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إشكاالت المضاربة المشتركة وحلولها

)دراسة فقهية مقارنة(

د. عبد املجيد محمد السوسوة
أستاذ الفقه وأصوله بجامعة صنعاء

)سلّم البحث للنشر يف 17 / 5/ 2017م، واعتمد للنشر يف 7/3 / 2017م(

امللخص:
تعتبر املضاربة املشتركة من أهم وأبرز األنشطة االستثمارية التي متارسها املصارف 
اإلسالمية، ويترتب على هذا دخول املصرف طرفاً ثالثاً يف املضاربة، واستحقاقه 
جزءاً من الربح، وخلط أموال املضاربني واشتراك جميع أصحاب األموال يف الربح 
واخلسارة، وهذه املسائل حتتاج إلى مزيد دراسة وبيان؛ ومن هنا هدفت الدراسة إلى 
املساهمة يف إيضاح موقف الشريعة من املالبسات التي حتيط باملضاربة املشتركة، 
وقد اعتمدت الدراسة يف هذا البحث على املنهج الوصفي والدراسة املقارنة ألقوال 
نتائج أهمها:  إلى  الدراسة  الراجح منها، وانتهت  أدلتهم وتوضيح  العلماء مع ذكر 
ثالثاً، وله أن يضارب مع غيره باعتباره مضارباً مضاربة  أن املصرف يعتبر طرفاً 
مطلقة، ويستحق جزًءا من الربح نظير جهده، وبحسب االتفاق، ويجوز يف املضاربة 
املشتركة خلط أموال املضاربني، كما يجوز يف املضاربة املشتركة اقتسام الربح بناء 
على التنضيض التقديري - دون حاجة إلى التنضيض احلقيقي - باعتباره األنسب 

تطبيًقا يف املصارف.

الكلمات املفتاحية:
املضاربة املشتركة، ضمان رأس املال، التنضيض التقديري.
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Abstract:
Combined Mudarabah is one of the prominent investment activities practiced 
by Islamic banks in which the bank enters as a third party of Mduarabah for 
a part of profit, as consideration, while keeping the mutual share of all the 
capital owners in profit or loss; hence these issues need extended study and 
elaboration. Herein, the research aims at contributing towards explaining 
the Shari’ah standpoint from the circumstances surrounding the combined 
Mudarabah; the research adopted descriptive and comparative approaches 
for reviewing the opinions of the scholar along with their evidences, besides 
describing the preponderating view. The research prominently concluded that: 
the bank shall be deemed as third party, it has the liberty to deal with others 
by virtue of unconditional contract of Mudarabah, the bank deserves share in 
profit for its efforts and as per the agreement in between; commingling of the 
capital from capital owners is also permissible in a combined Mudarabah as it 
is also permissible to distribute the profit on the basis of constructive valuation 
- without resorting to a real valuation - with due consideration of the suitable 
application of it in the banks.

Key Words: Combined Mudarabah, Guarantee of the capital, Constructive 
valuation.
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املقدمة
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على رسول هلل وعلى آله و صحبه أجمعني، 

وبعد:
فإن املصارف اإلسالمية متارس أنشطة عديدة يف مجال االستثمار والتنمية، وتعتمد 
املشتركة  ويأتي يف مقدمة ذلك نظام املضاربة  الوسائل واألنظمة،  على عدد من 
حيث تقوم بدور فاعل يف النشاط االستثماري للمصارف؛ ذلك أنها تستقطب رؤوس 
ما  وهذا  اإلسالمية،  الشريعة  أحكام  وفق  مضاربات  يف  بتشغيلها  لتقوم  األموال 
ينشده الناس لتنمية أموالهم بعيدا عن الربا الذي متارسه البنوك التقليدية، وتعتبر 
هذه املضاربة امتداًدا للمضاربة التي عرفت يف الفقه اإلسالمي واستقر اإلجماع 
على جوازها، إال أنهما يختلفان يف كثير من اجلوانب مما جعل املضاربة املشتركة 
يحيط بها الكثير من اإلشكاالت التي تتطلب حلها وبني حكمها؛ ليرتفع احلرج يف 
التعامل بهذا النوع من النشاط االستثماري يف املصارف اإلسالمية، وهذا ما دفع 
املشتركة،  املضاربة  إشكاالت  ملعرفة  املوضوع  هذا  يف  للبحث  املعاصرين  العلماء 
وموقف الشريعة منها، ومن أبرز العلماء املعاصرين الذين بحثو يف هذا املوضوع 
يف  املضاربة  بني  التطبيقية  الفوارق  بحثه  يف  وذلك  الصوا  محمد  علي  الدكتور 
الفقه اإلسالمي واملضاربة املشتركة، والدكتور محمد عثمان شبير وذلك يف كتابه 
املعامالت املالية املعاصرة يف الفقه اإلسالمي، والدكتور محمد عبد املنعم أبو زيد 

يف كتابه املضاربة وتطبيقاتها العملية يف املصارف اإلسالمية.
اليوم وما يكتنفها من مالبسات فقد  ونظرا ألهمية املضاربة املشتركة يف حياتنا 
حاولت أن أساهم بالبحث والكتابة يف هذا املوضوع، مستفيدا يف ذلك مما كتبه 
العلماء األقدمون واملعاصرون، وساتناول بالبحث والتحليل مفهوم املضاربة املشتركة، 
وإشكاالتها،وأقوال العلماء يف معاجلة ذلك مع بيان الراجح من األقوال. وإشكاالت 

املضاربة املشتركة -التي سيدور البحث حولها- تتركز يف خمسة أمور وهي:
أ- دخول املصرف طرفاً ثالثاً يف املضاربة، واستحقاقه جزءاً من الربح. ب - خلط 
أموال املضاربة. ج - اقتسام الربح قبل التنضيض. د- توقيت عقد املضاربة وعدم 

فسخه بانسحاب أحد الشركاء. هـ - ضمان رأس مال املضاربة.
األول  املطلب  أما  وخامتة:  مطالب  سستة  إلى  املوضوع  لهذا  دراستي  وسأقسم 
يف  املعروفة  املضاربة  وبني  بينها  والفروق  املشتركة  املضاربة  مفهوم  فيه  فأبني 
ثالثاً  طرفاً  املصرف  دخول  إشكال  الثاني سأوضح  املطلب  ويف  اإلسالمي،  الفقه 
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اإلشكال،  هذا  حل  العلماء يف  وأقوال  الربح،  من  جزءاً  واستحقاقه  املضاربة،  يف 
واملطلب الثالث أوضح فيه إشكال خلط أموال املضاربة، وأقوال العلماء يف حل هذا 
اإلشكال، واملطلب الرابع أعرض فيه إلشكال اقتسام الربح قبل تنضيض املضاربة، 
وأقوال العلماء يف حل هذا اإلشكال، واملطلب اخلامس أتناول فيه إشكال توقيت 
عقد املضاربة وعدم فسخه بانسحاب أحد الشركاء، وأقوال العلماء يف حل هذا 
اإلشكال، واملطلب السادس أبني فيه إشكال ضمان رأس املال، وأقوال العلماء يف 

حل هذا اإلشكال، واخلامتة أخلص فيها نتائج البحث.

املطلب األول: مفهوم املضاربة املشتركة
احلديث عن مفهوم املضاربة املشتركة يستلزم أن نبني أوالً معنى املضاربة املعروفة 
يف الفقه اإلسالمي منذ القدم، ثم نتحدث عن املضاربة املشتركة التي ظهرت حديثاً 
وصارت متثل الصورة العملية لنشاط املضاربة يف املصارف اإلسالمية، وبعد ذلك 

نبني وجوه االختالف بني املضاربة التقليدية واملضاربة املشتركة.

أواًل: مفهوم املضاربة املعروفة يف الفقه:
املضاربة )1) لغة مشتقة من الضرب يف األرض وهو السفر وأطلقت على التجارة؛ 
ألن االجتار يستلزم السفر )2)، ومنه قوله تعالى »وآخرون يضربون يف األرض يبتغون 

من فضل اهلل«))) 
للمضاربة  املالكية  تعريف  ذلك  ومن  كثيرة  بتعريفات  الفقهاء  عرفها  واصطالحاً 

بأنها:
»إعطاء الرجل الرجل املال ليتجر به على جزء معلوم يأخذه العامل من ربح املال«)4) 
وعرفها احلنابلة بأنها: »دفع رجل ماله إلى آخر ليتجر له فيه على أن ما حصل 
من الربح بينهما حسب ما يشترطانه«)5)، وعرفها احلنفية بأنها: »عقد على الشركة 

)1) وقد ت�سمى باملقار�سة و القرا�ص: م�ستقة من القر�ص وهو القطع ؛ لأن املالك يقطع قطعة من ماله، وامل�ساربة ت�سمية العراقيني اأما املقار�سة فهي 

ت�سمية احلجازيني.ابن قدامة، عبد الله بن اأحمد )1981 م( املغني، الريا�ص: مكتبة الريا�ص احلديثة، 5/ 26 

)2) انظر: الأزهري، حممد بن اأحمد )2001م(تهذيب اللغة، الطبعة الأوىل،بريوت:دار اإحياء الراث العربي، باب ال�ساد، والراء، مادة �سرب 12/ 21، 

وابن منظور حممد بن مكرم )2000م( ل�سان العرب، الطبعة الثامنة.بريوت: دار �سادر، ف�سل ال�ساد، حرف الباء مادة �سرب. والزبيدي، حممد بن 

حممد )1414ه�( تاج العرو�ص،الطبعة الأوىل، بريوت:دار الفكر، ف�سل ال�ساد من باب الباء مادة �سرب.

)3) )املزمل - الأية 20(

)4) هذا التعريف م�ستوحى من تعريف ابن ر�سد،حممد بن اأحمد )احلفيد( )2004ه�( بداية املجتهد )بدون طبعة(،القاهرة دار احلديث، 2/ 234

)5) ابن قدامة،املغني 5/ 134
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)6) وعرفها الشافعية  الربح مبال من أحد اجلانبني وعمل من اجلانب اآلخر«  يف 
بقولهم:« املضاربة أن يَْدَفَع إليه ماالً ليتجر فيه والربح مشترك« )7). 

