بسم هللا الرحمن الرحيم
سلسلة أجوبة العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير
على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك "فقهي"
جواب سؤال
ما تطلق عليه البنوك اإلسالمية أنه مرابحة وحكم الشرع فيه!
إلى اشرف عبد الحليم طيطي
السؤال:
السالم عليكم ،إننا نعرف أن المرابحة كمفهوم جائزة شرعا لكنني أعتقد أن واقع المرابحة حاليا في
البنوك اإلسالمية مخالف للشرع خاصة عند أهلنا في فلسطين حيث يعين الزبون السلعة عند التاجر ويتفق
معه على السعر ويعقد اتفاقية مع البنك ويقوم البنك بشراء السلعة وتسليمها للزبون ويقوم البنك برهن
السلعة سواء شقة أو سيارة أو غير ذلك ثم ينقل ملكيتها بعد تسديد المبلغ الذي يساوي ثمن السلعة مضافا
إليه مبلغ أو نسبة يقرر حسب فترة السداد ويعتبر البنك المبالغ المضافة بدل مصاريف إجراء المعامالت...
فهل تفضلتم بتوضيح حكم الشرع في مثل هذه المعامالت؟ بارك هللا فيكم
الجواب:
وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته،
إن سؤالك يشمل ثالثة أمور:
أولها :المرابحة وحكمها...
ثانيها :ما تطلق عليه البنوك اإلسالمية أنه مرابحة...
ثالثها :موضوع رهن السلعة المشتراة...
وإليك البيان:
• بالنسبة لواقع المرابحة وحكمها فقد بينا ذلك في جواب سؤال مؤرخ في  19رجب 1434هـ -
 29أيار/مايو 2013م ،ومما جاء في الجواب المشار إليه ما يلي:
الربح ،يقال :بعت المتاع مرابحةً ،أو اشتريته مرابحةً.
[ ...المرابحة هي في اللغة تعني تحقيق ّ
وفي االصطالح :هي أن يعرض البائع سلعته للبيع بقدر كلفتها عليه وربح معلوم ،وهي من بيوع
األمانات ألنها تعتمد على أمانة البائع في اإلخبار عن تكلفة السلعة عليه.
وهي جائزة شرعا ً ألنها شراء بربح على السعر الذي اشتراه به البائع ،فإذا قال البائع أبيعك هذه
السلعة بربح كذا على السعر الذي اشتريتها به ،ويُعلم المشتري بهذا السعر ،وقبل المشتري ،فهذا جائز ألنه
بيع معلوم ].انتهى.
• أما ما جاء في سؤالك حول ما يسمى ببيع المرابحة في البنوك اإلسالمية فقد أجبنا على هذه
المسألة بالتفصيل في  24رجب الفرد 1434هـ  03 -حزيران/يونيو 2013م ،وأعيد عليك ما جاء في
الجواب المشار إليه:

[ ...معاملة البنوك اإلسالمية التي تسمى بيع المرابحة هي معامالت مخالفة للشرع ،وذلك من وجوه
أبرزها:
األول :أنه يُجري عقد البيع مع المشتري قبل أن يشتري البنك السيارة أو الثالجة ...والرسول ﷺ نهى
س ِعندِي
سو َل ه
عن بيع ما ال تملك ،ف َعن َح ِك ِيم ب ِن ِحزَ ام ،قَا َل :قُلتُ َ :يا َر ُ
َّللاَِ ،يأ ِتي ِني ه
الر ُج ُل َيسأَلُ ِني ال َبي َع ،لَي َ
س ِعندَكَ » رواه أحمد .فهذا سأل الرسول ﷺ عن
ق فَقَا َلَ « :ل ت َ ِبع َما لَي َ
َما أ َ ِبيعُهُ ،ث ُ هم أ َ ِبيعُهُ ِمنَ السُّو ِ
المشتري الذي يأتيه ليشتري بضاعة منه ال تكون عنده ،فيذهب إلى السوق ويشتريها ثم يبيعها له ،فنهاه
الرسول ﷺ عن ذلك إال أن تكون البضاعة عنده ثم يعرضها على المشتري إن شاء اشتراها وإن شاء لم
يشترها.
ولتوضيح ذلك نقول :إن الشخص الذي يذهب للبنك يطلب قرضا ً ماليا ً ...يسأله البنك لماذا تريد
القرض أو النقود ،يقول الشخص ألشتري ثالجة أو سيارة أو غسالة ...فيُجري البنك اتفاقا ً مع الشخص أنه
سيشتري له الثالجة ويبيعها له بالتقسيط بسعر كذا ،ويصبح اتفاقا ملزما قبل أن يشتري البنك الثالجة ،ثم
يذهب البنك ويشتري الثالجة للشخص ،ول يستطيع الشخص أن ل يشتري الثالجة من البنك ،ألن التفاق
مع البنك تم قبل أن تصبح الثالجة ملكا للبنك ،فالعقد قد تم قبل أن يملك البنك الثالجة.
وال يقال إن البنك يبيعها للمشتري بعد أن يكون البنك قد اشتراها ،ال يقال ذلك ألن اتفاق البنك مع
المشتري قد تم على وجه اإللزام قبل أن يشتري البنك البضاعة بداللة أن المشتري ال يستطيع أن يرفض
شراءها بعد أن يشتريها البنك له ،فالعقد قد تم بشكل ملزم قبل أن يشتريها البنك.
ولو كان البنك عنده مخزن فيه ثالجات ويعرضها على الشخص ،فإن شاء اشترى وإن شاء لم يشتر،
كأي بائع ثالجات آخر ،فعندها يصح البيع نقدا ً وبالتقسيط.
الثاني :ال يجوز إذا تأخر المشتري في دفع قسط من األقساط أن يُزاد الدهين على المشتري ألن هذا ربا
وهو ما يسمى ربا النسيئة ،وكان معموالً به في الجاهلية ،فكان إذا ح هل أجل سداد الدين ،ولم يقدر المدين
على السداد أُجل الموعد وزيد الدين ،وقد جاء اإلسالم فحرمه تحريما ً نهائياً ،وأمهل المدين المعسر دون
ص َّدقُوا َخير لَكُم إِن كُنتُم تَعلَ ُم َ
زيادة في الدين ﴿ َوإِن َك َ
ون﴾.
س َرة َوأَن ت َ َ
ان ذُو عُس َرة فَنَ ِظ َرة إِلَى َمي َ
ولذلك فال تجوز المعاملة مع البنك وفق المذكور أعاله ].انتهى.
• وأما موضوع رهن السلعة المشتراة إلى حين تسديد األقساط كلها فقد أجبنا على ذلك في  06من
شـعبان 1436هـ 2015/05/24 -م جوابا تفصيليا جاء فيه:
[ ...إن هذه المسألة معروفة في الفقه بمسمى (رهن المبيع على ثمنه) ،أي أن يبقى المبيع مرهونا ً عند
البائع إلى أن يسدد المشتري الثمن .وهذه المسألة ال تظهر إذا كان البائع والمشتري كما قال رسول هللا ﷺ
عب ِد ه ِ
سمحا إِذَا بَاعَ،
ي ه
ّللاُ َر ُجال َ
«ر ِح َم َّ
عن ُه َماَ :
َّللاُ َ
َّللا َر ِ
عن َجابِ ِر ب ِن َ
في الحديث الذي أخرجه البخاري َ
ض َ
َوإِذَا اشت َ َرىَ ،وإِذَا اقتَضَى» لكنهما أحيانا ً يختلفان حول استالم السلعة أوالً أو دفع الثمن أوالً ،وقد يعمد
البائع بعد عقد البيع إلى حبس البضاعة أي رهنها عنده حتى يسدد الثمن ،ومن ثم تنشأ هذه المسألة ،وهذه
مختلف فيها بين الفقهاء ،فمنهم من يجيزها بشروط ،ومنهم من ال يجيزها ،وهناك آخرون يجيزونها في
حالة وال يجيزونها في أخرى ...وغير ذلك.
والذي أرجحه بعد دراسة هذه المسألة هو على النحو التالي:
أول :نوع المبيع:
 -1أن يكون المبيع مكيالً أو موزونا ً أو مذروعا ً ...إلخ ،كبيع األرز أو بيع القطن أو بيع األقمشة...إلخ

