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  الملخص

  تمویل الحساب الجاري المدین بالمضاربة
  قیة دراسة تأصیلیة تطبی

  منصور بن محمد الشبیب. د
Mshabeeb٢٠١١@gmail.com   

إن االھتمام المتزاید بالمعامالت المالیة جعل الحاجة ماسة لدراسة األحكام المستجدة 

في الواقع ، وعرضھا وفق القواعد الشرعیة ، ومعرفة مدى مناسبة تلك النظم 

ویل الحسابات الجاریة وبسبب تنوع طرق تم. للشریعة اإلسالمیة ومدى مخالفتھا لھا

المدینة ، وحاجة الشركات إلى الحساب الجاري المدین لخدمة أغراضھا التجاریة ، 

أضحت الحاجة ماسة إلى دراسة الموضوع ، والبحث عن التكییف الشرعي المناسب 

لذلك شمر الباحث عن سواعد الجد إلعداد بحث عن ھذا الموضوع الھام تحت . لھ 

) . الجاري المدین بالمضاربة دراسة تأصیلیة تطبیقیةتمویل الحساب (عنوان 

حقیقة تمویل :المبحث األول : مقدمة ، وثالثة مباحث : ویشتمل البحث على 

أحكام تمویل الحساب : الحساب الجاري المدین بالمضاربة ، والمبحث الثاني 

 تطبیقات تمویل الحساب الجاري: الجاري المدین بالمضاربة ، والمبحث الثالث 

  .تتضمن أھم نتائج البحث : وخاتمة . المدین بالمضاربة 

  : الكلمات المفتاحیة 

  . المعامالت المالیة – المضاربة – المدین –تمویل الحساب الجاري 
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Summary 

Financing the current account owing to speculation 

An applied study 

Mansour bin Mohammed Shabib 

Mshabeeb٢٠١١@gmail.com 

The increasing interest in financial transactions has 

made it imperative to study the emerging judgments in 

daily life, to present them according to the Shariah 

rules, and to know the extent to which these systems 

are suitable for Islamic law and the extent to which they 

violate them. Moreover, due to the variety of methods 

of financing current debit accounts, and the 

companies' need to owe a current account to serve 

their commercial purposes, we urgently need to study 

the topic at hand and search for the appropriate legal 

adaptation to it. Therefore, the researcher took it upon 

himself to prepare a research on this important topic 

under the title (Finance of the debit current account by 

speculation - applied fundamental study). The research 

includes: Introduction, and three topics: The first topic: 

the truth of financing the debit current account by 

speculation, and the second topic: the judgments of 

financing the debit current account by speculation, and 

the third topic: applications of financing the debit 

current account by speculation. Conclusion: includes 

the most important search results. 

key word: Current Account Finance - Debtor – 

Speculation - Financial Transactions 
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 الحمد هللا رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین نبینا          

  :محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، أما بعد
فمن نعم اهللا على عب�ده أن یی�سر ل�ھ س�بل الخی�ر، وس�لوك طری�ق أھ�ل الجن�ة،                       

َمْن َسَلَك َطِریًق�ا  : ( یقولومن أعظم السبل الموصلة إلى الجنة، طلب العلم، والنبي   
، ومن أعظم ال�سبل الت�ي تی�سر        )١()نَّةَیْلَتِمُس ِفیِھ ِعْلًما َسھََّل اللَُّھ َلُھ ِبِھ َطِریًقا ِإَلى اْلجَ         

ربط قضایا العلم بالواقع المعاصر من حیث تخریج ما وج�د ف�ي       : للشخص ضبط العلم  
المعامالت المعاصرة من قضایا على أصولھا الشرعیة، ورب�ط تل�ك األص�ول بالنظ�ام،               
وبی��ان مأخ��ذه ال��شرعي؛ مم��ا یجع��ل الم��سألة حاض��رة ف��ي ذھ��ن المتلق��ي، وف��ي ذھ��ن    

  .فیجعل المسألة تترسخالباحث، 
تموی��ل الح��ساب الج��اري الم��دین : (وم��ن ھ��ذه الم��سألة الت��ي تحق��ق تل��ك الغای��ة 

، حیث إن ھذه المسألة لم تتوجھ إلیھا دراسات الباحثین الشرعیین لبی�ان    )بالمضاربة
مأخذھا الشرعي على نحو مفصل، السیما مع حاج�ة المتع�املین إلیھ�ا وتوفیرھ�ا م�ن           

دیة؛ فم�ن ھن�ا ج�اءت الفك�رة لدراس�ة ھ�ذا الموض�وع دراس�ة              قبل بعض البنوك السعو   
  .فقھیة ونظامیة، مع التطبیقات المصرفیة

ختيا سبا  ض  لم   :همية 

  :یمكن إیضاح أھمیة ھذا البحث في ضوء النقاط اآلتیة
االھتم��ام المتزای��د بالمع��امالت المالی��ة؛ مم��ا یجع��ل الحاج��ة ماس��ة لدراس��ة      . ١

الواق�ع ب�ھ، وعرض��ھا عل�ى وف�ق القواع��د ال�شرعیة، ومعرف��ة      األحك�ام الم�ستجدة ف��ي   
  . مدى مناسبة تلك النظم للشریعة اإلسالمیة ومدى مخالفتھا لھا

تن���وع ط���رق تموی���ل الح���سابات الجاری���ة المدین���ة، وحاج���ة ال���شركات إل���ى  . ٢
الح��ساب الج��اري الم��دین یخ��دم أغراض��ھا التجاری��ة، إض��افة إل��ى ع��دم وج��ود دراس��ة   

صة ف�ي موض�وع البح�ث؛ مم�ا جع�ل الحاج�ة تم�س إل�ى دراس�ة             علمیة شرعیة متخص  
  . الموضوع، والبحث عن التكییف الشرعي المناسب لھ

بیان سمو الشریعة اإلسالمیة، وبیان أنھا تشتمل عل�ى ك�ل أحك�ام الوق�ائع،                . ٣
  . وال یند عنھا شيء

الرغب���ة ف���ي الم���شاركة ف���ي إث���راء المكتب���ة ال���شرعیة المالی���ة ب���البحوث       . ٤
  . التأصیلیة

  : الدراسات السابقة
لم أجد حسبما َوقفُت علیھ من بحث ھ�ذا الموض�وع عل�ى النح�و المف�صل ال�ذي             

  .تعرضت إلیھ في خطة البحث

                                                           

ف�ضل  : ال�دعوات وال�ذكر، ب�اب   : جزء من ح�دیث أخرج�ھ اإلم�ام م�سلم ف�ـي ص�حیحھ، ف�ي كت�اب             ) ١(
 ). ٢٦٩٩(، ورقمھ )٤/٢٠٧٤(الذكر االجتماع على تالوة القرآن و
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لبح   : منهج 

  :یتبین المنھج الذي سأسلكھ في ھذا البحث في النقاط التالیة
أص��ور الم��سألة الم��راد بحثھ��ا ت��صویًرا دقیًق��ا قب��ل بی��ان حكمھ��ا؛ لیت��ضح         . ١
  . من دراستھاالمقصود
رب��ط الم��سألة بم��ا یمك��ن أن تخ��رج علی��ھ، م��ع ذك��ر م��ا یمك��ن أن ی��رد عل��ى   . ٢

  . الدلیل من مناقشة واعتراض؛ حتى أصل إلى الترجیح مع بیان وجھھ
االعتم��اد عل��ى أمھ��ات الم��صادر والمراج��ع األص��یلة ف��ي التحری��ر والتوثی��ق . ٣

  . والتخریج والجمع
  .االستطرادالتركیز على موضوع البحث وتجنب . ٤
  .ترقیم اآلیات وبیان سورھا. ٥
تخ��ریج األحادی��ث وبی��ان م��ا ذك��ره أھ��ل ال��شأن ف��ي درجتھ��ا إن ل��م یك��ن ف��ي  . ٦

ال�صحیحین أو ف��ي أح��دھما ف�إن كان��ت ك��ذلك ف��أكتفي حینئ�ذ بتخریجھ��ا منھم��ا، أو م��ن    
  .أحدھما

و توثیق المعاني من معاجم اللغة المعتمدة، وتكون اإلحالة علیھا بالم�ادة، أ     . ٧
  .الجزء والصفحة

العنای��ة بقواع��د اللغ��ة العربی��ة واإلم��الء وعالم��ات الت��رقیم، ومنھ��ا عالم��ات . ٨
التن��صیص لآلی��ات الكریم��ة، ولألحادی��ث ال��شریفة، ولآلث��ار وألق��وال العلم��اء، وتمیی��ز 

  .العالمات أو األقواس فیكون لكل منھا عالمتھ الخاصة
 یعطي فك�رة واض�حة عم�ا    أختم البحث بخاتمة تكون عبارة عن ملخص لھ، . ٩
  . تتضمنھ

لبح ة    :خ

  :یشتمل البحث على مقدمة وثالثة مباحث وخاتمة
وفیھ��ا بی��ان أھمی��ة الموض��وع، وأس��باب اختی��اره، وم��نھج البح��ث،      : المقدم��ة
  . وخطة البحث
  .حقیقة تمویل الحساب الجاري المدین بالمضاربة: المبحث األول
  .اري المدین بالمضاربةأحكام تمویل الحساب الج: المبحث الثاني
 .تطبیقات تمویل الحساب الجاري المدین بالمضاربة: المبحث الثالث

  . لخاتمة
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جع لم لمصا    .فه 

  :بع

 تف�ضل  ال یسعني في مقامي ھذا إّال أن أزجي الشكر الوافر، والثناء العاطر إلى كل م�ن            
كري وامتن�اني إل�ى     وم�ن واج�ب الوف�اء واالعت�راف بالف�ضل ألھل�ھ، أتوج�ھ ب�ش               . علّي

والة األمر ف�ي ھ�ذه ال�بالد المبارك�ة، وإل�ى ج�امعتي العریق�ة جامع�ة اإلم�ام محم�د ب�ن                   
  . ممثلًة في المعھد العالي للقضاء، سعود اإلسالمیة

لختا   : في 

ھذا الجھد، وعلى اهللا التكالن، فما كان فیھ من صواب فمن اهللا ـ عز وجل ـ وما   
  .یطان، وأستغفر اهللا، وال حول وال قوة إال بھكان فیھ من خطأ فمني ومن الش

