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 في المضاربة المشتركةمطلقا  ضمانهاشتراط خلظ المال و

 «دراسة تأصيلية»
 

 رافع عبد الهادي الصغير الترجمان                                    إبراهيم مفتاح الصغير   

 أعزـبر ِغبػـذ ثى١ٍخ اٌمبْٔٛ جبِؼـخ ِظشارـخ           ارخأعزبر ِشبسن ثبألوبد١ّ٠خ ا١ٌٍج١خ فشع ِظش

                                     

 :المقدمة

الحمد هلل الذي شرع لعباده أقوم الشرائع واألحكام، والصالة والسالم على سٌدنا محمد خٌر األنام، 

 وبعد: ومن تبعهم بإحسان إلى ٌوم الدٌن. وعلى آله وصحبه 

وقد بذل  ،لسالمة بنٌانه وأحكامه تعتز بها الدول اإلسالمٌة،التً  ل اإلسالمً أضحى من النماذجالتموٌ

فقهاء التشرٌع اإلسالمً جهودا كبٌرة للمالءمة بٌن روح التشرٌع اإلسالمً من ناحٌة ونظم االقتصاد 

الغربً من ناحٌة أخرى، وذلك بتقدٌم تموٌل إسالمً بصورة مإسساتٌة تشابه مإسسات التموٌل 

ن انتهاجها فً مشارٌعهم المختلفة، ذلك كله من عة ومتعددة ٌتسنى للمستثمرٌالغربٌة، وتقدٌم صٌغ متنو

 أجل تشجٌع االستثمار فً المصارف اإلسالمٌة.

ومن وسائل التموٌل التً أباحها التشرٌع اإلسالمً: المضاربة، حتى ٌستفٌد صاحب المال الذي ال ٌملك 

، ة، فٌتحقق التعاون بٌن المال والعملشخص آخر تتوافر فٌه تلك القدرمن  القدرة على استثماره

 وتوظٌفهما وعدم تركهما عاطلٌن، وبذلك ٌعون النفع على المجتمع.

بل أفضلها، وقد أثبتت قدرتها على مضاهاة المإسسات  ،والمضاربة تعد من أهم وسائل استثمار المال

 لمشكالت االستثمار المالً. الربوٌة وتفوقها علٌها بعد ما كاد ٌعم بٌن الناس أن الربا هو الحل الوحٌد

وٌسمى والمضاربة التقلٌدٌة كانت تنشؤ بٌن شخصٌن، األول: رب المال، والثانً: صاحب العمل، 

المضارب، واآلن أصبحت جماعٌة، تقوم بها مإسسات مالٌة كبٌرة، تتؤلف من عدد كبٌر من الشركاء 

ون إدارة أموالهم بؤنفسهم بقصد والموظفٌن، وذلك بقبول ودائع أرباب األموال الذٌن ال ٌستطٌع

استثمارها لهم ومشاركتهم فً أرباحها، بطرٌق المضاربة مع تجار أو أصحاب مهن أو بطرٌق التجارة 

 المباشرة.

وقد اقتضى هذا التطور إحداث بعض التغٌٌر فً أحكام المضاربة، وذلك استرشادا بقواعد المضاربة 

 مالت والشركات..للمعا هٌة المنظمةالفردٌة وبالقواعد الفق

 ساهمت فً تقدم هذه الصٌغة. ً هذا النطاق، وقدموا أفكاراوقد قام الفقهاء المعاصرون بدراسات قٌمة ف

فٌما  ل اإلسالمًصٌغ التموٌبعض مظاهر هذا االجتهاد فً هذه الصٌغة من  جاء هذا البحث لبٌانو

 . ٌخص خلط مال المضاربة وضمان رأس مالها

 أهمٌة الدراسة: 

معرفة التوصٌف الفقهً لخلط أموال المضاربة المشتركة واشتراط ضمانها أهمٌة الدراسة فً  تكمن

 مطلقا فً ظل التغٌرات الحاصلة اآلن لتلبٌة حاجات المجتمع.

 مشكلة الدراسة:

تعد المضاربة المشتركة من أساسٌات التموٌل فً المصارف اإلسالمٌة، وقد بذل الفقهاء المعاصرون 

التشرٌع اإلسالمً من ناحٌة وٌشجع ً بحث جزئٌاتها، وتشرٌع أحكامها بما ٌتفق وف جهودا كبٌرة
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لذا فإن مشكلة  ومن هذه الجزئٌات: خلط رأس مال المضاربة وضمانه، .االستثمار بها من ناحٌة أخرى

 : ة تكمن فً السإالٌن التالٌٌنالدراس

 ؟ـ هل ٌجوز خلط رأس مال المضاربة

 رأس مال المضاربة مطلقا ؟  ـ هل ٌجوز أن ٌضمن المضارب

 أهداف الدراسة:

 تهدف الدراسة إلى تحقٌق التالً:

  ـ معرفة الخطوات العملٌة المتبعة من قبل المصارف اإلسالمٌة فً إجراء المضاربة المشتركة.

، وعلى وجه األدلة والتخرٌجات التً ساقها الفقهاء للقول بإباحة المضاربة المشتركةـ معرفة 

 .ل بجواز خلط مال المضاربة وضمان رأس مالهاالخصوص القو

لها الفقهاء للتنمٌة وتوجٌهها لالستثمار الحالل والتخلص من ذلها وٌبذالتً بالجهود ـ التعرف على 

 المعامالت الربوٌة وإنقاد العالم من أزماته االقتصادٌة بإحالل البدٌل اإلسالمً.

 منهج الدراسة:

 االستقرائً والتحلٌلً والوصفً. سلك فً إعداد هذه الدراسة المنهج

 حدود الدراسة العلمٌة:

المعاصرٌن ، وبآراء الفقهاء لعملٌة بفقه المذاهب السنٌة المعتبرةحد موضوع الدراسة من الناحٌة ا

 .وبقرارات مجمع الفقه اإلسالمً اإلسالمٌة والصٌرفة المهتمٌن بفقه المعامالت

 خطة الدراسة:

 على النحو التالً: ، وخاتمة، وذلكثالثة مباحثو قدمة،من خالل مهذه الدراسة  تجاء

 وخطتها. وحدودها العلمٌة، ،هدافها، ومنهجهامقدمة: تضمنت بٌان: أهمٌة الدراسة، ومشكلتها، وأ

 المبحث األول: ٌتحدث عن ماهٌة المضاربة المشتركة.و

 .أحكام خلط مال المضاربةتضمن المبحث الثانً: و

 ان رأس مال المضاربة.ضم تضمن المبحث الثالث:و

 .تضمنت بٌان النتائجة: والخاتم

 .على فهرس للمصادر احتوتوالفهارس: 
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 المبحث األول

 ماهٌة المضاربة المشتركة

الفرق بٌنها وبٌن المضاربة من حٌث حقٌقتها، و المضاربة المشتركة ٌتناول هذا المبحث الحدٌث عن

وذلك من خالل  والتكٌٌف الفقهً للعالقات الداخلة فٌها، ا،والخطوات العلمٌة المتطلبة إلجرائه ،العادٌة

 مطلبٌن على النحو التالً:

 المطلب األول: التعرٌف بالمضاربة المشتركة.  

 .مضاربة المشتركةالتكٌٌف الفقهً لل المطلب الثانً:

 المطلب األول

 التعرٌف بالمضاربة المشتركة

 وال: تعرٌف المضاربة المشتركة: أ

 :اللغوي التعرٌفـ  7

المضاربة مشتقة من الفعل ضرب، وله فً اللغة معان متعددة، منها: السٌر فً األرض بغرض التجارة 

ْضِرُبونَ  َوآَخُرونَ  وطلب الرزق، ومنه قوله تعالى: ْبَتُغونَ  اأْلَْرِض  ِفً ٌَ ، والضرب (1)ّللاَِ  َفْضلِ  ِمنْ  ٌَ

وفً األرض، وفً سبٌل ّللا، وضاربه فً المال  ٌقع على جمٌع األعمال إال قلٌال، ضرب فً التجارة،

من المضاربة، وهً القراض، وٌقال للعامل ضارب ألنه هو الذي ٌضرب فً األرض، وجائز أن 

ٌكون كل واحد من رب المال ومن العامل ٌسمى مضاربا، ألن كل واحد منهما ٌضارب صاحبه، 

 .(2)وكذلك المقارض

ِركة والشِّْركة: مخالطة الشرٌكٌن، ٌقال: اشترك الرجالن والمشتركة مشتقة من الفعل شرك، والشَ 

  .(3)تشاركا وشارك أحدهما اآلخرو

 :ًاالصطالحـ التعرٌف  0

 ،قبل التعرض لتعرٌف المضاربة المشتركة ٌستلزم األمر التعرض أوال لتعرٌف المضاربة التقلٌدٌة

 باعتبار أن المضاربة المشتركة صٌغة مطورة منها.

ضاربة بؤنها شركة فً الربح، بمال مقدم من جانب شخص ٌسمى برب المال وعمل من وقد عرفت الم

 .(4)جانب شخص آخر ٌسمى المضارب

فهً نوع من الشركة، ٌشترك فٌها بدن ومال، على أن الربح بٌنهما حسب ما ٌشترطانه، وتسمى أٌضا 

 بالقراض والمقارضة.

                                                           
  .20عٛسح اٌّضًِ، جضء ِٓ ا٠٢خ: (  1)

، 1٘ـ، ج1414، 3فضً ِذّذ ثٓ ِىشَ اٌش٠ٚفؼٟ األفش٠مٟ، ٌغبْ اٌؼشة، داس طبدس، ث١شٚد، ط٠ٕظش: اثٓ ِٕظٛس، أثٛ اٌ(  2)

  .  «ضشة»، 544ص

  .  «ششن»، 448، ص٠10ٕظش: اثٓ ِٕظٛس، ٌغبْ اٌؼشة، ِظذس عبثك، ج(  3)

١خ اٌزٟ رُ اػزّبد٘ب دزٝ (، ١٘ئخ اٌّذبعجخ ٚاٌّشاجؼخ ٌٍّؤعغبد اٌّب١ٌخ اإلعال١ِخ، اٌّؼب١٠ش اٌششػ٠AAOIFIٕظش: أ٠ٛفٟ )(  4)

، ٚدّبد، ٔض٠ٗ، ِؼجُ اٌّظطٍذبد اٌّب١ٌخ ٚااللزظبد٠خ فٟ ٌغخ اٌفمٙبء، داس اٌمٍُ، دِشك، 369٘ـ، ص1437َ، اٌجذش٠ٓ، 2017ٔٛفّجش 

ٛص اٌّضبسثخ فٟ اٌشش٠ؼخ اإلعال١ِخ دساعخ ِمبسٔخ ث١ٓ اٌّزا٘ت األسثؼخ، داس وٕ ، ٚاٌخ٠ٛطش، ػجذ هللا ثٓ دّذ،422َ، ص2007، 1ط

َ، 1987، 2، ٚطَّٛ، ِذّذ، اٌّضبسثخ فٟ اٌشش٠ؼخ اإلعال١ِخ، ِطجؼخ دغبْ، اٌمب٘شح، ط24َ، ص2006، 1إشج١ٍ١ب، اٌغؼٛد٠خ، ط

، 1، ٚأثٛص٠ذ، ِذّذ ػجذإٌّؼُ، اٌّضبسثخ ٚرطج١مبرٙب اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌّظبسف اإلعال١ِخ، اٌّؼٙذ اٌؼبٌّٟ ٌٍفىش اإلعالِٟ، اٌمب٘شح، ط5ص

  .  20َ، ص1996
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مؤخوذة من القرض وهو القطع، فكؤن صاحب و، (2)والشافعٌة (1)أما القراض فهً تسمٌة المالكٌة

المال اقتطع من ماله قطعة وسلمها إلى العامل، وهو قطع لصاحب المال جزءا من الربح الحاصل 

بسعٌه، وقٌل: اشتقاقه من المقارضة، وهً المساواة والموازنة، فمن العامل العمل ومن اآلخر المال، 

 فاستوٌا وتوازنا فً االنتفاع بالربح.

