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الر ِح ِیم
الرحْ َمـ ِن َّ
ِبس ِْم اللَّـ ِه َّ

عقد مرابحه در بانکداری اسالمی
مقدمه:
الحمد هلل رب العاملین والعاقبة للمتقین والصالة والسالم علی خیر خلقه محمد وعلی
آله واصحابه اجمعین:
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نویسنده :دکتور محمد ظریف علم "
ستانکزی"
بارک و عا ی انسان را با وصف اش َ مخلِقات بِدن آن دارای یک سلسله خصِصیات فط ی خلق نمِده اس
که در داوم زندگی بش ی او در ک ۀ خاکی زمین وابستگی دارد و ای فط ت باعث شده ا انسان ب ای فظ ،بقای خِیش
در زمین داوم و زندگی نماید یکی از خصِصیات که انسان در صدد کسب آن میباشد ،ما و متاع غ ض هیه لِازم
زندگی ب ای داوم آنس .
از نَ قِق عندی که بنام قِق ( فط ی ،ذا ی ،انفس ی ) نیز یاد میگ دد ،در بخش قِق خصِص ی ( ،قِق عینی
قسأ قِق ما ی ) مایْ به ما منحیث ق فط ی انسان دانسته شده اس که ق عینی را چنین ع یف مینمایند:
ق عینی عبارت از سلط مستقیأ ش ص ب ذات عین ( امِا ) میباشد.
بناب خصِصی فط ی انسان مبنی ب مایْ او ب امِا در کسب آن سعی مینماید ا ب ای داوم زندگی خِیش ،آن ا
بدس آورد ،البته بدس آوردن ما و متاع بطِر مش وع و غیر مش وع صِرت گ فته میتِاند که بطِر مش وع از ط یق
اسباب کسب ملکی که ش یع اسالمی آن ا مش وع گ دانیده باشد ،انسان صا ب آن نِع ما و متاع دانسته میشِد،
سعی در کسب آن مش وع میباشد مانند انعقاد عقِد ش عی و قانِنی ،میراث ،وصی  ،یازت ،صا ب ،شفعه که
منحیث اسباب مش وع کسب ملکی در ش یع اسالمی مجاز دانسته شده اس انسان صا ب مالکی چنین امِا
و اشیاء دانسته میشِد.
ش یع اسالمی ب ای کسب ملکی قِاعد و ِابط گذاشته اس که عدو از آن قِاعد و ِابط و بدس آوردن
مالکی باالی امِا و اشیاء از ط یق غیر مش وع را ممنِع و ام دانسته اس  ،قاعده کلی در ش یع اسالمی به کأ
خطاب الهی چنین ارشاد میف ماید:

 - 1ق انک یأ ( آ عم ان  /آیه )110
 - 2ق انک یأ ( النحْ  /آیه )125
 - 3ق انک یأ (آ عم ان  /آیه )194
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﴿ ریا و ُّی رما الذی ر رآم ُنِا روال كلِا و ةم رِال ةأ رب ةي رن ةأ بال رباطْ﴾ 4اى كسانى كه ایمان آورده اید امِا ِمدیگ را به ناروا مخِرید.
ای خطاب الهی مطلق کسب ملکی را از ط یق باطْ ممنِع ق ار داده اس که انِاع کسب ملکی باطْ مانند رما،
قمار ،س ق  ،خیان در امان  ،ف یبکاری ،رشِت ،اختال  ،غدر و  ...شامْ میگ دد و بدس آوردن ما متاع از ط ق
متذک ه را باطْ و ام دانسته و ی ای اعما را ج م لقی و م کب را مستِجب مجازات دانسته اس .
بارک و عا ی مام کائنات را در خدم معیش و زندگی بهتر انسان خلق نمِده اس که چنین ارشاد میف ماید:
ر ر رر ةر
رُ
لعا م ةن ُه إن ف رَٰذل ر رَل ر ات ل رق ةِم ر رت رف ُ ر
ر
اْل ةرض رجم ً
ون﴾ 5و آنچه در آسمانما و زمین اس
﴿و رس ر ل ةأ رما ف السماوات وما ف
مام را مس شما گ دانید و ایاما ِمه از سِی اوس  ،در ای کار نیز ب ای م دم که فک میکنند آیا ی از قدرت الهی
کامال آشکار اس .
ِمچنان بارک و عا ی انسان را که مس باالی آنچه در آسمانما و زمین اس مسلط گ دانیده ،او را منحیث اش َ

ر ة ر
ة ر ر ة
﴿وإذ قا ر ررُّم ر لل رمالئ ة إني رجاع بْ ف
مخلِقات خلیفۀ روی زمین گ دانیده که در مِرد ق آن چنین ارشاد میف ماید:
ةر
ر ر
اْل ةرض خللفة﴾ 6و وق ی که پ وردگارت ف شتگان را ف مِد که م در زمین خلیفۀ خِاِأ گماش .

بناب نصِص ش عی ذک شده انسان از کسب ملیک غیر ش عی منع شده و آنچه در زمین و آسمانها اس ب ای سلط
و س یر انسان مهیا شده اس و ِمچنان انسان خلیفه روی زمین گ دانیده شده اس پس انسان ب ای کسب مام
ای مِارد ورت به سعی و انعقاد عقِد دارد.
معامالت بانکی نِع از عقِد بِده که سب ورت در سطح جهان از قدیأ م وج میباشد ش یع اسالمی معامالت
بانکی که در آن رما ،قمار ،دلیس ،غ ر و سای مِارد غیر ش عی مِجِد باشد آن ا ممنِع و نامش وع ق ار داده اس
لیک ب خی از معامالت بانکداری را ح عنِان بانکداری اسالمی مش وع و ب ای آن قِاعد را و ع نمِده اس  ،فتاوای
معاص را در مِرد بانکداری اسالمی بطِر جمعی در کنف انس ِای اسالمی صادر که ِسط آن قِاعد بانکداری اسالمی
سیس و ایجاد شده اس .
در معامالت و عقِد بانکداری اسالمی یکی ِأ عقد م ابحه اس که ما در صدد بحث آن استیأ که در شش مبحث ای
نِشته خِیش را دنبا و ح ی خِاِیأ نمِد.
مبحث اول
عمومیــــــــــــــات
عقد م ابحه از جمله عقِد اس که در بانکداری اسالمی م وج اس ای عقد نیز مانند عقد مضارمه جدید نیس که
ً
در عص فعلی در فقه اسالمی مع وَ گ دیده باشد ،بلکه عقد اس که از قبْ در فقه اسالمی وجِد داشته و فعال در
جنب سائ عقِد در بانکداری اسالمی م وج اس .
بخاط مع فی بهتر بیع م ابحه در ای مبحث خِیش به ح ی مطالب ذیْ میپردازیأ:
مطلب اول :تعریف عقد مرابحه:
م ابحه از رمح گ فته شده و در لغ به معنای فایده ،افزایش ،سِد استعما میگ دد.
 - 4ق انک یأ ( نساء)29 /
 - 5ق انک یأ ( الجاثیة )13 /
 - 6ق آنک یأ ( البق ة  /آیه )30
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مرابحه دراصطالح :عبارت از بیع اس به ثم او ِم اه با زیادت و فایدۀ معین.
در بیع م ابحه مشتری باید بداند که سلعه و جنس را بایع به چند خ یداری نمِده و یا ب ای او مام شده و چند فایده را
ً
باالی آن ا افه نمِده و اخذ میدارد ،مثال بایع باید ای را واضح سازد که مِ به یکصد ِزار افغانی ب ای او مام شده
اس و به مبلغ س ی ِزار افغانی آن ا بف وش میرساند یعنی مام قیم مِ به بیع او ی یکصد ِزار افغانی و س ی ِزار
فایده در م ابحه در مجمِع به یکصد و س ی ِزار افغانی بف وش میرساند.
قانِن مدنی افغانستان در م کأ مادۀ ( )1068م ابحه را نیز مانند ع یف فِق چنین ع یف مینماید:
( عقد بیع بصِرت م ابحه ،که عبارت اس از ف وش بمثْ ثم ش اء با رمح معلِم).
خصِصی ذک شده در ع یف از جمله خصِصیات اصلی و ش وط بیع م ابحه محسِب میگ دد و اگ ای ش ط در
بیع وجِد نداشته باشد آن ا نمیتِان م ابحه نامید.
مطلب دوم :بیوع مماثل عقد مرابحه:
سائ بیِع مماثْ بیع م ابحه مانند بیع مساومه ،بیع ِلیه ،بیع اشتراک ،بیع و عه میباشد که ِ کدام با فاوت بیع
م ابحه ق ار ذیْ مع فی میگ دد:
 -1بیع مساومه:
مساومه در لغ به معنای اض ی ( ر ای ِ دو جانب ) ِافق ،سِیه ک دن ،چانه زدن ،اص ار ک دن 7،استعما
میگ دد ،که ِ کدام از معنای لغِی متذک در ای نِع بیع مصداق دارد ،مانند اینکه در ای نِع بیع باید ر ای و
ِافق ِ دو ط َ ب مبنای رک بیع ( ایجاب و قبِ ) وجِد داشته باشد و هچنان در ای نِع بیع معنای چانه زدن نیز
مصداق دارد زی ا ِ ط َ ب ای کاِش و افزایش قیم که از جانب مشتری و بایع صِرت میگیرد در قیم مبیعه چانه
میزنند.
از نظر اصطالحی بیع مساومه :عبارت اس از ف وش مبیعه به ِ قیم که خِاسته باشد صِرت گ فته میتِاند،
ً
قطع نَ از قیم که مبیعه خ یداری شده اس  ،که ای نِع بیع اکثرا صِرت میگیرد ،مانند اینکه گفته شِد ای ما
را بخ ید بدون اینکه از رو املا ( قیم خ ید) آن ذک نماید.
 -2بیع تولیه:
ِلیه در لغ به معنای شیفته گ دانیدن استعما میگ دد8.
در اصطالح بیع تولیه :عبارت از بیع اس که مبیعه بمثْ قیم او ی که خ یداری شده بف وش میرسد بدون زیادت
فایده باالی مبیعه ،مانند اینکه یک ع اده مِ را به صد ِزار افغانی خ یداری نمِده ،دوماره به ِمان صد ِزار بف وش
ب ساند.
بیع ِلیه در م کأ مادۀ ( )1068قانِن مدنی افغانستان نیز ِأ مانند ع یف فِق ع یف گ دیده اس :
( ِلیه عبارت اس از ف وش بمثْ ثم او ).
 -3بیع اشتراک:
اشتراک در لغ به معنای ش یک شدن ،ش یک ک دن9.
 - 7معنای مساومة  /دیکشنری عربی به فارسی )(vajehyab.com
 - 8معنی تولیه  /لغتنامه دهخدا)(vajehyab.com
 - 9معنی اشتراک  /فرهنگ فارسی معین)(vajehyab.com
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در اصطالح بیع اشتراک :عبارت از بیع اس که یک جزء و یا قسم از مبیعه به قیم جداگانه بف وش ب سد ،مانند
اینکه سی ِای مِ خ یداری شده را به قیم جداگانه بف وش ب ساند.
بیع اشتراک را قانِن مدنی افغانستان در م کأ مادۀ ( )1068خِیش نیز مانند ع یف فِق ع یف مینماید:
( اشتراک عبارت اس از ف وش بعض ی مبیعه به بعض ی ثم ).
 -4بیع وضعیه:
و عیه در لغ به معنای کأ ک دن و کاستن استعما میگ دد.
در اصطالح بیع وضعیه :عبارت از بیع اس که مبیعه به ِمان قیم او ی بف وش ب سد ،و یا کمتر از ثم او ی مانند
اینکه مِ به ِمان قیم صد ِزار افغانی که خ یداری شده بِد دوماره به ِمان قیم بف وش ب سد و یا به ِشتاد
ِزار افغانی به بیس ِزار کمتر از قیم او ی بف وش ب سد.
قانِن مدنی افغانستان بیع و عیه را در م کأ مادۀ ( )1068قانِن افغانستان مانند ع یف فِق چنین مع فی
مینماید:
( و عیه عبارت از ف وش کمتر از ثم او جِاز دارد).
ذک از بیِع فِق مماثْ عقد م ابحه را بخاط ی نمِدیأ که با کمی ف ق از عقد م ابحه مجزاء میگ دد ،با فاوت اینکه
ِ گاه در عقد رمح و نفع معین نباشد عقد مساومه اس  ،اگ بیع به قیم او آن صِرت گیرد بیع ِلیه اس  ،و اگ
بیع یک قسم از مبیعه بف وش ب سد بیع اشتراک و اگ مبیعه با کمبِد یک قسم از مبیعه بف وش ب سد بیع و عیه
اس .
با فاوت انِاع بیِع فِق اگ رمح و مفاد آن بعد از ن خ مام شد و خ یداری شده معلِم شده باشد و عقد را با رمح معین
مش وط به ذک قیم مام شد و خ یداری شده منعقد نماید عقد م ابحه نامیده میشِد و ِمچنان فاوت عمده و
اساس ی بین عقد م ابحهِ ،لیه ،اشتراک و و عیه اینس که در ای چهار نِع عقد که مماثْ و اخِات عقد م ابحه
نامیده میشِند ش ط اس ا قیم خ یداری شده و مام شد باید ذک گ دد و اگ عقد به رمح معین بف وش رسید
عقد م ابحه و اگ به عین قیم او ی بف وش رسید عقد ِلیه و اگ یک قسم از مبیعه به قیم او ی بف وش رسید
عقد اشتراک و اگ مبیعه به قیم پاینتر از قیم او ی بف وش رسید عقد و عیه نامیده میشِند.
اگ سِا ی مط ح گ دد که در بیع مساومه و بیع م ابحه بدون شک که بایع نفع مینماید پس در بیع ِلیه و و عیه نفع
بایع چی اس زی ا در ای نِع بیِع ،بایع عقد را با قیم او ی و یا پاینتر منعقد مینماید.
جِاب ای سِا را میتِان در بازار و جارت ْ نمِد ،اگ اج  ،متشِث خصِص ی ،ش ک جار ی و یا بانک اسالمی
به ِدَ بیع مساومه ،بیع م ابحه امِا را خ یداری نمِده باشد و بعد ب اسا پالن جار ی خِیش رمح خِد را معین
نمِده بطِر مثا خ یداری  2000بایسکْ را به قیم فی ع اده بعد از محصِ گم کی و مصارَ به  10000افغانی،
مام شده باشد و در ِ بایسکْ مبلغ  3000افغانی را بایع مفاد عیین نمِده باشد ،که قیم مام شد  2000ع اده
بایسکْ در مجمِع  20000000افغانی میشِد ،رمح و فاید آن که در ِ ع اده بایسکْ  2000افغانی اس در مجمِع
مبلغ  6000000افغانی ب آورد میشِد ،ش ص اج در پالن خِیش چنین پیشِینی مینماید اگ در مجمِع 6000000
افغانی  5400000را در بیع م ابحه در  1800بایسکْ بدس آورد متباقی  200ع اده بایسکْ را به قیم مام شد
( )10000افغانی به عقد ِلیه بف وش میرساند و در آن نفع نمی گیرد که مجمِع قیم  200ع اده بایسکْ به قیم
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مام شده ( )10000افغانی مبلغ  2000000افغانی میشِد که ای نیز در قیق نفع ب ای بایع اس  ،و یا ی از اصْ
قیم خ یداری شده و مام شد به عقد و عیه پاینتر  200ع اده بایسکْ را بف وش ب ساند و یا لیالم نماید که در اکثر
بازار ِا و مغازه ِا ای ط یقه معمِ اس .
به ِ صِرت در مثا متذک ه در او عقد را ب ای بیع م ابحه اج پالن مینماید و بعد از بدس آوردن رمح عیین شده
در پالن خِیش بایسکْ ِا و یا امتعه را به قیم مام شد و یا پاینتر بف وش میرساند که در ِ صِرت رمح کافی ب ای
بایع در ای نِع معامالت اسالمی متصِر اس .
در ع یف عقد م ابحه و ِلیه ذک گ دیده که مشتری باید خصِصی عقد م ابحه را اگاه باشد که عقد م ابحه و
ِلیه در قیق عقد امان استند زی ا مشتری باید از جانب بایع بداند که مبیعه و سلعه را در بیع او ی به چی مقدار
ً
ثم خ یداری نمِده اس  ،از اینرو بیع م ابحه و ِلیه از جمله عقِد امان استند ،چنانچه فِقا اشاره شده مشتری
باید در عقد م ابحه و ِلیه بداند که بایع مبیعه و سلعه را به چی مبلغ ثم خ یداری نمِده اس  ،بدون اینکه ب ای
اثبات آن به بینه و سِگند مبنی ب صدق گفتار بایع در قسم ثم مبیعه و سلعه ورت باشد ،از ای جه صیان
و نگهداری بایع از خیان و هم که ب ای مسلمان واجب اس خِد را باید نگهدارد 10چنانچه در مِرد بارک و
عا ی مسلمانان را به عدم خیان کأ مینماید و چنین ارشاد میف ماید:
ر ُ ُ ر ر ُ رة ر ر
ر
﴿ ر ا رو ُّی رما الذ ر رآم ُنِا رال ر ُخ ُِنِا ر
َّللا روال ُسِ ر رو خِنِا و رمانا ةأ روون ُت ةأ ةعل ُمِن﴾ 11ای کسانی که ایمان آورده اید ،با خدا و
رسِلش خیان نکنید و ِمچنان در امانتمای خِد با یکدیگ خیان مکنید در صِر ی که میدانید.
ِمچنان پیامبر بزرگ اسالم صلی علیه وسلأ در مِرد عدم خیان چنین ارشاد میف ماید:
صل علله وسلأ قا  (( :م مْ عللنا السالح ،فليس منا ،وم غشنا ،فليس
عنه ون رسِ
وع وبي ِ ة رض
صلی علیه وسلأ ف مِده :کسیکه باالی ما سالح میکشد از
منا)) 12.از ابی ِ ی ة رض ی عنه روای شده که رسِ
جمله ام ما نیس و کسیکه خیان میکند از ام ما نیس .
وجه داللت :بارک و عا ی و رسِ اش ام به اجتناب از خیان مینماید و ی کسیکه خیان میکند آن ا از جمله
ام اسالمی نمیداند ،بناب ی بایع بدون غش ،دلیس ،قیم او ی مبیعه را ب ای مشتری در عقد م ابحه باید بیان کند
و ِمچنان اگ عیب در مبیعه و سلعه رخ داده باشد آن ا نیز به مشتری باید بیان کند در غیر اینصِرت در عقد م ابحه
غش باعث فساد عقد میگ دد که در ش وط عقد م ابحه به ای ش ط عقد م ابحه اشارۀ خِاِیأ نمِد.
مبحث دوم
مشروعیت عقد مرابحه
عقد م ابحه از جمله بیِع مش وع اس که ش یع اسالم آن ا مجاز دانسته اس  ،فق ا دلیْ مش وعی عقد م ابحه
را به عمِم بیِع ب اسا کأ بارک و عا ی مجاز و ال دانسته اس در مِرد بارک و عا ی میف ماید:
ر
ُ ة
َّللا ال رب ةل رع رو ر رم ال ة رما﴾ 13ال اس بیع و ام اس رما.
﴿ روو ر ْ

