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  :  قال تعالى

  

 … ِن فَضْلِ ام ونتَغـبضِ ييفِ األَر ونضْـرِبي ونر اخـءو …   
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  .……إىل االستشهاديني الذين يستشهدون من أجل إعالء كلمة احلق 
إىل كواكب شهداء انتفاضة األقصى الذين قضوا حنبهم من أجل         

  ...…………حترير فلسطني 
  ..……………إىل أسرى احلرية خلف القضبان 

  .………سراء واملعراج إىل كل صامد مرابط على أرض اإل
  ……………………         إىل كل مصرف  يريد االنتهاء عن  الربا 

  
… 
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احلمد هللا الذي وهب البشرية دين اإلسالم، فكان سراجا منرياً، يضيء هلا الطريق ؛              
ـ              ضم التطــور  لينقذها من متاهات الفنت ما ظهر منها وما بطن، وهـذا يتجلـى يف خ

  .االقتصادي الذي رافقه انتشار الربا، ومثَّل قمة الظلم للبشر 
إن نظام الفائدة يتعارض مع الشريعة اإلسالمية، وال بد من إجياد نظام اقتـصادي                

واجتماعي خالٍ من الربا واالستغالل والتسلط ،والدين اإلسالمي قد تكفل بتحقيق مصاحل            
قه اإلسالمي مبا اشتمل عليه من  حيوية ومرونة قادر على           العباد يف كل زمان ومكان، والف     

  .مواجهة الصعاب، وحل املشاكل، وإعطاء احلوادث املتجددة ما يناسبها من أحكام 
لذا  فإن املصارف اإلسالمية قد اختذت أشكاالً وصوراً متنوعـة يف االسـتثمار ،               

          بقولـه ى اهللا عز وجل عنـه  تؤدي إىل الربح احلالل اخلايل من أكل املال بالباطل الذي :  
  نكُماضٍ متَر نع ةارجت تَكُون لِ إِال أناطكُم بِالبنيب الَكُموواْ ال تَأْكُلُواْ أمنآم ينا الَّذها أَيي.. 

 )١ (، 

ـ   ..:بقولـه والبعيد عن الربا الذي حرمه اهللا سبحانه وتعـاىل عنـه      حو ـعيالب ُأَحـلَّ او مر
فَإِن *  يا  أ يها الَّذين آمنواْ اتَّقُواْ اَ وذَرواْ ما بقي من الربا إن كُنتُم مؤمنني   :وقوله تعاىل، )٢(..الربا

تُمإِن تُبو هولسرو ِا نبٍ مراْ فَأْذَنُواْ بِحلوتَفْع كُ لَّمالوأم وسؤر ونفَلَكُمال  تُظْلَمو ونمال  تَظْل م )٣(.   
إنَّ من أشكال االستثمار املعروفة شرعا، واليت متارسها املصارف اإلسالمية املعاصرة           

  .املضاربة املشتركة 
وللمضاربة أمهية عظمى يف عامل االستثمار، فهي أحد روافد املصارف اإلسـالمية            

 املصـرف يف استثمـار أمـوال املودعني،      على أساس املشاركة يف الربح ، وتتمثل بدور       
  ؛ إلتاحة فـرص االستثمار هلم، واقتسام)املستثمرين(مث تقوم بدور املمول ألصحاب اخلربة 

__________________________  
   .٢٩سورة النساء ، من  اآلية ) ١(
   .٢٧٥سورة البقرة ، من اآلية ) ٢(
   .٢٧٩-٢٧٨سورة البقرة ، اآلية ) ٣(
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  .رباح معهم األ
ومتثل هذه الدراسة توجيه اجلهود لالستثمار احلالل ، وتنمية املشاريع ، والشركات            
املسامهة وحتويل التجارة الداخلية إىل فكرة املشاركات ، وإسقاط الفائـدة مـن كافـة                
العمليـات االستثمارية أخذا وعطاء ، وإنقاذاً للبشرية من أزمة النظرية الربوية ، وإحـالل   

يل اإلسالمي عن طريق الدراسة التطبيقية للمضاربة املشتركة من واقع التجربة، وحتديد            البد
  . املعوقات اليت تواجهها ، وحبث إمكانيات تطويرها يف إطار القواعد الفقهية العامة 

 بضنا الذي ال يقْهِهرِف من نبع فغتتهذه األمةَ إىل دينها، ل عيدواَهللا أسألُ أن ي.  
  : طبيعة املوضوع – أوالً

املضاربة املشتركة ومدى تطبيقهـا يف املـصارف اإلسـالمية يف          : (إن موضوع   
، يناقش مسألة املضاربة من قبل املصرف اإلسالمي بـصفته          )فلسطني ، معوقاا، تطويرها   

رباً للمال، ومضارباً بأموال املودعني، من حيثُ التعريف ا، وبيان أحكامها، والتكييـف            
هي هلا، وأقسامها، وما يترتب عليها من آثار يف حالة الفسخ، واالنفـساخ، ومـدى               الفق

  .مالءمتها لالستثمار يف واقع احلياة، واملعوقات اليت تعترض طريقها، وكيفية عالجها
  :  أمهية املوضوع -ثانياً 

  :تنبع أمهية املوضوع من عدة اعتبارات   
دانٌ واسع للتطبيق العملي، كما أـا تلـيب          املضاربة من املعامالت الشرعية، وهي مي      .١

  .حاجات الناس، ومصاحلهم يف إطار القواعد الشرعية 
 املضاربة املشتركة متثل حجر األساس يف بناء املصارف اإلسالمية، وهي البديل للنظرية             .٢

  .وغريها ..الربوية، وتساهم يف حل كثري من املشاكل االقتصادية؛ مثل البطالة والتسول 
النمو املطرد للمصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية، الـيت تعتمـد علـى املـضاربة            . ٣

املشتركة؛ مما جيعل احلاجة ماسة وضرورية لدراسة التطبيق العملي هلا، وإمكانية تطويرها            
.  
 يركز البحث على فقه التجربة، والواقع الذي نعيشه، باإلضافة إىل الفقه النظري الذي              .٤

  .سات املعاصرة يطبع أكثر الدرا
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  :  أسباب اختيار املوضوع -ثالثاً
ملا كانت كلية الشريعة باجلامعة اإلسالمية بغزة دف إىل أسلمة الواقع ، ومعاجلـة    
قضاياه اهلامة، فقد اخترت موضوعاً يهم اتمع اإلسالمي الذي يعاين من مشاكل اقتصادية             

 يف املعامالت اإلسالمية؛ لكثرة األسئلة الـيت        معقدة بسبب التعامل الربوي، ورأيت الكتابة     
تدور حـوهلا، واالستفسار عنها مسامهة يف حل مشاكلنا، وقد وقـع اختيـاري علـى               

املضاربة املشرتكة ، ومدى تطبيقها يف املصارف اإلسالمية يف فلـسطني ،  معوقاهتـا ،        ( موضوع  
  : لعدة أمور؛ منها ، ) تطويرها

اديا مهما يف واقع احلياة، وما من أمة إال وحتاول رفع مستواها             إا تعاجل موضوعا اقتص    .١
االقتصادي؛ لتحتل مكانا مرموقا بني الشعوب، وباملضاربة يستطيع أصحاب األمـوال           
استثمـار أمـواهلم بربـح مشروع، ويتمكن احملتاجون من احلصول علـى أسـباب            

طالة والتسول، وإعادة توزيع العيش ،وبذلك نستطيع حلَّ كثري من املشاكل املؤرقة؛ كالب       
الدخل، وإقامة العمران واحلضارة؛ ألن رأس املال وجد طريقه للمشاركة مع صـاحب             

  .اجلهد، وبذلك يصبح األجري شريكاً 
 إن املال ركن القوة، فالقوة كائنة يف املال والبنني، وحنن اليوم يف أمس احلاجة إىل هذه                 .٢

، سيما وأن أكثر الدول     )ل ملك قراره السياسي   من ملك املا  :( القوة، ألن شعار العصر   
اإلسالمية مدينة، وهي واقعة حتت ابتزاز الدول الصليبية املقرضة، فكـان الواجـب             
يقتضي تركيز الدراسات على اجلانب االقتصادي لنتخلص من أسر الدول الكـربى،            

  .ومنلك قرارنا السياسي 
، وقد كان ميالد املصارف اإلسـالمية     وملا كانت الصحوة اإلسالمية آخذةً يف االمتداد       .٣

أثراً لتلك الصحوة املباركة، فقد وجب دعم هذه الصحوة بتكثيف اجلهود الدراسية مبا             
  .خيدم أولوياا يف املرحلة اآلنية والقادمة 
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إن جناح املصارف اإلسالمية يف العامل اخلارجي قد أغرى بعض البنوك األجنبية الكربى             . ٤

األمريكي، فكـان الواجـب     ) بنك سييت (فروع للمصارف اإلسالمية أمثال     بافتتاح  
يقتضي من الدارسني أن يوجهوا فكرهم إىل تكريس االقتصاد اإلسـالمي يف العـامل              

  .لتضييق اخلناق على  ظاهرة البنوك الربوية اليت أشاعت الربا إشاعة الغبار يف اهلواء 
أبو اد حـرك ،  . دهاء واالقتصاديني مثل ؛ مناشدة بعض الباحثني املعاصرين من الفق   .٥

 بعمل املزيد مـن     عبد الستار أبو غدة   : مجال الدين عطية ، والدكتور      : والدكتور  
الدراسـات يف الواقع العملي للمضاربة يف املصارف واملؤسسات املالية اإلسـالمية ؛            

اإلسالمية مـن  لبيان مدى فاعليتها يف دعم االستثمار اإلسالمي؛ ألن ختوف املصارف        
العمل باملضاربة جيعلها أقرب إىل البنوك التجارية، وال ميكن إحداث نقلـة نوعيـة يف            

  .االقتصاد اإلسالمي 
بعد البحث والسؤال عن هذا املوضوع مل أجد كتاباً واحداً يتناوله بشكل مفـصل، أو        .٦

 دراسة فقهية   يعرض جلميع جوانبه، األمر الذي جعلين أتتبع جزئياته وأتوىل صياغتها يف          
   .- إن شاء اهللا -متكاملة، علِّي أقدم حبثاً مفيداً للمكتبة اإلسالمية

  : اجلهود السابقة، والصعوبات اليت واجهت البحث -رابعاً  
املضاربة املشتركة ومدى تطبيقهـا يف املـصارف      (بعد التتبع واالستقراء ملوضوع     

طالع على الدوريات، وقسم الرسائل     ، واال )اإلسالمية يف فلسطني ، معوقاا ، تطويرها        
العلمية يف جامعة األزهر مبصر، ومكتبة اجلامعة اإلسـالمية بغـزة، وبعـد سـؤال ذوي                

 مل أجد من كتب يف هـذا املوضـوع          - سواء يف داخل الوطن، أو خارجه      –االختصاص  
بشكل مفصل، أو عرض جلميع جوانبه النظرية والتطبيقية يف كتاب مستقل، ولكـن قـد               

 موضوع املضاربة املشتركة يف جوانب متناثرة حول تعريفها، والفوارق بينها وبني            كتب يف 
: املضاربة الثنائية، والتكييف الشرعي عند بعض علماء االقتصاد اإلسالمي، مثل الـدكتور           

  ، يف كتابه سامي محود: ، والدكتوراملعامالت املالية املعاصرة يف كتابه حممد عثمان شبري
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، البنوك اإلسالمية يف كتابه   حمسن اخلضريي   : ، والدكتور األعمال املصرفية تطوير  
، ومجيعهم مل يتطرق    حممد أبو زيد  : ، الدكتور التطبيق العملي للمضاربة الثنائية   كما تناول   

إىل كثري من  املسائل الفقهية اليت عرضتها، وطبيعة اخلالفات الفقهية يف عمـل املـضاربة                
  . املشتركة 

  جدت صعوبة، ومشقة لتحديد جوانب هذا البحث، ومسائله املتشعبة،لذلك فقد و
  وجتميع املادة العلمية؛حلـداثة هـذا األمر، وندرة املراجع األساسية املتعلقة بذاا يف جمال 

  .املضاربة املشتركة
  : منهج البحث –خامساً 

  : تعتمد دراسة هذا املوضوع على أسلوبني
الدراسات واألحبـاث النظريـة املتعلقـة       املنهج النظري ؛ وذلك بتجميع        - أ

  .باملضاربة املشتركة 
املنهج التطبيقي ؛ وذلك من خالل الزيارات امليدانيـة لـبعض املـصارف             - ب

  .اإلسالمية ؛ ملعرفة مدى تطبيقاا للمضاربة املشتركة 
  :السبعة  اآلتية وميكن بيان ذلك من خالل البنود 

 رتبت املذاهب حسب التسلسل الزمين هلا يف مجيع املسائل، كما رتبت األدلة على نسق     .١
  .ترتيب املذاهب

 اعتمدت املقارنة يف إظهار وجهات نظر فقهاء هذه املذاهب يف كل جزئية على حدة ،                .٢
ومل أذكر نصوص الفقهاء غالباً، ولكن تناولت ما فهمت منها ومعناها؛ خشية اإلطالـة             

  .فضالً عن كونه من مستحبات البحث العلمي واحلشو، 
 يف حالة اتفاق الفقهاء يف حكم أصيل، واختالفهم يف جزئية ، كنت أذكـر صـورة                 .٣

االتفاق، مث ما خيالفها من اآلراء األخرى مبيناً أقوال الفقهاء، فاألدلة، مث مناقشة األدلة              
، وأكثر مالءمة لـروح     ما أمكن، مث أرجح ما يظهر يل بالدليل مما هو أقرب للمصلحة           

  .العصر ، مستفيداً من املؤلفات احلديثة 
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  . التزمت تعريف املصطلحات الفقهية من مصادرها املعتمدة .٤
 توثيق املصادر واملراجع يف احلواشي مبتدئاً باملؤلف، مث اسم الكتاب دون ترمجة هلمـا،               .٥

هرس البحث مبتدئاً باسم املؤلف،     لتحاشي التكرار، واكتفيت بالتوثيق الكامل هلما يف ف       
  .مث الكتاب حسب احلروف اهلجائية 

 عزوت اآليات إىل مواضعها يف السور، بذكر اسم السورة، ورقم اآلية، وتوضيح وجه              .٦
  .الداللة، مع الرجوع إىل كتب التفسري إذا لزم األمر

ه الداللة، فمـا     خرجت األحاديث النبوية واآلثار مع اإلحالة إىل مظاا،  وتوضيح وج           .٧
كان منها يف الصحيحني أو يف أحدمها اكتفيت به ، وما وجد يف غريمها، نقلت احلكم         

  .عليه من خالل املصادر املعتمدة 
  

  : خطة البحث –سادساً 
متهيد، وأربعة  : بتوفيق من اهللا، حذوت يف كتابة هذا البحث وفق خطة تتألف من             

  .فصول، وخامتة 
  :التمهيد 

لتعريف باملضاربة الثنائية ومـشروعيتها واأللفـاظ ذات الـصلة ،           ويشتمل على ا  
  .والتكييف الفقهي هلا، وما يترتب عليها من أحكام، مث أقسامها وصورها 

  : وأما الفصول األربعة فجاءت كاأليت 
                                       الفصل األول

   حقيقة املضاربة املشتركة، وشروطها، وأحكامها
  : شمل ثالثة مباحثوي

  .حقيقة املضاربة املشتركة، والفرق بينها وبني املضاربة الثنائية  : املبحث األول
  : وفيه مطالبان 

  .تعريف املضاربة املشتركة، وبيان صورا، وذكر أطرافها:  املطلب األول          
  . الفرق بني املضاربة املشتركة والثنائية :املطلب الثاين          

  



  – خ -
  

  .شروط صحة املضاربة املشتركة : املبحث الثاين
  :وفيه ثالثة مطالب

  . الشروط املتعلقة برأس املال :املطلب األول             
  . الشروط املتعلقة بالعمل :املطلب الثاين             
  . الشروط املتعلقة بالربح :املطلب الثالث            

  .ربة املشتركة أحكام املضا: املبحث الثالث
  :وفيه مخسة مطالب

 عمل املضارب املشترك، وإنابة غريه يف املضاربة ، وأثره :املطلب األول             
  .استحقاق الربح 

 حكم مشاركة األموال الالحقة لألموال السابقة يف املضاربة :املطلب الثاين             
  .املشتركة 

  .املضارب املشترك يف رأس مال املضاربة املشتركة  حكم يد :املطلب الثالث            
  . تقسيم األرباح يف املضاربة املشتركة :           املطلب الرابـع
  . انسحاب أحد الشركاء من املضاربة املشتركة :          املطلب اخلامس

  
  
  

  الفصل الثاين
  

  اب فسادهاأقسام املضاربة املشتركة يف املصارف اإلسالمية، وأحكامها ، وأسب
  :ويشمل أربعة مباحث

  .املضاربة على أساس الصفقة املعينة، وأحكامها ، وفوائدها: املبحث األول
  :وفيه مطلبان 

 تعريف املضاربة املشتركة على أساس الصفقة املعينة ، وصورها : املطلب األول           
  .وأحكامها، وتطبيقاا 

  

  .اربة املشتركة على أساس الصفقة املعينةفوائد املض:             املطلب الثاين
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  .املضاربة املنتهية بالتمليك، وأحكامها : املبحث الثاين 

  : وفيه مطلبان 
  . مفهوم املضاربة املنتهية بالتمليك :املطلب األول          
  . حكم املضاربة املنتهية بالتمليك، وفوائدها :املطلب الثاين          

  .صكوك املضاربة املشتركة  : املبحث الثالث
  :وفيه مخسة مطالب 

  .  تعريف صكوك املضاربة املشتركة ، وتكييفها الفقهي :املطلب األول           
  .شروط صكوك املضاربة املشتركة:         املطلب الثاين    
  . أنواع صكوك املضاربة املشتركة، وكيفية االستفادة منها :        املطلب الثالث  
  . الفرق بني صكوك املضاربة املشتركة، والسندات الربوية :       املطلب الرابع    
  . منوذج تطبيقي لصكوك املضاربة املشتركة ، والتعقيب عليه :      املطلب اخلامس   

  .أسباب فساد املضاربة املشتركة، وبيان ما يترتب عليها من أحكام :       املبحث الرابع 
  :ه مطلبان            وفي

  . أسباب فساد املضاربة املشتركة :          املطلب األول 
  . بيان أحكام املضاربة املشتركة الفاسدة :          املطلب الثاين  

  

  الفصل الثالث
  

  أسباب انتهاء املضاربة املشتركة
  :ويشمل مبحثني

  .األسباب القهرية :املبحث األول 
  :وفيه أربعة مطالب 

  . موت رب املال، أو املضارب املشترك :املطلب األول              
  . احلجر على املضارب املشترك لإلفالس :املطلب الثاين               
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 فقدان أهلية أحد العاقدين ، وحكم استمرار املضاربة مع :            املطلب الثالث 

  .وجود ذلك 
  .ل املضاربة املشتركة هالك رأس ما: املطلب الرابع              

  .األسباب اإلرادية  النتهاء املضاربة املشتركة : املبحث الثاين 
  :وفيه ثالثة مطالب 

  . املضاربة املشتركة بني اجلواز واللزوم :املطلب األول             
  . اآلثار املترتبة على الفسخ :            املطلب الثاين  

  .اضي ديون املضاربة املشتركة  تق:املطلب الثالث             
  

  الفصل الرابع
  املصارف اإلسالمية والتطبيق العملي للمضاربة املشتركة ، ومعوقاا وكيفية تطويرها

  :ويشمل أربعة مباحث 
  . األسس اليت تقوم عليها املصارف اإلسالمية ، وأهدافها : املبحث األول 

  :وفيه مطلبان 
  .صارف املعاصرة، واملراحل اليت مرت ا  تعريف امل:املطلب األول        

  

  . أسس املصارف اإلسالمية، وأهدافها :املطلب الثاين        
  .التطبيق العملي للمضاربة املشتركة، وأثرها يف احلياة االقتصادية : املبحث الثاين 

  :وفيه مخسة مطالب 
  

  .ر املصريف  مدى مالءمة املضاربة املشتركة لالستثما: املطلب األول        
  . أثر عقد املضاربة املشتركة يف شركات االستثمار: املطلب الثاين         

  . أثر املضاربة املشتركة يف حسابات التوفري :       املطلب الثالث 
  . أثر املضاربة املشتركة يف شركات التأمني :       املطلب الرابع   
  .اربة املشتركة يف املصارف اإلسالمية  التطبيق العملي للمض:       املطلب اخلامس 

  



  – ر -
  

  .معوقات تطبيق املضاربة املشتركة يف املصارف اإلسالمية حملياً: املبحث الثالث
  :وفيه أربعة مطالب 

  

  . املعوقات القانونية : املطلب األول        
  . املعوقات املعنوية : املطلب الثاين         

  .وقات اإلدارية  املع:       املطلب الثالث 
  . املعوقات السياسية :       املطلب الرابع   

  .كيفية تطوير املضاربة املشتركة يف املصارف اإلسالمية حملياً : املبحث الرابع 
  : وفيه مطلبان 

  

  . األساليب البيئية املقترحة لتطوير العمل بصيغة املضاربة املشتركة : املطلب األول       
  . األساليب املصرفية املقترحة لتطوير العمل بصيغة املضاربة املشتركة :ثاين  املطلب ال      

  
 فهي تتضمن أهم النتائج اليت توصلت إليها من خالل البحث، مـع    -:وأما اخلامتة   

  .اإلشارة إىل بعض التوصيات اليت رأيت عرضها للعمل ا
  

   )١(لعماد األصفهاينويف ختام هذا التقدمي يطيب يل أن أذكر ما نقله طه سعد عن ا
: " حول قصور اجلهد البشري، رغم كل احملاوالت للتحسني والتهذيب والتنقيح واملتابعـة           

لو غُير هذا لكان أحسن، ولو      : إين رأيت أنه ال يكتب أحد كتاباً يف يومه، إال قال يف غده            
، وهـذا   زِيد يف هذا لكان يستحسن، ولو قدم هذا لكان أفضل، ولو ترك هذا لكان أمجل              

  ".من أعظم العرب، وهو دليل على استيالء النقص على مجلة البشر
هذا ما بذلت فيه جهدي، فإن أصبت فمن اهللا ، وإن أخطأت فمن نفسي، وأرجو               

  .من اهللا العفو والغفران، ومن أساتذيت النصح واإلرشاد، واهللا اهلادي إىل الصواب 
  ـــــــــــــــــ

  . ص م ١ املوقعني، املقدمة، جأعالم: انظر؛ ابن القيم )١(
  



  
  

نـكـم  …    :قال تعاىل  ألزِيد  تُمــكـرـن شئ   . )٧(إبراهيم من اآلية   … لَ
               إن واجب العرفان باجلميل يدعوني أن أتقدم بوافر الشكر واالمتنان ألستاذي اجلليل

                     ،، حفظه اهللا  
الذي كان لـه فـضل اإلشـراف علـى رسـاليت هـذه، فكـان نعـم املرشـد واملعلـم                     
واملوجه ؛ حيث مل يضن علي  جبهد أو وقت أو تشجيعٍ يف مجيع مراحل إعدادها متابعة، وتـدقيقاً،          

ا، وبـارك  وتصويباً، وتنقيحاً، رغم كثرة مـشاغله وثقـل أعبائـه يف الـدعوة إىل ا،  فحيـاه         
  .جهوده املخلصة يف  خدمة العلم واإلسالم 

  : كما أتقدم جبزيل الشكر واالمتنان، ألستاذي الفاضلني عضوي جلنة املناقشة 
 
  

البحـث ،  لقبوهلما مناقـشة هـذه الرسـالة، وملـا بـذال مـن العنايـة واالهتمـام لتـصويب هـذا                  
  .رغم كثرة املشاغل والواجبات  

ــضيلة الـــشيخ         ــان لفـ ــة شـــكر وعرفـ ــجل كلمـ ــذا املقـــام أن أسـ ــوتين يف هـ وال يفـ
     ،ــوم يل ــشتى العل ــتح  مكتبتــه الزاخــرة ب ــذي ف ال

ولكل من قصده من طلبة العلم، فجزاه ا خرياً، مبـا جيـزي العلمـاء علـى مـا يبـذلون ألبنـائهم                
  .الطالب 

 ثــم الــشكر والتقــدير للجامعــة اإلســالمية بغــزة، وخاصــة عميــد كليــة الــشريعة   
          والعاملني معه، علـى جهـودهم اجلبـارة واملـستمرة يف خدمـة طلبـة ، 

ــة ومــساعدة ومــساندة ملواصــلة الدراســة،      ــة ورعاي العلــم الــشرعي  ملــا جيــده الطالــب مــن عناي
  . والبحث العلمي 

 
فإنين أشكر كل من ساهم، أو نـصح وأرشـد مـن أجـل إخـراج هـذه الرسـالة إىل              

  .النور 



  األلفاظ ذات الصلة                                                                   ة الثنائية املضارب

  

-١-  

 
 

  

 
  

أتناول يف هذا الفصل احلديث عن حقيقة املضاربة الثنائية، ومشروعيتها، والتكييـف            
  . الفقهي هلا، وما يترتب عليه من أحكام، مث أقسامها، وصورها 

  :ويشتمل هذا الفصل على مبحثني 
 : فهوم املضاربة الثنائية،  وبيان مشروعيتهام.  

 :التكييف الفقهي لعقد املضاربة الثنائية ، وأقسامها، وصورها.  
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  مفهوم املضاربة الثنائية، وبيان مشروعيتها
  

حكامه بإسعاد جاء اإلسالم مبنهجٍ كامل للحياة اإلنسانية يف خمتلف ااالت، وتكفلت أ   
البشرية، واشتملت أحكام الفقه اإلسالمي على طرق عديدة الستثمار املال استثماراً حـالالً،             
وهيأت األسباب لقيام العديد من شركات األموال بأنواعها املختلفة؛ ومنها شركة املضاربة أو             

 مصلحة أرباب القراض، وهي تقوم على التأليف بني املال وبني العمل يف تكامل اقتصادي حيقق  
املال والعمل على حد سواء؛ ألن اإلنسان بطبعه حيتاج إىل غريه، ورب إنسان ميلك نقـوداً أو          
سلعاً معينة إال أنه حمتاج إىل سلع أخرى موجودة عند غريه، فاقتضت حكمة اهللا تبارك وتعاىل                

ن املعامالت الـيت    تشريع العقود لتبادل احلاجات، وتنمية األموال، لذلك كان عقد املضاربة م          
  .حتتاج إىل بيان 

  :وسوف أخصص هلذا املبحث مطلبني للتعرف على حقيقة املضاربة الثنائية 
 :  مفهوم  املضاربة الثنائية ، واأللفاظ  ذات الصلة.  

  :وفيه ثالثة أفرع         
  .املضاربة الثنائية يف اللغة  : الفرع األول
  .ربة الثنائية يف االصطالح املضا : الفرع الثاين

  .الفرق بني املضاربة وغريها من األلفاظ ذات الصلة  : الفرع الثالث

:  مشروعية  املضاربة الثنائية، واحلكمة من مشروعيتها.  
  :         وفيه فرعان 

  .مشروعية املضاربة الثنائية  : الفرع األول
  .بة الثنائية حكمة مشروعية املضار : الفرع الثاين
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  مفهوم  املضاربة الثنائية 
  

أتناول يف هذا املطلب معىن املضاربة الثنائية عند أهل اللغة، وأهل االصطالح؛ إلماطـة         
  :اللثام عن ماهيتها، حىت يتسىن يل بناء األحكام عليها ، وذلك يف فرعني كما يلي 

  

  الفرع األول
  

  املضاربة الثنائية يف اللغة 
  

   )١(: منها، أي ضرب يف األرض؛ ويأيت على معان ؛ )ضرب( مشتقة من الفعل : املضاربة
  :ومنه اآليتان التاليتان السري يف األرض البتغاء الرزق ؛  .١
رون يـضْرِبون يفِ األَرضِ يبتَغُـون مـن فَـضْلِ ا :  …     ِ قوله تعاىل)أ( اخـءو…   )؛ أي )٢ 

  . ) ٣(شي يف مناكبها يطلبون رزقه بامل
ون ضَـرباً يفِ األَرضِ    … : وقوله تعاىل )ب  ( يعـتَطسال ي…  )؛ أي ال يقـدرون على  )٤

  .الضوارب: ، وقد قيل للطيور املهاجرة طلباً للرزق )٥(التنقل فيها للمعايش 
  .به فالن يضرب اد؛ أي يكسبه ويطل:  يأيت مبعىن الكسب والطلب، يقال  .٢  

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

: ، و ابن منظـور      ٤٢١ ص   ٢، باب الضاد والراء والباء معهما ، ج       )ضرب: مادة  (ذيب اللغة ،    : انظر؛ األزهري   ) ١(
: مـادة  (املـصباح املـنري،    : ، والفيومي ٣٨ -٣٦ ص٨، باب الباء فصل الضاد ج)ضرب : مادة  ( لسان العرب،   

بر٣٨٧خمتار الصحاح ، ص : والرازي  ، ١٨٦، ص)ض .   
   .٢٠من اآلية : سورة املزمل ) ٢(
   .٥٣٩ ص ٢تفسري البيضاوي، ج: انظر؛ البيضاوي ) ٣(
   .  ٢٧٣من اآلية : سورة البقرة ) ٤(
  .٧٢ ص ٣التفسري املنري، ج: انظر؛ الزحيلي ) ٥(
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لَقي أَبا هريرةَ   ) ١(ةَ مجيل بن بصرة     ويأيت مبعىن اإلسراع يف السري، ومنه ما روي أَنَّ أَبا بصر           .٣
  :قولُ  يلو لقيتك قَبلَ أَن تأْتيه؛ إين سمعت رسولَ اهللا: وهو مقبلٌ من الطُّـورِ، فقـال 

 "              سجدي هذا، واملـسجداحلرامِ، وم ؛ املَسجِداجِدسم إىل ثَالثَة ياملط ادأَكْب برضما تإِن
  . احلصر، فال تشد الرحال إىل غريها، وال إىل الطور) إمنا(قد أفادت  و،)٢(" األقصى

  :والوجه املراد بذلك  
هو أن راكب اإلبل إذا ضرب أكبادها، إمنا يضرا لتسرع يف السري، حيـث يقـوم                

  .الراكب بضرب قدميه يف صدر الراحلة قبالة كبدها،  فتسرع من أثر الضرب

ثَال :  هو ضرب األمثال، ومنه قوله تعاىلويأيت مبعىن الوصف والبيان، و. ٣ مـ ا بَضَـر  )٣( 
ني؛ أي وصف وب .  

هي الـسري يف األرض لطلـب       : ومن خالل النظر يف هذه املعاين، يظهر أن املضاربة          
  .الرزق وكسبه 

  :واختلف العلماء يف تسمية هذا العقد إىل قولني 
  : القول األول 

عقد مضاربة، وشاع استعمال هذه التسمية عند احلنفيـة         ذهب العراقيون إىل تسمية ال    
  . )٤(واحلنابلة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

حميل، بضم احلاء وفتح امليم، سكن مصر، وشهد فتحها ولـه دار ـا،           : انظر؛ مجيل بن بصرة هو الغفاري وقيل        ) ١ (
فن يف مقابرها، وروى لـه البخـاري يف األدب،          تعرف اليوم بدار الكالب، وخرج إىل الطور، وتويف يف مصر، ود          

  ) . ٤٢٤ – ٤٢٣ ص٧ذيب الكمال، ج: انظر؛ املزي . (ومسلم، وأبو داود، والنسائي
 ،  ٢٧٦ ص ٢، ج )٢١٥٩(، رقـم احلـديث      )٢١٣(، مجيل بن بصرة، رقم      )٢١٣( املعجم الكبري، باب  : الطرباين  ) ٢(

، ورجاله ثقات، وأصـله عنـد   ٩٠ ص ٦، ج)٦٥٢٧( احلديث مسند أيب يعلى، مسند أيب هريرة ، رقم  : واملوصلي
، فضل الصالة يف مسجد مكة واملدينـة ، رقـم   ) ١(البخاري ، كتاب فضل الصالة يف مسجد مكة واملدينة، باب         

  . ٣٥٣ ص ١، ج) ١١٨٩(احلديث 
   .١١٢من اآلية : سورة النحل) ٣(

  

  .١٣٤ ص٥املغىن،ج:   مة ، وابن قدا١٠٩ ص٥بدائع الصنائع، ج: انظر؛ الكاساين ) ٤(
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  : القول الثاين 
وذهب احلجازيون إىل تسمية العقد قراضاً ، وشاع استعمال هذه التسمية عند املالكية             

   .)١(والشافعية
  : أدلة القول األول 

  :) ٢(استدل العراقيون على تسمية العقد مضاربة بدليلني عقليني  
ال، والعامل يضرب يف املال، ويقلبه برأيه واجتهاده   إن املضاربة مشتقة من الضرب يف األرض بامل        .١

  .الدالة على وقوع الفعل من اجلانبني ) مفاعلة ( ، ومن هنا جاء اشتقاقها على وزن
  . إن كل واحد من الشريكني يضرب يف الربح بنصيب .٢

  :أدلة القول الثاين  
  :) ٣(ني          استدل احلجازيون على تسمية العقد قراضاً بدليلني عقلي

إن  القرض يف اللغة معناه القطع ، وإن رب املال يقتطع قدراً من ماله، وجيعل حق التصرف    .١
   .فيه للعامل، والعامل يقتطع لرب املال جزءاً من الربح الذي هو نتيجة جلهده وعمله 

مشتق من املقارضة، وهي املساواة واملوازنة؛ ألن كالً منهما يضرب          : إن القراض   : وقيل   .٢
    .يف الربح، رب املال مباله، والعامل بعمله، فتساويا فيما يقومان بـه 

بالنظر يف أدلة القولني السابقني تبني أن اَألولَى باالستعمال ما ذهب إليه العراقيون مـن   
  :وذلك ملا يليتسمية العقد باملضاربة ، 

ر  :قوله تعاىلموافقة العقد ل .١ ءاخرون يضْرِبون يفِ األَ ِون فَضْلِ ام تَغُونبضِ ي…  )؛ أي) ٤  
   .  ) ٥(     السري يف األرض لطلب الرزق، وهو معىن املضاربة  

  .كثرة شيوع هذا اللفظ عند السلف واخللف . ٢ 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٤٥ ص ٣حاشية البيجريمي، ج: ، والبيجريمي٢٣ ص ٦الذخرية، ج: انظر؛ القرايف) ١(
  .٤٢٧ ص٥اإلنصاف، ج: ، واملرداوي ١٠٩ص ٥بدائع الصنائع، ج:  انظر؛ الكاساين )٢(
  .٢١٩ ص ٥اية احملتاج ، ج: ، والرملي٣١٨ ص ٧منح اجلليل ، ج: انظر؛ عليش) ٣(
   .٢٠من اآلية : سورة املزمل ) ٤(
  .١٨ ص٢١املبسوط، ج: ، والسرخسي٥٢ص٥تبيني احلقائق، ج: انظر؛ الزيلعي ) ٥(
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  لثاينالفرع ا

  

  املضاربة الثنائية يف االصطالح
عندما يتناول الفقهاء مصطلح املضاربة؛ فإم يريدون به املضاربة الثنائية، وقد عرفوها            

  :كما يلي بعدة تعاريف، تتفق يف مفهومها، وختتلف يف ظاهرها، وذلك بزيادة قيد أو شرط، 

  :األحناف : أوالً 
ـَالٍ مـن         ع: "عرف ابن عابدين  املضاربة بأا        ـَة يف الربــحِ بِمـ ـْد شـرِك ق

ـَلٍ من جانِبٍ آخرٍ    ).١(" جانِبٍ، وعم
وأكثر كتب احلنفية ال خترج عن هذا التعريف؛ ألن فقهاءهم متفقون على أن املضاربة              
عقد على الشـركة يف الربـح، ال يف رأس املال؛ ألن رأس املال يكـون من أحـد طـريف                  

  .)٢(يكون من الطرف اآلخر املضاربة، والعمل 
   :         )٣(شـــرح التعريـف  

  .لفظ عام يشمل مجيع العقود، املضاربة وغريها" عقْد : "  قوله 
لفظ عام يشمل مجيع أنواع الشركات، وهو قيد أخرج كل عقود املعـامالت،             " شرِكَة  " و  

   .)٤(البيع والقرض واإلبضاع : مثل 
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

   .٢٠٨ ص ٦رد احملتار، ج: ابن عابدين ) ١(
 ٣اهلدايـة،ج :   ، و املرغينـاين   ١٨ ص ٢١املبسوط، ج : ، و السرخسي    ٥٢ ص ٥تبيني احلقائق، ج    : انظر؛ الزيلعي   ) ٢(

   . ٢٠٢ص
  .٤٤٧ ص ٨نتائج األفكار، حاشية جليب، ج: انظر؛ قاضي زاده) ٣(
انظر؛ ابن منظـور   .(الشيء واستبضعه؛ أي جعله بضاعة، وهي ما يتجر فيه        أبضع  : مصدر أبضع، يقال    : اإلبضاع لغة ) ٤(

: ، ويف االصـطالح     )بضع  : ، مادة   ٣٧٩ – ٣٧٨خمتار الصحاح، ص    : ، والرازي   ٤٢٦ ص   ١لسان العرب،ج : 
مبعنـاه كـشاف    : ، والبـهويت    ٤٢٢ ص ٢مغىن احملتاج، ج  : انظر ؛ الشربيين    . (بعث املال مع من يتجر فيه متربعاً      

أن كالً من املضاربة واإلبضاع أخذ املال من مالكه لالجتار فيه، ولكـن يف  : ، والصلة بينهما  )٥٩٦ ص ٣اع، ج القن
فال شيء له من الربح ؛ فهـو        : أما اإلبضاع   . املضاربة له جزء من الربح حسب ما اتفقا عليه، فهو شريك يف الربح            

   ). ٣٦ ص٣٨ج: الفقهية الكويتية انظر؛ املوسوعة . (متربع بعمله، والربح كله لصاحب املال
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إشارة إىل أن لكل واحد من الطرفني نسبة من الربح حسب االتفاق ،              " : يف الرِبحِ  شركة" و
وهو قيد بني أن الشركة يف املضاربة تكون يف الربح ، وليس يف رأس املال أو اخلسارة ،             

لى املشاركة يف رأس    وهذا ما مييز شركة املضاربة عن غريها من الشركات اليت تقوم ع           
  .املال، والربح واخلسارة 

إشارة إىل ركين املضاربة؛ حبيث يكون املـال        " بِمالٍ من جانِبٍ، وعملٍ من جانِبٍ آخرٍ      " و
من طرف، والعمل من الطرف اآلخر؛ وهو قيد أخرج مجيع أنواع الشركات سـوى              

  . من الطرفني املضاربة ؛ ألن الشركات يكون فيها رأس املال أو العمل 
  .وبالنظر يف هذا التعريف أجد أنه تعريف عام يشمل العمل يف التجارة وغريها

  :املالكية : ثانياً 
ـْرٍ يف نقْد مضروبٍ مسلَّمٍ بِجـزٍء          : " بأنهعرف املالكية القراض     توكيـلٌ علَى تج

هح١( " من رِب(   
    :         )٢(شـــرح التعريـف 

  . جنس يف التعريف يشمل كل توكيل " : توكيلٌ"   قوله
بيان أن العمل يف التجارة، وهو البيع والشراء لتحصيل الربح ، فأخرج ما عدا               " : علَى تجرٍ " 

  .الشركة 
أي بالنقد املضروب املتعامل به، وهو قيد خرج به ما ال يعترب نقـداً ؛               " : يف نقْد مضروبٍ  " 

األقمشة واألطعمة ، وما ال يتعامل به       : وض مثل    ، والعر  )٣(كالسبيكة  
  .وإن كان مضروباً 

  .أي مدفوع للمضارب، وهو قيد خرج به ما ال يتم تسليمه للمضارب؛ كالدين" : مسلَّمٍ" 
 " هحزٍء من رِبأي نصيب شائع من ربح مال املضاربة، ال من ربح غريه   " : بِج.  

  ــــ_______________ــــــــــــــــــــــــــ

   .  ٥١٧ ص ٣حاشية الدسوقي، ج : الدسوقي ) ١(
  .٣١٩ ص ٧منح اجلليل ، ج: انظر؛ عليش ) ٢(
سبائك؛ وهي القطعة املستطيلة من الذهب، ومأخوذة من سبكت الذهب أو الفضة سبكاً ، وتطلق               : مجعها:  السبيكة  )٣(

  . ؛ أي أحجار الذهب قبل حتويلها إىل عملة، ومثلها الفضةعلى القطعة من أي معدن كان ؛ واملراد ا هنا غري املضروب
  ).١٦٤ ص٢٤ ، واملوسوعة الفقهية الكويتية، ج١٣٩، ص )سبك: مادة(املصباح املنري، : انظر؛ الفيومي( 
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  -:بالنظر يف تعريف املالكية يالحظ ما يلي 
روضاً، أو سبيكةً مل جتـز   اشترط أن يكون املال نقداً متعامالً به، فلو كان املال ديناً ، أو ع    .١

  .املضاربة به
  .) ١( قيد عقد القراض بالعمل يف التجارة، وهو البيع والشراء .٢

  :الشافعية :  ثالثاً   
ـْصٍ ليتجِـر فيـه، والـربح          :"      عرف النووي القراض بقوله      ـَع ماالً إىل شخ أَنْ يدف

  .)٢(" بينهما 
    :         )٣( شـــرح التعريـف

أي أن يسلم املال للمضارب، وهو قيد خرج به ما ال يقدر على تسليمه " : أن يدفع   " قوله  
  .؛ كالدين 
  .مبعىن املال احلقيقي ، وهو النقد املتعامل به " : ماالً " 
  . أي املضارب الذي يقوم بالعمل " : إىل شخص " 
  .والشراء ، دون احلرف والصناعات أي للعمل بالتجارة ،وهو البيع "  : ليتجر فيه " 
  . بيان ليأخذ كل طرف نصيبه من الربح املتحقق حسب االتفاق " : والربح بينهما " 

بالنظر يف تعريف الشافعية للقراض أجد أنه وافق تعريف املالكية يف تقييد عقد القراض بالعمل                
  .جتارةً ، واشتراط النقد فيه 

  :احلنابلـــة : رابعاً  
أَنْ يدفَع الرجلُ مالَه إىل آخـرٍ يتجِر فيه، والـربح  : " فلح  املضاربة بقوله     عرف ابن م  

رِطَــاها  على ما شمهني٤(  "ب (.  
هذا التعريف يتفق مع تعريف الشافعية من حيث اللفظ واملعىن؛ وهلذا يرد عليه ما ورد على                

  . بلة املضاربة بالعروضتعريفهم من شرح وبيان ، وقد أجاز بعض احلنا
______________________________________________________________     

  .٢٦ ص ٦الذخرية ، ج:  ، والقرايف٥١٧ ص ٣حاشية الدسوقي، ج: انظر ؛ الدسوقي )١(
  .٢٨٩ ص٤روضة الطالبني  ج: انظر؛ النووي )٢(
  .٢٢٠ ص ٥اية احملتاج ، ج: انظر؛ الرملي ) ٣(
   .١٨ ص ٥املبدع، ج : نظر؛  ابن مفلح ا) ٤(

  



  األلفاظ ذات الصلة                                                                   ة الثنائية املضارب

  

-٩-  

  :التعريف املختار 
بعد دراسة تعريفات الفقهاء للمضاربة الثنائية، يظهر يل أن التعريـف املناسـب هـو       

ـَالٍ من جانِبٍ،       "تعريف احلنفية الذين قالوا إن املضاربة هي           ـْد شـرِكَة يف الربـحِ بِم عق
ـَلٍ من جانِبٍ آخرٍ   :  ا يليمل"  وعم

 إنه حيدد اهلدف من عقد املضاربة الذي يتمثل يف املشاركة يف الربح، ال بأصل املـال وال                  .١
  .اخلسارة ، وهذا فارق بني املضاربة وغريها من الشركات 

 اتساع مفهوم املضاربة عند األحناف؛ حيث مل يقتصر العمل يف اال التجاري ، فيـدخل    .٢
  .ه من األعمال املباحة فيه كل ما ينمي املال ويثمر

 مشوله للمعىن اللغوي؛ حيث إن املضاربة هي السري يف األرض بقصد الكـسب والطلـب                .٣
  .،وهو املعىن الذي يقوم به املضارب ، ويستحق عليه رحباً 
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  الفرع الثالث

  

  الفرق بني املضاربة وغريها من األلفاظ ذات الصلة
  

اربة وغريها من املعامالت الشرعية والوضـعية يف بعـض          يوجد صلة وتشابه بني املض    
األمور ، ولكن للمضاربة طبيعة خاصة ختتلف عن غريها من املعامالت، والذي يهمين هو بيان               

  :كما يليالفرق بني املضاربة وغريها من األلفاظ ذات الصلة  من املعامالت املشاة؛ 
  )١(: بني الشركة واملضاربة –أوالً 

شبه كبري بني الشركة واملضاربة؛ حيث أن كالً منهما عقد يشتمل علـى     يوجد صلة و  
التعاون بني العمل ورأس املال من أجل التنمية ،وتوزيع األرباح حسب االتفاق بني األطراف ،               

  :فيما يلي ولكن هناك  فروق أخرى تظهر 
لـشركاء ،    يف الشركة يكون رأس املال والعمل من مجيع ا         : من حيث رأس املال والعمل       -أ

بينما يف املضاربة يكون رأس املال من طرف ، والعمل من الطرف اآلخر ، فالشركة أعـم    
  .من املضاربة 

 يف الشركة حيق لكل شريك التصرف كامالً يف أمور الشركة أصالة : من حيث التصرف     -ب
فقط عن نفسه ، أو نيابة عن غريه من الشركاء ، بينما يف املضاربة فالتصرف الكامل يكون  

  .من حق املضارب إال إذا قيده رب املال ببعض الشروط
يف الشركة يتحمل اخلسارة كل الشركاء حسب حصة كل منهما يف      :  من حيث اخلسارة     -ج

  .رأس املال ، أما يف املضاربة فيتحمل رب املال اخلسارة مبفرده 
  ) ٢(:  القرض الربوي واملضاربة –ثانياً 

ربة يف أن كالً منهما عبارة عن دفع املال مـن مالكـه   يتشابه القرض الربوي مع املضا   
  آلخر للعمل به أو استثماره ، ولكن هناك فرق جوهري وهو أن اإلقراض قرض بفائدة ثابتة 

____________________________  
  .٣٤-٣٣، صاملضاربة وتطبيقاا العملية يف املصارف اإلسالمية: ، وأبو زيد٣٦ ص٣٨انظر؛ املوسوعة الفقهية ، ج) ١ (
  .انظر ؛  املراجع السابقة ) ٢(
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   :عدة أمور وألجل حمدد ، ويترتب على ذلك 
 جند يف القرض أن املقرض حيصل على عائد ثابت وحمدد مسبقاً من املقترض              : من حيث الربح     -أ

دون النظر عما حققه املقترض من ربح أو خسارة ، خبالف الربح يف املضاربة فإن رب املـال             
  .سبة شائعة من الربح إن حتققت حسب االتفاق حيصل على ن

 يف القرض ال يشارك املقرض املقترض يف اخلسارة إذا وقعـت نتيجـة              : من حيث اخلسارة     -ب
استثمار املال ، بينما يف املضاربة يتحمل رب املال اخلسارة وحده إن وقعت بدون تعـد أو                 

  .تقصري 
ل احلرية يف التصرف يف املال الذي اقترضه     يف القرض ميلك املقترض كام    :  من حيث التصرف     -ج

، وال حيق للمقرض أن يتدخل يف عمله؛ ألن املقترض ملزم برد رأس املال ، أما يف املـضاربة                   
  .فيحق لرب املال وضع بعض الشروط أو القيود على املضارب 

قرض  للم– مع الفائدة –) املال( يف القرض يضمن املقترض أصل ا لقرض : من حيث الضمان -د
؛ ألنه ديناً جيب رده يف املوعد احملدد ، بينما يف املضاربة ال يضمن املضارب رأس مال املضاربة              

  .إال يف حالة التعدي أو التقصري ؛ ألنه وكيل عن رب املال ، وهو أمني ، واألمني ال يضمن 
  : )٢(  أو سوق األوراق املالية واملضاربة الشرعية )١( "ا لبورصة" املضاربة يف –ثالثاً 

     إن هذه املعاملة ال تشبه املضاربة الشرعية إال يف اللفظ فقط ؛ ألن املضاربة يف البورصة املالية 
___________________  

، وهو من مدينة بردج ببلجيكا ، حيـث         ) فان دي بورصي  ( يقال أن هذه الكلمة مشتقة أصالً من أسم         : البورصة  ) ١(
 ، وجيتمع التجار يف متجره لعقد اجتماع على عمل ما أو تعامـل مـا ، وهـي                   كان تاجراً يف القرن السادس عشر     

مؤسسة مالية متخصصة لعقد اجتماع جيري خالله عقد صفقات بيع األوراق املالية وشرائها، ويقوم عليها مجاعة من                 
وهـم  :  عمالئها ، والثاين البنوك وهي املنظمة اليت تعمل بعمليات األوراق املالية بيعاً وشراًء حلساب: فريقني؛ األول   

حلقة االتصال بني البائع واملشتري ، ويأخذون أجرة على عملهم ، ويدير البورصة جلنة منتخبة من األعـضاء تقـوم         
: انظر ؛ االساتذة املصريني والعرب املتخصصني       . (برقابة سري العمل، ورقابة تنفيذ اللوائح والقوانني اخلاصة بالبورصة        

   ).٥بورصة األوراق املالية ، ص : علي . اعية، تصحيح ابراهيم مذكور،حرف السي ، وشليب دمعجم العلوم االجتم
املصرفية اإلسالمية  : حممد.  ، ود    ٣٣– ٣٢املضاربة وتطبيقاا العملية يف املصارف اإلسالمية ، ص         : انظر؛ أبو زيد    ) ٢(

   .٧٥، ص  ) ٢( األزمة واملخرج ، فقه االقتصاد النقدي 
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 ، واليت تعين املخاطرة بالبيع والشراء بناًء علـى الـتخمني    SPECULATIONت حيث ترمج
بتقلبات األسعار من أجل احلصول على فارق األسعار، وهذه املعاملة يسمح فيها للمـضاربني             
التعامل بعقد صفقات جتارية دون أن يكون املضارب مالكاً ألصل الـسلع ، وال يـتم فيهـا              

مالت غري شرعية ؛ ألا قائمة على القمار والرهـان ، وبـذلك             التسليم احلقيقي ، وهي معا    
خيتلف اللفظ يف كثري من ممارساته املشوبة باحلرام عن اللفظ مبعناه الشرعي امللتزم باحلالل واليت        
يدفع فيها رب املال ماله  للمضارب من أجل استثماره ، واقتسام األرباح حسب االتفـاق ،                 

  .ب املال وحده إذا وقعت دون تعد أو تقصري من املضارب واخلسارة ال تكون إال على ر
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  مشروعية  املضاربة الثنائية، واحلكمة من مشروعيتها 
  

أتناول يف هذا املطلب مشروعية املضاربة الثنائية يف الفقه اإلسـالمي، باإلضـافة إىل              
  :لفرعني التاليني ااحلكمة من مشروعيتها، وذلك من خالل 

  
  الفـرع األول

  

  مشروعية املضاربة الثنائية، ودليلها
  

وقد عمل ا يف اجلاهلية، وكانت       ،) ١(اتفق الفقهاء على مشروعية املضاربة وجوازها       
الطريق الغالب لالستثمار، حيث كانت قريش وأهل مكة يعتمدون عليها، حىت أصبحت مكة             

ربية، وكان عليه السالم يعرف ذلك، وخرج وقتئذ يف مـال       أعظم مركز جتاري يف اجلزيرة الع     
  . وقد أقرها اإلسالم، ووضع هلا الشروط والضوابط اليت تنظمها، )٢(خدجية، وجاء بربحٍ كبري 

  . ثبتت مشروعيتها بالكتاب، والسنة، واآلثار،  واإلمجاع وقد
  :   القـرآن الكريـم  -أوالً 

 اليت تدل يف عمومها علـى الـسعي يف األرض           اآلياتببعض  ) ٣(احتج بعض الفقهاء    
  :ومنها وابتغاء الرزق؛ 

  …لَيس علَيكُم جناح أَن تَبتَغُواْ فَضْال من ربكُم …  : قال تعاىل .١
 )٤. (  

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
روضـة  : ،  والنـووي     ١٧٨ ص ٢ ج بداية اتهـد،  : ، وابن رشد    ١٠٩ ص   ٥بدائع الصنائع، ج  : انظر؛ الكاساين ) ١(

 ٢موسوعة اإلمجاع يف الفقه اإلسالمي، ج     : ، وأبا  جيب   ١٣٥ ص ٥املغىن، ج : ،  وابن قدامة     ٢٨٩ ص   ٤الطالبني، ج 
  .٥٨٢ص 

  .١٤٥ ص١السرية النبوية، ج: انظر؛ ابن هشام ) ٢(
   .١٠٢ ص٩احلاوي الكبري، ج: ، واملاوردي ١٠٨ ص ٥بدائع الصنائع، ج:  انظر؛  الكاساين )٣(

  

  .١٩٨من اآلية :  سورة البقرة )٤(
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  .)١( …  وءاخــرون  يضْـرِبون يفِ األَرضِ يبتَغُون مـن فَضْلِ ا…. ِ:  وقال تعاىل .٢

لَوة  فَانتَشرواْ في األَرضِ، وابتَغـــواْ مـن فَضْلِ ا  ِ: وقال تعاىل . ٣ الصـ يتإِذَا قُض   .)٢(  …فَ
  :وجــه االستـدالل 

، )٣(هذه اآليات تفيد إباحة املشي للتجارة، وابتغاء الرزق والكسب على وجه العموم             
  .)٤(واملضاربة هنا داخلة حتت عموم هذه اآليات ؛ ألا من وجوه طلب الرزق وابتغاء الفضل 

  :  السنـــة  -ثانياً 
  :    ثبتت مشروعية املضاربة بالسنة ؛ ومنها 

ثَالثٌ  : " قال رجه ابن ماجة عن صهيب بن سنان رضي اهللا عنه، أن رسول اهللا              ما أخ .١
ـِن البركَةُ  ـَلٍ، واملُقَارضةُ، وإِخالطُ البـرِ بِالشعريِ للْبيت ال للبيعِ: فيه   .)٥(" البيع إِىل أَج

  :وجـه االستـدالل 
ا؛ ملا فيها من الربكة، والربكة يف الثالث احلديث دليل على جواز املضاربة، واحلث عليه   

  انتفاع الناس، :  الثانيـةاملسـاحمة واملساهلة، وإعانة الغرمي بالتأجيل، ويف  : األوىلهي؛ يف 
  . )٦(القوت وعدم الغرر  : الثالثةويف 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

   .٢٠من اآلية :  سورة املزمل )١(
   .١٠ية من اآل:  سورة اجلمعة )٢(
   .٢١٢ ص ١زاد املسري يف علم التفسري، ج:  انظر؛ ابن اجلوزي )٣(
: ، والقـرطيب  ١٠٢ ص٩احلاوي الكـبري، ج : ، واملاوردي ١٠٨ ص ٥بدائع الصنائع، ج:  انظر؛ الكاساين   )٤(

   .٧١ ص ٨اجلامع ألحكام القرآن، ج
، وهو حـديث     )٢٢٨٩( ضاربة، حديث رقم  الشركة وامل )  ٦٣(سنن ابن ماجة،كتاب التجارات، باب    : ابن ماجة   ) ٥(

ميـزان  : انظر؛ الـذهيب    .  ( ضعيف اإلسناد ؛ ألن يف إسناده نصر بن قاسم عن عبد الرحيم بن داود، ومها جمهوالن               
نيـل  : ، والـشوكاين    )٣٤٦٣(، حديث رقـم     ٣٦٩ ص   ٣فيض القدير، ج  : ، وامليناوي   ٦٠٥ ص   ٢االعتدال، ج 

   .٣٩٤ ص٥، ج )٦(، مشروعية املقارضة، حديث رقم األوطـار ، كتاب الشركة واملضاربة
  .١٦١ ص ٣سبل السالم، ج: انظر؛ الصنعاين) ٦(
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كَانَ العباس بن عبد املُطَلـبِ إِذَا  : " ما رواه البيهقي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال       .٢
لُك بِه بحـراً، وال ينزِلَ بِه وادياً، وال علَى صاحبِه أَنْ ال يس  )١(دفَع ماالً مضاربةً اشترطَ 

      ةبطر دكَب ذَات ريِ بِهتشـولِ اِهللا              ،)٢(يسإِىل ر طَهـرش فَـعفَر ،نامض ولَ فَهفَإِنْ فَع    
 هاَز٣(" فَأَج (.  

  :وجـه االستـدالل 
 أحد وجوه )٤( واإلقراره هلا،  قد أجاز املضاربة بإقراريدل هذا احلديث أن الرسول 

  .السنة، فدل على جواز االشتراط يف املضاربة ؛ مما يقتضي جواز أصل املضاربة 
حيث خرج إىل الشام مضارباً مبال خدجية بنت خويلد رضي اهللا عنها، وأنفـذت    فعله.٣

  ) .٥(معه عبداً يقال له ميسرة، وكـان ذلك قبـل النبوة، مث حكاه بعدها مقرراً له 

  :وجـه االستـدالل 
  . دليل على مشروعية املضاربة؛ ألن التقرير أحد وجوه السنة، كما ذكر آنفاً فعله 

  :آثـار الصحابـة   : ثالثاً 
: "  روى اإلمام مالك يف املوطأ والبيهقي يف سننه عن زيد بنِ أَسلَم، عن أَبِيِه ؛ أَنه قَـالَ        .١

   عاِهللا و دبع جرلَى أَبِي               خا عرا قَفَال مراقِ، فَلَمشٍ إىل العينِ اخلَطَّابِ يف جب رما عنباِهللا ا ديب
لو أَقْدر لكُما على أَمـرٍ  : موسى األشعرِي، وهو أَمري البصرة، فَرحب بِهِما وسهلَ، مث قال  

 لْتلَفَع كُما بِهفَعق. أَن إىل أَمريِ املؤمننيِ، : ال ثُم ثَ بِهعأَنْ أَب الِ اِهللا، أُريدم ننا مالٌ مهبلى،ه
  فَأُسلفُكُماه، فَتبتاعان بِه متاعاً من متاعِ العراقِ، ثُم تبِيعانِه باملدينـة، فَتؤدياَن رأَس املالِ إىل

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

   ).٣٩٤ ص ٥نيل األوطار، ج: انظر؛ الشوكاين. ( احملافظة على املال من الضياع: املراد من الشروط ) ١(
   ).٣٩٤ ص ٥ج: انظر؛ املرجع السابق . ( احليوان؛ ألنه عرضة للتلف عادة: ذات كبد رطبة ) ٢(
يث ضعيف تفرد به أبـو      ، وهو حد  ٢١ ص   ٩، ج )١١٨١٠(السنن الكربى، كتاب القراض، حديث رقم       : البيهقي  ) ٣(

) ٦٩٠/ ٥(الكامل يف ضعفاء الرجال،  حديث رقم       : انظر؛ ابن عدي    . ( اجلارود زياد بن املنذر، وهو كويف ضعيف        
   .١٨٩ ص ٣، ج

ما أقره الرسول صلى اهللا عليه وسلم مما صدر عن أصحابه من قول، أو فعل بـسكوته وعـدم                   : السنة التقريرية هي    ) ٤(
   ) . ٤٩٩ – ٤٩٨ ص ١الربهان يف أصول الفقه،  ج: ويين انظر؛ اجل. ( إنكاره

  .١٠٤ ص ١الطبقات الكربى، ج: انظر؛ ابن سعد ) ٥(
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وددنا ذلك فَفَعلَ، وكَتب إىل عمر بنِ اخلطَّـاب         : فَقَاال  . أمريِ املؤمنني، ويكُونُ الربح لَكُما    
     ما قَدما املالَ، فَلَمهنذَ مأَخقال          أَنْ ي ،رمإىل ع كا ذلفَعا دا، فَلَمبِحا فَأُْراعأَكُلُّ اجلـيشِ   :ا ب
فَأَسلَفَكُما، أَديـا املـالِ   . ابنا أَمريِ املؤمنيِن : فَقَالَ عمر . ال :أَسلَفَه مثْلَما أَسلَفَكُما ؟  قَاال  

     وأَم ،كَتاِهللا فَس دبا عفأَم ،هحرِباِهللا فَقَالَ     و ديبا ع :         هذا، لَـو املؤمنني يا أَمري ي لَكغبنما ي
         رمفَقَالَ ع اهنملَض لَكهذا املالُ أو ه قَصاِهللا،        : ن ـديبع هعاجراِهللا، و دبع كَتفَس ،ياهأَد

      رماِء علَسج نلٌ مجل   : فَقَالَ ر ،املؤمنني اضاً يا أَمريرق هلْتعوج .   رمفَقَالَ ع :    ـهلْتعقـد ج
قراضاً، فَأَخذَ عمر رأْس املالِ ونِصف رِبحه، وأَخذَ عبد اِهللا وعبيد اِهللا ابنا عمر بنِ اخلطَّاب،           

  )١(."نِصف رِبحِ املالِ 

  :وجـه االستـدالل 
، وموافقة عمر لـه     "لو جعلته قراضاً    : "  عنه   قول اجلليس لعمر بن اخلطاب رضي اهللا      

  ) .٢(. يدل على صحة املضاربة، ولو علم عمر فسادها لرد قول اجلليس 

٢.                  نع ،أَبِيه ننِ، عمحالر دبنِ عالِء بما رواه اإلمام مالك يف املوطأ، والبيهقي يف سننه عن الع 
ضي اُهللا عنه أَعطَاه ماالً قراضاً يعملُ فيه، علَى أَنَّ الـربح  أَنَّ عثْمانَ بن عفَّانَ ر  " جده؛  
  ) .٣(" بينهما 

  :وجـه االستـدالل 
هذا األثر فيه دليل على مشروعية املضاربة؛ حيث تعامل ا أحد اخللفـاء الراشـدين،    

  . ا عثمان رضي اهللا عنه وهو عثمان بن عفان رضي اهللا عنه، ولو كان منهي عنها ملا تعامل
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

الـسنن  : ، والبيهقي ٦٨٧ ص ٢، ج )١(ما جاء يف القراض، حديث رقم      ) ١(املوطأ، كتاب القراض، باب     : مالك  ) ١(
، وكالمها بلفظه من طريق زيد بن أسلم عن أبيـه،           ١٩ ص   ٩، ج ) ١١٨٠٩(الكربى، كتاب القراض، حديث رقم      

  .ر صحيح وهذا أث
  .٣٤٠ ص١٤تكملة اموع، ج: ، واملطيعى ١٠٣ ص ٩احلاوي الكبري، ج: انظر ؛ املاوردي ) ٢(
السنن : ، والبيهقي   ٦٨٨ ص   ٢، ج   ) ٢( ما جاء يف القراض، حديث رقم     )  ١(املوطأ، كتاب القراض، باب   : مالك  ) ٣(

  .،  وهو أثر صحيح ٢٠ ص٩،ج) ١١٨١١(الكربى، كتاب القراض، حديث رقم 
  
  
  

  



  األلفاظ ذات الصلة                                                                   ة الثنائية املضارب

  

-١٧-  

٣.         ةباريف املُض ليع نع وِية:"ما رعيضلَى املْـالِ  )١(ُالوع"      ـهلَيوا عطَلَحلَىما اصع حبوالر،" 
)٢(   

  :وجـه االستـدالل 
  : مثل      هذا األثر يوضح بعض أحكام املضاربة، 

  .  أن يكون الربح حصة شائعة بني الطرفني حسب االتفاق  .١
  .اخلسارة تقع على رأس املال فقط  إن  .٢

  .وهذا يدل على مشروعيتها
  :اإلمجـاع :  رابعاً 

أمجعت األمة على جواز املضاربة الثنائية، حيث كان الناس وما زالوا يعقدون املضاربة من زمن          
 إىل يومنا هذا، ومل ينكر عليهم أحد، ونقل اإلمجاع على مشروعيتها كثري من              ،رسول اهللا   

  .)٣(العلماء  
من خالل النظر يف تلك األدلة يتبني أن  عقد املضاربة من العقود املشروعة، واليت كان                
يتم التعامل ا قبل اإلسالم، ويف زمن النبوة، وحىت يومنا هذا، ومل ينقل إلينا قول من  ينكـر                   

  . ذلك 
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

ضعة ووضيعة، فهو موضوع فيها، وأوضع ووضع وضعاً :  جتارته، أي   ضد الرفع، ووضع يف   : الوضع  :  الوضيعة لغة   ) ١(
انظـر؛ ابـن   . (وقد وضع يف البيع وضيعة، يعين أن اخلسارة من رأس املـال  . اخلسارة: غنب وخسر فيها، والوضيعة     :

ترك هي اجلزء اهلالك من املال، واملال مش      : " ويف االصطالح   ) وضع  : ، مادة   ٣٢٧ ص ١٥لسان العرب، ج  : منظور  
   ).١١٥ ص٥بدائع الصنائع، ج: انظر؛ الكاساين " (فتكون الوضيعة على قدره 

، وهـو   ٢٤٨ ص   ٨، ج  )١٥٠٨٧(املصنف، كتاب البيوع، باب نفقة املضارب ووضيعتة، حديث رقم          : الصنعاين  ) ٢(
، من قال الربح    )١(موقوف على علي بن أيب طالب من قوله ،  وابن أيب شبيبة، مبعىن ، كتاب البيوع واألقضية، باب                    

   . ٤ ص ٥، ج)١٠(على ما اصطلح عليه ، والوضيعة على رأس املال، حديث رقم 
: ،  والنـووي  ٦ ص ٣املقدمات املمهـدات، ج : ، وابن رشد اجلد١٠٩ ص ٥بدائع الصنائع، ج  : انظر؛  الكاساين    ) ٣(

  .١٣٥ ص٥املغىن، ج: ، وابن قدامه ٢٨٩ ص٤روضة الطالبني، ج
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  لثاينالفرع ا

  

  حكمة مشروعية املضاربة الثنائية
  

أباحت الشريعة اإلسالمية التعامل باملضاربة؛ حلاجة الناس إليها، وملا يترتب عليها مـن      
  )١ (:منها منافع كثرية؛ 

 تبادل املنافع اليت أحلها اهللا واستثمار األموال وعدم تركها مكنوزة، مبا يتفـق مـع روح                 .١
  . الناس الشريعة من حيث التيسري على

 إن عقد املضاربة فيه حض وتشجيع على العمل للقضاء على البطالة ؛ حيث إا وسيلة من                 .٢
  .وسائل الرزق 

كما أن كثرياً من أصحاب األموال يرغب يف تنمية ماله بالتجارة، وليس له القـدرة علـى                 .٣
سيلة اليت حتقـق    التجارة، فيحتاج إىل من حيسن التجارة، وال ميلك ماالً فكانت املضاربة الو           

التعاون بني املال والعمل، وما شرع اهللا العقود إال ملصاحل العباد،ودفع حوائجهم، فكانـت              
  .املضاربة جائزة 

حتقيق مقصد الشارع يف حفظ املال ، الذي يعترب أحد الكليات اخلمس واليت حض اإلسالم               .٤
  .على حفظها 

ل مع اخلربة وذلك عن طريق جتميع األموال        إن االستثمار املعاصر يعتمد على تالقي رأس املا       .٥
من املودعني ، ودفعها لذوي اخلربة والكفاءة من أجل االستثمار وفق أحـدث األسـاليب               

  .لتحقيق فائدة تعود على أصحاب األموال ، واجلهات املستثمرة واتمع 
  ــــــــــــــــــــــــــــــ 

احلـاوي  : ، واملاوردي ٦ ص ٣املقدمات املمهدات، ج:  ، وابن رشد١٠٩ ص ٥بدائع الصنائع، ج: انظر؛الكاساين  ) ١(
، وأبـا   ٣٨-٣٧ ص   ٣٨، واملوسوعة الفقهية، ج   ٥٩٤ ص ٣كشاف القناع، ج  : ، والبهويت   ١٠٤ ص   ٩الكبري، ج 

  .١٧٠السلم واملضاربة ، ص : ، والدكتور القضاة ٢٥املضاربة وتطبيقاا العملية، ص :  زيد
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  يف الفقهي لعقد املضاربة الثنائية،  وأقسامها، وصورهاالتكي
  

تتفاوت أنظار الفقهاء يف تصنيف عقد املضاربة، فمنهم مـن اعتربهـا مـن جـنس                
اإلجارات، فتكون على خالف القياس؛ جلهالة األجرة فيها، ومنهم من نظر إليها على اعتبـار          

وتت أنظارهم من حيث عمـل      أا من جنس املشاركات، فتكون على وفق القياس، كما تفا         
املضاربة، هل هو حمصور يف أعمال التجارة وما يتصل ا، أم أنه يشمل مجيع األعمـال الـيت            
تؤدي إىل املقصود من العقد، وهو الربح، هذا ما تناولته يف هذا املبحث باإلضافة إىل أقـسام                 

  :وذلك يف مطلبني املضاربة، وصورها، 
 هي لعقد املضاربة الثنائية، وما يرتتب عليه من أحكام التكييف الفق.  

  :               وفيه فرعان 
  .التكييف الفقهي لعقد املضاربة  الثنائية:                    الفرع األول 

.األحكام املرتتبة على تكييف املضاربة الثنائية  أهنا  شركة:                 الفرع الثاني  

 : أقسام  املضاربة الثنائية، وصورها.  
  :         وفيه فرعان 

  .أقسام املضاربة الثنائية :                  الفرع األول 
  .صور املضاربة الثنائية :                الفرع الثاني  
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  .التكييف الفقهي لعقد املضاربة الثنائية، وما يرتتب عليه من أحكام
  

اول يف هذا املطلب التكييف الفقهي لعقد املضاربة الثنائية، وما يترتب عليـه مـن               أتن
  :ما يلي أحكام من خالل 

  الفرع األول
  

  التكييف الفقهي لعقد املضاربة الثنائية 
على الرغم من اتفاق الفقهاء على مشروعية املضاربة الثنائية إال ام قـد اختلفـوا يف              

نس املعاوضة كاإلجارة فتكون علىخالف القيـاس، أم مـن     تكييفها الفقهي، هل هي من ج     
   :ذلك قوالن جنس املشاركات فتكون على وفق القياس، وهلم يف 

  : القول األول 
أن املضاربة من جنس املعاوضـة         مجهور الفقهاء من احلنفية واملالكية والشافعية     يرى  

العمل فيها ؛ ألن العامـل ال         جلهالة األجرة و    )١(كاإلجارة، وهي واردة على خالف القياس       
  . يعلم مقدار ما سيأخذه من األجرة ، والقياس يقتضي أن تكون األجرة والعمل معلومني 

  :القول الثاين 
   .)٢(أن املضاربة من جنس املشاركات، وهي جارية على وفق القياس  احلنابلة ويرى 

  :أدلة القول األول 
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

مغـىن  : ، والـشربيين  ٥١٨ ص٣حاشية الدسوقي، ج: ، والدسوقي ١٠٨ ص ٥بدائع الصنائع، ج  : ر؛ الكاساين   انظ) ١ (
،  حبـث مقـدم      ٢٢١التنمية عن طريق األدوات التمويلية اإلسالمية، ص        : ،  ومحود    ٤١٩ – ٤١٨ ص ٢احملتاج، ج 

  .م ١٩٨٩ –هـ ١٤١٩ألعمال الندوة الفقهية اخلامسة، بيت التمويل الكوييت، 
: ، ومحـود ٨ – ٣ ص ٢أعالم املوقعني، ج: ، وابن القيم ٥٠٦ ص ٢٠جمموع فتاوى اإلسالم، ج: انظر ؛ ابن تيمية   ) ٢(

تصوير حقيقة سندات املقارضة، والفرق بينها وبني سندات التنمية، وشهادات االستثمار والفرق بينها وبني السندات               
  . ١٩٢٢-١٩٢١ ص ٣، ج١٩٩٨، سنة )٩(، عدد )٤(الربوية، حبث مقدم لة جممع الفقه اإلسالمي، دورة 

  



  األلفاظ ذات الصلة                                                                   ة الثنائية املضارب

  

-٢١-  
  
  
  

  : )١( استدل اجلمهور بدليل عقلي، فقالوا

إن املضاربة عمل بعوض، وملا كان العمل والربح فيها جمهولني، وهذه اجلهالة تؤدي إىل  
القواعد الشرعية املقـررة ، ولـيس القيـاس          (  )٢(فساد العقد، قالوا إا على خالف القياس      

   .)األصويل 
  :أدلة القول الثاين 

  )٣(:استدل احلنابلة على أن املضاربة شركة ال إجارة بثالثة أدلة عقلية  

 ال يوجد يف الشريعة أمر خيالف القياس ، واملضاربة حقيقة هي شركة ال إجـارة ؛ فهـي                .١
ختالف اإلجارة ، ولكنها وفق قياس الشركات اليت يكون العمل فيها غري معلـوم وال حمـدد،             

  .ربح كذلك غري موجود وال متحقق الوجود ، وال معلوم املقدار وال
 إن املضاربة شركة جاءت وفق قياس الشركات اليت ال يـشترط فيهـا العلـم بـالعوض         .٢

واملعوض، وال يهم بعد ذلك كوا خمالفاً لقياس اإلجارة، ألن اإلجارة من باب املعاوضـات               
  .وض، وهي غري باب الشركات احملضة اليت يشترط فيها العلم بالعوض واملع

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

مغـين  : ، والشربيين   ١٧٨ ص   ٢بداية اتهد، ج  : ، وابن رشد احلفيد   ١٠٨ ص ٥بدائع الصنائع، ج  : انظر؛ الكاساين   ) ١(
   .٣٠املضاربة وتطبيقاا العملية، ص : ، وأبا زيد ٤١٩ - ٤١٨ ص ٢احملتاج، ج

مل يدخل فيه القياس الصحيح والفاسد، والصحيح هو الذي وردت به الشريعة، وهو اجلمع بـني   جم" القياس"إن لفظ   ) ٢(
قاس العكس، والقياس الصحيح مثل أن تكون العلـة         : قياس الطرد، والثاين    : املتماثلني ، والفرق بني املختلفني، فاألول     

 مينع حكمها ، ومثل هذا القيـاس ال تـأيت   اليت علق ا احلكم يف األصل موجودة يف الفرع من غري معارض يف الفرع        
الشريعة خبالفه، فليس يف الشريعة ما خيالف قياساً صحيحاً ، ولكن خيالف القياس الفاسد، وإن كان بعـض النـاس ال         
يعلم فسادهم ، وقد جاءت الشريعة باختصاص بعض األحكام حبكم يفارق به نظائره ، فالبد أن خيتص ذلك النـوع                    

ه باحلكم ، ومينع مساواته لغريه ، لكن الوصف الذي اختص به ذلك النوع قد يظهر لـبعض                  بوصف يوجب اختصاص  
الناس وقد ال يظهر، وليس من شرط القياس الصحيح أن يعلم صحته كل واحد ، فمن رأى شيئاً من الشريعة خمالفـاً                      

: انظـر ؛ ابـن تيميـة    ( يح الثابت للقياس ، فإمنا هو خمالف للقياس الذي انعقد يف نفسه ، وليس خمالفاً للقياس الصح     
  ).٥٠٥ – ٥٠٤ ص ٢جمموع فتاوى اإلسالم، ج

  . ٨-٣ ص٢أعالم املوقعني ج: ، وابن القيم ٥٠٩-٥٠٦ ص٢٠جمموع  فتاوى اإلسالم، ج: انظر؛ ابن تيمية) ٣(
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املضاربة واملساقاة واملزارعة على خالف القياس ظنوا أن هذه العقود مـن  :  إن الذين قالوا     .٣
اإلجارة ؛ ألا عمل بعوض ، واإلجارة يشترط فيها العلم بالعوض واملعوض، وملا رأوا              جنس  

هي على خالف القياس ، وهذا خطأ ؛ ألن         : العمل والربح غري معلومني يف هذه العقود، قالوا         
هذه العقول من جنس املشاركات وليس من جنس املعاوضات احملضة اليت يشترط فيها العلـم               

  . ، واملشاركات جنس املعاوضات ، وإن كان فيها شوب املعاوضة بالعوض واملعوض
  :الراجح 

 من تكييـف عقـد      احلنابلةبالنظر يف أدلة الفريقني يظهر يل أن الراجح ما ذهب إليه            
املضاربة على أنه شركة ال إجارة؛ ألن املقصود من عقد املضاربة الربح، وليس العمل ذاته،               

، وإن وقعت خسارة كانت علـى رب املـال فقـط،     ويكون بني الطرفني حسب االتفاق    
  .والعامل قد خسر مثرة عمله؛ مما يقتضي أن يكون على وفق القياس 
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  الفرع الثاين

  

  األحكام املترتبة على تكييف املضاربة الثنائية أا شركة 
مي العمـل  بناًء على تغليب طابع املشاركة بني رب املال بتقدمي املال، واملضارب بتقـد     

  )١( :منها لالشتراك معاً يف الربـح؛ فإن العالقة بينهما تأخذ أحكاماً خمتلفة؛ 

 حيث يشترط تسليم رأس مال املضاربة للمضارب حني         :حكم املال يف عقد املضاربة     -أوالً
  :ويترتب على ذلك أحكام ؛ منها العقد، 

، من حيث عالقته برب     ) يناً  أم( إذا قبض املضارب املال، ومل يبدأ بالعمل؛ فإنه يعترب            -  أ
املال ، وعليه حفظ املال ورده إىل صاحبه إذا طلب منه ذلك ، وإن هلك منه بـدون                  

  .تعد أو تقصري فليس عليه ضمان 
إن بدأ املضارب بالعمل، فيكون وكيالً عـن رب املـال، ويقـوم مقامـه بكافـة                   -  ب

  :ويترتب على ذلك عدة أحكامالتصرفـات، 
  .ال تتحول العالقة إىل مشاركة يف هذا الربح، حسب االتفاق  إن حتقق ربح يف امل.١
  . وإن حتققت اخلسارة فهي على رأس املال، وال شئ على املضارب .٢
  . يف حالة عدم وجود ربح، وال خسارة، يكون رأس املال لصاحبه، وال شئ للمضارب .٣
  . وإن هلك املال بدون تعد أو تقصري فال ضمان عليه .٤

  :ألحكام املترتبة على فساد العقد ا –ثانياً 
يف حالة فساد املضاربة لعلة ما؛ فإن املضارب يأخذ حكم األجري يف وجـوب دفـع                  -  أ

  .األجرة إليه، أي أجرة املثل  
   فيكون رب املال مسئوالً عنه )٢(    إن شـرط الربح كله لرب املال، ينقلب إىل إبضاع -ب

____________________________  
روضة الطالبني،  : ، والنووي   ٨ ص ٣املقدمات، ج : ، وابن رشد اجلد     ١٢٠ ص ٥بدائع الصنائع  ج   : الكاساين  انظر؛  ) ١(

  . ٦٩ ص ٣٨، واملوسوعة الفقهية، ج٥٩٥ ص٣كشاف القناع، ج: ، والبهويت ٣١١ ص٤ج
   .٦انظر؛ هذا البحث حواشي، ص ) ٢(
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  .وحده فله رحبه وعليه خسارته ، وليس للمضارب أجر
شرط الربح كله للمضارب، ينقلب إىل قرض، فله رحبه وعليه خسارته، وإذا فقد                  إن       -ج  

  .منه كان ضامناً ، وجيب عليه رده لصاحبه 
  :حكم تعدي املضارب، كما لو خالف شرطاً من شروط العقد  –ثالثاً 

ذهب مجهور الفقهاء إىل أنه إذا خالف املضارب شرطاً من شروط العقد يكون متعدياً،         
املُسلمونَ علَى شروطهم؛   " ، وال شئ له؛ ملخالفته شروط العقد، لقوله)١(ضمان وعليه ال

    .  )٢("إِال شرطَاً أَحلَّ حراماً أو حرم حالالً 
إن ووكيالً   إذا قبض املال، ومل يشرع يف العمل،         أميناًمما سبق تبني أن املضارب يكون       
يف الربح جبهده وعملـه،     شريك   املال، وإذا ربح فهو      شرع يف العمل؛ ألنه يتصرف بأمر رب      

ومنعدياً  إن شرط الربح كله للمضارب،       ومستقرضاً إن شرط الربح كله لرب املال،        ومتربعاً
 إن فسدت املضاربة لعلة     وأجرياًإن خالف املضارب شرطاً من الشروط اليت مت االتفاق عليها،           

  .ما 
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

: ، وابن قدامـة ١٦٥-١٦٤ ص٧حاشية اخلرشي، ج:  ، واخلرشـي ١٢٠ ص   ٥بدائع الصنائع، ج  : انظر؛ الكاساين   ) ١(
  .٦٩ ص٣٨، واملوسوعة الفقهية، ج١٦٥ ص ٥املغين ، ج

،  ما ذكر عن رسول اهللا يف الصلج بني الناس،  حـديث            )١٧(سنن الترمذي، كتاب األحكام، باب رقم       : الترمذي  ) ٢(
سنن أيب داود، كتاب األقضية، باب يف الصلح من حديث أيب هريـرة بنحـو روايـة                 : ، وأبو داود     )١٣٥٧(رقم  

  .حديث حسن صحيح : ، وقال الترمذي ٣٠٢ ص ٣، ج)٣٥٩٤(الترمذي السابقة، حديث رقم 
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  أقسام  املضاربة الثنائية، وصورها
  

   : الفرعني التالينيربة الثنائية، وصورها، يفأتناول يف هذا املطلب الكالم عن أقسام املضا
  

  الفرع األول
  

  أقسام املضاربة الثنائية
املضاربة املطلقـة،   : تنقسم شركة املضاربة باعتبار العموم واخلصوص إىل قسمني، مها        

  .) ١(واملضاربة املقيدة  
  :  املضاربة املطلقة -أوالً

؛ ليستثمره استثماراً حـالالً حـسب   وهي اليت  يدفع فيها رب املال ماله إىل املضارب   
الكيفية اليت يراها مناسبة لتحقيق الربح، من غري تعينيٍ ألنواع التجارة أو السلع، ومن غري تعينيٍ  

فاملضارب له احلرية املطلقة يف استثمار مـال        . للزمان أو املكان، أو من يعامله من األشخاص         
  . بة يف املصارف اإلسالمية املضاربة، وهذا النوع الغالب على أنواع املضار

  :  املضاربة املقيدة -ثانياً 
وهي اليت يقَيد فيها املضارب بقيد أو شرط خيتص بعمله، والبد مـن اعتبـار القيـد               
والتقييد به إذا كان مفيداً ، وإلغائه واعتباره كالعدم إذا مل يكن كذلك ، وفيما عدا ذلك يترك                 

بالعمل؛ كاشتراط عدم السفر باملال خارج الـوطن، ويف         للعرف التجاري املتغري الذي خيتص      
  هذه املضاربة يتعني على املضارب احترام قيود العقد، فإنْ خالفها كان مسؤوالً وحده عن 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفقهيـة،  ، و املوسوعة)١٤٠٧املادة  (٧٤٤شرح الة، ص: ، ورستم ١٢١ ص ٥بدائع الصنائع، ج  : انظر؛ الكاساين ) ١(
البنـوك  : ، واخلضريي٤٠٨جتربة بنوك فيصل اإلسالمية، عقد املراحبة وعقد املضاربة، ص :   وشحاته ٣٩ ص،   ٣٨ج

  . ١٣٨- ١٣٧اإلسالمية، ص 
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املُسلمونَ علَى شروطهم إِال شرطَاً أَحلَّ حراماً  "   لقوله اآلثار املترتبة على هذه املخالفة؛
ـَرم حالالً   ، ويشترط لصحة هذه القيود جلب املنفعة، وعـدم إحلـاق الـضرر             )١ ( "أو ح

  .باملضارب 
وهذا النوع من املضاربة بدأ يظهر يف عمل املصارف اإلسالمية املعاصـرة؛ حيـث مت              

  ) .٢(التعامل ا يف بنوك فيصل اإلسالمية 
  

  الفرع الثاين
  

  صور املضاربة الثنائية
  

، وقد اتفق الفقهاء على جواز بعـضها، واختلفـوا يف           املضاربة الثنائية هلا ثالث صور    
  :كما يليالبعض اآلخر، وأعرض هذه الصور 

 أن يشترك عمل ومال؛ أي أن يكون رأس املال من أحد الطرفني، والعمل من               :الصورة األوىل 
  .، وهي الصورة املتفق عليها بني الفقهاء، وهي  املرادة عند اإلطالق)٣(اآلخر

  .ن يشترك شخص مباله، وآخر مباله وعمله  أ:الصورة الثانية
أن يشترك طرفان يف رأس املال، فيدفع كل منهما ألف دينـار، ويعمـل ـا                 :مثال

  .) ٤(أحدمها، فهذه شركة ومضاربة 
ويكون نصيب املضارب يف الربح أكثر من شريكه؛ ألنه يستحق جزءاً مـن             

  )٥(. الربح كمضارب، واجلزء اآلخر كشريك يف رأس املال 
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٤انظر؛ هذا البحث، ص ) ١(
   . ٤٠٩جتربة بنوك فيصل اإلسالمية،  عقد املراحبة وعقد املضاربة،  ص : انظر؛ شحاته) ٢(
املغـىن،  :  ، وابن قدامـة ٤٠٠ ص ١١أوجز املسالك، ج: ، والكاندهلوي٥٢ ص   ٥تبيني احلقائق، ج  : انظر؛ الزيلعي ) ٣(

  .١٣٤ ص٥ج
  .١٣٦ ص٥املغين ، ج: انظر ؛ ابن قدامة ) ٤(
 ٥املغـىن، ج  : ،  وابـن قدامـة     ٤١٩ ص   ٢مغين احملتاج، ج  : ، والشربيين ٥٨ ص   ٥تبيني احلقائق، ج  : انظر؛ الزيلعي ) ٥(

  .٢٥-٢٤ ص ١حبوث فقهية معاصرة، ج: ، والشريف١٣٦ص
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طـرفني،  أن يشترك شخصان مبال أحدمها، وهو أن يكون املال من أحـد ال             :الصورة الثالثة 
  )١(.والعمل منهما 

  .أن يشترك طرفان، فيدفع أحدمها ألفي دينار، ويعمال فيه معا، والربح بينهما: مثال
للفقهاء يف هـذه  يف جواز اشتراط رب املال العمل مع املضارب ،              وقد اختلف الفقهاء    

  :املسألة قوالن 
  :القول األول
 عـدم جـواز     )الشافعية ورواية للحنابلة    احلنفية  واملالكية و   (  مجهور الفقهاء يرى  

اشتراط عمل رب املال مع املضارب، وينفرد املضارب باستثمار املال، والقيام بأي عمل فيـه               
   . )٢(مصلحة لتحقيق الربح 

  :القول الثاين
 يف رواية أخرى جواز اشتراط عمل رب املال مع املضارب، وله مجيـع  احلنابلة  ويرى  

   .)٣(ضارب التصرفات اليت جتوز للم
  :أدلة القول األول

  )٤(:استدل القائلون بعدم جواز اشتراط عمل رب املال مع املضارب بدليلني عقليني     

إن اشتراط عمل رب املال مع املضارب ينايف مقتضى العقد من حيث استقالل املضارب بالعمل،               .١
  .واحلد من تصرفاته، ويف ذلك حتجري عليه 

ليم رأس املال للمضارب، واشتراط عمل رب املال مع املضارب ينافيـه؛             إن املضاربة تقتضي تس    .٢
  .ألن يد املالك باقية على رأس املال، ومل تنقطع عنه، فتبطل املضاربة 

  ــــ__________________ــــــــــــــــــــــــــ

  .١٣٧ ص٥املغىن، ج: انظر؛ ابن قدامة) ١(
: ، والرافعـي ١٥٣ ص٧حاشية اخلرشـي، ج : واخلرشي . ٤١٧ ص٨حملتار  ج  تكملة رد ا  : انظر؛ ابن عابدين احلفيد   ) ٢(

  .١٣٨ ص ٥املغين، ج: ، وابن قدامة١٠ ص ٦الشرح الكبري، ج
  . ٣٣٠ ص٢شرح منتهى اإلرادات  ج: ، والبهويت١٣٧ ص ٥املغين، ج: انظر؛ ابن قدامة) ٣(
: ، والشرواين ١٥٣ ص   ٧حاشية اخلرشي، ج  : ي،  واخلرش  ٤١٧ ص   ٨تكملة رد احملتار، ج   : انظر؛ ابن عابدين احلفيد   ) ٤(

، ٦٤-٦٣ ص  ٣٨، واملوسـوعة الفقهيـة، ج     ١٣٨ ص   ٥املغـين، ج  : ، وابن قدامة  ٤٣٢ ص   ٧حاشية الشرواين، ج  
اجلوانب القانونية لتطبيق  عقدي املراحبة واملضاربة، حبث مقدم لندوة خطة االستثمار يف البنـوك اإلسـالمية،                : وشليب
  .٢٩٢م، ص١٩٨٧ –ـ ه١٤٠٧ عمان، لسنة –جدة 
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  :أدلة القول الثاين
  )  ١ (:استدل القائلون جبواز اشتراط عمل رب املال مع املضارب بدليلني عقليني        و

إن العمل أحد ركين املضاربة، فيجوز أن ينفرد به أحدمها، مع وجود العمل واملـال مـن                 .١
  ن أحد أصحاب األموالاآلخر، وهذا متحقق يف عمل املصارف اإلسالمية اليوم؛ حيث يكو

  .   مديراً للمصرف، فيكون رب مال من جهة، ومضارباً من جهة أخرى 
  .إن املضارب يستحق الربح املشروط له بعمله يف مال غريه، وهذه حقيقة املضاربة.٢

  :املناقشة
  :)٢( ناقش القائلون جبواز عمل رب املال مع املضارب قول املانعني مبا يلي        

 رب املال مع املضارب ال حيد من تصرفات املضارب؛ بل يعطي املـضارب حـق           إن عمل .١
التصرف يف مال املضاربة سعياً وراء الربح، وال مانع من ذلك؛ ألن املـضارب يـستحق                

  .املشروط من الربح بعمله يف مال غريه، وهذا متحقق يف هذه الصورة  
 ألن العمل ركـن يف املـضاربة،        إن عمل رب املال مع املضارب ال خيالف مقتضى العقد؛         .٢

  .وجيوز بتراضي الطرفني، وهو حاصل هنا
  :الراجح

 يف الروايـة    احلنابلةبالنظر إىل أدلة القولني السابقني يظهر يل أن الراجح ما ذهب إليه             
  :للسببني اآلتيني  الثانية من جواز مشاركة رب املال للمضارب يف العمل، وذلك 

ضارب يف العمل حيقق اهلدف الذي شرعت من أجله املضاربة؛    إن مشاركة رب املال مع امل      .١
  . وهو حتصيل الربح، وتنمية املال، واحلرص على استثمار ماله فيما هو أفضل

 إن هذا القول حيقق مصلحة العباد من إطالق أيديهم يف استثمار أمواهلم بالطرق املشروعة               .٢
.  

