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الملخص

يتناول البحث بالدراسة التأصيلية عقد االستصناع باملرابحة ،ويضيف عىل ما
سبق من الدراسات للموضوع التفريق بني صور هذا العقد املختلفة ،ويسلط
الضوء عىل مدى مرشوعية هذه الصور ،بحشد ما يمكن أن يستدل به للمرشوعية
ومناقشة تلك األدلة .وقد سلك البحث منهج االستقراء والتحليل واملقارنة ،وبدأ
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ببيان اختالف الفقهاء يف حكم عقد االستصناع ،وأن أقوى القولني هو اجلواز،
ثم تناول بالبحث معلومية الثمن يف عقد االستصناع وكيفيتها وأثرها عىل العقد،
وتصوير إجراء املرابحة يف عقد االستصناع بعرض صوره ،وبيان آراء الفقهاء
املعارصين ،ومجع أدلة مرشوعية العقد ومناقشتها ،منته ًيا إىل ترجيح القول بجواز
االستصناع باملرابحة بصوره املختلفة.

الكلمات المفتاحية :االستصناع ،املرابحة ،التقويم ،التأصيل ،الغرر.
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Murabaha for the purposes of Istisna’a: An original and
analytical appraisal
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Abstract:
The research presents an original study of the murabaha (cost-plus profit)
arrangement for istisna )contract for manufacturing or execution( purposes.
This study adds to the previous and relevant studies by discussing the various
forms of this contract along with their legitimacy in Shari’ah. The study also
discusses the evidence purported to supporting the legitimacy of the contract
in subject and vice-versa.
The research followed the method of induction prior to the analysis, comparison
and pointing out the difference of opinion among Fuqahaa )Islamic jurists(
regarding the ruling of the istisnaa‘contract it establishes the permissibility
of the contract in terms of strongest opinion. The research also discusses
)the condition of( the price being known in the istisna‘ contract, the way to
do so, and its impact on the contract. The study presented various forms for
using murabahah for the purpose of istisna‘ contract while explaining the
opinions of the contemporary fuqahaa’ in that regard. The research collected
and discussed the evidences on the lawfulness of the contract. Eventually the
research concluded the preference of permissibility of using he Murabaha for
the purposes of istisnaa‘ in its different forms.
Keywords: Istisnaa‘, Murabaha, evaluation, rooting, ambiguity.
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المقدمة

احلمد هلل ،والصالة والسالم عىل رسول اهلل ،وعىل آله ،وصحبه.
أ َّما بعد :فإن عقد االستصناع من العقود التي تعظم احلاجة إليها يف احلياة
ثم فينبغي أن يكون
املعارصة ،التي دخلت الصناعات يف أغلب مناحيها ،ومن َّ
عقدً ا واسع االنتشار ،وأن تكون صيغ متويله منافسة لصيغ التمويل األخرى،
وهذا يستدعي تعميق الدرس والنظر يف كيفية تطوير هذا العقد ،وتوسيع صوره،
بحيث يلبي احلاجات الداعية إليه ،ومن هنا جاءت هذه الدراسة الستجالء
املوقف الرشعي من عقد االستصناع باملرابحة ،ووزن وتقويم ما ورد فيه من
االجتهادات املعارصة.

 - 1إشكالية البحث:

اإلشكالية التي يسعى البحث ملعاجلتها تتمثل يف السؤال التايل:
ما مدى مرشوعية عقد االستصناع باملرابحة؟ وما تقويم موقف االجتهاد املعارص
منه؟

 - 2أسئلة البحث:

تفرع عن هذه اإلشكالية األسئلة اآلتية:
وقد ّ
 .1ما صور االستصناع باملرابحة؟
 .2ما العوامل التي حتكم قبول هذا العقد أو رده؟
 .3ما موقف االجتهاد املعارص من االستصناع باملرابحة؟
 .4ما تقويم موقف االجتهاد املعارص منه؟

 - 3أهمية البحث:

تأيت أمهية البحث من أمهية عقد االستصناع وكونه أداة متويل حتقق مقاصد
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وسع
واإلنتاجية ذات القيمة املضافة،
فالتوسع يف صيغ هذا العقد من شأنه أن ُي ّ
ُّ
دائرة حتقيق هذه املقاصد.

 - 4منهج البحث:

اتبع البحث املنهج االستقرائي الوصفي لتتبع آراء الفقهاء يف االستصناع باملرابحة.
ثم منهج التحليل واملقارنة بني تلك اآلراء؛ للوصول إىل الرأي الراجح منها.

 - 5الدراسات السابقة:

الدراسات التي تناولت االستصناع بطريقة املرابحة هي:

 .1الزرقا ،مصطفى بن أمحد ،عقد االستصناع ومدى أمهيته يف االستثامرات
اإلسالمية املعارصة( ،جدة ،املعهد اإلسالمي للبحوث ،التابع للبنك

اإلسالمي للتنمية ،ضمن سلسلة حمارضات) .وقد تعرض فيها لالستصناع
بطريقة املرابحة بإحدى صورتيها ،ومل ُيقدّ م األدلة عىل مرشوعيتها .وجديد

هذه الدراسة يتمثل يف تقديم تلك األدلة ومناقشتها ،واستيعاب صور

املرابحة يف االستصناع.

 .2جمموعة باحثني ،عقد املقاولة :حقيقته ،تكييفه ،صوره ،جمموعة بحوث
مقدمة ملجمع الفقه اإلسالمي بجدة ،وعددها مخسة بحوث( ،جملة جممع

الفقه اإلسالمي ،ع .)14وهذه البحوث تناولت االستصناع باملرابحة يف
صورته الثانية ،وكان التناول بكثري من االقتضاب .وجديد هذه الدراسة
يتمثل يف استيعاب طرق املرابحة يف االستصناع ،وتقديم األدلة عىل
مرشوعية كل طريقة ،ومناقشة االعرتاضات عليها.

 .3العثامين ،حممد تقي ،فقه البيوع عىل املذاهب األربعة (كراتيش ،مكتبة
معارف القرآن ،ط2015 ،1م) .وقد اقترص عىل نقل رأي املانعني ،ودعاهم
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إىل إعادة النظر يف املسألة .وهذه الدراسة تضيف إليها هذا النظر بأدلته
ومناقشته.
 .4هادي ،وليد ،أصول ضبط املعامالت املعارصة( ،د.م ،د.ن ،ط2011 ،1م).
تعرض لذكر االستصناع باملرابحة بطريقته الثانية بشكل مقتضب.
وقد َّ
وجديد الدراسة عليه استيعاب صور املرابحة يف االستصناع ،والتوسع يف
ذكر أدلة كل صورة.

 - 6خطة البحث:

اقتضت طبيعة البحث أن يقع بعد املقدمة يف مبحثني وخامتة.
املبحث األول :مدخل إىل االستصناع واملرابحة.
وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول :االستصناع :حقيقته وحكمه.
املطلب الثاين :جهالة الثمن يف عقد االستصناع وأثرها عىل العقد.
املطلب الثالث :مفهوم املرابحة ،وحكمها ،وصورها يف عقد االستصناع.
ً
وتقويام.
تأصيال
املبحث الثاين :االستصناع باملرابحة يف االجتهاد املعارص
ً
وفيه مطلبان:
املطلب األول :استقراء موقف االجتهاد املعارص من االستصناع باملرابحة.
املطلب الثاين :وزن وتقويم موقف االجتهاد املعارص من االستصناع باملرابحة.
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المطلب األول :االستصناع :حقيقته ،وحكمه:
ً
أوال :حقيقة االستصناع:

الصنعُ .يقال :استصنع اليشء :دعا إىل ُصنعه (.)1
االستصناع لغة :طلب ُّ
نظرا
وأما االستصناع يف اصطالح الفقهاء :فقد تباينت آراؤهم يف تعريفه ً
ّ
مستقل أم ال؟
الختالفهم فيه :هل هو عقد
وعرفوه بأنه «عقد عىل مبيع يف ِّ
ًّ
الذمة ُرشط فيه
فاحلنفية جعلوه عقدً ا
مستقال ّ
العمل»( .)2واقترص بعضهم عىل تعريفه بأنه «عقد عىل مبيع يف الذ ّمة» ( .)3لكن
()4
رجح الكاساين األول.
َّ
شبيها باإلجارة وأخذ بعض أحكامها ،ومنها :عدم
اشرتط فيه العمل صار
و ّملا ُ
ً
اشرتاط تعجيل الثمن ،وصححوا يف تكييفه أنه عقد بيع وفيه شبه باإلجارة (.)5
أخص من السلم؛ ألنه ال يكون َّإال فيام تدخله الصناعة (.)6
وهو ّ
أما مجهور الفقهاء من املالكية والشافعية واحلنابلة فلم جيعلوا االستصناع عقدً ا
مستقال ،بل هو بيع سلم إن كان املبيع يف الذمة ،أو بيع ٍ
ً
عني اشرتط فيه العمل إن
كانت العني معين ًة(.)7
عرفت جملة األحكام العدلية االستصناع بأنه «عقد مقاولة مع أهل الصنعة
وقد َّ

( )1ينظر :ابن سيده :عيل ،املحكم واملحيط األعظم( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط2000 ،1م) ،ج ،1ص.442
( )2الكاساين :أبو بكر بن مسعود ،بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1986 ،2م) ،ج ،5ص.2
()3املرجع السابق.
( )4وملعرفة أوجه الرتجيح ينظر :املرجع السابق.
( )5ينظر :الرسخيس :حممد بن أمحد ،املبسوط( ،بريوت :دار املعرفة ،د.ط1993 ،م) ،ج ،15ص .85-84وابن اهلامم :حممد بن عبد الواحد ،فتح
القدير( ،بريوت :دار الفكر ،د.ط ،د.ت) ،ج ،7ص.126
بيع سلم أم استصناع؟ ينظر :ابن عابدين :حممد أمني ،رد املحتار عىل الدر
( )6لكن جرى بينهم خالف فيام إذا ُأ ِّجل االستصناع ألكثر من شهر :هل هو ُ
املختار( ،بريوت :دار الفكر ،ط1992 ،2م) ،ج ،5ص.124
( )7ينظر :ابن رشد اجلد :حممد بن أمحد ،املقدمات املمهدات ،حتقيق :حممد حجي( ،بريوت :دار الغرب اإلسالمي ،ط1988 ،10م) ،ج ،2ص.32
والدسوقي :حممد بن أمحد ،حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري( ،بريوت :دار الفكر ،د.ط ،د.ت) ،ج ،3ص .216و الشافعي :حممد بن إدريس ،األم،
(بريوت :دار املعرفة ،د.ط1990 ،م) ،ج ،3ص .134و الدمريي :حممد بن موسى ،النجم الوهاج يف رشح املنهاج ،حتقيق :جلنة علمية( ،جدة :دار
املنهاج ،ط2004 ،1م) ،ج ،4ص .257وابن مفلح :حممد بن مفلح ،الفروع ومعه تصحيح الفروع ،حتقيق :عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي (بريوت:
مؤسسة الرسالة ،ط2003 ،1م) ،ج ،6ص.147
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عىل أن يعملوا شي ًئا ،فالعامل صانع واملشرتي مستصنع واليشء مصنوع» (.)8
ِ
العمل والعني يف ّ
وعرفه جممع الفقه اإلسالمي بأنه« :عقد وارد عىل
الذ ّمة» (.)9
َّ

ً
ثانيا :حكم االستصناع:

ً
مستقال عىل قولني:
اختلف الفقهاء يف حكم االستصناع بوصفه عقدً ا
()10
القول األول :عدم جواز االستصناع ،وبه قال مجهور العلامء من املالكية
والشافعية ( )11واحلنابلة (.)12
والقول الثاين :جواز االستصناع ،وبه قال مجهور احلنفية( ،)13وتبنته جملة األحكام
العدلية( ،)14وهو القول الذي جرى عليه العمل يف املؤسسات املالية اإلسالمية،
وبه تقول اهليئات العلمية املعارصة ،فقد اختاره جممع الفقه اإلسالمي التابع
ملنظمة املؤمتر اإلسالمي بجدة( ،)15واملجلس الرشعي هليئة املحاسبة واملراجعة
للمؤسسات املالية اإلسالمية (األيويف)( .)16ولن خيوض البحث يف حجج كل
فريق؛ ألن ذلك خيرجه عن مقصوده.

