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 المقدمة
هلل رب العددالمي، و وأل ددص الوددال  وأتددم التسددليم علدد  سدديدنا محمددد وعلدد   لدد  الحمددد 

 وصحب  أجمعي، و وم، واالهم بإحسان إل  يوم الدي، . . وبعد :
و وسدخر لدد  ال ددون ول ددل  علدد  بددا ي الخلدد  لقدد للدد  إل اإلنسددان لددي أحسدد، تقددويم 

عنددددما أعطدددا  عقدددالب ليتددددكر بددد  ويعدددرا كيدددف يميدددل كدددي، ال دددار والندددالع و والخبا دددث 
و ألنهدا الهددا األسدم  مد، للقد  و  دال والطيبات و ليستغل  لي تحقي  معن  العباد  

 56الذاريات : إل تعال  ) وما للقت الج، واإلنس إال ليعبدون ( 

معرلة ال ار م، النالع وتحري الطيبدات مد، دون الخبا دث يتطلدب أل دص  وإذا كانت
الوسدددا ص واألسددداليب لدددي مختلدددا مجددداالت الحيدددا  و لدددإن البحدددث عددد، هدددذ  الوسدددا ص 
واألسداليب يعدد مد، جدوهر العبداد  و كدص إند  اليمقد، تحقيد  أولويدات وأهدداا الشدريعة 

 م، دون أن يتم هذا البحث .
البيدع ومعد  أحدد أسداليب االسدتثمار اإلسدالمي ) المرابحدة(  وم، هذا المبدأ تعد دراسدة

وأثرهدددا علددد  تطددددور المودددارا االسددددالمية مددد، حيددددث تع ددديم المن عددددة وال ا دددد  علدددد  
المودددارا والمجتمددددع علددد  حددددد سدددوا  و يعتبددددر أحدددد أهددددم عناصدددر الن ددددام اإلنمددددا ي 

عل  االسالمي بشرط أن تقوم عل  أسس وضوابط الشريعة السمحة و سوا  كان ذلك 
 صعيد األلراد أم عل  صعيد الجماعة أم عل  صعيد المؤسسات .

وتأتي هذ  الدراسة جل ًا م، الدراسات اإل تودادية اإلسدالمية التدي نسدع  مد، لاللهدا 
 تبيي، الحركة اإل توادية  لي البالد اإلسالمية ومؤسساتها بالشقص الوحيح 
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 أهمية وهدف البحث
 

ألجدص كيدان بعدم إمقانيدات الشدريعة اإلسدالمية لدي م، أجص اإلحاطة كهدذ  الجواندب و 
الجاندددب اإلنمدددا ي و ددددرتها علددد  التدددأثير لدددي المودددارا اإلسدددالمية وتحقيددد  المسدددتوى 
الال   م، النتا ج المادية والمعنوية ع، طري  ت عيلها لدي الحيدا  اإل تودادية وإعطدا  

خدامات  لددي صددور  واضددحة عدد، أدا  البيددع لددي الشددريعة وإمقانيددة تطبيدد  إحدددى  اسددت
الموددددارا اإلسددددالمية و وتمقينهددددا لددددي االسددددت اد  مدددد، أسددددلوب المرابحددددة كأحددددد تلددددك 

 االستخدامات البيعية .
 

 فرضية البحث
اعتبار كيع المرابحة شدقص شدرعي ال يحتمدص أسدلوب مخدالا ألحقدام الشدريعة ولد  أثدر 

 إيجاكي عل  تنمية المورا اإلسالمي
 

 

 البحث يةمنهج

 

ث عل  مدنهج اسدتداللي اسدتنباطيو لاكتددأت كتجميدع مدا أوردتد  اعتمدت لي هذا البح 
المراجدع األصدلية مد، أمهدات كتدب ال قد  عامدة و كتدب لقد  المعدامالت لاصدةو و مددا 

ومدددا أوردتددد  بعدددم كتدددب اإل توددداد اجتهدددد بددد  أصدددحاب المدددذاهب األربعدددة المعتمدددد  
 إسالمي .اقتصادي إطار  ظل في البنوك اإلسالمية وبعض كتب القانون وكل ذلكو
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 المبحث األول
 البيع

 
إن البيدددع والشدددرا  مددد، أهدددم مجددداالت التعامدددص التجددداري و و دددد أ ددددت الشدددريعة  

اإلسالمية عل  جوازها ضم، ضوابط وشروط محددد  و ولهدذا سدنقوم بإي داي طبيعدة 
العقد ومشروعيت  وأنواع  حت  يقون الموضوع واضحًا ن ريًا لدينا عند تناول التطبي  

 ى البنوك اإلسالمية و وذلك لي عدد م، المطالب .العملي لد
 

 تعريف البيع المطلب األول :
 أركان البيع المطلب الثاني :
 أنواع البيوع المطلب الثالث :
 البيوع المستخدمة لدى البنوك اإلسالمية المطلب الرابع :
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 األولالمطلب 
 تعريف البيع

السلعة بالسلعة تسم  كيعدًا لغدة  : مقاكلة شي  بشي  و لمقاكلة البيع في اللغة 
  مقاكلتها بالنقد و ويقال ألحد المتقاكلي، مبيع ولآللر ثم، .

و دددال بعدددم ال قهدددا  : إن معندددا  لدددي اللغدددة تمليدددك المدددال بالمدددال وهدددو بمعنددد   
 التعريف األول .

و دددال  لدددرون : أنددد  لدددي اللغدددة إلدددراض ذات عددد، الملدددك بعدددو  وهدددو بمعنددد   
لراض الذات ع، الملك هو معن  تمليدك الغيدر للمدال و لتمليدك التعريف الثاني و ألن إ

 المن عة باإلجار  ونحوها ال يسم  كيعًا .
أما الشرا  لإن  إدلال ذات لي الملك بعدو  و أو تملدك المدال بالمدال و علد   

أن اللغددة تطلدد  كدداًل مدد، البيددع والشددرا  علدد  معندد  ا لددر و :يقددال ل عددص البددا ع : كيددع 
ذلدددك ل عدددص المشدددتري ومنددد   ولددد  تعدددال  : و وشدددرو  كدددثم،   . سدددور   وشدددرا  كمدددا يقدددال
. لدددإن معنددد  شدددرو  لدددي ا يدددة بددداعو  و وكدددذلك االشدددترا  واالكتيددداع  20يوسدددا و  يدددة 

 لإنهما يطلقان عل  لعص البا ع والمشتري لغة .
إاّل أن العددرا  دددد لددع المبيدددع ب عدددص البددا ع وهدددو إلدددراض الددذات لدددي الملدددك و  

