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 التحفظات الواردة على أعمال المالية اإلسالمية والجواب عنها

 إعداد الدكتور كمال العرفي

 قسم الفقه وأصوله/ جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية

 المقدمة

تقوم أعمال املالية اإلسالمية على حماولة إجياد البديل الشرعي لقضايا التمويل لألفراد واملؤسسات   
 ومفسدات العقود.والقطاعات املختلفة، وذلك بتخليص املعامالت من شوائب الربا 

ويف ظل هذا املعىن كان ال بد لألحكام الشرعية اإلسالمية أن تقول كلمتها يف صيغ التمويل 
ومبا أن التمويل مير ضرورة عن طريق املؤسسات املالية املوجودة هلذا الغرض، وأمهها املعاصرة، 

ني يف توألن هذه األخرية منذ نشأهتا اعتمدت اإلقراض والوديعة كعمليتني أساسياملصارف والبنوك، 
على النشاطني كسبيل لدخل هذه املؤسسات التمويل، واعتمدت بناء على ذلك الفائدة الثابتة 

واستفادهتا من خالل الفارق بني حمصلة الفائدة بني اإلقراض واالقرتاض أو اإليداع، وهو األمر 
فكان لزاما  ينه.باعتبار الفائدة املذكورة هي أس الربا وعريعة اإلسالمية، املخالف قطعا ألحكام الش

ض والودائع، إال دة على القرو إجياد البدائل الشرعية بعيدا عن أسلوب الفائدة، واالبتعاد عن ترتيب زيا
يف األطر اخلدماتية اليت ال تتعلق بنفس القرض أو الوديعة، بل باخلدمة اخلارجة عن اعتبارمها 

 وتقديرمها.

فية النظرة اإلسالمية يف كيفية اكتساب املال وكي تك  إىواقتضى هذا األمر إنشاء مؤسسات مالية حت
توظيفه وإدارته، مبا يتفق وأحكام الشريعة اإلسالمية؛ اليت تعتمد العدل والتوازن يف حتميل التبعات، 

نظرية تقوم على مقابلة الربح باجلهد والبذل، خلصت يف قواعد منها: وحتصيل األرباح، يف إطار 
 لضمان(. )الغن  بالغرم(، و)اخلراج با

نوعة كما وألن الفائدة الثابتة على التمويل ممفنشأت يف ظل هذا التصور البنوك واملصارف اإلسالمية، 
سلف، باعتبارها ربا حمرم، ومبا أنه ال ميكن االعتماد على القرض احلسن، اخلايل من الفائدة، كأساس 

يل ذايت د هلا يف حد ذاهتا من متو مجعيات خريية، وال ب للتمويل العام، ألن البنوك اإلسالمية ليست
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مبين على نشاطها، والذي ال ميكن لذلك أن يكون إال استثماريا وجتاريا، يعتمد أساليب املعامالت 
أسلوب  يف اإلطار املشروع، يف مقابلة اليت متكن من حصول البنوك واملصارف اإلسالمية على األرباح

 الفائدة احملرم يف نشاط البنوك التقليدية. 

وهذا اقتضى أيضا بالضرورة اختيار مجلة من املعامالت املمكنة يف اإلطار االستثماري والتجاري الذي 
ية، تستطيع املؤسسات املالية اإلسالمية تطبيقه يف الواقع، يف ظل سيطرة النظرة التأطريية للبنوك التقليد

قبول يصعب من خالله ال والذيحىت يف اإلطار احلاك  للبنوك املركزية ومؤسسات النقد والقرض، 
مببدأ املخاطرة، الذي تقوم عليه العمليات املقبولة شرعا يف االستثمار، واملبنية أساسا إما على 

ات واملضاربات كاالسرتباح من البيوع واإلجارات وحنوها، أو اعتماد املشاركة يف الربح عن طريق املشار 
 مبعناها الفقهي.

ات ومعامالت جتمع بني النظرة الشرعية أو األطر املقبولة فقها واستدعى هذا ضرورة إجياد منتج    
 ، واقتضت الضرورة حماولة تطوير بعض أساليب التمويل القدمية، أو استدعاءوبني األساليب املصرفية

يلها مبا يتوافق ، وتعدتسمياهتا وقوالبها األولية على األقل، كاملراحبة واملضاربة والسل  واالستصناع
 لتطبيق املصريف. وإمكانية ا

ركبة من موهذا التعديل أدى إى ما عرف بالرتكيب، فكانت أغلب هذه املنتجات واملعامالت      
الرغبة أو الطلب من مريد توفري احلاجة، ومن التمويل وهو عمل البنك، ومن توفري السلعة أو اخلدمة 

 من اجلهات التجارية. 

يف موافقة األحكام الشرعية لكل معاملة، وهو ما أثار وأحدث التعديل والرتكيب إشكاالت كبرية   
     الكثري من التحفظات وخباصة يف تنزيلها إى الواقع.