وأس��أل اهللا الح��ي القی��وم، ذا الج��الل واإلك��رام أن یجع��ل عمل��ي ص��الحًا ولوجھ��ھ     
خالصًا، وال یجعل ألح�د فی�ھ ش�یئًا، وھ�و س�بحانھ الموف�ق والمع�ین، وص�لى اهللا عل�ى                  

  . نبینا محمد وآلھ وصحبھ وسلم 
  .والحمد هللا الذي بنعمتھ تتم الصالحات
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  املبحث األول

  حقيقة متويل احلساب اجلاري املدين باملضاربة

يل: ال لتم   :مفه 

للغة يل في    :لتم

یعود التمویل في اللغة مادة م�ول، والم�ال ف�ي اللغ�ة مع�روف، وتم�وَّل الرج�ل؛                   
  .)١ (صار ذا مال، وموَّلھ غیره تمویال

ال الص يل في    :لتم

  .)٢(مداد باألموال في أوقات الحاجة إلیھاالتمویل في اإلصالح المالي ھو اإل
والمقصود بھ ھنا التمویل اإلسالمي فیضاف إلی�ھ قی�د ب�أن یك�ون م�نح األم�وال         
بإح��دى العق��ود الم��شروعة كالم��شاركة، والمرابح��ة، والم��ضاربة، والق��رض الح��سن،  

  .ومحل البحث ھو التمویل بالمضاربة. واإلجارة، واالستصناع، والسلم

يمفه : ثانيا لم لجا    :لحسا 

تت��شكل الح��سابات الم��صرفیة بح��سب األغ��راض الم��ستخدمة لھ��ا بم��ا یحق��ق م��صلحة   
الط���رفین، فق���د تك���ون تجاری���ة إذا كان���ت خاص���ة ب���األغراض التجاری���ة، أو ح���سابات  
شخصیة إذا ارتبطت بشخص، وقد تكون الحسابات المصرفیة مشتركة إذا كانت تعود 

  .لشخصین أو أكثر

لحسابا  فية هيه    :لمص

  ).الحساب البسیط(الحساب الجاري تحت الطلب  .١
وھ��و ح��ساب دائ��ن، یق��رض العمی��ل فی��ھ الم��صرَف لتك��ون أموال��ھ محفوظ��ًة وحاض��رًة 

  .یمكن السحب علیھا وسداد االلتزامات بھا في أي وقت
  ).الحساب االستثماري(الحسابات ألجل  .٢

لعمی�ل والم�صرف، ی�ودع    وھو حساب بجري إن�شاؤه بن�اًء عل�ى اتفاقی�ة مبرم�ة ب�ین ا           
العمیل بموجبھا مبلغا ال یجوز سحبھ أو سحب جزء منھ قبل تاریخ متفق علیھ، وفي 
مقاب�ل ذل�ك یح�صل الم�ودع عل�ى فوائ��د دوری�ة، وف�ي الم�صرفیة اإلس�المیة نج�د ھ��ذه           
االتفاقیة تبنى على عقد مضاربة غیر ضامن لل�ربح وال رأس الم�ال، وب�النظر للواق�ع      

 عم�الء الم�صارف اإلس�المیة ھ�ذه ال�صفقة ل�دخولھا ف�ي ص�فقات                 نجد أنھ قلما یخ�سر    
  .منخفضة المخاطر

  .الحساب الجاري المدین .٣

                                                           

 ). مول(، مادة ٣٠١مختار الصحاح ص : ینظر) ١(
، مجل�ة الجمعی�ة الفقھی�ة ال�سعودیة، الع�دد الح�ادي         ٢١مبادئ التمویل، طارق الحاج ص    : ینظر) ٢(

 . ١٤٦عشر، ص
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یعود تاریخ الحساب الجاري المدین إلى مرحلة متأخرة عن القانون الروماني القدیم، 
حیث یذكر أنھ ولید العرف في القرن الثاني عشر الم�یالدي، وق�د كث�ر اس�تخدامھ ف�ي              

في القروض قصیرة األجل دون القروض طویلة األجل بسبب تكلفت�ھ    الوقت المعاصر   
  .العالیة

وألول وھلة یظن الن�اظر أن ص�احب الح�ساب الج�اري الم�دین یك�ون م�دینا للم�صرف             
عل��ى ال��دوام وھ��ذا غی��ر دقی��ق؛ ب��ل ال یك��ون ك��ذلك حت��ى یك��شف ح��سابھ ویف��رغ م��ن      

  .االسیولة؛ فیقرضھ المصرف بفائدة إن كان مصرفا تقلیدیا ربوی
فإن كان مصرفا یتعامل باألسالیب المشروعة أقرضھ قرضا حسنا، أو عقد معھ عقدا             

  :بدیال عن القرض الربوي بأحد الطرق اآلتیة
 .البدائل القائمة على عقد القرض الحسن مع الرسوم اإلداریة  .أ 
 .البدائل القائمة على عقد التورق  .ب 
 .البدائل القائمة على عقد المشاركة  .ج 
 .لى عقد السلمالبدائل القائمة ع  .د 
  .)١(البدائل القائمة على عقد المضاربة، وھو محل بحثنا  .ه 

بة: ثالثا لمضا ي    :تع

للغة بة في    :لمضا

  .المضاربة لغة مشتقة من الضرب، بمعنى السیر في األرض
  .ولفظ المضاربة لغة أھل العراق، وھو استعمال الحنفیة والحنابلة

ى عقد المضاربة، وھو اس�تعمال المالكی�ة        بینما یطلق أھل الحجاز مسمى القراض عل      
  .والشافعیة في مصنفاتھم

وأص��ل الق��راض م��شتق م��ن الق��رض وھ��و القط��ع؛ ألن ص��احب الم��ال قط��ع للعام��ل         
 .)٢(من مالھ قطعة، وقطع لھ من الربح شیئا معلوما) المضارب(

إلصال بة في    :لمضا

اغة تبًع��ا الخ��تالف  ب��النظر إل��ى تع��اریف الفقھ��اء للم��ضاربة نلح��ظ تفاوًت��ا ف��ي ال��صی      
أنظارھم في ماھی�ة الم�ضاربة وتوص�یفھا؛ ھ�ل ھ�ي ض�رب م�ن أض�رب ال�شركات، أم             

  فرع عن اإلجارات؟
كما نلحظ اجتھاد بعضھم بإضافة شرط أو قید؛ كقید التجارة في الم�ضاربة، أو ش�رط              

عوضا عن  )) دفع  (( النقدیة في رأس مال المضاربة، والتعبیر عن المضاربة بكلمة          
  . عن المضاربة بكونھا عقدا یتضمن دفع المالالتعبیر

                                                           

. دبحث البدائل الشرعیة للحساب الجاري م�دین تأص�یل ومعالج�ة اإلش�كالیات التطبیقی�ة،       : ینظر) ١(
 .موسى آدم، من أبحاث ندوة مستقبل العمل المصرفي، البنك األھلي التجاري، جدة

، وتحف�ة  ٢٤٧، والزاھر في غری�ب ألف�اظ اإلم�ام ال�شافعي ص          ١٣٨القاموس المحیط ص  : ینظر) ٢(
 .٣/١٩الفقھاء 
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هي كما يأتي  ، يفاته ل بع تع   :يتبي 

عقد شركة في الربح بماٍل من جانب رب المال وعمل : عرف الحنفیة المضاربة بأنھا
  .من جانب المضارب

توكیل على تجر في نقد م�ضروب م�سلم بج�زء م�ن ربح�ھ إن      : وعرفھا المالكیة بأنھا 
  .علم قدرھما

  .أن یدفع إلیھ ماال لیتجر فیھ والربح مشترك بینھما: وعرفھا الشافعیة بـ
دفع وما ف�ي معن�اه مع�یٍن معل�وٍم ق�دره لم�ن یتج�ر فی�ھ بج�زء                : وعرفھا الحنبلیة بأنھا  

  .)١(معلوم من ربحھ
وبتأم��ل ھ��ذه التعریف��ات نج��د أنھ��ا تتف��ق عل��ى أم��ور ثالث��ة ال ب��د أن یت��ضمنھا عق��د         

  :المضاربة، وھي
  . كون العقد بین طرفین:األول
  .تقدیم المال من أحدھما والعمل من اآلخر: الثاني
ح�سب الن�سبة الت�ي      ) وھ�و ال�ربح   (اش�تراك الط�رفین ف�ي الغ�رض م�ن التعاق�د             : الثالث

  .یتفقان علیھا
وما عداه من القیود؛ فلم أقف فیھ على دلیل صریح صحیح من كتاب وال سنة، وإنما      

ما رأى الفقھ�اء ف�ي ذل�ك الزم�ان بم�ا یتماش�ى م�ع         ھي ولیدة الحاجة والم�صلحة ح�سب      
  .)٢(ظروف عصرھم

بة لمضا   :ن 

  :للمضاربة ثالث صور، وھي
  .أن یشترك بدنان بمال أحدھما: الصورة األولى
  .أن یشترك بدٌن ومال: الصورة الثانیة
  .)٣(أن یشترك ماالن وبدن صاحب أحد المالین: الصورة الثالثة

لح: بعا يل  بةمفه تم ي بالمضا لم لجا    :سا 

بع���د بی���ان مفھ���وم التموی���ل والح���ساب الج���اري م���دین والم���ضاربة، ناس���ب توض���یح  
المق��صود بعن��وان البح��ث مركب��ا، وقب��ل ذل��ك أش��یر إل��ى أن فك��رة تموی��ل الح��سابات         
الجاریة المدینة نشأت في أح�ضان الم�صارف اإلس�المیة عوًض�ا ع�ن الفائ�دة الربوی�ة          

دة منتج��ات بدیل��ة للق��رض الح��سن؛ منھ��ا ال��سحب عل��ى       وق��د ُطرح��ت ع��  . المحرم��ة
تمك�ین العمی�ل م�ن ال�سحب م�ن ح�سابھ الج�اري دون أن یك�ون ل��ھ         : المك�شوف، وھ�و  

  .رصید، فیصیر مدیًنا للبنك، ویكیف على أنھ قرض، وتجري علیھ أحكامھ
  :المقصود من تمویل الحساب الجاري المدین بالمضاربة

                                                           

، ٣/٣٩٨، والمنھ���اج ٢/٧٧١، والك���افي الب���ن عب���دالبر  ٨/٤٣٠حاش���یة اب���ن عاب���دین  : ینظ���ر) ١(
 .٣/٢٦٨لمربع والروض ا

