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 اإلهداء

 
إىل روح والديَّ رمحها هللا، اللَّذين أمرين ريب ابلرتحم عليهما 

 فقال:
يب ارمحهَما َكَما وُقل رَّ  َواْخِفْض ََلَُما َجَناَح الذُّلِ  ِمَن الرَّمْحَةِ } 

 [42]سورة اإلسراء: { ربياين َصغريا
إىل أهلي بييت ابرك هللا فيهم مجيعا، الذين أثىن هللا على الداعني 

 َلم، فقال:
تَِنا قُ رََّة َأْعنُيٍ{ }  َوالَِّذيَن يَ ُقوُلوَن َرب ََّنا َهْب لََنا ِمْن َأْزَواِجَنا َوُذر َّيَّ

 [42]سورة الفرقان:
مشاخيي وأساتذيت وإخواين، الذين كان َلم أعظم إىل أخوايت و 

 الفضل عليَّ.
إىل كل هؤالء أقدم هذا اجلهد راجيا من هللا تعاىل أن يكون 

 خالصا لوجهه، وأن جيعله يف ميزان حسنايت يوم الدين.
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 شكر وتقدير
أتوجه ابلشكر هلل تعاىل على منِ ه وكرمه وتوفيقه، ونعمه علي اليت ال 

 .[61/35]سورة النحل {َوَما ِبُكم مِ ن ن ِْعَمٍة َفِمَن اّللَِّ را }أستطيع َلا حص
وأتقدم خبالص الشكر، ملن أحاطين بعنايته، وخصين برعايته، ومل يبخل علي 
يوما بتوجيهاته، فضيلة الدكتور املشرف حممد دابغ، الذي فتح يل صدره 

ما أنه األخ وقلبه، ومل يشعرين حلظة أنه األستاذ واملشرف، بل أشعرين دائ
والصديق، أبدب جم، وتواضع غري متكلف. فأرجو هللا أن جيازيه عين خري 

 اجلزاء، وأن يبارك له يف أهله وأوالده.    
كما أتقدم ابلشكر اجلزيل والعرفان َلذا الصرح العلمي اجلامعة اإلفريقية 
أبدرار، وخصوصا قسم العلوم اإلسالمية بكلية العلوم االجتماعية والعلوم 

ويسرت يل سبيل االستمرار يف حتصيل العلم، ، اليت فتحت يل أبواهبا، اإلسالمية
 وموصلة الدراسة.

وأخص ابلشكر أعضاء جلنة املناقشة املوقرين على قبوَلم املناقشة، وعلى 
 نصائحهم وتوجيهاهتم، سائال املوىل عز وجل أن ينفعين هبا. 

أعان على اجناز هذه و ، وأعم ابلشكر كل من كانت له يد يف هذا اجلهد
ابلذكر الدكتور الفاضل أسامة فتحي يونس الذي سارع فأرسل  وأخص، املذكرة

 يل حبثه يف الدكتوراه، وأبدى كامل استعداده لتقدمي اخلدمة فجزاه هللا عين خريا.
وال أنسى أخريا أن أشكر ابنيت مسية، على ما بذلته من جهد، وما قدمته 

 ارك فيها ويصلح أحواَلا.من مساعدة، أدعو هللا أن يب
 .وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني
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 امللخص
 

موضوع هذه األطروحة هو دراسة للمعايري الشرعية الصادرة عن هيئة احملاسبة 
واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية )األيويف(، ونظرا لكثرة هذه املعايري واستحالة 

ت معيار املراحبة واملعايري املتعلقة به أوموذجا لبقية تناوَلا مجيعا يف دراسة واحدة، اخرت 
 املعايري.

 وقد جاءت هذه الدراسة يف مقدمة واببني وخامتة.
جاء الباب األول حتت عنوان: "جتديد املعامالت املالية وعالقته ابملعايري الشرعية"، 

 وتناولت فخصصت الفصل األول للتجديد الفقهي، وأهم مظاهره يف املعامالت املالية،
يف الفصل الثاين املعايري بصفة عامة، ومعايري األيويف بصفة خاصة. ودرست يف الفصل 
الثالث واألخري يف هذا الباب األول املعايري الشرعية َلذه اَليئة من جهة تعريفها، 

 ونشأهتا، وأمهيتها، وموضوعاته...اخل.
املراحبة واملعايري املتعلقة به"، وجاء الباب الثاين بعنوان: "دراسة فقهية أتصيلية ملعيار 

مهدت له مبدخل تعريفي مبعيار املراحبة واملعايري املتعلقة به، مث شرعت يف دراسة فقهية 
أتصيلية لبنوده حسبما وردت يف املعيار، يف أربعة فصول وفقا للتسلل العملي 

 إلجراءات املراحبة يف املؤسسات املالية اإلسالمية.
لدراسة اإلجراءات اليت تسبق عقد املراحبة، والثاين لتملك ُخصِ َص الفصل األول 

املؤسسة للسلعة وقبضها والتوكيل فيهم، والفصل الثالث إلبرام عقد املراحبة، وُخِتم 
 املراحبة ومعاجلة مديونيتها. الباب بفصل رابع تناول ضماانت

 وتوصياته. وختمت البحث خبامتة خلصت فيها أهم نتائج البحث، 
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Abstract 

The subject of this thesis focuses on two Shari’ah standards, issued by the 
Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions 
(AAOIFI) ,Murābaḥah and the  standards associated with as examples 
since it is too difficult to cover all other Shari’ah standards and criteria 
related to  Islamic finance in a research . 
The study comprises an introduction, two chapters and a conclusion.  The 
first chapter discusses “Renewing financial transactions and their relationship 
to Shari’ah’s standards. The first part, of this chapter, is meant to study the 
renewing of Fiqh and its different in the financial transactions, whereas in the 
second part, I mention the standards more generally and the ones adopted by 
the AAOIFI in particular. And in the third part, the last one, I study Shari’ah 
standards of this organisation focusing on definition, establishment, 
importance and other subjects associated with, etc. 

The second chapter is a Fiqh study on the origins of Murābaḥahstandard. A 
definition to Murābaḥah and the other standards related with is given, 
followed by a more detailed Fiqh study to the items of this standard in four 
parts, in a practical chronology as it occurs in  Islamic finance organisations 
,beginning with procedures preceding Murābaḥah contract ,followed by a 
second part on the possession of the commodity /asset  by the Islamic 
institution ,handling it and.In the third part ,the emphasis is mainly on the 
signature of  Murābaḥah contract .The guarantees of Murābaḥah and how to 
treat the debts is studied in the last part of this chapter ,the fourth one. 

 In the conclusion of the thesis, I report the most important findings and the 
recommendations   of the thorough study. 
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 املقدمة
ال إله إال هللا تعظيما احلمد هلل على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن 

 لشأنه،
 وأشهد أن حممدا عبده ورسوله الداعي إىل رضوانه، صلى هللا عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه؛

 أمَّا بعد
شهد العمل املصريف اإلسالمي تطورا كبريا تؤكده األرقام، وتشهد له املؤشرات املالية 

حتدَّيت كربى ال تزال تواجه املصرفية  واإلحصائيات االقتصادية. ومع هذا التطور املشهود فإن
اإلسالمية يف طريقها، ومن أبرز تلك التحدَّيت تعدد وتنوع هيئات الرقابة الشرعية التابعة 
للمؤسسات املالية اإلسالمية، وما نتج عنه من تضارب واختالف يف القرارات والفتاوى، أدَّى 

يف املسألة الواحدة أحياان. مما سبب إىل االختالف يف التطبيقات العملية إىل درجة التناقض 
 بلبلة وتشكيكا يف مصداقية اَليئات الشرعية، بل يف صالحية الفقه اإلسالمي ذاته.

وانطالقا من هذا الواقع صار من األمهية مبكان وضع ضوابط ومعايري شرعية هتدف إىل حتقيق 
شرعية للمؤسسات املالية التقارب أو التطابق يف التصورات والتطبيقات بني هيئات الرقابة ال

ليظهر العمل املصريف اإلسالمي  اإلسالمية، وتوحيد املرجعية الشرعية للمصرفية اإلسالمية،
بقوانني وأعراف موحدة، تسهم يف التمكني َلذه املصرفية الناشئة، وتعزز من وجودها 

 وانتشارها يف السوق املالية الدولية.

يد من املؤسسات الداعمة اليت تتوىل التنسيق ومن وحتقيقا لتلك احلاجة امللحة ظهرت العد
أبرزها هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية )األيويف( اليت مقرها البحرين، فقد 
توىل جملسها الشرعي الذي يضم ثُ لًَّة من خرية علماء املعامالت يف العامل اإلسالمي إصدار 

شطة املصرفية، وُكِتبلها كثري من القبول واالنتشار، وصارت تلك املعايري املتعلقة مبختلف األن
 ملزمة يف العديد من الدول اإلسالمية.

وابلنظر إىل ِجدَّة صدور هذه املعايري، واحلاجة امللحَّة للتطوير والتحسني واالستدراك بعد 
تكون دراستها الدراسة والتحليل، وابلنظر إىل قلَّة البحوث اليت تتناول تلك املعايري، رغبت أن 

 موضوع حبثي يف أطروحة الدكتوراه.
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 أمهية املوضوع وأسباب اختياره:
اكتشايف للمعايري وللقيمة العلمية والعملية الكبرية َلذا العمل، وكان ذلك يف هناية اجنازي  .6

لرسالة املاجستري، فقد صادفت أثناء إعدادي املذكرة "املعيار الشرعي للمراحبة"، ولكن مل 
 قيقته وال جهة إصداره؛ وال أنَّه جزء من عمل ضخم، ومشروع هبذه القيمة.أكن أدرك ح

أن املعايري الشرعية صدرت حديثا، وهي ابعتبارها اجتهادات بشرية حتتاج أتصيل وإىل  .4
جتويد وإثراء وحتسني طلبا لألكمل، وسعيا لألفضل، ولن يتحقق ذلك إال ببحوث جادة 

خطاء لتأكيد االجيابيات وترسيخها، ولتاليف تلفت النظر إىل الثغرات وُتصوِ ب األ
 السلبيات وتفاديها.

االعتناء بدراسة مناهج وأراء اَليئات الشرعية وإفرادها ببحوث مستقلة، وإبراز دور هذه  .5
اَليئات يف االجتهاد والتقنني والتجديد الفقهي. كما هو شأن الدراسات املتعلقة مبناهج 

 كثري من الباحثني.وأراء العلماء اليت حظيت بعناية  
الرغبة الشخصية يف التعمق يف فقه املعامالت املالية واإلحاطة بواقع البنوك واملؤسسات  .2

املالية اإلسالمية، ومعرفة مدى مشروعيتها، وقد كان حبثي يف املاجستري بعنوان: "عقد 
 املراحبة يف الفقه اإلسالمي وإشكاالته يف البنوك اإلسالمية".

سالمي حي، مسته النمو والتطور واملرونة، وهو ما يكفل له الصالحية إثبات أن الفقه اإل .3
 والبقاء ودوام التكفل مبصاحل األمة، والوفاء حباجاهتا.

إثراء املكتبة الفقهية واالقتصادية ببحوث معاصرة تالمس الواقع، وتساهم يف بلورة البديل  .1
تعصف ابالقتصاد العاملي  اإلسالمي يف اجلانب االقتصادي واملايل، يف ظل األزمة اليت

اليوم، ويف وقت تشرئب فيه األعناق لالقتصاد اإلسالمي، وتتطلع النفوس إليه، ليكون 
 طوق النجاة، وسفينة اإلنقاذ.

 إشكالية البحث:
 ما حقيقة املعايري الشرعية؟ وما أثرها يف واقع املصرفية اإلسالمية املعاصرة؟

 ة الفرعية:ويندرج حتت هذا اإلشكال مجلة من األسئل
 ما دواعي التجديد يف املعامالت املالية؟ وماهي مستلزماته وضوابطه ومظاهره؟

 ؟ ملاذا نشأت املعايري؟ وما حقيقتها
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 ما هي املعايري الشرعية؟ وما صلتها ابملصطلحات الشرعية السائدة؟
 ما أمهية املعايري الشرعية؟  وكيف نشأت؟

  بقية املعايري؟موقعه بني ما هو معيار املراحبة؟ وما هو
ماهي اختيارات معيار املراحبة؟ وما هو أتصيلها الشرعي؟ وما مدى موافقتها 

 لالجتهادات املعاصرة؟
 الدراسات السابقة:

 من أهم الدراسات اليت َلا صلة مبوضوع هذه األطروحة:
راسة د معيار املراحبة الصادر عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية:-0

أتصيلية تطبيقية للباحث حممد حممود علي شحاته، وهي رسالة دكتوراه يف الدراسات الفقهية 
املعاصرة بقسم الفقه وأصوله التابع لكلية العلوم اإلسالمية يف جامعة املدينة العاملية، ماليزَّي، 

معيار م، ورغم األمهية الكبرية َلذه الدراسة يف التأصيل الفقهي لبنود 4162نوقشت سنة 
م 4162املراحبة، إال أنين مل أمتكن من اكتشاف وجودها، واحلصول عليها، إالَّ أواخر أَّيم سنة 

ديسمرب، وأان على مشارف إهناء رساليت، وقبل دفعها إىل الكلية أبَّيم، ورغم   41وابلضبط يوم 
 االستدالل بعقود أهنا تتقاطع مع دراسيت يف التأصيل الفقهي لبنود معيار املراحبة، وتزيد عليها يف

هذه أوسع من جهة أهنا تتناول التنظري  املراحبة لبعض املؤسسات املالية اإلسالمية، إال  أن دراسيت
للمعايري الشرعية بصفة عامة يف ابب كامل، إضافة إىل ربط معيار املراحبة بغريه من املعايري 

 الشرعية املرتبطة به.
يق ودراسة لعينة منتقاة، للباحث أسامة فتحي أمحد حتق معايري التمويل الشرعية لأليويف:-8

يونس وهي رسالة دكتوراه مطبوعة يف املصارف اإلسالمية جبامعة العلوم اإلسالمية العاملية، 
م.خصص الدكتور أسامة الفصل األول لإلطار العام 4162وطبعت سنة  4164نوقشت سنة 

ا هبيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات للدراسة، وتناول يف الفصل الثاين ابختصار شديد تعريف
املالية اإلسالمية، وابملعايري الشرعية للهيئة من جهة خطوات إعدادها ومزاَّيها، وتطرق يف الفصل 
الثالث إىل حتقيق ثالثة معايري )املراحبة، اإلجارة واإلجارة املنتهية ابلتمليك، االستصناع(، متناوال 

أصيل الفقهي للمعاملة، وحتقيق وتدقيق بعض عبارات املعيار، يف كل معيار من هذه املعايري: الت
وجدوال لالستدالالت الشرعية، مث القواعد الفقهية، واملقاصد الشرعية للمعيار. ويف الفصل الرابع 
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 قارن بني مصرفني إسالميني )البنك اإلسالمي األردين وبيت التمويل الكوييت(من جهة تطبيق
 سة.املعايري الشرعية حمل الدرا

 هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ودورها يف ضبط البيوع التمويلية:-3
للباحث هبجت عويد محدان، وهي رسالة ماجستري يف االقتصاد واملصارف اإلسالمية بكلية 

م، ومل أمتكن من 4166الشريعة والدراسات اإلسالمية يف جامعة الريموك، األردن، نوقشت سنة 
 ول على هذه الدراسة، ولكنين اطلعت على مقدمتها، وملخصها وقائمة حمتوَّيهتا.احلص

هذه الدراسة من مخسة فصول، تتقاطع مع دراسيت يف الفصل األول الذي تناول هيئة احملاسبة  
واملراجعة: ماهيتها وخمرجاهتا، والفصل الثاين الذي تناول بيع املراحبة لآلمر ابلشراء وتطبيقاته 

 يف ضوء املعيار الشرعي للمراحبة، وخصص بقية الفصول للبيوع التمويلية األخرى. املصرفية
للباحث أمحد  املصارف اإلسالمية يف فلسطني ومدى التزامها مبعايري املراحبة الشرعية:-4

قاسم عوض نعريات، رسالة ماجستري يف الفقه والتشريع بكلية الدراسات العليا يف جامعة النجاح 
. وأتقاطع معها يف الفصل الثالث الذي 4163نوقشت سنة  بلس، فلسطني،الوطنية يف ان

تناول: املعايري الشرعية ومدى التزام املصارف اإلسالمية يف فلسطني هبا. وقد تناول يف املبحث 
األول منه تعريفا للمعايري، وبياان ألمهية االلتزام به، مث نبذة اترخيية عن إعداد املعيار الشرعي 

وفقا ملا هو وارد يف املعيار، ويف املباحث املوالية يعلق على بنود املعيار، ويسقطها على  للمراحبة،
املعمول به يف املصارف الفلسطينية، وركزت هذه الدراسة على جانب تطبيق املصارف ملعيار 

 املراحبة، أما التحليل النظري لبنود املعيار فكان سطحيا وخمتصرا جدا.
 ومن هذه البحوث: املعايري، وبيان الدور املنتظر منها، حبوث عن أمهية إصدار-5
يقع يف مثان وعشرين  حبث للدكتور العياشي فداد احلاجة إىل معايري الرقابة الشرعية:-أ

صفحة، تناول فيه ابلبيان أهداف اجمللس الشرعي لأليويف، ومنهجية إعداد املعايري، وذكر املعايري 
-اور هذه الدراسة: تطور االجتهاد الفقهي وأطوارهاليت صدرت عن اجمللس، ومن أهم حم

 املبادئ األساسية للمعايري.-احلاجة إىل معايري شرعية للعمل املصريف-ال      تقنني
حبث  أمهية تطبيق املصارف اإلسالمية للمعايري الشرعية يف احلد من األزمات املصرفية:-ب

يف ثالثة  ع يف ثالث وعشرين صفحة،الدكتور عمرو هشام العمري، والدكتور وليد الزعيب يق
واهتم الثاين بواقع املصارف  مباحث، اهتم األول ابملعايري التقليدية كما أقرهتا جلنة ابزل،
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وركز الثالث على املعايري الشرعية واجلهات اليت تصدرها مع اعتماد  اإلسالمية وإمكانية تطورها،
 سالمية.بعض املؤشرات للمقارنة بني املصارف التقليدية واإل

حبث للدكتور  دور املعايري احملاسبية والشرعية يف توجيه وتنظيم عمل الصرفية اإلسالمية-ج
توحيد املرجعيات وتنميط  من أربعة مباحث هي: يقع يف اثنيت عشرة صفحة، عبد الباري مشعل

-تنظيم مهمة التدقيق الشرعي-انكماش نشاط الفتوى والتشريع للهيئات اخلاصة-التطبيقات
 زيز موضوعية املنافسة وعاملية الصرفية اإلسالمية.تع
ولكنها تناولت املراحبة لألمر ابلشراء،  . البحوث اليت مل تتناول املعايري الشرعية:6

 واملوضوعات املتعلقة هبا، وهذه البحوث كثرية ومتعددة.
 التجديد يف هذه الدراسة: ومن أهم جوانب

من  تتناوَلا يف سياقات العصر، وكمرحلة-طالعييف حدود ا-نظرية للمعايري  أول دراسة-6
 مراحل تطور الصياغة الفقهية للمعامالت املالية.

 مجع ما تفرق من مادة علمية تتعلق ابملعايري الشرعية، وإعادة صياغتها، وحسن ترتيبها.-4
إعادة قراءة تعريفات املعاصرين للمعايري الشرعية، وتصنيفها حسب صلتها مبفاهيم -5

 ت الفقه اإلسالمي القدمية واملعاصرة، واخلروج بتعريفات جديدة.ومصطلحا
شرح بنود معيار املراحبة وتبسيطها، وحماولة تقربيها للفهم قبل التأصيل الفقهي والدراسة -2

 الشرعية لتلك البنود.
ربط بنود معيار املراحبة مبا ورد يف غريه من بنود املعايري الشرعية األخرى ذات الصلة به، -3

 النظر إىل املعايري ككل متكامل.و 
 املنهج املتبع:

اتبعت املنهج االستقرائي يف تتبع املادة العلمية، ومجع اجلزئيات اليت تديل بنسب أو سبب 
ملوضوع املعايري، فحاولت أن أمجع كل ما كتب عن املعايري الشرعية خاصة، بل تتبع النتف 

ات اخلاطفة بني ثناَّي سطور البحوث اليت قد ال القليلة، وتلقط اللمع الضئيلة، والفوز ابإلشار 
 توحي عناوينها بوجود صلة َلا املوضوع.

التأصيلي يف حماولة صياغة نظرية للمعايري الشرعية، وبيان معاملها  اتبعت املنهج الوصفي
 النظرية والتطبيقية.



 _________________________________ 
 

  
11   ةصفح 

 
  

 المقدمة

سائل، حماوال أن اتبعت املنهج التحليلي النقدي يف مناقشة اآلراء واملقارنة بينها، ومتحيص امل
 اآلراء مبيزان اإلنصاف واحلياد، واعتمادا على احلجج والرباهني. أزن تلك

 وقد اتبعت آليات يف البحث تقوم على:
 التمهيد للمبحث وللمطلب أحياان بتمهيد مناسب. -6
 التقيد برتتيب بنود املعيار، وعدم التقدمي والتأخري. -4
ب املنصوص عليها يف املعيار، مع إضافة عناوين اإللتزام بعناوين الفصول واملباحث واملطال -5

 جديدة ختدم الرتتيب واملنهجية املتبعة.
إيراد نص بند أو بنود املعيار املعنية ابلدراسة خبط غامق يف بداية املطلب، مث تناوله ابلدراسة  -2

ره يف فرعني، يُعىَن األول بتوضيح املعىن العام للبند بشرحه شرحا مبسطا، وتقريب فهمه وتصو 
 لألذهان، مث التأصيل الفقهي له يف الفرع الثاين، حسب حمتوى البند وطبيعته تطويال أو اختصارا.

 العناية بفتاوى وقرارات اَليئات الشرعية، ومؤسسات االجتهاد اجلماعي واالستدالل هبا. -3
 بيان موقف الباحث من املسائل املطروحة، موافقة أوخمالفة ملا تبناه املعيار. -1
 َّيت بذكر السورة، ورقم اآلية.توثيق اآل -4
ختريج األحاديث واآلاثر الواردة يف البحث، فإذا كان احلديث يف الصحيحني أو أحدمها،  -2

 فأكتفي بتخرجيه غالبا، فإن مل يكن يف أحدمها، ذكرت أقوال أهل العلم يف شأنه.
 ئ.شرح أهم املصطلحات الشرعية واالقتصادية، والكلمات الغامضة، تسهيال على القار  -2

استعملت مصطلح املؤسسة املالية موافقة ملنهج املعايري، وال أستعمل ألفاظ املصرف  -61
 والبنك إال يف موضع النقل عن الغري، أوسهوا وغفلة.

ترمجة األعالم املذكورين يف البحث ترمجة خمتصرة، ما عدا اخللفاء الراشدين، وأئمة املذاهب  -66
 األربعة، والعلماء املعاصرين.

، لتسهيل متييزها، فإذا كان املرجع لون غامقب عناوين املراجع يف احلاشية ب راعيت أن أكت -64
 حبثا أو مقاال، ميزته أبن جعلته بني قوسني.

 ذكر بياانت املرجع يف أول ذكر له يف البحث. -65
 تذييل األطروحة ابلفهارس الفنية، وهي:-62

 فهرس اآلَّيت-أ
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 فهرس األحاديث واآلاثر-ب
 فهرس األعالم-ج
 ائمة املصادر واملراجعق-د
 فهرس املوضوعات-ه

 الصعوابت اليت واجهها الباحث:
ال خيفى على من مارس البحث العلمي ما ينطوي عليه من مشقة، وما يكتنفه من صعوبة، 
وأان إذ أذكر هذه الصعوابت، فليس من ابب املبالغة واملدح، بل بقصد أن يلتمس يل القارئ 

اء، ومن أبرز الصعوابت اليت واجهتها يف هذه الدراسة:                                 العذر ملا جيده من نقائص وأخط
قلة األديبات اليت توضح مفهوم املعايري عموما وتتناول التنظري له، وهذه الصعوبة تتضاعف -6

ملا يتعلق األمر ابملعايري الشرعية نظرا جلدة املوضوع، وحداثة املصطلح يف قاموس املصطلحات 
الشرعية، فال تكاد جتد شيئا يف األدبيات اإلسالمية يتناول املوضوع، فضال عن الدراسات 
التأصيلية للموضوع فهي منعدمة، مما اضطر الباحث إىل التقاط بعض اإلشارات هنا وهناك، 
ومالحقة نتف ومتفرقات يف ثناَّي بعض البحوث املعاصرة وعلى هوامشها؛ لعله يظفر يف هناية 

 نزر اليسري.املطاف ابل
تشعب املوضوع، وتعدد أبعاده، الشرعية واالقتصادية والقانونية، بل األبعاد الفنية والتقنية -4

 املتعلقة ابملمارسات التطبيقية يف املؤسسات املالية، مما يتطلب املاما جبميع هذه اجلوانب.
يلها اليت تناوَلا املعيار رغم كثرة ما كتب يف موضوع املراحبة إال أن الكثري من جزئياهتا وتفاص -5

 الشرعي للمراحبة مل تتناوَلا الدراسات الشرعية املتاحة.
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 خطة البحث:
 تكونت خطة املوضوع من مقدمة، واببني، وخامتة. وتفصيل ذلك كاآليت:

 أمهية موضوع، وأسباب اختياره، ومنهج البحث، وخطته، وتشتمل علىاملقدمة: 
 .والدراسات السابقة

 التجديد يف املعامالت املالية وصلته ابملعايري الشرعية : الباب األول
 التجديد يف املعامالت املالية: الفصل األول
 التجديد يف املعامالت املالية: مفهومه ودوافعه ومستلزماته وضوابطه: املبحث األول
 مظاهر تطور فقه املعامالت املالية: املبحث الثاين
 انشأة املعايري وتطوره: الفصل الثاين

 نشأة املعايري وأنواعها وهيئات اصدارها: املبحث األول
 هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ومعايريها: املبحث الثاين

 املعايري الشرعية هليئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية: الفصل الثالث
 مفهوم املعايري الشرعية: املبحث األول

 احلاجة إىل املعايري الشرعية ومكانتها وآاثر اإللزام هبا: الثاين املبحث
 نشأة املعايري الشرعية ومراحلها ومكوانهتا: املبحث الثالث
 املعايري من جهة الشكل ومن جهة املضمون: املبحث الرابع
 دراسة فقهية أتصيلية ملعيار املراحبة واملعايري املتعلقة به: الباب الثاين

 اإلجراءات اليت تسبق عقد املراحبة: الفصل األول
 إبداء العميل رغبته يف متلك السلعة: املبحث األول
 موقف املؤسسة من طلب العميل: املبحث الثاين

 الوعد من العميل: املبحث الثالث
 العموالت واملصروفات: املبحث الرابع

 الضماانت املتعلقة ابلشروع يف العملية: املبحث اخلامس
 متلك املؤسسة السلعة وقبضها والتوكيل فيهما :الفصل الثاين
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 متلك املؤسسة السلعة قبل بيعها مراحبة: املبحث األول
 متلك املؤسسة السلعة قبل بيعها مراحبة: املبحث الثاين

 قبض املؤسسة السلعة قبل بيعها مراحبة: املبحث الثالث
 تسلم املؤسسة السلعة من البائع وأتمينها: املبحث الرابع

 إبرام عقد املراحبة: الثالث الفصل
 عقد املراحبة ومتعلقاته: املبحث األول
 أحكام الثمن والربح والتسديد: املبحث الثاين

 أحكام العيب واالمتناع عن تسلم السلعة: املبحث الثالث
 ضماانت املراحبة ومعاجلة مديونيتها: الفصل الرابع
 ضماانت املراحبة: املبحث األول
 جلة مديونية املراحبةمعا: املبحث الثاين

 وقبل ختام هذه املقدمة أقول:
لقد كان أملي أن أقدم ما هو أفضل وأحسن، ولكن ما ال يدرك كله ال يرتك بعضه، ولعل 
هذا البحث جاء ببعض ما ميهد الطريق ويعبدها ملن أييت بعده، فيتناول هذا اجلانب بتحليل 

تواضعة، وجهد مقل لتقدمي اسهام متواضع يف أعمق، ونظرة أكثر استيعااب ومشوال، فهو حماولة م
 جانب التنظري والتأصيل َلذا املوضوع الذي صار مسة ابرزة من مسات هذا العصر.

وختاما أسأل هللا القدير مبنه وكرمه أن يتقبل مين هذا اجلهد، وأن جيعله خالصا لوجهه 
                   الكرمي، وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني.                 

 حممد بن اتسة
 ه6221مجادى الثانية  64املنيعة يف:

 م4141فيفري  16املوافق ل : 
 
 



 

 
    

 

 
 
 

 الباب األول
 التجديد يف املعامالت

 املالية وعالقته ابملعايري الشرعية 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ويشتمل هذا الباب على ثالثة فصول:
 التجديد يف املعامالت املالية الفصل األول:

 الفصل الثاين: نشأة املعايري وتطورها
 حملاسبة واملراجعة للمؤسساتاملعايري الشرعية هليئة ا الفصل الثالث:
 املالية اإلسالمية
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 الفصل األول

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ويشتمل هذا الفصل على مبحثني:
 

 التجديد يف املعامالت املالية: مفهومه ودوافعهاملبحث األول: 
 ومستلزماته وضوابطه                  

 فقه املعامالت املاليةيف تطور التجديد والمظاهر  املبحث الثاين:
 
 
 
 

  

 الفصل األول
 التجديد يف املعامالت املالية
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 الفصل األول

 
 
 

 جتديد املعامالت املالية :بحث األولامل
 هــــــــــــــــــــــوضوابطومستلزماته ه ـــــــــــــــــــــه ودوافعـــــــــــــــــــمفهوم

 
 ويشتمل هذا املبحث على ثالثة مطالب:

 املطلب األول: ماهية املعامالت املالية
 دوافعهاملطلب الثاين: معىن التجديد يف املعامالت املالية و 

 املطلب الثالث: مستلزمات التجديد يف املعامالت املالية وضوابطه
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 الفصل األول

 :املطلب األول
 ماهية املعامالت املالية

 تعريف املعامالتالفرع األول: 
 أوال: املعامالت لغة

املعامالت مجع معاملة، وهي مصدر َعاَمَل على وزن َفاَعَل، يقال عاملت الرجل أَُعامله 
 معه وخالطته وصاحبته وعاشرته. إذا تعاملت معاملة،

 1.بنفسه لَ مِ إذا عَ  لً جُ الرَّ  لَ مَ تَ ، واعْ ل  امِ ، فهو عَ الً مَ واألصل عمل، يقال َعِمَل يعمل عَ 
 ملعامالت اصطالحاا: اثنيا 

 يف ذلك مناهج:َلم ، و 2تعددت تعريفات الفقهاء للمعامالت حبسب تقسيمهم للفقه
ة للتعامل الدنيوي بني مَ يع األحكام الشرعية املنظِ : يطلق لفظ املعامالت على مجمنهج متوسع

ا:" األحكام الشرعية املنظمة لتعامل هنَّ اس، وانطالقا من هذا املسلك ميكن تعريف املعامالت أَ النَّ 
 .3الناس يف الدنيا"
: يطلق املعامالت على األحكام الشرعية املنظمة لتعامل الناس مع بعضهم يف منهج متوسط

"علم احلدود  سرة، وانطالقا من هذا املسلك ميكن تعريف املعامالت أبهنا:جمال املال واأل
 .4املوضوعة لالختصاص ابألموال والنساء لالستعانة على البقاء يف النفس والنسل"

                                        
)مؤسسة الرسالة، ط  2، حممد بن يعقوب الفريوزآابدي، ت: مكتب حتقيق الرتاث مبؤسسة الرسالة، ط القاموس احمليط 1 

، أبو احلسني أمحد بن فارس، حتقيق: عبد السالم حممد ييس اللغةمقا معجم؛ 6151م(، ص 4113-ه6241الثامنة، 
، جممع اللغة املعجم الوسيط؛ 2/623م(، 6242-ه6522)بريوت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 6هارون، ط 

 142ص  م(،4112-ه6243، )القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، 2ط العربية ابلقاهرة،
، عبد الوهاب أبو ترتيب املوضوعات الفقهية ومناسباته يف املذاهب األربعةمات يف كتاب: ينظر تفصيل تلك التقسي 2

 م(6222-ه6212جامعة أم القرى، -)مكة املكرمة: معهد البحوث العلمية وإحياء الرتاث اإلسالمي 6سليمان، ط 
م(، 6222-ه6212ائس، )بريوت: دار النف 4، حممد رواس قلعجي، حامد صادق وقنييب، ط معجم لغة الفقهاء 3 

  252ص 
 52م(، ص6223)بريوت: دار إحياء العلوم، 6أبو حامد الغزايل، ط ،جواهر القرآن 4 
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 الفصل األول

يقصر املعامالت على األحكام املنظمة لتعامل الناس مع بعضهم يف منهج مضيق: 
الشرعية املنظمة  األحكام»أبهنا: املعامالت وبناء على هذا املسلك ميكن تعريف  ،األموال

 .1لتعامل الناس يف األموال"
ونظرا لطبيعة هذا العصر الذي يتجه إىل الدراسات اجلزئية املتخصصة، فإن األوىل ابالعتبار 

 .2هو املسلك الثالث
 تعريف املالية لغة واصطالحاالفرع الثاين:  

 املالية لغة: أوال
إىل املال، وهو يف اللغة:" ما ميلك من الذهب والفضة، مث  صفة للمعامالت، وهي نسبة

 .3أطلق على كل ما يقتىن وميلك من األعيان"
، إذا صار ذا مال، واجلمع والً مَ  ولُ ميَ  لُ جُ اَل الرَّ فاملال هو ما ملكته من مجيع األشياء، ومَ 

 .4أموال
 : املال اصطالحااثنيا

 :5اختلف الفقهاء يف تعريف املال إىل مذهبني
 مذهب احلنفية األول: 

 ومن تعريفاهتم للمال:
 .1ما مييل إليه الطبع، وميكن ادخاره لوقت احلاجة"كل املال: "-6

                                        
م(، 4114-ه6244)عمان: دار النفائس للنشر والتوزيع،  1، حممد عثمان شبري، ط املعامالت املالية املعاصرة 1 

 64ص
 64، ص املعامالت املالية املعاصرة 2 
)الدمام: دار ابن 6، املبارك بن حممد بن األثري، اعتىن به: علي بن حسن احلليب، طغريب احلديث واألثرالنهاية يف  3 

 222-224ه(، ص 6246اجلوزي للنشر والتوزيع، 
، ص املعجم الوسيط؛ 66/453م( 4115، حممد بن مكرم بن منظور، د ت )بريوت: دار صادر، لسان العرب 4 

251 
-ه6251)عمان: دار النفائس للنشر والتوزيع،  4، حممد عثمان شبري، ط الت املاليةاملدخل إىل فقه املعام 5 

 12م(، ص4114
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 الفصل األول

"اسم لغري اآلدمي، خلق ملصاحل اآلدمي، وأمكن احرازه، والتصرف فيه على وجه  املال:-4
 2االختيار"

  مذهب اجلمهورالثاين: 
 ومن تعريفاهتم للمال:

                                                           3يه امللك، ويستبد به املالك عن غريه، إذا أخذه من وجهه"املال: "ما يقع عل
ما ال يطرحه الناس مثل الفلس وما أشبه و املال: "ما له قيمة يباع هبا وتلزم متلفه وإن قلت، 

  4ذلك "
 5املال: "ما يباح نفعه مطلقا أو اقتناؤه بال حاجة"

 واخلالف يدور بني املذهبني على أمرين:
( احلنفية مل جيعلوا من عناصر مالية الشيء إابحة االنتفاع به شرعا، أما اجلمهور فجعلوها 6

 من عناصر املالية.
( اجلمهور أدخلوا يف مفهوم املال األعيان واملنافع واحلقوق، بينما اشرتط احلنفية أن يكون 4

 . 6وا املنافع واحلقوق أمواالالشيء عينا مادية، فلم يعترب 
 وأمشل. مُّ عَ ه أَ نَّ ألَ  ؛وتعريف اجلمهور أوىل ابالعتبار

 

                                                                                                                        
-ه6242)قربص: اجلفان واجلايب؛ بريوت: دار بن حزم، 6، بسام عبد الوهاب اجلايب، طجملة األحكام العدلية 1 

ابن عابدين( حممد أمني بن عابدين، )املعروف حباشية رد احملتار على الدر املختار ، 615، ص641م(، املادة 4112
 2/316م(، 4115-ه6245حتقيق: عادل عبد املوجود، وعلي معوض، ط خاصة )الرَّيض: دار عامل الكتب، 

، زين الدين بن إبراهيم املعروف اببن جنيم، د ط )القاهرة: دار الكتاب اإلسالمي، البحر الرائق شرح كنز الدقائق 2
 .3/444د.ت( 

 4/64د ط )بريوت: دار الكتب العلمية، د.ت(  اهيم بن موسى الشاطيب، تعليق: عبد هللا دراز،، إبر املوافقات 3
م(، 6225-6215)بريوت: دار الكتب العلمية، ه6، جالل الدين عبد الرمحن السيوطي، ط األشباه والنظائر 4

 544ص
  4/4، منصور بن يونس البهويت، د.ط)عامل الكتب، د.ت( شرح منتهى اإلرادات 5
 12، شبري، صاملدخل إىل فقه املعامالت املالية 6
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 الفصل األول

 املطلب الثاين
 ودوافعهيف املعامالت املالية معىن التجديد  

 الفرع األول: معىن التجديد
 أوال: التجديد لغة

ديداً، جَ  ارَ يعين صَ  يءُ الشَّ  دَ دَّ جتََ الشيء ِجدة، و  كلمة التجديد من مادة َجدَّد، يقال َجدَّ 
 .1الهيء إىل حَ ، والتجديد إرجاع الشَّ واخلَِلق نقيض البايل ديدُ ديداً. واجلَ جَ  هُ رَ ي َّ أي صَ  هُ دَ دَّ وجَ 

على حالة  أن املعىن اجملدد كان يف أول األمر موجودا يستدعيفالتجديد يف األصل اللغوي 
ه وأباله،وطرأ علي ، كقولنا جدد العهد، مث تغري عن أصل وجوده،ما مث أعيد على ما   ه ما غري 

 .2قبل أن يصيبه البلى والتغيري كان عليه أول األمر
 اثنيا: التجديد اصطالحا

تضيه ، مع إضافة ما تقانطالقا من املعىن اللغوي بىن الباحثون تعريفهم ملفهوم التجديد
إن التجديد . يقول الدكتور يوسف القرضاوي: "3اإلضافة للشرع من مدلول خاص ومعىن جديد

لشيء ما، هو حماولة العودة به إىل ما كان عليه يوم نشأ وظهر حبيث يبدو مع قدمه كأنه 
جديد. وذلك بتقوية ما وِهَي منه، وترميم ما بلى، ورتق ما انفتق، حىت يعود أقرب ما يكون إىل 

الدهور،  إصالح ما أفسدته". ويقول عنه الدكتور علي حمي الدين القره داغي: 4صورته األوىل"
وترميم ما خربته األيدي، وإزاحة الغبار عما تركته األزمان والعصور، وإعادة الشيء إىل ما كان 

                                        
)عني مليلة: دار اَلدى،  2، حممد بن أيب بكر الرازي، طخمتار الصحاح؛ 5/666، ابن منظور، لسان العرب 1

 446، ص القاموس احمليط؛ 612، ص املعجم الوسيط ؛26ص  م(،6221
 61ه(، ص 6242م: دار ابن اجلوزي للنصر والتوزيع، )الدما6عدانن حممد أمامة، ط التجديد يف الفكر اإلسالمي،  2
 املرجع السابق 3

م، 6224، سنة 4 ، يوسف القرضاوي، جملة مركز حبوث السنة والسرية، جامعة قطر، العدد)جتديد الدين يف ضوء السنة( 4
 .42ص
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 الفصل األول

عليه يف عصر شبابه ومجاله، ولكنه بعرض جديد، وإضافة املؤثرات العصرية إليه حىت يظهر يف 
 .1"ثوب قشيب، وحلية مجيلة رائعة شيقة جذابة

 .2ه العلمية والعملية اليت أابنتها نصوص الكتاب والسنةفاملراد بتجديد الدين: إحياء معامل
أو هو: إحياء وبعث ما اندرس منه، وختليصه من البدع واحملداثت، وتنزيله على واقع احلياة 

 3ومستجداهتا.
 اثلثا: جتديد الفقه

ألنه  ؛علم الفقهوالتطوير التجديد يشمل علوم الدين كلها، وأوىل هذه العلوم ابلتجديد  إن
انب العملي املرن املتحرك الذي يطلب منه مواجهة كل جديد ابحلكم والفتوى والبيان، اجل
يعترب فقه املعامالت املالية من أكثر أبواب الرتباطه بواقع الناس املتغري بسبب الزمان واملكان، و و 

واملكان  ألنه من أكثرها تطبيقا يف أرض الواقع، حيث تغري الزمان ؛الفقه أولوية للتجديد والتطوير
يظهر بقوة مقارنة مع أبواب الفقه األخرى، واليت تعترب مبنزلة  4والعرفواملصلحة وحال املكلف 

 .5املتغريات املستقلة املؤثرة يف إصدار احلكم الفقهي

                                        
التقنني غي، حبث مقدم إىل ندوة ، علي حمي الدين القره داالتجديد الفقهي يف االقتصاد واملعامالت املالية املعاصرة() 1

-3ه / )6242ربيع الثاين 28)- (2والتجديد يف الفقه اإلسالمي املعاصرة املنعقدة جبامع السلطان قابوس، خالل الفرتة 
 64/61/4161يوم  http://www.taddart.orgم، على موقع مركز الدراسات اإلابضية: 4112( إبريل 2
م(، 4163ه، 6251)جدة: مركز التأصيل للدراسات والبحوث،  5مد سعيد، ط، بسطامي حممفهوم جتديد الدين 2

 .5ص
 62، أمامة، صالتجديد يف الفكر اإلسالمي 3
 الُعرف هو ما اعتاده الناس وساروا عليه من قول أو فعل أوترك، والعرف املعترب شرعا هو ما استجمع الشروط اآلتية: 4

 شرعيا أو قاعدة من قواعد الشريعة فإنه عرف فاسد. أال  خيالف الشريعة، فإن خالف العرف نص ا
 أن يكون العرف مضطردا )مستمرا( أو غالبا.
 أن يكون العرف قائما عند إنشاء التصرف.

)النص الكامل للمعايري الشرعية للمؤسسات املعايري الشرعية أالَّ يصرح املتعاقدان خبالفه، فإن صرحا خبالفه فال يعتدُّ به. ]
م(، هيئة احملاسبة واملراجع للمؤسسات املالية 4164نوفمرب-ه6252المية اليت متَّ اعتمادها حىت صفراملالية اإلس

 [363اإلسالمية، ص 
 م(، ص6222-ه6262)القاهرة: مكتبة وهبة،  4يوسف القرضاوي، طالفقه اإلسالمي بني األصالة والتجديد،  5

، حبث منشور يف جملة اجلامعة اصرة(، حسن حممد الرفاعي؛ )تطوير فقه املعامالت املالية وفق املستجدات املع84
 .21م، ص 4163(، يناير 6(، العدد )45اإلسالمية للدراسات اإلسالمية، اجمللد )
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 الفصل األول

وقد عرف بعض الباحثني جتديد الفقه بقوله: "إحياء الفقه اإلسالمي وفق القواعد الشرعية 
لكتاب والسنة وقواعد الفهم الصحيح، تلبية ملقتضيات الزمان األصيلة القائمة على نصوص ا

وحتقيق الشمول والسعة  ،واملكان، مبا حيقق قدرة الفقه اإلسالمي ملواكبة تقدم وسائل العصر
 .1واملرونة"

الواقع طوعاً على فتجديد الفقه يعين: جودة الفهم، واالستنباط، واالبتكار يف تنزيل النص 
 . 2عروفة يف أصول الفقهللقواعد املنجية امل

وجتديد الفقه عملية متشابكة، ال تقتصر على جانب دون آخر، فهي تشمل: احملتوى 
الفقهي، وطرق العرض، ومنهج التناول، وتشمل الرتاث الفقهي بتنوعاته، كما تشمل أيضا 

 املنهج األصويل املتعلق به.
هدمه، وإوما يعين االحتفاظ به، ال يعين التخلص من القدمي و  والتجديد الفقهي هبذا املعىن

وإدخال التحسني عليه، وحماولة العودة به إىل ما كان عليه يوم أن نشأ، وتنميته أبساليبه اليت أمثرت 
تلك الثروة الفقهية، اليت تعتز هبا األمة اإلسالمية يف كل عصر، دون املساس خبصائصه، وطابعه، 

 .3ثبات األصول، وتطور الفهم واالجتهاد والتطبيقوهبذا املعىن جيمع منهج التجديد الفقهي بني 
مصطلحي التجديد تناوَلم ملوضوع جتديد فقه املعامالت سياق الباحثون يف استعمل  وقد

والتطوير، واألكثرون استعملوا مصطلح التجديد لوروده يف حديث أيب هريرة رضي هللا عن رسول 
مة على رأس كل مائة سنة من جيد د َلا إن هللا يبعث َلذه األ))هللا صلى هللا عليه وسلم: 

استعمال مصطلح التطوير للفت النظر إىل أسلوب التعاطي مع فقه  1. وآثر البعض4((دينها
                                        

، خالد فاحل العتييب، حبث منشور يف اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسالمية، اجمللد )جتديد الفقه وأثره يف العمل املصريف( 1
 524-521م، ص 4161-ه6254(، 6(، العدد )64)
(، 54، جيهان الطاهر عبد احلليم، حبث منشور يف جملة اجلامعة األمسرية، اجمللد )ضوابط التجديد يف الفقه اإلسالمي() 2

 .24م(، ص 4162العدد األول )جوان 
، عبد هللا حممد ديدالفقه اإلسالمي بني األصالة والتج؛ 42، القرضاوي، ص الفقه اإلسالمي بني األصالة والتجديد 3

 24م(، ص 4113ه/6243)عمان: دار النفائس للنشر والتوزيع، 6اجلبوري، ط 
يف  واحلاكم؛ 1/522(، 2426رقم ) يف السنن، كتاب املالحم، ابب ما يذكر يف قرن املائة، أبو داودأخرجه  4

يف مرقاة الصعود اتفق احلفاظ على أنه  قال يف عون املعبود: "..وقال السيوطي ؛2/344املستدرك، كتاب الفنت واملالحم، 
حديث صحيح، وممن نص على صحته من املتأخرين أبو الفضل العراقي، وابن حجر، ومن املتقدمني احلاكم يف املستدرك، 

، حممد مشس احلق العظيم آابدي، حتقيق: عبد الرمحن حممد عون املعبود يف شرح سنن أيب داودوالبيهقي يف املدخل" ]
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املعامالت املالية املعاصرة، ألنه ال يقصر التطوير على احلكم )مبعىن تغيري احلكم لوجود مقتضى(، 
 .3(2راسة حكم املستجد املعاصر )النازلةبل يتعدى ذلك إىل األساليب واملنهج الذي حتتاجه د

 يف فقه املعامالت التجديد فعالفرع الثاين: دوا
 إن من أهم دواعي جتديد الفقه اإلسالمي عموما وفقه املعامالت خصوصا ما يلي:

التجديد سنة كونية، وما ال يتجدد يتبدد وميوت، هذه سنة عامة مضطردة ال تقتصر على  .6
دات الطبيعية، بل تعم املؤسسات االجتماعية، واملفاهيم، وفهم الدين الكائنات احلية، واملوجو 

 . 4وومط التدين
، كخاصية اخللود، ضها اخلصائص اليت خصه هللا هباالتجديد حاجة حتتمها طبيعة الدين، وتفر  .4

اليت يتالزم وجودها وبقاؤها مع وجود التجديد واستمراريته؛ ألن تقادم الزمان وبعد الناس عن 
وحي يؤدي إىل اندراس كثري من معامل الدين، وكثرة الفساد، واتساع رقعة االحنراف، مصدر ال

 .5وتفشي البدع والضالالت، فتصبح احلاجة ملحة إىل التجديد
ومواجهة كل طريف، وعالج كل ، خصوبة الفقه اإلسالمي ومرونته وقدرته على النماء والتجدد .5

لفقه إن مل يواكب الزمن الذي يطبق فيه وا، 6طارئ، وحل كل عويص مهما يكن حجمه ونوعه

                                                                                                                        
[، وقال األلباين: "...والسند صحيح؛ رجاله 66/521م( 6212-ه6522)املدينة: املكتبة السلفية،  4عثمان، ط

األلباين، ط جديدة )الرَّيض: مكتبة املعارف  ، حممد انصر الدينسلسلة األحاديث الصحيحةثقات رجال مسلم." ]
  [4/622م(، 6223-ه6263للنشر والتوزيع، 

)القاهرة: مكتبة دار 5، سامي حسن محود، ط فية مبا يتفق والشريعة اإلسالميةتطوير األعمال املصر ينظر مثال:  1
، "حممد طارق" حممود رمضان اجلعربي، ط تطور األحكام الفقهية يف القضااي املاليةم(؛ 6226-ه6266الرتاث، 

حسن حممد ، )تطوير فقه املعامالت املالية وفق املستجدات املعاصرة(م(؛ 4164-ه6255)عمان: دار النفائس، 6
-44م، ص4163الرفاعي، جملة اجلامعة اإلسالمية للدراسات اإلسالمية، اجمللد الثالث والعشرون، العدد األول، يناير 

  611ص
، دراسات يف الرتاثالنازلة يف االصطالح احلديث هي الوقائع واملسائل املستجدة واحلادثة اليت حتتاج إىل حكم شرعي. ] 2

 [42دار الغرب للنشر والتوزيع(، ص  حممد دابغ، د ط )وهران:
 .24، ص )تطوير فقه املعامالت املالية وفق املستجدات املعاصرة( 3
)عمان: دار النفائس للنشر 6، حممد الكوادي، ط االجتهاد والتجديد يف الفكر االقتصادي اإلسالمي املعاصر 4

 24م(، ص 4164ه/6255والتوزيع، 
 وما بعدها 64، ص التجديد يف الفكر اإلسالمي 5
 41، يوسف القرضاوي، ص الفقه اإلسالمي بني األصالة والتجديد 6
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والبيئة وحال املكلف الذي يطبق عليه، وجيدد أحكامه وفق هذه املقتضيات حيكم على نفسه 
 .1اس عن التحاكم إليه وتطبيقهابلعزل، ويتخلى النَّ 

؛ ذلك أن التجديد هو الضامن الستمرار الفقه وبعث الروح 2جتديد الفقه االجتهادمن معاين  .2
الفقه أحرى من غريه ابلتجديد لتعلقه ابألحكام العملية، وابحلياة اليومية للناس اليت فيه، و 

 .3تقذف كل آن وحني بصور جديدة من احلوادث اليت مل يسبق َلا مثيل
التغري اَلائل يف األدوات واألعراف واحلاجات والبيئات على خمتلف املستوَّيت واجملاالت، بل  .3

اصرة تصل إىل مستوى الضرورات واحلاجات، وما مل يضطلع والنوازل املعأصبحت املسائل 
املؤهلون للقيام بدور التجديد جملاهبة هذه املتطلبات واملتغريات، ستتخلف الشريعة عن 
سياسة واقع األمة، وينعزل الدين عن احلياة العملية، ويندفع تيار احلياة ابألمة يف جمرى 

لفني عن داعيته، وسيندرس العمل مبقتضى اَلوى الذي ما جاء الدين إال لَيخرج ابملك
 .4أحكام الكتاب والسنة

أن املستجدات الفقهية املعاصرة وإن مست مجيع أبواب الفقه إال أن اجلانب األكرب منها يتعلق  .1
ومن تلك املستجدات معامالت املصارف اإلسالمية، وشركات  ،بفقه املعامالت املالية حصرا

، والتجارة اإللكرتونية، واملؤسسات الوقفية، وصور الشركات التأمني، وسوق األوراق املالية
 .5املعاصرة، واألحكام املرتبطة ابألوراق النقدية والتجارية وغريها

                                        
 24، ص)تطوير فقه املعامالت وفق املستجدات املعاصرة( 1
االجتهاد جزء من التجديد، ومعىن من معانيه املتعددة، فالعالقة بينهما فيها عموم وخصوص، فكل جمدد جمتهد، وليس   2

ديد واسع يشمل كل ما يندرج حتت مسمى الدين من عقيدة وفقه وتفسري وغريها إبحياء كل جمتهد جمدد، فميدان التج
التجديد يف معاملها وتصحيح ما يطرأ عليها من احنراف، أما االجتهاد فميدانه األحكام العملية املندرجة حتت علم الفقه. ]

 [ 24، أمامة، ص الفكر اإلسالمي
 64، ص 24، العدد 44ي، جملة البصائر، السنة ، صادق العبادآليات التجديد الفقهي() 3
  4، ص املرجع السابق 4
اعترب الشيخ يوسف القرضاوي جمال املعامالت املالية املعاصرة هو اجملال األول لالجتهاد يف عصران، يليه اجملال العلمي  5

م(، ص 6221-ه2646)الكويت: دار القلم، 6، يوسف القرضاوي، طاالجتهاد يف الشريعة اإلسالميةوالطيب. ]
612] 
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 ،ما طرأ على الفقه عرب التاريخ من احنرافات من أبرزها: اجلمود الفقهي، والتعصب املذهيب .4
مستحيلة إن مل تكن رضيات فو  معاين مقطوعة عن الواقع، على واحتواء بعض كتب الفقه

 . 1شطحات ومحاقات سخيفة
 سيطرة أوماط احلياة الغربية وأعرافها على كثري من جوانب احلياة، مما نتج عنه:  .2

تغري املصطلحات واألعراف والعادات، مما حيتاج معه بيان األحكام واملعاين اليت ال يتغري -أ
ألن مناطها  عراف والعادات واملصاحل؛ري األحكمها بتغري امسها، واألحكام اليت تتغري بتغ

 الشرعي هو العرف والعادة واملصلحة. 
وجنا إىل بيان احلكم الشرعي فيها، غزو القوانني الوضعية لكثري من بالد املسلمني، مما حيُِ -ب

 فما وافق الشرع يُعمل به وما مل يوافقه يرفض.
ضعف الوازع الديين لذي أورث ط ااندراس العمل مبا صح يف الشرع وثبت، نتيجة االختال-ج

 .2من جهة، وانتشار اجلهل أبحكام الشرع من جهة أخرىيف اجملتمع 

                                        
 وما بعدها 611التجديد يف الفكر اإلسالمي، ص  1
 524)جتديد الفقه وأثره يف العمل املصريف(، العتييب، ص  2
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 الثالث املطلب
 وضوابطه يف املعامالت املاليةالتجديد  مستلزمات

 الفرع األول: مستلزمات التجديد يف املعامالت
  أو مؤسسة.أهلية اجملدد سواء كان فردا أو مجاعة جديد هو إن أهم ما يستلزمه الت

جع حتديد شروط ومؤهالت من يقوم ابلتجديد يف الفقه وخصوصا يف املعامالت إىل ما ذكره ير و 
 علماء األصول يف شروط اجملتهد؛ وهذه الشروط ميكن أن تلخص يف أمرين:

 فقه الشرعاألول: 
ألنه ركن يف املعرفة  بفقه املعامالت خصوصا أبن يكون عاملا ابلقرآن الكرمي، عاملا ابلسنة النبوية، عاملا 

والقواعد  مبواضع االمجاع حىت ال يفيت خبالفه، عاملا أبصول الفقه الشرعية للمجدد يف هذا اجملال، عاملا
ومبقاصد الشريعة، ومتمكنا من علوم اللغة العربية ألهنا لسان اإلسالم ووعاء ثقافته، وأن يكون  الفقهية

لسرية، لقبول اجتهاده والوثوق أبن ما توصل إليه من عدال صاحلا حسن الطريقة سليم املسلك رضي ا
اجتهاد ليس بدافع هوى يف نفسه أو ضغط اجتماعي أو سياسي مورس عليه، وأن يكون تقيا ورعا 

 .1خملصا هلل
 فقه الواقعالثاين: 

 وهذا الفهم يشمل أمرين: 
مكن من إصدار وذلك حىت يت ،/ فهم الوقائع فهما صحيحا على ما هي عليه حقيقة يف الواقع6

معرفة العرف ومن مقتضى ذلك  ،احلكم الصحيح للواقعة، إذ احلكم على الشيء فرع عن تصوره
واستقر يف نفوسهم وتلقته طباعهم، وشاع استعماله فيما بينهم،  ،ألن ما تعارف عليه الناس ؛اجلاري

 وتكرر لديهم، وأثر يف أقواَلم وأفعاَلم، كان له األثر الكبري يف حياهتم.
/ وضع األحداث يف سياقها الشرعي الصحيح وعدم وضعها يف سياق أخر ال يتناسب مع حقيقتها 4

ويقتضي  من قضاَّي ونوازل. دَّ الواقعية، وذلك حىت يتمكن اجملدد من إصابة مقصود الشرع فيما جَ 
و  ،يففهو األداة للغوص يف فقه الواقع املصر ذلك من اجملدد املعرفة بعلم االقتصاد وخمتلف فروعه؛ 

وصدق االمام الشافعي  ألن جماَلا السوق، التصور العلمي الصحيح للمعامالت؛ بدونه ال يتحقق

                                        
)بريوت: 4، اندية شريف العمري، طاالجتهاد يف اإلسالم؛ 22، القرضاوي، ص االجتهاد يف الشريعة اإلسالمية 1

 12م(، ص 6222ه/6212مؤسسة الرسالة، 
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وألن املؤسسات اليت تقوم  ؛1عندما قال:" ال حيل لفقيه أن يقول يف مثن الدرهم وال خربة له بسوقه"
البا ما يتعذر معرفة هبا حتيطها أحياان بنوع من السرية، مما جيعلها غامضة من كثري من اجلوانب، وغ

تفاصيل املسائل املالية ملن هو بعيد عن دائرهتا مما يتطلب الرجوع إىل املراجع اليت تتيح معرفة تلك 
 .   2التفاصيل يف بعدها النظري والتطبيقي

 قلة اجملددين وضرورة أتهيلهم:
رعية واللغوية، واملعرفة إن إعداد هؤالء اجملتهدين اجلامعني بني هذه الفروع املختلفة من املعرفة الش

املتخصصة ملختلف علوم العصر، إضافة إىل املعرفة العميقة ابلواقع، القادرين على النهوض ابالجتهاد 
 أمر من الصعوبة مبكان يف مثل هذا العصر الذي هو عصر التخصص الدقيق.

تمني ابجملاالت كبرية، واحلاجة ماسة إىل علماء شرعيني مه واملعاانة من قلة هؤالء العلماء    
االقتصادية املعاصرة، ففي تقرير أصدرته مؤسسة استشارية ظهر من خالله ندرة العلماء واخلرباء 
املتخصصني يف القضاَّي االقتصادية يف الدول اخلليجية، وجاء يف التقرير أن عشرين فقيها فقط يرمسون 

 3.مستقبل املصرفية اإلسالمية
هناك نقصا للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية بينت نتائجه أن  ويف تقرير آخر أصدره اجمللس العام

فادحا يف العلماء لعضوية اَليئات الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية، فأعضاء اَليئات الشرعية 
من اجملموع الكلي  %5العشرين األوائل يف الصناعة املالية اإلسالمية مبجموع مؤسساهتا يشكلون 

منصبا أي ما  6414من أصل  منصبا يف اَليئات الشرعية 412عضوا يشغلون  146البالغ عددهم 
 41منصبا يف اَليئات الشرعية موزعة يف  612وأن العامل األول يف القائمة يشغل  ،%21نسبته 
 دولة.

 6412و 265فالصناعة املالية اإلسالمية حتتاج إىل عدد من أعضاء اَليئات الشرعية يرتاوح ما بني 
ومرتني يف  ،أن عدد أعضاء اَليئات الشرعية جيب أن يتضاعف مرة واحدة يف حده األدىنعضوا، أي 

                                        
 366، حممد بن ادريس الشافعي، حتقيق: أمحد حممد شاكر، )بريوت: دار الكتب العلمية،( ص لرسالةا 1
عزوز مناصرة، حبث منشور يف جملة ضرورة املعرفة ابلعلوم االقتصادية يف تدريس قضااي فقه املعامالت املالية(، ) 2

 قية تؤكد تلك احلاجة.؛ وقد أعطى الباحث وماذج تطبي641، ص 4164لسنة  41اإلحياء، العدد 
، وثيقة صادرة عن اَليئة الوطنية للتقومي املعايري األكادميية حملتوى برامج الشريعة يف مؤسسات التعليم العايل() 3

 62م، ص  4164ه املوافق ل   6255واالعتماد األكادميي السعودية، 
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، وذلك دون األخذ 1احلد األعلى لتلبية االحتياجات احلالية من العلماء يف الصناعة املالية اإلسالمية
 . 2اإلسالميةيف االعتبار االحتياجات اإلضافية املتوقعة نتيجة النمو الطبيعي لعدد املؤسسات املالية 

 ومما يساعد على جتاوز هذا اإلشكال أمور أمهها:
 3القول بتجزؤ االجتهاد 

ن الشروط اليت سبق ذكرها يف اجملتهد هي شروط اجملتهد املطلق الذي جيتهد يف مجيع أبواب الفقه إ
أما االجتهاد يف بعض األبواب دون بعض، فال يشرتط له عند األكثرين كل تلك الشروط ومسائله، 

  اجلامع بني اجلانب الشرعي واجلانب االقتصادي. واألوصاف. فنعمل على إعداد اجملتهد املتخصص
 الرتكيز على الربامج العملية املنهجية يف تكوين اجملتهد وأتهيله 

ألنه يتم   تؤيت أكلها، ويبقى أثرها ضعيفا؛اليف واقعنا احلايل كثرة العلوم اليت يتلقاها طالب العلم  إن
نه من االستنباط كون لديه امللكة الفقهية اليت متكلقيا نظرَّي، منفصلة بعضها عن بعض، فال تتتلقيها ت

واالجتهاد. واحلل هو يف تدريب الطالب يف مراحل متقدمة وفق منهج عملي على استثمار ما تعلمه 
ن النطباق ، وتنمي لديه مهارة التفطمن معارف نظرية يف مسائل عملية متكنه من تطوير ملكته الفقهية

 .4كليات الفقه وقواعده على صور احلوادث
وال شك أن هذا التأهيل ال يستقيم إال إبنشاء معاهد وكليات للصريفة اإلسالمية يؤهل فيها الطالب 

، وميكن أن يكون ذلك بصفة مؤقتة من خالل فقها وواقعا للنظر يف املستجدات االقتصادية واملالية
يشرف عليها علماء الشرع، وخرباء القانون واالقتصاد. وينبغي أن  ،5مهنية شهاداتدورات علمية، و 

يتوجه هذا التأهيل إىل فئتني من املعنيني: فئة األطر الفتية، والطلبة الذين يرومون التخصص الشرعي، 

                                        
 م.4112صدر التقرير سنة  1
املالية اإلسالمية: حتليل الواقع وآفاق املستقبل(، اعداد اجمللس العام للبنوك  )تقرير حول اَليئات الشرعية يف املؤسسات 2

 .46-62-2، ص واملؤسسات املالية اإلسالمية
املقصود بتجزؤ االجتهاد أن جيتهد اجملتهد يف بعض أبواب الفقه دون بعض أو يف بعض مسائله دون غريها بناء على أن  3

 [32، ص د يف الشريعة اإلسالميةاالجتهااالجتهاد قابل ألن يتجزأ ]
 55)آليات التجديد الفقهي(، ص  4
 متنح اَليئات الداعمة، كاأليويف بعض هذه الشهادات املهنية بعد دورات علمية واختبارات. 5
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بفقه املعامالت املالية، وفقه الواقع املايل  وفئة املفتني الذين يعوزهم التخصص والدراية الواسعة
  .1واملصريف

  مأسسة االجتهاد 
االقتصاد وغريه من ن وخرباء يف ومستشاريعلماء الشريعة بتكوين مؤسسات اجتهادية جتمع بني 

ال يزيل و ، وهو حل مؤقت للرجوع إليهم يف حدود اختصاصهم إذا اقتضى األمر ذلكالتخصصات 
غني إىل التخصصات البينية ألنه يكرس االزدواج الثقايف، واحلل األمثل يف توجيه الناب ؛االشكال جذرَّي

 شريعة اإلسالمية واالقتصاد.اجلامعة بني ال
  الفرع الثاين: ضوابط التجديد يف املعامالت       

ملا كان اَلدف من جتديد الفقه هو مسايرة التطور االجتماعي واحلضاري، فإن ذلك التجديد ليس    
؛ حىت ال ينقلب إىل ضده ويكون تغيرياً، على إطالقه، ولكن له حدود وضوابط، ال جيوز العدول عنها

أو تبديالً، أو حتريفاً، أو إتباعًا للهوى، وكل ذلك منهي عنه، وحىت يكون التجديد مؤدَّيً الغرض منه 
 جيب أن يكون مضبوطاً ابلضوابط اآلتية:

 الضابط األول: أن يكون التجديد فيما جيوز فيه االجتهاد 
حكام سواء الظين الثبوت، أو الداللة، أو مها معاً. فال جمال للتجديد وهو ما كان دليله ظنياً من األ   

يف األمور القطعية قطعًا مثل: حلية البيع، واإلجارة، وحترمي أكل الراب، وأكل مال اليتيم، وتوزيع الرتكة 
، بني العصبات: للذكر مثل حظ األنثيني، وحنو ذلك من األحكام القطعية املعلومة من الدين ابلضرورة

 واليت أمجعت األمة سلفاً وخلفاً عليها.
ويعين هذا أنه ال جيوز التجديد فيما ليس حماًل لالجتهاد؛ لكون احلكم من املعلوم ابلضرورة، أو لكونه 

 من األحكام اليت جاء فيها نص قطعي الداللة والثبوت.
 وص التشريعية.الضابط الثاين: أن يكون التجديد وثيق الصلة بواقع املسلمني وعلى ضوء النص

فينبغي احلذر من الوقوع حتت ضغط الواقع القائم يف اجملتمعات اليوم، وهو واقع مل يصنعه اإلسالم 
بعقيدته، وأخالقه، وشريعته، ومل يصنعه املسلمون آبرائهم، وعقوَلم، وأيديهم، وإوما هو واقع صنع َلم، 

                                        
قطب الريسوين، حبث مقدم إىل مؤمتر املصارف حنو أتهيل اجتهادي ألعضاء هيئة الفتوى ابملصارف اإلسالمية(، ) 1

جوان  5-ماي 56ة بني الواقع واملأمول، املنظم من دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي بديب، بتاريخ: اإلسالمي
 62، ص 4112
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ابء، واألحفاد عن األجداد، وبقي  وفرض عليهم يف زمن غفلة وضعف وتفرق، وورثه األبناء عن اآل
كما كان، فليس معىن االجتهاد أن حناول تربير هذا الواقع الذي فرضه املستعمرون، وأعداء اإلسالم 

. بل نرحب بكل 1واملسلمني عليهم، ونفتعل الفتاوى إلضفاء الشرعية على هذا الواقع، واالعرتاف به
وز أن أنخذ من أنظمة الشرق والغرب ما ال جديد انفع كما حنتفظ بكل قدمي صاحل، ومن مث جي

خيالف عقيدتنا مما حيقق مصلحة جملتمعنا على أن يصبغ بصبغة إسالمية حىت يعد جزءًا من نظامنا 
ويفقد جنسيته األوىل، وابلتايل يلزم للتجديد املعاصر، حىت يكون وثيق الصلة ابلواقع يف ضوء النص 

 مراعياً ما يلي:   
 فتوى بتغري الزمان واملكان.مراعاة تغري ال-أ  

 اجلمع بني األصالة واملعاصرة، ابألخذ ابجلديد النافع، والتمسك ابلقدمي الصاحل.-ب
أن أنخذ من أنظمة الغري ما يتفق مع شريعتنا، وحتقيق املصلحة، وحماولة تطويره؛ ليعد جزءًا من -ج

ال نقع يف تطوير النصوص؛ لتتفق مع نظامنا، ويعرب عن قيم اجملتمع املسلم، وتقاليده، وهذا كله حىت 
الواقع، فنكون قد وقعنا يف احملظور، وبداًل من التجديد سنكون قد انتهجنا طريق التغيري، والتحريف 

. فال يتعارض التجديد مع القواعد الشرعية اجملمع عليها، حىت 2الذي سلكته األمم السابقة من قبل
 .3ات العصريكون جامعاً بني حمكمات الشرع، وبني مقتضي

 
  

                                        
 .21الفقه اإلسالمي بني األصالة والتجديد، ص  1
)بريوت: املكتب اإلسالمي للطباعة والنشر،  4، يوسف القرضاوي، ط االجتهاد املعاصر بني االنضباط واالنفراط 2

 .26م(، ص 6222
 على موقع جامعة دَّيىل: 62، علي مجيل خلف، ص الضوابط العلمية لدراسة وجتديد الفقه اإلسالمي() 3

https://islamic.uodiyala.edu.iq  :61/61/4162يوم 
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 املبحث الثاين
 مظاهر تطور فقه املعامالت املالية

 
 لب:امطثالثة ويشتمل هذا املبحث على 

 
 املطلب األول: مظاهر التطور على مستوى التأليف والعرض
 املطلب الثاين: مظاهر التطور على مستوى الفتوى واالجتهاد

 ملمارسةاملطلب الثالث: مظاهر التطور على مستوى التطبيق وا
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ــيـمته ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  دــ
 تراجع الفقه اإلسالمي بسبب اجلمود الفقهي يف عصور التخلف، فساد التعصب للمذاهب

س هذا التخلف دخول االستعمار الغريب رَّ ا كَ وانتشر التقليد وأعلن غلق ابب االجتهاد، وممَّ 
قه عن واقع احلياة، وأبعده عن التطبيق يف جمتمعات املسلمني، معظم البالد اإلسالمية ففصل الف

وفرض النظم والقوانني الوضعية املخالفة ألحكام الشريعة اإلسالمية، ومل تعد للمسلمني صلة 
 .ابلفقه إال يف جمال العبادة، واألحوال الشخصية
 نري االستعمار، حترر معظم بالد املسلمني من، مث ومع بداية عصر النهضة الفقهية احلديثة

شهد الفقه اإلسالمي عامة، وفقه املعامالت املالية خاصة قفزات جذرية، ونقالت نوعية، 
، على مستوى البحث 1وازدهاره تطوره أسهم يف وعودة للتطبيق يف واقع احلياة، وجتديدا كبريا،

إن هذه  .سةأو على مستوى التطبيق واملمار  الفتوى واالجتهاد، أو على مستوى تأليف والعرضال
 وفق هذا التصنيف. تصنيفهايف حماولة  اجتهدتاملظاهر متشعبة ومتداخلة تداخال شديدا، وقد 

 املطلب األول
 والعرض تأليفمظاهر التطور على مستوى ال

 تطور أسلوب الكتابة والصياغة املعاصرة :الفرع األول
كتابة املتون واحلواشي اجته التأليف الفقهي يف الفرتات املتقدمة من عصور التقليد حنو  

والشروح واملختصرات، واهتم ابملباحث الشكلية، واملسائل االفرتاضية والقضاَّي اجلدلية، اليت 
تتسم بصعوبة األسلوب، وغموض العبارة، فكان هم املطلع على تلك الكتب أن يكشف 

كار، وأصابه طالمسها، وحيل عباراهتا، ويفك تراكيبها، وابتعد الفقه عن عنصر اإلبداع واالبت
 . 2اجلمود

ومع النهضة الفقهية احلديثة، ومنذ إنشاء الكليات واملعاهد الشرعية حتررت العقول من ربقة 
التقليد، وطرحت املذهبية املقيتة، واهتم الفقهاء يف هذا العصر ابلتجديد يف هذا اجلانب، فعنوا 

                                        
ىل املؤمتر ، فداد، العياشي، حبث مقدم إاحلاجة إىل معايري للرقابة الشرعية وأثر ذلك على الصناعة املالية اإلسالمية() 1

 4العلمي السنوي الرابع عشر بكلية الشريعة والقانون، جامعة اإلمارات العربية املتحدة، ص 
، حورية اتغالبت، رسالة دكتوراه، غري منشورة، جامعة احلاج خلضر بباتنة، ص الفقه اإلسالمي بني األصالة والتجديد 2

632    
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ص عليها مؤلفو الكتب بوضوح العبارة، وسهولة األسلوب، وصار ذلك من الغاَّيت اليت حير 
 :أنواع ثالثة على التأليف، وصار طرق ذلك وتعددت ألجل ،1الفقهية

 املستقل التأليف-6
الفقه من أمهها فقه  من خمتلفة مواضيع يف كتبا والباحثون واألساتذة ألف العلماء

طبعت اليت  املعامالت، ملتزمني مبدأ االستقاللية يف التأليف، متحررين من العصبية املذهبية
، معتمدين يف مؤلفاهتم على األدلة ومناقشتها مناقشة علمية، للوصول إىل الرأي عصر اجلمود

الصحيح الذي يوصل الدليل إليه، بعيدا عن امليل ملذهب دون مذهب، فاستطاعوا هبذه الطريقة 
يف التأليف نفض الغبار عن الفقه، وإخراجه للعامل يف ثوب جديد وضاء، يستمد قوته من قوة 

 مصادره، قادر على مواجهة حتدَّيت احلياة.
 اجلامعية الرسائل-4

فقد فتحت أقسام للدراسات العليا يف خمتلف جامعات العامل اإلسالمي، يتطرق طلبتها يف 
املاجستري والدكتوراه يف رسائلهم إىل مسائل فقهية مدروسة دراسة مقارنة قائمة على إظهار مزاَّي 

ذلك ثروة فقهية جديدة تلتزم منهجية علمية، تراعي  وخصائص الفقه اإلسالمي، فأنتج
 خصائص البحث األكادميي يف اجلوانب الشكلية واملوضوعية.

 األكادميية البحوث-5
املواضيع املقدمة للمؤمترات واجملامع الفقهية واجملالت العلمية والدورَّيت اليت  يقضد هباو 

سائل جديدة، وأحياان قدمية، َلا صلة عملت على تطوير الفقه، فتناولت هذه البحوث اجلادة م
بواقع الناس، تالمس مستجدات حياهتم، سلك مؤلفوها يف أتليفهم مسلك البساطة والوضوح، 
وقد كان للمسائل املالية واالقتصادية نصيب وافر من هذه البحوث، ابعتبار هذا اجملال من أهم 

 تاج إىل بيان حكمها الشرعي.جماالت احلياة اليت تشهد تطورات هائلة، ونوازل متجددة حت
 : إفراد فقه املعامالت املالية عن غريه من أبواب الفقهالفرع الثاين

من نتائج زَّيدة االهتمام بفقه املعامالت املالية، ومظاهر التجديد املعاصرة فيه ختصيص  
مية، كليات وأقسام يف اجلامعات لدراسة االقتصاد اإلسالمي، والعلوم املالية واملصرفية اإلسال

                                        
 26املرجع السابق، ص 1 
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وختصيص مقررات مستقلة لدراسة فقه املعامالت املالية املعاصرة يف كثري من كليات الشريعة 
 والدراسات اإلسالمية يف العامل اإلسالمي.

إن من أهم دواعي هذا التجديد أن فقه املعامالت كان فقها فردَّي بسيطا، وقد صار اليوم 
التنوع يف صيغ االستثمار والتبادل التجاري فقها ملؤسسات تتسم بكثري من الرتكيب والتداخل و 

بني األفراد واجلماعات والدول، إضافة إىل التطور التقين والعلمي الكبري الذي ألقى بظالله على 
ذلك إىل تضخم فروع ومسائل وأبواب فقه  لُّ ى كُ العمل التجاري ووسائله وأساليبه، فأدَّ 

تأليف، وفصله عن غريه من أبواب الفقه، املعامالت، كل ذلك يستدعي إفراد هذا الفقه ابل
واعتباره فنا مستقال، خصوصا وقد صارت له أصول ومصادر استداللية، وشروط وتقاسيم  

   .1وتطبيقات عامة وخاصة
 : التوجه إىل الدراسات الفقهية املقارنةالفرع الثالث

لفقهية وتعصب َلا، خالفا ملا كان عليه احلال يف العصور السابقة من شدة التزام ابملذاهب ا
يتميز هذا العصر ابنفتاح الفقهاء وطلبة الفقه على مجيع املذاهب الفقهية، فعقدت املقارانت 
الفقهية داخل املذاهب الفقهية كلها من احلنفية، واملالكية، والشافعية، واحلنابلة، والزيدية، 

ثرة، وآراء الصحابة واإلابضية، والظاهرية، واإلمامية، بل وصلت إىل آراء املذاهب املند
 .2والتابعني

وصار الدليل هو الفيصل بني اآلراء، وتوسعت الدراسات الفقهية املقارنة، مما أحدث حركة 
فقهية واسعة أدت إىل إحياء الفقه املقارن، وتوجهت البحوث الفقهية اجلامعية يف املاجستري 

حبا فسيحا يسع احلياة وال يضيق والدكتوراه هذا التوجه الذي جيعل الشريعة اإلسالمية ميداان ر 
 .3عنها، خصوصا يف املعامالت إذ االلتزام فيها ابملذاهب والتعصب َلا أقل مما هو يف العبادات

تفيد ، املقارنة بني النظامني )اإلسالمي( و)الوضعي(ومن الدراسات املقارنة يف هذا العصر 
حد، وهو أال نضحي مبنهجية الفقه اإلسالمي فائدة كبرية من حيث العالج، ولكن بشرط وا

 .الفقه وأصوله وضوابطه يف سبيل الوصول إىل قاعدة قانونية
                                        

، منصور اخلليفي، حبث مقدم إىل مؤمتر اَليئات الشرعية السادس، املالية املعاصرة(املعامالت  معامل التجديد يف فقه) 1
  61م، ص 4111-ه6244مملكة البحرين،

 1)التجديد الفقهي يف االقتصاد واملعامالت املالية املعاصرة(، ص  2 
 643د.ت(، ص ، عمر سليمان األشقر، د.ط )البليدة: قصر الكتاب، اتريخ الفقه اإلسالمي 3 



 التجديد في المعامالت المالية ___________________
 

  
36   ةصفح 

 
  

 الفصل األول

حيث ال جيوز أن يقرأ أصول الفقه من خالل قواعد القانون، وال الفقه يف إطار النظرَّيت 
 .1القانونية؛ وإال  دخلنا يف عامل التقليد، واحملاكاة للغري، وهو أشد سلبية من التقليد الداخلي

 : ضبط املصطلحات الفقهية املعاصرةلرابعرع االف
هنالك العديد من اإلسهامات اجلادة اليت استهدفت التعريف ابملصطلحات املالية 
اإلسالمية، ومتييزها وضبطها، سواء يف االصطالح الفقهي القدمي، أو يف املصطلح الفقهي 

حات املعامالت املالية احلديث، وسأعرض ألبرز اإلسهامات اليت عنيت ابلضبط الفقهي ملصطل
 املعاصرة:  

م حبمل أعباء 6242ه/6524قام االحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية منذ أتسيسه عام -6
ضبط املصطلحات املالية واملصرفية املعاصرة ضمن مشروعه اخلاص هبذا الشأن، حيث قام 

يت تستخدم يف جمال إبعداد مصنف ابللغة العربية واإلجنليزية والفرنسية للمصطلحات الفنية ال
  .2أنشطة البنوك اإلسالمية، وذلك بقصد توحيد هذه املصطلحات

إصدار بيت التمويل الكوييت لرسالة بعنوان: "دليل املصطلحات الفقهية االقتصادية"، -4
صفحة من القطع املتوسط،  514م، ويقع يف 6224ه/6264وهو معجم مت اصداره عام 

مصطلحا، وقد بذل مؤلفو هذا الدليل جهدا طيبا  652ه وبلغت عدد املصطلحات الواردة في
مشكورا يف تنقيح مادة كل مصطلح، حيث اعتمدوا التعريف اللغوي مث االصطالحي الفقهي، 
ومل مينعهم الغرض الفقهي من التعريف ببعض املصطلحات االقتصادية املعاصرة، مع مراعاة 

 . التوثيق اللغوي للمصطلح االقتصادي املعاصر إن وجد
تصنيف الدكتور نزيه محاد "معجم املصطلحات املالية واالقتصادية يف لغة الفقهاء"، -5

 161وهو معجم نشره املعهد العاملي للفكر اإلسالمي يف ثالث طبعات، وقد تتبع املصنف )
مصطلحا( مت استمدادها ابتداء من جمموعة مصادر فقهية وأصولية وحديثية أصيلة، كما استعان 

 د من املصادر املعاصرة.املؤلف بعد

                                        
 املرجع السابق 1 
  33التجديد يف فقه املعامالت املالية املعاصرة(، ص )معامل  2 



 التجديد في المعامالت المالية ___________________
 

  
37   ةصفح 

 
  

 الفصل األول

 : طباعة وحتقيق أكثر الكتب الفقهيةالفرع اخلامس
ض جزء كبري منها للضياع والتلف، نتيجة تعرضها أسالفنا ثروة فقهية كبرية تعرَّ َخلَّف 

 السبيل لكوهنا كبرية عناية املخطوطات هبذه املسلمون يف هذا العصر لعوادي الزمن، وقد اعتىن
الفكري، واهتم العلماء احملققون بطباعة و حتقيق تلك الثروة الفقهية  تراثنا على الوحيد للحفاظ

 دور النشر واملطابع اليت أوشكت على الضياع، وعملوا على نشرها، فصارت متيسرة، وأسهمت
 كتب على االطالع على  الباحثني أعان مما وغريها، الفقهية كتب الرتاث من كثري إخراج يف

 وأمهات أصول من أن اسرتجعنا كثريا من كنوز، وكانت النتيجة فيها مما واالستفادة السابقني
 من اآلالف مبئات وصارت املكتبات العربية واإلسالمية وكذا العاملية تعج القيمة، الفقهية الكتب

منها طالب العلم والباحثون، كما ظهرت الوسائل احلديثة   يستفيد من النسخ وآالف الكتب،
 كاحلواسيب واإلنرتنت.

 : ظهور املعاجم واملوسوعات الفقهيةالفرع السادس
من صعوابت االستفادة ابلثروة الفقهية النفيسة اليت متلكها األمة عدم وجود فهارس 
تفصيلية تبني حمتواها، واختالف الفقهاء يف ترتيب املوضوعات الفقهية وترتيب املسائل داخل 

ريد، وقد اجتهد الفقهاء املعاصرون يف املوضوع مما يصعب معه على الباحث الوصول إىل ما ي
، وهو كتاب رد احملتارتذليل هذه الصعوابت فوضعوا فهارس ألمهات الفقه اإلسالمي كفهرس  

، ومعجم 1فهرس أجبدي ملرجع مهم يف الفقه احلنفي، والفهرس اَلجائي لكتاب املغين البن قدامة
 .3، وهو فهرس أجبدي لكتاب احمللى2ابن حزم

                                        
ه، من أشهر 326عبد هللا بن أمحد بن حممد بن قدامة املقدسي مث الدمشقي، موفق الدين أبو حممد، ولد سنة  1

، عبد الرمحن بن شهاب الدين طبقات احلنابلة الذيل علىه ]141تصانيفه: املغين يف الفقه، والكايف يف الفقه، تويف سنة 
 [.2/14، الزركلي، األعالم؛ 4/622بن رجب، د.ط )بريوت: دار املعرفة، د.ت( 

ه بقرطبة، فقيه جمتهد، من أئمة املذهب الظاهري، عوقب 522علي بن أمحد بن سعيد بن حزم، أبو حممد، ولد سنة  2
حممد بن أمحد  سري أعالم النبالء،ه ]231حكام يف أصول األحكام. تويف سنة جلرأته على العلماء، من كتبه: احملل ى، واإل

 [.5/543، وفيات األعيان؛ 62/624 ه(6265)مؤسسة الرسالة، 2الذهيب، حتقيق: شعيب األرانؤوط، ط
 412اتريخ الفقه اإلسالمي، ص 3



 التجديد في المعامالت المالية ___________________
 

  
38   ةصفح 

 
  

 الفصل األول

الضخم من الفقه اإلسالمي يف املذاهب اإلسالمية املتناثرة يف الكتب وبسبب الرصيد 
القدمية، وتيسريا ملعرفة األحكام الفقهية اليت يف بطون تلك الكتب وتيسريا لعرضها ظهرت 

 . 1املوسوعات الفقهية
 ومن أهم مشاريع تلك املوسوعات: 

 موسوعة كلية الشريعة جبامعة دمشق:-6
م توىل عمادهتا الدكتور مصطفى 6231جبامعة دمشق سنة  بعد إنشاء كلية الشريعة

السباعي، وكان من مثار مشروعه تكليف جلنة من العلماء إبعداد موسوعة فقهية غايتها مجع 
الرتاث الفقهي املبعثر يف كتب الفقه اإلسالمي على اختالف مذاهبها مجعا مرتبا ميسرا توجيهيا، 

مهيدية كمعجم فقه ابن حزم، ودليل مواطن البحث وقد صدر عن املوسوعة بعض األعمال الت
 .2عن املصطلحات الفقهية

 موسوعة اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية ابلقاهرة:-4
، حتولت موسوعة كلية الشريعة بدمشق 6232بعد حصول الوحدة بني مصر وسورَّي سنة 

 .3جملدا 43 إىل موسوعة مجال عبد الناصر للفقه اإلسالمي، وقد صدر من هذه املوسوعة
 مشروع وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ابلكويت:-5

وقد كلفت الوزارة الشيخ مصطفى الزرقا ليكون خبريا َلذا املشروع، وقد بلغ عدد ما صدر 
 جملدا، كما صدر عنها معجم املغين يف فقه احلنابلة. 25منها 

 
 

                                        
 وما بعدها 211ص  م(4116)القاهرة: مكتبة وهبة،  3، مناع القطان، ط اتريخ التشريع اإلسالمي 1
 25، تطور األحكام الفقهية يف القضاَّي املالية، ص264اتريخ التشريع اإلسالمي، ص  2 
 املرجعني السابقني 3 



 التجديد في المعامالت المالية ___________________
 

  
39   ةصفح 

 
  

 الفصل األول

 املطلب الثاين
 االجتهادو  الفتوىمظاهر التطور على مستوى 

 يدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمته
بعد عصور من اجلمود والتقليد وغلق ابب االجتهاد، عادت عجلة االجتهاد الفقهي 

وسلك اجملتهدون مسالك  للدوران من جديد، فظهر أعالم أفذاذ، ومؤسسات متارس االجتهاد،
ومن أهم مظاهر خصوصا، مما ساهم يف إعادة الروح للفقه عموما وفقه املعامالت  متجددة،

 التطور على هذا املستوى:
 الفرع األول: الفتاوى املواكبة للعصر

 الفقه، كتب يف ما على املفتون مجد إذ للفقه، حدث كما والركود للجمود الفتوى تعرضت
 املتسارع التطور رغم، واألعراف واألحوال واملكان الزمان ظروف مراعاة بدون فيها مبا واإلفتاء
 مهتمني مبشكالت غري املتأخرين كتب من النقل املفتون على واعتمد اجملاالت، كل يف للحياة

 .1تغريات من عليه طرأ وما العصر،
 وخاصة علم الفقه اإلسالمية العلوم جوانب كل مست اليت احلديثة النهضة ظهور ومع

 تطبيق هي لفتوىا أن رأوا العلماء من جمموعة احلديث العصر يف ظهر جانبا منه، والفتوى تعترب
 سبب وهو الفقه، هذا خيدم ال اجلانب هذا يف التقليد من كان احلياة، وما على للفقه عملي
 ونوازَلم الناس حلاجات الفتاوى تستجيب أن جيب أنه وابلتايل رأوا التطور، عن ووقوفه مجوده

 وأحوال انسأل كانت ألهنا هبا، السابقني فتاوى ال تفي واليت فيه، يوجدون الذي العصر وفق
 ألخرى، تصلح وال لبيئة وتصلح آلخر، وال تصلح لعصر تصلح فتوى فرب خمتلفة، وعصور
 .2أخرى حال يف له تصلح وال حال يف لشخص  تصلح وقد لغريه، تصلح وال لشخص وتصلح

 علي خبيت، الشيخ الزرقاء، مصطفى شلتوت، حممود رضا، رشيد حممد العلماء: هؤالء ومن
 بعضهم مل حيالف ورغم أن التوفيق القرضاوي، ويوسف الشرابصي، أمحد محاين،الطنطاوي، أمحد 

 القروض فوائد ل ِ حبِ  كالفتاوى املتعلقة بعض املسائل يف املعامالت املالية خاصة، فتاويهم يف يف

                                        
 44-46، ص 6242، يوسف القرضاوي، جملة املسلم املعاصر، العدد اخلامس، سنة الفتوى بني املاضي واحلاضر() 1 
 611املرجع السابق، ص  2 
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40   ةصفح 

 
  

 الفصل األول

االستثمار، فقد استطاعوا أن يؤسسوا منهجا للفتوى  وشهادات االدخار وصناديق املصارف من
 .التشريع من الشريعة مقاصد ويراعي الواقع مع ويتماشى والتجديد لةاألصا بني جيمع

 الفرع الثاين: االجتهاد يف املسائل املستحدثة
فقد ظهرت يف هذا العصر مستجدات كثرية يف جمال املعامالت تصدى َلا الفقهاء ببيان 

 أحكامها الشرعية، وضوابطها العملية، ومن أمثلة هذه املسائل املستحدثة:
 ع البنوك وشهادات االستثمارودائ

 التأمني وإعادة التأمني
 أثر تغري قيمة النقود يف احلقوق وااللتزامات

 أعمال البورصات
 األسهم والسندات

 املراحبة لآلمر ابلشراء
 اإلجارة املنتهية ابلتمليك

 احلقوق املعنوية
 صور القبض املستجدة

 إجراء العقود آبالت االتصال احلديثة
 هاالصكوك أبنواع

واملعايري الشرعية الصادرة عن هيئة احملاسبة واملراجعة للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية 
 تعترب وموذجا متقدما لإلفتاء يف تلك املسائل املستحدثة.

 : ربط االجتهاد الفقهي ابلعلوم اإلنسانية الفرع الثالث:
ت الصلة ابملوضوع مثل الطب، وخباصة العلوم االجتماعية والنفسية والرتبوية، بل العلوم ذا

اجتماعي أو نفسي، أو تربوي إال  إذا كان اقتصادي أو فال يستقيم للفقيه رأيه حول موضوع 
لديه إملام هبذه اجلوانب، أو أن يستعني أبحد املختصني فيها. وكذلك األمر فيما يتعلق ابلقضاَّي 

ابجلهاز، ولكن مع موت  الطبية مثل: أحكام اجلنني، وموت املريض يف حالة حركة القلب
 .1الدماغ، وقضاَّي البصمة الوراثية، وغريها

                                        
 قهي يف االقتصاد واملعامالت املالية املعاصرة(، القرداغي، مرجع سابق )التجديد الف 1 
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41   ةصفح 

 
  

 الفصل األول

وقد كان األئمة السابقون يولون العناية هبذه العلوم، فكان معظمهم موسوعيني مجعوا بني 
، وغريهم. 2، وابن رشد1الفقه واألصول، والعلوم األخرى، واستثمروها لصاحل الفقه مثل الغزايل

على من يفصل بني علوم الشريعة وغريها، فيقسم العلوم كلها إىل ما  ولذلك شدد الغزايل النكري
ويف جمال االجتهاد يف االقتصاد  .هو من فروض العني، أو الكفاية، أو االستحباب، واإلابحة

والتجديد فيه، فال ميكن أن يتحقق ذلك ِإالَّ من خالل املعرفة العميقة ابلعلوم االجتماعية، 
 .والسياسية وحنوها

 : االجتهاد اجلماعيلرابعع االفر 
ويقصد ابالجتهاد اجلماعي: "بذل فئة من الفقهاء جهودهم يف البحث والتشاور الستنباط  

 .3حكم شرعي ملسألة ظنية"
وهذا االجتهاد صادر من اجملامع الفقهية، مثل: جممع الفقه اإلسالمي الدويل التابع ملنظمة 

ي التابع لرابطة العامل اإلسالمي، واجمللس األوريب لإلفتاء املؤمتر اإلسالمي، واجملمع الفقهي اإلسالم
والبحوث، وجممع الفقه اإلسالمي ابَلند، ويلحق هبا املؤمترات الفقهية والندوات الفقهية 

 .املتخصصة
وقد ظهرت العديد من مؤسسات االجتهاد اجلماعي يف هذا العصر، بعضها عام، وبعضها 

ماعي اجلزئي تلك اليت تعىن جبانب واحد من جوانب جزئي. ويقصد مبؤسسات االجتهاد اجل

                                        
ه، فقيه شافعي، متكلم، أصويل، مفسر، متصوف، 231حممد بن حممد، أبو حامد، حجة اإلسالم، ولد بطوس سنة  1

أمحد بن حممد ، وفيات األعيانه. ]313فيلسوف، من كتبه: إحياء علوم الدين، واملستصفى، تويف ابلطابران بطوس سنة 
، طبقات الشافعية؛ 2/461م( 6244-ه6524بن خلكان، حتقيق: إحسان عباس، د.ط )بريوت: دار صادر، 

 [.4/361م(،  4112)بريوت: دار املدار اإلسالمي، 6إمساعيل بن عمر بن كثري، حتقيق: عبد احلفيظ منصور، ط
، قاضي اجلماعة يف قرطبة، مل ينشأ ابألندلس مثله كماال هو حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد احلفيد، أبو الوليد 2

وعلما وفضال، تواليفه تني ف على الستني، منها: بداية اجملتهد وهناية املقتصد، والكليات يف الطب، وخمتصر املستصفى يف 
فرحون، حتقيق:  ، إبراهيم بن نور الدين بنالديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهبه. ]323األصول، تويف سنة 
، حممد بن أمحد سري أعالم النبالء؛ 542م(، ص6224-ه6264)بريوت: دار الكتب العلمية، 6مأمون اجلنان، ط.

، حممد بن احلسن الثعاليب، الفكر السامي؛ 46/512ه(6265)مؤسسة الرسالة، 2الذهيب، حتقيق: شعيب األرانؤوط، ط
 [.2/15ه(، 6521 ،مطبعة النهضة د.ط )تونس:

)ديب: مركز مجعة املاجد للثقافة والرتاث، 6، خالد حسني اخلالد، ط الجتهاد اجلماعي يف الفقه اإلسالميا 3 
 611م(، ص 4112-ه6251
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42   ةصفح 

 
  

 الفصل األول

قامت  فقد، 2الشرعية للمصارف اإلسالمية 1وأبرز مثال َلا هي هيئات الرقابةالفقه اإلسالمي، 
املصارف اإلسالمية على أساس تقدمي البديل الشرعي للبنوك التقليدية الربوية، ولضمان التزام 

 فكان إنشاء هذه اَليئةالمية يف مجيع معامالهتا ونشاطها البنوك اإلسالمية أبحكام الشريعة اإلس
للتأكد من مشروعيتها، ولتقومي اخلاطئ منها،  صارفجهة رقابية شرعية تتابع أعمال هذه املك

 3وتقدمي البديل الشرعي عنها

                                        
الرقابة هي إحدى وظائف اإلدارة )التخطيط والتنظيم والتوجيه والتنسيق والرقابة(، والرقابة أَّي ً كان نوعها عملية مستمرة  1

عليه، والحقة به، فهي تعد نظاما يصمم هبدف تشجيع النتائج اإلجيابية، واملنع من النتائج مصاحبة للتنفيذ، وسابقة 
، عبد الرقابة الشرعية للمصرف املركزي على املؤسسات املالية اإلسالمية(السلبية، واكتشاف األخطاء ومعاجلتها ])

لواقع وآفاق املستقبل، املنظم من كلية الشريعة الباري مشعل، حبث مقدم إىل مؤمتر املؤسسات املالية اإلسالمية: معامل ا
 [5م، ص 4113ماي  61-2والقانون جبامعة اإلمارات، املنعقد أَّيم 

هيئة الرقابة الشرعية هي جمموعة العلماء املتخصصني يف الفقه اإلسالمي، وخباصة فقه املعامالت ال يقل عددهم عن  2
ة ابلواقع العملي، تقوم إبصدار الفتاوى واملراجعة للتأكد من أن مجيع ثالثة ممن تتحقق فيهم األهلية العلمية والدراي

معامالت املؤسسة متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية، وتقدم تقريرا بذلك للجمعية العامة وتكون قراراهتا ملزمة. 
 ( بشأن هيئة الرقابة الشرعية الصادر عن األيويف[6)معيار الضبط]
، نصر حممود الكرنز، رسالة ماجستري غري منشورة، اجلامعة اإلسالمية بغزة، كلية ماعي وتطبيقاته املعاصرةالجتهاد اجلا 3 

 643م(، ص 4112-ه6242الشريعة والقانون، قسم أصول الفقه، )



 التجديد في المعامالت المالية ___________________
 

  
43   ةصفح 

 
  

 الفصل األول

 املطلب الثالث
 التطور على مستوى التطبيق واملمارسةمظاهر 

زدهار ال ميكن أن تتم إال عن طريق توظيفه وتطبيقه يف إن عودة الفقه إىل النمو والتطور واال
يف ، وهو ما شهده هذا العصر، فقد عاد فقه املعامالت ليجد له مكاان جماالت احلياة املعاصرة

 دنيا الناس، وواقع احلياة، ومن أهم املؤشرات واملظاهر اليت تدل على ذلك: 
 : تقنني الفقه الفرع األول

ع األحكام والقواعد التشريعية املتعلقة مبجال من جماالت العالقات يقصد ابلتقنني عموما مج
االجتماعية، وتبويبها وترتيبها، وصياغته بعبارات آمرة موجزة واضحة يف بنود تسمى )مواد( ذات 
أرقام متسلسلة، مث إصدارها يف صورة قانون أو نظام تفرضه الدولة ويلتزم القضاة بتطبيقه بني 

 .1الناس
لتقنني يف عهد الدولة العثمانية حني رأوا أن تدون أحكام القانون املدين يف وقد بدأ ا

املذهب احلنفي على شكل مواد ليسهل على القضاة الرجوع إليها عند إصدار أحكامهم، 
وشكلت جلنة من العلماء َلذا الغرض وأجنزت هذا املشروع يف سبع سنوات، ومحل عنوان )جملة 

 .2مادة 6236د موادها األحكام العدلية(، وبلغ عد
الصادرة عن ويف جمال فقه املعامالت واالقتصاد اإلسالمي تعترب املعايري الشرعية واحملاسبية 

 .3ات املعاصرةنمن أهم التقنيهيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية 
 اإلسالمية: املؤسسات املالية ظهور :الفرع الثاين

القتصاد اإلسالمي فعالً  بعد إقرار حكم جممع البحوث اإلسالمية بدأت النهضة احلديثة ل 
حبرمة فوائد البنوك، وأهنا الراب احملرم الذي نزلت فيه اآلَّيت القرآنية واألحاديث النبوية يف عام 

، مث البنك اإلسالمي 6243إسالمي بديب عام  حيث مت فعالً  إنشاء أول مصرف، 4م3621

                                        
  6/565م(6222-ه6262)دمشق: دار القلم، 6، مصطفى أمحد الزرقا، طاملدخل الفقهي العام 1 
 21ية يف القضاَّي املالية، ص تطور األحكام الفقه 2 
 )التجديد الفقهي يف االقتصاد واملعامالت املالية املعاصرة(، مرجع سابق 3
؛ موسوعة القضاَّي الفقهية املعاصرة واالقتصاد اإلسالمي، 62تطوير األعمال املصرفية مبا يتفق والشريعة اإلسالمية، ص 4

 641طر: دار الثقافة ابلدوحة، د.ت(، ص)بلبيس: مكتبة دار القرآن؛ ق4حممد علي السالوس، ط



 التجديد في المعامالت المالية ___________________
 

  
44   ةصفح 

 
  

 الفصل األول

إلسالمية ترتى إىل أن وصلت إىل املئات وعشرات اآلالف من الفروع ا وتوالت املصارف للتنمية،
 .والصناديق، من املؤسسات املالية اإلسالمية

وشركات التأمني اإلسالمي  وابإلضافة إىل املصارف أتسست املؤسسات املالية واالستثمارية،
  التعاوين.

املعامالت املالية اإلسالمية فإن الفقه اإلسالمي يف جمال  ،ومبا أن الفكر يتطور مع التطبيق
تطور من صورته التقليدية، إىل جمال احلياة احلاضرة الواسعة، فله شهد عمليات إحياء، وإخراج 

املسائل والوقائع واملستجدات -بل آالف-استطاع أن حيل املشاكل املعقدة ملئاتو  ،تطورًا هائالً 
 .1يف عامل املال واالقتصاد والبنوك

 اهليئات واجملالس الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالميةنشوء  :الفرع الثالث
تتميز املصارف اإلسالمية عن غريها من البنوك التقليدية بوجود هيئات للرقابة الشرعية 
واالفتاء، لتحكم على العقود والتصرفات وفق أحكام الشريعة اإلسالمية، وتراقب تطبيق ذلك يف 

التطور على املستوى املايل التطبيقي وما تنص عليه وليحصل االنسجام بني معامالت املصارف، 
أحكام الشريعة اإلسالمية، فقامت هذه اَليئات بتأصيل التطبيقات امليدانية للمصارف، ووضعت 
الضوابط الشرعية َلا، فضال عن قيامها بتوحيد املفاهيم، وتنسيق اجلهود، والتنظري للعمل 

مالية تتفق مع مطية، واستنباط أدوات ومنتجات املصريف اإلسالمي، من خالل وضع العقود الن
، والربط بني فقه ، وتغطي حاجات العصر ومقتضيات التطورسالميةأحكام الشريعة اإل

اجلماعية  ، فأصدرت هذه اَليئات آالف الفتاوي2املعامالت املالية ومبادئ وأنظمة االقتصاد
أثرت ف خمتصني اقتصاديني،نتيجة دراسات موسعة، واجتهاد مجاعي، من فقهاء متمرسني، و 

يف روح احلياة بعثت و  احلياة،مبؤلفات وفتاوى شديدة الصلة بواقع  مكتبة االقتصاد اإلسالمي
لك ثروة بذوجدت أبعد أن ظل حبيس بطون الكتب، و الفقه اإلسالمي يف جانب املعامالت، 

 .األمثل  ، وصارت رافدا مهما لتفعيل هذا الفقه وتوظيفه التوظيففقهية معاصرة هائلة

                                        
 )التجديد الفقهي يف االقتصاد واملعامالت املالية املعاصرة(، مرجع سابق 1 
األمانة العامة للهيئة الشرعية املوحدة جملموعة دلة الربكة، مجع وتنسيق: عبد الستار أبو فتاوى اهليئة الشرعية للربكة،  2

 2م(، ص 1541-ه6245)4غدة، وعز الدين خوجة، ط 



 التجديد في المعامالت المالية ___________________
 

  
45   ةصفح 

 
  

 الفصل األول

 الفرع الرابع: ظهور مؤسسات البنية التحتية للصناعة املالية اإلسالمية
 ومن أهم هذه املؤسسات: 

 1البنك اإلسالمي للتنمية -
 2هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية -
 3اجمللس العام للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية -
  4ة الدوليةالسوق املالية اإلسالمي -
  5الوكالة اإلسالمية الدولية للتصنيف –
  6مركز إدارة السيولة اإلسالمية –
  7جملس خدمات املالية اإلسالمية –

                                        
مليار دوالر، ورؤوس 61بلدا، مقره جدة، أصوله التشغيلية تتجاوز  34البنك اإلسالمي للتنمية مؤسسة عاملية تضم  1

موقع البنك اإلسالمي للتنمية مليار دوالر يهدف إىل تعزيز التعاون بني الدول األعضاء. ] 41أمواله املكتتب هبا تبلغ 
 [ 41/12/4162، يوم .orghttps://www.isdb: على األنرتنت

 سيأيت التعريف هبا الحقا 2
ابلبحرين، وهو يتبع منظمة التعاون اإلسالمي، يضم  4116اجمللس العام هو هيئة دولية غري رحبية، مت أتسيسه سنة  3

دعم دولة حول العامل، يهدف إىل دعم املصرفية اإلسالمية من خالل متثيلها والدفاع عنها، و  52عضوا من  641حوايل  
 تطويرها  

 بتعزيز أفضل املمارسات. ]املوقع اإللكرتوين للمجلس العام للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية:
 http://cibafi.org :41/12/4162/ ، يوم] 
 سيأيت التعريف هبا قريبا 4
ومقرها البحرين،  1141الوكالة اإلسالمية الدولية للتصنيف من أقدم مؤسسات التصنيف اإلسالمية، وقد أتسست سنة  5

وهدفها خدمة القطاع املايل واملصريف اإلسالمي عرب توفري تقومي مستقل عن فعاليات ومنتجات هذا القطاع ملصلحة 
املستثمرين. وهي تقدم نوعني من التصنيف: تصنيف فين ائتماين الغاية منه إبراز القوة واملالءة املالية للمصرف اإلسالمي 

الغاية منه إبراز مدى موافقة املصرف اإلسالمي أو منتجاته للمتطلبات الشرعية، والتزامه  ومنتجاته، وتصنيف شرعي
 [51/12/4162يوم:  /https://www.arabnak.com:املوقع اإللكرتوين للوكالةبتوجيهات هيئته الشرعية. ]

كمصرف استثمار ، وحصلت على ترخيص  4114مركز إدارة السيولة هو شركة مسامهة حبرينية أتسست يف عام  6
إسالمي، وهتدف إىل متكني املؤسسات املالية اإلسالمية من إدارة سيولتها من خالل استثمارات قصرية ومتوسطة األجل 

 يوم: https://www.arabnak.com/:املوقع اإللكرتوين للمركز] .وفقا ملبادئ الشريعة اإلسالمية
51/12/4162] 

 املصدرة للمعايريسيأيت التعريف به عند تناول اَليئات  7
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46   ةصفح 

 
  

 الفصل األول

 .1املركز الدويل للتحكيم التجاري اإلسالمي –

                                        
مبوجب اتفاقية دولية   4113املركز اإلسالمي الدويل للصلح والتحكيم هو مؤسسة دولية مستقلة غري رحبية، أسس سنة  1

متعددة األطراف. إذ يهدف املركز من خالل نشاطه لتمكني كافة املتعاملني يف الصناعة املالية اإلسالمية سواًء كانوا 
باريني من فض نزاعاهتم املالية والتجارية واملصرفية واالستثمارية والعقارية عرب الصلح والتحكيم أشخاصًا  طبيعيني أو اعت

 املؤسسي. 
 [51/12/4162 يوم: / https://www.iicra.comموقع املركز على األنرتنت: ]



 نشـــــأة المعايير وتطورها ___________________
 

 

  
47   ةصفح 

 
  

 الثانيالفصل 

 
 
 
 
 
 
 

 :نيحثهذا الفصل على مبويشتمل 
 وجهات اصدارها نشأة املعايري وأنواعها: املبحث األول

 ومعايريهاهيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية لثاين: املبحث ا
 
 
 
 
 
 
 

  

 الفصل الثاين
 اــــــــــــــنشأة املعايري وتطوره

 



 نشـــــأة المعايير وتطورها ___________________
 

 

  
48   ةصفح 

 
  

 الثانيالفصل 

 
 
 

 املبحث األول
 ات إصدارهايئهنشأة املعايري وأنواعها و 

 
 ويشتمل هذا املبحث على أربعة مطالب:

 
 املطلب األول: مفهوم التقييس ونشأته وتطوره وجماالته

 املطلب الثاين: تعريف املعايري
 واع املعايري وهيئات اصدارهااملطلب الثالث: أن

 املطلب الرابع: هيئات اصدار معايري الصناعة املالية اإلسالمية
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49   ةصفح 

 
  

 الثانيالفصل 

 وجماالته هوتطور  ونشأته التقييس)املعايرة(مفهوم  املطلب األول:
 أسسهالتقييس و  تعريفالفرع األول: 

 التقييس تعريفأوال: 
 التقييس لغة-أ

ره على مثاله، ويقال اقتاس الشيء بغريه، أي من قاس الشيء بغريه، أو على غريه، أي قدَّ 
 .1قاسه به، وهو يقتاس أببيه أي سلك سبيله، ويقتدي به

 التقييس اصطالحا -ب
ولكنها تتفق يف اجلملة على أنه اتباع أسلوب موحد،  تعددت تعريفات التقييس وتنوعت،

 .  2وتطبيق قواعد اثبتة، واختاذ مرجع واحد عند مزاولة نشاط ما
التقييس أبنه: عملية وضع وتطبيق قواعد لتنظيم نشاط  3رفت املنظمة الدولية للمعايريعوقد 

معني لصاحل وبتعاون مجيع األطراف املعنية، وعلى األخص لتحقيق االقتصاد اإلمجايل األمثل مع 
 .4األخذ يف االعتبار ظروف األداء واعتبارات السالمة

كالت اليت تتكرر ابستمرار، وخاصة يف فالتقييس نشاط يعطي حلوال للتطبيقات واملش
جماالت العلوم والتكنولوجيا واالقتصاد، ويهدف إىل حتقيق أقصى درجة ممكنة من النظام 
والتوحيد يف السياق املعطى، وهو ذلك األسلوب أو النظام الذي حيقق وضع املواصفات 

طرق التشغيل واألداء للسلع القياسية )املعايري( اليت حتدد اخلصائص واألبعاد، ومعايري اجلودة و 
واملنتجات، مع تبسيط وتوحيد أنواعها وأجزائها قدر اإلمكان، تقليال للتعدد الذي ال داعي له، 
وتيسريا للتبادل، وخفضا للتكاليف، كما يشمل التقييس أيضا توحيد املصطلحات والتعاريف 

والفين، يف العلوم والصناعة  والرموز الفنية وأسس الرسم والتعبري، وتوحيد لغة التفاهم العلمي
 والتجارة واخلدمات.

                                        
 532ص  خمتار الصحاح، 1
 62/12/6141، يوم https://ar.wikipeddia.org: موقع موسوعة ويكيبيداي 2
 ينظر التعريف هبا يف اَليئات املصدرة للمعايري 3
 ، هيثم حسن عبد السالم، مقال مبوقع جملة التقييس اخلليجي:التقييس لغة العصر() 4

https://gsomagazine.com  :4162أوت  51يوم 
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50   ةصفح 

 
  

 الثانيالفصل 

 فمحور هذا النشاط وأساسه هو عمليات صياغة وإصدار وتنفيذ املعايري املوحدة.
 اثنيا: أسس التقييس

 يقوم التقييس على ثالث عمليات هي:
التبسيط: ويقصد به اختصار عدد وماذج املنتجات إىل العدد الذي يكفي ملواجهة -6

السائدة يف وقت معني، وذلك عن طريق اختصار واستبعاد النماذج الزائدة، أو االحتياجات 
استحدث وموذج جديد جيد ليحل حمل وموذجني او أكثر على أال خيل ذلك حباجة اجملتمع 

 ورغبات املستهلكني.
التوحيد: واملقصود به توحيد مواصفتني أو أكثر جلعلهما مواصفة واحدة، حىت ميكن -4

 كون قابلة للتبادل عند االستخدام.للمنتجات ان ت
والفرق بني التوحيد والتبسيط أن التبسيط يتعلق ابملنتج الكامل ومظهره واستخداماته 

 وصفاته االمجالية، أما التوحيد فيختص ابألجزاء واملكوانت والتفاصيل الدقيقة.
منتج أو مادة أو  التوصيف: ويعين البيان املوجز جملموعة املتطلبات اليت ينبغي حتقيقها يف-5

عملية ما، مع إيضاح الطريقة اليت ميكن بواسطتها التحقق من استيفاء هذه املتطلبات كلما كان 
 ذلك مالئما.

فالتوصيف حيقق حتديد خصائص املنتجات واملواد، وكذلك الطرق والوسائل الكفيلة 
اهم بلغة فنية واحدة، ابلتحقق من توفر هذه اخلصائص. وهو ميك ن املنتجني واملستهلكني من التف

وغالبا ال يكون هذا التحديد يسريا؛ ألنه قد يستلزم االستعانة بكثري من الرسومات اَلندسية 
 . 1واملنحنيات واجلداول، وقد يتطلب اجراء كثري من البحوث

 التقييس شأةالفرع الثاين: ن
يف مجيع  إن مفهوم التقييس قدمي قدم الكون نفسه، فمظاهر التماثل والتوحيد واضحة

الكائنات احلية، فاإلنسان واحليواانت واحلشرات، والطيور والنبااتت، كل نوع منها له خصائصه 

                                        
 62/14/4162يوم:  https://ar.wikipedia.org: موقع موسوعة ويكيبداي 1
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ومميزاته، اليت تتوارث يف سالالهتا بدقة ومتاثل منذ ماليني السنني، فقد جعل اخلالق سبحانه 
 .1التوحيد والتماثل أساسا خلصائص كل نوع من أنواع الكائنات

القياس قدمية قدم وجود االنسان على ظهر األرض، فقد استشعر ووجود أساسيات   
كالطول، واملساحة، والزمن، - االنسان مع بداية هذا الوجود حاجته إىل نظم القياس واملقاييس

لتعينه يف تصريف شؤون حياته اليومية، فاستعان أبجزاء جسمه، والبيئة احمليطة به، -واحلجم 
فاعتمد الذراع، والباع، والقدم، والشرب، وغريها من وحدات الستنباط أدوات القياس منها، 

 .2القياس التقليدية
ومع ظهور الثورة الصناعية وومو وتطور العلم والتكنولوجيا ازدادت احلاجة أكثر إىل توفري 
االشرتاطات اليت حتدد بدقة املقاييس األساسية، فقد قامت املصانع من جهة، وزاد عدد 

عهم االجتماعية من جهة أخرى، فزادت احلاجة إىل أنواع السلع السكان، وتطورت أوضا
االستهالكية واملعدات، فصارت كميات االنتاج كبرية، وتعدد منتجو الصنف الواحد، فازدادت 
احلاجة إىل موصفات ومعايري حمددة ملواد وخصائص وأبعاد األجزاء والقطع املختلفة اليت تتكون 

 . 3نتاجها إىل نظام موحد يكفل التجانس والتطابقمنها السلع واآلالت حىت خيضع ا
 هوجماالت التقييستطور الفرع الثالث: 

شهد العصر احلديث تطورات حضارية مرتاكمة، مما تطلب اتصاال أفضل بني الشعوب 
والدول، وتبادال جتارَّي منظما، وتصنيعا أفضل للبضائع والسلع واألجهزة، ونتيجة لذلك  ازدادت 

وتوسعت احلاجة إليه، فشهد هذا العلم تطورات متالحقة، وقفزات هائلة،  أمهية التقييس،
وتطورات كبرية متسارعة، فاتسعت ميادينه، وتعددت جماالته، فلم يعد مقتصرا على توصيف 
السلع الصناعية، بل امتد ليشمل مجيع جماالت احلياة مبا يف ذلك اخلدمات مبفهومها الواسع يف 

مظهرا من مظاهر العوملة اليت أخذت تلقي بظالَلا على خمتلف  هذا العصر، ولعل ذلك يعد
 .4جوانب حياتنا املعاصرة

                                        
-ه6262)القاهرة: الدار املصرية اللبنانية، 6، يسرية عبد احلليم زايد، طكتبات واملعلوماتاملعايري املوحدة للم  1

 24م(، ص 6222
 52؛ ص 4163، العدد التاسع، مايو جملة التقييس اخلليجي 2
 45-44املعايري املوحدة للمكتبات واملعلومات، ص  3
 64-66م(، ص 4116-ه4624)دون دار النشر، 6، خالد يوسف اخللف، ط التقييس احلديث 4
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 ومن أهم جماالت التقييس املعاصرة:
ويعترب أبرز جماالت التقييس على االطالق، فقد أدى التقييس يف هذا اجملال  جمال الصناعة:

نس ساعد يف فتح آفاق إىل تبسيط مجيع العمليات الصناعية، مع احلصول على انتاج متجا
جديدة يف اإلنتاج الصناعي، وإىل زَّيدة الكفاءة اإلنتاجية، اليت سامهت يف خفض تكاليف 
اإلنتاج مع حتسني جودته، وختفيف اخلسائر، كما مهد التقييس طريق ادخال املكننة احلديثة 

ها وضمان والتقنيات املستجدة يف العمليات الصناعية مما ساعد يف تطويرها وحتسني انتاج
 .1سالمتها ورفع كفاءهتا كما ونوعا

يؤدي وضع املعايري الصحية يف عمليات التعدين والتصنيع،  جمال الصحة والسالمة املهنية:
ويف صنع وختزين وتداول األغذية، وحتديد معايري دقيقة لألدوية واملستلزمات الطبية إىل ختفيف 

 وسالمة الناس. احلوادث واحلد من األمراض، واحملافظة على صحة 
يساعد توحيد معايري البحث العلمي، وتوحيد املصطلحات والرموز  جمال الثقافة والتعليم:

 العلمية، على نشر الثقافة وتبادل األحباث واملعرفة بني األمم.
ففي جمال احملاسبة هناك املعايري الدولية يف إعداد التقارير املالية واليت  اجملال املصريف واملايل:

، ويتوىل اصدارها (IFRS)، ومعايري اإلبالغ املايل الدولية وتعرف ب  (IAS)اختصارا ب  تعرف
، وهتدف إىل توفري مرجعية حماسبية يستند إليها احملاسبون عند 2"جملس معايري احملاسبة الدويل"

أداء مهامهم، مبا حيقق حدا أدىن من التوحيد يف جماالت التطبيق العملي، وحتقيق عرض صادق 
ادل، مما يرفع مستوى وجودة التقارير املالية، وتقليص حالة عدم متاثل املعلومات، ألن عدالة وع

 .3االستفادة من املعلومات املالية تتطلب أن يكون اإلفصاح احملاسيب متوازان لكافة األطراف

                                        
، عبد هللا الشعالن، مقال يف جملة التقييس اخلليجي، موقع اجمللة: التقييس ودوره يف تطوير املنتج الصناعي() 1

https://gsomagazine.com :62/12/4162، يوم 
 تطوير املعايري جملس اتبع ملؤسسة هيئة معايري احملاسبة الدولية، منظمة غري حكومية، مستقلة، غري رحبية هتدف إىل 2

الدولية إلعداد التقارير املالية، لتكون عالية اجلودة، وقابلة للتطبيق، ومقبولة عامليا، والسهر على التطبيق الصارم َلذه 
 [ 16/64/4162، يوم: https://almohasben.com: موقع جريدة احملاسبنياملعايري. ]

، رائد مجيل جرب، حبث منشور يف اجمللة االقتصادية عايري احملاسبية الدولية(املواءمة بني املعايري احملاسبية اإلسالمية وامل) 3
 52، ص 4164(، العدد الرابع، سنة 43واإلدارية، اجلامعة اإلسالمية بغزة، اجمللد )
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 املطلب الثاين
 ايريــــــــــــــــــاملعريف ـــــــــــــتع

 عايري لغةالفرع األول: تعريف امل
املعايري يف اللغة: مجع معيار، من عاير يعاير معايرة وعيارا، يقال عاير األرز ابمليزان: قدَّره 
حسب كيله أو وزنه، وعاير امليزان: امتحنه مبقياس آخر ملعرفة صحته، فالع  يار   بكسر العني  :  

للمقارنة، وعيار الشيء ما كل ما يُ  تخذ أساسا لتقدير كيل أو وزن األشياء، أو يُ  تخذ أساسا 
. ويف الفلسفة: وموذج متحقق، أو متصور ملا ينبغي أن يكون 1جعل نظاما له، والعيار هو املعيار

عليه الشيء، ومنه العلوم املعيارية اليت هتدف إىل صوغ القواعد والنماذج الضرورية لتحديد القيم  
                                                                                              .                     2كاملنطق واألخالق، وعلم اجلمال

وعلى هذا فاملعيار: هو ِمقياس  تُقاس به األشياء، وتقدر به للحكم عليها وتقييمها، فيقال: 
 فاً لذلك.ِمعيارِي ، إذا كان ملتَزماً فيه ابملقاييس والضوابط. وغري معياري إذا كان خمال

 الفرع الثاين: تعريف املعايري اصطالحا
املعيار عبارة عن طريقة متفق عليها للقيام ابألشياء. وقد يتعلق األمر إبنتاج منتج، أو إدارة 
عملية، أو تقدمي خدمة، أو توريد مواد. وميكن أن تغطي املعايري جمموعة ضخمة من األنشطة 

 .3ها عمالؤهاواألهداف، تضطلع هبا املؤسسات، ويستخدم
ه: "مواصفة فنية، أو أية وثيقة أخرى نَّ املعيار أبَ  1فت املنظمة الدولية للمعايري )أيزو(وعرَّ 

متاحة لعامة الناس، ومصاغة بتعاون أو اتفاق عام من جانب مجيع املهتمني املتأثرين هبا، 

                                        
)بريوت: دار الكتب العلمية، 6، اخلليل بن أمحد الفراهيدي، ترتيب وحتقيق: عبد احلميد هنداوي، طكتاب العني 1

، حممد اتج العروس من جواهر القاموس؛ 224، الفريوزآابدي، ص القاموس احمليط؛ 5/435م( 4115-ه 6242
م( 6213-ه6523مرتضى احلسيين الزبيدي، حتقيق عبد الستار أمحد فراج، )الكويت: مطبعة حكومة الكويت، 

املعجم ؛ 4/252ف، د.ت( )القاهرة: دار املعار 4، أمحد بن حممد بن علي الفيومي، طاملصباح املنري؛ 65/613
معجم املصطلحات املالية ؛ 512/ 6م( 6226-ه6216، أمحد الشرابصي، د.ط)دار اجليل، االقتصادي اإلسالمي

 242م(، ص 4112ه/6242)دمشق: دار القلم،6، نزيه محاد، طواالقتصادية
)دار عامل 6ليم وفريق العمل، ط، عمر، أمحد خمتار عبد احلمعجم اللغة العربية املعاصرة؛ 152/ 4، املعجم الوسيط 2

 2/6324م(، 4112-ه6242الكتب، 
 62/14/4164يوم:   https://www.bsigroup.com: الرابط:موقع املعهد الربيطاين للمعايري 3

https://www.bsigroup.com/ar-AE/1/--1/--/
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ه تنطبق أيضا على إال أن-معتمدة على النتائج والتجارب اجملمعة يف جمال العلوم والتكنولوجيا
وهتدف إىل تشجيع أقصى منافع للمجتمع، ومتفق عليها أو -مجيع اجملاالت املوضوعية األخرى
 . 2مقبولة من جانب هيئة التقييس"

وَع   رَّف جممع اللغة العربية يف مصر املعايري أبهنا:" أوعية املعلومات اليت تصدرها اَليئات 
املستوَّيت يف املواد أو املصنوعات، ويف كثري من أوعية  الوطنية والدولية صاحبة الشأن لتحديد

 .3النشاط الفكري والثقايف تسهيال للتجارة، وتبادل اخلدمات واملعلومات"
، هو تعريف عام خمتصر يفي ابلغرض، ومع ذلك فال والذي نراه أن هذا التعريف األخري

، ألن موضوع املعايري واسع مانع من أن تتعدد تعريفات املعايري بتعدد جماالت تلك املعايري
 .ومتشعب، يتحدد مدلوله حبسب التخصص أو اجملال الذي يغطيه

 
 الثالثاملطلب 

 أنواع املعايري وهيئات اصدارها
 الفرع األول: أنواع املعايري

 :4تقسم املعايري بعدة اعتبارات من أمهها
 ( ابعتبار جهة اإلصدار:أ

 وتنقسم هبذا االعتبار إىل قسمني:
 يري داخلية: تصدرها إدارة املؤسسة نفسها، تلزم هبا نفسها وموظفيها( معا6
نت تشريعية كالربملاانت، أو ( معايري خارجية: وتصدرها اَليئات اخلارجية؛ سواء كا4

 ية ورقابية كالبنك املركزي، واَليئة الشرعية للمؤسسة، تلزم هبا املؤسسة املالية.إشراف
 ( ابعتبار االلزام وعدمه:ب

                                                                                                                        
 سيأيت التعريف هبا الحقا  1
 44علومات؛ ص املعايري املوحدة للمكتبات وامل 2
 املرجع السابق 3
، العمراين، اندر السنوسي، ورقة عمل مقدمة للمؤمتر اخلامس للتدقيق أثر املعايري الشرعية يف كفاءة التدقيق الشرعي() 4

 361-363الشرعي، ص 
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 م هبذا االعتبار إىل قسمني:وتنقس
 ( معايري ملزمة: تَلتزم هبا املؤسسة، أو تُلَزم هبا، وال جيوز َلا ان حتيد عنها.6
( معايري اسرتشاديه: تستفيد منها املؤسسة، وتراعيها يف عملها، لكنها ال تلتزم هبا، بل قد 4

 تفضل عليها غريها.
 ابعتبار التفصيل وعدمه: (ج

 ر إىل قسمني:وتنقسم هبذا االعتبا
 ( معايري قائمة على القواعد: يكتفى فيها ببيان القواعد العامة.6
 ( معايري قائمة على التفصيالت: يشار فيها إىل التفاصيل.4
 ابعتبار العموم وعدمه:   د(

 وتنقسم هبذا االعتبار إىل قسمني:
ال تتعلق مبنتج أو ، و )العمل املصريف مثال( ( معايري عامة: فهي كلية تتعلق ابلعمل عموما6

 صيغة حمددة.
 ( معايري خاصة: فهي تتعلق بصيغة أو منتج خمصوص.4

 املعايرياصدار  يئاتهالفرع الثاين: 
اجلهات واَليئات اليت تصدر املعايري كثرية ومتعدد؛ منها الدويل، ومنها اإلقليمي، ومنها 

 يف جماالت يصدر معايري ها مااحمللي الوطين، بعضها رمسي يتبع الدولة، وبعضها أهلي وشعيب، من
، لكن مقررات هذه اَليئات ليست متعددة، ومنها ما يصدر معايري متخصصة يف جمال معني

 .ملزمة ألية جهة حكومية أو خاصة مامل يصدر تشريع يعتمدها ويلزم هبا
 وما سأذكره فيما أييت هو جمرد أمثلة ووماذج عن بعض هذه اَليئات واجلهات: 

هي منظمة غري حكومية ال هتدف للربح، تعمل على  (:isoالدولية للمعايري)نظمة املأوال: 
رفع املستوَّيت القياسية ووضع املعايري واألسس واالختبارات ومنح الشهادات املتعلقة هبا، من 
أجل تشجيع جتارة السلع واخلدمات على مستوى عاملي يف شىت اجملاالت، ماعدا اإللكرتونيات 

وتضم ممثلني عن أزيد من ، 6224سنة املنظمة أتسست ، الهبذا اجملحيث توجد هيئة خاصة 
ألف معيارا خمتلفا للسلع  44منظمة وطنية للمعايري، وقد قامت بنشر أكثر من  631

، وهي معايري لضمان 2111، ومن أكثر هذه املعايري شيوعا معايري إيزو واخلدمات والعمليات
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كمنظمة غري ابلرغم من أن األيزو تعرف عن نفسها  و  .جودة املنتجات واخلدمات وحتسينها دائما
ىل قوانني )إما عن طريق املعاهدات ، ولكن قدرهتا على وضع املعايري اليت تتحول عادة إحكومية

   . 1أو املعايري القومية( جتعلها أكثر قوة من معظم املنظمات غري احلكومية
هي هيئة مستقلة غري رحبية، تعمل لتطوير مهنة  (:ivscجملس معايري التقييم الدولية )اثنيا: 

ابلة للتنفيذ والتطبيق يف كل من خالل تقدمي معايري عاملية لتقييم األصول، ق التقييم ورفع جودهتا،
أحناء العامل. يستخدم التقييم ويعتمد عليه على نطاق واسع يف األسواق املالية وغريها من 
األسواق األخرى، سواء لإلدراج يف القوائم املالية، أو االمتثال لألنظمة واللوائح، أو لدعم أنشطة 

يق معايري التقييم الدولية بطريقة اإلقراض واملعامالت األخرى، لذلك يعتقد اجمللس أن تطب
واملعايري الصادرة عن اجمللس تقدم املبادئ واملفاهيم  احرتافية هو جزء أساسي من النظام املايل.