 - 10بدائع الصنائع ج  5ص 223
 - 11قرانکریم ( سورۀ انفال )27 /
 - 12رواه مسلم.
 - 13قرانکریم (سورۀ بقره )275 /
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ُ
ر رُ ر
ً ر
﴿ ال و ةن كِن رج رارة رع ة ر اض م ةن ةأ ﴾14لیک کسب ما از ط یق جارت مش وع و مجاز میباشد.
وجه داللت :در عقد م ابحه رما وجِد ندارد زی ا مبادله عین جنس به عین جنس بطِر رما فضْ و نسیئه نیس و
ِمچنان عقد م ابحه عبارت از بیع اس که به ر ای بین عاقدی منعقد میگ دد ،و بیع اس که به ش وط معین که
فق اء آن ا ش ط گذاشته اند و از رما آن ا خا ی و عاری دانسته اس منعقد میگ دد.
ورت م دم به ای عقد غ ض جارت مش وع محسِ میگ دد ا رمح معین را بدس آورند و ای نیز به جِاز ش عی
عقد م ابحه میافزاید ،زی ا ب خی اش اص غبی و ناف أ در معامالت اند ،نمیتِانند جارت نمایند مگ اینکه اعتماد کنند
به ش ص خبیر که بیع او ی را به قیم معین منعقد نمِده و رمح معین را به طیب نفس او باالی ثم عقد ایزاد نمِده و
عقد را با مشتری منعقد نماید.
ر
ر
ر
ُ
ُ
ر
ة
ُ
ُ
ة
ر
ة
ر
ة
ُ
ر
ر
ر
ة
ة
ِمچنان بارک و عا ی میف ماید﴿ :وابتغِا م فضْ َّللا واذك ُ وا َّللا كث ًیرا لعل أ فلحِن﴾ 15و از فضْ خدا (روزی)
طلبید ،و یاد خدا را بسیار کنید ا مگ رستگار و سعاد مند گ دید.
وجه داللت :کأ آیه فِق در مِرد ابتغا ( طلبیدن روزی از فضْ خداوند) اس که صا ب کتاب بدائع الصنائع ابتغا
کأ آیه فِق ثاب دانسته اس 16.
را به بیع م ابحه نیز اطالق نمِده اس و دلیْ مش وعی عقد م ابحه را ب اسا
اجماع ام بدون انکار در مام عصِر به ای اس که بیع م ابحه جائز اس  ،بناب ی اجماع ام به مش وعی بیع
م ابحه ثاب اس 17.
در عص فعلی داد و ستد جار ی در بازار ِا بطِر رقاب ی وجِد دارد و ِمچنان بایع در مغازه ِا ،ش ک ِا و بانک ِا
کِشش مینمایند ا ب ای امتعه خِیش خ یدار دریاف نمایند ،از اینرو ف وش امتعه خِیش را در اشتمارات به نش
رسانیده ،قیم خ یدرای شده و مام شد را ذک مینماید و ِمچنان رمح معین را بناب رقاب بازار نیز ذک مینماید که
در اینصِرت مشتری رغب نمِده و امتعه را خ یداری مینماید ای نِع بیع م ابحه میباشد که با عص معاص با انِع
از ط وق ف وشات معاص در اشتمارات صِرت و منعقد میگ دد ،فقه اسالمی بناب ش ایط معین چنین بیع را ح
عنِان بیع م ابحه مش وعی داده اس .
مبحث سوم
ارکان و شروط عقد مرابحه
ارکان و ش وط عقد م ابحه مانند سائ بیِع میباشد با ازدیاد ش وط که بیع م ابحه نسِ به سائ بیِع دارد که در
مطالب ذیْ ِ کدام از ارکان و ش وط بیع م ابحه ِ یح میگ دد:
مطلب اول :ارکان عقد مرابحه:
عنهأ
ی
رض
 .وجِد دارد که
ارکان در عقد م ابحه ِمانا ارکان سائ عقِد و بیِع اس که با اختالَ دیدگا ی فقهاء ک ام
در عقد مضارم از آن ذک نمِده بِدیأ.

 - 14قرانکریم ( سورۀ النساء )29 /
 - 15قرانکریم ( سورۀ جمعه10 /
 - 16بدائع الصنائع ج  5ص 220
 - 17بدائع الصنائع ج  5ص 220
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أ)

ب)

ج)

د)

