
  حممد عليه الصالة والسالمموجز مبسط عن النظام املايل اإلسالمي الذي جاء به

  

  موجز مبسط عن عقود البيع والشراء - أ 

  موجز مبسط عن نظام املصارف اإلسالمية –ب 

  

  عبد اهللا بن علي صغري.م:إعداد 

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  

  :إىل من هذه احملاضرة

  .راية ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا  إىل نفسي وإىل كل من محل• 

  .إىل شباب الصحوة اإلسالمية العاملية إىل رواد النهضة اإلسالمية إىل ثقل التغيري اإلسالمي القومي• 

  .إىل كل من يريد أن يعرف ويعلم ولو جزء يسري عن النظام املايل اإلسالمي• 

ليت ى اهللا عنها ونسي دينه ونسي رسالته يف إىل كل شاب وشابة راح يضيع زهرة شبابه يف االمور ا• 

  .احلياة ونسي حقيقة وجوده يف هذه احلياة 

أفحكم اجلاهلية يبغون ومن أحسن من اهللا ((إىل كل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة آمنوا بقوله تعاىل • 

  .٥٠املائدة )) حكما لقوم يوقنون

  .بيته الطاهرين وأصحابه املؤمنني إىل كل من أحب اهللا ورسوله صلى اهللا عليه وسلم وآل• 

  :مقدمة

احلمد هللا مأل ، احلمد هللا كما ينبغي جلالل وجهه ولعظيم سلطانه احلمد ، احلمد هللا مث احلمد هللا 

والصالة والسالم على رسول اهللا ونشهد أنه عبده ورسوله بعثه اهللا رمحة ، السموات واألرض وما بينهن

  .صلى وأمر باملعروف وى عن املنكر فصلوات ريب عليه وسالمللبشرية مجعاء فجاهد وزكى وصام و

  :أما بعد أيها األخوة واألخوات األحبة سالم اهللا عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  :أخوة اإلميان والعقيدة 

  ،خيطئ من يظن أن دين اإلسالم هو دين الزوايا ودين عبادات فقط ودين صالة و زكاة وحج وصيام 

ال ... دين اإلسالم دين جامد غري متجدد وغري متنوع وغري مالئم ملتطلبات العصر وخمطئ من يعتقد أن



  واهللا

فاإلسالم دين اهللا وهو خامت األديان والشرائع جاء ليواكب متطلبات احلياة ومقتضيات العصر فجاء 

طلبات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليعلّم الناس مجيع شرائع حيام من بيع وشراء ومعامالت ومت

  .أخرى 

  

فاإلسالم دين وشريعة وحياة وفيه من النظم االجتماعية واالقتصادية والسياسية ما جتعله املخرج الوحيد 

  .والسبب الوحيد لنهضة األمة وصوا 

ولعلّ البعض من املسلمني وغري املسلمني يظنون أننا عندما ننادي بتطبيق الشريعة اإلسالمية يف حياتنا 

قضاءنا ومعامالتنا أننا نقصد بذلك فقط قطع يد السارق ورجم الثيب الزاين وجلد املفتري اليومية ويف 

  .وال يعرفون أو قد يتجاهلون أن اإلسالم دين متكامل يشمل مجيع مناحي احلياة ، إىل ما شابه ذلك ... 

يدرك و إنّ من يطّلع على كتب األحاديث الصحيحة كصحيح خباري ومسلم وغريهم رضي اهللا عنهم 

فنالحظ أن رواة األحاديث قد أفردوا أبواباً ، أن دين اإلسالم دين متكامل مشل مجيع نواحي احلياة

خاصة ألحكام املعامالت املالية كأحكام البيع والشراء والرهن واإلجارة وغري ذلك وحنمد اهللا عز وجل 

 كان هلا الفضل الكبري يف عودة على انتشار ماتسمى حديثاً املصارف اإلسالمية أو البنوك اإلسالمية اليت

  .علماء أمتنا إىل البحث يف فقه البيوع والشراء ويف فقه املعامالت املالية

وإن من بديهيات وأساسيات عقيدة املسلم أن يسعى لتطبيق حكم اهللا وأن يعتقد أنّ حكم اهللا عزو جل 

  .هو احلل الوحيد حلل مشاكل البشرية مجعاء 

كم حبكم اهللا وحده ال بأهواء البشر سواء أرضوا أم مل يرضوا فإما ان حيكم فاملؤمن احلق هو الذي حي

ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا ((فاهللا تعاىل يقول ، حبكم اهللا أو أن يصمت خرياً له من املهادنة وإرضاء البشر

املائدة ..)) ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم الظاملون٠٠((٤٤املائدة ، ..))فأولئك هم الكافرون

  .٤٧املائدة ...)) ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم الفاسقون((... ، ٤٥

وإنّ من أحد أشكال تطبيق حكم اهللا عز وجل يف األرض هو تطبيق النظام املايل اإلسالمي ومعرفة 

  .البيوع الفاسدة من البيوع الصحيحة ومعرفة الربا وأشكاهلا وما شابه ذلك 

  

أحكام البيوع والشراء واملعامالت املالية فرض عني على أي التاجر أو احملاسب يعمل يف هذا وإن تعلّم 

أو ميكن للتاجر والعامل يف هذا اال استشارة أهل العلم ملعرفة احلالل ومن احلرام فاهللا تعاىل .... اال

  .٤٣النحل )) فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون ((.. يقول 

  أحد يعمل يف جمال ما أن يقول ال أعرف احلكم الشرعي لذلك األمر أو أن يقول إنين أظنهوال يعذر 



ال واهللا بل جيب عليه استشارة العلماء والفقهاء عن احلالل واحلرام قبل إقدامه على أي ! ؟...حالل 

  .شيء 

مواصفات اآللية  ولألسف نرى التاجر الذي يريد أن يعمل يف جتارة السيارات يسأل عن مثن احملل وعن

وعن نسبة والربح وعن مردود البيع وعن الضرائب ونراه يعين مستشارين قانونيني و مستشارين 

و يف ، اقتصاديني ملعرفة الطريق القانوين الصحيح ملعمالته وللحصول على أكرب ربح يف أقصر فترة ممكنة

ألننا والعياذ ، ن احلرام يف معامالتهنفس الوقت نرى ذلك التاجر ال يعني مستشار شرعي ملعرفة احلالل م

باهللا أصبحنا نعترب دين حممد عليه وعلى آله الصالة والسالم أصبح شيء ثانوي وأن الشيء األساسي يف 

ونسينا أن الغاية األساسية خللق اجلن واإلنس هي ، حياتنا هو التجارة والربح واألمور الدنيوية األخرى 

)) وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون((تعاىل يقول يف حمكم تنزيله  عبادة اهللا الواحد القهار فاهللا

  .٥٦الذاريات 

  
  

ال بل إن العبادة ، ولعلّ البعض يظن أن العبادة هي فقط الصالة والصيام واحلج والزكاة وما شابه ذلك 

 واليت ميكن تشمل كل شيء يقرب املرء إىل اهللا عز وجل وكل شيء يفعله املسلم مبتغياً وجه اهللا الكرمي

أن يكون :" تعريفها باختصار بشكل تطبيقي و واقعي مبسط جداً بعيداً عن التعريف الفقهي املوسع هي 

فعندما تدرس الطب واهلندسة والفلك هي عبادة صحيحة ولنا فيها الثواب " كل شيء هللا ويف سبيل اهللا

وكان رسول اهللا صلى اهللا ، م العظيم إن كان اهلدف منها ابتغاء مرضات اهللا عز وجل ونصر اإلسال

يعلّم آل بيته الكرام وأصحابه الطاهرين هذا املبدأ البسيط والعظيم  -فديته بروحي وأهلي –عليه وسلم 

يف نفس الوقت فهو القائل لسيدنا سعد بن وقاص رضي هللا عنه وهو يعوده عند وفاته بعد أن استشار 

ك مهما أنفَقْت من نفَقَة فإا صدقة، حتى الُّلقْمة اليت ترفَعها وإن: ((......سعد النيب يف كيفية توزيع ماله

،ك٢٦٨٣رواه خباري ....)) إىل يف امرأت.  

أي معىن ذلك أنّ كل شيء يقوم به املؤمن يف سبيل ، الُّلقْمة اليت ترفَعها إىل يف امرأتك : والشاهد هنا 

  .ن اهللا عز وجلّاهللا وهللا هو عمل صاحل وجيزى فاعله بالقرب م

  :سبب هذه احملاضرة

الذي أمتىن من اهللا سبحانه وتعاىل أن جيعله خالصاً -إنّ السبب املباشر لقيامي ذا اهود املتواضع 

إفتتاح املصرف اإلسالمي يف سوريا  –لوجهه الكرمي وحباً لنبيه الرمحة املهداة صلوات ريب عليه وسالم 

راح الشارع السوري يتكلم يف مدى مشروعية هذا املصرف ومدى ألول مرة يف تاريخ هذا البلد ف

  .توافقه مع شريعتنا املباركة وراح يتكلم من يتكلم حبهل دون علم وال بصرية وال دليل 

لذلك رأيت من املفيد احلديث عن النظام املايل الذي جاء به اإلسالم وسوف أخص احلديث بشكل 



وبيع املراحبة ) التقسيط(وعن البيوع اجلائزة وخصوصاً بيع اآلجال أساسي عن البيوع احملرمة يف اإلسالم 

  .اليت تقوم املصارف اإلسالمية باعتمادمها بشكل أساسي

  
  

فعلى الداعي إىل اهللا عز وجل دائماً أن يستفيد من الفرص املتاحة إليه أفضل استفادة وأن يواكب بعلمه 

  .ر العصر فال يعيش جمتمعه يف واد وهو يعيش بواد آخ

فالداعية ال يليق به أن يقف عند حد من العلم الشرعي بل عليه أن يستزيد منه يوماً بعد يوم ،فالناس لن 

  .يعذروا الداعية عند وقوعه يف الزلل واخلطأ ،ولن يقبلوا اعتذاره باجلهل 

ا هناك حد حنن ال نطالب الداعي أن يكون فقيهاً وعاملاً باحلديث والسرية والتراجم والشخصيات ال وإمن

ويا حبذا أن يكون الداعي فطناً ذكياً حيدد أولوياته ، أدىن جيب عليه أن يلم به ليثق الناس به وبعلمه 

العلمية يف كل مرحلة وخيتص يف جانب حمدد من الدعوة فالدعوة إىل اهللا اختصاص واسع خمتلفة األفكار 

فالداعي الذي ، ية اليت يعيش فيها الداعيواألسلوب وتتأثر األفكار الدعوية بالظروف املكانية والزمان

يعيش يف بالد النصارى عليه أن يتعلّم ويتوسع يف علوم شرعية خمتلفة عن العلوم اليت جيب على الداعي 

  .الذي يعيش يف جمتمع مسلم تكثر فيه البدع والطرق أن يعلمها ويتقنها

على هديف ومبدئي لكتابة حماضرة تتحدث  ولعلّ اهللا يوفّقين ويهيأ يل من يساعدين ويشد أذري ويعينين

عن اختصاصات الدعوة إىل اهللا وعن العلوم اليت يتوجب على الداعي أن يطور نفسه فيها تبعاً 

واهللا املوفق ولن يضيع اهللا من يدعوا إليه ولن خيذل اهللا من ينصره واهللا غين عن الناس ... لإلختصاصه 

  .وهو أرحم الرامحني

إىل التأثري على املدعوين حىت يسخر املهارات لبلوغ اهلدف ،ومن أسباب تطوير  فلن يصل الداعية

  .الذات علمياً و دعوياً االستفادة من الدعاة من أهل اخلربة والتجربة

وإن ما مييز الداعي إىل اهللا عز وجل ادد لدين سيدنا حممد عليه الصالة والسالم هو نزوله إىل الساحة 

 يترك الساحة للجهلة املتفيقهون الذي جيادلون يف اهللا بغري علم وال سراج منري وعدم اإلزام وأن ال

  .يصولون وجيولون يف اتمع اإلسالمي دون رقيب أو حسيب 

  

  :اهلدف العلمي من هذه احملاضرة

  
  

 إعطاء فكرة ال بأس ا عن البيوع احملرمة والبيوع اجلائزة وتسليط الضوء على بعض أنواع البيوع اليت

  .تقوم املصارف اإلسالمية باعتمادها

وسوف تكون هذه احملاضرة مبسطة وسهلة إن شاء اهللا وسوف أجتنب احلديث قدر اإلمكان عن 



اإلختالفات الفقهية وسأحاول بإذن اهللا مث بفضل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن أدعم األفكار 

  .أعلم العاملنيواهللا املوفق وهو .... النظرية بأمثلة حياتية واقعية

  

  موجز مبسط عن عقود البيع والشراء - أ 

  

  :عقد البيع وآثاره  -

يعد عقد البيع من أهم العقود وأكثرها انتشارا وممارسة يف احلياة البشرية قدميا وحديثا، ويقترن بوجود 

ال هو عصب احلياة االجتماعية بني الناس، فيسهل هلم التعاون يف تبادل املنافع واألموال، فإذا كان امل

احلياة، فإن اإلنسان ينفق نسبة كبرية منه لشراء ضروراته وحاجياته وكمالياته، وهذا الشراء يقتضي أن 

يكون هناك عقد بيع وهلذه االمهية أهتم املشرع احلكيم به وفصل يف أحكامه، وكذلك جند يف القوانني 

ولة تتناول عقد البيع وتفرد له مواد الوضعية هذا االهتمام بعقد البيع فقوانني املعامالت يف كل د

  .وفصوالً عديدة لكثرة ما يثور حوله من نزاعات تتطلب الفصل العادل من القضاء

): بتصرف وقد أضفت بعض التوضيحات ١٢٩٥٠املصدر جريدة الرياض العدد (تعريفه ومشروعيته -

ة ولو يف الذمة أو منفعة مباحة مبادلة عني مالي: (يطلق على التمليك والتملك، ويف الشرع: البيع لغة((

: وهو مشروع يف الكتاب والسنة واالمجاع قال اهللا تعاىل). بأحدمها على التأييد غري رباً وال قرض

. رواه ابن ماجه يف سننه) إمنا البيع عن تراض: (وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم} وأحل اهللا البيع{

ون هناك مقابل للمتعاقدين سواء كانت نقوداً، أو عيناً، أو والبيع هو من عقود املعاوضة اليت البد أن يك

  .منفعة أو عمالً أو غريها

  :أركان عقد البيع وأنواعه -أ

  
  

العاقدان، واملعقود عليه، والصيغة، وصيغة البيع تكون بألفاظ تدل على : وهي: أركان عقد البيع أربعة

  :على هذا يكون هناك نوعان من عقد البيعاالجياب والقبول أو مبا يدل على الرضا وهو املعاطاة و

  :بيع اإلجياب والقبول -١

فاإلجياب مثل أن يقول بعتك أو ملكتك أو أي لفظ يدل عليهما، والقبول مثل أن يقول اشتريت أو 

قبلت وحنومها، وال يصح البيع إال بلفظ أمر، أو ماض فقط، ويصح أن يقدم القبول على االجياب، 

اقدين على القبول ماداما يف جملس العقد، ما مل ينشغال مبا يقطعه عرفاً، ويصح وكذلك تراخي أحد الع

  .التعاقد باملراسلة عند الغائب، وبالكتابة

وهو التعاقد دون إجياب وقبول مثل أن يقول املشتري أعطين ذا الدينار خبزاً فيعطية : بيع املعاطاة -٢

وهذا البيع جائز، ألن احلاجة تدعو إليه وأكثر . ملشتريخذ هذا الثوب بدينار فيأخذه ا: أو يقول البائع



  .أنواع البيوع يف هذا العصر من بيع املعاطاة

  :شروط عقد البيع -ب

اشترط الفقهاء يف عقد البيع العديد من الشروط، وهي موزعة على أركان البيع، فهناك شروط تتعلق 

  :صيغة وهيبالعاقدين، وشروط تتعلق باملعقود عليه، وشروط تتعلق بال

  :يشترط يف العاقدين ما يلي: شروط العاقدين: أوالً

وهو أن يكون العاقد سواًء كان بائعاً أو مشترياً جائز التصرف بأن يكون : الرشد إال يف شيء يسري -

بالغاً، عاقالً، غري حمجور عليه لسفه أو غفلة، فال يصح بيع الصيب وال انون، وال السفيه ما مل يأذن 

  .ه ملصلحة، وإذن الويل يكون بتفويض البيع والشراء إليهمالويل ب

  
  

فيشترط يف البيع التراضي بني العاقدين مع توافر إرادة حرة واختيار تام، وذلك بأن ال تكون : الرضا -

اإلرادة منعدمة أو معيبة بأحد العيوب، فيشترط يف اإلرادة سالمتها بأن تكون متفقة متاماً مع اإلرادة 

الرضا احلقيقي الذايت للمتعاقد، وتكون اإلرادة منعدمة يف حالة اإلكراه، ومعيبة يف حاليت الغنب الباطنة و

هو توهم يصور للعاقد غري الواقع واقعاً، فيحمله على التعاقد، وينتج عن ذلك غنب : فالغنب. والتدليس

  .ةيرجع على العرف ورأي أهل اخلرب، فاحش، ما إذا كان يف العقد غنب فاحش أم ال

هو أن يدلس البائع على املشتري، ما يزيد به الثمن، وهو حرام لقول الرسول صلى اهللا عليه : والتدليس

رواه مسلم يف صحيحه، ورغم أنّ الغنب يكون موجوداً يف التدليس والغنب ) من غشنا فليس منا: (وسلم

كون البائع نفسه وقع يف غلط جعله إال أنّ الفرق بينهما هو أنّ الغنب ال يكون متعمداً من البائع ورمبا ي،

أما يف التدليس فيكون البائع هو الذي تعمد وتسبب يف وقوع املشتري فيه ، يتصور غري الواقع واقعاً

  .قاصداً غشه ومحله على التعاقد رغم علمه بأنّ املشتري لو مت حلاله ملا أقدم على التعاقد

عمالً دون رضاه، مثل محله على التعاقد على البيع هو إجبار الشخص بغري حق على أن يعمل : واإلكراه

أو الشراء بتهديده، أو إجباره بالقوة، وإخافته من ضرر جسيم يقع على نفسه أو ماله أو من يهمه 