ركات اليت تقوم على االستثمار الـشرعي،       وذا يظهر أن عقد املضاربة نوع من أنواع الش        
  . وذلك بتالقي رأس املال مع اخلربة، لتحقيق فائدة تعود على الطرفني املتعاقدين واتمع 

________________________________________________________________  
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كشاف القنـاع،   : ،والبهويت٣٣٠ ص ٢ ج شرح منتهى اإلرادات،  : ، والبهويت ١٣٨ ص ٥املغىن، ج : انظر؛  ابن قدامة   ) ١(
، الـسنة  )٣٥(املضاربة ومدى تطبيقها، حبث مقدم لة البحوث الفقهية املعاصرة، عـدد     : ، وكاموي ٦٠٠ ص   ٣ج
  .١٨٨م، ص ١٩٩٧ –هـ ١٤١٨، لسنة )٩(

   .١٣٨ ص ٥املغين، ج: انظر؛ ابن قدامة ) ٢(
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أتناول يف هذا الفصل الكالم عن تعريف املضاربة املشتركة، والفرق بينها وبني املضاربة    
الثنائية، مث الشروط اليت تتعلق ا؛ من حيث رأس املال، والعمل، والربح، مث أذكر األحكـام                

  املتعلقة باملضاربة املشتركة،
  :شتمل هذا الفصل على مبحثنيوي

  حقيقة املضاربة املشرتكة، والفرق بينها وبني املضاربة الثنائية.  
 شروط املضاربة املشرتكة.  
 أحكام املضاربة املشرتكة.  
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  ضاربة الثنائيةحقيقة املضاربة املشرتكة، والفرق بينها وبني امل
  

  : متهيد
بتعريفها وشروطها، وحدودها الفقهيـة     ) الثنائية(إن املضاربة الفردية    :  أستطيع القول 

السابقة كانت تتناسب مع متطلبات احلياة يف صدر اإلسالم كوسيلة شرعية الستثمار األموال؛             
 اليت يوجـد فيهـا      غالباً فرداً، أو أكثر يعيشون يف نفس املنطقة       ) املضارب(حيث كان العامل    

، وكانت رؤوس األموال املوضوعة حتت تصرفه قليلة نسبياً،  وقـد انتقلـت              )املالك(شريكه  
  .املضاربة من ميدان االستثمار الفردي إىل ميدان االستثمار اجلماعي 

 أن تكون أساسـاً     - وهي مدار حبثي يف هذه الرسالة      - فهل تصلح املضاربة املشتركة   
إليه يف مشروعية عمليات االستثمار اجلماعية يف املـصارف اإلسـالمية           شرعياً ميكن االستناد    

  :خالل هذا املبحث يف املطالب الثالثة اآلتيةاملعاصرة، هذا ما يتم التعرف عليه من 

 : تعريف املضاربة املشرتكة، وبيان صورهتا، وذكر أطرافها.  
  :وفيه ثالثة فروع                           

  .تعريف املضاربة املشتركة  :الفرع األول

  .صورة املضاربة املشتركة  :الفرع الثاني

  .أطراف املضاربة املشتركة  :الفرع الثالث

 : الفرق بني املضاربة املشرتكة والثنائية  
  
  



  أطراف املضاربة املشتركة                                                          املضاربة املشتركة

  

-٣١ -

 
 

  

  تعريف املضاربة املشرتكة، وبيان صورهتا، وذكر أطرافها
  

ذا املطلب احلديث عن تعريف املضاربة املشتركة، وبيان صورا، مع بيان           أتناول يف ه  
 يف الفـروع الثالثـة    أشخاص املضاربة املشتركة، والشروط الواجب توافرها فيهـم، وذلك       

   :اآلتية 
  الفرع األول

  

  تعريف املضاربة املشتركة 
  

وهو املـصرف، أو     -عرفنا فيما سبق أن املضاربة الثنائية شركة يساهم فيها رب املال          
 بالعمـل؛  - وهو صاحب املشروع- برأس املال، ويساهم املضارب  -املؤسسة، أو أحد األفراد   

ليتحقق الربح، ويقتسمانه بنسبة يتفق عليها، وقد يكون رب املال واحداً، واملضارب كذلك،             
ـ           صريح وقد يتعدد الطرفان أو أحدمها، وأجاز الفقهاء دفع املضاربة إىل مضارب آخر باإلذن ال

 فكان املضارب يتوسط بني رب املال واملستثمر، وهذا يشبه الدور الذي تقـوم              ،)١(أو املطلق   
به املصارف اإلسالمية يف العصر احلديث؛ وهو ما يعرف باملضاربة املشتركة، وميكن تعريـف              

  :كما يلياملضاربة املشتركة 
 املضارب املشترك ، ويعرض)املضارب( هي اليت يتعدد فيها صاحب املال ، والعمل   "

 كما  –باعتبارِه مضارباً   -فيها خدماته على من يرغب من أصحاب األموال استثمارِ أمواهلم         
 باعتبـاره رب مـالٍ أو       –يعرض على أصحابِ املشروعات االستفادةَ مبا لديِه من أموالٍ          

  ب االتفاقِ،  وتـوزع األربـاح بني األطـراف الثالثة حس-وكيالً عن أربابِ األموالِ
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٩احلاوي الكـبري، ج   : ، واملاوردي ١٦٦ ص   ٧حاشية اخلرشي، ج  : ، واخلرشي ٥٤٠ ص   ٢النقاية، ج : انظر؛ احملبويب ) ١(
 ص  ٥موسوعة االمجاع يف الفقه اإلسـالمي، ج      : ، وأبا جيب  ١٦٠ -١٥٩ ص   ٥املغين، ج : ، وابن قدامة  ١٣٧ص  
٥٨٤.  
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  . ) ١( "نُ على رب املال واخلسارةُ تكو

  :) ٢(شـرح التعـريف 
أي أن املضاربة املشتركة    ) : املضارب(هي اليت يتعدد فيها صاحب املال ، و العمل          " 

  .تتكون من أكثر من فرد، وأكثر من مضارب يف عملية االستثمار 
ويعرض املضارب املشترك خدماته على من يرغب من أصحاب األموال استثمار           " 

 أي أن املضارب املشترك يتلقى أموال املودعني الستثمارها عـن           " :م باعتباره مضارباً    أمواهل
طريق املضاربة املشتركة، ويكون بالنسبة هلم مضارباً؛ حيث يضارب بأمواهلم؛ ألنه مفـوض             
عنهم، فإذا حتقق ربح يقسم بينه وبني املودعني حسب االتفاق، وإن حتققت خسارة، يتحملها              

ل وحدهم؛ بشرط أن تكون اخلسارة بسبب قاهر، ال يد للمصرف فيه، أمـا إذا               أرباب األموا 
  .كان املصرف قد تسبب يف هذه اخلسارة، أو يف جزء منها فقد أصبح متعدياً، وعليه الضمان 

باعتباره -ويعرض خدماته على أصحاب املشروعات لالستفادة مبا لديه من أموال        " 
بدفع ما لديه مـن أمـوال إىل        )  املصرف( ارب املشترك  أي يقوم املض   " :وكيال أورب مال   

، ليستثمروها يف مشاريعهم؛ بشروط يتفـق عليهـا، وهـؤالء           )املضاربون(رجال األعمال   
املضاربون  يأخذ كل واحد منهم مضاربة مستقلة يف العمل والربح والشروط، فإذا حتقق ربح               

حـسب االتفـاق، وإن حتققـت       واملصرف واملضارب الثاين    ) املودع(قسـم بني رب املال     
اخلسارة فال شئ للمضارب املستثمر وال املضارب املشترك، ويتحمـل رب املـال اخلـسارة            
وحده، إذا مل يكن يد للمضارب الثاين فيها بتعد أو تقصري، أما إذا كان املضارب الثـاين قـد      

  .تسبب يف هذه اخلسارة، أو يف جزء منها، فيصبح متعدياً، وعليه الضمان 
  
  

____________________________  
املعامالت املالية املعاصـرة يف الفقـه اإلسـالمي،    : شبري. ، و د١٤٦ ص٥املغين ، ج  : التعريف مأخوذ من ابن قدامة    ) ١(

التعامل املـايل يف اإلطـار     : فرج  . ، ود ٢٠٠شركات االستثمار يف االقتصاد اإلسالمي، ص     : النمري. ، ود ٣٠٠ص
   .١٤اخلدمات املصرفية ، نشرة تعريفية بالبنك اإلسالمي الفلسطيين ، غزة ص ، ودليل ١٣٧اإلسالمي، ص 

  .١٣٧التعامل املايل يف اإلطار اإلسالمي، ص : فرج . انظر؛ د) ٢(
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  الفرع الثاين
  

  صورة املضاربة املشتركة 

   : )١(اخلمسة اآلتية ميكن رسم صورة املضاربة املشتركة يف البنود 
األموال الراغبون يف استثمار أمواهلم  لدى املصرف اإلسـالمي بـدفع             يتقدم أرباب     -أوالً  

  .أمواهلم الستثمارها 
 يتوىل املصرف اإلشراف على استثمـار هذه األموال؛ وذلك مـن خـالل إعـداد               –ثانياً  

  . الدراسات والتقارير حول موضوع االستثمار ونتائجه 
؛ )املـستثمرين ( بينه وبني رجال األعمـال       يقوم املصرف بعمل عقود املضاربة الثنائية      –ثالثاً  

  .الستثمار هذه األموال وفق ضوابط حمددة 
  .يتم تصفية حساب املضاربة، وتوزع األرباح بني أطرافها يف اية العام املايل–رابعاً 

  .إن حتققت خسارة دون تعد أو تقصري من املضارب فهي من رأس مال املضاربة  –خامساً 
كتمل صورة املضاربة املشتركة، وهي مشروعة؛ ألن املصرف خيصص وذه اخلطوات ت   

جزءاً من رأس ماله، ويشارك به املودعني بنسبة الربح واخلسارة، ويف هذه احلالة يكون شريكاً               
    ) .٢(من جهة، ومضارباً من جهة أخرى؛ حبكم أنه عامل يف مال املضاربة

  
  
  
  

  ـــــــــــــــــ
البنـوك اإلسـالمية املنـهج      : ، وطايل ٩٧-٩٤ ،ص ٢، جملد ٥مية والعملية للبنوك اإلسالمية، ج    انظر؛ املوسوعة العل  ) ١(

  . ١٣٦البنوك اإلسالمية، ص: ، واخلضريي٣٠١املعامالت املالية املعاصرة، ص: ، وشبري٧٦ ص١والتطبيق، ج
  .٢٦انظر؛ هذا  البحث، ص ) ٢(
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  الفرع الثالث
  

  أطراف املضاربة املشتركة 

   : ) ١(وهي شتركة ثالثة أطراف،ولكل طرف شروط؛ للمضاربة امل
 أصحاب األموال؛ وهم املودعون الذين يقدمون أمواهلم  للمصرف بـصورة            : الطرف األول 

انفرادية؛ الستثمارها يف خمتلف أوجه النشاط االقتصادي املشروعة، ويشترط         
يف توكله عنهم الستثمار أمواهلم عـن طريـق         ) املصرف(املضارب املشترك   

   : )٢(ما يلي ملضاربة ، ا
 أن يوافق رب املال بعقد شرعي على إبقاء رأس ماله مدة ال تقل عن سنة حتت تـصرف                   .١

  .) ٣(املضارب املشترك ، وهذا ما عليه احلنفية ورواية للحنابلة 
  .أن يوافق رب املال على الصيغة والشروط اليت يقترحها املضارب املشترك للمضاربة. ٢
؛ )املضارب املشترك( لدى املصرف اإلسالمي )٤(ال أن يفتح حساباً جارياً يستحب لرب امل  . ٣

  .ليودع فيه ما حتقق من أرباح؛ تسهيالً للمعاملة 
أن يلتزم رب املال باحلد األدىن لرأس املال املسموح به يف املضاربة املشتركة على األقـل                . ٤

  .مثلما يحدده جملس اإلدارة 
  .ألرباح فيما بينهما عند العقد االتفاق على نسبة ا. ٥

  
_______________________________________________________  

  

بنوك جتارية بـدون    : ،  والشباين  ٢٣٣ - ٢٣٢موقف الشريعة من املصارف اإلسالمية املعاصرة، ص      : انظر؛ العبادي ) ١(
  .٢٠١الستثمار، ص شركات ا: ، والنمري٣٩٣تطوير األعمال املصرفية، ص: ، ومحود٢٩٦ربا، ص

 ٨٤-٨١ ص ١البنوك اإلسالمية املنهج والتطبيق، ج    : ، وطايل ٣٠-٢٦البنك الالربوي يف اإلسالم، ص    : انظر؛ الصدر ) ٢(
.  
  .١٨٥ ص٥املغين ، ج: ، وابن قدامة ١٣٨ ص ٥بدائع الصنائع، ج: انظر؛ الكاساين ) ٣(
 ويستطيع سحبه يف أي وقت أراد بـدون قيـود، وال    هو مبلغ من املال يضعه صاحبه يف املصرف،       : احلساب اجلاري ) ٤(

منـهج  : انظر؛ النجار. (تدفع املصارف أية أرباح لصاحبه، ويتقاضى املصرف عمولة ضئيلة مقابل العمليات الدفترية       
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احلسابات اجلارية، وأثرها يف تنشيط احلركـة االقتـصادية،         : ، والثبيت ٣٢٤الصحوة اإلسالمية  بنوك بال فائدة، ص      
  ) .٨٣٤-٨٣٣ ص ١، ج)٩(، عدد )٩(دم لة الفقه اإلسالمي، دورةحبث مق

  
؛ وهم أصحاب املشروعات أو اخلربات العملية       )املضاربون(  أصحاب األعمال    :الطرف الثاين 

  الذين يأخـذون األموال أفراداً أو مجـاعات، الستثمارها يف املشروعـات 
  : ) ١(ما يلي  فيهم االقتصادية لتحقيق املنفعة هلم وللمودعني، ويشترط

  .أن يكون أميناً، ويقوم بتزكيته شخصان معروفان لدى املصرف اإلسالمي . ١
  .أن يكون للمضارب خربة سابقة يف اال االستثماري . ٢
  .يفضل من كان له سابقة حسنة، وتعامل جيد مع املضارب املشترك. ٣
 لدراسـته، وتقـدير   ضارب املشتركأن يكون املشروع املراد عمله حمدداً ومعلوماً لدى امل        . ٤

  .نتائجه احملتملة
  :وهياملوافقة على الشروط املشروعة اليت ميليها عليه املصرف، . ٥
 أن تكون مجيع األعمال املالية املتصلة باالستثمار بواسطة املضارب املشترك؛ وذلك بفـتح              .أ  

  .حساب جارٍ للمضاربة
  . مال املضاربة االلتزام بسجالت مضبوطة يف حدود استثمار.ب
  . فتح ملف خاص لكل عملية مضاربة، يوجد فيها كل ما يتعلق باملضاربة.ج
 تزويد املصرف جبميع املعلومات اليت تتعلق بسري عملية املضاربة، ابتداًء من ساعة التنفيـذ               .د  

  .وحىت انتهاء العقد
  . االتفاق على كيفية توزيع األرباح .هـ

    .املضارب املشترك :الطرف الثالث
من          قد يكون املضارب املشترك فرداً أو مؤسسة أو شركة، وله مهمة ودور يربزان 

   )٢(: خالل البنود اآلتية 
 يقوم املضارب املشترك جبمع األموال من املودعني، ودفعها إىل الراغبني من املضاربني؛      .١ 

  .الستثمارها يف ااالت اإلنتاجية، وفق ضوابط معينة
  ـــــــــــــــــ
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 ٨٤-٨١ ص ١البنوك اإلسالمية املنهج والتطبيق، ج    : ، وطايل ٣٠-٢٦البنك الالربوي يف اإلسالم، ص    : انظر؛ الصدر ) ١(
 .  
، حبث مقـدم لـة      ٢٥٧الفوارق التطبيقية بني املضاربة يف الفقه اإلسالمي، واملضاربة املشتركة، ص           : انظر؛ الصوا ) ٢(

: ، والنمـري  ٣٩٥ -٣٩٤تطوير األعمال املصرفية، ص     : ومحود١٩٩٢، لسنة   )١(، عدد   )أ/١٩(دراسات ، جملد    
  .٢٠٢ -٢٠١شركات االستثمار، ص 

 يتوىل اإلشراف على جمريات تنفيذ عقد املضاربة حسب شروط العقد، فيعمل على تطبيق              .٢
  ة يف ، ويطبق املضاربة املقيد)أصحاب األموال ( املضاربة املطلقة يف معاملته مع الطرف األول 

  .؛ من أجل احملافظة على أموال املودعني )رجال األعمال ( معاملته مع الطرف الثاين 
 القيام بعمل عدد من املضاربات الفرعية املختلفة؛ دف حتقيق تنمية رأس مال املـضاربة،               .٣

  .ويكون حساب كل مضاربة منفصالً عن األخرى 
ى رأس املال أثناء عمليـة املـضاربة إذا          يتحمـل املصرف جزءاً من اخلسارة اليت تقع عل        .٤

  .شارك جبزء من ماله يف عملية االستثمار ؛ ألنه شريك يف رأس املال باعتباره رب مال 
مما سبق يتبني أن املضاربة املشتركة هي اليت يتمتع فيها املضارب املشترك حبق االشتراط              

الشرعية؛ باعتباره مفوضاً مـن     الذي يراه مناسباً؛ حلفظ املال من الضياع يف حدود األحكام           
املودعني باالستثمار فيما استخدم من أمواهلم فهو ميلك التصرف يف املال  أصالة، أو تفويضاً،               

  .وال توجــد أي عالقــة مباشــرة بــني أربــاب األمــوال، واملــضاربني       
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  الفرق بني املضاربة املشرتكة والثنائية 

  

شتركة مع املضاربة الثنائية؛ من حيث اعتبار رأس املال أحد أركاـا،           تتفق املضاربة امل  
يدفعه أحد أطراف العقد للطرف اآلخر؛ الستثماره يف أوجه النشاط االقتصادي املباح خبربتـه              
وإدارته، ويشترط يف املال أن يكون قدراً معلوماً من األمثان، ويكون من أحدمها مقابل عمـل               

  :)  ١( أبرزها مخسة، وختتلف عنها  يف عدة أمور؛ اآلخر فيه، وحتت تصرفه
، األمر الذي يقتضي يكون املصرف يف املضاربة املشتركة واسطة بني طرفني   :  اجلماعية –أوالً  

حتقيق صورة الشركة يف رأس املال من جهة املودعني، وعمل مـن جهـة املـصرف                
ح فيما بينهم حـسب     واملستثمرين، دون معرفة قطيب العقد لآلخر، ويقتسمون األربا       

 فلها طرفان رب املال، واملضارب، وقد يتعدد أربـاب األمـوال،           أما الثنائية االتفاق،  
واملضاربون قبل البدء بعملية املضاربة، ومىت بدأ العمل يف املضاربة ال جيوز لطرف ثالث    

  .االنضمام إليها 
ألن منها ما حيتـاج  تاريخ حمدد؛ املضاربة املشتركة ال ميكن تصفيتها يف :   االستمرارية –ثانياً  

كما ال ميكن عودة رأس املال نقوداً، إال إذا انتهى العمل كله، ويكون علـى     إىل عدة سنوات،    
 وهو التقومي، مث يتم توزيع األرباح على املودعني بصورة األسهم           ؛)٢(أساس التنضيض التقديري    

أمـا  ملودع نصيبه من األرباح،     كل حسب نسبة مشاركته، وجيدد العقد تلقائياً دون استالم ا         
فيمكن تصفيتها يف كل وقت، وال تكون القسمة يف األرباح إال بعد عودة رأس املـال                الثنائية  

  .نقوداً، وال يتم جتديد العقد إال بعد القسمة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
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املعـامالت املاليـة   : ، وشـبري ٣١٦-٣٠٨، ص حبوث يف املعامالت واألساليب املصرفية اإلسـالمية      : انظر؛ أبا غدة  ) ١(
الفوارق التطبيقية بني املـضاربة يف الفقـه اإلسـالمي واملـضاربة املـشتركة،      : ، والصوا٣٠٣-٣٠١املعاصرة، ص 

   .٢٧٠-٢٥٩ص
معجم املصطلحات االقتـصادية يف لغـة       : انظر؛  محاد  . ( حتول املتاع إىل عني، أي عملة     : التنضيض يف االصطالح  )  ٢(

فهو تقدير نسبة األرباح يف كل سنة بالنـسبة إىل رأس املـال، مث              : ، و أما التنضيض التقديري      ) ٢٧٥، ص الفقهاء
   ). ٣٠٧املعامالت املالية املعاصرة، ص: انظر؛ شبري(توزع على أصحاب األموال حبسب كل مال، ومدة استثماره 

ملشتركة هـو جممـوع رؤوس       رأس املال يف املضاربة ا     :طبيعة رأس املال يف املضاربة     –ثالثاً  
األموال املودعة لدى املضارب املشترك على أساس اخللط املستمر من قبل املـودعني      
الراغبني يف مشاركة املصرف يف استثمار أمواهلم من أجل حتقيق نسبة من األربـاح،    

  فالغالب يف رأس ماهلا أن يكون خالصاً ألحد طريف العقد، ويندر خلطه              أما الثنائية 
  .ص أطرافاً آخـرين؛ ألا تعاقد ثنائي يقدم أحد طرفيه املال، واآلخر العمل مبا خي

املضارب املشترك جيوز له عقد أكثر من مضاربة، ويكـون بـني هـذه              :  التكامل –رابعاً  
املضاربات تكامل من حيث األرباح واخلسائر، ويتم فيها جرب خسارة األوىل بـربح         

؛ حيث يكون كل عقد مستقل عن ضاربة الثنائية وهذا خبالف امل. الثانية، والعكس  
اآلخر من حيث الربح واخلسارة؛ وعليه فال جترب خسارة األوىل بربح الثانيـة بعـد               

  .الشروع بالعمل
ال حيق يف املضاربة املشتركة ملن يريد أن يستثمر أمواله          :   الشروط املقترنة بالعقد     –خامساً  

 شروطاً أو قيوداً عليـه ، بينمـا يف          أن يفرض ) املصرف(لدى املضارب املشترك    
املـضارب  ( يستطيع رب املال وضع شروط خاصة تقيد املصرف          املضاربة الثنائية 

  .يف حدود قواعد الشريعة ) املشترك 
مما سبق يتبني أن املصرف جيوز له أخذ املال من املودعني، وجتميعه يف حسابات املـضاربة     

 يأخذ نصيبه من األرباح حسب مشاركته بنسب املشتركة، ويضارب فيه للجميع، وكل مودع     
  .يتفق عليها إن حتقق رحباً، ويتحمل اخلسارة إن وقعت، ومل يكـن للمصرف يد يف ذلك 
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  شروط صحة املضاربة املشرتكة
  :متهيـد 

لكل عقد من العقود يف الشريعة اإلسالمية أركان يتحقق بوجودها، وينعدم بعدمها ،             
 اشترط الفقهاء عدة شروط لكل عقد حىت يكون صحيحاً ، وهذه الشروط؛ منها عامـة                وقد

،فتشمل املضاربة وغريها، ومنها ما هو خاص بكل عقد مبا مييزه عن غريه ، فالعامة حنو مـا                  
يتعلق بالصيغة والعاقدين، وأما اخلاصة وهي اليت تعرف بشروط صحة املـضاربة املـشتركة ؛          

س املال، ومنها يتعلق بالعمل وإدارة املشروع االستثماري ، ومنها ما يتعلق            ما يتعلق برأ  منها    
  .بالربح واخلسارة

 وقد اتفق الفقهاء يف بعض هذه الشروط، واختلفوا يف بعضها اآلخر، وفيما يلي أهـم     
  :ثالثة مطالبهذه الشروط، كما رآها الفقهاء وتقع يف 

  الشروط املتعلقة برأس املال.  
  الشروط املتعلقة بالعمل.  

  :                            وفيه أربعة فروع 
  .التقييد مبجال معني من التجارة  :الفرع األول 

  .تقييد املضارب بالتعامل مع جهة معينة  :الفرع الثاني 
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  .التقييد مبكان  معني  :الفرع الثالث 

  .ني التقييد بزمان مع :الفرع الرابع 

  الشروط املتعلقة بالربح.  
 

 
 

  الشروط املتعلقة برأس املال
  

 إن رأس املال هو حمل املضاربة املشتركة، وهو أحد األركان الرئيسية ألي شركة  من               
الشركات، ومبا أن املضاربة املشتركة عقد على الشركة يف الربح املتحقق من طرفني أو أكثر،               

  .ا يقدم ماالً، واآلخر عمالً، لذلك فال ميكن وجود مضاربة مشتركة، بدون مالأحدمه
وقد اشترط الفقهاء يف رأس مال املضاربة املشتركة عدة شروط حىت يكـون العقـد                

  : وإليك أهم هذه الشروط صحيحاً، 
  . أن يكون رأس املال من النقد الغالب .١
  . أن يكون معلوماً.٢
  .ال ديناً أن يكون حاضراً .٣
  . أن يتم تسليمه للمضارب املشترك وقت العقد .٤

وقد حبثت هذه الشروط، وبينت آراء الفقهاء فيها وأدلتهم، مث ناقشت األدلة ما أمكن،              
  :النحو اآليت ورجحت مبيناً سبب الترجيح على 

  .أن يكون رأس املال من النقد الغالب املتعامل به : الشرط األول 
ىل جواز املضاربة املشتركة بالنقد الغالب املتعامل به بني عامة الناس             إ )١(ذهب الفقهاء   

الدينار الذهيب، والدرهم الفضي، ويقاس عليها ما يتداول اليـوم يف وقتنـا احلاضـر               : ؛ مثل 
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؛كالدينار األردين، والريال السعودي ، واجلنيه املصري ، والدوالر األمريكي ؛ ألـا تعتـرب               
   أغلب التعامالت بني الناس ، وميكن ضبطها وتقييمها ، أما املضاربةالوسيلة األساسية  يف

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

: ، وابن رشد اجلـد  ١١٣، ٧٧ ص٥بدائع الصنائع، ج: ، والكاساين٢٠ ص ٣حتفة الفقهاء، ج: انظر؛  السمرقندي    ) ١(
ص ٤ روضـة الطـالبني ، ج    :،والنـووي ١٤٩ ص   ٧حاشـية اخلرشـي، ج    : ، واخلرشـي  ١٦ ص   ٣املقدمات، ج 

 ٣كشاف القنـاع، ج   : ، والبهويت ١٢٤ ص ٥املغىن،ج: ، وابن قدامة  ٢٢٢-٢٢١ص  ٥اية احملتاج،ج : ،والرملي٢٨٩
 ٢موسوعة اإلمجـاع يف الفقـه اإلسـالمي، ج        : ، وأبا جيب  ٤٣ ص   -٣٨، واملوسوعة الفقهية، ج   ٢٨٣-٢٨٢ص
  .٥٨٣ص

  :كما يلي  الفقهاء ، بالعروض وملحقاا ، ومثن العروض ، فقد اختلف فيها
  :املضاربة بالعروض : أوالً 

اختلف الفقهاء يف صحـة عقد املضـاربة املشتركة إذا كان رأس ماهلا غـري النقـد               
املـصرف  ( أن يقول رب املال للمضارب املـشترك         :وصوراالغالب ؛ كالعروض والسلع ،      

هت  مـدة املـضاربة ،        ضارب يل بقطعة أرض ، أو عدد من السيارات، فإذا انت          ): اإلسالمي
  :على قولني فاشترِ يل مثل سلعيت اليت دفعتها إليك، وما زاد فهو بيين وبينك بنسبة 

  :القول األول 
 إىل عدم   )١(مجهور الفقهاء من احلنفية واملالكية، والشافعية واحلنابلة يف رواية          ذهب  

  . لع جواز العروض أن تكون رأس مال للمضاربة املشتركة ؛ كالعقار ، والس
  : القول الثاين 
 )٢( احلنابلة يف رواية عن اإلمام أمحد ووطاووس واألوزاعي ومحاد بن أيب سليمان     وذهب  

جواز جعل العروض رأس مال للمضاربة املشتركة عند العقد؛ ألا مـال مثـل الـدينار               إلى  
  .والدرهم 

  : أدلة القول األول 
   )٣( ربة املشتركة مبا يأيتاستدل القائلون بعدم جواز العروض رأس مال للمضا

يف ال يحلُّ سلَف وبيع، وال شـرطَان  : " قال  ما رواه عبد اهللا بن عمرو أن رسول اهللا .١
 نمضما مل ي عٍ، وال رِبحي٤(".ب(     

_____________________________  
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ـ   : ، والكاندهلوي   ٥٣٩ ص   ٢النقاية، ج : انظر؛ احملبويب )  ١( : ، والـشريازي ٤١٣– ٤١٢ ص ١١سالك، ج أوجـز امل
  .٥٨٣-٥٨٢ ص٣كشاف القناع، ج: ، والبهويت٢٢٦ ص٢املهذب، ج

  .٤٥ ص ٣٨ ، واملوسوعة الفقهية، ج١٢٥ ص٥املغين، ج: انظر ؛ابن قدامة) ٢(
احلـاوي  : ، واملـاوردي  ١٤٩ ص   ٧حاشية اخلرشي، ج  : ، واخلرشي ١١٣ ص ٥بدائع الصنائع، ج  : انظر؛ الكاساين )  ٣(

  . ٤٥ - ٤٣ ص٣٨ج : ، واملوسوعة الفقهية١٢٤ ص٥املغىن،ج: ،  وابن قدامة١٠٥-١٠٤ ص ٩، جالكبري
: ، وقال الترمـذي     ١٢٣٤، ما جاء يف كراهية بيع ما ليس عندك، حديث           )١٩(كتاب البيوع، باب  :انظر ؛ الترمذي  ) ٤(

، وهو أن يقول أبيعك     ، باب شرطان يف بيع    )٧٢(السنن الكربى،كتاب البيوع  : هذا حديث حسن صحيح، والنسائي    
  . ١/ ٦٢٢٦هذه السلعة إىل شهر بكذا، وإىل شهرين بكذا، حديث رقم 

  )١ (:وجه االستدالل 
إن املضاربة بالعروض تؤدي إىل ربح ما مل يضمن؛ ألا أمانة يف يد املضارب، وقـد                
تزيد قيمتها بعد العقد، فإن باعها مضاربة حصل ربح ما مل يضمن، وهو منـهي عنـه؛ ألن                  

ملضارب يستحق نصيبه من غري ضمان، خبالف النقود فإنه عند الشراء ا جيب الثمن يف ذمته؛           ا
ألا ال تتعني بالتعيني؛ أي أن قيمتها ال تتغري حني العقد، وعند الرد، وما حيصل له بعد ذلـك             

  .فهو ربح ما ضمن 
يمته عند العقد، وعند  إن املضاربة بالعروض فيها غرر؛ ألن رأس املال ذه الصورة ختتلف ق .٢

  .الرد ؛ مما يؤدي إىل املنازعة ، فال يصح 
إن املضاربة بالعروض غري منضبطة؛ وذلك الختالف التقومي عند العقد، مما يوجب اجلهالة              .٣

  .يف الربح، فال تصح عند التقسيم 
ألن إن جواز املضاربة بالعروض يقتضي جواز املضاربة باملكيل واملوزون، وهو باطـل ؛              .٤

أول تصرف فيهما بيع، وقد حيصل الربح، ويرخص السعر بعد ذلك ، فيكون الربح بدون               
  .شراء ، باإلضافة إىل أنه ال ميكن تقسيمها 

  :أدلة القول الثاين 
   )٢(:      استدل ايزون للمضاربة بالعروض مبا يلي

 املال ، واقتـسام   إن املضاربة بالعروض حتقق معىن املضاربة؛ من حيث تصرف املضارب يف          .١
  .الربح بني طريف العقد ،كما يف املضاربة باألمثان 
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إن العروض أموال معتربة، وكما تصح عوضاً يف عقد البيع ؛ فإا تصح رأس مال للمضاربة          .٢
  .املشتركة 

إن املكيل واملوزون يثبتان يف الذمة ديناً كالنقد، فتجوز ما املضاربة ، ويستحق املضارب              .٣
  . الربح مبا ضمن يف ذمته من املكيل واملوزون نصيبه من

  ــــــ_____________________________________________ـــــــــــ

حبـوث فقهيـة   : ، والـشريف ٤٤ ص ٣٨، واملوسوعة الفقهية، ج   ٥٤-٥٣ ص   ٥تبيني احلقائق ، ج   : انظر؛ الزيلعي ) ١(
  .٢٧معاصرة، ص

 ٣٨ج  : ، واملوسوعة الفقهيـة     ٤١٠ -٤٠٩ ص ٥اإلنصاف،ج  : املرداوي، و ١٢٥ ص ٥املغىن، ج : انظر ؛ ابن قدامة   ) ٢(
  .٤٥ص

  :املناقشة 
  )١( :ناقش اجلمهور قول احلنابلة مبا يأيت

إن القول باملضاربة بالعروض كاملضاربة باألمثان ال يصح ؛ وذلك ألن املضاربة بـالعروض              .١
تسام الربح فيها بني طـريف      يتعذر فيها رد رأس املال ، وقد ال يوجد هلا مثل ،كما يتعذر اق             

  .العقد؛ ألنه قد خيتص به أحدمها دون اآلخر 
 قياس العروض على النقود يف صحة البيع ممنوع؛ ألن البيع فيه استهالك للعوضني، وليس               -٢

  .فيه قسمة للربح ، وجيوز بكل مال ، خبالف املضاربة بالعروض فال تصح 
 أول تصرف فيهما يكون بيعاً ، وقد يشتمل على           ال تصح املضاربة باملكيل واملوزون؛ ألن       .٣

ربح، فيستحق املضارب جزءاً منه بدون مقابل ، كما أن املضارب يـشترط فيـه العمـل        
بالتجارة، وهنا مل يعمل، واستحقاقه للربح كان مقابل بيعه للعروض، فيكون أجرة علـى              

  .البيع ، وهذا ال جيوز؛ ألن االستئجار بأجر جمهول ممنوع 
   : الراجح

 من منع مجهور الفقهاءبالنظر يف أدلة القولني السابقني يتبني يل أن الراجح ما ذهب إليه       
  :ألمرين  املضاربة املشتركة بالعروض؛

اختالف قيمة العروض من زمن آلخر؛ مما يقتضي اجلهالة يف رأس املـال والـربح ،                .١
  .خبالف األمثان فهي منضبطة وثابتة 
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عمل يف املصارف اإلسالمية املعاصرة يف فلسطني ؛ حيث يـتم            النقود توافق طبيعة ال    .٢
التعامل معها عن طريق النقود املتداولة، وليس بالعروض، لذلك يكاد يكـون هـذا              

  .الشرط بدهياً يف العصر احلديث
  :املضاربة بثمن العروض وملحقاا : ثانياً 

____________________  
املقـدمات،  : ، وابن رشد اجلـد      ٥٤ ص ٥تبيني احلقائق، ج  : ، و الزيلعي  ٣٣ ص ٢٢املبسوط ،ج : انظر؛ السرخسي ) ١ (

  .٢٠٢-٢٠١السلم واملضاربة، ص : ، والقضاة١٠٥-١٠٤ ص٩احلاوي الكبري، ج: ، واملاوردي١٧-١٦ ص٣ج
  
رغم أن اجلمهور قد اتفقوا على أن املضاربة املشتركة ال تصح           :  املضاربة بثمن العروض     -أ

 ، وال تصح بالعروض؛ إال أم اختلفــوا إذا أعطــى رب املـال                إال بالدنانري والدراهم  
  : على قولني بعها وأعمل بثمنها مضاربة ،: للمضارب املشترك عروضاً ، وقال له 

  : القول األول 
إىل جواز دفع العروض للمـضارب املـشترك ليبيعهـا ،            )١(ذهب احلنفية واحلنابلة    

  . واملضاربة بثمنها 
  : القول الثاين 

، إىل عدم جواز دفع العروض للمضارب املشترك ليبيعها          )٢(ذهب املالكية والشافعية    و
  .واملضاربة بثمنها 

  :أدلة القول األول 
  :)٣(استدل القائلون جبواز دفع العروض ملن يبيعها ويضارب بثمنها بدليلني عقليني 

ن أمانة يف يده فأشـبه   إن املضارب املشترك وكيل يف بيع العروض، فإذا مت بيعها صار الثم  .١
  .ما لو كان املال عنده وديعة ، فجاز املضاربة بالثمن 

  . إن املضاربة مل تضف إىل العروض ، وإمنا أضيفت إىل الثمن ، والثمن تصح به املضاربة .٢
  :أدلة القول الثاين 
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استدل القائلون بعدم جوا دفع العروض للمضارب املشترك ليبيعها ويضارب بثمنها           
  :) ٤( أدلة عقلية  بثالثة

  .إن الثمن الذي ستباع به العروض جمهول، وجهالة رأس مال املضاربة ال جتوز به املضاربة . ١
  .إن املضاربة معلقة على بيع العروض، والتعليق مناف ملقتضى العقد مما يفسد املضاربة . ٢
 هـذا قـراض      إن دفع رب املال العروض للمضارب املشترك وبيعها واملضاربة بثمنـها،          . ٣

_____________________________________________  

  .٤٣١ ص ٥االنصاف ، ج: ، واملرداوي ١١٢ ص ٥بدائع الصنائع ، ج: انظر؛ الكاساين ) ١(
  .٨ ص ٦الشرح الكبري ، ج: ، والرافعي ١٤٩ ص٧حاشية اخلرشي ، ج: انظر ؛ اخلرشي ) ٢(
  .٤٣١ ص ٥االنصاف ، ج: ، واملرداوي ١١٢ ص ٥بدائع الصنائع ، ج: انظر؛ الكاساين ) ٣(
  .٨ ص ٦الشرح الكبري ، ج: ، و الرافعي ١٨٧ ص ٢بداية اتهد ، ج: انظر ؛ ابن رشد احلفيد ) ٤(

ومنفعة ؛  ألن رب املال يكون قد شرط لنفسه منفعة خاصة ، وخارج عن العقد؛ وهي منفعة                  
  .بيع السلعة ، وهذا مما يفسد املضاربة 

  :املناقشة 
   :)١(اقش احلنفية واحلنابلة قول املالكية والشافعية مبا يلي ن

إن اجلهالة الواردة هنا جهالة مؤقتة ، وتنتهي ببيع العروض ؛ ألن أحكام املضاربة ال تبدأ إال  . ١
  .بعد البيع وقبض الثمن قبضاً ، فيكون رأس املال معلوماً وهو ما جتوز به املضاربة 

  . ع من املضارب املشترك ، وال يريد عليها أجراً ، وهذا التربع جائز إن املنفعة املذكورة ترب. ٢
  :الراجح 

 احلنفية واحلنابلة من    بالنظر إىل أدلة القولني السابقني يظهر يل أن الراجح ما ذهب إليه           
  : للسببني اآلتيني جواز دفع العروض للمضارب املشترك وبيعها ، واملضاربة بثمنها ؛

رك وكيل يف بيع العروض ، وقبض الثمن عن رب املال ، و هذه الوكالة  إن املضارب املشت  .١
  .جائزة 

 إن املال الذي قبضه املضارب املشترك من بيع العروض نقداً ومعلوماً ومعروفاً ، وهـذه                .٢
  .شروط رأس املال 

  :ملحقات العروض . ب
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تعامـل؛  ما احلكم إذا أعطي املضارب املشترك عملَة ليست هي األسـاس يف بلـد ال              
كالدوالر بالنسبة لألردنيني ، أو الدينار الكوييت ، والدوالر األمريكي بالنسبة للفلـسطينيني ،              

  فهل هذه النقود تلحق بالعروض فال جيوز املضاربة ا أم ال ؟
إن هذه الصورة تلحق بالعروض ؛ حيث أن املضارب املشترك يستبدل هـذه العملـة               

يع والشراء ، وعند انتهاء املضاربة وتنضيض املال ؛ فإن علـى  بعملة بلد التعامل ليتمكن من الب   
  املضارب املشتـرك أن يشتـري هذه العملة األجنبية مرة أخرى ليتمكن من رد رأس املال إىل 

________________________  
-٢٠٤اربة ، ص    السلم واملـض  : القضاة   .، ود ٣٤مشكلة االستثمار يف البنوك اإلسالمية، ص       : الصاوي  . انظر ؛ د  ) ١(

٢٠٥.  
  

صاحبه كما كان ، ورمبا كان سعرها تغري بالزيادة أو النقص ؛ فيدخل فيها الغرر وجهالـة                 
  .الربح ، وغري ذلك 

هلذه الصورة هو إمكانية االتفاق بني الطرفني على تقومي العملة األجنبية ملا يقابلها واحلل 
ي رأس مال املضاربة ، مث إذا شاء رب املـال       من العملة احمللية ، وتكون القيمة بالعملة احمللية ه        

بعد تنضيض املضاربة أخذ ماله بالعملة احمللية ، أو استبدال هلا بالعملـة األجنبيـة مـتحمالً                 
   .)١(املسئولية وحده ، فيكون له الغنم وعليه الغرم يف عملية التحويل 

   .ريف العقدلط)  ٢(أن يكون رأس املال معلوماً قدراً، ونوعاً : الشرط الثاين 
أن يكون رأس املال معلوماً للمتعاقدين عند التعاقد علماً ينتفي به اجلهالة            : ومعىن ذلك   

املؤدية إىل الرتاع عند إعادته للمودع بعد انتهاء املضاربة، وتقسيم األرباح، فإذا مل يكن معلوماً       
 أن يقـول املـضارب   ؛ كأن يدفع املودع مبلغاً جمهوالً ال يعلم مقداره ، وال جنسه، ومثالـه  

ضاربتك على بعض مايل، أو خبمسمائة ، دون حتديد نوع العملة مثالً ، فال تصح               : للمصرف
    .)٣ (املضاربة املشتركة بذلك ، وهذا الشرط حمل اتفاق بني العلماء

  .) ٤(أن يكون رأس املال حاضراً ال ديناً : الشرط الثالث 

كون موجوداً وقت العقـد، فـال تـصح    يشترط يف رأس مال املضاربة املشتركة أن ي    
ضارب يل بالدين املوجود يف ذمة      : املضاربة باملال الغائب، مثل أن يقول رب املال للمصرف          
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فالن، وسواء كان لفالن مال يف املصرف أو مل يكن ، فقد اتفق العلماء على عدم جواز هذه                  
  .الصورة؛ ألن تسليم رأس مال املضاربة شرط يف صحة عقدها 

____________________  
   .٣٦-٣٥مشكلة االستثمار يف البنوك اإلسالمية، ص : الصاوي . انظر ؛ د) ١(
اية احملتـاج ،    : ، والرملي ٤٧٢ ص   ٣حاشية الدسوقي، ج  : ، والدسوقي ٥٤ ص   ٥تبيني احلقائق، ج  : انظر؛ الزيلعي )  ٢(

  .٣٤ ص ٥املغين، ج:  ، وابن قدامة٢٦٦ص٤ج
 ٢املهـذب ج  : ، والشريازي ١٧١ ص ٢جواهر االكليل، ج  : ، واآليب ١١٤ ص   ٥لصنائع، ج بدائع ا : انظر؛ الكاساين )  ٣(

   .٤٨-٤٧، ص٣٨، و املوسوعة الفقهية ، ج٦٢٠ ص٢منار السبيل،ج: ، وابن ضويان٢٢٧ص 
احلاوي الكـبري،  : ، واملاوردي٣٦ ص٦الذخرية، ج: ، والقرايف ٢٨٦ ص٤الفتاوى اهلندية، ج: انظر؛ نظام وآخرين   )  ٤(

، ٥٨٣ ص   ٢موسوعة اإلمجاع يف الفقه اإلسالمي، ج     :  ، وأبا جيب   ١٢٧ ص ٥املغىن، ج : ، وابن قدامة  ١٠٦ ص   ٩ج
   .٥١-٥٠ ص ٣٨ج: نقالً عن ابن املنذر، واملوسوعة الفقهية

املـصرف  ( ولكنهم اختلفوا فيمن أودع مبلغاً من املال لدى املـضـارب املـشترك           
 وأراد أن جيعله رأس مال مضاربة مع املضارب          ، )١ ()وديعة   ( – حساباً جارياً    –) اإلسالمي
  :على قولني )املصرف اإلسالمي(املشترك

  :القول األول 
 عـدم   )٢(مجهور الفقهاء من احلنفية، واملالكية ، والشافعية، واحلنابلة يف قول           يرى  

رأس مال للمضاربة املشتركة بدون قبضها مث دفعها مضاربة ) الوديعة اجلارية(جواز جعل الدين  
  ) . إعادا مضاربة لدى املصرف أي عدم سحبها من احلساب اجلاري ، مث(

  :القول الثاين
رأس مـال   ) الوديعـة اجلاريـة     ( جواز جعل  الدين      )٣(احلنابلة يف قول آخر     ويرى  

أي دون سحبها من احلـساب      (للمضاربة املشتركة، دون قبضها مث دفعها للمضارب املشترك         
  ).لدى املصرفاجلاري، مث إعادا مضاربة 

  : أدلة القول األول
    )٤( :                استدل اجلمهور بثالثة أدلة عقلية 

  ــــــــــــــــــــــــ
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وهو ليس وديعة باملعىن الفقهي؛ ألن املصرف يقوم خبلطها مع غريها من األموال ، وال يلتزم بردها بعينها كمـا يف                     ) ١ (
مال املضاربة، ولو تـضمنت شـروط       : حيق للمصرف التصرف باستثمارها ، مثل     الوديعة، ولكن يرد مثلها ، كما ال        

اإليداع؛ ألن هذا التصرف يكون حلساب املصرف فتكون عارية مضمونة كما صرح بذلك مجهور الفقهاء، فالودائع                
اين ال باأللفاظ   ، من حيث الضمان ؛ ألن العربة يف العقود باملع         ) الدين( اجلارية يف املصارف تأخذ شرعاً حكم القرض        

 ،  ٤٩٩ص  ٦حاشـية اخلرشـي ، ج     : ، واخلرشـي    ٣٢٠ ص   ٥بدائع الـصنائع ، ج    : انظر؛ الكاساين   . ( واملباين  
الصدر، البنك االربـوي يف     . ، ود ٢٠٣ ص ٤كشاف القناع ، ج   : ، والباهويت   ١٨٩ ص   ٢املهذب ، ج  : والشريازي  

  ).٢٣٠ستثمارها يف اإلسالم ، صالودائع املصرفية النقدية وا: األمني . ، ود٨٥اإلسالم ، ص
، ٤١٠ ص   ١١أوجز املسالك إىل موطأ مالـك ، ج       : ، والكاندهلوي   ١١٤ ص ٥بدائع الصنائع، ج  : انظر؛ الكاساين ) ٢(

  . ١٩٠ ص٥املغىن، ج: ، وابن قدامة١٠٦ ص ٩احلاوي الكبري ، ج: واملاوردي 
  .٦٠٠ ص ٣لقناع ، جكشاف ا:  ، والباهويت ١٩٠ ص ٥املغين ، ج: انظر ؛ ابن قدامة ) ٣(
، ٤١٠ ص   ١١أوجز املسالك إىل موطأ مالـك ، ج       : ، والكاندهلوي   ١١٤ ص ٥بدائع الصنائع، ج  : انظر؛ الكاساين ) ٤(

  . ١٩٠ ص٥املغىن، ج: ، وابن قدامة١٠٦ ص ٩احلاوي الكبري ، ج: واملاوردي 
  
ك لرب املال،  عدم وجود رأس مال املضاربة يف جملس العقد؛ ألن الدين مال غائب غري مملو       .١

  .فال تصح املضاربة به حىت يقبضه ، ومل يوجد القبض هنا 
  .إن املضارب ال يكون وكيالً يف قبض الدين من نفسه . ٢
 إن مضاربة من عليه الدين قد يكون ذريعة للربا ؛ الحتمال أن يكون املضارب معـسراً ،                  .٣

  .فأراد تأخري الدين مقابل أخذ جزءاً زائداً 
  :ثاينأدلة القول ال

    )١( :واستدل احلنابلة يف القول اآلخر هلم بثالثة أدلة عقلية كذلك 
 إن الدين الذي يكون يف ذمة املضارب هو كاملقبوض؛ ألنه لو اشترى شـيئاً للمـضاربة             .١

  .فيكون بإذن رب املال ، وتربأ ذمة املدين بالدفع 
 الذي عليه ، وليس فيها حمظور        إن األدلة الشرعية ال متنع من جواز مضاربة املدين بالدين          .٢

  .من ربا وال قمار 
  . إن مضاربة املدين بالدين الذي عليه من حماسن الشريعة .٣
  

  : الراجح 
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 احلنابلة يف القول اآلخـر بالنظر إىل القولني السابقني يتبني يل أن الراجح ما ذهب إليه          
وذلـك  ها، مث ردهـا،      دون سـحب   املشتركةجبواز جعل الوديعة اجلارية رأس مال للمضاربة        

  :للسببني اآلتيني 
  .إن الوديعة اجلارية مقبوضة لدى املصرف من قبل ، فال حتتاج إىل قبض .١
باستالم الوديعة ، ووجودهـا     ) املصرف اإلسالمي   (إن رب املال وكل املضارب املشترك       .٢

  .عنده حني العقد يعترب قبضاَ هلا ، فال حاجة لسحبها مث إعادة قبضها 
ى أن ما ذهب إليه احلنابلة يف القول اآلخر هو الـسائد عملـه يف املـصارف                 وال خيف 

  اإلسالمية يف فلسطني، فلو أراد شخص له حساب جارٍ لدى املصرف، أن جيعـله وديعــة
___________________________  

  .١٧٤ ص٢لوهاب، ج ، وحاشية املقنع من خط الشيخ عبد اهللا بن عبد ا١٩٠ ص ٥املغين ، ج: انظر؛ ابن قدامة )١(
استثمارية ؛ فال داعي أن يسترده من خزينة املصرف، مث يدفعه هلا مـرة أخـرى؛ ألن     
املصرف على أمت االستعداد لنقل املبالغ املودعة يف احلسابات اجلارية إىل املضاربات املـشتركة              

  .دون إعادة التسليم
  .) ١(أن يكون رأس املال مسلماً إىل املضارب   :الشرط الرابع 

حـال  ) املصـرف(اشترط الفقهاء تسليم رأس املال من املودعني للمضارب املشترك          
العقد ، أما بالنسبة لتسليم رأس املال من قبل املصرف للمضارب، فإما أن يكون يداً بيـد، أو                  

  : على قولني بتمكني املضارب من أخذه، واختلفوا يف بقاء رأس املال لدى املضارب املشترك 
  :القول األول

 عدم جواز بقاء رأس املال يف حيازة املضارب         )٢(يرى مجهور الفقهاء ما عدا احلنابلة       
  .املشترك 

  : القول الثاين 
جواز بقاء رأس املال يف حيازة املضارب املشترك، وحتـت تـصرف            )  ٣(  احلنابلة ويرى

  .املضارب 
  :أدلة القول األول
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     )٤( :         استدل اجلمهور على بثالثة أدلة عقلية
  . إن عدم تسليم رأس املال للمضارب املشترك ينايف مقتضى العقد، ألنه يشترط فيها التسليم. ١
  .إن عدم تسليم رأس املال يقتضي تفويت بعض فرص االستثمار أمام املضارب . ٢
 إن رأس مال املضاربة أمانة عند املضارب ، واألمانة ال تتم إال بـالقبض، واملـضاربة ال                  .٣

  تتحقق 
  ـــــــــــــــــ

  ٥٠ ص٣٨انظر؛ املوسوعة الفقهية، ج) ١(
، ٥١٧ ص ٣حاشـية الدسـوقي، ج  : ، والدسـوقي  ٤١٧ ص٨تكملة رد احملتـار، ج      : انظر؛ ابن عابدين احلفيد   )  ٢(

  .٢٩١ص٤روضة الطالبني، ج: والنووي 
   .٣٢٧ ص٢شرح منتهى اإلرادات، ج: ، والبهويت١٣٨ -١٣٧ ص٥املغىن، ج: انظر؛ ابن قدامة)٣(
مغـىن  : ، والـشربيين ٤٠٨ ص١١أوجز املسالك، ج: ، والكاندهلوي ١١٧ ص٥بدائع الصنائع، ج :  انظر؛ الكاساين  )٤(

  .٢٢٠السلم واملضاربة ص : ، والقضاة٥١ -٥٠ ص٣٨، و املوسوعة الفقهية، ج٤٢٠ ص٢احملتاج، ج 
 بيد رب املال يفـسد  إال بالعمل ، والعمل ال يكون إال خبروج املال من يد صاحبه، فبقاء املال        

  .املضاربة 
  :أدلة القول الثاين 

  ) ١( :        واستدل احلنابلة بدليلني عقليني 

إن بقاء رأس املال يف يد املضارب املشترك ال يتعارض مع عمل املضارب؛ ألن املـضارب                . ١
  .كلما احتاج إىل جزء من املال وجب على املصرف توفريه له 

تسليم رأس املال للمضارب حقيقة، بل يكتفي بإطالق يده مبنحـه            إن املضاربة ال تقتضي   . ٢
  .حرية التصرف يف رأس املال ميت يشاء 

  :الراجح 
مـن بقـاء   احلنابلة بالنظر يف أدلة الفريقني السابقني يظهر يل أن الراجح ما ذهب إليه            

  : وذلك لألسباب الثالثة اآلتية رأس املال يف حيازة املضارب املشترك ، 
   الوازع الديين لدى أكثر الناس، وخباصة التجار ، فال ينبغي وضع املال يف أيديهم ،  ضعف.١

  .فرمبا انتفعوا به يف شئوم اخلاصة 
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 إن هذا املال ليس ملكاً للمضارب املشترك إمنا هو أمانة لديه، وعليه أن حيتاط يف احلفـاظ                  .٢
  .عليها ، حىت ال تضيع فتتسبب يف خسارة ألصحاب األموال 

 واألهم من ذلك أن طبيعة التجارة اليوم قائمة على إيداع رأس املال يف البنوك والتعامـل                 .٣
بالشيكات ، فلم يعد املضارب حباجة إىل تسلم املال أبداً ، يكفي أن حيمل دفاتر شيكات                

  .فيبيع ويشتري ا 
لنقود إن هذه الشروط يف جمموعها ليست غريبة عن اتمع املعاصر الذي يعتمد على ا             

يف التعامل والتداول اليومي، كما أا توافق أسلوب االستثمار املصريف الذي يتلقى األمـوال               
لغايات االستثمار، وحتقيق األرباح، وتوزيعها بني املضاربني، وأصـحاب رؤوس األمـوال،            

  .واملصرف
  ـــــــــــــــــ

الـسلم  :  ،  والقـضاة      ٣٢٧ ص ٢اإلرادات، ج شـرح منتـهى     : ، والبهويت ١٣٨ ص ٥املغىن، ج : انظر؛ ابن قدامة  ) ١(
  .٢٢٠واملضاربة ، ص 

 
 

  

  الشروط املتعلقة بالعمل 
  

؛ حيث يقوم املضارب املـشترك      املشتركةيعترب العمل ورأس املال قطيب عقد املضاربة        
كاً يف بدور الوكيل والعمل معاً، فيستقل بالتصرف يف املال إدارة وإشرافاً، مقابل أن يكون شري        

  .األرباح 
  . واملضاربة املشتركة ، إما أن تكون مطلقة ، أو مقيدة 

 هي اليت يطلق فيها يد املضارب املشترك يف كافة ااالت االستثمارية ، من              :فاملطلقة  
  .أجل حتقيق الربح

فهي اليت يقيد فيها املضارب باملضاربة يف جمال حمدد مـن التجـارة، أو              : أما املقيدة    
هـذه  ني، أو مكان خاص أو حتديد زمن بعينه، والذي يهمين هو بيـان معرفـة                شخصٍ مع 
   :)١(الشروط 
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  . أن يكون العمل بقصد تنمية املال، واستثماره يف األعمال االقتصادية  : الشرط األول 
  .) ٢(          وقد سبق حبث هذا الشرط يف التكييف الفقهي للمضاربة، فلرياجع هناك 

  .استقالل املضارب املشترك بالعمل دون تدخل رب املال  :الشرط الثاين 
    .)٣(وقد سبق حبث هذا الشرط يف صورة املضاربة، فلرياجع هناك 

    .)٤(عدم التضييق على عمل املضارب املشترك : الشرط الثالث 
واألصل يف املضاربة املشتركة أن تكون مطلقة؛ حيث يدفع رب املال ماله إىل املصرف              

  ون تقييده بنوع العمل، أو املكان الذي يستثمر فيه أمواله، أو املؤسسة اليت يتعامل اإلسالمي د
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

املـضاربة  : ، وأبا زيد    ٢٩٤-٢٩٣اجلوانب القانونية لتطبيق عقدي املراحبة واملضاربة ، ص       : شليب امساعيل   . انظر؛ د ) ١(
  .٥٥ ص ٣٨، واملوسوعة الفقهية، ج٢٩وتطبيقاا يف املصارف اإلسالمية، ص

   .٢٢ –٢٠انظر ؛  هذا البحث، ص ) ٢(
   .٢٨-٢٧انظر؛هذا البحث ، ص ) ٣(
  .٥٥ ص٣٨املوسوعة الفقهية، ج ) ٤(

يف كيفية استثمـار معها يف االستثمار، وبذلك يكـون املضـارب املشترك له مطلق  احلرية         
ة مقيدة ، والبد من اعتبار القيد والتقييد بـه  األمـوال املودعة لديه ، ولكن إذا كانت املضارب 

إذا كان مفيداً ، وإلغائه واعتباره كالعدم إذا مل يكن مفيداً ؛ ألن هـذا يرجـع إىل العـرف                    
املضارب املشترك مع    كما يفعل    -التجاري املتغري من زمان إىل زمان ، ومن مكان إىل مكان            

 االتفاق عليها،  وهذه القيـود حمــل          فيجب االلتزام بالشروط اليت يتم     -أصحاب األعمال 
أربعـة   – مبـشيئة اهللا  –خـالف بني الفقهـاء، ولبيان ما عليه الفقهاء من خالف أحبـث       

  :وهي؛ فروع
  

  الفرع األول 
  

    التقييد مبجال معني من التجارة 
  

علـى  ) املـصرف اإلسـالمي  (على جواز اشتراط املضارب املشترك     )١(اتفق الفقهاء   
لتعامل يف التجارة بسلعة معينة؛ كالسيارات املسروقة  من احلربيني مـثال؛ ألن             املضارب عدم ا  
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ذلك ليس فيه إخالل حبقيقة املضاربة ، حيث يوجد العديد من السلع اليت ميكن تنمية رأس مال             
  .املضاربة عن طريقها

) املـصرف ( ولكن اختلف الفقهاء يف جواز وعدم جواز اشتراط املضار ب املشترك            
  : على قولني ضارب العمل يف نوع بعينه فقط؛ كاالستثمار يف اإلمسنت مثالً، على امل

  :              القول األول
علـى  ) املـصرف ( جواز اشتراط املضارب املـشترك    ) ٢(احلنفيـة واحلنابلة               يرى  

  ).سواء كان مما يعم وجوده أو يندر (املضارب العمل بنوع بعينه مطلقاً 
  ـــــــــــــــــ

، ٤١٩ - ٤١٨ ص١١أوجـز املـسالك، ج  : ، والكاندهلوي٢٩٧ ص٤الفتاوى اهلندية، ج :  انظر؛ نظام وآخرين    )  ١(
  .١٨٤ ص٥املغىن، ج: ،  وابن قدامة١١٢ ص٩احلاوي الكبري، ج: واملاوردي

  . ١٨٤ ص٥غىن، جامل: ، وابن قدامة٢٠٤ ص٢اهلداية، ج: ،  املرغيناين٥٩ ص ٥تبيني احلقائق، ج: انظر؛ الزيلعي)  ٢(
  

  :القول الثاين
علـى  ) املـصرف (عدم جواز اشتراط املضارب املشترك     )١(املالكية والشافعية   ويرى  

  .املضارب العمل مبجال بعينه فقط 
  : أدلة القول األول

     )٢( :استدل القائلون بأن تعيني نوع التجارة ال خيل باملضاربة بثالثة أدلة عقلية 
 يف نوع معني فيه حفظ ألموال املودعني وصيانة هلا، فجاز تقييـده مبجـال               إن اشتراط العمل  . ١ 

  .معني
  .إن الوكالة جتوز يف عمل خاص؛ فكذلك املضاربة، فصح تقييده . ٢
إن التقييد فيه فائدة؛ حيث يقوم املصرف بعمل دراسة جدوى ال االسـتثمار احملـدد،               . ٣

   .ويكون للناس رغبة فيه؛ مما حيقق رحباً زائداً
  :أدلة القول الثاين 

وقد استدل القائلون بعدم جواز اشتراط املضارب املشترك على املـضارب الثـاين             
  )٣( :العمل مبجال معني بدليلني عقليني 
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إن اشتراط العمل يف نوع معني من التجارة، حيد من حتقيق الربح الـذي هـو مقـصود                  . ١
  .ال حيقق الربح املطلوباملضاربة بصورة كبرية ؛ ألن االستثمار احملدد قد 

  .إن االشتراط فيه تضييق على عمل املضارب؛ مما يلحق الضرر باملضاربة . ٢
  :املناقشة 

    )٤( :ناقش احلنفية واحلنابلة قول املالكية والشافعية مبا يأيت
   -إن القول بأن اشتراط العمل يف نوع معني خيل مبقصود العقد، باطل؛ ألن هذا االشتراط .١
___________________  
  . ١١٢ ص٩احلاوي الكبري، ج: ، واملاوردي ٤١٨ ص١١أوجز املسالك، ج: انظر؛  الكاندهلوى )١ (
  ، وابـن     ٤٥٤ ص ٨نتائج األفكار، حاشية احملقق ، جليب،  ج       : ، وقاضي زاده  ٦٦٧ ص   ٧البناية ، ج  : انظر؛  العيين    )  ٢(

   .١٨٥ ص٥املغىن، ج:       قدامة 
   ٦الشرح الكـبري،ج  :، والرافعي ٤١٩ ص   ١١أوجز املسالك، ج  : ، والكاندهلوى ٣٦ ص ٦الذخرية، ج : انظر؛ القرايف   )٣(

   . ٤٢١ ص ٢مغين احملتاج، ج: ، والشربيين ١٣ -١٢      ص
   .١٨٥ ص٥املغىن، ج : ،  وابن قدامة٦٦٧ ص ٧البناية ، ج: انظر ؛ العيين ) ٤(

 متنع من صحة العقد،  فدل على جواز         فإنه ال يعدمه، وقلة الربح ال     -وإن كان يقلل من الربح      
  .هذا القيد 

على عمل املضارب، ممنـوع؛ ألن االشـتراط هـو          ) ١(إن القول بأن االشتراط فيه حتجري       .٢
  ختصيص 

  . لعمل املضارب، والتخصيص ليس تضييقاً كما لو اشترط على املضارب أن ال يبيع إال لفالن
  : الراجح 

 مـن  احلنفية واحلنابلةظهر يل أن الراجح ما ذهب إليه    بالنظر فيما استدل به الفريقان ي     
  :وذلك لسببني جواز حتديد نوع التجارة للمضارب، 

  . إن التقييد فيه مصلحة للطرفني، وال مينع من حتقيق الربح .١
 إن القيد يتفق وطبيعةَ عمل املصارف اإلسالمية، حيث تقوم بدراسة اجلدوى للمشاريع اليت   .٢

  .ها ويستثمر أمواله بواسطتها يريد أن يضارب في
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___________________  
أي منعه من التصرف ؛ فهو حمجـور عليـه، وكـذلك            : هو املنع والتضييق، يقال حجر عليه حجراً        : احلجر لغة   ) ١ (

نـع مـن   امل: ، ويف االصـطالح   )حجـر   : ، مادة   ٥٢٩ ص   ١القاموس احمليط، ج  : انظر؛ الفريوز أبادي    .(التحجري  
إن عدم إعطاء املضارب رأس املال فيه تضييق عليه يف العمل، وهو ليس من أهل املنع مـن                  : التصرفات املالية، واملراد    

 ٣حاشـية الدسـوقي، ج  : ، والدسوقي ٤٣٦ ص ٦رد احملتار، ج: انظر ؛ ابن عابدين .(التصرف يف املعامالت املالية    
، واملوسوعة الفقهيـة،  ٤٨٦ ص ٣كشاف القناع، ج: ، والبهويت ٢٢٥ ص ٢مغين احملتاج، ج: ، والشربيين   ٢٩٢ص  
  ) .٨٥ -٨٤ ص١٧ج

  
  الفرع الثاين

  

  تقييد املضارب بالتعامل مع جهة معينة
  

على املضارب التعامل   ) املصرف( إىل جواز اشتراط املضارب املشترك       )١(ذهب الفقهاء   
عينني ، ما مل يكن يف ذلـك        مع عدد من اجلهات املعينة، أو املؤسسات املعينة، أو أشخاص م          

  .تضييق على عمل املضارب يف حتقيق الربح 
  

على املـضارب  ) املصرف( واختلفوا يف جواز وعدم جواز  اشتراط املضارب املشترك      
  : ثالثة أقوال التعامل مع مؤسسة، أو جهة، أو شخص بعينه، وذلك على 
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  : القول األول 
علـى  ) املـصرف   ( راط املضارب املـشترك   إىل جواز اشت   )٢(احلنفية واحلنابلة   ذهب  

  .املضارب التعامل مع شخص واحد بعينه، أو مؤسسة بعينها
  

  :القول الثاين
إىل عدم جواز اشتراط التعامل مـع       )  ٣( املالكية والشافعية يف الراجح عندهم    وذهب  

  .شخص واحد بعينة، أو مؤسسة بعينها
  

______________________  
 ٥ايـة احملتـاج، ج  : ، والرملـي  ١١٩ ص٥املدونة، ج:  ،ومالك٤٥٧ ص ٨تائج األفكار، جن: انظر؛ قاضي زاده  ) ١(

  .١٨٤ ص٥املغىن،ج: ،  وابن قدامة٢٢٤ص
  .١٨٤ ص٥املغىن، ج:، وابن  قدامة ٤٢٧ ص٨تكملة رد احملتار، ج: انظر؛ ابن عابدين احلفيد)٢(
: ، والبغـوى ١٧٢ ص٢هر اإلكليـل، ج   جـوا : ، واآليب ١٥٦ - ١٥٥ ص ٧حاشية اخلرشـي، ج   : انظر؛ اخلرشي   ) ٣(

   .٢٧٥السراج الوهاج، ص: ، والغمزاوي٣٨٤ ص٤التهذيب،ج
  :القول الثالث 

) املـصرف ( إىل جواز اشتراط املضارب املشترك       )١(حيث ذهبوا   رأي للشافعية،   وهو  
على املضارب التعامل مع مؤسسة معينة، أو شخص معني حبيث أن تقتضي العادة بالربح معهم          

.  
  : القول األول أدلة

     )٢( :استدل القائلون بلزوم التزام املضارب مبا قيد به مبا يلي
  . قياس املضارب على الوكيل؛ إذ الوكيل ال جيوز له التصرف إال باإلذن، وكذلك املضارب.١
 إن التقييد فيه مصلحة لطريف العقد؛ حيث يقوم املصرف بتوجيه املضارب للتعامل مع من               .٢

كون الربح معه أكثر؛ ألنه سهل املعاملة، وألن البنك أكثر خربة يف السوق من              هو ثقة، وقد ي   
  . املضارب عادةً 

  :أدلة القول الثاين 
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     )٣( :واستدل املانعون من تقييد املضارب مبا يلي
إن التقييد خيالف مقتضى العقد؛ ملا فيه من تضييق جمال العمل على املضارب، األمر الذي               . ١

 التجارة ؛ ألن السلعة قد تكون غري موجودة عند املؤسـسة املعينـة، أو               يؤدي إىل كساد  
  .الشخص املعني

  .إن التقييد بالتعامل مع شخص ، أو مؤسسة معينة يؤدي إىل تقليل األرباح. ٢
  :أدلة القول الثالث 

   )٤( :واستدل ايزون لتقييد املضارب بشخص معروف بالسماحة مبا يلي
هة هي اليت تدفع املصرف إىل تقييد التعامل معها؛ ملا فيه من            إن مساحة الشخص أو اجل    

  .فائدة تعود على طريف العقد
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٢٤ ص ٥حاشية أيب الضياء ، مطبوع مع اية احملتاج ، ج: انظر؛ الشرباملي) ١ (
 ٥املغـىن، ج  : ،  وابن قدامة   ١٤٠ ص ٥الصنائع، ج بدائع  : ، والكاساين ٥٩ ص   ٥تبيني احلقائق، ج  : انظر؛  الزيلعي    )  ٢(

   .١٨٥ص
احلـاوي  :  ، واملـارودي ٤٣٩ ص٣الشرح الصغري، ج : ، والدردير١٥٥ ص٧انظر ؛ اخلرشي، حاشية اخلرشي، ج   ) ٣(

   .٤٢١ ص٢مغىن احملتاج، ج: ، والشربيين١١٢ ص٩الكبري، ج
   .٤٣٥ – ٤٣٤ ص ٧حاشية العبادي، ج: انظر ؛ العبادي ) ٤(

  :شة املناق
     )١( :ناقش احلنفية واحلنابلة قول املالكية والشافعية مبا يأيت        

إن القول بأن التقييد خيالف مقتضى العقد من حيث تقليل الربح ممنوع؛ إذ إن قلة الربح ال                 . ١
  .متنع من صحة املضاربة

ة بـأحوال  إن القـول بأن التقييد فيه حتجري على املضارب ممنوع ؛ ألن املصرف له خـرب  . ٢
  .التجار ، واملضاربني ، فيكون التقييد فيه مصلحة ترجى للطرفني 

  :الراجح 
 مـن جـواز     احلنفية واحلنابلة بالنظر يف األدلة  السابقة  يظهر يل أن الراجح ما ذهب إليه              

  :) ٢(وذلك لثالثة أسباب اشتراط املصرف على املضارب التعامل مع مؤسسة ، أو جهة معينة، 
  .ه من مصلحة لطريف العقد ملا في.١
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  .عدم وجود مانع ملثل هذا االشتراط أو التقييد . ٢
  .قياس املضاربة على الوكالة جبامع التفويض يف كلٍ. ٣

وهذا ما تقوم به املصارف اإلسالمية يف معاملتها للمضاربني معها يف عمليات االسـتثمار؛              
  .للمحافظة على أموال املودعني واملسامهني

  
  
  
  
  
  
  

_____________________  
: ، وابن قدامة  ٤٢٧ ص ٨تكملة رد احملتار،ج  : ، وابن عابدين احلفيد     ١٤٠ ص ٥بدائع الصنائع، ج    : انظر؛  الكاساين  ) ١ (

  .١٨٥ ص٥املغىن،ج
  .٢٣٩السلم واملضاربة ، ص : انظر ؛القضاة ) ٢(

  
  الفرع الثالث 

  

  التقييـد مبكان معني
  

قصد به الدولة أو املدينة، أو احملافظة ، أو القرية ،           فرق الفقهاء بني املكان العام الذي ي      
   :كما يليوبني املكان اخلاص الذي يقصد به احلانوت، 

) املـصرف   (على جواز اشتراط املضارب املشترك         )١(اتفق الفقهاء   :   املكان املعين     -أوالً  
لعدة تركة  على املضارب العمل ضمن حدود مكان عام؛ حيث يفي ذلك بغرض املضاربة املش            

  :) ٢(أمور؛ منها 
  .إن ختصيص املضاربة مبكان معني فيه صيانة وحمافظة على املال من أخطار الطريق  .١
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  .إن األسعار ختتلف باختالف األمكنة ، فتقييد املضارب مبكان معني حيقق مقصود العقد  .٢
ليل الـربح ال خيـل       إن تقييد املضارب مبكان معني، ال مينع الربح بالكلية؛ بل يقلله، وتق            .٣

  .مبقصود العقد 
 احملافظة على أموال املودعني واملسامهني من اخليانة ؛ حيث يكون املصرف علـى معرفـة                .٤

  .بأسعار املكان الذي خصصه للمضارب 
  .  إذا كان املكان بعينه خاصاً -ثانياً 

اختلف الفقهاء يف حكم جواز وعدم جواز اشتراط رب املال على املـضارب العمـل     
  :على قولني ضمن مكان بعينه خاصاً ؛ كحانوت مثالً ، 

  :القول األول 
  

  ـــــــــــــــــــــــــ
 ص ٢أسـىن املطالـب، ج  : ، واألنـصاري ١١٩ ص٥املدونة، ج: ، ومالك ١٣٢ ص  ٢اللباب، ج : انظر؛ الغنيمي   ) ١(

  .١٨٤ ص ٥املغين، ج: ، وابن قدامة ٣٨٢
كشاف القنـاع،   : ، والبهويت   ١٣ ص   ٦الشرح الكبري، ج  : ، والرافعي   ٤٥٤ ص   ٨شرح العناية، ج  : انظر؛ البابريت   ) ٢(

  .٢٤١-٢٤٠السلم واملضاربة ، ص :  ، والقضاة٥٩٠ ص ٣ج
علـى املـضارب    ) املصرف  (إىل جواز اشتراط رب املال      )  ١(احلنفية واحلنابلة    ذهب

  .العمل يف مكان بعينه خاص 
  :القول الثاين 

علـى  ) املـصرف (إىل عدم جواز اشتراط رب املـال        ) ٢( املالكية والشافعية وذهب  
  .املضارب العمل يف مكان بعينه خاص 

  :أدلة القول األول 
    )٣( :           استدل القائلون بعدم تأثري التقييد على املضارب مبا يلي 

  .إن االشتراط يف العمل يف مكان خاص فيه صيانة للمال. ١
ص، وإن كان فيه تقليل للربح؛ إال أنه ال مينع من صـحة  إن االشتراط بالعمل يف مكان خا     . ٢

  .املضاربة 
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قياس املضاربة على الوكالة، جبامع التفويض، فيجب على املضارب االلتزام مبا اشترط عليه؛  . ٣
  .ألنه كالوكيل 
  :أدلة القول الثاين 

    )٤ ( :مبا يليوقد استدل القائلون بأن التخصيص خيل مبقصود العقد 
تخصيص بالعمل يف مكان خاص خيالف مقتضى العقد؛ من حيث استثمار األمـوال،             إن ال . ١

  .واحتمال ادام احلانوت، أو عدم وجود السلع املرادة عنده 
إن التخصيص مبكان خاص  فيه تضييق على عمل املضارب، وهو ليس من أهل احلجـر،                . ٢

  .وهذا حيد من الربح 
  ـــــــــــــــــ

  .١٨٥ ص٥املغىن،ج: ، وابن قدامة١٣٨ ص٥ بدائع الصنائع، ج:انظر؛ الكاساين) ١(
: ، واملـاوردي ٤١٩ ص ١١أوجـز املـسالك، ج    : ، والكاندهلوى ٥٢٢ ص ٣ج: حاشية الدسوقي : انظر؛ الدسوقي ) ٢(

  .٣٨٢ص٢أسىن املطالب، ج: ، واألنصاري١١٢ ص٩احلاوي الكبري، ج
  . ١٨٥ ص٥املغىن،ج: ، وابن قدامة٦٦٧ ص٧لبناية، جا: ، والعيين ٤٥٤ ص ٨شرح العناية، ج: انظر؛  البابريت) ٣(
احلـاوي  : ،واملاوردي٤١٩ ص ١١أوجز املسالك، ج  : ، والكاندهلوى ٤٣٩ ص ٣الشرح الصغري، ج  : انظر؛ الدردير   ) ٤(

  .٣٨٢ ص٢أسىن املطالب، ج: ، واألنصاري١١٢ ص٩الكبري، ج
  : املناقشة 

   )١ (:الثة وجوه ناقش احلنفية واحلنابلة قول املالكية والشافعية من ث
إن القول بالتخصيص مبكان معني خيالف مقتضى العقد؛ الحتمال ادام احلانوت، أو عدم             . ١

  .التجارة ، ممنوع، وذلك ألن هذا قليل ونادر، واألحكام تقوم على الكثري الغالب 
إن القول بأن التخصيص مبكان معني فيه حتجري وتضييق ممنوع؛ ألن التخصيص فيه حفظ              . ٢

  .ال الشركة مبا يعود على طريف العقد من فائدة مل
  : الراجح 

من جـواز   احلنفية واحلنابلة   بالنظر إىل أدلة الفريقني تبني يل أن الراجح ما ذهب إليه            
  :وذلك على املضارب العمل يف مكان خاص ؛ ) املصرف( اشتراط رب املال 
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ت مشهوراً بسهولة   ألن التخصيص فيه مصلحة لطريف العقد ؛ حيث يكون هذا احلانو          
  . البيع والشراء عند عامة الناس ؛ فيحقق رحباً أكثر ، وهو مقصود العقد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــ
   ، ١٨٥ ص٥ابـن قدامـة، ج    : ، واملغىن ٦٦٧ ص ٧البناية، ج : ، والعيين ١٣٩ ص ٥بدائع الصنائع، ج  : انظر؛ الكاساين )١(

  .٢٤٥السلم واملضاربة ، :       والقضاة 
  

  لفـرع الرابـعا
  

  التقييـد بزمـان معـني 
  

اختلف الفقهاء يف جواز وعدم جواز اشتراط رب املال على املضارب حتديد املـضاربة   
  :قولني بوقت معني كسنة مثالً ، على 

  :القول األول
  .جواز اشتراط توقيت املضاربة بزمن معني) ١(احلنفية واحلنابلة يف املذهب يرى 
  :القول الثاين
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عدم جواز اشتراط  توقيت      )٢ ( يف إحدى الروايتني   واحلنابلة ملالكية والشافعية اويرى  
  .املضاربة بزمن معني 

  :أدلة القول األول
     ) ٣(  :مبا يلياستدل القائلون بصحة اشتراط توقيت املضاربة 

قياس املضاربة على الوكالة، جبامع التفويض ، والوكالة حتتمل التخـصيص بوقـت دون              . ١
  .دل على صحة االشتراط  فوقت؛

إن التقييد بالوقت فيه فائدة ملصلحة طريف العقد، إذ أن  أكثر املودعني مييلـون لالسـتثمار    .٢
  .قصري األجل، وال مينع ذلك من صحة املضاربة 

  :أدلة القول الثاين 
  ـــــــــــــــــ

، ١٨٥ ص٥املغـىن، ح : وابـن قدامـة  ، ١٣٣ ص ٢اللباب، ج: ، والغنيمي  ١١٣املختصر، ص   : انظر؛  القدوري    ) ١(
   .٥٩٩ ص٣كشاف القناع، ج: والبهويت

، ٢٢٨ ص ٢املهـذب، ج  : ، والـشريازي  ٣٦ ص ٦الذخرية، ج : ، والقرايف ٣٣٥ ص ٧منح اجلليل، ج  : انظر؛ عليش ) ٢(
   .١٨٥ ص٥املغىن، ج: ، وابن قدامة٣٨٣ ص٤التهذيب، ج: والبغوي

 ٥املغـىن، ج  : ، وابـن قدامـة    ٢٠٥ ص ٣اهلدايـة، ج  : املرغيناين، و ١٣٨ ص ٥بدائع الصنائع، ج  : انظر؛ الكاساين ) ٣(
   .٥٩٦ ص٣كشاف القناع، ج: ، والبهويت١٨٦-١٨٥ص

  
    )١(  :بثالثة أدلة عقليةاستدل القائلون بعدم مشروعية توقيت املضاربة 

إن التأقيت فيه تضييق على حرية املضارب يف العمل، واملضاربة شرعت للربح، والربح ليس له               . ١
  . معلوم، فاالشتراط خيلُّ مبقصود العقدوقت

إن املضاربة عقد معاوضة جيوز مطلقاً، وما جيوز فيه اإلطالق، ال جيوز فيه اشتراط التأقيـت،                . ٢
  .كالبيع

إن املضاربة عقد غري الزم، واشتراط التأقيت جيعله الزماً، وفاًء للشرط، وهذا خيالف طبيعـة               . ٣
  . العقد من حيث عدم اللزوم 

  :قشة املنا
   )٢( :ناقش احلنفية واحلنابلة قول املالكية والشافعية ومن معهم مبا يأيت
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إن القول بأن التأقيت خيل مبقصود املضاربة مردود؛ ألن املضاربة تتضمن الوكالة، واملـضارب              . ١
  .يتصرف يف املال بإذن صاحبه، وليست كالبيع، لذا جاز تأقيتها

يف عمله؛ ألنه إذا انتهت املدة واملال عروض، فرب املـال ال     إن التأقيت ال يضيق على املضارب       . ٢
  .مينع املضارب من بيعها؛ ألن ذلك من توابع املضاربة ليتميز رأس املال من الربح

إن التأقيت فيه مصلحة للطرفني لتحقيق األرباح ؛ إذ حتتاج إليه املشاريع قصرية األجل؛ من أجل                . ٣
  .استثمار األموال  عدة مرات

  : ح الراج
واحلنابلـة يف  احلنفيـة  بالنظر يف أدلة القولني السابقني تبني يل أن الراجح هو ما ذهب إليـه     

  :وذلك ملا يلي  من صحة اشتراط توقيت املضاربة، إحدى الروايتني
 إن اشتراط التأقيت ال ينايف مقتضى عقد املضاربة ؛ ألن املضارب يتصرف يف رأس مال الشركة                 .١

  .دة املتفق عليها؛ مبا حيقق رحباً للطرفني كيف يشاء خالل امل
 إن  التقييد بزمن معني حيفز املضارب على تكثيف جهوده للقيام بأكرب عدد من الصفقات خالل                .٢

  . املدة احملددة، أما عدم التحديد فرمبا محله على القعود والتكاسل 
________________________________________________  

: ،  و الـشريازي  ٤٣٧ ص ٣بلغة املـسالك، ج : ، والصاوي ٤٢٥ ص   ١١أوجز املسالك، ج  : اندهلوي  انظر؛ الك ) ١(
  .١٨٦-١٨٥ ص ٥املغين، ج: ، وابن قدامة ٣٣٤ ص٥حلية العلماء، ح: ، والقفال٢٢٨ ص ٢املهذب، ج

املغـىن،  :  قدامة ، وابن ١٣٩ - ١٣٨ ص   ٥بدائع الصنائع، ج  : ،والكاساين  ٦٠ ص ٥تبيني احلقائق، ج  : انظر؛ الزيلعي ) ٢(
   .٦٠٠-٥٩٩ ص٣كشاف القناع، ج: ، والبهويت١٨٥ ص٥ج

 
 

 

ــــروط  املتعلقـة  بالربـــــح   الش
  

إن الربح هو األثر املترتب على عقد املضاربة املشتركة، وهو مقصوده ، والفائض عن              
  :) ١(وهي ثالثة  تعلقة به؛ رأس مال املضاربة األصلي، لذا فقد اهتم الفقهاء يف بيان الشروط امل

عنـد  املقـدار   أن تكون حصـة كل مـن املضارب املشترك واملضارب معلومـة   –أوالً  
؛ كما لو دفع املضارب املشترك ماالً إىل املضارب ليعمل به، ومت االتفاق بينهما على أن                التعاقد
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 االتفاق مع املودعني    يكون نصيب املضارب من الربح نصفاً أو ربعاً أو ثلثاً، وذلك بعد أن يتم             
  .على نسب شائعة من الربح 

دفع املودعون  البد من معرفة مقدار النسبة من الربح جلميع أطراف املضاربة، فلو            وهلذا  
لك جزء من الربح، أو نصيب منه، كانـت         : أمواهلم إىل املضارب املشترك لالستثمار، وقالوا     

  .املضاربة فاسدة 
سالمية حتدد نصيبها من األرباح بصفتها مـضارباً،         ولألسف؛ فإن غالبية املصارف اإل    

وكذلك نصيب أصحاب األموال االستثمارية بصفتهم أرباب األموال يف اية العام املايل، ومن           
قبل جملس اإلدارة، وليس عند العقد، واألخطر من ذلك عدم حتديد نسبة املستثمرين واملضارب 

  .صارف اإلسالمية ؛ مما جيعل املضاربة فاسدة املشترك أثناء العقد ، وهذا يف غالبية امل
 ضرورة تطبيق شرط معلومية الربح عند التعاقد ؛ منعاً للغرر أو اجلهالة فيما خيص               لذا أرى     

أصحاب الودائع وأرباحهم املتحققة هلم؛ ألن عدم حتديد حصة كل طرف عند التعاقد يفـسد      
  .املضاربة ، ويؤدي إىل املنازعة 

  .كون نسبة الربح على الشيوع أن ت  -ثانياً 
  ـــــــــــــــــ

  .٦٤، ٥٤-٥٣ ص ٣٨انظر ؛ املوسوعة الفقهية، ج)١(
  

إىل وجوب حتديد نصيب كل من أطراف املضاربة املشتركة بنـسب           ) 1(اتفق الفقهاء   
شائعة يتفق عليها، كنصف أو ربع ، وال جيوز حتديد مبلغ معني؛ ألن التعيني يؤدي إىل فساد                 

  : وذلك لثالثة أدلة ، املضاربة
كُنا أَكْثَر األنصارِ حقْالً، فكُنا     : " يف صحيحه عن رافع بن خديج قال      ما أخرجه البخاري     .١

             هرِج ذخت لَمو ،هذه ترجما أَخبفَر ،هذم هلَهو ،هذا هعلى أنَّ لَن كْرِي األرضن . نا عهِينفَن
نن لَمو ،كذَل رِقالو نع ٣(  ")٢(ه(  .   