مؤخوذة من الضرب فً األرض الذي هو السفر فٌها و ،(4)والحنابلة (3)هً تسمٌة الحنفٌةاربة والمض

   .(5)أو ألن كلٌهما ٌضرب فً الربح بنصٌببغرض التجارة، 

لتقلٌدٌة أما المضاربة المشتركة فهً نفسها المضاربة السابق ذكرها والتً أصبحت تسمى بالمضاربة ا

ل فً األحكام التً استلزمها التطور دٌمع إحداث بعض التب لبسٌطة أو العادٌة،أو الفردٌة أو الثنائٌة أو ا

 االقتصادي.

تسلم البنك النقود »: تعرٌف البنك اإلسالمً األردنً، وهو منهانختار ، (6)متعددةوقد عرفت بتعرٌفات 

أو النقود التً ٌرغب أصحابها فً استثمارها سواء بطرٌقة اإلٌداع فً حسابات االستثمار المشترك 

باالكتتاب فً سندات المقارضة المشتركة وذلك على أساس القبول العام باستعمالها فً التموٌل المستمر 

والمختلط مقابل االشتراك النسبً فٌما ٌتحقق سنوٌا من أرباح صافٌة ودون القٌام بتصفٌة عملٌات 

 .(7)«التموٌل غٌر المهٌؤة للمحاسبة

 :اء المضاربة المشتركةثانٌا: الخطوات العلمٌة المتطلبة إلجر

 ٌتم تنفٌذ المضاربة المشتركة باتباع الخطوات التالٌة:

موال مدخراتهم بصورة فردٌة إلى المصرف، وذلك بغرض أن ٌقوم المصرف ـ ٌقدم أصحاب األ 5

 .مارها لهم فً المجاالت المناسبة، مع ضمان رأس مال المضاربةباستث

حاب األموال، وذلك بموجب تفوٌض عام أو إذن لفظً ـ ٌخلط المصرف المدخرات المقدمة من أص 0

 .أصحاب األموال أو عرفً من

ـ ٌقوم المصرف بدفع هذه األموال إلى مجموعة من المستثمرٌن كل على حدة، وٌصطلح على هذه  3

العملٌة باسم: مضاربة المضارب، وبذلك تنشؤ مجموعة من عقود المضاربة الثنائٌة بٌن المصرف 

 والمستثمرٌن.

ـ ٌحسب الربح بحسب االتفاق، ٌومٌا أو شهرٌا أو سنوٌا، وذلك بناء على التنضٌض الحكمً أو  5

، وٌستحقه األطراف الثالثة: صاحب المال، والمصرف المضارب الذي ٌضارب، والمضارب التقدٌري

 المستثمر الفعلً للمال.

                                                           
  . 517، ص٠3ٕظش: اٌذسد٠ش، أدّذ، اٌششح اٌىج١ش ػٍٝ ِخزظش خ١ًٍ، ِٚؼٗ: دبش١خ اٌذعٛلٟ، داس اٌفىش، ث١شٚد، ج ( 1)

  .  81، ص6َ، ج٠1983ٕظش: ا١ٌٙزّٟ، أدّذ ثٓ ِذّذ ثٓ ػٍٟ، رذفخ اٌّذزبج فٟ ششح إٌّٙبج، اٌّىزجخ اٌزجبس٠خ اٌىجشٜ، ِظش، (  2)

ػّش ثٓ ػجذ اٌؼض٠ض اٌذِشمٟ، سد اٌّذزبس ػٍٝ اٌذس اٌّخزبس ششح ر٠ٕٛش األثظبس، داس اٌفىش،  ٠ٕظش: اثٓ ػبثذ٠ٓ، ِذّذ أ١ِٓ ثٓ(  3)

  .  645، ص5َ، ج1992، 2ث١شٚد، ط

  . 507، ص٠3ٕظش: اٌجٙٛرٟ، ِٕظٛس ثٓ ٠ٛٔظ، وشبف اٌمٕبع ػٓ ِزٓ اإللٕبع، داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، ث١شٚد، ج(  4)

َ، 2000ِالد ػٍٝ ِز٘ت اإلِبَ ِبٌه ِغ اٌّمبسٔخ ثبٌّزا٘ت األخشٜ، داس اٌٙذٜ، اٌجضائش، ٠ٕظش: ػجذٖ، ِذّذ إدس٠ظ، فمٗ اٌّؼب(  5)

  .  415ص

 ،342، ص2007، ٠6ٕظش: شج١ش، ِذّذ ػثّبْ، اٌّؼبِالد اٌّب١ٌخ اٌّؼبطشح فٟ اٌفمٗ اإلعالِٟ، داس إٌفبئظ، األسدْ، ط(  6)

بسف اإلعال١ِخ فٟ فٍغط١ٓ ِؼٛلبد رط٠ٛش٘ب، سعبٌخ ِبجغز١ش، اٌجبِؼخ ٚإٌجبس، طالي، اٌّضبسثخ اٌّشزشوخ ِٚذٜ رطج١مٙب فٟ اٌّظ

اٌذث١بْ، أثٛ ػّش ثٓ ِذّذ، اٌّؼبِالد اٌّب١ٌخ أطبٌخ ِٚؼبطشح، ِىزت اٌٍّه فٙذ، ٚ، 31َ، ص2002اإلعال١ِخ ثغضح، و١ٍخ اٌشش٠ؼخ، 

  .    24٘ـ، ص1432، 2اٌش٠بع، ط

  .  343اٌفمٗ اإلعالِٟ، ِظذس عبثك، صٟ شج١ش، اٌّؼبِالد اٌّب١ٌخ اٌّؼبطشح ف٠ٕظش: (  7)
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واالنسحاب الكلً أو  ـ ٌحق لكل واحد من أصحاب األموال الدخول فً عقد المضاربة متى شاء 1

 .(1)الجزئً متى شاء، وتبقى مع ذلك المضاربة مستمرة

 : أوجه الفرق بٌن المضاربة المشتركة والمضاربة الفردٌة: لثاثا

، المضاربة المشتركة  تتشابه مع المضاربة الفردٌة فً كثٌر من األحكام، فقد جمعت أكثر شروطها

 المال أو العمل أو الربح.الصٌغة أو العاقدٌن أو سواء من حٌث شروط 

عقد، وفً فٌشترط فً الصٌغة: أن تكون بلفظ المضاربة أو القراض أو ما دل علٌهما، واتحاد مجلس ال

 العاقدٌن: أهلٌة التصرف.

فً رأس المال: أن ٌكون نقدا، وٌجوز أن ٌكون عروضا وتعتمد فً هذه الحالة قٌمة العرض ٌشترط و

اربة، وأن ٌكون معلوما من حٌث الصفة والقدر، وأن ٌكون حاضرا عند التعاقد وٌجعل رأس مال المض

 .ال دٌنا فً الذمة أو غائبا، وأن ٌسلم للمضارب أو ٌمكن من التصرف فٌه

 .وفً العمل: أن ٌكون مشروعا، وأن ٌكون تجارة بؤن ٌكون البٌع والشراء بقصد الربح

للمنازعة، وأن ٌكون ذلك على أساس الة وومة علما نافٌا للجهوفً الربح: أن تكون كٌفٌة توزٌعه معل

 .   (2)نسبة مشاعة من الربح ال على أساس مبلغ مقطوع أو نسبة من رأس المال

من خالل تتبع  ومع هذا التشابه فً األحكام إال أن هناك فوارق بٌنهما من عدة وجوه، وفٌما ٌلً بٌانها

 :الخطوات العملٌة للمضاربة المشتركة على النحو التالً

مدخراتهم للمصرف لغرض استثمارها ٌنشؤ عنه عقد مضاربة فردٌة، بـ مسؤلة تقدم أصحاب األموال  5

باستثناء مسؤلة ضمان رأس المال كما  وهذا ال ٌشكل فرقا بٌن المضاربة التقلٌدٌة والمضاربة المشتركة

 .سٌؤتً

وهذه األموال  موال،قٌام المصرف بخلط أموال أصحاب األتقوم المضاربة المشتركة على أساس ـ  0

لذا توصف  قابلة أن تشاركها أمواال أخرى وبشكل متالحق ودوري، وتدمج تلقائٌا مع األموال السابقة،
  هذا المضاربة كذلك بالجماعٌة.

وهذا الوضع ٌختلف على الشكل الثنائً التقلٌدي للمضاربة الذي ٌغلق باب المشاركة فً العملٌة 
على أساس عدم خلط األموال المستثمرة، ألنها تعاقد مبدأ عام، وٌقوم ك االستثمارٌة على طرفٌها فقط

حتى فً المضاربة  ؤن الفقهاء قد أجازوا هذا الخلطف ئً بٌن صاحب المال وصاحب العمل، ومع هذاثنا
وبذلك فإن هذا العنصر ال ٌعد فرقا  بشروط خاصة كما سٌؤتً فً المبحث الثانً. التقلٌدٌة وذلك

 اربتٌن.جوهرٌا بٌن المض

قٌام المصرف المضارب بالمضاربة بؤموال أصحاب األموال، كذلك ال ٌعد فرقا بٌن المضاربتٌن، ـ  3

 فقد أجاز الفقهاء للعامل أن ٌدفع المال إلى مضارب آخر بشروط خاصة.

شهر  ـ توزٌع الربح فً المضاربة المشتركة ٌناط بالوقت، لذا ٌصار إلى التنضٌض التقدٌري فً كل 5

 .الحتساب األرباح حسب االتفاق ةسن أو
فً المضاربة الثنائٌة توزٌع الربح ٌناط بالتنضٌض وهذا ٌعد فارقا جوهرٌا بٌن المضاربتٌن، إذ 

 الحقٌقً.

                                                           
، ٚشج١ش، اٌّؼبِالد اٌّب١ٌخ اٌّؼبطشح فٟ اٌفمٗ ٠24ٕظش: اٌذث١بْ، اٌّؼبِالد اٌّب١ٌخ أطبٌخ ِٚؼبطشح، ِظذس عبثك، ص(  1)

ػّبْ،  ، ٚدّٛد، عبِٟ دغٓ، رط٠ٛش األػّبي اٌّظشف١خ ثّب ٠زفك ٚاٌشش٠ؼخ اإلعال١ِخ، داس اٌششق،345اإلعالِٟ، ِظذس عبثك، ص

    .  393َ، ص1982، 2ط

، ٚػجذٖ، فمٗ اٌّؼبِالد ػٍٝ ِز٘ت 471(، اٌّؼب١٠ش اٌششػ١خ، ِظذس عبثك، ص٠AAOIFIٕظش رفظ١ً ٘زٖ اٌششٚط: أ٠ٛفٟ )(  2)

، ٚاأل١ِٓ، 440َ، ص2006، 3، ٚاٌضد١ٍٟ، ٚ٘جخ، اٌّؼبِالد اٌّب١ٌخ اٌّؼبطشح، داس اٌفىش، دِشك، ط417اإلِبَ ِبٌه، ِظذس عبثك، 

اٌّضبسثخ فٟ اٌشش٠ؼخ  ، ٚاٌخ٠ٛطش،25َ، ص2000، 3ٓ، اٌّضبسثخ اٌششػ١خ ٚرطج١مبرٙب اٌششػ١خ، اٌّؼٙذ اإلعالِٟ ٌٍز١ّٕخ، طدغ

اوزٛثش، ِظشارخ،  7، ٚاٌٙبشّٟ، ِذّذ اٌطب٘ش، اٌّظبسف اإلعال١ِخ ٚاٌّظبسف اٌزم١ٍذ٠خ، جبِؼخ 135اإلعال١ِخ، ِظذس عبثك، ص

  .  177َ، ص2010، 1ط
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، ألن من صفقاتها ما ٌحتاج إلى أكثر من سنة االستمرارٌةالمضاربة المشتركة تقوم على أساس ـ  1

ودة رأس المال لصاحبه نقودا بعد سنة لكً ٌجري اقتسام وربما لسنوات كثٌرة، لذلك ال ٌمكن تصور ع

 الربح المتبقً كما هو مقرر فً أًصول القسمة فً المضاربة الفردٌة.

أما الثنائٌة فٌمكن تصفٌتها فً كل وقت، وال تكون القسمة فً األرباح إال بعد عودة رأس المال نقودا، 

 وال ٌتم تجدٌد العقد إال بعد القسمة.