 1شترا  واالكتياع ب عص المشتري وهو إدلال الذات لي الملك . ولع الشرا  واال
 مشروعية البيع :

 إن مشروعية البيع ثاكتة بال تاب والسّنة واإلجماع . 
: ورد لي القر ن ال ريم و وأحص إل البيع وحرم الربا   . سور  البقر   في الكتاب 
 . 275و ا ية 
وا ال تأ لوا أموال م كيدن م بالباطدص إاّل أن ولي سور  النسا  : و يا أيها الذي،  من 

 . 29ت ون تجار  ع، تراٍ  من م   . سور  النسا  و ا ية 
                                                

( عبددد الدددرحم، كدد، محمدددد عدددو  الجليددري و ال قددد  علدد  المدددذاهب األربعدددة و دار اكدد، الهيدددثم و القددداهر   1)
 . 491ص 
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 . 282و ول  تعال  : و لاشهدوا إذا تبايعتم   . سور  البقر  و ا ية  
لهددذ  ا يددات صددريحة لددي حددص البيددع وإن كانددت مسددو ة أل ددرا  ألددرى  يددر  

سدو ة لتحدريم الربدا و والثانيدة مسدو ة لنهدي الندا  عد، إلاد  الحدصو ألن ا يدة األولد  م
أ ددددص أمددددوال بع ددددهم بع ددددًا بالباطددددص و والثالثددددة مسددددو ة لل ددددت النددددا  إلدددد  مددددا يرلددددع 

 1الخوومة و ويحسم النلاع م، االستشهاد عند التبايع . 
: لالنبي )ص(  د باشر البيع وشاهد النا  يتعداطون البيدع والشدرا   في السّنة 

 2هاهم عن  . لأ رهم ولم ين
ومنها  ول  )ص( : ) ألن يألدذ أحددكم حبلد  :يدأتي بحلمدة حطدب علد   هدر   

ليبيعهدددا :يقدددا كهدددا وجهددد  و ليدددر لددد  مددد، أن يسدددأل الندددا  أعطدددو  أو منعدددو  ( و روا  
البخدداري . ولددي هددذا الحددديث إشددار  إلدد  مددا يجددب علدد  اإلنسددان مدد، العمددص لددي هددذ  

ق اعتمدادًا علد  سدؤال الندا  و كمدا ال يحدص الحيا  و لال يحدص لد  أن يهمدص طلدب الدرز 
لد  أن يسدتن ا عد، العمدص و سدواً  كدان جلدياًل أو حقيدرًا و كدص عليد  أن يعمدص بمدا هددو 

 ميسر ل  .
ومنهدددا  ولددد  عليددد  الودددال  والسدددالم : ) الدددذهب بالدددذهب و وال  دددة بال  دددة و  

اً  بسددوا  و مددثاًل والبددر بددالبر و والشددعير بالشددعير و والتمددر بددالتمر و والملددح بددالملح سددو 
بمثددص و يدددًا كيددد و لمدد، زاد أن اسددتلاد لقددد أربدد  و لددإذا التل ددت هددذ  األجنددا  ليبيعددوا 

  يف شئتم ( روا  مسلم و لقول  لبيعوا كيف شئتم صريح لي إباحة البيع .
ومنها  ول  علي  الوال  والسالم : ) أل ص ال سب كيع مبرور و وعمص الرجص كيدد  ( 

انددي و يرهمددا و والبيددع المبددرور هددو الددذي يبددر :يدد  صدداحب  للددم يغدد  روا  أحمددد والطبر 
ولددم يخدد، ولددم يعددع إل :يدد  و وحقمدد  حلدد  مددا يترتددب عليدد  مدد، تبددادل المنددالع كددي، 

 النا  و وتحقي  التعاون كينهم .
لينت م كذلك معاشهم و وينبعث كدص واحدد إلد  مدا يسدتطيع الحودول عليد  مد،  

  بمدددا منحددد  إل مددد،  دددو  كدنيدددة وألهمددد  مددد، علدددم وسدددا ص العدددي  و لهدددذا يغدددر  األر 
                                                

 . 495هب األربعة وص ( عبد الرحم، ك، محمد عو  الجليري و ال ق  عل  المذا 1)

( العالمة علي حيدر ودرر الحقام لي شري مجلة االحقامو دار الجليص كيروت و المجلد الثالث و ص 2)
101 . 
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بددأحوال الددلرع ويبيددع ثمرهددا لمدد، ال يقدددر علدد  الددلرع ول ندد  يسددتطيع الحوددول علدد  
الثم، م، طري  ألرى و وهدذا يح در السدلعة مد، الجهدات الثانيدة ويبيعهدا لمد، ينت دع 

لددالبيع كهددا و وهددذا يجيددد مددا يحتدداض إليدد  النددا  مدد، صددناعة ليبيددع علدديهم موددنوعات  و 
والشددرا  مدد، أ بددر الوسددا ص الباعثددة علدد  العمددص لددي هددذ  الحيددا  الدددنيا و وأجددص أسددباب 

 1الح ار  والعمران . 
 2: و د أجمع األ مة عل  مشروعية البيع وأن  أحد أسباب التملك.  اإلجماع 
 مدددددا أن الحقمددددددة تقت دددددي  و ألن الحاجددددددة ماسددددددة إلددددد  شددددددرعيت  و إذ النددددددا   

والسدلع والطعدام والشدراب الدذي لدي أيددي بع دهم وال طريد  محتاجون إلد  األعدوا  
 لهم إلي  إاّل بالبيع والشرا  .

3: البيدددع تمليدددك مدددال أو حددد  مدددالي لقدددا  عدددو  .  فيييي القيييانوع الوضيييعي 

البيع عقد يلتلم ب  البا ع أن ينقص للمشتري مل يدة شدي  أو حقدًا ماليدًا  لدر لدي  
 4مقاكص ثم، نقدي . 

