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  مقدمة

�  ��وَر ُث�م لَُم�اِت َوالن" َماَواِت َوا+َْرَض َوَجَعَل الظ" �ِ ال�ِذي َخَلَق الس �اْلَحْمُد 0ِ

�ِدلُونَ �ِھْم َيْع �َرب4��ُروا ِب��ِذيَن َكَف���ام(�ال��ر  ،)١:ا+نع��ى خي��9م عل��9ة والس�والص

المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وص�حبه والت�ابعين وت�ابعيھم بإحس�ان 

  ...  دإلى يوم الدين، وبع

�ول ���رح الحل���ى ط���ادروا إل���وم أن يب���لمين الي���ات المس���م واجب���ن أھ��فم

�ة ��ت ا+زم��ة، وإذا كان��اتھم اليومي��رعية +زم��دائل الش��9مية والب�اDس

�ة ���ة العالمي���دالمالي���ه،  ق���الم كل���ام الع���ى اھتم���ت عل���تفحلت وتربع��اس

�اعيين����ين واFجتم����اديين واDع9مي����يين واFقتص����رب و ،السياس���تض

9 يص�ح ف�+رض كلھا وضروب الحياة بأنواعھا، بأطنابھا في جذور ا

 -في ھذه ا+زمات أن نقف عند وصف حجم ا+زمة أو تحليل أس�بابھا 

يكون حوارن�ا ا+غل�ب ع�ن الحل�ول بل وإن كان ذلك مھما كمقدمات ـ 

�ريعة ��ي الش��ة ف��د الكلي��ة والقواع��ام الجزئي��ت ا+حك��ة، وإذا كان�الجذري

ت في أي زمان أو مكان، فق�د اDس9مية تستوعب كل جديد من ا+زما

�ة ��ة المالي��اھر ا+زم��م ومظ��ي حج��ريعا ف��ث س��ي أن أبح��دبت نفس�انت

العالمية، ووقفت على تحليل أھم أسبابھا، وم�دى اس�تعداد الع�الم لتبن�ي 

بعض الحلول اDس9مية، لكني جعلت المي�دان ا+كب�ر ف�ي ھ�ذا البح�ث 

�ة العال���ة المالي���رعية لSزم���دائل الش���م الب���ن أھ���دة م���ي لواح���ة وھ��مي

�ات ��ة، والتأمين��الودائع الربوي��ق ب��ا يتعل��ة م��رعية خاص��اربة الش�المض
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�ط أن  ��يس فق��ر ل��ات العص��ْس حاج��ن أََم��ذا م��ب أن ھ��ة، وأحس�التجاري

ھ4ر المسلمون أموالھم م�ن رج�س الرب�ا،  � ھ�ذا ال�داءينخلع�وا م�ن  ب�لُيط

�المي��اد الع��ة اFقتص��رك عجل��ذي يح��ن  ،ال��ى ظ��وى حت��ه البل��ت ب�وعم

ين من المسلمين فض9ً عن غيرھم أن�ه F اقتص�اد بغي�ر بعض المنھزم

ربا، بل يجب أن نقدم البدائل الشرعية التي تنقذ العالم من ھذه ا+زم�ة 

ا عل�ى معاش�ھم الطاحنة؛ +ننا أمة ابتعثن�ا Y للع�الم رحم�ة بھ�م وإش�فاقً 

�اسِ  �:ومعادھم، كما قال Y تعالى ��ٍة أُْخِرَج�ْت لِلن �َت�أُْمُروَن  ُكنُتْم َخْيَر أُم

ِباْلَمْعُروِف َوَتْنَھ�ْوَن َع�ِن اْلُمنَك�ِر َوُتْؤِمُن�وَن ِب�ا0ِّ َوَل�ْو آَم�َن أَْھ�ُل اْلِكَت�اِب 

�قُونَ ��ُرُھُم اْلَفاِس��وَن َوأَْكَث��ْنُھُم اْلُمْؤِمُن� �م م4��راً ل�ُھ��اَن َخْي��ران[�َلَك�، ]١١٠:آل عم

� َرْحَمًة ل4 �:وقوله تعالىFِ١٠٧:ا+نبياء[ �ْلَعاَلِمينَ َوَما أَْرَسْلَناَك إ[ .  

  :ا إلى ما يليوقد اقتضى ذلك أن أقسم  بحثي منھجيً 

  .ا+زمة المالية العالمية بين الوصف والتحليل :المبحث ا�ول �

  .أزمة عالمية تبحث عن حل :مدخل تمھيدي �

o بعض مظاھر ا+زمة المالية العالمية :المطلب ا�ول.  

o المالية العالميةأھم أسباب ا+زمة  :المطلب الثاني.  

o س9مي :المطلب الثالثDالعالم مستعد للتمويل ا.  