 الم االستمرارٌة فً المضاربة المشتركة:ومن أبرز مع

أ ـ المضارب المشترك ٌجوز له عقد أكثر من مضاربة، وٌكون بٌن هذه المضاربات تكامل من حٌث 

 .األرباح والخسائر، وٌتم فٌها جبر خسارة األولى بربح الثانٌة والعكس

فال تجبر خسارة األولى  وفً المضاربة الثنائٌة كل عقد مستقل عن اآلخر من حٌث الربح والخسارة، 

 من ربح الثانٌة بعد الشروع فً العمل. 

 وال ٌإدي إلى فسخها. موال ال ٌإثر فً استمرارٌة المضاربةب ـ انسحاب أي شخص من أصحاب األ

، (1)على كل حال تعدى أو لم ٌتعد ـ المضاربة المشتركة ٌضمن فٌها المضارب رأس المال لصاحبه 4

ال ٌضمن إال عدم جواز ضمان رأس المال، ألن المضارب أمٌن  الثنائٌة المضاربةمع أن األصل فً 

 .(2)بالتعدي أو التقصٌر

 اإلزامٌ اارتباط ترتبط ال الضمان مسؤلةأن  هذا وٌرى بعض الفقهاء المعاصرٌن وهو قطب سانو

 مسؤلة الضمان ألن ذلك وغٌرها، الخاصة بالمضاربة وارتباط صلة ذات إنها بل المشتركة، بالمضاربة

 مزاٌا إحدىها اعتبار سر عن ٌتساءل المرء ٌجعل مما فٌها، داخلة ولٌست المضاربة حقٌقة عن خارجة

    .(3)األمر هذا فً المقٌدة المضاربة تشاطرها أنه والحال المشتركة، المضاربة

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  ْ ِغأٌخ اشزشاط ضّبْ سأط اٌّبي ِخزٍف ف١ٙب ػٕذ اٌفمٙبء اٌّؼبطش٠ٓ دزٝ فٟ اٌّضبسثخ اٌّشزشوخ.ع١أرٟ أ(  1)

، ٚدّٛد، رط٠ٛش األػّبي اٌّظشف١خ ثّب ٠344ٕظش: شج١ش، اٌّؼبِالد اٌّب١ٌخ اٌّؼبطشح فٟ اٌفمٗ اإلعالِٟ، ِظذس عبثك، ص(  2)

، 440اٌّؼبِالد اٌّب١ٌخ فٟ ِز٘ت اإلِبَ ِبٌه، ِظذس عبثك، ص ، ٚػجذٖ، فم٠393ٗزفك ٚاٌشش٠ؼخ اإلعال١ِخ، ِظذس عبثك، ص

، ٚاٌضد١ٍٟ، اٌّؼبِالد اٌّب١ٌخ 38، 37، ٚإٌجبس، اٌّضبسثخ اٌّشزشوخ ِٚذٜ رطج١مٙب فٟ اٌّظبسف اإلعال١ِخ، ِظذس عبثك، ص441

  .42، 41، ِظذس عبثك، ص، أثٛ ص٠ذ، اٌّضبسثخ ٚرطج١مبرٙب اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌّظبسف اإلعال١ِخ448اٌّؼبطشح، ِظذس عبثك، ص

٠ٕظش: عبٔٛ، لطت ِظطفٝ، اٌّضبسثخ فٟ اٌّؤعغبد اٌّب١ٌخ اإلعال١ِخ اٌّؼبطشح، ِجٍخ ِجّغ اٌفمٗ اإلعالِٟ، ِٕظّخ اٌّؤرّش (  3)

  .   25432، ص2، ج13اإلعالِٟ، ػذد
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 المطلب الثانً

  التكٌٌف الفقهً للمضاربة المشتركة

عبارة عن عقد، إال أن هذا العقد ٌشتمل على  بة الفردٌة فهًة شؤنها شؤن المضارالمضاربة المشترك

  وهم: ثالثة أطراف،

 .)الودائع( األول: صاحب أو أصحاب األموال

، وٌمكن أن نصطلح على أو المصرف )المضارب الذي ٌضارب( ةالمإسسة االستثمارٌ :والثانً

  .تسمٌته بالمضارب األول

)المضارب  مٌة المالناالستثمارٌة والذٌن ٌقومون فعال بت والثالث: التجار المتعاملون مع المإسسة

 .، وٌمكن أن نصطلح على تسمٌته بالمضارب الثانًالمستثمر(

لذا فإن األمر ٌتطلب توصٌف عقد المضاربة الفردٌة أوال باعتبارها من خطوات المضاربة المشتركة، 

 ثم ثانٌا بٌان العالقة بٌن أطراف المضاربة المشتركة.

 :وصٌف عقد المضاربة الفردٌةت :أوال

خاصا من أبواب  ا، فقد خصص لها الفقهاء باب(1)عقد المضاربة من العقود المسماة فً الفقه اإلسالمً

 الفقه، ٌعنى بتنظٌم أحكامها وشروطها.

 رأٌٌن: تحدٌد حقٌقة وطبٌعة هذا العقد علىوقد اختلف الفقهاء حول ـ 

. وهو قول ارة، وهً واردة على خالف القٌاسجمن جنس المعاوضات كاإل هالرأي األول: إن

 .(4)والشافعٌة (3)والمالكٌة (2)الحنفٌة

وعمل غٌر معلوم أٌضا، وكان القٌاس أن  فالمضارب ٌعمل لقاء أجر غٌر معلوم وهو نسبة من الربح،

ألجل ماع جارة المجهولة بالسنة واإلجال تجوز لجهالة األجر والعمل، إال أنهم رأوا أنها مستثناة من اإل

 الرفق بالناس.

 .(5)من جنس الشركات، وهً جارٌة وفق القٌاس. وهو قول الحنابلة إنه الرأي الثانً:

ركات التً ٌكون فٌها العمل غٌر معلوم والربح كذلك غٌر موجود وفق قٌاس الششرعت فالمضاربة 

 .(6)وقت العقد وال محقق الوجود وال معلوم المقدار

 .ً ٌمر بهاعة عقد المضاربة بحسب المراحل التتختلف طبٌ الرأي الثالث:

فهو عقد أمانة، ألن العامل أمٌن على رأس المال ولٌس علٌه ضمانه، وهو عقد وكالة، ألن العامل وكٌل 

عن صاحب المال فً التصرف فٌه لتنمٌته، وعقد شركة عند تحقق الربح، الشتراك الطرفٌن فً 

أن الربح كله لرب المال، وقرض عند االتفاق على أن الربح  اقتسامه، ووكالة تطوعٌة عند االتفاق على

 .(7)كله للعامل، حٌث ٌصبح العامل ضامنا للمال

                                                           
 .30، ٠19ٕظش: أثٛص٠ذ، اٌّضبسثخ ٚرطج١مبرٙب اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌّظبسف اإلعال١ِخ، ِظذس عبثك، ص(  1)

َ ، 1986، ٠2ٕظش: اٌىبعبٟٔ، ػالء اٌذ٠ٓ أثٛثىش ثٓ ِغؼٛد، ثذائغ اٌظٕبئغ فٟ رشر١ت اٌششائغ، داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، ث١شٚد، ط(  2)

 . 79، ص6ج

 .517، ص٠3ٕظش: اٌذسد٠ش، اٌششح اٌىج١ش ػٍٝ ِخزظش خ١ًٍ، ِظذس عبثك، ج(  3)

، 3َ، ج1994، 1ِؼشفخ ِؼبٟٔ أٌفبظ إٌّٙبج، داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، ث١شٚد، ط ٠ٕظش: اٌششث١ٕٟ، ِذّذ ثٓ أدّذ، ِغٕٟ اٌّذزبج إٌٝ(  4)

 .415ص

 .19، ص5َ، ج٠1968ٕظش: اثٓ لذاِٗ، ِٛفك اٌذ٠ٓ ػجذ هللا ثٓ أدّذ اٌّمذعٟ، اٌّغٕٟ، ِىزجخ اٌمب٘شح، (  5)

 .٠31ٕظش: أثٛص٠ذ، اٌّضبسثخ ٚرطج١مبرٙب اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌّظبسف اإلعال١ِخ، ِظذس عبثك، ص(  6)

 .٠32ٕظش: أثٛص٠ذ، اٌّضبسثخ ٚرطج١مبرٙب اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌّظبسف اإلعال١ِخ، ِظذس عبثك، ص(  7)
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الرأي الثانً، وهو اعتبار عقد المضاربة من جنس الشركات، إال أنه  وأغلب الفقهاء المعاصرٌن ٌرجح

    .(1)نوع خاص منها

الطرفٌن، بمعنى: غٌر بٌن  (3)من العقود الجائزةها أن (2): فقد اتفق الفقهاءصفة عقد المضاربةأما ـ 

ام بمقتضاها، سواء أكان اللتزا مفسخها وعد (المضارب ورب المال)لكل من الطرفٌن وز فٌج ،الالزمة

إذ ٌشترطون لجواز الفسخ أن ٌكون  (4)ذلك قبل الشروع فً أعمال المضاربة أم بعده باستثناء المالكٌة

 (5)الحنفٌةلزمة للطرفٌن، وسواء علم الطرف اآلخر أم ال باستثناء ٌكون قبل بدء العمل وإال صارت م

 ، وأن ٌكون رأس المال عٌنا وقت الفسخإذ ٌشترطون لجواز الفسخ علم الطرف اآلخر (5)الحنفٌة

بٌع مال المضاربة، وٌجوز أن ٌتفق الطرفان جب فٌ ،، فإذا فسخت وكان المال عرضادراهم أو دنانٌر

   .(6)على قسمة العرض بالقٌمة

 :العالقة بٌن أطراف المضاربة المشتركة :نٌاثا

أما العالقة بٌن الطرف األول وهو أصحاب األموال والطرف الثالث وهو التجار المتعاملون مع 

 :المؤسسة االستثمارٌة أو المصرف

ارب الذي مإسسة االستثمارٌة أو المصرف )المض، وٌتوسط بٌنهما الال توجد ثمة عالقة تربط بٌنهما 

 مأما عامل، ورب المالالذي ٌحمل صفة مزدوجة تتمثل فً كونه أمام الطرف األول  (،ٌضارب

 .(7)الطرف الثالث

التجار الطرف الثالث وهو و أو المصرف المؤسسة االستثمارٌةالطرف الثانً وهو العالقة بٌن أما و
 :المتعاملون معها

وتكون المإسسة أو المصرف هنا  ،ٌةعالقة مضاربة فرداتفق الفقهاء المعاصرون على طبٌعتها بؤنها 
 .(8)بمثابة رب المال

الطرف و( مؤسسة االستثمارٌة )المصرف المضارب الذي ٌضاربالالطرف الثانً وهو العالقة بٌن و
 :لفقهاء المعاصرٌن على قولٌنبٌن افمختلف فً طبٌعتها أصحاب األموال, األول وهو 

ذا كانت المضاربة مطلقة غٌر مقٌدة أو كان هناك ، فإمطورة القول األول: إنها عالقة مضاربة فردٌة
ٌكون  إذن صرٌح فٌجوز للمإسسة االستثمارٌة بمقتضى ذلك أن تعطً هذه األموال إلى مضارب آخر

للمضارب أن ٌدفع مال  (10)والحنابلة (9)أبصر وأحدق بالتجارة منها، فقد أجاز فقهاء الحنفٌة

                                                           
 .32، ٠31ٕظش: أثٛص٠ذ، اٌّضبسثخ ٚرطج١مبرٙب اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌّظبسف اإلعال١ِخ، ِظذس عبثك، ص(  1)

، 3ػٍٝ ِخزظش خ١ًٍ، ِظذس عبثك، ج، ٚاٌذسد٠ش، اٌششح اٌىج١ش 109، ص٠6ٕظش: اٌىبعبٟٔ، ثذائغ اٌظٕبئغ، ِظذس عبثك، ج(  2)

 .46، ص5، ٚاثٓ لذاِخ، اٌّغٕٟ، ِظذس عبثك، ج415، ص3، ٚاٌششث١ٕٟ، ِغٕٟ اٌّذزبج، ِظذس عبثك، ج535ص

، 1، اٌّٛعٛػخ اٌفم١ٙخ اٌى٠ٛز١خ، داس اٌظفٛح، ِظش، طاألٚلبف ٚاٌشؤْٚ اإلعال١ِخ٠ٕظش فٟ ِؼٕٝ اٌؼمٛد اٌجبئضح: ٚصاسح (  3)

