتتاج اىل التسديد والتوجيه باستمرار وهذا الواجب ملقى على عاتق 

هيئة الرقابة الشرعية للشركة اليت تبذل جهودا طيبة يف هذا اال وتلقى توجيهاا من قبل العاملني يف 

حسناً وكل ذلك خدمة للمسلمني الذين يبحثون عن الشركة والقائمني عليها آذاناً صاغية وتنفيذا 

الربح احلالل وتأكيداً الثبات منهج االسالم ومقدرته الفائقة على وضع احللول لكل املشكالت اليت 

  .تواجه الناس يف ظل االحتكام لشرع اهللا

هللا خرياً وأخرياً فإنين قد استفدت كثرياً من جهود من سبقين يف الكتابة يف هذا املوضوع فجزاهم ا…

كما وأشكر األخوة القائمني على شركة بيت املال ملا قدموه من مساعدة من أجل امتام هذه ا لدراسة 

  .ونشرها فجزاهم اهللا خريا اجلزاء

هذا وإن ما قدمته يف هذه الدراسة هو جهد البشر الذي يسري عليه اخلطا والنقصان ومها أمران من …

  .هدى إيل أخطائيطبيعة اإلنسان ورحم اهللا إمرءاًَ أ



  .وصلى اهللا وسلم وبارك على حممد وعلى آله وصحبه أمجعني…

  حسام الدين عفانة. كتبه د……… … 

  القدس -أبوديس……………

  ١٤١٧صباح يوم اخلميس احلادي عشر من شهر رجب 

  
  

  ١٩٩٦وفق احلادي والعشرين من شهر تشرين الثاين 

  :متهيد ويشمل

  .تعريف البيع لغة واصطالحاً: أوالً

  .وبيان حكمه… تعريف بيع املراحبة : ثانياً

  :نعرف البيع يف اللغة واالصطالح مث نعرف بيع املراحبة املعروف عند الفقهاء املتقدمني ونبني حكمه

  :تعريف البيع - : اوالً

البيع لغة هو مقابلة شيء بشيء أو هو مطلق املبادلة وهو من أمساء االضداد أي اليت تطلق على  -أ…

  ).٢(أي باعوه) ١(} وشروه بثمن خبس{ لى ضده مثل الشراء كما يف قوله تعاىل الشيء وع

ويف إصطالح الفقهاء عرفوه بتعريفات كثرية منها مبادلة املال املتقوم باملال املتقوم متليكا ومتلكاً  -ب…

  .وقيل غري ذلك) ٣(أو هو مقابلة مال مبال على وجه خمصوص 

  -:وينقسم البيع إىل أربعة أقسام

  .وهو بيع العني بالعني كبيع الثوب باحلنطة:بيع املقايضة: األول

  .وهو بيع العني بالدين كبيع الثوب بالدنانري:البيع املطلق: الثاين

  .وهو بيع الدين بالدين كبيع الدنانري بالدراهم: الصرف: الثالث

  .وهو بيع الدين بالعني كبيع الزيتون بالدراهم: السلم: الرابع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــ

  .٢٠سورة يوسف اآل ية  -١

مادة  ٣/١١٨٩مادة بيع، الصحاح  ١/٥٥٦مادة بيع، لسان العرب  ٦١إنظر املصباح املنري ص -٢

  .بيع

املوسوعة الفقهية  ٤/٣٤٤، الفقه اإلسالمي وأدلته ٢٧التعريفات ص  ٢٠١أنيس الفقهاء ص  -٣

٩/٥.  

  -:ويقسم البيع املطلق بالنظر اىل الثمن اىل أربعة أقسام هي



  .بيع املراحبة وهو مبادلة املبيع مبثل الثمن األول وزيادة ربح معني -١…

  .بيع التوليه وهو املبادلة مبثل الثمن األول من غري زيادة وال نقصان -٢…

  .لثمن األول مع نقصان شيء منهبيع الوضيعة وهو املبادلة مبثل ا -٣…

  ).١(بيع املساومة وهو مبادلة املبيع مبا يتراضى العاقدان -٤…

  -:تعريف بيع املراحبة: ثانيا

  
  

كلمة املراحبة يف اللغة مأخوذة من كلمة ربح وتعين النماء يف التجر وربح يف جتارته يربح رحبا  -أ…

رحبت جتارته إذا ربح  -: ح فيه والعرب تقولوهذا بيع مربح إذا كان يرب.... وترحبا أي إستشف

وبعت الشيء مراحبة ... وأرحبته على سلعته أي أعطيته رحباً .. يربح فيها: وجتارة راحبة. صاحبها فيها

  ).٢(ويقال بعته السلعة مراحبة على كل عشرة د راهم درهم وكذلك اشتريته مراحبة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــ

  .٢٤٠الكليات ص  ٥٩٦-٤/٥٩٥إنظر الفقه اإلسالمي وأدلته  -١

  مادة ربح ٥/١٠٣لسان العرب  -٢

…  

  -:وأما املراحبة اصطالحاً فقد عرفها الفقهاء بتعريفات كثرية منها -ب…

  )١) (ادة ربح املراحبة نقل ما ملكه بالعقد األول بالثمن األول مع زي(قال االمام املرغيناين احلنفي  -…

  ).٢)(املراحبة بيع ما شراه مبا شراه وزيادة (وعرفها صاحب ملتقى األحبر احلنفي بقوله  -…

  ).٣)(بيع ما ملكه مبا قام عليه وبفضل(وعرفها صاحب تنوير األبصار احلنفي بقوله  -…

  ).٤)(املراحبة وهي بيع ما اشترى بثمنه وربح علم(وعرفها الشيخ خليل املالكي بقوله  -…

هي أن يذكر البائع للمشتري الثمن الذي اشترى به السلعة (وعرفها ابن رشد املالكي بقوله  -…

  ).٥)(ويشترط عليه رحباً ما للدينار أو الدرهم

فأما املراحبة فهو أن يعرف صاحب السلعة املشتري بكم اشتراها (وعرفها ابن جزي املالكي بقوله -…

ثل ان يقول اشتريتها بعشرة وترحبين د يناراً أو دينارين وإما على ويأخذ منه رحباً إما على اجلملة م

  ).٦)(التفصيل وهو أن يقول ترحبين درمها لكل دينار أو غري ذلك

ان يبني رأس املال وقدر الربح بأن يقول مثنها (وعرفها الشيخ أبو اسحق اشريازي الشافعي بقوله  -…

  ).٧)(عشرةمئة وقد بعتكها برأس ماهلا وربح درهم يف كل 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــ

  
  

. ٢/٧٢شرح الدردير  -٤. ٥/١٣٢رد احملتارة  -٣. ٢/٣٤ملتقى األحبر  -٢. ٦/١٢٢اهلداية  -١

  .٢/١٧٨بداية اتهد  -٥

  .١٣/٣مع اموع املهذب  -٧. ١٧٤القوانني الفقهية ص  -٦

واما بيع املراحبة فصورته أن يقول أبيعك هذا الثوب (وعرفها الشيخ املاوردي الشافعي بقوله  -…

  ).١)(مراحبة على أن الشراء مئة درهم وأربح يف كل عشرة واحد

  ).٢)(البيع برأس املال وربح معلوم(وعرفها الشيخ ابن قد امة املقدسي احلنبلي بقوله  -…

  ).٣)(نقل املبيع بالثمن األول وزيادة(صاحب حدائق األزهار الزيدي بقوله وعرفها  -…

وخالصة القول يف تعريف بيع املراحبة أنه يقوم على أساس معرفة الثمن األول وزيادة ربح عليه …

. حيث إن املراحبة من بيوع األمانة فينبغي أن يكون الثمن األول معلوماً وأن يكون الربح معلوماً أيضا

بيع مبثل الثمن األول وزيادة ربح معلوم متفق عليه بني  -: اء عليه يكون تعريف بيع املراحبةهووبن

  ).٤.(املتعاقدين
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  ــــــــــ

  .٥/٢٧٩احلاوي الكبري  -١

  .٤/١٣٦املغين  -٢

  .٣/١٣٦زهار مع شرحه السيل اجلرار حدائق األ -٣

  .٣٠بيع املراحبة أمحد ملحم ص  -٤

  :حكم املراحبة -ج…

  .يرى مجهور الفقهاء أن بيع املراحبة من البيوع اجلائزة شرعاً وال كراهة فيه…

  
  

وأما بيع املراحبة فصورته أن يقول أبيعك هذا الثوب مراحبة على أن الشراء مئة درهم (قال املاوردي …

وأحل اهللا : (والدليل على جوازه عموم قوله تعاىل.. ربح يف كل عشرة واحد فهذا بيع جائز ال يكرهوأ

والن الثمن يف بيع املراحبة معلوم كما أنه يف بيع املساومة معلوم إذ ال فرق بني قوله ) البيع وحرم الربا

ن كال الثمنني مئة وعشرة بعتك هذا الثوب مبئة وعشرة وبني قوله بعتك مبئة وربح كل عشرة واحد وا



وأن اختلفت العبارتان كما ال فرق بني قوله بعتك هذا الثوب بتسعني وبني قوله مبئة اال عشرة يف أن 

كال الثمنني تسعون وأن اختلفت العبارتان وال وجه ملا ذكر من جهالة الثمن ألن مبلغه وان كان جمهوالً 

كما لو باعه . اً بعد العقد وذلك ال مينع من صحة العقدحال العقد فقد عقداه مبا يصري الثمن به معلوم

صربة طعام كل قفيز بدرهم صح البيع وان كان مبلغ الثمن جمهوالً وقت العقد الما عقداه مبا يصري 

  ).١...)(الثمن به معلوماً بعد العقد

اهللا البيع وحرم أحل (وبقوله ) جتارة عن تراض(هذا بيع أذن اهللا سبحانه به بقوله (وقال الشوكاين …

  ).٢)(وهذا يشمل كل بيع كائنا ما كان إذا مل يصحبه مانع شرعي أو يفقد فيه التراضي) الربا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــ

  .٥/٢٧٩احلاوي الكبري  -١

  .٣/١٣٦السيل اجلرار  -٢

جواز بيع املراحبة ما ورد يف احلديث عن ابن عمر قال سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه  ويدل على…

  ).١)(عمل الرجل بيده وكل بيع مربور: وسلم أي الكسب أفضل؟ قال

ويدل على ذلك أيضاً ما ورد يف احلديث عن ايب سعيد اخلدري ان الرسول عليه الصالة والسالم …

  ).٢)(امنا البيع عن تراض(... قال 

  
  

فهذه العمومات من كتاب اهللا و سنة الرسول صلى اهللا عليه وسلم تدل على جواز بيع املراحبة كما …

واحلاجة ماسة اىل هذا النوع من البيع الن الغيب (ان احلاجة تدعو لتعامل الناس باملراحبة قال املرغيناين 

تطيب نفسه مبثل ما اشترى وزيادة الذي ال يهتدي يف التجارة حيتاج اىل ان يعتمد فعل الذكي املهتدي و

  ).٣...)(ربح

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــ

  .٤/٦١جممع الزوائد . رواه الطرباين يف األوسط والكبري ورجاله ثقات قاله اهليثمي -١

  .٣/٣م التلخيص احلبري وقال احلافظ ابن حجر ورجاله ال بأس 

، وقال ٥/١٢٥رواه ابن ماجة وابن حبان والبيهقي وقال الشيخ األلباين صحيح إنظر االرواء  -٢

  .١١/٣٤١صحيح ابن حبان . الشيخ األرناؤوط اسناده قوي

  .٦/١٢٣اهلداية  -٣



  :املبحث االول

  .تعريف بيع املراحبة لآلمر بالشراء وصوره

  :ملراحبة لآلمر بالشراءنشأة إصطالح بيع ا: أوالً

بيع املراحبة لآلمر بالشراء اصطالح حديث ظهر منذ فترة وجيزة وأول من استعمله ذا الشكل هو …

) تطوير األعمال املصرفية مبا يتفق مع الشريعة اإلسالمية(سامي محود يف رسالته الدكتوراه بعنوان . د

  .٣٠/٦/١٩٧٦رسالته يف  كلية احلقوق وقد نوقشت - املقدمة اىل جامعة القاهرة 

وقد كان بيع املراحبة لآلمر بالشراء بصورته املعروفة حاليا يف (سامي محود عن ذلك . ويقول د…

١٩٧٣التعامل املصريف كشفاً وفق اهللا اليه الباحث أثناء اعداده لرسالة الدكتوراه يف الفترة الواقعة بني 

بتوجيه من االستاذ الشيخ العالمة حممد فرج  حيث مت التوصل اىل هذا العنوان االصطالحي ١٩٧٦-

السنهوري رمحه اهللا تعاىل حيث كان استاذ مادة الفقه االسالمي املقارن للدراسات العليا بكلية احلقوق 

  ).١)(جبامعة القاهرة

وقد شاع استعمال هذا االصطالح لدى البنوك االسالمية والشركات اليت تتعامل وفق أحكام …

  .ة وصارت هذه املعاملة من أكثر ما تتعامل به البنوك االسالميةالشريعة االسالمي

  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــ

  .٢ج ٥جملة جممع الفقه االسالمي عدد  ١٠٩٢سامي محود ص . بيع املراحبة لآلمر بالشراء د -١

إصطالح حديث وال شك ولكن حقيقته ) بيع املراحبة لآلمر بالشراء(ان هذا االصطالح واحلقيقة …

كانت معروفة عند الفقهاء املتقدمني وإن اختلفت التسمية فقد ذكره حممد بن احلسن الشيباين صاحب 

  ).١(أيب حنيفة وذكره االمام مالك يف املوطأ واالمام الشافعي يف االم كما سيأيت ذلك عنهم

  .تعريف بيع املراحبة لآلمر بالشراء: ثانيا

  -:عرفه العلماء املعاصرون بعدة تعريفات منها

أن يتقدم العميل اىل املصرف طالباً منه شراء السلعة املطلوبة (سامي محود بقوله . عرفه د -١…

تفقان بالوصف الذي حيدده العميل وعلى أساس الوعد منه بشراء تلك السلعة فعالً مراحبة بالنسبة اليت ي

  ).٢)(عليها ويدفع الثمن مقسطاً حسب امكانياته

قيام البنك : (وجاء تعريف بيع املراحبة لآلمر بالشراء يف قانون البنك االسالمي األردين مبا يلي -٢…

كليا أو  - بتنفيذ طلب املتعاقد معه على أساس شراء األول ما يطلبه الثاين بالنقد الذي يدفعه البنك 

  ).٣)(مقابل التزام الطالب بشراء ما أمر به وحسب الربح املتفق عليه عند اإلبتداءوذلك يف  -جزيئاً 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــ

املراحبة . ٢ج ٥جملة جممع الفقه األسالمي عدد  ٩٧٨بكر ابو زيد ص . املراحبة لآلمر بالشراء د -١

  .٢ج ٥جملة جممع الفقه االسالمي عدد  ٩٩٥الصديق الضرير ص . لآلمر بالشراء د

  .بتصرف يسري ٤٣٢تطوير األعمال املصرفية ص  -٢

، بيع ٢ج ٥جملة جممع الفقه االسالمي عدد  ١٠٩٢سامي محود ص. بيع املراحبة لآلمر بالشراء د -٣

  .٧٧املراحبة أمحد ملحم ص 

  
  

أن يتقدم الراغب يف شراء سلعة اىل املصرف ألنه ال ميلك املال (يونس املصري بقوله . وعرفه د -٣…

الكايف لسداد مثنها نقداً وألن البائع ال يبيعها له إىل أجل إما لعدم مزاولته للبيوع املؤجلة أو لعدم معرفته 

) عميله بثمن مؤجل أعلى باملشتري أو حلاجته إىل املال النقدي فيشتريها املصرف بثمن نقدي ويبيعها إىل

)١.(  

يتفق البنك والعميل على أن يقوم البنك بشراء (حممد سليمان االشقر بقوله . وعرفه د -٤…

ويلتزم العميل أن يشتريها من البنك بعد ذلك ويلتزم البنك بأن يبيعها له وذلك بسعر عاجل .. البضاعة

  ).٢)(قاًأو بسعر آجل حتدد نسبة الزيادة فيه على سعر الشراء مسب

طلب شراء للحصول على مبيع موصوف مقدم من عميل اىل (وعرفه الباحث أمحد ملحم بقوله  -٥…

مصرف يقابله قبول من املصرف ووعد من الطرفني األول بالشراء والثاين بالبيع بثمن وربح يتفق عليها 

  ).٣)(مسبقاً

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــ

  .٢ج ٥جملة جممع الفقه االسالمي عدد  ١١٣٣رفيق املصري ص. بيع املراحبة لآلمر بالشراء د -١

  .٦االشقر ص . بيع املراحبة كما جتريه البنوك االسالمية د -٢

  .٧٩بيع املراحبة أمحد ملحم ص  -٣

…  

  -:ر على األسس التاليةوغري ذلك من التعريفات الكثرية وكلها تدو

  .إن بيع املراحبة لآلمر بالشراء ثالثي األطراف أي أنه يوجد عندنا ثالثة متعاقدين: أوالً

  .اآلمر بالشراء: األول…



  .املصرف االسالمي: الثاين…

  .البائع: الثالث…

ملتقدمني حيث إن وهذا األمر خيتلف فيه بيع املراحبة لآلمر بالشراء عن املراحبة املعروفة عند الفقهاء ا…

  .املراحبة املعروفة عند الفقهاء املتقدمني ثنائية األطراف

  -:إن بيع املراحبة لآلمر بالشراء يتم بامتام اخلطوات التالية: ثانيا

  .طلب من العميل يقدمه للمصرف اإلسالمي لشراء سلعة موصوفة -أ…

  .قبول من املصرف لشراء السلعة املوصوفة -ب…

  
  

  .يل لشراء السلعة املوصوفة من املصرف بعد متلك املصرف هلاوعد من العم -ج…

وعد من املصرف ببيع السلعة املوصوفة للعميل وقد يكون الوعد الزماً أو غري الزم كما سيأيت  -د…

  .بيانه

  .شراء املصرف للسلعة املوصوفة نقداًَ - هـ…

  .ليها بني املصرف والعميلبيع املصرف للسلعة املوصوفة للعميل بأجل مع زيادة ربح متفق ع -و…

  - :إن بيع املراحبة لآلمر بالشراء عند إجالة النظر فيه يتكون مما يلي: ثالثا

وعد بالشراء من العميل للمصرف ووعد بالبيع من املصرف للعميل وتسمى هذه العملية  -١…

  .مواعدة وتوقع املصارف االسالمية مع عمالئها على ما يسمى وعد بالشراء

  .ملصرف السلعة من البائع ويوقع على عقد بيع بني املصرف والبائعيشتري ا -٢…

عقد بيع بني اآلمر بالشراء واملصرف االسالمي بعد متلك املصرف للسلعة املوصوفة بناء على  -٣…

  .طلب العميل

  .صور تعامل املصارف اإلسالمية مع بيع املراحبة لآلمر بالشراء: رابعاً

  :صارف اإلسالمية تتعامل بثالث صور لبيع املراحبة لآلمر بالشراءبعد البحث والتقصي وجد أن امل…

  
  

الصورة األوىل وهي األكثر تداوالً واألشهر استعماال بني املصارف اإلسالمية وقد صورها لنا … 

ذهب زيد من الناس اىل املصرف (الدكتور يوسف القرضاوي تصويراً مبسطاً بصورة واقعية عملية فقال 

أنا صاحب مستشفى لعالج أمراض القلب، وأريد شراء أجهزة حديثة متطورة : لهاإلسالمي وقال 

وليس معي اآلن . إلجراء العمليات اجلراحية القلبية ، من الشركة الفالنية بأملانيا أو الواليات املتحدة

الفائدة مثنها، أو معي جزء منه وال أريد أن أجلا إىل البنوك الربوية ألستلف عن طريقها ما أريد وأدفع 

فهل يستطيع املصرف األسالمي أن يساعدين يف هذا األمر دون أن أتورط يف الربا؟ هل . املقررة احملرمة



يستطيع املصرف أن يشتري يل ما أريد بربح معقول على أن أدفع له الثمن بعد مدة حمددة، فأستفيد 

: تعاون؟ قال مسئول املصرفبتشغيل مشفاي، ويستفيد بتشغيل ماله، ويستفيد اتمع من وراء ذلك ال

نعم يستطيع املصرف أن يشتري لك هذه األجهزة باملواصفات اليت حتددها، ومن اجلهة اليت تعينها، على 

أن ترحبه فيها مقداراً معيناً أو نسبة معينة وتدفع يف األجل احملدد ولكن البيع ال ينعقد إال بعد أن يشتري 

. عل بنفسه أو عن طريق وكيله حىت يكون البيع ملا ملكه بالفعلاملصرف األجهزة املذكورة وحيوزها بالف

املصرف إذن : قال العميل. فكل ما بني املصرف وبينك اآلن تواعد على البيع بعد متلك السلعة وحيازا

هو املسئول عن شراء األجهزة املطلوبة ودفع مثنها ونقلها وشحنها وحتمل خماطرها، فإذا هلكت هلكت 

كما هو مقرر . ت مسئوليته، وإذا ظهر فيها عيب بعد تسلمها يتحمل تبعة الرد بالعيبعلى ضمانه وحت

ولكن الذي خيشاه املصرف أن حيقق رغبتك وجييبك اىل طلبك . نعم بكل تأكيد: قال املسئول. شرعاً

وهنا قد ال جيد املصرف من . بشراء األجهزة املطلوبة، فإذا مت شراؤها وإحضارها، أخلفت وعدك معه

شتري هذه السلعة منه لندرة من حيتاج إليها، أو قد ال يبيعها إال بعد مدة طويلة، ويف هذا تعطيل ي

  للمال، وإضرار باملسامهني واملستثمرين

  
  

  .الذين إئتمنوا إدارة املصرف على حسن تثمريها ألمواهلم

على نفسي تعهداً  إن املسلم إذا أوعد مل خيلف، وأنا مستعد أن أكتب: قال العميل صاحب املستشفى…

بشراء األجهزة بعد حضورها بالثمن املتفق عليه، الذي هو مثن الشراء مع املصاريف والربح املسمى 

ولكن ما يضمن يل أال يرجع املصرف . مقداراً أو نسبة كما أين مستعد لتحمل نتيجة النكول عن وعدي

  يف السوق غالًء بينا؟عن وعده إذا ظهر له عميل يعطيه أكثر، أو غلت السلعة املطلوبة 

  .ومستعد لكتابة تعهد ذا وحتمل نتيجة أي نكون منه. املصرف أيضاً ملتزم بوعده: قال املسئول…

  .اتفقنا: قال العميل…

إذن نستطيع أن نوقع بيننا على هذا، يف صورة طلب رغبة ووعد منك بشراء : قال املسئول…

صرف السلعة وحازها وقعنا عقداً آخر بالبيع على املطلوب، ووعد من املصرف بالبيع، فإذا متلك امل

  ).١)(أساس االتفاق السابق

وهذه الصورة تقوم على أساس أن الوعد ملزم للطرفني املتعاقدين العميل واملصرف وسيأيت تفصيل …

  .اخلالف بني العلماء يف مدى إلزامية الوعد

صورة إذا حللناها إىل عناصرها وهذه ال: (يوسف القرضاوي معلقاً على الصورة السابقة. قال د…

ووعد من . اآلمر بالشراء: وعد بالشراء من العميل الذي يطلق عليه: األولية جندها مركبة من وعدين

أي بزيادة ربح معني املقدار أو النسبة على الثمن األول أو الثمن (املصرف بالبيع بطريق املراحبة 

  .وهذا هو املقصود بكلمة املراحبة هنا). والكلفة



: وقد اختار املصرف والعميل كالمها اإللتزام بالوعد وحتمل نتائج النكول عنه كما تتضمن الصورة…

أن الثمن الذي اتفق عليه بني املصرف والعميل مثن مؤجل والغالب أن يراعى يف تقدير الثمن مدة األجل 

  ).٢(كما يفعل ذلك كل من يبيع باألجل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٥-٢٤القرضاوي ص . بيع املراحبة د -١

  .٢٦-٢٥القرضاوي ص . بيع املراحبة د -٢

  
  

د ألي من إال أا تقوم على أساس عدم االلزام بالوع: وهي شبيهة بالصورة األوىل: الصورة الثانية…

  ).١(املتعاقدين العميل او املصرف

وهي مثل الصورتني السابقتني إال أا تقوم على أساس اإللزام بالوعد ألحد الفريقني : الصورة الثالثة…

  ).٢(العمل أو املصرف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــ

  .٢ج  ٥جملة جممع الفقه االسالمي عدد  ١١٤١رفيق املصري ص . بيع املراحبة لآلمر بالشراء د -١

  .١١٣-١١٢بيع املراحبة أمحد ملحم ص  -٢

  :املبحث الثاين

  خالف العلماء املعاصرين يف حكم بيع املراحبة لآلمر بالشراء

هم من يرى جواز هذا العقد ومنهم من اختلف العلماء املعاصرون يف هذه املسألة اختالفاً كبرياً فمن…

يرى أن هذا العقد باطل وحيرم التعامل به ولكل من الفريقني وجهته وسنستعرض أدلة الفريقني باختصار 

  :ونصل إىل القول الراجح إن شاء اهللا بعد دراسة أدلة الفريقني والردود عليها

  :املطلب األول

مع كون الوعد ملزماً للمتعاقدين قال ذا الرأي مجاعة من  القائلون جبواز بيع املراحبة لآلمر بالشراء…

  :فقهاء العصر منهم

  ).١(سامي محود يف كتابه تطوير األعمال املصرفية مبا يتفق والشريعة االسالمية. د -١

  ).٢(يوسف القرضاوي يف كتابه بيع املراحبة لألمر بالشراء كما جتريه املصارف االسالمية. د -٢

  ).٣(السالوس يف حبثه بعنوان املراحبة لآلمر بالشراء نظرات يف التطبيق العملي علي أمحد. د -٣



  ).٤(الصديق حممد األمني الضرير يف حبثه بعنوان املراحبة لآلمر بالشراء. د -٤

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــ

  .٤٣٠ص  -١

  .م١٩٨٧-هـ ١٤٠٧نشرته مكتبة وهبة يف طبعته الثانية سنة  -٢

 ٢ج ٥جملة جممع الفقه االسالمي عدد  -٨. ١٠٥٩ص  ٢ج ٥جملة جممع الفقه االسالمي عدد  -٣

  .١٢١١ص 

  .١١٧نقالً عن بيع املراحبة أمحد ملحم ص -٩. ٩٩١ص  ٢ج ٥جملة جممع الفقه االسالمي عدد  -٤

  
  

  ).١(لدبو يف حبثه بعنوان املراحبة لآلمر بالشراء دراسة مقارنةابراهيم فاضل ا. د -٥

  ).٢(الشيخ حممد علي التسخريي يف حبثه بعنوان نظرة اىل عقد املراحبة لآلمر بالشراء -٦

  ).٣(الشيخ حممد عبده عمر يف حبثه بعنوان املراحبة يف االصطالح الشرعي -٧

ب املراحبة واجلوانب الشرعية التطبيقية يف املصارف عبد الستار أبو غدة يف حبثه بعنوان اسلو. د -٨

