من صٌغ االستثمار اإلسالمٌة المرابحة الداخلٌة فً البنك اإلسالمً
األردنً للتموٌل واالستثمار
والمالحظات علٌها وكٌفٌة تجنبها ضمن االقتصاد اإلسالمً

د .محمود إبراهٌم مصطفى الخطٌب
أستاذ الفقه واالقتصاد اإلسالمً المساعد
رئٌس مركز البحوث بكلٌة المعلمٌن بمحافظة القنفذة

(طبعة تمهيدية)
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تمهٌد:

الحمد هلل المتفضل بمنه وجوده ،والشكر لـه تعالت أسمماإه علمى مما ٌسمر ممن
نعمة القٌام بكتابة هذا البحث  ،وقمد تمؤذن جمل وعمال الزٌمادة لممن شمكر واإلعانمة لممن
صبر ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحابته وممن اهتمدب بهمداه إلمى
ٌوم نلقاه ،تركنا على المحجة البٌضاء لٌلها كنهارها ال ٌزٌغ عنها إال هالك.
فقد مر أكثر من أربعة عقود على أول تجربة إسالمٌة ( )1لممارسة العملٌمات
المصممرفٌة بممما ٌتفممل مممة الشممرٌعة اإلسممالمٌة ،إال أن التجربممة حدٌثممة العهممد إذا قٌسممت
بعممممر البنممموك الربوٌمممة ،لمممذا كمممان ممممن الضمممرورة بمكمممان متابعمممة عملٌمممات البنممموك
اإلسممالمٌة( ،)2لتكممون أكثممر انضممباطا مممة المفمماهٌم اإلسممالمٌة ،حٌممث إن كثٌممرا مممن
العملٌات التً تقوم بها البنوك اإلسالمٌة لم تكمن معروفمة فمً عصمر االجتهماد األول،
مثل االعتمادات المستندٌة ،وبعض همذه العملٌمات إن وجمدت كانمت بصمورة مبسمطة،
ومن ذلك بٌة المرابحة .
لذا رأٌت الكتابة فً موضوع ٌعتبر من الركائز المهمة التً تعتمد علٌها
البنوك اإلسالمٌة بعامة ،والبنك اإلسالمً األردنً للتموٌل واالستثمار بخاصة  ،وهو
بٌة المرابحة الداخلٌة .
وقد أحسنت جامعة أم القرب بدعوتها لعقد المإتمر الثالث لالقتصاد اإلسالمً
برعاٌة كرٌمة من كلٌة الشرٌعة ،التً كان لها شرف عظٌم فً عقد هذا المإتمر ،فً
وقت التكتالت االقتصادٌة العالمٌة القارٌة واإلقلٌمٌة ،بعد أن طال األمد بٌن المإتمر
الثانً والثالث ،وهللا أسؤل التوفٌل للقائمٌن علٌه ،ولكل من ساهم فٌه .
أهمٌة الموضوع :ـ

ٌعتبر هذا البحث من الدراسات المهمة حٌث توسمة البنمك اإلسمالمً األردنمً
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فممً اسممتخدام صممٌ ة بٌممة المرابحممة لءمممر بالشممراء كؤسمملوب سممهل السممتثمار األممموال
المتجمعة لدٌه ،حٌث ٌلــبً حاجات التموٌــــل العاجل ( ،)3لدرجة أنهـــا ( المرابـــحة
) غطت  %46من عملٌات البنك اإلسمالمً األردنمً ،كمما-شمكلت أكــمـثر ممن %66
مممن عوائممده عممام 1771م  ،وفممً األعمموام مممن 1775م ـ 1777م غطممت عملٌممات
االسمتثمار فممً المرابحمة أكثممر ممن  ،%24وفممً األعموام 0666م ـ 0660م لممم تنممزل
النسمممممممممممممممممممممممممبة عمممممممممممممممممممممممممن ،%26حٌمممممممممممممممممممممممممث كانمممممممممممممممممممممممممت بمممممممممممممممممممممممممٌن
()4
26ـ  % 24مـن عملٌات االستثمار فً البنك.
وقد ارتفة االستثمار فً المرابحة لءمر بالشراء من 141ملٌون عام 0661م
إلى  166ملٌون دٌنار أردنً عام 0660م .وقد أدب هذا إلى زٌادة اإلٌرادات من 16
ملٌون دٌنار إلى 0353ملٌون دٌنار .
قال بكر رٌحان من البنمك اإلسمالمً األردنمً فمً بحمث قمدم لممإتمر العولممة
وأبعادها االقتصادٌة الذي عقد فً جامعة الزرقاء فً المملكة األردنٌة الهاشمٌة " :إن
معظم المصارف اإلسمالمٌة عممدت إلمى تكثٌمف اسمتخداماتها ل مموال علمى شمكل بٌمة
مرابحة ،وخاصة فً الخارج ،فٌما ٌسمى بالمرابحمات الدولٌمة حٌمث ٌقموم المصمرف
عمممممن طرٌمممممل وسمممممطاء فمممممً األسممممموال المالٌمممممة والدولٌمممممة ،بشمممممراء وبٌمممممة السممممملة
()5
) ،(commditiesoمن وإلى شركات أجنبٌة".
وقممد تعممرض هممذا األسمملوب ( الصممٌ ة ) لكثٌممر مممن االنتقممادات وأثٌممر حولممه
العدٌد من الشبهات ،والكثٌر من الجدل ،حٌمث كثمر الحمدٌث عمن عمدم وجمود اخمتالف
بممٌن البن موك اإلسممالمٌة والبن موك التجارٌ مة الربوٌ مة،وقٌل  ":إن صممٌ ة المرابحممة التممً
تجرٌها الب نوك اإلسالمٌة ال تختلف فً شىء عن اإلقراض الربموي ممن ناحٌمة المدور
االقتصادي ،وإن اختلفت عنها فً الشمكل القمانونً " (،)6وفمً جمواب عمن سمإال عمن
الشراء من البنوك بالتقسٌط مقابل الزٌادة فً سعر المبٌة (كبٌة المرابحة المعممول بمه
فً البنوك اإلسالمٌة) أجابت األمانمة العاممة لهٌئمة كبمار العلمماء فمً السمعودٌة بفتموب
رقم  01064تارٌخ 1201/1/16هـ " :بؤنه ال ٌجوز التعامل بالمعاملة المذكورة ،ألن
حقٌقتهمما قممرض بزٌممادة مشممروطة عنممد الوفمماء ،والصممورة المممذكورة ممما هممً إال حٌلممة
للتوصل إلى الربا المحرم بالكتاب والسنة وإجماع األممة ،فالواجمب تمرك التعاممل بهما
()7
طاعة هلل ولرسوله " .
وسبل أن قال أحمد النجار  " :المرابحمة أسموأ أسملوب لعممل البنمك اإلسمالمً
ألنها تعطً الفرصة للتحاٌل ،وتدل على عجز القائمٌن على البنموك ممن ولموج نشماط
()8
المشاركة ،وهو األساس السلٌم " .
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وألهمٌمممة معمممامالت البنممموك اإلسمممالمٌة وبخاصمممة المرابحمممة كتبمممت الكتمممب
والمقاالت ،وأعدت الرسائل الجامعٌة على مستوب الماجستٌر والدكتوراه،كل ذلك من
بمماب الحممرى علممى تطبٌممل الشممرٌعة اإلسممالمٌة بشممكل واض مح وسمملٌم ،فممً معممامالت
البنوك اإلسالمٌة ،وصٌغ االستثمار فٌها – بما ٌتفل مة االقتصاد اإلسالمً .-
فنحن نشد من عضد البنوك اإلسمالمٌة،لتكون البمدٌل الفاعمل للبنموك التجارٌمة
الربوٌة ،ال أن تكون صورة للبنوك الربوٌة تحت عباءة اإلسالم .
وسمممٌبٌن البحمممث بعمممض األممممور المتعلقمممة بالمرابحمممة ،مركمممزا علمممى أهمممم
المالحظات على المرابحة الداخلٌة كصٌ ة استثمارٌة ومما ٌحمدث ممن مخالفمات أثنماء
تطبٌقها سمواء أكمان ممن قبمل البنمك اإلسمالمً أم ممن قبمل عمالئمه ،والصمعوبات التمً
تعترض هذه الصٌ ة ،وكٌفٌة حلها بما ٌتفل مة أصول االقتصاد اإلسالمً.
منهج البحث :

رغم أن المرابحة قد تناولها الباحثون القدماء والمحدثون وبٌنوا مشمروعٌتها
وشروطها وأحكامها ،ولم ٌتركوا لمستزٌد فٌها ،إال أننً أردت من بحثً تتبة الجانب
التطبٌقً لعقد بٌة المرابحة القائم على الوعد الملزم فً البنك اإلسالمً األردنً ،ممن
خالل االستقصاء المٌدانً لمعرفة المخالفات والوقوف على الواقة العملً لهمذا العقمد،
والعمل على تطهٌر التطبٌل الفعلً ( )9من هذه المخالفات ،فكمان البحمث مٌمدانٌا شممل
مقابلة ومناقشة العدٌد ممن تعاملوا مة البنك،وممن عملوا فً البنك ،وصفٌا لٌكون بٌة
المرابحة منضبطا مة الشرٌعة اإلسالمٌة،والنقد الذاتً سبٌل للوصول ل فضل .
وستكون معالجة الموضوع فً مطلبٌن وخاتمة .
المطلب األول :تعرٌف المرابحة ،وحكمها ،وشروطها ،وخطموات إتممام عقمد
المرابحة الداخلٌة ،وأهمٌة بٌة المرابحة .
المطلممب الثممانً  :مالحظممات علممى المرابحممة كممما ٌجرٌهمما البنممك اإلسممالمً
األردنً .والصعوبات التً تواجه البنك اإلسالمً األردنً.
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خاتمة  :التوصٌات .
***
المطلب األول  :تعرٌف المرابحمة ،وحكمهما ،وشمروطها ،وخطموات إتممام عقمد المرابحمة،
وأهمٌة بٌة المرابحة

أوال  :تعريف عقد بيع المرابحة:
المقصود بالعقد  :هو ما ٌتم به ارتباط إرادتٌن ممن الكمالم وغٌمره ،وٌترتمب
علٌه التزام بٌن طرفٌه كالبٌة ،أو االلتزام فٌه بإرادة واحدة من غٌر توقف على شًء
كالطالل والعتل (. )10
أما الببة  :فهو عقد تملٌك مال بمال على وجه التراضً،وٌنعقد بكل لفظ ٌمدل
على معنى الببة إذا استوفى اإلٌجاب والقبول الشرعٌٌن (. )11
هذا وقد تعددت تعرٌفات عقد بٌة المرابحمة عنمد الفقهماء ،وٌمكمن أن نسمتنتح
منها أن بٌة المرابحة ٌدور حول مفهوم واحد؛ همو بٌمة بمالثمن األول وزٌمادة معلوممة
لطرفً العقد  .همذا مما جماء فمً كتمب الفقمه المختلفمة؛ كبمدائة الصمنائة وبداٌمة المجتهمد
وحاشمممٌة ابمممن عابمممدٌن ،وحاشمممٌة الدسممموقً،والم نً ،ومنتهمممى اإلرادات ،وروضمممة
الطالبٌن ،وم نً المحتاج ومواهب الجلٌل ،ومثال ذلك ؛ ما جاء فً شمر الزرقمانً
على مختصر خلٌمل المذي عمرف المرابحمة  " :بٌمة السملعة بمالثمن المذي اشمتراها بمه،
وزٌادة ربح معلوم ٌتفقان علٌه "( ،) 12وهذا التعرٌف جاء مثله فً معجم ل ة الفقهماء
.