قانِن مدنی افغانستان عقد م ابحه را در بخش خاص مانند عقد مضارمه مع فی ننمِده اس و ص َ در م کأ
مادۀ ( )1068ع یف از عقد م ابحه نمِده اس  ،بناب ی ب اسا کأ عام ارکان عقد که در م مادۀ ( )506قانِن
مدنی به ایجاب و قبِ ط فین ص یح گ دیده اس  ،رک در عقد م ابحه از دیدگاه قانِن مدنی افغانستان نیز به دیدگاه
فقه نفی ایجاب و قبِ میباشد.
مطلب دوم :شرایط عقد مرابحه:
ش ایط عقد م ابحه ِأ مانند سای بیِع دارای ش ایط عمِمی عقد میباشد که غ ض صح عقد م ابحه باید حقق
یابد ،ب عالوه ش ایط عمِمی عقد مانند سای بیِع ب خی از ش ایط خصِص ی نسِ خصِصی عقد م ابحه وجِد
دارد که ق ار ذیْ به ناسب طبعی ای عقد اشاره میگ دد:
معلوم بودن قیمت و تمام شد بیع اولی با ازدیاد ربح و فایده:
در عقد م ابحه ش ط اس که قیم و مام شد بیع او ی مبیعه و سلعه معلِم باشد ِم اه با زیادت رمح و فایده و
مشتری آگاه شِد از قیم او ی مبیعه و سلعه و اگ ای ش ط حقق نیابد بیع م ابحه منعقد نمیگ دد و بناب جهال
قیم او ی و رمح بیع م ابحه فاسد میگ دد18.
رأس املال ازجمله اموال مثلی باشد:
ش ط اس در عقد م ابحه که رو املا از جمله امِا مثلی باشد مانند اینکه در مکیالت اندازه آن معین باشد ،در
مِزونات وزن آن معلِم باشد و در عددیات شمارش آن معلِم باشد ،به ای ِ یح که در عقد م ابحه ثم بیع او
باید مثلی باشد19.
شرط صحت عقد اولی:
ب ای صح عقد م ابحه ش ط اس که عقد او ی صحیح باشد و اگ عقد او ی فاسد باشد ،عقد م ابحه صحیح
نمیشِد ،زی ا طبیع عقد م ابحه بیع اس به ثم او ِم اه با زیادت و رمح معین در بیع دومی میباشد20.
ِ آن عقد باطْ و فاسد را نمیتِان به عقد دومی بیع م ابحه انجام داد ،مانند اینکه بیع رما را با انِاع رما نسیئه و رما
فضْ نمیتِان به بیع دومی م ابحه انجام داد زی ا بیع او ی ام و باطْ اس و ِمچنان در صِر یکه یکی از ش وط عقد
حقق نیابد عقد فاسد میگ دد مانند اینکه بیع او ی از جانب صغیر و یا محجِری که از جانب محکمه در معامالت
ح حج ق ار گ فته باشد و بیع را منعقد نماید چنین بیع فاسد اس زی ا ش ط اِلی عقد حقق نیافته از اینرو
باالی چنین بیع ،عقد م ابحه منعقد نمیگ دد بسِب فاسد بِدن بیع او ی.
عقد اولی نباید درمقابل جنس ازاموال ربوی باشد:
ش ط اس که عقد او ی نباید در مقابْ جنس از امِا رمِی باشد ،اگ مبیعه به پیمانه و یا وزن به ِمجنس آن ف وخته
شِد ،در اینصِرت جِاز ندارد که بار دوم به م ابحه ف وخته شِد زی ا م ابحه بیع ثم او ی اس با زیادت ثم دومی و
زیادت در امِا رمِی رما اس نه رمح .نه نها که در اینمِرد بیع م ابحه جِاز ندارد بیع مِا عه ِأ جِاز ندارد ،لیک
در ای ال بیع ِلیه جائز اس  ،زی ا بیع ِلیه ف وش مبیعه به ثم او ی اس بدون زیادت ثم در بیع دومی ،سِب
عدم مجاز بِدن در بیع م ابحه و مِا عه رما و زیادت در امِا رمِی ِمجنس اس  ،در اختالَ جنس ثم و مبیعه
 - 18بدائع الصنائع ج  5ص ص 220
 - 19بدائع الصنائع ج  5ص 221
 - 20بدائع الصنائع ج  7ص  3197ط اإلمام بالقاهرة
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مشکْ وجِد ندارد ،در اینصِرت بیع م ابحه جائز اس مانند اینکه یک دینار را به ده درِأ بف وش ب ساند 21.چنانچه
در عص فعلی پِ کاغذی در بیع ص َ یک دال به ِفتاد افغانی در بیع او ی بف وش ب سد و در بیع دومی م ابحه با
ً
حقق ش وط که قبال ذک شد منعقد شده میتِاند ،مانند اینکه ش ک سعیر اسعار مبلغ معین از دال را بخاط یکه
ً
جِاز ص افی و سعیر اسعار خارجی دارد از بانک خ یداری نمِده و بعدا با ذک قیم خ یداری شده به عقد م ابحه به
ش ص ی دیگ ی با رمح معین بف وش ب ساند که فعال بیشتر ای نِع عقد ص َ بطِر م ابحه معمِ اس .
هـ ) شرط است که ربح نیزباید معلوم باشد:
رمح باید معلِم باشد زی ا علأ به ثم و قیم از جمله ش وط عقد بیع اس از اینرو علأ به رمح در بیع م ابحه ش ط
اس 22 ،اگ ثم در زمان عقد م ابحه مجهِ باشد در اینصِرت عقد م ابحه جِاز ندارد ،بخاط یکه در فقه معامالت
قاعدۀ عمِمی اس که جهال در عقد منتهی به نزاع میشِد ،بخاط یکه عقد از نزاع و دعِی مصئِن گ دد باید ثم
رمح در زمان عقد معلِم شِد.
مبحث چهارم
ظهور خیانت بایع در عقد مرابحه
ً
قبال ذک نمِدیأ که عقد م ابحه از جمله عقِد امان اس  ،چنانچه در عقِد امان خیان جائز نیس و خلْ را
ب ای عقد بِجِد میاورد در عقد م ابحه نیز خیان جائز نیس و خلْ را بِجِد میاورد که ق ار ذیْ ب خی از مِار که
ممک در عقد م ابحه بسِب خیان بِجِد آید و ا کام آن در فقه اسالمی چی اس ذک میگ دد:
مطلب اول :خیانت در صفت ثمن:
در صِرت که خیان در صف ثم بِجِد آید مانند اینکه جنس و امتعه در عقد او ی خ یداری شده باشد به ق ض و
بعد در بیع م ابحه به ِمان قیم او ی به پِ نقد ف وخته شِد و ای مِ ِع در ج یان بیع م ابحه ذک نگ دیده باشد
که در بیع او ی جنس به ق ض خ یداری گ دیده اس  ،و مشتری باالی آن علأ پیدا نماید که جنس در بیع او ی به ق ض
خ یداری شده اس  ،در اینصِرت مشتری اختیار دارد که مبیعه را سلیأ میشِد و یا ِأ مبیعه را رد و عقد را فسخ
مینماید.
در عقد م ابحه که ب مبنای امان استِار اس  ،مشتری ص َ ق دارد از اطمینان و اعتماد بایع در قسم خبر
دادن امان در ثم عقد او یِ ،مچنان اگ مشتری خبر نباشد که مبیعه در بد صلح که بایع با ط َ خِد نمِده
اس میباشد در اینصِرت نیز مشتری اختیار دارد که عقد را قبِ میکند و یا رد مینماید23.
مطلب دوم :ظاهر شدن خیانت در اندازه ثمن بیع اولی:
ِ گاه در اندازۀ ثم بیع او ی خیان بایع ظاِ شِد به اینگِنه که بایع بگِید که مبیعه را به ده افغانی خ یده و ب مح
ً
پنج افغانی میف وشأ ،اما بعدا ثاب گ دد که مبیعه را به نِ افغانی خ یداری نمِده اس در اینصِرت فقهاء نفی
ق ار ذیْ اختالَ دارند:

 - 21بدائع الصنائع ج  5ص 222
 - 22فقه اسالمی و ادلته ج  4ص 704
 - 23فقه اسالمی و ادلته ج  4ص 711
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بنزد امام ابوحنیفه و محمد رحمهما هللا:
و ای قِ در مذِب راجح اس  ،مشتری اختیار دارد اگ خِاسته باشد م ابحه را با مام ثم خ یداری نماید ،و یا
فسخ نماید.
بنزد امام ابویوسف رحمه هللا:
مشتری اختیار ندارد ،میتِاند به اندازه خیان که در م ابحه صِرت گ فته اس عِض بگیرد چنانچه در مثا فِق یک
افغانی در قیم و یک افغانی از م ابحه باید مشتری بگیرد.
ِ گاه در قیم دومی غبن فا ش و یا ف یب ( غ ی )صِرت گ فته باشد در اینصِرت بیع م ابحه به قِ مف ی به در
مذِب نفی قابْ فسخ دانسته میشِد24.
غبن فا ش در م مادۀ ( )571قانِن مدنی افغانستان بیشتر از  %15ن خ بازار عیین شده اس  .در صِر یکه بعد از
مصارَ و مام شد قیم او ی بایع پِ ا افی را در قیم مام شد او ی خالَ قیق به مشتری بیان نمِده باشد و
بعد ثاب گ دد که قیم او ی کمتر از آنچه که بایع بیان داشته اس میباشد در اینصِرت ِ گاه غبن فا ش بین قیم
او ی و قیم دومی وجِد داشته باشد باز ِأ مشتری میتِاند عقد م ابحه را قبِ و یا فسخ نماید.
مبحث پنجم
انواع عقد مرابحه و تطبیقات آن در بانکداری اسالمی
در ای مطلب دو جزء ذیْ دنبا میگ دد ( انِاع عقد م ابحه و طبیقات معاص آن در بانکداری اسالمی ):
مطلب اول :انواع عقد مرابحه:
عقد م ابحه در امِر عادی و امِر بانکداری اسالمی به دونِع ( م ابحه عادی و م ابحه سفارش به خ ید) قسیأ میگ دد
که ق ار ذیْ ِ کدام آن مع فی میگ دد:
اول :عقد مرابحه عادی( بسیط ):
عبارت از م ابحه اس که ش ص و یا بانک سلعه و جنس را به قیم معین خ یداری نمِده و بعد آن ا به ثم او ِم اه
با زیادت رمح و فایده معین بف وش میرساند ،مانند اینکه ش ص در بازار و یا ش ک بنزد بایع و یا بانک م اجعه نمِده
و ب ایش ع ض نماید که ای سلعه را که شما به قیم  1000افغانی خ یداری نمِده اید م آن ا به  1000افغانی از نزد
شما خ یداری نمِده با رمح و فایده ا افۀ  200افغانی و بایع آن ا قبِ نماید در اینصِرت عقد م ابحه عادی منعقد
میگ دد ،ای نِع م ابحه در بیشتر از بازارِا و معامالت از قبْ در فقه اسالمی وجِد داشته مش وع و جائز میباشد،
البته ح ش وط که قبال در ارکان و ش وط عقد م ابحه ذک از آن شد و ِمچنان در مثا متذک ه نیز آن ارکان و
ش وط بیع م ابحه باید مد نَ گ فته شِد.
دوم :عقد مرابحه سفارش به خرید ( مرکب):
ای نِع م ابحه که بنام م ابحه م کب نیز یاد میگ دد به ای ِ یح که بایع مامِر به خ ید امتعه و بف وش آن ب ای آم
(مشتری ) میباشد ،از اینرو مامِری او م کب از خ ید و ف وش وعده شده اس  ،ب خالَ م ابحه عادی و بسیط که

 - 24الدر المختار ورد المحتار ج  4ص 166
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در آن بایع در او به خ ید امتعه معین از جانب مشتری مامِر نمیباشد و ای ف ق عمده و اساس ی بین ِ دو نِع از
م ابحه میباشد.
بناب ی عقد م ابحه ب ای سفارش خ ید عبارت از بیع اس که در آن بایع سلعه معین را که ب ای او از جانب مشتری
معین سفارش شده خ یداری نمِده و بعد آن ا باالی مشتری به قیم او ی با رمح معین بف وش میرساند.
ً
در ای نِع م ابحه مشتری ثم امتعه را ب ای بانک و یا ش ک اسالمی نقدا سلیأ مینماید و یا ِأ به اقساط معین
زمانی (مبلغ معین ماِانه یا ساالنه بطِر مساوی و یا ِأ بطِر یکجا در زمان عیین شده ) عهد مینماید.
بیع م ابحه سفارش به خ ید اصطالح جدید اس ای مصطلح ب ای اولین بار از جانب ( دکتِر سامی مِد) در رسالۀ
دکتِراش ح عنِان ( طِی اْلعما املص فیة بما یتفق مع الش یعة اْلسالمیة ِ /سعۀ اعما بانکی مطابق ش یع
اسالمی) که در پِِ ځی قِق پِِنتِن قاِ ه بتاریخ  1976/6/30م مناقشه و دفاع شده اس استعما گ دید25.
اگ چه بیع م ابحه سفارش به خ ید اصطالح جدید اس ولیک در ای شک نیس که نزد فقهای متقدم نیز ای نِع
بیع م ابحه وجِد داشته با فاوت در مصطلح و وجهی سمیه آن چنانچه محمد ب س شیبانی در مذِب نفی در
کتاب ( الحیْ ) خِیش و امام مالک در کتاب (امل ط ) خِیش و امام شافعی در کتاب ( اْلم ) خِیش از ای نِع بیع
م ابحه ذک نمِده اند26.
از اینکه ای اصطالح بیع م ابحه سفارش به خ ید جدید اس علمای معاص فقهی ای نِع بیع م ابحه را چنین ع یف
مینمایند:
دکتِر سامی مِد چنین ع یف مینماید :مشتری از بانک میخِاِد خ ید سلعه و جنس مِرد نیاز خِیش را با
مش صات که مشتری معین ک ده ب اسا وعده که گ فته اس در خ ید عملی آن سلعه و جنس به عنِان م ابحه
طبق ِافق که صِرت گ فته و دفع ثم آن بطِر قسط وار با ِجه به ِانایی مشتری27.
دکتِر یِنس املص ی چنین ع یف مینماید :ش ص ی که مایْ به خ ید سلعه و جنس اس به بانک م اجعه می کند زی ا
پِ کافی ب ای پ داخ نقدی قیم آن را ندارد و ف وشنده آن جنس را ب ای او به قسط نمی ف وشد ،به دلیْ عدم
شناخ مشتری و یا ورت به پِ نقد ،در اینصِرت بانک جنس را به قیم نقد می خ د و با اقساط و رمح باالی
مشتری می ف وشد28.
در عاریف فِق معلِم میگ دد که در بیع م ابحه سفارش به خ ید سه خصِصی ذیْ مد نَ گ فته میشِد:
 -1ف مایش دِنده؛
 -2بانک اسالمی،
 -3بائع.
سه خصِصی فِق بیع م ابحه به سفارش را از م ابحه ساده " بسیط" مجزاء میسازد.

 - 25دکتور سامی حمود ،مجلة مجمع الفقه اإلسالمي " بیع المرابحة لألمر بالشراء" ،شماره  5ج  2ص 1092
 - 26دکتور بکر آبو زید ،مرجع فوق " المرابحة لألمر باشراء" شماره  5ج  2ص 978
 - 27دکتور حمود سامی ،تطور األعمال المصرفیه ص 432
 - 28المصری رفیق ،مجلة مجمع الفقه اإلسالمي " بیع المرابحة لألمر باشراء" ،شماره  5ج  2ص 1133
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مشروعیت بیع مرابحه سفارش به خرید:
علمای معاص اسالمی در مِرد بیع م ابحه سفارش به خ ید اختالَ دارند و به دو ف یق قسیأ گ دیده اند ف یقی آن ا
مش وع میدانند و ف یقی آن مش وع نمیدانند که ِ کدام با دالئْ شان و فتاوای معاص مجامع اسالمی ق ار ذیْ ش ح
و مقارنه میگ دد:
أ) دیدگاهی علمای که بیع مرابحه به سفارش را مشروع میدانند:
علمای که بیع م ابحه به سفارش را مجاز و مش وع میدانند عبارت اند از:
 -1دکتِر سامی مِد در کتاب خِیش بنام ( طِی اْلعما املص فیة بما یتفق الش یعة اإلسالمیة)؛
 -2دکتِر یِسف الق اوی در کتاب خِیش بنام ( بیع امل ابحة لألم بالش اء کما ج یه املصارَ اإلسالمیة)؛
 -3دکتِر علی و مد السالِ در بحث خِیش ح عنِان ( امل ابحة لآلم بالش اء نَ ات ف التطبیق العمل ) که در مجله
مجمع فقه اسالمی در شماره  5ج  2ص  1059نش گ دیده اس ؛
 -4دکتِر الصدیق محمد اْلمین الض ی در بحث خِیش ح عنِان ( امل ابحة لآلم بالش اء) که در مجله مجمع فقه
اسالمی در شماره  5ج  2ص  991نش گ دیده اس ؛
 -5دکتِر وب اِیأ فا ْ الدبِ در بحث خِیش ح عنِان ( امل ابحة لآلم بالش اء دراسة مقارنة) که در مجله مجمع فقه
اسالمی در شماره  5ج  2ص  1003نش گ دیده اس ؛
 -6الشیخ محمد علی التس یری در بحث خِیش ح عنِان ( نَ یة إ ی عقد امل ابحة لآلم بالش اء) که در مجله مجمع
فقه اسالمی در شماره  5ج  2ص  1181نش گ دیده اس ؛
 -7الشیخ محمد عبده عم در بحث خِیش ح عنِان ( امل ابحة ف اإلصطالح الش ع ) که در مجله مجمع فقه اسالمی
در شماره  5ج  2ص  1191نش گ دیده اس ؛
 -8دکتِر عبدالستار وبِ عدة در بحث خِیش ح عنِان ( وسلِب امل ابحة والجِانب الش عیة التطبیقیة ف املصارَ
اإلسالمیة) که در مجله مجمع فقه اسالمی در شماره  5ج  2ص  1211نش گ دیده اس ؛
 -9دکتِر محمد بدوی در مقاله که در مجلۀ ( املسلأ املعاص ) به نش سپرده شده اس ؛
 -10شیخ عبد الحمید السائح در کتاب ( الفتاوی الش عیة ج  1ص  )30خِیش؛
 -11دکتِر عم شاب ا در کتاب خِیش ح عنِان ( نحِ نَام نقدي عاد )29.
دالئْ ای ف یق از اِْ علأ عبارت اند از:
اول :ب اسا قاعد ( :اْلصْ ف املعامالت اإلبا ة ) اصْ در معامالت ابا و مجاز بِدن اس :
بناب قاعدۀ فِق اصْ در معامالت و عقِد اجازۀ ابا اس ا زمانیکه نص صحیح الثبِت و ص یح الدالله آن ا منع
و ام نک ده باشد30.
دوم :عمِم نصِص از کتاب و سن که مام انِاع بیع را ال دانسته اس و ب خی از آنها را استثناء نمِده با ذک
نص خاص ،چنانچه دکتِر یِسف ق اوی در مِرد چنین بیان میدارد:

 - - 29كتاب بیع المرابحة لآلمر بالشراء  ،ص - 28المكتبة الشاملة الحدیثة)(al-maktaba.org
 - 30مرجع فوق.
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( در مِرد لی بیع نص ص یح در کتاب ذک گ دیده که رد باالی یهِد بِده که آنها رما را مثْ بیع و بیع را مثْ رما
ر ر ر ُ
میدانستند و کدام ف ق بین ای دو نِع قائْ نبِدند چنانچه در ق ان ذک گ دیده که میگفتند ﴿ذل ر ب ن ُه ةأ قالِا إن رما
ر
ُ ة
ة
ة
َّللا ال رب ةل رع رو ر رم ال ة رما﴾ 31كه آنان گفتند بیع مثْ رما اس  ،در الیکه بیع را ال و رما را ام
ال رب ةل ُع مث ُْ ال ة رما روو ر ْ
گ دانیده اس .
در اینصِرت کأ فِق ق آنی افاده مام انِاع بیع را مینماید ،اگ ای بیع عین به عین باشد مانند بیع " مقایضه" یا پِ
به پِ باشد مانند بیع " ص َ" یا پِ به عین باشد مانند " سلأ" و یا عین به پِ باشد مانند بیع " مطلق" ِمچنان باکی
نیس که به ا نافذ شِد یا به اجْ " زمان" مِقَِ باشدِ ،مچنان میتِان عقد بطِر مساومه باشد یا بط یق امان
که در ب گیرنده بیع م ابحه به زیادت قیم او ی اس و یا بیع ِلیه باشد که بیع به پِ او ی اس و یا بیع و عیه باشد
که عبارت از بیع به کمتر از ثم او ی باشد و یا بط یق مزایده باشد ،مام عقِد ذک شده و سائ عقِد ال و مجاز
اس زی ا اینها بیع اند که بارک و عا ی آنها را مجاز و ال دانسته اس و از جمله آن نِع بیِع نیس که
بارک و عا ی و پیامبر اش صلی علیه وسلأ آن ا به نص محکأ بدون شبهه ام نمِده باشد)32.
سوم :ب خی از اقِا علمای متقدم در مِرد بیع م ابحه سفارش به خ ید که اجازه داده شده اس ق ار ذیْ اشاره
میگ دد:
 -1مهمتری قِ که علمای معاص به مجاز بِدن بیع م ابحه به سفارش را مجاز میدانند قِ امام شافعی ر مه در
کتاب ( اْلم ) اس که چنین ص یح داشته اس :
( و اگ ش ص سلعه و جنس را ببیند و به ش ص دیگ ی بگِید ای را خ یداری نمِده و بعد م ِ را در آن رمح میدِأ،
و ش ص آن را خ یده ،چنین خ یداری جائز اس و ِمچنان گفتن اینکه م ب ای ِ رمح و فایده میدِأ ،اختیار دارد
اگ خِاسته باشد قبِ مینماید بیع را و اگ خِاسته باشد رد نمِده میتِاند و ِمچنان ِ گاه گفته شِد از جانب
ش ص به ش ص دیگ ی که ب ای م جنس به نِع و صف معین خ یداری ک و یا ِ نِع جنس که خِاسته باشید
خ یداری کنید و م ب ای ِ در آن رمح و فایده میدِأ مام ای ا ِا ب اب و یکنِع استند ،بناب ی بیع او جائز اس
به آنچه که انجام داده اس به اختیار خِد بائع و یا وصف که به او اجازه داده شده اس و اگ گفته شِد ای جنس
را خ یداری نمِده و بعد م خ یداری مینمایأ از شما به نقد و یا قسط در اینصِرت نیز بیع او جائز اس )33.
 -2در کتاب ( الحیْ ) از امام محمد ب س الشیبانی آمده اس که آیا ش ص که به ش ص ی دیگ ی ام نماید ا خانۀ
را به ِزار درِأ خ یداری نمِده و بعد آم بگِید که آن از نزد م مِر به یازده صد درِأ میخ د ،پس م مِر خانه را بخ د،
سپس بترسد که اگ آن را بخ د ،ممک آم آن را نخ د ،پس در دس م مِر بماند ،یله در آن چگِنه اس ؟
جِاب یله :م مِر (بایع) خانه را می خ د به ش طی که سه روز در آن خیار داشته باشد و در آن ص َ کند و آم
(مشتری) میاید و میگِید :ای خانه را به یازده صد درِأ از نزد ِ خ یدم و م مِر بگِید که ای جنس از ِ اس در
اینصِرت لزوم ام آم ایجاب ب ای م مِر اس زی ا در اینصِرت م مِر ب ای آم در ابتداء نگفته اس که ای جنس
را به یازده صد درِأ باالی او بف وش میرساند ،که در ای ال خیار که م مِر در بیع او عین نمِده بِد در اعاده

 - 31قرآنکریم ( سورۀ بقره )275 /
 - 32كتاب بیع المرابحة لآلمر بالشراء ،ص - 30المكتبة الشاملة الحدیثة)(al-maktaba.org
 - 33مرجع فوق ص33
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خانه ساقط میگ دد و آنهأ در صِرت که آم نخِاِد جنس را از م مِر خ یداری نماید که به ای ط یقه میتِان م مِر
ر از نزد او دفع گ دد34.
مبیعه را به خیار ش ط دوماره مسترد نماید و
 -3اب قیأ ر مه میف ماید :ش ص ب ای ش ص ی دیگ ی بگِید که ای خانه و یا ای سلعه و جنس را از فالن ش ص
به مقدار چند و چند خ یداری نمِده و م ب ای ِ در آن رمح و فایده به مقدار چند و چند میدِأ ،در اینصِرت ش ص
بترسد اگ آن ا خ یداری ننماید و رد آن نیز ممک نباشد در ای ا یله آنس که باید جنس خ یداری شِد سه روز
و یا بیشتر از آن به خیار ش ط گذاشته شِد و بعد ب ای آم گفته شِد ،آیا جنس را خ یداری مینماید به قیم که
گفته اس  ،اگ آن ا آم خ یداری نمِد درس اس و اگ خ یداری ننمِد میتِان به خیار ش ط به بائع ب گ داند و اگ
آم به خیار ،جنس را نخ یده باشد در اینصِرت یله اینس که ب ای بائع خیار کِ اه از خیار ش ط مد ی را که در
بیع او ش ط گذاشته عیین کند ا بائع در صِرت استرداد ف ص داشته باشد ا جنس را او نیز مسترد نماید35.
 -4بنای معامالت به م عات علْ و مصالح م سله میباشد :ش یع اسالمی معامالت و بیِع را منع ننمِده اس مگ اینکه
بنای آن باالی ظلأ باشد مانند ح یأ رما ،ا تکار ،ف یب و اینکه خَِ ای باشد ا عقد بط َ نزاع ،دعِی و دشمنی
بین م دم نه انجامد مانند ح یأ قمار و غ ر.
ممانع در امِر فِق عبدی نیس بلکه معلِ و مفهِم به عل و فهأ اس زی ا کأ ام بِدن به عل و مفهِم
در صِرت وجِد و عدم وجِد آن میچ خد ،که ای قاعدۀ اصْ اس در باب معامالت ب خالَ باب عبادات زی ا اصْ
در عبادات عبد و انطباق مکلف اس با آنچه از او خِاسته شده اس بدون بحث از عل و مصلح  ،بناب ی اصْ
در معامالت نَ ک دن و دیدن به مصلح اس چنانچه ای نَ ب خی از فقهای ابعین اس از اینرو اجازه داده شده
ورت و اج م دم و کأ بِدن نزاع و دعِی مجاز
اس به عقد استصناع اگ چه بیع معدوم اس  ،لیک بخاط
دانسته شده اس 36.
 -5جِاز معامله و بیع م ابحه سفارش به خ ید بخاط آسانی باالی م دم اس  ،که ش یع اسالمی بخاط آسانی و دفع
ج و س ی باالی م دم ناز شده اس و بیشتری نصِص ش عی در اینمِرد کأ مینماید:37
بارک و عا ی میف ماید:
ر
ة
ُ ُ ُ ُ ة
ُ
َّللا ب ُأ ال ُي ةس ر روال ُ ُد ب ُأ ال ُع ةس ر ﴾  38خداوند ب اى شما خِاستار آسايش اس نه س ی.
﴿ د
ر
ُ
ر
ر
ة
ة
ة
﴿ ُ ُد ُ
َّللا ون ُ خفف رعن ةأ﴾ 39خدا مى خِاِد ا بار ان را سبک گ داند.
صلی علیه وسلأ اس که ب ای معاذ ب جبْ و ابِمِس ی اشع ی که به یم آنما را
ِمچنان دیث روای شده از رسِ
ً
ً
ً
ً
میف ستاد ِصیه نمِده بِد (( :یس ا وال عس ا وبش ا وال نف ا)) 40آسانی ک و س ی مک  ،بشارت بده و نف را ایجاد
مک .