  .أحكام المضاربة في الشريعة اDس9مية :المبحث الثاني �

o المضاربة لغة واصط9حا  :ا�ول المطلب.   

o تھاوحكم ة المضاربةدليل مشروعي :الثاني المطلب.   

o شروط صحة المضاربة :الثالث المطلب.   

o ع المضاربة من حيث الشروطأنوا :الرابع المطلب.   

o المالفي أحكام تتعلق بالعامل وتصرفاته  :الخامس المطلب.   
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o صور المضاربة :السادس المطلب.  

o انتھاء المضاربة :السابع المطلب.   

�ات  :المبح''ث الثال''ث ���ة والتأمين��ع البنكي��ن الودائ��اربة ع��تغناء بالمض��ة اFس�كيفي

  .التجارية

o نكية والمضاربة بدي9 شرعًياأحكام الودائع الب :ا�ول المطلب.  

o أحكام التأمينات التجارية والمضاربة بدي9 شرعًيا :الثاني المطلب.  

  .النتائج �

�دي���ذا جھ���ًرا فھ���يري،  وYَ  ،وأخي���ي وتقص���ي زلل���ر ل���أل أن يغف��أس

مني أساتذتي وإخ�واني ف�ي المجل�س ا+ورب�ي ل`فت�اء  ويسعدني أن يقو4

وإخ�واني العلم�اء، ونس�أل  الذي أشرف أن أتعلم من ش�يوخه ا+ج�9ء،

ذل�ك  Y أن يستعملنا جميًعا لحل أزمات ا+مة والع�الم كل�ه، وھ�و ول�ي" 

   .]٤٠:ا+نفال[ �ِنْعَم اْلَمْوَلى َوِنْعَم الن�ِصيرُ  � :وھو والقادر عليه،

  ص,ح الدين سلطان

  مملكة البحرين

  م١/٦/٢٠٠٩، الموافق ھـ٨/٦/١٤٣٠
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  تمھيد

أن أدخل في نطاق المعام9ت المالية في اDس9م، أو في Fبد لي قبل       

ن بعض ا+سس اDس9مية التي Fغنى عنھا في تطبيق بعض صورھا أن أبي4 

  -:وأھم ھذه ا+سس ما يلي، أحكامه

ال�ِذي َخَلَق اْلَمْوَت � :خلق Y اDنسان وابت9ه في دينه ودنياه، قال تعالى :أو/ً 

ُكْم أَْحَسُن َعَم9ً َوُھَو اْلَعِزيُز اْلَغفُورُ َواْلَحَياَة لَِيْبلُوَ  ر وقد يس� . )٢:الملك(�ُكْم أَي"

 - إذا شاء العبد ذلك  - ل`نسان ما يساعده على خوض تجربة اFبت9ء بنجاح 

فوھبه المال، كنعمة تساعده على العبودية 0 جل وع9، وجعل المال قوام 

  .  )٥:النساء(�َفَھاء أَْمَواَلُكمُ ال�ِتي َجَعَل Yُّ َلُكْم قَِياماً َوFَ ُتْؤُتوْا الس" �:�الحياة، قال 

ولما كان من طبيعة المال أن يفتن اDنسان، وطبيعة اDنسان أنه محب  :اثانيً 

ً �:�للمال لقوله  ُه لُِحب4 �:�، وقال ]٢٠:الفجر[�َوُتِحب"وَن اْلَماَل ُحّباً َجّما �َوإِن

، فقد جعل Y تعالى من ركائن اDيمان أن يؤمن ]٨:العاديات[ �اْلَخْيِر لََشِديدٌ 

المسلم أن المال مال Y، وأنه ليس إF مستخلًفا على ھذا المال بعھد وشرط، 

ْسَتْخَلفِيَن فِيهِ �:�قال  ا َجَعَلُكم م" �ِ َوَرُسولِِه َوأَنفِقُوا ِمم �، ولما )٧:الحديد(�آِمُنوا ِبا0

على المال، فيحب أF يتصرف فيه إF بما ُيرضي  كان اDنسان مستخلًفا

وھو Y تعالى، تماًما مثل المحاسب الذي يكون تحت ، صاحب المال الحقيقي

يده مبالغ مالية ضخمة، لكن F يستطيع التصرف فيھا إF وفقًا للقرارات التي 

م جزاء مخالفته   .تصدرھا المجالس اDدارية العليا، وإF حوكم وسجن وغر4

أنه حينما يطبق قواعد  اليقينأن صاحب المال يجب أن يستيقن تمام  :الثً ثا

اDس9م في كل كسب للمال وصرفه، فإن في ذلك الخير كل الخير، كما أن 

  .العكس صحيح 
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أن Y قد أباح التملك الفردي ـ ملكية استخ9ف F حقيقة ـ مراعاة  :ارابعً 