  ).٤(االسالمية 

  ).٥(حممد بدوي يف مقال له يف جملة املسلم املعاصر . د -٩

  ).٦(الشيخ عبد احلميد السائح يف كتابه الفتاوى  - ١٠

  ).٧) (حنو نظام نقدي عادل(حممد عمر شابرا يف كتابه . د - ١١

  .وغري هؤالء كثري…

  :الفريق من أهل العلم بأدلة كثرية أذكر أمهها وقد احتج هذا

  :األصل يف املعامالت اإلباحة: األول

إن األصل يف املعامالت والعقود اإلذن واإلباحة إال ما جاء نص صحيح الثبوت صريح الداللة " …

في مينعه وحيرمه فيوقف عنده وال أقول هنا ما قاله البعض من ضرورة نص قطعي الثبوت قطعي الداللة ف

  .األحكام الفرعية العملية يكفينا النص الصحيح الصريح

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــ

  .١٠٠٣ص  ٢ج ٥جملة جممع الفقه االسالمي عدد  -١

  .١١٨١ص  ٢ج ٥جملة جممع الفقه االسالمي عدد  -٢



  .١١٩١ص  ٢ج ٥الفقه االسالمي عدد جملة جممع  -٣

  .١٢١١ص  ٢ج ٥جملة جممع الفقه االسالمي عدد -٤

  .١١٧نقالً عن بيع املراحبة امحد ملحم ص  -٥

  .٢٨٨ص  -٧. ٣٠ص ١الفتاوى الشرعية ج -٦

  
  

أن األصل فيها املنع حىت جييء نص من الشارع لئال يشرع الناس : وهذا خبالف العبادات اليت تقرر…

فإذا كان األساس األول للدين أال يعبد إال اهللا فإن األساس الثاين أال يعبد اهللا . ما مل يأذن به اهللايف الدين 

أين الدليل على إباحة هذا العقد أو : وهذه التفرقة أساسية ومهمة فال جيوز أن يقال لعامل. إال مبا شرع

ا الدليل على احملرم والدليل احملرم جيب هذه املعاملة؟ إذ الدليل ليس على املبيح ألنه جاء على األصل وإمن

أن يكون نصاً ال شبهة فيه كما هو اجتاه السلف الذين نقل عنهم شيخ اإلسالم ابن تيمية أم ما كانوا 

  ).١"(يطلقون احلرام إال على ما علم حترميه جزماً

 تقليل احملرمات وتضييق أن االجتاه التشريعي يف القرآن والسنة هو امليل إىل: ومما ينبغي تأكيده هنا" …

دائرا ختفيفاً على املكلفني وهلذا كرهت كثرة األسئلة يف زمن الوحي ملا قد يؤدي إليه من كثرة 

يا أيها الذين آمنوا ال تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم {: التكليفات وهو ما يشري إليه قوله تعاىل 

  ).١٠١: املائدة (} هللا عنها واهللا غفور حليموإن تسألوا عنها حني ينزل القرآن تبد لكم عفا ا

ذروين ما تركتكم فإمنا هلك من كان قبلكم بكثرة أسئلتهم {: وقوله عليه الصالة والسالم…

إن أعظم املسلمني على املسلمني جرماً من سأل عن شيء مل حيرم {: وقوله} واختالفهم على أنبيائهم

غي أن خنالف هذا االجتاه القرآين والنبوي بتكثري احملرمات فال ينب. }على املسلمني فحرم من أجل مسألته

  ).٢)(وتوسيع دائرة املمنوعات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــ

  .١٣القرضاوي ص . بيع املراحبة د -١

  .١٥-١٤املصدر السابق ص  -٢

النصوص من كتاب اهللا وسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الدالة على حل مجيع أنواع عموم : الثاين

  .البيع إال ما استثناه الدليل اخلاص

  
  



إن البيع خاصة جاء يف حله نص صريح من كتاب اهللا تعاىل يرد به على : (يوسف القرضاوي. قال د…

ذلك بأم قالوا إمنا البيع مثل الربا . (فرق بينهما اليهود الذين زعموا أن الربا كالبيع أو البيع كالربا ال

تفيد حل كل أنواع ) وأحل اهللا البيع(فهذه اجلملة القرآنية ) ٢٧٥البقرة ). (وأحل اهللا البيع وحرم الربا

هو البيع (أو عينا بثمن ) السلم(أو مثنا بعني ) الصرف(أم مثناً بثمن ) املقايضة(البيع سواء كان عيناً بعني 

وسواء كان بيعا بطريق املساومة أم بطريق األمانة . وسواء كان حاالً أم مؤجالً نافذاً أو موقوفاً). لقاملط

والوضيعة ) وهو البيع بالثمن األول(والتولية ) وهو البيع بزيادة على الثمن األول(املراحبة : وهو يشمل

  .، أو بطريق املزايدة)وهو البيع بأنقص من الثمن األول(

وال حيرم من البيوع إال ما حرمه اهللا : ا وغريها حالل ألا من البيع الذي أحله اهللا تعاىلفهذه كله…

  .ورسوله بنص حمكم ال شبهة فيه

قال يف املسألة " العقود والشروط"برغم تضييقه يف " حماله"وأنقل هنا كلمة قوية ألبن حزم يف …

يع الفضة بالفضة ويف سائر األصناف ويف ب: والتواعد يف بيع الذهب بالذهب أو بالفضة: (١٥٠١

األربعة بعضها ببعض جائز تبايعا بعد ذلك أو مل يتبايعا ألن التواعد ليس بيعاً وكذلك املساومة أيضا 

جائزة تبايعا أو مل يتبايعا ألنه مل يأت ي عن شيء من ذلك وكل ما حرم علينا فقد فصل بامسه قال 

فكل ما مل يفصل لنا حترميه فهو حالل بنص ) ١١٩ألنعام ا) (وقد فصل لكم ما حرم عليكم: (تعاىل

القرآن اذ ليس يف الدين إال فرض أو حرام او حالل فالفرض مأمور به يف القرآن والسنة واحلرام مفصل 

بامسه يف القرآن والسنة وما عدا هذين فليس فرضا وال حراماً فهو بالضرورة حالل إذ ليس هنالك قسم 

  .رابع

  .مقرر يف مجيع املذاهب -يف حل ما مل يفصل لنا حترميه من البيوع  -ه ابن حزم وهذا الذي قال…

  :يقول" املقدمات"فعند املالكية جند العالمة ابن رشد اجلد يف كتابه 

  
  

البيوع اجلائزة هي اليت مل حيظرها الشرع وال ورد فيها ي ألن اهللا تعاىل أباح البيع لعباده وأذن هلم "…

ولفظ البيع عام ألن )... وأحل اهللا البيع وحرم الربا: (من ذلك قوله تعاىل. ية من كتابهفيه يف غري ما آ

واللفظ العام إذا ورد حيمل على .. اإلسم املفرد إذا دخل عليه األلف والالم صار من ألفاظ العموم

ج حتت فيندر. عمومه إال أن يأيت ما خيصه فإن خص منه شيء بقي ما بعد املخصوص على عمومه أيضاً

  ".فبقي ما عداها على أصل اإلباحة... كل بيع إال ما خص منه بالدليل) وأحل اهللا البيع : (قوله تعاىل

نقل ما ملكه بالعقد األول بالثمن : جند صاحب اهلداية يقول يف باب املراحبة والتولية -وعند احلنفية …

اجلواز واحلاجة ماسة اىل هذا النوع  والبيعان جائزان الستجماع شرائط: قال. األول من غري زيادة ربح

من البيع ألن الغيب الذي ال يهتدي يف التجارة حيتاج اىل أن يعتمد فعل الذكي املهتدي وتطيب نفسه 

  .إخل.. مبثل ما اشترى وبزيادة ربح فوجب القول جبوازمها وهلذا كان مبنامها على األمانة



وال خيفى أنه ال حيتاج : ستدالل صاحب اهلداية فيقولوهنا يعلق حمقق احلنفية الكمال بن اهلمام على ا…

اىل دليل خاص جلوازها بعد الدليل املثبت جلواز البيع مطلقاً مبا تراضيا عليه بعد أن ال خيل مبا علم شرطاً 

  ...".للصحة بل دليل شرعية البيع مطلقاً بشروطه املعلومة هو دليل جوازها

  ):وأحل اهللا البيع(تفريعا على قول اهللا  "األم"وقال اإلمام الشافعي يف كتابه …

فيما تبايعا إال ما ) أي التصرف (فأصل البيوع كلها مباح إذا كانت برضا املتبايعني اجلائزي األمر …

وما كان يف معىن ما ى عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حمرم بإذنه . منها( ى عنه رسول اهللا 

  ".ما فارق ذلك أحبناه مبا وصفنا من إباحة البيع يف كتاب اهللا تعاىلو. يداخل يف املعىن املنهي عنه

  
  

وهذا أظهر األقوال وأصحها يف معىن اآلية كما ذكر النووي فلفظ البيع يف اآلية لفظ عموم يتناول …

بأن النيب ) املاوردي(كل بيع ويقتضي إباحة مجيعها إال ما خصه الدليل واستدل لذلك صاحب احلاوي 

عليه وسلم ى عن بيوع كانوا يعتادوا ومل يبني اجلائز فدل على أن اآلية الكرمية تناولت  صلى اهللا

  .إباحة مجيع البيوع إال ما خص منها وبني صلى اهللا عليه وسلم املخصوص

أن عامة ما ى عنه الكتاب والسنة من املعامالت : "وعند احلنابلة جند شيخ االسالم ابن تيمية يؤكد…

  . .حتقيق العدل والنهي عن الظلم دقه وجله مثل أكل املال بالباطل وجنسه من الربا وامليسريعود إىل 

واألصل يف هذا أنه ال حيرم على الناس من املعامالت اليت حيتاجون إليها إال ما دل الكتاب : مث يقول…

ل الكتاب والسنة على والسنة على حترميه كما ال يشرع هلم من العبادات اليت يتقربون ا اىل اهللا ما د

شرعه، إذ الدين ما شرعه اهللا واحلرام ما حرمه اهللا خبالف الذين ذمهم اهللا حيث حرموا من دين اهللا ما 

  ).١"(مل حيرمه اهللا وأشركوا به ما مل ينزل به سلطانا وشرعوا هلم من الدين ما مل يأذن به اهللا

  :العقد وأهم هذه النصوص ما يلي النصوص الواردة عن بعض الفقهاء يف إجازة هذا: الثالث

  
  

سامي . إن أهم نص اعتمد عليه هؤالء العلماء هو ما قاله اإلمام الشافعي يف األم حيث إن د -١…

وقد كانت هذه الصورة من صور الوساطة اليت : (محود اشار إىل نص اإلمام الشافعي هلذه املسألة فقال

 -بكل قوة -اإلئتمان التجاري بكل أنواعه منافساً يستطيع املصرف الالربوي أن يقوم فيها بأعمال 

سائر البنوك الربوية حمل تفكري مشوب بالتخوف اىل ان اطمأنت النفس بوجود هذا النوع من أنواع 

: التعاقد مذكورا نصا على وجه التقريب يف كتاب األم لإلمام الشافعي حيث يقول رمحه اهللا يف ذلك

اشتر هذه وأرحبك فيها كذا فاشتراها الرجل فالشراء جائز : الوإذا أرى الرجل الرجل السلعة فق"

والذي قال أرحبك فيها 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــ

  .١٨-١٥القرضاوي ص . بيع املراحبة د -١

ه وهكذا إن قال اشتر يل متاعاً ووصفه له أو متاعاً أي باخليار إن شاء أحدث فيها بيعاً وان شاء ترك

متاع شئت وانا أرحبك فيه فكل هذا سواء جيوز البيع األول ويكون فيما أعطى من نفسه باخليار وسواء 

يف هذا ما وصفت إن كان قال أبتاعه واشتريه منك بنقد أو دين جيوز البيع األول ويكونان باخليار يف 

  ).١..."(داه جازالبيع اخليار فإن حد

  
  

أرأيت رجالً أمر رجالً أن يشتري : قلت: "جاء يف كتاب احليل حملمد بن احلسن الشيباين قال -٢…

داراَ بألف درهم وأخربه أنه إن فعل اشتراها اآلمر بألف درهم ومائة درهم فأراد املأمور شراء الدار مث 

يشتري : ملأمور كيف احليلة يف ذلك؟ قالخاف إن اشتراها أن يبدو لآلمر فال يأخذها فتبقى يف يد ا

قد أخذت منك هذه : املأمور الدار على أنه باخليار فيها ثالثة أيام ويقبضها وجييء اآلمر ويبدأ فيقول

هي لك بذلك فيكون ذلك لآلمر الزما ويكون استيجابا من : الدار بألف ومائة درهم فيقول املأمور

مبتدئاً بعتك إياها بألف ومائة ألن خياره يسقط بذلك فيفقد حقه أي وال يقل املأمور : املأمور للمشتري

يف إعادة البيت اىل بائعه وان مل يرغب اآلمر يف شرائها متكن املأمور من ردها بشرط اخليار فيدفع عنه 

  ).٢"(الضرر بذلك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــ

  .٤٣٣تطوير االعمال املصرفية ص  -١

  .٩٧٩-٩٧٨ص ٢ج ٥جملة جممع الفقه االسالمي عدد . بكر أبو زيد. املراحبة لآلمر بالشراء د -٢

بكذا  -أو هذه السلعة من فالن  -اشتر هذه الدار : رجل قال لغريه: "قال العالمة ابن القيم -٣…

ف إن اشتراها أن يبدو لآلمر فال يريدها وال يتمكن من الرد وكذا وأنا أرحبك فيها كذا وكذا فخا

قد اشتريتها مبا ذكرت فإن أخذها : فاحليلة أن يشتريها على أنه باخليار ثالثة أيام أو أكثر مث يقول لآلمر

منه وإال متكن من ردها على البائع باخليار فإن مل يشترها اآلمر إال باخليار فاحليلة أن يشترط له خياراً 

  ).١"(أنقص من مدة اخليار اليت اشترطها هو على البائع ليتسع له زمن الرد إن ردت عليه

  :املعامالت مبنية على مراعاة العلل واملصاحل: الرابع

إن الشرع مل مينع من البيوع واملعامالت إال ما اشتمل على ظلم وهو أساس حترمي الربا واالحتكار …



  .والغش وحنوها

  .اىل نزاع وعداوة بني الناس وهو أساس حترمي امليسر والغرر أو خشي منه أن يؤدي…

  
  

فاملنع يف هذه األمور ليس تعبدياً بل هو معلل ومفهوم وإذا فهمت العلة فإن احلكم يدور معها …

  .وجوداً وعدماً

وهذا هو األصل يف باب املعامالت خبالف باب العبادات فاألصل فيه التعبد وامتثال املكلف ملا هو …

  .وب منه دون حبث عن العلة أو املصلحةمطل

وبناء على أن األصل يف املعامالت النظر اىل املصلحة رأينا بعض فقهاء التابعني قد أجازوا التسعري مع …

  .ما ورد فيه من احلديث إلتفاتا إىل العلة واملقصد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــ

  .٤/٢٩إعالم املوقعني  -١

ومثل ذلك إجازم عقد االستصناع مع أنه بيع معدوم نظراً حلاجة الناس إليه وجريان العمل به وقلة …

  )١.(النزاع فيه

إن القول جبواز هذه املعاملة فيه تيسري على الناس ومن املعلوم أن الشريعة االسالمية قد جاءت : اخلامس

{ : ع احلرج عن الناس والتيسري عليهم وقد تضافرت النصوص الشرعية على ذلك فمنها قوله تعاىلبرف

وقوله ) ٣(} يريد اهللا أن خيفف عنكم{ : وقوله تعاىل). ٢(} يريد اهللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر

  ).٤(} وما جعل عليكم يف الدين من حرج{: تعاىل

يسرا وال : " عاذ وأيب موسى األشعري حني بعثهما إىل اليمنوقول النيب صلى اهللا عليه وسلم مل…

  .رواه البخاري وغريه" تعسرا وبشرا وال تنفرا

  .رواه البخاري وغريه" إمنا بعثتم ميسرين ومل تبعثوا معسرين: وقوله عليه الصالة والسالم…

وما غلب على  وإن مجهور اناس يف عصرنا أحوج ما يكونون اىل التيسري والرفق رعاية لظروفهم…

وهلذا . أكثرهم من رقة الدين وضعف اليقني وما ابتلوا به من كثرة املغريات باإلمث واملعوقات عن اخلري

كان على أهل الفقه والدعوة أن ييسروا عليهم يف مسائل الفروع على حني ال يتساهلون يف قضايا 

  .األصول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــ



  .١٨القرضاوي ص . بيع املراحبة د -١

  .٢٨سورة النساء اآلية  -٢

  
  

  .١٨٥سورة البقرة اآلية  -٣

  .٧٨سورة احلج اآلية  -٤

  .وليس معىن هذا التيسري أن نلوي أعناق النصوص احملكمة أو جنتريء على القواعد الثابتة…

قصود بالتيسري هو أن نراعي مصاحل الناس وحاجام اليت جاء شرع اهللا لتحقيقها ولكن املعىن امل…

  ).١(على أكمل وجه

قاسوا بيع املراحبة لآلمر بالشراء على عقد االستصناع عند احلنفية فقد أتفق أئمة احلنفية على : السادس

قد ولكنهم أجازوه استحساناً جواز عقد االستصناع واعتباره بيعاً صحيحاً برغم أنه بيع ملعدوم وقت الع

  .لتعامل الناس به

وإذا مت صنع الشيء . وقد اختلفوا يف تكييفه أهو مواعدة أم معاقدة؟ وقد اعتربه فريق منهم مواعدة…

  .باخليار إذا رآه إن شاء أخذه وإن شاء تركه ألنه اشترى ما مل يره) بكسر النون(املطلوب فاملستصنع 

باع ما مل يره ومن هو كذلك فال خيار له وهو األصح بناء على جعله بيعاً  وال خيار للصانع ألنه بائع…

  .ال عدة

أن له اخليار أيضاً دفعاً للضرر عنه ألنه ال ميكن تسليم  -رضي اهللا عنه  -ويف رواية عن أيب حنيفة …

تري فألن وعن أيب يوسف أنه ال خيار هلما أما الصانع فلما تقدم، وأما املش. املعقود عليه اال بضرر

ليصل اىل بدله فلو ثبت اخليار تضرر الصانع " بتحويله من مادة خام إىل مصنوعات"الصانع أتلف ماله 

  .ألن غريه ال يشتريه مبثله

  .وأخذت جملة األحكام العدلية بقول أيب يوسف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــ

  .١٨القرضاوي ص. بيع املراحبة د  -١

واملراحبة تشبه عقد االستصناع بأا تقوم على البيع واملواعدة واملبيع موصوف وليس موجوداً ويقابل …

مطالب ) الصانع واملصرف(الصانع يف عقد االستصناع املصرف يف عقد املراحبة حيث أن كالً منهما 

  .وف غري موجود بناء على مواعدة بينهمابتلبية طلب املشتري بشيء موص

  
  



واذا كان عقد االستصناع قد أجيز استحساناً ومل يعط كل من املشتري والصانع اخليار بل ألزما مبا …

  ).١)(فمن املمكن أن تأخذ املراحبة احلكم نفسه.تواعدا عليه على رأي أيب يوسف

 بيع املراحبة لآلمر بالشراء ألن الوفاء بالوعد قالوا جيوز أن يكون الوعد الزماً للمتعاقدين يف: السابع

الوعد : (واجب ديانة وجيوز اإللزام به قضاًء وهذا قول مجاعة من أهل العلم منهم أبن شربمة حيث قال

وهو مذهب كثري من السلف منهم احلسن البصري واخلليفة ) ٢)(كله الزم ويقضى به على الواعد وجيرب

  .راهويه وغريهمعمر بن عبد العزيز واسحق بن 

  :وقد استدلوا على قوهلم بأدلة كثرية منها

  ).٣) (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود: (قوله تعاىل -أ…

عقدت العهد واحلبل والعقد : أن العقود تعين املربوط وأحدها عقد يقال: وجه االستدالل من اآلية…

ومناكحة وكل ما كان غري خارج عن  هو كل ما عقده املرء على نفسه من بيع وشراء وإجارة وكراء

  ).٤(الشريعة وكذا ما عقد اإلنسان على نفسه هللا من الطاعات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــ

  .١٢٥- ١٢٤املراحبة أمحد ملحم ص  -١

  .١١٢٦املسألة  ٦/٢٧٨احمللى  -٢

  .١ة املائدة اآلية سور -٣

  .٧٩٦ص  ٢ج ٥ابراهيم الدبو جملة جممع الفقه االسالمي عدد . الوفاء بالوعد د  -٤

يا ايها الذين آمنوا مل تقولون ما ال تفعلون كرب مقتاً عند اهللا أن تقولوا {: واستدلوا بقوله تعاىل  -ب…

  ).١(} ماال تفعلون

زم أن يكون كذباً حمرماً وأن حيرم إخالف الوعد فالوعد إذا أخلف قول نكل الواعد عن فعله فيل…

  ).٢(مطلقاً

فأعقبهم نفاقاً إىل يوم يلقونه مبا أخلفوا اهللا ما {: إن اهللا قد ذم بعض املنافقني بقوله: وقالوا -ج…

  ).٣(} وعودوه ومبا كانوا يكذبون

ع الناس إذا ال واآلية تفيد أن نفاقهم بسبب إخالفهم وعدهم مع اهللا ومثل ذلك إخالف الوعد م…

  ).٤(فرق يف اصل احلرمة بني األمرين كما أن نكث العهد حمرم سواء كان مع اهللا أم مع الناس

  
  

إذا حدث كذب وإذا : آية املنافق ثالث{: ما ورد يف احلديث أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال -د…

  ).٥(}وعد أخلف وإذا أؤمتن خان



  ).٦(} ...ثالثمن عالمات املنافق {: ويف رواية أخرى

  ).٧(}وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم.. آية املنافق ثالث{: ويف رواية أخرى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــ

  .٣سورة الصف آية  -١

  .٤/٢٠الفروق  -٢

  .٧٧سورة التوبة اآلية  -٣

  .٨٤٥ص  ٢ج ٥القرضاوي جملة جممع الفقه االسالمي عدد . عد دالوفاء بالو -٤

  .١/٩٧رواه البخاري ومسلم انظر صحيح البخاري مع الفتح  -٥

  .١/٢٣٦رواه مسلم انظر صحيح مسلم بشرح النووي  -٦

  .١/٢٣٧رواه مسلم انظر صحيح مسلم بشرح النووي  -٧

بع من كن فيه كان منافقاً خالصاً ومن أر{: وورد يف حديث آخر قول النيب صلى اهللا عليه وسلم…

إذا أؤمتن خان وإذا حدث كذب وإذا : كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حىت يدعها

  ).١(} عاهد غدر واذا خاصم فجر

وجه االستدالل ذه األحاديث أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قد عد إخالف الوعد من خصال …

إن املنافقني يف {: م شرعاً وقد أعد اهللا للمنافقني الدرك األسفل من النار حيث قالاملنافقني والنفاق مذمو

  .وعلى هذا يكون إخالف الوعد حمرماً والوفاء به واجب). ٢(} الدرك األسفل من النار

واملغرم ) اإلمث(كان يستعيذ يف صالته كثرياً من املأمث (أن النيب " ما ورد يف احلديث عن عائشة  - هـ…

حدث ) إستدان(إن الرجل إذا غرم : يا رسول اهللا ما أكثر ما تستعيذ من املغرم؟ فقال: فقيل له) دينال(

  ).٣"(فكذب ووعد فأخلف

  ).٤(ومعىن هذا أن االستدانة جتره اىل املعصية بالكذب يف احلديث واخللف يف الوعد…

  
  

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دعتين أمي يوماً و: ما ورد يف احلديث عن عبد اهللا بن عامر قال -و…

أعطيه متراً فقال هلا : ما أردت أن تعطيه؟ فقالت(: تعال أعطك فقال هلا رسول اهللا: قاعد يف بيتها فقالت

وغري ذلك من األدلة اليت تدل على ) ٥"(أما إنك لو مل تعطيه شيئاً كتبت عليك كذبة( رسول اهللا 

  .وجوب الوفاء بالوعد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  ــــــــــ

صحيح مسلم بشرح النووي  ١/٩٨رواه البخاري ومسلم انظر صحيح البخاري مع الفتح  -١

١/٢٣٥.  