 - 34آبو زید بکر ،المرابحة لآلمر بالشراء ،مجلة مجمع الفقه اإلسالمي شماره  5ج  2ص 978
 - 35إعالم الموقعین ج  4ص 29
 - 36كتاب بیع المرابحة لآلمر بالشراء ،ص - 36المكتبة الشاملة الحدیثة)(al-maktaba.org
 - 37كتاب بیع المرابحة لآلمر بالشراء ،ص - 36المكتبة الشاملة الحدیثة)(al-maktaba.org
 - 38قرانکریم ( سورۀ بقره )185 /
 - 39قرانکریم ( سورۀ النساء )27 /
 - 40رواه البخاری.
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روای دیگ از پیامبر بزرگ اسالمی صلی علیه وسلأ اس که میف ماید(( :انما بعثتأ میس ی ولأ بعثِا معس ی
م ب ای شما ف ستاده شده ام ب ای آسانی نه ب ای س ی.
بیع م ابحه به سفارش به عقد استصناع قیا میگ دد بنزد مذِب نفی چنانچه مام امامان مذِب نفی باالی جِاز
عقد استصناع ا فاق دارند و آن ا اعتبار بیع صحیح میدِند ،اگ چه عقد استصناع نیز بیع معدوم در زمان عقد اس ،
ً
لیک استحسانا جائز اس از جه عامْ م دم به ای عقد ،از ای جه عقد م ابحه مشابه عقد استصناع اس
زی ا در بیع م ابحه نیز مِعد و مبیعه عیین شده به صف  ،مِجِد نمیباشد چنانچه در عقد استصناع چیزی ِلید
شده در زمان عقد مِجِد نمیباشد42.
علمای که بیع مرابحه سفارش به خرید را جائز نمیدانند:
علمای معاص که بیع م ابحه به سفارش را جائز نمیدانند و آن ا عقد باطْ در صِرت میدانند که متعاقدی ملزم به
وعده باشند ای علماء عبارت اند از:
دکتِر محمد سلیمان اْلشق در کتاب خِد ح عنِان ( بیع امل ابحة کما ج یه املصارَ اإلسالمیة)؛
دکتِر بک ب عبد ابِ زید در بحث خِد ح عنِان ( امل ابحة لآلم بالش اء بیع املِاعدة) که در مجلۀ مجمع فقه
اسالمی شماره  5ج  2ص  965نش گ دیده اس .
دکتِر رفیق املص ی در بحث خِیش ح عنِان ( بیع امل ابحة لآلم بالش اء ف املصارَ اإلسالمیة ) که در مجلۀ مجمع
فقه اسالمی شماره  5ج  2ص  1127نش گ دیده اس .
دکتِر س عبد اْلمین در مقالۀ خِیش ح عنِان ( االستثمار الالرمِي ف نطاق عقد امل ابحة ) که در مجلۀ
املسلأ املعاص نش گ دیده اس .
الشیخ عبد ال م عبد ال الق در مقالۀ خِیش ح عنِان ( ش عیة املعامالت ال قِم بها البنِک اإلسالمیة
املعاص ة) که در مجله الجامعة اإلسالمیة املدینة املنِرة شماره  59سا ِ 1403ا ق نش گ دیده اس .
دالئْ ای ف یق از علمای معاص که بیع م ابحه سفارش به خ ید را باطْ میدانند ق ار ذیْ ذک میگ دد:
ً
بیع م ابحه سفارش به خ ید ش عا نهی شده اس زی ا از باب بیع اس که بایع در زمان عقد مالک آن نیس و مبیعه
نزد او نمیباشد.
ً
دکتِر محمد اْلشق در مِرد چنین بیان میدارد ( :بیع م ابحه سفارش به خ ید که فعال جاری اس عقد باطْ و ام
اس به اسباب ذیْ:
بانک چیزی را باالی مشتری میف وشد که ِنِز مالک آن نیس " چنانچه نبی ک یأ صلی علیه وسلأ نهی نمِده اس از بیع
که ِنِز در ص َ نباشد" امام شافعی ر مه در کتاب "االم" خِیش و اب عبد البر از علمای مالکی و اب قدامه
صا ب کتاب "املغنی" از نابله ،اشاره به عل در بطالن ای نِع بیع نمِده اس )43.
ای نِع عقد باطْ اس بسِب اینکه از باب بیع معلق اس .
بیع م ابحه سفارش به خ ید از باب یله ق ض به رما اس و به ای عل مذِب مالکی در قِ اب عبد البر در کتاب
خِیش ح عنِان " الکافی" چنین اشاره نمِده اس  ( :مطلب اینس که در بیع درِأ به درِأ بیشتر منتقْ میشِد
 - 41رواه البخاری.
 - 42کتاب بیع المرابحة لآلمر بالشراء ،ص - 37المكتبة الشاملة الحدیثة)(al-maktaba.org
 - 43األشقر محمد ،بیع المرابحة ص  / 8 -7كتاب بیع المرابحة لآلمر بالشراء ،ص 42المكتبة الشاملة الحدیثة)(al-maktaba.org
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در یک مد ی بین آنها ،مثا دراِأ در انتقا سلعه و جنس اس وقتیکه یک ش ص از ش ص دیگ ی قصد خ ید
سلعه و جنس را به قسط نماید و مشتری بداند که نزد او سلعه و جنس مِجِد نیس و بگِید ب ایش که از مالک سلعه
و جنس به ده درِأ خ یداری شِد و م آن ا به دوازده درِأ به زمان فالن میخ م ،ای چنین بیع درس نیس 44.
ای نِع بیع در باب بیع عینه 45غیر مجاز داخْ میشِد ،بیع عینه مشتری قصد صِ به عین " پِ نقد " را دارد نه
قصد و ِدَ سلعه و جنس را ،46چنانچه نبی ک یأ صلی علیه وسلأ بیع عینه را نهی ک ده و چنین ارشاد ف مِده اس (( :إذا
ً
بایعتأ بالعینة ووخذ أ وذناب البق ور یتأ بالزرع و کتأ الجهاد سلط علیکأ ذال ال ینزعه ی جعِا إ ی
دینکأ)) 47.اگ عینه ف وختید و دم گاوِا را گ فتید و به زراع اکتفا ک دید و جهاد را ک ک دید ،خداوند خِاری را ب
شما ف و میاورد ا که به دینتان ب نگ دید.
ای معامله در م بیع کا یء به کا یء 48داخْ میشِد ،یعنی بیع دی به دی  49که در دیث نبِی منع شده اس از اب
صلی علیه وسلأ نهی نمِده اس از بیع کا یء به کا یء50.
عم رض ی عنه روای شده رسِ
ای معامله در م دو عقد در عقد وا د شامْ میشِد ( بیعتین ف بیعة) که رسِ صلی علیه وسلأ ای نِع عقد را منع
و نهی نمِده اس که دو بیع در یک بیع باید شامْ نشِد51.
ای نِع معامله چیزی نف مِده اند بلکه به ام بِدن آن ذک داده اند52.
مام فقهای ام در مِرد ابا
ای نِع معامله بناء شده اس به قِ واجب بِدن وفا به عهد در الیکه ما به قِ جمهِر فقهاء که ص یح داشته
اند وفا به وعده مستحب اس نه واجب عمْ مینمایأ و ای قِ ا ناَ ،شافعی ،نابله ،ظاِ یه و ب خی از مالکی ِا
میباشد از ای جه آنها در صِرت ک وفا به وعد قضاء نمی نمایند بلکه ک آن ا فِت فضیل و ار کاب مک وه نزیهی
میدانند نه اینکه ش ص ارک وفا به وعده گنهکار باشد53.
مناقشه باالی دالئل هردو فریق ازعلمای معاصر:
ِ کدام از علمای که بیع م ابحه سفارش به خ ید را اجازه و یا منع نمِده و آن ا عقد باطْ ِصیف نمِده به نص ص یح
که قطعی الدالله باشد استدال ننمِده اند ِ کدام به استنباط از ب داش که از نصِص ش عی داشته اند کأ را
استخ اج نمِده اند که در ای نِع جد و بحث علمی بعی اس که دالئْ منطقی و قِی جستجِ میگ دد که کدام
دالئْ به منطق و استنباط از ا کام نصِص ش عی نزدیکتر و مِجه اس از اینرو دالئْ ِ دو ط َ ق ار ذیْ مناقشه
میگ دد:
 - 44كتاب بیع المرابحة لآلمر بالشراء ،ص 42المكتبة الشاملة الحدیثة) (al-maktaba.orgص 42
 - 45بیع عینه :عقد است که خرید جنس به صورت نسیئه " قرض" به قیمت بلند صورت میگیرد و فروش آن به پول نقد به قیمت پائین صورت
میگیرد.
 - 46كتاب بیع المرابحة لآلمر بالشراء ،ص 42المكتبة الشاملة الحدیثة) (al-maktaba.orgص 42
 - 47رواه أبو داود والبیهقي وأحمد  ،ابن القطان این حدیث را صحیح دانسته است،التلخیص الحبیر ج  3ص  /19همچنان شیخ البانی نیز این
حدیث را صحیم دانسته است ،السلسلة الصحیحة ج  1ص 15
 - 48بیع کالیء به کالیء یا بیع نسیئه به نسیئه این است که شخص متاعی را بخرد به ثمن مؤجل و پس از انقضای أجل از أدای آن عاجز
گردد و به بایع بگوید همان مبیعه را به بیش تر از ثمن اول به من بفروش و مهلت دیگری برایم بدهید تا قیمت آن را بپردازم و بین
آنان تقابض انجام نشود.
 -49كتاب بیع المرابحة لآلمر بالشراء ،ص 44المكتبة الشاملة الحدیثة)(al-maktaba.org
 - 50رواه الدارقطني والحاكم حافظ بن حجر این حدیث را ضعیف دانسته است و حاکم آنرا صحیح دانسته است ،التلخیص الحبیر ج  3ص .26
 - 51كتاب بیع المرابحة لآلمر بالشراء ،ص 44المكتبة الشاملة الحدیثة)(al-maktaba.org
 - 52مرجع فوق ص 44
 - 53كتاب بیع المرابحة لآلمر بالشراء ،ص 45المكتبة الشاملة الحدیثة)(al-maktaba.org
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 -1مجیزون بیع م ابحه سفارش به خ ید را از جمله عقِد عمِمی ذک مینمایند و در ال و مجاز بِدن آن ب اسا نص
ش عی ق انی که بیع ال و رما ام اس شامْ میسازند ،در الیکه مانعِن استدال مینمایند که بیع م ابحه سفارش
به خ ید مانند بیع معدوم اس از اینرو باطْ میباشد.
در ِ دو دلیْ فِق ب میگ دیأ به اصْ قاعده که در فقه اسالمی مشهِر اس ( اْلصْ ف اْلشیاء االبا ة) اصْ در
اشیاء ابا و مجاز بِدن آنس  .ب اسا ای استدال اصْ در عقِد ابا اس ا زمانیکه ام بِدن آن ثاب
ً
نگ دد ،بناب ی مجیزون ای نِع بیع را مانند عقد استصناع که آن عقد نیز بیع معدوم اس استحسانا مجاز میدانند
به دلیْ ورت م دم به آی نِع عقد.
 -2مجیزون استناد به اقِا فقهای متقدم مانند امام شافعی ،امام محمد و امام اب یمیه ر مه اجمعین نمِده اند که عین
صِرت ِای مسئله را در خصِص بیع م ابحه از آنها نقْ و بیان داشته اند که با بیع م ابحه سفارش به خ ید سازگاری
دارد.
در الیکه مانعِن نیز به اقِا علمای متقدم از جمله اب عبدالبر از علمای مالکی در کتاب "الکافی" و امام شافعی در
کتاب "االم" و اب قدامه صا ب کتاب "املغنی" از مذِب نبلی یاد آور گ دیده اند.
اگ چه صِرت ِای مسئله را که مجیزون از علمای متقدم نقْ نمِده اند ص یح و سازگار به بیع م ابحه سفارش به
خ ید میباشد ،لیک صِرت مسئله که مانعِن از علمای متقدم نقْ نمِده اند چنانچه در صِرت مسئله که از اب
عبدالبر ر مه نقْ شده اس سازگار با بیع م ابحه به سفارش نبِد از اینرو دالئْ مجیزون با پیروی از علمای متقدم
راجح اس .
 -3مجیزون مش وعی بیع م ابحه به سفارش عقد را به علْ و مصالح م سله بناء نمِده اس و ِمچنان استدال نمِده
اند بیِع که در ش یع اسالمی ام گ دیده اند به علْ ظلأ و بی عدال ی بِده چنانچه رما ،قمار ،ا تکار ،ف یب ،دلیس
در عقِد بناب علْ ظلأ ،دعِی و نزاع آینده ام گ دیده اس در الیکه در بیع م ابحه سفارش به خ ید نه ظلأ
اس و نه ِأ دعِی و نزاع آینده بِجِد میاید.
در الیکه مانعِن بیع م ابحه سفارش به خ ید را مانند بیع عینه و بیع کا یء ِصیف نمِده و از ِمان باب بیِع ممنِعه
دانسته اند.
دلیْ مانعِن در مِرد بیع عینه و کا یء در مماثل با بیع م ابحه سفارش به خ ید صدق نمی نماید زی ا در بیع عینه جنس
به قیم بلند به نسیئه ( قسط ) صِرت میگیرد و به قیم ارزان به نقد میف وشد که در ای عقد عل بدس آوردن
پِ نقد اس و ر و ظلأ مانند رما مِجِد اس  ،در الیکه در بیع م ابحه سفارش به خ ید ب عکس اس ِ ،افق
بین مشتری و بانک در مِرد خ ید جنس صِرت میگیرد و بانک جنس را به پِ معین خ یداری نمِده ،و مقدار رمح و
فایده را باالی آن افزود و باالی مشتری به ف وش میرساند که در ای نِع عقد ِ دو ط َ مفاد مینماید ،مشتری از اعتبار
و اعتماد بانک که در بازار دارد مستفید میشِد و یا پِ نقد ب ای خ ید ندارد ثم م ابحه را اقساط ِافق منیماید ،و
بایع نیز از رمح و نفع معین که ب اسا آن عقد منعقد میگ دد مستفید میشِد.
در بیع کا یء نیز ر و ظلأ وجِد دارد زی ا مشتری دی بایع را از رِگذر جنس که به نسیئه ( قسط ) خ یداری نمِده
اس نتِانسته بپردازد ،از بایع میخِاِد ا مدت ادیه دی را ب ایش مدید نمِده و قیم مبیعه را نیز افزایش دِد ا
بتِاند در مدت مدید شده دی را اداء نماید.
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ِ دو نِع بیع ( عینه و کا یء) به عل ظلأ ام گ دیده اند و مصلح نیز چنین عقد که ب ظلأ استِار باشد مجاز
ورت م دم به آن مجاز میباشد.
نمیداند در الیکه بیع م ابحه سفارش به خ ید به عل عدم ظلأ و مصلح
دیدگاه راجح:
ً
با در نَ داش بحث علمای معاص مجیزون و مانعِن بیع م ابحه سفارش به خ ید که قبال به فصیْ ذک و مناقشه
شد دالئْ مجیزون به مش وعی عقد م ابحه سفارش به خ ید راجح بِده چنانچه در مِرد فتاوای مجامع اسالمی در
مِرد نیز به مش عی ای نِع بیع صادر گ دیده که ق ار ذیْ مع فی میگ دد:
فتاوای مجامع فقه اسالمی درمورد مجازبودن بیع مرابحه سفارش به خرید:
در مِرد فتاوای متعدد مبنی ب مش وعی بیع م ابحه سفارش به خ ید صِرت گ فته اس که ِ کدام ق ار ذیْ نقْ
میگ دد:
فتوای اول
فتوای اولین کنفرانس بانک اسالمی منعقد شده در دبی از  / 25 -2جمادی الثانیة  1399 /هـ ق
مطابق /2می1979 /م
بتعداد ( )59علماء و متخصصین در بخش ِای متعدد از جمله فقها اسالمی ،اقتصاد دانان و قِقدانان جمع شده
بِدند که فتِای ذیْ را صادر نمِدند:
مشتری از بانک میخِاِد سلعه و جنس معین را با مام مش صات آن مش ص نمِده خ یداری نماید و بانک قیم ی را
که خ یداری نمِده معین مینماید با افزدودن رمح و فایده که با مشتری ِافق نمِده اس .
توصیه:
ای کنف انس در نَ دارد که ای عامْ شامْ وعده و عهد مشتری به بانک ب ای خ ید در دود و ش ایط ذک شده
از جانب مشتری و از جانب دیگ وعده و عهد از جانب بانک طبق ش ایط عین شده غ ض خ یداری ب ای کمیْ شدن
ً
قضاء طبق مذِب مالکی و ِمچنان باالی ِ دو ط َ الزم
ای بیع که ِ دو ط َ به انجام عهد خِیش ملزم میباشند
ً
ً
ً
قضاء نیز الزم
اس دیانتا ادای طبیق وعده و عهد طبق سائ مذاِب ،آنچه که دیانتا الزم میگ دد بعی اس که
میگ دد ،در صِرت که مصلح ایجاب کند قضاء نیز مداخله نمِده میتِاند54.
فتوای دوم
فتاوی صادر شده از کنفرانس دوم بانک اسالمی در کویت از تاریخ  / 8 -6جمادی اآلخر  103 /هـ
ق مطابق  / 23 -21مارچ  1983 /م
در ای کنف انس از بین علماء که اشتراک نمِده بِدند ده از علماء ب ای افتای مسائْ و مِ ِعات قدیأ شده به
کنف انس عیین گ دیدند ا پیشنهادات را قدیأ کنف انس نمایند ،که از جمله یکی ِأ ِمین مِ ِع بیع م ابحه
ً
سفارش به خ ید بِده که آیا وعد به خ ید جائز اس ش عا و یا خیر؟.
کنف انس صمیأ گ ف که عهد به بیع م ابحه سفارش به خ ید بعد از مالک شدن سلعه و جنس خ یداری شده و
یازت آن از جانب بانک ،سپس ف وش آن به کسیکه ف مایش خ یداری آن را داده اس به رمح و فایده معین شده که
ً
عهد نمِده بِد جائز اس ش عاِ ،مچنان بانک اسالمی مسئِلی لف شدن جنس را قبْ از سلیأ شدن و عیب