  .أمرهم كأفراد أسرته وأقاربه حبيث ال يرضى بوقوع ذلك الضرر عليهم حىت لو أدى إىل أن يفقد أمواله

مثل أن جيرب احلاكم الشخص على بيع أمواله  -يع يف هذه احلالة جائزاًالب - وقد يكون اإلكراه باحلق

لسداد ديونه، أو على بيع الرهن الستيفاء ما رهن ألجله وغريها فإذا كان اإلكراه حبق فهو جائز والبيع 

  .صحيح إذا متّ دون اإلضرار ضرراً بليغا به يف الثمن

  :أربعة وهي كما يلي: شروط الصيغة: ثانيا

  
  



وهو أن يكون القبول يف جملس اإلجياب قبل التفرق ودون أن يكون بينهما فاصل يفهم : اد الساحت-

  .منه يف العرف أن من وجه إليه اإلجياب مل يكن راغباً يف القبول

فيجب أن يكون القبول على وفق اإلجياب يف النقد والصفة واحللول واألجل : توافق القبول باإلجياب -

أي تغيري، فلو قال البائع بعتك هذا بعشرة دنانري، فقال اشتريها بثمانية مل ينعقد  دون أن يكون هناك

البيع، ولو قال بعتك بثمانية دنانري فقال اشتريتها بثمانية دراهم مل ينعقد البيع، أو قال بعتك بعشرة حاالً 

  .ي شيء مل ينعقد البيعفقال اشتريتها بعشر مؤجالً مل ينعقد البيع، وهكذا فإذا خالف القبول اإلجياب أ

: أن يكون ماالً: يشترط يف املعقود عليه، وهو الشيء املبيع ستة شروط هي: شروط املعقود عليه: ثالثاً

وهو كل ما ميكن االنتفاع به مطلقاً يف غري حاجة وال ضرورة، مع جوازه شرعاً، فإمكانية االنتفاع 

حلكيم إال يف حالة الضرورة واحلاجة ووفقاً وحدها ال تكفي، بل جيب ان يكون مباحاً من الشارع ا

  .لضوابطها

وانعدام امللكية التامة مثل أن يكون قد اشترى املبيع من أحد : أن يكون املبيع مملوكاً لبائعه ملكاً تاماً -

) ال تبع ما ليس عندك(ويكون لبائعه خيار فسخ العقد أو إمضائه، لقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

غريه، وكذلك إذا كان املبيع ليس ملكاً للبائع جيب أن يكون مأذوناً له بالبيع من مالكه أو رواه أمحد و

  .من الشارع احلكيم، مثل الوكيل الشرعي وويل الصغري وانون والسفيه 

ألن ما ال يقدر على تسليمه شبيه باملعدوم، واملعدوم : أن يكون املبيع مقدوراً على تسليمه حال العقد -

بيعه، ملا روى عن أيب هريرة رضي اهللا عنه ان النيب صلى اهللا عليه وسلم ى عن بيع الغرر،  ال يصح

وهو ما تردد بني أمرين، فال يصح بيع دين لغري مدين، وال بيع مسك مباء إال إذا كان مرئياً مباء حمجوز 

  .يسهل أخذه منه، وال طائر مبكان يصعب أخذه منه وال يف اهلواء

  
  

- ن للعاقدينمعرفة الثواملعرفة تكون إما بالوصف، أو املشاهدة حال العقد أو قبله بزمن : من واملثَم

  .يسري ال تتغري فيه العني عادة تغرياً ظاهراً

  .أن يكون البيع مؤبداً ومنجزاً غري مؤقت أو معلّق على شرط -

كالبيع الذي فيه ربا، وال بيع فال يصح بيع حمرم : خلو الثمن واملُثمن واملتعاقدين من موانع الصحة -

  .موقوف بال مسوغ، وال بيع مرهون بال إذن مرن وال يصح البيع بعد نداء اجلمعة

  :الشروط يف البيع-ج

وهي ختتلف عن شروط صحة البيع اليت تقدم احلديث عنها فهي شروط مقترنة بالبيع، مبعىن أن البيع 

ناك شروط يشترطها أحد العاقدين ملصلحته، وتثري يكون صحيحاً ومكتمالً أركانه وشروطه، إال أن ه

  :شرط صحيح الزم، وشرط فاسد مبطل للعقد: نزاعاً أحياناً بني املتعاقدين، وهي تنقسم إىل نوعني

  :وهو على ثالثة أنواع هي: الشرط الصحيح الالزم: أوال



كم الشرع وال يتم كأن يشترط أحد املتعاقدين شيئاً هو من مقتضيات العقد حب: شرط مقتضى العقد -

البيع بدونه، كالتقابض، وخيار الس، وحلول الثمن، وغريها، وهذا الشرط ال يؤثر يف العقد فوجوده 

  .كعدمه ألنه بيان وتأكيد ملقتضي العقد

كاشتراط صفة يف الثمن كتأجيله، أو اشتراط كفيل أو رهن معني بالثمن، أو : شرط ملصلحة املشترط -

معلوم، أو االشهاد، أو اشتراط صفة معينة يف املبيع فإن وجد املشروط لزم البيع  تأجيل بعضه إىل وقت

رواه ) املسلمون على شروطهم: (وإال فللمشترط فسخ العقد حلديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم

  .خباري

 يصح أن يشترط البائع للمشتري منفعة ما باعه له مدة: اشتراط منفعة املبيع للبائع مدة معلومة -

  .معلومة، كسكىن الدار شهراً

  :وهي ايضاً نوعان أنواع هي: الشرط الفاسد: ثانياً

وهو شرط يف العقد ينايف مقتضاه، مثل أن يبع البائع سلعة ما ويشترط : شرط فاسد غري مفسد للبيع -

ولكنه  على املشتري أال يبيعه أو أن ال يهبه، أو أن يشترط عليه وقف املبيع، فهذا الشرط باطل يف ذاته

  .ال يبطل البيع فيصح البيع وال يعمل بالشرط

  
  

كالقول بعت أو اشتريت إن رضي زيد، أو جاء كذا وهو البيع املعلق : شرط فاسد مينع اتعقاد البيع -

  .على شرط، فمثل هذه الشروط إن وجدت يف العقد تبطله، وحتول دون انعقاد البيع من أساسه

ائع اشتراط أي شرط خيالف القرآن الكرمي أو السنة النبوية اليت ويف العموم ال حيق للمشتري أو للب

يقول يف احلديث الذي ترويه  -فديته بأيب وأمي –فصلت لنا املعامالت املالية فالرسول الكرمي صلى 

فقام رسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الناسِ فحمد : قالت عائشةُ((...السيدة عائشة رضي اهللا عنها 

أما بعد، فما بالُ رجالٍ منكم يشترِطونَ شروطاً ليست يف كتابِ اهللا ؟ فأيما : وأثنى عليه مث قالاَهللا 

رواه ...)) شرط ليس يف كتابِ اِهللا فهو باطل وإن كان مائةَ شرط، فقضاُء اِهللا أحق، وشرطُ اِهللا أوثق

  .خباري 

يقيده احلديث السابق حبيث جيب )) روطهماملسلمون على ش((فاحلديث الذي يرويه خباري والذي هو 

  .أن تكون الشروط دوماً يف العقود وغريها تبعاً لكتاب اهللا وسنة رسوله

  :اخليارات يف البيع-هـ 

هنالك خيارات يف البيع تثبت للمتعاقدين معاً أو ألحدمها، وهو أن يكون له اخليار يف إمضاء البيع أو 

  :فسخه وهي عدة أنواع، وهي

وهو مكان التعاقد على أية حال كان املتعاقدان، ويثبت هذا اخليار للمتعاقدين من : السخيار  -١

حني العقد إىل أن يتفرقا بأبداما عرفاً، ما مل يكن قد اشتراطا على اخليار بينهما، فيلزم البيع مبجرد 



خليار حق للعاقد فيسقط العقد، وكذلك يلزم البيع اذا أسقطا خيار الس بعد العقد وقبل التفرق ألن ا

  .بإسقاطه، وإذا أسقطه أحد العاقدين دون اآلخر يبقى اآلخر على خياره

  
  

وهو أن يشترط العاقدان أو أحدمها يف العقد أو بعده يف الس بأنَّ هلما اخليار يف : خيار الشرط -٢

اخليار، وحيرم تصرف فهذا الشرط صحيح وثَبت به . إمضاء العقد أو فسخه إىل مدة معلومة وإن طالت

العاقدين يف الثمن واملثمن يف مدة اخليار، إال إذا كان للتجربة، فإذا كان اخليار للمشتري وحده فينفذ 

تصرفه إذا تصرف يف املبيع ويسقط به اخليار ويلزم البيع، ويسقط خيار الشرط بالقبول الصريح 

  .على قبول املشتري بهبإسقاطه، وبالفعل كالتصرف يف الشيء املبيع على حنو يدل 

  .وقد تقدم بيانه، وهو يثبت للمغبون فله احلق يف فسخ العقد أو اإلمساك باملبيع: خيار الغنب -٣

  .ويثبت فيه اخليار للمشتري بني فسخ العقد أو اإلمساك باملبيع: خيار التدليس -٤

مشتري عيباً مبا اشتراه فهو وهو نقص يف املبيع مما ينقص من قيمته عرفاً، فإذا وجد لل: خيار العيب -٥

باخليار بني رد املبيع وبني إمساكه مع األرش أو بدونه، واألرش هو الفرق يف الثمن بني ما اشتراه به 

ويرجع املشتري بالثمن كامالً، ألنه بذل الثمن ليستلم منه مبيعاً سليماً، ومل يثبت . وبني الثمن احلقيقي

ب يف أخذ االرش حال إمساكه أنَّ اجلزء الناقص بالعيب يقابله والسب. املبيع فثبت له الرجوع بالثمن

جزء من الثمن، وخيار العيب متراخ فال يسقط بالتأخري ألنه ثبت لدفع ضرر، إال اذا صدر للمشتري ما 

  .يدل على رضاه به بعد علمه كتصرفه فيه ببيع، أو هبة، أو استعمال لغري جتربة

اختالف البائع واملشتري يف قدر الثمن املباع به فإذا نشأ اخلالف  وهو: خيار اخلالف يف قدر الثمن -٦

حيلف البائع أوالً بأنه ما باعه بكذا وإمنا باعه بكذا، مث حيلف املشتري ما اشتريته بكذا إمنا اشتريته بكذا، 

ر وبعد ذلك إن رضي أحدمها بقول اآلخر، أو نكل أحدمها وحلف اآلخر، احنل العقد ويثبت هلما اخليا

  .يف فسخه وهذا اخليار ثابت عند اإلمام مالك والشافعي دون غريمها

  :وبيوع األمانة هي على عدة أنواع منها: خيار اخليانة يف بيوع األمانة -٧

  
  

  .وهو البيع برأس املال فقط دون زيادة أو نقصان، وجيب أن يكون الثمن معلوماً: بيع التولية -

ثمنه املشترى به مع ربح معلوم، مثل القول بعتك هذا الشيء بثمنه وهو بيع الشيء ب: بيع املراحبة -

  .وهو مائة دينار مع ربح دينارين

وهو بيع خسران أن البيع بأقل من مثنه املشترى به، كان يبيعه ما مثنه مائة دينار بوضيعة :بيع املواضعة  -

  .دينار من كل عشرة

ماً لدى البائع واملشتري، وهو يعتمد على أمانة وجيب أن يكون رأس املال يف مجيع هذه البيوع معلو



  .البائع

فإذا مت العقد بناًء على مثن معلوم وظهر فيما بعد بأنه مثنه احلقيقي أقل منه كان ذلك خيانة وللمشتري 

  .حسم الزيادة يف بيع التولية واملراحبة، وينقص الزائد يف املواضعة وال خيار فسخ يف هذه األحوال

  

  :فسخ للمشتري يف األحوال التاليةويثبت خيار ال

اذا قال البائع مثن املبيع مائة مث قال فيما بعد غلطت، والثمن زائد عما اخربت به، فالقول قوله  - أ 

ب . بيمينه، على أن حيلف أنه مل يكن يعلم ذا وقت البيع، واملشتري باخليار بني الرد ودفع زيادة الثمن

 تقبل شهادته هلم كأبيه وابنه وزوجته وكتم ذلك عن املشتري إذا اشترى البائع السلعة ممن ال -

  .فللمشتري اخليار بني الفسخ واالخذ

. )) لو اشترى البائع السلعة بأكثر من مثنها حيلة، كشرائها من غالم وكتم ذلك عن املشتري -ج 

  .انتهى

شروط كما مر معنا وحيت من خالل املقالة السابقة يتضح لنا أنه حىت يتحقق البيع البد من توفر عدة 

يصح البيع هناك شروط تتعلق بالعاقدين وباملعقود عليه ولتبسيط احلاالت السابقة ميكن سرد قواعد 

مبسطة تفيد األخوة املبتدئني يف هذا اال وتيسري هلم معرفة البيوع احملرمة بشكل موجز و لنبدأ 

  .فقنا اهللا وسدد خطانا ملا حيب ويرضاهبالقاعدة العامة اليت متكننا من معرف البيوع احملرمة و

  :القاعدة العامة ملعرفة البيوع احملرمة -

  .٢٧٥البقرة ..)) وأحل اهللا البيع وحرم الربا((..جيب أوالً أن نتذكر أن اهللا تعاىل يقول 

  
  

ح وإن من يفسر هذه اآلية الكرمية على ظاهرها يقع يف خطأ كبري وعظيم حيث أن ظاهر اآلية الكرمية يبي

  .لنا مجيع أنواع البيوع وحيرم علينا الربا فقط

  :وهذا خطأ كبري لسببني 

حرام حرام على املسلم مهما بلغ من الدقة والعلم والورع والفقه أن يفسر القرآن برأيه دون : أوهلما 

وما أنزلنا ((ملؤمنني الرجوع إىل السنة النبوية املطهرة ألنّ اهللا تعاىل يقول خماطباً نبيه الكرمي ومنبهاً عباده ا

فاآلية الكرمية . ٦٤النحل )) عليك الكتاب إال لتبني هلم الذي اختلفوا فيه وهدى ورمحة لقوم يؤمنون 

تدل وبشكل واضح بأنّ اهللا تعاىل أمر نبيه الكرمي بتبني للناس أحكام القرآن وتفسريه هلم لتقوم احلجة 

  .يت هي باألصل تبعاً للقرآن الكرميعلى البشرية بالقرآن أوالً وبالسنة ثانية وال

كلمة البيع معرفة وكلمة بيع نكرة فالنكرة تكون غري حمددة أما املعرفة تكون حمددة و واضحة : ثانيهما 

والذي يوضح لنا ما هو املقصود بالبيع هو رسولنا الكرمي أيب القاسم صلى اهللا عليه وسلم فديتك بنفسي 

  ٠وأمي وأيب يا سيدي أبا الزهراء



لذلك عند تطرقنا باحلديث عن البيوع احملرمة جيب البحث عن الدليل املوافق ملا نقول من السنة 

  .الصحيحة الثابتة نقالً وعقالً عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

وبالنسبة ألشكال وأصناف البيوع احملرمة ال ميكن حصرها وال عدها ولكن ميكن ذكر بعض القواعد 

  :معرفة البيع احلرام عن البيع احلالل ومن هذه القواعداليت تساعدنا يف 

  .كل بيع فيه شيء من الربا مبختلف أشكاهلا فهو حرام -) ١

  .كل بيع لشيء حرام فهو حرام -) ٢

  .كل بيع فيه شيء من امليسر فهو حرام -) ٣

  .كل بيع فيه جهل يف مواصفات الشيء املراد شرائه فهو بيع باطل  -) ٤

أي حني جيلس اخلطيب ويبدأ املؤذّن بالنداء  –دث يف وقت النداء الثاين لصالة اجلمعة كل بيع حي-) ٥

  .فهو حرام -

  .بيع اإلنسان ما ال ميلك بيع حرام وغري جائز وغري واقع وباطل -) ٦

  
  

  .كل بيع ال يبين فيه البائع عيوب الشيء الذي يبيعه هو بيع حرام وفيه غش وتدليس -) ٧

  :كل بيع فيه شيء من الربا مبختلف أشكاهلا فهو حرام : اعدة األوىل نبدأ بالق -أوالً

إن الربا من أشد احملرمات والكبائر اليت جاء اإلسالم ليمحقها و ليمحيها من الوجود االجتماعية ملا فيها 

ة من ظلم للفقري وتدمري للمجتمع وتفكيك أواصره وجاء حترمي الربا يف القرآن الكرمي ويف السنة املطهر

  .ويف أكثر من موضع وتوعد اهللا عز وجل من يأكل الربا أو يشارك ا بأشد أنواع العذاب

فالفضل اخلايل ؛ الفضل اخلايل عن العوض املشروط يف البيع : و شرعاً هي ،الزيادة : والربا يف لغة هي

يع ال يصح فهو واشتراطه يف الب، عن العوض إذا دخل يف البيع كان ضد ما يقتضيه البيع فكان حراما 

  .شرط باطل

  

  :أنواع الربا

  .وهو البيع مع زيادة أحد العوضني املتفقي اجلنس على اآلخر :ربا الفضل  -١

) كانا موزونني أو مكيلني ( إذا كانا من جنس واحد واتفقا يف العلة ) العوضني( فاألصل أن الشيئني • 

  :البد لذلك من شرطني 

  .قينا بذلك التساوي وعلم املتعاقدين ي -) أ 

  .التقابض قبل التفرق  - ) ب 

وإذا كانا خمتلفني يف اجلنس ومتحدين يف العلّة كبيع قمح بشعري مثال فال يشترط إال التقابض وجتوز • 

  .املفاضلة 



  .أما إذا اختلفا يف اجلنس والعلة كأن تبيع قمحا بذهب أو فضة فال يشترط فيه شيء من ذلك • 

. والفضة بالفضة. الذهب بالذهب(( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن عبادة بن الصامت قال

فإذا . يدا بيد. سواء بسواء. مثال مبثل. وامللح بامللح. والتمر بالتمر. والشعري بالشعري. والرب بالرب

  .رواه مسلم يف صحيحه)). اختلفت هذه األصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد 

الربا خالف فقهي كبري بني عامة الفقهاء قدمياً وحديثاً وخصوصاً فيما يتعلق ويف هذا النوع من 