المطلب الثاني :جهالة الثمن في عقد االستصناع وأثرها على العقد:

الثمن هو أحد مقومات العقد وأركانه ( .)17وقد اختلف الفقهاء يف أثر جهالته عىل
العقد عىل قولني:
القول األول :اجلهل بالثمن مفسدٌ للعقد وهذا مذهب احلنفية( )18واملالكية(،)19
( )8جملة األحكام العدلية ،جلنة مكونة من عدة علامء وفقهاء يف اخلالفة العثامنية ،املحقق :نجيب هواويني( ،كراتيش ،نور حممد كارخانه ،د.ط ،د.ت) ،ص.31
( )9جملة جممع الفقه اإلسالمي ،قرار رقم  ،)7/3( 65ج ،2ع ،7ص.223
( )10ينظر :األصبحي :مالك بن أنس ،املدونة( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1994 ،1م) ،ج ،3ص .69واخلطاب :حممد بن حممد ،مواهب اجلليل
يف رشح خمترص خليل( ،بريوت :دار الفكر ،ط1992 ،3م) ،ج ،4ص.540
( )11ينظر :الشافعي :حممد بن إدريس ،األم ،ج ،3ص .134والدمريي ،النجم الوهاج ،ج ،4ص257
( )12ينظر :ابن مفلح ،الفروع ،ج ،6ص.147
( )13ينظر :الكاساين ،بدائع الصنائع ،ج ،2ص .2والبابريت ،العناية رشح اهلداية ،ج ،7ص .114وابن عابدين ،رد املحتار عىل الدر املختار ،ج ،5ص.224
( )14ينظر :جملة األحكام العدلية ،ص.31
( )15ينظر :جملة جممع الفقه ،قرار رقم  ،)7/3( 65ج ،2ع ،7ص.223
( )16ينظر :هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ،املعايري الرشعية ،املعيار رقم  ،11ص.300
( )17ينظر :الزرقا ،مصطفى بن أمحد ،املدخل الفقهي العام( ،دمشق :دار القلم ،ط2004 ،2م) ،ج ،1ص.399
( )18ينظر :الكاساين ،بدائع الصنائع ،ج ،5ص .183 ،156والعثامين ،حممد تقي ،فقه البيوع عىل املذاهب األربعة( ،كراتيش :مكتبة معارف القرآن،
د.ط2015 ،م) ،ج ،1ص.423
( )19ينظر :الدسوقي ،حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري ،ج ،3ص .15واملواق :حممد بن يوسف ،التاج واإلكليل ملخترص خليل( ،بريوت :دار
الكتب العلمية ،ط1994 ،1م) ،ج ،6ص.85
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 .2أن احلاجة العامة داعية إىل البيع بام ينقطع به السعر كمن يشرتي من اخل ّباز
وال ّلحام كل يوم شي ًئا معلو ًما ثم ُحياسبه عند رأس الشهر ،والذين يمنعون
هذا واقعون فيه ممَّا ُيؤكد احلاجة إليه.
 .3أن البيع بام يبيع الناس ،أو ينقطع به السعر أطيب لنفس املشرتي وآمن له

( )20ينظر :الشافعي ،األم ،ج ،3ص .60والعمراين :حييى بن أيب اخلري ،البيان يف مذهب الشافعي ،حتقيق :قاسم حممد النوري( ،جدة :دار املنهاج،
ط2000 ،1م) ،ج ،5ص.106
( )21ينظر :املرداوي ،اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف ،ج ،4ص .309والبهويت :منصور بن يونس ،كشاف القناع عن متن اإلقناع( ،بريوت:
دار الكتب العلمية ،د.ط ،د.ت) ،ج ،3ص.163
( )22ينظر :ابن املنذر :أبو بكر حممد بن إبراهيم ،اإلرشاف عىل مذاهب العلامء ،حتقيق :صغري األنصاري (رأس اخليمة :مكتبة مكة الثقافية ،ط،1
2004م) ،ج ،6ص.131
( )23ينظر :ابن الق ّطان :عيل بن حممد ،اإلقناع يف مسائل اإلمجاع ،حتقيق :حسن الصعيدي( ،د.م ،الفاروق للطباعة والنرش ،ط2004 ،1م) ،ج ،2ص.236
( )24رواه مسلم يف الصحيح ،كتاب البيوع ،باب بطالن بيع احلصاة ،والبيع الذي فيه غرر ،ج ،3ص ،1153رقم (.)1513
( )25ينظر :البعيل :عيل بن حممد ،االختيارات العلمية لشيخ اإلسالم ابن تيمية( ،القاهرة :مكتبة كوردستان العلمية ،د.ط1329 ،ه) ،ص.72
واملرداوي ،اإلنصاف ،ج ،4ص.309
( )26ينظر :املرجع السابق.
( )27سورة البقرة.236 :
( )28ابن العريب :أبو بكر حممد بن عبد اهلل ،أحكام القرآن( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط2003 ،3م) ،ج ،1ص.292
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والشافعية( ،)20واحلنابلة( ،)21وحكاه ابن املنذر إمجا ًعا( ،)22وكذلك فعل ابن
القطان( ،)23لكن حكى ابن تيمية عن أمحد خالف هذا ،كام سيأيت .واستدلوا عىل
ذلك بأن النبي صىل اهلل عليه وسلم «هنى عن بيع الغرر»( .)24ومن صور الغرر
جهالة الثمن.
يسم الثمن أو باع بام ينقطع
القول الثاين :صحة البيع مع جهالة قدر الثمن :بأن مل ِّ
به السعر ،أو باع السلعة برقمها ،أو كام يبيع الناس .وهذا اختيار شيخ اإلسالم ابن
تيمية( ،)25وقد حكى رواية عن أمحد بتصحيح البيع بالرقم (أي عىل رقم مكتوب
عىل السلعة مل يره املتعاقدان) ،وحكى ً
قوال يف املذهب بتصحيح البيع بام ينقطع به
السعر ،والبيع كام يبيع الناس(.)26
واست ّ
ُدل هلذا القول بام ييل:
 .1قياس الثمن عىل الصداق ،وقد أجاز الشارع النكاح دون تسمية مهر ،فقال
وه ُّن َأ ْو َت ْف ِر ُضو ْا َهل ُ َّن
َاح َع َل ْيك ُْم إِن َط َّل ْقت ُُم الن َِّساء َما َمل ْ َمت َ ُّس ُ
سبحانه{ :الَّ ُجن َ
يض ًة}( ،)27قال ابن العريب« :دل عىل أن نكاح التفويض جائز ،وهو كل
َف ِر َ
نكاح ُع ِقدَ من غري ذكر الصداق ،وال خالف فيه»(.)28
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من املساومة(.)29
واالجتاهان متفقان عىل اشرتاط العلم بالثمن حيث كانت اجلهالة مؤدية إىل النزاع،
وموقع ًة للعاقد يف اخلطر ،أو جالب ًة الندامة له عىل التعاقد ،وهذا كله مندرج يف هني
النبي صىل اهلل عليه وسلم عن الغرر .أ َّما حيث كانت اجلهالة ال تؤدي إىل يشء من
ِ
تسمية ٍ
رضا بام سيؤول إليه األمر من
ذلك كالبيع بام ينقطع به السعر ،أو عدم
ثمن ً
ثمن املثل  -ونحو ذلك من الصور  -فإن القول الثاين هو أقوى ً
دليال وأكثر حتقي ًقا
ملصالح العباد ،مع عدم وجود ما يمنعه رصاح ًة من كتاب ،أو ُسن ٍّة ،أو إمجاعٍ.
وهذا اخلالف يف أثر معلومية الثمن عىل عقد البيع شامل لعقود بيع األعيان ،وبيع
ما يف الذمة؛ وهلذا أجراه ابن تيمية يف بيع السلم -كام سيأيت يف املبحث الثاين-
بيع ملا يف الذمة مع اشرتاط
ومن َث ّم فهو شامل لعقد االستصناع؛ ملا سبق من أنه ٌ
شبيها باإلجارة؛ مما يعني مزيد ختفيف يف رشوط
العمل ،واشرتاط العمل جعله ً
الثمن كام سيأيت يف أدلة مرشوعية املرابحة يف االستصناع.

المطلب الثالث :مفهوم المرابحة ،وحكمها ،وصورها في عقد االستصناع:
ً
أوال :مفهوم المرابحة:

املرابحة أحد بيوع األمانة وهي البيوع التي ُخيرب فيها البائع بالثمن الذي اشرتى به،
وس ّميت بيوع أمانة؛ ألن البائع مؤمتن يف إخباره برأس ماله .فاملرابحة لغة :مصدر
ُ
رابح ،أي حقق الربح( ،)30وأ َّما يف اصطالح الفقهاء :فقد وقع خالف يف تعريفها:
ٍ
وبفضل أي زيادة ،فال
فعرفها احلنفية بأهنا :بيع ما ملكه من العروض بام قام عليه
َّ
يشرتط عندهم أن يكون البائع قد ملك املبيع بعقد معاوضة ،بل جتوز املرابحة فيام
وعرفها
ملكه بإرث وهبة ووصية ،ونحو ذلكّ ،
فيقومه و ُيرابحه عىل القيمة(َّ .)31
املالكية والشافعية واحلنابلة بعبارات خمتلفة ومؤداها واحد ،فعرفها املالكية بأهنا:

( )29ينظر :ابن القيم :حممد بن أيب بكر ،أعالم املوقعني عن رب العاملني ،حتقيق :حممد عبد السالم( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1991 ،1م)،
ج ،4ص.5
( )30ينظر :ابن فارس :أمحد ،جممل اللغة ،حتقيق :زهري سلطان (بريوت :مؤسسة الرسالة ،ط1986 ،2م) ،ص.412
( )31ينظر :ابن عابدين ،رد املحتار ،ج ،5ص.133-132
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ً
ثانيا :حكم المرابحة:

(و َأ َح َّل اهللُّ ا ْل َب ْي َع)
املرابحة بيع جائز بداللة عمومات النصوص كقوله سبحانهَ :

()34

واملرابحة داخلة يف هذا؛ ألهنا بيع توفرت فيه رشوط البيع الصحيح ،ومن ذلك
معلومية املبيع والثمن .وقد حكى غري واحد من أهل العلم اإلمجاع عىل جواز
املرابحة ( .)35وإن قال بعضهم إنه خالف األوىل -كام هو مذهب املالكية -حلاجة
البائع فيه لكثرة البيان )36( ،فإن ذلك ال ينايف هذا اإلمجاع.