 .2األساسية اليت جيب النظر فيها بعني االعتبار عند إجراء عملية التقييم
اعي وجتاري، مت هيئة عمومية ذات طابع صن : (ianor)املعهد اجلزائري للتقييساثلثا: 

بصيغته املعدلة  6222فرباير  46" املؤرخ يف 12-22إنشاؤه مبقتضى "املرسوم التنفيذي رقم 
 .4166يناير  43املؤرخ يف  41-66واملكمل مبوجب "املرسوم التنفيذي 

يعمل حتت اشراف وزارة الصناعة واملؤسسات الصغرية واملتوسطة، وهو مكلف أساسا 
 .3عايري اجلزائريةبتحضري ونشر واشهار امل

 

                                        
على األنرتنت:  موقع املعرفة؛ وhttps://ar.wikipedia.orgموقع موسوعة ويكيبيداي:   1

http://www.marefa.org/  41/14/4162يوم 
ن اَليئة السعودية للمقيمني املعتمدين )تقييم(؛ على النسخة العربية للمعايري صادرة ع، 8102معايري التقييم الدولية  2

 43/12/4162يوم  http://taqeem.gov.saموقع )تقييم( على األنرتنت: 
 43/12/4162، يوم http://www.mdipi.gov.dzعلى األنرتنت: موقع وزارة الصناعة واملناجم اجلزائرية  3

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1
http://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1
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 الرابعاملطلب 
 هيئات اصدار معايري الصناعة املالية اإلسالمية

 (ifsb) : جملس اخلدمات املالية اإلسالميةالفرع األول
هو هيئة دولية واضعة للمعايري، هتدف إىل تطوير وتعزيز متانة صناعة اخلدمات املالية 

زية ومبادئ إرشادية َلذه الصناعة اليت تضم اإلسالمية واستقرارها، وذلك إبصدار معايري احرتا
بصفة عامة قطاعات الصريفة اإلسالمية، وأسواق املال، والتكافل )التأمني اإلسالمي(. كما يقوم 
جملس اخلدمات املالية اإلسالمية أبنشطة حبثية، وتنسيق مبادرات حول القضاَّي املتعلقة هبذه 

ات ومؤمترات علمية للسلطات الرقابية وأصحاب الصناعة، فضاًل عن تنظيم حلقات نقاشية وندو 
 .املصاحل املهتمني هبذه الصناعة

( معيارا، وهو بصدد إصدار املعيار التاسع عشر، وكان 62صدر عن اجمللس مثانية عشر )
 .41611، وصدر آخر معيار يف أفريل 4113صدور أول هذه املعايري يف ديسمرب 

 :الدولية ةق املالية اإلسالميالسو ثاين: الفرع ال
حتتاجه املصارف اإلسالمية الدولية من سيولة ومنتجات مصرفية أتسست لتوفري ما  

إسالمية، وتتكون ادارهتا من اللجنة الشرعية وختتص بتقرير مدى انسجام األدوات االستثمارية 
 مع مبادئ الشريعة اإلسالمية، وجلنة للتطوير والدراسات ورئيس تنفيذي.

اجلهود الدولية لتوحيد املعايري واألسس املنظمة ألسواق رأس املال  وهي هتدف إىل تنسيق 
إبجياد أدوات مالية إسالمية طويلة وقصرية األجل ملواجهة التحدَّيت اليت تواجه تنمية اإلسالمية 

 .2اإلسالمية ةومطية للصناعة املالي اتصدر عقودسوق رأس املال اإلسالمي، كما 
 وأهم هذه اَليئات: :ةياملاليز  ات: اهليئالفرع الثالث

وقد بلغ عدد املعايري واالرشادات الصادرة عن البنك  البنك املركزي املاليزي: .6
معيارا، وهي خاصة ابملؤسسات املالية اإلسالمية والتقليدية،  422املركزي املاليزي 
 وتتوزع كاآليت:

                                        
 61/12/4162، يوم b.orghttps://www.ifs: موقع اجمللس على شبكة األنرتنت  1
   www.kantakji.org، سامر مظهر قنطقجي، على املوقع: مؤسسات البنية التحتية للصناعة املالية اإلسالمية 2

 64/66/4162يوم: 
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 معيارا. 642معايري البنوك واملصارف اإلسالمية:  -
 معيارا. 22 التكافلي: معايري التأمني والتأمني -
 معيارا. 22معايري مؤسسات التطوير املايل:  -
 معيارا. 52معايري خدمات األعمال:  -
 معيار. 14معايري الوسطاء املاليني:  -

قد الحظ الدكتور عبد الباري مشعل أن عددا من هذه املعايري متكرر بني األقسام و 
 62املعايري املتعلقة ابلنواحي الشرعية هو  عدد أن-املعايريبعد االطالع على -املذكورة، واستنتج

من أهم املعايري اليت أصدرها البنك معايري احلوكمة الشرعية للمؤسسات املالية معيارا.   
، 4161سنة أو ما يسمى إطار عمل احلوكمة الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية، اإلسالمية 

يز دور اجمللس اإلداري، وهيئة الرقابة من أجل تعز ،  4166وشرع يف تطبيقها يف بداية سنة 
الشرعية، والفريق االداري للمؤسسة فيما يتعلق ابلقضاَّي الشرعية، ويشمل ذلك حتسني الدور 

مسؤولية تنفيذ الواجبات املتعلقة  الذي متارسه األجهزة املفصلية األخرى، اليت يقع على عاتقها
جل إجياد بيئة تشغيلية ملتزمة أبحكام الشريعة اباللتزام الشرعي، وممارسة األنشطة البحثية من أ

 1.اإلسالمية
قرارا حىت اتريخ  642وقد بلغت معايريه: اجمللس الشرعي للبنك املركزي املاليزي:  .8

 .4164أكتوبر  5
وقد بلغ عدد املعايري اليت أصدرها  اجمللس الشرعي هليئة السوق املالية املاليزية: .3

  قرارا. 625 :4162يناير  62حىت 
واملعايري املاليزية عموما متيل إىل التفصيل وتناول اجلزئيات، كما هتتم ابجلانب التطبيقي  

 .2كثريا

                                        
؛ سعيد بوهراوة، وحليمة بوكروشة؛ حبث منشور حوكمة املؤسسات املالية اإلسالمية: جتربة البنك املركزي املاليزي() 1

 .666، ص 4163/جوان 14اجلزائرية للتنمية االقتصادية، العدد يف اجمللة 
، عبد الباري مشعل، حبث مقدم ملؤمتر توحيد املرجعية الشرعية للصناعة املالية اإلسالمية على املستوى الدويل() 2

عي وتوحيد املعايري"، املنعقد أيويف البنك الدويل يف نسخته الثانية عشرة، بعنوان: "املالية اإلسالمية، ومرحلة حتقيق النمو النو 
 .62م، مبملكة البحرين، ص 4164نوفمرب  1-3ه املوافق ل  6252صفر  64-61يومي 
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 (AAOIFI): هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية الفرع الرابع
زان يف أهم وأبرز اجلهات املصدرة للمعايري للصناعة املالية اإلسالمية وعليها سينصب حبثنا وتركيوهي 
 .البحث التاليةصفحات 
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 املبحث الثاين

هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية 
 ومعايريها اإلسالمية

  
 ويشتمل هذا املبحث على ثالثة مطالب:

 
 املطلب األول: ماهية هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية

 جمللس الشرعي هليئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املاليةاملطلب الثاين: التعريف اب
 اإلسالمية

 املطلب الثالث: معايري هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية
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 املطلب األول
 ماهية هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية

 الفرع األول: التعريف ابهليئة
 البداية )هيئة احملاسبة املالية للمصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية(، هي كانت تسمى يف

منظمة دولية غري هادفة للربح تضطلع إبعداد وإصدار معايري احملاسبة املالية واملراجعة والضبط 
وأخالقيات العمل واملعايري الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية خاصة، والصناعة املصرفية 

 اإلسالمية على وجه العموم. واملالية
أتسست هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، مبوجب اتفاقية التأسيس 
املوقعة من عدد من املؤسسات املالية اإلسالمية )البنك اإلسالمي للتنمية، جمموعة دار املال 

بيت التمويل الكوييت( بتاريخ اإلسالمي، شركة الراجحي املصرفية لالستثمار، جمموعة دلة الربكة، 
  .م ابجلزائر6221فيفري  41له املوافق 6261صفر 6

م يف دولة 6226مارس  44ه املوافق ل 6266رمضان  66وقد مت تسجيل اَليئة يف 
 .1البحرين بصفتها هيئة عاملية ذات شخصية معنوية مستقلة ال تسعى إىل الربح

دارَّي وفنيا، وكانت البداية ورقة العمل اليت وقد سبق إنشاء اَليئة جهود حتضريية كبرية إ
قدمها البنك اإلسالمي للتنمية يف االجتماع السنوي حملافظي البنك يف إسطنبول يف مارس 

، مث تكونت بعدئذ جلان عديدة للنظر يف أفضل السبل إلعداد معايري حماسبة م6224
 .2ريرللمؤسسات املالية اإلسالمية، وصدر عن تلك اللجان دراسات وتقا

وحتظى اَليئة بدعم عدد كبري من املؤسسات ذات الصفة االعتبارية حول العامل، ومنها 
البنوك املركزية، واملؤسسات املالية اإلسالمية وغريها من األطراف العاملة يف الصناعة املالية 

 اإلسالمية واملصرفية اإلسالمية الدولية.

                                        
)النص الكامل للبحوث والدراسات  دراسات املعايري الشرعية ؛/http://aaoifi.com: موقع اهليئة على االنرتنت 1

هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، توزيع: دار امليمان للنشر  ،إلعداد املعايري الشرعية(اليت قدمت متهيدا 
 وما بعدها. 6/64والتوزيع، 

مت توثيق هذه الدراسات والتقارير يف جملدات مخسة حتت عنوان: معايري احملاسبة للمصارف اإلسالمية، وأودعت يف  2
 [6/62، دراسات املعايري الشرعيةللبحوث والتدريب التابع للبنة اإلسالمي للتنمية يف جدة. ]مكتبة املعهد اإلسالمي 

http://aaoifi.com/؛
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 اهليكل التنظيمي للهيئة الفرع الثاين:
يتكون  التنظيمي َلا كان اَليكلم 6223وحىت عام  م6226اية عملها سنة منذ بد

من جلنة اإلشراف، وجملس معايري احملاسبة املالية، وجلنة تنفيذية تعني من بني أعضاء جملس 
معايري احملاسبة املالية، وجلنة شرعية، وبعد مضي أربعة أعوام على عملها، قررت جلنة 

، وذلك للنظر يف النظام األساسي للهيئة، وهيكلها التنظيمي. اإلشراف تشكيل جلنة للتقومي
وقد مت مبوجب التعديالت اليت أدخلت على النظام األساسي واليت اعتمدهتا جلنة اإلشراف 

 تغيري اسم اَليئة، وتعديل هيكلها التنظيمي ليصبح متمثال يف: 
املؤسسات األعضاء يف وهي السلطة العليا يف اَليئة وتتكون من  :عموميةالاجلمعية   -

اَليئة. وَلا صالحية إقرار التعديالت يف النظام األساسي للهيئة، وقبول األعضاء اجلدد، وتعيني 
 ، وجتتمع مرة يف السنة على األقل.جملس األمناء، واعتماد القوائم املالية السنوية

نون كل يعيويتكون من عدد من األعضاء حبد أقصى تسعة عشر عضوا،  :جملس األمناء -
مخس سنوات. من أهم مهام اجمللس تعيني األمني العام للهيئة، وتعيني أعضاء اجملالس الفنية 

، واعتماد خطة العمل للهيئة واعفاؤهم، وتدبري املصادر املالية لتمويل اَليئة واستثمار أمواَلا
له جمموعة من اللجان و يف السنة على األقل، جيتمع اجمللس مرة و  وازنة التقديرية السنوية للهيئة،وامل

 من أمهها اللجنة التنفيذية.
والتشغيلي للهيئة، يرأسها األمني العام، وهي مسؤولة  هي اجلهاز اإلداري األمانة العامة: -

للهيئة، وتنفيذ كافة  وإعداد املعايري ابلتنسيق مع اجملالس الفنيةعن تسيري األعمال اليومية للهيئة، 
واألجهزة والفنية  األمني العام عايري ونشرها وتطبيقها. وتتكون مناألنشطة املتعلقة إبصدار امل

  واإلدارية.
اجملالس اليت تضطلع إبصدار ومراجعة املعايري للصناعة املالية  وهي اجملالس الفنية: -

 1صىثالثة جمالس، يتكون كل جملس من مخسة عشر عضوا كحد أق اإلسالمية، وعددها

                                        
هناك تضارب بني ما هو على املوقع اإللكرتوين للهيئة، وبني ما هو منشور يف مطبوعات اَليئة األخرى )املعايري الشرعية،  1

وا، نص غريه على أن أعضاء اجمللس الشرعي، واجمللس عض 63ودراسات املعايري الشرعية مثال(، ففي حني ذكر املوقع 
 عضوا، وهو ما يؤيده الواقع. 41احملاسيب هو
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وليس عضوا مصوات يف أي  ،لهيئة كمقرر وأمني جلميع اجملالس الفنيةابإلضافة إىل األمني العام ل
 .1جملس احلوكمة واألخالقياتو اجمللس الشرعي، و اجمللس احملاسيب، وهذه اجملالس هي:  منها،

 أهداف اهليئة الفرع الثالث:

هتدف اَليئة إىل تطوير فكر احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، ونشر ذلك 
لفكر وتطبيقه عن طريق التدريب، وعقد الندوات، وإصدار النشرات الدورية، وإعداد األحباث ا

وغري ذلك من الوسائل، وإعداد وإصدار وتفسري ومراجعة وتعديل معايري احملاسبة واملراجعة لتلك 
نشأ املؤسسات، وذلك مبا يتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية وقواعدها، ومبا يالئم البيئة اليت ت

فيها تلك املؤسسات، وينمي ثقة مستخدمي القوائم املالية ابملعلومات اليت تصدر عنها، 
 وتشجعهم على االستثمار، واإليداع لديها واالستفادة من خدماهتا.

م مت ادخال تعديالت على النظام األساسي للهيئة، 6222ه املوافق ل  6262ويف عام 
ئة، وقد نصت املادة الرابعة من النظام األساسي ومشلت هذه التعديالت توسيع أهداف اَلي

 :2املعدل على أن اَليئة هتدف يف إطار أحكام الشريعة اإلسالمية إىل

تطوير فكر احملاسبة واملراجعة واجملاالت املصرفية ذات العالقة أبنشطة املؤسسات املالية  .6
 اإلسالمية.

املالية اإلسالمية وتطبيقاته عن نشر فكر احملاسبة واملراجعة املتعلقة أبنشطة املؤسسات  .4
طريق: التدريب، وعقد الندوات، وإصدار النشرات الدورية، وإعداد األحباث والتقارير.. 

 وغري ذلك من الوسائل.

إعداد وإصدار معايري احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية وتفسريها؛ للتوفيق  .5
ملؤسسات املالية اإلسالمية يف إعداد قوائمها ما بني املمارسات احملاسبية اليت تتبعها ا

املالية، وكذلك التوفيق بني إجراءات املراجعة اليت تتبع يف مراجعة القوائم املالية اليت تعدها 
 املؤسسات املالية اإلسالمية.
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مراجعة وتعديل معايري احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية لتواكب التطور يف  .2
 سسات املالية اإلسالمية، والتطور يف فكر وتطبيقات احملاسبة واملراجعة.أنشطة املؤ 

إعداد وإصدار ومراجعة وتعديل البياانت واإلرشادات اخلاصة أبنشطة املؤسسات  .3
 املصرفية واالستثمارية وأعمال التأمني.

السعي الستخدام وتطبيق معايري احملاسبة واملراجعة والبياانت واإلرشادات املتعلقة  .1
ملمارسات املصرفية واالستثمارية وأعمال التأمني، اليت تصدرها اَليئة، من قبل كل من اب

اجلهات الرقابية ذات الصلة، واملؤسسات املالية وغريها، ممن يباشر نشاطا ماليا إسالميا، 
 ومكاتب احملاسبة واملراجعة.

ؤسسات املالية اإلسالمية، )أ( التوفيق ما بني السياسات واإلجراءات احملاسبية اليت تتبعها امل
 وذلك إبعداد وإصدار معايري حماسبية وتفسريها َلذه املؤسسات.

)ب( االرتقاء جبودة ممارسات املراجعة واحلوكمة املتعلقة ابملؤسسات املالية اإلسالمية، 
والعمل على حتسني مستوى توحيد تلك املمارسات إبعداد وإصدار معايري يف كل من املراجعة 

 وتفسريها َلذه املؤسسات. واحلوكمة

)ج( االرتقاء ابملمارسات األخالقية املتعلقة أبنشطة املؤسسات املالية اإلسالمية، وذلك 
 إبعداد وإصدار مواثيق يف األخالقيات وتفسريها َلذه املؤسسات.

يف التصورات والتطبيقات بني هيئات الرقابة -ما أمكن ذلك–.حتقيق التطابق أو التقارب 4
للمؤسسات املالية اإلسالمية لتجنب التضارب أو عدم االنسجام بني الفتاوى الشرعية 

والتطبيقات لتلك املؤسسات مبا يؤدي إىل تفعيل دور هيئات الرقابة الشرعية اخلاصة ابملؤسسات 
املالية اإلسالمية والبنوك املركزية، وذلك إبعداد وإصدار معايري شرعية ومتطلبات شرعية لصيغ 

 لتمويل والتأمني وتفسري هذه املعايري واملتطلبات الشرعية.االستثمار وا

. السعي الستخدام وتطبيق املعايري والبياانت واالرشادات اليت تصدرها اَليئة من قبل كل 2
من اجلهات الرقابية ذات الصلة واملؤسسات املالية اإلسالمية وغريها مما يباشر نشاطا ماليا 

 جعة.إسالميا ومكاتب احملاسبة واملرا
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. تقدمي الربامج التعليمية والتدريبية، مبا يف ذلك برامج التطوير املهنية املتعلقة ابحملاسبة 2
واملراجعة واألخالقيات واحلوكمة واملبادئ الشرعية واجملاالت األخرى املرتبطة هبا وذلك من أجل 

ويتم تنفيذ  وتشجيع مزيد من التخصص فيهما. ،زَّيدة املعرفة ابلصريفة والتمويل اإلسالمي
الربامج التدريبية واالختبارات وشهادات االعتماد من قبل هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات 

 املالية اإلسالمية و/أو ابلتنسيق مع املؤسسات األخرى.

. تنفيذ األنشطة األخرى، مبا يف ذلك اعتماد االلتزام مبعايري هيئة احملاسبة واملراجعة 61
وذلك من أجل حتقيق مزيد من الوعي والقبول مبعايري هيئة احملاسبة  ،سالميةللمؤسسات املالية اإل

واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية املتعلقة ابحملاسبة واملراجعة واألخالقيات واحلوكمة واملبادئ 
 الشرعية.

 الفرع الرابع: أعمال اهليئة

حققت هيئة احملاسبة -وهو أجل أعماَلا على اإلطالق–إضافة إىل اصدار املعايري 
إجنازات أخرى كثرية، وقدمت مسامهات جليلة لبناء واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية 

 صرح املصرفية اإلسالمية، ومن أهم هذه املسامهات.

 املؤمتراتأوال: عقد 
 دأبت اَليئة على تنظيم العديد من املؤمترات أبرزها مؤمتران:

هذا املؤمتر احلدث السنوي األبرز يف مناقشة اجلوانب  يعد :مؤمتر اهليئات الشرعية. 6
الشرعية املتعلقة ابلصناعة املالية اإلسالمية، يتناول أهم القضاَّي واملستجدات الشرعية اخلاصة 
ابلصناعة املالية اإلسالمية، من مستجدات وخدمات ومسائل أتصيلية مبا يدعم وموها وتوسعها 

                            الشرعي.  واحملافظة على أصالتها والتزامها
، وممثلي املصارف املركزية والسلطات يشارك يف هذا املؤمتر ثلة من علماء الشريعة     

الرقابية، وخنبة من العاملني يف الصناعة املالية، وممثلني عن اإلدارات العليا للمؤسسات املالية 
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لقانونية ومؤسسات التعليم العايل واملؤسسات واملكاتب ا 1اإلسالمية وشركات احملاسبة والتدقيق
ابعة عشرة يومي الس نسخته 4162وقد نظمت اَليئة يف سنة اإلعالمية من خمتلف أحناء العامل. 

 .2م4162 أفريل 2-4ه املوافق ل  1622 شعبان 4-5
ويعترب جزءا من عملية وهو مؤمتر سنوي يعقد يف البحرين،  :مؤمتر أيويف البنك الدويل.8

شاور املستمرة اليت تقوم هبا اَليئة مع الصناعة املالية اإلسالمية الدولية حول تطوير معايري اَليئة الت
 4162ومراجعتها، ويعد من أبرز العمل املايل واملصريف اإلسالمي، وقد استضافت اَليئة يف سنة 

 م،4162نوفمرب  2-5 ل ه املوافق 6226ربيع األول  4-1يومي  ةنسخته الرابعة عشر 
بعنوان:" التحوالت اجلذرية يف منظومة املالية اإلسالمية الدولية: احلاجة إىل احلوكمة واملعرية 

  .3والدعم الرقايب"
 اثنيا: الشهادات املهنية

املصرفية اإلسالمية ابملوارد البشرية املؤهلة يف جمال الرقابة الشرعية  د ِ حرصت اَليئة على مَ 
 :امه د ذلك من خالل رعاية اَليئة لشهادتني مهنيتنيد جتسَّ واحملاسبة املالية اإلسالمية، وق

ويهدف برانمج هذه الشهادة إىل تزويد املقدمني  :شهادة املراقب واملدقق الشرعي.0
عليها ابملعرفة الشرعية والكفاءة املهنية الضرورية يف جمال الرقابة واملتابعة الشرعية يف القطاع 

ملتقدمون للربانمج بعد اكتمال التسجيل على املواد الدراسية املصريف واملايل الدويل، وحيصل ا
املقررة، مث تقام دورة تدريبية بعد غلق التسجيل يقدمها أعضاء من اجمللس الشرعي وجيرى 

وخاصة يف  امتحان يف هناية الربانمج يكلل مبنح شهادة للناجحني تتيح َلم سبل التطوير املهين
 جمال الرقابة واملتابع الشرعية.

 وتعمل اَليئة على تطوير وصياغة الربانمج بتقسيم الشهادة إىل شهادتني:
 شهادة املستشار الشرعي املعتمد 

                                        
كد من أهنا نفذت طبقا التدقيق واملراجعة والتفتيش مبعىن واحد، وهو عملية الفحص أو االختبار الالحق للعمليات للتأ 1

ملتطلبات النظام املعمول به، وغالبا ما يستخدم مصطلح التفتيش للتدقيق املركزي، ويستخدم التدقيق واملراجعة على صعيد 
 [5، ص الرقابة الشرعية للمصرف املركزي على املؤسسات املالية اإلسالمية(التدقيق الداخلي واخلارجي. ])
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  شهادة املدقق الشرعي املعتمد 
يزود برانمج هذه الشهادة املتقدمني َلا  :شهادة احملاسب القانوين اإلسالمي املعتمد.4

حقل احملاسبة للمصارف واملؤسسات املالية ابملعارف التقنية واملهارات املهنية الضرورية، يف 
هيئة احملاسبة واملراجعة اإلسالمية، ومن ذلك استخدام معايري احملاسبة املالية الصادرة عن 

للمؤسسات املالية اإلسالمية، وبيان األساس الشرعي للمعايري الشرعية وتطبيقاهتا يف املنتجات 
الصادرة عن اَليئة وتطبيقاهتا يف عمليات املتابعة والعمليات املالية اإلسالمية، ومعايري الضبط 

 .1واملراجعة
 ثاينلب الـــــــــــــــــــــاملط

 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرعي للهيئــــــــــــــــــــــــــلس الشـــــــــــــــــــــــــــــريف ابجملــــــــــــــــــــــــــالتع
 اجمللس وجلانه تشكيل الفرع األول:

يتكون اجمللس الشرعي من أعضاء ال يزيد عددهم عن عشرين عضوا، يعينهم جملس أوال:  
يف الصناعة املالية لضمان متثيل القطاعات املختلفة األمناء ملدة أربع سنوات، من الفقهاء، و 

 كون ما ال يزيدأن ياإلسالمية، وحتقيق الثراء العلمي يف ختصصات اخلرباء األعضاء فإنه جيب 
ما و  ن يشغلون عضوية اَليئات الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية،ممعن اثين عشر عضوا 

ثالثة أعضاء ممن ال يشغلون عضوية هذه اَليئات أو منصبا تنفيذَّي يف املؤسسات ال يقل عن 
  العام للهيئة.، ابإلضافة إىل األمني املالية اإلسالمية أثناء فرتة الرتشيح وطيلة فرتة اجمللس

 اآلتية أمساؤهم:العلماء ، من م(4162نوفمرب  تنتهي يف) ويتكون اجمللس يف دورته احلالية
الشيخ حممد تقي العثماين انئب الرئيس بدار العلوم بكراتشي وعضو دائم يف جممع الفقه  .6

 اإلسالمي الدويل، وهو رئيس اجمللس.
اَليئة الشرعية املوحدة جملموعة الربكة  الشيخ أ.د.عبد الستار عبد الكرمي أبو غدة رئيس .4

 املصرفية، وأمينها العام ابململكة السعودية، وهو انئب الرئيس.
مللكي الشيخ عبد هللا بن سليمان املنيع عضو هيئة كبار العلماء، ومستشار ابلديوان ا .5

  ابململكة العربية السعودية.
                                        

يقصد ابملراجعة عملية الفحص أو االختبار الالحق للعمليات للتأكد من أهنا نفذت طبقا ملتطلبات النظام املعمول به.  1
 [5، ص الرقابة الشرعية للمصرف املركزي على املؤسسات املالية اإلسالمية(])
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ورئيس وعضو يف هيئات شرعية الشيخ أ.د.حسني حامد حسان املستشار واخلبري الدويل،  .2
 ملؤسسات مالية إسالمية، من مجهورية مصر.

الشيخ أ.د.عبد هللا بن حممد املطلق عضو هيئة كبار العلماء، واللجنة الدائمة لإلفتاء،  .3
 واملستشار يف الديوان امللكي ابململكة السعودية.

 قابة الشرعية ابلسودان.َليئة العليا للر إبراهيم الشيخ حممد األمني الضرير عضو االشيخ د. .1
رئيس وعضو يف هيئات شرعية ملؤسسات مالية إسالمية، الشيخ د.نظام حممد صاحل يعقويب  .4

 من مملكة البحرين.
 ململكة السعودية.هيئة كبار العلماء اب عضوقيس آل الشيخ مبارك الشيخ د. .2
ة الشيخ أ.د.يوسف عبد هللا الشبيلي رئيس وعضو يف هيئات شرعية ملؤسسات مالي .2

 إسالمية، من اململكة السعودية.
الشيخ د.أسيد حممد أديب كيالين الرئيس العاملي للقطاع الشرعي مبجموعة مصرف أبو  .61

 ظيب اإلسالمي. 
 .أستاذ الفقه وأصوله ابجلامعة األردنية عثمان اشبريمد أ.د.حمالشيخ  .66
 .اإلسالميسييت بنك لرئيس اَليئة الشرعية  نزيه كمال محادالشيخ أ.د. .64
 يخ د.عبد الرمحن األطرم رئيس وعضو اَليئات الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية.الش .65
 ابلبنك اإلسالمي للتنمية ابململكة السعودية. األستاذ اَلادي النحوي اخلبريالشيخ  .62
املركزية مبصرف ليبيا الرقابة الشرعية  انئب رئيس هيئة حممد عز الدين الغرَّيينالشيخ د. .63

 .املركزي
املالية املركزية، هيئة األوراق  العلياالشرعية  انئب رئيس اَليئةالدين  رانن حسنالدكتور ع .61

 مباليزَّي.
 للمؤسسات املاليةالشرعية  وعضو اَليئاترئيس  عصام خلف العنزيالشيخ د. .64

 .ةاإلسالمي
الشيخ د.أفلح بن أمحد اخلليلي رئيس قسم الدراسات والبحوث، مكتب املفيت العام  .62

 بسلطنة عمان.
 املالحظات على تشكيلة اجمللس: ومن
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 يتكون من علماء ميثلون املذاهب الفقهية األربعة )كل مذهب ممثل أبربعة نه أ
 (، إضافة إىل فقيه ميثل املذهب اإلابضي.على األقل فقهاء

  أن هؤالء الفقهاء من مخس عشرة دولة من مجيع جهات العامل اإلسالمي، ومنهم
 غرب.من ميثل اجلالية اإلسالمية يف ال

  ربع أعضاء اجمللس ممن ال يعملون هبيئات الرقابة الشرعية، وليست َلم عالقة
 .ابلبنوك

  اثنيا: جلان اجمللس
مث تفرعت  : جلنة اإلفتاء والتحكيم، وجلنة الدراسات.كانت هناك جلنتان يف بداية األمر

منها  سبععشرة جلنة  إىل اثنيتعددها  كبري من اللجان يصل عن اجمللس بعد ذلك عدد
 تتوزع على مناطق جغرافية خمتلفة، وهذه اللجان هي:قطرية  دائمة
 جدة جلنة-جلنة ماليزَّي                                   -
 الرَّيض جلنة-جلنة كراتشي                                 -
 األردن جلنة-جلنة ديب                                     -
 جلنة الكويت    -

أعضاء، يراعى أن يكون أكثر من نصفهم من  61إىل  2عدد أعضاء هذه اللجان بني  يرتاوح
غري أعضاء اجمللس الشرعي بغرض متازج اخلربة الفقهية، ونقل اخلربات من إطارات الصف األول 

 إىل الصف الثاين والثالث.
دات ومن أهم أهداف هذه اللجان دراسة البحوث اليت تقدم للمعايري، ودراسة وضبط مسو 

  إصار املعايري، فلها دور ابرز يف دورة اصدار املعايري.
وابإلضافة إىل هذه اللجان الدائمة يكون اجمللس من حني آلخر جلاان مؤقتة خاصة ملهمة 
حمددة، ومن أمثلة هذه اللجان: جلنة إلعادة دراسة معيار الوقف، وجلنة إلعادة دراسة معيار 

    جمللس ملراجعة الرتمجة اإلنكليزية للمعايري.الصكوك، وجلنة موسعة برائسة رئيس ا
 وظائف اجمللس ومهامه الفرع الثاين:

 من املهام اليت تشملها اختصاصات اجمللس الشرعي اآليت:
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حتقيق التطابق أو التقارب يف التصورات والتطبيقات بني هيئات الرقابة الشرعية  .6
النسجام بني الفتاوى ؛ لتجنب التضارب أو عدم اللمؤسسات املالية اإلسالمية

والتطبيقات لتلك املؤسسات مبا يؤدي إىل تفعيل دور هيئات الرقابة الشرعية 
 اخلاصة ابملؤسسات املالية اإلسالمية والبنوك املركزية.

السعي إلجياد املزيد من الصيغ الشرعية اليت متكن املؤسسات املالية اإلسالمية من  .4
جماالت التمويل واالستثمار واخلدمات  مواكبة التطور يف الصيغ واألساليب، يف

 املصرفية.
النظر فيما حيال إىل اجمللس من املؤسسات املالية اإلسالمية أو من هيئات الرقابة  .5

الشرعية لديها، سواء كانت اإلحالة إلبداء الرأي الشرعي فيما حيتاج إىل اجتهاد 
 تحكيم.مجاعي، أو للفصل يف وجهات الرأي املختلفة، أو للقيام بدور ال

دراسة املعايري اليت تعمل اَليئة على إصدارها يف جماالت احملاسبة واملراجعة أو  .2
، والبياانت ذات الصلة؛ وذلك يف املراحل املختلفة للتأكد من مراعاة األخالقيات

 .ملبادئ وأحكام الشريعة اإلسالميةهذه اإلصدارات 
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 املطلب الثالث
 راجعةـــــــــــــــــــــــــــــــــمعايري هيئة احملاسبة وامل

 املعايري احملاسبية: الفرع األول
تصدره هيئة تنظيمية رمسية  مكتوباملعيار احملاسيب هو بيان  عريف املعيار احملاسيب:تأوال: 

حماسبية أو مهنية ويتعلق هذا البيان بعناصر القوائم املالية أو نوع من العمليات أو األحداث 
وحيدد أسلوب القياس أو العرض أو التصرف أو التوصيل  ،ونتائج األعمالاخلاصة ابملركز املايل 

    .1املناسب
واملعايري احملاسبية عبارة عن مسطرة لقياس السلوك االقتصادي ملنظمات األعمال املختلفة، 

وابلتايل إىل  ،فهي )املعايري احملاسبية( قياسات تطبقها الشركات لقياس عناصر القوائم املالية
نتائج النشاطات واملوقف املايل، وتعتمد نتيجة النشاط )ربح/خسارة( ألي شركة على  حتديد

واليت حتدد بدورها السياسات والطرق واإلجراءات احملاسبية  ،املعايري احملاسبية ابلدرجة األساس
 اليت ينبغي عليها تطبيقها وااللتزام هبا.

  مية:احلاجة إىل معايري حماسبية للمعامالت اإلسالاثنيا: 
إن املعايري احملاسبية اليت أعدت للبنوك التقليدية قد ال تالئم املصارف اإلسالمية يف اجلملة، 

من أهم فوذلك بسبب اختالف أهداف واحتياجات مستخدمي التقارير املالية للمصارف، 
أهداف مستخدمي التقارير املالية للمصارف اإلسالمية هو معرفة شرعية معامالهتا وبعدها عن 

، وهذا اَلدف ال يلقي له املتعاملون مع البنوك التقليدية ابال، وابإلضافة إىل ملكاسب احملرمةا
اختالف األهداف هناك أسباب أخرى تقتضي ضرورة صياغة أهداف خاصة ابحملاسبة املالية 

 :2للمصارف اإلسالمية، نذكر منها
 شريعة اإلسالمية.ضرورة التزام املصارف اإلسالمية يف مجيع معامالهتا أبحكام ال 
  اختالف وظائف املصارف اإلسالمية يف جوهر معامالهتا اختالفا جذرَّي عن البنوك

 التقليدية.

                                        
، حممد األمني اتج األصفياء، )مدين: دار جامعة اجلزيرة للطباعة والنشر، األطر التقليدية الغربيةنظرية احملاسبة يف  1

 بتصرف  666م(، ص 4166
 13، هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، ص معايري احملاسبة واملراجعة واحلوكمة واألخالقيات 2
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 ؛ فاملصارف اختالف عالقة املتعاملني مع املصارف اإلسالمية عنها يف البنوك التقليدية
على اإلقراض اإلسالمية تستبعد أهم ما تقوم عليه البنوك التقليدية وهو عنصر الفائدة القائم 

  .واالقرتاض
هذا ما دفع هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية إىل اصدار معايري حماسبية تتماشى 

، بل إنه سبب أتسيس اَليئة والدافع إىل إنشائها ابتداء؛ مع معامالت املؤسسات املالية اإلسالمية
أن املعايري الشرعية مل تظهر إال تبعا حلاجة  يدل على ذلك تسمية اَليئة، وتصفح أهدافها، ويؤكده

 املعايري احملاسبية وعلى هامشها.
 هيئة احملاسبة واملراجعة الصادرة عن معايري احملاسبة  اثلثا:

 :1معيارا حماسبيا، وهي( 41)صدر عن اَليئة بياانن للمحاسبة املالية، و
 احملاسبة املالية بياانت-()أ

مصارف أهداف احملاسبة املالية لل .6
 واملؤسسات املالية اإلسالمية

مفاهيم احملاسبة املالية للمصارف  .4
 واملؤسسات املالية اإلسالمية

 احملاسبة املالية معايري-()ب
.العرض واإلفصاح العام يف القوائم املالية 6

 للمصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية
 .املراحبة واملرابح لآلمر ابلشراء4

 
 2.التمويل ابملشاركة2 ة.التمويل ابملضارب5
 . اإلجارة واإلجارة املنهية ابلتمليك1 . السلم والسلم املوازي3
 . االستصناع واالستصناع املوازي2 . الزكاة4

. العرض واالفصاح العام يف القوائم املالية 61 . املخصصات واالحتياطات2
 لشركات التأمني اإلسالمية

 . صناديق االستثمار64. اإلفصاح عن أسس حتديد وتوزيع 66

                                        
 3واألخالقيات، ص  معايري احملاسبة واملراجعة واحلوكمة 1
: )اإلفصاح عن أسس توزيع األرابح بني أصحاب حقوق امللكية وأصحاب 3مت استبدال معيار احملاسبة املالية رقم  2

: )حقوق أصحاب حساابت االستثمار وما يف حكمها( مبعيار احملاسبة 1حساابت االستثمار(، ومعيار احملاسبة املالية رقم 
 [3، ص معايري احملاسبة واملراجعة واحلوكمة واألخالقياتستثمار(. ]: )حساابت اال44املالية رقم 
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  لفائض او العجز يف شركات التأمني اإلسالميةا
. املخصصات واالحتياطات يف شركات 65

 التأمني اإلسالمية
. املعامالت ابلعمالت األجنبية والعمليات 62

 1ابلعمالت األجنبية

. اخلدمات املالية اإلسالمية اليت تقدمها 63
 املؤسسات املالية التقليدية

رتاكات يف شركات التأمني . االش61
 اإلسالمية

 
 . اإلفصاح عن حتويل املوجودات62 . البيع اآلجل64
 . توحيد القوائم املالية41 . التقرير عن القطاعات62
. االستثمار يف الكياانت املنتسبة 46

 )الشركات الزميلة(
. االستثمار يف الصكوك واألسهم 44

 واألدوات املشاهبة
 . حساابت االستثمار42 العقارات. االستثمار يف 45

 
 معايري املراجعةالفرع الثاين: 

 وهدفها أوال: مفهوم املراجعة
يقصد ابملراجعة الفحص والتقييم الذي يهدف إىل إبداء الرأي يف البياانت والقوائم املالية، 

 .2والتصرفات املالية للجهات اخلاضعة للرقابة، وفقا لألنظمة املعمول هبا يف هذا الشأن
إىل متكني املراجع من إبداء الرأي حول ما إذا كانت القوائم هتدف عملية مراجعة القوائم املالية ف 

املالية معدة من كل النواحي ذات األمهية النسبية، وفقا لكل من أحكام الشريعة اإلسالمية، 
مية، ومعايري ومعايري احملاسبة اليت تصدرها هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسال

وممارسات احملاسبة احمللية، والقوانني واألنظمة ذات العالقة املطبقة يف الدولة اليت تعمل فيها 

                                        
: )االستثمار يف الصكوك 43: )االستثمارات( مبعيار احملاسبة املالية رقم 64مت استبدال معيار احملاسبة املالية رقم  1

معايري احملاسبة واملراجعة ت(. ]: )االستثمار يف العقارا41واألسهم واألدوات املشاهبة(، ومعيار احملاسبة املالية رقم 
 [1، ص واحلوكمة واألخالقيات

 2م، ص 4112ه/6242، وثيقة صادرة عن ديوان املراقبة العامة ابململكة العربية السعودية، معايري املراجعة احلكومية 2
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، واكتشاف األخطاء واالحنرافات والعمل على تصحيحها، وأن البياانت املالية للمؤسسة املؤسسة
 .1قد مت عرضها واالفصاح عنها بشكل صحيح

 رة عن هيئة احملاسبة واملراجعة اثنيا: معايري املراجعة الصاد
 ة معايري للمراجعة، وهي:مخس صدر عن اَليئة

 ومبادؤهاهدف املراجعة  .6
 تقرير املراجع اخلارجي .4
 شروط االرتباط لعملية املراجعة .5
 فحص املراجع اخلارجي االلتزام أبحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية .2
  خلطأ عند مراجعة القوائم املاليةمسؤولية املراجع اخلارجي بشأن التحري عن التزوير وا .3

 احلوكمةمعايري الفرع الثالث: 
 أوال: مفهوم احلوكمة

يقصد ابحلوكمة يف سياق حبثنا:" جمموعة من الرتتيبات املؤسساتية والتنظيمية اليت تتأكد من خالَلا 
 .2مؤسسات اخلدمات املالية اإلسالمية أن هناك اشرافا شرعيا فعاال ومستقال"

 :ويقتضي ذلك
  وجود جمموعة من التدابري املؤسسية والتنظيمية؛ جملس إدارة، وهيئة شرعية، وقسم التدقيق

 الداخلي.
 .مراقبة فعالة ومستقلة فيما يتعلق اباللتزام ابلشريعة 
 السابقة  اإلعالانت الشرعية، ونشر املعلومات واملراجعة الشرعية الداخلية )اجلوانب

 .(ل للشريعةوالالحقة إلطار االلتزام واالمتثا
 أمهية احلوكمة الشرعيةاثنيا: 

 تكمن أمهية احلوكمة الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية يف:

                                        
 212، ص 6؛ معايري احملاسبة واملراجعة واحلوكمة واألخالقيات، معيار املراجعة رقم 3، ص املرجع السابق 1
، جملس (01املبادئ االرشادية لنظم الضوابط الشرعية للمؤسسات اليت تقدم خدمات مالية إسالمية )املعيار رقم  2

يوم  https://www.ifsb.org، موقع اجمللس على االنرتنت: 4112اخلدمات املالية اإلسالمية، ديسمرب 
 612، ص كمة املؤسسات املالية اإلسالمية: التجربة املاليزية(حو ؛ )42/12/41162

https://www.ifsb.org/
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  ضمان االلتزام الصارم أبحكام الشريعة اإلسالمية، من خالل االلتزام ابملبادئ العامة
 المية.للشريعة اإلسالمية، واألحكام التفصيلية املتعلقة مبعامالت املؤسسات املالية اإلس

 وإعطاء مصداقية للمؤسسة املالية 1تعزيز االستقرار املايل، وكسب ثقة أصحاب املصاحل ،
 .اإلسالمية

 محاية أموال املسامهني، من خالل تطبيق مبادئ و  ،مكافحة الفساد املايل واالداري
 .2، وتفعيل نظم الرقابة املالية واإلداريةاإلفصاح والشفافية

 ادرة عن هيئة احملاسبة واملراجعة: معايري احلوكمة الصاثلثا
 ة معايري للمراجعة، وهي:سبعصدر عن اَليئة 

 تعيني هيئة الرقابة الشرعية وتكوينها وتقريرها .6
 الرقابة الشرعية .4
 الرقابة الشرعية الداخلية .5
 جلنة املراجعة واحلوكمة للمؤسسات املالية اإلسالمية .2
 استقاللية هيئة الرقابة الشرعية .3
 مة يف املؤسسات املالية اإلسالميةبيان مبادئ احلوك .1
 املسؤولية االجتماعية للشركة: السلوك واالفصاح يف املؤسسات املالية اإلسالمية .4

                                        
الئحة يقصد هبم: كل شخص له مصلحة مع الشركة مثل املسامهني والعاملني والدائنني والعمالء واملوردين واجملتمع. ]) 1

املالية السعودية: ، موقع هيئة السوق 2، جملس هيئة السوق املالية، ص حوكمة الشركات يف امللكة العربية السعودية(
https://cma.org.sa 64/64/4162، يوم ] 

، عبد اجمليد الصالحني، حبث مقدم إىل مؤمتر اخلدمات املالية اإلسالمية احلوكمة يف املؤسسات املالية اإلسالمية() 2
سالمية: حوكمة املؤسسات املالية اإل؛ )61م، ص 4161أفريل  42-44الثاين، املنعقد يف طرابلس بليبا بتاريخ: 

  612، ص التجربة املاليزية(
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 الفرع الرابع: معايري األخالقيات
 أوال: مفهوم معايري األخالقيات

هتمام احملاسبة والعمل يف املؤسسات املالية اإلسالمية من املهن اليت جيب شرعا توافرها واال     
هبا؛ ألن توافر مجيع املهن النافعة املشروعة هو من فروض الكفاية. والبد ألداء متطلبات هذه 

 داء ابألخالق اإلسالمية يف مزاولتها.املهن من االلتزام أبحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية، واالهت
سوء استخدام ، و غياب هذه األخالقيات قد يؤدي إىل اإلخالل ابلتزامات العمل الوظيفيإن 

 .املوجودات املؤمتن عليها
إن األخالقيات املستمدة من املفاهيم والقيم املادية وحدها ال تفي ابلغرض، خبالف       

األخالقيات املستمدة من الشريعة اإلسالمية، ألن الشريعة تعطيها قوة إلزامية ترتكز على بواعث 
  .1رىدينية دائمة واثبتة تفوق يف مقاصدها البواعث األخ

 معايري األخالقيات الصادرة عن هيئة احملاسبة واملراجعة اثنيا: 
 صدر عن اَليئة معياران لألخالقيات، ومها:

 ميثاق أخالقيات احملاسب واملراجع اخلارجي للمؤسسات املالية اإلسالمية. .6
 ميثاق أخالقيات العاملني يف املؤسسات املالية اإلسالمية. .4
 رعيةاملعايري الش: الفرع اخلامس

وهي من أهم وأبرز معايري الصناعة املالية اإلسالمية، وعليها سينصب حبثنا وتركيزان يف صفحات 
  البحث التالية.

 
 
 
 

                                        
، ميثاق أخالقيات العاملني يف املؤسسات املالية اإلسالمية، معيار معايري احملاسبة واملراجعة واحلوكمة واألخالقيات 1

 6444(، ص 4األخالقيات رقم )



 المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة                  _____

 للمؤسسات المالية اإلسالمية
 

 
    

 

 الثالثالفصل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :مباحثثالثة ويشتمل هذا الفصل على 
 مفهوم املعايري الشرعية: املبحث األول
 ااحلاجة إىل املعايري الشرعية وأهدافها ومكانته املبحث الثاين:

نشأة املعايري الشرعية ومراحل إصدارها وموضوعاهتا  املبحث الثالث:
 واإللزام هبا

 
 
 
 

 الفصل الثالث
املعايري الشرعية هليئة احملاسبة واملراجعة 

 مؤسسات املالية اإلسالميةلل
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 املبحث األول
 مفهوم املعايري الشرعية

 
 ويشتمل هذا املبحث على أربعة مطالب:

 
                     املطلب األول: تعريف املعايري الشرعية

 ة ذات الصلةاأللفاظ واملصطلحات القدمي املطلب الثاين:
 األلفاظ واملصطلحات املعاصرة ذات الصلة املطلب الثالث:
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 الثالثالفصل 

 ب األولـــــــــلـــــــــاملط
 رعيةـــــــــايري الشـــــــــــــــريف املعـــــــتع

 ابعتبار الرتكيب الشرعية املعايريالفرع األول: تعريف 
والشرعية، فنقف مع تعريفهما يف اللغة  مصطلح املعايري الشرعية مركب من مفردتني: املعايري

 واالصطالح
 عايريامللفظ أوال: تعريف 

أوعية املعلومات  :فنا لفظ املعايري لغة واصطالحا، وتوصلنا إىل أن املعايري هيسبق أن عرَّ 
اليت تصدرها اَليئات الوطنية والدولية صاحبة الشأن لتحديد املستوَّيت يف املواد أو املصنوعات، 

 من أوعية النشاط الفكري والثقايف تسهيال للتجارة، وتبادل اخلدمات واملعلومات. ويف كثري
 الشرعيةلفظ اثنيا: تعريف 

 .1والشريعة، وهي يف اللغة: الطريق واملذهب املستقيم لغة: نسبة للشرع
اليت جاء هبا نيب من األنبياء صلى هللا ما شرع هللا لعباده من األحكام املختلفة  واصطالحا:

وُدوِ ن َلا علم  يهم وعلى نيبنا وسلم، سواء كانت متعلقة بكيفية عمل وتسمى: فرعية وعمليةعل
 الفقه، أو بكيفية االعتقاد وتسمى: أصلية واعتقادية ودوِ ن َلا علم الكالم.

 .2واملراد ابلشرع املذكور على لسان الفقهاء: بيان األحكام الشرعية
 لقباة ابعتباره الفرع الثاين: تعريف املعايري الشرعي

سأورد أكثرها يف املطلبني املواليني، ومن خمتلفة، متعددة و َفت املعايري الشرعية بتعريفات ُعر ِ 
 مجلة هذه التعريفات:

" املعيار هو جمموعة من األحكام الشرعية يف معامالت املؤسسات املالية اإلسالمية املتعلقة 
وهو يبني اجلائز وغري اجلائز منها، إضافة إىل  مبجال معني، أو منتج حمدد، أو عملية ما، إخل.

 .1أهم التطبيقات ذات الصلة اليت تزاوَلا املؤسسات املالية اإلسالمية"

                                        
 242، ص املعجم الوسيط؛ 462، ص خمتار الصحاح 1
حممد حامد عثمان، طبعة جديدة ومزيدة )الرَّيض: دار الزاحم للنشر  القاموس املبني يف اصطالحات األصوليني، 2

 622ص  م(،4114-ه6245والتوزيع، 
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 الثالثالفصل 

املعايري الشرعية هي:" الوصف الشرعي واإلجراء العملي، الذي وضعته هيئة احملاسبة 
ملالية اإلسالمية يف واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية؛ ليكون مرجعا ضابطا للمعامالت ا

 .2النواحي الشرعية والقانونية والفنية"
ختتلف سياقات  ولكن عند التأمل يف تلك التعريفات وجدت أهنا تعر ف املعايري الشرعية يف

عن سياقها الزمين واملعريف الذي ظهرت فيه، وحتاول أن تربطها مبفاهيم أخرى قد تكون وثيقة 
حقيقتها وجوهرها، كما سيظهر ذلك يف بيان عالقة املعايري الصلة هبا، ولكنها قطعا ال متثل 

املختار للمعايري تعريف الانطالقا من ولذلك سعيت إىل تعريفها  ؛ابأللفاظ ذات الصلة هبا
 ،، مع تقييده مبا حيتمه وصف الشرعية من ضوابط وقيودعموما

وتعريف الدكتور القره  وأتليفا بني تعريف جممع اللغة العربية ابلقاهرة، ،مما سبق اوانطالق
داغي للمعايري الشرعية؛ حيث عرفها أَبهنَّا: "الضوابط اليت تضبط العقود واألنشطة اإلنسانية 

أوعية املعلومات اليت " :أبهنا املعايري الشرعيةتعريف ميكن  أبحكام الشريعة اإلسالمية ومبادئها"
إلنسانية أبحكام الشريعة العقود واألنشطة ا تصدرها اهليئات العلمية الشرعية لتضبط

 .3"اإلسالمية ومبادئها
موضوعها سواء  هذا التعريف يصلح أن يكون تعريفا ألي معايري شرعية بغض النظر عنو 

لكن  ؛جهة إصدارهاعن  تعلق ابجلانب املايل أو غريه من األنشطة اإلنسانية، وبغض النظر أيضا
عن  عايري الشرعية فيه، املعايري الشرعية الصادرة، واملراد مبصطلح املحبثنا هذااملقصود ابلدراسة يف 

معايري ال تشمل األنشطة اإلنسانية  وهيهيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، 
وابلنظر إىل هذا القيد ميكن أن املختلفة، وإوما تقتصر على األنشطة املالية واملصرفية دون غريها، 

أوعية املعلومات اليت يصدرها اجمللس الشرعي هليئة احملاسبة "ا: نعرف املعايري الشرعية أبهن
                                                                                                                        

، عبد الرمحن بن عبد هللا السعدي، حبث مقدم على ملتقى بنك املعايري الشرعية وأمهيتها للصناعة املالية اإلسالمية() 1
 5، ص 4162أفريل  2و 5ة اإلسالمية، املنعقد ابملنامة يومي: البحرين اإلسالمي الثاين حول التعريف ابملعامالت املالي

)عمان: دار النفائس للنشر  6أسامة فتحي أمحد يونس، رسالة دكتوراه مطبوعة، ط معايري التمويل الشرعية لأليويف،  2
 52م(، ص 4162ه/6252والتوزيع، 

 االلكرتوين للدكتور: ، القره داغي، املوقعآلية االلتزام ابملعايري الشرعية وضرورته]  3
http://www.qaradaghi.com:14/64/4162، يوم] 
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 الثالثالفصل 

لتضبط العقود واألنشطة املالية واملصرفية أبحكام  واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية
 ."الشريعة اإلسالمية ومبادئها

 ينالثا املطلب
 ذات الصلةواملصطلحات القدمية األلفاظ و الشرعية املعايري 

تداولوا ، فإن الفقهاء 1املعايري يعترب جديدا على الصياغة الفقهية اإلسالمية ذا كان مصطلحإ
بينها وبني مصطلح  ا جيمعكبري   وتشاهبا ستعملوا مصطلحات فقهية أخرى يبدو أن تداخالاو 

 .، ويظهر ذلك جليا يف تعريف كثري من الفقهاء املعاصرين للمعايري الشرعيةالشرعية املعايري

 ةالفقهي اتختيار االاملعايري الشرعية و  بني: الفرع األول

 أوال: تعريف االختيار الفقهي

 اختارانتقاه واصطفاه؛ و أي الشيء  اختاريقال: مصدر الفعل اختار، : االختيار لغة
قـَْوَمُه َسْبِعنَي رَُجالً  اَواْخَتاَر ُموَسى}، ومنه قوله تعاىل: الشيء على غريه: فضله عليه

َورَبُـَّك }  [ أي انتقى واصطفى منهم؛ وقوله تعاىل:633من اآلية  األعرف{ ]لِ ِميَقاتَِنا
القصص ]{ ََيُْلُق َما َيَشآُء َوََيَْتاُر َما َكاَن هَلُُم اخْلِيَـَرُة ُسْبَحاَن اَّللِه َوتـََعاىَل َعمها ُيْشرُِكونَ 

 .2[، واملراد ابالختيار هنا االجتباء واالصطفاء12

                                        
ابملفهوم االصطالحي للمعايري؛ أما مبعناها اللغوي فقد استعمله الفقهاء، ومن ذلك نوازل الونشريسي اليت اختار َلا  1

 ن حيي الونشريسي التلمساين. عنوان "املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوي أهل إفريقية واألندلس واملغرب" ألمحد ب
)بريوت: مؤسسة 5ابن القيم، حتقيق: شعيب األرانؤوط، وعبد القادر األرانؤوط، طزاد املعاد يف هدي خري العباد،  2

 6/21م( 6222-ه6262الرسالة، 
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 الثالثالفصل 

.                        1يء وختصيصه وتقدميه على غريهترجيح الشاالختيار اصطالحا: 
بتعريف االختيار الفقهي، وذلك قدميا وإن استعملوا هذا املصطلح، إال أهنم مل يهتموا الفقهاء و 

 :، ومن تعريفات املعاصرين2يعين أن هذا املصطلح كان واضحا يف أذهاهنم

 . 3ة فقهية ملسوغ يستند إليهترجيح رأي من اآلراء يف مسألاالختيار الفقهي:     

االختيار الفقهي: اجتهاد الفقيه يف معرفة احلكم الشرعي الصحيح يف املسائل املختلف فيها، 
  .4إىل قول من أقوال االئمة أصحاب املذاهب وذهاب الفقيه

وبناء على أن االختيار الفقهي هو اجتهاد فقهي يقوم على ترجيح قول على آخر، ومجعا بني 
اجتهاد الفقيه يف معرفة احلكم الشرعي الصائب  ف االختيار الفقهي أبنه:عر  ني السابقني أُ التعريف

 يف املسألة املختلف فيها، وترجيحه قوال من األقوال يف املسألة ملسوغ يستند إليه.

 عالقة املعايري الشرعية ابالختيارات الفقهية:

ألعضاء اجمللس الشرعي َليئة  امجاعي اداجتها اختيارات فقهية ابعتبارها املعايري الشرعية هي
إلجياد احللول احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية يف معرفة احلكم الشرعي الصائب 

تراثنا رتجيحه ألحد األقوال الفقهية مراعيا بيف مسائل املعامالت املالية املختلف فيها، و الشرعية 

                                        
( م6221)بريوت: مكتبة لبنان انشرون، 6، حممد علي التهانوي، حتقيق: علي رجروج، طكشاف اصطالحات الفنون 1
6/662 
)الكويت: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، 6، حممود النجريي، طاالختيار الفقهي وإشكالية جتديد الفقه اإلسالمي 2

، حممد حميسن اَلالالت، ماجستري يف الفقه اختيارات ابن القيم يف مسائل املعاوضات املالية؛ 65سلسلة روافد( ص 
 55، هامش ص 4112ة األردنية، أوت وأصوله، كلية الدراسات العليا، اجلامع

 52، ص اختيارات ابن القيم يف مسائل املعاوضات املالية 3
 .46، صاالختيار الفقهي وإشكالية جتديد الفقه اإلسالمي 4
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 الثالثالفصل 

رأ على عصران من تغريات مؤثرة يف احلكم من جهة الفقهي من جهة، وواضعا يف احلسبان ما ط
 .1أخرى

املعايري الشرعية َليئة احملاسبة واملراجعة  غدة ف الدكتور عبد الستار أبورَّ عَ ومن هذا املنطلق 
صيغ معتمدة من اجمللس الشرعي هليئة احملاسبة واملراجعة " للمؤسسات املالية اإلسالمية أبهنا:

ختارة املتعلقة مبختلف األنشطة املصرفية من متويل واستثمار لبيان األحكام الشرعية امل
وخدمات، وما يتصل بذلك من قضااي كثرت فيها االجتاهات الفقهية وذلك لرتجيح أحدها 

 .2"للعمل به يف املؤسسات

 بني املعايري الشرعية والفتاوى:: الفرع الثاين

  وى:تعريف الفتأوال: 

لفتوى اسم وضع موضع املصدر، واجلمع فتاِوي على القياس، واأفىت يفيت إفتاء،  وى لغة:الفت
يفتيه إذا أجابه، والفتيل تبيني يف املسألة  أفتاه يف األمر: أابنه له، وأفتاهيقال: وفتاَوى للتخفيف، 

 .3املشكل من األحكام

 :الفتاوى اصطالحا

 املعىن االصطالحي هو ذاته املعىن اللغوي 

                                        
)الدمام: دار ابن اجلوزي، 6، أمحد موايف، طتيسري الفقه اجلامع لالختيارات الفقهية لشيخ اإلسالم ابن تيمية 1

 .2/3، ص 6( ج 6225-ه5626السعودية، 
، عبد الستار أبو غدة، حبث مقدم إىل املؤمتر الثاين التنسيق بني اهليئات الشرعية واحلاجة إىل اصدار املعايري() 2

 3للهيئات الشرعية، ص 
 63/624، لسان العرب 3
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 الثالثالفصل 

عند السؤال عنه، وقد يكون بغري سؤال ببيان حكم النازلة،  هي بيان احلكم الشرعيالفتوى ف
 .1لتصحيح أوضاع الناس وتصرفاهتم

أوهي: تبيني احلكم الشرعي ملن سأل عنه يف واقعة نزلت فعال )انزلة الفتوى( أو يتوقع 
 .2حصوَلا، ال على سبيل االفرتاض

 . فعنصر اإللزام هو ما ختتلف فيه الفتوى عن القضاء

 املستفيت االلتزام بفتوى من أفتاه؟ هل جيب على

قرر العلماء أنه إذا استفىت املتنازعان فقيها والتزما العمل بفتواه، فيجب عليهما العمل مبا 
هذا احلكم يف حق األفراد أما املؤسسات املالية اإلسالمية فإهنا مقيدة حبسب نظمها . أفتامها

د االرتباط املوثق بقرار أو اعتماد اجلمعية العمومية لوجو  ملزمة ابستفتاء هيئاهتا الشرعية،و ولوائحها 
   .3فإذا حصل اإلفتاء فعلى املؤسسة االلتزام ابلفتوى )أصحاب حقوق امللكية يف املؤسسة(،

 عالقة املعايري الشرعية ابلفتاوى اثنيا: 

اإللزام هبا، وهي ملزمة يف بعض الوصول إىل املعايري الشرعية صدرت واملقصود هو  
 عايري بوضعها احلايل الزالت فتاوى، وامل4يف معظمها والزالت اسرتشاديةسات والدول، املؤس

                           منضبطة أبشكال وأساليب صيغت وفقها. ولكنها فتاوى لس الشرعي لأليويف؛صدرت عن اجمل

                                        
 6443الفقه اإلسالمي رقم (، بشأن اإلفتاء البند أوال، وقرار جممع 4/64)35جممع الفقه اإلسالمي الدويل، قرار رقم  1
 ( الصادر عن األيويف البند اثنيا.6( البند اثنيا، وحنوه ما جاء يف معيار الضبط)5/62)
 424، ص ملعايري الشرعيةا 2
، عبد الستار أبو غدة، أسباب اختالف فتاوى اهليئات للمؤسسات املالية اإلسالمية(؛ )432، ص املعايري الشرعية 3

 63دوحة الثاين للمال اإلسالمي، صحبث مقدم يف مؤمتر ال
 سيأيت التفصيل يف موضوع اإللزام الحقا 4
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 الثالثالفصل 

ال وأنساق هي فتاوى منضبطة أبوعية وأشك" أبهنا: ،وميكن تعريف املعايري ابعتبارها فتاوى
 1"وأساليب تصاغ وفقها، تعاجل املعامالت املالية املعاصرة

  واملتون واملختصرات الفقهيةالشرعية بني املعايري : لفرع الثالثا

 املختصراتاملتون و تعريف أوال: 

 يف اللغة:

منها  بَ لُ  األرض أي ما صَ نْت مَ  َمنُتَ الشيُء َصُلب، ب ظهره، يقال:املنت يف اللغة: ما صلُ 
 .2ارتفعو 

 يف، واالختصار : أخذ أوساط الكالم، وحذف فضوله، وقصد معانيهاالختصار يف اللغة
 .3الذي أييت على املعىن وسيتوجزالكالم: أن يدع الفضول، 

 يف االصطالح:

 .4، وتضاف إليه الشروح واحلواشيي يؤلف ابتداءً ذالكتاب الاملنت اصطالحا: 
 .5مل مادته مستلة من كتاب أطول منهالكتاب الذي تكون جم املختصر اصطالحا:

 :1وتطلق املختصرات على نوعني من التآليف
                                        

م(، ص 4164-ه6255)الرَّيض: دار التدمرية،  6، هيثم بن فهد الرومي، طالصياغة الفقهية يف العصر احلديث 1
 بتصرف 42

 521 ، صخمتار الصحاح 2
أعدَّه للطبع: عدانن درويش، حممد املصري،  وي،، أيوب بن موسى الكفالكليات؛ 66/645، الزبيدي، اتج العروس 3
 11م(، ص 6222-ه6262)بريوت: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع،  4ط
 51، ص املدخل إىل علم املختصرات؛ 652، ص الصياغة الفقهية يف العصر احلديث 4
 626-621، ص الصياغة الفقهية يف العصر احلديث 5
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 لكتاب أو كتب مطولة.وترتيبا وتنقيحا  هتذيبااألول: ما كان 
الثاين: الكتاب الذي يصاغ ابتداء أبسلوب مستقل متضمنا آلراء مركزة مرتبة، بصورة يكون 

حنو تقرب فيه املسائل ليسهل معرفتها  ، وعلىفيها املختصر جامعا لفقه معتمد على أصول
 واستحضارها. 

  العالقة بني املنت واملختصر:

كثريا ما أييت املنت مبعىن املختصر، ولكن املنت ال يكون خمتصرا دائما، ألن املنت يقابله 
؛ فكل كتاب مشروح يسمى متنا، ولو كان مطوال، ومل الشرح؛ يقال: هذا منت، وهذا شرح

ح البخاري منت، و"فتح الباري" شرح؛ فاملنت لفظ مشرتك للمختصر يكن خمتصرا؛ فصحي
 .2وغريه

 عالقة املعايري الشرعية ابملختصرات واملتون:

املعايري الشرعية يصدق عليها هذان  فإن انطالقا من املعاين السابقة للمتون واملختصرات
كثر املعايري صدرت نتيجة ه املعايري ما صدر ابتداًء من غري دراسات سابقة، وأالوصفان؛ فمن هذ

لتلك الدراسات اليت  واملتون ومثرة لدراسات سابقة قدمها العلماء؛ فتكون املعايري مبنزلة املختصرات
يف مقدمته لكتاب "دراسات املعايري الشرعية"  3، يقول األمني العام لأليويفتعترب مبثابة الشروح

ء واخلرباء والعاملني واملهتمني ابلصناعة املالية ا املعىن: " وعليه ولتمام انتفاع الفقهاكيدا َلذأت
اإلسالمية عموما وفقه املعامالت املالية خصوصا فقد وافق اجمللس الشرعي املوقر مشكورا على 
اقرتاح أمانة أيويف بنشر وطباعة البحوث والدراسات اليت قدمها العلماء واخلرباء بني يدي إصدار 

واليت سيكون َلا أثر إجيايب كبري يف إعطاء اخللفية لكثري مما  دادها،املعايري وخالل الدورة الفنية إلع

                                                                                                                        
 624، صالصياغة الفقهية يف العصر احلديث؛ 22-24، ص تاملدخل إىل علم املختصرا 1
 621، صالصياغة الفقهية يف العصر احلديث ؛53، ص املدخل إىل علم املختصرات 2
 الدكتور حامد بن حسن مرية 3
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تفصيالت وشرح واستدالل من  -بصياغة خمتصرة خمتزلةمن مواد صدرت  -جاء يف املعايري
يف بعض املسائل اليت تضمنتها املعايري؛ مما جيعل َلذا الكتاب قيمة  وعرض للخالف الفقهي

للمعايري اليت هي  ابلشرح والبيانية تتشوف له؛ لكونه أشبه علمية رفيعة كانت األوساط العلم
ي يتعطش العلماء والباحثون واحملامون واملستشارون لشرحه الذأو القانون  للمنتأقرب 

 .1وتفصيله"

أقرب  ف املعايري الشرعية كوهناعرَّ  الدكتور عجيل جاسم النشمي حني وقد الحظ
 ةدقيق ةفقهي ةعلمي صاتملخاملعايري  " :فهاواملتون فقال يف تعري فقهيةالمختصرات لل

 .2"موحدة ا، وموثقة، وبنودهياغة خمتصرة شاملةبص

ا جاءت املعايري الشرعية على صورة املختصرات الفقهية متشيا مع التطور ذوعلى ه
 .والتصنيف العلمي ملسرية التأليف

 عايري الشرعية والضوابط الفقهيةبني امل: رابعالفرع ال

 الضوابط الفقهية أوال: تعريف

، ط حفظ الشيء ابحلزم، والضبْ طاً بْ ضَ  طُ بِ يضْ  طَ بَ لزوم الشيء وحبسه، من ضَ  يف اللغة:
 .3وتدور معاين الضبط يف اللغة حول احلفظ واحلزم والقوة والشدة واإلحكام واإلتقان

                                        
اسبة هيئة احمل ،)النص الكامل للبحوث والدراسات اليت قدمت متهيدا إلعداد املعايري الشرعية(دراسات املعايري الشرعية 1

 6/65واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، توزيع: دار امليمان للنشر والتوزيع، 
حبث مقدم  النشمي، عجيل،أهداف ومهام اجمللس الشرعي هليئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية(، ) 2

، 61، ص4116أكتوبر 61إىل 2لبحرين من للمؤمتر األول للهيئات الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية، املنعقد اب
 بتصرف

 355، صاملعجم الوسيط؛ 423، خمتار الصحاح؛ 62/252، اتج العروس 3
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 به:  ويرادالضابط يف االصطالح  لفظ يطلق يف االصطالح:

 :1لكلي املنطبق على مجيع جزئياتهوهي األمر ا القاعدة الفقهية . 
  فما "خيتلف عن القاعدة، فالقاعدة جتمع فروعا من أبواب شىت؛ أما الضابط

 .3البغ، وهذا اإلطالق هو ال2"فروعا من ابب واحد جيمع
  َبة كل ذكر ليس بينه وبني امليت أنثى.صَ تعريف الشيء؛ فيقال: ضابط الع 
 من املعاين، كقوَلم: "ضابط املشقة  املقياس الذي يكون عالمة على حتقق معىن

 املؤثرة يف التخفيف هو كذا...".
  ،أو أقسامهتقاسيم الشيء. 

الدكتور يعقوب الباحسني إطالقات الضابط املختلفة رجح تفسري  وبعد أن ذكر
الضابط ابملعىن األوسع، حبمل الضابط على معناه اللغوي الدال على احلصر 

 .4واحد إطار، وحيكمها يف زئيات أمر معني: كل ما حيصر جواحلبس، فالضابط

 وابطالعالقة بني املعايري الشرعية والضاثنيا: 

فتعطف  يف واقعنا املعاصر إال وهي مقرتنة بكلمة ضوابط كلمة معايري ال تكاد تستعمل 
، يؤكد هذه النتيجة أي حبث عليها من ابب عطف املرتادفات فيقال: )املعايري والضوابط(

لذلك  فإنك جتد الكلمتني متالزمتني؛ من حمركات البحث على األنرتنت،بسيط يف حمرك 

                                        
 4/361، املصباح املنري 1
 442ص  الكليات، 2
)الرَّيض: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع؛ شركة الرَّيض للنشر 6الباحسني، يعقوب بن عبد الوهاب، ط  القواعد الفقهية، 3

 13م(، ص62628/6222وزيع، والت
سواء كان هذا احلصر ابلقضية الكلية، أو ابلتعريف، أو بذكر مقياس الشيء، أو بيان أقسامه، أو شروطه، أو أسبابه،  4

حممد عثمان شبري، ط  القواعد الكلية والضوابط الفقهية يف الشريعة اإلسالمية، ؛11، صاملرجع السابقوحصرها. ]
 [44م(، ص62428/4114نشر والتوزيع، )عمان: دار النفائس لل4
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 الثالثالفصل 

فمن أهم ما ميكن أن توصف به املعايري الشرعية كوهنا ضوابط تضبط األنشطة اإلنسانية، 
 املختلفة فتجعلها متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية ومبادئها.

عيار من املعايري الشرعية جيد أن كل م واملتأمل ملعىن الضابط الذي سبق ترجيحه 
ال خيرج عن كونه حيصر جزئيات معاملة مالية أو منتج أو خدمة الصادرة عن األيويف 

 .يسهل الرجوع إليها عند التطبيقمما مصرفية، وحيكمها يف إطاره، 

وأتكيدا َلذا التالزم بني املعايري والضوابط جند أن بعض من وضع معايري مشاهبة 
  .1يويف قد اختار َلا اسم الضوابط بدل املعايريللمعايري الشرعية لأل

قواعد وذكر األمني العام السابق للهيئة الدكتور حامد مرية مصورا املعايري بقوله:" هي 
املالية  خمتصرة الصياغة، خمتزلة العبارة هتدف إىل توصيف عقود ومنتجات الصناعة وضوابط

رعية، مع ما يتضمنه ذلك من شروط اإلسالمية، وتكييفها الفقهي، وبيان أحكامها الش
الصحة وموانعها، مع عناية ابملستجدات والواقع، لتكون دليال عمليا خيتصر اخلربات 

 ويطورها".

إن ابملعايري: " ، فقال مشيداأيضا ولعل الدكتور علي القرة داغي قد الحظ هذه املعاين 
هللا تعاىل ثلة من العلماء  مما أنعم هللا تعاىل على املؤسسات املالية اإلسالمية أن وفق

                                        
استخرجت أمانة اَليئة الشرعية لبنك البالد يف اململكة العربية السعودية األحكام الشرعية، وما يفيد يف تصور احلكم  1

الشرعي، أو يوصل إليه من قرارات وتوجيهات وحماضر ومذكرات، وأصدرهتا ضمن كتاب اقرتح أن يكون عنوانه: "األحكام 
صة من قرارات اَليئة الشرعية لبنك البالد"، أو "املعايري املستخلصة من قرارات اَليئة الشرعية لبنك البالد" أو املستخل

"خالصة قرارات اَليئة الشرعية لبنك البالد"، أو "الضوابط املستخلصة من قرارات اَليئة الشرعية لبنك البالد" واستقر الرأي 
يار واخلالصة الواردة يف الكتاب ال خترج عن مفهوم الضابط ابعتباره اللغوي األوسع على العنوان األخري ألن احلكم واملع

الذي يشمل احلكم والشرط والتعريف والتقسيم وما شابه ذلك، فليس املقصود الضابط الفقهي الذي هو قضية كلية تنظم 
، أمانة اَليئة شرعية لبنك البالدالضوابط املستخلصة من قرارات اهليئة الأحكاما متفرقة مندرجة حتت ابب فقهي. ]

 [ 65-64م(، ص 62528/4165)دار امليمان للنشر والتوزيع،6الشرعية لبنك البالد، ط
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املتخصصني يف الفقه اإلسالمي واالقتصاد اإلسالمي لصناعة معايري منضبطة تعترب من 
ومن حيث الضبط الفقهي فهي حيث الصياغة مبثابة قوانني حاكمة، ومبادئ عامة، 

للصناعات املصرفية، واملنتجات اليت تتعامل هبا املؤسسات  قواعد كلية، وضوابط فقهية
الضوابط اليت تضبط العقود ختار أن يعرف املعايري الشرعية أبهنا: "وا  ،1"الية اإلسالميةامل

وابلنظر لعموم هذا التعريف إذ  .2"واألنشطة اإلنسانية أبحكام الشريعة اإلسالمية ومبادئها
يشمل الضوابط الشرعية ألي نشاط من األنشطة اإلنسانية، وابلنظر إىل أن املعايري الشرعية 

دون بقية األنشطة اإلنسانية األخرى ميكن أن يويف تقتصر على األنشطة املالية واملصرفية لأل
الضوابط اليت تضبط العقود واألنشطة املالية " هي ل تعريف املعايري الشرعية ليصبح:د ِ عَ ن ُ 

                            ."واملصرفية أبحكام الشريعة اإلسالمية ومبادئها

 بني املعايري الشرعية واألدلةالفرع اخلامس: 
 أوال: تعريف األدلة

ه أي هدى، ومنه: دليل القافلة، ألنَّ  دلُّ يَ  لَّ املرشد، وما به اإلرشاد، من دَ يف اللغة: 
 .3مرشدهم إىل الطريق، والدليل الطريق املوصل إىل الشيء

و هو : هو املرشد إىل املطلوب، أو هو ما صح أن يرشد إىل املطلوب، أيف االصطالح
 . 4، وهو يشمل القطعي والظينوصل بصحيح النظر فيه إىل مطلوب خربيالتميكن ما 

                                        
، http://www.qaradaghi.com، القره داغي، املوقع االلكرتوين: آلية االلتزام ابملعايري الشرعية وضرورته() 1

 41/12/4161يوم: 
 عية وضرورته(، املرجع السابق)آلية االلتزام ابملعايري الشر  2
 422، املعجم الوسيط؛ 42/221، اتج العروس 3
 614، ص القاموس املبني يف اصطالحات األصوليني 4
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 العالقة بني املعايري الشرعية واألدلةاثنيا: 
ترشد إىل الضوابط واملتطلبات الشرعية ابملعىن اللغوي للدليل تعترب املعايري الشرعية أدلة 

تباعها، والطريق اليت يتعني سلوكها ملزاولة اليت جيب أن يُلتزم هبا، واإلجراءات اليت ينبغي ا
تعترب املعايري الشرعية دليال فكرَّي تنظريَّي يتضمن املفاهيم  األنشطة املالية واملصرفية أو مراقبتها.

واألسس والضوابط اليت حتكم العقود واملنتجات واألنشطة املالية واملصرفية، فهي متثل املرجعية 
  راءات التنفيذية التطبيقية إال ما جاء تبعا.للتنفيذ، وال هتتم ببيان اإلج

تعريفا املعايري الشرعية  فَ رَّ عَ  غدة حني الدكتور عبد الستار أبوجند أن  ومن هذا املنطلق
هي دليُل قد نظر إليها من هذه الزاوية، فقال يف تعريفها: ، عن تعريفه السابق َلا آخر خمتلفا

اللتزام هبا شرعًا ملزاولة منتج أو خدمة مصرفية عمل ينظم املتطلبات واإلجراءات الواجب ا
 .1أو مراقبتها

ومن هذا املنطلق أيضا اختارت اَليئة العليا للرقابة الشرعية يف السودان أن تطلق على 
واملراشد مجع مرشد، وهو الدليل  ، 2"املراشد الفقهية"الضوابط الشرعية اليت أصدرهتا تسمية 

 كما سبق يف تعريفه.
 
 

                                        
، أبوغدة، عبد الستار، حبث ضمن متطلبات احلصول على شهادة املدقق الشرعي لتعريف ابملعايري()ا 1

اندر السنوسي العمراين، ص  ،يف كفاءة التدقيق الشرعي(أثر املعايري الشرعية ]نقال عن: ) 6(، ص CSAAاملعتمد)
5.] 
صدرت عن اَليئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز املصريف واملؤسسات املالية يف إطار توثيق جتربة  "املراشد الفقهية" 2

م، وتضمنت  8/4111 6244السودان يف جمال املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية، وقد طبعت للمرة األوىل سنة 
مخسة مراشد  ) املرشد الفقهي لبيع املراحبة واملراحبة لآلمر ابلشراء، واملرشد الفقهي لبيع السلم والسلم املوازي، واملرشد 
الفقهي لصيغة االستصناع واالستصناع املوازي، واملرشد الفقهي لصيغة املضاربة، واملرشد الفقهي لصيغة املشاركة واملشاركة 

من كل مرشد منها أربعة أقسام: األحكام الفقهية، إجراءات الدراسة والتصديق، الضوابط احملاسبية، املعايري املتناقصة، وتض
)اخلرطوم: بنك السودان 6، اَليئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز املصريف واملؤسسات املالية، طاملراشد الفقهيةاحملاسبية(] 

 م(، ص أ[8/4111 6244املركزي،
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 الثالثالفصل 

 ثالثاملطلب ال
 ذات الصلة عاصرةاملعايري الشرعية واأللفاظ واملصطلحات امل

يشرتك مصطلح املعايري الشرعية مع بعض األلفاظ واملصطلحات اليت دخلت الساحة  
يف أيضا ، ويظهر ذلك جليا يف جوانب من معانيه، وتتداخل عالقته هبا الفقهية يف العصر احلديث

 عايري الشرعية.تعريف كثري من الفقهاء املعاصرين للم

 بني املعايري الشرعية واالجتهاد اجلماعي: الفرع األول

 تعريف االجتهاد اجلماعيأوال: 

االجتهاد لغة: بذل اجلهد واستفراغ الوسع يف حتقيق أمر من األمور الشاقة، سواء أكان ذلك 
 .1األمر حسيا أو معنوَّي

 .2، من دليله التفصيلياالجتهاد اصطالحا: بذل الفقيه وسعه يف استنباط حكم شرعي

هو بذل فئة من الفقهاء جهودهم يف البحث والتشاور، الستنباط حكم : واالجتهاد اجلماعي
 .3شرعي، ملسألة ظنية

 عالقة املعايري ابالجتهاد اجلماعي:: اثنياً 

صار لالجتهاد اجلماعي يف عصران مؤسسات وهيئات تقوم عليه، ويتجسد من خالَلا، 
تاوى تعد مثرة َلذا االجتهاد، وقد ركزت بعض التعريفات لالجتهاد اجلماعي تصدر عنها قرارات وف

اتفاق : هُ نَّ أبَ  فَ ر ِ على هذه الصورة له ابلنظر لكوهنا األكثر تنظيما وتداوال يف هذا العصر، فعُ 

                                        
 6/221، معجم مقاييس اللغة؛ 443، ص حمليطالقاموس ا 1
 52، ص االجتهاد اجلماعي يف الفقه اإلسالمي  2
 611، صاالجتهاد اجلماعي يف الفقه اإلسالمي  3
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 الثالثالفصل 

أغلبية اجملتهدين، يف نطاق جممع فقهي أو هيئة أو مؤسسة شرعية، ينظمها ويل األمر يف دولة 
على حكم شرعي عملي، مل يرد به نص قطعي الثبوت والداللة، بعد بذل غاية إسالمية، 

 .1اجلهد فيما بينهم يف البحث والتشاور

واملعايري من هذا املنطلق هي صورة من أرقى صور االجتهاد اجلماعي، ومثرة من أنضج مثراته، 
ول يف استنباطها ونتيجة من أهم نتائجه يف العصر احلديث، ابلنظر إىل اجلهد العظيم املبذ

 . 2واشتقاقها، وابلنظر إىل املنهجية العلمية املتقنة اليت تتكون منها دورة اصداراها

  الفرع الثاين: بني املعايري الشرعية والتقنني

 تعريف التقننيأوال: 

 قانون: وهي كلمة رومية، وقيل فارسية، والقانون والقوانني مجع، ن أي وضع القواننينَّ من ق َ لغة: 
 .3صل، ومقياس كل شيء وطريقهاأل

 .4أمر كلي ينطبق على مجيع جزئياته اليت تتعرف أحكامها منهوالقانون اصطالحا: 

يقصد ابلتقنني عموما مجع األحكام والقواعد التشريعية املتعلقة مبجال من جماالت  اصطالحا: 
ضحة يف بنود تسمى العالقات االجتماعية، وتبويبها وترتيبها، وصياغته بعبارات آمرة موجزة وا

                                        
[، ومما يؤخذ على هذا التعريف حصره االجتهاد 24]نقال عن اخلالد ص  6142ص  4، ج أحباث ندوة اإلمارات 1

طعية، واألوىل توسيعه إىل النصوص القطعية من حيث التنزيل على الواقع، وهو ما مساه اجلماعي يف النصوص الظنية دون الق
قراءة حتليلية يف االمام الشاطيب "حتقيق املناط"، والذي يعين تنزيل معاين نصوص الوحي قطعيها وظنيها يف أرض الواقع ])

الدراسات اإلسالمية والعربية بديب، العدد  ، قطب سانو، حبث منشور يف جملة كليةمصطلح االجتهاد اجلماعي املنشود(
 [ 415، ص 46

 64، ص دراسات املعايري الشرعية 2
 ؛4/364، املصباح املنري؛ 415، ص املعجم الوسيط 3
 املرجع السابق املعجم الوسيط، 4
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 الثالثالفصل 

)مواد( ذات أرقام متسلسلة، مث إصدارها يف صورة قانون أو نظام تفرضه الدولة ويلتزم القضاة 
 .1بتطبيقه بني الناس

أما التقنني الفقهي فهو: جمموعة أحكام شرعية مرتبة مرقمة، صيغت إبجياز، شاملة 
 .2للمعامالت وغريها، يسهل الرجوع إليها عند احلاجة

 اصر التقنني عناثنيا: 

 التقنني على عنصرين: يقوم

 األول: صياغة احلكم يف عبارة موجزة واضحة

 الثاين: اإللزام ابلعمل وفقا للحكم

 ابلتقننيالشرعية عالقة املعايري اثلثا: 

صيغت املعايري الشرعية يف عمومها صياغة دقيقة، بعبارات خمتصرة موجزة واضحة، لتكون 
بري من عقود الصناعة املالية اإلسالمية ومنتجاهتا، وأصبحت املرجع قانوان يعاجل تفصيالت جزء ك

األبرز واألهم للصناعة املالية اإلسالمية على مستوى العامل كله، ترجع إليها اجلهات التشريعية 
واإلشرافية والرقابية، واجلهات املهنية الداعمة، كاحملامني واحملاسبني واالستشاريني، إضافة إىل 

كادميية والعلمية كاجلامعات ومراكز البحث وجهات الفتوى، وتطبقها املؤسسات املالية اَليئات األ
واملصرفية، وأصبحت يف أماكن متعددة أشبه بقانون تشري إليها االتفاقيات والعقود ، وقد اعتمدهتا 

                                        
  6/565، املدخل الفقهي العام 1 
اجمللة العلمية جلامعة امللك فيصل )العلوم اإلنسانية  ، عبد بن إبراهيم املوسى،التقنني واإللزام يف الفقه اإلسالمي() 2

 25م، ص 4164ه/6255واإلدارية(، اجمللد الثالث عشر، العدد األول، 
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 الثالثالفصل 

رمسيا بنوك مركزية وسلطات مالية يف بعض الدول ابعتبارها إلزامية، ويف دول أخرى ابعتبارها 
 .1إرشادية

إن املعايري الشرعية لأليويف وابلنظر إىل عنصري التقنني تعترب يف طريقها إىل أن تصري تقنينا، 
داغي يف ه إن مل تكن قد صارت تقنينا ابلفعل، ابعتبار حتقق عنصر الصياغة، يقول الدكتور القر 

كمة، ومبادئ معايري منضبطة تعترب من حيث الصياغة مبثابة قوانني حا ": 2عبارته السابقة
-إضافة إىل قرارات اجملامع الفقهية–أن املعايري الشرعية  الدكتور رَّيض اخلليفي واعترب"،  عامة...

هي قوانني شرعية ضابطة " قال عن املعايري الشرعية:فمن أبرز وماذج التقنني الفقهي املعاصر، 
؛ 3"عاملة املالية املعاصرةودقيقة حتكم ابجلواز أو املنع أو التقييد على اإلجراءات الفنية للم

تعد تلك املعايري مواد قانونية تلزم اجلهة اليت تعمل هبا على "ويقول الباحث خالد فاحل العتييب: 
 .4"العمل وفقها...

ىل ُعْنُصَري التقنني، فإن املعايري الشرعي تعترب تقنينا فقهيا ، وابلنظر إوخالصة ما سبق
قد حققت االلزام فابلنظر إىل عنصر أما و عنصر الصياغة،  ألحكام املعامالت املالية ابلنظر إىل

فهي قانون يف الدول اليت صارت فيها ملزمة، وهي جمرد عنصر اإللزام على نطاق معني، املعايري 
واملؤمل أن تصري قانوان عاما للمعامالت املالية،  .اسرتشاديهفتاوى يف الدول اليت الزالت فيها 

 يع.فيكون منارة يهتدي هبا اجلم

                                        
 64-6/66، دراسات املعايري الشرعية1
 ، مرجع سابق)آلية االلتزام ابملعايري الشرعية( 2
 41، ص )معامل التجديد يف فقه املعامالت املالية املعاصرة( 3
 534، ص جتديد الفقه وأثره يف العمل املصريف() 4
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 الثالثالفصل 

 قرارات اجملامع الفقهية: بني املعايري الشرعية و الفرع الثالث
 تعريف القرارات اجملمعيةأوال: 

 تَ بَ رُّ قَ رَاراً، يقال: قَ رَّ اأَلْمَر أي ث َ َمْصَدُر قَ رَّ يَقِ ة غَ وهو يف اللُّ  ارٍ رَ مجع ق َ  تعريف القرارات:
وَصاَر  أَْزَمَع وَعَقَد النِ يََّة َعَليِه،ُه َعَلى اأَلْمِر: َعَليِه، َوقَ رَّ رَْأيُّ  ، َوقَ رَّ الرَّْأُي َعَلى َكَذا: َصحَّ الَعْزمُ يهِ لِ عَ 

 .1، وقَ رَّر املسألَة أو الرأَي: وضَّحُه وحقَّقهُ اأَلْمُر ِإىَل قَ رَارِِه وُمْستَ َقر ِِه تناهى وثَ َبتَ 
 تعريف اجملمعية: 

َ
 هُ عُ مَ تَ َفرُّقه، جيَْ  نْ لشَّيَء عَ ، وهو يف اللغة من الفعل مَجََع اعمَ جْ نسبة إىل امل

ع وهو َمُع مفرد جَمَامِ ، واجملْ ن َهُهَنا وَهُهناَ ْجَتَمُعوْا مِ مَجْعًا وَأمْجََعُه فَاْجَتَمَع، يقال: جَتَّمََّع الَقوُم َأي اِ 
، واملْلتَ َقى، يهِ فِ  ونَ عُ مِ تَ جيْ ي ذِ ان الَّ كَ لمَ ولِ  لنَّاسِ لِ  اً امسْ  ونُ كُ فهو يَ ، ونَ عُ مِ اجملتَ النَّاُس ، و االْجتَماعِ  عُ َموضِ 

 .2ي ُمْلتَ َقامُهَاأَ  جَمَْمُع الَبْحَرينِ  هُ نْ ومِ 
 مؤسسة عامة للنهوض ابختصاص معني.فاجمْلَمُع  أما يف االصطالح:

َئُة الُفَقَهاءِ  واجملمع الفقهي:  .3يةِ ينِ  الَقَضاََّي الد ِ يف  للنَّظَرِ  َعةُ اجملَتمِ  ُهَو َهي ْ
عامة متارس االجتهاد ملعرفة األحكام الشرعية يف القضاَّي املهمة مؤسسة فقهية "أو هو 

وتلبية حاجات األمة الفقهية إبصدار قرارات عن طريق االجتهاد  ،املطروحة ملواكبة العصر
 .4"اجلماعي

أو هو "هيئة علمية إسالمية ذات شخصية اعتبارية مستقلة، مكونة من جمموعة خمتارة من 
 .5علمائها، تبحث يف احلوادث املستجدة، وتبني حكم الشرع فيها"فقهاء األمة اإلسالمية و 

                                        
 433؛ املعجم الوسيط، ص 216القاموس احمليط، ص  1
 651املعجم الوسيط،  2
 املرجع السابق 3
حممد مصطفى الزحيلي، حبث مقدم للدورة العشرين ملؤمتر جممع دور اجملامع الفقهية مع املؤسسات املالية اإلسالمية(، ) 4

 5يل، )اتريخ ومكان انعقاد الدورة(، ص الفقه اإلسالمي الدو 
، خالد علي الفروخ، رسالة ماجستري يف الفقه وأصوله، جامعة دور اجملامع الفقهية وجمالس اإلفتاء يف ضبط الفتوى 5

 66م، ص 42/15/4164العلوم اإلسالمية العاملية يف عمان، حتت اشراف خلوق عبد هللا آغا، نوقشت يف: 
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 الثالثالفصل 

اجتهاد مجاعي، فتاوى صادرة عن تُ َعرََّف أِبن ََّها:  أنْ  فُيمِكنُ  قرارات اجملامع الفقهيةأما  
ُبين على حبوث علمية جادَّة تعتِمد املناهَج الصحيحة للبحث ومقارنة األدلة، وُعرَضت للنقاش 

ذ القراُر بِناًء على الرأي الذي رجََّحته األكثريةيف جلسات علنيَّة،   .1مث اختُّ
 : 2مراحل إصدار قرارات اجملامع الفقهيةاثنيا: 

اختيار املوضوعات: تعقد هيئة مكتب اجملمع برائسة األمني العام للمجمع عدة -6
ة أو اجتماعات لوضع أمساء املوضوعات اليت يرتاوح عددها يف كل دورة سنوية عادية بني مخس

 سبعة موضوعات.
إقرار املوضوعات: تقدَّم أمساء املوضوعات املقرتحة إىل رئيس اجملمع، إلقرارها أو تعديلها، -4

 أو أتجيلها لتقدمي مزيد من البحث والتصور وبيان اجلدوى.
إرسال املوضوعات إىل الباحثني: بعد إقرار هيئة اجملمع للموضوعات، ترسل قائمة هبا إىل -5

 مع الختيار حبث أحدها، وغالبا ما يكلَّف الباحث مبوضوع معني.أعضاء اجمل
إرسال البحوث: تعطى للباحثني مهلة زمنية كافية إلعداد البحوث، فإذا اكتمل إرسال -2

 البحوث وإعدادها، تعقد دورة اجملمع.
يف  مناقشة البحوث: تنعقد جلسات اجملمع ألَّيم، فتعرض خالَلا البحوث وتناقش-3

 . جلسات
صياغة القرارات ومناقشتها: تُعنيَّ جلنة لصياغة القرار املناسب، وتقدَّم القرارات ألمني -1

 اجملمع، وتتم مناقشتها مع وجود أمني اجملمع ورئيسه.
اصدار القرارات: تعرض مشاريع القرارات يف اجللسة النهائية وتتم مناقشتها، مث تصدر -4

 ·أبغلبية األصوات أحياانً القرارات إما ابإلمجاع، وهو الغالب، وإما 

                                        
، حممد جرب األلفي، جملة البحوث الفقهية املعاصرة، العدد الثالث ة يف ضوء املتغريات املعاصرة(منهجية إثبات األهل) 1

م. 4114م، يناير وفرباير 4111ه، ديسمرب 6244والسبعون، السنة التاسعة عشرة، شوال وذو القعدة وذو احلجة 
 بتصرف

 ملنظمة التعاون اإلسالمي، ومقره جدة كمثال ختص أشهر هذه اجملامع، وهو جممع الفقه اإلسالمي الدويل، التابع 2
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 الثالثالفصل 

طبع القرارات وارساَلا: تطبع القرارات املعتمدة وترسل إىل األعضاء والدول املشاركة يف -2
 .1صورهتا النهائية

 العالقة بني املعايري الشرعية وقرارات اجملامع الفقهية اثلثا: 
ت مؤسسات االجتهاد اجلماعي تعترب كال من قرارات اجملامع الفقهية واملعايري الشرعية من مثرا      

ومع التشابه ، ، اليت تسعى إىل ضبط الفتاوى وتنسيقها وتوحيدها يف العامل اإلسالمياملعاصرة
 بينهما من هذا الوجه، إال أن هناك عدة أوجه لالختالف، من أمهها:

  املعيار خمتلف اجلوانب النظرية والتطبيقية  ةغطيجهة ت مناملعايري الشرعية أكثر مشوال
، وكثري منها يتميز للمعاملة، خالفا ملعظم القرارات اجملمعية اليت ال تتسم بذلك الشمول

 .ابالختصار الشديد
  مجيع جماالت احلياة وخمتلف  امن جهة تناوَلالشرعية القرارات اجملمعية أمشل من املعايري

، فقد تناولت موضوعات متعددة، عقدية وفقهية، واقتصادية وطبية، تشريعأبواب ال
 على اجلانب املصريف واملايل دون غريه.الشرعية بينما تقتصر املعايري وفلكية وغري ذلك، 

  إذ قد يستغرق املعيار أن سلسلة مراحل اجناز املعيار ودورة إصداره أطول وأكثر تعقيدا
 أحياان سنوات حىت يصدر هنائيا خبالف القرار اجملمعي غالبا.

  جهة منهجيتها وتوحيد صياغتها، خالفا لقرارات أن املعايري الشرعية أكثر ضبطا من
 ، فقد ختتلف من قرار آلخر ومن جممع آلخر.اجملامع فهي ال تلتزم صياغة موحدة

  أن املعايري جتمع دائما بني اجلانبني النظري والتطبيقي، أما قرارات اجملامع فكثريا ما
 لية.تتضمن مضامني فكرية، ومسائل نظرية تصورية ليس َلا تطبيقات عم

 ويف سياق املقارنة بني القرارات واملعايري يقول أحد العلماء الذين سامهوا يف كتابة املنتجني:
"وأقول إن املعايري الشرعية يف املعامالت املصرفية أقوى من قرارات اجملامع الفقهية، وقد        

بسلسلة طويلة من ُت بعض هذه املعايري، املعايري متر ُت بعض قرارات اجملامع، وَكتَ بْ َكتَ بْ 

                                        
، أمحد عبد العليم أبو عليو، حبث مقدم دور جممع الفقه اإلسالمي الدويل يف دعم وتطوير الصناعة املالية اإلسالمية() 1

سالمية، املنعقد إىل مؤمتر: منتجات وتطبيقات االبتكار واَلندسة املالية بني الصناعة املالية التقليدية والصناعة املالية اإل
 61م، ص 4162ماي  1و 3ه املوافق ل : 6253رجب  1و 3بسطيف يومي: 
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اإلجراءات، سلسلة طويلة من التمحيص واملراجعة واملناقشة، أحياان معيار يبقى سنتني وهو 
يراجع وميحص، وقد أريد أن تكون هذه املعايري على غرار املعايري احملاسبية، عبارة مركزة، وطبعت 

 .1هذه املعايري يف جملد كبري..."
  

                                        
   https://saadalkhathlan.com/696، سعد اخلثالن، املوقع الرمسي للشيخ على الرابط: فقه النوازل() 1
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 املبحث الثاين
 واإللزام هبا ومكانتها ايري الشرعيةاملعاحلاجة إىل 

 
 ويشتمل هذا املبحث على ثالثة مطالب:

 
 املطلب األول: احلاجة إىل املعايري الشرعية 
 اإللزام ابملعايري الشرعية واقعه ومزاايه للصناعة املالية اإلسالميةاملطلب الثاين:  
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 املطلب األول
 احلاجة إىل املعايري الشرعية

 احلاجة إىل املعايري الشرعيةأقوال العلماء يف الفرع األول:  
تشهد الصناعة املالية اإلسالمية وموا كبريا، وبقدر هذا النمو تزداد احلاجة لنمو مماثل للبنية 
الفنية والتنظيمية َلذه الصناعة ومن ذلك وجود معايري موحدة، فقد صارت مطلبا ملحا، وضرورة 

 عة ومتخصصوها. قصوى يطالب بتحقيقها خرباء هذه الصنا
يقول الدكتور حممد علي القري: "ولطاملا أشار اخلرباء أنه ال سبيل لتحقيق مزيد من النمو 
والتطور والتوسع يف سوق املنتجات املصرفية اإلسالمية إال بوجود معايري موحدة ميكن أن متثل 

  .1ساحة للمنافسة يستفيد منها اجلميع"
القا من األمهية اليت حتظى هبا الصناعة املالية ويقول الدكتور العياشي فداد: " انط

اإلسالمية، وما يتوقع َلا مستقبال بناء على املؤشرات اليت تدل على الزَّيدة امللحوظة يف اعدادها 
وحجم أعماَلا تبدو احلاجة ماسة إىل وضع معايري شرعية جتمع الفتاوى وقرارات اَليئات الشرعية 

ع تلتزم هبا كافة البنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية مما يسهل وضواجملامع الفقهية يف إطار واحد 
 .2"أسس للرقابة والتدقيق الشرعيني

: " الدعوة إىل تبين واعتماد املعايري 4للتدقيق الشرعي 3وورد ضمن توصيات املؤمتر األول
من أثر يف توحيد  الشرعية الصادرة عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ملا َلا

 .5وضبط عمليات التدقيق الشرعي اخلارجي على املؤسسات املالية اإلسالمية"

                                        
 )دون رقم صفحة(.، القري؛ حممد العلي وآخرون، املقدمة، املعايري الشرعية لصيغ التمويل املصريف الالربوي 1
 315)احلاجة إىل معايري للرقابة الشرعية وأثر ذلك على الصناعة املالية اإلسالمية(، ص 2
 م، ونظمته شركة شورى لالستشارات الشرعية.4112مايو 2ه املوافق ل  6251مجادى األوىل 2انعقد ابلكويت يوم  3
دليل إجراءات لشريعة اإلسالمية، يف معامالهتا وانشطتها. ])هو التحقق من التزام املؤسسة املالية اإلسالمية أبحكام ا 4

يناير -ه6256، حممد عواد الفزيع، حبث مبجلة الشريعة والقانون، العدد احلادي واألربعون، حمرم التدقيق الشرعي(
 [416م، ص 4161

رات التدقيق الشرعي اليت األحباث العلمية وأوراق العمل اليت طرحت يف مؤمتموسوعة شورى ألحباث التدقيق الشرعي ) 5
 42، ص(4163إىل 4112نظمتها شركة شورى لالستشارات الشورى من 
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 الفرع الثاين: وجه احلاجة إىل املعايري الشرعية
إن وجود معيار شرعي، أو حماسيب شرعي لكل عقد من العقود املطبقة، ولكل منتج من 

 وائد ومنها: األمهية ملا يرتتب على ذلك من الف املنتجات يف غاية
: إن وجود معيار شرعي ألي عقد، أو منتج، بصياغة قانونية واضحة جيعل املؤسسة أوالً  

املالية تسري على هداه بوضوح وخبطوات راسخة للوصول إىل تطبيق أحكام الشريعة دون لبس 
 يرتتب عليه كسب ثقة املتعاملني هبا واحرتامهم َلا. مما أو غموض.

من خالل األعمال  هاإىل مزيد من حتقيق التعاون بين املالية اإلسالميةحاجة املؤسسات : اثنيا
 املشرتكة، بل إىل توحيدها من حيث العقود والضوابط واملبادئ العامة.

: إن وجود هذه املعايري يفيد املتعاملني من حيث االلتزام أبحكام الشريعة، وابلتايل اثلثاً 
 م.يعلمون ما َلم وما عليهم من واجبات وأحكا

 للخروججهات القضاء أو التحكيم للوصول إىل احلكم العادل الواضح البني،  حاجة: رابعاً 
يف اخلالف: هل ابملذهب احلنفي، تلك اجلهات تثار دائماً: كيف حتكم من اإلشكالية اليت 

أو املالكي، أو الشافعي، أو احلنبلي، أو اإلمامي، أو الزيدي، أو اإلابضي ... مث داخل 
، وإىل أي مرجع فقهي ميكنها ي قول من أقوال املذهب أو أية رواية من رواَّيتهاملذهب أب

 ؟ الرجوع
إىل القوانني الوضعية، حىت مع وجود نص يف العقد تلك احملاكم تلجأ  غالبا مالذلك  

على االلتزام مبا ال يتعارض مع أحكام الشريعة، وهذا ما حدث يف بعض اخلالفات مع بعض 
هبذه الوضعية وعرضت على احملاكم الربيطانية فحكمت فيها القوانني البنوك اإلسالمية 

 .1احلجة
كيفية إىل إرشادات تبني  ، واملصارف املركزية، وجهات الرقابة والتدقيق، حاجة الدول: خامساً 

التعامل مع املؤسسات املالية اإلسالمية وضبطها، والتعرف على أعماَلا وعقودها، وكيفية 
 .حمددةضوء أسس وضوابط التدقيق عليها على 

                                        
 )آلية االلتزام ابملعايري الشرعية وضرورته(، مرجع سابق 1
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ساهم يف تلبية حاجة اجلهات املختلفة، كحاجة مهنة التدقيق الشرعي، فاملعايري ت: سادساً 
كيفية الضبط والتدقيق الداخلي على أسس إىل  شركات التدقيق اخلارجي  وحاجة ها،تنظيم

 وموازين وأوزان حمددة.
وموضوعية املنافسة بني املؤسسات  ،واةز املسايعز وتل عملية التصنيف، يسهت احلاجة إىل: سابعاً 

د عنصر اإلجازة الشرعية كأساس للمنافسة، فترتكز املنافسة على عناصر ي  ي، حتاملالية اإلسالمية
 .1موضوعية كجودة املنتج وكفاءته وسعره

إمكانية املراجعة َلذه حتقق  من خالل، يف عمل املصرفية اإلسالمية إىل التطوير احلاجة: اثمناً 
 يري على ضوء ضرورة العمل والتطبيق، ففقه التطبيق واملعايشة أهم أنواع الفقه.املعا

تيسري سبل ادماج الصناعة املالية اإلسالمية يف السوق املالية الدولية،  احلاجة إىل اتسعا:
ودعم انتشارها، وإقرارها رمسيا من قبل املؤسسات احلكومية والدولية املختلفة، ألنه ميكن 

عايري كمرجعية لتفسري بنود العقود والتحاكم والتحكيم، إضافة إىل تنميط النص على امل
 .3واملمارسات املصرفية اإلسالمية وتقارهبا أو تطابقها وانضباطها مبرجعية واحدة 2التطبيقات

                            الفرع الثالث: أقوال العلماء يف مكانة املعايري الشرعية
إن من أهم ما أنتجه االجتهاد الفقهي املعاصر يف فقه " سابق للهيئة:يقول األمني العام ال

املعامالت املالية هو )املعايري الشرعية( الصادرة عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية 
 اإلسالمية)أيويف(...

                                        
، عبد الباري مشعل، حبث مقدم للمؤمتر دور املعايري احملاسبية والشرعية يف توجيه وتنظيم عمل الصريفة اإلسالمية() 1

مارس  61-2صارف واملؤسسات املالية اإلسالمية يف سورَّي بعنوان الصريفة اإلسالمية الواقع والطموح بتاريخ الثالث للم
 61م، ص 4112

 يقصد بتنميط وومذجة العقود إعداد واعتماد صيغ اثبتة َلذه العقود من حيث األركان والشروط حبيث متثل هذه الصيغ  2
العقود النمطية األدوات املالية اإلسالمية يف املؤسسات املالية اإلسالمية. ]) أوماطا حمددة ومعلومة تنفذ على أساسها 

 لألدوات 
 ، عبد الباري مشعل، حبث مقدم إىل املؤمتر السادس للهيئات الشرعية للمؤسسات املالية املالية اإلسالمية: أما آن األوان؟(

 م[.  4114يناير  63و 62املوافق ل  ه  6244ذي احلجة  43و 42اإلسالمية، املنعقد ابملنامة يومي: 
 املرجع السابق 3
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 وقد جعل هللا َلذه املعايري القبول، وعم بنفعها حىت بلغت األفاق من أقصى الدنيا إىل
أدانها؛ بل ميكن القول أبهنا أصبحت املرجع األبرز واألهم للصناعة املالية اإلسالمية على 
مستوى العامل كله من جهات تشريعية وإشرافية ورقابية وبنوك وشركات استثمار وأتمني ومتويل، 

امعات وغريها من اجلهات املهنية الداعمة كاحملامني واحملاسبني واالستشاريني، ابإلضافة إىل اجل
ومراكز البحث وجهات الفتوى الرمسية وغريها، بل إن هذه املعايري قد أصبحت يف أماكن 
متعددة أشبه بقانون حاكم تشري َلا االتفاقيات والعقود، كما إن بنوكا مركزية وسلطات مالية يف 

إىل  جمموعة من الدول قد اعتمدت هذه املعايري رمسيا ابعتبارها إلزامية أو إرشادية، وتسارعت
تطبيقها املؤسسات املالية اإلسالمية الرائدة يف خمتلف أحناء العامل؛ وعليه فإن معايري أيويف تعد 

 .1بكل جترد مفخرة من مفاخر الصناعة املالية اإلسالمية وأحد أهم منجزاهتا"
ويقول الدكتور حسام الدين عفانة: "وهذه املعايري يف احلقيقة والواقع تعترب أهم الضوابط 

رعية لعمل املصارف اإلسالمية يف وقتنا احلاضر، ويعد االلتزام ابملعايري الشرعية الصادرة من الش
هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية واإلسالمية من عناصر التزام أي بنك إسالمي 

 .2ابلضوابط الشرعية يف أعماله"
ادرة عن أيويف مشروعا عامليا "تعد املعايري الشرعية الص ويقول الدكتور عبد الباري مشعل:

نوعيا يهدف إىل بيان األحكام الشرعية ألعمال الصناعة املالية اإلسالمية وأنشطتها ومنتجاهتا 
مبا يشمله ذلك من بنوك وشركات متويل وأتمني وأسواق رأس املال واملصارف االستثمارية 

دولة من مجيع  63 عاملا من قرابة 41وغريها. وهي تصدر عن اجمللس الشرعي الذي يضم 
 .3املذاهب الفقهية املعتربة. وتعترب هذه املعايري من أبرز أشكال توحيد املرجعية الشرعية الدولية"

                                        
 64-66دراسات املعايري الشرعية، ص  1
حبث مقدم يف مؤمتر املصارف اإلسالمية يف فلسطني واقع وحتدَّيت،  )مرجعية الرقابة الشرعية يف املصارف اإلسالمية(، 2

 م، ص 62/1/4161 ه  املوافق ل  6256املنعقد برام هللا بفلسطني يوم الثاين من رجب 

، عبد الباري مشعل، حبث مقدم إىل مؤمتر توحيد املرجعية الشرعية للصناعة املالية اإلسالمية على املستوى الدويل() 3
نوفمرب  1و 3ه، املوافق ل  6252صفر  64و 61أيويف البنك الدويل الرابع عشر، املنعقد ابملنامة مبملكة البحرين يومي: 

 62م، ص 4164
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وأما معايري اجمللس الشرعي َليئة احملاسبة واملراجعة " النشمي:جاسم ويقول الدكتور عجيل      
فتاوى اَليئات، ونقرتح الرجوع إليها أمهية خاصة يف توحيد  اللمؤسسات املالية اإلسالمية فنرى َل

يف عويص املسائل ومسائل اخلالف، نقول ذلك ألهنا عنيت بني الفقه والواقع، وحظيت املعايري 
اليت أصدرهتا على رضا وقبول علماء األمة ومؤسساهتا املالية اإلسالمية، كما حظيت بقبول 

اس أعمال املؤسسات املالية اإلسالمية إسالمي وعاملي لتوفريها معايري حمددة ميكن على وفقها قي
على أساس موحد، وهذا من الضرورة مبكان لتعمل املؤسسات املالية اإلسالمية يف األسواق 
والبورصات احمللية والعاملية بفقه املعامالت اإلسالمية وحدة واحدة تؤثر مبنهجها مع مرور 

 املعايشة.
يف اصدار املعايري منهج علمي دقيق  لتزمت هبا اَليئةوجتدر اإلشارة إىل أن املنهج أو اآللية اليت ا

حيقق االطمئنان العلمي شرعيا وحماسبيا واقتصادَّي وقانونيا، وجيعل اَليئة قادرة فعال على حتقيق 
أهدافها القريبة والبعيدة، وهي أهداف وضعت بدقة بعد دراسات ومناقشات، ونظرة إليها تكفي 

  1ومعايريها..." أبهدافها لبيان أمهية هذه اَليئة
 املطلب الثاين

 لصناعة املالية اإلسالميةمزاايه لو واقعه  ملعايري الشرعيةاإللزام اب
 ملعايري الشرعيةاإللزام ابالفرع األول: 

 ،ملالية ابلعمل ابملعايري الشرعيةبني الفقهاء املعاصرين يف حكم إلزام املؤسسات احاصل اخلالف  
 :ىلويرجع اخلالف يف هذه املسألة إ

مسألة حكم إلزام القاضي بقول واحد حيكم به وال يتجاوزه وإن يف  الفقهاء القدامىخالف -6
إلزام القاضي  زاجو  رأي يرى عدم :إىل رأينيسألة يف هذه املميكن رد اآلراء و خالف اجتهاده، 
، يرى أنه جيوز لويل األمر أن يلزم القاضي ابحلكم مبذهب معني، ورأي اثن ابحلكم برأي معني

 فاشرتاط ويل األمر عليه ذلك يلزمه.

                                        
، عجيل جاسم النشمي، حبث مقدم إىل مؤمتر الدوحة الثاين للمال اإلسالمي، ة توحيد فتاوى اهليئات الشرعي(إمكاني) 1

 35"الصريفة اإلسالمية بني الواقع واملأمول"، ص 
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 1خالف الفقهاء املعاصرين يف مسألة اإللزام ابلتقنني الفقهي-4
وقد عرض الباحث عبد هللا املوسى، اخلالف يف املسألة بتمكن ظاهر، وأبسلوب علمي رصني، 

يد مفحمة، وخلص إىل االنتصار إىل القول جبواز التقنني مبا ال مز موضوعية ومناقشة عقلية 
 .2عليه

ومل تعد املسألة يف رأيي اليوم مسألة جواز التقنني؛ ألن الواقع الفقهي حسم هذه املسالة أو كاد، 
وَلذا جند أن دولة كاململكة العربية  وصار التقنني اليوم واإللزام به مصلحة شرعية وحاجة عملية،

ريعات حتت مسمى ، فقد أصدرت العديد من التشالسعودية حَتُُث اخلطى يف مسار التقنني
)نظم(، وهي عبارة عن نصوص قانونية تعاجل مواضيع عدة؛ كنظام املوظفني، ونظام التأمينات 
االجتماعية، وصدرت مؤخرا كثري من النظم، من أمهها نظام اإلجراءات اجلزائية، ونظام املرافعات 

ال يتسع اجملال  لنظم اليتالقضائية، ونظام الوكاالت التجارية، ونظام األوراق التجارية وغريها من ا
 .3لذكرها

، وهو ما يؤكد 4حيصل ذلك رغم أن أكثر من عارض التقنني هي هيئة كبار العلماء يف اململكة
أهم أسباب القول مبنع التقنني هو غلبة اجلانب العاطفي على اجلانب املوضوعي، أن من 

ن يسحب البساط من والتوجس خيفة من مصطلح )القانون(، وذلك خشية التأثر ابلغرب، وأ
 .5حتت الشريعة اإلسالمية وتستبدل ابلقوانني الوضعية

 :خالف املعاصرين من اجمليزين للتقنني يف التوقيت والظرف-5

                                        
، حممد زكي عبد الرب، تقنني الفقه اإلسالميينظر يف تفصيل املسألة معظم من كتبوا يف مسألة التقنني، ومن ذلك مثال:  1
، عبد بن التقنني واإللزام يف الفقه اإلسالمي؛ 51م(، ص 6221ه/6214)قطر: إدارة إحياء الرتاث اإلسالمي،  4 ط

 615إبراهيم املوسى، مرجع سابق، ص 
 615التقنني واإللزام يف الفقه اإلسالمي،  2
ن، حبث على موقع مؤسسة ، عبد املؤمن عبد القادر شجاع الديموقف الفقهاء من تقنني أحكام الشريعة اإلسالمية 3

 61، ص www.ohlyemen.orgالبيت القانوين اليمنية على األنرتنت: 
، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واالفتاء، تدوين الراجح من اقوال الفقهاء يف املعامالت وإلزام القضاة ابحلكم به() 4

)رجب، شعبان، رمضان،  56كبار العلماء، العدد   جملة البحوث اإلسالمية، جملة دورية تصدر عن األمانة العامة َليئة
 13ه(، ص 6266شوال لسنة 

  653التقنني واإللزام يف الفقه اإلسالمي، ص   5
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من مصلحة الصناعة املالية ، ولكنه يتعلق ابلظرف، وهل وهذا اخلالف ال يتعلق مببدأ اإللزام ذاته
 ؟اشرعية َلالوقت احلايل توحيد املرجعية اليف  اإلسالمية

ه ليس نإالقائلني مربرات املعارضني لإللزام  وقد عرض الدكتور سعيد بوهراوة َلذا اخلالف وساق
 :من املصلحة توحيد املرجعية يف الظروف الراهنة العتبارات أمهها

أن التنوع واالختالف مسة ابرزة للفقه اإلسالمي، وهو يعطي الصناعة املالية اإلسالمية مرونة -6
 إدارة التحدَّيت اليت تواجهها يف بيئة تتسم ابحلركية الدائمة والتغري.  أكرب يف

أن الصناعة املالية اإلسالمية التزال فتية نسبيا، مما جيعل التوحيد عائقا لعملية التطوير -4
 اليت هي أحوج ما تكون إليها يف هذه احلقبة من تطورها. واالبتكار واالبداع

لباب االجتهاد الفردي يف املعامالت املالية أمام من ميلك  أن توحيد املرجعية يعد غلقا-5
مؤهالته، وأن هذا الغلق يعترب أشد ضررا من الدعوة إىل غلق ابب االجتهاد قدميا؛ ألن تلك 

خالفا لغلق االجتهاد الدعوة مل تكن إال بعد استقرار املذاهب الفقهية يف القرن الرابع اَلجري، 
 اعة التزال يف بداَّيهتا.يف املعامالت املالية والصن

وبعد أن استعرض مربرات الرأي اآلخر القائل ابإللزام ابملعايري أي بتوحيد املرجعية انتصر الدكتور 
حاجة تتحقق هبا مصلحة كبرية للصناعة املالية َلذا الرأي األخري معتربا توحيد املرجعية  بوهراوة

 .1شرط قيامه على أسس متينة ومقدمات صحيحة اإلسالمية
وهذا الرأي وجيه وسديد حيقق َلذه الصناعة الناشئة مزاَّي كثرية على أصعدة خمتلفة، سيكون 

  بياهنا هو حمور حديثنا يف الفرع املوايل.