ن ألذلك خيطئ من يتصور إمكانية الوالدة الكاملة التامة التجربة ذلك انه من سنن اهلل احلاكمة 
، خاصة وان البنوك اإلسالمية جزء من النظام (1)املسافة بني النظرية و التطبيق ال يطويها إال الزمن 

االقتصادي اإلسالمي بل جهاز من أجهزته، و ال ميكن توقع جناحها الكامل إال يف ظل نظام 

                                                           
 .117ص  "،حممد األنصاري و آخرون "البنوك اإلسالمية )1(
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. لذلك ميكن لنا رد معظ  الصعاب اليت تواجهها إى كوهنا وحدات منفصلة يف )1(اقتصادي إسالمي
 احلماية.  حميط خمتلف ال يتفه  مراميها، وال يقدم هل

ل  تسل  جتربة إقامة البنوك اإلسالمية ال من األخطاء وال من الشبهات وحماوالت التشكيك يف ف ...
وعي اجملمع الفقهي مبكة املكرمة الذي يض  خنبة من خرية  ،جديتها وسالمة معامالهتا يف العامل

هـ 1406عقدة يف رجب علماء العامل اإلسالمي والذي نظر املوضوع يف جلسات دورته التاسعة املن
شاء البنوك اإلسالمية نإوأصدر بيانا دعا فيه املسلمني لتطهري البنوك الربوية من الربا، ودعا للتوسع يف 

وحيثما وجد املسلمون جتمع خارج أقطاره حىت تتكون من هذه البنوك شبكة ، يف كل أقطار اإلسالم
 .(2)قوية هتيئ القتصاد إسالمي متكامل

ادة فان البنوك و مؤسسات التمويل اإلسالمي ما تزال غري ساملة من النقد و رغ  هذه الشه 
الذي ترتاوح أهدافه بني الرغبة يف التصحيح و تعديل املسار حبيث حتقق هذه البنوك أهدافها و بني 

 .(3)الرغبة يف حتجي  هذه البنوك و وقف منوها حلساب املؤسسات املنافسة

وعلى ذلك فانه ال يتصور أن ننسب أخطاء التطبيق إى مناهج البنوك اإلسالمية، فالنظريـة سليمـة 
وواجبة الدع  والتأييد ملا فيها من نفع عظي  لالقتصاد، وامتثال كرمي ألحكام الشريعة اإلسالمية 

املناهج يف  يق هذهن وقعت فتنسب إى أسلوب اإلدارة لبعضها أو إى عدم تطبإالغراء. وإمنا األخطاء 
 .(4)بعضها اآلخر تطبيقا سليما

                                                           

 .194مجال الدين عطية و آخرون "البنوك اإلسالمية" ،  ص  )1( 
. ص 2005/2006م(، رسالة دكتوراه، جامعة اجلزائر، 2000-م1980مجيل أمحد، الدور التنموي للبنوك اإلسالمية دراسة نظرية تطبيقية ) (2)

43. 
ـــــ باعتبار )3( ـــــ يف ضوء النتائج اليت حققتها البنوك اإلسالمية يف األمد القريب ـ ن حركة أ فال جدال فان هناك مؤسسات عاملية تتحسب للمستقبل البعيد ـ

اإلســـــالمية و اذا ما  دالبنوك اإلســـــالمية مبعدالت تزايدها احلايل ســـــوف يؤثر على املؤســـــســـــات املالية احلالية اليت لديها مليارات الدوالرات ودائع من البال
ائمني عليها فقد قاكتســــــــبته هذه الكيانات العاملية من قدرة على التأثري و صــــــــياغة و توجيه الرأي العام بامكاناهتا املادية اهلائلة و خ ات و اتصــــــــاالت ال

ــــــــــــــــــ راجع يف ذلك: اري و )البنوك اإلســــالمية، حممود األنصــــ اســــتطاعت أن حتدث تيارا فكريا يف حده األد  غري متعاطف مع مســــرية البنوك اإلســــالمية ـ
 (.109آخرون، مرجع سبق ذكره، ص 

 .43ص  مرحع سابقمجيل أمحد،  (4)
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، إن جتربة التطبيق اإلسالمي يف جمال العمل املصريف حديثة للغاية نسبيا (1)لذلك يرى البعض 
و من مث ال ت ر الفرتة اليت استغرقتها عمليا و منطقيا، إجراء تقومي شامل هلذه النماذج املصرفية 

املناسب أن نستعرض املوقف من الناحية العلمية خاصة بعد انقضاء اكثر نه من ...أاإلسالمية بيد 
من عشر سنوات على بدء ممارسة البنوك اإلسالمية لنشاطها الفعلي و ذلك للوقف على اهليكل 

الفعلي ملصادر األموال، و استخداماهتا و لنتعرف على حج  النشاط و التطور كمنطق لتقومي أداء 
 .(2)املستويني الدويل واحمللي البنوك اإلسالمية على

والبنوك اإلسالمية تويل اهتماما خاصا ملهمة استقطاب شرحية غري املتعاملني مع البنوك التقليدية أصال 
ك ذوي يستوي يف ذل وتويل ذات االهتمام لتنمية الوعي االدخاري لدي املواطنني، للتعامل معها،

ية قنحرص املسل  بفطرته علي ت علي هذا االستقطاب،الدخول احملدودة أو الدخول العالية يعاوهنا 
  (3)معامالته من شبهات الربا.