( )13

وقد عرف قانون البنك اإلسالمً األردنمً بٌمة المرابحمة لءممر بالشمراء بمما
ٌلممً  ":قٌممام المصممرف بتنفٌمذ طلممب المتعاقممد معممه علممى أسمماس شممراء األول ممما ٌطلبممه
الثانً بالنقد الذي ٌدفعه المصرف كلٌا أو جزئٌا وذلك فً مقابل التزام الطالب بشمراء
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ما أمر به ،وحسب الربح المتفل علٌه عند االبتداء "(. )14
وحسممب قممول البنممك :إنممه ال ٌبٌممة الراغممب فممً الشممراء حتممى ٌملممك السمملعة ثممم
ٌجممري عقممد البٌممة ،ومممن المهممم اإلشممارة إلممى أن البنممك ٌشممتري وٌصممبح مالكمما للسمملعة
وٌتحمل البنك تبعة هالكها قبل تسلٌمها للمشتري .
ثانيا  :حكم بيع المرابحة :

()15

المرابــحـــة صــورة من صور البٌة ،والبٌة جائز بالكتماب والسمنة وإجمماع
والمعقول ( ،)16قال تعالى   :وأحل هللا البٌة وحرم الربا  )17(وقال رسول هللا صملى
هللا علٌه وسلم  " :البٌعان بالخٌار ما لم ٌتفرقا فإن صدقا وبٌنا بورك لهمما فمً بٌعهمما
وإن كذبا وكتما محقت بركة بٌعهما "(. )18
وقد استدل الفقهاء على جوازها بعموم األدلة على جواز البٌمة ( ،)19وتعاممل
النمماس بهمما فممً مختلممف األقطممار والعصممور،ولحاجة النمماس إلممى هممذا النمموع مممن البٌممة،
وكرهه أحمد( ،)20وقد روٌت كراهٌته عن ابن عممر وابمن عبماس ومسمرول والحسمن
وعكرمممة وسممعٌد بممن جبٌممر وعطمماء بممن ٌسممار وغٌممرهم ،ألن فٌممه نوعمما مممن الجهال مة،
والتحرز عنها أولى ،وهذه الكراهة تنزٌهٌة والبٌة صحٌح(.)21
فقد جماء فمً موسموعة فقمه عبمد هللا بمن عممر رضمً هللا عنهمما  ":ونهمى أن
ٌممؤتً الرجممل فٌقممول  :اشممتر كممذا وكممذا وأنمما أشممترٌه منممك بممربح كممذا وكممذا ( ،) 22وهممً
المسؤلة المعروفة الٌوم باآلمر بالشراء ،الواسعة التطبٌمل فمً البنموك اإلسمالمٌة ،فهمذا
وعد بالشراء ولٌس بشراء ولذلك نهمى ابمن عممر أن ٌكمون شمراء " ( ،)23وقمال ابمن
حزم فً المحلى  " :البٌة على أن تربحنً كذا شمرط لمٌس فمً كتماب هللا تعمالى ،فهمو
باطل والعقد باطل ،وأٌضا فإنه بٌة بثمن مجهول ألنهما إنما تعاقدا البٌة على أن ٌربح
معه للدٌنار درهما فإن كان شراإه دٌنارا غٌر ربة كمان الشمراء بمذلك والمربح درهمما
غٌر ربة فهذا بٌة ال رر الذي نهى عنه رسول هللا صلى هللا علٌمه وسملم والبٌمة بمثمن
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ال ٌدرب مقداره ،فإن سلم البٌة من هذا الشرط فقد وقة صحٌحا كما أمر هللا " (.) 24
وقممال إسممحال ال ٌجمموز ألن الممثمن مجهممول حممال العقممد  .وأجممازه سممعٌد بممن
المسممٌب و ابممن سممٌرٌن وشممرٌح والنخعممً والثمموري والشممافعً وأصممحاب الممرأي وابممن
المنذر وغٌرهم .

()25

وجاء ف ً الكافً البن عبد البر  :بٌة المرابحة ٌجوز على ربح معلوم بعمد أن
ٌعرف رأس المال،وٌبل ه ،وإن ت ٌرت السلعة بنقى أو زٌادة لـم ٌبعها مرابحة حتمى
ٌبٌن .

()26

والخالف فً المرابحة ال ٌرجة إلى أصل البٌة وإنما فً بعض صورها لمما
ٌصاحبها وٌلحل بهما ،والجهالمة الٌسمٌرة ال تمنعهما ،حٌمث إن بٌمة المرابحمة بٌمة أمانمة
واسترسال من المشتري وٌحتاج إلى بٌان ٌخلو من الهوب(. )27
وفً الوقت الحاضر أجماز بٌمة المرابحمة لءممر بالشمراء علمى أسماس الوعمد
الملممزم عممدد مممن العلممماء ( ،)28معتمممدٌن علممى رأي اإلمممام الشممافعً فممً إباحممة بٌممة
المرابحة كما جاء فً كتاب األم " :وإذا أرب الرجل الرجل فقال اشتر همذه ،وأربحمك
فٌها كذا ،فاشترها ا لرجمل فالشمراء جمائز ،والمذي قمال أربحمك فٌهما بالخٌمار ،إن شماء
أحمدث فٌهما بٌعما ،وإن شماء تركمه ،وهكممذا إن قمال  :اشمتر لمً متاعما ،ووصمفه لممه ،أو
متاعا أي متاع شئت ،وأنا أربحك فٌه فكل هذا سمواء ٌجموز البٌمة األول ،وٌكمون همذا
فٌما أعطى نفسه بالخٌار"(.)29
كما اعتمدوا على رأي ابن شبرمة فٌمما ٌتعلمل بماإللزام ،كمما جماء فمً كتماب
المحلى البن حمزم . .. ":وقمال ابمن شبرمـــــمـة  :الوعمد كلـمـه الزم وٌقضمى بمه علمى
الواعد وٌجبر "(.)30
وهناك من عارض ( )31إجازة بٌة المرابحة لءمر بالشراء على أساس الوعد
الملزم لما فٌه من ربا ،وبٌعتٌن فً بٌعة ،وبٌة ما ال ٌملك .. .الخ ،ورغم كمل مما قٌمل
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فً المرابحة فهً جائزة بشمروطها الشمرعٌة ،ألنهما تؤخمذ مشمروعٌتها ممن مشمروعٌة
البٌة .
ثالثا:ـ شروط بيع المرابحة-:
ٌشترط فً بٌة المرابحة ما ٌشترط فً البٌموع بصمورة عاممة وٌنعقمد بمالقول
الدال على البٌة والشراء ،وهو اإلٌجاب والقبول بشروط ٌجب أن تتوفر فً عقد البٌة
-:
 -1رضا المتعاقدٌن فال ٌصح بٌة المكره ب ٌر حل .
 -0أن ٌكون العاقد عاقال ممٌزا ،جائز التصرف .
 -1أن ٌكون المبٌة مملوكا لـه وفمً حوزتمه ،ومنتفعما بمه ،ولمـه حمل الوالٌمة علٌمه
فإن باع ملك غٌره ب ٌر إذنه لم ٌصح ،لقول النبً صلى هللا علٌه وسلم  ":التبة
()32
ما لٌس عندك "
 -2أن ٌكون المبٌمة مباحما متقومما فمال ٌجموز بٌمة الخممر ،نافعما ،غٌمر معمدوم ،وال
غائب وال م صوب .
 -3أن ٌقدر البائة على تسلٌم المبٌة منجزا ال معلقا .
 -4تحدٌد ثمن المبٌة بؤشٌاء معلومة .
وهناك شروط خاصة ببٌة المرابحة باإلضافة لما ذكر -:
 -5أن ٌكممون ال مثمن األول معلوممما للمشممتري الثممانً ،بممما فممً ذلممك المصممروفات،
وٌشمل ذلك ما ٌتحمله البائة للحصول على السملعة ،ومما ٌزٌمد فمً قٌمتهما ،ألن
العلم بالثمن شرط فً صحة البٌوع ،ألن المرابحة بٌمة بمالثمن األول ممة زٌمادة
ربح
 -6أن ٌكون الربح معلوما للبمائة والمشمتري محمددا بالمقمدار أو بالنسمبة إلمى ثممن
الشراء .
 -7أن ٌكون المبٌة عرضا مقابمل نقمود وال ٌكمون مقمابال بجنسمه ممن أمموال الربما،
ألن المرابحة بٌة بالثمن األول وزٌادة وإذا حصلت الزٌادة فً األموال الربوٌة
تكون ربا ال ربحا .
 -16أن ٌكون العقمد األول صمحٌحا ،فمإذا كمان العقمد األول فاسمدا كانمت المرابحمة
غٌر جائزة ،وربح بٌة المرابحة مرتبط به .
 -11أن ٌكممون رأس المممال مممن ذوات األمثممال؛ كالموزونممات والمعممدودات ،وهممو
شرط جواز المرابحة علمى اإلطمالل ،فمإن كمان قٌمٌما كمالعروض ال ٌجموز بٌمة
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المرابحة ،كما إذا اشترب عرض بعرض ثم أراد أن ٌبٌعه مرابحة ال ٌجوز .
 -10وجمموب صممٌانته عممن الخٌانة،وشممبهة الخٌانممة ،والتهمممة ،ألن أصممل البٌممة بٌممة
أمانة.
 -11تبٌٌن ما ٌكره فً ذات البٌة أو وصفه .
 -12بٌممان األجممل الممذي اشممترب إلٌممه ألن لممـه حصممته فممً الممثمن ،وبٌممان نقصممه إن
نقى ،وبٌان رخصه وغاله إذا اشتراه غالٌا وصار رخٌصا .
 -13بٌمان طممول مكثممه عنمده ولممو عقممارا ،ألن النماس ٌرغبممون فممً المذي لممم ٌتقممادم
عهده فً أٌدي مالكه ا ألول (. )33
رابعا  :خطوات إتمام عملية المرابحة الداخلية في البنك اإلسالمي األردني
ٌمكن تلخٌى الخطوات التً تمر بها المرابحة الداخلٌة بما ٌلً - :
أ  -استقبال العمٌل من قبل القسم المخمتى ،ومعرفمة نموع البضماعة التمً ٌحتاجهما
العمٌل ،والتً ٌمكن شراءها من قبل البنك .
بٌ -طلب البنك ممن العمٌمل تقمدٌم طلمب ٌبمٌن فٌمه رغبتمه فمً شمراء البضماعة عمن
طرٌممل البنممك ،ولحسممابه وعلممى مسممإولٌته ،مممة تحدٌممد أوصماف البضمماعة ،أو
ٌمكن تحدٌدها ،ومكان وجودها .
جمـٌ -لتممزم العمٌممل بممؤن ٌشممتري البضمماعة بممربح ٌحممدده البنممك بنسممبة معٌنممةٌ ،ختلممف
مقدارها بماختالف الممدة ،حٌمث ٌحمدد العمٌمل ممدة التسمدٌد ممة تقمدٌم الضممانات
التممً ٌطلبهمما البنممك ،مممن تحوٌممل راتبممه للبنممك إذا كممان موظفمما ،وتقممدٌم كفممالء
م قبولٌن لدب البنك ،على أن تكون رواتبهم لدب البنك .
د ٌ -طلب البنك فاتورة عرض من التاجر أو صاحب البضاعة التً ٌرغب العمٌمل
فً شرائها ،وتكون الفاتورة موجهمة للبنمك اإلسمالمً األردنمً محمدد فٌهما ثممن
البضاعة .
هممـ ٌ -ممدرس طلممب العمٌممل مممن قبممل أربعممة أقسممام ( قسممم التسممهٌالت ،وقسممم الودائممة،
وقسم الكمبٌاالت ،ومراقب الفرع ) ،ثم ٌتخذ مدٌر الفرع قراره.
و  -بعد الموافقة على تموٌمل العملٌمةٌ ،وقمة العمٌمل عقمود المرابحمة ،والكمبٌماالت،
وٌمتم التوقٌممة أٌضما مممن قبمل الكفممالء والبنمك ،وٌقسممط المبلمغ ( ثمممن البضمماعة )
مضافا إلٌه األربا على أقساط شهرٌة حسب االتفال المبرم.
ز  -بعد ذلك ٌتم شراء البضاعة المطلوبة من التاجر وتسلٌمها للعمٌل وفل الخطماب
الصادر من البنك بالموافقة على الشراء مة مندوب من قبل البنك لٌشرف على
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عملٌة التسلٌم .
خامسا :أهمية بيع المرابحة :
ٌعتر البٌة بصورة عامة العمود الفقري للمعامالت االقتصادٌة ،وبخاصة
التجارة ،والمرء فً حاجة إلى ما عند غٌره،وبخاصة فٌما ٌتعلل بالمواد الضرورٌة
لإلبقاء على حٌاته من طعام وغٌره .
وقد شمرعه الممولى عمز وجمل توسمعة علمى عبماده فمً أممور معاشمهم ،وفضما
للمنازعات التً ربما تحدث بسبب النزاع على الملكٌة،وألن اإلنسان ال ٌبمذل مما لدٌمه
مجانما ،لممذا شممرع هللا البٌمة تٌسممٌرا لتبممادل الحاجممات والمنمافة ،وتحقٌقمما لمبممدأ التعمماون،
وهنمما ٌبممرز البٌممة مممن بممٌن عقممود المعاوضممات باعتبمماره أكمممل وأفضممل وسممٌلة لتبممادل
األموال .

()34

وقد اهمتم الفقهماء بدراسمة ( البٌمة) قواعمده وأصموله وأنواعمه ،وممن ذلمك بٌمة
المرابحمة ،الممذي ٌحقمل وظممائف اقتصممادٌة هاممة ،إذا طبممل حسمب األصممول الشممرعٌة،
ومن ذلك :
 1إشمممباع حاجمممات األفمممراد ممممن السممملة وغٌرهممما ممممن الحاجٌمممات ،حٌمممث ٌمممتمكن
المتعاملون بالمرابحمة الحصمول علمى السملة التمً ٌحتاجونهما ،والتمً ال ٌتموافر
ثمنها لدٌهم ،وبالمواصفات التمً ٌحمددونها دون أن تمدخل فمً ضممانهم إال بعمد
تسمملمها ،واالسممتفادة مممن التسممهٌالت التممً ٌقممدمها البنممك اإلسممالمً ،وذلممك بممدفة
ثمنها على شكل أقساط مإجلة حسب إمكاناتهم .
 0فتح أبمواب مالئممة لالسمتثمار ،حٌمث ٌمكمن أن ٌسمتثمر البنمك اإلسمالمً أموالمه
وودائممة عمالئممه فممً هممذه الصممٌ ة ( المرابحممة) مممما ٌزٌممد مممن عوائممده وأربمما
عمالئه ،ولكن بشكل منضبط ودون توسة فمً همذه الوسمٌلة ،فقمد حمذر مجلمس
الفكممر اإلسممالمً (الباكسممتانً ) ـ فممً تقرٌممره حممول إل مماء الربمما مممن االقتصمماد
الوطنً ـ من استخدام هذه الوسٌلة على نطال واسة ألنها قد تمهد الطرٌل أمام
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التعامممل بالربمما ،لممذا ٌحتمماج األمممر إلممى ابتكممار أنممواع مممن التممدابٌر الوقائٌممة لكممً
ٌقتصر استخدام همذا المنمط ممن التموٌـــمـل علمى الـــــمـحاالت التمً ال مفمر ممن
استخدامه فٌها .