فاملضاربة إذن هي اتفاق بني طرفني يبذل أحدهما ماله ويبذل اآلخر ما يستطيع 
من جهد ونشاط الستثمار هذا املال على أن يكون الربح مشاعاً بينهما حسب ما 

يتفقان عليه من الربع أو الثلث أو النصف أو غيره.
املال  ورب  املضارب  من  كاّلً  أن  االصطالحي  واملعنى  اللغوي  املعنى  بني  والعالقة 

يضرب يف الربح بسهِم، أو ألن الربح ال يحصل فيها إال بالضرب يف األرض )8) 
وعقد املضاربة من العقود املسماة يف الفقه اإلسالمي، وكانت معروفًة قبل اإلسالم 
استمدت  فقد  وبهذا   ،(9( عليها  وأقرهم  وسلم  عليه  اهلل  صلى  الرسول  جاء  ثم 
املضاربة مشروعيتها من السنة التقريرية، وتعامل بها الصحابة، وأجمع أهل العلم 

على جوازها دون مخـالفة مـن أحد)10).
يترتب عليها من منافع  وملا  إليها  باملضاربة لشدة احلاجة  التعامل  وأباح اإلسالم 
الطرفني  لصالح  والعمل  املال  بني  املثمر  التعاون  حتقق  التي  األداة  فهي  عديدة 
واملجتمع يف آٍن واحد، وللمضاربة أركان خمسة)11) هي: الصيغة والعاقدان ورأس 

املال والربح والعمل ولكل من هذه األركان شروط مفصلة يف كتب الفقه.

ثانيًا مفهوم املضاربة املشتركة:
هي عقد شراكة يف الربح الناجت عن املضاربة القائمة بني أطراف ثالثة: الطرف 
وهو  املصرف،  الثاني:  والطرف  األموال،  رؤوس  أصحاب  وهم  املستثمرون  األول 
)6) الزيلعي، عثمان بن علي،)1313ه�(تبيني احلقائق �سرح كنز الدقائق، الطبعة الأوىل،القاهرة:املطبعة الأمريية بولق ثم �سورتها دار الكتاب الإ�سالمي 

ط2، 52/5 - 53.

)7) النووي، يحيي بن �سرف )2000م(منهاج الطالبني،بتحقيق اأحمد عبد العزيز احلداد،بريوت: دار الب�سائر الإ�سالمية 2 /230. 

)8) �سبري،حممد عثمان،)1998م( فقه املعامالت، طبعة جامعة القد�ص املفتوحة، 2/ 28.

)9) »فقد ورد اأن العبا�ص بن عبد املطلب كان اإذا دفع ماًل م�ساربة ا�سرط على �ساحبه األ ي�سلك به بحرًا ول ينزل به واديًا ول ي�سري به ذات كبد رطبة 

فاإن فعل، فهو �سامن، فرفع �سرطه اإىل ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم فاأجازه » احلديث اأخرجه الدار قطني يف �سننه، كتاب البيوع، وقال عنه فيه اأبو 

اجلارود وهو �سعيف، الدارقطني، علي بن عمربن اأحمد،)2004م( �سنن الدار قطني، حتقيق �سعيب الأرناأوط، الطبعة الأوىل، بريوت:موؤ�س�سة الر�سالة، 

ج�3، �س�78. كما اأخرجه البيهقي، اأحمد بن احل�سني بن علي، )2003م( ال�سنن الكربى، حتقيق حممد عبد القادر عطا، الطبعة الثالثة، بريوت:دار الكتب 

العلمية، يف كتاب القرا�ص، 6 /111.

)10) ل خالف بني امل�سلمني يف م�سروعية القرا�ص واأنه مما كان يف اجلاهلية واأقره الإ�سالم )ابن ر�سد:بداية املجتهد 2 / 234 وابن قدامة:املغني 26/5( 

يقول ابن حزم: القرا�ص كان يف اجلاهلية، وكانت قري�ص اأهل جتارة ل معا�ص لها غريها وفيهم ال�سيخ الكبري الذي ل يطيق ال�سفر وال�سغري واليتيم، 

فكانوا، وذوو ال�سغل واملر�سى يعطون املال م�ساربة ملن يتجر به بجزٍء م�سمى من الربح فاأقر الر�سول �سلى الله عليه و�سلم ذلك يف الإ�سالم ولو وجد 

فيه خالف ما التفت اإليه، لأنه نقل كافة عن كافة من زمن الر�سول �سلى الله عليه و�سلم وعلمه بذلك، وقد خرج عليه ال�سالة وال�سالم يف قرا�ٍص مبال 

خديجة ر�سي الله عنها )ابن حزم،علي بن اأحمد، )1968م( املحلى،)بدون طبعة( القاهرة: دار الحتاد العربي 9 / 116 (. 

)11) النووي، يحيي بن �سرف،)1405ه�( رو�سة الطالبني،الطبعة الثانية،بريوت:املكتب الإ�سالمي 5 / 117
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والطرف  فيها،  واملضاربني  لألموال  املالكني  بني  الوسيط  بدور  تقوم  التي  اجلهة 
الثالث: املضاربون وهم الذين يأخذون األموال من املصرف الستثمارها)12).

وتعتبر املضاربة املشتركة هي الصيغة التعاقدية املتطورة لشركة املضاربة التقليدية 
الثنائية، وصورتها أن يعرض املصرف اإلسالمي - باعتباره مضارباً - على أصحاب 
األموال استثمار مدخراتهم، كما يعرض املصرف - باعتباره صاحب مال أو وكيل 
عن أصحاب األموال - على أصحاب املشروعات االستثمارية استثمار تلك األموال، 
على أن توزع األرباح حسب االتفاق بني األطراف الثالثة، وتقع اخلسارة على صاحب 

املال)13).
وتختلف املضاربة املشتركة عن املضاربة التقليدية باآلتي:)14)

من  1 - دخول املصرف اإلسالمي عنصراً جديداً يف املضاربة واستحقاقه جزءاً 
الربح.

بالنسبة  مضارب  فـهو  مزدوجة  له صفة  املصرف  وهو  فيها  الثاني  الطرف   -  2
بالنسبة  للمال  مالكاً  يبدو  آخر  وجه  من  وهو  األموال(  )أصحاب  للمستثمرين 

للمضاربني.
3 - إن املصرف يقوم بخلط أموال املدخرين وأصحاب رؤوس األموال، ويدفع بها 

إلى املستثمرين كل على حده.
4 -إن األرباح فيها حتسب بناًء على التنضيض التقديري وليس التنضيض احلقيقي.

5 - ضمان املصرف لرأس مال املضاربة.
6 - إن انسحاب أي شخص من أصحاب األموال ال يؤثر يف استمرار الشركة وال 

يؤدي إلى فسخها.
التقليدية واملضاربة املشتركة عدد من  وقد نتج عن هذا االختالف بني املضاربة 

اإلشكاالت سنقوم بعرضها وبيان أقوال العلماء يف حلها وذلك على النحو اآلتي:

)12) حمودة، �سامي ح�سن اأحمد، )1982ه�( تطوير الأعمال امل�سرفية مبا يتفق وال�سريعة الإ�سالمية، الطبعة الثانية،عمان: دار الفكر، �س�394. والهيتي، 

عبد الرزاق رحيم،)1998ه( امل�سارف الإ�سالمية بني النظرية والتطبيق،الأردن:دار اأ�سامة �س�473.

)13) �سبري،حممد عثمان )2001ه( املعامالت املالية املعا�سرة يف الفقه الإ�سالمي، عمان: دار النفائ�ص �س� 301 ويراجع ال�سوا،علي حممد،)1991م( 

الفوارق التطبيقية بني امل�ساربة يف الفقه الإ�سالمي وامل�ساربة امل�سركة، جملة درا�سات باجلامعة الأردنية العدد 19 / اأ �س�273 وقد عرف قانون البنك 

ال�ستثمار  الإي��داع يف ح�سابات  بطريقة  �سواء  ا�ستثمارها  اأ�سحابها يف  يرغب  التي  النقود  البنك  »ت�سلم  اأنها:  امل�سركة  امل�ساربة  الأردين  الإ�سالمي 

امل�سرك اأو بالكتتاب يف �سندات املقار�سة امل�سركة، وذلك على اأ�سا�ص القبول العام با�ستعمالها يف التمويل امل�ستمر واملختلط مقابل ال�سراك الن�سبي 

فيما يتحقق �سنويًا من اأرباح �سافية. ودون القيام بت�سفية عمليات التمويل غري املهياأة للمحا�سبة«.

)14) انظر ال�سوا، الفوارق التطبيقية بني امل�ساربة يف الفقه الإ�سالمي وامل�ساربة امل�سركة �س� 263 - �س�267 وما بعدها، و�سبري، املعامالت املالية 

املعا�سرة يف الفقه الإ�سالمي، �س�303-302.
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املطلب الثاني: إشكال دخول املصرف طرفًا ثالثًا يف املضاربة واستحقاقه جزءًا من الربح
العمل  املال وصاحب  بني طرفني صاحب  تقوم  التقليدية  املضاربة  أن  املعلوم  من 
)املضارب( باعتبارها إتفاق ثنائي، يف حني أنَّ املضاربة املشتركة تقوم بني أطراف 
ثالثة: صاحب املال، واملضارب،واملصرف اإلسالمي، ويترتب على هذا أن الربح يف 
املضاربة التقليدية ينحصر تقسيمه بني طرفيها، وأن املضارب إذا سلم املال إلى 
مضارب آخر ليعمل فيه فال يستحق املضارب األول جزءاً من الربح ؛ ألن استحقاق 
الربح يتم بأحد أمرين إما باملال وإما بالعمل، واملضارب األول لم يقم بشيء من 
هذين األمرين فال يستحق ربحاً، بينما جند أن تقسيم الربح يف املضاربة املشتركة 
يتم بني أطراف ثالثة: صاحب املال، واملضارب، واملصرف، فاملصرف يحصل على 
جزء من الربح مع أنه لم يقدم املال ولم يقم بالعمل، فاملال هو جلموع املستثمرين 
والعمل يقوم به جموع املضاربني، ودور املصرف هو الوساطة بني الطرفني فيستلم 
األموال من املستثمرين بإعتباره مضارباً، ثم يسلم األموال إلى آخرين ليضاربوا بها 

وال يقوم هو بالعمل مباشرة ومع ذلك يأخذ جزءاً من الربح.
وحلل هذا اإلشكال اتفق الفقهاء املعاصرون على جواز دخول املصرف اإلسالمي 
طرفاً يف املضاربة، ولكنهم اختلفوا يف تكييف عالقته باملودعني )أصحاب األموال( 
واملستثمرين )املضاربني(، فالبعض اعتبر املصرف وكياًل، والبعض اعتبره مضارباً، 
أصحاب  مواجهة  يف  مضارب  فهو  مزدوجة:  صفة  له  املصرف  أن  يرى  والبعض 
األموال الذين دفعوا املال للمصرف، وهو صاحب املال يف مواجهة املضاربني الذين 

يأخذون املال من املصرف للعمل فيه، وسنفصل هذه األقوال على النحو اآلتي:
القول األول:

ذهب إلى أن املصرف مضارب مضاربة مطلقة، وأصحاب الودائع مبجموعهم هم 
أرباب املال)15) وما دام املصرف مضارباً مضاربة مطلقة فإنَّ له حق توكيل غيره يف 

استثمار أموال املودعني.
وعلى هذا األساس ميضي املصرف يف تقدمي املال ألصحاب املشروعات موجهاً كل 
ما لديه من فطنٍة ودراية مالية، وخبرة سوقية يف تخير املشروعات والقائمني بها؛ 
ألنه أمني على هذا املال، فيجب أن يتحمل أعباء هذه األمانة على الوجه األكمل )16).