                                        
، سعيد بوهراوة، حبث مقدم إىل مؤمتر أيويف توحيد املرجعية الشرعية للصناعة املالية اإلسالمية على املستوى الدويل() 1

 2-5، ص 4164نوفمرب  1د ابملنامة مبملكة البحرين أَّيم البنك الدويل الثاين عشر، املنعق
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 لصناعة املالية اإلسالميةل مزااي اإللزام ابملعايري الشرعيةالفرع الثاين: 
هي توحيد املرجعية الشرعية للصناعة  إن أهم مثرة لإللزام ابملعايري الشرعية على املستوى الدويل

ما سبق بيانه يف وجه احلاجة إىل املالية اإلسالمية، وهذا التوحيد حيقق للصناعة املالية اإلسالمية 
 :1من أمههاو املزاَّي،  املعايري، ويوفر َلا العديد من

 أوال: مزااي احلوكمة
 ومن أهم املزاَّي يف هذا اجلانب:

 سسات املالية اإلسالمية:عدالة املنافسة بني املؤ -6
قد حتصل مؤسسة مالية ما على إجازة  يف ظل الوضع احلايل الذي تتعدد فيه املرجعيات الشرعية

شرعية ملنتج من املنتجات بسبب تساهل هيئتها الشرعية، بينما ال حتصل مؤسسة أخرى على 
أو أكثر متسكا برأي ، بسبب أن أعضاء اَليئة أكثر حتفظا تلك اإلجازة لنفس املنتج من هيئتها

 دخلجودة املنتج وكفاءته وسعره فقط؛ بل بني املؤسسات هو فلم يعد أساس املنافسة  ؛املانعني
فيكون هذا العنصر قد أعطى ميزة تنافسية للمؤسسة اليت أجيز  عنصر جديد هو الفتوى،

اليت ينبغي  ابلعناصرالتنافسية منتجها على حساب املؤسسة األخرى، دون أن تتعلق هذه امليزة 
أن تتوجه إليها املنافسة كجودة املنتج وكفاءته وسعره مما دفع بعض املؤسسات إىل اختيار أعضاء 

من الفقهاء األكثر تيسريا وتساهال. ومن شأن توحيد املرجعية ابإللزام ابملعايري الشرعية أن هيئاهتا 
املؤسسات فترتكز على العناصر  عنصر الفتوى واإلجازة، وحيقق املساواة يف املنافسة بني حُييِ د

  املوضوعية كالكفاءة واجلودة والسعر.
 اقية الشرعية على مستوى التطبيق:تعزيز املصد-4

إن املصداقية الشرعية ملنتجات املؤسسات املالية اإلسالمية ال تكون إال من خالل االلتزام 
لتطبيق هي وجود تدقيق ابلفتاوى الصادرة وتطبيقها وليس جمرد صدورها، وآلية التحقق من ا

يكرس  شرعي مستقل فاعل، وبدونه تبقى تلك املصداقية حمل نظر، وتوحيد املرجعية الشرعية

                                        
، عبد الباري مشعل، حبث مقدم إىل مؤمتر )توحيد املرجعية الشرعية للصناعة املالية اإلسالمية على املستوى الدويل( 1

املعايري  دور؛ )62، ص 4164نوفمرب 1-3أيويف البنك الدويل الثاين عشر، املنعقد ابملنامة مبملكة البحرين يومي: 
 وما بعدها 4، ص الشرعية واحملاسبية يف توجيه وتنظيم املصرفية اإلسالمية(
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؛ ألن التطبيقات 1يعزز وظيفة التدقيق الشرعي املستقل، ويعجل بتمهينها الشفافية يف العمل،
رجعيات اليت يتم على تصري متطابقة أو متقاربة مما يسهل مأمورية املدقق، خالفا حلالة تعدد امل

أساسها التدقيق، فإهنا تضيف أعباء جديدة ملهمة التدقيق الشرعي املستقل، وتعسر من مهمته، 
 مما يؤثر بدوره على املصداقية الشرعية عند التطبيق.

 اثنيا: مزاَّي التصنيف الشرعي وتقليل املخاطر
على سداد ديوهنا، أما التصنيف االئتماين للمؤسسات يهدف إىل قياس مدى قدرة املؤسسة 

التصنيف الشرعي َلا فيهدف إىل قياس مدى اجلودة الشرعية للمؤسسات املالية واملنتجات 
 من خالل فحص جودة السياسات واإلجراءات الشرعية.

إن تطبيق فكرة التصنيف االئتماين والشرعي حتتاج إىل توحيد املرجعية الشرعية؛ ومن 
ات يف ظل تعدد املرجعيات الشرعية؛ ألن الثمرة املرجوة الصعوبة مبكان تطبيق هذه التصنيف

من التصنيف بنوعيه هي املقارنة بني التطبيقات، وهو أمر غري ممكن يف ظل تعدد اآلراء 
 واملرجعيات. 

 اثلثا: مزاَّي تسهيل احملاسبة والتدقيق املايل
ايري حماسبية جنحت هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية يف إصدار مع

املعايري الشرعية، وختتلف على تنبين تتماشى مع منتجات الصناعة املالية اإلسالمية، وهي 
فإذا تعددت املرجعية الشرعية فغنه يكون من الصعب إصدار معايري حماسبية ابختالفها، 

رامج مالئمة، مما يضع عبئا إضافيا على جهات التدقيق املايل ألهنا تكون ُمَكلَّفة إبعداد ب
 للتدقيق يف ضوء املرجعية الشرعية اخلاصة بكل مؤسسة مالية خاضعة للتدقيق. وخطط

 رابعا: املزاَّي القانونية والقضائية

                                        
يقصد بتمهينها تنظيم هذه املهنة من خالل إقرار السلطات النقدية واإلشرافية لنظم ولوائح وقوانني خاصة ابلتدقيق  1

لرمسية اليت تشرف على مهنة التدقيق الشرعي الشرعي ملزمة للمؤسسات املالية، واملدققني الشرعيني، وإنشاء املؤسسات ا
بصفة خاصة، يف صورة مشاهبة َليكل النظم واملؤسسات املوجودة على مستوى التدقيق املايل واحملاسيب والتفتيش املصريف.       

  [2، ص دور املعايري الشرعية واحملاسبية يف توجيه وتنظيم املصرفية اإلسالمية(])
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قانونية وقضائية كبرية بسبب عدم توحيد املرجعية تعاين تطبيقات املالية اإلسالمية من ثغرة 
 هاسالمية على النص يف عقوداعتادت اَليئات الشرعية للمؤسسات املالية اإلالشرعية، فقد 

على مرجعية القوانني الوضعية كأساس لتفسري بنود العقود، والتحاكم والتحكيم، وبوضع قيد 
، وقد اعرتضت جهات قانونية يف الوالَّيت املتحدة وبريطانيا عدم خمالفة الشريعة اإلسالمية

كن الرجوع إليه عند على وجود هذا القيد بدعوى عدم وجود الشريعة اإلسالمية يف قانون مي
التنازع والتحاكم والتحكيم، ومن شأن وجود املعايري واإللزام هبا أن جييب على هذا 
االعرتاض، وتصبح املعايري الشرعية هي املرجعية اليت تتجسد من خالَلا أحكام الشريعة 

إلسالمية اإلسالمية، وابلتايل هي املستند لتفسري بنود العقود، مما يعزز تطبيقات املصرفية ا
  على املستوى العاملي.

 خامسا: مزاَّي النمذجة احمللية والعاملية  
هو التنميط أو النمذجة،  من أهم مسات املنتجات واملؤسسات اليت تكتسب صفة العاملية

يف عود املقاوالت واملناقصات وعقود التوريد، واالعتمادات  وهذا ما نشاهده يف الواقع
بصفة عامة. فهو املدخل لتحويل التطبيقات احمللية واإلقليمية  املستندية والتجارة الدولية

على تطبيقات عاملية، وقد أسهم تنميط الصكوك وعقودها ووماذجها يف اكتساهبا صفة 
للصناعة املالية  العاملية بشكل واضح. ومن شأن االلزام ابملعايري الشرعية واعتمادها مرجعية

، كما ا ومنتجاهتا ويؤدي إىل تقارهبا أو تطابقهااإلسالمية أن يسهم يف تنميط تطبيقاهت
وهو من أهم ما  يسهم يف ختفيض التكلفة اإلضافية املرتتبة على مكوانت االلتزام الشرعي،

 حتتاجه تلك الصناعة من أجل أن تعزز انتشارها وعامليتها. 
 واقع اإللزام ابملعايري الشرعية: الفرع الثالث

بصفة إلزامية يف دول كالبحرين وعمان وابكستان والسودان تطبق املعايري الشرعية       
وسورية، كما تطبق بصفة إلزامية يف مركز قطر املايل، وقد اعتمدها كذلك البنك اإلسالمي 
للتنمية، وهو مؤسسة متويل دولية متعددة األطراف، وتستخدم املعايري الشرعية أيضاً  

ول مثل إندونيسيا وماليزَّي. كما تستخدم  كأساس لألدلة اإلرشادية الشرعية الوطنية يف د
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كأساس إرشادي يف دول مثل برواني ومصر وفرنسا واألردن والكويت ولبنان واململكة 
العربية السعودية وقطر وجنوب إفريقيا واإلمارات العربية املتحدة واململكة املتحدة وكذلك يف 

مركز ديب املايل العاملي كذلك  ويستخدمها  ريقيا وآسيا الوسطى ومشال أمريكا،مناطق مثل إف
 .1كأساس إرشادي
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 الثالث بحثامل
 مكوانهتاو ومراحلها  نشأة املعايري الشرعية

 
 ويشتمل هذا املبحث على أربعة مطالب

 
 املطلب األول: نشأة املعايري الشرعية

 املطلب الثاين: مراحل اصدار املعيار وتعديله
 وهيكلهاالصادرة  ري الشرعيةاملطلب الثالث: موضوعات املعاي

  الشرعية املعايريموضوعات املطلب الرابع: تصنيفات 
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 املطلب األول
 رعيةــــــــــــــــــــــــــــــــــــنشأة املعايري الش

 املعايري يف سياق تطور الفقهنشأة  الفرع األول:
هي أن الفقه يقة تأمل مراحل تطوره يقف على حقمن يطلع على اتريخ الفقه اإلسالمي وي

اإلسالمي قد نشأ نشأة واقعية، فقد ظهرت علومه، وتطورت صياغته، وتنوعت أساليب التأليف 
فيه، نتيجة حاجة داعية لذلك فرضتها متطلبات علمية وواقعية انبعة من حاجة العلم ذاته، ال من 

سب العصر، افرتاض عقلي منطقي جمرد، لذلك لََبس الفقه على مر العصور اللباس الذي ينا
 .وتشكل حسب مقتضيات ومتطلبات ذلك العصر

كانت احلاجة يف أول األمر داعية إىل معرفة احلكم الشرعي يف األمور اليت تعرض للناس، 
فكان املفتون يف العصر األول يبينون األحكام وأدلتها بشكل فتاوى مرسلة ال تنتظم يف أبواب 

مبواب، مث ملا دعت احلاجة إىل بيان منهجية التعامل مع وكتب، مث ملا تكاثرت بدأ التدوين مرسال مث 
النص الشرعي واالستدالل به بعد ظهور االختالف يف النص، واختالف املدارس الفقهية يف 
أتويله، هنض االمام الشافعي لبيان تلك املنهجية، فدون ما استقر يف فهوم الراسخني يف العلم 

قه وأصوله تصدت طائفة من الفقهاء لنظم ذلك يف قواعد قبله؛ مث ملا تكاثر الكالم يف فروع الف
فقهية وأصولية جامعة متكن من ضبط الفروع، وادراك الروابط بينها وتساعد على فهم مناهج 

ة الفقهاء لضبط لَّ جِ الفتوى؛ مث ملا ظهرت احليل احملرمة وحنوها مما خيالف مقاصد الشارع هنض أَ 
اس وغريه؛ وملا جرى الغزو التشريعي للمسلمني يف العصور املقاصد وبيان وجوب اعماَلا يف القي

املتأخرة انربت طائفة من العلماء لتدارك ذلك جبهود تقنني أحكام الشريعة؛ وملا هتافت كثري من 
املسلمني على دراسة القوانني الغربية والتخصص فيها قامت طائفة من فقهاء املسلمني بتقريب 

ت حتاكي النظرَّيت القانونية احلديثة، أو بتيسري مادته عن طريق الفقه ألولئك بصياغته يف نظرَّي
 .1املوسوعات والرتتيب املوضوعي لألحكام

فلما تطور التقييس هذا التطور الالفت، وقفز هذه القفزة اَلائلة، ودخلت املعرية كل شؤون 
خلته، وال نشاطا إال احلياة وجماالهتا، وصارت لغة عاملية يف احلياة املعاصرة، ال ترتك جماال إال د

                                        
 651الصياغة الفقهية يف العصر احلديث، ص  1
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غزته، وصار التقييس ميزة العصر ومفتاح التقدم، استلزم ذلك أن يواكب الفقه املشهد، وأن يتكلم 
 نفس اللغة، فهذه الدواعي الواقعية هي اليت اقتضت ظهور ما يعرف ابملعايري الشرعية.  

 الشرعية األيويف الفرع الثاين: نشأة معايري 
لتلبية حاجة املصرفية اإلسالمية ملعايري حماسبية تالئم منتجاهتا،  (األيويفاَليئة )أتسست 

املعايري احملاسبية، ومعايري املراجعة، ومعايري الضوابط، وأخالقيات احملاسب  اأول إصداراهتكانت ف
واملراجع. وملا وجدت أن املعايري احملاسبية تستند إىل أسس شرعية يتضمنها كل معيار يف هنايته، 

اسم عليها ويف إصدار هذه األسس منفصلة عن املعايري احملاسبية أيًضا، وأطلقت ارأتت األي
 .مث مل يلبث أن تطور مشروع املتطلبات ليكون ابسم املعايري الشرعية ،()املتطلبات الشرعية

لم يكن يف التخطيط اَليكلي للمعايري وجود املعايري الشرعية، وإوما طرأت الحًقا كمنتج ف
فهناك أراء ن أراء متعددة تتجاذب وجود معايري شرعية مع املعايري احملاسبية، وال شك أب .إضايف

ملاذا مل يتم االستمرار يف هنج املعايري احملاسبية والتوسع فيها ليغطي كل أعمال يتساءل أصحاهبا: 
اعد ، وابلطريقة املتبعة يف املعايري احملاسبية، أي ذكر املبادئ والقو ؤسسات املالية اإلسالميةامل

خاصة أن ما حتتاجه  ،احملاسبية للمعاجلة، مث األسس الشرعية اليت تستند إليها تلك األسس
 .1يةهو املعاجلات احملاسبية واإلجرائية، وليس الفتاوى واألحكام الشرع ملؤسسات املاليةا

 املطلب الثاين
 وتعديله يارراحل إصدار املعــــــــــــــــــــــــــــــــــم

 ول: مراحل إصدار املعيارالفرع األ

 مير إصدار املعيار الشرعي بصورته النهائية بعدة مراحل أمهها: 

مفصلة أولية ب ابحث خمتص يف موضوع املعيار، فيعد دراسة يستكت الدراسة األولية: أوال:
فقه املتبوعة، مع بيان يف ضوء القرآن والسنة الشريفة، ومذاهب التستوعب املسائل املتعلقة به، 

وجتمع بني التأصيل الفقهي  كر املسائل املستجدة، وإبراز أراء العلماء املعاصرين فيها،لتها، وذ أد

                                        
 14/14/4161يوم:  ،www.raqaba.co.ukعبد الباري مشعل، على موقع شركة رقابة:  األيويف يف امليزان، 1
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للموضوع ابإلضافة إىل مجع قرارات اجملامع الفقهية والفتاوى اجلماعية حوله واستجماع 
ها أو تتناول الدراسة األولية املعايري اجلديدة اليت سيتم تطوير  .به التطبيقات العملية املتعلقة

املعايري احلالية اليت ستجري مراجعتها وذلك بناء على اقرتاحات من املؤسسات العاملة يف 
 أو جمالسها.املالية اإلسالمية أو من اَليئة الصناعة 

، ويف تعرض الدراسة على جلنة من اللجان الفرعية للمجلس الشرعيمناقشة الدراسة: اثنيا: 
ار توصية بتكليف اخلبري إبعداد مسودة املعيار حول حال إجازة الدراسة تقوم اللجنة إبصد

 .1املوضوع نفسه

الدراسة األولية إبعداد مسودة  دَّ عَ ي أَ يكلف العامل أو اخلبري الذإعداد مسودة املعيار: اثلثا: 
مقرتحة للمعيار املطلوب إصداره، وتتم صياغة مسودة املعيار كما املعيار النهائي )ابلنسق 

 والرتتيب نفسه(.

 .تعرض املسودة للمناقشة، وتنقح من قبل إحدى جلان اجمللس الشرعيمناقشة املسودة: ابعا: ر 

تناقش املسودة، وحتكم صياغة املعيار، فتتحول عرض املسودة على اجمللس الشرعي: خامسا: 
 املسودة إىل مشروع معيار.

ملعيار، بغرض التحقق من عمق ا عرض مشروع املعيار يف جلسة استماع علنية: سادسا:
وجودته وتغطيته للجوانب العملية، والتطبيقية، والنوازل اليت يواجهها املطبقون يف الصناعة املالية 
اإلسالمية يعرض املشروع على الفقهاء واخلرباء واملتخصصني، وتؤخذ آراء وتعليقات اجلهات 

 العاملة يف الصناعة املالية اإلسالمية ابالعتبار عند تطوير مسودة املعيار.

                                        
، وقد كون اجمللس َلذا الغرض تتكون اللجان الفرعية من بعض أعضاء اجمللس الشرعي، وعلماء خمتصني من خارج اجمللس 1

 [61، ص املعايري الشرعيةعدة جلان. ]
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على  تعرض مالحظات وأراء جلسات االستماع إعادة املناقشة يف اجمللس الشرعي: سابعا:
ابستفاضة، وإبداء النظر فيها ابإلضافة والتعديل واحلذف  أعضاء اجمللس الشرعي ملناقشتها

 حسب ما يراه.

غة يعرض اجمللس الشرعي املعيار على جلنة خمتصة ابلصيا الصياغة النهائية للمعيار: اثمنا:
 وألفاظه. إلحكام شكله

يصدر املعيار بعد اعتماده من قبل جمالس املعايري ويعترب واجب التطبيق  إصدار املعيار:اتسعا: 
 )ملزماً( )ويؤخذ ابالعتبار اتريخ سرَّين املعيار إن وجد(.

  َّل وإصداره يف وسائل اإلعالم واملنشورات املعنية يعلن عن اعتماد املعيار اجلديد أو املعد
 لصناعة املالية اإلسالمية.اب

 .يضاف املعيار اجلديد أو املعدل أيضاً إىل مطبوعات املعايري الصادرة عن اَليئة 

 وآلياهتا الفرع الثاين: تعديل املعايري
تطور كثرة املتغريات، و املستجدات و  بسرعة تتسم الصناعة املالية اإلسالميةمبدأ التعديل: 

ي على عاتقه مراجعة املعايري اليت أصدرها، وكوَّن من بني ؛ َلذا أخذ اجمللس الشرعالتطبيقات
أعضائه جلنة خاصة لذلك، ملراجعة أية مالحظات ترد من العلماء أو اخلرباء على املعايري شكال 
أو مضموان، لضمان سرعة تلبية حاجة الصناعة املالية اإلسالمية من جهة معاجلة املستجدات 

 .1فيها
ضع املعايري الشرعية للمراجعة الدورية يف ضوء ما يظهر للمجلس ختأنواع تعديل املعايري: 

الشرعي من مالحظات تقتضي التعديل، وما تتلقاه اَليئة من اقرتاحات من مؤسسات الصناعة 
 املالية اإلسالمية والباحثني املتخصصني.

 : 2وقد ذكر األمني العام للهيئة أن هذه التعديالت على ثالثة أنواع

                                        
 64املعايري الشرعية، ص  1
 املرجع السابق 2
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: يف هذا النوع من التعديل يتم حتديث صياغة بعض بنود وفقرات إعادة الصياغة .6
 بعض املعايري لدفع لبس يف املعىن، أو لتجلية حكم، أو الختيار تعبري أدق، وحنو ذلك. 

املراجعة: وفيها تتم إضافة فقرات إىل املعيار، أو حذف فقرات منه، أو دمج بعض  .4
العامة للمعيار. ومن املعايري اليت تتم  الفقرات يف بعض وحنو ذلك مبا ال خيل ابَليكلة

املعيار الشرعي بشأن القبض، واملعيار الشرعي بشأن القرض، واملعيار الشرعي  مراجعتها:
 بشأن بيوع السلع يف األسواق املنظمة

إعادة اإلعداد: ويف هذه احلالة يرى اجمللس إعادة املعيار فيها بشكل كامل؛ لتغطية  .5
 موضوع املعيار، ومن هذا النوع من التعديالت اجلذرية تشكيل حجم املتغريات العملية يف

اجمللس الشرعي جلاان خاصة للنظر يف إعادة إعداد بعض املعايري كمعيار الصكوك، 
، ومعيار حتول البنك التقليدي إىل مصرف إسالمي، وشروعه يف إعادة 1ومعيار الوقف

خطوات إعداد معيار جديد اليت النظر يف معيار البطاقات. ويف هذه احلالة تتبع نفس 
 سبق بياهنا يف الفرع السابق. 

 :2منوذج آلخر تعديل
 4163أصدرت هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية )أيويف( يف ديسمرب  

معيارًا شرعياً، حيث اشتملت هذه النسخة  32نسخة جديدة من املعايري الشرعية تضم نت 
 % 53معيارًا شرعيًا بنسبة  62عن النسخة السابقة لعدد عديدة تغيريات اجلديدة من املعايري 

معايري جديدة مت استحداثها. بينما مل يتم  % 66معايري سابقة مت تعديلها، و %42موزعة بني 
 معياراً. 53من املعايري املوجودة يف النسخة احلالية والبالغة  % 13تعديل ما نسبته 

، وتوزعت التعديالت حسب تعديال 246شرعيًا مبجموع  معياراً  65مشلت التعديالت 
 طبيعتها على اآليت:

                                        
م. ]ينظر الرابط:  4162مارس  14ه، املوافق ل    6221مجادى اآلخرة  51صدر هذا املعيار بعد تعديله بتاريخ:  1

https://kantakji.com/?p=3130 م[  42/12/4162، يوم 
، هيئة رقابة للتدقيق الشرعي واالستشارات 8105تقرير مقارنة "املعايري الشرعية وتعديالهتا" الصادرة يف ديسمرب  2

؛ موقع اَليئة على األنرتنت:  uk .www.raqaba.coم، على موقع هيئة رقابة:4161املالية، صدر يف ماي 
http://aaoifi.com   :ينبغي التحيني 11/12/4161يوم 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjG0tyB1rrnAhUoQ0EAHQYbDr8QFjAAegQIBBAB&url=http%3A%2F%2Fwww.raqaba.co.uk%2F%3Fq%3Dtaxonomy%2Fterm%2F5%2F0&usg=AOvVaw1id7Y1wtCIHdUs6rU8Nw4E
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  :من جمموع التعديالت. % 54تعديالً بنسبة  642إعادة صياغة لغوية 
  :من جمموع التعديالت. % 52تعديالً بنسبة  611تنسيق فقرات 
 من جمموع التعديالت. % 42تعديالً بنسبة  654: إضافة أو حذف 

 46، بينما متثل نسبة التعديالت الشكلية %42سبة التعديالت اجلوهرية متثل ومن مث  فإن  ن
%. 

 بينما توز عت التعديالت حسب كل معيار على اآليت:
 ( الضماانت" بنسبة 3املعيار الشرعي رقم" :)61%. 
 ( املراحبة " بنسبة 2املعيار الشرعي رقم" :)63%. 
 ( 64املعيار الشرعي رقم)64والشركات احلديثة" بنسبة  (: "الشركة )املشاركة 

%. 
 ( اإلجارة واإلجارة املنتهية ابلتمليك" بنسبة 2املعيار الشرعي رقم" :)61 %. 
 ( األوراق التجارية" بنسبة 61املعيار الشرعي رقم" :)2 %. 
 ( املدين املماطل" بنسبة 5املعيار الشرعي رقم" :)4 %. 
 ( السلم والسلم املواز 61املعيار الشرعي رقم" :) 4ي" بنسبة %. 
 ( االعتمادات املستندية" بنسبة 62املعيار الشرعي رقم" :)4 %. 
 ( االستصناع واالستصناع املوازي" بنسبة 66املعيار الشرعي رقم" :)2%. 
 ( املضاربة" بنسبة 65املعيار الشرعي رقم" :)2%. 
 ( املقاصة" بنسبة 2املعيار الشرعي رقم" :)5%. 
 ( احل4املعيار الشرعي رقم" :)"5بنسبة  والة%. 
 ( اجلعالة" بنسبة 63املعيار الشرعي رقم" :)5 %. 
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 املطلب الثالث
 وهيكلها املعايري الشرعية الصادرةموضوعات 

 الفرع األول: موضوعات املعايري الشرعية الصادرة
يصل عدد املعايري الشرعية الصادرة عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية 

 :1معيارا وهي 32 البحرين إىل يف
 .بطاقة احلسم وبطاقة االئتمان4 .املتاجرة يف العمالت6
 .املقاصة2 .املدين املماطل5
 .حتول البنك التقليدي إىل مصرف إسالمي1 .الضماانت3
 .املراحبة لآلمر ابلشراء2 .احلوالة4
 ازي . السلم والسلم املو 61 . اإلجارة واإلجارة املنتهية ابلتمليك2

 . الشركة )املشاركة( والشركات احلديثة64 . االستصناع واالستصناع املوازي66
 .االعتمادات املستندية62 .املضاربة65
 .األوراق التجارية61 .اجلعالة63
 .القبض62 .صكوك االستثمار64
 .بيوع السلع يف األسواق املنظمة41 .القرض62
 .عقود االمتياز44 .األوراق املالية )األسهم والسندات(46
 .التمويل املصريف اجملمع42 .الوكالة وتصرف الفضويل45
 .التأمني اإلسالمي41 .اجلمع بني العقود43
 .اخلدمات املصرفية يف املصارف اإلسالمية42 .املؤشرات44
ضوابط الفتوى وأخالقياهتا يف إطار .42

 املؤسسات
 .التورق51

                                        
  11/12/4162يوم   http://aaoifi.com:األنرتنتموقع اهليئة على  1
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 .التحكيم54 الية. ضابط الغرر املفسد للمعامالت امل56
 .إجارة األشخاص52 .الوقف55
 .العوارض الطارئة على االلتزامات51 .الزكاة53
 .التعامالت املالية ابألنرتنت52 .االتفاقية االئتمانية54
.توزيع الربح يف احلساابت االستثمارية على 21 .الرهن وتطبيقاته املعاصرة52

 أساس املضاربة
 .احلقوق املالية والتصرف فيها24 ي. إعادة التأمني اإلسالم26
 .إدارة السيولة22 .اإلفالس25
 . الوكالة ابالستثمار21 . محاية رأس املال واالستثمارات23
 خيارات األمانة.22 ضوابط حساب ربح املعامالت .24
 .املساقاة31 . الوعد واملواعدة22
 . خيارات الرتوي34 . خيارات السالمة36
 خ العقود ابلشرط. فس32 .العربون35
 . ضمان مدير االستثمار31 . املسابقات واجلوائز33
 . إعادة الشراء32 . الذهب وضوابط التعامل به34

 
وقد صدرت هذه املعايري يف آخر إصدار لكتاب املعايري الشرعية الصادر يف نوفمرب من سنة 

4164 
 :1املعايري قيد اإلعداد

 )املضارب والوكيل( املعيار الشرعي بشأن مدير االستثمار -
 املعيار الشرعي بشأن حق االنتفاع العقاري -
 املعيار الشرعي بشأن الديون -

                                        
  11/12/4161يوم:  http://aaoifi.com: موقع اهليئة على األنرتنت 1
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 املعيار الشرعي بشأن املزارعة -
 املعيار الشرعي بشأن تنقية الكسب غري املشروع -
    املعيار الشرعي بشأن املؤسسة ذات الغرض اخل -

  الفرع الثاين: هيكل املعيار الشرعي
بنسق املعيار  عيار منها، كما ميكن أن نعرب عنهاألجزاء اليت يتكون املار ونقصد هبيكل املعي

 وترتيبه:
  ب       يبدأ املعيار

  الرمحن الرحيمبسم هللا" 
والسالم على أشرف املرسلني، سيدان ونبينا حممد، وعلى آله والصالة رب العاملني احلمد هلل 

 كل اآليت:وبعدها أيخذ املعيار الشرعي الش وصحبه أمجعني."
 التقدمي
 عادة بيان اَلدف من املعيارالتقدمي ويشمل  

 نص املعيار
 ويتضمن عادة ثالثة عناصر، وهي:

 ما هو داخل يف املعيار أصالة-ويشمل أمرين:  :نطاق املعيار-6
 ما هو خارج من املعيار أصالة-                                   

املعيار هذا العنوان حرفيا، وإوما يشرع يف عرض : وال يذكر بيان األحكام الشرعية-4
فيشتمل على التعريف ابملوضوع اْلُمَعد   ،مضمون املعيار وتفصيالته، وبيان أحكام املوضوع

مرتبة بعناوين فرعية على شكل  بشأنه املعيار، وحكمه التكليفي، وأقسامه وأحكامه األساسية،
 :ةاآلتي الصورة بنود وفقرات مرقمة ترقيما فرعيا على

.6 
6.6 

6.6.6 
6.6.6.6 
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 ع ابحلروف:إىل التفريع بعد ذلك فرَّ واضع املعيار إىل غاية الرتقيم الرابع فإذا احتاج 
 .أ6.6.6.6
 .ب6.6.6.6

 مثال:
 :املعيارإصدار اتريخ -5

يف املعايري الدولية عادة ما يكون للمعيار اتريخ اصدار، واتريخ تطبيق، ولكن يف املعايري 
 .ار إىل اتريخ إصدار املعياريشالشرعية 

 اعتماد املعيار
 ويذكر فيه اتريخ اعتماد املعيار

 املالحق
 وهي عادة ثالثة مالحق:

 : ويسرد فيه ابختصار املراحل اليت مر هبا إعداد املعيار.)أ( نبذة اترخيية عن اعداد املعيار
 تصار.تعليالهتا ابخو : وتسرد فيه أدلة األحكام )ب( مستند األحكام الشرعية

وهذا امللحق الثالث ليس يُعرَّف فيه ببعض املصطلحات املهمة يف املعيار، : )ج( التعريفات
                   .أخرىمعايري دائما، فيوجد يف بعض املعايري وال يوجد يف  ااثبت
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 املطلب الرابع
 الشرعية موضوعات املعايري اتتصنيف

 
من طبعة إىل أخرى حيث وصل عدد املعايري يف مع كثرة عدد املعايري وزَّيدة حجم الكتاب 

صفحة، ابت تصنيف  5226وبلغ حجم الكتاب  ،معيارامثانية ومخسني  4164طبعة سنة 
 املعايري ضرورًَّي لتسهل اإلفادة منها. 

 :ويتنازع أساس التصنيف أمران
بة األول: النظر إىل املستفيدين منها وهم املستشارون الشرعيون وأعضاء هيئات الرقا 

 .الشرعية يف املؤسسات املالية اإلسالمية
 .والثاين: النظر إىل العمليات واملؤسسات املصرفية واملالية اليت تتأثر بتلك املعايري 

 وقد جرت عدة حماوالت لتصنيف املعايري الشرعية، ومن أهم هذه احملاوالت وأبرزها:
  غدة أيب: تصنيف الفرع األول

 :1املعايري حسب موضوعاهتا إىلغدة  عبد الستار أبوصنف الدكتور 
 : مثل املراحبة واالجارة واالستصناع.معايري بشأن صيغ االستثمار والتمويل( 6
 : مثل عقود الصيانة، واالمتياز.معايري بشأن بعض العقود املستجدة( 4
 : مثل بطاقات االئتمان، واحلسم واألجل.معايري بشأن بعض اخلدمات املصرفية( 5
: مثل املدين املماطل، وحتول البنك أن قضااي متثل مبادئ شرعية أساسيةمعايري بش( 2

 التقليدي إىل مصرف إسالمي.
 : الضماانت واملقاصة.معايري بشأن أدوات مساعدة لصيغ االستثمار والتمويل( 3

 الفقهيتصنيف ال: الفرع الثاين
ين موضوعات أن عناو الذي رأى  1مشعلوصاحب هذا التصنيف هو الدكتور عبد الباري  

املعايري الشرعية يتنازعها التقنني الفقهي، والعمليات املصرفية، لكن الغالب فيها األول وهو 

                                        
، عبد الستار أبو غدة، ورقة مقدمة إىل املؤمتر الثاين التنسيق بني اهليئات الشرعية واحلاجة إىل إصدار املعايري() 1

 1-3للهيئات الشرعية، ص 
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التقنني ملوضوعات الفقه، ولذلك رجح تصنيفها على أبواب الفقه مع بعض التطوير بنسبة 
ين منها التطبيقات املعاصرة إىل أقرب نظائرها يف التصنيف الفقهي، ومن مث تقريبها للمستفيد

 وهم املستشارون الشرعيون ابلدرجة األوىل. 
ووفًقا َلذا التصنيف الفقهي املطور مت توزيع املعايري الشرعية على أربع جمموعات رئيسة هي: 
املعاوضات، التربعات، الشركات، التوثيقات، وتوابع ذات صلة ابملعاوضات خاصة. وما كان من 

فظ كالوديعة، أو عقود اإلسقاطات كاإلبراء من الدين، عقود اإلطالقات كالوكالة، أو وعقود احل
 .فيندرج يف اجلملة يف املعاوضات عندما يكون أبجر، أو يف التربعات عندما يكون بغري أجر

 : اجملموعة األوىل املعاوضات
 وهي البيوع، واإلجارات، واملصارفات.

-والسلم املوازي،  السلم-اء، لآلمر ابلشر  املراحبة-: فتشملها املعايري اآلتية: أما البيوع 
 .املؤشرات-بيوع السلع يف األسواق املنظمة، -، التورق-واالستصناع املوازي،  االستصناع

 بطاقات-وحنوها من املنافع واخلدمات واحلقوق فتشملها املعايري اآلتية: وأما اإلجارات 
-، القرض-، اجلعالة-ندية، املست االعتمادات-واإلجارة املنتهية ابلتمليك،  اإلجارة-االئتمان، 

، احلقوق-الوكالة وتصرف الفضويل، -األشخاص،  إجارة-املصرفية  اخلدمات-، عقود االمتياز
 يف االستثمار.  الوكالة-

 .لعمالتاب املتاجرة-ففيها معيار واحد هو:  وأما املصارفات
  اجملموعة الثانية الشركات:

-االستثمار،  صكوك-، املضاربة-ديثة، والشركات احل الشركة-تشمل املعايري اآلتية: و 
الربح يف احلساابت  توزيع-التمويل املصريف اجملمع، -املالية )األسهم والسندات(،  األوراق

 .املساقاة-االستثمارية على أساس املضاربة، 
 : اجملموعة الثالثة توابع العقود بصفة عامة واملعاوضات خاصة

اجلمع بني -القبض، -يدي إىل مصرف إسالمي، التقلحتول البنك -وتشمل املعايري اآلتية: 
خيارات -خيارات السالمة، -خيارات األمانة، -العوارض الطارئة، -الزكاة، -الغرر، -العقود، 

                                                                                                                        
 63/12/4162، يوم: www.raqaba.co.uk: موقع شركة رقابة على األنرتنت 1

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjG0tyB1rrnAhUoQ0EAHQYbDr8QFjAAegQIBBAB&url=http%3A%2F%2Fwww.raqaba.co.uk%2F%3Fq%3Dtaxonomy%2Fterm%2F5%2F0&usg=AOvVaw1id7Y1wtCIHdUs6rU8Nw4E
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السيولة حتصيلها -التعامالت املالية ابإلنرتنت، -فسخ العقود ابلشرط، -العربون، -الرتوي، 
 .ضوابط حساب ربح املعامالت-وتوظيفها، 

 موعة الرابعة التوثيقات وما يالئمها من الديون وضماانهتا وفض النزاعات: اجمل
-الرهن، -األوراق التجارية، -احلوالة، -الضماانت، -املقاصة، -وتشمل املعايري اآلتية: 

 . التحكيم-، اإلفالس-رأس املال،  محاية-التأمني،  إعادة-االئتمانية،  االتفاقية-التأمني، 
الفتوى  معيار ضوابط- معيار الوقف،-ت تصنيف معايري أخرى: وميكن أن يندرج حت

 وأخالقياهتا. 
ونوه الدكتور يف هناية هذا التصنيف الفقهي أبن ما أضيف حتت التصنيفات السابقة من 

 .معايري فهو ابعتبار أغلبية ما تضمنه املعيار
 لأليويف األمانة العامةتصنيف  :الفرع الثالث
 ملعايري الشرعية إىل ست ابقات رئيسية هي:قسمت ا 1اووفقا لتصنيفه

 : وتشمل سبعة معايري هي:ابقة التمويل( 6
السلم والسلم  –إجارة األشخاص  –اإلجارة واإلجارة املنتهية ابلتمليك  –التورق  –املراحبة 

 التمويل املصريف اجملمع. –االستصناع واالستصناع املوازي  –املوازي 
 : وتشمل ستة عشر معيارا هي:ات وأسواق املال الدوليةابقة االستثمار واملشارك( 4

الشركة  –توزيع الربح يف احلساابت االستثمارية على أساس املضاربة  –صكوك االستثمار 
الوكالة ابالستثمار  –عقود االمتياز  –املساقاة  –األوراق املالية  –املضاربة  –والشركات احلديثة 

 –بيوع السلع يف األسواق املنظمة  –املتاجرة ابلعمالت  –محاية رأس املال واالستثمارات  –
 –الذهب وتطبيقاته املعاصرة -ضمان مدير االستثمار –السيولة حتصيلها وتوظيفها  –املؤشرات 

 إعادة الشراء.
 : وتشمل سبعة معايري هي:ابقة الضماانت والتربعات( 5

                                        
 األمني العام السابق حامد مرية على اليوتيوب: 1

watch?v=CHeNLhzR5fEhttps://www.youtube.com/:61/12/4162، يوم 
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 –الوقف  – القرض-العربون  –الرهن وتطبيقاته املعاصرة  –املدين املماطل  –الضماانت 
 الزكاة.

 : وتشمل أحد عشر معيارا هي:ابقة اخلدمات املالية( 2
 –االعتمادات املستندية  –اخلدمات املصرفية يف املصارف اإلسالمية  –االتفاقية االئتمانية 

 –الوكالة وتصرف الفضويل  –األوراق التجارية  –احلوالة  –بطاقة احلسم وبطاقة االئتمان 
 املسابقات واجلوائز. –التعامالت املالية ابألنرتنت  –اجلعالة  –قاصة امل

 : وتشمل معيارين مها:ابقة التأمني والتأمني اإلسالمي( 3
 إعادة ال تأمني اإلسالمي. –التأمني اإلسالمي

 : وتشمل مخسة عشر معيارا هي: ابقة مبادئ مالية عامة( 1
وابط الفتوى وأخالقياهتا يف إطار ض –حتول البنك التقليدي إىل مصرف إسالمي 

 –خيارات السالمة  –خيارات األمانة  –العوارض الطارئة على االلتزامات  –املؤسسات 
القبض  –احلقوق املالية والتصرف فيها  –الوعد واملواعدة  –اجلمع بني لعقود  –خيارات الرتوي 

 –التحكيم  –ود ابلشرط فسخ العق –اإلفالس  –ضابط الغرر املفسد للمعامالت املالية  –
 ضوابط حساب ربح املعامالت.

 أهم نتائج الباب األول
 توصلت يف هناية هذا الباب إىل مجلة من النتائج أخلص أمهها يف اآليت:

 ضرورة جتديد فقه املعامالت؛ ألن دواعي ذلك التجديد كثرية ومتنوعة.-6
 جيب أن ينضبط هبا. لتجديد فقه املعامالت مستلزمات ينبغي أن تتحقق، وضوابط-4
تراجع فقه املعامالت بسبب اجلمود يف عصور التخلف، وتطور وازدهر يف عصر النهضة -5

 الفقهية احلديثة.
تطور فقه املعامالت املالية يف هذا العصر، ومظاهره كثرية ومتعددة، وهي على مجيع  مؤشرات-2

املؤسسات املالية املستوَّيت، وخصوصا على مستوى التطبيق الواقعي من خالل ظهور 
 اإلسالمية.
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ظهور املعايري ومشوَلا جلميع ميادين احلياة هو مثرة لتطور علم التقييس وتوسعه ليغطي جماالت -3
 احلياة مجيعا.

املعايري هي: "أوعية املعلومات اليت تصدرها اَليئات الوطنية والدولية صاحبة الشأن لتحديد -1
 كثري من أوعية النشاط الفكري والثقايف تسهيال للتجارة، املستوَّيت يف املواد أو املصنوعات، ويف

 .وتبادل اخلدمات واملعلومات"
 تُ َقسَّم املعايري إىل أنواع خمتلفة ابعتبارات خمتلفة، وتصدرها هيئات متعددة.-4
هيئات اصدار معايري الصناعة املالية اإلسالمية متعددة، أمهها وأشهرها هيئة احملاسبة واملراجعة -2

 ؤسسات املالية اإلسالمية.للم
غري هادفة للربح تضطلع إبصدار معايري احملاسبة املالية هيئة احملاسبة واملراجعة منظمة دولية -2

 واملراجعة والضبط وأخالقيات العمل واملعايري الشرعية للصناعة املصرفية اإلسالمية.
التطبيقات بني هيئات الرقابة حتقيق التطابق أو التقارب يف التصورات و من أهم أهداف اَليئة -61

الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية لتجنب التضارب أو عدم االنسجام بني الفتاوى 
والتطبيقات لتلك املؤسسات ... وذلك إبعداد وإصدار معايري شرعية لصيغ االستثمار والتمويل 

 والتأمني وتفسريها.
 مهها املعايري الشرعية.ُتْصِدر اَليئة عدَّة أنواع من املعايري، من أ-66
املعايري الشرعية هي: "أوعية املعلومات اليت تصدرها اَليئات العلمية الشرعية لتضبط العقود -64

 .واألنشطة اإلنسانية أبحكام الشريعة اإلسالمية ومبادئها"
املعايري الشرعية َليئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية هي: "أوعية -65

ومات اليت يصدرها اجمللس الشرعي َليئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية املعل
  لتضبط العقود واألنشطة املالية واملصرفية أبحكام الشريعة اإلسالمية ومبادئها".

املعايري الشرعية هي اختيارات فقهية ابعتبارها اجتهادا مجاعيا ألعضاء اجمللس الشرعي َليئة -62
بة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية يف معرفة احلكم الشرعي الصائب إلجياد احللول احملاس

 .الشرعية يف مسائل املعامالت املالية املختلف فيها
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 الثالثالفصل 

املعايري الشرعية هي فتاوى صدرت عن اجمللس الشرعي لأليويف، ولكنها فتاوى منضبطة -63
 أبشكال وأساليب صيغت وفقها.

 .ئص املتون واملختصرات، فإن املعايري الشرعية يصدق عليها هذان الوصفانانطالقا من خصا-61
كل معيار من املعايري الشرعية الصادرة عن األيويف ال خيرج عن كونه ضابطا حيصر -64

جزئيات معاملة مالية أو منتج أو خدمة مصرفية، وحيكمها يف إطاره، مما يسهل الرجوع إليها 
  عند التطبيق.

عايري الشرعية أدلة ترشد إىل الضوابط واملتطلبات الشرعية اليت جيب أن يُلتزم هبا، تعترب امل-62
واإلجراءات اليت ينبغي اتباعها، والطريق اليت يتعني سلوكها ملزاولة األنشطة املالية واملصرفية أو 

  مراقبتها.
مثراته، املعايري الشرعية هي صورة من أرقى صور االجتهاد اجلماعي، ومثرة من أنضج -62

 ونتيجة من أهم نتائجه يف العصر احلديث. 
املعايري الشرعية تعترب تقنينا فقهيا ألحكام املعامالت املالية ابلنظر إىل عنصر الصياغة، -41

وأما ابلنظر إىل عنصر االلزام فقد حققت املعايري عنصر اإللزام على نطاق معني، فهي قانون 
 جمرد فتاوى يف الدول اليت الزالت فيها اسرتشاديه. يف الدول اليت صارت فيها ملزمة، وهي 

املعايري الشرعية وقرارات اجملامع الفقهية من مثرات مؤسسات االجتهاد اجلماعي -46
املعاصرة، اليت تسعى إىل ضبط الفتاوى وتنسيقها وتوحيدها يف العامل اإلسالمي، ومع التشابه 

 جه لالختالف. بينهما من هذا الوجه، إال أن بينهما ِعدَّة أو 
حاجة الصناعة املالية اإلسالمية ماسة إىل وجود معايري شرعية موحدة، وفوائدها من وراء -44

  ذلك متعددة.
 أشاد كثري من علماء األمة ابملعايري الشرعية، وأثنوا كثريا على مضامينها. -45

اعة املالية اإللزام ابملعايري، وتوحيد املرجعية حاجة تتحقق هبا مصلحة كبرية للصن-42
اإلسالمية شرط قيامه على أسس متينة ومقدمات صحيحة، واألخذ به حيقق َلذه الصناعة 

 الناشئة مزاَّي كثرية على أصعدة خمتلفة. 
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 الثالثالفصل 

نشأة الفقه اإلسالمي الواقعية حتمت ظهور املعايري الشرعية، وهي متثل شكال من أشكال -43
نية وشرعية تنظم املسائل اليت تتناوَلا لتحقق التطور الفقهي، والتقدم التشريعي، ومرجعية قانو 

االستقرار والعدالة يف التطبيق واملمارسة العملية للتشريع، املبنية على الوضوح يف بيان األحكام 
 والواجبات وااللتزامات.

مير إصدار املعيار الشرعي بصورته النهائية بعدة مراحل قد تتجاوز العشر، فله دورة إصدار -41
 ة التعقيد، إذ قد يستغرق أحياان سنوات حىت يصدر هنائيا. طويلة وكثري 

ختضع املعايري الشرعية للمراجعة الدورية يف ضوء ما يظهر للمجلس الشرعي من مالحظات -44
تقتضي التعديل، وما تتلقاه اَليئة من اقرتاحات من مؤسسات الصناعة املالية اإلسالمية والباحثني 

 املتخصصني.
يري الشرعية الصادرة عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية وصل عدد املعا-42

 شرعيا. معيارا 32م( إىل  4141ه/بداية 6226يف البحرين إىل اآلن )بداية سنة 
 املعايري الشرعية إىل عدَّة تصنيفات، من أمهها تصنيف األمانة العامة لأليويف.  صنفت-42

 
 

 
 
 



 

 
    

 

 
 

 

 الباب الثاين
 دراسة فقهية أتصيلية ملعيار

 هـاملراحبة واملعايري املتعلقة ب  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 الباب على متهيد وأربعة فصول: ويشتمل هذا
 

 اإلجراءات اليت تسبق عقد املراحبة الفصل األول:
 متلك املؤسسة السلعة وقبضها والتوكيل فيهماالفصل الثاين:

 إبرام عقد املراحبة الفصل الثالث:
 ضماانت املراحبة ومعاجلة مديونيتهاالفصل الرابع: 
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 متهيد
ة، ارأتيت أن أضع يف هذا التمهيد بني يدي القارئ قبل الشروع يف دراسة معيار املراحب

نقاطا أساسية متهد للدراسة، وتعطي تصورا أوليا عن حقيقة هذا املعيار، وتربز أمهية حمتواه، 
 :ومكانته بني بقية املعايري الشرعية

  هذا املعيار يف مخس وثالثني صفحة، وتضمن البنود األساسية اآلتية: جاء-6
 غرض املعيار. أوال    تقدمي عن 

 اثنيا    نص املعيار: واحتوى العناصر اآلتية:
 نطاق املعيار-6        
 اإلجراءات اليت تسبق عقد املراحبة-4        
 متلك املؤسسة السلعة وقبضها والتوكيل فيهما-5        
 إبرام عقد املراحبة-2        
 ضماانت املراحبة ومعاجلة مديونيتها-3        
 اتريخ إصدار املعيار-1        

 اعتماد املعيار-اثلثا
 املالحق: وتضمنت-رابعا

 )أ( اإلشعار بتنفيذ الوكالة واإلجياب ابلشراء من قبل اآلمر ابلشراء        
 )ب( اإلشعار ابلقبول وابلبيع من قبل املؤسسة        
 )ج( نبذة اترخيية عن إعداد املعيار        
 م الشرعية)د( مستند األحكا        
 )ه ( التعريفات         

 ولقد تضمن املعيار إيضاحات حول هذه البنود. 
"املتطلبات الشرعية لصيغ االستثمار كان حمتوى هذا املعيار قد اعُتمد ابسم -4

، وذلك يف االجتماع الرابع للمجلس الشرعي املنعقد يف املدينة املنورة : املراحبة"(6)والتمويل رقم
م، وقد مت إعادة إصداره يف شكل 4111مايو  56-42ه، املوافق ل  6246فر ص44-43بتاريخ 

معيار، استنادا إىل قرار اجمللس الشرعي إبعادة إصدار مجيع املتطلبات الشرعية لتصبح معايري 
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-صفر 42شرعية، وكان ذلك يف االجتماع الثامن للمجلس املنعقد يف املدينة املنورة بتاريخ 
 .1م4114مايو  61-66ملوافق ل  ه، ا6245ربيع األول 2

متت مراجعة املعيار من قبل جلنة املعايري الشرعية يف اجتماعها املنعقد يف دولة قطر يف -5
م، وأدخلت عليه مجلة من التعديالت، وأقر اجمللس 4164ه املوافق ل  مارس 6255ربيع الثاين 

ه 6253حمرم  63-65ين بتاريخ املنعقد يف البحر  (52)الشرعي ما رآه مناسبا منها يف اجتماعه 
 .2م، واعتمد املعيار بصيغته املعدلة احلالية4162نوفمرب  2-1املوافق ل  

يتعلق هذا املعيار بصيغة املراحبة اليت تعترب أكثر صيغ التمويل اإلسالمي رواجا، وأكثرها -2
ع صيغ توظيف انتشارا، فصيغة املراحبة لآلمر ابلشراء، تعترب الصيغة األكثر تطبيقا بني مجي

األموال اليت متارسه    ا املصارف اإلسالمية، وهي تستأثر جب انب رئيسي من التموي   ل الذي تقدمه 
هذه املصارف، وص   ارت بفض ل اإلقبال الكبري عليها الصيغة املفضلة، اليت متثل عماد املعامالت 

أو ك ادت تزحيه      ا م     ن اإلسالمية، و بلغ من اتساعها يف الشمول أن أزاحت  املض   اربة، 
يف معظم  بل إن حجم املراحبة -وهي األسلوب الرائد الذي ك        ان وح ده يف الساح ة -التطبي    ق

املصارف يفوق حجم ابقي الصيغ جمتمع        ة، و يكفي أن حجمه ا يفوق تسعي ن ابملائة يف بعض 
 .3البن وك

ل هذا املعيار يف النسخة األ-3 خرية للمعايري الشرعية، اليت أعلن عنها يف السابع من نوفمرب ُعدِ 
، فإن معيار 4، وحسب التقرير الصادر عن هيئة رقابة4163م، وصدرت يف ديسمرب 4163

ابملئة، وقد متثلت هذه 63بنسبة -بعد معيار الضماانت-املراحبة شهد أعلى نسبة تعديل
ابملئة إضافة أو حذف لبعض 21، ونسبة ابملئة يف إعادة صياغة لغوية36التعديالت بنسبة 

ابملائة تنسيق فقرات؛ أي أن نسبة التعديالت اجلوهرية 2الفقرات أو اجلمل أو الكلمات، ونسبة 

                                        
 462، ص 411املعايري الشرعية، ص 1
، املعايري الشرعيةينظر تفاصيل مراحل إعداد املعيار يف امللحق )ج( بعنوان )نبذة اترخيية عن إعداد املعيار(، ] 2

 [445-446ص
تري، كلية العلوم اإلسالمية، قسم الشريعة ، بن اتسة حممد، )رسالة ماجسعقد املراحبة واشكاالته يف البنوك اإلسالمية 3

 وما بعدها 41م(، ص 4164-4166، السنة اجلامعية 6والقانون، جامعة اجلزائر
 هيئة رقابة هي شركة لالستشارات املالية يرأسها الدكتور عبد الباري مشعل. 4
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 .1ابملئة 11ابملئة، بينما متثل التعديالت الشكلية نسبة 21متثل نسبة 
 صفحة، بينما جاء إذ جاء يف مخس وثالثني-بعد معياري الزكاة والشركة-يعترب أطول املعايري-1

 املعياران السابقان يف أربع وأربعني صفحة.
بتتبع ، والصياغة اإلجرائية املعيار، ويف تناول أحكامه املسار الزمين اتبع يف عرض فقرات-4

مراحل إجراء عملية املراحبة بداية ابإلجراءات اليت تسبق عقد املراحبة، مث متلك املؤسسة للسلعة 
ا، مث إبرام عقد املراحبة، وأخريا ضماانت املراحبة ومعاجلة مديونيتها. ولذلك وقيضها والتوكيل فيهم

فإنه ال ميكن استيعاب بنود املعيار وفهم ما ورد فيه بشكل سليم إال إذا أحطنا بصورة املراحبة 
 املصرفية واملراحل اليت متر هبا.

َعَدل واضعو املعيار عن ( 4163عند تعديل املعيار يف النسخة األخرية للمعايري )ديسمرب -2
استعمال مصطلح )املراحبة لآلمر ابلشراء(، واستبدلوه مبصطلح )املراحبة(، وذلك يف مجيع املواضع 

 اليت ورد فيها ذكر ذلك املصطلح يف النسخة السابقة.
 .2أن هذا املعيار من املعايري القليلة اليت ليس َلا دراسات سابقة-2

أمهات املعايري، ومن األصول الكلية اليت ترجع إليها كثري من  أن معيار املراحبة يعترب من-61
املعايري األخرى، فكثري من املعايري األخرى تعد فروعا ومسائل جزئية أو تفصيلية ملعيار املراحبة، 

د إحاالت إىل بنود معيار جنويف عشرات املواضع من املعايري  فهي تتعلق وترتبط به ارتباطا وثيقا،
 :املعايري اليت َلا صلة وثيقة مبعيار املراحبة على سبيل املثال ال احلصر ومن املراحبة،

 ( بشأن املدين املماطل5)الشرعي رقم عيار امل
 الضماانت( بشأن 3الشرعي رقم )عيار امل
 ( بش أن االعتمادات املستندية62)الشرعي رقم عيار امل
 القبض( بشأن 62الشرعي رقم )عيار امل

 الوكالة وتصرف الفضويلبشأن ( 45)املعيار الشرعي رقم 

                                        
 ما بعدهاو  52، ص 4163" الصادرة يف ديسمرب املعايري الشرعية وتعديالهتاتقرير مقارنة " 1
فهو أحد املعايري األربعة )املراحبة، واإلجارة، واالستصناع، والسلم( اليت صدرت عن اللجنة الشرعية لأليويف قبل أتسيس  2

اجمللس الشرعي وقد صدرت ابسم )متطلبات شرعية لصيغ التمويل واالستثمار(، مث قرر اجمللس الشرعي بعد تكوينه حتويلها 
 دراسة خاصة.إىل معايري ومل تكتب َلا 
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 ( بشأن املؤشرات44)املعيار الشرعي رقم 
 ( بشأن االتفاقية االئتمانية54املعيار الشرعي رقم )
 ( بشأن الرهن وتطبيقاته املعاصرة52املعيار الشرعي رقم )
 ( بشأن الوعد واملواعدة22املعيار الشرعي رقم )

فها يف املراحبة يف أصله، وإوما أرجأ تعريفها إىل املالحق فعرَّ  ف املعيارعر ِ مل يُ  :تعريف املراحبة-66
 ، وقد جاء يف تعريفها:أول ملحق مستند األحكام الشرعية

بيع سلعة مبثل الثمن الذي اشرتاها به البائع مع زَّيدة ربح معلوم متفق عليه، بنسبة من الثمن "
العادية، أو وقعت بناء على وعد  أو مببلغ مقطوع سواء وقعت من دون وعد سابق وهي املراحبة

ابلشراء من الراغب يف احلصول على السلعة عر طريق املؤسسة وهي املراحبة املصرفية. وهو أحد 
 .1"بيوع األمانة اليت يعتمد فيها على بيان مثن الشراء أو التكلفة )إبضافة املصروفات املعتادة(

 متر املراحبة املصرفية بعدة مراحل:-64
 عدالو  مرحلة-أ

 مرحلة التملك-ب
 مرحلة البيع-ج
 مرحلة التنفيذ-د
 :املعيارهذا دراسة اليت سنتبعها يف نهجية نشري إىل املاهناء هذا التمهيد  قبيلو 
بعض عناوين وتقسيم كل فصل إىل مباحث ومطال وفروع، تقسيم املعيار إىل أربعة فصول -أ

 هي من وضع الباحث. املباحث واملطالب هي متضمنة يف املعيار، وبعضها اآلخر 
 نعرض نص البند املعين ابلدراسة يف أول املطلب بلون غامق. -ب
يف الفرع الثاين لتوضيح والتحليل، ونستخرج لشرح واابعىن األول يف فرعني يُ بند المع  نقف-ج

يف ضوء االجتهادات الفقهية، املسائل الفقهية األهم الواردة يف البند فندرسها دراسة فقهية 
 ملالحظات على املعيار واملسائل اليت سكت عنها، مث خنلص إىل النتائج والتوصيات.ونبدي ا

نربط بني مضمون ما ورد يف معيار املراحبة، وبني ما تضمنته بقية املعايري اليت َلا صلة به -د
ابعتبار املعايري وحدة واحدة، وكال متكامال.

                                        
 442املعايري الشرعية،  1



 

   

 

  
 
 
 
 
 
 

 ويشتمل هذا الفصل على مخسة مباحث:
 

  األول: إبداء العميل رغبته يف متلك السلعة املبحث
 املبحث الثاين: موقف املؤسسة من طلب العميل

 املبحث الثالث: الوعد من العميل
 املبحث الرابع: العموالت واملصروفات

 املبحث اخلامس: الضماانت املتعلقة ابلشروع يف العملية
 
 

 

 الفصل األول
 اإلجراءات اليت تسبق عقد املراحبة
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 الفصل األول

 
 
 
 

 املبحث األول
 ةإبداء العميل رغبته يف متلك السلع

 
 مطالب: على أربعة ويشتمل هذا املبحث

 املطلب األول: شراء املؤسسة السلعة بناء على رغبة العميل
 املطلب الثاين: شراء املؤسسة السلعة من جهة يعينها العميل

 املطلب الثالث: بني الرغبة والوعد
 املطلب الرابع: حصول العميل على عروض أبسعار السلعة

 
 

 
 

 

 



 اإلجراءات التي تسبق عقد المرابحة ___________________
 

  

 
 

ةصفح  137  
 

  

 الفصل األول

 املطلب األول
 املؤسسة السلعة بناء على رغبة العميلشراء 

أول ما حيصل عند البيع ابملراحبة أن يتقدم العميل إىل املؤسسة املالية اإلسالمية مبدَّي رغبته يف    
متلك السلعة عن طريقها مراحبة، مع حتديده ملواصفات تلك السلعة اليت يرغب يف شرائها، فالعميل 

قدر على حتديد مواصفات ما حيتاجه، واملطلوب من هو املشرتي للسلعة يف النهاية وهو األ
املؤسسة أن حترتم رغبته، وتوفر له ما يناسبه من مواصفات ليتحقق رضاه، وحتصل موافقته على 

  إمتام الشراء.
 [4/6/6]الفرع األول: توضيح حمتوى البند 

ك متفق مع للمؤسسة أن تشرتي السلعة بناء على رغبة عميلها وطلبه ما دام أن ذل»      
 [4/6/6] «الضوابط الشرعية لعقد البيع.

 التوضيح: 
طلب الفرد أو املشرتي من شخص آخر )أو املصرف( أن " :املراحبة املصرفية هي      

يشرتي سلعة معينة مبواصفات حمددة، وذلك على أساس وعد منه بشراء تلك السلعة الالزمة له 
على دفعات أو أقساط، تبعا  ه، ويدفع الثمنعلي مراحبة، وذلك ابلنسبة أو الربح املتفق

  .(1)إلمكانياته وقدراته املالية "
طبيعة املؤسسات املالية اإلسالمية املعاصرة )املصارف اإلسالمية خصوصا( أهنا هتتم بتوفري ف       

التمويل لعمالئها بطرق شرعية، فهي ال تشرتي السلع للرتبص هبا كما يفعل التجار، وإوما تشرتي 
لسلع اليت يرغب فيها عمالؤها، فيطلبون من املؤسسة شراءها مث إعادة بيعها َلم، ومن مث فهي ال ا

 . 2تشرتي سلعة إال بناء على طلب أحد العمالء

                                        
 . 512املعامالت املالية املعاصرة، ص (1)
، حممد العلي القري وآخرون، د.ط )الرَّيض: دون مؤسسة الطبع، ملعايري الشرعية لصيغ التمويل املصريف الالربويا 2

 24ه(، ص 6246
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ةصفح  138  
 

  

 الفصل األول

 :1وأسباب ذلك متعددة أمهها
 أن تتخصص املؤسسة يف سلعة معينة، فتضيق بذلك من دائرة  عقلأن السلع تتعدد، فال ي

ألن ذلك  ؛عرضها انتظارا لطلبهاتشرتي مجيع السلع، تصادَّي أن اقتنشاطها وال ميكنها 
لدراسة األسواق، ولوجود خماطر كبرية تتمثل يف عدم القدرة رية يتطلب تكاليف وجمهودات كب

 على تصريف البضاعة، وتعطيل جزء من أمواَلا يف املخزون السلعي.
 املطالبة بتنفيذ اء وبيعا شر  عدم وجود الكفاءات البشرية املتخصصة يف عمليات التسويق

 .هذه الصورة
  عدم وجود القدرة التخزينية لدى املؤسسة الستيعاب السلع اليت تشرتيها انتظارا لبيعها

 مراحبة.
لذلك فإن الصورة اليت تلقى قبوال يف التطبيق العملي للمؤسسات املالية اإلسالمية هي صورة     

 يسبق فيها الطلب العرض، وابلتايل تضمن املؤسسة "املراحبة لآلمر ابلشراء"، وهي الصورة اليت
   تصريف السلع اليت تشرتيها.

بيع أن العميل يقوم ابلدراسة األولية لسوق السلعة اليت يريد شراءها، فيحدد هذا الواحلاصل يف 
أماكن توفرها وأسعارها، وكل املعلومات األساسية املهمة لقرار شرائها، وهذه املعطيات تساعد 

دون أن مينعها ذلك من إجراء دراسة ملعرفة أحوال السلعة  ،ل اختاذ قرارها ابلشراءسه ِ ة، وتُ املؤسس
 يف السوق.

 [4/6/6]الفرع الثاين: الدراسة الفقهية التأصيلية للبند 
 حكم شراء السلعة بناء على رغبة العميل أوال:

ابلنظر إىل مضموهنا وحقيقتها،  ةابلنظر إىل تسميتها؛ ولكنها قدمي هذه املسألة من املسائل اجلديدة
 :قع فيها اخلالف بني الفقهاء قدميا وحديثاقد و و 

                                        
( ربيع 44ر إبراهيم، جملة الشريعة والقانون، العدد )، هند عبد الغفاالضوابط القانونية والفقهية للتمويل ابملراحبة() 1

 م.4161فرباير -ه6254اآلخر 
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 الفصل األول

  عند القدماء: )أ(

انقال  1يقول ابن املنذر يف إجازهتا أو منعها كليا أو جزئًيا. منذ عهد السلفالفقه اء  اختلف      
حىت أرحبك فيها كذا خالف السلف فيها:" اختلفوا يف الرجل يقول للرجل: اشرت سلعة كذا وكذا، 

يرَّين بذلك أبسا. وكان ال  4، ومحيد الطويل3وكان القاسم بن حممد ...2ذلك قوم   هَ رِ كَ وكذا، فَ 
ذلك وال يفسخ ، إذا كان العقد صحيحا، ال شرط فيه، وكان مالك يكره الشافعي جييز هذا البيع

 .5"البيع

، 6وصورهتا عندهم هي صورة الِعيَنة ملة،ذه املعاه أما املذاهب األربعة: فذهب املالكية إىل منع  
 .7أما بقية املذاهب، فاألظهر أهنا جائزة عندهم

                                        
ه 512أبوبكر حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري، صنف يف اختالف العلماء كتبا مل يصنف مثلها، مات مبكة سنة  1

وت: دار الرائد العريب، ، أبو إسحاق الشريازي، حتقيق: إحسان عباس، د ط )بري طبقات الفقهاءه. ]561وقيل 
 [662م(، ص 6241

)بريوت: املكتبة 6، حممد بن أيب بكر ابن القي م، طإعالم املوقعنيَأكثَ ُر ما َترُِد الكراهة يف كالم السلف مبعىن التحرمي. ] 2
 [6/53م(، 4115-ه 6242العصرية، 

ه 611لقرشي التيمي املدين الفقيه، مات سنة القاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق، اإلمام القدوة، أبو عبد الرمحن ا 3
)مكتبة مصر، 6، عبد الرمحن بن اجلوزي، طصفة الصفوة؛ 4/621)املعروف بطبقات ابن سعد(، الطبقات الكبري ]

 [6/512م(،4116-ه6244
بقات ابن )املعروف بط الطبقات الكبريه. ]624مُحيد بن أيب محُيد الطويل، أبو عبيدة، ثقة كثري احلديث، مات سنة  4

 [2/436م(، 4116-ه6246)القاهرة: مكتبة اخلاجني، 6سعد(، حممد بن سعد، حتقيق: علي حممد عمر، ط 
)رأس 6، أبوبكر حممد بن إبراهيم بن املنذر، حتقيق أبو محاد صغري أمحد األنصاري، طاإلشراف على مذاهب العلماء  5

حتقيق أقوال ر حتقيق هذه األقوال وتفصيلها يف: ])؛ ينظ1/652م(، 4113-ه6243اخليمة: مكتبة مكة الثقافية، 
، أمين علي عبد الرؤوف صاحل، جملة جامعة امللك عبد العزيز: االقتصاد اإلسالمي، الفقهاء يف بيع املراحبة آلمر ابلشراء(

 [23-5م(، ص: 4164ه/أكتوبر 6252، )حمرم 5، العدد 51اجمللد 
؛ 413م(، ص 6224-ه6212، د ط )اجلزائر: املطبوعات اجلامعية، ، حممد بن أمحد بن جزيءالقوانني الفقهية 6

 ؛ وعندهم تفصيل فيها22-5/22، الدردير، د ط )اجلزائر: مؤسسة العصر، د ت( الشرح الصغري
؛ 54م(، ص 6222ه=6262، د.ط )القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية حممد بن احلسن الشيباين، املخارج يف احليل  7

إعالم املوقعني عن ؛ 12/43م(4116ه =6244)املنصورة: دار الوفاء،  6بن إدريس الشافعي، ط، حممد كتاب األم
 .2/42، رب العاملني
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 الفصل األول

 )ب( عند املعاصرين: 
 :نيهبمذميكن حصر خالفهم فيها يف 

يرى منعها مطلقا؛ فهي معاملة غري جائزة سواء كان الوعد فيها ملزما أو غري املذهب األول: 
ها حتايال على الراب أشد من الوقوع يف فقد اعترب ني، ، وذهب هذا املذهب الشيخ ابن عثيمملزم

 .2األلباين حيث منع البيع ابألجل مع الزَّيدةاحملدث انصر الدين والشيخ  ،1احلرام الصرف
، وبه صدرت قرارات جمامع املعاصرينعموم العلماء وهو مذهب ، يرى جوازها املذهب الثاين: 

وقد اختلف هؤالء بعد  .الشرعية للمصارف اإلسالميةفقهية ومؤمترات وندوات، وبه تفيت اَليئات 
 ذلك يف جواز اإللزام ابلوعد قضاء على أقوال أييت تفصيلها عند تناول املسألة الحقا.

ا وهنَ دُ عِ من األدلة على جواز أن يقتصر شراء املؤسسة للسلع على تلك اليت يطلبها العمالء ويَ 
 بشرائها:

  الشراء احلالل اتعلى رغبة العميل فليس من ضرور  ناءً تشرتي السلع إال ب الَّ أللمؤسسات 
أن يشرتي اإلنسان ما يشرتيه لالنتفاع واالقتناء أو االستهالك الشخصي، فله أالَّ يشرتي 

طاملا أن ذلك متوافق مع الضوابط الشرعية لعقد  تلك اليت يثق أن َلا مشرتَّي الَّ لع إِ من الس ِ 
رتي اترة يشرتي السلعة لينتفع هبا واترة يشرتيها ليتجر : "فإن املش4. يقول ابن تيمية3البيع

أن األعمال ابلنيات وإوما لكل وأصل هذا الباب: هبا فهذان جائزان ابتفاق املسلمني...
م هللا، وتوصل إليه رَّ هللا فال أبس، وإن نوى ما حَ  لَّ امرئ ما نوى، فإن كان قد نوى ما أحَ 

                                        
 14، مجع وترتيب: صالح الدين السعيد د.ط )اإلسكندرية: دارا اإلميان، د.ت(، صفتاوى البيوع واملعامالت املالية 1

، يوسف عبد هللا الشبيلي، ط ء وأحكامها يف الفقه اإلسالمياخلدمات املصرفية الستثمار أموال العمالوما بعدها؛ 
  5/422م( 4114-ه6245)الرَّيض: جامعة االمام حممد بن سعود اإلسالمية، 6
  3/241سلسلة األحاديث الصحيحة،  2
 22املعايري الشرعية لصيغ التمويل املصريف الالربوي، ص  3
اين الدمشقي احلنبلي ابن تيمية، ولد حبرَّان، وحتوَّل به أبوه إىل دمشق، نبغ تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم احلر  4

 [6/622، الدرر الكامنة؛ 6/622، األعالمه. ]442يف العلم واشتهر، سجن يف مصر، وعاد إىل دمشق، تويف سنة 
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 الفصل األول

 وه بيعاً دُّ ع بينهم ما عَ ي؛ كما أن البوه شرطاً دُّ اس ما عَ حبيلة، فإن له ما نوى، والشرط بني الن
                                                                          .1وه إجارة"دُّ واالجارة بينهم ما عَ 

وال شك أن من غاَّيت قيام املصارف اإلسالمية ختليص املسلمني من الراب وذلك بتوفري   
                                                                                                  شروعة.د املو عقالة تقوم على أساس بدائل مشروع

 املراحبة بيع: الضوابط الشرعية لعقد اثنيا
يع عموما، املراحبة املصرفية ابعتبارها بيعا بتوفر الضوابط الشرعية لعقد الب جوازَ  د املعيارُ يَّ ق َ 

وهذه الضوابط والشروط كثرية تتعلق جبميع أركان البيع وهي مبسوطة يف كتب الفقه، لذلك 
َلذه  ز على أهم الضوابط املتعلقة ابملراحبة املصرفية، واملرتبطة ابجلوانب العملية التطبيقيةكِ  ر نُ سَ 

 املعاملة.
 ومن أهم هذه الضوابط ما يلي:    

 رفنيحتقق الرتاضي بني الط وال:أ
 صالحية املعقود عليه للبيع مراحبة اثنيا:
 ك املؤسسة السلعة قبل بيعها مراحبةلُّ متَ  اثلثا:
 ض السلعة واستالمها قبل بيعها مراحبةبْ ق َ  رابعا:

 ة إذا كان الثمن مؤجالأن تكون السلعة حالَّ  خامسا:
 التحايل على الرابإىل عدم القصد من املعاملة سادسا: 

                                        
 222-42/221، جمموع الفتاوى 1
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 الفصل األول

 املطلب الثاين
 العميل ء املؤسسة السلعة من جهة يعينهااشر 

 [4/6/4]الفرع األول: توضيح حمتوى البند 
جيوز أن يطلب العميل من املؤسسة أن يكون شراء  1[8/8/3مع مراعاة البند ]»     

السلعة من جهة معينة ال غري، وحيق للمؤسسة االعتذار عن املضي يف العملية يف حالة رفض 
 [4/6/4]  «األنسب للمؤسسة.العميل عروضا أخرى هي 

 التوضيح: 
، فيطلب من املؤسسة شراء اليت يرغب يف شرائهاالسلعة مواصفات العميل طبيعي أن حيدد      

من فيطلب من املصرف شراء سلعة بذاهتا  ، بل جيوز أن حيدد السلعة تعييناواصفات بعينهاسلعة مب
فإذا مل يتيسر للمؤسسة احلصول على اجاته، حتديد احتي ألنه هو األقدر على، 2مورد حيدده بنفسه

فيجوز َلا أن تقوم ابلشراء من املورد احملدد من قبل العميل، وحينئذ  ،عروض أفضل لتلك السلعة
 [.4/4/5ينبغي مراعاة الضوابط الواردة يف البند]

ولكن املطلوب من املؤسسة من الناحية العملية أن تبحث عن عروض أسعار أفضل للسلعة     
على التعامل مع مع ذلك ملطلوبة عند موردين آخرين، فإذا وجدت عرضا أفضل وأصر العميل ا

ألهنا غري  ذر عن الدخول يف هذه املعاملة؛اجلهة اليت حددها دون غريها، فللمؤسسة احلق أن تعت
 ملزمة بذلك شرعا.

ال جيوز للمؤسسة وحىت لو تعهد العميل أبنه سيغطي الفرق يف السعر إن كان زائدا عن املعهود ف
 .3قبول ذلك التعهد ألنه ينشئ عالقة بني العميل واملورد

                                        
بيع السلعة إليها طرف اثلث غري العميل أو وكيله. جيب على املؤسسة أن تتأكد أن الذي ي»نص هذا البند على:  1

فال يصح مثال أن يكون العميل اآلمر ابلشراء هو نفسه أو وكيله املالك األصلي للسلعة، أو أن تكون اجلهة املوردة للسلعة 
 .«ن بيع العينةمملوكة للعميل مبا يزيد على النصف. فإن وقع مثل ذلك البيع مث تبني األمر كانت العملية ابطلة ألهنا م

 12م(، ص 6222-ه6262قطاع األموال، -)جمموعة دلة الربكة6، عز الدين خوجة، طالدليل الشرعي للمراحبة 2
 41الدليل الشرعي للمراحبة، ص  3
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 الفصل األول

 [ 4/6/4]الفرع الثاين: الدراسة الفقهية التأصيلية للبند 
 حكم شراء املؤسسة سلعة عيـهَنها العميل أوال:

  جواز أن يطلب العميل من املؤسسة أن يكون شراء السلعة من جهة معينة إىل ما يلي: ستندي
وحيث ال  القواعد العامة يف الفقه اإلسالمي ال أتىب هذا العمل فاألصل يف األشياء اإلابحة، :أوال

 .1دليل يدل على حرمة ذلك فتبقى على األصل وهو احلل
كذا، فاشرتاها   وإذا أرى الرُجُل الرُجَل السلعة فقال: اْشرِت هذه وأرحبك فيها"  قول الشافعي: اثنيا:

 .2.."الرجل، فالشراء جائز 
ال خيل بعملية التملك السلعة من جهة معينة  االستجابة لطلب العميل يف شراء املؤسسةأن  ا:اثلث

لصاحل املؤسسة السيما أن هذا الطلب ليس له صفة اإللزام فللمؤسسة أن تشرتي من جهة أخرى 
 .3ما دامت املواصفات املرغوبة متحققة

ل ابلشراء من اجلهة اليت حددها، بل َلا االعتذار أن املؤسسة غري ملزمة بتحقيق رغبة العمي رابعا:
، فالرتاضي ركن عن املضي يف هذه املعاملة، إذا رفض العميل عروضا أخرى هي أنسب للمؤسسة

 أصيل يف العقود.
 

                                        
 12م(، ص 6222-ه6262)مصر: دار النشر للجامعات، 6، عطية فياض، طالتطبيقات املصرفية لبيع املراحبة 1
؛ وهذا النص كان منطلق عقد املراحبة لآلمر ابلشراء يف صورته املعاصرة، فقد مت 12/43 ، الشافعي،كتاب األم 2

تطوير األعمال املصرفية مبا يتفق والشريعة التكييف الشرعي َلذه صيغة أبهنا صورة مركبة من وعد ابلشراء وبيع ابملراحبة. ]
 [   254، ص اإلسالمية

 443املعايري الشرعية، ص  3



 اإلجراءات التي تسبق عقد المرابحة ___________________
 

  

 
 

ةصفح  144  
 

  

 الفصل األول

 : فتاوى اهليئات الشرعية:خامسا
عة ميتلكها بيت ال مانع من املراحبة على سل" :فتوى هيئة الرقابة الشرعية لبيت التمويل الكوييت)أ( 

التمويل الكوييت من جهة خارجية بسعر ما ولو كان لدى بيت التمويل سلعة مماثلة بسعر أرخص 
الواعد ابلشراء على سلوكها يُعتَذر عن الدخول فيها  ولكن َلذه الطريقة صدى سيء فإذا أصرَّ 

   1."من حماذير معنوية ض عليه شراء مثلها مما تكلفته على بيت التمويل أرخص تفادَّي ملا ينشأعرَ ويُ 
جيوز للمصرف أن حيصل من العميل  فتوى هيئة الرقابة الشرعية ملصرف قطر اإلسالمي:")ب( 

على عروض أسعار السلعة املراد شراؤها وعليه أن يعمل على احلصول على عروض أفضل لنفس 
لشراء من املصدر السلعة لصاحل العمالء، فإذا مل يتيسر له حتقيق ذلك فيجوز للمصرف أن يقوم اب

  2الذي حدده العميل مع مراعاة األسس الشرعية السابقة بشأن عملية املراحبة."
 ثالثاملطلب ال

 دــــــــــــــــــــــــــــــــرغبة والوعــــــــــــــــــــــــبني ال
 [4/6/5]الفرع األول: توضيح حمتوى البند 

صفة الوعد أو التعهد إال إذا مت التصريح الرغبة الصادرة من العميل ال تتضمن »     
بذلك، وجيوز إعداد مستند واحد يوقع عليه العميل يشمل الرغبة والوعد، وال مانع من أن 
يكون حمررا من قبل العميل أو أن يكون طلبا منطيا معتمدا من قبل املؤسسة يوقع عليه 

 [8/0/3] «العميل.
 التوضيح:

 حية التطبيقية بداية على مستندين:يشتمل بيع املراحبة من النا     

                                        
 41عي للمراحبة، ص الدليل الشر  1
 املرجع السابق 2



 اإلجراءات التي تسبق عقد المرابحة ___________________
 

  

 
 

ةصفح  145  
 

  

 الفصل األول

االجراء الذي يعرب به العميل إىل املؤسسة عن رغبته يف شراء سلعة »: طلب الشراء وهو أوهلما
. ويتضمن عادة بيان السلعة ومواصفاهتا وكميتها وتكلفتها وغريها من 1«معينة أو موصوفة

 البياانت. 
العميل على نفسه للمؤسسة بشراء السلعة  االلتزام الذي يقطعه»: وعد ابلشراء وهو اثنيهما

 .2«املعينة أو املوصوفة يف طلب الشراء
فمجرد الطلب الذي فيه إبداء الرغبة األولية من العميل بشراء السلعة من املؤسسة مراحبة سواء      

كان شفهيا أو مكتواب ال يتضمن صفة الوعد وال حُيَمل على أنه وعد وتعهد منه ابلشراء إال إذا 
 ضمن ذلك الطلب التزاما واضحا وتعهدا صرحيا بذلك. ت

وال يشرتط شرعا شكل مادي حمدد لطلب الشراء الذي يتقدم به العميل للمؤسسة، فيمكن     
أن حيرر من قبل العميل، وميكن أن يكون طلبا ومطيا معدا من قبل املؤسسة، وقد درجت كثري من 

ج لطلب الشراء. وذلك إلجياد نوع من النمطية من املؤسسات املالية اإلسالمية على إعداد وموذ 
 جهة وللتأكد من جدية العميل من جهة أخرى.

واألصل أن يفصل بني املستندين، فيوقع العميل طلب الشراء أوال، وحينئذ يعترب طلب الشراء    
دمج ا(. وال مانع من شراء، وعقد البيع الذي سيربم الحقجزءا ال يتجزأ من املعاملة )الوعد ابل

املستندين يف مستند واحد يشمل الطلب والوعد يتم توقيع العميل عليه بعد دراسة املعاملة، وإقرار 
. وذلك تبسيطا لإلجراءات )وقد جرى بذلك عمل أكثر املؤسسات املالية اإلسالمية( تنفيذها

 .3واختصارا للنماذج وتوفريا للنفقات

                                        
 55املعايري الشرعية لصيغ التمويل املصريف الالربوي، ص  1
 املرجع السابق 2
 44-46الدليل الشرعي للمراحبة، ص  3



 اإلجراءات التي تسبق عقد المرابحة ___________________
 

  

 
 

ةصفح  146  
 

  

 الفصل األول

 [ 4/6/5]ند الفرع الثاين: الدراسة الفقهية التأصيلية للب
إجرائية فيها عدة فتاوي ، مستندها املصلحة، وقد وردت إجرائية وهذا البند يتعلق مبسائل تنظيمية

 منها:
  :26فتوى اهليئة الشرعية لبنك قطر اإلسالمي رقم 

ورد سؤال للهيئة نصه: هل جيوز أن يدمج وعد الشراء وطلب الشراء بنموذج واحد حبيث حتتوي 
روط طلب الشراء وحتتوي الصفحة الثانية على شروط وعد الشراء إحدى الصفحات على ش

 واختصارا للنماذج وتوفريا للنفقات؟ حسب الشكل املقرتح املرفق؟ وذلك تبسيطا لإلجراءات

 .1"جيوز ذلك تبسيطا لإلجراءات واختصارا للنماذج"فكان اجلواب: 
 :85فتوى اهليئة الشرعية لبنك قطر اإلسالمي رقم 

هيئة نصه: يف عمليات املراحبات احمللية يقوم املصرف بشراء السلع من مصادر خمتلفة ورد سؤال لل
ل على أجزاء فهل يف هذه احلالة يتم إعداد طلب يان يقوم بتسليمها للعمحيا، وأمن السوق احمللي

 شراء ووعد شراء وعقد مراحبة لكل جزء يتم تسليمه للعميل؟
والتسليم على أجزاء فيتم عمل  انت عملية املراحبة واحدةفكان اجلواب: أقرت اللجنة أنه طاملا ك

طلب شراء واحد ووعد شراء واحد وعقد مراحبة واحد للعملية بشرط أن يتم تسليم البضاعة 
 أبكملها للعميل يف مدة قصرية نسبيا.

 :86فتوى اهليئة الشرعية لبنك قطر اإلسالمي رقم 
عن طريق فتح  جخلارجية واسترياد بضاعة من اخلار ورد سؤال للهيئة نصه: يف عمليات املراحبات ا

أي وصول البضاعة على مراحل، فهل يتم عمل طلب شراء واحد ووعد  أُ اعتماد مستندي جُيزَّ 
 شراء واحد وعقد مراحبة واحد للعملية أم يتم عمل هذه املستندات لكل دفعة بضاعة تصل؟

ء واحد ووعد شراء واحد للعملية، ولكن فكان اجلواب: أقرت اَليئة يف هذه احلالة عمل طلب شرا
 .1يتم عمل عقد مراحبة مستقل لكل جزء يصل من البضاعة

                                        
 44الدليل الشرعي للمراحبة، ص  1



 اإلجراءات التي تسبق عقد المرابحة ___________________
 

  

 
 

ةصفح  147  
 

  

 الفصل األول

 املطلب الرابع
 حصول العميل على عروض أبسعار السلعة

 [4/6/2]الفرع األول: توضيح حمتوى البند 
للعميل أن حيصل على عروض أبسعار السلعة سواًء كانت موجهة ابمسه اخلاص أو خالية »

توجيه، وعند ذلك تعترب إرشادية وليس هلا صفة اإلجياب، ويفضل أن تكون تلك من ال
العروض ابسم املؤسسة لتعترب إجيااب من البائع يظل قائما إىل انتهاء املدة احملددة فيه، فإذا 

 [4/6/2] «صدر جواب ابلقبول من املؤسسة انعقد البيع تلقائيا بينها وبني البائع.
 التوضيح:

من جهات خمتلفة  ؤسسة من العميل عادة أن يقدم عروض أسعار للسلعة املطلوبةتطلب امل    
وهذا فيه خدمة للعميل من جهة ختفيض السعر ، لتتمكن من املقارنة بينها واختيار أفضل العروض

غالبا ما لذلك ، و من خالل اتصاالته اخلاصة لعميل على هذه العروض من املوردينحيصل او له، 
، ويقدمها للمؤسسة اليت يريد ة من التوجيه، وليس ابسم املؤسسةاخلاص، أو خاليتوجه إليه ابمسه 

 أن يشرتي منها مراحبة. 
 املؤسسة، وإن كان ذلك هو األفضل؛ ال يشرتط إلمتام املعاملة أن تكون تلك العروض ابسم   

ئما إىل ألنه حينئذ تكون تلك العروض إجيااب من املورد املوجه للعرض، يظل ذلك اإلجياب قا
انتهاء املدة احملددة فيه، وحيتاج فقط إىل قبول املؤسسة، فإذا صدر ذلك القبول انعقد البيع تلقائيا 

 بينها وبني ذلك املورد.
موجهة ابسم العميل اخلاص، أو خالية من التوجيه فإهنا تعترب إرشادية تلك العروض وإذا كانت   

عند  -الة جيب أن يتم شراء املؤسسة للمبيع للمؤسسة، وليس َلا صفة اإلجياب، ويف هذه احل
 .2إبجياب وقبول جديد بني املؤسسة واملورد -موافقتها على طلب الشراء من العميل

 
                                                                                                                        

 44الدليل الشرعي للمراحبة، ص  1
 44د، ص الضوابط املستخلصة من قرارات اَليئة الشرعية لبنك البال 2



 اإلجراءات التي تسبق عقد المرابحة ___________________
 

  

 
 

ةصفح  148  
 

  

 الفصل األول

 [ 4/6/2]الفرع الثاين: الدراسة الفقهية التأصيلية للبند 
 :مأتناول ابختصار بعض تلك األحكا هاولفهم حكام اإلجياب والقبولتتعلق هذه املسألة أب أوال:

؛ ألنه يعرب عن اتفاق اإلرادتني، وابرتباط اإلجياب 1أهم أركان البيعمن اإلجياب والقبول  يعترب-0
 .2ابلقبول االرتباط الشرعي يقوم العقد

 جياب والقبول:من اإلالفقهاء يف تعريف ُكلٍ   اختلف-8
بائع، و"القبول" فاجلمهور )املالكية والشافعية واحلنابلة( أن اصطالح "اإلجياب" خمتص بكالم ال

ذا بدأ املشرتي فقال: جياب على القبول فإاإل، وال جيب عندهم أن يتقدم خمتص بكالم املشرتي
، ففي هذه الصورة يكون القبول متقدما على "السلعة بكذا"، وقال البائع: "بعت "اشرتيت هذه

صدر إلنشاء ؛ وأما يف اصطالح احلنفية فاإلجياب أول كالم 3اإلجياب، وينعقد البيع عندهم
املشرتي العقد، سواء أصدر من البائع أم من املشرتي، والقبول ما صدر من العاقد اآلخر؛ فإذا بدأ 

 وقال للبائع:" اشرتيت منك هذه السلعة بكذا" فهو إجياب، فإذا قال البائع: "قبلت" أو "بعث"
 .4فهو قبول

ن لفظ "القبول" يقتضي أن ؛ ألمرجحة له جرت األعراف املعاصرة على اصطالح احلنفيةوقد  
؟ وكيف يكون قبوال لشيء سابق عليه، فإن مل يتقدم اإلجياب، كيف يطلق عليه لفظ "القبول"

      5!يعقل أن يكون القبول متعلقا بشيء مل حيدث بعد؟

                                        
يرى احلنفية أن اإلجياب والقبول هو ركن البيع الوحيد، أما العاقدان واحملل فِممَّا يستلزمه وجود الصيغة ال من األركان؛  1

ألن ماعدا الصيغة ليس جزًء من حقيقة البيع، وإن كان يتوقف عليه وجوده؛ أما اجلمهور فيعتربون أن العاقدين واملعقود 
بيع، إضافة إىل اإلجياب والقبول؛ ألن ركن أي شيء عندهم ما توقف عليه وجود ذلك الشيء عليه من مجلة أركان ال

، صاحل بن عبد العزيز الغليقة، ط صيغ العقود يف الفقه اإلسالميوتصوره عقال، سواء أكان جزًء من حقيقته أم مل يكن. ]
، حممد تقي العثماين، د.ط لبيوعفقه ا؛ 52-55م(، 4111-ه6244)الرَّيض: كنوز اشبيليا للنشر والتوزيع، 6

 [  42م(، ص 4163يناير -ه6251)كراتشي، مكتبة معارف القرآن، ربيع األول 
 521-6/522املدخل الفقهي العام، 2
 55فقه البيوع، ص  3
 13-12صيغ العقود يف الفقه اإلسالمي، ص  4
 .56فقه البيوع، ص  5



 اإلجراءات التي تسبق عقد المرابحة ___________________
 

  

 
 

ةصفح  149  
 

  

 الفصل األول

 .1كما حيصل ابملشافهةحيصل اإلجياب والقبول ابلكتابة  
ميل أنه ال أثر له عقدَّي مامل يقرتن ابلقبول من مستند إمكانية توجيه عرض األسعار ابسم الع اثنيا:

 .2العميل. ومستند أولوية توجيهه ابسم املؤسسة هو دفع االلتباس
( بشأن إجراء العقود آبالت االتصال احلديثة، 5/1)34رقم قرار جممع الفقه اإلسالمي : اثلثا

 فقد اعترب عرض األسعار املقدم من البائع إجيااب حيث جاء فيه:
وال  وال يرى أحدمها اآلخر معاينة، إذا مت التعاقد بني غائبني ال جيمعهما مكان واحد، أوال:"

يسمع كالمه، وكانت وسيلة االتصال بينهما الكتابة، أو الرسالة، أو السفارة )الرسالة(، وينطبق 
ذلك على الربق، والتلكس، والفاكس، وشاشات احلاسب اآليل )احلاسوب(، ففي هذه احلالة 

  3العقد عند وصول اإلجياب إىل املوجه إليه وقبوله."ينعقد 
  صدور فتاوى شرعية مبحتوى هذا البند: رابعا

  :فتوى اَليئة الشرعية ملصرف ديب اإلسالمي-6 
يقوم املتعامل الراغب يف استرياد سلعة معينة من اخلارج ابالتصال ابملورد لالستفسار  سؤال:لا"

فيقوم املورد إبرسال عرض األسعار مبينا فيه مواصفات عن السعر وشروط الدفع والتسليم، 
السلعة وسعر الوحدة وشروط الدفع والتسليم وكيفية الشحن، أو أية شروط أخرى يتفق عليها 

 الطرفان مبا يسمى الفاتورة املبدئية، وتكون ابسم املتعامل.
 ما مدى جواز أن تكون الفاتورة املبدئية ابسم املتعامل؟

املتعامل مل يشرت البضاعة ابمسه، وال ابسم البنك، بل حصل على معلومات  حيث إن اجلواب:
تتعلق ابلبضاعة اليت يرغب يف شرائها من البنك مراحبة بعد متلك البنك وقبضه َلا، وصدور 

نه ليس إجيااب وال ملبدئية ابسم املتعامل جائز حيث إعرض األسعار وهو ما يسمى ابلفاتورة ا
 قبوال.

                                        
 وما بعدها 462صيغ العقود يف الفقه اإلسالمي، ص  1
 443املعايري الشرعية، ص  2
 423/ 4، 1جملة جممع الفقه اإلسالمي، العدد  3



 اإلجراءات التي تسبق عقد المرابحة ___________________
 

  

 
 

ةصفح  150  
 

  

 الفصل األول

 1كون ابسم البنك ابعتباره هو املشرتي من املور ِد."أن تواألوىل شرعا 
 :(53رقم ) فتوى اَليئة الشرعية ملصرف قطر اإلسالمي-4
السؤال: هل جيوز قيام املصرف بفتح اعتماد مستندي ابملراحبة مبوجب عرض ألسعار ورد ابسم "

 اآلمر ابلشراء؟
، ولكن ال املصرف فهو أفضل اجلواب: الرأي أنه كلما أمكن أن يكون عرض األسعار ابسم

 2يشرتط ذلك إلمتام عملية املراحبة."
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
، هيئة الرقابة الشرعية للبنك، اعتىن هبا: علي القرة داغي، د ط)دار البشائر فتاوي اهليئة الشرعية لبنك ديب اإلسالمي 1

 4/426اإلسالمية، د ت( 
 42الدليل الرعي للمراحبة، ص  2



 اإلجراءات التي تسبق عقد المرابحة ___________________
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 الفصل األول

 املبحث الثاين
 موقف املؤسسة من طلب العميل

 
 مطالب:مخسة ويشتمل هذا املبحث على 

 
 املطلب األول: إجراء املؤسسة املراحبة بعد تعاقد العميل مع البائع

 العينة يف املراحبةاملطلب الثاين: 
 التحايل على العينة يف املراحبةلثالث: املطلب ا

 االتفاق بني املؤسسة والعميل على املشاركة مع وعد بشراءاملطلب الرابع: 
 احلصة ابملراحبة

 صور غري جائزة يف املراحبةاملطلب اخلامس: 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اإلجراءات التي تسبق عقد المرابحة ___________________
 

  

 
 

ةصفح  152  
 

  

 الفصل األول

 

 املطلب األول
 إجراء املؤسسة املراحبة بعد تعاقد العميل مع البائع

د تلقي طلب العميل، وعروض األسعار اخلاصة ابلسلعة، بدراسة للجدوى تقوم املؤسسة بع
تشمل اجلوانب املختلفة للمعاملة ابتداء ابلعميل؛ من جهة سالمة البياانت املقدمة منه، وحالته 
املادية، ومرورا ابلسلعة، من حيث مشروعية التعامل هبا، ومعرفة طبيعة سوقها، وانتهاء بتكلفة 

نسبة الربح، وأسلوب التنفيذ، وحتديد الضماانت، وغريها من املعطيات. ويف العملية، وحتديد 
ظل نتائج الدراسة يتم حتديد موقف املؤسسة من طلب العميل، بقبول إمتام املعاملة، أو رفضها 

 .1واالعتذار عنها
 [4/4/4و ] [4/4/6] ينالفرع األول: توضيح حمتوى البند

لى إجياب البائع املوجه إليه خاصة أو اخلـايل إذا صدر من العميل جواب ابلقبول ع»
من أي توجيه، فإن البيع يكون قد مت مع العميل فال جيوز للمؤسسة إجراء عملية املراحبة يف 

 [4/4/6] «تلك السلعة.
جيب إلغاء أي ارتباط عقدي سابق، بني العميل اآلمر ابلشراء والبائع األصلي إن وجد، »

 من الطرفني حقيقية وليست صورية.  ويشرتط أن تكون هذه اإلقالة
 [4/4/4] «وال جيوز حتويل العقد املربم بني العميل واملورد إىل املؤسسة.   

 التوضيح:
[، وهو يتناول حالة إذا ورد عرض 4/6/2هذا البند هو توضيح وتفصيل للبند السابق]

صدر من العميل جواب األسعار من املور د موجها ابسم العميل اخلاص، أو خاليا من التوجيه مث 
بقبول إجياب املور د، فيكون البيع قد انعقد بني العميل واملور د، ويف هذه احلالة ال جيوز للمؤسسة 
إجراء عملية املراحبة يف تلك السلعة، وال جمال َلا للتوسط بني الطرفني، وال يطيب َلا الربح من 

                                        
، نداء خالد علي صربي، رسالة ماجستري يف القانون اخلاص، انوين لعقد املراحبة لآلمر ابلشراءخصوصية التنظيم الق 1

إبشراف د. غسان خالد، غري منشورة، كلية الدراسات العليا جبامعة النجاح الوطنية يف انبلس بفلسطني، نوقشت سنة 
 وما بعدها 21م، ص 4163



 اإلجراءات التي تسبق عقد المرابحة ___________________
 

  

 
 

ةصفح  153  
 

  

 الفصل األول

؛ ألنه يرتتب على قبول 1أي خماطرة هذه املعاملة، ألنه يكون مقابل التمويل البحث بعيدا عن
العميل لإلجياب انتقال ملكية السلعة له، وطلبه من املؤسسة أن تشرتيها له يعين شراءها من عند 

 نفسه، فتدفع املؤسسة له الثمن حاال ليؤديه َلا بزَّيدة إىل أجل، وهو عني الراب. 
يل اآلمر ابلشراء واملورد البائع إذا حصل ارتباط عقدي سابق، بني العمويبني البند الثاين أنه 

على إجياب البائع املوجه إليه خاصة أو اخل ايل من أي للسلعة، كما لو صدر من العميل قبول 
توجيه، أو بتوقيع العميل عقدا مع البائع، أو بدفع عربون له، أو أبي شكل من أشكال االرتباط 

دخول املؤسسة على هذا العقد املربم بني ؛ ألن فال جيوز حتويل العقد املربم بينهما إىل املؤسسة
 .الطرفني يعين أن املؤسسة تشرتي من املورد صورَّي، وحقيقة هي متوِ ل العميل ربوَّي

وميتنع على املؤسسة مواصلة إجراءات عملية املراحبة، وجيب عليها العدول عن شراء السلعة 
 .2الل إقالة حقيقية بني الطرفنيإىل حني التأكد من إلغاء التعاقد السابق، وفك االرتباط من خ

 [4/4/4[ و]4/4/6] ينالفرع الثاين: الدراسة الفقهية التأصيلية للبند
مستند منع إجراء املراحبة يف حالة قبول العميل لإلجياب الصادر من البائع هو أن البيع قد أوال:  

ذا احلكم أن العميل مل انعقد بني البائع والعميل، وصارت السلعة مملوكة للعميل. وال يؤثر على ه
يدفع الثمن؛ ألنه ال يشرتط أداء الثمن النعقاد العقد أو صحته، وأداء الثمن هو أثر للعقد 

 .3وليس ركنا وال شرطا فيه
مستند وجوب إلغاء أي ارتباط سابق بني العميل واملورد حىت ال تؤول املعاملة إىل جمرد  اثنيا:

سة عملية املراحبة لآلمر ية بينهما شرط لصحة تنفيذ املؤسقرض ربوي، ألن انتفاء العالقة التعاقد
 .4ابلشراء

                                        
  22، ص 45الدليل الشرعي للمراحبة، ص  1
، أمحد قاسم عوض نعريات، رسالة ماجستري يف صارف اإلسالمية يف فلسطني ومدى التزامها مبعايري املراحبة الشرعيةملا 2

الفقه والتشريع، إبشراف د. مجال الكيالين، غري منشورة، كلية الدراسات العليا جبامعة النجاح الوطنية يف انبلس بفلسطني، 
 22م، ص 4163نوقشت سنة 

 443ية، ص املعايري الشرع 3
 441املعايري الشرعية، ص  4
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ةصفح  154  
 

  

 الفصل األول

 اثلثا: فتاوى وقرارات اهليئات الشرعية
"ال جيوز متويل سلعة معينة ابملراحبة ها: جاء يف ضوابطاَليئة الشرعية لبنك البالد، فقد -6

ثيق ذلك، مث جتري لعميل دفع عربوان ملالكها، بل جيب عليه حينئذ إلغاء التعاقد بينهما وتو 
 1عملية التمويل."

 فتوى اَليئة الشرعية لبيت التمويل الكوييت:-4
 السؤال: كيف تتم عملية دخول بيت التمويل يف مراحبة مع عميل قدم عربوان للمصدر؟-أ

اجلواب: إذا مت دفع عربون من الواعد ابلشراء للمصدر عن سلعة قبل الرغبة يف التعامل فيها 
فإنه ال جيوز دخول بيت التمويل يف الصفقة إال بعد التأكد من اسرتداد  مع بيت التمويل،

العربون، وإلغاء العقد بني العميل وبني املصدر إن وجد، وذلك بتسليم بيت التمويل كتاب 
الفسخ متضمنا اسرتداد العربون موثقا ابلشهود، وهذا ابلنسبة للمستجد يف التعامل مع بيت 

 2فال يتعامل معه إال بعد فرتة يثبت فيها التزامه بطرق بيت التمويل. التمويل، أما من تكرر منه
السؤال: طلب عميل من بيت التمويل الكوييت شراء بضاعة وبيعها ابألجل، وكان بني -ب

العميل والبائع عقد مسبق، ومع علمنا أنه البد من التنازل، ولكن كيف يكون التنازل من طرف 
 ابلتنازل؟ واحد، وهل العميل يبلغ البائع

اجلواب: للتعامل مع واعد ابلشراء سبق بينه وبني املصدر عقد، ينظر: إن كان اتفاقا عاما 
)كوكالة عامة( أي إطارا للتعامل يف حدود معينة، فهذا ال مينع املواعدة مث املراحبة، أما إن كان 

لتنفيذ املباشر هناك عقد على صفقة حمددة، معلومة الكمية والثمن، وموعد التسليم، وقابلة ل
على البضاعة، فهنا البد من إلغاء هذا العقد بني الطرفني؛ ألن العقد املربم ال يفسخ إال ابتفاق 

، وعليه البد من إبراز مستند اإللغاء من 3جديد بني أطرافه على إلغائه، وهو ما يسمى )اإلقالة(
للتالعب واحليلة. وتصلح  أحد الطرفني، ومستند املوافقة على اإللغاء من الطرف اآلخر، دفعا

صيغة لإللغاء أيُّ عبارة تعود ابلنقض على العقد السابق، مثل: اتفقنا على إلغاء العقد السابق 
بشأن...كذا، والتوقيع على هذه الصيغة من الطرفني، أما التنازل من الواعد لبيت التمويل، فال 

                                        
 62الضوابط املستخلصة من قرارات اَليئة الشرعية لبنك البالد، ص  1
 (535)اصدار بيت التمويل الكوييت(، فتوى رقم )الفتاوى الشرعية يف املسائل االقتصادية  2
 [642، ص يةاملعايري الشرعاإلقالة هي رفع العقد وإلغاء حكمه وآاثره برتاضي الطرفني. ] 3
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ةصفح  155  
 

  

 الفصل األول

الة ضمنية للعقد السابق، ودخوال يف أثر له إال إذا اقرتن إببراز موافقة املصدر، حيث تعترب إق
 1عقد جديد.

 جواب املستشار الشرعي جملموعة الربكة:-5
اجلواب بشأن عملية مراحبة عطور تعاقد عليها العميل قبلئٍذ مع املصدر، هو أنه ال جيوز 

ردة إجراء املراحبة إال إذا قطع العميل عالقته التعاقدية ابلصفقة اليت تعاقد عليها مع الشركة املو 
ودفع مقدما َلا، وجيب توثيق ذلك بكتاب من الشركة جوااب عن طلبه فسخ العقد. وال مانع من 
إشارته يف طلبه الفسخ إىل أنه سيقوم ابحلصول على البضاعة نفسها عن طريق مراحبة مع جهة 

 2أخرى، دون اشرتاط ذلك يف الفسخ.
 ثايناملطلب ال

 ةـــــــــــــــــــــــــــــي املراحبـــــــــــــــالعينة ف
 [4/4/5]الفرع األول: توضيح حمتوى البند 

جيب على املؤسسة أن تتأكد أن الذي يبيع السلعة إليها طرف اثلث غري العميل أو »
وكيله. فال يصح مثال أن يكون العميل اآلمر ابلشراء هو نفسه أو وكيله املالك األصلي 

ة مملوكة للعميل مبا يزيد على النصف. فإن وقع مثل للسلعة، أو أن تكون اجلهة املوردة للسلع
 [4/4/5] «ذلك البيع مث تبني األمر كانت العملية ابطلة ألهنا من بيع العينة.

 التوضيح:
كما سبق بيانه فإن املراحبة املصرفية تتكون من عقدين: عقد أول لشراء املبيع من قبل 

ل، ويشرتط اختالف أطراف العقد األول عن املؤسسة، وعقد اثن لبيع املبيع من املؤسسة للعمي
أطراف العقد الثاين، حىت ال يؤول العقد إىل جمرد حتايل على الراب تعود فيها السلعة للبائع نفسه، 

 مقابل حصوله على مبلغ من املال يف احلال يقوم بسداده الحقا بزَّيدة، وهو الراب املمنوع شرعا.

                                        
 (614الفتاوى الشرعية يف املسائل االقتصادية، فتوى رقم ) 1
 31ص ، 64فتوى رقم ، األجوبة الشرعية يف التطبيقات املصرفية 2
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 الفصل األول

ل املوافقة على طلب العميل أن تتأكد من طبيعة لذلك على املؤسسة يف مرحلة الدراسة قب
العينة احملرمة  وصورةالعالقة بني العميل وبني املورد البائع للسلعة، جتنبا للوقوع يف العينة احملرمة، 

يف التعامل املصريف هي أن تبيع املؤسسة سلعة إىل عميلها بثمن مؤجل، مث تشرتيها منه نقدا 
ن مورد بثمن حال مث تعيد بيعها للمورد نفسه بثمن أعلى يؤجل بثمن أقل، أو أن تشرتي سلعة م

 دفعه.
لة ربوية معروفة غايتها القرض الربوي، إذ أن مشرتي السلعة ال غاية ه الصورة حيوالعينة هبذ

له فيها ولكنه حمتاج فقط إىل النقد، فيحتال على ذلك عن طريق البيع، وذلك إبدخال السلعة  
بيعها للبائع بثمن أقل، فتؤول العملية إىل قرض بزَّيدة تساوي الفرق  كوسيط، فيشرتيها مث يعيد

 بني الثمن املؤجل والثمن احلال.
 :بيع العينةومن احلاالت اليت يتحقق فيها 

 أن يكون العميل اآلمر ابلشراء هو نفسه املالك األصلي للسلعة.أ/ 
 عة.أن يكون وكيل العميل اآلمر ابلشراء هو املالك األصلي للسل ب/
 أن تكون اجلهة املوردة للسلعة مملوكة للعميل مبا يزيد على النصف. ج/

 [4/4/5]الفرع الثاين: الدراسة الفقهية التأصيلية للبند 
 : بيع العينةأوال

 العينة معىن-أ
  . (1)السلف، يقال: اعتان الرجل: اشرتى الشيء ابلشيء نسيئةالعينـة لغة: 

ن مشرتي السلعة أيخذ من البائع عينا، أي نقدا حاضرا، أو أما اشتقاق اللفظ فهو من العني أل
 ألن العني تسرتجع فيه.

وقيل مشتقة من العون، فأصلها عونة، وقعت الواو ساكنة بعد كسرة فقلبت َّيء، فالبائع أعان 
  .(2)املشرتي بتحصيل مراده

 العينة اصطالحا:

                                        
 .61/532، لسان العرب (1)
 .5/22الش  رح الصغري،  (2)
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 الفصل األول

 (1)مهور من احلنفية والشافعية واحلنابلةتعددت تفسريات الفقهاء لبيع العينة، وقد اتفق اجل      
 .(2)على صورة مشهورة لبيع العينة، وإن ذكر بعضهم صورا أخرى

سلعة ليتوصل هبا -وهو ال يريد أن يقرض دون زَّيدة-: أن يدخل صاحب املالالصورة املشهورة
بثمن إىل زَّيدة، وذلك أبن يبيع سلعة ملن يرغب يف القرض بثمن مؤجل مث يشرتيها منه نقدا 

 أقل.
وتوضيح ذلك: أن يرغب أمحد يف اقرتاض عشرة أالف دينار جزائري، فيقوم َعِليٌّ )املقرض(      

ببيعه هاتفه ابثين عشر ألف دينار تسدد بعد ستة أشهر، مث يشرتي علي من أمحد نفس اَلاتف 
 بعشرة أالف دينار يدفعها له حاال.

 . (3)شرتيها أبقل مما ابعها به نقداوعليه فالعينة: أن يبيع سلعة بنسيئة، مث ي   
واجلامع بني الصور املتعددة اليت ذكرها مجهور الفقهاء للعينة أن مقصود املتابعني التحايل    

 إىل أخذ النقود وال قصد َلما لتملك السلعة.
 العينة حكم-ب

 تحرمي، والراجح القول ابل4بيع العينة، وقال بعضهم جبوازها حرمةذهب مجهور الفقهاء إىل 
 :5لالعتبارات التالية

  ،كثرة األحاديث الدالة على التحرمي، وقد تضمنت وعيدا ال يعقل أن يوقف عليه ابلرأي
 وهذه األحاديث حىت وإن كان يف بعضها ضعفا، فإن بعضها يقوي بعضا.

                                        
املبدع شرح ؛ 5/52افعي، ، الشاألم؛ 324-4/326)املعروف حباشية ابن عابدين(، رد احملتار على الدر املختار (1)

م( 6224ه=6262)بريوت: دار الكتب العلمية،6، ابن مفلح، إبراهيم بن حممد، حتقيق: حممد حسن الشافعي، طاملقنع
2/22. 
 كأن يشرتي املقرض من املقرتض سلعة بثمن قليل نقدا، مث يبيعها له بثمن أكرب إىل أجل.   (2)
موعة من العلماء، طبعة جديدة ابألوفست )بريوت: دار الكتاب العريب، ، عبد هللا ابن قدامة، عناية: جماملغين(3)

  434-2/431م( 6225-ه6215
الشافعية والظاهرية وبعض فقهاء املدينة، وهذا اخلالف يف حال إذا مل يكن هناك شرط يف العقد األول على الدخول يف  4

 العقد الثاين؛ أما إذا ذكر هذا الشرط فاإلمجاع على حترميها. 
 631، حممد بن اتسة، ص عقد املراحبة وإشكاالته يف البنوك اإلسالميةينظر تفصيل مناقشة املسألة يف:  5
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  أن بيع العينة ذريعة قوية إىل الراب، فوجب حترميه سدا للذريعة حىت ال يفتح الباب ألكلة
  ألكل أموال الناس ابلباطل والتعدي على حدود هللا.الراب

  لو مل يرد يف هذه املسألة أثر لكان حمض القياس، ومصاحل العباد، وحكمة الشريعة حترميها
  .(1)أعظم من حترمي الراب، فإهنا راب مستحل أبدىن احليل

  : صور العينة يف املراحبةاثنيا
 ، وهي:املصرفية املراحبةعقود ة يف ذكر املعيار ثالثة صور تتحقق فيها العين

 العميل اآلمر ابلشراء هو نفسه املالك األصلي للسلعة/ أ
 آلمرلعميل االسلعة شركة أو حمال اتبعا ل ؤسسةشرتي منه املي تيكون البائع األصلي الذ حني

ع ، فإن اآلمر يبي2؛ ألن الصورة حينئذ هي كصورة عكس العينةابلشراء، فإن العينة تتحقق قطعا
السلعة بنقد مث يشرتيها من البنك ألجل، لذلك يشرتط اختالف أطراف العقد األول يف املراحبة 
عن أطراف العقد الثاين، حىت ال يؤول العقد إىل جمرد حتايل ربوي، يعود فيه املبيع للبائع نفسه 

 .(3)مقابل حصوله على مبلغ من املال يف احلال، يقوم بسداده الحقا بزَّيدة
 اآلمر ابلشراء وكيله املالك األصلي للسلعةب/العميل 

نفس ما قيل يف املسألة آنفا يتحقق إذا متَّ شراء السلعة من وكيل الواعد ابلشراء؛ ألن الشراء من 
. واملثال التطبيقي لذلك أن يقوم العميل اآلمر بشراء بضاعة (4)الوكيل كالشراء من األصيل نفسه

اد ، وعند عدم قدرته على سد)بنك(ة حملية معينةعن طريق فتح اعتماد مستندي لدى مؤسس
التوسط بشراء البضاع ة من  اطالبا منه ةاإلسالمياملالية  مؤسسةيتوجه لل املؤسسةلك املبلغ لت

                                        
 .5/644، ابن القيم، إعالم املوقعني (1)
صورة عكس العينة: أبن يبيعه سلعة بنقد مث يشرتيها منه بثمن أكثر ألجل، ففي الصورتني ترتب يف الذمة دراهم مؤجلة  2

ا، والفرق بينهما أن البائع هو الذي اشتغلت ذمته يف إحدى الصورتني، ويف األخرى املشرتي هو الذي أبقل منها نقد
 اشتغلت ذمته.

 .43الدليل الشرعي للمراحبة، ص (3)
 24الدليل الشرعي للمراحبة، ص  (4)
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وكيل  هياالعتماد  ةفاحت ةاحمللي ؤسسة، وإعادة بيعها للعميل عن طريق املراحبة، فاملةاحمللي ؤسسةامل
 .(1)عن العميل

  :للسلعة مملوكة للعميل مبا يزيد على النصف اجلهة املوردة/ج
إذا كانت اجلهة اليت تورد السلعة مملوكة للعميل جزئيا أو العكس، فقد وقع اخلالف يف املسألة بني 

 هيئات الفتوى على ثالثة أقوال:
ة، املعاملة هبذه الصورة هي من العينة؛ ألن للعميل نصيبا يف الشركة يف الشركة البائع القول األول:

 .فهو يطلب من املؤسسة الشراء من نفسه والبيع له، وهذا الشرط فيه مصلحة ظاهرة له

، وبيت 2الشرعية ابلسودانالعليا للرقابة اَليئة  ت هبذا القول:خذومن اَليئات الشرعية اليت أ
  .3التمويل الكوييت

املشرتي الثاين هو هذه املعاملة ليست من العينة؛ ألن من شرط العينة أن يكون  القول الثاين:
 البائع األول أو وكيله، والواعد يف هذه احلالة ليس هو البائع األول وال وكيله، وإوما شريك.

 .4ندوة الربكة االقتصادية الثامنةوقد ذهبت إىل هذا القول 
يُ َفرَُّق بني احلاالت اليت تزيد فيها نسبة ملكية العميل أو البائع عن نسبة معينة،  القول الثالث:

ة، وال حيرم يف ينَ من العِ  دُّ عَ واحلاالت اليت تنقص فيها عن تلك النسبة، فيحرم العقد يف األوىل وت ُ 
 حكم الكل.لألكثر  عطاءً الثانية إِ 

عدم  وقد اختلف هؤالء القائلون ابلتفصيل يف حتديد هذه النسبة، فذهبت بعض اَليئات إىل
، واخلالف رى إىل حتديدها بنسبة مئويةوذهبت هيئات أخ ،1حتديدها بنسبة رقمية بل ابألغلب

                                        
 .23الدليل الشرعي للمراحبة، ص  (1)
وز للشخص الطبيعي أن يتعامل ببيع املراحبة لآلمر ابلشراء مع [ من مرشد املراحبة: " وال جي4-3-1-4ورد يف البند ] 2

الشركة أو الشركات أو أمساء العمل اليت ميلكها أو يكون يف حكم املالك َلا. كما ال جيوز للشركات التابعة أن تتعامل فيما 
يئة العليا للرقابة الشرعية ابلسودان، ط ، اَلاملراشد الفقهيةبينها ببيع املراحبة لآلمر ابلشراء وال مع الشركة األم القابضة". ]

 [ 3م(، ص 4111-ه6244)اخلرطوم: بنك السودان املركزي،  6
 23-22الدليل الشرعي للمراحبة، ص  3
 22الدليل الشرعي للمراحبة، ص  4
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، وهو 3%31أي ابلنصف ومنهم من حددها ، 2%51ب   هادواقع بني هؤالء، فمنهم من حد
 الرأي الذي اعتمده اجمللس الشرعي يف هذا البند من املعيار.

حقيقة نيُّ قصد اآلمر ابلشراء، وهل يرغب يف السلعة ب َ التوجه إىل التفصيل، وت َ -وهللا أعلم–واألوىل 
 لَّ دَ ستَ ؟ وذلك من خالل بعض املؤشرات اليت ميكن أن يُ تمويلأم أهنا جمرد ذريعة للحصول على ال

هبا على ذلك، وهذا التوجه هو الذي اختارته اَليئة الشرعية لبنك البالد السعودي، وتضمنته 
، وذلك كما يئةالضوابط الشرعية املستخلصة من قراراهتا، وورد تفصيله يف ضوابط املراحبة لنفس اَل

 يلي:
( من الضوابط املستخلصة من قرارات اَليئة الشرعية لبنك البالد:" ال جيوز 611ورد يف الضابط )

من املؤسسة اليت  %31بيع سلعة املراحبة لآلمر ابلشراء إذا كان اآلمر ابلشراء ميلك أكثر من 
ؤسسة بعينها، مع توافر تبيع على البنك، وقد حدد اآلمر ابلشراء رغبته ابلشراء من تلك امل

 .4السلعة لدى مؤسسات أخرى"
 وقد قيَّد املنع بتوافر شرطني جمتمعني ومها:

 من املؤسسة اليت تبيع على البنك. %31أن ميلك اآلمر ابلشراء أكثر من  .6

                                                                                                                        
مال، فال جتوز هذه ورد عن اَليئة الشرعية لشركة الراجحي: "إذا كان اآلمر ابلشراء مالكا للشركة املوردة للبضائع ملكا كا 1

املسألة ألهنا عكس مسالة العينة، وعكس العينة كالعينة املنهي عنها شرعا، وكذلك إذا كان اآلمر ابلشراء ميلك أغلب 
الشركة فإن العملية ال جتوز كذلك، ألن القاعدة الفقهية أن األغلب كحكم الكل. أما إذا كان اآلمر ابلشراء إوما ميلك جزءأ 

، اجملموعة قرارات اهليئة الشرعية مبصرف الراجحياليت ستورد البضائع فلظاهر جواز هذه العملية". ] يسريا من الشركة
 [6/262م(، 4161ه/6256)الرَّيض: دار كنوز اشبيليا، 6الشرعية مبصرف الراجحي، ط

ة أحد الشركاء يف شركة وهو قول اَليئة الشرعية لبنك األردن ديب اإلسالمي، فبعد أن أفتت اَليئة جبواز شراء البنك حص 2
وبيعها لشريك آخر مراحبة، وجبواز شراء البنك حصة بعض الشركاء يف شركة وبيعها للشركة نفسها؛ ألن الشراء يكون يف 
الواقع ونفس األمر لبقية الشركاء. مث عقبت اَليئة على ذلك ابلقول:" وتعليل ذلك أبن بيع العينة ال يتحقق يف تلك 

الشراء من شخص طبيعي ابلنقد والبيع له ابألجل أو الشراء من شركة وبيعها لنفس الشركة أو لشركة احلالتني؛ ألن شرطها 
، فتاوى وقرارات هيئة الرقابة الشرعية لبنك األردن ديب اإلسالمي." ]%51أخرى مالكة أو مملوكة َلا مبا يزيد عن 

 [2، ص 4164اعتىن هبا: علي حمي الدين القره داغي، اإلصدار األول 
 كاَليئة الشرعية لبنك البالد السعودي  3
 51الضوابط املستخلصة من قرارات اَليئة الشرعية لبنك البالد، ص  4
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أن حيدد اآلمر ابلشراء رغبته ابلشراء من تلك املؤسسة بعينها مع توافر السلعة لدى  .4
 مؤسسات أخرى.