 .38، ص38٘ـ، ج1427

 .535، ص٠3ٕظش: اٌذسد٠ش، اٌششح اٌىج١ش ػٍٝ ِخزظش خ١ًٍ، ِظذس عبثك، ج(  4)

 . 109، ص٠6ٕظش: اٌىبعبٟٔ، ثذائغ اٌظٕبئغ، ِظذس عبثك، ج(  5)

  .  252اٌّضبسثخ فٟ اٌشش٠ؼخ اإلعال١ِخ، ِظذس عبثك، ص ٠ٕظش: اٌخ٠ٛطش،(  6)

، ٚاٌضد١ٍٟ، اٌّؼبِالد اٌّب١ٌخ 393اإلعال١ِخ، ِظذس عبثك، ص ٠ٕظش: دّٛد، رط٠ٛش األػّبي اٌّظشف١خ ثّب ٠زفك ٚاٌشش٠ؼخ(  7)

     .  448اٌّؼبطشح، ِظذس عبثك، ص

، ٚشج١ش، اٌّؼبِالد اٌّب١ٌخ ٠393ٕظش: دّٛد، رط٠ٛش األػّبي اٌّظشف١خ ثّب ٠زفك ٚاٌشش٠ؼخ اإلعال١ِخ، ِظذس عبثك، ص(  8)

، ٚاٌضد١ٍٟ، 25ٌّؼبِالد اٌّب١ٌخ أطبٌخ ِٚؼبطشح، ِظذس عبثك، ص، اٌذث١بْ، ا346اٌّؼبطشح فٟ اٌفمٗ اإلعالِٟ، ِظذس عبثك، ص

      .  56، ٚاأل١ِٓ، اٌّضبسثخ اٌششػ١خ ٚرطج١مبرٙب اٌششػ١خ، ِظذس عبثك، ص448اٌّؼبِالد اٌّب١ٌخ اٌّؼبطشح، ِظذس عبثك، ص

ٚإْ ٌُ ٠ٕض ػ١ٍٗ، فبٌّضبسثخ ٚاٌششوخ ٚأِب اٌمغُ اٌزٞ ٌٍّضبسة أْ ٠ؼٍّٗ إرا ل١ً ٌٗ: اػًّ ثشأ٠ه » جبء فٟ ثذائغ اٌظٕبئغ:(  9)

ٚاٌخٍظ، فٍٗ أْ ٠ذفغ ِبي اٌّضبسثخ ِضبسثخ إٌٝ غ١شٖ، ٚأْ ٠شبسن فٟ ِبي اٌّضبسثخ غ١شٖ ششوخ ػٕبْ، ٚأْ ٠خٍظ ِبي اٌّضبسثخ 

 (.87، ص6. )اٌىبعبٟٔ، ثذائغ اٌظٕبئغ، ِظذس عبثك، ج«ثّبي ٔفغٗ

أسان هللا، جبص ٌٗ دفؼٗ ِضبسثخ، ٔض ػ١ٍٗ، ألٔٗ لذ ٠شٜ أْ ٠ذفؼٗ إٌٝ أثظش ٚإْ لبي: اػًّ ثشأ٠ه أٚ ثّب » جبء فٟ اٌّغٕٟ:(  10)

 (.36، ص5ج 8. )اثٓ لذاِٗ، اٌّغٕٟ، ِظذس عبثك،«ِٕٗ
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 (1)العام )المضاربة المطلقة(، واشترط المالكٌة المضاربة إلى غٌره مضاربة بناء على التفوٌض
 اإلذن الصرٌح بذلك.  (2)والشافعٌة

 الفقه مجمعأخذ وبه  .(4)، ورجحه محمد عثمان شبٌر(3)وهذا الرأي قال به محمد عبد ّللا العربً
 فٌهم بما بٌنهم والعالقة المال، أرباب هم بمجموعهم المستثمرون» :، إذ جاء فً قرارهاإلِسالمً
 أكان سواء المضارب، هو أموالهم باستثمار والمتعهد المشاركة، هً بمالهم ماله خلط إذا المضارب

ا ًٌ  المضاربة هً وبٌنهم بٌنه والعالقة المالٌة، والمإسسات المصارف مثل ،امعنوٌ أم اطبٌعٌ شخص
 المضارب عهد ذاوإ والتنظٌم، واإلدارة، االستثمارٌة، القرارات اتخاذ به المنوط هو ألنه ؛(القراض)

 باالستثمار، إلٌه عهد من وبٌن األول المضارب بٌن ثانٌة مضاربة فإنها باالستثمار ثالث طرف إلى
 .(5)«االستثمارٌة الحسابات أصحاب األموال أرباب وبٌن بٌنه وساطة ولٌست

ورها فً إنها عالقة وكالة، فالمإسسة االستثمارٌة وكٌل عن أصحاب األموال، ٌتركز د القول الثانً:
الوساطة بٌن أرباب األموال ورجال األعمال، وهذه الوساطة التً تمارسها المإسسة تعتبر خدمة 

 محترمة ومن حقها أن تطلب مكافؤة علٌها على أساس الجعالة. 

فإن المإسسة االستثمارٌة أو المصرف الوسٌط لٌس ذا الرأي قال به محمد باقر الصدر. وبناء علٌه وه
 عقد المضاربة، ألنه لٌس صاحب مال وال صاحب عمل، وإنما وسٌط بٌنهما. عنصرا أساسٌا فً

وهذا التوصٌف ٌمكن أن ٌصح إذا كان المصرف الوسٌط ال ٌقوم بؤي عمل تجاه أصحاب المال، أما إذا 

كان ملتزما بعمل أو بالبحث عن مضارب ثان ٌدفع إلٌه المال لٌعمل به فإنه ال ٌصح اعتباره مجرد 

 .(6)وكٌل

  العالقة بٌن أصحاب األموال فٌما بٌنهم حال تعددهم وهم الطرف األول: أما

 فهم ٌقدمون المال بصورة منفردة على أساس توجٌهه للعمل به مضاربة ال تجود أي عالقة تربطهم،

ها مناسبة له ضمن حدود االختٌار المعلنة للعموم بشكل ا، كل واحد حسب الشروط التً ٌروغٌرها

 .(7)حإٌجاب قائم ومفتو

ة تربطهم، وهً شركة عالق و أحمد تقً العثمانً إلى وجودوذهب بعض الفقهاء المعاصرٌن وه

 .  (8)العنان، فتنطبق علٌهم أحكامها

وهم  فً حال تعددهم والعالقة بٌن التجار المتعاملٌن مع المؤسسة االستثمارٌة وذلك فٌما بٌنهم

  الطرف الثالث:

ما بٌنهم، فهم ٌؤخذون المال من المإسسة االستثمارٌة بشكل منفرد فإنه ال توجد أي عالقة تربطهم فٌ

، كمن ٌدفع مضاربة لعدة أشخاص متفرقٌن لٌعمل لكً ٌعمل كل واحد منهم بحسب االتفاق الخاص به

 .  (1)كل واحد منهم فٌما ٌتسلمه من مال على حدة

                                                           
. )٠ٕظش: «٠ضّٓ اٌؼبًِ إرا لبسع فٟ ِبي اٌمشاع ثغ١ش إرْ سثٗ، أٞ: دفؼٗ ٌؼبًِ غ١شٖ ٠ؼًّ ف١ٗ، ٌزؼذ٠ٗ » لبي اٌخششٟ:(  1)

، ٚػجذٖ، فمٗ اٌّؼبِالد اٌّب١ٌخ فٟ 214، ص6ذ ثٓ ػجذ هللا، ششح ِخزظش خ١ًٍ، داس اٌفىش، ث١شٚد، جاٌخششٟ، أثٛ ػجذ هللا ِذّ

 (.457ِز٘ت اإلِبَ ِبٌه، ِظذس عبثك، ص

ٚاػٍُ أْ اٌؼبًِ فٟ اٌمشاع ِّٕٛع أْ ٠مبسع غ١شٖ ثّبي اٌمشاع ِب ٌُ ٠أرْ ٌٗ سة اٌّبي إرٔب طذ١ذب » جبء فٟ اٌذبٚٞ:(  2)

ٞ، أثٛ اٌذغٓ ِذّذ ثٓ ػٍٟ، اٌذبٚٞ اٌىج١ش فٟ فمٗ األِبَ اٌشبفؼٟ، رذم١ك: ػٍٟ ِؼٛع، داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، . )اٌّبٚسد«طش٠ذب

 (.336، ص7َ، ج1999، 1ث١شٚد، ط

َ،  ٠1972ٕظش: اٌؼشثٟ، ِذّذ ػجذ هللا، اٌّؼبِالد اٌّظشف١خ اٌّؼبطشح ٚسأٞ اإلعالَ ف١ٙب، ِجّغ اٌجذٛس اإلعال١ِخ، األص٘ش، (  3)

   .52، ص2ج

  .  ٠347ٕظش: شج١ش، اٌّؼبِالد اٌّب١ٌخ اٌّؼبطشح فٟ اٌفمٗ اإلعالِٟ، ِظذس عبثك، ص(  4)

  (.   25257، ص2، ج13(.)٠ٕظش: ِجٍخ ِجّغ اٌفمٗ اإلعالِٟ، ِٕظّخ اٌّؤرّش اإلعالِٟ، ػذد5/13) 122اٌمشاس سلُ: (  5)

     .  33ك، ص٠ٕظش: اٌذث١بْ، اٌّؼبِالد اٌّب١ٌخ أطبٌخ ِٚؼبطشح، ِظذس عبث(  6)

، ٚاٌضد١ٍٟ، اٌّؼبِالد 394، ٠393ٕظش: دّٛد، رط٠ٛش األػّبي اٌّظشف١خ ثّب ٠زفك ٚاٌشش٠ؼخ اإلعال١ِخ، ِظذس عبثك، ص(  7)

     .  28، اٌذث١بْ، اٌّؼبِالد اٌّب١ٌخ أطبٌخ ِٚؼبطشح، ِظذس عبثك، ص448اٌّب١ٌخ اٌّؼبطشح، ِظذس عبثك، ص

، 2ٌّضبسثخ اٌّشزشوخ فٟ اٌّؤعغبد اٌّب١ٌخ اإلعال١ِخ اٌّؼبطشح، ِجٍخ ِجّغ اٌفمٗ اإلعالِٟ، ج٠ٕظش: اٌؼثّبٟٔ، أدّذ رمٟ، ا(  8)

  (.   25252ص
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 المبحث الثانً  

 المضاربة المشتركةأحكام خلط المال فً 

تحدث عن ها، وهذا المبحث ٌخلط رأس مالالمشتركة:  إلجراء المضاربةلمتبعة الخطوات العملٌة امن 

 :هذا الخلط لدى الفقهاء قدٌما وحدٌثا فً مطلبٌنأحكام 

 .  مال المضاربة عند الفقهاء المتقدمٌنخلط رأس المطلب األول: 

 .ً: خلط رأس مال المضاربة عند الفقهاء المعاصرٌنالمطلب الثان

 المطلب األول

 حكام خلط رأس مال المضاربة عند الفقهاء األوائلأ

تقوم المضاربة المشتركة على أساس خلط المصرف لألموال المقدمة إلٌه بصورة فردٌة بغٌة 

، وهذه األموال قابلة أن تضاف إلٌها أمواال أخرى بحسب الطلب، وهذا ٌإدي إلى مشاركة استثمارها

 .لسابقة فً الخسارة والربحاألموال الالحقة لألموال ا

لبدء ومٌزوا بٌن خلط األموال قبل ا ،ها الفقهاء قدٌما بالبحتومسؤلة الخلط هذه لٌست بالحدٌثة، فقد تناول

، فهً تخلط أموال أصحاب المٌةتمارسها المصارف اإلس الصورتانبنشاط المضاربة وبعده، و

 بة. األموال، وتقبل دخول أموال جدٌدة بعد العمل فً المضار

 :وفٌما ٌلً بٌان أحكام خلط األموال فً الصورتٌن لدى الفقهاء على النحو التالً

 خلط أموال المضاربة قبل بدء العمل فٌها:أوال: 

كمبدأ عام اتفق الفقهاء على جواز خلط مال المضاربة قبل بدء النشاط فٌها، إال أنهم اختلفوا فً 

 التفاصٌل.