 . ١/١٤٦الخدمات االستثماریة في المصارف للشبیلي : ینظر لالستزادة) ٢(
 ٧/١٢١المغني : ینظر) ٣(
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بقدر المبلغ الذي یحتاج�ھ العمی�ل، ویك�ون ھ�و رأس      دفع البنك ماال    : یمكن القول بأنھ  
مال المضاربة، لیستثمره العمیل في أن�شطة ش�ركتھ التجاری�ة، ویتف�ق الطرف�ان عل�ى         
تقاسم األرباح بینھما، ویكون ذلك في ضوء اتفاقیة یجري إبرامھا بین البنك والعمیل 

  :صاحِب الحساب، وتشتمل غالبا على العناصر اآلتیة
 .األخرى) العمیل(لمضاربة مع أموال المضارب خلط رأس مال ا  .أ 
 .تحدید نسبة توزیع األرباح  .ب 
 .أن یدفع العمیل الربح المتوقع وفًقا للمتفق علیھ دوریا  .ج 
إنشاء ح�ساب احتی�اطي إلی�داع األرب�اح الت�ي تف�یض عم�ا یدفع�ھ العمی�ل                   .د 

 .للمصرف
أن یعوض العمیل المصرف إذا نقص الربح الفعل�ي ع�ن ال�ربح المتوق�ع                .ه 

ف�إن ل�م   . الحساب االحتیاطي؛ إن وجد فیھ ما یكفي لتعویض ال�نقص     من  
یوج��د ف��ي الح��ساب االحتی��اطي م���ا یكف��ي لتع��ویض ال��نقص؛ فیتحمل���ھ        

 .العمیل، ما لم یثبت العمیل أن الخسارة لم تكن بسببھ
للم��صرف عن��د انتھ��اء االتفاقی��ة أن یتن��ازل ع��ن الرص��ید المتبق��ي ف��ي          .و 

  .فز أداءالحساب االحتیاطي لصالح العمیل كحا
  

  



 

 

 - ٢٢٩٢ - 

  املبحث الثاني

  أحكام متويل احلساب اجلاري املدين باملضاربة

مشروعیتھ من مشروعیة  یستمد تمویل الحساب الجاري المدین بالمضاربة
التمویل من رب المال، : المضاربة؛ ذلك أن المضاربة تقوم على ركنین أساسیین

  .والعمل من المضارب

بة: ال لمضا عية    :مش

قل والعقل على مشروعیة المضاربة، وانعقد اإلجماع على مشروعیتھا فقد دل الن
)١(.  

﴿َوآَخُروَن َیْضِرُبوَن ِفي اْلَأْرِض َیْبَتُغوَن ِمْن َفْضِل اللَِّھ﴾ : قول الحق تعالى: فمن الكتاب
، والمضارب في عقد المضاربة یضرب في األرض ابتغاء فضل ]٢٠: سورة المزمل[

  .اهللا ورزقھ
 فقد كان أصحابھ یسافرون بمال غیرھم مضاربًة؛  إقرار النبي :ومن السنة

  .)٢(كعثمان وعلي وحكیم بن حزام رضي اهللا عنھم أجمعین؛ فلم ینھ عن ذلك
واالستدالل بالسنة ھنا أقوم من االستدالل باآلیة؛ ألن داللة فعل الضرب في اآلیة من 

مال على جمیع الصور باب المطلق على التحقیق، ولیس المطلق كالعام في االشت
  .واألنواع

  .)٣(وأما العقل؛ فإن المضاربة مقیسة على المساقاة والمزارعة

بة: ثانيا لمضا   :ش 

ذكر الفقھاء لعقد لمضاربة شروًطا متعلقة بالعاقدین والصیغة، وشروًطا متعلقة 
ھي بالمال والعمل والربح، وما یھمنا ھنا ھو ما تدور حولھ اإلشكاالت التمویلیة، و

الشروط المتعلقة بالمال، وقد اختلفوا رحمھم اهللا في بعضھا تبعا الختالفھم مفھوم 
  :ھذا العقد ونظرتھم إلیھ؛ وفًقأ لما یأتي

ل أل   . أن یكون رأس المال من النقود المضروبة الرائجة:لش 

والنقود المضروبة ھي الدراھم والدنانیر، ویدخل فیھا األوراق النقدیة المعاصرة؛ 
  .یث باتت الوسیلة المباشرة بین الناس لتقویم األشیاء وشراء المبیعاتح

والضابط عندھم أن كل ما ال تتأثر قیمتھ ارتفاًعا وانخفاًضا یجوز جعلھ رأس مال في 
المضاربة، وقد أضحت العمالت الورقیة الیوم أولى بالجواز من نقدي الذھب 

                                                           

 .٧/١٣٣، والمغني ٩١مراتب اإلجماع ص: ینظر) ١(
 .١٩/١٩٥، ومجموع الفتاوى البن تیمیة ٨/٢٤٨مصنف عبد الرزاق : ینظر) ٢(
مجم�وع الفت�اوى   : ینظ�ر . اة والمزارعة ثبتتا بالنصھكذا كان یحب أن یستدل أحمد؛ ألن المساق ) ٣(

 .٢٩/٤١٠البن تیمیة 
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ابق؛ بل صارا یباعان ویشتریان، والفضة؛ ألنھ لم یعد لھما سعر ثابت مستقر كالس
  .)١(وترتفع أقیامھما وتنخفض

، فإنھم مختلفون في حكم )٢(والفقھاء إذ یتفقون على جواز المضاربة بالنقود الرائجة
  :، على ما یأتي)٣(العروض أن یكون رأس مال المضاربة 

ًة ارتأى جماھیر الفقھاء أنھ ال یجوز جعل العروض رأَس ماٍل في المضاربة؛ مثلی
  .)٤(كانت، أو قیمّیة

بینما ذھب المالكیة والحنابلة في روایة أخرى عن أحمد إلى جواز المضاربة 
بالعروض؛ بحیث ُتقّوم العروض عند العقد، وُتجعل قیمتھا المتفق علیھا بین 

العاقدین رأس مال المضاربة، وبانتھاء الشراكة یستحق رب المال قیمة العروض 
  . رة أو عند الخسارة مع التعدي أو التفریطنقدا وذلك عند عدم الخسا

وقد سبق إلى ھذا القول جماعة من الفقھاء؛ كابن أبي لیلى، والحسن، وطاوس، 
  )٥(.واألوزاعي

  
  :وبالنظر إلى األدلة؛ نجد أن المانعین استدلوا بما یأتي

ل أل لمانعي  تردد العقد بین الغرم والغنم واشتمالھ على الربح لما لم : ليل 

  )٦ (:ضمن، حسب التوضیح اآلتيُی
 إن العروض إذا كان رأس مال المضارب فھو أمانة في ید المضارب،   - أ

ولربما ترتفع قیمتھ بعد العقد؛ فیكون من نصیب المضارب وھو ربح 
 .ما لم یضمنھ

 وقت العقد – زبیل تمر مثال –ما لو كانت قیمة العروض : مثالھ
مائة ) ١٥٠(لمضارب لیتجر مائة، ثم صارت قیمتھ حین باعھ ا) ١٠٠(

وخمسین واستمر العروض على ھذه القیمة؛ فإذا رد المضارب على 
رب المال نصیبھ من التجارة؛ فإن الخمسین الزائدة عن المائة قد 

استحقھا المضارب بشيء لم یضمنھ؛ ألن ید المضارب على رأس المال 
  .  ید أمانة–زبیل التمر :  وھو ھنا–

لعروض وھو یساوي قیمًة ما، ثم رده وھو إن المضارب إذا قبض ا  - ب
                                                           

 .١/١٥٩، الخدمات االستثماریة في المصارف ١١٣الورق النقدي البن منیع ص: ینظر) ١(
 .٩٢مراتب اإلجماع ص : ینظر) ٢(
تقوم فكرة المضاربة في العروض على أن یبیع المضارب العروض الذي قب�ضھ م�ن رب الم�ال            ) ٣(

 . یتجر بثمن العروض بعد بیعھ باعتبار أن العروض ھو رأس المال في العقدثم
 . ٨/٢٤٧، المحلى ٢/٣٢٠، شرح المنتھى ٤/٦، واألم ٢٢/٣٣المبسوط : ینظر) ٤(
 باعتب�ار أن�ھ یج�وز    –على أن ابن أبي لیل�ى ق�صر الج�واز عل�ى المثلی�ات م�ن مكی�ل أو م�وزون                   ) ٥(

  .انتھاء المضاربة بحیث یعاد مثلھا بعد –الشراء بھما 
، ١٤/١١٤، واإلن����صاف ٧/١٢٤، والمغن����ي ٥/٥٣، وتبی����ین الحق���ائق  ٢٢/٢٣المب����سوط : ینظ���ر 

 .٥/١٨٣ومصنف ابن أبي شیبة 
 .٥/٥٤، وتبیین الحقائق ٥/٣٦٠، ومواھب الجلیل ٢٢/٣٣المبسوط : ینظر) ٦(
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یساوي قیمة أخرى؛ فھو تردد بین قیمتین یؤدي إلى جھالة رأس المال 
 .وجھالة الربح حین التعاقد؛ األمر الذي یؤول إلى الغرر

مائة، فیتجر في المال ) ١٠٠(أن یأخذ العامل العرض وقیمتھ : مثالھ
صیر الربح كلھ لرب ویربح مائة أخرى، ثم یرده وقیمتھ مائتان؛ فی

 .المال، وال یحصل للمضارب شيء
إن قیمة العروض تختلف باختالف المقومین لكون التقویم مبنیا على   - ت

الخرص والظن، والجھالة تفضي إلى المنازعة، والمنازعة تفضي إلى 
 .الفساد

  .وقد نھى اهللا تعالى في شریعة اإلسالم عن بیوع الغرر وعن ربح ما لم یضمن

لمان لثانيليل   عموم علة الجھالة المحرِّمة، وكون العام إذا خص یبقى :عي 

  .عمومھ في الباقي على الحقیقة
حیث إن المضاربة عقد غرر جوز للحاجة؛ فاختص بما یروج غالًبا، وتسھل التجارة 

  .بھ؛ وھو األثمان

لمجي بما يأتي ل  ست   :)١(كما 

ل أل ي  لمجي   . االستصحاب:ليل 

ي المعامالت الحل، واإلجماع ورد على جواز المضاربة من غیر إذ األصل ف
  .تخصیص رأس مال معین

لثاني ي  لمجي   . العرف والعادة:ليل 

حیث إن غیر النقدین یصح أن یكون ثمًنا في البیع ونحوه، وأجرًة في اإلجارات 
  .ونحوھا؛ فصح أن یكون العرض رأًسا لمال شركة المضاربة