 

                                                

 . 495( عبد الرحم، ك، محمد عو  الجليري و ال ق  عل  المذاهب األربعة و ص 1)

 . 101ث و ص ( العالمة علي حيدر ودرر الحقام لي شري مجلة االحقامو المجلد الثال2)

 (.465( القانون المدني األردني ) م 3)

 . 20( عبد الرزاق السنهوري و الوسيط لي شري القانون المدني و ص 4)
( مددد، القدددانون المددددني المودددري ويقاكدددص هدددذا الدددنع لدددي القدددواني، العربيدددة األلدددرى 418ندددع المددداد  )     

( لدي المدددني العرا ددي 507-506و ) ( لددي المددني الليبددي407( لددي المددني السددوري و )386المداد  )
 ( لي الموجبات والعقود اللبناني .372و )



 10 

 الثاني المطلب
 ع البيعأركا

أركان البيع ستة وهي الويغة والعا د والمعقود علي  و وكص منهمدا  سدمان ألن  
العا دددد إمدددا أن يقدددون با عدددًا أو مشدددتريًا و والمعقدددود عليددد  إمدددا أن يقدددون ثمندددًا أو مثمندددًا 
والودديغة إمددا أن ت ددون إيجابددًا أو  بددواًل و لاألركددان سددتة والمددراد بددالرك، هنددا مددا يتو ددا 

  وإن كان  ير دالص لي حقيقت  و وهذا مجرد اصطاليو ألن ركد، علي  وجود الشي
الشددي  الحقيقددي هددو أصددل  الدددالص :يدد  و وأصددص البيددع هددو الودديغة التددي لوالهددا مددا 
اتوا العا ددان بالبدا ع والمشدتري و ول دص ركد، مد، األركدان أحقدام وشدروط سدنذكرها 

 عل  الترتيب الذي يلي :
 

 الركن األول : الصيغة
البيع هي كص ما يدل علد  رضدا  الجدانبي، البدا ع والمشدتري وهدي  الويغة لي 
 أمران :
: القول وما يقوم مقام  م، رسول أو كتاب و لإذا كتب لغا ب يقول ل  : بعتدك  األول

داري بقذا أو أرسص ل  رسواًل لقبص البيع لي المجلس لإن  يوح وال يغت ر ل  
 بيع .ال وص إاّل بما يغت ر لي القول حال ح ور الم

: المعاطا  وهي األلدذ واإلعطدا  كددون كدالم كدأن يشدتري شديئًا ثمند  معلدوم لد   الثاني
لألذ  م، البا ع ويعطي  الدثم، وهدو يملدك بدالقبم و وال لدرق كدي، أن يقدون 
المبيددع يسدديرًا كددالخبل والبدديم ونحوهمددا ممددا جددرت العدداد  بشددرا   مت ر ددًا أو 

  ثيرًا كالثياب القيمة .
لهددو الل ددذ الددذي يدددل علدد  التمليددك والتملددك و كبعددت واشدددتريت  وأمددا القددول : 

ويسم  ما يقع م، البا ع إيجابًا و وما يقع م، المشتري  بواًل و و د يتقددم القبدول علد  
 اإليجاب و كما إذا  ال المشتري : بعني هذ  السلعة بقذا .

ول لددي ويشدترط لييجدداب والقبدول شددروط منهددا : أن يقدون اإليجدداب موالقدًا للقبدد 
القدر والوصا والنقد والحلول واألجص و لإذا  ال البا ع : بعدت هدذ  الددار بدألا لقدال 
المشتري :  بلتها بخمسما ة لم ينعقد البيع و وكدذا إذا  دال : بعتهدا بدألا جنيد  ذ،بدًا و 
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لقال ا لر :  بلتها بألا جنيد  ور دًا و لدإن البيدع ال ينعقدد إاّل إذا كاندت األلدا الثانيدة 
األول  لي المعن  م، جميدع الوجدو  لدإن البيدع ينعقدد لدي هدذ  الحالدة ومنهدا : أن مثص 

يقون اإليجاب والقبول لي مجلس واحد و لإذا  ال أحدهما : بعتك هذا بدألا ثدم ت ر دا 
 بص أن يقبص ا لر لإن البيع ال ينعقد ومنها : أن ي وص كي، اإليجاب والقبول لاصص 

اليسدير وهدو الدذي ال يددل علد  اإلعدرا  بحسدب  يدل عل  اإلعدرا  و أمدا ال اصدص
 العرا لإن  ال ي ر .

ومنها : سماع المتعا دي، كدالم بع دهما و لدإذا كدان البيدع بح در  شدهود لإند   
يق ي سماع الشهود بحيث لو أن ر أحدهما السماع لم يودق و لإذا  دال : بعدت هدذ  

ا ع أندد  لددم يسددمع القبددول أو السددلعة بقددذا و و ددال ا لددر :  بلددت و ثددم ت ر ددا لددادع  البدد
 ادع  المشتري بأن  لم يسمع الثم، مثاًل لإن دعواهما ال تسمع إاّل بالشهود .

 

 الركن الثاني : العاقداع
وأمددا العا دددان سددواً  كددان با عددًا أو مشددتريًا لإندد  يشددترط لدد  شددروط و منهددا : أن  

جنددون و أمددا الوددبي يقددون : مميددلًا لددال ينعقددد كيددع الوددبي الددذي ال يميددل و وكددذلك الم
المميدددل والمعتدددو  اللدددذان يعرلدددان البيدددع ومدددا يترتدددب عليددد  مددد، األثدددر ويددددركان مقاصدددد 
العقال  م، ال الم ويحسنان اإلجابة عنها و لإن كيعهما وشرا هما ينعقد ول ن  ال ين دذ 
إاّل إذا كان بإذن م، الولي لي هذا الشي  الدذي باعد  واشدترا  بخووصد  و وال يق دي 

 عام .اإلذن ال
لددإذا اشددترى الوددبي المميددل السددلعة التددي أذن لدد  وليدد  لددي شددرا ها انعقددد البيددع  

الزمددًا و ولدديس للددولي رد  و أمددا إذا لددم يددأذن وتوددرا الوددبي المميددل مدد، تلقددا  ن سدد  
لإن كيع  ينعقد و ول ، ال يللم إاّل إذا أجاز  الولي و أو أجاز  الوبي بعد البلوغ ومنها 

و وهذا شرط لن اذ البيع لال ينعقد كيدع الودبي مميدلًا كدان أو  يدر  : أن يقون : رشيدًا 
و وال كيددع المجنددون والمعتددو  والسددإي  إاّل إذا أجدداز الددولي كيددع المميددل مددنهم و أمددا كيددع 

  ير المميل لإن  يقع باطاًل وال لرق لي المميل كي، أن يقون أعم  أو مبورًا . 
ينعقد كيع المقر  وال شدراه  لقولد  تعدال  : ومنها : أن يقون : العا د مختارًا لال  

 . 29و إاّل أن ت ون تجار  ع، ترا  من م   . سور  النسا  و ا ية 



 12 

 و ول  علي  الوال  والسالم : ) إنما البيع ع، ترا  ( روا  اك، حيان . 
 