  .باألصناف الربا 

  
  

وسبب وقوع هذا اخلالف الفقهي هو تفسري حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الذي يقول فيه 

  .رواه خباري ومسلم وغريهم بسند صحيح)) ال رِباً إِالّ يف النِسيئة((

قهاء هذا احلديث ناسخ للحديث الذي رواه عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه والذي فقال بعض الف

تظهر فيه ربا الفضل وعلى كل حال هذه مسألة فقهية خالفية حبتة نترك البت فيها ألهل االختصاص يف 

  .هذا اال واهللا تعاىل أعلم 

  :بيع العينة -ومن البيوع اليت فيها ربا فضل

ي أن يقوم البائع ببيع املشتري سلعة بسعر إىل أجل مث يقوم ويشتريها منه نقداً وه: تعريف بيع العينة

وبيع العينة هو أن يبيع شيئاً من غريه بثمن مؤجل : قال الرافعي. ولكن بثمن أقل من ذلك الثمن

  .ويسلّمه إىل املشتري مث يشتريه قبل قبض الثمن بثمن نقد أقل من ذلك القدر 

ولعلّ . بيع العينة مالك وأبو حنيفة وأمحد، وجوز ذلك الشافعي وأصحابه وقد ذهب إىل عدم جواز

إِذا، ((الشافعي رضي اهللا عنه مل يرد إليه احلديث الذي يبني حترمي بيع العينة وقوله صلى اهللا عليه وسلم 

وتركوا اجلهاد يف سبِيل اهللا، يعين، ضن الناس بِالدينارِ والدرهمِ، وتبايعوا بالعنيِ واتبعوا أَذناب البقر، 

مهينى يراجعوا دتح مهنع هفَعري الًء فَلَمب لَ اهللا بِهِمزرواه أمحد يف مسنده وغريه من روات )) أَن

  . ...أو قد وصله ولكن بسند غري صحيح واهللا أعلم. األحاديث 

  
  

أن يشتري املشتري سلعة ما بأقساط إىل أجل مث  هي: فمن األمور غري اجلائزة اليت حتدث يف بيع التقسيط

يبيعها لنفس البائع األول بثمن أقل، هذا بيع هو بيع العينة الذي ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، 

وأخرب بأنه حرام ال جيوز، فلو أن إنساناً اشترى من الوكالة سيارة بالتقسيط خبمسني ألف وحدة نقدية 

ىل سنتني ال جيوز أن يأخذها ويبيعها لنفس الوكالة نقداً اآلن بأربعني ألف وحدة إىل سنة باألقساط أو إ

نقدية على سبيل املثال ال احلصر فهذا حرام ال جيوز، لكن لو أخذها من املعرض واستلمها من الوكالة مث 

ه التقسيط إىل صديق له، وباعها عليه نقداً فال بأس بذلك، يبقى علي. ذهب ا إىل مكان آخر إىل معرض



. يدفعه للوكالة، والسيارة يبيعها بعد أن استلمها إىل من شاء لكن غري الطرف األول الذي اشترى منه

إن تبيعها أنا أشتريها منك نقداً، ويكون هذا املشتري من جهة الوكالة فإن هذا : ولو جاء رجل وقال

ال بأس بذلك وهو حالل إن شاء غري جائز، ولكن لو باعها من طرف آخر ال عالقة له بالبيع األول ف

  .اهللا

ويف هذا النوع من الربا مل خيتلف يف حترميه إثنان من الصحابة أو التابعني أو الفقهاء : ربا النسيئة -٢

  .القدماء واملعاصرين رضي اهللا عنهم مجيعاً

فكان الرجل إذا  فهو زيادة الدين يف نظري األجل ، وهو ربا اجلاهلية الذي كانوا يتعاملون به ،: النسيئة 

تدفع أو ترايب فيزيده يف سبيل : أقرض آخر على أجل حمدد ، فإذا جاء األجل ومل يستطع األداء قال له 

زيادة األجل أي كأن تشتري منزالً بالتقسيط وعندما حيل زمن دفع الثمن تقول للبائع أخري يل هذه 

  % .....٥األقساط وزد السعر بنسبة ولتكن 

يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وذروا ما بقي ((الربا فهي كثرية جداً نذكر منها قوله تعاىل وأما أدلة حترمي 

فإن مل تفعلوا فأذنوا حبرب من اهللا ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم ال ، من الربا إن كنتم مؤمنني

  .٢٧٩-٢٧٨البقرة)) تظلمون وال تظلمون 

  
  

أنّ هذه اآلية هي آخر ما نزل على رسول  -ورد يف صحيح خباريكما  -يقول ابن عباس رضي اهللا عنه

فاهللا عز وجل توعد من يتعامل بالربا حبرب منه ومن رسوله صلى اهللا عليه ، اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .وسلم 

فالربا من أشد الكبائر اليت حارا اإلسالم فهي أشد املوبقات اليت يستوجب آكلها غضب اهللا ورسوله 

  .والعياذ باهللا  الكرمي

اجتنبوا : (( والربا من املوبقات السبع اليت حذرنا منها الرسول األعظم عليه الصالة والسالم بقوله 

الشرك بِاهللا والسحر، وقَتلُ النفْسِ الَّتي حرم اهللا «: يا رسولَ اللّه وما هن؟ قَالَ: السبع الْموبِقَات قيلَ

ت بِالْحق، وأَكْلُ مالِ الْيتيمِ، وأَكْلُ الربا، والتولِّي يوم الزحف، وقَذْف الْمحصنات الْغافالَ إِالَّ

اتنمؤرواه خباري ومسلم وغريهم من رواة األحاديث الصحيحة.»الْم.  

  

  :بعض أشكال البيوع احملرمة اليت فيها ربا النسيئة 

شراء بالتقسيط مع فرض غرامة على املشتري يف حال التأخر أو ختفيض السعر يف حال قام ال -أوالً

  :املشتري بتأدية األقساط إىل البائع قبل حلول األجل

إن الشراء بالتقسيط إىل أجل مع زيادة سعر السلعة املباعة تقسيطاً عن سعرها يف حال مت البيع نقداً هذا 

  : حال استفائه الشروط الشرعية التاليةالبيع جائز إن شاء اهللا وذلك يف



أن جيزم الطرفان بالبيع بالتقسيط دون البيع احلال، وإال دخل ذلك يف معىن ما ى عنه النيب صلى  -١

اهللا عليه وسلم من البيعتني يف بيعة، وأما مع اجلزم بذلك فليس هناك إال بيعة واحدة، وإن عدم حتقيق 

وحدة نقدية وبالتقسيط  ١٠٠٠ئع سعر السلعة نقداً بثمن وليكن هذا الشرط أي كأن يقول لك البا

وحدة نقدية تقسيطاً يف مثل هذه احلالة يصح وحيل البيع إن شاء اهللا ولكنه مكروه واألفضل  ١٢٠٠

  .األبتعاد عنه

  
  

ن ال حق للبائع يف االحتفاظ مبلكية املبيع بعد البيع ، ولكن جيوز للبائع أن يشترط على املشتري ره -٢

  .املبيع عنده لضمان حقه يف استيفاء األقساط املؤجلة 

أن تكون اآلجال معلومة والثمن معلوماً واألقساط معلومة لئال تكون هناك جهالة أو غرر يفسدان  -٣

  .العقد

أال حتتسب فائدة أو غرامة عند التأخر يف السداد، ألن هذه الغرامة هي عني ربا اجلاهلية اليت  -٤

وإن ما مييز بيع التقسيط احلالل عن بيع التقسيط احلرام والذي هو الربا بعينها هو .حرمها القرآن،

وجود هذا الشرط أو عدم وجوده فلألسف كثرياً ما يذهب املشتري إىل البائع ليشتري بالتقسيط ويقوم 

هذا  ،البائع بوضع شرط جزائي وهو غرامة مادية على البائع يف حال تأخره عن تسديد أحد األقساط 

الشرط خيرج البيع من حالة البيع احلالل إىل الشراء بطريقة الربا احملرمة وهو الفيصل بني احلالل 

  .واحلرام

ويقابل هذا الشرط أيضاً شرط معاكس أحياناً وهو ختفيض السعر للمشتري يف حال دفع مثن السلعة يف 

  .فترة أقل من الفترة املتفق عليها وهذا حرام أيضاً 

  :احلالة ال بد لنا من املثال اآليت لتوضيح هذه

وملدة / ١٠٠٠٠/اشترى أحد املسلمني سيارة ولتكن بالتقسيط وليكن مببلغ مقداره) :١(املسألة رقم 

وحدة نقدية وبعد أن انعقد البيع واستلم املشتري السيارة  ١٠٠شهر حبيث يدفع كل شهر  ١٠٠

أشهر رزق املشتري / ٥/عد فترة زمنية ولتكن واتفقا على ذلك البيع وبدأ املشتري يدفع األقساط وب

أعطيك كامل مثن السيارة ولكن باملقابل أطلب منك أن حتسم : مبلغاً من املال فذهب إىل البائع وقال له 

شهر وأنا أريد اليوم أن ادفع لك كامل  ١٠٠يل من حق السيارة فأنا اشتريتها على أن أدفع مثنها يف 

  يل السعر؟املبلغ فمن املنطق أن ختفض 

  السؤال هل طلب املشتري ختفيض السعر بسبب استعجاله يف سداد األقسط جائزاً أم ال ؟

  
  



جيب أن نعلم : إن لإلجابة على هذه احلالة واليت تسمى شرعاً باحلطيطة من الدين املؤجل ألجل تعجيله 

تابعني والفقهاء وعلى أنّ هذه املسألة من مسائل الفقه اليت فيها خالف كبري وقدمي بني الصحابة وال

العموم هناك عدة آراء يف هذه املسألة و من املفيد جداً ذكرمها نظراً لوجود هذه احلالة كثرياً يف جمتمعنا 

 -الدين( وأتكفي بذكر رأيني فقط لقرما من األدلة النقلية والعقلية وإلنسجامهما مع املصاحل املرسلة 

  :الرأيني يف مسألة احلطيطة من الدين املؤجل ألجل تعجيله مها وهذين ) العرض –املال  -العقل –احلياة 

  :صورته

تعجيل الدين املؤجل يف مقابل التنازل عن بعضه ويقال أيضاً هو التنازل عن : عرفه بعض أهل العلم 

  .جزء من الدين املؤجل ودفع اجلزء الباقي يف احلال

  :و اختلف العلماء يف حكم احلالة على رأيني أساسيني 

  )).جواز الوضع والتعجيل (( ومضمونه : لقول األول ا

  

  :واستدلوا على صحة قوهلم مبايلي

ملا أراد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن خيرج بين : عن ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنهما قال  -أ

عوا وتعجلوا ض: قال . يا رسول اهللا ، إنك أمرت بإخراجنا ولنا على الناس ديون مل حتل : النضري قالوا 

هذا حديث صحيح اإلسناد ، ورواه الطرباين يف األوسط وقال اهليثمي : وقال ) ٢٣٢٥(رواه احلاكم . 

  .رواه الطرباين يف األوسط وفيه مسلم بن خالد الزجني وهو ضعيف وقد وثق : يف امع 

عباس رضي اهللا  وقد أجازها من الصحابة ابن،ويف صحته نظر: وقال ابن كثري يف البداية والنهاية 

من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن ) ٦/٢٨(روى سعيد بن منصور ومن طريقه البيهقي ، عنهما

  .وإسناده صحيح . أعجل لك وتضع عين : ابن عباس أنه كان ال يرى بأسا أن يقول 

. ي وقال جبوازها النخعي من التابعني وزفر من أصحاب أيب حنيفة وأبو ثور من أصحاب الشافع -ب

  .وهو رواية عن اإلمام أمحد 

  
  

عكس الربا فإنّ الربا  - احلطيطة عن الدين املؤجل -قد علل بعض أهل العلم ايزين ذلك بأن هذا -ج

يتضمن الزيادة يف أحد العوضني يف مقابلة األجل وهذا يتضمن براءة ذمته من بعض العوض يف مقابلة 

بعض األجل فانتفع به كل واحد منهما ومل يكن ربا سقوط األجل فسقط بعض العوض يف مقابلة سقوط 

  .ال حقيقة وال لغة وال عرفاً

فإن الربا الزيادة وهي منتفية هنا والذين حرموا ذلك قاسوه على الربا وال خيفى الفرق الواضح بني قوله 

خر ؟ فال فأين أحدمها من اآل" . عجل يل وأهب لك مئة : " وبني قوله " إما أن تريب وإما أن تقضي : "

  .نص يف حترمي ذلك وال إمجاع وال قياس صحيح



منظمة : وأفىت جبواز هذه الصورة امع الفقهي وكثري من اهليئات الشرعية وهذه بعض الفتاوى -د

البيع ( جممع الفقه اإلسالمي قرارات وتوصيات جملس جممع الفقه اإلسالمي  -املؤمتر اإلسالمي 

  :د االستماع إىل املناقشات اليت دارت حوله تقرر وبع: الذي ورد فيه ) بالتقسيط 

أنّ احلطيطة من الدين املؤجل ألجل تعجيله سواء أكانت بطلب الدائن أم املدين ضع وتعجل  -١((

جائزة شرعاً وال تدخل يف الربا احملرم إذا مل تكن بناء على اتفاق مسبق وما دامت العالقة بني الدائن 

  .نهما طرف ثالث مل جتز ألا تأخذ عندئذ حكم حسم األوراق التجارية واملدين ثنائية فإذا دخل بي

جيوز اتفاق املتداينني على حلول سائر األقساط عند امتناع املدين عن وفاء أي قسط من األقساط  -٢

  .املستحقة عليه ما مل يكن معسراً

ع هذه احلاالت احلط منه إذا اعترب الدين حاال ملوت املدين أو إفالسه أومماطلته فيجوز يف مجي -٣

  .للتعجيل بالتراضي

ضابط اإلعسار الذي يوجب االنتظار أال يكون للمدين مال زائد عن حوائجه األصلية يفي بدينه  -٤

  . ًنقداً وعيناً 

  
  

والصحيح جواز : وقال الشيخ عبد الرمحن سعدي يف كتابه املختارات اجللية من املسائل الفقهية  - ي

عضه حاالً ألنه ال دليل على املنع وال حمذور يف هذا بل يف ذلك مصلحة للقاضي الصلح عن املؤجل بب

واملقتضي فقد حيتاج من عليه احلق إىل الوفاء قبل حلوله وقد حيتاج صاحب احلق إىل حقه لعذر من 

 األعذار وىف جتويز هذا مصلحة ظاهرة وأما قياس املانعني هلذه املسألة مبسألة قلب الدين على املعسر

فهذاالقياس من أبعد األقيسة وبني األمرين من الفرق كما بني الظلم احملض والعدل الصريح انتهى 

  .خمتصرا 

ومضمونه حترمي احليطية عن الدين املؤجل لقاء تعجيله واعتباره شكالً من أشكال الربا : ((القول الثاين-

  )).احملرم

علماء من األئمة األربعة فذهب إىل حترمي ذلك قول قال به عدد من الصحابة والتابعني ، وقال به مجهور ال

أنه شبيه بالزيادة مع اإلنظار امع على : أيب حنيفة ومالك والشافعي واملشهور عن أمحد ، ووجه ذلك 

حترميها ؛ ألنه جعل للزمان مقداراً من الثمن بدالً منه يف املوضعني مجيعاً ، فهو يف الصورتني جعل للزمان 

وعلل صاحب فتح القدير من . ونقصه ؛ هذا معىن ما علل به ابن رشد يف بداية اتهد مثناً لزيادته

ألنّ املعجل خري من املؤجل وهو غري مستحق بالعقد ، فيكون بإزاء ما حطّه عنه : احلنفية ذلك بقوله 

  .وذلك اعتياض عن األجل وهو حرام 

  
  



ألن صفة احللول : ( تاج من الشافعية لذلك بقوله وهو مبعىن التعليل الذي قبله ، وعللّ صاحب مغين احمل

يعين أن صحة ترك البعض تنبين على صحة ) فإن مل حيصل احللول ال يصح الترك . . ال يصح إحلاقها 

: ( التعجيل ، والتعجيل غري صحيح فالترك غري صحيح ، وعللّ ذلك صاحب املبدع من احلنابلة بقوله 

، وهذا ) عن تعجيل ما يف ذمته وبيع احللول والتأجيل ال جيوز  ألنه يبذل القدر الذي حيطه عوضاً

وذلك اعتياض عن األجل وهو : ( التعليل مبعىن ما علل به صاحب فتح القدير من احلنفية حيث يقول

فاتفقت كلمتهم على ) ألنه جعل للزمان مقداراً من الثمن : ( ومها يتفقان مع قول ابن رشد  ، ) حرام 

  ).ضع وتعجل : ( ال جيوز وهو الذي من أجله منعوا مسألة أن بيع األجل 

  :واستدلوا على صحة قوهلم مبايلي -

الذي رواه ابن عباس رضي اهللا عنه والذي  -الضعيف أصالً –رد أصحاب هذا الرأي على احلديث  -أ

ذا احلديث جييز احلطيطة عن الدين املؤجل والذي استند عليه أصحاب الرأي األول لتقوية حجتهم بأنّ ه

  .ضعيف ال يصلح االحتجاج به وإن صح االحتجاج به فهو منسوخ بآيات حترمي الربا اليت نزلت بعده

من له مائة مؤجلة فأخذ مخسني قبل األجل على أن يضع ): أحد الفقهاء القدماء (قال الباجي  -ب

والتفاضل يف اجلنس ) النسيئة(مخسني مل جيز ألنه اشترى مائة مؤجلة خبمسني معجلة فدخله النساء 

  .الواحد

  :ورد يف كتاب البيوع يف موطأ اإلمام مالك مايلي -

بِعت بزاً لي من أَهلِ دارِ نخلَةَ إلَى أَجلٍ، ثُم أَردت : عن عبيد أَبِي صالحٍ مولَى السفَّاحِ، أَنه قَالَ -١

ي أَنْ أَضع عنهم بعض الثَّمنِ وينقَدونِي، فَسأَلْت عن ذالك زيد بن الْخروج إلَى الْكُوفَة، فَعرضوا علَ

  .ال آمرك أَنْ تأْكُلَ هاذَا وال توكلَه: ثَابِت، فَقَالَ

  
  

فنالحظ أن سيدنا زيد بن ثابت أحد الصحابة رضي اهللا عنهم والذي أخربنا عنه رسول اهللا صلى اهللا 

أرحم أُمتي أبو بكرٍ، وأشدها يف دينِ اهللا عمر، «: وسلم أنه أعلم األمة اإلسالمية بالفرائض بقولهعليه 

وأَصدقُها حياًء عثمانُ، وأَعلَمها باحلاللِ واحلَرامِ معاذُ بن جبلٍ، وأقرؤها لكتاب اهللا أُيب، وأعلَمها 

ثابت بن ديضِ زائاحِبالفَراجلَر نةَ بديبأبو ع ةاألم ههاذ وأمني ،أمني ةكُلِّ أمرواه أمحد يف مسنده. » ، ول  

فذلك الصحايب اجلليل رضي اهللا عنه ما كان ينهى عن فعل شيء إال إذا كان فيه شبهة حرام أو حرام 

  . عليه وسلم أصالً وخصوصاً أنه يف زمن يوجد يف الكثري من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا

٢- لَى الرع نيالد كُونُ لَهلِ يجلَ الرئس هأَن ، رمنِ عب اللّه دبع نع ، اللّه دبنِ عمِ بالس نلِ إىل عج

مع نب اللّه دبع كذال فَكَرِه ،راآلخ لُهجعيو ،قالْح باحص هنع عضلٍ، فَيأَجهنى عهنو ،ر.  