وهو ما ميكن أن يطرح اإلشكالية التالية: ماهي التحفظات الواردة على بعض منتجات املالية 
 اإلسالمية؟ وكيف ميكن أن جياب عنها لدع  جهود قبول هذه البدائل الستقرار املالية اإلسالمية؟   

 المبحث األول: التحفظات الواردة على منتجات المالية اإلسالمية

 مبنى التحفظ: المطلب األول:  -
 املتتبع ألغلب التحفظات، ميكنه إدراك ملحظني أو أكثر لبناء هذه التحفظات: 

  :صعوبة التخلص من إطار اإلقراض: الملحظ األول 
لبنوك بتقليل املركزية، وبالنظر إى مصلحة االعتبارات تتعلق بعالقة البنوك اإلسالمية بالبنوك 

 املخاطرة، وطبيعة الرتكيب يف عقود املعامالت املصرفية.
  :الملحظ الثاني: اقتضاء التركيب اللجوء إلى معامالت غير مشروعة 

 ولعل أمهها: 
                                                           

 وما بعدها. 199عبد احلميد الغزايل، علي حافظ منصور "مقدمة يف اقتصاديات النقود والتوازن الكلي"، ص  )1( 
 محد، املرجع السابق، والصفحة. مجيل أ (2)
 .76. وانظر: مجيل أمحد، مرجع سابق، ص 59م، ص1986مسري مصطفى " حبث مقدم للمؤمتر الدويل األول للبنوك اإلسالمية"، باسطنبول، (3)
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الوعد امللزم: باعتباره عقدا مسبقا عند املتحفظني، ال يتناسب ومعىن املواعدة اليت يكون يف  .1
 إطارها. 

)إن املواعدة على بيع املراحبة لألمر بالشراء، بعد متلك السلعة املشرتاة وحيازهتا مث بيعها ملن 
لى انت تقع عأمر بشرائها بالربح املذكور يف الوعد السابق هو أمر جائز شرعاً طاملا ك

أما بالنسبة  في،خاملصرف مسؤولية اهلالك قبل التسلي ، وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعيب 
 رعاً،شللوعد وكونه ملزم لألمر بالشراء أو املصرف أو كليهما فإن األخذ باإللزام أمر مقبول 

الرقابة  ةوكل مصرف خمرير يف األخذ مبا يراه يف مسألة القول باإللزام حسب ما تراه هيئ
 .  (1)الشرعية لديه (

 
 :التأمني: وفيه مشكلتان .2

تأمني املعاصرين مينعون ال ءأن اجملامع الفقهية وأغلب الفقهاومعلوم التأمني التجاري:  .أ
 التجاري، ويشرتطون التأمني التعاوين كبديل ضروري له.

فاملصارف اإلسالمية تلزم العميل املتعاقد بالتأمني، وليس فقط التأمني حتميل التأمني:  .ب
ميناً أاعة تتؤمن البضمطلقا، بل ال بد أن يكون شامال، ففي بنود العقود املعتمدة عندها: 

 لصاحله.و شامالً ضد كل اإلخطار بواسطة الطرف الثاين لدي شركة تأمني مقبولة للبنك 
 الغرامة التأخريية:  .3

الدائن -هـ باإلمجاع على أن : 1409رجب  13 ع الفقه اإلسالمي املنعقد مبكة يفقرر جمم
إذا شرط على املدين أو فرض عليه أن يدفع له مبلغ من املال غرامة مالية جزائية حمددة أو 

ه املوعد احملدد بينهما فهذا شرط باطل وال جيب الوفاء ب عن السداد يف تأخربنسبة معينة إذا 
وال حيل سواء كان الشرط املصرف " البنك " أو غريه ألن هذا بعينه هو ربا اجلاهلية الذي 
نزل فيه القرآن بتحرميه هلذا نوصي أصحاب الشركات واملصاحل بل النقابات بان يتقوا اهلل 

                                                           
، 1983آذار سنة  23-21هـ املوافق 1403مجادى األخرى  8-6فتاوى املؤمتر الثاين للمصرف اإلسالمي، املنعقد يف دولة الكويت ما بني  (1)

 كالً من العلماء الشيوخ إبراهي  احملمود، بدر املتويل عبد الباسط، حسن عبد اهلل األمني، زكريا ال ي، زكي الدين شعبان، عبد احلميد  حيث شارك فيه
حممد سليمان األشقر، حممد الصديق الضرير، يوسف القرضاوي، املصدر، الفتاوى الشرعية، اجلزء الثاين، البنك  اخلوجة،السائح، حممد احلبيب 