يتصرف  أن  مطلقة  مضاربة  مضارباً  باعتباره  للمصرف  هل  التساؤل  يرد  وهنا 
)15) العربي، حممد عبدالله، )1385ه�( بحث املعامالت امل�سرفية وراأي الإ�سالم فيها، املوؤمتر الثاين ملجمع البحوث الإ �سالمية املنعقد يف القاهرة،1385ه� 

�س�79،123، والهيتي،امل�سارف الإ�سالمية بني النظرية والتطبيق،�س�493 

)16) العربي، املعامالت امل�سرفية املعا�سرة وراأي الإ�سالم فيها، �س�36
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بإعطاء املال إلى مضاربني آخرين للمضاربة فيه؟
اختلف الفقهاء يف هـذا فأجازه احلنفية - وهو رواية عن أحمد - حيث يرون أنه 
- بناًء على التفويض العام يف املضاربة املطلقة - يجوز يف عرف التجار للمضارب 
املطلق أن يدفع املال إلى الغير ليضارب به فقد يكون هذا الغير أكثر دراية وحذقاً 

يف التجارة من املضارب.
وعـبر الكاساني عن وجهة نظر احلنفية بقوله » فأما إذا قـال له اعمل برأيك، فله 
أن يـدفع مـال املضاربة مضاربة لغيره، ألنه فـوض الرأي إليه وقـد رأى أن يدفـعه 

مضاربًة فكان له ذلك«)17)
أما املالكية والشافعية واحلنابلة فلم يجيزوا ذلك إال بإذن صريح)18) فقد جاء يف 
اخلرشي »يضمن العامل إذا قارض يف مال القراض بغير إذن ربه - أي دفعه لعامل 
غيره يعمل فيه -، لتعديه والربح حينئذ للعامل الثاني، ولرب املال وال ربح للعامل 
األول، ملا علمت أن القراض جعــل ال يستحق إال بتمام العمل، والعامل األول لم يعمل 

فال ربح له«)19).
نص  ذلك  جاز  مضاربة  املال  دفع  يف  املال  رب  أذن  »إن  بأنه  قدامة  ابن  وأوضح 
عليه أحمد وال نعلم فيه خالفاً ويكون العامل األول وكياًل لرب املال يف ذلك، فإذا 
دفعه إلى آخر، ولم يشترط لنفسه شيئاً من الربح كان صحيحاً، وإن شرط لنفسه 
شيئاً من الربح لم يصح؛ ألنه ليس من جهته مال، وال عمل، والربح يستحق بواحد 

منهما)20).
فاملالكية و الشافعية واحلنابلة ذهبوا إلى عدم استحقاق املضارب مضاربة مطلقة 
شيئاً من الربح ؛ ألّن الربح ال يَُستَحُق إال باملال أو بالعمل، واملضارب األول لم يحصل 

منه مال وال عمل لذلك ال يستحق شيئاً من الربح.
أما األحناف فقد ذهبوا إلى استحقاق املضارب األول شيًئا من الربح ؛ألنه ضامن 

للمال عنـدما سلمه للثاني.

)17) الكا�ساين،عالء الدين اأبو بكر،بدائع ال�سنائع،دار الكتاب العربي، 97/6.

وابن  ال�سرواين  مع حا�سية  املنهاج  �سرح  املحتاج يف  )1983م( حتفة  علي،  بن  بن حممد  الهيتمي،اأحمد  وانظر   172/5 النووي،الرو�سة  انظر   (18(

قا�سم العبادي، )بدون طبعة( م�سر: املكتبة التجارية الكربى 590/6 والرملي،حممد بن اأحمد بن حمزة، )1984م( نهاية املحتاج اإىل �سرح املنهاج،)ط 

اأخرية(،بريوت: دار الفكر 4 /167. واخلر�سي،حممد بن عبد الله )بدون تاريخ( �سرح اخلر�سي على خمت�سر خليل )بدون طبعة( بريوت:دار الفكر، 

214/6. وابن قدامة، املغني 50/5.وانظر ال�سربيني، حممد بن اأحمد اخلطيب )1994م ( مغني املحتاج اإىل معرفة األفاظ املنهاج،الطبعة الأوىل، بريوت: 

 .264/7 املعرفة  ب��ريوت:دار  )ب��دون طبعة(  الدقائق  الرائق �سرح كنز  البحر  تاريخ(  )ب��دون  314/2. وابن جنيم،ابراهم بن حممد  العلمية،  الكتب  دار 

واحلطاب، حممد بن حممد،)1992م( مواهب اجلليل يف �سرح خمت�سر خليل للحطاب الطبعة الثالثة، بريوت:دار الفكر263/5

)19) اخلر�سي على خمت�سر خليل 214/6 

)20) وابن قدامة، املغني 50/5 
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وقد أوضح الكاساني وجهة نظر احلنفية هذه عندما بني أن األصل يف الربح إمنا 
يستحق باملال، أو بالعمل، أو بالضمان)21). 

ومييل الباحث إلى ترجيح رأي احلنفية يف كون التفويض العام يف املضاربة املطلقة 
به،  ليضارب  الغير  إلى  املال  يدفع  أن  املطلق  للمضارب  التجار  - يجوز يف عرف 
وذلك أن نشاط املضاربة قد يقتضي استعانة املضارب مبن هو أكثر دراية وحذقاً يف 
التجارة من املضارب نفسه وال ضير يف ذلك إذا كان هذا الغير ممن عرف باخلبرة 
واألمانة فيما أوكل إليه، وهذا يعني أن تفويض أصحاب رؤوس األموال للمصرف 
كاف يف تخويله أن يعطي املال ملضاربني أخرين ويستحق جزءاً من الربح باعتباره 

مضارباً.
القول الثاني:

ذهب إلى أن املصرف اإلسالمي يعتبر وكياًل عن أصحاب األموال وال يعتبر عنصراً 
أساسياً يف عقد املضاربة ألنه ليس صاحب رأس املال وال صاحب العمل أي املستثمر 
وإمنا يتركز دوره يف الوكالة عن أصحاب املال فهو يقوم بأخذ األموال من أصحابها 
ويسلمها نيابًة عنهم إلى من يثق بقدرتهم على املضاربة وأمانتهم على املال، وبذلك 
فإن أصحاب رؤوس األموال بدالً من أن يبحثوا عن املضاربني فإن املصرف يقوم 
نيابة عنهم بالبحث عن املضاربني أصحاب الكفاءات ويسلم لهم املال ويتفق معه 

املضاربون مباشرة باعتباره وكياًل عن أصحاب األموال)22).
واملصرف يف هذه احلالة يستحق احلصول على األجر )العمولة( املتفق عليها فيما 
األعمال  قبيل  كوكيل - هو من  يباشره يف هذه احلالة  ما  ؛ ألن  املودع  بينه وبني 

)21) انظر الكا�ساين،عالء الدين م�سعود بن اأحمد )1982م( بدايع ال�سنايع يف ترتيب ال�سرائع، الطبعة الثانية بريوت:دار الكتاب العربي، 3545/7. 

وانظر ابن عابدين، حممد اأمني بن عمر )1992م( رد املحتار على الدر املختار )حا�سية بن عابدين ( الطبعة الثانيةبريوت: دار الفكر، 653/5. اأما ثبوت 

ال�ستحقاق باملال فظاهر، لأن الربح مناء لراأ�ص املال، فيكون ملالكيه، كما يف امل�ساربة، واأما بالعمل فاإن امل�سارب ي�ستحق جزءَا من الربح بالعمل، واأما 

بال�سمان، فاإن املال اإذا �سار م�سمونًا على امل�سارب، فاإنه ي�ستحق جزءًا من الربح مبقابلة ال�سمان ودليل ذلك اأن �سانعًا تقبل عماًل باأجر، فلم يعمل به 

بنف�سه، واأعطاه لغريه باأقل من ذلك فاإنه يطيب له الف�سل ول �سبب لذلك ال�ستحقاق اإل ال�سمان.

بدينار،  ا�ستاأجر خياطًا خلياطة ثوب  بنف�سه كمن  الأول فكاأنه عمل  للم�سارب  الثاين واقع  امل�سارب  الربح، لأن عمل  الأول  امل�سارب  ي�ستحق  واأي�سًا 

فا�ستاأجر اخلياط خياطًا اآخر على خياطة الثوب بن�سف الدينارطاب له الف�سل، ولأن امل�سارب الأول با�سر العقدين عقد امل�ساربة مع رب املال وعقد 

امل�ساربة مع امل�سارب الثاين، فيجوز للم�سرف الإ�سالمي اأن يعطي املال لغريه م�ساربة وي�ستحق على عمله الربح. 

دوره يف  يركز  واإمن��ا  العمل  ول �ساحب  امل��ال  لي�ص �ساحب  لأن��ه  امل�ساربة  عقد  اأ�سا�سيًا يف  ع�سوًا  يعترب  ل  امل�سركة  امل�ساربة  امل�سرف يف   (22(

الوكالة عن �ساحب املال، وهذه الوكالة تعترب خدمة حمرمة ومن حقه اأن يطلب مكافاأة عليها ولذلك فالعالقة يف امل�ساربة امل�سركة قائمة بني رب املال 

»املودعون« وطالبي التمويل »امل�ستثمرون«، و و�سع امل�سرف هو و�سع الوكيل عن �ساحب املال ولي�ص و�سع الأ�سل يف العالقة، اإه� اأبو زيد، حممد 

عبد املنعم،)1996م( امل�ساربة وتطبيقاتها العملية يف امل�سارف الإ�سالمية، طبعة املعهد العاملي للفكر الإ�سالمي، �س� 40. 

