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   خلط أموال املضاربة دراسة فقهية 

 

 اجلعرودفتح هللا دمحم د. فتحي                                                         
 اجلامعة األمسرية اإلسالمية -كلية الشريعة والقانون                                           

 :املقدمة

چ  چ  چ  چ  ڇ  چ احلمد هلل رب العلمُت، القائل يف كتابو العزيز  

والصالة والسالم على أشرف األنبياء وادلرسلُت، سيدان ونبينا دمحم الصادق  (1)چڇ  ڇ  ڇ
 دائمُت متالزمُت إىل يوم الدين، أما بعد؛ ادلبعوث رضبة للعادلُت، اللهم صل عليو صالة وسالماً األمُت، 

فإن من أبرز ما تتميز بو أحكام اإلسالم ىي الشمولية واخلصوبة ادلتجددة، وكانت قضية    
استثمار األموال إحدى القضااي ادلهمة اليت عٌت هبا ابعتبارىا حاجة فطرية وضرورة شرعية ومصلحة 

خالذلا للناس أصبعُت، ولقد رسم اإلسالم لقضية االستثمار خطوطًا أساسية وأطرًا عامة، ُوضعت من 
 قواعد لضبط عقود االستثمار الشرعية.

ولقد كان نصيب عقد ادلضاربة أكثر حظًا من غَته من العقود من حيث االستخدام     
العلمي، والعناية بو تطويرًا وذبديدًا يف الفقو ادلصريف اإلسالمي احلديث، ومل يكن ىذا األسلوب الذي 

ديث أمراً معروفاً يف عصر االجتهاد الفقهي، حيث مل تكن جاء بو التطور العلمي يف اجملال ادلصريف احل
 احلاجة ملحة إليو يف تلك العهود لتقبل ىذا األسلوب ادلتميز.

غَت أن ىذا التغيَت يف شكل االستثمار ووسيلتو ال يعٍت أن الصلة منقطعة كليًا من ىذه    
قهاء ادلسلمُت، حيث ال خيُل الناحية، وذلك أن فكرة االستثمار التعاقدي للنقود قد عرفت عند ف

ُمَؤلَّف من ذكر ادلضاربة أو الِقراض، ابعتبار أهنما لفظان مًتادفان يدالن على مقصود واحد يتعلق 
إبعطاء ادلال من جانب دلن يعمل فيو نظَت حصة من الربح ادلعلوم ابلنسبة ادلقدرة كجزء شائع من 

 .(2)الربح

                                                 

 (20سورة ادلزمل من اآلية )  (1)
ينظر تطوير األعمال ادلصرفية دبا يتفق والشريعة اإلسالمية، د. سامي حسن ضبود، ط: الثانية، )عمان: مكتبة  (2)

 354م( ص1982الشرق، 
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بة الذي أصلو الفقو اإلسالمي من كافة جوانبو، كان ومن اجلدير ابدلالحظة أن عقد ادلضار    
معروفًا يف التعامل بو عند عرب اجلاىلية، وذلك يوم أن كان الراب يكاد أن يبدو أنو أمر مقبول على 
وجو العموم، إال أن وجود ادلضاربة كنظام تعاقدي لالستثمار يدل على أن النفوس السليمة كانت تنفر 

ىذا النظام كان متبعًا كوسيلة للكسب الطيب من انحية أخرى، كيف وىو من الراب من انحية، وأن 
يشكل األساس ادلبدئي لفكرة ادلشاركة للمصرفية اإلسالمية اليت أتسست على مبٌت ىذا العقد حيث 
تكون العالقة الًتابطية بُت ادلصرف اإلسالمي وادلشاركُت معو، عالقة مضارب وىو ادلصرف اإلسالمي 

 .(1)ىم ادلشاركون، بل أطلق بعضهم على ادلصارف اإلسالمية اسم "بنوك ادلضاربة"وأرابب ادلال 
وىذه عالقة تبادلية، أي أن ادلصرف يف تغذيتو لالستثمارات أيضًا ينقلب رابا للمال،    

 وادلستثمرون مضاربون بذلك ادلال الذي يساىم فيو ادلصرف.
 ضاربة ركًنا أساسًيا لصي  االستثمار ادلصريف.إًذا فالعالقة تبادلية تؤدي إىل جعل صيغة ادل   
ولقد برىن التطبيق ادلصريف اإلسالمي وخباصة يف العقد األخَت على األمهية اخلاصة للمضاربة    

الفقهية يف التحول من التمويل التقليدي ادلعتمد على الراب إىل أساليب التمويل األخرى ادلتفقة مع 
تضمن االستخدام األمثل دلصادر التمويل، وربقق نوعًا من العالقة األحكام الشرعية من جهة واليت 

 العادلة بُت أصحاب األموال ومستثمريها من جهة أخرى.
وقد هتيأت ادلضاربة للقيام بدور خاص يف ىذا التحول لطبيعتها اخلاصة كنظام جيمع بُت    

 جهود أصحاب اخلربة وثروة أصحاب األموال دلصلحة الفريقُت واجملتمع كلو.
وديتاز عصران بوجود الشركات الضخمة، وتنظيم األعمال ادلالية بصورة صباعية فلم تعد صورة    

و ادلضاربة الفردية ىي السائدة بل تكونت الشركات الضخمة اليت تضم عشرات ادلشاركة البسيطة أ
اآلالف من ادلسامهُت وادلتعاملُت معها، كما نظمت أعمال ادلضاربة وأصبح ذلا شكلها اجلماعي، كما 

 أهنا نظمت أمورىا من خالل شركات استثمارية عمالقة، يتكون رأس ماذلا من مليارات.
الضوء من خالل ىذا البحث على ىذا العقد كما ىو معروف يف  لذلك فإنٍت سأسلط   

الفقو اإلسالمي من حيث التعريف بو وأركانو وشروط صحتو إبجياز غَت سلُِّل، حىت يتسٌت لنا بيان 
احلكم على مسألة خلط أموال ادلضاربة؛ لتنظيم االستثمار اجلماعي ابلشكل الذي يقربنا من شكل 

                                                 

ادلنهجية التجديدية لعقود التمويل واخلدمات يف ادلصارف اإلسالمية دراسة ربليلية مقارنة أليب بكر عبد هللا ادلزداوي  (1)
 170( ص  2010ط: األوىل ) طرابلس: دار الفسيفساء، 



 خلط أموال املضاربة دراسة فقهية    العدد السادس                                      - جملة البحوث األكادميية

- 244 - 

 

، واخًتتو أن يكون حبثًا يل يف ىذا اجملال وومستو بـــــ" خلط أموال ادلضاربة االستثمار ادلصريف احلديث
 دراسة فقهية" ورتبتو على النحو التايل:

 ادلقدمــــــــة: وفيها بيّنت سبب اختيار ادلوضوع وإشكاليتو
 ادلبحث األول: يف تعريف ادلضاربة وأحكامها وفيو ثالثة مطالب:

 بة لغة واصطالحاً.ادلطلب األول: تعريف ادلضار 
 ادلطلب الثاين: حكم ادلضاربة ودليلها وحكمة مشروعيتها.