  .١٤٥سورة النساء اآلية  -٢

  .٥/٤٥٨رواه البخاري أنظر صحيح البخاري مع الفتح  -٣

  .٦٧القرضاوي ص  .بيع املراحبة د -٤

حسن انظر صحيح سنن أيب داود : وقال الشيخ األلباين ١٣/٢٢٨رواه ابو داود انظر عون املعبود  -٥

  .٢/٣٨٤وانظر السلسلة الصحيحة . ٣/٩٤٣

القائلون بتحرمي بيع املراحبة لآلمر بالشراء وبأنه عقد باطل إذا كان الوعد ملزماً للمتعاقدين وقال : ثانيا

  :ذا كل من

  ).١)(بيع املراحبة كما جتريه املصارف االسالمية(حممد سليمان األشقر يف كتابه . د -١…

  ).٢)(املراحبة لآلمر بالشراء بيع املواعدة(بكر بن عبد اهللا أبو زيد يف حبثه بعنوان . د -٢…

  ).٣)(بيع املراحبة لآلمر بالشراء يف املصارف االسالمية (رفيق املصري يف حبثه . د -٣…

بيع املراحبة لآلمر بالشراء كما جتريه املصارف (مقال له مبجلة األمة القطرية بعنوان ويف …

  ).٤)(االسالمية

  ).٥)(كشف الغطاء عن بيع املراحبة لآلمر بالشراء(ويف مقال له مبجلة املسلم املعاصر بعنوان …

ثمار الالربوي يف نطاق االست(حسن عبد اهللا األمني يف مقال له مبجلة املسلم املعاصر بعنوان . د -٤…

  ).٦)(عقد املراحبة

الشيخ عبد الرمحن عبد اخلالق يف مقال له مبجلة اجلامعة اإلسالمية بعنوان شرعية املعامالت اليت  -٥…

  ).٧(تقوم ا البنوك اإلسالمية املعاصرة

  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــ

  .١٩٩٥- ١٤١٥عمان األردن سنة  -نشرت الطبعة الثانية منه دار النفائس  -١

  .٩٦٥ص ٢ج ٥نشرته جملة جممع الفقه اإلسالمي عدد  -٢

  .١١٢٧ص  ٢ج ٥نشرته جملة جممع الفقه اإلسالمي عدد  -٣

كتاب القرضاوي بيع نقالً عن  ١٩٨٥أيلول  ١٤٠٦يف احملرم سنة  ٦١جملة األمة القطرية العدد -٤

  .٩٠املراحبة ص 



  .١٢٧نقالً عن املراحبة أمحد ملحم ص  ١٤٠٢/ ٣٢جملة املسلم املعاصر عدد  -٥

  .١٢٧نقال عن املراحبة أمحد ملحم ص  ١٤٠٣/ ٣٥جملة املسلم املعاصر عدد  -٦

االسالمي عدد  نقال عن جملة جممع الفقه ١٤٠٣لعام  ٥٩جملة اجلامعة االسالمية املدينة املنورة عدد  -٧

  .١١١٧ص ٢ج  ٥

  :وقد احتج هذا الفريق من أهل العلم بأدلة كثرية على بطالن هذا البيع وحرمته أذكر أمهها…

  :أنه منهي عنه شرعاً ألنه يعترب من باب بيع ما ال ميلك أو بيع ما ليس عندك: األول…

فهو عقد باطل  - مر بالشراءبيع املراحبة لآل -فإذا جرى االتفاق على هذا : (حممد األشقر. قال د…

  :وحرام ألسباب

وقد " وقد ى النيب صلى اهللا عليه وسلم عن بيع ما مل يقبض"إن البنك باع للعميل ما مل ميلك .... …

واشار له ابن عبد الرب .. اشار اىل هذه العلة يف بطالن هذا النوع من البيع اإلمام الشافعي يف كتابه األم

  ).١...)(ملغين من احلنابلةوصاحب ا... من املالكية

أنه باع بيعاً مطلقاً أي ألنه قال للبنك إن (إن هذا العقد باطل ألنه من باب البيع املعلق : الثاين…

وابن رشد من .. اشترمتوها اشتريتها منكم وقد صرح بالتعليل للبطالن ذه العلة اإلمام الشافعي

  ).٢)(قبل وجوا للمأمور ألنه كان على مواطأة بيعها: "حيث قال.. املالكية

  
  

إن بيع املراحبة لآلمر بالشراء من باب احليلة على اإلقراض بالربا وقد اشار اىل هذه العلة : الثالث…

معناه أنه حتيل يف بيع دراهم بدراهم أكثر منها إىل أجل بينهما : (املالكية كقول ابن عبد الرب يف الكايف

آخر سلعة يبيعها منه بنسيئة وهو يعلم اا ليست عنده  أن يطلب رجل من: سلعة حمللة مثال ذلك

  :ويقول له

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــ

  .٨-٧حممد األشقر ص . بيع املراحبة د -١

  .٨املصدر السابق ص  -٢

  ".فهذا ال جيوز ملا ذكرنا.  عشر إىل أجل كذاأشترها من مالكها بعشرة وهي علي باثين

أنه يكون قد : "واصل تعليل الفساد ذا منقول عن ابن عباس رضي اهللا عنهما كما رواه البخاري…

  ).١"(باع دراهم بدراهم والطعام مرجأ

ملشتري إن هذه املعاملة تدخل يف باب بيع العينة املنهي عنه وبيع العينة هو الذي يكون قصد ا: الرابع…

وقد ى النيب صلى اهللا عليه وسلم عن . فيه احلصول على العني أي النقد وليس احلصول على السلعة



إذا تبايعتم بالعينة وأخذمت أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم اجلهاد سلط اهللا عليكم ذالً "ذلك بقوله 

  ).٢"(ال ينزعه حىت ترجعوا إىل دينكم

ث أن قصد العميل من العملية هو احلصول على النقود وكذلك املصرف ووجه االستدالل ذا احلدي…

فإن قصده احلصول على الربح فهي إذن ليست من البيع والشراء يف شيء فإن املشتري احلقيقي ما جلأ 

واملصرف مل يشتر هذه السلعة إال بقصد أن يبيعها بأجل إىل املشتري . إىل املصرف إال من أجل املال

  ).٣"( شرائهاوليس له قصد يف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــ

  .٨املصدر السابق ص  -١

  
  

، الفتح ٥/٣١٦سنن البيهقي  ٩/٢٤٠رواه أبو داود والبيهقي وأمحد وغريهم انظر عون املعبود  -٢

صححه ابن القطان بعد أن أخرجه من الزهد : افظ ابن حجروقال احل ١٥/٤٤، ٢٦-١٤/٢٥الرباين 

السلسلة ..) وهو حديث صحيح موع طرقه: (وقال الشيخ األلباين ٣/١٩التلخيص احلبري ..) ألمحد

  .١/١٥الصحيحة 

  .١٢٨بيع املراحبة أمحد ملحم ص  -٣

…  

ين وورد النهي عنه شرعاً إن هذه املعاملة تدخل ضمن بيع الكايلء بالكايلء أي الدين بالد: اخلامس…

  ).١"(ملا روي يف احلديث عن ابن عمر ان النيب صلى اهللا عليه وسلم ى عن بيع الكاىلء بالكاىلء

فال املصرف يسلم .. يفضي إىل بيع مؤجل البدلني) ٢(بيع املراحبة مع امللزم: (رفيق املصري. قال د…

الدين بالدين أو الكاىلء بالكاىلء الذي أمجع  السلعة يف احلال وال العميل يسلم الثمن وهذا ابتداًء

  ).٣)(الفقهاء على النهي عنه مع ضعف احلديث الوارد فيه

فقد ى رسول اهللا صلى اهللا ) بيعتني يف بيعة(إن هذه املعاملة تدخل ضمن عقدين يف عقد : السادس…

 يكن مثة بيعتان يف بيعة لكنها فاملواعدة إذا مل تكن ملزمة للطرفني مل).. ٤(عليه وسلم عن بيعتني يف بيعة

فالبيعة األوىل بني . إذا صارت ملزمة صارت عقداً بعد أن كانت وعداً وكان هناك بيعتان يف بيعة

  ).٥(املصرف وعميله املشتري والثانية بني املصرف والبائع

  ).٦(إن هذه املعاملة مل يقل بإباحتها فقهاء األمة بل وجد من قال حبرمتها: قالوا: السابع…

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  ــــــــــ

وصححه احلاكم على شرط مسلم : رواه الدارقطين واحلاكم وفيه ضعف قال احلافظ ابن حجر -١

  .٣/٢٦التلخيص احلبري .. ) فوهم

  ).مع الوعد امللزم(لعل صحة العبارة  -٢

  .٩٦نقالً عن بيع املراحبة للقرضاوي ص  ٦١رفيق املصري جملة األمة العدد . يع املراحبة دب -٣

  
  

صحيح سنن  ٣/٩٥٨رواه النسائي والترمذي والبيهقي وغريهم انظر صحيح سنن النسائي  -٤

-٥/١٤٩وقال الشيخ األلباين إنه حديث حسن ارواء الغليل  ٥/٣٤٣سنن البيهقي  ٢/٨الترمذي 

١٥٠.  

  .٩٧-٩٦ص  ٦١رفيق املصري جملة األمة العدد . ع املراحبة دبي -٥

  .٣٢بيع املراحبة للقرضاوي ص  -٦

إن هذه املعاملة مبنية على القول بوجوب الوفاء بالوعد وحنن نأخذ بقول اجلمهور : قالوا: الثامن…

ة والظاهرية وبعض القائلني بأن الوفاء بالوعد مستحب وليس واجباً وهو قول احلنفية والشافعية واحلنابل

املالكية لذا ال يقضى به على الواعد لكن الواعد إذا ترك الوفاء فقد فاته الفضل وارتكب املكروه كراهة 

  ).١(تنزيهية ولكن ال يأمث

  :وقد احتج اجلمهور على قوهلم مبا يأيت

؟ فقال أكذب امرأيت: ما رواه مالك يف املوطا أنه قال رجل لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم -أ…

يا رسول اهللا أفأعدها وأقول هلا؟ قال عليه الصالة : فقال: صلى اهللا عليه وسلم الخري يف الكذب

  ).٢(ال جناح عليك: والسالم

إذا وعد أحدكم أخاه ويف نيته أن يفي له فلم يف فال إمث : "قال( عن زيد بن أرقم أن النيب  -ب…

  ).٣"(عليه

بأن الوعد تربع حمض من الواعد وال دليل على وجوب التربع وميكن االستدالل لرأي اجلمهور  -ج…

  ).٤(على أحد

  ).٥(قالوا إن االلتزام بالوعد مطلقاً يدخل فيه اإللزام بالوعد احملرم وهو أمر غري جائز شرعاً -د…

  .هذه اهم األدلة اليت ساقها هؤالء العلماء على قوهلم ببطالن بيع املراحبة لآلمر بالشراء…

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــ

  .٢ج  ٥جملة امع الفقهي عدد  ٧٦١العاين ص . قواعد الوعد امللزمة د -١



  .٣/١٣٥وضعفه احلافظ العراقي يف خترجيه لإلحياء  ٣١٨املوطأ برواية حممد ص  -٢

قال املنذري وأخرجه الترمذي وقال غريب وليس  ١٤/٢٣١ي عون املعبود رواه أبو داود والترمذ -٣

  .٣/١٣٦٨اسناده ضعيف مشكاة املصابيح : اسناده بالقوي وقال الشيخ األلباين

  
  

  .٧٦٤ص ٢ج ٥العاين جملة جممع الفقه االسالمي عدد . قواعد الوعد امللزمة د -٤

  .١٦٣بيع املراحبة أمحد ملحم ص  -٥

  :دلة الفريقنيمناقشة أ: ثالثا

  :وقد نوقشت أدلة الفريقني مبناقشات كثرية أذكر أمهها

إن قول ايزين بأن األصل يف املعامالت اإلباحة مسلم ولكن ال بد من التحري والتدقيق حىت  -١…

  نعرف هل هذه املعاملة حالل أم حرام؟

فضل اإلسالم علينا أنه إن حتري احلالل مطلوب لطلبه وحتري احلرام مطلوب ايضاً الجتنابه ومن …

علمنا أن نفكر يف كل شيء هل هو حالل ام حرام؟ فال نقول هو حالل حىت نتأكد وال حرام حىت 

  ).١(إذ ال حنكم على الشيء قبل التمكن من معرفته.. نتيقن

إن اعتراض املانعني على دليل ايزين بأن األصل يف املعامالت اإلباحة ال يضعف االستدالل ذا …

ل الذي حرره العلماء احملققون وال شك أنه ال بد من دراسة كل مسألة دراسة مستفيضة قبل االص

إصدار حكم عليها هل هي باقية على الرباءة األصلية أم أن هنالك أدلة تنقلها عن ذلك وخترجها من 

  .دائرة اإلباحة اىل دائرة التحرمي

على حل مجيع أنواع البيع وأن بيع املراحبة ال ريب أن إستدالل ايزين بعموم النصوص الدالة  -٢…

لآلمر بالشراء يدخل ضمن ذلك إستدالل وجيه وميكن اإلعتماد عليه يف احلكم على املعاملة باجلواز ملا 

  :يلي

إن العمومات املذكورة تفيد حل مجيع أنواع البيوع ألن هذه النصوص عامة والعام يشمل حكمه  -أ…

  مجيع أفراده إال أن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــ

  .١٠١نقالً عن بيع املراحبة للقرضاوي ص ٦١رفيق املصري جملة األمة القطرية عدد . بيع املراحبة د -١

ر بالشراء يدخل وبيع املراحبة لآلم. خيصص فإن خصص بقي ما مل يدخله التخصيص على أصل اإلباحة

  .يف هذا العموم

  
  



إن قول املانعني بأن بيع املراحبة لآلمر بالشراء من بيوع العينة احملرمة ال يعترب ختصيصاً لعموم  -ب…

ألن جعل املراحبة من بيوع العينة اجتهاد من قائله اعتمد فيه ) وأحل اهللا البيع وحرم الربا(قوله تعاىل 

تهاد ظين واآلية القرآنية قطعية والظين ال خيصص القطعي كما أن على سد ذريعة الفساد وهذا االج

  .االجتهاد ال يعد من خمصصات العام

وقد فصل لكم ما حرم {وكل ما حرم علينا فقد فصل بامسه قال تعاىل (ويؤيد ذلك ما قاله ابن حزم …

وال خيفى (ابن اهلمام ويؤيده ايضا ما قاله ) فكل ما مل يفصل لنا حترميه فهو حالل بنص القرآن} عليكم

  ).بعد الدليل املثبت جلواز البيع قطعا -املراحبة  -أنه ال حيتاج اىل دليل خاص جلوازها 

 - فأصل البيوع كلها مباح إذا كانت برضا املتبايعني اجلائزي األمر : وما قاله االمام الشافعي …

وسلم وما كان يف معىن ما ى عنه فيما تبايعاه إال ما ى عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه  -التصرف 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حمرم بإذنه وما فارق ذلك أحبناه مبا وصفنا من إباحة البيع يف كتاب اهللا 

فهذه األقوال وإن ذكرها الفقهاء يف معرض اإلستدالل على مشروعية املراحبة البسيطة اليت كانت ) تعاىل

  ).١(دالل ا على مشروعية املراحبة لآلمر بالشراء ألن تلك أصل هلذهمعروفة عندهم إال انه ميكن اإلست

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــ

  .بتصرف ١٥٥-١٥٤بيع املراحبة أمحد ملحم ص  -١

  
  

بيع املراحبة لآلمر بالشراء أن فيه تيسريا على  إن اعتراض املانعني باحتجاج ايزين الجازة -٣…

إن التيسري حيسنه كل أحد وكذلك التشديد حيسنه كل أحد فال غرض للباحث األمني يف : الناس بقوهلم

أحد منهما فالتيسري يلغي الشريعة فال تبقى منها اال الراية أو الشعار والتشديد مينع تطبيقها امنا الفقه 

قة ويف إصدار احلكم باليقني أو بالترجيح أو بالشك حتليال أو حترميا حسب قوة الرصني يف الضبط والد

األدلة وضعفها وحسب نعومة الفقيه أو إغضائه والباحث الدقيق ليست عنده عدة جاهزة للتيسري إذا 

أراد وعدة أخرى للتعسري كما أنه ال يرضى بأي رأي يعثر عليه لفقيه قد يكون معناه مراداً لصاحبه أو 

متومهاً لقارئه نعم ال بأس أن ختتار رأي فقيه ما ولو كان رأيه خمالفاً لرأي اجلمهور لكن ال رد الرغبة يف 

التيسري أو التعسري وال بد من مواجهة أدلة اجلمهور ومن أن تظهر قدرتك على الدفاع عن الرأي الذي 

  ).١)(اخترت فهذا يباعدنا عن خماطر التلفيق املطلق بال قيود

كالم املانعني غري مسلم ألن التيسري موافق الجتاه الشريعة وخصوصاً يف املعامالت اليت قرر  إن…

احملققون من العلماء أن األصل فيها األذن إال ما جاء نص صريح مبنعه فيوقف عنده فمن يسر فهو يف 

ه إذا وجد رأيان يف وأن" يسروا وال تعسروا"خط الشريعة واجتاه سريها وهو ممتثل للتوجيه النبوي الكرمي 



املسألة الواحدة أحدمها أحوط واآلخر أيسر فإننا نؤثر 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــ

ص  نقالً عن بيع املراحبة للقرضاوي ٦١رفيق املصري جملة االمة القطرية عدد . بيع املراحبة د -١

١٠٠.  

أن نفيت الناس باأليسر ودليل ذلك أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ما خري بني أمرين إال اختار أيسرمها ما 

  ).١(مل يكن إمثا

  
  

وبيع املراحبة لآلمر بالشراء عند القائلني جبوازه يعتمد على إجتهادات ألهل العلم وأدلتهم وجيهة …

هرة وهذا من التيسري املشروع الذي تؤيده األدلة من وقوية ويترتب على القول باجلواز مصلحة ظا

  .كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم

إن قول املانعني بأن هذه املعاملة داخلة يف بيع العينة غري مسلم ألن العينة اليت ورد النهي عنها  -٤…

ويسلمه إىل ) سنة مثال(إىل اجل). مئة وعشرين دينارا مثال(أن يبيع شيئا اىل غريه بثمن معني : هي

يدفعه نقداً فالنتيجة أنه سلمه ) مئة مثال(املشتري مث يشتريه قبل قبض الثمن بثمن أقل من ذلك القدر 

واليت " بيع املراحبة"ومن املؤكد أن صورة املعاملة اليت مسيت ) "٢(مئة ليتسلمها عند األجل مئة وعشرين

ليست من هذه الصورة  -هيئات الرقابة الشرعية باجلواز جتريها املصارف االسالمية واليت أفتت فيها 

إذ من الواضح أن العميل الذي جييء اىل املصرف طالباً شراء سلعة معينة يريد هذه . املمنوعة يف شيء

السلعة بالفعل، كالطبيب الذي يريد أجهزة ملستشفاه، أو صاحب املصنع الذي يريد ماكينات ملصنعه 

.. وحيددون مصادر صنعها أو بيعها) بالكتالوج(ليحددون مواصفات السلعة وغري هذا وذاك حىت إم 

  واملصرف يشتريها بالفعل، ويساوم عليها، وقد يشتريها بثمن أقل. فالسلعة مطلوب شراؤها هلم بيقني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــ

  .١١٥/١١٦بيع املراحبة للقرضاوي ص  -١

  .٤٥بيع املراحبة للقرضاوي ص  -٢

مما طلبه العميل ورضي به، كما حدث هذا بالفعل، مث يبيعها للعميل الذي طلب الشراء ووعد به، كما 

  .يفعل أي تاجر، فإن التاجر يشتري ليبيع لغريه، وقد يشتري سلعاً معينة بناء على طلب بعض عمالئه



كون إدعاء أن هذا النوع من البيع هو من العينة اليت شرحها إبن القيم رمحه اهللا واليت ال وإذن ي…

  ).١(يقصد فيها بيع وال شراء، ،إدعاء مرفوضاً وال دليل عليه من الواقع

  
  

إن قول املانعني بأن هذه املعاملة تقع ضمن بيع ما ال ميلك أو بيع ما ليس عندك قول فيه نظر،  -٥…

ف االسالمية اليت تتعامل ببيع املراحبة لآلمر بالشراء ال تقع يف النهي الوارد عن بيع ما ليس ألن املصار

عند االنسان ألا غالباً تعتمد منوذجني أحدمها للمواعدة واآلخر للمراحبة فهي توقع مع العميل على 

للعميل ويوقع مع العميل منوذج املواعدة أوالً وبعد ذلك يقوم املصرف بشراء السلعة املوصوفة مث بيعها 

واملواعدة احلاصلة بني ) ٢(النموذج الثاين وهو عقد بيع املراحبة وفق الشروط املتفق عليها يف املواعدة

  .املصرف وطالب الشراء ليست بيعاً وال شراء وامنا جمرد وعد الزم للطرفني

ض بالربا وقوهلم إن القصد من إن اإلدعاء بأن بيع املراحبة لآلمر بالشراء ما هو إال حيلة لإلقرا -٦…

العميلة كلها هو الربا واحلصول على النقود، اليت كان حيصل عليها العميل من البنك الربوي فالنتيجة 

  .فإا ليست من البيع والشراء يف شيء. واحدة وإن تغريت الصورة والعنوان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــ

  .٤٧-٤٦بيع املراحبة للقرضاوي ص  -١

  .١٩٦بيع املراحبة أمحد ملحم ص  -٢

فإن املشتري احلقيقي ما جلأ إىل املصرف إال من أجل املال، واملصرف مل يشتر هذه السلعة اال بقصد …

  .أن يبيعها بأجل اىل املشتري، وليس له قصد يف شرائها

  
  

فاملصرف يشتري حقيقة ولكنه يشتري ليبيع . ن هذا الكالم ليس صحيحا يف تصوير الواقعإ: ونقول…

لغريه، كما يفعل أي تاجر وليس من ضرورة الشراء احلالل أن يشتري املرء لإلنتفاع أو القنية أو 

االستهالك الشخصي، والعميل الذي طلب من املصرف االسالمي ان يشتري له السلعة يريد شراءها 

ة ال صورة وال حيلة، كالطبيب الذي ذكرنا أنه يريد شراء اجهزة، وجلوء مثله إىل املصرف حقيق

االسالمي ليشتري له السلعة املقصودة له أمر منطقي، ألن مهمة املصرف أن يقدم اخلدمة واملساعدة 

نقداً أو ومن ذلك أن يشتري هلم السلعة مبا ميلك من ماله وبيعها هلم بربح مقبول، . للمتعاملني معه

. ألجل، وأخذ الربح املعتاد على السلعة ال جيعلها حراماً، وبيعها إىل املشتري بأجل ال جيعلها أيضا حراماً

  .املهم أن هنا قصداً إىل بيع وشراء حقيقيني، ال صوريني، وليس املقصود االحتيال ألخذ النقود بالربا



ربوية وإمنا تغريت الصورة فقط، قول غري والقول بأن هذه العملية هي نفس ما جيري يف البنوك ال…

صحيح، فالواقع أن الصورة واحلقيقة تغريتا كلتامها فقد حتولت من استقراض بالربا اىل بيع وشراء وما 

وقد حاول اليهود قدميا أن يستغلوا املشاة بني البيع والربا ليصلوا منها اىل ! أبعد الفرق بني االثنني

ذلك بأم قالوا إمنا البيع مثل الربا وأحل اهللا البيع { عليهم رداً حامساً بقوله إباحة الربا فرد اهللا تعاىل

  .}وحرم الربا

على أن تغيري الصورة أحياناً يكون مهماً جداً، وإن كانت نتيجة األمرين واحدة يف الظاهر فلو قال …

 ا، فقبل، وقبلت البنت رجل آلخر أمام مأل من الناس خذ هذا املبلغ وامسح يل أن آخذ ابنتك ألزين

زوجنيها وخذ هذا املبلغ مهرا هلا، : ولو أنه قال له. لكان كل منهما مرتكبا منكراً من اشنع املنكرات

فقبل وقبلت لكان كل من الثالثة حمسناً والنتيجة يف الظاهر واحدة ولكن يترتب على جمرد كلمة 

  .من احلقوق واملسئوليات شيء كثري" زواج"

  
  

إذا دخلت بني املتعاملني،فإنه يترتب عليها بأن يكون هالك البيع إذا هلك " البيع"وكذلك كلمة…

على ضمان البائع، حىت يقبضه املشتري، وان يتحمل تبعة الرد بالعيب إذا ظهر فيه عيب وكذلك إذا 

  .كان غائبا واشتراه على الصفة فجاء على غري املواصفات املطلوبة

لثمن يف األجل احملدد لعذر مقبول، مل تفرض عليه أية زيادة كما يفعل كما أنه إذا تأخر يف توفية ا…

وإن تأخر . }وإن كان ذو عسرة فنظرة إىل ميسرة{البنك الربوي، بل ميهل حىت يوسر، كما قال تعاىل 

يل الواجد حيل "وحديث " مطل الغين ظلم"لغري عذر، فهو حينئذ ظامل يستحق العقوبة كما يف حديث 

، فمن حق املصرف االسالمي أن يطالبه بالتعويض عن الضرر الفعلي قل او كثر عمالً  "عرضه وعقوبته

  .أن الضرر يزال: وأخذ منها الفقهاء" ال ضرر وال ضرار"بالقاعدة الشرعية اليت عرب عنها حديث 

كل  وهذا خيالف ما تفعله البنوك الربوية، ألا تأخذ املبلغ املقترض والفائدة الربوية املقررة على…

سواء كان الضرر قليالً أم كثريا، بل تأخذه . من املعسر واملوسر، سواء حدث ضرر أم مل حيدث: حال

سواء تسلم السلعة املقترض هلا املال أم مل يتسلمها، سلمت أو هلكت، فالبنك الربوي ال عالقة له 

  .بالسلعة حبال

يف البنوك الربوية؟ احلق أن تغيري  إن ما جيري يف املصارف االسالمية هو عني ما جيري: فكيف يقال…

ومن املفيد هنا أن . صورة املعاملة غير من طبيعتها، وإن توهم من توهم أن النتيجة يف كلتا احلالني واحدة

أذكر يف تغيري الشكل والصورة حديث أيب سعيد وأيب هريرة املشهور يف بيع التمر مبثله، وهو ال خيفى 

  .على املعترضني

ان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، استعمل رجالً على خيرب فجاءه بتمر "أيب هريرة عن أيب سعيد و…

ال واهللا يا رسول اهللا إنا لنأخذ الصاع من هذا بصاعني، : قال: أكلُّ متر خيرب هكذا: جنيب فقال



ع بع اجلمع بالدراهم، مث ابت. فال تفعل : والصاعني بالثالث، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .رواه البخاري ومسلم" بالدراهم جنيبا

  
  

فبني هلم النيب صلى اهللا عليه وسلم أن من كان عنده متر رديء وأراد حتصيل اجليد من التمر فعليه …

  .أن يبيع ردئيه بنقد مث يشتري به اجليد

والنتيجة من البيع األول والثاين واحدة، وهي احلصول على التمر اجليد بدل الرديء ولكن …

. ففي األوىل باع الشيء جبنسه متفاضالً، وهذا منهي عنه ملا قد حيدث فيه من غنب. ورتني خمتلفتانالص

وهلذا . ويف الثانية بيع للشيء بقيمته نقداً، مث يشتري به، وهذا أقرب اىل العدل يف تقدير السلعة ومثنها

اىل تغيري احلكم، وإن مل تتغري أجيزت الصورة الثانية ومنعت األوىل والشاهد أن تغيري الصورة قد يؤدي 

  ).١(النتيجة

وأما قول املانعني بأن اإللزام بالوعد غري صحيح شرعاً بل الوفاء بالوعد مستحب وبناء على  -٧…

  .ذلك ال يصح بيع املراحبة لآلمر بالشراء مع لزوم الوعد للعميل وللمصرف

اخلالفية اليت تعددت فيها أنظار  فاجلواب على ذلك بأن املسألة وهي الوفاء بالوعد من املسائل…

الفقهاء واملسألة اجتهادية وقد أخذ ايزون بالقول بوجوب الوفاء بالوعد وهو قول صحيح وله أدلته 

وحججه املعتمدة وال غبار يف ذلك وهذا القول تشهد له ظواهر النصوص الشرعية من كتاب اهللا وسنة 

  .الصحابة والتابعني رسوله عليه الصالة والسالم وبه قال طائفة من

وذكر فيه أن احلسن البصري ). باب من أمر بإجناز الوعد(وقد ترجم االمام البخاري يف صحيحه …

ونقله . أمر بذلك وقضى سعيد بن االشوع به وكان قاضيا للكوفة أبان أمارة خالد القسري على العراق

ونقل احلافظ يف الفتح عن . الباب عن الصحايب مسرة بن جندب وذكر االمام البخاري أربعة أحاديث يف

  ).٢(ابن عبد الرب وابن العريب ان عمر بن عبد العزيز كان يرى لزوم الوعد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــ

  .٣١-٢٧القرضاوي ص . بيع املراحبة د -١

  .٢١٨-٦/٢١٧ي مع الفتح انظر صحيح البخار -٢

  :بيان القول الراجح: رابعا

  
  



) ١(بعد إجالة النظر يف أدلة الفريقني واالعتراضات اليت أوردت على تلك األدلة والردود عليها…

يظهر يل رجحان قول ايزين لبيع املراحبة لآلمر بالشراء مع اإللزام بالوعد لكل من املصرف والعميل 

  .القواعد العامة للعقود يف الشريعة االسالميةوأنه عقد صحيح يتفق مع 

  :الفتاوى الصادرة جبواز بيع املراحبة لآلمر بالشراء: خامسا

ناقش العلماء املعاصرون بيع املراحبة لآلمر بالشراء مناقشة مستفيضة يف عدد من املؤمترات …

  :والندوات العلمية وخرجوا بتوصيات وأصدروا فتاوى يف املسألة أذكر أمهها

 ٢٥-٢٣الفتوى الصادرة عن املؤمتر األول للمصرف اإلسالمي املنعقد يف ديب يف املدة من  -١…

م وحضره تسعة ومخسون عاملاً ذوي اختصاصات ١٩٧٩مايو  ٢٢هـ املوافق ١٣٩٩مجادى الثانية 

  :متعددة فمنهم الفقهاء ومنهم اإلقتصاديون ومنهم رجال القانون وعرضت عليهم احلالة التالية