لثال ي  لمجي   .االستقراء: ليل 

فبتصفح جزئیات أبواب المعامالت نجد أن باب الشركات أوسع من باب المعاوضات، 
  .وإذا جاز العروض ثمنا في اإلجارات َفَلأن یكون جائزا في الشركات من باب أولى

  وبتأمل إلى أدلة المانعین نجد أنھا إشكاالت محتملة ومتصورة فیمكن تالفیھا؛
توھم؛ ألنھم ال یقولون بھ في النقدین إذا كانا رأس مال فإشكال ربح ما لم یضمن م

  .المضاربة، والمضارب ال یضمنھما إذا لم یتعدَّ أو یفرط
  .وإشكال تجویز المضاربة للحاجة متوھم، ویأتي قریبا توضیحھ

یرجع رب المال عند المفاصلة : أما إشكال الغرر أو الجھالة فیمكن تالفیھ إذا قلنا
، إضافًة إلى كون الشارع )٢(لعقد، وھو ما نص علیھ المجیزون بقیمة العرض عند ا

                                                           

 .٢/١٥٧، والمختارات الجلیة من المسائل الفقھیة ٣/١٩٥حاشیة نیل المآرب : ینظر) ١(
 .٧/١٢٤المغني : ینظر) ٢(
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قد أخذ بالظن والخرص في غیر مسألة؛ كما في مسألة بیع العرایا، وزكاة العروض 
  .)١(والثمار، ومھر المثل 

وما عداه من أدلة المانعین فال ینھض لمقارعة أصل اإلباحة، وقد ینشأ الحكم بسبب 
لفقیھ تالھا توظیف األدلة العامة وفق القناعة صورة متوھمة قامت في ذھن ا

  .الراسخة
ویقوي قول المجیزین أن وصف النقدین بكونھما قَیًما للمتلفات وأثماًنا للمبیعات؛ 

  . وإال؛ فقد یكون العرض قیمة لتالف أو ثمًنا لمبیع. ھذا في الغالب
 محل اختیار فلذلك، ولسالمة أدلة المجیزین من المناقشة؛ فقد كان قول المجیزین

جماعة من السلف كما مر معنا وجماعة من المحققین المتأخرین؛ كابن تیمیة 
  .)٢(وتلمیذه ابن القیم، والشیخ محمد بن عبدالوھاب

على أن األوراق . فاألقرب جواز تمویل الحساب الجاري المدین بالسلع العینیة
  .النقدیة ھي األصل في تمویل المضاربة المصرفي

لثاني ينا:لش  بة  لمضا ال يك  مال   .  

 فیجب أن یكون رأس المال في المضاربة حاضًرا عند التعاقد، بحیث یمكن تعیینھ 
وتسلیمھ إلى المضارب لیعمل بھ، ولیس ماال حكمیا كالدین ونحوه مما یثبت في 

  .الذمة
ي ولتحریر ھذا الشرط؛ فال بد من استعراض مواطن كالم الفقھاء علیھ بما ینتظم ف

المضاربة بالدین الذي في ذمة المضارب، والمضاربة بالدین الذي في : مسائل، ھي
  .ذمة طرف ثالث، والمضاربة بالعین المودعة

لى أل   . حكم المضاربة بدین في ذمة المضارب:لمسألة 

 أنھ ال یجوز جعل الدیِن مضاربًة مع )٣(یرى جمھور الفقھاء من المذاھب األربعة 
  .المدین

: ن قدامة عن ابن المنذر حكایة اإلجماع علیھ، ثم یتعقبھ بالقول الثاني، وھووینقل اب
وھو قول في مذھب اإلمام . جواز مضاربة المدین بما علیھ من الدین دون قبضھ

  )٤(. أحمد، واختاره ابن القیم
 :ولمعرفة منازع القولین والمقارنة بینھما یمكن االبتداء ببیان أدلة المانعین، وھي

)٥(  
  

                                                           

 .٢٠/٣٥٠مجموع الفتاوى البن تیمیة : ینظر) ١(
 .٥/٢٤٦، وحاشیة الروض البن قاسم ٣/٩١مجموع الفتاوى البن تیمیة : ینظر) ٢(
، واإلن��صاف ٥/١١٨، وروض��ة الط��البین ٢/١٧١، وج��واھر اإلكلی��ل ٢٢/٣٠المب��سوط : ینظ��ر) ٣(

١٤/٧١. 
 .٣/٣٥٠الم الموقعین ، وإع٧/١٨٢المغني : ینظر) ٤(
، وك��شاف القن��اع ٦/٢٨٤، وتحف��ة المحت��اج ٣/٦٣١، والمدون��ة ٥/٥٤حاش��یة ال��شلبي : ینظ��ر) ٥(
٥/٧٤١. 
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ل أل ليل  ئع: ل ل   .س 

إذ إن مضاربة المدین بما علیھ من دین ذریعٌة إلى الربا؛ كما لو أعسر مدیٌن وأراد 
تمدید أجل القضاء؛ فیعقدان المضاربة بالدین لتكون ستارا لما قصداه من ربا 

  .الجاھلیة

لثاني ليل  منها: ل بة،  لمضا لمعتب في عق  صا  أل   :تخل 

 .لمضارب على رأس المال أمانة ید ا  - أ
حیث إن الدین الذي في ذمة المدین غیر صالـٍح أن یكون رأس مال في 

  .المضاربة؛ لكونھ مضموًنا على المدین
 .ملك رب المال لرأس مال المضاربة  - ب

فإذا كان الدین ملًكا للمدین؛ فإنھ ال یخرج عن ملكھ ویدخل في ملك الدائن إال إذا 
  .قبضھ، ولم یوجد القبض ھنا

ل بما يأتي ست لمجي فق    )١ (:ما 

ل أل ليل  ضارب بدیني الذي : نفي الفارق المؤثر بین أن یقول رب المال للعامل: ل

علیك وبین أن یوكلھ في قبضھ والمضاربة بھ، ونفي الفارق بین تعیین الدین إذا 
ھ وكل الغیر في قبضھ، وتعیینھ ممن ھو في ذمتھ إذا وكلھ رب المال أن یعین

  . ویضارب

لثاني ليل  بعھ، :  القیاس على ما لو دفع رب المال إلى المضارب عرضا وقال:ل

  . وضاِرب بثمنھ

لتها نخ بما يأتي ل  ألق   :بتأمل 

 إن أقوى ما لدى المانعین ھو انتفاء مادة التقابض التي یتحقق بھا نقل ملكیة :أوال
ة أخرى فیكون رأس مال المضاربة بعد ما المال من المدین إلى الدائن لیدفعھ إلیھ مر

كان رأس مال المداینة، وھذا الشرط یحقق مقصود الشارع في دفع أسباب التنازع؛ 
  !.كذب علّي لیسقط دینھ ولم یضارب بمالي: فال یقول رب المال إذا خسر المضارب

مما یوجب مراجعة قول المانعین أنھم اضطربوا فیما لو وقعت مثل ھذه : ثانیا
  )٢(. ضاربة، فباع المضارب واشترى، ثم ربح؛ لمن یكون المال؟الم

إنھ وبإلقاء نظرة على أحكام القبض في الشریعة اإلسالمیة؛ نجد أنھا تسنُّھ : ثالثا
  :لواحد من األسباب الثالثة اآلتیة

  .اإللزام: السبب األول
لھبة، وھو  كما في عقد الھبة الذي ال یلزم على الواھب قضاًء إال بقبض الموھوب ل

  .ما علیھ جماھیر الفقھاء

                                                           

 .١٤/٧١، واإلنصاف ٣/٣٥٠، وإعالم الموقعین ٧/١٨٢المغني : ینظر) ١(
 . ٧/١٨٢، والمغني ٣/٣٩٩، ومغني المحتاج ٨/١٧بدائع الصنائع : ینظر) ٢(
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 إتمام أركان العقد محل القبض لتكتمل صورتھ وتظھر أوصافھ فیتمیز :السبب الثاني
  .عن غیره وتجري علیھ األحكام المقررة لھ

وعلیھ . قبض المستعیر للعین المعارة: عقد اإلعارة، حیث یشترط فیھ: مثالھ
  )١(. الجماھیر

  .درء النزاع: السبب الثالث
كما في منع التجار من بیع السلع حیث تبتاع حتى یحوزوھا إلى رحالھم، وتثبت آثار 

انتقال الملكیة؛ فیعرف المغرور على من یرجع، ویتضح من ھو مصدر العیب في 
  .الخ...السلعة إن وجد

  .ومسألتنا ھذه یتجاذبھا سببان؛ الثاني، والثالث
 المدین إلى ذمة الدائن بغیر أن یقبضھ إذ ال سبیل إلى إثبات نقل ملكیة الدین من ذمة

رب المال، وال یظھر أن العقد في ھذا یكفي عن القبض؛ ألن المال ھو محل العقد، 
وقبض رب المال لھ یقطع النزاع، ویحول دون مطالبة الدائن بمالھ إذا خسر 

المضارب، أو أن یتطرق إلى نفسھ شيء من الشك واالرتیاب والشعور بالغبن حال 
  .ةالخسار

وسد ذریعة النزاع مقصد ملحوظ في عدد من المعامالت الممنوعة؛ كبیع المنابذة، 
ویتجھ اعتبار ھذا المقصد في ھذه . وبیع المالمسة، والمیسر، وبیوع الغرر الفاحش

  .المسألة
 إن استدالل المجیزین بنفي الفارق بین تعیین الدین إذا وكل الغیر في قبضھ، :رابًعا

 ذمتھ إذا وكلھ رب المال أن یعینھ ویضارب، أمر محل نظر؛ ألن وتعیینھ ممن ھو في
  .القبض مقطع من مقاطع تمییز الحقوق وفصل الذمم

 إنھ لیس ((:  مما یلفت االنتباه انتصار ابن القیم بقوة لرأي المجیزین، فیقول:خامًسا
في األدلة الشرعیة ما یمنع من جواز ذلك، وال یقتضي تجویزه مخالفة قاعدة من 

قواعد الشرع، وال وقوًعا في محظور من ربا وال قمار وال بیع غرر، وال مفسدة في 
ذلك بوجھ ما؛ فال یلیق بمحاسن الشریعة المنع منھ، وتجویزه من محاسنھا 

  .)٢( ))ومقتضاھا
أال یكون الدین :  قد اشترط بعض الفقھاء المعاصرین لجواز ھذه المعاملة:سادسا