ً
ثالثا :صور المرابحة في عقد االستصناع:

املرابحة يف االستصناع ال خترج عن مفهوم املرابحة السابق ذكره ،إذ االستصناع
باملرابحة يمكن أن ُجيرى بإحدى صورتني:
األوىل :أن ُيقدّ ر الصانع التكاليف التي سيبذهلا إلنتاج املصنوع من مواد وتكاليف
الصنعة ،و ُيضيف إىل ذلك الربح الذي يطلبه ،إ َّما ببيان قدره ،وإ َّما بجعله نسبة
مئوية من التكاليف التي قدّ ر أنه سيبذهلا ،ويتم التعاقد عىل إمجايل التكاليف املقدّ رة
والربح املتفق عليه ،ثم إذا كانت التكلفة الفعلية ّ
أقل ممَّا قدّ ره الصانع فإنه جيب
عليه أن حيسم (خيصم) من الثمن بقدر الفرق(.)37
الثانية :أن يكون التعاقد عىل أن الثمن هو مقدار التكلفة الفعلية للمصنوع بعد

( )32الدردير ،الرشح الكبري مع حاشية الدسوقي ،ج ،3ص.159
( )33ينظر :العمراين ،البيان يف مذهب اإلمام الشافعي ،ج ،5ص .332وابن قدامة :املوفق عبد اهلل بن أمحد ،الكايف يف فقه اإلمام أمحد( ،بريوت :دار
الكتب العلمية ،ط1994 ،1م) ،ج ،2ص.54
( )34سورة البقرة.275 :
( )35ينظر :ابن جرير :حممد بن جرير الطربي ،اختالف الفقهاء( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،د.ط ،د.ت) ،ص .75والكاساين :بدائع الصنائع ،ج،5
ص .220ومل يلتفتوا إىل خالف ابن حزم القائل بحرمة املرابحة إن كانت بصيغة االشرتاط؛ ألنه بناه عىل أصله الضعيف أن الرشوط التي مل يرد نص
خاص هبا باطلة ،ومبطلة للعقد .ينظر :ابن حزم :عيل بن أمحد ،املحىل باآلثار( ،بريوت :دار الفكر ،د.ط ،د.ت) ،ج ،7ص.499
( )36ينظر :الدردير ،الرشح الكبري مع حاشية الدسوقي ،ج ،3ص.159
( )37ينظر :الزرقا :مصطفى بن أمحد ،عقد االستصناع وأمهيته يف االستثامرات اإلسالمية املعارصة( ،جدة :املعهد اإلسالمي للبحوث التابع للبنك
اإلسالمي للتنمية ،د.ط ،د.ت) ،ص .21قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم  ،)14/3( 129جملة جممع الفقه اإلسالمي ،ج ،2ع ،14ص.288
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«بيع السلعة بالثمن الذي اشرتاها به وزيادة ربح معلوم هلام»( .)32وبنحوه قال
()33
الشافعية واحلنابلة.
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صنعه مع إضافة نسبة ربح مئوية مثل  % 10أو  % 5من هذه التكاليف(.)38

يتبني أن الفرق بينهام هو معلومية الثمن عند التعاقد ،ففي
ومن عرض الصورتني َّ
سمى يف العقد بذكر قدر التكلفة املتوقعة ،مضاف إليها
الصورة األوىل الثمن ُم َّ
ربحا مقطو ًعا.
نسبة مئوية منها للربح ،أو ً
أ َّما الصورة الثانية فمقدار الثمن ال ُيعرف حال العقد ،وإنام يعرف بعد الصنع
ومعرفة التكلفة احلقيقية ،وحينها ُيضاف إليها الربح املتفق عليه ،ويكون املجموع
هو الثمن.

ً
ً
وتقويما
المبحث الثاني :االستصناع بالمرابحة في االجتهاد المعاصر تأصيال
المطلب األول :استقراء موقف االجتهاد المعاصر من االستصناع بالمرابحة

اختلف الفقهاء املعارصون يف حكم االستصناع باملرابحة عىل ثالثة أقوال:
األول :منع املرابحة يف االستصناع بصورتيها ،وهذا أشد األقوال ،وبه أخذ
املجلس الرشعي هليئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية .فقد جاء
يف املعيار رقم ( )11الفقرتان التاليتان:

« 5/2/3ال جيوز إجـراء املرابحة يف االستصناع بأن حيدد الثمن بالتكلفة وزيادة
معلومة.

 6/2/3إذا انخفضـت التكلفـة الفعلية التي أنفقتها املؤسسة يف إنجاز املصنـوع عن
التكلفة التقديرية ...،ال حق للمسـتصنع يف الفرق أو جزء منه ،وكذلك احلكم يف
حال زيادة التكلفة» (.)39
الثاين :جتويز الصورة األوىل من صوريت املرابحة يف االستصناع دون الثانية ،وبه
أخذ الشيخ الزرقا ،فقال« :كذلك يمكن أن يكون الثمن حمد ًدا بطريقة املساومة غري

( )38ينظر :الزحييل :وهبة ،عقد املقاولة( ،جملة جممع الفقه اإلسالمي ،ج ،2ع ،)14ص ،221والنشمي :عقد املقاولة( ،جملة جممع الفقه اإلسالمي،
م ،2ع ،)14ص.68
( )39املعايري الرشعية ،املعيار رقم  ،11ص.301
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الثالث :جتويز املرابحة يف االستصناع بصورتيها ،وبه أخذ جممع الفقه اإلسالمي
نص يف قراره رقم  )14/3( 129بشأن عقد املقاولة والتعمري عىل جواز الطريقة
إذ َّ
الثانية ،فجاء فيه الفقرة التالية(« :ج) االتفاق عىل حتديد الثمن عىل أساس سعر
التكلفة احلقيقية ،ونسبة ربح مئوية.
ويلزم يف هذه احلال أن يقدم املقاول بيانات وقوائم مالية دقيقة ومفصلة،
وبمواصفات حمددة ،بالتكاليف يرفعها للجهة املحددة يف العقد ،ويستحق حينئذ
التكلفة باإلضافة للنسبة املتفق عليها )42(».وإذا جازت الطريقة الثانية فجواز
الطريقة األوىل أوىل .وبه قال وهبة الزحييل(.)43

( )40الزرقا ،عقد االستصناع ،ص.21
( )41ينظر :األلفي ،عقد املقاولة :اإلنشاء والتعمري ،جملة جممع الفقه اإلسالمي ،ج ،2ع ،14ص .161ويقرتب من هذا االجتاه :جاسم عيل الشاميس،
حيث منع الصورة الثانية ملا فيها من الغرر الفاحش ،ال لكون االستصناع ليس ًّ
حمال للمرابحة ،ومل يتعرض للصورة األوىل ،فيمكن القول إنه ال يرى
منعها لعدم الغرر؛ لكون الثمن معلو ًما حال العقد .ينظر :الشاميس ،عقد املقاولة ،اإلنشاء والتعمري( ،جملة جممع الفقه اإلسالمي ،ج ،2ع،)14
أيضا عند التعاقد ولو بنسبة
أيضا قطب مصطفى سانو ،حيث قال بإمكان جواز هذه الصورة إن كان الربح معلو ًما ً
ص .116كام يقرتب من هذا االجتاه ً
مئوية .ينظر :سانو ،عقد املقاولة ،اإلنشاء والتعمري ،جملة جممع الفقه اإلسالمي ،ج ،2ع ،14ص.198-196
( )42جملة جممع الفقه اإلسالمي ،ج ،2ع ،14ص.288
( )43ينظر :الزحييل ،عقد املقاولة اإلنشاء والتعمري ،جملة جممع الفقه اإلسالمي ،ج ،2ع ،14ص.222-221

39

االستصناع باملرابحة
دراسة تأصيلية حتليلية تقويمية

الصنَّاع البائع من نفقة يف سبيل صنع املبيع باملواصفات
مبني عىل مقدار ما سيبذله َّ
املطلوبة ،أو يكون الثمن حمد ًدا بطريقة املرابحة :وذلك بأن يقوم الصانع البائع
بتقدير ما سوف يبذله من قيمة املواد التي ستدخل يف صنع اليشء املطلوب،
وسائر ما حيتاج إىل بذله من النفقة حتى يكتمل صنعه عىل الوجه املطلوب،
ويضيف إىل تكاليفه هذه مقدار الربح الذي يتفقان عليه ،ويكون املجموع هو
الثمن الذي حيدد حني التعاقد .وهذا الربح الذي يتفق عليه جيوز تقديره بنسبة
مقدارا مقطوعا .ولكن جيب
مئوية حمددة من تلك التكاليف ،كام جيوز أن يكون
ً
أن يلحظ يف صورة االستصناع باملرابحة أنه إذا تبني للصانع فيام بعد أنه قد أنفق
من التكاليف أقل مما كان قد قدره حني التعاقد جيب عليه حينئذ أن يطرح من
الثمن مقدار الفرق ،وإال كان خيانة توجب اخليار للمستصنع” )40( .وبمثله قال
حممد جرب األلفي(.)41
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المطلب الثاني :تأصيل موقف االجتهاد المعاصر من االستصناع بالمرابحة وتقويمه

جتدر اإلشارة ً
أوال إىل أن الفقهاء املعارصين الذين تناولوا مسألة االستصناع
باملرابحة مل يتناولوها بدراسات معمقة ،تبني جل حججهم ،وتناقش حجج
خمالفيهم؛ ولذا سيتناول البحث هنا املستندات الرشعية التي استُدل هبا ،أو يمكن
أن يستدل هبا لكل ٍ
قول من األقوال السابقة ،واإليرادات التي ترد عليه ،ومناقشة
ذلك ك ِّله .وسيكون ذلك عىل النحو التايل:

ً
أوال :أدلة القول األول :المانع من المرابحة في االستصناع بصورتيها.

