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Research Summary 

Abstract: 

This research consists of four topics and a conclusion: 

The first topic: I talked about the nature of murabahah, 

its forms, the names of murabahah and its components. 

The second topic: I talked about the ruling on 

murabahah, explaining the ruling on fulfilling a 

promise, the ruling on bank murabahah, the ruling on 
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deferred sales, and meeting contracts in one contract 

and its ruling. 

The third topic: It was in fraud in the murabahah 

contract, and in it I explained the effect of fraud in the 

quality of the price (solutions and postponement) on the 

murabahah contract, and fraud by concealing defects in 

the commodity, and fraud in the amount of the price. 

The fourth topic: I presented the conditions for 

murabahah for the one who ordered the purchase, and 

the rules for validity of murabahah. 

Conclusion: I mentioned the results of the research 

Keywords: 

 Murabaha , bank, client , bank , contract.
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 ادلثحث األول
 ماهٍح ادلزاحبح ،وصىرها
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 ثانثا:صىر ادلزاحبح ادلصزفٍح
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 ادلطهة انثاوً
 أمساء ادلزاحبح وعىاصزها.

 أوال:األنفاظ انىت تطهق عهى ادلزاحبح ادلزكثح:
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 ادلثحث انثاوى
 حكم ادلزاحبح نآلمز تانشزاء
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 ادلطهة األول
 حكم انىفاء تانىعذ
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 ثاوٍا : انسىح انىثىٌح:  
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 ادلطهة انثاوى
 حكم  ادلزاحبح ادلصزفٍح

 انفزع األول
 حكم انثٍع
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 انفزع انثاوً
 حكم ادلزاحبح نآلمز تانشزاء)ادلزاحبح ادلصزفٍح(
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 ادلطهة انثانث
 حكم تٍع انتقسٍط)انثٍع ألجم(
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 انقزآن انكزٌم : -1
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 مه انسىح انىثىٌح:-2
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 ادلطهزج: انسىح انىثىٌح-2

 مىاقشح هذا االستذالل مه وجهني:
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أثز انتذنٍس فى صفح انثمه)احلهىل وانتأجٍم( عهى عقذ أوال :
 ادلزاحبح:
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 ادلطهة انثاوً
 صحح ادلزاحبح. (2)ضىاتط

 ضىاتط تٍع ادلزاحبح نآلمز تانشزاء
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 ادلثحث اخلامس
 ادلزاحبح تزتح متغري

 أوال:تعزٌفها: 

 خ األخذ تانعائذ ادلتغري فى عقىد ادلزاحبح:ثاوٍا:مربرا
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 ثانثا:حكم ادلزاحبح ادلصزفٍح تزتح متغري.
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 مىاقشح هذا االستذالل:
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 اخلامتح
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زاجع وادلصادرادل
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