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 ملخّص
فيما  ،حابة والتابعين فمن بعدهم        من الص   ،ة                             عرض أقوال فقهاء سلف هذه األم   هدف هذا البحث إلى

  في الوقت الراهن اشتهرت تسميته 
 
  ببيع املرابحة لآلمر بالش
 
راء، وتحقيق نسبة هذه األقوال إلى أصحابها،                       

 
 
 ومناقشة ما أ
 
ع           ي في تتب  االستقرائي التحليل ين:ثير حول بعضها من أفكار. واستخدم الباحث في ذلك املنهج            

فقهاء ظاهر املروي عن         ها أن                            وخلص إلى نتائج كثيرة أهم   تها.         ق من صح                    الحديثي في التحق  و  ،األقوال ودراستها

ن مراوضة أو  -على األرجح - يشير إلى كراهتهم هذا البيع على وجه التحريم ،في جمهورهم ،لف     الس                       إذا تضم 

مع الفقهية النظر في قراراتها املتعلقة بهذا البيع في ضوء وأوص ى الباحث بأن تعيد املجا .مواعدة على الربح

 
 
 قصور البحوث التي ق
 
                    
  د 
فيها، وعدم تمثيل املانعين  األقدمين في هذا املوضوع في عرض أقوال الفقهاء إليهامت   

 مي تلك البحوث.        في مقد   ،بصورتيه امللزمة وغير امللزمة ،من هذا البيع

 

 

Abstract 
This paper aimed at presenting and investigating the authenticity of the early Islamic 

scholars' opinions about the well-known nowadays transaction called al-Murabaha selling 

for the selling requester. The researcher used the descriptive analytical methodology and the 

Hadithi methodology. He reached at many conclusions. The most important of which is that 

the majority of early Islamic scholars prohibited this kind of transaction if it includes a 

negotiation or a promise of profit.  The researcher recommended that the Islamic 

jurisprudence bodies and organizations should re-discuss and review the ruling they decided 

for this transaction because of the insufficiency of the research presented to these bodies and 

organization and because that the contemporary scholars who oppose al-Murabaha were not 

represented in the discussions and papers presented to these bodies.   
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 مةمقدّ
 الم على رسول هللا وآله ومن وااله وبعد:         الة والس                الحمد هلل والص  

  بيع املف
 
  رابحة لآلمر بالش
 
                

 
 راء هو أ
 
 هامنذ نشأت "ة        اإلسالمي  "مويل التي تقوم بها املصارف         ات الت        عملي      س          

 الر  
 
      بداية
 
إلى  يرجع املصارفهذه ا التي تجنيه العوائدمعظم                راسات إلى أن             وتشير الد   .بع األخير من القرن املاض ي     

ب فيها هذا البيع  العوائدنسبة وتزداد  ،(1)هذا البيع                إذا علمنا أن   املائة في املائةمن  ا      قريب  أن تبلغ إلى                            التي يتسب 

ق املصرفي املباشر     ور              مليك، والت             تهية بالت  اإلجارة املنك ،تي تجريها هذه املصارفالاألخرى  مويل                أنواع عقود الت  

  لى هذا البيع في الخطوة األولى منها. قال املصرفيتقوم ع ،الستصناع، واوالعكس ي
 
 الش
 
حسين كامل فهمي:  رعي   

ات                                    سواء كانت في شكل أداة لتمويل عملي   ،ا        ة حالي                                   ة التي تتعامل بها البنوك اإلسالمي                         بمراجعة األدوات املصرفي  »

  أو ،ق          ات التور         بعملي   قة ائتمان مقرونةق عكس ي، أو بطا                         ق املباشر، أو في شكل تور         التور  
 
 املرابحة لآلمر بالش
 
راء،                  

املرحلة األولى من            فسنجد أن   ،مليك                رة منتهية بالت  ات استصناع، أو إجا                                  املشاركة املتناقصة، أو تمويل لعملي   أو

  ر، وهي                                 ا، قائمة على أداة واحدة ال تتغي           يغ جميع                 تنفيذ هذه الص  
 
  البيع لآلمر بالش
 
 راء               

 
 ، سواء قام بعمليتي الش
 
راء                       

 : بدون كبير مبالغةيمكن القول  وفي ضوء ما سبق. (2)«والبيع البنك نفسه أو عميله

  =ة"               مصارف "إسالمي  
 
 مرابحة لآلمر بالش
 
 +راء                

ا مع غيرهو ه،                       ة" على هذا البيع وحد                          واعتماد املصارف "اإلسالمي   ب 
 
           مرك
 
مويل                  ، في عمليات الت  من العقود    

ة فع إل ،التي تقوم بها           االئتماني  فاملصرف  .جارة     الت   الة                الوساطة املالي   هوالذي  ،طبيعة عمل هذه املصارف يه       د 

   جار والباعة من البحث                 بما يقوم به الت  يقوم ا                    "اإلسالمي" ليس تاجر  
  عن الس 
ومالحظة رواجها وكسادها،  ،لع       

ي
 
 وتوخ
 
ع ،فيها           واملفاوضة   رخص أسعارها     

 
 وتوق
 
                           مقدار الربح في بيعها نقد       

 
 ا ونسيئة
 
 ،وتخزينها ونقلها ها     نائ  اقتو ،         

عاية لهاو  ل مخاطر الس   ،                     تسويقها والد                     وتحم 
 
 وق وتقل
 
  ...الخ،األسعار    ب         

 
 وإن
 
                  ما لجأ إلى الت     

  عامل بهذه الس 
د      ملجر  لع               

 ريح    ص  املباشر ب                 الخالص من التلب س
 
با الذي كان سيلزم املصرف  الر 
 
 عن طريق إقراض ة التمويل              لو قام بعملي                              

      الن  
 
 قد مباشرة
 
لعدون ت            

   وسيط هذه الس 
              . 

 
 وبما أن
 
كه لع          هذه الس   فحيازة املصرفه كذلك        

 
   وتمل
 
اها     أن يكون        ال بد         إي 

ثقة من  علىاملصرف إال إذا كان  هذاوال يحصل ، املحتملةوالخسائر               وبأقل  املخاطر  ،ة ممكنة         ألقصر مد  

 وهذا  ،قبل القيام بشرائها لعة     الس   هتصريف
 
 يضط
 
على ة،           االئتماني  ة               اته التمويلي  في مجمل عملي ره إلى أن يعتمد   

ا ه      وعد  و  ،ا   م      قد         لعة م      لس  طلب العميل ا   بعد بشرائها      سلف 
 
 تمل
 
  لها. املصرفك    

 
 وهو ما توف
 
ره صيغة املرابحة لآلمر           

 
 
 بالش
 
 ممكنين.       ووقت        جهد          وبأقل   املحتملة،املخاطر            راء بأقل      

وغيرها من شركات التمويل  ،ة"        اإلسالمي  في املصارف " وشيوع استعمالها يغة     الص   ة هذه          إلى أهمي         ونظر ا 

في الحديث  ، فقد كثرت البحوث والفتاوى واملؤتمراتفي معامالتها ة                                        التي ترفع شعار االلتزام بالشريعة اإلسالمي  

                                                             
سب وا (1)  

 
      للوقوف على تفاصيل الن
 
نظر:                        .51، لربيع الروبي، صبيع املرابحة للواعد امللزم بالشراء                       إلحصاءات باألرقام ي 

صارف : املرحمه هللا مقال الشيخ صالح الحصين :نظر      . وي  20، لحسين كامل فهمي، صالتورق الفردي والتورق املصرفي املنظم (2)

 (.1/349رائد السمهوري، )له جمع وإعداد  األعمال الكاملةاإلسالمية ما لها وما عليها، ضمن 
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شرع عنها    .وما ال يشرع من صورها            ، وما ي 

  وبرغم كثرة هذه البحوث وتنو 
، منهاعليه           ما وقفت       كل  في  ،ها   ن  إعها إال                            

ق من نسبة هذه األقوال إليهم، ولذلك جاء     حق      لت  وا ،شديد في بيان أقوال الفقهاء في املسألة         ي قصور  ف وقعت

 .الحاصل في هذا املجال قص     الن                   هذا البحث ليسد  

 أهداف البحث:
ث        تقص    .1

 
   ي ما أ
 
  .واستقراؤها ،في مسألة املرابحة لآلمر بالشراء ،القدماءما     سي   ،ر من أقوال الفقهاء      

 ن نسبة هذه األقوال إلى أصحابها.مق     حق       الت   .2

 .قاش حولها                                       توضيح معاني بعض هذه األقوال وإدارة الن   .3

 :مشكلة البحث وأسئلته
            ، وهل يصح  في بيع املرابحة لآلمر بالشراء القدماءفقهاء الما أقوال : هو السؤال الرئيس في البحث

 املعاملة إذا خلت من الوعد امللزم.  على إجازة هذه -كما زعمه عدد من الباحثين  -                   القول بأن  جمهورهم 

 الرئيس عدد من األسئلة: ع عن هذا السؤال       ويتفر  

زيت إلى الفقهاء في هذه املسألة.           ما مدى صح   .1                                                     ة نسبة األقوال التي ع 

 ثار حولها من توجيهات وتفسيرات.                                  ما معنى هذه األقوال وما يمكن أن ي   .2

3.  
 
 ما أقوال الخ
 
 ملسألة.ة في ا                           لف من أتباع املذاهب الفقهي              

 حدود البحث:
ق منها  املرابحة لآلمر بالشراءالستقراء أقوال الفقهاء في البحث معقود   ؛فحسبودراستها               والتحق 

عقد الذي تجريه املصارف هذا الل ،ة             ة والتطبيقي       ظري       الن   ،في الجوانب األخرى الكثيرةالباحث يخوض  الولذلك 

توضيح بعض األقوال املنقولة  عنوان البحث، وما يقتضيهمهيد ل     الت   ة" إال في حدود ما يقتضيه         "اإلسالمي  

حه، البيع هذا حكم ا    أم   ومناقشة ما أثير حولها من استشكاالت.  آخر بحث في تعالى، هللا شاء إن          فسنوض 

صه  
   نخص 
با البيع بين فريق     الت   في االقتصادي املعيار لبيان       .       والر 
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 منهج البحث:
 ها وتوضيح ما يحتاج منها إلى توضيح.قوال واستقرائع األ               تحليلي في تتب  الاملنهج الوصفي  .1

ق من نسبة األقوال إلى       لتحق  ل ظر في إسنادها                 ة الروايات بالن                              منهج أهل الحديث في بيان صح   .2

 أصحابها.

 ابقة:راسات السّ الدّ
 
 
 ما ك
 
     

 
 تب في املرابحة لآلمر بالش
 
 في العشرات ما بين كتاب وبحث ورسالة،      عد         راء ي                         

 
 منه الغث
 
 ومنه ا         

 
 لث
 
مين،   

ل كثرة الكتابات      الت   وغالبه  
 
                 كرار واالجترار. وأحيانا تشك
 
مطية                            ا عن تقد           الن   ،فيه        الجاد  م البحث                             في موضوع  ما عائق 

 وذلك لسببين:

  علىلين عن اإلقبال           ها املتأه      صد  أحدهما: 
 
 البحث في املوضوع والكتابة فيه كونه مطروق
 
ا بكثرة                                        

 ا.        ومكرور  

دهواآلخر: ما 
 
  يول
 
     

 
 ت
 
ة هذه      بصح             من إيهام   كثيرين أشخاصومن  ،مختلفة وبطرق  ،ار نفس األفكاركر  

مت ما إذا       ال سي  و  ،األفكار د 
 
     ق
 
  

 
 في سياق البحث العلمي، فيشك
 
ا ال"ا         ا نفسي              ل ذلك عائق                             أو لدى القارئ  "       شعوري 

ه للخلل الذي تنطوي عليه هذه األفكارعن االباحث  . وإذا ما وامتحانها التحليلهي        التصد  يصرفه عن ا     مم   ،                                       لتنب 

 
 
 نجح في تخط
 
           آخر هو ث                              ي هذا العائق فيواجهه عائق            

 
 ق
 
 ل ا 

 
 لبوح بمخالفة هذه األفكار الش
 
أكثر  يتبناهاائعة التي                            

 لباحثين في املجال.امن سبقه من 

ل في مجال العلوم جاءت في سياق معالجات جريئةواالختراقات معظم الفتوح        ولعل  
 
 تمث
 
ا عن       خروج      

ار: ومكرورة بكثرةموروثة أفكار سائدة 
 
    . يقول الدكتور بك
 
قد تكون هناك آراء سابقة حول املشكلة، وهذه اآلراء »                 

 
 
 قد تكون خاطئة فتشك
 
                   

 
 ل عامال
 

                                من عوامل اإلعاقة أمامنا، ورب        
 
 ما ت
 
     سق      

 
 ط
 
. وتاريخ                       اإلمكانات املتاحة للحل        بعض    

                         ا أردنا أن ننطلق أحرار  التفسيرات الخاطئة، فإذا م               من الجهاد ضد                 م العلمي نوع         التقد  
 
 ا فعلينا أال ن
 
ما           خضع لكل               

    ي  
 
 قال، وإن
 
        ضرر                         رس والتمحيص. وما أشد                ما نخضعه للد          

 
  املقوالت الشائعة على املفك
 
رين، تلك املقوالت التي                        

فت في كلمات                       صدرت نتيجة استقراء    
 
ث
 
              قاصر، أو تلك التي ك
 
 
 
                     

 
 قليلة، حتى يسهل حفظها وتداولها. وقل
 
ما تخلو                                    

 مش
 
 كلة من املشكالت الكبرى من مجموعة من املقوالت الش
 
 .(1)«ائعة حولها                                            

 
 
 ولالط
 
                     الع على قائمة بأهم      

 
 البحوث التي تناولت موضوع املرابحة لآلمر بالش
 
 ،ا         ا وخصوص        عموم   ،راء                                          

 ،(2)": املرابحة في املصارف اإلسالميةبيع املواعدة" بحث الدكتور بكر أبو زيد علىأحيلك عزيزي القارئ 

                                                             
 .38، صلعبد الكريم بكار ،فصول في التفكير املوضوعي (1)
 .724، ص5(، وهو أيضا منشور بمجلة مجمع الفقه اإلسالمي، العدد 2/77لبكر أبو زيد، ) ،فقه النوازل  (2)
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بيع املرابحة لآلمر بالشراء: اص "           جعفر القص  األستاذ مة بحث      مقد   وكذلك إلى ج في كتابه فقه النوازل،    در     م  ـال

        ما ص         بأهم   ال بأس بهاقائمة  أوردا، فقد (1)"دراسة فقهية
  ن 
ف   

 
  ف في املوضوع بما يغنينا عن تكل
 
 .هنا إيراد ذلك                             

 في والقصود املآالت مراعاة أثر عبد هللا القرش ي " ألستاذايفوتني في هذا املقام اإلشادة ببحث ال  ولكن

، وهو سياق ائدة     الس  إذ تناول هذا البيع في سياق مختلف عن املعهود في الكتابات  ؛2"والربا البيع بين التفريق

 
 
 الحيلة والتعل
 
         ق بالص               

 
ا في قصور من قبله من الباحثين فيما يتعل ه وقع أيض 

 
 ور دون الحقائق، على أن

 
                                                 

 
ق بذكر                       

 ال الفقهاء القدماء في حكم هذا البيع.أقو 

 :يضيفه هذا البحثالجديد الذي 
فوان     مم   ،القصور املوجود في كتب املعاصرين معالجة .1

 
   أل
 
    

 
 في املرابحة لآلمر بالش
 
في نقل أقوال  ،راء                    

 املذهبية. الكتبخارج إطار  ،لف                    ما أقوال علماء الس       السي  و  ،أهل العلم في املسألة

 أصحابها. ة هذه األقوال إلىة نسب         ق من صح         التحق   .2

ثار،ومناقشة ما  ،توضيح هذه األقوال .3 ثير، وما قد ي 
 
                  أ
 
 من إشكاالت. بعضها حول   

 ة البحث:خطّ
 .وتكييفه الفقهي بيع املرابحة لآلمر بالشراءبالتعريف تمهيد في املبحث األول: 

 .وتحقيقها املبحث الثاني: أقوال الفقهاء في بيع املرابحة لآلمر بالشراء

 ويشتمل على املطالب اآلتية:

 .املطلب األول: أقوال الصحابة في بيع املرابحة لآلمر بالشراء

 .املطلب الثاني: أقوال التابعين في بيع املرابحة لآلمر بالشراء

 .لشراءلآلمر باة الفقه في بيع املرابحة                          املطلب الثالث: أقوال أئم  

 .بيع املرابحة لآلمر بالشراء املطلب الرابع: أقوال أتباع املذاهب الفقهية في

 تشتمل على موجز بنتائج البحث :خاتمة

                                                             
، على هذا الرابط: 2015يناير  27املوافق  1436ربيع الثاني  07منشور على موقع "اإلسالم اليوم" بتاريخ  (1)

.htm165361-86-http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow م.4/9/2016ه، املوافق 1/11/1437، تاريخ الزيارة 
 م، جامعة أم القرى، مكة املكرمة.2011رسالة ماجستير،  2

http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-86-165361.htm
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  المبحث األول
 تمهيد 

 وتكييفه الفقهي راءتعريف ببيع المرابحة لآلمر بالشّ الفي 

 راء:تعريف بيع المرابحة بالشّ
إلى معلومة ك بأن أشتريها منك بزيادة           لعة وأعد           هذه الس                                أن يقول العميل للمصرف: اشتر   هو:

اه بعض املعاصرين .(1)جلأ  ،«املرابحة املصرفية»أو  ،«بيع املرابحة للواعد بالشراء»أو  ،«بيع املواعدة»: (2)                   وسم 

 »أو 
 
 املرابحة املرك
 
بيان في  القول  وأسهبوا ،الفقهاء أكثرأجازه الذي  )البسيطة( ا له عن بيع املرابحة       تمييز   ،«بة            

 وشروطه. أحواله

 
 
 وللمرابحة لآلمر بالش
 
: صورة مع القول بإلزام العميل بشراء ما وعد بشرائه من شائعتان رتانراء صو                    

 . (3)املصرف، وصورة بعدم إلزامه بالوفاء بوعده وترك الخيار له في إمضاء الشراء وتركه

 تاريخ التعامل بهذا البيع:
 ا ستراه، كمافي حكمه         لف كالم                 ولكثير من الس   ،رضوان هللا عليهم ،حابة         منذ الص   ةمعروفعاملة امل هذه

 »ا ما قاله الدكتور سامي حمود:                             في هذا البحث إن شاء هللا. وأم  
 
 قد كان بيع املرابحة لآلمر بالش
 
راء بصورته                             

ا في الت                           املعروفة حالي 
 
ا وف  عامل املصرفي كشف 
 
ق هللا إليه الباحث أثناء إعداده لرسالة الدكتوراه في الفترة الواقعة                     

 (4)«1976 -1973بين 
 
 ، فخطأ
 
ه        سامي حمود هو  الدكتور                  يمكن القول بأن   ،. ومع هذا(5)                عدد  من الكاتبينإليه      نب 

                                                             
لة جمعها د. حسام الدين عفانة في بحثه: هذا تعر  (1)  .21-20، صبيع املرابحة لآلمر بالشراء                                                                            يفي القصير له. وانظر تعريفات أخرى مطو 
. 832، ص5، لرفيق املصري، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، العددلشراءآلمر بابيع املرابحة ل(. و2/63، لبكر أبو زيد )فقه النوازل ينظر:  (2)

 .110، لسعد الخثالن، صالية املعاصرةفقه املعامالت املو
 املراجع السابقة. (3)
 مر بالبيع املرابحة لآل  (4)

 
 ش
 
 .807، ص5 ، العددمجلة مجمع الفقه اإلسالميلسامي حمود،  ،راء 

ل  جماعة من الباحثين في أبحاثهم فحسبوها من نوازل العصر وقضاياه، فص»املرابحة املصرفية:  عنقال بكر أبو زيد  (5) ه 
                                                                    و 
ار الوقوع في   

 :ستحدثة     ة م                        املرابحة املصرفية عملي                        زعم بعض الكاتبين أن  ». وقال رفيق املصري: (83 /2) فقه النوازل  .«من الغلط والوهم        أنواع  

                                                   ا لعدم اطالعه على أقوال الفقهاء في هذا الباب، وإم      إم  
 
 ا ألن
 
ابحة بيع املر . «ه أراد الذهاب فيها إلى مذهب آخر ال يوافق فيه مذاهبهم    
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 « ة                     تطوير األعمال املصرفي  »ه       كتاب       سب بقد و  املصارف إلى استعمال هذا البيع. دعال من     أو  

 
 انعطافة
 
ة في      حاد          

  كما  ،ركاتاملشاعقود عوة إلى االعتماد على             لها من الد           ة، وتحو            ة اإلسالمي                نظير للمصرفي       الت  
  في كتابات املؤس 
 سين               

 .تطبيق عقود املداينات التركيز على، إلى للفكر املصرفي اإلسالمي

 تكييف هذا البيع:
  ف الدكتور سامي حمود    كي  نهوري،      الس  فرج بعد استشارته الشيخ 

 
 هذا العقد على أن
 
  ه                

 
 مرك
 
ب من    

               عنصرين: وعد  
 
 بالش
 
هواب القول      الص        لعل  و  .(1)املصرف للعميلمرابحة من                                 راء من العميل إلى املصرف، وبيع      

 
 إن
 
   ،

 : ، وهيال اثنين ن من ثالثة عناصر      يتكو   على هذا التكييف،

 .لعة من املصرف ووعده بشرائها منه                طلب العميل الس   .1

 .لعة من التاجر بنقد    لس  املصرف ا شراء .2

 .لعة إلى العميل مرابحة إلى أجل               بيع املصرف الس   .3

ا ز                وهو بهذا يتمي   اجر.           ملصرف والت  ة أطراف: العميل واوفيه ثالث التي  البسيطةعن املرابحة         جوهري 

 الدكتور كما قال  ،وبيع ة ليست مواعدة                 فاملرابحة املصرفي   ،ن من طرفين فقط: املشتري والبائع. وعليه      تتكو  

  ،سامي حمود
 
 وإن
 
 .واحدة        لسلعة  متسلسلتين  انتظمت بيعتينمواعدة  ما هي   

  (2)فه الدكتور البعلي     وكي  
 
 على أن
 
         ه بيع        

 
 معل
 
ها    ت  شتريفقد العة بكذا                    إن اشتريت هذه الس   :على شرط: أي    ق     

التي كثر  ة اإللزام به                 ة الوعد ومشروعي                   ع يتجاوز إشكالي  جعل هذا البيكان يوإن  ،وهذا التكييف .منك بكذا

ه ها      لعل  أكبر من ذلك،      ات                 وقع في إشكالي     ي                      الجدل حولها إال إن   
   من أهم 
ة         ة ع         إشكالي   ،تعليق البيع            دم مشروعي 

  .(3)عدم جواز تعليق البيع على شرط املذاهب األربعة، ما خال بعض الحنابلة، علىف

  ،صورتهد      مجر  ال إلى  ،ظر إلى حقيقة هذا العقد      بالن  و 
 
 يمكن تكييفه على أن
 
 ه                   

 
 وكالة
 
ف( بأجر       

 
ل   )مع س 
 
        :

تيعلى أن أدفع  ،ولك أجر كذا ،لعة بكذا                 اشتر لي هذه الس  يقول العميل للمصرف:  )الثمن                    ما ثبت لك في ذم 

           بعد سنة  املدفوع واألجر( 
 

 مثال
 

   .  
 