وانظر �سبري، املعامالت املالية املعا�سرة �س�304، والعبادي، عبد الله عبد الرحيم، )1981م( موقف ال�سريعة من امل�سارف الإ�سالمية املعا�سرة )بدون 

طبعة( بريوت املكتبة الع�سرية �س�239.
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املصرفية اخلدمية، وليس من قبيل األعمال املصرفية االستثمارية، فهذه الوكالة 
التي ميارسها املصرف تعتبر خدمة محترمة يقدمها املصرف لرجال األعمال ومن 

حقه أن يطلب مكافأة مقابل هذه اخلدمة)23).
القول الثالث:

مواجهة  مضارب يف  فهو  مزدوجة  يحمل صفة  اإلسالمي  املصرف  أن  إلى  ذهب 
أصحاب األموال الذين يتسلم منهم املال للمضاربة فيه وهو صاحب املال يف مواجهة 
املضاربني الذين يأخذون منه املال الستثماره فهو مضارب مرة وصاحب املال مرة 
أخرى، وبالتالي فإن عالقة املصرف بأصحاب األموال يكون فيها املصرف مضارباً، 

وعالقته مع املستثمرين يكون فيها املصرف هو رب املال)24)
وبناء على هذا القول فإن املضاربة تضم أطرافاً ثالثة)25)، الطرف األول: أصحاب 
فيها،  املضاربة  أساس  - على  انفرادية  - بصورة  األموال  يقدمون  الذين  األموال 
والطرف  فيه،  للمضاربة  املال  يأخذون  الذين  وهم   - املستثمرون  الثاني:  الطرف 
السابقني  الفريقني  بني  التوسط  مهمتها  تكون  التي  اجلهة  أو  الشخص  الثالث: 
يسمى  الطرف  وهذا  أخرى،  جهة  من  واملضاربني  جهة  من  األموال(  )أصحاب 
للمستثمرين  بالنسبة  مضارباً  يبدو  فهو  مزدوجة  صفة  وله  املشترك  املضارب 
للمال بالنسبة للمضاربني، ويعمل على  )أصحاب األموال( من ناحية ويبدو مالكاً 
أصحاب  من  وجتميعها  واستالمها  األموال  توازن  يف  واالنتظام  التوافق  حتقيق 

األموال ودفعها إلى املضاربني.
املصرف  عالقة  حتديد  حول  اختلفت  قد  املعاصرين  الفقهاء  أقوال  كانت  وإذا 
يعتبر مضارباً  املصرف  بأن  القول  إلى  أميل  فإني  واملضاربني،  األموال  بأصحاب 
مضاربة مطلقة ويستحق جزءاً من الربح حسب االتفاق؛وذلك بناًء على ما رجحناه 
الغير  إلى  املال  يدفع  أن  له  يحوز  مطلقاً  تفويضاً  املفوض  املضارب  أن  يف  سابقاً 
ليضارب به، وذلك أن نشاط املضاربة قد يقتضي استعانة املضارب مبن هو أكثر 
دراية وحذقاً يف التجارة من املضارب نفسه وال ضير يف ذلك إذا كان هذا الغير ممن 

عرف باخلبرة واألمانة فيما أوكل إليه.
هذا  فإن  ومضارب  مال  فهو صاحب  مزدوجة  له صفة  املصرف  بأن  القول  وأما 
القول ضعيف؛ ألن املصرف يف حقيقة االمر لم يقدم ماالً، ميكله وإمنا هي أموال 

)23) ال�سدر، حممد باقر، )1973م( البنك الالربوي يف الإ�سالم، الطبعة الثانية بريوت:دار الكتاب اللبناين �س�41

)24) حمودة، تطوير الأعمال امل�سرفية مبا يتفق وال�سريعة الإ�سالمية �س�393 

)25) املرجع ال�سابق ال�سفحة نف�سها.
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املستثمرين، ودور املصرف متثل يف إدارتها وتسليمها إلى املضاربني وقيامه بهذا 
وأما  ثان،  مضارب  إلى  وسلمه  أول  مضارب  فهو  املضاربة  قبل  من  يعتبر  العمل 
املصرف  ميارسه  الذي  الدور  طبيعة  مع  يستقيم  ال  فهذا  فقط  وكيل  بأنه  القول 
مضاربة  به  ليضارب  املال  استالمه  عند  األموال  أصحاب  مع  تعامله  من  ابتداًء 
مطلقة بنفسه أو بالغير، وكذلك جند أنه يتعامل مع املضاربني عند أخذهم للمال 
القيام بدور املضاربة تخطيطاً  العبء يف  أمامهم ويشاركهم  باعتباره املسئول  منه 

وتوجيهاً وإشرافاً ومتابعة.

املطلب الثالث : إشكال خلط أموال املضاربة
لتوضيح هذا اإلشكال البد من بيان ما تسير عليه املضاربة يف شكلها التقليدي وما 
يتغير فيها - من حيث وضع أموال املضاربني - يف املضاربة املشتركة، وذلك أنَّ 
املضاربة التقليدية - باعتبارها تقوم بني طرفني صاحب املال والعامل - فال يجوز 
أن ينضم إليها طرف ثالث بعد بدء العمل يف مال املضاربة ؛ ألن هذا يؤدي إلى 
خلط األموال وهو غير جائٍز، إذ ليس للمضارب أن يخلط مال املضاربة مبال آخر؛ 
ألن اخللط ينتج عنه جهالة يف معرفة الربح واخلسارة، مما يؤدي إلى اخلالف بني 

أصحاب األموال.
بينما املضاربة املشتركة لكونها مفتوحة النضمام أشخاص جدد بعد بدء أعمالها 
جموع  من  األموال  تتلقى  فتظل  مستمرة،  بصورة  األموال  خلط  على  تقوم  فإنها 
املستثمرين بصورة متالحقة يضم فيها املال الالحق مع املال السابق، وبهذا فإنه 
يشترك فيها العديد من األموال متعددة امللكية والتي قد ال جتتمع يف وقت واحد، 
األموال  مع  الالحق  دمج  ويتم  متالحقة  بصورة  بعض  إلى  بعضها  يتم ضم  وإمنا 
السابقة بصورة تلقائية مع حفظ حق كل طرف باالعتماد على األساليب العلمية 
والفنية واحملاسبية املعاصرة، وهذا يختلف عن الشكل الثنائي التقليدي للمضاربة 
الذي يغلق باب املشاركة يف العملية االستثمارية على طرفيها فقط، ويترتب على 
ففي  واخلسارة،  الربح  تقسيم  يف  اختالفهما  املضاربة  نوعي  بني  االختالف  هذا 
الطرفني بحسب االتفاق، واخلسارة يتحملها  الربح بني  التقليدية يقسم  املضاربة 
صاحب املال يف حني أن املضاربة املشتركة لكونها تقوم على أساس جماعية العالقة 
بني مساهمني كثيرين ومختلفني ولفترات طويلة لذلك - فإن املساهمني يشتركون 
املضاربة  بحيث جتبر اخلسارة يف  املضاربة،  عمليات  كل  واخلسارة يف  الربح  يف 
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األولى بالربح يف املضاربة الثانية، مما قد ينتج عنه أن يتحمل بعض الشركاء خسارة 
حلقت بشركاء آخرين، فاألعضاء يف املضاربة املشتركة يسند بعضهم بعضاً ربحاً 

وخسارًة.
وحلل هذا اإلشكال فإنه ال شك من أن قيام املصارف اإلسالمية باالستثمار على 
شكل جماعي عبر املضاربة املشتركة يقضي بضرورة خلط أموال املضاربة بصورة 
مستمرة متتابعة ال تنقطع، حيث تقوم املضاربة املشتركة باخللط ألموال املودعني 
مع بقاء األمور على حالها دون تنضيض أو تصفية للحساب، ومما ينتج عنه مشاركة 

املال الالحق للمال السابق يف الربح واخلسارة.)26)
ومع ذلك فإن هذا اخللط املتالحق يؤدي إلى إشكال فقهي وهو أن جتبر خسارة 

أحد أصحاب األموال من األرباح التي حصل عليها شخص آخر)27).
وحلل هذا اإلشكال نستعرض أقوال العلماء يف مسألة خلط أموال املضاربة ثم نبني 

الرأي الراجح يف املسألة. وذلك على النحو اآلتي:
القول األول:

ذهب بعض املالكية)28) إلى أنه يجوز خلط مال املضاربة بغيره مبطلق العقد - إذا 
استطاع املضارب االجتار بكال املالني - سواء كان ذلك اخللط مبال املضارب نفسه 
أم مبال غيره جاء يف املدونة: »أرأيت إن أخذ رجل ماالً قراضاً من رجل أيكون له 
أن يأخذ ماالً آخر من رجل آخر قراضاً، قال مالك: نعم له أن يأخذ من غير األول 
إذا لم تشغله عن قراض األول لكثرة مال األول، فإذا كان املال كثيراً فال يكون له أن 
يخلط إذا أخذهما، وهو يحتمل العمل بهما، قلت: ويكون له أن يخلـط إذا أخذهما 
وهـو يحتمل العمل بهما، قال: نعم إذا أخذ املالني من غير شرط من الثاني الذي 

يدفع إليه أن يخلطهما، خلطهما وال ضمان عليه«)29)
القول الثاني:

ذهب بعض احلنفية)30) واحلنابلة إلى عدم جواز خلط مال املضاربة بغيره مبطلق 
العقـد »ألن اخللط يوجب يف مال رب املال حقاً لغيره فال يجوز إال بإذنه«)31)، ولكنه 
)26) ومثال ذلك اأن ي�سارب البنك باألف دينار لزيد، فيخ�سر مائة دينار وي�سارب باألف اأخرى لعمرو بعد �سهر فريبح مائتي دينار، في�سرك زيد وعمرو 

يف الرب��ح واخل�سارة. املعامالت املالية املعا�سرة يف الفقه الإ�سالمي.�سبري،املعامالت املالية �س� 305

)27) املرجع ال�سابق 

)28) الإمام مالك بن ان�ص، )1978م( املدونة الكربى برواية �سحنون عبد ال�سالم التنوخي، بريوت:دار الفكر 56/4. واحلطاب، مواهب اجلليل 367/5 

)29) االإمام مالك، املدونة الكربى برواية �سحنون 56/4 

)30) ابن جنيم، البحر الرائق �سرح كنز احلقائق، 264/7 

)31) الكا�ساين، بدائع ال�سنائع 96/6
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باخللط  له  أذن  أو  عاماً  تفويضاً  املضارب  املال  فوض صاحب  إذا  اخللط  يجوز 
»وليس للمضارب أن يخلط مال املضاربة مباله.. فإن قال له: اعمل برأيك جاز له 

ذلك«)32).
وأضاف بعضهم إلى التفويض اشتراط أن يكون اخللط قبل البدء بالعمل، وأما إذا 
بدأ العمل مبال املضاربة فال يجـوز له أن يضيف إليه غيره؛ ألن اخللط بعد بدء 
العمل يؤدي إلى جهالة معرفة الربح واخلسارة لألموال املخلوطة، فال يعرف حصة 
كل من الشريكني يف الربح أو اخلسارة وهذا يجر إلى اخلالف بني أصحاب رؤوس 

األموال.
لهذا ال يجوز بعد بدء العمل يف املضاربة أن ينضم إليها شخص ثالث أو رابع كما 
أنه ال يجوز لصاحب املال نفسه أن يضيف ماالً للمضاربة األولى بعد بدء العمل 

فيها)33).
القول الثالث:

ذهب الشافعية وبعض احلنفية إلى عدم جواز اخللط إال باإلذن الصريح من رب 
املال، وال يكفي التفويض العام)34).