(:" جيوز بيع سلعة ابملراحبة لآلمر ابلشراء ولو كانت السلعة ستشرتى من 616ابط )ويف الض
مؤسسة ميلكها اآلمر ابلشراء مشاركة مع غريه إذا كانت ملكية اآلمر ابلشراء يف تلك املؤسسة 

أو كان اختيار تلك املؤسسة من قبل البنك وليس من قبل اآلمر ابلشراء، أو   %31أقل من 
 .1توجد بتلك املواصفات إال عند تلك املؤسسة" كانت السلعة ال

 فاجلواز مرتتب على أمر من هذه األمور:
 .%31إذا كانت ملكية اآلمر ابلشراء يف تلك املؤسسة أقل من  .6
 أو كان اختيار تلك املؤسسة من قبل البنك وليس من قبل اآلمر ابلشراء. .4
 ؤسسة.أو كانت السلعة ال توجد بتلك املواصفات إال عند تلك امل .5

 كاآليت: لنفس اَليئةيف ضوابط املراحبة من انحية اإلجرائية وقد جاء تفصيل هذين الضابطني 
إذا كانت اجلهة اليت سيشرتي منها البنك السلعة مملوكة جزئيًا لآلمر أو ابلعكس (: "45الضابط)

 :فُينظر-للبائعأبن كانت اجلهة اآلمرة ابلشراء مملوكة جزئياً -
 لشراء على شراء السلعة من شركة بعينها فيجوز للبنك أن يشرتي إن مل ينص اآلمر اب

السلعة من أي شركة حىت ولو كانت ملكية اآلمر فيها متثل أغلبية، أو كانت الشركة 
 البائعة نفسها متتلك أغلبية يف الشركة اآلمرة؛ ألن احتمال املواطأة منتٍف حينئذ.

  اليت ميتلك جزًء منها بعينها، فإن كان له أما إذا نص اآلمر على شراء السلعة من الشركة
مثل أي مساهم يطلب شراء سلعة من -نسبة قليلة يف ملكية الشركة ال تصل إىل النصف 

حمظور يف ذلك؛ ألن احتمال املواطأة بعيد. أما إن كان له  فال-فيهاالشركة اليت ساهم 
َلدف هو التمويل وليس أغلبية فيها أو العكس فُتمنع املعاملة حينئذ الحتمال أن يكون ا

                                        
. يالحظ أن الضابطني ملا يبِ ينا حالة ما إذا  51ص الضوابط املستخلصة من قرارات اهليئة الشرعية لبنك البالد،  1

، ونص %31ال جيوز؟ فقد نص الضابط األول على: أكثر من ، وهل جيوز يف هذه احلالة أم %31كانت ملكية اآلمر 
 .%31الضابط الثاين على: أقل من 
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السلعة، ويستثىن من ذلك ما إذا كانت السلعة ابملواصفات املطلوبة ال توجد إال عند 
 .1"تلك الشركة فيجوز الشراء منها؛ ألن السلعة مقصودة لذاهتا

 .تفصيل جيد حيسن أن أيخذ املعيار بهال ذاهالذي أراه أنَّ و 
 ثالثاملطلب ال

 ةالتحايل على العينة يف املراحب
 [4/4/2]الفرع األول: توضيح حمتوى البند 

إن كانت اجلهة املوردة )مالكة السلعة( هلا قرابة نسب أو عالقة زوجية مع العميل، »
فعلى املؤسسة أن تتأكد قبل دخوهلا يف املراحبة من أن البيع ليس صوراي وحتايال على 

 [4/4/2] «العينة.
 التوضيح:

ه عالقة نسب كأن يكون أخا أو أاب أو ابنا للعميل اآلمر إذا كان املورد مالك السلعة تربط
ابلشراء، أو تربطه به عالقة زوجية، فاألصل هو جواز إجراء هذ املعاملة ألن لكل منهما )العميل 
الواعد ابلشراء، والقريب البائع للسلعة( ذمة مالية مستقلة منفصلة عن اآلخر، لكن احتمال 

الة يكون كبريا، لذلك فاملؤسسة مطالبة عند دراستها للعميل أن التواطؤ بني الطرفني يف هذه احل
، 2تتأكد من عدم وجود ذلك التواطؤ، وأن عملية البيع بينهما حقيقية وليست جمرد بيع صوري

 :م أن4163وحتايل على العينة احملرمة، وقد كان النص يف هذا البند قبل تعديل املعيار سنة 

                                        
(، املنعقدة يوم األحد 663( يف اجللسة )63الصادرة يف قرار اَليئة الشرعية لبنك البالد رقم:)ضوابط عقد املراحبة،  1

 5م، مبقر البنك ابلرَّيض، ص 65/15/4113ه املوافق ل  15/14/6241
ون العقد صورَّي إذا كان اتفاق الطرفني يف العقد ظاهرَّي فقط، وحتقق انتفاء اإلرادة احلقيقية يف أصل العقد، وذلك يك 2

أبن يكون يف اتفاق الطرفني مظهر العقد وصورته فقط، ال حقيقته وجوهره من ارادة التعاقد. فالصورية هي الشكل والصفة 
، عدانن عبد أحكام العقود الصورية يف الفقه اإلسالميه عن النية والقصد. ]واَليئة اليت ختفي القصد احلقيقي، ومتيل ب

اَلادي حسان، رسالة ماجستري يف الفقه املقارن، إبشراف د. يونس حمي الدين فائز األسطل، غري منشورة، كلية الشريعة 
 [36-31م، ص 4111ه/ 6244والقانون ابجلامعة اإلسالمية يف غزة بفلسطني، نوقشت سنة 
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، وذلك دفعا ألي تواطؤ حمتمل بني القريبني 1قات املؤسسة""األفضل هو اجتناب ذلك يف تطبي
 أو الزوجني.

ال جيوز التحيُّل على  ( من ضوابط املراحبة يف بنك البالد ما يلي:"44وقد ورد يف الضابط رقم )
بيع العينة، ومن ذلك أن تكون مؤسسة العميل أو شركته ابسم زوجته أو قريبه؛ كولده أو والده 

احلقيقة مملوكة للعميل نفسه، فال جيوز للبنك حينئذ أن يبيع ابألجل على أو أخيه وهي يف 
القريب ما اشرتاه من ذلك العميل إذا علم بذلك، سواء يف املراحبة أو املشاركة، أما إن كانت تلك 
الشركة أو املؤسسة مملوكة للقريب حقيقة كلها أو أكثرها، فال مانع حينئذ أن يبيع البنك على 

 2."ل؛ ألن ذمة كل منهما مستقلة عن ذمة اآلخر، وقد انتفت احليلةقريب العمي
 [4/4/2]الفرع الثاين: الدراسة الفقهية التأصيلية للبند 

 :التواطؤ بني القريبني أو الزوجني
مستند جواز أن يكون املورد قريبا للواعد ابلشراء، أو كوهنما زوجني هو أن  كال منهما له ذمة 

حيلة على العينة فيحرم؛ منعا ألي تواطؤ حمتمل لتمرير العملية لصاحل منفصلة مامل يكن ذلك 
 .3العميل

وترجيحا الحتمال التواطؤ، ذهبت اَليئة العليا للرقابة الشرعية ابلسودان إىل القول ابملنع يف حالة 
االشرتاك، فقد جاء يف املرشد الفقهي للمراحبة لآلمر ابلشراء: "ال جيوز لألب وأوالده الذين 

 .4ديرون أعماال ابالشرتاك أن يتعاملوا فيما بينهم ببيع املراحبة لآلمر ابلشراء"ي
بعد  دراسة اليت تقوم هبا املؤسسةالإنَّ سبيل املؤسسة إىل معرفة وجود التواطؤ بني الطرفني هي  

تقدمي العميل للطلب، فمن شأن تلك الدراسة أن تبني حقيقة العالقة بني الطرفني، فتُ ْقِدم 
لسؤالني   ذلك جليا من خالل هذين املثالني العملينينيسسة على ضوء ذلك أو حُتِجم. يتباملؤ 

                                        
م(، ص 4161ه/6256، هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، )املنامة: البحرين، املعايري الشرعية 1

24 
 5(، ص 63الصادرة يف قرار اَليئة الشرعية لبنك البالد رقم:)ضوابط عقد املراحبة،  2
 441املعايري الشرعية، ص  3
 3املراشد الفقهية، ص  4
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 الفصل األول

، فكان اجلواب يف األول ابجلواز ويف الثاين ابملنع؛ لبنك ديب اإلسالمي وردا إىل اَليئة الشرعية
 :بناء على مؤشر بوجود التواطؤ أو عدمه

  :األول السؤال
 السيارة هذهبشراء  شراء سيارة مراحبة حيث سيقوم البنك تقدمت إلينا إحدى املتعامالت بطلب

  من زوجها.
الرجاء التكرم إبفادتنا عن التكييف الشرعي َلذه املعاملة، علما أن املتعاملة تعمل بوظيفة مدرسة 

 ، ومن مث يكون َلا ذمة مالية مستقلة.وَلا راتب شهري
 فكان اجلواب:

ها، إذا قام البنك بشرائها من شخص آخر ولو كانت ال مانع شرعا من بيع سيارة لآلمر بشرائ
 .1تربطهما عالقة زوجية؛ ألن لكل من الزوج والزوجة شخصية وذمة مالية مستقلة عن اآلخر

" تقدم أحد املتعاملني بطلب شراء مدرسة من زوجته، وقد تبني أن املدرسة كانت الثاين: سؤال ال
فيما بعد أنه يرغب بسداد ديون خاصة به  وقد تبني له، وقد مت بيعها لزوجته وفقا لعقود رمسية،

لدى أحد البنوك التجارية. فهل جيوز شرعا متويل لشراء عقار من زوجته رغم انفصال الذمة 
 املالية قانوان؟"

 فكان جواب اَليئة: " اطلعت اَليئة على املوضوع ورأت اآليت: 
 ته، وتقدم اآلن للبنك بطلب شراء هذهلزوج احيث أن املدرسة كانت مملوكة للزوج أوال، مث ابعه

 املدرسة من زوجته بثمن عاجل، مث بيعها له مراحبة بثمن مؤجل، فإن هذا يعد قرينة على صورية 
البيع، وكأن البنك يشرتيها منه بثمن حال ويبيعها له بثمن مؤجل أكرب منه، وهو بيع العينة  

 الذي هنى الشارع عنه.
 ديونه للبنوك يف ِ أنه قد ظهر من قرائن أخرى أن املتعامل يريد أن يو  نةى هذه القريوَّ وقد ق َ        

الربوية ابلثمن الذي يدفعه البنك للزوجة، فكأن الزوج والزوجة يف هذه الظروف ولوجود هذه 

                                        
 624/ 6والرقابة الشرعية لبنك ديب اإلسالمي،  فتاوي هيئة الفتوى 1
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ا لذريعة الراب، وإن كان األصل أهنما شخصان ما شخص واحد، فتحرم املعاملة سدً القرائن كأهنَّ 
 .1منفصالن

 

                                        
، اعتىن هبا: علي القره داغي، )دار البشائر اإلسالمية(، فتاوى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبنك ديب اإلسالمي 1
6/622 



 اإلجراءات التي تسبق عقد المرابحة ___________________
 

  

 
 

ةصفح  166  
 

  

 الفصل األول

 ب الرابعاملطل
 االتفاق بني املؤسسة والعميل على املشاركة مع وعد بشراء احلصة ابملراحبة

 [4/4/3]الفرع األول: توضيح حمتوى البند 
ميتنع االتفاق بني املؤسسة والعميل على املشاركة يف مشروع أو صفقة حمددة مع وعد »

حق. أما إذا وعد أحد أحدمها لآلخر بشراء حصته ابملراحبة احلالة أو املؤجلة يف وقت ال
الشريكني اآلخر بشراء حصته ابلقيمة السوقية للبيع أو بقيمة يتفقان عليها يف حينه فال 

 [8/8/5] «مانع من ذلك بعقد شراء جديد، سواء أكان الشراء بثمن حال أم مؤجل.
 التوضيح:

مشروع ما  ال جيوز االتفاق بني املؤسسة والعميل اآلمر ابلشراء على الدخول يف شراكة يف
أو صفقة حمددة )شراء طائرة مثال(، مع وعد من العميل للمؤسسة بشراء حصتها يف فرتة حمددة 
الحقا على أساس املراحبة بثمن حال أو مؤجل، ويتأكد املنع إذا كان الوعد بني الطرفني ملزما 

 ألنه قد يفضي إىل ضمان الشريك حلصة شريكه، وهو ممنوع شرعا.
، أو بقيمة 1ة هو أن يَِعد الشريك شريكه بشراء حصته ابلقيمة السوقيةواحلل يف هذه احلال

يتفق عليها الطرفان يف حينه بعقد شراء جديد سواء أكان الشراء بثمن حال أم مؤجل، وليس 
 2عن طريق املراحبة.

( بشأن الشركة )املشاركة( والشركات 64وهذا املعىن ورد أتكيده يف املعيار الشرعي رقم )
جيوز إصدار أحد »[ ما يلي: 3/4فعند تناول املشاركة املتناقصة ورد يف البند ] احلديثة؛

الشريكني وعدا ملزما حيق مبوجبه لشريكه متلك حصته تدرجييا من خالل عقد البيع والشراء 
وحبسب القيمة السوقية يف كل حني أو ابلقيمة اليت يتفق عليها عند الشراء. وال جيوز اشرتاط 

 1.«3االمسيةالبيع ابلقيمة 

                                        
يف السوق. القيمة السوقية نسبة إىل السوق وهي الثمن احلقيقي للشيء، وميكن التعبري عنها: ابلسعر املتوسط للشيء  1

 [545، صمعجم املصطلحات املالية واالقتصاديةومن املعلوم اختالفها عرفا وعادة ابختالف الزمان واملكان واألحوال. ]
 21-42الدليل الشرعي للمراحبة، ص  2
 القيمة اإلمسية هي القيمة اليت مت الشراء هبا، أي رأس املال. 3
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 الفصل األول

جيوز  فقد ورد يف ضوابطها:" لبنك البالد ذلك إذا كان الوعد غري ملزموقد أجازت اَليئة الشرعية 
-االتفاق بني البنك والعميل على املشاركة يف مشروع أو صفقة حمددة مع وعد أحدمها اآلخر 

أو مبا  2لقيمة السوقيةحصته يف وقت الحق ابملراحبة احلالة أو املؤجلة أو اب بشراء-ملزموعدًا غري 
 .3"عليه على أن يكون ذلك بعقد جديد يتفقان

 [4/4/3]الفرع الثاين: الدراسة الفقهية التأصيلية للبند 
مانة يف يد املدير للمال فال يضمن ما حيصل فيه من أرأس املال يف الشركة املبدأ الفقهي أن 

، فتحمل املدير ضمان رأس املال خسارة إال يف حاالت التعدي أو التقصري أو خمالفة الشروط
 .4ممنوع شرعا
هو شأن الديون اليت تثبت يف الذمة، وحمل اإلدارة يف -يف غري احلاالت املشار إليها–والضمان 

، وإال الختل الفرق بني االستثمار احملرم املضمون على املقرتض وال املشاركة ال يتثبت يف الذمة
ني االستثمار احلالل الذي يظل حمتمال للربح حق للمقرض صاحب املال يف عائد عنه، وب

 واخلسارة. 
 إن مستند منع ضمان رأس املال وما ينتج عن استثماره من ربح هو:

  ،أنه قد يؤدي إىل قطع املشاركة يف الربح، حبصول املضمون عليه كليا يف حالة اخلسارة
 الشريك الضامن منه.وحرمان 

                                                                                                                        
عملي لدى العديد من اَليئات الشرعية على التفرقة بني شركة العقد استقر التطبيق ال .521، ص املعايري الشرعية 1

وشركة امللك، وجواز الوعد ابلشراء ابلقيمة االمسية يف شركة امللك خالفًا لشركة العقد، كما استقر الرأي على أن دخول 
هو من قبيل شركة امللك ال  املصارف مشاركة مع العميل يف شراء عقار أو بضاعة بغرض بيع حصة املصرف ابملراحبة الحًقا

عبد الباري  بشأن املراحبة، (2إضاءات على املعيار الشرعي رقم )] .العقد. ومن املالئم أن يتضمن املعيار هذا التفصيل
 [www.raqaba.co.uk: موقع شركة رقابة على األنرتنت مشعل،

 [6/512 ،اخلدمات املالية االستثماريةالقيمة السوقية هي قيمة احلصة عند عرضها للبيع. ] 2
 5(، ص 63، قرار اَليئة الشرعية لبنك البالد رقم: )ضوابط عقد املراحبة 3
ألنه خيالف مقتضى عقد املضاربة الذي هو عقد على املشاركة يف الربح، فإذا مل حيصل ربح ووقعت خسارة فإهنا تربط  4

يكان، واخلسارة بقدر احلصص يف رأس املال. ابملال طبقا للقاعدة الشرعية يف املشاركات أبن الربح على ما يتفق عليه الشر 
، عبد الفتاح أبو غدة، حبث مقدم إىل الندوة الفقهية الثالثة ملصرف أبو ظيب اإلسالمي املنعقدة يف: التمويل ابملشاركة(])

 [2، ص 4166يناير  62-41

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjG0tyB1rrnAhUoQ0EAHQYbDr8QFjAAegQIBBAB&url=http%3A%2F%2Fwww.raqaba.co.uk%2F%3Fq%3Dtaxonomy%2Fterm%2F5%2F0&usg=AOvVaw1id7Y1wtCIHdUs6rU8Nw4E
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 1يتحمل تبعة هالكه، وهو منهي عنه يضمن صاحبه وال يؤدي إىل الربح الذي ال. 
 )املستمدة منها قاعدة )الغنم  2هذا الضمان خيل بقاعدة حديث )اخلراج ابلضمان

 . 3ابلغرم(
وإذا كان الضمان املباشر من املدير ممتنعا وغري مشروع؛ فإن ما يؤدي إىل الضمان بصورة غري 

اإلمسية يكون ممتنعا وغري مشروع مباشرة مثل التعهد من الشريك بشراء حصة الشريك ابلقيمة 
حيميهم من اخلسارة يف حال هبوط ألن ذلك التعهد من املدير بشراء حصص الشركاء  ؛أيضا

من ابب سد الذرائع وحترمي الوسائل املؤدية إىل  القيمة السوقية للحصة عن القيمة اإلمسية، فيمنع
 الشريك ابملراحبة. ومن ابب أوىل حترمي التعهد من املدير بشراء حصةاحملرمات. 

بشأن املشاركة املتناقصة /أ( 3( الفقرة 4/63)651رقم )ورد يف قرار جممع الفقه اإلسالمي وقد 
 ما يلي: وضوابط مشروعيتها

"عدم التعهد بشراء أحد الطرفني حصة الطرف اآلخر مبثل قيمة احلصة عند إنشاء الشركة ملا يف 
أن يتم حتديد مثن بيع احلصة ابلقيمة السوقية ذلك من ضمان الشريك حصة شريكه، بل ينبغي 

 .4يوم البيع أو مبا يتم االتفاق عليه يوم البيع"

                                        
(؛ 3/512، )5312، يف كتاب البيوع، ابب يف الرجل يبيع ما ليس عنده، رقمأخرجه أبو داودحديث النهي  1

(؛ وقال الرتمذي عقبه 4/363، )6452، يف كتاب البيوع، ابب ما جاء يف كراهية بيع ما ليس عندك، رقم الرتمذي
،  وابن ماجة؛ 242(، ص 2142يف كتاب البيوع، ابب سلف وبيع، رقم) النسائي"وهذا حديث حسن صحيح"؛ و

(؛ قال الغماري: 5/512، )4622ح ما مل يضمن، رقم كتاب التجارات، ابب النهي عن بيع ما ليس عندك، وعن رب
)بريوت: دار عامل 6حتقيق: حممد سليم مسارة، طاهلداية يف ختريج أحاديث البداية، "واحلديث صحيح على كل حال"]

 [4/554م( ،6224-ه6214الكتب،
(؛ 3/512، )5312م، يف كتاب البيوع، ابب فيمن اشرتى عبدا فاستعمله مث وجد به عيبا، رقأبو داود أخرجه 2

(؛ وقال: 4/316(، )6423يف أبواب البيوع، ابب ما جاء فيمن يشرتي العبد ويستغله مث جيد به عيبا، رقم ) الرتمذي
يف النسائي "هذا حديث حسن صحيح، وقد روي هذا احلديث من غري هذا الوجه، والعمل على هذا عند أهل العلم"؛ و

، كتاب التجارات، ابب اخلراج ابلضمان، رقم ؛ وابن ماجة212(، ص 2221) كتاب البيوع، ابب اخلراج ابلضمان، رقم
4424( ،5/534.) 

موسوعة القواعد والضوابط الفقهية احلاكمة للمعامالت املالية يف الفقه اإلسالمي، علي أمحد الندوي، )دار عامل املعرفة،   3
 6/22م( 6222-ه6262

 4زء ، اجل65جملة جممع الفقه اإلسالمي، العدد  4
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 املطلب اخلامس

 صور غري جائزة يف املراحبة
 [4/4/1]الفرع األول: توضيح حمتوى البند 

ال جيوز إجراء املراحبة املؤجلة يف الذهب أو الفضة أو العمالت، وال جيوز إصدار »
ة للتداول بديون املراحبة أو غريها. كما ال جيوز جتديد املراحبة على نفس صكوك قابل

 [8/8/6] «السلعة.
 التوضيح:

فيجوز أن إذا كانت السلعة املراد شراؤها يشرتط فيها التقابض كالذهب والفضة والعمالت 
د يف البند: مؤجلة، ألن ذلك هو راب النسيئة. وقد ور  أن تكونال جيوز تكون فيها املراحبة حالة، و 

جيوز للمؤسسة شراء الذهب بثمن حال مراحبة أو مساومة مع » [ من معيار الذهب:3/6/6]
( بشأن 2[ يف املعيار الشرعي رقم:)4/4/1(، والبند: ]5االلتزام ابلضوابط املبينة يف الفقرة:)

 . 1«املراحبة
فهو دين يف ذمة وألن الغالب يف بيع املراحبة أن يكون الثمن مؤجال ليسدد على أقساط، 

؛ فتباع لغريهم قابلة للتداول 2إىل صكوك اليت يف ذمم العمالء يمنع حتويل ديون املراحبةالعميل، ف
 ألن إصدار املؤسسة لتلك الصكوك بديون املراحبة يعترب قرضا ربوَّي.

( بشأن صكوك االستثمار ما 64[ من املعيار الشرعي رقم )3/6/4وقد ورد يف البند ]
تصكيك )توريق( املوجودات من األعيان واملنافع واخلدمات، وذلك بتقسيمها إىل جيوز »يلي: 

                                        
 6552املعايري الشرعية، ص  1
: هي واثئق متساوية القيمة يتم إصدارها لتمويل شراء سلعة مراحبة، وتصبح سلعة املراحبة مملوكة حلملة صكوك املراحبة 2

الصكوك. املصدر لتلك الصكوك هو البائع لبضاعة املراحبة، واملكتتبون فيها هم املشرتون لبضاعة املراحبة، وحصيلة 
، ص املعايري الشرعيةب هي تكلفة شراء البضاعة، وميلك محلة الصكوك سلعة املراحبة، ويستحقون مثن بيعها. ]االكتتا
 [ 242، ص 212
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حصص متساوية وإصدار صكوك بقيمتها. أما الديون يف الذمم فال جيوز تصكيكها )توريقها( 
 1«لغرض تداوَلا.

أبن يتم بيع السلعة على أكثر من  ملراحبة على نفس السلعة مرة أخرى،كما مينع جتديد ا
ة ذلك: أن يشرتي العميل السلعة من املؤسسة مراحبة ابألجل، مث يقوم ببيع تلك وصور شخص 

السلعة إىل أحد األشخاص، مث أييت هذا الشخص )املشرتي اجلديد للسلعة(، ويعرض بيع 
 .2السلعة جمددا على املؤسسة املالية لتقوم ببيعها مراحبة لواعد بشراء جديد

الدخول يف مراحبة همة واقعيا واليت أمهل املعيار اإلشارة إليها ومن معاين جتديد املراحبة امل      
يف ذمة  أبن يكونوينشأ هبا دين جديد للمؤسسة، ، تغلق فيها مديونية املراحبة األوىلجديدة، 

ويرغب العميل يف إجراء معاملة متويلية جديدة، وال  العميل دين للمؤسسة املالية اإلسالمية،
يونية األوىل، فيتفق مع املؤسسة على إجناز املعاملة اجلديدة، وأن ميكنه ذلك حىت يسدد املد

يسدد الدين القدمي منها لتبقى ذمته عامرة ابلدين اجلديد وأرابحه، فتستفيد املؤسسة من ذلك 
 .3سداد دينها القدمي ورحبا انشئا عن املعاملة اجلديدة على أقساط وآجال أبعد

يفعها على أقساط ملدة ب مليون دينار جزائري، لعة مراحبة سالعميل  أن يشرتي: ومثال ذلك      
ة ألف دينار جزائري ألجل قدره مخس سنوات، وبعد سنتني بقي عليه دين للمؤسسة قدره ستمائ

فتقوم املؤسسة الدائنة إبنشاء عملية مراحبة وليس لديه ما يسدد به هذا الدين، ثالث سنوات، 
دها العميل  تمائة ألفبسسلعة  جديدة تبيع فيها على العميل مثاومائة دينار جزائري حالَّة يسدِ 

ستمائة تسدد املؤسسة حبصيلة املراحبة اجلديدة ). أربع سنواتمقسطة إىل  ألف دينار جزائري
ثماومائة ألف ( بستمائة ألف دينار( دينها احلال؛ فتكون النتيجة أتجيل سداد الدين )ألف دينار

  .أربع سنواتإىل  دينار

                                        
 244املعايري الشرعية، ص  1
 612الدليل الشرعي للمراحبة، ص  2
صريف واحليل الربوية بني ، عبد الباري مشعل، حبث مقدم إىل مؤمتر: التورق املالتورق كما جتريه املصارف اإلسالمية() 3

 66م، ص 4164أفريل  43-42النظرية والتطبيق، املنعقد جبامعة عجلون الوطنية اخلاصة ابألردن، بتاريخ: 
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 الفصل األول

(: "ال جيوز شراء سلعة مبيعة ابألجل من مالكها ابلدين املتبقي عليه من 4الضابط رقم ) ورد يف
 .1مثنها، مث بيعها عليه ابألجل بثمن أكثر"

 [4/4/1]الفرع الثاين: الدراسة الفقهية التأصيلية للبند 
 املراحبة يف الذهب والفضة والعمالت: أوال

شرتط يف بيع غريها من املبيعات، إال أهنا إذا والعمالت ما ييشرتط يف بيع الذهب والفضة 
 بيعت جبنسها أو بغريها من األمثان اشرتطت شروط أخرى أمهها: شرط التقابض.

فقد أمجع العلماء على وجوب قبض البدلني يف بيع الذهب والفضة قبل افرتاق املتبايعني 
جنسهما كبيع  سواء بيع الذهب والفضة جبنسهما كبيع ذهب بذهب وفضة بفضة، أو بغري

ذهب بفضة أو العكس، فإن افرتق املتبايعان قبل التقابض بطل العقد منعا من الوقوع يف الراب، 
 واألدلة على ذلك كثرية منها:

 قال: "الذهب ابلذهب والفضة  2رضي هللا عنه حديث عبادة من الصامت
 مبثل سواء بسواء، يدا ابلفضة والرب ابلرب والشعري ابلشعري والتمر ابلتمر وامللح ابمللح، مثال
 .3بيد، فإذا اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يد بيد"

 أنه قال: "أقبلت أقول: من يصطرف الدراهم؟  4عن مالك بن أوس بن احلداثن
وهو عند عمر بن اخلطاب: أران ذهبك، مث ائتنا إذا جاء خادمنا  5فقال طلحة بن عبيد هللا

                                        
 62الضوابط املستخلصة من قرارات اَليئة الشرعية لبنك البالد، ص  1
لعقبة، شهد املشاهد كلها بعد بدر، هو عبادة بن الصامت بن قيس األنصاري اخلزرجي، شهد بدرا، كان أحد النقباء اب 2

، االستيعاب يف معرفة ألصحابه، وقيل ببيت املقدس. ]52كثريا، تويف ابلرملة سنة صلى هللا عليه وسلم  وروى عن النيب 
؛ 4/214م(، 6224-ه6264)بريوت: دار اجليل، 6يوسف بن عبد هللا بن عبد الرب، حتقيق: علي حممد البجاوي، ط

 6، ابن األثري علي بن حممد، حتقيق: علي حممد معوض، عادل أمحد عبد املوجود، طفة الصحابةأسد الغابة يف معر 
، أمحد بن علي بن حجر،، د.ط ) اإلصابة؛ 5/632م(، ابن األثري، 6222-ه6263)بريوت: دار الكتب العلمية، 

 .[2/44بريوت: دار الكتب العلمية د.ت( 
 5/64166، 6324وبيع الذهب ابلورق نقدا، حديث رقم  يف كتاب املساقاة، ابب الصرفمسلم رواه  3
أوس بن مالك بن احلداثن النصري، أبو سعد، صحايب، روى عن عمر، وعن العشرة، وعن العباس، تويف ابملدينة سنة  4

 [5/6521، االستيعابه. ]24
نة، وأحد الستة الذين جعل عمر طلحة بن عبيد هللا بن عثمان القرشي التيمي، أبو حممد، أحد العشرة املشهود َلم ابجل 5

 [6/656، صفة الصفوة؛ 5/412، االستيعابه. ]51فيهم الشورى، قُتل يوم اجلمل، سنة 
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 الفصل األول

إليه ذهبه، فإن ن دَّ لُتعطينَّه ورِقه أو لرتُ  !بن اخلطاب: كال وهللانعطيك ورقك، فقال عمر 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: "الورِق ابلذهب راب إال هاء وهاء، والربُّ ابلربُّ راب إال 

 .1هاء وهاء، والشعري ابلشعري راب إال هاء وهاء، والتمر ابلتمر راب إال هاء وهاء"
فتوى اجلامعة للهيئة الشرعية لبنك ديب اإلسالمي، اليت تفصل أهم ونورد فيما يلي هذه ال

 جوانب هذه املسألة:
ورد للهيئة سؤال حول مدى جواز بيع الذهب مراحبة، مع قبض الذهب وأتخري سؤال: 

 الثمن، وهو نقود ورقية، ودفعه على أقساط أو دفعة واحدة.
 فكان اجلواب:

واملؤمترات وحلقات  ناقشات اليت دارت، والندواتاستعرضت اَليئة البحوث اليت كتبت، وامل
 البحث اليت عقدت حول هذا املوضوع، مث انتهت إىل الرأي اآليت:

جاء النهي الصريح عن بيع الذهب ابلذهب إال مثال مبثل يدا بيد، واتفق اجملتهدون قدميا 
وب كاحللي والترب وحديثا على أن الذهب هنا يدخل فيه املضروب أي النقود الذهبية وغري املضر 

وغري ذلك، فالذهب بكل صوره ومجيع أشكاله حترم فيه الزَّيدة والنَّساء عند مبادلته ابلذهب، 
وقد خالف بعض احملدثني، فقالوا: بعدم جرَّين الراب يف الذهب ابعتباره سلعة كبقية السلع، وهذا 

 ذهب ابلذهب.قول خيالف اإلمجاع فال عربة به، ألن األحاديث جاءت مطلقة يف بيع ال
يف الذهب هي الثمنية، أي ابعتباره مثنا، فيدخل فيه،  وقد نص مجهور الفقهاء علة التحرمي

ويقاس عليه كل ما اعترب مثنا من النقود الورقية أو االئتمانية، فهذه تعد جنسا من النقود إذا 
  بيعت ابلذهب جاز التفاضل، ووجب القبض، وَحُرم النَّساء.

راب يف النقود الورقية بعض الباحثني احملدثني، فقالوا: إن العملة الورقية وقد خالف جرَّين ال
ليست ذهبا، وال متثل ذهبا، لعدم لزوم الغطاء الذهيب يف هذه النقود، فهي إذن ال متثل صكوكا 

فأحد  على ذهب، بل متثل مجلة من السلع واخلدمات، مستحقة على رصيد االقتصاد القومي،
املة ذهب، والعوض اآلخر استحقاق ملقدار معني من السلع واخلدمات العوضني يف هذه املع

 فيجوز.
                                        

يف   مسلم؛ و435، ص4652يف كتاب البيوع، ابب: ما يذكر يف بيع الطعام واحلكرة، حديث رقم  البخاريأخرجه  1
 5/6412، 6321ث رقم كتاب املساقاة، ابب الصرف وبيع الذهب ابلورق نقدا، حدي
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 الفصل األول

ن هذا التعليل غري مستقيم؛ ألن العلة يف جرَّين الراب يف الذهب هي الثمنية، وهذه أوالواقع 
النقود أمثان؛ ألهنا تلقى قبوال عاما يف التداول، وهي مقياس للقيم، ومستودعا للثروة، وحيصل هبا 

 .1عام، فتحقق فيها مناط احلكم وهو الثمنية اليت هي علة حترمي الراباإلبراء ال
ونظرا لوضوح املسألة، ولشمولية هذه الفتوى وحسن استيعاهبا وتفصيلها للمسألة، نكتفي 

 هبا عن مزيد من التفصيل.
 إصدار صكوك قابلة للتداول بديون املراحبة: اثنيا

جتديد املراحبة: أن ذلك من صور بيع الدين  منع إصدار صكوك مراحبة متداولة أو مستند-أ
 .2احملرمة

أن هذا اخلالف ال ميكن إسقاطه  الَّ ابلعني لغري املدين، إِ  ينيف بيع الدَّ  ورغم أن الفقهاء اختلفوا
ى به شرتَ ض الذي تُ وَ العِ  ألهنا نقود، وإذا صدرت هبا صكوك ومتَّ تداوَلا فإنَّ  ؛على ديون املراحبة

واشتمل  3فإذا بيع بنقد معجل من جنسه كان من قبيل حسم الكمبياالت ،باً غال سيكون نقوداً 
بيع  وفه بنقد معجل من غري جنسه اشتمل على راب النسيئة، على راب الفضل والنسيئة، وإذا بيع

 ، فإذا اختَّل شرط التقابضيشرتط فيه التقابض يف كل األحوالو صرف تسري عليه أحكام النقود 
 ن أن حيصل التقابض ألن هذه الديون يف ذمة الغري.    ، وال ميكوقع الراب

دين املراحبة املصرفية املؤجل وتداوله من  ذا اتفق أهل العلم املعاصرون على عدم جواز توريق )تصكيك(وَل
ألن ذلك  ؛قبل املؤسسات املالية أو األفراد يف سوق اثنوية، أو عن طريق البيع املباشر بنقد معجل أقل منه

 .4احملرم من الراب

                                        
 423-6/422فتاوي هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبنك ديب اإلسالمي،  1
 441املعايري الشرعية، ص  2
حسم الكمبيالة: عملية مصرفية تتلخص يف قيام حامل الورقة املالية )الكمبيالة( بنقل ملكيتها وملكية احلق الثابت فيها  3

، عن طريق التظهري إىل املصرف أو غري  ر على قيمتها خمصوما منها مبلغ معنيَّ ه قبل ميعاد االستحقاق، مقابل حصول املَظهِ 
وهو جمموع عمولة املصرف لقاء االحتفاظ ابلكمبيالة وحتصيلها، مع فائدة املبلغ املدفوع إىل املَظهِ ر عن املدة الباقية من 

قضااي صم لدى مصرف آخر أو لدى البنك املركزي. ]اتريخ دفعه إىل اتريخ استحقاق الكمبيالة. وللمصرف أن يكرر اخل
 [466م(، ص 4116ه، 6246)دمشق: دار القلم، 6، نزيه محاد، طمعاصرة يف املال واالقتصاد

 464قضاَّي فقهية معاصرة يف املال واالقتصاد، نزيه محاد، ص  4
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 الفصل األول

َلع أو ينص املعيار مل-ب املنافع،  على حالة ما إذا كان العوض الذي تشرتى به صكوك ديون املراحبة من السِ 
ة هيئات منها:  وقد ورد النص على اجلواز يف هذه احلالة من عدَّ

 جممع الفقه اإلسالمي:-6
 :بشأن بيع الدينقراره يف الدورة السابعة عشرة يف فقد نص اجملمع  
 من صور بيع الدين اجلائزة: "
 ( بيع الدائن دينه لغري املدين يف إحدى الصور التالية: 6)
 بيع الدين الذي يف الذمة بعملة أخرى حالة، ختتلف عن عملة الدين، بسعر يومها.-أ

 بيع الدين بسلعة معينة.-ب
 بيع الدين مبنفعة عني معينة.-ت
 1هي املقصودة من البيع." ( بيع الدين ضمن خلطة أغلبها أعيان ومنافع4)

 اَليئة الشرعية لبنك البالد السعودي-4
ال جيوز إصدار صكوك قابلة للتداول بديون "( من ضوابط املراحبة: 65ورد يف الضابط رقم )

املراحبة أو غريها إذا كان العوض الذي تشرتى به هذه الصكوك من األمثان، أما إذا كان سلعة 
 2فهو جائز."

 صة لتداول صكوك املراحبة:الضوابط اخلا-ج
 وهي: 3يطبق على صكوك املراحبة ثالثة أحكام يف التداول

 جيوز تداوَلا قبل شراء السلعة إال مبراعاة أحكام الصرف؛ ألهنا مل تزل متثل نقدا. ال-6
 تداوَلا بعد شراء السلعة وقبل تسليمها للمشرتي ألنه بيع حلصة شائعة من أعيان. جيوز-4
َلا بعد بيع سلعة املراحبة وتسليمها للمشرتي وثبوت الثمن يف ذمته، ألهنا متثل جيوز تداو  ال-5

 .أجزاء شائعة من الدين )مثن البيع(
                                        

 4/2، 4جملة جممع الفقه اإلسالمي، العدد  1
 5(، ص 63يئة الشرعية لبنك البالد رقم: )، قرار اَلضوابط عقد املراحبة() 2
يقصد بتداول صكوك املراحبة: التصرف يف احلق الشائع الذي متثله صكوك املراحبة ابلبيع أو الرهن أو اَلبة أو غري ذلك  3

راء(. من التصرفات الشرعية. إال أن املراد األساس من )التداول( الذي ترتتب عليه غالبا أحكام التداول هو )البيع والش
، ابسل الشاعر، وهيام األحكام والضوابط لتداول الصكوك االستثمارية اإلسالمية؛ 221، ص املعايري الشرعية]

 [4161، 5، ملحق 25الزيدانيني، حبث منشور يف جملة دراسات علوم الشريعة والقانون، اجمللد 
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 الفصل األول

ومستند املنع من تداول صكوك املراحبة بعد بيع البضاعة وتسليمها ملشرتيها هو أن الصكوك متثل 
تبادل الديون، وأما بعد شراء دينا نقدَّي يف ذمة املشرتي، فال جيوز تداول الصكوك إال بقيود 

 .1البضاعة وقبل بيعها فقد جاز التداول ألن الصكوك متثل حينئذ موجودات جيوز تداوَلا
 :[ من معيار صكوك االستثمار3/4ورد يف البند]

جيوز تداول الصكوك واسرتدادها إذا كانت متثل حصة شائعة يف ملكية موجودات من أعيان أو "
ل ابب االكتتاب وختصيص الصكوك وبدء النشاط، أما قبل بدء منافع أو خدمات، بعد قف

إذا متت التصفية  النشاط فرتاعى الضوابط الشرعية لعقد الصرف، كما تراعى أحكام الديون
  2"وكانت املوجودات ديوان، أو متَّ بيع ما متثله الصكوك بثمن مؤجل.

تداول صكوك املراحبة بعد  "ال جيوز :االستثمار معيار صكوك[ من 3/4/63]البند ورد يف و 
 3تسليم بضاعة املراحبة للمشرتي، أما بعد شراء البضاعة وقبل بيعها للمشرتي فيجوز التداول."

 جتديد املراحبة على نفس السلعة :اثلثا
املراحبة على نفس السلعة أي تكرار متلك نفس املبيع ألكثر من عميل، وذلك من  جتديديعين 

ببيع السلعة مراحبة لواعد بشراء جديد؛ بعد أن قام العميل األول ة املؤسسة املاليخالل قيام 
)الذي ابعت له املؤسسة السلعة مراحبة يف املرة األوىل( ببيعها لشخص آخر، مث ابعها هذا 

 األخري للمؤسسة املالية.
وقد ذهبت بعض اَليئات الشرعية إىل منع جتديد املراحبة على نفس السلعة سدا لذريعة التحايل 
على العينة، وخشية التواطؤ إبحضار مشرتين صوريني هدفهم احلصول على النقد من املؤسسة؛ 

 تت به اَليئة الشرعية لبيت التمويل الكوييت يف النموذجني التاليني:فما أ ومن ذلك
: تقدم إلينا أحد العمالء لشراء سيارة مراحبة ابألجل من أحد املصادر التايل السؤالورد إىل اَليئة 

عد أن قمنا بشراء السيارة من املصدر وبيعها على هذا العميل ابألجل...وبعد فرتة قام هذا وب
مث جاءان هذا الشخص األخري مع واعد ابلشراء لبيع  العميل ببيع السيارة على أحد األشخاص

السيارة على بيت التمويل الكوييت وبعد التدقيق على العملية تبني أننا سنقوم بشراء سيارة ما 

                                        
 222املعايري الشرعية، ص  1
 242املرجع السابق، ص  2
 224ص املرجع السابق،  3
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 الفصل األول

زال مالكها األول مطلواب لبيت التمويل هبذه السيارة. هل جيوز شراء هذه السيارة يف مثل هذه ي
 احلالة؟
، مث تورق هبا مع غري : جيوز شراء سيارة من عميل سبق أن اشرتاها من البيت ابألجلاجلواب

تواطؤ، البائع، مث عرضت على البائع األول لشرائها ألهنا خرجت من ابب العينة؛ لكن خشية ال
 وإحضار مشرتين صوريني ميتنع بيت التمويل من هذا التعامل سدا للذريعة.

: نقوم ببيع سيارة على أحد العمالء، ونظرا حلاجته للمال نصرح له ابلتصرف وجوااب على سؤال
ابلسيارة حسب اإلجراءات املتبعة، لذلك فيقوم ببيعها على بيت التمويل الكوييت مرة أخرى، 

رار ما سبق مرة أخرى على أحد العمالء. ما هو الرأي الشرعي لتكرار متلك ومن املمكن تك
أوردت اَليئة الشرعية لبيت  سيارة واحدة ألكثر من عميل شراًء وبيعًا وليس حتويل مديونية؟

 التمويل الكوييت ما يلي:
ل ابلرغم من جواز عملية التورق حىت لو أدت إىل تكرار متلك سيارة واحدة ألكثر من عمي"

مادامت بغري طريقة العينة اليت يشرتي فيها البائع نقدا ما ابعه ابألجل؛ فإنه ال يتعامل هبذا 
  1"األسلوب، دفعا لاللتباس سدا لذرائع التشويش، ومنعا للتالعب.

( على ما 62ولضبط املسألة وتنظيمها نصت اَليئة الشرعية يف بنك البالد يف الضابط رقم )
 يلي:

 رتي سيارة سبق له شراؤها ولو من املعرض نفسه، ابلشروط اآلتية:"جيوز للبنك أن يش
 أن ميضي شهر أو أكثر بني الشراء األول والثاين، وميكن ضبط ذلك برقم اَليكل.-6
أن ينص يف العقد الذي بني البنك واملعرض )البائع للبنك( على أال يشرتي املعرض -4

 ان هذا املعرض هو الذي ابعها للبنك.السيارات اليت يبيعها البنك على عمالئه، إذا ك
 .2"يع على املعرض نفسهأن ينص يف وموذج يسلم للعميل على أنه ال جيوز للعميل الب-5

  اليت سكت عنها املعيار:فسخ الدين صورة أتصيل  رابعا:
أكد حترمَي قلب الدين أو فسخ قرارا مع الفقهي التابع لرابطِة العامل اإلسالمي اجمل أصدر

 الدين يف
َ
يِن مطلقاً؛ سواًء أكان امل يتم مبوجبه  الذي جراءاإل واعتربيُن موسرًا أم معسراً، دِ  الدَّ

                                        
  552، 544؛ الفتاوي الشرعية يف املسائل االقتصادية، فتوى 666الدليل الشرعي للمراحبة، ص  1
 41الضوابط املستخلصة من القرارات اَليئة الشرعية لبنك البالد، ص  2
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 الفصل األول

ما  نصه ه، الذيإنشاء مديونية جديدة لتسديد مديونية قدمية، حيلة ممنوعة وفق ما جاء يف قرار 
 :يلي
الثامنة عشرة فإن جملس اجملمع الفقهي اإلسالمي برابطة العامل اإلسالمي يف دورته  :وبعد .. ”

 ن(:قد نظر يف موضوع )فسخ الدين يف الدي...املنعقدة مبكة املكرمة 
وبعد االطالع على قرار اجملمع بشأن موضوع بيع الدين يف دورته السادسة عشرة املنعقدة يف 

 :والذي جاء فيه ما نصه ...مكة املكرمة 
 :اثنياً: من صور بيع الدين غري اجلائزة

ثمن مؤجل أكثر من مقدار الدين، ألنه صورة من صور الراب، وهو ممنوع الدين للمدين ب بيع-أ
 .شرعاً، وهو ما يطلق عليه )جدولة الدين(

وبعد االستماع إىل البحوث املقدمة، واملناقشات املستفيضة، والتأمل والنظر يف الصور اليت 
ه بعض أهل أو ما يسمي (،فسخ الدين يف الدين)ذكرت يف البحوث واملناقشات يف موضوع: 

 :العلم )قلب الدين( قرر اجملمع ما أييت
ين املمنوع شرعًا كل ما يفضي إىل زَّيدة الدين على املدين مقابل ين يف الدَّ من فسخ الدَّ  دُّ عَ ي ُ 

 :ويدخل يف الصور اآلتية ،أو يكون ذريعة إليه ،الزَّيدة يف األجل
تنشأ مبوجبها مديونية جديدة على معاملة بني الدائن واملدين  فسخ الدين يف الدين عن طريق– 

 .املدين من أجل سداد املديونية األوىل كلها أو بعضها
ومن أمثلتها: شراء املدين سلعة من الدائن بثمن مؤجل مث بيعها بثمن حال من أجل سداد 
الدين األول كله أو بعضه. فال جيوز ذلك ما دامت املديونية اجلديدة من أجل وفاء املديونية 

معسراً  واء يف ذلك أكان املدين موسرًا أمشرط أو عرف أو مواطأة أو إجراء منظم، وساألوىل ب
وسواء أكان الدين األول حااًل أم مؤجاًل يراد تعجيل سداده من املديونية اجلديدة، وسواء اتفق 
الدائن واملدين على ذلك يف عقد املديونية األول أم كان اتفاقًا بعد ذلك، وسواء أكان ذلك 

من الدائن أم بطلب من املدين، ويدخل يف املنع ما لو كان إجراء تلك املعاملة بني املدين  بطلب
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 الفصل األول

وطرف آخر غري الدائن إذا كان برتتيب من الدائن نفسه أو ضمان منه للمدين من أجل وفاء 
 .إخل 1…”مديونيته

فيه: ''يُ َعد  ( الذي جاء 4/64) 632كما أكَّد ذلك أيضا جممع الفقه اإلسالمي الدويل بقراره 
من فسخ الدين ابلدين املمنوع شرعًا كل ما يُفضي إىل زَّيدة الدَّين على املدين مقابل الزَّيدة يف 

فسخ الدين ابلدين عن طريق معاملٍة بني الدائِن واملدين  :األجل أو يكون ذريعة إليه، ومن ذلك
وىل كلها أو بعضها، سواء تنشأ مبوجبها مديونية جديدة على املدين من أجل سداد املديونية األ

أكان املدين موسرًا أم معسراً، وذلك كشراء املدين سلعة من الدائن بثمٍن مؤجٍَّل مث بيِعها بثمٍن 
يِن اأَلوِل كلِ ه أو بعضه"  .2حالٍ  من أجِل سداِد الدَّ
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 الفصل األول

 
 
 

 املبحث الثالث
 الوعــــــــــــــــــد من العميـــــــــــــــــل

 
 حكم املواعدة امللزمةب األول: املطل

 املواعدة بشرط اخليار :يناملطلب الثا
 خيار الشرط يف املراحبة :ثالثاملطلب ال
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 الفصل األول

 املطلب األول
 حكم املواعدة امللزمة

إذا كانت نتيجة دراسة اجلدوى اليت قامت هبا املؤسسة إجيابية، ومتَّت املوافقة على طلب 
فاخلطوة املوالية هي إبرام عقد الوعد مع العميل، يلتزم ابلعملية،  العميل، وقبول قيام املؤسسة

العميل مبوجبه بشراء ما طلبه من املؤسسة، كما تلتزم املؤسسة ابلبيع للعميل، ويتضمن هذا العقد 
البياانت اخلاصة بطريف العقد، وموضوع العقد، ومواصفات السلعة، ونسبة الربح، وكيفية سداد 

ن التسليم، مع حتديد الضماانت املطلوبة، وتلجأ املؤسسات عادة إىل هذا الثمن، وزمان ومكا
اإلجراء قبل بيع املراحبة خمافة أن ينكل العميل، ويرتاجع عن شراء السلعة بعد أن اشرتهتا 
املؤسسة، فال جتد املؤسسة من يشرتيها، ورمبا تضطر إىل بيعها أبقل من الثمن الذي اشرتهتا به، 

 .1ودعني تلجأ إىل إبرام العقد ابلشراءفحفظا ألموال امل
 [4/5/4]والبند  [4/5/6]الفرع األول: توضيح حمتوى البند 

ال جيوز أن تشتمل وثيقة الوعد أو ما يف حكمها على مواعدة ملزمة للطرفني »
  [8/3/0« ])املؤسسة والعميل(.

لالطمئنان إىل عزم  ليس من لوازم املراحبة الوعد، أو االتفاق العام )اإلطار(، وإمنا هو»
العميل على تنفيذ الصفقة بعد متلك املؤسسة للسلعة. فإذا كانت لدى املؤسسة فرص 

 [8/3/8] «بديلة لتسويق السلعة أمكنها االستغناء عن الوعد أو اإلطار.
 التوضيح:

تشتمل املراحبة املصرفية على وعد من الطرفني )العميل واملؤسسة(، فالعميل وعد املؤسسة 
السلعة منها، واملؤسسة وعدت العميل ببيع السلعة له بعد شراء املؤسسة َلا، وقد اثر  بشراء

 ، ومدى لزومهما شرعا.2جدل كبري، ونقاش واسع، حول هذا الوعد أو تلك املواعدة
                                        

 12التطبيقات املصرفية لبيع املراحبة يف ضوء الفقه اإلسالمي، ص 1
املواعدة تعين يف اللغة إنشاء وعدين متقابلني من شخصني أبمر يتعلق هبما؛ فيعد أحدمها اآلخر بكذا، ويعده األخر  2

 بكذا
 الصطالح الفقهي عبارة عن:)إعالن شخصني رغبتهما يف إنشاء عقد، أو إيقاع تصرف يف يف مقابل ذلك. وهي يف ا 

 املستقبل، تعود آاثره عليهما(. ]نظرية الوعد واملواعدة يف املعامالت املالية، نزيه محاد، ضمن كتاب: دراسات املعايري 
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 الفصل األول

وعلى مستوى التطبيق العملي لعقد املراحبة يف املؤسسات املالية اإلسالمية، فإن هناك ثالث 
 :1من حيث اإللزام ابلوعدصور َلذه املعاملة 

 عدم اإللزام ابلوعد ألي من املتعاقدين )املؤسسة والعميل(. تقوم على أساساألوىل: 
  .2وتقوم على أساس إلزام أحد الطرفني ابلوعد دون اآلخرالثانية: 
 وهي تقوم على أساس أن الوعد ملزم للطرفني املتعاقدين. الثالثة:

ار املواعدة امللزمة الصادرة من الطرفني )الصورة الثالثة(، وقد منع هذا البند من بنود املعي
األخذ إبلزام الوعد يف حق أجازت البنود الالحقة صراحة كما ضمنا  واعتربها غري جائزة، وأجاز 

عدم األخذ ابإللزام يف حق أي منهما )الصورة األوىل  تالعميل أو يف حق املؤسسة، كما أجاز 
 والثانية(.

ملالية اإلسالمية أن تعتمد يف بيع املراحبة على وثيقة الوعد ابلشراء، أو ال يلزم املؤسسة ا
؛ بل ميكنها االستغناء عنهما؛ ألن الغرض منهما هو أن تطمئن 3وثيقة االتفاق العام )اإلطار(

املؤسسة إىل رغبة العميل يف التعامل، وعزمه على تنفيذ الصفقة بعد أن تشرتي املؤسسة السلعة 
ملكها؛ ألن تراجعه عن التنفيذ يضر ابملؤسسة، فقد ال جتد مشرت آخر للسلعة، من البائع وتت

 ورمبا تضطر إىل بيعها بثمن أقل من مثن الشراء.

                                                                                                                        
 [ 5444، ص الشرعية

 54م(، ص 4111ه/6246)اخلليل: مكتبة دنديس، 6ط، حسام الدين عفانة، بيع املراحبة لآلمر ابلشراء 1
أخذت معظم املصارف اإلسالمية إبلزام العميل، ألن مصلحتها أن تلزم العميل ال أن تلزم نفسها. واختارت بعض  2

املصارف اإلسالمية السودانية إلزام املصرف ال العميل ألن إعطاء اخليار للعميل هو أبعد عن الشبهة، واختارت مصارف 
الدليل الشرعي ى كمعظم املصارف اإلسالمية السودانية وبنك البالد السعودي األخذ بعدم اإللزام للطرفني. ]أخر 

)اخلرطوم:  4أمحد علي عبد هللا، طاملراحبة أصوهلا وأحكامها وتطبيقاهتا يف املصارف اإلسالمية، ؛ 662، ص للمراحبة
 [43، ص ة من قرارات اهليئة الشرعية لبنك البالدالضوابط املستخلص؛ 44الدار السودانية للكتب، د ت( ص 

وهو أن يتواعد العميل مع املؤسسة على إطار تعاقدي عام، وليس على شروط صفقة حمددة، وحينئذ حتدد املؤسسة  3
سقف متويل معني متنحه للعميل، ويتم يف حدوده تنفيذ جمموعة من عمليات املراحبة، فيتفق الطرفان على خمتلف شروط 

امل ما عدا طبيعة السلعة حمل التعاقد اليت تتحدد الحقا يف كل عملية مراحبة منفصلة. خالفا للوعد ابلشراء احملدد التع
، الدليل الشرعي للمراحبةبعملية بيع مراحبة واحدة. ويسمى هذا اإلطار اتفاقية تعاون أو بروتوكول عام للتعاون. ]

 [644ص
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 الفصل األول

فإذا كانت املؤسسة ال ختشى ما سبق ولديها فرصا أخرى لتسويق السلعة لغري العميل، 
 فيمكنها أن تستغين عن وثيقة الوعد ابلشراء أو وثيقة اإلطار.

 [4/5/4والبند] [4/5/6]الثاين: الدراسة الفقهية التأصيلية للبند  الفرع
 منع املواعدة امللزمة:أوال: 

عقد البيع نفسه قبل  أن املواعدة امللزمة تشبهإىل املعيار يف منع املواعدة امللزمة للطرفني استند 
امسة املنعقدة يف قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل يف دورته اخلالتملك، وقد صدر بشأن املنع 

الكويت، ونصه ما يلي: " إن جملس جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره اخلامس 
 م.6222كانون األول )ديسمرب(   63إىل  61ه/6212مجادى األوىل  1إىل  6ابلكويت من 

ة لآلمر بعد اطالعه على البحوث املقدمة من األعضاء واخلرباء يف موضوعي )الوفاء ابلوعد واملراحب
 ابلشراء( واستماعه للمناقشات اليت دارت حوَلما.

 ر:قرَّ 
املواعدة )وهي اليت تصدر من الطرفني( جتوز يف بيع املراحبة بشرط اخليار للتواعدين كليهما أو  اثلثا:

أحدمها، فإذا مل يكن هناك خيار، فإهنا ال جتوز، ألن املواعدة امللزمة يف بيع املراحبة تشبه البيع 
، حيث يشرتط عندئذ أن يكون البائع مالكا للمبيع، حت ال تكون هناك خمالفة لنهي النيب نفسه

 .1صلى هللا عليه وسلم عن بيع اإلنسان ما ليس عنده
األصل يف املراحبة الفقهية البسيطة أن يتم فيها العقد مباشرة بني الطرفني لوجود املبيع، أما  اثنيا:

فهي ال تتم مباشرة؛ لعدم وجود السلعة يف حوزة البائع الذي هو املراحبة لآلمر ابلشراء احلديثة 
املؤسسة املالية، وإوما َتِعُد املؤسسة العميل بشراء السلعة مث بيعها له بعد احلصول عليها، فالسلعة 

 يف املراحبة البسيطة موجودة، أما يف املراحبة لآلمر ابلشراء فالسلعة موصوفة. 
 
 

                                        
 ( بشأن الوفاء ابلوعد واملراحبة لآلمر ابلشراء. 5، 4، قرار رقم )4/6322 ،3، العدد: جملة جممع الفقه اإلسالمي 1
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 الفصل األول

 لثايناملطلب ا
 شرط اخلياراملواعدة ب

 [4/5/2]والبند  [4/5/5]الفرع األول: توضيح حمتوى البند 
جيوز إصدار املواعدة من املؤسسة والعميل اآلمر ابلشراء إذا كانت بشرط اخليار »

 [8/3/3] «للمتواعدين كليهما أو أحدمها.
جيوز للمؤسسة والعميل اآلمر ابلشراء بعد الوعد وقبل إبرام املراحبة االتفاق على »

تعديل بنود الوعد عما كانت عليه سابقا، سواء ابلنسبة لألجل أم للربح أم غريمها. وال جيوز 
 [8/3/4] «تعديل الوعد إال ابتفاق الطرفني.

 التوضيح:
[ صورة املواعدة امللزمة للطرفني، جاء هذا البند جميزا الصورتني 4/5/6بعد أن منع البند ]

 األخريني للمراحبة املصرفية، ومها:
املؤسسة منهما )ألي عدم اإللزام ابلوعد و  اخليار للطرفني املراحبة على أساسألوىل: ا

 والعميل(.
واخلالف  فيها يف الصفحات املاضية،رأي الفقهي وهذه الصورة هي اليت سبق بيان ال

 املعاصر فيها على نطاق ضيق جداً.
، واخلالف يف هذه الصورة راملراحبة على أساس إلزام أحد الطرفني ابلوعد دون اآلخالثانية: 

 من اخلالف يف الصورة السابقة. دُّ شَ أَ 
 ؛اإلسالمية القول إبلزام العميل، وهو أمر ال حَيُلُّ اإلشكال املؤسسات املاليةأكثر  وقد اختارت

 ؛وأن تلزم به اال حيتاج إىل أن يشرتط عليهو ابلبيع هو حتصيل حاصل،  املؤسسة املاليةألن إلزام 
يف  اورط نفسه، وال تريد أن تهاإال من أجل أن تبيعالسلعة يف الصفقة، وهي مل تشرت ة راغب األهن

اآلمر على الشراء، وإعدام خيار  هاشراء السلعة قبل وجود مشرت َلا، إضافة إىل شبهة إكراه
 .-عند القائلني به-اجمللس
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 الفصل األول

، وهو رأي له (1)دون العميل املؤسسةإىل القول إبلزام  املؤسسات املاليةواجتهت بعض       
يعطي للتعاقد ومتلك املؤسسة َلا ألن إعطاء اخليار للعميل بعد وجود السلعة  ؛شيء من الوجاهة

 فال يكون جمرد تنفيذ ملقتضى اتفاق الزم سبق.، (2)اجلديد حقيقة العقد
ىل ألنه كما تَ ْعِرُض للعميل أسباب قد تدفعه إ ؛واألوىل واألفضل هو إعطاء اخليار للطرفني     

كتغري سعر السلعة   ؛مثل تلك األسباب اقد تعرض َل ؤسسة املاليةعدم إمضاء وعده، فكذلك امل
أو زَّيدة املصاريف الواقعة عن املتوقعة مثل مصاريف الشحن  ،بني اتريخ الوعد واتريخ العقد

حتت طائلة اإلكراه  اقد وقع منهالعقد والتأمني واجلمارك وأسعار صرف العمالت، فيكون 
  .(3)دام الرضاوانع

ويبني البند املوايل أن وثيقة الوعد ابلشراء تعترب إطارا عاما للتعامل املستقبلي بني املؤسسة 
والعميل، وما مت االتفاق عليه فيها ليس إال تقدير يعرب عن رغبة الطرفني يف كيفية إبرام املعاملة 

ليها بيع وال شراء، لذلك الحقا بعد امتالك املؤسسة للسلعة، فهي ليست عقدا وال يرتتب ع
جيوز تعديل أحد بنودها، أو أكثر قبل إبرام عقد املراحبة، سواء تعلق األمر ابألجل أو ابلربح أو 

 بغريمها.
ويشرتط أن يتم هذا التعديل ابتفاق الطرفني، وال ميكن ألحدمها أن ينفرد ابلتعديل دون اآلخر، 

لوعد غري ملزم حيق ألحد الطرفني العدول عن سواء كان الوعد ملزما أم غري ملزم. فإذا كان ا
الوعد، وعدم تنفيذ الوعد ابلكامل إذا مل يرض ابلتعديل الذي اقرتحه الطرف اآلخر. أما إذا كان 
الوعد ملزما فإن الواعد ال يكون ملتزما إال مبا مت االتفاق عليه بني الطرفني، وال يعقل إلزامه مبا مل 

 .4يلتزم به

                                        
)بريوت: 6، رفيق املصري، طبيع املراحبة لآلمر ابلشراء يف املصارف اإلسالميةخصوصا املصارف السودانية. ]ينظر:  (1)

ة للجهاز املصريف املراشد الفقهية، اهليئة العليا للرقابة الشرعي؛ 55م(، ص6221-ه6261مؤسسة الرسالة،
 [ 5م(، ص 4111-ه6244)اخلرطوم: بنك السودان املركزي،  6، ط واملؤسسات املالية

، على املوقع الرمسي للشيخ: 64، الغرَّيين، ص)الوعد امللزم يف بيع املراحبة لآلمر ابلشراء( (2)
http://www.tanasuh.com/online/leadingarticle.php?id=3493 

 52آلمر ابلشراء، صبيع املراحبة ل (3)
 453، ص 626، ص الدليل الشرعي للمراحبة 4
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 الفصل األول

 [4/5/2]والبند [4/5/5]راسة الفقهية التأصيلية للبند الفرع الثاين: الد
فيها إثبات العمل  واحلاالت النادرة اليت مَتَّ القليلة  املسائلمن  اإللزام ابلوعد وعدمه مسألةأوال: 

والوعد  ،، فقد أثبت املعيار العمل ابلوعد امللزميف املعايري الشرعية برأيني فقهيني يف نفس املسألة
كل واحد رغم أنَّ   ومل يرجح فيختار العمل أبحدها ا رأَّين فقهيان يف مسألة الوعد،غري امللزم ومه

 .1من الرأيني ترتتب عليه اعتبارات معينة من حيث أخذ هامش اجلدية، والتعويض عن الضرر
أن اجمللس الشرعي وجد نفسه يف موقف هو يف رأيي ولعل مرجع هذا االجتاه وسبب هذا االختيار 

ين اثنني على اعتبار  ، وذلك ابلنظر إىلسم بني الرأيني وترجيح أحدمها على اآلخراحل يصعب معه
 األقل:
يؤكد  ،شراسة النزاع وِحدَّةُ اخلالف يف املسألة، وقوة أدلة وحجج القائلني مبنع اإللزام ابلوعد أوهلما:

عي وانئبه: الشيخ قوة تلك األدلة أنَّ عاِلَمني من أبرز العلماء املعاصرين مها رئيس اجمللس الشر 
حممد تقي العثماين، والشيخ عبد الستار أبو غدة يرجحان فقهيا القول بعدم اإللزام. يقول األول: 
"واحلاصل أن األحوط يف املراحبة لآلمر ابلشراء أن ال يكون هناك وعد ملزم من قبل اآلمر، ولكن 

و احلقيقة أن زوال الشبهة ين:" ، ويقول الثا2إذا دعت احلاجة إليه، فللجواز وجه كما ذكران ..."
متاما هو القول بعدم لزوم الوعد رغم ما حَيُفُّ بذلك من املخاطر اليت ال ختلو عنها طبيعة التجارة، 

 .4من جهة 3وأسلوب املراحبة أسلوب جتاري، وليس أسلواب مصرفيا للتمويل دون خماطر"
ة أخرى، إذ ترى معظم هذه املؤسسات من جهاإلسالمية املؤسسات املالية  مراعاة لرؤية اثنيهما:

 ،يف القول بعدم اإللزام إضرار مبصاحلها، وإحلاق للضرر هبايف القول ابإللزام عمل ابملصلحة، و أن 

                                        
، عبد الباري مشعل، حبث مقدم ملؤمتر أيويف توحيد املرجعية الشرعية للصناعة املالية اإلسالمية على املستوى الدويل 1

 .64م، ص 41664نوفمرب  1-3البنك الدويل الثاين عشر املنعقد مبملكة البحرين ميي 
 4/134 فقه البيوع، 2
/ 4، 3)أسلوب املراحبة واجلوانب الشرعية والتطبيقية يف املصارف اإلسالمية(، جملة جممع الفقه اإلسالمي، العدد  3

6462 
، الوعد امللزم بني اهلندسة املالية واملشروعية الفقهية(ينظر تفصيل اخلالف، ومناقشة اآلراء والرتجيح يف املسألة حبثنا: ) 4

دويل حول: "منتجات وتطبيقات االبتكار واَلندسة املالية بن الصناعة املالية التقليدية والصناعة املالية ضمن حبوث امللتقى ال
 م.4162ماي  1-3ه املوافق ل  6253رجب  1-3، يومي 6اإلسالمية"، املنعقد جبامعة سطيف
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 الفصل األول

وذلك بعد أن ساء حال الناس يف التعامل، فقد يَِعد العميل املؤسسة بشراء سلعة ُتَكلِ فها مئات 
 .1واملؤسسة ال جتد َلا سوقا، فتتعرض أمواَلا للضياع املاليني وال يشرتيها منها بعد أن تشرتيها،

مستند املعيار يف جواز االتفاق على تعديل بنود الوعد هو: أن الوعد ليس بيعا؛ فال يرتتب  اثنيا:
 .2على تعديل الربح واألجل جدولة الدين املمنوعة شرعا

 حيث يتم بيع املراحبة لآلمر ابلشراء على مرحلتني: 
 الوعداألوىل: مرحلة 

 الثانية: مرحلة البيع
واالجتهاد الفقهي والتطبيق العملي املعاصر عند من يرون اإللزام ابلوعد على أن الوعد ليس عقد 
بيع، وأنه ينصب على الوفاء ابلوعد فقط؛ ولذلك ال حتتوي عقود الوعد يف املؤسسات املالية 

يف طلب الشراء، ولذلك ال يتم -ماليةاحت-اإلسالمية على مثن البيع مراحبة بل تذكر بقيمة إمجالية
 .3عقد البيع إال بعد ورود البضاعة وقبض املؤسسة َلا

وردت عدة فتاوى عن هيئات شرعية تقر جواز تعديل بنود املراحبة يف مرحلة الوعد،  اثلثا: 
 ومنها:
 :أجابت اَليئة الشرعية ملصرف قطر اإلسالمي على سؤال هبذا اخلصوص مبا يلي 

، ووافقا على إلغاء الوعد السابق ابلشراء، واتفقا على أن يقوم قَّع عقد البيع بني الطرفني"إذا مل يُ وَ 
 .4فقان عليها، فال مانع من ذلك، واملسلمون عند شروطهم"بوعد جديد بشروط جديدة يت

 :وأجابت اَليئة الشرعية لبيت التمويل الكوييت مبا يلي 

                                        
وما بعدها؛ وحبثنا: )الوعد  612ص  ينظر مناقشة هذا الرأي يف: عقد املراحبة وإشكاالته يف البنوك اإلسالمية للباحث، 1

 امللزم بني اَلندسة املالية واملشروعية الفقهية(.
  444املعايري الشرعية، ص  2
، حممد عبد احلليم عمر، جملة جممع الفقه اإلسالمي، التفاصيل العملية لعقد املراحبة يف النظام املصريف اإلسالمي() 3

 14/2222، 13العدد 
 625احبة، ص الدليل الشرعي للمر  4



 اإلجراءات التي تسبق عقد المرابحة ___________________
 

  

 
 

ةصفح  187  
 

  

 الفصل األول

ل الكوييت ال يزيد عن أنه )رغبة ووعد( فلذا ميكن يف " مبا أن ما مت بني العميل وبني بيت التموي
الرغبة املشرتكة إىل صورة أخرى من التعاقد ابتفاق الطرفني، ويف  أي فرتة قبل توقيع العقد تعديل

هذه املسألة جيوز ابتفاق الطرفني أن يتم إجراء العقد بطريق املساومة دون اعتبار لرأس املال يف 
 .1عما تضمنه التواعد السابق يف أنه مراحبة" تقدير الثمن، وبصرف النظر

 ثالثلاملطلب ا
 خيار الشرط يف املراحبة

 [4/5/3]الفرع األول: توضيح حمتوى البند 
جيوز أن تشرتي املؤسسة السلعة مع اشرتاط حق اخليار هلا خالل مدة معلومة، فإذا مل »

دة مبوجب خيار الشرط يشرت العميل السلعة أمكنها رد السلعة إىل البائع ضمن تلك امل
املقرر شرعا، وال يسقط اخليار بني املؤسسة والبائع األصلي بعرض املؤسسة السلعة على 
العميل، بل ابلبيع الفعلي إليه. ويستحسن أن ينص يف خيار الشرط على أن عرض السلعة 

 [8/3/5] «للبيع ال يسقط اخليار.
 التوضيح:

هبا نتيجة نكول العميل، وختلفه عن شراء  لتتجنب املؤسسة الضرر الذي ميكن أن يلحق
السلعة اليت وعد بشرائها، وحلفظ خط الرجعة عليها خصوصا عند عدم احلصول منه على وعد 
ملزم بشراء السلعة؛ ميكنها أن تشرتي السلعة من البائع األصلي مع اشرتاط حق اخليار َلا خالل 

وعد به من شراء السلعة، أمكن املؤسسة مدة معلومة من الزمن، فإذا نكل العميل، ومل يف مبا 

                                        
 625الدليل الشرعي للمراحبة، ص  1
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 الفصل األول

الذي قرره الشرع  1أن تُردَّ السلعة إىل البائع ضمن تلك املدة املتفق عليها مبوجب خيار الشرط
 .2احلنيف

( بشأن خيارات الرتوي؛ وذلك عند بيان 34وأتكيد هذا املعىن ورد يف املعيار الشرعي رقم )
املؤسسة اخليار عند  اشرتاط»[ ما يلي: 4/2/4تطبيقات خيار الشرط، فقد ورد يف البند ]

شرائها السلع من املوردين، متهيدا لعرضها على عمالئها دون احلصول منهم على وعد ملزم 
 .3«بشرائها. فإذا مل يرغبوا أمكن للمؤسسة رد السلعة على البائع

رط، فال ويف هذا البند بيان أن جمرد عرض السلعة على العميل ال يُعدُّ فسخا خليار الش
يسقط اخليار إال عندما يتم البيع فعال، وهو أتكيد أيضا ملا ورد يف معيار خيارات الرتوي يف 

حيق لصاحب اخليار عرض حمل اخليار على من يشرتيه، وال يسقط اخليار »[ أنه 4/2/2البند]
 .4«إال إذا مت البيع فعال

 [4/5/3]الفرع الثاين: الدراسة الفقهية التأصيلية للبند 
 خيار الشرط يف املراحبة. :والأ

حيث  ،يف كتابه املخارج 5اإلمام حممد بن احلسن الشيباين هعرض هذا األسلوب قدمي فقدإن 
جاء فيه:" أرأيت رجال أمر رجال أن يشرتي دارا أبلف درهم، وأخربه أنه إن فعل اشرتاها اآلم ر 

                                        
خيار الشرط مركب إضايف، وهو يف االصطالح الفقهي: حق يثبت ابالشرتاط ألحد العاقدين أو لكليهما أو لطرف  1

اثلث ابلتخيري بني إمضاء العقد أو فسخه خالل مدة معلومة. وحيصل بكل صيغة تدل على عدم لزوم العقد وبقائه قابال 
، ص املعايري الشرعيةمدة اخليار. ومسى بذلك ألن منشأه اشرتاط  يبديه أحد العاقدين أو كالمها عند العقد. ]للفسخ 
 [412، ص معجم املصطلحات املالية واالقتصادية؛ 6452

قه ينظر تفصيل هذا األسلوب يف: أسلوب املراحبة واجلوانب الشرعية التطبيقية يف املصارف اإلسالمية، جملة جممع الف 2
 ؛ الوعد بني املشروعية الفقهية واَلندسة املالية، بن اتسة حممد، مرجع سابق6454اإلسالمي، العدد، ص

 6424املعايري الشرعية، ص  3
 6426املرجع السابق، ص  4
حممد بن احلسن بن فرقد الشيباين، صاحب اإلمام أيب حنيفة، أخذ عنه وعن أيب يوسف، ويل القضاء للرشيد ابلرقة،  5
سري أعالم ؛ 5/644، اجلواهر املضيئةه. ]622ن فقه أيب حنيفة يف كتب اشتهرت بكتب ظاهر الرواية، تويف سنة دو  

 [.2/652، النبالء
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اشرتاها أن يبدو لآلمر فال  أبلف درهم ومائة درهم، فأراد املأمور شراء الدار، مث خاف إن
 أيخذها، فتبقى الدار يف يد املأمور، كيف احليلة يف ذلك؟ 

قال: يشرتي املأمور الدار، على أنه ابخليار فيها ثالثة أَّيم، ويقبضها وجييء اآلمر إىل املأمور 
فيقول له: قد أخذت منك هذه الدار أبلف درهم ومائة درهم، فيقول املأمور: هي لك بذلك 

 . (1) ون ذلك لآلمر الزما، ويكون استيجااب من املأمور للمشرتي"فيك
ويف التطبيق املصريف اإلسالمي املعاصر يُ َعدُّ الدكتور عبد الستار أبو غدة أول من طرح هذا   

 ، ويقوم على اخلطوات العملية اآلتية:(2)األسلوب للتطبيق العملي
 مع وعد منه ابلشراء. ارغبة عميله ةاإلسالمي املؤسسة املالية تلقىت-6
  ااخليار خالل مدة يغلب على ظنه االسلعة املوعود بشرائها مع اشرتاطه تشرتي املؤسسة-4

 كفايتها للتوثق من تصميم الواعد على الشراء وصدور إرادته بذلك. 
إَّيها ومبجرد  ته املؤسسةالعميل الواعد بتنفيذ وعده ابلشراء، فإذ اشرتى السلعة ابع يطالب-5

 ته على البيع يسقط اخليار الذي له.     موافق
ت املؤسسة أن تبطل البيع ، استطاعابلشراء، ومل يربم العقد مع املؤسسةإذا أخلف الواعد -2
 .رد السلعة يف أثناء مدة اخلياروت

 .مـــزااي هذا األسلــوب :اثنيا
الفقهاء إىل درجة أن يثري استعماله حماذير شرعية ابعتبار أن خيار الشرط حمل اتفاق أكثر  ال-6

 . (3)بعض الفقهاء نقل اإلمجاع على جوازه ومشروعيته
 املعاملة من الوعد امللزم وما يرتتب عليه من إشكاالت وشبهات شرعية. خيلص-4

                                        
 .54م(، ص 6222ه=6262، د.ط )القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية حممد بن احلسن الشيباين ،املخارج يف احليل (1)
؛ حبوث فقهية يف قضاَّي اقتصادية 6254لتطبيقية يف املصارف اإلسالمية(، ص)أسلوب املراحبة واجلوانب الشرعية ا (2)

 .4/326م( 6222-ه6262)عمان: دار النفائس للنشر والتوزيع،  6معاصرة، األشقر، وآخرون، ط
حتقيق: حممد جنيب املطيعي، د.ط )جدة: مكتبة اإلرشاد، ، ، حمي الدين بن شرف النووياجملموع شرح املهذب (3)

؛ والصحيح أن اجلمهور على مشروعيته فقد خالف فيه الثوري، وابن شربمة، وطائفة من أهل الظاهر. 2/441د.ت(، 
 [.4/412م( 6224-ه6214)بريوت: دار املعرفة، 1، حممد بن أمحد بن رشد، طبداية اجملتهد وهناية املقتصد]
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نتيجة نكول العميل، وختلفه عن شراء  االضرر الذي ميكن أن يلحق هب جينب املؤسسة-5
 السلعة اليت وعد بشرائها.

حق  امن املبادرة إىل شراء سلع حىت دون وجود آمرين ابلشراء ألن َل ؤسسةكِ ن املميَُ -2
 . 1الفسخ خالل مدة معلومة

 اثلثا: عرض من له اخليار السلعة للبيع
على أن بيع من له اخليار السلعة يسقط خياره، واختلفوا فيما لو عرضها  الفقهاء تفقا

 :للبيع: هل يسقط بذلك خياره أم ال يسقط؟ على قولني
األول: قول مجهور الفقهاء من احلنفية واملالكية يف املعتمد عندهم، والشافعية يف قول 

 2واحلنابلة، أنه مسقط للخيار.
 واستدلوا على ذلك أبدلة منها:

  3الثاين: قول للمالكية، واألصح عند الشافعية، ووجه للحنابلة، أنه ال يسقط اخليار.
يف خيار الشرط  صَّ نَ ستحسن أن ي ُ اعاة لقوة اخلالف اوقد رج ح املعيار القول الثاين، ومر 

، وهو أيضا ما اختارته اَليئة الشرعية لبنك البالد على أن عرض السلعة للبيع ال يسقط اخليار
حني نصت يف ضوابطها على: "جيوز للبنك يف عقد املراحبة عند شرائه للسلعة من البائع األول 

مث يعرضها لآلمر ابلشراء خالل مدة اخليار، وال -ميلخشية عدول الع-خذها خبيار الشرطأيأن 
 4عرضها فسخا لذلك اخليار؛ فإن رغبها اآلمر ابلشراء وإال ردها البنك إىل البائع األول". دُّ عَ ي ُ 
  

 
  

                                        
 656عقد املراحبة وإشكاالته يف البنوك اإلسالمية، ص  1
، حممد بن مغين احملتاج؛ 5/611) على الشرح الكبري، حاشية الدسوقي؛ 1/41، شرح كنز الدقائق البحر الرائق 2

 الشرح الكبري؛ 4/22م( 6224ه= 6262)بريوت: دار املعرفة، 6اخلطيب الشربيين، عناية: حممد خليل عيتاين، ط
 3/23م(، 6225-ه6215)هبامش املغين(، عبد الرمحن بن قدامة، ط جديدة )بريوت: دار الكتاب العريب، 

 املراجع السابقة  3
 62الضوابط املستخلصة من قرارات اَليئة الشرعية لبنك البالد، ص  4
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 املبحث الرابع

 اتـــــــــــــــــــوالت واملصروفـــــــــــــــــالعم
 

 ة مطالب:ويشتمل هذا املبحث على مخس
 
 وعمولة التسهيالت ملطلب األول: حكم عمولة االرتباطا

  مصروفات إعداد العقود املطلب الثاين:
 املراحبة بطريقة التمويل اجلماعياملطلب الثالث: 
 عمولة دراسة اجلدوىاملطلب الرابع: 
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، تضطر املؤسسة يف بيع املراحبة إىل إنفاق مصاريف على دراسة جدوى عملية البيع ابملراحبة
ومصاريف أخرى إلعداد عقود املعاملة، وتلجأ بعض املؤسسات إىل حتميل العميل مجيع تلك 
املصروفات؛ بل وتفرض عليه أحياان عموالت زائدة عن تلك املصروفات. فمن يتحمل تلك 

 املصروفات؟ وهل جيوز فرض تلك العموالت؟

 املطلب األول
 وعمولة التسهيالت حكم عمولة االرتباط

 [4/2/4[ و]4/2/6] ينل: توضيح حمتوى البندالفرع األو 
 [8/4/0« ]ال جيوز حصول املؤسسة من العميل على عمولة ارتباط.»
 [8/4/8« ]ال جيوز حصول املؤسسة على عمولة تسهيالت.»

 التوضيح:
عدم جواز أن أتخذ املؤسسة من العميل ما يسمى بعمولة االرتباط، األول يبني البند 

نسبة أو املبلغ الذي أتخذه املؤسسة من العميل للدخول يف العملية ولو مل ويقصد هبذه العمولة ال
يتعاقد العميل، فحني تعطي املؤسسة للعميل تسهيالت للتمويل ابملراحبة بسقف معني ومل 
يستخدم العميل ذلك السقف كله، فتأخذ املؤسسة من العميل نسبة متفق عليها عما مل 

 .1يستخدم
( بشأن 54[ من املعيار الشرعي رقم )3/5/4/6ولة يف البند ]وقد ورد خبصوص هذه العم

ال جيوز حصول املؤسسة على عمولة ارتباط، وهي خاصة ابلتسهيالت »االتفاقية االئتمانية: 
التقليدية، القائمة على القرض بفائدة، سواء أكانت أبسلوب القرض املباشر، أم أبسلوب 

                                        
االتفاقية دراسات املعايري الشرعية، ؛ ملعرفة حملة عن نشأة هذه العمولة ينظر: ]652، ص الدليل الشرعي للمراحبة 1

 [5/4351االئتمانية، عبد الباري مشعل، 
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من العميل وإن مل يستخدم التسهيل، وتسمى  ، وتؤخذ1اجلاري مدين )السحب على املكشوف(
 2«".أيضا "عمولة القرض" و"عمولة تسهيالت اجلاري مدين" و"عمولة متويل

ال جيوز َلا  يبني البند الثاين أنه وكما ال جيوز للمؤسسة أن أتخذ من العميل عمولة ارتباط 
ده املؤسسة للعميل، كذلك أن أتخذ عمولة تسهيالت، والتسهيالت هي احلد األعلى ملبلغ تعتم

فيحق له االستفادة منه يف عدد من التعامالت، وقد يتقيد بنوع معني من املعامالت أو من 
 .3السلع أو بفرتة حمددة

( بشأن 54[ من املعيار الشرعي رقم )3/5/6/4وقد ورد خبصوص هذه العمولة يف البند ]
املؤسسة على ختصيص واعتماد  بعمولة منح التسهيل ما أتخذه يقصد»االتفاقية االئتمانية: 

حد )سقف( للتسهيل سواء أمت الدخول يف العقود أم ال، وال جيوز للمؤسسة أن أتخذ عمولة 
 4«على منح التسهيالت االئتمانية؛ ألن االستعداد للمداينة ليس حمال قابال للمعاوضة

 [4/2/4و] [4/2/6] ينالفرع الثاين: الدراسة الفقهية التأصيلية للبند
ن عمولة االرتباط وعمولة التسهيالت مها من العموالت اليت تسبق التعاقد، وكليهما عمولة كل م

 .5و مداينتهبل استعدادها للتعاقد مع العميل أتتقاضاها املؤسسة مقا
 ( جاء فيها:2/65، وأصدرت فتوى برقم )االرتباط عمولةحكم  درست ندوة الربكة الثامنة

                                        
األسلوب أن تتاح للعميل )املقرتض( إمكانية السحب من حساب يفتح َلذا الغرض )اجلاري مدين( حىت يعين هذا  1

 سقف معني هو إمجايل مبلغ القرض، وملدة معينة، مع حتديد التاريخ األقصى للتسديد، وذلك مقابل ما أييت:
 فائدة حتتسب على املبلغ املقرتض فعال )املسحوب فعال( من قبل العميل.-
 ولة ارتباط وهي نسبة مئوية من إمجايل القرض الربوي الذي يقدمه البنك للعميل، وهذه النسبة خالفا للفائدة.عم-

ويتميز )اجلاري مدين( أبن فوائده تدفع يف هناية املدة، وحتتسب فقط على املبالغ املستغلة أو املستخدمة فعال من قبل 
 [5/4342، يةدراسات املعايري الشرعالعميل )الرصيد املدين( ]

 221املعايري الشرعية، ص  2
( 54؛ وملزيد من التفصيل يف موضوع التسهيالت االئتمانية ينظر: املعيار الشرعي رقم )453، ص املعايري الشرعية 3

 [255، ص املعايري الشرعيةبشأن االتفاقية االئتمانية ]
 222املعايري الشرعية، ص  4
)الرَّيض: دار كنوز اشبيليا للنشر 4، عبد الكرمي السماعيل، ط ا الفقهيةالعموالت املصرفية حقيقتها وأحكامه 5

 224م(، ص 4166ه/6254والتوزيع، 
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ك والعميل على تقاضي عمولة االرتباط، وهي فيما إذا ال جيوز شرعا االتفاق بني البن"
أعطى البنك للعميل تسهيالت للتمويل ابملراحبة بسقف معني ومل يستخدم العميل ذلك 
السقف كله، فيأخذ البنك من العميل نسبة متفقا عليها عما مل يستخدم. ألن هذه العمولة 

أوىل بعدم اجلواز من املقابل الذي هي مقابل استعداد البنك ملداينة العميل ابألجل، وهي 
 1."يؤخذ يف حالة إعطاء األموال فعال على سبيل القرض الربوي

 وجاء يف عمولة التسهيالت:  
هذا وال جيوز أخذ عمولة على حتديد سقف للتسهيالت أو على مامل يستخدم منه؛ ألن " 

بل على هذا شرعا أي مقاذلك من قبيل االستعداد للمداينة ابملراحبة وال يستحق 
االستعداد؛ ألنه إذا كانت املداينة أو اإلقراض فعال ال يستحق عليهما شرعا مقابل، فمن 

  .2الواضح عدم مشروعية أخذ عمولة عن االستعداد للمداينة"
 : "إن اعتماد سقف للتمويل ال يزيد عن كونهجاء يف فتوى املستشار الشرعي جملموعة دلة الربكة

التعامل ابلتزامات أو مستحقات مؤجلة الدفع(، وذلك عن طريق املراحبة  استعدادا للمداينة )أي
أو التأجري أو غريها من الصيغ، وال يستحق شرعا أي مقابل على هذا االستعداد، وهو ما يؤخذ 
ابسم )عمولة االرتباط( أو )سقف ختصيص التسهيالت( أو غري ذلك من التسميات، ألنه إذا  

فعال ال يستحق عليهما شرعا مقابل، فمن الواضح عدم مشروعية كانت املداينة أو اإلقراض 
فال يتحمل العميل أخذ عمولة عن االستعداد للمداينة، وهذا االستعداد هو ملصلحة الطرفني 

 عبئا ماليا عنه مبفرده.
والسبيل املشروعة لالستفادة من ختصيص سقف للتسهيالت إبرام التصرفات اليت حيصل هبا 

إحدى الصيغ التمويلية املشروعة، على النحو الذي حيقق ما تتطلع إليه اجلهة الربح، من خالل 
 الدائنة.

وميتنع شرعا أخذ عمولة االرتباط سواء وضعت على مجيع سقف التمويل، أو على اجلزء الذي مل 
يستخدم، كما ال خيتلف احلكم فيما كان اللجوء إليه بقصد تقليل حجم الربح، بوضع جزء منه 

                                        
 653الدليل الشرعي للمراحبة، ص  1
 644الدليل الشرعي للمراحبة، ص  2



 اإلجراءات التي تسبق عقد المرابحة ___________________
 

  

 
 

ةصفح  195  
 

  

 الفصل األول

لتسمية ألن اعتباره رحبا هو سبب شرعي لالستحقاق إذا اقرتن ابلرتاضي، أما اعتباره حتت هذه ا
 عمولة لالرتباط فليس سببا شرعيا وال أثر للرتاضي يف استحقاقه.

ألن أن هذه العمولة هي مبثابة )عربون( أو )أجر( للدراسة االزمة ملنح التسهيل... :ال يقال
هو لتأكيد تصرف مشروع، والعربون فيها -واإلجارة وحنوهاالذي جاء تشريعه يف البيع -العربون

مرتبط ابلتصرف مباشرة، فالتحق به يف املشروعية، واملراد أتكيده هنا هو االستعداد إلبرام 
التصرفات، والعوض عن ذلك ليس مشروعا أصال. وإذا اقتضى منح التسهيل القيام بدراسة، 

عن استفادته  ل لالحتياط يف التعامل مع العميل، فضالفإن القيام هبا إوما هو لصاحل مانح التسهي
 .1منها طيلة التعامالت اليت تنشأ بعدئذ وحيقق من خالَلا رحبا"

 لثايناملطلب ا
 مصروفات إعداد العقود

 [4/2/5]الفرع األول: توضيح حمتوى البند 
الطرفان  والعميل تقسم بينهما ما مل يتفق مصروفات إعداد العقود املربمة بني املؤسسة»

على حتمل أحدمها هلا، على أن تكون تلك املصروفات عادلة، أي على قدر العمل؛ حىت ال 
 [8/4/3« ]تشتمل ضمنا على عمولة ارتباط أو عمولة تسهيالت.

 التوضيح:
يقصد مبصروفات إعداد العقود املصروفات اإلدارية والقانونية اليت تدفع يف مقابل صياغة 

مراجعتها، فالطلبات اليت يتقدم هبا العمالء، والدراسات واملستندات  العقود، أو دراستها، أو
والبياانت حتتاج إىل دراسة وحتليل حىت ميكن اصدار القرار املناسب للتمويل أو عدمه، كما أن 
املوظف املختص يقوم إبعداد مذكرات ويعرضها على املختصني، ويراجع أجهزة احلاسب اآليل 

ا. وعادة ما تصاغ عقود ومستندات، وتراجع من اإلدارات املختلفة،  ملقابلة البياانت وإدخاَل
كالشؤون القانونية وإدارة حتليل املخاطر واالئتمان، وكل هؤالء يتقاضون رواتب ويباشرون 

                                        
 645الدليل الشرعي للمراحبة، ص  1
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 الفصل األول

أعماَلم يف مكاتب، ويستخدمون أجهزة، وقد يقومون بذلك ابلنسبة ملعاملة معينة وال تتم 
 .  1ات تنفق للوصول إىل قرار متويلوينسحب صاحبها، فكل هذه املصروف
، ومن -عقارامراحبة إذا كان املبيع -2تقييم العقارتثمني و ومن مجلة هذه املصروفات عمولة 

 مجلتها كذلك عمولة فتح االعتماد.
فهذه املصروفات األصل فيها أن يتحملها الطرفان معا، فتقسم بني املؤسسة والعميل، إال إذا 

ى خالف ذلك، كأن اتفقا على أن يتحملها أحدمها، واملطلوب أن تكون وقع االتفاق بينهما عل
تلك املصروفات عادلة أي بقدر العمل املنجز فعال، وال جيوز الزَّيدة فيها وتضخيمها، فتشتمل 

 ضمنا على عمولة ارتباط، أو عمولة تسهيالت اللتني سبق بيان منعهما.
( بشأن 54من املعيار الشرعي رقم ) [3/5/6/2وقد ورد خبصوص هذه العمولة يف البند ]

مصروفات إعداد العقود املربمة بني املؤسسة والعميل تقسم بينهما مامل »االتفاقية االئتمانية: 
يتفق الطرفان على حتمل أحدمها هلا، على أن تكون تلك املصروفات عادلة، أي على قدر 

 .3«تالعمل؛ حىت ال تشتمل ضمنا على عمولة ارتباط أو عمولة تسهيال
وتسطيع املؤسسات أن تغطي املصروفات اإلدارية يف املراحبة من ربح املراحبة ذاهتا، وذلك 

فوق التكاليف الفعلية، لكن املؤسسات اإلسالمية ترغب يف احلصول على هذه  بزَّيدته
املصروفات بشكل مستقل عن عقد املراحبة؛ ألن زَّيدة ربح املراحبة على هامش معني فوق مؤشر 

يؤدي إىل أن يفقد السعر ميزته التنافسية مقارنة مع السعر املطبق يف املؤسسات املالية  الليبور
 .4األخرى، ولذلك تلجأ إىل أخذ مصروفات للعقود خارج املراحبة

 

                                        
 2/512فتاوى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبنك ديب اإلسالمي،  1
يقصد بتثمني العقار حتديد السعر املناسب للعقار بعد تقوميه من قبل أهل اخلربة، وذلك مبعرفة وضعه ومستواه من  2

خمتلف الوجوه )املوقع ومواد البناء وأساساته ودرجة اجلودة يف تكاليفه وهندسته، وهل فيه عيوب إىل آخر النواحي الكثرية 
 [512، ص شرعية مبصرف الراجحيقرارات اهليئة الاملهمة يف العقارات(. ]
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 م 12/16/4164، عبد الباري مشعل، موقع شورى: يوم 5بشأن املراحبة(  2)قراءة وإضاءة حول املعيار الشرعي رقم  4
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 الفصل األول

 [4/2/5]الفرع الثاين: الدراسة الفقهية التأصيلية للبند 
اد العقود، فذهب بعضهم تعددت أراء الفقهاء املعاصرين يف اجلهة اليت تتحمل مصروفات إعد

أهنا تلزم املؤسسة؛ ألهنا ستشرتي السلعة لنفسها، واملنفعة تعود إليها، ويرى فريق آخر جواز 
حتميلها للعميل، من ابب الشرط اجلائز، وتوسط فريق اثلث فقال بتقاسم هذه املصروفات بني 

 . 1املؤسسة والعميل
سة والعميل هذه املصروفات، مع جواز االتفاق وقد اختار املعيار أن األصل هو أن تتقاسم املؤس

مستند حتميل مصروفات إعداد العقود املربمة بني املؤسسة على أن يتحملها أحدمها، وبنيَّ أن 
والعميل لطريف العقد هو أن االنتفاع هبا حاصل للطرفني ومل يرتتب عليه حمظور شرعي. ومستند 

 . 2اجلائز جواز حتمل أحدمها َلا هو أهنا من قبيل الشرط
تكون املؤسسة هي الفاحتة لالعتماد ابمسها، -3املغطىغري -اعتماد املراحبة وابلنسبة لعمولة

 إضاف ة هذه العمولة ضمن املصاريف وتكلفة النفقات؟ افهل حيق َلوهي املالكة للبضاعة، 
 اَل ، فإنه ال حيقانفسه ؤسسةأنه إذ فتح االعتماد لدى املإىل أكثر الفتاوى  ذهبت       

ميكن للمؤسسة ، ولكن األن االعتماد مفتوح لصاحله ة بعمولة مباشرة عن فتح االعتماد؛املطالب
ه من مصاريف فعلية متعلقة بفتح االعتماد، من أجور اتصاالت، وأعمال مكتبية تما تكلفإضافة 
 .     4 إىل مثن السلعة وغريها،

ألهنا نظري خدمات بنكية  ؛ولةَلذه العم وذهب رأي آخر إىل جواز أخذ املؤسسة      
، خالفا ألرابح قسم االستثمار اليت تذهب ألصحاب الودائع ؤسسةيستحقها املسامهون يف امل

                                        
 612املعيار الشرعي للمراحبة، ص  1
 444املعايري الشرعية، ص  2
ى ابلكامل: أي مدفوع مبلغه كامال من العميل، وقد يكون مغطى جزئيا: أي االعتماد املستندي املغطى قد يكون مغط 3

أن العميل قد دفع للمؤسسة مصدرة االعتماد جزءاً من مبلغه )كعشرين ابملائة مثال(، وسيدفع الباقي عند ورود البضاعة أو 
 [465، ص قرارات اهليئة الشرعية مبصرف الراجحيواثئقها. ]
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 الفصل األول

حسب  االستثمارية مبا فيها أموال املسامهني املستثمرة، فمطالبة العميل هبا هو إجراء عادل مقبول
 .  1هذ الرأي
يل العميل عمولة االعتماد يتناقض مع كون ألن حتم ؛والقول األول هو األوىل ابألخذ    

وأما ما ذهب إليه القول الثاين من التفريق بني أموال املسامهني  املؤسسة، االعتماد مفتوحا ابسم
إببرام عقد  ارة التجارية يف املؤسسةواملودعني، فيمكن أن يكون احلل يف رأيي أبن ختتص اإلد

ر فتكون مبنزلة العميل،  وترتب العالقة بينهما وبني إدارة االعتمادات املستندية الشراء من املصدِ 
كمشرت   وتتميز صفة املؤسسة ، حىت تتحدد االلتزامات،منوال العالقة بني العميل واملؤسسة على

 .2لالعتماد املستندي ةاملصرفية كفاحت اوابئع عن صفته

                                        
 463الدليل الشرعي للمراحبة، ص 1
اقرتح الدكتور مجال عطية هذا االقرتاح يف غري هذا السياق الذي حنن فيه، ورأى أن له جوانب إجيابية كثرية، منها حل  2

د اجلوانب القانونية لتطبيق عقإشكال التفريق بني أموال املسامهني واملودعني يف مسألة عمولة االعتماد املستندي. ]
 [.622، صاملراحبة
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 الفصل األول

 لثالثاملطلب ا
 املراحبة بطريقة التمويل اجلماعي

 [4/2/2]حمتوى البند الفرع األول: توضيح 
إذا كانت املراحبة قد متت بطريقة التمويل اجلماعي فللمؤسسة املنظمة للعملية أن »

 [8/4/4« ]تتقاضى أجرة عن التنظيم يتحملها املشاركون يف التمويل.
 التوضيح:

تتم املراحبة أحياان بطريقة التمويل اجلماعي، وهذا التمويل هو عالقة مشاركة يف متويل 
ما يكون لطرفني أو عدة أطرف مصلحة فيه، وتوزيع الربح أو اإليراد بينهم على حسب مشروع 

املتفق عليه. أو هو دخول جمموعة من الشركات )املؤسسات املالية( يف عملية استثمارية مشرتكة، 
بقيادة إحداها عن طريق املراحبة، وتكون للمجموعة خالل مدة العملية شخصية مستقلة عن 

 .1ات املشرتكةشخصيات الشرك
فإذا متت املراحبة هبذه الصيغة فمن حق املؤسسة القائدة للعملية واملنظمة َلا أن تتقاضى 

 أجرة يف مقابل تنظيم العملية تتحملها بقية األطراف املشاركة يف التمويل.
( بشأن 54[ من املعيار الشرعي رقم )3/5/6/2/4وقد ورد مضمون هذا البند يف البند]

 .2ئتمانيةاالتفاقية اال
( بشأن التمويل املصريف اجملمع، 42[ من املعيار الشرعي رقم)4/6كما ورد أيضا يف البند ]

جيوز للمؤسسة القائدة أن حتصل على عمولة مقابل األعمال » وقد جاء نصه كما يلي:
التحضريية اليت تقوم هبا، مثل دراسة اجلدوى للعملية، والتنظيم، ومجع املشاركني، وإعداد 

                                        
( 42؛ ويف املعايري الشرعية معيار خاص بصيغة التمويل اجلماعي، هو املعيار الشرعي رقم )453، ص ملعايري الشرعيةا 1

 [154، ص املعايري الشرعيةبشأن التمويل املصريف اجملمع. ]
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 الفصل األول

قود وحنو ذلك سواء كانت تلك العمولة ابلتكلفة أو أبقل أو أبكثر، وسواء عهد إىل الع
 .1«املؤسسة ابإلدارة أم مل يعهد إليها ابإلدارة...

 [4/2/2]الفرع الثاين: الدراسة الفقهية التأصيلية للبند 
صيغة الراجحي توضيح وأتصيل ل مبصرفاَليئة الشرعية  ( من قرارات463القرار رقم )ورد يف 

 نوردها فيما يلي:التمويل اجلماعي 
 احلمد هلل وحده والصالة والسالم على نبينا حممد وآله وصحبه، وبعد:

فقد اطلعت اَليئة الشرعية لشركة الراجحي املصرفية لالستثمار على السؤال الوارد من املشرف 
 :العام إلدارة الرقابة الشرعية ونصه

مويل اجلماعي ضمن أنشطتها وقد أحيل إلدارة الرقابة ترغب الشركة يف إدخال ما يسمى ابلت
توضيح هذه املسألة نرفق لكم بعض الشرعية دراسة هذا األمر ورفعه للهيئة الشرعية، وبغرض 

هذه املالحظات اليت مت استفادهتا من البحث اخلاص بشرح جتربة مصرف )أ( يف تنفيذ هذه 
 العملية:

 طبيعة العملية واَلدف منها:: أوال
دما يتاح لبنك معني إجراء مراحبة لآلمر ابلشراء لصاحل عميل معني وبعد التفاوض معه على عن

األسعار واملدة والشروط واألحكام األساسية يدعو بنوكا أخرى للمشاركة معه يف هذه العملية 
 مقابل نسبة حمددة من عائد العملية.

والتسويق  فاءات يف جمال االئتمانومتكن هذه املعاملة من جتميع املوارد املختلفة )أموال وك
 واملشاركة يف عمليات ضخمة املبالغ وتوزيع حجم املخاطر وحتسني جودة االئتمان. (واملتابعة

اثنيا: ترتكب العملية من عقدين شرعيني مها املضاربة واملراحبة لآلمر ابلشراء، فأما املضاربة 
دعوة للمشاركة، أما املراحبة لآلمر ابلشراء فتحكم العالقة بني البنك املنفذ للعملية والبنوك امل

 فتحكم العالقة بني البنك املنفذ للعملية والعميل اآلمر ابلشراء.
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 الفصل األول

تحصل على مصاريف وأتعاب اثبتة من إمجايل مبلغ ( تبني أن البنك املنفذ للعملية ي6اثلثا: )
ابإلضافة إىل حصته التمويل بغض النظر عن نتيجة العملية، وذلك مقابل حتمل تنفيذ العملية، 

 من ربح العملية.
اآلمر ابلشراء بشراء البضاعة وبيعها لنفسه  بتوكيل العميل( تبني أن البنك املنفذ للعملية يقوم 4)

 نيابة عن البنك املنفذ للعملية يف أساس املراحبة.
ية وبغرض البحث يف مدى إمكانية قيام شركة الراجحي هبذه العملية نرفع لكم صيغة "اتفاق   

 يف مصرف )أ( مع مالحظة اآليت: مضاربة خاصة" اليت تطبق وفقا َلذه العملية
 ( دراسة مدى استحقاق الشركة ألتعاب خالف حصتها من األرابح.6)
( إمكانية تكييف العالقة بني البنك والبنوك املشاركة على أساس غري عقد املضاربة )شركة 4)

 العنان مثال(.
 خالل لآلمر ابلشراء )عمليات استصناع مثال(.( إمكانية تنفيذ عمليات 5)

 وبعد أتمل اَليئة يف السؤال املذكور توصلت ملا يلي:
منها شرعا، إذا التزم فيها ابلضوابط الشرعية، بل  مانع ترى اَليئة أن عملية التمويل اجلماعي ال

 اربة.إهنا طريقة تساعد على تذليل مصاعب التمويل يف العمليات الكبرية حتت عقد املض
ولكن البند اثلثا املتضمن أن البنك املنفذ للعملية يتحصل على مبلغ اثبت من إمجايل مبلغ    

، إذ التمويل )أي من رأس مال املضاربة( مقابل حتمله تنفيذ العملية، هذا البند غري مقبول شرعا
ا حقه يف ال جيوز للمضارب حبال من األحوال أن ينحث من رأس املال شيئا لنفسه أبدا، وإوم

حصة من األرابح، وله أن يشرتط ألجل جهده يف املضاربة زَّيدة يف حصة األرابح عن حصة 
 العائد على رأس املال يتفق عليها.

أما تكييف العالقة بني البنك املنفذ والبنوك األخرى املشاركة على أساس شركة غري املضاربة  
فقط،  س املالأهي يف املسامهة بر  كشركة العنان فغري ممكن، ألن عالقته ابلبنوك األخرى

والسلم  كاالستصناعوللمضارب أن يقوم بتنفيذ املضاربة بتطبيق أي عقد من العقود الشرعية  
 واالجارة واملراحبة بشروطها الشرعية.

وينبغي التنبيه هنا فيما لو قررت شركة الراجحي أن تنفذ هذه العملية أن تلتزم مبا سبق أن قررته 
من ضوابط لتنفيذ هذه العقود، ومن ذلك عدم جواز توكيل العميل يف شراء  اَليئة الشرعية
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 الفصل األول

البضاعة وبيعها لنفسه والقيام بكل اإلجراءات، وذلك لتنفيذ العقود على وجهها احلقيقي 
 الصحيح، وللبعد فيها عن الصورية.

 1مجعني.هذا ما ظهر للهيئة، وابهلل التوفيق وصلى هللا وسلم على نيبنا حممد وآله وصحبه أ
مستند احلصول على مقابل عن األعمال التحضريية )عمولة( هو أن االنتفاع هبذه األعمال  اثنيا:

حاصل لكل األطراف املشاركة ومل يرتتب عليها حمضور شرعي، واملستند الشرعي لكون املقابل 
ندوة  وهو فتوى ،ومبا وقع عليه الرتاضي ابلتكلفة أو أقل أو أكثر أن ذلك من الشرط اجلائز

ونصها: "األعمال التحضريية اليت يقوم هبا املصرف املوجد للعملية جيوز له  6222الربكة لعام 
الندوة الفقهية الرابعة لبيت فتوى و قل أو أكثر"، أاحلصول على مقابل عنها بنفس التكلفة أو 

بادر لطرح ونصها: " األعمال التحضريية اليت يقوم هبا املصرف امل 6223 التمويل الكوييت لعام
مشروع التمويل حيق له تقاضي مقابل عنها مبا يقع عليه الرتاضي سواء عهد إليه ابإلدارة أم 

  .2ال"
 رابعملطلب الا

 عمولة دراسة اجلدوى
 [4/2/3]الفرع األول: توضيح حمتوى البند 

الدارسة بطلب العميل  تجيوز للمؤسسة أخذ عمولة دراسة اجلدوى اليت جتريها إذا كان»
لحته واتفق على املقابل عنها منذ البداية مع متكينه من احلصول على الدراسة إذا وملص
 [8/4/5« ]أراد.

 التوضيح:
يقصد بدراسة اجلدوى جمموعة متكاملة من الدراسات املتخصصة يتم إجراؤها لتحديد مدى 

تصادية صالحية املشروع االستثماري من خمتلف اجلوانب القانونية والتسويقية واملالية واالق

                                        
 531/ 6ة مبصرف الراجحي، قرارات اَليئة الشرعي 1
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واالجتماعية، ويف ضوء هذه الدراسة يتخذ القرار االستثماري إبقامة املشروع من عدمه، أي 
 .1قبوله أو رفضه

ومن أهم تقوم املؤسسة عادة بعد أن يتقدم العميل بطلب الشراء بدراسة جدوى للعملية، 
 عناصر هذه الدراسة:

 ميل مبمارستها.حتديد طبيعة العملية، وهل تقع ضمن األنشطة املسموح للع 
  االجتاه املستقبلي املتوقع للظروف االقتصادية، ولسياسات الدولة، فيما يتعلق بنوع هذه

 العملية )أي خالل فرتة سرَّين التمويل(.
 .)قياس الطلب على توجيهات الشريعة اإلسالمية )قاعدة احلالل واحلرام مثال 
 البنك املركزي، ومن املؤسسة  الصادرة من قياس الطلب على توجيهات السياسة التمويلية

 املعنية إن وجدت.
 حتديد اتريخ بداية، وتصفية التمويل 

إن املؤسسة وهي تدرس طلب العميل اآلمر تركز على املعلومات اليت متكنها من تفادي 
، ومن أهم ما تقوم املؤسسة بدراسته من أجل البث يف طلب املخاطر اليت تواجه اسرتداد الدين

العناصر اليت تعكس قدرة العميل على سداد التمويل وفقا لشروطه، - ما سبقإضافة إىل-العميل
وتتلخص هذه العناصر يف أهلية العميل القانونية ألخذ التمويل، وشخصيته، ورأس ماله الذي 

، وضماانت متكن من الوفاء اباللتزام يف مواعيده يظهر قدرته على توفري تدفقات مالية حقيقية
 .2العملية، وشروطها

 وختتلف هذه الدراسة من عميل آلخر حسب حجم التمويل، وطبيعة السلعة وأمهيتها. 
 
 
 

                                        
كلية - القاهرة: مركز تطوير الدراسات العليا والبحوث) 6خليل حممد خليل عطية، ط دراسات اجلدوى االقتصادية،  1

  3، ص (م 4112جامعة القاهرة، -اَلندسة
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 [4/2/3]الفرع الثاين: الدراسة الفقهية التأصيلية للبند 
األصل أن تتحمل املؤسسة مصروفات دراسة اجلدوى ألهنا صاحبة املصلحة فيها. ولكن 

َل العميَل نفقات الدراسة، و أتخذ منه عمولة مقابلها، بصرف النظر عن ميكن املؤسسة أن حُتمِ 
 ، وذلك بشروط أربعة:1نتيجة الدراسة من حيث القبول أو الرفض

 أن حتصل الدراسة بطلب العميل.  (6
 أن حتصل الدراسة ملصلحة العميل. (4
 أن يتفق على املقابل عنها منذ البداية. (5
 أن مُيكَّن العميل من احلصول على الدراسة إذا أراد ذلك.  (2

ومل يكن منصوصا عليه  4163ف القيد الرابع َلذا البند بعد تعديل املعيار سنة وقد أضي
( املتعلق ابالتفاقية 54قبل ذلك، وقد نص على هذا القيد كذلك يف املعيار الشرعي رقم )

 .2االئتمانية
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 املبحث اخلامس

 الضماانت املتعلقة ابلشروع يف العملية
 

 :مطالبستة ويشتمل هذا املبحث على 
 

 وحدودها املطلب األول: كفالة العميل البائَع يف املراحبة
 هامش اجلدية يف املراحبة املطلب الثاين:

 وفاءالو نكول ال يتهامش اجلدية يف حالاملطلب الثالث: 
 العربون يف املراحبةاملطلب الرابع: 

 
 
 
 
 
 
 



 اإلجراءات التي تسبق عقد المرابحة ___________________
 

  

 
 

ةصفح  206  
 

  

 الفصل األول

اليت ستنشأ من  تبذل املؤسسات محاية ألمواَلا، وحفظا حلقوق مودعيها، وتوثيقا حلقوقها
جراء التعامل غاية جهدها للتأكد من أن العميل جاد يف طلبه، ولتوثيق تلك اجلدية تلجأ إىل 
أخذ الضماانت املختلفة من العميل يف مرحلة الوعد؛ ككفالة العميل حلسن أداء البائع األصلي، 

 انت. ودفع هامش اجلدية من العميل، وأخذ العربون منه، والرهون وغريها من الضما

 املطلب األول
 وحدودها كفالة العميل البائع يف املراحبة

 [8/5/8و] [8/5/0] ينتوضيح حمتوى البند الفرع األول:
جيوز للمؤسسة أن حتصل من العميل )اآلمر ابلشراء( على كفالة )ضمان(حسن أداء » 

مرا البائع األصلي اللتزاماته جتاه املؤسسة ابلصفة الشخصية للعميل، وليس بصفته آ
ابلشراء، وال وكيال للمؤسسة، وعليه فلو مل يتم عقد املراحبة تظل كفالته قائمة. وال تطلب 
مثل هذه الكفالة إال يف احلاالت اليت يقرتح فيها العميل ابئعا معينا تشرتي املؤسسة منه 

 السلعة موضوع املراحبة. 
نتيجة عدم مراعاة ويرتتب على هذا الضمان حتمل العميل الضرر الواقع على املؤسسة 

البائع ملواصفات السلعة وعدم اجلدية يف تنفيذ التزاماته، مما قد يؤدي إىل ضياع جهود 
 [8/5/0« ]املؤسسة وأمواهلا أو يرتتب عليه الدخول يف منازعات ومطالبات ابهظة.

ال جيوز حتميل العميل اآلمر ابلشراء ضمان ما يطرأ على السلعة من أضرار وهالك »
الشحن أو التخزين. وال ميكن اعتبار هذا من قبيل كفالة حسن أداء البائع اليت  خالل فرتة

تقتصر على حسن تنفيذ االلتزامات وال تتعدى إىل ضمان خماطر الطريق اليت جيب أن 
 [8/5/8« ]يتحملها مالك السلعة.

 التوضيح:
ون شراء جيوز أن يطلب العميل من املؤسسة أن يك أنه-[ 4/6/4يف البند ]-سبق بيان 

السلعة من جهة معينة ال غري، ويف هذه احلالة اليت يقرتح فيها العميل ابئعا معينا تشرتي املؤسسة 
منه السلعة موضوع املراحبة جيوز للمؤسسة نتيجة عدم معرفتها للبائع، وألن العميل هو من اختاره 
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ضمان( حسن أداء ووجه املؤسسة للتعامل معه والشراء منه أن حتصل من العميل على كفالة )
هذا البائع اللتزاماته جتاه املؤسسة. وذلك بتوقيع العميل على كفالة تضمن حتمله ما سيدرك 
املؤسسة من أضرار نتيجة عدم مراعاة البائع ملواصفات السلعة، أو عدم جديته يف تنفيذ التزاماته 

عليه دخوَلا يف منازعات  أو التقصري فيها، مما يؤدي إىل ضياع جهود املؤسسة وأمواَلا، أو يرتتب
 ومطالبات تكلفها مبالغ طائلة من أموال املودعني، وتسمى هذه الكفالة كفالة الَدَرك.

والعميل حني يقدم هذه الكفالة يف مرحلة الوعد، فإنه يكون ضامنا للضرر وال سبيل إىل  
يبا. وحني يضمن إلزامه حينئذ بعقد املراحبة الذي وعد به؛ ألن حمل العقد أصبح معدوما أو مع

العميل البائع األصلي فإنه يضمنه بصفته الشخصية )العميل(، وليس بصفته آمرا ابلشراء، وال 
 . 1بصفته وكيال للمؤسسة، ويرتتب على هذا أن تظل كفالته قائمة حىت لو مل يتم عقد املراحبة

البائع األصلي ويبني البند الثاين أنه ينبغي أن تنحصر كفالة العميل يف حسن أداء وتنفيذ 
اللتزاماته بشأن تسليم السلعة، أما حاالت العطب واَلالك والتلف، وما يطرأ على السلعة خالل 
فرتة الشحن أو التخزين، فال جيوز النص على حتمل العميل ضماهنا ألن ضمانه ليس مطلقا، 

مجيع املخاطر وألن األصل يف بيع املراحبة أن تقوم املؤسسة بنفسها بشراء السلعة، وأن تتحمل 
التجارية املعهودة من تبعة اَلالك، وخماطر الطريق، والرد ابلعيب وغريها، فيجب أن تبقى هذه 

 .2املخاطر من مسؤولية املؤسسة يف مجيع األحوال
 [4/3/4و] [4/3/6] ينالفرع الثاين: الدراسة الفقهية التأصيلية للبند

 ،املوعود ببيعها مراحبة للعميل ،شراء البضاعةاألصل يف بيع املراحبة أن تقوم املؤسسة بنفسها ب
 وأن تتحمل مجيع املخاطرات التجاري    ة املعه  ودة من تبعة اَلالك، والرد ابلعيب، وغريها.

فإن املؤسسة  ،ولكن نتيجة عدم معرفة املؤسسة للبائع الذي يكون غالبا من اختيار الواعد      
 ،د ابلشراء حسن أداء البائع، وذلك بتوقيع   ه على كفال ةتطلب أحياان أن يضمن العمي  ل ال واع  

                                        
 643-642الدليل الشرعي للمراحبة، ص  1
 املرجع السابق 2
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أو التقصي  ر  ،نتيجة ع دم تنفيذ البائع اللتزاماته ،يتحم   ل مب وجبه  ا ما س ي  درك املؤسسة من أضرار
 .(1)فيه ا

وق د أجازت كثري من اَليئات الشرعية ه ذه الكفالة، اليت يقدمها العميل يف مرحلة الوع د،        
ألن  ،ولكن ال على سبيل إلزامه حينئ   ذ بعق  د امل  راحب      ة ال   ذي وع  د به ،فيكون ضامنا للضرر

، فهي كفالة م س تقلة عن املراحبة سابقة َلا، أي أهنا  (2)حم  ل العق  د أصب   ح مع  دوما أو مع يب   ا
وكفالة  ،(3)و اللح اق يف اللغ ةوه  ،وُيطِلق عليها الفقهاء كفالة الدَّرك ،كفالة لشيء مستقبلي

ال   درك هي خل وص املال املبيع من كل حق قد يلحق املبيع لغري البائع، ففيه ضمان للمشرتي إذا 
ظهر املبيع مستحقا، كأن يظه   ر ممل وكا لغي ر البائ ع، أو م ره وان أو وقف ا، فإذا كان األمر ك ذلك، 

 ار البائع للقضاء.ضمن الكفيل رجوع الثمن للمشرتي، أو إحض
، وحىت الش افع ي   ة (4)وتتف    ق امل  ذاه  ب األربع    ة ع ل ى صح   ة ه  ذا الن      وع م ن الض م  ان       

الذين مل جيي  زوا ضمان ما مل جيب، استثنوا من ذلك ضمان الدرك، فأق روا بصحته للح اجة 
 .(5)والضرورة

نحصر يف حسن أداء البائع األصلي اللتزاماته، بشأن إن ضمان الواعد ابلشراء جيب أن ي  
فال جيوز النص على حتم  ل ال واع   د ابل ش  راء  ،تسليم املبيع، أما حاالت العطب واَلالك والتلف

ألن ضم ان ه لي س مطلق ا، وجيب أن يبق ى ه ذا الن  وع من املخاط ر مسؤولية املؤسسة يف  ،ضم اهنا
 .(6)مجيع األحوال

                                        
 . 642الدليل الشرعي للمراحبة، ص (1)
 املرجع السابق (2)
 .654املختار الصحاح، ص (3)
)بريوت: دار الكتب 6هدي، ط، حممد بن عبد الواحد بن اَلمام، حتقيق: عبد الرزاق غالب املشرح فتح القدير (4)

، أمحد بن غنيم النفراوي، د.ط)بريوت: دار الفكر للنشر والتوزيع، الفواكه الدواين؛ 1/422م( 4115-ه6242العلمية،
 .452، ابن مفلح، /املبدع شرح املقنع؛ 4/411، مغين احملتاج ؛4/21د.ت( 

 . 4/411، الشربيين، مغين احملتاج (5)
 .643حبة، صالدليل الشرعي للمرا (6)
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والسيم  ا  ،ملا فيها من شبهات ،ع ذلك فإن األوىل اجتن   اب هذه الكفال    ة يف بيع املراحبةوم    
تقلي ص دور املؤسسة، وجعل  ه أق رب إىل التموي ل الربوي منه إىل ممارسة التج  ارة، الت ي من 

عات شرائها، وال مقتضي اهتا حتم  ل املخ اط  رة، واملؤسسة إوم ا تشت ري لنفسها فعليها أن تتحمل تب
 وتلقي هبا على كاهله، وتكلفه ما مل يكلف   ه هللا به. ،مِ ل العميَل هذا التبعاتحتَُ 

يدع م ذلك ويؤي   ده أن البنك يُفت  رض فيه أن يبحث عن أفضل عروض للسلعة            
 (1)ه.دَ فهذا هو األصل، مع ج واز أن يق  وم ابلش راء من البائع الذي حدَّ  ،املطلوبة

 يناملطلب الثا
 هامش اجلدية يف املراحبة

 [4/3/5]الفرع األول: توضيح حمتوى البند 
جيوز للمؤسسة يف حالة اإللزام ابلوعد أن أتخذ مبلغا نقداي يسمى هامش اجلدية، »

يدفعه العميل بطلب من املؤسسة من أجل أن تتأكد من القدرة املالية للعميل، وكذلك 
عن الضرر الالحق هبا يف حال نكول العميل عن وعده امللزم.  لتطمئن على إمكان تعويضها

وبذلك ال حتتاج املؤسسة إىل املطالبة بدفع تعويض الضرر وإمنا تقتطع ذلك من مبلغ هامش 
اجلدية وال يعترب هامش اجلدية عربوان وهذا املبلغ املقدم لضمان اجلدية إما أن يكون أمانة 

ة ابستثماره على أساس املضاربة الشرعية بني العميل لالستثمار أبن أيذن العميل للمؤسس
 [8/5/3« ]واملؤسسة وإما أن يودع يف حساب جار ابختيار العميل.