 ولم ٌشترطوا الرجوع لرب المال، ،المطلق )المضاربة المطلقة( لعقداأجازوا ذلك بمجرد  (2)فالمالكٌة

 بل اشترطوا: 

 ـ أن ٌكون خلط المال بدون اشتراط فً عقد المضاربة نفسه، وإال فسد العقد وللعامل أجرة مثله. 5

 وجود شرط من رب المال بعدم الخلط، وإال اعتبر الشرط.عدم ـ  0

 ٌجوز خلط المقوم بمثله. ـ أن ٌكون الماالن مثلٌن، وقٌل: 3

 ـ أن ٌكون الخلط قبل شغل أحدهما. 5

 .ـ أن ٌكون فً الخلط مصلحة غٌر متٌقنة، فإن كانت متٌقنة تعٌن الخلط 1

أجازوا للمضارب الخلط إذا تحصل على تفوٌض عام بالتصرف من رب  (4)والحنابلة (3)والحنفٌة
وسندهما: أن رب المال لم ٌرض  ى إذن بالخلط.المال بؤن قال له: اعمل فٌه برأٌك، أو تحصل منه عل

بشركة غٌره، وهو أمر زائد على ما تقوم به التجارة، فال ٌتناوله مطلق عقد المضاربة، إال إذا قال له: 
 ألنه قد ٌري الخلط أصلح له. ،اعمل برأٌك، جاز له ذلك

                                                                                                                                                                      
، ٚاٌضد١ٍٟ، اٌّؼبِالد اٌّب١ٌخ 393دّٛد، رط٠ٛش األػّبي اٌّظشف١خ ثّب ٠زفك ٚاٌشش٠ؼخ اإلعال١ِخ، ِظذس عبثك، ص ٠ٕظش:(  1)

     .  448اٌّؼبطشح، ِظذس عبثك، ص

، ٚاٌذث١بْ، اٌّؼبِالد 523، ص3: اٌذسد٠ش، اٌششح اٌىج١ش ػٍٝ ِخزظش خ١ًٍ ِٚؼٗ دبش١خ اٌذعٛلٟ، ِظذس عبثك، ج٠ٕظش(  2)

     .  35، 19بٌخ ِٚؼبطشح، ِظذس عبثك، صاٌّب١ٌخ أط

 (.87، ص6اٌىبعبٟٔ، ثذائغ اٌظٕبئغ، ِظذس عبثك، ج٠ٕظش: (  3)

 .516، ص3شبف اٌمٕبع، ِظذس عبثك، جٚاٌجٙٛرٟ، و، 36، ص5اثٓ لذاِٗ، اٌّغٕٟ، ِظذس عبثك، ج٠ٕظش: (  4)
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ألن مقتضى عقد  ،: اشترطوا ضرورة الحصول على إذن صرٌح بالخلط من رب المال(1)والشافعٌة

المضاربة ٌقتصر على أعمال التجارة، والخلط لٌس منها، فافتقر إلى اإلذن، وأن التفوٌض العام ٌتجه 

 .(2)إلى األنواع المختلفة من التجارة وال ٌشمل خلط األموال فٌحتاج إلى اإلذن الصرٌح بذلك

 خلط أموال المضاربة بعد بدء العمل فٌها:ثانٌا: 

 اختلف فٌها الفقهاء على قولٌن: ة بعد بدء العمل فٌهوال المضاربخلط أم

جواز الخلط، بشرط وجود تفوٌض عام بالتصرف من رب المال، ومن باب أولى جوازها القول األول: 

 .(3)إذا أذن رب المال. وهذا قول الحنفٌة

لمضارب ض العام سواء بدء اوهذا ٌعنً أن الحنفٌة ٌجٌزون خلط مال المضاربة مطلقا بموجب التفوٌ

 أم ال. بالعمل

القول الثانً: منع الخلط، بحجة أن المال األول قد استقر حكمه بالتصرف فٌه ربحا وخسرانا، وربح كل 

 .(4)مال وخسرانه ٌختص به، فال تجبر خسارة هذا بربح ذاك، وال العكس. وهذا قول الجمهور

بعد البدء فً نشاطها ٌمكن تنزٌله  وبناء على ذلك فإن قٌام المصارف اإلسالمٌة بخلط أموال المضاربة

 .(5)على مذهب الحنفٌة

 المطلب الثانً

 أحكام خلط رأس مال المضاربة عند الفقهاء المعاصرٌن

نعكس أثرها علٌهم، اللفقهاء األوائل، و المنظومة الفقهٌة االجتهادٌةاستفاد الفقهاء المعاصرون من 

 بشؤنها إلى قسمٌن. كذلك فانقسموا

 أجازوا الخلط مطلقا:قهاء القسم األول: ف

سواء قبل البدء بنشاطها أم  ،خلط أموال المضاربة مطلقا أجازوقد ، ٌمثل األغلبٌةهذا القسم من الفقهاء 

، وأحمد الحجً (7)، وعبد الستار أبو غدة(6)محمد شبٌر :ومنهموذلك تؤسٌسا على قول الحنفٌة.  بعده،

، وبهذا (11)ووهبة الزحٌلً، (10)مٌنوحسن األ ، (9)، ومحمد تقً العثمانً(8)الحجً الكردي

 بعضها المال أرباب أموال خلط من مانع ال»صدر قرار مجمع الفقه اإلسالمً، حٌث جاء نصه: 

 الشخص قٌام حالة فً أنه كما ضمنا، أو صراحة برضاهم ٌتم ذلك ألن ،المضارب بمال أو ببعض،

                                                           
َ، 1991، 3إٌٛٚٞ، أثٛ صوش٠ب ٠ذ١ٝ ثٓ ششف، سٚضخ اٌطبٌج١ٓ، رذم١ك: ص١٘ش اٌشب٠ٚش، اٌّىزت اإلعالِٟ، ػّبْ، ط٠ٕظش: (  1)

، 393، ص2، ٚاألٔظبسٞ، صوش٠ب ثٓ ِذّذ، أعٕٝ اٌّطبٌت فٟ ششح سٚع اٌطبٌت، داس اٌىزبة اإلعالِٟ، ج148، ص5ج

 .383، 382، ص14اس اٌفىش، ث١شٚد، جاٌّط١ؼٟ، ِذّذ ٔج١ت، رىٍّخ اٌّجّٛع ششح اٌّٙزة، دٚ

  .  ٠84ٕظش: إٌجبس، اٌّضبسثخ اٌّشزشوخ ِٚذٜ رطج١مٙب فٟ اٌّظبسف اإلعال١ِخ، ِظذس عبثك، ص(  2)

 .87، ص٠6ٕظش: اٌىبعبٟٔ، ثذائغ اٌظٕبئغ، ِظذس عبثك، ج(  3)

، ٚاألٔظبسٞ، أعٕٝ 523، ص3ج١ش ػٍٝ ِخزظش خ١ًٍ ِٚؼٗ دبش١خ اٌذعٛلٟ، ِظذس عبثك، ج٠ٕظش: اٌذسد٠ش، اٌششح اٌى(  4)

، ٚاٌذث١بْ، اٌّؼبِالد اٌّب١ٌخ أطبٌخ ِٚؼبطشح، 516، ص3، ٚوشبف اٌمٕبع، ِظذس عبثك، ج393، ص2اٌّطبٌت، ِظذس عبثك، ج

     .  35، 19ِظذس عبثك، ص

     .  36ؼبطشح، ِظذس عبثك، ص٠ٕظش: اٌذث١بْ، اٌّؼبِالد اٌّب١ٌخ أطبٌخ ِٚ(  5)

  .  349اٌفمٗ اإلعالِٟ، ِظذس عبثك، ص٠ٕظش: شج١ش، اٌّؼبِالد اٌّب١ٌخ اٌّؼبطشح فٟ (  6)

رّش ٠ٕظش: أثٛ غذح، ػجذ اٌغزبس، اٌمشاع أٚ اٌّضبسثخ اٌّشزشوخ فٟ اٌّؤعغبد اٌّب١ٌخ، ِجٍخ ِجّغ اٌفمٗ اإلعالِٟ، ِٕظّخ اٌّؤ(  7)

  .   25269، ص2، ج13اإلعالِٟ، ػذد

٠ٕظش: اٌىشدٞ، أدّذ اٌذجٟ، اٌمشاع أٚ اٌّضبسثخ اٌّشزشوخ فٟ اٌّؤعغبد اٌّب١ٌخ اإلعال١ِخ، ِجٍخ ِجّغ اٌفمٗ اإلعالِٟ، (  8)

  .   25320، ص2، ج13ِٟ، ػذدِٕظّخ اٌّؤرّش اإلعال

بطشح، ِجٍخ ِجّغ اٌفمٗ اإلعالِٟ، ِٕظّخ ٠ٕظش: اٌؼثّبٟٔ، أدّذ رمٟ، اٌّضبسثخ اٌّشزشوخ فٟ اٌّؤعغبد اٌّب١ٌخ اإلعال١ِخ اٌّؼ(  9)

  .   25257، ص2، ج13رّش اإلعالِٟ، ػذداٌّؤ

  .   49ج١مبرٙب اٌذذ٠ثخ، ِظذس عبثك، ص٠ٕظش: األ١ِٓ، اٌّضبسثخ اٌششػ١خ ٚرط(  10)

  .   ٠441ٕظش: اٌضد١ٍٟ، اٌّؼبِالد اٌّب١ٌخ اٌّؼبطشح، ِظذس عبثك، ص(  11)



 «دراسة تأصٌلٌة» فً المضاربة المشتركةمطلقا  ضمانهاشتراط خلط المال و

504 

 رأس فً واحد كل نسبة لتعٌن مببعضه اإلضرار ٌخشى ال االستثمار وتنظٌم بالمضاربة المعنوي

 .(1)«األرباح وزٌادة النشاط فً للتوسع المالٌة الطاقة ٌدزٌ الخلط وهذا المال،

 :منعوا الخلط بعد البدء بنشاط المضاربةالقسم الثانً: فقهاء 

: حسٌن البدء بالنشاط، ومنهمإلى تبنً رأي الجمهور من عدم جواز الخلط بعد ذهب بعض الفقهاء 

 تقوم االستثمارٌة األموال أصحاب من عمالئه مع اإلسالمً البنك عالقة كانت لما» قال: فهمً، حٌث

 من والتً العقد، هذا وشروط بقواعد االلتزام المفروض من فإنه المضاربة، عقد على أساسٌة بصفة

 فً البدء بعد ببعض بعضها اتباع إلٌه الواردة لألموال( البنك) المضارب خلط عدم ضرورة أهمها

 ذلك من وٌتضح ...الحنابلةو الشافعٌةو المالكٌة الفقهاء جمهور علٌه نص الحكم وهذا المضاربة، عملٌة

 المضارب تلقاها التً األموال بٌن الفصل بضرورة ٌقضً المضاربة لعقد بالنسبة الجمهور رأي أن

 وعدم اأٌض لمضاربةا سبٌل على ذلك بعد إلٌه ترد قد جدٌدة أخرى أموال أي عن بالفعل، بتشغٌلها وقام

 من بواحد ٌلحق أن ٌمكن الذي الغبن عن الناتج الضرر هً الحكم فً والعلة ببعض، بعضها خلط

 .«األموال تلك أصحاب

 المضاربة، عقد خالل من العمالء بعض على الغبن وقوع كٌفٌة عن وأما»ثم استتبع فً بٌان أدلة قوله: 

 البنك هالكٌمت التً األصول على تغٌٌرات حدوث علٌه ٌترتب سوف األموال تشغٌل أن شك من ما فإنه

 هو علٌها المتفق المدة نهاٌة فً األصول تلك وتصفٌة، النقص أو بالزٌادة سواء التشغٌل فترة خالل

 رأس بٌن الفرق استخراج عند خسارة أو ربح من المضاربة لتلك الحقٌقً المالً المركز ٌظهر الذي

 ولو اربح كانت النقدي المال رأس عن زٌادة هً النتٌجة كانت فلو ة،التصفٌ قٌمة وبٌن النقدي المال

 بدء بعد ببعض بعضها وخلط للودائع المستمر بالتدفق السماح فإن وبالتالً، خسارة كانت أقل كانت