يكفي  وال  إذناً صريحاً  املال  بذلك رب  أذن  إذا  بجواز اخللط  القول  والراجح هو 
مطلق العقد أو التفويض العام ؛ ألن اخللط يوجب يف مال رب املال حقاً لغيره فال 
يجوز إال بإذنه)35)، أما مع اإلذن الصريح فيجوز، ألن اإلنسان ميلك التصرف يف 
ماله بجبر خسارة شريكه، و أيضاً فإنه مع اإلذن يكون رب املال عاملاً مبا يجري على 
ماله من حقوق، ولكن ينبغي أن يراعى يف توزيع األرباح مقدار املال املودع، واملدة 

الزمنية للوديعة)36)
وأما اإلشكال يف كون اخللط يؤدي إلى اجلهالة والغرر يف الربح واخلسارة للمشتركني 
وأجهزة حسابية متطورة  املصرف من وسائل  يعالج مبا ميلكه  اإلشكال  فإن هذا 

تضمن لكل األطراف حقوقهم وتسد الباب عن نشوب أي خالف مستقبلي)37).

)32) ابن قدامة،املغني 50/5

)33) ابن قدامة، املغني 5 / 50 والنووي،الرو�سة 148/5 

)34) ال�سريازي، اإبراهيم بن علي، )1958م(، املهذب، القاهرة: مطبعة م�سطفى البا بي احللبي 393/1. واملطيعي، حممدجنيب، )بدون تاربخ( تكملة 

املجموع �سرح املهذب،جدة:دار الإر�ساد، 421/13 

)35) الكا�ساين،بدائع ال�سنائع 96/6.

)36) �سبري، املعامالت املالية املعا�سرة:�س�306، فربح األف دينار - مثاًل - اأودعها �ساحبها من اأول ال�سنة املالية للم�سرف يختلف عن ربح األف دينار 

اأخرى اأودعها �ساحبها يف منت�سف ال�سنة.

)37) العبادي، موقف ال�سريعة من امل�سارف الإ�سالمية املعا�سرة: �س� 225 
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املطلب الرابع : إشكال اقتسام الربح قبل تنضيض املضاربة
التقليدية ال يجوز فيها اقتسام  لبيان هذا اإلشكال البد من توضيح أن املضاربة 
الربح قبل تصفية املضاربة بالتنضيض احلقيقي، ويقصد بالتنضيض حتويل السلع 

إلى نقد سائل محدد املبلغ)38)
فكلمة )تنضيض( مأخوذة من نَضّ املال إذا تيسر وحصل، فيقال نضَّ الدين إذا 
تيسر الدائن، ويقال نضَّ الثمن إذا حصل وتعجل، وأهل احلجاز يسمون املال نضاً 

أو ناضاً إذا صار دراهم ودنانير بعد أن كان متاعاً)39).
وقد استعمل الفقهاء مصطلح التنضيض وقصدوا به معنًَى اصطالحياً ال يختلف 
عن املعنى اللغوي، فالتنضيض عندهم هو حتول املتاع إلى عني )دراهم ودنانير( 

ويستعمل الفقهاء هذا املصطلح يف باب املضاربة.
فالتنضيض إذن هو تصفية الشركة تصفية نهائية بحيث يعود رأس مالها إلى مال 
سائل كما كان عليه سابقاً ومن نفس صفة املال الذي مت به العقد، وبذلك يظهر 
الذي يقسم بني  الربح  املال، فيكون ذلك هو  التي طرأت على رأس  الزيادة  مدى 
قد  املضاربة  فتكون  نقص  وإمنا  زيادة  هناك  يكون  ال  قد  ورمبا  املضاربة،  طريف 
خسرت، وهذا يعني أنه ال بد للمضاربة من تصفية نهائية حتى يحكم عليها بعد 
ذلك أنها ربحت أو خسرت، وال يجوز قبل هذه التصفية أن يحكم عليها بأنها ربحت 
أو أن يقسم شيء منها على أنه ربح، وقد نص الفقهاء على وجوب تنضيض املضاربة 

تنضيضاً حقيقياً حتى تصفو ويظهر الربح وذلك حماية لرأس مال املضاربة)40).
متـعذر يف  فإنه  التقليدية  املضاربة  يف  ممكناً  أمراً  احلقيقي  التنضيض  كان  وإذا 
املضاربة املشتركة، وذلك أن املضاربة املشتركة تقوم على أساس اخللط املتالحق 
لرأس املال وتقوم على أساس االستمرار لفترات طويلة مما يجعلها تلجأ إلى التقدير 
السنوي يف نهاية كل عام ملعرفة ما عليه حال املضاربة من ربح أو خسارة بصورة 
تقريبية دون أن تصفى الشركة، بل يقسم ما يعتبر ربحاً يف نهاية كل عام، وتستمر 
املضاربة، وهذا ما يسمى بالتنضيض التقديري)41)، وهنا تبرز املشكلة يف مدى جواز 
تقسيم الربح بناء على التنضيض التقديري وليس احلقيقي حيث اختلف العلماء يف 

)38) املق�سود بالتن�سي�ص هو: حتويل العرو�ص اإىل نقود،جاء يف بلغة ال�سالك: )الن�سو�ص هو خلو�ص املال وظهوره ببيع ال�سلع( انظر امل�سدر ال�سابق: 

254/2 ويراجع ابن قدامة، املغني ج�5 �س�64، والزيلعي، تبيني احلقائق، ج�5 �س� 69 وال�سربيني، مغني املحتاج 416/3.

)39) ابن فار�ص، اأحمد بن فار�ص بن زكرياء،)1991م( معجم مقايي�ص اللغة، بريوت:دار اجليل، 357/5

)40) ابن قدامة،املغني 5 / 65، وابن ر�سد،بداية املجتهد 2 / 81. 

)41) الهيتي، امل�سارف الإ�سالمية، �ص 476، و�سبري،املعامالت املالية املعا�سرة �ص 307
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هذا األمر إلى قولني:
القول األول:

ذهب احلنابلة والظاهرية والزيدية)42) إلى أنه يجوز اقتسام الربح الناجت عن املضاربة 
مع بقاء املضاربة واستمرارها ألن الربح حق خالص للمتعاقدين فيجوز لهما اقتسامه 
فإذا حدثت بعد ذلك خسارة فإنها ال جتبر بالربح املتحقق مسبقاً، وذلك ألن الربح 
السابق قد مت تقسيمه مبوافقة كل األطراف، ودخل نصيب كل واحٍد منهم يف ملكه، 
فكانت احملاسبة والقسمة مبثابة فسخ للمضاربة األولى، وإبرام عقد جديد فيأخذ 

كل منهما حكم نفسه وال جتبر خسارة أحدهما بربح اآلخر.
القول الثاني:

ذهب احلنفية)43) إلى عدم جواز استمرار املضاربة إذا مت تقسيم الربح، وذلك ألن 
الربح وقاية لرأس املال، وقد حتدث خسارة بعد القسمة فتجبر بالربح السابق ؛ ألن 
العقد مستمر، وال يسمى ربحاً إال ما زاد على رأس املال بعد انتهاء املضاربة، وعلى 
هذا األساس فإن الربح ال ميكن تقسيمه ما دامت املضاربة مستمرة، فإذا هلك املال 
بعضه أو كله ترادا الربح حتى يستويف رب املال، وإذا استوفى رأس املال، و فضل 

شيء كان بينهما ألنه ربح)44).
ويبدو أن الرأي القائل بجواز اقتسام الربح مع استمرار املضاربة هو الراجح، وذلك 
ألن الربح هو ما زاد عن رأس املال يف أي وقت من األوقات )45)، فيجوز ألطراف 
املضاربة اقتسامه، ويعتبر هذا االقتسام تصفية للمضاربة أي مبثابة فسخ حكمي 
للمضاربة، وكون رأس املال ال يزال باقيا بيد املضارب على نفس الشروط املسبقة، 
فإنه يعتبر مبثابة عقد جديد، وبالتالي ميثل كل من هذين العقدين حكماً مستقاًل 
وال جتبر خسارة أحدهما باآلخر)46)، وبهذا ميكن القول بأن التنضيض التقديري 
على  وتوزع  املال،  رأس  إلى  بالنسبة  سنة  كل  يف  األرباح  نسبة  فتقدر  جائز  أمر 
أصحاب األموال بحسب مقدار كل مال وفترة استثماره)47)، عماًل بقاعدة »إذا ضاق 

)42) انظر البهوتي،من�سور بن يون�ص بن اإدري�ص، )1968م( ك�ساف القناع،الريا�ص:مكتبة الن�سر احلديثة، 519/3، 520 وابن قدامة،عبد الرحمن بن 

حممد بن اأحمد،)1981م( ال�سرح الكبري مطبوع مع املغني، الريا�ص: مكتبة الريا�ص احلديثة، 170/5،وابن حزم،املحلي 248/8 واملرت�سى، اأحمد بن 

يحي، )1975م( البحر الزخار اجلامع ملذاهب علماء الأم�سار،الطبعة الثانية، بريوت:موؤ�س�سة الر�سالة 88/4

)43) ابن الهمام، حممد عبد الواحد ال�سيوا�سي )2003م(�سرح فتح القدير على الهداية، الطبعة الأوىل، بريوت: دار الكتب العلمية،78/7

)44) املرجع ال�سابق،ال�سفحة نف�سها

)45) ابن قدامة،املغني 57/5، الهيتي، امل�سارف الإ�سالمية �س� 477

)46) الهيتي، امل�سارف الإ�سالمية،�ص �478

)47) �سبري، املعامالت املالية املعا�سرة،�ص �307
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األمر اتسع«)48).
قائمة  املضاربة  بقاء  مع  فعاًل  املتحقق  الربح  إجراء قسمة  فإنه ميكن  وعلى هذا 
مستمرة و»إن استمرار العمل يف املضاربة إلى أجٍل غير محدد يجعل من املناسب 
تفعل  ما  نحو  على  سنوياً  ذلك  يكون  أن  بأس  وال  دوري  بشكل  القسمة  تتم  أن 
عائد  لتأدية  طريقة  وإيجاد  االنتظام،  من  نوع  بقصد حتقيق  املساهمة  الشركات 
دوري للمستثمرين يف مواعيد محددة، ففي نهاية كل عام حتصى األرباح املتحققة 
أمواالً  كانت  سواء  لالستثمار،  املخصصة  األموال  بنسبة  تقسيمها  يجري  حتى 
هو  الذي  املشترك  املضارب  وبني  بينهم  مشتركة  كانت  أو  وحدهم،  للمستثمرين 
املصرف الالربوي أو أي مؤسسة مالية عاملة يف مجال االستثمار بهذا األسلوب 

اجلديد«)49).