 - 54فتاوای شرعی در تجارت بانک ص 20 -19بنک دبی اإلسالمي.
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مخفی دارد ،لیک در مِرد الزم االج اء بِدن عهد ِ دو جانب آم " مشتری" و بانک باید بسیار محافظ مصلح و
نگهداشتن معامله باشند ،در نَ گ فتن مصلح عقد وجیبه ِ کدام بانک و مشتری ام مش وع ش عی اس و ِ
بانک اختیار دارد که در گ فتن عهدات آنچه که بِرد ش عی بانک الزم میبیند انجام دِند.
فتوای سوم
کنفرانس انجمن اقتصاد اسالمی در دوره  / 20 – 17رمضان  1403 /هـ ق مطابق / 30 – 27
جون 1983 /م
فتِای انجم اقتصاد اسالمی در مدینه منِره به اکید و ائید فتِای سابق که در کِی دائ گ دیده بِد که در فتِای
قبلی ذک شد ،ب خی از پیشنهادات در مِرد رد شبهات که در مِرد بیع م ابحه سفارش به خ ید بعد از فتِای قبلی وارد
ً
شده بِد ،دائ نمِد و در مِرد پاسخ به شبهات و س االت در مِرد بیع م ابحه سفارش به خ ید ذیال چنین پاسخ ارائه
نمِدند:
ای عقد شامْ بیع چیزی اس که به نزد بایع مِجِد نمیباشد؛
در ای عقد جیْ بدلین مِجِد اس ؛
در ای عقد بیع درِأ به درِأ اس و بیع به خیر می افتد؛
مالکی ِا عهد به وعدۀ ف وش را ممنِع ق ار داده اند؛
ای عقد لفیق غیر مجاز اس .
در ب اب س االت فِق فتِای ذیْ صادر گ دید بِد:
فتوی :بیع م ابحه در فقه اسالمی مع وَ و جائز اس به ا فاق فقها ،اگ م ابحه به نقد باشد و یا ِأ به وجْ و زمان،
در اینصِرت شبهه رمِی نه در بیع م ابحه مط ح اس نه ِأ در بیع م جْ.
م ابحه سفارش به خ ید را لجنه در کنف انس ،اکید به کنف انس دوم بانک اسالمی منعقده کشِر کِی نمِده به
نسِ ضمین فظ وجایب ذیْ:
کنف انس صمیأ گ فته که وعد در بیع م ابحه سفارش به خ ید بعد از اینکه سلعه و جنس در ملکی و یازت بایع
ً
آمد سپس ف وش آن به کسیکه پیشنهاد نمِده به رمح و فایده وعده شده سابق ای نِع عقد جائز اس ش عا مسئِلی
از لف شدن مبیعه قبْ از سلیمی آن و رد آن به عیب مخفی بدوش بانک میباشد.
به نسِ وعده به عهد و وجیبه پیشنهاد کننده یا بانک و یا ِ دو ط َ باید ب ای فظ مصلح عامْ عقد واستق ار
معامالت ب ای بانک و مشتری گ فتن عهد نیز ام مش وع ش عی اس  ِ ،بانک مخیر اس در گ فتن عهد به انجام و
حقق وجیبه مطابق آنچه که بِرد ش عیه بانک صمیأ میگیرد اج اآت نماید.
شبهات که در مِرد بیع م ابحه سفارش به خ ید پیشکش گ دید ،رد آنها را ق ار ذیْ حلیْ نمِده اس :
ای عقد از جمله عقِد نیس که جنس نزد بایع باشد ،که چنین نیس زی ا عقد بیع ِم اه مشتری بعد از ح ص َ
آمدن و مالک شدن فعلی بایع ا مام میابد ،در اینصِرت ای عقد مشابه به عقد ندارد که نزد انسان چیزی وجِد
نداشته باشد و عقد آن ا منعقد نماید.
شبهۀ جیْ بدلین نیز وارد نیس  ،زی ا ملیک سلعه و جنس کمیْ شده میباشد در مقابْ ثم نقد و یا م جْ.
عِض در ق ض به اسا عامْ رمِی در بین اشیاء مثلی واقع میشِد ،مانند اینکه ش ص ب ای مدیِن صد ریا بدِد
و بعد در وق استرداد از او یکصدو ده ریا بگیرد ،لیک در بیع م ابحه به وجْ عِ ین و باد اجنا و اشیاء مختلف
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میباشند در مقابْ ثم  ،پس چگِنه عقْ قبِ مینماید که عامْ به م ابحه معاد عامْ به رما اس  ،علیرغأ اینکه
عین رمح و مفاد در م ابحه پیشنهاد آم ب ای م مِر ب ای خ یداری به معنای مضارم اس در قیم بازار ِنگام افزایش
قیم یا ِأ ممک حقق خساره ب ای پیشنهاد دِند (آم ) و یا در صِرت عکس آن باشد ،اثیر ای نتایج در ع وض
ناش ی از ع ه جنس اس نه ع ه و قا ای پِ .
منع که در مذِب مالکی اس مش وط به دو ش ط اس که متحقق نمیگ دد آن دو ش ط در ای ال م ابحه و ای
دو ش ط عبارت اند از:
اینکه مطلِب سلعه و جنس از جمله عقد عینه باشد.
اینکه طلب کننده سلعه و جنس ب ای نفع ثم باشد نه به عین آن ( بیع کا یء )
در عقد م ابحه سفارش به خ ید ،لفیق مطلق نیس  ،زی ا وجیبه در عقد مِ ِع مستقْ اس که در ب گیرنده مام
انِاع عقِد و معامالت میباشد و نها به بیع م ابحه منحص نمیباشد.
در بیع عینه ،حِ بغ ض وصِ رما اس نه قصد قیقی باد عِ ین.
فتوای چهارم
فتوای صادر شده از جانب شیخ عبد العزیز بن باز رئیس عمومی ادارات بحوث علمی ،افتاء ،دعوت
و ارشاد در کشور سعودی بتاریخ  /16جمادی اآلخر 1402 /هـ ق مطابق  /10اپریل  1982 /م
ای فتِی در مقابْ سِا که از شیخ صِرت گ فته بِد ق ار ذیْ فتِی داده اس :
س ا  :اگ مشتری بانک اسالمی بخِاِد جنس و کاالی را بخ د که قیم آن ِزار ریا باشد و بانک اسالمی آن را به او
نشان و ِصیف نمِده وعده دِد که آن ا به مدت یک سا با رمح و فایده صد ریا که قیم کلی آن یکهزار و صد ریا
میشِد از بانک بخ د ،سپس بانک آن جنس را از مالک آن خ یداری نماید بدون اخذ عهد مشتری بطِر مکتِب ،پس
در مِرد ای معامله نَ شما چی اس .
خداوند ب ای شما جزای خیر بدِد
شیخ عبد العزی ب باز ق ار ذیْ جِاب و افتای خِیش را صادر نمِده اس :
جِاب :در صِر یکه مِ ِع به ِمین قسأ که در س ا ط ح شده اس باشدِ ،یچ کدام مشکلی در معامله مذکِر
وجِد ندارد ،مش وط ب اینکه مبیعه در ملکی بانک اسالمی استق ار و یازت یافته باشد ،به عمِم دالئْ ش عی ای
عقد جائز اس 55.
خداوند به ِمه ِفیق دِد ا او را راض ی کنیأ

 - 55دکتور قرضاوی ،المرابحه ص / 12-11دکتور األشقر ص  52بیع المرابحه
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فتوای پنجم
فتوای مجمع بین المللی فقه االسالمی دورۀ پنجم که بتاریخ  / 6 -1جمادی األول  1409 /هـ ق /
مطابق  / 15 – 10دیسمبر  1988 /م در کشور کویت دایر شده بود
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بعد از بحث ِای مقدما ی از اعضای مجمع در مِرد (وفا به عهد م ابحه سفارش به خ ید) و استماع مناقشات که
در ای خصِص ط ح شده بِد ق ار ذیْ فتِای خِیش را صادر نمِدند:
ً
او  :زمانیکه سلعه و جنس در بیع م ابحه سفارش به خ ید در ملک م مِر( بایع) داخْ و قبض آن ش عا اصْ گ دد،
در اینصِرت ای نِع بیع جائز اس  ،و در صِرت لف سلعه و جنس مسئِلی آن باالی م مِر قبْ از سلیمی میباشد،
و ِمچنان در صِر یکه سلعه و جنس عیب مخفی داشته باشد از جمله مِجبات رد بعد از سلیمی سلعه و جنس
دانسته میشِد .حقق ش وط و رفع مِانع بیع نیز باید در آن رعای گ دد.
ً
دوم :وعده از جانب آم یا م مِر بطِر خصِص ی صادر شده باشد و ِ کدام مکلف به رعای وعده دیانتا میباشند مگ
ً
قضاء نیز مکلف به انجام وعده استند ،و اگ بسِب وابسته باشد نفع
اینکه کدام عذر پیش بیاید ،و ِمچنان ط فین
وعده داده شده در قیم مام شد باید مد نَ گ فته شِد.
سِم :اریخ گذاری مبنی ب طبیق وعده که از جانب ط فین در بیع م ابحه صادر می شِد به ش ط اختیار از ِ دو
ط َ به دو اریخ و یا از جانب یکی از آنها ،جایز اس  ،زی ا اریخ گذاشتن الزامی در بیع م ابحه مانند خِد بیع اس ،
صلی علیه وسلأ منع نمِده انسان را از بیع که در
چنانچه ش ط اس که بایع باید مالک مبیعه گ دد ،بخاط یکه رسِ
نزد او نباشد.
و همچنان موارد ذیل نیزتوصیه میشود:
با ِجه به آنچه مشاِده شده اس که اکثر بانک ِای اسالمی فعالی ِای خِد را به امین ما ی از ط یق م ابحه ب ای
سفارش دِنده خ ید انجام میدِد باید مِارد ذیْ مد نَ گ فته شِد:
فعالی کلیه بانکهای اسالمی در روشهای مختلف ِسعه اقتصادی به ویژه ایجاد پ وژه ِای صنع ی یا جار ی با الش
خاص یا از ط یق مشارک  ،مضارم با سای اط اَ معامله گسترش داده میشِد56.
ب رس ی مِارد عملی طبیق (م ابحه سفارش به خ ید) در بانک ِای اسالمی ب ای ایجاد دارایی ِایی که از ب وز نقصان
در درخِاس جلِگیری می کند باید ا کام عمِمی و خصِص ی ش یع اسالمی در بیع م ابحه سفارش به خ ید رعای
و مد نَ گ فته شِد.
نتیجه و استنباط احکام ازفتوای فوق:
در فتاوای معاص فِق و نَ یات علمای معاص اسالمی که در کنف انس ِا و مجامع در بحث مش وعی ( بیع
م ابحه سفارش به خ ید) اشتراک نمِده اند بِ ا معلِم میگ دد که ای نِع بیع در بانکهای اسالمی مجاز ویکی از
جمله معامالت بانکداری اسالمی محسِب میگ دد ،البته ح ش ایط که از فتِای فِق ق ار ذیْ استخ اج میگ دد:
قیم مام شد بیع او ی باید معلِم باشد و از جانب بایع به صداق و فظ امان داری ب ای مشتری بیان گ دد؛
ِ دو ط َ طبق ق ارداد ح ی ی مکلف به انجام عهد خِیش باشند؛
رمح و فایده بین مشتری و بانک معین شده باشد؛
 - 56مجلة مجمع الفقه اإلسالمي شماره  5ج  2ص 1600 - 1599
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ً
مبیعه قبْ از سلیمی به مشتری در قدم او باید در ص َ و یازت بانک ق ار بگیرد ،بعدا به مشتری سلیأ گ دد؛
در صِرت لف شدن مبیعه قبْ از سلیمی به مشتری مس لی بانک میباشد؛
مشتری ق دارد مبیعه را به عیب خفی به بانک مسترد نماید.
جزء دوم :تطبیقات معاصر مرابحه سفارش به خرید دربانکداری اسالمی:
بیع م ابحه سفارش به خ ید در بیشتری مِارد اقتصادی و جار ی عص فعلی طبق قِاعد و ا کام ش یع اسالمی در
بانکداری اسالمی انجام میگ دد و طبیقات معاص آن با رمح و فایده مش وع در ع صه اقتصادی معاص اسالمی جنبۀ
طبیقی و عملی داردِ ،ائج م دم ب ای جارت ،داد و ستد مش وع و ش عی به ای نِع بیع محسِ بِده.
بانک اسالمی در بازار دارای اعتبار اقتصادی میباشد و اش اص منحیث مشتری بانک ،که در بازار شناخ و اعتبار
ورت که به اجنا و کاالِا دارند به بانک سفارش
ندارند و یا ِأ پِ کافی ب ای خ ید امتعه و جنس ندارند ،نسِ
میدِند ا ب ای آنها اجنا را خ یداری نمِده و به رمح و فایده معین ِافق شده ،مشتریان از بانک آن جنس را به بیع
م ابحه خ یداری نمایند.
بعی اس که در جِامع وریات م دم بیشتر میباشد و میخِاِند به آن وریات خِیش نایْ آیند ،اما نبِد امکانات
پِ ی باعث میگ دد که به یکبارگی نسِ کمبِد س مایه نتِانند صمیأ که دارند آن ا عملی نمایند ،از اینرو در بانکداری
اسالمی بیع م ابحه سفارش به خ ید مش وع میباشد ا اش اص از معامالت رمِی ام ( ق ه ِای رمِی ) نجات داده
شِند ،و به بدیْ مش وع بیع م ابحه بتِانند از عقد غیر مش وع رمِی بانک ِای متعارَ نجات یابند ،ای نِع معامالت
مش وع اسالمی که نه نها رفاه اقتصادی را بِجِد میاورد از نَ ُبعد معنِی نیز دارای ب ک و رشد آن در مقابْ معامالت
رمِی دارای اج و پاداش خداوندی میباشد.
بطِر نمِنه به چند نِع از جنبه ِای طبیقی منحث مثا اشاره مینمایأ البته قابْ ذک اس بیع م ابحه سفارش به
ً
خ ید نها به ِمین چند مثا که ذیال منحیث جنبه طبیقی اشاره میگ دد منحص نمیباشد ،بلکه میتِان جنبه ِای
بیشتر طبق قِاعد و ع شده ا کام ش یع اسالمی با و ا فتاوای معاص انجام داد.
جنبه های تطبیقی بیع مرابحه سفارش به خرید:
در اکثر مِارد زراع ی ،صنع ی ،جار ی و داد ستد عادی میتِان جنبه ِای طبیقی آن ا ق ار ذیْ دریاف نمِد:
درعرصۀ زراعتی:
در ع صۀ زراع ی دِاقین ورت به اکثر ماشین آالت زراع ی دارند ا بِاسطه استفاده از آن اصْ بیشتر به ز م
کمتر بدس آورند اما مشکْ عدم ِانائی اقتصادی باعث میگ دد که ای نِع ماشین آالت را با پِ نقد خ یداری نمِده
نمیتِانند ،بلکه ای استطاع را دارند که در ِ بار جمع آوری محصِ خِیش در طی چند قسط پِ آن ا پ داخ
نمایند.
ً
در جهان نِع از بانکها معمِ وجِد دارد ح عنِان بانکهای انکشاَ زراع ی که افغانستان 57نیز قبال چنین بانک را
داش اما نسِ عدم پالیس ی درس و دگ گِنی سیستأ اداری افغانستان باالث جنگ ِا داخلی منحْ گ دید ،ای نِع
 - 57بانک منحل شده انکشاف زراعتی افغانستان را میتوان با یک پالیسی و ستراتیژی مثمر اقتصادی در عرصه بانکداری اسالمی دوباره
احیاء و فعال نمود ،این بانک بیشترین جایداد های عقاری در داخل کشور شهرکابل و والیات در بهترین ساحات مرکزی دارد و همچنان در
خارج کشور نیز جایداد های عقاری دارد ،از سوی هم مقدار پول نقد که الی انحالل بانک ،مبلغ  505ملیون دالر امریکائی میرسید در
( )Barclays PLC British Bankingلندن دارد که تا به حال به دولت افغانستان تسلیم داده نشده است ،و از مبلغ متذکره فعال بیشتر شده که