 ادلطلب الثالث: أركان ادلضاربة وشروطها.
 ادلبحث الثاين: يف حقيقة ادلضاربة والعمل الذي تشملو وفيو مطالبان:

 ادلطلب األول: الفرق بُت ادلضاربة الفردية وادلضاربة ادلشًتكة
 لط أموال ادلضاربةادلطلب الثاين: آلية خ

 وخاسبة : وتشتمل على أىم النتائج والتوصيات
 ضاربة وأحكامها وفيه ثالثة مطالباملبحث األول: يف تعريف امل

 ل: تعريف املضاربة لغة واصطالحا  املطلب األو 
 ادلضاربة لغة:

ابلفتح َخرََج فيها َضَرَب يف اأَلرِض َيضِرُب َضْراًب وَضَراباًن وَمْضَراًب قال ابن منظور:"         
ِإن يل يف أَلف  :يقال ،ساَر يف ابِْتغاِء الرزق :وقيل ،َذَىب فيها :وقيل، َأْسرَعَ  :وقيل ،غازايً  اتِجرًا أَو

ْضَراًب َأي
َ
َضْراًب والطَُت الضَّواِرُب اليت َتْطُلُب الّرِْزَق وَضرَْبُت يف اأَلرض أَبـَْتِغي اخلَيـَْر من الرزق  :درىم دل

ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  چ وقولو تعاىل  ،سافرمت :چی  ی   ی  جئ  چ  تعاىل ومنو قولو

والضَّْرُب يقع على صبيع ، َضَرَب يف اأَلرض ِإذا سار فيها مسافرًا فهو ضاِربٌ  :يقال چۀ
ضارَبة وىي 

ُ
اأَلعمال ِإال قلياًل َضَرَب يف التجارة ويف اأَلرض ويف سبيل اّلّل وضارَبو يف ادلال من ادل

 ،ادلاوردي أن القراض وادلضاربة امسان دلسمى واحد، فالقراض لغة أىل احلجاز، وذكر (1)الِقراضُ 
 .(2)وادلضاربة لغة أىل العراق

                                                 

   .  رب(مادة     ) ض 1/544ط: األوىل، ) بَتوت: دار صادر، د. ت( مد بن مكرم بن منظور ، ، حمللسان العرب  (1)
 عادل عبد ادلوجود -ربقيق: علي معوض ، علي بن دمحم ادلاوردي، لاحلاوي الكبَت يف فقو مذىب اإلمام الشافعي  (2)

 305/ 7( م 1999،دار الكتب العلمية  ) بَتوت: ،ط: األوىل
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 ادلضاربة اصطالحاً:
 اختلف الفقهاء يف تعريفهم للمضاربة على عدة تعريفات:

 .(1)عند احلنفية:" عقد شركة يف الربح دبال من جانب رب ادلال، وعمل من جانب ادلضارب"
 .(2)"" سبكُت مال دلن يتجر بو جبزء من رحبو ال بلفظ اإلجارةعند ادلالكية: 

 .(3)عند الشافعية: " ىو توكيل مالك جيعل مالو بيد آخر ليتجر فيو، والربح مشًتك بينهما"
 .(4)"وىي أن يدفع مالو إىل آخر يتجر فيو والربح بينهما عند احلنابلة:"

دمة، فإن تعريف احلنفية ىو الذي ديكن اختياره واعتماده، دلا ذلذا وابلنظر إىل التعريفات ادلتق   
 التعريف من ميزات متعددة منها:

قوذلم: إن ادلضاربة: " شركة" يتمشى مع ادلقصود األصلي ذلذا العقد، إذ أن الشركة يف الربح  
 ىي ىدف ادلتعاقدين ومقصدمها من عقد ادلضاربة.

أبصل ادلال وال يف اخلسارة، وىذا فارق بُت ادلضاربة وغَتىا بُت أن الشركة تكون يف الربح، ال 
 من شركات األموال، إذ يكون رأس ادلال فيها مشًتكاً وكذلك الربح واخلسارة .

أوضح ىذا التعريف بقولو: " دبال من جانب وعمل من جانب "، أن مبٌت ادلضاربة على أن  
يكون رأس ادلال من طرف، والعمل من الطرف اآلخر وىذا أيضًا شلا دييز ادلضاربة عن غَتىا من 

 الشركات.
أطلق ىذا التعريف )ادلال( الذي يكون من طرف، وأطلق )العمل( الذي يكون من الطرف 

 .(5)، ومل يقيدىا أبي قيد، فشمل العمل: كل عمل مباح ديكن أن ينمي ادلال ويثمرهاآلخر
                                                 

 ىـ (     1386 : دار الفكر،بَتوت ) ط: الثانية، مد أمُت عابدين،، حملشرح تنوير األبصار  رد احملتار  (1)
مد بن قاسم حملشرح حدود ابن عرفة ادلوسوم اذلداية الكافية الشافية لبيان حقائق اإلمام ابن عرفة الوافية،   (2)

دار الغرب  ط: األوىل، ) بَتوت: والطاىر ادلعموري -أبو عبد هللا، الرصاع، ربقيق: دمحم أبو األجفان  األنصاري،
   500 /1ه ( 1993 ،اإلسالمي

دار  :بَتوت) ربقيق : مكتب البحوث والدراسات  مد الشربيٍت اخلطيب،حملاإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع،  (3)
 341 / 2 ىـ ( 1415، الفكر

   5/130ادلنار، د. ت(  مطبعة)القاىرة: د الرضبن بن قدامة ادلقدسي، ربقيق: دمحم رشيد رضا، لعب الشرح الكبَت، (4)
القضااي ادلالية، د. دمحم طارق زلمود اجلعربي، ط: األوىل، ) عمان: دار النفائس،  تطور األحكام الفقهية يف (5)

 315م (  ص2012
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، كما ديكن اإلشارة إىل أن تعريف ادلالكية أشار إىل (1)وهبذا التعريف أخذت ادلعايَت الشرعية
 توصيف عقد ادلضاربة وتكييفو الشرعي على أنو عقد إجارة، والفارق بُت األمرين تظهر شبرتو يف تطبيق
أحكام اإلجارة أم الشراكة عليو خاصة حال فساد العقد على ما سيأيت بيانو يف التكييف الفقهي لعقد 

 ادلضاربة.
 الفقهي لعقد املضاربة، وهل هو عقد الزم أم ال ؟ (2)املطلب الثاين: التكييف

ال أتناول يف ىذا ادلطلب التكييف الفقهي لعقد ادلضاربة، ابإلضافة ىل ىو عقد الزم أم    
 وذلك من خالل الفرعُت التاليُت:

 الفرع األول: التكييف الفقهي لعقد ادلضاربة:
على الرغم من اتفاق الفقهاء على مشروعية ادلضاربة، إال أهنم قد اختلفوا يف تكييفها    

الفقهي، فمنهم من اعتربىا من جنس اإلجارات فتكون على خالف القياس؛ جلهالة األجرة فيها، 
 ربىا أهنا من جنس الشركات فتكون على وفق القياس، وذلم يف ذلك اذباىان:ومنهم من اعت
إىل أن  ،(5)والشافعية، (4)وادلالكية ،(3)االذباه األول: ذىب صبهور الفقهاء من احلنفية   

 ادلضاربة من جنس ادلعاوضات كاإلجارة فيكون على خالف القياس . 
االذباه الثاين: ذىب احلنابلة إىل أن ادلضاربة من جنس الشركات ال من جنس ادلعاوضات،    

                                                 

 184ادلعايَت الشرعية، ذليئة احملاسبة وادلراجعة للمؤسسات ادلالية واإلسالمية ص   (1)
نظر معجم لغة الفقهاء، حملمد ادلقصود ابلتكييف الفقهي: ىو ربرير ادلسألة وبيان انتمائها إىل أصل معُت معترب. ي (2)