فذلك الصحايب اجلليل رضي اهللا عنه عبداهللا بن عمر والذي يعترب من فقهاء األمة اإلسالمية كان ينهى 



عن فعل ذلك فلو كان جائزاً ملا ى عنه وحاشى هللا أن حيرم أصحاب حممد الصادقني أمراً أحله اهللا 

  .ورسوله

  
  

كَانَ الربا في الْجاهلية أَنْ يكُونَ للرجلِ علَى الرجلِ : سلَم ، أَنه قَالَحدثين مالك ، عن زيد بنِ أَ -٣

أَتقْضي أَم تربِي، فإنْ قَضى أَخذَ وإالَّ زاده في حقِّه وأَخر عنه في : الْحق إلَى أَجلٍ، فَإذَا حلَّ اَألجلُ قَالَ

واَألمر الْمكْروه الَّذي ال اختالَف فيه عندنا أَنْ يكُونَ للرجلِ علَى الرجِلِ الدين إلَى : مالك قَالَ. اَألجلِ

ب هنيد رخؤي يالَّذ زِلَةنا بِمندنع كذالو ،طْلُوبالْم لُهجعيو ،بالطَّال هنع عضلٍ، فَيأَجدع  نع حلِّهم

قِّهي حف رِميالْغ هزِيديو ،هقَالَ. غَرِمي :يهف كال ش نِهيعا ببهاذَا الرف.  

كان اإلمام مالك رضي اهللا عنه مؤسس املدرسة الفقهية املالكية وهو فقيه املدينة املنورة رضي اهللا عنه 

ل أجله لقاء تأخريه هو ربا حمرم ونقصان املبلغ الذي مل يعترب ذلك من الربا احملرم فزيادة املبلغ الذي ح

  .حيل أجل دفعه لقاء تعجيل دفعه هو أيضاً ربا بال ريب واهللا أعلم

  :واحتج املانعون باألثر واملعىن :قال أحد الفقهاء  -ج 

  
  

عن املقداد بن ففي سنن البيهقي : فهي كثرية منها اآلثار السابقة باإلضافة إىل األثر التايل : أما اآلثار

: فقال ) عجل تسعني دينارا وأحط عشرة دنانري : أسلفت رجال مائة دينار فقلت له : ( األسود قال 

أكلت ربا مقداد وأطعمته ويف سنده : نعم ، فذكرت ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال 

لقدر الذي أسقط وذلك عني فإنه إذا تعجل البعض وأسقط الباقي فقد باع األجل با: وأما املعىن. ضعف

زدين يف الدين وأزيدك يف املدة : الربا كما لو باع األجل بالقدر الذي يزيده إذا حل عليه الدين ، فقال 

... زد يف األجل وأزيد يف الدين : ، فأي فرق بني أن تقول حط من األجل وأحط من الدين ، أو تقول 

دته يف مقابلة زيادته ، فكما أن هذا ربا فكذلك اآلخر فنقص األجل يف مقابلة نقص العوض كزيا: قالوا 

.  

ومضمونه حترمي احليطية ((الراجح من املسألة السابقة واهللا أعلم هو القول الثاين والذي كان مضمونه 

  )).عن الدين املؤجل لقاء تعجيله واعتباره شكالً من أشكال الربا احملرم 

  .ومن الناحية العقلية واهللا أعلم) الصحة(لقوة األدلة وقبوهلا من الناحية النقلية 

إن املشتري من الناحية الشرعية أصبح مستدين مبلغاً من املال وهو باقي مثن : جواب املسألة األوىل

السيارة والبائع أصبح مدين للمشتري مثن السيارة وبناء عليه إنه حرام حرام أن خيفض البائع الثمن على 

ع األقساط أو أن يزيد عليه يف حال تأخره عن دفع األقساط وهو الربا املشتري يف حال استعجاله يف دف

  .وهو قول الفريق الثاين )) ضع وتعجل ((احملرم أشد التحرمي وقد تقدم معنا أدلة حترمي هذه املسألة 



وهذه احلالة شائعة جداً والعياذ باهللا يف بيوع القسيط يف مدينة حلب ويسموا بتسميات عديدة منها 

  .ة فيقول فيذهب يف مثل تلك احلالة املشتري لعند البائع ويقول جئت ألصاحل على السيارة الصلح

  
  

إذاً الغرامة اليت تفرض على املشتري يف حال التأخر هي الربا يف عينها و كذلك ختفيض سعر السلعة 

  .هللا أعلماملباعة تقسيطاً يف حال سداد املبلغ قبل الفترة املتفق عليها كذلك هو عني ا لربا وا

وقد سأل أحد العلماء الفقهاء الدكتور أمحد احلجي الكردي اخلبري يف املوسوعة الفقهية عن مثل هذا 

  :السؤال والذي هو

  :شيخنا الفاضل : السالم عليكم 

: لقد اشتريت سلعة من شخص بالتقسيط ملدة سنة مبئة ألف، مث بعد فترة توفر املبلغ لدي، فقلت للبائع

  .، وساحمين يف الباقي، فوافقهذه تسعني ألفا

  فهل ذلك جائز؟

  :وكان جواب الدكتور أمحد احلجي الكردي هو 

فإذا دفعت له هذا املبلغ من غري شرط أن ينزل لك من مثن السلعة شيئا، مث نزل لك بعض الثمن خمتارا، 

حملرم واهللا تعاىل فال مانع من ذلك، ولو أنك شرطت عليه التنزيل عند الدفع إليه فوافق، فهو من الربا ا

  .انتهى) ١٠٢٥٢املصدر شبكة الفتاوى الشرعية الفتوى ذات الرقم . (أعلم

  :أدلة جواز البيع بالقسيط احملقق للشروط الشرعية فهي -

فالصحيح من قول أهل العلم هو جواز البيع بالتقسيط بثمن زائد على مثن البيع احلال، وقد دل على 

  :ذلك عدة أدلة نذكر منها ما يلي

  .٢٨١:البقرة.((يا أَيها الَّذين آمنوا إِذَا تداينتم بِدينٍ إِلَى أَجلٍ مسمى فَاكْتبوه)): عموم قوله تعاىل  -١

ما ثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم من أنه أمر عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما أن جيهز  -٢

  .رواه أمحد وأبو داود. ريين إىل أجلجيشا، فكان يشتري البعري بالبع

أن بريرة رضي اهللا عنها باعها أهلها بالتقسيط تسع سنوات، : ما ثبت عن عائشة رضي اهللا عنها -٣

متفق عليه ، ومل يرد أن النيب صلى اهللا . لكل سنة أربعون درمهاً، فأقر ذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم

على مثن البيع احلال ألجل التقسيط حىت ميكن أن يتمسك بذلك عليه وسلم منع أهل بريرة من الزيادة 

  .من ذهب إىل عدم جواز زيادة سعر البيع بالتقسيط على مثن البيع احلال

  
  

أن البيع بالتقسيط يف نفس معىن معاملة بيع السلَم ،فإن البائع يف السلم يبيع من ذمته حبوباً أو  -٤

ضر أقل من الثمن الذي يباع به املسلَم فيه وقت السلم، لكون بثمن حا -مما يصح السلم فيه  -غريها 



املسلَم فيه مؤجالً، والثمن عجالً، وهو جائز باإلمجاع، وهو يف نفس معىن البيع إىل أجل أو البيع 

فنقص الثمن يف السلم ألجل تأخري تسليم السلعة مثل الزيادة يف سعر السلعة مقابل تأخري ،بالتقسيط

  .تسليم الثمن

ا كله يدل على جواز بيع التقسيط بالثمن الذي يتراضى به البائع واملشتري ولو كان أكثر من الثمن فهذ

  ).٩٢٩٨٨املصدر الشبكة اإلسالمية رقم الفتوى (البيع احلال، 

الذي يتم فيه تأجيل دفع األقساط للبائع شريطة أن يزيد  -احلرام شرعاً  -البيع بالتقسيط -ثانياً

  :واجب دفعهاملشتري امليلغ ال

وسوف  -أخر يل دفع املبلغ –يقول املشتري للبائع أنظري : هذه احلالة ميكن تلخيصها باجلملة التالية

  .أزيدك أي سوف أعطيك مبلغاً زائداً عما اتفقنا عليه سابقاً قبل طليب تأخري دفع املبلغ

د التجار بضاعة من تاجر آخر وهذا النوع من البيوع الربوية منتشر كثرياً بني التجار فمثالً يشتري أح

 ٣وحدة نقدية ويتفق املشتري مع البائع على أن يدفع له املبلغ بعد / ١٠٠٠٠٠/ وليكن مببلغ مقداره 

  .أشهر مثالً 

وبعد أن ينعقد البيع وحيل أجل دفع املبلغ يقول املشتري للبائع أخر يل دفع املبلغ إىل ثالثة أشهر أخرى 

  ..!!وحدة نقدية/ ٥٠٠٠/ بلغاً مقداره وليكن وسوف أدفع لك تعويضاً أو م

هذه احلالة هي عني الربا واملبلغ املزاد نتيجة تأخري أجل دفع املال هو ربا النسيئة احملرمة شرعاً فال جيوز 

  .زيادة أي مبلغ من املال على املشتري ولو برضاه بسبب تأخري دفع الثمن

  
  

الية والتجار اللذين يبيعون بالتقسيط يفرضون غرامة مالية وأحياناً بل وغالباً الكثري من املؤسسات امل

أحياناً يسموا غرامة ، على الشخص املتأّخر بدفع مايتوجب عليه من أقساط حتت تسميات عدة 

وأحياناً رسم لقاء دفع الضرر وماشابه ذلك وأحياناً حتت اسم التعويض لقاء تفويت الفرصة الضائعة 

  .سميات هي أمساء بدعية للربا احملرم وماشابه ذلك وكل هذه الت

أخرجه امحد )) ال ضرر وال ضرار ((وقد يقول البعض أن الرسول األعظم عليه الصالة والسالم يقول 

  فكيف ال يتم تعويض البائع املتضرر لقاء مماطلة املشتري يف دفع األقساط؟. عن ابن عباس رضي اهللا عنه

صاحل الدخيل بشكل مفصل عن هذه احلالة يف حبثيه اللذين مها لقد أجاب الدكتور سلمان بن : اإلجابة 

واليت أنصح طلبة العلم بقرائتها ) ٢-١(باسم التعويض عن األضرار املترتبة على املماطلة يف الديون 

  :اللذان جاء فيهما  www.saaid.netبشكل دقيق وهي متوفرة يف موقع صيد الفوائد اإلسالمية 

  :لضررشروط التعويض املايل ل((

نص العلماء على قاعدة هي من القواعد الكربى يف الشريعة، وهي أنّ الضرر يزال، وقد يكون زوال 

هذا الضرر بالتعويض املايل، إال أن التعويض أخص من الضرر، فليس كل ضرر يعوض باملال كي يزول، 



  :وقد ذكر الفقهاء شروطاً الستحقاق الضرر للتعويض املايل، وهي ما يلي

  :أن يكون الضرر يف مال: ألولالشرط ا

فال ضمان على ما ليس ماالً كالكلب وامليتة والدم املسفوح فاختلف الفقهاء يف ضمان املنافع؟ بناء على 

هي مضمونة؛ ألا مال ميكن تقوميه وأخذ العوض عنه واملبادلة : " خالفهم يف مالية املنافع، فقال اجلمهور

بعدم مالية املنافع، واملال كل ما ميكن متلكه من أي شيء، : فقالوا، وخالف احلنفية "بينه وبني املال 

  .واملنافع ال متلك وال تدخر

  :أن يكون املال مملوكاً للمتلف عليه : الشرط الثاين 

وهذا يشمل املباح، فال جيب الضمان بإتالف اخلمر واخلنزير على املسلم؛ لسقوط تقوم اخلمر واخلنزير 

  .على حق املسلم

  
  

  :أن يكون يف إجياب التعويض فائدة: ط الثالثالشر

مبعىن إمكان الوصول إىل احلق ودفع الضرر حىت ال يكون إجياب التعويض عبثاً؛ لعدم القدرة على 

  .الوصول إىل احلق

  :أن يكون املتلف من أهل الضمان: الشرط الرابع

قوق له وعليه معاً أو له هي صالحية اإلنسان لوجوب احل: وذلك بأن يكون له أهلية وجوب واليت هي

  .أو عليه، ومبىن ذلك وجود ذمة صاحلة، وأهلية الوجوب تثبت لكل إنسان بدون قيد وال شرط 

  :أن يكون الضرر حمقق الوقوع بصفة دائمة : الشرط اخلامس

فال يضمن مبجرد الفعل الضار دون حصول الضرر واستمراره، كمن حفر حفرةً يف طريق، فسقط فيها 

يصب بشيء، أو قلع سناً فنبتت أخرى مكاا، وكذا ال يضمن الضرر احملتمل وقوعه، أو  إنسان، فلم

  )).ضرر تفويت الفرصة، أو الضرر املعنوي

  

  :كل بيع لشيء حرام فهو حرام: القاعدة الثانية يف البيوع احملرمة  -ثانياً

عها يعترب حرام وهنا جتدر فمثالً من يبيع اخلمر واملسكرات هذه املواد حمرمة على املسلم لذلك فبي

قد يكون هناك مواد وسلع مباحة للبيع والشراء يف أصلها ولكن قد يتحول بيعها إىل : اإلشارة إىل مايلي

  :حرام يف العديد من احلاالت منها

  :بيع شيء حالل يف أصله ولكن سوف يستخدم الشيء املباع يف معصية اهللا عز وجل  -

لصاحب حانة أو معمل إلنتاج اخلمر هذا البيع حرام ألنه اهللا تعاىل يقول  إذا باع املزارع العنب:فمثالً 

)) تعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا على اإلمث والعدوان واتقوا اهللا إن اهللا شديد العقاب((....

( قول فاهللا عز وجل ينهى املسلمني على التعاون على اآلثام واملعاصي ألن القاعدة الشرعية ت. ٢املائدة



  ).كل شيء فيه حرام فجميع السبل املؤدية إليه حرام

 -علّة  - مع العلم أن بيع العنب يف أصله جائز شرعاً ولكن قد يتحول إىل حرام عند وجود سبب 

  .تؤدي إىل التحرمي

  
  

إذا باع شخص ما منزالً إىل شخص ما هذا البيع يف أصله جائز إذا استوىف شروطه ولكن :مثال آخر

البيع إىل بيع حرام وذلك إذا علم البائع أن املشتري سوف يستخدم هذا املنزل يف أمور ال  يتحول هذا

  ...ترضي اهللا عز وجل كأن يستخدمه مركزاً للممارسات اجلنسية املشبوهة 

  وقد يسأل البعض هل البائع مطالب بالتحري عن سرية وهدف كل مشتري يأيت إليه لشراء شيء ما ؟

رسول اهللا صلى اهللا عليه بأخذ بظواهر األشخاص وترك الباطن ألنّ خفايا النفس  لقد أمرنا:اإلجابة 

رواه ...)) إين مل أُومر أن أنقُب قلوب الناس وال أشق بطونهم((.. والباطن ال يعلمها إال اهللا بقوله 

  .و معناه أين أمرت باحلكم بالظاهر واهللا يتوىل السرائر. خباري

  .ئع التحري عن نية املشتري لشراء شيء ما فال بأس يف ذلك ويدخل يف باب الورعولكن إذا أراد البا

  

  :كل بيع مل فيه شيء من امليسر فهوحرام :القاعدة الثالثة يف البيوع احملرمة  -ثالثاً

يا أيها الذين آمنوا إنما اخلمر وامليسر واألنصاب واألزالم رجس من ((يقول اهللا تعاىل يف حمكم تنزيله 

  .٩٠املائدة )) الشيطان فاجتنبوه لعلّكم تفلحون عمل

  .فامليسر أو القمار حرام شرعاً وكل بيع مت عن طريق امليسر أو فيه امليسر فهو بيع حمرم بإمجاع العلماء 

  :مثال عن البيع الذي فيه ميسر ) ٢(مسألة 

فإنه قد يربح جائزة أو  تقوم العديد من الشركات التجارية ببيع سلع ما وعندما يشتري املشتري السلعة

ال يربح وذلك عن طريق إجراء بعض السحوبات كأن يشتري الرجل سيارة وعند شراءه حيصل على 

  .بطاقة ذات رقم معني وجيري كل ستة أشهر قرعة ووفقاً لنتيجة القرعة قد يربح ذلك الرجل جائزة ما 

حالل أم أنها تدخل حتت اسم  والسؤال هل ذلك البيع جائز وهل اجلائزة على فرض رحبها املشتري

  امليسر املنهي عنه؟

  :اجلواب

  
  

وهو يعلم ذلك  –إذا كان املشتري يشتري السلعة بثمن أكرب من مثنها احلقيقي املتعارف عليه يف السوق 

ويكون سبب الزيادة يف السعر هو حتقيق فائض مايل يغطي تكاليف اجلوائز فهذا البيع باطل وبيع  -