 التوضيح:
أجاز هذا البند من املعيار للمؤسسة يف حالة األخذ ابلقول ابإللزام ابلوعد أن أتخذ من 

نسبة من قيمة السلعة، اصطلح على العميل الواعد ابلشراء يف مرحلة املواعدة مبلغا نقدَّي ميثل 
 تسميته هامش اجلدية ليكون أتمينا لضمان جدية العميل، ودليال على التزامه بتنفيذ ما وعد به.

                                        
 .41-12الدليل الشرعي للمراحبة، خوجة، ص (1)
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جيوز أخذ »[: 3/5/6/1( بشأن االتفاقية االئتمانية بند ]54ورد يف املعيار الشرعي رقم )
مرحلة الوعد امللزم يف املراحبة هامش اجلدية وهو املبلغ املدفوع على سبيل ضمان اجلدية يف 

للواعد ابلشراء، ويستوىف منه التعويض عن الضرر الفعلي يف حال نكل الواعد عن الدخول 
 .1«يف عقد املراحبة

جيوز أخذ مبلغ من » ( بشأن الضماانت:3[ يف املعيار الشرعي رقم )1/2/4وورد يف البند ]
عد ملزما للعميل، ويسمى "هامش اجلدية" العميل الواعد ابلشراء لتوثيق وعده إذا كان الو 

، وال 6/2/02وهو أمانة وليس عربوان لعدم وجود العقد، وتطبق عليه األحكام املبينة يف 
يؤخذ منه عند النكول إال مقدار الضرر الفعلي، وهو الفرق بني التكلفة ومثن البيع 

 .3«للغري
ملؤسسة من القدرة املالية للعميل، والغرض من دفع هذا املبلغ النقدي املسبق هو أن تتأكد ا

ولتطمئن على أن إبمكانه أن يعوضها عن الضرر الذي سيلحق هبا نتيجة عدم وفاءه بوعده 
ونكوله عن تنفيذ ما التزم به؛ ويف ظل وجود هذا املبلغ ال حتتاج املؤسسة إىل مطالبة العميل 

لتعويض مباشرة من مبلغ هامش بتعويضها عن الضرر الذي حلق هبا نتيجة نكوله، وإوما تقتطع ا
 اجلدية.

إن املشكلة هي يف التكييف الشرعي َلذا املبلغ، ولذلك حرص املعيار على التأكيد على أن 
أبن أيذن العميل للمؤسسة  ؛هامش اجلدية ال يعترب عربوان؛ وإوما حيمل على أنه أمانة لالستثمار

                                        
 223املعايري الشرعية، ص  1
جيوز احلصول على الضمان يف املزايدات أو املناقصات، ويشمل ذلك املبالغ اليت تقدم عند االشرتاك »ورد يف هذا البند:  2

ز هبا )الضمان النقدي النهائي(، وهذه املبالغ أمانة لدى فيها )الضمان النقدي االبتدائي( واليت تقدم عند ُرُسوِ ها على الفائ
اجلهة الطارحة للمزايدة أو املناقصة وليست عربوان، وتضمن خبلطها بغريها، وال جتوز مصادرهتا، إال بقدر الضرر املايل 

 «.الفعلي، ويتم استثمارها لصاحل العميل مبوافقته، ما مل يتم إيداعها يف حساٍب جاٍر بناء على طلبه
 654املعايري الشرعية، ص  3
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مل على أساس أنه وديعة تودع يف أن تستثمره على أساس املضاربة الشرعية بينهما، أو حي
 .1حساب جار ابملؤسسة، وذلك حبسب ما خيتاره العميل

 [4/3/5]الفرع الثاين: الدراسة الفقهية التأصيلية للبند 
املبلغ املدفوع على سبيل الضمان يف مرحلة الوعد امللزم يف املراحبة  ه:هامش اجلدية أبنَّ  فُ عرَّ يُ  أوال:

نه التعويض عن الضرر الفعلي يف حال نكل الواعد عن الدخول يف عقد لآلمر ابلشراء، ويستوىف م
 .2املراحبة
ربط املعيار بني أخذ هامش اجلدية والقول ابإللزام ابلوعد، فأجاز أخذ هامش اجلدية يف       

فهوم املخالفة على عدم جواز هامش اجلدية يف حالة القول بعدم اإللزام مبحالة اإللزام ابلوعد فدلَّ 
ذين منعوا اإللزام ابلوعد قالوا بعدم جواز أخذ هامش اجلدية، ومن لوعد، وهذا ما يفسر أن الاب

يف املراحبة أن يكون الوعد ملزما : "ال جيوز أنَّه ذلك اَليئة الشرعية لبنك البالد فقد نصت على
السلعة،  تعهدا ملزما بشراء لبنك أن أيخذ من العميلمن افني أو ألحدمها، وعليه فال جيوز للطر 

إذا كان هذا املبلغ غري  وال أن أيخذ أي مبلغ نقدي يف مرحلة الوعد وقبل شراء البنك للسلعة
 هامش اجلدية، أم دفعة مسي هذا املبلغسواء أعدول العميل عن الشراء،  ا أو جزئيا حالكلي    د ٍ سرتَ مُ 

 3". ، أم عربوانمقدمة
 :أمههاة أراء، دَّ كييفه، ففي ذلك عِ توقد اختلف القائلون جبواز أخذ هامش اجلدية يف 

جتري عليها أحكام األماانت، وال جيوز للمؤسسة  ،ألول: مبلغ هامش اجلدية أمانة يف يد املؤسسةا
أن تتموََّلا لنفسها، وال جيوز َلا أن تستثمرها إال إبذن مالكها )العميل(، ويكون ذلك على أساس 

                                        
 664الدليل الشرعي للمراحبة، ص  1
 5/4356دراسات املعايري الشرعية،  2
؛ ورغم أن اَليئة منعت أن أيخذ البنك من العميل 41، ص الضوابط املستخلصة من القرارات الشرعية لبنك البالد 3

( على: "جيوز للبنك أن يطلب من العميل 54البند ) أي مبلغ نقدي يف مرحلة املواعدة أبي شكل كان إال أهنا نصت يف
يف مرحلة الوعد يف املراحبة إيداع مبلغ يعادل الفرق بني مثن السلعة واحلدود االئتمانية للعميل؛ للتأكد من مالءته وقدرته 

ب أن البنك أن على الشراء، ويعد هذا املبلغ دفعة مقدمة إن اشرتى العميل السلعة من البنك، وأما يف حال عدوله فيج
 [ 42، ص الضوابط املستخلصة من القرارات الشرعية لبنك البالديرده كامال للعميل" ]
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يكون الربح له، وجيب ردُّ املبلغ إليه إن مل يتم  عقد مضاربة منفصل عن عقد املراحبة، بشرط أن
  1إجناز العقد معه، وال جيوز للمؤسسة أن متسكها يف هذه احلالة.

 .قرره املعيار يف هذا البندذهب إليه الشيخ تقي العثماين، وهو ما وهذا الرأي هو ما 
سة الذي سينشأ بعد سحلق املؤ على دين الحق الوجوب لالستياق  الثاين: مبلغ هامش اجلدية رهن

إمكان تعويضها عن الضرر يف حال  سسة من أن العميل جاد، ولتطمئن علىتأكد املؤ املعاملة، ولت
 2نكول العميل عن وعده.

 .3أبنه يكون رهنا قبل ثبوت الدَّين، ومن الفقهاء من منع الرهن قبل ثبوت الدَّينويناقش 

هو ما ذهبت إليه توصية مؤمتر املصرف الرأي ، وهذا 4الثالث: مبلغ هامش اجلديَّة عربون
 . الحقااإلسالمي الثاين، وهو ما سنناقشه 

 الفرق بني هامش اجلدية والعربوناثنيا: 
 قبل بيان الفرق بينهما، نتعرف على بعض أحكام العربون:

 تعريف العربون:-أ
-غ ة في ه، والُع ْرب َ  انل-على وزن العرجون-والُعْربُون-على وزن احللزون-العربون يف اللغة: الَعَربُون

. وأصل ه يف (5)لغ   ة اثلث    ة، وأف صحه ن بفت ح العي  ن وال راء، وه و أعجمي مع رب-على وزن الق رب  ان
 .(6)اللغ ة التسلي ف والتق دي م
 الع رب ون يف االصطالح: 

                                        
 662، العثماين، ص فقه البيوع 1
ضمان  ؛656ص الدليل الشرعي للمراحبة، ؛ 36-31، ص املعايري الشرعية لصيغ التمويل املصريف الالربوي 2

، سنة 4، العدد 43د اجلبلي، حبث منشور يف جملة الدراسات اإلسالمية، اجمللد ، خالد بن زياجلدية يف املراحبة املصرفية
 412م، ص  4165ه املوافق ل   6252

 منع أخذ الرهن قبل ثبوت الدَّين هو مذهب الشافعية، ومشهور مذهب احلنابلة.  3
 حكام العربون. بعض اَليئات الشرعية أطلقت لفظ العربون على هامش اجلدية، ولكن مل جُتِْر عليه أ 4
 . 2/212، النووي، اجملمــــوع (5)
 .443، الرازي، صخمتار الصحاح (6)
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ئع أو امل ؤج  ر، صورة العربون هي: قيام املشرتي أو املستأج  ر بدف ع ج زء من املال للبا-ب    
على أنه إذا حض ر املشرتي أو املستأجر يف الوقت احملدد ومت ت ع ملية البيع أو اإلجارة ُحِسَب 

من مثن املبيع أو قيمة اإلجارة، وإذا حصل نكول من قبل املشت  ري، -أي الع رب   ون-املبلغ املدفوع
أصب ح ملكا للط رف الثاين وهو البائع أو و  ،أو املستأج  ر فق د سق ط ح ق ك  ل منهم  ا يف الع رب ون

   .(1)املؤجر
 هل هامش اجلدية عربون؟-ج 

نفى املعيار يف هذا البند أن يكون هامش اجلدية عربوان، وهو ما ذهب إليه جممع الفقه اإلسالمي 
ابلشراء "وال جيري يف املراحبة لآلمر : عن العربون يف املراحبة يف قراره بشأن بيع العربون فقد ورد فيه

 .(2)"يف مرحلة املواعدة، ولكن جيري يف مرحلة البيع التالية للمواعدة 

 :3ورغم أن كال من العربون وهامش اجلدية يعترب حافزا لاللتزام إال أنَّ بينهما فروقا مهمة، منها
العربون يكون بني املشرتي ومالك السلعة، وهامش اجلدية يكون بني الواعد ابلشراء واملؤسسة -6
 الية املوعودة قبل ملكه للسلعة.امل
العربون ال يكون إال بعد عقد البيع، أما هامش اجلدية فهو قبل العقد وبعد وعد العميل -4

 ابلشراء.
 العربون مقابل حق عدول املشرتي عن العقد، فال يشرتط الستحقاقه أن يلحق ضرر ابلبائع-5

ملبيع، فال أثر للضرر يف استحقاق العربون. جراء رد املبيع من قبل املشرتي، بل يستحق مبجرد رد ا
أما هامش اجلدية فهو تقدير للتعويض عن الضرر، فيشرتط الستحقاقه أن يلحق ضرر ابملوعود 

 نتيجة عدم تنفيذ الواعد اللتزامه.

                                        
 .522-4/524)ضمن حبوث فقهية يف قضاَّي اقتصادية معاصرة(، ماجد أبورخية،  حكم العربون يف اإلسالم (1)
 .6/425، 2جملة جممع الفقه اإلسالمي، العدد  (2)
 42-42ص  ضمان اجلدية يف املراحبة املصرفية، 3
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، وحيسب جزًء من الثمن عند املضي يف 1أن العربون يؤخذ كله عند عدول املشرتي عن العقد-2
، وال يؤخذ منه عند النكول إال بقدر 2لوعدابالواعد وفاء ه عند جلدية فرُيدُّ كلُّ البيع، أما هامش ا

 الضرر الفعلي.

 ثالثاملطلب ال
 والوفاءنكول ال يتهامش اجلدية يف حال

 [4/3/3و] [4/3/2] ينالفرع األول: توضيح حمتوى البند
فيذ وعده ال جيوز للمؤسسة حجز مبلغ هامش اجلدية يف حالة نكول العميل عن تن» 

امللزم، وينحصر حقها يف اقتطاع مقدار الضرر الفعلي املتحقق نتيجة النكول، وهو الفرق 
بني تكلفة السلعة ومثن بيعها لغري اآلمر ابلشراء. وال يشمل التعويض ما يسمى ابلفرصة 

 [8/5/4« ]الضائعة.
ادة هامش إذا مت تنفيذ العميل لوعده وإبرامه عقد املراحبة فيجب على املؤسسة إع»

. 8/5/3اجلدية للعميل، وال حيق هلا متلكه إال يف حالة النكول حسب التفصيل يف البند 
« وجيوز االتفاق مع العميل عند إبرام عقد املراحبة على حسم هذا املبلغ من مثن السلعة.

[8/5/5] 
 التوضيح: 

ة أن حتجز هذا من منطلق نفي املعيار ألن يكون مبلغ هامش اجلدية عربوان مل جيز للمؤسس
املبلغ، وأتخذه يف حالة نكول العميل عن تنفيذ وعده امللزم، وحصر حقها فيه يف اقتطاع مقدار 

ألن العربون حيتسب من الثمن يف  ؛الضرر الفعلي احلاصل نتيجة النكول؛ وهذا خالفا للعربون
 حالة تنفيذ املعاملة، أو أيخذه البائع كله يف حال نكول العميل.

                                        
[، ذهب إىل أن األوىل أن تتنازل املؤسسة عند اختيار 4/3/1هذا هو األصل يف بيع العربون، لكن املعيار يف البند ] 1

 العميل للفسخ عما زاد من العربون عن مقدار الضرر الفعلي.
 سم هذا املبلغ من مثن السلعة.[ من املعيار اتفاق املؤسسة مع العميل عند إبرام عقد املراحبة على ح4/3/3أجاز البند ] 2
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ه عيار على ضبط وحتديد مقدار الضرر الفعلي املتحقق نتيجة النكول، وبني  أنَّ مث حرص امل
الفرق بني تكلفة السلعة على املؤسسة والثمن الذي ابعت به السلعة لغري العميل اآلمر ابلشراء. 
ومعىن ذلك أنه إذا َأَخلَّ العميل ابلتزاماته ومل َيِف بوعده فإن للمؤسسة احلق يف أن تقوم ببيع 

سلعة اليت اشرتهتا بناء على طلبه إىل طرف اثلث، وحتميل العميل اخلسارة الفعلية إن وجدت، ال
فتطالب العميل بسداد الفرق بني مثن السلعة املبيعة للغري، وبني الثمن األصلي املدفوع من 

 املؤسسة زائدا األعباء واملصاريف املتعلقة ابلعملية من غري اعتبار هامش الربح.
ض الذي حيق للمؤسسة أن أتخذه من مبلغ هامش اجلدية ال يصح أن يتحول إىل إن التعوي 

صورة استثمارية حتقق هبا املؤسسة أرابحا، لذلك ال يشمل تعويض الكسب الفائت، أو ما يطلق 
 .1عليه الفرصة الضائعة

من جراء عدم امتام عملية  املؤسسة املاليةيقصد ابلفرصة الضائعة الكسب الفائت على و 
  2يع األول، وهو ما يعرف يف العرف املصريف )بتكلفة الفرصة البديلة(.الب

ويف البند املوايل يبني املعيار أنه جيب على املؤسسة بعد حيازهتا للسلعة وامتام عملية البيع 
للعميل أن تعيد مبلغ هامش اجلدبة للعميل إذ نفََّذ وعده، وأبرم عقد املراحبة، كما جيوز احتساب 

أو جزء منه دفعة مقدمة من مجلة مثن السلعة، وحسمه منه، إذا مت االتفاق بينها وبني  هذا املبلغ
العميل على ذلك عند إبرام عقد املراحبة، وال حيق للمؤسسة متلُّك هامش اجلدية أو االقتطاع منه 

 إال يف حالة نكول العميل، وفق التفصيل الذي سبق بيانه.
 [4/3/3و] [4/3/2] ينأصيلية للبندالفرع الثاين: الدراسة الفقهية الت

 ختتلف املؤسسات املالية يف تعاملها مع حاالت نكول العمالء وعدم وفائهم بوعودهم:

                                        
 621الدليل الشرعي للمراحبة، ص 1
؛ والفرصة الضائعة يف هذه احلالة هي الربح الذي كان ميكن 24، ص املعايري الشرعية لصيغ التمويل املصريف الالربوي 2

 أن ينتج عن املراحبة إذا متت العملية.
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فاملؤسسات املالية اليت ال أتخذ مببدأ اإللزام ابلوعد تتحمل بعد شرائها للسلعة تبعة نكول 
ق، وتتحمل اخلسارة إن العميل، وعدم وفائه بوعده، وذلك أبن تبيع السلعة بسعرها يف السو 

 وقعت. 
ابعتباره فمنها من أيخذ مجيع مبلغ هامش اجلدية أما املؤسسات اليت أتخذ مببدأ اإللزام ابلوعد 

من قبيل العربون، وهذا ال يصح ابلنظر إىل ما تقرر من فرق بني مبلغ هامش اجلدية، وبني 
أن ميسك البائع مبلغ العربون إن مل ا العربون مبفهومه الفقهي املعروف. وحىت احلنابلة الذين أجازو 

فأمَّا إن دفع إليه قبيل البيع درمها، ، قال بن قدامة: "صورةال يبيحون هذه الاملشرتي البيع  ينف ذ
وقال: التبع هذه الس لعة لغريي، وإن مل أشرتها منك، فهذا الدرهم لك، مث  اشرتاها منه بعد ذلك 

، صحَّ؛ ألن البيع خال عن الشرط املفسد...وإن مل يشرت من الثمن بعقد مبتدئ، وَحَسب الدِ رهم
لعة يف هذه الصورة، مل يستحق البائع الدرهم؛ ألنه أيخذه بغري عوض ، ولصاحبه الرجوع فيه، السِ 

 وال يصح جعله عوضا عن انتظاره، وأتخري بيعه من أجله؛ ألنه لو كان عوضا عن ذلك، ملا جاز
 1"نَّ االنتظار ابلبيع ال جتوز املعاوضة عنه.جعله من الثمن يف حال الشراء؛ وأل

العميل ما يسمى  وبعض املؤسسات املالية ال تكتفي بتعويض الضرر احلقيقي، بل أتخذ من
تعويض الفرصة الضائعة خترجيا على قواعد الغصب، كأنَّ العميل غصب املؤسسة املالية حقها يف 

  2املال ورحبه، فيلزم برد املال مع رحبه.

                                        
 2/422، املغين 1
  444)دمشق: دار الفكر(، ص 6يف املصارف اإلسالمية، عبد العظيم أبوزيد، طبيع املراحبة وتطبيقاته املعاصرة  2
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 رابعب الاملطل
 راحبةـــــــــــــــــــــربون يف املـــــــــــــــــــــــالع
 [4/3/1]الفرع األول: توضيح حمتوى البند 

جيوز للمؤسسة أخذ العربون عند عقد بيع املراحبة مع العميل، وال جيوز ذلك يف مرحلة »    
زاد من العربون عن  الوعد. واألوىل أن تتنازل املؤسسة عند اختيار العميل للفسخ عما

« مقدار الضرر الفعلي، وهو الفرق بني تكلفة السلعة والثمن الذي يتم بيعها به إىل الغري.
[8/5/6] 

 التوضيح:  
إضافة إىل جواز أخذ املؤسسة ملبلغ هامش اجلدية من العميل يف مرحلة املواعدة، أجاز 

ة معه وليس قبل ذلك، فال جيوز أخذ املعيار َلا أيضا أن أتخذ منه العربون عند عقد بيع املراحب
 العربون يف مرحلة الوعد.

جيوز أخذ مبلغ » ( بشأن الضماانت:3[ يف املعيار الشرعي رقم )1/2/5ورد يف البند ]
)عربون( من املشرتي أو املستأجر عند إبرام العقد، على أنه إذا مل يفسخ العقد خالل املدة 

، وإن فسخ العقد خالل تلك املدة فاملبلغ من العوض املعينة خليار الفسخ كان املبلغ جزءاً 
واألوىل أن تتنازل املؤسسة عمها زاد من العربون عن مقدار الضرر  للبائع أو املؤجر.

 .1«الفعلي
حيتسب من الثمن يف حالة تنفيذ املعاملة، أو أيخذه البائع -عند القائلني جبوازه–والعربون 

ولكن املعيار استحسن أال أتخذ املؤسسة مبلغ العربون   )املؤسسة( كله يف حال نكول العميل.
كله عند اختيار العميل للفسخ، واعترب أن األوىل للمؤسسة أن تتنازل عما زاد من العربون عن 

الفرق بني تكلفة السلعة والثمن الذي  مقدار الضرر الفعلي الذي حلق ابملؤسسة، وتكتفي أبخذ
 الضرر الفعلي املتحقق. يتم بيعها به إىل الغري، وهو مقدار 

                                        
 654املعايري الشرعية، ص  1



 اإلجراءات التي تسبق عقد المرابحة ___________________
 

  

 
 

ةصفح  218  
 

  

 الفصل األول

  [4/3/1]الفرع الثاين: الدراسة الفقهية التأصيلية للبند 
 أوال: حكم العربون:

 .(1)ذهب مجهور الفقهاء من احلنفية، واملالكية، والشافعية إىل عدم جواز بيع العربون
 مستدلني مبا يلي: 

عن   عليه وسلمصلى هللاعن أبيه عن جده قال:)هنى النيب  2ما روي عن عمرو بن شعيب  -6
 .(3)(بيع العرابن

عن بيع العربون، وهذا النهي يدل على حترمي البيع  صلى هللا عليه وسلمفي احلديث هني النيب ف   
 . (4)مع العرب  ون

 .(5) ونوقش أبن احلديث ضعيف، فهو منقطع
 استدلوا ابملعق ول من وجهني:  -4

 .(6)أك ل أم   وال الناس ابلباطلأن الع رب ون من ابب الغ رر، واملخاط رة، و  األول:

                                        
 .6/313؛ املدخل الفقهي العام، 4/35؛ مغين احملتاج، 413القوانني الفقهية، ص (1)
ن مكة وكان خيرج إىل هو عمرو بن شعيب بن حممد بن عبد هللا بن عمرو بن العاص القرشي السهمي، أبو إبراهيم، سك 2

 [5/444، ابن حجر، هتذيب التهذيب؛ 3/613، سري أعالم النبالءه ]662الطائف، مات سنة 
وأبو داود يف  (؛2/242) 326 حديث رقم، يف بيع العرابن كتاب البيوع، ابب ما جاءمالك يف املوطأ،  أخرج ه (3)

كتاب التجارات، وابن ماجة يف سننه،  (؛3/516) 5314كتاب اإلجارة، ابب يف بيع العرابن، رقم احلديث سننه، 
، كتاب البيوع، ابب النهي عن بيع البيهقي يف السنن الكربى(؛ و4/452) 4624 ابب بيع العرابن، حديث رقم

( وغريهم. قال الشوكاين: حديث عمرو بن شعيب قد ورد من طرق يقوي 3/524، )61321العرابن، رقم احلديث 
 [3/635 ،د ط )بريوت: دار الكتب العلمية، د ت( ر،نيل األوطابعضها بعضا ]

 .3/635، نيل األوطار (4)
 . 3/635،نيل األوطار (5)
، حممد بن أمحد القرطيب، ط معادة )بريوت: دار اجلامع ألحكام القرآن؛ 2/212، اجملموع؛ 4/615، بداية اجملتهد (6)

 .3/631م( 6223-ه6213إحياء الرتاث العريب، 



 اإلجراءات التي تسبق عقد المرابحة ___________________
 

  

 
 

ةصفح  219  
 

  

 الفصل األول

ونوقش أن الغرر يف الع ربون ليس واضحا، اللهم إال أن نقول إن الغرر انتج عن احتم   ال        
نكول املشرتي، وهو أمر ال غ  رر فيه ألن البائ  ع يق  در سلف  ا هذا األمر وحيسب حسابه، مث إن 

 . (2)وحنومها (1)ةه ذا األمر موج ود يف خيار الشرط وخيار الرؤي
ون جماان إن اختار ترك : أن الع رب ون فيه شرطان مف س دان، ش رط ك ون ما دفع ه إليه يكالثاين

 .(3)الثاين شرط الرد على البائع إذا مل يقع منه الرضا ابلبيعالسلعة، و 
ونوقش ابلقول إان ال نسلم أبن الشرطني فاسدان بل صحيحان، أما األول وهو كون       

ع رب   ون يكون من نصيب البائع عند الفسخ، فليس له جماان، بل هو يف مقابل الضرر احل اص     ل ال
ابلفسخ، وأما الثاين وهو شرط الرد إذا اختار املشرتي ذلك؛ فليس مبف س د؛ ألن ذلك هو 

 .(4)مقتضى اخليار الثابت ابلعقد؛ فهو كما لو اختار الرد يف خيار الشرط
  .(5)ىل جواز بيع الع ربونذهب احلنابلة إو   
 مبا يلي: نيستدلم

دارا لعمر بن  (7)¢"أنه اشرتي من صفوان بن أمية  (6)¢حبديث انفع بن عبد احلارث  -6
أبربعة أالف درهم، واشرتط عليه انفع إن رضي عمر فالبيع له، وإن مل ي      رض ¢ اخلطاب 

 .(8)فلصف وان أربعمائة دره م"

                                        
، معجم املصطلحاتاملتملك الفسخ أو اإلمضاء عند رؤية حمل العقد املعني الذي عقد عليه ومل يره. ] حق يثبت به (1)

 [.415ص
 .6/215)ضمن حبوث يف قضاَّي اقتصادية معاصرة(، أبو رخية،  حكم العربون يف اإلسالم (2)
 . 3/632، نيل االوطار (3)
 .6/213الشروط التعويضية،  (4)
 .2/32بدع شرح املقنع، ؛ امل2/422املغين،  (5)
انفع بن عبد احلارث بن حبالة بن سالم، كان من كبار الصحابة وفضالئهم، أسلم يوم الفتح، وأقام مبكة، أم ره عمر  (6)

 [.1/441، اإلصابة؛ 3/422، أسد الغابة؛ 2/6221، االستيعابعلى مكة ]
ه، وقيل  26إسالمه، روي أحاديث، تويف سنةصفوان بن أمية بن خلف القرشي اجلمحي، أسلم بعد الفتح، وحسن  (7)

 [5/421، اإلصابة؛ 5/42، أسد الغابة؛ 4/462، االستيعابغري ذلك، ]
عبد الرزاق يف ؛ 322معلقا، كتاب اخلصومات، ابب الربط واحلبس يف احلرم، صالبخاري يف صحيحه أخرجه  (8)

،  البيهقي يف السنن الكربى(؛ و3/624، )6524، يف كتاب املناسك، ابب الكراء يف احلرم، رقم احلديث املصنف



 اإلجراءات التي تسبق عقد المرابحة ___________________
 

  

 
 

ةصفح  220  
 

  

 الفصل األول

العربون وقع بني الصحابة من غري إنكار من أحد، فقد سئ     ل اإلمام ي  دل على أن وهو         
 .(1) ¢أمحد عن هذا األثر تذه  ب إليه؟ قال: أي شيء أقول؟ هذا عمر 

ونوقش االستدالل حبديث انفع بن عبد احلارث أنه حممول على أن البيع وقع على شك ل 
شت  ري إىل البائع درمها ويق ول له ال خاص، خال ع ن ال ش  رط املف س  د، وذلك أبن يدف ع امل

تب ع ه ذه السلع ة لغي ري، وإن مل أشت رها من ك فهذا ال درهم لك، مث يشرتيها بعد ذلك بعقد 
 مبتدأ وحيتسب الدرهم من الثم    ن.

فيحتمل أن الش راء الذي اشرتى انف ع لعم ر كان على هذا الوجه مجع ا بني فعله وحديث 
 .(2)وافقة القياس واألئمة القائلني بفسادهعمرو بن شعيب، ومل

، (4)أحل العرابن يف البيع( صلى هللا عليه وسلمأن النيب ¢: ) 3ما روي ع ن زيد بن أسلم -4
 وه و صريح يف جواز الع رب  ون.

 .(6)فال تقوم به حجة ،5، كما ذكر ابن عبد الربونوقش استدالَلم أبن احلديث ضعيف 

                                                                                                                        
ابن أيب (؛ و1/52، )61222كتاب البي  وع، ابب ما جاء يف بيع دور مكة وكرائها وجرَّين اإلرث فيها، رقم احلديث 

 (. 4/412، )45325، كتاب البي  وع واألقضية، يف العرابن يف البيع، رقم احلديث شيبة يف املصنف
 . 2/422، املغين؛ 2/212، اجملموع (1)
 .2/422، املغين(2)
، سريه أعالم النبالءه. ]651زيد بن أسلم العدوي، أبو عبد هللا، املدين، موىل ابن عمر، إمام فقيه عامل، تويف سنة  3
3/561] 
(؛ 4/412، )45354، كتاب البيوع واألقضية، يف العرابن يف البيع، رقم احلديث ابن أيب شيبة يف املصنفأخرجه  (4)

من وجه"  ’زاه الشوكاين إىل عبد الرزاق يف املصنف، ومل أجده فيه. قال ابن عبد ال        رب: " وهذا ال نعرفه عن النيب وقد ع
]نيل األوطار، [، وقال الشوكاين:" وهو مرسل، ويف إسناده إبراهيم بن أيب حيي ضعيف" 62/61 االستذكار،]
3/635 .] 
 النمري، أبو عمر اإلمام احلافظ شيخ علماء األندلس وكبري حمدثيها، من كتبه: يوسف بن عبد هللا بن حممد بن عبد الرب 5

التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، واالستذكار مبذاهب علماء األمصار، والكايف يف الفقه، واالستيعاب يف أمساء 
شجرة النور الزكية يف طبقات ؛ 221، صالديباج املذهبه. ]215ه، وتويف بشاطبة سنة 512الصحابة، ولد سنة 

 [.662حممد بن حممد خملوف، د ط )بريوت: دار الفكر، ص املالكية،
 .3/631اجلامع ألحكام القرآن،  (6)



 اإلجراءات التي تسبق عقد المرابحة ___________________
 

  

 
 

ةصفح  221  
 

  

 الفصل األول

ن األصل يف الشروط الصحة واللزوم، والعربون شرط فيك   ون داخال عموم األدلة الدالة على أ-5
 . (1)حتت هذا األصل مشموال حبكمه

على أن تقيد  وقد صدر قرار جممع الفقه اإلسالمي يف دورته الثامنة مرجحا رأي القائلني ابجلواز   
وط الصحة، وابلنظر من أن األصل يف الشر  انطالقا ، وهو ما أميل إليه2فرتة االنتظار بزمن حمدود

إىل أن أدلة املانعني ليس فيها دليل يقوى على إخراج العربون عن هذا األصل؛ وألن هذ التعامل 
 (3)قد شاع وانتشر بني الناس، وجرى عليه العرف بينهم لشدة احلاجة إليه.

 العــربون يف املـراحبة:اثنيا: 
ربون ال يصح هو األصح فالعلة الوعد و عدم جواز العربون يف املراحبة يف مرحاختار املعيار   

ألن العربون دفعة أوىل من مثن املبيع، يف حال  ؛إال بعد ع ق د البيع أن يكون يف املراحبة
يف عقد استكملت فيه الشروط واألركان؛ واملواع دة على البيع والشراء  ،اختيار إمضاء البي   ع

مع الفقه اإلسالمي، حيث جاء يف ق راره . وقد صدر بذلك قرار جم(4)ال تعتب ر بيعا وال شراء
بشأن العربون:" وال جيري يف املراحبة لآلمر ابلشراء يف مرحلة املواعدة، ولكن جيري يف مرحلة 

  .(5)البيع التالية للم   واع دة"
صدر من فتاوي للهيئات الشرعية لكل من بيت التمويل الكوييت، وهذا خالفا ملا        

مؤمتر املصرف اإلسالمي الثاين املنعقد  فتوى، وما يفهم من 6ومصرف قطر اإلسالمي
 ،نص ت على ج واز أخذ العربون يف عمليات املراحبة وغريهااليت ، و 6225سنة ابلكوي    ت 

بش  رط أال ي ستق ط ع من الع رب ون املق دم إال مبق دار الضرر الفعلي املتحقق عليه من جراء 
 النك  ول. 

                                        
 .6/241الشروط التعويضية،  (1)
 (2/6/425جملة جممع الفقه اإلسالمي، ) 2
 .6/213الشروط التعويضية،  (3)
 .662-664الدليل الشرعي للمراحبة، ص  (4)
 .6/425، 2جملة جممع الفقه اإلسالمي، العدد  (5)
 4/524اخلدمات االستثمارية،  6



 اإلجراءات التي تسبق عقد المرابحة ___________________
 

  

 
 

ةصفح  222  
 

  

 الفصل األول

أخذ العربون يف القول جبواز والشراء ال تعترب بيعا وال شراء، و  على البيعاملواعدة إن        
مرحلة املواعدة، يؤكد املواعدة ويوثقها، وجيعلها أقرب إىل العقد منها إىل الوع   د، فتقع 

 املؤسسة يف بيع ما لي   س عن   دها. 



 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 املبحث األول: متلك املؤسسة السلعة قبل بيعها مراحبة 
 السلعة العميل بشراء املؤسسة توكيل بحث الثاين: امل

 املبحث الثالث: قبض املؤسسة السلعة وأتمينها قبل بيعها مراحبة 
 تسلم املؤسسة السلعة من البائع وأتمينهااملبحث الرابع: 

 
 
 
 

 الفصل الثاين
 متلك املؤسسة السلعة 

 وكيل فيهماـــــــــــــــــــــــــــــوقبضها والت
 



 ها والتوكيل فيهماضتملك المؤسسات السلعة وقب ___________
 

    

  
ةصفح  224  

 
  

 الثانيالفصل 

 
 
 

 املبحث األول
 متلك املؤسسة السلعة قبل بيعها مراحبة

 ة مطالب:ويشتمل هذا املبحث على ثالث
 املطلب األول: بيع السلعة ابملراحبة قبل متلكها
 املطلب الثاين: طرق تعاقد املؤسسة مع البائع

 املطلب الثالث: شراء املؤسسة السلعة عن طريق وكيل

 
 
 
 
 



 ها والتوكيل فيهماضتملك المؤسسات السلعة وقب ___________
 

    

  
ةصفح  225  

 
  

 الثانيالفصل 

تقتضي اخلطوات العملية للمراحبة املصرفية أن تتصل املؤسسة ابلبائع األصلي للسلعة، 
رعي صحيح، ويتم هذا التعاقد من خالل لقاء الطرفني وتتعاقد معه على شراء السلعة بعقد ش

أو بتوكيل املؤسسة مباشرة، أو بتبادل اإلجياب والقبول ابلكتابة أو بوسائل االتصال احلديثة، 
لشخص آخر، أو بتوكيل العميل نفسه ابالتصال ابلبائع وامتام التعاقد معه، أو إبصدار أمر توريد 

مث ورود مستندات الشحن، وختتلف  (1)ح اعتماد مستنديللبائع مث يرسل الفاتورة، أو بفت
 أساليب التعاقد ابختالف البنوك وظروفها، وأنواع السلع، وطبيعة املراحبة حملية أو دولية.

 املطلب األول
 بيع السلعة ابملراحبة قبل متلكها

 [5/6/6]الفرع األول: توضيح حمتوى البند 
ة قبل متلكها هلا. فال يصح توقيع عقد املراحبة حيرم على املؤسسة أن تبيع سلعة ابملراحب»

مع العميل قبل التعاقد مع البائع األول لشراء السلعة حمل املراحبة، وقبضها حقيقة أو 
 والبند-/3/8/0حكما ابلتمكني أو تسليم املستندات املخولة ابلقبض )وينظر البند 

شراء األول ابطال ال يفيد ملكا (. كما يعترب بيع املراحبة غري صحيح إذا كان عقد ال3/8/4
 [3/0/0« ]اتما للمؤسسة.

 التوضيح:
املراحبة هي بيع ما ملكه ابلعقد األول ابلثمن الذي قامت به السلعة مع زَّيدة ربح معلوم 
متفق عليه. فيشرتط يف املراحبة أن تدخل السلعة يف ملك البائع، وأن يتم التملك احلقيقي َلا، 

لعة أبن تقوم بشراء السلعة حمل املراحبة املتفق عليها مع العميل ابمسها ويتحقق متلك املؤسسة للس
أو أن يكون َلا حق مشاع فيها أبن تكون شريكا يف ملكيتها إىل غري ذلك من األسباب املوجبة 

                                        
االعتماد املستندي هو تعهد من قبل شخص )هو يف الغالب البنك( بناء على طلب شخص آخر )العميل( نيابة عنه  (1)

وفاء شريطة تقيد األخري ليقبل أو يويف سندات السحب املسحوبة من قبل شخص اثلث )املستفيد( أو أي مطالبات ال
)عمان: دار النفائس، 6، خالد رمزي البزايعة، طاالعتمادات املستندية من منظور شرعيابلشروط احملددة يف االعتماد ]

 [.46م(، ص 4112-ه6242



 ها والتوكيل فيهماضتملك المؤسسات السلعة وقب ___________
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للملك، وبعد امتالكها وقبضها، َلا أن تعرضها على العميل الواعد ابلشراء لتنفيذ ما سبق 
 .1عقد املراحبة التواعد عليه وتوقيع

انطالقا مما سبق حيرم على املؤسسة أن تبيع السلعة ابملراحبة قبل متلكها َلا، ويعترب غري 
صحيح كل تعاقد بينها وبني العميل سواء كان يف مرحلة املواعدة، أو مرحلة الشراء األول قبل 

 ا.التعاقد مع البائع األول لشراء السلعة حمل املراحبة، وقبضها حقيقة أوحكم
ويعترب البيع غري صحيح كذلك إذا كان عقد الشراء األول بني املؤسسة واملالك األصلي 

فإذا كان العقد األول ابطال مل جيز بيع املراحبة، ألهنا بيع ابطال ال يفيد ملكا اتما للمؤسسة؛ 
 ابلثمن األول مع زَّيدة ربح، وما بين على ابطل فهو ابطل أيضا.

 [5/6/6]فقهية التأصيلية للبند الفرع الثاين: الدراسة ال
 أوال: حترمي بيع السلعة قبل متلكها

صل ى هللا قال: أتيت رسول هللا  2حكيم بن حزام حديثحترمي بيع السلعة قبل متلكها مستند 
فقلت: أيتيين الرجل يسألين من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق مث أبيعه؟  عليه وسل م

 .(3) دك(قال: )ال تبع ما ليس عن
قال: )ال حيل  صل ى هللا عليه وسل معمرو بن شعيب عن عبد هللا بن عمرو أن النيب  وحديث

 .     (1)بيع، وال شرطان يف بيع، وال ربح مامل يضمن وال بيع ما ليس عندك(و  سلف

                                        
 21؛ املعايري الشرعية لصيغ التمويل املصريف الالربوي، ص 626الدليل الشرعي للمراحبة، ص  1
بن خويلد، ابن أخي خدجية ~، ولد قبل الفيل بثالث عشرة سنة، أسلم عام الفتح، تويف سنة هو حكيم بن حزام،  2

 [.4/54، اإلصابة؛ 4/32، أسد الغابة؛ 6/514، االستيعابه. ]31
، يف كتاب الرتمذي(؛ 3/414، )5315، يف كتاب البيوع، ابب يف الرجل يبيع ما ليس عنده، رقمأخرجه أبو داود (3)

(؛ و أخرجه يف نفس الكتاب والباب برقم 4/362، )6454جاء يف كراهية بيع ما ليس عندك، رقم  البيوع، ابب ما
أن أبيع ما ليس عندي(، وقال الرتمذي عقبه "هذا حديث حسن"؛ و ’ ( بلفظ )هناين رسول هللا 4/363، )4555
، كتاب التجارات، ابب النهي و ابن ماجة(؛ 244، )ص 2165، كتب البيوع، ابب بيع ما ليس عند البيع، رقمالنسائي

 اجملموع،(؛ قال النووي: حديث حكيم صحيح]4/454، )4624عن بيع ما ليس عندك، وعن ربح، ما مل يضمن، رقم 
) بريوت: املكتب اإلسالمي، 6حممد انصر الدين األلباين، ط إرواء الغليل،[، وقال األلباين: صحيح ]2/566

 يب داود: "صحيح لغريه، وهذا إسناد رجاله ثقات إال أنه منقطع..".   [، وقال حمقق سنن أ3/654 م(6242-ه6522
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اختلف الفقهاء يف تفسري هذا النهي عن بيع ما ليس عند اإلنسان فمنهم من ضي ق ومنهم من 
 ميكن إمجال اختالفهم يف ثالثة اجتاهات:توسع، و 

: حصر املراد ابحلديث يف النهي عن بيع عني معينة ليست عند البائع بل هي االجتاه األول
مملوكة لغريه، فيبيعها مث يسعى للحصول عليها وشرائها، مث يسلمها بعد ذلك للمشرتي، كما هو 

 .(2)احلديث متوجه لألعيان اململوكة للغري احلال يف الصورة املشار َلا يف هذا البند. فالنهي يف
ر على تسليمه سواء كان عينا دَ قْ : توسع يف املراد ابلنهي فجعله شامال لكل ماال ي ُ االجتاه الثاين

، وأن احلديث على عمومه، فيشمل السََّلم أيضا، ولكن األحاديث رخصت (3)أو دينا يف الذمة
 .(4)يف السََّلم امل ؤج ل

: أن املراد بيع ما ال يقدر على تسليمه، وإن كان دينا يف الذمة، فليست السلعة االجتاه الثالث 
 عنده حسا وال معىن.

 وعلى هذا التفسري للحديث، فإن النهي يشمل أمورا:  
 بيع العني املعينة اليت ليست مملوكة للبائع.-أ   
 يف الذمة إذا مل يكن عنده ما يوفيه. م احلال  لَ السَّ -ب  
 م املؤجل إذا مل يكن على ثقة من توفيته عادة.لَ السَّ -ج  
 .  (3)هذا التفسري للحديث 2وتلميذه ابن القيم 1وقد رجح اإلمام ابن تيمية 

                                                                                                                        
، كتاب الرتمذي(؛ و3/515، )5312، يف كتاب البيوع، ابب يف الرجل يبيع ما ليس عنده، رقمأخرجه أبو داود( 1)

ابب بيع ما ، يف كتاب البيوع، النسائي(؛ و4/361، )6452البيوع، ابب ما جاء يف كراهية بيع ما ليس عندك، رقم 
يف التجارات، ابب النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما مل  ابن ماجة(؛ و4/422، )2166ليس عند البائع، رقم 

(. قال الرتمذي: وهذا حديث حسن صحيح؛ واعترب األرانؤوط إسناده حسنا يف تعليقه 4/454، )4622يضمن، رقم 
 [  3/622، رواء الغليلإعلى احلديث يف سنن أيب داود، وحسَّنه األلباين ]

  .5/633، نيل األوطار (2)
يقول ابن عابدين: "يشرتط يف البيع أن يكون املعقود عليه مملوكا للبائع فيما يبيعه لنفسه، فال ينعقد بيع ما ليس له،  (3)

 [2/4 رد احملتار على الدر املختار )املعروف حباشية بن عابدين(،إال السلم"]
ىل أن جواز السََّلم على خالف القياس، ألنه بيع املعدوم، وبيع املعدوم فيه غرر، ألنه ال يدري ذهب عامة الفقهاء إ (4)

أحيصل عند األجل أم ال، لكن النيب صل ى هللا عليه وسل م جوزه للحاجة العامة، وخالف ابن حزم وابن تيمية وابن القيم يف 
 [   6/424،إعالم املوقعني؛ 2/614، احمللهى]ينظر: ذلك واعتربوا أن السَّلم موافق للقياس وليس خمالفا له. 
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وقد ال حيصل عليه، ولذلك ميكن أن  ،وعلة النهي هي الغرر، فقد حيصل البائع على املبيع    
يس على ثقة من حتصيله كعبده اآلبق، يقاس على ما ليس مملوكا للبائع ما كان مملوكا له، ولكنه ل

 .(4)وبعريه الشارد وحنو ذلك
وقد ورد يف قرار جممع الفقه اإلسالمي بشأن الوفاء ابلوعد واملراحبة لآلمر ابلشراء أتكيدا       

ألمر التملك ما يلي: "إن بيع املراحبة لآلمر ابلشراء إذا وقع على سلعة بعد دخوَلا يف ملك 
كانت تقع على املأمور مسؤولية   قبض املطلوب شرعا، هو بيع جائز طاملااملأمور، وحصول ال

التلف قبل التسليم، وتبعة الرد ابلعيب اخلفي وحنوه من موجبات الرد بعد التسليم، وتوافرت 
  5شروط البيع وانتفت موانعه."

 اثنيا: شرط صحة العقد األول
بني املؤسسة واملورد البائع العقد األول فإذا كان  من شروط صحة بيع املراحبة صحة العقد األول

بيع ابلثمن األول مع زَّيدة ربح،  ن املراحبة هيأل ؛بني املؤسسة والعميل فاسدا مل جيز بيع املراحبة
وما بين على فاسد فهو فاسد أيضا، والبيع الفاسد وإن كان يفيد امللك يف اجلملة لكن بقيمة 

ية، والثمن األول معترب يف بيع املراحبة، فإذا فسدت تسميته املبيع، أو مبثله ال ابلثمن لفساد التسم
 .(6)فال ميكن اعتباره، فال تصح املراحبة حينئذ

 
 

                                                                                                                        
تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم احلراين الدمشقي احلنبلي ابن تيمية، ولد حبرَّان، وحتوَّل به أبوه إىل دمشق، نبغ  1

 [6/622، األعالمه. ]442يف العلم واشتهر، سجن يف مصر، وعاد إىل دمشق، تويف سنة 
ه بدمشق، فقيه حنبلي تتلمذ على ابن تيمية، له تصانيف  121يب بكر، مشس الدين الدمشقي، ولد سنةحممد بن أ 2

 [.1/31، األعالم ؛5/211، الدرر الكامنةه. ]436كثرية منها: زاد املعاد، والطرق احلكمية، تويف سنة
 .3/261، زاد املعاد (3)
 .3/633، نيل األوطار (4)
 2/4/435جملة جممع الفقه اإلسالمي،  5
)بريوت: دار  4، مسعود بن أمحد الكاساين، حتقيق: علي حممد معوض، وعادل أمحد عبد املوجود، طبدائع الصنائع (6)

 .3/445(، 6221=6211الكتب العلمية، 
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 املطلب الثاين
 طرق تعاقد املؤسسة مع البائع

 [5/6/4]الفرع األول: توضيح حمتوى البند 
بيع مباشرة جيوز أن يتم تعاقد املؤسسة مع البائع عن طريق لقاء الطرفني وإبرام عقد ال»

بعد مناقشة تفاصيله، كما جيوز أن يتم ذلك عن طريق إشعارين إبجياب وقبول متبادلني 
ابلكتابة أو املراسلة أبي شكل من أشكال االتصال احلديثة املتعارف عليها بضوابطها 

 [3/0/8« ]املعروفة.

 التوضيح:
رفان ويناقشا تفاصيل جيوز شرعا أن يتم تعاقد املؤسسة مع البائع األصلي أبن يلتقي الط

وبعض  ،العقد، ويتم إبرامه مباشرة، وعمليا حيدث هذا يف بيع بعض األعيان املميزة كالعقارات
 املنقوالت كالسيارات وغريها.

وأجاز الفقهاء أن يتم التعاقد عن طريق إشعارين إبجياب وقبول متبادلني ابلكتابة أو املراسلة 
. لذلك فإن إرسال 1ملتعارف عليها بضوابطها املعروفةأبي شكل من أشكال االتصال احلديثة ا

املؤسسة أمر توريد للبائع ابلربيد أو الفاكس أو غريه يعترب إجيااب، ورد البائع ابملوافقة من خالل 
 .2الربيد أو الفاكس، أو إبرسال فاتورة شراء، فذلك يعترب قبوال، وبه ينعقد العقد صحيحا شرعا

م احملادثة الصوتية أو احملادثة ابلصوت والصورة بني املتعاقدين عرب وميكن إبرام العقد ابستخدا
األنرتنت وأيخذ هذا التعاقد أحكام التعاقد بني حاضرين. كما ميكن استخدام احملادثة الكتابية 

                                        
)عمان: دار 6، حممد عقلة اإلبراهيم، ط أحكام إجراء العقود بوسائل االتصال احلديثةينظر ملعرفة هذه الضوابط: ] 1

، علي حمي الدين حكم إجراء العقود بوسائل االتصال احلديثة؛ 616م(، ص 6221ه/6211اء للنشر والتوزيع، الضي
، املعايري الشرعية؛ 225م، ص 6221-ه6261القره داغي، حولية كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، العدد الثامن، 

 [ 234ص  ( بشأن التعامالت املالية ابألنرتنت،52املعيار الشرعي رقم )
 624الدليل الشرعي للمراحبة، ص  2
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أو الربيد اإللكرتوين أو عرب املوقع على الشبكة اإللكرتونية وأيخذ هذا التعاقد أحكام التعاقد بني 
 .1ثل التعاقد عن طريق الرسالةغائبني، م

 [3/0/8الفرع الثاين: الدراسة الفقهية التأصيلية للبند ]
 :أمههاصدرت خبصوص التعاقد بوسائل االتصال احلديثة عدَّة قرارات وفتاوى، أوال: 

( بشأن حكم إجراء العقود آبالت االتصال احلديثة، 5/1)34قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم:   
"...بعد اطالعه على البحوث الواردة إىل اجملمع خبصوص موضوع إجراء العقود  فقد ورد فيه:

آبالت االتصال احلديثة، ونظرا للتطور الكبري الذي حصل يف وسائل االتصال وجرَّين العمل هبا 
يف إبرام العقود لسرعة إجناز املعامالت املالية والتصرفات، وابستحضار ما تعرَّض له الفقهاء 

، وما تقرر من أن التعاقد بني العقود ابخلطاب، وابلكتابة، وابإلشارة، وابلرسولبشأن إبرام 
وتطابق اإلجياب والقبول، وعدم -عدا الوصية واإليصاء والوكالة-احلاضرين يشرتط له احتاد اجمللس

صدور ما يدل على إعراض أحد العاقدين عن التعاقد، واملواالة بني اإلجياب والقبول حبسب 
 العرف.

 يلي: ما قرر
أوال: إذا مت التعاقد بني غائبني ال جيمعهما مكان واحد، وال يرى أحدمها اآلخر معاينة، وال 
يسمع كالمه، وكانت وسيلة االتصال بينهما الكتابة أو الرسالة أو السفارة)الرسول(، وينطبق 

 على الربق والتلكس والفاكس، وشاشات احلاسب اآليل)احلاسوب(، ففي هذه احلالة ذلك
 ينعقد العقد عند وصول اإلجياب إىل املوجه إليه وقبوله.

اثنيا: إذا مت التعاقد بني طرفني يف وقت واحد، ومها يف مكانني متباعدين، وينطبق هذا على 
اَلاتف والالسلكي، فإن التعاقد بينهما يعترب تعاقدا بني حاضرين، وتطبق على هذه احلالة 

 ء املشار إليها يف الديباجة.األحكام األصلية املقررة لدى الفقها
: إذا أصدر العارض هبذه الوسائل إجيااب حمدد املدة يكون ُملَزما ابلبقاء على إجيابه خالل اثلثا

 تلك املدة، وليس له الرجوع عنه.

                                        
 215-214املعايري الشرعية، ص  1
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رابعا: إن القواعد السابقة ال تشمل النكاح؛ الشرتاط اإلشهاد فيه، وال الصرف الشرتاط 
 1ط تعجيل رأس املال."التقابض، وال السلم؛ الشرت 

 اثنيا: الفرق بني اإلجياب والدعوة إىل البيع: 
الظاهر من الفروع اليت ذكرها أكثر الفقهاء أهنم يعتربون حتقق اإلجياب إذا كان موجها إىل شخص 
معني أو جهة معينة، وإن مل يُذَكر ذلك صراحة يف كتبهم. أما إذا عرض التاجر السلعة بثمن معني 

شخص معني أو جهة معينة، فالظاهر أنه ال يعترب إجيااب بل يعترب جمرد دعوة  غري موجه إىل
 .2للشراء

ويف مقابل هذا الرأي ورد عند املالكية فرع جييز توجيه اإلجياب إىل عامة الناس. وهو:" وأما لو 
عرض رجل سلعته للبيع، وقال:" من أاتين بعشرة، فهي له"، فأاته رجل بذلك، إن مسع كالمه، أو 

  3بلغه فالبيع الزم، وليس للبائع منعه، وإن مل يسمعه وال بلغه، فال شيء له."

اإلجياب عن طريق العرض على هذه املسألة فاعتربه إجيااب مقبوال، وقال  4وقد قاس أحد املعاصرين
 بوجوب انعقاد العقد إذا التقى هذا اإلجياب ابلقبول ممن له أهلية التعاقد.

                                        
 1/4/423جملة جممع الفقه اإلسالمي،  1
 6/53، العثماين، ص فقه البيوع 2
  5/2، حممد بن أمحد الدسوقي، د ط )بريوت: دار إحياء الكتب العربية، د.ت( حاشية الدسوقي على الشرح الكبري 3
 21الفقه اإلسالمي، صاحل الغليقة، ص  صيغ العقود يف 4
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 املطلب الثالث
 ؤسسة السلعة عن طريق وكيلشراء امل
 [3/0/3الفرع األول: توضيح حمتوى البند ]

األصل أن تشرتي املؤسسة السلعة بنفسها مباشرة من البائع، وجيوز هلا ذلك عن طريق »
وكيل غري اآلمر ابلشراء، وال تلجأ لتوكيل العميل )اآلمر ابلشراء( إال عند احلاجة امللحة. 

ه، بل تبيعه املؤسسة بعد متلكها العني، وحينئذ يراعى ما جاء يف وال يتوىل الوكيل البيع بنفس
 [3/0/3.« ]3/0/5البند 

 التوضيح:
الوكالة من العقود اجلائزة يف الفقه اإلسالمي، ولذلك يصح شرعا أن يتوىل الشخص إبرام 

سة العقود بنفسه مباشرة، أو بتوكيل غريه للقيام بذلك نيابة عنه. وبناء على ذلك جيوز للمؤس
 توكيل الغري لشراء ما سوف تبيعه للعميل مراحبة.

ونظرا العتبارات خاصة ببيع املراحبة لآلمر ابلشراء خشية أن تتحول املعاملة إىل جمرد متويل 
اعترب املعيار أن األصل أن تقوم املؤسسة ابلشراء بنفسها من  ،ربوي يغيب فيه دور املؤسسة

اللجوء إىل الوكالة، خصوصا إذا كان الوكيل هو العميل الواعد ه إىل التضييق يف أمر جَّ البائع، وتوَ 
ابلشراء، فلم جيز ذلك إال عند احلاجة امللحة، وجعلها استثناء ميكن اللجوء إليه يف بعض 
احلاالت كأن يكون للبضاعة وكيل رمسي ال ميكن تسويق السلعة لغريه، وكاحلاالت اليت يسمح 

  1ضريبتني مرة ابسم البنك ومرة أخرى ابسم العميل.فيها التوكيل تفادي حتميل السلعة 
ألن توكيل العميل يفقد املعاملة معناها، وجيعل املؤسسة بعيدة  ؛التضييقهنج املعيار سبيل و 

عن أي خماطرة، وعن حتمل الضمان الذي يطيب مبوجبه َلا الربح، وهو عني السبب الذي جعل 
أن يبيع -توكيال لشراء السلعة من البائع نيابة عنها بعد أن أعطته املؤسسة-املعيار مينع العميل 

تلك السلعة لنفسه مراحبة بربح حمدد ومتفق عليه مسبقا، بل أوجب أن تبيعه املؤسسة السلعة 

                                        
  622الدليل الشرعي للمراحبة، ص 1
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بعد أن تتملكها، ويف هذه احلالة جيب الفصل بني ضمان املؤسسة، وضمان العميل كما سيأيت 
 [.5/6/3بيانه يف البند ]
 [3/0/3دراسة الفقهية التأصيلية للبند ]الفرع الثاين: ال

و" مستند مشروعية الوكالة من الكتاب قوله ومشروعيتها،  جواز الوكالةاتفق الفقهاء على  أوال:
ووجه االستدالل أن من  [62لكهف:]ا  چۉ ۉ ۅ ۅ ۋ    ۋچ تعاىل: 

عنه أن النيب رضي هللا  1جعلوه وكيال عنهم يف الشراء. ومن السنة حديث عروة البارقي بعثوه
وهذا توكيل ابلشراء أيضا. وأما .صلى هللا عليه وسلم أعطاه دينارا يشرتي به أضحية أو شاة..

اإلمجاع فقد حكاه صاحب البحر الزخار وغريه. ومستندها من املعقول احلاجة إىل استعانة 
 .2" سيما فيما يعجز عنه من األعمالاإلنسان بغريه وال

، وهذا مذهب 3بذلك صريح   ن  ذْ ى نفسه إذا صدر من املوُكِ ل إِ جيوز بيع الوكيل عل اثنيا:
، واملذهب عند احلنفية يقابل هذا الرأي رأي. 4املالكية، ووجه عند الشافعية، ومذهب احلنابلة

                                        
عروة بن عياض بن أيب اجلعد البارقي، األزدي، استعمله عمر على قضاء الكوفة، روى حديث" اخلري معقود بنواصي  1

، االستيعاباخليل. ]اخليل"، عن شبيب بن غرقدة، قال: رأيت يف دار عروة بن أيب اجلعد سبعني فرسا رغبة يف رابط 
5/6113] 
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انقش بعض الباحثني املسألة ابعتبارها مسألة تويل العاقد طريف العقد )املقصود بتويل الوكيل لطريف العقد، أن يكون وكيال  3

ألة تويل الوكيل طريف عن موكلني، حبيث يتلقى األوامر من وجهتني(، والذي يظهر أن مسألة تعاقد الوكيل مع نفسه، ومس
العقد ختتلفان صورة وتتفقان معىن، فالوكيل يف حالة التعاقد مع نفسه يقوم ابلتصرف بناء على أمر من جهة واحدة، 
والوكيل يف احلالة الثانية يتصرف بناء على أمر صادر من جهتني أو من موكلني، أحدمها أيمر ابلبيع واآلخر ابلشراء، وهذا 

ا االتفاق يف املعىن فألن الوكيل يف كال احلالتني هو الذي يقوم ابلتعاقد أي أن اإلجياب والقبول صادر اختالف الصورة. أم
)ديب: دار البحوث  6سلطان اَلامشي، ط  أحكام تصرفات الوكيل يف عقود املعاوضات املالية،منه هو فقط. ]

 [424م(، ص  4114-ه 6244للدراسات اإلسالمية وإحياء الرتاث، 
، علي بن سليمان املرداوي، بعناية: رائد صربي اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف؛ 5/524، ة الدسوقيحاشي 4

  2/514، املبدع؛ 3/543، م(4112، بن أيب علقة، د.ط )بريوت: بيت األفكار الدولية
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ُوَكِ ل الشافعية
، وهذا الرأي القائل 1القائل بعدم جواز تعاقد الوكيل مع نفسه مطلقا ولو أذن له امل

[ من معيار الوكالة وتصرف 1/6/4ختيار املعايري الشرعية، فقد جاء يف البند ]بعدم اجلواز هو ا
يته، وال مع شريكه يف للوكيل أن يتعاقد مع نفسه، وال مع ولده الذي حتت وال ليس»الفضويل: 
 ،«حمل الشركة

 .2«طريف التعاقد ليس للوكيل أن ينوب عن»على:  [1/6/5ونص البند املوايل أي ]
املعيار بني توكيل املؤسسة العميَل ابلشراء، فأابحها للحاجة امللحة، وبني توكيله ابلبيع فرَّق  اثلثا:

إىل تقسيم ( 256رقم )ها قرار لنفسه، فمنعها، وقد خلصت اَليئة الشرعية لشركة الراجحي يف 
 :3توكيل املؤسسة للعميل الواعد إىل سبع صور هي

 .على نفسهتوكيل املؤسسة العميل ابلشراء والقبض والبيع  .6
 .توكيل املؤسسة العميل ابلشراء والبيع على نفسه .4
 توكيل املؤسسة العميل ابلقبض والبيع على نفسه. .5
 توكيل املؤسسة العميل ابلبيع على نفسه. .2

وهذه الصور األربع تضمنت توكيل العميل ابلبيع على نفسه، وحكمت اَليئة بعدم جواز 
 التوكيل فيها؛ سدا لذريعة الصورية.

 دون البيع على نفسه. يل املؤسسة العميل ابلشراء والقبض. توك3
ومنعت اَليئة العمل هبا سد ا لذريعة الصورية؛ ولكن يف احلاالت اليت يتعذر فيها تعامل 
املؤسسة مع املور ِد مباشرة، وال يكون َلا طريق إىل املور ِد إالَّ العميل نفسه، فإنَّ على املؤسسة أن 

                                        
املهذب يف  ؛4/1352، بدائع الصنائع؛ 2/54، مشس الدين السرخسي، د ط )بريوت: دار املعرفة، د.ت( املبسوط 1

 .6/534م(، 6223ه =6261)بريوت: دار الكتب العلمية،  6، إبراهيم بن علي الشريازي، طفقه اإلمام الشافعي
 443، ص أحكام تصرفات الوكيل يف عقود املعاوضات املالية ينظر تفصيل املسألة ومناقشة أدلتها يف:

 143املعايري الشرعية، ص  2
)الرَّيض: دار كنوز اشبيليا للنشر 6، اجملموعة الشرعية مبصرف الراجحي، ط ف الراجحيقرارات اهليئة الشرعية مبصر  3

 125-124م(، ص 4161-ه6256والتوزيع، 
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النوع على اَليئة الشرعية مرفقة مربرات التعامل هبا، والضوابط اليت  تعرض كل معاملة من هذا
 عند احلاجة بضوابط متنع الصوريَّة. ستتخذها ضماان لعدم صوريتها. أي أهنا جوَّزهتا

 . توكيل املؤسسة العميل ابلشراء فقط.1
 . توكيل املؤسسة العميل ابلقبض فقط.4

-هما ما مينع التوكيل، وقيَّدت جواز حالة القبضجوَّزت اَليئة التوكيل فيهما، ومل تر في
أن يكون قبض العميل للسلعة على سبيل األمانة، وليس له أن يتصرَّف فيها -الصورة السابعة

 من املؤسسة، ويكون يف أوراق املعاملة ما يثبت ذلك. ببيع أو استهالك إالَّ بعد البيع عليه
إال عند  اآلمر ابلشراء العميلَ املؤسسُة املعيار أن توكِ ل ز رغم مشروعية عقد الوكالة، مل جيُِ  رابعًا:

مستند أولوية أن يكون الوكيل عند حاجة املؤسسة احلاجة امللحَّة، وذكر يف تعليل ذلك: "
هو االبتعاد عن الصورية وااللتباس أبن التملك هو لصاحل  اآلمر ابلشراءشخصا غري توكيل لل

سسة يف العملية، وللفصل بني الضمانني: ضمان املؤسسة، اآلمر ابلشراء، ولكي يظهر دور املؤ 
   1"وضمان اآلمر ابلشراء بعد البيع.

أجاز بيع الوكيل على نفسه إذا صدر من املوُكِ ل ِإْذن  -رأي اجلمهور-ورغم أنَّ رأًَّي فقهيًا معترَباً 
ه، وألزم املؤسسة أن ، فإنَّ املعيار منع الوكيل أن يتوىلَّ البيع لنفس-كما سبق بيانه-صريح  بذلك

خيتلف هبا  صةاخاعتبارات ذلك أن بيع املراحبة لآلمر ابلشراء له تبيعه بعد متلكها العني.  ومربر 
عن البيع املطلق، فيجب أن يكون للمؤسسة فيه دور ابرز، فإذا تقلص هذا الدور وقعنا يف صورة 

لذريعة  ال بفائدة، فجاء املنع سد  التمويل الربوي، وآلت املعاملة إىل كون املؤسسة مقرضة إىل أج
 الراب، وحىتَّ ال ختتفي صورة الضمان الذي حيل به الربح.

طبقا ملذهب احلنفية واألرجح عند -مستند منع الوكيل من تويل طريف العقد" املعايري:وقد جاء يف 
هو جتنب عدم انتظام اإلجياب والقبول من شخص واحد لالسرتخاص للنفس. -الشافعية

                                        
 442املعايري الشرعية، ص  1
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هبني هو املالئم لتصرفات املؤسسات للتحرز من نقل األمالك دون صيغة، واستبعاد املذ وترجيح
 1"الصورية يف التصرفات، ومنع تداخل الضمانني.

 وهذا الرتجيح يصلح مستندا ملنع بيع الوكيل على نفسه كذلك.
لعليا للرقابة ومن اَليئات اليت ذهبت إىل منع توكيل العميل اآلمر ابلشراء يف املراحبة اَليئة ا

[ )حكم توكيل املأمور لآلمر يف الشراء والبيع 2-1-4الشرعية ابلسودان، فقد ورد يف البند ]
لنفسه(: "اتساقا مع شروط صحة بيع املراحبة لآلمر ابلشراء، وسدًا للذريعة الربوية ال جيوز 

 .2للمأمور أن يوكل اآلمر يف شراء السلعة املطلوبة مث بيعها لنفسه"

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                        
 153املعايري الشرعية، ص  1
 3م(، ص 4111-ه6244)اخلرطوم: بنك السودان، 6، اَليئة العليا للرقابة الشرعية، ط املراشد الفقهية 2
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 املبحث الثاين
 توكيل املؤسسة العميل بشراء السلعة

 
 

 ويشتمل هذا املبحث على أربعة مطالب:
 توكيل العميل بشراء السلعةشروط املطلب األول: 
 الفصل بني ضمان املؤسسة وضمان العميل املطلب الثاين:

 صدور الواثئق والعقود ابسم املؤسسة املطلب الثالث:
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 املطلب األول
 وكيل العميل بشراء السلعةشروط ت

 [3/0/4الفرع األول: توضيح حمتوى البند ]
جيب اختاذ اإلجراءات اليت تتأكد املؤسسة فيها من توافر شروط حمددة يف حالة توكيل »

 العميل بشراء السلعة، ومنها: 
)أ( أن تباشر املؤسسة دفع الثمن للبائع بنفسها وعدم إيداع مثن السلعة يف حساب 

 وكيل، كلما أمكن ذلك.العميل ال
 [3/0/4« ])ب( أن حتصل من البائع على واثئق للتأكد من حقيقة البيع.

 التوضيح:
أن تلجأ املؤسسة لتوكيل العميل إال عند احلاجة امللحة، واشرتط -كما سبق بيانه-منع املعيار

ن يف هذه احلالة توافر شروط حمددة جيب على املؤسسة أن تتخذ كل اإلجراءات لتتأكد م
 توافرها، ومن أهم هذه الشروط:

أن تتوىل املؤسسة دفع مثن السلعة بنفسها للبائع، وال تلجأ إىل دفع الثمن يف حساب )أ( 
 العميل الوكيل كلما أمكن ذلك.  

)ب( أن حتصل املؤسسة من البائع على الواثئق اليت تؤكد حقيقة البيع، فال تكون العملية 
 جمرد متويل ربوي.
 وط هو استحكام شبهة التحايل على الراب يف هذه املعاملة، ومن ذلك:وسبب هذه الشر 

  احتمال عدم وجود السلعة من األساس، وإوما يتم التعاقد بشكل صوري ليحصل
 يكون التعاقد على شراءال، على أن يرده آجال بزَّيدة، و االعميل على مبلغ الصفقة ح

يل الربوي، وهذا ابب واسع لو فتح على التمو لتغطية جملرد االسلعة بينه وبني املؤسسة 
 .ألدَّى إىل أكل الراب أبدىن احليل
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 دخول السلعة  أنَّ املؤسسة ال تقوم ابلتزامات وواجبات البائع شرعا مبا يف ذلك
 1.، فتؤول الصورة إىل كون املؤسسة مقرضة إىل أجل بزَّيدةيف ملكها وضماهنا

 [3/0/4]الفرع الثاين: الدراسة الفقهية التأصيلية للبند 
مستند مطالبة املؤسسة بدفع الثمن مباشرة للمصدر هو اجتناب الشبهة ذكر املعيار أن 

 . 2يف حتوُّل املعاملة إىل جمرد متويل بفائدة
الغاية من هذه الشروط هي التأكد من أن املبلغ الذي تدفعه املؤسسة هو مثن بيع ف

جهة اثنية ابتعادا عن صورية  لسلعة حقيقية، وأن دور العميل هو دور إجرائي فقط، ومن
العقد وشبهة الراب، حيث تنشأ عالقة مباشرة بني البائع وبني املؤسسة تتأكد املؤسسة 

 3خالَلا من سعر السلعة موضوع البيع.
 املطلب الثاين

 الفصل بني ضمان املؤسسة وضمان العميل
 [3/0/5الفرع األول: توضيح حمتوى البند ]

ضمان املؤسسة، وضمان العميل الوكيل عن املؤسسة يف جيب الفصل بني الضمانني: »
شراء السلعة لصاحلها، وذلك بتخلل مدة بني تنفيذ الوكالة وإبرام عقد املراحبة من خالل 
اإلشعار من العميل بتنفيذ الوكالة والشراء، مث اإلشعار من املؤسسة ابلبيع )ينظر امللحق أ، 

 [3/0/5« ]وامللحق ب(.

 التوضيح:
يعة اإلسالمية على مبدأ الضمان وحتمل التبعة، فأغلقت الباب أمام الكسب أكدت الشر 

الذي ال يستند إىل هذا املبدأ، وهو الراب بشىت صوره وأساليبه ألنه ظلم وليس فيه قيمة مضافة 

                                        
اخلدمات ؛ 24ص، م(4115-ه6242)الرَّيض: دار اشبيليا، 6سليمان بن تركي الرتكي، طبيع التقسيط وأحكامه،  1

 4/535، املصرفية
 442املعايري الشرعية، ص  2
 12املعايري الشرعية لصيغ التمويل املصريف الالربوي، ص  3
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 الثانيالفصل 

ل للمخاطرة. وقدمت البدائل مُّ وال تنمية؛ بل فيه احلصول على املال دون بذل جهد أو حتَ 
فيها التعامل أبصول ومنافع، وحيقق التوازن بني الريع واملخاطرة املنصوص  الصحيحة اليت يرتبط

الذي استمد منه الفقهاء قاعدة )الغنم  1((اخلراج ابلضمان»عليها يف قوله صلى هللا عليه وسلم: 
  3اليت تفيد معناه. 2ابلغرم(

اشرتت املؤسسة  ومن املقرر شرعا أنَّ املشرتي للسلعة ينتقل ضماهنا من ابئعها إليه، فإذا
السلعة من البائع صار ضماهنا عليها سواًء اشرتهتا بنفسها، أو من خالل وكيلها؛ ألن الوكيل 

السلعة من املؤسسة، انتقل ضمانه  أمني ال يضمن إال ابلتعدي أو التفريط، وإذا اشرتى العميل
 4إليه.

مبوجبه َلا الربح، إن دخول السلعة يف ضمان املؤسسة، وحتملها املخاطرة هو الذي يطيب 
وال يتحقق ذلك وال تظهر صورة الضمان الذي حيل به الربح إال بوجود فرتة زمنية بني تنفيذ 

وإبرام عقد املراحبة )بتويل العميل  ،الوكالة )شراء العميل بصفته وكيال عن املؤسسة من البائع(
فسه للشراء بثمن طريف العقد بصفته وكيال عن املؤسسة ابلبيع لنفسه، وصفة األصيل عن ن

حمدد(، فتتم العملية من خالل إشعارين: إشعار من قبل العميل اآلمر ابلشراء للمؤسسة بتنفيذ 
(، مث إشعار من قبل املؤسسة للعميل ابلقبول وابلبيع (أ)الوكالة واالجياب ابلشراء )وموذج امللحق 

 (.(ب))وموذج امللحق 

                                        
 سبق ختريج احلديث  1
، علي والضوابط الفقهية احلاكمة للمعامالت املالية يف الفقه اإلسالميموسوعة القواعد ينظر يف تفصيل القاعدة:  2

 6/22م(، 6222ه=6262أمحد الندوي، )دار عامل املعرفة، 
 6/532دراسات املعايري الشرعية،  3
 حممد حممود علي شحاته، رسالةمعيار املراحبة الصادر عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية،  4

دكتوراه يف الدراسات الفقهية املعاصرة، جامعة املدينة العاملية مباليزَّي، كلية العلوم اإلسالمية، قسم الفقه، سنة 
 616م، ص 4162ه/6253
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 الثانيالفصل 

رائها نيابة عن املؤسسة، ومل يتم قبض املؤسسة أما إذا قام العميل ببيع السلعة لنفسه فور ش
للسلعة، وال دخوَلا يف ضماهنا، فإن العملية تصري بيعا صورَّي أقرب إىل التمويل الربوي منه إىل 

  1البيع املشروع.
( بشأن الوكالة وتصرف الفضويل: 45[ من املعيار الشرعي رقم )1/6/2ورد يف البند ]

كل ما اشرتاه له وذلك إبجياب من الوكيل وقبول من املوكل حبيث جيوز للوكيل أن يشرتي من املو »
 .2«ال يتداخل الضماانن، وتصبح السلعة بعد الشراء يف ضمان الوكيل بصفته مشرتَّي

 [3/0/5الفرع الثاين: الدراسة الفقهية التأصيلية للبند ]
املؤسسة السلعة يف حالة متلك -مستند وجوب الفصل بني الضماننينص املعيار يف ملحقاته أن 

  3لتجنب تداخل الضمانني.-ابلتوكيل
 وقد وردت عدة فتاوى يف املسألة، وهذه وماذج لبعضها:

 :ورد إىل اَليئة الشرعية يف بنك ديب اإلسالمي السؤال اآليت 
هل جيوز توكيل املتعامل يف االتفاق مع مور ِد البضاعة، وشرائها واستالمها منه على أن ترد 

 ابسم البنك؟-ة شهادة تفتيش من شركة متخصصةمتضمن-املستندات
 فكان جواب اَليئة:

ال جيوز شرعا للبنك أن يوكل الواعد ابلشراء يف شراء هذه البضاعة، وقبضها من البائع لنفسه 
مباشرة؛ ألن ذلك ذريعة إىل الراب؛ ألن هذه العملية تؤول إىل أن البنك يدفع للمورد مثن البضاعة 

ل وقبضها مباشرة لنفسه، ويستوي يف القرض بفائدة أن يدفع املقرض املال اليت اشرتاها املتعام
 4، أو أن يدفع عنه ملن ابع بضاعة.مباشرة إىل املقرتض

                                        
 446)دمشق: دار الفكر(، ص 6بيع املراحبة وتطبيقاته املعاصرة يف املصارف اإلسالمية، عبد العظيم أبوزيد، ط 1
 143املعايري الشرعية، ص  2
؛ فالتداخل بني الضمانني يرتتب عليه وجود التباس يف معرفة من يتحمل تبعة هالك السلعة 442، ص املعايري الشرعية 3

 إذا هلكت، فيحصل النزاع، ويدَّعي كل طرف أنه ال يتحمل ضماهنا.
 4/261فتاوى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبنك ديب اإلسالمي،  4
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 :وورد يف سؤال آخر 
يقوم البنك بفتح اعتماد يف دولة جماورة لشراء بضاعة مث يبيعها مراحبة ألحد املتعاملني من رعاَّي 

 ه البنك ابستالم البضاعة من املور ِد مباشرة؟تلك الدولة. فهل جيوز أن يوكل
 فكان اجلواب:

إن توكيل املتعامل يف قبض بضاعة اشرتاها البنك، مث إقباض نفسه بنفسه قبل أن يشرتي 
البضاعة غري جائز؛ ألن البضاعة مل تدخل يف ضمان البنك قبل أن يبيعها مراحبة، وذلك بتملكه 

بض فيها املتعامل نيابة عن البنك قبض لنفسه من البنك، وقبضه َلا، إذ أنه يف اللحظة اليت ق
 القبض يف ضمان املشرتي مراحبة )وكيل البنك(. وكانت قبل القبض يف ضمان املورد، وبعد

أمَّأ توكيل املتعامل يف قبض البضاعة، على أن يقوم املتعامل بشرائها لنفسه من البنك، مث أيذن له 
على أنَّ ما بيد األمني مقبوض له حكما بعقد الشراء، وينتقل  البنك يف قبضها، فإنه جيوز بناءً 

 1بذلك الضمان.
  ِال آخر ورد اَليئة، كان مما جاء يف اجلواب:ؤ ويف سياق اجلواب على س 

"ال جيوز يف عقود املراحبات أن يوكل البنك املتعامل يف شراء البضاعة اليت وعد بشرائها وقبضها 
ه لنفسه دون الرُّجوع إىل املوكِ ل؛ ألن هذا يؤدي إىل اإلقراض مث بيعها لنفسه، وقبضها من نفس

راء للبائع حاال ، ليأخذ أكثر منه مؤجال، وهذا ن البنك يدفع عن املتعامل مثن الشبفائدة، وكأ
 2غري جائز."

                                        
 4/264بة الشرعية لبنك ديب اإلسالمي، فتاوى هيئة الفتوى والرقا 1
 6/412فتاوى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبنك ديب اإلسالمي،  2
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 املطلب الثالث
 العميلصدور الواثئق والعقود ابسم 

 [3/0/2و] [3/0/6] ينالفرع األول: توضيح حمتوى البند
األصل أن تكون الواثئق والعقود واملستندات الصادرة عند إبرام عقد شراء السلعة »

 [3/0/6« ]ابسم املؤسسة وليس العميل، إال إذا كان هذا األخري وكيال عنها.
جيوز أن يتفق الطرفان عند توكيل املؤسسة لغريها يف شراء السلعة أن تكون الوكالة غري »

صيل أمام األطراف األخرى، ويتوىل الشراء مباشرة ابمسه ولكن معلنة؛ فيتصرف الوكيل كاأل
 [3/0/2« ] ل( غري أن إفصاح الوكيل بصفته احلقيقية أوىل.لصاحل املؤسسة )املوك ِ 

 التوضيح:
إن املشرتي من البائع األصلي هي املؤسسة ولذلك ينبغي أن تكون الواثئق واملستندات )عقد 

عتمادات املستندية( الصادرة عند إبرام عقد شراء السلعة ابسم الشراء، أو الفواتري، أو فتح اال
املؤسسة وليس ابسم العميل؛ ألن تلك الواثئق هي اليت تثبت يف النهاية جهة ملكية السلعة، 
وعدم ظهور اسم املؤسسة عليها يؤدي ابملعاملة إىل أن تكون صورية. وقد استثىن املعيار حالة  

فأجاز إصدار الواثئق ابسم العميل يف هذه احلالة، ألنه ال كون العميل وكيال عن املؤسسة 
 .1البند املوايل هيشرتط شرعا تصريح الوكيل ابسم املوكل يف املعامالت كما وضح

فعند توكيل املؤسسة لغريها يف شراء السلعة األصل أن تكون الوكالة معلنة لآلخرين ويف هذه 
فواتريه ابمسها، ويسدد مثن الشراء بشيكات  احلالة فإن العميل يشرتي ابسم املؤسسة وحيرر

 مسحوبة على حساب ختصصه املؤسسة َلذا الغرض، إىل غري ذلك من مقتضيات الشراء.
كما ميكن أن يتفق الطرفان أن تكون الوكالة غري معلنة، فال يلزم من التوكيل تصريح الوكيل 

يتوىل العميل الشراء مباشرة ابسم املوكل؛ فيتصرف الوكيل كاألصيل أمام األطراف األخرى، و 
إذا كان يف ذلك مصلحة للطرفني، وبشرط أال يرتتب  لته؛ابمسه ولكن لصاحل املؤسسة اليت وكَّ 

                                        
 632-635الدليل الشرعي للمراحبة، ص  1
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على ذلك ضرر لآلخرين، ومع جواز عدم إعالن الوكالة إالَّ أنه خالف األوىل، فاألوىل أن 
 .1ائي يف تنفيذ العقديفصح الوكيل بصفته احلقيقية النضباط التعامل ولتحديد املرجع النه

 [3/0/2و] [3/0/6الفرع الثاين: الدراسة الفقهية التأصيلية للبند]
مستند كون األصل توجيه املستندات إىل املؤسسة أن الشراء يتم لصاحل ذكر املعيار أن: " أوال:

 املؤسسة نفسها.
د املرجع هو انضباط التعامل، ولتحدي مستند طلب إفصاح الوكيل ابلتوكيل ابسم املؤسسةو 

 2"النهائي يف تنفيذ العقد.
يد أمانة ال تضمن وإوما يضمن الوكيل ابلتعدي أو التقصري أو خمالفة شروط  الوكيليد  اثنيا:

الوكالة وقيودها، مامل تكن املخالفة إىل ما هو أفضل للموكل، مثل البيع أبكثر من الثمن احملدد، 
 أو الشراء أبقل من الثمن احملدد.

[ ما يلي: "ال جيوز اجلمع بني 4/4/4ملعيار الشرعي بشأن الضماانت يف البند ]وقد جاء يف ا
 الوكالة والكفالة يف عقد واحد، لتنايف مقتضامها، وألن اشرتاط الضمان على الوكيل ابالستثمار

حيول العملية إىل قرض بفائدة ربوية بسبب ضمان األصل مع احلصول على عائد االستثمار. أما 
كالة غري مشروطة فيها الكفالة، مث كفل الوكيل من يتعامل معه بعقد منفصل فإنه ا كانت الو ذإ

 3يكون كفيال ال بصفة كونه وكيال، حىت لو عزل عن الوكالة يبقى كفيال".
، وهذا هو الشأن يف تلك ستند يف كون يد الوكيل يد أمانة هو أنه يعمل لصاحل غريهملوا 

ل وذلك ائتمان له فال يناقض قوله إالَّ إبثبات التعدي أو التصرفات، واملوكِ ل قد اختار الوكي
 .التقصري أو خمالفة شروط وقيود الوكالة

                                        
 41املعايري الشرعية لصيغ التمويل املصريف الالربوي، ص  1
 442املعايري الشرعية، ص  2
 142املعايري الشرعية، ص  3



 ها والتوكيل فيهماضتملك المؤسسات السلعة وقب ___________
 

    

  
ةصفح  245  

 
  

 الثانيالفصل 

أما مستند منع اجلمع بني الوكالة والكفالة تنايف مقتضامها، على أن يف تضمني الوكيل شبهة 
 1الراب؛ ألن يد الوكيل يد أمانة وهي تنايف الضمان.

يها مستندات البضاعة ابسم العميل، حالة املراحبة اخلارجية مع من احلاالت اليت تسجل ف اثلثا:
العميل. فإذا كان  مؤسسة أخرى ابسمقيام املؤسسة بفتح االعتماد املستندي لديها أو لدى 

هذه املستندات ابسم العميل يعين امتالكه السلعة، فال خالف بني املعاصرين على حترمي ورود 
 2هذه املعاملة.

احلاالت االستثنائية اليت تضطر فيه املؤسسة إىل أن تكون املستندات ابسم  واختلفوا يف بعض
 3على أن ملكية السلعة تعود إىل املؤسسة. العميل، مع وجود اتفاق بينهما

 ،4بعض اَليئات الشرعية، كاَليئة الشرعية ملصرف الراجحي، ومصرف قطر اإلسالميفذهبت 
ألن العميل الذي وردت الواثئق ابمسه، هو من  إىل ضرورة أن تسجل الواثئق ابسم املؤسسة؛

 5ستؤول ملكية السلعة إليه، وهذا يؤدي إىل أن تكون املعاملة صورية.
يف هذا البند من  وهو اختيار اجمللس العلمي َليئة احملاسبة واملراجعة-وذهبت هيئات أخرى

القول جبواز توكيل  ، خاصة معإىل عدم املمانعة من أن تكون املستندات ابسم العميل-املعيار
املؤسسة للعميل ابلشراء، وعدم اشرتاط تصريح الوكيل ابسم املوكل شرعا، فيجوز بناء على ذلك 

 .6أن يشرتي العميل ابمسه، ولكن لصاحل املؤسسة

                                        
 152عية، ص املعايري الشر  1
 4/511اخلدمات املصرفية،  2
من أمثلة هذه احلاالت: أن يكون االسترياد خاضعا لقيود مجركية وتراخيص تتوفر للعميل دون املؤسسة، أو أن تشرتط  3

رة أن تكون السلعة ابسم العميل ابعتباره موزعا أو وكيال َلا، أو أن يرتتب على كون السلعة ابسم املؤسسة  اجلهة املصدِ 
 [4/511،اخلدمات املصرفية؛ 622، ص الدليل الشرعي للمراحبةضرائب إضافية. ]

 613؛ الدليل الشرعي للمراحبة، ص 6/421قرارات اَليئة الشرعية ملصرف الراجحي،  4
من احللول اليت تلجأ إليها املؤسسات حينئذ: شراء رخصة االسترياد من العميل، أو استخدام املوافقات إلمتام عملية  5
السترياد حبيث ترد املستندات ابسم املؤسسة، ويتم تظهريها تظهريا انقال للملكية ابسم العميل، وإبرام عقد البيع مراحبة ا

 [4/514، اخلدمات املصرفيةمعه، فتدخل السلعة إىل الدولة ابسم املؤسسة. ]
 4/514اخلدمات املصرفية،  6
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  يف املسألة فتاوى اهليئات الشرعيةمن : خامسا
 :ورد يف قرار اَليئة الشرعية ملصرف الراجحي ما يلي 

 ئة الشرعية لشركة الراجحي املصرفية لالستثمار على ما يلي:فقد اطلعت اَلي
املقدم من انئب املدير العام للعالقات اخلارجية الذي يطلب  612/22اخلطاب رقم ع س ر/

بتحويل املستندات وواثئق ملكية البضائع اليت تشرتيها شركة الراجحي املصرفية  فيه عدم االلتزام
البائع ابسم الطرف املقابل املشرتي من شركة الراجحي املصرفية لالستثمار ابمسها وإوما حيررها 

لكونه وكيال عن شركة الراجحي املصرفية يف الشراء ويقوم الطرف املقابل بكتابة عبارة على 
 مستندات وواثئق امللكية يقر مبوجبها أنه اشرتى هذه البضاعة بوصفه وكيال لشركة الراجحي.

ها لنصوص االتفاق العام للمتاجرة ابملراحبة قررت عدم املوافقة على وبعد أتمل اَليئة َلذا ومراجعت
هذا الطلب، حيث أن كتابة الواثئق ابسم شركة الراجحي هو إثبات لتملكها البضائع اليت حتويها 

خصوصا وأن  هذه الواثئق متعارف عليه دوليا، وعدم النص عليه يؤدي ابلعملية إىل الصورية
 .1يد من هذه البضائع حيث ستؤل إليه ملكية البضائعالطرف املقابل هو املستف

 32، فتوى 6ورد يف األجوبة الشرعية للمستشار الشرعي للربكة، ج                                                  : 
إذا أعطت الشركة عميال توكيال لالسترياد ابمسها ولصاحلها، فإنه ال مانع من أن أوال: 

م العميل؛ ألنه يقوم ابلشراء مباشرة ابمسه، ولكن لصاحل املوكل، ومن يكون االعتماد ابس
حق الوكيل أن يتعاقد ابمسه، وله أن يصرح أبنه وكيل أو ال يصرح بذلك. مث عند وصول 
املستندات يتم عقد املراحبة بني الشركة بصفتها مالكا وابئعا، وبني العميل بصفته مشرتَّي، 

 .ام تنفيذ الوكالة أي حبصول ملك الشركة للسلعةوذلك بعد أن خيرب الشركة إبمت
اثنيا: إذا أعطت الشركة وكالة للعميل لكي يشرتي سلعة لصاحل الشركة، مث يبيع تلك السلعة 
لنفسه، وكان مثن البيع حمددا من قبل الشركة، فإن ذلك جائز أيضا، ويكون الوكيل قد توىلَّ طريف 

ملك الشركة للسلعة، فإن الوكيل يكون له صفتان: صفة  العقد وبعد إجنازه تنفيذ الوكالة وحصول
الوكيل عن الشركة ابلبيع لنفسه أو ملن شاء بثمن حمدد، وصفة األصيل عن نفسه للشراء، ولكن 

                                        
 632الدليل الشرعي للمراحبة، ص  1
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البد من أن يرسل الوكيل )يف هذه احلالة أيضا( إشعارا أبنه أجنز الوكالة وأبنه اشرتى السلعة 
وال يقع التداخل بني الضمانني املتتاليني، أي ضمان  ، ليحصل الفاصل بني الضمانني،لنفسه

املوكل )الشركة( ما بني فرتة إجناز الوكالة، وحلظة البيع من الوكيل لنفسه، وبني ضمان املشرتي 
)الوكيل سابقا(؛ ألنه مبجرد البيع لنفسه تدخل السلعة يف ضمانه، فإذا تلفت تتلف على 

 حسابه.
 أبنه أجنز الوكالة مث ابع لنفسه، وهذه الصورة غري مستحسنة لذا عليه أن يرسل إشعارا مؤرخا

يف الفتاوى(؛ ألن دور  41ابلرغم من جوازها وكوهنا جاءت يف توصيات ندوة الربكة األوىل )رقم 
الشركة خيتفي تقريبا، وتتعرض مصاحلها للخطر إذ رمبا يتملك الوكيل السلعة، ويتأخر يف اإلشعار 

تلف إىل الفرتة اليت كان فيها وكيال، ويدعي أهنا أمانة لتحميل ضماهنا ، وتتلف فيضيف الابلشراء
 .1على الشركة..."
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 املبحث الثالث
 قبل بيعها مراحبة قبض املؤسسة السلعة

 
 مطالب: أربعة ويشتمل هذا املبحث على

 بيعهااملطلب األول: التحقق من قبض املؤسسة السلعة قبل 
 ة قبض األشياء: كيفييناملطلب الثا

 : القبض احلكمي للسلعةثالثاملطلب ال
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إن متلك املؤسسة للسلعة ال يرتتب عليه جواز بيع تلك السلعة؛ بل البد من قبضها 
ومسألة القبض هي جمال الختالف كبري بني املؤسسات  )حيازهتا( ودخوَلا يف ضماهنا،

ويف بعضها يتم االستالم للسلعة اإلسالمية، فبعضها يكلف مندوب البنك الستالم البضاعة، 
 مشاركة بني مندوب البنك والعميل، ويف بعضها اآلخر يقوم العميل ابستالم السلعة.

 املطلب األول
 التحقق من قبض املؤسسة السلعة قبل بيعها

 [3/8/8]و [3/8/0] ينالفرع األول: توضيح حمتوى البند
حكميا قبل بيعها لعميلها  جيب التحقق من قبض املؤسسة للسلعة قبضا حقيقيا أو»

 [3/8/0« ]ابملراحبة.
الغرض من اشرتاط قبض السلعة هو حتمل املؤسسة تبعة هالكها، وذلك يعين أن خترج »

السلعة من ذمة البائع وتدخل يف ذمة املؤسسة. وجيب أن تتضح نقطة الفصل اليت ينتقل 
ل مراحل انتقال السلعة فيها ضمان السلعة من املؤسسة إىل العميل املشرتي وذلك من خال

 [3/8/8«. ]من طرف آلخر
 التوضيح:

متلك املؤسسة للسلعة شرط جلواز بيعها للعميل، إال أن جمرد التملك ال يكفي إذ البد من 
قبضها، لذلك جيب التحقق من قبض املؤسسة للسلعة قبل بيعها للعميل ابملراحبة سواء كان 

 .1قبضا حقيقيا أو حكميا
ة السلعة أن يتوىلَّ أحد موظفيها اإلشراف على عملية استالم السلعة ويتطلب قبض املؤسس

من البائع، كما قد يتطلب وجود خمازن خاصة ابملؤسسة لتودع فيها تلك السلع املشرتاة، وهذا ما 

                                        
 [5/4/5سيأيت بيان معىن القبض احلقيقي واحلكمي يف البند] 1
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يندر وجوده لدى املؤسسات املالية اإلسالمية مما يضطرها إىل اللجوء إىل طرق أخرى حليازة 
 1السلعة.
لسلعة قبل قبضها غرر يفسد العقد، وصورة ذلك الغرر هو أنه ال يدري أحد هل يف بيع اإن 

تبقى السلعة أم هتلك قبل أن تقبض، فإن هلكت يبطل البيع األول، فينفسخ تبعا لذلك البيع 
 .  2الثاين؛ ألنه مبين على األول

املؤسسات  ط القبض أييت استجابة ومعاجلة ملا هو حاصل من كثري مناإن التأكيد على اشرت 
إذ ال تقوم بقبض السلعة القبض الشرعي الكايف، بل تقوم إبمتام عقد البيع مع العميل قبل أن 
تستلم السلعة، بل رمبا ال تعرف شيئا عن السلعة، فبمجرد ارسال املستندات الدالة على نقل 

عقد البيع مع امللكية تقوم املؤسسة ابلتعاقد مع العميل مراحبة، بل ويف كثري من األحيان يربم 
العميل قبل أن تبتاع املؤسسة السلعة، ويف بعض األحيان تقوم املؤسسة ببعض اإلجراءات اليت ال 

 .3تعد كافية يف حتقق القبض
به تنتقل مسؤولية الضمان للمشرتي،  ألن ؛قبض السلعة له أمهية كربى يف املعامالت

ري مسؤولة عما حيدث للسلعة فاملؤسسة بقبضها السلعة أبي شكل من األشكال املشروعة تص
من وقت استالمها َلا، فتتحمل تبعة هالكها، واحلد األدىن لتحقق متطلب القبض الشرعي 
للسلعة هو حتمل املؤسسة لتبعة هالكها، وذلك يعين أن خترج السلعة من ذمة البائع األصلي 

 .4وتدخل يف ذمة املؤسسة، ويتم ذلك عمليا إذا مت تعيني السلعة وفرزها
ذا كانت السلعة سيارة مثال، فينبغي للمؤسسة قبل بيعها للعميل أن تكون قد اشرتت فإ

سيارة بعينها حمددة حتديدا انفيا للجهالة، وذلك بتعيني ماركتها التجارية، وسنة انتاجها ولوهنا 

                                        
 613الدليل الشرعي للمراحبة، ص  1
 21املعايري الشرعية لصيغ التمويل املصريف الالربوي، ص  2
إلسالمي، ص ؛ التطبيقات املصرفية لبيع املراحبة يف ضوء الفقه ا5/514اخلدمات املصرفية الستثمار أموال العمالء،  3

656 
  26؛ املعايري الشرعية لصيغ التمويل املصريف الالربوي، ص 635الدليل الشرعي للمراحبة، ص  4
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ورقم اَليكل، إىل غري ذلك من األوصاف اليت متيز هذه السيارة عن غريها، فإذا هلكت هذه 
 . 1بعد شراء املؤسسة َلا وقبل أن تبيعها إىل العميل، فإوما هتلك على مسؤولية املؤسسة السيارة

والواجب أن تتضح نقطة الفصل بني ضمان املؤسسة وضمان العميل، واللحظة اليت ينتقل 
فيها الضمان من املؤسسة إىل العميل املشرتي، وذلك من خالل مراحل انتقال السلعة من طرف 

 آلخر. 
 [3/8/8و] [3/8/0الثاين: الدراسة الفقهية التأصيلية للبند ]الفرع 
 إمجاال وطرقه مفهوم القبض أوال:

القبض لغة: من قبضت الشيء قبضا، أي أخذته، وهو يف قبضته، أي يف ملكه، وقبض عليه 
بيده: ضمَّ عليه أصابعه، والقبض ضد البسط، ويقال: صار الشيء يف مقبضك أي يف ملكك، 

 . (2)ي تناوله بيدهوقبضه بيده أ
 ومن هذه املعاين يظهر أنه ال ينحصر معىن القبض يف األخذ ابليد فقط، بل هو أعم من ذلك.

طرق القبض عند الفقهاء: الحظنا أن معىن القبض يف اللغة ال ينحصر، ويف الشرع جاء أيضا 
م به تبعا لتفاوت مطلقا من غري تقييد، لذلك تعددت أقوال الفقهاء يف حقيقته، واختلفوا فيما يت

 املعقود عليه املراد قبضه، فقد يكون املبيع عقارا، وقد يكون منقوال.
 ( بشأن القبض يف تعريف القبض ما يلي:62وقد ورد يف املعيار الشرعي رقم)

 3"القبض حيازة الشيء وما يف حكمها مبقتضى العرف".
  البيـع قبــل القبـض اثنيا:

  البيع قبل القبض: يف النهي عن ردت عدَّة أحاديثو 

                                        
 26املعايري الشرعية لصيغ التمويل املصريف الالربوي، ص  1
 . 136؛ القاموس احمليط، ص3/31؛ معجم مقاييس اللغة، 64/66لسان العرب، (2)
 224املعايري الشرعية، ص  3
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  قبل ذكر أقوال الفقهاء يف املسألة نذكر بعض األحاديث الواردة فيها: ع ن زيد بن
)هنى أن تباع السلع حيث تبتاع حىت حيوزها  صلَّى هللا عليه وسلمأن النيب  (1) ¢اثبت

 .   (2)التجار إىل رحاَلم(
  فما حيل يل منها، وما  قال قلت: َّي رسول هللا إين أشرتى بيوعا¢ عن حكيم بن حزام

 . (3)حيرم علي؟ فقال:)َّي بن أخي إذا اشرتيت شيئا فال تبعه حىت تقبضه(
  أنه قال:)من ابتاع طعاما فال يبعه حىت  صلَّى هللا عليه وسلمعن النيب ¢ عن ابن عمر

 .(4)(يستوفيه
  بعه حىت طعاما فال يى أنه قال:)من اشرت  صلَّى هللا عليه وسلمعن النيب ¢ عن أيب هريرة

 .(5)يكتاله(
  فهو الطعام  صلَّى هللا عليه وسلمعن ابن عباس     ٭ أنه قال: )أما الذي هنى عنه النيب

 .    (6)أن يباع حىت يقبض(

                                        
قبل اَلجرة، من كتاب الوحي، ومن 66هو زيد بن اثبت بن الضحاك األنصاري اخلزرجي، صحايب جليل ولد سنة  (1)

ه على الراجح.  23حديثا، تويف سنة 22الثالثة الذين مجعوا القرآن الكرمي يف عهد أيب بكر رضي هللا عنه، روي له 
 [.5/44، اإلصابة؛ 4/521، أسد الغابة؛ 4/354، االستيعاب]
(؛   3/532، )5222، كتاب البيوع، أبواب اإلجارة، ابب يف بيع الطعام قبل أن يستوىف، رقمأبوداود يف سننهأخرجه  (2)
(. قال النووي: رواه أبو داوود إبسناد صحيح ومل يضعفه فهو 4/525، )4562، كتاب البيوع، رقم احلاكم يف املستدركو

 [2/542، اجملموعحجة عنده.]
، كتاب البيوع، ابب النهي عن بيع عبد الرزاق يف املصنف(؛ و6112، )ص 63521رقم املسند،  أمحد يفأخرجه  (3)

يف شرح معاين اآلاثر، كتاب البيوع، ابب ما هني عن بيعه حىت  الطحاوي(؛ و2/52، )62462الطعام حىت يستوىف، رقم 
(. قال ابن القيم: وهذا 4/341) ،4425/43، كتاب البيوع، رقم والدارقطين يف السنن(؛ 2/52، )3126يقبض، رقم

-2/6142، هتذيب السننإسناد على شرطهما سوى عبد هللا بن عصمة وقد وثقه ابن حبان، واحتج به النسائي. ]
6121.] 

(؛ ومسلم، يف  4/431، )4141: أخرجه البخاري، يف البيوع، ابب ما يذكر يف بيع الطعام واحلكرة، رقم متفق عليه (4)
 (.5/6611، )6341طالن املبيع قبل القبض، رقم كتاب البيوع، ابب ب

 (.5/6614، )6342، كتاب البيوع، ابب بطالن املبيع قبل القبض، رقم مسلم أخرجه (5)
( بلفظ )قبل 365، )ص 4653، كتاب البيوع، ابب بيع الطعام قبل أن يقبض، رقم البخاري: أخرجه متفق عليه (6)

( بلفظ )و أحسب كل شيء 5/6632، )6343املبيع فبل القبض، رقم  ، كتاب البيوع، ابب بيعمسلمأن يقبض(؛ و
  (.241، )ص 2322يف السنن،كتاب البيوع، ابب بيع الطعام قبل أن يستوىف، رقم النسائي مبنزلة الطعام(؛ وأخرجه 
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 .(1)على أن من اشرتى طعاما فليس له أن يبيعه حىت يقبضه امجيعالفقهاء اتفق وقد 
 هي: ،أقوال أشهرها ثالثة علىواختلفوا يف غري الطعام 

 . (3)، ورواية عن أمحد(2)املنع من بيع املبيع قبل قبضه مطلقا، وهو مذهب الشافعية األول:
بن عمر، وأن ما حكيم ابن حزام، وحديث عبد هللا  استدلوا بعموم أحاديث النهي، كحديث  

ورد من األحاديث خيصص ذلك ابلطعام فهو خرج خمرج الغالب، وأنه إن هُني عن الطعام مع  
 .(4)ة إليه، فغريه أوىل ابملنعكثرة احلاج

جواز بيع املبيع قبل قبضه إال الطعام، فإنه إن اُشرِتي جزافا جاز بيعه قبل قبضه، أما إذا  الثاين:
، ورواية عند (5)ي بكيل أو وزن فال جيوز بيعه قبل قبضه، وهو املشهور عند املالكيةاشرتُ 

 .(6)احلنابلة
اردة ابلنهي جاءت ابلتنصيص على الطعام، وهو ما َيُدلُّ واستدلوا ابلقول أبنَّ األحاديث الو   

كر، إال إفادة أن على أن ماعدا الطعام خبالفه يف احلكم، إذ ال فائدة من ختصيص الطعام ابلذ ِ 
 .(7)غريه خبالفه

جواز بيع العقار قبل قبضه، أما املنقوالت فال جيوز بيع شيء منها قبل القبض، وهو  :الثالث
 .(8)مذهب احلنفية

                                        
(، )هبامش املغين الشرح الكبري؛ 2/541، اجملموع شرح املهذب؛ 412، صالقوانني الفقهية؛ 2/65، املبسوط (1)

، نيل األوطار. قال الشوكاين:" روي عن عثمان البيت أنه جيوز بيع كل شيء قيل قبضه واألحاديث ترد عليه". ]2/661
3/632.] 
 .2/562، اجملموع (2)
 .2/664املبدع شرح املقنع،  (3) 
 .2/542، اجملموع (4)
 .4/622بداية اجملتهد،  (5)
ه 6521ن يونس البهويت، د.ط )الرَّيض: مكتبة الرَّيض احلديثة، ، منصور بلروض املربع شرح زاد املستقنعا (6)
=6241 )4/611-616. 
 .4/623، بداية اجملتهد؛ 2/544، اجملموع (7)
 .2/2، املبسوط (8)
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ن املنقول ميكن أن يهلك، ففيه غ رر انفساخ العقد األول، وهو علة النهي عن واستدلوا ابلقول أب
 . (1)البيع قبل القبض، وهذا املعىن غري موجود يف العقار ألن اَلالك فيه اندر

 نها:، ومتعددت تعليالت الفقهاء للنهي عن بيع ما مل يقبضبني هذه األقوال نرى أن  لرتجيحول
 ه، وخصوصا الطعام.هي الغرر الحتمال هالك املعقود عليه أو تغريُّ  علةال-6
 .2العلة عدم متام االستيالء، وعدم انقطاع عالقة البائع عنه-4
العلة هي شبهة الراب؛ ألن الذي يشرتي سلعة أبلف دفعها إىل البائع، ومل يقبض منه السلعة، -5

 . (3)مائةيد البائع فكأنه ابع ألفاً أبلف و  والسلعة يف، وقبضهامائة و  مث ابعها آلخر أبلف
العلة ربح ما مل يضمن، ألن البائع يبيع ما ليس يف ضمانه، وهذه العلة هي اليت رجحها -2

عة هالك وجوب القبض قبل البيع هو التحقق من حتمل املؤسسة تب"مستند  :املعيار حني ذكر أن
 .4"السلعة قبل بيعها للعميل

الطعام فتشمل العقار و  يف كل مبيع بِيع قبل القبض،ين متحققة املعالل و هر أن هذه العالذي يظو 
املنع عن بيع  أن-أعلمهللا و-يرجحوغريه، إضافة إىل أن بعض األحاديث جاءت عامة، وهذا ما 

 السلع قبل القبض ال يقتصر على سلعة دون أخرى.
ربط بني عقد التوكيل مستند فصل عقد التوكيل عن عملية املراحبة هو منع توهم ال اثلثا:

 5وعقد الشراء ابملراحبة.
 وردت يف مسألة البيع قبل القبض عدَّة قرارات خمتلفة املوقف من املسألة ومن أمهها:رابعا:     
  ( بشأن استفسارات البنك اإلسالمي للتنمية، 6/5)65رقم  إلسالميجممع الفقه اقرار

 :6فقد ورد فيه

                                        
 . 2/2، املبسوط؛ 2/542، اجملموع (1)
 223-4/222، 1د ، حممد الصديق الضرير، جملة جممع الفقه اإلسالمي، العدالقبض وصوره وخباصة املستجدة منها 2
 .2/226، ابن حجر، فتح الباري (3)
 442املعايري الشرعية، ص  4
 442املعايري الشرعية، ص  5
 4/344، 4جملة جممع الفقه اإلسالمي، العدد  6
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 الثانيالفصل 

عد متلك البنك َلا للتنمية ببيع املعدات إىل العميل ب أوال: إن الوعد من البنك اإلسالمي
 ...أمر مقبول شرعاً 

اثلثا: إن عقد البيع جيب أن يتم بعد التملك احلقيقي للمعدات والقبض َلا، وأن يربم 
 بعقد منفصل.

  :ورد اَليئة الشرعية لبنك ديب اإلسالمي السؤال اآليت:ومن ذلك أنه قد فتاوى ابملنع 
يرفض ابئع السيارة املستعملة تسليمها للبنك، ومن مَثَّ للمتعامل إالَّ إذا استلم  يف بعض احلاالت

شيكا بقيمة السيارة، وهذا يتعارض مع النظم املعمول هبا يف البنك. فهل جيوز أن يتم التسليم 
 على العقود، وأن يرتك املتعامل السيارة لدى البائع، مث يقوم املتعامل بتسجيل السيارة والتوقيع

 يف دائرة املرور، وبعدها يسلم املعرض السيارة للمتعامل؟
 فكان جواب اَليئة:

يف عقد بيع املراحبة ال جيوز أن يبيع البنك السلعة للمتعامل الواعد بشرائها إال بعد متلك البنك 
وقبضه َلا، فال جيوز أن يوقع املتعامل الواعد بشراء سيارة من البنك عقد البيع مع البنك 

 قبل أن يتسلمها البنك من البائع. مباشرة 1من البائع )للبنك( بتسلمها
وال مانع من تسليم البنك لبائع السيارة املستعملة شيكا بثمنها قبل أن يتسلمها إذا رفض البائع 
ل البنك التعليمات اليت تقضي بعدم  تسليمها للبنك قبل دفع الثمن، وال مانع شرعا من أن يُعدِ 

 2ستعملة قبل تسلُّمها وتسجيلها.دفع مثن السيارة امل
 فتاوى ابجلواز : 

الشرعية لبيت التمويل الكوييت أجازت اَليئة ومن أمثلتها فتاوى بيت التمويل الكوييت، فقد 
 ِعدَّة فتاوى البيع قبل قبض السلعة يف غري الطعام، ومن أجوبة اَليئة يف هذا الشأن:يف 

                                        
 هكذا يف الفتوى، والصحيح )املتعامل( بدل )البنك(. 1
 6/642فتاوى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبنك ديب اإلسالمي،  2
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 الثانيالفصل 

من حيازهتا الفعلية قبل التصرف وهذا أمر جممع  " إذا كانت هذه السلع من قبيل الطعام فالبد
عليه. أما إذا كانت هذه السلع ليست من قبيل الطعام فاإلمام مالك ال يشرتط قبضها قبل 

 .1التصرف ولكن ُيكتفى ابلتملك. وترى اَليئة األخذ برأي اإلمام مالك تيسريا على النَّاس..."

 الثايناملطلب 
 اءـــــكيفية قبض األشي

 [3/8/3األول: توضيح حمتوى البند ] الفرع
إن كيفية قبض األشياء ختتلف حبسب حاهلا واختالف األعراف فيما يكون قبضا هلا. »

فكما يكون القبض حسيا يف حالة األخذ ابليد أو النقل أو التحويل إىل حوزة القابض أو 
جد القبض و ي وكيله يتحقق أيًضا اعتبار وحكما ابلتخلية مع التمكني من التصرف ولو مل

حسا. فقبض العقار يكون ابلتخلية ومتكني اليد من التصرف، فإن مل يتمكن املشرتي من 
 [3/8/3« ]املبيع فال تعترب التخلية قبضا، أما املنقول فقبضه حبسب طبيعته.

 التوضيح:
سبق القول إن كيفية قبض األشياء ختتلف حبسب حاَلا واختالف األعراف فيما يكون قبضا 

ن القبض جاء على لسان الشارع مطلقا من غري تقييد ال يف الشرع وال يف اللغة، ولذا أل ؛َلا
العرف قبضا يف أي  هُ دَّ ما عَ  لُّ فكُ  ،نص الفقهاء على أن املرجع يف حتديد القبض إىل العرف

عصر من العصور فهو معترب قبضا يف النظر الشرعي، طاملا أنه ال خيالف نصا شرعيا اثبتا صرحيا، 
تغري عرف الناس يف ذلك، سقط اعتباره قبضا شرعا؛ ألن ما كان من األحكام مناطه فإن 

 .2العرف فإنه يتغري بتغريه
والقبض يكون حقيقيا كما يكون حكميا، ويقصد ابلقبض احلقيقي لألموال: القبض احلسي 

 ض.َلا كاألخذ ابليد، أو الكيل أو الوزن يف الطعام، أو النقل والتحويل إىل حوزة القاب

                                        
 612الدليل الشرعي للمراحبة، ص  1
 4/6116دراسات املعايري الشرعية،  2



 ها والتوكيل فيهماضتملك المؤسسات السلعة وقب ___________
 

    

  
ةصفح  257  

 
  

 الثانيالفصل 

أما القبض احلكمي: فهو القبض االعتباري ابلتخلية مع التمكني من التصرف، ولو مل يوجد 
 . 1القبض حسا

 وخيتلف قبض األشياء حبسب اختالف حاَلا وأوصافها وهي يف اجلملة عقار ومنقول.

.  أو: " هو ماله أصل اثبت ال ميكن نقله وحتويله (2)ويقصد ابلعقار األرض والبناء والشجر
 3بقائه على هيئته وصورته، كاألراضي والدور". مع

والتمكني من اليد والتصرف. فإن مل يتمكن منه أبن منعه  4ويكون قبض العقار ابلتخلية
أما املنقول فقبضه حبسب طبيعته،  شخص آخر من وضع يده عليه، فال تعترب التخلية قبضا.
خلية حسب اختالف املنقوالت يف فيكون ابلنقل أو الكيل أو ابلتناول أو ابلتحويل أو ابلت

 . 5أوصافها وأحواَلا، وفيه تفصيل عند الفقهاء
 [ 3/8/3الفرع الثاين: الدراسة الفقهية التأصيلية للبند ]

تعددت أقوال الفقهاء يف حقيقة القبض، واختلفوا فيما يتم به تبعا لتفاوت املعقود عليه أوال: 
 ، وقد يكون منقوال.املراد قبضه، فقد يكون املعقود عليه عقارا

 : قبض العقار

                                        
بشأن القبض: صوره وخباصة املستجدة منها وأحكامها، الصادر عن مؤمتر ( 6/4)53قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم  1

 م.6221ه/6261اجملمع يف دورته السادسة جبدة يف 
 . 562طلحات املالية واالقتصادية، ص ؛ معجم املص5/623حاشية على الشرح الكبري،  (2)
؛ اختلف الفقهاء يف املراد ابلعقار على قولني: أحدمها للحنفية: وهو أن العقار ماله أصل 362، ص املعايري الشرعية 3

اثبت ال ميكن نقله وحتويله، كاألراضي والدور. أما البناء والشجر فيعتربان من املنقوالت، إال إذا كاان اتبعني لألرض، 
 فيسري عليهما حينئذ حكم العقار ابلتبعية. والثاين: وهو أن العقار يطلق على األرض والبناء والشجر. 

، املادة جملة األحكام العدليةاملراد ابلتخلية االذن للمشرتي بقبض املبيع مع عدم وجود مانع دون تسليم املشرتي إَّيه. ] 4
 [656، ص 415

القبص وأثره يف ؛ 4/6152، القبض وأحكامه وصوره، نزيه محاد، الشرعية دراسات املعايريينظر تفصيل ذلك: ] 5
، منصور عبد اللطيف صوص، رسالة ماجستري غري منشورة، مقدمة لكلية الشريعة جبامعة النجاح الوطنية بفلسطني، العقود

 [32ص 
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 الثانيالفصل 

التصرف، فإن مل ون ابلتخلية، والتمكني من اليد و اتفق الفقهاء على أن قبض العقار يك    
يتمكن أبن منعه شخص أخر، فال تعترب التخلية قبضا، فإذا كان للعقار قفل فيكفي يف قبضه 

  .(1)ه من غري تكلفاح مع ختليته، حبيث يتمكن من فتحتسليم املفت
 : قبض املنقول

كن نقله وحتويله، فيشمل النقود والعروض واحليواانت مييقصد ابملنقول خالف العقار أي كل ما 
 .(2)واملكيالت واملوزوانت وما أشبه ذلك

 اختلف الفقهاء يف قبض املنقول على قولني:
ن االستفادة لى وجه يتمكن معه ماملشرتي عقول يتحقق ابلتخلية بني املبيع و األول: أن قبض املن

 .   (3)التصرف فيه. وهو مذهب احلنفيةو 
الثاين: أن قبض املنقول ال يتحقق ابلتخلية، بل البد من أمر زائد عليها، وهو خيتلف حبسب 

 املعقود عليها.
املناولة ابليد: وتكون يف املنقول الذي ميكن تناوله، كالنقود والثياب، وهذه الطريق للقبض -6

 ات امللك، حيث تعد اليد آلة األخذ. هي أقوى الطرق يف إثب
االستيفاء ابلتقدير: وذلك فيما يكال أو يوزن أو يذرع أو يعد، فقبض هذا املنقول يكون -4

 ابلكيل أو الوزن أو الذرع.
أو أنه مل يراع فيه،   التحويل: عندما يكون املنقول ال يعترب فيه التقدير لعدم إمكانه،النقل و -5

 الُصرْبة تباع ُجزافا، فيكون القبض بنقل املبيع وحتويله.واب و الدالعروض و كاألمتعة و 
 . (6)، واحلنابلة(5)الشافعية، و (4)ه ذا مذهب مجهور الفقهاء من املالكية

                                        
  2/555، اجملموع (1)
 362شرعية، ص ؛ املعايري ال222معجم املصطلحات املالية واالقتصادية، ص  (2)
 21-4/23رد احملتار على الدر املختار،  (3)
 5/623حاشية الدسوقي على الشرح الكبري،  (4)
 2/555، اجملموع (5)
 216-211/ 6، اإلنصاف (6)
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 الثانيالفصل 

اختالف الفقهاء يف هذه املسألة راجع إىل اختالف األعراف، فهو أمر خيتلف من بلد  وسبب
 إىل أخر ومن سلعة إىل أخرى. 

( بشأن: القبض: صوره وخباصة 1/2/33قرار رقم )فقه اإلسالمي يف قرر جممع ال اثنيا:
 املسألة ما يلي: هذهيف املستجدة منها وأحكامها 

"قبض األموال كما يكون حسيا يف حالة األخذ ابليد، أو الكيل أو الوزن يف الطعام، أو النقل 
من التصرف ولو مل  مع التمكني وحكما ابلتخليةحوزة القابض، يتحقق اعتبارا  والتحويل إىل

قبض األشياء حبسب حاَلا واختالف األع راف فيما يكون  وختتلف كيفيةيوجد القبض حسا. 
 .(1)قبضا َلا"

مستند االكتفاء ابلقبض احلكمي، وكون القبض لألشياء حبسب طبيعتها هو: أن الشرع مل  اثلثا:
تصرف التمكن من الوألن الغرض من القبض  ؛حيدد صورة معينة للقبض بل ترك ذلك للعرف

 2بضا.فكل ما حيصل به التمكن يعد ق

 املطلب الثالث
 القبض احلكمي للسلعة

 [3/8/4الفرع األول: توضيح حمتوى البند ]
يعترب قبضا حكميا تسلم املؤسسة أو وكيلها ملستندات الشحن عند شراء البضائع من »

بضاعة من املخازن اليت السوق اخلارجية، وكذلك تسلمها لشهادات التخزين اليت تعني ال
 [3/8/4« ] تدار بطريق مناسبة موثوق هبا.

                                        
 6/446، 1جملة جممع الفقه اإلسالمي، العدد  (1)
 442املعايري الشرعية، ص  2
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 الثانيالفصل 

 التوضيح:
إن القبض احلكمي التقديري مقبول ومعترب ومعروف عند الفقهاء يف أحوال كثرية، يقام فيها 
مقام القبض احلقيقي وينزل منزلته، وإن مل يكن متحققا حسا يف الواقع، وذلك ملسوغات 

 قديرا وحكما، وترتيب أحكام القبض احلقيقي عليه.وضرورات تقتضي اعتباره ت
لقد تطورت اخلدمات املالية وأساليب التجارة العاملية، وتطورت طرق التخزين احلديث، 
فتوسع جمال القبض احلكمي لألموال واتسعت رقعته، وظهرت ممارسات معاصرة ينطوي عليها 

القبض احلكمي تقوم مشروعيتها على عمل املؤسسات املالية اإلسالمية، وتعترب تطبيقا ملبدأ 
، ومن هذه التطبيقات اليت أشار املعيار 1ارتكازها إىل قواعد العرف والتعامل واملصلحة املرسلة

 إليها، وعدَّها من صور القبض احلكمي:
ها ملستندات الشحن عند شراء البضائع من السوق اخلارجية، م املؤسسة أو وكيلُ تسلُّ أوال: 

 .2ه يكفل للمؤسسة السيطرة على البضاعة والتصرف فيهااحلقيقي ألنَّ  فهو يف حكم القبض
هو سند إثبات عقد النقل البحري، أصبح يستخدم بذاته إلثبات عقد النقل وسند الشحن 

البحري، كما أصبح يقوم بتمثيل البضاعة املنقولة بسبب قابليته للتداول، فتعد حيازته مبثابة 
ليست أورقا جتارية ألهنا ال متثل مبلغا ماليا معينا من الشحن حيازة للبضائع ذاهتا، وسندات 

 .4، ومع ذلك فإنه يتم تداوَلا عن طريق التظهري3النقود يسهل احلصول عليه

                                        
 6116-4/6126دراسات املعايري الشرعية،  1
من القانون البحري اجلزائري "تشكل وثيقة الشحن االثبات على استالم الناقل للبضائع اليت ذكرت  422 املادة ورد يف 2

، مؤرخ 26/21القانون الصادر أبمر فيها بقصد نقلها عن طريق البحر، وتعترب أيضا كسند حليازة البضائع واستالمها" ]
املتضمنة القانون البحري اجلزائري[، فسند الشحن  42/6244ية رقم ، املعدل واملتمم، اجلريدة الرمس6241أكتوبر  45يف 

ميثل البضائع، فيجوز تداوَلا بتداوله، ويقرر حلامله الشرعي حق استالم البضائع من الناقل البحري يف ميناء الوصول.] 
نشورة، مقدمة لكلية ، نبات خدجية، مذكرة ماجستري غري ممسؤولية الناقل البحري للبضائع يف ظل اتفاقية روتردام

 [ 64احلقوق جبامعة بومرداس ، شعبة احلقوق األساسية والعلوم السياسية ، ختصص عقود ومسؤولية، ص 
 41أحكام األوراق التجارية يف الفقه اإلسالمي، ص  3
ى التظهري هو تصرف قانوين تنتقل مبوجبه ملكية الورقة التجارية من شخص )يسمى املظهر( إىل شخص آخر )يسم 4

، أحكام األوراق التجارية يف الفقه اإلسالمياملظهر إليه(، أو حيصل به توكيل يف استيفائها، أو رهنها بعبارة تفيد امللك. ]
[؛ أو هو نقل ملكية الورقة التجارية ملستفيد آخر جديد أو وكيله، أو استيفاؤها أو 216، ص املعايري الشرعية؛ 613ص 
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( بشأن االعتمادات 62وقد جاء يف تعريف بوليصة الشحن يف ملحق املعيار رقم )
وهي األصل  (L OF LADINGBIL)احملطَّات املستندية: "وامسها بوليصة الشحن البحري/عرب 

التقليدي ملستندات الشحن، وتبني اجلهة اليت جيوز َلا تسلم البضاعة، سواء كان املستفيد من 
البوليصة، أو من ظُهِ رت له على سبيل الرهن، أو التوكيل لتسلم البضاعة. وبوليصة الشحن هي 

ناقل البحري. وقد تكون التنفيذ الفعلي لعقد النقل البحري الذي يربم بني الشاحن وبني ال
مسؤولية الشحن على البائع كما قد تكون على املشرتي طبقا لنوع عقد البيع الدويل 

 .1تند الشحن الوحيد القابل للتظهري)املصطلحات التجارية(. وهي مس
 ومن خصائص سند الشحن:

 .أنه أداة إلثبات عملية شحن البضاعة، وتسلمها للناقل 
 البضاعة املشحونة، ويصبح حامل سند الشحن يف حكم  يعترب دليال إلثبات ملكية

 .2احلائز للبضاعة، ويرتتب على ذلك إمكانية بيعها أو رهنها أثناء نقلها
تسلم املؤسسة لشهادات التخزين اليت تعني  البضاعة من املخازن اليت تدار بطريق اثنيا: 

ن سواه. إن تظهري تلك واليت تثبت امللكية حلامل الشهادة وحده دو  ،3مناسبة موثوق هبا
الشهادات للمالك اجلديد يعترب مبثابة القبض، وتقع تبعة اَلالك على من ُظه رت له هذه 

 الشهادة أخريا.