 أو ربًحا كانت سواء سابقة أموال تشغٌل نتائج فً الجدٌدة األموال اشتراك إلى ٌإدي قد المضاربة

 من أو القدامى المودعٌن من كانوا سواء األموال أرباب لبعض غبن فٌه شتراكاال وهذا خسارة،

 .(2)«الجدد المودعٌن

وقد نوقشت أدلة هذا الرأي: بؤن اإلنسان ٌملك التصرف فً ماله بجبران خسارة شرٌكه فال إشكال فً 

 جمٌع حوٌلت ٌعنً اإلِسالمٌة المصارف فً المضاربة عقود فً الحقٌقٌة التصفٌةوبؤن  ،(3)ذلك

 جمٌع فً تحقٌقه ٌتعذر أمر وهذا ،نقود إلى ودٌون مالٌة وأوراق وتجهٌزات مبانً من الثابتة األصول

 اتحفٌز مفتوحة والسحب اإلٌداع عملٌات تظل وأن السرعة، على القائمة المصرفٌة االستثمارات

 إلى اإلِسالمٌة مصارفال لجؤت لذلك الربوٌة، المصارف على للطرٌق اوقطع اإلٌداع على للمستثمرٌن

 ذلك واعتماد علٌها، المتفق الفترة نهاٌة فً المضاربة أحوال تقوٌم على القائمة الحكمٌة بالتصفٌة األخذ

، للمضاربة فعلٌة تصفٌة بدون المال أرباب من ٌرغب من مال رأس ورد األرباح، لتوزٌع أساًسا التقوٌم

 الٌومً، اإلنتاج حساب على الدوري التقوٌم رٌقةط على األرباح توزٌع طرٌقة فً المصارف واعتمدت

 الغرر من ٌعتبر ذلك عن الناتج والغرر، رصٌد أدنى حساب على أو النمر بحساب عنه ٌعبر ما وهو

   .(4)منه التحرز وٌصعب إلٌه محتاجا لكونه أو ٌسٌرا، لكونه إما المباح

                                                           
  (.   25257، ص2، ج13ش: ِجٍخ ِجّغ اٌفمٗ اإلعالِٟ، ِٕظّخ اٌّؤرّش اإلعالِٟ، ػذد(.)٠ٕظ5/13) 122اٌمشاس سلُ: (  1)

٠ٕظش: فّٟٙ، دغ١ٓ وبًِ، اٌّضبسثخ اٌّشزشوخ فٟ اٌّؤعغخ اٌّب١ٌخ اإلعال١ِخ، ِجٍخ ِجّغ اٌفمٗ اإلعالِٟ، ِٕظّخ اٌّؤرّش (  2)

  (.   25337، ص2، ج13اإلعالِٟ، ػذد

  .  349ّب١ٌخ اٌّؼبطشح فٟ اٌفمٗ اإلعالِٟ، ِظذس عبثك، ص٠ٕظش: شج١ش، اٌّؼبِالد اٌ(  3)

     .  ٠39ٕظش: اٌذث١بْ، اٌّؼبِالد اٌّب١ٌخ أطبٌخ ِٚؼبطشح، ِظذس عبثك، ص(  4)
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 المبحث الثالث

 لمشتركةاشتراط ضمان رأس المال مطلقا فً المضاربة ا

ارب، من قبل المضارب الذي ٌض من متطلبات إجراء المضاربة المشتركة ضمان رأس مال المضاربة

 ستثمار فً المإسسات اإلسالمٌة. باعتباره من الدوافع األساسٌة لتشجٌع اال

 موقف الفقهاء قدٌما وحدٌثا من هذا الشرط، وذلك من خالل المطلبٌن التالٌٌن: فً هذا المبحث سنعرض

 مطلب األول: موقف الفقهاء األوائل من اشتراط ضمان رأس مال المضاربة.  ال

 .من اشتراط ضمان رأس مال المضاربة الفقهاء المعاصرٌنموقف المطلب الثانً: 

 المطلب األول

 موقف الفقهاء األوائل من اشتراط ضمان رأس مال المضاربة

من المسائل الفقهٌة  لك تعد أو تقصٌر أم السواء أكان هنا مسؤلة اشتراط الضمان على عامل المضاربة

 التً تناولها الفقهاء قدٌما بالبحث والدراسة، وانقسموا بشؤنها إلى رأٌٌن:

علٌه و أو التفرٌط، ال ٌضمن إال بالتعدي ، واألمٌنٌد المضارب ٌد أمانة، ألن الرأي األول: المنع

 .(4)والحنابلة (3)والشافعٌة (2)لمالكٌةوا (1)وهو قول الحنفٌة ن على األمٌن باطل.اشتراط الضماف

إجارة على العمل،  (5)وٌصٌرها عند الجمهور الً اشتراط ضمان رأس المال ٌفسد المضاربةوبالت

جرٌا على قاعدة: رد الفاسد من العقود إلى صحٌح بابه، فٌكون كل ربح المال لرب المال وللعامل أجر 

ٌُع(6)مثله، وقال المالكٌة  مل به، وٌستحق العامل مضاربة المثل إن عمل.: الشرط باطل ال 

 وبعد الشروع فً العمل. دون اشتراط من رب المال إذا تطوع العامل بالضمان الثانً: الجوازالرأي 

 .(8)بن بشٌر وتلمٌذه ابن عتاب من المالكٌةالمطرف  أبًو (7)ابن َزْربوهو قول 

 ٌصدر ثم ،الضمان شرط من المضاربة عقد خلوٌ أن كما ٌقول عبد الستار أبو غدة: الصٌغة هذه ومفاد

، وٌكون هذا االلتزام بعد الشروع فً نشاط المضاربة، (9)الضمان بهذا مستقل التزام المضارب من

 . (10)، ألن العقد ال ٌزال غٌر الزمفهو كاشتراطه فً العقدقبل أن ٌشرع، طاع بالضمان ألنه إذا 

 المطلب األول

 اشتراط ضمان رأس مال المضاربةموقف الفقهاء المعاصرٌن من 

                                                           
  . 87، ص٠6ٕظش: اٌىبعبٟٔ، ثذائغ اٌظٕبئغ، ِظذس عبثك، ج(  1)

ٚاٌزغٌٟٛ، أثٛ اٌذغٓ ػٍٟ ثٓ ػجذ هللا، اٌجٙجخ  ،520، ص٠3ٕظش: اٌذسد٠ش، اٌششح اٌىج١ش ػٍٝ ِخزظش خ١ًٍ، ِظذس عبثك، ج(  2)

فٟ ششح اٌزذفخ ػٍٝ رذفخ اٌذىبَ، ِٚؼٗ: دٍٝ اٌّؼبطُ ٌفىش اثٓ ػبطُ ٌٍزبٚدٞ، ضجظ ٚرظذ١خ: ِذّذ شب١٘ٓ، داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، 

  .   358، 357، ص2َ، ج1998، 1ث١شٚد، ط

 .92، ص٠6ٕظش: ا١ٌٙزّٟ، رذفخ اٌّذزبج، ِظذس عبثك، ج(  3)

  . 512، ص٠3ٕظش: اٌجٙٛرٟ، وشبف اٌمٕبع، ِظذس عبثك، ج(  4)

، ٚاٌجٙٛرٟ، 92، ص6، ٚا١ٌٙزّٟ، رذفخ اٌّذزبج، ِظذس عبثك، ج87، ص٠6ٕظش: اٌىبعبٟٔ، ثذائغ اٌظٕبئغ، ِظذس عبثك، ج(  5)

  . 512، ص3وشبف اٌمٕبع، ِظذس عبثك، ج

، ٚاٌزغٌٟٛ، اٌجٙجخ فٟ ششح اٌزذفخ، ِظذس 520، ص3ج ٠ٕظش: اٌذسد٠ش، اٌششح اٌىج١ش ػٍٝ ِخزظش خ١ًٍ، ِظذس عبثك،(  6)

  . 358، 357، ص2عبثك، ج

٠ٕظش: اٌٛٔشش٠غٟ، أدّذ ثٓ ٠ذ١ٝ، إ٠ضبح اٌّغبٌه إٌٝ لٛاػذ اإلِبَ أثٟ ػجذ هللا ِبٌه، رذم١ك: اٌظبدق اٌغش٠بٟٔ، داس اثٓ دضَ، (  7)

 .125ص َ،2006، 1ط

ػجذ اٌشدّٓ اٌشػ١ٕٟ اٌطشاثٍغٟ، ِٛا٘ت اٌج١ًٍ فٟ ششح ِخزظش خ١ًٍ، داس اٌفىش ٠ٕظش: اٌذطبة، أثٛ ػجذ هللا ِذّذ ثٓ ِذّذ (  8)

ٌزذفخ، ، ٚاٌزغٌٟٛ، اٌجٙجخ فٟ ششح ا125، ٚاٌٛٔشش٠غٟ، إ٠ضبح اٌّغبٌه، ِظذس عبثك، ص360، ص5َ، ج1992، 3ث١شٚد، ط

  .  358، 357، ص2ِظذس عبثك، ج

  .   25305، ص2، ج13خ، ِظذس عبثك، ػذداٌّشزشوخ فٟ اٌّؤعغبد اٌّب٠١ٌٕظش: أثٛ غذح، ػجذ اٌغزبس، اٌمشاع أٚ اٌّضبسثخ (  9)

  . 358، 357، ص٠2ٕظش: اٌزغٌٟٛ، اٌجٙجخ فٟ ششح اٌزذفخ، ِظذس عبثك، ج(  10)
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ضمان رأس المال تعد عنصرا مهما فً إنجاح عمل المإسسات اإلسالمٌة كوسٌط مإتمن فً مسؤلة 

مجال االستثمار المالً، وحتى ال ٌجد المتعامل مع المصرف الربوي نفسه أحسن حاال من الوضع الذي 

، (1)وال على نظام المضاربة المشتركةٌتحقق له فً تعامله مع المصرف الذي ٌسٌر فً استثمار األم

الحد هو فإذا كنا ال نستطٌع أن نضمن للتاجر المسلم الربح فال أقل أن نضمن له سالمة رأس ماله، فذلك 

الربا، لذا نالت هذه القضٌة  األدنى الكفٌل باستقطابه لالستثمار فً المإسسات اإلسالمٌة والبعد عن

 .رة فً التخرٌج الفقهً إلباحتهاكبٌ اهودج اهتمام الفقهاء المعاصرٌن وبذلوا

 وقد اتجهت هذه الجهود إلى سبٌلٌن: 

 األول: إباحة هذه الشرط مع إٌجاد الدلٌل الشرعً الداعم له.

 الثانً: منع هذا الشرط مع إٌجاد البدٌل الشرعً.