()35

 1تنشٌط التجارة الداخلٌة على أساس شمرعً ،وبخاصمة فٌمما ٌتعلمل بممواد البنماء
ممما ٌممدعم الحركممة العمرانٌممة وٌسمماعد فممً حمل الكثٌممر مممن مشمماكل السمكن التممً
تعانً منها معظم الدول اإلسالمٌة بعامة ،واألردن بخاصة .
 2دعم الصمناعة الوطنٌمة والقطاعمات االقتصمادٌة المختلفمة ممن زراعمة وخمدمات
...الممخ ،حٌممث ٌمكممن للبنممك اإلسممالمً تموٌممل آالت العمممل والمعممدات الصممناعٌة
والزراعٌة التً تشترب بقصد األعمال اإلنتاجٌة ،وكذلك المعمدات الطبٌمة ،ومما
إلممى ذلممك مممن مجمماالت ٌمكممن أن تقممة ضمممن دائممرة بٌممة المرابحممة ،إذا لممم ٌكممن
تموٌلها عن طرٌل المشاركة أو المضاربة.
ومممن المالحممظ أن البنممك اإلسممالمً األردنممً قممد توسممة فممً بداٌممة عملممه فممً
االعتماد على بٌة المرابحة )36(،وبخاصمة فٌمما ٌتعلمل بتنشمٌط التجمارة ،وهمذا التوسمة
كم ان علمى حسماب القطاعمات االقتصمادٌة األخمرب ،ونؤممل أن ٌسماهم البنمك اإلسمالمً
األردنً فً تطهٌر االقتصاد من رجمس الربما،وأن ٌكمون وجموده دافعما لكمل قطاعمات
االقتصاد ،بما ٌتفل مة الشرٌعة اإلسالمٌة .
المطلممب الثممانً :مالحظممات علممى المرابحممة الداخلٌممة كممما ٌجرٌهمما البنممك اإلسممالمً األردنممً وأهممم
الصعوبات التً تواجه البنك اإلسالمً األردنً .

أوال :مالحظات على المرابحة الداخلٌة كما ٌجرٌها البنك اإلسالمً األردنً
من خالل متابعة عملٌات المرابحة الداخلٌة مٌدانٌا ،كانت هناك عدة
مالحظاتٌ ،مكن البنك اإلسالمً األردنً أخذها بعٌن االعتبار حتى تكون عملٌاته
فً المٌدان متمشٌة مة الشرٌعة اإلسالمٌة،وأهم هذه المالحظات:
 :1مخالفة البنك اإلسالمً األردنً لشروط المرابحة( )37وبخاصة البند (: )6
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حٌث إن المرابحة بٌة بالثمن مة زٌادة فً الربح ،والبنك اإلسالمً األردنً
ٌؤخذ عربونا من العمٌل بنسبة معٌنة ،حٌث ٌدفة العمٌل مبل ا من المال ،والبنك ٌؤخذ
ربحه على أساس المبلغ المتبقً فً ذمة العمٌل ،واألصل فً بٌة المرابحة ٌكون
الربح فٌه على أساس إجمالً التكالٌف ب ض النظر عن دفة دفعة أولى .
وهذا ٌخرج المرابحة كما ٌجرٌها البنك اإلسالمً األردنً من دائرة
()38
المرابحة المعلومة فً الفقه اإلسالمً التً أباحها الشرع.
وقد ذكر عبد اللطٌف بن عبد هللا فً بٌانه لبٌة المرابحة  ....":على أن ال
ٌدفة ماال مقدما للمصرف لقاء شراء تلك السلعة ،أو ٌدفة جزءا من المبلغ،على أن
ٌدفة إلى المصرف كامل قٌمة شراء السلعة بعد انتهاء المدة المحددة مضافا إلٌه
()39
أجرا معٌنا مقابل قٌام المصرف بهذا العمل ."...
وبهذا ال ٌجوز للبنك اإلسالمً أخذ أي مبلغ مقدما ،إذا أراد أن ٌكون العقد
عقدا شرعٌا .
 : 0عدم تحمل البنك اإلسالمً األردنً المسإولٌة الكاملمة تجماه البضماعة فمً
كثٌر من األحٌان .
إن البنممك اإلسممالمً األردنممً ال ٌتحمممل أٌممة مسممإولٌة تجمماه البضمماعة التممً
ٌشترٌها على حساب اآلمر بالشراء،فً كثٌر من األحٌان ،وٌظهر ذلك جلٌا من خالل
دراسة عقد المرابحمة ،فقمد جماء فٌمه مما نصمه( العقمد القمدٌم ) ٌ ( :قمر الفرٌمل الثمانً ـ
اآلمر بالشراء ،أنه قد كلمف الفرٌمل األول ـ البنمك ـ أن ٌشمتري لمـه ،ولحسمابه ،وعلمى
مسإولٌته البضاعة المبٌنة أدناه … ).ورغم تعدٌل هذه الفقرة فً العقد الجدٌد إلمى:
ٌ 6قر الفرٌل الثانً أنه قد طلب ممن الفرٌمل األول أن ٌشمتري البضماعة المبٌنمة أدنماه
لٌبٌعها لـه بالمرابحة بعد تملك الفرٌل األول لها ) ولكن األمر صموري فقمط .مـ وممة
األسف الشدٌد إن بعض موظفً البنك اإلسالمً األردنً ٌتكتمون عن إظهار عقوده،
حتى للباحثٌن ،إال بشمل األنفمس إن حصمل ذلمك ـ حٌمث إن البنمك ال ٌتملمك البضماعة
تملكمما فعلٌمما قبممل توقٌممة العقممد األول ،وربممما ٌح شمممل البنممك المشممتري تكممالٌف ٌجممب أن
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ٌتحملها البنك قبل العقد األول،ألن البنك ال ٌدفة من حقٌبته شمٌئا  ،إال ثممن البضماعة
؛ومن ذلك أن البنك ٌتبة أسلوبا فً بٌة السمٌارات حٌمث ٌحمشمل المشمتري تكمالٌف نقمل
الملكٌة مرتٌن عند الشراء من المالك األصلً وعند نقل الملكٌة للمشتري،فهذه العملٌة
تعطً الباحث شبهة حول بٌة المرابحة ،وحقٌقة التملك .
فهذا األمر مخالف للقاعدة الشرعٌة التً تنى على أن " الخراج بالضممان "
"وال رم بال نم" ( ،)40حٌث إن مسإولٌة البنك تنحصر فقمط فمً إتممام إجمراءات العقمد
بكل شروطه وضماناته ،ب ض النظر عن حالة البضاعة المشتراة ،حتى أنمه لمو تبمٌن
مستقبال ،ولو بعد مدة وجٌزة عٌب فً البضاعة المشمتراة ممن قبمل البنمك ـ كعٌمب فمً
لعمٌمل ،مرابحمة ـ فمإن البنمك ال ٌتحممل أٌمة مسمإولٌة ،ولمو أراد
سٌارة اشمتراها البنمك
م
المشتري إرجاع السٌارة بسبب العٌب لرفض البنك ذلمك ،وألجبمره علمى إتممام العقمد،
مممة كامممل المبممالغ المطلوبممة منممه ،ألنممه ٌعتمممد علممى تقرٌممر مممن مخممتى أو مختصممٌن،
وربما ٌكون ذلك مخالفا للواقة ،وهذا ما حدث مة بعض العمالء المعروفٌن من خالل
االستقصاء المٌدانً (. )41
إن عممل البنممك اإلسمالمً األردنممً منمماف أٌضما لممما جمماء فمً قممرارات مجمممة
الفقه اإلسالمً فً دورة ممإتمره الخمامس فمً الكوٌمت عمام  1766م ،حٌمث جماء فمً
البند التالً:
أوال  ( :أن بٌة المرابحة لءمر بالشمراء إذا وقمة علمى سملعة بعمد دخولهما فمً
ملك المؤمور ،وحصول القبض المطلوب شرعا ،هو بٌة جائز ،طالما كانت تقة علمى
المؤمور مسإولٌة التلف قبل التسلٌم ،وتبعه الرد الخفً ونحوه ممن موجبمات المرد بعمد
التسلٌم ،وتوافرت شروط البٌة وانتفت موانعه )(. )42
وتظهر عدم مسإولٌة البنك تجماه العمٌمل فمً حالمة عمدم قٌمام المالمك األصملً
بتنفٌذ تسلٌم البضاعة ،أو السٌارة ،قبل توقٌة العقد معه ،وبعد توقٌة العقد مة العمٌمل،
لما استطاع البنك إ تمام العملٌة ودون أٌة مسإولٌة .فٌجب على البنك تحمل المسإولٌة
كاملة ،تجاه البضاعة وتجاه توفٌرها للعمٌل.
ورغم ذلك فالبنك ٌعمل بكل وسائله لٌضممن حقمه ،ممن ذلمك مما جماء فمً عقمد
المرابحممة لءمممر بالشممراءٌ -5(،ممدفة الفرٌممل الثممانً للفرٌممل األول مقممدما وعنممد تكلٌفممه
بشممراء البضمماعة وفممتح االعتممماد مبل مما بنسممبة ( )-بالمائممة لٌكممون بمثابممة تممؤمٌن نقممدي
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ولضمان إ تمام الصفقة فً الموعد المحدد ،ومن حل الفرٌمل األول (البنمك) أن ٌقتطمة
من هذا التؤمٌن ما ٌتحقل لـه تجاه الفرٌمل الثمانً (اآلممر بالشمراء) ممن مطالمب ناشمئة
()43
عن شروط هذا العقد ،وذلك دون حاجة إلمى إنمذار أو تنبٌمه أو مراجعمة قضمائٌة )
.وأكرر هذا مخالف للبند ( )6من شروط بٌة المرابحة .
وهذا ٌإكد أن عملٌة البٌمة لٌسمت عملٌتمٌن منفصملتٌن بمل همما عملٌمة واحمدة،
وواقة عقد بٌة المرابحة فً البنمك اإلسمالمً األردنمً ٌإكمد ذلمك العتمماده علمى عقمد
للمواعمممدة والمرابحمممة بشمممكل صممموري ،ولترتمممب الشمممراء علمممى قٌمممام الوعمممد الملمممزم
وبالضمانات الكافٌة ،والمعجزة  -أحٌانا  -للعمالء ،ومن ذلك وجود كفالء لهم رواتب
محولة للبنك ،وهذا ٌعنً أن العملٌة مضمونة الربح ،ودون أٌة مسإولٌة .
ولحفممظ حقوقممه قممد أحممدث البنممك اإلسممالمً األردنممً عممام 1772م ممما ٌسمممى
صندول التؤمٌن التبادلً لمدٌنً البنمك ،وفمً الحقٌقمة همو تمؤمٌن لحقمه،حٌث إن البنمك
ٌقتطة أقساطه بعد حلولها من رواتب الكفالء ،وال ٌنظر إلى حال المدٌن .إال فً حال
الوفاة أو العجز الدائم ،حٌث بلغ مجموع عدد همذه الحماالت لعمام 1777م 107 ،حالمة
وفمماة و ( ) 3حمماالت عجممز جسممدي دائممم ،بلممغ مجممموع التعوٌضممات المدفوعممة عنهمما
 143067دٌنار أردنً ،وقد بلغ رصٌد الصندول ( )3600052أي أكثر ممن خمسمة
مالٌٌن دٌنار أردنً فً نهاٌة عام 1777م .

( ) 44

فً حٌن بلغ مجموع حاالت التعموٌض عمام 0660م ( )41حالمة بلمغ مجمموع
التعوٌضات المدفوعة عنها 112.166دٌنار أردنً ،أما إجمالً عدد حاالت التعوٌض
منذ تؤسٌس الصندول حتى نهاٌة عمام  0660م ( 1201همـ) فقمد بل مت ( )231حالمه،
وبل ممت التعوٌضممات المدفوعممة عنهمما حمموالً ( )650ألممف دٌنممار .وقممد ارتفممة رصممٌد
الصندول إلى  653ملٌون دٌنارا أردنٌا .