املطلب اخلامس : إشكال توقيت عقد املضاربة وعدم فسخه بانسحاب 
أحد الشركاء 

ولتوضيح هذا اإلشكال ال بد من بيان أنَّ رب املال يف املضاربة التقليدية له احلق 
يف أن يفسخ املضاربة يف أي وقت حتى ولو بدأ املضارب العمل مبال املضاربة وقبل 

أن ينض رأس املال.
يف حني أن رب املال يف املضاربة املشتركة ال يستطيع سحب ماله إال يف وقت معني 
ولو سحبه يف غير هذا الوقت يسقط حقه يف الربح، وال يؤثر انسحاب أي شخص 
املضاربة  ألن  فسخه؛  إلى  يؤدي  وال  الشركة،  استمرار  يف  األموال  أصحاب  من 
املشتركة تقوم على أساس االستمرار لفترات طويلة. و تقييد املضاربة بوقت معني 

قد أوجد إشكاالً اختلف العلماء يف حله إلى قولني:
القول االول:

فذهب احلنفية)50) واحلنابلة)51) إلى جواز تقييد املضاربة بوقت معني؛ ألن املضاربة 
توكيل والتوكيل يجوز تقييده بوقت معني.

)48) الزرك�سي،حممد بن عبد الله بن بهادر، )1985 م( املنثور يف القواعد الفقهية،الطبعة الثانية، الكويت:وزارة الأوقاف، 120/1

)49) حمودة، تطوير الأعمال امل�سرفية، 412

)50) اال�سرخ�سي،حممد بن اأحمد بن اأبي �سهل )1993م( املب�سوط )بدون طبعة(،بريوت:دار املعرفة،19/12. الكا�ساين، بدائع ال�سنايع 3633/8

)51) ابن قدامة، املغني 70-69/5
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القول الثاني:
وذهب املالكية)52) والشافعية)53) والظاهرية إلى انه ال يجوز تقييدها بوقت معني)54).

ذكروه  ملا  األقوى  هو  التوقيت  بجواز  القول  أن  جند  الرأيني  كال  يف  تأملنا  وإذا 
القول هو األنسب للمضاربة  من أن املضاربة وكالة والوكالة يجوز توقيتها، وهذا 
التي يجريها املصرف اإلسالمي، وذلك أن طبيعة سير وتنظيم عمليات  املشتركة 
يف  العمل  يبدأ  اإلسالمي  فاملصرف  التوقيت  خالل  من  يتم  اإلسالمي  املصرف 
الودائع االستثمارية من أول العام املالي، ويف نهايته يقوم بأعمال التصفية، ثم يقسم 

األرباح، فقد تكون مدة االستثمار ستة أشهر وقد تكون سنة. 
العامل إذا لم يبدأ  أما بالنسبة لفسخ عقد املضاربة فإن الفقهاء اتفقوا على أن 

العمل فإن لصاحب املال احلق يف فسخ عقد املضاربة وتنضيض رأس املال)55).
ولكن الفقهاء اختلفوا)56) يف حق صاحب املال يف الفسخ إذا كان العامل قد بدأ العمل 
فقال احلنفية والشافعية واحلنابلة إنَّ لرب املال احلق يف فسخ العقد وتنضيض 
رأس املال، أما املالكية فقالوا ليس له ذلك، وعند احلنفية ميكن الفسخ »عند وجود 

شرطه وهو علم صاحبه«)57).
وإذا ما سرنا مع الرأي القائل بجواز الفسخ ولو كان العامل قد بدأ يف العمل فإن 
هذا الرأي يترتب عليه إشكال يف موضوع املضاربة املشتركة إذ أن املصرف يشترط 
على املودعني استمرار الوديعة ملدة ال تقل عن ستة أشهر وال تزيد عن سنة فإذا قام 

العميل بسحبها قبيل امليعاد ال يستحق شيئاً من الربح)58).
واحلقيقة أن حرمان العميل من الربح إذا انسحب أثناء الفترة يف املضاربة املشتركة 
ال يجوز أن يكون على إطالقه ولكن ميكن القول بأن املودع إذا سحب جميع ماله 
قبل انتهاء السنة املالية فإنه ال يستحق شيئاً من الربح ؛ ألن الربح املعلن يف نهاية 
كل سنة مالية ال يتقرر إال للمبلغ الذي يكون باقياً لدى املضارب من بداية السنة 

حتى نهايتها.

)52) الزرقاين،حممد بن عبد الباقي، )2003م( �سرح الزرقاين على املوطاأ، حتقيق طه عبد الروؤف �سعد، الطبعة الأوىل،القاهرة:مكتبة الثقافة الدينية 

351/3. وابن جزي،حممد بن اأحمد،)1968م( قوانني الأحكام ال�سرعية )القوانني الفقهية( بدون طبعة، بريوت:دار العلم للماليني �ص �186

)53) ال�سربيني، مغني املحتاج 402/3 و الرملي، نهاية املحتاج 225/5

)54) ابن حزم، املحلي 116/9

)55) ابن ر�سد، بداية املجتهد 240/2

)56) املرجع ال�سابق ال�سفحة نف�سها

)57) الكا�ساين، بدائع ال�سنائع 3655/8

)58) العبادي، موقف ال�سريعة من امل�سارف الإ�سالمية �س�236 
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املضارب،  تصرف  حتت  املال  بوضع  مرتبط  األموال  شركة  يف  الربح  فاستحقاق 
ونظراً لكون املال املسترد خرج عن تصرف املضارب ولم يستمر حتت تصرفه طوال 
السنة املالية املتـعارف عليها، فإن هذا املال ال يستحق شيئاً من الربح الذي جتري 

قسمته يف نهاية السنة)59).
أما إذا سحب املضارب جزءاً من مال املضاربة فإن رأس املال يرجع إلى الباقي)60) 
للمضاربة فيه، و يستحق عليه الربح،جاء يف نهاية احملتاج: » أنه إذا استرد املالك 
بعض مال القراض قبل ظهور ربح أو خسارة فإن رأس املال املضارب به يرجع إلى 
الباقي وذلك ألن مالك املال لم يترك يف يد املضارب غيره، فصار كما لو اقتصر يف 

االبتداء على إعطائه له«)61).
وإذا كنا قد ذكرنا بأنه ال يستحق على املال املسحوب ربحاً فإنه ميكن القول بأن 
هذا يف حالة إذا لم يكن هناك ربح ظاهر يف تلك الفترة، أما إذا كان الربح ظاهراً 
فإن العدالة تقضي بأن املودع يعطى من ذلك الربح الذي هو نتاج مناء املال. وكذلك 
األمر يف حالة اخلسارة إذ ميكننا القول بأنه إذا كانت اخلسارة ظاهرة عند سحبه 

للمال فإنه يتحمل نصيبه من اخلسارة عماًل بقاعدة » الغنم بالغرم«)62).
وبهذا ميكن القول بأن املصارف اإلسالمية ميكن لها أن تعتبر السحب الكلي قبل 
انقضاء السنة املالية فسخاً لعقد املضاربة، أما السحب اجلزئي فال يفسخ عقد 
املضاربة بل تستمر يف الباقي ويبقى رأس املال منحصراً يف الباقي من تاريخ إيداعه 

لالستثمار)63).
وإذا كنا قد بينا ما يترتب على سحب مال املضاربة كله أو بعضه من أحكام فإنه 
البد من اإلشارة إلى أنه إذا أضيف مال إلى املضاربة أثناء السنة املالية فإنه يستحق 
نصيباً من الربح - بقدر الفترة الزمنية التي شارك فيها هذا املال باملضاربات التي 
ميارسها املصرف ما دام أن هذا املال أصبح حتت تصرف املصرف املستثمر، وذلك 
املال  للربح عند حتققه لكونه قد وضع  املودع  على ما قررناه من استحقاق  بناءاً 

حتت تصرف املضارب.
كما أن هذا املال املضاف يتحمل من اخلسارة يف حالة وقـوعها بقدر الفترة الزمنية 

)59) الهيتي،امل�سارف الإ�سالمية بني النظرية والتطبيق �س�479

)60) وقد تعر�ص الإمام النووي لهذه امل�ساألة، مع �ساحب حتفة املحتاج، بقولهما ) ولو ا�سرد املالك بع�ص مال القرا�ص قبل ظهور ربح اأو خ�سران، رجع 

راأ�ص املال اإىل الباقي لأنه مل يرك يف يده غريه، انظر ابن حجر الهيتمي، حتفة املحتاج ل�سرح املنهاج 6 /102 

)61) الرملي،نهاية املحتاج 239/5 بت�سرف

)62) انظر مدكور، حممد �سالم،)1983م( املدخل للفقه الإ�سالمي،الطبعة الثانيه، القاهرة: دار النه�سة العربية �س�281 

)63) ال�سوا، الفوارق التطبيقية �س�369، و �سبري،املعامالت املالية، �س�311
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التي شارك فيــها هــذا املال يف األنشطة االستثمارية لتلك السنة)64) وفقاً لقاعدة 
»الغنم بالغرم«)65).