   :)٤(وجه االستدالل
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نص احلديث على عدم حتديد جزء معني من النـاتج لـصاحب األرض؛ وذلـك  يف            
املزارعة واملساقاة؛ ملا يف ذلك من الظلم، وعدم العدل بني الشريكني؛ الحتمـال أن ال تنـتج                 

ء معني من النتـاج ألحـد       األرض إال الذي شرطه لنفسه، فيضيع جهد العامل، واشتراط جز         
  .املتعاقدين يؤدي إىل ذلك املعىن املنهي عنه، وهو الغرر واجلهالة، وكذلك يف املضاربة  

ألن املضاربة قد ال حتقق رحباً سوى هذا         إن حتديد مبلغ معني ألحدمها فيه ضرر لآلخر؛          .٢
الف مقتضى العقد، املبلغ ؛ فيكون من نصيب أحدمها ، وال شئ لآلخر مما يلحق به الضرر، وخي   

هلذا اتفق الفقهاء على أن يكون الربح بينهما بنسب شائعة، وهو مـا يوافـق روح الـشريعة             
   .) ٥(اإلسالمية 

  ـــــــــــــــــ__________________________

 :، والنـووي    ١٤٥ ص ٧حاشية اخلرشي، ج  : ، واخلرشي ٤١٧ ص ٨انظر؛ ابن عابدين احلفيد، تكملة رد احملتار، ج       )  ١(
  . ٥٤-٥٣ ص ٣٨،  واملوسوعة الفقهية ، ج٥٩١ ص٣كشاف القناع، ج: ، والبهويت٢٩٤ ص٤روضة الطالبني، ج

)٢ (  رِقاملـال مـن الـدراهم،    : بكسر الراء، الفضة املضروبةُ، وقيل املضروبة وغري املضروبة، وقال الفارايب        : الو ،رِقالو
  ).ورق : ، مادة ٣٣٨نري، ص املصباح امل: انظر ؛ الفيومي (، )أوراق(وجيمع على 

أي جيوز كراء األرض بالذهب والفضة، أو أي شئ معلوم ومضمون يف الذمة ؛ ألن النهي ليس             :  ومعىن مل ننه عن الورق      
  ) .١٢ ص ٦نيل األوطار، ج: انظر ؛ الشوكاين .(على اإلطالق؛ بل بالشئ اهول 

، )٢٧٢٢(الشروط يف املزارعة، حـديث رقـم   ) ٧(عة، باب صحيح البخاري، كتاب الشروط يف املزار: البخاري  )  ٣(
  .٨٣٠ ص ٢ج

عبد الرمحن التاج يف حبث قدمه للمـؤمتر الـسابع   . ، نقالً عن د ١٤٤ ص ١االقتصاد اإلسالمي، ج  : انظر؛ السالوس   )  ٤(
  .مع البحوث اإلسالمية 

  .٥٤-٥٣ ص٣٨انظر؛ املوسوعة الفقهية ، ج) ٥(
 حصة معينة يؤدي به إىل التكاسل والتقاعس عن العمل ؛ ممـا             إن معرفة املضارب بأن له     .٣

يلحق الضرر برب املال، فشيوع احلصة يؤدي إىل بذل املزيد من العمل واجلهـد مـن قبـل                  
  .)١(املضارب لتحقيق املزيد من الربح ؛ مما يعود على طريف العقد باملصلحة 

  ألن الـربح يف البنـوك        وهذا وجه اخلالف بني املصرف اإلسالمي، والبنوك الربوية؛       
اإلسالمية قد يتحقق نتيجة للجهد والنشاط االقتصادي، وقد ال يتحقق، فإن حصل ربح كان              
باملقامسة حسب االتفاق بني طريف العقد، لكل منهم سهم معلوم، وإن مل يوجد ربح، فلـيس                
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ألحدمها شيء، فالعامل يضيع جهده، وصاحب املال قد تعطل ماله عـن الكـسب والـربح                
  .النماء،وإن حصلت خسارة ؛ فهي على رب املال وحده و

 %١٠أو  % ٨ أو   %٥أما املعامالت يف البنوك الربوية فإا حتدد فائدة ثابتة مثـل            
  .على أصل رأس املال ملودعيه، سواء حتقق ربح أو خسارة

فالبنوك واملؤسسات الربوية تعتمد يف حتقيق أرباحها على الفرق الناتج عن عمليـات             
، وتقوم بإقراضها مـرة     %٥ض؛ فهي تأخذ األموال من أفراد اتمع بفائدة معينة مثالً           االقرا

 مثالً، وبذلك حتقق رحباً ربوياً، فهذه املؤسـسات والبنـوك          %١٠ثانية ألبناء اتمع بفائدة     
  .تسعى لتشجيع التعامل بالربا يف اتمع، مما يلحق الضرر باتمع دينياً وخلقياً

  .ن يكون الربح مشتركاً بني الطرفني   أ-ثالثـاً 
إىل أن عقد املضاربة املشتركة يقتضي أن يكون الربح بـني طـريف              )٢(ذهب الفقهاء   

العقد؛ حبيث ال خيتص به أحدمها دون اآلخر ؛ فيأخذ رب املال حصته مباله ، ويأخذ املضارب                 
بتك على أن مجيـع     ضار: حصته بعمله ، فلو اشترط الربح ألحدمها دون اآلخر ؛ كأن يقول             

  .الربح يل ، أو لك فسدت املضاربة بإمجاع الفقهاء 
واختلفوا هل حتول املضاربة الفاسدة إىل عقد آخر وهو القرض ، أو اإلبضاع ، رعاية               

  :على قولني للمعىن أم تعترب فاسدة للفظ املضاربة الوارد فيها ، 
___________________________  

  .٢٦٦م واملضاربة ، ص السل: القضاة . انظر؛ د)١(
الـشرح  : ، والرافعي ٣٢١ ص ٧منح اجلليل، ج  : ، وعليش ٤١٨ ص ٨انظر؛ ابن عابدين احلفيد، تكملة رد احملتار، ج       ) ٢(

   .٥٩٥ ص٣، والبهويت، كشاف القناع، ج١٥ ص٦الكبري،ج
  :القول األول 

شترط رب   أنه إذا ا   )١( )  احلنفية، واملالكية ، وقول الشافعية     (يرى مجهور الفقهاء من     
املال أن يكون الربح كله له ، ال يكون عقد مضاربة رغم أنه جاء بصيغتها ؛ ألن العـربة يف                    

  . العقود للمعاين ، ال لذات األلفاظ واملباين 
لو شرط املضارب مجيع الربح له كان قرضاً ، ولو شرط رب املال مجيع الربح               : وعليه  

  .له كان ابضاعاً 
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  : القول ا لثاين 
 أنه إذا اشترط رب املال أن يكون )٢( ) لشافعية  يف القول الراجح، واحلنابلة    ا( ويرى  

الربح كله للمضارب فتفسد املضاربة ، ويكون املضارب أجرة املثل ؛ ألنه شرط ينايف مقتضى               
  .العقد 

  : الراجح 
بالنظر إىل القولني السابقني يظهر يل أن الراجح ما ذهب إليه مجهور الفقهـاء مـن أن    

اط الربح كله  لرب املال يكون ابضاعاً ، واشتراط الربح كله للمضارب يكون قرضـاً ؛                 اشتر
وذلك ألن العربة يف العقود ملعانيها ال لصور ألفاظها ، وقد أتيا مبعىن االبضاع إن شرط مجيـع           
الربح لرب املال ، ومبعىن القرض إن شرط مجيع الربح للمضارب، فيقدم جانب املعـىن علـى        

  .  سواء كانت الصيغة صرحية أم ضمنية جانب اللفظ
وأود أن أشري إىل أن الواقع التطبيقي لعقد املضاربة يف املصارف اإلسالمية يف فلسطني،              
أا ال ختاطر باستخدام هذا العقد؛ لعدم استعدادها للدخول مع مودعيها يف خماطرة استثمارية،              

احبة خوفاً على أموال املودعني، وطمعـاً  قد يتحقق فيها خسارة، ولذلك تقوم بعملية البيع باملر      
  . يف الربح العاجل، وهو أحد أسباب تدين نسبة األرباح اليت يناهلا أصحاب األموال 

____________________________________ 
الوسـيط  : ، والغزايل ٥٢٣ ص٣حاشية الدسوقي ، ج: ، والدسوقي  ١٢٠ ص   ٥بدائع الصنائع ، ج   : انظر؛ الكاساين   )١(

  .١١١ ص ٤املذهب ، جيف 
  .١٤٥-١٤٤ ص٥املغين ،ج:  ، وابن قدامة١١١ ص٤الوسيط يف املذهب ، ج: انظر؛ الغزايل ) ٢(

 
.  

  
  

  أحكام املضاربة املشرتكة 
لكل مسألة من املسائل حكم شرعي ، وملا كانت املضاربة املشتركة تقوم على أسـاس               

وقات، واستمرار العمل االستثماري ، وعدم تصفيته اخللط املتالحق لألموال يف أي وقت من األ  



  أطراف املضاربة املشتركة                                                          املضاربة املشتركة

  

-٦٨ -

مع توزيع األرباح بصفة دورية على أصحاب األموال ، فالبد من التعرف على أحكام املضاربة               
  : املطالب اخلمسة اآلتية املشتركة من خالل هذا املبحث يف 

اسـتحقاق  عمل املضارب املشترك، وإنابة غريه يف املضاربة، وأثره يف           :املطلـب  األول   
  .الربح 

  :                         وفيه ثالثة  فروع 

  . عمل املضارب املشترك :الفرع األول 

  . إنابة  املضارب املشترك لغريه يف املضاربة :الفرع الثاني 

 أثر عقد املضاربة بالنسبة للمضارب املشترك، واسـتحقاق    :الفرع الثالث   
  .الربح 

مشاركة األموال الالحقة لألمـوال الـسابقة يف املـضاربة          حكــم   :املطلب  الثانــــــــي   
  . املشتركة 

  .مال املضاربة املشرتكة حكم يد املضارب املشترك يف رأس  :املطلب  الثــــالث

  .تقسيم األرباح يف املضاربة املشتركة   :املطلب  الرابـــــــع

  :                 وفيه ثالثة فروع 
  .نية تقسيم األرباح مع استمرارية املضاربة  مدى إمكا:الفرع األول 

 مدى شرعية توزيع األرباح بني كافة الودائع االستثمارية ، مـع         :الفـرع الثـاني     
  .عدم اشتراك بعضها يف االستثمار 

كيفية توزيع األرباح على الودائع االستثمارية مع التفاوت يف مدة          :                الفرع الثالث
  .اإليداع 
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  .انسحاب أحد الشركاء من املضاربة املشتركة  :املطلب  اخلامس
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

  

  عمل املضارب املشرتك ، وإنابة غريه يف املضاربة ، وأُثره يف  استحقاق الربح
  

  أتناول هنا الكالم عن حكم عمل املضارب املشترك يف املضاربة املشتركة ، وهل حيق له               
   :ويف هذا املطلب ثالثة فروعأن ينيب غريه يف املضاربة، مث هل يستحق رحباً على عمله، 



  أطراف املضاربة املشتركة                                                          املضاربة املشتركة

  

-٧٠ -

  
  الفرع األول

  

  عمل املضارب املشترك
إن عمل املضارب املشترك يف املضاربة املشتركة ذات العالقة اجلماعية يقوم بدورين يف             

  : ) ١(ني يف البندين التاليتصرفاته وإدارته للمضاربة ، وأمواهلا ويتمثل 
أن كون مضارباً بالنسبة ألصحاب األموال ؛ فيقوم بدور املـضارب مباشـرة يف أمـوال     .  أ

  .املضاربة املشتركة 
أن يكون كمالك للمال أو وكيل فيه بالنـسبة ألصـحاب املـشروعات االسـتثمارية               . ب

  .ميتها ، وذلك بدفع أموال املضاربة املشتركة إليهم من أجل استثمارها وتن) املضاربني (
فاملضارب املشترك يعمل على تنظيم املضاربة املشتركة، وكيفية استثمار أمواهلا، وميتاز           
باالستقاللية عن الطرفني مبا يضع من شروط، وما يربم من مضاربات توافقه، باعتبـاره ربـاً                

  . للمال ووكيالً فيه 
  املشتركة ؛ وذلك على جواز عمل املضارب املشترك يف املضاربة )٢(وقد اتفق الفقهاء 

  ـــــــــــــــــ
الودائع املصرفية النقدية واسـتثمارها يف اإلسـالم،   : األمني.  ، ود٣٩٤تطوير األعمال املصرفية ، ص    : انظر؛  محود    ) ١(

   .٢٠٥-٢٠٤شركات االستثمار يف االقتصاد اإلسالمي، ص: ، والنمري٣١٩ -٣١٨ص 
احلاوي الكـبري ،  : ، واملاوردي ١٦٦ ص٧حاشية اخلرشي ، ج: واخلرشي ، ٥٤٠ ص ٢النقاية ، ج: انظر؛  احملبويب   ) ٢(

 ٢موسـوعة االمجـاع يف الفقـه ، ج        : ، وأبو جيـب   ١٦٠ -١٥٩ ص ٥املغين ، ج  : ، وابن قدامة    ١٣٧ ص   ٩ج
  .٥٨٤ص

بدفع املضارب أموال املضاربة لغريه ليضارب ا باإلذن الصريح ، ولكن العلماء املعاصــرون    
عالقة املضارب املشترك بكـل مـن املودعني، واملضـاربنب، وهذا  مـا           اختلفوا يف حتديد    

  :املسألة اآلتية  أتناوله يف
  :مسألة 

وكـل مـن املـودعني    ) املصرف اإلسالمي(         تكييف العالقة بني املضارب املشترك      
  :) ١(واملضاربني 
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   :قوالأربعة أاختلف علماء االقتصاد املعاصرون يف تكييف هذه العالقة على 
  .اعتبار املصرف مضارباً مث رب مال  :القول األول 
إىل تكييف العالقة بـني املـودعني ، واملـضارب           )٢( حممد عبد اهللا العريب   . دذهب  

 رب مال، واملصرف هـو املـضارب،        - مبجموعهم -إىل اعتبار املودعني  ) املصرف(املشترك  
ال إىل غريه مضاربةً أي حيق له توكيـل   مبقتضى املضاربة املطلقة، أو التفويض العام؛ ويعطي امل       

  .غريه باستثمار أموال املودعني 
 وبالنسبة لتوزيع األرباح فتكون يف كل فترة مالية يستقر العرف املصريف عليها بعـد              
خصم املصاريف، وأجور املوظفني والعمال ، واالحتياطات اليت يفرضها القانون الوضـعي ،             

  . ملودعني حسب االتفاق والباقي يتم توزيعه بينه وبني ا
أما بالنسبة لتكييف العالقة الثانية بني املصرف واملضاربني ، فإن املصرف يعترب بالنسبة             

رب مال ، وأصحاب املشروعات االستثمارية      ) املضاربني( ألصحاب املشروعات االستثمارية    
  يت مت االتفاق عليها ، فإن حتقق ربح يقسم بني املصرف واملضاربني بالنسبة ال) املضاربون ( هم 

  ـــــــــــــــــ
موقف الشريعة من املصارف    : ، والعبادي   ٢٤٠-٢٣٥حبوث يف املعامالت واألساليب املصرفية، ص       : انظر؛ أبا غدة    ) ١(

الفوارق التطبيقية بـني    : ، والصوا   ٣٠٦-٣٠٥املعامالت املالية املعاصرة، ص     : ، وشبري ٢٣٣-٢٣٢اإلسالمية، ص   
املضاربة ومدى تطبيقها يف املصارف اإلسالمية،      : ، وكاموي ٢٥٧-٢٥٦فقه واملضاربة املشتركة، ص     املضاربة يف ال  

  .٥٢-٤٦املضاربة وتطبيقاا العملية، ص : ، وأبا زيد ١٩٩ -١٩٥ص 
ـ             : انظر؛ العريب )  ٢( ر، حبث املعامالت املصرفية املعاصرة ورأي اإلسالم فيها، مقدمة إىل جممع البحوث اإلسالمية، األزه

  . ٥٤– ٥٢ ص٢م، ج١٩٧٢ –هـ ١٣٩٢لسنة 
  

ونصيب املصرف من الربح يدخل يف التسوية الشاملة ؛ حيث يتم توزيع صايف األرباح كمـا         
سبق يف العالقة السابقة ، وإذا مل حيقق املشروع رحباً  ، وسلم رأس املال من التلـف فلـيس                     

قت خسارة وال يد للمصرف     لصاحب املشروع شئ ويعود رأس املال إىل املصرف ، وإذا حتق          
، وإذا تسبب املضارب يف اخلـسارة كـان         ) املصرف  ( فيها فاخلسارة تكون على رب املال       

  .متعدياً وعليه الضمان 
  )١( :يؤخذ على هذا القول ما يلي 
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  . أنه اعتمد على الواقع النظري، دون التطبيق العملي .١
  .ماهلم يف املضاربة طويلة األجل  مل يراعِ مدى استعداد املودعني للمخاطرة برأس .٢
  . عدم مراعاة اجلانب األخالقي للمضاربني، ومدى التزامهم بعقد املضاربة .٣
  . مل يوضح األساسي الشرعي لقضية تكييف العالقة بني املضارب املشترك واملودعني .٤
ـ          .٥ دخول  عدم بيان احلكم الشرعي لعملية خلط األموال املتعددة يف املضاربة ، وكـذلك ال

  .املتتايل للمضاربات 
 مل يبني السند الشرعي حلق املصرف يف األرباح املتحققة من خالل وجوده بني املـودعني                .٦

  .واملستثمرين 
 مل يتطرق إىل كيفية توزيع األرباح هل تتم بعد تنـضيض املـشروعات، أم بعـد بقـاء                 .٧

  .املشروعات واستمراريتها 
  .اً ووكيالً اعتبار املصرف وسيط: القول الثاين 

(  إىل اعتبار املصـرف وسيطـا ووكيـال بـني الطـرفني      )٢(السيد باقر الصدر،    . دذهب  
، وليس عنصـراً أساسيـاً يف عقد املضاربة ؛  ألنه لـيس            )أصحاب األموال واملضاربني    

  تعترب خدمة يقدمها املصـرفعمل، وهذه الوساطـة صاحب رأس مال، وال صاحب 
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

   .٥٤ – ٥٣املضاربة وتطبيقها العملية يف املصارف اإلسالمية، ص: انظر ؛ أبا زيد )١(
   .٢٤١مصرف التنمية اإلسالمي، ص: ، واملصري ٤١البنك الالربوي يف اإلسالم، ص: انظر ؛ الصدر) ٢(
  
  

تكون العالقة   أي مكافأة، أو أجراً، وذا       ؛)١(للمستثمرين، ومن حقه أن يطلب عليها جعالً        
بني املودعني واملستثمرين، وليس للمصرف عالقة بينهما إال الوساطة يف مقابل اجلعل، ويعمل             
على ضمان الوديعة والتعهد بدفع قيمتها كاملة للمودع يف حالة اخلسارة، كما يعمـل علـى             

بوية حىت ال ختصيص نسبة مئوية من الربح ال تقل عن الفائدة اليت يتقاضاها املودع يف البنوك الر     
  .يبتعد املودعون عن املصارف اإلسالمية 

  )٢( -:ويؤخذ على هذا القول ما يلي 
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 أبعد املصرف عن القيام بالدور املباشر الستثمار الودائع االستثمارية املتجمعة لديه، وهـذا      .١
  .خيالف احلكمة اليت أنشئت من أجلها املصارف اإلسالمية؛ وهي استثمار األموال 

  .أي يتفق مع مفهوم البنوك الربوية، من حيث الوساطة املالية هذا الر.٢
رأى أن املصرف يضمن أصل الوديعة للمودع، وهـذا خمـالف           :  من حيث قضية الضمان    .٣

ملبادئ املضاربة الشرعية؛ ألنه ال ضمان لرأس املال سلفاً يف عملية املضاربة ، وهـو حمـل     
 –عملية املضاربة من خالل عنصر املخاطرة       اتفاق عند الفقهاء ؛ ألن رأس املال يدخل يف          

  .أي احتمال الربح أو اخلسارة 
رأى أن رب املال حيصل على دخل ثابت ومضمون حىت يف حالة          : من حيث الدخل الثابت   . ٤

من أن ) ٣(الربح ، وال يقل عن سعر الفائدة يف البنوك الربوية ، وهذا خمالف ملا قرره العلماء  
سبة ثابتة من الربح لرب املال أو املضارب يفسد املضاربة، والبد           اشتراط مبلغ مقطوع أو ن    

أن تكون حصة كل منهما نسبة شائعة من الربح ، وهذا أصل من أصول املضاربة ، فرأي                 
  . الدكتور الصدر هدم للمضاربة الشرعية من أصلها 

______________________  
ت الشئ جعالً ؛ أي صنعته أو مسيته، فهو اسم ملا يجعلُ لإلنـسان              جعل: بضم اجليم، وهو األجر، يقال      : اجلُعل لغة )  ١(

التزام عـوضٍ معلـومٍ     : ويف االصطالح ) . جعل  : ، مادة   ٥٧املصباح املنري، ص  : انظر ؛ الفيومي  . ( على فعلِ شيٍء    
الـسراج  :، والغمـزاوي  ١٧٧ ص ٢بدايـة اتهـد، ج   : وانظر؛ معناه عند الفقهاء ابن رشد   . (على عملٍ معني    

   ). ٢٤٧ ص ٤كشاف القناع، ج: ، والبهويت ٣١١الوهاج، ص
   .٥٧ – ٥٤املضاربة وتطبيقاا العملية يف املصارف اإلسالمية، ص: انظر؛ أبو زيد ) ٢(
: ، والنووي   ١٤٥ ص   ٣حاشية اخلرشي ، ج   : ، واخلرشي ٤١٧ ص   ٨تكملة رد احملتار، ج   : انظر؛ ابن عابدين احلفيد   ) ٣(

  .٥٩١ ص ٣كشاف القناع ، ج: ، والباهويت ٢٩٤ ص ٤ جروضة الطالبني ،
  .اعتبار املصرف مضارباً مشتركاً : القول الثالث 

   :كاآليتإىل اعتبار املصرف مضارباً مشتركاً ) ١(سامي محود ذهب الدكتور 
عالقة املصرف بالنسبة للمودعني جتعله مضارباً؛ كعالقة العامل يف املال مـع املالـك يف               .  أ  

ة الثنائية ، ولكنه ال يلتزم بالعمل كمضارب لشخص معني بل يقوم بعرض خدماته            املضارب
  ) .املضارب املشترك (ملن يرغب يف استثمار أمواله لدى املصرف 

   وبالنسبة لعالقة املصرف باملضاربني مبثابة رب للمال، حيث يعطيهم املال بالشروط  اليت.ب
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وبذلك يشارك املضاربني يف نسبة الربح املتفـق        .يتفق ا مع كل من يتعامل معه على انفراد          
عليها معهم باعتباره مالكاً للمال، ويشارك أرباب األموال بنسبة الربح املتحقق من عائـد    
املضاربات باعتباره مضارباً يف أمواهلم ، وكذلك حيصل على حصة من األربـاح الـيت                

  .يضارب ا بنفسه مباشرة 
  )٢( :ويؤخذ على هذا القول ما يلي 

اعترب املضاربة الثنائية ليست الصورة األفضل الستثمار األموال يف الوقت احلاضر من حيث             . ١
التطبيق العملي هلذه الصورة اليت كانت سائدة يف املاضي مع أن أحكـام املـضاربة وأراء           
الفقهاء يف مسائلها جيعلها مالئمة لكثري من أوجه االستثمارات الثنائية املباشرة يف العـصر          
احلديث، فما املانع من قيام أحد األشخاص بإعطاء بعض ماله آلخر يثق به السـتثماره يف     

  .املضاربة 
 مل يتطرق إىل وضع أسس وضوابط لكل من املودعني واملضاربني، مع العلم أن املـضاربة                .٢

  .املشتركة مبناها على الثقة واألمانة 
صرف من اختيار املضارب املالئم ، وما        عدم التطرق إىل األساليب والوسائل اليت متكن امل        .٣

  .هي الوسائل املالئمة للرقابة على عمليات املضاربة 
  

__________________________  
  .٣٩٥-٣٩٤تطوير األعمال املصرفية ص: انظر؛ محود) ١(
   .٥٩-٥٧املضاربة وتطبيقاا العملية يف املصارف اإلسالمية، ص : انظر؛ أبا زيد )٢(

  
  .اعتبار املصرف شريكا مضاربا مث وكيال  : القول الرابع

إىل اعتبار املصرف شريكاً مضاربا؛ وذلك مـن         )١(حسن عبد اهللا األمني     . د  ذهب  
؛ ألن املضاربة عقد شـركة، وبـذلك   )أرباب األموال  ( خالل مشاركة مسامهيه للمودعني     

املضارب ؛ حيث   يصبـح جمموع رب املال واملسامهني عند التعامل مع أصحاب املشاريع هو            
؛ )مسامهني ومودعني ( يقوم املصـرف بإدارة األعمال يف هذه الشركات مفوضاً عن اجلميع   

وألن أصحاب الودائع قد تقدموا بأمواهلم على سبيل املشاركة مع املسامهني مـضاربة ـا،               
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ويتحمل املصرف اخلسارة إىل جانب أرباب األموال، وخيصص للمصرف نسبة زائـدة مـن          
  . مقابل أعمال اإلدارة، باإلضافة للنسبة املخصصة لالشتراك يف رأس املال األرباح

تكون العالقة بني املصرف واملودعني عالقة شـريك مـضارب، يتحمــل      : وعليه  
  .اخلسارة كما يستفيد من الربح 

أصحاب املشاريع االستثمارية ؛ فهـي عالقـة        ) املضاربني  (و بالنسبة لعالقة املصرف مع          
  .املضاربة الفردية وكيل ك
  :الراجح 

األمـني مـن أن     . بالنظر إىل األقوال السابقة تبني يل أن الراجح هو ما ذهب إليـه د             
   : وذلك للسببني التالينياملصرف شريك مضارب، مث وكيل؛ 

 إنَّ املصرف يعترب شريكاً ملسامهته جبزء يف رأس مال املضاربة، ويلتزم باألحكام املترتبة على               .١
  .ركة من ربح وخسارة هذه الش

 إنَّ املصرف يعترب وكيالً؛ وذلك جلواز إنابة الوكيل غريه يف األعمال املوكلة إليه، وذلـك                .٢
  ) ٢ ( " .غريهكل ما جيوز للمضارب عمله، فله أن يوكلَ فيه : " وفقاً للقاعدة 

  )٤(ذهب احلنبلييف جواز مضاربة املضارب، ومع امل ) ٣( وهذا التكييف يتفق مع املذهب احلنفي

________________________________  

   . ٣١٩ – ٣١٨الودائع املصرفية النقدية واستثمارها يف اإلسالم، ص: انظر ؛ األمني ) ١(
  .، مبعناها٤١٧ ص ٥اإلنصاف،  ج : ، واملرداوي ١٢٢ ص٥بدائع الصنائع، ج: انظر؛ الكاساين) ٢(
  .١٣٣  ص٥بدائع الصنائع، ج: انظر ؛ الكاساين) ٣(
  .١٣٧ ص٥املغين، ج: انظر؛ ابن قدامة ) ٤(

  .يف جواز مشاركة املضارب مع رب املال يف املضاربة والعمل معاً 

  :نتيجة هامة 
أجد أن تطبيق عقد املضاربة املشتركة يف املصارف اإلسالمية، يتميز عن معامالت البنـوك              

 رأس مال املضاربة املشتركة، ويعمل      الربوية من حيث اعتبار املصرف اإلسالمي شريكاً للمودعني يف        
جاهداً لتحقيق الربح،واستثمار رأس املال بأفضل الوسائل؛ مما يوافق مصلحة املودع، خبالف البنـوك     
الربوية، فإا تعترب جمرد دائنة لعمالئها، وال يهمها سوى استرداد قروضها مضافاً إليها الفوائد الثابتة،               

  .مهما كان حال املقترضني 
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  ع الثاين الفر

  

  إنابة املضارب املشترك لغريه يف املضاربة
 إنابة املضارب املشترك لغريه القيام باملضاربة برأس ماهلـا مجيعـه،أو            )١(أجاز الفقهاء   

بعضه، وذلك باإلذن الصريح من رب املال، ولكنهـم اختلفـوا بـاإلذن غـري الـصريح ؛            
  :على قولني ، )اعمل برأيك(: كالتفويض العام، مثل قول املودع للمضارب املشترك 

  :القول األول 
، إىل جواز إنابة املضارب املشترك غريه )٢(يف إحدى الروايتنياحلنفية واحلنابلة ذهب  

  . باملضاربة بالتفويض العام 
  : القول الثاين

، إىل عدم جواز اإلنابة )٣( يف رواية املالكية، والشافعية يف األصح، واحلنابلةوذهب 
  .ام بالتفويض الع

  ــــــــ________________________________________ـــــــــ

 ٩احلاوي الكبري، ج  : ، واملاوردي ١٦٦ ص   ٧حاشية اخلرشي، ج  : ، واخلرشي ٥٤٠ ص   ٢النقاية، ج : انظر؛ احملبويب   ) ١(
موسـوعة اإلمجـاع يف الفقـه اإلسـالمي،         : ، وأبو جيـب   ١٦٠ - ١٥٩ ص   ٥املغين، ج : ، وابن قدامة    ١٣٧ص
  .٥٨٤ص٢ج

املغـين،  : ، وابن قدامة ١٣٥ ص ٥بدائع الصنائع، ج: ،  الكاساين ٧٢٨ ص ٢الشروط الصغري، ج: انظر؛ الطماوي   ) ٢(
   .٤١٩ ص ٥اإلنصاف، ج: ، واملرداوي ١٦٢ ص ٥ج

اإلنـصاف،  : ، واملرداوي ١٣٧ ص   ٩احلاوي الكبري، ج  : ، واملاوردي ١٦٦ ص ٧حاشية اخلرشي، ج  : انظر؛ اخلرشي ) ٣(
   .٤٣٨ ص ٥ج

  :أدلة القول األول 
       )١( :          استدل هؤالء بدليلني عقليني 

 إن إنابة املضارب املشترك لغريه يوافق مقتضى عقد املضاربة يف استثمار األموال من أجـل        .١
  .حتقيق الربح 
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إن املضارب املشترك قد يرى من هو أحذق منه وأبصر بشئون التجارة، فدفعه املـال إىل                . ٢
ربةً جائز ألنه  حيقق رحباً جلميع األطراف، ويدخل حتت التفويض العام بطريـق              غريه مضا 

  .  الوكالة
  :أدلة القول الثاين 

    )٢( :استدل هؤالء أيضاً من املعقول بدليلني 
إن التفويض العام حيمل على كيفية املضاربة والبيع والشراء وأنواع التجارة، وإنابـة الغـري    .١

فهوم، فيحتاج إىل إذن صريح من رب املال، ويـضمن إن حتققـت             ليس داخالً يف هذا امل    
  .خسارة؛ ألنه مل يرض أمانة غريه 

إن موضوع املضاربة عمل ومال؛ أي أن يكون أحد العاقدين مالكاً ال عمل له، واآلخـر                .٢ 
عامالً ال ملك له، ولو متعدداً، فال جيوز أن يعقده عامالن؛ ألن القراض رخصة شـرعت                

  . يتعدى موضعه للحاجة، فال
  :الراجح 

احلنفية واحلنابلـة يف بالنظر يف أدلة القولني السابقني يظهر يل أن الراجح ما ذهب إليه             
  :) ٣(لألسبـاب الثالثة اآلتية  من جواز إنابة الغري بالتفويض العام؛ إحـدى الروايتني 

ختـصاص يف   إن التفويـض العام يقوم مقام اإلذن الصريح، وذلك حسب عرف أهل اال           . ١
  .هذا اال 

  ـــــــــــــــــــــــــ
  .١٦٢ ص ٥املغين، ج: ، وابن قدامة ٦٦٦ ص ٧البناية، ج: انظر؛ العيين) ١(
 ص ٥املغـين، ج : ، وابن قدامة٢٢٩ ص ٥اية احملتاج، ج: ، والرملي١٦٦ ص ٧حاشية اخلرشي، ج: انظر؛ اخلرشي ) ٢(

  .٦٠ -٥٩ ص ٣٨، واملوسوعة الفقهية، ج١٦٢
  .٣٠٤املعامالت املالية املعاصرة، ص: انظر؛ شبري )٣(

إن التفويض العام فيه سعة وتيسري على املضارب املشترك يف استثمار رأس مال املـضاربة               . ٢
  .عن طريق إنابة غريه 

 إن هذا القول يوافق التشريع اإلسالمي الذي يتم العمل بـه يف املـصارف اإلسـالمية ؛                  .٣
  . لعام من قبل املودعني، ودفعها إىل املضاربني العتمادها على التفويض ا
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  الفرع الثالث

  

  أثر عقد املضاربة املشتركة بالنسبة للمضارب املشترك، واستحقاق الربح 
يظهر أثر عقد املضاربة املشتركة للمضارب املشترك يف اسـتحقاقه للـربح إذا دفـع               

  :احلالتني التاليتني  أو تفويضه يف املضارب املشترك مال املضاربة ملن يضارب به بإذن رب املال
  :احلالة األوىل 

إذا دفع املضارب املشترك رأس مال املضاربة إىل        : يف حالة عدم حتقق ربح وال خسارة        
غريه ليضارب به، ومل يتحقق ربح وال خسارة فال شيء للمضارب، وجيب عليــه رد رأس                

  .رأس املال للمودعني وال شئ له ، ويقوم املصرف برد ) املضارب املشترك ( املال للمصرف 
  :احلالة الثانية 

يف حالة حتقق ربح، فقد اختلف الفقهاء يف استحقاق املضارب املشترك جزءاً من هذا              
  :على قولني الربح وذلك 
  :القول األول 

  .إىل جواز استحقاق املضارب املشترك  جزءاً من الربح  )١(احلنفية ذهب 
  :القول الثاين 
  .إىل عدم استحقاق املضارب املشترك شيئاً من الربح  )٢(فقهاء مجهور الوذهب 

  : أدلة القول األول
___________________________  

   .٢٠٧ ص٣اهلداية، ج: ، واملرغيناين١٣٦ – ١٣٥ ص٥بدائع الصنائع، ج: انظر؛ الكاساين) ١(
 ٥املغـىن، ج : ،وابـن قدامـة  ٢٢٩ ص ٥اية احملتـاج،ج : ، والرملي٢٠٣ ص ٥الشرح الصغري، ج : انظر؛ الدردير ) ٢(

  .١٦١ص
  )١( :استدل احلنفية بثالثة أدلة عقلية 

  إن مضاربة املضارب املشترك لغريه نوع من التصرف الذي حيقق الفائدة، فيلحق بأعمـال.١

  .   التجارة، ويستحق عليه املصرف رحباً
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 إنـساناً علـى     إن عمل املضارب الثاين وقع للمصرف، فكأنه عمل بنفسه؛ كمن استأجر          .٢
خياطة ثوب خبمسة دنانري، واستأجر اخلياط حائكاً آخر لصناعة الثوب بأربعــة دنانري،            
فيجوز للمضارب األول أن يأخذ الزيادة؛ ألنه باشر العقدين عقد املضاربة مع رب املـال،               
وعقد املضاربة مع املضارب الثاين، وعليه فيجوز للمصرف اإلسالمي أن يعطي املال لغـريه     

  .ضاربة، ويستحق على عمله رحباًم
 إن املضارب املشترك ضامن للمال الذي سلمه للمضارب الثاين، فاستحق الربح بـذلك؛              .٣

ألن املال لو تلف يف يد املضارب الثاين، فيكون ضمانه على  املضارب املشترك؛ بدليل لـو                
ا أخذ؛ فإن الزيادة حق أن صانعاً تقبل عمالً بأجر، ومل يعمل به بنفسه، وأعطاه لغريه بأقل مم    

   )٢( .له، وال سبب لذلك االستحقاق سوى الضمان

   :أدلة القول الثاين
  :) ٣(واستدل اجلمهور بدليلني من املعقول        

  . إن املضارب املشترك ال يستحق شيئاً من الربح ؛ ألنه مل يشارك بعمل وال مال .١
 يف دفع أموال املضاربة إىل املضاربني، وبعد        إن املضارب املشترك يعترب وكيالً عن املودعني       .٢

انتهاء هذه املهمة، مل يبق له دور، وتصبح العالقة بني املضارب ورب املـال، وبـذلك ال           
  . يستحق املضارب املشترك شيئاً من الربح 

  ــــــــــــــــــــــ
   .١٣٦ ص٥بدائع الصنائع، ج: انظر؛ الكاساين) ١(
  .٨٣ -٨٢ ص٥ الصنائع، جبدائع: انظر؛ الكاساين) ٢(
حاشـية  : ، والشرواين   ٥٢٦ ص   ٥حاشية الدسوقي، ج  :، و الدسوقي  ١٦٧ ص ٧حاشية اخلرشي،ج : انظر؛ اخلرشي ) ٣(

شـرح  : ، والبهويت ١٦١ ص٥املغىن، ج: ، وابن قدامة٢٢٩ ص ٥اية احملتاج، ج: ، والرملي٤٤٠ ص  ٧الشرواين، ج 
  .٣٢٧-٣٢٦اربة، صالسلم واملض: القضاة . ، ود٣٢٩ ص ٢املنتهى، ج

  
  )١(: املناقشة 

رحباً ، ينسجم مع عقد     ) املصرف(إن قول اجلمهور بعدم استحقاق املضارب املشترك        
املضاربة الثنائية، وال ينسجم مع  املضاربة املشتركة ؛ ألن دور املضارب املشترك فيهـا ال                
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 اسـتراتيجية   يقتصر على أنه وكيل للمودعني فحسب؛ بل يقوم باختيار املضاربني، ووضع          
لالستثمار واإلشراف على سري عمل املضاربة حىت ايتها ؛ مما يقتضي وجوب اسـتحقاقه              

  .جزءاً من الربح 
  :الراجح 

 مــن اسـتحقاق     احلنفيـة بالنظر يف أدلة القولني يظهر يل أن الراجح ما ذهب إليه            
   :)٢(لألسباب الثالثة اآلتية  ؛ املضارب املشترك رحباً

املشترك يقوم مبباشرة العقد مع رجال األعمال؛  مما يوجب البحث والتحري            إن املضارب    .١
  .عمن حيقق أفضل األرباح يف أمور االستثمار، فكان ذلك  عمالً منه 

إن املضارب املشترك حيق له التوكيل  يف أمور التجارة، واالستئجار عليها، وبذلك يستحق              .٢
   .على هذه األعمال جزءاً من الربح؛ ألنه عمل

إن هذا القول حيقق احلكمة من تشريع املضاربة ، حيث يقوم املصرف باالعتماد على كثري                 .٣
من  املضاربني؛ كلٍ يف جمال عمله من أجل االستثمار وحتقيق األرباح، وهذا يوافق احلكمة               

  .من تشريع عقد املضاربة 
  
  
  
  
  
   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .١٩١ضاربة ومدى تطبيقها يف املصارف اإلسالمية، صامل: انظر؛ كاموي ) ١(
  .٣٢٧السلم واملضاربة، ص : ، والقضاة١٩١املضاربة ومدى تطبيقها يف املصارف اإلسالمية، ص : انظر؛ كاموي) ٢(

  
  املطلب الثاين

  

  حكم مشاركة األموال الالحقة لألموال السابقة يف املضاربة املشتركة 
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القيام بعملية االستثمار اجلماعي، إال بواسطة خلـط        يصعب على املصرف اإلسالمي     
أموال املودعني، واستمراريتها دون تنضيض، وهذا يؤدي إىل مشاركة األموال الالحقة لألموال 
السابقة يف الربح  واخلسارة، األمر الذي يقتضي الوقوف عند بعض األحكام هلذه الصورة يف                

   :)١(التني التاليتني احلاملضاربة الثنائية، واليت تظهر من خالل 
  :حكم خلط أموال املضاربة ببعضها، وتنقسم إىل قسمني : احلالة األوىل 

 على جـواز عمليـة      )٢(اتفق الفقهاء   : أن تكون عملية املشاركة واخللط قبل بدء العمل       . أ
اخللط ما مل يبدأ املضارب يف العمل، ويف هذه ا حلالة جيوز انضمام أي شخص آخـر إىل                  

  .ربة عقد املضا
اختلف الفقهاء يف خلط مال املضاربة بعد البدء        : أن تكون عملية اخللط بعد بدء العمل      . ب

  :على قولني يف العمل بإذن رب املال ، 
  : القول األول 

جواز خلط مال املضاربة بعد البدء يف العمل بشرط التفويض،          ) ٣(يرى احلنفية واملالكية      
اً ، وأن تكون هناك مصلحة ألحد املالني وإن كانت          واشترط املالكية أن يكون املال مثلي     

  .غري متيقنة 
  :القول الثاين 

  .عدم جواز خلط مال املضاربة بعد البدء يف العمل  )٤(ويرى الشافعية واحلنابلة 
  ــــــ_________________________________________ـــــــــــ

  .٣٠٥املعامالت املالية املعاصرة، ص : انظر؛ شبري) ١(
روضـة  : ، والنـووي  ٥٢٣ ص   ٣حاشية الدسوقي، ج  :، والدسوقي   ١٣٣ ص ٥بدائع الصنائع، ج  : انظر؛ الكاساين ) ٢(

   .١٧٥ ص٥املغىن، ج: ، وابن قدامة٣١٩ – ٣١٨ ص٤الطالبني، ج
  .٥٢٣ ص٣حاشية الدسوقي ، ج: ، والدسوقي ٤٢٤ ص٨رد احملتار ، ج: انظر؛ ابن عابدين احلفيد ) ٣(
  .١٧٥ ص٥املغين ، ج: ، وابن قدامة٣١٩ ص ٤روضة الطالبني ، ج: انظر؛ النووي) ٤(
  

  :أدلة القول األول 
   : )١(استدل احلنفية واملالكية بثالثة أدلة عقلية 

  . تعارف التجار على خلط أمواهلم يف التجارة .١
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  . إن األساليب االستثمارية تعتمد على خلط األموال .٢
  .قد؛ من حيث تنمية املال من أجل حتقيق الربح  إن خلط األموال يوافق مقتضى الع.٣

  :أدلة القول الثاين 
   :)٢(واستدل الشافعية واحلنابلة بأربعة أدلة عقلية 

  .رب املال، واملضارب، فال حيق انضمام آخر إليهما : املضاربة عقد ثنائي بني اثنني مها  .١
  .سارة يف األموال املختلطةخلط املال بعد العمل يؤدي إىل جهالة معرفة الربح واخل إن. ٢
إن خلط املال بعد البدء يف العمل، يؤدي إىل النـزاع بني أصـحاب رؤوس األمـوال ؛                  .٣

  . الحتمال وجود ربح ألحد أطراف العقد، وخسارة للبعض اآلخر
إن حكم العقد األول قد استقر بعد البدء يف العمل؛ فيكون رحبه وخسارته خمتصاً به، فال                 .٤

  . م شخص آخر إليه جيوز انضما
  : الراجح 

 من  احلنفية واملالكية  بالنظر يف أدلة القولني السابقني يظهر يل أن الراجح ما ذهب إليه             
  : وذلك للسببني اآلتيني جواز اخللط بإذن رب املال ، 

 إن املضارب قد ال يتمكن من إبرام صفقة جتارية إال باخللط إذا كان مـال املـضاربة ال                   .١
  .ذه الصفقة يكفي ملثل ه

  . إن اخللط فيه مصلحة تعود على مجيع أصحاب األموال املختلطة .٢
  وما دام بعض الفقهاء قد رأوا أن عملية اخللط بعد البدء يف العمل قد تسبب اجلهالة يف 

______________________  
  .٥٢٣ ص٣ جحاشية الدسوقي ،: ، والدسوقي ٤٢٤ ص٨رد احملتار ، ج: انظر؛ ابن عابدين احلفيد ) ١(
املـضاربة ومـدى   : ، و كاموي١٧٥ ص٥املغين ، ج: ، وابن قدامة ٣١٩ ص   ٤روضة الطالبني ، ج   : انظر؛  النووي  ) ٢(

  .١٨٥-١٨٤تطبيقها يف املصارف اإلسالمية، ص 
الربح واخلسارة، وتؤدي إىل الرتاع بني األطراف، واملقصود من املضاربة هو عودة رأس املال،              

 من رب املال، واملضارب، وملا كان خلط املال يف املضاربة املشتركة            واحملافظة على حقوق كل   
من أهم مميزات عملها؛ ألا تقوم على جتميع األموال من املدعني الراغبني يف استثمار أمواهلم               
مبشاركة املضارب املشترك يف أوقات متفاوتة من أجل احلصول على نسبة من األربـاح ، وال                
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 أن تكون بديالً عن املصارف الربوية إال إذا خلطت أموال املودعني            ميكن للمصارف اإلسالمية  
، وبذلك يصبحون شركاء يف املال والربح؛ وبذلك ميكن القول بأن ما ذهب إليـه احلنفيـة                 
املالكية من جواز خلط األموال بعد البدء يف العمل يعترب طريقاً شرعياً لالسـتثمار اجلمـاعي                

املصرف اإلسالمي اليوم لديه من الوسائل العلمية احلديثة اليت         ) املضارب املشترك   (خاصة وأن   
متكنه من إعطاء كل طرف من أطراف املضاربة املشتركة حقه، والعمل على ضبط العالقة بني               
املودعني من جهة، واملضاربة من جهة أخرى ؛ لذلك  فقد جاز مشاركة األمـوال الـسابقة                 

  .) ١(لألموال الالحقة يف املضاربة املشتركة 
  .حكم قيام املضارب املشترك خبلط رأس مال املضاربة مباله، أو مبال غريه : احلالة الثانية 

إذا أراد املضارب أن خيلط مال املضاربة مباله، أو مبال غريه، ويضارب ما قبل العمل،               
  .فهل ميلك ذلك مبطلق العقد؟ أم البد له من إذن صريح من رب املال وتفويضه؟ 

ء على جواز اخللط بني األموال السابقة والالحقة، إال أم اختلفوا يف شرط اتفق الفقها
  : ثالثة أقوال جواز هذا اخللط إىل 

  : القول األول 
بشرط التفويض بأمر املضاربة، أو اإلذن الصريح جواز اخللط  )  ٢( احلنفية واحلنابلة يرى  

  .من رب املال بذلك 
   : القول الثاين

  .واز اخللط مبطلق العقـد؛ شريطة قدرة املضارب على االجتار باملالني ج )٢(املالكية ويرى 
_________________________________________________________  

  .  بتصرف ١٨٤انظر؛ املرجع السابق ، ص ) ١(
  .١٦٢ ص٥املغين، ج: ، وابن قدامة ٤٢٤ – ٤٢٣ ص ٨تكملة رد احملتار، ج: انظر؛ ابن عابدين احلفيد)٢(
   .٥٢٣ ص٣حاشية الدسوقي، ج: ، والدسوقي ٣٦٧ ص ٥مواهب اجلليل، ج: انظر ؛ احلطاب ) ٣(

  : القول الثالث 
  .جواز اخللط بإذن رب املال فقط) ١( الشافعيةويرى 

  :أدلة القول األول 
  )٢( :استدل احلنفية واحلنابلة بثالثة أدلة عقلية  
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ضارب، األمر الذي يقتضي متييزه عـن غـريه ،   إن رأس مال املضاربة يعترب أمانة يف يد امل     . ١
  .واخللط ينايف ذلك، إال بإذن رب املال 

  .إن اخللط مبطلق العقد يوجب حقوقاً لآلخرين يف مال الغري، فيحتاج إىل إذن صريح. ٢
 إن اخللط بالتفويض العام فيه مصلحة للطرفني؛ حيث يوسع جماالت االستثمار للمـضارب     .٣

  .اً، وهذا ما يوافق مقتضى العقد مبا حيقق رحباً وفري
  :أدلة القول الثاين 

  )٣( :واستدل املالكية بدليلني عقليني 
  . إن اخللط يعترب من مقتضيات عقد املضاربة، فال حيتاج إىل إذن .١
إن عدم اخللط يؤدي إىل احلرج؛ ألن التجارة يف الغالب تكون واحدة، وخلط األموال املثلية   .٢

  . واجلهالة يف الربح، فال حيتاج إىل إذن ال يؤدي إىل الغرر
  :أدلة القول الثالث

  )٤(      استدل الشافعية بدليلني عقليني
 إن مقتضى عقـد املضاربة يقتصر على أعمال التجارة، واخللط ليس منها؛ فيحتـاج إىل               .١

  .اإلذن 
  ـــــــــــــــــ

  .٣٨٣ -٣٨٢ص١٤تكملة اموع، ج: عي ، واملطي١٣٦ ص ٩احلاوي الكبري، ج: انظر ؛ املاوردي ) ١(
: ، وابن قدامة ٤٢٤ ص٨تكملة رد احملتار، ج: ، وابن عابدين احلفيد ١٣٣ص٥بدائع الصنائع، ج: انظر؛ الكاساين ) ٢(

  .٣٢٩السلم واملضاربة، ص : ، والقضاة١٧٨املضاربة، ص : ، وحواس ١٦٢ص٥املغين، ج
  .٨١مشكلة االستثمار يف البنوك اإلسالمية، ص:   والصاوي ،٥٢٣ ص ٣حاشية الدسوقي، ج: انظر؛ الدسوقي )٣(
   .٣٢٩السلم واملضاربة، ص : ، والقضاة ٣٨٣ ص١٤تكملة اموع، ج: انظر؛ املطيعي ) ٤(

  
إن التفويض العام يتجه إىل األنواع  املختلفة من التجارة، وال يـشمل خلـط األمـوال،           . ٢

  . فيحتاج إىل اإلذن الصريح بذلك 
  :الراجـح 



  أطراف املضاربة املشتركة                                                          املضاربة املشتركة

  

-٨٥ -

مـن أن   احلنفية واحلنابلـة           بالنظر إىل األدلة السابقة يظهر يل أن الراجح ما ذهب إليه            
  :وذلك لسببني املضارب ميلك اخللط باإلذن أو التفويض ؛ 

  .إن اخللط بدون إذن أو تفويض يوجب يف مال املضاربة حقاً لغريه . أ
ال، وال يف مضاربة اآلخـرين؛ ألن       إن جمرد العقد ال يعطي حقاً للمضارب يف خلط األمو         . ب

الشيء ال يستتبع مثله كالوكيل فال ميلك توكيل غريه مبجرد العقـد، ومـا فوقـه أوىل أي                  
  . الشريك

؛ فإن األحكام اليت جتري على املضاربة الثنائية، تنسحب علـى املـضاربة             ) ١(وعليه  
مل املضاربة املـشتركة    املشتركة؛ من حيث جواز خلط األموال؛ ألن اخللط من أهم ما مييز ع            

عن غريها؛ حيث يقوم املضارب املشترك جبمع األموال من الراغبني يف االستثمار، ودفعها إىل              
املضاربني من أجل حتقيق الربح، مع وجوب مراعاة الفروق الزمنية بني الدفعات املالية؛ مـن                

  .حيث الربح واخلسارة، وبذلك نبتعد عن مفهوم الربا 
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــ
الفوارق التطبيقية بـني املـضاربة يف الفقـه اإلسـالمي     :  ،و الصوا٣٠٦املعامالت املالية املعاصرة، ص  : انظر؛ شبري   ) ١(

  .٢٦٠واملضاربة املشتركة، ص 
  

  املطلب الثالث
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  حكم يد املضارب املشترك يف رأس مال املضاربة املشتركة
  

 يف املضاربة الثنائية، واتفقوا على أن  األصـل       املالرأس  ) ١(اهتم الفقهاء مبسألة ضمان     
،كما أم اتفقوا على تضمني املضارب يف حالـة التعـدي   )٢(يف يد املضارب األمانة والوكالة  

   : )٣(احلالتني اآلتيتني ويكون متعدياً يف 
: إذا خالف يف تصرفه حد الشرع، وما تعارف عليه الناس يف معامالم ؛ مثل             : احلالة األوىل   

  .التقصري واإلمهال وقلة االحتراز 
 إذا خالف املضارب شروط العقد الصحيحة ؛ وهي إحلاق املفسدة ألصحاب            :احلالة الثانية   
  .اإلتالف واإلفساد : األموال ، مثل 

وهلذا لو اشترط رب املال على املضارب ضمان ما تلف من مال املضاربة مطلقاً؛ فهو               
ة، وأما إذا طلب رب املـال الـضمان أو الكفالـة مـن              باطل؛ ملنافاته مقتضى عقد املضارب    

، حىت  )٤(املضـارب لضمان ما يتلف يف يده من مال املضاربة بتعد أو تفريط، فإن ذلك جائز                
  .حيافظ املضارب على التزاماته وتعهداته، والشروط اليت مت االتفاق عليها 

 عمل املضارب املـشترك،     وتعترب مسألة الضمان يف املضاربة املشتركة من أهم ما مييز         
وحىت ال يكون التعامل مع البنوك الربوية اليت تـضمن أصـل املـال وفوائـده للمـودعني                  

  ـــــــــــــــــ
إذا ألزمته : ضمنته الشيء تضميناً: إذا التزمته، ويأيت مبعىن التغرمي، وتقول: ضمنت املال: االلتزام، يقال : الضمان لغة) ١(

هو شغل الذمة : ، ويف االصطالح )مـادة ضمن(، ١٥٩٢ ص٢القاموس احمليط،ج: ريوز آباديانظر؛ الف. (فالتزمه 
   ). ٢٠٨انظر ؛ دليل ملصطلحات الفقهية االقتصادية، ص(حبق، أو بتعويض عن ضرر 

كفايـة  : ، واحلـسيين  ٣٨١-٣٨٠ ص   ٧منح اجلليل، ج  : ، وعليش ٤٤٦ ص ٨نتائج األفكار، ج  : انظر ؛ قاضي زاده   ) ٢(
  .٥٨ص٢٦، واملوسوعة الفقهية، ج٦١٢ ص٣كشاف القناع، ج: ، والبهويت٣٠٣ ص١األخيار، ج

  .٢٢٣-٢٢٢، ص ٢٨انظر؛ املوسوعة الفقهية، ج) ٣(
حبـوث يف   : ، وأبا غـدة   ٥٢٠ ص ٤حاشية الدسوقي، ج  : ، و الدسوقي  ٤٣٧ ص ٣بلغة السالك، ج  : انظر؛ الصاوي ) ٤(

   .٢٤٨املعامالت املصرفية، ص
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  وارث والنكبات، أفضل من التعامل مع املصارف اإلسالمية الـيت    لديه، مهما تعرض البنك للك    
االقتصاديـون  تستثمر أموال املودعني عن طريق املضاربة املشتركة؛ لذلك فقد اهتم الباحثون          

   .  )١(يف مسألة الضمان 
  .تضمني املصرف اإلسالمي : مسألة 

ال إال بتعد أو    لقد سبق أن أوضحت أن املضارب ال يضمن التلف الذي أصاب رأس امل            
وقد اختلف االقتـصاديون    تقصري، كما ال جيوز اشتراط الضمان عليه عند وقوع اخلسارة ؛            
  :املعاصرون يف مسألة تضمني املصرف اإلسالمي على أربعة أقوال

  :القول األول 
  .)٢(مطلقاً) املصرف اإلسالمي ( ىل القول بتضمني املضارب املشترك إ محود.دذهب 
  :القول الثاين
  )٣(.إىل القول بتضمني املصرف اإلسالمي على وجه التربع السيد الصدر وذهب 

  :القول الثالث 
 إىل القول بضمان املصرف اإلسالمي رأس املـال         )٤( حسن عبد اهللا األمني   .دوذهب  

  . ؛ ألنه أحد أعضائه، ويتحمل جزءاً مع املودعني ) ٥ (على أساس التأمني التباديل
  :القول الرابع
  )٦() املصرف اإلسالمي( عدم تضمني املضارب املشترك غريب مجال.دويرى 

  ــــــ________________________ـــــــــــــــــ

الفوارق التطبيقية بني املضاربة يف الفقه اإلسالمي واملضاربة : ، والصوا٣٠٨املعامالت املالية املعاصرة، ص : انظر؛ شبري)١(
  .٢٠٣-١٩٥اربةومدى تطبيقها يف املصارف اإلسالمية، صاملض: ، وكاموي٢٦٦-٢٦٣املشتركة، ص 

   .٤٠٥تطوير األعمال املصرفية، ص: انظر؛ محود)٢(
   .٣٢البنك الالربوي يف اإلسالم، ص: انظر ؛ الصدر)٣(
   .٣٢٢الودائع املصرفية النقدية، ص: انظر ؛ األمني )٤(
  ت لتأمني حاجات املنتسبني إليها بالتعويض عن األخطار هو الذي تقوم به مجعيات خريية أو مؤسسا: التأمني التباديل) ٥(

اليت ستقع، ويقوم كل عضو بالتربع بدفع مبلغ معني، دون أن يقصد التجارة أو الكسب والـربح، وتكـون هلـم                     
التأمني على الديون املشكوك فيها من خـالل شـركة تـأمني            : انظر ؛ الزحيلي  .(األولوية يف التعويض عن األضرار    

   . ٣١٢ص١٩٩٨-١٤١٩ث مقدم ألعمال الندوة الفقهية اخلامسة ، بيت التمويل الكوييت، لسنة تعاونية، حب
  .٢٠٢املصارف وبيوت التمويل، ص: انظر؛ مجال)٦(
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  :أدلة القول األول:   أوال 
  )١( :محود القائل بتضمني املضارب املشترك مطلقاً بدليلني . استدل د  

؛ جبامع أن كالً منهما ينفرد بالعمل الـذي         ) ٢(ملشتركقياس املضارب املشترك على األجري ا     .١
يكلف به لفرد أو للجمهور، وإذا كان األجري املشترك يضمن ما حتت يده من أموال بدون                

) املالكية، وقول للشافعية ، و احلنابلة       () ٣(تفريط أو إمهال، وفقاً ملا ذهب إليه بعض الفقهاء        
نسبة لوضعه مع املستثمرين، حيث ينفرد املـضارب        فإن املضارب املشترك ال يقل شبهاً بال      

املشترك بإدارة املال وإعطائه مضاربة كيف يشاء، وملن يشاء ولو مل يكن ضامناً ألدى بـه                
احلال إىل إعطاء مال املضاربة للمقامرين دون مراجعة، وهذا يؤدي إىل إضاعة املال، فيكون              

  .ضامناً 
اص جبامع استحقاق الـربح بالـضمان؛ فـإن         قياس املضارب املشترك على املضارب اخل     .٢

املضارب يدفع مال املضاربة إىل غريه، ويستحق عليه رحباً بالضمان، وملا جـاز ذلـك يف                
املضاربة الثنائية  فمن باب أوىل اجلواز يف املضاربة املشتركة؛ ألا تعمل بنفس األسـلوب               

  .ولسائر الناس 
  : أدلة القول الثاين -ثانياً

  ـــــــــــــــــــ
الفوارق التطبيقية بني املضاربة يف الفقه اإلسـالمي  : ، والصوا٤٠٥ – ٤٠٢تطوير األعمال املصرفية، ص : انظر؛ محود   )١(

  .واملضاربة املشتركة
مـن  : هو الذي يعمل للمستأجر، ولغريه دون تقييد، ويكون العقد معه وارداً على العمـل، مثـل                 :األجري املشترك ) ٢(

مالـك وأحـد قـويل    -األول: ط، أو حياكة ثوب ،واختلف الفقهاء يف ضمان األجري على قولني    استؤجر لبناء حائ  
بتضمني األجري املشترك إن كان التلف بفعله، سواء كان عن قصد أو غري قصد، بتقصري أو                : الشافعي واحلنابلة قالوا    

ما ذهب إليه   : والراجح. األجري اخلاص   ال يضمن إال بالتعدي مثل      :  أبو حنيفة وقول للشافعي قالوا       -والثاين. بدونه
مالك وأحد قويل الشافعي واحلنابلة  من تضمني األجري املشترك، وذلك نظراً لفساد الناس، وحلملهم علـى عـدم                   

 ٧حاشية اخلـرش، ج   : ، واخلرشي ٧٣ ص   ٤بدائع الصنائع، ج  : انظر؛ الكاساين . ( االستهانة بأموال الناس وأمتعتهم   
، و دليل املـصطلحات  ٤٠ ص ٤كشاف القناع، ج: ، والبهويت٤٧٦ ص ٢ين احملتاج، ج  مغ: ، والشربيين   ٢٦٥ص  

  ).١٠بيت التمويل الكوييت، ص: الفقهية االقتصادية 
 ٤كشاف القنـاع، ج   : ، والبهويت ٢٦٧ ص ١املهذب، ج : ، والشريازي ١٧٥ ص ٢بداية اتهد، ج  : انظر؛ ابن رشد  ) ٣(

  .٤٠ص
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  )١( : مبا يليواستدل الصدر على تضمني البنك تربعاً

إن املصرف مل يدخل يف املضاربة بوصفه عامالً؛ بل بوصفه وسيطاً بني العمـل ورأس               
  .املال، فهو جهة ثالثة، ميكن أن يتربع ألصحاب األموال بضمان أمواهلم

  : أدلة القول الثالث -ثالثاً
  )٢( : استدل األمني على التضمني على أساس التأمني التباديل بدليلني         

  . إن املضارب املشترك يتحمل جزءاً مع بقية املودعني؛ ألنه أحد أعضاء التأمني التباديل. ١
ال ميكن تصور مشروعية الربح يف العمل التجاري بدون املشاركة يف الغنم والغرم، لذلك              . ٢

  .ال بد من مشاركة املضارب املشترك يف الضمان
  : أدلة القول الرابع -رابعاً
   )٣( :ال على عدم تضمني املصرف اإلسالمي بدليلني مج.استدل د      
لألموال املودعة لديه جيعلـها تـشبه وضـعها يف       ) املصرف(إن تضمني املضارب املشترك     .١

  .املصارف الربوية، وتكون قروضاً، وليست ودائع
إن الضمان بالنسبة للمصرف اإلسالمي حيصل ضمناً، وليس من خالل االلتزام بالـضمان،             .٢

  : ما يلين خالل حرصه على ولكن م
  .تنويع االستثمارات وتوزيعها جغرافياً مبا حيقق أكرب عائد من الربح، وأقل قدر من اخلسارة. أ

  .وضع استراتيجية دقيقة الستثمار األموال؛ مما يقلل من احتمال إحلاق خسارة برأس املال . ب
  .يذ والتصرف اختيار نوعية املضاربني، ليضمن حسن اإلدارة، وحسن التنف.ج
  . تكوين االحتياطات املالية اليت تقوي مركزه املايل.د

  :املناقشة 
   :مناقشة أدلة القول األول : أوالً 

  ـــــــــــــــــــ
   .٣٢البنك الالربوى يف اإلسالم، ص: انظر؛ الصدر) ١(
   .٣٢٣-٣٢٢الودائع املصرفية النقدية، ص: انظر ؛ األمني) ٢(
  .٣٠٣-٣٠٢ارف وبيوت التمويل، صاملص: انظر؛ مجال) ٣(
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   : )١(نوقشت أدلة القائلني بتضمني املصرف مطلقاً من مخسة أوجه 

إن اعتبار األجري املشترك أصالً، واملضارب املشترك فرعاً، قياس مع الفـارق؛ ألن األجـري        .١
املشترك يعمل ملؤجره مقابل أجر معلوم وحمدد؛ خبالف املضارب املشترك فهو شريك مبال             

  .و عمل، وميلك التصرف أصالة وتفويضاً أ
قياس املضارب املشترك على األجري املشترك، قياس فاسد؛ ألن من شروط صحة القياس أن              .٢

، والقول بتضمني األجري املشترك ليس حمل إمجاع من         )٢(يثبت حكم األصل بنص أو إمجاع       
  . الفقهاء 

؛ أي غـري    )٣(مهال، وهي غري منضبطة   العلة اليت أوجبت تضمني األجري املشترك هي اإل       إن  .٣
متساوية، وال ميكن القول ا يف طبيعة األعمال املصرفية ؛ ألن هذه املصارف تقوم علـى                
احلرص املتناهي والدقة الزائدة اليت تؤدي إىل الثقة والسمعة احلسنة الـيت هـي رأس مـال         

  .املصرف فال يتصور التضحية ا بسهولة 
 لكان ضامناً ألموال نفسه بقدر      -  وهو واحد منهم        -ودعني  لو ضمن املصرف أموال امل    .٤

ما استثمر فيها، وهذا أمر ال ميكن تصوره، وإذا كان املقـصود بالـضمان هـو ضـمانه       
للمودعني فقط، فهذا يدل على أن الفريقني يقتسمان األرباح يف حالة حتقيقها، ويف حـالة              

ني، وهذا غري مقبول؛ ألنه يتناىف مـع        اخلسـارة فإن املضارب املشترك يضمن مال املودع      
  .مبدأ املشاركة، كما يتناىف مع مبدأ العدالة

  ــــ________________________________ــــــــــــــــــــ

الفوارق التطبيقيـة يف الفقـه اإلسـالمي        : ، والصوا ٢٣٦موقف الشريعة من املصارف اإلسالمية، ص     : انظر؛العبادي) ١(
: ، وعومير ٢٠١املضاربة ومدى تطبيقها يف املصارف اإلسالمية، ص      : ، وكاموي ٢٦٦-٢٦٥، ص واملضاربة املشتركة 

   .٥١٥-٥١٤الترشيد الشرعي للبنوك، ص
   .٦٧٢ -٦٧١ ص ٣املستصفى،ج: انظر؛ الغزايل )٢(
 أن تكـون    إن التعليل بالوصف الظاهر املنضبط هو حمل اتفاق بني األصوليني، وقد  اشترطوا  جلواز تعليل احلكم به                   ) ٣(

السفر؛ فإنه علة جلواز قصر الصالة، واإلفطار يف الصيام ؛ وهي مقصودة            : العلة وصفاً ظاهراً منضبطاً ؛ ومثال ذلك        
 مقـام   -للشارع احلكيم، فكان التعليل جبواز القصر والفطر هو السفر؛ ألنه مظنتها، فأقاموا  املظنة وهـي الـسفر                 

 التعليل باملشقة حىت ولو كانت املشقة يف احلضر أكثر من الـسفر، ويقـال   املظنون الذي هو املشقة، وعليه فال جيوز    



  أطراف املضاربة املشتركة                                                          املضاربة املشتركة

  

-٩١ -

مثل ذلك يف التعليل باإلمهال؛ حيث ال يصلح أن يكون علة منضبطة يف إسقاط حكم تضمني األجري املشترك علـى                    
  ) . ١٨١-١٨٠ ص٣اإلحكام يف أصول األحكام، ج: انظر؛ اآلمدي. ( املضارب املشتركة 

   -: أدلة القول الثاين   مناقشة-ثانياً
  :)١(ونوقشت أدلة القائلني بتضمني املصرف اإلسالمي تربعاً من ثالثة أوجه         

إن القول بأن املضارب املشترك يضمن تربعاً كونه طرفاً ثالثاً، خمالف ملقتضى عقد املضاربة؛          .١
  .ألن دوره واضح من خالل التعامل مع املودعني، واملضاربني 

   :بنقدين املصرف تربعاً  يعتد حيلة ؛ وهو مردود إن ضمان .٢
احليلة غري معتربة لتحقيق صورة التعامل بالربا؛ من حيث ضمان رأس املال دون إحلـاق               . أ

  .اخلسارة على رأس مال املودع إن حتققت خسارة 
إن القول بضمان املصرف تربعاً خيالف طبيعة عمل املصارف اإلسالمية؛ واليت ـدف             . ب
  .قيق أفضل الفوائد من الربح احلاللإىل حت

إن رب املال عندما يدفع املال إىل املضارب املشترك، يكون أمانة لدى املضارب املـشترك،             .٣
واألمني ال يضمن املال املؤمتن عليه إال بالتعدي أو اإلمهال، فإن مل يثبت التعدي واإلمهـال،   

  .فال ضمان عليه لعدم الدليل، فالتربع ال يعتد به 
  )٢(  -:  مناقشة أدلة القول الثالث –لثاً ثا

إن الضمان يف املضاربة املشتركة عن طريق التأمني التباديل يفـسح اـال للتحايـل،      
وإحلاق الضرر بأموال املودعني بغري وجه حق؛ وذلك كأن يقوم على شركة أو مؤسسة علـى     

ي شعـاراً هلم، ويتالعبـوا    سبيل االفتراض مجاعة من احملتالني؛ فيتخذوا من النظـام اإلسالم        
بأموال الناس، فيستغلوا التأمني التباديل، وال يلحقهم إال جزء بسيط من اخلسارة، بينما يقـع               

  .اجلزء األكرب على املودعني 
  : الراجح 

تضمني املصارف   من القول بعدم     غريب مجال .ديتبني يل أن الراجح هو ما ذهب إليه         
   :ية لألسباب الثالثة اآلتاإلسالمية؛ 

  
  ________________________________ـــــــــــــ
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الترشيد الـشرعي للبنـوك، ص      : ، وعومير ٣٢٣٧-٢٣٦موقف الشريعة من املصارف اإلسالمية، ص     : انظر؛ العبادي ) ١(
٢١٣.  