وھذا التعلیل محل نظر؛ ألن شبھة الربا مدفوعة . )٣( على معسر؛ لدرء شبھة الربا
بواقع عقد المضاربة الذي ال یلتزم المضارب فیھ بالسداد لرب المال ما لم یربح أو 

  .یتجنَّ في خسارتھ بتعدٍّ أو تفریط

                                                           

، والمنث��ور ف��ي القواع��د  ٩/٦١، والعنای��ة ش��رح الھدای��ة  ٨١٠ام العدلی��ة ممجل��ة األحك�� : ینظ��ر) ١(
التحقیق أن : قول الشیخ تقي الدین: ، وفیھ ٧٩، والقواعد البن رجب ص    ٢/٤٠٧الفقھیة للزركشي   

؛ ...بط�ل العق�د  : وإن ك�ان بع�ض الفقھ�اء یق�ول     . إذا لم یحصل القبض؛ فال عقد     : یقال في ھذه العقود   
 ه .ّم افھذا بطالُن ما لم یت

 .٣/٣٥٠إعالم الموقعین : ینظر) ٢(
 .١/١٧١الخدمات االستثماریة في المصارف : ینظر) ٣(
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لثانية مة  ثال: لمسألة  ي في  بة ب   .لمضا

في قبض المال من طرف ثالث؛ حین التعاقد قد یلجأ رب المال إلى توكیل المضارب 
  فھل تصح المضاربة والحال كذلك؟

يا   :للعلما في ه 

ل أل   )١(. ویتبناه الحنفیة والحنابلة.  جواز المضاربة:ل 

لثاني   )٢(. ویتبناه الشافعیة والمالكیة.  عدم صحة المضاربة:ل 

ة التوكی��ل، وأن وب��النظر ف��ي أدل��ة الف��ریقین نج��د أن المجی��زین ی��ستندون إل��ى ص��ح      
  )٣(. المضاربة مضافة إلى زمن قبض الدین، وبھ یصیر رأس المال عیًنا ال دیًنا

إن ھذا العقد ی�صیِّر    : أما المانعون؛ فلھم طریقتان في توجیھ المنع؛ فالمالكیة یقولون        
رب المال مستفیدا فائدة خاصة وخارجة عن عقد المضاربة، وھي استیفاء الدین من 

  .)٤(الطرف الثالث
بینما یستدل الشافعیة على المنع بأن الم�ضاربة معلق�ة عل�ى ق�بض ال�دین، وال یج�وز              

  .)٥(عندھم تعلیق المضاربة
وبتأم��ل من��زع الف��ریقین نج��د أن اس��تدالل المالكی��ة مح��ل نظ��ر؛ ألن الم��ضارب متب��رع  
بعملھ، وإن شاء حسب ھذا العم�ل ض�من ن�صیبھ م�ن ال�ربح، وك�ال الخی�ارین ال غب�ار              

  .اعلیھما شرًع
أم�ا اس��تدالل ال��شافعیة؛ فھ��و مبن��ي عل��ى الق��ول بمن��ع تعلی��ق الم��ضاربة، وھ��و من��ع ال  

  .یستند إلى دلیل شرعي
أن یكون العقد مضاًفا إلى زمن قبض المال م�ن الط�رف الثال�ث؛ فھ�و              : ومن المخارج 

حینئ��ذ ِع��دة فیم��ا قبل��ھ، والوع��د دون العق��د منزل��ة، وأحكام��ھ أخ��ف وأس��ھل، وبھ��ذا       
، وتستمد حجة جوازھا )وھي المضاربة( المسألة إلى المسألة األم المخرج تعود ھذه  

  .من جواز المضاربة باإلجماع
  .فھذه المعاملة جائزة إن شاء اهللا

لثالثةا يعة: لمسألة  بة بال   .لمضا

إذا أودع الرجل ماال عند غیره، ثم بدا لھ أن یجعل�ھ رأس م�ال لم�ضاربة م�ع الم�وَدع               
  ل یجوز جعل الودیعة رأس مال المضاربة؟أو مع غیره، قبل قبضھ؛ فھ

ال لمسألة ق   :للفقها في ه 

  . من الحنفیة والشافعیة والحنابلة)١(وعلیھا الجماھیر . الجواز: القول األول 
                                                           

 . ٧/١٨٢، والمغني ٨/١٧بدائع الصنائع : ینظر) ١(
 .٣/٣٩٩، ومغني المحتاج ٣/٥١٩حاشیة الدسوقي : ینظر) ٢(
 .٧/١٨٢، والمغني ٨/١٧بدائع الصنائع : ینظر) ٣(
 .٣/٦٩٩، وشرح منح الجلیل ٣/٥١٩حاشیة الدسوقي : ینظر) ٤(
 .٣/٣٩٩، ومغني المحتاج ٥/١١٩روضة الطالبین : ینظر) ٥(
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 المنع، سواء كانت المضاربة م�ع الم�وَدع أو م�ع غی�ر الم�وَدع؛ م�ا ل�م           :القول الثاني  
رھا ف���ي مجل���س العق���د، ث���م یعق���دان  ی���سلم الم���وَدع الودیع���ة إل���ى ص���احبھا أو یح���ض 

  .المضاربة
  .)٢(وقد تبنى ھذه المدرسة المالكیة والظاھریة 

  :وللوقوف على حجج الفریقین، أقول وباهللا التوفیق

ي: ال لمجي   )٣(. ليل 

إن الودیع��ة م��ال مع��ین ممل��وك ل��صاحبھ ملًك��ا حقیقی��ا ول��سیت دیًن��ا، فج��از أن     : ق��الوا
  .باحة، ومنھا المضاربةیتصرف بھ كل التصرفات الم

لمانعي: ثانيا   )٤(. ليل 

  :إن الودیعة ال تخلو من حالین: قالوا
 أن تك��ون الودیع��ة بی��د الم��ضارب؛ فجْعُلھ��ا رأس م��ال بی��ده للم��ضاربة   :الح��ال األول��ى

  .محرمة؛ سدا ذریعة الربا
بة إذ من المحتمل أن الموَدع أنفق الودیعة، فصارت دیًنا في ذمت�ھ، ث�م عق�دا الم�ضار             

  . لتكون ستاًرا لتأخیر المال وزیادتھ في الرد مقابل األجل
 أن تكون الودیع�ة بی�ٍد غی�ر ی�د الم�ضارب؛ ف�ال یج�وز جعلھ�ا رأس م�ال                      :الحال الثانیة 

للم���ضاربة؛ ألن���ھ ازداد عل���ى العام���ل كلف���ة الق���بض، واش���تراط المنفع���ة الزائ���دة ف���ي  
  .المضاربة ممنوع لدینا

، ولتغییر العقد )٥(ة عقد ولیست إذنا بالحفظ وحسب ویمكن أن یستدل لھم بأن الودیع   
من ودیعة إلى مضاربة فال بد من التقابض والتخالص أوال، وحتى ال یختلف�ا م�ن بع�ُد       

. أمرتن��ي أن أض��ارب بھ��ا : وخ��صوصا عن��د الخ��سارة ف��ي الم��ضاربة، فیق��ول الم��وَدع  
  .لم آمرك بذلك: ویقول الموِدع

بة م   � ماٍل في مضا يعةِ  ل لباح ه ج قل  جح في ن  ل

العتبا ؛ لما يأتي م    :قب

 إن كلا من ید الموَدع وید المضاِرب أیادي أمانة، وید األمانة متحدة :االعتبار األول
  .األحكام؛ فانتفى موجب النزاع وذریعتھ

                                                                                                                                                     

 . ٤/٣٨٠، والفروع ٦/٨٥، وتحفة المحتاج ٢٢/٢٩المبسوط : ینظر) ١(
 . ٨/٢٤٧، المحلى ٣/٦٣٠المدونة : ینظر) ٢(
 . ٤/٣٨٠، والفروع ٦/٨٥، وتحفة المحتاج ٢٢/٢٩المبسوط : ینظر) ٣(
 . ٣/٥١٨، والشرح الكبیر للدردیر ٣/٦٣٠دونة الم: ینظر) ٤(
، وك�شاف القن�اع   ١/٣٥٩، والمھ�ذب  ٦/١٠٨، وحاشیة الخرشي   ٦/٢٠٧بدائع الصنائع   : ینظر) ٥(
٤/١٦٧ . 
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عة یحصل بالتخلیة بینھا وبین مالكھا، بتمكین  إن رّد الموَدع للودی:االعتبار الثاني
مالكھا منھا وحسب، ولیس بإقباضھ إیاھا یدا بید، وھذا باالتفاق؛ ألن الموَدع قبض 

 .)١(العین لمنفعة مالكھا على الخصوص، كما لو وكِّل في حفظھا في ملك صاحبھا 
موَدع أنھا على  إن الودیعة عین ال دین، واألصل في بقائھا عند ال:االعتبار الثالث

  .حالھا، واألصل في كالم الموَدع الصدق ألنھ مؤتمن
 إن األحكام الشرعیة ال تبنى على الشكوك والظنون، وما قویت بھ :االعتبار الرابع

  .القرینة اقتصر حكمھ على الواقعة محل الشك حسب نظر الحاكم
طرف ثالث؛ فھو  إن المضارب إذا قِبل التوكیل بقبض الودیعة من :االعتبار الخامس

حر في تبرعھ بھذا الجھد من عدمھ، وال حرج علیھ في أخذ األجرة على ذلك، وربما 
یقع الحرج علیھ بمنع ھذه المعاملة، والوقوف في طریقھ للتكسب بماٍل وصلھ 

  .بطریق مشروع في تجارة مشروعة
ائز مبني  إن الودیعة ملٌك للموِدع عیًنا ومنفعًة، وھي عقد مباح ج:االعتبار السادس

على االستحفاظ؛ فكان للموِدع الفسخ بدون إذن الموَدع والتصرف فیما استحفظھ 
كیف شاء من دون أن یلحقھ محظور أو أن یلحق الموَدع ضرر، وعلى الموِدع أداء 

  .عوض الحفظ للموَدع إن وجد
ما قرره الفقھاء من أن الودیعة تنتھي بمجرد عزل مالكھا للودیع : االعتبار السابع

  . ، ولم یتطرقوا لمادة القبض)٢(إذا بلغھ الخبر ) الموَدع(

لثال م�ا: لش  لمال معل   . يك  

؛ فال بد في المضاربة من بیان قدر المال، وجنسھ، )٣(وھو محل اتفاق بین الفقھاء 
  .ضاربتك بألفْي ریاٍل: وصفتھ؛ رفًعا للجھالة عند التعاقد، كأن یقول