احتج هذا الفريق بالتايل:
َّ
 .1أن حمل املرابحة جيب أن يكون موجو ًدا مملوكًا معلوم الثمن قبل املرابحة،
ٍ
موصوف يف ّ
الذ ّمة ،وتكلفته
بيع
وهذا غري متحقق يف عقد االستصناع؛ ألنه ُ
ال تُعرف َّإال بعد اإلنجاز(.)44
 .2أن الثمن جيب أن يكون معلو ًما عند إبرام العقد(.)45
 .3أن االستصناع مستثنى يف جوازه من عقد السلم؛ فال يزاد عليه بإجازة
املرابحة(.)46
 .4أن الصنعة داخلة يف قيمة املستصنع ،ويصعب تقدير قيمتها فتدخل عىل
العقد الغرر واجلهالة ،وربام االستغالل يف تقدير قيمة الصنعة(.)47

مناقشة األدلة:

قبل مناقشة هذه األدلة جتدر اإلشارة إىل أهنا مل تُناقش من ِقبل من كتب يف
االستصناع؛ وذلك ألن أكثرهم ال يتناول مسألة االستصناع باملرابحة بأي صورة
التعرض ملناقشة
كانت ،والذين تناولوها تناولوها بقدر كبري من االقتضاب دون ُّ
( )44ينظر :املعايري الرشعية ،ص.315
( )45ينظر :املرجع السابق.
( )46ينظر :القره داغي ،عيل حميي الدين ،عقد االستصناع وتطبيقاته املعارصة ،حلقة تلفزيونية بربنامج :دين ودينار ،منشور عىل اليوتيوب عىل الرابط:
https://www.youtube.com/watch?v=Xg49QL1MuZk

( )47ينظر :املرجع السابق.
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 - 1مناقشة الدليل األول:

يناقش بأنه ال ُيس ّلم وجوب أن يكون حمل املرابحة موجو ًدا مملوكًا؛ ألن املرابحة
عوضا يف بيع ٍ
عني معينة وهذه
إنام هي طريقة لتقدير الثمن ،والثمن قد يكون ً
ٍ
موصوف يف الذمة،
عوضا يف بي ِع
هي التي يشرتط وجودها وملكها ،وقد يكون ً
وبيع ما يف الذمة جائز باإلمجاع ولو يف بعض صوره( ،)49وبيع املرابحة إنام َّ
دل
عىل مرشوعيته األدلة العامة الدالة عىل مرشوعية البيع ،وكونه بي ًعا مستوف ًيا
للرشوط( ،)50ومل يرد دليل خاص يف املرابحة جيعل من رشوطها ما ُذكر ،وإذا كان
كذلك فإن بيع املوصوف يف ِّ
الذ ّمة هو أحد أنواع البيوع ،فإذا دخلت املرابحة بيع
املعينات فال مانع من دخوهلا بيع املوصوف يف الذ ّمة إذا عرف ثمنه .وإنام الرشط
يف املرابحة أن يكون الربح وأصل الثمن معلومني ،والعلم بأصل الثمن ُيكتفى
فيه بالتقدير املعتمد عىل الظن ،ولذا مل يقرص فقهاء احلنفية املرابحة عىل ما ُم ِلك
برشاء ،بل جوزوها فيام ملك بغري ثمن كاملوروث واملوهوب ونحومها ،ويكتفى
إلجراء املرابحة فيه بتقدير قيمته وإخبار املشرتي بتلك القيمة ،وطلب ربح
معلوم فوقها( ،)51وتقدير القيمة ظ ٌّن وختمني( .)52وهذا الظن يمكن حصوله يف
عقد االستصناع بتقدير تكلفة املصنوع من ذوي اخلربة ،ال سيام مع استقرار أسعار
السلع يف السوق .أ َّما يف حالة حدوث ظروف قاهرة فإنه جيري عىل االستصناع
باملرابحة ما جيري عىل غريه من العقود ،وال فرق حينها بني االستصناع باملرابحة
أو املساومة.
( )48ينظر :الزرقا ،عقد االستصناع ،ص .21وبحوث جملة جممع الفقه اإلسالمي ،ع ،14ج ،2ص ،68ص ،118ص ،163ص.223 ،197
( )49ينظر :ابن املنذر ،اإلرشاف عىل مذاهب العلامء ،ج ،6ص.101
( )50الكاساين ،بدائع الصنائع ،ج ،5ص.220
( )51ينظر :ابن عابدين ،رد املحتار( ،حاشية ابن عابدين) ،ج ،5ص.133-132
( )52ينظر :الكاساين ،بدائع الصنائع ،ج ،5ص.221والرافعي :عبد الكريم ،العزيز رشح الوجيز ،حتقيق :عيل حممد عوض( ،بريوت :دار الكتب
العلمية ،ط1997 ،1م) ،ج ،4ص.84
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أدلة املانعني(.)48
ومناقشة تلك األدلة عىل النحو التايل:
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 - 2مناقشة الدليل الثاني:

ويناقش هذا الدليل بكون الثمن ً
آيال للعلم ،فهو معلوم يف ثاين احلال ،واجلهالة
التي فيه ال تُوجب النزاع ،بل قد يكون أطيب لنفس املشرتي أن يتعاقد عىل
التكلفة احلقيقية مع ربح معلوم بالنسبة ،أو معلوم بالقدر ،ثم إنه قد أبيحت عقو ٌد
يكون فيها الثمن ً
آيال للعلم ،كام سيأيت يف أدلة ا ُملجيزين.

 - 3مناقشة الدليل الثالث:

ُيناقش بأن االستصناع عقد مستقل ،فليس هو فر ًعا عن عقد السلم ،بل استثناؤه
يف بعض األحكام -كبيع املعدوم ،أو بيع الدَّ ين بالدّ ين -وقع باالستحسان املعتمد
عىل فعل الصحابة ،كام وقع استثناء السلم باالستحسان املعتمد عىل النص.

 - 4مناقشة الدليل الرابع:

ويناقش هذا الدليل بأن الصنعة تابع غري مقصود وإن ورد العقد عليها وعىل
العني ،فإن وروده عىل الصنعة عىل جهة التبعية؛ بدليل أنه إذا س َّلم الصانع شي ًئا
كان قد صنعه ،أو كان من ُصنع غريه فإن ذلك يكفي يف تسليم املصنوع ،والقاعدة
أنه ُيغتفر يف التابع ما ال ُيغتفر يف املتبوع( ،)53ولذلك أمثلة كثرية يف البيوع مثل جواز
بيع الثمر قبل بدو صالحه تب ًعا لبيع الشجرة .ثم إن املعيار الرشعي جرى عىل
جواز ربط األجرة بمؤرش منضبط لتحديدها( ،)54وهذا يعني أن األجرة ستعرف
معيارا
يف ثاين احلال اعتام ًدا عىل املؤرش .وأجرة املثل منضبطة ،وقد عدّ ه الرشع
ً
ُيرجع إليه يف مسائل عديدة()55؛ ألنه ال ُيؤدي للنزاع.

ً
ثانيا :أدلة القول الثاني القائل بجواز الصورة األولى من صورتي االستصناع بالمرابحة:

مرصح به غري الشيخ
هذا القول مل ُيعثر -يف حدود اطالع الباحث -عىل قائل ّ

( )53ينظر :السيوطي :عبد الرمحن بن أيب بكر ،األشباه والنظائر( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1990 ،1م) ،ص.120
( )54ينظر :املعايري الرشعية ،ص.856
( )55ينظر :السيوطي ،األشباه والنظائر ،ص.363
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رشط وعقد ومعاملة سكت عنها فإنه ال جيوز القول بتحريمها ،فإنه سكت

( )56ينظر :الرسخيس ،املبسوط ،ج ،18ص .124وابن عابدين ،رد املحتار ،ج ،6ص .22والزرقاين :عبد الباقي ،رشح خمترص خليل( ،بريوت :دار
الكتب العلمية ،ط2002 ،1م) ،ج ،7ص .107واملنجور :أمحد بن عيل ،رشح املنهج املنتخب إىل قواعد املذهب ،حتقيق :حممد الشيخ حممد األمني،
(د.م ،دار عبد اهلل الشنقيطي ،د.ط ،د.ت) ،ج ،2ص .562وابن السبكي :عبد الوهاب بن عيل ،األشباه والنظائر( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط،1
1991م) ،ج ،1ص .253وابن رجب :عبد الرمحن بن أمحد ،القواعد( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،د.ط ،د.ت) ،ص.340
( )57ينظر :ابن حزم ،املحىل باآلثار ،ج ،8ص .361وابن تيمية :أمحد ،القواعد النورانية ،حتقيق :أمحد اخلليل( ،الدمام :دار ابن اجلوزي ،ط،1
1422هـ) ،ص.261
( )58سورة املائدة.1:
( )59ينظر :ابن تيمية ،القواعد النورانية ،ص.266
( )60سورة البقرة.275:
( )61ينظر :الكاساين ،بدائع الصنائع ،ج ،5ص.188
( )62سورة النساء.29:
( )63ينظر :اجلصاص :أمحد بن عيل ،أحكام القرآن ،حتقيق :عبد السالم شاهني( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1994 ،1م) ،ج ،1ص.304
( )64سورة مريم.64 :
( )65رواه البزار يف املسند ،مسند أيب ذر الغفاري ،حديث رقم ( ،)4087ج ،10ص .26وقال« :إسناده صالح» ،وقال اهليثمي« :إسناده حسن».
ينظر :اهليثمي :عيل بن أيب بكر ،جممع الزوائد ومنبع الفوائد ،حتقيق :حسام الدين القديس( ،القاهرة :مكتبة القديس ،د.ط1994 ،م) ،ج ،1ص.111
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مصطفى الزرقا ،والدكتور األلفي ،ومها حني عرضاه مل ُيب ّينا أدلتهام عىل مرشوعيته،
ّ
يستدل عىل مرشوعيته باألدلة العامة الدّ الة عىل أن األصل
ومع ذلك باإلمكان أن
يف العقود احلل واإلباحة ،ما مل يرد عن الرشع ما يقتيض منعها ،وهذا مذهب أكثر
أهل العلم( ،)56وخالف يف ذلك أهل الظاهر(.)57
واألدلة الكثرية تسند القول األول ،ومنها:
 .1قوله تعاىل( :يا َأهُّيا ا َّل ِذين آمنُو ْا َأو ُفو ْا بِا ْلع ُق ِ
ود)( .)58والعقود لفظ عام يشمل
ُ
ْ
َ َ
َ ُّ َ
كل العقودَّ ،إال ما ورد الرشع بتحريمه(.)59
الر َبا)( .)60ولفظ البيع تناول كل
 .2قوله تعاىلَ :
(و َأ َح َّل اهللُّ ا ْل َب ْي َع َو َح َّر َم ِّ
خص بدليل(.)61
البياعات ،فظاهر النص يقتيض جواز كل بيع َّإال ما ّ
 .3قوله تعاىلَ ( :يا َأ ُّ َهُّيا ا َّل ِذي َن آ َمنُو ْا الَ ت َْأ ُك ُلو ْا َأ ْم َوا َلك ُْم َب ْينَك ُْم بِا ْل َباطِ ِل إِالَّ َأن
ُون ِ َجت َار ًة َعن ت ََر ٍ
ٍ
َتك َ
برتاض ومل يرد الرشع
اض ِّمنك ُْم)( .)62فالتجارة إن كانت
بتحريمها فليست من الباطل(.)63
 .4قوله صىل اهلل عليه وسلمَ « :ما َأ َح َّل اهللَُّ ِيف ِكتَابِ ِه َف ُه َو َح ٌ
الل َو َما َح َّر َم َف ُه َو
َت َعنْ ُه َف ُه َو َع ْف ٌو َفا ْق َب ُلوا ِم َن اهللَِّ َعافِ َي َت ُه َفإِ َّن اهللََّ َمل ْ َي ُك ْن لِ َين َْسى
َح َرا ٌم َو َما َسك َ
ِ ِ
(و َما ك َ
َان َر ُّب َك ن َِس ًّيا)( .)65(»)64قال ابن القيم« :فكل
َش ْي ًئاُ ،ث َّم تَال َهذه اآل َي َةَ :
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عنها رمحة منه من غري نسيان وإمهال»(.)66
ٍ
مستوف لرشوط البيع
وعقد االستصناع باملرابحة يف هذه الصورة عقد بي ٍع
وأركانه؛ إذ املعقود عليه معلو ٌم حني التعاقد ،ومل يشتمل العقد عىل ما يقتيض
منعه من ٍ
غرر ،أو ر ًبا ،أو ظل ٍم ،وكون الثمن ً
قابال للنقص يف حال نقص التكلفة
عام قدّ ره الصانع وتعاقدا عليه فإن ذلك ال يرض املشرتي وال البائع ،بل هو
الفعلية َّ
أطيب لنفس املشرتي؛ إذ هو قد ريض باحلد األعىل ،فإذا نقص الثمن كان أنفع له.
وأ َّما الصانع فإن نقصت التكلفة احلقيقية فقد ريض ٍ
بربح معلوم زائد عليها؛ فال
عام قدرها به فإنه ال فرق يف حقه بني
رضر عليه يف نقصها ،وأ َّما يف حال زيادهتا َّ
أن يتم التعاقد بطريقة املرابحة أو املساومة؛ ألنه ُملز ٌم بتسليم املصنوع يف مقابل
املسمى يف العقد ،وهبذا يتضح أن االستصناع باملرابحة يف هذه الصورة
الثمن
َّ
ليس فيه يش ٌء مما هنى عنه الشارع؛ ل ُيصار ملنعه وحتريمه ،فيبقى عىل األصل من
احلل واإلباحة.
ويمكن للمخالف أن يورد عىل هذا االستدالل بأن بيع املرابحة من بيوع األمانة
والتخبري ،وإذا مل يكن املبيع موجو ًدا معلوم الثمن فبامذا ُخيرب البائع املشرتي؟ وعىل
أي ٍ
يشء تكون زيادة الربح؟
وجياب عن هذا اإليراد بام سبق أن نوقش به الدليل األول من أدلة املانعني.
ُ

ً
ثالثا :أدلة القول الثالث القائل بجواز االستصناع بالمرابحة في صورته الثانية:
ُي ّ
ستدل ألصحاب هذا القول باألدلة التالية:

 - 1عدم مصادمة هذا العقد لنص شرعي ،مع جريان التعامل به(.)67

ومرد هذا االستدالل إىل ما سبق تقريره يف أدلة القول الثاين من أن األصل يف
العقود ِ
احلل واإلباحة ما مل يرد عن الشارع ما يمنعها.