 . 52-49ص  السابق،إلسالمي األردين، املرجع ا
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بعد ان علموا أن هذا ربا صريح وال جيعلوا املسل   بعدم خص  ما يسمي بغرامة تأخري الرسوم
 .حرية بني دينه وواقعه ( يقع يف
وما  العقوبة باملال، أنه جيوز من جهة السياسة الشرعية ...)) عض املعاصرين إىب وذهب

ثبت من جهة السياسة الشرعية إمنا يكون على سبيل الفتوى، وليس على سبيل احلك  العام. 
 توى يفمصرف معني أو عند الف املقبول لبعض هيئات الرقابة الشرعية يف ومن هنا فإنه من

حني  نوع من أنواع املعامالت أو على طائفة من األشخاص أن تفىت جبواز الغرامة باملال يف
أن يكون سياسة عامة وحكما شرعيا فصال، وإمنا يكون من قبيل  يأن ذلك ال ينبغ
 ((ن باب حيحَْدث للناس من األمور بقدر ما حيدثونحتقق مقاصد الشريعة م اإلجراءات اليت

(1).  
إن إضافة زيادة على الدين، مبحض إرادة املدين من غري شرط أو عرف هو من قبيل حسن 

. ويف احلديث: "خريك  خريك   (2)ما على احملسنني من سبيل  األداء عمال بقوله تعاى: 
تلك  تشرتط أاليويف الدين أحيانا بأكثر منه. ويشرتط جلواز ذلك  ، وكان النيب (3)قضاء"

يكون هناك تعارف عليها، ألنه شرط ملحوظ، وألن املعروف عرفا كاملشروط  وأالالزيادة، 
 شرطا. وال مانع من قبول ما يدفعه املدين من زيادة عمال مبقتضى األدلة املذكورة.

لى املدين املماطل من أرصدته لديها هو من قبيل إن اشرتاط املؤسسة استيفاء ديوهنا ع كما
الشرط الصحيح؛ واملسلمون على شروطه . وهذه املقاصة وإن كانت ال حتتاج إلذن املدين 

فإن األوى النص على ذلك يف عقد املداينة؛ الختصار اإلجراءات عند النزاع. ويستأنس 
لزوجة أيب سفيان: "خذي ما  وله لذلك مبسألة الظفر باحلق املبنية على أدلة شرعية منها ق

 .(4)يكفيك وولدك باملعروف "

                                                           

هـ 1417املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، القاهرة،  حديث خاص: عصام أنس الزفتاوي، حك  الغرامة املالية يف الفقه اإلسالمي،  على مجعة ،د.( 1)
 .  77م، ص 1996/
 .91التوبة:  (2)
 .(3/497أخرجه النسائي عن العرباض بن سارية )فيض القدير  (3)
ينظر: قضـــايا معاصـــرة، من جمموع: حبوث يف بعض املعامالت املالية، د. صـــالح الصـــاوي،  (.1115أخرجه البخاري ومســـل  )اللؤلؤ واملرجان رق   (4)

 .17ص 
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تحرمي، ولذلك ال أما صرفها لغريه فال يدخل يفعلى أن احملرم هو أخذ املصرف الغرامة لنفسه، 
 .أفىت بعض املعاصرين كمخرج بصرفها للجهات اخلريية

لي ، فال يظهر فيه حتمل املمول أو البائع وهو البنك ألي الضمان: يف مرحلة ما قبل التس .4
مسؤولية واضحة، بل العكس هو الظاهر، وهو حتمل العميل لكل التبعات سواء يف مرحلة 

 املواعدة أو يف مرحلة املعاقدة. 
توكيل العميل بالتواصل مع جهة التوفري أو اجلهة التجارية، اتفاقا وتسليما: وهو عنصر ميكن  .5

 . حتت البند األول، وهو البقاء حتت مظلة اإلقراضإدراجه 
  :شكلية هيئات الرقابة الشرعية: الملحظ الثالث 

إن عمل هيئة الفتوى يف معظ  املصارف اإلسالمية ال يتجاوز اإلفتاء النظري، وقليل من 
اصة املصارف تتيح للهيئة مراجعة عملياهتا االستثمارية بالتفصيل من واقع بياناهتا املالية اخل
باالستثمارات وبالدخل، حبيث متحكن اهليئة من احلك  على هذه العمليات هل متت 

 بصورة شرعية أم ال؟ مع إعطاء التوجيهات لتصحيح املخالفات إن وقعت.
إن هذه الرؤية للهيئة يف كوهنا تضع يدها على تفاصيل العمل، وتشارك يف إجياد حلول 

بعد أن تراها منفذة فعليا يف أرض امليدان، أقوى وبدائل شرعية للمعامالت احملرمة شرعا 
 بكثري من حصر عملها يف صورة سؤال وجواب.