  .٢١٣-٢١٢شركة االستثمار، ص : انظر؛ النمري ) ٢(
من كونه مقترضاً، وبالتايل فما     جيعله يقترب   ) املصرف(إن القول بتضمني املضارب املشترك    .١

  .للمودعني من أرباح يكون ربا، وحنن بصدد منع الربا من معامالتنا االقتصادية يدفعه 
إن ضمان املضارب املشترك ألموال املودعني يتناىف مع مقتضى العقد يف النتيجـة؛ حيـث                .٢

دعني، وهـذا   يفقد املضارب املشترك جهده، ويتحمل خسارة املال مع سالمة املال للمـو           
  .ممنوع شرعا؛  ألن فيه زيادة ضرر على املصرف 

إن القول بضمان املضارب املشترك خيالف العقل، حيث ال يتصور أن يضمن مال نفسه يف               .٣
حال كونه شريكاً يف رأس املال؛ ألن الضمان يقع على حق الغري ، وإذا أراد املودعـون أن          

اإلسالمية بأن تكون مضمونة ؛ فـإن الواقـع         يطمئنوا على أمواهلم املودعة لدى املصارف       
التطبيقي لعمل هذه املصارف جيعل عدم الضمان نظرياً ، حيث حيق للمودع سحب وديعته              

  .يف أي وقت ، وقبل التسوية الفعلية ، وهذا يعين أن وديعته االستثمارية شبه مضمونة 
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  املطلب الرابع 
  

  شتركة تقسيم األرباح يف املضاربة امل
  

أتناول يف هذا املطلب الكالم عن إمكانية تقسيم األرباح مع اسـتمرارية املـضاربة ،               
ومدى شرعية توزيع األرباح بني كافة الودائع االستثمارية مع عدم اشتراك الـبعض منـها يف        
عمليات االستثمار، وكيفية توزيع األرباح على هذه الودائع مع التفاوت يف مدة إيداعها ؛ ويف          

   :)١(ثالثة فروع ذا املطلب ه
   الفرع األول

  

  مدى إمكانية تقسيم األرباح مع استمرارية املضاربة
الربح هو الزيادة عن رأس املال الكلي الذي نتج عن املشروع أو الصنعة، وال يكون إال         

ـ  ) ٢(بعد عودة رأس املال، وال خالف بني الفقهاء          ث فيما يتعلق بالربح يف املضاربة الثنائية، حي
إم يعتربون الربـح وقاية لرأس املال، وال تتـم التصفية النهائية إال بعد سالمة رأس املـال؛                

مثَلُ املُصلي كَمثَلِ التاجِر؛ ال      : "  قال بدليل ما روي عن علي رضي اهللا عنه أن رسول اهللا            
    املُص وكذلك ،هالم أْسر لَه لُصخحىت ي هحرِب لَه لُصخي    يدـؤحـىت ي ـهلَتافلُ نقْبلِّي ال ت

  ) ٣(" .الفَريِضة 

  .املالواحلديث فيه دليل على أن الربح ال يكون إال بعد القسمة، وقبض رأس 
  ـــــــــــــــــ

، ٣١٠-٣٠٩الترشيد الشرعي للبنـوك، ص      : ، وأبو عومير  ٤١٧-٤٠٦تطوير األعمال املصرفية، ص     : انظر؛ محود ) ١(
-٢١٣شـركات االسـتثمار، ص      : ، والنمري ٦٠٤-٥٩٦شكلة االستثمار يف البنوك اإلسالمية، ص     م: والصاوي

٢٢١.  
 ١كفاية األخيار، ج  : ، واحلسيين   ٨ ص   ٣املقدمات، ج : ، وابن رشد اجلد     ٢١٠ ص   ٣اهلداية، ج : انظر؛ املرغيناين   ) ٢(

  .١٦٩ ص ٥املغين، ج: ، وابن قدامة٣٠٤ص 
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، ٣٨٧ ص ٢ الصالة، باب ما روي يف إمتام الفريضة مـن التطـوع يف اآلخـرة، ج               السنن الكربى، كتاب  : البهيقي) ٣(
انظر؛ . (، من غري هذه اللفظة ، وهو حديث ضعيف        ١٨٩ ص   ١، ج )٣١٠(مسند أيب يعلى، حديث رقم      : واملوصلي
 ،  واهليثمـي ٣٣٨ ص ١، ج )١٣( الترغيب، باب الترهيب من عدم امتام الركوع والسجود، حديث رقم  : املنذري  

  ).١٢٥ص٢جممع الزوائد، باب فيمن ال يتم صالته، ج: 
وإذا وجد يف املضاربة املشتركة ربح، وأراد أحد املودعني أخذ نصيبه من هذه األرباح              
مع استمرار املضاربة؛ فهل جيوز ذلك، أم ال بد من فسخ املضاربة هذا ما أتناولـه يف املـسألة     

  .التالية 
تقسيم األرباح مع استمرار املـضاربة ،   ) للمصرف (هل جيوز  للمضارب املشترك    : مسألة  

  أم البد من فسخ املضاربة أوالً ؟ 
  : للفقهاء يف هذه املسألة قوالن 

  : القول األول 
 عدم جواز تقسيم األرباح قبل تنـضيض رأس املـال، مـع            )١ (احلنفية واملالكية يرى  

  .ال لصاحبه استمرار املضاربة  املشتركة، إال بعد فسخها، وتسليم رأس امل
  :القول الثاين 

 جواز تقسيم األرباح إذا نض مال املضاربة، مع استمرار          )٢ (احلنابلة الشافعية و ويرى  
  .املضاربة املشتركة ؛ وذلك عن طريق احملاسبة والتقومي 

  :أدلة القول األول 
  )٣( :استدل القائلون بعدم جواز القسمة إال بعد الفسخ باألدلة العقلية الثالثة اآلتية 

 إن القسمة قبل الفسخ فيها نوع من الضرر؛ ألن الربح مل يكن ظـاهراً مقطوعـاً فيـه ؛              .١
  .الحتمال حدوث خسارة لعمليات املضاربة اجلارية 

 إن الفاضل عن رأس املال، ال يسمى رحباً إال بعد انتهاء عقد املضاربة، وتسليم رأس املـال    .٢
  .للمودعني 

  .رب املشترك، ال يدل إال على استمرارية املضاربة إن بقاء املال بيد املضا. ٣
  ـــــــــــــــــ
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، واملوسـوعة الفقهيـة،     ١٩ ص   ٣املقدمات، ج : ، وابن رشد اجلد     ١٥١ ص   ٥بدائع الصنائع، ج  : انظر؛ الكاساين ) ١(
  .٧٤-٧٣ ص ٣٨ج

وسـوعة الفقهيـة،    ، وامل ٦٠٩-٦٠٨ ص ٣كشاف القناع، ج  : ، والبهويت   ٢٣١ ص   ٢املهذب، ج : انظر؛ الشريازي ) ٢(
  .٧٥ ص ٣٨ج

: ، واملـاوردي ٤٥٦ص١١أوجـز املـسالك، ج  : ، والكانـدهلوي ١٥١ ص ٥بدائع الصنائع، ج : انظر؛ الكاساين   ) ٣(
   .٧٤ -٧٣ ص ٣٨، واملوسوعة الفقهية، ج١٢٥ ص٩احلاوي، ج

  :أدلة القول الثاين 
  )١( :ني واستدل القائلون جبواز القسمة مع بقاء املضاربة بدليلني عقلي        

  . إن الربح حق ألطراف العقد، فيجوز قسمته بينهما بالتراضي .١
إن تقسيم الربح بني الطرفني ال يضر بعمليات املضاربة الالحقة من حيث الربح واخلسارة؛ . ٢

  .ألا تتم بالتراضي، وتعترب يف حكم العقد اجلديد 
  : الراجح 

الشافعية واحلنابلة من جـواز     ذهب إليه   بالنظر يف أدلة القولني يظهر يل أن الراجح ما          
؛ ملا فيه من مصلحة لطريف العقد، وعـدم اإلضـرار         القسمة مع بقاء املضاربة و استمراريتها     

  .باستمرارية عقد املضاربة 
    : )٢(: وميكن تقسيم األرباح بأحد الطريقني التاليني

تقسيم األرباح، وإذا أراد رب     انتهاء مدة العقد املتفق عليها بني املصرف واملودع؛ حيث يتم           .أ
املال استئناف املضاربة املشتركة أنشأ عقداً جديداً، وقد يتم االتفاق على ذلك، وإذا مل يتقدم            
رب املال بطلب لسحب وديعته االستثمارية يف مدة معينة، فيعترب ذلك إعالناً منه برغبتـه يف        

  .استمرار املضاربة 
 حيث يقوم املصرف يف اية )٣( اإلمام أمحد وابن سريين؛   طريق احملاسبة، وهو ما أشار إليه     . ب

الدورة احملددة للمضاربة  املشتركة  بعملية حسابية دقيقة جلميع العمليات االسـتثمارية؛             
  .ملعرفة ما له وما عليه، مث يقوم بتقسيم األرباح بني أطراف املضاربة 

  ريق التقدير احلسايب، دون ويف هاتني احلالتني يقوم املصــرف بتقسيم األرباح عن ط
  

  ــــــــــــــــــ
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 ٣كشاف القنـاع، ج   : ، والبهويت   ١٦٩ ص   ٥املغين، ج : ،و ابن قدامة    ٢٣١ ص ٢املهذب ، ج  : انظر ؛ الشريازي    ) ١ (
  .٣٦١السلم واملضاربة، ص : القضاة . ، ود٦٠٩-٦٠٨ص

  .٥٩٩ -٥٩٨مشكلة االستثمار يف البنوك اإلسالمية، ص : انظر ؛ الصاوي)٢(
   .٦٠٨ ص٣كشاف القناع، ج: ، والبهويت١٧٦ ص٥املغىن، ج: انظر؛ ابن قدامة)٣(
  

  
إذا ضاق األمـر    "  وعمالً بالقاعدة الشرعية     ،)١(تنضيض املال، بشرط التراضي بني األطراف       

   . )٢(" اتسع
، فقـد قـال   أما حكم تغيري أسعـار العـروض بعد احلساب، أو انتهاء املـضاربة   

ا كانت املضاربة عروضاً، وظهر فيها ربح، وأراد املضارب أخذ حقـه بعـد               إذ )٣( :احلنابلة
التقدير، فتكون مجيع العروض لرب املال، فإذا ارتفع سعرها بعد ذلك، فال حيـق للمـضارب       

  .املطالبة حبقه من أرباحها؛ ألنه يكون كما لو ارتفع سعرها بعد بيعه
مضارب ال تبع العـروض ونقتـسمها       إذا قال رب املال لل    :  )٤(قائالً  الشربيين  وذكر  

بتقومي عدلني، ورضي رب املال، وأخذها عروضاً بعد تقوميها، مث ارتفع سعرها، فال يؤثر ذلك               
  .يف شئ

وبناًء على ذلك؛ فإن قسمة األرباح تتحقق يف املضاربة املشتركة مع بقاء اسـتمراريتها، وال               
  .ضيض عند القسمة تتناىف مع ما قرره الفقهاء من وقاية رأس املال بالتن

  
  
  
  
  
  
  
  

____________________________  
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   .٦٠٩ ص٣كشاف القناع، ج: انظر البهويت) ١(
إن الشريعة اإلسالمية فيها مـن اليـسر        : ، واملعىن ٨٣األشباه والنظائر يف قواعد وفروع فقه الشافعية، ص       : السيوطي) ٢(

 عملية االستثمار اجلماعي؛ أن يكون التقدير احلسايب بدالً         وعدم التضييق على األمة مبا فيه مصلحتها، ومن املصلحة يف         
  .من التنضيض ؛ ألن التنضيض فيه مشقة

   .٦١٠ ص٣كشاف القناع، ج: ، والبهويت١٧٩ ص٥املغىن، ج: انظر؛ ابن قدامة)٣(
   .٤٣٢ ص٢مغىن احملتاج، ج: انظر ؛ الشربيين) ٤(

  

  الفرع الثاين
  

لودائع االستثمارية مع عدم اشتراك بعضها يف مدى شرعية توزيع األرباح بني كافة ا
  االستثمار

إن توزيع األرباح بشكل دوري، كأن يكون سنوياً مثل جائز؛ ألنه يزيد من اطمئنـان    
  .املودعـني يف استثمار أمواهلم، ويشجع غريهم على االستثمار عندما يكون الربح دورياً 

م ببعضها البعض، وأصـبحوا     فإن هؤالء املودعون قد اختلطت أمواهل     ولتوضيح ذلك   
) ١(شركاء يف هذا اخللط اليت مت رصده لالستثمار من قبل املضارب املشترك، وقد فرق الفقهاء         

يف الربح بني شركة امللك، وشركة العقد؛ فالربح يف شركة امللك يكون للحصة اململوكة، ويف               
  .شركة العقد يستند إىل العقد الذي ارتضاه الشريكان 

 خلط األموال لصحة الشركة أو استحقاق الـربح،         )٢(رط بعض الفقهاء  لذلك مل يشت  
وهذا يدل على أن الربح ليس مرتبطاً بنماء ذات املال بقدر ما هو متعلق باالتفاق على جمـرد                  
وضع املال حتت تصرف املصرف مبوجب العقد، سواء اسـتعمل املـال يف االسـتثمار، أم مل     

  . يستعمل 
ريكني مبلغ وقدره ألفا دينار أردين، وللثاين مبلغ وقـدره          ومن هنا فلو كان ألحد الش     

ثالثة آالف دوالر أمريكي، واشترى كل واحد منهما مبال نفسه على انفراد أغراضاً للشركة،              
   ، حيث ميكن أن )٣(مث بيعت بربح، فإما يشتركان يف الربح، وهذا له نظري يف شركة األبدان

  ــــــ_________________________ــــــــــــــــــــــ

 -١١٤ ص ٥املغـىن، ج  : ، وابن قدامة  ٣٣٦ ص ٦حاشية اخلرشي، ج  :، واخلرشي ٨٣ص٥بدائع الصنائع، ج  : انظر؛ الكاساين ) ١(
١١٥.   
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 ، ١٢٨ ص٥املغىن، ج: ، وابن قدامة٥٠٦ص٤رد احملتار، ج:، و ابن عابدين١١١ ص ٥بدائع الصنائع، ج:انظر ؛الكاساين) ٢(
   .٥٠ ص٢٦واملوسوعة الفقهية، ج

وتسمى شركة األعمال، والصنائع، وهي أن يشترك اثنان أو أكثر فيما يكتسبونه بأيـديهم مثـل الـصناع                  : شركة األبدان   ) ٣(
بـدائع  : انظـر؛ الكاسـاين   . (يشتركون على أن يعملوا يف صناعتهم، أو يشتركون فيما يكتسبونه من املباح كاالصـطياد    

: ، وابن قدامـة   ٢٨٧ ص   ٢مغين احملتاج، ج  : ، والشربيين   ٣٥٩ ص   ٦اخلرشي، ج حاشية  : ، واخلرشي   ٧٤ ص ٥الصنائع، ج 
 – ال مال هلـم      –أن يشترك اثنان فأكثر     : ، وقد اختار الفقهاء املعاصرون تعريفاً آخر أميل إليه، وهو           ) ١١١ ص ٥املغين، ج 

انظر ؛ دليـل املـصطلحات الفقهيـة    .( فيما يكتسبونه جبهدهم البدين، والفكري، وما رزقهم اهللا فهو بينهم حسب االتفاق     
  ).١٨٥االقتصادية، ص

  . )١(يعمل أحد الشريكني، وال يعمل اآلخر، ومع هذا يستحقان الربح
وما دام العقد هو الذي أنشأ هذه الشركة، فيشترك مجيع املودعني يف الربح  مبجـرد                

ـ             ات وضع األموال حتت تصرف املصرف، وختصيصها لالستثمار، ولـو مل تـشارك يف عملي
   . )٢(االستثمار  

  
  الفرع الثالث

  

   كيفية توزيع األرباح على الودائع االستثمارية  مع التفاوت يف مدة اإليداع

كانت صورة املضاربة املعروفة أا عقد ثنائي بني طرفني، وال جيوز لثالث االنـضمام              
ب املال نفـسه أن     إليها بعد بدء العمل فيها، إال بعد عودة رأس املال كما كان؛ بل ال حيق لر               

يضيـف ملال املضاربة ماالً آخر  إال بعد انتهاء املضاربة، ونضوض املال األول؛ ألن العقـد                
  .األول قد استقر، فيكون رحبه وخسرانه خمتصاً به،كما ال جيوز تداخل حساباته مع عقد آخر 

سـتثمار،  وأما املضاربة املشتركة فهي قائمة على اخللط املتالحق لألموال املودعـة لال          
   ؟)٣ (فكيف ميكن توزيع األرباح فيها مع تفاوت مدة اإليداع 

لإلجابة على هذا التساؤل ال بد من حتديد استحقاق الربح، فمن وضع مالـه حتـت                
تصرف املضارب املشترك يف منتصف السنة املالية، ال يستحق رحباً مثل الذي وضع ماله حتت               

لية؛ ألن العامل الزمين له دور يف عملية االستثمار،         تصرف املضارب املشترك من أول السنة املا      
   : )٤(األسلوبني اآلتيني وهذا جيعل املصرف ينتهج يف توزيع األرباح على الودائع املتفاوتة أحد 
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أسلوب الربح املتحقق يف اية السنة املالية، مث تقسيمه على عدد األشهر اليت مكثـت                -أوالً  
  .أخذ كل مضارب نسبته من الربح فيها الوديعة االستثمارية، وي

_______________________________________________________________  

، واملوسوعة الفقهية، ١١٥ – ١١٤ ص٥املغىن، ج: ،  وابن قدامة٨٠-٧٩ ص٥بدائع الصنائع،ج:انظر؛ الكاساين) ١(
  .٥٤ ص ٢٦ج

  .٦٠١، ص مشكلة االستثمار يف البنوك اإلسالمية: انظر؛ الصاوي) ٢(
 -١٥١التعامل املايل يف اإلطـار اإلسـالمي، ص       : ، وفرج ٣٠١ – ٣٠٠بنوك جتارية بدون ربا، ص    : انظر؛ الشباين ) ٣(

  . ٦٠٢مشكلة االستثمار يف البنوك اإلسالمية، ص: ،   والصاوي١٥٢
  .٦٠٣المية، صمشكلة االستثمار يف البنوك اإلس: ، والصاوي٣٠١بنوك جتارية بدون ربا، ص : انظر؛ الشباين) ٤(

  :ومثاله
  % .٢٤نفترض أن معدل األرباح للسنة املالية . ١
  تقسم هذه النسبة على عدد أشهر السنة، فيكون نصيب ربح الشهر  الواحد. ٢

              ٢=     ١٢   ÷  ٢٤%  
             ١٠٠    

ـ                سنة فلو أودع رجالن كل منهما مبلغاً وقدره ألف دينار أردين، أحـدمها يف أول ال
  ؟فكم يكون نصيب كل واحد منهما املالية، واآلخر بعد مخسة أشهر، 

      ٢٤   =  ١٢    ×  ٢=       نصيب األول من األرباح 
                                    ١٠٠                 ١٠٠    

  .دينار نصيب األول من األرباح  ٢٤٠   = ١٠٠٠    ×   ٢٤    
   ١٠٠     

   ١٤  = ٧     ×   ٢=  الثاين من األرباح نصيب   
                                 ١٠٠               ١٠٠    
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  .دينار نصيب الثاين من األرباح ١٤٠ = ١٠٠٠   ×  ١٤ 
 ١٠٠  

أسلوب توزيع املضاربات املشتركة إىل دورات خمتلفة ذات بدايات متعددة، متثل كـل              -ثانياُ
قل حبسابات أرباحها وخسائرها عن الدورات األخرى، مع عدم جواز          دورة منها مضاربة تست   

  .خلط رأس مال الدورة األوىل باألخرى 
وهذا جيعل لكل من يرغب يف االستثمار أن جيد يف أي وقت دورة استثمارية يلتحق ا          
ويستثمر أمواله فيها، ويكون توزيع األرباح فيها حسب رؤوس األموال إن كانت متـساوية،              

  . وزعت بينهم حسب النسب؛ ألن مدة اإليداع واالنتهاء حمددةوإال
  
  
  
  
  
  

  املطلب اخلامس 
  

  )١( انسحاب أحد الشركاء من املضاربة املشتركة 
من املعروف أن عقد املضاربة  الثنائية من العقود اجلائزة، لذلك جيوز لـرب املـال يف     

 ألا كالوديعة والوكالة، وتبطـل      املضاربة الثنائية أن يسترد كل ماله أو بعضه من املضارب؛         
املضاربة باسترداد مجيع املال، سواء كان ذلك قبل الشروع يف العمل أو بعده، كما تبطـل يف                 

   )٢(.اجلزء املسترد من املال؛ ألن عقد املضاربة غري الزم، كما صرح بذلك مجهور الفقهاء

 على عدم سحب املودع     ومتتاز املصارف اإلسالمية باالستقرار الذي يتمثل يف االتفاق       
أي جزء من وديعته االستثمارية  قبل انتهاء املدة املتفق عليها باألشهر أو بالسنة، ولكـن قـد      
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تطرأ على املودع ظروف، جتعله يسحب وديعته كلها أو بعضاً منها قبل انتهاء املـدة املتفـق                 
  . عليها

احبها، أو ميتنـع عـن   ويف هذه احلالة يكون املصرف باخليار بني أن يـرد الوديعة لص    
ذلك؛ فإن رأت إدارة املصرف أن ظروف املودع تقتضي اإلجابة إىل طلبه دون إحلاق الـضرر           

  . باملضاربة، فإا تستجيب لطلبه، إقالة لعثرة يكون املودع قد تعرض هلا 
والسؤال هل يستحق املال املسحوب رحباً، أو حتميله خسارة إن حدثت خالل فترة             

  ف؟ وجوده يف املصر
  :) ٣(لإلجابة على هذا السؤال ال بد أن نفرق بني حالتني  

  إن كان هناك ربح ظاهر قبل السحب؛ فإن املال املسحوب  يستحق حصته من  : احلالة األوىل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٤١٥-٤١٤ية، ص   تطـوير األعمـال املـصرف     : ، ومحود ٣١١-٣٠٩املعامالت املالية املعاصرة، ص   : انظر ؛ شبري  ) ١(
الفـوارق  : ، و الـصوا   ٩٠٣ -٩٠٢، ص   )٩(، عـدد    )٩(مناقشة يف جملة جممع الفقه اإلسالمي، دورة      : والضرير

الودائـع املـصرفية   : ، والكبيـسي ٢٦٩-٢٦٨التطبيقية بني املضاربة يف الفقه اإلسالمي واملضاربة املـشتركة، ص          
  . ٧٦٨-٧٦٢،٧٦٧، ص)٩(، عدد)٩(حسابات املصارف، جملة جممع الفقه اإلسالمي، دورة 

 ٥املغـىن، ج : ، وابن قدامة٢٣٢ ص٢املهذب، ج: ، والشريازي١٥٦-١٥٥ ص٥بدائع الصنائع، ج  : انظر؛ الكاساين ) ٢(
   .١٧٩ص

  .٧٦٧الودائع املصرفية حسابات املصارف، ص:، والكبيسي٣٠٠بنوك جتارية بدون ربا، ص: انظر؛ الشباين) ٣(
صيبه من اخلسارة، إن كانت هناك خسارة، متـشياً مـع          الربح يف وقت سحبه، كما يتحمل ن      

  ) .٢("  بالغنم )١(الغرم " قاعدة 

إن مل يكن ربح ظاهر قبل السحب فإن املبلغ الذي يتم سحبه، ال يستحق شيئاً               : احلالة الثانية   
من الربح الذي يتم توزيعه يف اية السنة املالية ؛ ألن الربح املعلن ال يكـون إال              

لذي بقي لدى املضارب املشترك من بداية املضاربة إىل اية املدة املتفق            للمبلغ ا 
  . عليها، أو املتعارف على إجراء احلساب فيها

أنه إذا سحب رب املال بعض ماله قبل ظهور الربح أو    : " ) ٣(وقد ذكر اإلمام النووي       
  :كما يلي ؛ "اخلسارة؛ فإن املال املضارب به يرجع إىل الباقي
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 ظهور الربح، يكون املسحوب شائعاً من الربح  أو اخلسارة علـى النـسبة               يف حالة   . أ
احلاصلة من الربح ورأس املال، ويستحق املضارب حقه حسب االتفـاق، وال يـسقط     

  .باخلسارة اليت حتصل بعد ذلك على باقي األموال 
   :مثاله

دينـار،   ٢٠٠دينار، وظهر ربح هلذا املبلغ قدره        ١٠٠٠ إذا دفع املودع مبلغ وقدره    
دينار؛  فإن املبلـغ البـاقي    ٢٠٠ وأراد املودع أن يسحب من وديعته االستثمارية مبلغ وقدره  

  . يكون على املضاربة من تاريخ اإليداع ، وال يعترب مضاربة جديدة 
ويف حالة ظهور خسارة يف املضاربة يكون املسحوب موزعاً على باقي املال املـودع ،      . ب

  .وال جيرب من اخلسارة
_____________________  
: ، والغنم يف اللغـة      )غرم  : ، مادة   ١٥٠٤ص  ٢القاموس احمليط، ج  : انظر؛ الفريوز أبادي    . (ما يلزم أداؤه  : الغرم لغة   ) ١(

، واملعىن كما أن الشريك خيتص      )غنم  :، مادة   ١٥٠٦ ص   ٢انظر؛ املرجع السابق، ج   .(بالضم الفوز بالشئ بال مشقة      
  .ارة بالربح كذلك يتحمل اخلس

  .٤٣٧، ص )٨٦(شرح القواعد الفقهية، قاعدة رقم : انظر؛ الزرقاء )٢(
  .٣١٥ – ٣١٤ ص ٤روضة الطالبني، ج: انظر؛ النووي ) ٣(

  
  

   :مثاله 
دينـار،   ٢٠٠ دينار أردين،  وحتققت خـسارة          ١٠٠٠إذا كان رأس املال املودع      

 ديناراً ،   ٥٠املسحوب    دينار، فيكون خسارة     ٢٠٠وسحب املودع من وديعته االستثمارية      
 ديناراً، وما زاد بعد ذلك من أرباح يقـسم        ٧٥٠و ال يلزم جربها، فيكون رأس املال الباقي           

  .بينهم حسب االتفاق 
وملا كانت املصارف اإلسالمية تشترط على املودعني بقاء أمواهلم ملدة معينة، فيكـون             

ا، وبناء على ذلك فإن املنـسحب يفقـد   العقد الزماً هلم خالل هذه املدة اليت مت االتفاق عليه  
  .حقه من األرباح عن املبلغ املسحوب خالل فترة ما قبل السحب
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وبناًء على ما سبق من قول اإلمام النووي البد للمصارف اإلسالمية املعاصرة من إعادة          
   : )١(كاآليت النظر يف األموال اليت تسحب من حسابات االستثمار؛ 

 املودع لالستثمار قبل انتهاء املدة املتفق عليها، فتبطـل املـضاربة             إن مت سحب مجيع املال     .أ
  .املشتركة

وإن مت سحب جزٍء من الوديعة االستثمارية؛ فإن املضاربة تنفسخ يف هذا اجلزء املسحوب،              .ب
  .وال يعترب مبثابة مضاربة جديدة، وهذا ما تقوم به املصارف اإلسالمية يف فلسطني 

أن يتعهد املصرف بدفع الربح )  ٢(  ذ بدر املتويل عبد الباسط األستا عن   الكبيسيونقل  
املستحق للوديعة خالل فترة وجودها يف املصرف، إن وجد رحباً، كما يأخذ املصرف تعهـداً               

  . من املودع بالرجوع عليه باخلسارة، إن تبني أن هناك خسارة 
يف رأس مال املضاربة    أن كال املاليني املسحوب والباقي قد ساهم        الصوا  .كما ويعترب د  

املشتركة، وقد مت االنتفاع به، وحقق رحباً، فلماذا مل يعطَ صاحبه نسبة من الربح، أو يتصدق                
  )٣ (.به تطييباً ملا يقابل أمواهلم من ربح ما مل يضمن

_______________________________________  

الفوارق التطبيقية بني املضاربة يف الفقه واملضاربة املـشتركة،  : ، والصوا٣١١املعامالت املالية املعاصرة، ص : انظر؛شبري) ١(
   .٢٧١-٢٦٨ص

، )٩(، عدد )٩(الودائع املصرفية حسابات املصارف، حبث مقدم ملؤمتر جممع الفقه اإلسالمي، الدورة            : انظر؛ الكبيسي ) ٢(
  .م ١٩٨٢ة ،  لسن١٠نقالً عن جملة االقتصاد اإلسالمي،  عدد . ٧٦٨ – ٧٦٧،ص ١٩٩٩-١٤١٧لسنة 

   .٢٦٩الفوارق التطبيقية بني املضاربة يف الفقه  اإلسالمي واملضاربة املشتركة، ص: انظر؛ الصوا) ٣(
أن ما ذهب إليه الدكتور الصوا أقرب إىل الصواب؛ ألن املال املـسحوب قـد               وأرى  

علـى  اشترك يف املضاربة املشتركة، وحقق رحباً، فاألفضل أن ينتفع به أصحابه، أو يتصدق به               
  .ااهدين واملؤسسات اإلسالمية اخلريية مبوافقة صاحب املال
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  : متهيد 
      بعد بيان أحكام املضاربة املشتركة ؛فإن املصرف اإلسالمي يتبع أســاليب ووسـائل             

سـائل  متعددة لالستثمار وفق تعاليم الشريعة اإلسالمية من أجل حتقيق الربح، ومن هـذه الو             
  املضاربة املشتركة، وهي تنقسم إىل عدة أقسام، و لكل منها حكم ،مث أبني أسباب فـسادها،               

  .وما يترتب عليه من أحكام 
  :وذلك يف أربعة مباحثهذا ما أحبثه يف هذا الفصل، 

 : املضاربة على أساس الصفقة املعينة،  وأحكامها، وفوائدها.  
 ربة املنتهية بالتمليك ، وأحكامهااملضا.  
  صكوك املضاربة املشرتكة.  
  أسباب فساد املضاربة املشرتكة ، وبيان ما يرتتب عليها من أحكام.  
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  وائدهااملضاربة  املشرتكة على أساس الصفقة املعينة، وأحكامها، وف
  : متهيد 

 يعد هذا النوع من املضاربة ميداناً واسعاً للمصرف اإلسالمي؛ حيث يـتم اسـتثمار              
أموال املسامهني؛ أخذاً بفكرة املضاربة املقيدة مبقتضى شروط معينة، وذلك عن طريق اختيـار          

ات عامة  املضاربني من خمتلف فئات القطاع التجاري، سواء كانوا أفراداً أو جمموعات أو شرك            
أو خاصة، وتنتهي هذه املضاربة بانتهاء الصفقة، لذا فقد لزم أن أخصص هذا املبحث للكالم                
عن تعريف املضاربة املشتركة على أساس الصفقة املعينة، وصورها، وأحكامهـا وتطبيقاـا،             

   :يف املطلبني اآلتيني وفوائدها 
 :لصفقة املعينة، وصورها، وأحكامها ، تعريف املضاربة  املشرتكة على أساس ا

  .وتطبيقاهتا
 : فوائد املضاربة  املشرتكة على أساس الصفقة املعينة.  

  
  

  

  
  

 
 
 



              تعريف الصفقة املعينة وصورها                                         املضاربة املشتركة

  

-١٠٥-

 
 

 

  تعريف املضاربة  املشرتكة على أساس الصفقة املعينة، وصورها، وأحكامها،  وتطبيقاهتا 
  

 من املضاربة، وصورها، وأحكامها وتطبيقاا أتناول يف هذا املطلب التعريف ذا النوع      
  : كما يلي 
  

  :  تعريف املضاربة املشتركة على أساس الصفقة املعينة  -أوالً 
أن يقوم  املضارب املشترك بتمويل الصفقة املعينة للمضارب الثـاين كليـاً، أو      : " هي

لالزمة إلجناز هذه الصفقة،    جزئياً على أن يقوم املضارب الثاين من جانبه بتنفيذ كافة األعمال ا           
  )  ١(" .وتكون اخلسارة من رأس املال، والربح بينهما حسب االتفاق 

ومن خالل هذا التعريف يظهر أن املضاربـة املشتركة على أسـاس الصفقة املعينة تتمثل             
  :صورتني يف

  املضاربة على أساس التمويل الكلي للصفقة : الصورة األوىل 
      )٢( :مفهومها.           أ

على استرياد صفقة معينة من السلع      ) املضارب  ( أن يتفق املضارب املشترك مع التاجر       
على أن يدفع املصرف    احملتل، أو من اخلارج،     يرغب التاجر يف شرائها، سواء من داخل الوطن         

مثن شراء السلعة كامالً مع كافة املستلزمات من نقل ومجارك وغري ذلك، ويقوم التاجر مـن                
ويتوىل بيعها على دراية بشئون السوق، هذه الصفقة؛ لكونه الالزمة إلمتام ه بكافة األعمال جانب

  وتسويقها، وحتـدد األرباح بينهما حسب االتفاق بنسب شائعة، وإن حصلت خسارة بدون 
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

: ، ومحـود  ٢٥٠-٢٤٩صارف اإلسالمية، ص  موقف الشريعة من امل   : انظر؛ العبادي . التعريف مأخوذ من عدة كتب    ) ١(
البنـوك  : ، واخلضريي ٢٦٥-٢٦١النظام املصريف اإلسالمي، ص   : ، وسراج ٤٢٤-٤٢٢تطوير األعمال املصرفية، ص   

   . ١٣١اإلسالمية،ص
  .انظر؛  املراجع السابقة ) ٢(
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  .تعد أو إمهالٍ، أو تقصريٍ فتكون من رأس املال، وتنتهي املضاربة بانتهاء بيع الصفقة 
  :حكمها . ب

اتفق الفقهاء على جواز هذه الصورة؛ ألن املال من طرف، والعمل من طرف آخـر               
   )١(. ، وهذه صورة املضاربة الفقهية..بقصد حتقيق الربح 

  :مثال تطبيقي . ج
اتفق تاجر سيارات يف غزة مع املضارب املشترك على أن يقوم املصرف بتغطية كآفـة               

ة من نوع مرسيدس ، من أملانيا بتكلفة مخسمائة ألف دوالر           تكاليف استرياد صفقة مائة سيار    
أمريكي ، شريطة أن يقوم املضارب الثاين باالجتار ذه الصفقة على أن يكون له النـصف يف                 
األرباح ، ومت بيع الصفقة بربح مخسني ألف دوالر، فيكون توزيع األرباح بينهما مناصفة، بعد               

   : كما يلي إعادة رأس املال للمصرف،
  . دوالر أمريكي ٥٠٠٠٠٠يأخذ املصرف كافة األموال اليت دفعها وقيمتها . ١
  . دوالر أمريكي ٥٠٠٠٠ األرباح. ٢

 ٢٥٠٠٠ =    ٥٠   ×   ٥٠٠٠٠= من جممـل األربـاح      %  ٥٠يكون نصيب التاجر    
  دوالر أمريكي

                                                              ١٠٠  
 دوالر أمريكي، وإن حتققـت      ٢٥٠٠٠ نصيب املصرف اإلسالمي ويساوي      والباقي
دوالر أمريكي ، فتكون من رأس املال ، وخيسر املضارب الثاين جهده  ١٠٠٠٠خسارة بقيمة 

  .وعمله 
  املضاربة على أساس التمويل اجلزئي: الصورة الثانية 

    )٢( :مفهومها. أ
على أن يكون مشاركاً بنـصف      ) ب الثاين املضار(أن يتفق املضارب املشترك مع التاجر       

القيمة السترياد كمية من األدوات الكهربائية مثالً، ويقدم املضارب النصف اآلخر علـى أن              
  يتوىل املضارب الثاين كافة األعمال الالزمة إلمتام الصفقة، وبيعها وتسويقها، ويكون الربـح 
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  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٦، ص انظر؛ هذا البحث) ١(
تطوير األعمال املصرفية، : ، ومحود٢٥٠-٢٤٩موقف الشريعة من املصارف اإلسالمية، ص: انظر ؛ العبادي) ٢(

  .٣٢٤الترشيد الشرعي للبنوك القائمة، ص: ، ووعومير٤٢٤ص
حسـب االتفاق للمضارب نصيبه كمضارب ، باإلضافة إىل ما خيص نصيبه من املال مـن               بينهما  

رة فهي على رأس املال إعماالً بقاعدة املضاربة أن اخلسارة على رب املال ،              ربح ، وإن حتققت خسا    
  .) ١(" الغنم  بالغرم"فتكون كل بقدر حصته متشياً مع قاعدة 

  :حكمها. ب
اتفق اجلمهور على أن هذه مضاربة ومشاركة، وهي من باب عمل املضارب لنفسه يف غري               

ع املصرف يف ربح مـال املـضاربة، ووإن حتققـت         أموال املضاربة، فيستقل بربح ماله، ويشترك م      
خسارة فهي على رأس املال إعماالً بقاعدة املضاربة أن اخلسارة على رب املال ، وهو جائـز عند                  

    .)٢(احلنفية والشافعية واحلنابلة، وقد تقدم ذلك 
  :مثال تطبيقي. ج

فاً، وذلك من أجل متويل     أن يقدم املصرف مبلغاً وقدره ألفا دينار أردين، ويقدم املضارب أل          
صفقة أقمشة، ويتوىل املضارب مجيع األعمال الالزمة إلمتام الصفقة، وبيعها، وقد رحبـت الـصفقة      

 دينار، ومت االتفاق على أن يأخذ املضارب ثلث األرباح مشاعـاً، فيكـون توزيع األربـاح           ٩٠٠
  :كما يلي

ـ      .١  ٣ ÷ ٩٠٠= الذي دفعها من ماله  دينار ١٠٠٠ يكون نصيب املضارب من األرباح مقابل ال
  . دينار ٣٠٠= 
  .  دينار وهو  جممل أرباح املضاربة ٦٠٠= والباقي 

  . دينار أردين ٢٠٠ = ٣  ÷  ٦٠٠=  نصيب املضارب ثلث األرباح .٢
  . دينار أردين ٥٠٠ = ٢٠٠ + ٣٠٠=  جمموع نصيب املضارب .٣
  .ينار أردين  د٤٠٠ = ٥٠٠ – ٩٠٠= نصيب املصرف اإلسالمي والباقي . ٤

دينار فهي على رأس املال إعمـاالً بقاعـدة املـضاربة            ٥٠٠  وإن حتققت خسارة بقيمة   
  :  كما يلي اخلسارة على رب املال

  . دينار ٢٠٠ =جمموع املبلغ املضارب به 
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 ٢٥٠وحتسم من املبلغ الكلي للمضاربة ، فيكون الطرف قد خسر مبلـغ              دينار   ٥٠٠ = اخلسارة
   .دينار

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١٠٠انظر؛ معىن الغنم والغرم، هذا البحث، ص )١(
  .٢٦انظر؛ هذا البحث، ص ) ٢(

 
 

  

  املعينة فوائد املضاربة  املشرتكة على أساس الصفقة
  

   :)١(  األربعة التاليةميكن إجياز أهم فوائد هذا النوع يف البنود 
افظة على رأس مال الشركة؛ ألنه شـريك يف رأس مـال            تشجيع املضارب الثاين على احمل    .١

  .املضاربة 
 إن مشاركة املضارب الثاين يف رأس املال حيقق مصلحة للمضارب املشترك ؛ حيث ميكنـه         .٢

من املشاركة يف أكثر من عقد يف هذه الصورة؛ مما يقتضي زيادة احتمال الـربح علـى                  
  .اخلسارة ، حيث إن خسارة أحدمها جترب باألخرى 

 ضمان توزيع املخاطر لدى املضارب املشترك؛ حيث جترب اخلسارة اليت قد حتدث يف أحـد               .٣
األصناف املضارب ا بالربح الذي يتحقق يف أصناف أخرى، فإذا خـسرت مـضاربات              
معقودة لصنف معني كاألقمشة أو احلديد مثالً؛ فإن ذلك جيرب بربح املضاربة يف صـفقات   

  .ائية وغري ذلكأخرى؛ كاخلشب والسلع الغذ
 إن توزيع املضاربات بالنسبة للصنف الواحد؛ كاحلديد مثالً مع عدة مـضاربني، حيقـق               .٤

للمضارب املشترك نوعاً من املراقبة على أساس مقارنة األرباح بني التجار املضاربني، فإذا             
ع  دينار، والتاجر الثـاين بـا  ٥٠٠كان التاجر األول قد باع واشترى وربح مبلغاً وقدره      

 دينار، فإن هذا التفـاوت يـساعد املـضارب    ٢٠٠واشترى يف نفس املوسم، وقد ربح  
  .املشترك على الدقة واالختيار يف التعامل مع من حيقق رحباً أكثر
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  ــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٣٠٣بـا، ص   بنوك جتارية بـدون ر : ، والشباين  ٢٤٩موقف الشريعة من املصارف اإلسالمية، ص     : انظر؛ العبادي ) ١(
املبادئ االقتصادية يف اإلسالم والبناء االقتصادي للدولة       : ، وعبد الرسول    ٤٢٣تطوير األعمال املصرفية، ص   : ومحود  

   .٤٤٤-٤٤٣السلم واملضاربة، ص: والقضاة .،٢٤٢ - ٢٤١اإلسالمية،ص 
  

 
 

 

  املضاربة املنتهية بالتمليك ، وأحكامها
  

أهم أنواع التمويل اليت يقوم املضارب املشترك بتقدميها للمضاربني         يعترب هذا النوع من     
أصحاب املشاريع الصناعية والزراعية واملباين وغريها، حيث تصبح هذه املشاريع يف اية األمر             
للمضاربني، ويحلِّونَ حملَّ املضارب املشترك يف متلكها، لذلك فإن مدار املبحث هنـا حـول               

  : يف املطلبني التاليني تهية بالتمليك، وحكمها الشرعي، وفوائدها، مفهوم املضاربة املن
 :  مفهوم املضاربة املنتهية بالتمليك.  

 : حكم  املضاربة  املنتهية بالتمليك، وفوائدها.  
  :                     وفيه فرعان 

  .املضاربة املنتهية بالتمليك حكم :                           الفرع األول 
  .فوائد املضاربة املنتهية بالتمليك :                          الفرع الثاني
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  مفهوم املضاربة املنتهية بالتمليك
  

  :كما يلي أتناول يف هذا املطلب مفهوم املضاربة املنتهية بالتمليك، وشرح التعريف،
  : ربة  مفهوم هذه املضا.أ

) رجل األعمـال    ( أن يقوم املضارب املشترك باالتفاق مع املضارب املستثمر         : " هي
على متويل مشروع ما كلياً أو جزئياً؛ ليعمل به جبزء شائع من األرباح على أن يدخر املضارب              
املشترك جزءاَ من نصيب املضارب الثاين حسب االتفاق، حىت يبلغ قيمة املشروع، مث يتنـازل               

    .)١(" رب املشترك عن ملكيته للمضارب بعقد جديداملضا
  :شرح التعريف . ب

 أي أن يكون رأس مال املضاربة من املصرف، والعمل فقـط مـن           " : كلياً  : " قوله  
  .املضارب

مبعىن أن يشترك املضارب املشترك جبزء من رأس مال املضاربة ، والباقي من              " : جزئياً أو" و
  .مضارباًاملضارب ، فيكون شريكاً و

  .كنصف، وربع ؛ وذلك مقابل العمل  " : شائع من األرباح جبزٍء" و
  .إشارة إىل شرط صحة املضاربة املنتهية بالتمليك " : يدخر" و
  .أي إعادة رأس املال الذي مت فيه شراء املشروع للمصرف " : حىت يبلغ قيمة املشروع" و
  . اية العقد الذي مت االتفاق عليه ابتداًء إشارة إىل ":يتنازل املضارب املشترك عن ملكيته" و
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  .وهو نقل ملكية املشروع من املضارب املشتركإىل املضارب بعقد آخر " : بعقد جديد" و 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

تطـوير  : ، ومحـود ٢٤٧موقف الشريعة من املصارف اإلسالمية، ص: انظر؛ العبادي. التعريف مأخوذ من عدة كتب ) ١(
، ١٣٣البنوك اإلسـالمية، ص   : ، واخلضريي ٢٩٤املعامالت املالية املعاصرة، ص   : ، وشبري ٤٢٦األعمال املصرفية، ص  

  .٤٤٤السلم واملضاربة ، ص: القضاة . ود
   صورة املضاربة املنتهية بالتمليك-ج

بإنشاء مصنع أو مزرعة أو مستشفى أو غـري         ) املصرف  (أن يقوم املضارب املشترك     
يع االستثمارية، ويدير املشروع فرد أو مؤسسة أو مجاعة أو شركة حبصة شائعة       ذلك من املشار  

من األرباح، فيأخذ املضارب املشترك حقه من الربح، واملضارب الثاين جزءاً من أرباحه، وهذه        
املضاربة ال تستمر حىت اية عمر املشروع بل يتنازل املصرف عن حقوقه ببيـع أسـهمه إىل                 

ني ؛ وذلك بأن يدخر املضارب املشترك للمضارب الثاين جزءاً من أرباحه            املضارب أو املضارب  
 عليه من شراء األسهم ، وعند إمتام السداد يتنازل املضارب املشترك عن             لسداد ما مت اإلتفاق ه    

  .ملكية املشروع للمضارب املستثمر بعقد جديد 
  :مثاله 

ف دينار أردين مثالً ، مث يتفـق       أن يقوم املضارب املشترك بشراء سيارة بقيمة ثالثني أل        
  : كما يلي مع آخر للعمل عليها مضاربةً ، وذلك ضمن شروط معينة ، ولتكن مثالً 

  .من صايف األرباح% ٥٠أن يكون للمصرف   . أ
  .من صايف األرباح% ٥٠أن يكون للمضارب . ب
من أرباحه يف حساب خاص لدى املضارب       % ٢٥أن يدخر املضارب املشترك للمضارب      . ج

شترك حىت يبلغ قيمة األسهم املتبقية للسيارة اليت مت تقسيم مثنها إىل أسهم ، ويتم سـداد    امل
هذه األسهم ، وكلما سد املضارب سهماً تناقصت ملكية املضارب املشترك يف األسهم ،              
و زادت نسبة املضارب الثاين يف األرباح ، حىت يتم سداد قيمة األسهم ، ويتملك السيارة                

  .شترك بعقد جديد من املضارب امل
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وبالنظر يف هذه الصورة من املضاربة أجد أن املضارب املشترك قد استرد مجيـع رأس               
ماله باإلضافة إىل األرباح اليت حققها خالل فترة املضاربة ، كما أن املضارب حقـق رحبـاً ،                

  .باإلضافة إىل متلك السيارة، وأصبح مستقالً يف مصدر رزقه 
دمـه بنـك ناصر االجتماعي، حيث قام بشراء عـدد         وهذا األسلـوب قـد استخ   

  من السيارات، مث عرضها للبيع ملن يعمل عليها، وعند سداد قيمتها كامالً، يتنازل املـضارب               
  

  .وميكن تطبيق  هذا األسلوب يف كافة ااالت اإلنتاجية )  ١(املشترك عن ملكيتها، 
  ني الذيـن ال يرغبـون يف استمرارومييل إىل هذا النوع من املضاربة كثري من املضارب

مضاربة املضارب املشترك هلم ؛ بل يودون أن تعود إليهم يف النهاية ملكية هذه املـشروعات،                
  .واليت غالباً ما تكون إنتاجية، كاملصانع واملؤسسات وغري ذلك 

وإذا طبق هذا النوع يف اتمع الفلسطيين، وخاصة يف ظل انتفاضة األقصى املباركـة،              
وف نتمكن من القضاء على كافة أعمال البطالة والتسول بإذن اهللا، حيث جيـد الطبيـب                فس

واملهندس والعامل والصيديل والسائق، وغريهم مشروعاً يعمل به، ويف اية املطاف يكون ملكاً 
له، مما يدعم جهاد شعبنا الفلسطيين، وال يكون عالة على انتظار ما تقدمه الشعوب العربية من                

  .مواهلم، وال ينتظر العمالة داخل الوطن احملتل فتات أ
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____________________________  
:  بتـاريخ    ٦/٣٢١٢، نقالً عن جريدة األهرام، عدد     ٢٤٧موقف الشريعة من املصارف اإلسالمية،ص    : انظر؛ العبادي   ) ١(

  ).م١٩٧٤ موديل ١٣٠٠إعالن شروط متليك سيارات نوع فيات . ( م ٢٥/١١/١٩٧٤
 
 

 
  

  حكم املضاربة املنتهية بالتمليك ، وفوائدها
  

  : الفرعني اآلتيني أتناول يف هذا املطلب حكم املضاربة ، وفوائدها يف 
  

  الفرع األول
  

  )١(حكم املضاربة املنتهية بالتمليك 

  

يف مـضاربة   ) رجل األعمال   (لبيان حكم هذه املعاملة، البد من إبداء رغبة املضارب          
تهية بالتمليك لعني، أو مشروع لدى املضارب املشترك ؛ كسيارة، أو مصنعٍ، أو ما شـابه                من

ذلك ، وهذا النوع من املعاملة جائز؛ ألن الوعد الذي يقتضيه العقد مـن متليـك املـشروع             
املضارب به للمضارب متعارف عليه ، و حيقق منفعة مشروعة لكل مــن املتعاقـدين ، ومل      

من كتاب أو سنة ، وليس فيه غرر؛ لذلك كان شرطاً صـحيحاً ، يلـزم                خيالف نصاً شرعياً    
،  )٢("املُسلمونَ علَى شروطهم؛ إِال شرطَاً أَحلَّ حراماً أو حرم حـالالً    " لقولهالوفاء به 

وملا كانت املضاربة  املنتهية بالتمليك ال تناقض املقصود األصلي من العقـد ؛ وهـو حتقيـق         
  .  الطرفني طوال فترة املضاربة لتحقيق الربح ، فتكون جائزة من الطرفني مصلحة

  



              تعريف الصفقة املعينة وصورها                                         املضاربة املشتركة

  

-١١٤-

  
  
  

___________________________  
  .٥٢٦اإلجيار املنتهي بالتمليك، دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والفقه الوضعي، ص : انظر؛ الشاذيل) ١(
   . ٢٤سبق خترجيه يف هذا البحث، ص) ٢(

 
  
  

  الفرع الثاين 
  

  )١( ائد املضاربة املنتهية بالتمليكفو

  

  :الثالثة اآلتية تتلخص أهم فوائد هذه املضاربة يف البنود 
  .توفر للمضاربني فرص متلك أدوات اإلنتاج ومصادر الكسب. ١
تشجع املضاربني على العمل ، وبذل اجلهد دف االستقالل برأس مال املـضاربة ؛ ممـا                . ٢

  .العمل يقتضي حترره من سيطرة غريه يف 
توفر للمصرف وسيلة مرنة يف استثمار األموال، واحلصول على أرباح على مدار العام، مع              . ٣

  .ضمان عودة رأس املال 
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____________________________  
عي الترشيد الـشر : ، وعومير٦٢٣مشكلة االستثمار يف البنوك اإلسالمية وكيف عاجلها اإلسالم، ص     : انظر؛ الصاوي   ) ١(

  . ٣٢٨للبنوك القائمة، ص
  

  نموذج عقد مضاربة منتهية بالتمليك
  :عن أبي هريرة قال 

  )١(" أنا ثالث الشريكني ما مل خين أحدمها صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما:  إن ا يقول" 
  

  البنك اإلسالمي األردني
  للتمويل واالستثمار

  عقد مضاربة منتهية بالتمليك
والمسمي فيما بعد _______ - األردني للتمويل واالستثمار فرعالبنك اإلسالمي:بين 

  .الفريق األول 
  .المسمون فيما بعد الفريق الثاني/ المسمي _________________ :السادة / والسيد 
  ___________نوع ________ لما كان الفريق الثاني يملك قطعة األرض رقم   
___________   المدينـة  / لقريـة  مـن ا __________ رقم ___________ حوض  
دونـــم  متر مربع ___________ والبالغة مساحتها ________ المحافظة / / القضاء 

  .وهي بوضعها الحالي خالية من أية حقوق عينية أصلية أو تبعية ______________ 
ك عن وبما أن الفريق الثاني يرغب في استثمار قطعة األرض الموصوفة أعاله ، وذل

، على أساس قيام الفريق األول بتمويل تنفيذ البناء المطلـوب           _________ طريق إنشاء   
  .تمويال كليا أو جزئيا حسب ما هو مدون في هذا العقد 
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____________________________  
: بيهقـي   ، وال ) ٣٣٨٣(باب يف الشركة ، حديث رقم       ) ٢٧(كتاب البيوع ،    ) ١٧(سنن أيب داوود ،     : أبو داوود   ) ١(

نيل األوطـار،   : والشوكاين    ، ٧٨ ص   ٦السنن الكربى ، كتاب الشركة ، باب األمانة يف الشركة وترك اخليانة ، ج             
ضعيف اإلسناد   واحلديث. ٣٩٠ ص   ٥، ج   ) ١(كتاب الشركة واملضاربة ، أحكام الشركة واملضاربة ، حديث رقم           

حيـث رواه    االخـتالف يف وصـله    :  يكاد يعرف ، والثانية    جهالة أيب حيان التيمي ، وال     : األوىل  : ؛ لوجود علتني    
احلديث ضعيف اإلسـناد لالخـتالف يف   : ومجلة القول . الزبرقان موصوالً ، فذكر أبا هريرة فيه ، وهو صدوق يهم   

ج ارواء الغليـل يف ختـري  : انظر؛ األلباين . ( وصله وإرساله وجهالة راويه ، فإن سلم من األوىل مل يسلم من األخرى         
  ) .٢٨٨ ص ٥أحاديث منار السبيل ، ج

  -: فقد تم االتفاق بين الفريقين المتعاقدين على ما يلي 
 إيفاء بالغايات المقصودة في هذا العقد ، وباإلضافة إلى ما ورد في المقدمة أعاله ، يكون  .١

  -:للكلمات اآلتية المعاني المخصصة لها أدناه ، إال إذا دلت القرينة على خالف ذلك 
مركز البنك اإلسالمي األردني للتمويل واالستثمار ، أو أي فـرع   ) البنك(  تشمل كلمة    – أ  

  .من فروعه، أو كليهما معا 
نفقات الطوابع والبريد والهاتف والتلغراف والتلكس ، ) المصاريف (  تشمل كلمة –ب 

فيما يتعلق والرسوم على اختالف أنواعها  وأتعاب المحاماة ، وغيرها مما يتكلفه البنك 
  .بتنفيذ هذا العقد 

المكتب الذي يعتمده الفريق األول ،أو يوافق على        ) المكتب الهندسي   (  تشمل عبارة    –جـ  
  .قيامه بإعداد الدراسات والمخططات وأية خدمات هندسية أخري قد يكلف بها 

د في المخططات المعدة من المكتب الهندسي الوار) المخططات الهندسية (  تشمل عبارة –د 
  .وتعتبر هذه المخططات جزءا ال يتجزأ من هذا العقد ) ج(الفقرة 

دخول الفريق األول بـصفة     ) التمويل بطريق المضاربة المنتهية بالتمليك    ( تشمل عبارة    -و
شريك ممول في المشروع موضوع هذا العقد،حسب المخططات المعدة مـن المكتـب             

  .ذا العقد،على أساس شروط ه)ج(الهندسي الوارد في الفقرة 
  . تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا ال يتجزأ منه .٢
  يقر الفريق الثاني انه قد اطلع على عقد التأسيس ،والنظام الداخلي ،والقانون الخاص .٣

  .بالفريق األول ،ويلتزم به في تعامله معه، وذلك على أساس التعامل الشرعي الحالل 
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 األرض الموصوفة أعاله بالدرجة األولى       يلتزم الفريق الثاني أن يقوم برهن قطعة       .٤
لصالح الفريق األول ، وذلك لحين استيفاء الفريق األول جميع حقوقه المترتبة فـي         

  .أو المتعلقة بهذا العقد/ذمة الفريق الثاني الناشئة و
يوافق الفريق األول على تمويل الفريق الثاني بطريق المضاربة المنتهية بالتمليـك         . ٥

، وأتـعاب )د/أ(اءات الواردة في المخططات الهندسية المبينة في البند     ،إلقامة اإلنش 
المكتب الهندسي ، والمهندس المشرف ، ورسوم الترخيص ،والرسوم والـضرائب     
الحكومية والبلدية ،ورسم التأمين العقاري وفكه ،وأية نفقات أخرى يقررها أو يوافق 

  . ذات العالقة األول،من موارده أخرى الخاصة مباشرة إلى الجهات
 يلتزم الفريق الثاني بدفع جميع المصاريف اإلدارية ،وأتعاب بتقديم مبلغ حـده             - أ .٦

  .ديناراً أردنياً يتم دفعه وفق شروط هذا العقد ______ األقصى
وفي حالة امتناع الفريق الثاني عن الدفع ألي سبب كان ،ومع االحتفاظ بجميع             -   ب

أو المتعلقة بإخالل /عليها في هذا العقد الناشئة وحقوق الفريق األول المنصوص 
الفريق الثاني بهذا االلتزام يحق للفريق األول أن يدفع أياً من االلتزامات المشار 

  .إليها أعاله ،وقيدها على حساب الفريق الثاني لديه،إذا رأى ذلك مناسباً 
يق الثاني أو متعهد البنـاء   يدفع الفريق األول مقداراً التمويل المتعاقد عليه إلى الفر   .٧

،بموجب تعليمات بالصرف إليه ،موقعة من الفريق الثاني،وعلى مراحـل ، وفـق             
  .إنجاز كل مرحلة على حده 

   ويحق للفريق األول أن يطلب الدفعات مسبوقة بتقرير من المكتب الهندسي أو من             
ع حتى يستوثق المهندس المشرف ، أو من كليهما معا ،كما يحق له االمتناع عن الدف

  .من صحة مرحلة اإلنجاز وأحقية الدفعة المتعلقة بها 
 يكون حـق استغالل منفعة البناء مفوضا إلى الفريق األول تعويضا مطلقا عامـا              .٨

شامال، وال يجـوز للفـريق الثاني الرجـوع عن هذا التفويض ،لتعلق حق الفريق       
  -:، ووفق ما يلياألول به

منفرداً في إبرام عقود اإليجار ،وتحديد شروطها،وله       يكون للفريق األول الحق       - أ
  .أن يستأنس برأي الفريق الثاني، إذا رأى ذلك مناسباً
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عقود اإليجار التي يبرمها الفريق األول بموجب هذا العقد،تكون ملزمة للفريق             - ب
  .الثاني ،حتى بعد انتهاء تنفيذ هذا العقد 

ف أو إجراء قانوني على قطعة األرض      يتعهد الفريق الثاني بعدم القيام بأي تصر       –ج  
يتعارض أو يعرقل تنفيـذ     )على البناء أو األبنية المقامة عليها       (الموصوفة أعاله   

شروط هذا العقد، مثل البيع أو الرهن أو اإليجار أو أي حق من الحقوق المتفرعة 
عن حق الملكية وغيرها من التصرفات القانونية التي قد تتعارض مع الحق الذي    

  . يه هذا العقد للفريق األوليعط
 الحقوق المترتبة للفريق األول بموجب هذا العقد يلتزم بها الفريق الثـاني وخلفـه              -د

  .العام
بالمائة من إجمالي كل إيراد ربحا له       )  _____ (  يتقاضى الفريق األول نسبة      –هـ  

حيث ،سواء أكان اإليراد بدل إيجار أو بدل مفتاحية أو بدل خلو أو غير ذلك ،              
  .يقبضه الفريق األول ليقيده في حساب خاص باسم الفريق الثاني لدية 

يحق للفريق األول أن يقيد على الحساب الخاص المفتوح باسم الفريق الثاني لديـه              -و
،أية مصاريف أو نفقات أو التزامات ،يدفعها الفريق األول حسب شروط هذا العقد             

صل ما قدمه الفريـق األول مـن        ،حيث يكون الرصيد المتبقي مخصصا لتسديد أ      
أو /تمويل،وعند تسديد مبلغ التمويل بكامله تؤول األرض وما عليهـا مـن بنـاء               

  .أو متعلقة بهذا العقد إلى الفريق الثاني /التزامات ناشئة و
يجوز للفريق األول أن يدفع إلى الفريق الثاني جزءا من باقي اإليرادات المقيدة في              -ز

ويبقى الرصيد المحتفظ بـه مخصـصا       )و(في   الفقرة     الحساب الخاص المذكور    
  .للتسديد حسب شروط هذا العقد 

  _______________تبدأ من   _____________ مدة هذا العقد -ح
 إذا تخلف الفريق الثاني عن القيام بأي التزام من االلتزامات المنصوص عليها في              .٩

لتزام الذي تخلـف الفريـق   هذا العقد،يحق للفريق األول أن يقوم مقامه ويؤدى اال    
الثاني عن أدائه ،ويحسم ذلك من حقوق الفريق الثاني إن وجدت ،أو تقيـد علـى         
حسابه ،باإلضافة إلى أية مصاريف أخرى أو أتعاب للفريق األول،أو أي عطـل             
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وضرر يلحق بالفريق األول من جراء ذلك ،والعودة عليه في أية حال بالقيد على              
  .حسابه دون إخطار عدلي 

إذا تخلف الفريق الثاني عن إتمام البناء وفق المخططات الهندسية يحق للفريـق       .١٠ 
األول أن يقوم مقامه ،ويكمل البناء الذي تخلف الفريق الثاني عن اكماله، ويحسم           
ذلك من حقوق الفريق الثاني إن وجدت،أو تقيد على حسابه باإلضافة إلـى أيـة        

ريق األول من جراء ذلك ،والعودة مصاريف أخرى أو أي عطل وضرر لحق الف
  .على الفريق الثاني في أية حال ، بالقيد على حسابه دون إخطار عدلي 

يحق للفريق األول أن يطلب كفيال يكفل الفريق الثاني في كافة الحقوق العائـدة               . ١١
أو المتعلقة بهذا العقد وتكون كفالة      /أو الناشئة و  /أو التي ستعود للفريق األول و     /و

يل مطلقة وبصورة التكافل والتضامن مع الفريق الثاني ،في كل ما يتعلق بهذا             الكف
  .العقد ،وأية التزامات مترتبة عليه 

. يحق إجراء أية تعديالت على هذا العقد ومن حين إلى آخر باتفاق الفـريقين           -أ. ١٢
كما يحق للفريق األول وقف العمل بهذا العقد بارادة منفردة ،إذا تبين لـه عـدم                

أو إذا خالف الفريق الثاني أي شرط من شـروط     /دوى االستمرار في التمويل و    ج
أو إذا تخلف عن القيام بأي التزام من االلتزامـات المترتبـة عليـه              /هذا العقد و  

بموجب هذا العقد ،وللفريق األول الحق بطرح سند وضع األموال غير المنقولـة             
لفريق الثاني أي حق في الطعـن       تأمينا للدين للتنفيذ وفق األصول،دون أن يكون ل       

،بأية صورة من صور الطعن ، أمام القضاء أو المراجع اإلدارية أو أية جهـات               
  .رسمية ذات عالقة

يكون للفريق األول الحق في حالة انتهاء مدة العقد،وامتناع الفريق الثاني عن تسديد -ب
يقاته من موارده   أو المتعلقة بهذا العقد وتطب    /رصيد ما عليه من الحقوق الناشئة و      

األخرى ،طرح سند وضع األموال غير المنقولـة تأمينـا للـدين للتنفيـذ وفـق                
األصول،دون أن يكون للفريق الثاني أي حق في الطعن بأية صورة من صـور              

  .الطعن أمام القضاء أو المراجع اإلدارية أو أية جهات رسمية ذات عالقة 
  ـ:يصرح الفريقان األول والثاني بما يلي . ١٣



              تعريف الصفقة املعينة وصورها                                         املضاربة املشتركة

  

-١٢٠-

  _______________ إن الفريق األول اختار محل إقامته في –أ 
  ______________ إن الفريق الثاني اختار محل إقامته في -ب

  .وذلك لغايات أية إشعارات أو تبليغات أو إخطارات عدلية أو قضائية 
 يكون الفريق الثاني ملزما بضريبة الدخل عن األرباح التي عادت له بموجب هذا   .١٤

قد،سواء التي استوفاها أو التي قيدت في الحساب المخصص لتسديد أصل قيمة            الع
التمويل ، باعتبار هذا المبلغ ربحا للفريق الثاني مخصصا لتسديد من أصل قيمـة         

  .التمويل المتحقق للفريق األول
يجرى تثبيت أزمة بالبيانات التي يعدها الفريق األول علـى مكـان بـارز فـي      . ١٥

  د كامل قيمة التمويل  البناء،حتى سدا
إن الفريق األول معفي من اتخاذ أية إجراءات قانونية من اخطارات عدليـه أو              . ١٦

أو متعلقة  /سواها لغايات الرجوع على الفريق الثاني ، بأية حقوق يدعيها ناشئة و           
بهذا العقد، بما في ذلك االدعاء بالعطل والضرر ،وله حق القيـد علـى حـساب        

 إشعار ،في جميع الحقوق وااللتزامات ،سواء أكانـت للفريـق     الفريق الثاني دون  
األول أو للغير، وللفريق األول حق تحديد المدة الزمنية ألي من تطبيقات هذا العقد 

  .،إذا لم ينص على أي منها صراحة في األوراق ذات العالقة 
ة إلثبات أية    يقر الفريق الثاني بأن دفاتر الفريق األول وحساباته تعتبر بينة قاطع           .١٧

أو متعلقة بهذا العقد وتطبيقاته مهما كانت ،مع مـا يلحقهـا مـن              / مبالغ ناشئة و  
مصاريف ،سواء أكانت للفريق األول أو للغير ، ويصرح بأن قيود الفريق األول             
وحساباته تعتبر نهائية وصحية بالنسبة له ، وال يحق له االعتراض عليها ،كما انه     

انوني يجيز له طلب تـدقيق حـسابات الفريـق األول    يتنازل مقدما عن أي حق ق   
وقيوده من قبل أية محكمة ،أو إبراز دفاتر وقيود ، وتعتمد الكشوفات المنـسوخة              
عن تلك الدفاتر والحسابات ،والتي يصادق المفوضون بالتوقيع عن الفريق األول            

  .على مطابقتها لألصل 
أو متعلق به ،يحق للفريـق      / و إذا وقع خالف ناشئ عن تطبيق أحكام هذا العقد        . ١٨

  :األول عرض الخالف على ثالثة محكمين ،يتم اختيارهم على الوجه التالي 
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  .حكما يختاره الفريق األول  - 
  . حكما يختاره الفريق الثاني  - 
  .أو صناعة عمان / حكما تختاره غرفه تجارة و  - 

الث ، يقـوم  أو صناعة عمان عن اختيار المحكم الث/وفي حالة اعتذار غرفة تجارة و  
المحكمان المختاران من قبل الفريقين باختياره ، فان تعذر ذلك تقوم المحكمـة المختـصة               
بتعيينه وفقا ألحكام قانون التحكيم المعمول به في األردن ، ويتم الفصل في النـزاع علـى                 
 أساس الشريعة اإلسالمية ، ويكون حكمهم ،سواء صدر باإلجماع أم باألغلبية ،ملزم للفريقين

  .، وغير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن الجائزة قانونا
وفي حالة عدم توفر األغلبية يحال الخالف موضوع التحكيم إلـى المحاكمـة             
النظامية ، وتكون محاكم عمان النظامية هي المختصة دون سواها بالفصل فـي أيـة           

  .أو بهذا العقد/لقة به وأو متع-أو ناشئة و/أو قضايا تنشأ بمقتضى التحكيم و/طلبات و 
تسري على هذا العقد أحكام القوانين واألنظمة المرعية ، فيما عدا ما نص عليه               .١٩

  من اتفاق بين الفريقين 
 وقع هذا العقد من قبل الفريقين بـإرادة حــرة خاليــة مــن العيــوب                  .٢٠

 : هـ   ،  الموافق______ / __ / __ الشـرعيـة والقانونيـة بتـاريخ     
م ،  على نسختين أصليتين ، ويسقط الفريق الثاني حقـه        ____ / ___ / ___ 

أو موضوعي ، ضد ما جاء      /أو أي دفع شكلي و    / في االدعاء بكذب اإلقرار و      
  .في هذا العقد 

  الفريق األول                  الفريق الثاني 
  

     البنك اإلسالمي األردني 
        للتمويل واالستثمار 
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  صكوك املضاربة املشرتكة
  

  :متهيد 
مل تكن صكوك املضاربة املشتركة مبعناها احلايل معروفة قبل القرن العشرين ؛ ألا وليدة               
جتربة البنك اإلسالمي األردين ، الذي طرح الفكرة وجعلها أحد األساليب اليت ميول ا البنك               

ارية، وعمرانية، وهذه املشروعات حتتاج إىل رأس مشروعاته اإلنتاجية ؛ زراعية، و صناعية، وجت
مال كبري، يشترك فيه عدد كبري من أصحاب رؤوس األموال ؛ للحصول على قدر ممكن مـن         
الربح، وقد بدأت املصارف والشركات اإلسالمية املعاصرة مرحلة التقدم االقتصادي مبنـهج            

هري تؤمن بتنمية مواردها، حيث جديد، ووسائل حديثة، وأصبح هلذه املصارف قاعدة من اجلما      
أباحت الشريعة اإلسالمية استثمار مال الغري مبا ينتفع به رب املال، وذلك عن طريق املضاربة                

  .املشتركة 
إن ظهور فكرة صكوك املضاربة املشتركة يف املصارف اإلسالمية ؛ إلجيـاد البـديل              

 التجارية املعاصرة،  متثـل      الشرعي لسندات القروض الربوية اليت تصدرها البنوك والشركات       
الطريق املناسب لتجميع األموال املتناثرة يف أيدي الناس الذين يرغبون يف اسـتثمارها ضـمن               
مشاريع رحبية، وحتويل االستثمارات إىل أوراق مالية يسهل من عمليـة جتميعهـا، وتيـسري               
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ل املطالـب   التصرف ا، وهذا ما يسمى بالصكوك، وسيكون مدار حبثي يف هذا املبحث حو            
  : اخلمسة  اآلتية 

 : تعريف صكوك املضاربة املشرتكة ، وتكييفها الفقهي.  
  :وفيه فرعان 

  .تعريف صكوك املضاربة املشتركة :الفرع األول 

  .التكييف الفقهي لصكوك املضاربة املشتركة  :الفرع الثاني 

 :  شروط صكوك املضاربة املشرتكة.  
 :  أنواع صكوك املضاربة املشرتكة، وكيفية االستفادة منها.  

  :                      وفيه فرعان 
  .أنواع صكوك املضاربة املشتركة  :الفرع األول 

  .كيفية االستفادة من صكوك املضارب املشتركة  :الفرع الثاني 

 :السندات الربوية الفرق بني صكوك املضاربة املشرتكة، و.  
: منوذج تطبيقي لصكوك املضاربة املشرتكة ، والتعقيب عليه.  
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  تعريف صكوك املضاربة املشرتكة ،  وتكييفها  الفقهي 
أتناول يف هذا املطلب التعريف بصكوك املضاربة املشتركة لغة واصطالحاً ، والتكييف            

   :الفرعني اآلتيني  الفقهي هلا يف
  الفرع األول

  

  تعريف صكوك املضاربة املشتركة 
  

  : التعريف اللغوي -أوالً 
الكتاب الذي  : الضرب الشديد، وصكَكْت الباب؛ إذا أَطْبقْته، ويأيت مبعىن       : الصك لغة 

 كوأَص ،كَاكوص ،كُوك؛ صهعم١(. يشمل على معلومات خاصة به، وج(  
  : املعىن االصطالحي -ثانياً 

هو أداة استثمارية تقوم على جتزئة رأس مال املضاربة املشتركة بإصدار صكوك ملكية " 
برأس مال املضاربة املشتركة على أساس وحدات متساوية القيمة، ومسجلة بأمساء أصـحاا؛             

بنسبة ملكية باعتبارهم ميلكون حصصاً شائعة يف رأس مال املضاربة املشتركة، وما يتحول إليه،     
  ) .٢( "كل منهم فيه 

  : ) ٣(شرح التعريف 
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  .أي وسيلة من وسائل االستثمار  " : أداة: " قوله 
  .أي دف إىل توزيعه على املودعني بنسب معينة  " تقوم على جتزئة رأس مال املضاربة"  و 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

املـصباح املـنري،   : ، والفيـومي )صـكك : مادة  ( ،  ٤٥٧ -٤٥٦ ص ١٠لسان العرب، ج  : انظـر؛ ابن منظـور    ) ١(
  ).صكك : مادة ( ، ١٨٠ص

، لـسنة   ٤ البيان اخلتامي لسندات املقارضة، وسندات االستثمار، الدورة الرابعة، العـدد          -جملة جممع الفقه اإلسالمي   ) ٢(
   .٢٠٠٥ ص٣م، ج١٩٨٨–هـ ١٤٠٨

  .٢٦٢سالمي، ص شركات االستثمار يف االقتصاد اإل: انظر؛ النمري) ٣(
أي توزيع رأس املال عن طريق إصدار أوراق مالية ذات قيمة نقديـة              " : بإصدار صكوك " و  

  .معينة 
  .أي إن قيمة الصكوك تساوي رأس مال املضاربة  " :  برأس مال املضاربة"و 
  .أي لتسهيل عملية توزيع األرباح على املودعني  " : على أساس وحدات متساوية القيمة" و 
أي إشارة إىل شرط صحة العقد ، وهو تسجيل الصك باسم           " :  مسجلة  بأمساء أصحاا      "و  

  .مالكه 
أي أم شركاء يف رأس مال      " :  باعتبارهم ميلكون حصصاً شائعة يف رأس مال املضاربة          "و  

  .املضاربة 
مـن  أي ميتلك صكوك مضاربة بقيمة ما له         " : ما حتول إليه بنسبة ملكية كل منهم فيه       " و  

  .نسبة يف رأس مال املضاربة 
  )١( صورة صكوك املضاربة املشتركة –ثالثاً 

أن يقوم املضارب املشترك، سواء كان مؤسسة معينة ، أو مصرفاً ، أو دولـة بعمـل                 
دراسة جدوى ملشروع اقتصادي معني، مث يقوم بإصدار نشرة تعريفية باملشروع، ومعرفة رأس             

 ذات قيمة متساوية ، وكيفية العمل يف هـذا املـشروع،   املال املطلوب، وتقسيمه إىل صكوك    
والبيانات الالزمة لصحة عقد املضاربة، وكل من يساهم يف املشروع مببلغ من املال، حيـتفظ               
بصك أو صكوك، وجمموعها ميثل رأس مال املضاربة، وبعد حتويل املال إىل عقارات، وسـلع،        

أس مال املشروع، وال حيق حلملة الـصكوك        تنتقل هذه األشياء حلملة الصكوك ، باعتبارها ر       
املطالبة بفائدة حمددة سنوياً ، ويتم توزيع األرباح حسب االتفاق، حبيث تكون نـسبة مـن                
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األرباح للمصرف بصفته مضارباً ، ونسبة ملالكي الصكوك مبا فيهم املضارب املشتركإذا متلك             
طر، ويـد املـضارب   بعض هذه الصكوك ، وخيصص جزء من هذه األرباح لصندوق املخـا         

  .املشترك يد أمانة، وال يضمن إال بتعد أو تقصري أو إمهال 
  .من مساواة قيمة الصكوك تسهيل عملية توزيع األرباح على املسامهني واحلكمة 

_______________________________________  

ارضة، حبث مقدم لـة جممـع الفقـه    ضمان رأس املال أو الربح يف صكوك املضاربة أو سندات املق: انظر؛ حسان  ) ١(
  .١٨٧٠-١٨٦٩ ص ٣م ، ج١٩٨٨ –هـ ١٤٠٨، لسنة ) ٤(، عدد )٤(اإلسالمي، الدورة 

  
  الفرع الثاين 

  

  )١(التكييف الفقهي لصكوك املضاربة املشتركة 
  

إن الفقه اإلسالمي يرحب بكل صور التعامل اجلديدة، واليت ال تشتمل حتليالً حلرام، أو           
  )٢(" األصل يف العقود والشروط اإلباحة "  وفق القاعدة الفقهية حترمياً حلالل

من صور النشاط االقتصادي احلديث،     ) صكوك املضاربة املشتركة  ( وملا كانت صورة    
واليت مل يرد فيها نص باإللغاء ، أو االعتبار ، وحقيقتها تتمثل فيها صورة عقد املضاربة؛ حيث                

ا دفع من مال ناض يف الصك، وميثلون أرباب األموال ، ، وهو م )مودعني(يعترب محلة الصكوك    
واجلهة املسئولة عن الصكوك متثل املضارب املشترك، ونسبة الربح شائعة ومعلومة لطريف العقد، 
وهذا حيقق مصلحة لطريف العقد؛ مما ييسر املعاملة بني املودعني ، واجلهة املصدرة للـصكوك ،   

 على أساس عقد املضاربة املشتركة، وما أضيف إىل هـذه          فينبغي أن حترر أحكام هذه الصورة     
  .الصورة من التصرف يف الصك بيعاً وشراًء وهبةً وإرثاً؛ ال يغري من طبيعة العقد 

  
  
  
  
  



              تعريف الصفقة املعينة وصورها                                         املضاربة املشتركة

  

-١٢٧-

  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

، )٤(إلسالمي، الدورة   سندات املقارضة، وسندات التنمية واالستثمار، حبث مقدم لة جممع الفقه ا          : انظر ؛ السالمي  ) ١(
سندات املقارضة، حبث مقدم لـة جممـع        : ، والعبادي ١٨٨٤ ص   ٣م،  ج  ١٩٨٨ –هـ  ١٤٠٨، لسنة   )٤(عدد  

  .١٩٧٢ ص٣م، ج١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨، لسنة )٤(، عدد )٤(الفقه اإلسالمي، الدورة 
   .٦٠األشباه والنظائر، ص : السيوطي ) ٢(

  
 

  

  كةشروط صكوك املضاربة املشرت
  

  )١( : ما يلييشترط يف صكوك املضاربة املشتركة حىت تكون مقبولة 
 أن يكون الصك حصة شائعة يف املشروع الذي أصدر من أجله، أو متويله، وتستمر هـذه           .١

امللكية من بداية املشروع وحىت ايته، ويعترب الصك ماالً جتري عليه أحكام املال من بيـع      
  .وشراء وهبة وغري ذلك 

عقد يف صكوك املضاربة املشتركة يقوم على أساس الشروط اليت حتددها نشرة اإلصـدار           ال .٢
من املضارب املشترك أو الشركة أو الدولة ؛ فيكون اإلجياب باالكتتاب، والقبول باملوافقة             

  .من اجلهة املصدرة للصكوك 
 حيث العلـم    ن  أن تشتمل نشرة اإلصدار على مجيع البيانات املشروعة يف عقد املضاربة م             .٣

  .برأس املال، وكيفية توزيع األرباح 
مـا   مراعاة    أن تكون صكوك املضاربة قابلة للتداول بعد انتهاء فترة االكتتاب احملددة مع            .٤

   :يلي
 إذا كان مال املضاربة بعد االكتتاب، وقبل العمل ال يزال نقوداً، فإن تداول الصكوك يعترب                .أ

  . أحكام الصرفمبادلة نقد بنقد ، ويطبق عليها 
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 إذا كان مال املضاربة املشتركة خمتلطاً من النقود والسلع واآلالت، فيجوز تداول الصكوك     .ب
  .وفقاً للسعر املتراضى عليه ، بشرط أن تكون السلع واآلالت هي الغالب 

 إذا أصبح مال املضاربة ديوناً؛ فإنه يطبق عليها أحكام التعامل بالدين، وهذا ال جيوز ؛ ألنه               .ج
  .بيع الصكوك بدين، فتدخل يف بيع الدين بالدين 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  بشأن سندات املقارضة، وسندات االستثمار، عدد        ٨٨/ ٤/٠٨د) ٥(انظر ؛ جملة جممع الفقه اإلسالمي، قرار رقم         )  ١ (
انة العامة واخلاصة، حبـث     البدائل الشرعية لسندات اخلز   : ، وأبو غدة    ٢١٦٤ -٢١٦٢ ص   ٣، ج   ١٩٨٨، لسنة   ٤

، ١٩٨ – ١٩٤م ، ص    ١٩٩٣هــ   ١٤١٣مقدم ألعمال الندوة الفقهية الثالثة ، بيت التمويل الكـوييت، لـسنة             
  .٢٦٧ – ٢٦٤شركات االستثمار يف االقتصاد اإلسالمي، ص: والنمري 

  
رباً  يعترب املضارب املشترك شريكاً يف املشروع بقيمة ما ميلك من صكوك املضاربة ، ومضا              .٥

بعمله وجهده ، بنسبة شائعة من الربح حسب نشرة اإلصدار ، وال يـضمن إال بتعـد، أو             
  .إمهال أو تقصري

  .أن يكون حساب األرباح واخلسائر للمشروع معلناً للجمهور. ٦
  .خيصص جزء من األرباح ملواجهة املخاطر واخلسارة اليت تواجه مشاريع االستثمار . ٧
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  أنواع صكوك املضاربة املشرتكة، وكيفية االستفادة منها 
  

أتناول يف هذا املطلب احلديث عن أنواع صكوك املضاربة املشتركة، وكيفية االستفادة            
  :الفرعني اآلتيني منها، يف 

  

  الفرع األول
  

  أنواع صكوك املضاربة املشتركة 

  

 للمصارف اإلسالمية املعاصرة؛ حيث ال       تعترب صكوك املضاربة املشتركة جتربة رائدة     
يدفع املضارب املشترك أية فوائد حلاملها؛ بل يشترك حاملها يف أرباح املشروعات اليت يستثمر              
املضارب املشترك أمواله فيها وخسائرها، وهذه الصكوك مصدرها الدولة، أو شركة استثمارية            

حب الصك هو رب املال، ولكل    معينة، أو مصرف إسالمي يكون هو املضارب املشترك، وصا        
   : )١( وتنقسم هذه الصكوك إىل أنواع ؛ هي واحد منهما نسبة من األرباح املتفق عليها، 

   . )خلمس سنوات،أو عشر سنوات مثالً( صكوك مضاربة مشتركة طويلة األجل .١
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مـضاربة  (إن هذه الصكوك يتعامل فيها املضارب املشترك على أساس االسـتثمار املطلـق              
، ويف اية السنة املالية، يقوم املضارب املشترك أو الشركة أو الدولة بإظهار األربـاح           )قةمطل

اليت حتققت أو اخلسارة، وتوزع األرباح واخلسارة حسب نسبة كل صك، وإذا أراد أحـد               
محلة الصكوك إضافة أرباحه إىل عملية االستثمار، يأخذ مقابلها صكاً أو صـكوكاً حـسب           

 وال مانع من ختصيص جزء من األرباح ملواجهة املخاطر؛ وذلك جلرب اخلـسارة   القيمة املالية ، 
  .باملشروع

  ـــــــــــــــــــــ
البدائل الشرعية لسندات اخلزانة العامة اخلاصة، حبث مقدم ألعمال النـدوة الفقهيـة الثالثـة، لبيـت     : انظر؛ داغي   )  ١(

سندات املقارضة، حبث مقـدم لـة الفقـه         :  وعثماين ،٢٤١-٢٣٠م،ص١٩٩٣-هـ  ١٤١٣التمويل الكوييت، لسنة    
  .١١٢البنوك اإلسالمية، ص: ، واخلضريي١٨٦٢ ص٣م،ج١٩٩٣ –هـ ١٤١٣، لسنة  )٤(، عدد)٤(اإلسالمي،دورة 

  .) ١(صكوك مضاربة خمصصة أو حمددة ملشروع معني    .٢ 
، وتكـون   )املقيدةاملضاربة  (     إن هذه الصكوك يتعامل فيها املضارب املشترك على أساس          

ملشروع معني، أو حمدد ملدة زمنية؛ حيث تقدر قيمة املشروع ، ويقسم إىل صكوك متـساوية               
القيمة، مث يقوم املضارب املشترك بطرحها يف السوق، مث يقوم باستثمار قيمة هذه الصكوك يف               

ء املشروع؛  نفس املشروع، فإن حتققت أرباح توزع يف اية املدة احملددة للمشروع، أو بانتها            
وذلك بعد استرداد املصرف هلذه الصكوك ودفع قيمتها ألصحاا ، وإن وقعت خسارة توزع              
على أرباب األموال كل حسب ما ميلك من صكوك، ويد املضارب املشترك يد أمانـة ، وال                 

  .يضمن إال بتعد أو تقصري أو إمهال 
  .)٢() هية بالتمليك صكوك مضاربة منت( صكوك مضاربة مشتركة مستردة بالتدريج  .٣

يقوم املضارب املشترك باسترداد هذه الصكوك عن طريق الشراء بالتدريج من أصحاا            
  .يف مدة زمنية معينة؛ وذلك برد قيمة الصكوك مع أرباحها

لو اشترى أمحد ألف صك من املضارب املشترك ملشروع ما بقيمة عشرة آالف :  ومثال ذلك 
 األموال من قبل املضارب املشترك، مث استرد نـصفها عـن            دوالر أمريكي، ومت استثمار هذه    

طريق الشراء، وبقيت هذه الصكوك يف عملية االستثمار، فهذا يقتضي أن يكـون املـضارب               
املشترك شريكاً بالنصف ، ومضارباً بالعمل، فإذا حتقق ربح مقداره عشرون ألفاً مثالً ؛ فيكون               
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ون لكلٍ من أمحد واملضارب املشترك حبكم       للمصرف نصفها؛ ألنه شريك، والنصف اآلخر يك      
  :كاآليت كونه مضارباً، ويقسم بينهما أنصافاً حسب االتفاق ، ويكون توزيع األرباح؛  

  . صك ٥٠٠٠= حصة أمحد كرب للمال يف النصف  
  . صك ٥٠٠= حصة املضارب املشترك كرب للمال ، ومضارب 

  .دوالر  ٥٠٠= حصة أمحد من األرباح حبكم الشركة 
  . دوالر أمريكي ١٠٠٠٠= صة املضارب املشترك حبكــم الشركة  ح

  . دوالر أمريكي ٥٠٠٠= حصة املضارب املشترك حبكم املضاربـة    
______________________  

   . ٢٣١البدائل الشرعية لسندات اخلزانة العامة اخلاصة، ص: ، وداغي ١١٢البنوك اإلسالمية، ص: انظر؛ اخلضريي)١(
  .٢٣٢ملرجع السابق؛ ص انظر؛ ا)  ٢(

  . دوالر أمريكي ١٥٠٠٠ = ٥٠٠٠ + ١٠٠٠٠جمموع حصيت املضارب املشترك
 مث يقوم املضارب املشترك بشراء صكوك أمحد مبا حتقق له من أرباح، و هكذا كلمـا                
باع صاحب الصكوك جزءاً منها للمضارب املشترك؛ فإن ربح ذلك اجلزء ينتقل إىل املضارب              

شريكاً يف التجارة بذلك اجلزء، فيقل ربح رب املال، ويزداد ربح املضارب املشترك حبكم كونه 
  .املشترك، وهو اجلهة املصدرة للصكوك، حىت يسترد مجيع الصكوك 

  
  الفرع الثاين

  

   كيفية االستفادة من صكوك املضاربة املشتركة

  

قامتـها  ميكن االستفادة من صكوك املضاربة املشتركة يف املشروعات اليت ال يتـوفر إل   
السيولة النقدية لدى املضارب املشترك، سواء كان دولة أو شركة، أو مصرفاً، وتنقسم هـذه               

  :) ١(قسمني املشروعات إىل 
  : مشروعات استثمارية؛ وهي اليت حتقق أرباحاً كثرية للدولة؛ مثل  -أوالً
  .إقامة مشاريع سكنية على أراضي الدولة  .١
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  : أمران ية على أرض الدولة جيب أن يراعى فيها     إن إقامة املشاريع االستثمار
  . قيمة األرض .أ

  . وتكاليف البناء .ب
تقوم الدولة باعتبارها مضارباً مشتركاً، بعمل دراسة جدوى ملشروع اإلسكان املـراد            
إقامته على أراضيها، حيث يتم تقدير قيمة األرض، وتكاليف البناء كامالً ، مث يعلن عن إقامـة   

استثماري ، ويقوم بإصدار صكوك املضاربة متساوية القيمة، وإذا كانت قيمة           مشروع سكين   
مـن الصكـوك % ٢٥، فيكون للدولة % ٧٥من رأس املال، واملباين  % ٢٥األرض تعادل   

، والباقي للمشتركني من محلة الصكوك، وتقوم الدولة بالعمل واإلشـراف علـى املـشروع      
  عنها يف نشرة اإلصدار، وبعـد انتهاء املشـروع،كمضارب بنسبة شائعة من األرباح، يعلن 
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٠٢٤-١٠١٦،١٠٢٢ص٢االقتصاد اإلسالمي والقضايا الفقهية املعاصرة، ج: انظر ؛ السالوس )١(
وحتقيق األرباح ، توزع حسب نسبة الصكوك ، واالتفاق يف نشرة اإلصدار ، وبذلك حتقـق                

ك ، ومشارك يف رأس مال املشروع رحباً كبرياً يعود علـى الدولـة ،               الدولة كمضارب مشتر  
ويشجع أصحاب رؤوس األموال على استثمار أمواهلم عن طريق املضاربة ـذه الـصكوك،              
وتعمري الدولة ، وحل مشاكل أصحاب البيوت املدمرة نتيجة القصف الصهيوين ملناطق السلطة              

  .الفلسطينية 
  .أو زراعية ، أو استرياد وتصدير    إقامة مشاريع صناعية .٢

تقوم الدولة بعمل دراسة جدوى هلذه املشاريع، أو مشروع منها ، وحتدد املبلغ الالزم ، 
مث تعلن للجمهور عن إقامة هذا املشروع، وتصدر صكوكاً متساوية القيمة، يكون جمموعهـا              

لة مضارباً ، ويشارك يف     يساوي املبلغ املطلوب ، فإذا مت بيع مجيع الصكوك ، يكون دور الدو            
الربح بنسبة شائعة معروفة يف نشرة اإلصدار ، وإذا بقي من الصكوك شئ تأخـذه الدولـة،                 
وبذلك تصبح شريكاً أو مضارباً ، واملال الذي مت مجعه من الصكوك تقيم به املـشروع ، أو                  

د، مث تبيعها   تشتري اإلنتاج الصناعي ، وتصدر جزءاً منه ، أو تستورد ما حتتاج من سلع وموا              
للشركات واملؤسسات بالتقسيط؛ وبذلك حتقق أرباحاً ، وتوزع هذه األرباح حسب نـسبة             

  .كل صك
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 وقد طُبقت صكوك املضاربة املشتركة يف استصالح األراضي احلكومية ، وإعمارهـا            
   .)١(يف األردن، والسودان 

  .) ٢( مشروعات غري استثمارية -ثانياً 
  ال ينتظر منها ربح ؛ حيث إن كثرياً من الدول تقوم مبشروعات غري      وهي املشروعات اليت 

 استثمارية خدمة للجمهور؛ مثل بناء املدارس، واملستشفيات، وتوفري الكهرباء، وذلـك عـن         
  :  وإليك األمثلة طريق صكوك املضاربة املشتركة، 

  ) :١(مثال 
  تكلفة بناء املدرسة،  مبا فيها قيمة تقوم الدولة بعمل دراسة جدوى تقدر فيها :بناء املدارس   

____________________________________  

  .٢٥٤ ص ١االقتصاد اإلسالمي والقضايا الفقهية املعاصرة، ج: انظر ؛ السالوس )١(
  .١٠٢٦ -١٠٢٥ص٢االقتصاد اإلسالمي والقضايا الفقهية املعاصرة، ج: انظر ؛ السالوس )٢(

تصدر نشرة عن إقامة مشروع بناء مدارس للجمهور، وتصدر         األرض اليت تقدمها الدولة، مث      
صكوكاً بقيمة التكلفة، وتعترب الدولة شريكاً يف هذا املشروع بقيمة األرض وتقوم بالعمـل              
واإلشراف على املشروع، باعتبارها مضارباً؛ وبذلك حتقق أرباحاً عـن طريـق املـشاركة              

درسة من مقاعد دراسية وأجـور مـوظفني   واملضاربة، وينفق من هذه األرباح على جتهيز امل    
وكتب دراسية وغري ذلك، وتوزع األرباح على محلة الصكوك بنسبة كل صك، مث تـشتري               

  . الدولة هذه الصكوك من أصحاا حسب القيمة السوقية
  ) :  ٢(مثال 

 تقوم الدولة بعمل دراسة جدوى تقدر فيها تكاليف بناء مستـشفى،   :إنشاء مستشفيات   
الدولة األرض اليت سوف يقام عليها البناء، مث تعلن عن إقامة مـشروع بنـاء               حبيث تقدم   

مستشفى، وتصدر صكوك مضاربة متساوية القيمة للجمهور، وبعد بناء املستشفى من قبل        
الدولة، حيث يكون هلا اإلشراف واإلدارة على املشروع، وتستأجر الدولـة املستـشفى،             

طلوبة له، وتتسلم الدولة املستشفى كامالً، وتستفيد       وتشتري األجهزة الالزمة واملعدات امل    
من مثن األرض بدفع أقساط اإلجيار، وتقوم الدولة بشراء الصكوك من محلتـها حـسب               

  .القيمة السوقية، مع توزيع األرباح حلملة الصكوك بنسبة كل صك 
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  ) :٣(مثال 
حمطات لتوليـد    تستطيع الدولة كمضارب ومشارك أن تنشئ        ) :الكهرباء( توليد الطاقة   

الكهرباء، وذلك عن طريق صكوك املضاربة، حيث تقدم الدولة األرض، وبعـد عمـل              
دراسة جدوى تقدر فيها  قيمة تكاليف املشروع كامالً مع قيمة األرض، تعلن الدولة عن               
إنشاء مشروع لتوليد الكهرباء، مث تصدر صكوكاً متساوية القيمة بقدر تكاليف املشروع،            

شروع، تقوم الدولة بشراء الكهرباء من إدارة املشروع بثمن مناسب يراعـي            وبعد إمتام امل  
فيه قيمة الصكوك، مث تقوم الدولة  ببيعه للجمهور بسعر أقل من هذا الثمن، وهذا الفـرق       
يكون دعماً من الدولة للجمهور، وبإمكان الدولة شراء هذه الصكوك من أصحاا بالنظر             

 األرباح على محلة الصكوك بنسبة كل صك وحـسب          إىل قيمة الصك السوقية، وتوزيع    
  .نشرة اإلصدار 

وهكذا كل مشروع تريد الدولة أن تنفرد مبلكيته، ميكن أن يكون عن طريق صـكوك        
  ) .صكوك املضاربة املنتهية بالتمليك ( املضاربة املستردة بالتدريج 

دولة، وأصـحاب   وبذلك تستطيع الدولة القيام مبشاريع استثمارية تدر أرباحاً على ال         
األموال، كما أا ختدم شعبها عن طريق املشاريع غري االستثمارية، والعمل على استـصالح               
األراضي الزراعية، وقيام الصناعات وتشغيل عدد كبري من األيدي العاملة يف الدولة، وبإمكان             

ملبـاين  املصارف اإلسالمية يف فلسطني أن تعمل على إقامة مشاريع استثمارية كاملـصانع، وا            
السكنية، والزراعة من أجل فتح العمالة يف فلسطني، وعدم االعتماد على العمل داخل األرض              

خاصةً وأن عمال فلسطني يف حصار اقتصادي بري وجوي وحبري نتيجة النتفاضـة             . احملتلة  
  .األقصى املباركة 
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  ت الربوية الفرق بني صكوك املضاربة املشرتكة والسندا
  

  )١(: اخلمسة التالية ميكن حصر أبرز الفروق يف البنود 
 إن الربح يف صكوك املضاربة املشتركة ، يكون بنسبة شائعة ، وغري ثابت ، وال يظهر إال                  .١

بعد تصفية املضاربة ، بينما الربح يف السندات الربوية ثابت وحمدد مسبقاً ، وتلتزم به اجلهة         
  .املصدرة 

 اخلسارة، يتحمل صاحب الصك اخلسارة بنسبة ما ميلك من قيمـة الـصك  أو                 يف حالة  .٢
  .الصكوك ، بينما يف السندات الربوية ، فال يتحمل صاحبها اخلسارة 

 يسترد صاحب الصك القيمة احلقيقية له؛ ألنه مستثمر ، يزيد بالربح ، وينقص باخلسارة،               .٣
؛ ألن مالك السند يعترب مقرضاً ، فلـه         بينما صاحب السند الربوي، يسترد قيمته االمسية        

  .قيمة ما أقرض عند السداد 
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 اجلهة املصدرة للصكوك تستثمر املـال وتنميه يف حدود الـشـرع ، وتتـصرف  فيـه            .٤
كالوكيل ، بينما اجلهة املصدرة للسندات الربوية تتصرف يف املال على أساس أا صاحبة              

  . متلكه املال األصلي ، ألا تضمن هذا املال بعد
 اجلهة املصدرة للسندات الربوية ، تلتزم بضمان رد القيمة االمسية عند انتهاء مدة القرض،               .٥ 

  .ولكن يف صكوك املضاربة املشتركة ، ال يضمن املضارب إال يف حالة التعدي أو التقصري 
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

 والفرق بينها وبني سندات التنمية وشهادات االسـتثمار، والفـرق           تصوير حقيقة سندات املقارضة،   : انظر؛ محود   )  ١(
املضاربة وتطبيقاا العملية يف املصارف اإلسـالمية، ص        : ، وأبا زيد    ١٩٣٤ ص   ٣بينهما وبني السندات الربوية، ج      

   .١٨٩-١٨٨عجز املوازنة وعالجه يف الفقه اإلسالمي، ص : ، وريان ١٠٤ – ١٠٣
  

 
 

  

   تطبيقي لصكوك املضاربة املشرتكة، والتعقيب عليهمنوذج 

  

   :النموذج التطبيقي  -أوالً 
         يقوم املصرف اإلسالمي أو الشركة بإصدار نشرة خاصة باالكتتاب لدى املـشروع            

   : )١(كما يلي املراد إجنازه على اجلمهور 
  

)١(  
  بيان هام للمستثمرين

اختـاذ   مجيع املعلومات اليت تساعد املستثمرين على  إن اهلدف من إعداد هذه النشرة هو عرض       
  …………………قرار االستثمار يف صكوك املضاربة املشتركة يف مشروع 

  .هذا وتتضمن هذه النشرة مجيع املعلومات الضرورية عن املصرف أو الشركة 
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 االستثمارية تتحمل املسئولية الكاملة عن صحة ودقة املعلومـات          ……………………وإن شركة   
وعلى كل مستثمر أن يتفحص بإمعان، ويدرس بدقة مجيع املعلومات          . ة يف هذه النشرة     الوارد

  .الواردة يف هذه النشرة، ويف عقد التأسيس، والنظام األساس للشركة 
)٢(  

  معلومات عن الصكوك املطروحة لالكتتاب وخصائصها
  ………………………………………………قيمة الصكوك املطروحة لالكتتاب 

  ………………………………………………………………………تاريخ االستحقاق 

  :أنواع الصكوك املطروحة لالكتتاب 
  ………………………………………………………صكوك مشاركة يف مشروع 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٠١٣-١٠٠٩ ص٢االقتصاد اإلسالمي والقضايا الفقهية املعاصرة، ج: السالوس ) ١(
  . صكاً ………………عدد الصكوك املطروحة لالكتتاب 

  .دوالراً أمريكياً …………   ...……… االمسية للصك القيمة
  :خصائص الصكوك املطروحة لالكتتاب 

  …………. الصكوك املطروحة يف االكتتاب هي صكوك مشاركة يف اإلصدار يف مشروع  •
الصكوك املطروحة امسية وغري قابلة للتجزئة، ولكن جيـوز أن يـشترك شخـصان يف                •

  . واحد ملكيتها على أن ميثلهم جتاه الشركة شخص
الصكوك املشار إليها قابلة للتداول بالبيع والشراء، ويتم تسجيل التصرفات الـيت تـرد               •

عليها من بيع أو رهن أو تنازل أو حتويل يف سجالت الشركة، أو مكاتب التسويق، أو                
  .متعهدي الشراء، وتكون الشركة مسئولة أمام آخر مساهم مسجل لديها 

  :حقوق مالكي الصكوك 
 سنوياً، خيصم منها حصة الشركة كمـضاربة        ………… اح الصافية املتحققة    نسبة األرب  •

  …………مشترك بنسبة 
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 من تاريخ غلق بـاب االكتتـاب،        ………… للمستثمر احلق يف بيع صكوكه بعد مرور         •
 من  ………… وذلك حسب السعر املعلن يف تاريخ طلب البيع، ويتم حتويل القيمة خالل             

  . الصكوك تاريخ إشعار الشركة بالرغبة يف بيع
  . قبل تاريخ التصفية ………… ال جيوز البيع خالل فترة  •

  :ضوابط إعادة الشراء 
 املؤلفة من إدارة الشركة ومندوب عن كل من املـصارف           -تقرر جلنة حتديد األسعار      •

واملؤسسات املالية الضامنة إلعادة الشراء واملسوقني، وكذلك عن املكتتبني الذين ال تقل       
 أسعار شراء وبيع صكوك املـشاركة       –من قيمة اإلصدار    %  ………… مسامهتهم عن   

 ،………… كل يـوم  ………… على أساس أسبوعي، ويتم اإلعالن عن األسعار يف جريدة   
أو باالتصال املباشر مبقر الشركة أو الوكيل، ويبقى السعر نافذ املفعول طيلـة بـاقي               

  .األسبوع 
ء  للمصارف واملؤسسات املالية     تعلن أسعار الشراء صافية بعد خصم عمولة إعادة الشرا         •

  ………………………………………الضامنة إلعادة الشراء 
)٣(  

  شروط االكتتاب
  .صكاً يتم طرحها بالكامل لالكتتاب … .…………… عدد الصكوك املطروحة لالكتتاب .١
  …..……… الساعة .…………… وينتهي يوم . …………يبدأ االكتتاب اعتباراً من صباح يوم . ٢

كتتب بالكامـل عنـد االكتتـاب يف احلـساب اآليت يف املـصرف         تدفع قيمة الصك امل   . ٣
  .، أو حبوالة مالية باسم الشركة، وترسل على عنواا .……………

 دوالر .…..………دوالر أمريكي بالنسبة للمؤسسات، و   .……………احلد األدىن لالكتتاب هو     . ٤
  .أمريكي بالنسبة لألفراد 

 يومني من تاريخ غلق االكتتاب على أساس         يبدأ احتساب األرباح للصكوك املشاركة بعد      .٥
 خالل فترة – يوماً، ويكون للمكتتبني الذين يسامهون قبل غريهم ٣٦٥أن عدد أيام السنة    



              تعريف الصفقة املعينة وصورها                                         املضاربة املشتركة

  

-١٣٩-

 أولوية االكتتاب يف اإلصدار على أساس أن التحصيل يتم يف موعد ال يتجاوز              -االكتتاب  
  .تاريخ غلق االكتتاب 

اب الذي حيتوى على إقـراره باسـتالمه نـشرة          يوقع طالب االكتتاب على طلب االكتت     . ٦
  .اإلصدار والتزامه بعقد التأسيس والنظام األساسي للشركة وإطالعه على مجيع حمتوياا 

  
  

  وما توفيقي إال باهللا ،،
  
  

  
  
  
  

  منوذج اكتتاب 
  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

  .لالستثمار .………………………………شركة 
  . االستثمار .………………………شركة : إىل 

نعلمكم برغبتنا يف االستثمار    … .………………بعد االطالع على نشرة اإلصدار ملشروع       
يف صكوك املشاركة املخصصة لالستثمار يف املشروع املذكور، ونلتزم التزاماً كامالً بـشروط            

  .نشرة اإلصدار وأحكام عقد التأسيس والنظام األساسي للشركة 
  .كاً ص……….……………………………عدد الصكوك املكتتب ا هو 

بتـاريخ  .……………… باملـصرف    .…..…………… يف حسابكم رقم     …………………مت إيداع مبلغ    
  . ومرفق صورة اإليداع ………………………
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  : االســم 
  :اجلنسيـة 
  : العنـوان 
  :اهلـاتف 
  :     /     / التاريـخ 

  التوقيع                                                                    
  :  على نشرة اإلصدارالتعقيب
  : إن نشرة اإلصدار قد تضمنت عدة بنود؛ هي   

 إن صكوك املضاربة املشتركة ال متثل حصة يف رأس مال الشركة الثابـت، ولكـن متثـل      .١
حصصا يف مشروع معني، تقوم به الشركة باعتبارها املضارب املشترك، وهلا نصيب مـن              

  .الربح بنسبة شائعة مقابل عملها 
  . قد يكون طويل األجل، أو قصري األجل املشروع. ٢
األرباح على املشاركني يف املشروع من محلة الصكوك تبعاً ملا ميلك كل منهم مـن                توزع. ٣

  .صكوك 
  .الصكوك قابلة للتداول بيعاً وشراًء . ٤
يوجد فرق بني من يودع أمواله يف املصرف اإلسالمي الستثمارها عن طريق املـضاربة،               . ٥

وكا للمضاربة املشتركة؛ وذلك ألن النقود املودعة يف املصارف اإلسالمية ومن يشتري صك
  .للمضــاربة املشتركة غري قابلة للبيع والشراء، بينما الصكوك قابلة للتداول بيعاً وشراًء 
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  .أسباب فساد املضاربة املشرتكة ، وما يرتتب عليه من أحكام 
  

بعد بيان أقسام املضاربة املشتركة ، وأحكامها ، وفوائدها ، أبني اآلن أسباب فساد 
املضاربة املشتركة ؛ وهي اليت إختل ركن من أركاا ، أو شرط من شروط صحتها ، أو 

اربة الفاسدة من أحكام ، وذلك من خالل دخلها شرط فاسد ، مث أذكر ما يترتب على املض
  : املطلبني التاليني 

 أسباب فساد املضاربة املشرتكة. 