 فالط
 
ا املشتري ما هو إال توكيل الذي يقوم بهلب      ي طلب  م   ونسبة املرابحة،                وإن س 

  التي
 
 جرى الت
 
يت "ربح   "أجرة الوكالة" ا هيراوض عليه         

م            وإن س 
 ،للعميللعة      الس  ، واملصرف يشتري ا" و"مرابحة"        

عى ذلكوإن                                      ح  في هذه الحالة أن يقع شراؤه لنفسه، وال يص       ألن  ؛          اد 
 
 هذا يكذ
 
 ؛ا الظاهر    أم   به الظاهر والباطن:       

عي نلعة                  املصرف اشترى الس        فألن   ا وبداللته عليها،                 بناء  على طلبه، ،                  لصالح عميل  م                             ولوال ذلك ملا اشتراها، وأم 

ية هي الباعث      الن         ؛ ألن  يدفع ذلكيمكنه أن وهو ال  ، لنفسهاللعة للعميل           شراء الس   ة املصرف هي    ني        فألن   ؛الباطن

                                                             
 
 
 لآلمر بالش
 
ا: 845، ص5 ، العددمجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،راء في املصارف اإلسالمية          نظر أيض  ة أصالة                املعامالت املالي                  . وي 

 .(347 /12) بيان،         يان الد     ب        ، لد  ومعاصرة
 .432، لسامي حمود صتطوير األعمال املصرفية (1)
 .99بد الحميد البعلي، ص، لعفقه املرابحة في التطبيق االقتصادي املعاصر (2)
 (.4/306)املوسوعة الفقهية الكويتية . و(3448 /5) ، للزحيليالفقه اإلسالمي وأدلتهنظر:    ي   (3)
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 »: ، رحمه هللاد بن الحسن         قال محم  . بال ريب وهذا هو باعثه ،على العمل

 
ل الرجل رجال

 
 وإذا وك

 
           

 
أن يشتري له         

 
 
 جارية
 
        إذا و  »وفي الفتاوى الهندية:  .(1)«فهي لآلمر ،بعينها فقال: نعم، فاشتراها الوكيل لنفسه      

 
 ك
 
يشتري له ل أن  

      ثم   ،الوكالة           ل الوكيل     ب      وق   ،   ى       مسم                 ا بعينه بثمن       عبد  
 
 خرج من عند املوك
 
  ،ل               

 
 وأشهد أن
 
اشترى      ثم   ،ه يشتريه لنفسه        

   ،العبد بمثل ذلك الثمن
 
  فهو للموك
 
            قد يكون ف                  ة مع أن  الوكيل                     هو الحكم عند الحنفي  وهذا  .(2)«ل         

 
 عال
 

   
 
  وصدق
 
ا      

ل ظاهر ا وباطن   إذا كان الحال فكيف ،اشتراه/ها لنفسه  
 
                 شراؤه للموك
 
ا      ومم   !كما في بيع املرابحة لآلمر بالشراء ،ا           

ستأنس به لهذا التكييف أن                                 ي 
 
 اإلمام مالك
 
في حالة ما إذا كان البيع ف مثل هذا العقد بذلك     كي   ، رحمه هللا،ا          

ا ،                قد، فذلك جائز          ا بالن      أم  قال مالك: وإن قال: ابتع لي هذا الثوب، وأنا أبتاعه منك بربح كذا، ف» ،            الثاني نقد 

ل   ع               وذلك ج 
 
 ]أي أ
 
 .(3)«إذا استوجبه له، وال خير فيه إلى أجلجرة[      

 
 
 فإن قيل: هذا التكييف إن
 
ا فحسب، وأم                          واقع كما هو  ،كان نسيئة       ا إن                                               ما يصح  إن كان البيع الثاني نقد 

ا؛        فال يصح   ،ة هذه األزمان                املرابحة املصرفي    اإلمام مالك؛ وذلك  كما قال «ال خير فيه»و         شرع 
 
 ألن
 
ه يجمع بين   

 وهو ممنوع. .لف واإلجارة     الس  

  ،على هذا التكييف ،قال: نعم    في  
 
 هو معاملة
 
         نت سلف       تضم  ها     ألن   ؛فاسدة          

 
 ا وإجارة
 
ا،      نفع         ا جر        وقرض  ،         

 الحكم     ثم   ،ابل البحث عن حقيقتهظر،           محل  الن   املعاملة        تصحيح  ، حيث كان، الفقهي وليس من غرض التكييف

                     طلبه من املصرف شراء       إن   :قال العميلحتى لو  هي حقيقة هذه املعاملة. وهذه على هذه الحقيقة       بناء   عليها

      الس  
 

 لعة ليس توكيال
 

          ى لو اد         ، وحت               
 
 عى املصرف أن
 
برة بالحقائق ال               للعميل، فالع   ال لعة لنفسه             ه يشتري الس             

  بمعاني األسماء، و بيات ال         وباملسم  عاوى،       بالد  
  الص 
 .بألفاظهاال اصدها ومق يغ    

                                                       فإن قيل: حقيقة الوكالة غير حاصلة في هذه املعاملة؛ ألن  
 
 التوكيل يكون عادة
 
بقصد االستفادة من                   

 
 
 خبرة الوكيل في الش
 
               أو لعدم تفر   ،راء                  

 
  غ املوك
 
وكيل كان               املعاملة فالت  هذه ا في                ونحو ذلك، وأم   ،فقة             ل إلجراء الص        

صه في  ،ال قدرة املصرف، ولو بقصد الحصول على التمويل ال أكثر ملا لجأ إليه العميل، فالوكالة  ،التمويل           وتخص 

 ة.           ة ال حقيقي       وري             على هذا ص  

ل الربوي فيقال: نعم هذا صحيح، و     في   ورية من عالمات التحي   ها                  ؛ ولذلك قلنا بأن  هذه املعاملة                                    الص 

 فاسدة.

ا ن إجارة         ه يتضم         من أن  ه على هذا التكييف          ما يتوج         ثم إن   ا ه      يتوج         وسلف   ابقين               التكييفين الس   على      أيض 

ق(
 
  )املواعدة ثم  البيع، والبيع املعل
 
نتهما        في أن                                   قد وبيعة  ا        ا وسلف       بيع                             صفقة واحدة )مراوضة( تضم                     )بيعة الن 

لف و اإلجارة الجمع بين و  ،   ص        بالن          ممنوع  لف                       الجمع بين البيع والس       ألن   ؛أسوأ األجل( وهذا  بالقياس.         ممنوع         الس 

 قيل: املراوضة ليست صفقة؟ فإن 

                                                             
             . ولم يحك  (290 /11للشيباني ) ،ألصلا (1)

 
 في ذلك خالف
 
فا          

 
ا يعني أن  هذا ات   ا مم 
 
ل الكتاب )                     ق  بينه وبين صاحبيه؛                       ه قال في أو 

 
                      ألن
 
قد »(: 1/5  

 .«ا                   الف فهو قولنا جميع                                                     قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقولي، وما لم يكن فيه اخت          نت  لكم    بي  
 .(580 /3) الفتاوى الهندية (2)
(3)  

 
 الن
 
 .(88 /6للقيرواني ) ،هات           نة من األم                  على ما في املدو  يادات            وادر والز     
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قال              بل هي عقد   :      في 

 
 وات
 
        قضاء        لزم         فاق م     

 
 وديانة
 
             ، أو ملزم        

 
 ديانة
 
       

 
 ومروءة
 
م بأن                 على األقل، وحت          

 
ل         ى لو س 
 
هذه          

، ال قضاء وال ديانة وال مروءة، املراوضة ه فهم،      بعض   كما قد يجازف في التزام القول بذلك                                      غير ملزمة 
 
  إن
 
م    ر     ح         كما ي    

    ل   لف في عقد واحد           لبيع والس  الجمع بين ا
 
 عل
 
،  واحد                                فكذلك يحرم الجمع بينهما في وعد   ،أو إحداهما با     الر  و ة الغرر   

ة حاصلة في الحالين على حد  سواء
 
                               ألن  العل
 
با أو إحداهما          ، وهذا من أجلى القياس بنوعيه: قياس                         الغرر والر 

به.
 
ة وقياس الش

 
   العل

 
           

 
     

ه  ا  -           وما يتوج   اللجوءغرض العميل "اآلمر بالشراء" من      أن   من )الوكالة بأجر( فعلى هذا التكيي -      أيض 

العميل  قصدين ملا                    فلوال التمويل بالد   ؛ابقين                   على التكييفين الس  نفسه د التمويل، ينسحب                   إلى املصرف هو مجر  

ا دت     مهم   ،                         األحوال، وفي كل  التكييفات         على كل                  إلى املصرف أبد  ييفات املذكورة في التكورية       والص   .أشكالها         ا تعد 

ا، وتجن  تظهر في عقد شراء املصرف من التاجر لعة            وكساد الس   وق              ب مخاطر الس                                    ، من حيث ضمان العائد سلف 

 
 
 وتقل
 
 ب األس    

 
 عار، والتخل
 
ي رخص الس  ص من عناء            

 
           توخ
 
عاية لها،               تخزينها والد  نقلها و ص بها و                     لعة ورواجها والترب     

 التاألعباء واملخاطرات األعمال و وغير ذلك من 
 
 ي ت
 
 غ   

  سو 
بح الت        با،  في الجملة، جاري             الر 

     وتجعله يفترق عن الر 
في                     

    ي   كونه
 
 شك
 
   

 
 ل قيمة
 
َنَقال تعالى: ة مضافة.          اقتصادي         

َ
ََباَْلَاَطَلََإََلَأ ََبَيَنَكَم َمَواَلَكَم

َ
َأ َكَلوا

َ
يَنَآَمَنواَََلََتأ َيَهاَاََّلَ

َ
َ}َياأ  َ

 
ََ  َ  ََ  َ  َ َ  

 َ َ  ََ  َ  َ  َ  َ  ََ  َ  َ  َ َ  َ  َ
 
ََ ََ  َ  َ

 
َ  ََ  َ َ ََ  َ  َ َ َ  َ َ   َ ََ َ  َ  َ

 
َ َ ََ

ََتَكوَنََِتَاَرَةََعَنََتَراَضََمَنَكم{ َ  َ  َ  َ َ  َ َ  َ  ََ  َ  َ َ َ  َ َ   َ َ  َ َ  َ  [92]النساء: َ 
 
 ، فما ال يكون تجارة
 
                            ة على ما هو املعهود في الت         حقيقي                     

 
 جارة يكون أكال
 

ملال              

َالَربََبالباطل. وقال تعالى:  اآلخرين ََوَحَرَم َاَْلََيَع َاَّلَلَ َحَل
َ
ََ }َوأ  َ َََ  َ  َ  َ  َ َ  َ  َ   َ ََ   َ ََ  َ  َ
 
َ  َ  ما ، و [275]البقرة: {اَ

 
 يكون تبادال
 

            
 
 ومعاوضة
 
ا             ال يكون بيع  و         

 وهللا أعلم. ا.                                     ا على ما هو املعهود في البيع يكون رب         حقيقي  

 المبحث الثاني 
 راء وتحقيقهاأقوال الفقهاء في بيع المرابحة لآلمر بالشّ

ل الخائضين                    خلو من غرابة، فأو  قهاء القدماء في هذه املسألة ال تأقوال الففي أبحاثهم املعاصرين  حكاية

  ،سامي حمودوهو الدكتور  ،في هذا البيع
 
 لم ينقل خالف
 
  ،ا           

 
 وال قوال
 

قول  سوى في املسألة  ،لعلممن أهل ا        ألحد        

ه الذي        في األم   الشافعي
 
 يبدو منه أن
 
 جعل الدكتور ا                                                        يجيز هذا البيع في صورته غير امللزمة للواعد بالشراء، مم              

ورة من صور الوساطة التي                   وقد كانت هذه الص  »قال رحمه هللا: ف به،ه       وقول   ذا البيعهاكتشافه ة            يطمئن لصح  

سائر  – ة    قو        بكل   –ا               أنواعه منافس             جاري بكل                               قوم فيها بأعمال االئتمان الت  يستطيع املصرف الالربوي أن ي

       شوب           تفكير م              بوية، محل              البنوك الر  
 
 بالخوف إلى أن اطمأن
 
ا                            وع من أنواع التعاقد مذكور                    فس بوجود هذا الن         ت الن                     

ة بعد ذلك على يد      لمي       الع   توالت االكتشافات     ثم   .(1)«لإلمام الشافعي                                ا على وجه التقريب في كتاب األم      نص  

ق  
   الباحثين، فن 
عن محمد بن الحسن صاحب أبي  بإجازتها في صورتها غير امللزمة للواعد بالشراءل القول              

                                                             
 .433، لسامي حمود، صتطوير االعمال املصرفية (1)
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ت حكاية           . واستقر  (1)ة            وعن املالكي   ،رض ي هللا عنه ،عن ابن عمرالقول بمنعها ة، و           م الجوزي                وعن ابن القي   ،حنيفة

في                                                      الشافعي هو إمام املذهب الشافعي، ومحمد بن الحسن إمام            وبما أن   .محتى اليو  األقوال على هذه الحال

الجواز القول بنسب ع بعض القوم ف                                   له وزنه في املذهب الحنبلي، فقد توس                    وابن القيم فقيه   ،املذهب الحنفي

  .(2)ة                               ة والحنابلة، واملنع إلى املالكي              ة والشافعي                   فيها إلى الحنفي  

لف من التابعين فمن بعدهم،               من فقهاء الس   كثيرةاملعاملة ورد عن جماعة  القول في هذه     أن   والواقع

ه رهم على املنع منها بإطالق، كما إ          وأن  جمهو 
 
  ن
 
وحتى ة وال إلى الحنابلة،      نفي  إلى الحال نسبة القول بإباحتها         ال تصح   

 كما سترى ذلك في املسألة،  الكاتبين       أكثر  له توجيه أغفله بإجازتها قول الشافعي 
 
 كل
 
 من خالل هذا البحث. ه  

ورده عنه بعد قليل  -، قد نقل الخالف في هذه املسألة ،رحمه هللا ،ابن املنذر        مع أن  و 
 
                  كما سأ
 
 إال إ -      

 
 ن
 
ي  

 ،ح كتب اآلثار          أغفل تصف   أكثرهم           . كما أن  حكايته أقوال الفقهاء فيها اقتبسمن من املعاصرين  لم أجد

لف في                                      ا ال بأس به من الروايات عن فقهاء الس                  التي أوردت عدد   ف ابن أبي شيبة      ومصن   ،ف عبد الرزاق      كمصن  

ة،                     ، ما خال كتب املالكي  املتبوعة كتب املذاهب الفقهية        هو أن   هذا القصور            بب في كل                             املسألة. والذي يبدو لي الس  

 إلى اق       تتطر  لم 
 

 ملسألة أصال
 

         ،  
 

 فضال
 

ة في فقه          ضرة بقو  فاملسألة كانت حا ،بنقل األقوال فيها. وعليه               عن أن تهتم     

 ،ة الذين أسهبوا في تفصيل املسألة                              اهب الفقهية ما خال فقه املالكي  ها لم تكن كذلك في فقه املذ        لف لكن       الس  

ألقوال ور حكاية املعاصرين ابب في قص            هذا هو الس        لعل  ف هم مع ذلك لم يعتنوا بنقل أقوال الفقهاء فيها.     لكن  

ومغني ابن  ،ل األقوال والخالف على كتب الفقه املشهورة كمجموع النووياعتماد املعاصرين في نق    ل        إذ ج   فيها؛

  ،قدامة
 
 ومحل
 
          لم تتطر   -كما قلت  -وهذه الكتب ة.                             وما تالها من كتب أتباع األئم   ،ى ابن حزم    

 
 ق إلى املسألة أصال
 

                ، 

 
 

 فضال
 

     
   عن أن تذكر أقوال الفقهاء املتقد 
 مين فيها.                                

 رحمه هللا: ،قال ابن املنذر

 اختلفو »
 
 ا في الرجل يقول للرجل: اشتر سلعة كذا وكذا، حتى أ
 
 ربحك فيها كذا وكذا.                                                

 
 
 فك
 
ب، وابن سيرين، والحسن،                             كره ذلك ابن عمر، وابن املسي   :ه ذلك قوم، ونهوا عنه   ر    

       والن  
 
 خ
 
د،                     وكان القاسم بن محم   بيد هللا بن الحسن، وأحمد، وإسحاق.                عي، وقتادة، وع   

 م    وح  
 
 يد الط
 
  ا.    أس  ويل ال يريان بذلك ب      

 
 وكان الش
 
هذا البيع، إذا كان العقد  افعي يجيز        

قال أبو بكر: كما قال  وكان مالك يكره ذلك وال يفسخ البيع. ، ال شرط فيه.ا      صحيح  

 .(3)«مالك أقول 

        وابن   .لف                               هذا هو واقع املسألة في فقه الس  
 
مدة  املنذر ع 
 
اعتماد علماء »قال النووي: . في نقل الخالف            

  
 
  الطوائف كل
 
نهاية من  فيكتبه ما ال يقاربه أحد، وهو  فينقل املذاهب ومعرفتها على كتبه، وله من التحقيق  فيها           

                                                             
نظر (1)  (.83 /2و زيد، )لبكر أب ،فقه النوازل  :     ي 
. (347 /12) بيان،         يان الد     ب        ، لد  ة أصالة ومعاصرة              ملعامالت املالي  ا. و 110، لسعد الخثالن، صفقه املعامالت املالية املعاصرةنظر:    ي   (2)

وسف لي ،في الفقه اإلسالمي الخدمات االستثمارية في املصارف وأحكامهاو، 22ملشيقح، صخالد ا، لاملعامالت املالية املعاصرةو

 (.2/3/292) الشبيلي،
 .(134 /6البن املنذر ) ،اإلشراف على مذاهب العلماء (3)
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 التمك
 
نذر، هذا كالم ابن امل» ا له     كالم  وقال في املجموع بعد أن نقل  .(1)«معرفة صحيح الحديث وضعيفه فين      

             الذي ال شك  
 
 في إتقانه وتحقيقه، وكثرة اط
 
 .(2)«به                حيحة، وعدم تعص             لدالئل الص  ة، ومعرفته با              العه على السن                             

قد اعتمد على ابن املنذر »ابن حجر: ، وقال (3)«                              نهاية  من معرفة الحديث واالختالف علىكان »قال الذهبي: و 

 
 
 جماعة
 
 .(4)«ه           فات في فن                                        وكتابه اإلشراف في االختالف من أحسن املصن   ،ات              فه في الخالفي             ة فيما صن           من األئم        

نقل في املسألة بإليهم ألكثر األسماء الذين عزا القول أكيد ما نسبه ابن املنذر تفي هذا البحث وسيأتي 

وايات ما                                                                                        وايات عنهم من كتب اآلثار، على أن  أهل العلم يتساهلون في قبول املوقوفات واملقطوعات من الر       الر  

 ال يتساهلون في املرفوعات.

م في هأ :هه إلي       التنب  ا يجدر      ومم  
 
      ن  ابن املنذر يتكل
 
وهو ما  ،ذه املسألة عن املرابحة لآلمر بالشراء بإطالق                 

                                                 يشمل كال صورتيها امللزمة لآلمر وغير امللزمة. ويدل  
 
 على ذلك أن
 
ير ه ذكر اإلمام الشافعي من املجيزين لها من غ          

ا                       ا بعقد الشراء فيكون م                            أن يكون طلب الشراء مقرون  شرط، أي من غير  ، وبهذا اختلف مذهبه عن مذهب      لزم 

 ا إن شاء هللا.     الحق   ك وغيره، وسنأتي إلى بيان ذلكمال

من التفصيل، وهو ما يستدعي تقسيم هذا املبحث                                               وبعد هذا البيان املجمل لألقوال في املسألة ال بد  

 : اآلتيةإلى املطالب 

                        املطلب األول: أقوال الص  
 
 حابة في بيع املرابحة لآلمر بالش
 
 راء.                             

  ابعين في                         املطلب الثاني: أقوال الت  
 
 بيع املرابحة لآلمر بالش
 
 راء.                     

 لآلمر باة الفقه في بيع املرابحة                          املطلب الثالث: أقوال أئم  
 
 لش
 
 راء.  

                                          املطلب الرابع: أقوال أتباع املذاهب الفقهي  
 
 ة في بيع املرابحة لآلمر بالش
 
 راء.                          

 :بيع المرابحة لآلمر بالشراءحابة في أقوال الصَّّالمطلب األول: 

 :ماضي الله عنهأوال: عبد الله بن عمر، ر
  اإلمام ذكر

 
 مالك في موط
 
 »ه: ئ           

 
 أن
 
             ه بلغه أن    

 
 رجال
 

حتى أبتاعه منك  ، قال لرجل: ابتع لي هذا البعير بنقد   

 .(5)«فكرهه، ونهى عنه ،ئل عن ذلك عبد هللا بن عمر             إلى أجل. فس  

                                                             
 .(197 /2)للنووي  ،هذيب األسماء واللغاتت (1)
 .(56 /2) للنووي ،املجموع (2)
 .(345 /7) للذهبي ،تاريخ اإلسالم (3)
 .(483 /6) البن حجر ،لسان امليزان (4)
 .(958 /4)ملالك  ،املوطأ (5)
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 - وذكر ابن املنذر

 
 كما سلف نقل
 
الرجل قول ي فيمن كرهوا ونهوا عن أن ، رض ي هللا عنهما،عمر      ابن   -ه            

 للرجل
 
 : اشتر سلعة كذا وكذا، حتى أ
 
 .(1)ربحك فيها كذا وكذا                           

 :أربعة                سيكون في نقاط   ، رض ي هللا عنهما،والحديث عن نسبة هذا املذهب البن عمر

 .الرواية عن ابن عمرة     صح  مدى األولى: 

 لف.                                  الثانية: معنى الكراهة في كالم الس  و 

 .العينة إجازتهمن ابن عمر وي عن ما ر مع  تناقض هذه الروايةعدم : الثالثةو 

ة املنع من املرابحة لآلمر بالشراء في رواية ابن عمر :الرابعةو 
 
                                               عل
 
  . 