 107م( ص 1988رواس قلعو جي، ط: الثانية، ) بَتوت: دار النفائس، 
 م1982،دار الكتاب العريب ط: الثانية، ) بَتوت: عالء الدين الكاساين،ل بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع،ينظر  (3)
، وفيو أبن القياس يف عقد ادلضاربة ال جيوز حيث قال:" فالقياس أنو ال جيوز؛ ألنو استئجار أبجر رلهول بل 6/79( 

 ابجر معدوم ولعمل معدوم، لكنا تركنا القياس ابلكتاب العزيز والسنة واإلصباع".  
ي، ضبطو وصححو: أضبد عبد ينظر التوضيح يف شرح ادلختصر الفرعي البن احلاجب، خلليل بن إسحاق ادلالك (4)

، وفيو ما نصو:" الخالف بُت ادلسلمُت يف جوازه،  7/31م( 2008الكرمي صليب، ط: األوىل،) القاىرة: مركز صليبويو، 
 وىو مستثٌت من اإلجارة اجملهولة، ومن سلف جر منفعة"

 ،دار الفكر :بَتوت) لشافعي الصغَت، مد بن شهاب الدين الرملي الشهَت ابحملهناية احملتاج إىل شرح ادلنهاج، ينظر  (5)
رخصة خلروجو عن قياس اإلجارات كما أهنا كذلك  )أي القراض( وىو، وفيو ما نصو:" 5/220( م1984 ،الفكر

 ".خلروجها عن بيع ما مل خيلق
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 .(1)وبذلك تكون على وفق القياس 
دليل االذباه األول: استدل اجلمهور على ما ذىبوا إليو ابلدليل العقلي؛ ألن ادلضاربة عمل    

ي إىل فساد العقد، قالوا إهنا على خالف بعوض، ودلا كان العمل والربح رلهولُت، وىذه اجلهالة تؤد
 .(2)القياس

نوقش ىذا: دبا أوضحو ابن القيم بعدم وجود أمر يف الشريعة على خالف القياس، فبُّت أن من 
 ؛ظنوا أن ىذه العقود من جنس اإلجارة قد " ... قالوا أبن ادلضاربة وما شاكلها على خالف القياس

فلما رأوا العمل والربح يف ىذه العقود  ،ها العلم ابلعوض وادلعوضواإلجارة يشًتط في ،ألهنا عمل بعوض
فإن ىذه العقود من جنس ادلشاركات  ،وىذا من غلطهم ،قالوا ىي على خالف القياس ،غَت معلومُت

وادلشاركات جنس غَت جنس  ،ال من جنس ادلعاوضات احملضة اليت يشًتط فيها العلم ابلعوض وادلعوض
 .(3)"ا شوب ادلعاوضةادلعوضات وإن كان فيه

 دليل االذباه الثاين:
 استدل أصحاب االذباه الثاين ابدلعقول: 

ال يوجد يف الشريعة أمر خيالف القياس؛ فحقيقة ادلضاربة ىي شركة ال إجارة، فهي زبالف     
اإلجارة، ولكنها وفق قياس الشركات اليت يكون العمل فيها غَت معلوم وال زلدد، والربح غَت متحقق 

 .(4)ال معلوم ادلقدارو 
 الًتجيح:    
ابلنظر إىل أدلة االذباىُت يتبُت لنا بوضوح أن ما نظر إليو فقهاء مذىب احلنابلة يف حقيقة    

ادلضاربة، وأهنا من جنس ادلشاركات يؤدي إىل تصحيح الكثَت من االتفاقات، سواء مسيت مضاربة أم مل 
                                                 

ادلسألة اخلالفية من انحية اعتبار ادلضاربة أو ما شاكلها من عقود، كادلساقاة وادلزارعة  -رضبو هللا –ذكر ابن تيمية  (1)
من قال : ىي إجارة ابدلعٌت العام فقد صدق، ومن قال: ىي إجارة ابدلعٌت اخلاص وادلشاركات أو ادلعاوضات فقال:" 

أضبد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين، ربقيق: قدم لو شيخ اإلسالم أيب العباس ، لالفتاوى الكربى". ينظر فقد أخطأ
 3/459، د. ت( دار ادلعرفة :بَتوت، )حسنُت دمحم سللوف

         2/314ينظر مغٍت احملتاج   (2)
، هللا دمحم بن أيب بكر الزرعي الدمشقي، ربقيق: طو عبد الرؤوف سعد عبد يب، ألإعالم ادلوقعُت عن رب العادلُت (3)
   2/4م( 1973،دار اجليلبَتوت: )
 510-30/506ينظر رلموع فتاوى اإلسالم البن تيمية   (4)
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 شبار اليسر يف شريعة اإلسالم.تكن كذلك، فكانوا بذلك أوسع وأقدر على جٍت 
 الفرع الثاين: ىل عقد ادلضاربة عقد الزم أم جائز؟   
األصل يف عقد ادلضاربة أنو عقد غَت الزم، وحيق ألي من الطرفُت فسخو إال يف حالتُت ال    

 يثبت فيهما حق الفسخ:
 أو احلكمي. إذا شرع ادلضارب يف العمل، فتصبح ادلضاربة الزمة إىل حُت التنضيض احلقيقي

إذا الطرفان على أتقيت ادلضاربة، فال حيق إهناؤىا قبل ذلك الوقت إال ابتفاق  -ب   
 .(1)الطرفُت

 ملضاربة ودليلها وحكمة مشروعيتهااملطلب الثالث: حكم ا
 حكم ادلضاربة: -  
 اتفق الفقهاء على مشروعيتها، ومع أن ىناك إشارات يف الكتاب والسنة إىل مشروعيتها إال   

أن غَت واحد منهم جزم أبن األصل يف مشروعيتها احلاجة )حاجة الناس( وأهنا شرعت لالستحسان 
 على خالف القياس.

وال خالف بُت ادلسلمُت يف جواز القراض وأنو شلا كان يف اجلاىلية فأقره  قال ابن رشد:"   
 .(2)"اإلسالم

مرفوع، ولكن الصحابة أصبعوا وأما ادلضاربة فلم يثبت فيها حديث صحيح وقال الشنقيطي:" 
وقد مضى على ذلك عمل ادلسلمُت من لدن الصحابة  ،عليها لشيوعها وانتشارىا فيهم من غَت نكَت

 .(3)"إىل اآلن من غَت نكَت
 دليل جوازىا: ثبتت مشروعية ادلضاربة ابلكتاب والسنة واإلصباع :

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ أما الكتاب:عموم قولو تعاىل -1

 .(4)چچ

                                                 

       184ادلعايَت الشرعية، ذليئة احملاسبة وادلراجعة للمؤسسات ادلالية واإلسالمية ص  (1)
       2/178) بَتوت: دار الفكر د. ت (دمحم بن رشد القرطيب أليب الوليد بداية اجملتهد وهناية ادلقتصد،  (2)
: دار ،) بَتوتربقيق: مكتب البحوث والدراسات ،مد األمُت الشنقيطيحمل ،أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن (3)

  3/247( م1995 ،الفكر 
 (198سورة البقرة من اآلية ) (4)
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 ففي ادلضاربة ابتغاء فضل هللا وطلب الكسب.
ڄ  چ   واألصل يف إحالل القراض وإابحتو عموم قول هللا عز وجل قال ادلاوردي:"   