ب املتعامل من املصرف شراء سلعة معينة حيدد مجيع أوصافها وحيدد مع املصرف الثمن الذي يطل…

يشتريها به املصرف وكذلك الثمن الذي يشتريها به املتعامل مع البنك بعد إضافة الربح الذي يتفق عليه 

  .بينهما

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــ

  .ما ذكرته وما مل أذكره مما إطلعت عليه يف املصادر واملراجع اليت حتدثت عن بيع املراحبة -١

  :التوصية

يرى املؤمتر أن هذا التعامل يتضمن وعداً من عميل املصرف بالشراء يف حدود الشروط املنوه عنها …

  .الشراء طبقاً لذات الشروط ووعداً آخر من املصرف بإمتام هذا البيع بعد

إن مثل هذا الوعد ملزم للطرفني قضاء طبقاً ألحكام املذهب املالكي وملزم للطرفني ديانة طبقاً …

ألحكام املذاهب األخرى وما يلزم ديانة ميكن اإللزام به قضاء اذا إقتضت املصلحة ذلك وأمكن للقضاء 

  )١"(التدخل فيه

  
  

مجادى  ٨-٦الثاين للمصرف اإلسالمي بالكويت يف املدة ما بني  الفتوى الصادرة عن املؤمتر -٢…

وقد اختار املؤمتر من بني العلماء الذين . م١٩٨٣آذار  ٢٣-٢١هـ املوافق ١٤٠٣اآلخرة عام 

حضروا عشرة من العلماء لإلفتاء فيما يتعلق باملوضوعات املعروضة على املؤمتر وأصدر عدة توصيات 

  :منها

  :شرعاًالوعد بالشراء جائز 

يقرر املؤمتر أن املواعدة على بيع املراحبة لآلمر بالشراء بعد متلك السلعة املشتراة وحيازا مث بيعها …



ملن أمر بشرائها بالربح املذكور يف املوعد السابق هو أم جائز شرعاً طاملا كانت تقع على املصرف 

الرد بعيب خفي وأما بالنسبةللوعد  اإلسالمي مسؤولية اهلالك قبل التسليم وتبعة الرد فيما يستوجب

وكونه ملزماً لآلمر أو املصرف أو كليهما فإن األخذ باإللزام هو األحفظ ملصلحة التعامل واستقرار 

  املعامالت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــ

  .، بنك ديب االسالمي٢٠-١٩مال املصرفية ص فتاوى شرعية يف األع -١

وفيه مراعاة ملصلحة املصرف والعميل وإن األخذ باإللزام أمر مقبول شرعاً وكل مصرف خمري يف األخذ 

  .مبا يراه يف مسألة القول باإللزام حسب ما تراه هيئة الرقابة الشرعية لديه

  :العربون يف عمليات املراحبة

بون يف عمليات املراحبة وغريها جائز بشرط أن ال حيق للمصرف أن يستقطع يرى املؤمتر أن أخذ العر…

  ).١(من العربون املقدم إال مبقدار الضرر الفعلي املتحقق عليه من جراء النكول

صدر عن الندوة اإلقتصادية اإلسالمية يف املدينة املنورة توصيات ورد للشبهات حول بيع  -٣…

 ١٤٠٣رمضان  ٢٠-١٧فقد عقدت الندوة يف الفترة من . لفتوى السابقةاملراحبة وتأكيداً ملا جاء يف ا

م وحضرها عدد من الفقهاء املعاصرين وصدر عن الندوة جمموعة من ١٩٨٣حزيران  ٣٠-٢٧املوافق 

  :شبهات حول املراحبة والرد عليها: الفتاوى منها ما يتعلق ببيع املراحبة لآلمر بالشراء ونصها

  
  

بعض الناس شبهات على جواز بيع املراحبة باألجل بأنه ينطوي على شبهة ربوية أورد : السؤال الثامن

  :كما أورد شبهات على جواز املراحبة لآلمر بالشراء وهذه الشبهات هي

  .أن هذا العقد يتضمن بيع ما ليس عند البائع: اوالً…

  .تأجيل البدلني: ثانيا…

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــ

  .٣٣-٣٢فتاوى شرعية يف األعمال املصرفية ص  -١

…  

  .التورق… أنه بيع دراهم بدراهم واملبيع مرجأ أو أنه نوع من : ثالثا…

  .أن املالكية منعوا اإللزام بالوعد يف البيع: رابعاً…



  .ائزأن هذا العقد يتضمن تلفيقاً غري ج: خامساً…

  :فما هو اجلواب عن ذلك

بيع املراحبة املعروف يف الفقه اإلسالمي جائز باتفاق سواء كان بالنقد أو باألجل وأن هذه : الفتوى…

  .الشبهة الربوية املثارة على بيع املراحبة ليست واردة ال يف هذا البيع وال يف البيع املؤجل

كد ما ورد يف املؤمتر الثاين للمصرف اإلسالمي وأما صورة املراحبة لآلمر بالشراء فإن اللجنة تؤ…

  .املنعقد يف الكويت مع ما تضمن من حتفظات بالنسبة لإللزام

  :ونصها كما يلي

يقرر املؤمتر أن املواعدة على بيع املراحبة لآلمر بالشراء بعد متلك السلعة املشتراه وحيازا مث بيعها (…

السابق هو أمر جائز شرعاً طاملا كانت تقع على املصرف  ملن أمر بشرائها بالربح املذكور يف املوعد

  .مسؤولية اهلالك قبل التسليم وتبعة الرد يف ما يستوجب الرد بعيب خفي. اإلسالمي

وأما بالنسبة لوعد وكونه ملزماً لآلمر أو للمصرف أو كليهما فإن األخذ باإللزام هو األحفظ …

اعاة ملصلحة املصرف والعميل وأن األخذ باإللزام أمر ملصلحة التعامل واستقرار املعامالت وفيه مر

مقبول شرعاً وكل مصرف خمري يف األخذ مبا يراه يف مسألة القول باإللزام حسب ما تراه هيئة الرقابة 

  ".الشرعية لديه

  :وأما الشبهات املثارة على بيع املراحبة لآلمر بالشراء فإن الرد عليها كما يلي

  
  

ينطوي على بيع ما ليس عند البائع ألن عقد البيع الذي يتم مع املشتري اآلمر أن هذا العقد ال  -١…

  .امنا يتم بعد التملك الفعلي فضالً عن شبهة أن النهي عن بيع اإلنسان ما ليس عنده ليست حمل اتفاق

  .أن شبهة تأجيل البدلني ليست واردة ألن متليك السلعة يتم مقابل الثمن احلايل أو املؤجل -٢…

وأن التبادل يف القرض على أساس التعامل الربوي يقع بني الشيء ومثله كأن يعطي املرايب  -٣…

للمدين مئة ريال ألجل مث يستردها عند االستحقاق مبئة وعشرة أما يف البيع يف املراحبة ألجل فإن التبادل 

لتعامل باملراحبة على يقع على أشياء خمتلفة هي السلعة املبيعة بالثمن من العفو فكيف يعقل أن يقاس ا

التعامل بالربا خصوصاً وأنه بالرغم من حتديد الربح يف املراحبة إال أن هذا التحديد فيه إما تفويت الربح 

. للمأمور بالشراء مضاربة بسعر السوق عند ارتفاع السعر أو حتقق اخلسارة لآلمر عند حدوث العكس

  . على العرض والطلب على النقودوهذا التأثر ناتج عن العرض والطلب على البضاعة ال

  :إن املنع عند املالكية مشروط بشرطني ال يتحققان يف هذه احلالة وهذان الشرطان مها -٤…

  .يكون املطلوب منه السلعة من أهل العينة -أ

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

يق مطلقاً ألن موضوع االلزام العقد موضوع مستقل غري ليس يف عقد املراحبة لآلمر بالشراء تلف -٥…



  .خاص ببيع املراحبة وهو يشمل كل العقود واملعامالت اآلخرى

  .بيع العينة هو البيع الذي يتحايل فيه على الوصول إىل الربا دون قصد حقيقة التبادل…

  :كفيل على مشترى املراحبة باألجل

  على املشتري يف بيع املراحبة باألجل؟هل جيوز أن يؤخذ كفيل : السؤال التاسع…

  ).١(جيوز أخذ كفيل يف ذلك شأنه شأن أي بيع باألجل: الفتوى…

الفتوى الصادرة عن الشيخ بدر املتويل عبد الباسط املستشار الشرعي لبيت التمويل الكوييت  -٤…

  :وقد كانت جواباً على السؤال التايل

  
  

السلع والبضائع نقداً بناء على رغبة ووعد من شخص ما  نرجو افتاءنا يف مدى جواز قيامنا بشراء…

أن يشتريها منا باألجل وبأسعار أعلى من اسعارها  - إذا ما ملكنا السلعة وقبضناها - بأنه مستعد 

  .النقدية

أن يرغب أحد األشخاص يف شراء سلعة أو بضاعة معينة لكنه ال يستطيع دفع مثنها : ومثال ذلك…

اشتريناها وقبضناها سوف يشتريها منا باألجل مقابل ربح معني مشار إليه يف وعده نقداً فنعتقد بأنه إذا 

  .السابق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــ

  .٥١-٤٩املصدر السابق ص  -١

  :اجلواب

  :أما بعد.. ة على رسول اهللا وعلى آله وصحبه ومن واالهبسم اهللا الرمحن الرحيم واحلمد هللا والصال…

فإن ما صدر من طالب الشراء يعترب وعداً ونظراً ألن األئمة قد اختلفوا يف هذا الوعد هل هو ملزم …

أم ال فإين أميل إىل األخذ برأي ابن شربمة رضي اهللا عنه الذي يقول إن كل وعد بالتزام ال حيل حراماً 

يكون وعداً ملزماً قضاء وديانة وهذا ما تشهد له ظواهر النصوص القرآنية واألحاديث  وال حيرم حالالً

النبوية واألخذ ذا املذهب أيسر على الناس والعمل به يضبط املعامالت هلذا ليس هناك مانع من تنفيذ 

  ).١(مثل هذا الشرط

ات البحوث العلمية واإلفتاء الفتوى الصادرة عن الشيخ عبد العزيز بن باز الرئيس العام ألدار -٥…

مجادى اآلخر  ١٦والدعوة واإلرشاد باململكة العربية السعودية حيث وجه إليه السؤال التايل بتاريخ 

  .١٩٨٢نيسان سنة  ١٠هـ املوافق  ١٤٠٢

  :السؤال



إذا رغب عميل البنك اإلسالمي شراء بضاعة ما تكلفتها ألف ريال سعودي وأراها البنك اإلسالمي …

ها له ووعده بشرائها منه مراحبة باألجل ملدة سنة بربح قدره مائة ريال سعودي لتكون القيمة أو وصف

الكلية ألف ومائة ريال سعودي وذلك بعد أن يشتريها البنك من مالكها بدون إلزام العميل بتنفيذ وعده 

  ..وجزاكم اهللا خريا. فما رأيكم يف هذه املعاملة.. املذكور أو املكتوب

  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــ

  ١/١٦الفتاوى الشرعية يف املسائل االقتصادية  -١

  :وأجاب الشيخ عبد العزيز بن باز مبا يلي

املبيع يف ملك  إذا كان الواقع ما ذكر يف السؤال فال حرج يف املعاملة املذكورة إذا استقر: اجلواب…

  )١(وفق اهللا اجلميع ملا يرضيه. البنك اإلسالمي وحازه إليه من ملك بائعه لعموم األدلة الشرعية

مجادي األوىل  ٦اىل  ١قرار جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره اخلامس بالكويت من  -٦…

  :م ونصه١٩٨٨كانون األول  ١٥-١٠املوافق  ١٤٠٩

الوفاء بالوعد واملراحبة لآلمر : (لبحوث املقدمة من األعضاء واخلرباء يف موضوعي بعد اطالعه على ا…

  :واستماعه للمناقشات اليت دارت حوهلما قرر) بالشراء

ان بيع املراحبة لآلمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخوهلا يف ملك املأمور وحصول القبض : أوالً…

تقع على املأمور مسؤولية التلف قبل التسليم وتبعة الرد بالعيب  املطلوب شرعاً هو بيع جائز طاملا كانت

  .اخلفي وحنوه من موجبات الرد بعد التسليم وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه

يكون ملزماً للواعد ديانة إال ) وهو الذي يصدر من اآلمر أو املأمور على وجه االنفراد(الوعد : ثانيا…

ن معلقاً على سبب ودخل املوعود يف كلفة نتيجة الوعد ويتحدد أثر وهو ملزم قضاء إذا كا. لعذر

اإللزام يف هذه احلالة إما بتنفيذ الوعد وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعالً بسب عدم الوفاء بالوعد 

  .بال عذر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــ

  .٥٢األشقر ص . ، بيع املراحبة د ١٢- ١١القرضاوي ص . املراحبة د -١

  
  



جتوز يف بيع املراحبة بشرط اخليار للمتواعدين كليهما ) وهي اليت تصدر من الطرفني(املواعدة : ثالثا…

. ه البيع نفسهأو احدمها فإذا مل يكن هناك خيار فإا ال جتوز ألن املواعدة امللزمة يف بيع املراحبة تشب

حيث يشترط عندئذ ان يكون البائع مالكاً للمبيع حىت ال تكون هناك خمالفة لنهي النيب صلى اهللا عليه 

  .وسلم عن بيع اإلنسان ما ليس عنده

يف ضوء ما الحظه من أن أكثر املصارف اإلسالمية أجته يف أغلب نشاطاته إىل : ويوصي املؤمتر…

  .ر بالشراءالتمويل عن طريق املراحبة لآلم

  :ويوصي مبا يلي

أن يتوسع نشاط مجيع املصارف اإلسالمية يف شىت أساليب تنمية االقتصاد وال سيما انشاء : أوالً…

  .املشاريع الصناعية أو التجارية جبهود خاصة أو عن طريق املشاركة واملضاربة مع أطراف أخرى

لدى املصارف اإلسالمية لوضع ) بالشراءاملراحبة لآلمر (أن تدرس احلاالت العملية لتطبيق : ثانيا…

أصول تعصم من وقوع اخللل يف التطبيق وتعني على مراعاة األحكام الشرعية العامة أو اخلاصة ببيع 

  ).١(املراحبة لآلمر بالشراء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــ

  .١٦٠٠-١٥٩٩ص ٢جزء  ٥لة جممع الفقه االسالمي عدد جم -١

…………  

  :الفصل الثاين

  .بيع املراحبة لآلمر بالشراء كما تتعامل به شركة بيت املال الفلسطيين العريب

  :وفيه ثالثة مباحث

  :املبحث األول

  نشأة شركة بيت املال وأهدافها ونشاطاا

  :املبحث الثاين

  .لآلمر بالشراء كما جتريه شركة بيت املالالتطبيق العملي لبيع املراحبة 

  :املبحث الثالث

  .شبهات حول التطبيق العملي لبيع املراحبة لآلمر بالشراء

  :نشأة الشركة وأهدافها ونشاطاا: املبحث األول 

  :التعريف بالشركة -١

  
  



ات م وسجلت لدى مراقب الشرك١٩٩٤تأسست شركة بيت املال الفلسطيين العريب يف مطلع سنة …

حصلت ). ٥٦٢٦٠٠٤٨٦(م كشركة مسامهة عامة حتت رقم ١٩٩٤شباط  ٢٢يف فلسطني بتاريخ 

م وبدأت مبباشرة نشاطها يف األول ١٩٩٥كانون الثاين  ٩الشركة على إذن الشروع بأعماهلا ابتداء من 

  .م١٩٩٥من نيسان 

طاعات اإلقتصادية يتركز نشاط الشركة يف القيام جبميع أوجه اإلستثمار والتمويل يف مجيع الق…

وتشجيع توظيف األموال حلساب الشركة وحلساب الغري وذلك وفقاً ألحكام الشريعة االسالمية 

يتألف رأمسال الشركة من . السمحة كما تقوم الشركة بأعمال تبديل العمالت املختلفة

طالب سهم، القيمة االمسية للسهم هي دينار أردين واحد وبلغت قيمة األقساط امل ١٠,٠٠٠,٠٠٠

  )..١(من القيمة اإلمسية للسهم% ٧٥بتسديدها حىت تاريخ امليزانية العمومية 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــ

  .٢١، ص١٤١٦/١٩٩٥التقرير السنوي األول للشركة لسنة  -١

  :الشركة مبا يليوقد وضح املؤسسون أهداف تأسيس 

فهو يفتقر إىل البنية .. يعاين اإلقتصاد الفلسطيين من مشاكل عديدة أدت إىل عدم توازنه، بل وختلفه(…

  .التحتية املالئمة وإىل رؤوس األموال الالزمة لنموه وتطوره

تطلب وهذا ي... وهناك ضرورة ملحة لتنمية هذا االقتصاد وتطويره بكافة قطاعاته يف املرحلة املقبلة…

لتعمل " شركة بيت املال الفلسطيين العريب"ومن هنا جاءت فكرة انشاء . استثمارا يف جماالت عديدة

بشكل فعال على اقامة مشروعات استثمارية صناعية وانتاجية وخدماتية خمتلفة او لتشارك يف هذه 

خوة بني أفراد املشروعات مع حرصها على توفري اخلدمات االجتماعية واليت تسهم يف توثيق عرى اال

  .اتمع وتنمي عالقات التواصل احلميمة فيما بينهم ملا فيه مصلحة البالد وخري أبنائها

  
  

ولذلك كله فقد وضعت الشركة نصب عينيها ان حتقق جماالت استثمارها رحباً حالالً للمستثمرين …

ركتنا ميكن أن تتحدد على باالستناد اىل احكام شريعتنا اإلسالمية السمحة الغراء وهكذا فإن أهداف ش

  :النحو التايل

اإلسهام يف بناء اقتصاد فلسطيين يستند على النظام االقتصادي االسالمي القائم على أساس : أوالً…

  .املشاركة يف الربح واخلسارة كأساس للتعامل املايل يف الشركة

خلدماتية املختلفة مع ابقاء استثمار األموال يف القطاعات اإلقتصادية الصناعية والتجارية وا: ثانيا…

الباب مفتوحاً أمام الشركة إلقامة مشاريعها اخلاصة ا واملشاركة مع مستثمرين آخرين بنسب متفاوتة 



  .وذلك يف كل موقع من مواقع فلسطني

  .تشجيع أصحاب األموال املكنوزة على استثمارها يف مشاريع حيوية ذات نفع هلم وللمجتمع: ثالثا…

وابتغ فيما آتاك اهللا الدار اآلخرة وال تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن { بقوله تعاىل وعمالً: رابعاً…

نضع هدفا آخر ال بد منه } كما أحسن اهللا إليك وال تبغ الفساد يف األرض إن اهللا ال حيب املفسدين

أال وهو العمل  لنعمل به ألول مرة يف هذا البلد املبارك تطبيقاً ملبدأ إسالمي وترمجة له على أرض الواقع

لنيل األجر والثواب ومرضاة اهللا سبحانه وتعاىل ومنعاً للوقوع يف املعصية واكتساب اإلمث ويتحقق ذلك 

من خالل هذه الشركة اليت ستعمل من حلظة تأسيسها وفق هذا املبدأ الرباين العظيم حيث ستقوم 

  .بإخضاع عملياا االقتصادية جلهاز رقابة شرعي معني هلذه الغاية

والشركة يف سعيها لتحقيق هذه األهداف ستلجأ بإذن اهللا إىل وسائل ومعايري ومواصفات د قيقة …

حمسوبة تكفل تطبيق فكرة االستثمار على أساس من أحكام الشرع كما تكفل توفري اساس النجاح 

نفعة فضالً عن استقطاب كوادر بشرية تتسم بالتخصص واملقدرة والكفاءة والعمل املخلص لتحقيق امل

  .والفائدة جلميع األطراف من مسامهني ومستثمرين من منطلق النظام اإلقتصادي الشامل

…  

  
  

إن إقامة هذا املشروع وإدارته بشكل جيد يأخذ باالعتبار رسم سياسة واضحة ودراسات كاملة …

تماعياً مفصلة لكل مشروع منبثق عنه حبيث ال يتم االستثمار فيه اال بعد ثبات جدواه اقتصادياً واج

وضمان مسامهته يف التنمية االقتصادية واالجتماعية الشاملة وقدرته على حتقيق عائد جمز للمسامهني فيه 

  .وكونه لبنة قوية من لبنات اقتصادنا الفلسطيين

وبعد ما تبني من األهداف السابقة فإن وجود السوق الواسعة هلذا املشروع تشري اىل داللة أكيدة …

  ).١(ر فيه وإن شركة كهذه ستكون رائدة يف هذا البلد املبارك بعونه سبحانهعلى جدوى االستثما

  :النشاط اإلستثماري للشركة -٢

من ينابيع فقه املعامالت يف اإلسالم ومن جهود أهل العلم من الفقهاء وجتارب املؤسسات …

تطبيق أشكال خمتلفة من االستثمارية اليت تتوخى احلالل يف معامالا ستعمل شركة بيت املال العريب على 

  :طرق اإلستثمار اليت تتوافق مع الشريعة االسالمية ونذكر أمهها

  :بيع املراحبة: أوالً

وهو بيع مبثل الثمن األول مع زيادة ربح فلو اشترى شخص بضاعة مبائة دينار وجاء آخر يطلب …

بيعه إياها بزيادة على مثن  شرائها عاملاً مبواصفاا وظروف شرائها األول فإن املشتري األول يستطيع

الشراء ويف جمال الشركة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .النشرة التعريفية لشركة بيت املال، بدون أرقام للصفحات -١ــــــــــ

  
  

واألجهزة واملعدات قبل أن يتوفر الثمن لديه االستثمارية تستطيع أن توفر حاجة العمالء من السلع 

فتقوم الشركة . حيث يستطيع هذا العميل أن يتقدم للشركة طالباً منها سلعة معينة مبينا وصفها وكمياا

بشرائها له على اساس الوعد من قبل العميل بشرائها بسعر تكلفتها مع زيادة ربح يتفق عليه للشركة 

لثمن حيث ميكن ان يكون دفعة واحدة أو على أقساط على اعتبار ان كما يتفقان على طريقة سداد ا

الشركة تقوم بشراء البضاعة أو استريادها على حساا اخلاص وتتملكها متلكاً كامالً ويتم فتح االعتماد 

  .انت مستوردة بامسها مث تقوم بنقل ملكيتها بالبيع للعميل بعد حصوهلا على البضاعةالسنوي إذا ك

  :بيع املساومة: ثانيا

تشتريها الشركة من طرف ثالث . ويتمثل يف طلب العميل من الشركة ان تشتري له سلعة معينة…

ل للعميل يف حتديد بسعر يتم حتديده من خالل التفاوض واملساومة بني الشركة كمشتري والبائع وال دخ

ويستطيع العميل شراء البضاعة بعد أن تنتهي الصفقة بني الشركة والبائع ومتلك الشركة . الثمن

البضاعة فإذا قبل العميل البضاعة يقوم بتسديد قيمتها للشركة باألقساط على النحو الذي يتم االتفاق 

  .على حد سواء عليه وميكن تطبيق هذا البيع على السلع احمللية أو املستوردة

  ).بيع السلف(بيع السلم أو : ثالثا

. وهو بيع غائب تدعو اليه حاجة كل من البائع واملشتري فهو شراء سلعة مؤجلة بثمن مدفوع حاالً…

فتستطيع الشركة شراء بضاعة مؤجلة ملومسها وتدفع مثنها حاالً إذا ضمنت وجود عمالء هلذه البضاعة 

أي بنفس الطريقة اليت ) بيع سلم(تبيع البضاعة اآلجلة يف الوقت احلاضر يف وقت استالمها وميكن هلا أن 

وتبيع تبعاً لذلك بسعر السوق يف ذلك الوقت نقداً أو . أوأن تنتظر بيعها حلني استالمها) ١(اشترا فيها

وط بالتقسيط وتقوم الشركة بعمل ذلك عندما تتنبأ بزيادة مثن البضاعة يف فترة استالمها ولكن هناك شر

  :لبيع السلم وهي

  :شروط متعلقة برأس مال السلم وهي -أ

  .أن يكون رأس املال معلوم املقدار -١…

  
  

  .أن يكون رأس املال معلوم اجلنس -٢…

  .أن يسلم رأس املال يف الس -٣…

  :أما الشروط املتعلقة بالبضاعة فهي -ب



  .أن تكون يف الذمة -١…

  .أن تكون صفاا معروفة متاماً -٢…

  .أن تكون معلومة املقدار بالكيل والوزن -٣…

  .أن يكون األجل معلوماً -٤…

  .بيان حمل التسليم يف العقد -٥…

  .أن تكون البضاعة ممكنة الوجود عند األجل حىت يكون هناك إمكانية لتسليمها -٦…

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــ

القول جبواز بيع املسلم فيه قبل قبضه هو قول املالكية وابن تيمية وابن القيم ومنع ذلك مجهور  -١

  .والشركة حىت تارخيه مل تتعامل بعقود السلم. الفقهاء

  :التمويل باملضاربة: رابعا

يث ستعمل على تغطية ستعمل شركة بيت املال العريب بتنفيذ عقود املضاربة املعروفة يف االسالم ح…

احتياجات متويلية خمتلفة يف جمال استرياد بضاعة أو متويل مناقصات أو مشاريع صغرية خاصة من اليت 

اليت ) الشركة االستثمارية(هي عقد على الشركة يف الربح بني رب املال : واملضاربة . تدر الربح السريع

يد املضارب على املال يد أمانة ، وتصرفه يف املال الذي يقدم عمله و) العميل(تقدم املال وبني املضارب 

تصرف الوكيل فإن حتقق ربح فالعميل شريك يف الربح مع الشركة حسب شروط العقد وإن مل يتحقق 

وذلك أن اخلسارة يتحملها رب املال ما مل يثبت تقصري املضارب يف ) املضارب(الربح فال شيء للعميل 

  :ظام املضاربة يف معامالا بالشكل التايلأداء واجبه وميكن للشركة تطبيق ن

تقوم اإلدارة املختصة بدراسة العملية املعروضة عليها من ناحية جداوها اإلقتصادية، ودراسة العميل  -١

  .من حيث كفاءته وخربته ومسعته املهنية وتعد تقريراً شامالً بذلك لعرضه على اإلدارة العليا إلقراره

واطمأنت إدارة الشركة اىل كفاءة العميل، تناقش معه الشروط والتفاصيل إذا ثبت جدوى العملية  -٢

  .اليت يتم مراعاا عند صياغة عقد املضاربة

  
  

  .يتم اخطار االدارة املعنية يف الشركة بشأن العملية -٣

ا للعقد ويتم متابعة العملية ميدانياً وحماسبياً حىت موعد تصفيتها وإجراء التوزيع بالنسبة لألرباح وفق -٤

  .املربم بني الطرفني

  :التمويل باملشاركة: خامساً

حيث يعترب العمل يف هذه الصيغة من ميزات شركة بيت املال الفلسطيين العريب، فهو نظام …



مستحدث على أساس تقدمي الشركة للعميل التمويل الذي يطلبه بقصد إنشاء مشروع أو شراء بضاعة 

يف ) رحبا أو خسارة(وإمنا تشارك يف النتائج احملتملة للمشروع  دون أن تتقاضى الشركة فائدة ثابتة،