  :ى امليسر وإن اختلف امسه ولتوضيح ذلك نوضح اإلجابة السابقة باألرقام حرام الشتماله عل



وحدة نقدية للمشتري الذي ال يرغب بدخول املسابقة أي عندما  ١٠٠٠التاجر يبيع السلعة بسعر 

بينما يبيع ذلك التاجر ، يشتري املشتري السلعة فإنه ال حيصل على البطاقة اليت ختوله دخول القرعة

وحدة نقدية و يف هذه احلالة  ١١٠٠ويف نفس املكان والزمان وحىت لنفس املشتري بـ نفس السلعة 

حيق للمشتري امتالك بطاقة متكنه من الدخول إىل املسابقة و من احملتمل أن حيصل على جائزة ومن 

وحدة  ١٠٠فنالحظ أنّ هناك زيادة يف السعر مقدارها ، خالل السعريني اللذان يعودان لنفس السلعة 

 ١٠٠إما أن خيسر ، قدية أي وكأا مثن البطاقة اليت متكّن املشتري من دخول املسابقة فاملشتري إذاًن

وحدة نقدية أو أن يربح جائزة أكرب من ذلك وهذا هو عني امليسر وامليسر بعينه املنهي عنه رغم أنف 

  .صرف واهللا تعاىل أعلم كل من غير امسه وهو حرام حرام والبيع فاسد وباطل واجلائزة حرام وهي ميسر

  :عن البيع الذي يتوهم أن فيه ميسر أو أي شبهة ) ٣(مسألة 

وحدة نقدية نقداً وبعد شرائه  ١٠٠٠٠قام أحد األشخاص بشراء سيارة من إحدى الوكاالت بسعر 

 ١٠٠٠تلك السيارة بشهرين اتصلت به الشركة املصنعة للسيارة لتبلغه بأنه قد ربح جائزة مقدارها 

  .حدة نقديةو

والسؤال هل ذلك البيع جائز وهل اجلائزة اليت رحبها املشتري حالل أم أنها تدخل حتت اسم امليسر 

  املنهي عنه؟

  :اجلواب

إذا مل يتفق البائع واملشتري على أنّ شرائه للسيارة بثمن أعلى من قيمتها ولو بوحدة نقدية خيوله  -

اهللا جائز إذا استوفا شروطه من حيث عدم الكتمان من املشتري الدخول إىل تلك املسابقة فالبيع إن شاء 

  .وحتقق اخليار والتقابض وماشابه ذلك 

  
  

فما دام مل حيصل اتفاق بيع البائع واملشتري على دخول :أما بالنسبة للجائزة اليت رحبها املشتري  -

هما قل لقاء رحبه اجلائزة املشتري للمسابقة كشرط لشراء املشتري للسيارة ومل يدفع أي مبلغ إضايف م

  .فاجلائزة إن شاء اهللا حالل وتدخل يف بند اهلبات واهلدايا اجلائزة شرعاً واهللا تعاىل أعلم

  

كل بيع فيه جهل يف مواصفات الشيء املراد شرائه فهو بيع : القاعدة الرابعة يف البيوع احملرمة  -رابعاً

  :باطل

أن يكون معلوم املواصفات لكي ال حيدث أي غنب  فمن صفات الشيء املباع أو املعقود عليه هو

كأن :للمشتري ألنّ أساس العقود الوضوح والقبول بعد معرفة املواصفات فاليصح مثالً البيع التايل 

يقول البائع للمشتري سأبيعك سيارة مبئة ألف وحدة نقدية ومل يذكر البائع للمشتري أي شيء عن 

  .املواصفات ومل يتفقا عليها 



بيع الغرر أحد أشكال بيع الشيء جمهول املواصفات كبيع حبل احلبلى من الدواب حرام وبيع  ويعترب

السمك يف املاء بشكل الميكن معرالفة كميته أو ال يضمن حتصيله فهو حرام أيضاَ فعن ابن عمر رضي 

، وكان بيعاً يتبايعه أهلُ أنَّ رسولَ اللّه صلى اهللا عليه وسلم نهى عن بيعِ حبلِ احلَبلة«اهللا عنهما يقول 

  .رواه خباري» كان الرجلُ يبتاع اجلَزور إىل أن تنتج الناقةُ، مثَّ تنتج اليت يف بطنِها: اجلاهلية

  .رواه الترمذي..)) نهى رسولُ اهللا عن بيعِ الْغررِ ((وكذلك يقول أَبِي هريرةَ رضي اهللا عنه 

عافقَالَ الشومن بيع الغرر بيع السمك يف املاء وبيع العبد اآلبق وبيع الطري يف السماء وحنو ذلك : ي.  

أي  –كل بيع حيدث يف وقت النداء الثاين لصالة اجلمعة : القاعدة اخلامسة يف البيوع احملرمة  - خامساً

  :فهو حرام -حني جيلس اخلطيب ويبدأ املؤذن بالنداء

الذين آمنوا إذا نودي للصالة من يوم اجلمعة فاسعوا إىل ذكر اهللا وذروا البيع  يا أيها((يقول اهللا تعاىل 

  .٩اجلمعة )) ذلكم خري لكم إن كنتم تعلمون

  
  

هو النداء الثاين الذي كان يفعل بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه ..)) نودي للصالة((..واملقصود بـ 

 ذا النداء حيرم البيع والشراء واتفق العلماء على ذلك وسلم حني جيلس على املنرب وعند بداية املؤذن

ال يصلح البيع يوم اجلمعة حني ينادي للصالة، فإذا قضيت الصالة فاشتر وبع “ فيقول ابن عباس بلفظ 

وإىل القول بالتحرمي ذهب اجلمهور، وابتداؤه عندهم من حني األذان بني يدي . ورواه ابن مردويه“ 

  . عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم اإلمام ألنه الذي كان يف

مدى صحة أو بطالن العقد الذي حيدث يف ذلك الوقت وظاهر اآلية برأي  ولكن العلماء اختلفوا يف

  .اإلمام احلافظ ابن كثري يفيد التحرمي وعدم وقوع البيع والشراء واهللا تعاىل أعلم

  

غري مضمون عنده وغري  -بيع اإلنسان ما ال ميلك: القاعدة السادسة يف البيوع احملرمة  -سادساً

  :جائز وغري واقع بيع حرام وغري -موصوف عنده

فقد ورد النهي عن بيع اإلنسان ماال ميلك على لسان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يه حلكيم بن 

رواه الشافعي يف )) نهانِي رسولُ اهللا أنْ أبِيع ما لَيس عندي((حزام رضي اهللا عنه فيقول حكيم بن حزام 

  .الرسالة والترمذي وغريهم بسند صحيح 

احلديث يفيد حترمي بيع اإلنسان ملا ال ميلك حال العقد ولكن باملقابل يقول ابن العباس رضي اهللا فظاهر 

  عنه

من سلف فليسلف يف : فقال رسول اهللا ، قدم رسول اهللا املدينة وهم يسلفون يف التمر سنة والسنتني (( 

  .رواه أمحد يف مسنده)) كيل معلوم و وزن معلوم و أجل معلوم

رضي اهللا عنه عن هذين احلديثني تعليقاً رائعاً  -جمدد القرن الثالث اهلجري  - الشافعي  يعلق اإلمام



الذي أنصح طلبة العلم بقرائته ملا فيه من فوائد عظيمة - ويربط بينهما ربطاً مجيالً يف كتابه الرسالة 

  :-ولعلل اهللا يوفقين يف كتابة حماضرة حول هذا الكتاب

  
  

حيتمل )) أن يبيع املرء ما ليس عنده (( فكان ي النيب صلى اهللا عليه وسلم ( (فيقول اإلمام الشافعي  -

فال يكون موصوفاً مضموناً ، أن يبيع املشتري ما ليس حبضرته املشتري كما يراه البائع عند تبايعهما فيه

  .فيلزم أن يسلمه إليه بعينه : - وال يف ملكه ، على البائع يؤخذ به

ن سلف أن يسلف يف كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم أو إىل أجل معلوم فلما أمر رسول اهللا م -

  .دخل هذا بيع ما ليس عند املرء حاضراً وال مملوكاً حني باعه 

دل على أنه إمنا ى عن بيع : وملا كان هذا مضموناً على البائع بصفة يؤخذ ا عند حمل األجل  -

  .الشيء ليس يف ملك البائع واهللا أعلم

ألا قد ، كانت يف ملك الرجل أو يف غري ملكه ، قد حيتمل أن يكون النهي عن بيع العني الغائبة و  -

  .لك وتنقص قبل أن يراها املشتري

فكل كالم كان عاماً ظاهراً يف سنة رسول اهللا فهو على ظهوره وعمومه حىت يعلم حديث ثابت عن  -

ريد باجلملة العامة يف الظاهر بعض اجلملة دون بعض كما يدل على أنه إمنا أ) بأيب هو و أمي( رسول اهللا 

  .انتهى )) وصفت من هذا وما كان يف مثل معناه

  

كل بيع ال يبني فيه البائع عيوب الشيء الذي يبيعه هو بيع : القاعدة السابعة يف البيوع احملرمة  -سابعاً

  :حرام وفيه غش وتدليس 

حتى يتفرقا ـ فإن صدقا : بيعان باخليارِ مامل يتفرقا ـ أو قالال«: قال رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

فالواجب يف عقود ، رواه خباري . »وبينا بورك هلما يف بيعهما، وإن كَتما وكذَبا محقَت بركةُ بيعهما

شيء املباع البيع عدم الكتمان وخصوصاً يف جانب البائع فيجب على البائع إظهار كافة العيوب يف ال

  .وإن كتمانه وعدم تبيانه للعيوب سوف جيعل بيعه باطالً وحمرماً واحلديث السابق واضح ذا اخلصوص

  
  

ويقوم بعض املتالعبني على الشرع الكاذبني على أنفسهم وعلى الناس أحياناً بإتباع أسلوب التدليس 

رات املستعملة عندما تذهب للهروب من التبني ومثال ذلك ما يقوم بعض أصحاب حمالت بيع السيا

أنا ال أبيعك سيارة تعمل وإمنا أبيعك قطعة من احلديد عاينها وتفحصها : لعنده لشراء سيارة فيقول لك

  !!!قبل أن تأخذها وبعد أن تأخذها لست مسؤوالً عن أي خلل فيها ألنين بعتك حديد ومل أبيعك سيارة 

ذه اخلدعة أن هأن ه سوف ينجو من حكم اهللا ورسوله عليه الصالة وأن بيعه يف هذا البائع املخادع يظن



ولكن احلقيقة أن هذا البيع بيع فيه غرر وتدليس وغش وهو حرام باتفاق العلماء ... ؟!هذه احلالة جائز

فيجب على البائع أن يبين عيب السيارة قبل بيعها وإال فبيعه باطل ورحبه حرام وحيق للمشتري أن يرد 

بعد اتضاح العيب فيه ويكفي ذلك البائع الفاسق قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الشيء املشترى 

  .رواه ابن حبان يف صحيحه)) من غشنا، فَلَيس منا، واملَكْر واخلداع يف النارِ((فيه 

اد التوسع هذه حملة موجزة عن بعض القواعد املبسطة اليت تساعد يف معرفة أنواع البيوع احملرمة ومن أر

يف أركان عقود البيع والشراء فالكتب واملراجع كثرية ومتوفرة يف هذا اال وأنصح نفسي وأخويت ممن 

يريدون التوسع بذلك البدء بالصفحات الصفراء أي بكتب العلماء والفقهاء واألئمة يف القرون اهلجرية 

  :األوىل أرشح الكتب التالية

  .مالك رضي اهللا عنه كتاب البيوع يف املوطأ لإلمام -١

كتاب البيوع يف كتاب فتح الباري لإلمام ابن حجر العسقالين والذي هو شرح لكتاب البيوع  -٢

  .املوجود يف صحيح خباري

باإلضافة شروحات كتب احلديث كشرح النووي لصحيح مسلم وكتاب عون املعبود لشرح كتاب 

  .واهللا املوفق وه على كل شي قدر...... سنن أيب داوود 

  

  موجز مبسط عن نظام املصارف اإلسالمية –ب 

  
  

قبل اخلوض يف احلديث عن نظام املصارف اإلسالمية اليت باتت تنتشر واحلمد هللا يف مجيع بقاع العامل 

جيب التنويه إىل أنّ املصرف اإلسالمي يعترب بائع على الطريقة اإلسالمية وبالتايل حتكمه نفس القوانني 

ائع مهما صغر رأس ماله ويف هذا البحث الصغري سوف أحاول توضيح بعض الشرعية اليت حتكم الب

  .األمور اليت تتعلف باملصار فاإلسالمية وآراء العلماء فيها 

  :أمثلة واقعية عن بعض املعامالت التجارية اليت تقوم ا املصارف اإلسالمية -

شاراً يف نظام املصارف اإلسالمية وكما هذا النوع من البيوع هو األكثر انت: البيع بالتقسيط إىل أجل -أ

  :تقدم معنا هذا البيع جائز إذا استوىف شروطه الشرعية واليت نعيد ذكرها 

أن جيزم الطرفان بالبيع بالتقسيط دون البيع احلال، وإال دخل ذلك يف معىن ما ى عنه النيب صلى  -١

  .ليس هناك إال بيعة واحدةاهللا عليه وسلم من البيعتني يف بيعة، وأما مع اجلزم بذلك ف

ال حق للبائع يف االحتفاظ مبلكية املبيع بعد البيع ، ولكن جيوز للبائع أن يشترط على املشتري رهن  -٢

  .املبيع عنده لضمان حقه يف استيفاء األقساط املؤجلة

فسدان أن تكون اآلجال معلومة والثمن معلوماً واألقساط معلومة لئال تكون هناك جهالة أو غرر ي -٣

  .العقد



أال حتتسب فائدة أو غرامة عند التأخر يف السداد، ألن هذه الغرامة هي عني ربا اجلاهلية اليت  -٤

حرمها القرآن،وإن ما مييز بيع التقسيط احلالل عن بيع التقسيط احلرام والذي هو الربا بعينها هو جود 

 البائع ليشتري بالتقسيط ويقوم البائع هذا الشرط أو عدم وجوده فلألسف كثرياً ما يذهب املشتري إىل

بوضع شرط جزائي وهو غرامة مادية على البائع يف حال تأكره يف تسديد أحد األقساط هذا الشرط 

  .خيرج البيع من حالة البيع احلالل إىل الشراء بطريقة الربا احملرمة وهو الفيصل بني احلالل واحلرام

ناً وهو ختفيض السعر للمشتري يف حال دفع مثن السلعة يف ويقابل هذا الشرط أيضاً شرط معاكس أحيا

  .فترة أقل من الفترة املتفق عليها وهذا حرام أيضاً 

  
  

وقد يسأل بعض األخوة ملاذا الشراء بالتقسيط من املصرف اإلسالمي جائز شرعاً والشراء بالتقسيط 

م شرعاً وفيه نوع من الربا لنفس السلعة وبنفس السعر من مصرف غري إسالمي يعترب يف الغالب حرا

  احملرمة ؟

ال عربة يف اسم املصرف يف حتليل أو حترمي البيع وإمنا العربة يف كيفية النظام املايل املبين عليه هذا : اإلجابة

املصرف من جهة وحتقيقة لشروط صحة بيع التقسيط من جهة أخرى فأي مصرف سواء أكان إسالمي 

  .لتقسيط الشرعية فالبيع فيه صحيح وشرعي أم غري إسالمي يلتزم بشروط بيع ا

وإن أكثر ماحيدث يف املصارف غري اإلسالمية هو عدم متليك املشتري للسلعة املشتراة حىت يقوم بسداد 

وهذا جيعل البيع غري جائز باإلضافة إىل أن غالب % ١٠٠وأحياناً % ٨٠نسبة معينة من املبلغ أحياناً 

ن املال على املشتري يف حال تأخره لدفع بعض األقساط وهذا هو عني املصارف الربوبية تفرض مبلغاً م

الربا رغم تسميته أحياناً بفائدة أو غرامة أو ماشابه ذلك ولكن يف حقيقته ما هو إال الربا بعينها و 

ا اشتراط هذا املبلغ سواء أكان حمدد أم غري حمدد جيعل من عقد البيع والشراء باطالً وحرماً ملا فيه من رب

  .النسيئة 

تقدمي القروض إىل املستثمرين ومشاركتهم بنسبة من األرباح وحتملهم لنسبة من اخلسارة يف حال  -ب

مبدأ املشاركة معروف منذ القدمي وال خالف يف أنه حالل صرف ال شبهة  -وهذا املبدأ:فشل املشروع 

) والقراض -املضاربة( أحياناً بـ  فيه إن شاء اهللا إذا مل يكن فيه شرط حمرم أو باطل ويسمى هذا املبدأ

  :وهو جائز، وقد كان الصحابة يعملون به، ويشترط لصحته مايلي

أن يكون الربح بني املصرف اإلسالمي والشخص الشريك الذي سوف يستثمر املال حمدداً حسب  -أ

  .املتفق عليه، كالنصف والثلث وحنو ذلك

  
  



، كل )املستثمر(والعامل ) املصرف اإلسالمي(ملال يف حالة اخلسارة يقع الضرر على كل من رب ا -ب

حبسب رأس ماله الداخل يف االستثمار أما يف حالة أن املصرف اإلسالمي كان هو املمول لكامل قيمة 

املشروع فإنه يف حالة اخلسارة إن املصرف اإلسالمي يتحمل مبفرده اخلسارة وأم املستثمر فإنه خيسر 

  .جهده فقط

هو أن يكون هناك شخص ما يريد أن يقوم : ة اليت تتبعه بعض املصارف اإلسالمية وصورة مبدأ املشارك

مبشروع ما هذا املشروع يف أصله مباح وال يتوفر هلا الشخص رأس املال الكايف للقيام مبشروعه فيقوم 

 بالذهاب إىل أحد املصارف اإلسالمية ويطلب منهم قرضاً حسناً أو يعرض على إدارة املصرف املشاركة

فيقوم املصرف اإلسالمي بتمويل هذا املشروع بعد دراسته من الناحية الشرعية والناحية االقتصادية 

  :وحيصل بعدئذ اتفاق بني املصرف والشخص املريد للقرض فيكون هذا االتفاق مثالً 

من صايف األرباح % ٥٠من قيمة املشروع على أن حيصل على نسبة % ٨٠يقدم املصرف اإلسالمي 