( )66ابن القيم ،أعالم املوقعني ،ج ،10ص.260-259
( )67ينظر :الزحييل ،عقد املقاولة ،جملة جممع الفقه اإلسالمي ،ج ،2ع ،14ص.222
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وجياب عن هذه املناقشة باآليت:
ً
أوال :أن حقيقة الغرر هي «ما ينطوي عىل اإلنسان عاقبته»( ،)69أو «املجهول
العاقبة»( ،)70وهذا التعريف هو الذي ارتضاه الدكتور الرضير ،ألنه أمجعها
للفروع الفقهية التي أدخلها الفقهاء حتت الغرر( .)71وهو هبذا املعنى غري متحقق
يف االستصناع باملرابحة؛ ألن العاقبة غري مستورة ،فالثمن الكيل سيعرف من
أمر يسهل ضبطه ومعرفته من خالل قوائم
خالل معرفة التكاليف احلقيقية ،وهذا ٌ
األسعار التي يقدمها الصانع للمستصنع ّأو ًال بأول.
الثاين :أنه عىل القول بأن املقصود بالغرر اجلهالة(- )72والثمن يف عقد االستصناع
باملرابحة يف صورهتا الثانية جمهول حال العقد -فاجلواب :أن اجلهالة ال متنع
صحة العقد َّإال إذا كانت مؤدية للمنازعة( .)73وهي هنا غري مؤدية للمنازعة؛ ألن
الكميات حمدودة ومتفق عليها ،وتكلفتها تُعلم من خالل ما ُيقدمه الصانع من
قوائم ت ُّبني أثامهنا ًّ
بأول ،بسعر السوق؛ فلم يبق ٌ
جمال للنزاع ،فاجلهالة آيلة إىل
أوال ّ
العلم ،واالستصناع هبذه الطريقة أطيب لنفس املستصنع؛ ألنه يرىض بإعطاء ربح
ظروف طارئة قاهرة فإنه ال فرق
معلوم زائد عن التكلفة احلقيقية .أ َّما إذا حصلت
ٌ
حينها بني االستصناع باملساومة أو املرابحة؛ ألن الرضر يرفع عن اجلانب املترضر
من املتعاقدين بام يتالءم مع أحكام الظروف الطارئة.
تدع إليه حاجة ،وأمكن االحرتاز
الثالث :أن الغرر إنام يؤثر يف صحة العقد إذا مل ُ

( )68سبق خترجيه( ،ص.)13
( )69اجلويني :عبد امللك بن عبد اهلل ،هناية املطلب يف دراية املذهب ،حتقيق :عبد العظيم الديب( ،جدة :دار املنهاج ،ط2007 ،1م) ،ج ،5ص.403
( )70ابن تيمية ،القواعد النورانية ،ص.169
( )71ينظر :الرضير :الصديق حممد ،الغرر وأثره يف العقود( ،اخلرطوم :الدار السودانية للكتب ،وبريوت :دار اجليل ،ط1990 ،2م) ،ص.34
( )72ينظر :املرجع السابق ،ص.33
( )73ينظر :الكاساين ،بدائع الصنائع ،ج ،4ص ،180ص.194
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و ُيناقش هذا االستدالل بعدم التسليم بأن الشارع مل ينه عن هذا النوع من العقود؛
إذ فيه جهالة الثمن عند التعاقد ،وهو غرر فاحش ،والنبي صىل اهلل عليه وسلم قد
«هنى عن بيع الغرر»(.)68
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عنه بغري مشقة( .)74وحاجة الناس داعية إىل التعامل باالستصناع باملرابحة؛ إذ
التقلبات ألسعار السوق جتعل الصانع ُعرضة ألن خيرج من عمله بغري يشء،
فتغري األسعار قد يأيت عىل ما قدّ ر أن حيصل عليه كربح من وراء صنعته؛ فتدعوه
احلاجة للتعاقد هبذا النوع من العقود .وتعامل الناس ٍ
بعقد من العقود دليل عىل
حاجتهم إليه .قال الصديق الرضير« :التعامل دليل عىل وجود احلاجة فيام تعاملوا
به ومظهر هلا»( .)75وربام كان منعهم من هذا النوع من العقود أشق عليهم من
حصول الغرر الذي فيه ،ويف هذا املعنى يقول ابن تيمية« :ومعلوم أن الرضر عىل
الناس بتحريم هذه املعامالت أشد عليهم مما قد يتخوف فيها من تباغض ،أو
أكل مال بالباطل؛ ألن الغرر فيها يسري كام تقدم ،واحلاجة إليها ماسة ،واحلاجة
الشديدة يندفع هبا يسري الغرر»(.)76
 - 2تخريج هذا العقد على اإلجارة مع ربط األجرة بمؤشر منضبط(:)77

أي اإلجارة بأجرة متغرية ،وهي« :األجرة املؤجلة يف عقد إجارة الزم ،التي
يتفق العاقدان يف جملس العقد عىل ربطها بمؤرش منضبط حمدد عام ،العلم به يف
آجال مستقبلية حمددة ،وفق آلية حمددة»( .)78واالستصناع فيه شبه من اإلجارة(،)79
فيمكن أن يأخذ حكمها هذا.
وأكثر الفقهاء املعارصين  -ومنهم املجلس الرشعي هليئة املحاسبة واملراجعة
للمؤسسات املالية اإلسالمية( ،)80وجممع الفقه اإلسالمي( – )81يقولون بجواز
اإلجارة بأجرة متغرية مع مراعاة أمرين:
األول :أن تكون أجرة الفرتة األوىل معلومة.
( )74ينظر :النووي :حييى بن رشف ،املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج( ،بريوت :دار إحياء الرتاث ،ط1392 ،2م) ،ج ،10ص.156

( )75الرضير ،الغرر وأثره يف العقود ،ص.610
( )76ابن تيمية ،القواعد النورانية ،ص.191
( )77ينظر :هادي :وليد ،أصول ضبط املعامالت املعارصة( ،د.م ،د.ن ،ط2011 ،1م) ،ص.330
( )78مرية :حامد حسن ،عقود التمويل املستجدة يف املصارف اإلسالمية( ،الرياض :دار امليامن ،ط2011 ،1م) ،ص.244
( )79سبق ذكر هذا عند بيان حقيقة عقد االستصناع.
( )80ينظر :املعايري الرشعية ،الفقرة ( )3/2/5من املعيار رقم (ِ ،)9اإلجارة واإلجارة املنتهية بالتمليك ،ص.248
( )81ينظر :جملة جممع الفقه اإلسالمي ،ج ،4ع ،12ص .293قرار رقم  .)12/9( 115وينظر ملعرفة باقي القائلني بجواز هذه اإلجارة وحججهم:
مرية ،عقود التمويل املستجدة ،ص.257-255
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أ .أن اجلهالة تؤول إىل العلم.

ب .أن ربط األجرة بمؤرش منضبط معلوم هو من قبيل الرجوع إىل أجرة
املثل ،وهو ال جمال فيه للنزاع.

ت .أن هذا الربط حيقق استفادة املتعاقدين من تغري مستوى األجرة مع
استبقاء صفة اللزوم لكامل مدة العقد(.)82
و ُيناقش هذا التخريج واالستدالل له بالتايل:
أ .بوجود فارق بني البيع واإلجارة من حيث إن الثمن يف اإلجارة
(األجرة) يثبت شي ًئا فشي ًئا (أي كلام مىض زمن املنفعة استحقت األجرة
املقابلة له) ،بخالف الثمن يف البيع ،كام أن التغري يف قدر التكلفة يف
االستصناع ينشأ غال ًبا عن تغري أسعار املواد الداخلة يف إنتاج املصنوع
ال عن أجرة العمل.
ب .أن صحة اإلجارة اعتام ًدا عىل مؤرش مرشوط بام سبق من كون أجرة
الفرتة األوىل البد وأن تكون معلومة ،ثم حتديد أجرة كل فرتة الحقة يف
أوهلا وهذا غري متحقق يف البيع .وهذان اجلوابان يضعفان هذا التخريج.

 - 3يمكن االستدالل لصحة االستصناع باملرابحة بتخرجيه عىل عقود بيع مشاهبة
له من حيث كون املعقود عليه (الثمن أو املبيع) غري معلوم حال التعاقد وس ُيعلم
يف ٍ
وقت مستقبل وذلك يف البيعني التاليني:
أ .البيع بالنفقة ملدة معلومة.