تحفيًزا للتنمية واFستثمار، ونرى لطبائع النفس البشرية، وتنشيًطا للھمم، و

صور الملكية الفردية في القرآن كثيرة، ومنھا إضافة المال إلى اDنسان، قال 

اِئِل َواْلَمْحُرومِ �:� �، فأضاف الضمير )١٩:الذاريات(�َوفِي أَْمَوالِِھْم َحقf ل4لس

في  العائد على المال إلى اDنسان، لكنه مع ھذا لم يترك الحبل على الغارب

تملك المال ـ كما ھو عند الرأسمالية ـ لكنه ضبط ذلك بطرق كسب معينة، 

ونفقات، وزكوات، وغيرھا بصورة تجعل المصلحة الفردية متفقة مع 

  .  المصلحة الجماعية العامة في إطار ُخلقي بديع F نظير له 

أن دعوى المصلحة ومراعاتھا لتحليل ما حرم Y أو تحريم ما أحل  :خامًسا

وأن مراعاة قواعد المصلحة يجب أن تظل في ! Y ھي دعوى مرفوضة

نطاق القواعد الشرعية التي تراعي المصالح الضرورية والحاجية 

والتحسينية ومكم9تھا، وتراعي مع ھذا التيسير على الناس، رفع الحرج، 

وتحقق العدل الشامل كما أن على أي باحث أو مجتھد أن يعلم بأن Y أعلم 

الح عباده، وأن العبد F يكون أرحم بالناس من Y عز جل، كما أنه بمص

يجب أن يعلم أن ھناك مصالح ملغاة مع ما قد يبدو من ص9حھا من بعض 

  .زواياھا

مع أن أحكام اDس9م شاملة لكل نواحي الحياة كما أنھا مترابطة  :سادًسا

F يعطي  بعض، ولذا فإن تطبيق جزء من اDس9م دون اhخرالبعضھا 

الوجه اDس9مي الجميل للصورة اDس9مية، وذلك مثل استيراد جزء من 

بين أمشاج متناقضة، فھذا جمع تطبيق بعض اDس9م، و الوضعي التشريع

فإن تطبيق النظام اDس9مي اFقتصادي بغير بقية قوانين اDس9م في  عليهو
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رز أحكام اFقتصاد جميع المجاFت العقدية وا+خ9قية والتشريعية، لن يب

  .اDس9مي بصورته الحقيقية 

إF إذا أخلصوا وجھتھم  ركودھم اFقتصاديلن ينھضوا من  الناسأن : سابًعا

Y وساروا على نھج الذي خلقھم �إلى ، Y ت �رسولFفي كل المجا ،

َقواْ َلَفَتْحَنا َعَليْ �:�لقوله  �َماِء َوَلْو أَن� أَْھَل اْلقَُرى آَمُنوْا َوات �َن الس ِھم َبَرَكاٍت م4

ُبوْا َفأََخْذَناُھم ِبَما َكاُنوْا َيْكِسُبونَ  �  . )٩٦:ا+عراف( �َوا+َْرِض َوَلـِكن َكذ

في وحلf  له حكمٌ  ، وما يستفحل من أزماتأن جميع ما يجد" من أحداث :ثامًنا

ة جزئيكل شرع Y، +ن القرآن والسنة جاءا بالكليات التي تحتوي على 

تظھر، على أن يتوصل إلى حكم الجزئية باجتھاد صحيح من مجتھد فيه 

  .الكفاية 

أن ا+زمات المالية المتوالية تنبأ بھا القرآن الكريم والسنة النبوية،  :تاسًعا

َدَقاتِ  �:�ومن ذلك قوله  �َبا َوُيْرِبي الص ، وقوله )٢٧٦:البقرة(�َيْمَحُق Yُّ اْلر4

�:�  �َھا ال ْؤِمِنينَ َيا أَي" َبا إِن ُكنُتم م"   �ِذيَن آَمُنوْا ات�قُوْا Yَّ َوَذُروْا َما َبِقَي ِمَن الر4

 َF َوَرُسولِِه َوإِن ُتْبُتْم َفَلُكْم ُرُؤوُس أَْمَوالُِكْم ِYّ ْم َتْفَعلُواْ َفأَْذُنوْا ِبَحْرٍب م4َن�َفإِن ل