 .(1) "ويف القراض ابتغاء فضل وطلب مناء ، چڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ
 چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇچ  چ  چچ قولو تعاىل  -2

 .(2)فضل هللا عز وجلوادلضارب يضرب يف األرض يبتغي من 
   من السنة النبوية ادلطهرة: -2

يقال لو  ا ذلاأنو ضارب خلدجية أبمواذلا إىل الشام وأنفذت معو خدجية عبدً  وي عن النيب ما ر 
 .(3)ميسرة

ن يتزوج خدجية قد سافر يف ماذلا مقارضا إىل أقبل  وكان النيب قال احلافظ ابن حجر:" 
 . بُعث والناس يتعاملوهنا فًتكهم عليها، وتعاملها الصحابة  ، فإنو (4)"الشام

أنو كان يشًتط على الرجل إذا أعطاه مااًل مقارضة  صاحب رسول هللا عن حكيم بن حزام 
فإن فعلَت شيئاً  ،رب لو بو، أال ذبعل مايل يف كبد رطبة، وال ربملو يف حبر، وال تنزل بو بطن مسيلايض

 .(5) فقد ضمنت مايل ،من ذلك
ما رواه مالك عن العالء بن عبد الرضبن ، عن أبيو عن جده، أن عثمان بن عفان أعطاه ماالً 

                                                 

 (305/  7احلاوي يف فقو الشافعي ) (1)
 6/79بدائع الصنائع  (2)
بَتوت: دار ادلعرفة ) الفداء إمساعيل بن كثَت، ربقيق : مصطفى عبد الواحد  يبألالسَتة النبوية البن كثَت،  (3)
 1/262     ،( م1971،
 :َتوت، ) بضبد بن علي بن حجر العسقالين، ربقيق: زلب الدين اخلطيبألفتح الباري شرح صحيح البخاري،  (4)

  7/134، د.ت ( دار ادلعرفة
لدارقطٍت يف السنن، لعلي بن عمر الدارقطٍت، ربقيق: شعيب األرنؤوط وآخرون، ط: األوىل، ) بَتوت: أخرجو ا (5)

، ابب: القراض، وقال الشوكاين: إسناده صحيح. ينظر الشوكاين يف نيل األوطار من 4/24م(2004مؤسسة الرسالة، 
، ط: الثانية، )الرايض: دار ابن أسرار منتقى األخبار، حملمد بن علي الشوكاين، ربقيق: دمحم صبحي حالق

 . 10/375ىــ( 1434اجلوزي،
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 .(1)قراضاً يعمل فيو، على أن الربح بينهما 
بن اخلطاب اعن زيد بن أسلم عن أبيو أن عبد هللا وعبيد هللا ابٍت عمر يف ادلوطأ مالك  اهرو ما 

  ا فرحبا فيو ابدلدينة اشًتاي بو متاعً  أيب موسى األشعري ماالً قدما يف جيش العراق، وقد تسلفا من
كأين  ا فقال ذلما عمر: أكل اجليش تسلف مثل ىذا؟ فقاال: ال، فقال عمر بن اخلطاب ا كثَتً رحبً 

دا ادلال، والربح، فقال بكما، وقد قال أبو موسى: إنكما ابنا أمَت ادلؤمنُت فأسلفكما دبال ادلسلمُت، رُ 
أرأيت اي أمَت ادلؤمنُت لو تلف ادلال كنا نضمنو؟ قال: نعم، قال: فرحبو لنا إذن، فتوقف عمر،  عبيد هللا:

ا اي أمَت ادلؤمنُت يعٍت يف مشاطرهتما على الربح كمشاطرتو يف فقال لو بعض جلسائو: لو جعلتو قراضً 
 .  (2)القراض ففعل

 :ووجو االستدالل
 وجو االستدالل من ىذا األثر من وجهُت:

ا فكاان معً  ،وإقرار عمر لو على صحة ىذا القول (، ااضً رَ قِ  وُ تَ لْ عَ جَ  وْ لَ ) قول اجلليس  ول:األ
 (3) . دليلُت على صحة القراض، ولو علم عمر فساده لرد قولو

أجرى عليهما يف الربح حكم القراض الصحيح وإن مل يتقدم معهما عقد؛  الثاين: أن عمر
ألنو كان من األمور العامة فاتسع حكمو عن العقود اخلاصة، فلما رأى ادلال لغَتمها، والعمل منهما ، 

 .(4) ومل يرمها متعديُت فيو، جعل ذلك عقد قراض صحيح 

                                                 

قال  [.2008ابب: ما جاء يف القراض،] -(1كتاب: القراض،)  -(18، )2/222أخرجو مالك يف ادلوطأ:  (1)
لحسن بن أضبد بن يوسف لفتح الغفار اجلامع ألحكام سنة نبينا ادلختار، الصنعاين: وىو موقوف صحيح. ينظر 

( ه 1427،دار النشر: دار عامل الفوائد، ) الطبعة: األوىل ،قيق: رلموعة إبشراف الشيخ علي العمرانالصنعاين، رب
3/1249  
م( 1997أخرجو مالك يف ادلوطأ، دلالك بن أنس، ربقيق: د. بشار معروف، ط: الثانية، ) دار الغرب اإلسالمي، (2)
 إدريس مد بنحمل سند،[، والشافعي يف ادل2007ابب: ما جاء يف القراض،] -(1كتاب: القراض،)  -(18، )2/221

، وقال ابن حجر: إسناده صحيح 4/23ننو: ، والدارقطٍت يف س1/353، د.ت(: دار الكتب العلمية)بَتوتالشافعي،
ادلدينة ) ضبد بن حجر العسقالين، ربقيق: السيد عبدهللا ىاشم اليماينأل تلخيص احلبَت يف أحاديث الرافعي الكبَت، ينظر

 . 3/57،( 1964-1384 ادلنورة: دار احملاسن للطباعة
 7/306احلاوي يف فقو الشافعي    (3)
 7/306ادلصدر السابق    (4)
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تعاملون هبا من غَت نكَت، فكان ذلك فهذه اآلاثر تدل على أن ادلضاربة كان الصحابة ي   
 .  (1)وعلى ىذا األثر اعتمد الشافعي الشتهاره وانعقاد اإلصباع لوإصباعاً منهم على اجلواز، 

 اإلصباع: -3
ليس منها كل أبواب الفقو أصبع الفقهاء على أن حكم عقد ادلضاربة جائز، يقول ابن حزم:"   

القراض فما وجدان لو أصاًل فيهما ألبتة، ولكنو إصباع أصل من الكتاب والسنة، حاشا  ابب إال ولو
  .(2)"فعلم بو وأقره، ولوال ذلك دلا جاز  والذي يقطع بو أنو كان يف عصر النَّيب  ،صحيح رلرد

 .(3) وا على أن القراض ابلداننَت والدراىم جائز"أصبعو وقال ابن ادلنذر: " 
يف عقد ادلضاربة:" ... فالقياس أنو ال جيوز؛ ألنو استئجار أبجر رلهول ...  وقال الكاساين

 .(4)والعمل رلهول، لكنا تركنا القياس ابلكتاب العزيز والسنة واإلصباع..." 
 حكمة مشروعيتو:

ُشرِع عقد ادلضاربة للتيسَت على الناس ورفع احلرج عنهم؛ الحتياجهم إليو، يقول الزيلعي:" وىي 
شدة احلاجة إليها من اجلانبُت فإن من الناس من ىو صاحب مال وال يهتدي إىل التصرف مشروعة ل

بُعث والناس يتعاملوهنا فًتكهم عليها  ومنهم من ىو ابلعكس، فشرعت لتنظيم مصاحلهم فإنو 
 ."(5)وتعاملها الصحابة 

 الثالث: أركان املضاربة وشروطها املطلب

                                                 

 7/306ادلصدر السابق    (1)
، العلمية : دار الكتب) بَتوتعلي بن أضبد بن حزم،ل مراتب اإلصباع يف العبادات وادلعامالت واالعتقادات،ينظر  (2)

، وتعقبو احملدث األلباين قائاًل:" وفيو أمور أمهها أن األصل يف ادلعامالت اجلواز، إال لنص خبالف  92-1/91د. ت(
فيها ادلنع إال لنص، كما فصلو شيخ اإلسالم ابن تيمية رضبو هللا ، والقرض وادلضاربة من األول كما العبادات فاألصل 

ىو ظاىر، وأيضاً فقد جاء النص يف القرآن جبواز التجارة عن تراض، وىي تشمل القراض كما ال خيفى فهذا كلو يكفي 
 5/294دليالً جلوازه، ودعم اإلصباع ادلدعى فيو". ينظر إرواء الغليل

ينظر اإلصباع، أليب بكر دمحم بن ادلنذر النيسابوري، حققو: أبو ضباد صغَت أضبد حنيف، ط: الثانية، ) عجمان:  (3)
   140م(  ص1999مكتبة الفرقان، 

   6/79ينظر بدائع الصنائع   (4)
: دار الكتب ) القاىرة فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي احلنفي،ل ،قتبُت احلقائق شرح كنز الدقائينظر   (5)

 .   8/276، وحاشية ابن عابدين 6/79، وبدائع الصنائع  5/52( ه1313،اإلسالمي
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أركان ادلضاربة: ذىب صبهور الفقهاء إىل أن أركان ادلضاربة ىي الصيغة والعاقدان ورأس ادلال 
 . (2) ، أما احلنفية فأركاهنا عندىم ىي: اإلجياب والقبول فقط(1)والعمل والربح 

 شروط ادلضاربة:  
 خيتص عقد ادلضاربة بشروط ديكن أن نرتبها على النحو اآليت:

 قة ابلصيغة.أواًل: الشروط ادلتعل
 اثنياً: الشروط ادلتعلقة برأس ادلال.

 اثلثاً: الشروط ادلتعلقة ابلربح.
 أواًل: الشروط ادلتعلقة ابلصيغة:

ذىب صبهور الفقهاء إىل أنو البد يف ادلضاربة من الصيغة، وىي اإلجياب والقبول، وتنعقد بلفظ 
ضاربتك، وقبول العامل بلفظ يدل  يدل على ادلضاربة كقول رب ادلال للعامل قارضتك أو عاملتك أو

 .(3)على القبول والرضا متصالً ابإلجياب
إىل اشًتاط اللفظ يف كل من اإلجياب ( 1)، واألصح عند الشافعية(4)وقد ذىب احلنفية   

                                                 

( ينظر عقد اجلواىر الثمينة يف مذىب عامل ادلدينة، لعبد هللا بن صلم بن شاش، ربقيق: ضبيد حلمر، ط: األوىل ) 1)
مد الشربيٍت اخلطيب، ربقيق: حملألفاظ أيب شجاع، اإلقناع يف حل ، و 3/898م( 2003بَتوت: دار الغرب اإلسالمي، 

أركان القراض وأركانو ستة  وفيو ما نصو:" 2/341ىـ(1415، دار الفكر ، ) بَتوت:مكتب البحوث والدراسات النشر
  ".مالك وعامل وعمل وربح وصيغة ومال

 ،ملتان  -: مكتبة حقانية )ابكستان ،لعبادي اليمٍتابكر بن علي  يبألاجلوىرة النَتة شرح سلتصر القدوري، ينظر   (2)
شرح كنز  ، والبحر الرائق6/79، وفيو ما نصو: " وركنها: اإلجياب والقبول"، وبدائع الصنائع  1/350ىـ (1301
  5/53، وتبيُت احلقائق  7/263، د. ت( ر ادلعرفةط: الثانية ) بَتوت: دا زين الدين ابن صليم احلنفي،ل، قالدقائ

"، ويقول ادلضارب أخذت أو رضيت أو قبلت وضلو ذلك فيتم الركن بينهماوفيو: "...  80/ 6ينظر بدائع الصنائع  (3)
روضة الطالبُت ، وفيو:" ... بصيغة دالة على ذلك ولو من أحدمها ويرضى اآلخر"، و 2/245والشرح الصغَت للدردير

 :فإذا قال، وفيو ما نصو:" 5/124 ىـ(1405، المي: ادلكتب اإلسط: الثالثة، )بَتوت لنووي،ل وعمدة ادلفتُت،
االتصال ادلعترب  ويشًتط القبول متصالً  ،ا صحيحً قارضتك أو ضاربتك أو عاملتك على أن الربح بيننا نصفُت كان إجياابً 

دمحم دمحم  ربقيق: أضبد زلمود إبراىيم، مد بن دمحم بن دمحم الغزايل أبو حامد،حمل الوسيط يف ادلذىب،"، و يف سائر العقود
 ،4/114 ( 1417 ،دار السالم، ط: األوىل، ) القاىرة: اتمر
  6/80بدائع الصنائع   (4)
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 والقبول.
إىل أنو ال يشًتط يف القبول قولو قبلت أو التلفظ بو، بل القبول ابلفعل،  (2)وذىب احلنابلة   

 وتكون مباشرتو قبوالً للمضاربة.
وذىب ابن احلاجب إىل أنو ال يشًتط التلفظ بصيغة ادلضاربة إذا وجدت القرينة على ذلك،    

التجر دبال جبزء من  فهي تنعقد بكل ما يدل على الرضا من الطرفُت؛ ألن ادلضاربة عندىم إجارة على
 . (3)رحبو، واإلجارة تكفي فيها ادلعاطاة كالبيع، فتكفي ادلعاطاة يف انعقاد ادلضاربة كذلك

 اثنياً:الشروط ادلتعلقة برأس ادلال:
إن رأس ادلال ىو زلل ادلضاربة ادلشًتكة، وىو أحد األركان الرئيسة ألي شركة من الشركات،    

د على الشركة يف الربح ادلتحقق من طرفُت أو أكثر، أحدمها يقدم ماالً، ودبا أن ادلضاربة ادلشًتكة عق
 واآلخر عماًل، ولذلك ال ديكن وجود مضاربة مشًتكة بدون مال.