()45

سإال ٌطر نفسه لصالح منْ هذا الرصٌد ؟ وإذا استثمر لصالح منْ األربما
؟ الجممممواب الصممممرٌح :لصممممالح البنممممك اإلسممممالمً األردنممممً ،لتممممؤمٌن أموالممممه أوال
وآخرا .والواجب أن تسمتثمر األمموال لصمالح العممالء،وأن ال ٌتممادب البنمك فمً زٌمادة
هذه األرصدة المثٌرة للشبهات،وأن تعاد نسبة ممن األمموال التمً تإخمذ ممن كمل عمٌمل
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حال االنتهماء ممن تسمدٌد أقساطه،بحسمب مما بقمً بعمد التعوٌضمات المدفوعة.همذه همً
البنوك ،إسالمٌة كانت أم غٌر إسالمٌة.
 : 3البنك اإلسالمي األردني يبيع ما ال يملك .
إن البنك اإلسالمً األردنً ٌقوم ببٌة السلة والبضمائة ،دون أن ٌكمون مالكما
لها بصورة حقٌقة فً كثٌر ممن األحٌمان ،وهمذا ٌدخلمه فمً بماب بٌمة مما ال ٌملمك ،فهمو
ٌتصمرف كممن ٌملممك البضماعة ،وٌحممدد األربما والمبممالغ التمً سممتدفة بعملٌمة حسممابٌة
بسٌطة وهذا مخالف للقاعدة التً تقول  ( :ال ٌجوز ألحد أن ٌتصرف فمً ملمك ال ٌمر
بال إذن أو إباحة من الشرع أو بوالٌة )( ،)46وفً بعض الحاالت ٌكتفً مندوب البنمك
بفمماتورة العممرض وال ٌكلممف نفسممه أٌممة مشممقة،مما ٌقلممب المعاملممة إلممى تموٌممل مضمممون
الربح.
فالبنك اإلسالمً األردنً ٌبٌة قبل أن ٌملك،وهذا مخالف لقول الرسول صلى
هللا علٌه وسلم فً الحدٌث الصمحٌح عمن حكمٌم بمن حمزام ،قمال  ( :قلمت ٌما رسمول هللا
الرجل ٌسؤلنً البٌة ولٌس عنمدي ،فؤبٌعمه ؟ قمال  :ال تبمة مما لمٌس عنمدك ) ( ،)47وفمً
حدٌث آخر عن عمرو بن شعٌب عن أبٌه عن جده ،قال  :قال صلى هللا علٌمه وسملم :
(ال ٌحل بٌة ما لٌس عندك ،وال ربح ما ال ٌضمن )(. )48
فالبنك اإلسالمً األردنً ٌبٌة ما لٌس عنده وٌحدد المربح ،ومما إلمى ذلمك ممن
أمور قبل أن ٌنقل المبٌة من ضمان البائة األول إلى ضمان البنك ،حٌمث ٌعتبمر العقمد
منعقدا وملزما بمجرد الوعد بالشراء ،وهذا مخالف صراحة لتوصٌات المإتمر الثانً
للمصرف اإلسالمً ،فقد أصدر المإتمر الثانً للمصرف اإلسالمً بالكوٌمت 1761م
توصٌات منها ٌ -6 ( :قرر الممإتمر أن المواعمدة علمى بٌمة المرابحمة لءممر بشمرائها
بعد تملٌك السلعة المشتراة وحٌازتها ثم بٌعهما لممن أممر بشمرائها بمالربح الممذكور فمً
الوعد السابل جائز شرعا . )49()......
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كما خالف البنك اإلسالمً األردنمً أٌضما لجنمة الفتموب فمً المملكمة األردنٌمة
الهاشمٌة عند إقرار بٌة المرابحة لءمر بالشراء التً اعتمدت األسس التالٌة -:
 إن السلعة المؤمور بشرائها ٌجب أن تدخل فً ملك البنك وضمانه .
 إ ن عقممد شممراء العمٌممل مممن البنممك ٌجممب أن ٌكممون بعممد اسممتقرار ملممك البنممك
للسمملعة  .....فممال ٌبٌممة حتممى ٌملممك السمملعة ومممن حممل العمٌممل أن ٌتؤكممد أنهمما
مطابقة لمواصفات ما طلب ،وإال فله أن ٌردها على البنك . )50() ....
فالبنك اإلسالمً األردنً وقة فً المحظور حٌث ٌبٌة ما لمٌس عنمده  -لكثٌمر
من السلة  -باتفاقه مة اآلمر بالشراء على شراء السلة المطلوبة ،مة التعهمد المكتموب
الموقة علٌه بااللتزام بالشراء ،كما فً عقد بٌة المرابحمة لءممر بالشمراء المعممول بمه
فً البنك اإلسالمً األردنً .
ورغممم أن األسمملوب الممذي ٌعتمممده البنممك اإلسممالمً األردنممً ٌتضمممن عقممدٌن
للمواعممدة والمرابحممة إال أن المسممؤلة صممورٌة ،كممما سممبل القممول ،وهممذا ٌجعممل العملٌممة
فاسممدة ،حٌممث ٌحصممل التبمماٌة قبممل أن ٌملممك البنممك السمملعة بصممورة فعلٌممة( ،)51وهممذا ال
ٌجمموز ،حٌممث جمماء فممً كتمماب الم نممً  ( :وال ٌجمموز أن ٌبٌممة عٌنمما ال ٌملكهمما لٌمضممى
وٌشممترٌها ،وٌسمملمها رواٌممة واحممدة ،وهممو قممول الشممافعً وال نعلممم فٌممه مخالفمما )

()52

 .ولحدٌث حكٌم بمن حمزام رضمً هللا عنمه( السمابل) قمال  ":قلمت ٌما رسمول هللا ٌمؤتٌنً
الرجل فٌسؤلنً البٌة لٌس عندي ،أبٌعه منه ثم ابتاعه لـه من السول ؟ فقال :رسول هللا
صلى هللا علٌه وسلم  :التبة ما لٌس عندك " .

()53

وجاء فً االختٌارات الفقهٌة  :ومن اشمترب شمٌئا لمم ٌبعمه قبمل قبضمه ،سمواء
المكٌل والموزون وغٌرهما ،ألن البائة قد ٌسلمه ،وقد ال ٌسلمه .

()54

لذا ٌجب على البنك اإلسالمً األردنمً أن ال ٌقموم ببٌمة السملة والبضمائة إال
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بعممد قبضممها وحٌازتهمما بصممورة فعلٌممة وضمممانها ،قبممل أن تبمماع للعمٌممل ،وال بممؤس بمؤن
ٌإسس البنك شركات لبٌمة السملة التمً ٌكثمر الطلمب علٌهما ،أو أن ٌكمون شمرٌكا فعلٌما
لمثل هذه الشركات ،وذلك خوفا من الوقوع فً المخالفات الشمرعٌة أو الشمبهات التمً
تثار حول البنك اإلسالمً األردنً  .كما جاء فمً توصمٌات النمدوة التمً عقمدت بجمدة
بالسمعودٌة ،فمً  2ـ 1212/7/5همـ برعاٌمة دلمة البركمة " ثامنما/أ :1/تمولً المصمرف
شراء السلة بنفسه أو وكٌل عنه غٌر اآلممر بالشمراء ،ودفمة ثممن الشمراء مباشمرة ممن
البائة دون توسط اآلمر بالشراء ".

()55

كممذلك ٌجممب علممى البنممك اإلسممالمً األردنممً أن ٌعتمممد فممً تنفٌممذ عملٌممات بٌممة
المرابحة على عقدٌن حقٌقٌٌن عقد للمواعدة وعقد للبٌة .
 : 2بٌة المرابحة لءمر بالشراء كمما ٌطبقمه البنمك اإلسمالمً األردنمً بٌعتمان
فً بٌعة .
أن عقد المرابحة لءمر بالشمراء ( المرابحمة الداخلٌمة ) كمما ٌطبعمه البنمك همو
بٌعتٌن فً بٌعه المنهى عنها ،فقد روي اإلمام مالك فً الموطؤ أن رسول هللا صلً هللا
علٌه وسلم نهى عن بٌعتٌن فً بٌعة ،وروي أنه بل ه أن رجال قال لرجل أبتة لً همذا
البعٌر بنقد حتى أبتاعه منك إلى أجل فسؤل عمن ذلمك عبمد هللا بمن عممر فكرهمه ونهمى
عنه(. )56
فلو كانت العملٌة بٌعتٌن كل واحمدة منهما مسمتقلة عمن األخمرب فإنهما ال تمدخل
فً ذلمك النهمى( ،)57ولكمن البنمك اإلسمالمً األردنمً عنمدما ٌكلعمف بعملٌمة البٌمة لءممر
بالشراء فإنه ٌؤخذ عربونا ،وبهذا ٌتصرف تصرف البائة ،وٌلزم اآلمر بالشراء بتنفٌذ
العقد ،وهذا ٌإكد ما قمال بمه الشمٌخ عبمد المرحمن عبمد الخمالل  ( :وال شمك أن الشمراء
األول للبنك ثم البٌة مما همما إال عملٌتمٌن اثنتمٌن فمً صمفقة واحمدة  )58() ....وهمذا مما
ٌقوم به البنك اإلسالمً األردنً ،حٌث إن عملٌة بٌة المرابحمة لءممر بالشمراء لٌسمت
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عملٌتٌن منفصلتٌن بل هما عملٌة واحدة لترتمب الشمراء علمى قٌمام الوعمد الملمزم وممة
أخذ الضمانات الكافٌة .
وٌمكن التخلى من الوقوع فمً مسمؤلة بٌعتمٌن فمً بٌعمة بالعممل حسمب المبمدأ
التً تعمل به كثٌمر ممن البنموك اإلسمالمٌة ،مثمل بنمك فٌصمل اإلسمالمً السمودانً،بؤن
ٌكممون مالكمما للسمملة قبممل طلبهمما ،وبخاصممة أن السمملة التممً ٌتعامممل بهمما البنممك اإلسممالمً
األردنً فً عملٌات المرابحة الداخلٌة موجودة فً األسوال بصورة دائمة وال ٌتحمل
البنك أٌة خسائر من جراء عدم تنفٌذ العقد ،ألن البنك بصورة عامة ٌتعامل ممة تجمار
معروفبن ،فإن لم ٌنفذ هذا العقد ،نفذ البنك غٌمره  .والبنمك اإلسمالمً األردنمً ٌسمعى
إلٌجاد مراكز لبٌة السلة المطلوبة مرابحة .
 :3رغم جدٌة البنك اإلسالمً األردنً فً تمدعٌم الرقابمة الشمرعٌة علمى بٌمة
المرابحة،وبخاصممة علممى العمممالء ،إال أن بٌممة المرابحممة وسممٌلة ٌفعلهمما بعممض العمممالء
ألكل الربا ،وبٌة العٌنة والتورل الذي انتشر هذه األٌام.
من خالل المتابعة المٌدانٌة وجد أن هذا البٌمة ( أحٌانما ) لمٌس بٌعما وال شمراء
بصورة حقٌقٌة ،وإنما وسٌلة للحصول على النقد الالزم
والتصرف به فً أمور غٌر التً عقد علٌها بٌمة المرابحمة ،كمما ٌفعلمه بعمض
العمالء سواء علم البنمك اإلسمالمً بمذلك أم لمم ٌعلمم ،وذلمك إٌهامما ممن العمٌمل بؤنمه ال
ٌتعامل بالربا وظنا منه أن بفعلته تلك ٌخرج من أثم الربا ،حٌث ٌتفل مة التاجر علمى
تمكٌنه من الحصول على فاتورة عرض ٌوهم البنك بؤنه بحاجة للمواد المذكورة فٌها،
مة وضة أسعار مبالغ فٌها أحٌانا ،وإذا ما تسلم العمٌل تلك الممواد أو السملة بشمكل أو
بآخر أمام مندوب البنمك ،إذا حصمل التسملٌم الفعلمً ،فإنمه حقٌقمة ال ٌتسملمها بمل ٌتسملم
ثمن البضاعة مطروحا منها عمولة ٌتلقاها التاجر ،وفً الحاالت التً ٌشك فٌها البنك
أرب أن ٌتؤكممد البنممك أن الفمماتورة لٌسممت فمماتورة مجاملممة صممورٌة ،والمممواد المطلوبممة
والمذكورة فً الفاتورة مواد ستستعمل فعال ،واألسعار أسعار حقٌقٌة ،كما أن الفاتورة
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صادرة عن تاجر ثقة حتى ال ٌكون البنمك اإلسمالمٌة مصمدر إقمراض مشمبوه .والبنمك
اإلسالمً ا ألردنً ٌحاول أن ال ٌقمة فمً مثمل همذه الشمبهة كمما قٌمل لنما،رغم أن البنمك
ٌخرج على البٌوت وٌتؤكد من خلوها من األثاث فً حالة بٌة األثماث مرابحمة ،وغٌمر
ذلممك مممن وسممائل ٌتبعهمما البنممك حسممب كممل حالممة ٌنفممذها ،ولكممن النمماس أحٌانمما ٌرجعممون
البضاعة ،أو ٌتصرفون بهما للحصمول علمى النقمد ،وهمذا ٌمدخل ضممن مسمؤلة التمورل
التً سنبٌنها .
إن تواطؤ التماجر ممة العمٌمل ٌمدخل المسمؤلة بماب الربما حٌمث إن الفماتورة فمً
الواقممة تمثممل نقممدا حصممل بموجبهمما العمٌممل علممى نقممد عاجممل أقممل مممما هممو مثبممت فممً
الفاتورة ،وهذا األسلوب ٌشبه خصمم األورال التجارٌمة ،بٌمة نقمد بنقمد ،التماجر ٌسمتفٌد
من العمٌل عمولة حرام ،والبنك اإلسمالمً ٌسمتفٌد ربحما ،فهمذا قمرض ربما ممن جانمب
العمٌل .
وٌقة فً هذه المعاملة بهذه الصورة الربا بنوعٌه النسمٌئة والفضمل( ،)59حٌمث
إن المقصود الذي شمرع هللا تعمالى لمـه البٌمة وأحلمه ألجلمه همو أن ٌحصمل ملمك المثمن
للبائة وٌحصل ملك المبٌة للمشتري ،فٌكون كل منها قد حصل علمى مقصمودة بمالبٌة،
هذا ٌنتفة بالثمن وهذا بالسلعة( ،)60وإنما قصد هنا تملٌك المثمن بالثمن فعاد الثمن إلى
المشتري( ،)61وقد حذر رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم من بٌة النقد بالنقمد ،فعمن أبمً
سممعٌد الخممدري رضمً هللا عنممه أن رسممول هللا صمملى هللا علٌممه وسملم قممال  ":ال تبٌعمموا
الذهب بالذهب إال مثال بمثل وال تشفوا بعضها على بعض ،وال تبٌعوا الورل بالورل
بناجز "(. )62
إال مثال بمثل وال تشفوا بعضها على بعض وال تبٌعوا منها غائبا
م
وربممما ال ٌقبممل التمماجر التعامممل علممى أسمماس إعطمماء فمماتورة مجاملممة للعمٌممل
لتمكٌنه من الحصول على النقود مباشرة ،بل ٌقموم العمٌمل ببٌمة السملعة التمً اشمتراها
لـه البنمك اإلسمالمً للتماجر نفسمه ،أو ل ٌمره ،وبمثمن نقمدي أقمل ممن المثمن المذي دفعمه
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البنممك ،وهممذا ٌجعممل العملٌممة تؤخممذ صممورة بٌممة العٌنممة( ،)63أو تقممة العملٌممة تحممت بمماب
التورل ،ألن الحقٌقة أن اآلمر بالشراء هو الذي ٌشتري وٌبحث عن السلعة وٌفماوض
البممائة علممى ثمنهمما ...الممخ والبنممك ٌقمموم فقممط بالتموٌممل وفممً بعممض العملٌممات ال ٌصممل
مندوب البنك لمكان وجود البضاعة .
والعٌنة على أشهر األقوال  ":أن ٌبٌعه سلعة إلى أجل ثم ٌبتاعها منه بؤقل من
ذلك فهذا التواطإ ٌبطل البٌعتٌن ألنها حٌلة( ،)64فعمن ٌمونس بمن أبمً اسمحال عمن أممه
العـ الٌة ( وقد وثقها ابمن القمٌم ) قالمت  ":خرجمت أنما وأم محبمة إلمى مكمة فمدخلنا علمى
عائشة فسلمنا علٌها ،فقالت لنا من أنتن ؟ فقلنا من أهل الكوفة قالت  :فكؤنها أعرضت
عنا ،فقالت لها أم محبة ٌ :ا أم المإمنٌن كانت لً جارٌة وإنً بعتها من زٌد بن أرقمم
األنصاري بثمانمائة درهم إلى عطائه وأنه أراد بٌعها فابتعتها منه بستمائة درهم نقدا،
قالت  :فؤقبلت علٌنما فقالمت بئسمما شمرٌت وبئسمما اشمترٌت فمؤبل ً زٌمدا أنمه قمد أبطمل
جهاده مة رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم إال أن ٌتوب ،فقالت لها  :أرأٌت إن آخذ منه
إال رأس مالً قالت   :فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف " 