 َعْبدِ  بسنده َعنْ  ١ومنه ما رواه ابن ماجه ،)٢٧٩-٢٧٨: البقرة(�َتْظلُِموَن َوFَ ُتْظَلُمونَ 

 ِ�Y  ِِبي4  َعنِ  � َمْسُعودٍ  ْبن�َبا ِمنَ  أَْكَثرَ  أََحدٌ  َما«: َقالَ  � الن �  الر4Fإلَى أَْمِرهِ  َعاقَِبةُ  َكانَ  إ 

َبا«: قال له لفظ وفي اDسناد، صحيح: وقال رواه الحاكم ،»قِل�ةٍ   َفإن�  َكُثَر، َوإنْ  الر4

عندما  فلن تتوقف ا+زمات إF، اDسناد صحيح: أيًضا فيه وقال. »ُقلّ  إَلى َعاقَِبَتهُ 

  .لقانون رب ا+رض والسموات  أموالنا خضعنُ 

                                                        

سنن ابن ماجه، و ، ٣/٨لمنذري، كتاب البيوع وغيرھا، الترھيب من الربا، ل الترغيب والترھيب ١

  .)٢/٧٦٥( كتاب التجارات، باب التغليظ في الربا،
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  المبحث ا�ول

http://www.ikhwanwiki.com


ا�زمة المالية العالمية بين الوصف 

  والتحليل

  

أزم''ة عالمي''ة تبح''ث : م''دخل تمھي''دي 

  .عن حل

ض مظ'''اھر ا�زم'''ة بع''': المطل'''ب ا�ول

  .المالية العالمية

أھ'''م أس'''باب ا�زم'''ة : المطل'''ب الث'''اني

  .المالية العالمية

الع''الم مس''تعد للتموي''ل : المطل''ب الثال''ث

  .ا6س,مي

  ا�زمة المالية العالمية بين الوصف والتحليل: المبحث ا�ول
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  أزمة عالمية تبحث عن حل: مدخل تمھيدي

أثر بشكل أو بآخر با+زمة المالية لم يبق أحد في عالمنا المعاصر إF ت

ا لسياسات تحررت من التعاليم السماوية واDنسانية، العالمية التي تعتبر نتاجً 

  .يستطيع أحد مھما كانت خبراته أن يتوقعھا رھيبة Fوتنذر بآثار 

بم9حقة  بقياداته ونخبه السياسية واFقتصادية مشغوFً  م كلهإذا كان العالو

أسبابھا ووضع حلول Dسعاف مخاطرھا وإسعاف العالم  تداعياتھا وتحليل

إشارات حول مظاھر  - بإذن Y  -  أقدم سوف -  فيما يلي - ، فإنني من آثارھا

ا+زمة المالية وأسبابھا الرئيسية خاصة فيما يتعلق بقطاع البنوك وشركات 

9مية ا فقط من الحلول اDسالتأمين، ثم أقدم بين يدي ھذا العالم المتعثر واحدً 

جوانب الخلل جانبين من عن  الرئيسية وھي المضاربة الشرعية بدي9ً 

  .الودائع البنكية والتأمينات التجارية ماوھ ،الكبرى ومسببات ا+زمة

الربا في أشكاله المختلفة سواء من  منذ اعتمد علىالمعاصر  والحق أن العالم

المالية لم يسلم خ9ل معام9ت البنوك أو شركات التأمين ونظم المعام9ت 

من ھذه ا+زمات اFقتصادية و ،م من أزمات حادة مرھقة متواليةالعالَ 

م، ١٨٥٧م، ١٨٣٦م، ١٨٢٥م، ١٨١٤م، ١٨١٠( :الطاحنة ما حدث في السنوات

وكان أسوأھا ما ، )م١٩٢٠م، ١٩١٣م، ١٩٠٧م، ١٩٠٠م، ١٨٩٠م، ١٨٨٢م، ١٨٧٣

، إلى م١٩٥٩لمصرية أزمة البورصة ا ثم ،م١٩٢٩رف بالكساد العظيم سنة عُ 

، إلى أزمة المكسيك م١٩٨٧، إلى اFثنين ا+سود م١٩٨٢أزمة سوق المناخ 

، إلى الث9ثاء ا+سود في البورصة م ١٩٩٧، إلى أزمة النمور اhسيوية م١٩٩٤

  .م٢٠٠٦السعودية 

التي ضربت  )م٢٠٠٨/٢٠٠٩( ا ھذه ا+زمة المالية العالميةوليس آخرً  ،اوأخيرً 

بقاع ا+رض +نھا جاءت على أكتاف وأجنحة العولمة التي بجذورھا في كل 
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ا في ربط العالم كله بمنظومة جعلت من ثورة اFتصاFت والمعلومات سببً 