 الركن الثالث : المعقود عليه
 يشترط لي المعقود علي  ثمنًا كان أو مثمنًا شروط منها : 

أن يقددون طدداهرًا لددال يوددح أن يقددون الددنجس مبيعددًا وال ثمنددًا و لددإذا بدداع شدديئًا  -أ 
نجسددًا أو متنجسددًا ال يمقدد، تطهيددر  لددإن كيعدد  ال ينعقددد و وكددذلك ال يودددح أن 
يقون النجس أو المتنجس الذي ال يمق، تطهيدر  ثمندًا و لدإذا اشدترى أحدد عيندًا 

 ن كيع  ال ينعقد .طاهر  وجعص ثمنها لمرًا أو لنليرًا مثاًل لإ
 أن يقون منت عًا ب  انت اعًا شرعيًا لال ينعقد كيع الحشرات التي ال ن ع ليها . -ب 
أن يقون المبيدع مملوكدًا للبدا ع حدال البيدع و لدال ينعقدد كيدع مدا لديس مملوكدًا إاّل  -ض 

 لي السلم و لإن  ينعقد كيع العي، التي ستملك بعد .
  و لال ينعقد كيع المغووب ألن  وإن كان مملوكدًا أن يقون مقدورًا عل  تسليم -د 

للمغووب من  إاّل أن  ليس  ادرًا عل  تسليم  إاّل إذا كان المشتري  ادرًا علد  
نلعددد  مددد، الغاصدددب و وإال صدددح و وأي دددًا ال يودددح أن يبيعددد  الغاصدددب ألنددد  

 ليس مملوكًا . 
لمنازعددددة و لبيددددع أن يقددددون المبيددددع معلومددددًا والددددثم، معلومددددًا علمددددًا يمنددددع مدددد، ا -هد

المجهددول جهالددة تق ددي إلدد  المنازعددة  يددر صددحيح كمددا إذا  ددال للمشددتري : 
اشتري شا  م،  طيع الغنم التي أمل هدا أو اشدتري مندي هدذا الشدي  بقيمتد  أو 
اشتري مني هذ  السلعة بالثم، الذي يحقم ب  لالن و لإن البيع لي كص هذا ال 

 يوح .
 1  : بعتك هذا البعير بقذا لمد  سنة . أن ال يقون مؤ تًا كأن يقول ل -و 

ومدد، الجدددير بالمالح ددة أندد  لددي الن ددام اال توددادي اإلسددالمي تخ ددع اركددان  
 وشروط عقد البيع لي تن يمها لقواعد ال ق  اإلسالمي المتعل  بالمعامالت .

                                                

 . 501-495( عبد الرحم، ك، محمد عو  الجليري و ال ق  عل  المذاهب األربعة و ص 1)
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وعند تطبي  هذ  العقود لدى البنوك اإلسالمية لي عمليات التمويص و لإن هدذ  العقدود 
كددذلك لددي تن يمهددا للقواعددد العامددة للقددانون الوضددعي لددي الدولددة التددي يددتم ليهددا  تخ ددع
 التعا د .
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 الثالثالمطلب 
 أنواع البيوع

 تقسيم البيع باعتبار المبيع : –أواًل 
 ينقسم البيع باعتبار موضوع المبادلة :ي  إل  أربعة أ سام : 

األنددواع و ويتدديح لينسددان : هددو مبادلددة العددي، بالنقددد وهددو أشددهر  البيييع المطليي  - 1
المبادلة كنقود  عل  كص ما يحتاض إلي  م، األعيان و وينورا إلي  البيع عند 

 اإلطالق لال يحتاض كغير  إل  تقييد .
: ويسددم  السددلا و هددو مبادلددة الدددي، بددالعي، أو كيددع شددي  مؤجددص  بيييع السييلم - 2

 كثم، معجص .
عم و وعدرا بأند  كيدع النقدد : وهو كيدع جدنس األثمدان بع د  كدب بيع الصرف - 3

بالنقد جنسًا بجنس أو بغير جنس و أي كيع الذهب بالذهب و وال  ة بال  ة 
 و وكذلك كيع أحدهما با لر .

وإنمددا يسددم  صددرلًا : لوجددوب دلددع مددا لددي يددد كددص واحددد مدد، المتعا دددي، إلدد   
 صاحب  لي المجلس .

 وشروط  أربعة : 
، المتعا دي، منعًا م، الو وع لدي ربدا النسديئة التقابم  بص االلتراق باألكدان كي -أ 

لقولدد  )ص( : ) الددذهب بالددذهب مددثاًل بمثددص يدددًا كيددد و وال  ددة بال  ددة مددثاًل 
 بمثص يدًا كيد ( .

التماثددص عنددد اتحدداد الجددنس : إذا كيددع الجددنس بددالجنس ك  ددة ب  ددة أو ذهددب  -ب 
ون الن در إلد  كذهب لال كد :ي  م، التماثص أي التساوي لدي الدوزن والمقددار د

 الجود  والويا ة .
أن يقددون العقددد باتددًا وأال يقددون :يدد  ليددار الشددرط ألن القددبم لددي هددذا العقددد  -ض 

 شرط وليار الشرط بمنع ثبوت الملك أو تمام  كما عرلنا .
التنجيدددل لددددي العقدددد وأال يقددددون :يدددد  أجدددص و ألن  ددددبم البددددلي، مسددددتح   بددددص  -د 

 االلتراق واألجص يؤلر القبم .
 ا التص شرط م، هذ  الشروط لسد الورا .لإذ 
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: وهو مبادلة مال بمال سوى النقدي، ويشترط لوحت  التسداوي  بيع المقايضة - 4
لي التقابم إن ات قا جنسًا و ددرًا :يجدوز كيدع لحدم بشدا  حيدة ألند  كيدع مدوزون 

 بما ليس بموزون و ولبل كد ي  مت اضاًل ألن  كيع مقيص بموزون . 
لتددي، الرطددب بددالتي، اليددابس إاّل تمدداثاًل و وال يجددوز كيددع الحنطددة وال يجددوز كيددع ا 

بالدد ي  أو البر ددص مطلقددًا ولددو متسدداويي، الن بدا  األليددري، لددي المقيددال أ ثددر 
 1م، األول و أما إذا كيع موزونًا لالتماثص واجب . 

 تقسيم البيع باعتبار طريقة تحديد الثمن : –ثانيًا 
 تحديد الثم، إل  ثالثة أنواع :ينقسم البيع باعتبار طريقة  

: هو البيع الذي ال ي هر :ي  رأ  مال  و أي البيع كدون ذكدر  بيع المساومة - 1
 ثمن  األول .

: هو أن يعر  البدا ع سدلعت  لدي السدوق ويتلايدد المشدترون ليهدا  بيع المزايدة - 2
 لتباع لم، يدلع الثم، أ ثر .