22

بانکها در کشِرِای که اصْ خیز زراع ی اند مانند افغانستان بیشتر به ِدَ عنِان خِیش انکشاَ زراع را در بیع
م ابحه و کمک با دِاقین و زارعین انجام داده میتِاند ،بطِر مثا دِقان و زارع به بانک م اجعه نمِده و سفارش
میدِد ا اکتِر و یا سای ماشین آالت زراع ی را با اوصاَ معین ب ایش خ یداری نمِده و بعد از انعقاد ق ارداد و معین
نمِدن قیم مام شد او ی ماشین آالت ذک شده و عین رمح و فایده ،با بانک اسالمی ای عقد منعقد میگ دد و ِمچنان
میعاد قسط و ادیه آن نیز در ق ارداد معین میگ دد.
عقد فِق میتِان دِاقین را از اخذ ق ه ِای رمِی که در بانک ِا متعارَ م وج اس نجات داده و به یک عقد مش وع
غیر رمِی و ش عی سِق دِد که در ای نِع معامالت بانک اسالمی رمح و فایده مش وع بدس میاورد و ِمچنان اج
دِاقین نیز منحیث مشتری م فِع میگ دد و از دادن کتانه ِای غیر مش وع رمِی که در قیق ظلأ اس با ط یقه
مش وع بیع م ابحه صا ب ماشین آالت زراع ی میگ دند.
و یاِأ میتِان در ع صۀ سیستأ ِای وسائْ آب سانی به زمین ِای زراع ی نیز از بانک ِای اسالمی در بیع م ابحه
سفارش به خ ید استفاده نمِده که به ای وسیله دِاقین میتِانند ِسط وسائْ مدرن آب رسانی کش و زراع
خِیش را رشد و انکشاَ دِند.
 -2درعرصۀ صنعتی:
در ع صۀ صنع ی بیع م ابحه سفارش به خ ید نیز جنبه طبیقی اقتصادی رفا ی دارد به ای ِ یح که صنع کاران
دستگاه ِای کِچک و فاب یکات بزرگ ورت ب ای اجنا  ،مِاد خام و ماشین آالت از بازار ِای ملی و بین املللی دارند،
نسِ عدم اعتبار در بازار و یا نبِد س مایه کافی ب ای کمیْ نیازمندیهای خِیش ورت دارند ا به بانک ِای اسالمی
م اجعه نمِده و با آنها عقد م ابحه سفارش به خ ید را ح ش وط اسالمی منعقد نمایند ،بانک اسالمی میتِاند
ف مایشان آنها را گ فته اجنا  ،امتعه ،مِاد خام و ماشین آالت را ب ای مشتریان خ یداری نمِده و سپس بعد از قبض
و ح یازت آوردن آن اجنا و قیم مام شد با افزود رمح معین باالی مشتری به پِ نقد و یا به قسط وا د و یا
اقساط متعدد بف وش ب ساند.

پول متذکره  30سال قبل از ج انب بانک انکشاف زراعتی افغانستان به بانک متذکره بطور پس انداز با مفاد و یکمقدار مبلغ آن بطور امانت
کذاشته شده بود.
بانک انکشاف زراعتی را میتوان به بسیار آسانی دوباره احیاء نمود ،جایداد های عقاری که فعالً نزد ریاست عمومی امالک وزارت مالیه
است و همچنان تعمیر  14منزله آن واقع سینمای پامیر که ارزش ملیونها دالر دارد و پول که در بانک متذکره لندن وجود دارد خود سرمایه
ابتدائی و دورانی بانک را میتواند تشکیل داد  ،که ضرورت به اعطای پول ابتدائی و دورانی از جانب حکومت داده شود متصور نیست ،بانک
از سرمایه عقاری و پول که دارد به فعالیت آغاز نموده میتواند.
در احیای مجدد این بانک میتوان تمام پالیسی های بانکداری اسالمی را از قبیل مرابحه ،احیای زمین بکر و بائر دولتی از طریق مشارکه به
عقد تعهدات مرافق عامه ( مشارکت عامه و خصوصی) عقد اجاره و عقد اجاره بالتملیک عقاریات را بطور مشروع و ترویج فرهنگ بانکداری
اسالمی انجام داد.
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در ای نِع معامله بانک اسالمی مفاد رمح معین ِافق شده را بدس میاورد و ِمچنان مشتری نیز اقتصاد خِیش را
ِسط صنع ماشین آالت ،مِاد خام ِسعه و انکشاَ میدِد ،که به ای وسیله ِ دو ط َ معامله دارای نفع مش وع
و ش عی میگ دند.
ً
مثال فاب یکه ِلید آب میِه طبعی ورت به ماشین آالت پ وسس میِه ِا به جِ دارد و ای ماشین آالت در داخْ
کشِر دریاف نمی گ دد فاب یکه با بانک اسالمی عقد م ابحه سفارش به خ ید را منعقد نمِده و از بانک میخِاِد ا
به نِعی و اوصاَ معین ماشین آالت را ب ای آنها از فالن فاب یکه به ماد  ....خ یداری نمِده و بعد با قیم مام شد
و رمح معین ِافق شده به طِر نقد ،سه قسط و یا یک قسط آن ماشین آالت را از بانک اسالمی خ یداری مینماید ،در
اینصِرت بانک ای اقدام را مینماید و ماشین آالت را خ یداری و به کشِر وارد و ح ص َ خِیش ق ار میدِد ،بعد
به افزود قیم خ ید ،محصِ و مالیه مام شد با رمح معین باالی مشتری آن ا بف وش میرساند.
 -3درعرصۀ تجارت:
در ع صه جارت میتِان ِ دو نِع م ابحۀ بسیط " ساده " و م کب " م ابحه سفارش به خ ید " را مثا داد به ای
ِ یح که:
أ) مرابحه بسیط" ساده":
در ای نِع م ابحه بانک میتِاند اجنا را از قبْ خ یداری نمِده بطِر مثا اکتِر ِای را بغ ض ف وش باالی دِاقین
وارد نمِده و آنها را به ف وش ق ار داده قیم ِای مام شد آنها را با رمح معین افزودی اعالن نمِده بطِر نقد و یا
اقساط بف وش ب ساند.
ب) مرابحه مرکب " مرابحه سفارش به خرید":
در اینِاع م ابحه در ع صه جارت میتِان مثا سعیر اسعار را داد زی ا ص افی از جمله معامالت جار ی محسِب
میگ دد ،بطِر مثا ش ص به پِ اسعار خارجی وا د پِ ی یک کشِر ورت دارد که آن نِع وا د پِ ی در بازار ص افی
و بانک ِای افغانستان دریاف نمی گ دد ،مشتری به بانک اسالمی م اجعه نمِده و خِاستار خ یدار آن نِع وا د پِ
اسعار خارجی به عقد م ابحه به سفارش میگ دد ،بانک آن نِع وا د پِ ی را خ یداری نمِده ،پس از سلیمی و ح
یازت ق ار دادن با رمح معین باالی مشتری بف وش میرساند.
 -4درعرصه داد و ستد عادی:
در ع صه داد و ستد عادی عقِد مدنی با بیشتری معامالت در جِامع وجِد دارد که ِسط بیع م ابحه سفارش به
خ ید با بانک اسالمی منعقد گ دد از آن جمله میتِان مثا خ ید خانه ِا مسکِنی را داد ،خانه ِای مسکِنی یکی از
اجات اولیه انسانها در جِامع بخاط س پناه و زندگی میباشد ،اش اص که عاید کمی دارند و به یک بارگی از عِاید
خِیش نمیتِانند خانه و منز خ یداری نمایند به دو نِع بیِع م اجعه مینمایند و آن یکی ق ه ِای رمِی اس که از
بانک ِای متعارَ میگیرند و بعد به بایع پِلش را ادیه مینمایند و خانه را مالک میشِند ،لیک از بانک مق وض
میباشند و ماِانه به بانک ِم اه با کتانه آن ق ض را ادیه مینمایند که در قیق عقد رمِی را با بانک منعقد نمِده
اند که ای نِع ق ه در ش یع اسالمی رما و ام میباشد.