ضاربتك ببعض مالي، أو بما سأربحھ، أو بما : ل للمضاربأما إن قال رب الما
وإن كان ذلك على سبیل . ستؤول إلیھ الوحدات في یوم كذا وكذا؛ فالمضاربة فاسدة

  .جازت: المواعدة من رب المال ال المعاقدة
وھذا نابع من ضرورة العلم بمحل العقد في الشریعة اإلسالمیة بما یرفع الجھالة 

  . عالمفضیة إلى النزا

بع ل لعامل: لش  لى  لمال    .تسلي  

وھذا الشرط یمثل ركنا من أركان العق�د، ال ت�ستقیم الم�ضاربة إال ب�ھ، وبدون�ھ تخ�رج        
إلى حیز الصوریة، وقد صرح جماعة من الفقھاء أنھ ال یلزم لتحقیق ھ�ذا ال�شرط أن    

                                                           

، والمع��امالت المالی��ة، ٦/٣٠٦، والمغن��ي ٣/٩٠، ومغن��ي المحت��اج ٢/٢٧٢درر الحك��ام : ینظ��ر) ١(
 . ١٩/٣٧٩الدبیان، 

 .١٣٢٨، ومجلة األحكام الشرعیة م٢/٢٧٨، وأسنى المطالب ٦/٢١٢بدائع الصنائع : ینظر) ٢(
 . ٧/١٢٥المغني : ینظر) ٣(
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لم�ال ف�ي مجل�س    المال ف�ي مجل�س العق�د، ب�ل یكف�ي یعیِّن�ا ا        ) المضارب(یقبض العامل   
  .؛ ذلك أن العقد یصُدق بالتمكین دون النقل)١(العقد ولو لم یقبضھ المضارب

لخام بة بالتجا: لش  لمضا   : تقي 

رأى عدد من الباحثین امتناع تخریج بعض األعم�ال الم�صرفیة عل�ى عق�د الم�ضاربة                 
اربة، وللفقھ�اء  بناء على اختالف الفقھاء في المجال الذي یصح أن تنعقد علیھ المض       

  :في ھذا قوالن
 إن عق���د الم���ضاربة مقی���د ف���ي األعم���ال التجاری���ة المتمثل���ة ف���ي البی���ع  :الق���ول األول

والشراء؛ فلو قارضھ على أن یجمع في تصرفاتھ بین العمل في األش�یاء ب�صناعة أو     
وعلی���ھ ال���شافعیة ف���ي الم���شھور ع���نھم . زراع���ة واالتج���ار بھ���ا؛ فالم���ضاربة فاس���دة

  .)٢(والظاھریة
 إن العمل في المضاربة ال یتقید بالتجارة؛ فت�صح ف�ي ك�ل م�ا م�ن ش�أنھ                 :القول الثاني 

  .تثمیر المال، وتنمیتھ؛ إن كان في التجارة أو في الصناعة، أو في غیرھا
  .)٣(وعلیھ جماھیر الفقھاء من الحنفیة والمالكیة والحنبلیة

جيح لت لمناقشة  لة    :أل

ل   أل ل  لق صحا  ل  الق�راض ش�رع رخ�صًة للحاج�ة، واألعم�ال الحرفی�ة        بأن :ست

كال��صناعة والزراع���ة والمقاول���ة من��ضبطة ویمك���ن االس���تئجار علیھ��ا؛ فل���م ت���شملھا    
  )٤(. الرخصة

ب��أن االتج��ار كم��ا یك��ون ب��البیع وال��شراء فإن��ھ یك��ون  : واس��تدل أص��حاب الق��ول الث��اني
  .بغیره من أوجھ االستثمار األخرى
بة الجائزة باإلجماع على عم�ل دون عم�ل ف�الراجح     وإذ ال دلیل شرعي یقصر المضار     

ھو القول الثاني، ومذھب الشافعیة ضعیف؛ ألنھ مبني على أصل ضعیف، وھو ك�ون              
  .المضاربة شرعت استثناًء من باب اإلجارة على خالف القیاس، وقد تقدم قریبا

  :خالصة

 ھ�و أكث�ر   نجد في إط�ار الم�ذاھب الم�شتھرة أن الم�ذھب الحنبل�ي            : بتأمل ھذه الشروط  
  .المذاھب توسیًعا لمفھوم عقد المضاربة، وتخفیًفا في الشروط الالزمة لصحتھ

ومرد ھذا إلى منطلق الحنابل�ة؛ حی�ث یعتب�رون الم�ضاربة عق�ًدا م�ن عق�ود ال�شركات                    
الواردة على وفق القیاس، خالًفا للجمھور الذي یعدونھا ضرًبا من اإلجارات الجاریة          

                                                           

 . ٥/٢٢٣، نھایة المحتاج ٣/٢٠، تحفة الفقھاء ٢/٣٢٧شرح المنتھى : ینظر) ١(
 .٨/٢٥٠، والمحلى ٥/٢٢٣نھایة المحتاج : ینظر) ٢(
، والف����روع ٧/١١٦ي ، والمغن����٢/٧٧٢، والك����افي الب����ن عب����دالبر ٢٢/٧٢المب����سوط : ینظ����ر) ٣(
٤/٣٩٣. 
 .٣/٤٠١مغني المحتاج : ینظر) ٤(
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عندھم اس�تئجار ب�أجر مجھ�ول أو مع�دوم،         )  المضاربة أي(على خالف القیاس؛ ألنھا     
  .فجوزوھا نزوًلا عند إجماع المسلمین ورخصًة للتجار والمضاربین. ولعمل مجھول

وِمن َثمَّ تكلفوا شروًطا للح�د م�ن دواع�ي الجھال�ة والغ�رر اقت�صاًرا م�نھم عل�ى م�ورد                
  .اإلجماع من دون زیادة

م المسالك وأوفقھا ألصول الكالم الفقھ�ي؛  غیر أن مسلك الحنابلة في نظر الباحث أقو 
ألنھم بحثوا رحمھم اهللا عن أص�ل یقی�سون علی�ھ ھ�ذا الف�رع اس�تناًدا م�نھم إل�ى ك�ون               
ال��شریعة ال ت��أتي بم��ا یخ��الف المق��یس والمعق��ول، وإن ك��ان القی��اس عل��ى خ��الف م��ا    
ش�رعھ اهللا تع�الى؛ ف��ذلك ف�ي ذھ�ن المجتھ��د عل�ى التحقی�ق، ویوج��ب علی�ھ مزی�دا م��ن         

  . حث والنظرالب
إض��افًة إل��ى أن طریق��ة الحنابل��ة ج��رت وف��ق القواع��د الفقھی��ة واألص��ول المق��ررة ف��ي   

  )١(. الباب؛ ككون األصل في العقود التصحیح، وفي المعامالت والشروط الصحة
نج��د أن توص��یف عق��د الم��ضاربة كأح��د أن��واع ش��ركات العق��ود ھ��و     : بن��اء عل��ى ذل��ك 

 . مستقل بنفسھ ویقاس علیھ غیُرهاألظھر، وبھذا یكون عقد المضاربة أصٌل
  

                                                           

 .٢/١٤٥ وما بعدھا، وقواعد األحكام للعز بن عبد السالم ١/٣٨٤إعالم الموقعین : ینظر) ١(
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  املبحث الثالث

 تطبيقات متويل احلساب اجلاري املدين باملضاربة

بي: ال لت   :ع 

تمویل حساب جاري مدین "أصدرت الھیئة الشرعیة لبنك البالد قرارا بإجازة منتج 
  :ھـ وفًقا لآلتي١٩/١٢/١٤٣٩في ) ١٠٧(ذا الرقم " بالمضاربة للشركات

) العمیل(حق مراجعة القوائم المالیة للمضارب ) البنك(ن یكون لرب المال یجب أ. ١
  .في أي وقت

یجب على المضارب اإلفصاح عن أي خسارة في عملیة المضاربة وفقا للمدة . ٢
  .المتفق علیھا في التنضیض الحكمي للمضاربة

  .طیجوز اشتراط عبء اإلثبات على المضارب في دعواه عدم التعدي أو التفری. ٣
  .یجوز وضع حساٍب احتیاطّي لتعویض النقص عن الربح المتوقع. ٤
  .ال یجوز توزیع أي مبالغ كأرباح لم تتحقق فعال. ٥
الضوابط : "وموضوعھ) أ/٨٨(تجب مراعاة قرار الھیئة الشرعیة ذي الرقم . ٦

الضوابط : "وموضوعھ) ١٣٥(، والقرار ذي الرقم "الشرعیة لحسابات المضاربة
  ھـ.ن قرارات الھیئة الشرعیة االمستخلصة م

نا ما يأتي ج ي  لق ي  لى ه ج    :بال

، وقد اشتمل على بیان ماھیة حسابات )أ/٨٨(قرار الھیئة الشرعیة ذو الرقم : أوًلا
  .المضاربة، والتكییف الفقھي لھا، ونحو ذلك

لى إخراج ، والذي صدر فیھ الموافقة ع)١٣٥(قرار الھیئة الشرعیة ذو الرقم : ثانًیا
  .الضوابط المستخلصة من قرارات الھیئة الشرعیة لبنك البالد

  :والضوابط ذات العالقة، وھي
یجوز أن تكون المضاربة مطلقة أو مقیدة في أنشطة ): ٥٧٠(الضابط  -١

 .محددة ُیتفق علیھا
ال یجوز أن ُیحدد نصیب أحدھما بمبلغ مقطوع أو : ، وفیھ)٥٧٣(الضابط  -٢

 . أن یشترط ربح إحدى الصفقاتنسبة من رأس المال، أو
ال یجوز أن یشترط ضمان رأس المال أو جزء معین من ): ٥٧٤(الضابط  -٣

الربح على المضارب، وللمضارب التبرع بتحمل الخسارة أو جزء منھا 
 .عند وقوعھا؛ دون شرط بینھما في العقد

ال مانع من اتفاق رب المال والمضارب على مدة ): ٥٧٧(الضابط  -٤
جدد تلقائیا، ما لم یسحب رب المال المبلغ، أو یخطر للمضاربة؛ تت

   )١(. أحدھما اآلخر برغبتھ في الفسخ
                                                           

ال���ضوابط المستخل���صة م���ن ق���رارات الھیئ���ة ال���شرعیة لبن���ك ال���بالد، أمان���ة الھیئ���ة ال���شرعیة،  ) ١(
 .١٧٥-١٧٤ص
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بي: ثانيا لت   :لتعلي على 