 :مطلقا هاء الذٌن أجازوا شرط ضمان رأس مال المضاربةقأوال: تخرٌجات الف

 بالضمان:  التبرع ل:التخرٌج األو

 .(2)وذلك تؤسٌسا على رأي ابن زرب وابن بشٌر وعتاب من المالكٌةوذهب إلٌه نزٌه حماد، 

والسٌد محمد باقر الصدر، وذلك تؤسٌسا على أن ما ال ٌجوز هو أن ٌضمن العامل رأس المال، 

 .(3)والمصرف لٌس هو العامل، بل هو الوسٌط بٌن أصحاب األموال والعاملٌن فٌه

 من قبل بعض الفقهاء المعاصرٌن، منهم:وقد نوقش هذا التخرٌج 

وإننا مع اتفاقنا مع األستاذ الكرٌم فٌما ٌراه من ناحٌة اعتبار البنك وسٌطا إال أن »سامً حمود بقوله: 

ذلك لم ٌخرج به عن كونه مضاربا أو هو وسٌط مضاربة على سبٌل الجمع بٌن الصفتٌن، كما ال ٌسلم 

 .(4)«بضمان ما لٌس مضمونا فً األصل من الرد القول بالتبرع

تخرٌج ضمان رأس المال على أساس التبرع بالضمان من جانب المصرف ألنه »وقال محمد شبٌر: 

لٌس العامل فً المال بل هو وسٌط، فٌجاب عنه بؤن المصرف بالنسبة ألصحاب األموال مضارب، وال 

 فرق حٌنئذ بٌن الودٌعة االستثمارٌة التً تجرٌها ٌجوز للمضارب أن ٌضمن رأس المال، فإذا ضمنه فال

  .(5)«البنوك اإلسالمٌة والودٌعة التً تجرٌها البنوك التجارٌة

 القٌاس على األجٌر المشترك: التخرٌج الثانً:

 عن للمستثمرٌن بالنسبة وضعه فً اشبه ٌقل ال المشترك المضارب»وذهب إلٌه سامً حمود، إذ ٌقول: 

 ،ءٌشا ولمن ٌشاء كٌف امضارب وإعطائه المال بإدارة المشترك المضارب ٌنفرد حٌث المشترك، األجٌر

 للمضاربٌن المال إعطاء على اإلقدام إلى  السرٌع الكسب وراءا جرٌ الحال به ألدى اضامن ٌكن لم فلو

 قد وما العامة، الثقة وفقدان المال إضاعة إلى ٌإدي مما للموازٌن، مراجعة أو تحفظ دون المقامرٌن

 كله المجتمع على ٌعود الذي األمر وهو لالستثمار، أموالهم دفع عن الناس إحجام من ذلك على ٌترتب

 .(6)«والخسران بالضرر اإلحجام ذلك نتٌجة

 وتعرض هذا التخرٌج للرد من قبل بعض الفقهاء المعاصرٌن، منهم:

                                                           
، ٚشج١ش، اٌّؼبِالد اٌّب١ٌخ ٠399ٕظش: دّٛد، رط٠ٛش األػّبي اٌّظشف١خ ثّب ٠زفك ٚاٌشش٠ؼخ اإلعال١ِخ، ِظذس عبثك، ص(  1)

  .  68اٌفمٗ اإلعالِٟ، ِظذس عبثك، ص اٌّؼبطشح فٟ

  .  ٠349ٕظش: اٌذث١بْ، اٌّؼبِالد اٌّب١ٌخ أطبٌخ ِٚؼبطشح، ِظذس عبثك، ص(  2)

 .32ٌجٕه اٌالسثٛٞ فٟ اإلعالِٟ، ِىزجخ جبِغ إٌمٟ اٌؼبِخ، اٌى٠ٛذ، ص٠ٕظش: اٌظذس، ِذّذ ثبلش، ا(  3)

  .  402شش٠ؼخ اإلعال١ِخ، ِظذس عبثك، ص٠ٕظش: دّٛد، رط٠ٛش األػّبي اٌّظشف١خ ثّب ٠زفك ٚاٌ(  4)

  .  ٠352ٕظش: شج١ش، اٌّؼبِالد اٌّب١ٌخ اٌّؼبطشح فٟ اٌفمٗ اإلعالِٟ، ِظذس عبثك، ص(  5)

  .  ٠402ٕظش: دّٛد، رط٠ٛش األػّبي اٌّظشف١خ ثّب ٠زفك ٚاٌشش٠ؼخ اإلعال١ِخ، ِظذس عبثك، ص(  6)
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س مع الفارق، ألن األجٌر تخرٌج ضمان رأس المال على األجٌر المشترك فقٌا»محمد شبٌر، إذ قال: 

المشترك ٌعمل لمإجر نظٌر أجر معلوم، بخالف المضارب الذي ٌعمل لرب المال نظٌر اشتراكه فً 

 .(1)«الربح إن تحصل ربح وإال فال شًء له

فً قٌاس المضارب المشترك على األجٌر المشترك قٌاس غٌر صحٌح، ألنه »األمٌن، إذ ٌقول: حسن و

األجٌر المشترك الذي ٌقول الفقهاء بضمانه هو العامل أو الصانع الذي تسلم  قٌاس مع الفارق، ذلك أن

المواد من أصحابها ثم ٌقوم بصناعتها لهم مقابل أجرة معلومة، أما المضارب المشترك فهو ٌستلم 

ٌبه باعتباره شرٌكا فً الربح أموال أشخاص متعددٌن وٌخلطها بإذنهم ثم ٌعمل بها مضاربة وٌؤخذ نص

من ناتج عملٌة المضاربة بنسبة ما اتفق علٌه مع أصحاب األموال كالمضارب الخاص سواء بسواء. 

سواء أكانت المضاربة خاصة أم مشتركة، ولذلك ال الخسارة  وأفالمال فً المضاربة عرضة للربح 

المال الذي ٌوضع عند العامل ٌجب ضمانه على المضارب إال إذا فرط فً المال أو تعدى، أما 

المشترك لصنعه فلٌس عرضة للضٌاع بطبٌعته وإنما ضٌاعه دلٌل التعدي أو التفرٌط فٌه، بعكس مال 

المضاربة، فافترقت الجهة، وبالتالً ٌجب اختالف الحكم علٌها، ومن ناحٌة أخرى هو قٌاس فاسد، ألن 

بت بنص أو إجماع، ومن القواعد المقررة فً حكم تضمٌن األجٌر المشترك قال به بعض الفقهاء ولم ٌث

أصول الفقه أن الحكم الذي ٌصح القٌاس علٌه ٌجب أن ٌكون ثابتا فً نفسه، وأن ٌكون دلٌل ثبوته نصا 

   .(2)«أو إجماعا

 :ون الشتراط الضمانثانٌا: البدائل الشرعٌة التً طرحها الفقهاء المانع

باألصل، وهو عدم جواز هذا الشرط، وأن المضارب ال هناك جانب آخر من الفقهاء المعاصرٌن تمسك 

 .فرط وأٌضمن إال إذا تعدى أو قصر 

عن سندات  هوقد تبنى مجمع الفقه اإلسالمً هذا االتجاه من عدم مشروعٌة هذا الشرط عند حدٌث

 صكوك أو اإلصدار نشرة تشتمل أن ٌجوز ال»: ( ما ٌل32ًرقم: ) المقارضة، فجاء فً قراره

 رأس إلى منسوب أو مقطوع ربح ضمان أو المال رأس المضاربة عامل بضمان نص لىع المقارضة

 ربح المضارب واستحق الضمان شرط َبَطلَ  ضمنا أو صراحة ذلك على النص وقع فإن المال،

  .(3)«المثل مضاربة

االستثمار وبالتالً تشجٌع لسالمة رأس مال المضاربة،  ٌجاد البدٌلإاجتهد فً  هذا القسم من الفقهاء لكن

 :التً طرحها الحلولالمضاربة، ومن  صٌغةب

 الحل األول: إنشاء صندوق احتٌاطً لمواجهة مخاطر االستثمار:

أن فكرة تكوٌن احتٌاطً لمواجهة مخاطر االستثمار على ، عمر إسماعٌل ٌرى بعض الباحثٌن ومنهم:

ذلك أن الضمان حاجة شكل صندوق خاص أو غٌره ٌرصد لهذه الغاٌة هو الحل، وهو جائز شرعا، 

اقتصادٌة ملحة، ال ٌعارضها المنهج اإلسالمً إذا لم تخالف نصا شرعٌا، ٌإكد جواز هذه الفكرة ما 

تطرق إلٌه المالكٌة من إجازة أفكار بهذا الخصوص مثل تبرع المضارب بالضمان، وجواز أن ٌشرك 

 .(4)طرفا ثالثا أجنبٌا فً الربح

                                                           
  .  352اٌفمٗ اإلعالِٟ، ِظذس عبثك، ص٠ٕظش: شج١ش، اٌّؼبِالد اٌّب١ٌخ اٌّؼبطشح فٟ (  1)

       .  ٠34ٕظش: األ١ِٓ، اٌّضبسثخ اٌششػ١خ ٚرطج١مبرٙب اٌششػ١خ، ِظذس عبثك، ص(  2)

َ 11/02/1988ـ6٘ـ اٌّٛافك: 1408جّبدٜ ا٢خشح  23ـ18طذس اٌمشاس ػٓ اٌّجّغ اٌفمٟٙ فٟ دٚسح ِؤرّشٖ اٌشاثغ ثجذح ِٓ: (  3)

، 8009، ص2، ج13(. ) ٠ٕظش: ِجٍخ ِجّغ اٌفمٗ اإلعالِٟ، ِٕظّخ اٌّؤرّش اإلعالِٟ، ػذد04(، فمشح: )5/4) 30رذذ سلُ: 

، ٚشج١ش، اٌّؼبِالد اٌّب١ٌخ اٌّؼبطشح فٟ اٌفمٗ اإلعالِٟ، ِظذس عبثك، 70، ص15ٚاٌذث١بْ، اٌّؼبِالد اٌّب١ٌخ أطبٌخ ِٚؼبطشح، ج

235   .)  

، 1بس فٟ اٌفمٗ اإلعالِٟ ٚرطج١مبرٙب اٌّؼبطشح، داس إٌفبئظ، األسدْ، ط٠ٕظش: إعّبػ١ً، ػّش ِظطفٝ ججش، ضّبٔبد االعزثّ(  4)

  .  274َ، ص2010
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ت اإلسالمٌة عند تطبٌقها لهذه الفكرة ال بد لها من االلتزام أن المإسساوٌرى أصحاب هذا الحل 

 اآلتٌة:بالضوابط 

ن ٌكون اقتطاع االحتٌاطً من غٌر ربح الذي ٌمثل المضارب فً العملٌة التعاقدٌة  بٌن المصرف إـ  5

 والعمٌل أٌا كان موقعه، ألن االتفاق قائم على أن المضارب ال ٌضمن إال بتعد أو تقصٌر.

لما كان االحتٌاطً المقتطع هو لحماٌة أصل األموال المستثمرة فً الحسابات االستثمارٌة، فإنه ذلك أنه 

ٌشترط اقتطاعه من حصة أصحاب الحسابات االستثمارٌة وحدهم بعد استبعاد نصٌب المصرف 

المضارب، ألنه ٌجب أال ٌشارك فٌه، حٌث إن االقتطاع من الربح الكلً ٌإدي إلى مشاركة المضارب 

 تحمل خسارة رأس المال الممنوع شرعا. فً

عن سندات المقارضة، فجاء  هوقد نص مجمع الفقه اإلسالمً على مشروعٌة هذه الصندوق عند حدٌث

لٌس هناك ما ٌمنع شرعا من النص فً نشرة اإلصدار على اقتطاع نسبة معٌنة فً نهاٌة »فً قراره: 

دوري، وإما من الة وجود تنضٌض فً ح كل دورة، إما من حصة حملة الصكوك فً األرباح

حصصهم فً اإلٌراد أو الغلة الموزعة تحت الحساب ووضعها فً صندوق احتٌاطً خاص لمواجهة 

 .(1)«مخاطر خسارة رأس المال

 .(2)بهذا االقتطاع القادم من حصته فً الربحـ إعالم العمٌل  0

 إنشاء صندوق تأمٌن إسالمً تعاونً: الحل الثانً:

أن الحل ٌكمن فً إنشاء صندوق  :: حسن األمٌن، ومحمد شبٌرالمعاصرٌن، ومنهم ءٌرى بعض الفقها

تؤمٌن تعاونً، ٌقوم على أساس اقتطاع جزء من أرباح المضاربة لمواجهة مخاطر االستثمار، وذلك 

تؤسٌسا على قول بعض فقهاء المالكٌة بجواز اشتراط جزء من ربح المضاربة لغٌر رب المال 

 .(3)نه من باب التبرعوالمضارب فٌه، أل

 :بالضمان شخص ثالث أجنبًالحل الثالث: تبرع 

 ٌن، وهما:بشرط ،العقد عن أجنبً ثالث طرف بالضمان ٌتبرع أن ٌصحنص بعض الفقهاء على أنه 

 فً شرًطا لٌس بالتزامه بالوفاء قٌامه أن بمعنى المضاربة، عقد عن مستقاًل  االلتزام هذا ٌكون أنـ  5

 .العقد نفاذ

 .(4)به التزم بما العامل على ٌرجع أال ـ 0

ـ  المال ورب المضارب غٌر عنصر أيـ  ثالث طرف من الضمان كان إذا»ٌقول عبد الستار أبو غدة: 

 من ٌحصل ما بمقدار التبرع هذا وٌتعلق الهبة، أي الطرف، ذلك من التبرع قبٌل من ألنه جائز، فإنه

 .(5)«غتفرةم التبرعات فً والجهالة المال، رأس فً نقص

عن سندات المقارضة، فجاء فً  هوقد نص مجمع الفقه اإلسالمً على مشروعٌة هذه الصورة عند حدٌث