  .ة ويتحمل املصرف اإلسالمي بنفس نسبة مشاركته برأمسال اخلسارة يف حال وقوعها السنوي

أما اشتراط املصرف اإلسالمي عدم حتمله ألي خسارة فهذا الشرط حمرم وباطل وينفي عقد الشركة 

مبدأ املشاركة  –وحيول القرض الذي يساهم به املصرف إىل قرض ربوي ألنّ األصل جواز هذه املعاملة 

إذا خلت من شرط حمرم كاشتراط ضمان رأس املال،  -املضاربة بني املصرف اإلسالمي واملستثمرأو 

ألنّ اشتراط ذلك خيرج املعاملة عن كوا شركة أو مضاربة، ويدخلها حتت القرض، والقرض إذا تبعه 

  .ربح أو فائدة كان قرضا ربوياً حمرماً

  
  

االتفاق على عدم ضمان رأس املال خالل سنوات  وذلك بأن يتم، لكن هلذه املعاملة صورة صحيحة 

معرضاً للخسارة أو الربح  - صاحب طلب القرض –االستثمار،وأن يكون املصرف اإلسالمي والتاجر 

ـ على قدر حصته ـ فإذا انتهت مدة العقد كان املصرف اإلسالمي والتاجرخمرييني بني أن يستمر ملدة 

  . الشريكني رأس ماله وما حلق من ربح أو خسارةأخرى، أو تنهي الشركة وذلك بأن يأخذ كال

تقدمي قروض حسنة للمستثمرين وفرض نسبة أو رقم ثابت كمصاريف إدارية مضافة إىل مبلغ  -ج

  :القرض 

تقوم بعض املصارف اإلسالمية بتقدمي قروض حسنة للمؤسسات والشركات وحىت األفراد وذلك دف 

قوم املصرف اإلسالمي بإجياد طريقة شرعية ليضمن و ليسترد مساعدم يف حتقيق أهدافهم الشرعية وي

القرض الذي أعطاه للمستثمر ويف هذه احلالة يقوم املصرف اإلسالمي بدور املقرض ويقوم الشخص 

الذي يأخذ القرض بدور املستقرض وهذا مباح شرعاً وال خالف فيه بل هو من املستحب أي أقصد أنه 

أن يقضي اإلنسان حوائج أخيه ويعينه على نوائب احلياة فالرسول  من املستحب يف الشرع اإلسالمي

ومن كان يف حاجة أخيه كان اهللا يف حاجته، ومن فَرج عن (( ... الكرمي صلى اهللا عليه وسلم يقول 



 ،يومِ القيامة كُربةً من كُربات اهللا عنه جةً فرسلمٍ كُربأخرجه خباري يف صحيحه...)) م.  

ضماناً حلقوق املصرف اإلسالمي وحرصاً على عدم إفالسه يقوم املصرف اإلسالمي أحياناً بفرض ولكن 

قيمة مبلغ ثابت أو متغري على القرض يقوم املستقرض بدفعه زيادة عن مبلغ القرض و هذا املبلغ الثابت 

 هذه القرض هو املصاريف اإلدارية واخلدمات اليت يتحملها املصرف اإلسالمي لقاء القيامه بتأمني

  :ولتوضيح هذه احلالة ال بد لنا من مثال عملي 

  
  

وحدة نقدية من أحد املصارف  ١٠٠٠٠استقرض رجل ما من مصرف اسالمي مبلغاً من املال مقداره 

سنوات وقام املصرف  ٥اإلسالمية على أن يقوم بتسديده على شكل أقساط شهرية متساوية وملدة 

وحدة نقدية كرسم خدمة لقاء املصاريف اإلدارية اليت يتحملها  ٥٠٠اإلسالمي باستيفاء مبلغ مقداره 

  :املصرف اإلسالمي خالل اخلمس سنوات حىت يستويف القرض املعطى كامالً والسؤال هو 

ما حكم الشرع اإلسالمي يف هذه الزيادة هل هي ربا نسيئة وبالتايل تكون الزيادة باطلة والقرض ربوي 

  رض مرتبط بكلفة األعمال اإلدارية اليت يقوم ا املصرف اإلسالمي؟أم أا مبلغ مستقل عن الق

ما دامت الزيادة ضمن حدود املصاريف الفعلية وليس فيها ربا نسيئة فهذا القرض هو القرض : اإلجابة 

احلسن وهذه الزيادة مصاريف إدارية ال تعود بالنفع لصاحب القرض فهي جائزة شرعاً إن شاء اهللا 

يادة ربا نسيئة حمرمة وذلك يف حالة أنّ املصرف اإلسالمي أخذ نسبة منها أي كأن تكون وتصبح هذه الز

  .وحدة نقدية  ٥٠٠وحدة نقدية على القرض السابق بينما أخذ املصرف  ٢٠٠املصاريف اإلدارية 

يف وقد أيد جواز أخذ التكلفة اإلدارية للقروض زيادة عن قيمة القرض امع الفقهي اإلسالمي العاملي 

  :دورته الثالثة وذلك رداً على استفسارات البنك اإلسالمي للتنمية وتفصيل ذلك هو

  

  :استفسارات البنك اإلسالمي للتنمية

يسر البنك اإلسالمي للتنمية أن يضع أمام اتمع الفقهي اإلسالمي املوقر بعض االستفسارات برجاء أن 

وهي تتعلق مبا يلي . مع تكون موضع عناية أصحاب السماحة والفضيلة أعضاء ا:  

  
  

عمليات القروض اليت يقدمها البنك اإلسالمي للتنمية ملشروعات البنية األساسية يف الدول األعضاء  -

. بالبنك وبدون فوائد، واملبلغ املقطوع الذي يتقاضاه البنك مقابل خدماته لتغطية مصاريفه اإلدارية 

ية للدول األعضاء لتمويل مشروعات البنية األساسية هي والقروض اليت يقدمها البنك اإلسالمي للتنم

والتزاماً بأحكام الشريعة ، قروض طويلة األجل إذ تتراوح مدة الوفاء بني مخسة عشر وثالثني عاماً 

اإلسالمية فان البنك ال يتقاضى فوائد على تلك القروض، غري أنه بناء على ما نصت عليه اتفاقية 



  .م خدمة لتغطية نفقاته اإلدارية تأسيسه يتقاضى البنك رس

وقد رأى البنك أن يتم حتديد رسم اخلدمة يف ضوء التكلفة اإلدارية الفعلية اليت سوف يتحملها البنك يف 

  تقومي

وملا كان من الصعوبة مبكان حتديد وضبط التكلفة . املشروعات اليت ميوهلا، وأيضاً تكلفة متابعة تنفيذها 

حملها البنك يف كل مشروع من املشروعات اليت ميوهلا على حدة لذا فان البنك اإلدارية الفعلية اليت يت

حلد اآلن وإىل أن يصبح من املمكن عملياً حتديد التكلفة اإلدارية اليت يتحملها يف كل مشروع على حدة 

 ٣و٢و٥على وجه الدقة يكتفى بإجراء تقدير تقرييب لتكاليف اخلدمة اإلدارية واليت رأى أا تتراوح بني 

يف حدود النسبة التقريبية  -وبناء على ذلك فإن البنك . يف املائة حسب حالة املشروع وظروفه 

  .يتقاضى مبلغاً مقطوعاً يلتزم املقترض بالوفاء به لتغطية هذه التكاليف اإلدارية  - املذكورة 

  تنمية؟والسؤال ما حكم الشرع اإلسالمي يف رسم اخلدمة الذي يتقاضاه البنك اإلسالمي لل

إن جملس جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره الثالث بعمان عاصمة اململكة األردنية : اإلجابة 

بعد دراسة مستفيضة . ١٩٨٦أكتوبر  ١٦إىل  ١١/ هـ ١٤٠٧صفر  ١٣إىل  ٨اهلامشية من 

  :ا يلي ومناقشات واسعة جلميع االستفسارات ا ليت تقدم ا البنك إىل امع، انتهى إىل م

  :خبصوص أجور خدمات القروض يف البنك اإلسالمي للتنمية 

  
  

  :قرر جملس امع اعتماد املبادئ التالية 

  .جواز أخذ أجور عن خدمات القروض -١

  .أن يكون ذلك يف حدود النفقات الفعلية -٢

  .كل زيادة على اخلدمات الفعلية حمرمة ألا من الربا احملرم شرعاً -٣

ز أخذ أجور عن خدمات القروض وذلك شريطة أن يكون ذلك يف حدود النفقات جوا: اخلالصة

  .الفعلية وكل زيادة على اخلدمات الفعلية حمرمة ألا من الربا احملرم شرعاً واهللا تعاىل أعلم

شراء البضائع بناء على طلب املشتري وبيعه إياها بيعاً بالتقسيط أو ماشابه ذلك وتسمى هذه احلالة  -د

  :ب الفقه احلديثة ببيع املراحبة لآلمر بالشراء يف كت

هذا النوع من البيوع منتشر جداً يف مجيع املصارف اإلسالمية حىت أن أكثر امليزانيات املالية يف املصارف 

ولكن هذا النوع من البيوع ، اإلسالمية تصرف يف هذا النوع من البيوع ألنه حيقق رحباً سريعاً ومضموناً

ثاً بيع املراحبة آلمر الشراء قد أثار خالفاً فقهياً كبرياً يف مدى صحته ومشروعيته لذلك والذي يدعى حدي

  .سوف أتوسع نوعاً ما يف هذه احلالة أعانين اهللا على ذلك وسدد خطاي وخطاكم

  :ولتوضيح هذه احلالة واحلكم الشرعي فيها البد لنا من مثال عملي

 وكان هذا الشخص ال ميلك مثنه فذهب إىل أحد املصارف أراد أحد األشخاص أن يشتري منزالً: املثال 



اإلسالمية و أخربهم بنيته بشراء ذلك املنزل وقطع على نفسه عهداً بشراء ذلك املنزل من املصرف 

اإلسالمي وذلك بعد أن يقوم املصرف اإلسالمي بشرائه فاشترى املصرف اإلسالمي املنزل بـ 

وحدة نقدية بالتقسيط حبيث  ١٢٠٠٠الذي أراد شرائه بـ  وحدة نقدية وقام ببيعه للشخص ١٠٠٠٠

  .وحدة نقدية٢٥٠يدفع املشتري قسطاً شهرياً مقداره 

  والسؤال ما حكم الشرع اإلسالمي احلنيف يف هذا البيع وما مدى صحته ؟

سائل الفقهية قبل اإلجابة على هذه املسألة جيب التنويه إىل أن مسألة بيع املراحبة لآلمر بالشراء هي من امل

  :اليت فيها خالف كبري بيع مجهور الفقهاء وفيها عدة آراء فقهية وهذه اآلراء هي 

  
  

حترمي البيع السابق والذي يدعى ببيع املراحبة لآلمر بالشراء ألنه حتايالً على الربا وأن : الرأي األول 

يعة اإلسالمية السمحاء مثل احلالة السابقة ماهي إال بيع ربوي بغطاء شرعي واهي وال يوجد يف الشر

  .هذا البيع 

وقد احتج هذا الفريق من أهل العلم بأدلة كثرية على بطالن هذا البيع وحرمته ومن الفقهاء املعاصرين ((

  :الذين نادوا بتحرمي هذا النوع من البيوع 

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

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

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

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

االستثمار الالربوي يف نطاق عقد (حسن عبد اهللا األمني يف مقال له مبجلة املسلم املعاصر بعنوان . د -٤

  ).املراحبة

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

  .تقوم ا البنوك اإلسالمية املعاصرة

  :ندوا عليها أذكر أمههاأما األدلة اليت است

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

فهو عقد باطل  -بيع املراحبة لآلمر بالشراء -فإذا جرى االتفاق على هذا : (حممد األشقر. قال د

  :وحرام لعدة أسباب وهي

وقد ى النيب "مامل ميلك  -ىل البنك للشراءالشخص الذي يذهب إ-إن البنك باع للعميل : (( األول 

وقد أشار اىل هذه العلة يف بطالن هذا النوع من البيع اإلمام " صلى اهللا عليه وسلم عن بيع مامل يقبض

  ...).وصاحب املغين من احلنابلة... واشار له ابن عبد الرب من املالكية.. الشافعي يف كتابه األم

  
  



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

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

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

بالشراء من باب احليلة على اإلقراض بالربا وقد أشار إىل هذه العلة إن بيع املراحبة لآلمر : الثالث

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

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

  :لهويقول 

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

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

  ....".دراهم بدراهم 

العينة هو الذي يكون قصد املشتري فيه  إن هذه املعاملة تدخل يف باب بيع العينة املنهي عنه وبيع: الرابع

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

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

  .أمحد بسند صحيحرواه "ينزعه حىت ترجعوا إىل دينكم

ووجه االستدالل ذا احلديث أن قصد العميل من العملية هو احلصول على النقود وكذلك املصرف 

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

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

  ".وليس له قصد يف شرائها

  
  

إن هذه املعاملة تدخل ضمن بيع الكايلء بالكايلء أي الدين بالدين وورد النهي عنه شرعاً ملا : اخلامس

رواه (( ى عن بيع الكاىلء بالكاىلء))روي يف احلديث عن ابن عمر ان النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  .. )وصححه احلاكم على شرط مسلم فوهم: وفيه ضعف قال احلافظ ابن حجر الدارقطين واحلاكم

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

لى يف احلال وال العميل يسلم الثمن وهذا ابتداًء الدين بالدين أو الكاىلء بالكاىلء الذي أمجع الفقهاء ع

  ).النهي عنه مع ضعف احلديث الوارد فيه

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

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

فالبيعة األوىل بني املصرف . د أن كانت وعداً وكان هناك بيعتان يف بيعةصارت ملزمة صارت عقداً بع

  .وعميله املشتري والثانية بني املصرف والبائع



  .إن هذه املعاملة مل يقل بإباحتها فقهاء األمة بل وجد من قال حبرمتها: قال القرضاوي : السابع

إن هذه املعاملة مبنية على القول بوجوب : لثاين ورد يف جملة امع الفقهي العدد اخلامس اجلزء ا: الثامن

الوفاء بالوعد وحنن نأخذ بقول اجلمهور القائلني بأن الوفاء بالوعد مستحب وليس واجباً وهو قول 

احلنفية والشافعية واحلنابلة والظاهرية وبعض املالكية لذا ال يقضى به على الواعد لكن الواعد إذا ترك 

  .ارتكب املكروه كراهة تنزيهية ولكن ال يأمثالوفاء فقد فاته الفضل و

  :وقد احتج اجلمهور على قوهلم مبا يأيت

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

ال : السالميا رسول اهللا أفأعدها وأقول هلا؟ قال عليه الصالة و: فقال: عليه وسلم الخري يف الكذب

  .جناح عليك

  
  

إذا وعد أحدكم أخاه ويف نيته أن يفي له : (( عن زيد بن أرقم أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال -ب

  .أخرجه الترمذي ويف سنده ضعف)) فلم يف فال إمث عليه

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

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

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

  ))املراحبة أمحد ملحم

حممد . د)) راحبة لآلمر بالشراءهذه أهم األدلة اليت ساقها هؤالء العلماء على قوهلم ببطالن بيع امل

  صرصور مدير عام شركة بيت املال الفلسطيين العريب

  :الرأي الثاين 

  :جيوز هذا البيع إن شاء اهللا إذا استوىف الشروط التالية 

  .معلومية الثمن األول  -١

رغب معلومية الربح الذي سوف يرحبه املصرف اإلسالمي بعد متلكه السلعة وبيعه للشخص الذي ي -٢

  .بشرائه

  .متلك املنزل أو أي سلعة من قبل املصرف اإلسالمي واستالمه هلا قبل بيعها مراحبة للمشتري -٣

وأضاف بعض العلماء شرطاً رابعاً وهو عدم إلزام املصرف اإلسالمي الشخص الذي يريد شراء  -٤

الذي كان يرغب بشرائه  أما إن اشترى املصرف ذلك املنزل ومل يقم بإلزام الشخص،املنزل بشراء املنزل

على شرائه أي كأن يشتري املصرف املنزل مث خيري الشخص الذي كان يريده بشرائه أو عدم شرائه فال 

مانع من ذلك ألنّ السلعة أصبحت يف ملك املصرف وال يوجد أي إلزام للشخص الذي كان يريد شراء 

  .املنزل على شرائه واهللا ورسوله أعلم بذلك



  :عاصرين اللذين أجازوا هذا النوع من البيوع ومن الفقهاء امل((

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

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

  .مر بالشراء نظرات يف التطبيق العمليعلي أمحد السالوس يف حبثه بعنوان املراحبة لآل. د -٣

  
  

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

  .ابراهيم فاضل الدبو يف حبثه بعنوان املراحبة لآلمر بالشراء دراسة مقارنة. د -٥

  .بالشراءالشيخ حممد علي التسخريي يف حبثه بعنوان نظرة اىل عقد املراحبة لآلمر  -٦

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

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

  .حممد بدوي يف مقال له يف جملة املسلم املعاصر . د -٩االسالمية 

  .ئح يف كتابه الفتاوى الشيخ عبد احلميد السا - ١٠

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

  .وغري هؤالء كثري... 