  بيان أحكام املضاربة املشرتكة  الفاسدة.  
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  :         وفيه ثالثة فروع  
  .حكم نفاذ تصرفات املضارب يف املضاربة الفاسدة :  الفرع األول    

  .حكم ضمان رأس مال  املضاربة املشرتكة  الفاسدة : رع الثاني الف  
  .حكم استحقاق الربح لطريف العقد يف املضاربة املشرتكة الفاسدة : الفرع الثالث   

 
  

  
  
  
  
  

 
 

  

  أسباب فساد املضاربة املشرتكة 
  

ـ              ول إن فساد املضاربة املشتركة ينتج عن اختالل شرط من شروط صـحتها ، أو دخ
  )١(: وإليك بيان ذلك مع األمثلة شرط فاسد يف العقد ، 

  :  اختالل شرط من شروط صحة املضاربة –أوالً 
  .اتفق الفقهاء على أنه إذا اختل شرط من شروط صحة املضاربة فتكون فاسدة 

  :مثال ذلك 
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إن مجهور الفقهاء يرون أن من شروط رأس مال املضاربة املشتركة ، أن يكون نقدا ؛                
ن كان عروضاً ،كانت املضاربة فاسدة ، ولكن احلنابلة يف قول هلم يرون أن هذا ليس بشرط           فإ

  .، فتصح املضاربة على العروض ، وجيعل قيمتها رأس مال للمضاربة 
وهكذا يف كل شرط اختلف فيه الفقهاء ، فمن اعتربه شرطاً أفسد املضاربة باختالله ،               

  .بة ومن مل يعتربه شرطاً حكم بصحة املضار
  

  :  دخول شرط فاسد يف العقد –ثانياً 
شروط صـحيحة ، وشـروط      : تنقسم الشروط املقترنة بعقد املضاربة إىل قسمني        

  )٢(. فاسدة 
وهي كل شرط يفيد املضارب ؛ حبيث يكون القصد منه حتقيـق            :الشروط الصحيحة   ) أ  ( 

  .مقصود العقد ، وهو الربح 
__________________  

الـسلم واملـضاربة ، ص      : القضاة  . ، و د   ٣٠٦عقد املضاربة حبث مقارن يف الشريعة والقانون ،ص          : نظر ؛ الدبو  ا  )١(
٣٦٨.  

   .١٨٥-١٨٤ ص ٥ ج املغين ،: انظر ؛ ابن قدامة  ) ٢(

  : مثال ذلك 
وهـذه الـشروط    . …االشتراط على املضارب العمل يف سوق معني أو عدم العمل           

افظة على رأس املال املضارب به ، وحتقيق اهلدف مـن       صحيحة وجيب الوفاء ا ؛ من أجل احمل       
  .املضاربة 

تنقسم الشروط الفاسدة يف املضاربة املشتركة      : الشروط الفاسدة يف املضاربة املشتركة      ) ب(
   :)١(كما يلي إىل ثالثة أقسام ، 

  .أن يكون الشرط فيه جهالة للربح . ١
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  زءاً جمهـوالً مـن األربـاح ،         أن يشترط رب املال على املضارب إعطاءه ج        :مثاله  
                   أو أن  يشترط الربح ألجنيب ، وهذه الشروط فاسدة ؛ ألن من شروط الـربح              

  .                 أن يكون معلوماً 
  .أن يكون الشرط ليس فيه مصلحة للعاقدين . ٢

  لـى  أن يشترط رب املال على املضارب ضمان رأس املـال ، أو اشـتراطه ع              : مثاله    
                    املضارب أن يأخذ املال قرضاً ، أو بضاعة ، أو املضاربة له يف مـال آخـر ،               

  .                  وهذه شروط مفسده للعقد 
  .أن يكون الشرط مناف ملقتضى العقد . ٣

   أن يشترط رب املال على املضارب عدم البيع إال ملـن اشـترى منـه ، أو أن       :مثاله  
          يتشرط عليه عدم البيع والشراء ، وهذه شروط تفوت مقصود العقد ، وهـو                     

  .                  الربح ؛ فكانت  فاسدة 
وقد اختلف الفقهاء يف بعض هذه الشروط هل هي منافية ملقتضى العقـد ، وهـل        

  :تؤدي إىل جهالة الربح ، وما أثر هذه الشروط على العقد كما يلي 
  :) ٢(ف يف الشروط املنافية ملقتضى العقد اخلال:أوالً 

  يرى مجهور الفقهاء أن اشتراط عمل رب املال مع املضارب يفسد املـضاربة ؛ ألنـه                
____________________________   

   .١٨٧-١٨٦ ص ٥املغين ، ج : انظر ؛ ابن قدامة    )١(
   .٢٨ – ٢٧انظر ؛ هذا البحث ، ص    )٢(

قتضي تسليم رأس املال للمضارب ، ولكن احلنابلة يرون أن هـذا            مناف ملقتضى العقد الذي ي    
الشرط صحيح ، وال ينايف مقتضى العقد ؛ ألن املضاربة تقتضي متكني املضارب من التصرف               

  .يف رأس مال املضاربة ، وهذا موجود سواء عمل معه رب املال أو مل يعمل 
  :اخلالف يف الشروط املؤدية إىل الربح : ثانياً 

   أن يشترط رب املال جزءاً من الربح لطرف آخر غري العاقدين ، وليس منه مال                 :مثاله
   أن هذا الشرط فاسد ؛ ألن نصيب كـل     ) ١(مجهور الفقهاء   فعند  .                   وال عمل   

                    من املتعاقدين يف الربح أصبح جمهوالً ، ولعدم معلومية القسمة هلذا الطرف أو             
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   يرون أن هذا الشرط صحيح ؛ ألن العاقـدين قـد            ) ٢(ولكن املالكية                ذاك ،        
                    تربعا ذا اجلزء من الربح ، وليس فيه جهالة ؛ ألن حصة األطراف الثالثـة               

  .                  معلومة لديهم 
   :أثر الشروط الفاسدة على عقد املضاربة املشتركة : ثالثاً 

اختلف الفقهاء يف الشروط املفسدة ، هل هي تفسد املضاربة ، أم تفسد بنفـسها               
  :ويبقي العقد صحيحاً ؟ على قولني 

  : القول األول 
إىل أن كل شرط يؤدي إىل جهالة الربح          ) ٣(ذهب احلنفية واحلنابلة يف الراجح عندهم       

  .قد يفسد املضاربة ، وما عدا ذلك من الشروط ال يؤثر يف صحة الع
  : القول الثاين 

  إىل أن املضاربة تفسد بكل الشروط ) ٤(وذهب املالكية والشافعية واحلنابلة يف رواية 
______________________  

   ٤روضـة الطـالبني ، ج       :  ، والنـووي     ٤١٩ – ٤١٨ ص   ٨تكملة رد احملتار ، ج      :  انظر ؛ ابن عابدين احلفيد         )١(
   .١٤٦ ص ٥غين ، ج امل:  ، وابن قدامة ٢٩٤      ص 

   .١٥٧ ، ص ٧حاشية ، ج :  ، واخلرشي ٣٣٨ ، ص ٧منح اجلليل ، ج: انظر ؛ عليش    )٢(
   .١٨٧ ص ٥املغين ، ج :  ، وابن قدامة ١١٩ ص ٥بدائع الصناع ، ج : انظر ؛ الكاساين    )٣ (
:  ، وابـن قدامـة       ١٠ ص   ٦ ج الشرح الكبري ،  :  ، والرافعي    ٣٣١– ٣٣٠ ص   ٧منح اجلليل ، ج   : انظر ؛ عليش       )٤(

ــين ،    املغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .١٨٨-١٨٧ ص ٥      ج 

الشروط املنافية ملقتضى العقد    : مثل  الفاسدة ، سواء كانت تؤدي إىل جهالة الربح أو غريه ؛            
اشتراط بقاء رأس املال بيد أمني ، أو رب املال ، أو تقييد املضارب باالجتار يف صـنف                  : حنو  

  . معني ، أو معاملته مع شخص معني
  :أدلة القول األول 

استدل القائلون بأن كل شرط يؤدي إىل جهالة الربح يفسد املضاربة املشتركة ،   
   :  ) ١(وغري ذلك ال يؤثر يف صحة العقد بأربعة أدلة عقلية 
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  .إن الربح هو املعقود عليه ، وجهالته يوجب فساد العقد  .١
  . الوكالة إن املضاربة وكالة ، والشرط الفاسد ال يؤثر يف .٢
  .جعل رأس املال مخراً : إن الفساد ملعىن العوض املعقود عليه ، فيفسد املضاربة ؛ مثل  .٣
  إن اجلهالة يف الربح متنع من التسليم ، ويؤدي بذلك إىل التنازع واالختالف ؛ لعدم معرفة                . ٤

  .    ما يدفع من مال للمضارب 
  :أدلة القول الثاين 

  : )٢( الشروط الفاسدة تفسد املضاربة ، بدليلني عقليني واستدل القائلون بأن كل  
  إن أي شرط ينايف مقتضى العقد أو يقيد املضارب فيه حتجري على املضارب ، وهذا ينـايف               .١

  .    سنة القراض 
  .إن أي شرط زائد عن العقد وفيه مصلحة ألحد الطرفني يفسد املضاربة  .٢

  : الراجح 
ما ذهب إليه املالكية والـشافعية      لسابقني يظهر يل أن الراجح      بالنظر إىل أدلة القولني ا      

، وذلـك   من أن املضاربة املشتركة تفسد بكل شرط يفسد عقد املضاربة           واحلنابلة يف رواية    
  :لألسباب الثالثة  التالية 

______________________  
   .١٨٧ ص ٥غين ، ج امل:  ، وابن قدامة ١١٩ ص ٥بدائع الصنائع ، ج : انظر ؛ الكاساين    )١(
   ،  ١٥٥-١٥٤ ، ص    ٧حاشية اخلرشي ، ج     :  ،  واخلرشي     ١٧٩ ص   ٢بداية اتهد ،ج    : انظر ؛ ابن رشد احلفيد         )٢(

   .١٨٨ – ١٨٧ ص ٥املغين ، ج :  ، وابن قدامة ٢٩٥ ص ٤روضة الطالبني ، ج:        والنووي 
  
  ادة املتعاقدين ، فال يصح إلغاؤه مع       إن الشرط يدخل يف صلب العقد ، وميثل جزءاً منه بإر           .١

      بقاء العقد صحيحاً ، وجيب رفع الفساد ، وإال حكم بفساد العقد ؛ ألنه عقد على شـرط   
  .    يفسده 

  إن إلغاء الشرط الفاسد مع بقاء العقد صحيحاً يؤدي إىل املنازعة بني الطرفني ؛ ألن فيـه                   .٢
  .ه      هدر إلرادة أحدمها ، وهذا منهي عن
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   إن الشرط الفاسد الذي يشترطه أحد العاقدين خيتص جبزء من األرباح املتفق عليها ؛ ممـا           .٣
  .     يؤدي إىل جهالة ما يعود على مجيع الربح ، وهذا يفسد املضاربة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

  

  بيان أحكام املضاربة املشرتكة  الفاسدة 
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 عن بيان أحكام املضاربة الفاسدة واليت تتعلق بالعاقـدين          أتناول يف هذا املطلب الكالم    
من حيث ؛نفاذ تصرفات املضارب املشترك ،وضمان رأس املال ، واستحقاق الربح لكل مـن               

  :وذلك يف الفروع الثالثة اآلتية العاقدين ؛ 
  

  الفرع األول
  

  حكم نفاذ تصرفات املضارب املشترك يف املضاربة املشتركة الفاسدة 

  : حالتني تصرفات املضارب املشترك إىل تنقسم 
  .قبل البدء يف العمل : احلالة األوىل 

على أن املضارب املشترك إذا مل يبدأ بالعمل وكانت املضاربة املشتركة ) ١(اتفق الفقهاء   
  .فاسدة فسخت املضاربة ، ويرد املال إىل صاحبه 

  .بعد البدء يف العمل : احلالة الثانية 
   على نفاد تصرفات املضارب املشترك من جهة تصرفه يف املال الذي            ) ٢(اتفق الفقهاء   

        حبوزته يف املضاربة املشتركة الفاسدة كما تنفذ تصرفاته يف املضاربة الصحيحة سـواء             
بسواء ؛ ألن املضارب املشترك وكيل ميلك الصحيح والفاسد ، ويتصرف بإذن رب املـال ،                

  .ضاربة ، كما ينفذ تصرف الوكيل مع فساد الوكالة فكان تصرفه نافذاً رغم فساد امل
______________________  

 ، و النووي    ١٨٣ ص ٢بداية اتهد ، ج     :  ، و ابن رشد احلفيد       ١٢٠ ص   ٥بدائع الصنائع ، ج     : انظر ؛ الكاساين       )١(
 :  

   .١٨٨ ص ٥املغين ، ج :  ، وابن قدامة ٢٩٦ ص ٤      روضة الطالبني ، ج 
:  ،والنـووي  ٥٢١ ص ٣حاشية الدسـوقي ، ج  :  ،والدسوقي ١٢٠ ص ٥بدائع الصنائع ، ج : نظر ؛ الكاساين    ا   )٢(

  روضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
   .١٨٨ ص ٥املغين ، ج :  ، وابن قدامة ٢٩٧-٢٩٦ ص ٤       الطالبني ، ج

  
  

  الفرع الثاين 
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  .حكم ضمان رأس مال املضاربة املشتركة الفاسدة 
  

بة املشتركة بإختالل شرط من شروط صحتها من جهة         اختلف الفقهاء يف فساد املضار    
فهل يكون املضارب املشترك أمينـاً كمـا يف املـضاربة          املال الذي بيد املضارب املشترك ،       

  :الصحيحة ، أم ضامناً ؟ على قولني 
  :القول األول 

   إىل عدم  ،  ) ١() أبو حنيفة ،و املالكية ، والشافعية ، واحلنابلة         ( ذهب مجهور الفقهاء    
            ضمان املضارب املشترك يف املضاربة الفاسدة كاملضاربة الـصحيحة بـدون تعـد            

  .           أو تقصري 
  : القول الثاين 

   إىل ضمان املضارب املشترك يف املـضاربة        ) ٢(وذهب أبو يوسف وحممد من احلنفية         
  .          الفاسدة ، ولو بدون تعد أو تقصري 

  :أدلة القول األول 
استدل القائلون بعدم ضمان املضارب املشترك يف املضاربة الفاسدة بدون تعـد أو             

  :) ٣(تقصري بدليلني عقليني 
   قياس نفي الضمان يف حالة فساد املضاربة على عدم الضمان يف حالة صـحتها جبـامع أن       .١

  .     املضارب يف كل منهما أمني ووكيل 
______________________  

   ، ٥٢٠ ص   ٣حاشية الدسـوقي ، ج    :  ، والدسوقي    ٤١٣ ص   ٨تكملة رد احملتار ، ج      : ابن عابدين احلفيد    انظر ؛      )١(
   .١٨٩ ص ٥املغين ، ج :  ، وابن قدامة ٢٩٧ ص ٤روضة الطالبني ، ج :       و النووي 

-٤١٣ ص ٨ ، ج تكملـة رد احملتـار  :  ، وابن عابدين احلفيـد  ١٥٢ ص ٥بدائع الصنائع ، ج: أنظر ؛ الكاساين    ) ٢(
٤١٤.  

 ص  ٣حاشية الدسـوقي ، ج      :  ، والدسوقي    ٤١٤-٤١٣ ص   ٨تكلمة رد احملتار ، ج      : أنظر ؛ ابن عابدين احلفيد       ) ٣(
٥٢٠ ،  

   .١٨٩ ص ٥املغين ، ج :  ، وابن قدامة ٢٩٧ ص ٤روضة الطالبني ، ج :       والنووي 
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  ما تلف بغري تعد أو تقـصري ،        إن املضاربة إذا فسدت صارت إجيارة ، واألجري ال يضمن           . ٢
  .     وكذلك هنا 
  :أدلة القول الثاين 

واستدل القائلون بضمان املضارب املشترك يف املضاربة الفاسدة ولو بدون تعـد أو             
  :)١(تقصري مبا يلي 

  قياس الضمان يف املضاربة الفاسدة على ضمان األجري املشترك إذا هلك املال يف يـده               
  . تعد أو تقصري فإنه يضمن ولو بدون

  : )٢(املناقشة 
إن قياس الضمان يف املضاربة الفاسدة على ضمان األجري املشترك ، قياس مع الفارق ؛               
  ألن املضارب قد يكون فرداً وال يتقبل األموال من اآلخرين ، فتنقلـب املـضاربة الفاسـدة                 

  .إىل إجارة
  : الراجح 
مـن عـدم   اجلمهور ن الراجح ما ذهب إليه بالنظر إىل أدلة القولني السابقني يتبني يل أ   

  :، وذلك للسببني اآلتيني الضمان يف املضاربة الفاسدة بدون تعد أو تقصري 
  .إن املضارب ال يد له يف فساد املضاربة حىت يتحمل الضمان . ١
  .إن الفساد يف املضاربة نتج لتخلف شرط من شروط صحتها . ٢
  
  
  
  
  

______________________  
 ص ٥بـدائع الـصنائع ، ج  :  ،  و الكاساين ٣١٤– ٤١٣ ص ٨تكملة رد احملتار ، ج : نظر ؛ ابن عابدين احلفيد    ا   )١(

   .٣٧٩السلم واملضاربة ، ص : القضاة . أنظر ؛ د ) ٢(. ١٥٢
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  الفرع الثالث 
  

  حكم استحقاق الربح لطريف العقد يف املضاربة املشتركة الفاسدة 
  

تركة ينتج عن اختالل شرط من شروط صحتها ، أو عـن            إن الفساد يف املضاربة املش    
تعمد املضارب املشترك ملخالفة شرطاً معترباً شرطه عليه رب املال يف العقد ، وقـد اختلـف                 
الفقهاء يف استحقاق الربح لكل من رب املال واملضارب إذا كانت املضاربة املشتركة فاسدة ،               

  :ستة أقوال على 
  : القول األول 

  ، )١ ()أبو حنيفة،واملالكية يف قول،والشافعية،واحلنابلة يف قول       (لفقهاءذهب مجهور ا  
إىل أن املضارب يف املضاربة الفاسدة يستحق أجر مثل عمله سواء كان يف املـضاربة               

  .ربح أم ال ، ويستحق رب املال مجيع الربح إن وجد ، وإن مل يوجد فال شئ له 
  : القول الثاين 

إىل أن املـضارب املـشترك يف       ) ٢(، واحلنابلة يف قول     ذهب أبو يوسف من احلنفية      
املضاربة املشتركة الفاسدة يستحق أقل من املشروط يف العقد إن وجـد ربـح،وإن مل        

  .يوجد ربح فال شئ له
  : القول الثالث 

إىل أن املـضارب املـشترك يف   )٣(وذهب ابن املاجشون وأشهب من املالكية يف قول      
  .مطلقاً ، والباقي يكون نصيب رب املال )٤(قراض املثل املضاربة الفاسدة يستحق 

______________________  
   ، ١٢ ص ٣املقـدمات املمهـدات ، ج   :  ، وابن رشد اجلـد       ١٥٢ ص   ٥بدائع الصنائع ، ج     : انظر ؛ الكاساين       )١(

   .١٨٨ ص ٥املغين ، ج :  ، وابن قدامة ٢٩٧ ص ٤روضة الطالبني ، ج :         والنووي 
  حاشية رد احملتار ،    :  ، وابن عابدين اجلد      ٤٤٩ ص   ٨شرح العناية ، مطبوع مع نتائج األفكار ، ج          : أنظر ؛ البابريت     ) ٢(

   .١٨٩ ص ٥املغين، ج :  ، وابن قدامة ٢٠٩ ص ٦     ج 
   .٣٥٠ ص٢أسهل املدارك ، ج :  ، والكشناوي ١٢ ص ٣املقدمات  املمهدات ، ج : انظر ؛ ابن رشد اجلد    )٣(
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هو مبين علىتقدير النسبة من الربح اليت يأخذها عادة املضارب مضاربة صحيحة بغض النظر عن العمـل                 :قراض املثل  )٤(
 ٢بدايـة اتهـد،ج  :انظـر؛ابن رشـد  .(الذي قام به املضارب، فإن وجد ربح كان للعامل منه وإن مل يوجد فال شئ له           

  )١٨٣ص
  : القول الرابع 

إىل أن املضارب يف املضاربة الفاسدة يستحق        )١(كية يف قول    وذهب ابن املواز من املال    
  .قراض املثل ، ويكون أقل مما مساه يف العقد ،والباقي يكون لرب املال 

  : القول اخلامس 
إىل أن املـضارب يف     )٢(وذهب ابن القاسم ،ومطرف،وأصبع من املالكية يف قـول          

 من جهة العقد بأن اختل شـرط        املضاربة الفاسدة يستحق قراض املثل إذا كان الفساد       
من شروط صحة املضاربة ، ويستحق أجرة املثل إن كان الفساد ناتج عن زيادة شرط               

  .من أحدمها على اآلخر 
  : القول السادس 

  إىل أن املضارب يف املضاربة الفاسـدة    )٣(وذهب احلنابلة يف رواية الشريف أبو جعفر        
ليه يف عقد املضاربة ، وإن مل يوجد ربح يستحق من الربح ما كان على الشرط املتفق ع     

  .فال شئ للمضارب كاملضاربة الصحيحة 
  : أدلة القول األول 

يف املـضاربة الفاسـدة ،      )٤(استدل القائلون باستحقاق املضارب من الربح أجرة املثل       
  :)٥(بثالثة أدلة  عقلية  ولربح املال مجيع الربح إن وجد ، وإن مل يوجد فال شئ له 

  ضارب يستحق نصيبه من الربح بالشرط،وملا كان الشرط فاسداً وقد عمل باملضاربة ،             إن امل .١
  .    فيستحق أجرة املثل ، سواء وجد ربح أم ال ؛ ألنه قد عمل فيكون له أجرة العمل 

  .إن رب املال يستحق مجيع الربح ؛ ألنه مناء ملكه .٢
  ت فترد إىل أصلها وهو اإلجـارة ،        إن املضاربة الصحيحة مستثناة من اإلجارة ، وإذا فسد        .٣

______________________  
   .١٢ ص ٣انظر ؛ املرجع السابق ، ج    )١(
   .٣٥٠ ص ٢أسهل املدارك ، ج :  ، والكشناوي ١٢ ص ٣انظر ؛ املرجع  السابق ، ج    )٢(
   .١٨٨ ص ٥املغين ، ج : انظر ؛ ابن قدامة    )٣(
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  ه املضارب من عمل يف املضاربة حيث يقوم هذا العمل،وحيكم له بأجر عمله نقـداً               مبين على ما قام ب    :أجرة ملثل هو     )٤(
   ).٥١٩ ص ٣حاشية الدسوقي، ج: انظر؛الدسوقي     (

   ،  ١٣ ص   ٣املقـدمات املمهـدات ، ج       :  ، وابن رشد اجلد      ١٥٢ ص   ٥بدائع الصنائع ، ج     : انظر ؛ الكاساين       )٥ (
   .١٨٨ ص ٥املغين ، ج :  ، وابن قدامة ٢٩٧ ص ٤ج روضة الطالبني ، :         والنووي 

  .     ويف اإلجارة الفاسدة تكون أجرة املثل ، فوجب أجرة املثل يف املضاربة الفاسدة 
  :أدلة القول الثاين 

  واستدل القائلون باستحقاق املضاربة من الربح يف املضاربة الفاسـدة أقـل مـن              
  :)١(د فال شئ له بدليلني عقليني املشروط له يف العقد إن وجد ،وإن مل يوج

   إن املضارب يف املضاربة الصحيحة يستحق من الربح املـشروط لـه إن وجـد ، وإن مل                  .١
  .    يوجد ال يستحق شيئاً ، وهذا ينطبق على املضاربة الفاسدة حىت ال تكون فوق الصحيحة            

  .يـع الفاسـد      إن العقد الفاسد يؤخذ حكمة من العقد الصحيح من جنسه كمـا يف الب              .٢
  : أدلة القول الثالث 

  واستدل القائلون باستحقاق املضارب من الربح يف املضاربة الفاسدة قراض املثل 
  :)٢(مطلقاً ، والباقي لرب املال مبا يلي 

  إن القراض أصل ، واألصول موضوعة على أن كل عقد فاسد يرد إىل صحيحه ، وملا                
  .ىل صحيحه ؛ فيجب فيه قراض املثل كان عقد القراض فاسداً فال بد أن يرد إ

  :أدلة القول الرابع 
واستدل القائلون باستحقاق املضارب من الربح يف املضاربة الفاسدة قراض املثـل              

  :)٣(بشرط أن يكون أقل من املشروط يف العقد بدليلني عقليني 
  عامل إىل أجـرة    قياس املضاربة الفاسدة على اإلجارة الفاسدة بإلغاء األجر املسمى ، ورد ال           .١

  .    املثل ، وكذلك املضاربة الفاسدة فريد العامل إىل قراض املثل 
  إن املضارب ال يأخذ إال اجلزء املشروط له يف عقد املضاربة الصحيحة ، فال يعطى أكثر منه                  .٢

  .    عند فسادها 
  

______________________  
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   .١٨٨ ص ٥املغين ، ج:  ، وابن قدامة ٤٥٠ ص ٨ائج األفكار ، جشرح العناية مطبوع مع نت: انظر ؛ البابريت    )١(
   .١٤-١٣ ص ٣املقدمات املمهدات ، ج : انظر ؛ ابن رشد اجلد    )٢(
   .١٨٣ ص ٢بداية اتهد ، ج : انظر ؛ ابن رشد    )٣(
  

  :أدلة القول اخلامس 
لفاسـدة  واستدل القائلون باستحقاق املضارب من الربح يف املضاربة املـشتركة ا          

قراض املثل إن كان الفساد من جهة العقد ، وأجرة املثل إن كـان الفـساد مـن              
  : )١(اشتراط أحدمها زيادة على اآلخر بثالثة أدلة عقلية 

  إن قراض املثل يكون يف رد كل أصل فاسد إىل احلكم الصحيح لذلك الفاسد ، وملا كـان                  .١
  حتها وجب الرجـوع إىل األصـل يف           فساد املضاربة من جهة العقد باختالل شرط من ص        

  .   املضاربة الصحيحة ، فيكون فيها قراض املثل 
  قياس املضاربة الفاسدة على اإلجارة الفاسدة بإلغاء األجر املسمى ، ورد العامل إىل أجـرة               .٢

  .   املثل وكذلك يف املضاربة الفاسدة يرد العامل إىل قراض املثل 
  ربح املسمى يف املضاربة الصحيحة ،وملا كان الشرط فاسداً  إن املضارب يستحق نصيبه من ال     .٣

     وقد عمل املضارب باملضاربة ، فيستحق أجرة املثل سواء وجد ربح أم مل يوجد ؛ ألنه عمل              
     طمعاً يف املسمى ، وإذا مل يأخذ املسمى ؛ وجب رد عمله إليه ، وهذا متعـذر ، فتجـب                    

  .   قيمته؛ وهي أجرة املثل 
  :ول السادس أدلة الق

  واستدل القائلون باستحقاق املضارب من الربح يف املضاربة الفاسدة ما كان علـى             
الشرط املتفق عليه إن وجد ربح ، وإن مل يوجد ربح فـال شـئ لـه كاملـضاربة                   

  :)٢(الصحيحة بدليلني عقليني 
  .ح إن عقد املضاربة يصح مع اجلهالة ، فيثبت املشروط يف العقد كما يف فساد النكا.١
  .إن املضاربة شركة فاسدة ، فيقسم الربح حسب الشرط كما يف الشركة الفاسدة .٢

  : )٣(املناقشة 
  : مناقشة من قال باستحقاق املضارب أجرة املثل 
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______________________  
 ص ٢ج بدايـة اتهـد ،   :  ، وابن رشد احلفيد     ١٤-١٣ ص   ٣املقدمات املمهدات ، ج     : انظر ؛ ابن رشد اجلد         )١(

١٨٣.  
   .١٨٨ ص٥املغين،ج:انظر ؛ابن قدامة   )٢(
-٣٨٧الـسلم واملـضاربة،ص   :،والقضاة١٦٢– ١٦١املضاربة،ص  :،وحواس١٨٩ ص   ٥املغين، ج :انظر ؛ابن قدامة     )٣(

٣٩٠.  
  إن القول بأن املضاربة الصحيحة مستثناة من اإلجارة ، ممنوع؛ ألن املضاربة مـن جـنس                .١

اوضات ؛ ألن  رب املال ليس له قصد يف عمل املـضارب،     املشاركات وليس من جنس املع    
سوى الربح ، فإذا مل يتحقق ربح فليس ألحد العاقدين شئ ، خبـالف اإلجـارة ؛ فـإن                   
املستأجر له قصد من عمل األجري ، فيجب عليه أن يعطيه أجرة ؛ لذلك ال جتري أحكـام                  

ام املضاربة الصحيحة كمـا     اإلجارة على املضاربة ، فيجب أن تأخذ املضاربة الفاسدة أحك         
  .هي القاعدة يف سائر العقود 

إن القول بدفع أجرة املثل للمضارب يف املضاربة الفاسدة سواء حتقق ربح أم ال فيه ضـرر                 .٢
على رب املال ؛ألن األصل دخوله يف املضاربة على أن يعطى املضارب نصبه من الـربح إن             

 املضاربة الفاسدة ما ال حيق له أن يأخذه         حتقق ، وإال فال شئ له ،فكيف يأخذ املضارب يف         
  .يف املضاربة الصحيحة ؟ 

إن القول بدفع أجرة املثل للمضارب يف املضاربة الفاسدة جيعل حقه يثبت يف ذمة رب املال،    .٣
وبذلك يكون املضارب أسوة بالغرماء إن أفلس رب املال ؛ ألنه دخل معه يف املضاربة على                

يكون حقه متعلق بعني املال ال بذمة رب املال ، ويقـدم علـى   أساس أنه شريك يف الربح ف 
  .سائر الغرماء 

إن القول بدفع أجرة املثل للمضارب يف املضاربة الفاسدة سواء ظهر يف املال رب أم ال فيه                 .٤
إجحاف برب املال ، فقد يكون عدم حصول الربح عائداً إىل أن املضارب مل يبذل اجلهـد                 

 يؤدي إىل ابتعاد أرباب األموال عن املضاربة لنقصان رأس املال يف            املطلوب لتحقيقه ، وهذا   
  .هذه احلالة بأجرة املثل 

  .بإعطاء مجيع الربح لرب املال : مناقشة من قال 
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  إن القول بإعطاء مجيع الربح لرب املال فيه إجحاف باملضارب؛ ألن ذلـك يـشجع               
  . على مجيع الربح أرباب األموال على تعمد فساد املضاربة يف سبيل احلصول

  : باستحقاق املضارب يف املضاربة الفاسدة قراض املثل : مناقشة من قال 
  إن اختالف املالكية يف حكم فساد املضاربة يف بعض املسائل حيث جعلوا قراض املثل              
يف حاالت خمصوصة،وأجرة املثل يف حاالت أخرى ومل يبينوا سبب االختالف فيمـا             

  .بينهم 
استحقاق املضارب يف املضاربة الفاسدة ما كان على الشرط املتفق عليـه            مناقشة من قال ب   

  :كالصحيحة 
  إن القول بأن عقد املضاربة يصح مع اجلهالة ، ممنوع ؛ ألن الربح من توابع املضاربة ، وهو    . ١

  .   ركن من أركاا ، فإذا فسدت ، فسدت أركاا وتوابعها مثل الصالة 
  اسدة على النكاح الفاسد بوجوب املسمى ، قياس مع الفـارق ؛ ألن      إن قياس املضاربة الف   . ٢

  .   فساد النكاح يكون فيه مهر املثل 
   إن التساوي بني املضاربة الصحيحة والفاسدة ، ممنوع ؛ ألن ذلك هدم للتصور الفقهـي                .٣

  لنتيجـة     للعقود القائمة على التمييز بني الصحة والفساد ، واملخالفة يف األحكام مادامت ا            
  .   واحدة يف عقد املضاربة الفاسدة والصحيحة 

   :الراجح 
  أبو يوسف واحلنابلـة   بالنظر يف أدلة األقوال السابقة يتبني يل أن الراجح ما ذهب إليه             

من أن املضارب يف املضاربة الفاسدة يستحق من الربح أقل من املشروط له يف               يف قول   
  :وذلك للسببني اآلتيني يوجد رحباً فال شئ له ، عقد املضاربة إن وجد رحباً ، وإن مل 

  إن املضارب دخل يف عقد املضاربة من أجل احلصول على الربح ، وإذا مل يأخذ حقـه يف                  . ١
  .الربح لفساد العقد ، يعدل عنها إىل أجرة املثل ، بشرط عدم جتاوز املسمى ؛ ألنه رضي به

 ربح ال يستحق شـيئاً ، ففـي املـضاربة    إن املضارب يف املضاربة الصحيحة إذا مل يوجد . ٢
  .الفاسدة من باب أوىل 
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بعد بيان الشروط املتعلقة بصحة املضاربة املشتركة، وأقسامها، وتفصيل أحكامها، أبني      
؛ األسباب قهرية اآلن األسباب اليت تؤدي إىل انتهاء عقد املضاربة املشتركة، سواء كانت تلك             

نفساخ؛ كاملوت، واحلجر بفلس، واجلنـون      ال دخل ألحد األطراف ا، وهذا ما يسمى باال        
؛ كالفسخ باإلرادة   أسباب إرادية والسفه وغريمها، وهالك رأس املال الذي هو حمل العقد، أو           

املنفردة من أحد األطراف، وانتهاء املدة احملددة للمضاربة املشتركة، هذا ما أحبثه يف هذا الفصل 
   :وذلك يف مبحثنيشتركة من أحكام، باإلضافة إىل ما يترتب على انتهاء املضاربة امل

   األسباب القهرية.  
   األسباب اإلرادية.  
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  األسباب القهرية النتهاء املضاربة املشرتكة 
  

املضاربة املشتركة من العقود اجلائزة االنفساخ؛ وهو ما كان بسبب طارئ؛ كاملوت،            
احلجر بفلس، واجلنون والسفه وغريمها، وهالك مال املضاربة؛ ألن املضارب املشترك متصرف و

  .يف مال غريه بإذنه، وهذه األسباب وما يترتب عليها هي مدار البحث 
  :       وفيه ثالثة مطالب 

 موت رب املال ، أو املضارب  املشرتك.  
  :                   وفيه فرعان                           

حكم انفساخ املضاربة مبوت املضارب املشرتك ، أو رب املال ، :                                                  الفرع األول 
  .واملال عروض 

  .ورثة للمضارب بعد موت مورثهم استمرارية املضاربة مبوافقة ال:                                               الفرع الثاني 
  احلجر على املضارب  املشرتك  لإلفالس. 

    ــة أحـد العاقدين، وحكم استمرار املضاربة مع وجود فقدان أهليـ
  .ذلك 

     هالك رأس مال املضاربة  املشرتكة.  
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  ب املال ،  أو املضارب املشرتك موت ر
  

خيتلف حكم انفساخ املضاربة املشتركة باملوت، بني أن يكون املال ناضاً أو عروضـاً؛         
  :وهذا تفصيل ذلك كما أن للفقهاء تصورات يف كيفية تصفية املضاربة املشتركة باملوت، 

  .  إذا كان املال ناضاً –أوالً 
يف املـضاربة  ) املودع ( ال ناضاً، ومات رب املال  على أنه إذا كان امل     )١(اتفق الفقهاء   

املشتركة، أو مات املضارب املشترك؛ فإن املضاربة تنفسخ، ألا مبنية على التصرف بـاإلذن،        
  .فإن مات أحدمها انتهت واليته على املال؛ ألنه ال تصرف له بعد موته، وانتقلت لورثته 

التصرف مبطالً للمضاربة كالوكالة، وجتري لذا يكون زوال الوالية على املال، وانتهاء 
  .حسب االتفاق )رب املال (القسمة بني املضارب املشترك، وورثة امليت 

  :ففيه فرعان ) عروضاً( إذا كان املال غري ناض –ثانياً 
  

  الفرع األول 
  

  حكم انفساخ املضاربة مبوت املضارب املشترك أو رب املال واملال عروض 
  

انفساخ املضاربة مبوت املضارب املـشترك أو رب املـال، واملـال    اختلف الفقهاء يف  
  ، على قولني عروض:  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

بدايـة  : ، وابن رشـد  ٢٠٨ ص ٣اهلداية، ج: ، واملرغيناين ١٥٧،  ١٠٥ ص   ٥بدائع الصنائع، ج    : انظر؛ الكاساين   ) ١(
، ٢٣٣ ص  ٢املهـذب، ج  : ، والـشريازي    ٥٣٥ ص   ٣جحاشية الدسـوقي،    : ، والدسوقي ١٨١ ص   ٢اتهد، ج 

، والبـهويت   ١٨١-١٧٩ ص   ٥املغـين، ج    : ، وابن قدامـة     ٣٤ – ٣٣ ص   ٢حاشية البيجوري، ج    : والبيجوري  
   . ٩٠ ص ٣٨، واملوسوعة الفقهية، ج ٦١١ ص ٣كشاف القناع، ج :
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  :القول األول 
أا تنفـسخ يف احلـال،        )١() احلنفية، والشافعية ، واحلنابلة     ( يرى مجهور الفقهاء     

  . ويقتضي تصفية املال ملعرفة الربح وتوزيعه بني أطراف العقد 
  

  : القول الثاين 
  .أن املضاربة ال تنفسخ ؛ بل تبقى حىت تصفية املال وتنضيضه  )٢(ويرى املالكية 

  

  :أدلة القول األول 
  

  )٣( استدل القائلون بانفساخ املضاربة باملوت مبا يلي 
  

املضاربة على الوكالة جبامع التصرف، فاملوت مبطل ألهليـة املوكـل أو الوكيـل،     قياس  .١
  .وكذلك احلال يف املضاربة املشتركة، فتنفسخ باملوت 

 إن الوكالة ال تورث مبوت الوكيل، أو املوكل، فكذلك املضاربة املشتركة تبطل مبوت أحد       .٢
  .طريف العقد 

 املضاربة، وامتنع املضارب املشترك عن أي       انفسخ عقد ) املودع  (فإذا مات رب املال     
  تصرف يف رأس املال إال إذا كـان بعض املـال عروضـاً، جـاز له تنضيضه وتصفيته،

_____________________  
 ٩احلاوي الكـبري، ج   : ، و املاوردي  ٥٤٣ ص ٢النقاية، ج : ، واحملبويب   ٤٤٥ ص   ٧البحر الرائق، ج    : انظر؛ ابن جنيم    ) ١(

: ، والبـهويت    ١٨١ -١٧٩ ص     ٥املغـين، ج  :   وابن قدامـة      ٤٣١ ص ٢مغين احملتاج، ج  : يين  ، والشرب ١٣٠ص  
   .٦١١ ص ٣كشاف القناع، ج 

بلغـة  :، والـصاوي ١٨٣ ص ٧حاشـية اخلرشـي، ج   : ، واخلرشي ٢٤٣القوانني الفقهية، ص : انظر؛ ابن جزي  )  ٢(
   . ٤٥٠ ص٣السالك، ج

 ٤التهـذيب، ج   : ، والبغوي   ٦٩٤ – ٦٩٣ ص   ٧البناية، ج   : ، والعيين   ٦٦ ص   ٥تبني احلقائق، ج    : انظر؛ الزيلعي   ) ٣(
كـشاف  : ، والبـهويت  ١٨١ ص ٥املغـين، ج  : ، وابن قدامة ٤٣٢ ص  ٢مغين احملتاج، ج  : ، والشربيين   ٣٩٧ص  

   .٩٠ ص ٣٨، واملوسوعة الفقهية، ج ٦١١  ص ٣القناع، ج
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  :) ١(ما يلي وترتب على موته 
ارية عن االستثمار، ويقتصر عمل املضارب املشترك على تـصفية          تتوقف الوديعة االستثم  . ١

  .احلسابات، وتنضيض رأس مال الوديعة 
أما الورثة إذا أجازوا استمرارية املضاربة مع املضارب املشترك استمرت، وإال فال ، ويـتم               .٢

  .سحب األموال املودعة مع األرباح 
  :وإذا مات املضارب املشترك يترتب عليه ما يأيت 

عدم تسليم املال املضارب به لورثة املضارب املشترك للتصرف فيه؛ ألنه ال عالقـة هلـم                . ١
  .بتنضيض املال، كما أن رب املال قد ال يرضى خربم وأمانتهم 

 إن للورثة حقاً يف أرباح مال املضاربة نتيجة جهد مورثهم وعمله، فإن كان للمـضارب                .٢
ه وبني رب املال يف بيـع العـروض، وتـصفية           املشترك وصي كانت الوالية مشتركة بين     

املضاربة املشتركة، وإن مل يكن له وصي عني احلاكم وصياً لبيع العروض؛ فإن ظهر ربـح            
  . أخذ الورثة نصيبهم حسب االتفاق، وإن مل يتحقق ربح عاد رأس املال لرب املال 

  :أدلة القول الثاين 
   : )٢( وت بدليلني عقلينيواستدل املالكية على عدم انفساخ املضاربة بامل

 إن املضاربة املشتركة ال تنفسخ باملوت؛ ملا فيها من ضرر ظاهر على ورثـة رب املـال،                  .١
  .واملضارب املشترك ، وضرر ورثته أكرب لضياع حقهم يف عمل مورثهم 

  إن عقـد املضـاربة يقتضي اللزوم بعـد الشـروع بالعمل؛ مما يوجـب حقاً للورثة . ٢
_____________________  

: ، وابـن عابـدين احلفيـد     ١٥٨ ص ٥بدائع الصنائع، ج  : ، والكاساين   ٦٦ ص   ٥تبيني احلقائق، ج  : انظر ؛ الزيلعي    ) ١(
احلـاوي الكـبري،   : ، واملاوردي ٣٣٠ ص  ٤الفتاوي اهلندية، ج  : ، ونظام وآخرين    ٤٤١ ص   ٨تكملة رد احملتار، ج   

: ، وابن قدامـة  ٤٣ ص ٦الشرح الكبري، ج  : لرافعي  ، وا ١٢٩ ص   ٤الوسيط، ج : ، والغزايل   ١٣١– ١٣٠ ص   ٩ج
، ٤١١السلم واملـضاربة،ص  : ، والقضاة ٦١١ ص   ٣كشاف القناع، ج  : ، والبهويت   ١٨٢ -١٨١ ص   ٥املغين، ج   

  . م ٨/٥/٢٠٠١وحمادثة شفوية مع مدير البنك العريب اإلسالمي خبان يونس، بتاريخ 
: ، الكاندهلوي ٥٣٥ ص ٣حاشية الدسوقي، ج:  والدسوقي ،٢٤٣القوانني الفقهية، ص : انظر ؛ ابن جزي ) ٢(

  .٩٠، ص ٣٨، واملوسوعة الفقهية، ج ٤٢٦ ص ١١أوجز  املسالك، ج 
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  .املضارب املشترك يف عمل مورثهم، فيبقى العقد مستمراً 
  )١(:  ما يلي ويظهر من خالل هذا القول 

  :ترتب عليه نتيجتان  ) املودع ( إذا مات رب املال . أ
اء العقد قائما؛ ألن عقد املضاربة الزم بعد الشروع يف العمل ، فال ينفسخ مبـوت رب                 بق. ١

  .املال ، ويقوم الورثة مقام مورثهم 
 تترتب أحكام املضاربة املشتركة على هذه الصورة حىت تصفية احلـساب حـني األجـل         .٢

  .املسمى للمضاربة 
   :إذا مات املضارب املشترك يترتب عليه أربع نتائج . ب
  . عدم فسخ عقد املضاربة .١
  .  إلزام الوارث األمني ببيع العروض ، وأخذ حق مورثه من الربح .٢
  . إن مل يوجد الوارث األمني ، يتم تكليف الورثة بإحضار مضارب آخر، وأجرته عليهم .٣
أي بـدون   (  إن مل يتمكن الورثة من إحضار األمني، وجب عليهم تسليم املـال هـدراً                 .٤

  .؛ ألن املضاربة كاجلعالة ، ال يستحق اجلعل إال بتمام العمل ) شئ من الربح استحقاق 
  :املناقشة 

  )٢(: مناقشة قول اجلمهور 

إن قياس املضاربة على الوكالة مردود؛ وذلك ألن الوكيل يعمل غالباً  بدون مقابـل ،    
  . الة خبالف املضارب املشترك؛ ويف فسخ املضاربة ضرر ألطراف العقد ، خبالف الوك

  :الراجح
 مـن عـدم     املالكيةبالنظر يف أدلة القولني السابقني يظهر يل أن الراجح ما ذهب إليه             

  :ملا يلي انفساخ املضاربة املشتركة باملوت؛  
_____________________  

: ، والكاندهلوي ٣٥٧ ص ٣شرح الزرقاين، ج: ، والزرقاين ٥٣٥ ص٣حاشية الدسوقي، ج: انظر؛ الدسوقي) ١(
 ٤١٢ – ٤١١السلم واملضاربة، ص: ، والقضاة ٩٠ ص ٣٨، واملوسوعة الفقهية، ج٤٢٦ ص ١١ املسالك، جأوجز

.  
  .٤٠٨السلم واملضاربة ، ص : انظر؛ القضاة ) ٢(
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  . إن يف ذلك مصلحة للورثة .١
هذا القول ينسجم مع مبادئ الشريعة اإلسالمية يف تشريع العمل يف املصارف اإلسالمية ؛              . ٢

  .هي املضاربة باملوت حيث ال تنت
  

  الفرع الثاين
  

  استمرارية املضاربة مبوافقة الورثة للمضارب بعد موت مورثهم 
  

وطلب ورثتـه عـدم     ) رب املال أو املضارب املشترك    ( إذا مات أحد طريف املضاربة      
تصفية املضاربة ؛ بل استمرارها على نفس شروط مورثهم ؛ كأن ميوت رب املال فيقول ورثته     

قررناك على ما كنت عليه من الربح ، فيقبـل، أو ميـوت املـضارب               :  املشترك   للمضارب
قد قررتكم على ما كان عليه مورثكم من        : املشترك، فيقول رب املال لورثة املضارب املشترك      

  فهل جيوز هذا أم حيتاج إىل تصفية املضاربة ؟. الربح ، فيقبلوا 
  : فرق العلماء بني حالتني

يكون رأس مال املضاربة ناضاً فيجوز املوافقة من ورثـة امليـت،            أن   : احلالة األوىل 
واالستمرار يف املضاربة على نفس الشروط السابقة ؛ ألن هذه املوافقة مبثابة عقـد جديـد ،                 

   .)١(ورأس املال ال يزال نقداً 

  . أن يكون رأس مال املضاربة املشتركة عروضاً :احلالة الثانية 
تمرارية املضاربة املشتركة مبوافقة الورثة بعد موت مورثهم اختلف الفقهاء يف حكم  اس     

كأن ميوت رب املال ويطلب ورثته من املضارب املشترك االستمرار يف املضاربة ، أو ميـوت                
املضارب املشترك، ويطلب رب املال من ورثته االستمرار يف املضاربة ،  واملال عروض علـى                

  :ثالثة أقوال 
_____________________  

 ٣كـشاف القنـاع، ج  : ، والبـهويت ٢٣٩ ص٥اية احملتاج، ج: ، والرملي٣٧٦ ص ٧منح اجلليل، ج  : انظر؛ عليش ) ١(
  ٦١١ص
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  :القول األول 

رب املال أو (جواز استمرار املضاربة مبوافقة الورثة بعد موت مورثهم  )١( يرى املالكية 
  ).ي عروضأي وه( حال عدم تصفية املضاربة ، وتنضيضها ) املضارب املشترك
  : القول الثاين

عـدم جـواز استمرار املضاربة مبوافقة الورثة بعد موت مورثهم          )٢(ويرى الشافعية     
  .إال بعد تصفية املضاربة وتنضيضها ) رب املال أو املضارب املشترك( 

جبواز استمرار املضاربة إذا طلب رب املـال مـن ورثـة            :  قال    )٣(ويف رواية أليب اسحاق     
  .شترك ووافقوا على ذلك املضارب امل

  :القول الثالث 
  :فقالوا بني موافقة ورثة املضارب املشترك ، وورثة رب املال  )٤(فرق احلنابلة 

  : ففيه روايتان   إذا طلب رب املال من ورثة املضارب املشترك االستمرار يف املضاربة ، .أ
   .كالشافعية ، وعدم اجلواز كاملالكيةاجلواز     
 ، ويف وجه    كالشافعيةب ورثة املضارب املشترك االستمرار يف املضاربة فال جيوز           وإذا طل  .ب

أمحد يف رواية، وابن أيب     باجلواز على الوجه الذي جتوز فيه املضاربة بالعروض كما عند           
  .ليلى ومحاد ابن سليمان 

  :أدلة القول األول 
رب ( موت مـورثهم    استدل القائلون جبواز  استمرار املضاربة مبوافقة الورثة بعد          

  )٥(: ، بدليلني عقليني) املال أو املضارب املشترك 

_____________________  
  .٥٣٦ ص٣حاشية الدسوقي ج: ، والدسوقي ١٣٠ ص٥املدونة، ج: انظر؛ مالك ) ١(
  . ٤٣ ص ٦الشرح الكبري، ج: ، والرافعي ١٣٠ ص٩احلاوي الكبري، ج: انظر؛ املاوردي)٢(
  . ٤٣ ص ٦شرح الكبري، جال: انظر؛ الرافعي ) ٣(
  .١٨٢ ص ٥املغين، ج: انظر؛ ابن قدامة) ٤(
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 ٥املغـين، ج  : ، وابن قدامـة     ٣٥٣ ص   ٢أسهل املدارك، ج  : ، والكشناوي   ٣٧٦ ص ٧منح اجلليل، ج  : انظر؛ عليش )٥(
  . ٩٠ ص٣٨، واملوسوعة الفقهية، ج١٨٢ص
 العمل ؛ ألنه عقـد    إن موت املضارب ال يفسخ املضاربة إذا كان املال غري ناض ، أي بعد             .١

  .يورث
إن استمرار الورثة باملضاربة هو إمتام هلا، وليس ابتداء عقد جديد؛ علماً بأنه جيوز االبتـداء        .٢

  .باملضاربة بالعروض ، عند من قال بذلك من احلنابلة طاووس وابن أيب ليلى
  :أدلة القول الثاين 

الورثة بعد موت مـورثهم     واستدل القائلون بعدم جواز استمرار املضاربة  مبوافقة         
  )١(:بدليلني عقليني ) رب املال أو املضارب املشترك (

إن موت املضارب ينهي عقد املضاربة ، واستمرار الورثة باملضاربة حيتاج إىل عقد جديد ،               . ١
واملضاربة ال تصح بالعروض، فال جيوز استمرار الورثة بالعمل باملـضاربة بعـد مـوت               

  . مورثهم
ل، والعمل مها قطبا عقد املضاربة ، فإذا زال العمل مبوت املضارب ، انتـهى                إن رأس املا   .٢

عقد املضاربة، وال يصح للورثة االستمرار يف العمل جلهالة رأس املال، إذ إنه أصبح عروضاً         
  .بعمل مورثهم فتبطل 

  :املناقشة 
  )٢(: ناقش املالكية ومن وافقهم باجلواز قول الشافعية ومن معهم باملنع مبا يلي 

إن القول بأن عقد املضاربة ينتهي مبوت املضارب غري مسلم به؛ ألن عقد املضاربة الزم،                . ١
  .وال ينفسخ باملوت، وصيانة حلق الورثة يف عمل مورثهم، فجاز استمرار املضاربة 

 القول بعدم جواز قيام الورثة مقام مورثهم يف العمل بسبب كون املال عروضاً ، ويـؤدي           .٢
 رأس املال ممنوع؛ ألن املضاربة جتوز بالعروض يف وجه مرجوح عند من قـال               إىل جهالة 

بذلك    من احلنابلة ،حيث يتم تقييم هذه العروض واعتبارها رأس مال للمضاربة، وعند                
  .انتهاء العقد يتم إعادة مثلها أو قيمتها 

_____________________________________________________________  

املغين،  : ، وابن قدامة    ٤٣١ ص ٢مغين احملتاج، ج  : ، الشربيين   ١٣٢،  ١٣٠ ص   ٩احلاوي الكبري، ج  : نظر؛ املاوردي   ا) ١(
  .١٨٢ص٥ج
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املغـين،  : ، وابن قدامة    ١٨١ ص ٢بداية اتهد، ج  : ، وابن رشد احلفيد     ٢٤٣القوانني الفقهية، ص  : انظر؛ ابن جزي    )٢(
   .٩٠ ص ٣٨، واملوسوعة الفقهية، ج١٨١ ص٥ج
  :لراجح ا

املالكية ومن وافقهـم    بالنظر يف أدلة األقوال السابقة تبني يل أن الراجح ما ذهب إليه             
  :) ١( ملا يليمن جـواز استمرار املضاربة مبوافقة الورثة بعد موت مورثهم ؛ 

  .املضارب يف الربح ال زال قائماً، فتنتقل إىل الورثة ) املورث(إن نصيب .١
  .رثة املضارب فيه مصلحة هلم، ودفع مفسدة عن رب املال إن استمرار العقد مع و.٢
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

___________________________  
  .١٨٢ص٥املغىن، ج: انظر ؛ ابن قدامة)١(
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   )٢(على املضارب املشرتك لإلفالس  ) ١(احلجر
  

والـه يف مـشاريع   قد يتعرض املضارب املشترك لإلفالس نتيجة السـتثمار مجيـع أم         
  .استثمارية حتقق خسارةً فادحةً، وال يبقى لديه مال، فيحجر عليه بفلس 

   على انفساخ املضاربة املشتركة إذا أفلـس املـضارب          )٣(احلنفية واحلنابلة   وقد نص 
، وحجر على أمواله ؛ ألن احلجر عليه مينعه من التصرف           )رب مال ومضارباً  ( املشترك بصفته   
  .له، كالوكالة يف مجيع أموا

ويف حالة انفساخ املضاربة املشتركة بسبب احلجر على املضارب املشترك لإلفالس؛ فإن    
حق املضارب الثاين يكون مقدماً على بقية الغرماء كحق اجلناية ؛ ألن حقه متعلق بعني املـال               

بـسبب   )رجـل األعمــال  (الذي حتت تصرفه ال بالذمة، وأما احلجـر على املضـارب          
  )٤(  :ملا يليس، فال يؤثر على عقد املضاربة، اإلفال
  . إن رأس مال املضاربة ليس ملكاً له ؛ بل هو أمني عليه ، كالوكيل .١
  .ال حيجر على تصرفات املضارب بالفلس، فتصح تصرفاته يف مال املضاربة . ٢
  .احلجر بالفلس ال مينع احملجور عليه أن يكون وكيالً لغريه . ٣
  
  

_____________________  
  . ٥٥انظر؛  معىن احلجر يف هذا البحث، حواشي ص ) ١(
أن يكون الدين الذي على الرجل أكثر من ماله، وسواء كان غري ذي مال أصالً ، أم كان له مـال إال أن                        : اإلفالس) ٢(

  )٣٠٠ص ٥انظر ؛ املوسوعة الفقهية، ج. (ماله أقل من دينه 
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كـشاف  : ، والبهويت   ١٧٩ ص ٥املغين، ج : ، وابن قدامة    ٤٤٠ ص   ٨ احملتار، ج  تكملة رد : انظر؛ ابن عابدين احلفيد   ) ٣(
   .٩١ ص ٣٨، واملوسوعة الفقيهة، ج ٦١١ص ٣القناع، ج

 .٤١٨السلم واملضاربة، ص: القضاة. انظر؛ د) ٤(

 
 

  

  فقدان أهلية أحد العاقدين ، وحكم استمرار املضاربة مع وجود ذلك 
   :ية أحد العاقدين بعد إبرام عقد املضاربة فقدان أهل:    أوالً 

فهـل يبقـى    إذا مت التعاقد بني طريف املضاربة مث طرأ على أحدمها ما يؤثر يف أهليته ،                
  العقد صحيحاً استصحاباُ لوقت اإلبرام ، أم أن فقدان األهلية يبطل العقد ، ويؤثر فيه ؟

طريف العقد أهليته؛ ألن املضاربة     على أن املضاربة تنفسخ إذا فقد أحد        ) ١(اتفق الفقهاء   
يف معىن الوكالة، فهو كالوكيل؛ يبطل مبا خيل بأهليته، فإذا أصاب رب املال ما خيل بأهليتـه ،           

  .فقد فسدت املضاربة؛ ألنه فقد أهليته يف ا لتصرف يف ماله 
وإذا أصاب املضارب املشترك ما خيل بأهليته للتصرف ، فتبطـل املـضاربة ؛ ألنـه                

  .حيث يتصرف يف مال غريه بإذنه كالوكيل 
 فإن جن رب املال أو أصابه سفه أو عته، فتبطل املضاربة ؛ ألنه فقـد أهليـة            :وعليه  

  .التصرف يف ماله 
وأما إذا جن املضارب املشترك أو أصابه سفه أو عته بعد إبرام عقد املضاربة ، فإـا                  

  . صار ناقص األهلية تنفسخ خوفاً من تعرض املال للهالك؛ ألن املضارب املشترك
  : حكم استمرار املضاربة مع وجود سبب فاقد ألهلية املتعاقدين :  ثانياً 

إذا أصاب أحد طريف عقد املضاربة ما خيل بأهليته ، وأراد وليه تقرير الطرف اآلخـر                
على استمرار يف املضاربة ، فاحلكم كما يف استمرار املضارب مبوافقة الورثة بعد موت مورثهم              

  . ذكرته آنفاً الذي
  

_____________________  
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، والشريازي  ٢٢٦ ص ٢بداية اتهد ، ج   : ، وابن رشد    ٤٤٤ ص   ٨حاشية رد احملتار ، ج    : انظر؛  ابن عابدين احلفيد    ) ١(
  . ١٨١ ص٥املغين ، ج: ، وابن قدامة ٢٣٣ ص ٢املهذب ، ج: 

 
 
 

 
  هالك رأس مال املضاربة املشرتكة 

  

 املصرف اإلسالمي هلالك رأس املال نتيجة للغرق ، أو التعرض للسرقة مـن     قد يتعرض 
             قبل لصوص، أو التدمري نتيجة للقصف واحلروب، وكذلك املضارب قد يتعرض للخسارة بآفة

  . مساوية أو سرقة
على أن املضاربة املشتركة تنفسخ الك ماهلا كله قبل التـصرف  اتفق الفقهاء لذا فقد  
عدّ أو تقصري؛ ألن املضارب املشترك ال يضمن مال املضاربة إال بالتعـدي أو              أو بعده بدون ت   

التقصري، وإذا هلك جزء من مال املضاربة املشتركة ؛ فإا تنفسخ بقدر ما هلك مـن املـال،      
  )١(. ويظل الباقي على ذمة املضاربة 

وع يف  ولكن اختلف الفقهاء يف اجلزء اهلالك قبل التصرف؛ كأن يكون املـال املـدف             
املضاربة املشتركة عشرين ألف دينار، ومتَّ سرقة مخسة آالف دينـار منـهن قبـل العمـل                 
االستثماري، فهل يعترب اهلالك نقصاً يف رأس املال، وتكون املضاربة على ما بقي بيد  املضارب        

  :أم جيرب اهلالك مبا حتقق من ربح ؟ على قولني املشترك، 
  : القول األول 

أن اجلزء اهلـالك قبل التصرف جيرب من       ) ٢(  يف قول  الكية والشافعية   يرى احلنفية وامل  
  .الربح الالحق 
  : القول الثاين 

_______________________________  
: ، والبغـوي    ٤١١ ص   ١١أوجز املـسالك، ج   : ، والكاندهلوي   ١٩٥ ص   ٥بدائع الصنائع، ج  : انظر؛  الكاساين    ) ١(

   .٩٣ ص ٣٨، واملوسوعة الفقهية، ج١٨٣ ص ٥ملغين، جا: ، وابن قدامة٣٩٣ ص ٤التهذيب، ج
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: ،  والنـووي  ٤١١ ص   ١١أوجز املـسالك، ج   : ، والكاندهلوي   ٤٧١ ص ٨نتائج األفكار، ج  : انظر؛ قاضي زاده    ) ٢(
   .٣٠٨ ص٤روضة الطالبني، ج

  
أن اجلزء اهلالك قبل التصرف ال جيرب من الربح          )١(ويرى الشافعية يف األصح واحلنابلة      

   .الالحق
  : أدلة القول األول 

  )٢( :    استدل القائلون جبرب اخلسارة من الربح الالحق بدليلني عقليني 

  ) .التسليم (  إن رأس املال تترتب عليه أحكام املضاربة مبجرد القبض .١
 إن عقد املضاربة يقتضي رد رأس مال املضاربة كامالً ، وال يكون ذلك إال جبرب النقص من      .٢

  .الربح 
  : ة القول الثاين أدل

  )٣( :واستدل القائلون بعدم جرب اخلسارة بالربح الالحق بأربعة أدلة عقلية 

 إن املال هلك على جهته قبل التصرف ، فأشبه التالف قبل القـبض، خبـالف مـا بعـد      .١
  .التصرف؛ ألنه دار يف التجارة 

  . إن العقد مل يتأكد بالعمل .٢
  .تالف أو اهلالك، وال جيرب بالربح الالحق إن املضاربة تنفسخ يف اجلزء ال. ٣
  . إن النقص حصل دون تصرف العامل يف التجارة ، فال يدخل يف أحكام املضاربة .٤

  :املناقشة 
  )٤(نوقش قول الشافعية ومن معهم مبا يأيت 

قياس اهلالك بعد القبض على اهلالك قبله قياس مع الفارق؛ ألن املال اهلالك قبل القبض               
كرأس مال للمضاربة، فيهلك على صاحبه، خبالف التالف بعد القبض فإنـه تعـني              مل يتحدد   

  .للمضاربة ، فيجرب من الربح 
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ص  ٣٨، واملوسوعة الفقهيـة، ج    ١٨٣ ص ٥املغين، ج : ، وابن قدامة    ٤٥٧ ص ٧حاشية الشرواين، ج  :انظر؛ العبادي )١ (
٩٥ .   
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مغـين  : ، والشربيين   ٣٥٦ – ٣٥٥ ص ٧مواهب اجلليل، ج  : ، وعليش   ٧٠١ – ٧٠٠ ص ٧ية، ج البنا: انظر؛ العيين   ) ٢(
   .٤٣٠ ص٢احملتاج، ج

 ٥املغـين ج    : ، وابن قدامة  ٣٠٨ ص ٤روضة الطالبني، ج  : ، والنووي   ٤٣٠ ص ٢مغين احملتاج، ج  : انظر ؛ الشربيين    ) ٣(
   . ٩٥ ص ٣٨، واملوسوعة الفقهية، ج٦٠٦ ص٣كشاف القناع، ج: ، والبهويت ١٨٣ص 

   .٣٦١السلم واملضاربة، ص : انظر؛ القضاة ) ٤(
  :الراجح 

مـن جـرب   اجلمهور بالنظر يف أدلة القولني السابقني يظهر يل أن الراجح ما ذهب إليه           
   :ملا يلياهلالك  بعد القبض بالربح الالحق؛ 

  . إن هالك جزء من رأس مال املضاربة بعد القبض ال يؤثر يف أحكام العقد .١
  .ن القول جبرب اهلالك فيه دفع ضرر عن رب املال  إ.٢
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  األسباب اإلرادية النتهاء املضاربة املشرتكة
  

ملا كان عقد املضاربة من العقود اجلائزة، فإن لرب مال املضاربة الثنائية احلق يف فـسخ    
  .املضاربة مىت شاء، ألنه عقد غري الزم 

كام املضاربة املشتركة يف مسألة لزوم العقد واستمرارية املضاربة متوافقة     وقد جاءت أح  
يف بعض الصور مع أحكام املضاربة الثنائية، وذلك إذا كانت املضاربة مطلقة عن التأقيـت ؛                
فيجوز للمودع استرداد وديعته االستثمارية كلها أو بعضها بشرط إعالم املصرف، وإذا كانت             

يدة بزمن معني فتكون الزمة للطرفني، وال تنفسخ إال بانتهاء املدة املتفق            املضاربة املشتركة مق  
عليها بني الطرفني ؛ فهي بذلك ختتلف عن العقود الالزمة اليت ال ميلك أحد فـسخها بـدون                  
رضى الطرف اآلخر، وانتهاء هذه املضاربة املشتركة يكون بأسباب إرادية ألحدمها، وهـذه             

  :املطالب الثالثة اآلتية ؛ هي مدار البحث يف األسباب، وما يترتب عليها 
  املضاربة املشرتكة بني اجلواز واللزوم.  

  :             وفيه ثالثة  أفرع 
  .حال كون رأس املال ناضاً  :الفرع األول 

  .حال كون رأس املال عروضاً  :الفرع الثاني 

  .ة توقيت املضاربة املشترك حال :الفرع الثالث 
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   اآلثار املرتتبة على الفسخ.  
   تقاضي ديون املضاربة املشرتكة.  

  
 

 
  

   املضاربة املشرتكة بني اجلواز واللزوم
  

إن عقد املضاربة املشتركة من العقود اجلائزة ابتداًء ، إال أن الفقهاء فرقوا بني ثـالث                
   : )١(األفرع الثالثة اآلتية  اجلواز واللزوم، أتناول هذه احلاالت يف حاالت للمضاربة من حيث

  
  الفرع األول

  

  حال كون رأس املال ناضاً 
  

 يف هذه احلالة على أن عقد املضاربة املـشتركة غـري الزم ،              )٢( مجهور الفقهاء نص  
لوديعة ،  وبذلك حيق ألي طرف من أطراف املضاربة فسخ العقد مىت شاء ، كما يف الوكالة وا               

 فقد اشترطوا لصحة هذا الفـسخ       )٣( أما احلنفية وقيد املالكية الفسخ قبل الشروع يف العمل ،         
   : ما يليإعالم الطرف اآلخر بذلك ؛ وهذا يقتضي 

 أن مجيع تصرفات املضارب قبل إعالمه بالفسخ تعترب صحيحة ونافذة           )٤(   يرى احلنفية   –أوالً  
  .على رب املال

  .أن املضارب ينعزل مبجرد الفسخ ، سواء علم أم مل يعلم ) ٥(الفقهاء   هور    يرى مج–ثانياً 
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

   .٩٢ -٩١ ص٣٨انظر؛  املوسوعة الفقهية، ج) ١(
: ، والبغـوي  ١٨٣ ص   ٧حاشية اخلرشـي، ج   : ، واخلرشي   ١٠٦،  ١٠٥ ص   ٥بدائع الصنائع، ج  : انظر؛ الكاساين   ) ٢(

  .٩٢ ص٣٨ ، واملوسوعة الفقهية، ج١٧٩ ص ٥املغين، ج: ، وابن قدامة٣٩٥ ص ٤التهذيب، ج
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، ٣٨ ص   ٣٨، و املوسوعة الفقهية، ج    ٤٥٥ ص   ٧البحر الرائق، ج  : ، وابن جنيم    ٥٤٣ ص ٢النقاية، ج : انظر؛ احملبويب ) ٣(
٩٢ .  

  .٦٩٦ ص٧البناية، ج: ، والعيين ٥٤٣ ص ٢النقاية، ج: انظر؛ احملبويب ) ٤(
املغـين،  : ، وابن قدامة ٣١١ ص ٤روضة الطالبني، ج: ، والنووي   ٥٣٥ ص ٣حاشية الدسوقي،  ج   : انظر؛ الدسوقي ) ٥(

  .١٧٩ ص ٥ج
  :الراجح 

 من اشتراط إعالم الطرف اآلخر بالفسخ، وذلك          احلنفية يبدو يل رجحان ما ذهب إليه     
  )١ (:الثالثة اآلتية لألسباب 

املترتب على الكف ال يكون إال بعد        إن الفسخ كف عن مواصلة العمل باملضاربة، واألثر          .١
  .العلم به 

  .  إن الفسخ معترب ، وهلذا يشترط العلم به .٢
 إن املضاربة مفاعلة بني طريف العقد، وعدم العلم بالفسخ ألي طرف منهما يلحق الـضرر                .٣

  .باآلخر 
  
  

  الفرع الثاين
  

  حال كون رأس املال عروضاً
  

، فقد اختلف الفقهـاء يف جــواز        ) غري ناض ( إذا كـان رأس املـال عروضـا      
  املضاربة ولزومها 

   :على قولني 
  :  القول األول 

 أن املضاربة املشتركة عقد     )٢( )احلنفية ، والشافعية، واملالكية     ( يرى مجهور الفقهاء    
  .جائز مطلقاً ، فيجوز لكل طرف فسخه مىت شاء، سواء كان املال ناضاً ، أو عروضاً 

   : القول الثاين
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_____________________  
  .٦٩٦ ص٧البناية، ج: ، والعيين ٥٤٣ ص ٢النقاية، ج: اانظر؛ احملبويب ) ١(
  املغين : ، وابن قدامة ٢٣٩ ص ٥اية احملتاج، ج: ، والرملي١٥٣ – ١٥٢ ص ٥بدائع الصنائع، ج: انظر؛ الكاساين ) ٢(

  .١٧٩ ص ٥، ج
عد الشروع يف العمل ، وال ميلك أحدمها        أن املضاربة املشتركة عقد الزم ب      )١( ويرى املالكية 

  . الفسخ إذا كان املال عروضاً، وغري الزم إذا كان املال ناضاً  
   : أدلة القول األول

  )٢( : باآليت استدل القائلون بأن عقد املضاربة املشتركة جائز مطلقاً

لك إن املضاربة كالوكالة يف جواز العزل؛ حيث جيوز عزل الوكيل يف أي وقت ، وكذ              
  .جيوز عزل املضارب مىت شاء رب املال 

  : أدلة القول الثاين 
   )٣( :واستدل القائلون بأن عقد املضاربة املشتركة الزم بعد العمل مبا يأيت 

   :كما يليإن الفسخ من طرف واحد قبل التنضيض يلحق الضرر باآلخر؛ 
رب الثاين؛ إذ أن له     إذا قام املضارب املشترك بفسخ املضاربة، فإنه يلحق الضرر باملضا         

حقاً يف ربح العروض الذي يتحقق بعد انتهاء مدة املضاربة ، وإن قام املضارب الثاين بفسخ                
  .املضاربة من جهته فإنه يلحق الضرر برب املال؛ وذلك بإيقاف استثمار رأس املال وتنميته 

  :املناقشة 
  )٤(: نوقش قول اجلمهور مبا يلي 

كالة مردود؛ ألن الوكيل غالباً يعمل بدون مقابل، فال يقع          إن القول بأن املضاربة كالو    
  . عليه الضرر يف حالة الفسخ، خبالف املضاربة ؛ فإنه يطمع يف ربح ، والفسخ  يلحق الضرر به

  :الراجح 
 من القول بلزوم عقـد      املالكيةبالنظر يف أدلة القولني يتبني يل أن الراجح ما ذهب إليه            

  :لألسباب اآلتية لعمل، وذلك املضاربة بعد الشروع يف ا
___________________________  
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أوجـز املـسالك    : ، والكاندهلوي   ٣٥٤ -٣٥٣ ص   ٢أسهل املدارك شرح إرشاد السالك، ج     : انظر؛ الكشناوي   ) ١ (
  .٩٢ ص ٣٨، واملوسوعة الفقهية، ج٤٢٦ ص ١١ج

 ص ٥املغـين، ج : ، وابن قدامة ٢٣٢ ص٢جاملهذب،  : ، والشريازي   ١٥٧ ص   ٥بدائع الصنائع، ج  : انظر؛ الكاساين   )٢(
١٧٩ .  

  .٤٢٦ ص ١١أوجز املسالك، ح: انظر؛ الكاندهلوي) ٣(
   .٤٠٨السلم واملضاربة، ص : انظر؛ القضاة )٤(
  . إن االشتراك يف الربح حق لطريف العقد، وال يظهر إال بعد انتهاء مدة املضاربة، وتنضيضها.١
  .اصمة والتنازع، جلهالة معرفة  رأس املال  إن الفسخ واملال عروض يؤدي إىل املخ.٢
إن القول بلزوم املضاربة يتمشى مع مصلحة الطرفني ، ألنه لو فسخ املضارب العقد ورأس               . ٣

  .املال عروض فإنه حيتاج إىل عمل وجهد ؛ مما يلحق الضرر برب املال 
  
  

  الفرع الثالث
  

  حال توقيت املضاربة املشتركة
  

ماله لـدى   ) رب املال   (وقيت املضاربة ، كأن يدفع املودع       اختلف الفقهاء يف جواز ت    
  : إىل قولني املضارب املشترك ملدة عام  

  :القول األول 
  . إىل جواز توقيت املضاربة املشتركة بزمن معني )١(ذهب احلنفية واحلنابلة يف املذهب 

  :القول الثاين 
 إىل عدم جواز التوقيـت      )٢( وذهب املالكية والشافعية واحلنابلة يف إحدى الروايتني        

  .يف املضاربة املشتركة 
   :أدلة القول األول

  )٣( :استدل القائلون جبواز توقيت املضاربة املشتركة مبا يلي  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
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 ص  ٥املغـين، ج  : ، وابن قدامة    ٢٠٥ ص   ٣اهلداية، ج : ، واملرغيناين   ١٣٨ ص ٥بدائع الصنائع، ج  : انظر؛ الكاساين   ) ١(
   .٦٤ ص ٣٨، واملوسوعة الفقهية، ج٤٦١ ص ١منتهى االرادات، ج: ، والفتوحي ١٨٥

روضـة  : ، والنـووي  ١٥٥ ص ٧حاشية اخلرشـي، ج : ، واخلرشي ١٩٥ ص  ٥الشرح الصغري، ج  : انظر؛ الدردير ) ٢(
وسـوعة  ، وامل ١٣٨ ص   ٥املغين، ج : ، وابن قدامة    ٣٣٥ ص   ٥حلية العلماء، ج  : ، والقفال   ٢٩٣ ص   ٤الطالبني، ج 
  .٦٥ ص ٣٨الفقهية، ج 

 ص ٣٨، و املوسوعة الفقهيـة، ج   ١٨٥ ص   ٥املغين، ج : ، وابن قدامة  ١٣٨ ص   ٥بدائع الصنائع، ج  : انظر؛ الكاساين )٣(
٦٤.  