وهو أن يبيع شخص آلخر مبي ًعا ،ويكون الثمن هو النفقة عىل البائع ،أو عىل
( )82ينظر :املعايري الرشعية ،املعيار رقم ( ،)9ص.265
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الثاين :أن حتدد أجرة كل فرتة الحقة يف أوهلا.
ٍ
مستوف لرشوطه ،وأن هذه الطريقة يف
واستدلوا عىل ذلك بأن عقد اإلجارة
حتديد األجرة ال جتعلها جمهولة جهالة مفسدة للعقد لألسباب التالية:
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زوجته ،أو ولده مدة معلومة ق َّلت تلك املدة ،أو كثرت(.)83
وقد أجاز فقهاء احلنابلة هذا البيع( .)84وع ّللوا اجلواز بأن هلذه النفقة ُعر ًفا يضبطها
و ُيرجع إليه عند التنازع(.)85
وواضح من هذا أهنم يقصدون بالعرف الضابط للنفقة عىل نفسه ،أو زوجته،
أو ولده هو ما تعارفه الناس من نوع النفقة وجنسها وقدرها ،فهذا معلوم عادةً،
والتفاوت اليسري بني الناس ال خيل هبذا الضابط.
واجلامع بني هذا البيع واالستصناع باملرابحة أن الثمن يف كليهام غري معلوم حتديدً ا
نظرا لتق ُّلب
وقت التعاقد وسيعلم يف وقت مستقبل ،وهو قابل للزيادة والنقصً ،
السعر ،ولكنه مع ذلك له ضابط ُيرجع إليه يكون مان ًعا من النزاع .ويف عقد
االستصناع تكون الكميات معلومة بمواصفاهتا ،والتكلفة ستُعلم الح ًقا ،وإن
تفاوتت القيمة بسبب تقلب األسعار فإنه ال رضر فيه عىل املستصنع؛ ألنه يملك
هذه األعيان بقيمتها ،فام ُيقابل هذه الزيادة هو مملوك له غري مترضر ببذل مقابله.
ب .السلم بسعر السوق يوم التسليم:

«وهو السلم يف سل ٍع موصوفة من غري أن ُحتدد كميتها ،وإنام ُحتدد بنا ًء عىل سعرها
يف السوق وقت التسليم ،فيعطى املشرتي من السلع ما ُيعادل رأس ماله وربح
معلوم»( .)86ومثاله أن يدفع ا ُمل ِ
سلم (املشرتي) للمس َلم إليه (البائع) يف جملس العقد
ٍ
عرشة آالف ريال عىل أنه رأس مال يف ٍ
بصفات حمددةُ ،يس َّلم يف ّأول
متر موصوف
يوم من حمرم 1443هـ ،وال ُحتدد يف العقد كميته ،بل ُيتعاقد عىل أن يكون حتديد
الكمية بنا ًء عىل السعر يوم التسليم مع حسم نسبة من السعر ،كأن يقال :وتكون
الكمية بام يعادل رأس املال بسعر يوم التسليم عىل أن (حيسم) يف الطن الواحد
 % 10من السعر .فلو كان سعر الطن يوم التسليم  1000ريال فإنه سيحسم منه
()83ينظر :البهويت ،كشاف القناع ،ج ،3ص.173
( )84ينظر :املرجع السابق ،واملرداوي ،اإلنصاف ،ج ،4ص.309
( )85ينظر :البهويت ،منصور بن يونس ،دقائق أويل النهى لرشح املنتهى( ،بريوت :عامل الكتب ،ط1993 ،1م) ،ج ،2ص.17
( )86الشبييل :املرابحة بربح متغري( ،جملة العلوم الرشعية ،جامعة اإلمام حممد بن سعود ،العدد ،14:املحرم1431ه) ،ص.179
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وقد ذهب إىل القول بجواز السلم بسعر السوق يوم التسليم شيخ اإلسالم ابن
مقدارا معلو ًما إىل ٍ
أجل معلو ٍم يف
تيمية ،ففي االختيارات الفقهية« :ولو أسلم
ً
حل يأخذه بأنقص ممَّا ُيساوي ٍ
يشء بحكم أنه إذا ّ
وممن جزم
صح»(ّ .)87
بقدر معلو ٍم َّ

بنسبة هذا الرأي البن تيمية الدكتور عيل القره داغي( ،)88والدكتور نزيه محاد(،)89
وهو ظاهر كالم العالمة ابن عثيمني( .)90والقول بجواز السلم بسعر السوق يوم
التسليم له وجاهته؛ ألن اجلهالة فيه آيلة للعلم وليس فيه غرر وخماطرة ،بل هو
حمقق للعدل ،وحمافظ عىل التوازن بني طريف العقد؛ ألنه عند التأ ُّمل ليس فيه أكثر
من املحافظة عىل الوضع القائم حني التعاقد ،وهذا هو األصل يف املعاوضات.
يقول ابن تيمية« :األصل يف هذه املعاوضات واملقابالت هو التعادل من اجلانبني.
فإن اشتمل أحدمها عىل غرر ،أو ربا دخلها الظلم ،فحرمها اهلل الذي حرم الظلم
عىل نفسه ،وجعله حمرما عىل عباده»( .)91واجلامع بني السلم بسعر السوق يوم
التسليم واالستصناع باملرابحة هو جهالة العوض وقت التعاقد ،ولكنها جهالة
آيلة للعلم ،وليست مفضية للتنازع.

الرأي الراجح في االستصناع بالمرابحة:
يرتجح القول بجواز
بعد عرض األقوال الثالثة للفقهاء بأدلتها ومناقشاهتا
ّ
االستصناع باملرابحة يف صورتيه ،وذلك ملا يأيت:
 .1بقاؤه عىل األصل يف العقود من احلل واإلباحة ،وعدم اشتامله عىل ما
( )87البعيل ،االختيارات العلمية ،ص.76
( )88ينظر :مناقشات السلم بسعر السوق يوم التسليم ،امللتقى الفقهي الثاين لرشكة الراجحي ،ص.57
( )89ينظر :املرجع السابق ،ص.92
( )90ينظر :ابن عثيمني :حممد بن صالح ،تعليقات عىل االختيارات الفقهية البن تيمية( ،عنيزة :مؤسسة الشيخ العثيمني ،ط1437 ،1هـ) ،ص.209
وملعرفة أدلة القول بجواز السلم بسعر السوق يوم التسليم ُينظر :ابن تيمية :أمحد بن عبد احلليم ،جامع املسائل ،حتقيق :حممد عزيز شمس( ،مكة :دار
عامل الفوائد ،ط1422 ،1هـ) ،املجموعة الرابعة ،ص .336ومناقشات السلم بسعر السوق ،رشكة الراجحي ،ص.68
( )91ابن تيمية ،القواعد النورانية ،ص.240
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 ،% 10فيجعل املعيار ملعرفة الكمية هو أن سعر الطن  900ريال ،وبذلك تكون
الكمية هي ناتج قسمة رأس املال ( 10000ريال) عىل سعر الطن بعد احلسم (900
ريال) ،أي =  11,11طن.
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يقتيض حتريمه من ربا ،أو غرر ،أو ظلم.
 .2أن احلاجة تدعو إليه.
 .3قياسه عىل البيوع التي صححها بعض الفقهاء ممَّا ُيعلم املعقود عليه فيها
السلم بسعر السوق يوم التسليم ،فإن املجهول فيه هو
يف املستقبل ،السيام َّ
املبيع ،بينام اجلهالة يف االستصناع باملرابحة تكتنف الثمن .واجلهالة يف املبيع
تأثريا منها يف الثمن()92؛ ألن املبيع مقصود والثمن وسيلة( ،)93وهلذا
أكثر ً
«يعترب الفقهاء للمبيع يف العقد شأنًا يف األحكام أهم من شأن الثمن»(.)94

الخاتمة:
توصلت الدراسة إىل النتائج التالية:
 .1أن االستصناع باملرابحة عقد جديد ،وله صورتان يمكن أن ُجيرى هبام:
ٍ
مضاف إليها ،وإذا
األوىل :أن تُقدّ ر التكلفة وحتدد يف العقد مع ربح معلوم
تبني بعد ذلك أن التكلفة احلقيقية أقل ممّا قدرت به ُر َّد للمستصنع بقدر
ّ
النقص.
الثانية :التعاقد عىل أن يكون الثمن هو التكلفة احلقيقية التي ستُعلم بعد
الصنع وربح معلوم بالنسبة املئوية من التكلفة احلقيقية أو يكون مبل ًغا
مقطو ًعا.
 .2أن الفرق بني الصورتني ظاهر ،فالثمن املتعاقد عليه معلو ٌم حال العقد يف
الصورة األوىل ،بينام س ُيعلم يف ثاين احلال يف الصورة الثانية ،وهذا فرق
ينبغي أن يكون مؤ ّث ًرا يف حكم كل صورة.
ربحا معلو ًما بالقدر
 .3أن املرابحة ليست إال طريقة للتعاقد اشرتط فيها البائع ً
ثم فالراجح جواز
أو النسبة زائدً ا عىل قيمة مظنونة أخرب هبا املشرتي ،ومن َّ
( )92فـ “البيع مع عدم تسمية الثمن فاسد ،أ َّما مع عدم تسمية املبيع فباطل” .الزرقا :مصطفى أمحد ،عقد البيع( ،دمشق :دار القلم ،ط2012 ،2م)،
ص.82
( )93ينظر :الكاساين ،بدائع الصنائع ،ج ،5ص.305
( )94الزرقا ،عقد البيع ،ص.76
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التوصية:
تويص الدراسة بإعداد الدراسات امليدانية للتجارب املرصفية يف عقود املقاوالت
التي تتم بطريقة املرابحة ،وكذا عقود االستصناع باملرابحة؛ ملعرفة نسبة التغري يف
التكلفة عام هو املتوقع ،مما شأنه أن يعزز نتائج هذه الدراسة أو يعدهلا.
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إجرائها يف عقد االستصناع؛ لعدم وجود دليل يمنع ذلك.
 .4أن جهالة الثمن التي تؤثر يف صحة البيع إنام هي اجلهالة التي تؤدي إىل
نزاع ،وجهالته يف عقد املرابحة يف االستصناع ليست كذلك.
 .5أن الصورة األوىل من صور االستصناع باملرابحة حاهلا أبني وأوضح من
الصورة الثانية من حيث معلومية الثمن حال التعاقد ،فينبغي ملصدر املعيار
الرشعي مراجعة املوقف منها.
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األصبحي :مالك بن أنس ،املدونة( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1994 ،1م).
األلفي :حممد جرب ،عقد املقاولة :اإلنشاء والتعمري( ،جملة جممع الفقه اإلسالمي ،ع.)14
البابريت :حممد بن حممد ،العناية رشح اهلداية( ،بريوت :دار الفكر ،د.ط ،د.ت).
البخاري :عبد العزيز بن أمحد ،كشف األرسار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي،
(بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1997 ،1م).
البخاري :حممد بن إسامعيل ،صحيح البخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص،
(بريوت :دار طوق النجاة ،ط1422 ،1هـ).
البزار :أبو بكر بن عمرو بن عبد اخلالق ،مسند البزار ،حتقيق :عادل بن سعد
وصربي عبد اخلالق الشافعي (املدينة املنورة :مكتبة العلوم واحلكم ،ط،1
2009م).
البعيل :عيل بن حممد ،االختيارات العلمية لشيخ اإلسالم ابن تيمية( ،القاهرة:
مكتبة كردستان العلمية ،د.ط1329 ،هـ).
البهويت :منصور بن يونس ،دقائق أويل النهى لرشح املنتهى( ،بريوت :عامل الكتب،
ط1993 ،1م).
البهويت :منصور بن يونس ،كشاف القناع عن متن اإلقناع( ،بريوت :دار الكتب
العلمية ،د.ط ،د.ت).
ابن تيمية :أمحد بن عبد احلليم ،جامع املسائل ،حتقيق :حممد عزيز شمس( ،مكة:
دار عامل الفوائد ،ط1422 ،1هـ).
ابن تيمية :أمحد بن عبد احلليم ،القواعد النورانية الفقهية ،حتقيق :أمحد اخلليل،
(الدمام :دار ابن اجلوزي ،ط1422 ،1هـ).
ابن جرير :حممد بن جرير الطربي ،اختالف الفقهاء( ،بريوت :دار الكتب العلمية،
د.ط ،د.ت).
اجلصاص :أمحد بن عيل ،أحكام القرآن ،حتقيق :عبد السالم شاهني( ،بريوت :دار
الكتب العلمية ،ط1994 ،1م).
اجلويني :عبد امللك بن عبد اهلل ،هناية املطلب يف دراية املذهب ،حتقيق :عبد العظيم
الديب( ،جدة :دار املنهاج ،ط2007 ،1م).
ابن حزم :عيل بن أمحد ،املحىل باآلثار( ،بريوت :دار الفكر ،د.ط ،د.ت).
اخلطاب :حممد بن حممد ،مواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل( ،بريوت :دار
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الفكر ،ط1992 ،3م).
الدردير :أمحد ،الرشح الكبري عىل خمترص خليل مع حاشية الدسوقي( ،بريوت:
دار الفكر ،د.ط ،د.ت).
الدسوقي :حممد بن أمحد ،حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري( ،بريوت :دار
الفكر ،د.ط ،د.ت).
الدمريي :حممد بن موسى ،النجم الوهاج يف رشح املنهاج ،حتقيق :جلنة علمية،
(جدة :دار املنهاج ،ط2004 ،1م).
الرافعي :عبد الكريم ،العزيز رشح الوجيز ،حتقيق :عيل حممد عوض( ،بريوت:
دار الكتب العلمية ،ط1997 ،1م).
ابن رجب :عبد الرمحن بن أمحد ،القواعد( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،د.ط ،د.ت).
ابن رشد اجلد :حممد بن أمحد ،املقدمات املمهدات ،حتقيق :حممد حجي( ،بريوت:
دار الغرب اإلسالمي ،ط1988 ،1م).
الزحييل :وهبة ،عقد املقاولة :اإلنشاء والتعمري( ،جملة جممع الفقه اإلسالمي،
ع.)14
الزرقا :مصطفى بن أمحد ،املدخل الفقهي العام( ،دمشق :دار القلم ،ط،2
2004م).
الزرقا :مصطفى بن أمحد ،عقد االستصناع وأمهيته يف االستثامرات اإلسالمية
املعارصة( ،جدة :املعهد اإلسالمي للبحوث التابع للبنك اإلسالمي للتنمية،
د.ط ،د.ت).
الزرقا :مصطفى بن أمحد ،عقد البيع( ،دمشق :دار القلم ،ط2012 ،2م).
الزرقاين :عبد الباقي ،رشح خمترص خليل( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط،1
2002م).
سانو :قطب مصطفى ،عقد املقاولة :اإلنشاء والتعمري( ،جملة جممع الفقه
اإلسالمي ،ع.)14
السبكي :عبد الوهاب بن عيل ،األشباه والنظائر( ،بريوت :دار الكتب العلمية،
ط1991 ،1م).
الرسخيس :حممد بن أمحد ،املبسوط( ،بريوت :دار املعرفة ،د.ط1993 ،م).
ابن سيده :عيل ،املحكم واملحيط األعظم( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط،1
2000م).
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السيوطي :عبد الرمحن ،األشباه والنظائر( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط،1
1990م).
الشاميس :جاسم بن عيل ،عقد املقاولة ،اإلنشاء والتعمري( ،جملة جممع الفقه
اإلسالمي ،ع.)14
الشافعي :حممد بن إدريس ،األم( ،بريوت :دار املعرفة ،د.ط1990 ،م).
الشبييل :يوسف بن عبد اهلل ،املرابحة بربح متغري( ،جملة العلوم الرشعية ،جامعة
اإلمام حممد بن سعود ،العدد ،14املحرم 1431هـ).
الرضير :الصديق حممد ،الغرر وأثره يف العقود( ،اخلرطوم :الدار السودانية
للكتب ،وبريوت :دار اجليل ،ط1990 ،2م).
ابن عابدين :حممد أمني ،رد املحتار عىل الدر املختار( ،بريوت :دار الفكر ،ط،2
1992م).
العثامين :حممد تقي ،فقه البيوع عىل املذاهب األربعة( ،كراتيش ،مكتبة معارف
القرآن ،د.ط2015 ،م).
ابن عثيمني :حممد بن صالح ،تعليقات عىل االختيارات الفقهية البن تيمية،
(عنيزة :مؤسسة الشيخ العثيمني ،ط1437 ،1هـ).
ابن العريب :أبو بكر حممد بن عبد اهلل ،أحكام القرآن( ،بريوت :دار الكتب العلمية،
ط2003 ،3م).
العمراين :حييى بن أيب اخلري ،البيان يف مذهب الشافعي ،حتقيق :قاسم حممد
النوري( ،جدة :دار املنهاج ،ط2000 ،1م).
ابن فارس :أمحد ،جممل اللغة ،حتقيق :زهري سلطان (بريوت :مؤسسة الرسالة،
ط1986 ،2م).
ابن قدامة :املوفق عبد اهلل بن أمحد ،الكايف يف فقه اإلمام أمحد( ،بريوت :دار الكتب
العلمية ،ط1994 ،1م).
القره داغي :عيل حميي الدين ،عقد االستصناع وتطبيقاته املعارصة ،حلقة تلفزيونية
بربنامج :دين ودينار ،منشور عىل اليوتيوب عىل الرابطhttps://www.youtube. :
com/watch?v=Xg49QL1MuZk