هددي أن يعدددر  المشددتري شدددرا  سدددلعة ويقددارب الملايدددد  الشددرا  بالمنا ودددة و و  
موصدددولة بأوصددداا معيندددة و ليتندددالس الباعدددة لدددي عدددر  البيدددع كدددثم، أ دددص و 
ويرسو البيع عل  م، رضي بأ دص سدعر و ولدم يتحددف ال قهدا   دديمًا عد، مثدص 

 هذا البيع ول ن  يسري علي  ما يسري عل  الملايد  مع مراعا  التقاكص .
يهدا الدثم، بمثدص رأ  المدال أو أزيدد أو أنقدع : هي التدي يحددد ل بيوع األمانة - 3

وسددميت كيددوع األمانددة ألندد  يددؤم، ليهددا البددا ع لددي إلبددار  كددرأ  المددال و وهددي 
 ثالثة أنواع :

: وهددو كيددع السددلعة بمثددص الددثم، األول الددذي اشددتراها البددا ع مددع  بيييع المرابحيية -أ 
 زياد  ربح معلوم مت   علي  .

ة بمثددص ثمنهدا األول الددذي اشددتراها البدا ع بدد  مدد، : وهددو كيددع السدلع بييع التولييية -ب 
  ير نقع وال زياد  .

                                                

( عمر عبد إل كامص و القواعد ال قهية ال برى وأثرها لي المعامالت المالية و دار ال تب و القاهر  1)
 . 367-365و ص  2000
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: وهو كيع السلعة بمثص ثمنهدا األول الدذي اشدتراها البدا ع بد  مدع  بيع الوضيعة -ض 
 وضع )حط( مبلغ معلوم م، الثم، و أي بخسار  محدد  .

هدذا ولددي حالدة كددون البيددع يدتم لجددل  مد، المبيددع و لإندد  يسدم  كيددع )االشددتراك(  
 1وهو ال يخرض ع، األنواع المتقدمة المذكور  م، البيوع . 

 تقسيم البيع باعتبار طريقة تسليم الثمن : –ثالثًا 
: وهدو مددا يشددترط :يدد  تعجيدص الددثم، و ويسددم  كيددع النقددد أو  بيييع من ييز الييثمن - 1

 ، الحال .البيع بالثم
 : وهو ما يشترك :ي  تأجيص الثم، . بيع مؤجل الثمن - 2
 : وهو مثص كيع السلم وبيع االستوناع . بيع مؤجل المثمن - 3
 2: أي كيع الدي، بالدي، وهو ممنوع لي الجملة .  بيع مؤجل العوضين - 4

 تقسيم البيع باعتبار الحكم الشرعي : –رابعًا 
 الشرعي إل  أنواع كثير  منها : ينقسم البيع باعتبار الحقم 
 البيع المنعقد ويقاكل  البيع الباطص . - 1 
 البيع الوحيح ويقاكل  البيع ال اسد . - 2 
 البيع النالذ ويقاكل  البيع المو وا . - 3 
 البيع الالزم ويقاكل  البيع  ير الالزم )ويسم  الجا ل أو المخير( . - 4 

لدذي يقددع باتدًا إذا عددري عد، الخيددارات و كبعتدك هددذا لدالبيع الددالزم : هدو البيددع ا -أ 
 الثوب بعشر   روش و و بص المشتري .

والبيددع  يددر الددالزم : وهددو مددا كددان :يدد  إحدددى الخيددارات و كبعتددك هددذا الثددوب  -ب 
 بعشر   روش و لقال المشتري :  بلت عل  أني بالخيار ثالثة أيام .

 يع إنسان مال  ير  بغير إذن  .والبيع المو وا : ما تعل  ب  ح  الغير كب -ض 
أما البيع الوحيح النالدذ الدالزم : لهدو مدا كدان مشدروعًا بأصدل  ووصد   و ولدم  -د 

 يتعل  ب  ح  الغير وال ليار :ي  وحقم  أن  يثبت أثر  لي الحال .

                                                

 . 131-101( العالمة علي حيدر و درر الحقام لي شري األحقام و دار الجليص و كيروت ص 1)

 . 369( عمر عبد إل كامص و و القواعد ال قهية ال برى وأثرها لي المعامالت المالية و ص 2)
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أما البيع الباطدص : لهدو مدا التدص ركند  أو محلد  أو ال يقدون مشدروعًا بأصدل و  -هد
 أن  ال يعتبر منعقدًا لعاًل .وال كوص   وحقم  

والبيع ال اسد : هو ما كان مشروعًا بأصل  دون وص   و كم، عر  لد  أمدر  -و 
أو وصا  ير مشروع مثص كيع المجهول جهالدة تدؤدي للندلاع و كبيدع دار مد، 
الدور أو سيار  م، السيارات المملوكة لشخع دون تعيدي، و وكدإكرام صد قتي، 

:يددد  الملددك بددالقبم بددإذن المالددك صدددراحة أو  لددي صدد قة و وحقمدد  أندد  يثبددت
 داللة .

 الضابط الذي يميز الفاسد عن الباطل : -
 إذا كان ال ساد يرجع للمبيع لالبيع باطص . - 1
أما إذا كان ال ساد يرجع للثم، و لإن البيع يقدون لاسددًا و أي أند  ينعقدد بقيمدة  - 2

 المبيع .
 أنواع البيع الباطل : 

 ا تي :وهي ستة أنواع ك 
 كيع معجوز التسليم . - 2   كيع المعدوم . - 1 
 كيع النجس والمتنجس . - 4   كيع الغرر . - 3 
 1كيع الما  .  - 6   كيع العربون . - 5 

 

 
 

                                                

 . 543-533( عبد الرحم، الجليري و  ال ق  عل  المذاهب األربعة و ص 1)
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 الرابعالمطلب 
 المستخدمة لدى البنوك اإلسالمية البيوع

تمويدص اتجهت البنوك اإلسالمية كنشاط ملحوظ الستخدام البيدوع لدي عمليدات ال 
التي تقدمها و ولتجاوز الوعوبات التي واجهتها لي أنواع التمويص األلرى كالم داربة 
والمشددداركة و ومددد، البيدددوع التدددي اسدددتخدمتها هدددذ  البندددوك ووجددددت كهدددا وسددديلة مال مدددة 

 أل را  التمويص اإلسالمي و كيع المرابحة وبيع األجص .
المباحدث السدابقة تبدي، وم، لالل المقارندات مدع أسداليب التمويدص األلدرى لدي  

لندا أن المراجعددة  ددد احتلددت الحجددم األ بددر كددي، أسدداليب التمويددص المسددتخدمة و لسددهولة 
 التعامص كها ووضوي تطبيقاتها .