إن جواز ختصيص املضاربة مبكان، أو شخص، أو متاع، يقتضي جواز ختصيصها بزمن معـني؛   
  .  ألن املضاربة توكيل ، وهو حيتمل التخصيص 

   :  القول الثاينأدلة
  )١(: واستدل القائلون بعدم جواز التوقيت يف املضاربة املشتركة مبا يلي 

إن التوقيت خيالف مقتضى العقد؛ ألن فيه تضييقاً على املضارب، حيث أن الـربح قـد ال                .١
  .يتحقق يف انتهاء املدة احملددة 

  . من متاع  إن التوقيت يلحق الضرر باملضارب؛ الحتمال الربح فيما تبقى.٢
  . إن عقد املضاربة عقد معاوضة جيوز مطلقاً، والتأقيت خيالف مقتضاه، فيبطل به كالبيع .٣

  :املناقشة 
  )٢(:      ناقش احلنفية ومن وافقهم قول املالكية والشافعية ومن وافقهم مبا يلي 

كما جيـوز    إن القول بأن التأقيت خيالف مقتضى العقد مردود؛ ألن املضاربة كالوكالة، و            .١
  .توقيت الوكالة، فجاز توقيت املضاربة 

 إن قياس املضاربة على البيع يف عدم جواز تأقيتها قياس مع الفارق؛ ألن املـضاربة عقـد                  .٢
شراكة يتضمن الوكالة، واملضارب يتصرف يف املال بأمر صاحبه، وليس عقـد معاوضـة     

  . كالبيع ، فجاز توقيتها 
  :الراجح 

 يف املذهب من احلنفية واحلنابلةقني تبني يل أن الراجح ما ذهب إليه     بالنظر يف أدلة الفري   
  :ملا يلي جواز توقيت املضاربة املشتركة؛ 
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إن عقد املضاربة املشتركة من العقود اجلائزة، والتوقيت ال يكون إال إذا كان فيه مصلحة               . ١
سـتثمارها،  ألحد الطرفني أو كليهما؛ ألن بعض املشروعات قد حتتاج إىل زمن طويـل ال             

  .وحتقيق ربح أكرب، وذلك يفيد جواز توقيت املضاربة املشتركة 
______________________  

 ٥املغـين، ج  :، وابن قدامة    ١٤ ص   ٦الشرح الكبري، ج  : ، والرافعي   ١٥٥ ص   ٧حاشية اخلرشي، ج  : انظر؛ اخلرشي   ) ١(
  .٦٥ ص ٣٨، واملوسوعة الفقهية، ج ١٨٥ص 

   . ١٤٧لالمام ايب احلسن املـاوردي، حتقيق ودراسة وتعليق،ص املضاربة : انظر؛  حواس ) ٢(
إن هذا القول يتفق مع التشريع اإلسالمي فيما خيص العمـل يف النظـام املـصريف ؛ ألن                  . ٢

املصرف يبدأ العمل يف الودائع االستثمارية من أول العام املايل، ويف ايته يقـوم بتـصفية                
ون مدة االستثمار لستة أشهر، وقد تكون لسنة، كما         املضاربات، مث يقسم األرباح، وقد تك     

 فـرع   –عمـان   –يف البنك اإلسالمي العريب، والبنك اإلسالمي الفلسطيين، وبنك القاهرة          
  .املعامالت اإلسالمية، وبنك األقصى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



   املضاربة املشتركة                                                      استمرار املضاربة بعد املوت

  

-١٨٠-

 
 
 
 

  
  
  

 

 
  

  اآلثار املرتتبة على الفسخ 
  

بة على الفسخ عند كل من اجلمهور الذين ال يعتربون          أتناول يف هذا املطلب اآلثار املترت     
عقد املضاربة الزم بعد الشروع يف العمل إذا كان املال عروضاً ،واملالكية الذين يعتربونه الزماً                
بعد الشروع يف العمل، وال ميلك أحد الطرفني الفسخ إذا كان املال عروضاً، وإليكم تفـصيل                

  ) .مضارباً ( ، ورجل األعمال ) رب مال ( ذلك باعتبار رب املال 
  

  اآلثار املترتبة على الفسخ عند اجلمهور :  أوالً 
  

يترتب على الفسخ عند اجلمهور عزل املضارب عن مجيع األعمال الالزمة إلاء عقد             
وتكـون  املضاربة؛ كتنضيض املال، من بيع العروض وتصفيتها، وعودة رأس املال كما كان،             

  :التصفية كما يلي 
إذا اتفق الطرفان رب املال واملضارب على أن يقوم أحدمها بتصفية املضاربة ، جاز ذلك                – أ  

  .) ١(؛ ألن األمر يعود إليهما  

  . يف حال امتناع املضارب عن بيع العروض   –ب 
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 والذي يقتضي حق أي طرف يف فسخ       -اختلف اجلمهور القائلون جبواز عقد املضاربة       
امتناع املضـارب مـن تنضيض املال، هل جيرب عليه أم ال           يف حال فسخ العقـد، و     –العقد  

  : إىل قولني 
  :     القول األول 

   أن املضارب جيرب على بيع )٢( يرى احلنفية والشافعية يف األصـح واحلنابلـة يف قول
  _____س______________________________________________________

 ٥املغـين، ج  : ، وابن قدامة    ٢٣٢ ص   ٢املهذب، ج : ، و الشريازي    ١٥٣ ص   ٥ئع، ج بدائع الصنا : انظر؛ الكاساين   ) ١(
  .٩٣ -٩٢ ص ٣٨، واملوسوعة الفقهية، ج ١٧٩ص 

، ٣١٢ ص ٤روضـة الطـالبني، ج  : ، والنووي ٤٦١ – ٤٦٠ ص   ٨تكملة رد احملتار، ج   : انظر؛ ابن عابدين احلفيد   ) ٢(
   .١٨٠ -١٧٩ ص ٥املغين، ج: وابن قدامة 
  .كان فيها ربح ظاهر، وال جيرب إذا كان الربح غري ظاهر العروض إذا 
  :القول الثاين 

 أن املضارب جيرب علـى بيـع   )١(  ويرى الشافعية يف وجه، واحلنابلة يف القول اآلخر 
  .العروض مطلقاً ، سواء كان فيها ربح ظاهر أم ال 

   :أدلة القول األول 
إذا كان الربح ظاهراً، وعـدم      استدل القائلون بإجبار املضارب على بيع العروض        

   :)٢( مبا يأيت اإلجبار إذا كان الربح غري ظاهر
  : إذا كان الربح ظاهراً . أ
 إن حق طريف العقد يف الربح ال يكون إال ببيع العروض، والذي يكـون ضـمن عمـل                   .١

  .املضارب، فيجرب عليه 
زم به املضارب، فيجرب على      إن عقد املضاربة املشتركة يقتضي إعادة رأس املال ناضا ، ويلت           .٢

  .البيع وتسليم رأس املال كما أخذه 
  :إذا كان الربح غري ظاهر . ب

إن املضارب كالوكيل، فكما جيوز له التصرف باملال وال جيرب على الرد، فكذلك  جيوز         
  .له التصرف، وال جيرب على البيع، وذلك إذا كان الربح غري ظاهر
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  :أدلة القول الثاين 
لون بإجبار املضارب على بيع العروض مطلقاً، سواء كان فيها ربـح أم      استدل القائ 

  )٣( :ال مبا يلي 

  .جيرب املضارب على البيع مبقتضى العقد الذي يوجب إعادة رأس املال كما كان 
_____________________  

  .١٨٠ ص ٥املغين، ج: ، وابن قدامة ٤٣٢ ص ٢مغين احملتاج، ج: انظر؛ الشربيين )١(
، وابن قدامـة  ١٣٠ ص ٩احلاوي الكبري،ج: ، واملاوردي ٤٦١ ص٨ر؛ ابن عابدين احلفيد ، تكملة رد احملتار،  ج انظ) ٢(

  .٤٠٤السلم واملضاربة ،ص: ، والقضاة ١٨٠-١٧٩ ص ٥املغين، ج: 
   .١٨٠ ص ٥املغين، ج: ، وابن قدامة ٢٣٢ ص ٢املهذب، ج: انظر؛ الشريازي ) ٣(

  
  :الراجح 

لني السابقني يظهر يل أن الراجح ما ذهب إليه القـائلون بإجبـار              بالنظر يف أدلة القو   
  )١ (:وذلك ملا يلي املضارب على البيع إن كان يف املضاربة ربح ظاهر، 

 إن امتناع املضارب عن بيع العروض، مع وجود الربح الظاهر، يلحق ضرراً ظـاهراً رب                .١
  .املال  

 رب املال بذلك يكـون تكليفـاً زائـداً     إن تصفية املضاربة من عمل املضارب، وتكليف  .٢
خارجاً عن مقتضى العقد، وهلذا البد من إجبار املضارب على إمتام عمله حـىت يـستحق      

  . الربح عليه
  .يف حالة امتناع رب ا ملال عن بيع العروض  –ج 

  .فما احلكم ؟إذا طلب املضارب من رب املال بيع العروض فامتنع، 
املضارب فسخ العقد وامتنع رب املـال عـن تـصفية           اختلف العلماء فيما إذا طلب      

  : على قولني املضاربة وبيع العروض 
  :القول األول 

  . إىل إجبار رب املال على البيع سواء كان ربح ظاهر أو مل يكن )٢(  ذهب احلنفية
  : القول الثاين 
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  : فقالوا  )٣(وفصل الشافعية واحلنابلة يف ذلك، 
  .جيرب رب املال على البيع  إن كان هناك ربح ظاهر، .١
   :فقوالن  وإن مل يكن ريح ظاهر، .٢
  . ال جيرب رب املال على البيع .أ
   .)٤(جيرب رب املال على البيع، وهو وجه للشافعية . ب

______________________________________  

   .٣٥٥ -٣٥٤عقد املضاربة، ص : انظر؛ الدبو)١(
: ، والبـهويت ٤٦١ ص ٨تكملة رد احملتار، ج: ، وابن عابدين احلفيد     ١٥٣ ص   ٥ائع، ج بدائع الصن : انظر؛ الكاساين   ) ٢(

  .٦٠٩ ص٣كشاف القناع، ج
 ص  ٣كشاف القنـاع، ج   : ، والبهويت   ١٨٠ ص   ٥املغين، ج : ،وابن قدامة   ٢٣٢ ص ٢املهذب، ج : انظر؛ الشريازي   ) ٣(

٦٠٩.  
  .٤٣٢ ص ٢مغين احملتاج، ج: انظر؛ الشربيين ) ٤(

  :ول أدلة القول األ
  )١( :استدل القائلون بإجبار رب املال على بيع العروض مطلقاً مبا يلي 

  . إن إعطاء املضارب حقه يف الربح يقتضي بيع العروض، وهلذا جيرب رب املال على البيع .١
 إن التقدير والتخمني فيه ضياع حلق املضارب؛ لذا وجب على رب املال البيع وإظهار حق                .٢

  .املضارب 
  :ول الثاين أدلة الق

استدل القائلون بإجبار رب املال على البيع إذا كان يف املضاربة ربح ظاهر ،وعدم               
  )٢( :إجباره إن كان الربح غري ظاهر أو غري ظاهر مبا يلي 

إن ظهور الربح يؤكد حق املضارب فيه ، لذا البد من البيع ، ومتكني املضارب من حقه يف                  .١
  .الربح 

ؤكد عدم حق املضارب يف العقود ، وتكون من حق رب املال بدل              إن عدم ظهور الربح ي     .٢
  .رأس املال، فال جيرب على بيع حقه؛ ألنه رضي به عروضاً  

  :املناقشة 
  )٣(: مناقشة قول الشافعية ومن معهم مبا يلي 
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  :ملا يلي إن القائلني بعدم إجبار رب املال على البيع يف حالة عدم ظهور الربح مردود؛  
  .لتحقق من وجود الربح وعدمه  عدم ا.١
  . جهالة قيمة العروض، حيث أا غري ثابتة القيمة، لذلك جيرب رب املال على البيع .٢

______________________  
، والقضـاة  ٤٦١ ص   ٨تكملة رد احملتار، ج   : ، وابن عابدين احلفيد     ١٥٣ ص   ٥بدائع الصنائع، ج  : انظر؛ الكاساين   ) ١(

  .٤٠١السلم واملضاربة، ص : 
 ص  ٥املغين، ج : ، وابن قدامة    ٣١٤ ص   ٤روضة الطالبني، ج  : ، والنووي   ٢٣٤ ص   ٢املهذب، ج : انظر؛ الشريازي   ) ٢(

  .٦٠٩ ص٣كشاف القناع، ج: ، والبهويت ١٨٠
   .٣٧٤عقد املضاربة، ص : انظر؛ الدبو ) ٣(
  
  

  :الراجح
مـن  من وافقهــم   احلنفية و بالنظر يف أدلة القولني يتبني يل أن الراجح ما ذهب إليه          

  : للسببني اآلتيني إجبار رب املال على البيع؛
 إن حق املضارب يتعلق باملال على أمل احلصول على ربح، ولن يظهر ذلك إال بإجبار رب                 .١

  .املال على البيع 
 إن البيع من حق املضارب ليتمكن من تصفية املضاربة، وعودة رأس املال كما أخذه ، فإن                 .٢

  . رب املال القيام به تعسر ذلك وجب على
  

  اآلثار املترتبة على الفسخ عند املالكية : ثانياً 

  

ذهب املالكية إىل القول بلزوم عقد املضاربة بعد الشروع يف العمل ، وإذا مت انفـساخ              
   :)١( أربعة هي العقد؛ فإنه يترتب عليه آثار

 املتـاع، وتنـضيض     منع املضارب عن التصرف يف املال الناض ، و يقتصر عمله على بيع            .١
  .املضاربة 
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 إذا مت االتفاق على فسخ املضاربة وجب على الطرفني االلتزام مبا مت االتفاق عليه من تقومي                 .٢
  .العروض، أو بيعها ملعرفة ربح كل منهما، أو تسليمها ألحد الطرفني 

بذلك ،  إذا اختلف رب املال واملضارب يف تنضيض املال، فإن املضارب أوىل من رب املال         .٣
  .وجيب على رب املال متكينه من البيع ؛ ملعرفة ما له من ربح 

 إذا اختلف الطرفان يف مدة التنضيض  يرجع األمر إىل القاضي، وحيكم مبا فيـه مـصلحة                  .٤
الطرفني ؛ حيث ال جيرب املضارب على البيع يف احلال ، ملا يف ذلـك مـن إحلـاق الـضرر      

  . بالطرفني
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٧مـنح اجلليـل، ج   : ، وعليش١٨٣ ص ٧حاشية اخلرشي، ج : ، واخلرشي١٢٨ ص ٥املدونة، ج  : انظر ؛ مالك    ) ١(
   .٤٠٠ – ٣٩٩السلم و املضاربة، ص : ، والقضاة ٣٧٥ -٣٧٤ص 
  :الراجح 

بعد بيان أراء الفقهـاء يف الفسخ عند كل من اجلمهور واملالكية يظهر يل أن الراجح               
  :  )١(ما يلي 
اتفق الفقهاء على أنه إذا كان مال املضاربة ناضاً ، فيحق لكل طرف فسخها مىت شـاء ،                  . ١

وتقسم األرباح حسب االتفاق ، وإن مل يوجد ربح عاد رأس املال لـرب املـال ، وإن                  
  .حدثت خسارة فهي على رب املال وحده 

ان على الفسخ وتقـسيم     اتفق الفقهاء على أنه إذا كان رب املال غري ناض ، واتفق الطرف            . ٢
  .العروض وبيعها ، جاز ذلك ؛ ألنه مت باتفاقهما 

إذا اختلف طريف العقد يف بيع العروض ؛ فالراجح ما ذهب إليه املالكية من إجبار رب املال           . ٣
على متكني املضارب من بيع العروض سواء كان يف املال ربح ظاهر أم ال ، وسواء كـان                  

عروضاً ، وذلك ملصلحة الطرفني ؛ ألن منع املضارب من بيـع  رأس مال املضاربة ناضاً أو     
العروض وإلزامه بالتقومي يلحق الضرر به ؛ الحتمال بيع العروض بأكثر مـن التقـومي ،                
فيكون نصيبه يف الربح أقل ، وإحلاق الضرر برب املال ؛ ألنه حيرم من عودة رأس املال إليه                

  .عه كما كان، فيحتاج إىل جهد ومشقة من أجل بي
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  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٤٠٧السلم و املضاربة، ص : القضاة .انظر ؛ د) ١(
  

 
 

  

  تقاضي ديون املضاربة املشرتكة
  

إذا انتهت املضاربة املشتركة ألي سبب من األسباب، وكان للمضارب ديـون علـى      
  : على قولني فقد اختلف الفقهاء يف استيفاء هذه الديون الناس، 

  : القول األول 
إىل عدم وجوب استيفاء الديون من قبل املضارب، إن مل يكن هناك            ) ١(ذهب احلنفية   

  .ربح ظاهر، وإن كان ربح ظاهر أجرب على االستيفاء 
  : القول الثاين 

إىل وجوب استيفاء الديون من قبل املضارب       ) ٢( وذهب مجهور الفقهاء ما عدا احلنفية     
  .مطلقاً 
  : لة القول األولأد
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 استدل القائلون بوجوب استيفاء الديون على املضارب إن وجد ربح، وإن مل يوجد         
  )٣( : مبا يلي  ربح فال جيرب،

 إن رب املال له نصيب يف الربح إن وجد، وهذا يقتضي استيفاء الديون من قبل املـضارب   .١
  .ملعرفة الزائد على رأس املال، وتقسيمه بني أطراف املضاربة 

 إن مل يكن ربح ظاهر، فال جيرب على االستيفاء ، ألن الديون تكون حقاً للمصرف بـدل                  .٢
  .رأس املال ، فال جيرب على استيفائها 
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

   .٤٤٥ ص ٨تكملة رد احملتار، ج : ، وابن عابدين احلفيد ١٦١ ص ٥بدائع الضائع، ج : انظر ؛ الكاساين ) ١(
كشاف القنـاع، ج  : ، والبهويت ٣١١ ص  ٤روضة الطالبني، ج  : ، والنووي   ١٢٩ ص   ٥املدونة، ج   :  ؛ مالك    انظر) ٢(

   .٦١٠ ص ٣
: ، وابن عابـدين احلفيـد     ٤٧٠ ص   ٨نتائج األفكار، ج    : ، وقاضي زاده    ٢٠٩ ص   ٣اهلداية، ج   : انظر ؛ املرغيناين    ) ٣(

   .٤٤٥ ص ٨تكملة رد احملتار، ج 
  :أدلة القول الثاين 

  : )١(تدل القائلون بوجوب استيفاء املضارب الديون مطلقاً مبا يلي اس
 إن مقتضى عقد املضاربة، يتطلب من املضارب رد رأس املال للمودعني، كمـا أخـذه ،                 .١

  .فيجب عليه استيفاء الديون
 إن املضارب أخذ رأس املال كامالً فيجب عليه رده كما أخذه ، ألن الدين مال ضـعيف؛   .٢

 النقد من حيث التسليم والتسلم ، فيجرب املضارب على استيفاء الديون كما لو              أي ال يشبه  
  .كان يف املال ربح، أو كان املال عروضاً 

  :الراجح 
 من إجبـار    اجلمهور بالنظر يف أدلة القولني السابقني يتبني يل أن الراجح ما ذهب إليه             

  )٢( وذلك لألسباب اآلتيةاملضارب على استيفاء ديون املضاربة، 
لتحقيق األثر املترتب على املضاربة من حيث تقسيم األرباح ، وال يتحقق ذلك إال بعـودة            .١

  .رأس املال كامالً 
  . إن املضارب قد تصرف يف املال ابتداًء فيجرب على حتصيله .٢
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إن عقد املضاربة يقتضي رد رأس املال للمودعني على الوجه الذي تسلمه ، والدين ال يقوم                .٣
  . نقد ، لذا وجب استيفاؤه ورده نقداً ألصحابه مقام ال

  
  
  
  
  

_____________________  
 ٥املغين، ج   :، وابن قدامة    ٣٠٥ ص   ٢كفاية األخيار، ج    : ، واحلسيين   ١٣١-١٣٠ ص   ٥املدونة، ج : انظر ؛ مالك    ) ١(

  .٣٥٦عقد املضاربة، ص: ، والدبو ٩٢ ص ٣٨ ، واملوسوعة الفقهية ، ج١٨١– ١٨٠ص 
  .٣٥٧-٣٥٦عقد املضاربة، ص: ، والدبو١٨١-١٨٠ ص ٥املغين، ج: ابن قدامة انظر؛ ) ٢(
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 حقيقة املـضاربة املـشتركة، وشـروطها، وأقـسامها     – فيما تقدم   –بعد أن بينت    
وأحكامها املختلفة، وتعرضت ملسائل االتفاق، ومسائل االختالف بني فقهاء املذاهب، أود أن            

هذا الفصل ما إذا كان باإلمكان االستفادة من املضاربة املشتركة يف عمليات االستثمار        أبني يف   
املصريف احلديث؛ باعتبار أن املضاربة املشتركة تقوم على جذب األموال ممن ال حيسنون العمل              

  .أو ال يريدون العمل، وإعطائها ملن لديه اخلربة والقدرة على العمل، وليس لديه مال 
  :ا الفصل على أربعة مباحثويشتمل هذ

  األسس اليت تقوم عليها املصارف اإلسالمية، وأهدافها.  
  التطبيق العملي للمضاربة املشرتكة، وأثرها يف احلياة االقتصادية.  
 ًمعوقات تطبيق املضاربة املشرتكة يف املصارف اإلسالمية  حمليا.  

 ًكيفية تطوير املضاربة املشرتكة يف املصارف اإلسالمية  حمليا.  
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  األسس اليت تقوم عليها املصارف اإلسالمية، وأهدافها 
  

   :متهيد 
أثبتت املصارف اإلسالمية وجودها بفضل املخلصني من علماء هذه األمة؛ لـتعلن أن             

عة اإلسالمية يف جمال االقتصاد، واملعامالت املـصرفية، ومل تقـم         الوقت قد حان لتطبيق الشري    
املصارف اإلسالمية على أساس مجع املال، واإلثراء على حساب اآلخرين، ولكن قامت علـى              
أسس مستمدة من روح الشريعة اإلسالمية وتوجيهاا، وهذه األسس وضعها العلماء املسلمون 

  .يف اال االقتصادي احلريصون على سالمة اتمع، وتقدمه 
وأقصد باملصرف اإلسالمي هو كل مؤسسة تباشر أعماالً مصرفية، وهي ال تتعامـل             
بالفوائد الربوية أخذاً أو عطاًء، ومن هنا كان أسلوب التعامل الذي تـسري عليـه املـصارف          

سـلوب  اإلسالمية هو االبتعاد عن احلرام، وتوفري البديل للمعامالت احملظورة شرعاً، وإجياد أ            
  .استثماري للودائع يتمثل يف حتقيق األرباح بنسبة شائعة بدل الفائدة الثابتة احملددة مسبقاً 

هذه هي املصارف اليت أحتدث عنها، وقد قامت على أسس مغايرة ملا عليـه البنـوك                
الربوية، وهلا أهداف إميانية واجتماعية وسياسية تقضي على أهداف البنوك الربوية، تلك اليت ال             

الت تعمل من أجل البقاء يف اتمع، لذا فقد لزم أن أخصص هذا املبحث للكالم عن ذلـك                 ز
  :يف مطلبني 

  تعريف املصارف املعاصرة، واملراحل اليت مرت هبا.  
  :                 وفيه فرعان 
  .تعريف املصارف املعاصرة :                    الفرع األول 

  .املراحل اليت مرت ا املصارف املعاصرة :           الفرع الثاني           
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  أسس املصارف اإلسالمية، وأهدافها.  
  :                  وفيه فرعان 
  .أسس املصارف اإلسالمية :                      الفرع األول 

  .سالمية أهداف املصارف اإل:                     الفرع الثاني 
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  تعريف املصارف املعاصرة، واملراحل اليت مرت ا 
  

أتناول يف هذا املطلب الكالم عن تعريف املصارف يف اللغة واالصطالح، واملراحل اليت             
  : الفرعني اآلتيني مرت ا هذه املصارف يف

  

  الفرع األول
  

  تعريف املصارف املعاصرة
  

مجع مصرف، وهو مأخوذ من الصرف يف الـدراهم ؛ مبعـىن فـضل         : ارف يف اللغة    املص. أ
الدرهم على الدرهم، والدينار على الدينار؛ ألن كـل واحـد منـهما       

  . )١ (يصرف عن قيمة صاحبه
   .)٢(بيع النقد بالنقد أو بيع الدراهم بالذهب، وعكسه : ويف االصطالح . ب

كان الذي تتداول فيه األموال تارة عـن طريـق      هو امل ) بكسر الراء   : (    واملصرِف  
  )٣( . مسي البنك مصرفاًاألخذ، وأخرى عن طريق اإليداع، وتارة عن طريق التعامل، وبذلك 

  
  الفرع الثاين

  

  املراحل اليت مرت ا املصارف املعاصرة

م شاءت حكمة اهللا أن ينتقل الناس من اجلاهلية إىل نور اإلسالم انتقاالً نوعيـاً ؛ لتـنع    
  البشرية عرب قرون من الزمان، وتتفيأ ظالل الشريعة اإلسالمية، حيث كان رجال الفقه فيها

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) .صرف(، مادة ١٩٠ ص ٩لسان العرب، ج: انظر؛ ابن منظور )١(
  .٣٤٨ص٢٦لفقهية ، ج، واملوسوعة ا٢١٥دليل املصطلحات الفقهية االقتصادية، ص: انظر؛ بيت التمويل الكوييت ) ٢(
   .٥١٣ ص ١املعجم الوسيط، ج: انظر؛ مصطفى وآخرين) ٣ (
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يواجهون ما يستجد من أمور بعزمية قوية، وفهمٍ  يتناسب وروح الشريعة، فعاشوا حيـام               
  . أعزاء، ومل يتراجعوا أمام تطور احلياة يف كافة امليادين 

 واالزامية اليت أصـابت العـامل       ولكن نتيجةً النقالب موازين القوى املادية، والتأخر      
اإلسالمي؛ فقد بدأت األمور تتبدل، فأصبح املسلمون يقلدون الغرب يف كل أمور حيـام،              

  .وكان من أخطر وجوه التقليد األعمال املصرفية 
  )١ (: كما يلي مبراحـل ثالثقد مرت املصارف املعاصرة 

  :املرحلة األوىل 
ون أمواهلم عند الصيارفة؛ خوفاً عليها من النهب        كان األغنياء وأصحاب الثروات يودع    

والضياع ، مقابل أجرة، ويأخذ أصحاب األموال صكوكاً منهم باملبالغ اليت يتم إيداعها عندهم      
  .، وتدفع هلم حني الطلب 

  : املرحلة الثانية 
بعد قيام الثورة الصناعية يف أوروبا أصبح املال له دور فاعل يف النـشاط االقتـصادي                

صناعي، وليس لدى الصيارفة األموال الكافية هلذه األنشطة ، فأخذ الصيارفة يقومون بإغراء             وال
أصحاب األموال ، بإيداع أمواهلم عندهم مقابل ربح؛ بشرط استخدامها يف األنشطة التجارية             

  . والصناعية 
  :املرحلة الثالثة 

الربوية، سواء كان الصيارفة    انتقل الوضع إىل النظام املصريف املعمول به اآلن يف البنوك           
أفراداً أو أسراً معينة، تتخذ من حرفة املال أداة هلا، وملا اتسع نطاق العمل قامـت شـركات،            
وفتحت فروعاً هلا يف عدة بلدان، وكان نشاطها يقوم على أساس أموال املودعني، ومل تكـن                

ح الربا منتشراً يف كافة األقطـار     أموال املسامهني إال جزءاً قليالً بالنسبة ألموال املودعني، وأصب        
  . العربية واإلسالمية 

ويف ظل املتغريات الدولية، وظهور اإلسالم بثوب جديد، تطلـع النـاس إىل العلمـاء     
  واملفكرين اإلسالميني آملني أن جيدوا عندهم ما خيلصهم من التعامل بالربا، وقد هيأ اهللا لتلك 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

   . ٨٣االقتصاد يف الفكر اإلسالمي، ص : شليب أمحد. ر؛ د انظ) ١(
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الفكرة عوامل ساعدت على حتقيقها وإخراجها إىل حيـز الوجـود، فأصبحت املـصـارف             
   )١( : ومن تلك العوامل ما يلياإلسالمية حقيقة واقعة، 

  )٢( .ي نضوج فكرة قيام املصارف اإلسالمية، وتفهمها على مستوى العامل اإلسالم-أوالً 
من املعروف أن املصارف الربوية ، وجدت بوجود االحتالل املسمى زوراً باالستعمار،       
وخبروج االحتالل العسكري من الديار اإلسالمية بدأ الغيورون واملهتمون مبصلحة املـسلمني            
يطالبون بالبديل لتلك البنوك الربوية ، فأخذوا يروجون لتلك الفكرة حىت وصلت إىل درجـة               

  .يف الشارع اإلسالمي النضوج 
  )٣(  جرأة احلديث عن فكرة املصارف اإلسالمية-ثانياً 

مل تكن ظروف االحتالل ، تسمح جلرأة الكلمة، وإن وجد فقليـل، وبعـد خـروج        
احملتلني، قام نفر من العلماء املخلصني، فأبدوا رأيهم يف املعامالت الربوية، ومل يكن غريبـاً أن                

 بتحرمي التعامل بالربا، وأصبحت هذه املسألة حمط اهتمام العديد          يقوم بعضهم بإصدار الفتاوى   
  . من الدارسني يف اال االقتصادي،وعلـوم الشريعة

  )٤(. عقد املؤمترات اإلسالمية لتحقيق الفكرة –ثالثاً 

إن وجود البنوك الربوية يف البالد اإلسالمية يشكل خطراً على األمة، والبد من البديل              
   شكلـت القرارات والتوصيات اخلتامية للمؤمتر السنوي الثاين مع البحوث        اإلسالمي؛ حيث

 ؛ حيث حبـث موضـوع       م١٩٦٥ –هـ  ١٣٨٥اإلسالمية، والـذي عقد يف القاهرة سنة       
  الفائدة، 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

   .١٥١موقف الشريعة من املصارف اإلسالمية، ص : انظر؛ العبادي ) ١(
موقف الشريعة مـن    : ، والعبادي   ٩ جواب حول البنوك اإلسالمية،ص      ١٠٠ سؤال و  ١٠٠: ظر؛ النجار وآخرين    ان) ٢(

البنـوك  :  ، واخلـضريي ١٣-١٢تطوير األعمال املـصرفية، ص  : ، ومحود ١٥٢ – ١٥١املصارف اإلسالمية،ص   
  .٥٤اإلسالمية، ص 

آفاق اجلهاز املصريف الفلـسطيين، ص  : ، وعاشور ١٥٢موقف الشريعة من املصارف اإلسالمية، ص  : انظر؛ العبادي   )  ٣(
٤٨ – ٤٧.   

موقـف الـشريعة مـن      : ، والعبادي   ٢٥٤ ص   ١االقتصاد اإلسالمي والقضايا الفقهية املعاصرة،ج    : انظر؛السالوس  )  ٤(
    . ١٥٣املصارف اإلسالمية، ص
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 كلها ربا حمرم،    الفائدة على أنواع القروض   : " واألعمال املصرفية، فكانت القرارات صرحيةً      

   ..وال فرق يف ذلك بني ما يسمى القرض االستهالكي، وما يسمى القرض اإلنتاجي
) ١(" وإن كثري الربا وقليله حرام، وإن اإلقراض بالربا حمرم، ال تبيحه حاجة وال ضرورة  

كما أن القرارات قد اشتملت على إجياد البديل للنظام الربوي، ودعت رجال املال واالقتصاد              
  .علماء املسلمني إىل تفعيل هذه القرارات على أرض الواقع و

وأما على الصعيد العملي التطبيقي، فقد بدأت تظهر حماوالت يف أكثر من بلد إسالمي              
  .إلنشاء مصارف إسالمية ال تقوم يف تعاملها على األساس الربوي 

  .)٢(  إنشاء املصارف اإلسالمية، وقيامها حقيقة وواقعاً-رابعاً 
ت القرارات والتوصيات الصادرة عن مؤمتر جممع البحوث اإلسالمية الثاين متثـل            كان

رغبة املسلمني يف تقدمي احللول للمشاكل االجتماعية واالقتصادية الـيت تواجـه املـسلمني،              
  . واستعدادهم لبناء مستقبل أفضل 

 ورغبـة   ففي منتصف السبعينات من القرن املاضي ، واستجابة لنداء املؤمتر اإلسالمي،          
الشعوب اإلسالمية يف التخلص من التعامل بالنظم الربوية املدمر لكياـا، واحملطـم للعمـل               
االقتصادي؛ فكان البديل إجياد مؤسسات مصرفية ، تستمد عملها مـن أحكـام الـشريعة               
اإلسالمية، وأصبحت هذه املصارف موجودة يف واقع الشعوب اإلسالمية، وقد بدأ  العمل فيها 

   : )٣( نعلى مساري
   :األول 

( بدأ يف مصر بإنشاء بنوك ادخار لتجميع رأس مال حملي للتنمية، وكان أشهرها بنك                   
  .يف دلتا مصر، وحماولة مماثلة يف السودان ) ميت غمر 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

– ٤٠١م، ص١٩٦٥ –هــ  ١٣٨٥القرارات والتوصيات، املؤمتر السنوي الثاين لـسنة   : جممع البحوث اإلسالمية  ) ١(
تطـوير األعمـال    : ، ومحـود  ١٥٨– ١٥٧موقف الشريعة من املصارف اإلسـالمية، ص      : انظر؛ العبادي   ) ٢  (٤٠٢

   .٨ – ٧البنوك اإلسالمية ص : ، واخلضريي ١٦ - ١٥املصرفية، ص 
 – ٢١٣م، ص مدخل للفكر االقتصادي يف اإلسـال : ، ومرطان   ١٧٥ -١٧٤اقتصاد املستقبل، ص    : انظر؛ الشاوي   ) ٣(

  .م ٢٠٠٠ / ٣  / ٢٤، تاريخ ٩٠٢٨، وجريدة االحتاد، اإلمارات العربية املتحدة، حديث اجلمعة، عدد ٢١٨
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  :الثاين 

بدأ يف منطقة اخلليج العمل بإنشاء مؤسسات مالية للتمويل باستثمار الثروة البتروليـة             
ـددت املـصـارف   على أساس إسالمي يف صـورة بيوت التمويل أو بنـوك التنمية، مث تع           

اإلسالمية يف كافة بلدان العامل اإلسالمي، ومنها فلسطني؛ حيث أنشئ فيها البنـك العـريب               
 فرع املعامالت اإلسـالمية،     –اإلسالمي، والبنك الفلسطيين اإلسالمي، وبنك القاهرة عمان        

  .وبنك األقصى ، باإلضافة إىل بعض الشركات اإلسالمية كشركة بيت املال وشركة األمني 
وأشري إىل أن الالفتة اإلسالمية اليت يرفع شعارها املصرف اإلسالمي حتتم علـى كـل               
العاملني فيه أن يكونوا قدوة لغريهم، من حيث املبادئ والقيم واألخالق اليت حث عليها ديننا               
احلنيف، كما حتتم على العاملني وجود الكفاءات واملهارات البشرية الالزمة لتسيري العمل عن             

  . الوعي الثقايف، والنضج اإلمياين، واملراقبة الشرعيةطريق 
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  أسس املصارف اإلسالمية، وأهدافها
  

إنَّ كل مؤسسة هلا أسس وأهداف، يريد القائمون عليها أن تتحقـق،  واملـصارف               
ها املـصارف   اإلسالمية قامت على أسس، وهلا أهداف، وفيما يلي أهم األسس اليت قامت علي            

  : يف الفرعني التاليني اإلسالمية، وأهدافها
  الفرع األول

  

   أسس  املصارف اإلسالمية
  

   )١ (: التسعة اآلتية ميكن إجياز هذه األسس يف البنود
  . أن تلتزم يف معامالا باحلالل واالبتعاد عن احلرام   –أوالً 

كام الشريعة اإلسالمية، فـال     مبا أن املصـارف اإلسالمية تعتمد يف معامالا على أح        
ميكن أن تقدم خدماا ألنشطة واستثمارات تدخل يف دائرة احلرام؛ ألن ذلك  يلحق ضـرراً                
باتمع اإلسالمي، ومبا أن اإلنسان مستخلَف يف األرض لعمارا، واستغالل ما فيهـا مـن               

 املـالك لكــل    ثروات، وهذا االستخالف مـرهونٌ بأوامـر اهللا ونواهيه ؛ ألن اهللا هـو          
هو أَنـشأَكُم مـن األرضِ       .. :لقوله تعاىل   شئ، واإلنسـان مكلف بالوكالة يف اإلعمار؛       

..واستعمركُم فيها 
 وهـذا هـو أساس قضية االسـتثمار       )٣(، أي أوكل إليكم عمارا،      )٢(

ـ              ا املـصارف   والتنمية واإلنتاج؛ لذلك فمن الضـروري أن تكون اخلدمات اليت تتعامـل  
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

: ، والعبـادي  ٥٤ – ٥١، ٤٧ جواب حول البنـوك اإلسـالمية، ص       ١٠٠ سؤال و    ١٠٠: انظر؛ النجار وآخرين    )١(
،وعبـد  ٧٣– ٧١النظام املصريف اإلسالمي، ص : ، وسراج ١٧٥-١٦٩موقف الشريعة من املصارف اإلسالمية، ص   
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البنـوك  : ،  واخلـضريي     ٢٤٥ – ٢٤٤ي ونظرية التوازن االقتصادي يف اإلسالم،ص       أصول االقتصاد اإلسالم  : اهللا  
   .١١٦– ٩٠شركات االستثمار يف االقتصاد االسالمي، ص : ، والنمري ٢٨ – ١٨اإلسالمية، ص 

   .٦١جزء من اآلية : سورة هود )٢(
   .٢٢ ص ٢صفوة التفاسري، ج:انظر؛ الصابوين )٣(

فال غنب، وال ظلم للعاملني، وال مصادرة ألرزاقهم، كما ال جيوز            اإلسالمية يف دائرة احلالل،     
متويل مصانع إلنتاج اخلمور، أو زراعة احملرمات، أو إنشاء ماله وأندية قمار ؛ ملـا يف هـذه                  

  .اخلدمات من أضرار اقتصادية واجتماعية على اتمع 
  )١(عدم التعامل بالربا : ثانياً 

ألساس الرئيس للمصارف اإلسالمية ؛ ألا تقوم علـى         إن عدم التعامل بالربا يشكل ا     
مبدأ املشاركة يف الغنم والغرم، بدالً عن الغنم املضمون الذي يتمثل يف سعر الفائدة الثابتة الذي    
  متارسه البنوك الربوية، وما فيه مـن ظلـم على املقتـرض، وأفـراد اتمــع املستهلكني، 

روض االستهالكية واإلنتاجية ؛ فالظلم يف القروض االسـتهالكية         ويتمثل هذا الظلم يف عمليات الق     
يقع على املقترض وحده، وأما القروض اإلنتاجية فيقع الظلم على املقترض وأفـراد اتمـع ؛ ألن                 
املقترض قرضاً إنتاجياً يضيع عليه جهده وماله يف حالة اخلسارة، كما يضيع عليه جهـده يف حالـة              

زيـادة التكلفـة  ون زيادة، وأما الظلم على أفراد اتمع، فمن حيث دفع           مساواة الربح للفوائد د   
  ، )٢(يف اإلنتــاج والفوائـد الربويـة ،  وقـد حـارب اإلسالم الربا يف كثري من اآليات 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

إذا زاد على ما كـان      " ربا الشئ : " يه، ومنه ، إذا زاد عل   "أرىب فالن على فالن     : "الفضل والزيادة، يقال    : الربا لغة   ) ١ (
، ويف  )، مـادة ربـو    ١١٥– ١١٤املصباح املـنري، ص     : انظر؛ الفيومي . (؛ املكان املرتفع    " الربوة  : " عليه، ومنه   
   ) . ٢٤٣كرت البيان، ص : انظر؛ الطائي . (فضل مال بال عوض يف معاوضة مال مبال : االصطالح 

  :  وينقسم الربا إىل قسمني 
ويكون يف كل زيادة مالية يف أصل القرض الذي مت عقده، وكل قرض جر نفعاً فهو ربا، سـواء كـان                     :  ربا الديون    -أ

  .استهالكياً أو انتاجياً 
  :وهو نوعان:  ربا البيوع– ب 

 النظر عن   أي الزيادة؛ حيث يقوم على بيع سلعة معينة بنفسها وعينها مع زيادة يف الكيل أو الوزن بغض                : ربا الفضل   . ١ 
  .بيع الذهب بالذهب : اجلودة أو الرداءة؛ مثل 

املعـامالت املاليـة املعاصـرة يف ميـزان الفقـه      : انظر؛ السالوس . (وهو الناجم عن التأجيل والتأخري : ربا النسيئة   . ٢ 
   ). ٢٩– ٢٦التدابري الواقية من الربا، ص :  ، وإهلي ١٨ – ٩اإلسالمي، ص 
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يا أيهـا الـذين     :  وما بعدها، وقال     ٢٧٥جزء من اآلية    : ، سورة البقرة    هللا البيع وحرم الربا   وأحل ا : قال تعاىل   ) ٢(
   .١٣٠اآلية : ، سورة آل عمران آمنوا ال تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة، واتقوا اهللا لعلكم تفلحون 

ي، لذا فإن ؛ ألنه من أخبث املعاصي وأشدها ضرباً للنظام االقتصادي واالجتماع     )١(واألحاديث  
املصارف اإلسالمية ال تتعامل باملعامالت الربوية، وال تساهم يف املؤسسات اليت تتعامل ـذه              

  .املعامالت احملرمة 
وليس معىن ذلك  أن املصارف اإلسالمية ال دف إىل حتقيق الربح، بل دف إليـه،                

هو الفائدة اليت حيـصل     :  الرباولكن يف إطار الضوابط الشرعية، والفرق بني الربح والربا؛ أن           
عليها الدائن مقابل إقراضه للغري، أو ما حيصل عليها الدائن من زيادة على الشيء املستحق عند                

  .استرداده 
 فهو صايف ما حيقق من استثمار املال يف النشاط التجاري أو الصناعي أو الزراعي               :وأما الربح   

سبقاً ؛ ألنه يتوقف على طبيعة السلعة وحالة        أو غري ذلك، مبعىن أن الربح غري معلوم أو حمدد م          
  )٢(.السوق 

  )٣( حسن اختيار من يقومون على اإلدارة يف املصارف اإلسالمية –ثالثاً 

      إن املصارف اإلسالمية تبـذل ما يف وسعها من أجل اختيار األفراد الذين يقومون بإدارة              
إعطاؤهم األموال السـتثمارها وتنميتـها      األموال، سواء من املضاربني أو املوظفني الذين يتم         

  وإدارا؛ ألنه ال يصح أن تعطى هذه األموال إال ملـن يستطيع القيـام باستثمـارها وإدارا
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

" جل أمه   الربا سبعون حوباً، أيسرها  أن ينكح الر       : " قال صلى اهللا عليه وسلم      : روى ابن ماجه عن أيب هريرة قال        ) ١ (
، وإسـناده    )٢٢٧٤( ، حديث رقـم   ٥٨، كتاب التجارات، باب     ٧٦٤ ص ٢سنن ابن ماجه، ج   : انظر؛ ابن ماجه    

: انظـر؛ الـسيوطي   (وصححه السيوطي يف اجلـامع،  . ضعيف؛ ألن فيه أبا معشر جنيح بن عبد الرمحن، خمتلف فيه  
: انظـر؛ احلـاكم     (يف املـستدرك    ، وله شاهد عند احلـاكم       ٢٢ ص   ٢، ج )٤٥٠٦(اجلامع الصغري، حديث رقم     

، كتاب البيوع من حديث ابن مسعود، وهو حديث صحيح على شرط الشيخني،             )٢٢٥٩(املستدرك، حديث رقم    
لعن آكـل   " ، وروى الترمذي و ابن ماجه كذلك عن ابن مسعود أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم                    ٤٣ ص   ٢ج

ما جاء  ) ٢(سنن الترمذي، كتاب البيوع، باب      : ، انظر؛ الترمذي    اإلمث: واحلوب  "  الربا وموكله، وشاهديه وكاتبه     
 ٥٨سنن ابن ماجه، كتـاب التجـارات، بـاب    : ، وابن ماجه ٥١٢ ص٣، ج)١٢٠٦(يف أكل الربا، حديث رقم   

حديث حسن صحيح، وصححه الـسيوطي  : قال الترمذي . ٧٦٤ ص  ٢، ج )٢٢٧٧(التغليظ يف الربا، حديث رقم      
  ).٤٠٨ ص ٢، ج)٧٢٧٤(اجلامع الصغري، حديث رقم : لسيوطي انظر؛ ا. ( يف اجلامع
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   .٤١– ٤٠ذاتية املعامالت اإلسالمية، ص : ، واملتيت ٣٢ – ٣٠التدابري الواقية من الربا، ص : انظر؛ إهلي )٢(
   .٢٤– ٢٣البنوك اإلسالمية، ص : ، واخلضريي ١٦٦موقف الشريعة من املصارف اإلسالمية، ص: انظر؛ العبادي)٣(

، أي ال تعطوا أموالكم ملن ال حيسن إدارا )١(  ..وال تؤتواْ السفَهاَء أَموالَكُم: له تعاىل لقو
وتنميتها ؛ لذلك يقتضي االستثمار حسن استخدام هذه األموال وتنميتها بأفضل الطرق مـن              

ها  علـى    أجل خدمة اتمع ، واملصارف اإلسالمية يف فلسطني حباجة إىل تدريب املوظفني في            
  . اإلدارة 
  )٢(  عدم أكل أموال الناس بالباطل–رابعاً 

يوجد كثري من الصور اليت يتم فيها أكل أموال الناس بالباطل، سواء كان ذلك عـن                
خيانة األمانة، والغـصب والقمـار      : طريق املعامالت املصرفية أو غري ذلك، ومن هذه الطرق        

وز للمصارف اإلسالمية التعامل ا أو الوقوع       والتهديد، وهـذه أمور حرمها اإلسالم، فال جي      
يا أَيها الَّذين آمنواْ ال تأْكُلُواْ أَموالَكُم بينكُم بِالْباطلِ إِال أَن تكُونَ      : لقوله تعاىل فيهــا؛  

نكُماضٍ مرت نةً عارجت..  )قيق ، لذلك قامت املصارف اإلسالمية على أساس التراضي وحت)٣
  .األرباح للمستثمرين واملودعني حسب االتفاق بينهما 

  )٤( الصراحة والوضوح والصدق يف املعامالت: خامساً 
تلتزم املصارف اإلسالمية يف معامالا بالصدق والوضوح والصراحة التامة بينها وبـني     

ملـودعني  املتعاملني معها من مضاربني ومودعني، وليس املقصود بالصراحة هو إعالن أسرار ا           
للغري، بل إن املصـارف اإلسالمية حتافظ على سرية معامالت مودعيها، وال تسمح باإلضرار             
م ، ولكنها تبني كيفية التعامل مع املضاربني واملودعني وفق األحكام الشرعية، وتطلع كـل               

ملصارف واحد منهم على نشراا، واملشاريع املراد استثمار األموال فيها، وهذا غري موجود يف ا     
  .اإلسالمية يف فلسطني إىل حد كبري 

  )٥( عدم حبس املال إىل حد كبري أوحجبه عن التداول، والعمل الستثماره وتنميته –سادساً 

  إن املال أصل من األصول الواجب تنميتها، واستثمارها ، وعدم كرتها وحرمان الناس
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

   .٥اآلية جزء من : سورة النساء ) ١(
   .٢٤البنوك اإلسالمية، ص : ، واخلضريي ١٧٣ -١٧١موقف الشريعة من املصارف اإلسالمية، ص: انظر؛ العبادي) ٢(
  .٢٩جزء من اآلية : سورة النساء ) ٣(
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   .٢٥البنوك اإلسالمية، ص : انظر؛ اخلضريي )٤(
   .٢٦ – ٢٥انظر؛ املرجع السابق، ص )٥(

والَّـذين يكْنِـزونَ الـذَّهب       : فقال وجل عن كرت املال،      من العمل ا ، فقد ي اهللا عز       
يوم يحمى علَيها يف نـارِ جهـنم   . والْفضةَ وال ينفقُونها يف سبِيلِ اِهللا فَبشرهم بِعذَابٍ أَليمٍ        

       ا كَنذَا مه ،مهورظُهو مهوبنجو مهاها جِبى بِهكْوفَت        مـتـا كُنفَـذُوقُواْ م ،فُِسكُمألن متز
   .)١( تكْنِزونَ

لذلك فإن املصارف اإلسالمية تعمل على تنمية األموال املودعة لـديها عـن طريـق               
املضاربة املشتركة، أو املراحبة ، أو املشاركة ، وغري ذلك من األعمال اليت فيها نفع للمجتمـع         

  .اإلنساين 
اإلسالمية يف فلسطني جتذب أموال املودعني، وتستثمرها خارج        واملالحظ أن املصارف    

نطاق وجودها، وما أعلمه أن البنك اإلسالمي الفلسطيين كان مودعاً مخسة ماليـني دوالر يف   
البنك العريب يف لندن، حىت استطاعت هيئة الرقابة الشرعية إكراههم على سحبها، وإيداعها يف              

نك اإلسالمي العريب ال زال يستثمر  معظم أمواله يف البنـك            البنك اإلسالمي األردين، وأن الب    
  . اإلسالمي البحريين، وتتعامل باملراحبة يف أكثر األحوال يف فلسطني

  )٢(أداء الزكاة املفروضة شرعا على كافة املعامالت املصرفية، ونتائج األعمال : سابعاً 

ل مضاربيها، ومودعيهـا    تقوم بعض املصارف اإلسالمية بإخراج زكاة أمواهلا، وأموا       
إِنمـا  : اهللا تبارك وتعاىل بقوله     الراغبني بذلك، وإنفاقها يف مصارفها الشرعية اليت حددها         

          نيارِمالْغقَابِ ويف الرو ـمهقُلُوب لَّفَةؤالْما وهلَيع نيلامالْعنيِ واكسالْماِء ولْفُقَرل قَاتدالص
                                        .)٣( ِهللا وابنِ السبِيلِ فَرِيضةً من اِهللا واُهللا عليم حكيمويف سبِيلِ ا

فاملصرف اإلسالمي جزء من اتمع اإلسالمي، وحبكم خمالطته للناس، وما يقوم به من             
وم بتوزيع الزكاة   وظائف وخدمات استثمارية، يعمل على يئة األجواء االجتماعية؛ حيث يق         

  على شكـل عمـل مشاريع للفقراء، وبناء املؤسسات؛ كاجلامعات واملدارس وغري ذلك ،
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

   .٣٥ – ٣٤اآلية : سورة التوبة )  ١(
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موقف الشريعة مـن    : ، والعبادي   ٤٢-٣٧ سؤال وجواب حول البنوك اإلسالمية، ص      ١٠٠:انظر ؛ النجار وآخرين   ) ٢(
البنوك اإلسالمية،  : ، واخلضريي ٧٢النظام املصريف اإلسالمي، ص     : ، وسراج   ١٧٥املصارف اإلسالمية املعاصرة، ص   

   .١٣٩، وأبا معمر، واملدهون، اإلدارة املالية يف اإلسالم، ص ٢٨ص 
   ٦٠اآلية : سورة التوبة ) ٣(

 ذا العمل إىل اآلن حمققة بذلك األهداف االجتماعية، ولكن املصارف يف فلسطني ال تقوم .  
  )١(حتقيق التوازن يف االستثمار والتنمية يف ااالت املختلفة : ثامناً 

  تقوم املصارف اإلسالمية بكافة األعمال اليت من شأا استثمار أموال املودعني لـديها يف                 
إقامة املشاريع  شىت ااالت االستثمارية واإلنتاجية طويلة األجل،ومتوسطة األجل، وقصرية األجل، و         

مـن أجـل حتقيق التوازن يف     ) ٢(وفقاً لألولويات اإلسالمية الضروريات، واحلاجيات، والكماليات       
اتمع اإلسالمي، وأن املصارف اإلسالمية يف فلسطني ال تقوم باالستثمارات الفعلية طويلة األجـل              

  .الناس يف اتمع احمللي وال حىت املتوسطة األجل، وال تراعي األولويات اليت حيتاج إليها 
  )٣(خضوع املعامالت املصرفية للرقابة الشرعية : تاسعاً 

  إن الرقابة الشرعية يف املصارف اإلسالمية يتم اختيارها من علماء املسلمني األتقياء  
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

   .١٣٩-١٣٨إلدارة املالية يف اإلسالم، ص ، وأبا معمر واملدهون، ا٢٨البنوك اإلسالمية، ص : انظر ؛ اخلضريي )١(
هي كافة األفعال واألشياء اليت تتوقف عليها صيانة األركان اخلمسة للحياة وهي ؛ الـدين، والـنفس،   : الضروريات  ) ٢(

والعقل، والنسل، واملال، وصيانة هذه األركان من مقاصد الشريعة، وحفظها يقتضي االستثمار، واالجتار يف كافـة                
  .اليت حتافظ على املستوى الضروري من احلياة األنشطة 
وهي تشمل األشياء  اليت تطلبها احلاجة ألجل التوسعة، ورفع احلرج واملشقة؛ كالتمتع  بالطيبـات الـيت ال                :  واحلاجيات

ميكن أن يستغين عنها اإلنسان،ويف ذلك مشقة وحرج، ورفع احلرج ال يكون إال بوجود هذه احلاجيـات ؛ لـذلك               
صارف اإلسالمية تقوم باستثمار أمواهلا ملثل هذه احلاجيات؛ كوسائل النقل العامة، وخـدمات تنقيـة امليـاه،      فإن امل 

  .وصرف ااري وغريها، والتشجيع على التربية والتعليم ، وتنمية الثروة العامة واخلاصة 
العـادات  : احلياة وحيسنها وجيملها؛ مثل  هي األمور اليت ال تتحرج احلياة بتركها، ولكن و مراعاا تسهل              :  والكماليات

احلسنة ومكارم األخالق، واللباس والنظافة ؛ لذلك فإن املصارف اإلسالمية تساهم يف استثمار صناعة الكماليـات؛                
فكلوا مما رزقكـم اهللا حـالالً طيبـاً،    : ( مثل السجاد، واوهرات، واألثاث ، وكل ما يعترب كمالياً ، لقوله تعاىل          

  ) .١١٤(اآلية : ، سورة النحل)  نعمة اهللا إن كنتم إياه تعبدون واشكروا
 والتحسينات تكمل احلاجيات، واحلاجيات تتم الضروريات، والضرورية هي أصل املصاحل، واملصارف تعمل علـى              

اللة حبث عن د  : ، والزرقاء   ٧،٩، ص ٢املوافقات، ج : انظر؛ الشاطيب .(حتقيق التوازن بني هذه املصاحل حسب أمهيتها        
   ).١٦٠املصلحة االجتماعية يف اإلسالم، ص 
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حبوث يف املعـامالت  : ، وأبا غدة ٢٦-٢٥ سؤال وجواب حول البنوك اإلسالمية، ص      ١٠٠انظر؛ النجار وآخرين      ) ٣(
: ، واإلجيـي    ٧٧-٤١البنوك اإلسالمية بني احلرية والتنظيم، ص       : ، وعطية   ٤٥٢واألساليب املصرفية اإلسالمية، ص   

: ، وأبـا معمـر      ٣١٣ – ٣٠٩البنوك اإلسالمية، ص  : ، واخلضريي   ٢٩ الربح يف البنك اإلسالمي،  ص      قياس توزيع 
   .١٥٧اإلدارة املالية يف اإلسالم، ص : فارس حممود، واملدهون .د

واملتعمقني يف علوم الدين، واملشهود هلم بالورع والرتاهة، وبعض علماء االقتصاد اإلسـالمي،        
 املصرف،وال خيضعون إلشراف إدارته،حىت ال تتأثر آراؤهم بـأي          وال يكونون من العاملني يف    

ضغط إداري، وتقوم هذه اهليئة مبتابعة كافة األعمال املصرفية للتأكد من أا تـتم يف إطـار                 
  : هي أحكام الشريعة اإلسالمية، وهذه الرقابة هلا جوانب متعددة ؛

  :رقابة عالجية .  أ
مالت املصرفية، للتأكد مـن مطابقتـها، والتزامهـا    وهي اليت تقوم مبراجعة كافة املعا  

  .باألحكام الشرعية، فإنْ كان هناك قصور أو خلل يف املعامالت، قامت هذه اهليئة مبعاجلته 
  :رقابة وقائية . ب

وهي اليت تقوم بوضع النماذج للعقود واالتفاقيات يف مجيع املعامالت املصرفية، والتأكد       
ن احملظورات الشرعية، وذلك من خالل املتابعة عن قرب، والوقوف          من خلو هذه املعامالت م    

أوالً بأول على ما يتم داخل املصرف اإلسالمي، ومن خالل املشاركة يف وضع نظم العمـل،                
  .وتقدمي البحوث والدراسات املصرفية املعاصرة 

  :الرقابة االبتكارية . ج
 تقوم ا هيئة الرقابة الشرعية، وذلك       يعترب هذا النوع من الرقابة أهم أنواع الرقابة اليت          

من خالل متابعتها للعمل اليومي، وابتكار أوعية عمليات استثمار جديدة تفي حباجات العصر             
  .احلديث، وتتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية 

  :الرقابة التوجيهية . د
استخدام املعامالت وهي اليت تقوم بدور التوجيه، وتقدمي الوصايا واآلراء، والتحذير من   

اليت حتتوي على بعض الشبهات، ولألسف الشديد فإن معظم هيئـات الرقابـة الـشرعية يف                
املصارف اإلسالمية يف فلسطني صورية فقط، حيث يتم اختيـارهم حـسب مزاجيـة إدارة               
املصرف، ومهمة هذه الرقابة هي؛ إصدار الفتاوى الشرعية فقط دون الوقوف عن كثب عمـا   
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اط املصرف من معامالت، ومراسالت، واستثمارات جتارية ، وإليـك الـشكل            يدور يف أوس  
  :الذي يظهر هيئة الرقابة الشرعية على املصارف اإلسالمية 

  
  
  

  الفرع الثاين
  

  أهداف املصارف اإلسالمية 
  

تعمـل املصارف اإلسالمية لتحقيق أهدافها وفق منظور إسالمي يف جمـال اسـتثمار             
الثمانيـة  مالت االقتصـادية ، وميكن تلخيص أهم هذه األهداف يف البنـود            األموال ، واملعا  

  :) ١(التالية  
 استثمار أموال املودعني داخلياً عن طريق املضاربة ، أو التجارة ، أو املشاركة؛ مما يعمـل                 .١

  . على حتقيق التكامل االقتصادي؛ وحيد من التبعية االقتصادية اخلارجية اليت تسترتف األموال
  . حتقيق االكتفاء الذايت ألفراد اتمع .٢
  . احلد من البطالة ؛ وذلك عن طريق تقدمي رأس املال للمضاربني ، وتوسيع قاعدة العاملني .٣
  .قامة املشاريع التنموية واإلنتاجية ملنع االحتكار واالستغالل  إ.٤
  . حفظ أموال املودعني واستثمارها حىت ال تأكلها الصدقة والنفقات.٥
  . احلد من انتشار البنوك الربوية، وتقدمي البديل اإلسالمي لكافة أبناء اتمع .٦
 حماولة إحالل التأمني التعاوين بديالً عن التأمني التجاري غري املشروع، حبيث حيقق املصلحة        .٧

  .جلميع أطراف التأمني 
سالفة الـذكر،  وأرى أن املصارف اإلسالمية يف فلسطني ال حتقق كثرياً من األهداف ال        

  سـوى جتميـع املال من املودعني، واستثمارها يف البنـوك الربوية خارج الوطن، أو التعامل 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

املعـامالت املاليـة    : ، وشـبري    ٥٤-٥١ سؤال وجواب حول البنوك اإلسالمية، ص      ١٠٠: انظر ؛ النجار وآخرين     ) ١(
مدخل للفكر االقتصادي يف اإلسـالم      : ، ومرطان   ٧٢ظام املصريف اإلسالمي، ص     الن: ، وسراج   ٢١٨املعاصرة، ص   
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أصول االقتصاد اإلسـالمي ، ص  : ، وعبد اهللا ٧٥ -٧٤، وجميد، البنوك اإلسالمية،  ص  ٢٣٩-٢٣٧املصريف ، ص    
، ٥٣آفـاق اجلهـاز املـصريف الفلـسطيين، ص          : ، وعاشور   ٤١-٢٩البنوك اإلسالمية ص    : ، واخلضريي   ٢٥٤
   .١٢٧ -١١٧شركات االستثمار يف االقتصاد اإلسالمي، ص : نمـري وال

   
 التأمني أو اهلاتف داخل الـوطن، وال زالـت    )١(بأسلوب املراحبة، وتسديد فواتري بوليصات     

املصارف اإلسالمية حىت هذا الوقت قريبة من البنوك الربوية ؛ فهي تتعامل يف أغلب األحيـان                
 العيوب الشنيعة يف املصارف اإلسالمية، وميكن أن ندرأ هـذا           مع من ميلكون املال، وهذا من     

العيب باللجوء إىل املعامـلة باملضاربة املشتركة ، وإن كانت الضمانات فيها أقل، واملخاطرة             
  .أكرب
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______________________  
  . ؛ أي دفع مثن شحن البضائع املؤمنة البوليصة، والبولصة مجع بوالص، وهي كلمة إيطالية، تعين بوليصة الشحن)١(

   ).٥٥انظر؛ املنجد يف اللغة واألعالم، ص      ( 
 
 

 
  

  التطبيق العملي للمضاربة املشرتكة، وأثرها يف احلياة االقتصادية 
  

إن املضاربة املشتركة تليب حاجة املصارف اإلسالمية املعاصرة يف استثمار األمـوال ،               
 أحكام الشريعة اإلسالمية ، ويف أحكامها وقواعدها ما حيقق التكامل والتعـاون             وتنميتها وفق 

، كما وتعترب املدخل الرئيس لتصحيح مسار العديـد         )املضاربني  ( بني املال وخرباء االستثمار     
من املؤسسات االقتصادية الربوية، ملا هلا من أثر واضح يف إحداث البديل اإلسالمي لالستثمار              

الربوية، ، وهذا األثر يظهر يف تعديل أنظمة حسابات التوفري للتخلص مما يشوا من              يف البنوك   
ربا، كما يكون مدخالً إلنشاء شركات تأمني إسالمية بعيدة عما تتعامل به شركات التـأمني            

  .املعاصرة من غرر، وربا، وغري ذلك  
  :املطالب اخلمسة اآلتية وأحاول يف هذا املبحث إلقاء الضوء على 

  مدى مالءمة  املضاربة املشرتكة لالستثمار املصريف.  
  :        وفيه ثالثة أفرع 

  .عيوب االستثمار يف البنوك الربوية   :                 الفرع األول 

  .أمهية املضاربة املشتركة  يف االستثمار املصريف، وخصائصها  :               الفرع الثاني 

  .الفرق بني املضاربة املشتركة واملعامالت الربوية  :   الفرع الثالث           

 أثر عقد املضاربة املشرتكة يف شركات االستثمار.  
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  :           وفيه أربعة أفرع 
  .تعريف شركة االستثمار اإلسالمية  :الفرع األول 

   .أسباب قيام شركات االستثمار اإلسالمية :الفرع الثاني 

  .أهداف شركات االستثمار اإلسالمية :الفرع الثالث 

  .أثر عقد املضاربة املشتركة يف شركات االستثمار اإلسالمية  :الفرع الرابع 

  أثر املضاربة املشرتكة يف حسابات  التوفري.  
  :        وفيه فرعان 

   .تعريف حسابات التوفري، وحكمها ، وأهدافها :الفرع األول 

  .البديل اإلسالمي، والتكييف الشرعي حلسابات التوفري  :الفرع الثاني 

  أثر املضاربة املشرتكة يف شركات التأمني.  
  :            وفيه ثالثة  أفرع 

  .تعريف التأمني  :الفرع األول 

  . أنواع التأمني، وأحكامها :الفرع الثاني 

  .ي للتأمني التجاري البديل اإلسالم :الفرع الثالث 

  التطبيق العملي  للمضاربة املشرتكة  يف املصارف اإلسالمية.  
  :وفيه فرعان 

  .مدى تطبيق املصارف اإلسالمية للمضاربة املشتركة عاملياً وحملياً   :                 الفرع األول 
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 استثمار األموال يف املصارف اإلسـالمية ،     دور املضاربة املشتركة يف    :               الفرع الثـاني    
  .وطبيعة نظمها 

 
 

  

  مدى مالءمة  املضاربة املشرتكة لالستثمار املصريف 
  

البنوك الربوية هلا تأثري يف احلياة االقتصادية املعاصرة؛ حيث استطاعت التجاوب مع             إن  
من النـاس، وإعـادة تـشغيلها       متطلبات اتمع وحاجاته، وذلك عن طريق جتميع األموال         

 واستثمارها من جديد، إال أن هذا العمل االستثماري فيه ربا أخذاً وعطاًء، وميكن عن طريـق           
املضاربة املشتركة تأدية الدور االقتصادي الذي تقوم به املؤسسات الربوية، ومن أجل ذلـك               

علـى أمهيـة املـضاربة      كان البد من معرفة عيوب االستثمار يف البنوك الربوية ، مث التعرف             
  : الثالثة اآلتية املشتركة، وخصائصها، والفرق بينهما وبني املعامالت الربوية يف األفرع 

  
  الفرع األول

  

  :عيوب االستثمار يف البنوك الربوية 
  

إن األسلوب الذي تتعامل به البنوك الربوية قائم على عيوب كثرية من وجهة النظـر                  
    :)١(أبرزها ثالثة اإلسالمية؛ 

 إن هذا األسلوب يقوم على أساس التعامل بالفائدة أخذاً وعطاًء دون مقابل ، حيث يأخذ           .١
األموال من الناس ويعطيهم عليها فائدة ثابتة، ويقوم بإعطائها قروضاً للغري، ويأخذ عليها             

الـديون  فائدة ثابتة، وهذه الفائدة الثابتة احملددة مسبقاً، سواء يف األخذ أو العطاء، هي ربا  
  .احملرمة باالتفاق،وهذا ما جيعله غري قادر على االنسجام مع تعاليم اإلسالم احلنيف 
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 إنه ال يتعامل إال مع القادر على الوفاء ؛ مما جيعل أصحاب األموال املستفيدين الوحيـدين                 .٢ 
 من             إقامة املشاريع، وإن مل يكن لديهم الكفاءة يف العمل، وال يـستطيع صـاحب                        

  .الكفاءة ممن ال ميلك املال أن حيصل على مال ميول مشروعاً إنتاجياً، فيلجأ إىل العمل بأجر 
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٤٣١-٤٣٠السلم واملضاربة، ص : ، والقضاة ٣٨٩-٣٨٨تطوير األعمال املصرفية، ص : انظر ؛ محود )١(
 تصبح فئة معينة مسيطرة على رأس املـال،   إن أسلوب التعامل بالربا يكرس الطبقية، حبيث       .٣

  .بينما يتحول أكثر اتمع إىل عمال فقراء يركضون الليل والنهار وراء لقمة العيش 
 لذا ال بد من إجياد البديل هلذا األسلوب املصريف ؛ حبيث حيقق  الغايات ، ويقوم بنفس         

  .م، وهذا البديل هو املضاربة املشتركة الدور الذي تؤديه البنوك الربوية، بعيداً عن الربا احلرا
  

  الفرع الثاين
  

  أمهية املضاربة املشتركة يف االستثمار املصريف، وخصائصها 

  

  : أمهية املضاربة املشتركة يف االستثمار املصريف-أوالً 
تعمل املصارف اإلسالمية وفق أحكام الشريعة اإلسالمية، فتقـوم بأخـذ األمـوال             

اجات اتمع، مستخدمة يف ذلك أسلوب املضاربة املـشتركة، الـذي      واستثمارها مبا خيدم ح   
يقوم على أساس تعاقدي بني من ميلك ماالً ، وبني من يعمل يف ذلك املال، لذا تكمن أمهيـة                   

  )١( :البنود اخلمسة اآلتية يف املضاربة املشتركة 

 النشـاط االقتصادي   املضاربة املشتركة أحد األساليب االستثمارية اليت تساهـم يف بنـاء        . ١
  .اإلسالمي؛ وهي حجر األساس فيه

   املضـاربة املشتركة حتقق ملن ميلك املال فرصة االستثمار بدون عناء البحث عن الشخص.٢ 
  .الذي تتوافر فيه األمانة واالستقامة، ودراسة نوع النشاط الذي ميكن الدخول فيه مضاربة     
 للحصول على نصيبه من األرباح، أو خروجـه مـن            توفر للمودع يف اية العام الفرصة      .٣

  .املضاربة 
  . يئ للمودع إمكانية االنسحاب من املضاربة يف أي وقت يشاء .٤
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  ــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٣٩٧-٣٩٥تطـوير األعمـال املـصرفية، ص      : ، ومحود ٢٩٨-٢٩٥بنوك جتارية بدون ربا، ص      : انظر؛ الشباين   ) ١(
  .٢٢٤-٢٢٢ستثمار يف االقتصاد اإلسالمي، صشركات اال:والنمري

 تليب حاجات رجال األعمال واملودعني لألموال دون الوقوع يف الربا، حيث يـتم تالقـي       .٥
رأس املال باجلهد لتحقيق الربح، وقسمته بينهما حسب االتفاق، وهذا يساعد على التغلب             

  .على مشاكل البطالة والعمالة الزائدة 
  )١(:  اربة املشتركة خصائص املض: ثانياً 

  :وأهم هذه اخلصائص أربعاملضاربة املشتركة هلا عدة خصائص، 
إن األصـل يف املضاربة املشتـركة االشتـراك يف الربــح ؛ ألـا أحــد أنـواع                .١

الشركـة، حيث يكون فيهـا رأس املـال مـن جانب، والعمـل من جانب آخـر ؛ فهي             
 ،) ٣( ، واألبــدان )٢( الشـركات؛ كاألمــوال   شـركة يف الربح، خبالف بقيـة أنـواع     

  . ، فاألصل فيها املشاركة يف املال والعمل، وعلى أساسه تكون الشركة يف الربح )٤(والوجوه
 إن املضاربة املشتركة ال تقتصر على التجارة فحسب ؛ بل تدخل يف مجيع ميادين األنشطة                .٢

اع االسـتثمارات الطويلـة األجـل،       الصناعية والزراعية وغري ذلك، كما تصلح لكافة أنـو        
واملتوسطة، والقصرية، وذلك لسهولة تطبيق هذا النوع من املضاربة؛ ألنه يوفر السيولة النقدية             

  .لرجال األعمال 
 إن املضاربة املشتركة قادرة على استقطاب األموال املكنوزة عن طريق املشاركة؛ لعـدم              .٣

 حيث تتقبـل املصـارف اإلسالميـة األمــوال   رغبة الناس يف االستثمار الربوي احملـرم ؛      
  من أي

  ــــــــــــــــــــــــــــ

-٣٠٣اجلوانب القانونية لتطبيق عقدي املراحبـة واملـضاربةص       :،وشليب٣٩٦تطوير األعمال املصرفية،ص  :انظر؛محود) ١(
   .٢٢٦-٢٢٤شركات االستثمار يف االقتصاد اإلسالمي، ص: والنمري ٣٠٤

من أنواع شركة العقد؛ وهي عقد بني اثنني فأكثر على أن يتجروا يف رأس مال هلم، ويكون الـربح               : شركة األموال   ) ٢(
حاشـية اخلرشـي،    : ، واخلرشي   ٧٣ ص ٥بدائع الصنائع، ج  : انظر؛ الكاساين   ".(بينهم بنسبة معلومة بقدر املالكني      

، ودليـل املـصطلحات    ١٢٤ ص ٥املغين، ج : ، وابن قدامة  ٢٨٨ ص   ٢مغين احملتاج، ج  : ، والشربيين   ٣٣٦ ص   ٦ج
   ١٨٤الفقهية االقتصادية،ص
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  .٩٦انظر؛ هذا البحث ، ص ) ٣(
 حلـسن   –على أن يشتروا جبـاههم ديـن        : وهي أن يشترك اثنان أو أكثر ال مال هلم، وال صنعة            : شركة الوجوه   ) ٤(

تفاق بينـهما، وتـسمى      ويبيعوا ويشتروا، وما حتقق من ربح يكون بينهم بالتساوي حسب اال           -معاملتهم مع الناس  
، ٣٣٦ ص   ٦حاشية اخلرشـي، ج   : ، واخلرشي   ٧٤ ص ٥بدائع الصنائع، ج  : انظر؛ الكاساين   . (أيضاً شركة املفاليس  

، ودليـل املـصطلحات الفقهيـة، ص        ١٢٢ ص ٥املغين، ج : ، وابن قدامة  ٢٨٨ ص   ٢مغين احملتاج، ج  : والشربيين  
١٩٥.(  

جتميع األموال الالزمة لتمويل مـشاريعه      شخص ليعمل ا مضاربة ، وذا يستطيع املصرف         
بعيداً عن التعامل بالربا احملرم، وبذلك حيقق املصرف اإلسالمي  امليزة األوىل للنظام املـصريف               

  .اإلسالمي؛ وهي جتميع األموال من أشخاص متعددين، واستثمارها بدالً من بقائها مكنوزة 
  )١( :إحدى الصور التالية امل بالربا يف  إن املصرف اإلسالمي ميول املستثمرين دون التع.٤ 

  : الصورة األوىل 
مضاربة ميارس فيها املصرف هذه الصورة دور رب املال، حيث يعطي املال مـضاربة                

للمستثمرين باعتبارهم مضاربني؛ وإذا ما حصل ربح، يقسم الربح بني املضاربني وبني املصرف           
، فال شئ للمضاربني، ويتحمـل رب       حسب االتفاق، وإن مل حيصل  ربح، وحتققت خسارة        

اخلسارة، بشرط أن تكون هذه اخلسارة بسبب ال يد للمضاربني ) املصرف اإلسالمي  ( املـال  
فيها، أما إذا كان املضاربون قد تسببوا يف اخلسارة أو يف جزء منها، فيكونون متعديني وعليهم                 

  . فلسطني إىل اآلن الضمان، وهذه الصورة غري متحققة يف املصارف اإلسالمية يف
  :الصورة الثانية 

مضاربة ميارس فيها املصرف اإلسالمي دور املضارب ؛ حيث يضارب مبال مودعيه ؛               
ألنه مفوض من قبلهم، فإذا حتقق ربح،قسم بني املصرف، وبني أصحاب رؤوس األموال طبقاً              

، )كمضارب ( صرف ملا اتفق عليه مسبقاً، وإذا مل يتحقق ربح، وحتققت خسارة، فال ربح للم   
ويتحمل أصحاب رؤوس األموال وحدهم اخلسارة، بشرط أن ال يكون للمصرف يد يف هذه              
اخلسارة أو يف جزء منها، أما إذا كان للمصرف يد يف تسبب هذه اخلسارة أو يف جزء منـها                   

  .فيصبح متعدياً، وعليه الضمان 
  :الصورة الثالثة 
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دور رب املال واملضارب معاً،وبـذلك يعتـرب       مضاربة ميارس فيها املصرف اإلسالمي         
  املصرف شريكاً مع مودعيه يف رأس املال، وشريكاً يف العمل، وبذلك يستطيع املضاربون أن 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

نونية اجلوانب القا : شليب امساعيل   . ، ود ٢٠٢موقف الشريعة من املصارف اإلسالمية املعاصرة، ص        : انظر ؛ العبادي    ) ١(
   .٣٠٦-٣٠٥لتطبيق عقدي املراحبة واملضاربة، ص 

 حيصلوا من املصرف على ما يلزمهم من املال إلمتام مشاريعهم، أو بدء مشاريع جديدة، على               
أن يكون املصرف شريكاً معهم يف املشروع بقدر مسامهته املالية فيه،وكذلك بقدر ما قدمه من 

لناتج من املشروع، ويتحمل اخلـسارة حـسب        خربة وعمل فعلي، وبذلك يشارك يف الربح ا       
  .االتفاق 

ويتبني مما سبق، أن املصرف اإلسالمي يقوم بتمويل املشروعات اإلنتاجية النافعة بعيداً            
عن شبهة الربا، وال يتقاضى من مودعيه أو مضاربيه فائدة مسبقة، ولكن يشاركهم يف الـربح       

  .ة عنه الناتج عن املشروع ، ويتحمل معهم اخلسارة الناجت
كما نالحظ أن املصرف اإلسالمي عمل مضارباً  يف األموال الـيت مت جتميعهـا مـن        

   : )١(من جانبني مودعيه، أو منحها لغريه مشاركة، ومن مث يستفيد أصحاب األعمال 
حصوهلم على األموال الالزمة الستثمار مشروعام ، دون االلتزام بفائدة ثابتة، سواء حصل . أ

  .ربح أم خسارة
االستفادة من خربة املصرف يف كافة ااالت االستثمارية ، عندما تتم املشاركة بينهما يف              . ب

  .رأس املال والعمل ؛ ألن املصرف لديه أصحاب اخلربة يف عمل الدراسات االقتصادية 
هذه بعض األساليب االستثمارية القائمة على أساس فكرة املضاربة املشتركة، وهـي            

  . ال احلصر، وميكن ابتكار العديد من األساليب من الواقع العملي للتطبيق على سبيل املثال
. وهكذا ميكن للمضاربة املشتركة أن تقوم بالدور املطلوب يف جمال االستثمار احلديث             

وال أجد للمضاربة املشتركة يف فلسطني دوراً ملموساً سوى جلب األموال، واستثمارها خارج    
  .الوطن، ويا أسفي عليها 
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______________________  
  .٣٠٦اجلوانب القانونية لتطبيق عقدي املراحبة واملضاربة ، ص: شليب امساعيل. انظر؛ د)١(

  
  الفرع الثالث

  

  : الفرق بني املضاربة املشتركة واملعامالت الربوية 

  : )١(ومن أبرزها تتميز املضاربة املشتركة عن املعامالت الربوية بعدة فوارق، 
  :يث الربح من ح .١

يف املضاربة املشتركة تكون نسبة الربح شائعة ، إن حتققـت زيادة على رأس املـال،               
وإال فال ، وهذا خبالف ما حيصل يف املعامالت الربوية؛ حبيث يتم االتفاق على فائدة ثابتة                

من رأس املال، سواء حتققت هذه النسبة على رأس املال أم ال        % ١٠ أو   %٨مقدماً مثل   
.  