عن��د النظ��ر ف��ي فك��رة من��تج التموی��ل بالم��ضاربة للح��ساب الج��اري الم��دین، نج��د أن��ھ    
ن اشتمل على بنود لم تكن معروفة في عقود المضاربة في كتب الفقھ اإلسالمي، وم�              

  .حساب مخاطر االستثمار: إنشاء حساب احتیاطي بمسمى: ذلك
مب���الغ : (وق��د عرَّف��ت المع���اییر ال��شرعیة ح���ساب احتی��اطي مخ��اطر االس���تثمار بأن��ھ      

أو بالنظ�ام األساس�ي   ) االحتی�اط الق�انوني  (مستقطعة من األرباح، إما بموجب القانون   
  )١(). ریةاالحتیاطات االختیا(للمؤسسة، أو بقرار الجمعیة العمومیة 

  :والھدف من اقتطاع االحتیاطیات ھو
  .مواجھة أي انخفاض في رأس المال  ▪
مواجھة أي انخفاض أو انعدام لألرباح في الفت�رات الت�ي تق�ل أو تنع�دم فیھ�ا                    ▪

  .األرباح
تحقی��ق االس��تقرار والت��وازن ف��ي التوزیع��ات الدوری��ة الم��ستقبلیة، بحی��ث ال        ▪

  .ات من فترة ألخرىیكون ھناك تفاوت كبیر بین التوزیع
وقد ذھب عامة الفقھاء المعاصرین إلى أن اقتط�اع االحتیاطی�ات م�ن األرب�اح الناتج�ة       
عن االستثمار أمٌر جائز ال إشكال فیھ، وبھ صدر قرار مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي؛ 

ب��شأن س��ندات المقارض��ة ) ٥/٤ (٣٠حی��ث ج��اء ف��ي ق��رار مجم��ع الفق��ھ ال��دولي رق��م  
لیس ھناك ما یمنع ش�رًعا م�ن ال�نص ف�ي ن�شرة اإلص�دار عل�ى               ":وسندات االستثمار 

اقتطاع نسبة معینة في نھایة كل دورة، إما من حصة حملة الصكوك في األرباح ف�ي             
حالة وجود تنضیض دوري، وإما من حص�صھم ف�ي اإلی�راد أو الغل�ة الموزع�ة تح�ت              

  )٢ (".الحساب ووضعھا في احتیاطي خاص لمواجھة مخاطر خسارة رأس المال
كثیٌر من األحك�ام تختل�ف ب�اختالف الزم�ان، لتغی�ر ُع�رف              : وفي ھذا یقول ابن عابدین    

أھلھ، أو لحدوث ضرورة، أو لفساد أھل الزمان، بحی�ث ل�و بق�ي الحك�م عل�ى م�ا ك�ان                   
علی��ھ، لل��زم من��ھ الم��شقة وال��ضرر بالن��اس، ولخ��الف قواع��د ال��شریعة المبنی��ة عل��ى      

 ولھذا ترى مشایخ المذھب خالفوا ما ن�ص         التخفیف والتیسیر ودفع الضرر والفساد،    
علیھ المجتھد في مواضع كثیرة بناھا على ما كان في زمنھ، لعلمھم بأنھ لو كان ف�ي       

 )٣(. "أخًذا من قواعد مذھبھ: زمنھم لقال بما قالوا بھ

لمتمثلة فيما يأتي إلشكاال  ه بع    :كما ت

  .صوریة العقد: اإلشكال األول
، بینم�ا ن�سبة العمی�ل ھ�ي      %٩٥بن�ك ف�ي عق�د الم�ضاربة ھ�ي           حیث وجدنا أن نسبة ال    

فق��ط، وھ��ذه الن��سبة قرین��ة ك��ون عق��د الم��ضاربة عق��ًدا ص��ورًیا، وس��ترا لرب��ا          % ٥

                                                           

التابع��ة لھیئ��ة المحاس��بة والمراجع��ة للمؤس��سات المالی��ة اإلس��المیة،  المع��اییر ال��شرعیة : ینظ��ر) ١(
 ).٤٨٤صـ(، )٨ / ١: (، الزكاة، البند)٣٥: (المعیار

 .٤/٣/٢١٦٤مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي ) ٢(
 ).٢/١٢٥(رسالة نشر العرف ) ٣(
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الجاھلیة، وف�ي منظوم�ة ال�شریعة اإلس�المیة ال ب�د أن یك�ون توزی�ع العوائ�د ف�ي عق�د             
  .المضاربة حقیقیا ال صوریا

جهي إلشكال محل ن م    :ه 

  .إن العقد شریعة المتعاقدین: ھ األولالوج
. فلكلٍّ من المتعاقدین أن یرضى بنسبة الربح بالغًة ما بلغت، وال محظور م�ع الرض�ى           

: س��ورة الن��ساء[﴿إال أن تك��ون تج��ارًة ع��ن ت��راٍض م��نكم﴾ : وف��ي ھ��ذا یق��ول اهللا تع��الى
ن وإذا أعمل الرضى في عقد وثیق غلیظ كالنكاح بأن ت�سقط الزوج�ة المھ�ر ع�                ]. ٢٩

: سورة الن�ساء  [زوجھا تراضًیا ﴿وال جناح علیكم فیما تراضیتم بھ من بعد الفریضة﴾            
  .فما دونھ من باب أولى] ٢٤

 إن عقد المضاربة لو كان صوریا لم یوافق البنك ف�ي العق�د عل�ى قب�ول              :الوجھ اآلخر 
خسارة المضارب، وأن المضارب ال یتحمل شیًئا إذا خسر المال وأثبت عدم تعدی�ھ أو    

  . تفریطھ
  

نق�ل ع�بء اإلثب�ات ف�ي دع�وى التع�دي والتف�ریط ف�ي الم�ضاربة إل��ى          : اإلش�كال الث�اني  
 ).المضارب(األمین 

ال خالف بین الفقھاء في أن األصل في المضارب عدم ضمان ما تحت یده م�ن أم�وال    
من ائتمنھ على تنمیتھ�ا وتثمیرھ�ا إذا لحقھ�ا ھ�الك أو خ�سارة م�ن غی�ر تع�د من�ھ وال                      

  .تفریط
 أن الم��ضارب قب��ضھا ب��إذن مالكھ��ا ورض��اه دون ق��صد تمّلكھ��ا  :تند ھ��ذا االتف��اقوم��س

منھ، فاعتبر نائًبا عن المالك في الید والت�صرف، ومقت�ضى ذل�ك أن یك�ون ھالكھ�ا أو               
نقصانھا في یده كھالكھا أو نقصانھا ف�ي ی�د مالكھ�ا؛ إذا ل�م ی�صدر من�ھ م�ا ی�ستوجب              

 أن�ھ   ، ولم�ا ص�ح ع�ن النب�ي          )١(ن الحائز   ضمانھا، استصحاًبا للبراءة األصلیة لألمی    
، والمرج��ع ف��ي تحدی��د )٢(" البین��ة عل��ى الم��دعي، والیم��ین عل��ى الم��دعى علی��ھ: "ق��ال

التعدي والتفریط في النظر الفقھي ھو م�ا یق�رره أھ�ل الخب�رة والدرای�ة واالخت�صاص         
 )٣( .في تنمیة األموال واستثمارھا

                                                           

 .١٧/٢٩المبسوط : ینظر) ١(
عیب عن أبیھ ع�ن ج�ده، وذك�ر الترم�ذي أن     رواه الترمذي، والدارقطني، من حدیث عمرو بن ش  ) ٢(

في إسناده مقاًلا، ورواه البیھقي م�ن ح�دیث اب�ن عب�اس، والطبران�ي م�ن ح�دیث اب�ن عم�ر، وح�سن                    
ھذا وإن كان من أخبار اآلحاد، فق�د تلق�اه     : (إسناده الحافظ بن حجر في الفتح، وقال السرخسي عنھ        

  .وُعد من جوامع الكلمالعلماء بالقبول، والعمل بھ، فصار في حیز التواتر، 
، ف�تح الب�اري   ١٠/٢٥٢، س�نن البیھق�ي   ٣/١١٠، س�نن ال�دارقطني     ٦/٨٧عارض�ة األح�وذي     : ینظر

 .٨/٢٦٤، إرواء الغلیل ٤/٢٠٨، التخلیص الحبیر ١٧/٢٨، المبسوط ٥/٢٨٣
، الك��افي ٢/٢٦٧، مغن��ي المحت��اج ٣٧٩، الق��وانین الفقھی��ة ص٦/٢١٣ب��دائع ال��صنائع : ینظ��ر) ٣(
٢/٢٠٢. 
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األمن�اء عل�ى اس�تثمار أم�وال الم�ودعین إذا        وقد رّتَب الفقھاء على ما تق�دم أّن أولئ�ك           
اّدعوا ھالكھا أو نقصانھا أو خسارتھا من غیر تعدٍّ منھم أو تف�ریط، واّدع�ى أص�حاب     
المال عكس ذلك، فإن القول قول األمناء في نفي ال�ضمان ع�ن أنف�سھم، وال تبع�ة م�ا              

نما وقع بسبب لحق بأرباب المال من ضرر، ما لم ُیقم المودعون البیِّنة على أن ذلك إ
تع��ّدیھم أو تف��ریطھم، إذ األص��ل أن األم��ین ُم��صدٌق ف��ي قول��ھ، حت��ى یثب��ت تعدی��ھ أو       

  .تقصیره
: إذا تقرر ھذا، فإن�ھ ق�د ذھ�ب بع�ض الفقھ�اء المعاص�رین أن تنزی�ل ھ�ذا األص�ل وھ�و                      

عل��ى المؤس��سات المالی��ة  ) قب��ول ق��ول األم��ین مطلًق��ا ف��ي دف��ع ال��ضمان ع��ن نف��سھ     (
رًبا، بحی��ث تظھ���ر براءتھ���ا م��ن ك���ل ض���مان أو تبع���ة أو   المعاص��رة باعتبارھ���ا م���ضا 

مسؤولیة مالیة تجاه أرباب األموال، بمجرد ادعائھا ھالك أموالھم أو خسارتھا بدون       
تعدٍّ منھا أو تفریط، أمر غیر ُمسَلم؛ اعتبارًا بالمآل، إذ إنھ قد یؤدي إلى قلب م�وازین     

وفره ھذا األصل من حمایة قد     العدالة، وجلب المفاسد، وتضییع المصالح، وذلك لما ی       
تغریھم بالتعدي أو التفریط أو التھاون في المحافظة على أموال المودعین، طمًعا في     