وبذلك تعترب الشركة شريكاً حقيقيا يف العمليات ونتائجها، . حدود قواعد توزيعية يتفق عليها مسبقاً

وحيق هلا التدخل اإلداري بالقدر الذي يضمن هلا االطمئنان إىل حسن سري العملية والتزام العميل 

وتتم احملاسبة يف عمليات التمويل باملشاركة على أساس نسبة . ط املتفق عليها يف العقدالشريك بالشرو

وعند قيام أحد الشريكني بإدارة الشركة سواء شركة بيت املال . ما قدمه كل شريك يف رأس املال

 الفلسطيين العريب أو العميل خيصص له نسبة يتفق عليها من صايف الربح، ختصم قبل توزيع حصة رأس

املال وهناك املشاركة املتناقصة وهي اليت تنتهي بتمليك املشروع بالكامل للعميل بعد دفع حصة الشركة 

  .من رأس املال تدرجيياً من حصته يف الربح

  :الرهن: سادساً

وهو جعل عني هلا قيمة مالية وثيقة بدين حبيث ميكن أخذ الدين أو جزء منه من تلك العني وحىت …

ا ميكنها أن تقوم بطلب رهن على ديوا املقدمة يف املضاربة أو املشاركة مع الغري تضمن الشركة حقوقه

وهذا جائز من الناحية الشرعية حبيث إن مل يستطع العميل . وقد يكون هذا الرهن عقاراً أو غري ذلك

  ).١(الوفاء بإلتزاماته تستطيع الشركة بيع املرهون سواء أكان عقاراً أو غريه إلستيفاء دينها منه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــ

  
  

  .النشرة التعريفية لشركة بيت املال الفلسطيين العريب بدون أرقام للصفحات -١

  :تعامل الشركة وفق أحكام الشريعة االسالمية -٣

لعريب املسامهة العامة إىل استثمار أمواهلا يف قطاعات اإلقتصاد دف شركة بيت املال الفلسطيين ا…

وتستلهم الشركة يف تعاملها مع اجلمهور . الفلسطيين املختلفة وفقاً ألحكام الشريعة االسالمية الغراء

معايري معينة تستند اىل مباديء ديننا احلنيف وأحكام املعامالت فيه واليت تستمد الشركة منها قوا 

ا على أسس من الصدق واإلخالص يف النوايا تكفل هلا حتمل مسؤوليات . اوثباكما ترتكز يف توجها

  ).١(مجة جتاه اتمع الفلسطيين بشكل خاص والعامل االسالمي بشكل عام

  .هيئة الرقابة الشرعية للشركة -٤

القادرة على وحىت تستطيع الشركة حتقيق غاياا ستسعى بشكل دؤوب لتوفري الطاقات البشرية …

حتقيق أهدافها، ومن أجل ضمان التزامها بأحكام الشريعة اإلسالمية يف مجيع عملياا االستثمارية 

واملساعدة على تطوير اساليب استثمارية حديثة متنوعة واجياد قنوات مثمرة ذات عائد جمز للمسامهني 



ز الرقابة الشرعي املعني هلذه ستقوم الشركة بعرض كافة أعماهلا على جها. يتسم بالشرعية واألمان

  .الغاية

  :وقد صدر عن هيئة الرقابة الشرعية التقرير التايل قبل أن تبدأ الشركة بالعمل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــ

  .املصدر السابق -١

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  :هيئة الرقابة الشرعية تقرير

  :احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وآله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد…

  
  

اجتمعت هيئة الرقابة الشرعية لشركة بيت املال العريب الفلسطيين املسامهة العامة يوم األحد املوافق …

لمة ، ودرست ما قدمه املؤسسون للشركة من ك١٩٩٣-١١-٢٨وفق . هـ١٥/٦/١٤١٤

كما . املؤسسني املتضمنة ألهداف الشركة ووسائلها ووجدت أا تتفق مع أحكام الشريعة االسالمية

درست مقدمة النظام واملتضمن التزامها بأحكام الشريعة االسالمية يف التعامل املايل واالقتصادي، 

كام الشريعة وإطلعت أيضاً على النظام املتعلق بصندوق الزكاة ورأت أن ذلك كله يتفق مع أح

وبناء على ذلك ترى أن اهداف الشركة ووسائلها املتعلقة تنبع من النظام االقتصادي . االسالمية

وتطلب هيئة الرقابة الشرعية من إدارة الشركة عرض أصول املعامالت على اهليئة قبل . االسالمي

  .تنفيذها لدراستها ومقارنتها مع أحكام الشريعة االسالمية

وجل أن يوفق اهليئة اإلدارية للسري على درب االسالم، وجتنب كل ما فيه خمالفة  ونسأل اهللا عز…

  .شرعه

  واهللا املوفق

  جامعة القدس/الدكتور حسام الدين عفانة نائب عميد كلية الدعوة وأصول الدين

  جامعة النجاح الوطنية/ كلية الشريعة/ الدكتور حلمي عبد اهلادي

  باقة الغربية/رئيس كلية العلوم االسالمية/امعة النجاح الوطنيةج/ الدكتور عبد املنعم أبو قاهوق

وتأكيداً على ضرورة موافقة سائر أعمال الشركة ألحكام الشريعة االسالمية الغراء فقد حرص …

جملس اإلدارة على االستعانة بآراء هيئة الرقابة الشرعية يف مراقبة ومتابعة أعمال الشركة من الناحية 

  .الشرعية

  
  



لخص مهمة اهليئة يف بيان احلكم الشرعي يف األعمال اليت تزاوهلا الشركة أو تلك اليت تنوي وتت…

وقد أصدرت اهليئة عدداً من الفتاوى والتوصيات يف املوضوعات والتساؤالت اليت عرضتها . استحداثها

 كتيبات عليها الشركة جيري العمل على تنقيحها من قبل رئيس هيئة الرقابة ليصار إىل طباعتها يف

، كما اشتركت اهليئة مع املسؤولني يف وضع مناذج العقود اليت تستخدمها )١(لالستفادة منها مستقبالً

وتتابع اهليئة كافة أعمال التمويل . الشركة يف معامالا للتأكد من مطابقتها الحكام الشريعة االسالمية

يقية واإلجراءات العملية املتبعة يف تنفيذ واالستثمار اليت تقوم ا الشركة، كما تتابع اخلطوات التطب

أعمال التمويل واالستثمار وتصدر توصياا خبصوصها هذا وتعد اهليئة تقريراً سنوياً لعرضه على اجلميعة 

  ).٢(العمومية يتضمن رأيها ومالحظاا وتوصياا، كما ترفع التقارير اىل االدارة حسب احلاجة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــ

  .م١٩٩٥صدرت اموعة األوىل من فتاوى هيئة الرقابة الشرعية يف اية سنة  -١

  .١٣-١٢ص  ١٤١٦/١٩٩٥التقرير السنوي األول للشركة لسنة  -٢

…  

  -:شرعية التقرير التايلوبعد مضي السنة األوىل من عمر الشركة أصدرت هيئة الرقابة ال

  :تقرير هيئة الرقابة الشرعية

  :احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني وبعد…

فإن هيئة الرقابة الشرعية لشركة بيت املال الفلسطيين العريب تتقدم اىل اهليئة العامة للمسامهني …

  -:بالتقرير التايل

اهليئة عدداً من الفتاوى الشرعية يف املوضوعات اليت أحيلت إليها من املسؤولني يف  أصدرت: أوال…

  .الشركة

  .أجابت اهليئة على كثري من االستفسارات واالستشارات اليت عرضها املسؤولون يف الشركة: ثانيا…

ل الصرافة اليت راجعت اهليئة مجيع معامالت بيع املراحبة لآلمر الشراء ومشاريع الشركة وأعما: ثالثا…

  .م٣١/١٢/١٩٩٥نفذا الشركة حىت 

  
  

راجعت اهليئة عدداً من العقود اليت عرضت عليها وأجرت عليها التعديالت الالزمة كي تصح : رابعا…

  .شرعاً

اشرفت اهليئة على حساب زكاة أموال الشركة وأوجه صرفها حسب املصارف الشرعية : خامسا…

  .ما تقدم ترى أن أعمال الشركة تسري وفق أحكام الشريعة االسالميةويف اخلتام فإن اهليئة وعلى ضوء 



  .حسام الدين موسى عفانة. د

  .رئيس هيئة الرقابة الشرعية

  صندوق الزكاة -٥

تعترب شركة بيت املال الفلسطيين العريب أول شركة مسامهة يف فلسطني ينص نظامها األساسي على …

  :لسادس من النظام األساسي حتت عنوان صندوق الزكاةإنشاء صندوق للزكاة فقد جاء يف الفصل ا

  ٦٣املادة 

  .حتتفظ الشركة حبسابات خاصة مستقلة لصندوق الزكاة

  .٦٤املادة 

تقوم الشركة بإدارة صندوق للزكاة وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية تتكون إيراداته من خمصصات …

هذا الصندوق من أموال الزكاة األخرى سواء من  الزكاة املقتطعة سنوياً من أموال الزكاة وما يرد إىل

مسامهي الشركة أو من غريهم بينما تتكون مصروفات هذا الصندوق من أوجه الصرف املختلفة 

  .املنصوص عليها يف القرآن الكرمي وبعد اإلستئناس برأي جهاز الرقابة الشرعي

. م٣١/١٢/١٩٩٥ا واملنتهية يف وقد قامت الشركة فعالً بإخراج الزكاة عن السنة األوىل من نشأ…

  .ومت توزيع الزكاة حسب مصارفها الشرعية بإشراف هيئة الرقابة الشرعية

وفيما يلي نص املذكرة املقدمة من إدارة الشركة واملتضمنة السؤال املتعلق بإخراج زكاة الشركة …

  -:وجواب هيئة الرقابة الشرعية عنه

السادس من النظام الداخلي لشركة بيت املال الفلسطيين  من الفصل ٦٣،٦٤عمالً بأحكام املادتني …

  - :العريب اللتني نصتا على 

  :٦٣املادة 

  .حتتفظ الشركة حبسابات خاصة مستقلة لصندوق الزكاة

  :٦٤املادة 

  
  

تقوم الشركة بإدارة صندوق الزكاة وفقاً الحكام الشيعة اإلسالمية تتكون إيراداته من خمصصات …

طع سنوياً من أموال الزكاة، وما يرد إىل هذا الصندوق من أموال الزكاة األخرى صندوق الزكاة املقت

سواء من مسامهي الشركة أو من غريهم بينما تتكون مصروفات هذا الصندوق من أوجه الصرف 

  .املختلفة املنصوص عليها يف القرآن الكرمي وبعد االستئناس برأي جهاز الرقابة الشرعي

لى عاتق الشركة مسؤولية قياس وحساب وتوزيع فريضة الزكاة وفقاً ملا ويف ضوء ما سبق فإن ع…

ورد يف النظام االساسي النشائها، ونظراً الختالف طريقة حساب زكاة األموال يف املصارف والشركات 

االسالمية ومعاجلتها على أساس تكلفته على النشاط أو توزيعاً للربح، وتقديرها مببلغ ثابت أو اتباع 



الشرعية واألسس احملاسبية واعداد حسابات ختامية وتقرير مايل مستقل للزكاة يف إطار نظام  القواعد

أو شبهات مالية أو حماسبية فإن األمر " ومنعاً للوقوع يف أي حرج شرعي، ال مسح اهللا. حماسيب لذلك

  -:رح ما يلييقتضي تسوية هذه املالحظات يف الشركة عند اعداد نظام صندوق الزكاة وعليه فإننا نقت

  :وضع القواعد اليت حتكم زكاة املال يف الشركة واليت منها: أوال

  .ضم األموال اخلاضعة للزكاة اىل بعضها البعض مث يطرح اإللتزامات -أ…

  .تقومي األصول واخلصوم على أساس القيمة اإلستبدالية اخلارجية -ب…

ا حبيث تكون مع بداية واية السنة اعتبار احلول أساساً حلساب الزكاة وترصيد ميعاد حسا -ج…

  .املالية للشركة

  .الفصل بني أموال املسامهني وأموال صناديق االستثمار إن وجدت عند حساب الزكاة -د…

  :اختيار أفضل طرق حساب الزكاة واملتمثلة يف : ثانيا

  :التايل وحتسب زكاة املال طبقاً هلذه الطريقة على النحو: حقوق امللكية: الطريقة األوىل…

  .حتديد رأس املال املدفوع فعالً -١…

  .حتديد األرباح املرحلة من سنوات سابقة -٢…

  .حتديد االحتياطات وما يف حكمها -٣…

  .حتديد نصيب املسامهني من أرباح العام احلايل -٤…

  
  

  .للزكاةتضاف البنود السابقة اىل بعضها البعض وميثل الناتج الوعاء اإلمجايل لألموال اخلاضعة  -٥…

  :يطرح من الوعاء االمجايل ما يلي -٦…

  .صايف قيمة األصول الثابتة ألا معفاة من الزكاة -أ…

  "ال مسح اهللا"اخلسائر الفعلية املرحلة من سنوات سابقة وكذلك خسائر العام احلايل إن وجدت  -ب…

باً الزدواج األموال املستثمرة من جهات أخرى وخضعت للزكاة يف تلك اجلهات وذلك جتن -ج…

  .الزكاة

الوعاء ) ٥(من البنود اموعة يف بند ) ٦(ميثل الصايف الناتج من طرح البنود الواردة يف بند  -٧…

  .اخلاضع للزكاة

ليكون الناتج هو إمجايل مقدار الزكاة على أموال % ٢,٥حتسب مقدار الزكاة على أساس  -٨…

  .ج هو نصيب السهم من مقدار الزكاةاملسامهني فتقسم على عدد األسهم حبيث يكون النات

حيسب نصيب كل مساهم من الزكاة عن طريق حاصل ضرب عدد ما ميتلك من أسهم يف  -٩…

  .نصيب السهم من الزكاة

  .حيول مقدار الزكاة اىل صندوق الزكاة متهيداً إلنفاقها يف مصارفها الشرعية - ١٠…



  :ة املال طبقاً هلذه الطريقة على النحو التايلوحتسب زكا: صايف رأس املال العامل: الطريقة الثانية…

حتديد االصول املتداولة العاملة يف الشركة وتتضمن األموال النقدية باخلزينة ولدى البنوك  -١…

األخرى وكذلك اإلستثمارات واألموال اليت ال تدخل ضمن األصول املتداولة، أي بنود ال يرجى 

كما يدخل يف ضمن ذلك أي أصول خضعت للزكاة من . هلا حتصيلها وتقوم على أساس القيمة اجلارية

  .قبل الغري جتنباً لإلزدواج

خيصم من األصول املتداولة اخلصوم املتداولة، وتتضمن فيما تتضمن أموال صناديق االستثمار  -٢…

إن وجدت والتزامات الشركة جتاه الغري وال تتضمن االلتزامات طويلة األجل ألكثر من سنة بل يؤخذ 

  .وبذلك يكون الناتج هو صايف رأس املال العامل. احلسبان القسط احلايل منها يف

  
  

يضاف اىل صايف رأس املال العامل نصيب املسامهني من األرباح، وهذا طبقاَ للرأي الذي ال  -٣…

يشترط حوالن احلول على النماء ويرى ضمه اىل أصل املال، ويكون الناتج بعد ذلك هو وعاء زكاة 

  .ى املسامهنياملال عل

يكون الناتج هو إمجايل مقدار الزكاة على أموال % ٢,٥حساب مقدار زكاة املال على أساس  -٤…

  .املسامهني

  .يستخرج نصيب السهم الواحد من الزكاة عن طريق قسمة مقدار الزكاة على عدد األسهم -٥…

أسهم يف حيسب نصيب كل مساهم من الزكاة عن طريق حاصل ضرب عدد ما ميتلك من  -٦…

  .نصيب السنة من الزكاة

حيول مقدار الزكاة املستحقة على املسامهني إىل صندوق الزكاة متهيداً إلنفاقها يف مصارفها  -٧…

  .الشرعية

  :أسس توزيع حصيلة زكاة املال

توزيع حصيلة زكاة املال امعة يف صندوق الزكاة حسب ما قرره اهللا عز وجل يف اآلية الكرمية …

قات للفقراء واملساكني والعاملني عليها واملؤلفة قلوم ويف الرقاب والغارمني ويف سبيل اهللا إمنا الصد{

  .}وابن السبيل فريضة من اهللا، واهللا عليم حكيم

وملا كان النظام الداخلي قد اشار اىل االستئناس برأي جهاز الرقابة الشرعي، وحيث إن الشركة يف …

لذا نرجو التفضل ببيان الرأي . ٣١/١٢/١٩٩٥ة كما هي يف صدد وضع امليزانية السنوية للشرك

  .الشرعي فيما ورد ذه املذكرة والتوصية مبا ترونه مناسباً

  :اجلواب

واملتعلق حبساب زكاة الشركة وكيفية  ٩٦-١-١٣بتاريخ  ٩٦-١جواباً على خطابكم رقم …

  :توزيعها فإن هيئة الرقابة الشرعية ترى ما يلي



يف الفصل السادس من النظام الداخلي لشركة بيت املال الفلسطيين  ٦٤و٦٣ملادتني بناء على ا: أوالً

  .العريب فإن الشركة تقوم بإخراج الزكاة وتوزيعها

  
  

بناء على ما قرره جممع الفقه اإلسالمي فإن الشركة املسامهة تزكي األسهم كما يزكي الشخص : ثانيا

ملسامهني مبثابة أموال شخص واحد وتفرض عليها الزكاة ذا الطبيعي أمواله مبعىن أن تعترب مجيع أموال ا

  .اإلعتبار من حيث نوع املال الذي جتب فيه الزكاة ومن حيث النصاب ومن حيث املقدار الذي خيرج

  :تتمثل زكاة الشركة حسب ما يلي: ثالثا

يلي حسب ما  االقتطاع السنوي يف اية كل سنة مالية من أموال الزكاة يف الشركة ويشمل ما -أ…

  :افاده القسم املايل يف الشركة

والذي ميثل الوعاء اإلمجايل  ٣١/١٢/١٩٩٥رأس املال املدفوع فعالً من قبل املسامهني حىت ) أ-١…

  .لألموال اخلاصة بالزكاة

  :على أن يطرح من الوعاء ما يلي. صايف ارباح املسامهني من أرباح العام احلايل) ب…

  .ز مقري الشركة يف رام اهللا وغزةمصاريف التأسيس وجتهي -…

  .املصاريف اإلدارية والعمومية بالشركة -…

  .حصة أهل الكتاب من رأس املال واألرباح للمسامهني يف الشركة -…

أن يتم حتديد مقدار الزكاة عند بيع أية اراضي أو عقارات أو شقق عند حدوث واقعة البيع ولو  -٢…

  .دير هذه الزكاة للصندوق املخصص للزكاة فوراًمت الدفع بالتقسيط، على أن تضم مقا

وبناءاً على ما سبق فإن مبلغ . الوعاء اخلاضع للزكاة ١،٢ميثل الصايف الناتج من طرح البندين …

  :الوعاء اخلاضع للزكاة هو

  ):خمصوماً منه حصص أهل الكتاب(رأس املال املدفوع فعالً  -…

…٦,٤٨١,٠٠٠)=٧٠,٠٠٠(-٦,٥٥١,٠٠٠  

  ٦,٥٣٧,٨٠٠: اموع  ٥٦,٨٠٠)=٧٠٠(-١٩٩٥:٥٧,٥٠٠باح العام املايل صايف أر -…

  ٧٥,٠٠٠املوجودات الثابتة : يطرح منه قيمة األصول الثابتة

  ٢,٧٠٣,٠٠٠األراضي 

  ١٢٤,٠٠٠م التأسيس وجتهيز املقر 

  ١٦١,٠٠٠املصاريف اإلدارية العمومية 

٣,٠٦٣,٠٠٠  

  ٣,٤٧٤,٨٠٠صايف الوعاء اخلاضع للزكاة 

  ٨٦,٨٧٠,٠٠٠%=٢,٥مقدار الزكاة على أساس  إمجايل -٣



  ،٠٠٩نصيب السهم من مقدار الزكاة  -٤

  .اإلقتطاع الدوري لبيع األراضي أو العقارات عند البيع -ب

  
  

  .م١٩٩٥وهذا ال جتب فيه الزكاة ألنه مل يتم عقد أي صفقة بيع حىت اية العام …

إمنا الصدقات للفقراء واملساكني {له تعاىل توزع الزكاة حسب املصارف املقررة شرعاً يف قو: رابعا

والعاملني عليها واملؤلفة قلوم ويف الرقاب والغارمني ويف سبيل اهللا وابن السبيل فريضة من اهللا واهللا 

  ).١. (}عليم حكيم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــ

صادرة عن هيئة الرقابة الشرعية لشركة بيت املال ص ) ١(الفتاوى الشرعية نشرة اعالمية رقم  -١

١٢- ١٦.  

  .التطبيق العملي لبيع املراحبة كما جتريه الشركة: املبحث الثاين

  :يتم بيع املراحبة يف الشركة حسب اخلطوات التايل…

  :املراحبة للشركة وفق النموذج التايليقدم اآلمر بالشراء طلب شراء السلعة على اساس : أوالً

  طلب شراء بضاعة

  :..................مدير بيت املال الفلسطيين العريب الرقم/ السيد

  ١٩: / / السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته وبعد التاريخ

  ..........................هوية رقم.......................................... مقدمة لكم 

  ...........الدخل الشهري.............املهنة/الوظيفة................ جهة العمل وموقعه

  ......................................................................................مقيم

  ....................................................................باقي تفاصيل العنوان

  .......................اجلنسية/......................................... مقدمة لكم السادة

  ..............................بصفته/................................ ممثالً بالسيد/ممثلة

  .......................نوع النشاط........................................ املقر الرئيسي

  ..........تاريخ انتهائها............جهة وتاريخ اصدارها............ رقم رخصة البلدية

  ...........تاريخ انتهائه............. جهة وتاريخ اصداره.......... رقم السجل التجاري

  
  



  .............ااملصارف اليت نتعامل معه........رقم الصندوق الربيد.........رقم اهلاتف

مع إقرارنا بصحة هذه البيانات وحتملنا نتائج عدم صحتها نرجو التكرم باملوافقة على شراء : املوضوع

  :البضاعة املبينة ادناه لصاحلنا وفقا لنظام املراحبة املتبع لديكم والتفضل مبراعاة اآليت

  ................................مقدارها/عددها/كميتها:.................... نوع البضاعة

  ...............................................................................مواصفاا

  ....................................................................جهة الشراء املفضلة

  ................................)....فقط(دينار.................................... القيمة

  ............................)دينار فقط( %).................... الدفعة االوىل النسبة

  /.......................................................................كيفية سداد الباقي

  ......................................./....................................بيانلت اخرى

م وكان نوع املعاملة ١٩/ / قد سبق لنا التعامل معكم بتاريخ /علما بأنه مل يسبق لنا التعامل مع الشركة

  (.............................................................)السابقة 

مل تنته بعد بسبب /مشتريا، واا قد انتهت بالسداد/كفيال: وكنا فيها

..........................................................................................  

  :..................................................ونتعهد من االن بتقدمي الضمانات التالية

..........................................................................................  

ورفق هذا الطلب صورا من املستندات املؤيدة ملا ورد به وبياا 

  :..................................................................................كالتايل

  
  

..........................................................................................  

  واهللا ويل التوفيق،،،

  مقدم الطلب

  .......................................السادة/السيد

  .................................ممثلة بالسيد/ممثال

  ............................................توقيعه

  .تطلب الشركة عرض سعر من البائع: ثانياً

تدرس الشركة عرض السعر وطلب الشراء فإذا متت املوافقة على اإلستمرار يف املعاملة تتم بقية : ثالثاً

  .اخلطوات التالية

يوقع املشتري على وعد الشراء ويلتزم مبوجبه بشراء السلعة من الشركة بعد ان تكون الشركة : رابعاً



  :قد متلكتها وفق النموذج التايل

  )سؤوالوأوفوا بالعهد إن العهد كان م(

  "وعد بالشراء"

  .م١٩/ / هـ املوافق١٤/ …/…انه يف يوم

  :قد مت االتفاق بني كل من

  طرف أول… شركة بيت املال الفلسطيين العريب) ١

  طرف ثاين………… ) ٢

  املقدمة

حيث أن الطرف الثاين يرغب يف شراء البضاعة احملددة على النحو املبني بطلب الشراء باملراحبة …

  .رقم وامللحق بعقد البيع باملراحبة واملتمم له من املصدروامل/ / …واملؤرخ 

فقد طلب من الطرف األول القيام بشرائها مث بيعها ايفاء ذا الوعد منه بالشراء ووفقا للشروط …

  :التالية

يقر الطرف الثاين بأهليته للتصرفات املالية وأنه قد أطلع على القانون والنظام األساسي لشركة  -١…

  .ويلتزم يف تعامله معها وفقاً هلذا النظام) الطرف االول(ل الفلسطيين العريب بيت املا

وعد الطرف الثاين الطرف األول بشراء البضاعة املبينة آنفاً وابرام عقد البيع والشراء مبجرد  -٢…

ووردت ……اعالم الطرف األول الطرف الثاين بأن البضاعة جاهزة للتسليم أو وصلت اىل ميناء

امستندا.  

  :شروط ومكان التسليم -٣…

يكون البيع والشراء حمل هذا العقد على أساس املراحبة وبقيمة التكلفة الكلية للبضاعة باالضافة  -٤…

  .من التكلفة الكلية/ …اىل ربح الطرف األول بنسبة 

  
  

من قيمة البضاعة عند التوقيع على هذا الوعد / … وافق الطرف الثاين على دفع نسبة  -٥…

ون لضمان اجلدية وتنفيذ التزاماته قبل الطرف األول والقيام بتسديد باقي القيمة البيعية للطرف كعرب

  :على النحو التايل) ٥(األول الواردة يف البند 

اذا امتنع أحد الطرفني عن تنفيذ هذا الوعد أو قدم بيانات أو معلومات ومستندات غري  -٦…

  .خر نتيجة لذلكصحيحة فيتحمل أية أضرار تلحق الطرف ا آل

  .أي نزاع ينشأ عند تنفيذ هذا الوعد يكون من اختصاص حماكم مدينة رام اهللا -٧…

  .حرر هذا الوعد من نسختني بيد كل طرف نسخة للعمل مبوجبها -٨…

  الطرف الثاين………… الطرف األول



ز السلعة اىل تقوم الشركة بشراء السلعة املطلوبة وتوقع عقد شراء بينها وبني البائع وحتو: خامساً

  .ملكيتها

تبيع الشركة السلعة لآلمر بالشراء وبعد استالمه للسلعة وتأكده من مطابقتها للمواصفات : سادساً

  :املطلوبة يتم توقيع عقد بيع املراحبة وفق النموذج التايل

  )املسلمون عند شروطهم(…… ) يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود(

  "حديث شرف"…… "قرآن كرمي"

  د بيع مراحبةعق

  .شركة بيت املال الفلسطيين العريب املسامهة العامة احملدودة واملسمى فيما بعد بالفريق األول: بني

  السادة/ السيد: وبني اآلمر بالشراء 

…١(  

…٢(  

  :املسمون فيما بعد بالفريق الثاين/ واملسمى 

  )١السادة / السيد: وبني الكفيل

 ………٢(  

 ………٣(  

  .ما بعد بالفريق الثالثاملسمون في/ واملسمى

  :مت االتفاق بني الفريق األول وبني الفريق الثاين على ما يلي

( ) باع الفريق األول للفريق الثاين القابل لذلك البضاعة املبني أوصافها وكمياا بطلب الشراء رقم  -١

لثاين جزءاً ال يتجزأ من واملرفق ذا العقد والذي يعترب هو ووعد الشراء املوقعان من الفريق ا( ) وتارخ 

  .هذا العقد

كل ما مل يرد ذكره يف هذا العقد خيضع ألحكام الشريعة االسالمية والنظام األساسي لشركة بيت  -٢

  .املال وما ال يتعارض معهما من القوانني واألعراف التجارية النافذة

  :هذا البيع نظري مثن امجايل -٣

  
  

  دينار.............. ضريبة قدرهشامالً التكلفة الكلية واألرباح وال

  ..................................)فقط(………

  دينار........................دفع منه الطرف الثاين عربوناً قدره

  ..................................)فقط(………

  دينار....................ومن مث يكون امجايل القيمة املتبقية هو



  ............................)......فقط(………

  :يتعهد الفريق الثاين بدفع الثمن االمجايل للبضاعة، بالطريقة املبينة أدناه -٤

  الفريق الثاين………… الفريق الثالث

  )اآلمر بالشراء(………… )الكفيل(

  رقم الدفعة

  رقم الكمبيالة

  دينار اردين/مبلغ الدفعة

  تاريخ االستحقاق

١  

٢  

٣  

٤  

٥  

٦  

٧  

٨  

٩  

١٠  

١١  

١٢  

١٣  

١٤  

١٥  

١٦  

١٧  

١٨  

١٩  

٢٠  

٢١  

٢٢  



٢٣  

٢٤  

  :ويقدم الفريق الثاين للفريق األول نظري تأجيل باقي مثن البيع الضمان التايل

...................................................................................................