ن دور هيئات الفتوى يف معظ  املصارف اإلسالمية ال يتعدى دور اإلفتاء النظري إى إ
القيام بالرقابة الفعلية على أعمال املصارف، ولكن هل طبقت الفتوى كما صدرت من 

؟ لذا فنحن حباجة إى هيئة  (1)على اهليئة كل ما يقوم به املصرفاهليئة؟ وهل يحعرض 
 التدقيق اليت تقوم مبتابعة تنفيذ الفتاوى وعرض مجيع أعمال املصرف على هيئة الفتوى.

صارف اإلسالمية وتزايد أعماهلا وتشعب أنشطتها املصرفية تطور ومنو امل ومع
غري  واليت غالبا ما تكون-واالستثمارية، أصبح من غري اليسري على هيئات الفتوى 

                                                           
 .8محزة عبد الكرمي محاد، الرقابة الشرعية يف املصارف اإلسالمية، ص  (1)
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أن تطلع على مجيع األعمال والنشاطات، وتقوم بنفسها مبتابعة جمريات التنفيذ  -متفرغة
 .(1)ومدى التزام إدارة املصرف بتوجيهاهتا وقراراهتا

 
  النموذج األبرز للتحفظ: المطلب الثاني:  -

عتباره األمثلة على التحفظات املذكورة وغريها، بايعد التمويل باملراحبة لآلمر بالشراء؛ هو أبرز       
  .واألكثر وجودا وتعامال يف املصارف اإلسالميةاملنتج األبرز، 

اد بديل يف حماولة إلجي اإلسالمية،املراحبة هي إحدى املعامالت املعاصرة اليت تتعامل هبا البنوك و 
ك من وما أشبه ذل وحمالت،شرعي عن القروض الربوية لتمويل شراء السيارات والعقارات من منازل 

 كاملصانع.وقد تشمل أيضا مشاريع األعمال   االستهالك،ضرورات 

وقد أصبحت املراحبة اليوم هي أه  النشاطات اليت تقوم هبا هذه البنوك، بل إن بعضها ال ميارس      
ملعاملة، بالنظر إى سهولتها والفوائد اليت تدرها، وصعوبة غريها من صيغ التمويل ايف الواقع إال هذه 

 شاركة واملضاربة واإلجارة.املعتمدة يف تلك البنوك، كامل

ا احلالية مل تكن معروفة بكل حيثياهت –واملراحبة وإن كانت معاملة معاصرة متصلة بنشاط مصريف    
إال أن هلا أصال يف هذا الفقه هو بيع املراحبة، وهو أحد أنواع بيع األمانة،  –يف الفقه اإلسالمي 

من منطلقه و  التسمية،ومن بيع املراحبة جاءت  را،صو املقابل لبيع املساومة الذي هو البيع األشهر 
 املعاملة.أيضا كانت الضوابط الشرعية هلذه 

 جلديد،اوالكثري من االقتصاديني املسلمني يف بيان هذا العقد  املعاصرون،وقد أفاض الفقهاء    
وكذلك يف متابعة البنوك واملصارف اإلسالمية لتطبيقه التطبيق السلي  األقرب إى املشروعية مبراعاة 

ن املصاحل امللصقة اليت تعد م الشرعية،وذلك عن طريق هيئات الفتوى والرقابة  الضوابط،االلتزام بتلك 
إضافة  روعية،املشمن حيث  واحلك  على كل معاملة فيها وتواجدها،والضرورية لنشأهتا  البنوك،بتلك 

                                                           
 املرجع السابق. (1)
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ملعاجلتها باحلل  ة،املراحبإى عقد املؤمترات والندوات الدورية للنظر يف ما يستجد من وقائع عند تطبيق 
 والفتوى املناسبني .

وقد وجد املسلمون يف معاملة املراحبة كما جتريها البنوك اإلسالمية مالذا كبريا مانعا من الوقوع يف     
ه ما جتره من احملق وحرب اهلل ورسوله صلى اهلل عليه وسل ، فلجئوا إليها فيما حيتاجون إليغائلة الربا، و 

 يف هذا العصر من متويل شراء السيارات والعقارات.

شكل وأول من استعمله هبذا ال ،بيع املراحبة لآلمر بالشراء اصطالح حديث ظهر منذ فرتة وجيزةو 
بعنوان )تطوير األعمال املصرفية مبا يتفق مع الشريعة هو د. سامي محود يف رسالته الدكتوراه 

اإلسالمية( .ويقول د. سامي محود عن ذلك )وقد كان بيع املراحبة لآلمر بالشراء بصورته املعروفة 
 حاليا يف التعامل املصريف كشفاً وفق اهلل اليه الباحث أثناء اعداده لرسالة الدكتوراه يف الفرتة الواقعة بني

حيث مت التوصل اى هذا العنوان االصطالحي بتوجيه من االستاذ الشيخ العالمة  1976 - 1973
حممد فرج السنهوري رمحه اهلل تعاى حيث كان استاذ مادة الفقه االسالمي املقارن للدراسات العليا 

 .(1)بكلية احلقوق جبامعة القاهرة(

يعة اليت تتعامل وفق أحكام الشر  وقد شاع استعمال هذا االصطالح لدى البنوك االسالمية والشركات
 .(2)االسالمية وصارت هذه املعاملة من أكثر ما تتعامل به البنوك االسالمية

 وحكمه: بالشراء لآلمر بيع المرابحة ماهية 

هي أن يطلب الفرد أو املشرتي من شخص آخر شراء سلعة معينة له مبواصفات حمددة وذلك على 
مراحبة، وذلك بالنسبة أو الربح املتفق عليه، ويدفع الثمن على دفعات أساس وعد منه بشراء السلعة 

 أو أقساط.