 طرف وعد على المقارضة صكوك أو اإلصدار نشرة فً النص من شرعاً  ٌمنع ما هناك لٌس»قراره: 

 لجبر مخصص بمبلغ مقابل بدون بالتبرع العقد طرفً عن المالٌة وذمته شخصٌته فً منفصل ثالث

                                                           
، 7857، ص2، ج13(. ) ٠ٕظش: ِجٍخ ِجّغ اٌفمٗ اإلعالِٟ، ِٕظّخ اٌّؤرّش اإلعالِٟ، ػذد08(، فمشح: )5/4) 30اٌمشاس سلُ:  ( 1)

، ٚاٌذث١بْ، اٌّؼبِالد اٌّب١ٌخ أطبٌخ 274ّؼبطشح، ِظذس عبثك، صٚإعّبػ١ً، ضّبٔبد االعزثّبس فٟ اٌفمٗ اإلعالِٟ ٚرطج١مبرٙب اٌ

  (.   236، 233، ٚشج١ش، اٌّؼبِالد اٌّب١ٌخ اٌّؼبطشح فٟ اٌفمٗ اإلعالِٟ، ِظذس عبثك، 70، ص15ِٚؼبطشح، ِظذس عبثك، ج

، 1ح، داس إٌفبئظ، األسدْ، ط٠ٕظش: إعّبػ١ً، ػّش ِظطفٝ ججش، ضّبٔبد االعزثّبس فٟ اٌفمٗ اإلعالِٟ ٚرطج١مبرٙب اٌّؼبطش(  2)

  .  274، 273، 272َ، ص2010

  .  352، ٠351ٕظش: شج١ش، اٌّؼبِالد اٌّب١ٌخ اٌّؼبطشح فٟ اٌفمٗ اإلعالِٟ، ِظذس عبثك، ص(  3)

  .   69، ص٠15ٕظش: اٌذث١بْ، اٌّؼبِالد اٌّب١ٌخ أطبٌخ ِٚؼبطشح، ِظذس عبثك، ج ( 4)

  (.   25304، ص2، ج13اع أٚ اٌّضبسثخ اٌّشزشوخ فٟ اٌّؤعغبد اٌّب١ٌخ، ِظذس عبثك، ػذد٠ٕظش: أثٛ غذح، ػجذ اٌغزبس، اٌمش(  5)
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 بالوفاء قٌامه أن بمعنى المضاربة، عقد عن مستقال التزاما ٌكون أن على معٌن، مشروع فً الخسران

 أو الصكوك لحملة فلٌس ثم ومن أطرافه، بٌن علٌه أحكامه وترتب العقد نفاذ فً شرطا لٌس بالتزامه

 المتبرع قٌام عدم بسبب بها تهمبالتزاما الوفاء عن االمتناع أو المضاربة ببطالن الدفع المضاربة عامل

 .(1)«العقد فً اعتبار محل كان االلتزام هذا أنَ  بحجة به، تبرع بما بالوفاء

 هناك فٌكون ،ثابت صحٌح دٌن فً إال تكون ال ألنها الكفالة، بمعنى اضمان لٌس بالتبرع االلتزام وهذا»

 تصح ال المضاربة عةبٌبط نهأل ا،مدٌن لٌس( المضارب) األصٌل وهنا بالدٌن، وكفٌل أصٌل مدٌن

 .الكفالة ولٌس للتبعة التحمل به ٌراد هنا فالضمان، مسإولٌته

 هناك ألن المال، أصل على ٌقتصر بل، فات الذي المتوقع الربح الثالث الطرف ضمان ٌتناول وال

 جةحا هناك ولٌست استثماره، على ولتشجٌعهم المال أصل على بالمحافظة الناس لبعض بالنسبة حاجة

 ضمان أساس على تقوم التً المراباة ٌشابه الضمان هذا مثل أن كما الربح، من حصة ضمان إلى تدعو

 .(2)«زٌادة مع األصل

خصبة، تحتاج  دم طرحها رغم ق تزال وال ،المسؤلةبخصوص وحلول قٌل من تخرٌجات  ما مجمل هذا

 تزال ال اإلسالمٌة المالٌة المإسسات من قلٌل غٌر اعدد نال سٌما وأ ،مزٌدا من الجهد الفقهً المإصل

 المشترك للمضارب ال الهامة المسؤلة هذه فً الفٌصل القول وتنتظر ،من هذا القضٌة أمرها فً متحٌرة

 .(3)كذلك الخاص للمضارب وإنما فحسب،

  

                                                           
، 7858، ص2، ج13(. ) ٠ٕظش: ِجٍخ ِجّغ اٌفمٗ اإلعالِٟ، ِٕظّخ اٌّؤرّش اإلعالِٟ، ػذد09( فمشح: )5/4) 30اٌمشاس سلُ: (  1)

ّؼبِالد اٌّب١ٌخ اٌّؼبطشح فٟ اٌفمٗ اإلعالِٟ، ِظذس عبثك، ، ٚشج١ش، ا70ٌ، ص15ٚاٌذث١بْ، اٌّؼبِالد اٌّب١ٌخ أطبٌخ ِٚؼبطشح، ج

233 ،237   .)  

  (.   25304، ص2، ج٠13ٕظش: أثٛ غذح، ػجذ اٌغزبس، اٌمشاع أٚ اٌّضبسثخ اٌّشزشوخ فٟ اٌّؤعغبد اٌّب١ٌخ، ِظذس عبثك، ػذد(  2)

  .   25432، ص2، ج13عبثك،، ػذد ٠ٕظش: عبٔٛ، اٌّضبسثخ فٟ اٌّؤعغبد اٌّب١ٌخ اإلعال١ِخ اٌّؼبطشح، ِظذس(  3)
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 ـةالخاتم

 لنتائجا أن نسجلنا ٌمكن بعد دراسة وبحث موضوع خلط المال واشتراط ضمانه فً المضاربة المشتركة

 :اآلتٌةوالتوصٌات 

 أوال: النتائج:

شركة فً الربح، بمال مقدم من جانب شخص ٌسمى برب عرف المضاربة فً االصطالح بؤنها ت ـ 5

 .وعمل من جانب شخص آخر ٌسمى المضارب ،المال

ركات، الش اختلف الفقهاء فً تحدٌد طبٌعة عقد المضاربة بٌن كونه من عقود اإلجارة أو عقود ـ 0

 من الشركات. ب الفقهاء ٌرجحون كونهوأغل

ـ المضاربة من العقود غٌر الالزمة، فٌجوز لطرفٌها المطالبة بالفسخ مع مراعاة الشروط التً تطلبها  3

 بعض الفقهاء.

أن ٌعرض المصرف اإلسالمً باعتباره مضاربا على أصحاب ـ المضاربة المشتركة صورتها  5

المصرف باعتباره صاحب مال أو وكٌل عن أصحاب األموال األموال استثمار مدخراتهم، كما ٌعرض 

على أصحاب المشروعات االستثمارٌة استثمار تلك األموال، على أن توزع األرباح حسب االتفاق بٌن 

 .األطراف الثالثة وتقع الخسارة على صاحب المال

الثالث وهو التجار  العالقة بٌن الطرف الثانً وهو المإسسة االستثمارٌة أو المصرف والطرفـ إن  1

أنها عالقة مضاربة فردٌة، وتكون المإسسة أو الفقهاء المعاصرون على اتفق  المتعاملون معها:

 المصرف هنا بمثابة رب المال.

نها أ :الراجح والذي أخذ به مجمع الفقه اإلسالمًوهو أصحاب األموال، فالطرف األول وعالقته مع 

 .بعض التحدٌث والتطور فً أحكامهاكذلك، مع إجراء  عالقة مضاربة فردٌة

ل فً األحكام التً دٌ، مع إحداث بعض التبالمضاربة المشتركة هً نفسها المضاربة الفردٌةـ  4

 استلزمها التطور االقتصادي.

تقوم المضاربة المشتركة على أساس خلط المصرف لألموال المقدمة إلٌه بصورة فردٌة بغٌة ـ  4

بلة أن تضاف إلٌها أمواال أخرى بحسب الطلب، وهذا ٌإدي إلى مشاركة استثمارها، وهذه األموال قا

 .األموال الالحقة لألموال السابقة فً الخسارة والربح

تناولها الفقهاء قدٌما بالبحت، ومٌزوا بٌن خلط األموال قبل البدء بنشاط لة خلط مال المضاربة مسؤـ  0

المٌة فً عملٌة المضاربة المشتركة، فهً تخلط تمارسها المصارف اإلس الصورتانالمضاربة وبعده، و

 .أموال أصحاب األموال، وتقبل دخول أموال جدٌدة بعد العمل فً المضاربة

وقد اتفق الفقهاء على جواز الخلط قبل العمل فً المضاربة بشروط خاصة، أما بعد العمل فقد منعها 

 أخذ أغلب الفقهاء المعاصرٌن. الجمهور، وأجازها الحنفٌة فً حالة توفر التفوٌض العام، وبه

القاعدة المقررة لدى الفقهاء أن ٌد المضارب هً ٌد أمانة ال ضمان، وبالتالً ال ٌضمن إال فً حالة ـ  4

التعدي أو التقصٌر أو التفرٌط، وعلٌه ال ٌجوز أن ٌشترط على المضارب ضمان راس المال مطلقا 

 حصل تعد أم ال.

المٌة الٌوم فً مجال االستثمار المالً أصبح ٌقتضً مثل هذا لكن عمل المصارف والمإسسات اإلس

حتى ال ٌجد المتعامل مع المصرف الربوي نفسه أحسن حاال من الوضع الذي ٌتحقق له فً ، الشرط 

  .تعامله مع المصرف الذي ٌسٌر فً استثمار األموال على نظام المضاربة المشتركة
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 جهودا كبٌرة تجاه لمثل هذه الشروط أو المجٌزون ـ بذلواـ  سواء المانعون  الفقهاء المعاصرونوقد 

 هذه المسؤلة.

فالفقهاء الذٌن منعوا اشتراط ضمان رأس المال تبعا لجمهور الفقهاء اجتهدوا فً إٌجاد البدٌل الشرعً، 

لمواجهة مخاطر االستثمار أو صندوق تؤمٌن تعاونً أو ومن البدائل التً طرحوها: إنشاء صندوق 

 ثالث أجنبً عن طرفً العقد بالضمان، وقد أجاز مجمع الفقه اإلسالمً هذه البدائل.تبرع شخص 

والفقهاء الذي أباحوا هذا الشرط تبعا لبعض فقهاء المالكٌة اجتهدوا فً اٌجاد الدلٌل الداعم والتخرٌج 

 الفقهً، ومن أدلتهم: القٌاس على األجٌر المشترك، والتبرع بالضمان.

بٌلٌن من شؤنه أن ٌحقق طمؤنٌنة لدى التجار لالستثمار فً المصارف والمإسسات وبالتالً فإن كال الس

  اإلسالمٌة. 

إن صٌغة المضاربة التقلٌدٌة الزال باب عملها مفتوحا، وذلك عندما ٌتولى المصرف لوحده القٌام ـ  52

 .دون أن ٌدفع بالمال لمضارب آخر بعمل المضارب

 ثانٌا: التوصٌات: 

سالمٌة على نشر المفاهٌم االقتصادٌة اإلسالمٌة، وصٌاغة القوانٌن االقتصادٌة ـ حث الدول اإل 5

 والمالٌة على ضوئها.

ـ ٌجب على المإسسات المالٌة ال سٌما المصارف اإلسالمٌة أن تعمل على استحداث األدوات  0

ب ، لجذب أصحاواألسالٌب والنماذج الجدٌدة والتً تتالءم مع العصر فً أطار عقد المضاربة

   المدخرات والودائع.

  ـ دعم وتشجٌع العلماء للبحث فً قضاٌا االقتصاد والمال. 3

ـ تشجٌع التعاون مع المإسسات المالٌة الرائدة فً مجال االقتصاد اإلسالمً، كالبنك اإلسالمً  5

 األردنً.

 مل.ـ إعداد الكوادر العلمٌة المإهلة لتطبٌق الصٌغ المالٌة اإلسالمٌة على الوجه األك 1

ـ العمل على إعداد نماذج عملٌة لتنفٌذ الحلول المقترحة بشؤن ضمان رأس مال المضاربة وفقا  4

 للضوابط الشرعٌة المنصوص علٌها.
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