 صحّة الرواية عن ابن عمر:مدى : أ
 لم التي  ، رحمه هللا،مالكاإلمام واية من بالغات          هذه الر  

 
 يذكرها مسندة
 
وال غيره من            عبد البر        ابن               

ر اح املوطأ
 
          ش
 
جل يقول:               البن عمر: الر   :قلت» عن زيد بن أسلم، قال:                  شيبة بإسناد  ضعيف ، ولكن روى ابن أبي 

وإن كانت  ،والبالغات واملراسيلفي املعنى.                           وهي قريبة من رواية مالك  . (2)«هاشتر هذا البيع وأشتريه منك فكره

ة االنقطاع إال إفي 
 
              األصل ضعيفة لعل
 
ى في     حت   الخصوصعلى وجه مالك اإلمام                            ن  أهل العلم يحتملون بالغات               

يروي إال عن ثقة مالك ال »سامحة. قال ابن عبد البر:              هو أدعى للم  الذي  فما البال في املوقوف ،الحديث املرفوع

 
 
 وبالغاته إذا ت
 
               

  فق 
    

 
 دت لم ت
 
من مراسيل سعيد بن                   مراسيل مالك أصح  ». وقال أبو داود: (3)«ا     حاح            وجد إال ص         

      صح  أومالك  .ومن مراسيل الحسن ،ب      املسي  
 
 الناس مرسال
 
إذا قال مالك بلغني فهو » وقال سفيان: ،(4)«          

مرسالت مالك  :كان أصحابنا يقولون »: وقال .(6)«مرسالت مالك صحاح» وقال يحيى بن سعيد: .(5)«إسناد

مالك ال يرسل إال » :قال إبراهيم الحربي، و (8)«امالك والليث إسناد وإن لم يسند» :قال ابن وهب، و (7)«إسناده

 .(9)«عن ثقة

                                                             
 .(134 /6البن املنذر ) ،إلشراف على مذاهب العلماءا (1)
  ،جريج              ن  فيهم ابن  . ورجال إسناده ثقات إال إ(439 /4)ابن أبي شيبة  مصنف (2)

 
 وهو مدل
 
 وقد روى األثر بالعنعنة. ،س قبيح التدليس       

 .(188 /13)البن عبد البر  ،التمهيد (3)
 .(165 /1) للقاض ي عياض ،ترتيب املدارك وتقريب املسالك (4)
 املرجع السابق (5)
 املرجع السابق (6)
 املرجع السابق (7)
 املرجع السابق (8)
 املرجع السابق (9)
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 لف:: معنى الكراهة في كالم السّب
  ، رض ي هللا عنهما،جاءت الرواية عن ابن عمر

 
 في شأن املرابحة لآلمر بالش
 
. «فكرهه ونهى عنه»راء بلفظ                         

لف  وأكثر ه تحريم دون التحريم الذي يقولون                      بمعنى التحريم، ولكن  ة الفقهاء       وأئم                               ما ترد الكراهة في كالم الس 

              ا ثبت بدليل                  هذا التحريم مم         ا ألن              ا فيه، وإم        صريح                            حريم ثبت باالجتهاد وال نص           هذا الت       ألن   ا    إم   :فيه: حرام؛ وذلك

 . ا           أو مستفيض   ا                     ظني الثبوت ال متواتر  
 
 وهذا بخالف ما عليه األمر عند املتأخ
 
طلقون                        رين من الفقهاء، حيث ي                                  

علهالكر   .                                     اهة على ما تركه أولى وال إثم في ف 

           إبراهيم         سمعت   ما» عن األعمش، قال:
 
 يقول قط
 
        

 
 : حالل وال حرام، إن
 
هون،                          ما كان يقول: كانوا يتكر                   

  .(1)«ون               وكانوا يستحب  

ا أقتدي به                                   وال من مض ى من سلفنا، وال أدري أحد   ،اس                   لم يكن من أمر الن  » :قال مالكاإلمام وعن 

  ،هذا حالل وهذا حرام، ما كانوا يجترئون على ذلك :              يقول في ش يء  
 
 وإن
 
ا،    ن     س                               يقولون: نكره هذا ونرى هذا ح   ما كانوا   

  .حالل وال حرام :وال يقولون ، وال نرى هذا ،قي هذا     ونت  
 
 أ
 
َنَزَلَاَّلَلَََلَكَمَ:      وجل                    ا سمعت قول هللا عز     م   

َ
َيَتَمََماَأ

َ
َرأ
َ
َ}َقَلَأ  َ  َ  َ َ   َ ََ  َ  َ  َ

 
َََ  َ َ  َ  َ  َ

 
َ  َ
 
ََ  َ  َ َ

َا َلََعَ َم
َ
َأ َذَنََلَكَم

َ
َأ ََحَراَماََوَحََلََلََقَلَآَّلَلَ ََمَنَه َََمَنََرَزَقََفَجَعَلَتَم   َ َ  َ

 
ََ  َ  َ  َ َ  َ  َ

 
ََ   َ َ َ  َ  َ َ  َ  َ  َ  َ َ َ  َ َ  َ  َ َ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ َ  َ ََتَفََتَوَن{َ  ََّلَلَ  َ َ   َ  َ  َ َ   [59]يونس: َ  

 
 الحالل ما أحل
 
             

 
 ه هللا ورسول
 
ه،          

                والحرام ما حر  
 
 مه هللا ورسول
 
 . (2)«ه          

           ط كثير      غل  »م:               قال ابن القي  
 
  من املتأخ
 
ة عن إطالق         ع األئم           حيث تور  ... تهم           ة على أئم                     رين من أتباع األئم          

  
 
  لفظ التحريم، وأطلقوا لفظ الكراهة، فنفى املتأخ
 
        يم عم  حر          رون الت                                              

 
 ا أ
 
ل عليهم    ه     س                  ة الكراهة، ثم                 طلق عليه األئم     

هم على التنزيه، وتجاوز به آخرون إلى كراهة ترك األولى، وهذا            فحمله بعض   ،ت مؤنته عليهم                 لفظ الكراهة وخف  

  ،تصرفاتهم ا في    جد         كثير  
 
 فحصل بسببه غلط
 
                

 
 عظيم على الش
 
  .(3)«ة                ريعة وعلى األئم              

ة                         عنها ال يعنون بها كراهي                     ة في األمور املنهي                         هم وإن أطلقوا الكراهي               العلماء فإن   ا كالم    أم  »وقال الشاطبي: 

 
 
 التنزيه فقط، وإن
 
                ما هذا اصطالح                  

 
 للمتأخ
 
ة على                           لين. فيطلقون لفظ الكراهي  يقوا بين القب                       رين حين أرادوا أن يفر        

       وأم   شباه ذلك.حريم بلفظ التحريم واملنع، وأ       ة الت            ون كراهي                       ة التنزيه فقط، ويخص         كراهي  
  ا املتقد 
لف             مون من الس          

 .(4)«ا أن يقولوا: هذا حالل وهذا حرام          فيه صريح                                 هم لم يكن من شأنهم فيما ال نص       فإن  

 في رواية ابن عمر:من المرابحة لآلمر بالشراء المنع  ةعلّ: د
 »: هـ(410)تقال القنازعي: 

 
 إن
 
ه باثنتي عشر إلى الذي اشترى البعير بعشرة وباع     ألن   ؛ما كرهه ابن عمر  

 
 
 أجل إن
 
  .أسلفه عشرة ليأخذ منه اثنتي عشر ما      

 
 فإن باعه منه بمثل ما ابتاعه به إلى أجل لم يكن به بأس، ألن
 
ه                                                         

                                                             
 .إسناده صحيح :حسين سليم أسد. قال محققه (277 /1) سننهأخرجه الدارمي في  (1)
 .(1075 /2)البن عبد البر  ،جامع بيان العلم وفضله (2)
 ، وانظر هناك نقوله عن أئمة الفقه املثبتة لهذا األمر.(32 /1) البن القيم ،إعالم املوقعين (3)
 .(537 /2للشاطبي ) ،االعتصام (4)
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 العلة هي      أن  أي  .(1)«ا                              أسلفه الثمن ولم يزد عليه شيئ  

 
بهة ربا الن

 
 ش

 
           

 
 »قال الباجي: و  .لف بزيادة(      )الس   سيئة 

 
 فيها سلف
 
         

 
 
 بزيادة؛ ألن
 
                                                   بعير بعشرة على أن يبيعه منه بعشرين إلى أجل، يتضم  ه يبتاع له ال          

 
 ن ذلك أن
 
         

 
 ه سل
 
     

 
 فه عشرة
 
في عشرين         

  .(2)«إلى أجل

 هنا  اإلشارة إليه تجدرا    م      وم  
 
 أن
 
املرابحة  على                     رض ي هللا عنهم، الحكم   ،    اس           وابن عب                     ه صح  عن ابن عمر    

                  املجر دة إذا كانت 
 
 بالن
 
 عليها  هذا اهم     حكم              بعضهم بأن         وقول  . (3)رباها      بأن  ده يازده(  :بيعسبة )    

 
 يعود إلى عل
 
جهالة ة ال           

  بسبب كونهح          في الرب  
 
 نسبة
 
 من رأس املال      

 
 ال مبلغ
 
ا        لسببين:  ؛       مرجوح   ،         ا مقطوع 

     ثم   ،على ذلك حابة     الص  عقل تعويل                                     الجهالة يسيرة تزول بأدنى حساب فال ي       أن   :أحدهما
 
  إن
 
ال تتناسب  ه   

  .في املسألة املنقول عنهم دهذه املفسدة اليسيرة مع هذا التشدي

    ح   ماه      : أن  بب اآلخر      والس  
 
 ك
 
  البيعهذا على  ام 

 
 بأن
 
عليل                 ال ينسجم مع الت   ،في الظاهر ،ه ربا، وهذا الحكم   

             األولى أن ي        لعل  عليه ف. و والجهالة بالغرر 
 
 عل
 
 يكثر استخدامه )املرابحة بنسبة(  هذا البيع            ل ذلك بأن    

 
 ذريعة
 
با،      للر        

  ماه     وأن  نسيئة، ما إذا كان       ال سي  و 
 
 الحظا أن
 
    ب        من ق   في زمانهم         مستعمل  ورة      الص   ه بهذه       

 
 ل أهل العينة وأ
 
                
 
 ك
 
  
 
 ل
 
   

  ة الر 
با       

ابتع لي هذا البعير ": التي بين أيدينا ورة   ص  هذه ال، كما هو في إلى اإلقراض بفائدة عن طريق البيعبه ل        للتوص  

في  ،رحمه هللا ،وهذا هو مأخذ اإلمام أحمد .م، وهللا أعلالتي نهى عنها ابن عمر "بنقد حتى ابتاعه منك ألجل

 
 
 كراهة بيع املرابحة بالن
 
                       

 
 سبة نسيئة
 
  ؛فقد كرهه ،         

 
 ألن
 
ة ا ينة              ستعمل في الع       ه ي    

 
   ال لعل
 
سمعت »قال أبو داود: . لجهالة     

ئل عن الرجل يبيع املتاع فيجيئه الرجل يطلب املتاع ينسؤه، فيقول: أبيعك بده شازده وده داوزده؟          أحمد، س  

قال لها: عينة، وإن لم يرجع إليه؟ قال:                                                    فال يعجبنا أن يكون بيعه هذا، هذا في العينة، قلت: ي  أحمد[ ]قال 

 .(4)«نعم

            ويبدو أن  
 
 اإلمام مالك
 
  يجعل هذ البيع ا          

 
 )املرابحة لآلمر بالش
 
من  با،     الر   باإلضافة إلى ما فيه من شبهة ،راء(                  

  ؛باب بيعتين في بيعة
 
 ألن
 
هذا الحديث عند »قال ابن عبد البر: . موطئه تحت هذا البابفي ه أدرج رواية ابن عمر   

. بن شهاب وغيرهام تفسيرها بمثل هذا الحديث عند مالك عن          وقد تقد   ،العينة :أحدهما: مالك فيه وجهان

  :والثاني
 
 أن
 
 :قوله»قال الباجي: و  .(5)«ألنها صفقة جمعت بيعتين أصلها البيعة األولى ؛ه من باب بيعتين في بيعة  

وصف بذلك من               ال يمتنع أن ي  و  ،بيعتين في بيعة :أدخله في باب "بتاعه منه إلى أجلبتع لي هذا البعير بنقد فا"

                                                             
 .(470 /1للقنازعي ) ،تفسير املوطأ (1)
 .(38 /5)للباجي  ،املنتقى (2)
معناه  ،"كره بيع "ده دوازدهبن عباس أنه روينا من طريق وكيع نا سفيان الثوري عن عبد األعلى عن سعيد بن جبير عن ا»قال ابن حزم:  (3)

وهو بيع املرابحة، وروينا عن ابن عباس أنه قال: هو ربا. ومن طريق وكيع، وعبد الرزاق، قاال جميعا: أنا  ،أربحك للعشرة اثني عشر

هه الحسن وكر  ،" ربا. وقال عكرمة: هو حرامبن عمر أنه قال: بيع "ده دوازدهسفيان الثوري عن عمار الدهني عن ابن أبي نعم عن ا

 . «ل: بل أشتريه بكذا أو أبيعه بكذاوكرهه مسروق وقا
 
 املحل
 
 .(500 /7) ى    

 .263ص ،مسائل اإلمام أحمد رواية أبي داود السجستاني (4)
 .(449 /6) البن عبد البر ،االستذكار (5)



- 17 - 

 
                     املبتاع للبعير بالن                      ه انعقد بينهما أن          جهة أن  

 
 قد إن
 
      

 
 ما يشتريه على أن
 
    م   لزمه قد                 

 
 بتاعه بأجل بأكثر من ذلك الث
 
من                            

 .(1)«لة      املؤج   :قد، والثانية          وهي بالن   ،األولى :، إحداهمان بيعتين     تضم        بيع                             فصار قد انعقد بينهما عقد  

فهم من كالم بعض املعاصرين     ومم                                ا ي 
 
 أن
 
     د     ع   ،     يصح  ه ال   

 
 املرابحة لآلمر بالش
 
راء من باب بيعتين في بيعة                  

ا                      إذا كان الوعد فيها م  إال  ا  ،في كالمه اآلنف على نحو ما أشار إليه الباجي (2)     لزم  في مثل  ربيما قاله ابن الع       وأيض 

 .شارطه عليه، والتزم له ما يشتري  صريح إال إذا         على الت  ]أي ببيعتين في بيعة[ وال يمكن تفسيره به »: هذا البيع

          ا، ولكن         ا محض                                                ا إذا فاوضه فيه، وواعده عليه، فليس يكون حرام       وأم  
 
 ه من باب ش
 
           

 
 بهة الحرام، والذ
 
 .(3)«ريعة به                

  :فالبيع املذكور ليس بشرط؛  ذلك                       والذي يراه الباحث أن  

 
 
قال: إن ا أن ي   إم 
 
                  

 
 ه ليس من باب بيعتين في بيعة بالكل
 
 ا أم ال.                 أكان الوعد ملزم            ة، سواء     ي                                   

عد      إم  و   ، ظر عن لزوم الوعد وعدمه     الن        بغض  ن في بيعة،  بيعتي           ا أن ي 
 
 ألن
 
ه جرى التراوض والتواطؤ على   

 ا،    م      قد     م  البيعتين 
 
 ونتيجة
 
        كاف  بط      الر  وهذا  ،ألخرى إحداهما با      ر بطتهذا التراوض ل       

  في عد 
ن في بيعة، هما بيعتي      

ا إلى  بينهما أكان االرتباط       سواء     درجة           وثيق 
 
 الل
 
ن فظاهر )بيعة النقد وبيعة بيعتي ا اشتماله على    أم  أم ال.  زوم   

رنتاعند املراوضة واملواعدة هما      فألن   ؛ا كونهما في بيعة واحدة       ، وأم  األجل(
 
    ق
 
علت إحداهما مفض ،ببعض   ية إلى                   وج 

  ،ومستتبعة لها ،األخرى 
 
 ومتوق
 
ا  فة عليها،      الوعد غير      أن  بإذا قيل الوعد(، أو في أغلب الظن ))إذا قيل بلزوم       حتم 

 (.الزم

            ا في بيعة  تهما كان                  وصف البيعتين بأن                وعليه ال يصح   ،ا    يع  ب ليسواملواعدة  املراوضةد      مجر  فإن قيل: 

ىبل  :قال    في   واعدة غير ملزمة،ممراوضة و د         بل مجر   ،واحدة، فهي ليست بيعة سم 
 
    ت
 
 واملواعدةعلى البيع  املراوضة  

                      لى وجه املجاز، ولعل  ع ،ا     بيع  عليه 
 
 هذا هو مأخذ اإلمام مالك في هذه املسألة. فإن
 
"ال  :ر البيع في الحديث      ه فس                                           

ه وسلم، فيما صلى هللا علي ،وتفسير قول رسول هللا»: رحمه هللاقال   ساومة.بامل "يبع بعضكم على بيع بعض

  "،على بيع بعض يبع بعضكمال " :-وهللا أعلم  -نرى 
 
 أن
 
   

 
 ه إن
 
أبو وقال . (4)«ما نهى أن يسوم الرجل على سوم أخيه    

 جعفر 
 
 الط
 
وهما قبل ذلك متساومان غير متبايعين،  ،قولهم: ال يكونان متبايعين إال بعد أن يتعاقدا البيع»حاوي:    

  ،عة اللغة   س          منهم ل               فذلك إغفال  
 
 ألن
 
                         ه قد يحتمل أن يكونا س    

  م 
وإن لم يكونا  ،لقربهما من التبايع ،يا متبايعين  

        قد س   ،في اللغة             وهذا موجود   ،تبايعا
  م 
       ذبيح   ،الم            عليهما الس   ،ي إسحاق أو إسماعيل  

 
 ا لقربه من الذ
 
وإن لم  ،بح              

 
 
 يكن ذ
 
             ح. فكذلك ي     ب       

 
 طلق على املتساومين اسم املتبايعين إذا ق
 
يكونا تبايعا. وقد قال رسول  وإن لم ،با من البيع   ر                                       

ومعناهما  "،ال يبيع الرجل على بيع أخيه" :وقال "،ال يسوم الرجل على سوم أخيه" :صلى هللا عليه وسلم ،هللا

 .(5)«واحد

                                                             
 .(38 /5)للباجي  ،املنتقى (1)
للصديق الضرير، مجللة املجمع الفقهي،  ،ملرابحة لآلمر بالشراء، وا108ص لعبد العظيم أبو زيد، ،بيع املرابحة لآلمر بالشراءينظر:  (2)

 .745، ص5العدد 
 .( 239 /5)البن العربي  ،عارضة األحوذي (3)
 .(986 /4الك )مل ،وطأامل (4)
 .(15 /4)للطحاوي  ،شرح معاني اآلثار (5)
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م  
 
ل   ولو س 
 
 املراوضة و       بأن          

 
 املواعدة غير امللزمة ال ت
 
هي عن بيعتين           حديث الن  ال ينطبق عليها و  ،ا       ى بيع      سم                        

، ة              انتقال امللكي   وهو آثار البيع      أهم  وال تترتب عليها  ا     بيع  ت ليسهي  املواعدة امللزمةالقول في كذلك ف في بيعة،

 ف
 
 العل
 
ق بين الحالين               فتفريق من فر   .ا                     الوعد غير امللزم بيع                      ا تمنع كذلك من عد                   الوعد امللزم بيع                      ة التي تمنع من عد      

 وهللا أعلم. ،ال وجه له

 ما روي عن ابن عمر من إجازته العينة:تناقض هذه الرواية مع عدم ج: 
من حيث املعنى بالقول: روي عن ابن  ، رض ي هللا عنهما،قد يقدح بعضهم في هذه الرواية عن ابن عمر

ا بأقل  من الثمن                                                                                                      عمر، رض ي هللا عنهما، إباحة صورة العينة املشهورة، وهي: بيع الش يء إلى أجل ثم شراؤه نقد 

      أن  » :عن ابن عمرأبي سليم عن مجاهد  األول، وذلك فيما رواه ليث بن
 

 رجال
 

 ،ا ولم ينقد ثمنه   ج     ر                  باع من رجل س     

                  فسأل عن ذلك ابن   ،فأراد الذي باعه أن يأخذه بدون ما باعه منه ،رج الذي اشتراه أن يبيعه                فأراد صاحب الس  

  ،ا        به بأس               عمر فلم ير  
 
 وقال ابن عمر: فلعل
 
                   

 
 ه لو باعه من غيره باعه بذلك الث
 
                  . فكيف يمنع ابن  (1)«أنقصمن أو                                

                                      مع أن  هذه األخيرة أظهر في إفضائها إلى  ،ومع ذلك يجيز صورة العينة املشهورة ،عمر املرابحة لآلمر بالشراء

 با، وكونها ذريعة إليه.           حقيقة الر  

 والجواب على ذلك من وجوه: 

 .(2)وهو ضعيف الحديث ،بن أبي سليم الليثراوي األثر عن مجاهد هو        : أن  أحدها

 والوجه الثاني
 
 : أن
 
ها تخلو من                    ورة من العينة؛ ألن                                   ة الرواية فابن عمر أجاز هذه الص                ه على فرض صح      

ا من خالل سياق الرواية، ومن تعبير الراوي تين املتعاقبتياملواطأة واملراوضة على إجراء البيع                                                         ن، وذلك ظاهر جد 

وإذا خلت هذه املعاملة . «اعه...فسأل عن ذلك...رج...فأراد الذي ب                فأراد صاحب الس  »فيها بفاء االستئناف: 

با. وهذا هو  ل والوصول إلى الر  ه ينعدم فيها قصد التحي 
 
                                                     والعقود املتعاقبة من التواطؤ بين البائع واملشتري، فإن
 
                                                   

لف ورة من العينة من فقهاء الس  حمل عليه قول من أجاز هذه الص  د هذا األمر أن  ابن عمر، رض ي (3)                                                               ما ي 
 
                             . ويؤك
 
      

   .(4)                    راوي حديث ذم  العينة نفسه  عنهما، هوهللا
 
ا املرابحة لآلمر بالش   أم 
 
ر إال أن تكون عن تواطؤ                         تصو 

 
                           راء فهي ال ت
 
            

                                                             
 ، واللفظ له.(541 /5) ى السنن الكبر ، والبيهقي في (187 /8) صنفاملأخرجه عبد الرزاق في  (1)
نظر:  (2)  (.420 /3، للذهبي )ميزان االعتدال       ي 
ا، أيشتريه منه قبل أن                           ا عن رجل باع من رجل متاع      وس  و سألت طا» عن عمرو بن مسلم قال: (185 /8) مصنفهفي أخرج عبد الرزاق  (3)

 
 
 ينقده؟ فقال: رخ
 
ئل عن               سمعت أحمد، س  »: 263، صئل اإلمام أحمدمسافي  وقال أبو داود «.ص فيه ناس، وكرهه ناس، وأنا أكرهه               

 . «ا        به بأس                                             رد بذلك الحيلة، قيل: لم يرد؟ فكأنه لم ير                                                      ا بنقد، ثم احتاج إليه يشتريه بنسيئة؟ قال: إذا لم ي               رجل باع ثوب  
 
 ف
 
د "عدم    ي     ق   

ل"، أي "التواطؤ املسبق" حمل عليه قول من وردت عنه إجازة هذه الص ،                                  إرادة التحي  ا من زيد بن أرقم،                                                 هو الذي ي                                       ورة من العينة، بدء 

ا، )بأكثر مم    عين ما باعه نقد 
 
                               رض ي هللا عنه، الذي أنكرت عليه عائشة، رض ي هللا عنها شراءه نسيئة
 
ا باعه(، وانتهاء باإلمام الشافعي                                                           

 الذي اشتهر عنه القول بجواز العينة.
  ،وتركتم الجهاد ،ورضيتم بالزرع، وأخذتم أذناب البقر ،إذا تبايعتم بالعينة»وهو الحديث:  (4)

 
 سل
 
   

 
 ط هللا عليكم ذ
 
            
 

 ال
 

 ال ينزعه حتى ترجعوا  

ر ق عن ابن عمر، رض ي هللا عنهما. رواه أحمد وأبو داود والطبراني والبيهقي والبزار وغيرهم . «إلى دينكم
 
                              من ط
 
ح أحدها ابن القطان،                             صح 

حه ابن القطان                       إسناد الحديث الذي صح             وعندي أن   :قلت»: (48 /3) التلخيص الحبيرفي  وقال ابن حجروابن تيمية، وابن القيم. 

به       وتعق   ،حه ابن القطان    صح  » :(329 /1) املداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي املناوي قال أبو الفيض الغماري الحافظ في  .«معلول 
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 وتراوض على إجراء بيعتين )شراء املصرف أوال
 

ن جوهري فيها،                   بيعه للعميل ثاني         ثم                                                                                  ا(، فالتراوض والتواعد مكو 

لة للوصول  ذريعةوهذا التراوض   
    في املحص 
ا عن صورة إل                                                                    ى مبادلة نقد بأكثر منه نسيئة، فاختلفت بذلك جوهري 

 التي أجازها ابن عمر.املذكورة العينة 

ه بشرائها    د       ووع   ،ن ليست عنده        لعة مم          جل الس       الر        طلب                            قال: إن  ابن عمر رأى أن          : قد ي  والوجه الثالث

صبح من باب بيع اإلنسان              ألنها حينئذ   ؛بمثابة العقد، وعليه نهى عن املرابحة لآلمر بالشراء ،إذا حصلت له
 
                      ت
 
 

 »مالك:  عنة أخرى                                             ما ليس عنده. يشير إلى ذلك ما جاء عنه في قص  
 
 بلغ
 
      أن      ه     

 
 رجال
 

ا من رجل                       أراد أن يبتاع طعام     

 إلى أجل، فذهب به الرجل 
 
 ال
 
   

 
 ذي يريد أن يبيعه الط
 
         ها تحب                   ويقول له: من أي   ،ر   ب                     وق، فجعل يريه الص           إلى الس   عام                    

بتاع لك؟ فقال املبتاع: أتبيعني ما ليس عندك؟ فأتيا عبد هللا بن عمر فذكرا ذلك له، فقال عبد هللا بن أن أ

. والظاهر من سياق هذه الرواية (1)«ال تبع ما ليس عندك :عمر للمبتاع: ال تبتع منه ما ليس عنده، وقال للبائع

      أن  
 
كه، وإن

 
 البائع لم يبع الطعام للمشتري قبل أن يتمل

 
       

 
يبيعه      ثم   على طلب املشتري              لنفسه بناء  أراد أن يشتريه ما                                         

ة بسياق آخر  ولكن .«ال تبع ما ليس عندك»، ومع ذلك قال له ابن عمر: بعد ذلك إليه                                  روى ابن وهب هذه القص 

كها فقال:                                 يظهر منه أن  البائع قد باع الس  
 
          لعة قبل أن يتمل
 
، رجال سأل عبد هللا بن عمر           بلغني أن  » :عن مالك قال               

  :فقال
 
 إن
 
       فلم   ،ا                     ي ابتعت من رجل طعام    

 
  ا جئت ليوف
 
وإذا هو يريد أن يبتاعه لي من  ،يني إذا هو ال طعام عنده          

. (2)«وال آمرك أن تبتاع منه إال ما كان عنده ،ال آمره أن يبيعك إال ما كان عنده :قال عبد هللا بن عمر. وق      الس  

 
 
 وهي تعك
 
ا، أو يكون صحيح  يكون ر على هذا الوجه من الجواب إال أن         ها                            سندها ضعيف            ا لكن 

 
 قصة
 
 أخرى غير    

ل عليه في الجواب الوجهان الس   الجزم به. وهذا ما ال يمكنني األولى.  ابقان.                                          وعليه فاملعو 

 علي بن أبي طالب، رضي الله عنه:ثانيًا: 
                            قض ى أمير املؤمنين في رجل  »: د بن قيس عن أبي جعفر قال        عن محم  

 
 أ
 
    م   

 
 ره ن
 
     
 
 ف
 
 ،               لهم بعير ا بنقد         ليبتاع      ر   

 
 
 ويزيدونه فوق ذلك ن
 
     ه     ق     ر                            فمنعه أن يأخذ منهم فوق و   ،هم          ومعه بعض   ،                 فابتاع لهم بعير ا ،ة   ر     ظ                    

 
 ن
 
    ظ   

 
 رة
 
  »(3). 