                                                                                                                        
التوصيف الفقهي لعمليات التقابض يف تظهريها مبثابة قبض لألعيان اليت هي واثئق هبا. ]رهنها بعبارة تفيد ذلك، ويعترب 
[؛ 625السنة اخلامسة عشرة، ص  –ه 6252، ربيع اآلخر 32، جملة العدل، العدد املعامالت املصرفية املعاصرة

 [232، ص ايري الشرعيةاملعومستند مشروعية التظهري أنه ال خيرج عن كونه حوالة أو وكالة، ومها جائزان. ]
 261املعايري الشرعية، ص  1
، عاصم بن منصور بن حممد أابحسني، رسالة دكتوراه يف الفقه، قسم الفقه، كلية الشريعة القبض احلكمي يف األموال 2

 212ه، ص 6252-ه6255جبامعة حممد بن سعود اإلسالمية ابلرَّيض، 
، ومتنح شهادات ختزين ألصحاهبا. وهذه الشهادات معرتف هبا هي خمازن مؤجرة ألصحاب البضائع، وحتفظ بسجالت 3

عامليا، وجيري العرف ابالكتفاء ابستالم هذه الشهادات عندما جييز للمشرتي ابستالم البضاعة تظهري الشهادات للمالك 
 [612، ص الدليل الشرعي للمراحبةاجلديد ومُيكَّن من استالم البضاعة ونقلها إىل أي مكان يشاء. ]
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حيث  ( بشأن القبض أتكيد وزَّيد توضيح ملا ورد يف البند هنا62وقد ورد يف املعيار رقم )
بض أو املظهرة لصاحله قبضا املستندات الصادرة ابسم القا "يعترب قبض :[5/2ورد يف بنده ]

حكميا ملا متثله إذا كان حيصل هبا التعيني للسلع والبضائع واملعدات ومتكني القابض من التصرف 
 1هبا، مثل بوليصة الشحن وشهادات املخازن العمومية".

 [3/8/4الفرع الثاين: الدراسة الفقهية التأصيلية للبند]
القول ابعتبار تسلُّم مستندات السلع واملعدات جاء يف ملحق معيار القبض: "مستند أوال: 

ضائع )مثل بوليصة الشحن وشهادات املخازن العمومية( قبضا حكميا ملا متثله، هو جرَّين بوال
العرف بذلك، تعويال على قول املالكية يف كيفية قبض املنقوالت اليت ال يعترب فيها تقدير: أنه 

لكيل لصحة القبض يف الطعام املقدر ابلكيل يف . مث إن مبىن اشرتط ايرجع فيها إىل العرف
احلديث النبوي إوما هو العرف اجلاري يف عهد النبوة على أن قبض املكيالت يكون ابلكيل، 
وقيس عليه الباقي... وملا كان حتديد واقعة القبض يف العقود مبنيا على العرف، فإنَّ كل ما عدَّه 

قبضا يف النظر الشرعي، فإن تغريَّ عرف الناس يف العرف قبضا يف عصر من العصور، فهو معترب 
ه إال ما  ذلك سقط اعتباره قبضا شرعيا؛ ألن ما كان مناطه العرف من األحكام، فإنه يتغريَّ بتغريُّ
خصه الشرع. وحيث إن العرف اجلاري يف زماننا على اعتبار تسلُّم مستندات السلع والبضائع 

قبضا حكميا َلا، فإنه يُ َعدُّ كذلك يف النظر الشرعي، -لتقديريعترب فيه ا ولو كانت ممَّا-املنقولة
"أن ما جرى به عمل النَّاس، وتقادم يف عرفهم وعاداهتم،  :-كما قال الونشريسي-واألصل 

 .2ينبغي أن يلتمس له خمرج شرعي ما أمكن على خالف أو وفاق"
د شراء البضائع من السوق اعترب املعيار تسلم املؤسسة أو وكيلها ملستندات الشحن عن اثنيا:

الذين -املختلفة، وقد ذهب الفقهاء بني صور البيع البحري  ، ومل يفر ِق3اخلارجية، قبضا حكميا

                                        
 222املعايري الشرعية، ص  1
 361املعايري الشرعية، ص  2
[ من معيار القبض إذ جاء نصه: "يعترب قبض املستندات الصادرة ابسم القبض أو 5/3كما ورد ذلك أيضا يف البند ]  3

التصرف هبا، املظهرة لصاحله قبضا حكميا ملا متثله إذا كان حيصل هبا التعيني للسلع والبضائع واملعدات ومتكني القابض من 
 [222، ص املعايري الشرعيةمثل بوليصة الشحن وشهادات املخازن العمومية". ]
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البيع بشرط التسليم يف بلد أنَّ ذلك صحيح يف حالة -1حبثوا املسألة، واطلعت على حبوثهم
 .2القيام

يع السلعة، فيكون بيعها من ابب فإذا أرادت املؤسسة أو وكيلها بعد تسلم سند الشحن أت تب
ألن السلعة املبيعة غائبة عن املتعاقدين، وسند الشحن يتضمن  ،بيع العني الغائبة على الصفة

وطلبا لالختصار  ،راؤهمآوتشعبت فيه وصفا للسلعة، وهذا البيع وقع فيه اخلالف بني الفقهاء 
 :3اجتاهنيالفقهاء فيها يف أنقل إبجياز ما قرره الدكتور العياشي فداد، فقد حصر خالف 

 األول: من يرى جواز بيع العني الغائبة
  .على اإلمجال وإن اختلفوا يف التفاصيل وهو رأي مجهور الفقهاء

 الثاين: من مينع بيع العني الغائبة

 .5، وأظهر الروايتني يف مذهب أمحد4وهو مذهب الشافعية يف اجلديد
 ا رج ح قول اجلمهور، وذلك لالعتبارات التالية:وبعد أن استعرض أدلة الفريقني، ومناقشته

أنَّ هذا البيع مشمول ابلنص القرآين العام يف ِحلِ  البيع، ودعوى التخصيص ابلنهي عن  .6
 الغرر ال تستقيم، فيبقى العموم على عمومه.

                                        
القبض  ؛4/544؛ اخلدمات املصرفية، 224القبض وصوره وخباصة املستجدة منها، الصديق الضرير، ص  ينظر مثال: 1

 .622؛ معيار املراحبة، شحاته، ص 244-246احلكمي يف األموال، ص 
يسلِ م البائع إىل املؤسسة السلعَة يف ميناء القيام )ميناء الشحن(، ويرتتب على ذلك أن تكون تبعة هالك  يف هذا البيع 2

السلعة أثناء النقل على املشرتي )املؤسسة(، ألن ملكية السلعة تنتقل إىل املشرتي أو وكيله، وابلتايل تدخل السلعة يف 
ق على ظهر السفينة، بعد تسلمه سند الشحن من البائع الذي يصله ضمانه، فيجوز له على هذا أن يبيعها وهي يف الطري

عادة قبل وصول البضاعة، ويتم البيع بينه وبني املشرتي اجلديد )العميل( بتظهري سند الشحن؛ ألن هذا السند ميثل البضاعة 
 ينظر املراجع السابقة[يف العرف التجاري. ]

)املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،  6، العياشي فداد، ط الذمة البيع على الصفة للعني الغائبة وما يثبت يف 3
 وما بعدها 52م(، ص  4111-ه6246

 4/62مغين احملتاج،  ؛5/5األم،  4
، عبد هللا ابن قدامة، عناية: جمموعة من العلماء، طبعة جديدة ابألوفست )بريوت: دار الكتاب العريب، املغين 5

 ؛ 1/56م( 6225-ه6215
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 ، وُربَّ وصف دقيق أصدق من رؤية عابرة.أن الصفة تقوم مقام الرؤية .4
 .1أن من رأى املنع مل يسعفه الدليل الصحيح الصريح إلبطال هذا البيع .5

قائال عن هذا البيع: "...وهو جائز عند مجهور أيضا، وهو ما ذهب إليه الشيخ الصديق الضرير 
الفقهاء، مع اختالفهم يف لزومه وعدمه، والرأي املقبول عندي هو أن مشرتي العني الغائبة على 

فقة مع الصفة إذا وجدها متفقة مع الصفة لزمته، وإذا كانت خمتلفة فله الصفة، إذا وجدها مت
 .2اخليار يف إمضاء البيع وفسخه"

يلتحق ابلقبض احلكمي لسندات الشحن كل ما كان مثلها يف العرف والقانون كاستالم اثلثا: 
استالم فواتري البطاقة اجلمركية األصلية للسيارات املستوردة، وتداوَلا ببيعها لصاحل املشرتي، و 

البيع والشراء وسندات القبض للبضائع احلاضرة، ويشمل ذلك نظام اإليداع يف املخازن العامة، 
وهو عقد يلتزم مبوجبه اخلازن بتسلم بضاعة لتخزينها وحفظها حلساب املودع أو من تؤول إليه 

يصدرها املخزن  ملكيتها أو حيازهتا مبوجب مستندات قابلة للتظهري أو قابلة للتداول التجاري
العام تعرف ب "إيصال التخزين"، فهو عقد اإليداع الذي يصدره اخلازن العام يوضح فيه اسم 
املودع، وعنوانه، ونوع البضاعة، وكميتها، وقيمتها، ومجيع البياانت الالزمة، ويرتتب على تظهري 

 . 3إيصال التخزين انتقال ملكية البضاعة إىل املظهر إليه
 
 
 

 
 
 

                                        
 35الصفة للعني الغائبة وما يثبت يف الذمة، ص  البيع على 1
 6/222، 1القبض صوره وخاصة املستجدة منها، العدد  2
 244القبض احلكمي يف األموال، أاب حسني، ص  3



 ها والتوكيل فيهماضتملك المؤسسات السلعة وقب ___________
 

    

  
ةصفح  265  

 
  

 الثانيالفصل 

 
 
 
 

 الرابعحث املب
 تسلم املؤسسة السلعة من البائع وأتمينها

 
 ويشتمل على ثالثة مطالب:

 تسلم املؤسسة السلعة من خمازن البائعاملطلب األول: 
 املطلب الثاين: التأمني على سلعة املراحبة

 املطلب الثالث: التوكيل بتنفيذ إجراءات التأمني على السلعة
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 املطلب األول
 لسلعة من خمازن البائعتسلم املؤسسة ا

 [3/8/5الفرع األول: توضيح حمتوى البند ]
األصل أن تتسلم املؤسسة السلعة بنفسها من خمازن البائع أو من املكان احملدد يف »

شروط التسليم، وتنتقل مسؤولية ضمان املبيع إىل املؤسسة بتحقق حيازهتا للسلعة، وجيوز 
 [3/8/5« ] عنها. للمؤسسة توكيل غريها للقيام بذلك نيابة

 التوضيح:
إذا كان األصل أن تقوم املؤسسة ابلتعاقد مع البائع؛ فإن األصل كذلك أن تقوم بنفسها 
ابستالم السلعة من خمازن ذلك البائع، أو من املكان احملدد يف شروط التسليم. ويقتضي ذلك أن 

 ،م البضاعة من البائعيتوىل أحد موظفي املؤسسة أو أحد مندوبيها اإلشراف على عملية استال
 وبذلك حتوز املؤسسة السلعة، وتنتقل مسؤولية ضماهنا إليها.

وجيوز للمؤسسة أن توِ كل غريها للقيام بعملية استالم السلعة نيابة عنها، وبذلك تدخل يف 
حيازهتا، واألوىل حينئذ أن يكون الوكيل طرفا اثلثا غري العميل الواعد ابلشراء كما سبق بيانه يف 

 [.5/6/5ند]الب
ويف هذه احلاالت االستثنائية اليت يتم فيها توكيل العميل اآلمر ابلشراء ابستالم السلعة من 
البائع األصلي نيابة عن املؤسسة، جيب أن يكون عقد الوكالة مستقال عن عقد بيع املراحبة 

 .1خشية توهم الربط بني التوكيل والشراء ابملراحبة
 [3/8/5ية التأصيلية للبند ]الفرع الثاين: الدراسة الفقه

 توكيل املؤسسة العميل يف قبض السلعة: أوال:
األصل أن تتوىلَّ املؤسسة قبض السلعة من البائع من خالل أحد موظفيها، وميكنها أن توكل 
جهة أخرى للقيام بذلك، وبعد القبض تقوم ببيعها للعميل، فإذا كان الوكيل يف هذه الصورة هو 

                                        
 611الدليل الشرعي للمراحبة، ص  1
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أبن وكَّلته املؤسسة بقبض السلعة، وبعد أن قبضها ابعتها له، فهذا مشروع ، وذلك العميل نفسه
شرط أن يكون عقد الوكالة مستقال ومنفصال عن عقد البيع  -1وفقا الختيارات املعيار–

د املعيار يف ملحقه على أن: " أكَّ  ملؤسسة عن ضمان العميل، وَلذاابملراحبة، ليتمايز ضمان ا
يل العميل مستقال عن عقد الشراء ابملراحبة هو: خشية توهم الربط مستند وجوب كون عقد توك

 .2بني عقد التوكيل وعقد الشراء ابملراحبة"
، ولكن مثَّة صورة أخرى لتوكيل العميل ابلقبض حتصل يف واقع ممارسة املؤسسات املالية اإلسالمية

له بقبض السلعة بعد ذل ك، وهذه الصورة غري وهي أن تبيع املؤسسة السلعة للعميل، مث توكِ 
؛ ألهنا من بيع السلعة املشرتاة قبل قبضها ال حقيقة وال -3وفقا الختيارات املعيار-مشروعة

 .4حكما، ومل تدخل يف ضمانه مطلقا
مقام القبض الالحق بوصفه مشرت من  قبض العميل األول بوصفه وكيال عن املؤسسةيقوم اثنيا: 

القبض: "يقوم القبض السابق لعني من األعيان مقام  من معيار [5/1املؤسسة. ورد يف البند ]
القبض الالحق املستحق بسبب معترب شرعا، سواء أكانت يد القابض السابق يد ضمان أم يد 

، وبنيَّ املعيار أن:         5أمانة، وسواء أكان القبض الالحق املستحق قبض ضمان أم قبض أمانة"
يان مقام قبض الحق بسبب معترب شرعان ونيابته مستند قيام القبض السابق لعني من األع)

منابه، هو أن املراد ابلقبض املستحق إثبات اليد والتمكن من التصرف يف املقبوض، فإذا وجد 
هذا األمر وجد القبض وهو مبين على ما ذهب إليه املالكية واحلنابلة من أنه لو ابع شخص 

مودع أو مستأجر أو وكيل أو غريه، فإن  شيئا أو وهبه أو رهنه وهو عند غاصب أو مستعري أو
القبض السابق ينوب مناب القبض املستحق ابلعقد مطلقا، سواء أكانت يد القابض عليه يد 

. أما ما ينشأ عنه ضمان أم يد أمانة، وسواء أكان القبض املستحق قبض أمانة أم قبض ضمان

                                        
 ية.ألن من الفقهاء من يرى منع توكيل املؤسسة للعميل مطلقا يف بيع املراحبة سدا لذريعة الصور  1
 442املعايري الشرعية، ص  2
 قرر املعيار حترمي بيع السلعة قبل القبض يف مجيع أنواع السلع دون استثناء. 3
 6/224، 1القبض صوره وخباصة املستجدة منها، الضرير،  4
 222املعايري الشرعية، ص  5
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ة عالقة أو أتثري يف حقيقة من كون املقبوض مضموان أو أمانة يف يد القابض، فليس لذلك أي
 . 1(القبض

 املطلب الثاين
 التأمني على سلعة املراحبة

 [3/8/6الفرع األول: توضيح حمتوى البند ]
التأمني على سلعة املراحبة مسؤولية املؤسسة قبل أن تبيعها، وتقوم هبذا اإلجراء على »

ك، ويكون التعويض من حساهبا ابعتبارها مالكة للسلعة وتتحمل املخاطر املرتتبة على ذل
حقها وحدها وليس للعميل حق فيه ولو زاد عن مثن البيع إن حدث موجب التعويض قبل 
انتقال امللكية إىل العميل. وحيق للمؤسسة أن تضيف املصروفات بعد ذلك إىل تكلفة املبيع 

 [3/8/6« ]وابلتايل إىل مثن بيع املراحبة، وجيب أن يكون التأمني تكافليا كلما أمكن ذلك
 التوضيح: 

السلعة يف مرحلة متلك املؤسسة َلا وقبل بيعها للعميل يف ذمة املؤسسة، وهي املالكة َلا، 
ومن يتحمل املخاطر املرتتبة عنها، ويرتتب على ذلك أن مسؤولية أتمني السلعة يف هذه املرحلة 

ليصة التأمني تقع على عاتقها، فيجب على املؤسسة أن تقوم إبجراءات التأمني، وأن تصدر بو 
ابمسها، فتتحمل تكلفتها، وتكون على حساهبا، ويف حالة الضرر يكون التعويض بطبيعة احلال 

وليس من حق العميل ولو زادت قيمة التعويض عن مثن السلعة إن حدث موجب  ،من حقها
 التعويض قبل انتقال امللكية إىل العميل. 

، أو االقتصار على أتمني حمدود، لئال وقد يطلب العميل أحياان من املؤسسة عدم التأمني
ترتفع عليه تكلفة السلعة، وقبول املؤسسة لذلك ال يعفيه من حتمل مسؤولية أي هالك أو تلف 
يصيب البضاعة. ومن حق املؤسسة يف حالة التأمني أن تضيف مصروفات التأمني إىل تكلفة 

 السلعة، وابلتايل إىل مثن بيع املراحبة.

                                        
 361املعايري الشرعية، ص  1
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أن تقوم إبجراء التأمني لدى شركات التأمني والتكافل  يهاجيب علة وحني تؤمِ ن املؤسس
 .1اإلسالمية، وال جيوز َلا أن تصري إىل شركات التأمني التقليدية إال يف احلاالت االضطرارية

 [3/8/6الفرع الثاين: الدراسة الفقهية التأصيلية للبند ]
والعني  .2"روفات تتبع ملكية العنيهنا مصمصروفات التأمني هو أ مستند حتمل املؤسسة"أوال: 

)السلعة( يف هذه املرحلة هي يف ملكية املؤسسة، وابلتايل فإن ضماهنا يكون عليها، وتبعة اَلالك 
 هي من تتحملها، والتأمني هو تكلفة لتبعة اَلالك، وإذا تعرضت السلعة ملخاطر فإن الذي أيخذ

تأمني، واملؤسسة هي اليت حتصل على التعويض هي املؤسسة، فكيف حُيمَّل العميل قيمة ال
 التعويض؟
ورد يف قرار جممع الفقه اإلسالمي بشأن استفسارات البنك اإلسالمي للتنمية خبصوص وقد 

يتحملها -لدى الشركات اإلسالمية كلما أمكن ذلك-هذه املسألة: "إن نفقات التأمني
 .3البنك"
 إضافة مصروفات التأمني إىل مثن املبيعاثنيا: 

البند من املعيار على أحقية املؤسسة يف إضافة مصروفات التأمني إىل تكلفة املبيع  نص هذا
 وابلتايل إىل مثن بيع املراحبة، وقد أجازت كثري من اَليئات الشرعية ذلك، ومنها:

يطلب املتعامل من البنك "اَليئة الشرعية لبنك ديب اإلسالمي، فقد وردها السؤال اآليت:  .6
 ة قيمة التأمني على مثن السيارة، مث حساب األرابح على مثن السيارةعند شراء سيارة إضاف

مضافا إليه قيمة التأمني. فهل جيوز ذلك إذا كان التأمني لدى شركة إسالمية أو غري 
 إسالمية؟ فكان اجلواب:

)أ( ال جيوز ذلك إذا كان التأمني لدى شركة أتمني غري إسالمية مع وجود شركة أتمني 
 إسالمية.

                                        
 533صرفية، ص ؛ اخلدمات امل641-643الدليل الشرعي للمراحبة، ص  1
 442املعايري الشرعية، ص  2
 4/344، 1جملة جممع الفقه اإلسالمي، العدد  3
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 إسالمية فيجوز ذلك. ا كان التأمني لدى شركة أتمنيما إذ)ب( أ
 )ج( أما التأمني على السيارة بعد بيعها مراحبة للواعد ابلشراء فرتى اَليئة عدم إضافته إىل

 .1السيارة، وابلتايل عدم احتساب نسبة من األرابح عليه" قيمة
ل تأمني على سلعة املراحبة (: "ا31فقد ورد يف الضابط رقم )اَليئة الشرعية لبنك البالد،  .4

مسؤولية البنك يف مرحلة التملك، ويقوم هبذا اإلجراء على حسابه ابعتباره مالكا للسلعة، 
ويتحمل املخاطر املرتتبة على ذلك، ويكون التعويض من حقه وحده، وليس للعميل حق 

ف فيه إن حدث موجب التعويض قبل انتقال امللكية إىل العميل، وحيق للبنك أن يضي
املصروفات بعد ذلك إىل تكلفة املبيع، وابلتايل إىل مثن بيع املراحبة، شريطة أن يكون 

 .2ال تأمني تعاونيا"
 :التأمني التجاريالشرعي كم احلاثلثا:  

ولكن صياغتها  ،بل مطلوبة إسالميا ،ال خالف بني العلماء يف أن فك رة التأمني فكرة مقبولة  
من حرمة ال راب والض   رر، والقم ار،  ،ادئ الشريعة، وقواعدها العامةالراهنة اليت مل تراع فيها مب

التأمني  حنو حتري    مينحو واملراهن ة، واجلهال ة، هي اليت جع ل  ت االجتاه الغالب السائ د بني العلماء 
 .     (3)التقليدي التجاري

من  هامناقشتو  ،د األدلةبسبب ما يتطلبه إيرا، وسأكتفي إبيراد املآخذ على التأمني التجاري 
 .(4)ترجيحا للرأي القائل بعدم املشروعية ،املقامطول ال يتناسب مع 

ع ق  د الت أمي ن التج  اري من ع ق  ود املعاوض  ات املالي ة االحتمالية املشتملة على الغرر  أوال:
، فق د يدف ع الفاحش؛ ألن املستأمن ال يستطي ع أن يع رف وق ت العق د مقدار ما يعطي أو أيخذ

 ،وقد ال تقع الكارثة أصال ،ف يستح ق ما الت   زم به املؤمن ،مث تق ع الك ارث  ة ،قسط ا أو قس طني
وما أيخذ  ،ال يستطيع أن حيدد ما يعطي ،وال أيخذ شيئا، وكذلك املؤمن ،فيدفع مجيع األقساط

                                        
 6/622فتاوى هيئة الرقبة الشرعية لبنك ديب اإلسالمي،  1
 4(، ص 63، قرار اَليئة الشرعية لبنك البالد، رقم ))ضوابط عقد املراحبة يف بنك البالد( 2
 . 442عاصرة، القره داغي، ص حبوث يف فقه املعامالت املالية امل (3)
 ه.6522نوردها كما استدل هبا جممع الفقه اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي يف دورته األوىل عام  (4)
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ى هللا عيه وسلم النهي عن ابلنسبة لكل عقد مبفرده، وقد ورد يف احلديث الصحي    ح عن النيب صل
 .(1)بيع الغرر

ملا فيه من املخاط رة يف معاوضات مالية،  ،ع ق  د التأمني التجاري ضرب من ضروب املقامرة اثنيا:
أو تسبب فيها، ومن الغنم بال مقابل أو مقابل غري مكافئ، فإن  ،وملا فيه من الغرم بال جناية

وق د ال يقع  ،فيغرم املؤم  ن كل مبلغ التأمني ،احلادث املستأمن قد يدفع قسطا من التأمني مث يقع
وإذا استحكمت فيه اجلهالة كان  ،وم ع ذلك يغن م املؤم  ن أقساط التأمني بال مقابل ،اخلط ر
َا اخْلَْمُر َواْلَمْيسِ يف قوله تعاىل:} ،ودخل يف عم وم النه ي عن امليس  ر ،قمارا ُر ََّي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ِإومَّ

 .(2){َواألَنَصاُب َواأَلْزاَلُم رِْجس  مِ ْن َعَمِل الشَّْيطَاِن فَاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحوَن 
فإن الشركة إذا دفعت للمستأمن  ،ع ق  د التأمي  ن التج اري يشم  ل على راب الفض ل والنساء اثلثا:

يدفع ذلك للمستأمن واملؤمن  و راب فضل، فه ،أو لورثته أو للمستفيد أكثر مما دفعه من النق ود َلا
 ،بعد مدة فيكون راب نساء، وإذا دفعت الشركة للمستأمن مثل ما دفعه َلا يكون راب نساء فقط

 وكالمها حمرم ابلنص واإلمجاع. 
ومل  ،ألن كال منهم ا فيه جهال ة وغرر ومقامرة ،ع ق  د التأمي ن التج اري من ال ره ان احمل رم رابعا:
وظهور ألعالمه ابحلجة والسنان، وقد حصر  ،شرع من الرهان إال ما فيه نصرة لإلسالميبح ال

يف ق  ول   ه:" ال سب ق إال يف نص ل أو  ،رخص  ة ال ره  ان بع وض يف ثالث   ة صلى هللا عليه وسلم النيب
 . وليس التأمي ن م ن ذلك وال ش بي ه ا به، فك   ان حم    رم ا.(3) خ ف أو ح اف   ر"

                                        
، يف كتاب البيوع، ابب بطالن مسلمقال: )هنى رسول هللا عن بيع احلصاة وعن بيع الغرر(، أخرجه ¢ عن أيب هريرة  (1)

، يف أبواب البيوع، ابب ما جاء يف كراهية بيع الرتمذي(؛ و5/6635، )6365لذي فيه غرر، رقمبيع احلصاة والبيع ا
، يف كتاب أبو داود؛ و241، ص2362، يف كتاب البيوع، بيع احلصاة، رقم النسائي(؛ و4/364، )6451الغرر، رقم

ابب النهي عن بيع احلصاة وعن ، يف كتاب التجارات، ماجة ابن(؛ و3/432، )5541البيوع، ابب يف بيع الغرر، رقم 
 ( وغريهم.4/452، )4622بيع الغرر، رقم 

 .21: آيةاملائدةسورة ( 2)
، 6411، يف أبواب اجلهاد عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ما جاء يف الرهان والسبق، رقم الرتمذيأخرجه ( 3)
، كتاب اخليل، ابب السبق، والنسائي(؛ 2/446، )4342، كتاب اجلهاد، ابب يف السبق، رقم أبو داود(؛ و5/562)

(؛ وغريهم. 4/211، )4242، يف كتاب اجلهاد، ابب السبق والرهان، رقم ماجه(؛ وابن 521، )ص5321رقم 
 [. 3/553 إرواء الغليلوصححه األلباين. ]
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ع ق  د الت أمي ن التج اري فيه أخ ذ م ال الغي ر بال مق اب  ل، وأخ  ذ امل ال بال مق اب ل يف عق ود  خامسا:
ََّي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اَل أَتُْكُلواْ لدخوله يف عموم النهي يف قوله تعاىل: } ،املعاوضات التجارية حمرم

َنُكْم اِبْلَباِطِل ِإالَّ   .  (1){َأن َتُكوَن جِتَارًَة َعن تَ رَاٍض مِ نُكْم  أَْمَواَلُكْم بَ ي ْ
فإن املؤمن مل حيدث اخلطر منه، ومل  ،يف ع ق  د التأمي  ن التج اري اإلل زام مبا ال يلزم شرعا سادسا:

يتسبب يف حدوثه، وإوما كان جمرد التعاق  د مع املستأمن على ضمان اخلط ر على تق دي ر وق وع ه 
 ع ه املستأم ن له، واملؤمن مل يبذل عمال للمستأم ن، فك   ان ح    راما.مقاب ل مبل غ يدف

 على ما يلي: بشأن التأمني وإعادة التأمني، الدويلوق  د نص ق   رار جممع الفق   ه اإلسالمي 
أن عقد التأمني التجاري ذا القسط، الذي تتعامل به شركات التأمني التجاري، عقد فيه  -6

 ق د. ولذا فه و ح   رام ش   رع   ا.غ رر كبري مف س د للع
الق ائ م على  ،أن العق د البدي  ل الذي حيت  رم أص ول التعام ل اإلسالمي هو عقد التأمني التعاوين-4

أس  اس التب   رع والتع  اون. وك ذلك احل  ال ابلنسبة إلعادة التأمني القائم على أساس التأمي   ن 
 التعاوين. 

المي ة للعم  ل على إق ام  ة م ؤسس ات التأمي ن التعاوين، وكذلك م ؤس س  ات الدول اإلس  دع  وة-5
ومن خمالفة النظام الذي  ،تع اوني ة إلعادة التأمني، حىت يتحرر االقتصاد اإلسالمي من االستغ الل

 .(2)يرضاه هللا َلذه األمة. وهللا أعلم
رعي للهيئة أيضا، فقد ورد يف املعيار اجمللس الشوالقول بتحرمي التأمني التجاري هو ما اختاره 

( بشأن التأمني اإلسالمي: "وأما التأمني التقليدي فهو عقد معاوضة مالية 41الشرعي رقم )
يستهدف الربح من التأمني نفسه، وتطبق عليه أحكام املعاوضات املالية اليت يؤثر فيها الغرر، 

 .3وحكم التأمني التقليدي أنه حمرم شرعا"
أن شركات التأمني اإلس المي ة الزالت يف خط واهت ا األوىل يف بع ض الدول، وه ي  بسبب رابعا:

فإن مشكلة التأمني األوىل أن معظم حاالت التأمني اليت تتم من  منع دم   ة يف كثري من األق ط    ار.
  .اإلس المي  ة تك  ون ل دى ش ركات الت أمي ن التجارية املؤسسات املاليةقبل 

                                        
 . 42: آيةالنسـاء ســورة (1)
 .4/456، 4جملة جممع الفقه اإلسالمي، العدد  (2)
 123عية، ص املعايري الشر  3
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إىل الق  ول جب    واز ه  ذا التأمي    ن،  الشرعيةالرأي يف كثري من هيئات الرقابة  بذهوقد     
، وهو (1)إال التأمي ن التجاري اللحفاظ على أم واَل ؤسسةبدع وى الضرورة، وأنه ال سبيل أمام امل

لبند الرأي الذي تبناه جممع الفقه اإلسالمي كما سبق، واعتمده اجمللس الشرعي للهيئة يف هذا ا
 من املعيار.

 املطلب الثالث
 التوكيل بتنفيذ إجراءات التأمني على السلعة

 [3/8/2الفرع األول: توضيح حمتوى البند ]
جيوز التوكيل بتنفيذ إجراءات التأمني على السلعة يف مرحلة متلك املؤسسة للسلعة، »

 [3/8/2« ] ولكن جيب أن تتحمل املؤسسة تكاليفها.
 التوضيح: 

سة أن توكل العميل أو غريه نيابة عنها بتنفيذ إجراءات التأمني على السلعة يف ميكن للمؤس
مرحلة متلك املؤسسة َلا، على أن تتحمل املؤسسة تكاليفها، ألهنا مصاريف تتبع ملكية العني 
اليت جرى أتمينها. وبناء عليه ال جيوز حتميل العميل الواعد ابلشراء مصاريف التأمني على السلعة 

 .2؛ ألن العميل يف هذه املرحلة ليس له صفة املشرتيكما سبق بيانه  قوم املؤسسة بشرائهااليت ت
 [3/8/2الفرع الثاين: الدراسة الفقهية التأصيلية للبند ]

 توكيل العميل بتنفيذ إجراءات التأمني: أوال: 
أمني مع جوَّز هذا البند من املعيار للمؤسسة أن توكِ ل العميل ليقوم بتنفيذ إجراءات الت

 .حتمُّلها للتكاليف، ومستند ذلك جواز الوكالة، وأهنا عقد مستقل عن املراحبة
 وقد ورد هذا املعىن يف فتاوى عدَّة هيئات شرعية منها:

                                        
 .614التطبيقات املصرفية لبيع املراحبة، ص (1)
 .642الدليل الشرعي للمراحبة، ص  2



 ها والتوكيل فيهماضتملك المؤسسات السلعة وقب ___________
 

    

  
ةصفح  274  

 
  

 الثانيالفصل 

(: "...ج/التأمني على 2رقم ) ىاَليئة الشرعية لبنك ديب اإلسالمي: ورد يف الفتو  .5
ا لدى إحدى شركات التأمني بضائع املراحبة مسؤولية البنك، وعليه أن يؤمن عليه

والتكافل اإلسالمية، وتضاف قيمة التأمني إىل مثن البضاعة، وجيوز للبنك توكيل 
 .1"العميل يف القيام ابلتأمني نيابة عنه

 التأمني على السلعة يف مـرحلــة البيع: اثنيا:
مرحلة التملك  سبق وأن تبني لنا من العنصر السابق أن مسؤولية السلعة ونفق  ات أتمينه  ا يف

وقبل التعاقد مع العميل تقع على املؤسسة، وأن التعويض عن الضرر يف حال حصوله هو من 
 حق املؤسسة كذلك، وليس للعميل ح  ق في   ه.

أما يف مرحلة البيع، فتخرج السلعة من ملكية املؤسسة، وتصبح ملكا للعميل، وذلك بعد     
فال  واج ب حينئذ أن يتحمل العميل أي أتمني للسلعة. ويكون إمت ام التع اق   د وتس لي م السلع ة، 

 التع  ويض من حق  ه دون ال مؤسسة.
 :جدير أن نثري مسألتني مهمتني مل يشر َلما املعيارويف ه ذا السياق      

 مسؤولية التأمني يف مرحلة بعد التعاقد وقبل تسليم السلعة للعميل: األوىل
السلعة من البائع األصلي، بشرط يف املراحبة اخلارجية س  المية تشرتي اإل ؤسسات املاليةع ض املفب 

العميل تسليمها يف مين  اء اإلق  الع، فإذا استلم  ت مستن دات الشح ن قامت ببي ع البض اعة إىل 
  . (2)الواعد، وشرطت عليه أتمني البضاعة إىل ميناء الوص  ول

لعمي  ل ابلتأمني على السلعة بعد إمتام تل زم املؤسسة اأبن يف امل راحبة الداخلي ة؛ هذا ويتص ور      
 السلع   ة للعمي        ل. وقبل أن تسلم عقد البيع بينهما،

مسؤولية ضمان مسألة احلك  م ال ش رعي على ه ذا الشرط على اختالف الفقهاء يف ينبين       
 ؟(3)، هل تكون على البائع أم على املشرتياملبي   ع قبل قبض ه

                                        
 642الدليل الشرعي للمراحبة، ص  1
 .222/ 6، 1(، الضرير، جملة جممع الفقه اإلسالمي، العدد القبض، صوره، وخباصة املستجدة منها) (2)
 ال هي:للفقهاء يف مسألة انتقال الضمان ثالثة أقو  (3)

القول األول: أن الضمان ينتقل للمشرتي ابلقبض الكامل للمبيع، فال يكفي جمرد العقد النتقاله. وهو مذهب مجهور 
 الفقهاء من احلنفية والشافعية.           



 ها والتوكيل فيهماضتملك المؤسسات السلعة وقب ___________
 

    

  
ةصفح  275  

 
  

 الثانيالفصل 

ضمان املبيع قبل قبضه على البائع، ما مل  أن-وهللا أعلم -والذي ُيطَمَأن إىل ترجيحه        
يتمك  ن املشت  ري من القب  ض، فإذا متك  ن املشت  ري م ن القب ض، فلم يقب ض فالضمان عليه، ألن 

ن امل شت ري فل م إذا متك   عليه، أمااملبيع قبل التمكن من القبض حتت سلطة البائع، فضمان    ه 
يقب ض، فيك ون مفرطا فيصي ر الضم   ان علي ه. فالسبب املوجب النتقال الضمان ليس القبض 

 . (1)نفسه، وإوما التمكن من القبض
شت رط على العميل التأمني على ت أن مؤسسة، فإنه ال حي ق للالرتجيحوعلى ض  وء ه ذه        

 ضمان السلعة على البائ ع.  ألنَّ  ؛الالسلع ة قب ل أن يتمك ن من القب ض فع  
اإلسالمية العميل إبجراء التأمني على السلعة ضد كل األخطار بعد  إلزام املؤسسة املالية: ةالثاني 

  ويقبضها العميل. بيع السلعة له،تأن 
التأمني على البضاعة ه  و توثيق املديونية، ذا من إلزام العميل املشرتي هب إن غ رض املؤسسة   

ة البائع فإن املؤسسة إجياد سبب لالستيفاء من التعويض، فإذا حصل خطر واستحق التع  ويض،و 
ستفي د من ذلك التع  ويض، لتغطية املديونية املتبقي  ة اليت مل يس  دده ا العمي ل إىل ذلك الوق ت. ت

ري ابملراحبة وق د أج ازت بع ض هيئ  ات الفت وى ذلك؛ يف حي ن منع ت فتاوى أخ رى إل زام املشت 
القيام ابلتأمني الشامل، هبدف احلفاظ على مورد لتحصيل املديونية، ورأت االقتصار على اإللزام 

 .  (2)ابلكفيل أو الرهن

                                                                                                                        
كيالت القول الثاين: أن املبيع الذي فيه حق التوفية )أي املبيع الذي ال يتحقق بيعه إال بنقله، أو وزنه أو كيله كامل

واملوزوانت إذا بيعت على التقدير ابلكيل أو الوزن( يشرتط فيه القبض التام النتقال الضمان، أما املبيع الذي ليس فيه حق 
التوفية )كالبيع جزافا، والع          روض والدواب وحنو ذلك( فيكفي فيه جمرد العقد النتقال الضمان إىل املشرتي وهو مذهب 

 املالكية واحلنابلة.
؛ 1/531 شرح فتح القدير،القول الثالث: أن الضمان ينتقل مبجرد انعقاد العقد صحيحا. وهو مذهب الظاهرية. ]

؛ 2/66  املغين،؛ 4/644 بداية اجملتهد، ؛5/632 حاشية الدسوقي،؛ 4/231 مغين احملتاج،؛ 65/54 املبسوط،
غريات احلادثة على حمل عقد البيع وأثرها الت؛ 2/531 اخلدمات املصرفية،؛ 4/446 احملل ى،؛ 2/262 اإلنصاف،

                                                                                                                           وما بعدها.[                                                                                                                   41م(، ص4161-ه6251)عمان: دار النفائس 6، إَّيد عبد احلميد ومر، طعلى االلتزام
  532اخلدمات املصرفية، ص (1)
 .425الدليل الشرعي للمراحبة، ص (2)



 ها والتوكيل فيهماضتملك المؤسسات السلعة وقب ___________
 

    

  
ةصفح  276  

 
  

 الثانيالفصل 

واملنع هو األوىل، ألن هذا الشرط فيه إجحاف حبق العميل ابعتبار أن السلع  ة قد صارت       
 .            (1)ات التأمنييف ضمانه بعد أن قبضها، فال ينبغي إرهاقه بنفق

من أتمني على  من جهة غ رضه، ما تقوم به املؤسسات املالية وشبي ه ابإلجراء السابق       
كفالة أقساط عميل املراحبة، خصوصا عند الشك يف قدرته على التسديد، وهي يف احلقيقة  

يت حتصل على أقساط الكفيل يف ه ذه احلالة هي شركة التأمني الللديون اليت على العميل، و 
 الكفالة هي عقد تربع، فال يصح أن تكون أبجر. ، و (2)التأمني، فتكون الكفالة أبجر

: -جوااب على سؤال يتعلق ابملسألة-ورد يف فتاوى اَليئة الشرعية لبيت التمويل الكوييت
لى "التأمني على أقساط عميل مشكوك بقدرته على التسديد هو عبارة عن كفالة للديون اليت ع

، وهي كفالة مبقابل هو قسط التأمني، وال جيوز يف الكفالة إالَّ العمالء، والكفيل هو شركة التأمني
لكن لو تقدم العميل بكفالة من قبل شركة أتمني أو  تربعا هبا، فال جيوز هذا التأمني؛أن تكون م

الشركة، وحيق ملن غريها، ودفع هو قسط التأمني فإن اإلمث عليه، وهي معاملة مستقلة بينه وبني 
قدمت له هذه الكفالة أن يتمسك هبا، لكن نكره الدخول يف هذه العملية لو علمنا ظروفها؛ ملا 

 .3حمرمة" يف ذلك من الرضا بوقوع العميل يف معاملة

 
 
 

 
 

                                        
 . 441بي   ع املراحب   ة وتطبيقاته املعاصرة، ص (1)
 .413الدليل الشرعي للمراحبة، ص  (2)
 (542فتاوى الشرعية يف املسائل االقتصادية، فتوى رقم )ال 3



 

 
    

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ويشتمل على ثالثة مباحث:
 : عقد املراحبة ومتعلقاتهاملبحث األول

 الربح والتسديداملبحث الثاين: أحكام الثمن و 
 املبحث الثالث: أحكام العيب واالمتناع عن تسلم السلعة

 
 

 

 الفصل الثالث
 راحبةـــــــــــــام عقد املإبر 



 إبــــــرام عقـــــد المرابحــــــــــــة ___________
 

   

  
ةصفح  278  

 
  

 الثالثالفصل 

 
 
 
 
  

 

 املبحث األول
 عقد املراحبة ومتعلقاته

 
 ويشتمل على ثالثة مطالب:
 املطلب األول: عالقة متلك السلعة إببرام عقد املراحبة
 املطلب الثاين: التعويض عن الضرر عند نكول العميل

 فاصيل العقدصاح املؤسسة بتالثالث: إفاملطلب 
 
 



 إبــــــرام عقـــــد المرابحــــــــــــة ___________

  

 
 

ةصفح  279  
 

  

 الثالثالفصل 

نتقل إىل التعاقد مع العميل، تبعد أن تتملك املؤسسة السلعة وتقبضها وتدخل يف ضماهنا، 
ويف هذه املرحلة يتم إبرام عقد البيع بني املؤسسة والعميل، ويتضمن هذا العقد عادة: اسم 

وحتديد الثمن، وطريقة دفعه، العقد، واترخيه، ومكانه، وبياانت عن طريف العقد، وموضوع العقد، 
 وبيان الربح...

ويف هذه املرحلة ميكن أن ميتنع العميل عن إبرام العقد مع املؤسسة، ويف حال املضي يف 
عملية التعاقد تطرح بعض التساؤالت خبصوص املصروفات اليت تدخل يف تكلفة املبيع، وطريقة 

تظهر يف السلعة بعد العقد، وما العمل  حساب الربح، وكيفية دفع مثن السلعة، والعيوب اليت قد
 إذا امتنع العميل عن تسلم السلعة بعد التعاقد؟

 املطلب األول
 عالقة متلك السلعة إببرام عقد املراحبة

 [4/0الفرع األول: توضيح حمتوى البند ]
ا ال جيوز للمؤسسة اعتبار عقد املراحبة مربما تلقائيا مبجرد متلكها السلعة، كما ال جيوز هل»

إلزام العميل اآلمر ابلشراء بتسلم السلعة وسداد مثن بيع املراحبة يف حالة امتناعه عن إبرام 
 [4/0« ]عقد املراحبة.
 التوضيح: 

نفيذ وامتام ما بعد أن تتملك املؤسسة السلعة، ال بد أن تقوم بعرضها على الواعد ابلشراء لت
وز أن تعترب عقد املراحبة مربما من تلقاء نفسه وتوقيع عقد بيع املراحبة. وال جي سبق التواعد عليه،

 مِ لُّ سَ وتَ  ،مبجرد متلكها السلعة، فال ينعقد العقد إال بتوقيع العميل عليه؛ فإذا امتنع عن إبرام العقد
املبيع ال جيوز للمؤسسة أن تلزمه بتسلم السلعة، أو أن تعتربه قد تسلم السلعة حكما، وأنه 

ألن التسليم أو القبض احلكمي يقوم مقام  ؛ة املتفق عليه يف الوعدمطالب بسداد مثن بيع املراحب
 .1وهو ال يكون معتربا إال بعد عقد الشراء ،القبض احلقيقي

 [4/0الفرع الثاين: الدراسة الفقهية التأصيلية للبند ]
                                        

 623الدليل الشرعي للمراحبة، ص  1



 إبــــــرام عقـــــد المرابحــــــــــــة ___________

  

 
 

ةصفح  280  
 

  

 الثالثالفصل 

ا مما كان بني العميل وبني املؤسسة يف املرحلة السابقة هو وعد ملزم، وليس عقد بيع، فبينه
 ما يلي:وق، أمهها فر 
ألننا حنتاج إىل أن يتم البيع عند األجل املوعود ابإلجياب والقبول من  الوعد ابلبيع ليس بيعا؛-6

، فإذا مل يتحقق اإلجياب والقبول عندئٍذ، مل ينشأ بيع، خالفا للبيع املضاف للمستقبل، الطرفني
قوق وااللتزامات عند األجل احملدد، فإنه ال حيتاج إىل اإلجياب والقبول مرة أخرى، وإوما تنشأ احل

 فتنتقل ملكية املبيع إىل املشرتي، وجيب عليه أداء الثمن بصفة تلقائية.
عقده يف  ينتج على أن البيع ال ينعقد مبجرد الوعد ولو كان ملزما وأن الطرفني حيتاجان إىل-4

ن القاضي جيربُه إذا كان التاريخ املوعود، فإن أخلف الواعد وعده، ومل يعقد البيع يف أوانه، فإ
قادرا على تنفيذ الوعد. وإن كان إخالفه للوعد لسبب خارج عن اختياره، وكان له عذر يف 
ذلك، فإنه يعذر. أمَّا يف البيع املضاف إىل املستقبل، فالبيع ابتٌّ منذ يوم البيع، فال يعذر 

يخ املستقبل، فإنه يصري مدينا يف التار  الطرف املقصِ ر يف حال من األحوال. فإن كان اشرتى شيئاً 
ابلثمن يف ذلك التاريخ تلقائيا. فإن مل يستطع أداء الثمن، يبقى الثمن دينا يف ذمته إىل أن 

 يسد ده، وال يسبب عدم أداءه للثمن فسخاً للبيع، إال  بعد اإلقالة ابلرتاضي.
ان من طرف واحد، أجاز لزوم الوعد إذا ك-كما قرار جممع الفقه اإلسالمي-املعيار الشرعي-5

ومل جيز املواعدة من الطرفني، وذلك لكوهنا مشاهبة للعقد املضاف إىل املستقبل، حيث يلتزم كل 
واحد منهما ابلعقد يف اتريخ الحق، خبالف الوعد امللزم من طرف واحد، فإن امللتزم به أحد 

 .1اجلهة الطرفني، والطرف الثاين غري ملزم به، فيفارق الوعد امللزم العقد من هذه

                                        
 6/22فقه البيوع،  1



 إبــــــرام عقـــــد المرابحــــــــــــة ___________

  

 
 

ةصفح  281  
 

  

 الثالثالفصل 

 املطلب الثاين
 التعويض عن الضرر عند نكول العميل

 [4/8الفرع األول: توضيح حمتوى البند ]
حيق للمؤسسة احلصول على التعويض عن الضرر الفعلي الناشئ عن نكول العميل يف »

حال الوعد امللزم، وذلك بتحمل العميل الفرق احلاصل بني مثن السلعة املبيعة للغري وبني 
 [4/8« ]األصلي املدفوع من املؤسسة للبائع األول.الثمن 

 التوضيح: 
إذا كان الوعد بني الطرفني ملزما، ونكل العميل فامتنع عن إبرام عقد املراحبة، فإنه يكون من 
حق املؤسسة احلصول على التعويض عن الضرر الفعلي الناشئ عن نكول العميل، ويتحدد هذا 

اقع على املؤسسة، فيتحمل العميل الفرق احلاصل بني الثمن التعويض مبقدار الضرر الفعلي الو 
الذي تبيع به املؤسسة لغري العميل وبني الثمن األصلي الذي دفعته املؤسسة للبائع األول كما 

 [.4/3/2سبق بيان ذلك يف البند]
وتكون مطالبة املؤسسة للعميل بسداد التعويض يف حالة كون مثن السلعة املبيعة أقل من 

ثمن الذي ابعت به املؤسسة للطرف الثالث أكرب الالذي اشرتت املؤسسة به، فإذا كان  الثمن
من الثمن الذي اشرتت به، فإن الزَّيدة يف هذه احلالة تكون من حق املؤسسة؛ ألن السلعة ابقية 

 1على ملكها ومل تنتقل بعد ملكيتها للعميل.
 [  4/8الفرع الثاين: الدراسة الفقهية التأصيلية للبند ] 

مستند استحقاق املؤسسة التعويض يف حال نكول العميل عن "بنيَّ ملحق املعيار أن: أوال: 
 ،الوعد امللزم منه بشراء السلعة هو أن ما قد يلحق من ضرر ابملؤسسة قد تسبب به العميل

وقد صدر بشأنه قرار جممع الفقه  وذلك إبدخاله املؤسسة يف أمر مل تكن لتدخل فيه لوال الوعد.
 .2اإلسالمي الدويل"

                                        
 621الدليل الشرعي للمراحبة، ص  1
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جاء يف قرار جممع الفقه اإلسالمي يف هذا املوضوع ما يلي: "الوعد يكون ملزما للواعد دَّينة إال 
لعذر، وهو ملزم قضاء إذا كان معل قا على سبب، ودخل املوعود يف ُكلفة نتيجة الوعد. ويتحدد 

ن الضرر الواقع فعال بسبب عدم أثر اإللزام يف هذه احلالة إم ا بتنفيذ الوعد، وإم ا ابلتعويض ع
 .1الوفاء ابلوعد بال عذر"

، الذي (2)املشهور الراجح يف مذهب املالكيةهو اعتماد على  وهذا الرأي يف مسألة الوفاء ابلوعد
جيعل الوفاء ابلوعد واجبا على الواعد إذا كان الوعد مرتبطا بسبب، ودخل املوعود نتيجة للوعد 

الرجل للرج ل: هد م دارك وأان أسلفك، أو أخرج إىل احلج وأان  يف شيء، ومثال ذلك أن يقول
أسلفك، أو ت زوج امرأة وأان أسلفك، فإن فعل املوعود شيئا من هذه التصرفات، فإنه يُلزم الواعد 

 بتنفيذ وعده، ويقضى به عليه. أما إذا مل يفعل املوعود شيئا مما سبق فال يلزم الواعد بشيء.
مث مل يف له الواعد بوعده، فإنَّه  ،إذا دخل املوعود يف شيء بسبب الواعدومستندهم يف ذلك أنه 

: )ال ضرر وال صلَّى هللا عليه وسلميكون قد َأضرَّ به، وليس للمسلم اإلضرار أبخيه لقول النيب 
وحينئذ يكون الواعد متسببا ومسئوال عن الضرر الذي حلق املوعود، فلزم أن يُ ْلَزم ، (3)ضرار(

 عن الضرر دفعا للضرر، وليس بناء على أنَّ يف الوعد قوة ملزمة للواعد. َعوِ ضبوعده، وي ُ 
رأي حيقق اجلمع بني األدلة يف مسألة الوفاء ابلوعد، ويُ ْعِمُل  هو-أعل م وهللا-ال رأيوهذا      

اره ، وهو الرأي الذي انتهى إليه اجملمع الفقهي اإلسالمي يف قر (4)الضرر يزال"الفقهية: "القاع دَة 
 السابق.

                                        
 4/6322، 3جملة جممع الفقه اإلسالمي، العدد  1
 .6/433فتح العلي املالك،  (2)
(،          4/422، )4521، كتاب األحكام، ابب من بىن يف حقه ما يضر جباره، رقم يف سننه ابن ماجه أخرجه (3)

بعدما ذكر عدة طرق وشواهد –( ؛ وقال األلباين 4/122، )5121/422رقم ، كتاب البيوعوالدارقطين يف سننه، 
مفرداهتا فإن كثريًا منها مل يشتد "فهذه طرق كثرية َلذا احلديث قد جاوزت العشر، وهي وإن كانت ضعيفة يف  -للحديث 

، إرواء الغليلضعفها، فإذا ضم بعضها إىل بعض تقوى احلديث هبا و ارتقى إىل درجة الصحيح إن شاء هللا تعاىل" ]
5/265.] 
ه( 6223-ه6213)بريوت: دار الكتب العلمية،  6أمحد بن حممد احلموي، ط ،غمز عيون البصائرينظ   ر:  (4)

، عمر عبد هللا كامل، )رسالة دكتوراه، كلية الدراسات فقهية الكربى وأثرها يف املعامالت املاليةالقواعد ال؛ 6/442
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 الثالثالفصل 

مستند اقتصار التعويض على الفرق بني تكلفة السلعة ومثن بيعها لغري الواعد أن الضمان " اثنيا:
املشروع هو ما يرفع الضرر الفعلي فقط، وألن استحقاق املؤسسة للربح الفائت ال يكون إال 

 . 1"بوجود عقد املراحبة ومل يوجد

 املطلب الثالث
 دإفصاح املؤسسة بتفاصيل العق

 [4/3الفرع األول: توضيح حمتوى البند ]
إذا اشرتت املؤسسة السلعة ابألجل بقصد بيعها ابملراحبة فإنه جيب عليها اإلفصاح »

للعميل عن ذلك. وجيب أن تصرح املؤسسة عند التعاقد على البيع بتفاصيل املصروفات 
ذا قبل هبا العميل. اليت ستدخلها يف التكلفة. وهلا أن تدخل أي مصروفات متصلة ابلسلعة إ

أما إذا مل تفصل تلك املصروفات فليس للمؤسسة أن تدخل إال ما جرى العرف على 
اعتباره من التكلفة؛ مثل مصروفات النقل، والتخزين، ورسوم االعتماد املستندي، وأقساط 

 [4/3« ]التأمني.
 812/800التوضيح: 

واالطمئنان يف التعامل، فاملشرتي احتكم بيع املراحبة كغريه من بيوع األمانة مبناه على الثقة 
 إىل ضمري البائع، واطمأن إىل أمانته ووثق يف صدق قوله من غري بينة وال استحالف. 

بيانه الثمن األصلي الذي اشرتى به السلعة، إذ هو  )املؤسسة(وأهم ما جيب على البائع
 وتفصيل. ياناألساس الذي تقوم عليه الصفقة، لذا وجب اإلفضاء به بكل نزاهة وب

ومن مجلة ما جيب على املؤسسة أن تبينه للمشرتي)العميل( وتفصح له عنه إن كانت قد 
على أن من  2اتفق الفقهاءاشرتت السلعة من البائع األول ابألجل بقصد بيعها ابملراحبة. فقد 

                                                                                                                        
، دار الرتمذي)دمشق:  5، عزت عبيد الدعاس، طالقواعد الفقهية؛ 625العربية واإلسالمية، جامعة األزهر، د.ت(، ص

 . 56م(، ص6222-ه 6212
 451املعايري الشرعية، ص  1
 .6/422؛ اإلنصاف، 5/32؛ املهذب، 4/642؛ املقدمات املمهدات، 65/24املبسوط،  2
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ملراحبة بيع ألن بيع ا احبة حىت يبني أنه اشرتاه بنسيئة؛اشرتى شيئا إىل أجل، فليس له أن يبيعه مر 
أمانة تنفى عنه كل هتمة ويتحرز فيه من كل كذب، واإلنسان عادة إذا اشرتى شيئا إىل أجل 
اشرتاه بثمن أكرب، مما اشرتى ابلنقد، فإذا مل يبني، فإن السامع يفهم أنه اشرتى ابلنقد، فيكون 

  .1الثمن عادة البائع وكأنه أخرب أبكثر مما اشرتى به. واألجل يقابله جزء من
فاألصل يف املراحبة مراعاة األمانة، فإن كان اتفاق الطرفني على بيع املراحبة ابلثمن األصلي 
للسلعة بزَّيدة ربح معلوم وجب إعالم العميل هبذا الثمن، وعدم إضافة أي تكاليف أخرى. أما 

تعلقة إذا كان اتفاق الطرفني على أن تكون الزَّيدة على الثمن األصلي مضافا إليه املصروفات امل
ابلسلعة فللمؤسسة أن تضيف مجيع املصاريف اليت تعارف التجار على اضافتها مثل مصاريف 

 .2احلمل والتخزين والرتكيب
كما جيب على املؤسسة أن تصرح عند التعاقد على البيع بتفاصيل املصروفات والنفقات اليت 

اعة هي املصروفات ستدخلها يف التكلفة. واألصل يف املصروفات اليت تضاف إىل مثن البض
املنضبطة اليت جرى هبا العرف التجاري، وكل ما يزيد يف قيمة البضاعة ويتصل هبا مباشرة مثل 

 مصاريف احلمل والتخزين والتخليص اجلمركي والرتكيب وغريها.
وَلا أن تدخل أي مصروفات أخرى متصلة ابلسلعة مثل مصروفات التأمني ورسوم األرضية 

 لعرف إبضافته إذا حصل االتفاق والرتاضي وقبل هبا العميل.وغريها مما ال يقضي ا
أما إذا مل تفصل تلك املصروفات فليس للمؤسسة أن تدخل إال ما جرى العرف على اعتباره 

 من التكلفة؛ مثل مصروفات النقل، والتخزين، ورسوم االعتماد املستندي، وأقساط التأمني.
 
 
 
 

                                        
 .65/42، املبسوط ا 1
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 [4/3يلية للبند ]الفرع الثاين: الدراسة الفقهية التأص
مستند وجوب إفصاح املؤسسة عن كون الثمن الذي اشرتت به السلعة املعيار أن  كرذ  أوال:

مؤجال هو أن املراحبة بيع أمانة، فيجب فيه اإلخبار ابلثمن من حيث كميته وصفته؛ ألن الثمن 
 .1املؤجل أكثر

لذلك اشرتط  فيه من كل كذب،إن بيع املراحبة بيع أمانة، جيب أن تنفى عنه كل هتمة، ويتحرز 
أن خيرب البائع ابلثمن األول على وجه ه وصفته، ومن مجلة ما جيب أن خيرب الفقهاء يف هذا البيع 

على  الفقهاءمجيع اتفق  وقدوإال فتكون خيانة من البائع،  اشرتى بثمن مؤجل؛ البائع به إن كان
ن ؛ أل(2) ىت يبني أنه اشرتاه ابألجلأن من اشرتى شيئا إىل أجل، فليس له أن يبيعه مراحبة، ح

، فإن ذلك ابلنقد، فإذا مل يبني من مثنه اإلنسان عادة إذا اشرتى شيئا إىل أجل اشرتاه بثمن أكرب
إذا ويكون البائع ه أخرب أبكثر مما اشرتى به. نَّ وكأَ  البائع اشرتى ابلنقد، فيكون السامع يفهم أنَّ 

األجل يقابله ، و (3)املرغ وبة اليت يقابلها ق س  ط من الثم ن كت م األج ل ق   د كتم صفة من الصفات
 .(4)الثمن عادة جزء من

صيغتان، أن أكثر العبارات استعماال يف صيغة بيع املراحبة الشافعية خصوصا اثنيا: ذكر فقهاء 
 :5مها
 قول البائع: بعت مبا اشرتيت وربح كذا.-6

 وخيانة. كان كذاب ، وإالأي مصروفاتن الشراء ويف هذه احلالة ال جيوز أن يضيف البائع إىل مث

                                        
 451املعايري الشرعية، ص  1
 .6/422؛ اإلنصاف، 5/32؛ املهذب، 4/642؛ املقدمات املمهدات، 65/42املبسوط، (2)
)الرَّيض: دار كنوز اشبيليا للنشر والتوزيع، 6عبد النور جاب هللا، ط  ، مسريضوابط الثمن وتطبيقاته يف عقد البيع (3)

 . 564م(ص  4113-ه 6241
 .65/42، املبسوط(4)
؛ وهناك عبارة اثلثة هي قول البائع: بعتك برأس مايل وربح كذا، وأكثر الفقهاء يلحقوهنا 5/621، روضة الطالبني 5

ثانية بناء على االختالف يف مفهوم رأس املال، واألوىل أن يرتك ذلك إىل ابلعبارة األوىل، ومنهم من يلحقها ابلعبارة ال
العرف، فإذا قضى أن رأس املال يقصد به مثن الشراء فقط ُأحِلقت ابلعبارة األوىل، وإذا قضى أبنه مثن الشراء مضافا إليه 

 [34، ص املعاصرة يف املصارف اإلسالميةبيع املراحبة وتطبيقاته ابقي املصروفات على السلعة ُأحلقت ابلعبارة الثانية. ]
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 ليَّ وربح كذا.ام عَ مبا قَ  تُ عْ قول البائع: بِ -4
أخرى، كنفقة النقل، والكيل والتخزين، مصروفات ونفقات  وذلك أبن أنفق على السلعة

 حتسب؟وما هي النفقات اليت ال  ،حتسباليت تضم و النفقات  ماهيواحلراسة، وغريها، ف
    :قهاء تفاصيل يف هذه املسألةللف ملذاهب  

 مذهب احلنفية:
 بىن احلنفية رأيهم يف حتديد ما حيسب من رأس املال، وما ال حيسب على ضابطني:     

اعتبار عرف التجار، فكل ما جرت عادة التجار إدخاله يف رأس املال، فإنه حيسب منه، ألن -أ
 ملشروط شرطا.عرف املسلمني وعادهتم حجة مطلقة، واملعروف عرفا، كا

، (1)كل ما يزيد يف عني املبيع أو قيمته، فإنه يضم إىل رأس املال ويلحق به، كأجرة القص ار-ب
كل ما ال يزيد يف عني و  والغسال، والصباغ، والسمسار، واملخزن، وحفر البئر يف الدار، وحنوها.

ر أو حساب، و شعيف تعليم قرآن أ ؛أنفقه على عبده ، ومن ذلك ماال يضماملبيع أو قيمته ف
 .(3)نفقة نفسه، لكسوته وطعامه وحنوها، و (2)أجرة طبيب وبيطارو 

 مذهب املالكية:
 :من حيث احتساهبات الزائدة على الثمن األول من املصروفا قسامبني ثالثة أاملالكية  قرَّ ف َ     

عة  ما كان مؤثرا يف عني السل يشملإىل رأس املال وحيسب له حظ من الربح: و  يضافقسم -أ
كاخلياطة والصبغ والقصر، والطرز، ودق ثوب لتحسينه، وعرك جلد لَِيِلنَي...، فإذا استأجر على 

 ذلك حسب األجرة ورحبها، وإن عمل شيئا من ذلك جماان، فال حيسب له أجرة وال رحبا َلا.
يضاف إىل رأس املال، وال حيسب له حظ من الربح: وهو كل ماال يؤثر يف عني قسم -ب

، وكراء البيوت اليت توضع فيها السلع وحنوها، إذا مل آخرإىل  مكانحمل املتاع من السلعة، ك
جتر العادة أن يتوالها البائع بنفسه، فإذا اشرتى سلعة بعشرة، واستأجر يف محلها خبمسة، فإنه 

                                        
 الذي يقوم بتحوير الثياب وتبييضها.  (1)
 الذي يعاجل الدواب.  (2)
 .532-4/535، رد احملتار؛ 211-1/232، شرح فتح القدير  (3)
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 حيسب اخلمسة دون ربح عليها.
ا ليس له كل م  يشملال يضاف إىل رأس املال، وال حيسب له حظ من الربح: و قسم -ج

 .(1)يقوم به بنفسه، كالطي والشد للثوب والسمسرة أتثري يف عني السلعة، وميكن للبائع أن
 الشافعية: مذهب

املقصودة لبقاء املِلك،  صروفات املرادة لالسرتابح، واملصروفاتفرق الشافعية بني امل    
ارس، والقصار، فتضاف األوىل إىل الثمن، وأتخذ نصيبها من الربح، كأجرة الكيال، واحل

فال تدخل -اليت يقصد هبا استبقاء امللك-والصباغ، وأجرة نصيبها، وعلف التسمني. أما الثانية 
يف الثمن، كنفقة الرقيق وكسوته، وعلف الدابة غري الزائد للتسمني، وأجرة الطبيب إذا حدث 

 .(2)املرض عنده، أما إذا اشرتاه مريضا فهي كأجرة القصار
 احلنابلة: مذهب
ضم شيء إىل الثمن األول، إال إذا عمل يف السلعة عمال مثل اخلياطة،  ونال جيوز       

والقصر، والصبغ وغريها، وجيب عليه أن يبينه ابالسم، وأما األدوية واملؤن والكسوة، وعمله يف 
 .(3)املبيع بنفسه أو عمل له بغري أجرة، فإنه ال خيرب بذلك وال يُ َعدُّ من الثمن

 :بعد استعراض آراء املذاهب يف هذه املسألةيه والذي خنلص إل
 على أنَّ من مصروفات فقد اتفق الفقهاء  إذا صرحت املؤسسة بتفصيل ما يلحق ابلثمن-

؛ ألن األمر للمؤسسة أن تُ ْلِحَق ابلثمن كل املصروفات اليت أنفقتها، ولو مل جَيِْر العرف إبضافتها
 .فله احلق إن رضي.  يتعلق يف هذه احلالة برضى العميل املشرتي، 

                                        
-5/21؛ الشرح الصغري، 614-5/616؛ حاشية على الشرح الكبري، 4/32؛ الكايف، 4/464بداية اجملتهد،  (1)

24. 
 .4/615؛ مغين احملتاج، 2-2/1؛ اجملموع شرح املهذب، 5/624روضة الطالبني،  (2)
، منصور بن يونس البهويت، حتقيق: هالل مصيلحي، ومصطفى كشاف القناع على منت اإلقناع؛ 2/416، املغين (3)

ط منصور بن يونس البهويت، د. شرح منتهى اإلرادات،؛ 5/456(، 6224-ه6214هالل، د.ط )دار الفكر، 
 .5/456م(، 6221)الرَّيض: عامل الكتب، 
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إذا مل تصرح املؤسسة بتلك املصروفات، فليس َلا حينئذ أن تضيف إالَّ املصاريف املنضبطة اليت -
أن تلك جرى العرف إبضافتها، وكل ما يزيد يف قيمة السلعة من نفقات، ومستند ذلك 

 .1املصاريف املدفوعة للغري ملحقة ابلثمن

 املبحث الثاين
 والتسديدأحكام الثمن والربح 

 ويشتمل على مخسة مطالب:
 املطلب األول: املصروفات اليت تضاف إىل تكلفة السلعة
 املطلب الثاين: استفادة العميل من حسم البائع للمؤسسة

 املطلب الثالث: حتديد الثمن والربح يف املراحبة
 حتديد الربح يف املراحبة تفاصيل املطلب الرابع:

 التأخري يف املراحبة التقسيط وغرامةاملطلب اخلامس: 
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 املطلب األول
 املصروفات اليت تضاف إىل تكلفة السلعة

 [4/4الفرع األول: توضيح حمتوى البند ]
ال حيق للمؤسسة أن تضيف إىل تكلفة السلعة إال املصروفات املالية املباشرة املدفوعة »

«  ألعمال موظفي املؤسسة أو حنو ذلك.للغري، فليس هلا مثال أن تضيف إىل الثمن مقابال
[4/4] 

 التوضيح: 
تكبدها البائع يف شراء  يف بيع املراحبة ال يضاف إىل سعر الشراء إال املصاريف املنضبطة، اليت

جرى هبا العرف التجاري، وتزيد يف قيمة السلعة املبيعة، وتتصل هبا املبيع واحلصول عليه، و 
والنقل من موضع البيع إىل موضعه، ونفقات ختزينه إذا كان  مثل نفقات الشحن واحلمل ،مباشرة

أو خياطة  ، مثل صبغهونفقات تطوير املبيعوالتخليص اجلمركي والرتكيب، التخزين أبجرة، 
الثوب، أو جتصيص الدار، أو نفقات غرس األشجار، ونفقات حفظ املبيع وصيانته إن كان 

وال يضاف غريها من  شرة مدفوعة للغري.حيتاج إىل ذلك، شرط أن تكون نفقات مالية مبا
املصروفات إال ابلرتاضي بني الطرفني، فإذا حصل االتفاق والرتاضي بني الطرفني أمكن إضافة أي 
مصاريف أخرى ال تتصل بقيمة البضاعة مباشرة مثل التأمني وغريها مما ال يقضي العرف 

 .1إبضافتها
طريق أجريه الشخصي الذي مل ُيستأجر َلذا وال جيوز إضافة مقابل ملا عمله بنفسه، أو عن 

ألهنا من  ؛والكتبة واملراجعني ال تضاف ؤسسة املاليةفمرتبات موظفي امللذلك العمل خاصة. 
متام عملية الشراء اليت تستحق هبا املؤسسة الربح األصلي، وميكنها تغطيتها عن طريق أخذها 

 . 2ابالعتبار ضمن هامش ربح املعاملة
 

                                        
  4/121فقه البيوع،  1
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 [4/4: الدراسة الفقهية التأصيلية للبند ]الفرع الثاين
ورد السؤال اآليت للهيئة الشرعية لبيت التمويل الكوييت: "يف حالة بيع بضائع بطريقة املراحبة: هل 
تضاف على تكلفة البضاعة مجيع املصاريف اليت صرفت عليها مبا فيها مرتبات املوظفني الذين 

 عني وخملصني ابجلمارك وخالفه؟خدموا استرياد تلك البضاعة من كتبة ومراج
 اجلواب:

تضاف إىل مثن البضاعة املبيعة ابملراحبة املصاريف املنضبطة اليت جرى هبا العرف، وتزيد يف قيمة 
البضاعة، وتتصل هبا مباشرة، أما مرتبات املوظفني والكتبة واملراجعني فال تضاف؛ ألهنا من متام 

 لي.عملية الشراء اليت هبا يستحق الربح األص
وأما ابلنسبة للمخلصني ابجلمارك فإن كانوا من خارج موظفي بيت التمويل الكوييت فإن ما يدفع 

 فيضاف فقط ما يدفع عادة إليهم يضاف للثمن، وإذا كانوا من موظفي بيت التمويل الكوييت
على ختليص السيارة ذاهتا، وال يضاف مرتب ملوظفي املخلص على أنه ميكن تغطية املصاريف 

 .1 ال تضاف شرعا إىل الثمن عن طريق مبلغ الربح أو نسبتهاليت
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 املطلب الثاين
 استفادة العميل من حسم البائع للمؤسسة

 [4/5الفرع األول: توضيح حمتوى البند ]
إذا حصلت املؤسسة على حسم من البائع على السلعة املبيعة نفسها ولو بعد العقد »

 [4/5« ]الثمن اإلمجايل بنسبة احلسم. فإن العميل يستفيد من ذلك احلسم بتخفيض
 التوضيح: 

املراحبة هي بيع ما ملكه ابلعقد األول ابلثمن الذي قامت به السلعة مع  سبق التذكري أن
زَّيدة ربح معلوم متفق عليه. ولذلك فثمن الشراء األول للمبيع يعترب هو األساس، وأي 

ل مثن بيع عدَّ العميل املشرتي به، ويُ خصم)حسم( يلحق أبصل الثمن ولو بعد العقد جيب إخطار 
املراحبة على أساس هذا السعر املخفض، ويستفيد العميل من ذلك احلسم بتخفيض الثمن 

فإذا اشرتت املؤسسة السلعة أبلف، وأعطاها  بة احلسم الذي حصلت عليه املؤسسة؛اإلمجايل بنس
فالعميل  ،سعمائة وليس األلفالبائع حسما من الثمن مقداره مائة، فحينئذ يكون سعر السلعة ت

 .1يستحق كل خصم حتصل عليه املؤسسة، وهذا مقتضى أن املراحبة من بيوع األمانة
 [4/5الفرع الثاين: الدراسة الفقهية التأصيلية للبند ]

 إذا اشرتت املؤسسة السلعة بثمن، مث حصلت على خصم يف سعرها، وصورة ذلك مثال:
معه على مثن قدره مليوان دينار جزائري، وأرادت املؤسسة أن  أن تشرتي سيارة من ابئع، وتتعاقد

أن  تبيع هذه السيارة للعميل مراحبة على وفق الثمن املتعاقد عليه مع البائع وربح معلوم، ِإالَّ 
البائع األول حط  َلا يف مثنها عند القبض، فلم يستلم منها إال مليون وتسعمائة ألف دينار. فهل 

    ل مراحبة ابحلط: وحتط عنه املائة ألف دينار أم تبيع له مبا متَّ التعاقد عليه أوال؟خترب املؤسسة العمي
 فرَّق الفقهاء يف هذه املسألة بني حالتني:
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مدة اخليار؛ فيلحق احلط ابلعقد،  احلالة األوىل: أن حيصل احلط قبل لزوم العقد، كأن يقع يف 
 .(1)لثمن مبا يلحق بهوخيرب به، ألن البيع مل يستقر فجاز أن يتغري ا

وهو رأي أكثر الفقهاء، بل ذكر يف املغين: "... وإن كان ذلك يف مدة اخليار، حلق ابلعقد      
 ".(2)وأخرب به يف الثمن، وبه قال الشافعي، وأبو حنيفة وال أعلم عن غريهم خالفهم
 ا على أقوال:احلالة الثانية: أن يكون احلط حصل بعد لزوم العقد؛ فقد اختلف الفقهاء فيه

األول: أن احلط الذي يقع بعد اللزوم يلحق برأس املال، فيخرب به البائع، وحيطه عن املشرتي، 
 .(3) وهو للحنفية

 .(5)، وللحنابلة(4)املشرتي، وهو للشافعية الثاين: ال يلحق برأس املال، فال خيرب به، وال حيطه عن
ذلك احلسم الذي حصلت املؤسسة عليه من وقد اختار املعيار القول أبن العميل يستفيد من  

أن املراحبة  على ا"مستندالبائع، ولو بعد العقد، وذلك بتخفيض الثمن اإلمجايل بنسبة احلسم 
زَّيدة على الثمن األصلي فإذا خفض الثمن األصلي السابق كان ما بعد التخفيض هو الثمن 

 . 6الذي تقع به املراحبة

                                        
  4/32، املهذب (1)
 2/411، املغين (2)
 .1/214شرح فتح القدير،  (3)
 .4/32، املهذب (4)
 .6/421، اإلنصاف (5)

فهو كذب، فإن كانت السلعة  ،وقد فصل املالكية: فإن كان احلط مما أعتيد بني الناس وجب بيانه وإال فال، فإن ترك البيان
 دفع القيمة قائمة وحط البائع عن املشرتي ما وهب له من الثمن ورحبه لزم البيع، وإن كانت السلعة فائتة خري  املشرتي يف

 [.611-5/613، حاشية الدسوقيما مل تزد القيمة على الكذب ورحبه. ] ،أو الثمن الصحيح ورحبه
 451املعايري الشرعية، ص  6



 إبــــــرام عقـــــد المرابحــــــــــــة ___________

  

 
 

ةصفح  293  
 

  

 الثالثالفصل 

 املطلب الثالث
 ربح يف املراحبةحتديد الثمن وال

 [4/6الفرع األول: توضيح حمتوى البند ]
جيب أن يكون كل من مثن السلعة يف بيع املراحبة ورحبها حمددا ومعلوما للطرفني عند »

التوقيع على عقد البيع. وال جيوز أبي حال أن يرتك حتديد الثمن أو الربح ملتغريات جمهولة 
أن يعقد البيع وجيعل الربح معتمدا على مستوى أو قابلة للتحديد يف املستقبل؛ وذلك مثل 

الليبور الذي سيقع يف املستقبل. وال مانع من ذكر مؤشر من املؤشرات املعروفة يف مرحلة 
الوعد لالستئناس به يف حتديد نسبة الربح، على أن يتم حتديد الربح يف عقد املراحبة على 

 [4/6« ]ا ابلليبور أو ابلزمن.أساس نسبة معلومة من التكلفة وال يبقى الربح مرتبط
 التوضيح:

مثن السلعة ورحبها ميثل مبلغ املراحبة أي الثمن الذي تبيع به املؤسسة السلعة للعميل، ويتحدد 
 ذلك الثمن كاآليت:

 مبلغ املراحبة= التكلفة الكلية للشراء + ربح املؤسسة = مثن بيع املؤسسة السلعة للعميل
ارة عن جمموع ما دفعته املؤسسة لشراء السلعة مضافا إليه كل والتكلفة الكلية للشراء هي عب

 التكاليف اليت سددهتا حىت حلظة البيع للعميل.
وإبضافة ربح املؤسسة إىل التكلفة الكلية للشراء كما هي موضحة أعالها يتحدد مبلغ املراحبة 

ذا الثمن ينبغي أن أو الثمن الذي تبيع املؤسسة للعميل، ووفقا ملا ينص عليه هذا البند فإن ه
 يكون حمددا كمبلغ مقطوع ساعة التوقيع على عقد البيع.

 إىل ورَّي لنفي اجلهالة والغرر املفضينيإن علم املتعاقدين ابلثمن قبل انعقاد البيع يعد شرطا ضر 
ويكون العلم ابلثمن بتحديد مقداره وجنسه. وال جيوز حبال أن يرتك حتديد الثمن ملتغريات  ،النزاع
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ة أو قابلة للتحديد يف املستقبل، وذلك مثل أن يعقد البيع وجيعل الربح معتمدا على جمهول
 الذي سيقع يف املستقبل. 1مستوى الليبور

وجيب أن يقع  ،إن النص يف العقد على اعتماد سعر الفائدة يف حتديد الربح ممنوع شرعا
ذ ابالعتبار عوامل خمتلفة يف التحديد يف العقد خاليا من ذلك. وال مانع من قيام املؤسسة ابألخ

حتديد الربح مثل طول األجل وقصره وغريها، وال أبس أن تكون عوامل التحديد وعناصره 
ملحوظا ومعتربا فيها بعض املؤشرات مشروعة كانت أو غري مشروعة، وإن كان األوىل أن تعتمد 

. مة التعاملاملؤسسة مؤشرات ومعايري ذات طبيعة مشروعة ألن ذلك حيقق التكامل يف سال
فاالستعانة ابملؤشر ال ينبغي أن تتجاوز االستئناس به يف معرفة الربح الذي ستأخذه املؤسسة من 

، فالواجب أن يكون الربح عند التعاقد معلوما سواًء العميل، ومهما كانت طريقة حساب الربح
 .2مببلغ مقطوع، أو نسبة من مثن أو تكلفة السلعة

 [4/6فقهية التأصيلية للبند ]الفرع الثاين: الدراسة ال
حسم املعيار يف هذا البند مسألة ضرورة أن يكون رأس املال والربح حمددين، مببلغ  أوال:

اثبت مقطوع يف جملس العقد، كأن يقول البائع: بعتك هذه السلعة أبلف ومائة؛ ألف رأس املال 
غريات جمهولة أو قابلة للتحديد يف ومائة ربح. وعدم جواز ترك حتديد الثمن أو الربح يف املراحبة ملت

 املستقبل، فمنع أبي حال ما يعرف ب  )املراحبة بربح متغري(. 
حيتاج إليها يف عقود التمويل ابملراحبة طويلة األجل، وكبرية  وجه احلاجة للمراحبة بربح متغري:

ضخم، القيمة، بسبب التقلبات الكبرية يف مؤشرات األسعار واألرابح، وتذبذب معدالت الت

                                        
ffered Oank bnterIondon Lوهو اختصار ل     :  الليبور: سعر الفائدة على القروض بني بنوك لندن، 1

ateR (LIBOR ؛)املؤثرة يف األسواق املالية، إذ أصبح األوسع استخداما على النطاق  هو أحد أهم مؤشرات التمويل
الدويل للقروض قصرية األجل، ويف تسعري عديد عقود املشتقات املالية، بل أصبح يستخدم صراحة أو ضمنا يف تسعري 

آلية ؛ 52، ص الالربوي املعايري الشرعية لصيغ التمويل]بعض املنتجات املالية اإلسالمية مثل صكوك اإلجارة واملراحبة. 
، حممد السحيباين، حبث منشور يف جملة حتديد معدالت ليبور وإمكانية االستفادة منها حلساب مؤشرات مالية إسالمية

، ربيع 4العلوم اإلنسانية واالجتماعية، الصادرة عن عمادة البحث العلمي جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، العدد 
 [262ه، ص 6242اآلخر 
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فاملؤسسة ال ترضى بتحديد الربح مبقدار اثبت خشية اخلسارة يف املستقبل، والعميل ال يرضى أن 
 يدفع رحبا أكثر من أسعار السوق احلاضرة. 

 صورهتا:
أن يكون رأس املال حمددا عند عقد البيع، وأما الربح فال حيدد ابتداًء وإوما يربط مبؤشر 

 . 1مستقبلية حمددة وفق آلية حمددة منضبط عام، حيصل العلم به يف آجال
وتتم العملية يف الواقع العملي بصور متعددة، ومثاَلا: أن يسدد العميل أصل املديونية )كلفة  

السلعة على املؤسسة( يف هناية مدة السداد، وأن يسدد األرابح فقط على أقساط دورية طيلة 
 .2املتفق عليه فرتة املديونية، ويتحدد الربح بناًء على مقدار املؤشر

 حكمها: 
أبرز من قال جبواز املراحبة بسعر متغري الدكتور يوسف الشبيلي، والدكتور حامد مرية بعد أن 

 .3قيَّده ببعض القيود
وقد عرض الدكتور الشبيلي رأيه هذا يف حبثه املقدم إىل امللتقى الثاين لبنك البالد الذي تناول 

 هذه املسألة، ومن أهم ما استدل به:
أنَّ العلماء اختلفوا يف معىن معلومية الثمن يف البيع، ورجح معىن كونه معلوم املقدار عند -6

العقد أن تكون اجلهالة فيه آيلة إىل العلم على وجه ال يؤدي للمنازعة واالختالف، وليس كونه 
 حمدد املقدار عند العقد.

 أن األصل الشرعي يف العقود الصحة واإلابحة.-4

                                        
، اَليئة الشرعية لبنك البالد، ط ملتقى املراحبة بربح متغرييوسف الشبيلي، حبث ضمن كتاب: املراحبة بربح متغري،  1
عقود التمويل املستجدة يف املصارف ؛ 62م(، ص  4165-ه 6252)الرَّيض: دار امليمان للنشر والتوزيع، 6

البيع ؛ 41م(، ص  4166-ه 6254)الرَّيض: دار امليمان للنشر والتوزيع، 6ط  مرية،حامد حسن اإلسالمية، 
، فهد اليحىي، حبث مقدم للدورة الثانية والعشرون للمجمع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العامل والتأجري ابلسعر املتغري

 4اإلسالمي، ص 
 املراجع السابقة 2
 يف حبثيهما السابقني 3
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بربح متغري على بعض البيوع احلالة، كالبيع بسعر املثل، أو مبا ينقطع به  قياس املراحبة-5
 السعر... 

هيئة احملاسبة و  ،1وذهب مجاهري املعاصرين، واَليئات الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية
وكما جاء -كما يف هذا البند من املعيار-واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية إىل القول ابملنع

( بشأن املؤشرات: " جيوز اختاذ مؤشر، مثل معدل ليبور أو مؤشر أسعار 44 املعيار رقم )يف
أسهم أو سلع حمددة، أساسا لتحديد الربح يف الوعد ابملراحبة شريطة إبرام عقد املراحبة على ربح 

 .2معلوم ال يتغري بتغري ذلك املؤشر"
البيع ابلتقسيط: " ال جيوز شرعا ( بشأن 36وهو مقتضى قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم )

يف بيع األجل التنصيص يف العقد على فوائد التقسيط، مفصولة عن الثمن احلال، حبيث ترتبط 
 .3ابألجل، سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة، أم ربطاها ابلفائدة السائدة"

: "ال جيوز ( بشأن التضخم وتغري قيمة العملة، ونصه663وهو أيضا مفهوم القرار رقم )
الربط بسعر -شرعا االتفاق عند إبرام العقد على ربط الديون اآلجلة بشيء مما يلي: ز

 الفائدة...
وذلك ملا يرتتب على هذا الربط من غرر كثري وجهالة فاحشة حبيث ال يعرف كل طرف ماله 

بوط هبا وما عليه، فيختل شرط املعلومية املطلوب لصحة العقود. وإذا كانت هذه األشياء املر 
تنحو منحى التصاعد، فإنه يرتتب على ذلك عدم التماثل بني ما يف الذمة، وما يطلب أداؤه، 

 .4ومشروط يف العقد فهو راب"

                                        
 616املستجدة يف املصارف اإلسالمية، ص  عقود التمويل 1
 462املعايري الشرعية، ص  2
 6/625، 1جملة جممع الفقه اإلسالمي، العدد  3
 2/61، 64جملة جممع الفه اإلسالمي، العدد  4
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( بشأن تغريُّ قيمة العملة، ونصه: "العربة يف وفاء الديون الثابتة بعملة 24ومفهوم القرار رقم )
ثاَلا فال جيوز ربط الديون الثابتة يف الذمة، ما، هي ابملثل وليس ابلقيمة؛ ألن الديون تقضى أبم

 .1أَّي  كان مصدرها مبستوى األسعار"
 ومن أهم ما استند إليه املانعون:

 صلى هللا عليه وسلم عن بيع الغرر. النيب لنهياشرتط الفقهاء العلم ابلثمن لصحة البيع -6
ذمة املدين، وهو راب الديون  أن املراحبة بربح متغري تشتمل على الزَّيدة يف الدين الثابت يف-4

 اجملمع على حترميه.
أن هذه الصيغة من صور البيعتني يف بيعة اليت ورد النهي عنها يف حديث أيب هريرة رضي -5

 .2()هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن بيعتني يف بيعة()هللا عنه 
حلة الوعد لالستئناس به يف مل مينع املعيار من ذكر مؤشر من املؤشرات املعروفة يف مر  اثنيا:

حتديد نسبة الربح، على أن يتم حتديد الربح يف عقد املراحبة على أساس نسبة معلومة من التكلفة 
 وال يبقى الربح مرتبطا ابلليبور أو ابلزمن.

 وقد أجازت العديد من هيئات الرقابة الشرعية هذا االستئناس، ومن ذلك:
 يت:اَليئة الشرعية لبيت التمويل الكوي .2

أجابت اَليئة عن سؤال حول استعمال مؤشر الليبور قائلة: "اَليئة ترى أن استخدام 
والتفاهم، قبل إبرام العقد، وقبل إجياد الليبور كمؤشر منضبط لألرابح عند املساومة 

املؤشر البديل، وكون الليبور معرتفا به عامليا ومؤشرا يقطع النزاع؛ فال ترى أبسا من 
غرض، وال يعترب ذكره مفسدا للعقد، وما استخدام الليبور كمؤشر استعماله َلذا ال

 .3منضبط إال نتيجة النعدام البديل، وابعتبار ذلك من عموم البلوى"

                                        
 5/6112، 3جملة جممع الفقه اإلسالمي، العدد  1
، كتاب النسائي(؛ و4/365، )6456رقم ،بيعةما جاء يف النهي عن بيعتني يف  ابب ،البيوع كتابأخرجه الرتمذي،  2

، وقال الرتمذي: "حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم"، 242، ص2154البيوع، ابب بيعتني يف بيعة   رقم 
 [.3/622، إرواء الغليلوحسن األلباين إسناده ]

 (416الفتاوى الشرعية يف املسائل االقتصادية، فتوى ) 3
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 :املستشار الشرعي للربكة .3
فقد جاء يف فتواه: "وال مانع أن يكون مثن الشراء)الثاين( يف التعهد حمددا بسعر 

حمددة، كما جاء يف االستفسار، أو أبي مثن  الليبور حني التعهد مضافا إليه نسبة
آخر معلوم يف احلال؛ ألن هذا التحديد هو وسيلة لتقدير الثمن الذي يقع الرتاضي 

 .1عليه، والعربة أبنه متفق عليه مهما كان مؤشر حتديده"
 ندوة الربكة لالقتصاد اإلسالمي: .1

 ما يلي: 44/6أوردت يف فتواها رقم: 
سالمية على مؤشر سعر الفائدة )الليبور أو ما يشاهبه( إن اعتماد املصارف اإل-أ

ليكون معيارا لتسعري منجاهتا اآلجلة كاملراحبة والتأجري واالستصناع، وتقومي كفاءهتا 
وقياس أدائها، ينايف أسس وأهداف العمل املصريف اإلسالمي، وال أيخذ يف االعتبار 

وهو أمر اقتضته الضرورة يف طريقة تكوين مصادر أمواَلا وتكلفة احلصول عليها، 
 غياب مؤشر بديل مقبول إسالميا.

ال مانع شرعا من االستئناس مبؤشر سعر الفائدة يف تسعري املنتجات اإلسالمية -ب
ابلضوابط الشرعية -عند استخدامه-اليت ال ينايف استخدامه طبيعتها، مع االلتزام

 لتلك املنتجات.
املصارف اإلسالمية، مثل جممع الفقه  تعىن بقضاَّي توصي الندوة اجلهات اليت-ج

اإلسالمي، وهيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ابلتعاون مع معاهد 
ومراكز البحوث االقتصادية اإلسالمية، إبجياد مؤشر إسالمي بديل عن مؤشر سعر 

ة، الفائدة، ويقوم على أسس موضوعية متفقة مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمي
وطبيعة عمل املصارف اإلسالمية، وذلك بتكوين جلنة متخصصة تضم فقهاء وخرباء 

 .2يف االقتصاد واحملاسبة واملصارف اإلسالمية للقيام هبذه املهمة

                                        
: اإلصدار الثالث )قرص موسوعة الفتاوى االقتصادية (، ضمن:56فتوى رقم )، رعي للربكةفتاوى املستشار الش 1

 م(4116مدمج، شركة حرف لتقنية املعلومات، القاهرة: 
 44/6م، فتوى 4114ه املوافق 6245ندوات الربكة لالقتصاد اإلسالمي، الندوة الثانية والعشرون  2
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وفكرة إجياد بديل عن سعر الفائدة شغلت ابل كثري من الباحثني يف االقتصاد اإلسالمي منذ فرتة 
هذه ألهم ملخصا يف دراسته حول آلية الليبور يباين طويلة، وقد أورد الباحث حممد السح

الدراسات اليت سعت إىل اقرتاح مؤشر إسالمي بديل عن سعر الفائدة، ومن هذه املقرتحات ما 
 .  1يهدف إىل إجياد مؤشر ميكن استخدامه يف تسعري املنتجات اإلسالمية

 ابعاملطلب الر 
 املراحبة حتديد الربح يفتفاصيل 

 [4/2وضيح حمتوى البند ]الفرع األول: ت
جيب أن يكون الربح يف عقد املراحبة معلوما وال يكفي االقتصار على بيان الثمن »

اإلمجايل، وجيوز أن يكون الربح حمددا مببلغ مقطوع أو بنسبة مئوية من مثن الشراء فقط أو 
ي بني من مثن الشراء مضافا إليه مبلغ املصروفات. ويتم هذا التحديد ابالتفاق والرتاض

 [4/2« ]الطرفني.
 التوضيح: 

يشرتط يف بيع املراحبة معلومية الثمن األصلي، وكذلك معلومية التكلفة اليت حتملتها املؤسسة 
يف احلصول على السلعة، ولذلك يعرب الفقهاء عن بيع املراحبة أبنه بيع السلعة مبا قامت به مع 

 زَّيدة ربح متفق عليه.
تصار على ذكر الثمن إمجاال حبيث يكون الربح متضمنا فيه مع ال جيوز يف عقد املراحبة االق

بل البد من ذكر الربح منفصال ، 2كما تفعل بعض املؤسسات املالية اإلسالميةتكلفة الشراء،  
صراحة يف عقد البيع. وأن حيدد هامش الربح بصفة قاطعة عند إبرام العقد، وجيوز أن يكون 

ئوية من مثن الشراء فقط، أو من مثن الشراء مضافا إليه مبلغ حتديد الربح مببلغ مقطوع أو بنسبة م
املصروفات. والبد أن يكون حتديد الربح هنائيا عند التعاقد بشكل غري قابل للتعديل، ألن 

                                        
 63، ص تفادة منها حلساب مؤشرات مالية إسالميةآلية حتديد معدالت ليبور وإمكانية االس 1
 44التفاصيل العملية لعقد املراحبة يف النظام املصريف اإلسالمي، ص  2
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اجلهالة يف الربح تؤدي إىل اجلهالة يف الثمن، مما يؤدي إىل املنازعة املمنوعة، ويتم هذا التحديد 
 .1لطرفنيابالتفاق والرتاضي بني ا

 [4/2الفرع الثاين: الدراسة الفقهية التأصيلية للبند ]
الثمن يف بيع املراحبة ما يشرتط يف الثمن يف البيع عموما، وله شروط خاصة، من يشرتط يف  :أوال

أمهها أن يكون الثمن األول معلوما للطرفني قدرا وصفة؛ ألن املراحبة بيع ابلثمن األول مع زَّيدة 
 .2لثمن فيها إال بعلم الثمن األول والزَّيدة، فإن كان جمهوال فإن العقد يبطلربح، وال يعلم ا

مستند وجوب بيان الربح منفصال عن الثمن األصلي، وعدم لذلك ورد يف ملحق املعيار أن "
االكتفاء ابلثمن اإلمجايل هو: أن املراحبة بيع ابلثمن األصلي مع زَّيدة، لذا جيب بيان الزَّيدة 

 .3"لثمن األصلي حىت يقع الرتاضي عليهااحلاصلة على ا
 ومن فتاوى اَليئات الشرعية يف هذه املسألة:

  اَليئة الشرعية لبيت التمويل الكوييت:فتوى 
اجلواب: هناك قاعدة عامة يف بيع املراحبة البد من فهمها وتطبيقها، وهي أن بيع املراحبة من "

ائع اشرتي منك البضاعة وأرحبك كذا، وهذا بيوع األماانت لذلك فإن املشرتي مراحبة يقول للب
الربح قد يكون على سعر الشراء على مجلة التكلفة، وعلى العموم فاألصل يف شراء البضاعة 

، وجيوز للبائع أن يطلب الربح على سعر الشراء مضافا إليها نفسها دون خدماهتا ومصروفاهتا
ر الشراء، فال جيوز أن يضاف إىل املصاريف، ولكن إذا قال أبيعك البضاعة وأرحبين على سع

سعر الشراء أي مصاريف أخرى...فإذا كانت البضاعة حمل املراحبة يشرتط فيها الرتكيب، وقبلنا 
بشرط العميل مستورد البضاعة وتركها يف املكان احملدد وفقا لطلب العميل، ويف هذه احلالة جيوز 

يل مراحبة بسعر البضاعة مضافا إليها إضافة مجيع التكاليف إىل الثمن فيكون البيع على العم
 .4التكاليف، والبد من التصريح أبن تكلفتها مع الرتكيب كذا"

                                        
 442الدليل الشرعي للمراحبة، ص  1
 422ضوابط الثمن وتطبيقاته يف عقد البيع، ص  2
 451املعايري الشرعية،  3
 461الدليل الشرعي للمراحبة، ص  4
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نسبة ال خالف بني الفقهاء أن يكون الربح يف املراحبة مبلغا مقطوعا، أما أن يكون الربح  :اثنيا
السلعة مبا سواء أكانت نسبة مئوية أو عشرية، كأن يقول: بعتك هذه  معلومة من الثمن األصلي

وربح كل عشرة داننري  قام علي وأربح عشرين ابملائة، أو يقول: بعتك السلعة مبا قام علي،
، فقد رويت كراهته عن بعض الفقهاء، 1دينارا، هو ما يسميه بعض الفقهاء: )بيع ده َّيزده(

 .2الفتقار إدراك مجلة أجزاء البيع لفكرة حسابية
يف هذا البيع غررا مطلقا، فضال عن أن يكون فيه غرر  يقول الشيخ الصديق الضرير: "وال أرى

مفسد للعقد؛ ألنه مادام رأس املال معلوما، والربح نسبة يف املائة منه فإن الثمن يكون معلوما 
، وهو سبعمائة على  علما كامال، إذ ال فرق بني قول البائع: بعتك هذه السلعة برأس ماَلا علي 

 3ه: بعتك هذه السلعة بسبعمائة وسبعني جنيها."أن ترحبين عشرة يف املائة، وقول

 املطلب اخلامس
 التقسيط وغرامة التأخري يف املراحبة

 [4/2الفرع األول: توضيح حمتوى البند ]
جيوز االتفاق على سداد مثن السلعة يف بيع املراحبة على أقساط متقاربة أو متباعدة »

داؤه عند األجل املتفق عليه، وال جيوز ويصبح مثن السلعة حينئذ دينا يف ذمة العميل جيب أ
« بعدها املطالبة ابلزايدة عليه سواء بسبب زايدة األجل أو التأخري لعذر أو غري عذر.

[4/2] 
 التوضيح: 

                                        
، لفظ "ده" يعين عشرة ابلفارسية، و"َّيزده" يعين أحد عشر، فمعىن عبارة: "ده َّيزده" أي بربح مقداره عبارة فارسية 1

درهم على عشرة دراهم، فإذا كان الثمن األول عشرة كان الربح بزَّيدة درهم، وإذا كان الثمن عشرين كان الربح بزَّيدة 
 [4/614، مغين احملتاج؛ 4/534، رد احملتاردرمهني، وهكذا. ]

؛ 2/62، علي بن أمحد بن حزم، حتقيق: جلنة إحياء الرتاث العريب، د.ط )بريوت: دار األفاق اجلديدة، د.ت(، احمللى 2
)سلسلة صاحل كامل للرسائل اجلامعية يف  4، الصديق حممد األمني الضرير، ط الغرر وأثره يف العقود يف الفقه اإلسالمي

 422-425م(، ص 6223-ه6261االقتصاد اإلسالمني الكتاب الثالث، 
 423الغرر وأثره يف العقود، ص  3



 إبــــــرام عقـــــد المرابحــــــــــــة ___________

  

 
 

ةصفح  302  
 

  

 الثالثالفصل 

ؤسسات املالية يف تطبيقات امل ةالغالبالصورة ال يقتضي بيع املراحبة أتجيل الثمن، ولكن 
جزئيا أو كليا، إذ  ألن الغرض منه طلب التمويلالثمن؛  مؤجلة ةأن تكون املراحب اإلسالمية

الغالب أن يكون الواعد ابلشراء أكثر خربة ابلسلعة اليت وعد بشرائها، ولكن نظرا ألن املالك 
إىل املؤسسة لتشرتيها وتدفع  األصلي للسلعة ال يبيعها إال بثمن حال، فإن العميل الواعد يلجأ

لتقسيط، ولوال األجل ما جلأ العميل إىل املؤسسة، ولكان قيمتها نقدا، مث تبيعها له ابألجل أو اب
  .1اشرتى السلعة مباشرة من املالك األصلي

ن ينص يف عقد بيع املراحبة على كيفية تسديد الثمن وآجاله، فيجوز االتفاق على جيب أ
ل وبعد هذا االتفاق تتحو  سداد مثن السلعة يف بيع املراحبة على أقساط متقاربة أو متباعدة.

العالقة بني الطرفني إىل عالقة دائن مبدين، إذ يصبح مثن السلعة دينا يف ذمة العميل جيب عليه 
أن يؤديه إىل املؤسسة الدائنة يف اآلجال املتفق عليها، وال جيوز للمؤسسة حبال أن تطالبه ابلزَّيدة 

ها ل  ه يف األجل. على ذلك الدين الذي يف ذمته، سواء بسبب أتخره يف السداد، أو بسبب مدِ 
 [4/2الفرع الثاين: الدراسة الفقهية التأصيلية للبند ]

جيوز أن يكون مثن بيع املراحبة مؤجال كله أو بعضه، كما جيوز أن يقسط إىل أقساط؛  أوال:
بيع التقسيط نوع من أنواع البيع املؤجل أو بيع النسيئة يتأجل فيه الثمن، ويدفع منجما على ألن 

. وال فرق يف احلكم الشرعي بني مثن مؤجل ألجل واحد، عليها عند العقدمراحل يتم االتفاق 
ومثن مؤجل إىل آجال متعددة، واألدلة الشرعية الدالة على جواز البيع املؤجل هي ذاهتا تشهد 

 على جواز البيع ابلتقسيط، ومن هذه األدلة:
  َذا َوأَْشهُِدوا

ِ
نْْهِيدْ شَْ َوَلْ ََكتِبْ  يَُضارْ  َوَلْتََبايَْعُتمْْ ا

ِ
ن هُْ تَْفَعلُوا َوا

ِ
ْۗ فُُسوق ْ فَا َْ َوات ُقوا ِبُُكْ ُمُُكُْ اّلل  ا َويَُعل ِ

ُْ ُْ ّلل  ءْ  ِبُك ِْ َواّلل   [٢٨٢البقرة: ] عَِليْ  ََشْ

 .2ين هنا عام يشمل القرض، والسلم وبيع األعيان إىل أجل وهو الصوابفرأي اجلمهور أن الدَّ 

                                        
)جدة: البنك اإلسالمي للتنمية، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،  4، عبد الستار أبو غدة، ط البيع املؤجل 1

 54م(، ص 4115-ه6242
 5/641بريوت: دار املعرفة، د.ت،  4املشهور ابملنار، حممد رشيد رضا، ط  تفسري القرآن احلكيم 2



 إبــــــرام عقـــــد المرابحــــــــــــة ___________

  

 
 

ةصفح  303  
 

  

 الثالثالفصل 

  ن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اشرتى من يهودي أ))ما روته عائشة رضي هللا عنها
 .1((طعاما إىل أجل ورهنه درعا من حديد

احلديث يف ابب: اشرتاء النيب  2ووجه الداللة من احلديث واضحة، وقد جعل اإلمام البخاري
 صلى هللا عليه وسلم ابلنسيئة.

 قال يف شرحه 3لعيينإمجاع العلماء على جواز البيع املؤجل، وممن نقل االمجاع اإلمام ا ،
 .4ين جائز"وقد أمجعوا على أن الشراء ابلدَّ " على البخاري:

ألجل أو سواء بسبب زَّيدة ازَّيدة على الدين، بالعميل مطالبة على املؤسسة  حيرم اثنيا:
التأخري لعذر أو غري عذر، ومستند حترمي هذه املطالبة أن تلك الزَّيدة هي راب اجلاهلية احملرم. 

 يل يف هذه املسألة الحقا.تفصوسيأيت ال

 
 
 
 
 

                                        
 ؛451(، ص 4112يف صحيحه، كتاب البيوع، ابب اشرتاء النيب صلى هللا عليه وسلم ابلنسيئة، رقم ) البخاريأخرجه  1
 .6441(، ص 6115يف صحيحه، كتاب املساقاة، ابب الرهن وجوازه يف احلضر والسفر، رقم ) مسلمو
املسلمني يف احلديث، فقيه، مؤرخ أشهر كتبه  ه، إمام622هو حممد بن إمساعيل، أبو عبد هللا، ولد ببخارى سنة  2

هتذيب ؛ 62/544، الذهيب، سري أعالم النبالءه ]432)اجلامع الصحيح( وهو أصح كتب احلديث، تويف سنة
 [.2/622، ابن خلكان، وفيات األعيان؛ 5/312، ابن حجر، التهذيب

سكن القاهرة، فقيه حنفي، مؤرخ، حمدث،  ه،414هو حممود بن أمحد، بدر الدين العيين، أصله من حلب، ولد سنة  3
الضوء الالمع ألهل القرن ه. ]233قاض، لغوي، من كتبه )عمدة القاري شرح صحيح البخاري(، تويف ابلقاهرة سنة 

، األعالم؛ 61/656، حممد بن عبد الرمحن السخاوي، د.ط )بريوت: منشورات دار مكتبة احلياة، د.ت(، التاسع
 [4/615الزركلي،

 64/443، بدر الدين حممد العيين، د.ط)دار الفكر، د.ت( القارئ شرح صحيح البخاريعمدة  4
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 الثالثالفصل 

 
 
 
 

 املبحث الثالث
 أحكام العيب واالمتناع عن تسلم السلعة

 
 ويشتمل على مخسة مطالب:

 املطلب األول: ضمان املؤسسة العيوب اخلفية واحلادثة
 شرتاط الرباءة من العيوباملطلب الثاين: ا
 عقد الامتناع العميل عن تسلم السلعة بعد إبرام  املطلب الثالث:

 
 
 
 
 
 

 



 إبــــــرام عقـــــد المرابحــــــــــــة ___________

  

 
 

ةصفح  305  
 

  

 الثالثالفصل 

 املطلب األول
 ضمان املؤسسة العيوب اخلفية واحلادثة

 [4/2الفرع األول: توضيح حمتوى البند ]
تضمن املؤسسة العيوب اخلفية القدمية اليت تظهر بعد العقد إال أن تشرتط الرباءة منها »

فليست ( أما العيوب احلادثة بعد إبرام عقد املراحبة وقبض العميل هلا 4/01حسب البند)
 [4/2« ]مسؤولة عنها

  التوضيح:
، فإن حمل 1إذا وصلت السلعة مزورة أو ظهر هبا نقص أو تلف أو عيب من العيوب املؤثرة

ابلسلعة االنتفاع املقصود، لذلك فال جيوز للمؤسسة أن  عُ فَ نت َ العقد يصبح معدوما أو معيبا فال يُ 
 تلزم العميل إبرام عقد بيع املراحبة وفق ما وعد به.

 ،وجيب على املؤسسة أن تضمن العيوب اخلفية القدمية اليت تظهر بعد العقد بصفتها البائع
إال إذا اشرتطت الرباءة من تلك العيوب  ؛وَلا أن ترجع على البائع األصلي أو شركة ال تأمني

 .[2/61]حسب ما سيأيت بيانه يف البند
يل الواعد ابلشراء يكون خمريا ويف هذه احلاالت اليت يوجد فيها عيب من العيوب فإن العم

بني أن يربم العقد ويرجع على املؤسسة مبا يقابل العيب املوجود، أو أن يرفض املعاملة كلها فال 
 .2يقبل التعاقد، وال يعترب حينئذ خمال بوعده، كما أنه ال يتحمل أية مسؤولية جتاه ذلك

شرتي للمبيع، ففي هذه احلالة فإذا كان العيب حدث يف املبيع بعد انعقاد العقد، وقبض امل
وال يثبت به اخليار؛ ألن لفوات صفة السالمة املشروطة داللة يف العقد، وقد  يعد العيب حاداث،

                                        
العيب املؤثر هو ما تنقص به عني املبيع نقصا معتربا يف العرف أو يفوت به غرض صحيح، أو يؤثر يف قيمة املبيع  1
 [6445( بشأن خيارات السالمة، ص 36، املعيار الشرعي رقم)املعايري الشرعية]
 6442؛ املعايري الشرعية، ص 624ليل الشرعي للمراحبة، ص الد 2
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ةصفح  306  
 

  

 الثالثالفصل 

تتعلق آاثره ف حصل املعقود عليه سليما يف يد املشرتي، إذ العيب مل حيدث إال بعد التسليم،
 .1عنهابلعميل املشرتي، وال عالقة للمؤسسة به، وال مسؤولية َلا 

 [4/2الفرع الثاين: الدراسة الفقهية التأصيلية للبند ]
وللحقوقيني يف مقابل ما يطلق عليه  للفقهاء احملدثني إطالقهو  "ضمان العيوب اخلفية" أوال:

 .2الفقهاء القدماء: "خيار العيب"، أو "خيار النقيصة"
خفي مل يظهر للمشرتي  حق املشرتي يف فسخ العقد، لظهور عيب يعرَّف خيار العيب أتَّه:و  

 .3عند التعاقد
يشرتط الفقهاء لثبوت خيار العيب، شروطا جيب توفرها يف العيب، ختتلف بني مضيِ ق  اثنيا:

وموسِ ع، ومن أهم هذه الشروط: أن يكون العيب يف املبيع قدميا قبل قبض املشرتي للمبيع، أي 
ة قوَلم: "شرط الرَّد ابلعيب ثبوته فقد ورد يف ضوابط املالكيحدوث العيب وقت ضمان البائع، 

 4يف زمان ضمان البائع."
 يف املسألةفتاوى من ال اثلثا:

 اإلسالمي: ديب بنكاَليئة الشرعية لفتوى 
السؤال: اشرتى أحد املتعاملني سيارة مراحبة من البنك عن طريق إحدى الوكاالت، وأفاد أن "

د ثبوت وجود خلل فين يف السيارة )عيب الوكالة وافقت على اسرتجاع املبلغ كامال، وذلك بع
مع العلم أبن املعاملة مضى عليها أكثر من ستة أشهر. فهل يسرتجع املتعامل كامل  خفي(

 األرابح عن العملية، أي كأهنا مل تكن، أم االكتفاء ابملدة املتبقية؟
ه بعد قبضها، ، مث ابعها لاجلواب: إذا اشرتى البنك سيارة بقصد بيعها مراحبة للواعد بشرائها

وسلمها للمتعامل، مث وجد هبا املتعامل عيبا خفيا، فإن للمتعامل أن يرد السيارة إىل البنك 

                                        
 643؛ التغريات احلادثة على حمل عقد البيع وأثره على االلتزام، 2/5316دراسات املعايري الشرعية،  1
 2/5324دراسات املعايري الشرعية،  2
 6445املعايري الشرعية، ص  3
 5/662حاشية الدسوقي على الشرح الكبري،  4
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 الثالثالفصل 

ويسرتد كامل الثمن، وليس للبنك أن حيسب أية أرابح ليقتطعها من الثمن إن كان قد دفع أو 
لبائع وهو يطالب هبا املتعامل إن مل يكن الثمن قد دفع؛ وذلك ألن ضمان العيب اخلفي على ا

البنك يف هذه احلالة، وللبنك أن يرد السيارة إىل الشركة البائعة، ويسرتد منها كامل الثمن الذي 
دفعه َلا بنفس العيب اخلفي، وهذا كله مبين على قاعدة "اخلراج ابلضمان"، وقاعدة "الغنم 

 ابلغرم".
وقبضها، مث ابعها وسل مها فالبنك يستحق الربح يف بيع املراحبة، ألنه اشرتى السيارة ومتلكها 

، واسرتد املتعامل ما دفعه من للمتعامل، فإذا وجد املتعامل هبا عيبا ردَّها على البنك وفسخ العقد
الثمن كامال، وبرئت ذمته مما مل يدفعه منه، وهذا غرم وخسارة على البنك يف مقابل الربح الذي 

ن كان للبنك يف احلالة املعروضة أن يرد حيققه من بيع املراحبة، فهو معرض للربح واخلسارة، وإ
السيارة ابلعيب كذلك، وحىت على فرض أن البنك مل ينجح يف رد السيارة على الشركة ابلعيب 

 اخلفي، فإنه يتحمل اخلسارة، وحتمُّله َلا هو املربر الشرعي الستحقاقه للربح.
ر ابلشراء )املتعامل(، فإنه وإن وجد يف عقد املراحبة شرط حوالة حق الضمان ابلرد ابلعيب لآلم

 .1حينئذ يرد السيارة إىل ابئعها األول وأيخذ الثمن"

 املطلب الثاين
 اشرتاط الرباءة من العيوب

 [4/01الفرع األول: شرح حمتوى البند ]
جيوز للمؤسسة أن تشرتط يف عقد املراحبة أهنا بريئة من مجيع عيوب السلعة أو من »

املبيع قبل القبض ويسمى هذا )ببيع الرباءة(. ويف حالة  بعضها، دون التلف أو نقص كمية
وجود هذا الشرط فإنه يفضل للمؤسسة أن تفوض العميل ابلرجوع على البائع األول بشأن 

 [4/01« ]التعويض عن العيوب الثابت للمؤسسة التعويض عنها جتاه البائع.
 التوضيح: 

                                        
 411-622/ 6هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبنك ديب اإلسالمي،  فتاوى  1
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 الثالثالفصل 

 ،فإنه حيق للمشرتي ردها ؛املشرتي َلااتفق الفقهاء أنه إذا ظهرت السلعة معيبة بعد تسلم 
ويسمى ذلك الرد ابلعيب أو خيار العيب. ويثبت هذا اخليار للمشرتي ابلشرع دون احلاجة إىل 

 .1اشرتاطه يف العقد
ونظرا لكون العيب اخلفي قد ال يظهر إال بعد فرتة قد متتد قليال، وقد يلحق السلعة ما يعترب 

ز هذا البند من املعيار للمؤسسة )بصفتها البائع( أن تشرتط عيبا بسبب التخزين أو غريه، أجا
، وأن 2على العميل إخالء مسؤوليتها من العيب اخلفي، وهو ما يسميه الفقهاء بيع الرباءة

ويكون هو املسؤول الوحيد عن أي عيب قد  ،العميل املشرتي يتنازل عن حقه يف خيار العيب
 يظهر يف السلعة.

 [4/01الفقهية التأصيلية للبند ] الفرع الثاين: الدراسة
 بيـــع البــراءة من العيـوبحكم أوال: 

ب املبيع، ابسم ش ريع ة قد يتنصل البائع من املسؤولية امللقاة على عاتقه يف ضمان ع ي و      
أال يرجع إليه أبي ي شرتط على املشرتي عند العق  د الش روط اليت حتكم ه، وذلك أبن العق د و 

ريء من العيوب مجيعها، وه ذا الش رط هو ما يطل  ق علي    ه الفقه     اء: "البيع بشرط عيب، وأنه ب
       .(3)"بيع الرباءة" الرباءة من العيوب" أو

 اختل  ف الفقه اء يف ه ذا البي ع وتشع ب ت في ه آراؤهم، وميك ن تلخيصه ا يف ه   ذه األق   وال:

                                        
   2/26، احملل ى؛ 64/664، تكملة اجملموع 1
( بشأن 2[ من املعيار رقم )3/6/3أجاز اجمللس الشرعي بيع الرباءة يف املراحبة، ومنعه يف اإلجارة، فقد ورد يف البند ] 2

وز للمؤجر أن يشرتط براءته من عيوب العني املؤجرة اليت ختل ابالنتفاع، أو أن اإلجارة واإلجارة املنتهية ابلتمليك: " ال جي
يشرتط عدم مسؤوليته عما يطرأ على العني من خلل يؤثر يف املنفعة املقصودة من اإلجارة سواء أكان بفعله أم بسبب خارج 

 [424، ص املعايري الشرعيةعن إرادته" ]
 [52-6/52، لسان العربنزه وتباعد وختلص. ]الرباءة لغة: من برئ يربأ إذا ت (3)



 إبــــــرام عقـــــد المرابحــــــــــــة ___________

  

 
 

ةصفح  309  
 

  

 الثالثالفصل 

ة اشت راط الب  راءة من كل العي وب، يستوي يف ذلك إن مس  ى اجل واز مطلقا أي صح : الق  ول األول
بيعات. وه ذا ه و م ذه ب البائ  ع العي  وب، أو مل يسمه ا علمه ا أو مل يعلمها، وذلك يف مجيع امل

 .(1)، وق ول عن د الشافعي   ةاحلنفية
املشرتي، فالبائع يربأ من   ال جي وز اشت راط الب راءة إال من العيب ال ذي اطل ع عليه الق ول الثاين:

 .(2)كل عيب أطلع املشرتي عليه، وال يربأ من غريه

 .(3)وهو مذهب الظاهرية، وقول للشافعي، ورواية ألمحد    
جواز اشرتاط الرباءة بقي ود وضوابط، قد تتعلق بعلم البائع ابلعيب، أو بطبيعة  الق  ول الثالث:

ول العي ب، أو ابجتماع أكث    ر من اعتبار من هذه العيب، أو بطبيعة املبي  ع، أو بزم ن حص 
 االعتبارات. 

 وأهم اآلراء ضمن هذا القول هي: 
صحة اشرتاط الرباءة من العيوب اليت جيهلها البائع دون اليت يعلمها، يف مجيع  ال رأي األول:

 .(4)املبيعات. وهذا الرأي هو رواية عن أمحد
ن العيوب اخلاصة ابلرقيق، واجملهولة للبائع دون ما سواها. صحة اشرتاط الرباءة م ال رأي الثاين:

 .(5)وهذا الرأي لإلمام مالك

                                        
 .3/644، بدائع الصنائع؛ 24-65، املبسوط (1)
أمجع الفقهاء أن من ابع سلعة وتربأ من عيوب فيها مساها، واشرتط على املشرتي عدم ردها هبا، فرضي املشرتي  (2)

، حممد بن احلسن اجلوهري، حتقيق: لفقهاءنوادر ابذلك، فإن البائع يربأ من تلك العيوب، وليس للمشرتي حق الرد هبا ]
 [.421-423م(، ص6225ه=6262)دمشق: دار القلم، 6حممد فضل املراد، ط

؛ وأصحاب هذا القول اختلفوا يف حكم هذا البيع إذا دخل عليه هذا 5/422، إعالم املوقعني؛ 2/26، احمللى (3)
 لى صحة البيع مع فساد الشرط.الشرط، فمنهم من قال بفساد البيع وهم الظاهرية، واجلمهور ع

  5/422؛ إعالم املوقعني، 2/32الشرح الكبري،  (4)
)أبو ظيب: مؤسسة زايد بن سلطان آل هنيان 6مالك بن أنس، حتقيق: األعظمي، ط  املوطأ،؛ 6/333، اإلشراف (5)

 .2/522، املدونة؛ 65-4/66م(،  4112-ه 6243لألعمال اخلريية واإلنسانية، 



 إبــــــرام عقـــــد المرابحــــــــــــة ___________

  

 
 

ةصفح  310  
 

  

 الثالثالفصل 

أي -انط ق صحة اشرتاط الرباءة من العي وب الباطنة، يف احليوان انطقا كان أم غري: ال رأي الثالث
 للبائع دون ما س   واها. واجمله ولة-واحليوانالعبي  د 

                                              .(1)ظهر عند الشافعي    ةوهذا ال     رأي هي الرواية األ
أن ال رأي الذي ي ؤدي إىل إعمال كل  -وهللا علم -له ، يظه ر2يف أدلة هذه األقوال املتأملو       

األدلة الشرعية الدالة على إثبات شرط الرباءة، واحملرمة للغ ش والغرر، والذي يتواف ق مع قضاء 
، الذي مل يعلم له خمالف من الصحاب   ة هو القول الثالث، القائم على 3رضي هللا عنهان عثم

التوسط بني القولني اآلخرين، والقائل بصحة شرط الرباءة من العي وب اليت ال يعلمه ا الب ائ  ع دون 
 دي د من اليت يعلمه ا، يف مجيع السلع دون حتدي د لذلك ابحليوان، ألنه ال دليل على ه ذا التح

ال رقي  ق إوما جاء أتكي  دا جله ل البائ  ع فإن التحديد للمبيع ابحلي وان و  جهة، ومن جهة أخرى
 ابلعي  ب، كم ا ظه ر م ن تعلي الت الفقه اء القائلي   ن ابلتحدي   د.