املطلب السادس : إشكال ضمان رأس املال
اإلسالمي  املصرف  يتعهد  أن  املشتركة  املضاربة  يف  املال  رأس  بضمان  يقصد   
املشروع)66)  ما خسر  إذا  كاملة  االستثمارية  الوديعة  قيمة  ورد  املال  رأس  بضمان 
ولو لم يكن هناك تعٍد وال تقصير. وهذا الضمان يخالف األصل الذي تقوم عليه 
تعدى  إذا  إال  املضاربة  مال  رأس  يضمن  فال  أميناً  املضارب  اعتبار  يف  املضاربة 
أو قصر يف احلفظ، أو خالف الشروط والقيود التي وضعها رب املال فقط، أما 
املضارب فال يتحمل شيئاً من اخلسارة ويكفيه أن يخسر جهده وعمله دون مقابل، 

وأنه إذا اشترط على العامل ضمان رأس املال فإن املضاربة تفسد.
وقد أوجد ضمان املصرف لرأس مال املضاربة إشكاالً اختلف العلماء يف حكمه إلى 

قولني:

القول األول:
على  الضمان  جواز  عدم  وهو  الفقهاء  عليه  اتفق  الذي  باألصل  العمل  إلى  ذهب 
املضارب إال إذا جنا أو فرط )67)، كأن يخالف شروط العقد بأن يستثمر مثاًل يف 
مشروع ال يسمح له به العقد، أو أن يهمل يف إدارته للمال. وعدم تضمني املضارب 
عائد إلى اعتباره أميناً على ما حتت يده، و ألن الضمان يف املضاربة يجعل للعالقة 
صيغة ربوية. بحيث تصبح غنماً ال مغرم فيه وألن املصرف اإلسالمي إذا اعتبر 
ضامناً فإن وضع األموال املودعة لديه لالستثمار تقترب كثيراً من وضع األموال 
املودعة يف املصارف الربوية من حيث اعتبارها - وقتئٍذ - يف حقيقة أمرها قروضاً 

وليست ودائع)68).

)64) الهيتي، امل�سارف الإ�سالمية،�س�480 و�سبري، املعامالت املالية �س�310، 311،و ال�سوا، الفوارق التطبيقية �س�269

)65) مدكور،مدخل الفقه الإ�سالمي �س�281

)66) �سبري، املعامالت املالية املعا�سرة يف الفقه الإ�سالمي:�س�307، و ابن قدامة، املغني، 5/ 38 و ال�سريازي، املهذب 388/1،و ابن حزم املحلي 248/8، 

وت�سكل هذه الق�سية عن�سرًا مهمًا يف نظر الداعني اإىل تطوير عقد امل�ساربة ليالئم عمل امل�سارف الإ�سالمية لكي تناف�ص البنوك الربوية فيما تقدمه من 

�سمانات جتذب امل�ستثمرين وجتعلهم يطمئنون اإىل التعامل مع امل�سارف الإ�سالمية باعتبارها و�سيطًا موؤمتنًا يف جمال ال�ستثمار، واأي�سًا فاإن امل�سرف 

الإ�سالمي ب�سمانه لراأ�ص مال امل�ساربة يجعل املتعامل مع امل�سرف الربوي ل يرى نف�سه اأح�سن حاًل من التعامل مع امل�سارف الإ�سالمية فيما يح�سل 

عليه من �سمان.اأنظر حمودة، تطوير الأعمال امل�سرفية،�ص399

)67) ابن حزم،املحلى 284/8 وابن قدامة،املغني 38/5 وال�سريازي،املهذب 388/1..

)68) العبادي، موقف ال�سريعة من امل�سارف الإ�سالمية: �س�240. 
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القول الثاني:
ذهب بعض الباحثني إلى القول بجواز ضمان رأس مال املضاربة املشتركة إال أن 
هؤالء الباحثني لم يتفقوا على املستند الشرعي، الذي ميكن االرتكاز عليه يف جواز 

الضمان من الناحية الشرعية:
أ- فذهب بعضهم إلى أن ضمان املصرف لرأس املال يكون على أساس تبرع املصرف 
ألصحاب األموال املودعني، ويقرر املصرف على نفسه هذا الضمان متبرعاً ألنه لم 
يدخل العملية بوصفه عاماًل يف املضاربة لكي يحرم عليه الضمان، وإمنا هو وسيط 

بني العامل ورأس املال)69).
يستند  املشتركة  املضاربة  مال  لرأس  املصرف  أن ضمان  إلى  البعض  وذهب  ب- 
إلى قياس املضاربة املشتركة على األجير املشترك، حيث رأوا أن املصرف باعتباره 

املضارب املشترك يضمن كما يضمن األجير املشترك.
إلى  استناداً  يده  ملا حتت  العلماء - ضامن  من  - عند جماعة  املشترك  فاألجير 
املصلحة، حيث روي أن اخللفاء الراشـدين رضي اهلل عنهم رأوا تضمني الصناع، 
قـال علي - رضي اهلل عنه -: إنـه ال يصلح الناس إال ذاك حيث رأى أن الصناع إذا 
عملوا، ولم يضمنوا ذلك بدعواهم الهالك والضياع، فاألموال تضيع، ويقل االحتراز 

حينئذ وتتطرق اخليانة فكانت املصلحة التضمني)70).
ويقول أصحاب هذا الرأي: ومبا أن اإلجارة بالنظر ملقصودها املتمثل يف احلصول 
على منفعة معينة مقابل عوض معلوم قد استطاعت أن تستوعب يف نطاقها أحكام 
األجير املشترك كذلك ميكن للمضاربة، ومع احملافظة على مقصودها املتمثل يف 

االسترباح يف املال بطريق عمل الغير - أن تستوعب أحكام املضارب املشترك)71).
الرأي أن يؤسسوا عملية الضمان يف املضاربة املشتركة  كما حاول أصحاب هذا 
على قول ابن رشد)72) يف أن املضارب األول إذا دفع مال القراض إلى مقارض آخر 
فإنه يضمن، حيث يقول: »ولم يختلف هؤالء املشاهير من فقهاء األمصار - يعني 
بذلك كما يفهم من السياق الفقهاء الثالثة والليث بن سعد - أنه إن دفع العامل 
رأس مال القراض إلى مقارض آخر، أنه ضامن إن كان خسران، وإن كان ربح فذلك 

)69) ال�سدر،البنك الالربوي يف الإ�سالم �س�32 

)70) ال�ساطبي، ابراهيم بن مو�سى،)بدون تاريخ(، العت�سام،بدون طبعه، القاهرة: املكتبة التجارية الكربى، 119/2، وانظر ابن قدامة، املغني 524/5 

وما بعدها. 

)71) �سبري، املعامالت املالية املعا�سرة �س�308 وانظر الأمني، ح�سن عبدالله،)1983م( الودائع امل�سرفية النقدية،الطبعة الثانية،جدة: دار ال�سروق،�س�322

)72) ابن ر�سد،بداية املجتهد 2 /182
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على شرطه، ثم يكون للذي عمل شرطه على الذي دفع إليه، فيوفيه حظه مما بقي 
من املال)73).

ج- وذهب رأي ثالث إلى أنه يجوز ضمان رأس مال املضاربة املشتركة عل أساس 
تعاوني ميول  إنشاء صندوق  وذلك من خالل  املستثمرين  االجتماعي بني  التكافل 
باقتطاع جزء من أرباح املضاربة ملواجهة مخاطر االستثمار، وقد اعتمد أصحاب 
هذا الرأي على قول بعض فقهاء املالكية بجواز اشتراط جزء من ربح املضاربة لغير 

رب املال واملضارب فيه ألنه من باب التبرع.
بل أضاف أصحاب هذا الرأي أنه ميكن أن يضاف إلى الصندوق التعاوني سهم 

الغارمني من مصارف الزكاة. والتبرعات التي يضعها أصحابها لهذا الغرض)74).
وإذا تأملنا يف األسس التي استند إليها القائلون بجواز ضمان املصرف لرأس مال 

املضاربة املشتركة جند أن هذه األسس غير سليمة وذلك لآلتي:
1 - إن القول بتضمني املصرف باعتباره مضارباً مشتركاً قياساً على األجير املشترك 
غيـر صحيح ؛ ألنَّ قياس املضارب املشترك على األجير املشترك قياس مع الفارق، 
وذلك أن اإلجارة هي من عقود املعاوضات التي يترك للمتعاقدين حتديد ما يعتاض 
به كل منهما، أما املضاربة فهي من عقود املشاركات التي ال يجوز فيها - كما هو 
معلوم قطع االشتراك يف الربح - والقول بضمان املضارب يؤدي إلى اإلخالل بهــذا 

املبدأ، حيث يؤدي إلى ربح طرف واحد من أطراف املضاربة، وهو املستثمر)75).
للمال  األمر مقترضاً  املصرف يف حقيقة  املصرف يجعل  بتضمني  القول  إن   -  2
يكون يف معنى  األرباح  الودائع من  أن ما يدفعه ألصحاب  يعني  وهذا  ال مضارباً 

الربا)76).
3 - إن القول بأن ضمان املصرف يكون على أساس تبرعه باملال ألصحاب الودائع 
هذا قول ال يعتد به ألن املضاربة أمانة يف يد العامل، واألمانة ال تضمن، ولو تبرع 
والعني  كالوديعة،  األمانة  »فأما  املغني:  يف  جاء  فقد  بالضمان،  عنده  وضعت  من 
املؤجرة والشركة واملضاربة، والعني التي يدفعها إلى القصار، واخلياط، فهذه إن 
املصرف  محاولتهم وصف  وأما  يصح ضمانها«)77)،  ال  فيها  تـعٍد  غير  من  ضمنها 
مهمة  من حقيقة  يغير  ال  الوصف  هذا  فإن  باملضارب  وصفه  عن  بدالً  بالوسيط 

)73) ابن ر�سد، بداية املجتهد 2 /182 

)74) �سبري، املعامالت املالية املعا�سرة:�س�308 وانظر الأمني، الودائع امل�سرفية النقدية، �س�322 

)75) الهيتي، امل�سارف الإ�سالمية بني النظرية والتطبيق: �س�490 

)76) العبادي، موقف ال�سريعة من امل�سارف الإ�سالمية، �س� 241

)77) ابن قدامه،املغني 595/4
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املصرف وهو أنه عامل يف رأس مال عائد لغيره - وهـم املستثمرون - على نسبٍة 
من الربح متفق عليها من الطرفني وهذه هي حقيقة املضاربة.