       وفاء  أصول أهل السنة، وإنما أوردتها  على        ال تصح  ة، و                              منقولة عن كتب الشيعة اإلمامي  واية           وهذه الر  

كر في موضوع هذا البحث.باستق
 
                      راء ما ذ
 
         

                                                             
                     الحافظ بما فيه تعس  

 
 ف
 
ا:                            وقال بعد أن بي ن ذلك وذكر لل. «صريح                 بل بما فيه وهم   ،ظاهر  

 
  حديث طرق
 
         «  

  هذه طرق دونها يصح 
 يهقيح الب                  

 عنه ،ا لم يقل الشافعي   م  ـوالحافظ الحديث ألجلها، ول
 

    رض ى اَّلل
 

       ،   
 
  بتحريم بيع العينة فأنت ترى كيف يصنع مقل
 
فه . «دته بالحديث                                               وضع 

نه في تخريجه 8/440) مسند أحمدمن املعاصرين األرناؤوط في تخريجه  : الصحيحة(. وقال األلباني )5/333) سنن أبي داود                      ( ثم  حس 

نظر:                                       (: صحيح بمجموع طرقه. وانتهى جمال الس  11 ه حسن بمجموع طرقه. ي 
 
د إلى أن                           يد بعد بحث جي 
 
ابن قيم الجوزية وجهوده في                       

 
 
 خدمة السن
 
          

 
 ة الن
 
 .(77 /3) ، لجمال السيدة وعلومها     بوي       

 (.4/927ملالك ) ،املوطأ (1)
 .(370 /6) االستذكارفي ابن عبد البر  دون إسناد، ،ذكرها (2)
(3)  

 
 ذ
 
مه إلى مجمع            ، الذي قد  نظرة إلى عقد املرابحة لآلمر بالشراء، في بحثه: الشيخ محمد علي التسخيري كر هذه الرواية وحكم بصحتها  

 .880، ص5الفقه اإلسالمي، العدد 
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  ،رض ي هللا عنه، لم يمنع من هذا البيع ،ا     علي                     ر هذه الرواية أن  وظاه

 
 وإن
 
ما منع من أخذ الزيادة في البيع    

ا. وقد حملها الشيخ التسخيري على الوعد                   اآلجل. وهذا ظاهر                                                                                      في كونه اعتبرها زيادة غير مشروعة )ربا( ال ربح 

 لسببين:        مرجوح  الحمل وهذا  .(1)دون غيره امللزم

 مخالفة للظاهر. ل اإللزام وعدمه فحمله على أحد االحتمالينلفظ الرواية يحتم             أحدهما: أن  

ح البيع بحذف الزيادة في البيع اآلجل فظهر أن       علي                  بب الثاني: أن        والس   علة                                                                ا، رض ي هللا عنه، صح 

     فع   ا أو غير ملزم.      ملزم  سواء أكان الوعد ب وهي ال تتأثرالفساد عنده هي هذه الزيادة، 
 
 ل
 
اشتمال  حريم عنده هية الت 

 
 
 هذا البيع على سلف وزيادة، ال العلل األخرى، كبيع ما ال يملك، أو بيعتين في بيعة وإال لكان ف
 
    س                                                                                       

 
 خ
 
العقد من   

 وهللا أعلم. د حذف الزيادة ال ينفي عن العقد علل الفساد األخرى لو كانت معتبرة عنده.     مجر             أصله، ألن  

 :في المسألة أقوال التابعين :ينالثاب لطملا
 املنذر نقل ابن

 
 ، كما ذ
 
، وابن سيرين، والحسن، ب          ابن املسي  القول باملنع في هذه املسألة عن  كر آنفا،       

 
 
خ  والن 
 
 بيد هللا بن الحسن              ، وقتادة، وع  عي      

 
 . ق
 
 ا عن طاووس ومسروق وعطاء.                          ووردت الرواية باملنع أيض   :لت   

 و 
 
 ن
 
  
 
 ق
 
عن عامر ا      أيض  جواز وي ال    ور   :. قلتميد الطويل                    القاسم بن محمد، وح  بالجواز عن           ل القول   

 الشعبي.

وأكثرها رواها عبد الرزاق الصنعاني  .الوقوف عليه من هذه الروايات مع الحكم عليها أمكنوإليك ما 

في »: مى أحدهما   س   بابين، وابن أبي شيبة في مصنفه تحت (2)«املواصفة في البيع»اه:                فه تحت باب سم       مصن   في

 .(4)«في املواصفة في البيع»، واآلخر: (3)«الرجل يساوم الرجل بالش يء وال يكون عنده

 :ببن المسيّأوال: سعيد 
ب قال: املواصفة هو املواطأة، وبه                                      أخبرنا معمر، عن الزهري، عن ابن املسي  »: قال عبد الرزاق عن

ا أن تأتي الرجل بالثوب                         لعة ليس عنده، وكره أيض                                                       قال: كان يكره املواصفة، واملواصفة أن يواصف الرجل بالس  

                                                             
 املرجع السابق. (1)
 .(42 /8عبد الرزاق الصنعاني ) مصنف (2)
 .(311 /4) ابن أبي شيبة مصنف (3)
 .(439 /4ابن أبي شيبة ) مصنف (4)
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 لي

 
 س لك فتقول: من حاجتك هذا؟ فإذا قال: نعم، اشتريته لتبيعه منه ن
 
وجاء في بعض نسخ ابن أبي  .(1)«رة   ظ                                                               

 « املراوضة»شيبة استعمال كلمة 
 

 بدال
 

 .(2)«املواصفة» من    

 :بن دعامةوقتادة  الحسن البصريثانيًا: 
أن يأتيك الرجل  أخبرنا معمر، عن قتادة، أو غيره، عن الحسن كان يكره»: عبد الرزاق قالعن 

 . (3)«ا، وأنت تنوي أن تبتاعه له    غد                                           يساومك بش يء ليس عندك، فتقول: ارجع إلي  

      أن   :أخبرنا معمر»قال: وعنه 
 
 الحسن، وقتادة، كانا يكرهان املواصفة كل
 
  .(4)«ها عنده في الطعام وغيره                                     

لحسن: الرجل يأتيني حدثنا وكيع، عن الحكم بن أبي الفضل، قال: قلت ل» بن أبي شيبة قال:ا وعن

 . (5)«قال: هذه املواصفة، فكرهه .وم، ثم أبيعه                                          فيساومني بالحرير ليس عندي، قال: فآتي الس  

 »وعنه قال: 
 
 حدثنا حفص، عن عمرو، عن الحسن: أن
 
 .(6)«ه كان يكره املواصفة                                

     أن          ا تدل  ها في مجموعه   ن  إال إ من حيث السند وهذه الروايات عن الحسن وإن كانت في أفرادها ضعيفة

  للمسألة عنه أصال.

 :عبيوعامر الشّ عيخَّإبراهيم النَّّ: الثًاث
اد، عن إبراهيم، في الرجل يقول للرجل:                              حدثنا وكيع، عن سفيان، عن حم  »قال:  عن ابن أبي شيبة

 .(7)«فكرهه ،وأشتريه منك ،               اشتر هذا البز  

                                                             
( عن ابن املبارك عن 4/311، وإسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم. ورواه ابن أبي شيبة )(42 /8عبد الرزاق الصنعاني ) مصنف (1)

 ا.                                            الزهري عن ابن املسيب به. وهو إسناد صحيح أيض  
 .م2004 ،( طبعة مكتبة الرشد7/232أبي شيبة ) ابن مصنف (2)
 . إسناده ضعيف لشك معمر بن راشد في شيخه.(42 /8عبد الرزاق الصنعاني ) مصنف (3)
       معمر                                      صحيح عن قتادة ومنقطع عن الحسن فإن   (42 /8عبد الرزاق الصنعاني ) مصنف (4)

 
 ا وإن أدرك الحسن فإن
 
ه لم يرو عنه، قال:                     

 .(6 /7) للذهبي ،سير أعالم النبالء. «حسنخرجت وأنا غالم إلى جنازة الحسن، وطلبت العلم سنة مات ال»
سألته عن الحكم »إسناده ضعيف لجهالة حال الحكم بن أبي الفضل. قال عبد هللا بن أحمد عن أبيه:  (311 /4ابن أبي شيبة ) مصنف (5)

 .(332 /1) ه عبد هللاالعلل ومعرفة الرجال ألحمد رواية ابن« له بصري       شيخ   :قال ،سمع من الحسن ،روى عنه وكيع ،بن أبي الفضل
ف في حديثه.(439 /4ابن أبي شيبة ) مصنف (6) ته عمرو بن عبيد إمام املعتزلة: تركه أهل الحديث لبدعته وكان ي ضع 

 
                                                                          . إسناده ضعيف. وعل
 
                   

 لكوفة.ة أهل ا                                              بنفس اإلسناد. وهو إسناد جيد رجاله موثوقون أئم   (42 /8)، ورواه عبد الرزاق (439 /4ابن أبي شيبة ) مصنف (7)
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 ،وإبراهيم اجتمعا ا      عامر             إياس، أن  اج، عن عبد امللك بن                             حدثنا ابن أبي زائدة، عن حج  »قال:  وعنه

وقال  .كره ذلك                                        فيشتريه ثم يدعوه إليه، فقال إبراهيم: ي   ،فسألهما عن رجل يطلب من الرجل املتاع وليس عنده

 .(1)«ال بأس، إن شاء أن يتركه تركه :عامر

 :مسروق بن األجدع: ابعًار
لحكم، عن أبي رزين، قال: قلت اج، عن ا                            حدثنا يحيى بن زكريا، عن حج  »: قالابن أبي شيبة عن 

من وليس عندي، أشتريه ثم أدعوه له؟ قال: ال، ولكن اشتره فضعه        ي الس                               ملسروق: يأتيني الرجل يطلب من  

 .(2)«عندك، فإذا جاءك فبعه منه

 :اليمانيبن كيسان طاووس : امسًاخ
وس، عن أبيه قال: ال و أخبرنا معمر، عن ابن طا» قال: -باب املواصفة في البيع  -في عبد الرزاق عن 

 
 
 تؤامره، وال تواعده، ق
 
 .(3)«ل: ليس عندي                    

س: الرجل و حدثنا محمد بن مسلم، عن إبراهيم بن ميسرة، قال: قلت لطاو »قال:  وعن ابن أبي شيبة

، فكرهه "وأشتري منك، ولوال مكانه ما اشتريتها منك       اشتر  "لعة وليست عندي، فيقول:               يساومني بالس  

 .(4)«سو طاو 

 :محمد بن شهاب الزهري: اسًداس
أخبرنا معمر قال: سمعت جعفر بن برقان، يسأل الزهري قال: يأتيني الرجل »: عبد الرزاق قال عن

به فأريه الرجل، فأقول: هذا من                                                                    يطلب عندي املتاع، فال يكون عندي، فأبعث إلى رجل وهو عنده، فيرسل إلي  

ا نراه إال من أحسن                   فقال جعفر: ما كن   .كرههف ،حاجتك؟ فيقول: نعم، فأشتريه من صاحبه، فأبيعه منه

 .(5)«البيوع، فقال الزهري: هو مكروه

                                                             
  ،. إسناده ضعيف. فيه الحجاج بن أرطأة(311 /4ابن أبي شيبة ) مصنف (1)

 
 وهو مدل
 
ة                                              س وقد رواه بالعنعنة، على لين في حديثه، وبقي         

 رجاله ثقات.
ة                                                     وهو مدلس وقد رواه بالعنعنة، على لين في حديثه، وبقي   ،. إسناده ضعيف. فيه الحجاج بن أرطأة(311 /4ابن أبي شيبة ) مصنف (2)

 رجاله موثوقون.
صل   صحيح . وإسناده(42 /8عبد الرزاق الصنعاني ) مصنف (3)  رجاله ثقات.و         مت 
 رجاله موثوقون.متصل و . وإسناده حسن (439 /4ابن أبي شيبة ) مصنف (4)
 . وإسناده صحيح.(42 /8عبد الرزاق الصنعاني ) مصنف (5)
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 عطاء بن أبي رباح:: ابعًاس
حدثنا ابن أبي زائدة، عن عبد امللك، عن عطاء في رجل يريد من الرجل البيع »قال:  عن ابن أبي شيبة

  .(2)«مواطأة من صاحبه (1)غير ال يشتريه إال على»ليس عنده، فإن تواطآ على الثمن اشتراه؟ قال: 

 :دبن محمّ  القاسم: انًامث
حدثنا عائذ بن حبيب، عن يحيى بن سعيد، عن »قال:  -في باب املواصفة في البيع  -عن ابن أبي شيبة 

                القاسم بن محم  
 
 د: أن
 
 .(3)«ا        به بأس            ه لم ير       

ي الحنطة والزيت       ب من  اد بن خالد، عن أفلح، قال: قلت للقاسم: الرجل يطل          حدثنا حم  »: وعنه قال

 إوليس عندي، إال 
 
 ن
 
 .(4)«اه إلى أجل؟ قال: نعم             ثم أبيعه إي   ،ه                               ه قد عرف سعره وعرفته، واشتريت   

 :سمعت عبيد هللا بن عمر يقول  :أخبرني عثمان بن وكيل قال :وهب قال     بن  اذكر »:               ابن عبد البر   وقال

لي      إن   :رجال أتى إلى رجل فقال        لو أن   :ذلك فقالد عن                      فسألت القاسم بن محم   ،ن ألبي ولبعض أهلي          كنت أتعي  

فقال عندي  ،جاء إلى صاحبه                                                                             حاجة براوية أو راويتين فذهب الرجل إلى السوق فابتاع الراوية أو الراويتين ثم  

 .(5)«حسن           فهذا قول   :قال عثمان .أن يمسكها حتى الغد      إلي             قال وأحب   .ا          بذلك بأس          لم أر   ،وباعها منه ،حاجتك

  وهذه
 
 الروايات عن القاسم ال يظهر فيها الترخيص باملواعدة، وإن
 
ما بأن يكون شراء التاجر السلعة                                                     

 
 
 حصل نتيجة
 
رها. وهذا القدر           

 
                لطلب الزبون لها، ثم إعالمه بوجود السلعة عند توف
 
من الربط بين اليسير                                               

 
 
 البيعتين لم يرخ
 
                  حتى في هذا الحد   ون كرهوهص به غير ابن القاسم وحميد الطويل من فقهاء التابعين، والباق               

 األدنى.

 :حُميد الطويل: اعًسات
يعني  -وكان حميد  :قال ،اد                في حديثه عن حم   األعلىحدثني عبد  :قال»عن عبد هللا بن أحمد بن حنبل 

  :ا أن يقول الرجل للرجل           ال يرى بأس   -الطويل 
 
 أن
 
  ؛فإذا دفع عندك فأعلمني ،ا كذا وكذا             ي أريد متاع    

 
 فإن
 
ي أريد    

                                                             
 (.7/232) ناشرون-الرشد مكتبة، وطبعة (6/130) طبعة محمد عوامةمن كلمة "غير" ساقطة في طبعة كمال الحوت، والتصحيح  (1)
 (311 /4ابن أبي شيبة ) مصنف (2)

 
ما يدل

 
 . إسناده حسن رجاله موثوقون وابن أبي زائدة ثقة من رجال الشيخين وهو إن

 
      

 
س عن الشعبي                                                                     

 ة. وعبد امللك هو ابن أبي سليمان صدوق.     خاص  
 ناده حسن رجاله موثوقون.. إس(439 /4ابن أبي شيبة ) مصنف (3)
 . وإسناده حسن رجاله موثوقون.(452 /4ابن أبي شيبة ) مصنف (4)
 . وعثمان بن وكيل لم أجد له ترجمة.(371 /6) البن عبد البر ،االستذكار (5)
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ال بأس  :وقال ،فقال مثل قول حميد بي عن ذلكأفسألت . كذا وكذا حتى اشتريه منك       اشتر   :          وال تقولن   .نحوه

 .(1)«به

                                                       وهذا الرواية تشير إلى خالف ما نقله ابن املنذر عن حميد  
 
 الطويل من أن
 
كذا وكذا حتى                ه أجاز: اشتر              

 
 
 أربحك فيه. وإن
 
، ه يريدها    ألن   عندهلعة عند البائع إذا حضرت            بوجود الس        علم                               ما أجاز أن يطلب املشتري أن ي                

                         بأن  املشتري سيشتري املتاع            ا، تصريح                                                                ا ال مواعدة فيه وال مواطأة على الربح، وليس في هذه الرواية، أيض           وهذا مم  

ا عليه بيع املرابحة لآلمر بالشراء في صورته املعاصرة. ا يجعلها بعيدة، كل  البعد، عم                                                                                            نسيئة، مم 

 ما ورد عن التابعين في المسألة:امّة على عتعقيبات 
ا  ،«بيع املواعدة»، أو «البيع لآلمر بالشراء»هذا النوع من البيع أعني        ا أن            يبدو جلي   .1

 
  كان معروف
 
         

 دخلونه في            هم كانوا ي     ن  لديهم، وأ
 
 ما أ
 
 طلق عليه بعضهم: املواصفة أو املراوضة.    

هم كانوا            " يظهر أن  في البيع باب "املواصفةبحسب مجموع الروايات التي أوردتها كتب اآلثار تحت  .2

واعد على بيعه قبل أن باعه قبل أن يملكه، أو                                           يطلقونه على بيع ما ليس عند اإلنسان، سواء  

وعلى هذا فبيع  باعه التاجر بذكر أوصافه، أو أحضره وأراه للمشتري قبل أن يملكه.          . وسواء  يملكه

  راء.من البيع لآلمر بالش      أعم  املواصفة عندهم 
 
 وبهذا يظهر عدم دق
 
ى بين املعاملتين من          ة من سو                   

 .(2)املعاصرين

  . البيع1) بنوعيهبيع املواصفة  .3
 
 قبل التمل
 
  . والوعد2ك،          

 
 بالبيع قبل التمل
 
قد يكون  (ه           البيع بعد       ثم   ك                

 .لعة من التاجر     الس   على املشتري، وقد يكون بطلب املشتري لعة      الس   التاجرض     عر  عن طريق 

 بناء على ذلك. يختلفال والحكم فيه 

         ب والن               عن ابن املسي  في البيع  املواصفةكراهة  باإلسناد ثبت .4
 
 خ
 
. الزهري قتادة و عي وطاووس وعطاء و  

وال ثبت الترخيص فيه ولم تثبت الروايات بمنعه عن الحسن البصري وال عن مسروق بن األجدع. 

 
 
 عن الش
 
       

 
 عبي، وإن
 
ورة          وهي الص   ،حميد الطويلو ، داسم بن محمعن الق منه        بصورة  ثبت الترخيص ما         

     لس  التي يكون فيها شراء التاجر ا
 
 لعة التي ليست عنده نتيجة
 
إعالم التاجر        ، ثم  اها    إي  لطلب املشتري                          

                                            لعة عنده، دون أن يكون هناك مواعدة على الص                    املشتري بحصول الس  
 
 فقة بين الط
 
 رفين.           

                                                             
 . وإسناده صحيح.280ص، مسائل اإلمام أحمد رواية ابنه عبد هللا (1)
ة ما يحول دون انطباق بيع املواصفة على بيع املرابحة         ليس ثم  »: 72، صاملرابحة لآلمر بالشراء بيع ،قال الدكتور عبد العظيم أبو زيد (2)

بيع املواصفة يخبر فيه املشتري البائع                                                                                           لآلمر بالشراء ما دام البائع ال يبيع السلعة في بيع املواصفة إال بعد شرائها، هذا إذا الحظنا أن  

                                            عقد في املصارف اإلسالمية بيع مواصفة تم  بطريقة                                  . فيمكن اعتبار هذا البيع الذي ي  ..دها                              لعة التي يريد ويصفها له ويحد          عن الس  

  ا                    ما دام املضمون واحد   "مواصفة"أو  "مرابحة"املرابحة، وال مانع من تسميته بيع 
 

 ووجه التسمية حاصال
 

العرف الحالي جرى           ، إال أن                   

 
 
 بتسميته ببيع املرابحة لآلمر بالش
 
، عندك ليسذكره أن املعاجم اللغوية اقتصرت على تعريف املواصفة بأنها بيع ما  ا يجدر     ومم  . «راء                              

         أو أن  
  ها البيع على الص 
 ،تهذيب اللغة نظر مثال:                    ن كرهوا املواصفة. ي                                            ال ينسجم مع ما في الروايات عن التابعين مم                 فة. وهو قصور                   

 ، وغيرها.(338 /2) للزمخشري  ،أساس البالغةو ، (44 /12) لألزهري 
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  من ال بسند ضعيف وال صحيح، ،وايات            وجد في الر     ي  لم  .5

 
 رخ
 
لآلمر بالشراء إذا كانت بيع الفي ص   

لعة في                                     بين الزبون والبائع الذي ال يملك الس  والربح على الشراء ومراوضة هناك مواعدة أو تواطؤ 

 الحال.

   املعاملة املانعين من هذه           وايات أن            أكثر الر  الظاهر في  .6
 
  لم يرخ
 
 الثانيةى لو كانت البيعة     حت   اصوا فيه      

  -املشتري )العميل( إلى ( البائع )املصرفمن وهي التي  -
 
 حاضرة
 
                 وهذا التعميم م   . ال آجلة     

 
 سل
 
في     م    

، سواء   هبيع ما لم يملك ، باالتفاق،للمرءيجوز  إذ ال وع األول من بيع املواصفة؛     الن   نسيئة  باعه             بعد 

ال  ا                                      من املنع منه إذا كان البيع الثاني نقد  مباشرة فال تظهر مفسدة النوع الثاني  في ا     وأم  ا.      نقد   أو

ص فيه اإلمام مالك ؛نسيئة
 
                ولذلك رخ
 
 الثاني البيع كون وقد ورد تقييد املنع ب .(1)        

 
 نسيئة
 
رواية في       

ا أن تأتي الرجل بالثوب ليس لك فتقول: من حاجتك هذا؟           وكره أيض  » ب عند عبد الرزاق:          ابن املسي  

                        فإذا قال: نعم، اشتريت  
 
 ه لتبيعه منه ن
 
 ،عن ابن عمربالتأجيل  مثل هذا التقييدوسبق نقل . (2)«رة   ظ                

                   ما يشمل بيعة الن  انعين أطلقوا الكراهة على امل         قال إن         وقد ي   رض ي هللا عنهما.
 