()66( )65

وجاء فً كتاب الم نً مما ٌإكمد حمدٌث العالٌمة " ،وممن بماع سملعة بنسمٌئة لمم
ٌجمز أن ٌشممترٌها بؤقممل ممما باعهمما بممه"( ،)67وقمد اعتبممر اإلمممام الشموكانً أن مثممل هممذه
الحالممة مممن الربمما المحممرم ال ٌنفممة فممً تحلٌلممه الحٌممل الباطلممة "( )68وفممً بعممض البنمموك
ٌضمن البنك بٌة السلعة المشمتراة ،كمما كمان ٌفعمل ٌهمود بتوسمٌط أمممً بمٌن الٌهمودي
والٌهودي لٌستحلوا الربا فٌما بٌنهم ألن الربما محمرم فمً شمرٌعة الٌهمود بمٌن الٌهمودي
والٌهودي .
وقممد ثبممت عممن ابممن عبمماس رضممى هللا عنهممما ،أنممه سممئل عممن رجممل بمماع رجممل
حرٌرة بمائمة ،ثمم إن اشمتراها بخمسمٌن ؟ فقمال :دراهمم بمدراهم متفاضملة دخلمت بٌنهما
حرٌرة(. )69
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وبٌة العٌنة وسٌلة إلى الربا بل هو من أهم الوسائل إلٌه ،والوسٌلة إلى الحرام
حرام ،ألن للوسٌلة حكم ال اٌة ،قال ابن القٌم رحمه هللا تعالى  ( :فلو لم ٌؤت فمً همذه
المسؤلة أثر لكان محض القٌاس ومصالح العباد ،وحكممة التشمرٌة تحرمهما أعظمم ممن
تحرٌم الربا ،فإنها ربا مستحل بؤدنى الحٌل " وهنما قمد عماد البٌمة إلمى الثمانً وأفضمى
إلى ربا الفضل والنساء ()70عن طرٌل بٌة العٌنة (. )71
أما مسؤلة التورل فصٌ ته  :هو أن ٌحتاج إلى دراهم وال ٌجد من ٌقرضه
فٌشتري سلعــــــة بثمن مإجــــــل ثم ٌبٌة السلعة على شخى آخر غـــــــٌر الذي
اشتراها منه

()72

.

وقد اختلف العلماء فً حكم التورل( ،)73قٌل حرام وقٌل إنه جائز ،وقد أجازه
الشٌخ محمد بن صالح العثٌمٌن بشروط :
 .1أن ٌكون محتاجا إلى الدراهم .
 .0أن ال ٌممتمكن مممن الحصممول علممى المممال بطممرل أخممرب مباحممة كممالقرض
والسلم .
 .1أن ال ٌشمممل العقممد علممى ممما ٌشممبه صممورة الربمما مثممل أن ٌقممول بعتممك إٌاهمما
العشرة أحد عشرة أو نحو ذلك .
 .2أن ال ٌبٌعها المستدٌن إال بعد قبضها وحٌازتها(. )74
ولكننا إ ذا نظرنما إلمى بعمض عملٌمات بٌمة المرابحمة الداخلٌمة وكٌفٌمة تصمرف
بعض العمالء نجمد أن العمٌمل ال ٌقمبض السملعة وال ٌحوزهما ،ممة أن النبمً صملى هللا
علٌه وسلم نهى أن تباع السملة حٌمث تبتماع حتمى ٌحوزهما التجمار إلمى رحمالهم ،المهمم
عنده الحصول على النقد ،وعلمى كمل فماألمور بمقاصمدها ،والحكمم المذي ٌترتمب علمى
أمر ٌكون على مقتضى ما هو المقصود من ذلك .
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إن من واجب البنمك اإلسمالمً األردنمً وغٌمره ممن البنموك اإلسمالمٌة تمدعٌم
الرقابة الشرعٌة على تنفٌذ عقد المرابحة فً جمٌمة مراحلمه بحٌمث ٌسمد الطرٌمل أممام
ضعفاء النفوس ،وعدم االكتفاء بالفاتورة ،دون تسلٌم البضاعة للعمٌل بصمورة فعلٌمة،
كل ذلك إلبعاد البنك عن الشبهات والشكوك فً شرعٌة بٌة المرابحة .
وذكر أن البنك اإلسالمً األردنً كشمف الكثٌمر ممن األخطماء التمً وقمة فٌهما
العمالء والموظفون ،حٌث قام بإل اء طلب اآلممر بالشمراء ووضمة اسمم التماجر علمى
الالئحة السوداء وعمم على جمٌة فروعه عدم التعاممل معمه.وأما الموظمف المتمواط
فٌصرف عن العمل .
 :4رضا المتعاقدٌن ،وإلزام اآلمر بالشراء بتنفٌذ العقد .
من شروط البٌة رضا المتعاقمدٌن ،فمإذا نظرنما إلمى عقمد بٌمة المرابحمة لءممر
بالشراء كما هو مطبمل فمً البنمك اإلسمالمً األردنمً وغٌمره ممن البنموك التمً أخمذت
بإلزام اآلمر بالشراء بتنفٌذ العقد ،إنه ٌلزم الفرٌل الثانً بؤن ٌشتري البضماعة بمالربح
المتفل علٌه ،وهنا ندخل فً مسؤلة اإللزام بالوعد السابل وتحقل رضا المتعاقدٌن .
إن الوعد مجرد اإلعالن عن الرغبة فً فعل أمر فمً المسمتقبل ٌعمود بالفائمدة
علممى الموعممود( ، )75ولممم ٌقممل بوجمموب الوفمماء بالوعممد إال المالكٌممة فممً بعممض الحمماالت
الخاصة بالمعروف ،وال خالف بٌن الفقهاء فً استحباب الوفاء بالوعد وإنما الخمالف
بٌنهم فً وجوب الوفاء به قضاء(. )76
وقممد أجمماز بٌممة المرابحممة لءمممر بالشممراء علممى أسمماس الوعممد الملممزم عممدد مممن
العلماء ،وقال بعدم اإللزام عدد آخر ذكرت بعض أسمائهم فً حكم المرابحة .
وبناء على هذا االخمتالف نجمد ممن البنموك اإلسمالمٌة ممن تبنمت إلمزام الواعمد
بالشراء بتنفٌذ العقد ،ومثال ذلك بنك دبً اإلسالمً ،والبنك اإلسالمً األردنً ،وممن
البنوك التً لم تلزم اآلمر بالشراء بتنفٌذ العقد بنك فٌصل اإلسالمً السودانً .
والذٌن اعتمدوا علمى إلزامٌمة الوعمد بالشمراء قسمموا العقمد إلمى قسممٌن ،وعمد
بالشراء وبٌة ،إذ أخذت إباحة بٌة المرابحة من رأي اإلمام الشمافعً رضمً هللا عنمه،
أورده كامال هنا كما جاء فً كتماب األم ( وإذا أرب الرجمل الرجمل فقمال اشمتر همذه،
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وأربحك فٌها كذا ،فاشتراها الرجل فالشراء جائز ،والذي قال أربحك فٌها بالخٌار ،إن
شاء أحدث فٌها بٌعا ،وإن شاء تركه ،وهكذا إن قال  :اشتر لً متاعا ،ووصفه له ،أو
متاعا أي متاع شئت ،وأنا أربحك فٌه ،فكل هذا سواء ٌجوز البٌة األول ،وٌكمون همذا
فٌما أعطى نفسه بالخٌار ،وسواء فً هذا ما وصفت ،إن كان قال  :ابتاعمه واشمتر بمه
منك بنقد أو دٌمنٌ ،جموز البٌمة األول ،وٌكونمان بالخٌمار فمً البٌمة اآلخمر ،فمإن جمدداه
جاز ،وأن تباٌعا به على أن ألمزم أ نفسمهما األممر األول ،فهمو مفسمو ممن قبمل شمٌئٌن
أحدهما أنه تباٌعاه قبل  -أن ٌ -ملكه البائة ،والثانً أنه على مخاطرة أنمك أن اشمترٌته
على كذا أربحك فٌه كذا . )77() ...
أما فٌما ٌتعلل باإللزام بالوعد فقد اعتمدوا على رأي ابن شبرمة ،كما جاء فً
كتاب المحلى البن حزم األندلسً  ( :ومن وعد آخر بمؤن ٌعطٌمه مماال معٌنما ،أو غٌمر
معٌن ،أو بؤن ٌعٌنه فً عمل ما ،حلف لـه على ذلك ،أو لم ٌحلف ،لم ٌلزمه الوفاء بمه
وٌكره لـه ذلك ،وكان األفضل لو وفى به ،وسواء أدخله فً نفقة أو لم ٌدخله كمن قال
 :تزوج فالنة ،وأ نا أعٌنك فً صداقها بكذا وكذا ،أو نحمو همذا ،وهمو قمول أبمً حنٌفمة
والشافعً وأبً سلٌمان ،وقال مالك ال ٌلزمه شىء من ذلك إال ٌدخلمه بوعمده ذلمك فمً
كلفة فٌلزمه وٌقضى علٌه ،وقال ابن شبرمة  :الوعد كله الزم وٌقضى به على الواعد
وٌجبر )(. )78
فكالم اإلمام الشافعً رضً هللا عنه لـه ٌجٌز بٌة المرابحة ،وال ٌلزم الواعد
بتنفٌذ ما وعد به ،وٌترك لـه الخٌار ،وأما اإللزام فال ٌجوز ،وما ورد فً المحلى فمال
إلزام للواعد بتنفٌذ ما وعمد بمه عنمد العدٌمد ممن العلمماء فمً أي حمال ممن األحموال ،إال
اإلمام مالك رحمه هللا الذي قال بإلزامه إذا أدخل الموعود فً كلفة ،وأمما ابمن شمبرمة
فهو الذي قال بؤن الوعد كله الزم .
وقد رجح الدكتور الفاضمل الشمٌخ ٌوسمف القرضماوي اإللمزام بالوعمد اسمتنادا
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إلى األدلة الشرعٌة من القرآن الكرٌم والسنة النبوٌة ،قال تعالى ٌ  :ا أٌها الذٌن أمنوا
لم تقولون ما ال تفعلون ،كبر مقتا عند هللا أن تقولوا ما ال تفعلون  ،)79(وفً الحمدٌث
الصحٌح عن أبً هرٌمرة رضمى هللا عنمه " آٌمة المنمافل ثمالث  :إذا حمدث كمذب ،وإذا
وعد أخلمف ،وإذا ائمتمن خمان "( ،)80ونقمل الشمٌخ القرضماوي أدلمة أخمرب ممن القمرآن
الكرٌم والحدٌث الشرٌف وأقوال العلماء .
فهذه األدلة التً اعتمد علٌها الشٌخ القرضاوي ال ٌعقل أن ت ٌب عن بال أئمة
عظام أمثال اإلمام الشافعً وابمن القمٌم وغٌرهما ،وبنماء علٌهما ٌعتممدوا إلزامٌمة الوعمد
؛ولكنهم قالوا بعدم اإللزام .
وقممد قممال الممدكتور محمممد سمملٌمان األشممقر  ( :أممما العمممل علممى أسمماس اإللممزام
بالوعد السابل فإنه ٌربط الواعد وٌوثقه ،وٌعدمه الرضا حال عقد الشراء الالحمل ممن
البنك ،فٌكون العقد صورٌا ،وٌخرج عن كونه ( تجارة عن تراض منكم ) إلى كونه (
قرضا بفائدة ) ألن الوعد الملزم ٌكون قد ربط ربطا محكما بٌن دفة البنك المثمن عنمد
شرائه للبضاعة وبٌن أخمذ العمٌمل لهما بمثمن آجمل زائمد ،فتحققمت صمورة القمرض وال
ٌنفعهم أن ٌسموه ( وعدا ببٌة المرابحة ) ألنه قمد علمم أن شمروط العقمود الرضما التمام
حٌن التعاقد ،وبذلك التراضً ٌحل لكل من الطرفٌن ما ٌؤخذه من مال اآلخر )(. )81
أممما مممإتمر المصممرف اإلسممالمً الثممانً المنعقممد بالكوٌممت عممام 1761م ،فقممد
أصدر عدة توصٌات منها ما ورد نصمه فمً التوصمٌة الثامنمة  ( :وأمما بالنسمبة للوعمد
وكونه ملزما لءمر أو المصرف أو كلٌهما ،فإن األخمذ بماإللزام همو األحفمظ لمصملحة
التعامل واستقرار المعامالت ،وفٌمه مراعماة لمصملحة المصمرف والعمٌمل ،وأن األخمذ
باإللزام أمر مقبول شرعا ،وكل مصرف مخٌر فمً األخمذ بمما ٌمراه فمً مسمؤلة القمول
باإللزام حسب ما تراه هٌئة الرقابة الشرعٌة لدٌه )(. )82
وبعد استعراض اآلراء السابقة بمسؤلة اإللزام بالوعد ٌمكن التفرٌمل بمٌن عقمد
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المرابحة الداخلٌة والذي ٌعتمد على السول المحلً ،وعقد المرابحمة الخارجٌمة والمذي
ٌعتمممد علممى ا السممتٌراد ،فممٌمكن األخممذ بمماإللزام فممً المرابحممة الخارجٌممة وذلممك لضممبط
المعمممامالت بصمممورة دقٌقمممة ،وألن البنمممك اإلسمممالمً ٌتحممممل كلفمممة ومسمممإولٌة تجممماه
المصدرٌن والبنوك األجنبٌة ،وكذلك لوجاهة األدلة التً أوردها القائلون بماإللزام وال
مجال لذكر المزٌد منها ألن المسؤلة أشبعت بحثا ،وأما المرابحة الداخلٌة فٌمكن األخذ
بعدم اإللزام ألن السلة والمواد موضوع العقد تكون متوافرة فً السول المحلمً ،ومما
على البنك اإلسالمً األردنً إال التؤكد من جدٌة العمٌل بشتى الطرل الممكنة ،وذلمك
اعتمادا على رأي اإلمام الشافعً وغٌمره ،وألن البنمك فمً ال المب ال ٌتحممل نفقمة ممن
جراء التمهٌد إلبرام العقد .

