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الباب األول
املقدمة

خلفية البحث  أ. 
العقد ربط بني كالمني أو ارتباط اإلجياب ابلقبول أو ما يقوم مقامهما 
املتعاقدين،  بني  اجلمع  فهو  العقد،  حقيقة  يف  عام  جنس  فاالرتباط  مبثله. 
وأما االلتزام فهو أثر للعقد، فاملتعاقدان يلتزمان مبقتضي العقد وبشروطه بعد 
إبرامه وحصول االرتباط بني إرادتني، لذلك جنس االرتباط أوىل يف التعريف 
ينايف  للطرفني فسخها، وهذا  العقود جائزة حيق  االلتزام، وبعض  من جنس 

االلتزام.1

ال ميكن الناس أن يعيش منفردا، وكلهم حيتاجون إىل التعامل بعضهم 
البعض كان انقسم الفقه املعاملة إىل 5 أقسام ، وهي:2

املواضة املالية  .1
املنكحات  .2
احملسنات  .3

األمانة  .4
الرتكات  .5

يف املعاملة، يوجد صفة ثوابت )أشياء ال جيوز تطويرها( مثل حترمي الراب 
املطلق يف طبيعته وكذالك صفة متغريات )ميكن تطويرها( وهي أدوات لتنفيذ 
األشياء اليت مت حتديدها يف أحكام الثوابت. على سبيل املثال يف منتج املالية 
1 عبد هللا بن عمر بن حسني بن طاهر، العقود املضافة إىل مثاهلا، )الرايض: مكتب امللك فهد 

الوطنية، 1432 ه(، ص. 18.
2 Prof. Dr. H. Rachmat Syafei, MA, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), p. 16



2

اإلسالمية كاملراحبة، واملضاربة، واملشاركة، والبيع، وغري ذلك.3

كان بيت املال والتمويل هي مؤسسة للتمويل األصغر يتم تنفيذها 
ابستخدام مبدأ تقاسم األرابح، وتعزيز األعمال التجارية الصغرية من أجل 
رفع الدرجة والكرامة والدفاع عن مصاحل الفقراء، بناًء على املبادرة ورأس املال 

من اجملتمع احمللي وكذلك بناًء على النظام االقتصادي.4

بيت املال والتمويل هي مؤسسة مالية قائمة على الشريعة اإلسالمية 
وتتمتع بتنمية جيدة وسريعة للغاية يف العصر احلايل. وتعىن بيت املال حرفيا 
هي بيت األعمال. كانت وظيفة بيت املال يف عصر النيب هي مجع األعمال 
اجملتمع وتوزيعها. وكان بيت التمويل نفسه هو مؤسسة تارية مدفوعة ابلربح.5

وفًقا لفتوى جلنة الشريعة جمللس العلماء إندونيسي فيما يتعلق ابملراحبة، 
أن بيت املال والتمويل اشرتى السلع الذي يطلبها العمالء وتقدمه للعمالء 
حول السلع اليت مت شراؤه من قبل بيت املال والتمويل وإخبار التكلفة واألرابح 

األصلية هلؤالء العمالء.6

واملشكلة يف املراحبة هي فإن عقد املراحبة الذي جيب معرفته هو أن 
العميل يعمل املعاملة مثل طلب العميل سيارة، ويطلب العميل ويتواصل مع 
املتاحة، بعد  بيت املال والتمويل مث بيت املال والتمويل يبحث عن السلع 

3 Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S. H, Perbankan Syariah – Produk-Produk dan 
Aspek Hukumnya, ( Jakarta: Pranada Media Group, 2015 ), p. 128

4 M. Nur Rianto Al-Arif, Pengantar Ekonomi Syariah, (Bandung: CV Pustaka Setia, 
Cetakan Pertama, 2015), p.  391

5 Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil, (Yogyakarta: UII Press, 
2004), p. 126

6 Fatwa 04/DSN-MUI/IV/2000, Murabahah, Ketentuan Umum Murabahah dalam 
Bank Syari’ah, DSN-MUI, p. 4
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ذلك يعطي اإليصال مع السعر إىل العميل. و املشكلة هي كان بيت املال 
الشريعة  مع  موافق  التجارية  العملية  حول  العميل  مع  املعاملة  يف  والتمويل 
اإلسالمية. وكان يتم سري عقد بيع السيارات بعقد املراحبة. كان بيت املال 
والتمويل له ربطا جيدا مع طرف الثاين ويستطيع أن يقرر السعر.  يف املعاملة 
، إذا كان العميل قادرًا على الدفع، فال جيوز للعميل أتخري الدفع. ويف بيت 
ويسميها  الغرامة  هناك  دفعه،  يؤخر  وهو  عميل  وجد  إذا  والتمويل،  املال 

ابإلنفاق. وذلك ال توافق كالشريعة االسالمية.