 قد وبيعة الن
 
سيئة على             

  
  حد 
ا للذريعة                               يوشك أن ينجر  إلى التعامل  مثل هذه املعاملة قد في                  الذي يتعامل بالن         ؛ ألن                   سواء سد 

 
 
 بالن
 
 ال تؤامره، و »سيئة، ولذلك قال طاووس:     

 
 ال تواعده، ق
 
 .(3)«ل: ليس عندي           

 :راءة الفقه في بيع المرابحة للشّ أقوال أئمّ :ثلاثلا بلطملا
نسب ابن املنذر القول باملنع في هذه املسألة إلى مالك وأحمد وإسحاق، ونسب القول بالجواز إلى 

 ا ال شرط فيه.                            الشافعي إذا كان البيع صحيح  

ا محمد بن الحسن صاحب أبي حني ن ورد عنه الجواز أيض   فة.                                                     ومم 

 :ة                                        وإليك ما ورد في هذا الشأن عن هؤالء األئم  

 :مالك بن أنسا: أولً
 » :عن موس ى بن ميسرةبعد أن روى 

 
 أن
 
                              ه سمع رجال يسأل سعيد بن املسي    

 
 ب فقال: إن
 
ين،                  ي رجل أبيع بالد            

 »: قال اإلمام مالك ،(4)«فقال سعيد: ال تبع إال ما آويت إلى رحلك
 
 وإنما ف
 
إال ما عنده،  ق بين أن ال يبيع الرجل   ر         

                                                             
 من هذا البحث. 7نظر مطلب تكييف هذا البيع، ص   ي   (1)
 ، وإسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم.(42 /8عبد الرزاق الصنعاني ) مصنف (2)
صل  . وإسناده (42 /8عبد الرزاق الصنعاني ) مصنف (3)  رجاله ثقات.             صحيح مت 
                    هذا الرجل قد أقر                 ومعنى ذلك أن  »ا لألثر:       شارح   (70 /5) املنتقىفي اجي . قال الب(973 /4الك )مل ،وطأامل (4)

 
 أن
 
اس، ويبيع              ن يداين الن        ه مم    

فيشتريه  ،فقان عليه                                                         أو ما يشتريه بعد موافقة املبتاع منه على بيعه منه بثمن يت   ،ين فنهاه عن أن يبيع منهم ما لم يملكه بعد           منهم بالد  

      قبض                ما لم يستتم                   من أجل ذلك، ورب  
 
 ه من بائعه منه، ويول
 
                   ي قبضه املبتاع مم                      

 
 ن باعه من هذا السائل؛ ألن
 
  ،ه له اشتراه                        

 
 فيكون كأن
 
ه          

 .«أسلفه ثمنه الذي ابتاعه به في ثمنه الذي باعه به منه



- 26 - 

 
              جل في ش يء         ف الر      سل         وأن ي  

 
 ليس عنده أصل
 
           صاحب الع          ه، أن              

 
 ينة، إن
 
ما يحمل ذهبه التي يريد أن يبتاع بها، فيقول        

 
 
 هذه عشرة دنانير، فما تريد أن أشتري لك بها؟ فكأن
 
ا إلى أجل،          ر دينار  ا، بخمسة عش                        ه يبيع عشرة دنانير نقد                                                 

 
 
 فلهذا ك
 
  .ره هذا       

 
 وإن
 
             ما تلك الد     

 
 خ
 
          لة والد   

 
 ل
 
 .(1)«سة 

     ص              في هذا الن  
 
 يبين اإلمام مالك العل
 
 عنده ة                     

 
 في تحريم بيع ما ليس عند اإلنسان بأن
 
     ألن   ؛با                 ه ذريعة إلى الر                                    

أشتري لك تريد أن ما: ماذا                                                              )املرابي في صورة البيع( يحمل دراهمه ويقول ملن احتاج إلى سلعة   "صاحب العينة"

 ا،     قد  ن، فيشتريه بعشرة ؟راهم          بهذه الد  
 

 مثال
 

  ويبيعه إلى هذا املحتاج بخمسة عشر ،   
 
 نسيئة
 
      

 
 ، فيكون كأن
 
ه أقرضه            

                     عشرة وثبت له في ذم  
 
 ته خمسة
 
ا في                                                    ا وإن كان في صورة بيع؛ ألن  "صاحب العينة" ليس تاجر              ر. وهذا رب  عش        

ما هو رجل  
 
           الحقيقة، وإن
 
لعة للوصول إلى                   يريد أن يداين الن         مليء                ط الس   .هذا الغرض                                        اس هذه الدراهم فوس 

ا إلى أجل، فقال: ما عندي، ولكن أشتريه لك. فيراوضه »وقال   أن يبيع منه شيئ 
 
                                                                   مالك: ومن سأل رجال
 
                 

بح، ثم يبتاعه، ثم يبيعه منه إلى أجل. قال مالك: هذه العينة املكروهة. وكذلك إن قال: ابتع لي سلعة          على الر  

 
 
 كذا، وأ
 
 فهو مكروه. فك ،إلى أجل كذا ،ربحك فيها كذا       

 
 أن
 
ا في أكثر منها. قال مالك: ولو قال: ما عندي.                                                          ه دفع ذهب 

ه على غير موعد، ثم لقيه، أو عاد إليه فباعه منه فال بأس به إن لم يكن    ل                                    فذهب عنه، ثم ابتاع هذا ذلك من أج  

 غير هذا. 

جموعة : إذا لم يكن وجوب، فأنا أكره املواعدة والعادة، وروى عنه ابن نافع في امل(2)د     محم  ]قال[  

 كراهيته.

. أو يقول: أنا أشتريه لك، فع                ومن كتاب محم   . قيل ملالك:                                                                    د، قال مالك: وأكره أن يقول: ارجع إلي                    د إلي 

           د: يريد       محم  ]قال[  -فإن قال: اشتره منه حتى أبتاعه منك بربح إلى أجل، ولم يتراوضا على ربح 
 
 وال قط
 
ا    ع         -        ا سوم 

قال مالك: وإن قال: ابتع لي هذا الثوب، »و .(3)«فهو مكروه، وال أفسخه إن نزل عاد إليه، فباعه منه إلى أجل،      ثم  

 .(4)«فيه إلى أجل                         إذا استوجبه له، وال خير      ل     ع                         قد، فذلك جائز، وذلك ج          ا بالن                                 وأنا أبتاعه منك بربح كذا، فأم  

            وايات أن                  الحظ من هذه الر      وي  
 
 مالك
 
ثم يع ما ليس عنده مواعدة الرجل الرجل على ب يكره ،رحمه هللا ،ا    

  اه         بيعه إي  
 
 نسيئة
 
ا ويجيز ذلك ،      ل( ها وكالة بأجر        على أن        نقد  ع   على رتبتين:عنده املكروهة املواعدة و .        )ج 

 
 
 األولى: مواعدة مع مراوضة وات
 
 .بح     الر  مقدار فاق على                            

                                                             
 املرجع السابق. (1)
ام مالك: ابن املاجشون وابن عبد الحكم، ه بتالميذ اإلم          هـ(، تفق  269-هـ180هو محمد بن إبراهيم ابن املواز االسكندراني املالكي، ) (2)

ل بمصر على قوله. له كتاب من أم   :واعتمد على أصبغ بن الفرج. وقيل هات                                                                                   إنه أدرك أشهب، وروى عن ابن القاسم وابن وهب، واملعو 

       أجل  هو »عرف باملوازية. قال عنه القاض ي عياض:                 الفقه املالكي ي  
 
 كتاب أل
 
ا وأوعبه،             وأبسطه كالم   ،له مسائ                        فه قدماء املالكيين وأصح         

صاحبه قصد إلى بناء فروع أصحاب املذهب على أصولهم في            وقال: ألن   ،هات                 حه على سائر األم                                 وذكره أبو الحسن القابس ي، ورج  

               تصنيفه، وغير  
 
 ه إن
 
                        . وفي هذا الكتاب جزء  ..ماعات                                     ما قصد لجمع الروايات ونقل منصوص الس      

 
 تك
 
اق لم فيه على الشافعي وعلى أهل العر   

 (.4/167للقاض ي عياض ) ،ترتيب املدارك(، و13/6)للذهبي  سير أعالم النبالءنظر:    ي  . «بمسائل من أحسن كالم وأنبله
 .(87 /6)للقيرواني  ،هات                    نة من غيرها من األم                                    النوادر والزيادات على ما في املدو   (3)
 .(88 /6) رجع السابقامل (4)
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  :الثانيةالرتبة و 

 
 مواعدة من غير مراوضة وال ات
 
 الربح.مقدار فاق على                           

 ، مكروهعنده  ومع أن كال الرتبتين
 
 إال إن
 
برمفي الثانية ال يفسخ العقد إن  ه     

 
   أ
 
ا                        ، وفي األولى يفسخه، مم   

  .                         ها أوثق وأدل  على التواطؤ    ألن  وذلك  ؛الثانيةكراهة من            عنده أشد   األولىعلى أن       يدل  
 
 والحيلة
 
 با فيها أظهر.           على الر         

 ة.                     ى بالكراهة التنزيهي  األخر  وحكموا على ،بالحرمة ،        من بعد  عليها،  ة        املالكي  حكم  ومن هنا

 
 
 والعل
 
با  فيما كره من املواعدة على الشراءة التي ذكرها مالك        »                 هي: ذريعة الر 

 
 فكأن
 
    د  ]أي البائع[ ه     

 
 ف
 
ا     ع          ذهب 

 .«في أكثر منها

ا مجر   لب منه وليس عنده            وأم 
 
                 د أن يشتري التاجر ما ط
 
عندي  :لعة بعد ذلك فيقول      الس                 ثم يلقى طالب  ،                      

لعة عندما            لطالب الس  كره مالك في ذلك أن يقول البائع                                 ولو إلى أجل، فهذا ال بأس به، وي   فيبيعها إليه،حاجتك 

.                                               لعة ولم يجدها: ارجع إلي، أو أنا أشتريها لك فع               طلب منه الس           د إلي 

                وبهذا نجد أن  
 
 اإلمام مالك
 
       ا يت            

 
 فق في مذهبه في "املرابحة لآلمر بالش
 
سبق لف الذين                    راء" مع جمهور الس                                   

أصول مالك في البيوعات أجود من أصول غيره، أخذ ذلك » :قال ابن تيمية بهم في هذه املسألة، وقدمذاه نقل

في ذلك في األغلب،        ملالك                      واإلمام أحمد موافق   ...اس في البيوع                 قال هو أفقه الن                 ب، الذي كان ي                   عن سعيد بن املسي  

      حر     ي  
  مان الر 
          

  با ويشد 
              دان فيه حق          

 
 الت
 
  ؛شديد   

 
 مل 
 
              ة تحريمه وع         من شد  م        ا تقد    

 
 ظ
 
م مفسدته، ويمنعان االحتيال عليه  

       بكل  
 
 طريق حتى قد يمنعا الذ
 
                      

 
 ريعة التي ت
 
            

 
 فض ي إليه، وإن لم تكن حيلة
 
الذرائع ما                              ، وإن كان مالك يبالغ في سد                            

     ي                   منه على منع الح                      لكن يوافقه بال خالف   ،قولهيال  أو ،قول أحمد فيه (1)يختلف
 
  ل كل
 
  .(2)«ها    

 :الشيباني مد بن الحسنمحثانيًا: 
يل جاء       قلت  »: املنسوب إليه               في كتاب الح 

 
 : أرأيت رجال
 

            
 

  أمر رجال
 

وأخبره إن هو فعل          ا بألف                يشتري له دار           

اشتراها منه اآلمر بألف درهم ومائة، وأراد املأمور أن يشتريها، فخاف إن هو اشتراها أن يبدو لآلمر فال يشتريها 

                        قال: يشتري املأمور الد  وتبقى الدار في يدي املأمور؟ 
 
 ار على أن
 
ه بالخيار فيها ثالثة أيام، ويقبضها، ويجيء اآلمر إلى          

لك بذلك، فيكون ذلك لآلمر  ومائة، فيقول له املأمور: هي                                            املأمور، فيقول: قد أخذت منك هذه الدار بألف  

 ا     الزم  
 
 ، ويكون املأمور قد تخل
 
 .(3)«ص                     

 
 
ؤخذ من كالمه هذا أن  وي 
 
  ه يجيز املرابحة                     

 
 لآلمر بالش
 
ا لآلمر؛     لز     م   ،أو األمر بالشراء ،راء، وال يعتبر الوعد                    م 

 
 
 ولذلك أرشد املأمور بالش
 
، بعد أن ءحتى يتالفى مخاطرة أن يعدل اآلمر عن الشرا بيع املخايرةراء إلى استعمال                       

 لعة من مالكها األصلي.           بشراء الس  هو ط      تور  

 لحسن اعتراضان:قل عن محمد بن ا                         د على االستشهاد بهذا الن       وير  

                                                             
 وفي بعض النسخ: ما ال يختلف. (1)
 .173البن تيمية ص ،قواعد الفقهية النورانيةال (2)
 .(464 /9) للشيباني األصلكتاب الحيل مطبوع في ضمن كتاب  (3)
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 أحدهما

 
 : أن
 
           ه مشكوك      

 
 الن
 
ه اختلفوا في كتاب الحيل، املقتبس منه هذا النص                سبة إليه؛ ألن                                                             أصحاب 

مرقندي )ت د[ عن أبي سليمان الجوزجاني  يو    ر  »: هـ(373                                         أهو، له أم ال. قال أبو الليث الس                     ]أخص  تالميذ محم 

  :ه قيل له    أن  
 
 ال ت
 
    : ال 

 
     خرج إلينا كتاب الحيل؟ فق
 
د فقد      ملحم         كتاب                                           كذبوا على محمد، ليس له كتاب الحيل، وكل                          

: ور                                      لطان وليته لم يفعل. فقيل له: من صن          فه للس      صن   ا                       أخرجته إليكم، إال كتاب   ال 
 
         ف كتاب الحيل؟ ق
 
اقو                

رخس ي )تو .(1)«الكرخ  اس ف           اختلف الن  »هـ(: 483                قال الس 
 
 ي كتاب الحيل أن
 
أم  ،رحمه هللا ،د                ه من تصنيف محم                 

 ،ل   ي          اه الح        ا سم          ف كتاب      صن   ،رحمه هللا ،ا   د       محم                             ر ذلك، ويقول: من قال: إن  كان أبو سليمان الجوزجاني ينك ،ال

                      قه، وما في أيدي الن          فال تصد  
 
 اس، فإن
 
إلى  ،رحمهم هللا ،ال ينسبون علماءنا      الجه             وقال: إن   اقو بغداد.            ما جمعه ور         

  ،مه هللارح ،د      بمحم       ظن              ير، فكيف ي  ذلك على سبيل التعي
 
 أن
 
ا من تصانيفه بهذا االسم ليكون ذلك        ى شيئ        ه سم    

، وكان رحمه هللا ،د     محم  كان يقول: هو من تصنيف  ،رحمه هللا ،ا أبو حفص     وأم   .لون                 ال على ما يتقو          ا للجه       عون  

 
 
 يروي عنه ذلك، وهو األ
 
ت على الن  (2)«    صح                       ا مع مبدأ تقديم املثب 

رخس ي، وإن كان منسجم  حه الس                                  . وما رج 
افي، إال                                      

                             إن  فيه نظر ا، لثالثة أسباب: 

: وهو أقواها: ما رواه أبو جعفر الطحاوي )ثقة( قال: 
 

                                                  أوال
 

)ثقة فقيه( سمعت أحمد بن أبي عمران    

 ،يعني كتاب الحيل، هذا الكتاب» : سمعت محمد بن الحسن يقول:)صدوق فقيه( يقول: قال محمد بن سماعة

 
 
 ليس من كتبنا، إن
 
                 

 
 ما أ
 
  لقي فيها، قال    

 
 ابن أبي عمران: إن
 
            . فهذا نفي  (3)«اد بن أبي حنيفة                        ما واضعه إسماعيل بن حم                   

ه ينبغي أن ي  
 
د بن الحسن نفسه، وقول               للكتاب صادر  عن محم 
 
ا آخر                                       م على كل  قول سواه. ولوال أن ثمة كتاب      قد                                           

ا ألبي حنيفة أو ألبي يوسف لكانت هذه الرواية  لدابر الخالف                                                                                باسم الحيل اشتهر في تلك الفترة منسوب 
 
             قاطعة
 
     

في ال قاطعة ا آخر  ؛                                                                          في نسبة هذا الكتاب إلى اإلمام، لكن يمكن القول بأنها ظاهرة في الن  ه يقصد كتاب 
 
                  الحتمال أن
 
         

ه 
 
  غير كتابه، وهو احتمال مرجوح على كل  حال، ألن
 
     ثم   ،وعن أصحابه ،أن ينفي كتاب الحيل عنه من املستبعد                                           

ا باسم الحيل. ف كتاب 
 
                    يؤل
 
    

ة هذا الكتاب عن       والس   ة إسناد يمكن التعويل عليه إلثبات صح  ه ليس فيما بين أيدينا ثم 
 
                                                                            بب الثاني: أن
 
             

د بن الحسن. فالكتاب طبعه املستشرق األملاني  ة 1930ة جوزيف شاخت في اليبزيغ سن                                            محم 
 
 مستقل

 
  م طبعة

 
      

 
      

د بوينوكالنباسم املخارج في الحيل. قال عنها  ق كتاب األ                         الدكتور محم  اوي ر وجد ذكر لل      وال ي  »صل للشيباني:               محق 

 
 
 في الن
 
       

 
 سخ التي اط
 
ا طبعة الدكتور بوي. «لعنا عليها من هذه الصياغة           محمد بن »نوكالن نفسه فقد كانت عن                       وأم 

، وهؤالء الثالثة (4)«حمدان قال: أخبرنا أبو ساهر قال: أخبرني محمد بن هارون األنصاري عن محمد بن الحسن

ق، وإ                      لم يعرفهم املحق 
 
 ن
 
د   عرف في تالميذ محم  ، وال ي  ن شخصياتهم بالظن  باسم "محمد بن هارون       راو                                                   ما خم 

 األنصاري". 

                                                             
 .442ص، للسمرقندي ،عيون املسائل (1)
 (209 /30للسرخس ي ) ،املبسوط (2)
فضائل أبي حنيفة أبي العوام في ابن عند عنه  وهو موصول . 85، صمناقب اإلمام أبي حنيفة وصاحبيهذكره عن الطحاوي الذهبي في:  (3)

 .365ص ،وأخباره
 .(78للشيباني )مقدمة/  ،األصل (4)
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والحاكم  ،وقد أدرجه السرخس ي في مبسوطه ،ة ينقلون عن هذا الكتاب                      فإن قيل: عموم الحنفي  

 
 
 الشهيد في كافيه، ويستدل
 
 د بن الحسن.               وينسبونها ملحم   ،ون بما فيه على املسائل                       

قال: و  م عليهم           في                                                                                  هناك منهم من نفاه عنه، كأبي سليمان الجوزجاني، وهو أملع تالميذ اإلمام واملقد 

ا. ثم إن  فقهاء الحنفية                                 نيد، وينسبون إلى أئمتهم ما هب  لم تكن لهم عناية بالروايات واألسا -في أكثرهم  -                             جميع 

فهو 
 
  درج من الروايات والحكايات التي ال يستريب العاقل في وضعها وتكل
 
ا، بل راجت على كثير منهم نسبة كتاب                                                             

 .(1)ليس له الراجحألبي حنيفة، وهو على  «الفقه األكبر»

بب الثالث: أن  ثم   د بن الحسن:                         والس  ه ليس ملحم 
 
                      ة قرائن في مضمون الكتاب تشير إلى أن
 
                                    

ه في هذا الكتاب يذكر آراء  
 
                           منها: أن
 
تة عنه. وقد رف من آراء اإلمام في كتبه األخرى الثاب            تخالف ما ع           

وإذا اشترى جارية لها زوج »هـ(: 616ا: ما قاله برهان الدين بن مازة )تفت من ذلك على ثالثة أمثلة: أحدهوق

 
 
 ولم يدخل بها فطل
 
، وفي "األصل"أن يستبرئها بحيضة، هكذا ذكر في قها قبل أن يقبضها املشتري، فعلى املشتري                 

 إ: "الحيل"كتاب 
 
 ن
 
جت     زو   ة البالغة العاقلة لو      الحر  »قال ابن مازة: : الثانيواملثال  .(2)«ه ال استبراء على املشتري  

وهو قول  ،رحمه هللا ،نفذ النكاح في ظاهر رواية أبي حنيفة ،أو ليس بكفء لها ،نفسها من رجل هو كفء لها

  ،رحمه هللا ،وكان أبو يوسف ...ا     آخر   ،رحمه هللا ،أبي يوسف
 

 أوال
 

     
 
 يقول: يتوق
 
زه الولي أو ف النكاح إلى أن يجي          

وأبي  ،رحمه هللا ،د إلى قول أبي حنيفة          رجوع محم                رحمه هللا، وصح   ،وهو قول محمد .الحاكم، على كل حال

 في إسقاط (3)«، ذكره في كتاب الحيلا     آخر   ،رحمه هللا ،يوسف
 

يال ا ذكر في الكتاب ح  د            . واملثال الثالث: أن  محم 
 

                                               

نا في كتاب الشفعة وجوه الحيل         وقد بي  »إلسقاط: قال السرخس ي:                                  ، مع أن  مذهبه في ذلك كراهة هذا ا(4)الشفعة

رحمه ، إلبطال الشفعة أو لتقليل رغبة الشفيع في األخذ، وذلك ال بأس به قبل وجوب الشفعة عند أبي يوسف

                         الشفعة مشروعة لدفع الض                الكراهة؛ ألن                 هو مكروه أشد   ،رحمه هللا ،د          وعند محم   .هللا
 
 رر عن الش
 
فيع فالذي          

                                                             
همه                                                           رواه عنه أبو مطيع البلخي، وهو على إمامته في الفقه، مقدوح   (1) بان                     في روايته، بل ات  حديث في نفي وابن الجوزي بوضع الذهبي و           ابن ح 

. 102، لسبط بن العجمي، صمي بوضع الحديث                    الكشف الحثيث عمن ر  في  زيادة اإليمان ونقصانه، على مذهبه في اإلرجاء، كما

وكذلك فعل اللكنوي. ومن املعاصرين نفى نسبة ، ال ألبي حنيفة، كتاب الفقه األكبر إليه( 1097 /4) تاريخ اإلسالمونسب الذهبي في 

ه زيد فيه ،                                            الكتاب ألبي حنيفة كل  من بروكلمان وفؤاد سزكين
 
         وقال أحمد أمين: إن
 
-187ص ،أبو حنيفةفقط. وقال الشيخ أبو زهرة )                   

  ،ة هذا الكتاب إليه             فقوا على صح                                                          نسبة الفقه األكبر ألبي حنيفة موضع نظر عند العلماء فلم يت       إن  »(: 188
 
ع أحد االت  ولم يد 
 
فاق                 

         على صح  
 
 ة هذه الن
 
  «ا له   ب       تعص  الناس               سبة حتى أشد           

 
 ومما عل
 
 » ل به ذلك       

 
 أن
 
   

 
 ه قد ذ
 
فقه األكبر لم يكن الخوض فيها كرت مسائل في ال      

 
 
 معروف
 
ى                                                                   فلم نجد فيمن قبله وال من معاصريه من املصادر التي تحت أيدينا من تصد   ،وال العصر الذي سبقه ،ا في عصر أبي حنيفة     

خاض العلماء فيها  هذه املسائل قد زيدت في الرسالة في العصور التي      بأن                      ا يدفعنا إلى الظن                                           للتفرقة بين اآلية والكرامة واالستدراج، مم  

         أو أن   ،في هذه املسائل
 
 الرسالة كل
 
           

 
 ها ك
 
     

 
 تبت في العصور املتأخ
 
                    

 
 رة متالقية
 
نظر: . «مع آراء املاتريدية واالشاعرة           أصول الدين                وللمزيد ي 

د الخميس، ص ،عند اإلمام أبي حنيفة  ، وما بعدها.115               ملحم 
 .(23 /7) ، البن مازةاملحيط البرهاني في الفقه النعماني (2)
 .(46 /3)املرجع السابق  (3)
 (.9/490للشيباني ) ،األصلكتاب الحيل مع  (4)
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حمل على الحرام (1)«تال إلسقاطها بمنزلة القاصد إلى اإلضرار بالغير، وذلك مكروهيح

 
               ، والكراهة عند اإلمام ت
 
                      

د بن الحسن  ا. قال ابن حجر: عن محم   .(2)«واملكروه عنده إلى الحرام أقرب»                                       غالب 

خول بالجار القول به ليق باإلمامما ال ي                        ومنها: أن  فيه من الحيل 
           : ومن ذلك: حيلة الد 
ية من غير                     

ا، والجمع  ، وفيها مفسدة قرض(5)، وحيلة تضمين املضارب(4)، وفيها مفسدة خلط األنساب(3)استبراء                   جر  نفع 

ي   ل إلى الحلف عند القاض ي بعدم التدليس                     بين شركة وسلف، وح  ر املتحي 
 
فعة حتى لو اضط

 
                                            ل إسقاط الش

 
              

 
           (6) ،

 وغير ذلك.