 (3)ثالث معامالت: من هذا العقد يف واقع األمر رتكبوي

                                                           
 . 2ج 5، جملة جممع الفقه االسالمي عدد 1092سامي محود، بيع املراحبة لآلمر بالشراء د. ص  (1)
 .8بيع املراحبة، ص ن عبد العزيز الراجحي، حبث يف علي ب (2)
 .330-328رسالة دكتوراه ص  –دوافع وصيغ االستثمار يف االقتصاد اإلسالمي  ر،أمرية مشهو  (3)
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 وعد من طالب السلعة )املتعامل( بالشراء من البائع األول )البنك اإلسالمي(. -أ

 (.ورد أو التاجر)امل ينثاعقد شراء بني البائع األول )البنك اإلسالمي( والبائع ال -ب

 عقد شراء بني طالب السلعة )املتعامل( والبائع األول )البنك اإلسالمي( مراحبة. -جـ

ووفقاً هلذه املعامالت الثالثة، ميكن القول بأهنا تتضمن وعداً من جانب ويكون العميل )طالب 
بني شراء السلعة اليت طلبها وحدد مواصفاهتا أو عدم شرائها، ويف  -يف األصل  – السلعة( له اخليار

قد ها للمتعامل أو ال ))وذلك طاملا مل يت  ععحالة شرائها يكون للبائع األول حق اخليار يف أن يبي
وإذا رأى البائع األول )البنك اإلسالمي( أن يبيعها للمتعامل فإنه حيرر معه عقداً على  ،بينهما((

على أن يتضمن هذا العقد شروط التعاقد مراحبة من ذكر سعر  ؛ملراحبة لآلمر بالشراءأساس عقد ا
السلعة وحتديد هامش الربح، كما ميكن ذكر مقدار نفقات التخزين والنقل و اليت حتملها البائع 

 .األول

ء، والبنك اعلى أن املعمول به يف املصارف اإلسالمية هو إلزامية الوعد املذكور للطرفني، العميل بالشر 
 بالبيع.

ويعد العقد باطالً إذا مت بني املتعامل طالب السلعة والبائع األول )البنك اإلسالمي( قبل شراء السلعة 
لذلك يعد من قبيل بيع ما ال ميلك بالنسبة للبائع األول، وذلك كما جاء يف حديث  ،املطلوبة فعالً 

ل الرسول صلى اهلل عليه وسل  قال: "ال حيالرسول صلى اهلل عليه وسل  عن عبد اهلل بن عمرو أن 
   .1"سلف وبيع، وال شرطان يف بيع، وال ربح ما مل يضمن، وال بيع ما ليس عندك

 : على بيع المرابحة التحفظاتالمطلب الثالث: 

 أن هذه المعاملة ليست بيعاً وال شراء، وإنما هي حيلة ألخذ الربا: -

                                                           
( وقال: حسن صحيح. والنسائى 1234، رق  3/535( ، والرتمذى )3504رق   3/283( ، وأبو داود )6671، رق  2/178أخرجه أمحد ) 1
( وقال: هذا حديث على شرط مجلة من أئمة 2185، رق  2/21( ، واحلاك  )2188، رق  2/737( ، وابن ماجه )4630، رق  7/295)

جامع (. انظر: 601، رق  154( ، وابن اجلارود )ص 4/46( . وأخرجه أيًضا: الطحاوى )10199  رق 5/267املسلمني صحيح. والبيهقى )
 .56ص  17األحاديث، للسيوطي: ج 
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أن هذه العملية ليست من البيع والشراء يف شيء، فالقصد من العملية كلها هو  تحفظيرى الفريق امل
اليت كان حيصل عليها العميل من البنك الربوي، فالنتيجة واحدة وإن  على األموال الربا واحلصول

والبنك  ،فاملشرتي )املتعامل( يلجأ للبنك اإلسالمي من أجل احلصول على املال .اختلفت الصورة
  شرائها.املشرتي وليس له قصد يف  ميوله السلعة بقصد أن يشرتي هذ

 أن هذه المعاملة لم يقل بحلها أحد: -

أن هذه املعاملة مل يقل بإباحتها أحد من فقهاء األمة: بل وجد من قال  تحفظونفريى امل 
  .حبرمتها

وي أنه هنى النيب ر ويستند القائلون هبذا االفرتاض على ما هذه المعاملة تعد بيعتين في بيعة:   -
ل للرجل: ويفسر مجهور الفقهاء هذا احلديث بأن يقول الرج،صلى اهلل عليه وسل  عن بيعتني يف بيعة