وأراد الباحث هنا أن يبحث وحيلل عن متويل ابملراحبة يف بيت املال 
والتمويل مكمور غيميالنع سيجحتريا، وهذا بيت املال هو مؤسسة للتمويل 
األصغر يف الشريعة تقوم بوظيفة الوساطة املالية اليت تمع األموال وتوجه هذه 
األموال إىل احملتاجني. وكثري من األنشطة املالية يف هذه املؤسسة. احداها هي 

املراحبة. وأكثري استخداما يف متويل هو املراحبة. 

وابملشكالت املذكورة، أراد الباحث أن حيلل ودراسة هذه املشاكل، 
والعنوان يف هذا البحث: حتليل التمويل ابملراحبة يف بيع السيارة عند الفقه 
 BMT) سيجحتريا  غيميالنع  مكمور  والتمويل  املال  بيت  يف  اإلسالمى 

Makmur Gemilang Sejahtera)، منكيد، ماجيالنع

حتديد املسألة  ب. 
املسألتني  إيل  حبثه  الباحث  السابقة،حدد  البحث  خلفية  على  بناًء 

اآلتيتني مها:

ما مفهوم عقد املراحبة يف الفقه اإلسالمي؟  .1
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2.  كيف يتم التمويل ابملراحبة يف بيع السيارة يف بيت املال والتمويل مكمور 
غيميالنع سيجحتريا ؟

أهداف البحث  ج. 
استنادا إيل حتديدا املسألة فأهداف هذا البحث للحصول علي الغاية 

املقصودة هي:
ملعرفة مفهوم عقد املراحبة يف الفقه اإلسالمي  .1

والتمويل مكمور  املال  بيت  السيارة يف  بيع  التمويل ابملراحبة يف  ملعرفة   .2
غيميالنع سيجحتريا لعمالئهم.

أمهية البحث  د. 
كان أمهية البحث بعنوان »حتليل التمويل ابملراحبة يف بيع السيارة عند 
الفقه اإلسالمى يف بيت املال والتمويل مكمور غيميالنع سيجحتريا، منكيد، 

ماجيالنع كما حيلو له:
االستخدام النظري  .1

القدرة على إضافة املعرفة، وخاصة يف جمال املعاملة، وخاصة يف 
حالة البيع إبستخدام عقد املراحبة، واليت ميكن حتقيقها ما يلي:

االستخدام العملي  .2
القدرة على ممارسة األخالق وفقا لإلسالم يف أنشطة البيع يف 

بيت املال والتمويل ابستخدام عقد املراحبة
االستخدام للوكاالت  .3

أن يكون الباحث قادرًا على تقدمي مدخالت إىل مؤسسة بيت 
املال والتمويل من أجل ممارسة عقد املراحبة وفًقا للمعاملة اإلسالمية.
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فائدة للباحثني التالية  .4
أن يكون هذا البحث مرجعا للباحثني التالية، يف عقد املعاملة 

اإلسالمية عموما، وخصوصا يف متويل ابملراحبة يف املعاملة اإلسالمية.