: أحد كيوع األمانة والتي سدب  كيانهدا لدي ال درع السداك  و ومثلد   وبيع المرابحة 
قاًل :يمدا بعدد و وبيدوع األماندة كيع التولية وبيع الوضيعة و وألهمية سن رد ل  مبحثًا مست

 يجوز عقدها بالدلع العاجص أو السداد األجص .
: هددو البيددع الددذي يت دد  :يدد  العا دددان علدد  تأجيددص دلددع الددثم، إلدد   وبيييع األجييل 

موعدد محدددد لددي المسددتقبص و و ددد يقددون الدددلع جملددة واحددد  و أو علدد  أ سدداط و وال كددد 
ال الددثم، علدد  زيدداد  ضددمنية عدد، ثمدد، :يدد  مدد، معلوميددة األجددص و وال مددانع مدد، اشددتم

 1البيع الحال ول ، ال يليد مقدار الثم، المؤجص إذا لم يدلع لي موعد  . 
والبيع المؤجص الثم، أو البيع بالنسيئة هو كيع ا تماني ألن سداد الثم، :ي  يدتم  

 كتاريخ الح  عل  إكرام العقد وتسليم المبيع للمشتري و بخالا البيع العدادي و وسدوا ً 
دلع الثم، مر  واحد  أو عل  أ ساط لي  جال محدد  وبوجود دلعدة أولد  أو كددونها و 

 ل ي كص الحاالت يست يد المشتري م، األجص الممنوي ل  م، البا ع .
ويخ دع كيددع األجددص للشدروط العامددة لددي العقددود و وتلدك الخاصددة بعقددد البيددع و  

 وألرى متعلقة ب  وهي :
ون هدو ن سد  المطلدوب لدي البيدع النداجل و و دد يقدون تحديد الثم، الذي  دد يقد -أ 

 كلياد  علي  .

                                                

 . 14و ص 1977ار أكو  د  و اولوا بالعقودومنشورات مجموعة دلة البركةو عبد الست( 1)
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 االت اق عل  مبدأ التأجيص وتاريخ السداد وكي يت  . -ب 
إذا و دددع االلتيدددار علددد  السدددداد باأل سددداط ولددديس دلعدددة واحدددد  و وهدددي الحالدددة  -ض 

 الغالبة عمليًا و :يجب تحديد مقدار كص  سط وتاريخ استحقا   .
 ديف شدرط تسدليم المبيدع للمشدتري ألن اسدتحقاق الدثم، يبددأ مد، وهناك مد، ي -د 

 و ت التسليم .
 ويدلص لي إطار هذا البيع : 

: أو البيع المعجص الثم، المؤجص التسليم و وهو كيع م، نوع لاص  بيع السلم - 1
. 

: وهدو أحدد أشدقال القدرو  االسدتهال ية التدي تقددمها البندوك  البيع بالتقسييط - 2
 1متخووة لأللراد م، أجص شرا  السلع المعمر  . والشركات ال

وبالر م م، االلتالا عل  مشدروعيت  و لدإن ال قد  المتعلد  بمعدامالت البندوك  
 2اإلسالمية حسم :ي  واعتبر  جا لًا وبإمقان البنوك استخدام  دون حرض . 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

 1(عا شة المالقي والبنوك االسالمية) التجربة كي، ال ق  والقانون والتطبي (و المركل الثقالي العربيو ط1)
 . 428-427و ص 2000و سنة 

ى الودادر  عد، نددو  البركدة لال توداد ( ال تاوى الشرعيةو الجل  الثانيو البندك اإلسدالمي األردنديو ال تداو 2)
هجدددري و والتدددي شدددارك ليهدددا 1403رم دددان  20-17اإلسددالمي المنعقدددد  لدددي المديندددة المندددور  كتددداريخ 

العلمددا  الشدديود عبددد الحميددد السددايح )صدددي  ال ددرير( زكريددا البددري )حسدد، األمددي،( عبددد إل علددوان 
 . 29-28والمقرر سامي حموو ص 
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 المبحث الثاني
 المرابحة

 
ول لددي كيددع المرابحددة العاديددة و األ ثالثددة مطالددب ووسددنتناول هددذا المبحددث لددي  
 . المرابحة طبيعة المرابحة ومشروعيتها والثالث شروط صحة والثاني 

 

 المطلب األول
 المرابحة العادية

المرابحة صور  م، صور البيع و وعل  وج  التحديدد مد، كيدوع األماندة و وهدي  
اسدًا للدثم، و ومنهدا البيوع التي تستند عل  الثقة كدي، المتبدايعيي، وتعتمدد رأ  المدال أس

 كيع التولية والوضيعة .
وكمددا أوضددحنا :يمددا تقدددم و يجددوز إكددرام هددذ  البيددوع بالدددلع العاجددص أو السددداد  

 باألجص .
و ددد ات دد  المسددلمون علدد  جوازهددا اسددتنادًا إلدد  عمددوم األدلددة التددي تبدديح البيددع  

دق بودد ة عامددة و ووضددعوا لهددا مدد، الشددروط وال ددوابط بحيددث تبقدد  لددي إطددار الودد
 واألمانة الذي تدور علي  هذ  البيوع .

واألهدم لددي هددذ  البيدوع هددو كيددع المرابحددة و والدذي اسددتخدمت  البنددوك اإلسددالمية  
 دددأدا  للتمويدددص لدددديها و ولتقدددوم هدددذ  األدا  اإلسدددالمية المشدددروعة و :يمدددا بعدددد وبشدددقص 

 ددام التمويددص ر يسدي و مقددام ن ددام التمويددص بال ا دد  لدددى البنددوك التقليديددة و و دد احتددص ن
بالمرابحة لألمر بالشرا  و الدرجدة األولد  كدي، أدوات التمويدص المسدتخدمة لددى البندوك 

 اإلسالمية .
وسددددنتناول لددددي هددددذا المطلددددب موضددددوع المرابحددددة العاديددددة مدددد، حيددددث طبيعتهددددا  

 وشروطها وضوابطها وتطبيقاتها العملية لي عدد م، ال روع :يما يلي :
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 الثاني المطلب
 بحة ومشروعيتهاطبيعة المرا

 1: مودر م، الربح هي اللياد  .  المرابحة لغة 
 2وهي م اعلة م، الربح و وهو النما  لي التجار  )التجر( .  
: عرلهدا المال يدة بأنهدا : ) مبيدع السدلعة بدالثم، الدذي  وفي االصطالح الفقهي 