ه في إحدى مسائل الكتاب استخدم ال
 
                                ومنها: أن
 
تعبير بأسماء األشخاص االفتراضيين كزيد وعمرو عند          

عرف عنه  .(7)                                 النحويين. وهذا األسلوب ال ي 

  واالعتراض الثاني
 
 على االستشهاد بما ن
 
ل عن محمد بن الحسن على تصحيحه بيع املرابحة لآلمر    ق                    

هو بيع نسيئة، وكون هذا                                                                                بالشراء على فرض صحة نسبته إليه: أن  اإلمام لم يصر ح بأن  البيع الثاني )املرابحة(

 
 
 البيع نسيئة
 
ا، كما                                                أمر  جوهري في هذه املعاملة لتظهر فيها شبهة الر                                                               با، وال شبهة فيها إذا كان بيع املرابحة نقد 

                             سبق نقل  إجازة ذلك عن مالك. 

 
 
قد تحك طلق  في األمر بالشراء ثم البيع، وتقييده ببيعة الن   فإن قيل: اللفظ املذكور عن اإلمام م 
 
 !م                                                                                        

 
 
قد ألن حمل على الن  قال: بل األصل في إطالق البيع والشراء أن ي   في 
 
ه الغالب، وحمل الكالم على الغالب                                                             

 
 
 واملعتاد هو األولى في تفسير أقوال املكل
 
 فين.                                    

                                                             
 .(240 /30للسرخس ي ) ،املبسوط (1)
 .(331 /12البن حجر ) ،فتح الباري  (2)
 (.9/439للشيباني ) ،األصلكتاب الحيل مع  (3)
  في "كتاب الحيل" :          ل له رجل  قا ] اإلمام أحمد[ سمعت أبا عبد هللا»نقل ابن تيمية عن أبي طالب قال:  (4)

 
 إذا اشترى الرجل أ
 
 فأراد أن يقع    م                   

 
              ة
 
 

فقال: سبحان هللا ما  ،جها                                                                              جها، فقال أبو عبد هللا: بلغني أن  املهدي اشترى جارية فأعجبته فقيل له أعتقها وتزو                      بها يعتقها ثم يتزو  

ق أو يموت زوجها إال تعتد من ة من جهة                                                       أعجب هذا أبطلوا كتاب هللا والسنة جعل هللا على الحرائر العد  
 
                           الحمل فليس من امرأة تطل
 
                       

 كيف يصنع؟ يطؤها رجل  اليوم ويطؤها 
 

ها فيطؤها. فإن كانت حائال وطأ يشتريه ثم يعتقه على املكان فيتزوج                                     جهة الحمل، ففرج  ي 
 

                                                                                

ا! هذا نقض  للكتاب والسنة، قال النبي، صلى هللا عليه وسلم: ال توطأ حامل حتى تض ع، وال غير حامل حتى تحيض". وال                                                                                  اآلخر غد 

ا نعلم باضطرار أن  »قال ابن تيمية: « درى حامل أم ال، سبحان هللا ما أسمج هذا   ي  
 
                   وبيان ذلك: أن
 
النبي، صلى هللا عليه وسلم، ملا نهى               

 
 
 عن وطء الحبالى... أن  من أكثر املقاصد باالستبراء أن ال يختلط املاءان وال يشتبه الن
 
يانة حتى                  سب. ثم إن  الشار                                                                                                          ع بالغ في هذه الص 

ة على الكبيرة والصغيرة          جعل العد                 استبراء الر                            وإن كان له مقصود  آخر غير ،                                             ة ثالثة قروء وأوجب العد 
 
 حم، فإذا ملك أمة
 
يطؤها  -                

             رار نعلم أن  وهذا قد وطئها الليلة. وباضط ،وأعتقها عقب ملكها، وتزوجها، ووطئها الليلة، صار األول قد وطئها البارحة - ها   د      سي  

 
 
 املفسدة التي من أجلها وجب االستبراء قائمة
 
                                         

 
 في هذا الوطء، ومن توق
 
                      

 
 ف في هذا كان في الش
 
                    

 
 رعيات بمنزلة التوق
 
روريات من           ف في الض                    

 .(168 /6البن تيمية ) ،الفتاوى الكبرى  .«العقليات
 (.9/485للشيباني ) ،األصلكتاب الحيل مع  (5)
 (.9/490املرجع السابق ) (6)
 (.63للشيباني )املقدمة/ ،األصل (7)
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 فإن قيل: لو كان املقصود بالش
 
قد ملا احتاج اآلمر إلى توسيط املأمور بشراء الدار من                                                                                             راء الثاني الن 

 والشتراها هو مباشرة من مالكها األصلي دون مزيد تكلفة.مالكها األصلي، 

ل،  ج 
 
قال: توسيط املأمور قد يكون لغير غرض التمويل أل      في 
 
ستفادة من خبرته في الشراء، وقدرته كاال                                                

ص له                                على املماكسة، واكتشاف عيوب الس  
 
     لعة، أو ألن  له عالقة باملالك األصلي، تجعله يوافق على البيع أو يرخ
 
                                                              

         في الس  
 
 عر، وغير ذلك من مقاصد التوكيل بالش
 
 راء.                                  

دخول  من  ه م 
 
قل عن محمد بن الحسن من تجويزه بيع املرابحة لآلمر بالشراء، أن

 
             والخالصة فيما ن

 
                                                          

 
              

ا ي   ند واملتن، وهذا مم  ا كان الوعد  ضعف االستشهاد به على تجويزه هذا البيع                               جتهي الس                                     في صورته املعاصرة، ملزم 

 فيه أو غير ملزم.

 الشافعي:محمد بن إدريس لثًا: ثا
سلعة كذا وكذا، حتى أربحك فيها            جل: اشتر               جل يقول للر                  اختلفوا في الر  »رحمه هللا: قال ابن املنذر، 

  كذا وكذا.
 
 فك
 
. (1)«ا، ال شرط فيه                                                 وكان الشافعي يجيز هذا البيع، إذا كان العقد صحيح   ...، ونهوا عنه           ه ذلك قوم     ر    

 كالم الشافعي في املسألة هو:                                  مذهب الشافعي في هذه املسألة. ونص   هذا ما فهمه ابن املنذر من

« 
 
 وإذا أ
 
      الس       جل       الر       جل         ى الر     ر        

 
 لعة
 
        اشتر   :فقال ،   

 
 هذه وأ
 
 ،جل              فاشتراها الر   ،ك فيها كذا     ربح        

  
 
  فالش
 
  :والذي قال ،راء جائز    

 
 أ
 
ا، وإن شاء                       إن شاء أحدث فيها بيع   :ربحك فيها بالخيار 

    ص     و       ا و           لي متاع       تر  اش :وهكذا إن قال .تركه
 
 ف
 
  ،     شئت         متاع       أي   ،ا         أو متاع   ،ه له 

 
 وأنا أ
 
ك      ربح        

  ،يجوز البيع األول  :          هذا سواء        فكل   .فيه
 ويكون 
 .بالخيار، فيما أعطى من نفسه ،هذا       

  :إن كان قال :                في هذا ما وصفت          وسواء  
 
 أ
 
  (2)ه      بتاع   

 
 وأ
 
  ،        أو دين   ،                شتريه منك بنقد    

 يجوز 
      

داه جاز، وإن تبايعا به على أن     جد                           يار في البيع اآلخر، فإن  ويكونان بالخ ،البيع األول 

    ب        من ق                ل فهو مفسوخ                هما األمر األو              ألزما أنفس  
 
 ل شيئين: أحدهما: أن
 
ه تبايعاه قبل أن                    

  ،يملكه البائع
 
 والثاني أن
 
           

 
 ه على مخاطرة أن
 
                

 
 ك إن اشتريته على كذا أ
 
 .(3)«ك فيه كذا     ربح                        

 هذه املالحظات:وللباحث على كالم اإلمام الشافعي 

 
 
 أوال
 
م الشافعي   

 
ك          : ح 
 
هذه وأربحك فيها        اشتر  »الصيغة:  :لعة( في                                    على عقد الشراء )أي شراء البائع الس        

راء جائز جل              فاشتراها الر  »على ذلك قوله:                 ، بالجواز: دل  «كذا  
 
         فالش
 
ل »قوله: و ، «     ر اآلمر        ، ثم  «                 يجوز البيع األو            خي 

ا  ا جديد  ث بيع  حد 
                  بالشراء بين أن ي 
بيع املرابحة »                 أن  الشافعي يجيز  وهذا واضح في. «داه جاز    جد        فإن  »وقال:  أو ال.                 

ب منهما: )شراء البائع السلعة، ثم بيع  « لآلمر بالشراء
 
ذين يترك

 
دين الل ق  ة الع 

 
مل                                       في ج 

 
        

 
               

 
اها لآلمر بالشراء(.                                  ه إي 

                                                             
 .(134 /6البن املنذر ) ،اإلشراف على مذاهب العلماء (1)
(2)  

 
 هكذا هي في املطبوع، ولعل
 
ه»ها:                          «       ابتع 

 
 بصيغة األمر، وإال فهي لغو في الكالم وزيادة ت
 
 .«أشتريه»: غني عنها كلمة                                         

 (39 /3للشافعي ) ،األم (3)
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 ولكن هل املراد بهذا الجواز اإلباحة أم الكراهة؟ 

 
 
 األرجح أن
 
 ه يريد الكر         

 
 اهة؛ ألن
 
       بأقل   نسيئة هه ذكر املسألة في سياق كالمه عن إجازة العينة )شراء ما باع       

ا من ذلك ح أصحاب       نقد                  ( ورج 
 
 ه أن
 
قال  .                   وإن لم ينص  على ذلك ،ه أراد بجواز هذه الصورة من العينة الكراهة    

ح         وقد صر   ،بدونها راهة أوولم يبينوا هل املراد الجواز مع الك ،أكثر أصحابنا أطلقوا الجواز في ذلك»السبكي: 

عن                      ونقله ابن عبد البر   .ووي في الروضة بالكراهة في ذلك      والن   ،وابن أبي عصرون في االنتصار ،وياني في البحر     الر  

      إن   :ووي          وقال الن   .الشافعي
 
 دالئل الكراهة أكثر من أن ت
 
يجوز ال ما      كل                     له ابن عصرون بأن           واستدل   .حص ى                         

مين يطلقون اإلباحة ويريدون بها (1)«كره قصده   ي   التصريح بشرطه في العقد  
ا أن  املتقد  ن   

بي                                 . وقال إمام الحرمين م 
               

                         

رون:   
 
ا أحدثه املتأخ       الكراهة، وأن  الفصل بينهما مم 
 
، وقال »                                            ر نج 

 
ط  

 
            أطلق كثير من أصحابنا اإلباحة في اللعب بالش

 
  

 
                                         

  
  املحق 
  قون:     

 
 إن
 
ض        التعر                                             أطلقوا اإلباحة أرادوا انتفاء التحريم؛ فإن  الذين                                      ه مكروه، وهذا هو الصحيح، وال آمن أن    

                             للفصل بين املكروه واملباح مم  
 
 ا أحدثه املتأخ
 
 .(2)«رون             

ق على شرط. وذلك 
 
ا: الشافعي يفسخ العقد بين اآلمر بالشراء والبائع إذا كان على هيئة بيع  معل                 ثاني 
 
                                                                             

ل 
 
  كما مث
 
 »بالقول:  له      

 
 إن اشتريته على كذا أ
 
وهو ما فهمه ابن املنذر من مذهب الشافعي حيث . «ك فيه كذا     ربح                      

. فالعقد على هذا (3)«ا، ال شرط فيه                                                 وكان الشافعي يجيز هذا البيع، إذا كان العقد صحيح  »                 عب ر عنه بالقول: 

 لسببين ذكرهما الشافعي:        فاسد  « إن اشتريته بكذا»الشرط 

ق، وهو ما ال يقبله الشافعي و 
 
                            األول: مخاطرة البيع املعل
 
 ال الجمهور.                        

 السبب و 
 
 الثاني: فيه بيع ما ليس عند اإلنسان؛ ألن  البيع مرابحة
 
من البائع إلى املشتري حدث في نفس                                                     

 
 
 العقد، قبل تمل
 
بطل العقد ألجل               ك البائع الس                 فاق الفقهاء. ومن هنا نفهم أن  الشافعي لم ي 

 
                                                         لعة، وهذا ال يجوز بات
 
                    

ا، كما فهم ذلك كثير   صار كون الوعد لزم                                                         من املعاصرين، بل ألن  صيغة الوعد نفسها اندمجت في العقد                            م 

ق  على شرط، ومنعقد  على سلعة  ال يملكها البائع.
 
لز م  معل

 بيع  م 
 
                                              فأصبح املجموع صيغة

 
         

        
 
                  

 
 
 ثالث
 
 عن قاعدته وطريقته في الحكم على العقود. ا    

 
ؤخذ كالم الشافعي هذا معزوال                                         : ينبغي أن ال ي 
 

                                        

جري العقود عل تها حتى مع القصد                         فالشافعي ي                                                                              ى ما ظهر في صيغتها عند العقد. وعليه فهو يحكم بجوازها أو صح 

مها  ا حتى لو تقد  تها أيض                                                                                                   الفاسد الذي لو أظهره العاقدان عند العقد ألفسد العقد، ويحكم بجوازها أو صح 

رط بالعقد ألفسده. ومثال ذلك: أن  الشافعي ي  
 
رن هذا الش

 
                                           تواطؤ على شرط  لو ق

 
          

 
كاح إذا كان  بطل عقد                                    الن 

ه ال يبطل العقد إذا نوى الزوج وعرفت الزوجة من نيته أنه يريد النكاح                                                                                                    بشرط التأقيت )نكاح املتعة(، ولكن 

ا قبل إجراء عقد النكاح. وحكم   ة شهر مثال، وال حتى إذا تواطآ    مد   ه هذا على الظاهر ال يعني                                               على التأقيت سلف 

ص  
 
ه يرفع اإلثم عن العاقدين، ف

 
   أن

 
                          

 
    ح    

 
 ة
 
                                                       واإلثم ش يء  آخر، وال تالزم بينهما عنده. وقد أفصح الشافعي  ،العقد ش يء  

     كل                        أصل ما أذهب إليه أن  »عن طريقته هذه في الحكم على العقود في مواطن كثيرة من كتبه. قال رحمه هللا: 

  ،وال بعادة بين املتبايعين ،                            ا في الظاهر لم أبطله بتهمة                عقد كان صحيح  
 
 وأجزت
 
ية                 وأكره لهما الن   ،هرة الظا       ه بصح       

                                                             
 .(161 /10) بكي، تكملة الساملجموع شرح املهذب (1)
 .(19 /19) إلمام الحرمين ،نهاية املطلب (2)
 .(134 /6البن املنذر ) ،اإلشراف على مذاهب العلماء (3)
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               إذا كانت الن  

 
 ية لو أ
 
   إنما» . وقال:(1)«ظهرت كانت تفسد البيع       

  أنظر في كل 
ا                                    ش يء إلى ظاهر العقد فإذا كان صحيح              

                  وإن كانت فيه ني   ،أجزته في الحكم
 
 ة لو ش
 
وقد  ،ية حديث نفس        ألن الن   ؛ية                              طت أفسدت العقد لم أفسده بالن     ر        

وال  ،ا                      وليس تفسد البيوع أبد  »وقال:  .(2)«وكتب عليهم ما قالوا وما عملوا ،موضع هللا عن الناس حديث أنفسه

  
  الن 
         فإذا ع   ،إال بالعقد ،ا     أبد            وال ش يء   ،كاح    

 
 ق
 
. وفي هذا (3)«ر عنه           مه وال تأخ       تقد                    ا لم يفسده ش يء          ا صحيح       عقد      د   

فهم كالم الشافعي     الس     هفي إجازته العينة )شراء ما باع ،رحمه هللا ،                              ياق ينبغي أن ي 
 
 نسيئة
 
ا(، و ،      في                بأقل  نقد 

ل، إجازته   
 
    نكاح املحل
 
ا، وإسقاطه و           ه يقتل به ظلم 

 
ن يراه أن الح مم  خذه خمر ا، وبيع الس  ن يراه يت                           بيع العنب مم 
 
                                                          

، وغير ذلك من                                                                               ن يبادل ماله الزكوي بغيره عند رأس الحول فرار ا من الزكاة مع تصحيحه عقد املبادلة           الزكاة عم  

ن القصد إلى التوص   ل التي تتضم  ي  ه،                             ل إلى حرام أو إلى إسقاط حق                                                                    املسائل التي يظهر منها تجويزه الح 
 
   . وذلك ألن
 
         

                                    وقياس  ذلك يقتض ي تعميم هذه الكراهة . (4)ور                                                        رحمه هللا، نص  على كراهة القصد الفاسد في عدد  من هذه الص  

ا حمل  الكراهعلى جميع املواطن.  ة في كالمه في هذه املواطن على التنزيه دون التحريم، كما جرى عليه أكثر                  وأم 

لف الكرام وأئم                          أتباع املذهب، ففيه نظر   ة الفقه أكثر ما يطلقون الكراهة على                                                 ظاهر؛ إذ قد أوردنا آنفا أن  الس 

ا عندهم، وفي خصوص التعبير بلفظ الكراهة عند اإلمام الشافعي، قال إم م   »ام الحرمين:                                                                               ما يكون محر 
 
 إن
 
 ا        ه كثير    

طلق الكراهية، ويريد التحريم  . (5)«حريم                                                       كما قال: "وأكره استعمال أواني الذهب والفضة" وأراد الت   ،                                ما ي 

م:    ،ومكانه من اإلسالم ،وفضله ،من عرف سيرة الشافعي»                قال ابن القي 
 
 علم أن
 
       

 
 ه لم يكن معروف
 
ا بفعل               

   ير على مسلم بها.عليها، وال كان يش اللة                الحيل، وال بالد  
 
  وأكثر الحيل التي ذكرها املتأخ
 
رون املنتسبون إلى مذهبه                             

جري العقود على    ي   ،رحمه هللا تعالى ،ين، وأدخلوها في مذهبه، وإن كان               وها عن املشرقي                    من تصرفاتهم، تلق  

              ته، كما تقد                                      ظاهرها، وال ينظر إلى قصد العاقد وني  
 
 م حكاية
 
اس بالكذب         مر الن  حاشاه أن يأ                  كالمه، فحاشاه ثم          

       وال ي   .باطنه خالف ظاهره       ن أن       تيق                                                  والخداع واملكر واالحتيال وما ال حقيقة له، بل ما ي  
 
 ظ
 
بمن دون الشافعي     ن   

                    من أهل العلم والد  
 
 ين أن
 
 ،عتبر القصد في العقد ويجريه على ظاهره            بين أن ال ي                             أو يبيح ذلك؛ فالفرق ظاهر   ،ه يأمر     

             وبين أن ي  
  سو 
 ،غ الشافعي           فوهللا ما سو   باطنه خالف ظاهره.        لم أن         وقد ع   ،م بناؤه على املكر والخداع   ل     ع  ا قد        غ عقد     

  ،ة                 وال إمام من األئم  
 
 هذا العقد قط
 
             

 
 ، ومن نسب ذلك إليه ف
 
 ..خصماؤه عند هللا.    م     ه                      

 
 وهكذا في مسألة العينة: إن
 
ما                          

قود املسلمين وسالمتها من املكر والخداع، ا على ظاهر ع                   ن اشتراها منه جري          لعة مم                         ز الشافعي أن يبيع الس      جو  

                       ن قد تواطآ على ألف     ي           املتعاقد                        ولو قيل للشافعي: إن  
  بألف ومائتين، وتراوضا على ذلك، وجعال الس 
         لعة م                                          

 
  حل
 
   
 

 ال
 

  

       للر  
  با لم يجو 
  .(6)«ز ذلك، وألنكره غاية اإلنكار          

                                                             
 .(75 /3للشافعي ) ،األم (1)
 (248 /4للشافعي ) ،األم (2)
 (39 /3للشافعي ) ،األم (3)
لك آخر قبل الحول إلى ماشية أخرى لم يكن عليه فيها زكاة، وأكره هذا له وكذلك إن بادل بالتي م»                                       كقوله في مبادلة املال فرار ا من الزكاة:  (4)

. وقوله في بيع العنب ملن (26 /2للشافعي ) ،األم. «الصدقة إنما يوجبها الحول، وامللك                 وال يوجب الفرار   ،إن كان فرارا من الصدقة

مختصر « وال أنقض البيع ،السيف ممن يعص ي هللا بهو  ،ن يعصر الخمر                    أكره بيع العصير مم  »يتخذه خمرا والسيف ملن يقتل به: 

 .(182 /8) األم، املزني
 .(20 /19) إلمام الحرمين ،نهاية املطلب (5)
 .(218 /3) البن القيم ،إعالم املوقعين (6)
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ا لكالم ابن القيم ص         والت  »:                                                         وقال ابن حجر العسقالني بعد أن أورد ملخ 

 
 حقيق أن
 
ه ال يلزم من اإلثم في        

 
 
 العقد بطالن
 
  ،ه في ظاهر الحكم          

 
 فالش
 
        افعي      

  ة يجو 
ل    ي              من عمل الح       إن   :زون العقود على ظاهرها ويقولون مع ذلك      

        ال يصح  » . وقال الشاطبي:(1)«وهللا أعلم ،وبهذا يحصل االنفصال عن إشكاله ،باملكر والخديعة يأثم في الباطن

 أن يقول الشاف
 
 عي: إن
 
                ه يجوز التذر        

  ع إلى الر 
هم     يت          ومالك   ،إلى املمنوع                        هم من لم يظهر منه قصد     ت         ه ال ي     ن  إبا بحال، إال           

 
 
 بسبب ظهور فعل الل
 
 . (2)«على القصد إلى املمنوع              غو، وهو دال                   

 ،شافعيكالم ال        في أن             ياق صريح       الس  »وقال الشيخ املعلمي اليماني في كالم الشافعي في إجازة العينة: 

 ابما إذا لم تقع بينهما مواطأة، وال قامت داللة ظاهرة على قصد       خاص   ،رحمه هللا
 

 الحتيال، وصورة ذلك مثال
 

                     

د رجل   م 
ع           أن ي 
ا بعشرة دراهم إلى أجل، ثم           يعود املشتري إلى البائع، فيعرض عليه الثوب           قان، ثم        يتفر                                         فيشتري ثوب 

ا، فيشتريه منه.                  يقول: ال وجه الت   ،رحمه هللا تعالى ،فعيفالشا                                بتسعة دراهم نقد 
 
 هام املشتري األول بأن
 
                    

 
 ه إن
 
ما     

 
 

 اشترى توصال
 

د ات                 إلى األخذ بالر              بع 
         با، وهناك ما ي 
                هامه، وهو أن                 

 
 املعروف من حال اإلنسان أن
 
ه ال يرض ى بضياع                        

          ا قد ات                 ية املذكورة كن                       همنا هذا الرجل بالن                 ماله، وإذا ات  
 
 همناه بأن
 
               ه أراد من أو           

 
 ل األمر ضياع درهم من ماله، فاأل
 
ولى                              

       أن ي  
 
 حمل على أن
 
 فيه، ثم            

 
          ه اشترى الثوب رغبة
 
                    

 
 عرضت  له حاجة، أو اط
 
 .(3)«لع على غبن، فعاد فباعه                    

ه ال يعتد  
 
حه؛ ألن  القول في رأي اإلمام الشافعي في بيع املرابحة لآلمر بالشراء أن  الشافعي ي صح 

 
          وخالصة

 
                                                                               

 
     

يكون هذا                                             ته وفساده أو في اإللزام به. وقياس املذهب أن                          وال يرى لها أثر ا في صح   ،دباملواعدة التي سبقت العق

ا عندهم  جت في العقد على هيئة شرط لفسد  -          على األقل   -                    البيع مكروه  م 
                                كبيع العينة؛ ألن  املواعدة لو د 
                              

ظر، وهللا أعلم، ، والشافعي يكره ما يضمره املتعاقدان بحيث لو أظهراه لفسد العقد. واألر (4)العقد                        جح في الن 

 
 
 أن  تصحيح الشافعي وإجازته مثل هذه العقود والتصر فات إن
 
ما هو في الحكم على ظاهرها فحسب بحيث لو                                                       

ا منه على باطنها، بل باطنها مكروه عنده، كما صر ح به هو في غير ما موضع.                                                                                                      وقعت لم يفسخها، وليس هذا حكم 

خالف ما عليه أتباع لرأيه ومذهبه هو حريم ال التنزيه. وهذا التوجيه والظاهر في تفسير الكراهة لديه هو الت

 منهم، من حملهم قوله بالكراهة في هذه العقود على مجر  
 

                                                     املذهب، إال قليال
 

 د التنزيه.              