أبيعك هذا نقداً بكذا ونسيئة بكذا ويفرتقان عليه، فقد اشتمل على إجياب عقدين يف سلعة صفقة 
ال اتفاق على حتديد ألحدمها، و  واحدة فقد باع الشيء الواحد بيعتني: بيعة بأقل وبيعة بأكثر بدون

أجل معلوم وال نقد نسيئه، ومن مث كان النهي عن بيعتني يف بيعة ملا يرتتب عليه من غرر وجهالة، 
أحد العوضني غري معني وغري معلوم إذا صدر كان ألنه مل جيزم بيع واحدة، وألنه الثمن جمهولة، إذا  

 العقد بالرتديد بني شيئني.

 يملك:ل في نطاق بيع ما ال بيع المرابحة يدخ -

أن بيع املراحبة لآلمر بالشراء يدخل يف نطاق بيع ما ال ميلك أو بيع ما ليس  املتحفظون ويرى   
منه  اإلسالمي يبيع للعميل ما ال ميلك من السلع اليت يطلب والبنك عنه،بيع منهي  وهو ،عند البائع

 اخلارج.شراءها من الداخل أو استريادها من 

صلى اللره عليه و  –أتيت رسول اللره  قال:، استدلوا على ذلك حبديث حكي  بن حزام وقد          
 قال: منه،عه أبتاع له من السوق مث أبي عندي،يأتيين الرجل فيسألين من البيع ما ليس  فقلت: –سل  

 عندك.ال تبع ما ليس 

 المبحث الثاني: معالجة التحفظات بالجواب الممكن عنها 
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 الجواب عن التحفظات: المطلب األول: 

وليس  أن البنك اإلسالمي كأي تاجر يشرتي ليبيع لغريهجواب التحفظ األول يف بيع املراحبة:  -
هناك شرط يقضي بضرورة أن يكون شراء هبدف االستهالك الشخصي أو االقتناع حىت حيل 

هذا الشراء، هذا عالوة على أن مهمة املصرف أن يقدم اخلدمة للمتعاملني معه ومن مث 
عل هذه ول سواء نقداً أو ألجل ال جيفشراؤه السلعة مبا له وبيعها للمتعاملني هبامش ربح معق

املعاملة حراماً وال حيلة ألخذ الربا، أما املتعامل فهو يشرتي السلعة إما لينتفع هبا أو التجارة 
  العلماء.هبا وكال األمرين جائز باتفاق 

لسلعة، وإذا رأى الرجل ا" :اإلمام الشافعي يف كتابه األمعن ورد جواب التحفظ الثاين فيها:  -
: اشرت هذه وأرحبك فيها كذا، فاشرتاها الرجل، فالشراء جائز، والذي قال أرحبك فيه فقال

فكل هذا سواء جيوز البيع األول، ويكون هذا فيما أعطى من نفسه باخليار، سواء يف هذا ما 
وصفت أن كان قال: أبتاعه وأشرتيه منك بنقد أو دين، جيوز البيع األول ويكونان باخليار يف 

 . (1) ..."رالبيع اآلخ
 هرمح، فيستند الرأي املؤيد على رأي ابن ش مة (2)أما من حيث اإللزام بالوعد يف بيع املراحبة -

 .بأن كل وعد بالتزام ال حيل حراماً وال حيرم حالالً، يكون ملزماً قضاء وديانة :اهلل
رف الذي خيل الطنه يف حالة عدم إمتام الوعد يتحمل أويعين اإللزام بالوعد يف بيع املراحبة  

  .بالوعد الضرر الفعلي الذي قد يلحق الطرف اآلخر
 (3).. عدالبيع مل يت  ب إنحيث  ،إال أن املواعدة ال يرتتب عن النكول عنها دفع أي تعويض

 .لكن حتت طائلة اإللزام القضائي بالتنفيذو 
وبناء على ذلك إذا اتفق العميل والبنك على شراء أي بضاعة فإن العميل ال يتحمل شيئاً  -

من النفقة حىت يت  البيع بينه وبني البنك بعد متلك البنك للسلعة وحيازته هلا، أما قبل ذلك 
فالبيع باطل والعميل ال يتحمل شيئاً، والوعد ال يلزمه بشيء من املصاريف اليت يبذهلا البنك 

                                                           
 .33أبو عبد اهلل حممد بن إدريس الشافعي، األم، اجلزء الثالث ص  (1)
 .12/14ص القاهرة للنشر  ،بيع املراحبة كما جتريه البنوك اإلسالمية –حممد سليمان األشقر  (2)
 .143مجيل أمحد، مرجع سابق، ص  (3)
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شراء السلعة، بل يتحمل البنك كل ذلك، لقول النيب صلى اهلل عليه وسل  ال حيل سلف ل
 (1)وبيع وال بيع ما ليس عندك.