ثانياااا  :الصاااعوبات التاااي تواناااإل البناااك اإلساااالمي األردناااي بصاااور عاماااة
والمرابحة بخاصة :
من خالل النشرات التً ٌوزعها البنمك والتمً ال ٌجمددها إال نمادرا )83( ،وممن
واقة التطبٌل العملًٌ ،واجه البنك اإلسالمً األردنً بعض الصعوبات :
 -1قصور بعض القوانٌن األردنٌة عن معالجة تسهٌل مهمة البنمك فمً تحقٌمل
متطلبات عمالئه حٌث إن بعض هذه القوانٌن قد صمٌغ لمعالجمة اإلقمراض
الربوي دون حمل مشمكلة التموٌمل الالربموي ،وأمثلمة ذلمك اضمطرار البنمك
عند تموٌل شقة لعمٌل أو سٌارة إلى دفة رسوم متكمررة تصمل فمً تموٌمل
العقارات إلى  % 14ممن تكلفمة التموٌمل ممما ٌثقمل كاهمل العممالء .والبنمك
أساسا ال ٌتحمل وال ٌدفة أي مبلغ من جٌبه .
 -0مممنح مٌممزة للبنمموك الربوٌممة علممى البنممك اإلسممالمً فممً مجممال اسممتفادته مممن
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تعلٌمات تشجٌة التصمدٌر بسمعر خصمم مخفمض ،ممما ٌجعمل تكلفمة عممالء
البنك اإلسالمً أعلى من تكلفة عمالء البنوك األخرب بسبب هذا االمتٌاز.
 -1اضطرار البنك اإلسالمً ـ بسبب عمدم إمكمان اإلفمادة ممن تسمهٌالت البنمك
المركزي ـ كملجؤ أخٌر ـ اضطرار البنك إلى ما ٌلً :
 جعل مدة التموٌل لعمالئه قصٌرة األجل أو متوسطة األجل .
 االحتفاظ بسٌولة مرتفعمة لمواجهمة أي طموارد قمد تحصمل ـ ال سممح هللا ـ
مما ٌعٌل استثمار األموال وٌخفض عوائد المودعٌن .
 اعتماد البنك اإلسالمً على تدفل الودائة عنمد اتخماذ خطمة توزٌمة وتنوٌمة
استثمارات وتجدٌد مدد التموٌل الالزمة .
 توجٌممه أغلممب اسممتثماراته إلممى المرابحممة ،بممدل توجٌههمما إلممى المسمماهمات
والمشاركات ،لسرعة تسٌٌلها ووضو التدفل النقدي ووضو العائد.
وٌظهر ذلك واضحا من خالل التقارٌر السنوٌة للبنك.
 .2نقممى األدوات المالٌممة ( سممندات المقارضممة ) التممً بمقتضمماها سممرعة تممدوٌر
األمممموال وإٌجممماد مصمممادر للسمممٌولة السمممرٌعة للبنمممك ممممما ٌشمممكل باعثممما علمممى
االستثمار األطول أجـال ،ولهذا لجؤ البنك لبٌة المرابحة .وذلمك بسمبب ضمعف
السول المالً .
 .3اضطرار البنك إلى التشدد فً الحصول على الضمانات بسبب مماطلة بعض
العمالء فً السداد ولجوئهم إلى االستفادة من قوانٌن المحاكمات اعتمادا علمى
أن البنك ال ٌتقاضى عوائد عن أمواله المستحقة خالل سنوات المحاكمة.
والبنك حقٌقة ٌتشدد فً قبول الكفالء فً بٌة المرابحة ،وٌخصم أقسماطه ممن
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رواتب الكفالء التً تحول رأسا للبنك .
 .4لقممد أدب ارتبمماط العدٌممد مممن النمماس بؤعمممال البنمموك الربوٌممة لمممدة طوٌلممة إلممى
تركز أذهانهم بؤن أٌة نسبة مئوٌة ٌتقاضاها البنك مرابحة إنما هً من أعممال
الفائدة دون تفهم لطبٌعة عملٌمة المرابحمة .ألن البنمك أساسما ٌحسمب ذلمك أممام
العمٌممل ،وال ٌؤخممذ بعممٌن االعتبممار الشممروط الشممرعٌة فممً حسمماب ربممح بٌممة
المرابحة .
 .5اعتممراض بعضممهم علممى قٌممام البنممك بتممؤمٌن البضممائة التممً ٌمولهمما مممن خممالل
شركات التؤمٌن القائمة  .وهذه المسؤلة حرام للفتاوب التمً صمدرت عمن هٌئمة
كبار العلماء فً المملكة العربٌة السعودٌة والمجمة الفقهً وكبار علماء األمة
.
 .6ضعف األجهزة الوظٌفٌة ،وال سٌما فً بداٌة عمل البنك ،وعمدم قمدرتها علمى
تفهم األمور الشرعٌة بدقة .وبخاصة مما ٌتعلمل بكٌفٌمة إتممام صمٌ ة المرابحمة
علممى الوجممه الشممرعً بسممبب توظٌممف البنممك لمممن ال ٌعممرف األمممور الشممرعٌة
المهم أن ٌكمون عمامال فمً البنموك ربوٌمة كانمت أم غٌمر ربوٌمة ،وٌنمدرج همذا
على أعلى المستوٌات حتى األن ".

()84

 .7إل مماء القممانون الخمماى الممذي أسممس بموجبممه البنممك فؤصممبح بمقممدور أي إنسممان
تؤسٌس بنك إسالمً ،حٌمث أسمس البنمك اإلسمالمً العربمً فمً عممان ،وذلمك
المتصمماى السممٌولة النقدٌممة فممً السممول،مما أوجممد منافسمما جدٌممدا للبنك،وهممذه
خطممة مممن البنممك العربممً بسممبب تمسممك المجتمممة األردنممً بالعقٌممدة اإلسممالمٌة
وإقبال الناس على البنك اإلسالمً األردنً.
 .16زٌادة االحتٌماطً اإلجبماري لمدب البنمك المركمزي األردنمً ممما ٌقلمل السمٌولة
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النقدٌممة المتاحممة للبنك،مممما ٌقلممل قممدرت علممى الممدخول فممً اسممتثمارات أخممرب
.وٌمكن الت لب على ذلك بتحدٌد قطماع معمٌن ٌسمتثمر فٌمه البنمك همذا الرصمٌد
تحت رقابة البنك المركزي ،كما ٌفعل ذلك بنك فٌصل اإلسالمً المصري .
 .11تحدٌد نسبة المرابحة حسب التكلفة ،وتدخل البنك المركزي فً تحدٌد ذلك فً
كثٌمممر ممممن األحٌمممان ،واألولمممى أن تحمممدد نسمممبة المرابحمممة حسمممب القطاعمممات
االقتصادٌة الختالف قدرة هذه القطاعات على إٌجاد اإلٌرادات .
هذا وقد لجؤ البنك لمواجهة هذه الصعوبات إلى اتخاذ بعض اإلجراءات التً
تكفل حقه وال ٌتعرض لخسارة بل تزٌد من سٌولته ،فقد أحدث البنك اإلسالمً
األردنً عام 1772م ما ٌسمى صندول التؤمٌن التبادلً لمدٌنً البنك .كما أنشؤ شركة
تؤمٌن إسالمٌة ،رغم ما تتعرض لـه من انتقادات ،ألنها تعٌد التؤمٌن لدب شركات
ربوٌة عالمٌة .
وقممد عمممل البنممك عممدة دورات وابتعممث عممددا مممن الممموظفٌن لتممؤهٌلهم التؤهٌممل
الشرعً المصرفً،وال ٌزال البنك ٌتشدد اتجماه عمالئمه وٌتمولى الخصمم المباشمر ممن
الكفممالء إذا تممؤخر العمٌممل عممن السممداد ،كممما ٌسممبب البنممك بعممض المشمماكل لعمالئممه مممة
مكفمممولٌهم بسمممبب قصمممور آلٌمممة التسمممدٌد الفممموري فمممً حسممماب العمٌمممل إذا تمممؤخر عمممن
السداد،مما ٌإدي إلى الخصمم ممن حسماب الكفٌمل،رغم تسمدٌد العمٌمل للقسمط المترتمب
علٌه  .ونؤمل أن تحل جمٌة صعوبات البنك اإلسالمً بالطرل الشرعٌة .
وفً ختام البحمث ٌمكمن القمول :إن البنمك اإلسمالمً األردنمً صمر إسمالمً
ٌجب مساندته ،وٌمكن االعتماد علٌه فً تطهٌر معاملتنا من الربا ،إذا التزم باألصول
الشرعٌة ،وعلى ما ٌبدو من تصرفات البنك فً اآلونة األخٌرة أنمه ٌعممل علمى األخمذ
بالتوصٌات الشرعٌة ،ولكن ٌإخذ علٌه أن أبواب كبار موظفٌه م لقة أمام النقد البناء.
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ومالحظاتنا على البنك حتى ال ٌقة فً المحظورات ومن ذلك  :بٌة ما لٌس
عنممده ،وبٌممة الش مًء قبممل قبضممه ،وبٌعتممٌن فممً بٌعممة ،وإعطمماء العمٌممل فرصممة الخٌممار
والرضا وعدم اإللزام وبخاصة فً بٌة المرابحة الداخلٌة قبل التوقٌة على العقد الثانً
......الخ.
وباإلضافة إلى ما تم ذكره فً البحث ٌمكن األخذ بالتوصٌات التالٌة المذكورة
فً الخاتمة لتكون عملٌة المرابحة الداخلٌة متفقة مة الشرٌعة اإلسالمٌة .