 القشريي :مسلم بن احلجاج ،صحيح مسلم( ،بريوت :دار اجليل ،مصورة منالطبعة الرتكية املطبوعة يف استانبول سنة 1334هـ).
 ابن القطان :عيل بن حممد ،اإلقناع يف مسائل اإلمجاع ،حتقيق :حسن الصعيدي،54
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(القاهرة :الفاروق للطباعة والنرش ،ط2004 ،1م).
ابن القيم :حممد بن أيب بكر ،أعالم املوقعني عن رب العاملني ،حتقيق :حممد عبد
السالم( ،بريوت :دارا لكتب العلمية ،ط1991 ،1م).
الكاساين :أبو بكر بن مسعود ،بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع( ،بريوت :دار
الكتب العلمية ،ط1986 ،2م).
جلنة مكونة من عدة علامء وفقهاء يف اخلالفة العثامنية ،جملة األحكام العدلية،
حتقيق :نجيب هواويني( ،كراتيش :نور حممد كارخانه ،د.ط ،د.ت).
املرداوي :عيل بن سليامن ،اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف( ،بريوت :دار
إحياء الرتاث العريب ،ط ،2د.ت).
ابن مفلح :حممد بن مفلح ،الفروع ومعه تصحيح الفروع ،حتقيق :عبد اهلل بن عبد
املحسن الرتكي (بريوت :مؤسسة الرسالة ،ط2003 ،1م).
امللتقى الفقهي الثاين لرشكة الراجحي ،مناقشات السلم بسعر السوق يوم التسليم.
املنجور :أمحد بن عيل ،رشح املنهج املنتخب إىل قواعد املذهب ،حتقيق :حممد
الشيخ حممد األمني( ،د.م ،دار عبد اهلل الشنقيطي ،د.ط ،د.ت).
ابن املنذر :أبو بكر حممد بن إبراهيم ،اإلرشاف عىل مذاهب العلامء ،حتقيق :صغري
األنصاري (رأس اخليمة :مكتبة مكة الثقافية ،ط2004 ،1م).
املواق :حممد بن يوسف ،التاج واإلكليل ملخترص خليل( ،بريوت :دار الكتب
العلمية ،ط1994 ،1م).
مرية :حامد حسن ،عقود التمويل املستجدة يف املصارف اإلسالمية( ،الرياض:
دار امليامن ،ط2011 ،1م)
النووي :حييى بن رشف ،املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج( ،بريوت :دار
إحياء الرتاث ،ط1392 ،2هـ).
هادي :وليد ،أصول ضبط املعامالت املعارصة( ،د.م ،د.ن ،ط2011 ،1م)
ابن اهلامم :حممد بن عبد الواحد ،فتح القدير( ،بريوت :دار الفكر ،د.ط ،د.ت).
اهليثمي :عيل بن أيب بكر ،جممع الزوائد ومنبع الفوائد ،حتقيق :حسام الدين
القديس( ،القاهرة :مكتبة القديس ،د.ط1994 ،م).
هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ،املعايري الرشعية (د.م،
د.ن ،د.ط2017 ،م).
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Transliteration of Arabic references
- al-Aṣbaḥī: Mālik ibn Anas, al-Mudawwanah, (Bayrūt: Dār al-Kutub alʻIlmīyah, Ṭ1, 1994 A.D).
- al-Alfī: Muḥammad Jabr, ʻaqd al-muqāwalah: al-inshāʼ wa-al-Taʻmīr,
(Majallat Majmaʻ al-fiqh al-Islāmī, Vol. 14).
- al-Bābartī: Muḥammad ibn Muḥammad, al-ʻināyah sharḥ al-Hidāyah,
(Bayrūt: Dār al-Fikr, N.P., n.d.).
- al-Bukhārī: ʻAbd al-ʻAzīz ibn Aḥmad, Kashf al-asrār ʻan uṣūl Fakhr al-Islām
al-Bazdawī, (Bayrūt: Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, Ṭ1, 1997 A.D).
- al-Bukhārī: Muḥammad ibn Ismāʻīl, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, taḥqīq: Muḥammad
Zuhayr ibn Nāṣir, (Bayrūt: Dār Ṭawq al-najāh, Ṭ1, 1422h).
- al-Bazzār: Abū Bakr ibn ʻAmr ibn ʻAbd al-Khāliq, Musnad al-Bazzār,
taḥqīq: ʻĀdil ibn Saʻd wa-Ṣabrī ʻAbd al-Khāliq al-Shāfiʻī (al-Madīnah alMunawwarah: Maktabat al-ʻUlūm wa-al-Ḥikam, Ṭ1, 2009 A.D).
- al-Baʻlī: ʻAlī ibn Muḥammad, al-Ikhtiyārāt al-ʻIlmīyah li-Shaykh al-Islām
Ibn Taymīyah, (al-Qāhirah: Maktabat Kurdistān al-ʻIlmīyah, N.P., 1329h).
- al-Buhūtī: Manṣūr ibn Yūnus, daqāʼiq ūlī al-nuhá li-sharḥ al-Muntahá,
(Bayrūt: ʻĀlam al-Kutub, Ṭ1, 1993 A.D).
- al-Buhūtī: Manṣūr ibn Yūnus, Kashshāf al-qināʻ ʻan matn al-Iqnāʻ, (Bayrūt:
Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, N.P., n.d.).
- Ibn Taymīyah: Aḥmad ibn ʻAbd al-Ḥalīm, Jāmiʻ al-masāʼil, taḥqīq:
Muḥammad ʻAzīz Shams, (Makkah: Dār ʻĀlam al-Fawāʼid, Ṭ1, 1422H).
- Ibn Taymīyah: Aḥmad ibn ʻAbd al-Ḥalīm, al-qawāʻid al-nūrānīyah al-fiqhīyah,
taḥqīq: Aḥmad al-Khalīl, (al-Dammām: Dār Ibn al-Jawzī, Ṭ1, 1422H).
- Ibn Jarīr: Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabarī, ikhtilāf al-fuqahāʼ, (Bayrūt: Dār
al-Kutub al-ʻIlmīyah, N.P., n.d.).
- al-Jaṣṣāṣ: Aḥmad ibn ʻAlī, Aḥkām al-Qurʼān, taḥqīq: ʻAbd al-Salām Shāhīn,
(Bayrūt: Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, Ṭ1, 1994 A.D).
- al-Juwaynī: ʻAbd al-Malik ibn ʻAbd Allāh, Nihāyat al-Maṭālib fī dirāyat almadhhab, taḥqīq: ʻAbd al-ʻAẓīm al-Dīb, (Jiddah: Dār al-Minhāj, Ṭ1, 2007 A.D).
- Ibn Ḥazm: ʻAlī ibn Aḥmad, al-Muḥallá bi-al-āthār, (Bayrūt: Dār al-Fikr, N.P.,
n.d.(.
- al-khiṭāb: Muḥammad ibn Muḥammad, Mawāhib al-Jalīl fī sharḥ
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Mukhtaṣar Khalīl, (Bayrūt: Dār al-Fikr, ṭ3, 1992 A.D).
al-Dardīr: Aḥmad, al-sharḥ al-kabīr ʻalá Mukhtaṣar Khalīl maʻa Ḥāshiyat
al-Dasūqī, (Bayrūt: Dār al-Fikr, N.P., n.d.).
al-Dasūqī: Muḥammad ibn Aḥmad, Ḥāshiyat al-Dasūqī ʻalá al-sharḥ alkabīr, (Bayrūt: Dār al-Fikr, N.P., n.d.).
al-Damīrī: Muḥammad ibn Mūsá, al-Najm al-wahhāj fī sharḥ al-Minhāj,
taḥqīq: Lajnat ʻilmīyah, (Jiddah: Dār al-Minhāj, Ṭ1, 2004 A.D).
al-Rāfiʻī: ʻAbd al-Karīm, al-ʻAzīz sharḥ al-Wajīz, taḥqīq: ʻAlī Muḥammad
ʻAwaḍ, (Bayrūt: Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, Ṭ1, 1997 A.D).
Ibn Rajab: ʻAbd al-Raḥmān ibn Aḥmad, al-qawāʻid, (Bayrūt: Dār al-Kutub
al-ʻIlmīyah, N.P., n.d.).
Ibn Rushd al-jidd: Muḥammad ibn Aḥmad, al-muqaddimāt almmhdāt,
taḥqīq: Muḥammad Ḥajjī, (Bayrūt: Dār al-Gharb al-Islāmī, Ṭ1, 1988 A.D).
al-Zuḥaylī: Wahbah, ʻaqd al-muqāwalah: al-inshāʼ wa-al-Taʻmīr, (Majallat
Majmaʻ al-fiqh al-Islāmī, ʻ14).