ت ري، ملشإن ه  ذا االختي ار ي واف  ق ما ه و معل وم ابلض رورة من حرمة كتمان العيب ع ن ا         
، وق د تضاف رت األح اديث (4)املك ر به، أبي ص  ورة من الص ور ه و خ داعأو الت دلي س علي ه، أو 

اري يف صحيحه على ذلك، وعق د أئم ة احل دي ث أبوااب يف كتبهم َلذا املعىن، فرتجم اإلمام البخ  
                                        

 . 4/35، تاجمغين احمل (1)
 وما بعدها 445، بن اتسة حممد، ص عقد املراحبة وإشكاالته يف البنوك اإلسالميةينظر تفصيل املسألة:  2
روى سامل:" أن عبد هللا بن عمر    ٭ ابع غ  الما له بثمان مائ ة دره م وابع ه ابلب راءة فقال الذي ابت  اع ه لع ب  د هللا بن  3

 فقال الرجل: ابعين عبدا وبه داء مل ي س م  ه، وقال عبد هللا:¢ مه يل فاختصما إىل عثمان بن عفان ع م  ر: ابلغالم داء مل تس
يعلمه، فأىب عبد هللا  بعته ابلرباءة. فقضى عثم ان ابن عفان على عبد هللا بن عم ر أن حيلف له لقد ابعه العبد وما به داء

، كتاب مالك يف املوطأأخرجه  بعد ذلك أبلف ومخسمائة دره م" أن حيلف وارجتع العب   د فصح عنده، فباعه عبد هللا
(؛ 2/615، )62444، كتاب البيوع، ابب البيع ابلرباءة، رقم عبد الرزاق؛ و2/223البي وع، ابب العيب يف الرقيق، 

 هذا (، وقال هو أصح ما روي يف3/542، )61361، كتاب البيوع، ابب بيع الرباءة، رقم البيهقي يف السنن الكربىو
)مؤسسة قرطبة، 6، أمحد بن علي بن حجر، عناية: حسن بن قطب، طتلخيص احلبريالباب. واحلديث صحيح. ]

[. فمقتضى حكم عثمان أن ابن عمر لو كان عاملا ابلعيب، فاشرتط الب راءة من كل عيب ملا 5/44م( 6223ه=6261
ولو كان ابع غري عامل ابلعيب واشت   رط الرباءة من العيب نفع ه ذلك، وملا امتن ع الفس  خ على من اشرتى منه بذلك العيب، 

لنفعه ذلك، هذا احلك م من عثمان هو حكم من أحد كب  ار الصحاب  ة، على أح  د كب اره م ومب شه د منهم، فك ان إمج  اعا 
 ب الذي يعلمه البائع.منه    م على ج واز اشت  راط الب     راءة من العيب اجمله     ول، وع دم ج  وازها من الع ي  

 .624التغريات احلادثة على حمل عقد البيع، ص (4)



 إبــــــرام عقـــــد المرابحــــــــــــة ___________

  

 
 

ةصفح  311  
 

  

 الثالثالفصل 

" ابب ما ميحق الكذب "ابب إذا بني  البيع    ان، ومل يكتما، ونصحا "، و :ضم ن كتاب البي  وع
مسلم جند:" ابب الصدق يف البيع . ويف كتاب البيوع يف صحيح (1)والكتمان يف البيع"

يف ني  ل األوط  ار اباب لذلك بعن وان:" ابب وجوب تبيني  3، وع ق  د اإلمام الش   وكاين(2)البيان"و 
 . (4)العيب"
يف استق   رار اه م جهل ه البائ   ع دون ما علم ه، يس إن تقيي  د ج  واز اش ت    راط الب  راءة مبا         

التناص  ح وسائ     ر بنيا على الصدق، واألمان     ة و املع  ام   الت، ويق لل املن  ازعات، وجيع ل التع ام ل م
 قي  م اإلس    الم.

 يت:وقد أخذت اَليئة الشرعية لبنك ديب اإلسالمي هبذا الرأي، فقد ورد اَليئة السؤال اآل
يف حالة شراء البنك للسيارات املستعملة، هل جيوز توقيع املتعامل بعدم الرجوع على البنك 

 ابلعيوب اخلفية؟
 فكان جواب اَليئة:

نعم جيوز للمشرتي أن يوقع على تنازله عن الرجوع على البائع ابلعيوب اخلفية اليت تظهر يف 
أما لو علم البنك ابلعيب وكتمه فإن البنك السيارات املستعملة، إذا كان البنك ال يعلم العيب، 

 5ال يربأ هبذا الشرط.
 اشتـراط البـراءة يف بيـع املراحبـة:اثنيا: 
اإلسالمي ة،  ؤسسات املاليةجتريه امل ب راءة من العيب يف بيع املراحبة، كماإن اشت   راط ال       

ق أعلى ق  در من اَلادفة إىل حتقي ينبغ   ي أن ينظر إليه ابعتباره حلقة ضمن سلسلة من اإلجراءات
كليا عن أدىن ق در من املخاطرة، اليت تستل زمها املمارسة   ا، اليت تبع   دهالضماانت للمؤسسة

                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  .                                                                                                                            316 -311، ص صحيح البخاري (1)
 .5/6612، صحيح مسلم (2)
حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا الشوكاين، فقيه جمتهد ولد بشوكان يف اليمن، له عشرات املؤلفات، تويف سنة  3

 [1/422، األعالمه. ]6433
 3/466، نيل األوطار (4)
 6/622مي، فتاوى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبنك ديب اإلسال 5



 إبــــــرام عقـــــد المرابحــــــــــــة ___________

  

 
 

ةصفح  312  
 

  

 الثالثالفصل 

اإلس المي ة أق  رب إىل التموي  ل  ة للمعاملة اليت جتريها املؤسساتالتجارية، وجتعل الصورة الكلي
  ال رب  وي، الذي متارس ه البنوك التقليدي ة.

لق د ورد يف إح دى توصي ات م ؤمت  ر املص رف اإلس الم ي الثاين بشأن بيع املراحب  ة:" يق رر         
املؤمت ر أن امل واع     دة على بي ع امل راحب ة لآلم ر ابلش  راء، بع د مت لك السلع ة املشرتاة، وحيازهت ا، مث 

 د السابق، هو أمر جائز شرعا، طاملا كانت تقع بيعها مل ن أمر بشرائها ابلربح امل ذك ور يف امل وع
على املصرف اإلسالمي مسؤولية اَلالك قبل التسليم، وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعيب 

 .    (1)خفي"
ففي هذه التوصية قُ يِ َد اجلواز الشرعي َلذا البيع أبمرين، أحدمها: تبع   ة الرد فيما يستوجب ال رد 

    لى العميل الرباءة من كل عيب.سي اق التطبي    ق العمل   ي يش رتط البنك ع بع ي ب خف  ي، ولك ن يف

                                        
 .66بيع املراحبة لآلمر ابلشراء، القرضاوي، ص (1)



 إبــــــرام عقـــــد المرابحــــــــــــة ___________

  

 
 

ةصفح  313  
 

  

 الثالثالفصل 

 املطلب الثالث
 عقدالامتناع العميل عن تسلم السلعة بعد إبرام 

 [4/00الفرع األول: توضيح حمتوى البند ]
للمؤسسة أن تشرتط على العميل: أنه إذا امتنع عن تسلم السلعة يف املوعد احملدد بعد »

ام عقد املراحبة حيق للمؤسسة فسخ العقد أو بيع السلعة نيابة عن العميل وحلسابه إبر 
 [4/00« ]وتستويف مستحقاهتا من الثمن وترجع عليه ابلباقي إن مل يكف الثمن.

 التوضيح: 
خيتلف إخالل العميل ابلتزاماته من مرحلة إىل أخرى، فإذا كان اإلخالل يف مرحلة الوعد 

يكون من حق املؤسسة القيام  ،يع أي حال كون العميل واعدا ابلشراء فقطوقبل إبرام عقد الب
ببيع السلعة على حساهبا ألهنا التزال يف ملكها، وَلا أن تطالب العميل ابلضرر الفعلي كما 

 [.2/4سبق بيانه يف البند ]
صار  أما إذا وقع االخالل اباللتزام من العميل بعد إبرام العقد بعدم تسلم السلعة بعد أن

مشرتَّي، فإن املؤسسة من حقها أن تشرتط على العميل يف نص العقد أنه حيق َلا فسخ العقد، 
لثمن، أو بيع السلعة نيابة عنه وحلسابه ابعتباره أصبح مالكا َلا، وتستويف مستحقاهتا من ا

 كف الثمن.وترجع عليه ابلباقي إن مل ي
لسلعة املبيعة للغري عن مستحقات املؤسسة فالفرق بني احلالتني أنه إذا حصلت زَّيدة يف مثن ا

فإن هذه الزَّيدة تكون من حق املؤسسة املالكة للسلعة يف حالة عدم الوفاء ابلوعد، وتكون من 
حق العميل املشرتي املالك يف حالة امتناعه فقط عن تسلم املبيع. ويف كلتا احلالتني إذا كان مثن 

 سسة فإن َلا حق الرجوع واملطالبة ابلفرق.السلعة املبيعة للغري أقل من مستحقات املؤ 
وجتدر اإلشارة إىل أن مستحقات املؤسسة يف حالة عدم تسلم العميل للسلعة بعد إبرام العقد 
هي كامل مثن السلعة احملدد يف عقد املراحبة، أي تكلفة السلعة زائدا األرابح. أما مستحقاهتا 

كلفة السلعة واملصروفات املتعلقة ابلعملية دون هي تفعند عدم الوفاء ابلوعد ورفض إبرام العقد 



 إبــــــرام عقـــــد المرابحــــــــــــة ___________

  

 
 

ةصفح  314  
 

  

 الثالثالفصل 

ألن هذا من قبيل التعويض عن الضرر الذي ينبغي أن يقتصر على مقدار الضرر  ؛حساب الربح
 .1وال يشمل الكسب الفائت والفرصة الضائعة ،الفعلي

 [  4/00الفرع الثاين: الدراسة الفقهية التأصيلية للبند ]
اشرتط الفسخ هو: أن األصل يف الشروط اجلواز والصحة، وهذا  مستند جوازذكر املعيار أن: "

)املسلمون عند شروطهم إال شرطا )الشرط ال حيل حراما وال حيرم حالال، فينطبق عليه حديث: 
 .3"2((حرَّم حالال أحل حراما أو

هو ق  ول رميه، على حت األصل يف الش   روط اجلواز والصح  ة، وال مين  ع منها إال ما َدلَّ الش رعُ قاعدة 
رط األصل يف الشروط املنع والتحرمي، فكل ش الذين قالوا إن  ، خالفا للظاهرية(4)مجهور الفقهاء

 .(5)مل ي  رد به الش رع فهو ابط ل
 :واملعقول من أمههاالسنة وقد استدل اجلمهور املقررون َلذه القاعدة أبدلة من القرآن و  

 :من الكت          اب 
ة على وجوب الوفاء دالَّ غريها آَّيت . و (6){ََّي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا أَْوُفوْا اِبْلُعُقودِ } قول هللا تعاىل: -6

 .والعهودابلعقود 

                                        
 622الدليل الشرعي للمراحبة، ص  1
، كتاب األحكام، ابب ما ذكر عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف الصلح بني الناس، الرتمذي يف سننهأخرجه  2

كتاب األقضية، ابب يف الصلح،   ،أبو داوود يف سننه(، وقال عنه: حديث حسن صحيح؛ 5/44، )6534حديث رقم
(؛ 4/422،)4535،كتاب األحكام، ابب الصلح، حديث رقمابن ماجة يف سننه(؛ 3/221، )5322حديث رقم 

إرواء الغليل، (. وصححه األلباين مبجموع طرقه. ]4/534، )4531، يف كتاب البيوع، حديث رقم احلاكم يف املستدرك
3/623.] 
 456املعايري الشرعية، ص  3
؛ الشرط اجلزائي وأثره 6624/ 4وما بعدها؛ مبدأ الرضا يف العقود،  42/12ينظر ملزيد تفصيل: جمموعة الفتاوى،  (4)

؛ الشروط التعويضية يف املعامالت املالية، 51، ص الغرر وأثره يف العقود يف الفقه اإلسالمي؛ 641يف العقود املعاصرة، ص 
 . 6/16م(، 4112ه =6251ز اشبيليا، )الرَّيض: دار كنو 6عياد بن عساف العنزي، ط

؛ 3/4بريوت: منشورات دار األفاق اجلديدة، د.ت(، ) علي بن أمحد بن حزم، د.ط يف أصول األحكام، اإلحكام (5)
 .2/264، احمللى

 .6س ورة املائدة: من اآلية  (6)



 إبــــــرام عقـــــد المرابحــــــــــــة ___________

  

 
 

ةصفح  315  
 

  

 الثالثالفصل 

فاألمر ابلوفاء ابلعقود عام يشمل مجيع العقود، إال ما استثناه الشرع، سواء ما كان وق ت     
ة إنشائها، وأن األصل يف العقود ن   زول اآلي ة، أو ما استج د بع دها، وهذا يدل على إابح

 .(2)والشرط اجلائز مبنزلة العقد بل هو عقد وعهد (1)اإلابحة
ُ اْلبَ ْيَع َوَحرََّم الر اَِب  } قوله تع اىل:-4  .(3){َوَأَحلَّ اّللَّ
كان   ،البيوع، فإذا خصص منها شيء ابلتحرميأنواع لفظ البيع يف اآلية عام يف إابحة مجيع  

 .(4)مهالباقي على عمو 
َنُكْم اِبْلَباِطِل ِإالَّ َأن َتُكوَن جِتَارًَة َعن تَ رَاضٍ } ق وله تعاىل:-5  مِ نُكْم ََّي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اَل أَتُْكُلوْا أَْمَواَلُكْم بَ ي ْ

}(5). 
فال خيص شيء ابلتحرمي إال  ،اآلية عامة يف إابحة مجيع التجارات مىت وقعت برضا الطرفني

، وذلك يقتضي أن الرتاضي هو املبيح للتجارة، فإذا تراضى املتعاقدان بتجارة، ثبت (6)لبدلي     
 .      (7)حلها بداللة القرآن، إال أن تتضمن ما حرمه هللا

 :من السن       ة 
)الصل ح جائز بني املسلمني، إال : صلَّى هللا عليه وسلم قال: قال النيب¢ ع ن أيب هريرة        

شروطهم إال شرط حرم حالال، أو أحل  واملسلمون علىاما، أو حرم حالال صلحا أحل حر 
 .(8)حراما(

                                        
حتقيق: أمحد بن حممد اخلليل،  ،يمية، شيخ اإلسالم ابن تالقواعد النورانية؛ 1/52، القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن (1)

 .6/436، إعالم املوقعني ؛416د.ط )دار ابن اجلوزي، د.ت(، ص
 .5/424إعالم املوقعني،  (2)
 .443سورة البقرة، من اآلية  (3)
 .2/641؛ اجملموع، 4/46، املقدمات املمهدات، 5/5؛ األم، 5/531اجلامع ألحكام القرآن،  (4)
 .42ية سورة النساء، من اآل (5)
، أمحد بن علي اجلصاص، حتقيق: حممد الصادق قمحاوي، د.ط )بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، أحكام القرآن (6)

 . 5/642م(، 6224ه=6264
 .42/23جمموعة الفتاوى،  (7)
 سبق خترجيه (8)



 إبــــــرام عقـــــد المرابحــــــــــــة ___________

  

 
 

ةصفح  316  
 

  

 الثالثالفصل 

م حالال، وما رَّ حراما، أو حَ  لَّ حَ أَ  مبا-عق ودوهي -م من املصاحلة والشروطاحلديث خصص احملرَّ 
 عدا ذلك فهو على اجلواز.  

 :م ن املعق       ول 
فيها عدم التحرمي، فيستصحب عدم  أن العق  ود من ابب األفعال العادية، واألصل.6

  .(1)التحرمي فيها حىت يدل دليل على التحرمي
ليس يف الشرع ما يدل على حترمي جنس العقود، إال ما ثبت حترمي ه بعين  ه، وانتفاء .4

 .(2)دليل التحرمي دليل على عدم التحرمي
  ل يف الشروط اإلابحة، وال وال شك يف ق   وة هذه األدلة اليت استدل هبا اجلمهور على أن األص  

حيرم منها إال ما َدلَّ الش     رع على حترميه، ويف األخذ هبذا القول حتقي  ق ملصال    ح الناس، وتوسعة 
عليهم ومراعاة حلاجاهتم، كما أن الت  وسع يف نطاق الشروط ما دامت ال ختالف النصوص 

عطي مرونة يف التعامل، وحرية أكثر يف الشرعية الصرحية، وال تنايف اآلاثر األساسية للعقد ي
 .(3)للرضا احلقيقي وحتقيقا كامالالتعاقد، 

تبني أن األصل يف الشروط اجلواز فال يعين ه  ذا تصحي  ح وإابح ة كل  إنه إذا وُمِهمٌّ القول    
شرط مستح   دث ب دع  وى أنه مل أيت دليل حبرمته نصا، ألن عدم النص على حترمي شرط ال يعين 

ابحته ابلضرورة، فقد حيرم لتضمنه معىن من املعاين احملرمة املنصوص عليها كالراب أو اجلهالة أو إ
 الغرر أو الضرر وغريها.

وهذا يقتضي قبل احلكم على أي شرط البحث يف طبيعت  ه وكيفيت   ه وآاثره، فلعله تضمن      
القا من وضوح معناه ال من جهل معىن من املعاين اليت تقتضي التحرمي، وليكون احلكم عليه انط

.         (4)به

                                        
 .441؛ القواعد النورانية، ص42/24جمموعة الفتاوى،  (1)
 .441اعد النورانية، ص؛ القو 42/24جمموعة الفتاوى،  (2)
 .4/6621مبدأ الرضا يف العقود،  (3)
 .22-6/25الشروط التعويضية يف املعامالت املالية،  (4)



 

 
    

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 :نيحثعلى مبويشتمل 
 املبحث األول: ضماانت املراحبة

 املبحث الثاين: معاجلة مديونية املراحبة
 
 
 

 
 

 الفصل الرابع
 ضماانت املراحبة ومعاجلة مديونيتها

 



 مرابحة ومعالجة مديونيتهاضمانات ال  ___________
 

  

 
 

ةصفح  318  
 

  

 الرابعالفصل 

 
 

 املبحث األول
 راحبةــــــــــــــــــــــــضماانت امل

 
 املطلب األول: اشرتاط حلول مجيع األقساط 

 : من ضماانت عقد املراحبةاملطلب الثاين
 املطلب الثالث: تقدمي األوراق التجارية

 املطلب الرابع: إرجاء تسجيل السلعة ابسم العميل
 املطلب اخلامس: التفويض ببيع الرهن

 
 

 
 
 



 ضمانات المرابحة ومعالجة مديونيتها  ___________
 

   

 
 

ةصفح  319  
 

  

 الرابعالفصل 

بسبب احتمال عدم التزام العميل ابلشروط، وعدم وفاءه اباللتزامات تلجأ املؤسسة إىل أخذ 
ع هذه الضماانت، كرهن السلعة لصاحل املؤسسة، أو طلب كفالة ضماانت من العميل، وتتنو 

طرف اثلث، أو احتجاز ودائع العميل لدى املؤسسة، أو سحب أوراق جتارية على العميل، أو 
شيكات أو سندات ألمر قبل إبرام عقد املراحبة، أو إرجاء تسجيل السلعة ابسم  مطالبته بتقدمي

 .1اان للمديونية اليت ستنشأ بعد إبرام العقدالعميل املشرتي، وغريها؛ كل ذلك ضم

 ملطلب األولا
 اشرتاط حلول مجيع األقساط

 [5/0الفرع األول: توضيح حمتوى البند ]
جيوز اشرتاط املؤسسة على العميل حلول مجيع األقساط قبل مواعيدها عند امتناعه أو »

حملددة يف إشعار يرسل أتخره عن أداء أي قسط منها من دون عذر معترب بعد هناية املدة ا
 [5/0« ]إليه بعد حلول األجل مبدة مناسبة.

 التوضيح: 
أجاز هذا البند من املعيار للمؤسسة أن تشرتط على العميل يف نصوص العقد أنه إذا امتنع 
عن الوفاء أبي قسط من األقساط املستحقة عليه، أو أتخر يف سداده، فإن حقه يف األجل 

املؤجلة قبل مواعيدها. شرط أن يكون امتناعه أو أتخره عن السداد يسقط، وحتل مجيع األقساط 
دون عذر معترب، وبشرط أن ترسل له املؤسسة بعد حلول أجل السداد مبدة مناسبة إشعارا حتدد 

 له فيه مدة حمددة توجب عليه فيها أن يقوم ابلسداد.
( بشأن الضماانت: 3) [ من املعيار رقم3/6وأتكيدا ملا ورد يف هذا البند ورد يف البند ]

جيوز اشرتاط حلول األقساط مجيعها أو بعضها إذا أتخر املدين عن سداد بعضها إذا مل توجد »
 .2«ظروف قاهرة، وال يطبق هذا الشرط إال بعد إشعار املدين ومضيِ  مدة مناسبة

                                        
 34م(، ص 4113، أمحد جابر بدران، )الكويت: بنك الكويت الصناعي، التمويل ابملراحبة يف املصارف اإلسالمية 1
 652املعايري الشرعية، ص  2



 ضمانات المرابحة ومعالجة مديونيتها  ___________
 

   

 
 

ةصفح  320  
 

  

 الرابعالفصل 

 [5/0الفرع الثاين: الدراسة الفقهية التأصيلية للبند ]
 ذا ال ش  رط على املم اط ل امل وس  ر على ق ولي ن:  اختل  ف الفقه اء يف صح ة ه 

 وبه أف تتالق ول ألول: ال يص ح اشت راط ه ذا الش رط، وه و ق ول بعض العلم اء املعاصري ن، 
 .(1)اللجن ة ال دائم  ة للبح وث العلمي ة واإلفت اء يف السع  ودية

 ومن أهم ما استدلوا به:
 ؤجل  ة عن د التأخر يف أداء بعضها، شرط ينايف مقتضى العق د، أن اشت راط حل ول األق س اط امل-6

 .(2)وه و بق اء الدي ن امل ؤج  ل إىل أجل ه، فيك ون ابط ال
ونوقش هذا القول ابلسؤال: هل ينايف العقد املطلق، أو العق د املقي د؟ أما منافاته للعقد املطلق 

يع الشروط؟ وأما منافاته للعقد املقيد فصحيح، وكذلك كل الشروط يف العقود، فهل تُبَطل مج
فال ُيَسلَّم؛ ألن مقتضى العقد املقيد ما قي د به، فمقتض ى العق  د املقي  د بتأجي   ل ال ثم  ن وال ره  ن 

 .(3)والكف ال  ة، هو ما قيد به، وإن كان مقتضاه عند إطالقه خالف ذلك
على ال دي  ن عند عجز املدين ع ن الس داد، أن هذا الش رط يؤدي إىل اشت راط ال دائ  ن زي ادة -4

ووج ه ذلك: أن الثمن املؤجل غالبا ما يكون أعلى من الثمن احلال، فإذا وقع االتفاق على 
حلول األق س  اط عند العجز عن أداء قسط منها فيأخذ البائع زي    ادة على ال دي  ن، بسبب ع دم 

 . (4)سداد املدين وذلك راب
م التسليم أبن هذا الشرط يؤدي إىل أخذ الدائ ن زَّيدة على الدي ن بسب ب عدم وأج يب عن ه بع د

سداد املدين؛ ألن الدين قد استقر يف ذمة املدي ن منذ انعق اد العق د، فإن تراضيا على أن يؤدي ه 
 .(5)املدين قبل حلول أجله، ألي سبب من األسباب جاز ذلك

 وإليه ذه ب أكثر العلماء.  الق ول الثاين: يصح اشت راط ه ذا الش رط،

                                        
 .6/621الشروط التعويضية،  (1)
 .6/624الشروط التعويضية،  (2)
 .6/624الشروط التعويضية،  (3)
 .241-4/243)ضمن حبوث يف قضاَّي اقتصادية معاصرة(، صيانة املديونيات من التعثر  (4)
 .4/241)ضمن حبوث يف قضاَّي اقتصادية معاصرة(، صيانة املديونيات من التعثر (5)



 ضمانات المرابحة ومعالجة مديونيتها  ___________
 

   

 
 

ةصفح  321  
 

  

 الرابعالفصل 

وق د أخذ هبذا الق ول جممع الفقه اإلسالمي، فق رر أنه: "جي وز ش رعا أن يشرتط البائ ع        
ابألج ل حل ول األق س اط قبل مواعيدها عند أتخر املدين عن أداء بعضها، ما دام املدين ق د 

 .        (1)رضي هبذا الش  رط عند التعاق     د"
 وا على قوَلم مبا يلي:واستدل

واجلواز، إال ما دل الدليل على منعه، وهذا الشرط ال  والشروط اإلابحةاألصل يف العقود  أن-6
 .    (2)دليل على منعه، وليس فيه حتليل حل  رام

التأجيل حق للمدين، وله أن يتنازل عنه مىت شاء، ألنه مضروب ملصلحته، وله أن يعلق  أن-4 
بعجزه عن الوفاء أو لتأخريه لقسط من األقس اط، لكي يكون حافزا له على  تنازله عن التأجيل

 له أي للمدين.  هذا مصلحةالوفاء يف وقته، ويف 
 .   (3)كما حيقق ه ذا الشرط مصلحة الدائن، إذ يوفر له االطمئنان على ماله

 ذا الشرط ووج وب الق ول الراجح يف ه ذه املسألة ه و القول القاضي جب واز هأن  والذي يظهر يل
الوفاء به، وذلك لقوة أدلته، فضال على أن هذا الشرط ليس شرطا ماليا، وإوما هو جمرد تنازل عن 

 .   (4)زم ن
وإذا قلنا جب واز هذا الشرط، فال يعمل به مبجرد أتخر املدين ع ن س داد ال قس ط، وإوما   

اد كل من الدائ ن وامل   دي  ن ال تس  اه  ل ينبغ ي أن تك ون املدة اليت أتخر فيها ق د جاوزت ما اعت
 .(5)فيه ا

 

                                        
 .6/222، 1، العدد ه اإلسالميجملة جممع الفق(، 4/1/ 35قرار رقم ) (1)
 .525بيع التقسيط وأحكامه، ص (2)
 .241-4/243صيانة املديونيات من التعثر،  (3)
م(، 4112-ه6251)بريوت: دار البشائر، 5، علي حمي الدين القره داغي، ط حبوث يف فقه البنوك اإلسالمية (4)

 . 632ص
 .24البيع املؤج    ل، ص (5)



 ضمانات المرابحة ومعالجة مديونيتها  ___________
 

   

 
 

ةصفح  322  
 

  

 الرابعالفصل 

 املطلب الثاين
 عقد بيع املراحبة من ضماانت

 [5/8الفرع األول: توضيح حمتوى البند ]
ينبغي أن تطلب املؤسسة من العميل ضماانت مشروعة يف عقد بيع املراحبة. ومن ذلك »

االستثمارية للعميل أو رهن أي حصول املؤسسة على كفالة طرف اثلث، أو رهن الوديعة 
مال منقول أو عقار، أو رهن السلعة حمل العقد رهنا ائتمانيا )رمسيا( دون حيازة، أو مع 

 [5/8« ]احليازة للسلعة وفك الرهن تدرجييا حسب نسبة السداد.
 التوضيح: 

 يوجه املعيار املؤسسة إىل ضرورة أن تطلب من العميل يف عقد املراحبة ضماانت مشروعة
 .1حتفظ حقوقها، ألن ذلك ال خيالف موضوع العقد بل يؤكده

اشرتاط الضماانت »( بشأن الضماانت: 3[ من املعيار الشرعي رقم )4/6/6ورد يف البند ]
مشروع يف عقود املعاوضات؛ مثل البيع، ويف احلقوق؛ مثل حق امللكية الفكرية. وال خيل هذا 

مانع من اجلمع بني عقد الضمان والعقد املضمون؛ ألن  االشرتاط ابلعقد املشرتط فيه، كما أنه ال
 .2«التوثيق مالئم للعقود املضمونة.

[: "ال مانع من احلصول على أكثر من ضمان، مثل اجلمع بني 4/6/4ويف البند املوايل ]
 .3الكفالة والرهن"

 وقد مث ل هذا البند لتلك الضماانت ب     :

                                        
ية إىل املبالغة يف طلب الضماانت، األمر الذي يضيق فرص االستفادة من التمويل وجيعلها تتجه املصارف اإلسالم 1

 حمصورة يف فئة األثرَّيء ألهنا الفئة القادرة على تقدمي الضماانت اجليدة مما يؤدي إىل جعل املال دولة بني األغنياء. 
 642املعايري الشرعية، ص  2
 642املعايري الشرعية، ص  3



 ضمانات المرابحة ومعالجة مديونيتها  ___________
 

   

 
 

ةصفح  323  
 

  

 الرابعالفصل 

ة العميل الواع د ابلش  راء بكفالة شخص آخر تطالب املؤسس أبن( كفالة طرف اثلث: 6
 .1لتتوثق الستيفاء الدين، عند عجز العميل املدين عن الوفاء ،لضم ذمته إىل ذمة العميل ،مليء

جيوز أن تشرتط »( بشأن الضماانت: 3[ من املعيار الشرعي رقم )5/6/6ورد يف البند ]
 2«نيتها عليه.املؤسسة على العميل تقدمي كفيل أو أكثر، لضمان مديو 

 ،فإذا اشرتطت املؤسسة على العميل يف عقد املداينة املربم بينهما تقدمي كفيل فامتنع العميل
 .3فإنه حيق للمؤسسة مقاضاته إللزامه بذلك، أو فسخ العقد

  :4( رهن الوديعة االستثمارية للعميل4
ركة يف العمليات يقصد ابلوديعة االستثمارية املبالغ اليت يودعها أصحاهبا هبدف املشا

االستثمارية اليت تقوم هبا املؤسسة، مع تفويض املؤسسة ابستثمارها، ويشرتك أصحاب هذه 
 .5حبسب االتفاق اجلاري بينهم وبني املؤسسة الودائع يف غنمها وغرمها

لسداد دين املراحبة الذي  6أبن أتخذ املؤسسة وديعة العميل االستثمارية لديها كرهنورهنها 
ألهنا تبقى على ملكه، ولكن  ؛ويف هذه احلالة يستثمر ربح الوديعة لصاحبها العميليف ذمته، 

                                        
فقهاء يف الضم بني الذمتني هل هو يف ثبوت أصل الدين، أم يف املطالبة به فقط، أم أن الكفالة تنقل الدين اختلف ال 1

 من
، عياد الشروط التعويضية يف املعامالت املاليةذمة األصيل إىل ذمة الكفيل؟ ينظر لتفصيل اجتاهات الفقهاء يف ذلك: ] 

 بن
 [ 4/216م(، 4111ه=6251للنشر والتوزيع،  )الرَّيض: دار كنوز اشبيليا 6عساف العنزي، ط 
 656املعايري الشرعية، ص  2
 [655، ص املعايري الشرعية( بشأن الضماانت. ]3[ من املعيار الشرعي رقم )5/5/3هذا نص البند ] 3
النظر عن   لفظ الوديعة يف هذا السياق مستعملة مبعناها اللغوي، مبعىن أهنا مرتوكة عند املودع، وهم هنا املصرف، بغض 4

، حممد تقي العثماين، ط حبوث يف قضااي فقهية معاصرةكوهنا أمانة أو مضمونة، وليست مبعناها االصطالحي الفقهي. ]
 [ 531م(، ص 4115-ه 6242)دمشق: دار القلم،  4
 243العموالت املصرفية، ص  5
، املعيار املعايري الشرعيةإذا تعذر الوفاء. ] الرهن جعل عني مالية أو ما يف حكمها وثيقة بدين يستوىف منها أو من مثنها 6

 [225( بشأن الرهن وتطبيقاته املعاصرة، ص 52الشرعي رقم )
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 الرابعالفصل 

حتبس لالستيفاء منها يف حال عدم سداد الدين، وهذا الرهن هو عبارة عن منع الشريك أو رب 
بني االلتزام الناشئ عن  1املال من االسرتداد اجلزئي أو الكلي حلصته لضمان إمكانية املقاصة

 .2ة وبني تلك احلصةدين املراحب
وقد قيدت الوديعة بكوهنا استثمارية لكوهنا ختضع ألحكام املضاربة، فيستحق صاحب 
احلساب )الوديعة( ربح رب املال، وتستحق املؤسسة ربح املضارب. وهذا خالفا للوديعة غري 

لصاحلها  االستثمارية )احلساب اجلاري( إذا كانت عند نفس املؤسسة فإنه ال جيوز َلا استخدامها
. ويكون الرهن يف هذه احلالة 3ألهنا ختضع ألحكام القرض فيؤدي استخدامها النتفاعها به

 . 4عبارة عن اتفاق على االمتناع من اسرتداد القرض خالل مدة احلجز ليظل صاحلا للمقاصة
 ( رهن أي مال منقول أو عقار: 5
ت واآلليات، ورهن املعدات يشمل رهن املال املنقول رهن السيارات وغريها من املركباو 

واآلالت، ورهن البضائع واحملاصيل، ومجيع املنقوالت. ويصنف رهن العقار ضمن أحسن أنواع 
 الرهون عند املؤسسات املالية نظرا ملا يتمتع به من استقرار يف األسعار

 ( رهن السلعة حمل العقد:2

                                        
، املعيار املعايري الشرعيةهي إسقاط دين مطلوب لشخص من مدينه يف مقابلة دين مطلوب من ذلك الشخص ملدينه. ] 1

 [254، ص الية واالقتصاديةمعجم املصطلحات امل؛ 665( بشأن املقاصة، ص 2الشرعي رقم )
( بشأن الرهن وتطبيقاته املعاصرة على: 52[ من املعيار)1/6؛ وقد نص البند]446، ص الدليل الشرعي للمراحبة 2
جيوز للمؤسسة رهن الوحدات االستثمارية يف صناديق االستثمار اإلسالمية ويف هذه احلالة حيق َلا أن توقف حق العميل »

 «.نه مطلقا، أو مبقدار الدين وهو األوىليف االسرتداد والسحب م
يف حالة رهن حساب ». رهن احلساابت اجلارية والتأمينات النقدية[ ونصه: 3هذا ما نص عليه معيار الرهن يف البند ] 3

جار لدى املؤسسة لصاحلها، عليها أال  تستخدمه لصاحل املؤسسة، إال إذا اتفق الطرفان على نقله إىل حساب استثمار 
يتحول من حكم القرض إىل أحكام املضاربة جتنبا النتفاع املؤسسة )املرهتنة( به، ويستحق صاحب احلساب ربح رب  حبيث

( بشأن الرهن وتطبيقاته املعاصرة، ص 52، املعيار الشرعي رقم )املعايري الشرعية« ]املال، وتستحق املؤسسة ربح املضارب
222] 

 446الدليل الشرعي للمراحبة، ص  4
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 الرابعالفصل 

، مما حُيت  ِ م على املؤسسة سلعةللميكنه رهنها مقابال  ،قد ال ميلك العميل عقارات أو منقوالت
سواء كان الرهن رهنا ائتمانيا  املالية توثيقا حلقها أن تطلب رهن السلعة اليت ابعتها ابمل    راحبة.

  )رمسيا( دون حيازة، أو مع احليازة للسلعة.
 رط : "جي  وز للبائ ع أن ي شت[5/4/4يف البند ] بشأن الره ن( 52رقم )جاء يف املعيار الشرعي 

 .(1)على امل شت  ري يف عقد البيع رهن املبيع، بثمنه املؤجل بعد قبض املشرتي له حقيقة أو حكما"
أو  متييزا له عن الرهن الرمسين املعروف يف الفقه اإلسالم ي، عقد الره ويقصد ابلرهن احليازي  

 الذي ظهر حديثا.  االئتماين
 ُيسجَّل رمسيا أهنا مرهونة بذلك الدَّين، من غري أن ين بعنيتوثيق الدَّ "ويقص د ابلره   ن الرمس ي: 

 .(2)حيوزها املرهتن، ويرتتب عليه ما يرتتب على الرهن احليازي"
[: 5/6/4وقد أجازت املعايري الشرعية هذا النوع من الرهن، فقد ورد يف معيار الرهن يف البند ]

يقيا بوضع اليد وهو الرهن "حيصل قبض الرهون مبا حيصل به قبض املبيع فقد يكون قبضا حق
وقد يكون قبضا حكميا عن طريق التسجيل والتوثيق وهو الرهن التأميين أو الرهن  احليازي،

      .3الرمسي، وتثبت له أحكام الرهن"
 ما يلي: أهم ما مييز هذا النوع من الرهنو 

بق يه عنده املبيع املرهون يبقى يف يد املشرتي الراه ن فيحق له أن ينتفع به، ويست أن-6
 .(4)ويتصرف فيه مبا ال يضر ابملرهتن أو يضعف حقه فيه

                                        
 .221ص عايري الشرعية،امل (1)
 .242بيع التقسيط وأحكامه، ص  (2)
 222املعايري الشرعية، ص  3
اتفق الفقهاء يف اجلملة على أن القبض شرط يف الرهن، واختلفوا هل هو شرط لزوم أو شرط متام؟ فاجلمهور غري  (4)

وز للراهن أن يرجع عن القبض. واملالكية على املالكية على أنه شرط لزوم فال يلزم الرهن إال ابلقبض، فما مل يتم القبض جي
أنه ليس شرط صحة أو لزوم، بل القبض شرط متام الرهن أي لكمال فائدته، فإذا عقد الرهن ابلقول )اإلجياب والقبول( لزم 

 [.3/414، الفقه اإلسالمي وأدلتهالعقد، وأجرب الراهن عل       ى اقباضه للمرهتن ابملطالبة به. ]
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 الرابعالفصل 

ُن املرهتن )البائع( من توثيق دينه وله احلق أن يستوفيه من مثن الره  ن عند العجز عن -4 مُيَكِ 
 الوفاء، كما يتقدم به بقية الغرماء يف االستيفاء.

فإنه يتطلب أن يكون عند مُيِْكُن لكل شخص أن يوثق دينه به خالفا للرهن احليازي -5
 .(1)الراهن عني صاحلة للرهن، وهو مستغ ن عنها

 [5/8الفرع الثاين: الدراسة الفقهية التأصيلية للبند ] 
 أوال: مشروعية أخذ الضماانت

مستند مشروعية اشرتاط الضماانت األدلة اخلاصة بكل نوع من أنواع " بينت املعايري أنَّ:
 .2ظ املال الذي هو أحد املقاصد الشرعية"الضماانت، وملا يف ذلك من حف

مستند مشروعية الضماانت العينية أهنا رهن يرتتب عليها ما يرتتب على الرهن من " وأنَّ:
  .3"أحكام، وقد أمجع العلماء على جواز الرهن

 طرف اثلث : كفالةاثنيا
ك ده، وحم  ل اإلشك  ال بل يؤ  ،ال خيالف مقصود العقد ه شرط  نَّ ألَ  ؛جائ ز ش رعا شرطوه ذا ال     

 أن تطال ب املؤسسة العمي  َل بوثيق   ة الضمان يف مرحلة املواعدة. ه و 
  ؟حك  م الضم  ان قب ل وج        وب الدي  نفما 

، (4)الفقهاء إىل ج  واز الضمان، ولو قبل وجوب الدين، وه و مذه ب احلنفية ذهب مجهور
 ، وخالف الشافعية فمنعوه.(6)ة، والصحيح من مذهب احلنابل(5)واملالكية

                                        
  251سيط وأحكامه، صبيع التق (1)
 624املعايري الشرعية،  2
 232املعايري الشرعية،  3
 .1/422، فتح القدير شرح (4)
 .3/22، حممد بن حممد احلطاب، د.ط )دار الفكر، د.ت( يف شرح خمتصر خليل مواهب اجلليل (5)
 .4/621، الروض املربع (6)
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ال ش افعي ة على املن ع بقي  اس الضم ان عل ى الش ه ادة فكليهم ا وثيقة ف ال تتق  دم  لَّ   دَ اس تَ       
 . (1)بثب  وت احل ق

بَِعرٍي  قَاُلوْا نَ ْفِقُد ُصَواَع اْلَمِلِك َوِلَمن َجاَء ِبِه مِحْلُ } واست دل اجلمه ور على اجل واز بقول هللا تعاىل:
. فقد علق الضمان على سبب وجوبه، وهو اإلتيان ابلص واع، وشرع من قبلنا (2){َوَأانَْ ِبِه َزِعيم  

 .(3)شرع لنا، ما مل خيالف ش رع ن ا
وه ذا الق  ول ه و الراج ح لق  وة دليل  ه، وألن ق ي اس الضم  ان عل ى الشه  ادة قي اس مع        
شهادة هو اإلثبات، وال يتصور قبل ثبوت احلق، أما املقصود من فاملقص  ود من ال ،الفارق

 .(4)ولو قب  ل وجوب احلق ،الضمان فه و االستيفاء، وهو ممكن
  للعميل الوديعة االستثماريةرهن : اثلثا

( بني من احلساب اجلاريالودائع حسب الطلب )تكييف العلماء املعاصرون يف  اختلف-0
ى أهنا من يرى قرض، وأكثرهم أهنا قروض من العميل، وابلتايل فهي يرى أهنا وديعة، وبني من ير 

[ من املعيار رقم 61/6/6قررته املعايري الشرعية، ورد يف البند ] ، وهذا ما5دين يف ذمة املؤسسة
حقيقة احلساابت اجلارية أهنا قروض، فتتملكها املؤسسة ويثبت مثلها يف ( بشأن القرض: "62)

                                        
حجر اَليثمي، مراجعة وتصحيح جلنة من العلماء، د.ط )مصر: ، أمحد ابن (هبامش حواشي حتفة احملتاجحتفة احملتاج )(1)

 .3/421مطبعة مصطفى حممد صاحب املكتبة التجارية الكربى، د.ت( 
 .44س ورة ي   وس ف: آية  (2)
 .5/425إعالم املوقعني،  (3)
 . 521اخلدمات املصرفية، ص  (4)
ن اليت اختلف فيها الفقهاء على قولني: فذهب مجهور وبناًء على ذلك فهذه املسألة َلا صلة مبسألة: حكم رهن الدي 5

الفقهاء إىل أن شرط املال املرهون أن يكون عينا متقوما جيوز بيعه، وابلتايل منعوا رهن الدين، فال يصلح رهن احلساب 
هنه عند املدين أن اجلاري على هذا القول. وذهب املالكية إىل القول جبواز رهن الدَّين عند املِدين وغريه، واشرتطوا لصحة ر 

[. وقد 516، ص حبوث يف قضااي فقهية معاصرةيكون أجل الدَّين املرهون مثل أجل الدين املرهون به أو أبعد منه. ]
[: "...جيوز رهن الدين سواء أكان ذلك الدين على 5/4/66أخذت املعايري برأي املالكية يف املسألة، فجاء يف البند ]

 [224، ص ايري الشرعيةاملعاملرهتن أم على غريه". ]
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، فقد ( بشأن الودائع املصرفية21رقم ) قرار جممع الفقه اإلسالمييه ذهب إلوهو   .1"ذمتها 
 ما يلي:  ورد فيه

"أوال: الودائع حتت الطلب )احلساابت اجلارية( سواء أكانت لدى البنوك اإلسالمية أو 
البنوك الربوية هي قروض ابملنظور الفقهي، حيث إن املصرف املتسلم َلذه الودائع يده يد ضمان 

ملزم شرعا ابلرد عند الطلب، وال يؤثر على حكم القرض كون البنك )املقرتض( وهو  ،َلا
 .2"مليئا

 اجلمع بني البيع والقرض؟هل يصح : ؤال اآليتح السطرَ يُ  إنَّه، فوانطالقا من هذا التكييف
عقد البيع أو اإلجارة أو حنومها من عقود املعاوضات يف عقد  واجلواب: "ال جيوز اشرتاط

 .3القرض"
 يف بيان مستند حترمي اشرتاط عقد البيع يف عقد القرض ما أييت:رت املعايري وذك

 " حديث النيب صلى هللا عليه وسلم: )ال حيل سلف وبيع، وال شرطان يف بيع، وال
 4ربح مامل يضمن، وال بيع ما ليس عندك(

ووجه االستدالل: أن السلف يف قوله صلى هللا عليه وسلم: )ال حيل سلف وبيع(، 
 القرض. واحلديث يدل على عدم جواز اجلمع بني القرض والبيع يف عقد مبعىن

واحد، وهو يشمل بعمومه عدم جواز اشرتاط عقد البيع يف عقد القرض، وعدم 
 اشرتاط عقد القرض يف عقد البيع.

  أن اشرتط عقد البيع يف عقد القرض ذريعة إىل الزَّيدة يف القرض؛ ألنه رمبا حيابيه يف
فيكون القرض جار ا ملنفعة مشروطة فيكون راب . وهذه من  لقرضالثمن من أجل ا

ها  .الذرائع املتفق على منعها وسدِ 

                                        
 342املعايري الشرعية، ص  1
 13/114، 2جملة جممع الفقه اإلسالمي، العدد  2
 [ من معيار القرض(4)البند: ] 345، ص املعايري الشرعية 3
 سبق ختريج احلديث  4
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  أن اشرتط عقد البيع يف عقد القرض خيرج القرض عن موضوعه وهو االرفاق، وذلك
أن القرض ليس من عقود املعاوضة، وإوما من عقود الرب واملكارمة، قال يصح أن 

ن القرض عقد معاوضة كان له حصة من العوض، فخرج يكون له عوض، فإن قار 
 .1عن مقتضاه فبطل وبطل ما قارنه من عقود املعاوضة"

على الوديعة  تواقتصر  اجلاري(،احلساب شر إىل رهن الوديعة حتت الطلب )ايري مل تواملع
املعيار الشرعي  يف-العميلبرغبة  َّ إذا متَ  إالَّ -منعت ذلكولكنها ، هنا يف معيار املراحبة االستثمارية

ال جيوز للمؤسسة يف عملية املداينة [: "1/3/4( بشأن الضماانت حيث جاء يف بنده ]3رقم )
للعميل أن تشرتط جتميد حسابه اجلاري، ولكن ال مانع من ذلك إذا مت برغبة صاحب احلساب 

 .3. مستندا إىل أن يف ذلك مجعا بني البيع ابألجل والقرض2"مبطلق إرادته
 .4حسب ما سيأيت جممع الفقه اإلسالمي فقد اشرتط حتويلها إىل وديعة استثماريةأما قرار 

من أصحاهبا على أساس مشاركتهم  االستثماريةَ  املؤسساُت املالية اإلسالمية الودائعَ  تَ ْقَبلُ -8
على أساس أهنا قروض، وإوما رأس مال يف  ُتَكيَّفُ ، وابلتايل فهي ال يف رحبها إن كان هناك ربح  

ضاربة، تستحق حصة مشاعة من ربح املؤسسة املالية، وتتحمَّل حصة مشاعة من اخلسارة إن  امل
على املؤسسة، فال تضمن ال أصلها وال رحبها، إالَّ إذا  كانت هناك خسارة، وليست مضمونةً 

  تضمن بقدر التعدي. تَ َعدٍ  من املؤسسة، فإهنا لَ صَ حَ 
احلنفية إىل منع رهن املشاع يف األصح عندهم والفقهاء اختلفوا يف حكم رهن املشاع، فذهب 

، وذهب اجلمهور من املالكية، والشافعية، واحلنابلة، إىل جواز رهن 5ولو كان من شريكه

                                        
 355-354املعايري الشرعية، ص  1
 651املعايري الشرعية، ص  2
 624املعايري الشرعية، ص  3
تحويل من القرض إىل القراض ينتفي الضمان، ويستحق العميل حينئذ أرابح حسابه جتنبا النتفاع املرهتن الدائن هبذا ال 4

)عمان: دار  6، عمر مصطفى إمساعيل، ط ضماانت االستثمار يف الفقه اإلسالمي وتطبيقاهتا املعاصرةبنماء الرهن. ]
 [654م(، ص  4161-ه 6251النفائس للنشر والتوزيع، 

 3/522احملتار،  رد 5
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 الرابعالفصل 

[ من معيار الرهن: "...وجيوز 5/4/4، وهو اختيار املعايري الشرعية، إذ ورد يف البند ]1املشاع
 .2أن يكون املرهون مشاعا معلوما ميكن بيعه"

هذا فالوديعة االستثمارية ال جيوز رهنها على قول احلنفية، وجيوز رهنها على قول  على 
وورد أتكيد ذلك يف معيار الضماانت حيث ورد يف  مجهور الفقهاء، وهذا هو اختيار املعيار،

جيوز للمؤسسة أن تشرتط على العميل لتوثيق املديونية اليت سيدفعها على [: "1/3/6بنده ]
عد الحق أن يكون َلا احلق يف جتميد حسابه االستثماري، أو إيقاف حقه يف أقساط أو يف مو 

للعميل بعد  السحب منه مطلقا، أو مبقدار الدين، وهو األوىل. ويكون ربح احلساب االستثماري
. وأورد أن دليل جواز اشرتاط جتميد احلساب 3"حسم نصيب املؤسسة بصفتها مضاراب

، فضال عن أن الغرض من هذا التجميد هو التمكني من 4قوداالستثماري القول جبواز رهن الن
املقاصة إذا ترتب على من رهن رصيده مستحقات للمؤسسة. وهو من قبيل الرهن لتوثيق ما 

 . 5سيثبت يف الذمة
 جممع الفقه اإلسالمي، إذ ورد يف قراره الذي سبقت اإلشارة إليه: أيضا ه رَ وهو ما قرَّ  
ائز، سواء أكانت من الودائع حتت الطلب )احلساابت اجلارية( أم إن رهن الودائع ج رابعا:"

االستثمارية، وال يتم الرهن على مبالغها إال إبجراء مينع صاحب احلساب من التصرف  الودائع
فيه طيلة مدة الرهن. وإذا كان البنك الذي لديه احلساب اجلاري هو املرهتن لزم نقل املبالغ إىل 

تفي الضمان للتحول من القرض إىل القراض )املضاربة( ويستحق حساب استثماري، حبيث ين
 أرابح احلساب صاحبه جتنبا النتفاع املرهتن )الدائن( بنماء الرهن.

                                        
 514حبوث يف قضاَّي فقهية معاصرة، ص  ؛2/543املغين، ابن قدامة،  1
 223املعايري الشرعية، ص  2
 651املعايري الشرعية، ص  3
[ من معيار الرهن: "األصل أن يكون املرهون عينا، 5/4/4أجازت املعايري الشرعية رهن النقود، وفقا ملا ورد يف البند ] 4

 [ 223، ص املعايري الشرعيةديناً أو نقداً...". ]وجيوز أن يكون 
 624املعايري الشرعية، ص  5
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 الرابعالفصل 

 .1خامسا: جيوز احلجز من احلساابت إذا كان متفقا عليه بني البنك والعميل"
 (ره ن املبي ع على مثن هالسلعة حمل العقد )رهن : رابعا

                      :(2)يف حكم ره ن املبي ع على مثن ه عل ى ثالث  ة أق وال اختل ف الفقهاء
الق ول األول: ع دم ج واز اشت راط ره ن املبيع على مثنه، وأن من شرط املرهون أن يك ون غي ر 

 . (3)املبيع. وهذا هو مذهب الشافعية والظاهرية، ووجه عند احلنابلة
 وأدلتهم يف ذلك:

فهو حني رهن  ،ره ن املبيع يك ون قبل متام البي ع، وقبل أن ميلك املشرتي املبي  ع أن اشت راط-6
 .(4)ي شرتي ه مث يق  وم بره ن  ه املبيع قد رهن ما ال ميلك، فهو كما لو اشرتط أن يرهنه شيئا لغي ره

جميء  ونوقش أبن الره ن مل حيص ل إال بع  د أن مت لك امل شت ري السلعة وعقد عليها. وال يضر
الشرط ق ب   ل ال تم لك ألن ه ج اء يف س ي   اق املس اوم ة، وه و مث ل البي ع ابشت  راط منفع ة معل وم  ة يف 
املبي ع، فامل شت ري حني الشرط ليس مالكا للمنفعة املشرتط استثناؤها، وإوما املقصود أنه إن مت 

 البيع فاملنفعة مستثناة.
ن غري املبيع، ورهن املبيع على مثنه يقتضي استيفاء الثمن من أن البيع يقتضي إيفاء الثمن م-4

 .(5)املبيع نفسه، ويف ذلك تضاد حيث صار الثمن هو املثمن
ونوقش الق ول أبن البي ع يقتضي استيف اء الثم ن من غي ر املبي ع. هو ق ول غ ي ر ُمسلَّم، فالذي 

مثنه أو من غريه، فلو تعذر وفاء الثمن  يقتضيه البيع هو وفاء الثمن مطلقا من عني املبيع أو من
 إال من عني املبيع ال ستويف منها بغري رهن، فبالرهن أوىل.

                                        
 13/114، 2جملة جممع الفقه اإلسالمي، العدد  1
بيع التقسيط يبدو من تعليالت الفقهاء جلواز رهن املبيع على مثنه أو ملنعه أهنم يقصدون رهن املبيع على مثنه احلال. ] (2)

 [.244ص وأحكامه،
 .2/611، احمللى؛ 2/244، املغين؛ 2/424، ة احملتاجهناي (3)
 .2/42إعالم املوقعني،  (4)
 .2/242 املغين، (5)



 ضمانات المرابحة ومعالجة مديونيتها  ___________
 

   

 
 

ةصفح  332  
 

  

 الرابعالفصل 

أن رهن املبيع على مثنه يوجب تناقض أحكام الرهن؛ فتلف املرهون من ضمان الراه  ن؛ ألن -5
املرهون وتلف يد املرهتن يد أمانة، وتلف املبيع قبل القبض من ضمان البائع، فإذا كان املبيع هو 

  (1)فمن منهما يكون ضامنا؟
ونوقش: إن الب ائ ع يضم ن املبيع إذا مل يقبض املشت  ري السلع    ة أومل يتمك ن من القب ض، أما إن 
قبضه ا مث ره نه  ا على مثنه ا فهلك  ت بعد ذلك فهي من ضمان املشرتي الراه ن، على قاع دة 

 الرهن يف ذلك.
والتَّمكُّن من التصرف فيها، والرهن مينع من ذلك،  ،سليم السلعةأن مقتضى عقد البيع ت-2

 .(2)فصار رهن املبيع منافيا ملقتضى عقد البيع
ونوقش أبنه ال ينافيه، وذلك ألن مقتضى عقد البيع انتقال امللكي ة للمشت  ري انتق  اال ميكنه من 

نع أصال اشرتاط ما قد يؤدي التصرف كما يشاء، ومن ذلك قدرته على رهنه. إضافة إىل أنه ال مي
إىل منع املشرتي من بعض حقوقه اليت أو جبها له العقد املطلق مؤقتا، مثل اشرتاط اخلي    ار فإن 

 .(3)فيه تعويقا للمشرتي من التصرف يف املبيع

 .(4)جواز اشرتاط رهن املبيع على مثنه. وه و مذهب احلنفي ة، واملشه ور عند احلنابلة القول الثاين:
 استدلوا مبا يلي:و 

أن املبي ع صار ابل بي ع ملك ا لل مشت ري، فله أن يتص  رف فيه مبا شاء، ومن ذلك رهنه على -6
 مثنه. 

إذا ج از أن ي ره   ن امل شت  ري املبي ع ع ن  د الب ائ ع عل ى غي ر مثن  ه، فيج  وز له رهنه عنده على -4
 مثنه.

                                        
 .2/242 املغين، (1)
 .2/242املغين،  (2)
 .42-2/42، إعالم املوقعني؛ 2/242، املغين (3)
 .2/242، املغين؛ 1/342، حاشية بن عابدين (4)
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 .(1)البائع، فيجوز له رهنه عند البائعإذا جاز للمشرتي رهن املبيع عند غري -5
إذا كان املبيع من األشي اء اليت ال يسرع  ،الق ول الثالث: التفصيل، فيجوز ره ن املبيع على مثنه

 .(2)إليها التغري، وال جيوز إذا كان حيواان أو مبيعا يسرع إليه التغري. وه و مذهب املالكي      ة
دل به اجمليزون، ومنع وا احلي وان وكل مبيع معني يسرع إليه التغري، است  دل املالكي ة مبا استو        

ملا يف أتخره عند البائع من الغ رر، إذ ال ي     دري احلال اليت يكون عليها عند أجل الدين 
 .(3)لالستيفاء منه، واملعني ال يقوم غريه مقامه إذا تغري أو هلك

الفقه   اء من أج از أن يب    اع ويقضى الدين من  ونوقش أبن هذا اإلشكال يزول إذا علمنا أن من
مثنه، إن كان حاال أو حيل قبل فساده، وإن كان ال حيل قبل فس   اده جعل مثنه مكانه رهنا، سواء 

 .(4)شرط يف الرهن بيعه أو أطلق؛ ألن العرف يقتضي ذلك
 ال ت    رج ي                ح:

ز رهن املبيع على مثنه هو الراجح، على ضوء استع راض أن الق ول جبوا-وهللا أعلم-يظهر يل   
( 35/1/4رقم )األدلة واملناقشة، وقد نص جممع الفقه اإلسالمي على اجلواز، فقد جاء يف قراره 

بشأن بيع التقسيط:" ال حق للبائع يف االحتف اظ مبلكي ة املبيع بعد البيع، ولكن جيوز للبائع أن 
 .(5)عنده لضمان حقه يف استيفاء األق س  اط املؤجل   ة" يشرتط على املشرتي رهن املبيع

[: "جيوز للبائع أن 5/4/4يف معيار الرهن، فقد ورد يف بنده ] وهو أيضا اختيار املعايري الشرعية
يشرتط على املشرتي يف عقد البيع رهن املبيع بثمنه املؤجل بعد قبض املشرتي له حقيقة أو 

         .6حكماً"

                                        
 .2/44؛ إعالم املرقعني، 2/242املغين،  (1)
 .4/151؛ الشامل يف فقه اإلمام مالك، 2/21الذخرية،  (2)
 .2/21، الذخرية (3)
 .         3/442، الفقه اإلسالمي وأدلته (4)
 .6/222، 1جملة جممع الفقه اإلسالمي، العدد  (5)
 221املعايري الشرعية، ص  6
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يستشك  ل القارئ إابح ة ره ن املبي ع على مثن  ه، وابملقاب  ل منع البائ ع من االحتفاظ وق  د       
مبلكية املبيع بعد البيع أي منع حبس املبيع بثمن مؤجل حىت استيف  اء مثن   ه، وهل من فرق بني 

 األمرين؟ 
 والواق   ع أن هناك ف روقا بني املسألتي  ن، من أمهها:       

لضمان: فالعني احملبوسة من البائع الستيفاء مثنها املؤجل إذا هلكت انفسخ البيع، يف مسألة ا-6
وليس للبائع شيء من مثنها. أما العني امل ره ون    ة على مثنها، فضماهنا إذا هلكت من غري تعد وال 

   .(1)تفريط على املشرتي الراهن
ه فيم ا ال مي لك، ومن ع للمشت ري م ن يف مسألة التصرف: ف حب س البائ  ع للعي  ن تص   رف من -4

 .(2)التص  رف يف ملك  ه، وأما ره  ن املبي   ع على مثن ه: فه و تص     رف من املشت    ري يف ملك   ه
 : رهن السلعة رهنا رمسياخامسا

إن الفرق اجلوه  ري بني الرهن الرمس ي والرهن احليازي: هو يف مسألة القبض، والظاهر أن 
ع من قبض الرهن هو أتمني الدائن املرهتن، وإلقاء الثقة والطم أنين ة ل دي  ه، مقصود الشر 

بتمكين ه من حب س املره ون حتت يده، حىت يستويف منه دينه، وليس املقص  ود من اشرتاط 
 القبض هو التعبد، أي تنفيذ املطلوب بدون معىن.

امللكية: فإهنا تثبت احل ق  وقياسا عليه: يصح أن يقوم مقام القبض احلقيقي قبض مستندات
يف العي  ن املره  ون ة، وحتق ق حف  ظ امل ره  ون وبق اءه: ضم اان لل دائ    ن، وأتم ين  ا ملصلحته، فيق وم 

 .(3)ه ذا مق  ام القب ض املطل   وب ش رعا
 دع   م وه ذا ما ي ؤي د الق ول جبواز الره ن الرمسي شرعا، إضافة إىل اعتبارات أخرى متع   ددة ت 

 ه ذا احلك م، وم ن ذلك:

                                        
 .2/42إعالم املوقعني،  (1)
 .244بيع التقسيط وأحكامه، ص  (2)
 .  3/412ه اإلسالمي وأدلته، الفق (3)
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أو حترم  ،ما مل حتل حراما ،ال ق  اع   دة أن األصل يف العق ود والشروط الصحة واجلواز-6
حالال، وعلى ضوء هذا األصل ميكن اعتبار الرهن الرمسي عقدا جدي دا؛ فال ينظر فيه إىل ما 

إهنما خيتلفان يف احلقيقة؛ إذ ف ،يشرتط يف عقد الرهن من القبض؛ فهما وإن اشرتكا يف االس م
 .(1)العربة ابحلقائق واملعاين ال ابألمساء واملباين

يف خمتص   ره:  (2)قول خليليف منح اجلليل عند شرح أن املالكية قد أجازوه، إذ أورد -4
عمن ابع عبدا أو غريه، وشرط ¢ "وكبيع وشرط يناقض املقصود" النص اآليت: "سئل مالك 

يبيعه وال يهبه وال يعتقه، حىت يعطيه مثنه؟ فقال: ال أبس هبذا؛ ألنه مبنزلة على املبتاع أالَّ 
 .     (3)الرهن، إذا كان الثمن ألجل مسمى"

إذا كان من ع لل اشت  راط القب  ض يف ال ره ن متكي   ن امل رهت  ن من بيع العني املره ون ة، وأخ ذ -5
 . (4)حيصل يف الرهن الرمسيحق ه منه ا عن د تعذر الوفاء، فإن هذا املقصود 

أن غاية الرهن الرمسي أن يكون املرهتن قد أذن للراهن يف االنتف  اع ابلعني املرهونة، وقد -2
أجاز مجهور الفقهاء ذلك، إذا كان الدين انشئا عن معاوضة، وُشِرَط االنتفاع يف صلب 

 .(5)العقد، وكانت املنفعة معلومة بتحديد مدهتا

                                        
 . 255بيع التقسيط وأحكام   ه، ص (1)
ه و خليل بن إسحاق اجلندي، ضياء الدين أبو املودة، أحد شيوخ اإلسالم، واألئمة األعالم، الفقيه احلافظ اجملمع  (2)

 على
ه. 412، تويف سنة جاللته وفضله، له آتليف تدل على سعة اطالع من أشهرها خمتصره املشهور جدا يف املذهب 

 لديباج]ا
 .[ 2/44؛ الفكر السامي، 6/445؛ شجرة النور الزكية، 612؛ نيل االبتهاج، ص621املذهب، ص

 .4/312م( 6222-ه6212، حممد بن أمحد عليش، د ط )دار الفكر، منح اجلليل (3)
العثماين، جملة جممع الفقه ، تقي الدين أحكام البيع ابلتقسيط ووسائله املعاصرة يف ضوء الفقه اإلسالمي() (4)

 .4/65، 4اإلسالمي، العدد 
م( 6222-6262)بريوت: مؤسسة الرسالة، ه6، حممد فتحي الدريين، طحبوث مقارنة يف الفقه اإلسالمي وأصوله (5)

4/241-246. 
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 د ج ائ  ز يف ح ق امل رهت  ن، فيج   وز له أال  يشرتطه أصال، ومن ابب أوىل أن أن ال ره  ن ع ق -3
يسق   ط بعض ذلك احلق، ومن ذلك أن يسقط القبض، ابعتباره حقا له، لتمام 

 .(1)االستيث اق
أن ال ره  ن ال رمس ي ق د تع ارف عليه الناس، ويف الق ول مبش روعيت ه تسهيل عليه  م؛ حيث -1

وثي   ق ال دي  ون هبذه الطريقة، ألهنا ال تتطلب تعطيل العني املره ونة من جهة، ولع  دم ميك  ن ت 
 .(2)ق   درة كل الناس على حتصي ل عني صاحل ة لل ره   ن، وميكن االستغناء عنها من جهة أخرى

بة أن عددا من جه ات الفت وى يف العال م اإلس المي إضافة إىل اجمللس الشرعي َليئة احملاس-4
 واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية قد أفتت جب  وازه، ومن ذلك:

عديد هيئات الرقابة الشرعية ومنها اَليئة الشرعية لبنك ديب اإلسالمي، واَليئة الشرعية -أ
   .(3)للبنك اإلسالمي الس  وداين

 .(4)ج وااب على سؤال يتعلق ابلرهن الرمسي¬ ف ت  وى الشيخ حممد ب ن ع ثيمي  ن -ب
ويستطي ع من  ،أن ال ره  ن ال رمسي فيه مصلحة اجلانبني، فمصلحة الراهن أنه ينتفع مبلكه-2

خ الل ه ذا االنتفاع أن يسدد ما عليه من دين، وأما مصلحة املرهتن فهي أنه حيتفظ حبقه يف 
 .(5)التسديد دون أن يتحمل شيئا من مسؤولية الشيء املرهون

 
 
 
 

                                        
 . 255بيع التقسيط وأحكامه، ص  (1)
 . 255بيع التقسيط وأحكامه، ص  (2)
  . 415 الدليل الشرعي للمراحبة، ص (3)
  http://www.ibnothaimeen.comموقع الشيخ ابن عثيمني على االنرتنت، على الرابط: (4)
(41/16/4162) 
 .632التطبيقات املصرفية لبيع املراحبة، ص (5)
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ةصفح  337  
 

  

 الرابعالفصل 

 املطلب الثالث
 أو السندات ألمر شيكاتتقدمي ال

 [5/3الفرع األول: توضيح حمتوى البند ]
جيوز مطالبة املؤسسة للعميل بتقدمي شيكات أو سندات ألمر قبل إبرام عقد املراحبة »

ضماان للمديونية اليت ستنشأ بعد إبرام العقد، شريطة النص على إنه ال حيق للمؤسسة 
استحقاقها، ومتتنع املطالبة ابلشيكات يف استخدام الشيكات أو السندات إال يف مواعيد 

 [5/3« ]البالد اليت ال ميكن فيها تقدميها للدفع قبل موعدها.
 التوضيح:

للمؤسسة أن تطالب العميل هبا قبل إبرام عقد املراحبة تقدمي  من مجلة الضماانت اليت ميكن
ط أو األقساط اليت حبيث حُتصِ ل املؤسسة من هذه األوراق قيمة القس شيكات أو سندات ألمر.

يتخلف العميل عن سدادها يف مواعيدها، أو يعيدها إىل العميل إذا أد ى ما عليه، وتعترب وسيلة 
 .1حلمل العميل املدين على أداء األقساط يف مواعيدها

والشيك والسند إضافة إىل الكمبيالة تسمى األوراق التجارية وهي عبارة عن صكوك     
 أو بعد أجل للتداول متثل حقا نقدَّي، وتستحق الدفع لدى االطالعحترر يف شكل خاص قابلة 

  قصري،
وجيري العرف على قبوَلا كأداة للوفاء، وتقوم مقام النقود يف املعامالت. وتعترب األوراق التجارية 
من أهم وسائل االئتمان التجاري، وتستعمل الكمبيالة يف املعامالت التجارية، أما الشيك 

  والسند
 .2الن يف املعامالت التجارية واملدنيةفيستعم

                                        
 423ضماانت االستثمار يف الفقه اإلسالمي، ص  1
 ؛25م(، ص 4112ه/6243ن اجلوزي، )دار اب 6، سعد اخلتالن، طأحكام األوراق التجارية يف الفقه اإلسالمي 2
 )القاهرة: مكتبة وهبة،  6االستثمار والرقابة الشرعية يف البنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية، حممود البعلي، ط  

 44م(، ص 6226ه/6266



 ضمانات المرابحة ومعالجة مديونيتها  ___________
 

   

 
 

ةصفح  338  
 

  

 الرابعالفصل 

يتضمن أمرا من شخص )الساحب( إىل  الشيك هو صك حيرر وفقا لشكل معنيو"
 ص اثلث )املستفيد( مبجرد االطالع،شخص آخر )املسحوب عليه( لدفع مبلغ معني إىل شخ

والة أنه حوالة مقيدة إذا كان الساحب دائنا للمسحوب عليه، وإال كانت ح وتكييفه الشرعي
 مطلقة ابلنسبة

 1"للساحب. 
 هو صك يتعهد مبوجبه حمرره )املدين( أبن يدفع مبلغا معيناالسند ألمر )السند اإلذين( و"
 ابالطالع، يف اتريخ معني أو قابل للتعيني إىل شخص آخر )املستفيد/الدائن(، وتكييفه 

 2."بدين الشرعي أنه وثيقة
يكات أو السندات اإلذنية من املعيار الشرعي رقم [ بعنوان: استخدام الش1/5ورد يف البند ]

ال مانع من احلصول من املدين على شيكات )مامل مينع النظام ذلك( »( بشأن الضماانت: 3)
أو سندات إذنية )سندات ألمر( بصفتها وسيلة حلمل املدين على أداء األقساط نقدا يف 

ف عن األداء. وحيق ملن يقدم تلك ا ختلَّ مواعيدها، حبيث تعاد إليه إذا أد ى، وترسل للتحصيل إذ
الشيكات أو السندات احلصول من املؤسسة على تعهد بعدم استخدامها إال الستيفاء 

 .3«املستحقات يف موعدها دون زَّيدة
 [5/3الفرع الثاين: الدراسة الفقهية التأصيلية للبند ]

إذنية على سبيل الضمان  استندت املعايري يف القول مبشروعية احلصول على شيكات أو سندات
 .4على دليل مشروعية الضمان بوجه عام

مستند مشروعية السند ألمر أنه يعترب وثيقة بدين، وقد أمر هللا عز وجل بتوثيق الديون قال هللا 
 فاكتبوه"أييها الذين آمنوا إذا تداينتم  تعاىل:

                                        
 222( بشأن األوراق التجارية، ص 61املعايري الشرعية، املعيار الشرعي رقم ) 1
 225املعايري الشرعية، ص  2
 653املعايري الشرعية، ص  3
 621املعايري الشرعية، ص  4
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ةصفح  339  
 

  

 الرابعالفصل 

يعترب حوالة، احمليل مستند مشروعية الشيك املوجه من العميل إىل مصرف له فيه حساب أنه 
 . 1فيه: الساحب، واحملال: املستفيد، واحملال عليه: املصرف املسحوب عليه

شيكا أو سندا إذنيا هو طلب منها لرهن هذه األوراق التجارية،  إن طلب املؤسسة من العميل
ورهن هذه األوراق التجارية هو رهن ملا متثله من قيمة مالية، فهي تقوم مقام النقود يف 

عامالت، فقد جرى العرف على قبوَلا كأداة للوفاء، لذلك فرهن هذه األوراق هو شكل آخر امل
 ، ورهن النقود أجازته املعايري كما سبق بيانه.لرهن النقود

 املطلب الرابع
 السلعة ابسم العميل إرجاء تسجيل

 [5/4الفرع األول: توضيح حمتوى البند ]
عة إىل العميل إال بعد سداد الثمن؛ ولكن جيوز ال جيوز اشرتاط عدم انتقال ملكية السل»

إرجاء تسجيل السلعة ابسم العميل املشرتي لغرض ضمان سداد الثمن؛ مع احلصول على 
تفويض من العميل للمؤسسة ببيع السلعة إذا أتخر عن سداد الثمن. وعلى املؤسسة إعطاء 

السلعة لعدم سداد الثمن املشرتي )سند ضد( إلثبات حقه يف امللكية. وإذا ابعت املؤسسة 
 [5/4« ]يف حينه فيجب عليها االقتصار على مستحقاهتا وإعادة الباقي إىل العميل.

 التوضيح: 
يف البيوع اليت يكون الثمن فيها حاال جيوز للبائع اشرتاط حبس السلعة حىت أداء مجيع 

يف بيع املراحبة املصرفية ألن ذلك شرط يقتضيه العقد. أما يف البيوع املؤجلة كما هو احلال  ؛الثمن
أبن تشرتط على العميل عدم انتقال ملكية السلعة إليه إال  ؛ه ال جيوز للمؤسسة حبس املبيعفإنَّ 

 . 2بعد أن يسدد الثمن

                                        
 235املعايري الشرعية، ص  1
 416الدليل الشرعي للمراحبة، ص  2
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ةصفح  340  
 

  

 الرابعالفصل 

تشرتط القوانني السائدة يف كثري من الدول تسجيل عقد البيع يف إدارة التسجيل املختصة 
يف بعض السلع تقل ملكية املبيع للمشرتي، وذلك )كالشهر العقاري مثال( حىت يتم البيع، وتن

ارجاء تسجيل  اجيوز َل مراحبة ، فإذا ابعت املؤسسة هذه السلعاخلاصة كالعقارات والسيارات
السلعة ابسم العميل املشرتي لغرض ضمان سداد الثمن؛ ألن هذا التسجيل ما هو إال إجراء 

وعدم وجوده ال مينع شرعا انتقال  ،د فقطلتأكيد العقد وليس ضرورة إلنشائه، فهو وثيقة للعق
 .1امللكية احلقيقية للمشرتي

 كما للمؤسسة احلصول على تفويض من العميل ببيع السلعة إذا أتخر عن سداد الثمن.
 وعلى املؤسسة إعطاء املشرتي )سند ضد( إلثبات حقه يف امللكية.

ها االقتصار على وإذا ابعت املؤسسة السلعة لعدم سداد الثمن يف حينه فيجب علي
 مستحقاهتا وإعادة الباقي إىل العميل.

 [5/4]الدراسة الفقهية التأصيلية للبند الفرع الثاين: 
 : اشرتاط عدم انتقال امللك إال بعد سداد الثمنأوال

؛ فإن من أهم مقتضيات هذا العقد قرر الفقهاء أنَّه إذا أبرم عقد البيع مستكمال أركانه وشروطه
ملبيع إىل املشرتي، وانتقال ملكية الثمن إىل البائع، فإذا اشرتط أحدمها عدم انتقال انتقال ملكية ا

هذه امللكية، كان هذا الشرط منافيا ملقتضى العقد. لذلك ال حيق للبائع أن حيتفظ مبلكية املبيع 
 هو كون هذا الشرط ينايف بعد البيع، وذكر املعيار أن مستند منعه اشرتاط عدم انتقال امللكية

  .2مقتضى عقد البيع، وهو انتقال امللكية
، مث اشرُتط أن امللك ال ...أما إذا جتاوزت مرحلة الوعد، وأجنز البيع"يقول الشيخ تقي العثماين: 

ينتقل إىل املشرتي إالَّ بتوافر شروط، فإنه شرط مناقض  لعقد البيع، يفُسد به البيع ابإلمجاع، ألنه 
ملبيع إىل املشرتي، وإنَّ ذلك يتم فور متام اإلجياب والقبول. واشرتاط ال معىن للبيع إال  نقُل ملك ا

                                        
 616الدليل الشرعي للمراحبة، ص  1
 454املعايري الشرعية، ص  2
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ةصفح  341  
 

  

 الرابعالفصل 

بشرط عدم البيع. وهو تناقض  ظاهر. وإن قيل: إن امللك  عدم نقل امللك معناه أن يُعقد البيع
 1."ال يقبل التعليق حيدث بتسديد الثمن تلقائيا، فهو بيع  معلق، وقد سبق أنَّ البيع

  عة ابسم العميلرجاء تسجيل السلإ: اثنيا
اختلفت هيئات الفتوى املعاصرة، فذهبت بعضها إىل أن التسجيل يعترب شرطا النتقال امللكية 

أن يقيد بعض املعامالت بقيود ألن من حق احلاكم  دامت القوانني السارية تلزم بذلك؛فعال، ما
 .2ليس فيها حرمة حرصا على املصلحة

اصرة إىل أن تسجيل عقد البيع ما هو إال  إجراء لتأكيد ذهبت معظم فتاوى اَليئات الشرعية املعو 
وعدم وجوده ألن العقد يتم ابإلجياب والقبول،  ؛، فهو وثيقة للعقدالعقد، وليس ضرورة إلنشائه

 .3ال مينع شرعا انتقال امللكية احلقيقية للمشرتي
امللكية إىل  اشرتاط البائع )املؤسسة( تعليق تسجيلومن هذا املنطلق رأت هذه اَليئات أن 

شرط عقدي لصاحل املؤسسة وليس شرطا شرعيا. فيحق هو يؤدي مجيع الثمن إوما  املشرتي حىت
مللكية فا، للمؤسسة أن تلغيه كما َلا احلق أن تبقيه؛ ألن الغرض منه االستيثاق من السداد

أن يطلب تسجيلها، ومن حق العميل املشرتي جمرد والذي يتأخر هو  ،الفعلية تنتقل إىل املشرتي
مبوجبه إبجراء عملية التسجيل فورا عند أداء املشرتي املؤسسة من املؤسسة سند ضد تتعهد 

 .4الثمن
 الفتاوى يف املسألةبعض ا: اثلث

 :الفتوى ابجلواز 

                                        
 312-6/315، فقه البيوع 1
 4/511اخلدمات املصرفية،  2
 616الدليل الشرعي للمراحبة،  3
 6/312، فقه البيوع[؛ 444، ص الدليل الشرعي للمراحبةتكييف اللجنة التنفيذية الشرعية للربكة. ] هذا هو 4
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ةصفح  342  
 

  

 الرابعالفصل 

السؤال: مبوجب عقد بيع ابتدائي مث شراء عقار من شخص داخل دولة الكويت لصاحل بيت 
يل العقار لدى وزارة العدل، وأثناء ذلك تقدم شخص التمويل الكوييت ومل تتم إجراءات تسج

 بشراء نفس العقار، ومت توقيع العقد االبتدائي معه.
هل جيوز لبيت التمويل الكوييت أن يطلب من ابئع العقار أن يسجل العقار مباشرة ابسم 

بيت املشرتي من بيت التمويل الكوييت، أم يلزم أن يسجل العقار أوال لدى وزارة العدل ابسم 
 التمويل الكوييت، مث إعادة تسجيله ابسم املشرتي؟

اجلواب: ال داعي لتكرار التسجيل إذا مت بيع العقار بعد شرائه، وقبل تسجيله من البائع ابسم 
بيت التمويل الكوييت؛ ألن التسجيل عبارة عن إجراء رمسي للتوثيق، وقد مت البيع بني بيت 

 .1ئه بعقد شرعي من املالك األصلي"التمويل الكوييت وبني العميل بعد شرا
 :الفتوى ابملنع 

 فتوى اَليئة الشرعية للبنك اإلسالمي األردين:
 السؤال: أرجو التكرم ببيان الرأي الشرعي يف املسألة التالية:

 تقدم أحد العمالء بطلب شراء أرض مراحبة من البنك. .6
 ل.يقوم البنك بشراء األرض، وتسجل ابسم البنك لدى دائرة التسجي .4
يقوم العميل بشراء األرض مراحبة من البنك حال شراء البنك لألرض حبيث يقوم العميل  .5

بدفع جزء من الثمن نقدا واجلزء الباقي على أقساط شهرية ملدد خمتلفة يتفق عليها 
 مبوجب كمبياالت موقعة من املشرتي.

ا مستقبال يطلب املشرتي أن تبقى األرض مسجلة ابسم البنك على أن يتم التنازل عنه .2
أو لشخص أو ألشخاص آخرين، أو أن يعطي البنك للمشرتي وكالة  إما للعميل نفسه

 ابلتصرف ابألرض حسبما يشاء.
 اجلواب:

                                        
 615، ص الدليل الشرعي للمراحبة؛ 32فتوى  6ج  1
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ةصفح  343  
 

  

 الرابعالفصل 

عقد املراحبة ال بد لصحته من بيع السلعة للمشرتي، ومبا أن البيع هنا عقار ال تنتقل ملكيته 
املختصة، وقبل إمتام ذلك ال يعترب العميل إىل الطرف اآلخر وال يتم البيع إال ابلتسجيل ابلدائرة 

مشرتَّي وال يعترب البنك ابئعا، وإوما يكون ذلك اتفاق على عقد البيع، ولكن هذا االتفاق ال مينع 
البنك من أن يعدل عن إمتام العقد إذا غال السعر مثال، كما ال مينع العميل من العدول إذا 

شرعي يقتضي لصحة عقد املراحبة هنا أن ، لذلك فالوجه الرخص السعر أو ألي سبب آخر
يسجل املبيع يف دائرة التسجيل ابسم املشرتي مقابل الثمن املتفق عليه ولو مؤجال. وما ورد يف 
السؤال من طلب العميل أن يتم التنازل عن األرض مستقبال إما للعميل نفسه أو لشخص أو 

املشرتي، كما أوما طلبه من إعطاء ألشخاص آخرين، جيعل العقد عرضة لعدم الصحة لعدم تعيني 
 .1البنك للمشرتي وكالة ابلتصرف حسبما يشاء ال يصح أيضا لعدم إمتام عقد املراحبة"

 املطلب اخلامس
 التفويض ببيع الرهن

 [5/5الفرع األول: توضيح حمتوى البند ]
حيق للمؤسسة يف حال احلصول على رهن من العميل أن تشرتط تفويضه هلا ببيع الرهن »

 [5/5«]من أجل االستيفاء من مثنه دون الرجوع إىل القضاء. 
 التوضيح:

على رهن من وفقا َلذا البند من املعيار؛ فإن من حق املؤسسة املالية اإلسالمية وقد حصلت 
العميل أن تشرتط عليه أن يُ َفوِ َضها ببيع الرهن من أجل أن تستويف من مثنه دون أن تكون حباجة 

ملا  وهو حلٌّ هذا الشرط هو من قبيل الشروط العقدية وليس شرطا شرعيا، و  للرجوع إىل القضاء.
، وأتخر الفصل يف مسألة التقاضي لطول اإلجراءات اإلسالمية مناملالية  ؤسساتامل هتعاني

 القضاَّي.

                                        
 612الدليل الشرعي للمراحبة، ص  1
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 الرابعالفصل 

جيوز للمرهتن [ »5/6/2البند]يف يف معيار الرهن وتطبيقاته املعاصرة معىن هذا البند ورد وقد 
بيع الرهن  1)يف(لى الراهن توكيل املرهتن أو وكيل املرهتن أو الشخص املتفق عليه أن يشرتط ع

وال ميلك الراهن الرجوع عن هذه  .واالستيفاء من مثنه عند عدم الوفاء دون الرجوع على القضاء
  «الوكالة.

حيق للدائن طلب بيع الرهن [ »4/6/3يف معيار املدين املماطل يف البند ]أيضا وورد 
يله، كما حيق له أن يشرتط تفويض املدين له ببيعه من أجل االستيفاء من مثنه دون الرجوع لتسي

 «إىل القضاء.
بنك البالد: "جيوز للمرهتن أن يشرتط على اَليئة الشرعية لمن ضوابط  414وورد يف الضابط 

 .2الراهن تفويضه ببيع املرهون عند التخلف عن السداد دون الرجوع للقضاء"
 [5/5ثاين: الدراسة الفقهية التأصيلية للبند ]الفرع ال

جيوز طلب بيع أموال املدين املرهونة، واألموال اليت حتت يده لتسييلها واالستيفاء منها، كما 
وهو حيقق اختصارا إجراءات بيع  له به،جيوز احلصول على تفويض منه ابلبيع؛ ألنه مأذون 

 .3الرهن
من هو قول مجهور الفقهاء  ،الراهن الستيفاء دينه بيع املرهتن الرهن إبذنجبواز  والقول

 ، واستدلوا على ذلك مبا يلي:4احلنفية، واملالكية يف قول، والشافعية يف وجه، واحلنابلة
أنَّ الرهن ملك للراهن، وللمالك أن يُ وَكِ ل من يشاء يف بيع ملكه، توكيال منجزا أو -6

 معلقا؛ ألن الوكالة مما جيوز تعليقها ابلشرط.
 ما جاز توكيل غري املرهتن فيه جاز توكيل املرهتن فيه كذلك، كبيع عني أخرى.-4
 .1من جاز أن يشرتط له اإلمساك، جاز اشرتاط البيع له، كالعدل-5

                                        
 هكذا هي يف األصل وأظنه خطأ مطبعي 1
 26الضوابط املستخلصة من قرارات اَليئة الشرعية، ص  2
 615املعايري الشرعية، ص  3
  3/614؛ اإلنصاف، 4/641؛ مغين احملتاج، 1/341؛ مواهب اجلليل، 61/662الدر املختار،  4
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، واستدلوا على املنع أبنه توكيل 2ملنع مطلقالوجه عند الشافعية القائل اب وهذا الرأي خالفا
فكان مبثابة توكيله ابلبيع من نفسه؛ فلم -ن مستِحقٌّ للبيعإذ املرهتِ -فيما يتعلق به حق املرهِتن

 يصح.
 ونوقش من وجهني:

الرهن ملك للراهن، وليس للمرهِتن فيه إال حق االستيثاق؛ وعليه فإن بيعه الرهن إوما هو -6
  مبوجب توكيل الراهن )املالك( ال مبوجب عقد الرهن، فكان يف ذلك كسائر الوكالء.

ال جيوز توكيله يف بيع شيٍء من نفسه، وإن سلَّمنا فألن الشخص الواحد ال ُنسلِ م أنه -4
 .3يكون ابئعا مشرتَّي، وموجباً قاباًل، وقابضا من نفسه لنفسه، خبالف هذه املسألة

 

 
 
 

 
 

 
 

                                                                                                                        
 623عقود التمويل املستجدة، مرية،  1
 5/542؛ روضة الطالبني،4/641مغين احملتاج،  2
 625عقود التمويل املستجدة،  3
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 املبحث الثاين:

 معاجلة مديونية املراحبة
 

 املطلب األول: دفع العميل مبلغا يصرف يف اخلريات
 ولة الديناملطلب الثاين: جد

 املطلب الثالث: إلزام العميل أبداء زايدة لصاحل املؤسسة
 بع: ضع وتعجل يف املراحبةااملطلب الر 

 املطلب اخلامس: تسديد دين املراحبة بعملة مغايرة
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 الرابعالفصل 

تعاين املؤسسات املالية اإلسالمية من مشكلة مماطلة العمالء يف سداد ما عليهم من ديون، 
ملشكل ومعاجلة آاثره؛ ومن  جمموعة من احللول للحد من هذا اء إىلولذلك درجت على اللجو 

ذلك إلزام العميل عند أتخره يف السداد بدفع مبلغ من الدين يصرف يف وجوه اخلري، أو تنازل 
 املؤسسة عن جزء من الثمن عند تعجيل العميل ابلسداد.

 املطلب األول
 دفع العميل مبلغا يصرف يف اخلريات

  عقد املراحبة على التزام العميل املشرتي بدفع مبلغ أو نسبة من الدينجيوز أن ينص يف»
 يف حالة أتخره عن سداد األقساط يف مواعيدها املقررة، على أساس االلتزام ابلتصدق به

على أن تصرف يف وجوه اخلري مبعرفة هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة وال تنتفع هبا املؤسسة. 
[»5/6] 

 [5/6يح حمتوى البند ]الفرع األول: توض
َن عقد املراحبة يلتزم مبقتضاه العميل َدْفَع مبلٍغ  شرطا أجاز هذا البند للمؤسسة املالية أن ُتَضمِ 

ق به دَّ صَ تَ ي ُ من املال أو نسبة من الدَّين يف حالة أتخره عن سداد األقساط الواجبة عليه لِ 
ميكن للمؤسسة أن تنتفع به، والغرض من  ، والويصرف يف وجوه اخلري مبعرفة هيئة الرقابة الشرعية

واحليلولة دون تساهله يف دفع التزاماته جتاه املؤسسة، وما يؤخذ  ضغط على العميلهذا اإللزام ال
سواء كان  أهنا أطلقت حالة اجلواز يف مجيع حاالت التأخر عن السدادعلى صياغة هذا البند 

كما املوسر دون حالة املدين املعسر؛   املماطل حبالة املدين اومل تقيدهموسرا أو معسرا،  املدين
 نصت على ذلك معظم الفتاوى املعاصرة اليت أابحت مثل هذا الشرط.

أن ينص  جيوز» :[4/6/2يف البند ] وقد ورد يف معيار املدين املماطل خبصوص هذا الشرط
لغ أو نسبة من الدين مثل املراحبة على التزام املدين عند املماطلة ابلتصدق مبب ؛يف عقود املداينة
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 الرابعالفصل 

بشرط أن يصرف ذلك يف وجوه الرب عن طريق املؤسسة ابلتنسيق مع هيئة الرقابة الشرعية 
 1«للمؤسسة

على تقييد اجلواز حبالة املدين املوسر من معيار املدين املماطل ورغم عدم النص يف هذا البند 
عيار فقد ورد فيه: " يتناول من خالل النص على ذلك يف نطاق امل عياراملإال أن ذلك واضح يف 

، واملدين املتأخر هذا املعيار املدين املليء املماطل... وال يتناول املعيار املدين املعسر أو املفلس
 .2" عن سداد الدين لعذر شرعي

أو على األقل املذكور البند ابلنص على القيد هذا وبناء على ذلك نوصي إبعادة صياغة 
 ليقيد اإلطالق هنا ابلقيد الوارد هناك. اإلحالة إىل معيار املماطل

 [5/6الفرع الثاين: الدراسة الفقهية التأصيلية للبند ]
اختلف الفقهاء املعاصرون يف حكم اشت راط غ رامة على املماطل املوسر تصرف إىل جهات 

 خي ري  ة، عل ى ق ولي ن: 
وع ة، أو بنسبة حمددة على املبلغ. : ج  واز ه ذا ال ش  رط، س واء كان ت غ رام ة م قط القـول األول

، وحممد (5)وحممد تقي العثماين، (4)منهم: وهب ة ال     زحيلي 3علماء املعاصرينمجهور الوه و قول 
 ، غي ره م.  (6)عثمان شبي  ر

 واستدلوا على ذلك مبا يلي:
خي ال ف ق واع د األص ل يف الش روط اإلابح ة، إال ما دل الدليل عل ى منع ه، وه ذا ال ش رط ال -6 

 .(7)الش ريعة، بل إنه حيقق بعض مقاصدها يف ردع الظامل، وصيانة حقوق الناس

                                        
 25املعايري الشرعية، ص  1
 22، ص املعايري الشرعية 2
 6/132اخلدمات املالية االستثمارية،  3
 . 52املعامالت املالية املعاصرة، ص  (4)
 . 22حبوث يف قضاَّي فقهية معاصرة، ص (5)
 . 4/242)ضمن حبوث يف قضاَّي اقتصادية معاصرة(، صيانة املديونيات  (6)
 . 6/132اخلدمات املصرفية،  (7)
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 الرابعالفصل 

ونوقش أن ه ذا األصل ليس على إطالق ه وإوما ه و مقي د مب ا ال يع ارض ال ش   رع، وهذا الشرط 
 .(1)نف س  هيؤدي إىل الراب، ألنه زَّيدة يف مقابل التأخر يف الوفاء، كما لو اشرتطه ال دائ  ن ل 

 .  (2)(يل الواجد حيل عرضه، وعقوبت ه( )): حديث النيب صلى هللا عليه وسلم-4
دل احلديث على جواز معاقبة املماطل وزجره، ومن عقوبته تغرميه عن مماطلته، فإذا أمكن     

 .(3)إيقاع ه ذه العق وبة دون أن يت رتب على ذلك خمالفة، فال وجه لتحرمي ذلك
ل العلم قصروا العقوبة على احلبس والض رب وحنوها، ومل ينقل عن أحد من ونوقش أبن أه 

املتقدمي ن، جواز التعويض املايل بدال من التأخري يف سداد الدين، حىت الذين أجاوزا التغرمي 
ابملال؛ ألن التع ويض املايل ال ميكن محله على العق وبة التع   زيرية، ألن مصدر هذه العقوبة هو 

 . (4)ليس الشرط، ومصرفها خزينة الدولة وليس الدائن، وغايتها الزج ر وليس التعوي ضاحلاكم، و 
أن ه ذا االشت راط ه و الت زام ابلتب رع من املدي ن معل ق على عدم الوفاء، وهذا االلتزام جائ ز، -5

 . (6)لكية، ذهب إىل جواز هذا الشرط، وأن الصدقة تل زم امل دي ن بعض املا(5)وي ستح ب الوف اء به
ونوقش أن ه ذا االشت راط يعتب ر مع اوضة رغ م ك ون  ه جله  ة ب  ر، فه  و إل زام من ال دائن، والتزام من 
املدين، ولي س تب رعا م ن امل دين دون اشرتاط، يدل على ذلك أن املدين ال يتوىل إعطاء ه ذه 

 .(7)ك غالبا ه و البنك الدائ   نال زي  ادة بن فس ه للجه ة اخلي ري ة، وإوما ال ذي يت وىل ذل

                                        
 .6/462الشروط التعويضية،  (1)
النسائي يف (؛ و3/245، )5142، كتاب األقضية، ابب يف احلبس يف الدين وغريه، رقم أبو داود يف سننهأخرجه  (2)

، كتاب األحكام، ابب حبس الرجل احلاكم يف املستدرك؛ و222، ص 2122، كتاب البيوع، ابب مطل الغين، رقمسننه
حيح اإلسناد ومل خيرجاه، وقال شعيب (، وقال بعد إيراده: هذا حديث ص3/652، )4624يف التهمة احتياطا، رقم 

 األرانؤوط يف حتقيقه لسنن أيب داود: إسناده حسن.  
 .4/111اخلدمات املصرفية،  (3)
، على حممد احلسني الصوا، جملة الشريعة والدراسات اإلسالمية الصادرة عن جملس النشر الشرط اجلزائي يف الديون (4)

 . 433-432م، ص4112ه، سبتمرب 2436، رجب 32العلمي جبامعة الكويت، العدد 
 .6/461الشروط التعويضي ة،  (5)
 412-6/411فتح العلي املالك،  (6)
  6/464الشروط التعويضية،  (7)
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 الرابعالفصل 

أن ه ذا الق ول ه و مقتض ى ق  ول احلن ابل  ة والش اف عي ة يف ق  ول، فأصول اإلمام أمح د ب ن حنب ل -2
 .(1)ال متن ع م ن اشت  راط ه ذا ال ش   رط؛ ألن ه ش رط ت ضم ن م قص ودا صحيح ا ه و التص      دق

 ب، وال ميك ن قي اس اشرتاط ال زَّيدة يف الديون على االشرتاط ونوقش أبن الزم امل ذهب لي س مب ذه
يف البيع، ألن مبىن البيع على الت وس ع يف الش روط، ومبىن ال دي  ون على التضيي  ق خ وفا م ن 

    .(2)ال   راب
سليمان م نع ه ذا ال ش رط، وه و ق ول ع دد من املع اص ري ن منه م: عبد هللا بن القـول الثاين: 

 غ ي   ره ما.    ، و (4)حمي الدين الق ره داغ ي، و (3)نيعامل
 ومن أدلتهم:

اّللَُّ اْلبَ ْيَع َوَحرََّم الر اَِب َفَمن َجاَءُه َمْوِعَظة  مِ ن رَّب ِِه فَانتَ َهَى فَ َلُه َما َسَلَف َوأَْمرُُه ِإىَل  َوَأَحلَّ } هللا تعاىل: ق ول-6

 . (5){ْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن اّللَِّ َوَمْن َعاَد فَُأْولَِئَك أَ 
 وج ه ال دالل    ة:

أن راب اجلاهلية الذي نزل القرآن بتحرميه إوما ه و زَّيدة يف الدي ن على املدي ن، مقاب ل التأخر      
يف السداد، وال ف رق بني أن تدفع ه ذه الزَّيدة للدائن، أو لغريه، ولو كان جهة بر، فحقيقة الراب 

 .     (6)تشمل ذلك كله
 تَ ْفَعُلواْ ََّي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ات َُّقوْا اّللََّ َوَذُروْا َما بَِقَي ِمَن الر اَِب ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِننَي =       فَِإن ملَّْ : }تعاىل ق وله-4

ُتْم فَ َلُكْم ُرُؤوسُ   .                     (7){أَْمَواِلُكْم اَل َتْظِلُموَن َواَل ُتْظَلُمونَ  فَْأَذنُواْ حِبَْرٍب مِ َن اّللَِّ َوَرُسولِِه َوِإن تُ ب ْ
 وج ه ال دالل    ة: 

 يتبني من اآليتني من أوج ه:
                                        

 .242)ضمن حبوث يف قضاَّي اقتصادية معاصرة(، صصيانة املديونيات  (1)
 .651حبوث يف فقه البنوك اإلسالمية، ص (2)
 .244-246ص حبوث يف االقتصاد اإلسالمي، (3)
 651-642حبوث يف فقه البنوك اإلسالمية، ص (4)
 .443س ورة البقرة، من اآلية  (5)
 .6/461الشروط التعويضية،  (6)
 .442-442سورة البقرة، اآليتان:  (7)



 ضمانات المرابحة ومعالجة مديونيتها  ___________
 

   

 
 

ةصفح  351  
 

  

 الرابعالفصل 

َوَذُروْا َما بَِقَي : أن أخ ذ ال زي ادة م ن املدي ن، ول و لغي  ر الدائ ن فيه خمالفة لق ول هللا تعاىل: }األول
أتركوا الزَّيدة فال أتخذوها من املدين، واألمر لل وج وب، فإذا أخذت ومل ترتك، املعىن . و {ِمَن الر ابَ 

 . (1)وصرفت لغي ر ال دائ ن، ولو جلهة بر، فق د حتقق ت معصية هللا مبخالف     ة أم    ره، فتمن   ع
 }فَ َلُكمْ : : أن ال دائ  ن ال ي ستح  ق أك ث   ر م ن رأس م ال  ه، دل على ذلك منطوق ق وله تعاىلالثاين

. وي دل مبفه وم  ه على أن امل دي ن ال يلزم ه إال أداء رأس امل ال فقط، فإلزام ه بدفع {أَْمَواِلُكمْ ُرُؤوُس 
 زَّيدة على رأس املال لغي ر ال دائ ن خمالف َل ذا املفهوم.

مقاب ل التأخ ر  ،نهي من ع الظلم املتمثل يف الزَّيدة على املدي ،: أن احلكم ة م ن حت ري م ال رابالثالث
. وكم ا ال جي  وز أن ُيظل  م {ُتْظَلُمونَ َتْظِلُموَن َواَل  }الَ  كما أشار إىل ذلك ق ول ه تعاىل:  ،يف ال س داد

امل دي  ن بدف ع زي ادة على رأس ظلم ال دائ  ن بع  دم رج  وع رأس مال  ه إلي ه، ال جي  وز ك  ذلك أن يُ 
   .(2)ألنه ظل م للم دي   ن يف احل الي   ن ؛ن، أو غ ي رهامل ال، س واء أخ  ذه ا ال دائ  

آكل الراب وموكل ه وكاتب ه  صلى هللا عليه وسلم)لعن رسول هللا ) :قال¢ ه جابر ارو  ما-5
 . (3)وشاه ديه، وقال: ه م س واء(

 . (4)(فمن زاد أو استزاد فقد أرىب اآلخذ واملعطي فيه سواء()) :صلى هللا عليه وسلم وقوله
أي بي ن املدي ن ال دائ  ن يف احلك م؛ ف ال  ،ق د َس وَّى بي ن اآلك ل وامل وك  ل صلى هللا عليه وسلمالنيب ف

ي شم  ل ذلك إع ط  اؤه لل دائ   ن أو  ،جي وز للدائن أن أيخذ الراب، وال جيوز للمدين أن يعطي الراب
إن ال ش ارع ي راع  ي املدي  ن أكثر من مراع ات ه إذا كان م ش  روطا ع لي   ه يف ال عق       د، ب ل  ،غي  ره

                                        
 .6/466الشروط التعويضية،  (1)
 . 6/466الشروط التعويضية،  (2)
(؛ والدارمي، يف سننه،  5/6462، )6322لراب وموكله، رقم ، يف كتاب املساقاة، ابب لعن آكل امسلمأخرجه  (3)

 (.   4/546، )4353كتاب البيوع، ابب يف آكل الراب وموكله، رقم 
، يف كتاب البيوع، ابب بيع النسائي(؛ و5/6412، )6322، يف كتاب املساقاة، ابب الراب، رقم مسلمأخرجه  (4)

 (.242، )ص2313الشعري ابلشعري، رقم 
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ورغب يف  ،وَلذا أوجب إنظار املعسر ،لضعف املدين غالبا ،لل دائ  ن يف ك ثي  ر من األحكام
 .(1)الصدقة عليه

حك م ال زي ادة ال خيتل ف بي ن أن تك  ون ال زي ادة لل دائ ن، أو لغي ره، أال ترى أنه لو قدم رجل  أن-2
املال لبنك ربوي بغرض استثمارها على أن تكون عوائد تلك الوديعة جلهة ب ر، فإن  وديعة من

 . (2)فعله حمرم بال خالف
ن أو تصرف جلهة ن   وق ش ق  وَل  م أبن ت لك ال زي ادة ت عتب ر راب ال ف رق يف ذلك بني أن أيخ ذها الدائ

الزي  ادة حتققت العلية، فثبت احلكم، أبن العلة املؤثرة يف الراب هي الزَّيدة، فمىت وجد وصف  بر؛
ومىت عدم مل تتحقق العلية، فال يثبت احلكم، والزَّيدة ال تكون إال من جانب الدائ ن، أما املدين 
فإن ما يدفعه لغري الدائن ال يسمى زَّيدة، بل هو نقص ابلنسبة له، فوصف الراب ال يتحق ق، إال 

 .    (3)إذا حصل الدائن على زَّيدة مشروطة
، ف رغ  م أن (4)وق د أجي ب على ذلك ابملثال الذي ت ضمنه ال دلي ل ال رابع من أدل   ة املانع ي   ن       

 ال  زَّيدة ال أيخ ذها ال دائ    ن، ولكن    ه راب بال خالف. 
الق ول مبن ع اشت راط ه ذه ال زي ادة ه و ال راج ح، لق  وة  أن-أعلم  وهللا-يلالذي يظهر و       

وألن الت راضي على ه ذا ال ش رط يف الواقع تراض على الراب، مع التزام الدائن أن يتصدق  دلة؛األ
 به، وال أيخذه لنفسه، ويؤي د ه ذا الت رجي ح أم ران: 

، وه و أيضا (5)مجه ور الفقه اء على ع دم ج واز ه ذا ال ش  رط، فه و املشه ور عند املالكية أن-6
 ؛ش رط ال يقتضي ه العق  د، وال يالئ  م م وجب  ه فهو؛ (7)الشافعي ة يف ق ولو  (6)مقتضى ق ول احلنفي ة

                                        
 .6/464التعويضية، الشروط  (1)
 .6/465الشروط التعويضية،  (2)
 .114-116اخلدمات املصرفية، ص (3)
"لو قدم رجل وديعة من املال لبنك ربوي بغرض استثمارها، على أن تكون عوائد تلك الوديعة جلهة ب ر، فإن فعله حمرم  (4)

 بال خالف".
 .6/411فتح العلي املالك،  (5)
 .3/641بدائع الصنائع،  (6)
 .2/532، اجملموع (7)
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، وألن اجلب ر على التط  وع غي ر طريف العقدألن في ه منفع  ة ألجنب  ي، كما أن في ه ض ررا على أحد 
 . (1)م ش  روع

استطاع أح د ه ذا ال ش  رط وإن مل يك ن راب فه و ذريعة إليه، بل" قد حتقق فعال، فقد  أن-4
البن وك حتصي  ل املوافق ة من اَليئة الشرعية على اشرتاط التعويض عن التأخري، وعلى غ رامة 

ذكي  ة، فأخ ذت  اإلدارة كانتالتأخري، ف وافقت اَليئة على أن تصرف يف وج وه اخلري، ولكن 
ءات اإلدارية، وحينئذ  موافق ة أخ رى م ن اَليئ ة على اقتط اع جزء من هذه الغرامة يف مقابل اإلجرا

كلفت اإلدارة أحد موظفيها ابحتساب مقدار التكلفة اإلدارية، حيث بلغت تقريبا من الغرامة 
 .(2)يف جيب البنك" وابلتايل دخلتاحملصلة، 

 املطلب الثاين
 دولة الدينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج

دة يف مقداره )جدولة الدين( سواء كان ال جيوز أتجيل موعد أداء الدين مقابل زاي»
 [5/2«]املدين موسرا أم معسرا. 

 [5/2الفرع األول: توضيح حمتوى البند ]
 جلدولة الدين صوراتن:

الصورة األوىل: هي أتجيل الدين دون زَّيدة يف مقداره، وتعترب اجلدولة حينئذ من ابب إعطاء 
 املدين املعسر مهلة، وهو أمر مندوب شرعا.

كأن يكون للمؤسسة  ؛وتكون بتأجيل موعد الدين مقابل زَّيدة مقدار الدينالثانية:  الصورة
دين على العميل قدره مثاومائة ألف دينار ليسددها على أقساط ملدة أربعني شهراً، مث تعثر العميل 

ستني شهراً على أبن متدد مدة السداد إىل يف السداد، فاتفقت معه املؤسسة على جدولة الدَّين، 

                                        
   4/244)ضمن حبوث يف قضاَّي اقتصادية معاصرة(،  صيانـة املديونيات (1)
 .624حبوث يف فقه البنوك اإلسالمية، ص (2)
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املعيار سواء كان املدين موسرا أو  هامنعوهذه الصورة للجدولة ن يصري مبلغ الدَّين مليون دينار، أ
  .معسرا

 [5/2الفرع الثاين: الدراسة الفقهية التأصيلية للبند ]
إن مستند حترمي الزَّيدة يف الدين مقابل زَّيدة األجل هو: أن ذلك من قبيل الراب، وهو راب 

 .1اجلاهلية
قهاء أن جدولة الدين ابلصورة املذكورة آنفا هي نوع من بيع الدَّين ابلدين، وهو يعترب الف

 حمرم شرعا، الشتماله على الراب احملرم ابلكتاب والسنة، وإمجاع األمة، وهو عني راب اجلاهلية.
قال:)كان الراب يف اجلاهلية، أن يكون للرجل على الرجل حق   2روى مالك عن زيد بن أسلم

يف  أخَّر عنهإذا حلَّ قال: أتقضي أم تُريب؟ فإن قضاه أخذ، وإال زاده يف حقه و إىل أجل، ف
 .3(األجل

أن راب أهل اجلاهلية: يبيع الرجُل البيَع إىل أجٍل مسمًى، فإذا حلَّ األجُل، ومل  4وعن قتادة
 .5يكن عند صاحبه قضاء ، زاده وأخَّر عنه(

اخللف أن الراب الذي نزل القرآن بتحرميه هو وقال ابن عبد الرب: "أمجع العلماء من السلف و 
لعرب: إما أن تقضي، وهو معىن قول ا ين لتأخري دينه بعد حلوله عوضا،أن أيخذ صاحب الدَّ 

 .1وإمَّا أن تريب"

                                        
 454املعايري الشرعية، ص  1
، لنبالءسريه أعالم اه. ]651زيد بن أسلم العدوي، أبو عبد هللا، املدين، موىل ابن عمر، إمام فقيه عامل، تويف سنة  2
3/561] 
 4/214، املوطأ 3
قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي، البصري أبو اخلطاب، مفسر، حافظ، ثقة، ثبت، ُعِرف مبعرفته الواسعة ابلعربية  4

 [2/536، هتذيب التهذيبه. ]662وأَّيم العرب واألنساب، تويف سنة 
)القاهرة: دار هجر للطباعة 6د احملسن الرتكي، ط ، حممد بن جرير الطربي، حتقيق: عبد هللا بن عبتفسري الطربي 5

 5/614 م(، 4116-ه 6244والنشر، 
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 املطلب الثالث
 إلزام العميل أبداء زايدة لصاحل املؤسسة

 ،بلغ الدين فقطإذا وقعت املماطلة من العميل املدين ابألقساط فإن املستحق هو م»
 وال جيوز للمؤسسة أن تلزم العميل أبداء أي زايدة لصاحلها، مع مراعاة ما ورد يف البند

5/6[» .5/2] 
 [5/2الفرع األول: توضيح حمتوى البند ]

يرتتب على املماطلة من العمالء وعدم تسديد الديون يف آجاَلا املتفق عليها ضرر للدائنني 
كنهم طيلة فرتة املماطلة من تسلُّم أمواَلم، والتصرف فيها، من جهة أتخر ديوهنم، وعدم مت

خسارة  ونوقد يتكبد الدائن واالنتفاع هبا، فضال عن تفويت فرصة استثمارها وجين األرابح منها،
   .2مادية ألجل استخالص حقوقهم والظفر هبا

ومن أهم احللول تعد املماطلة من أكرب املشكالت اليت تواجه املؤسسات املالية اإلسالمية، 
اليت تلجأ َلا هذه املؤسسات هي إلزام العميل أبداء زَّيدة على مبلغ الدين املستحق للمؤسسة 

أحياان، أو مبسمى الشرط اجلزائي كتعويض عن الضرر الالحق ابملؤسسة  غرامة أتخريمبسمى 
 أحياان أخرى.

نقدا أو  ط التعويض املايلجيوز اشرتاال »[: 4/6/4ورد يف معيار املدين املماطل، يف البند ]
عينا، وهو ما يسمى ابلشرط اجلزائي، على املدين إذا أتخر عن سداد الدين، سواء نص على 

                                                                                                                        
)الرَّيض: مكتبة الرَّيض  6، يوسف بن عبد هللا بن عبد الرب، حتقيق: حممد ولد ماديك، طالكايف يف فقه أهل املدينة 1

 4/155م(،  6242-ه 6522احلديثة،
وى واملطالبة اليت أنفقها ألجل استخالص دينه؛ ألنه املتسبب هبا، جاء يف يلزم املدين املماطل املوسر غرم نفقات الدع 2

معيار املدين املماطل: "يتحمل املدين املماطل مصروفات الدعوى كما يتحمل املصروفات اليت غرمها الدائن من أجل 
 [22، ص املعايري الشرعيةحتصيل دينه" ]
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مقدار التعويض أو مل ينص، وسواء كان التعويض عن الكسب الفائت )الفرصة الضائعة( أم عن 
 .1«تغري قيمة العملة

خذ أي زَّيدة لصاحلها ويستثين من ذلك واملعيار يف هذا البند من بنوده مينع املؤسسة من أ
تلك الزَّيدة اليت يلزم هبا العميل عند املماطلة على أن تصرف يف وجوه اخلري، وفقا ملا هو 

 [ السابق.3/1منصوص عليه يف البند ]
، ألنه أعم منهما ومها مبثابة التفصيل له أوصي أبن يقدم هذا البند على البندين السابقني

[ ميثل 3/1قاعدة والصورة العامة، وهي حترمي الزَّيدة بسبب املماطلة، والبند ]فهذا البند ميثل ال
[ ميثل صورة خاصة، وحالة تفصيلية من حاالت 3/4االستثناء من عموم القاعدة، والبند ]

 الزَّيدة احملرمة، ولذلك فاألوىل أن يقدم هذا البند، ويتأخر البندان السابقان يف الرتتيب.
 [5/2اسة الفقهية التأصيلية للبند ]الفرع الثاين: الدر 

رضي هللا عنه أن رسول  2ال شك أن مماطلة املدين املوسر ظلم وإمث وعدوان، فعن أيب هريرةأوال: 
، وقد َعدَّ مجهور الفقهاء كبرية من كبائر 3هللا صلى هللا عليه وسلم قال: ))مطل الغين ظلم((

 .4الذنوب
عسر العاجز عن الوفاء ال جتوز مطالبته، وال جيوز إلزامه اتفق الفقهاء على أن املدين املاثنيا: 

بدفع تعويض عن أتخره يف الوفاء مبا عليه؛ ألن الواجب يف حق املعسر هو إنظاره إىل امليسرة،  
ُْذوْكما أمر تعاىل يف قوله: } ََْكَن ْن

ِ
ةْ  َوا َلْى فَنَِظَرةْ  ُعْْسَ

ِ
ةْ  ا َْوأَنْْ َميَْْسَ قُوا ۚ  ْْ ْلَُُكْْ َخْيْ  تََصد 

نْْ
ِ
 [، واإللزام ابلتعويض ينايف اإلنظار املأمور به.421{ ]سورة البقرة: تَْعلَُمونَْ ُكْنُتْْ ا

                                        
 25املعايري الشرعية، ص  1
ه، لزم صحبة النيب 4ر الدوسي، صحايب مشهور، أكثر الصحابة رواية للحديث، أسلم سنة هو عبد الرمحن بن صخ 2

، االستيعابه. ]32حديثا، ويل إمارة املدينة والبحرين زمن عمر، تويف سنة 3542صلى هللا عليه وسلم، بلغت مروَّيته 
 [.4/622، اإلصابة؛ 1/565، أسد الغابة؛ 2/6412
(؛ وأخرجه 324، )ص 4424 كتاب احلوالة، ابب احلوالة وهل يرجع يف احلوالة، رقم يف البخاري: أخرجه متفق عليه 3

 (.5/6624، )6312، كتاب املساقاة، ابب حترمي مطل الغين، رقم مسلم
 664حبوث يف فقه البنوك اإلسالمية، ص  4
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اتف ق مجيع الفقه اء أنه ال جي وز ش رعا أن يتف  ق ال دائ  ن مع املدي  ن على إلزام املدي  ن بدف  ع  اثلثا:
ء مبا عليه من دين، فهذا الشرط الوفا يفإن هو أتخر أو نسبة معينة، من امل  ال، حمدد مبل  غ 

 ألنه من صريح الراب الذي نزل القرآن بتحرميه. ؛ابطل حلرمته
املوسر على العميل  اختلف الفقه اء املع اص رون يف م س   ألة: ه ل جي وز أن تشرتط املؤسسة رابعا:

االمتناع؛ أن ضرر بسبب هذا  د، وحلق املؤسسةيف حالة امتناعه عن الوفاء ابلدين يف الوقت احملد
ه ل اخلب رة ب ذلك، أو يتفق عليه الطرفان يق دره أ ضا ع ن الض رر ال ذي حل ق ابملؤسسةيدفع تعوي
 على قولني: ؟(1)، أو يقرره القاضيفيما بعد

، (3)، والصديق الضرير(2)مصطف  ى ال  زرقا ذه ب بعض العلماء املعاصرين، من أب رزهم: األول:
على خ الف إذا وقع ضرر على املؤسسة،  لزام للعميل املماطل جواز اإلإىل (4)ني  عوعبد هللا امل

 .(5)يف التفاصي   ل همبي ن
 ومن أهم أدلتهم على ما ذهبوا إليه: 

ع م  وم اآلَّيت ال دال  ة على وجوب الوفاء ابلعقود، وأداء األماانت، والعدل، وحت رمي أك ل املال -6
ِإنَّ اّللََّ أَيُْمرُُكْم َأن تُؤدُّواْ } :، وق وله تعاىل(6){ا الَِّذيَن آَمُنوْا أَْوُفوْا اِبْلُعُقوِد أَي ُّهَ ايَ } :ابلب اط ل؛ كق وله تعاىل

             . وغريها.(1){اأَلَمااَنِت ِإىَل َأْهِلَها 

                                        
 .4/152)ضمن حبوث يف قضاَّي اقتصادية معاصرة(، صيانة املديونيات ومعاجلتها من التعثر  (1)
؟(، مصطفى الزرقا، جملة أحباث االقتصاد هل يقبل شرعا احلكم على املدين املماطل ابلتعويض على الدائن) (2)

 .664م(، ص6223ه=6213)4، عدد 4اإلسالمي، جملد
، حممد الصديق الضرير، جملة أحباث االقتصاد اإلسالمي، االتفاق على إلزام املدين املوسر بتعويض ضرر املماطلة() (3)

 .  664م(، ص6223ه=6213)6، عدد5جملد 
 .245-244حبوث االقتصاد اإلسالمي، ص (4)
( حممد أنس الزرقا، )التعويض عن ضرر املماطلة يف الدين بني الفقه واالقتصادينظر تفاصيل اآلراء واملقارنة بينها:  (5)

م(، 6226ه=6266، )5يز، اجمللد وحممد علي القري، جملة االقتصاد اإلسالمي الصادرة عن جامعة امللك عبد العز 
 وما بعدها 6/444الشروط التعويضية، ؛ 34-45ص

 .6: اآلية املائـــدةس ورة  (6)



 ضمانات المرابحة ومعالجة مديونيتها  ___________
 

   

 
 

ةصفح  358  
 

  

 الرابعالفصل 

ومنها التقيد يشمل الوفاء جبميع آاثره، يف ه ذه اآلَّيت يقتضي الوجوب، و ابلوفاء األمر      
على أداء  والعاقد مؤمتنيف املوعد احملدد دون أتخري، إذا ال يق ل أمهية ع ن أصل الوفاء،  ابلوفاء

ما وجب عليه، وهذا األداء يف امل وع  د من العدل الذي أمر هللا به، وجتنب العدل ظلم وإضرار 
ل أو عذر ظلم، فيه ضرر يلحق الدائن حببس ماله عنه، فهو من أكل املا واملماطلة بغريابلغري، 

 .(2)منفعته ابلباطل، مما يوجب مسؤولي       ة اآلكل، فيضمن منفعة املال تلك املدة
ونوقش أن هذا االستدالل خارج حمل الن زاع، ف ال دالل ة يف اآلَّيت على تعوي ض ال دائ ن عن ضرر 

 املماطلة من املدين.

 .(3)ح  ديث النيب صلى هللا عليه وسلم:) ال ضرر وال ضرار(- 4
أخري يلحق ابلدائن ضررا، هو حرمانه من منافع ماله يف مدة الت أخري، وه ذا الضرر جيب فالت

 .(5)، وال إزال  ة َل   ذه الض رر إال ابلتع ويض(4)إزالته، عم ال ابل ق اع  دة ال فقهي   ة " الض رر ي زال"
 ونوقش أنه ميكن ال رد عليه م ن أوج ه: 

لح ق ض ررا ابل دائن؛ ولك ن لي س كل ضرر يلحقه اإلنسان : وإن كانت املم اطل ة ظل م ياألول
 . (6)بغريه ظلما يكون موجبا للتعويض املايل، وهذا أصل ال م راء في ه

ال ي ق ب  ل الق ول إن التع وي ض امل ايل ه و وح ده ال  ذي ي زي ل ال ض   رر، ألن التع  وي ض املال ي  الثاين: 
 ة، ولكن ه يق اب ل الظل م بظل م م ن ن  وع آخ ر، والعق  وب ة ل يس شأهنا ال ي زي  ل الض  رر يف احل قيق 

                                                                                                                        
 .32: اآلية النســـاءسورة  (1)
 .611-613)هل يقبل شرعا احلكم على املدين املماطل ابلتعويض على الدائن؟(، ص  (2)
 سبق خترجيه (3)
م(، 6222-ه6212)دمشق: دار القلم،  4، أمحد مصطفى الزرقا، طواعد الفقهيةشرح القينظر هذه القاعدة يف:  (4)

       .642ص 
 .614)هل يقبل شرعا احلكم على املدين املماطل ابلتعويض على الدائن؟(، الزرقا، ص (5)
 .421م(، ص 6221-ه6266)الطائف: دار الفاروق،  6، نزيه محاد، ط دراسات يف أصول املدانيات (6)
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 الرابعالفصل 

. واحل قيق ة أن تض رر ال دائ  ن نتيج  ة ع دم انتف اع ه ابملال (1)اجلرب، وإوما تنحصر وظيفتها يف الزج ر
 متوق ع أو متوهم، فال يزال بضرر متحقق يلح ق ابملماط     ل.