ا يكره هذه العقود  ،وعليه، فالفرق بين الشافعي ومالك في املرابحة لآلمر بالشراء والعينة
 
                  هو أن  مالك
 
           

ا ويحكم ببطالنه                                                                                       ا ولزوم فسخها حتى لو لم يظهر القصد الفاسد فيها )كالعينة التي ال تشتمل على مواطأة( سد 

ا إال إذا اقترن سبب الفساد بصيغة العقد ظاهر ا، ومع ذلك فهو                                                                                                      لذريعة الربا، والشافعي ال يحكم ببطالنها أبد 

مجت في العقد لفسد. أو س ،ما اقترن بقصد فاسد -على وجه التحريم على األرجح  -يكره منها                                       بقته مواطأة لو د 

                                                             
 .(337 /12البن حجر ) ،فتح الباري  (1)
 .(185 /5) للشاطبي ،املوافقات (2)
 .(312 /18) ن يحيي املعلمي اليمانيآثار الشيخ العالمة عبد الرحمن ب (3)
رت عنه، و  (4)

 
مته أو تأخ           من األمثلة الحسنة على عدم تأثير املواعدة عند الشافعي على العقد إذا تقد 
 
مجت فيه على على                                                                                 اه إذا د                                  إبطالها إي 

 
 
ر له الث ه إن تيس 

 
ا إلى شهر على أن ه فيمن اشترى طعام   هيئة شرط، رأي 

 
                 

 
وإذا اشترى »الشهر. قال رحمه هللا: اء انتهمن قبل ذلك دفعه قبل                                                 

فال خير فيه؛  ،الدينار عليه إلى شهر إال أن يبيع الطعام قبل ذلك فيعطيه ما باع من الطعام                  ا بدينار على أن                       الرجل من الرجل طعام  

 
 
 ألن
 
          ه أعطيت      عت  إن ب :قال له     ثم   ،ا أكثر من ذلك                                        ولو باعه إلى شهر ولم يشرط في العقد شيئ   ،غير معلوم            ه إلى أجل    

 
 ك قبل الش
 
هر، كان          

              ا وكان موعد        جائز  
 
 ا، إن شاء وف
 
                       ى له، وإن شاء لم يف              

 
 له؛ ألن
 
 .(39 /3للشافعي )،      األم   .«ه ال يفسد حتى يكون في العقد      



- 35 - 

 
ا إلى حد   معقول مع قول من سبقه من أهل العلم في                                                                                             وبهذا يكون قول الشافعي في هذه املسألة منسجم 

 هذا الباب. وهللا أعلم.

 أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية:رابعاً: 
                في موضع آخر عد   هماا عن     أيض   القول باملنع في املسألة عنهما، ونقل ، كما سبق ذكره،ابن املنذر نقل

صلى ، النبي                                جاء الحديث عن حكيم بن حزام أن  ». قال رحمه هللا: هذا البيع من قبيل بيع ما ليس عند اإلنسان

ا                            ي يقول: معناه أن أبيع شيئ  عوكان الشاف ."حتى تشتريه وتستوفيه ا      طعام            ال تبيعن  "قال له:  ،هللا عليه وسلم

وهذا  .(1)«شتريها منكأكذا وكذا، و                                           حمد، وإسحاق: معناه أن يقول لصاحبه: اشتر  وقال أ بعينه وليس عندي.

ا يشملوهي  «اشتر كذا وكذا وأشتريه منك»أحمد ال يجيز الصيغة:      أن   يفيدقل      الن   املرابحة لآلمر بيع صيغة           مم 

ا يدخبالشراء ؤخذ منه أن  أحمد يعد  هذه املعاملة مم   ئع، أي إل في بيع ما ليس عند البا                                               . وي 
 
 ن
 
ه يعتبر املراوضة  

ا  كما سبق نقله عن اإلمام مالك. ،               على البيع بيع 

ر ي لك  : املواصفة؟     قلت  »: مسائل اإلمام أحمد وإسحاق بن راهويهوجاء في 
 
ت
 
ش

 
       قال: يصف له املتاع، أ

 
 
 
 

 
                    

           الش يء   ي ه، والذي يشتر            قال: أكره   .جل                                         متاع كذا وكذا، يصفه له، ثم يبيعه من الر  
  على الص 
فهو غير هذا، فة،         

  
  ذاك في ملكه، إذا كان على الص 
 .(2)«قال إسحاق: كما قال فة لزمه البيع.                             

 ما يأتي:    ص                  ؤخذ من هذا الن      وي  

 
 

 أوال
 

        : أن     
 
 مصطلح "املواصفة"، كان معروف
 
                           

 
 ا ومستعمال
 

 لدى هذين اإلمامين: أحمد وإسحاق. وهما من          

 ب والحسن وقتادة وغيرهما.                   وايات عن ابن املسي     ر  أنهما قد وقفا عليها في ال        فال شك   ،ة األثر الكبار     أئم  

فة"، فاملواصفة التي     ص                ن في هذا الن                  اإلمام أحمد يبي          ا: أن        ثاني                                                          الفرق بين "املواصفة" و"البيع على الص 

ا هو ليس في ملك اإلنسان –كما قال ابن املسيب  –هي املراوضة  سواء قام ببيعه قبل أن  ،                                         تكون على الش يء مم 

ه غائب عن محل   ،فة فهو بيع اإلنسان ما يملك                 ا البيع على الص               بعد ذلك. أم   يشتريه أو التعاقد، فيبيعه                      ولكن 

  بجوازهفه للمشتري، فهذا يقول أحمد            بعد أن يص  
 
 وإن
 
ا. ظهرالزم للمشتري إن  ه                  الوصف صحيح 

 
 
 ثالث
 
ر ي »ا: كالم اإلمام أحمد في تفسير املواصفة املكروهة:     

 
ت
 
ش

 
    يصف له املتاع، أ

 
 
 
 

 
لك متاع كذا وكذا،                

ك التاجر انوعي املواصفة: ا يشتمل على «جل                          يصفه له، ثم يبيعه من الر  
 
          لبيع الذي يكون بعد تمل
 
الذي لعة أو     لس                        

 قبل يكون 
 
 تمل
 
ا                              اإلمام أحمد هنا ال يبتدع اصطالح       ألن  ، كها      ،        ا جديد 

 
 وإن
 
ر اصطالح من قبله. وقد سبق         ما يفس     

 بما ال ،بيان مقصودهم بهذا االصطالح
 

  يدع مجاال
 

ال  اصفة لصورة التواطؤ على بيع مافي شمول املو  ، للريب         

 على طلب املشتري.                                          يملكه البائع في الحال بعد أن يملكه بناء  

                                                             
 .(23 /6البن املنذر ) ،اإلشراف على مذاهب العلماء (1)
 .(2632 /6) مسائل اإلمام أحمد وإسحاق بن راهويه (2)
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يعني  -وكان حميد  :قال ،اد                في حديثه عن حم   األعلىحدثني عبد  :قال»عن عبد هللا بن أحمد بن حنبل و 

  ؛ا كذا وكذا فإذا دفع عندك فأعلمني               أني أريد متاع   :لا أن يقول الرجل للرج           ال يرى بأس   -الطويل 
 
 فإن
 
 .ي أريد نحوه   

 .(1)«ال بأس به :وقال ،فقال مثل قول حميد بي عن ذلكأفسألت . كذا وكذا حتى اشتريه منك       اشتر   :          وال تقولن  

ا في الن   أحمد يوافق                       وهذه الرواية تفيد أن   ي ما ، وه«اشتر كذا وكذا حتى أشتريه منك»هي عن:                حميد 

       يتضم  
 
 ن املواعدة على الشراء. ومع ذلك هو يجيز إعالم املشتري البائع بأنه يريد سلعة
 
إعالم                ليست عنده ثم  ما                                                                         

لف كما سبق توضيحه.ها أصبحت عنده.                    البائع املشتري بأن                                                 وهو ما كرهه مالك وأكثر الس 

  هي؟       ش يء                 : العينة وأي       قلت  »وقال إسحاق: 
 
 قال: البيع الن
 
ذا كان يبيع بنقد وبنسيئة فال سيئة، قال: إ              

 »: قال ابن عقيل .(2)«ا أكرهه   م                                 ا رجل ال يبيع إال بنسيئة فهذا م            بأس، وأم  
 
 إن
 
   

 
 ما كره الن
 
          با، فإن                     سيئة ملضارعتها الر            

ا،                                   ا لهذه املسألة وللبيع بنسيئة جميع                            ويجوز أن تكون العينة اسم   يادة باألجل.                        البائع بنسيئة يقصد الز              الغالب أن  

                       لبيع بنسيئة ليس بمحر  لكن ا
 
 م ات
 
     

 
 فاق
 
          ا، وال ي     

 
 كره إال أن ال يكون له تجارة
 
 .(3)«غيره                          

  نت                         وهذه الرواية عن أحمد بي  
 
 صورة
 
      

 
 مغفوال
 

ممارسة وهي اقتصار البائع على  ر العينة،من صو عنها       

املرابحة لآلمر إن لم تكن ذات عالقة مباشرة ببيان موقفه من بيع هي و و  .هو البيع نسيئةمن البيع،        واحد      ع  نو 

          ها بالن                 بالشراء إال إن  
 
 ظر إلى اشتمال بيع املرابحة لآلمر بالش
 
ا فيه من          ا جوهري                                   راء على عنصر "البيع نسيئة" عنصر                                     

             ظر إلى أن                      ة هذه األيام، وبالن                ناحية تطبيقي  
 
 املصارف التي ت
 
 فإنها جري هذا البيع ال تبيع إال نسيئة،              

 
 ت
 
ا            لقي ضوء 

 من هذا البيع أحمد موقف اإلمام ما يمكن أن يكون على 
 
 جملة
 
وفي هذا  املعاصرة.جريه من املصارف      ن ي     م      وم   ،    

ةأو لصورة  -التفسير للعينة     -من صورها       هام 
  يلتقي اإلمام أحمد إلى حد 
روا العينة                            بعيد مع اللغويين الذين فس                           

       بالس  
 
 ل
 
ه ، و (4)ف   .(5)عنى البيع نسيئةلف الكرام بم                        لهذا املصطلح في لغة الس            استخدام   على      ينب 

 ،اإلمام مالك رأيمن  ،صون بالبيع نسيئة      يتخص   في الذينهذا  رأيها في                      اإلمام أحمد يقترب جد         ولعل  

اة          واملالكي   ردير:                    كما قال الشيخ الد   ،الذين هم «أهل العينة»أو  ،«أصحاب العينة» ـونهم ب     يسم   في الذين ،      عموم 

جار ليشتروها بثمن ليبيعوها                  فيذهبون إلى الت   ،منهم وليست عندهم لع                            نصبوا أنفسهم لطلب شراء الس        قوم  »

 .(6)«ل           وبعضه مؤج  ،              أو بعضه حال   ،ل        أو مؤج   ،     حال                       باعها لطالبها بثمن          وسواء   ،للطالب

                                                             
ميد صحيح.280ص، مام أحمد رواية ابنه عبد هللامسائل اإل  (1)                           . وإسناده إلى ح 
 .(2588 /6) مسائل اإلمام أحمد وإسحاق بن راهويه (2)
 .(133 /4البن قدامة ) ،املغني (3)
 بالكسر: الس  »: (2172 /6)للجوهري  ،حاح     الص  جاء في  (4)

 
ينة               والع 
 
تان  الرجل، إذا اشترى الش يء بنسيئة         . واع 

 
ف

 
                                         ل

 
 

 
معجم مقاييس  يوف «. 

ت من    ق                       ا. قال الخليل: واشت            نه تعيين     ي           ينة، وع                  ن فالن من فالن ع           قال تعي         لف، ي            ينة: الس                   قال الخليل: الع  »: (204 /4)البن فارس  ،اللغة

للزمخشري  ،حديثالفائق في غريب الوفي  «.زيادة         أن تجر                العينة ال بد         ؛ ألن  دته. وهذا الذي ذكره الخليل صحيحعين امليزان، وهي زيا

(2/ 108) :« 
 
 ت
 
  

 
ذا ت  زرنق الرجل إ 
 
ن.                   خفاءو       عي 

 
    معناها اإل
 

 يا        ف يدس        املسل      ن  أل  ،         
   الز 
  .«ة تحت البيع ويخفيهاد    

ئل ابن سيرين عن العينة، قال:           ، قال: س  )وهو ثقة( عن عبد العزيز بن رفيع، بإسناد صحيح (452 /4) مصنفهأخرج ابن أبي شيبة في  (5)

عليه  ،توفي النبي»قال في الرهن في العينة: ، وعن إبراهيم النخعي: «وق فيبيع بالنقد ويبيع بالنسيئة                ج ساعة إلى الس  كان الرجل يخر »

 . «ودرعه مرهونة ،السالم
 .(129 /3) للدردير ،الشرح الصغير (6)



- 37 - 

 
 
 
 وبهذا ندرك مدى دق
 
 :ه أصول مالك في البيوعات   ح     د              قال، بعد م  ة، رحمه هللا، عندما                 ة كالم ابن تيمي                   

      حر                      في ذلك في األغلب، ي         ملالك      ق  واإلمام أحمد مواف»
  مان الر 
          

  با ويشد 
              دان فيه حق          

 
 الت
 
  ؛شديد   

 
 مل 
 
ة          م من شد         ا تقد    

            تحريمه وع  
 
 ظ
 
                                      م مفسدته، ويمنعان االحتيال عليه بكل   

 
 طريق حتى قد يمنعا الذ
 
                      

 
 ريعة التي ت
 
فض ي إليه، وإن لم            

 
 
 تكن حيلة
 
                    لكن يوافقه بال خالف   ،قولهيال  أو ،أحمد فيهقول  (1)الذرائع ما يختلف                             ، وإن كان مالك يبالغ في سد          

  
 
  منه على منع الحيل كل
 
 .(2)«ها                    

ا من مواقف املانعين من بيع املرابحة                                    موقف اإلمام أحمد، رحمه هللا، يقترب جد                  والخالصة هي أن  

لف الكرام ال   ،ومع ذلك ذين منعوا من املواصفة واملراوضة.                                لآلمر بالشراء من الس 
 
 فإن
 
ص فيما  -           في رواية   -ه    

 
       رخ
 
  

                                                    يكون من هذا البيع من دون مواعدة وال مراوضة على الر  
 
 بح، على أن
 
ه              أن يكون بيع  في الجملة،  ،ه يكره من البائع          

 ا على البيع نسيئة.   ر        مقتص  

 ة في بيع المرابحة لآلمر بالشراء:أقوال أتباع المذاهب الفقهيّ :عبارلا بلطملا
 إلى  ا في هذا البحث           أشرت سابق  

 
 أن
 
بيع املرابحة لآلمر بالشراء في لكالم في حكم ل الواضحرغم الحضور  ه  

                   ة والفقهاء املتقد            كالم األئم  
 
 مين إال إن
 
ا عن الكتب الفقهي            ة الذين                     ة ما خال كتب املالكي            ة املذهبي                                 ه يغيب تمام 

 - نكثير من الباحثي ما بدا لي، وكما يظهر من صنيعفي -                    لكية، فليس له ذكر  ا ما عدا املا                    عوا القول فيه. وأم      وس  

 إال في موضعين:

وهو نفسه كالم محمد بن الحسن الذي  ،(3)املبسوط للسرخس يالحيل من كتاب شرح أحدهما: في 

  لكتب محمد بن                      املبسوط ما هو إال شرح  ا. ف                       أشبعنا الكالم فيه سالف  
 
 الحسن، ولذلك ال كبير قيمة لهذا الذ
 
 كر.                                 

  
 
  واآلخر: في إعالم املوق
 
ي   هضمن تعدادفي  ،م              عين البن القي                      ا       قريب  ، وهو (4)ل الجائزة       الح  املنقول من      جد 

املنسوب كتاب الحيل  منقل       بالن   ،من كتابهآخر           في موطن  م             ح ابن القي                      د بن الحسن، وقد صر            ا عن محم       أيض  

 ، (5)ملحمد بن الحسن
 
 والغالب أن
 
ا منهنقل هذه الحيلة  ه            .      أيض 

يجيز بيع  -األصلي غير الثابت عن صاحبه  - قل   ن  على هذا ال          م، بناء            ابن القي        بأن   الجزموال نستطيع 

 
 
 املرابحة لآلمر بالش
 
 :لثالثة أسباب، في صورته املعاصرة راء                 

                                                             
 وفي بعض النسخ: ما ال يختلف. (1)
                 القواعد الفقهي   (2)

 
 ة الن
 
 .173ص ،البن تيمية ،ورانية     

 .(237 /30رخس ي )     للس   ،املبسوط (3)
فخاف إن  ،"أربحك فيها كذا وكذابكذا وكذا، وأنا  -أو هذه السلعة من فالن  -اشتر هذه الدار رجل قال لغيره: "»               وهذا نص  كالمه:  (4)

أكثر، ثم يقول لآلمر: قد اشتراها أن يبدو لآلمر فال يريدها، وال يتمكن من الرد، فالحيلة أن يشتريها على أنه بالخيار ثالثة أيام أو 

ار فالحيلة أن يشترط له اشتريتها بما ذكرت، فإن أخذها منه، وإال تمكن من ردها على البائع بالخيار، فإن لم يشترها اآلمر إال بالخي

 ا أ      خيار  
 
 نقص من مدة الخيار التي اشترطها هو على البائع؛ ليت
 
 .(23 /4) إعالم املوقعين. «إن ردت عليه                 سع له زمن الرد                                                   

 .(297 /3) إعالم املوقعينمثال: املثال السابع والخمسون، انظر:  (5)
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د بن الحسن، وهو      محم   بالكالم املنسوب إلىوهو نفس االعتراض الذي أوردناه على االستشهاد أحدها: 

نسيئة. وإذا انعدم                         إلى اآلمر بالشراء( بيع   بكون البيع الثاني )من املأمور                              الكالم املذكور ليس فيه تصريح       أن  

ية. نعم اإلطالق في الن   شبهتهانتفت و  ،با                   التأجيل انتفى الر  
 
                      بالكل
 
      

 
 ص يحتمل الن
 
       لكن   ،سيئة           

 فرق 
ة             كبير في قو       

ما األصل في إطالق البيع         ما أن                                       وبين اندراجه في إطالق أو عموم، وال سي   ،باسمه على الش يء    ص                  الداللة بين الن  
 
   إن
 
  

 وال يتبادر منه  ،على الحاضرهو 
 
 الن
 
م لم يكن يقصد        الظن   فأكثر عليه.    ص                     في الغالب إال بالن  سيئة                                أن  ابن القي 

 
 
 في هذه الحيلة أن  البيع الثاني من نوع الن
 
 سيئة.                                         

ا باألصالة لبيان مشروعي  د به         املستشه  الكالم              الثاني: أن  السبب و 
 
                        ليس مسوق
 
         

 
 ة هذا البيع، وإن
 
ما لبيان                 

                   لة في تالفي مضرة  الحي
 
 قد تترتب عليه، وف
 
 جواز هذا البيع     م     ه                   

 
 من ذلك الكالم إن
 
ا. وهذا يزيد      تبع  ما كان                                      ا ولزوم 

      ضعف  عند من قاله                   على حل  هذا البيع الكالمداللة هذا 
 

 ا على ضعف، فهي أوال
 

ة              ا داللة تبعي         وثاني  ، إطالقداللة                    

 .ة        ال أصلي  

إذا كان البائع ال يبيع إال نسيئة،  "البيع نسيئة"ل في صور العينة دخ   ي  م           ابن القي               الثالث: أن  السبب و 

 و »رحمه هللا:  ،ابن القيمقال  ا.      سابق  عن اإلمام أحمد  الذي نقلناهوهو الرأي 
 
 للعينة صورة
 
  ،رابعة            

 
 وهي أ
 
خت      

ينة أن الع :أحمد على كراهة ذلك فقال      ونص   .وهي أن يكون عند الرجل املتاع فال يبيعه إال نسيئة ،صورها

 (1)«فال بأس                                                         يكون عنده املتاع فال يبيعه إال بنسيئة فإن باع بنسيئة ونقد  
 
 . وهذا يستلزم أن
 
ه ال يجيز املرابحة                 

 ل
 
 آلمر بالش
 
      ألن   ؛راء في صورتها املعاصرة        

 
 البيع نسيئة
 
جرلع وال                                  ركين فيها، فاملصرف ال يقتني الس       ركن               فيها وإنما       يت 

 ين.                     يتربح من بيعها بالد  

 امل يان   ب           يان الد     ب           الشيخ د  وعزا 
 
 نع من بيع املرابحة لآلمر بالش
 
في على ظاهر كالمه           ة، بناء                    راء إلى ابن تيمي                             

  ،(2)ق             مسألة التور  
 
 ولعل
 
                                          بح قبل أن يشتري البضاعة في مثل هذا، فألن                ا اشتراط الر       وأم  »قوله: مثل ه يقصد بذلك     

جر فيها، ال ليبيعها في                   لينتفع بها أو يت   ؛شتري يشتري السلعةا إذا كان امل                                    مقصودهما دراهم بدراهم إلى أجل. وأم  

  كالمه          واب أن        والص  . (3)«الحال ويأخذ ثمنها، فهذا جائز
  هذا في املتور 
  ،ق             

 
 وحمل
 
، أو ه على البائع للواعد بالشراء    

  تنزيل ألفاظه عليه،
 
 فيه تكل
 
        

 
 ف
 
 تحريم يمية فيفالزم كالم ابن ت ،. ومع هذاظاهر، بل قد يعود بنقيض املقصود  

 وفي إبطال الحيل  ،ق       التور  
 
 الربوية جملة
 
 وذلك  ،بالشراء مرابحة لآلمربيع ال ه       تحريم  ،             

 
 ألن
 
بنى تحريم  ، رحمه هللا،ه  

ا( على                                   العينة )شراء ما باعه نسيئة بأقل                      من ذلك نقد 
 
 أن
 
ما نفس  -إذا كانت عن تواطؤ أو عادة  - يحصل عنها ه  

  
  يحصل عن الر 
. وهذا دقة والقرض الحسن     الص  ب على وجه املعروف،لهم لبذل املال        ومنع   ،قراءر بالفبا من إضرا            

 
 
 كل
 
  -ه من املفاسد       وغير   -ه   

 
 يحصل عن بيع املرابحة لآلمر بالش
 
ا ين                                     راء، ومشتقاته من أدوات التمويل بالد                                         ، تمام 

 با. قال رحمه هللا: 
                 كما يحصل عن الر 
             الشارع حر      ن  ا»                

  م الر 
على ماله مع بقاء ماله في       فضل   با ملا فيه من أخذ      

  ،املعنى
 

 فيكون أكال
 

  ؛اس                 واإلحسان إلى الن   طريق املعروف          وهو يسد   .كأخذه بالقمار ، للمال بالباطل         
 
 فإن
 
ه متى    

     ج  
  و 
    

  ز لصاحب املال الر 
                 با لم يكن أحد                   

 
 يفعل معروف
 
                       ونحوه إذا أمكنه أن ي             ا من قرض            

 
 بذ
 
             ل له كما ي    

 
 بذ
 
ل القروض   

                                                             
 .(250 /9) حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (1)
 .(347 /12) بيان         يان الد     ب        ، لد  املعامالت املالية أصالة ومعاصرة (2)
 .(226 /1البن تيمية ) ،املسائلجامع  (3)
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َالَصَدَقاَت{ولهذا قال سبحانه:  ؛له             مع أخذ فضل   ََوَيَرَِب َالَرَبا َاَّلَلَ َ}َيَمَحَق  َ َ  َ  َ  َ َََ  َ  َ  َ  َ َ َ  َ  َ َََ   َ ََ  َ  َ  َ  َ با نقيض           فجعل الر   [276]البقرة: َ