..........................  

عملية املراحبة عن طريق فتح اعتماد مستندي، فإن الفريق الثاين يقر بأنه ملزم بقبول يف حالة تنفيذ  -٥

املستندات الواردة وفقا للمواصفات اليت طلب على اساسها فتح االعتماد ذي العالقة، ويف حالة امتناعه 

ول، وبالطرق عن استالم املستندات اخلاصة باالعتماد بعد اشعاره بوصول املستندات من قبل الفريق األ

املتعارف عليها جتارياً، فإنه حيق للفريق األول أن يتسلم البضاعة ويبيعها أو يتصرف فيها بالطريقة اليت 

  .يراها مناسبة

يكفل الفريق الثالث الفريق الثاين كفالة مطلقة، وعلى وجه التضامن والتكافل، يف كل ما يتعلق  -٦

  .ريق الثاين مبوجبهوااللتزامات املترتبة على الف. ذا العقد

  الفريق الثاين……… الفريق الثالث

  ).اآلمر بالشراء(………… )الكفيل(

  
  

يقر الفريق الثالث بأن كفالته هذه تعترب كفالة اضافية أي انه يضيف ذمته اىل ذمة الفريق الثاين  -٧

ال ميكن ان تؤثر او بالتكافل والتضامن بالنسبة جلميع التزامات الفريق الثاين مبوجب عقد املراحبة هذا، و

تتأثر بأية تأمينات أو كفاالت اخرى، تكون يف حيازة الفريق األول حاليا، أو اليت قد حيصل عليها 

الفريق االول من الفريق الثاين، او بالنيابة عنه يف املستقبل، ويعترب الفريق الثالث نفسه ملزما ذه 

مبالغ دفعت او تدفع للفريق األول، وعلى الرغم من الكفالة بإعتبارها تأمينا مستمرا على الرغم من اية 

أي تسديد لالعتمادات، او احلساب، او وفاة احد املوقعني، أو حدوث حالة عسر أو خسران للحقوق 

املدنية، او عدم اقتدار على ادارة الشؤون الداخلية ألي واحد أو أكثر من املوقعني او ألي سبب آخر 

التزامات الفريق الثاين مبوجب هذا العقد تنفيذا كامال ائيا وابراء مهما كان نوعه وذلك حىت تنفيذ 

  .ذمته جتاه الفريق االول من أي حق للفريق االول يف عقد املراحبة هذا

من املتفق عليه صراحة، ان كفالة الفريق الثالث تبقى سارية املفعول، وملزمة له، يف حالة منح  -٨

امح او امهال، بتسديد التزاماته، او يف حالة جتديد احلساب بدون ان الفريق االول للفريق الثاين، أي تس

يقترن التمديد او التجديد مبوافقة الفريق الثالث اذ ان هذه الكفالة هي كفالة مستمرة حبيث تشمل هذا 

يق احلساب اجلديد وال تنتهي مسؤولية الفريق الثالث، اال اذا سدد الفريق الثاين مجيع التزاماته جتاه الفر

  .األول ائيا



يقر الفريقان الثاين والثالث ان القيود يف دفاتر الشركة وحسابتها، تعترب صحيحة وتعترب بينة ) ا -٩

  .قاطعة الثبات املبالغ املستحقة

  
  

على الفريق الثاين ان يدقق كل نسخة من االشعارات او الكتب اليت تسلم او ترسل هلم من ) ب

عليها خطيا اىل الشركة خالل مخسة عشر يوما من ) ان وجدت(عام الشركة وعليهم ان يقدموا مطال

تاريخ تسليمها او ارساهلا من قبل الشركة كما هو احلال وان التفاصيل الواردة يف االشعارات او الكتب 

املشار اليها اعاله واليت ال تتسلم الشركة مطالعات الزبائن اخلطية عليها خالل املدة املذكورة اعاله 

  .صحيحة ومصادق عليها من قبل الزبائن تعترب

يف حالة توقيع هذا العقد من قبل أكثر من شخص واحد، بصفة فريق ثان او فريق ثالث، يكون  - ١٠

مجيع املوقعني مسؤولني، بالتضامن والتكافل، منفردين وجمتمعني وبصفام الشخصية، جتاه الفريق األول 

  .العقدعن تسديد املبالغ املطلوبة له مبوجب هذا 

يوافق الفريق الثالث على اال يتقيد الفريق االول بأي نص قانوين أو أي تشريع قد يوجب على  - ١١

الفريق االول االدعاء ضد الفريق الثاين قبل الفريق الثالث، ويصرح الفريق الثالث بأنه يتنازل مقدما، 

  .عن وجوب تقدمي ادعاء ضد الفريق الثاين على االدعاء ضده

ن الفريق الثاين شركة او شخصا اعتبارياً، فإن كفالة الفريق الثالث تبقى نافذة املفعول، اذا كا - ١٢

باعتبارها كفالة دائمة مستمرة، بغض النظر عن أي تغيري او تعديل يف عقد الشركة او الشخص 

  .االعتباري نظامها او امسها او اعضائها او افرادها

  الفريق الثاين…… … الفريق الثالث

  ).اآل مر بالشراء………… )الكفيل(

  
  

ادناه فإن كل طلب او اخطار او اشعار، يرغب الفريق ) ١٣(مع مراعاة ما جاء يف البند رقم  - ١٣

االول يف تبليغه اىل الفريق الثاين او الثالث، او كليهما معا، بشأن أي أمر يتعلق ذا العقد يعترب أنه قد 

اذا أرسل بالربيد العادي، او سلم باليد اىل العنوان الذي . معاًبلغ إىل الفريق الثاين أو الثالث أو كليهما 

ادناه، او اىل آخر عنوان معروف ) أ-١٥(اختاره الفريق الثاين او الثالث، حسبما ذكر يف البند رقم 

لدى الفريق االول، وكذلك كل طلب او اخطار او اشعار يرسله الفريق االول اىل الفريق الثاين او 

أي فرد من األفراد الذين يكونون الفريق الثاين او الثالث، ويف حالة تعدد االفراد يف كل  الثالث، او اىل

  .فريق، يعترب انه ارسل جلميعهم، ولكل واحد منهم

يعفي الفريق الثالث الفريق االول من ان يوجه اليه أي بالغ او اشعار او خطاب، ينشأ عن هذا  - ١٤



  .لب اليه ان يقوم مبا تعهد به، مبوجب هذا العقدالعقد ما عدا االشعار الذي مبوجبه يط

  .يصرح الفريقان الثاين والثالث بغية تنفيذ ما الزما نفسيهما به مبوجب هذا العقد - ١٥

  : ( ).ان الفريق الثاين خيتار عنوانه للتبليغ وحمل اقامته يف -أ

  : ( ).وان الفريق الثالث خيتار عنوانه للتبليغ وحمل اقامته يف

ليغهما على هذين العنوانني يعترب تبليغا صحيحا، واما خيضعان للقوانني واالنظمة السائدة، وان تب…

الجل تسديد كل التزام يكونان ملتزمني به للفريق االول، ألي سبب كان ويسقطان حقوقهما مقدما يف 

  . مكان آخراثارة أي دفع يتعلق بعدم الصالحية، باالستناد اىل كون حمل اقامتهما، او مسكنهما، يف

اما يوافقان مقدما، رغم كل ما جاء يف الفقرة السابقة، على أية حمكمة تكون ذات صالحية  -ب

خيتارها الفريق االول، للفصل يف أي نزاع او ادعاء ينشأ عن هذا العقد، ويسقطان حقوقهما مقدما 

  .باالعتراض على صالحية احملكمة ذات االختصاص، اليت خيتارها الفريق االول

  
  

اما يوافقان على ان يكون للفريق االول، احلق يف ان ينفذ ضدمها، جمتمعني ومنفردين، كل حكم  -ج

او قرار يصدر ملصلحته، اما على مجيع ممتلكاما او ممتلكات أي واحد منهما املنقولة وغري املنقولة معا، 

ملطلق، دون ان يتبع يف ذلك أي واما على كل من هذه املمتلكات املذكورة على حدة، وفقا الختياره ا

ترتيب بينهما، حىت ولو كان القانون ينص على مثل هذا الترتيب اذ اما يسقطان حقوقهما مقدما، يف 

  .اثارة أي اعتراض كان ذا اخلصوص

اذا مت االتفاق على هذا العقد، من اجل متويل اعمال او تعهدات او التزامات، يقوم ا الفريق  - ١٦

حلة الدوائر الرمسية او االفراد ، فإن الفريق الثاين يتعهد بتحويل كافة حقوقه يف هذه الثاين ملص

االلتزامات اىل الفريق األول، والتنازل عنها له ضمانا هلذا العقد، ويتعهد بالتوقيع على كافة املعامالت 

اليت يضعها الفريق االول الرمسية والقانونية، اليت يطلب الفريق االول منه توقيعها، وفقا للشروط اخلاصة 

هلذه الغاية، وتعترب هذه املستندات جزءا من هذا العقد متمما له، وال حيق للفريق الثاين ان يتصرف فيها، 

  .أو بأي جزء منها بدون موافقة الفريق االول اخلطية، وقبل تسديد قيمة التزاماته ائيا

لعقد وتدقيق مجيع شروطه، فإم يقرون ان هذا يصرح الفرقاء الثالثة ام بعد دراسة بنود هذا ا - ١٧

  .العقد ال تتعارض شروطه مع احكام الشريعة االسالمية

حرر هذا العقد على نسختني اصليتني موقعتني من قبل الفرقاء الثالثة، بارادة حرة خالية من  - ١٨

يف االدعاء بكذب ويسقط الفريق الثاين حقه . م/ / ، املوافق ……العيوب الشرعية والقانونية اليوم

  .أو موضوعي، ضد ما جاء يف هذا العقد/أو أي دفع شكلي و/ االقرار و

  الفريق األول…… الفريق الثاين… الفريق الثالث

  .شركة بيت املال الفلسطيين العريب… )اآلمر بالشراء(… )الكفيل(



  

اً ويتم التوقيع على شهر ٢٤شهراً او  ١٢تبيع الشركة السلعة اىل اآلمر بالشراء إىل أجل : سابعاً

  .الكمبياالت املستحقة الدفع يف مواعيد حمددة يتم االتفاق عليها بني الشركة واآلمر بالشراء

نص منوذج عقد بيع املراحبة يف الشركة على ان اآلمر بالشراء يقدم ضمانات للشركة متفق عليها : ثامناً

  .بني الفريقني

ء كفالء ثالثة أو اثنان من االشخاص املعروفني بالصدق تطلب الشركة ايضا من اآلمر بالشرا: تاسعاً

  :واألمانة ولديهم املقدرة املالية كالتجار مثال ويوقع الكفالء النموذج التايل للكفالة

  :قال تعاىل

  "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود

  صدق اهللا العظيم

  )١اآلية رقم / سورة املائدة(

  ملالشروط العام للتعا -القسم األول 

  الكفالة املطلقة -القسم الثاين

  اىل السادة

  شركة بيت املال الفلسطيين العريب

  )……(فرع

  :الرقم املتسلسل

  )………: (اسم العميل

  القسم األول

  الشروط العامة للتعامل

ملا كانت شركة بيت املال الفلسطيين العريب املسامهة احملدودة تعمل بصفتها شركة متخصصة يف …

فان املوقعني أدناه يشهدون اهللا على صدق نواياهم للتعامل مع هذه الشركة التعامل دون ربا، 

  .املتخصصة على اساس التعامل الشرعي احلالل، وحسب الوسائل الشرعية املطبقة يف تعاملها مع الغري

وبناء على هذا التوجه اخلالص للتعامل الشرعي احلالل، وتثبيتا ملا مت وما سيتم بيننا من معامالت، …

  :ننا نقر لكم مبا يليفا

إيفاء بالغايات املصودة يف هذه الشروط، وباالضافة إىل ما ورد يف املقدمة أعاله يكون للكلمات  -١

  - :واملصطلحات االتية املعاين املبينة أدناه، إال إذا دلت القرينة على خالف ذلك

ة احملدودة، أو أي فرع مركز شركة بيت املال الفلسطيين العريب املسامه) الشركة(تشمل كلمة  -أ…

  .من فروعها، او كليهما معا



  

لتمويل عملية  -كليا أو جزئيا  - تقدمي الشركة النقد الالزم ) التمويل باملضاربة(تعين عبارة  -ب…

حمددة يقوم فيها شخص آخر أو اشخاص أو شركة أو أي جسم معنوي آخر، وذلك على أسياس 

  .الفقهية املعتمدة حسب اآلراء -رحبا أو خسارة  -املشاركة 

يف  - كليا أو جزئيا -دخول الشركة بصفتها شريك ممول ) املشاركة املتناقصة(تعين عبارة  -ت…

مشروع ذي دخل متوقع، وذلك على اساس االتفاق مع الشريك اآلخر حبصول الشركة على حصة 

 -أي قدر منه يتفق عليه أو  -نسبية من صايف الدخل املتحقق فعالً، مع حقه يف االحتفاظ باجلزء املتبقي

  .ليكون ذلك اجلزء خمصصا لتسديد أصل ما قدمته الشركة من متويل

قيام الشركة بتنفيذ طلب املتعاقد معه على أساس شراء ) بيع املراحبة لالمر بالشراء(تعين عبارة  -ث…

تزام اآلمر بشراء وذلك يف مقابل ال - كليا او جزئيا - االول ما يطلبه الثاين بالنقد الذي تدفعه الشركة 

  .ما أمر به، وحسب الربح املتفق عليه عند االبتداء

مجيع النفقات اليت تتكبدها الشركة يف كل ما يتعلق بتنفيذ أية معاملة من ) املصاريف(تشمل كلمة  -ج

من هذه الشروط، ومجيع الرسوم على اختالف أنواعها، وفرق العملة، ) ١(املعامالت الواردة يف البند 

العمالء، وأتعاب احملاماة، واحملكمني واخلرباء، وما يتبعها من مصاريف سفر وإقامة، وترمجة  وعمولة

  .أوراق، ونسخها، وطبعها، وتصويرها

  .تعترب مقدمة هذه الشروط جزءاً متمما هلا -٢

تشمل أحكام هذه الشروط مجيع أشكال التعامل القائمة مع الشركة سواء فيما سبق إجراؤه من  -٣

من هذه ) ١(أو ما سيتم اجراؤه مع الشركة يف أي جمال من جماالت التعامل الواردة يف البند معامالت

مجيع أشكال التعامل يف التمويل باملضاربة،  -ويشمل ذلك على سبيل املثال ال احلصر . الشروط

  .واملشاركة املتناقصة، وبيع املراحبة لآلمر بالشراء

  
  

التعامل احلالل، وبالنوايا احلسنة اليت نشهد اهللا على صدقنا يف  إننا نتعامل مع الشركة من منطلق -٤

العمل على اساسها، وإننا نتحمل مجيع ما يترتب علينا من مسئولية ناشئة عن أي تعد أو تقصري أو إساءة 

حيث حيق للشركة ان تعود ) صراحة او ضمنا(لالمانة، أو خمالفة للشروط املتفق عليها مع الشركة 

  .عني ومنفردين، بكل ما يترتب هلا نتيجة قيام أي سبب موجب للضمان شرعاعلينا، جمتم

) ١(من املتفق عليه بيننا، أنه حيق للشركة وقف العمل بأية معاملة من املعامالت الواردة يف البند  -٥

أو اذا / عدم جدوى االستمرار يف التمويل و -حسب رأيها املطلق  -من هذه الشروط، اذا تبني هلا 

أو إذا حصل أي ختلف عن القيام بأي التزام من / أية خمالفة ألي شرط من شروط التعامل و حصلت

أو إذا تبني للشركة أن اية معاملة من املعامالت املشار إليها أعاله إستغلت / االلتزامات املترتبة علينا و



احلاجة اىل ضرورة أو بارادا املنفردة دون أن تكون الشركة ملزمة ببيان االسباب، وذلك دون / و

ابالغنا أي اخطار أو تنبيه أو إشعار أو إنذار عديل أو مراجعة قضائية أو أي إجراء قانوين أو قضائي /

  .آخر مهما كان نوعه

نوافق على عدم إعتبار الشركة وفروعها مسئولني أو ملزمني عن أي عطل وضرر قد يصيبنا يف  -٦

ء أكان ذلك بقرار من سلطة عامة أو بسبب احلرب أو حالة تعطيل الشركة أو توقفها عن العمل سوا

أو ظروفا طارئة أو ألية اسباب /احلوادث العامة، أو ألية أسباب أخرى سواء كانت تشكل قوة قاهرة و

  .اخرى

  
  

نصرح بأن الشركة وفروعها غري مسئولني عن أي تلف أو ضياع قد حيدث نتيجة تأخري أو ضياع  -٧

سائل املرسلة بواسطة الفاكس او التحارير أو غريها من املستندات، أو الربقيات أو التلكس أو الر

بسبب خطا يف نقلها، أو تفسريها، أو ترمجتها، أو بسبب تعليمات شركات التأمني أو الشحن، أو 

بسبب أي بند من البنود، أو الشروط، أو التحفظات الوارد ذكرها طباعة او كتابة يف أي مستند من 

ن الشركة وفروعها غري مسئولني عما قد حيدث من خطا أو حذف أو سهو مهما كان كما أ. املستندات

  .نوعه، مما له عالقة بأية معاملة

نصرح بأن الشركة وفروعها غري مسئولني عن ضياع أي مستند أو اية أوراق او عن أي أمر يتعلق  -٨

، وتزويرها، وحتريفها، وتظهريها بإكتمال أية مستندات أو أوراق، وصحتها، وحقيقتها، وتأثريها القانوين

وسريان مفعوهلا أو عدمه وكذلك ال تكون الشركة وفروعها مسئولني عن أوصاف البضائع املبينة يف 

املستندات، وكميتها، ووزا، وقيمتها، وحالتها، وتعبئتها، وتسلمها، وخمالفتها لشروط التعامل مع 

كان، وتصرفام، وعن إقتدارهم أو إقتدار  الشركة، وعن حسن نية املصدر أو أي شخص كائنا من

ناقلي البضائع ومؤمنيها على الدفع أو عدمه واالخطاء الصادرة من قبلهم أو من قبل شاحين البضائع او 

  .ناقليها سواء مت ذلك عن تعمد او نتيجة خطأ تقصريي

ي خطأ أو خمالفة أو كما أننا نتعهد ونقبل ان ال نثري أي إدعاء ضد الشركة وفروعها فيما يتعلق بأ…

نقص أو ما شابه ذلك مما ذكر أعاله، سواء كان ذلك من املستندات أو يف البضائع أو يف أية معاملة 

أخرى، والذي من شأنه أن يؤدي اىل تأجيل او رفض إعادة الدفع للشركة أو التوقف عنه، أو أن يؤدي 

  .دهاىل تعديل إرتباطنا مع الشركة بأي شكل إما قبل الدفع أو بع

أي مبلغ تراه الشركة ضروريا ) دون أن تكون ملزمة بذلك(نفوض بأن تدفع الشركة إذا رغبت  -٩

لتنفيذ أي التزام مترتب بذمتنا، ونتعهد بأن نسدد للشركة عند الطلب قيمة مجيع هذه املبالغ اليت تكون 

  .قد صرفتها هلذه الغاية

  
  



حوادث طارئة أو حىت يف االحوال العادية أو يف حالة أن يطرأ أي تغيري بسبب حدوث حرب أو  - ١٠

ألي سبب آخر مهما كان نوعه فاننا نتعهد بأن ندفع للشركة عند طلبها أو عند تقدميها املستندات لنا 

  .مجيع املصاريف اليت دفعتها الشركة ونسقط كل حق لنا يف أي اعتراض أو إدعاء مهما كان نوعه

رتبة بذمتنا جتاه الشركة عند االستحقاق او عند طلب الشركة نتعهد بوفاء مجيع االلتزامات املت - ١١

ألي سبب كان وذلك دون أن تكون الشركة ملزمة ببيان االسباب الداعية لذلك، واذا استحق أي 

التزام ومل يدفع ألي سبب كان، تصبح مجيع التزاماتنا جتاه الشركة مستحقة دفعة واحدة ولو مل حيل أجل 

  .استحقاقها

بأن ندفع نقدا عند أول طلب من الشركة مبلغا موازيا ملطلوا مبوجب أي بند من بنود نتعهد  - ١٢

  .هذه الشروط

يشترط يف حالة حلول أجل االلتزامات املترتبة يف ذمتنا اىل الشركة، وامتناعنا عن الوفاء، حيق  - ١٣

الوفاء، يف مدة املماطلة، أو متعلق بواقعه امتناعنا عن /للشركة ان تطالبنا مبا حلقها من ضرر ناشيء، و

  .ويف حالة عدم اتفاقنا على تقدير الضرر، حتال مطالبة الشركة اىل احملاكم النظامية لتقرير قيمة الضرر

  :توقيع الكفيل……………:توقيع العميل

  :نصرح بغية تنفيذ ما تعهدنا به مبوجب هذه الشروط مبا يلي - ١٤

صالحية ختتارها الشركة للفصل يف أي نزاع او  اننا نوافق مقدما على أية حمكمة تكون ذات -أ…

أو متعلق ذه الشروط، ونسقط حقنا مقدما يف االعتراض على صالحية احملكمة ذات / ادعاء ناشيء و

  .االختصاص اليت ختتارها الشركة

  
  

إننا نوافق على ان يكون للشركة احلق يف أن تنفذ ضدنا، جمتمعني ومنفردين، كل حكم أو  -ب…

ر ملصلحة الشركة، أما على مجيع ممتلكاتنا او ممتلكات أي واحد منا املنقولة وغري املنقولة معا، قرار يصد

وإما على كل من هذه املمتلكات املذكورة على حدة، وفقا الختيار الشركة املطلق، دون أن يتبع يف 

ا مقدما يف إثارة ذلك أي ترتيب، حىت ولو أن القانون ينص على مثل هذا الترتيب ، إذ اننا نسقط حقن

  .أي إعتراض ذا اخلصوص

  القسم الثاين

  الكفالة املطلقة

  :مبا يلي -وبدون حتفظ -نصرح مبوجب هذه الكفالة 

تكون كفالتنا للمكفول املوقع أدناه عامة مطلقة، وعلى وجه التكافل والتضامن، يف كل ما  -١…

  .يتعلق بالتزامات املكفول جتاه الشركة

هذه تعترب كفالة قائمة بذاا، وال ميكن أن تؤثر يف أو تتأثر بأية تأمينات أو  نقر أن كفالتنا -٢…



  .كفاالت اخرى قائمة جتاه الشركة حاليا او مما ميكنه أن حيصل عليها مستقبال

نقر أن كفالتنا هذه تبقى سارية املفعول، وملزمة لنا، يف حالة منح الشركة للمكفول أي تسامح أو  -٣

  .قيمة أي إلتزام أو يف حالة جتديد أو متديد الكفالةإمهال يف تسديد 

نقر بان دفاتر الشركة وحساباا، تعترب بينة قاطعة الثبات املبالغ املستحقة، أو اليت تستحق على  -٤

املكفول جتاه الشركة مبوجب أي إلتزام مع ما يلحقها من عموالت ومصاريف وغريه، ونصرح بأن قيود 

 ا هيائية وصحيحة، وال حيق لنا االعتراض عليهاالشركة وحسابا.  