وقد اشًتط الفقهاء يف رأس مال ادلضاربة ادلشًتكة عدة شروط حىت يكون العقد صحيحاً،    
 وإليك أىم ىذه الشروط:

 الغالب.أن يكون رأس ادلال من النقد  
 أن يكون معلوماً. 
 أن يكون حاضراً ال ديناً. 
 .(4)أن يتم تسليمو للمضارب ادلشًتك وقت العقد 

 اثلثاً: الشروط ادلتعلقة ابلربح
                                                                                                                         

ولو قال قارضتك على أن نصف الربح يل وسكت عن جانب ، وفيو ما نصو:" 5/124روضة الطالبُت ينظر  (1)
 ". العامل مل يصح على األصح

 نصور بن يونس بن إدريس البهويت، ربقيق: ىالل مصيلحي مصطفى ىاللدلكشاف القناع عن منت اإلقناع، ينظر   (2)
فال يعترب نطق العامل ابلقبول   ،العمل قبوالً  :أي ،وتكفي مباشرتو ، وفيو:"3/508ىـ( 1402 ،دار الفكر :بَتوت)

 20 / 5 ىـ(1400،ادلكتب اإلسالمي :بَتوت)براىيم بن دمحم بن مفلح احلنبلي، إلادلبدع يف شرح ادلقنع، و  "،كالوكالة
  2/245ينظر الشرح الصغَت للدردير   (3)
، وبدائع 7/263، والبحر الرائق 22/37، د.ت( دار ادلعرفة :بَتوت)شمس الدين السرخسي، لادلبسوط ، ينظر  (4)

بن حنبل اادلغٍت يف فقو اإلمام أضبد ، و 4/107، والوسيط 3/898، وعقد اجلواىر الثمينة البن شاس 6/83الصنائع 
 ، 5/43ىـ (1405ر الفكر،: دا) بَتوت ،، ط: األوىلعبد هللا بن أضبد بن قدامةل الشيباين،
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إن الربح ىو األثر ادلًتتب على عقد ادلضاربة ادلشًتكة، وىو مقصوده، والفائض عن رأس مال 
 الشروط ادلتعلقة بو، وأىم ىذه الشروط ما يلي:ادلضاربة األصلي؛ ولذلك اىتم الفقهاء يف بيان 

 أن تكون حصة كل من ادلضارب وادلضارب ادلشًتك معلومة ادلقدار عند التعاقد. 
 أن تكون نسبة الربح على الشيوع. 
 .(1)أن يكون الربح مشًتكاً بُت الطرفُت 

 والعمل الذي تشمله وفيه مطالبان املبحث الثاين: يف حقيقة املضاربة املشرتكة
 املضاربة املشرتكة والفرق بينهمااملطلب األول: بيان مفهوم كل من املضاربة الفردية و 

ادلضاربة الفردية يقصد هبا ادلضاربة ادلعروفة يف الفقو اإلسالمي سبييزًا ذلا عن ادلضاربة اليت    
ذبريها ادلصارف اإلسالمية، وتقييدىا ابلفردية سبييزًا ذلا عن ادلضاربة ادلشًتكة أو اجلماعية اليت ذبريها 

ق مبٍت على غالب ادلضارابت يف البنوك اإلسالمية، وإن كان فيو شيء من التجوز إال أن ىذا اإلطال
 .(2)الفقو اإلسالمي

أما ادلضاربة ادلشًتكة فهي الصيغة التعاقدية ادلطورة لشركة ادلضاربة الفردية أو الثنائية واليت    
ابعتباره  –تقوم على أساس أن يعرض ادلصرف اإلسالمي على أصحاب األموال استثماره دلدخراهتم 

على أصحاب ادلشروعات االستثمارية استثمار تلك  –ألموال صاحب مال أو وكيل عن أصحاب ا
 (3)األموال، على أن توزع األرابح حسب االتفاق بُت األطراف الثالثة وتقع اخلسارة على صاحب ادلال

. 
 وهبذا زبتلف ادلضاربة الفردية عن ادلضاربة ادلشًتكة من عدة وجوه أمهها:        

ف، وىم صاحب ادلال وادلضارب ادلستثمر، وادلصرف اإلسالمي، ادلضاربة ادلشًتكة ذلا ثالثة أطرا
                                                 

ط: األوىل،  ،ثمان بن علي بن زلجن البارعي، فخر الدين الزيلعي احلنفيلتبيُت احلقائق وحاشية الشليب،  ينظر (1)
اإلنصاف يف معرفة وما بعدىا، و  4/111، والوسيط 5/53(ىـ1313،بوالق –القاىرة: ادلطبعة الكربى األمَتية )

: بَتوت)  ،علي بن سليمان ادلرداوي ربقيق: دمحم حامد الفقيلالراجح من اخلالف على مذىب اإلمام أضبد بن حنبل، 
 5/412(دار إحياء الًتاث العريب

رللة دراسات ابجلامعة ينظر الفوارق التطبيقية بُت ادلضاربة يف الفقو اإلسالمي وادلضاربة ادلشًتكة ، لعلي الصوا ،  (2)
 273أ ص  19األردنية العدد 

ينظر ادلعامالت ادلالية ادلعاصرة يف الفقو اإلسالمي، د. دمحم عثمان شبَت ط: السادسة ) عمان: دار النفائس،   (3)
 342م( ص 2007
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 وصبيعهم يستحقون األرابح، يف حُت أن ادلضاربة الفردية ذلا طرفان صاحب ادلال وادلضارب ادلستثمر.
ادلضاربة ادلشًتكة تتصف ابجلماعية، وتتمثل يف خلط األموال ادلستثمرة يف ادلضاربة، يف حُت  

وم على أساس عدم خلط األموال ادلستثمرة؛ ألهنا عقد ثنائي يقدم فيو طرف أن ادلضاربة الفردية تق
 واحد أو أكثر ادلال، ويقوم الطرف الثاين ابلعمل.

ادلضاربة ادلشًتكة تقوم على أساس استمرارية الشركة؛ ألن من صفقاهتا ما تنتهي بسنة، ومنها  
عودة رأس ادلال إىل صاحبو نقوداً بعد سنة  ما حيتاج إىل أكثر من سنة وردبا إىل سنوات ولذلك ال ديكن

 لكي جيري اقتسام الربح ادلتبقي على ضلو ما ىو مقرر يف أصول القسمة يف ادلضاربة الفردية.
يف ادلضاربة ادلشًتكة يضمن رأس ادلال من قبل ادلضارب لصاحبو، يف حُت أن ضمان رأس  

 .  (1)ادلال يف ادلضاربة الفردية يفسدىا
 الثاين: خلط أموال املضاربةاملطلب 

إن من أبرز ما تقوم بو ادلصارف يف عصران احلاضر من األنشطة ادلالية النشاط االستثماري    
الذي سبارسو ابألموال ادلملوكة ذلا وادلودعة عندىا على السواء، وىو بطبيعة احلال يعد نشاطًا ضخماً 

ىا من قبل أصحاهبا، ودبا أن النظام ادلصريف قد أثبت يقوم على تنمية األموال ادلدخرة اليت يراد استثمار 
منفعتو يف رلال حفظ ادلال واستثماره، فقد تطلع الناس إىل أسلوب وتنطيم جديدين للنشاط ادلصريف 

 متمثالً يف عقد ادلضاربة أو القراض.
ما جيوز ولذلك جيوز أن يكون العامل يف العمل ادلصريف يف إطار ادلضاربة الشرعية متعدداً، ك   

 أن يضارب واحد أبموال متعددة لعدة أشخاص، فيصبح عامالً مشًتكاً يف ادلضاربة.
ويتجسد ىذا النوع بشكل ظاىر يف عمل ادلصارف اإلسالمية اليت تتبٌت العمل دببدأ ادلضاربة    

ب الشرعية أبمواذلا وأموال ادلدخرين، مع من يرغب يف أخذ ىذه األموال للعمل هبا مضاربة، كمضار 
اثن، فادلصرف عندما أيخذ أموال ابعتباره شخصية اعتبارية ذلا ذمة قانونية، ليعمل هبا مضاربة يعترب 