24. al-Zarqā: Muṣṭafá ibn Aḥmad, al-Madkhal al-fiqhī al-ʻāmm, (Dimashq:
Dār al-Qalam, ṭ2, 2004 A.D).
al-Zarqā: Muṣṭafá ibn Aḥmad, ʻaqd al-istiṣnāʻ wa-ahammīyatuhu fī alistithmārāt al-Islāmīyah al-muʻāṣirah, (Jiddah: al-Maʻhad al-Islāmī lilBuḥūth al-tābiʻ lil-Bank al-Islāmī lil-Tanmiyah, N.P., n.d.).
al-Zarqā: Muṣṭafá ibn Aḥmad, ʻaqd al-bayʻ, (Dimashq: Dār al-Qalam, ṭ2,
2012 A.D(.
al-Zurqānī: ʻAbd al-Bāqī, sharḥ Mukhtaṣar Khalīl, (Bayrūt: Dār al-Kutub
al-ʻIlmīyah, Ṭ1, 2002 A.D).
Sānū: Quṭb Muṣṭafá, ʻaqd al-muqāwalah: al-inshāʼ wa-al-Taʻmīr, (Majallat
Majmaʻ al-fiqh al-Islāmī, ʻ14).
al-Subkī: ʻAbd al-Wahhāb ibn ʻAlī, al-Ashbāh wa-al-naẓāʼir, (Bayrūt: Dār
al-Kutub al-ʻIlmīyah, Ṭ1, 1991 A.D).
al-Sarakhsī: Muḥammad ibn Aḥmad, al-Mabsūṭ, (Bayrūt: Dār al-Maʻrifah,
N.P., 1993 A.D(.
Ibn sydh: ʻAlī, al-Muḥkam wa-al-Muḥīṭ al-Aʻẓam, (Bayrūt: Dār al-Kutub
al-ʻIlmīyah, Ṭ1, 2000 A.D).
al-Suyūṭī: ʻAbd al-Raḥmān, al-Ashbāh wa-al-naẓāʼir, (Bayrūt: Dār al57
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Kutub al-ʻIlmīyah, Ṭ1, 1990 A.D).
al-Shāmisī: Jāsim ibn ʻAlī, ʻaqd al-muqāwalah, al-inshāʼ wa-al-Taʻmīr,
(Majallat Majmaʻ al-fiqh al-Islāmī, ʻ14).
al-Shāfiʻī: Muḥammad ibn Idrīs, al-umm, (Bayrūt: Dār al-Maʻrifah, N.P.,
1990 A.D(.
al-Shubaylī: Yūsuf ibn ʻAbd Allāh, al-murābaḥah brbḥ mutaghayyir,
(Majallat al-ʻUlūm al-sharʻīyah, Jāmiʻat al-Imām Muḥammad ibn Saʻūd,
alʻdd14, al-Muḥarram 1431h).
al-Ḍarīr: al-Ṣiddīq Muḥammad, al-ghurar wa-atharuhu fī al-ʻuqūd, (alKharṭūm: al-Dār al-Sūdānīyah lil-Kutub, wa-Bayrūt: Dār al-Jīl, ṭ2, 1990 A.D).
Ibn ʻĀbidīn: Muḥammad Amīn, radd al-muḥtār ʻalá al-Durr al-Mukhtār,
(Bayrūt: Dār al-Fikr, ṭ2, 1992 A.D).
al-ʻUthmānī: Muḥammad Taqī, fiqh al-buyūʻ ʻalá al-madhāhib al-arbaʻah,
(Karātshī, Maktabat Maʻārif al-Qurʼān, N.P., 2015 A.D).
Ibn ʻUthaymīn: Muḥammad ibn Ṣāliḥ, taʻlīqāt ʻalá al-Ikhtiyārāt al-fiqhīyah
li-Ibn Taymīyah, (ʻUnayzah: Muʼassasat al-Shaykh al-ʻUthaymīn, Ṭ1,
1437h(.
Ibn al-ʻArabī: Abū Bakr Muḥammad ibn ʻAbd Allāh, Aḥkām al-Qurʼān,
(Bayrūt: Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, ṭ3, 2003 A.D).
al-ʻUmrānī: Yaḥyá ibn Abī al-Khayr, al-Bayān fī madhhab al-Shāfiʻī, taḥqīq:
Qāsim Muḥammad al-Nūrī, (Jiddah: Dār al-Minhāj, Ṭ1, 2000 A.D).
Ibn Fāris: Aḥmad, Mujmal al-lughah, taḥqīq: Zuhayr Sulṭān (Bayrūt:
Muʼassasat al-Risālah, ṭ2, 1986 A.D).
Ibn Qudāmah: al-Muwaffaq ʻAbd Allāh ibn Aḥmad, al-Kāfī fī fiqh al-Imām
Aḥmad, (Bayrūt: Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, Ṭ1, 1994 A.D).
al-Qarah Dāghī: ʻAlī Muḥyī al-Dīn, ʻaqd al-istiṣnāʻ wa-taṭbīqātuhu almuʻāṣirah, Ḥalqat tilifizyūnīyah bbrnāmj: dīn wdynār, manshūr ʻalá alYūtiyūb ʻalá alrābṭ: https: / / www. youtube. com / watch? v=Xg49QL1MuZk
al-Qushayrī: Muslim ibn al-Ḥajjāj, Ṣaḥīḥ Muslim, (Bayrūt: Dār al-Jīl,
muṣawwarah min al-Ṭabʻah al-Turkīyah al-maṭbūʻah fī Istānbūl sanat 1334h).
Ibn al-Qaṭṭān: ʻAlī ibn Muḥammad, al-Iqnāʻ fī masāʼil al-ijmāʻ, taḥqīq: Ḥasan
al-Ṣaʻīdī, (al-Qāhirah: al-Fārūq lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr, Ṭ1, 2004 A.D).
Ibn al-Qayyim: Muḥammad ibn Abī Bakr, Aʻlām al-muwaqqiʻīn ʻan Rabb
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al-ʻālamīn, taḥqīq: Muḥammad ʻAbd al-Salām, (Bayrūt: Dārā li-kutub alʻIlmīyah, Ṭ1, 1991 A.D).
al-Kāsānī: Abū Bakr ibn Masʻūd, Badāʼiʻ al-ṣanāʼiʻ fī tartīb al-sharāʼiʻ,
(Bayrūt: Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, ṭ2, 1986 A.D).
Lajnat mukawwanah min ʻiddat ʻulamāʼ wa-fuqahāʼ fī al-khilāfah alʻUthmānīyah, Majallat al-aḥkām al-ʻadlīyah, taḥqīq: Najīb hwāwyny,
(Karātshī: Nūr Muḥammad kārkhānh, N.P., n.d.).
Mardāwī: ʻAlī ibn Sulaymān, al-Inṣāf fī maʻrifat al-rājiḥ min al-khilāf,
(Bayrūt: Dār Iḥyāʼ al-Turāth al-ʻArabī, ṭ2, n.d.).
Ibn Mufliḥ: Muḥammad ibn Mufliḥ, al-furūʻ wa-maʻahu taṣḥīḥ al-furūʻ,
taḥqīq: ʻAbd Allāh ibn ʻAbd al-Muḥsin al-Turkī (Bayrūt: Muʼassasat alRisālah, Ṭ1, 2003 A.D).
al-Multaqá al-fiqhī al-Thānī Sharikat al-Rājiḥī, munāqashāt al-silm bsʻr alSūq yawm al-taslīm.
al-Manjūr: Aḥmad ibn ʻAlī, sharḥ al-manhaj al-Muntakhab ilá Qawāʻid almadhhab, taḥqīq: Muḥammad al-Shaykh Muḥammad al-Amīn, (D. M, Dār
ʻAbd Allāh al-Shinqīṭī, N.P., n.d.).
Ibn al-Mundhir: Abū Bakr Muḥammad ibn Ibrāhīm, al-ishrāf ʻalá madhāhib
al-ʻulamāʼ, taḥqīq: Ṣaghīr al-Anṣārī (Raʼs al-Khaymah: Maktabat Makkah
al-Thaqāfīyah, Ṭ1, 2004 A.D).
Mawwāq: Muḥammad ibn Yūsuf, al-Tāj wa-al-iklīl li-Mukhtaṣar Khalīl,
(Bayrūt: Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, Ṭ1, 1994 A.D).
Mīrah: Ḥāmid Ḥasan, ʻUqūd al-tamwīl al-mustajaddah fī al-maṣārif alIslāmīyah, (al-Riyāḍ: Dār al-Maymān, Ṭ1, 2011 A.D)
al-Nawawī: Yaḥyá ibn Sharaf, al-Minhāj sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Ḥajjāj,
(Bayrūt: Dār Iḥyāʼ al-Turāth, ṭ2, 1392h).
Hādī: Walīd, uṣūl ḍabṭ al-muʻāmalāt al-muʻāṣirah, (D. M, D. N, Ṭ1, 2011 A.D)
al-Haythamī: ʻAlī ibn Abī Bakr, Majmaʻ al-zawāʼid wa-manbaʻ al-Fawāʼid,
taḥqīq: Ḥusām al-Dīn al-Qudsī, (al-Qāhirah: Maktabat al-Qudsī, N.P., 1994 A.D).
Hayʼat al-muḥāsabah wa-al-murājaʻah lil-muʼassasāt al-mālīyah alIslāmīyah, al-maʻāyīr al-sharʻīyah (D. M, D. N, N.P., 2017 A.D).

59