 .(2) ق ال: )مط ل ال غن ي ظل   م( صلى هللا عليه وسلمأن رس   ول هللا  ¢ما رواه أب و ه ري   رة -5

٭ ع ن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال:)يل      (4)عن أبيه  (3)وم ا روى ع م رو ب ن الشريد-2
 .5الواج د حيل عرضه وعق وبت   ه(

دل احلديث عمرو على دل احلديث أيب هريرة على أن املماطلة من القادر على الوف اء ظلم، و 
أهنا حتل العرض، وتبيح العقوبة، والعقوبة هنا تع زيرية، ومن أنواع العقوبة التعزيرية، التعزير 

 .(6)ابملال
: أنَّ أه ل العلم قصروا العقوبة على احلبس والض رب وحنوها، ومل ينقل عن ابلقـول ويـرد عليه 

التأخري يف سداد الدين، حىت الذين أجاوزا أحد من املتقدمي ن جواز التعويض املايل بدال من 
التغرمي ابملال؛ ألن التع ويض املايل ال ميكن محله على العق وبة التع   زيرية؛ ألن مصدر هذه العقوبة 
هو احلاكم، وليس الشرط، ومصرفها خزينة الدولة، وليس الدائن، وغايتها الزج ر وليس 

 .(7)التعوي ض

                                        
 . 424- 426سات يف أصول املدانيات، ص درا (1)
 سبق خترجيه (2)
وهو عمرو بن الشريد بن سويد الثقفي، الطائفي، أبو الوليد، قال أمحد بن عبد هللا العجلي: "حجازي، اتبعي، ثقة"،  (3)

 [.5/444، ابن حجر، هتذيب التهذيبوذكره ابن حبان يف الثقات. ]
شهد بيعة الرضوان، وري عنه ابنه عمرو، وأبو سلمة بن عبد الرمحن وعمرو بن هو الشريد بن سويد الثقفي، صحايب  (4)

 [.5/412، اإلصابة؛ 4/412، االستيعابانفع الثقفي، وغريهم ]
 سبق خترجيه 5
 .522حبوث يف االقتصاد اإلسالمي، ص  (6)
إلسالمية الصادرة عن جملس النشر ، الصوا، على حممد احلسني، جملة الشريعة والدراسات االشرط اجلزائي يف الديون() (7)

 . 433-432م، ص4112ه، سبتمرب 6243، رجب 32العلمي جبامعة الكويت، العدد 
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 الرابعالفصل 

يان يف الغصب، من حيث أن املدين املماطل قد أصبح غاصبا على فوات منافع األع القياس-3
 . (1)مبماطلته، فيجوز للدائن التعويض عن املنافع اليت فاتته بسبب التأخري عن السداد

  ونوقش أبن هذا قياس مع الف   ارق م ن وجهي ن:
 ة أن مسألة تعويض منافع العني املغصوبة خالفية، وليست جممعا عليها، فاحلنفي :األول

، واملالكية على أنه يضمن إذا (2)املتق دم  ون على أن الغ اص ب ال يضم ن منافع املغص وب مطلقا
  .(3)استعمل املغصوب أو أجَّره

أن الق ائلني بضمان منافع العي ن املغصوبة اشت رطوا يف املنفع ة اليت تضمن أن تك  ون ماال  :الثاين 
ملغص وب من األعيان اليت يص ح أن ي رد عليه ا عق  د جي وز أخذ الع وض عنه، وذلك أبن يكون ا

ال جي  وز أتجي رها، إضاف ة  . والدي  ون ليس  ت ك ذلك، بل النق   ود كلها كذلك، ول ذلك(4)اإلج ارة
ي ن حيت اط فيه حىت ال يرتتب عليه الراب احملرم  .(5)إىل أن ال دَّ

 اء ابلتع ويض يشجع كل مدين أن يؤخر احلقوق، ع دم إل زام امل دي ن املم اط ل القادر على الوف-1
، ويتعارض مع مقاصد الشريعة العامة وأسسها يف تقرير (6) ومياط ل فيه ا بق  در ما ي ستطي ع

األحكام، ومن أمهها عدم املساواة بني األمي ن واخلائ ن، وبي ن املطيع والعاص ي، وبي ن الع ادل 
 اهبا يف م واقيته ا، وبي ن م ن جيح دها. والظامل، وبني من يؤدي احلقوق إىل أصح

بني املم اط  ل  س وِ  م؛ ألن الش  ريع ة حني قضت بع دم ج واز التعويض مل تُ لَّ سَ غري مُ  أبنَّه ونوقش
ين يف وقته دنيوَّي وأخروَّي، فقد اعترب الشارع األول ظاملا، واملسلم يعل م شناع ة وبني م ؤدي الدَّ 

                                        
 .612)هل يقبل شرعا احلكم على املدين املماطل ابلتعويض على الدائن؟(، ص  (1)
 .                                     2/511، رد احملتار على الدر املختار (2)
 .5/323، رح الصغريالش (3)
  422دراسات يف أصول املداينات، ص (4)
 .625-624حبوث يف فقه البنوك اإلسالمية،  (5)
 .612)هل يقبل شرعا احلكم على املدين املماطل ابلتعويض على الدائن؟(، ص  (6)
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 الرابعالفصل 

ع ه ذلك ع ن املماطل  ة، فإذا ضعفت خشية هللا يف قلبه فماط   ل شرع أن الظلم وس وء عاقبت ه، في رد
 .(1) يعاقب ابلتع زي  ر حبسا وضراب حىت يؤدي ما عليه

وه و رأي أكث ر املعاصرين، ومن أبرزهم نزيه ، ع دم ج واز اشت راط ال تع  وي ض القـول الثاين:
 وغريهم. (6)، وعلي القره داغي(5)ثمان شبريوحممد ع، 4، وتقي العثماين3ووهبة الزحيلي، (2)محاد

 ومن أهم أدلتهم: 
وقوله  ،(7){َوَأَحلَّ اّللَُّ اْلبَ ْيَع َوَحرََّم الر اَِب  } :اآلَّيت ال دالة على حترمي الراب كقوله تعاىل عم وم-6

ُتْم فَ َلُكْم ُرُؤوُس أَْمَواِلُكْم اَل َتْظِلُموَن َوالَ ُتْظَلُمو  }:تعاىل  .   (8){َن  َوِإن تُ ب ْ
لدائن أن أيخذ ما زاد عن رأس ماله "أصل ل ى حت رمي ال راب، وأنه ال حيل لدل ت اآلي ات ع   

إمجاعا من غري تفصيل صل الدين بعد ثبوته تعترب حراما الدي ن" مقابل التأخري، فكل زَّيدة على أ
و عق وبة، أو تع ويضا ع ن وال استف صال مما ي دل على العم وم، وتسمي ة ه ذه الزي  ادة غ رامة، أ

  . (9)ض رر أتخي  ر، ال يصرفها عن أصلها وحقيقتها، فالعب رة ابملقاص   د ال ابأللف   اظ
                                                                                                       .(10) (يل الواجد حيل عرضه وعقوبته()) :صلى هللا عليه وسلمرسول هللا  حديث-4

حل الع رض، وحل العقوبة، مها ما حيل من املماطل يف شيئي  ن:  حص ر النب ي صلى هللا عليه وسلم

                                        
  424دراسات يف أصول املداينات، ص  (1)
  421دراسات يف أصول املداينات، ص (2)
 642ملالية املعاصرة، ص املعامالت ا 3
 54حبوث يف قضاَّي فقهية معاصرة،  4
 .4/245)ضمن حبوث يف قضاَّي اقتصادية معاصرة(،  صيانة املديونيات من التعثر (5)
 .631حبوث يف فقه البنوك اإلس المي ة، ص (6)
 .443سورة البقرة: من اآلية  (7)
 .421-442سورة البقرة: من اآليتني  (8)
 .6/451ويضية، الشروط التع (9)
 سبق خترجي ه  (10)
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 الرابعالفصل 

التعزيرية من احلبس وحنوه، ومل ينقل عن أحد منهم قبل ه ذا ابلعقوبة وقد فسر العلماء العقوبة 
 . (1)جبواز التعزير ابمل ال العصر أنه فسرها ابلعقوبة املالية، حىت الذين قالوا

حتاي ل للوص ول إىل الراب، وذريع ة للتطبي  ق العملي له، فتصبح الفائدة املمن وع ة  التعويض أن-5
التخرجيات التعوي ض، وينتهي الفرق إىل فرق يف الصور و نظرَّي متارس عمليا ابسم العق وبة أو 

إىل ال دخ ول من الن  واف ذ بعد أن أقف  ل م حول احلمى، ورمبا تؤول "وهي اقت راحات حت و  فحسب.
 .               (2)عة رجا بعضنا على األقل إىل الدخول من الباب الرمسي"حت ى إذا كث  رت النواف ذ املشر  الباب،
 الرأي القائل بعدم جـوازيل  رتجحيمناقشة ما أمكن منها، ، و هذه اآلراءبعد عرض        

ع وي  ض أتخي ر الوفاء ابل دي ن بع د وقوع الضرر، وذلك لقوة أدلته  م، الش رط اجل زائي املق رر لت
 وضع  ف أدل  ة اجمل ي  زين، يؤي  د ذلك م ؤي  دات ع دة من أمهها:  

وكل زَّيدة من عني أو  ين راب، قال ابن عبد الرب:"على أن كل زَّيدة مشروطة يف الدَّ  اإلمجاع-6
"كل  :(4). وقال ابن مفلح(3)"فهي راب ال خالف في همنفعة يشرتطها املسلف على املستسل ف 

 .    (5)قرض شرط فيه زَّيدة فه و ح رام إمجاع   ا"
ذريعة إىل الراب، إذ أن النتيج    ة هي نفسها، فكل منهما هو أخذ مال  هوإن فتح ه ذا الباب -4
 . (6)طفق ئد بسبب التأخر يف زمن الوفاء، والفرق ما هو إال يف الصور والتخرجياتزا

                                        
 . 24حبوث يف قضاَّي فقهية معاصرة، ص  (1)
 4، عدد4، رفيق يونس املصري، جملة أحباث االقتصاد اإلسالمي، جملدتعقيب على مقال الشيخ مصطفى الزرقا() (2)
 .644/(، ص6223-ه6213)
)دمشق: دار ابن قتيبة، حلب: 6مني قلعجي، ط، يوسف بن عبد هللا بن عبد الرب، حتقيق: عبد املعطي أاالستذكار (3)

 .46/32م(، 6225-ه6262دار الوعي، 
حممد بن مفلح بن حممد بن مفرج املقدسي احلنبلي، مشس الدين أبو عبد هللا، هو أحد أبرز تالميذ شيخ اإلسالم ابن  (4)

، الدرر الكامنة]ه. 415مات سنة تيمية، برع يف الفقه، من أهم تصانيفه: كتاب الفروع، وكتاب املبدع شرح املقنع، 
بكر أبو زيد وعبد الرمحن  :حتقيق حممد بن عبد هللا بن محيد النجدي، ،السحب الوابلة على ضرائح احلنابلة؛ 2/416

 [5/6122م( 6221ه=6261 ،مؤسسة الرسالة :)بريوت6ط ،العثيمني
 .2/622املبدع شرح املقنع،  (5)
 .6/411الشروط التعويضية،  (6)



 ضمانات المرابحة ومعالجة مديونيتها  ___________
 

   

 
 

ةصفح  363  
 

  

 الرابعالفصل 

قداره ابتداء عند د مد ِ أن االتف اق حاص ل على منع التع ويض ع ن ضرر املماطلة، إذا حُ -5
فاملراحبات بل كل العقود اآلجل  ة ينظ  ر يف آخ  را ي ؤدي إىل نفس النتيجة، " اإلل زام بهالتع اق د، و 

، ه ذا يف الب داي ة، مث يف النه اي  ة عند هام  ش رحبه ا إىل ن سب ة ال ف  وائ د ال رب وي ة الس ائ  دة )اليبور(
مث ال، ح س ب ن سب ة أرابح البن ك املتح قق  ة، حيث  %5التأخري ت ؤخذ عليها ف وائ د حم   ددة، وه ي

 . (1)الغ  رام   ة املالي  ة"البنوك، اليت جتيز التع وي  ض و  ه ذا االحتساب هو السائد يف
 علمي ة، وم ن ذلك: ات فقهي ة و  و ق  رار ع  دة ه يئاملن ع ه أن-2

 ق  رار جمم ع الفق ه اإلس الم ي الدويل ب ش  أن ال بي  ع ابلتقسيط جاء في    ه:  -أ
إذا أتخر املشرتي املدين يف دفع األقساط يف املوعد احملدد، فال جيوز إلزامه أي زَّيدة على  (5

  الدين ب ش  رط س اب  ق، أو ب دون ش  رط؛ ألن ذلك راب حم  رم. 
حي رم على امل دي  ن املل يء أن مي اط ل يف أداء ما حل من األق س اط، ومع ذلك ال جي وز ش رعا  (2

   .(2)اشت  راط التع   ويض يف حالة التأخ  ر ع ن األداء"
 جممع الفقه اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي يف دورته احلادية عشرة جاء فيه: قرار-ب

على املدين، أو فرض عليه، أن يدفع له مبلغا من املال غرامة مالية جزائية  "أن الدائن إذا شرط
حمددة، أو بنسبة معينة، إذا أتخر عن السداد يف املوعد احملدد بينهما، فهو شرط أو فرض ابطل، 

ه هو راب ألن هذا بعين ؛وال جيب الوفاء به، بل وال حيل، سواء كان الشارط هو املصرف أو غريه
 .  (3) ن بتحرميه"لذي نزل القرآاجلاهلية ا

ه ، بشأن الشرط اجلزائي 6262م ؤمت   ر ال مستج  دات ال فقه ي   ة ال منع ق   د يف ع م ان ع       ام ق   رر-ج
 ما يلي: 

                                        
 .636وث يف فقه البنوك اإلسالمية، ص حب (1)
 . [222-6/224، 1العدد  جملة جممع الفقه اإلسالمي](، 35/1/4رقم ) (2)
]موقع الرابطة على  م،41/2/6222املوافق  ،ه6212رجب  41-65الدورة املنعقدة مبكة املكرمة يف الفرتة  (3)

 http://www.themwl.org ](63/64/4162.) :االنرتنت
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 الرابعالفصل 

")ب( ال جي وز ال ش رط اجلزائي على دف ع زي ادة على املدة اليت يتأخ ر فيها امللتزم ع ن س  داد مال 
واء اتف ق مس بق ا على مق  دار ال زَّيدة، أو ترك تقديرها ملا بعد وق وع التأخ ي    ر؛ ألن يف ال ذم ة، س  

  .(1)ذلك م ن راب ال نسيئ  ة"

 املطلب الربع
 ضع وتعجل يف املراحبة

مل جيوز للمؤسسة أن تتنازل عن جزء من الثمن عند تعجيل املشرتي سداد التزاماته إذا »
 [5/2] «د.يكن بشرط متفق عليه يف العق

 [5/2الفرع األول: توضيح حمتوى البند ]
عند الفقهاء ، وتشتهر هذه املسألة هي مسألة )املصاحلة عن الدين املؤجل ببعضه حاال(

ين املؤجل مقابل التنازل عن بعضه، ويف هذا ، وصورهتا أن يتم تعجيل الدَّ (َضْع وتَ َعجَّلْ )مبسألة 
اإلسالمية أن تتنازل عن جزء من الثمن الذي هو دين مؤجل البند جيو ِز املعيار للمؤسسة املالية 

تعجيل سداد ما عليه قبل حلول أجله؛ كأن  وذلك يف حالة مبادرة العميل املشرتي إىل ؛السداد
يكون للمؤسسة على العميل دين مراحبة قدره مليون ومخسمائة ألف دينار يؤدى على مخس 

ن يدفع املبلغ كامال مقابل أن يستفيد من سنوات، ولكن بعد سنة رغب العميل املشرتي أ
فيدفع مليون ومائيت ألف دينار عوض املليون ومخسمائة ألف املؤجلة.  ،ختفيض يف مقدار الدين

ن كان التنازل د املعيار اجلواز بعدم االتفاق بني الطرفني على ذلك مسبقا عند العقد، فإوقيَّ 
 قد فاحلكم هو عدم اجلواز.عليه يف الع منصوصٍ  وشرطٍ  سابقٍ  نتيجة التفاقٍ 

                                        
 6246)عمان: دار النفائس،  6، حممود عبد الكرمي ارشيد، طيف معامالت وعمليات املصارف اإلســالمية الشامل (1)
 . 524م(، ص 4116-ه
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 [5/2الفرع الثاين: الدراسة الفقهية التأصيلية للبند ]
 يطلق العلماء على هذه املسألة: "مسألة ضع وتعجل".

 صورة هذه املسألة: 
أن يكون لرجل على آخر دين مؤجل، فيقول املديون لصاحب الدين: ضع بعض دينك 

فهي تعين  نك ابقيه.عجِ ل يل بعضه وأضع ع وتعجل الباقي، أو يقول صاحب الدين للمديون:
 التنازل عن جزء من الدين املؤجل، ودفع ابقي الدين يف احلال.

وقد استدلوا على خالفا للجمهور، وهي مسألة جيوز التعامل هبا على أحد قويل الفقهاء، 
 ة منها:لَّ اجلواز بعدة أدِ 

 عليه وسلم ملا أراد أن خُيرِج أن النيب صلى هللا 1حديث عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما 
، إنك أمرت إبخراجنا، ولنا على النَّاس ديون مل حتل، فقال بين النضري. قالوا: َّي رسول هللا

 .2()ضعوا وتعجَُّلوا()صلَّى هللا عليه وسلم: 
  :سئل ابن عباس رضي هللا عنهما عن الرجل يكون له احلق على الرجل إىل أجل فيقول

، وابن عباس رضي هللا عنهما هو الراوي 3((نك، فقال ال أبس بذلك)عجِ ل يل وأضع ع)
 حلديث قصة إخراج بين النضري.

                                        
قبل اَلجرة، حرب األمة، أحد املكثرين من  5، ولد مبكة سنة صلى هللا عليه وسلمهو عبد هللا بن عباس، ابن عم النيب  1

اإلصابة يف ؛ 5/426أسد الغابة ؛ 5/255االستيعاب، ه. ]12لطائف سنة حديثا، تويف اب6111رواية احلديث، روى 
 [.2/21، متييز الصحابة

 (،66654يف السنن الكربى، كتاب البيوع، ابب من عجل له أدىن من حقه قبل حمله فقبله، رقم ) البيهقيأخرجه  2
على شرط السنن، وقد ضعفه البيهقي،  (، وقال ابن القيم: )هو4/34يف املستدرك، كتاب البيوع، )واحلاكم  (؛1/21)

، ابن قيِ م إغاثة اللهفانوإسناده ثقات، وإوما ُضعِ ف مبسلم بن خالد الزَّجني، وهو ثقة فقيه، روى عنه الشافعي واحتج به( ]
 [4/125اجلوزية، حتقيق: حممد عزيز مشس، د ط )دار عامل الفوائد للنشر والتوزيع، د.ت( 

احلافظ ابن و ؛2/46(، 62252كتاب البيوع، ابب الرجل يضع حقه ويتعجل، رقم )،  صنفيف امل عبد الرزاقأخرجه  3
 .41/416(، 51666يف االستذكار، كتاب البيوع، ابب ما جاء يف الراب يف الدين، رقم ) عبد الرب
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  أنَّ هذه املسألة هي ضد الراب، فإنَّ الراب يتضمن الزَّيدة يف األجل والدَّين، وذلك إضرار
جله، حمض ابلغرمي، وهذه املسألة تتضمن براءة ذمة الغرمي من الدَّين، وانتفاع صاحبه مبا يتع

فكالمها حصل له االنتفاع من غري ضرر، خبالف الراب اجملمع عليه، فإنَّ ضرره الحق 
 .ابملدين، ونفعه خمتص برب الدَّين، فهذا ضد الراب صورة ومعىن

 األجل ابلزَّيدة يف الراب ذريعة إىل أعظم الضرر، وهو أن يصري الدرهم الواحد  أنَّ مقابلة
املدين،   فائدة، ويف الوضع والتعجيل تتخلص ذمة هذاأضعافا مضاعفة، فتشتغل الذمة بغري

 وينتفع ذاك ابلتعجيل له.
  أن الشارع له تطلُّع إىل براءة الذمم من الديون، وقد مُسي الغرمي املدين أسريا، ففي براءة ذمته

 .1ختليص له من األسر، وهذا ضد شغله ابلزَّيدة مع الصرب
 :قد جاء يف قراره بشأن بيع التقسيطف ،جممع الفقه اإلسالمي وهبذا الرأي أخذ

"احلطيطة من الدَّين املؤجل ألجل تعجيلهن سواء أكانت بطلب الدائن أو املدين )ضع 
وتعجل( جائزة شرعا، ال تدخل يف الراب احملرم إذا مل تكن بناء على اتفاق مسبق، وما دامت 

 جتز، ألهنا أتخذ حينئذ العالقة بني الدائن واملدين ثنائية، فإذا دخل بينهما طرف اثلث مل
 .3"2حكم حسم األوراق التجارية

                                        
 234-231املعايري الشرعية،  1
ا بنقل ملكيتها عن طريق التظهري إىل طرف اثلث حسم األوراق التجارية: هي عملية يقوم حامل الورقة التجارية مبوجبه 2

[؛ ومستند 216، ص املعايري الشرعيةقبل موعد االستحقاق مقابل تعجيل املؤسسة قيمتها له خمصوما منه مبلغ معني. ]
عا حترميها، هو أن حقيقة خصم األوراق التجارية قرض بفائدة، ومما يؤيد ذلك: أن الفائدة املأخوذة على اخلصم ختتلف تب

 [232، ص املعايري الشرعيةلقيمة الورقة التجارية وموعد استحقاقها، والقرض بفائدة حمرم ابالتفاق. ]
 6/625، 1جملة جممع الفقه اإلسالمي، العدد  3
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 املطلب اخلامس
 تسديد دين املراحبة بعملة مغايرة

بعملة أخرى مغايرة عند سداد دين املراحبة الدفع  جيوز االتفاق بني املؤسسة والعميل»
فته، شريطة أن يتم تسديد الدين أبكمله أو تسديد املقدار املتفق على مصار  لعملة الدين

يء من املبلغ املتفق على مصارفته وأال يكون ذلك منصوصا عليه حبيث ال يبقى يف الذمة ش
 [5/01«]يف العقد. 

 [5/01الفرع األول: توضيح حمتوى البند ]
عاجل هذا البند األخري من املعيار مسألة أداء العميل دين املراحبة للمؤسسة بعملة أخرى 

ز اجو  شروط نيَّ ، وب َ هداء لباقي الدين كله أو لقسط من أقساط؛ سواء كان األمغايرة لعملة الدين
على أداء  قبلهوليس  ذلك. فاجلائز أن يتم االتفاق بني العميل واملؤسسة يوم سداد دين املراحبة

بسعر صرفها يوم السداد، وكذلك جيوز ين بشرط أن يكون ذلك ين بعملة مغايرة لعملة الدَّ الدَّ 
 ،أيضا على أدائه كامال بعملة مغايرة بسعر صرفها يف ذلك اليوم االتفاق يوم سداد أي قسط

 وبشرط أال يكون ذلك منصوصا عليه يف العقد.
( بشأن املتاجرة يف العمالت: "جيوز أن 6[ من املعيار الشرعي رقم )4/3وقد ورد يف البند ]

على سدادها بعملة تتفق املؤسسة والعميل عند الوفاء أبقساط العمليات املؤجلة )مثل املراحبة( 
  .1أخرى بسعر يوم الوفاء"

                                        
 31املعايري الشرعية، ص  1
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 [5/01الفرع الثاين: الدراسة الفقهية التأصيلية للبند ]
 التوضيح: 

:" كنت أبيع اإلبل ابلبقيع، فأبيع 1األصل يف هذه املسالة حديث بن عمر رضي هللا عنه
، وأعطي هذه من ابلداننري، وآخذ ابلدراهم، وأبيع ابلدراهم وآخذ ابلداننري، آخذ هذه من هذه

هذه، فأتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو يف بيت حفصة فقلت: َّي رسول هللا رويدك 
أسألك إين أبيع اإلبل ابلبقيع، فأبيع ابلداننري، وآخذ ابلدراهم، وأبيع ابلدراهم، وآخذ ابلداننري، 

م: ال أبس أن وأعطي هذه من هذه؟ فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلآخذ هذه من هذه، 
 .2أتخذها بسعر يومها مامل تفرتقا وبينكما شيء"

 اختلف فيها العلماء على قولني:
وغريهم إىل ومذهب الشافعي يف اجلديد، ذهب اجلمهور من احلنفية واملالكية واحلنابلة، 

يف املعترب يف سعر الصرف، فأكثرهم قال: يشرتط أن يكون  ، واختلف هؤالء اجمليزون3اجلواز
 .4يومها، وقال أبو حنيفة: يؤخذ بسعر يومها، وأبعلى، وأبرخصبسعر 

 ودليل اجلواز عند اجلمهور هو حديث ابن عمر رضي هللا عنه. 
 .5وذهب بعض الفقهاء من الصحابة والتابعني والشافعي يف القدمي إىل القول ابملنع

                                        
م قبل بلوغه، وهاجر قبل اَلجرة، أسل 66عبد هللا بن عمر بن اخلطاب، أبو عبد الرمحن الصحايب اجلليل، ولد مبكة سنة  1

؛ 5/551، أسد الغابة؛ 5/231، االستيعابه. ]45قبل أبيه، عرف بشدة إتباعه للسنة، وبكثرة الرواية، تويف مبكة سنة
 [.2/614، اإلصابة

، كتاب الرتمذيو ؛3/426؛ 5532يف السنن، كتاب البيوع، ابب اقتضاء الذهب من الورق، رقم  أبو داودأخرجه  2
؛ قال الرتمذي: 4/22 يف املستدرك، كتاب البيوع،احلاكم و ؛4/345 ،6424اء يف الصرف، رقم البيوع، ابب ما ج

"هذا احلديث ال نعرفه مرفوعا إالَّ من حديث مساك بن حرب عن سعيد بن جبري عن ابن عمر، وروى داوود بن أيب هند 
 [ 4/342، اجلامع الكبري للرتمذيهذا احلديث عن سعيد بن جبري عن ابن عمر موقوفا". ]

روضة ؛ 61/612، اجملموع؛ 4/411، بداية اجملتهد ؛2/561، مواهب اجلليل؛ 65/643، 62/4، املبسوط 3
  .2/32 ملغين،؛ ا5/365، الطالبني

 61/612، اجملموع 4
 61/612 ،اجملموع ؛2/32، املغين 5
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 ،1 اجمللسقبض العوضني يف ألن من شرط الصرف ؛استدالاًل ابألصل يف الصرف وهو املنع
 وحديث ابن عمر الذي استدل به اجمليزون مل يثبت عند املانعني.

 على ندوة الربكة لالقتصاد اإلسالمي سؤال يتعلق هبذه املسألة نصه: طرحوقد 
هل جيوز االتفاق بني املصرف اإلسالمي وعميله على أداء دين املراحبة بعملة أخرى بسعر 

 يوم الوفاء؟
ما بينه مدير البنك الذي عرض هذا السؤال، من انحية أن البيع فكان اجلواب: بناء على 

جيري مع البنك ابلعملة األجنبية، وأن التزام العميل مقرر بذات العملة، فإن تسديد هذا االلتزام 
يف موعد االستحقاق ابلقيمة املعادلة ابلعملة احمللية حسب سعر الصرف السائد بذلك التاريخ 

عليه من الناحية الشرعية ألنه عبارة عن صرف يف الذمة للمبادلة  يكون جائزا، وال اعرتاض
احلاصلة بني العملة األجنبية الثابتة يف الذمة )وهي مقبوضة حكما( وبني العملة احمللية اليت يتم 

 قبضها عند الصرف بسعر ذلك اليوم.
 نص قرار جممع الفقه اإلسالمي يف دورته الثامنة على:و 
على أداء الدين بعملة مغايرة لعملة -ال قبله-ن واملدين يوم السدادجيوز أن يتفق الدائ-"

الدين إذا كان ذلك بسعر صرفها يوم السداد. وكذلك جيوز يف الدين على أقساط بعملة معينة 
 االتفاق يوم سداد أي قسط على أدائه كامال بعملة مغايرة بسعر صرفها يف ذلك اليوم.

ى يف ذمة املدين شيء مما متت عليه املصارفة يف الذمة، مع يبق أالَّ ويشرتط يف مجيع األحوال 
 ن القبض.بشأ (6/1)31مراعاة القرار الصادر عن اجملمع برقم 

جل أو األجرة املؤجلة بعملة تدفع بعملة جيوز أن يتفق املتعاقدان عند العقد على تعيني اآل-
من الذهب، وأن يتم تدفع مرة واحدة أو على أقساط حمددة من عمالت متعددة أو بكمية 
 السداد حسب االتفاق. كما جيوز أن يتم حسب ما جاء يف البند السابق.

الدين احلاصل بعملة معينة ال جيوز االتفاق على تسجيله يف ذمة املدين مبا يعادل قيمة -
تلك العملة من الذهب أو من عملة أخرى، على معىن أن يلتزم املدين أبداء الدين ابلذهب أو 

 . 1"ألخرى املتفق على األداء هباالعملة ا

                                        
 .33، 2/32، املغين 1
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 أهم نتائج الباب الثاين
معيار املراحبة يعترب من أمهات املعايري، ومن األصول الكلية اليت ترجع إليها كثري من املعايري -6

األخرى، فكثري من املعايري األخرى تعد فروعا ومسائل جزئية أو تفصيلية ملعيار املراحبة، فهي 
 اطا وثيقا. تتعلق وترتبط به ارتب

 جواز أن يقتصر شراء املؤسسة للسلع على تلك اليت يطلبها العمالء ويَِعُدوهَنا بشرائها. -4
 املؤسسةجواز أن يطلب العميل من املؤسسة أن يكون شراء السلعة من جهة معينة، ولكن -5

 غري ملزمة بتحقيق رغبة العميل ابلشراء من اجلهة اليت حددها.
 ق فيها العينة يف املراحبة قطعا: من الصور اليت تتحق-2
 إذا كان البائع الذي تشرتي منه املؤسسة السلعة شركة أو حمال اتبعا للعميل اآلمر ابلشراء.-أ

 إذا متَّ شراء السلعة من وكيل الواعد ابلشراء؛ ألن الشراء من الوكيل كالشراء من األصيل.-ب
 جزئيا أو العكس، ويف هذه احلالة تفصيل.إذا كانت اجلهة اليت تورد السلعة مملوكة للعميل -ج
 أن تكون املؤسسة البائعة مملوكة للعميل؛ ولكنها ابسم زوجته أو قريبه؛ كولده أو والده. -د
التعهد بشراء أحد الطرفني حصة الطرف اآلخر مبثل قيمة احلصة عند إنشاء الشركة ملا  ال جيوز-3

  يف ذلك من ضمان الشريك حصة شريكه.
السلعة املراد شراؤها يشرتط فيها التقابض كالذهب والفضة والعمالت فيجوز أن  إذا كانت-1

 تكون فيها املراحبة حالة، وال جيوز أن تكون مؤجلة؛ ألن ذلك هو راب النسيئة.
من معاين جتديد املراحبة املهمة واقعيا واليت أمهل املعيار اإلشارة إليها الدخول يف مراحبة -4

 ونية املراحبة األوىل، وينشأ هبا دين جديد للمؤسسة.جديدة، تغلق فيها مدي
 منع إصدار صكوك مراحبة متداولة أو جتديد املراحبة؛ ألنه من صور بيع الدين احملرمة. -2
 ال جتوز املواعدة امللزمة للطرفني؛ ألن املواعدة امللزمة تشبه عقد البيع نفسه قبل التملك.-2

 راحبة على أساس إلزام أحد الطرفني ابلوعد دون اآلخراملرجح الباحث خالفا للمعيار أن -61
 غري جائزة، خصوصا إذا كان اإللزام للعميل.

                                                                                                                        
 مي،؛ جملة جممع الفقه اإلسال424الدليل الشرعي للمراحبة، ص  1



 ضمانات المرابحة ومعالجة مديونيتها  ___________
 

   

 
 

ةصفح  371  
 

  

 الرابعالفصل 

مسألة اإللزام ابلوعد وعدمه من املسائل القليلة اليت أقرت فيها املعايري الشرعية إثبات العمل -66
 عد غري امللزم.برأيني فقهيني يف نفس املسألة، فقد أثبت املعيار العمل ابلوعد امللزم، والو 

ميكن املؤسسة أن تشرتي السلعة من البائع األصلي مع اشرتاط حق اخليار َلا خالل مدة -64
معلومة من الزمن، فإذا مل يف العميل مبا وعد به من شراء السلعة، أمكن املؤسسة أن تُردَّ السلعة 

 إىل البائع ضمن تلك املدة املتفق عليها مبوجب خيار الشرط.

 ة االرتباط، وعمولة التسهيالت.منع عمول-65
 جيوز للمؤسسة أخذ عمولة دراسة اجلدوى اليت جتريها بشروط.-62

مرحلة الوع د ملا فيها  أن يضمن العمي  ل ال واع  د ابلشراء حسن أداء البائع يف األوىل اجتن   اب-63
ائع ويف حال األخذ هبذه الكفالة جيب أن ينحصر الضمان يف حسن أداء الب من شبهات.

األصلي اللتزاماته بشأن تسليم املبيع، أما حاالت العطب واَلالك والتلف فال جيوز النص على 
 حتم  ل ال واع   د ابل ش  راء ضم اهنا؛ ألن ضم ان ه لي س مطلق ا.

 عدم جواز أخذ هامش اجلدية بناء على القول بعدم جواز اإللزام ابلوعد قضاء.-61
ابلع رب ون، ولكن العربون ال يصح أن يكون يف املراحبة إال بعد رجحان القول جبواز التعامل -64

 ع ق د البيع.
 على املؤسسة أن تبيع السلعة ابملراحبة قبل متلكها َلا. حيرم-62
 ال جيوز أن توكِ ل املؤسسُة العميَل إال عند احلاجة امللحَّة ابتعاداً عن الصورية.-62
 ر على سلعة دون أخرى.املنع عن بيع السلع قبل القبض ال يقتص-41
ابلتخلية مع التمكني من التصرف،  قبض األشياء قد يكون حقيقيا، وقد يكون حكميا-46

 وختتلف كيفية قبض األشياء ابختالف العرف.
مسؤولية التأمني على السلع ة يف مرحل ة متلك البنك للسلعة، وقبل بيعها للعميل هي على -44

 ط على العميل التأمني عليها.عاتق املؤسسة، وال حي ق َلا أن تشرت 
عقد التأمني التجاري الذي تتعامل به شركات التأمني التجاري عقد فيه غ رر كبري مف س د -45

 للعق د، ولذا فه و ح   رام ش   رع   ا.
  ال حي ق للمؤسسة أن تشت رط على العميل التأمني على السلع ة قب ل أن يتمك ن من القب ض.-42
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 الرابعالفصل 

وفات اليت تضاف إىل مثن البضاعة هي املصروفات املنضبطة اليت جرى هبا األصل يف املصر -43
 العرف التجاري، وكل ما يزيد يف قيمة البضاعة ويتصل هبا مباشرة.

 ال جيوز أن يرتك حتديد الثمن أو الربح ملتغريات جمهولة أو قابلة للتحديد يف املستقبل.-41
  وعدم االكتفاء ابلثمن اإلمجايل.وجوب بيان الربح منفصال عن الثمن األصلي، -44
  جيب أن ينص يف عقد بيع املراحبة على كيفية تسديد الثمن وآجاله.-42
صحة شرط الرباءة من العي وب اليت ال يعلمه ا الب ائ  ع دون اليت يعلمه ا يف مجيع السلع، لكن -42

 ي متارس ه البنوك التقليدي ة. اشت   راطه يف بيع املراحبة جيعله أق  رب إىل التموي  ل ال رب  وي الذ
الق ول ابلتع وي ض ي ؤدي إىل الوق وع يف ال راب احملرم، ول ذلك البد من الق ول مبنع ه س دا -51

 للذريع ة.
 عدم ج واز اشت راط غ رامة على املماطل املوسر تصرف إىل جهات خي ري  ة.-56
 لَّ الش     رع على حترميه. األص    ل يف الشروط اإلابحة، وال حيرم منها إال ما دَ -54
جواز أن يشت رط البنك على العميل أنه إن أتخر يف تسديد قسط من األقساط اليت عليه يف -55

 موعده احمل دد، فإن حق ه يف التأجي ل يسقط، وحتل عليه بقية األقساط. 
يعة اشرتاط الضماانت مشروع يف عقد املراحبة؛ ومنها الكفالة والرهن للمال أو للود-52

 االستثمارية، أو للسلعة حمل العقد.
 الق ول جبواز رهن املبيع على مثنه رهنا حيازَّي، أو رهنا رمسيا هو الراجح. -53
ج  واز الضمان ولو قبل وجوب الدين، أي أن يطال ب البن  ُك العمي  َل بوثيق   ة الضمان يف -51

 مرحلة املواعدة.
ات أو سندات ألمر بصفتها وسيلة حلمل املدين ال مانع من احلصول من املدين على شيك-54

 على أداء األقساط نقدا يف مواعيدها
 ال جيوز للمؤسسة حبس املبيع على مثنه، وجيوز إرجاء تسجيله لغرض ضمان السداد.-52
حيق للدائن أن يشرتط تفويض املدين له ببيع الرهن من أجل االستيفاء من مثنه دون الرجوع -52

 إىل القضاء.
م جواز اشت راط غ رامة على املماطل املوسر تصرف إىل جهات خي ري  ة، كما ال جتوز عد-21

 جدولة الدين.
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 الرابعالفصل 

 عدم ج واز الش رط اجل زائي املق رر لتع وي  ض أتخي ر الوفاء ابل دي ن.-26
 إذا مل تكن بناء على اتفاق مسبق."ضع وتعجل" جائزة -24
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 الخاتمـــــــة

 اخلامتة
محده محدا يوايف نعمه ويكافئ مزيده على ما وفقين أالصاحلات،  احلمد هلل الذي بنعمته تتم

إليه من الفراغ من هذه الدراسة، فما كان فيها من صواب فبفضله تعاىل، وما كان من خطأ فمن 
 .ستغفر هللا، وأتوب إليهأنفسي، و

 وأخلص يف آخر هذا البحث إىل أن املعايري الشرعية َليئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات
املالية اإلسالمية تعترب مثرة َّينعة من أهم مثار االجتهاد اجلماعي يف العصر احلديث، وهي مظهر 
من أهم مظاهر التجديد يف فقه املعامالت، وهي نقلة نوعية، وخطوة عمالقة تنقل هذا الفقه من 

عاانة صفحات الكتب واملؤلفات إىل واقع األسواق واملؤسسات، ومن عامل النظرية احلامل إىل م
املمارسة والتطبيق. وهي جهد بشري جبار، حيتاج مزيد رعاية، ومواصلة عناية، واالستمرار يف 

 درب التحسني والتطوير.
 :التوصية مبا يليورغبة يف حتقيق ذلك أخلص إىل 

 الدعوة إىل تعميق البحث الشرعي التنظريي والتأصيلي للمعايري الشرعية.-6
املقررات الدراسية يف التخصصات الشرعية يف اجلامعات، مما ادراج املعايري الشرعية ضمن -4

يسهم يف ربط النظري ابلعملي، وييسر سبيل دعم املؤسسات املالية اإلسالمية ابلطاقات البشرية 
املؤهلة، ويكسب الدارسني والباحثني يف العلوم الشرعية مهارات استنباط األحكام الشرعية يف 

 القضاَّي املستجدة.
ود شروح متعددة للمعايري الشرعية تكون مبثابة املذكرة التفسريية، ميكن الرجوع ضرورة وج-5

إليها لفهم نصوصها، ومعرفة ما تضمنته، وتربط بني اجلوانب النظرية، والتطبيقات الواقعية، مع 
مراعاة سهولة العبارة وحسن التصوير للمسائل التمثيل ملا تضمنته، ليتمكن من فهمها واستيعاهبا 

واسع من العاملني يف املؤسسات املالية، تقرب الفهم للباحثني يف االقتصاد غري املتخصصني  قطاع
 يف الشريعة اإلسالمية، وللشرعيني غري املتخصصني يف االقتصاد. 

تكوين متخصصني وخرباء، واستحداث شهادات مهنية يف دراسة املعايري الشرعية يرجع إليهم -2
تطويرها، وقد بدأت مجعية االمتثال للمالية اإلسالمية التونسية يف تفسريها، ويسهمون بقدر يف 

 مببادرة لتجسيد هذه الفكرة.
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 الخاتمـــــــة

العمل على جتسيد وموذج اجملتهد العصري الذي جيمع يف أهليته العلمية بني فقه الشرع، وفقه -3
 لعصر.الواقع املصريف، والظفر هبذا النموذج ال يتاح إال ابلتأهيل االجتهادي احملكم لفقهاء ا

 السعي اجلاد لزَّيدة حتسني وتطوير املعايري الشرعية، ومن ُسبل ذلك:-1
املسارعة يف تنفيذ مقرتح األمانة العامة للهيئة املعتمد من اجمللس الشرعي القاضي حبصر -أ

املوضوعات اليت تُ َعدُّ معايري بشأهنا، وذلك ابستعراض املوسوعات الفقهية والقوانني واملستجدات 
والقرارات اجملمعية، مع النظر يف املعايري احلالية بدمج ماحقه الدمج، وإعادة اصدار الفقهية 

ماحقه إعادة اإلصدار، ووضع خطة شاملة جلميع ما جيب أن يصدر يف املعايري حىت تُ َتمَّم ويعاد 
 ترتيب أولوَّيهتا للوصول إىل اإللزام الكامل بتطبيق املعايري.

واضحة للحصول على مستجدات التطبيقات املصرفية استحداث آليات وإجياد قنوات -ب
ابلتعاون مع السلطات اإلشرافية يف كل دولة لتطوير املعايري الصادرة، وسد ما فيها من ثغرات، 

 واستدراك ما تعانيه من نقائص، يف فرتات دورية مالئمة.
املنتجات املالية  توسيع دائرة املعايري الشرعية لتشمل معايري يف مبادئ وقواعد تطوير وهيكلة-ج

 اإلسالمية.
 املواصلة يف ترمجة املعايري إىل خمتلف اللغات العاملية.-د
تعميم العمل ابملعايري الشرعية، واإللزام هبا للمؤسسات املالية اإلسالمية على مستوى العامل  -4

 كله لتكون قانوان عاما يهتدي به اجلميع.
للمؤسسات املالية اإلسالمية، وإجياد هيئة شرعية ضرورة التنسيق بني هيئات الرقابة الشرعية -2

عليا يف كل دولة، والتنسيق والتعاون مع اجمللس الشرعي لأليويف، واجملامع الفقهية، وخصوصا 
 جممع الفقه اإلسالمي الدويل.
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 فهرس االايت:
 
 الصفحة السورة رقمها اآلية م

6 

ُ اْلبَ ْيَع َوَحرََّم الر ابَ   َوَأَحلَّ اّللَّ
443 

 البقرة

554-
424-

541 
ََّي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ات َُّقوْا اّللََّ َوَذُروْا َما بَِقَي ِمَن الر اَِب ِإن  

َفْأَذنُوْا حِبَْرٍب مِ َن اّللَِّ  ُكنُتم مُّْؤِمِننَي =   َفِإن ملَّْ تَ ْفَعُلواْ 
 َوَرُسولِهِ 

442-
442 541 

ُتْم فَ َلُكْم ُرُؤوُس أَْمَواِلُكْم اَل َتْظِلُموَن َواَل ُتْظَلُموَن    554 442 َوِإن تُ ب ْ
 

 554 142 وان كان ذو عسرة فناظرة إىل ميسرة
 563 424 أييها الذين آمنوا إذا تداينتم فاكتبوه

أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اَل أَتُْكُلوْا الرِ اَب َأْضَعافًا مَُّضاَعَفًة َوات َُّقواْ ََّي  4
 اّلل َ َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحون

ال  651
 عمران

551 

5 
َنُكْم اِبْلَباِطِل ِإالَّ  ََّي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اَل أَتُْكُلوْا أَْمَواَلُكْم بَ ي ْ

 42 ن تَ َراٍض مِ نكُ َأن َتُكوَن جِتَاَرًة عَ 
 النساء

424-
422 

 555 32 ِإنَّ اّللََّ أَيُْمرُُكْم َأن ُتؤدُّوْا اأَلَمااَنِت ِإىَل َأْهِلَها

2 

 6 ََّي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َأْوُفواْ اِبْلُعُقودِ 
 املائدة

426-
555 

َا اخلَْْمُر َواْلَمْيِسرُ  َواألَنَصاُب َواأَلْزاَلُم  ََّي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ِإومَّ
 رِْجس  مِ ْن َعَمِل الشَّْيطَان

21 422 

 41 األعراف 633 َواْخَتاَر ُموَسىا قَ ْوَمُه َسْبِعنَي َرُجاًل لِ ِميَقاتَِنا 3

َقاُلوْا نَ ْفِقُد ُصَواَع اْلَمِلِك َوِلَمن َجاَء ِبِه مِحُْل بَِعرٍي َوَأانَْ ِبِه  1
 512 يوسف 44 َزِعيم  
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 الفهرسة العامة

 466 الكهف 62  4

2 
َوَرب َُّك خَيُْلُق َما َيَشآُء َوخَيَْتاُر َما َكاَن ََلُُم اخْلِيَ َرُة ُسْبَحاَن اّللَِّ 

 41 القصص 12 َوتَ َعاىَل َعمَّا ُيْشرُِكونَ 

 
 فهرس األحاديث

 
 رقم الصفحة طرف احلديث ح

 أ

 66 اإن هللا يبعث َلذه األمة على رأس كل مائة سنة من جيد د َلادينه
 622 أنه اشرتي من صفوان بن أمية

 622 أحل العرابن يف البيع
 466 أعطاه دينارا يشرتي به أضحية أو

 421 اشرتى من يهودي طعاما إىل أجل ورهنه درعا من حديد
أما الذي هنى عنه النيب صلَّى هللا عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حىت 

 يقبض
442 

ابلفضة والرب ابلرب والشعري ابلشعري والتمر  الذهب ابلذهب والفضة ذ
 635 ابلتمر وامللح ابمللح، مثال مبثل

 622-464 اخلراج ابلضمان خ
   س
 424 الصل ح جائز بني املسلمني، إال صلحا أحل حراما، أو حرم حل ص
 341 ضعوا وتعجَُّلوا ض
 341 عجِ ل يل وأضع عنك، فقال ال أبس بذلك ع

 544 زاد فقد أرىب اآلخذ واملعطي فيه سواءفمن زاد أو است ف

كنت أبيع اإلبل ابلبقيع، فأبيع ابلداننري، وآخذ ابلدراهم، وأبيع  ك
 344 ابلدراهم وآخذ
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 الفهرسة العامة

كان الراب يف اجلاهلية، أن يكون للرجل على الرجل حق  إىل أجل، فإذا 
 حلَّ قال: أتقضي أم تُريب؟ فإن قضاه أخذ

542 

 ل

 413-513 شرطان يف بيع، وال ربح مامل يضمن وال بيع ما ال حيل سلف وبيع، وال
 422 ال سب ق إال يف نص ل أو خ ف أو ح اف   ر

 432-552 ال ضرر وال ضرار
 -554 يل الواجد حيل عرضه، وعقوبت ه

553-542 
 544 لعن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم آكل الراب وموكل ه وكاتب ه وشاه ديه

 م

 442 ما فال يبعه حىت يستوفيهمن ابتاع طعا
 442 من اشرتى طعاما فال يبعه حىت يكتاله

 426 املسلمون عند شروطهم إال شرطا أحل حراما
 554-552 مط ل ال غن ي ظل   م

 ن

 624 هنى النيب صلى هللا عليه وسلم عن بيع العرابن(
 424 هنى أن تباع السلع حيث تبتاع حىت حيوزها التجار إىل رحاَلم

 442 النهي عن بيع الغرر
 442 هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن بيعتني يف بيعة

الورِق ابلذهب راب إال هاء وهاء، والربُّ ابلربُّ راب إال هاء وهاء، والشعري  و
 635 ابلشعري راب إال هاء وهاء، والتمر

 ي
 412 أيتيين الرجل يسألين من البيع ما ليس عندي، أبتاع

 442 َّي بن أخي إذا اشرتيت شيئا فال تبعه حىت تقبضه
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 فهرس األعالم
 
 الصفحة اسم العلم ح
 635 أوس بن مالك بن احلداثن أ

 411 ابن تيمية ت
 421 البخاري ب
 544 جابر بن عبد هللا ج

 ح
 43 ابن حزم

 412 حكيم بن حزام
 645 محيد الطويل

 566 خليل بن إسحاق خ
 42 فيدابن رشد احل ر

 ز
 622-542 زيد بن أسلم
 442 زيد بن اثبت

 ش
 553 الشريد بن سويد

 422 الشوكاين
 622 صفوان بن أمية ص
 635 طلحة بن عبيد هللا ط

 ع

  عائشة
 635 عبادة بن الصامت

 -442-341 ابن عباس
 622 ابن عبد الرب

 
 413 عبد هللا بن عمرو بن العاص

 .442. 343 ابن عمر
 553 عمرو بن الشريد
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 413-622- عمرو بن شعيب
 42 الغزايل غ
 645 القاسم بن حممد بن أيب بكر ق

 
 551 قتادة

 43 ابن قدامة
 411 ابن القيم

 م
 612 حممد بن احلسن الشيباين

 338 ابن مفلح
 645 ابن املنذر

 622 انفع بن عبد احلارث ن
 66-554 أبوهريرة ه
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 املصادر واملراجع  ئمةقا
 أوال: القران الكرمي. 

 اثنيا: التفسري
أحكام القرآن،أمحد بن علي اجلصاص، ، حتقيق: حممد الصادق قمحاوي. بريوت: دار  .6

 م.6224-ه6264إحياء الرتاث العريب، 
الطبعة ،تفسري الطربي،حممد بن جرير الطربي، حتقيق: عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي .4

 م.4116-ه6244هرة: دار هجر للطباعة والنشر، األوىل، القا
تفسري القرآن احلكيم املشهور ابملنار، حممد رشيد رضا، الطبعة الثانية، بريوت: دار  .5

 املعرفة.
الطبعة ،تفسري القرآن العظيم،إمساعيل بن عمرابن كثري، حتقيق: سامي بن حممد السالمة .2

 م.6222 -ه6241الثانية، الرَّيض: دار طيبة، 
ألحكام القرآن،حممد بن امحدالقرطيب، طبعة معادة. بريوت: دار إحياء الرتاث  اجلامع .3

 م.6223 -ه 6213العريب، 
 اثلثا: احلديث وشروحه وعلومه 

النهاية يف غريب احلديث واألثر، املبارك بن حممد بن األثري،اعتىن به: علي بن حسن  .6
 ه.6246توزيع، الدمام: دار ابن اجلوزي للنشر وال الطبعة األوىل،احلليب،

بريوت: املكتب  الطبعة االوىل،،األلباين ،حممد انصر الدينشرح منار السبيل إرواء الغليل .4
 م6242-ه6522اإلسالمي، 

الطبعة ،االستذكار، يوسف بن عبد اللهابن عبد الب   ر،حتقيق: عبد املعطي أمني قلعجي .5
 م.6225-ه  6262األوىل، دمشق: دار ابن قتيبة، وحلب: دار الوعي، 

تلخيص احلبري،أمحد بن علي ابن حجر، عناية:حسن بن قطب. الطبعة األوىل،  مؤسسة  .2
 م.6223-ه6261قرطبة، 

الطبعة األوىل،  ، اجلامع الكبري،حممد بن عيسىالرتمذي، حتقيق: بشار عواد معروف .3
 م.6221بريوت: دار الغرب اإلسالمي، 
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القيم، حتقيق: شعيب األرنؤوط، زاد املعاد يف هدي خري العباد، حممد بن أيب بكر ابن  .1
الطبعة السادسة والعشرون، بريوت: مؤسسة الرسالة، الكويت: ، عبد القادر األرنؤوط

 مكتبة املنار اإلسالمية.
الطبعة األوىل، ، سبل السالم، حممد بن إمساعياللصنعاين، حتقيق: نشأت املصري .4

 م.4112-ه6242املنصورة: دار اليقني، 
حة،حممد انصر الديناأللباين،طبعة جديدة، الرَّيض: مكتبة سلسلة األحاديث الصحي .2

 م.6223-ه6263املعارف للنشر والتوزيع، 
حممد بن يزيد، ابن ماجة، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي. القاهرة: دار ، سنن ابن ماجة .2

 إحياء الرتاث العريب.
د كامل قره سنن أيب داود،أبوداود، سليمان بن األشعث، حتقيق: شعيب األرنؤوط، حمم .61

 م.6251-ه4112بللي، الطبعة األوىل )طبعة خاصة( دمشق: دار الرسالة العاملية، 
ق: عادل أمحد، علي حممد معوض. جدة: يسنن الدارقطين، علي بن عمرالدارقطين، حتق .66

 م.4116-ه6244دار املؤيد، 
السبع  سنن الدارمي،عبد هللا بن عبد الرمحنالدارمي، حتقيق : فواز أمحد زمريل، وخالد .64

 م.6224-ه6214الطبعة األوىل،  دار الكتاب العريب، ، العلمي
 ه.6211السنن الكربى،أمحد بن احلسينالبيهقي، الطبعة األوىل. بريوت : دار املعرفة،  .65
صحيح البخاري، حممد بن إمساعياللبخاري، الطبعة األوىل. دمشق: دار ابن كثري،  .62

 م.4114-ه6245
الطبعة األوىل، ،قيق: حممد فؤاد عبد الباقيصحيح مسلم، مسلم بن احلجاج، حت .63

 م.6226-ه6264القاهرة: دار احلديث، 
عمدة القاري شرح صحيح البخاري، حممود بن أمحدالعيين، ضبط وتصحيح: عبد هللا  .61

 م. 4116-ه6246الطبعة األوىل،  بريوت: دار الكتب العلمية، ،حممود عمر
 ض: بيت األفكار الدولية.اجملتىب من السنن،أمحد بن شعيبالنسائي، الرَّي .64
-ه6262حممد بن عبد اللهاحلاكم، بريوت: دار املعرفة، ، املستدرك على الصحيحني .62

 م.6222
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أمحد ابن حنبل، ، الرَّيض: بيت األفكار الدولية للنشر والتوزيع، ، مسند اإلمام أمحد .62
 م. 6222-ه6262

-ه6215مي، املكتب اإلسال بريوت: املصنف، عبد الرزاق بن اَلمام الصنعاين، .41
 م.6225

املصنف، عبد هللا بن حممد ابن أيب شيبة، حتقيق: محد بن عبد هللا اجلمعة، حممد بن  .46
 م.4113-ه6243الطبعة األوىل،  الرَّيض: مكتبة الرشد انشرون،  ،إبراهيم اللحيدان

الطبعة األوىل، أبوظيب: مؤسسة زايد بن ،املوطأ، مالك، ابن أنس، حتقيق: األعظمي .44
 م.4112ه =6243يان لألعمال اخلريية واإلنسانية، سلطان آل هن

النهاية يف غريب احلديث واألثر،املبارك بن حممدابن األثري، حتقيق: طاهر الزاوي، حممود  .45
 ه.6242ه=6522الطناحي. بريوت: املكتبة العلمية، 

 نيل األوطار، حممد بن علي الشوكاين، بريوت: دار الكتب العلمية. .42
اديث البداية، عبد هللا بن الصديق الغماري، حتقيق: حممد سليم اَلداية يف ختريج أح .43

 م6224-ه6214مسارة، الطبعة االوىل، بريوت: دار عامل الكتب،
 رابعا: كتب الفقه 

 الفقه احلنفي 
، زين الدين بن إبراهيم املعروف اببن جنيم، القاهرة: دار البحر الرائق شرح كنز الدقائق .41

 الكتاب اإلسالمي.
، مسعود بن أمحد الكاساين، حتقيق: علي حممد معوض، وعادل أمحد نائعبدائع الص .44

 6221-6211بريوت: دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، عبد املوجود، 
حممد أميننب عابدين، حتقيق:عادل عبد املوجود، وعلي ،رد احملتار على الدر املختار .42

 م4115-ه6245الرَّيض:دار عامل الكتب،  خاصة بعةمعوض،ط
، حممد بن عبد الواحد بن اَلمام، حتقيق: عبد الرزاق غالب املهدي، فتح القديررح ش .42

 م4115-ه6242الطبعة األوىل، بريوت: دار الكتب العلمية،
الطبعة االوىل، بسام عبد الوهاب اجلايب، علي حيدر، بعناية: جملة األحكام العدلية،  .51

 م( 1241-ه6242قربص: اجلفان واجلايب؛ بريوت: دار بن حزم، 



___________________________________   
 

  
ةصفح  391  

 
  

 الفهرسة العامة

-ه6262ة لدينيا القاهرة: مكتبة الثقافة، حممد بن احلسن الشيباين، املخارج يف احليل .56
 م6222

 الفقه املالكي
بريوت: دار الطبعة السادسة، بداية اجملتهد وهناية املقتصد، حممد بن أمحد بن رشد،  .54

 م6224-ه6214املعرفة، 
، بريوت: دار إحياء حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، حممد بن أمحد الدسوقي .55

 الكتب العربية
الذخرية، شهاب الدين القرايف، حتقيق: حممد بوخبزة، الطبعة األوىل، بريوت: دار الغرب  .52

 م6222اإلسالمي، 
، هبرام بن عبد هللا الدمريي، ضبط وتصحيح: أمحد جنيب، الشامل يف فقه اإلمام مالك .53

 م4112-ه6242منشورات مركز جنبويه للمخطوطات وخدمة الرتاث، 
 .الدردير، اجلزائر: مؤسسة العصرأمحد بن أمحد الشرح الصغري،  .51
 بريوت: دار الفكر للنشر والتوزيع النفراوي،أمحد بن غنيم  الفواكه الدواين، .54
-ه6212القوانني الفقهية، حممد بن أمحد بن جزي، اجلزائر: املطبوعات اجلامعية،  .52

 م6224
هللا بن عبد الرب، حتقيق: حممد ولد ماديك، الكايف يف فقه أهل املدينة، يوسف بن عبد  .52

 م6242-ه 6522الطبعة األوىل، الرَّيض: مكتبة الرَّيض احلديثة، 
-ه6212، حممد بن أمحد عليش، دار الفكر، شرح خمتصر خليل منح اجلليل .21

 م6222
 .مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل، حممد بن حممد احلطاب، دار الفكر  .26

 الفقه الشافعي 
-ه 6244املنصورة: دار الوفاء، الشافعي، الطبعة األوىل، مد بن إدريس األم، حم .24

 م4116
حتفة احملتاج، أمحد ابن حجر اَليثمي، مراجعة وتصحيح جلنة من العلماء، مصر: مطبعة  .25

 مصطفى حممد صاحب املكتبة التجارية الكربى
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لي روضة الطالبني، حيي بن شرف الدين النووي، حتقيق: عادل عبد املوجود، وع .22
 م4115-ه6245معوض، الرَّيض: دار عامل الكتب، 

اجملموع شرح املهذب، حمي الدين بن شرف النووي، حتقيق: حممد جنيب املطيعي،  .23
 جدة: مكتبة اإلرشاد

الطبعة االوىل،  مغين احملتاج، حممد بن اخلطيب الشربيين، عناية: حممد خليل عيتاين، .21
 م6224-ه 6262بريوت: دار املعرفة، 

بريوت: دار  الطبعة االوىل،فقه اإلمام الشافعي، إبراهيم بن علي الشريازي،  املهذب يف .24
 م6223-ه 6261الكتب العلمية، 

 الفقه احلنبلي
املرداوي، بعناية: رائد صربي علي بن سليمان  ،الراجح من اخلالف يف معرفةاإلنصاف  .22

 م 4112بن أيب علقة،بريوت: بيت األفكار الدولية،
، منصور بن يونس البهويت، الرَّيض: مكتبة الرَّيض د املستقنعالروض املربع شرح زا .22

 6241ه =6521احلديثة، 
 م6221منصور بن يونس البهويت،الرَّيض: عامل الكتب،  شرح منتهى اإلرادات، .31
كشاف القناع على منت اإلقناع،منصور بن يونس البهويت، حتقيق: هالل مصيلحي،  .36

 6224-ه6214ومصطفى هالل، دار الفكر،
الطبعة شرح املقنع،إبراهيم بن حممدابن مفلح، حتقيق: حممد حسن الشافعي،  املبدع .34

 م 6224ه=6262بريوت: دار الكتب العلمية، االوىل، 
جمموع الفتاوى، ابن تيمية، الطبعة الثالثة، املنصورة، دار الوفاء للطباعة والنشروالتوزيع،  .35

 م4113-ه6241
، من العلماء، طبعة جديدة ابألوفست ، عبد هللا ابن قدامة، عناية: جمموعةاملغين .32

 م6225-ه6215بريوت: دار الكتاب العريب، 
 الفقه الظاهري

حتقيق: جلنة إحياء الرتاث العريب، بريوت: دار األفاق علي بن أمحد بن حزم،احملل ى،  .33
 اجلديدة
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 خامسا: أصول الفقه والقواعد الفقهية .31
: منشورات دار األفاق بن حزم،بريوت اإلحكامفي أصول األحكام، علي بن أمحد .34

 اجلديدة
األشباه والنظائر، جالل الدين عبد الرمحن السيوطي، الطبعة االوىل، بريوت: دار  .32

 م6225-6215الكتب العلمية، ه
بريوت:املكتبة الطبعة االوىل، حممد بن أيب بكرابن القي م،إعالم املوقعني،  .32

 م4115- ه6242العصرية،
قيق: أمحد حممد شاكر، بريوت: دار الكتب الرسالة، حممد بن ادريس الشافعي، حت .11

 العلمية
القاموس املبني يف اصطالحات األصوليني، حممد حامد عثمان، طبعة جديدة ومزيدة  .16

 م4114-ه6245الرَّيض: دار الزاحم للنشر والتوزيع، 
القواعد الفقهية،الباحسني، يعقوب بن عبد الوهاب، الطبعة االوىل، الرَّيض: مكتبة  .14

 م 6222-6262التوزيع؛ شركة الرَّيض للنشر والتوزيع، الرشد للنشر و 
-ه6212دمشق: دار الرتمذي، الطبعة الثالثة، القواعد الفقهية،عزت عبيدالدعاس،  .15

 م6222
حممد عثمان شبري، الطبعة القواعد الكلية والضوابط الفقهية يف الشريعة اإلسالمية، .12

 م  6242/4411الثانية، عمان: دار النفائس للنشر والتوزيع، 
 .ابن اجلوزي دارالقواعد النورانية،شيخ اإلسالمابن تيمية، حتقيق: أمحد بن حممد اخلليل، .13
املوافقات، إبراهيم بن موسى الشاطيب، تعليق: عبد هللا دراز، بريوت: دار الكتب  .11

 العلمية. 
موسوعة القواعد والضوابط الفقهية احلاكمة للمعامالت املالية يف الفقه اإلسالمي، علي  .14

 م6222-ه6262د الندوي، دار عامل املعرفة، أمح
 : كتب الرتاجمخامسا

االستيعاب يف معرفة األصحاب،يوسف بن عبد هللا بن عبد الرب، حتقيق: علي حممد  .12
 م6224-ه6264بريوت: دار اجليل، الطبعة االوىل، البجاوي،
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ض، أسد الغابة يف معرفة الصحابة،علي بن حممدابن األثري، حتقيق: علي حممد معو  .12
-ه6263بريوت: دار الكتب العلمية، الطبعة االوىل، عادل أمحد عبد املوجود،

 م6222
 اإلصابة يف متييز الصحابة،أمحد بن علينب حجر،بريوت: دار الكتب العلمية. .41
الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب، إبراهيم بن نور الديننب  .46

-ه6264وت:دار الكتب العلمية، بري الطبعة االوىل، فرحون،حتقيق:مأمون اجلنان،
 م6224

، عبد الرمحن بن شهاب الدين بن رجب، بريوت: دار الذيل على طبقات احلنابلة .44
 املعرفة 

السحب الوابلة على ضرائح احلنابلة، حممد بن عبدهللا بن محيد النجدي، حتقيق: بكر  .45
-ه6261، أبو زيد وعبد الرمحن العثيمني، الطبعة االوىل، بريوت: مؤسسة الرسالة

 م6221
، حممد بن أمحد الذهيب، حتقيق: شعيب األرانؤوط، الطبعة التاسعة، أعالم النبالء سري .42

 ه 6265مؤسسة الرسالة، 
 م4116-ه6244صفة الصفوة، عبد الرمحن بن اجلوزي،الطبعة االوىل، مكتبة مصر،  .43
رات بريوت: منشو ، السخاوي الضوء الالمع ألهل القرن التاسع،حممد بن عبد الرمحن .41

 .دار مكتبة احلياة
إمساعيل بن عمر بن كثري، حتقيق: عبد احلفيظ منصور، الطبعة طبقات الشافعية، .44

 م 4112االوىل، بريوت: دار املدار اإلسالمي، 
طبقات الفقهاء، أبو إسحاق الشريازي، حتقيق: إحسان عباس، بريوت: دار الرائد  .42

 م6241العريب، 
سعد(، حممد بن سعد، حتقيق: علي حممد  الطبقات الكربى )املعروف بطبقات ابن .42

 م 4116-ه6246عمر، الطبعة االوىل، القاهرة: مكتبة اخلاجني، 
 ه 6521،، حممد بن احلسن احلجوي الثعاليب، تونس: مطبعة النهضةالفكر السامي .21
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 الفهرسة العامة

وفيات األعيان،أمحد بن حممد بن خلكان،حتقيق: إحسان عباس، بريوت: دار صادر،  .26
 م6244-ه6524

 كتب اللغة : سادساً 
اتج العروس من جواهر القاموس، حممد مرتضى احلسيين الزبيدي، حتقيق عبد الستار  .24

 م6213-ه6523أمحد فراج، الكويت: مطبعة حكومة الكويت، 
آابدي، ت: مكتب حتقيق الرتاث مبؤسسة  القاموس احمليط، حممد بن يعقوب الفريوز .25

 م( 4113-ه6241الرسالة، املؤسسة الرسالة، ط الثامنة، 
الطبعة محد الفراهيدي، ترتيب وحتقيق: عبد احلميد هنداوي، أكتاب العني،اخلليل بن  .22

 م4115-ه 6242بريوت: دار الكتب العلمية،االوىل، 
كشاف اصطالحات الفنون، حممد علي التهانوي، حتقيق: علي رجروج، الطبعة االوىل،  .23

 م6221بريوت: مكتبة لبنان انشرون، 
الكفوي،أعدَّه للطبع: عدانن درويش، حممد املصري، الكليات، أيوب بن موسى  .21

 م6222-ه6262بريوت: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، 
 م 4115لسان العرب، حممد بن مكرم بن منظور، بريوت: دار صادر،  .24
عني مليلة: دار اَلدى،  الطبعة الرابعة،الرازي،حممد بن أيب بكر  خمتار الصحاح، .22

 م2216
 املصباح املنري، أمحد بن حممد بن علي الفيومي، الطبعة الثانية، القاهرة: دار املعارف،  .22
 م 6226-ه6216املعجم االقتصادي اإلسالمي، أمحد الشرابصي، دار اجليل،  .21
معجم اللغة العربية املعاصرة، عمر، أمحد خمتار عبد احلليم عمر، وفريق العمل، الطبعة  .26

 م4112-ه6242تب، االوىل، دار عامل الك
معجم املصطلحات املالية واالقتصادية، نزيه محاد، الطبعة االوىل، دمشق: دار  .24

 م 4112-ه6242القلم،
املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية ابلقاهرة، الطبعة الرابعة، القاهرة: مكتبة الشروق  .25

 م(4112-ه6243الدولية، 
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وقنييب، الطبعة الثانية، بريوت: معجم لغة الفقهاء، حممد رواس قلعجي، حامد صادق  .22
 م6222-ه6212دار النفائس، 

مقاييس اللغة، أبو احلسني أمحد بن فارس، حتقيق: عبد السالم حممد  معجم .23
 م6242-ه6522هارون،الطبعة األوىل، بريوت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 

 اثمنا: كتب الفقه العام
ديب: مركز الطبعة االوىل،  خالد حسني اخلالد، االجتهاد اجلماعي يف الفقه اإلسالمي، .21

 م4112-ه6251مجعة املاجد للثقافة والرتاث، 
الطبعة الثانية، االجتهاد املعاصر بني االنضباط واالنفراط،يوسف القرضاوي،  .24

 م6222بريوت:املكتب اإلسالمي للطباعة والنشر، 
بريوت: مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، االجتهاد يف اإلسالم، اندية شريف العمري،  .22

 م6222-ه6212
الكويت: دار القلم، الطبعة االوىل، االجتهاد يف الشريعة اإلسالمية، يوسف القرضاوي،  .22

 م6221-ه6264
الطبعة االجتهاد والتجديد يف الفكر االقتصادي اإلسالمي املعاصر، حممد الكوادي،  .611

 م4164-ه6255عمان: دار النفائس للنشر والتوزيع، االوىل، 
أحكام إجراء العقود بوسائل االتصال احلديثة، حممد عقلة اإلبراهيم، الطبعة االوىل،  .616

 م6221-ه6211عمان: دار الضياء للنشر والتوزيع، 
أحكام األوراق التجارية يف الفقه اإلسالمي، سعد اخلتالن، الطبعة االوىل، دار ابن  .614

 م4112-ه6243اجلوزي، 
،سلطان اَلامشي،الطبعة األوىل، املالية ضاتاملعاو  عقود يف أحكام تصرفات الوكيل .615

 م  4114-ه 6244ديب: دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء الرتاث، 
الطبعة االوىل،  النجريي، االختيار الفقهي وإشكالية جتديد الفقه اإلسالمي،حممود .612

 الكويت: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
وك واملؤسسات املالية اإلسالمية، حممود البعلي، االستثمار والرقابة الشرعية يف البن .613

 م6226-ه6266الطبعة االوىل، القاهرة: مكتبة وهبة، 
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 الفهرسة العامة

اإلشراف على مذاهب العلماء، أبوبكر حممد بن إبراهيم بن املنذر، حتقيق أبو محاد  .611
-ه6243صغري أمحد األنصاري، الطبعة االوىل، رأس اخليمة: مكتبة مكة الثقافية، 

 م4113
دات املستندية من منظور شرعي،خالد رمزي البزايعة، الطبعة االوىل، عمان: االعتما .614

 م4112-ه6242دار النفائس، 
الطبعة االوىل،دار  القره داغي،علي حمي الدين  حبوث يف فقه البنوك اإلسالمية، .612

 م4112-ه6251الطبعة الثالثة، بريوت: دار البشائر،  ،البشائر اإلسالمية
عاصرة، حممد تقي العثماين، الطبعة الثانية، دمشق: دار حبوث يف قضاَّي فقهية م .612

 م 4115-ه 6242القلم، 
الطبعة االوىل  الدريين،حممد فتحي  حبوث مقارنة يف الفقه اإلسالمي وأصوله، .661

 م6222-6262بريوت: مؤسسة الرسالة، ه
بيع التقسيط وأحكامه،سليمان بن تركي الرتكي،الطبعة االوىل، الرَّيض: دار اشبيليا،  .666

 م 4115-ه6242
بيع املراحبة لآلمر ابلشراء، حسام الدين عفانة،الطبعة االوىل، خلليل: مكتبة دنديس،  .664

 م(، 4111ه/6246
بيع املراحبة وتطبيقاته املعاصرة يف املصارف اإلسالمية، عبد العظيم أبوزيد،الطبعة  .665

 االوىل، دمشق: دار الفكر
نية، جدة: البنك اإلسالمي للتنمية، البيع املؤجل، عبد الستار أبو غدة، الطبعة الثا .662

 م4115-ه6242املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، 
البيع على الصفة للعني الغائبة وما يثبت يف الذمة، العياشي فداد، الطبعة االوىل،  .663

 م 4111-ه6246املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، 
القاهرة: مكتبة وهبة، الطبعة اخلامسة،  اتريخ التشريع اإلسالمي، مناع القطان، .661

 م4116
 اتريخ الفقه اإلسالمي، عمر سليمان األشقر، البليدة: قصر الكتاب  .664
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التجديد يف الفكر اإلسالمي، عدانن حممد أمامة، الطبعة االوىل، الدمام: دار ابن  .662
 ه6242اجلوزي للنصر والتوزيع، 

اب أبو سليمان، ترتيب املوضوعات الفقهية ومناسباته يف املذاهب األربعة، عبد الوه .662
جامعة أم -الطبعة االوىل، مكة املكرمة: معهد البحوث العلمية وإحياء الرتاث اإلسالمي

 م6222-ه6212القرى، 
التطبيقات املصرفية لبيع املراحبة، عطية فياض، الطبعة االوىل مصر: دار النشر  .641

 م 6222-ه6262للجامعات، 
د طارق" حممود رمضان اجلعربي، تطور األحكام الفقهية يف القضاَّي املالية، "حمم .646

 م4164-ه6255الطبعة االوىل، عمان: دار النفائس، 
تطوير األعمال املصرفية مبا يتفق والشريعة اإلسالمية، سامي حسن محود، الطبعة  .644

 م(6226-ه6266الثالثة، لقاهرة: مكتبة دار الرتاث، 
 ،ومر د عبد احلميدالتغريات احلادثة على حمل عقد البيع وأثرها على االلتزام، إَّي .645

 م4161-ه6251عمان: دار النفائس الطبعة االوىل، 
قطر: إدارة إحياء الرتاث الطبعة الثانية،  تقنني الفقه اإلسالمي، حممد زكي عبد الرب، .642

 م6221ه/6214اإلسالمي، 
 م4116-ه6244 الطبعة االوىل،التقييس احلديث، خالد يوسف اخللف،  .643
إلسالمية، أمحد جابر بدران، الكويت: بنك الكويت التمويل ابملراحبة يف املصارف ا .641

 م4113الصناعي، 
تيسري الفقه اجلامع لالختيارات الفقهية لشيخ اإلسالم ابن تيمية، أمحد موايف،الطبعة  .644

 6225-ه6265االوىل الدمام: دار ابن اجلوزي، السعودية، 
العلوم،  جواهر القرآن، أبو حامد الغزايل، الطبعة االوىل، بريوت: دار إحياء .642

 م6223
يوسف  ،الستثمار أموال العمالء وأحكامها يف الفقه اإلسالميا اخلدمات املصرفية .642

عبد هللا الشبيلي،الطبعة االوىل، الرَّيض: جامعة االمام حممد بن سعود اإلسالمية، 
  م4114-ه6245
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دراسات اجلدوى االقتصادية، خليل حممد خليل عطية، الطبعة االوىل، القاهرة: مركز  .651
 م 4112جامعة القاهرة، -كلية اَلندسة-طوير الدراسات العليا والبحوثت

دراسات املعايري الشرعية)النص الكامل للبحوث والدراسات اليت قدمت متهيدا  .656
إلعداد املعايري الشرعية(،هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، توزيع: دار 

 امليمان للنشر والتوزيع
الطبعة االوىل، الطائف: دار الفاروق، محاد،نزيه صول املدانيات،دراسات يف أ .654

 م6221-ه6266
 وهران: دار الغرب للنشر والتوزيع، دراسات يف الرتاث، حممد دابغ .655
قطاع -الدليل الشرعي للمراحبة، عز الدين خوجة،الطبعة االوىل جمموعة دلة الربكة .652

 م6222-ه6262األموال، 
حممود عبد الكرمي املصارف اإلس  المية، الشامل يف معامالت وعمليات   .653

 م 4116-ه 6246الطبعة االوىل، عمان: دار النفائس، ارشيد،
الطبعة  العنزي، عياد بن عسافالشروط التعويضية يف املعامالت املالية، .651

 م4112-ه 6251: دار كنوز اشبيليا، االوىل،الرَّيض
العنزي،الطبعة االوىل، الشروط التعويضية يف املعامالت املالية، عياد بن عساف  .654

 م 4111-ه6251الرَّيض: دار كنوز اشبيليا للنشر والتوزيع، 
الصياغة الفقهية يف العصر احلديث، هيثم بن فهد الرومي، الطبعة االوىل الرَّيض:  .652

 م 4164-ه6255دار التدمرية، 
  صيغ العقود يف الفقه اإلسالمي، صاحل بن عبد العزيز الغليقة،الطبعة االوىل الرَّيض: .652

 م 4111-ه6244كنوز اشبيليا للنشر والتوزيع، 
ضماانت االستثمار يف الفقه اإلسالمي وتطبيقاهتا املعاصرة، عمر مصطفى إمساعيل،  .621

 م 4161-ه 6251الطبعة االوىل، عمان: دار النفائس للنشر والتوزيع، 
 ضوابط الثمن وتطبيقاته يف عقد البيع، مسري عبد النور جاب هللا، الطبعة االوىل، .626

 م 4113-ه 6241الرَّيض: دار كنوز اشبيليا للنشر والتوزيع، 
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الضوابط املستخلصة من قرارات اَليئة الشرعية لبنك البالد، أمانة اَليئة الشرعية  .624
 م4165-ه6252دار امليمان للنشر والتوزيع،الطبعة االوىل،  لبنك البالد،

ة،الطبعة االوىل، عقود التمويل املستجدة يف املصارف اإلسالمية، حامد حسن مري  .625
 م 4166-ه 6254الرَّيض: دار امليمان للنشر والتوزيع، 

العموالت املصرفية حقيقتها وأحكامها الفقهية، عبد الكرمي امساعيل، الطبعة الثانية،  .622
 م4166-ه6254الرَّيض: دار كنوز اشبيليا للنشر والتوزيع، 

اإلسكندرية: ، السعيدفتاوى البيوع واملعامالت املالية، مجع وترتيب: صالح الدين  .623
 .دارا اإلميان

 الفتاوى الشرعية يف املسائل االقتصادية )اصدار بيت التمويل الكوييت(. .621
فتاوى اَليئة الشرعية للربكة، األمانة العامة للهيئة الشرعية املوحدة جملموعة دلة الربكة،  .624

-ه6245 الطبعة الثانية مجع وتنسيق: عبد الستار أبو غدة، وعز الدين خوجة،
 م4115

فتاوى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبنك ديب اإلسالمي، اعتىن هبا: علي القره  .622
 داغي، دار البشائر اإلسالمية

فتاوى وقرارات هيئة الرقابة الشرعية لبنك األردن ديب اإلسالمي، اعتىن هبا: علي  .622
 . 4164حمي الدين القره داغي، اإلصدار األول 

يب اإلسالمي، هيئة الرقابة الشرعية للبنك، اعتىن هبا: فتاوي اَليئة الشرعية لبنك د .631
 القرة داغي، بريوت: دار البشائر اإلسالمية.  علي

الفقه اإلسالمي بني األصالة والتجديد، عبد هللا حممد اجلبوري، الطبعة االوىل،  .636
 م4113-ه6243عمان: دار النفائس للنشر والتوزيع، 

يوسف القرضاوي، الطبعة الثانية، القاهرة:  الفقه اإلسالمي بني األصالة والتجديد، .634
 م 6222-ه6262مكتبة وهبة، 

فقه البيوع، حممد تقي العثماين، كراتشي، مكتبة معارف القرآن، ربيع األول  .635
 م  4163يناير -ه6251
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الطبعة  قرارات اَليئة الشرعية مبصرف الراجحي، اجملموعة الشرعية مبصرف الراجحي، .632
 م4161-ه6256اشبيليا،  االوىل، الرَّيض: دار كنوز

الطبعة االوىل، دمشق: دار القلم،  قضاَّي معاصرة يف املال واالقتصاد، نزيه محاد، .633
 م4116-ه6246

دمشق: دار القلم، الطبعة االوىل، املدخل الفقهي العام، مصطفى أمحد الزرقا،  .631
 م 6222-ه6262

انية، عمان: دار حممد عثمان شبري، الطبعة الث املدخل إىل فقه املعامالت املالية، .634
 م4114-ه6251النفائس للنشر والتوزيع، 

املراحبة بربح متغري، يوسف الشبيلي، حبث ضمن كتاب: ملتقى املراحبة بربح متغري،  .632
 6252اَليئة الشرعية لبنك البالد، الطبعة االوىل، الرَّيض: دار امليمان للنشر والتوزيع، 

 م  4165-ه
 قابة الشرعية للجهاز املصريف واملؤسسات املالية،املراشد الفقهية، اَليئة العليا للر  .632

 م4111-ه6244اخلرطوم: بنك السودان املركزي، الطبعة االوىل
املعامالت املالية املعاصرة، حممد عثمان شبري، الطبعة السادسة، عمان: دار النفائس  .611

 م4114-ه6244للنشر والتوزيع، 
حممد العلي القري وآخرون،  املعايري الشرعية لصيغ التمويل املصريف الالربوي، .616

 ه(، 6246الرَّيض: دون مؤسسة الطبع، 
املعايري الشرعية)النص الكامل للمعايري الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية اليت متَّ  .614

م(، هيئة احملاسبة واملراجع للمؤسسات 4164نوفمرب-ه6252اعتمادها حىت صفر
 املالية اإلسالمية

اسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، )املنامة: املعايري الشرعية، هيئة احمل .615
 م4161ه/6256البحرين، 

املعايري املوحدة للمكتبات واملعلومات، يسرية عبد احلليم زايد،الطبعة االوىل،  .612
 م6222-ه6262القاهرة: الدار املصرية اللبنانية، 



___________________________________   
 

  
ةصفح  402  

 
  

 الفهرسة العامة

ز التأصيل مرك :الطبعة الثالثة، جدةبسطامي حممد سعيد،  مفهوم جتديد الدين، .613
 .م(4163ه، 6251، للدراسات والبحوث

حممد علي السالوس،  موسوعة القضاَّي الفقهية املعاصرة واالقتصاد اإلسالمي، .611
 بلبيس: مكتبة دار القرآن؛ قطر: دار الثقافة ابلدوحة، الطبعة السابعة، 

دار نظرية احملاسبة يف األطر التقليدية الغربية، حممد األمني اتج األصفياء، مدين:  .614
 م 4166جامعة اجلزيرة للطباعة والنشر، 

 الرسائل اجلامعية .612
الفقه اإلسالمي بني األصالة والتجديد، حورية اتغالبت، رسالة دكتوراه، غري  .612

 منشورة، جامعة احلاج خلضر بباتنة.   
االجتهاد اجلماعي وتطبيقاته املعاصرة، نصر حممود الكرنز، رسالة ماجستري غري  .641

-ه6242اجلامعة اإلسالمية بغزة،  لفقه،كلية الشريعة والقانون،منشورة، قسم أصول ا
 م4112

معايري التمويل الشرعية لأليويف، أسامة فتحي أمحد يونس، رسالة دكتوراه مطبوعة،  .646
 م 4162ه/6252الطبعة األوىل، عمان: دار النفائس للنشر والتوزيع، 

يسن اَلالالت، ماجستري اختيارات ابن القيم يف مسائل املعاوضات املالية، حممد حم .644
  4112يف الفقه وأصوله، كلية الدراسات العليا، اجلامعة األردنية، أوت 

دور اجملامع الفقهية وجمالس اإلفتاء يف ضبط الفتوى، خالد علي الفروخ، رسالة  .645
 م. 4164ماجستري يف الفقه وأصوله، جامعة العلوم اإلسالمية العاملية يف عمان،

ه يف البنوك اإلسالمية، بن اتسة حممد، رسالة ماجستري، قسم عقد املراحبة واشكاالت .642
 م 4164-4166، 6الشريعة والقانون، كلية العلوم اإلسالمية، جامعة اجلزائر

خصوصية التنظيم القانوين لعقد املراحبة لآلمر ابلشراء، نداء خالد علي صربي،  .643
العليا جبامعة النجاح كلية الدراسات ، غري منشورة،  ماجستري يف القانون اخلاصرسالة 

 م4163الوطنية يف انبلس بفلسطني، 
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املصارف اإلسالمية يف فلسطني ومدى التزامها مبعايري املراحبة الشرعية، أمحد قاسم  .641
كلية الدراسات العليا ، غري منشورة،  ماجستري يف الفقه والتشريعرسالة عوض نعريات، 

 م4163جبامعة النجاح الوطنية يف انبلس بفلسطني، 
لقبص وأثره يف العقود، منصور عبد اللطيف صوص، رسالة ماجستري غري منشورة، ا .644

 مقدمة لكلية الشريعة جبامعة النجاح الوطنية بفلسطني 
مسؤولية الناقل البحري للبضائع يف ظل اتفاقية روتردام، نبات خدجية، رسالة  .642

ية والعلوم ماجستري غري منشورة، مقدمة ختصص عقود ومسؤولية بشعبة احلقوق األساس
 السياسية لكلية احلقوق جبامعة بومرداس 

معيار املراحبة الصادر عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، حممد  .642
حممود علي شحاته، رسالة دكتوراه يف الدراسات الفقهية املعاصرة، بقسم الفقه، كلية 

 م4162ه/6253َّي، سنة العلوم اإلسالمية، جامعة املدينة العاملية مباليز 
القواعد الفقهية الكربى وأثرها يف املعامالت املالية، عمر عبد هللا كامل، رسالة  .621

 دكتوراه، كلية الدراسات العربية واإلسالمية، جامعة األزهر 
القبض احلكمي يف األموال، عاصم بن منصور بن حممد أابحسني، رسالة دكتوراه يف  .626

-ه6255ة جبامعة حممد بن سعود اإلسالمية ابلرَّيض، الفقه، قسم الفقه، كلية الشريع
 ه 6252

رسالة أحكام العقود الصورية يف الفقه اإلسالمي، عدانن عبد اَلادي حسان،  .624
كلية الشريعة والقانون ابجلامعة اإلسالمية يف غزة ، غري منشورة،  ماجستري يف الفقه املقارن

 م4111-ه6244بفلسطني، سنة 
 الدورايت 
، حممد الصديق الضرير، جملة إلزام املدين املوسر بتعويض ضرر املماطلةاالتفاق على  .625

 م.  6223-ه6213، 6، عدد 5أحباث االقتصاد اإلسالمي، جملد 
، العمراين، اندر السنوسي، ورقة عمل أثر املعايري الشرعية يف كفاءة التدقيق الشرعي .622

 مقدمة للمؤمتر اخلامس للتدقيق الشرعي 
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ط ووسائله املعاصرة يف ضوء الفقه اإلسالمي، تقي الدين أحكام البيع ابلتقسي .623
 4 ،4العدد  جملة جممع الفقه اإلسالمي، العثماين،

األحكام والضوابط لتداول الصكوك االستثمارية اإلسالمية، ابسل الشاعر، وهيام  .621
 4161، 5، ملحق 25الزيدانيني، جملة دراسات علوم الشريعة والقانون، اجمللد 

فتاوى اَليئات للمؤسسات املالية اإلسالمية، عبد الستار أبو غدة، أسباب اختالف  .624
 حبث مقدم يف مؤمتر الدوحة الثاين للمال اإلسالمي.

أسلوب املراحبة واجلوانب الشرعية والتطبيقية يف املصارف اإلسالمية، جملة جممع الفقه  .622
  3اإلسالمي، العدد 

مشعل، على موقع شركة رقابة  إضاءات على املعيار الشرعي للمراحبة، عبد الباري .622
 لالستشارات املالية على األنرتنت

 24، العدد44آليات التجديد الفقهي، صادق العبادي، جملة البصائر،سنة .621
آلية حتديد معدالت ليبور وإمكانية االستفادة منها حلساب مؤشرات مالية إسالمية،  .626

ة عن عمادة البحث العلمي حممد السحيباين، جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، الصادر 
 ه 6242، ربيع اآلخر 4جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، العدد 

إمكانية توحيد فتاوى اَليئات الشرعي، عجيل جاسم النشمي، حبث مقدم إىل مؤمتر  .624
 الدوحة الثاين للمال اإلسالمي، "الصريفة اإلسالمية بني الواقع واملأمول"

 ي َليئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية،أهداف ومهام اجمللس الشرع .625
حبث مقدم للمؤمتر األول للهيئات الشرعية للمؤسسات املالية  النشمي،عجيل 

  4116 رأكتوب61إىل  2 اإلسالمية، املنعقد ابلبحرين من
البيع والتأجري ابلسعر املتغري، فهد اليحىي، حبث مقدم للدورة الثانية والعشرون  .622

 مع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالميللمج
، جتديد الدين يف ضوء السنة، يوسف القرضاوي، جملة مركز حبوث السنة والسرية .623

 م6224سنة ، 4العدد ،جامعة قطر
جتديد الفقه وأثره يف العمل املصريف، خالد فاحل العتييب، اجمللة األردنية يف الدراسات  .621

 م.4161-ه6254، 6عدد ، ال64اإلسالمية، اجمللد 
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حتقيق أقوال الفقهاء يف بيع املراحبة آلمر ابلشراء، أمين علي عبد الرؤوف صاحل، جملة  .624
-ه6252، حمرم 5، العدد 51جامعة امللك عبد العزيز: االقتصاد اإلسالمي، اجمللد 

 م 4164أكتوبر 
اللجنة  تدوين الراجح من اقوال الفقهاء يف املعامالت وإلزام القضاة ابحلكم به، .622

الدائمة للبحوث العلمية واالفتاء، جملة البحوث اإلسالمية، جملة دورية تصدر عن األمانة 
 ه6266، رجب، شعبان، رمضان، شوال لسنة 56العامة َليئة كبار العلماء، العدد 

تطوير فقه املعامالت املالية وفق املستجدات املعاصرة، حسن حممد الرفاعي، جملة  .622
للدراسات اإلسالمية، اجمللد الثالث والعشرون، العدد األول، يناير اجلامعة اإلسالمية 

 م. 4163
التعريف ابملعايري، عبد الستار أبو غدة، حبث ضمن متطلبات احلصول على شهادة  .411

 (CSAAاملدقق الشرعي املعتمد )
املصري، جملة أحباث االقتصاد  رفيق يونس تعقيب على مقال الشيخ مصطفى الزرقا، .416

 6223-ه6213 ،4،عدد4لداإلسالمي، جم
حممد و حممد أنس الزرقا، واالقتصاد، التعويض عن ضرر املماطلة يف الدين بني الفقه  .414

د ، جملة االقتصاد اإلسالمي الصادرة عن جامعة امللك عبد العزيز، اجمللالقري علي
 م 6226-ه5،6266

احلليم عمر، د حممد عبالتفاصيل العملية لعقد املراحبة يف النظام املصريف اإلسالمي،  .415
 14العدد  جممع الفقه اإلسالمي، جملة

تقرير حول اَليئات الشرعية يف املؤسسات املالية اإلسالمية: حتليل الواقع وآفاق  .412
 املستقبل، إعداد اجمللس العام للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية

لعلمية جلامعة التقنني واإللزام يف الفقه اإلسالمي، عبد بن إبراهيم املوسى، اجمللة ا .413
-ه6255امللك فيصل العلوم اإلنسانية واإلدارية، اجمللد الثالث عشر، العدد األول، 

 م، 4164
التمويل ابملشاركة، عبد الفتاح أبو غدة، حبث مقدم إىل الندوة الفقهية الثالثة  .411

 4166يناير  41-62ملصرف أبو ظيب اإلسالمي املنعقدة يف: 
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احلاجة إىل اصدار املعايري، عبد الستار أبو غدة، حبث التنسيق بني اَليئات الشرعية و  .414
 مقدم إىل املؤمتر الثاين للهيئات الشرعية.

توحيد املرجعية الشرعية للصناعة املالية اإلسالمية على املستوى الدويل، عبد الباري  .412
مشعل، حبث مقدم ملؤمتر أيويف البنك الدويل يف نسخته الثانية عشرة، بعنوان: "املالية 

صفر  64-61سالمية، ومرحلة حتقيق النمو النوعي وتوحيد املعايري"، املنعقد يومي اإل
 م، مبملكة البحرين4164نوفمرب  1-3ه املوافق ل  6252

توحيد املرجعية الشرعية للصناعة املالية اإلسالمية على املستوى الدويل، عبد الباري  .412
عشر، املنعقد ابملنامة مبملكة مشعل، حبث مقدم إىل مؤمتر أيويف البنك الدويل الرابع 

 م، 4164نوفمرب  1و 3ه، املوافق ل  6252صفر  64و 61البحرين يومي: 
توحيد املرجعية الشرعية للصناعة املالية اإلسالمية على املستوى الدويل، سعيد  .461

بوهراوة، حبث مقدم إىل مؤمتر أيويف البنك الدويل الثاين عشر، املنعقد ابملنامة مبملكة 
 ، 4164نوفمرب  1أَّيم  البحرين

توحيد املرجعية الشرعية للصناعة املالية اإلسالمية على املستوى الدويل، عبد الباري   .466
مشعل، حبث مقدم إىل مؤمتر أيويف البنك الدويل الثاين عشر، املنعقد ابملنامة مبملكة 

  4164نوفمرب 1-3البحرين يومي: 
المية على املستوى الدويل، عبد الباري توحيد املرجعية الشرعية للصناعة املالية اإلس .464

-3مشعل، حبث مقدم ملؤمتر أيويف البنك الدويل الثاين عشر املنعقد مبملكة البحرين ميي 
 م.41664نوفمرب  1
التورق كما جتريه املصارف اإلسالمية، عبد الباري مشعل، حبث مقدم إىل مؤمتر:  .465

يق، املنعقد جبامعة عجلون الوطنية اخلاصة التورق املصريف واحليل الربوية بني النظرية والتطب
 م،4164أفريل  43-42ابألردن، بتاريخ: 

التوصيف الفقهي لعمليات التقابض يف املعامالت املصرفية املعاصرة، جملة العدل،  .462
 السنة اخلامسة عشرة –ه 6252، ربيع اآلخر 32العدد 
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الية اإلسالمية، فداد، احلاجة إىل معايري للرقابة الشرعية وأثر ذلك على الصناعة امل .463
العياشي، حبث مقدم إىل املؤمتر العلمي السنوي الرابع عشر بكلية الشريعة والقانون، 

 جامعة اإلمارات العربية املتحدة،
حكم إجراء العقود بوسائل االتصال احلديثة، علي حمي الدين القره داغي؛ حولية   .461

 م 2216-ه6261، 2كلية الشريعة للدراسات االسالمية، العدد 
حوكمة املؤسسات املالية اإلسالمية: جتربة البنك املركزي املاليزي، سعيد بوهراوة،  .464

، جوان 14وحليمة بوكروشة؛ حبث منشور يف اجمللة اجلزائرية للتنمية االقتصادية، العدد 
4163. 

احلوكمة يف املؤسسات املالية اإلسالمية، عبد اجمليد الصالحني، حبث مقدم إىل مؤمتر  .462
أفريل  42-44ت املالية اإلسالمية الثاين، املنعقد يف طرابلس بليبيا بتاريخ: اخلدما

 م 4161
دليل إجراءات التدقيق الشرعي، حممد عواد الفزيع، جملة الشريعة والقانون، العدد  .462

 م4161يناير -ه6256احلادي واألربعون، حمرم 
فى الزحيلي، حبث دور اجملامع الفقهية مع املؤسسات املالية اإلسالمية، حممد مصط .441

 .مقدم للدورة العشرين ملؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدويل
دور املعايري احملاسبية والشرعية يف توجيه وتنظيم عمل الصريفة اإلسالمية، عبد الباري  .446

مشعل، حبث مقدم للمؤمتر الثالث للمصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية يف سورَّي 
 م 4112مارس  61-2اقع والطموح بتاريخ بعنوان الصريفة اإلسالمية الو 

دور جممع الفقه اإلسالمي الدويل يف دعم وتطوير الصناعة املالية اإلسالمية، أمحد  .444
عبد العليم أبو عليو، حبث مقدم إىل مؤمتر: منتجات وتطبيقات االبتكار واَلندسة املالية 

 1و 3نعقد بسطيف يومي: بني الصناعة املالية التقليدية والصناعة املالية اإلسالمية، امل
 م، 4162ماي  1و 3ه املوافق ل : 6253رجب 

الرقابة الشرعية للمصرف املركزي على املؤسسات املالية اإلسالمية، عبد الباري  .445
مشعل، حبث مقدم إىل مؤمتر املؤسسات املالية اإلسالمية: معامل الواقع وآفاق املستقبل، 

 م4113ماي  61-2اإلمارات، املنعقد أَّيم  املنظم من كلية الشريعة والقانون جبامعة
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جملة الشريعة والدراسات  الشرط اجلزائي يف الديون، على حممد احلسني الصوا، .442
، رجب 32عن جملس النشر العلمي جبامعة الكويت، العدد  ةاإلسالمية الصادر 

 م4112ه، سبتمرب 6243
منشور يف جملة ضمان اجلدية يف املراحبة املصرفية، خالد بن زيد اجلبلي، حبث  .443

 م. 5416ه املوافق ل   6252، سنة 4، العدد 43الدراسات اإلسالمية، اجمللد 
اإلسالمي، جيهان الطاهر عبد احلليم، جملة اجلامعة التجديد يف الفقه ضوابط  .441

 .م4162، العدد األول، جوان 54األمسرية، اجمللد 
لغفار إبراهيم، جملة الشريعة الضوابط القانونية والفقهية للتمويل ابملراحبة، هند عبد ا .444

 م. 4161فرباير -ه6254ربيع اآلخر  44والقانون، العدد 
( يف 63ضوابط عقد املراحبة، الصادرة يف قرار اَليئة الشرعية لبنك البالد رقم:) .442

م، 65/15/4113ه املوافق ل  15/14/6241(، املنعقدة يوم األحد 663اجللسة )
 مبقر البنك ابلرَّيض 

ة لألدوات املالية اإلسالمية: أما آن األوان؟، عبد الباري مشعل، حبث العقود النمطي .442
مقدم إىل املؤمتر السادس للهيئات الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية، املنعقد ابملنامة 

 م  4114يناير  63و 62ه املوافق ل   6244ذي احلجة  43و 42يومي: 
لة املسلم املعاصر، العدد الفتوى بني املاضي واحلاضر، يوسف القرضاوي، جم .451

 6242اخلامس، سنة 
القبض وصوره وخباصة املستجدة منها، حممد الصديق الضرير، جملة جممع الفقه  .456

 4، 1اإلسالمي، العدد 
قراءة حتليلية يف مصطلح االجتهاد اجلماعي املنشود، قطب سانو، جملة كلية  .454

  46الدراسات اإلسالمية والعربية بديب، العدد 
قابة الشرعية يف املصارف اإلسالمية، حبث مقدم يف مؤمتر املصارف مرجعية الر  .455

اإلسالمية يف فلسطني واقع وحتدَّيت، املنعقد برام هللا بفلسطني يوم الثاين من رجب 
 م 62/1/4161ه  املوافق ل   6256
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معامل التجديد يف فقه املعامالت املالية املعاصرة، منصور اخلليفي، حبث مقدم إىل  .452
 م.4111-ه6244يئات الشرعية السادس، مملكة البحرين،مؤمتر اَل

املعايري األكادميية حملتوى برامج الشريعة يف مؤسسات التعليم العايل، وثيقة صادرة  .453
 م. 4164ه املوافق ل   6255عن اَليئة الوطنية للتقومي واالعتماد األكادميي السعودية، 

مية، عبد الرمحن بن عبد هللا السعدي، املعايري الشرعية وأمهيتها للصناعة املالية اإلسال .451
حبث مقدم على ملتقى بنك البحرين اإلسالمي الثاين حول التعريف ابملعامالت املالية 

 4162أفريل  2و 5اإلسالمية، املنعقد ابملنامة يومي: 
معايري املراجعة احلكومية، وثيقة صادرة عن ديوان املراقبة العامة ابململكة العربية  .454

 م،4112-ه2426السعودية، 
منهجية إثبات األهلة يف ضوء املتغريات املعاصرة، حممد جرب األلفي، جملة البحوث  .452

الفقهية املعاصرة، العدد الثالث والسبعون، السنة التاسعة عشرة، شوال وذو القعدة وذو 
 م. 4114م، يناير وفرباير 4111ه، ديسمرب 6244احلجة 

مية واملعايري احملاسبية الدولية، رائد مجيل جرب، املواءمة بني املعايري احملاسبية اإلسال .452
، العدد الرابع، سنة 43اجمللة االقتصادية واإلدارية، اجلامعة اإلسالمية بغزة، اجمللد 

4164    
موسوعة شورى ألحباث التدقيق الشرعي األحباث العلمية وأوراق العمل اليت طرحت  .421

 4112رى لالستشارات الشورى من يف مؤمترات التدقيق الشرعي اليت نظمتها شركة شو 
  4163إىل 

قطب الريسوين،  حنو أتهيل اجتهادي ألعضاء هيئة الفتوى ابملصارف اإلسالمية، .426
حبث مقدم إىل مؤمتر املصارف اإلسالمية بني الواقع واملأمول، املنظم من دائرة الشؤون 

 ،4112جوان  5-ماي 56اإلسالمية والعمل اخلريي بديب، بتاريخ: 
ه املوافق 6245لربكة لالقتصاد اإلسالمي، الندوة الثانية والعشرون ندوات ا .424

 م،4114
هل يقبل شرعا احلكم على املدين املماطل ابلتعويض على الدائن؟،مصطفى الزرقا،  .425

 م.6223-ه6213، 4، عدد 4جملة أحباث االقتصاد اإلسالمي، جملد
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د بن اتسة، ضمن حبوث الوعد امللزم بني اَلندسة املالية واملشروعية الفقهية، حمم .422
امللتقى الدويل حول: "منتجات وتطبيقات االبتكار واَلندسة املالية بن الصناعة املالية 

رجب  1-3، يومي 6التقليدية والصناعة املالية اإلسالمية"، املنعقد جبامعة سطيف
 م.4162ماي  1-3ه املوافق ل  6253

 املواقع اإللكرتونية واألقراص املدجمة:
 https://www.isdb.orgالمي للتنمية: البنك اإلس .423
 https://islamic.uodiyala.edu.iqجامعة دَّيىل:  .421
 https://almohasben.comجريدة احملاسبني:  .424
 ، http://www.qaradaghi.comالدكتور القره داغي:  .422
 https://saadalkhathlan.comالدكتور سعد اخلتالن:  .422
 .orghttp://www.themwlرابطة العامل اإلسالمي:  .431
 www.raqaba.co.ukشركة رقابة لالستشارات املالية اإلسالمية:  .436
 /http://www.shura.com.kwشركة شورى لالستشارات الشرعية:  .434
 http://www.tanasuh.comالشيخ الصادق الغرَّيين:  .435
 http://www.ibnothaimeen.comالشيخ بن عثيمني:  .432
 https://www.arabnak.comعربنك:   .433
 gsomagazine.comhttps//:جملة التقييس اخلليجي:  .431
 http://cibafi.orgاجمللس العام للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية:  .434
اجملمع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي:  .432

http://www.islamfeqh.com 
 https://kantakji.comمركز أحباث فقه املعامالت اإلسالمية:  .432
 / https://www.iicra.comحكيم: املركز اإلسالمي الدويل للصلح والت  .411
 http://www.taddart.orgمركز الدراسات اإلابضية:  .416
 http://www.marefa.orgاملعرفة:  .414
 https://www.bsigroup.comاملعهد الربيطاين للمعايري:  .415

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjG0tyB1rrnAhUoQ0EAHQYbDr8QFjAAegQIBBAB&url=http%3A%2F%2Fwww.raqaba.co.uk%2F%3Fq%3Dtaxonomy%2Fterm%2F5%2F0&usg=AOvVaw1id7Y1wtCIHdUs6rU8Nw4E
http://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1
https://www.bsigroup.com/ar-AE/1/--1/--/
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 www.ohlyemen.orgمؤسسة البيت القانوين اليمنية:  .412
 https://ar.wikipeddia.orgموسوعة ويكيبيدَّي:  .413
 https://www.ifsb.orgمية: موقع جملس اخلدمات املالية اإلسال .411
 http://taqeem.gov.saاَليئة السعودية للمقيمني املعتمدين )تقييم(:  .414
 https://cma.org.saهيئة السوق املالية السعودية:  .412
 http://aaoifi.comهيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية:  .412
 dipi.gov.dzhttp://www.mوزارة الصناعة واملناجم اجلزائرية:  .441
  https://www.youtube.com/watch?v=CHeNLhzR5fE:اليوتيوب .446

  

https://www.youtube.com/watch?v=CHeNLhzR5fE
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 فهرس احملتوايت
 

 ب االهداء
 ج تشكر

 د ملخص
 6 املقدمة

 ابملعايري الشرعية عالقتهتجديد يف املعامالت املالية و ال:  الباب األول
 06 التجديد يف املعامالت املالية: ل األولالفص

التجديد يف املعامالت املالية: مفهومه ودوافعه ومستلزماته : املبحث األول
 وضوابطه

02 

 02 املطلب األول: ماهية املعامالت املالية
 02 الفرع األول: تعريف املعامالت

 02 الفرع الثاين: تعريف املالية لغة واصطالحا
 80 ودوافعهيف املعامالت املالية : معىن التجديد املطلب الثاين

 80 الفرع األول: معىن التجديد
 85 يف فقه املعامالت دوافع التجديد الفرع الثاين:

 82 وضوابطه يف املعامالت املاليةالثالث: مستلزمات التجديد  املطلب
 82 يف املعامالت الفرع األول: مستلزمات التجديد

 31 يف املعامالت ابط التجديدضو  الفرع الثاين:
 38 مظاهر تطور فقه املعامالت املالية: املبحث الثاين
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 33 املطلب األول: مظاهر التطور على مستوى التأليف والعرض
 33 الفرع األول: تطور أسلوب الكتابة والصياغة املعاصر

 43 الفرع الثاين: إفراد فقه املعامالت املالية عن غريه من أبواب الفقه
 35 الفرع الثالث: التوجه إىل الدراسات الفقهية املقارنة

 35 الفرع الرابع: ضبط املصطلحات الفقهية املعاصرة
 32 الفرع اخلامس: طباعة وحتقيق أكثر الكتب الفقهية
 32 الفرع السادس: ظهور املعاجم واملوسوعات الفقهية

 32 جتهاداملطلب الثاين: مظاهر التطور على مستوى الفتوى واال
 32 الفرع األول: الفتاوى املواكبة للعصر

 41 الفرع الثاين: االجتهاد يف املسائل املستحدثة
 41 ربط االجتهاد الفقهي ابلعلوم االنسانيةالفرع الثالث: 

 40 الفرع الرابع: االجتهاد اجلماعي
 43 : مظاهر التطور على مستوى التطبيق واملمارسةلثاملطلب الثا

 43 ألول: تقنني الفقهالفرع ا
 43 الفرع الثاين: ظهور املؤسسات املالية اإلسالمية

الفرع الثالث: نشوء اَليئات واجملالس الشرعية للمؤسسات املالية 
 اإلسالمية

44 

 45 الفرع الرابع: ظهور مؤسسات البنية التحتية
 42 نشأة املعايري وتطورها: الفصل الثاين

 42 يري وأنواعها وهيئات اصدارهانشأة املعا: املبحث األول
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 42 املطلب األول: مفهوم التقييس ونشأته وتطوره وجماالته
 42 الفرع األول: تعريف التقييس وأسسه

 51 الفرع الثاين: نشأة التقييس
 50 الفرع الثالث: تطور التقييس وجماالته

 53 املطلب الثاين: تعريف املعايري
 53 ريف املعايري لغةالفرع األول: تع            
 53 الفرع الثاين: تعريف املعايري اصطالحا            

 54 املطلب الثالث: أنواع املعايري وهيئات اصدارها
 54 الفرع األول: أنواع املعايري

 55 الفرع الثاين: هيئات اصدار املعايري
 52 املطلب الرابع: هيئات اصدار معايري الصناعة املالية اإلسالمية

 52 (ifsb)الفرع األول: جملس اخلدمات املالية اإلسالمية 
 52 الفرع الثاين: االسواق املالية اإلسالمية

 52 الفرع الثالث: اَليئات املاليزية
 52 الفرع الرابع: هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية

الية اإلسالمية هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات امل: املبحث الثاين
 ومعايريها

61 

 60 املطلب األول: ماهية هيئة احملاسبة واملراجعة
 60 الفرع األول: التعريف ابَليئة

 68 للهيئة التنظيمي الفرع الثاين: اَليكل
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 63 الفرع الثالث: أهداف اَليئة
 65 اَليئة عمال: أالرابعالفرع 

 62 ئةاملطلب الثاين: التعريف ابجمللس الشرعي للهي
 62 الفرع األول: نشأة اجمللس وتشكيله وجلانه

 62 الفرع الثاين: وظائف اجمللس ومهامه
 20 املطلب الثالث: معايري هيئة احملاسبة واملراجعة

 20 الفرع األول: املعايري احملاسبية
 23 املراجعةالفرع الثاين: معايري 

 24 احلوكمةالفرع الثالث: معايري 
 26 معايري األخالقيات: الرابعالفرع 
 26 املعايري الشرعية: اخلامسالفرع 
املعايري الشرعية هليئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات : الفصل الثالث

 املالية اإلسالمية
22 

 22 مفهوم املعايري الشرعية: املبحث األول
 22 املطلب األول: تعريف املعايري الشرعية

 22 شرعية ابعتبار الرتكيبالفرع األول: تعريف املعايري ال
 22 الف     رع الثاين: تعريف املعايري الشرعية ابعتبار اللقب

 20 املطلب الثاين: األلفاظ واملصطلحات القدمية ذات الصلة
 20 الف      رع األول: بني املعايري الشرعية واالختيارات الفقهية

 23 الفرع الثان      ي: بني املعايري الشرعية والفتاوى
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 25 الفرع الثال      ث: بني املعايري الشرعية واملختصرات الفقهية واملتون
 22 الفرع الراب           ع: بني املعايري الشرعية والضوابط الفقهية

 21 الف رع اخلام   س: بني املعايري الشرعية واألدلة
 28 املطلب الثالث: األلفاظ واملصطلحات املعاصرة ذات الصلة

 28 ع األول: بني املعايري الشرعية واالجتهاد اجلماعيالف ر 
 23 الفرع الثاين: بني املعايري الشرعية والتقنني

 26 الفرع الثالث: بني املعايري الشرعية وقرارات اجملامع الفقهية
 011  واإللزام هبا احلاجة إىل املعايري الشرعية ومكانتها: املبحث الثاين

 010   ىل املعايري الشرعيةاملطلب األول: احلاجة إ
 010 احلاجة إىل املعايري الشرعية أقوال العلماء يفالفرع األول: 
 018 احلاجة إىل املعايري الشرعية وجهالفرع الثاين: 

 013 الفرع الثالث: أقوال العلماء يف مكانة املعايري
 015 ملالية اإلسالميةاملطلب الثاين: اإللزام ابملعايري الشرعية واقعه ومزاَّيه للصناعة ا

 015 الفرع األول: اإللزام ابملعايري الشرعية
لصناعة املالية ل الشرعية اإللزام ابملعايري مزاَّيالفرع الثاين: 

 اإلسالمية
012 

 001 واقع اإللزام يف املعايري الشرعية: الثالثالفرع 
 008 نشأة املعايري الشرعية ومراحلها ومكوانهتا: املبحث الثالث

 003 املطلب األول: نشأة املعايري الشرعية
 003 الفرع األول: نشأة املعايري يف سياق تطور الفقه
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 004 الفرع الثاين: نشأة معايري األيويف الشرعية
 004 املطلب الثاين: مراحل اصدار املعيار تعديله
 004 الفرع األول: مراحل اصدار املعيار

 006 ياهتاالفرع الثاين: تعديل املعايري وآل
 002 وهيكلهاالصادرة املطلب الثالث: موضوعات املعايري الشرعية 

 002 الصادرة الفرع األول: موضوعات املعايري الشرعية
 080 الفرع الثاين: هيكل املعيار الشرعي

 083 املعايري الشرعيةموضوعات املطلب الرابع: تصنيفات 
 308 يةغدة للمعايري الشرع الفرع األول: تصنيف أيب

 308 للمعايري الشرعية الفقهيتصنيف الالفرع الثاين: 

 085 للمعايري الشرعيةلأليويف الفرع الثالث: تصنيف األمانة العامة 
 086 أهم نتائج الباب األول

 دراسة فقهية أتصيلية ملعيار املراحبة واملعايري املتعلقة به: لباب الثاينا
 030 متهيد

 035 ت اليت تسبق عقد املراحبةاإلجراءا: الفصل األول
 036 إبداء العميل رغبته يف متلك السلعة: املبحث األول

 032 املطلب األول: شراء املؤسسة السلعة بناء على رغبة العميل
 048 العميل يعينهااملطلب الثاين: شراء املؤسسة السلعة من جهة 

 044 املطلب الثالث: بني الرغبة والوعد
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 042 حصول العميل على عروض أبسعار السلعة املطلب الرابع:
 050 موقف املؤسسة من طلب العميل: املبحث الثاين

 058 املطلب األول: إجراء املؤسسة املراحبة بعد تعاقد العميل مع البائع
 055 املطلب الثاين: العينة يف املراحبة

 068 املطلب الثالث: التحايل على العينة يف املراحبة
على املشاركة مع وعد بشراء  ؤسسة والعميلرابع: االتفاق بني املاملطلب ال

 احلصة ابملراحبة
066 

 062 املطلب اخلامس: صور غري جائزة يف املراحبة
 022 الوعد من العميل: املبحث الثالث

 021 املطلب األول: حكم املواعدة امللزمة
 023 املطلب الثاين: املواعدة بشرط اخليار

 022 ث: خيار الشرط يف املراحبةاملطلب الثال
 020 العموالت واملصروفات: املبحث الرابع

 028 املطلب األول: حكم عمولة االرتباط وعمولة التسهيالت
 025 املطلب الثاين: مصروفات إعداد العقود

 022 املطلب الثالث: املراحبة بطريقة التمويل اجلماعي
 818 املطلب الرابع: عمولة دراسة اجلدوى

 815 الضماانت املتعلقة ابلشروع يف العملية: املبحث اخلامس
 816 املطلب األول: كفالة العميل البائع يف املراحبة وحدودها

 812 هامش اجلدية يف املراحبةاملطلب الثاين: 



___________________________________   
 

  
ةصفح  419  

 
  

 الفهرسة العامة

 804 املطلب الثالث: هامش اجلدية يف حاليت النكول والوفاء
 802 املطلب الرابع: العربون يف املراحبة

 883 متلك املؤسسة السلعة وقبضها والتوكيل فيهما: الفصل الثاين
 884 متلك املؤسسة السلعة قبل بيعها مراحبة: املبحث األول

 885 املطلب األول: بيع السلعة ابملراحبة قبل متلكها
 882 املطلب الثاين: طرق تعاقد املؤسسة مع البائع

 838 طريق وكيلاملطلب الثالث: شراء املؤسسة السلعة عن 
 832 توكيل املؤسسة العميل بشراء السلعة: املبحث الثاين

 832 املطلب األول: شروط توكيل العميل بشراء السلعة
 832 املطلب الثاين: الفصل بني ضمان املؤسسة وضمان العميل

 843 املطلب الثالث: صدور الواثئق والعقود ابسم العميل
 842 لسلعة قبل بيعها مراحبةقبض املؤسسة ا: املبحث الثالث

 842 املطلب األول: التحقق من قبض املؤسسة السلعة قبل بيعها
 856 املطلب الثاين: كيفية قبض األشياء

 852 املطلب الثالث: القبض احلكمي للسلعة
 865 تسلم املؤسسة السلعة من البائع وأتمينها: املبحث الرابع

 866 من خمازن البائع املطلب األول: تسلم املؤسسة السلعة
 862 املطلب الثاين: التأمني على سلعة املراحبة

 823 املطلب الثالث: التوكيل بتنفيذ إجراءات التأمني على السلعة
 822 إبرام عقد املراحبة: الفصل الثالث



___________________________________   
 

  
ةصفح  420  

 
  

 الفهرسة العامة

 822 عقد املراحبة ومتعلقاته: املبحث األول
 822 راحبةاملطلب األول: عالقة متلك السلعة إببرام عقد امل

 820 املطلب الثاين: التعويض عن الضرر عند نكول العميل
 823 املطلب الثالث: إفصاح املؤسسة بتفاصيل العقد

 822 أحكام الثمن والربح والتسديد: املبحث الثاين
 822 املطلب األول: املصروفات اليت تضاف إىل تكلفة السلعة

 820 ائع للمؤسسةاملطلب الثاين: استفادة العميل من حسم الب
 823 املطلب الثالث: حتديد الثمن والربح يف املراحبة
 322 املطلب الرابع: تفاصيل حتديد الربح يف املراحبة

 310 املطلب اخلامس: التقسيط وغرامة التأخري يف املراحبة
 314 أحكام العيب واالمتناع عن تسلم السلعة: املبحث الثالث

 315 ة العيوب اخلفية واحلادثةاملطلب األول: ضمان املؤسس
 312 املطلب الثاين: اشرتاط الرباءة من العيوب

 303 املطلب الثالث: امتناع العميل عن تسلم السلعة بعد إبرام العقد
 302 ضماانت املراحبة ومعاجلة مديونيتها: الفصل الرابع

 302 ضماانت املراحبة: املبحث األول
 302 يع األقساطاملطلب األول: اشرتاط حلول مج

 388 املطلب الثاين: من ضماانت عقد املراحبة
 332 شيكات أو السندات ألمراملطلب الثالث: تقدمي ال

 332 املطلب الرابع: إرجاء تسجيل السلعة ابسم العميل



___________________________________   
 

  
ةصفح  421  

 
  

 الفهرسة العامة

 343 املطلب اخلامس: التفويض ببيع الرهن
 346 معاجلة مديونية املراحبة: املبحث الثاين

 342 دفع العميل مبلغا يصرف يف اخلريات املطلب األول:
 353 املطلب الثاين: جدولة الدين

 355 املطلب الثالث: إلزام العميل أبداء زَّيدة لصاحل املؤسسة
 364 املطلب الربع: ضع وتعجل يف املراحبة

 362 املطلب اخلامس: تسديد دين املراحبة بعملة مغايرة
 321 أهم نتائج الباب الثاين

 321 ةاخلامت
 323 فهرس اآلَّيت

 324 فهرس األحاديث
 326 فهرس األعالم

 322 املصادر واملراجع  قائمة
 408 فهرس احملتوَّيت

 



 الملخص
مهضهع ىحه األطخوحة ىه دراسة للسعاييخ الذخعية الرادرة عن ىيئة السحاسبة والسخاجعة للسؤسدات السالية اإلسالمية 

، ونظخا لكثخة ىحه السعاييخ واستحالة تشاوليا جسيعا في دراسة واحجة، اختخت معيار السخابحة والسعاييخ الستعلقة بو أنسهذجا (األيهفي)
. لبقية السعاييخ

. وقج جاءت ىحه الجراسة في مقجمة وبابين وخاتسة
، فخررت الفرل األول للتججيج الفقيي، "تججيج السعامالت السالية وعالقتو بالسعاييخ الذخعية: "جاء الباب األول تحت عشهان

ودرست في . وأىم مظاىخه في السعامالت السالية، وتشاولتفي الفرل الثاني السعاييخ برفة عامة، ومعاييخ األيهفي برفة خاصة
. الخ...الفرل الثالث واألخيخ في ىحا الباب األول السعاييخ الذخعية ليحه الييئة من جية تعخيفيا، ونذأتيا، وأىسيتيا، ومهضهعاتو

، ميجت لو بسجخل تعخيفي بسعيار "دراسة فقيية تأصيلية لسعيار السخابحة والسعاييخ الستعلقة بو: "وجاء الباب الثاني بعشهان
السخابحة والسعاييخ الستعلقة بو، ثم شخعت في دراسة فقيية تأصيلية لبشهده حدبسا وردت في السعيار، في أربعة فرهل وفقا للتدلل 

. العسلي إلجخاءات السخابحة في السؤسدات السالية اإلسالمية
َص الفرل األول لجراسة اإلجخاءات التي تدبق عقج السخابحة، والثاني لتسلك السؤسدة للدلعة وقبزيا والتهكيل فييم،  ُخرِّ

. والفرل الثالث إلبخام عقج السخابحة، وُخِتم الباب بفرل رابع تشاول ضساناتالسخابحة ومعالجة مجيهنيتيا
 . وختست البحث بخاتسة لخرت فييا أىم نتائج البحث،وتهصياتو

ىيئة السحاسبة -السؤسدات السالية اإلسالمية-السعامالت السالية-فقو السعامالت-السرخفية اإلسالمية: الكلمات المفتاحية
-  معيار السخابحة-السعاييخ الذخعية-والسخاجعة للسؤسدات السالية اإلسالمية

 
Abstract 
 
The subject of this thesis focuses on two Shari’ah standards, issued by the Accounting and Auditing 

Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) ,Murābaḥah and the  standards associated 

with as examples since it is too difficult to cover all other Shari’ah standards and criteria related to  

Islamic finance in a research . 

The study comprises an introduction, two chapters and a conclusion.                                   

The first chapter discusses “Renewing financial transactions and their relationship to  Shari’ah’s 

standards. The first part, of this chapter, is meant to study the renewing of Fiqh and its different in the 

financial transactions, whereas in the second part, I mention the standards more generally and the 

ones adopted by the AAOIFI in particular. And in the third part, the last one, I study Shari’ah 

standards of this organisation focusing on definition, establishment, importance and other subjects 

associated with, etc. 

The second chapter is a Fiqh study on the origins of Murābaḥahstandard. A definition to Murābaḥah 

and the other standards related with is given, followed by a more detailed Fiqh study to the items of 

this standard in four parts, in a practical chronology as it occurs in  Islamic finance organisations 

,beginning with procedures preceding Murābaḥah contract ,followed by a second part on the 

possession of the commodity /asset  by the Islamic institution ,handling it and.In the third part ,the 

emphasis is mainly on the signature of  Murābaḥah contract .The guarantees of Murābaḥah and how 

to treat the debts is studied in the last part of this chapter ,the fourth one.  

 In the conclusion of the thesis, I report the most important findings and the recommendations   of the 

thorough study. 

key words :Islamicbanking-Fiqh oftransactions-financial transactions-Islamic Financial 

Institutions-Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)-Shari’ah 

standards-Murābaḥahstandard 