  :  حيث اخلسارة  من.٢
يف املضاربة املشتركة ، تقع اخلسارة على رب املال وحده ، ما مل يتعد املـضارب أو                 
يقصر، بينما يف املعامالت الربوية ؛ فإن رب املال ال تقع عليه خسارة مطلقـاً ؛ ولكـن                  
تكون اخلسارة على املقترض وحده، حيث يتوجب عليه رد رأس املال مع الفائدة يف مجيع               

  .ت احلاال
  : من حيث الرقابة الشرعية  .٣

إن املصارف اإلسالمية يوجد فيها رقابة شرعية، تقوم مبراقبة األعمال املصرفية ، 
  .باإلضافة إىل الرقابة املالية ، بينما يف البنوك الربوية، ال يوجد فيها إال الرقابة املالية 
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  ــــــــــــــــــــــــــــــ

تطـوير األعمـال   : ، ومحـود  ١٣٦ – ١٣٤قتصاد اإلسالمي والقضايا الفقهية املعاصـرة، ص    اال: انظر؛السالوس  ) ١(
شركــات  : ، والنمــري    ٣١٧املعامالت املاليــة املعاصــرة، ص       : ،وشبري  ٢٥٦ – ٢٥٤املصرفية، ص   

   .٢٣١ ٢٢٧االستثمـار يف االقتصاد اإلسالمي، ص 
 

 
 

 
  

   ركات االستثمارأثر عقد املضاربة املشرتكة يف ش

  

املضاربة املشتركة من األساليب االستثمارية اليت ميكن أن تكون أساساً إلقامة شـركات             
استثمارية شرعية ، وسوف أتناول يف هذا املطلب تعريف شركات االسـتثمار اإلسـالمية،              

ألربعة اواألسباب اليت تدعو لقيامها،وأهدافها، وأثر عقد املضاربة املشتركة ، وذلك يف األفرع             
    :)١(اآلتية 

  الفرع األول
  

  تعريف شركة االستثمار اإلسالمية 

  )٢(: تعريف شركة االستثمار اإلسالمية 
هي عقد بني طرفني فأكثر، يلتزم مبقتضاه كل طرف باألسلوب اإلسالمي يف متويل         " 

هذا املشروعات وتسري أعمال الشركة، واملشاركة يف الغنم والغرم من أجل حتقيق الغاية من 
  "  . العقد

  : ) ٣(شرح التعريف 
  . ؛ لفظ عام يشمل مجيع العقود؛ كالشركة وحنوها "عقد: "قوله 

  . إشارة إىل جواز تعدد أطراف الشركة " : بني طرفني فأكثر         " 
أي يلتزم الشركاء يف اسـتثمار األمـوال         ": يلتزم كل طرف باألسلوب اإلسالمي            "

  .المية بأحكام الشريعة اإلس
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_________________________________  
كثره، واالسـتثمار  : كثر ماله، ومثر اهللا ماله : طلع مثره، وأمثر الرجل : أمثر الشجر   : االستكثار، يقال : االستثمار لغة   ) ١(

 : ويف االصطالح ) ، مادة مثر    ١٠٧ – ١٠٦لسان العرب، ص    : انظر؛ ابن منظور    . (طلب الثمر   : االستفعال، أي : 
انظر؛بيـت التمويـل   . (هو القيام مبعامالت ووسائل متنوعة للحصول على الربح بالطرق املشروعة اليت أحلـها اهللا            

  ).٢٧دليل املصطلحات الفقهية، ص : الكوييت
  . بتصرف ٤٩شركات االستثمار يف االقتصاد اإلسالمي،  ص : انظر؛ النمري ) ٢(
  .٤٩تصاد اإلسالمي، ص شركات االستثمار يف االق: انظر؛ النمري)٣(

إشارة إىل أن أعمال الشركة تكون وفـق        " : يف متويل املشروعات وتسيري أعمال الشركة     " 
  .منظور إسالمي 

  .إشارة إىل حتمل الشريك اخلسارة كما خيتص يف الربح  " : يف الغنم والغرم " 
من خالل استثمار   وهو حتقيق األهداف االقتصادية      " : من أجل حتقيق الغاية من هذا العقد      " 

  . املال وزيادة االنتاج،  واحلد من البطالة والتسول 
  
  
  

  الفرع الثاين
  

  أسباب قيام شركات االستثمار اإلسالمية 

  

إن املصارف اإلسالمية هلا الفضل يف جماالت االستثمار املختلفة؛ حيث اسـتطاعت أن            
لقيـام شـركة اسـتثمار      تستقطب كثرياً من أصحاب رؤوس األموال؛ الستثمار أمواهلم ، و         

  )١ (:عدة أسباب؛ منها إسالمية تعمل على جتميع األموال واستثمارها 
ن الواقـع الـذي تعيـشه اتمعـات         إ:  حاجة اتمع اإلسالمي ملثل هذه املؤسسات        .١

اإلسالمية؛ حباجة إىل ضة اقتصادية وفق منظور إسالمي ، وذلك من أجل استغالل املوارد    
  .ه اتمعات املتوفرة لدى هذ

إن االستثمارات األجنبيـة غـزت    :  )٢( حترير االقتصاد اإلسالمي من هيمنة االقتصاد الغريب           .٢
العامل اإلسالمي وفق منظور غريب؛ وذلك من خالل التعامل بالنظام الربوي،  املخالف ألصـل               

كات  االسـتثمار  من أصول التشريع؛ مما حيتم على األمة إجياد البديل اإلسالمي، واليت منها شر           
  .وفق أحكام املضاربة املشتركة، وهو أساس العمل يف املصارف اإلسالمية 
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يشهد العامل اإلسالمي حالـة مـن     : )٣ ( العمل على الوحدة  االقتصادية بني البالد اإلسالمية          .٣
  الضعف ، والتفكـك السيـاسي ، واالجتماعي واالقتصادي ، وميكن إعادة الوحدة اإلسالمية

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٧٢-٥٥انظر؛ املرجع السابق ، ص ) ١(
   .٦٢-٥٩شركات االستثمار يف االقتصاد اإلسالمي، ص: انظر ؛ النمري) ٢(
   . ١٣٧آفاق اجلهاز املصريف الفلسطيين، ص : ، عاشور ١١٦-٩٠انظر؛ املرجع السابق ؛ ص ) ٣(
  

ملعامالت االقتصادية ؛ وذلك مـن خـالل قيـام          االقتصادية من خالل تنفيذ حكم اهللا يف جانب ا        
املؤسسات املالية اليت تستمد أحكامها وفق الشريعة اإلسالمية؛ والـيت منـها عقـد املـضاربة      

  . املشتركة
  

  الفرع الثالث
  

   أهداف شركات االستثمار اإلسالمية

  

كمـا  ة إن شـركة االستثمار اإلسالمية دف لتحقيق أهداف اجتماعية، ودينية، واقتصادي   
  : )١(يلي 
االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية يف املعامالت املالية؛ قربة إىل اهللا وطاعة له مثل؛ عدم التعامـل          .١

  .بصناعة املسكرات، واملخدرات 
عدم التعامل باملعامالت االقتصادية غري املشروعة مثل ؛ الربا والبيوع املنهي عنها ، واالحتكـار               . ٢

  .وغري ذلك 
  . مقصد الشارع ؛ من حيث حفظ املال، وهو من الكليات الضرورية اخلمسة حتقيق. ٣
العمل على تنمية رأس املال الذي يؤدي إىل مكافحة الفقر ، وحتسني مستوى الفـرد ، وتلبيـة              .٤

  .حاجات اتمع 
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_____________________  
شـركات االسـتثمار يف     :  ، والنمري  ٢٨تصادية، ص   دليل املصطلحات الفقهية االق   : انظر ؛ بيت التمويل الكوييت      ) ١(

  .، نقالً عن كتاب شركات االستثمار اإلسالمية ، ألمحد حمي الدين ١١٦-٩٠االقتصاد اإلسالمي، ص 
  
  

  الفرع الرابع
  

   .)١(أثر عقد املضاربة املشتركة يف شركات االستثمار اإلسالمية 
  

ألطراف يف رأس املال ؛ إال أن الواقع        إن أغلب أنواع الشركات يشترط فيها اشتراك مجيع ا        
يشهد بوجود من ميلك ماالً ، وليس لديه معرفة أو قدرة على استثمار هذا  املال وتنميته، ويف املقابل    
جند من ميتلك اخلربة ، وليس لديه مال ، فكان عقد املضاربة املشتركة جامعاً بني الطرفني ، مكونـاً            

  . ال شركة بينهما دف استثمار هذا امل
ومل يوجد يف فلسطني شركة تقوم على أساس املضاربة املشتركة حسب علمي إال شـركة          

، وقد أخـذت    ) ٢(بيت املال الفلسطيين وهناك أخرى حديثة التأسيس، وهي شركة األمني يف غزة             
على عاتقها التخلص من املالحظات املسجلة على املصارف اإلسالمية، نظراً خلربة مديرها الواسـعة        

 قسم املراحبات يف املصارف اإلسالمية داخل فلسطني وخارجها، مع الرجوع إىل جلنـة اإلفتـاء                يف
  .باجلامعة اإلسالمية كثرياً 
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___________________________  
    . ٤٦٨ – ٤٦٦موسوعة االقتصاد اإلسالمي، ص :انظر؛ اجلمال) ١(
  يوسف عاشور،/  إدارا الدكتورعاهد الصفدي، بينما يترأس/ يديرها األستاذ ) ٢(

 
 

  

  أثر  املضاربة املشرتكة يف حسابات  التوفري 
  

يلجأ كثري من الناس إىل إيداع أمواهلم يف البنوك الربوية عن طريق فتح حساب دفتـر                
التوفري؛ بفائدة ثابتة مسبقة ، ولتعديل هذا األسلوب ليتالءم مع أحكام الشريعة اإلسـالمية ،               

ناول يف هذا املطلب تعريف حسابات التوفري، وحكمها ، والبـديل اإلسـالمي، وأثـره يف       أت
  : الفرعني التاليني حسابات التوفري،  مث التكييف الشرعي هلا، يف 

  
  الفرع األول

  

  تعريف حسابات التوفري، وحكمها ، وأهدافها  

  )١ (: تعريف حسابات التوفري -أوالً 

صحاا بفتح حسابات توفري لدى البنوك ، وحيتفظ صاحبها         هي األموال اليت يرغب أ    "   
بدفتر توفري، تسجل فيه عمليات السحب واإليداع ، مقابل فائدة حمـددة مـسبقة ، وحيـق                 

  ".لصاحب التوفري أن يسحب ماله كله أو جزءاً منه يف أي وقت شاء 
  :شرح التعريف 

أي إيداعها للحفظ دون     ": فريهي األموال اليت يرغب أصحاا بفتح حسابات تو        :" قوله  
  .استثمار، وهذا يشبه احلساب اجلاري 
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  .إشارة إىل أخذ املودع وثيقة  إلثبات حقه يف هذا املال " : حيتفظ صاحبها بدفتر توفري" و 
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

سابات اجلارية وأثرها يف تنـشيط    احل:  ، والثبيت  ٧٦١-٧٦٠الودائع املصرفية حسابات املصارف، ص      : انظر؛ الكبيسي )١(
 ص ١، ج١٩٩٦ -١٤١٧، لـسنة  )٩(، عـدد  )٩(احلركة االقتصادية، حبث مقدم لة الفقة اإلسالمي، الـدورة       

  . ، بتصرف ٨٤٧
أي يتقاضى املودع مبلغاً حمدداً وثابتاً ؛ كـخمسة يف املائة          " : مقابل فائدة حمددة مسبقاً     " و

  . وية  ،  وهذا إيداع بنسبة رب%)٥(
أي يستطيع صاحب دفتر التـوفري      " : حيق له سحب املال كله أو جزء منه يف أي وقت          "  و

  .سحب أمواله عن طريق الدفتر من أي فرع من فروع البنك 
  

  )١(:   حكمها -ثانياً 
  

ملا كان املودع  يقوم بوضع ما لديه من أموال يف حسابات التوفري ، مقابل فائدة حمددة             
البنك بإعطاء املودعني أرباحاً ثابتة وحمددة ، فهذا ليس عمالً استثمارياً يقـوم             وثابتة ، ويقوم    

على أساس تالقي رأس املال بالعمل ؛ بل على أساس تالقي رأس املال باملال ،وهذا هو الربـا                  

ع وحرم الربا..  : لقوله تعاىلبعينه ، وهو حمرم شرعاً؛  يالب ُوأَحلَّ ا .. ) ٢ (.  
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  ــــــــــــــــــــــــــــــ

احلسابات اجلارية وأثرها يف تنشيط احلركة      : ، والثبيت   ٧٦٠الودائع املصرفية حسابات املصارف، ص      : انظر؛ الكبيسي ) ١(
  .٨٤٨االقتصادية ، ص 

   .٢٧٥جزء من اآلية : سورة البقرة ) ٢(
  

  
  

  الفرع الثاين 
  

  )١(: ي حلسابات التوفري  والتكييف الشرع،البديل اإلسالمي

  

قامت املصارف اإلسالمية بفتح حسابات توفري ملن يرغب يف حفظ ماله مـن الـضياع ؛                
وذلك عن طريق حتويل حسابات التوفري إىل عمليات استثمارية عن طريق املضاربة املشتركة ، وميكن 

 واملضارب، فيكون جمموع    تنظيم هذه العالقة بني املوفرين واملصرف على منط العالقة بني رب املال،           
املودعني  رب مال يف املضاربة املشتركة، ويكون املصرف هو  املضارب، ويقوم املصرف باستثمار               
هذه األموال بالطرق املشروعة، وفق أحكام الشريعة اإلسالمية من جتـارة، وصـناعة، وزراعـة،               

موال، وإذا حتقـق ربـح      ومقاوالت عامة، وغري ذلك، بوصفه مضارباً مفوضاً من قبل أصحاب األ          
يقسم بينهما حسب االتفاق، وذا يصبح عمل املصرف يف حسابات التوفري بعيداً عـن الربـا يف                 
األخذ والعطاء، ويكون الربح حالالً ينسجم مع املضاربة املشتركة، واليت تعترب البـديل اإلسـالمي            

املال املـودع لـسد احتياجـات       لعمل حسابات التوفري، واملصارف اإلسالمية تبقي جزءاً من هذا          
  . صاحب احلساب، حيث يستطيع صاحب دفتر التوفري أن يسحب حسابه كله أو جزءاً منه مىت أراد

    التكييف الشرعي حلساب التوفري  -ثانياً 
  )٢(: ميكن تكييف هذا احلساب من زاويتني   
وفقاً الحتياجام،وهذا  بالنظر للحصة اليت خيصصها املصرف لتسديد سحوبات املودعني،         : األوىل  

  .احلساب، حكمه اجلواز ما دام ال تؤخذ عليه فوائد ثابتة 
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بالنظر إىل املعاملة االستثمارية ، فهي نافعة لكل من صاحب حساب التوفري، واملـصرف ؛                : الثانية  
وهذا جائز ؛ ألن املودع  يستحق نصيباً من األرباح املتحققـة مـن االسـتثمار،ويتحمل      

  . حدثت وفق قواعد املضاربة املشتركة، أو املشاركةاخلسارة إن 
_______________________  

احلسابات اجلاريـة وأثرهـا يف تنـشيط    :  ، والثبيت٧٦٠الودائع املصرفية حسابات املصارف ، ص  :انظر؛ الكبيسي   )  ١(
بنوك اإلسـالمية، ص    ال: ، وجميد   ٩٢– ٩١النظام املصريف اإلسالمي، ص     : ،  وسراج  ٨٤٦احلركة االقتصادية ، ص     

٤٦-٤٤   
احلسابات اجلارية وأثرها يف تنشيط احلركة      : ، والثبيت ٧٦١الودائع املصرفية حسابات املصارف، ص      : انظر؛ الكبيسي   ) ٢(

  .٨٤٩-٨٤٨االقتصادية ، ص 
  

 
 

  

  أثر املضاربة املشرتكة يف شركات التأمني 
  

  :متهيد 
 كوا مركزاً  لتجميع األموال ، ومن مث تستثمر          تربز أمهية شركات التأمني من خالل     

األموال يف إقراضها للبنوك الربوية ، ومن هنا تظهر العالقة املتالزمة بـني شـركات التـأمني      
  .والتجارة

كما أن التأمني وجد أساساً لسد حاجات التجار ؛ حيث تكثر األخطـار ، وأصـبح                
ابط الشرعية ، وهو  من العقود اليت يغلب         يشمل كل جماالت احلياة ، دون االلتفات إىل الضو        

فيها الغرر ؛ حيث تنفرد الشركة املؤمنة باالنتفاع بالفائض ؛ أي ميكن أن يدفع املؤمن له مـا                  
عليه من أقساط ، ومل يوجد السبب املناسب لتعويضه مقابل هذه األقساط ، وكـذلك قـد                 

  .قساط ، وهذا معىن الغررحيدث السبب املناسب ؛ فيأخذ املؤمن له أكثر مما دفع من أ
كما أن هذه الشركات تستثمر األموال اليت يتم جتميعها يف معامالت اقتصادية غـري               

  .شرعية ؛ كالربا وغريه 
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الفروع الثالثة  وميكن دراسة موضوع شركات التأمني من منظور إسالمي من خالل             
  :اآلتية 

  .تعريف التأمني : الفرع األول 
  .تأمني وأحكامها أنواع ال: الفرع الثاين 

  .البديل اإلسالمي للتأمني التجاري : الفرع الثالث 
  
  
  
  

  الفرع األول
  

  تعريف التأمني 
   )١( : التأمني لغة  . أ

   :ثالثة معانجاء التأمني يف اللغة على 
.. ..أَمنةً نعاساً  ..  :  ضد اخلوف ، ومنه قوله تعاىل :األول  

)٢ (.  
  أي دخل يف أمانه،  واطمأن إليه، : استأمن إليه : يقال  مبعىن االطمئنان ، ف:الثاين 
  . مبعىن الضمان ، ومن ذلك؛  أمنه على الشيء تأميناً؛ أي جعله يف ضمانه :الثالث

  .          وهذا املعىن الثالث هو األقرب إىل املعىن االصطالحي 
  )٣(: التأمني باملفهوم  العام املعاصر . ب

على الضمان ملدة زمنيـة     "  املؤمنة  " ، والشركة   "من له املؤ" عقد بني شخص  " هو  
  " حمددة مبقابل  

  :شرح التعريف 
  .لفظ عام يشمل مجيع العقود ، كالتأمني وغريه " : عقد : "  قوله 
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أي الشخص املستفيد من عقد التأمني يف حالة وقـوع اخلطـر، أو             " : شخص املؤمن له    "و  
  .عقد الضرر املتحقق ، وهو أحد طريف ال

أي الشركة اليت متثل هيئة التأمني؛ مثل شركات التأمني املعاصـرة ،            " : الشركة املؤمنة   " و  
  .وهي الطرف الثاين للعقد 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

، ١٥٤٧ ص ٢القاموس احملـيط، ج : ، والفريوز آبادي  )أمن  (، مادة   ٢١ ص   ١٣لسان العرب، ج  : انظر؛ ابن منظور    ) ١(
  ).أمن(، مادة ١٨املصباح املنري، ص : ، والفيومي )نأم(مادة 

   .١٥٤جزء من اآلية : سورة آل عمران ) ٢(
الضوابط الشرعية لصور عقد التأمني على احلياة وإعادة التأمني، حبث مقدم ألعمال الندوة الفقهيـة               : انظر؛ الزحيلي   ) ٣(

التعامـل التجـاري يف ميـزان    :  وقاسم ١١٨م ، ص ١٩٩٥ –هـ  ١٤١٦الرابعة ، لبيت التمويل الكوييت ، لسنة        
التأمني على احلياة ومستجدات العقود، حبث مقدم ألعمال الندوة الفقهية الثالثـة ،  : ، وجناحي  .٢١٨الشريعة، ص  

  .، بتصرف ٣٤٥موسوعة االقتصاد اإلسالمي ، ص : ، و اجلمال ١٥٩، ص ١٩٩٣بيت التمويل الكوييت ، لسنة 
موضوع عقد التأمني ، ومعناه أن تقوم شركة التأمني بضمان مـا            وهو  " : على الضمان   "و  

يلحق من ضرر باملؤمن له يف حال وقوعه عليه ، وهو قيد أخرج عدم التعـويض يف                 
  .حال عدم وقوع الضرر 

  . بيان شرط عقد التأمني " : ملدة زمنية حمددة " و 
  .ة املتفق عليها  أي األقساط اليت يدفعها املؤمن له خالل الفتر" :مبقابل " و 

  
  الفرع الثاين 

  

  أنواع التأمني، وأحكامها 
  

  :؛ أمهها ينقسم عقد التأمني إىل عدة أقسام 
   )١(:  التأمني االجتماعي .١

هو ما تقوم به الدولة، أو املؤسـسات االقتـصادية لتـأمني موظفيهـا، وعماهلـا،                
   مبلغ من مرتب املوظفأن تقـوم الدولة باستقطاع: ومستخدميها، وخالصـة هذا النـوع 
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، وتضيف إليه مقداراً مماثالً، وعند انتهاء اخلدمة، يتم صرف راتب شهري ثابـت للموظـف    
يصرف . املتقاعد، ويف حالة اإلصابة اليت متنع عمل املوظف أو العامل عن االستمرار يف العمل               

  .للمصاب التعويض املناسب، فضالً عن نفقات العالج 
  : لتأمني ثالثة أنواع  ويشمل هذا النوع من ا

  تقوم املؤسسة أو اهليئة بدفع راتب شهري ألفرادها بعد بلوغهم سناً معينة ،      :نظام التقاعد   . أ
  .وتركهم للعمل ؛ وذلك مقابل اقتطاع جزء من راتبهم أثناء عملهم يف املؤسسة 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

: ،وقاسـم  ٣١١، ص )إسـالمية (املشكوك فيها من خالل شركة تأمني تعاونية      التأمني على الديون    : انظر؛ الزحيلي   ) ١(
: ،،  وشـبري     ٣٧٢موسوعة االقتصاد اإلسـالمي، ص      : ، و اجلمال    ٢١٨التعامل التجاري يف ميزان الشريعة، ص       

  .٩٤املعامالت املالية املعاصرة، ص 
تماعي من منح املوظف     وهو الذي تقوم به هيئة التأمني االج       : نظام الضمان االجتماعي    . ب

تعويضاً يف حاالت خاصة ؛ حنو الشيخوخة واملرض ، بشرط أن يكون مـشتركاً يف هـذا                 
  . النظام؛ حيث يدفع جزءاً  حمدداً من راتبه 

تقوم اهليئة بتغطية مجيع تكاليف العالج والتداوي ملوظفيها مقابـل   : نظام التأمني الصحي    . ج
  . مبلغ من املال يدفعه املشترك 

  )١( : م التأمني االجتماعيحك
 اجلواز ، بشرط أن حتفظ األموال املشروعة مبكان أمني وتستثمر بالطرق املشروعة            

  :، وذلك لثالثة أدلة عقلية 
مل يأت نص باعتبارها أو إلغائها، وقد جـاءت لتحقيـق            اليت) ٢(إا من املصاحل املرسلة       . أ

لشرعية يف استثمار األمـوال الـيت يـتم     طريف العقد ، بشرط االلتزام بالضوابط ا    مصلحة
  .جتميعها من خالل التأمني االجتماعي 

  .إنه يضمن العيش الكرمي للمشترك ؛ بدفع العوز واحلاجة يف حالة الشيخوخة   . ب
  .أن ال يقصد منه املعاوضة،  وحتقيق األرباح . ج
  )٣(:  التأمني التعاوين .٢
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أمني حاجات املنتسبني إليها، بالتعويض     هو الذي تقوم به مجعيات خريية أو تعاونية  لت         
  عن األخطار الواقعة على أحد أفرادها ، حيث يدفع كل عضو مبلغاً معيناً على سبيل التربع 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

: ، وشـبري  ٣١٢التأمني على الديون املشكوك فيها من خالل شركة تأمني تعاونيـة إسـالمية، ص             : انظر؛ الزحيلي   ) ١(
، ١٥٧ – ١٤٣،، وفتاوى هيئة الرقابة لبنك فيـصل اإلسـالمي الـسوداين، ص         ٩٥عامالت املالية املعاصرة، ص     امل

الضوابط الشرعية لعقود التامني على احلياة ، حبث مقدم ألعمال الندوة الفقهية الرابعـة ، لبيـت التمويـل                   : وداغي
  .٢٠٥م، ص١٩٩٥–هـ ١٤١٦الكوييت ، لسنة 

انظر؛ أبـو   . (ي املالءمة ملقاصد الشارع اإلسالمي، وال يشهد هلا أصل خاص باالعتبار أو اإللغاء              ه: املصاحل املرسلة ) ٢(
  ) .٢٧٩أصول الفقه ، دار الفكر العريب ، ص : زهرة 

التأمني علـى الـديون     : ، و الزحيلي    ٤٧٩ ص   ١االقتصاد اإلسالمي والقضايا الفقهية املعاصرة، ج     : انظر؛ السالوس ) ٣(
التأمني على  : ، وجناحي   ٩٥املعامالت املالية املعاصرة، ص   : ، وشبري ٣١٢تأمني تعاونية إسالمية ، ص      املشكوك فيها   

   .١٦٠احلياة ومستجدات العقود، ص 
  .بدون قصد الكسب والربح 

   :)١(حكم التأمني التعاوين 
  :هذا النوع من التأمني جائز للسببني التاليني 

  )٢(  …ى البرَِ والتقْـوى، وال تعاونوا علَى اإلثْمِ والعدوان وتعاونوا علَ  :لقوله تعاىل.أ 

 هذه اآلية فيها دليل على التعاون احملض الذي يقوم على التربع ، وفيه إعانة               :وجه االستدالل   
  .على اخلري

   . ال يؤثر فيه الغرر الذي يضر يف عقود املعاوضات؛ ألنه  يقوم على التعاون والتربع.ب
  : التأمني التجاري .٣

وهو ما تقوم به شركات التأمني التجارية، وقد سبقت اإلشارة إليه آنفـاً يف تعريـف            
  .)٣(التأمني باملفهوم املعاصر 

وتقوم شركات التأمني باستثمار األموال الواردة إليها بإقراضها غالباً للبنوك الربويـة            
  .تلتزم بدفعه للمؤمن هلم عند حدوث األخطار بالفائدة، وتبقي جزءاً منها ملواجهة ما قد 

  :أنواع التأمني التجاري 
  )٤(:        التأمني التجاري له عدة أنواع،منها 
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 التأمني على األموال املنقولة؛ مثل اوهرات والسيارات وغريها ؛ وذلك لضمان ما             –األول  
  .يلحقها من ضرر 

  : ويشمل ثالث صورمن األخطار اليت ددهم، األشخاص " الذوات " التأمني على  -الثاين 
  .التأمني على احلياة؛ حيث ال يتم التعويض إال يف حالة املوت . أ

  .التأمني من األضرار اليت تلحق باإلنسان سواء بأعضائه أم بصفته أم بقدرته على العمل . ب
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٨٢ ص ١القضايا الفقهية املعاصرة ، جاالقتصاد اإلسالمي و: انظر السالوس) ١(
   ).٢( جزء من اآلية: سورة املائدة ) ٢(
   . ٢٢١انظر؛ هذا البحث،  ص ) ٣(
الضوابط الشرعية لصور وعقود التـأمني علـى        : ، والزحيلي   ٣٨٢املعامالت املالية املعاصرة، ص     : انظر؛ السالوس   )  ٤(

الضوابط الشرعية لعقـود التـأمني   : ، وداغي ١٠٤ -١٠٢عاصرة، صاملعامالت املالية امل  : ، وشبري   ١١٨احلياة، ص   
  .١٧٨-١٧٧على احلياة، ص 

  . التأمني عن غري املؤمن ؛ كتأمني األشخاص الذين يتضررون من حوادث السيارات .ج
  )١( حكم التأمني التجاري

  : لألدلة الثالثة  التالية              التأمني التجاري، كعقد غري جائز شرعاً؛
 إنه عقد يغلب عليه الغرر؛ الحتمال عدم حصول الضمان للمؤمن، وهو الغالب، ويف حالة               .أ

  .الضمان، حيتمل أن يأخذ املؤمن له أقل مما دفع من أقساط، كما حيتمل أن يأخذ أكثر مما دفع 
التأمني التجاري حيمل معىن الربا ؛ فإن مت تعويض املؤمن له بقيمة األقساط اليت دفعها ،     . ب

 ؛ ألنه بيع نقد بنقد مساوٍ له، مع تأجل أحد العوضني ، وهو متحقق               )٢(النسيئة  قق ربا   حت
يف هذه الصورة، وإن مت تعويض املؤمن له بأكثر مما دفع من األقساط حتقق ربـا الفـضل                
والنسيئة؛ إذ إنه بيع نقد بنقد متفاضالً عنه ، باإلضافة إىل استثمار أموال هذه الشركات يف        

  .ربوية البنوك ال
إن عقد التأمني التجاري حيمل معىن املقامرة ؛ لقيامه على االحتمال واحلظ ، ويكون فيـه           . ج

  .الكسب دون عمل 
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  ــــــــــــــــــــــــــــــ

التأمني التجاري وإعادة التـأمني، حبـث       : ، وقاسم   ٤٨٨-٤٨٧ ص   ٩الفقه اإلسالمي وأدلته، ج   : انظر؛ الزحيلي )  ١ (
: ،وشـبري   ٢٢٤م ، ص  ١٩٨٧ -هــ   ١٤٠٧عمال الندوة الفقهية األوىل ، بيت التمويل الكوييت، لـسنة           مقدم أل 

  .١٤٦،  وفتاوى هيئة الرقابة لبنك فيصل السوداين، ص١١١-١٠٦املعامالت اإلسالمية املعاصرة، ص 
  .١٩٧انظر؛  معىن النسيئة يف هذا  البحث، حواشي ص ) ٢(

  
  

  الفرع الثالث
  

  ي للتأمني التجاري البديل اإلسالم
  

  : هو التأمني التعاوين بنوعيه إن البديل اإلسالمي للتأمني 
   )١( وقد تقدم تعريفه :التأمني التعاوين احملض   -أوالً 

  )٢(: وجيب أن يراعي فيه املبادئ السبعة اآلتية 
  . أن يكون العقد وفق أحكام الشريعة اإلسالمية .١
د التربع ؛ من أجل ضـمان األضـرار الـيت تـصيب      أن يكون مقصد مجيع أطراف العق  .٢

املشتركني يف هذا العقد ، وأال يظهر منهم قصد الربح ، وينص علـى ذلـك يف النظـام              
  .األساسي 

 أن يكون مجيع أطراف العقد على اطالع مبجريات التصرفات املالية اخلاصـة بالـشركة ،    .٣
  .ا واملشاركة يف إدارا ، مقابل أجرة يتم االتفاق عليه
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 إباحة استثمار رأس مال هذه الشركة بشرط أال يتم توزيع األرباح على املسامهني ؛ بـل                 .٤
  .تضاف إىل رأس املال األصلي؛ دف تعويض املتضررين بشكل أفضل 

 جيوز إلدارة الشركة قبول اهلبات والصدقات والتربع بدون شرط أو قيد؛ من أجل دعـم                .٥
  .أهداف الشركة 

الشركة ، يتم التربع باألموال املنقولة وغري املنقولة إىل جهات مماثلة ؛ بنـاء              يف حال انتهاء    .٦
على اتفاق املسامهني يف هذه الشركة ، أو يتم إعادا مع األربـاح ألصـحاا بنـسب                 

  . مشاركتهم 
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

   .٢٢٣انظر؛  هذا البحث، ص )١(
التأمني التجاري وإعادة التـأمني     : ، والضرير   ٤١٢ – ٤٠٩لديون املشكوك فيها، ص     التأمني على ا  : انظر؛ أبا غدة    ) ٢(

، ص  ١٩٨٧بالصور املشروعة واملمنوعة، حبث مقدم ألعمال الندوة الفقيهة األوىل ، بيت التمويل الكوييت ، لـسنة                 
مالت املاليـة   املعـا : ، وشـبري    ١٣٦ – ١٣٣التأمني على احلياة ومستجدات العقود، ص       : ، وداغي ١٩٨ – ١٩٥

  .١٣٦-١٣٥املعاصرة ، ص 
 إن حدث عجز يف ميزانية الشركة ، يتحمل األعضاء تغطية هذا العجز، كل حسب نسبة                .٧

  .مشاركته 
يالحظ أن هذا النوع من التأمني يغطي عدداً حمدوداً من األفراد ، وال يفـي حباجـة                 

حاجة اتمع ، خصوصاً وأن     اتمع ؛ األمر الذي يقتضي البحث عن صورة أمشل وأعم لتلبية            
  .التأمني الصناعي ، والزراعي ، وغريها : جماالت احلاجة إىل التأمني متعددة ؛ مثل 

   )١(  التأمني التعاوين االستثماري -ثانياً 
وهو الذي يقوم على مبدأ األخذ بأحكام املضاربة املشتركة ؛ حيث يقوم املـضارب              

  .ملشاركني يف التأمني، مقابل  حصة معينة من األرباح باستثمار أموال ا) الشركة ( املشترك 
ولقيام شركة تأمني إسالمية على أساس شركة املضاربة املشتركة البد مـن حتـصيل              

  .األقساط من املؤمنني، بشرط أن تبقى هذه األقساط ملكاً هلم 
 وتطرح الشركة املشاركة الفعلية يف مشروع التأمني من خالل نظام يبني فيـه مجيـع              

  )٢(:  البنود األربعة  اآلتية الشروط، وال مانع من طرح صكوك يف املسامهة يذكر فيها
  . حرية األفراد يف اختيار عدد الصكوك لتملكها . أ
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 االتفاق على استثمار رأس مال الشركة من قبل املضارب املشترك، مقابل نسبة شائعة من               .ب
  .األرباح 

  .ني  ضمان األضرار الواقعة على املشترك.ج
  .يف حالة وقوع عجز مايل يف الشركة يتم جربه من املشتركني .د 

وبالنظـر يف حقيقة هذا النوع من التأمني أجد أنه قادر على تلبية حاجات اتمـع يف      
  كافة نواحـي التأمني املختلفة ؛ حيث تكون العالقة بني املؤمنني هلم والشركة كالعالقة بني 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

التـأمني علـى    : ، وداغي   ١٣١-١٢٦الضوابط الشرعية لصورة وعقود التأمني وإعادة التأمني، ص         : انظر ؛ الزحيلي  ) ١(
، ١٩٩٣احلياة          ومستجدات العقود ، حبث مقدم ألعمال الندوة الفقيهة الثانية ، بيت التمويل الكوييت ، لـسنة                    

   .١٤٩-١٤٤، ١٣٠ص 
التأمني على احليـاة    : ، و داغي  ١٢٦-١٢٤وابط الشرعية لصور عقود التأمني على احلياة ، ص          الض: انظر ؛ الزحيلي  ) ٢(

التأمني على احلياة وإعادة التأمني،  حبث مقدم ألعمال النـدوة الفقيهـة             : ، واألشقر   ١٦٤ومستجدات العقود، ص    
   .٢٠٦ – ٢٠٤م، ص ١٩٩٥الرابعة ، بيت التمويل الكوييت ، لسنة 

 واملضارب املشترك ، باإلضافة إىل حتقيق مبدأ التكافل االجتماعي بني أرباب            أرباب األموال ،  
  .األموال يف حال وقوع ضرر بأحدهم 

وهلذا ميكن اعتماد التأمني اإلسالمي كأصل من أصول االقتصاد اإلسالمي يف الوقـت             
  . احلاضر ، وأن يكون بديالً عن شركات التأمني التجارية احملرمة شرعاً 
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  التطبيق العملي للمضاربة املشرتكة يف املصارف اإلسالمية 
 

أتناول يف هذا املطلب الكالم عن مدى تطبيق املصارف اٍإلسالمية للمضاربة املشتركة            
عاملياً وحملياً يف استثمار األموال ، ودورها يف تعبئة األموال يف املصارف اإلسالمية ، وذلك يف                

  :فرعني اآلتيني ال
  الفرع األول

  

  مدى تطبيق املصارف اإلسالمية للمضاربة املشتركة عاملياً وحملياً 
من املعروف أن البنوك التجارية تعتمد يف عملها على نظام الفائدة ، كأساس لالقتراض             
 من املودعني ، أو اإلقراض للمستثمرين ، وهذا النظام حترمه الشريعة اإلسالمية ؛ ألنه يقـوم               
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على الربا ، والبديل اإلسالمي ملثل هذه املعامالت هو عقد املضاربة القـادر علـى اسـتثمار         
، واملشاركة يف حتمل املخاطرة ،      " الغنم بالغرم   " األموال يف مشروعات استثمارية على قاعدة       

  .باإلضافة إىل معامالت أخرى ؛ كاملراحبة ، واملشاركة ، وغريمها 
  العملي للمضاربة يف املصارف اإلسالمية موافقاً لإلطار النظري ؟هل جاء التطبيق :والسؤال

  من خالل هذا الفرع ميكن الوصول لإلجابة على هذا التساؤل ؛وذلك عـن طريـق               
  ،توافر البيانات الكافية عن صيغ االستثمار لـبعض املـصارف اإلسـالمية عامليـاً وحمليـاً                 

  :وإليك اجلدول اآليت 
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  جدول
  
  
  
  

  :) ١(يتضح من خالل اجلدول السابق ما يلي 
  يعترب أسلوب املراحبة يف املرتبة األوىل من بني األساليب االستثمارية اليت تقوم ـا غالبيـة            .١

  :هي     املصارف يف الواقع العملي خالل الفترة املاضية ، ويرجع ذلك لعدة أسباب ؛ 
جود عامل املخاطرة والضمان مثل أسـلوب املـضاربة          إن أسلوب املراحبة ال حيتاج إىل و       . أ

املشتركة ؛ ألن العالقة بني املصرف والعميل بعد عملية البيع يف املراحبة تصبح عالقة دائن               
مبدين ، ويلتزم املدين بسداد مقدار التمويل ، وربح املصرف يف صورة أقساط دورية كما               

 ، بغض النظر عما حيقق هذا الدائن        حيصل املصرف على الضمانات الكافية السترداد حقه      
من ربح أو خسارة ، يف الربح لدى املصرف حمدد مسبقاً ، ومعلوم ، بعكـس املـضاربة                

  .املشتركة واليت حتتاج إىل عنصر املخاطرة ،كما أن الربح فيها غري معلوم 
رية سهولة اإلجراءات العملية ألسلوب املراحبة مقارنة مع غريها من األسـاليب االسـتثما            .ب

كاملشاركة واملضاربة ؛ مما جعل هذه املصارف تعتمد على هذا األسـلوب ؛ألن معظـم               
املودعني وجدوا صعوبة وخماطرة يف التعامل مع أسلوب املضاربة املشتركة ، كمـا أـم               
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وجدوا انسجاماً يف تعاملهم مع أسلوب املراحبة ؛ ألنه يقترب يف إجراءاته ونظمه من البنوك 
  .د تعودا عليها من قبل التجارية اليت ق

     يالحظ أن البنك اإلسالمي األردين بلغت نسبة االستثمار يف املراحبة خالل األعوام مـن              
، ويف  % ٩٧,٢، ويف مصرف قطر اإلسالمي إىل  % ٨٤,٨إىل نسبة ١٩٩٨٤-١٩٩٨٠

،ويف البنـك اإلسـالمي العـريب يف غـزة           % ٨٦بيت التمويل السعودي التونسي إىل      
 ، وبنك األقـصى     -فرع املعامالت اإلسالمية  -ي الفلسطيين ، والقاهرة عمان      ،واإلسالم

،  % ٢,٥، بينما بلغت نسبة املضاربة يف البنك اإلسالمي األردين  % ٩٨الفلسطيين نسبة 
، و املصارف اإلسالمية يف      %  ٠,٠٣،وبيت التمويل الكوييت     % ٢,٩وقطر اإلسالمي   

   % .٠فلسطني 
  ة مل حيظ إال بنسبة قليلة جداً من مجلة االستثمارات يف غالبية املصارف  إن أسلوب املضارب.٢

______________________  
   .٦٩-٦٧املضاربة وتطبيقاا العملية يف املصارف اإلسالمية ، ص : انظر ؛ أبو زيد ) ١(

اً ثانوياً ، اإلسالمية عاملياً وحملياً ؛ ألن اعتماد املصارف على املضاربة لتوظيف أمواهلا  اعتماد            
  .وال يتناسب مع أمهية عقد املضاربة 

إن غالبية املصارف اإلسالمية احنرفت عن التطبيق العملي لصيغة املـضاربة املـشتركة يف              . ٣
استثمار أمواهلا ، فبدالً من االعتماد عليها يف توظيف مواردها واستثمارها يف مشاريع تـدر      

ضلت هذه املصارف أسلوب املراحبة ؛ لعدم وجود أرباحاً لدى املودعني واملستثمرين ، فقد ف     
الضمان واملخاطرة ، وحلصول املصرف على ربح حمدد ومعـروف سـلفاً ، وال يتحمـل               

  .مبفرده خماطر اخلسارة ) العميل (املصرف أي خسارة بل يتحمل الدائن 
ثر ومن خالل الزيارات امليدانية للمصارف اإلسالمية يف فلسطني أجد أن املراحبة هي أك          

األساليب االستثمارية لبعدها عن املخاطرة والضمان ، وأما املضاربة فحصتها متدنية بل غري             
موجودة أصالً ؛ ألن استخدام أسلوب املضاربة يستدعي التحقـق مـسبقاً مـن بعـض                
الضروريات اليت ال توجد يف منطقة احلكم الذايت ، فمثالً حتتاج املصارف عندما ترغـب يف             

ضاربة موضع التنفيذ إىل مؤسسات تقيم املشاريع فنياً ، وهي ال متول إال           استخدام أسلوب امل  
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املشاريع السليمة فنية ، وهذه القدرة الفنية الزمة لدراسة أي مشروع يطرح للتمويل لضمان       
صحة التقييم ، كما حتتاج إىل تسهيالت ملراقبة هذا املشروع أو ذاك ، ورمبا وجود االحتالل  

 اإلغالقات  املتكررة من قبل سلطات العدو الصهيوين جيعل املصارف ال            واحلواجز األمنية و  
  .تستعمل أسلوب املضاربة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفرع الثاين
  

  دور املضاربة املشتركة يف استثمار األموال يف املصارف اإلسالمية ، وطبيعة نظمها
  

ارف اإلسالمية تتكون   إن مصادر األموال يف املص    : دور املضاربة يف استثمار األموال       –أوالً  
  : مصدرين مها من 

وهي رأس مال املدفوع لتأسيس املصرف ، أو الشركة ، واالحتياطات ،    :  أموال املسامهني  -أ
واملخصصات واألرباح غري املوزعة ، وهؤالء املسامهون هلم احلـق يف           
مشاركة أمواهلم يف عمليات االستثمار ، ويتحملون اخلـسارة بنـسبة           

هم ، وتكون العالقة بـني املـصرف اإلسـالمي          حصة كل واحد من   
  .واملسامهني عالقة مشاركة 
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 وهي الودائع اليت يودعها أصحاا يف املصرف اإلسالمي ، وتنقـسم   :  املوارد اخلارجية     -ب
   :) ١(  أربعة أنواعإىل

وهي احلسابات الدائنة اليت تكون مهيأة للسحب بـدون    ) : حتت الطلب (الودائع اجلارية   . ١
أو شرط يف أي وقت من األوقات ، وهذه األموال املودعة مفوضة            قيد  

لالستعمال من قبل املصرف ، وردها عند الطلب ، وال تـشارك بـأي     
  .نسبة من أرباح االستثمار ، كما ال تتحمل املخاطر 

 وهي حسابات تكون مهيأة إليداع رواتب املوظفني والسحب منها ،           :رواتب املوظفني   . ٢
 تشارك يف نسبة أرباح االستثمار ، وال تتحمل املخاطر          وهذه األموال ال  

  .، ويتقاضى املصرف مبلغ مقابل خدماته 
 وهي احلسابات اليت يقصد ا تشجيع املواطنني علـى ادخـار            :ودائع حسابات التوفري    . ٣

  األموال الزائدة عن استهالكهم ، بغـرض توفريها لظـروف مقبلة ، 
____________________  

-٧٠املضاربة وتطبيقاا العمليـة ، ص  : ، وأبو زيد  ١١٠ – ١٠٨،  ١٠٢البنوك اإلسالمية ، ص     : ظر؛ اخلضريي   ان) ١(
  .طلب فتح حساب : ، والبنك اإلسالمي العريب،  غزة ٧٢
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، وهـي بـذلك     ويسمح ألصحاا بالسحب منها يف أي وقت يشاء مع ضمان ردها كاملة             
تتشابه مع احلسابات اجلارية ، كما أوصى بذلك مؤمتر املصرف اإلسـالمي األول بـديب ،                
ولكن يف حالة النص على استثمارها فتأخذ حكم املضاربة ، وتنتقل هذه الودائع من التـوفري                

  .) ١(إىل االستثمار، ويتغري موقف املصرف من ضماا  
عة من تقدمي اجلوائز واحلوافز للموفرين مع بقاءها        وقد يرى بعض العلماء من عدم املمان      

  .يف املصرف يف إطار عالقة القرض ومن حيث الضمان مقابل استثمار هذه األموال 
 وهي األموال اليت يقصد ا املودعون حتقيق الـربح مـن خـالل              : الودائع االستثمارية    .٤

مشاركتها يف عمليات االستثمار عن طريق املـضارب املـشترك ،    
  : صورتني وتنقسم هذه الودائع إىل 

  .الودائع االستثمارية املخصصة أو احملددة :  الصورة األوىل -أ
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يف هذا النوع من املضاربة خيتار املودع املشروع الذي يريد أن يستثمر أموالـه فيـه ،        
ويتحدد رحبه من أرباح املشروع إن حتققت ، ويتحمل اخلسارة إن وقعت على املشروع الذي               

ره ، وتكون العالقة يف هذه احلالة بني املصرف واملودع عالقة عقد املضاربة املقيدة؛ حيث               اختا
  .يكون املصرف هو املضارب ، واملودع هو رب املال 

  .الودائع االستثمارية العامة :  الصورة الثانية -ب
 باستثمار أموالـه يف ) املصرف(هذا النوع من املضاربة يوكل املودع املضارب املشترك   

أي مشـروع خيتاره ، وتوزع األرباح على إمجايل األموال املودعة حسب حصة كل واحـد               
  .منهم ، وتكون العالقة يف هذه احلالة بني املصرف واملودع عقد املضاربة املطلقة 

مما سبق يتضح أن العالقة بني املصرف واملسامهني هي عالقة شركة ، وبني املـصرف               
واتب املوظفني وودائع التوفري هي عالقة قرض ، وبني أصحاب          وأصحاب الودائع اجلارية ، ور    

  الودائع االستثمارية واملصـرف هي عالقـة مضاربة ، وهذا مما جيعل للمضاربة دور فاعل يف 
____________________  

 عـن  ، نقـالً ٣٣– ٣٢، الـد األول ، ص  ١٩٧٩انظر؛ قرارات مؤمتر املصرف اإلسالمي بديب ، شهر مايو لسنة     ) ١(
  .٧١كتاب املضاربة وتطبيقاا العملية ، ص 

  
 وإليك اإلجراءات العملية للـدخول يف     استثمار األموال املتاحة هلا من أجل حتقيق الربح ،          

  : عملية املضاربة 
مبا  عندما يتقدم املضارب إىل املصرف للدخول معه يف عملية املضاربة ، فإن املصرف يقوم                .١

  : يلي 
  .املضارب ملتزم يف معامالته بالقوانني املالية  التأكد من أن .أ 
  . التأكد من أن طلب املضارب يدخل ضمن نشاطه وخرباته العملية يف االستثمار .ب
  . التأكد من أن العملية االستثمارية تتفق واألغراض اليت يشارك فيها املصرف .ج
  .رمها اإلسالم  التأكد من أن النشاط االستثماري ال تدخل فيه سلع أو أعمال حي.د
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 أن يقدم املضارب دراسة جدوى اقتصادية وافية عن موضوع املضاربة ، ومرفق معهـا               .هـ  
بيان باإليرادات املتوقعة على مدى العمر اإلنتاجي للمشروع ، وكيفيـة التـسويق ،              

  .واملصروفات املتوقعة، حىت يتأكد املصرف من سالمة عملية املضاربة اقتصادياً وشرعياً 
 للمصرف أن يقبض من املضارب املستندات والوثائق اليت ميكن االعتماد عليهـا مـع             حيق .و

  .التحقق من عملية االستثمار 
بعد دراسة موضوع املضاربة واالتفاق على تنفيذها يتم حترير العقد اخلاص بذلك ، .٢

  :يشمل ما يلي وسوف أرفق منوذج بذلك ، وبعد االطالع على بنود هذه العقد جند أنه 
 حتديد نوع النشاط االستثماري الذي يقوم به املضارب ، وهذا جائز شـرعاً ، وتـسمى                 . أ

  .املضاربة املقيدة بنشاط معني 
بيان إمجايل األرباح املتوقعة من واقع دراسة اجلدوى ، وليس ذكر هذا البند بغرض حتديد               . ب

رب أو تقصريه عند من     الربح الذي تتم احملاسبة عليه ، ولكن للرجوع إليه عند تعدي املضا           
  .يرى ذلك من الفقهاء 

مدة العقد ، أي حتديد فترة زمنية النتهاء املضاربة ، وهناك خالف بني الفقهـاء فاحلنفيـة                 .ج
  .واحلنابلة جييزون التوقيت ، بينما يرى فقهاء الشافعية واملالكية غري ذلك 

اربة من حيث معلوميتـه      حتديد رأس مال املضاربة ، وهذا يتفق مع شروط رأس مال املض            .د
  .لكل من رب  املال واملضارب 

  . النص على نسبة توزيع األرباح ، وهذا موافق بشرط ا لربح السابق ذكره . هـ 
يتحمل اخلسارة وحده ما مل يثبت أما العامل أسـاء          ) رب املال   ( النص على أن املصرف      . و

  .االستثمار ، أو قصر يف حفظ املال ، أو خالف شرطاً 
 ضرورة أن تتم كافة العمليات املصرفية اخلاصة بعملية املضاربة من فتح حسابات جاريـة               . ز

  .للعملية االستثمارية مع املصرف 
 أن يلتزم املضارب بإمساك سجالت وحسابات عن األعمال اليت يقوم ا ، ومتكني . ح

  .املصرف من االطالع عليها يف أي وقت 
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 بتقرير عن سري العمل واحلسابات املالية للتأكد من أن  إلزام املضارب مبوافاة املصرف. ط
  .أموال املضاربة تستخدم يف الغرض املتفق عليه 

  : طبيعة نظم الودائع االستثمارية يف املصارف اإلسالمية –ثانياً 
اخلصائص الـستة   إن طبيعة نظم الودائع االستثمارية يف املصارف اإلسالمية تتمثل يف           

   :)١(اآلتية 
لودائع االستثمارية أو حسابات االستثمار ، واليت تعترب رأس مـال املـضاربة نـادرة            إن ا  .١

الوجود يف بعض املصارف ، ومتثل نسبة هامشية من إمجايل الودائع ، وغري متواجـدة يف                
غالبية املصارف مما يعكس الصورة الصحيحة للتطبيق العملـي للمـضاربة يف املـصارف          

  .اإلسالمية 
من الربح  ) املودع واملصرف (قد إيداع االستثمارات على نسبة كل طرف         عدم النص يف ع    .٢

املتحقق لدى نسبة كبرية من املصارف اإلسالمية ؛ حيث ال تلتزم غالبية املصارف بتحديد              
حصة كل طرف من أطراف املضاربة من األرباح مسبقاً عند إبرام العقد ، وهذا يفـسد                

  .املضاربة 
ة ويومياً ، وليس يف مواعيد حمددة ؛ مما قد جيعل املودع حيـصل               قبول الودائع بصورة دائم    .٣

  .على أرباح ليست له ، ويتحمل خسائر ال ختصه 
_____________________  

  .٧٥– ٧٤املضاربة وتطبيقاا العملية ، ص : انظر ؛ أبو زيد ) ١(
  
إال أن   وإن كانت املصارف اإلسالمية ال تضمن رد قيمة الوديعة يف نـصوص العقـد ،                 .٤

السماح للمودعني بسحب الوديعة يف أي وقت ، وقبل إجراء التسوية الفعلية ، جيعل عدم               
الضمان نظرياً فقط ؛ ألن وجود إمكانية أمام املودع بسحب وديعته يف أي وقت وقبـل                

  .انتهاء املضاربة يعين يف احلقيقة أن وديعته شبه مضمونة 
يتم السحب منها إال يف املواعيد احملـددة ، ولكـن            إن األصل يف الودائع االستثمارية أال        .٥

املمارسة العملية تؤكد غري ذلك ، فغالبية املصارف ال تسمح بالسحب يف غـري اآلجـال             
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احملددة إال يف حاالت معينة يوافق عليها املصرف نزوالً لرغبة املودع حتت ضغط الواقـع ،       
عقد املضاربة ، وخاصة فيما يتعلـق   وهذا يترتب عليه بعض النتائج اليت ال تتفق مع طبيعة           

  .بعملية احملاسبة يف األرباح 
 إن عملية استرداد الودائع االستثمارية على مدار السنة ، وليس يف مواعدها احملددة جيعـل                .٦

التسوية احلسابية عند خروج املودع تتم على أساس القيمة االمسية للوديعة ، وليس علـى               
 يعطي املودع أرباحاً ال ختصه ، أو حيصل على خـسارة            أساس التقومي الفعلي ، وهذا قد     

  .ليس له عالقة ا 
وذا يصبح التطبيق الفعلي للمضاربة قد رتب خمالفة ألهم خصائص املضاربة ، ومـن              
خالل الواقع العملي للتطبيق فإن املصارف اإلسالمية ال تعتمد على صيغة املضاربة املشتركة ،              

عن العمل ا بسبب املخاطرة والضمان ، وضغط الواقـع ،           بل وقد امتنعت بعض املصارف      
  .وغريها من املعوقات اليت واجهت هذه الصيغة ، واليت سوف أتناوهلا يف املبحث اآليت 

  
  
  
  
  
  
  

 
 

  )١( يا أيها الذين آمنوا ال ختونوا ا والرسول وختونوا أماناتكم وانتم تعلمون :  قال تعالي
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  ) العظيم صدق اهللا(

 
  للتمويل واالستثمار

  
  عقــد مضــاربة

  )قراض ( 
  

.) م.م.ش(البنك اإلسالمـي األردني للتمويـل واالسـتثمار        : بين صاحب المـال    
  . والمسمي فيما بعد الفريق األول . …………………………………فـرع 

مون فيمـا   المس/ والمسمى   .…………………………………: السادة  / والمضارب السيد 
  .بعد الفريق الثاني 

  :تم االتفاق بين الفريقين المتعاقدين على ما يلي 
  .  إيفاء للغايات المقصودة في هذا العقد ، وباإلضافة إلى ما ورد في المقدمة أعاله .١

يكون للكلمات اآلتية المعاني المخصصة لها أدناه ، إال إذا دلت القرينة على خالف              
  :ذلك 

مركـز البنـك اإلسـالمي األردنـي للتمويـل          )البنـك  (تشمل كلمة  -أ  
  .  أي فرع من فروعه أو كليهما معاً واالستثمار أو

في صيغة المذكر المفرد صيغتي المثنى والجمع في        ) المضاربة  (  تشمل كلمة    -ب
  .المذكر والمؤنث 

جميــع النفقات،وأتعـاب المحامـاة ،       )المـصاريف   (تشمل كلمة    -ج
  .فريق األول فيما يتعلق بهذا العقد لوغيرها مما يتكلفه ا

  ــــــــــــــــــــ
   .٢٧سورة األنفال ، اآلية ) ١(
 يقر الفريق الثاني انه قد اطلع على عقد التأسيس والنظام الداخلي والقانون الخـاص                .٢

  .بالفريق األول ويلتزم به في تعامله معه ، وذلك على أساس التعامل الشرعي الحالل 
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يق الثاني بأنه قد تسلم أو أنه سـوف يتسلم من الفريـق األول مبلغــاً أو    يقـر الفر . ٣
مبالغ من المال ، حسبما    يتفق عليه مع الفريق األول ،وذلك الستعمالها في الغايـات      

  :المذكورة تاليا وحسب الشروط التالية 
ح بهـا أعـاله      يتعهد الفريق الثاني بأنه ال يستعمل المال المقدم إال في الغايات المصر            -أ

  .ويكون مسؤوال عن كل مخالفة أو ضرر أو تعد أو تقصـير 
 يقر الفريق الثاني بعد تحميل رأس المال الذي سيتاجر به أو يستثمره بموجب هـذا                 -ب

العقد سوى النفقات  المصاريف المتعارف عليها في هذا المجال وانه يتحمل بمفرده             
نظورة وغير منظورة ، وذلك في حالة   كل ما يترتب على ذلك من أضرار أو نفقات م         

  .تقصيره أو إهماله أو مخالفته لبنود هذا العقد  أو تعليمات الفريق األول 
مدة هذا العقد من تاريخه ، ويتعهد الفريق الثاني بتقديم الحساب الختـامي للفريـق                -ج

ني اال  األول في نهاية هذه المدة أو عند طلب الفريق األول وال تبرأ ذمة الفريق الثا              
بعد الوفاء بحقوق الفريق األول الواردة في هذا العقد ويجوز للفريق األول متى شاء   
أن يطلب تصفية المضاربة إذا تبين له عدم جدوى االسـتمرار فيهـا أو إذا خـالف              
الفريق الثاني شروط هذا العقد وذلك دون حاجه إلى تنبيـه أو إنـذار أو مراجعـة                 

  .قضائية 
  .ني أمينا على رأس المال وشريكاً في الربح  يكون الفريق الثا.٤
  : توزيع األرباح والخسائر .٥
  : يوزع صافي األرباح على الوجـه التالي-أ

  . في المائة من األرباح الصافية .…………………………………:            الطرف األول 
  .في المائة من األرباح الصافية  .…………………………………:            الطرف الثاني 

أما في حالة الخسارة فإنها توزع بحسب مشـاركة كـل فريـق فـي رأس المــال       -ب
المخصص لعملية المضاربة ، وال يتحمل المضارب شيئاً ، إال إذا كان مشاركاً برأس              

  .المال فيخسر بقيمة المشاركة 
 يتعهد الفريق الثاني بعدم اتفاق أي مبلغ من رأس المال علـي شـؤونه الخاصــة ،      .٦

التصرف في مال المضـاربة إال بعد المحاسبة التامة والتأكد من وجـود             وكذلك عدم   
  .أرباح صافية وفي حدود نصيبه منها 
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 ال يجوز للفريق الثاني خلط مال المضاربة بماله دون إذن الفريق األول وال إعطـاؤه                 .٧
  .للغير مضاربة وال هبته وال إقراضه  وال االقتراض عليه 

مضاربة حسب من الربح فإن جاوزه حسب البـاقي مـن رأس            إذا تلف شئ من مال ال      .٨
  .المال 

أو متعلق به ، يحق للفريق األول       /  إذا نشأ خالف ناشئ عن تطبيق أحكام هذا العقد و          .٩
  :عرض الخالف على ثالثة محكمين يتم اختيارهم على الوجه التالي 

  .حكما يختاره الفريق األول -
  .حكما يختاره الفريق الثاني  -
  .أو صناعة عمان / تختاره غرفة تجارة حكما  -

ويتم الفصل في النزاع على أساس الشريعة اإلسالمية ويكون حكمهم سواء صـدر     
باإلجماع أم باألغلبية ملزما للفريقين وغير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعـن               

  .جائزة قانوناً 
محكـم الثالـث ،     أو صناعة عمان عن اختيار ال     / وفي حالة اعتذار غرفة تجارة و     

الفريقين باختياره ، فإن تعـذر ذلـك ، تقـوم           يقوم المحكمان المختاران من قبل      
 المحكمة المختصة بتعيينه، وفقـاً ألحكام قانون التحكيم المعمـول بـه فـي            

  .األردن 
يصدر المحكمون حكمهم باإلجماع أو باألغلبية وفي حالة عدم اتفاقهم يحال الخالف  

وتكون محاكم عمـان النظاميـة المختـصة دون       . لمحاكم النظامية   موضوع التحكيم إلى ا   
أو / أو ناشـئة و   / أو قضايا تنشأ بمقتـضى التحكـيم و       / سواها بالفصل في أية طلبات و     

  .أو بهذا العقد / متعلقة به و
  تسري أحكام القانون المدني األردني والقوانين واألنظمة المرعية األخرى على هذا             .١٠

  .دا ما نص عليه من اتفاق بين الفريقين العقد ، فيما ع
 حرر هذا العقد على نسختين أصليتين موقعتين من الفريقين بإرادة حرة خالية مـن               .١١

الموافق             . هـ  /              /     العيوب الشرعية والقانونية    بتاريخ                              
أو أي / ي االدعاء بكذب اإلقـرار وم ، ويسقط الفريق الثاني حقه ف/        /         

  .دفع شكلي أو موضوعي ، ضد ما جاء في هذا العقد 
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                                                  الفريق األول      الفريق الثاني

               البنك اإلسالمي األردني         
  للتمويل واالستثمار    )                                             المضـارب( 

  
  
  
  
  

 
 

  

  معوقات تطبيق املضاربة املشرتكة يف املصارف اإلسالمية حملياً
  

عندما بدأت املصارف اإلسالمية بدراسة املضاربة املشتركة ؛ كأسـلوب لالسـتثمار            
اجلماعي على أساس نظري تعاقدي بني رأس املال والعمل ، مل يكن لـديها درايـة بالنتـائج        
العملية التطبيقية ، وبعد ممارسة هذا األسلوب على أرض الواقع ، ظهر أن كثرياً من العمليات                
االستثمارية مل تعد بالفائدة املتوقعة ؛ نتيجة موعة من املعوقات ترجع العتبارات خمتلفـة ؛               

  .ما يعود إىل معوقات قانونية،  ومعنوية وإدارية ،  وسياسية : منها 
 هذه املعوقات بالتفصيل يف هذا املبحـث مـن خـالل     –اء اهللا    إن ش  –وسأتناول  

  : املطالب األربعة التالية 
 املعوقات القانونية.  

  املعوقات املعنوية.  
 :  املعوقات اإلدارية.  
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  املعوقات السياسية.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

   عوقات القانونيةامل

  

إن أهم املعوقات القانونية اليت تواجه تطبيق املضاربة يف املصارف اإلسـالمية مخـسة؛       
  :) ١(النحو التايل وبياا على 
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  :عدم مالءمة القوانني الوضعية لطبيعة عمل املصارف ألسلوب املضاربة . ١
ـ            د مـن اسـتخدام     إن القانون الوضعي السائد يف منطقة احلكم الذايت يف فلسطني حي

املضاربة املشتركة؛ كأسلوب استثماري يف املصارف اإلسالمية ، وذلـك بـدعوى التوسـع      
النقدي ،والتضخم املايل ؛ وذلك ألا تدفع برأس املال نقداً للمضارب ، خبـالف العمليـات            

  .االستثمارية األخرى اليت تقوم على التمويل العيين 
  : مناقشة الدعوى القانونية 

ل بأن املضاربة املشتركة تؤدي إىل التضخم املايل مردود ؛ ألن طبيعة العمل يف              إن القو 
املضاربة املشتركة يف دفع رأس املال نقداً إىل املضارب ال خيتلف عن البنوك التجارية الربوية يف                

يل ؛ دفع املال نقداً بفائدة للمقترضني ، ومع هذا فإن اجلهة القانونية مل متنع مثل هذا النشاط املا             
فيكون احلد من العمل باملضاربة املشتركة نوعاً من التعسف، وهذا له ما يربره؛ إذ إن القانون                

  . الوضعي ال يعتمد يف مصدره على الشريعة اإلسالمية 
إلزام املصـارف  اإلسالمية  بالتعامل بإحدى صور العقود القانونيـة القريبـة مـن                .٢

  أسلوب
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

صيغ التمويل اإلسالمي، مزايا وعقبات،  حبث مقدم لندوة إسـهام الفكـر اإلسـالمي يف االقتـصاد     : انظر؛ محود   ) ١(
م ، ص   ١٩٩٨ -هــ   ١٤١٨، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ، لسنة        ) ١١(املعاصر، سلسلة إسالمية املعرفة، رقم      

ية منذ قيامها إىل اآلن ، حبـث مقـدم لـة املـسلم     الصعوبات اليت تواجه البنوك اإلسالم : ، وعطية   ١٢٠ -١١٩
املضاربة وتطبيقاـا العمليـة، ص      : ، وأبا زيد    ٨٥-٨٤م ، ص    ١٩٨١ -هـ  ١٤٠١، لسنة   ) ٢٧(املعاصر، عدد   

  .٥١آفاق اجلهاز املصريف الفلسطيين، ص: ،  وعاشور ٨١-٨٠
  :، وذلك عند تطبيق أسلوب املضاربة )١(التوصية 

ة تلزم املصارف عند التعامل بأسلوب املضاربة، أن ختـضع هـذه            إن القوانني الوضعي  
العملية لصورة شركة التوصية، ومن هنا فإن يد املصارف ليست مطلقة يف إبرام أي عقد وفق                
أحكام الشريعة اإلسالمية لعقد املضاربة ؛ األمر الذي يقتضي إحالل شركة التوصية حمل شركة 

  .املضاربة املشتركة 
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   ):للضرائب(ليات االستثمارية يف املصارف اإلسالمية لضريبة الدخل إخضاع العم .٣
الزكـاة  :      إن عملية املضاربة املشتركة يف املصارف اإلسالمية تلتزم بدفع استحقاقني ، مها    

الشرعية ،وضريبة الدخل ؛ مما يؤدي إىل تقليل نسبة األرباح العائدة من عمليـة االسـتثمار ،                
ة يف أسلوب التعامل بصيغة املضاربة ، حيث يتم رفع تكلفـة العمليـات              األمر الذي ميثل عقب   

  .االستثمارية مقارنة بالبنوك التجارية الربوية 
  :  افتقار القانون إىل وجود تشريع حيفظ حق طريف العقد .٤

إن القانون الوضعي يفتقر إىل وجود نصوص قانونية حلفظ حقـوق طـريف العقـد ؛          
 يف حالة االختالف أو عدم قيام املـضارب بإعـادة رأس املـال        وخاصة املصرف اإلسالمي ،   

للمصرف ، خبالف البنوك التجارية اليت يوجد فيها سند قانوين حيفظ حق البنك يف حالة تأخر                
  .املقترض عن سداد ما عليه من التزامات 

  :حداثة صياغة املواد القانونية اخلاصة بعمل املصارف اإلسالمية يف فلسطني . ٥
ظم املواد القانونية اخلاصة بتطبيق املضاربة املشتركة قد ظهرت يف عهد قريب ؛             إن مع 

حيث تزامنت مع بداية العمل يف املصارف اإلسالمية ، وهي حباجة لفترة زمنية للتأكـد مـن           
مدى صالحية هذه املواد ، ومالءمتها لطبيعة املضاربة املشتركة ، األمر الذي يقتضي عدم ثباا  

  .ن وقت آلخر ؛ مما ينعكس سلباً على تطبيق املضاربة يف املصارف اإلسالمية ، وتبديلها م
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

الشركاء املتـضامنون؛ وهـم     / األول: هي شركة أشخاص مؤلفة من طرفني  من الشركاء        : تعريف شركة التوصية    ) ١(
الشركاء املوصون الـذين    / ى الغري بالتضامن، والثاين     يتمتعون بصفة التاجر، ومسئولون عن ديون الشركة املترتبة عل        

وعليه؛ فإن حصص الشركة نادراً ما تكون قابلة        . ليس هلم صفة التاجر، وال يسألون إال يف حدود رأس ماهلم املقدم             
-٢٣٦مصرف التنمية اإلسالمي أو حماولة جديدة يف الربا والفائدة والبنك،ص           : انظر؛ املصري   .(للتداول واالنتقال   

٢٣٧. (  

 
 

  

   املعوقات املعنوية  
  :) ١(القسمني اآلتيني أتناول يف هذا ملطلب  الكالم عن املعوقات املعنوية يف 
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  : على الصعيد النفسي –القسم األول 

  :                    يظهر املعوق النفسي من خالل ما يأيت 
بني الربح املتحقـق مـن املـضاربة     )  املقارنة   (يغلب على عقلية كثري من املودعني الربط       .١

املشتركة ، والفائدة الناجتة عن املعامالت الربوية ، فريغبون يف حتقيق أرباح مماثلة للفوائـد      
  .أو أكثر منها 

  .عدم وجود عنصر االستعداد للمخاطرة من قبل املودعني الذي يقتضيه عقد املضاربة .٢
؛ حيث إن اشتراكهم يف رأس      )الغنم بالغرم   (قاعدة الشرعية    افتقار الفهم الصحيح حلقيقة ال     .٣

مال املضاربة يقتضي املخاطرة ، وال يضمن هذا املال إال يف حالة التعدي أو التقصري، رغم                
عدم تسليمهم هلذا األمر من الناحية العملية ، باإلضافة إىل امليل لالستثمار يف املشروعات               

  .مىت شاءوا كما يف البنوك الربوية قصرية األجل ، وحرية سحب األموال 
وقد أخذت املصارف اإلسالمية ذا ا جلانب النفسي للمودعني ؛ حيث منحتهم حـق    
السحب ، وحق املشاركة يف العمليات االستثمارية قصرية األجل ؛ لئال تترك اـال للبنـوك               

  .الربوية املنافسة ؛ مما أثر سلباً على املصارف يف املضاربة املشتركة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

املـضاربة  : ، وأبـا زيـد      ١٢١ – ١٢٠البنوك اإلسالمية بني احلرية والتنظيم، النظرية والتطبيق، ص         : انظر؛ عطية   ) ١(
التفاصيل  العملية لعقدي املراحبة واملضاربة يف النظام املصريف اإلسالمي،          : ،  و عمر     ٨٩-٨٨وتطبيقاا العملية، ص    

، ٢٢٤م، ص ١٩٨٧ -هــ  ١٤٠٧ عمان ، لـسنة  - خلطة االستثمار يف املصارف اإلسالمية، جدة        حبث مقـدم 
  .٦٠، ٥١-٥٠آفاق اجلهاز املصريف الفلسطيين، ص : وعاشور 
  
  

   :) ١(  معوقات على الصعيد اخللقي -القسم الثاين 
ساسـياً  وتتمثل هذه املعوقات أساساً يف األمانة والسلوك  الواعي الذي يعد شـرطاً أ             

  .لتطبيق صيغة املضاربة وجناحها يف املصارف اإلسالمية 
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    ومن خالل تعامل املصارف اإلسالمية مع املضاربني فلم جتد األمني من الناس إال ما نـدر،        
باملضارب، ومل يعد املضارب خيـشى      ) وهو املصرف   (وال يوجد قانون حيدد عالقة رب املال        

  .األموال أو خسارة التجارة واالستثمار على مسعته وامسه، إذا ادعى سرقة 
       وقد توصلت املصارف اإلسالمية إىل أن التطبيق العملي ألسلوب املضاربة مع كثري من             
املضاربني خالل الفترة املاضية من جتربتها ال ميكن االعتماد فيه على عنصر األمانة، وااللتـزام               

خالقيات نسبة كبرية من املضاربني ليست علـى        اخللقي يف التعامل باملضاربة ؛ ألنه تبني أن أ        
املستوى املطلوب لطبيعة هذه الصيغة؛ حىت يطمئن املصرف على وضع الثقة الكاملة م ؛ ممـا     

؛  األمر الذي جعل املصارف تقلـل مـن      % ١٠٠ املخاطرة قد يصل إىل درجة       جعل عنصر 
  .استخدام املضاربة املشتركة كأسلوب لالستثمار 

ارب العملية أمثلة ومناذج كثرية لعدم االلتزام واألمانة، والتعدي على          وقد شهدت التج  
حقوق املصرف، وابتكار أحدث األساليب للتحايل على املصرف،ومن هؤالء طائفة املغامرين           
الذين حيلو هلم املخاطرة بأموال غريهم، والذين ال تقبل البنوك التجارية التعامل معهم من حيث        

، وجيدون يف املصارف اإلسـالمية  ) ٢() Black list(على القائمة السوداء املبدأ؛ ألن أمساءهم 
هؤالء األفراد إىل ادعاء التقوى والورع واحلرص علـى         استعداداً للتعامل معهم،وغالباً ما يلجأ      

  .رفض التعامل مع البنوك الربوية؛ ألا حرام 
____________________  

  .٨٣-٨٢اا العملية ، ص املضاربة وتطبيق: انظر ؛ أبو زيد ) ١(
هي اليت تصدرها سلطة النقد، بناء على تعليمات البنوك العاملة داخل الوطن؛ وذلك مـن خـالل                 : القائمة السوداء   ) ٢ (

اإلفالس، أو إصدار شيكات بدون رصيد، حيث يتم توجيه إنذار كتايب لصاحب احلساب يف حالة إعادة شـيكات                  
شرة شيكات خالل ثالثة شهور من توجيه اإلنذار يتم إعالم سلطة النقد بـذلك؛  عدم كفاية الرصيد ، وعند إعادة ع    

أنظـر؛ البنـك اإلسـالمي     . (إلدراج اسـم صاحب احلساب على القائمة السوداء، والذي يعين عدم التعامل معه           
  ).نشرة إصدار : العريب 
  

ميولـه  كما يقوم املضارب غري األمني بتفويت جزٍء من األرباح عن املصرف الـذي              
  باملشاركة، وذلك عن طريق زيادة املصاريف، وختفيض األرباح، أو غري ذلك من احليـل اليت

  .تستعمل للتهرب من الضرائب 
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وهذا يؤدي إىل وقوع املخاطرة، وحتقيق اخلسارة، وضياع كثري من احلقوق املالية، مما             
  .جعل املصارف اإلسالمية تقلص التعامل باملضاربة، أو تبتعد عنها 

  
  املطلب الثالث

  

    املعوقات اإلدارية 
  

  :) ١( الثالثة اآلتية ميكن حصر املعوقات اإلدارية اليت تعود إىل طبيعة عقد املضاربة يف البنود
 قصور أجهزة وأساليب املصارف اإلسالمية يف اختيار النوعيات املالئمة من املضاربني ؛             .١

لومات عن املـضاربني يف كـثري مـن         وذلك لعدم وجود إدارة لالستعالمات ، ومجع املع       
  .املصارف 

  : ضعف الصالحيات املمنوحة ملدراء الفروع وهليئة الرقابة الشرعية .٢
ال زالت الصالحيات املمنوحة لكل من مدراء الفروع  يف املصارف اإلسالمية وجلـان       

ري من قضايا   الرقابة الشرعية  يف فلسطني ضعيفة، حيث ال يستطيع املدراء اختاذ القرارات يف كث             
املصرف على اختاذ قرار بشأن معاملة مصرفية إال بعد الرجوع لإلدارة العامة للمصرف، هـذا               
باإلضافة إىل بعد جلنة الرقابة الشرعية عن بعض فروع املصرف ؛ حيث تكون اللجنة يف بلـد،      

  .واملصرف يف بلد آخر، مما يعيق اختاذ القرارات بصورة سريعة وفعالة 
  .ارف اإلسالمية إىل تقليص أسلوب املضاربة يف عملها املصريف لذا تلجأ املص

____________________  
الوسائل املشروعة لتقليل خماطر املضاربة ، حبث مقدم ألعمال الندوة الفقهية الرابعة ، لبيت التمويل               : انظر ؛ أبو غدة     ) ١(

 ، ٨٥ – ٨٤بيقاـا العمليـة ، ص   املـضاربة وتط : ، وأبو زيد٣٨٨م ، ص   ١٩٩٥ –هـ  ١٤١٦الكوييت ، لسنة    
  .٢٢٤التفاصيل العملية لعقدي املراحبة واملضاربة يف النظام املصريف ، ص : وعمر

  
  :اعتماد املصارف اإلسالمية على الكادر الوافد من البنوك التجارية  .٣

أثبتت التجارب أن املصارف اإلسالمية يف فلسطني خالل الفترة املاضية، اعتمدت على            
 الوافد من البنوك التجارية، وهذا ميثل معوقاً رئيسياً أمام إمكانية قيام هـذه املـصارف         الكادر
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بتطبيق صيغة املضاربة، لذلك اعتمدت على األساليب القريبة من العقود اليت اعتادوا عليها من              
  .قبل؛ مثل أسلوب املراحبة 

كل طرف مـن أطـراف     عدم التزام غالبية املصارف اإلسالمية بتحديد نسبة األرباح ل       .٤
  .املضاربة مسبقاً عند إبرام العقد ، وهذا مفسد للمضاربة 
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    املعوقات السياسية

  

تتمثل املعوقات السياسية اليت حتد من العمل بصيغة املضاربة املشتركة يف بعض األمور؛             
   : )١(ومنها 

سية واالقتصادية اليت تعاين منها منطقة احلكم الذايت         االضطراب األمين، واملشاكل السيا    .١
من تقييد حركة التنقل بني املدن الفلسطينية، مما يضعف فرص التعامل بصيغة املضاربة             

  :ألمرين؛ مها 
 عدم مساح سلطات االحتالل إدخال اآلالت واملعدات، واملواد اخلام من الدول اخلارجيـة              .أ

  .بإدخاهلا فإا تتأخر يف املوانئ ومناطق احلدود ملنطقة احلكم الذايت، وإن مسحت 
دفع الضرائب الباهظة على هذه اآلالت، ومواد التصنيع، كما أن السلطة الفلسطينية تقوم             . ب

  .على هذه اآلالت؛ مما يؤدي إىل ارتفاع سعر التكلفة % ١٧بتحصيل ضريبة مقدارها 
يام مبعاملة مصرفية خارج املنطقة      عدم السماح ألي مصرف يف مناطق احلكم الذايت بالق         .٢

  .، إال عن طريق بنك إسرائيلي، ويترتب على ذلك ارتفاع يف معدل املعامالت املالية 
 إن البنك املركزي اإلسرائيلي هو الذي يقوم باإلشراف على املصارف داخل منطقـة              .٣

  .احلكم الذايت، وبالتايل يفرض عليها كل ما فيه مصلحة لالقتصاد الصهيوين 
إن جممل هذه العوامل أدت إىل عرقلة العمل بصيغة املضاربة يف املصارف اإلسالمية يف              

  .فلسطني 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
آفاق اجلهاز املـصريف يف فلـسطني، ص   : ، وعاشور ١٠٢الصعوبات اليت تواجه البنوك اإلسالمية، ص     : انظر؛ عطية ) ١(

١٩٧.  
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  ير املضاربة املشرتكة يف املصارف اإلسالمية حملياً كيفية تطو
  

  :متهيد 
 معوقـات العمـل بـصيغة املـضاربة يف املـصارف            – فيما تقدم    –بعد أن بينت    

اإلسالمية،وكيف أدت إىل تقليص التعامل ا، أو استبداهلا بصيغٍ أخرى كاملراحبة؛ وألمهية عقد 
العمل على إزالة املعوقات اليت حتـول دون        املضاربة املشتركة كأسلوب استثماري ، البد من        

  : املطلبني اآلتينيتطبيق هذا العقد على أرض الواقع ، ويكون ذلك من خالل 
  األساليب البيئية املقرتحة لتطوير العمل بصيغة املضاربة املشرتكة.  