     ر                                    دقة التي فيها اإلعطاء للمحتاجين ح                   الشارع أوجب الص            فكما أن  ...دقة     الص  
  م الر 
من  با الذي فيه أخذ املال      

 
 
 املحتاجين؛ ألن
 
ؤخذ             الفقير ال ي        وأن   ،عطى للفقير              ؤخذ منه ما ي     ي          الغني                    صالح الخلق في أن           علم أن   ،سبحانه ،ه            

   عنا                  هذا املعنى مأثور         رأيت         . ثم             عطى للغني            منه ما ي  
  علي بن موس ى الر 
  :وعن آبائه ،رض ي هللا عنه، ض ى                 

 
 أن
 
ئل      ه س    

    ل  
      حر      م 

  م هللا الر 
                 ئال يتمانع الن               با؟ فقال: ل          

  اس املعروف، فهذا في الجملة ينب 
            ومعلوم أن   ...با       ل الر     ل  ه على بعض ع                              

           إنما حر   ،سبحانه ،هللا
  م الر 
       

 
 با وعظ
 
 فإذا كانت هذه الحيلة ،ا تطلبه من أكل املال بالباطل        فوس عم         ا للن          مه زجر        

                     يحصل معها غرض الن   ]أي العينة[
  فوس من الر 
         ا أن          لم قطع        با ع             

  مفسدة الر 
           

 
 با موجودة
 
 .(1)«مة                فيها فتكون محر            

 و في هذه املسألة كثير، كالمهم فة         املالكي  ا      وأم  
 
 ملخ
 
 رحمه هللا: ،      الجد   صه ما قاله ابن رشد   

العينة على ثالثة أوجه: جائزة، ومكروهة، ومحظورة؛ فالجائزة أن يأتي الرجل إلى الرجل منهم فيقول »

يلقاه  لعة، ثم                                                   ي بدين؟ فيقول: ال، فيذهب عنه فيبتاع املسئول تلك الس                                     له: أعندك سلعة كذا وكذا تبيعها من  

ي بدين؟ فيقول:                                     أن يقول له: عندك كذا وكذا تبيعه من   :فيقول له: عندي ما سألت فيبيع ذلك منه. واملكروهة

ال، فيقول له: أتبيع ذلك وأنا أبتاعه منك بدين وأربحك فيه، فيشتري ذلك ثم يبيعه منه على ما تواعدا عليه، 

 .(2)«ا بكذا وكذا، وأنا أشتريها منك بكذا وكذاسلعة كذا وكذ أن يقول الرجل للرجل: اشتر :واملحظورة

 وفي وجه منع هذا البيع قال القاض ي عبد الوهاب:

                                                                                               العينة، وهي أن يقول الرجل للرجل: ابتع لي هذه السلعة بعشرة دنانير وأنا أربحك دينار ا، فيفعل ذلك »

  ع                لعة، وإنما تذر                                                          فيحصل منه قرض عشرة بأحد عشر من غير حاجة البائع إلى الس  
 
 بها إلى قرض الذ
 
هب بأكثر                

 من األفعال يقع على وجه   .منها
 

                        وإذا وجدنا فعال
 

ولم يكن  ،ه واحد       وظاهر   ،ة من فاعله                       واحد ال يختلف إال بالني                 

ق إليه، فهذا وجه                   الباب وقطع التطر      م          وجب حس   ،ل أغراضهميوال إلى تفص ،لنا طريق إلى تمييز مقاصد الناس

 .(3)«بنائها على الذريعة

بيع         في أن             وهو واضح   ا عن إمام املذهب.                     ا مع ما نقلناه سابق              ينسجم تمام   والتعليل منهموهذا التفصيل 

 
 
 املرابحة لآلمر بالش
 
 با.         إلى الر                 التي هي طريق   في صورته املعاصرة، يندرج عندهم تحت العينة الحرام ،راء                 

  أن       وأود  
 
 أ
 
 هذا البيع:ة من         املالكي   موقفير في تفس املعاصرينبعض  وقع فيهماشير هنا إلى خطأين  

                    أحدهما: أن  بعضهم، 
 
 كأن
 
             جاز ملطلوب  »أخذ من كالم خليل في مختصره:  ه   

 
 منه سلعة
 
: أن يشتريها         

اإلمام مالك صيغة املرابحة لآلمر بالشراء  إدخال، ومن كالم الباجي في وجه (4)«ل بعضه          ولو بمؤج                 ليبيعها بمال  

         املالكي         : أن  (5)بيعتين في بيعة تحت باب
 
 ة إن
 
                                               ما يمنعون هذا البيع عندما تكون املواعدة فيه م      

 
 لزمة
 
ا إن  ،فقط               وأم 

                                                             
 .(169 /6البن تيمية ) ،الكبرى الفتاوى  (1)
 .(86 /7)البن رشد  ،لالبيان والتحصي (2)
 .0310ص، للقاض ي عبد الوهاب، ملعونة على مذهب عالم املدينةا (3)
 .151ص، مختصر خليل (4)
 من هذا البحث. 15انظره ص (5)



- 40 - 

 
 . وهذا ليس بصواب، بل يمنعونها إذا كان فيها مراوضة وتواطؤ (1)لم تكن كذلك فال

 
 وتسمية
 
أي إذا كان  بح،     للر         

 
 
 هناك ات
 
          فاق محد         

 
 د التفاصيل، ويكرهونها إذا لم يكن هناك ات
 
املشتري سيشتري       بأن   د تعريض            فاق بل مجر                                          

  ق في الفهم                          في نصوصهم ال يحوج إلى تعم                . وهذا واضح  حصلت عند البائع اإذبربح  لعة     الس  
 
 وال تكل
 
 .ف في التفسير      

             جاز ملطلوب  »ا كالم خليل      وأم  
 
 منه سلعة
 
 (2)«بعضه    ل            ولو بمؤج                              : أن يشتريها ليبيعها بمال          

 
 ، فإن
 
وع                 ما يعني به الن       

ورتين األخريين                                                                وهي التي تكون من غير مراوضة وال عادة وال تسمية ربح، وقد ذكر الص   ،ئزةل من العينة الجا     األو  

 و »: ه مباشرة     بعد   فقال ،ه السابق    نص   في عقبمباشرة 
 
 ك
 
    ر   

 
 ه خ
 
ولم  ،لتربيحه ئأو اشترها ويوم ،مائة ما بثمانينذ ب   

فسخ، وهي  عشر ألجلا وآخذها باثني                   اشترها بعشرة نقد   :بخالف ]وهي الصورة املكروهة[ فسخ   ي   ه ي 
 
             ]أي فإن
 
       

ورة املحر    (3)«مة[              الص 
 
 ، وقد أوضح ذلك ش
 
 ا إلى مزيد كالم.                بما ال يحتاج من   (4)اح خليل   ر                  

               ل كالم املالكي     م           بعضهم ح                      والخطأ الثاني: أن  
 
 ة في منع هذا البيع على الوكالة بالش
 
املرابحة لآلمر         ، وأن  راء                                   

 
 
 بالش
 
ب في الشراء الراغ          ة هو أن                      التي أوردها املالكي   ]املمنوعة[ ورة            في هذه الص  ر         فالتصو  »: فقال: راء ليست كذلك    

وهذا  .لي سلعة كذا          له اشتر   :لعة له )أي للراغب نفسه( حيث يقول               أن يشتري الس   ييطلب من الشخص املعن

 
 
 يعني أن
 
        

 
 ه يوك
 
      

 
 له الش
 
   ،راء، والوكيل كما هو معروف أمين      

  فإذا هلك ما تحت يده بال تعد 
       صير  وال تق                            

 
 فإن
 
ه يهلك على    

ا  ،ة املشتري الوسيط             مان هنا بذم            ملرور الض                      ملك األصيل. فال محل   ا أو سلف                                       حيث يصبح الثمن املدفوع قرض 

ا، وهذا حرام التي ]الجائزة[ ا الصورة     أم   ...ا وزيادة         فيه سلف       ألن   ؛                                                  بدأ بعشرة دراهم وانتهى باثني عشر درهم 

 أوردها اإلمام الشافعي فهي تتناول 
 
 صورة الش
 
         

 
 راء الكامل من جانب املطلوب منه الش
 
                      راء. وهو شراء حقيقي                                   

 
 
 يتطل
 
عقد ذلك البيع فال               فإذا لم يتم   ،هناك حاجة إلى إجراء عقد البيع الالحق                وذلك بدليل أن   ،ته             ب املرور بذم      

 . (5)«بيع بينهما

 
 
 وهذا الكالم ضعيف
 
ا                 د   بيعة واحدة، والوكالة هم ذكروا بيعتين ال                   ه نصوص القوم، فإن     ض       تدح        ج 

 
 
 بالش
 
 أن يقول الرجل للرجل: اشتر :واملحظورة»ففي كالم ابن رشد آنف الذكر  راء ال يكون فيها إال بيعة واحدة.    

الك هذا ، وفي كالم الباجي في وجه إدخال اإلمام م(6)«بكذا وكذا، وأنا أشتريها منك بكذا وكذا ،سلعة كذا وكذا

قد،           وهي بالن   ،األولى :ن بيعتين، إحداهما     تضم                         انعقد بينهما عقد بيع   فصار قد...»ل: قا البيع في بيعتين في بيعة،

في الواردة  «لعة            لي هذه الس         اشتر  »ا تعويله على ورود لفظة "لي" في قول اآلمر بالشراء:      وأم   .(7)«لة      املؤج   :والثانية

فإن »: قال خليلالبيع إذا كان إلى أجل.  احريم في صورة هذ                      أثر له في الحكم بالت  بعض نصوص املالكية، فهذا ال 

فإنه  ،إلى أجلى الثمن، كما لو قال: اشتريها لي بعشرة وأنا أشتريها باثني عشر                    لي وأنا أربحك وسم                 قال له: اشتر  

  ؛ال يجوز 
 
 ألن
 
   

 
 ه سلف
 
وقال ابن  .(8)«وأربحك في هذا                     لي وأربحك، أو اشتر                                    منفعة. وال فرق بين أن يقول: اشتر       جر        

                                                             
 .743ص ،5، العددمجلة مجمع الفقه اإلسالميللصديق الضرير، ، ملرابحة لآلمر بالشراءا (1)
 .151ص، مختصر خليل (2)
 املرجع السابق. وما بين املعقوفتين ] [ توضيح من الباحث. (3)
اب مواهب الجليلانظر مثال:  (4)

 
   ، للحط
 
      (4/ 404). 

 .814، ص5، العددمجلة مجمع الفقه اإلسالمي، لسامي حمود، بيع املرابحة لآلمر بالشراء (5)
 .(86 /7) ، البن رشدالبيان والتحصيل (6)
 من هذا البحث. 15. وانظر بتمامه: ص(38 /5)للباجي  ،املنتقى (7)
 .(405 /5) ، لخليل بن إسحاقالتوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (8)
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               لي، أو اشتر         اشتر  "إذا جاء الرجل فقال لآلخر:  :بيع ما ليس عندك»ربي: الع

 
 سلعة
 
بكذا، أو بما اشتريتها، وبعها      

 .(1)«ي بكذا    من  

 الخاتمة
 مجمل ما وصل إليه البحث من نتائج ما يأتي:            وبعد: فإن  

1.  
 
 بيع املرابحة لآلمر بالش
 
ل العميل أن يقو  ة" هو بإيجاز:                               راء الذي تجريه املصارف "اإلسالمي                       

 .إلى أجلمعلومة ك بأن أشتريها منك بزيادة           لعة وأعد           هذه الس                 للمصرف: اشتر  

2.   
 
 ك
 
ة تكييفاتف    ي    د   : ة      فقهي                          هذا البيع ع 

ه وعد   :منها (أ)
 
       أن
 
هواب      والص   .وبيع   

 
 ، على هذا التكييف، أن
 
 وبيعتان.       وعد                        

ه بيع م   :ومنها (ب)
 
         أن
 
   

 
 عل
 
 ق على شرط.  

  :ومنها (ج)
 
 أن
 
ح الباحث هذا التكييف األخير، وإن انبنى . )مع سلف( ه وكالة بأجر                                                وقد رج 

 عليه القول بمنع هذا البيع.

حابة عبد هللا بن عمر، رض ي         من الص   ،هي عنه      والن   ،هذا البيع بإطالق بكراهةوي عنه القول      ن ر      مم   .3

ول بقب ثين      املحد  كثير من      كم     ح  ا على                                                 ، واألرجح ثبوت الرواية عنه في هذه املسألة اعتماد  ماهللا عنه

 عنه عيفة ملعنى هذا األثر              بالرواية الض   اعتضاد ذلك، مع في الجملة ،ومراسيله اإلمام مالك بالغات

 عند ابن أبي شيبة.

ا  هذا البيع كان .4
 
  معروف
 
    ي   وكانوا، عند فقهاء التابعين     

 
 دخلونه فيما أ
 
ب                                       طلق عليه سعيد بن املسي 

 : املواصفة أو املراوضة.ه      وغير  

هم كانوا            " يظهر أن  في البيع تي أوردتها كتب اآلثار تحت باب "املواصفةوايات ال                بحسب مجموع الر   .5

واعد على بيعه قبل أن باعه قبل أن يملكه، أو                                           يطلقونه على بيع ما ليس عند اإلنسان، سواء  

اجر بذكر أوصافه، أو أحضره وأراه للمشتري قبل أن يملكه. وعلى هذا فبيع           باعه الت            . وسواء  يملكه

ى      أعم  م املواصفة عنده ة من سو 
 
          من البيع لآلمر بالشراء. وبهذا يظهر عدم دق
 
بين من املعاصرين                                         

 .املعاملتين

عي وطاووس وعطاء وقتادة والز   باإلسنادثبت  .6
 
خ ب والن                               كراهة بيع املواصفة عن ابن املسي 
 
هري. ولم                                       

فيه عن  وال ثبت الترخيصوال عن مسروق بن األجدع.  ،تثبت الروايات بمنعه عن الحسن البصري 

 
 
 الش
 
ما    

 
   عبي، وإن
 
ورة            ، وهي الص  حميد الطويلو ، د            اسم بن محم  عن الق منه        بصورة  ثبت الترخيص         

 لطلب املشتري إي                                  التي يكون فيها شراء التاجر الس  
 
                 لعة التي ليست عنده نتيجة
 
                     اها، ثم  إعالم التاجر                         

لعة عنده، دون أن يكون هناك مواعدة على الص    فقة بين                                                             املشتري بحصول الس 
 
 الط
 
 رفين.   

                                                             
 .(239 /5) ، البن العربيعارضة األحوذي (1)
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ص في  ال بسند ضعيف وال صحيح، ،وايات            وجد في الر        لم ي   .7

 
     من رخ
 
لآلمر بالشراء إذا كانت بيع ال     

 
 
 هناك مواعدة أو تواطؤ ومراوضة على الش
 
لعة في                                     بين الزبون والبائع الذي ال يملك الس   والربح راء                                    

 الحال.

ص .8  
 
  الظاهر في أكثر الروايات أن  املانعين من هذه املعاملة لم يرخ
 
فيها حتى لو كانت البيعة وا                                                          

  - املشتري )العميل(إلى البائع )املصرف( التي من وهي  - الثانية
 
 حاضرة
 
م  ال آجلة     

 
سل   . وهذا التعميم م 
 
                   

  ،للمرء في النوع األول من بيع املواصفة؛ إذ ال يجوز 
 
 باالت
 
، سواء        بيع  فاق،      باعه                          ما لم يملكه بعد 

ا نسيئة أم ا. وأم  ا                                                              ي فال تظهر مفسدة مباشرة من املنع منه إذا كان البيع الثاني نقد  النوع الثان في             نقد 

ص فيه اإلمام مالك. وقد ورد تقييد املنع بكون البيع الثاني نسيئة في رواية 
 
                                                                      ال نسيئة؛ ولذلك رخ
 
                 

ب عند عبد الرزاق قالوي                 ، وكذلك فيما ر                           ابن املسي       إن   :                                   عن ابن عمر، رض ي هللا عنهما. وقد ي 

                يشمل بيعة الن   على ما الكراهةا املانعين أطلقو 
 
 قد وبيعة الن
 
  سواء            

      سيئة على حد 
  ؛            

 
ا للذ  سد 
 
          ريعة؛ ألن          

سيئة                  الذي يتعامل بالن  
 
    قد في مثل هذه املعاملة يوشك أن ينجر  إلى التعامل بالن
 
                                                    . 

9.  
 
 ن
 
 ة فقهاء األمصار        من أئم   ب ابن املنذر القول بكراهة هذا البيع إلى مالك وأحمد وإسحاق   س   

 
 ، ون
 
ب    س      

 . وأخذ هو برأي مالك.إذا لم يكن البيع عن شرط الجواز إلى الشافعيلقول با

                                    إذا كان هناك تواعد وتراوض على الر  ا(         )تحريم  هذا البيع  كراهةعلى اإلمام مالك      نص   .10
 
 بح، والعل
 
ة          

 
 
 األساس في منعه عنده أن
 
                      

 
 ه ذريعة
 
 با.         إلى الر          

11.  
 
 األرجح أن
 
سب إلى            ه لم يصح          

 
ا ما ن        سند 
 
بن الحسن صاحب أبي حنيفة من إجازته هذا  د     محم  اإلمام           

 إليه املنسوب القول                البيع. ثم إن  
 
 ليس بصريح في أن
 
 ه يجيز هذه املعاملة بصورتها املعاصرة.               

 املشهور الشافعي اإلمام كالم  .12
 
 في تجويز هذا البيع إن
 
حسب الظاهر ال الباطن، على طريقته ما هو ب                     

  ،اطنفي التفريق في العقود بين حكم الظاهر والب
 
 وعدم التفاته إلى تأثير التواطؤ بالش
 
رط الفاسد                                    

 ة العقد مع كراهته لذلك.        على صح  

 كراهة الشافعي ا .13
 
 لقصد الفاسد في العقود، كالعينة املتواط
 
ا، وبيع العنب مم                                          يراهن                               أ عليها سلف 

 
 أن
 
ه   

ه على كراهة لها أكثر أتباع   م            ...الخ ح  ، ومبادلة املال بغيره بقصد الفرار من الزكاةا           يعصره خمر  

  -في نظر الباحث  -التنزيه، واألرجح 
 
 حمل
 
 ها على التحريم.   

ا يكره هذه العقود موقفي الفرق بين  .14
 
                  الشافعي ومالك في املرابحة لآلمر بالشراء والعينة هو أن  مالك
 
                                                         

ويحكم ببطالنها ولزوم فسخها حتى لو لم يظهر القصد الفاسد فيها )كالعينة التي ال تشتمل على 

ا إال إذا اقترن سبب الفساد بصيغة مواطأة(  ا لذريعة الربا، والشافعي ال يحكم ببطالنها أبد                                                                                 سد 

فاسد أو                 ما اقترن بقصد   -على وجه التحريم على األرجح  –                                    العقد ظاهر ا، ومع ذلك فهو يكره منها 

مجت في العقد   .ألفسدته                               سبقته مواطأة لو د 

لف            فقهاء الس   مذهبكراهته هذا البيع على غرار ؤخذ منها             ة روايات ي                         وردت عن اإلمام أحمد عد   .15

 
 
 قبل
 
 .فيها ه في هذه املسألة قريب من رأي اإلمام مالك         ه، ورأي     

ة والحنابلة لبيان الحكم في بيع املرابحة لآلمر             ة والشافعي            ة الحنفي                         ق أتباع املذاهب الفقهي           لم يتطر   .16

بينما  بعض املعاصرين( فعلهيهم كما نسبة القول بإجازة هذا البيع إل               )وعليه ال تصح   بالشراء،
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نيت على مواعدة        إذا ب   فيها فسخ العقد                                                       أسهب املالكية في ذلك، وهي عندهم من العينة التي تحرم وي  

             وتسمية للر               فيها تصريح  
 
 بح، وت
 
       

 
 كره إذا كان طلب الش
 
 بح فحسب.                     راء فيه تعريض  بالر                     

 : يأتيالباحث يوص ي بما       فإن   ما سبقعلى         وبناء  

عرض القضايا  عندة الفقهاء وتحقيقها                      حابة والتابعين وأئم             لف من الص                      ام بآراء علماء الس  االهتم .1

 هذه اآلراءعاصرين، للقيمة العلمية الكبيرة التي تحملها ل امل   ب                      الء الرأي فيها من ق  الفقهية قبل إد

 » ، رحمه هللا:م              قال ابن القي   قربها من عصر الرسالة.بسبب 
 
 ف
 
ة      لفي              باآلثار الس   في جواز الفتوى     ل     ص   

         ة، وأن        حابي       الص   ي والفتاو 
 
 ها أولى باألخذ بها من آراء املتأخ
 
                     رين وفتاويهم، وأن                                 

 
 ق
 
واب بحسب               ربها إلى الص   

حابة أولى أن      الص   ي فتاو                 وعلى آله، وأن   ،صلوات هللا وسالمه عليه ،قرب أهلها من عصر الرسول 

ا كان       وكلم   ،ا    جر                         تابعي التابعين، وهلم   ي ولى من فتاو بعين أالتا ي وفتاو التابعين،  ي ؤخذ بها من فتاو    ي  

من       فرد        فرد                         بحسب الجنس ال بحسب كل                       واب أغلب، وهذا حكم                              العهد بالرسول أقرب كان الص  

  ،عصر التابعين، وإن كان أفضل من عصر تابعيهم                 املسائل، كما أن  
 
 فإن
 
ال  ،ما هو بحسب الجنس   

        املفض      ن         ، ولك       شخص        شخص            بحسب كل  
  لون في العصر املتقد 
لين في العصر                 م أكثر من املفض                     

  
 
  املتأخ
 
التفاوت بين علوم           هم؛ فإن         ن بعد                  واب في أقوال م                              واب في أقوالهم أكثر من الص                ر، وهكذا الص       

  
  املتقد 
        

 
  مين واملتأخ
 
 .(1)«ين                               فاوت الذي بينهم في الفضل والد            رين كالت            

 )راء على املجامع الفقهية وهيئات الفتوى إعادة عرض موضوع بيع املرابحة لآلمر بالش .2
 
 املستقل
 
ة       

ا   :وذلك ظر في الفتاوى والقرارات الصادرة فيه،             ، إلعادة الن  (عن املصارف      كلي 

 كانت قصور البحوث التي بسبب   (أ)
 
 ق
 
وانبنت عليها قراراتها  الهيئاتاملجامع و مت لهذه    د   

 
 
 في املسألة. وهذا القصور تمث
 
أقوال األقدمين في بحوث تلك العدم عرض  ل في أمرين:                          

 استقرائها، وتحقيقها، على وجهها وعدم املسألة 
 
 ألث

 
 وهو ما لو كان حاصال

 
   

 
ا في         ر كثير                    

عدم تمثيل املانعين من هذا البيع الثاني: ظر املعاصرة في املسألة، واألمر            وجهات الن  

  .هذه البحوثمي      مقد  في بصورتيه امللزمة وغير امللزمة 

          وما تفر خ  ،لي لهذا البيع   م            طبيق الع                               ر املرضية التي أسفر عنها الت  النتائج غي بسبب     ثم   (ب)

ات في املصارف "اإلسالمي  عنه من م على التمويل التشاركي الذي  والتي طغت ،ة"                          شتق 

بوي في االقتصاد                                                              هو ميزة االقتصاد اإلسالمي، وفيصل التفرقة بينه وبين التمويل الر  

 الرأسمالي الغربي.

ثة،  ،حكم على بيع املرابحة لآلمر بالشراءعدم االكتفاء في ال .3 ظر       بالن                            ونحوه من املعامالت املحد 

  الجزئي في آحاد األدلة، كما يفعله كثيرون،
 
 وإن
 
      الن  ما مزاوجة ذلك ب   

 
 ظر الكل
 
ي الذي يأخذ بعين        

 واالقتصاد واملال.با                                     االعتبار مقاصد الشريعة في تحريم الر  

 

 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العاملين

                                                             
 .(90 /4) البن القيم ،إعالم املوقعين (1)
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