خاتمة (التوصٌات)
فً ضوء ما تم بحثهٌ ،مكن تطهٌر عملٌة تطبٌل عقمد بٌمة المرابحمة الداخلٌمة
من الشبهات التً تثار حوله ،سواء أكان خاصا بممارسات البنك ،أم ممارسات بعض
العمالء إما لجهلهم أو تحاٌلهم،باألخذ بالتوصٌات التالٌة -:
 -1أن ٌتحمممل البنممك اإلسممالمً األردنممً مسممإولٌة البضمماعة حتممى تسمملٌمها
للمشتري ،وأن ال ٌسلم البضاعة ،أو ٌوافمل علٌهما لعقمد بٌمة المرابحمة إال بعمد الكشمف
علٌها ،والتؤكد من صالحٌتها لما اشترٌت من أجله ،على أن ٌلتزم البنك برد البضاعة
بالعٌب غٌر الظاهر،وال ٌعتمد على تقارٌر صالحٌة البضماعة التمً ٌحضمرها العمٌمل
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.
 -0ال ٌممتم بٌممة البضمماعة إال بعممد قبضممها وض ممانها قبممل أن تبمماع للعمٌممل ،مممة
إٌصالها لمكان سكن العمٌل للتؤكمد ممن اسمتعمالها لمما بٌعمت لمـه ،وال بمؤس أن ٌإسمس
البنك اإلسالمً األردنً محالت لبٌة السلة التمً ٌكثمر الطلمب علٌهما،فً حمٌمة الممدن
التً ٌوجد فٌها فرع للبنك ،وذلك خوفا من الوقوع فً الشبهات التً تثار حمول البنمك
اإلسالمً األردنً بؤنه واسطة لبٌة العٌنمة والوقموع فمً آثمام الربما ،والعممل علمى سمد
الث رات أمام المتالعبٌن بؤحكام هللا للسعً للكسب المادي والتحاٌل الربوي .
 -2إذا لم ٌقم البنك اإلسالمً األردنً ببٌة السلة مباشرة عن طرٌل محالته
التجارٌة ،فٌجب أن ٌتولى شراء السلة المطلوبة بصورة مباشمرة وعمن طرٌقمه ،ال أن
ٌوكل كل عملٌاته للعمالء ٌجرون البحث واالتفال ،مة المبال ة أحٌانا فً قٌممة الممواد
بهدف الحصول على أكبر قدر من المال .
 -3العمل علمى إٌجماد وسمائل للرقابمة الشمرعٌة أكثمر فاعلٌمة علمى تنفٌمذ عقمد
المرابحة فً جمٌة مراحله ،وال بؤس بعمل رقابة تفتٌشٌة بعمد ممدة ممن إجمراء العقمود
للتؤكد من تنفٌذ العملٌة حسب األصول الشرعٌة .وتؤكد هٌئة الرقابة من امتالك البنك
للسملعة ودخولهمما فممً ضمممانه قبممل بٌعهمما لءمممر بالشممراء ،بحٌممث ال ٌصممبح حٌلممة ألكممل
الربا ،تموٌل بال مخاطرة ،مة االهتمام بوضة قواعد تفصٌلٌة آللٌات العمل فً شعب
تطبٌل عقد المرابحة لمراعاة األحكام الشرعٌة العامة والخاصة لهذا العقد .
 -4عمدم إلممزام أي طممرف مممن أطممراف العقممد فممً إتمممام البٌممة ،فممال ٌقٌممد أحممد
األطممراف بكفالممة ،وكتابممة موقعممة أو عربممون ،أو غٌممر ذلممك قبممل إتمممام البٌممة ،فممالجمٌة
أحرار فً تنفٌذ البٌمة ،لٌمتم البٌمة برضما المتعاقمدٌن ،إال فمً الحماالت التمً ٌتكبمد فٌهما
البنك تكالٌف من جراء العقد ال ٌمكن تعوٌضها .وهمذا ٌتطلمب إعمادة النظمر فمً إلمزام
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اآلمر بالشراء بتنفٌذ العقد.
 -5االهتمام بتؤهٌل القٌادات والعاملٌن فً البنك بالخبرات الوظٌفٌمة الواعٌمة
وتوظٌممف ذوي المظمماهر اإلسممالمٌة،والملتزمٌن بمماآلداب اإلسممالمٌة ،مممة التنبٌممه علممى
البنممموك اإلسمممالمٌة بإقاممممة الشمممعائر الدٌنٌمممة فمممً نفمممس موقمممة العمل،وبخاصمممة صمممالة
الظهر ،وتممموفٌر البمممرامج التدرٌبٌمممة المناسمممبة بالتعممماون ممممة كلٌمممات الشمممرعٌة وأقسمممام
االقتصاد اإلسالمً .
 -6التقلٌل من االعتماد على عملٌات بٌة المرابحة ،والعمل على إٌجاد آلٌات
أخرب ،إال فً الحاالت التً ال بد من المرابحة،وذلك بالدخول فً المشمارٌة التنموٌمة
الزراعٌممة والصممناعٌة والتجارٌممة واإلسممكان ،واالسممتثمار فٌهمما اسممتثمارا مباشممرا مممن
خالل صٌغ المشاركة والمضاربة والمزارعة والسلم واالستصناع والتؤجٌر،مما ٌسهم
فً تقدم المجتمة وتنمٌته.
 -7على جهمات الدولمة المعنٌمة بماألمور الشمرعٌة وبخاصمة وزارة األوقماف
تبصٌر الناس بؤصول المعامالت اإلسمالمٌة ومنهما المرابحمة ،وحمث خطبماء المسماجد
على تخصٌى خطب لبٌان ذلك.وعلى وزارة التربٌمة والتعلمٌم االهتممام فمً مناهجهما
بالمستجدات المالٌة وبخاصة مما ٌتعلمل بالمعمامالت المصمرفٌة وبٌمان الحكمم الشمرعً
فٌها ،وكٌفٌة إجرائها حسب األصمول الشمرعٌة .وعلمى وزارة اإلعمالم تبصمٌر النماس
بالمإسسات المالٌة الموجودة فً الساحة ومنها البنوك اإلسالمٌة ،واستضافة المعنٌٌن
بذلك من حٌن آلخر لبٌان ما ٌتعلل بها من معلومات وكٌفٌة التعامل معها .
ٌ -16جب على الجامعات أن تقوم بدورها العلممً وال سمٌما كلٌمات الشمرٌعة
وأصمول المدٌن واالقتصماد ـ لمٌس ممن بماب الدعاٌمة للمإسسمات اإلسمالمٌة ـ بتضممٌن
مناهجها مقمررات تتعلمل بالمعمامالت المالٌمة اإلسمالمٌة ،وممن ذلمك البنموك اإلسمالمٌة
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وشممممركات التممممؤمٌن اإلسممممالمٌة ،وبٌممممان الحكممممم الشممممرعً فممممً المسممممتجدات المالٌممممة
واالقتصادٌة ،وما ٌتعلل بالنواحً المادٌة فً السماحة العملٌمة التطبٌقٌمة ،وذلمك لخلمل
جٌل مثقف أمور االقتصاد من وجهة نظر إسالمٌة ،لمواجهة العولمة برو إسالمٌة.
 -11العمممل علممى إٌجمماد وسممائل شممرعٌة خالصممة لضمممان عملٌممات البنممك مممن
الشممبهات التممً تثممار علٌممه ،وذلممك بعقممد مممإتمر علمممً دوري لممذوي االختصمماى فممً
الشرٌعة واالقتصاد بعٌدا عن التمثٌل الرسمً ،مة تشجٌة الشباب على االشمتراك فمً
هذا المإتمر،مة قبول النقد البناء .
وفً الختام ال أقول إن البحمث قمد احتموب كمل مما ٌتعلمل بجوانمب الموضموع،
ولكن هذا جهد متواضة لبعض المسائل ،فإن أصبت فمن توفٌمل الممولى وإن أخطمؤت
فمن نفسً ،وهللا الموفل .

الهوامش
 )1أول تجربممة كانممت فممً مٌممت غمممر بمحافظممة الدقهلٌممة بمصممر عممام 1741م  ،واسممتمرت
التجربة حتى منتصف عام 1745م ،النجار .175،
 )2صقر .05،
 )3األنصاري  ،46،العبادي .3 ،
 )4راجة تقارٌر البنك اإلسالمً األردنً 1771م  1775 ،ـ 0661م.
 )5رٌحان  010،ـ .011
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 )6حرك .161،
 )7مجلة الجندي المسلم 121،ـ122
 )8النجار  ،مجلة الشرٌعة .12،
 )9مممن صممور عقممد المرابحممة شممراء مممواد البنمماء  ،وتموٌممل تشممطٌب األبنٌممة  ،والتجهٌممزات
المنزلٌة  ،واألثاث ...الخ .
 )10الحصري .116 ،
 )11راجممة كتممب الفقممه المختلفممة  :كممالم نً البممن قدامممة  ،واألم للشممافعً  ،وبممدائة الصممنائة
للكاسانً  ،ومن الكتب الحدٌثة المبسطة فقه السنة لسٌد سابل.
 )12الزرقانً .151/1،
 )13قلعه جً .167،
 )14البنك اإلسالمً األردنً ،قانون البنك األردنً .0،
 )15البنك اإلسالمً األردنً  ،تجربة البنك اإلسالمً األردنً .15،
 )16الصاوي .066 ،
 )17سورة البقرة  ،آٌة .053
 )18البخاري  50/1،ـ .51
 )19الصاوي  ،المرجة السابل والصفحة نفسها.
 )20ابن عبٌدان .177/2 ،
 )21ابن قدامة .177/2 ،
 )22البٌهقً .115/3،
 )23قلعه جً .161،
 )24ابن حزم .12/7،
 )25ابن قدامة.177/2 ،
 )26ابن عبد البر .563/0 ،
 )27البعلً  13 ،ـ .15
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 ) 28من هإالء  :الشٌخ ٌوسف القرضاوي  ،والدكتور سامً حسمن حممود  ،والمدكتور عبمد
الحمٌد البعلً  ،والشٌخ عبد هللا بن سلٌمان المنٌة ...وغٌرهم .
 )29الشافعً .17/1 ،
 )30ابن حزم  ، 06/6 ،مسؤلة .1103
 ) 31من هإالء الدكتور محمد سلٌمان األشقر  ،والدكتور رفٌل ٌونس المصري  ،والدكتور
جمممال الممدٌن عطٌممة  ،والممدكتور حمممد الكبٌسممً  ،والممدكتور علممً السممالوس  ،والممدكتور
إبراهٌم دابو  ،والدكتور حسن عبد هللا األمٌن ...وغٌرهم .
 )32األلبانً .11/0،
 )33الكاسمانً  006/3 ،ـ ،003المـجزٌري  156/0 ،ـ  ،060عبمد البمر  ،244 ،البعمـلً ،
 ، 35ملحم  ،14 ،الصاوي .063 ،
 )34سابل .025/1،
 )35مجلس الفكر اإلسالمً  :تقرٌر بشان إل اء الفائدة من اقتصاد باكستان  ،تعرٌمب  :عبمد
العلٌم السٌد والدكتور حسٌن عمر إبراهٌم ،المركز إسالمً ألبحاث االقتصاد اإلسمالمً
 .11 ،والمنصوري ،
 )36راجة تقارٌر البنك قبل عام 1771م  ،ومقدمة هذا البحث .
 )37ارجة لشروط المرابحة فً البحث .
 )38عٌد 31،ـ .30
 )39العبد اللطٌف .106،
 )40الندوي .152 ، 147 ،
ٌ )41مكن العمٌل مقاضاة البائة والرد بخٌار العٌب  ،إذا لم ٌكن على علم بالعٌب وقت عقمد
العقد.
 )42مقررات محمة الفقه اإلسالمً (جده) فً مإتمره الخامس بالكوٌمت المذي عقمد ممن  1ـ
1267/3/4هـ الموافل من  16ـ 1766 /10 /13م  ،قرار رقم .051
 )43راجة عقد المرابحة المعمول به فً البنك اإلسالمً األردنً  ،ى .0
 )44البنك اإلسالمً األردنً ،التقرٌر السمنوي الحمادي والعشمرون 1206 ،همـ ـ 1777م ،
ى .56 ، 06
 )45البنك اإلسالمً األردنً ،التقرٌر السنوي الرابمة والعشمرون 1201همـ 0660 /م  ،ى
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. 01
 )46الندوي .101 ،
 )47البخاري .127/2،
 )48الحدٌثان ،24525 ،وردا فً صحٌح سنن ابن ماجة ل لبانً .11/0 ،
 )49مجلة االقتصاد اإلسالمً  ،مجلد  ، 0عدد  ،06ى.100
 )50العبادي .0 ،
 )51ملحم .0215023 ،
 )52ابن قدامة ..006/2 ،
 )53البخمماري  .127/2،أبممو داود  547/1،أخرجممه الترمممذي فممً البٌمموع وكممذلك النسممائً ،
وابن ماجه .
 )54البعلً الدمشقً .001،
 )55األشقر 1773(.64،م)
 )56مالك .53، 52/0 ،
 )57المصري . 163،
 )58عبد الخالل .160 ،
 )59ربمما لنسممٌئة  :هممو البٌممة للمطعممومٌن أو للنقممدٌن المتفقممً الجممنس أو المختلفممة ألجممل ولممو
للحظة وإن استوٌا وتقابضا فً المجلس .
أممما ربمما الفضممل  :فهممو البٌممة مممة زٌممادة أحممد العوضممٌن المتفقممً الجممنس علممى اآلخممر (.
الهٌثمً .001/1،
 )60ابن قٌم الجوزٌة .017/1 ،
 )61المرجة السابل .0205021 /1،
 )62البخاري .166/22 ،
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 )63الحقٌقة أن اآلمر بالشراء هو الذي ٌشتري ألنه ٌبحث عن السلعة وٌفاوض البمائة علمى
ثمنها وٌشتري على مسإولٌته..الخ حتى تتم عملٌة الشراء  ،وأما البنك فٌتولى التموٌمل
 ،وفً بعض العملٌات ال ٌصل مندوب البنك لمكان وجود البضاعة  ،والعملٌمة تمتم بمٌن
البائة واآلمر بالشراء .
 )64ابن تٌمٌة .16/07،
 )65سورة البقرة  ،آٌة .053
 )66الدارقطنً .30/1 ،قال صاحب التعلٌل الم نً  :أخرجه البٌهقً وعبمد المرزال .وروب
مثله اإلمام أحمد  ،وعمل به ،وهذا حدٌث فٌه شعبة  ،وإذا كان شمعبة فمً حمدٌث فاشمدد
ٌدك به فمن جعل شعبة بٌنه وبٌن هللا فقد اسمتوثل لدٌنمه  ( .ابمن قمٌم الجوزٌمة )154/1،
.انظر توثٌل العالٌة فً الجزء نفسه والصفحة.
 )67ابن قدامة .171/2،
 )68الشوكانً .064/3 ،
 )69ابن قٌم الجوزٌة .156/1 ،
 )70المرجة السابل .021، 57/1،
 )71الطرٌقً  041 ،ـ  .072وقد رجح الطرٌقً تحمرٌم بٌمة العٌنمة  ،كمما همو قمول جمهمور
الفقهاء والصحابة والتابعٌن.
 ) 72وهذا ما تفعله بعض البنوك التً تدعً قٌامها بعملٌات شمرعٌة عمن طرٌمل بٌمة سمٌارة
لشممخى بممثمن مإجممل  ،ثممم إٌجمماد مممن ٌشممتري هممذه السممٌارة بممثمن عاجممل  ،وبعممد إتمممام
العملٌة تعود السٌارة للبنك وٌعطً البنك الوسٌط مبل ا ممن الممال عمولمة  ، .وهمذا عمٌن
الربا.
 )73قمال أحمممد ٌ :كمره ( ،ابممن تٌمٌممة  )16/07،قمال ابممن تٌمٌمة ٌ :حممرم ( الفتمماوب ،)216/7
وقال المرداوي  :جائز( اإلنصاف .)115/2
 )74ابن عثٌمٌن .66576 ،
 )75أبو العٌنٌن  ،145 ،حماد .16،
 )76النووي  ، 051 ،حماد .17،
 )77الشافعً .14/1 ،
 )78ابن حزم  ،06/6،وقد أوردت النى كامال ألهمٌة معرفة مدب إلزام األئمة بالوعد.
 )79سورة الصف  ،اآلٌتان .051
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 )80البخاري ،اإلٌمان ، 067/3، 67/1،مسلم  ،اإلٌمان ( 24/0 ،دار الفكر ).
 )81األشقر .25526،
 )82مجلة االقتصاد اإلسالمً العدد .100/06
 )83باإلضافة إلى ما الحظه الباحث من خالل معاٌشته لعمل البنك.
 )84شحادة .06 ، 05،