اإلسالمي  الفقه  أحكام  وترفضه  بالغرم(  )الغنم  قاعدة  يخالف  الضمان  إن   -  4
كنظام بصرف النظر عن اجلهة امللتزمة بالضمان.

5 - إن دعم حساب الضمان من احتياطيات مجمعة أو من صناديق تأمني مخصصة 
ميكن  كان  قناع  هو  بل  التعامل،  حقيقة  يحجب  ال  قناع  مجرد  هو  الغرض  لهذا 

للمصارف الربوية أن تستر به معامالتها 
عقد  التي جتعل  اإلسالمية  العدالة  مع  يتعارض  املصرف  بضمان  القول  إن   -  6
املضاربة يقوم على أساس املشاركة يف الربح واخلسارة بني صاحب املال وصاحب 
العمل، فإذا ما ألزم صاحب العمل بالضمان يكون إجحافاً بحقه إذ إنه عند اخلسارة 
يكون قد خسر جهده فكيف يضاف عليه خسارة أخرى وهي ضمان اخلسارة التي 
حلقت رأس املال، بينما يظل صاحب املال رابحاً يف كل األحوال فعند الربح يقاسم 
مع  يتنافى  وهذا  مضاعف،  بشكل  العامل  يتحملها  اخلسارة  وعند  الربح  العامل 
العدالة اإلسالمية التي تقضي بأن يتحمل كل من الشريكني حصتـه من اخلسارة 

وقد خسر العامل جهده فليتحمل صاحب املال النقص الذي حلقه)78).
7 - إن تغيير لفظ املضارب باملضارب املشترك ال يغير من حقيقة عقد املضاربة 
وعدم ضمان  واخلسارة  الربح  واملضارب شريكني يف  املال  كون صاحب  يف شيء 

املضارب لرأس املال إال إذا جنى أو فرط)79).
8 - إن القول بجواز ضمان املصرف لرأس مال املضاربة باعتباره وسيطاً وليس 
عاماًل هذا القول غير صحيح ؛ ألن املصرف بالنسبة ألصحاب األموال مضارب، 
وال يجوز للمضارب أن يضمن رأس املال، فإذا ضمنه فال فرق حينئذ بني الوديعة 

التي جتريها البنوك اإلسالمية والوديعة التي جتريها البنوك الربوية)80).
9 - إن القول بجواز ضمان املصرف بناًء على القول يف تضمني املضارب األول إذا 
ما أعطاه ملضارب آخر فإن هذا القول ال يصح االستدالل به على تضمني املضارب 
مطلقا ألن من ذهب إلى هذا الرأي قد قيده بحالة ما إذا دفع املضارب األول مال 
القراض إلى مضارب آخر بدون إذن من رب املال، وبالتالي ال يصح االستدالل به 

)78) الهيتي،امل�سارف الإ�سالمية بني النظرية والتطبيق، �ص 491

البحوث  طبعة،القاهرة:معهد  ب��دون  الإ�سالمي،  الفقه  يف  ال�سمان  )1971م(،  حممد،  علي  اخلفيف،  وانظر  نف�سها،  ال�سفحة  ال�سابق،  املرجع   (79(

والدرا�سات العربية، �ص21. 

)80) �سبري، املعامالت املالية،�س�309 
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على تضمني املضارب مطلقاً)81).
ومع كل ماسبق ميكن لنا القول بأن ضمان رأس مال املضاربة يجوز إذا ما تكفل به 
صندوق تأمني تعاوني بني املستثمرين وميول الصندوق بجزء من األرباح ملواجهة 
اخلسائر التي قد تقع على املضاربة، ويعتبر املال الذي يدفع للصندوق من باب تبرع 
صاحب املال بشيٍء من ماله فال حرج عليه وال مينع الشخص من أن يتبرع ملساعدة 
اآلخرين والضمان بهذه الطريقة هو نوع من التكافل اإلجتماعي بني أصحاب رؤس 

األموال وميكن تسميته بالتأمني التعاوني.

)81) �سبري،املعامالت املالية املعا�سرة �س� 309. 
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اخلامتة
فقهية  )دراسة  وحلولها  املشتركة  املضاربة  إشكاالت  بحث  من  انتهيت  أن  وبعد 

مقارنة( أود أن أخلص ما توصل إليه البحث من نتائج يف النقاط اآلتية:
1 - املضاربة املشتركة هي امتداد للمضاربة التقليدية

اإلسالمي  املصرف  بدخول  التقليدية  املضاربة  املشتركة عن  املضاربة  - متتاز   2
عنصراً جديداً يف املضاربة واستحقاقه الربح، ويكون للمصرف صفه مزدوجة فهو 
مضارب أمام املستثمرين وهو مالك أمام املضاربني. كما متتاز املضاربة املشتركة 
بخلط أموال املدخرين وأصحاب رؤوس األموال ثم إشراكهم يف الربح واخلسارة 
بناًء على التنضيض التقديري. ومتتاز أيضاً بضمان املصرف لرأس مال املضاربة، 
وأن انسحاب أي شخص من أصحاب األموال ال يؤثر يف استمرارية الشركة وال 

يؤدي إلى فسخها.
التقليدية فإنه يسري عليها  3 - مبا أن املضاربة املشتركة هي امتداد للمضاربة 
األحكام التي تنظم املضاربة املعروفة يف كتب الفقه اإلسالمي، إال أنها يف اجلوانب 
تعالج جوانب  التقليدية تخضع ألحكام  املشتركة عن  املضاربة  فيها  اختلفت  التي 

االختالف.
4 - اختلف العلماء يف حكم دخول املصرف عنصراً يف املضاربة فالبعض اعتبره 
بني  اعتبره وسيطاً  والبعض  الوكالة  أحكام  األموال فتسري عليه  وكياًل ألصحاب 
أن  فله  مطلقة  مضاربة  مضارباً  اعتبره  والبعض  واملضاربني،  األموال  أصحاب 
يضارب غيره ويستحق جزءاً من الربح نظير جهده وبحسب االتفاق، وقد ثبت من 

خالل األدلة التي سقناها رجحان القول الثالث وهو أنه مضارب مضاربة مطلقة.
عقد  أجازه مبطلق  فالبعض  املضاربة  أموال  خلط  جواز  يف  العلماء  اختلف   -  5
املضاربة، والبعض لم يجز خلط أموال املضاربة والبعض لم يجز اخللط إال باإلذن 
الصريح من رب املال وهذا ما رجحناه للعمل به يف املضاربة املشتركة حيث يجوز 
فيها خلط أموال املضاربني بعد أخذ اإلذن الصريح منهم، وقد سقنا األدلة على 

رجحان هذا القول.
6 - اختلف العلماء يف جواز ضمان املصرف لرأس مال املضاربة فذهب الكثيرون 
إلى عدم جوازه، وذهب البعض إلى جوازه قياساً على األجير املشترك،وذهب البعض 
إلى جوازه باعتبار املصرف متبرعاً، وذهب البعض اآلخر إلى جواز الضمان إذا مت 
عبر صندوق تعاوني بني أصحاب رؤوس األموال مما يجعل هذا الضمان نوعاً من 
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التكافل االجتماعي بني أصحاب رؤوس األموال و ميكن تسميته بالتأمني التعاوني، 
تعاوني  عبر صندوق  الضمان  جواز  ترجيح  إلى  وانتهينا  األقوال  كل  ناقشنا  وقد 
يقيمه أصحاب رؤوس األموال ملواجهة اخلسائر، وأما ضمان املصرف فإنه ال يجوز 

يف أي حال من األحوال.
التقديري والذي  التنضيض  بناًء على  الربح  العلماء يف جواز اقتسام  7 - اختلف 
يعني احتساب الربح بالتقدير التقريبي يف كل فترة واقتسامه مع استمرار املضاربة 
يف عملها دون تصفية لها، فذهب بعض العلماء إلى عدم جواز التنضيض التقديري 
وأنه ال بد من التنضيض احلقيقي والذي يعني اقتسام الربح بعد تصفية املضاربة 
إلى  العلماء  بعض  وذهب  االتفاق،  بحسب  ربحاً  يقسم  املال  رأس  بعد  يبقى  وما 
األدلة  خالل  من  لنا  واتضح  التقديري،  التنضيض  على  بناًء  الربح  اقتسام  جواز 
ومناقشتها أن الرأي القائل بجواز اقتسام الربح مع استمرار املضاربة هو األرجح 

دلياًل واألجدى عماًل يف قيام املصرف بأعماله يف املضاربة املشتركة.
8 - اختلف العلماء يف جواز تقييد عقد املضاربة بوقت معني فذهب البعض إلى 
جوازه وذهب آخرون إلى عدم جوازه، وقد رأينا أن القول بجواز التوقيت هو األقوى 
دلياًل واألولى اختياراً ملوضوع املضاربة املشتركة، كما أن عقد املضاربة املشتركة ال 
يؤثر على سيره انسحاب أحد املستثمرين فيها وال يستحق املنسحب قبل متام املدة 
املتفق عليها أي ربٍح إذا سحب جميع ماله أما إذا سحب جــزءاً من ماله فال يستحق 

شيئاً على اجلزء املنسحب ويبقي حقه قائماً على اجلزء املتبقي.
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دار الشروق.
البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس، )1968م( كشاف القناع،الرياض:مكتبة . 14

النصر احلديثة. 
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البيهقي، أحمد بن احلسني بن علي، )2003م( السنن الكبرى، حتقيق محمد . 15
عبد القادر عطا، الطبعة الثالثة، بيروت:دار الكتب العلمية.

احلطاب، محمد بن محمد،)1992م( مواهب اجلليل يف شرح مختصر خليل . 16
للحطاب الطبعة الثالثة، بيروت:دار الفكر.

اخلرشي، محمد بن عبد اهلل )بدون تاريخ( شرح اخلرشي على مختصر خليل . 17
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الفكر. 

الزرقاني، محمد بن عبد الباقي، )2003م( شرح الزرقاني على املوطأ، حتقيق . 22
طه عبد الرؤف سعد، الطبعة األولى،القاهرة:مكتبة الثقافة الدينية. 

القواعد . 23 يف  املنثور  )1985م(  بهادر،  بن  اهلل  عبد  بن  محمد  الزركشي، 
الفقهية،الطبعة الثانية، الكويت:وزارة األوقاف.

الطبعة . 24 الدقائق،  كنز  تبيني احلقائق شرح  بن علي،)1313هـ(  الزيلعي، عثمان 
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طبعة(،بيروت:دار املعرف 
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دار النهضة العربية.