البحوث السابقة  ه. 
البحوث السابقة هي وصف موجز لدراسة أو حبث مت إجراؤه علي 
مشكلة يتم فحصها حبيث يبدو أن البحث الذي يتعني القيام به ليس البحث 

الذي متت دراسته.7

كمقياس لباحث هذا البحث حتت العنوان »حتليل التمويل ابملراحبة 
يف بيع السيارة عند الفقه اإلسالمى يف بيت املال والتمويل مكمور غيميالنع 

سيجحتريا«، سيتم كتابة البحوث السابقة على النحو التايل:

 Tinjauan Hukum“ ،يف حبث علمه حتت املوضوع ،Priatiningsih

 Islam Dalam Praktek Akad Murabahah )Studi Kasus di BMT NU

Sejahtera Cabang Kendal(«. وكان منهج البحث الذي استخدمها هي 

الدراسة امليدانية،  األهداف هي معرفة ممارسات متويل املراحبة يف بيت املال 
الشريعة،  مع  تتوافق  املراحبة  بعقد  بيع  متويل  وملعرفة  فرع كيندال،  والتمويل 
ونتائج هذا البحث هي كان بيت املال والتمويل مل تستو يف شروط أحكام 
املال  بيت  تنفيذ  يف  تضمينها  يتم  مل  اليت  املتعددة  األركان  لوجود  الشريعة، 

والتمويل.8
7 Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Petunjuk Teknis Penulisan 

Skripsi, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, 
2014) p. 8

8 Priatiningsih, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Murabahah, Skripsi 
Fakultas Syariah dan HukumUniversitas Negeri Walisongo, Semarang, 2017
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 implementasi akad“املوضوع Muhammad Ali Tamri،حتت 

 murabahah dalam penentuan harga dan margin pembiayaan pada

الكيفية،  الوصفية  األساليب  الباحث  استخدم   .»BMT di Tulungagung

واهلدف من هذا البحث هو أن طلب متويل املراحبة يف بيت املال والتمويل  
له سياسته اخلاصة فيما يتعلق ابملتطلبات اإلدارية يف استكمال تقدمي متويل 
املراحبة. مث بعد ذلك، يف عملية البيع ال يظهر بيت املال السلع مباشرة ولكنها 
متثل العميل مباشرة وينفق العميل نفسه األموال على العنصر املطلوب.مث آلية 
تستخدم  تزال  ال  ومتويل  املال  بيت  على  التمويل  وهوامش  األسعار  حتديد 
طريقة املعدل الثابت ، ابإلضافة إىل استخدام نظام األقساط وهو طريقة دفع 

لتحديد أقساط اهلامش بعد دفع األقساط الرئيسية يف اإليقاع املطلوب.9

 Penyelesaian“ املوضوع  حتت   ،Fauzi Maulana Massaro

 Pembiayaan Murabahah Dengan Cara Restrukturiasi Yang Terdapat

الدراسة  الباحث  إستخدم   .»Pada BPRS Sukowati Cabang Boyolali

متويل  هيكلة  إعادة  معرفة  هو  البحث  هذا  من  واهلدف  الكيفية.  الوصفية 
املراحبة الواردة يف فرع BPRS Sukowati Boyolali وحيث تتم إعادة اهليكلة 
يف هذا املكان بشكل فعال للعمالء الذين مل يصلوا إىل مرحلة الثالثة أشهر، 
إعادة  إجراء  يتم  لذلك   ،NPF دخلت  فقد  أشهر،  ثالثة  تاوزت  إذا  ألنه 
العميل إعادة  التزاماته ويقدم  العميل الصعب يف دفع  اهليكلة عندما يواجه 

.BPRS هيكلة إىل

9 Muhammad Ali Tamrin, Implementasi Akad Murabahah dalam Penentuan Harga dan 
Margin Pembiayaan pada BMT di Tulungagung, Jurnal di Fakultas IAIN Tulungagung, 
Volume 4 Nomor 1 Ed. Juni 2018.
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ابإلضافة إىل الطريقة اليت يعمل هبا بيت املال والتمويل لتقليل حدوث 
للعمالء عالمات  التمويل  هيكلة  إعادة  زايدة  عليه  التمويل، جيب  مشكلة 
املتأخرات يف الشهر األول والثاين، ويبحث BPRS على الفور عن البياانت 

ملعرفة سبب املتأخرات.10

اإلطار النظري  و. 
مفهوم التمويل ابملراحبة يف الفقه اإلسالمي  .1

اللغة هي من كلمة ربح-يربح، يف تارته هي  املراحبة يف  معين 
كسب فتجارته راحبة. واملراحبة معناها أعطاه عليها رحبا.11 و ربح أي 
الرحبو الرابح أي النماء يف التجر.12 وهي مصدر من الربح وهي الزايدة. 
وكلمة املراحبة يف اللغة مأخوذة من كلمة ربح وتعىن النماء يف التجر وربح 
يف تارته يربح رحبا ونرحبا.13 واملراحبة اصطالحا هي نقل ما ملكه ابلعقد 
األول ابلثمن األول مع زايدة ربح. وهي كذالك بيع  مبثل الثمن األول 