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

  :األصل يف املعامالت اإلباحة: األول((

ح الثبوت صريح الداللة مينعه إنّ األصل يف املعامالت والعقود اإلذن واإلباحة إال ما جاء نص صحي" 

وحيرمه فيوقف عنده وال أقول هنا ما قاله البعض من ضرورة نص قطعي الثبوت قطعي الداللة ففي 

  .األحكام الفرعية العملية يكفينا النص الصحيح الصريح

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

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

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

صل وإمنا الدليل على احملرم والدليل احملرم جيب أن املعاملة؟ إذ الدليل ليس على املبيح ألنه جاء على األ

يكون نصاً ال شبهة فيه كما هو اجتاه العلماء السابقني الذين نقل عنهم أم ما كانوا يطلقون احلرام إال 

  بيع املراحبة للقرضاوي". على ما علم حترميه جزماً

  
  

السنة هو امليل إىل تقليل احملرمات وتضييق أنّ االجتاه التشريعي يف القرآن و: 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 (} رآن تبد لكم عفا اهللا عنها واهللا غفور حليموإن تسألوا عنها حني ينزل الق

ذروين ما تركتكم فإمنا هلك من كان قبلكم بكثرة أسئلتهم واختالفهم : ((وقوله عليه الصالة والسالم

إن أعظم املسلمني على املسلمني : (( وقوله. رواه مسلم وغريه من روات األحاديث )) على أنبيائهم

رواه خباري وغريه من روات )) ن شيء مل حيرم على املسلمني فحرم من أجل مسألتهجرماً من سأل ع

). فال ينبغي أن خنالف هذا االجتاه القرآين والنبوي بتكثري احملرمات وتوسيع دائرة املمنوعات. االحاديث

  .بيع املراحبة للقرضاوي

وسلم الدالة على حل مجيع أنواع عموم النصوص من كتاب اهللا وسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه : 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 . (اليهود الذين زعموا أن الربا كالبيع أو البيع كالربا ال فرق بينهما

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

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

واء كان بيعا بطريق املساومة أم بطريق األمانة وس، وسواء كان حاالً أم مؤجالً نافذاً أو موقوفاً، )املطلق

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 : فهذه كلها وغريها حالل ألا من البيع الذي أحله اهللا تعاىل

  .ورسوله بنص حمكم ال شبهة فيه

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

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

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

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

نص فكل ما مل يفصل لنا حترميه فهو حالل ب، ) ١١٩األنعام ) (وقد فصل لكم ما حرم عليكم: (تعاىل

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

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

  .رابع

  .مقرر يف مجيع املذاهب -ع يف حل ما مل يفصل لنا حترميه من البيو -وهذا الذي قاله ابن حزم 

  :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 فيه "

ولفظ البيع عام ألنّ )... وحرم الرباوأحل اهللا البيع : (من ذلك قوله تعاىل. يف غري ما آية من كتابه

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

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

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

  
  

والبيعان جائزان الستجماع : قال: جند صاحب اهلداية يقول يف باب املراحبة والتولية -وعند احلنفية  -

شرائط اجلواز واحلاجة ماسة اىل هذا النوع من البيع ألن الغيب الذي ال يهتدي يف التجارة حيتاج اىل أن 

ل الذكي املهتدي وتطيب نفسه مبثل ما اشترى وبزيادة ربح فوجب القول جبوازمها وهلذا كان يعتمد فع

  .إخل.. مبنامها على األمانة

وال خيفى أنه ال حيتاج إىل : وهنا يعلّق حمقق احلنفية الكمال بن اهلمام على استدالل صاحب اهلداية فيقول

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

  ...".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 ى ) 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 ، عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منها

وما فارق ذلك أحبناه مبا وصفنا من إباحة البيع يف كتاب اهللا ، حمرم بإذنه يداخل يف املعىن املنهي عنه

  ".تعاىل

صحها يف معىن اآلية كما ذكر النووي فلفظ البيع يف اآلية لفظ عموم يتناول كل وهذا أظهر األقوال وأ

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

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

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

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

  
  

سامي محود . 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 : (ام الشافعي هلذه املسألة فقالأشار إىل نص اإلم

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

سائر البنوك الربوية حمل تفكري مشوب بالتخوف إىل أن أطمأّنت النفس بوجود هذا النوع من أنواع 



: د مذكوراً نصاً على وجه التقريب يف كتاب األم لإلمام الشافعي حيث يقول رمحه اهللا يف ذلكالتعاق

اشتر هذه وأرحبك فيها كذا فاشتراها الرجل فالشراء جائز : وإذا أرى الرجل الرجل السلعة فقال"

يل متاعاً  والذي قال أرحبك فيها باخليار إن شاء أحدث فيها بيعاً وإن شاء تركه وهكذا إن قال اشتر

ووصفه له أو متاعاً أي متاع شئت وأنا 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 

  .٤٣٣العمال املصرفية ص تطوير ا..." األول ويكونان باخليار يف البيع اخليار فإن حدداه جاز

  
  

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

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

يشتري املأمور : يف يد املأمور كيف احليلة يف ذلك؟ قالإن اشتراها أن يبدو لآلمر فال يأخذها فتبقى 

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

هي لك بذلك فيكون ذلك لآلمر الزماً ويكون استيجاباً من املأمور : ومائة درهم فيقول املأمور

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

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

 ٢ج ٥جملة جممع الفقه االسالمي عدد . بكر أبو زيد. املراحبة لآلمر بالشراء د". الضرر بذلك

  .٩٧٩-٩٧٨ص

  :املعامالت مبنية على مراعاة العلل واملصاحل: الرابع

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

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

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

  .وعدماً وهذا مستنبط من القاعدة الفقهية األحكام ذوات عالت فإذا انتفت العلّة انتفى احلكم

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

  .منه دون حبث عن العلّة أو املصلحةمطلوب 

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

  .ورد فيه من احلديث إلتفاتا إىل العلة واملقصد

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

  .١٨القرضاوي ص . بيع املراحبة د. النزاع فيه

  
  



مببلغ  –مثالً  –أن يتعاقد شخص مع صانع على أن يصنع له كرسياً : عقد االستصناع ، وهو : توضيح 

، فهذا ال جيوز ؛ ألنه بيع معدوم ، لكن عدل الفقهاء عن هذا احلكم  - وقدره مائة ريال بشروط معينة 

  .جواز هذا العقد ؛ نظراً لتعامل األمة به من غري نكري ، فصار إمجاعاً : وهو إىل حكم آخر ، 

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

جاءت برفع احلرج عن الناس والتيسري عليهم وقد تضافرت النصوص الشرعية على ذلك فمنها قوله 

} يريد اهللا أن خيفف عنكم{ : وقوله تعاىل. ٢٨النساء }يريد اهللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر{ :ىلتعا

  .٧٨احلج اآلية } وما جعل عليكم يف الدين من حرج{: وقوله تعاىل ١٨٥البقرة 

ا يسرا وال تعسر: ((وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم ملعاذ وأيب موسى األشعري حني بعثهما إىل اليمن

إمنا بعثتم ميسرين ومل تبعثوا )) وقوله عليه الصالة والسالم. رواه البخاري وغريه)) وبشرا وال تنفرا

  .رواه البخاري وغريه(( معسرين

وإن مجهور الناس يف عصرنا أحوج ما يكونون إىل التيسري والرفق رعاية لظروفهم وما غلب على 

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

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

  .األصول

ولكن املعىن ، وليس معىن هذا التيسري أن نلوي أعناق النصوص احملكمة أو جنتريء على القواعد الثابتة

هو أن نراعي مصاحل الناس وحاجام اليت جاء شرع اهللا لتحقيقها على أكمل وجه  املقصود بالتيسري

  .١٨القرضاوي ص. بيع املراحبة د .

  
  

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

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

وهو مذهب كثري من السلف . ١١٢٦املسألة  ٦/٢٧٨احمللى ) كله الزم ويقضى به على الواعد وجيرب

  .منهم احلسن البصري واخلليفة عمر بن عبد العزيز واسحق بن راهويه وغريهم

  :وقد استدلوا على قوهلم بأدلة كثرية منها

  ).١(املائدة) يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود: (قوله تعاىل -أ

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

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

ابراهيم الدبو جملة جممع . الوفاء بالوعد د . سه هللا من الطاعاتالشريعة وكذا ما عقد اإلنسان على نف

  .٧٩٦ص  ٢ج ٥الفقه االسالمي عدد 

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



  .٣سورة الصف آية } تفعلون

  .عله فيلزم أن يكون كذباً حمرماً وأن حيرم إخالف الوعد مطلقاًفالوعد إذا أخلف قول نكل الواعد عن ف

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

  ٧٧التوبة} ومبا كانوا يكذبون

لوعد مع الناس إذا ال فرق واآلية تفيد أن نفاقهم بسبب إخالفهم وعدهم مع اهللا ومثل ذلك إخالف ا

. الوفاء بالوعد د.يف أصل احلرمة بني األمرين كما أن نكث العهد حمرم سواء كان مع اهللا أو مع الناس 

  .٨٤٥ص  ٢ج ٥القرضاوي جملة جممع الفقه االسالمي عدد 

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

  .رواه الشيخان)) وعد أخلف وإذا أؤمتن خان

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

  
  

أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً ومن كانت : ((وورد يف حديث آخر قول النيب صلى اهللا عليه وسلم

إذا أؤمتن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد : دعهافيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حىت ي

  .متفق عليه)) غدر واذا خاصم فجر

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

الدرك  إن املنافقني يف{: والنفاق مذموم شرعاً وقد أعد اهللا للمنافقني الدرك األسفل من النار حيث قال

  .وعلى هذا يكون إخالف الوعد حمرماً والوفاء به واجب. ١٤٥النساء } األسفل من النار

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يستعيذ يف صالته كثرياً من ((ما ورد يف احلديث عن عائشة  - هـ

إن الرجل إذا : ؟ فقاليا رسول اهللا ما أكثر ما تستعيذ من املغرم: فقيل له) الدين(واملغرم ) اإلمث(املأمث 

  .رواه خباري)) حدث فكذب ووعد فأخلف) إستدان(غرم 

. بيع املراحبة د. ومعىن هذا أن االستدانة جتره اىل املعصية بالكذب يف احلديث واخللف يف الوعد

  .٦٧القرضاوي ص 

يه وسلم دعتين أمي يوماً ورسول اهللا صلى اهللا عل: ما ورد يف احلديث عن عبد اهللا بن عامر قال -و

: ما أردت أن تعطيه؟ فقالت: تعال أعطك فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قاعد يف بيتها فقالت

رواه أبو "أعطيه متراً فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أما إنك لو مل تعطيه شيئاً كتبت عليك كذبة

حممد صرصور . د)) الوفاء بالوعد وغري ذلك من األدلة اليت تدل على وجوب. داوود بسند صحيح

  .مدير عام شركة بيت املال الفلسطيين العريب

  :القول الراجح من الرأي األول والرأي الثاين

قبل البدء بتحديد الرأي الراجح من الرأيني السابقني جيب أوالً االنتباه إىل النقطة التالية واليت هي من 



  :ا وهي أهم النقاط اليت جيب على الباحث االهتمام 

  :يقسم املسلمني حبسب قدرم على االجتهاد واالفتاء إىل أربعة أقسام وهم 

  
  

وهم صنف من فقهاء املسلمني تتحقق فيهم شروط من الصعب أن تتحقق يف أي : الفقهاء اتهدون -أ

ة والعبادة فقهيه آخر وهذا الصنف من العلماء ميتاز بقدرته على االجتهاد يف أمور كبرية جداً يف العقيد

ويستطيع أن يضع رأي ويكون رأيه أقرب إىل الصواب ويكون لديه إملام كبري يف مسائل ، والفقه

، األحكام والعبادات وماشابه ذلك وميكن هلؤالء الفقهاء اخلروج بآراء فقهية قد ختالف املذاهب األربعة

البصري واإلمام حممد الباقر وجعفر اإلمام ليث بن سعد واحلسن : قدمياً : ومن هؤالء الفقهاء اتهدين 

  .الصادق واإلمام مالك والشافعي واإلمام أمحد و غريهم رضي اهللا عنهم 

  .أمحد احلجي الكردي والقرضاوي واهللا تعاىل أعلم وغريهم كثري.الفقيه د : أما حديثاً 

ى االجتهاد يف أمور وهؤالء الفقهاء هم فقهاء من النمط االجتهادي الذين لديهم القدرة إن شاء اهللا عل

  .جديدة مل يتطرق هلا الفقهاء اتهدين القدماء جزاهم اهللا خريا 

وفقهاء هذا القسم يلتزمون باالفتاء على مذهب فقهي معني فمثالً من هؤالء : الفقهاء املقلدون  -ب 

هؤالء الفقهاء  الفقهاء من خيتص باالفتاء على املذهب اإلمام الشافعي ويكون عاملاً ذا املذهب وميتاز

ولكن يف نفس الوقت قد ال يكون لديهم القدرة على االجتهاد ، بإملامهم مبذهب الفقهي اللذين يقلّدوه 

يف أمور خارج مذهبهم وخصوصاً يف األمور الفقهية اجلديدة اليت مل يتطرق هلا األمة السابقون رضي اهللا 

  .عنهم 

  
  

م على الترجيح بني أقوال العلماء اتهدون واملقلّدون وميتاز هؤالء الطالب بقدر: طالب العلم  -ت 

لذلك نرى هؤالء الطالب ، وذلك استناداً إىل قوة الدليل الذي استند عليه العامل يف إصدار فتواه

الكثريون واحلمد هللا يف أمة حممد عليه الصالة والسالم يهتم اهتماماً فائقاً ودقيقاً باألدلة والقواعد اليت 

ها الفقهاء وميتاز هؤالء الطالب بقدرم على انتقاء الرأي الفقهي األرجح واألقرب إىل استند علي

فهؤالء الطالب قد يسمعون الفتوى من أكثر من عامل ويف ، الصحة وذلك إلملامهم بقواعد الترجيح 

مي دون أكثر من مذهب مث خيتارون منها ما هو أرجح دليالً إن شاء اهللا مبا يوافق أصول الفقه اإلسال

  .إفراط أو تفريط

وهم مجيع املسلمني عدا األقسام الثالثة األوىل ويف الغالب : املسلمون البسطاء أو عامة املسلمني  -ث 

يتبع أولئك املسلمون مذهباً فقهي معني من املذاهب الفقهية اليت أمجعت غالب األمة اإلسالمية على 

لي وهؤالء املقلدون مأجورون ومعذورون مادام صحتها كاملذهب احلنفي واملالكي والشافعي واحلنب



ولكن من األفضل واألثبت واألتقى ال األعقد أن ،تقليدهم هلدف شرعي وال يتبعون أهوائهم وميلوهم 

  .يكون دين مجيع املسلمني عن علم ومعرفة ال عن تقليد 

ل أي على ضرورة وياحبذا لو أنّ مجيع علماء املسلمني يؤكدوا على ضرورة العلم قبل العمل والقو

  .املعرفة قبل التطبيق والتقليد

واآلن نعود الختيار القول الراجح من الرأي األول والرأي الثاين بصفتنا طالب علم وطالب حق 

  :وحقيقة إن شاء اهللا

  :إن إطالق العمل بشكل واسع مبفهوم بيع املراحبة لآلمر بالشراء فيه عدة قضايا: أوالً 

  
  

نوع من البيوع قد يكون شكالً آخر من الربا اليت حرمها اإلسالم وذلك إذا مل هذا ال:القضية األوىل 

لو جاء رجل ما وليكن امسه زيد إىل صديقه وليكن امسه عمر /: ١٥/يقيد ويضبط بضوابط فمثالً 

وحدة نقدية فقال عمر لزيد أنا لن أعطيك نقوداً  ١٠٠٠وطلب منه أن يقرضه مبلغاً من املال وليكن 

وحدة نقدية على  ١٢٠٠وحدة نقدية وأبيعها لك بـ  ١٠٠٠أشتري لك بضاعة بثمن ولكن سوف 

  .وحدة نقدية ١٠٠أن تدفع يل كل شهر 

  ...السؤال هل هذا البيع جائز والقرض مقبول ؟

ال حتتاج إىل اثنني خيتلفوا فيها فهذا البيع والقرض الباطل ما هو إال ربا وقرض ربوي فال عربة : اإلجابة 

  .كن العربة باملضمون وهذا يدعم الرأي األول القائل حبرمة بيع املراحبة لآلمر بالشراءبالشكل ول

ولألسف هذا ماحيدث يف كثري من البنوك اإلسالمية فيذهب الشخص الذي حيتاج لنقود إىل املصرف 

ط بينما اإلسالمي فال يعطيه يف الغالب املصرف قرضاً حسناً وإمنا يشتري له بضاعة ويبعه إيها بالتقسي

  .املشتري يقوم بعد استالم البضاعة ببيعها إىل شخص آخر ليحصل على نقود

: منع بيع املراحبة لآلمر بالشراء يعقّد احلياة املعيشية ويفوت منافع كبرية على املسلمني: القضية الثانية 

من شراء البضاعة  فمثالً لو احتاج شخص ما لشراء سلعة ما ومل يكن حبوذته النقود الكافية اليت متكّنه

فذهب إىل املصرف اإلسالمي وطلب منه شراء البضاعة فاشتراها املصرف اإلسالمي وباعه إياها 

  بالتقسيط إىل أجل فهل يصح ذلك البيع ؟

هذا البيع صحيح بناء على الرأي الثاين القائل جبواز بيع املراحبة لآلمر بالشراء وختتلف هذه : اإلجابة 

ففي املثال السابق كانت عملية الشراء هي عبارة عن ،  مرت معنا يف املثال السابق احلالة عن احلالة اليت

قرض ربوي بصورة أخرى ولكن احلالة يف هذه املسألة هي حالة بيع وشراء وإن شاء اهللا جائزة شرعاً 

وال شبهة فيها مادمت العملية بيع وشراء واملشتري حيتاج بضاعة حمددت وليست حيلة للحصول على 

  .رض مايلق

  
  



من خالل حبثنا يف القضية األوىل جند أن الطريقة التوفيقة اليت جيتمع : إذاً خالصة القضية األوىل والثانية

عليها علماء الرأي الثاين وتتوافق مع األدلة النقلية والعقلية تبتعد عن القرض الربوي واحليل الربوية هي 

:  

يع املراحبة لآلمر بالشراء وذلك إذا تبني له بشكل جيب على املصرف اإلسالمي عدم اللجوء إىل ب -

وليس يرغب بشراء / ١٥/قاطع بأنّ املشتري يهدف للحصول على املال على سبيل قرض كما يف املثال 

  .البضاعة وإنما هدفه من كل ذلك الشراء هو احلصول على قرض بأي شكل كان

واقعي للبضاعة من أجل القيام بعمليات جتارية يف احلالة اليت يكون فيها اآلمر بالشراء حيتاج بشكل  -

فال مانع إن شاء استناداً على الرأي الثاين بإجراء ذلك البيع البتعاد صورته عن صورة القرض الربوي 

  .املخفي

البحث يف مدى مشروعية إلزام البنك اإلسالمي لآلمر بالشراء بشراء بالضاعة املتفق :القضية الثالثة 

  :عليها مسبقاً

نظر إىل أدلة الفريق األول والفريق الثاين حول مشروعية إلزام املصرف اإلسالمي آمر الشراء يف بيع بال-