 -2أن يكون المبيع غير مكيل أو موزون...إلخ ،كبيع سيارة أو بيع دار أو بيع حيوان...إلخ
ثانيا :ثمن المبيع:
 -1أن يكون حاالً أي نقدا ً كأن تشتري السلعة بعشرة آالف نقدا ً تدفع حاالً.
 -2أن يكون مؤجالً لمدة كأن تشتري السلعة بعشرة آالف تدفعها بعد سنة.
 -3أن يكون جزء منه معجالً ،وجزء منه مؤجالً ،كأن تشتري السلعة فتدفع دفعة أولى خمسة آالف،
وتدفع الخمسة األخرى بعد سنة مثالً أو تقسطها على أقساط شهرية...
ثالثا :يختلف الحكم الشرعي باختالف األمور المذكورة أعاله:
الحالة األولى :المبيع غير مكيل وغير موزون ...أي مثل بيع دار أو سيارة أو حيوان:...
 -1الثمن نقداً ،أي تشتري سيارة بعشرة آالف نقداً ،وأن يكون هذا مثبتا ً في العقد.
في هذه الحالة يجوز للبائع أن يحبس البضاعة ،أي أن تبقى مرهونة لديه حتى يُدفع الثمن العاجل وفق
العقد .والدليل على ذلك الحديث الشريف الذي أخرجه الترمذي وقال عنه "حديث حسن" عن أبي أمامة
الز ِعي ُم َ
الو َداعِ« :العَ ِاريَةُ ُم َؤدَّاةَ ،و َّ
غ ِارمَ ،والدَّي ُن َمق ِضي»
ي ﷺ يَقُو ُل فِي ال ُخطبَ ِة َ
قَا َلَ :
ام َح هج ِة َ
س ِمعتُ النهبِ ه
ع َ
الزعيم :الكفيل ،غارم :ضامن ،ووجه االستدالل في الحديث هو في قوله ﷺ « َوالدَّي ُن َمق ِضي» فإن
المشتري إذا استلم السلعة قبل أن يدفع الثمن فيكون قد اشتراها ديناً ،و"الدين مقضي" ،أي األولوية لقضاء
الدين ما دام الشراء كان نقدا ،وبعبارة أخرى أن يدفع الثمن أوالً ما دام الثمن في العقد نقدا ً حاال ...يقول
ف
علَي ِه ال ه
الكاساني في بدائع الصنائع تعليقا على الحديث (قَولُهُ َ -
ص َالة ُ َوالس َهال ُم « -الدَّي ُن َمق ِضي»َ ،و َ
ص َ
يع لَم َي ُكن
علَي ِه ال ه
عا ّما ً أَو ُمطلَقا ً فَلَو ت َأ َ هخ َر ت َس ِلي ُم الث ه َم ِن َ
ضيّا ً َ
ص َالة ُ َوالس َهال ُم  -الدهينَ ِب َكو ِن ِه َمق ِ
 َعن ت َس ِل ِيم ال َم ِب ِ
ص.).
ف النه ِ ّ
ضيّاًَ ،و َهذَا ِخ َال ُ
َهذَا الدهي ُن َمق ِ
وعليه فيجوز للبائع أن يحبس المبيع عنده إلى أن يدفع المشتري الثمن ،وبذلك فال يكون هناك دين،
وهذا يوافق العقد ألن البيع لم يكن بالدين بل كان بثمن نقدي.
 -2أن يكون الثمن مؤجالً ،كأن تشتري سيارة بعشرة آالف تسددها بعد سنة ،ففي هذه الحالة ل يجوز
حبس البضاعة إلى أن يتم تسديد الثمن ألن الثمن مؤجل حسب العقد بموافقة البائع ،فال يجوز له أن
يحبس البضاعة لضمان ثمنها ما دام هو قد باعها بثمن مؤجل ،فأسقط حق نفسه بحبس البضاعة ،ولذلك فال
يجوز له حبس البضاعة بل يسلمها للمشتري.
 -3أن يكون الثمن معجالً ومؤجالً ،كأن تشتري السيارة بدفعة أولى خمسة آالف تدفعها نقدا ً حاالً،
والخمسة آالف األخرى تدفعها بعد سنة مرة واحدة ،أو تدفعها أقساطا ً في أوقات آجلة.
ففي هذه الحالة يجوز للبائع حبس البضاعة إلى أن تسدد الدفعة العاجلة ،وبعد ذلك فال يجوز له حبس
البضاعة الستيفاء الدفعات المؤجلة ،وذلك لما ذكرناه في البندين .2-1
والخالصة أنه يجوز للبائع ارتهان البضاعة على ثمنها العاجل ،أي إذا كان عقد البيع بثمن عاجل
يدفع حال ،فإنه يجوز للبائع أن يحبس البضاعة عنده إلى أن يدفع المشتري الثمن العاجل وفق عقد
البيع.
وكذلك يجوز للبائع أن يحبس البضاعة عنده إلى أن يدفع المشتري الدفعة المعجلة وفق عقد البيع.
وال يقال هنا كيف يرهن المشتري بضاعته قبل قبضها ،أي قبل أن يمتلكها؟ وذلك ألن الرهن ال يجوز
إال في ما يجوز بيعه ،وحيث إن السلعة المشتراة ال يجوز بيعها إال بعد قبضها استنادا ً إلى حديث رسول هللا