 .(2)مضارابً مشًتكاً، وتكون ادلضاربة من جهة ادلدخرين مع البنك مضاربة صباعية 
 حكم خلط أموال ادلضاربة عند الفقهاء:   
ال ادلضاربُت )الذين ىم ادلودعون( أمر مل يقول الدكتور سامي ضبود:" إن مسألة خلط أمو     

                                                 

 342ينظر ادلصدر السابق ص   (1)
   56، ط: الثالثة، صادلضاربة الشرعية وتطبيقاهتا احلديثة للدكتور حسن األمُت  (2)
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أي رأي أو قول فيما ىو معروف من ادلذاىب، وأن مرجع ذلك قائم  -حبسب ما اطلعنا عليو -يرد فيو
 .   (1)على خاصية العالقة الفردية اليت يتمز هبا عقد ادلضاربة ابلشكل ادلبحوث يف كتب الفقو اإلسالمي"

 ىذه ادلسألة بُت ما إذا كان ىذا اخللط يتم قبل البدء يف وبذلك فإن الفقهاء يفرقون يف    
 العمل أو بعد بدء العمل بو وفيما يلي توضيحو:

 أواًل: خلط مال ادلضاربة دبال آخر قبل الشروع يف العمل ابدلضاربة:   
أجاز الفقهاء لرب ادلال أن يضيف مااًل جديدًا إىل مال ادلضاربة قبل أن يشرع العامل يف    

 .(2)مل واعترب كمن دفع ادلالُت دفعة واحدة، وىذا من حهة أخرى ىو من ابب ادلضاربة الفردية الع
 ...وجاز للعامل خلطو من غَت شرط وإال فسد كما مر وإن كان اخللط دبالو قال الدردير: "   

 .(3)" وكان اخللط قبل شغل أحدمها فيمنع خلط مقوم أو بعد شغل أحدمها
فإن مل يكن تصرف  ،ضمو إىل األول :وقال ،اا مث ألفً ا قراضً دفع إليو ألفً  فلوقال النووي:"    

 .(4)" اوكأنو دفعهما إليو معً  ،بعد يف األول جاز
وأذن لو يف ضم  ،ا آخر مضاربةمث دفع إليو ألفً  ،ا مضاربةوإذا دفع إليو ألفً وقال ابن قدامة:"    

" كما لو دفعهما إليو مرة واحدة  ،مضاربة واحدة اوصار  ،أحدمها إىل اآلخر قبل التصرف يف األول جاز
(5). 

كما أجاز الفقهاء للعامل أن خيلط مالو دبال ادلضاربة بشرط أن يكون دبوافقة رب ادلال،     
، إال أن الشافعية اشًتطوا أن تكون ادلوافقة ابإلذن الصريح (7)،واحلنابلة(6)وىذا ما ذىب إليو األحناف

                                                 

   391تطوير األعمال ادلصرفية دبا يتفق مع الشريعة اإلسالمية ص  (1)
   196األرابح التجارية، علي عبد الستار ص  (2) 
  3/523د.ت( : دار الفكر ) بَتوتضبد الدردير، ربقيق : دمحم عليش ألالشرح الكبَت،  ينظر (3) 
 5/148روضة الطالبُت   (4) 
    5/36البن قدامة ادلغٍت   (5)
وفيو ما نصو: " وكذا ليس لو أن خيلط مال ادلضاربة دبالو وال دبال غَته إال أن يقول لو  7/246 البحر الرائقينظر   (6)

 اعمل برأيك". 
 " وليس لو أن خيلط مال ادلضاربة دبالو وفيو " 5/162ينظر ادلغٍت البن قدامة   (7)
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 .   (1)وإال فسد عقد ادلضاربة
 اثنياً: خلط مال ادلضاربة دبال آخر بعد الشروع يف العمل ابدلال األول: 
 .    (2)قال ابن شاس:" وال جيوز أخذ الثاين على اخللط بعد الشغل، كان اجلزء متفقاً أو سلتلفاً"   
بعد ا وقال ضمو إىل األول فإن مل يكن تصرف ا مث ألفً ا قراضً فلو دفع إليو ألفً  وقال النووي:"   

ألن  ؛ا وإن كان تصرف يف األول مل جيز القراض يف الثاين وال اخللطيف األول جاز وكأنو دفعهما إليو معً 
 .   (3)"  وربح كل مال وخسرانو خيتص بو ا وخسراانً األول استقر حكمو ابلتصرف رحبً 

حكم األول وإن كان بعد التصرف يف األول يف شراء ادلتاع مل جيز ألن وقال ابن قدامة:"     
 .(4)"استقر فكان رحبو وخسرانو سلتصا بو فضم الثاين إليو يوجب جربان خسران أحدمها بربح اآلخر

والسبب يف منع الفقهاء خلط مال ادلضاربة بعد البدء يف العمل ابدلال األول راجع إىل أن    
بعد العمل يف األول يوجب استقرار العقد األول، فكان الربح واخلسارة سلتصة بو الغَت، فضم الثاين لو 

 . (5)جربان خسران أحدمها بربح اآلخر 
وديكُت التعليل بسبب اثٍن وىو أن ذلك يؤدي إىل جهالة الربح نتيجة للغرر الذي يصاحب    

عملية تقديره، فادلراد ىنا احملافظة على حقوق أطراف ادلضاربة، فادلال اجلديد يدخل إىل ادلضاربة وادلال 
حقق رحباً أو خسارة ، فيشارك ادلال اجلديد يف احلصول على نصيب من الربح أو يف  القدمي يكون قد

 .  (6)ربمل جزء من اخلسارة دون وجو حق
فإذا علمنا أن االستثمار ادلايل ابألسلوب ادلصريف مبٍت أساساً على اخللط ادلتالحق كما يرى    

حيث قال:" تقوم ادلضاربة ادلشًتكة على أساس اخللط الدائم وادلتالحق ألموال  ذلك الدكتور دمحم شبَت
ادلودعُت مع بقاء األمور على حاذلا دون تنضيض أو تصفية للحساب فيؤدي ذلك إىل مشاركة ادلال 

                                                 

فال جيوز أن خيلط مالو دبال القراض وعليو سبييز كل واحد من ادلالُت ، فإن ، وفيو:"  7/320احلاوي الكبَت ينظر  (1)
 ".خلطهما فعلى ضربُت: أحدمها: أن يكون إبذن رب ادلال فيجوز

   3/900عقد اجلواىر الثمينة   (2)
 5/148روضة الطالبُت   (3)
    5/36ادلغٍت البن قدامة   (4)
     384دبا يتفق مع الشريعة اإلسالمية ص تطوير األعمال ادلصرفية  (5)
   198ينظر األرابح التجارية د.علي عبد الستار ص   (6)
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، فإن ذلك يوضح مدى صعوبة توفيق ادلسألة مع الواقع (1)الالحق للمال السابق يف الربح واخلسارة"
غٌت لنا عن التكيف معو، إذا أردان للمضاربة أن تدخل ميدان االستثمار اجلماعي ادلشًتك الذي ال

 .(2)حيث خيتلط ادلال ابدلال يف أي وقت من األوقات بال قيد وال شرط
والذي يظهر يل من خالل ما تقدم من أقوال أىل العلم أن مدار ادلنع على عدم القدرة على    

مارية، وعدم الفصل بُت احلساابت، والوعاء االستثماري الواحد، غَت أن الفصل بُت الفًتات االستث
واقع العمل ادلصريف يقوم على أساس نظم زلاسبة متطورة اآللة، ديكن أن يسهم يف ادلعاجلات احملاسبية 

 دلثل ىذا التوثق ادلايل االستثماري ادلتداخل وادلتالحق، عليو فإنٍت أميل إىل جوازه مستنداً إىل:
اجة استنادًا لقاعدة احلاجة تنزل منزلة الضرورة، فحاجة الناس واالستثمارات دلثل ىذا النوع احل

من النشاط كبَت؛ لبقاء ادلصارف اإلسالمية بدياًل حقيقيًا للراب، وربقيق ادلنافسة والربح على ادلدى 
 الطويل.