كما أننا نتنازل مقدما عن أي حق قانوين، جييز لنا طلب تدقيق حسابات الشركة وقيودها، من قبل …

  .أي حمكمة ، أو إبراز دفاترها، أو قيودها فيها

عن  وتعتمد الكشوفات املنسوخة عن تلك الدفاتر واحلسابات، واليت يصادق املفوضون بالتوقيع…

  .الشركة على مطابقتها لالصل

نوافق على اال تتقيد الشركة باي نص قانوين قد يوجب على الشركة االدعاء ضد املكفول  -٥…

  .قبلنا

  
  

ونصرح بأننا نتنازل مقدما عن حق تقدمي االدعاء ضد املكفول قبل االدعاء ضدنا، وأن مطالبة …

  .لبة اآلخرالشركة للمكفول أو لنا، ال تسقط حق الشركة يف مطا

فان كفالتنا هذه تبقى نافذة املفعول ككفالة دائمة مستمرة، بغض " شركة"إذا كان املكفول  -٦…

النظر عن أي تغيري أو تعديل يف عقد الشركة أو نظامها أو امسها أو اعضائها أو أفرادها أو تصفيتها 

  .اختياريا او قضائيا

التام بكل االلتزامات املترتبة يف ذمة املكفول  تبقى هذه الكفالة قائمة ومستمرة حىت الوفاء -٧…

  .وبإبراء الشركة املكفول خطياً من أي التزام مترتب يف ذمته

  .م/ / املوافق ……اليوم

  :اسم الكفيل……… :اسم العميل

  :توقيع الكفيل……… :توقيع العميل

…………… ………………  

  :أمهية بيع املراحبة للآلمر بالشراء لدى الشركة

راحبة لآلمر بالشراء من أهم جماالت االستثمار اليت متارسها الشركة وقد بلغت حصة بيع يعترب بيع امل…

من إمجايل التمويل يف اإلستثمارات مشلت تغطية العديد من األنشطة % ٨٩,٦املراحبة لآلمر بالشراء 

  :اإلقتصادية واليت ميكن توضيحها فيما يلي

ل فقد قامت بتوظيف أمواهلا وتشغيلها وفقا هلذا إلتزاماً مببدأ الشركة بالعمل باألسلوب احلال… 



األسلوب سواء عن طريق التمويل باملضاربة أو املشاركة بنوعيها الدائمة واملتناقصة أو بيع املراحبة لآلمر 

من أمواهلا لتمويل عمليات املراحبة واملشاركة حيث بلغ % ٤٠بالشراء وقد خصصت الشركة ما نسبته 

دينارا وفيما يلي مزيداً من التوضيح هلذا  ١,٧٤١,٠٣٥مبلغ ) ١٩٩٥(ة حجم التمويل خالل السن

  :التمويل

  ١,٥٦٠,٥٨٨……التمويل باملراحبة

  ٦٠,٠٧١…التمويل باملشاركة الدائمة

  .١٢٠,٣٧٦…التمويل باملشاركة املتناقصة

د من من امجايل التمويل يف اإلستثمارات مشلت تغطية العدي% ٨٩,٦وقد بلغت املراحبات ما نسبته …

  :االنشطة اٌإلقتصادية واليت ميكن توضيحها فيما يلي

  البيان

  االمجايل

  الضفة

  غزة

  التجارة

  دينار ٣٧٢,٦١٧

  دينار ٣٤٠,٩٠٤

  دينار ٣١,٧١٣

  السيارات واملعدات

  دينار ٥٦٣,٣٠٦

  دينار ٥٤٩,٨٠٥

  
  

  دينار ١٣,٥٠١

  املباين والعقارات

  دينار ٦٢٤,٦٦٥

  دينار ٤٠٠,١٨٥

  دينار ٢٢٤,٤٨٠

  يلاإلمجا

  دينار ١,٥٦٠,٥٨٨

  دينار ١,٢٩٠,٨٩٤



  دينار ٢٦٩,٦٩٤

ديناراً وقد اعتربت األرباح ٢٠٦,٨٥٤مبلغ  ١٩٩٥وقد بلغت أرباح عمليات املراحبة خالل عام 

باعتبار أن عمليات الشراء والبيع متت يف نفس العام وألن  ١٩٩٥كاملة يف حساب السنة املالية 

  ).١(د التأخري يف السدادالشركة ال تتقاضى زيادة يف األرباح عن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــ

  .١١ص ١٩٩٥هـ ١٤١٦التقرير السنوي األول لشركة بيت املال  -١

  املبحث الثالث

  شبهات حول تطبيق املراحبة

  :ويةحساب الربح بالنسبة املئ: الشبهة األوىل

ظن كثري من الناس أن حساب الربح بالنسبة املئوية من باب الربا ويعود هذا الظن لتعامل الناس مع …

البنوك الربوية اليت حتسب فوائدها بالنسبة املئوية كأن يقترض شخص من البنك الربوي الف دينار ملدة 

  .مثال% ١٥سنة فيقال له إن عليك فائدة بنسبة 

ن حساب املصارف اإلسالمية والشركات اإلسالمية ومنها شركة بيت املال ويف احلقيقة والواقع ا…

اليت تتعامل ا البنوك الربوية ) الربا(ألرباحها بالنسبة املئوية ليس له عالقة بالربا وال مبعدالت الفائدة 

  :وتوضيح ذلك أن الفقهاء ذكروا من صور املراحبة الصورتني التاليتني

البائع ملن يرغب يف الشراء رأس مايل يف هذه السلعة مئة بعتك ا وربح  أن يقول: الصورة األوىل…

  .عشرة

  ).١)(فهذا جائز الخالف يف صحته وال نعلم فيه عند أحد كراهة: (قال ابن قدامة…

  .مجلة واحدة% ١٠ونالحظ أن البائع يف هذه الصورة قد جعل نسبة رحبه …

  .ايل وهو مئة واربح يف كل عشرة درمهاًأن يقول البائع بعتك برأس م: الصورة الثانية…

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــ

  .٤/١٣٦املغين  -١

  
  

فقد كرهه أمحد وقد رويت كراهته عن ابن عمر وابن عباس : (قال ابن قدامة عن هذه الصورة…

  .وسعيد بن جبري وعطاءومسروق واحلسن وعكرمة 



  .ال جيوز ألن الثمن جمهول حال العقد فلم جيز كما لو باعه مبا خيرج به يف احلساب: وقال اسحق…

ورخص فيه سعيد بن املسيب وابن سريين وشريح والنخعي والثوري والشافعي وأصحاب الرأي …

  .وابن املنذر

  ).١..)(موربح عشرة دراه: وألن رأس املال معلوم فأشبه ما لو قال…

  .مث بني ابن قدامة ان البيع صحيح وكراهة بعض الصحابة له كراهة تنزيه ألنه كان من بيوع العجم…

إن هذا البيع صحيح وال شيء فيه ألن الثمن معلوم والربح معلوم وحسابه بالنسبة املئوية جمرد …

  .عملية حسابية ال شيء فيها والتجار حيسبون أرباحهم بالنسبة املئوية

ه النسبة ال عالقة هلا بالفائدة الربوية أليت تتقاضاها البنوك وهناك فرق واضح بينهما وان اتفقتا وهذ…

  :يف الصورة وبيان ذلك

تاجر اشترى ثالجة بألف دينار فباعها بألف ومئة دينار فهذا التاجر زاد على رأس ماله نسبة مئوية …

  %.١٠هي 

يء حالل بينما البنك الربوي يقرض شخصاً ألف دينار وهذه الزيادة تسمى عند الفقهاء رحباً وهو ش…

ويفرض عليه فائدة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــ

  .٤/١٣٦املغين  -١

  .شرعاً وهذه املسماة فائدة وهي حمرمة% ١٠فهذه نسبة مئوية وقد زاد البنك رأس ماله % ١٠

فاألوىل ربح حالل والثانية ربا . فهاتان احلالتان وإن اتفقتا يف الصورة ولكنهما خمتلفتان يف احلكم …

  .حرام

  .والبنك الربوي زاد ماله بطريق حرام. فالتاجر زاد ماله بطريق حالل…

  
  

ما يتعلق ومن جانب آخر فهنالك فرق بني ما يتبعه املصرف االسالمي وما يطبقه البنك الربوي في…

باالعتماد على النسبة املئوية أما البنك االسالمي فإنه يتفق ابتداء مع املشتري على نسبة الربح بناء على 

مدة األجل الذي يسدد فيه الثمن فإذا مت االتفاق على نسبة معينة فإنه ال جيوز للمصرف االسالمي ان 

بينهما على الثمن والربح فال تغيري عليهما يزيد عليها شيئا حىت لو أعسر املشتري ألنه قد حصل اتفاق 

  .بعد هذا االتفاق

أما البنك الربوي فإنه حيدد أرباحه بالنسبة املئوية بناء على مدة األجل الذي يسدد فيه القرض ولكن …

هذه النسبة ليست ثابتة كما يف املصرف االسالمي وذلك ألن العميل إن تأخر عن دفع املطلوب يف 



  ).١(فع فإن البنك يتقاضى زيادة يف مقدار الفائدة كلما تأخر العميل عن الدفعالزمن احملدد للد

أن اعتماد النسبة ال شيء فيه شرعاً وليس فيه حرام على املتعامل فيه وال عالقة له : (وذا يظهر لنا…

  ).٢)(بالفائدة اليت تتعاطاها البنوك الربوية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــ

  .١٧٧امحد ملحم ص. بيع املراحبة  -١

  .٢١الشيخ عبد احلميد السائح ص. احكام العقود والبيوع يف الفقه االسالمي -٢

  :زيادة الثمن مقابل األجل: الشبهة الثانية

ه املصارف اإلسالمية والشركات اإلسالمية من املعلوم أن بيع املراحبة لآلمر بالشراء كما تتعامل ب…

يتضمن البيع اىل أجل أو بيع التقسيط وكذلك احلال بالنسبة لشركة بيت املال الفلسطيين العريب حيث 

إن الشركة تشتري السلعة اليت حيددها اآلمر بالشراء مث تبيعها له على أقساط مؤجلة وقد ظن كثري من 

لبيع بثمن حال والبيع اىل أجل بسعر أعلى من األول يعترب من باب الناس أن وجود فرق يف السعر بني ا

  .الربا احملرم

ولدفع هذه الشبهة ال بد من تفصيل القول يف حكم زيادة الثمن مقابل األجل وقد تعارف الناس …

  .على تسمية البيع الذي يشمل زيادة الثمن مقابل األجل بيع التقسيط

  
  

ي على بيع سلعة ما بثمن معلوم يفرق على أقساط معلومة ومن وصورته أن يتفق البائع واملشتر…

  .املعروف أن مثن السلعة إذا بيعت بالتقسيط يكون أعلى من مثنها إذا بيعت حاالً

  :وقد اختلف الفقهاء يف حكم زيادة الثمن نظري األجل على قولني…

قهاء مبا فيهم فقهاء املذاهب جتوز الزيادة يف الثمن نظري األجل وهذا مذهب مجهور الف: القول األول…

  ).١(األربعة ونقل عن مجاعة كبرية من السلف وبه قال كثري من العلماء املعاصرين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــ

نيل األوطار  ٤/١٧٧املغين  ٦/٤٤ي شرح اخلرش ١٣/٦تكملة اموع  ٤/٨٧انظر تبيني احلقائق  -١

 ١٩٥ص ١ج ٦جملة جممع الفقه اإلسالمي عدد  ٣/١٩٤جمموعة دروس وفتاوى احلرم املكي  ٥/١٧٢

  .فما بعدها

أبيعك بالنقد : ال بأس أن يقول: وقد روي عن طاووس واحلكم ومحاد أم قالوا: (قال ابن قدامة…



  .كذا وبالنسيئة كذا فيذهب اىل أحدمها

أنا آخذه بالنسيئة كذا : مول على أنه جرى بينهما بعد ما جيري يف العقد فكأن املشتري قالوهذا حم…

  ).١(فيكن عقداً كافيا. أو رضيت وحنو ذلك. خذه: فقال 

وإذا باعه إياه بالقيمة (..... وقال شيخ االسالم ابن تيمية يف جوابه على سؤال حول البيع اىل أجل …

  ).٢)(خذ قسطاً من الثمناىل ذلك األجل فإن األجل يأ

أبيعك هذا الثوب بنقد عشرة وبنسيئة : إذا قال البائع: (وقال اإلمام الترمذي صاحب السنن…

  ).٣)(بعشرين فإذا فارقه على احدمها فال بأس إذا كانت العقدة على واحد منهما

  :وقد احتج اجلمهور على قوهلم جبواز زيادة الثمن مقابل األجل بأدلة كثرية منها…

وهذه ااآلية الكرمية عامة تشمل بعمومها البيع ) ٤) (وأحل اهللا البيع وحرم الربا: (قوله تعاىل -١…

  .بثمنني أحدمها مؤجل أعلى من اآلخر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــ

  .٤/١٧٧املغين  -١

  .٢٩/٤٩٩ابن تيمية  جمموع فتاوى -٢

  
  

  .٢/٩صحيح سنن الترمذي  -٣

  .٢٧٥سورة البقرة اآلية  -٤

قالوا إن من أعمال التجارة البيع ) ١) (إال أن تكون جتارة عن تراض منكم: (وقوله تعاىل -٢…

بالنسيئة وال بد من أن تكون له مثرة وتلك الثمرة داخلة يف باب التجارة وليست داخلة يف باب الربا 

  ).٢(ا ثابت ألن البيع املؤجل طريق من طرق ترويج التجارةوالرض

فالتقسيط يف ) ٣) (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين اىل أجل مسمى فاكتبوه(وقوله تعاىل  -٣…

  ).٤(الثمن ال حرج فيه إذا كانت األقساط معروفة واآلجال معلومة لآلية

أين كاتبت : جاءت بريرة فقالت: هللا عنها قالتواحتجوا مبا ورد يف احلديث عن عائشة رضي ا -٤…

  ).٥...)(أهلي على تسع أواق يف كل عام أوقية فأعينين

ولقصة بريرة الثابتة يف الصحيحني فإا اشترت نفسها : (قال الشيخ ابن باز معلقاً على هذا احلديث…

لنيب صلى اهللا عليه وسلم من سادا بتسع أواق يف كل عام أوقية وهذا هو بيع التقسيط ومل ينكر ذلك ا

بل أقره ومل ينه عنه وال فرق يف ذلك بني كون الثمن مماثالً ملا تباع به السلعة نقداً أو زائداً على ذلك 

  ).٦(بسبب األجل 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــ

  .٢٩ية سورة النساء اآل -١

  .٢٢٩ص ١ج  ٦ابراهيم الدبو جملة جممع الفقه االسالمي عدد . بيع التقسيط د -٢

  .٢٨٢اآلية . سورة البقرة -٣

  .٢/٢٣٩فتاوى اسالمية  -٤

صحيح مسلم بشرح النووي  ٦/١١٦رواه البخاري ومسلم إنظر صحيح البخاري مع الفتح  -٥

٤/١١٢.  

  .٢/٢٣٩فتاوى اسالمية  -٦

وي يف احلديث عن عبد اهللا بن عمرو ان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمره أن واحتجوا مبا ر -٥…

جيهز جيشاً فنفذت اإلبل فأمره أن يأخذ يف قالص الصدقة فكان يأخذ البعري بالبعريين إىل إبل 

  .، فهذا احلديث واضح الداللة على جواز أخذ زيادة على الثمن نظري األجل)١)(الصدقة

  
  

إن األصل يف االشياء والعقود والشروط اإلباحة مىت ما متت : ور باملعقول فقالواواستدل اجلمه -٦…

برضا املتعاقدين اجلائزي التصرف فيما تبايعا، اال ما ورد عن الشرع ما يبطله، وملا مل يرد دليل قطعي 

ل قد ورد على حترمي البيع بالتقسيط، فيبقى على األصل وهو اإلباحة، ومن ادعى احلظر فعليه الدليل، ب

العكس من ذلك فقد نص الشارع على الوفاء بالعهود والشروط واملواثيق، وإذا كان جنس الوفاء 

ورعاية العهد مأموراً به علم ان األصل صحة العقود والشروط، إذ ال معىن للصحيح إال ما ترتب عليه 

مبقصود العقود، دل  أثره وحصل به مقصوده، ومقصود العقد هو الوفاء به، فإذا كان الشارع قد أمر

  ).٢(على أن األصل فيها الصحة واإلباحة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٨١-١٥/٨٠لرباين ، الفتح ا١٤٨- ٩/١٤٧رواه ابو داود وأمحد والبيهقي، انظر عون املعبود  -١

وقوى احلافظ إسناده : وله شاهد صحيح وقال الساعايت: وقال البيهقي ٢٨٨-٥/٢٨٧سنن البيهقي 

  .إنظر املصدرين األخريين

  .٢٣٠ص ١ج ٦ابراهيم الدبو جملة جممع الفقه االسالمي عدد . بيع التقسيط د -٢

…  



دة تعترب من باب الربا احملرم وذا قال زين ال جتوز الزيادة يف الثمن نظري األجل والزيا: القول الثاين…

وبه قال ابو بكر ). ١(العابدين بن بن علي بن احلسني والناصر واملنصور من اهلادوية واإلمام حيي

  ).٣(وهو قول مجاعة من العلماء املعاصرين ) ٢(اجلصاص احلنفي

  :وقد احتج هذا الفريق بأدلة منها

فاآلية أفادت حترمي البيوع اليت يؤخذ فيها زيادة ) ٤) (رم الرباوأحل اهللا البيع وح(قوله تعاىل  -١…

إال أن تكون جتارة عن تراض (مقابل األجل لدخوهلا يف عموم كلمة الربا وهي تفيد اإلباحة يف قوله تعاىل 

  .فإن كل العقود الربوية مقيدة هلذه اإلباحة) ٥) (منكم

  
  

من باع : ن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قالواحتجوا مبا ورد يف احلديث عن أيب هريرة أ -٢…

ووجه ). ٧)(عن بيعتني يف بيعة( ى النيب(ويف رواية اخرى ) ٦)(بيعتني يف بيعة فله أوكسهما أو الربا

  ).٨(االستشهاد باحلديث بأن يقول بعتك بألف نقداً أو الفني إىل سنة فخذ أيهما شئت أنت وشئت أنا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــ

  .٥/١٧٢نيل االوطار  -١

  .١٨٧-٢/١٨٦أحكام القرآن للجصاص  -٢

نظام الدين عبد . ، حكم زيادة السعر يف البيع بالنسيئة شرعا، د١٧٢بيع املراحبة ألمحد ملحم ص  -٣

  .٣٦٧ص  ١ج ٦احلميد جملة جممع الفقه االسالمي عدد 

  .٢٧٥سورة البقرة اآلية  -٤

  .٢٩سورة النساء اآلية  -٥

وهو حديث حسن كما قال الشيخ االلباين إرواء الغليل  ٩/٢٣٨انظر عون املعبود . رواه أبو داود -٦

٥/١٥٠.  

 ٣/٩٥٨، صحيح سنن النسائي ٢/٨انظر، صحيح سنن الترمذي . رواه الترمذي والنسائي وأمحد -٧

  .١٥/٤٥، الفتح الرباين ٥/١٤٩إرواء الغليل . إسناد حسن: وقال االلباين

  .٥/١٧٢نيل االوطار  -٨

قالوا ال فرق بني أخذ الزيادة ألجل األجل يف البيع أو القرض ألن كالمها زيادة مقابل األجل  -٣…

  ).١(والزيادة يف القرض ربا وكذلك يف البيع

  :وقد أجاب اجلمهور عن أدلة املانعني مبايلي

غري مسلم ألن الزيادة ال يكاد خيلو منها كل بيع، ) وحرم الربا(حتجاجهم باآلية األوىل إن ا -١…



فاآلية على هذا تصبح جمملة يف تعيني األنواع احملظورة، وقد بينتها السنة يف األشياء الستة املنصوصة أو 

  .فيها وما ساواها يف العلة، واملسألة حمل النزاع خارجة عن كل منهما

ة املعتربة ما كانت فرع االشتراك يف املزيد كالصاع بالصاعني، وال يتحقق يف خمتلف اجلنس إن الزياد…

  .والتقدير

وأيضاً ليس للسعر استقرار كالتقدير بالكيل والوزن ملا فيه من التفاوت حبسب الغالء والرخص …

  .يف تعليق احلكم به والرغبة وعدمها وداعي احلاجة وعدمه، فعلى هذا ال يصلح أصالً ومناطاً يرجع إليه

  
  

ان الزيادة احملظورة يف مقابلة املدة امنا منعها الشارع إذا كانت ابتداء كما كان عليه أمر اجلاهلية يف …

وأما إذا كانت تابعة للعقد كما يف مسألتنا هذه فهو من البيوع ). إما أن تقضي وإما أن تريب: (قوهلم

  ).٢(املباحة ولوزاد على سعر يومه

أن  -: فيقال) إال أن تكون جتارة عن تراض منكم(اجلواب عن احتجاجهم باآلية الثانية  وأما -٢…

الرضا يف البيع مدار 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــ

  .١٢٥املعامالت املصرفية والربوية ص  -١

  .٢٣٢ص ١ج ٦براهيم الدبو جملة جممع الفقه االسالمي عدد أ. بيع التقسيط د -٢

، إذ )وهو باعث عليه ومبثله ال يصري البائع مكرها واإللزام مثله يف كل بيع وشراء(البحث أمر ال ينكر 

  .ال بد من حامل له كحاجة املشتري اىل املبيع والبائع اىل الثمن

مبا يوجبه العقد من آثاره، والثاين أمر متعلق بالعقد  والفرق بني الباعث واملكره، أن األول أمر متعلق…

فقط، إذ اإلكراه إمنا يتحقق على العقد واإلكراه معارض للباعث، فمىت غلبه صار مغرياً لإلختيار فيكون 

  ).١(البيع ال عن تراض فال حكم له

ديث حممول إن معىن احل: فيقال) ى عن بيعتني يف بيعة(وأما اجلواب عن استدالهلم حبديث  -٣…

على بيوع العينة ال على بيع األجل وذلك منعاً للتضارب بني السنن واآلثار، وبيع العينة حيلة ربوية 

تعتمد على جواز الفرق بني الثمن املعجل واملؤجل ظاهرها البيع وباطنها القرض الربوي والسلعة تدخل 

ينة هو أن البائع إذا قال إن كان لسنة مث خترج وليست مرادة والدليل على أن املقصود باحلديث بيع الع

  فهذا ليس من باب بيعتني يف بيعة إمنا) مثال١٠٠ً(مثالً وإن كان نقداً فبكذا ) ١١٠(فبكذا 

  ).٢(املؤجل أو املعجل: هو اجياب مثنني من أجل أن تنعقد بعد ذلك بيعة واحدة على أحد الثمنني

  
  



ل رباكالزيادة يف القرض فيقال إن التبادل يف وجياب عن قوهلم بأن اخذ الزيادة ألجل األج -٤…

القرض يقع بني الشيء ومثله مئة دينار مبئة دينارا مثالً أما يف البيع بالثمن املؤجل فإن التبادل يقع على 

  .أشياء خمتلفة هي السلعة املبيعة بالثمن من النقود

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــ

  .٢٣٣ص ١ج ٦ابراهيم الدبو جملة جممع الفقه االسالمي عدد . بيع التقسيط د -١

  .٣٣٢-٣٣١ص ٦رفيق املصري جملة جممع الفقه االسالمي عدد . بيع التقسيط د -٢

ألسعار قابلة كما أن الربح يف القرض بالربا مضمون للمرايب على أي حال أما يف البيع فال ألن ا…

للتغري فقد ترتفع فيكون املشتري هو الرابح وقد تنخفض فريبح البائع فعادت قضية البيع بالثمن املؤجل 

  .اىل قاعدة الغنم بالغرم

كما أن الزيادة على الثمن العاجل يف البيع اآلجل ال جتوز إال ذا املقدار فقط وال جيوز للبائع أن …

وأما الزيادة يف . يف السداد لكونه معسراً وأي زيادة تعترب من الربا احملرميزيد عليه شيئاً حىت لو تأخر 

  ).١(الربا فإن املرايب يزيد كلما تأخر املدين يف السداد

وبعد هذا العرض املوجز أرى رجحان مذهب اجلمهور يف جواز الزيادة نظري األجل وقد أقر جممع …

  :ونصه ٥٣/٢/٦قم الفقه االسالمي صحة هذه الزيادة وأصدر قراره ر

إن جملس جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره السادس جبده يف اململكة العربية السعودية من …

  .م ١٩٩٠) مارس(آذار  ٢٠-١٤املوافق  ١٤١٠شعبان  ٢٣إىل  ١٧

واستماعه " البيع بالتقسيط: "بعد اطالعه على البحوث الواردة اىل امع خبصوص موضوع…

  :اليت دارت حوله، قرر للمناقشات

كما جيوز ذكر مثن املبيع نقداً ومثنه باألقساط . جتوز الزيادة يف الثمن املؤجل عن الثمن احلال -١…

  فإن وقع البيع. وال يصح البيع إال إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل. ملدد معلومة

  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــ

  .١٢٦-١٢٥املعامالت املصرفية والربوية ص -١

  .مع التردد بني النقد والتأجيل بأن مل حيصل االتفاق اجلازم على مثن واحد حمدد فهو غري جائز شرعاً

من احلال ال جيوز شرعاً يف بيع األجل التنصيص يف العقد على فوائد التقسيط مفصولة عن الث -٢…



  .حبيث ترتبط باألجل سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة ام ربطاها بالفائدة السائدة

إذا تأخر املشتري املدين يف دفع األقساط عن املوعد احملدد فال جيوز إلزامه أي زيادة على الدين  -٣…

  .بشرط سابق أو بدون شرط ألن ذلك ربا حمرم

مياطل يف أداء ما حلَّ من األقساط ومع ذلك ال جيوز شرعاً اشتراط حيرم على املدين املليء أن  -٤…

  .التعويض يف حالة التأخر عن األداء

جيوز شرعاً أن يشترط البائع باألجل حلول األقساط قبل مواعيدها عند تأخر املدين عن أداء  -٥…

  .بعضها ما دام املدين قد رضي ذا الشرط عند التعاقد

الحتفاظ مبلكية املبيع بعد البيع ولكن جيوز للبائع أن يشترط على املشتري ال حق للبائع يف ا -٦…

  ).١(رهن املبيع عنده لضمان حقه يف استيفاء األقساط املؤجلة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــ

  .٤٤٨-٤٤٧ص ١ج ٦جملة جممع الفقه اإلسالمي عدد -١

ارتفاع نسبة األرباح اليت تتقاضاها الشركة وأن هذه النسبة أكثر من نسبة الربا يف : الشبهة الثالثة

  .البنوك الربوية

إذا كانت البنوك الربوية تأخذ نسبة من الفائدة أقل من : مسعت كثرياً من الناس يقولون هذه املقولة…

  .نتعامل مع البنوك الربوية ألن ذلك أنفع لنانسبة أرباح بيت املال فاألفضل لنا أن 

  :واجلواب عن ذلك من وجوه

  
  

ما دام : جيب على املسلم أن يفرق بني احلالل واحلرام وال يقبل من املسلم أن يقول: الوجه األول…

احلرام أقل تكلفة من احلالل فاألنفع يل واألصلح يل أن آخذ احلرام ألنه قليل التكلفة وأعرض عن 

فلو طبقنا هذا الكالم على الزواج والزنا لوجدنا أن اإلنسان لو اراد الزنا فقد . ألن تكلفته أعلى احلالل

من تكلفة الزواج وقد ال يكلفه شيئا فهل يصح وهل يقبل من الشاب املسلم أن % ١ال يكلفه الزنا 

ا الكالم ال يصدر من وهذ. ما دامت تكلفة الزواج مرتفعة وغالية فأنا أزين ألن تكلفة الزنا أقل: يقول

  .مسلم

وحالة أخرى وهي شراء البضاعة املسروقة فمن املعلوم أن اللصوص يعرضون البضائع املسروقة …

ما : فهل يقبل من املسلم أن يقول. من السعر األصلي للبضاعة أو اقل% ٢٠بأسعار زهيدة قد تساوي 

ومن املعلوم أنه حيرم على . بذلكدامت البضائع املسروقة أرخص فأنا أشتريها ألن مصلحيت تتحقق 

  .املسلم شراء البضائع املسروقة واملغصوبة



إن الشريعة اإلسالمية مل حتدد حداً معيناً لربح التاجر يف جتارته وإن املتتبع آليات القرآن : الوجه الثاين…

لك الكرمي وألحاديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم ال جيد أا حددت مقدار أرباحهم بل جعلت ذ

  .حسب ظروف التجارة والسماحة والتيسري وعدم االستغالل

  
  

مسعت احلي : (وقد ورد يف احلديث الذي رواه اإلمام البخاري بإسناده عن شبيب بن غرقدة قال…

حيدثون عن عروة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أعطاه ديناراً يشتري له به شاه فاشترى له به شاتني فباع 

وقد ) ١(ءه بدينار وشاه فدعا له بالربكة يف بيعه وكان لو اشترى التراب لربح فيهإحدامها بدينار وجا

: ورد هذا احلديث برواية أخرى عند اإلمام أمحد يف املسند عن عروة بن اجلعد البارقي رضي اهللا عنه قال

شاه، أي عروة أئت اجللب فاشتر لنا : عرض للنيب صلى اهللا عليه وسلم جلب فأعطاين ديناراً وقال(

فأتيت اجللب فساومت صاحبه فاشتريت منه شاتني بدينار فجئت أسوقهما فلقيين رجل فساومين فأبيعه 