 يغة املضاربة املشرتكة األساليب املصرفية  املقرتحة لتطوير العمل بص.  
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    األساليب البيئية املقرتحة لتطوير العمل بصيغة املضاربة املشرتكة

إن املقصود باألساليب البيئية ؛ توفري املناخ العام املناسب لتطبيق عقد املضاربة املشتركة         
  :) ١(منها   أمور؛  ، والذي يقع جله على عاتق الدولة ،وهو الذي يستلزم عدة

نشر الثقافة اإلسالمية ؛ لتعريف الناس بأمهية عقد املضاربة املشتركة وأثره على اتمع من              .١
  .الناحية الدينية ، واالقتصادية 

أن تقوم الدولة بسن القوانني والتشريعات املالئمة اليت تضمن حق كل طرف من أطـراف               .٢
  .املضاربة املشتركة 

  .اإلسالمية من العبء الضرييب أو تقليله، ألنه يشكل عقبة أمامها إعفاء املصارف .٣
  .العمل على سن قانون العقوبات لردع املخالفني لسياسية املصرف .٤
  . العمل على فتح اال الستثمار األموال داخل الوطن .٥

مما سبق تبني أن العمل على تغيري الواقع الذي تعمل فيه املصارف شـرطٌ ضـروري                
  .ارية تطبيق صيغة املضاربة الستمر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

______________________  
صيغ التمويـل اإلسـالمي، ص      : ، ومحود   ١٠٢،  ٩٤الصعوبات اليت تواجه البنوك اإلسالمية،ص      : انظر ؛ عطية    )  ١ (

  .١١٢-١١١املضاربة وتطبيقاا العملية، ص : ، وأبا زيد ١٢٠
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  قرتحة لتطوير العمل بصيغة املضاربة املشرتكةاألساليب املصرفية امل
ال يوجد يف الشريعة اإلسالمية ما مينع االستفادة من األساليب اليت حتقق قدراً من االستقرار                 

لعملية املضاربة، أو حتدد حجم املخاطرة، بشرط أن ال يكون يف تلك الوسائل ما خيـالف أصـالً                  
 يقع على عاتق املصارف اإلسالمية، حبيث متكنـها مـن           معلوماً من الدين بالضرورة، وهذا اجلانب     

ومـن هـذه    اختيار املضاربني املالئمني لعملية املضاربة، ومتابعة تنفيذ العملية، وضمان سالمتها،           
  )١(األساليب 

استغالل اجلانب اإلعالمي يف نشر الوعي بني اجلماهري حول أمهية املضاربة املشتركة ، سواء كان               .١
  .ت ، أو عقد املؤمترات ، أو النشرات ذلك عرب الندوا

جيب على املصارف اإلسـالمية اختيـار     :  إعداد الكادر الذي يقوم بالعمل على تنفيذ املضاربة          .٢
كادر إمياين جديد ومتدرب وفق أحدث األساليب، ليكون قادراً على امتالك املهارة اليت متكنـه     

  .من تطبيق صيغة املضاربة 
ار العملية االستثمارية، وعمل دراسة اجلدوى، ومـشاركة املـضارب أو     أن يقوم املصرف باختي   .٣

توجيهه منذ بداية عملية املضاربة، وحىت االنتهاء منها،  ليضمن سـالمة رأس املـال وحتقيـق                
  .األرباح 

  .  أن يعتمد املصرف على أهل االختصاص يف دراسة املشروعات املقترحة .٤

  . واسليت تكفل قيام العمل على أكمل وجه  منح الصالحيات للرقابة الشرعية ،.٥
 أن يقوم املصرف بإطالق يد مدير الفرع يف املصارف اإلسالمية لتنفيذ العمليات االستثمارية اليت            .٧

  .توافق أحكام الشريعة اإلسالمية بعد الرجوع هليئة الرقابة الشرعية 
شرط اتباع األساليب سـالفة    مما سبق يتبني أنه ميكن العمل باملضاربة املشتركة يف فلسطني ب          

  . الذكر
  .واهللا أعلم 

  ــــــــــــــــــ
-١١٢املضاربة وتطبيقاا العملية،ص : ، وأبا زيد٩٦الصعوبات اليت تواجه البنوك اإلسالمية، ص :انظر ؛ عطية) ١(

١١٣.  
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يف ختام حبثي ملوضوع املضاربة املشتركة ومدى تطبيقاا يف املصارف اإلسـالمية يف             
فلسطني، أرجـو اهللا تبارك وتعاىل أن أكون قد وفِّقت يف إعطاء صورة واضحة للقارئ عنه،               

  .واإلحاطة جبزئياته املتناثرة يف بطون الكتب 
  :صلت إليها، مث أسجل أبرز توصيايت وأود أن أبني أهم النتائج اليت تو

  : أهم النتائج اليت توصلت إليها –أوالً 
 إنَّ املضاربة هي إحدى الشركات اليت كانت معروفة يف اجلاهلية، وأقرها اإلسالم، وقـد                .١

  .استنبط هلا الفقهاء قواعد حتفظ حق كل طرف من أطرافها 
 التجارية ؛ بل تتناول الصناعة، والزراعـة،        إن املضاربة املشتركة  ال تقتصر على األعمال       . ٢

واملقاوالت، وجتارة العقارات، وغريها ؛ ألن اهلدف هو االستثمار والربح، وتقييد املضاربة 
  . من شأنه أن يقلل من األرباح، فيفوت مقاصد املضاربة 

  :  إن  املضاربة املشتركة تنقسم من حيث العمل إىل قسمني . ٣
ي اليت ال تقيد بزمان أو مكان، أو عمل، وال أي قيد مـن القيـود،                وه: مضاربة مطلقة   . أ

  .وميارس املصرف اإلسالمي هذا العمل يف املضاربة مع ودائعه
وهي اليت تقيد بأي قيد من القيود الـسابقة ذكرهـا، وإذا خـالف               : ومضاربة مقيدة . ب

مل املضارب ما قيد به كان ضامناً، ويتعامل املصرف اإلسالمي ذا الع          
، وكال القـسمني مالئــم      )املضاربني  (من املضاربة مع املستثمرين     

ألعمال املصرف اإلسالمي، إال أن العمل باملضاربة املطلقة هو األصـل         
  . يف التعامل بني املصرف وأصحاب الودائع االستثمارية 

  : إن العالقة بني املصرف، واملودعني، واملستثمرين، تكون كما يلي . ٤
 املصرف باستثمار األموال املودعة لديه مبعرفته منفرداً ؛ ففي هذه احلالـة يكـون                إذا قام  .أ  

  . املصرف مضارباً، ويكون املودع رباً للمال
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بغرض االستثمار،  ) رجال األعمال (وإذا دفع املصرف األموال املودعة لديه إىل املضاربني         . ب
روعات، فاملصرف يكون وشارك املصرف بتخصيص جزء من رأس ماله يف متويل هذه املش     

مضارباً وشريكاً، وإذا مل يشارك املصرف برأس ماله يف متويل املشروعات، بل فوض األمر             
املـضارب الثـاين،    ) رجل األعمـال  (للمضاربني ؛ فإنه يعد املضارب األول، واملستثمر      

واملودعون هم أرباب األموال، وهذا يتفق مع جواز مشاركة رب املال مع املـضارب يف               
  .املال، والعمل معاً رأس 

إن نظام املضاربة املشتركة خيتلف عن نظام املضاربة الثنائية، من حيث وجـود املـصرف            .٥
كوسيط بصفته مضارباً بالنسبة ألصحاب الودائع االستثمارية من ناحية، ويبدو كمالـك            

  . للمال بالنسبة للمضاربني من ناحية أخرى،  فاملصرف يعترب مضارباً مشتركاً  
إن املصرف حيق له مضاربة الغري بالتفويض العام ؛ ألن املودع يعلم أن املصرف ال ميكنـه                  .٦

استثمار مجيع أموال املودعني بنفسه مباشرة، بل حيتاج الستخدام آخرين الستثمار ما لديه             
  .من أموال، وهو العمل الذي تقوم به املصارف اإلسالمية 

  : ا لديه من أموال بعدة طرق شرعية ؛ منها إن املصرف اإلسالمي ميكن أن يستثمر م. ٧
 حيث يشارك املصرف اآلخرين يف ملكية املشروع وإدارته، واقتسام          : االستثمار باملشاركة    .أ

األرباح واخلسائر بالنسب املتفق عليها، وتستمر هذه الشركة حـىت          
  .انتهاء املشروع 

صاً أو أكثر يف رأس مال مشروع      وفيها يشارك املصرف شخ    :املضاربة املنتهية بالتمليك      .ب
معني، وبذلك يستحق املصرف نصيباً من الربح حسب االتفاق، ولكن مضاربة املـصرف ال              
تستمر حىت اية املشروع ؛ بل يتنازل املصرف عن حقوقه ببيـع حـصته إىل الـشريك أو                  
الشركاء، إما دفعة واحدة، أو على دفعات حسب الشروط، حبيث حيلون حملـه يف ملكيـة                

  .املشروع 
حيث ميكن للمصرف أن يقدم التمويل الالزم ألحد         : املضاربة على أساس الصفقة املعينة    . ج

التجار السترياد صفقة معينة، ومن مث يقتسمان الربح أو اخلـسارة           
  .حسب االتفاق 
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 وهي صكوك يصدرها املصرف، ويطرحها يف السوق لالكتتاب العام،          :صكوك املضاربة   . د
ف عنها أية فوائد، ولكن يشترك حاملها يف أربـاح          وال يدفع املصر  

املشروعات اليت يستثمر املصرف أمواله فيها، ويتم توزيع األربـاح          
حسب االتفاق املربم واملعلن منذ بداية العام، ويكون على أسـاس           

  .عدد الصكوك ومدة استثمارها 
  :إن املضاربة املشتركة تنتهي بأسباب معلومة ؛ منها  .٨
 دخل لألطراف فيها، كاملوت، وهالك رأس مال املضاربة، واحلجر على املضارب             قهرية ال  .أ

  . املشترك بفلس 
  وإرادية ناجتة عن رغبة أحد األطراف ؛ كالفسخ، واسترجاع املال لـصاحبه،  ويلتـزم                  .ب

املصرف بتصفية املضاربة، واستيفاء الديون، سواء وجد ربح أم مل يوجد؛ حىت يعـود رأس         
  .  لصاحبهاملال ناضاً

فيحق لورثته أن يقروا املصرف على ما كان        ) املودع  (إذا انتهت املضاربة مبوت رب املال        .٩
عليه مورثهم، وجيوز لورثة املضارب إذا مات االستمرار يف إمتام املضاربة بإذن املـصرف              

  .تكملة ألعماهلا 
ق عن طريـق املـضاربة      يمكن تعديل أنظمة صناديق التوفري للمشاركة يف الربح املتحق         . ١٠

املشتركة، بدالً من استثمار املال عن طريق اإلقراض الربوي، وإعطاء املوفرين فائدة مسبقة        
  .وحمددة

إن املضاربة املشتركة هلا دور بارز يف إنشاء شركات التأمني اإلسالمية البعيدة عن اجلهالة     .١١
 التربع باألقساط لتغطية حاجـات      والغرر والربا والقمار، وأن التأمني التباديل القائم على       

  . املتعاملني مع املؤسسات هو البديل اإلسالمي لشركات التأمني التجارية
إن املصارف اإلسالمية يف فلسطني، ال تتعامل باملضاربة مثل املراحبات اليت وصل معـدهلا            .١٢

ن من جمموع االستثمارات، والسبب يف ذلك هو طبيعة املضاربات ذاـا ؛ أل            % ٩٨إىل  
املضاربة املشتركة تعتمد بالدرجة األوىل على الثقة الشخصية واألمانة يف املضارب، ومدى         
كفاءته يف إدارة املال، وصدقه يف إخبار املصرف بنتيجة الربح واخلسارة يف عمله، وهذا ما          
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جعل هذه املصارف تبتعد عن العمل باملضاربة، كما أن هناك معوقات أخـرى قانونيـة،    
  .نوية، وسياسية متنع العمل باملضاربة وإدارية، ومع

إن أكثر املصارف اإلسالمية يف فلسطني دف إىل مجع الودائع الفلسطينية واسـتثمارها             .١٣
خارج فلسطني، وتتعامل يف أغلب األحيان مع من ميلكون املال، وبذلك ال تساهم هـذه               

 على ظاهرة التـسول     املصارف يف عملية التنمية احلقيقية للمجتمع الفلسطيين، وال تقضى        
  .والبطالة، فأصبحت كاملصارف الربوية 

هذه هي أهم النتائج، وللبحث نتائج أخرى تركتها لظهورها للقارئ، وأنتقـل لتـسجيل              
  . طائفة من التوصيات

  : التوصيات –ثانياً 
ينبغي للبنوك اإلسالمية العمل باملضاربة املشتركة جبميع أقسامها وفق الضوابط الـشرعية،            . ١

متكني ذوي اخلربات من التوسع يف االستثمار ؛  للدور الذي تؤديه املضاربة املشتركة يف               و
  .تنمية اقتصاد اتمع الفلسطيين، والقضاء على البطالة 

دعوة سلطة النقد يف فلسطني إىل تشجيع التوسع يف إنشاء املصارف والشركات اإلسالمية،    . ٢
 تبيحها الشريعة اإلسـالمية، وخاصـة املـضاربة       وعدم تقييدها مبا حيد من نشاطاا اليت      

  . املشتركة
التوصية ببذل املزيد من اجلهد يف جمال تدريب الطاقات الفنية واإلدارية العاملة يف املصارف              . ٣

اإلسالمية، وال سيما يف اجلوانب الشرعية، وذلك عن طريق إقامـة مراكـز التـدريب،               
يني، واالستمرار يف عقد الدورات والنـدوات     واالستفادة من خربات االقتصاديني اإلسالم    

عن طريق وسائل اإلعالم املقروءة واملسموعة واملرئية باالهتمام باجلانـب االقتـصادي،            
  .وتوعية اجلماهري يف املعامالت املصرفية 

التوصية بتنظيم الرقابة الشرعية الفعلية ألعمال املصرف من خالل جهاز داخلي للتـدقيق             . ٤
ن مهامه تنفيذ فتاوى هيئة الرقابة الشرعية للمصرف، وما يصدر عنـها            الشرعي، يكون م  

  . من توصيات وقرارات 
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دعوة املؤسسات املصرفية املالية يف فلسطني إىل العمل على إصدار صكوك املضاربة املشار             . ٥
إليها يف موضوع البحث لالستثمار ؛ من أجل تأكيد األهداف االستثمارية املتوسطة وطويلة             

   .األجل
التوصية بإنشاء شركات تأمني إسالمية بالتعاون بني املؤسسات املالية املصرفية يف فلسطني،            . ٦

 –وال سيما البنك العريب اإلسالمي، والبنك اإلسالمي الفلسطيين، وبنك القاهرة عمـان             
  .، وبنك األقصى -فرع املعامالت اإلسالمية 

بة يف املصارف اإلسالمية، وفق خطة متكاملة     العمل على نشر الفتاوى الشرعية هليئات الرقا      . ٧
لبيان أسس التعامل يف املصارف اإلسالمية بني الناس، ولدراسة هذه الفتاوى من جهـات              

  .حمايدة، مما يؤدي إىل تطوير العمل يف املصارف اإلسالمية وإقبال اجلمهور عليها 
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  :مانية اآلتية تدور فكرة البحث حول احملاور الث
 إن أسلوب املضاربة قد استخدم يف اجلاهلية، وأقره اإلسالم، وال زال هلذا األسلوب أمهية          :أوالً

عظمى يف عامل االقتصاد؛ حيث يشكل البديل الرئيس إلجياد نظام اقتصادي واجتمـاعي             
  .خالٍ من الربا واالستغالل، فقامت على أساسه فكرة املصارف اإلسالمية املعاصرة 

 املضاربة املشتركة ذات عالقة مجاعية، يتعدد فيها األطراف، ومتثـل األسـاس الـصاحل             :ثانياً
الستيعاب كافة األعمال االستثمارية، سواء كانت مصرفية، أو شركات من خالل إجياد            
فرص عمل واستثمار ألفراد اتمع على أساس التالقي العادل بني املال والعمل، فيقـوم              

بتجميع أموال املودعني الراغبني يف اسـتثمارها       ) املصرف اإلسالمي ( املضارب املشترك   
لديه؛ باعتباره مضارباً، ورباً للمال، ودفعها ملن ال ميلكون ماالً من أصحاب اخلـربة يف               

كأن تكون جمموعة من أصحاب املهن، أو احلرف الذين ال ميلكون ماالً، أو          ( االستثمار؛  
طباء، أو جمموعة من املزارعني ميلكون جبانب خـربم         خربة جمموعة من املهندسني أو األ     

، مقابل حصة شائعة من الربح، بدل الفائدة الثابتة احملددة مسبقاً أخذاً            )جانباً من األرض  
  .وعطاًء 

 يتمتع املصرف اإلسالمي باالستقالل التام فيما يتعلق بالشروط الـيت كـان رب املـال          :ثالثا
عامل مع املودعني باملضاربة املطلقة، بينما يتعامل مـع         يفرضها على املضارب اخلاص، فيت    

باملضاربة املقيدة من أجل احملافظة علـى أمـوال املـودعني،           ) املشتثمرين  ( املضاربني  
واملضارب املشترك ال يضمن أموال املودعني إال بالتعدي أو اإلمهال، أو خمالفة الـشروط        

باً من البنوك الربوية اليت تضمن أمـوال        إذا كانت املضاربة مقيدة؛ ألن ضمانه جيعله قري       
  .مودعيها 
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 حيق للمصرف اإلسالمي مضاربة الغري بالتفويض العام؛ ألن املودع يعلم أن املصرف ال              :رابعاً
ميكنه استثمار مجيع أموال املودعني بنفسه؛ بل حيتاج السـتخدام آخـرين مـن أجـل          

  : منها بعدة طرق، االستثمار ، وميكن للمصرف أن يستثمر أموال املودعني 
  .االستثمار باملشاركة . أ

  .املضاربة على أساس الصفقة املعينة . ب
  .املضاربة املنتهية بالتمليك . ج
  .صكوك املضاربة املشتركة . د
 إن املضاربة املشتركة من العقود اجلائزة االنفساخ تنتهي بأسباب معلومة؛ منها أسباب        :خامساً

كاملوت، وهالك رأس املال، واحلجر علـى املـصرف    قهرية ال دخل لألطراف فيها؛      
بفلس، وأسباب إرادية ناجتة عن رغبة أحد األطراف؛ كمن يريد سـحب وديعتـه              
االستثمارية، أو جزٍء منها؛ فإن املضاربة تنفسخ باجلزء املسحوب، ويـستحق عليـه             

 الغـنم ( املودع رحباً إذا وجـد، كما يتحمل اخلسارة إن حدثت للقاعدة الفقهيـة             
، ولكن املصارف اإلسالمية يف فلسطني ال تعطي للجـزء املـسحوب مـن    ) بالغرم  

الوديعة االستثمارية قبل ميقاته رحباً ، ويف حالة موت املودع حيق للورثـة أن يقـروا               
املضارب املشترك على ما كان عليه مورثهم، كما حيق لورثة املـضارب إذا مـات               

  .رف تكملة ألعماهلا االستمرار يف إمتام املضاربة بإذن املص
 وقد قامت املصارف اإلسالمية على أسس، وهلا أهداف تريد حتقيقها يف واقع احلياة؛                 :سادساً
  : منها 

  .جذب رأس املال اجلماعي، واستثماره داخلياً عن طريق املضاربة. أ
، تطبيق نظام مصريف خيتلف عن غريه من النظم املصرفية القائمة على الفائـدة الربويـة              . ب

  .وذلك بااللتزام باألحكام الشرعية الواردة يف جمال املال واملعامالت 
  .توفري األموال الالزمة لألشخاص واملؤسسات، واملشاركة يف االستثمار . ج
حماربة االحتكار واالستغالل، عن طريق إقامة املشاريع التنموية، واإلنتاجيـة الـيت حتقـق          . د

  . مبا يتناسب مع دخل الفرد املستوى املناسب الستقرار األسعار 
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  .القضاء على البطالة والتسول عن طريق إجياد فرص عمل ألفراد اتمع . هـ 
 ميكن تعديل أنظمة صناديق التوفري للمشاركة يف الربح املتحقق عن طريـق املـضاربة               :سابعاً

ئـدة  املشتركة، بدالً من استثمار املال عن طريق اإلقراض الربوي، وإعطاء املوفرين فا           
مسبقة وحمددة، كما أن للمضاربة املشتركة دوراً بارزاً يف إنشاء شـركات التـأمني              
اإلسالمية البعيدة عن اجلهالة والغرر والربا والقمار؛ وذلك بإنشاء التـأمني التبـاديل             

  .القائم على التربع باألقساط لتغطية حاجات املتعاملني مع املؤسسات 
 فلسطني ال تتعامل باملضاربة حبجـة املعوقـات الـسياسية،            إن املصارف اإلسالمية يف    :ثامناً

والقانونية، واإلدارية، واملعنوية، واحلقيقة أن املصارف اإلسالمية يف فلسطني ال تتعامل           
ا خوفاً من املخاطرة، وتتعامل يف أغلب األحيان مع من ميلكون املال؛ مما جيعلها أقرب             

 تتعدى املراحبة، وتسديد فواتري الكهرباء وامليـاه        إىل البنوك الربوية، كما أن أعماهلا ال      
وبوليصات التأمني لشحن البضائع، ومل حتقق معظم أهدافها، باإلضـافة إىل أن هيئـة              

  . الرقابة الشرعية صورية، يتم تعيينها حسب املزاج اإلداري، ويا أسفي عليها 
  

  وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني ،،
  

،،،  
  

  الباحث
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فهرس اآليات .١ .  
  . فهرس األحاديث .٢   

 
 

  . مراجع تفسير القرآن .١   
  . مراجع السنة والسيرة .٢   
  : مراجع الفقه .٣   

  .ي مراجع الفقه الحنف.        أ
  .مراجع الفقه المالكي .      ب
  .مراجع الفقه الشافعي .      ج
  .مراجع الفقه الحنبلي .       د
  .مراجع الفقه الحديثة .     هـ

  .مراجع أصول الفقه . ٤  
  .مراجع معاجم اللغة، والمصطلحات . ٥  
  .مراجع كتب االقتصاد اإلسالمي . ٦  
  .األبحاث والمجالت والدوريات . ٧  
  .الرسائل الجامعية . ٨  
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  فهرس اآليات) ١ (
  

    
 


 

١  ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضال …..…...   ١٣  ١٩٨  البقرة  
٢  … ال يستطيعون ضربا يف األرض …..…....   ٣  ٢٧٣  البقرة  
٣  …الربا  وأحل اهللا البيع وحرم ………..…...   ٢١٨أ ،   ٢٧٥  البقرة،  

  ٢ح١٩٧
٤  يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وذروا ما بقي ..  ٢٧٨  البقرة-

٢٧٩  
  أ

٥   يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا الربا ………...   ٢ح١٩٧  ١٣٠  آل عمرن  
٦  … وال تؤتوا السفهاء أموالكم ……………..   ١٩٩  ٥  النساء  
٧   آمنوا ال تأكلوا أموالكم  يا أيها الذين… ..  ١٩٩أ ،   ٢٩  النساء  
٨  … وتعاونوا على الرب والتقوى …………….  ٢٢٤  ٢  املائدة  
٩  يا أيها الذين آمنوا ال ختونوا اهللا والرسول . ٢٤٠  ٢٧  األنفال  
١٠  … والذين يكرتون الذهب والفضة   ……...   ٢٠٠  ٣٥-٣٤  التوبة  
١١  املساكني  إمنا الصدقات للفقراء و…………   ٢٠٠  ٦٠  التوبة  
١٢  … هو أنشأكم من األرض واستعمركم .…  ١٩٦  ٦١  هود  
١٣   وضرب اهللا مثالً قرية كانت آمنة …..…  ٤  ١١٢  النحل  
١٤   فإذا قضيت الصالة فانتشروا يف األرض …  ١٤  ١٠  اجلمعة  
١٥  …وآخرون يضربون يف األرض ……….….  ٣،٥،١٤  ٢٠  املزمل  
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  رس األحاديث واآلثار فه) ٢(
  

   
  ١١٥   ".…….……………… أنا ثالث الشريكني ما مل خين أحدمها صاحبه "  ١

  ١٦   ".……………………………… أن عثمان بن عفان أعطاه ماالً قراضاً"  ٢

٣   "؛ املَسجِد اجِدسم إىل ثَالثَة ياملط ادأَكْب برضما ت٤  "….……احلرامِ إِن  

  ١٤   ".…………………… البيع إىل أجل، واملقارضة: الث فيهن الربكة ث"  ٤

  ١٥    "…..……… خرج عبد اهللا وعبيد اهللا ابنا عمر يف جيش إىل العراق"  ٥

  ١ح١٩٨   "………….………………………………………… الربا سبعون حوباً"   ٦

  ١٥   "..………….……………… كان العباس إذا دفع ماالً مضاربة اشترط"  ٧

  ٦٤  "...……….………….………………………… نصار حقالًكنا أكثر األ"   ٨

  ٤١   " ال حيل سلف وبيع، وال شرطان يف بيع، وال ربح ما مل يضمن    "   ٩

  ١ح١٩٨  "…………… .…………………………………………… لعن أكل الربا"   ١٠

  ٩٢  ".. .………  مثل املصلي كمثل التاجر، ال خيلص له رحبه حىت خيلص"   ١١

  ٢٦، ٢٤  …    " شرطا أحل حراماً أو حرم حالالًاملسلمون على شروطهم إال"   ١٢

  ١٧  …            " الوضيعة على املال، والربح على ما اصطلحوا عليه"   ١٣
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  )احلواشي    ( ٦  االبضاع  ١
  )احلواشي    ( ١١  البورصة  ٢
  )احلواشي  ( ١٥٣  أجرة املثل  ٣
  )ياحلواش  ( ٨٧  األجري املشترك  ٤
  )احلواشي ( ٢١٣  االستثمار  ٥
  )احلواشي ( ١٦٨  اإلفالس  ٦
  )احلواشي  ( ٢٠٤  بولصة التأمني  ٧
  )احلواشي    ( ٨٦  التأمني التباديل  ٨
  )احلواشي  ( ٢٠١  التحسينات  ٩

  )احلواشي    ( ٣٧  التنضيض  ١٠
  )احلواشي    ( ٧٢  اجلعل  ١١
  )احلواشي   ( ٢٠١  احلاجيات  ١٢
  )احلواشي   (   ٥٤  احلجر  ١٣
  )احلواشي     ( ٣٤  احلساب اجلاري  ١٤
  )احلواشي      ( ١٥  ذات كبد رطبة  ١٥
  )احلواشي    ( ١٩٧  ربا الديون  ١٦
  )احلواشي     ( ١٩٧  ربا الفضل  ١٧
  )احلواشي     ( ١٩٧  ربا النسيئة  ١٨
  )احلواشي      ( ٧  السبيكة  ١٩
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  )احلواشي    ( ١٥  السنة التقريرية  ٢٠

 
   
  )احلواشي    ( ٩٦  شركة األبدان  ٢١
  )احلواشي     ( ٢٠٩  شركة األموال  ٢٢
  )احلواشي      ( ٢٤٦  شركة التوصية  ٢٣
  )احلواشي       ( ٢٠٩  شركة الوجوه  ٢٤
  )احلواشي       ( ٢٠١  الضروريات  ٢٥
  )احلواشي         ( ٨٥  الضمان  ٢٦
  )اشياحلو         ( ١٠٠  الغرم  ٢٧
  )احلواشي         ( ١٠٠  الغنم  ٢٨
  )احلواشي         ( ٢٤٨  القائمة السوداء  ٢٩
  )احلواشي         ( ١٥٢  قراض املثل  ٣٠
  )احلواشي         ( ٢١  القياس  ٣١
  )احلواشي        ( ٢٠١  الكماليات  ٣٢
  )احلواشي          ( ٢٢٣  املصاحل املرسلة  ٣٣
  )احلواشي       (   ٤٧  الوديعة اجلارية  ٣٤
  )احلواشي        ( ٦٤  الورق  ٣٥
  )احلواشي          ( ١٧  الوضيعة  ٣٦
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  :مراجع تفسري القرآن الكريم ) ١ (
  . القرآن الكرمي .١
ت ( القاضي، ناصر الدين أيب السعيد عبد اهللا بن عمر بن حممد الـشريازي،              :  البيضاوي   .٢

ملسمى أنوار الترتيل وأسرار التأويـل، الطبعـة األوىل،     تفسري البيضاوي، ا   –)  هـ   ٧٩١
  . م ١٩٨٨ – هـ ١٤٠٨بريوت، دار الكتب العلمية، 

زاد -)  هـ٥٩٧–٥٠٨( أبو الفرج مجال الدين عبد الرمحن بن علي بن حممد،        :  اجلوزي   .٣
ـ  ١٤٠١٧املسري يف علم التفسري، الطبعة الرابعة، بريوت، املكتـب اإلسـالمي،              – هـ

  .م ١٩٨٧
 التفسري املنري يف العقيدة والشريعة واملنهج، الطبعة األوىل، بريوت، دار           -وهبة.د:  الزحيلي .٤

  . م ١٩٩١– هـ ١٤١١الفكر، 
 -)  هــ  ٥٣٨– ٤٦٧( أبو القاسم جار اهللا حممود بن علمي  اخلوارزمي،   :  الزخمشري   .٥

لروايـة، حممـد    الكشاف عن حقائق الترتيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل، حتقيـق ا           
 م  ١٩٧٢ – هـ   ١٣٢٠الصادق قمحاوي، طبعة، مصر، مصطفى البايب احلليب وأوالده،         

.  
  . صفوة التفاسري، الطبعة التاسعة، دار الصابوين للنشر -حممد علي :  الصابوين .٦
 اجلامع ألحكام القرآن،    -) هـ   ٦٧١ت  ( حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرج،         :  القرطيب   .٧

  . م ١٩٨٨ – هـ ١٤٠٨ىل، بريوت، دار الكتب العلمية، الطبعة األو
  :مراجع احلديث والسرية  والرتاجم )  ٢(
 سنن  –)  هـ   ٢٧٥ت  ( احلافظ سليمان بن األشعت السجستاين األزدي،       :   أبو داوود     .١

  . م ١٩٨٨– هـ ١٤٠٨أيب داوود، طبعة، القاهرة، دار احلديث، 
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حممد : ء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ، إشراف          حممد ناصر الدين ، إروا    : األلباين.  ٢
  .م ١٩٨٥ –هـ ١٤٠٥زهري الشاويش ، الطبعة الثانية ، دمشق ، املكتب اإلسالمي ، 

  
 -)  هــ    ٢٥٦ت  ( إلمام احلافظ أيب عبد اهللا حممد بن امساعيل البخاري،           ا :البخاري  .  ٣

والشيخ هشام البخاري، الطبعة    صحيح البخاري، مراجعة وضبط الشيخ حممد علي القطب،         
  . م ١٩٩٧ – هـ ١٤١٨الثانية، بريوت، املكتبة العصرية، 

 الكامل يف ضعفاء الرجـال،      -) هـ   ٣٦٥ت  ( عبد اهللا بن عدي اجلرجاين،      :  ابن عدي  .٤
  .حتقيق حيىي غزاوي، طبعة، بريوت، دار الفكر 

الكربى، حتقيق حممد عبـد     الطبقات   –حممد بن سعد بن منيع اهلامشي البصري        : ابن سعد . ٥
  . م ١٩٩٦ – هـ ١٤١٨القادر عطا، الطبعة األوىل، بريوت، دار الكتب العلمية، 

 سـنن   -)  هـ   ٢٧٥ – ٢٠٧( احلافظ أيب عبد اهللا حممد بن يزيد القزويين،         :   ابن ماجه   .٦
   .ابن ماجه، حتقيق وترقيم حممد فؤاد عبد الباقي، طبعة، بريوت، دار إحياء التراث العريب

 السرية النبوية، -) هـ ٢١٨ت ( أبو حممد عبد امللك بن هشام أيوب احلياين، :  ابن هشام.٧
  .حتقيق طه عبد الرؤوف سعد، طبعة القاهرة، دار إحياء الكتب العربية 

 ٢١١– ١٢٦( احلافظ الكبري أيب بكر عبد الرزاق بن مهام الصنعاين،          :  ابن مهام الصنعاين    .٨
كتاب اجلامع، لألزدي، حتقيق حبيب الرمحن األعظمي،  الطبعة          املصنف، ومعه    -)هـ  

  . م ١٩٧٢ – هـ ١٣٩٢األوىل، بريوت، املكتب اإلسالمي، 
 -) هــ  ٤٥٨ت ( اإلمام احلافظ أيب بكر أمحد بن احلسني بن علي البيهقـي،      :  البيهقي .٩

 هـ ١٤١٣فة، السنن الكربى، ويف ذيله اجلوهر النقي، للمارديين، طبعة، بريوت، دار املعر       
  . م ١٩٩٣ –
 اجلـامع   -) هــ    ٢٩٧ – ٢٠٩( أبو عيسى حممد بن عيسى بن سـوره،         :  الترمذي .١٠

الصحيح، وهو سنن الترمذي،  حتقيق وختريج حممد فؤاد عبد الباقي، طبعة، بـريوت، دار             
  .الكتب العلمية 
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 البخـاري،   ميزان االعتدال يف نقد الرجال،  حتقيق علي       -)  هـ   ٧٤٨ت  : (   الذهيب    .١١
  .طبعة بريوت، دار الفكر 

 اجلامع الصغري يف أحاديث البشري النذير، الطبعة األوىل،         -) هـ   ٩١١ت  : (  السيوطي   .١٢
  . م ١٩٨١ – هـ ١٤٠١بريوت، دار الفكر، 

 نيل  -)  هـ   ١٢٥٥ت  ( الشيخ اإلمام حممد بن علي بن حممد الشوكاين،         :   الشوكاين    .١٣
  . من أحاديث سيد األخيار، طبعة بريوت، دار اجليل األوطار شرح منقى األخبار

 سبل الـسالم    -) هـ   ١١٨٢ت  ( اإلمام حممد بن امساعيل األمري الصنعاين،       :  الصنعاين .١٤
شرح بلوغ املرام من مجع أدلة األحكام، ختريج فواز أمحد زمريل، و إبراهيم حممد اجلمل،               

  . م ١٩٨٧ – هـ ١٤٠٧الطبعة الرابعة، القاهرة، دار الريان، 
 املعجـم الكـبري،     –)  هـ   ٣٦٠ت  ( أبو القاسم سليمان بن أمحد الطرباين،       :  الطرباين .١٥

ـ ١٤٠٤حتقيق محدي عبد احلميد السلفي، الطبعة الثانية، مصر، مكتبة ابن تيمية،              –هـ
  .م ١٩٨٣

 املوطأ، تصحيح –)  هـ ١٧٩ت ( اإلمام مالك بن أنس األصبحي عامل املدينة،    :  مالك .١٦
  .رقيم حممد فؤاد عبد الباقي، طبعة مصر، دار إحياء الكتب العربية وت
 ذيب –) هـ٧٤٢-٦٥٤(احلافظ املتقن مجال الدين أيب احلجاج يوسف املزين،     :  املزين .١٧

بشار عواد معروف، الطبعة الرابعة، بريوت، مؤسسة       . الكمال يف أمساء الرجال، حتقيق د     
  .م ١٩٩٢ –هـ ١٤١٣الرسالة، 

  فيض القدير شرح     -) هـ   ١٠٣١ت  ( العالمة حممد عبد الرؤوف امليناوي،      : يناوي امل .١٨
 هـ ١٦١٦اجلامع الصغري من أحاديث البشري النذير، الطبعة األوىل، بريوت، دار الفكر،           

  . م ١٩٩٦ –
 كتاب السنن الكـربى، تـصنيف       -أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي      :  النسائي  .١٩

عبد الغفار سليمان البنداري، وسيد كسروي حسن، الطبعـة األوىل،          . اإلمام، حتقيق د  
  . م ١٩٩١ – هـ ١٤١١بريوت، دار الكتب العلمية، 
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 هـ  ٤٠٥ت  ( احلافظ أيب عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلاكم النيسابوري،           :  النيسابوري .٢٠
قـادر   املستدرك على الصحيحني، وبذيله التلخيص للذهيب، دراسة مصطفى عبد ال          -)  

  . م ١٩٩٩ – هـ ١٤١١عطا، الطبعة األوىل، بريوت، دار الكتب العلمية، 
 جممع الزوائد   -) هـ   ٨٠٧ت  ( احلافظ نور الدين علي بن أيب بكر اهليثمي،         :  اهليثمي  .٢١

  . م ١٩٨٨ – هـ ١٤٠٨ومنبع الفوائد، طبعة، بريوت، دار الكتب العلمية، 
  

  :مراجع الفقه )  ٣(
  :نفي مراجع الفقه احل. أ 
  -) هــ   ١٢٥٢ت  ( حممد أمني بن عمر عابدين، الشهري، بابن عابـدين،          :  ابن عابدين  .١

حاشية رد احملتار على الدر املختار، شرح تنوير األبصار، طبعـة بـريوت، دار الفكـر،                
  .م١٩٩٥ –هـ١٤١٥

 -)د  احلفي( حممد عالء الدين أفندي جنل حممد أمني بن عمر عابدين           :   ابن عابدين احلفيد    .٢
حاشية قرة عيون األخيار، تكملة رد احملتار على الدر املختار، إشراف، مكتب البحـوث              

  . م ١٩٩٥ – هـ ١٤١٥والدراسات، طبعة بريوت، درا الفكر، 
 البحـر   -)  هــ    ٩٧٠ – ٩٢٦( زين الدين بن ابراهيم بن حممد ابن جنيم،         :  ابن جنيم    .٣

الق على البحر الرائق، البـن عابـدين،         الرائق شرح كرت الدقائق، ومعه حواشي منحة اخل       
 ١٩٩٧ – هـ ١٤١٨ختريج زكريا عمريات، الطبعة األوىل، بريوت، دار الكتب العلمية،         

  . م 
  .سليم باز اللبناين شرح الة، طبعة بريوت، دار إحياء التراث العريب :  رستم.٤
 احلقائق شرح كـرت      تبني -) هـ   ٤٧٣ت  ( فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي،     :  الزيلعي .٥

  . هـ ١٣١٥الدقائق، الطبعة األوىل القاهرة، دار الكتاب اإلسالمي، 
 املبسوط، الطبعة   -) هـ   ٤٨٣ت  ( أبو بكر حممد بن أيب سهل السرخسي،        :  السرخسي .٦

  . م ١٩٩٣ – هـ ١٤١٤األوىل، بريوت، دار الكتب العلمية، 
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 حتفة الفقهاء، الطبعة الثانيـة،      - ) هـ   ٥٣٩ت  ( عالء الدين السمرقندي،    :  السمرقندي .٧
  .  م ١٩٩٣  - هـ ١٤١٤بريوت، دار الكتب العلمية، 

  كرت –)  هـ ١١٩٢ت ( الشيخ مصطفى بن حممد بن يونس بن نعمان الطائي،        :  الطائي .٨
  . هـ ١٤١٩البيان خمتصر توفيق الرمحن، الطبعة األوىل بريوت، دار الكتب العلمية، 

)  هـ ٣٢١ت (  جعفر أمحد بن  حممد بن سالمة األزدي الطماوي،   اإلمام أيب  :الطماوي  .٩
  .الشروط الصغري، حتقيق روحي أوزجان، طبعة بغداد، مكتبة العاين   -
 البناية يف شرح اهلداية، الطبعة األوىل، بريوت،        -أبو حممد حممود بن أمحد العيين       :  العيين .١٠

  . م ١٩٨١ – هـ ١٤٠١دار الفكر، 
 -لشيخ عبد الغين الغنيمي، الدمشقي، امليداين، أحد علماء القرن الثالث عشر           ا:  الغنيمي .١١

اللباب يف شرح الكتاب، حتقيق حممود أمني النوادي، الطبعة الثانية، بـريوت، دار إحيـاء           
  . م ١٩٩٨ - هـ  ١٤١٨التراث العريب، 

لقدوري احلنفـي  العالمة الشيخ أيب احلسن أمحد بن حممد بن أمحد بن جعفر ا         :  القدوري .١٢
 خمتصر القدوري يف الفقه احلنفي، حتقيق الـشيخ كامـل   -)  هـ   ٤٢٨ت  ( البغدادي،

 م  ١٩٩٧– هـ   ١٤١٨حممد حممد عويضة، الطبعة األوىل، بريوت، دار الكتب العلمية،          
.  
)  هـ ٩٨٨ت ( مشس الدين، أمحد بن قودر املعروف بقاضي زادة أفندي،     : قاضي زاده . ١٣

 يف كشف الرموز واألسرار، وهي تكملة فتح القدير، للمحقق الكمال           نتائج األفكار   -
  .طبعة بريوت، دار الفكر )  هـ ٦٨١ت ( بن اهلمام احلنفي 

 -)  هــ  ٥٧٨( اإلمام عالء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساين احلنفـي،     :الكاساين. ١٤
 حتقيق حممـد عـدنان      بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، تقدمي الشيخ عبد الرازق احلليب،         

  . م ١٩٩٧ – هـ ١٤١٧ياسني درويش، الطبعة األوىل بريوت، مؤسسة التاريخ العريب، 
  النقاية، -)  هـ   ٧٤٧ت  ( اإلمام صدر الشريعة عبيد اهللا بن مسعود احملبويب،         :  احملبويب .١٥

،  بريوت، تقدمي الشيخ خليل امليس، اعتناء حممد نزار متيم، وهيثم نزار متيم، الطبعة األوىل   
  . م ١٩٩٧ – هـ ١٤١٨دار األرقم، 
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شيخ اإلسالم برهان الدين أيب احلسن علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل الرشداين   :  املرغيناين .١٦
  . اهلداية، طبعة، بريوت، دار املكتبة اإلسالمية –)  هـ ٥٩٣ت ( املرغناين، 

 الفتـاوي   -ء اهلند األعـالم     العالمة الشخ نظام، ومعه مجاعة من علما      :  نظام وأخرين  .١٧
اهلندية، وامشه فتاوي قاضيحان، والفتاوي البزازية، الطبعة الرابعة، بريوت، دار إحيـاء    

  . م ١٩٨٦ – هـ ١٤٠٦التراث العريب، 
  :مراجع املذهب املالكي  )ب (
جواهر اإلكليل شرح خليل يف مـذهب   -للشيخ صاحل عبد السميع اآليب، األزهري      :اآليب. ١

  .م مالك، طبعة، بريوت، دار الفكر اإلما
  أبو القاسم، حممد بن أمحد بـن حممـد بـن جـزي الكلـيب، الغرنـاطي،                 :ابن جزي . ٢

  . القوانني الفقهية، طبعة، بريوت، دار الفكر   -)  هـ ٧٤١ – ٦٩٣ت  ( 
   -)  هــ  ٥٢٠ت ( أيب الوليد، حممد بن أمحد بن  حممد القـرطيب،  ) : اجلد ( ابن رشد   .٣

حممد حجـي، الطبعـة   . مات املمهدات لبيان ما اقتضته رسوم املشكالت، حتقيق د      املقد
  . م١٩٨٨ هـ ١٤٠٨األوىل، بريوت، دار الغرب اإلسالمي، 

اإلمام القاضي أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بـن رشـد            ): احلفيد(ابن رشد   . ٤
بداية اتهد واية    -)  هـ   ٥٩٥ت  ( ،  )بابن رشد احلفيد    (القرطيب األندلسي، الشهري،    

  .طبعة، بريوت، درا الفكر : املقتصد 
)  هـ   ٩٥٤ت  ( أيب عبد اهللا حممد بن عبد الرمحن املغريب املعروف باحلطاب            :احلطاب  .  ٥

 مواهب اجلليل لشرح خمتصر خليل، وامشه التاج واإلكليل ملختصر خليل، أليب عبـد             –
 الطبعة  -)  هـ   ٨٩٧ت  (لعبدري، الشهري، باملواق،    اهللا حممد بن يوسف بن أيب القاسم ا       

  ) . م ١٩٧٨ – هـ ١٣٩٨الثانية، بريوت، دار الفكر، 
 حاشية  -)  هـ   ١١٠١ت  ( اإلمام حممد بن عبد اهللا بن علي اخلرشي املالكي،          :  اخلرشي .٦

  اخلرشي على خمتصر سيدي خليل، ومعه حاشية العدوي، للشيخ علي بن أمحد العـدوي،             
 ختريج الشيخ زكريا عمريات، الطبعة األوىل، بريوت، دار الكتب          -)  هـ   ١١١٢ت   ( 

  . م ١٩٩٧ – هـ ١٤١٧العلمية،
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 الشرح الصغري على أقرب املـسالك إىل        –أبو الربكات أمحد بن حممد الدردير       :   الدردير    .٧
مذهب مالك، وامشه حاشية الصاوي، مث التعليق لبعض البحوث على شرح الـصاوي،             

  . ابراهيم املبارك، طبعة، اإلمارات، دولة اإلمارات حملمد بن
 حاشـية   –)  هــ    ١٢٣٠ت  ( مشس الدين، الشيخ حممد عرفة الدسوقي،       : الدسوقي  . ٨

الدسوقي على الشرح الكبري، وامشه الشرح املذكور، مع تقريرات العالمة حممد عليش،            
  .طبعة، مصر، دار إحياء الكتب العربية 

 بلغة السالك ألقـرب     –)  هـ   ١٢٤١ – ١١٧٥( ن حممد الصاوي،    أمحد ب : الصاوي  .  ٩
املسالك، مطبوع مع الشرح الصغري، أليب الربكات أمحد بن حممد بن أمحد الدردير، ضبط              

ـ  ١٤١٥حممد عبد السالم شاهني، الطبعة األوىل، بريوت، دار الكتـب العلميـة               – هـ
   م ١٩٩٥

 منح اجلليل شرح على     –)  هـ   ١٢٩٩– ١٢١٧( العالمة حممد أمحد عليش،     :  عليش .١٠
خمتصر سيدي خليل، مع تعليقات من تسهيل منح اجلليل للمؤلف، طبعة، بـريوت، دار              

  . م ١٩٨٩ – هـ ١٤٠٩الفكر، 
 الـذخرية،  -)  هــ  ١٢٨٥– ٦٨٤( شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف،    :القرايف. ١١

  .إلسالمي حتقيق سعيد أعراب، الطبعة األوىل، بريوت، دار الغرب ا
 أسهل املدارك شرح ارشاد الـسالك يف فقـه          -أبو بكر حسن الكشناوي     :  الكشناوي .١٢

  .اإلمام مالك، طبعة، بريوت، دار الفكر 
 أوجز املسالك إىل موطأ مالك، الطبعة األوىل،        -حممد زكريا الكاندهلوي  :  الكاندهلوي .١٣

  . م ١٩٨٩ – هـ ١٤١٩بريوت، دار الفكر، 
ام أيب عبد اهللا مالك بن أنس األصبحي املدونة الكربى، طبعة، بريوت، دار             اإلم :مالك  . ١٤

  .صادر
  :مراجع الفقه الشافعي )  ج (
 شرح روض الطالب من أسىن املطالب، وامشه        -أبو حيىي زكريا األنصاري     :  األنصاري   .١

  .حاشية أبو العباس أمحد الرملي، طبعة املكتبة اإلسالمية 
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حاشـية البجريمـي، املـسماه      -ان بن عمر بن حممد البيجرمي الشافعي      سليم:  البجريمي   .٢
: التجريد لنفع العبيد، على شرح منهج الطالب، أليب حييي زكريا األنصاري، طبعة مصر              

  .مصطفى البايب احلليب وأوالده 
 التهذيب يف فقـه اإلمـام   -أبو حممد احلسني بن مسعود حممد بن الفراء البغوي          :  البغوي .٣

ي، حتقيق عادل أمحد عبد املوجود، وعلي حممد معوض، الطبعة األوىل، بريوت، دار             الشافع
  . م ١٩٩٧– هـ ١٤١٨الكتب العلمية، 

، وجالل الـدين عبـد      ) هـ   ٨٠٥ت  ( سراج الدين بن عمر رسالن البلقيين،       :  البلقيين .٤
ن  حواشي الروضة، مجع صاحل ب  -)  هـ   ٨٢٤ت  ( الرمحن بن عمر بن رسالن البلقيين،       

، مطبوع مع روضة الطالبني، طبعة، بـريوت،  ) هـ ٨٦٨ت  ( عمر بن رسالن البلقيين     
  . م ١٩٩٥ – هـ ١٤١٥دار الفكر، 

، حاشية البيجوري على شرح     ) هـ   ١٢٢٧ت  ( العالمة ابراهيم البيجوري،    :  البيجوري .٥
ـ ١٤١٤العالمة، ابن قاسم الغزي على منت أيب شجاع، طبعة، بريوت، دار الفكر،              – ه

  . م ١٩٩٤
كفاية األخيـار يف حـل غايـة        -اإلمام تقي الدين أبو بكر بن حممد احلسيين          :احلسيين. ٦

  .اإلختصار،طبعة، بريوت، دار الفكر 
 ٦٢٣ت ( اإلمام أيب القاسم عبد الكرمي بن حممد عبد الكرمي الرافعي القـزويين،            : الرافعي  .٧

ري، حتقيق علي حممد معـوض،       فتح العزيز شرح الوجيز املعروف بالشرح الكب       –) هـ  
 – هــ  ١٤١٧وعادل أمحد عبد املوجود،  الطبعة األوىل، بريوت، دار الكتب العلمية،  

  . م ١٩٩٧
ت ( مشس الدين، حممد بن أيب العباس امحد بن محزة بن شهاب الدين الرملـي،               :  الرملي .٨

 هـ  ١٤٠٤  اية احملتاج إىل شرح املنهاج، طبعة، بريوت، دار الفكر،         –)  هـ   ١٠٠٤
  .م ١٩٨٤–

 األشباه والنظـائر يف  –)  هـ ٩١١ت ( جالل الدين عبد الرمحن السيوطي،       :  السيوطي .٩
  . م ١٩٩٤ – هـ ١٤١٤قواعد وفروع الشافعية، الطبعة األوىل، بريوت، دار الفكر، 
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 مغين احملتاج إىل معرفة معاين      –)  هـ   ١٩٧٧ت  ( الشيخ الشربيين اخلطيب،    :  الشربيين .١٠
  . م ١٩٩٥– هـ ١٤١٥اظ املنهاج، طبعة، بريوت، دار الفكر، ألف
 ٣٧٦ت ( أبو اسحاق ابراهيم بن علي بن يوسف الفريوز أبادي الشريازي،         :  الشريازي   .١١

  املهذب يف فقه اإلمام الشافعي، وبذيله النظم املـستعذب يف شـرح غريـب          -) هـ  
 تـصحيح  -)  هـ ٦٣٣ت ( ، املهذب، حملمد بن أمحد بن حممد بن بطال الركيب اليمين   

م ١٩٩٥–هـ  ١٤١٦الشيخ زكريا عمريات، الطبعة األوىل، بريوت، دار الكتب العلمية          
.  
 حاشية العبادي، مطبوع مع حاشية الرشواين، ضبط        –أمحد بن قاسم العبادي     :  العبادي   .١٢

 م١٩٩٦ هـ   ١٤١٦الشيخ حممد عبد العزيز اخلالدي، طبعة، بريوت، دار الكتب العلمية           
.  
  الوسيط يف املـذهب،      -)  هـ   ٥٠٥ت  ( حممد بن حممد بن حممد الغزايل،       :  الغزايل   .١٣

 ١٤١٧حتقيق أمحد حممود إبراهيم، وحممد حممد تامر، الطبعة األوىل، مصر، دار السالم،             
  .م ١٩٩٧–هـ 

 السراج الوهاج على منت املنهاج، الطبعة األوىل،        –حممد الزهري الغمزاوي    :  الغمزاوي .١٤
  . م ١٩٩٦ – هـ ١٤١٦بريوت، دار الكتب العلمية، 

حلية العلمـاء يف معرفـة    -سيف الدين أيب بكر حممد بن أمحد الشاشي القفال  : القفال  . ١٥
ياسني امحد إبراهيم دراكة، الطبعـة األوىل، األردن، مكتبـة          . مذاهب الفقهاء،  حتيق د    

  .م ١٩٨٨الرسالة، 
 ٤٥٠ – ٣٦٤( علي بن حممد بن حبيب املـاوردي،        اإلمام علي أبو احلسن     : املاوردي.١٦

ياسني ناصر حممود اخلطيـب     . حممود مسطرجي، و د   .  احلاوي الكبري تعليق د    –) هـ
  . م ١٩٩٤ – هـ ١٤١٤وآخرون، طبعة، بريوت، دار الفكر، 

  . تكملة اموع شرح املهذب، طبعة املدينة املنورة -حممد جنيب املطيعي :  املطيعي.١٧
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 روضـة  -) هــ  ٦٧٦ت ( حمي الدين حيىي بن شرف أبو زكريا النـووي،     : ي النوو .١٨
الطالبني وعمدة املتقني، ومعه حواشي الروضة للبلقيين، طبعـة، بـريوت، دار الفكـر،        

  . م ١٩٩٥– هـ ١٤١٥
  : مراجع الفقه احلنبلي )  د(
احملرر يف    -)  هـ   ٦٥٢– ٥٩٠(الشيخ اإلمام جمدي الدين أيب الربكات،       : أبو الربكات   . ١

 ٧٦٣ت  ( الفقه، ومعه النكت والفوائد السنية، لشمس الدين بن مفلح احلنبلي املقدسي،            
  . م ١٩٨٤ – هـ ١٤٠٤، الطبعة الثانية، الرياض، مكتبة املعارف، )هـ 

 جممـوع   -)  هــ    ٧٢٨ت  ( أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن تيمة،          :  ابن تيمية    .٢
رتيب عبد الرمحن بن حممد بن قاسم العاصـمي النجـدي،           فتاوى شيخ اإلسالم، مجع وت    

  .مساعدة ابنه حممد، مطابع الطبوجي التجارية 
 ٦٢٠ت  ( الشيـخ اإلمام موفق الدين أيب حممد عبد الرمحن أمحد بن قدامة،            :  ابن قدامة    .٣

،  املغين على خمتصر اإلمام أيب القاسم عمر بن احلسني بن عبد اهللا بن أمحد اخلرقي              –) هـ  
  . م ١٩٩٢ – هـ ١٤١٢ طبعة، بريوت، دار الفكر، -)  هـ ٣٣٤ت ( 
( مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أيب بكـر املعروف بابن قيم اجلوزية،     : ابن قيم اجلوزية    . ٤

 أعالم املوقعني عن رب العاملني، تعليق طه عبد الرؤوف سـعد، طبعـة   -) هـ   ٧٥١ت  
  . بريوت، دار اجليل 

أبو اسحـاق برهـان الدين ابراهيم حممـد بن عبـد اهللا بن حممد بن مفلح، :  ابن مفلح    .٥
  . املبدع يف شرح املقنع، طبعة، املكتب االسالمي –)  هـ ٨٨٤ت ( 
 شرح  -)  هـ   ١٠٥١ – ١٠٠٠( الشيخ منصور بن يونس بن ادريس البهويت،        :  البهويت .٦

 طبعـة، بريوت، عـامل الكتب     منتهى اإلرادات املسمى دقائق أويل النهى لشرح املنتهى،       
 تقدمي االستاذ الدكتور كمال عبد العظيم العنـاين،    -ـ وكشاف القناع عن منت اإلقناع       

حتقيق أبو عبد اهللا حممد حسن امساعيل الشافعي، الطبعـة األوىل، بـريوت، دار الكتـب            
  . م ١٩٩٧– هـ ١٤١٨العلمية، 
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 نيل املآرب بشرح دليـل الطالـب،        -الشيبايناإلمام عبد القادر بن عمر التغليب       :  الشيباين .٧
  .حتقيق إبراهيم أمحد عبد احلميد، طبعة، مصر، دار إحياء الكتب العربية 

 منتهى األرادات -تقي الدين حممد بن أمحد الفتوحي احلنبلي، الشهري بابن النجار   :  الفتوحي .٨
  .ر العروبة يف مجع املقنع مع التنقيح وزيادات، طبعة أوىل، القاهرة، مكتبة دا

اإلنصاف يف معرفة الـراجح      -عالء الدين أبا احلسن علي بن سليمان املرداوي         : املرداوي. ٩
من اخلالف على مذهب اإلمام املبجل أمحد بن حنبل، تصحيح حامـد الفقـي، الطبعـة       

  . م ١٩٥٦ – هـ ١٣٧٦األوىل، القاهرة، السنة احملمدية، 
  : مراجع الفقه احلديثة ) هـ (
 ١٤١٧ الفقه اإلسالمي وأدلته، الطبعة الثالثة، دمشق، دار الفكـر،           –وهبه  . د: لي الزحي .١

  . م ١٩٩٦–هـ 
عبد الستار أبـو    .  شرح القواعد الفقهية، مراجعة د     -أمحد بن الشيخ حممد الزرقا    :  الزرقا   .٢

  . م ١٩٩٣ – هـ ١٤١٤غدة، الطبعة الثالثة، دمشق، دار القلم، 
إصدار وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بالكويت، الطبعة       : ية   املوسوعة الفقهية الكويت   .٣

  . م ١٩٩٨األوىل، الكويت، 
  :مراجع  أصول الفقه  ) ٤ ( 
اإلحكام يف أصول األحكام،     -سيف الدين علي بن أيب علي بن حممد اآلمدي          : اآلمدي  . ١

  .ضبط إبراهيم العجوز، طبعة، بريوت، دار الكتب العلمية 
 املعتمد  -) هـ     ١٠٤٤-٤٣٦( و حسن حممد بن علي بن الطيب البصري،         أب:  البصري .٢

يف أصول الفقه، ويليه زيادات املعتمد، والقياس الشرعي، حتقيق حممد محيد اهللا، وامحـد              
  . م ١٩٦٥ – هـ ١٣٨٥بكري، وحسن حنفي، طبعة، دمشق، 

ـ  ٤٧٨– ٤١٩( أبو املعايل عبد امللك بن عبد اهللا بن يوسف اجلـويين،            :  اجلويين .٣  -) هـ
عبد العظيـم الديب، الطبعة الثانية، قطـر، مطـابع         .الربهان يف أصـول الفقه، حتقيق د     

  . هـ ١٤٠٠الدوحة، 
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 ٧٩٠ت ( أبو اسحاق الشاطيب إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي املـالكي،          :  الشاطيب   .٤
تاذ حممـد    املوافقات، شرحه وخرج أحاديثه الشيخ عبد اهللا دراز، وصححه األس          -) هـ  

عبد اهللا دراز، وخرج آياته عبد السالم عبد الشايف حممد، الطبعـة األوىل، بـريوت، دار                
  . م ١٩٩١– هـ ١٤١١الكتب العلمية،

 املستصفى من   -)  هـ   ٥٠٥ -٤٥٠ت  ( أبو حامد حممد بن حممد بن الغزايل،        :  الغزايل .٥
دينة املنـورة، اجلامعـة     محزة بن زهري حافظ، طبعة، امل     . علم األصول، دراسة وحتقيق، د    

  .اإلسالمية 
  :مراجع معاجم اللغة،  واملصطلحات الفقهية )  ٥ (
القاموس الفقهي لغة وإصطالحاً، الطبعة األوىل، دمشق، دار الفكـر           -سعدي: أبو جيب . ١

  . هـ ١٤٠٢
معجم العلوم االجتماعية ، تـصحيح إبـراهيم        :  األساتذة املصريني والعرب املتخصصيني      .٢

  .١٩٧٥ طبعة اهليئة املصرية العامة للكتاب ، مصر، سنة مدكور،
 املعجم الوسيط، طبعة، طهران، املكتبة -إبراهيم أنيس، وعبد احلليم منتصر:  أنيس وأخرين .٣

  . م ١٩٧٢– هـ ١٣٩٢العلمية، 
ت (اإلمام مجال الدين أبو الفضل حممد بن مكرم بن منظور اإلفريقي املصري،   :  ابن منظور  .٤

 هــ  ١٤١٣ لسان العرب، الطبعة الثالثة، بريوت، مؤسسة التاريخ العريب، -) هـ  ٧١١
  . م ١٩٩٣–
 الطبعة الثانيـة، الكويـت،   -دليل املصطلحات الفقهية االقتصادية :  بيت التمويل الكوييت     .٥

  . م ١٩٩٢– هـ ١٤١٢بيت التمويل الكوييت، 
ء، الطبعة األوىل، املعهد العـاملي   معجم املصطلحات االقتصادية يف لغة الفقها -نزيه  :  محاد .٦

  . م ١٩٩٣للفكر اإلسالمي، 
  خمتار الـصحاح     -)  هـ   ٦٦٦ت  ( حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي،         : الرازي. ٧

  . م ١٩٦٧الطبعة األوىل، بريوت، دار الكتاب العريب، 
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)  هـ   ٨١٧– ٧٢٩( العالمة جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز أبادي،         :  الفريوز أبادي  .٨
 القاموس احمليط، إعداد وتقدمي حممد عبد الرمحن املرعشلي، الطبعة األوىل، بريوت، دار             –

  . م ١٩٩٧– هـ ١٤١٧إحياء التراث العريب، 
  -)  هــ   ٧٧٠ت  (العالمة أمحد بن حممد بن علي احلصري املقري الفيـومي           :  الفيومي .٩

 الطبعة الثانية، بريوت، املكتبة العصرية،      املصباح املنري، حتقيق األستاذ يوسف الشيخ حممد،      
  . م ١٩٩٧– هـ ١٤١٨

  .م١٩٩٢ املنجد يف اللغة واألعالم، الطبعة الثالثة والثالثون، دار الشرق، بريوت .١٠
  : مراجع كتب االقتصاد اإلسالمي )  ٦(
 دراسات   املضاربة وتطبيقاا العملية يف املصارف اإلسالمية،      -حممد عبد املنعم    .د:  أبو زيد  .١

، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، الطبعة األوىل، القـاهرة،     )٧(يف االقتصاد اإلسالم، رقم     
  . م ١٩٩٦– هـ ١٤١٧

 حبوث املعامالت واألساليب املصرفية اإلسالمية، طبعة الكويت        –عبد الستار   . د:  أبو غدة  .٢
  . م ١٩٩٣– هـ ١٤١٣، بيت التمويل الكوييت، 

 اإلدارة املالية يف اإلسالم، طبعـة  –فارس حممود، وحممد إبراهيم   . د: هون أبو معمر، واملد   .٣
  . م ١٩٩٨– هـ ١٤١٩غزة، اجلامعة اإلسالمية، 

الودائع املصرفية النقدية واستثمارها يف اإلسالم، الطبعة األوىل،      –حسن عبد اهللا    .د: األمني  .٤
  .جدة، دار الشروق 

ن الربا يف اإلسالم، الطبعة الثانية، الـسعودية، مكتبـة           التدابري الواقية م   -فضل  . د:  إهلي .٥
  . م ١٩٩٢– هـ ١٤١٢املؤيد، 

 املصارف وبيوت التمويل اإلسالمية، الطبعة األوىل، جـدة، دار          -غريب مجال .د:  مجال   .٦
  .الشرق 

موسوعة االقتصاد اإلسالمي والقضايا املعاصـرة، الطبعـة         -حممد عبد املنعم    .د: اجلمال  .٧
 م ١٩٨٦– هـ ١٤٠٦ القاهرة، درا الكتاب العريب، وبريوت، دار الكتاب اللبناين،      الثانية،

.  
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 البنوك اإلسالمية، الطبعة الثانية، القـاهرة، ايتـراك للنـشر           –حمسن أمحد   . د:  اخلضريي .٨
  . م ١٩٩٥– هـ ١٤١٦والتوزيع، 

، األردن، وزارة  الشركات يف الشريعة والقانون، الطبعـة األوىل –عبد العزيز . د:  اخلياط   .٩
  . م ١٩٧٥– هـ ١٣٩٠األوقاف األردنية، 

االقتصاد اإلسالمي قراءة يف بعض القضايا املعاصرة، الطبعـة         –معني حممد   . د:  رجب   .١٠
  . م ١٩٩٥– هـ ١٤١٥األوىل غزة، مجعية االقتصاديني الفلسطينيني، 

اصرة، طبعة قطـر، دار      االقتصاد اإلسالمي والقضايا الفقهية املع     -علي أمحد :  السالوس   .١١
  . م ١٩٩٦– هـ ١٤١٦الثقافة، 

 النظام املصريف اإلسالمي، طبعة القـاهرة، دار الثقافـة،     -حممد أمحد سراج  . د:  سراج   .١٢
  . م ١٩٨٩– هـ ١٤١٠

 آفاق املستقبل، طبعة القاهرة، الزهـراء لإلعـالم العـريب،           -توفيق حممد .د:  الشاوي   .١٣
  . م١٩٩٤

 بنوك جتارية بدون ربا، دراسة نظرية وعملية، الطبعة         -عبد اهللا إبراهيم  حممد  .د:  الشباين   .١٤
  .م ١٩٨٧– هـ ١٤٠٧األوىل، الرياض، عامل الكتب، 

 املعامالت املالية يف ميزان الفقه اإلسالمي، طبعة األردن، دار          -حممد عثمان   . د:  شبري   .١٥
  . م ١٩٩٦– هـ ١٤١٦النفائس، 

 الفكر اإلسالمي، الطبعة الثانية، القاهرة، مكتبة النهـضة            االقتصاد يف  -أمحد. د :شليب  .١٦
  . م ١٩٧٢املصرية، 

 مشكلة االستثمار يف البنوك اإلسالمية، كيـف عاجلهـا،        -حممد صالح   . د:  الصاوي   .١٧
، الطبعة األوىل، املنـصورة، دار الوفـاء،         )١٣( أضواء على االقتصادي اإلسالمي رقم      

  . م ١٩٩٠– هـ ١٤١٠
 ١٣٩٨ البنك الالربوي، الطبعة اخلامس بريوت، دار التعـارف،          -حممد باقر : ر   الصد .١٨

  . م ١٩٧٧–هـ 
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 البنوك اإلسالمية املنهج والتطبيق، طبعة، الـسودان،        -مصطفى كمال السيد  .د:  طايل   .١٩
  . م ١٩٨٨– هـ ١٤٠٨بنك فيصل اإلسالمي وجامعة أم درمان اإلسالمية، 

  . م ١٩٥٥ اجلهاز املصريف الفلسطيين، طبعة غزة،  آفاق-يوسف حسني. د:  عاشور .٢٠
 املبادئ االقتصادية يف اإلسالم، الطبعة الثانية، دار الفكر العريب،          -علي. د:  عبد الرسول    .٢١

  . م ١٩٨٠
 البنوك اإلسالمية بني احلرية والتنظيم والتقومي واإلجتهاد، النظرية -مجال الدين .د:  عطية .٢٢

  . م١٩٩٣–هـ ١٤١٣انية، بريوت، املؤسسة اجلامعة للدراسات، والتطبيق، الطبعة الث
 أصول اإلقتصاد اإلسالمي ونظرية التـوازن االقتـصادي،         -أمني مصطفى .د:  عبد اهللا    .٢٣

  . م ١٩٨٤– هـ ١٤٠٢الطبعة األوىل مصر، دار الفكر اإلسالمي، 
ـ         -حمفوظ إبراهيم .د :فرج  . ٢٤ ة القـاهرة، درا      التعامل املايل يف اإلطار اإلسـالمي، طبع

  . م ١٩٨٤– هـ ١٤٠٤االعتصام، 
 السلم واملضاربة من عوامـل التيـسري يف الـشريعة           –زكريا حممد الفاحل    .د:  القضاة   .٢٥

  . م ١٩٨٤اإلسالمية، الطبعة األوىل، عمان، دار الفكر، 
امعي  ذاتية املعامالت اإلسالمية، طبعة اإلسكندرية، املكتب اجل       -أبو اليزيد علي  :  املتيت   .٢٦

.  
 ١٤١٥ البنوك اإلسالمية، طبعة اإلسكندرية، مؤسسة شباب اجلامعـة            -ضياء  :  جميد   .٢٧

  . م١٩٩٧-هـ
 املصرفية اإلسالمية ، األزمة واملخرج ، فقه االقتـصاد          –يوسف كمال حممد    . د:  حممد .٢٨

، سنة  ، الطبعة الثانية ، مصر ، دار النشر للجامعات املصرية ، مكتبة الوفاء              ) ٢(النقدي  
  .م١٩٩٦ –هـ ١٤١٦

 مدخل للفكر اإلقتصادي يف اإلسالم، الطبعة الثانية، بـريوت،          -سعيد سعد   :  مرطان   .٢٩
  . م ١٩٩٦– هـ ١٤١٧مؤسسة الرسالة، 
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 -أمحد عبد العزيز، وحممد إمساعيل إبراهيم، وحممود نعمان املصري  . د:  النجار و أخرين     .٣٠
مية، الطبعة الثانية، القاهرة، االحتاد الـدويل       مائة سؤال ومائة جواب حول البنوك اإلسال      

  . م ١٩٨١– هـ ١٤٠١للبنوك اإلسالمية، 
   .١٩٧٧، طبعة )بنوك بال فوائد (  منهج الصحوة اإلسالمية –أمحد .د:  النجار .٣١
 شركات االستثمار يف االقتـصاد اإلسـالمي، طبعـة      -خلف بن سليمان  . د :النمري  . ٣٢

  . م٢٠٠٠ باجلامعة،اإلسكندرية، مؤسسة الشباب
  :االت والبحوث ) ٧ (
  :االت ) أ ( 
   ).٣٥( جملة البحوث الفقهية املعاصرة، عدد  .١
   ) .١( ، عدد  )١٩( جملة دراسات، جملد .٢
  .، منظمة املؤمتر اإلسالمي  )٤( جملة جممع الفقه اإلسالمي، عدد .٣
   ) .٢٧( جملة املسلم املعاصر، عدد .٤
لمية والعملية للبنوك اإلسالمية ، دراسة جدوى املصرف اإلسالمي ، الطبعـة              املوسوعة الع .٥

  . م ١٩٨٢األوىل ، االحتاد الدويل للبنوك، القاهرة 
املوسوعة الفقهية، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية، الطبعة األوىل ، الكويت مطابع دار            . ٦

  ) . ٣٨(الصفوة للطباعة والنشر والتوزيع ، عدد 
  : البحوث ) ب  (
  البدائل الشرعية لسندات اخلزانة العامة واخلاصة، حبث مقـدم         -عبد الستار . د :أبو غدة   . ١

 ذي القعـدة    ٨-٦يف  : ألعمال الندوة الفقهية الثالثة، بيت التمويل الكوييت، الكويـت          
  . م ١٩٩٣ أبريل ٢٩-٢٧/  هـ ١٤١٣

ندوة الفقهية اخلامسة، بيت والتأمني على الديون املشكوك فيها حبث مقدم ألعمال ال -
 ١٩٩٨ نوفمرب ٤-٢/  هـ ١٤١٩ رجب ١٥-١٣من : التمويل الكوييت، الكويت 

  .م 
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 الوسائل املشروعة لتقليل خماطر املضاربة ، حبث مقدم ألعمال الندوة الفقهية الرابعة ، -
 ٣١ – ٣٠/ هـ ١٤١٦ مجادي اآلخرة ٨ – ٦من : بيت التمويل الكوييت ، الكويت 

  . م١٩٩٥ نوفمري ١ –أكتوبر 
 التأمني على احلياة وإعادة التأمني، حبث مقدم ألعمال الندوة          –حممد سليمان   . د: األشقر  . ٢

  /  هـ    ١٤١٦ مجادي اآلخرة    ٨-٦من: الفقهية الرابعة، بيت التمويل الكوييت، الكويت       
  . م ١٩٩٥ نوفمرب ١ أكتوبر، ٣١-٣٠

ياة ومستجدات العقود، حبث مقدم ألعمـال        التأمني على احل   -عبد اللطيف . د:  جناحي   .٣
 هـ ١٤١٣ ذي القعدة ٨-٦من : الندوة الفقهية الثالثة، بيت التمويل الكوييت، الكويت 

  . م ١٩٩٣ إبريل ٢٩-٢٧/ 
 تصوير حقيقة سندات املقارضة، والفرق بينها وبني سـندات التنميـة            -سامي.د:  محود   .٤

سندات الربوية، حبث مقدم لة جممع الفقـه        وشهادات االستثمار، والفرق بينها وبني ال     
  . م ١٩٨٨– هـ ١٤٠٨، لسنة  )٤( ، العدد  )٤( اإلسالمي، الدورة 

مزايا وعقبات، حبث مقدم لندوة إسهام الفكر اإلسـالمي يف   :       وصيغ التمويل اإلسالمي    
د العاملي للفكر   ، الطبعة الثانية املعه    )١١( االقتصاد املعاصر، سلسلة إسالمية املعرفة رقم       

  . م ١٩٩٨– هـ ١٤١٨اإلسالمي، 
 الضوابط الشرعية لعقود التأمني على احلياة، حبث مقدم         -علي حمي الدين القرة   . د:  داغي   .٥

 مجادي اآلخرة ٨-٦من : ألعمال الندوة الفقهية الرابعة، بيت التمويل الكوييت، الكويت        
  . م ١٩٩٥ نوفمرب ١ أكتوبر، ٣١-٣٠/  هـ ١٤١٦

لتأمني على احلياة ومستجدات العقود، حبث مقدم ألعمال الندوة الفقهية الثالثـة، بيـت         وا -
 ١٩٩٣ إبريل   ٢٩-٢٧/  هـ   ١٤١٣ ذي القعدة    ٨-٦من  : التمويل الكوييت، الكويت    

  .م 
 التأمني على الديون املشكوك فيها من خالل شركة تـأمني           -حممد مصطفى . د:  الزحيلي   .٦

من :  الندوة الفقهية اخلامسة، بيت التمويل الكوييت، الكويت         تعاونية، حبث مقدم ألعمال   
  . م ١٩٩٨ نوفمرب ٤-٢/  هـ ١٤١٩ رجب ١٥-١٣
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 والبدائل الشرعية لسندات اخلزانة العامة اخلاصة ، ألعمال الندوة الفقهيـة الثالثـة، بيـت                -
 ١٩٩٣ إبريل   ٢٩-٢٧/  هـ   ١٤١٣ ذي القعدة    ٨-٦من  : التمويل الكوييت، الكويت    

  .م 
 حبث عن داللة املصلحة االجتماعية يف اإلسالم، طبعة املركز العاملي          –حممد أنس   :  الزرقاء   .٧

  .م١٩٨٠ –هـ ١٤٠٠لألحباث، 
 اإلجيار املنتهي بالتمليك، دراسة مقارنة بني الفقـه اإلسـالمي           -حسن علي . د:  الشاذيل .٨

: تمويل الكوييت، الكويتوالفقه الوضعي، حبث مقدم ألعمال الندوة الفقهية األوىل، بيت ال
  .م١٩٨٧ مارس ١١-٧/ هـ ١٤٠٧ رجب ١١–٧من 

 جتربة بنوك فيصل اإلسالمية، عقد املراحبة، وعقد املـضاربة،  -شوقي امساعيل. د:  شحاته   .٩
 عمـان،  –دراسة تطبيقية، حبث مقدم لندوة خطة االستثمار يف البنوك اإلسالمية، جـدة   

  . م ١٩٨٧–هـ ١٤٠٧
 اجلوانب القانونية لتطبيق عقدي املراحبـة واملـضاربة،          -اعيل عبد الرحيم  امس. د:  شليب   .١٠

– هــ    ١٤٠٧ عمان،     –حبث مقدم لندوة خطة االستثمار يف البنوك اإلسالمية، جدة        
  . م ١٩٨٧

 الفوارق التطبيقية بني املضاربة يف الفقه اإلسالمي، املضاربة املشتركة،          -علي. د:  الصوا   .١١
 م، طبعة، األردن،    ١٩٩٢، لسنة    )١( ، عدد   )أ  / ١٩( ات،جملد  حبث مقدم لة دراس   

  . م ١٩٩٢عمادة البحث العلمي،اجلامعة األردنية 
 التأمني التجاري وإعادة التأمني بالصورة املـشروعة        -الصديق حممد األمني  . د:  الضرير   .١٢

من :  الكويت   واملمنوعة، حبث مقدم ألعمال الندوة الفقهية األوىل، بيت التمويل الكوييت،         
  . م ١٩٨٧ مارس ١١-٧/  هـ ١٤٠٧ رجب ١١-٧

 ، الكويت، بيت التمويـل      ٢، سلسلة االقتصاد اإلسالمي ، ط     ) القراض  (  شركة املضاربة    -
  .م١٩٩٢ –هـ ١٤٠٢الكوييت ، 

 سندات املقارضة، حبث مقدم لة جممع الفقه اإلسالمي،         -القاضي حممد تقي  :  عثماين   .١٣
  . م ١٩٨٨ – هـ ١٤٠٨لعام  ) ٤( دد ، الع )٤( الدورة 
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،  )٩(  وأحكام الودائع املصرفية، حبث مقدم ملؤمتر جملة جممع الفقه اإلسالمي، الدورة             -     
  . م ١٩٩٦ – هـ ١٤١٧، لسنة  )٩( العدد 

 املعامالت املصرفية املعاصرة ورأي اإلسالم فيهـا،  حبـث       –حممد عبد اهللا    . د:  العريب   .١٤
  . م ١٩٧١– هـ ١٣٩١حوث اإلسالمية، األزهر، مصر مقدم مع الب

 الصعوبات اليت تواجه البنوك اإلسالمية منذ قيامها إىل اآلن ،           –مجال الدين   . د  :  عطية   .١٥
  . م ١٩٨١– هـ ١٤٠١، لسنة  )٢٧(حبث مقدم لة املسلم املعاصر العدد 

حبة واملضاربة يف النظام املصريف  التفاصيل العملية لعقدي املرا    -حممد عبد احلليم  . د:  عمر   .١٦
 عمـان،    –اإلسالمي، حبث مقدم خلطة االستثمار يف املـصارف اٍإلسـالمية، جـدة             

  . م ١٩٨٧–هـ ١٤٠٧
 التأمني التجاري وإعادة التأمني، حبث مقدم ألعمال النـدوة         -يوسف حممود . د:  قاسم   .١٧

ـ  ١١-٧مـن   : الفقهية األوىل، بيت التمويل الكوييت، الكويت          / هــ    ١٤٠٧ب   رج
  . م ١٩٨٧ مارس ١١-٧ 
 املضاربة ومدى تطبيقاا يف املصارف اإلسالمية،  حبث    -عبد امللك عبد العلي   :  كاموي   .١٨

 ١٤١٨، طبعة، السعودية   )٩( ،لسنة   )٣٥( مقدم لة البحوث الفقهية املعاصرة، عدد       
  . م ١٩٩٧–هـ 

ات املصارف،  حبث مقدم ملؤمتر جممع        الودائع املصرفية حساب   -محد عبيد . د:  الكبيسي   .١٩
 – هــ    ١٤١٧، الطبعـة األوىل، جـدة        )٩( ، عدد    )٩( الفقه اٍإلسالمي، الدورة    

  .م ١٩٩٩
 هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل اإلسالمي السوداين، الفتاوى حبث مقدم ألعمال الندوة             .٢٠

/  هــ    ١٤١٠لقعدة   ذي ا  ٧-٤من  : الفقهية الثانية، بيت التمويل الكوييت، الكويت       
  . م ١٩٩٠ مايو ٣١-٢٨

  :الرسائل اجلامعية )  ٨(
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 الترشيد الشرعي للبنوك القائمة، رسالة ماجستري يف        -جهاد عبد اهللا حسني   . د:  أبو عومير    .١
م، طبعة االحتـاد الـدويل للبنـوك        ١٩٨٥– هـ   ١٤٠٥االقتصاد والعلوم املالية، لسنة     

  . م ١٩٨٦اإلسالمية، 
 تطوير األعمال املصرفية مبا يتفق مع الشريعة اإلسـالمية،          -ي حسن أمحد  سام. د:  محود   .٢

ـ ١٤٠٢ م، طبعة عمـان،      ١٩٧٦رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة األزهر،        –هـ
  .م ١٩٨٢

 املضاربة، لإلمام أيب حسن املاوردي، حتقيق ودراسة وتعليق، رسالة -عبد الوهاب:  حواس .٣
  . م ١٩٨٩– هـ ١٤٠٩األوىل، املنصورة، دار الوفاء، ماجستري، جامعة األزهر، الطبعة 

 عقد املضاربة، حبث مقارن يف الشريعة والقانون، رسـالة    –إبراهيم فاضل يوسف    :  الدبو   .٤
  . م ١٩٧٣– هـ ١٣٩٣ماجستري، جامعة بغداد، طبعة بغداد، اإلرشاد، 

رسالة ماجـستري   عجز املوازنة وعالجه يف الفقه اإلسالمي،    -حسني راتب يوسف  :  ريان   .٥
  . م ١٩٩٩– هـ ١٤١٩اجلامعة األردنية، الطبعة األوىل، األردن دار النفائس، 

 موقف الشريعة من املصارف اإلسالمية املعاصرة، رسالة دكتوراه         –عبد اهللا   .د :العبادي  . ٦
 م،الطبعة الثانية، مـصر،     ١٩٨١يف الفقه املقارن، كلية الشريعة والقانون، جامعة األزهر،         

  . م ١٩٨٤– هـ ١٤١٥السالم،دار 
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  -  اإلهداء
  أ  مقدمة 

  ب  طبيعة املوضوع
  ب  أمهية املوضوع

  ت  سبب اختيار املوضوع  
  ث  اجلهود السابقة والصعوبات اليت واجهت البحث 

  ج  منهج البحث
  ح  خطة البحث
  -  شكر وتقدير

 
 

  ٢  . مفهوم املضاربة الثنائية، وبيان مشروعيتها: املبحث األول
  ٣    .مفهوم املضاربة الثنائية، واأللفاظ ذات الصلة: املطلب األول 
  ٣  .املضاربة الثنائية يف اللغة : الفرع األول 
  ٦  . املضاربة الثنائية يف االصطالح : الفرع الثاين 

  ١٠  الفرق بني املضاربة وغريها من األلفاظ ذات الصلة: لفرع الثالث ا
  ١٣  .مشروعية املضاربة الثنائية، واحلكمة من مشروعيتها : املطلب الثاين 
  ١٣  . مشروعية املضاربة الثنائية، ودليلها : الفرع األول 
  ١٨  . حكمة مشروعية املضاربة الثنائية : الفرع الثاين 

  
  ١٩  التكييف الفقهي لعقد املضاربة الثنائية ، وأقسامها ، وصورها          : املبحث الثاين
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  ٢٠  التكييف الفقهي لعقد املضاربة الثنائية، وما يترتب عليه من أحكام :املطلب األول
  ٢٠  . التكييف الفقهي لعقد املضاربة الثنائية:  الفرع األول 
  ٢٣  .   ملترتبة على تكييف املضاربة الثنائية أا شركة األحكام ا:  الفرع الثاين 
  ٢٥  . أقسام املضاربة الثنائية ، وصورها: املطلب الثاين
  ٢٥  . أقسام املضاربة الثنائية :  الفرع األول 
  ٢٦  .صور املضاربة الثنائية :  الفرع الثاين 

 
  

  

  ٣٠  حقيقة املضاربة املشتركة، والفرق بينها وبني املضاربة الثنائية: املبحث األول
  ٣١  .   املضاربة املشتركة، وبيان صورا، وذكر أطرافها تعريف : املطلب األول 
  ٣١  . تعريف املضاربة املشتركة : الفرع األول 
  ٣٣  . صورة املضاربة املشتركة : الفرع الثاين 
  ٣٤  . أطرف املضاربة املشتركة : لث الفرع الثا

  ٣٧  . الفرق بني املضاربة املشتركة والثنائية : املطلب الثاين 
  ٣٩  .  شروط صحة املضاربة املشتركة :املبحث الثاين 
  ٤٠  .  الشروط املتعلقة برأس املال :املطلب األول 
  ٥١  .  الشروط املتعلقة بالعمل :املطلب الثاين 
  ٥٢  . لتقييد مبجال معني من التجارة ا: الفرع األول 
  ٥٥  .تقييد املضارب بالتعامل مع جهة معينة : الفرع الثاين 

  ٥٨  .التقييد مبكان معني : الفرع الثالث 
  ٦١  .التقييد بزمان معني : الفرع الرابع 
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  ٦٣   . الشروط املتعلقة بالربح :املطلب الثالث 
  

  ٦٧  . ركةأحكام املضاربة املشت: املبحث الثالث 
عمل املضارب املشترك، وإنابـة غـريه يف املـضاربة، وأثـره يف              : املطلب األول   

  . استحقاق الربح 
٦٩  

  ٦٩  .عمل املضارب املشترك : الفرع األول 
  ٧٥  .إنابة املضارب املشترك لغريه يف املضاربة : الفرع الثاين 

ارب املشترك واسـتحقاق      أثر عقد املضاربة املشتركة بالنسبة للمض     : الفرع الثالث   
  .الربح 

٧٧  

حكم مشاركة األموال الالحقة لألمـوال الـسابقة يف املـضاربة           :املطلب  الثاين    
  . املشتركة

٨٠  

  ٨٥  .حكم يد املضارب املشترك يف رأس مال املضاربة املشتركة : املطلب الثالث
  ٩٢  .تقسيم األرباح يف املضاربة املشتركة  : املطلب الرابع

  ٩٢  .مدى إمكانية تقسيم األرباح مع استمرار املضاربة :  األول الفرع
مدى شرعية توزيع األرباح بني كافة الودائع االستثمارية ، مع عدم           : الفرع الثاين   

  .اشتراك بعضها يف االستثمار 
٩٦  

كيفية توزيع األرباح على الودائع االستثمارية مع التفاوت يف مـدة        : الفرع الثالث   
  .اإليداع 

٩٧  

  ٩٩  . انسحاب أحد الشركاء من املضاربة املشتركة : املطلب اخلامس
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  ١٠٤  .املضاربة املشتركة على أساس الصفقة املعينة، وأحكامها، وفوائدها: املبحث األول 
 املضـاربة املشتركة على أساس الصفقة املعينة، وصورها، تعـريف: املطلب األول

  .وأحكامها ، وتطبيقاا
١٠٥  

  
  ١٠٨  . فوائد  املضاربة املشتركة على أساس الصفقة املعينة:  املطلب الثاين 
  ١٠٩  .املضاربة املنتهية بالتمليك ، وأحكامها :  املبحث الثاين 
  ١١٠  .اربة املنتهية بالتمليك مفهوم املض: املطلب األول
  ١١٣  .املضاربة املنتهية بالتمليك ،وفوائدها حكم : املطلب الثاين 
  ١١٣  .املضاربة املنتهية بالتمليكحكم : الفرع األول 
  ١١٤  .املضاربة املنتهية بالتمليكفوائد : الفرع الثاين 

  ١١٥  .منوذج عقد مضاربة منتهية بالتمليك 
  ١٢٢  .كوك املضاربة املشتركة ص: املبحث الثالث 
  ١٢٤   .تعريف صكوك املضاربة املشتركة وتكيفها الفقهي : املطلب األول  

  ١٢٤  .تعريف صكوك املضاربة املشتركة :  األول الفرع
  ١٢٦  .التكييف الفقهي لصكوك املضاربة املشتركة : الفرع الثاين  

  ١٢٧  .شروط صكوك املضاربة املشتركة : املطلب الثاين   
  ١٢٩  . أنواع صكوك املضاربة املشتركة، وكيفية االستفادة منها : املطلب الثالث 
  ١٢٩  . أنواع صكوك املضاربة املشتركة: الفرع األول 
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  ١٣١  . كيفية االستفادة من صكوك املضاربة املشتركة : الفرع الثاين 
  ١٣٥  . الربوية الفرق بني صكوك املضاربة املشتركة، والسندات : املطلب الرابع 

  ١٣٦  .منوذج تطبيقي لصكوك املضاربة املشتركة والتعقيب عليه : املطلب اخلامس 
  ١٤٣  .أسباب فساد املضاربة املشتركة، وبيان ما يترتب عليها من أحكام: املبحث الرابع  
  ١٤٤  .أسباب فساد املضاربة املشتركة : املطلب األول  
  ١٤٩  .ضاربة املشتركة الفاسدة بيان أحكام امل: املطلب الثاين   
  ١٤٩  . حكم نفاذ تصرفات املضارب املشترك يف املضاربة املشتركة الفاسدة:  الفرع األول
  ١٥٠  .حكم ضمان رأس مال املضاربة املشتركة الفاسدة : الفرع الثاين 

  ١٥٢  .حكم استحقاق الربح لطريف العقد يف املضاربة املشتركة الفاسدة : الفرع الثالث 
 

  
  ١٥٩  .األسباب القهرية النتهاء املضاربة املشتركة: املبحث األول   

  ١٦٠  . موت رب املال، أو املضارب املشترك :   األول   املطلب
حكم انفساخ املضاربة مبوت املضارب املشترك ، أو رب املال ، : الفرع األول   

   .واملال عروض
١٦٠  

  ١٦٤  .استمرارية املضاربة مبوافقة الورثة للمضارب بعد موت مورثهم : الفرع الثاين    
  ١٦٨  .احلجر على املضارب  املشترك  لإلفالس :   الثاين املطلب

  ١٦٩  فقدان أهلية أحد العاقدين، وحكم استمرار املضاربة مع وجود ذلك : املطلب الثالث
  ١٧٠  .  مال املضاربة املشتركة هالك رأس:  املطلب الرابع 
  ١٧٣  . األسباب اإلرادية النتهاء املضاربة املشتركة: املبحث الثاين 

  ١٧٤  . املضاربة املشتركة بني اجلواز واللزوم :  األول املطلب
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  ١٧٤  .حال كون رأس املال ناضاً  : الفرع األول 
  ١٧٥  .حال كون رأس املال عروضاً : الفرع الثاين 

  ١٧٧  . حال توقيت املضاربة املشتركة : الثالث الفرع 
  ١٨٠  . اآلثار املترتبة على الفسخ : املطلب الثاين 

  ١٨٦  تقاضي ديون املضاربة املشتركة : املطلب الثالث 
 


  

  ١٨٩  . ألسس اليت تقوم عليها املصارف اإلسالمية، وأهدافها ا: املبحث األول 
  ١٩١  . تعريف املصارف املعاصرة ، واملراحل اليت مرت ا : املطلب األول 
  ١٩١  . تعريف املصارف املعاصرة : الفرع األول 
  ١٩١  . املراحل اليت مرت ا املصارف املعاصرة : الفرع الثاين 

  
  ١٩٦  . أسس املصارف اإلسالمية، وأهدافها : الثاين املطلب 

  ١٩٦  . أسس املصارف اإلسالمية :  الفرع األول 
  ٢٠٣  . أهداف املصارف اإلسالمية  :  الفرع الثاين 

  ٢٠٥  . التطبيق العملي للمضاربة املشتركة، وأثرها يف احلياة االقتصادية: املبحث الثاين 
  ٢٠٧  .ضاربة املشتركة لالستثمار املصريف مدى مالئمة امل: املطلب األول 
  ٢٠٧   .عيوب االستثمار يف البنوك الربوية : الفرع األول 
  ٢٠٨  .أمهية املضاربة املشتركة يف االستثمار املصريف ، وخصائصها : الفرع الثاين 

  ٢١٢  .الفرق بني املضاربة املشتركة، واملعامالت الربوية : الفرع الثالث 
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  ٢١٣  .أثر عقد املضاربة املشتركة يف شركات االستثمار:  املطلب الثاين
  ٢١٣   .تعريف شركة االستثمار اإلسالمية : الفرع األول 
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  ٢١٥  .أهداف شركات االستثمار اإلسالمية: الفرع الثالث 
  ٢١٦  . شتركة يف شركات االستثمار اإلسالمية أثر عقد املضاربة امل: الفرع الرابع 

  ٢١٧   . أثر املضاربة املشتركة يف حسابات التوفري: املطلب الثالث 
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The research summary 
 
The idea of the research revolves around the following 

Eight points: 
 

Firstly: the mode of speculation was used in the ancient times and 
the Islam approved it. This style is still has a great importance in 
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the world of economy where it comprises the main alternative of 
finding an economical and a social system free or void from usury 
and exploitation. 
Thus, the temporary Islamic banks based on this principle. 
 
Secondly: The collective- mutual speculation has many parties 
which represents the unglue base in assimilating all different 
investment businesses whether it is relevant to banks or companies 
through creating work a opportunities for the individuals of the 
society on the basis of a just converging money and work.   

The speculated subscriber (the Islamic bank) collects the 
money from the interested depositors who want to invest their 
money at the bank which considers money as usury or speculation 
and paying it to the investment experts who have not money. 

For example a group of workmen or craftsmen who have not 
money or even experience or a group of engineers, doctors, or 
farmers who have much experience besides their lands in exchange 
for a common lottery of profit, instead of before handed limited 
profit. 
 
Thirdly: The Islamic bank has an absolute independence as regards 
the conditions, which were imposed by the money – owner over a 
particular speculator. 

As depositors the bank uses the sheer speculation on the 
contrary, the bank deals with the investors according to the 
principle have restricted speculation as to maintain the depositors 
money. 
 

The gambled subscriber does not guarantee the money of 
depositor but in case of carelessness, impingement or breaking the 
conditions if the speculation is restricted because guaranteeing the 
money in this case is similar to the usury banks, which secure the 
money of their depositors. 
 
Fourthly: The Islamic band has the right to speculate others via 
general authorization because the depositor knows that the bank can 
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not invest all money of the depositors itself.  But it needs others for 
investment. 

The bank can invest the money of the depositors with many 
different ways such as: 
a) Mutual investment. 
b) Speculation based on a certain transaction. 
c) Speculation which concluded with possession. 
d) The mortgages of the mutual speculation. 
 
 Fifthly: The joint speculation is considered as a permissively 
abrogated contract, which expires according to a certain reasons. 
There are some aggressive reasons such as Death, or destruction of 
the capital of money and there are another conscious or intentional 
reasons resulting from the desire of one part who wants to draw his 
investment deposit or some of it, hence the speculation is abrogated 
and the depositor deserves a profit if it is existed and also bears the 
loss according to the regulation of Islam. 

The Islamic banks in Palestine don’t grant a profit to the 
investment deposit if it is untimely drawn.  Once the depositor dies, 
the heirs have the right with the speculated subscriber as well as the 
heirs of the speculation under the custody of the bank. 
 
 Sixthly:  The Islamic banks are based on a certain bases and 
objectives seeking to achieve them. 
a)Attracting the collective capital of money and investing it 
domestically via speculation. 
b)Applying banding system differs from the current banks, which 
mainly based on the usury profit via complying with the doctrine of 
Islam as regards as money and transactions. 
c) Saving the necessary great amount of money for persons and 
institution and participating in investment. 
d)Defeating monopoly and exploitation via establishing productive 
and developmental projects, which are able to achieve a proper 
level of fixed prices that suit the individual income. 
e) Stamping out unemployment and robbery via creating work 
opportunities for the individuals of the society. 
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Seventhly:  The systems of saving Funds can be adjusted or 
modified for the sake of sake sharing in profit resulted from mutual 
speculation rather than investing money Via usury loan as well as 
granting the depositors a premeditated and limited profit.  
Moreover, speculation plays on outstanding role in establishing the 
Islamic insurance companies which are far from ignorance 
arrogance, usury and gambling, Hence, the mutual speculation 
serves the reciprocal insurance based on contribution on installment 
to meet the needs the customers or the dealers of the associations. 
Eighthly: The Islamic banks in Palestine don’t deal speculation 
under the pretext of the political, legal, administrative and moral 
draw backs or obstacles, but actually the Islamic banks in Palestine 
don’t do so lest risk and they at most deal with capitalists.  This 
makes these banks similar to the usury banks. 

The dealings of these banks are not more than making profit, 
paying the bills of water and electricity or insurance receipts and so 
these banks don’t achieve most of their objectives.  In addition to 
that, unfortunately the legal Editorship Corporation is assigned in 
accordance with administrative mood or temper. 
 

Finally, May our lord reform our conditions. 
 
The researcher  

  
  