هو من ضمن أصل أدلة عموم أدلة ادلضاربة ادلتقدمة، إذ يقع ىذا األمر ربت عموم تلك الدلة ف
 البيع.

إن األصل يف العقود اإلابحة، أو األصل يف ادلعامالت اإلابحة، وىو من ضمن عموم ىذه 
 التعامالت والعقود. 

أنو ما احتيج إىل بيعو فانو يوسع فيو ما ال يوسع يف غَته فيبيحو الشارع قال ابن تيمية:"    
  .(3)"للحاجة مع قيام السبب اخلاص

 قًتحة حلل ىذا اإلشكال:البدائل ادل
 البديل األول: سالل أموال االستثمار ادلخصصة:

وىو أسلوب يعتمد فيو ادلصرف عن البحث عن فرص استثمارية متاحة بعد دراسة     
جدواىا، واختيار ما يناسبو منها، مث يقوم ادلصرف بطرحها على أصحاب رؤوس األموال لالشًتاك يف 

اكتمال ادلال الالزم  ذلا، على أن حيدد ذلم خصائص كل مشروع، وخالصة سبويلها، مث غلق الباب عند 

                                                 

  347ينظر ادلعامالت ادلالية ادلعاصرة د. دمحم عثمان شبَت   (1)
       384تطوير األعمال ادلصرفية دبا يتفق مع الشريعة اإلسالمية ص  (2)
ربقيق: عبد الرضبن النجدي،  ،ضبد عبد احلليم بن تيمية احلراينألكتب ورسائل وفتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية،  (3)

 29/488) دار النشر: مكتبة ابن تيمية(  الطبعة: الثانية،
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الدراسة اليت أقيمت لغرضو، كما جيوز للمصرف االشًتاك فيها، وجيوز ألي مستثمر يف ىذا ادلشروع 
االنسحاب واسًتداد أموالو عن طريق "احللول" أي أبن يشًتي مستثمر آخر حصتو عنو، ويكون ذلك 

ددة إلجراء عملية قياس ربح ادلشروع، حىت يتسٌت ربديد ما خيص ىذه األموال من ربح عند التواريخ احمل
 .(1)أو خسارة 

 البديل الثاين: أسهم ادلضاربة: 
أسهم ادلضاربة ىي فكرة شرعية جديدة الجتذاب ادلدخرات وصبع ادلال الالزم إلنشاء    

اسة اجلدوى االقتصادية ألي مشروع مشروعات استثمارية، وأساس ىذه الفكرة أن يقوم ادلصرف بدر 
مطروح لإلنشاء ومعرفة حجم األموال الالزمة لتنفيده، ويُقسم ىذا ادلال إىل أسهم متساوية القيمة 
ليعرف العميل حصتو يف ملكية رأس مال ادلشروع بقدر قيمتو، مث يقوم ادلصرف إبصدار أسهم 

راء جزء من ىذه األسهم، وبعد أن يقوم لالكتتاب من خالل إعالن ىام، وجيوز للمصرف أن يقوم بش
ادلصرف ببيع األسهم ادلطروحة فإن ىذه األموال ادلتحصل عليها من البيع ديول هبا ذلك ادلشروع 
االستثماري حسب الشروط ادلوضوعة، ىذه ىي الفكرة األساسية دلفهوم أسهم ادلضاربة ، وبذلك 

 .(2)لطها بطريقة زبالف الشرع احلنيفيكون ادلصرف قد اجتنب استقبال األموال ادلختلفة وخ
 اخلــــاتــمــــــة

بعد االنتهاء من البحث بفضل هللا وتوفيقو ديكن عرض أىم النتائج والتوصيات على النحو 
 اآليت:

 أوال : النتائج:
إن عقد ادلضاربة من العقود اليت ثبتت مشروعيتها ابلكتاب والسنة واإلصباع، وىو من  -1

يف استثمار األموال ابلطرق ادلشروعة، سواء على الطريقة الثنائية الشرعية، أم بُت آالف العقود البارزة 
 العمالء كما ىو اآلن يف البنوك اإلسالمية.

تعد ادلضاربة ادلشًتكة احلجر األساس يف بناء ادلصارف اإلسالمية، وبذلك تعترب بديالً  -2

                                                 

عادلي للفكر ينظر ضلو تطوير نظام ادلضاربة يف ادلصارف اإلسالمية د. زلمود عبد ادلنعم أبو زيد، الناشر: ادلعهد ال (1)
   201، واألرابح التجارية، علي عبد الستار ص435م( ص2000اإلسالمي، ط:األوىل )مصر: القاىرة، سنة

، واألرابح التجارية 434ينظر ضلو تطوير نظام ادلضاربة يف ادلصارف اإلسالمية د. زلمود عبد ادلنعم أبو زيد، ص  (2)
    201د. علي عبد الستار ص
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 كل االقتصادية.للمعامالت الربوية، وىي تساىم يف حل كثَت من ادلشا 
تبُت أن عقد ادلضاربة مبٍت على األمانة بُت رب ادلال والعامل، وعدم اخليانة، وعلى رب  -3

ادلال أن يطلق التصرف للعامل يف حدود ادلصلحة ما دام التعامل الذي يقوم بو العامل تعاماًل شرعياً، 
 بعيداً على التعامالت الربوية.

دى صي  التمويل واالستثمار ادلستخدمة يف ادلؤسسات ادلالية ىي إح ادلضاربة ادلشًتكة نَّ إ -4
ال ىف تدبَت ادلوارد ادلالية لتمويل ادلشروعات اإلنتاجية الكبَتة فعَّ  قوم بدورٍ تديكن أن  ، وبذلكاإلسالمية

من الشركات اخلاصة دون اللجوء إىل االقًتاض  والىت تقوم هبا الدولة أو ،ذات التكلفة الرأمسالية ادلرتفعة
 .أسواق ادلال احمللية أو الدولية 

من رب  لط أموال ادلضاربة دبقتضى اإلذن الصريح أو التفويض العامللعامل أن خيجيوز  -5
 ادلال.

 اثنيا : التوصيات: 
على البنوك اإلسالمية العمل ابدلضاربة ادلشًتكة جبميع أقسامها وفق الضوابط الشرعية؛  -1

 شًتكة يف تنمية اقتصاد البلد، والقضاء على البطالة. للدور الذي تؤديو ادلضاربة ادل
العمل على نشر الفتاوى الشرعية ذليئات الرقابة الشرعية يف ادلصارف اإلسالمية؛ لبيان  -2

أسس التعامل يف ادلصارف اإلسالمية بُت الناس، شلا يؤدي إىل تطوير العمل يف ادلصارف اإلسالمية، 
 وإقبال اجلمهور.    
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