 3اشتراها ب  مع زياد  ربح معلوم ( . 
 4كرأ  المال وربح معلوم ( . وعرلها الحناكلة بأنها : ) كيع  
 5وعرلها الحنإية بأنها : ) كيع بمثص الثم، األول مع زياد  ربح ( .  
وعرلها الشالعية بأنها : ) عقد يبن  الثم، :ي  عل  ثم، البيع األول مدع زيداد   

 . )6 
: يستمد كيع المرابحة مشروعيت  م، القر ن والسدّنة وات داق ال قهدا   مشروعيتها 

 حيث المبدأ . حول  م،
:  دال تعدال  : و لديس علديقم جنداي أن تبتغدوا ل داًل مد، ربقدم لدإذا  في القرآع 

أل تم م، عرلدات لداذكروا إل عندد المشدعر الحدرام واذكدرو  كمدا هددا م وإن كندتم مد، 
 . 198 بل  لم، ال الي،   . سور  البقر  و ا ية 

كمدا أنهدا تددلص لدي عمدوم  وذلك أن المرابحة تمثص اكتغا  لل  دص أي الليداد  و 
عقود البيع المشروعة لقول  تعال  : و وأحص إل البيع وحّرم الربا   . سور  البقر و ا ية 

275 . 

                                                

 . 562و ال ق  عل  المذاهب األربعة و ص ( عبد الرحم، الجليري 1)

 . 443-442الثانيو ص  الجل (محمد ك، كرم اك، من ورو لسان العربودار صادرن كيروتو 2)

 . 562( عبد الرحم، الجليري و ال ق  عل  المذاهب األربعةو ص 1)

هو 1401( عبددددددد إل كدددددد، أحمددددددد كدددددد،  دامددددددة المقدسدددددديوالمغني والريددددددا و مقتبددددددة الريددددددا  الحديثددددددةو2)
 . 199وص5ض

( عدددددال  الددددددي، كددددد، مسدددددعود ال اسدددددانيو كددددددا ع الودددددنا ع لدددددي ترتيدددددب الشدددددرا عو دار ال تددددداب العربددددديو 3)
 .222وص5هدوض1394وكيروت و2ط

 .  526وص 3( يحي  ك، شرا النوويو روضة الطالبي،و المقتب اإلسالمي للطباعة والنشرو  طروض4)
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: كمددا أجدداز الرسددول عليدد  الوددال  والسددالم كيددع السددلعة بددأ ثر مدد،  ةفييي السيينّ  
 رأ  مالها لي  ول  علي  السالم : ) البيعان بالخيار ما لم ي تر ا ( . 

ي ددًا : ) ألن يحتطددب أحدددكم حلمددة علدد   هددر  و ليددر مدد، أن يسددأل أحدددًا وأ 
:يعطي  أو يمنع  ( . و ول  صل  إل علي  وسلم : ) الذهب بالدذهب وال  دة بال  دة 
والبر بالبر والشعير بالشعير والتمدر بدالتمر والملدح بدالملح سدواً  بسدوا  و مدثاًل بمثدص و 

ب  و لإذا التل ت هذ  األجنا  لبيعوا كيف شئتم ( يدًا كيد و لم، زاد أو استلاد لقد أر 
 .1 

: هنداك أي دًا لتدوى صدادر  عد، مدؤتمر الموداريف اإلسدالمية  اتفاق الفقهيا  
الثدداني تقددول : ) إن المواعددد  علدد  كيددع المرابحددة لألمددر بالشددرا  و بعددد تملددك السددلعة 

الوعد الساك  هو أمدر المشترا  وحيازتها ثم كيعها لم، أمر بشرا ها بالربح المذكور لي 
جا ل شرعًا طالما كانت تقع عل  المورا مسؤولية الهالك  بص التسليم و وتبعة الرد 
:يمددا يسددتوجب الددرد بعيددب ل ددي و أمددا بالنسددبة للوعددد وكوندد  ملددلم لألمددر بالشددرا  أو 
المودرا أو كليهمددا لددإن األلدذ بدداإلللام أمددر مقبدول شددرعًا و وكددص مودرا مخّيددر لددي 

 2  لي مسألة القول باإلللام حسب ما ترا  هيئة الر ابة الشرعية لدي  ( . األلذ بما يرا 
 

                                                

صدحيح مسدلمو المقتبددة العودريةو صديدا و كيددروت و  ( مسدلم كد، حجداض كدد، مسدلم القشديري النيسدداكوريو1)
 وما بعدها . 568و تاب البيوعو ص 2004سنة 

جمددادى األلددرى  8-6( لتدداوى المددؤتمر الثدداني للموددرا اإلسددالميو المنعقددد لددي دولددة ال ويددت مددا كددي، 2)
و حيددددث شددددارك :يدددد  كدددداًل مدددد، العلمددددا  الشدددديود إكددددرا،يم 1983 ذار سددددنة  23-21هددددد الموالدددد  1403

حمددودو كدددر المتددولي عبددد الباسددطو حسدد، عبددد إل األمددي،و زكريددا البددريو زكددي الدددي، شددعبانو عبددد الم
الحميددد السددا حو محمددد الحبيددب الخوجددة و محمددد سددليمان األشددقرو محمددد الودددي  ال ددريرو يوسددا 
القرضدداويو المودددرو ال تدداوى الشددرعيةو الجددل  الثددانيو البنددك اإلسددالمي األردندديو المرجددع السدداك  و 

 . 52-49 ص
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 الثالث المطلب
 شروط صحة المرابحة

المرابحة كيع كالبيوع تحص بما تحدص بد  البيدوع و لحيدث يقدون البيدع حدالاًل لهدي  
حالل و وحيث كان البيع حرامًا لهي حرام و ول ، يللم لوحة المرابحة باإلضالة إل  

شروط العامة لي العقود ) كاألهلية والمحص والويغة ( بعم الشروط األلرى منهدا ال
 ما يلي :

أن يقددددون الددددثم، األول معلومددددًا للمشددددتري الثدددداني و ألن المرابحددددة كيددددع بددددالثم،  - 1
األول مددع زيدداد  ربددح و والعلددم بددالثم، األول شددرط لوددحة البيددع لددإذا لددم يقدد، 

 1معلومًا لهو كيع لاسد . 
 2قون الربح معلومًا ألن  بعم الثم، و والعلم بالثم، شرط لوحة البيع.أن ي - 2
أن ال يقددون الددثم، لددي العقددد األول مقدداكاًل بجنسدد  مدد، أمددوال الربددا و لددإن كددان  - 3

 ددذلك بددأن اشددترى المقيددص أو المددوزون بجنسدد  مددثاًل بمثددص لددم يجددل بددأن يبيعدد  
والليددداد  لدددي أمدددوال الربدددا مرابحدددة و ألن المرابحدددة كيدددع بدددالثم، األول وزيددداد  و 

 3ت ون ربا ال ربحًا . 
أن يقون رأ  المال م، المثليات كدالمقيالت والموزوندات والعددديات المتقاربدة  - 4

و لدددإن كدددان  يميدددًا ممدددا ال مثدددص لددد  مددد، العدددرو  لدددم يجدددل كيعددد  مرابحدددةو ألن 
 4المرابحة كيع بمثص الثم، األول مع زياد  ربح . 