المصادر والمراجة

القرآن الكرٌم
 )1أبو العٌنٌن :بمدران أبمو العٌنمٌن ( الشمرٌعة اإلسمالمٌة ،تارٌخهما ونظرٌمة الملكٌمة
والعقود ،اإلسكندرٌة ،مإسسة شباب الجامعة1764 ،م ) .
 )0أبو داود ،سلٌمان بن األشعث السجستانً و(سنن أبً داود ،دار الحدٌث للطباعة
والنشر والتوزٌة ،بٌروت ).
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 )1األشممقر :محمممد سمملٌمان األشممقر ( ،بٌممة المرابحممة كممما تجرٌممه البنمموك اإلسممالمٌة،
الكوٌت ،مكتبة الفال 1262 ،هـ 1762 -م ).
 )2األلبانً:محمد ناصر المدٌن األلبمانً ( ،صمحٌح سمنن ابمن ماجمه ،ط ،1الرٌماض،
مكتب التربٌة العربً1266 ،هـ 1766 -م) .
 )3األنصمماري :محمممود األنصمماري واسممماعٌل حسممن وسمممٌر مصممطفى متممولً( ،
البنوك اإلسالمٌة ،القاهرة ،األهرام1766 ،م )
 )4ابن تٌمٌه :احمد بن تٌمٌه(،مجموع فتاوي شمٌخ اإلسالم،الرٌاض،الرئاسمة العاممة
لشإون الحرمٌن الشرٌفٌن ).
 )5ابن حزم ( ،المحلً ،بٌروت  :دار الفكر ).
 )6ابممن عبممد البممر ٌ :وسممف بممن عبممد هللا بممن عبممد البر،الكممافً فممً فقممه أهممل المدٌنممة
المالكً ،مكتبة الرٌاض الحدٌثة و الرٌاض1266 ،هـ ـ 1766م.
 )7ابن عبٌدان :عبد الرحمن بن عبٌدان ( زوائد الكافً والمحرر على المقنمة ،ط،0
الرٌاض  :المإسسة السعٌدٌة 1261 ،هـ )
 )16ابن قدامة ( ،الم نً ،مكتبة الرٌاض الحدٌثة ،الرٌاض ).
 )11ابممن قممٌم الجوزٌممة(،أعالم الممموقعٌن مممن رب العالمٌن،الرٌاض،مكتبممة الرٌمماض
الحدٌثة)
 )10البخمماري ،محمممد بممن اسممماعٌل البخمماري ( فممتح البمماري شممر صممحٌح البخمماري،
الرٌاض ،مكتبة الرٌاض الحدٌثة ) .
 )11البعلمممً  :عبمممد الحمٌمممد محممممود البعلمممً ( ،فقمممه المرابحمممة فمممً التطبٌمممل االقتصممماد
المعاصر ،القاهرة  :السالم العالمٌة للطبة والنشر والتوزٌة ) .
 )12البعلممً الدمشممقً  :علممً محمممد عبمماس البعلممً الدمشممقً ،االختٌممارات الفقهٌممة مممن
فتاوب شٌخ اإلسالم ابن تٌمٌة ،المإسسة السعٌدٌة ،الرٌاض .
 )13البنك اإلسالمً األردنً :تقارٌر البنك اإلسالمً األردنً لعمام 1771م1775،
ـ0660م.
 :عقد المرابحة المعمول به فً البنك اإلسالمً األردنً.
 :قممانون البنممك اإلسممالمً األردنممً للتموٌممل واالسممتثمار مممن منشممورات البنممك،
.1763
 )14الجزٌمري  :عبممد الممرحمن الجزٌممري ( ،كتماب الفقممه علممى المممذاهب األربعممة ،ط،6
بٌروت  :دار أحٌاء التراث العربً ).
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 )15حممرك ،أبممو المجممد حممرك ،البنمموك اإلسممالمٌة ،ممما لهمما وممما علٌهمما ،القمماهرة ،دار
الصحوة للنشر 1766 ،م.
 )16الحصمممري :أحممممد الحصمممري ( ،السٌاسمممة االقتصممماد والمممنظم المالٌمممة فمممً الفقمممه
اإلسالمً ،مكتبات الكلٌات األزهرٌة1762 ،م ).
 )17حماد :نزٌه حماد ( ،الحٌازة فً العقود فً الفقه اإلسمالمً ،دمشمل  :دار البٌمان،
1756م ).
 )06الدار قطنً :علً بن عمر الدار قطنً(،التعلٌل الم نمً علمى سمنن المدار قطنمً،
نشاط اباد فٌصل اباد-باكستان  -حدٌث أبادي ).
 )01رٌحممان  :بكممر رٌحممان ،دور المصممارف اإلسممالمٌة فممً الحممد مممن اآلثممار السمملبٌة
للعولمة( ،من أبحاث العولمة وأبعادها االقتصادٌة،الذي عقد بجامعة الزرقماء فمً
ـ0666/6/16م).جامعممممممة الزرقمممممماء،
ـ1201/3/16هممممممـ6 ،
األردن6،
الرزقاء1201،هـ ـ 0661م.
 )00الزرقانً ،شر الزرقانً على مختصر خلٌل.
 )01سمممابل :سمممٌد سمممابل (،فقمممه السمممنة ،بٌمممروت ،دار الكتمممب العربمممً1263 ،همممـ -
1763م).
 )02الشافعً :اإلمام الشافعً ( ،األم ،بٌروت  :دار المعرفة ) .
 )03شحادة  :موسى عبد العزٌز شحادة ،تجربة البنمك اإلسمالمً األردنمً بحمث مقمدم
لندوة خطة االستثمار فً البنوك اإلسالمٌة ،التً عقدت فً مإسسة آل البٌت00،
 03شوال 1265هـ 16 ،ـ  01حزٌران 1765م .
 )04الشوكانً :محمد بن علً الشوكانً(،نٌل األوطار،القاهرة :دار الحدٌث).
 )05الصمماوي  :محمممد صمممال محمممد الصمماوي ( ،مشمممكلة االسممتثمارات فممً البنممموك
اإلسمممالمٌة وكٌمممف عالجهممما اإلسمممالم ،المنصمممورة  :دار المجتممممة  -دار الوفممماء،
1776م )
 )06صممقر :محمممد أحمممد صممقر ( ،االقتصمماد اإلسممالمً فممً مجتمممة معاصممر  -البعممد
التعلٌمً ،عمان  :جمعٌة البحوث والدراسات اإلسالمٌة1761 ،م ).
 )07الطرٌقممً:عبممد هللا بممن محمممد الطرٌقممً(،حكم بٌممة العٌنمة مقممال فممً مجلممة البحمموث
اإلسالمٌة،العدد ،12الرٌاض ،الرئاسمة العاممة إلدارات البحموث العلمٌمة واإلفتماء
والدعوة واإلرشاد1263 ،هـ ) .
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 )16العبممادي  :عبممد السممالم العبممادي ( ،نظممرة شمممولٌة لتطبٌممل بٌممة المرابحممة لءمممر
بالشراء )
 )11عبد البر :محمد زكً عبد البر ( ،أحكام المعامالت المالٌة فً الممذهب الحنفمً،
الدوحة :دار الثقافة ) .
 )10عبد الخالل :عبد الرحمن عبد الخالل(،مشروعٌة المعامالت التً تقوم بها البنوك
اإلسمممممممممممممالمٌة المعاصمممممممممممممرة،مجلة الجامعمممممممممممممة اإلسمممممممممممممالمٌة بالمدٌنمممممممممممممة
المنورة،العدد1261/37هـ).
 )11العبممممد اللطٌممممف :عبممممد الطٌممممف بممممن عبممممد هللا ،اإلٌجمممماز فممممً مبممممادد االقتصمممماد
اإلسالمً،دار ابن حزم ـ المكتبة المكٌة1216 ،هـ ـ1775م.
 )12العثٌمٌن :محمد بن صالح العثٌمٌن ( ،مجموعة رسائل مفٌدة ،الرٌاض  :الرئاسة
العامة إلدارات البحوث العلمٌة واإلفناء والدعوة واإلرشماد1267 ،همـ 1766 -م
).
 )13عٌد ٌ:حٌى إسماعٌل عٌد،بٌة المرابحة1216،هـ ـ1775م.
 )14الكاسمممانً ( ،بمممدائة الصمممنائة فمممً ترتٌمممب الشمممرائة ،ط ،0بٌمممروت  :دار الكتممماب
العربً ) .
 )15مالك :اإلمام مالك ( ،تنوٌر الحوالك شر موطؤ مالك ،دار الفكر ) .
 )16مجلممة االقتصمماد اإلسممالمً ،مجلممد ،0عممدد 06دبممً ،بنممك دبممً اإلسممالمً ،رجممب
1261هـ  -شهر 61/253م.
 )17مجلة الجندي المسلم ،بٌة التقسٌط،دار ابن خزٌمة،الرٌاض1201،هـ.
 )26مجمممة الفقممه اإلسممالمً :مقممررات مجمممة الفقممه اإلسممالمً ( جممدة ) فممً مممإتمره
الخامس بالكوٌت المذي عقمد ممن 1267/ 3/4-1همـ -ممن 1766/10/13 - 16م،
قرار رقم . 1 ،0
 )21المرداوي :علً بن سلٌمان المرداوي ( اإلنصاف ،ط ،0بٌروت  :إحٌماء التمراث
العربً1266 ،هـ 1766 -م ) .
 )20مسلم :الحجاج بن مسلم النٌسابوري،
 )21المصري :رفٌل المصري(،كشف ال طماء عمن بٌمة المرابحمة لءممر بالشمراء( ،
مقال) ،مجلة المسلم المعاصر ،العدد 1260 /10هـ1760 -م).
 )22ملحمممم أحممممد سمممالم عبمممد هللا ملحمممم ( بٌمممة المرابحمممة وتطبٌقاتهممما فمممً المصمممارف
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اإلسالمٌة ،عمان  :مكتبة الرسالة1216 ،هـ 1767 -م).
 )23المنصممموري  :مح ممممد طممماهر المنصممموري ( ،عملٌمممات االسمممتثمار والتموٌمممل فمممً
المصممارف الباكسممتانٌة وموقممف الشممرٌعة منهمما ،مجلممة اإلٌضمما  ،العممدد األول،
مركز الشٌخ زاٌد للدراسات اإلسالمٌة ،باكستان1771 ،م).
 )24النجار :أحمد النجـــــار ( الممدخل إلمى النظرٌمة االقتصماد ،بٌمروت  :دار الفكمر،
1171همممـ – 1751م ) .مقمممال فمممً مجلمممة الشمممرٌعة ،عممممان عمممدد  /117آذار،
1762م .بعنوان " المرابحة أسوأ أسلوب لعمل البنوك اإلسالمٌة ".
 )25الندوي :أحمد علً الندوي ( ،القواعد الفقهٌة ،دمشل  :دار القلم1764 ،م ).
 )26النممووي :محممً الممدٌن بممن شممرف النممووي( ،األذكممار ،الرٌمماض  :مكتبممة الرٌمماض
الحدٌثة) .وكتاب (رٌاض الصالحٌن ،القاهرة ،دار الرٌان للتراث1765 ،م ) .
 )27الهٌثمً :أحمد بن علً بن حجر الهٌثمً(،الزواجر عن اقتراف الكبمائر،بٌروت:
دار المعرفة).