ﷺ الذي رواه البيهقي ،عن ابن عباس قال :قال رسول هللا ﷺ لعتاب بن أسيد« :إني قد بعثتك إلى أهل هللا،
يم ب ِن ِحزَ ام قَا َل :يَا
وأهل مكة ،فانههم عن بيع ما لم يقبضوا» .والحديث الذي رواه الطبراني عن َح ِك َ
ي؟ فَقَا َلَ « :ل تَبِيعَنَّ َما لَم تَقبِض» ،فهذه
َر ُ
يرةً ،فَ َما يَ ِح ُّل ِلي ِمن َها ِم هما يَح ُر ُم َ
سو َل هللاِِ ،إنِّي أَبِي ُع بُيُوعا ً َكثِ َ
علَ ه
األحاديث صريحة في النهي عن بيع ما لم يقبضوه ،فكيف إذن يرهن المبيع قبل قبضه؟
ال يقال ذلك ألن هذين الحديثين هما بالنسبة للمبيع المكيل والموزون ...أما إذا كان المبيع من غير ذلك
ع ِن
كالدار والسيارة والحيوان ...فيجوز بيعه قبل قبضه استنادا ً إلى حديث الرسول ﷺ الذي رواه البخاري َ
صعب ِلعُ َم َر ،فَ َكانَ َيغ ِلبُنِي،
اب ِن ُ
ي ه
سفَر ،فَ ُكنتُ َ
َّللاُ َ
ع َم َر َر ِ
ي ِ ﷺ فِي َ
علَى َبكر َ
عن ُه َما ،قَا َلُ :كنها َم َع النه ِب ّ
ض َ
ي ﷺ ِلعُ َم َرِ « :بعنِي ِه» ،قَا َل:
ع َم ُر َو َي ُر ُّدهُ ،ث ُ هم َيتَقَ هد ُم ،فَ َيز ُج ُرهُ ُ
ام القَو ِم ،فَ َيز ُج ُرهُ ُ
ع َم ُر َو َي ُر ُّدهُ ،فَقَا َل النه ِب ُّ
فَ َيتَقَ هد ُم أ َ َم َ
سو ِل ه ِ
ع َم َر،
ّللا ب َن ُ
ي ﷺُ « :ه َو لَكَ يَا عَب َد َّ ِ
سو َل ه
عهُ ِمن َر ُ
ه َُو لَكَ َيا َر ُ
َّللاِ ،قَا َلِ « :بعنِي ِه» فَ َبا َ
َّللا ﷺ ،فَقَا َل النه ِب ُّ
شئتَ » وهذا تصرف في المبيع بالهبة قبل قبضه مما يدل على تمام ملك المبيع قبل قبضه،
تَصنَ ُع ِب ِه َما ِ
ويدل على جواز بيعه ألنه قد تم ملك البائع له.
وعليه فإنه يجوز رهن المبيع قبل قبضه ما دام يجوز بيعه قبل قبضه ،ولكن هذا فقط في ما إذا كان
المبيع من غير المكيل والموزون ...كالدار والسيارة والحيوان ونحو ذلك ،وفي حالة انعقاد البيع بثمن
عاجل ،أو في حالة وجود دفعة معجلة في عقد البيع ،فيجوز رهن المبيع قبل قبضه إلى أن يُدفع الثمن
المعجل أو الدفعة المعجلة.
الحالة الثانية :المبيع من المكيل والموزون ...كشراء كميات من األرز ،أو من القطن أو كميات من
األقمشة ...ففي هذه الحالة ال يجوز حبس المبيع على ثمنه مهما كان واقع الثمن :حاالً عاجالً ،أو آجالً دفعة
واحدة أو تقسيطا ً:
فإن كان الثمن آجالً فال يجوز له حبس البضاعة كما بيناه أعاله.
وإن كان الثمن عاجالً فال يجوز له حبس البضاعة ،أي رهنها ،ألنه ال يجوز رهن المكيل والموزون
قبل قبضه وفق حديث الرسول ﷺ الذي ذكرناه أعاله .والبائع هنا في حالة البيع بالثمن العاجل بين أمرين:
إما أن يبيعه البضاعة بثمن عاجل ويسلمها له ويصبر عليه سواء أعطاه الثمن حاالً أو بعد حين دون
أن يرتهن البضاعة ...وإما أن ال يبيع البضاعة ،أي دون ارتهان للبضاعة بحال.
وعليه فإذا انعقد البيع بثمن عاجل أو آجل في حالة كون المبيع من المكيل أو الموزون ،فال يجوز
للبائع أن يرتهن البضاعة عنده إلى حين تسديد الثمن.
وهذا ما أرجحه ،وهللا أعلم وأحكم ].انتهى.
وبهذا كله يكون قد اكتمل الجواب على سؤالك ،وهللا ولي التوفيق.
أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة
 12محرم الحرام 1442هـ
الموافق 2020/08/31م
رابط الجواب من صفحة األمير (حفظه هللا) على الفيسبوك:
__tn__=K-R-R؟https://www.facebook.com/HT.AtaabuAlrashtah/posts/2725425754370098
موقع حزب التحرير

موقع المكتب اإلعالمي المركزي

موقع جريدة الراية

www.hizb-ut-tahrir.org

www.hizb-ut-tahrir.info

www.alraiah.net

موقع إعالميات حزب التحرير
www.htmedia.info

موقع الخالفة
www.khilafah.net