وصنعت : يا رسول اهللا هذا ديناركم وهذه شاتكم قال: شاه بدينار فجئت بالدينار وجئت بالشاه فقلت

قف بكناسة الكوفة أي فلقد رأيتين أ" اللهم بارك له يف صفقة ميينه: فحدثته احلديث فقال: كيف؟ قال

  ).٢"(سوقها فأربح أربعني ألفاً قبل أن أصل إىل أهلي وكان يشتري اجلواري ويبيع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــ

أي قبيلته كما : احلي مسعت: وقول الراوي يف احلديث ٧/٤٤٥صحيح البخاري مع فتح الباري  -١

  .٧/٤٤٥قال احلافظ ابن حجر يف فتح الباري 

  .١٥/٢٠الفتح الرباين  -٢

ويؤخذ من هذا احلديث أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قد أقر عروة على بيعه الشاه بدنيار مع أنه …

  %.١٠٠اشتراها بنصف دينار فقد ربح فيها ما نسبته 

هذه النسبة بشرط أن ال يكون يف البيع غش أو خداع أو  فهذا يدل على جواز ان يربح التاجر…

  .احتكار او غنب فاحش

فالتاجر املسلم امللتزم بدينه ال يتعامل بالطرق غري املشروعة فإن تعامل ا فإنه يكون قد وقع يف …

  .احلرام

  :وقد ناقش جملس جممع الفقه اإلسالمي مسألة حتديد أرباح التجار وقرر مايلي…

مجادي األول  ٦-١مع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره اخلامس بالكويت من إن جملس جم…

  .م١٩٨٨) ديسمرب(كانون األول  ١٥-١٠هـ ١٤٠٩

  
  



واستماعه ) حتديد أرباح التجار(بعد اطالعه على البحوث املقدمة من األعضاء واخلرباء يف موضوع …

  :للمناقشات اليت دارت حوله قرر

تقرره النصوص والقواعد الشرعية ترك الناس أحراراً يف بيعهم وشرائهم  األصل الذي: أوالً…

وتصرفهم يف ممتلكام وأمواهلم يف إطار أحكام الشريعة اإلسالمية الغراء وضوابطها عمالً مبطلق قول اهللا 

  .}يا ايها الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إال أ ن تكون جتارة عن تراض منكم{:تعاىل

ليس هناك حتديد لنسبة معينة للربح يتقيد ا التجار يف معامالم بل ذلك متروك لظروف : ثانيا…

التجارة عامة وظروف التاجر والسلع مع مراعاة ما تقضي به اآلداب الشرعية من الرفق والقناعة 

  .والسماحة والتيسري

امل من أسباب احلرام ومالبساته تضافرت نصوص الشريعة اإلسالمية على وجوب سالمة التع: ثالثاً…

كالغش واخلديعة والتدليس واإلستغفال وتزييف حقيقة الربح واالحتكار الذي يعود بالضرر على العامة 

  .واخلاصة

ال يتدخل ويل األمر بالتسعري إال حيث جيد خلالً واضحاً يف السوق واألسعار ناشئاً من عوامل : رابعاً…

لتدخل بالوسائل العادلة املمكنة اليت تقضي على تلك العوامل وأسباب مصطنعة فإن لويل األمر حينئذ ا

  ).١(اخللل والغالء والغنب الفاحش

إن نسبة الربح احلالل الذي تتقاضاه شركة بيت املال الفلسطيين ليست أكثر من نسبة : الوجه الثالث

خمتلفة بني اجلهتني وهذا يتضح الذي تتقاضاه البنوك الربوية وهنالك أوجه كثرية ) الربا احلرام(الفائدة 

  -:فيما يلي

إن البنوك الربوية ختتلف فيما بينها يف كيفية إحتساب الفوائد على القروض اليت متنحها أو  -١…

حسابات األجل من بنك آلخر من حيث مقدار نسبة الفائدة ومقدار عموالت املصاريف اإلدارية 

  .لعمالءواملصاريف الربيدية أو الربقية اليت تؤخذ من ا

كما وأن نسبة الفائدة ختتلف من عميل آلخر يف أغلب األحيان حسب حجم تعامل العميل مع …

  .البنك أو حسب العالقات الشخصية أو غري ذلك

  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــ

  .٢٩٢٠-٢٩١٩ص ٤ج ٥مي عدد جملة جممع الفقه االسال -١

أما يف شركة بيت املال فيتم إحتساب الربح بطريقة تقوم على أساس املساواة يف التعامل مع الزبائن …

لتحقيق العدالة وإستقرار املعامالت ودون تأثري لقيمة املعاملة مع مراعاة الدور اإلجتماعي الذي تقوم به 



  .الشركة

عني اإلعتبار االحوال املالية الصعبة اليت مير ا العميل أثناء فترة إن البنوك الربوية ال تأخذ ب -٢…

وهذا خيالف . تسديد القرض حيث تقوم البنوك الربوية تلقائياً بإحتساب فائدة على أي تأخري يف السداد

ما عليه شركة بيت املال اليت ال تفرض أية زيادة أو غرامات بسبب التأخري يف تسديد األقساط يف 

ها بإعتبار أن ما تقوم به الشركة هو صفقة جتارية متفق عليها مسبقاً وهذا مطابق ألحكام مواعيد

  .الشريعة اإلسالمية اليت ال تقر تلك الزيادة 

تعترب شركة بيت املال عند تقدير نسبة الربح الثمن األصلي للبضاعة واملصاريف الفعلية اليت  -٣…

سبة رحبه فيدخل يف ذلك مثن البضاعة وأجور النقل تتكبدها الشركة متاما كما حيسب أي تاجر ن

  .والتخزين وحنوها من املصاريف الفعلية

تقوم البنوك الربوية خبصم مقدار الفائدة واملصاريف اإلدارية من أول دفعة مستحقة للعميل عند  -٤…

ألموال طوال اإلقتراض وهذا األمر يعين زيادة معدل الفائدة عند األخذ باحلسبان إحتساب تشغيل هذه ا

  .فترة تسديد القرض

وفق %) ١٧(تعترب البنوك الربوية من املؤسسات املالية اليت ال تفرض عليها ضريبة مضافة  -٥…

%) ١٧(بينما تعامل شركة بيت املال كشركة جتارية فتفرض عليها ضريبة مضافة . القوانني السائدة

  .باالضافة إىل ضريبة الدخل

الربح لدى شركة بيت املال ونسبة الفائدة لدى البنوك وبعد دراسة عند املقارنة بني نسبة  -٦…

القضية دراسة موضوعية متأنية يظهر أن نسبة الربح لدى شركة بيت املال ال تصل إىل نصف نسبة 

  .الفائدة لدى البنوك الربوية

  
  

ار االحوال وأخرياً فإنين أوصي شركة بيت املال بأن تكون أرباحها معتدلة وتأخذ بعني اإلعتب -٧…

  .االقتصادية الصعبة اليت مير ا اإلقتصاد احمللي من ركود وبطالة وحصار وغالء

  اخلامتة

بيع املراحبة لآلمر بالشراء كما تتعامل به املصارف والشركات اإلسالمية ومنها شركة بيت املال  -١

البيع حتايالً على الربا وال يعترب هذا . الفلسطيين بيع صحيح مشروع على الراجح من أقوال أهل العلم

  .وال بيعتني يف بيعة

إن اتباع اخلطوات الصحيحة لبيع املراحبة لآلمر بالشراء يعصم من الوقوع يف الزلل واخلطأ ويبعد  -٢

  .املتعاملني عن الشبهات

املطلوب من املصارف والشركات اإلسالمية توسيع دائرة نشاطها واستعمال أساليب االستثمار  -٣

  .عاً كاملضاربة والسلم واالستصناع واملشاركة باالضافة لبيع املراحبة لآلمر بالشراءاجلائزة شر



املطلوب من القائمني على شركة بيت املال وموظفيها أن يفكروا بعقلية التاجر املسلم وال يفكروا  -٤

من  بعقلية املمول فحسب فينظروا اىل قيمة الربح السريع وجتنب املخاطر ألن التجارة فيها نوع

  .املخاطرة

ال بد لشركة بيت املال الفلسطيين أن تستمر يف توعية موظفيها وتنمية معلومام حول أساليب  -٥

  .االستثمار الشرعية

عند تقدير ارباح الشركة يف أي عقد من العقود ال بد أن يتالءم الربح مع درجة املخاطرة مع  -٦

  .يف حق الزبائن وال يف حق الشركةمراعاة أحوال الناس حبيث ال يكون هناك إجحاف ال 

ما دام ان الشركة قد اعتمدت النظام االسالمي يف معامالا فال بد أن ينعكس ذلك بصورة إجيابية  -٧

على تعاملها مع الناس وعلى واقعها بكل جزئياته حىت يكون االلتزام بأحكام الشرع احلنيف يف األقوال 

  .واألعمال

جتربة جديدة يف فلسطني احملتلة اليت تعاين ظروفاً صعبة من مجيع النواحي إن جتربة شركة بيت املال  -٨

فال بد من العمل على تشجيع هذه التجربة ودعمها وتسديدها يف خطواا لتربهن على صحة التوجه 

  .وصحة املنهج الذي التزمت به ولتبعد الناس على التعامل باحلرام

  
  

خلطأ ال يعين خطأ املنهج وامنا اخلطأ يف التطبيق والتماس العذر وال بد من التأكيد على أن الوقوع يف ا…

  .مطلوب مع حسن الظن والتوجيه حنو الصواب

  .واهللا اهلادي اىل سواء السبيل

  املراجع مرتبة حسب حروف املعجم

  "القرآن الكرمي"

السالمي عبد احلميد السائح، من مطبوعات البنك ا. أحكام العقود والبيوع يف الفقه االسالمي -١

  .عمان-االردين مطبعة الشرق

حتقيق حممد الصادق قمحاوي، الطبعة . اليب بكر أمحد بن علي الرازي اجلصاص. أحكام القرآن -٢

  .القاهرة-الثانية دار املصحف 

حملمد ناصر الدين األلباين، الطبعة األوىل ، املكتب . إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل -٣

  .وتاالسالمي بري

عبد الستار أبو غدة، حبث منشور مبجلة جممع الفقه . د. أسلوب املراحبة واجلوانب الشرعية -٤

  .٢ج ٥االسالمي عدد 

أليب عبد اهللا حممد املعروف بإبن القيم، مراجعة طه عبد الرؤوف . أعالم املوقعني عن رب العاملني -٥

  .١٩٧٣سعد، طبع دار اجليل، بريوت 



امحد . ريفات األلفاظ املتداولة بني الفقهاء للشيخ قاسم القونوي، حتقيق دأنيس الفقهاء يف تع -٦

  .السعودية-الكبيسي، الطبعة الثانية، نشر دار الوفاء للنشر والتوزيع ، جدة

أليب الوليد حممد بن امحد املعروف بإبن رشد احلفيد، طبعة دار الفكر . بداية اتهد واية املقتصد -٧

  .ومكتبة اخلاجني

  .١ج ٦ابراهيم الدبو، حبث منشور مبجلة جممع الفقه اإلسالمي عدد. د. بيع التقسيط -٨

  .١ج ٦رفيق املصري، حبث منشور مبجلة جممع الفقه االسالمي عدد. د. بيع التقسيط -٩

بيع املراحبة يف االصطالح الشرعي، حممد عبده عمر، حبث منشور مبجلة جممع الفقه االسالمي  - ١٠

  .٢ج ٥عدد

نشر دار  ١٩٩٥-١٤١٥حممد االشقر، الطبعة الثانية. د.بيع املراحبة كما جتريه البنوك االسالمية- ١١

  .عمان-النفائس

يوسف القرضاوي، الطبعة الثانية . بيع املراحبة لآلمر بالشراء كما جتريه املصارف االسالمية د - ١٢

  .، نشر مكتبة وهبة القاهرة١٩٨٧-١٤٠٧

  
  

رفيق يونس املصري، حبث منشور مبجلة . د. لشراء يف املصارف االسالميةبيع املراحبة لآلمر با - ١٣

  .٢ج ٥جممع الفقه االسالمي عدد

 ٥سامي حسن محود، حبث منشور مبجلة جممع الفقه االسالمي عدد. بيع املراحبة لآلمر بالشراء، د - ١٤

  .٢ج

. ١٩٨٩-١٤١٠الطبعة االوىل امحد سامل ملحم، . بيع املراحبة وتطبيقاا يف املصارف االسالمية  - ١٥

  .عمان-نشر مكتبة الرسالة احلديثة 

  .لفخر الدين عثمان الزيلعي، الطبعة الثانية، دار الفكر بريوت. تبني احلقائق شرح كنز الدقائق - ١٦

) املغين عن محل االسفار يف االسفار يف ختريج ما يف اإلحياء من االخبار(ختريج إحياء علوم الدين  - ١٧

  .القاهرة-ن العراقي، مطبوع امش االحياء، دار إحيار الكتب العربيةلزين الدي

سامي حسن محود، الطبعة الثانية . د. تطوير األعمال املصرفية مبا يتفق والشريعة االسالمية - ١٨

  .عمان -مطبعة الشرق ١٩٨٢-١٤٠٢

  .١٩٧١أليب احلسن علي بن حممد اجلرجاين، طبعة الدار التونسية للنشر. التعريفات - ١٩

  .١٩٩٥-١٤١٦التقرير السنوي األول لشركة بيت املال لسنة  - ٢٠

  .بريوت -حملمد جنيب املطبعي ، طبعة دار الفكر. تكملة اموع - ٢١

للحافظ أمحد بن علي بن حجر العسقالين، طبعة . تلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري - ٢٢

  .١٩٦٤-١٣٨٤عبد اهللا هاشم املدين 



حتقيق علي معوض وعادل عبد املوجود، الطبعة األوىل . اوي الكبري أليب احلسن املاوردي احل - ٢٣

١٩٩٤-١٤١٤.  

  .دار الكتب العلمية بريوت

نظام الدين عبد احلميد، حبث منشور مبجلة جممع . د. حكم زيادة السعر يف بيع النسيئة شرعاً - ٢٤

  .١ج ٦الفقه االسالمي عدد

، مكتبة ١٩٩٠-١٤١١حملمد بن صاحل العثيمني، الطبعة الثانية . املكيدروس وفتاوي يف احلرم  - ٢٥

  .أويل النهى، الرياض، دار خضر بريوت

حملمد أمني الشهري بإبن عابدين ، الطبعة الثانية ). حاشية ابن عابدين(رد احملتار على الدر املختار  - ٢٦

  .القاهرة-، مكتبة ومطبعة مصطفى احلليب١٩٦٦-١٣٨٦

  
  

، املكتب ١٩٧٩- ١٣٩٩ألحاديث الصحيحة، حملمد ناصر الدين األلباين، الطبعة الثانية سلسلة ا - ٢٧

  .االسالمي بريوت

حملمد بن علي الشوكاين، الطبعة االوىل ، دار الكتب . السيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهار - ٢٨

  .العلمية

  .فكر بريوتأليب بكر امحد بن احلسني البيهقي، طبعة دار ال. سنن البيهقي - ٢٩

  .حملمد اخلرشي املالكي، طبعة دار صادر بريوت. شرح اخلرشي على خمتصر سيدي خليل - ٣٠

  .ألمحد بن حممد الدردير العدوي املالكي، طبعة دار الفكر، بريوت. شرح الدردير - ٣١

  .أليب زكريا حيىي بن شرف النووي، طبعة دار اخلري بريوت. شرح النووي على مسلم - ٣٢

  .١٩٩٤-١٤١٤وىل الطبعة األ

-١٣٩٩المساعيل بن محاد اجلوهري، حتقيق أمحد عبد الغفور عطار، الطبعة الثانية . الصحاح - ٣٣

  .دار العلم للماليني بريوت ١٩٧٩

، مؤسسة ١٩٨٨-١٤٠٨حتقيق شعيب االرناؤوط، الطبعة األوىل ) االحسان(صحيح ابن حبان  - ٣٤

  .الرسالة بريوت

  .القاهرة ١٩٥١-١٣٧٨مطبعة مصطفى البايب احلليب . الباري صحيح البخاري مع شرحه فتح - ٣٥

، املكتب ١٩٨٩- ١٤٠٩حملمد ناصر الدين االلباين، الطبعة االوىل . صحيح سنن أيب داود - ٣٦

  .االسالمي بريوت

، املكتب ١٩٨٩- ١٤٠٩حملمد ناصر الدين االلباين، الطبعة االوىل . صحيح سنن الترمذي - ٣٧

  .االسالمي بريوت

، املكتب ١٩٨٩- ١٤٠٩ح سنن النسائي، حملمد ناصر الدين االلباين، الطبعة االوىل صحي - ٣٨



  .االسالمي بريوت

  .١٩٩٤-١٤١٤طبعة دار اخلري، الطبعة االوىل . صحيح مسلم امش شرح النووي - ٣٩

-١٤١٠عون املعبود شرح سنن أيب داود أليب الطيب مشس احلق العظيم ابادي، الطبعة االوىل  - ٤٠

  .بريوت - ر الكتب العلميةدا ١٩٩٠

-، دار القلم ١٩٨٨-١٤٠٨فتاوى اسالمية الشيخ عبد العزيز بن باز وآخرون، الطبعة االوىل  - ٤١

  .بريوت

-١٤٠٦صادرة عن بيت التمويل الكوييت، الطبعة الثانية . فتاوى شرعية يف االعمال املصرفية - ٤٢

  .من مطبوعات بنك ديب االسالمي. ١٩٨٦

  
  

- ١٤٠٦رعية يف املسائل االقتصادية صادرة عن بيت التمويل الكوييت الطبعة الثانية الفتاوى الش - ٤٣

١٩٨٦.  

-١٤١٦نشرة صادرة عن شركة بيت املال إعداد هيئة الرقابة الشرعية . الفتاوى الشرعية - ٤٤

١٩٩٦.  

  .١٩٩٤-١٤١٤نشرة اعالمية صادرة عن البنك االسالمي االردين . الفتاوى الشرعية - ٤٥

لباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقالين، مطبعة مصطفى البايب فتح ا - ٤٦

  .١٩٥٩-١٣٧٨القاهرة سنة .احلليب

للشيخ امحد عبد الرمحن البنا دار إحياء . الفتح الرباين لترتيب مسند االمام امحد بن حنبل الشيباين - ٤٧

  .التراث العريب بريوت

  .بريوت -عرفة لشهاب الدين القرايف، دار امل. الفروق - ٤٨

 - ، دار الفكر ١٩٨٥- ١٤٠٥وهبه الزحيلي، الطبعة الثانية . د . الفقه االسالمي وأدلته - ٤٩

  .دمشق

  .بريوت -القوانني الفقهية، البن جزي، دار القلم  - ٥٠

حممد رضا العاين، حبث منشور مبجلة جممع الفقه . د. قواعد الوعد امللزمة يف الشريعة والقانون - ٥١

  .٢ج ٥عدد االسالمي 

مؤسسة  ١٩٩٣-١٤١٣أليب البقاء ايوب بن موسى احلسيين الكفوي، الطبعة الثانية . الكليات - ٥١

  .الرسالة بريوت

  .١٩٨٨-١٤٠٨بريوت، الطبعة األوىل  - ألبن منظور، دار إحياء التراث. لسان العرب - ٥٢

دار .١٩٨٢-١٤٠٢لثة لعلي بن ايب بكر اهليثمي، الطبعة الثا. جممع الزوائد ومنبع الفوائد - ٥٣

  .بريوت -الكتاب العريب



  .جملة جممع الفقه االسالمي من منشورات منظمة املؤمتر االسالمي جدة - ٥٤

  .بريوت -أليب زكريا النووي، طبعة دار الفكر . اموع شرح املهذب - ٥٥

لطبعة األوىل شيخ االسالم ابن تيمية، مجع وترتيب عبد الرمحن العاصمي احلنبلي ا. جمموع الفتاوى - ٥٦

١٣٩٨.  

 -عبد الغفار البنداري، دار الفكر . أليب حممد علي بن حزم األندلسي، حتقيق د. احمللى باآلثار - ٥٧

  .بريوت

  .٢ج ٥ابراهيم الدبو، حبث منشور مبجلة جممع الفقه االسالمي عدد . د. املراحبة لآلمر بالشراء- ٥٨

  .٢ج ٥ث منشور مبجلة جممع الفقه االسالمي عددبكر أبو زيد، حب. د. املراحبة لآلمر بالشراء - ٥٩

  
  

الصديق حممد األمني الضرير حبث منشور مبجلة جممع الفقه االسالمي . د. املراحبة لآلمر بالشراء - ٦٠

  .٢ج ٥عدد

  .٢ج ٥علي السالوس، حبث منشور مبجلة جممع الفقه االسالمي عدد . د. املراحبة لآلمر بالشراء - ٦١

حملمد بن عبد اهللا اخلطيب التربيزي، حتقيق حممد ناصر الدين االلباين ، املكتب  .مشكاة املصابيح - ٦٢

  .١٩٨٥-١٤٠٥الطبعة الثالثة  -بريوت -االسالمي 

 -ألمحد بن حممد الفيومي، املكتبة العلمية . املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري للرافعي - ٦٣

  .بريوت

-١٤٠٦نور الدين عتر، الطبعة الرابعة . د. يف االسالم املعامالت املصرفية والربوية وعالجها - ٦٤

  .مؤسسة الرسالة بريوت ١٩٨٦

  .١٩٦٨-١٣٨٨ألبن قدامة املقدسي، نشر مكتبة القاهرة سنة . املغين - ٦٥

-١٤٠٩البراهيم بن حممد احلليب، حتقيق وهيب سليمان االلباين، الطبعة األوىل . ملتقى األحبر - ٦٦

  .وتبري -مؤسسة الرسالة  ١٩٨٩

  ).مع اموع(املهذب أليب اسحاق الشريازي، دار الفكر  - ٦٧

- ١٤١٢تصدرها وزارة االوقاف والشؤون االسالمية الكويتية، الطبعة الثانية . املوسوعة الفقهية- ٦٨

  .الكويت- طباعة ذات السالسل  ١٩٩٢

املكتبة  -بعة الثانية حتقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، الط. املوطأ برواية حممد بن احلسن الشيباين - ٦٩

  .العلمية

، إصدار املعهد العاملي ١٩٩٠- ١٤١١حممد عمر شابرا، الطبعة الثانية . د. حنو نظام نقدي عادل - ٧٠

  .عمان -للفكر االسالمي، دار البشري

  .صادرة عن شركة بيت املال الفلسطيين العريب بدون تاريخ. نشرة تعريفية - ٧١



 ٥د علي التسخريي حبث منشور مبجلة جممع الفقه االسالمي عددحمم. نظرة اىل عقد املراحبة - ٧٢

  .٢ج

 - حممد بن علي الشوكاين، مطبعة مصطفى البايب احلليب. نيل األوطار شرح منتقى االخبار - ٧٣

  .القاهرة

  .بريوت - برهان الدين املرغيناين، دار التراث العريب. اهلداية شرح بداية املبتدي - ٧٤

  .٢ج ٥ابراهيم الدبو، حبث منشور مبجلة جممع الفقه االسالمي عدد. د. الوفاء بالوعد - ٧٥

  
  

  .٢ج ٥حبث منشور مبجلة الفقه االسالمي عدد. يوسف القرضاوي. د. الوفاء بالوعد - ٧٦

…  

  فهرس املوضوعات

  املوضوع

  الصفحة

  تقدمي

٥  

  املقدمة

٦  

  متهيد

٩  

  تعريف البيع

١١  

  تعريف بيع املراحبة

١٢  

  حكم املراحبة

١٥  

  االول بيع املراحبة لآلمر بالشراءالفصل 

١٧  

  تعريف بيع املراحبة لآلمر بالشراء وصوره:املبحث االول

١٩  

  نشأة إصطالح بيع املراحبة



١٩  

  تعريف املراحبة عند العلماء املعاصرين

٢٠  

  االسس اليت تقوم عليها املراحبة

٢٢  

  صور تعامل املصارف االسالمية مع بيع املراحبة

٢٣  

  ف العلماء املعاصرين يف حكم بيع املراحبةخال:املبحث الثاين

٢٧  

  القائلون باجلواز

٢٧  

  أدلة القائلني باجلواز

٢٨  

  الدليل األول

٢٨  

  الدليل الثاين

٣٠  

  الدليل الثالث

٣٣  

  الدليل الرابع

٣٥  

  الدليل اخلامس

٣٦  

  الدليل السادس

٣٧  

  الدليل السابع

٣٨  

  األدلة على اإللزام بالوعد

٣٨  

  القائلون بالتحرمي



٤١  

  أدلتهم

٤٢  

  األدلة على عدم اإللزام بالوعد

٤٥  

  مناقشة أدلة الفريقني

٤٦  

  بيان القول الراجح

٥٥  

  الفتاوى الصادرة جبواز بيع املراحبة لآلمر بالشراء

٥٥  

  فتوى املؤمتر األول للمصرف االسالمي

٥٥  

  فتوى املؤمتر الثاين للمصرف االسالمي

٥٦  

  فتوى الندوة االقتصادية االسالمية

٥٧  

  وى مستشار بيت التمويل الكوييتفت

٦٠  

  فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز

٦١  

  فتوى جممع الفقه االسالمي

٦٢  

  بيع املراحبة لآلمر بالشراء كما تتعامل به شركة بيت املال الفلسطيين العريب: الفصل الثاين

٦٥  

  نشأة الشركة وأهدافها: املبحث األول

٦٧  

  التعريف بالشركة

٦٧  

  أهداف الشركة



٦٨  

  النشاط االستثماري للشركة

٧٠  

  تعامل الشركة وفق احكام الشريعة اإلسالمية

٧٥  

  هيئة الرقابة الشرعية للشركة

٧٥  

  صندوق الزكاة يف الشركة

٧٩  

  التطبيق العملي لبيع املراحبة كما جتريه شركة بيت املال: املبحث الثاين

٨٧  

  طلب الشراء

٨٧  

  وعد بالشراء

٨٩  

  عقد بيع املراحبة

٩١  

  ةالكفال

٩٩  

  أمهية بيع املراحبة لدى الشركة

١٠٨  

  شبهات حول تطبيق املراحبة: املبحث الثالث

١١٠  

  حساب الربح بالنسبة املئوية: الشبهة األوىل

  
  

١١٠  

  زيادة الثمن مقابل األجل: الشبهة الثانية

١١٣  

  إختالف الفقهاء يف زيادة الثمن مقابل األجل



١١٣  

  جواز الزيادة: القول األول

١١٣  

  ة على اجلوازاألدل

١١٤  

  ال جتوز الزيادة: القول الثاين

١١٧  

  األدلة على عدم اجلواز

١١٧  

  الرد على أدلة املانعني

١١٨  

  القول الراجح جواز الزيادة مقابل األجل

١٢٠  

  إرتفاع نسبة األرباح اليت تتقاضاها الشركة: الشبهة الثالثة

١٢٢  

  اجلواب من وجوه

١٢٢  

  الوجه األول

١٢٢  

  الوجه الثاين

١٢٣  

  الوجه الثالث

١٢٥  

  اخلامتة

١٢٨  

  قائمة املصادر

١٣٠  

  فهرس املوضوعات

١٣٨  

  ؟؟



  ؟؟

  ؟؟

  ؟؟

١١  

  
  