املراحبة آلمر الشراء يظهر أنّ القول األرجح هو قول اجلمهور القائلني بأن الوفاء بالوعد مستحب وليس 

لذا ال يقضى به على الواعد لكن واجباً وهو قول احلنفية والشافعية واحلنابلة والظاهرية وبعض املالكية 

  .الواعد إذا ترك الوفاء فقد فاته الفضل وارتكب املكروه كراهة تنزيهية ولكن ال يأمث 

  
  

أما أدلة الفريق الثاين يف هذا املضمار فكلها مبين على الظن واالحتمال وليس لديهم دليل صحيح قوي 

رف اإلسالمي لذلك فالقول الراجح يف مدى يؤكّد بوجوب إلزام آمر الشراء بشراء البضاعة من املص

مشروعية إلزام املصرف اإلسالمي يف بيع املراحبة لآلمر بالشراء بشراء البضاعة املتفق عليها مسبقاً هو 

الوفاء بالوعد مستحب وليس واجباً وهو قول احلنفية ((قول الفريق األول واجلمهور والذي كان مفاده 

وبعض املالكية لذا ال يقضى به على الواعد لكن الواعد إذا ترك الوفاء  والشافعية واحلنابلة والظاهرية

  )).فقد فاته الفضل وارتكب املكروه كراهة تنزيهية ولكن ال يأمث 

لذلك مماسبق ميكن صوغ الشروط اليت جتعل بيع املراحبة لآلمر بالشراء جائزاً وهذه الشروط أو 

  :الضوابط هي

اإلسالمي بعملية بيع املراحبة لآلمر بالشراء صورة خمفية لتأمني  أن ال يكون سبب قيام املصرف -١

فكثرياً ما يذهب بعض األخوة إىل البنك اإلسالمي ويطلبون قرضاً  -آمر الشراء –قرض مايل للمشتري 

حسناً فال يعطيهم املصرف ذلك القرض وإمنا يقوم املصرف بإقناع الشخص الذي أراد القرض بأنّ 

اء سلعة ما يف الغالب هذه السلعة ال ميلكها املصرف ومن مثّ يقوم ذلك الشخص يطلب من املصرف شر

بشراء تلك السلعة من املصرف واليت يقوم ببيعها إىل شخص آخر ليحصل على النقود كما مرمعنا يف 



  .بيع املراحبة لآلمر بالشراء

  .معلومية مثن شراء املصرف اإلسالمي للبضاعة -٢

ف يرحبه املصرف اإلسالمي بعد متلكه البضاعة وبيعه للشخص الذي يرغب معلومية الربح الذي سو-٣

  .بشرائه

  .متلك السلعة من قبل املصرف اإلسالمي واستالمه حكما قبل بيعها مراحبة للمشتري -٤

بشراء البضاعة  -آمر الشراء –عدم إلزام املصرف اإلسالمي الشخص الذي يريد شراء البضاعة  -٥

  .ف اإللزاميبعد أن يتملكها املضر

  واهللا عز وجل ورسوله صلى اهللا عليه وسلم أعلم

  

  :تقومي جتربة املصارف اإلسالمية بني اإلجيابيات والسلبيات -

  :مما ال شك فيه أن هناك إجيابيات عديدة للمصارف اإلسالمية منها

  
  

عليه الصالة  جتربة املصارف اإلسالمية تؤكّد أنّ الدين والشريعة والعقيدة اليت جاء ا حممد -١

والسالم صاحلة لكل زمان ومكان وأنّ دين اهللا وحكم اهللا أعدل وأصلح للبشرية من القوانني الوضعية 

  .اليت يبتدعها البشر 

انتشار املصارف اإلسالمية ىف معظم دول العامل اإلسالمية وغري اإلسالمية ، يعترب من األدلة القوية  -٢

وما أرسلناك إال كافة للناس بشريا ونذيرا ((ظام اإلسالم قوله تعاىل على عاملية اإلسالم ويؤكد عاملية ن

  .٢٨سبأ )) ولكن أكثر الناس ال يعلمون

كسرت االحتكار اليت كانت تفرضه البنوك الربوية واملعامالت املالية يف احلياة االقتصادية فنالحظ  -٣

ية بل وأن العديد من األنظمة الربوية اليوم حىت يف بريطانيا وغريها من الدول أصبح هناك مصرفاً إسالم

  .حتولت إىل النظام املايل اإلسالمي

إن ظهور أنظمة املصارف اإلسالمية دفع الكليات واجلامعات يف مجيع أحناء العامل إىل فتح ختصصات  -٤

  .دقيقة ودراسات عليا يف جمال املعامالت املصرفية اإلسالمية و يف جمال فقه املصارف اإلسالمية

ن ظهور املصارف اإلسالمية أعاد لألمة اإلسالمية نشاطها امللحوظ يف جمال فقه املعامالت وأحيا إ -٥

  .أنواعاً من البيوع واملعامالت كادت أن تندثر وتنسى مع الزمن 

  :بعض السلبيات اليت تقع فيها املصارف اإلسالمية

امالت املالية وخصوصاً يف قيام بعض املصارف اإلسالمية بدخول يف شبهة الربا يف بعض املع -١

اعتمادها بشكل كبري على نظام بيع املراحبة لآلمر بالشراء وذلك بسبب عدم التزامها بالضوابط هذا 

  .البيع واليت ذكرناها سابقاً



اعتماد بعض املصارف اإلسالمية على املعامالت املالية اليت تدر عليها أرباح كبرية كبيع املراحبة  -٢

مات اليت تدر أرباح بسيطة كالقروض احلسنة طويلة األمد األمر الذي جعل الكثري وابتعادها عن اخلد

  .املسلمني ينتقدون هذه املصارف ويبتعدون عنها

  
  

عدم وضوح اخلطة االقتصادية لبعض املصارف اإلسالمية جعل الكثري يشك يف قدرا على منافسة  -٣

  .البنوك الربوية يف تقدمي اخلدمات االقتصادية 

  

ويت وأخوايت األحبة بارك اهللا فيكم وجعلكم من دعاته اددين املخلصني يف األسطر السابقة قمنا أخ

وتكلمنا بإجياز ، وبشكل موجز تسليط الضوء على النظام املايل الذي جاء به حممد صلى اهللا عليه وسلم

غى فإن أحسنت فمن اهللا عن عقود البيع والشراء وعن نظام املصارف اإلسالمية واهللا وراء القصد واملبت

ورسوله وأحبابه وإن أخطأت فهذا جهدي وطاقي واهللا ويل التوفيق ولعل اهللا يوفقين يف حماضرة أخرى 

أن أحتدث ولو بشك مبسط عن فقه الزكاة وفقه املواريث واليت تشكل جزءاً كبرياً من النظام املايل 

  .اإلسالمي 

  :تذكرة البد منها 

قهاء أمة حممد عليه الصالة والسالم أن يعطوا كل شيء حقه من املسائل أوصي دعات وعلماء وف -١

الفقهية فال يتشددوا ويتنطّعوا يف صغائر األمور ويتهاونوا يف كبائر األمور فالربا أشد من ستة وثالثني 

زنية درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم ، أشد عند اهللا من ستة وثالثني (( زنية لقوله صلى اهللا عليه وسلم 

  ).أخرجه أمحد يف مسنده والطرباين يف الكبري عن عبد اهللا بن حنظلة بسند صحيح)) (

الربا ثالثة وسبعون بابا أيسرها مثل : (( و أدىن الربا ذنبا كمثل من زنا بأمه لقوله صلى اهللا عليه وسلم 

ويقول اهللا ) أخرجه احلاكم يف املستدرك وصحح احلافظ العراقي ... . )) (أن ينكح الرجل أمه، 

فإن مل تفعلوا فأذنوا * يا أيها اللذين آمنوا اتقوا اهللا وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنني :((تعاىل

  .٢٧٩-٢٧٨البقرة ..)) حبرب من اهللا ورسوله

  
  

" وقال أحد العلماء إنما كانت الربا أشد من الزنا ألنّ فاعلها حاول حماربة الشارع بفعله قال تعاىل 

فتحرميه شديد أما الزنا فإن اهللا تعاىل مل يتوعد فاعله حبرب وال بنار جهنم " ا حبرب من اللّه ورسوله فأذنو

وإنما يعترب ذنب من الذنوب ويعاقب فاعله يف الدنيا واآلخرة ولكن ال تصل عقوبته إىل عقوبة آكل 

  .الربا 

أنهم أحياناً يتساهلون يف الربا حتت ذرائع وإن ما يثري العجب أنّ بعض علماء املسلمني غفر اهللا لنا وهلم 



، عديدة حبجة أنهم ييسرون على الناس معيشتهم وما شابه ذلك رغم أن الربا من الكبائر احملرمة جداً

  .ويف نفس الوقت جند أولئك العلماء قد يتشددون جداً يف ذنوب صغرية 

ا أن يسلطوا الضوء من خالل دروسهم أوصي نفسي أوالً مث أخواين خطباء املساجد جزاهم اهللا خري -٢

وخطبهم على فقه املعامالت املصرفية وأن يبينوا الفروق الشرعية بني أنظمة املصارف الربوية وأنظمة 

  .املصارف اإلسالمية ليطمئن املسلمني إىل هذه املصارف 

روا على أوصي دعات أمة حممد عليه الصالة والسالم أن يبتعدوا عن التعقيد يف دعوم وييس -٣

لكي ال جنمع على املسلمني ثقلني ثقل ، الناس معامالم وال يعقدوها حبجة الورع والزهد وما شابه 

احلق وثقل املعامالت واألسلوب فاهللا عز وجل مل خيلقنا ليعذبنا وما بعث رسوله الكرمي إال رمحة للعاملني 

  .١٠٧األنبياء )) وما أرسلناك إال رمحة للعاملني((

صحاب املصارف اإلسالمية بالعمل على نشر مبدأ القرض احلسن طويل األجل فاملسلمني أوصي أ -٤

إىل هيئات ومنظمات شرعية -ظل إعالن احلرب األمريكية واليهودية على اإلسالم حباجة  -اليوم يف 

  .تتوالهم وتقوم حبل مشاكلهم املادية

  :توصية خاصة للدعات البد منها 

  
  

سالم اهللا عليكم وبارك اهللا فيكم محاسكم وحبكم لنشر دعوة التوحيد  أخويت وأخوايت الدعات -١

وأحب يف هذه اللحظة أن أذكّر نفسي وأذكّركم بأنّ طريق الدعوة ،دعوة ال إله إال اهللا حممد رسول 

حمفوف بالشدة واملكاره فاصربوا وثابروا وال تكلوا وال متلوا فنحن اليوم فوق األرض وغداً نكون حتتها 

القيامة سيكون اللقاء العظيم مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وآل بيته وأصحابه وسوف نسأل ويوم 

اهللا ورسوله يسألون وأنتم ، من اهللا عما قدمنا لإلسالم وماذا أعطينا هلذا الدين العظيم فأعدوا اإلجابة

  .....جتيبون ؟ 

 عليه وسلم بينوا هللا ولرسوله صدق فيا شباب الصحوة اإلسالمية ويا أنصار رسول اهللا صلى اهللا

وقل اعملوا فسريى اهللا عملكم ورسوله واملؤمنون ((دعوتكم وبينوا ألنفسكم وللمؤمنني حسن عملكم 

  ١٠٥التوبة )) وستردون إىل عامل الغيب والشهادة فينبئكم مبا كنتم تعملون

  .واهللا ويل التوفيق وهو على كل شيء قدير

خوايت ممن يريدون أن جيددوا دين أمة سيدنا حممد عليه الصالة والسالم أوصي نفسي مث أخواين وأ-٢

بأن يتعلموا فقه الواقع ويدرسوا الواقع دراسة موضوعية فليس العاقل من مييز بني اخلطأ والصواب وإنما 

لشر العاقل من خيتار من األمور الضارة احمليطة األمر األقل ضرراً واألقل شرراً من عدة أمور مليئة با

وكثرت فيه املعاصي بكل أنواعها وكثرت ، والضرر ألنّ زماننا زمن فتنة كثُرت فيه الفتاوى املأجورة 

  .فيه احملن



وجيب أن ال ، فيجب أن ال نعيش يف زمن غري زماننا فال نتمسك بأمور بسيطة تلهينا عن أمور عظيمة 

أن خيدم اإلسالم و جيدد فيه وأن ال  نفهم الورع والتقوى بشكل غري واقعي فنبتعد عن مساندة من يريد

تكون قراراتنا يف األمور الدعوية قرارات حدية متأثرة بعدة عوامل داخلية وخارجية قد ال تكون 

  .صحيحة مطلقاً وقد تكون وهم وخيال وهواجس من الشيطان 

  
  

: سلوك أوصي نفسي وكل مسلم أو مسلمة أراد أن يترىب تربية صحيحة تشمل العقل والقلب وال -٣

فقد جند الكثري ، أن يتمسك مبن يربيه على الشرع والدين وأن ال يفرط به وأن ال يسوف ويأجل األمور

من الفقهاء والعلماء ولكل واحد منهم دعوته واهتمامه ولكن حنن حباجة ملن يصرب على أخطاءنا ويكون 

نين أتعجب ممن يرزقه اهللا من يساعده مرآة لنا ويشد على أيدينا وحيبنا وخيشى علينا الضياع والفنت وإ

  .وعلى كل حال هللا يف خلقه شؤون! .... وكيف يبتعد عنه ؟! ؟...على دينه ودعوته كيف يفرط به 

فال غىن عن التربية اإلسالمية وال غىن عن مريب فاضل يأخذ بيدنا إىل طريق احلق واخلري فاملؤمن قوي 

  ....نا من يعيننا على اخلريوإذا اهللا أراد بنا خرياً هيأ ل... بأخيه

  

  :كلمة موجزة ألمهايت وأخوايت وبنايت 

أتوجه إليكم ،أخوايت وبنايت املؤمنات الطاهرات يا بنات خدجية وفاطمة وعائشة وزينب سالم اهللا عليكم 

  :بكلمة اهللا ورسوله عليه الصالة والسالم أعلم مبا أقصد منها 

فقط طائعات للزوج وحافظات للفرج ومربيات لألوالد ال وألف  اعلموا أن اهللا تعاىل مل خيلقكن لتكونّ

واإلسالم اجتباكن لتصبحن ، ال وإمنا خلقكن اهللا تعاىل لتكونن جنوماً ومشس حق وهدى يف هذه احلياة 

  .عوناً للرجال يف نشر دعوة ال إله إال اهللا حممد رسول 

دأ االنعزال واهلروب وأصبحنت تعيشونّ يف واعلموا أنكن لن حتققن لإلسالم شيء إذا اختذتن مب

مثااليات ال توجد إال يف اجلنة وأصبحنت حتكّمون الشعور الزائف والوهم القاتل يف دعواكم وتتجاهلون 

األدلة النقلية والعقلية وتتنطعون يف دين حممد عليه الصالة والسالم فحذاري حذاري أن تقعن يف مثل 

  .هذه املصيدة الشيطانية اللعينة

  
  

فاملؤمنة اددة صاحبة الدعوة القوية هي اليت تعرف طريق دعوا بوضوح دون تذبذب أو تقلب و 

تتمسك مبن يربيها ويعينها على دعوا متسك الغريق جبذع الشجر فاإلمرأة بطبعها ضعيفة حتتاج إىل من 

ب التاريخ وفقه الواقع أال وهي يأخذ بيدها ويعينها على دعوا ولدي قناعة ال أختلى عنها عرفتها من كت

إنّ جناح كل امرأة يف الدعوة إىل اهللا ويف التربية الصاحلة البد أن يكون من ورائه رجل صاحل حيب (( 



تلك املرأة أكثر من نفسه وماله يشد أزرها ويعينها على دعوا ويثين عليها إن أصابت ويذكّرها إن 

  )).نسيت ويدعو هلا يف السر والعالنية 

إنّ من عدل اهللا تعاىل أن يهيأ لكل إمرأة أرادت خدمة اإلسالم من يعينها على خدمة هذا الدين ولكن  و

لألسف كثرياً هن النساء اللوايت يتنكرنّ لتلك احلقائق وينهزمن أمام تنطّع بعض العلماء وينثنني أمام 

  .ن أصحاب فكر ومبدأ وعقيدةأهوائهن وجيعلن من أنفسهن نساء مطبخ ونساء فراش بدالً من أن يكون

واملؤمنون واملؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون باملعروف وينهون ((وأختم توصييت لكم بقول اهللا تعاىل 

عن املنكر ويقيمون الصالة ويؤتون الزكاة ويطيعون اهللا ورسوله أولئك سريمحهم اهللا إن اهللا عزيز 

  ٧١التوبة)) حكيم

  :يف هذه احملاضرةالكتب واملراجع اليت اعتمدت 

  .القرآن الكرمي وقد ذكرت أرقام اآليات وأمساء السور

  .األحاديث النبوية وقد ذكرت رواا) ١

  شرح ابن كثري للقرآن الكرمي) ٢

  .فتح الباري لشرح صحيح خباري) ٣

  .للدكتور سلمان بن صاحل الدخيل) ٢-١(التعويض عن األضرار املترتبة على املماطلة يف الديون ) ٤

  .الربا وتدمري األمة حملمد بن حسني يعقوب) ٥

  .بيع املراحبة لآلمر بالشراء لدكتور حممد الصرصور) ٦

  www.islamweb.netالشبكة اإلسالمية ) ٧

  www.islamic-fatwa.comشبكة الفتاوي الشرعية ) ٨

٩ ( نع رِفعاذَا تلْ : " مجعوت ع؟ لعبداهللا زقيل" ض.  

  
  

  .راءات واالنتقادات اليت توجه إىل املصارف اإلسالمية والرد عليها لعبد الرمحن عيدحتليل االفت) ١٠

الرد الصريح على مايثار حول البنوك اإلسالمية من قدح وجتريح حليدر ناصر مدير الشؤون ) ١١

  ٠القانونية يف بنك بركة اجلزائري

  .١٢٩٥٠جريدة الرياض العدد ) ١٢

  

  املنيوآخر دعواهم احلمد هللا رب الع

  عبداهللا بن علي صغري.م

abd.s@forislam.com  

  ١٤٢٩ربيع الثاين ١٢مت بعونه يف 



  