24

نِع دوم آن مش وع و ش یع اسالمی آن ا مجاز دانسته که ِمان ِدَ او ی " خ یداری خانه و منز " در آن متحقق
میگ دد بدون ام و رمِی بِدن معامله که ای نِع عقد را بیع م ابحه سفارش به خ ید میگِیند.
ً
در ای نِع معامله مثال مشتری ب ای بانک سفارش میدِد که یک خانه را دارای سه اطاق ،دو شناب ،یک دِلیز ،پخته
کاری ،بطِر اپار مان  /و یا سطح زمین در فالن منطقه ورت دارد ،بانک ب ای مشتری با اوصاَ که ذک نمِده خانه
را خ یداری نمِده بعد از افزود مالیه و سائ مصارَ مام شد ،با افزود قیم رمح و مفاد معین بعد از ص َ و یازت
خانه از جانب بانک ،خانه خ یداری شده را باالی مشتری بطِر اقساط معین زمانی بف وش میرساند ،مشتری در ِ ماه
به اندازه اقساط عیین شده مبلغ معین را حِیْ بانک مینماید که در ختأ سپردن مام اقساط بانک رمح و فایده خِیش
را کسب مینماید و مشتری مالک خانه میگ دد به ای صِرت ِ دو ط َ در یک معامله مش وع و ش عی به ِدَ خِیش
میرسند بانک رمح را بدس میاورد و صا ب اج که مشتری اس خانه را مالک میشِد.
و یاِأ در بیع م ابحه بسیط و ساده بانک از قبْ خانه ِا را از اش اص خ یداری نمِده و بعد قیم مام شد با رمح
معین غ ض ف وش به بیع م ابحه به اقساط اعالن مینماید ،اش اص و اف اد م اجعه نمِده بعد از انعقاد ق ارداد بیع
را منعقد مینمایند ،و خانه را مشتری سلیأ میشِد.
مبحث ششم
قرارداد عقد مرابحه
با درنَ داش اجزای ق ارداد که در مبحث عقد مضارمه اشاره شد در ق ارداد عقد م ابحه نیز ِمان اجزای طبق قِاعد
ً
قِقی مد نَ گ فته میشِد ،ص فا در خصِصیات ِ عقد فاوت وجِد دارد از اینرو عقد مضارم دارای یکنِع از
خصِصیات میباشد و عقد م ابحه دارای دیگ نِع از خصِصیات میباشد که بادرنَ داش خصِصیات عقد م ابحه
نمِنۀ از ق ارداد ذیْ ح ی میگ دد:
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مارۀ ثِ ا ا ا ا ا ا

الر ِح ِیم
الرحْ َمـ ِن َّ
ِبس ِْم اللَّـ ِه َّ

اریخ ثِ ا ا ا ا ا

قرار داد مرابحه مرکب
(سفارش به خرید)
مبنای قرار داد:
مادۀ اول:
ای ق ار داد ب اسا ا کام فقه اسالمی و فصْ ِفتأ قانِن بانکداری افغانستان منتش ۀ ج یدۀ رسمی شماره ( )1197سا
ِ 1394ا ش ق ار ذیْ منعقد میگ دد:
اهداف قرارداد:
مادۀ دوم:
ای ق ارداد بمنَِر عهد ط فین مبنی ب عقد م ابحه سفارش به خ ید طبق ا کام ش یع اسالمی و قِانین نافذه افغانستان
منعقد میگ دد.
سبب قرارداد:
مادۀ سوم:
مقصد اصلی ای ق ارداد عقد م ابحه سفارش به خ ید ،طبق ا کام ش یع اسالمی میباشد ،سِب عقد اج ای وجایب و
عهدات ط فین طبق ش وط ای ق ارداد میباشد.
طرفین قرارداد:
مادۀ چهارم:
بیع م ابحه سفارش به خ ید ،فی ما بین  .........ولد  ...........ولدی  ..........دارای نمبر ذک ۀ  ........ساک اصلی  ........ساک فعلی
 ........در الیکه دارای اِلی و ص فات ش عی و قانِن خِیش بِده منحیث آم ( مشتری ف مایش دِنده) با بانک  ..........دفتر
م کزی واقع  .......دفتر سا ِی واقع  ........دارای جِاز شماره  .........از بانک م کزی (دافغانستان بانک ) منحیث م مِر ( ف مایش
گیرنده) ح ش ایط ذیْ انعقاد میگ دد:
اختصار:
مادۀ پنجم:
( )1معامله بین ط فین در ای ق ار داد بیع م ابحه سفارش به خ ید بِده ،م بعد در ای ق ار داد بنام م ابحه یاد میگ دد.
( )2مشتری  .......م بعد در ای ق ارداد بنام آم یاد میگ دد.
( )2بانک  ........م بعد در ای ق ارداد بنام م مِر یاد میگ دد.
قیمت تمام شد بیع اولی و ربح آن:
مادۀ ششم:
( )1قیم بیع او ی مبلغ  ............میباشد  /مالیه به مبلغ  .............میباشد  /محصِ به مبلغ  ...........میباشد که مجمِع قیم
مام شد مبیعه مبلغ  ...........میشِد.
( )2م مِر مبیعه را بعد از ح یازت آوردن خِیش به مبلغ مام شد فق ۀ ( )1ای ماده با افزود رمح مبلغ  ......باالی آم بف وش
میرساند.
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موضوع و اوصاف مرابحه:
مادۀ هفتم:
م مِر متعهد میگ دد ا یکع اد اکتِر از کمپنی  .....روس ی ،ماد  ......جدید را ب ای آم خ یداری نمِده و بعد از ح یازت
ق ار دادن آن ب اسا ِافق ای ق ارداد به آم سلیأ مینماید.
مدت قرارداد:
مادۀ هشتم:
ای ق ارداد از اریخ  .......ا ی  ........قابْ اعتبار بِده ،آم و م مِر مکلف به رعای ش وط ای ق ارداد در مِعد متذک ه میباشند.
تضمین:
مادۀ نهم:
ً
ً
آم مکلف اس غ ض طبیق ای ق ارداد ضمین معتبر که اوی  ........میباشد به بانک جنسا  /نقدا سلیأ نماید.

مدت اقساط و تادیۀ ثمن مبیعه:
مادۀ دهم:
( )1ثم مام شد مبیعه که طبق فق ۀ ( )1مادۀ ششأ ای ق ارداد عیین شده به اقساط بطِر مساوی مبلغ  ........در ِ ماه /
ربع سا  /سا حِیْ ساب بانک میگ دد.
( )2آم مکلف اس ا مبلغ قسط فق ۀ ( )1ای ماده را در مدت عیین شده سلیأ نماید ،در صِرت خلف و عدم ادیۀ دی
م مِر میتِاند بیع را فسخ و یا به سای دابیر بعد از جِیز محکمه ذیصالح اقدام نماید.
( )3در صِرت فسخ مِرد فق ۀ ( )2ای ماده ،آم جنس را مسترد مینماید ،در صِر یکه جنس ِالک شده باشد مان آن ا
ب اسا قیم عین شده از ضمین که نزد بانک مِجِد اس بعد از جِیز محکمه ذیصالح اخذ مینماید ،و در صِر یکه جنس
استهالک شده باشد ،جنس را مسترد و به اندازۀ استهالک بعد از جِیز محکمه ذیصالح از ضمین که نزد بانک مِجِد اس
مبلغ را و ع مینماید.
حقوق آمر:
مادۀ یازدهم:
آم بناب عهدات ای ق ارداد دارای قِق ذیْ میباشد:
( )1آم ق دارد ا جنس را مطابق ف مایش و اوصاَ مندرج مادۀ ِفتأ و مدت مندرج مادۀ ِشتأ ای ق ارداد سلیأ شِد.
( )2آم ق دارد ا مبیعه را در صِرت عدم حقق اوصاَ مادۀ ِفتأ ای ق ارداد به م مِر رد نماید.
( )3آم ق دارد ا مبیعه را در صِرت عیب مخفی به م مِر رد نماید.
()4آم ق دارد ا در صِرت عدم حقق وجایب م مِر در قبا ای بیع ق ارداد را فسخ نماید.
( )5آم ق دارد ا در صِرت عدم حقق وجایب از جانب م مِر از م اجع ذیصالح قا ای فسخ ق ارداد و جبران خساره را
نماید.
(.....)6

27

وجایب آمر:
مادۀ دوازدهم:
آم بناب عهدات ای ق ارداد دارای وجایب ذیْ میباشد:
( )1آم مکلف اس ا قیم مبیعه را طبق اقساط فق ۀ ( )1مادۀ دِأ ای ق ارداد بدون خیر به ساب م مِر حِیْ نماید.
( )2آم مکلف اس ا جنس را از جانب م مِر که ب اسا ف مایش ب ای او خ یداری نمِده اس از نزدش سلیأ نماید و ذمه
م مِر را فارغ نماید.
(.... )3
حقوق مأمور:
مادۀ سیزدهم:
م مِر ،بناب عهدات ای ق ارداد دارای قِق ذیْ میباشد:
( )1م مِر ق دارد ا اصْ قیم مام شد و رمح ِافق شده مندرج فق ۀ ( )1مادۀ ششأ را طبق فق ۀ ( )1مادۀ دِأ ای ق ارداد
سلیأ شِد.
( )2م مِر ق دارد ا از آم در ب اب عهد اش در ب اب ای ق ارداد ضمین معتبر اخذ نماید.
( )3م مِر ق دارد در صِرت عدم حقق عهدات مندرج ای ق ارداد از جانب م مِر ق ارداد را فسخ نماید.
( )4در صِرت فسخ ق ارداد م مِر میتِاند مبیعه را در صِرت که مِجِد باشد دوماره مسترد نماید و در صِرت که ِالک و یا
استهالک شده باشد طبق فق ۀ ( )3مادۀ دِأ ای ق ارداد خِاستار جبران خساره گ دد.
(........ )4
وجایب مأمور:
مادۀ چهاردهم:
م مِر ،بناب عهدات ای عقد ق ارداد دارای وجایب ذیْ میباشد:
( )1م مِر مکلف اس ا جنس مادۀ ِفتأ ای ق ارداد را خ یداری و بعد از یازت خِیش به آم بطِر سالأ بدون عیب سلیأ
نماید.
( )2م مِر مکلف اس ا جنس مندرج مادۀ ِفتأ را در خال مدت میعاد مادۀ ِشتأ بعد از یازت خِیش به مشتری سلیأ
نماید.
( )3م مِر از لف شدن مبیعه قبْ از سلیمی مس میباشد.
( )4م مِر مکلف اس ا عقد او ی را از جمله عقِد صحیح ش عی عاری از فساد و بطالن منعقد نماید.
(...... )6
حاالت غیر مترقبه (:)Force Major
مادۀ پانزدهم:
( )1در االت غیر مترقبه ( )force Majorقصِر م مِر در عدم حقق عهدات مندرج ای ق ارداد محسِب نگ دیده عقد قابْ
فسخ دانسته نمیشِد.
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مصارف :
شانزدهم:
مصارَ که باالی مبیعه بعد از بیع او صِرت میگیرد طبق اسناد ،به ساب مام شده مبیعه محسِب میگ دد.
حالت فسخ قرار داد:
مادۀ هفدهم:
ای ق ارداد طبق ا ِا ذیْ فسخ میگ دد:
( )1ب ای ِ دو ط َ.
( )2در صِرت عدم طبیق عهدات ِ دو ط َ.
( )4در صِرت ِالک شدن مبیعه قبْ از سلیمی به آم .
تعدیل قرارداد:
مادۀ هژدهم:
( )1در صِرت ِافق ِ دو ط َ در متن ای ق ارداد عدیْ صِرت گ فته میتِاند.
( )2عدیْ ق ارداد به ِیچ صِرت از ِدَ و سِب مندرج مِاد دوم و سِم ای ق ارداد و ا کام ش یع اسالمی بِده نمیتِاند.
نظارت از قرارداد:
مادۀ نزدهم:
نَارت از طبیق ای ق ارداد ِسط بِرد ش عی و ِیئ نَار بانک صِرت میگیرد.
رعایت احکام شریعت اسالمی و اسناد تقنینی:
مادۀ بیستم:
بطِر کلی آم و م مِر مکلف اند در بیع مندرج ای ق ارداد ا کام ش یع اسالمی (فقه نفی) و اسناد قنینی اعأ از قِانین،
مق رات ،اسناد اداری لِایح ،ط زالعمْ ِای که از جانب بانک م کزی ( د افغانستان بانک ) منَِر شده باشد و ِمچنان متحد
املا ِای بانک م کزی و صامیأ بِرد ش عی بانک را رعای و طبیق نمایند.
جبران خسارۀ:
مادۀ بیست و یکم:
در صِرت قصِر ِ کدام از ط فین در عدم حقق مفاد ای ق ارداد اگ به ط َ مقابْ خسارۀ عاید گ دد ،خساره قابْ جبران
میباشد ،ط َ متض ر میتِاند قا ای جبران خساره را از م اجع ذیصالح نماید
حل وفصل اختالفات احتمالی:
مادۀ بیست و دوم:
( )1درصِرت ب وزِ گِنه اختالَ درقبا مندرجات ای ق ارداد در ا وآینده بین ط فین درقدم نخس به متن ای ق ارداد
ارجحی داده میشِد.
( )2ا کام ای ق ار داد ب اسا ص ا آن قابْ اطالق اس .
( )3در صِرت اغماض متن ق ارداد ط فین الش می نمایند ا اختالفات خِیش را از ط یق بحث وگفتگِ فی مابین خِیش ْ
وفصْ نمایند.
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( ِ )4گاه مِ ِع ازط یق بحث و گفتگِ بین ط فین ْ وفصْ نگ دد ،مِ ِع اختالَ ِسط کمی
افغانستان و یا محکمه ذیصالح محْ ق ارداد ْ و فصْ میگ دد.

جار ی ا اق جارت

لسان قرارداد:
مادۀ بیست و سوم:
( )1اصْ لسان ق ارداد به لسان پشتِ /دری  /انگلیس ی میباشد.
( )2در صِرت ورت نقْ آن به لسان انگلیس ی /پشتِ  /دری نیز بِده میتِاند.
( )3جمه ق ارداد از اصْ لسان به لسان دومی در ِیچ صِرت مغای بِده نمیتِاند در صِرت مغای ت به اصْ لسان ق ارداد
م اجعه و اعتبار داده میشِد.
تنفیذ قرار داد:
مادۀ بیست و چهارم:
( )1ای ق ارداد طی بیس و چهار ماده یب گ دیده و بعد از امضای ِ دو ط َ ( آم و م مِر ) نافذ میگ دد.
( )2ای ق ارداد در م دو نقْ یب یک نقْ آن نزد م مِر فظ و نقْ دیگ آن به آم سلیأ میگ دد.
محْ امضای آم ( مشتری )................

محْ امضای م مِر ( بانک) ..................

نوت :ای یک نمِنه از متن و شکْ ق ارداد م ابحه م کب (سفارش به خ ید) اس ط فین میتِانند نسِ خصِصیات که ِافق
دارند در متن مِاد ق ارداد غیر ،ایزاد و عدیْ بِجِد آورند ،مش وط ب اینکه از اصِ و قِاعد ذک شده ش عی عدو صِرت
نگیرد و ماِی بیع م ابحه سفارش به خ ید را غیر ندِد.

گرفته شده از کتاب ( تنویر االفکار در بانکداری اسالمی)
مؤلف :دکتور محمد ظریف علم " ستانکزی"
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