ألول صدحيحًا و لدإن كدان لاسددًا لدم تجدل المرابحدة و ألن أن يقدون عقدد البيدع ا - 5
المرابحة كيع بالثم، األول مع زياد  ربح و والبيع ال اسد يثبت الملك :ي  بقيمة 
المبيع إن كان  يميًا أو بمثل  إن كان مثليًا و ال بالثم، المسم  ل ساد التسدمية 

ة ال تعدرا إاّل بدالتقويم و والمملوك بالقيمة ال يباع مرابحة و ألن القيمة مجهول
                                                

 . 202و ص 1999موط   طايصوالقرار االستثنماري لي البنوك االسالميةو مطابع  اشيو طنطاوسنة  (1)

و 1990و سدنة  1( محمد صالي الواويو مشدقلة االسدتثمار لدي البندوك االسدالميةو دار الولدا و المنودور و ط2)
   206ص 

و  1التطبيددد و دار اسامةللنشدددرو االردنو عمدددانوط(عبدددد الدددرزاق الهيتددديو المودددارا االسدددالمية كدددي، الن ريدددة و 3)
  . 512 صو 1998

  . 423عا شة المالقيوالبنوك االسالمية ) التجربة كي، ال ق  والقانون والتطبي (و  ص  (4)
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و والمرابحة كيع بالثم، األول مع زياد  ربح والثم، األول هنا مجهول القيمدة . 
1  
وتوجدد شدروط ألدرى متعلقدة بقدص مد، كيدان العيدب و ومدا  دد يطدرأ علد  المبيددع  

م، اللياد  أو النقوان وألن كيع المرابحة م، كيوع األمانة و :يمتندع ليهدا علد  
لمشددتري لددي ثمدد، البيددع صدد ة و دددرًا و أو لددي المبيددع مدد، حيددث البددا ع ليانددة ا

 سالمت  أو تعيب  .
و د شدري أ مدة المدذاهب اإلسدالمية وال قهدا  المسدلمون مد، بعددهم هدذ  األمدور  

بالت وديص الدد ي  مدع ضدرب األمثلددة عليهدا و ليرجدع إليهدا مدد، يريدد االسدتلاد  لدي هددذا 
 2الموضوع . 

بالمرابحدة و يتبدي، وجدوب أن يقدون المبيدع  ومما سب  ذكدر  مد، شدروط لاصدة 
حاضرًا يرا  المشتري و أو أن يقون  دد ر   وعرلد  و وأن يعدرا المشدتري مقددار الدثم، 
 األصلي ومقدار الربح الذي سيدلع  زياد  ع، الثم، األصلي و إن كان المبيع حااًل .

و ألن  وأن يعددرا مقدددار الددثم، ا جددص إن كدددان كيددع المرابحددة مرتبطددًا باألجدددص 
 الثم، ا جص يقون أعل  م، الثم، الحال عاد  .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والمراجعالمصادر 
 

 

                                                

 .  106ص  عمر عبد إل كامصو القواعد ال قهية ال برى وأثرها لي المعامالت الماليةو( 1)

 . 564-562عل  المذاهب االربعةو ص  ( عبد الرحم، الجليريو ال ق 2)
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 العالمة علي حيدر ودرر الحقام لي شري مجلة االحقامو دار الجليص كيروت و المجلد الثالث. .2
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عبد الرزاق السنهوري و الوسيط لي شري القانون المددنياالتامينات اشخودية والعينيدةو دار احيدا   .4

 .1970التراف العربيو سنة 
 

عمر عبد إل كامص و القواعدد ال قهيدة ال بدرى وأثرهدا لدي المعدامالت الماليدة و دار ال تدب و القداهر   .5
2000. 

 . 1977 د  و اولوا بالعقودومنشورات مجموعة دلة البركةو عبد الستار أكو  .6

عا شددددة المددددالقي والبنددددوك االسددددالمية) التجربددددة كددددي، ال قدددد  والقددددانون والتطبيدددد (و المركددددل الثقددددالي  .7
 .2000و سنة  1العربيو ط

الودددادر  عددد، نددددو  البركدددة ال تددداوى الشدددرعيةو الجدددل  الثدددانيو البندددك اإلسدددالمي األردنددديو ال تددداوى  .8
 هجري  .1403رم ان  20-17اإلسالمي المنعقد  لي المدينة المنور  كتاريخ د لال توا

 محمد ك، كرم اك، من ورو لسان العربودار صادرن كيروت. .9

 هد . 1401عبد إل ك، أحمد ك،  دامة المقدسيوالمغني والريا و مقتبة الريا  الحديثةو .10

لشدددرا عو دار ال تددداب العربددديو عدددال  الددددي، كددد، مسدددعود ال اسدددانيو كددددا ع الودددنا ع لدددي ترتيدددب ا .11
 هد .1394وكيروت و2ط

 يحي  ك، شرا النوويو روضة الطالبي،و المقتب اإلسالمي للطباعة والنشرو  طر.  .12

مسلم ك، حجاض ك، مسلم القشيري النيساكوريو صحيح مسلمو المقتبدة العودريةو صديدا و كيدروت  .13
 .2004و سنة 

جمدددادى  8-6قدددد لدددي دولدددة ال ويدددت مدددا كدددي، لتددداوى المدددؤتمر الثددداني للمودددرا اإلسدددالميو المنع .14
 .1983 ذار سنة  23-21هد الموال  1403األلرى 

 .1999سنة  موط   طايصوالقرار االستثنماري لي البنوك االسالميةو مطابع  اشيو طنطاو .15

و سدددنة  1محمددد صددالي الودداويو مشددقلة االسددتثمار لدددي البنددوك االسددالميةو دار الولددا و المنوددور و ط .16
1990.   

و  1لرزاق الهيتيو الموارا االسالمية كي، الن ريدة والتطبيد و دار اسامةللنشدرو االردنو عمدانوطعبد ا .17
  . 512 صو 1998

 

 