 .كثرة األرباح والمكاسب
وبناًء على ذل�ك، ف�إن أص�حاب ھ�ذا ال�رأي ی�رون ص�واب الق�ول بنق�ل التكلی�ف بإقام�ة              

حاب الودائ��ع أص��(البین��ة عل��ى ص��دق ادع��اء التل��ف والخ��سارة م��ن أرب��اب األم��وال       
إلى المضاربین ال�ذین یتول�ون إدارتھ�ا، وعل�ى ذل�ك فب�دًلا م�ن أن یك�ون                   ) االستثماریة

الق��ول الناف��ذ المحك��وم بموجب��ھ لألمن��اء ب��دعاوھم المج��ردة ع��ن أي بین��ة أو حج��ة أو   
برھان صحیح في تلف األموال أو خسارتھا من غیر تعدیھم أو تف�ریطھم، م�ا ل�م ُیق�م             

ى تعدیھم أو تفریطھم، فیكون القول المعتبر ألرب�اب الم�ال عن�د            أرباب المال البینة عل   
ادعائھم تعدي أولئك األمناء في اس�تثمار أم�والھم أو تف�ریطھم ف�ي المحافظ�ة علیھ�ا،        

  )١( .ما لم یقم األمناء البینة على نفي ذلك عن أنفسھم

بعة  بي في  لمضا لى  إلثبا  عية لنقل ع  لش جبا  لم تتلخ 

جبا  :م

 . العرف:الموجب األول
ففي العصر الحاضر أضحت المؤسسات المالیة ُمطالبًة بال�شفافیة وُملزم�ة باإلف�صاح             
والك��شف ع��ن بیاناتھ��ا المالی��ة، وأعمالھ��ا االس��تثماریة، وأس��الیبھا ف��ي إدارة مخ��اطر   
االس�تثمار، واالحتیاطی��ات الت��ي تتخ��ذھا ف��ي ممارس��تھ، وال��ضمانات الت��ي تأخ��ذھا م��ن  

لعم�الء لحف�ظ وص�یانة ودائ�ع الن�اس ل�دیھا م�ن الخ�سارة، وغی�ر ذل�ك مم�ا                  الغرماء وا 
یجب علیھا كشفھ وبیانھ وإظھ�اره ف�ي الع�رف الج�اري، وم�ن ث�ّم ص�ار مج�رد ادع�اء              
المؤسسة المالیة خسارتھا من غیر تع�دٍّ منھ�ا أو تف�ریط ب�دون تق�دیم األدل�ة والحج�ج                 

  .، وال ُیعول علیھ عرًفاوالبراھین المعتبرة علیھ ال قیمة لھ، وال ُیؤخذ لھ

                                                           

نقل عبء اإلثبات في دع�اوى التع�دي والتف�ریط ف�ي الم�ضاربة والوكال�ة باالس�تثمار إل�ى                  : نظری) ١(
 .٣١نزیھ حماد، ص . د.األمناء، أ
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 . التھمة:الموجب الثاني
وھي رجحان الظن، بداللة القرائن في كذب ادعاء األم�ین ھ�الك األمان�ة أو خ�سارتھا             
بدون تعدیھ أو تفریطھ، وھي موجب شرعي لنقل عبء اإلثبات من صاحب المال إلى 

 )١ (.األمین على المشھور في مذھب المالكیة في مسائل متعددة
 . المصلحة: الثالثالموجب

فالمصلحة موجٌب معتبٌر شرًعا لنقل اإلثبات من أرب�اب األم�وال إل�ى الم�ضاربین عن�د             
ادع��ائھم ذھ��اب األم��وال الت��ي ائتمن��وا عل��ى إدارتھ��ا واس��تثمارھا أو خ��سارتھا، وذل��ك  
لحمایتھا من الخسارة في ھذا الزمن ال�ذي ف�سدت فی�ھ ال�ذمم، وكث�ر الطم�ع، وض�عف             

ي یحجز ُجل األمناء عن ادعاء التلف أو الخ�سارة م�ع ع�دم تع�دیھم         الوازع الدیني الذ  
أو تفریطھم زوًرا، إذا علموا أن القول قولھم في نفي الضمان عن أنفسھم، من غی�ر              
تكل��یفھم إثب��ات ص��دق ذل��ك االدع��اء، وی��شھد ل��صحة ھ��ذا الموج��ب ق��ول اإلم��ام مال��ك     

، وإال فاألص�ل ف�ي   )٢( لحةبتضمین الصناع مع أن یدھم ید أمانة استثناًء لداعي المص
ال���صناع أن���ھ ال ض���مان عل���یھم، وأنھ���م مؤتمن���ون؛ ألنھ���م أج���راء، ف���ضمنوھم نظ���ًرا  
واجتھاًدا، لضرورة الناس إلى اس�تعمالھم، فل�و علم�وا أنھ�م یؤتمن�ون وال ُی�ضمنون،                 
وُیصدقون فیما یدعون من التلف، لتسارعوا إلى أخذ أم�وال الن�اس، واجت�رؤوا عل�ى             

ذریعة إل�ى إت�الف األم�وال وإھالكھ�ا، وللح�ق أرب�اب ال�سلع ف�ي ذل�ك                   أكلھا، فكان ذلك    
  .ضرٌر شدید

ولھذه االعتبارات ساغ نقل عبء اإلثبات على المضارب في مضاربة العمیل ص�احب            
  . الحساب الجاري المدین

                                                           

أي م�ا یظھ�ر ھالك�ھ وال    (أن ید المستعیر والمرتھن في كل ما ال ُیغاب علیھ م�ن األم�وال               : منھا) ١(
الم�ستعار أو المرھ�ون مم�ا ُیغ�اب علی�ھ      ی�د أمان�ة، أم�ا إذا ك�ان      ) یخفى كالدور واألرض�ین والحی�وان     

فإن�ھ ال ُیقب��ل قول��ھ ف�ي دع��وى التل��ف   ) وھ�و م��ا یخف�ى ھالك��ھ، ك��الحلي والثی�اب والج��واھر والنق��ود   (
قی�ام  : بدون تعد منھ وال تف�ریط، إذا أق�ام البین�ة عل�ى ص�دق دع�واه، وأس�اس التفرق�ة ب�ین الح�التین                     

لنق�ل ع�بء اإلثب�ات إل�ى األم�ین، وانتفاؤھ�ا       التھمة في دعوى ھالك ما ُیغاب علیھ، حیث إن موج�ب         
  .فیما ال ُیغاب علیھ، حیث ُیستصحب عندئذ الحكم األصلي في ید األمانة

أن األجراء على حمل المتاع ونقلھ من مكان آلخ�ر، إذا ھل�ك ف�ي أی�دیھم، ول�م یك�ن طعاًم�ا،         :  ومنھا
ن ی��دھم علی��ھ ی��د أمان��ة،   وادع��وا وق��وع ذل��ك م��ن غی��ر تع��دیھم أو تف��ریطھم، فإن��ھ ُیقب��ل ق��ولھم، أل     

است��صحاًبا للحك��م اًألص��لي ف��ي األمن��اء، أم��ا إذا ك��ان المت��اع طعاًم��ا، فإن��ھ ال ُیقب��ل ق��ولھم ف��ي دع��وى  
  .التلف بدون تعد منھم أو تفریط إذا أقاموا البینة على صدق دعواھم

 .٣٤٠ القوانین الفقھیة ص٢/٢٣٢بدایة المجتھد :  ینظر
 ).٢/٢٣١(یة المجتھد ، بدا)٥/٥٠٢(الذخیرة : نظری) ٢(
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  خاتمة
  :یمكن بیان خالصة ھذا البحث ونتائجھ في النقاط التالیة

 .اإلمداد باألموال في أوقات الحاجة إلیھاأن التمویل في اإلصالح المالي ھو  .١
مثل الحساب تحت (أن الحسابات الجاریة نوعین رئیسین، النوع الدائن  .٢

وھو (، الذي یكون فیھ أموال العمیل، والنوع المدین )الطلب والحساب ألجل
والذي یكون فیھ أموال المصرف ویقدمھا للعمیل بموجب ) محل البحث

 .اتفاق
 یقدم بطریقة تقلیدیة بالقرض الربوي، ولھ بدائل الحساب الجاري مدین .٣

شرعیة منھ القرض الحسن مع الرسوم اإلداریة، والتورق، والسلم، 
 .والمضاربة وھي محل البحث

اختلف الفقھاء في عقد المضاربة ھل ھو من قبیل المشاركات كما ھو مذھب  .٤
ب الحنابلة فیتوسع في شروطھا، أم ھو من قبیل اإلجارات كما ھو مذھ

 .جمھور الفقھاء
المقصود بتمویل الحساب الجاري المدین بالمضاربة أن یدفع البنك ماال بقدر  .٥

المبلغ الذي یحتاجھ العمیل، ویكون ھو رأس مال المضاربة، لیستثمره 
العمیل في أنشطة شركتھ التجاریة، ویتفق الطرفان على تقاسم األرباح 

 .بینھما، ویكون ذلك في ضوء اتفاقیة بینھما
ستمد تمویل الحساب الجاري المدین بالمضاربة مشروعیتھ من مشروعیة ی .٦

 .المضاربة
 .األقرب جواز تمویل الحساب الجاري المدین بالسلع العینیة .٧
 .الراجح جواز قلب الودیعة رأس مال في المضاربة .٨
الراجح عدم تقیید محل المضاربة بالبیع والشراء فیجوز في غیرھا مما فیھ  .٩

 .سائل المشروعةتنمیة المال بالو
بتأمل الخالف في شروط المضاربة ظھر أن المذھب الحنبلي أكثر المذاھب  .١٠

توسیًعا لمفھوم عقد المضاربة، وتخفیًفا في الشروط الالزمة لصحتھ، ومرد 
ھذا إلى منطلق الحنابلة؛ حیث یعتبرون المضاربة عقًدا من عقود الشركات 

ذي یعدونھا ضرًبا من اإلجارات الواردة على وفق القیاس، خالًفا للجمھور ال
ومسلك الحنابلة في نظر الباحث أقوم المسالك . الجاریة على خالف القیاس

 .وأوفقھا
من تطبیقات تمویل الحساب الجاري مدین بالمضاربة، ما جاء في أحد  .١١

تعامالت البنوك اإلسالمیة المحلیة، وظھر من عرضھا والتعلیق علیھا 
  .مقتضى الشرعيسالمتھا لألصول وموافقتھا لل
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