مع زايدة الربح.14

ومشرت،  ابئع  وهو  العاقد  وهي  ثالثة،  اجملموع  يف  وأركانه كما 
ومعقود عليه وهو مثن ومثمن، وصيغة وهي اإلجياب والقبول.15  وكان 

10 Fauzi Maulana Massaro, Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Dengan Cara 
Restrukturiasi Yang Terdapat Pada BPRS Sukowati Cabang Boyolali,Skripsi di Fakultas 
IAIN Surakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Surakarta, 2017

11 لويس معلوف، املنجد يف اللغة، )بريوت: املطبعة الكاثوليكية، 2010(، ص. 244

12 حممد بن مكرم بن علي، لسان العرب، )بريوت: دار صادر، 2010(، ص. 442

13 حممد بن إبرهيم بن عبدهللا التوجيري موسوعة الفقه اإلسالمي، اجلزء الثالث )بريدة: بيت 

األفكار الدولية، 2009 ه(، ص. 13
السابع،  اجلزء  الشرائع  ترتيب  الصنائع يف  بدائة  بن مسعود  بكر  أيب  الدين  اإلمام عالء   14

)بريوت: دار الكتب العلمية( ص. 3193
املعرفة،  دار  )بريوت:  الثاين،  اجلزء  احملتاج  مغىن  الشربيين،  اخلطيب  بن  حممد  الني  مشس   15

1418(، ص. 6
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من شروطه وهي:

العلم ابلثمن.  .1
أن يكون الربح معلوما.  .2

أال يكون الثمن يف العقد األول مقابال جبنسه من أموال الراب.  .3
أن يكون العقد األول صحيحا.  .4

منهج البحث  ز. 
نوع البحث  .1

ابلنظر إىل أن الغرض من هذه الدراسة هو معرفة التمويل ابملراحبة 
اجلارية يف بيع السيارة يف بيت املال والتمويل مكمور غيميالنع سيجحتري 
العمالئهم استخدم الباحث األساليب الكيفية الوصفية ، أي البحث 

ابستخدام املقابالت كمصدر جلمع البياانت واملالحظة والتوثيق.16

موضع البحث  .2
مت إجراء مواضيع البحث فيبيت املال والتمويل مكمور غيميالنع 
سيجحتريا، هبدف البحث هو القيادة واملوظف والعمالء. يقع املكتب 

الرئيسي يف طريق سواجنان 0،5 ك م، مونكيد، بالابك، ماجيالنج.

أنواع البياانت  .3
أنواع ومصادر البياانت املستخدمة يف هذه الدراسة هي بياانت 
تتضمن  مجل.17  شكل  يف  وصفها  يتم  ولكن  أرقام  شكل  يف  ليست 

16 Sugiyono, “ Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif”,  (Bandung: Alfabeta 
Press),  p. 6

17 Burhan Bungin, “Metodologi Penelitian Sosial : Format-format Kualitatif dan 
Kuantitatif”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup), p. 124
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البياانت ما يلي:

بياانت عن وصف عام ملوضوع البحث.  أ( 
ببياانت أخرى ليست يف شكل أرقام.  ب( 

الدراسة إىل  املستخدمة يف هذه  البياانت  أنواع مصادر  تنقسم 
نوعني، مها مصادر البياانت األولية ومصادر البياانت الثانوية.