عد أن صورة بيع املراحبة الذي جتريه املصارف اإلسالمية بعيدة كل البجواب بيعتني يف بيعة:  -
وميكن القول بأهنا عملية مواعدة  –عن هذا املفهوم ألهنا بيع حقيقي، وليس أمسيا أو صوريا 
كما   واحدة،بيعة  هي وإمنا لبيعتني،على البيع حقيقي لسلعة مطلوبة بالفعل، ال وجود فيها 

ذلك  حويتض ومعلوم،هو مثن واحد حمدد  وإمنا ونسيئة،نقد  معروضان:أنه ليس هناك مثنان 
ا أوصاف اليت يوضح فيه اإلسالمي والبنكمن صيغة االستمارة اليت تكون بني طالب الشراء 

 .(2)الوفاء وأسلوب واألجل والثمنالسلعة 
أن املصرف ال يعرض أن يبيع شيئا، ولكنه يتلقى طلبا بالشراء من جواب بيع ما ال ميلك:  -

بيع السلعة له إال بعد أن ميتلك ما طلب منه ويعرضه على اآلمر بالشراء بوال يقوم  عميله،
وبالتايل فهو خيرج بذلك من كونه بيع ما ليس عنده، للتأكد من مطابقته للمواصفات 

وباإلضافة إى ذلك فإن البنك عندما يصبح مالكا هلا يتحمل تبعة اهلالك أو التلف اليت قد 
 تلحق هبا.

لك : أن الوعد على بيع املراحبة لألمر بالشراء بعد متةرف اإلسالمياقر املؤمتر الثاين للمصأوقد 
 مث بيعها ملن أمر بشرائها بالربح املذكور يف املوعد السابق هو أمر السلعة املشرتي وحيازهتا

جائز شرعا طاملا كانت تقع على املصرف اإلسالمي مسؤولية اهلالك قبل التسلي  وتبعه الرد 
 .(3)فيما يستوجب الرد بعيب خفي

 6الى  1قرار مجمع الفقه اإلسالمي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من  -
 م ونصه:1988كانون األول   15-10الموافق  1409ي األولى جماد
بعد اطالعه على البحوث املقدمة من األعضاء واخل اء يف موضوعي : )الوفاء بالوعد     

 واملراحبة لآلمر بالشراء( واستماعه للمناقشات اليت دارت حوهلما قرر:

                                                           
 .54/55ص  ،مرجع سابق الذكر ،حممد سليمان األشقر (1)
 .145مجيل أمحد، ص  (2)
 املرجع السابق. (3)
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ول دخوهلا يف ملك املأمور وحص ن بيع املراحبة لآلمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعدأأواًل: 
القبض املطلوب شرعاً هو بيع جائز طاملا كانت تقع على املأمور مسؤولية التلف قبل التسلي  
وتبعة الرد بالعيب اخلفي وحنوه من موجبات الرد بعد التسلي  وتوافرت شروط البيع وانتفت 

 موانعه.
وجه االنفراد( يكون ملزماً للواعد  ثانيا: الوعد )وهو الذي يصدر من اآلمر أو املأمور على

ديانة إال لعذر. وهو ملزم قضاء إذا كان معلقاً على سبب ودخل املوعود يف كلفة نتيجة 
الوعد ويتحدد أثر اإللزام يف هذه احلالة إما بتنفيذ الوعد وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعالً 

 بسب عدم الوفاء بالوعد بال عذر.

ما )وهي اليت تصدر من الطرفني( جتوز يف بيع املراحبة بشرط اخليار للمتواعدين كليهثالثا: املواعدة    
حدمها فإذا مل يكن هناك خيار فإهنا ال جتوز ألن املواعدة امللزمة يف بيع املراحبة تشبه البيع نفسه. أأو 

صلى اهلل  حيث يشرتط عندئذ ان يكون البائع مالكاً للمبيع حىت ال تكون هناك خمالفة لنهي النيب
 عليه وسل  عن بيع اإلنسان ما ليس عنده.

ه إى جته يف أغلب نشاطاتاويوصي املؤمتر: يف ضوء ما الحظه من أن أكثر املصارف اإلسالمية     
 التمويل عن طريق املراحبة لآلمر بالشراء.

 ويوصي مبا يلي:

ما انشاء ية االقتصاد وال سيأوالً: أن يتوسع نشاط مجيع املصارف اإلسالمية يف شىت أساليب تنم  
 املشاريع الصناعية أو التجارية جبهود خاصة أو عن طريق املشاركة واملضاربة مع أطراف أخرى.

ثانيا: أن تدرس احلاالت العملية لتطبيق )املراحبة لآلمر بالشراء( لدى املصارف اإلسالمية لوضع     
ببيع  اة األحكام الشرعية العامة أو اخلاصةأصول تعص  من وقوع اخللل يف التطبيق وتعني على مراع

 .(1)املراحبة لآلمر بالشراء

                                                           
 . 1600-1599ص 2جزء  5جملة جممع الفقه االسالمي عدد  (1)