البياانت األولية  أ( 
مت احلصول على البياانت مباشرة من مجع البياانت حول 

هذا املوضوع، يف شكل بياانت مقابلة واملالحظة.18

البياانت الثانوية  ب( 
البياانت اليت مت احلصول عليها ليست مباشرة للجمع الذايت 

للبياانت، ولكن من خالل أشخاص آخرين أو واثئق موجودة.19

طرق مجع البياانت  .4
املقابلة  أ( 

استخدم الباحث طرق مجع البياانت بطريقة املقابلة و إجراء 
عنها،  يبحث  أن  يريد  اليت  املشكلة  على  للحصول  أولية  دراسة 
وأيًضا إذا كان الباحث يريد أن يعرف أشياء من اجمليبني األعمق 
وأن عدد اجمليبني صغري. تعتمد طريقة مجع البياانت على التقارير 

اخلاصة، أو على األقل على املعرفة واملعتقدات الشخصية.20

18 Sugiyono,  “ Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif”..., p. 137
19 نفس املرجع

20 Sugiyono,  “ Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif”..., p. 138
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املالحظة  ب( 
املالحظة هي شكل من أشكال املراقبة، اللمس، التصوير، 
مساع البياانت املطلوبة.21 طريقة املراقبة هي طريقة تتطلب مالحظات 
من الباحث إما بشكل مباشر أو غري مباشر حول موضوع البحث. 
وأدلة  املراقبة  أوراق  شكل  يف  املستخدمة  األداة  تكون  أن  ميكن 

املراقبة وغريها.

الوثيقة  ج( 
كان املؤسسة له الوثيقات الكاثرية إما الوثيقه الشهرية أم 
سنوية. وكان الباحث أيخذ البياانت من تلك الوثيقات املوجودات.

حتليل البياانت  .5
يتم مجع البياانت اليت حصل عليها الباحث يف هذا اجملال وسيتم 
الطريقة  وهي  الوصفية،  التحليلية  طريقة  ابستخدام  حتليلها  ذلك  بعد 
واخلصائص  للحقائق  ودقيق  وواقعي  منهجي  وصف  هي  التحليلية 
والعالقات املعروفة بني الظواهر قيد التحقيق، اليت تستخلص بعد ذلك 

استنتاًجا حىت تتمكن من إعطاء فهم ملموس لنتيجة الصحيحة.22

تنظيم كتابة البحث  ح. 
يف كتابة هذا البحث، استخدم الباحث النقاط الرئيسية للمناقشة 
بشكل منهجي واليت حتتوي على املقدمة واملناقشة واخلتام ، حيث أن 

التفاصيل األبواب على ما يلي:
21 Prof. Dr. H. Amal Fathullah Zarkasyi, M.A, M.Phil, Panduan Penyusuan Skripsi, 

(Ponorogo:UNIDA Press, 2019), p. 28
22 Moh. Nazir, Metode Penelitian (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), p. 170
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أو  للفكر  الرئيسية  النقاط  على  حتتوي  املقدمة  األول،  الباب 
األساس خللفية هذا البحث، مما يؤدي إىل وصف حملتوايت الكتاابت 
اليت مت مجعها يف سياق البحث، حتديد املسألة، وأهداف البحث، أمهية 
البحث، حبوث السابقة، إطار النظري، منهج البحث ، وتنظيم كتابة 

البحث.

املراحبة  مفهوم عقد  يبحث عن  الباب  هذا  الثاين، كان  الباب 
املراحبة  تعريف عقد  لغة واصطالحا،  املراحبة  التعريف  إىل  ينقسم  وهي 
املراحبة،شروط  أركان عقد  املراحبة،  دليل مشروعية  األربعة،  األئمة  عند 
املراحبة،أحكام املراحبة،عناصر الثمن أو رأس مال البائع مراحبة،وتكييف 

عقد املراحبة.

املراحبة  تطبيق عقد  يبحث عن  الباب  الثالث،كان هذا  الباب 
والتمويل مكمور  املال  بيت  اإلسالمى يف  الفقه  عند  السيارة  بيع  عن 
غيميالنع سيجحتريا، منكيد، ماجيالنع،وهي ينقسم إىل النظرة العامة 
لبيت املال والتمويل مكمور غيميالنع سيجحتريا، عقد املراحبة يف بيت 
املال والتمويل مكمور غيميالنع سيجحتريا، حتليل التمويل ابملراحبة يف 
بيع السيارة عند الفقه اإلسالمى يف بيت املال والتمويل مكمور غيميالنع 

سيجحتريا، منكيد، ماجيالنع.

وهي  اخلامتة  عن  يبحث  الباب  هذا  يف  وكان  الرابع،  الباب 
االستنباط الذي حيتوي على استنتاجات تيب على بيان حتديد املسألة 

واقرتاحات.