Dليس عالمية قاسية تجعل ا Y له ا+عظم المعبود في ا+رض من دون

وفرضته  ،بط اقتصاد العالم بهرَ  مععيسى بن مريم وإنما الدوFر ا+خضر 

على العالم كله، وفرضت على الدول  -  أمريكا - +رضية الوحيدة القوى ا

تفاقيات Fشتراكية أن تسير في كوكبة الخصخصة والرضوخ اFشيوعية أو ال

وليس ذلك إF  ،"الجات"البنك الدولي وصندوق النقد الدولي واتفاقيات 

لعولمة النموذج المالي الغربي الليبرالي الذي زاد من شراھة أصحاب 

قلص رض اFقتصادي لكل بلد، وتُ كات متعدية القارات لتنتھك العِ الشر

ص9حيات الملوك والرؤساء وا+مراء لحساب الدوFر والشركات والنظام 

الملياردير  "جورج سورس"اFقتصادي، حتى صار رجل واحد مثل 

ا على إنھاك عدد من النمور اhسيوية وتعريض دولة بأكملھا اليھودي قادرً 

 عام اار الكامل اقتصاديً ينھإلى اD - أكبر دولة إس9مية  - سيا مثل أندوني

لكون تا يمشخصً  ٤٥٠م،  وصار أثرياء العالم الذين F يزيدون عن ١٩٩٤

من الموارد البشرية كلھا ويتحكمون في القرارات  ٢ %٨٠أكثر من 

وتجاوبوا مع أكبر ، السياسية، والحم9ت اFنتخابية والثورات اFجتماعية

رابحة في العالم وھي التجارة في الجنس والمخدرات والس9ح وليست  تجارة

في الغذاء أو السقاء أو الكساء أو الدواء أو التعليم ومحو ا+مية ومواجھة 

فكان طبيعيا أن يصل العالم بعد ھذه المظالم إلى ھذه ا+زمة  ،الفقر والتخلف

 - إن شاء Y  -  يليوفيما !. الطاحنة التي مثلت غوF يأكل ا+خضر واليابس

  .أستعرض بعض مظاھرھا وأسبابھا الجوھرية

  

                                                        

م ٢٠٠٠القاھرة ، الطبعة الثانية ،، مجلة سطور ـ شھرية٩-٨عولمة الفقر ـ ميشيل تشوسودوفيسكي ـ ترجمة محمد مستجير مصطفى ، ص٢
 .وحدھم ليحددوا كيف يضاعفون ثرواتھم" سانت ك=را"، وقد ذكر أن ھؤ7ء ا6ثرياء قد اجتمعوا في 

http://www.ikhwanwiki.com


  

  بعض مظاھر ا�زمة المالية العالمية: المطلب ا�ول

ل ا+زمة أن أحًدا مھما كان مركزه السياسي أو ثقله اFقتصادي أو وْ من ھَ 

عمقه العلمي أن يتوقع أو أن يعرف المدى الذي وصلت إليه ا+زمة المالية 

ع على وما ھي إF تكھنات وتخرصات لكنھا تُجمِ ! ى أين تنتھي؟الحالية وإل

وفيما يلي . أننا أمام أكبر أزمة اقتصادية مالية في تاريخ العالم المعاصر

أعطي أمثلة سريعة من بين ھذا الركام الھائل من المعلومات الفياضة عن 

  :حجم ھذه ا+زمة

صاد ا+مريكي تحتاج أول خطة إنقاذ لقطاع اFستثمار العقاري في اFقت" )١

 ٣".!مليار دوFر تم ضخھا بالكامل دون أن تعيد للقطاع عافيته ٧٠٠إلى 

مليار دوFر، وبنوك  ٥٠٠تحتاج البنوك ا+مريكية Dعادة اFنتعاش إلى " )٢

مليار دوFر لبنوك  ٢٥٠مليار دوFر، و ٧٢٥منطقة اليورو تحتاج 

 ٤".بامليار إلى بقية بنوك أور ٢٢٥المملكة المتحدة، و

 ياتاFقتصاد: "وصف صندوق النقد الدولي في تقرير له بعنوان" )٣

أن ا+زمة الحالية ھي " م٢٠٠٩المتقدمة تتعرض Fنكماش حاد في عام 

 ٦٠أزمة ثقة وأن اFقتصاد العالمي يسجل أكبر انكماش للمرة ا+ولى منذ 

  ٥". عاما

ثار ا+زمة آ"م مقاF بعنوان ٢٠٠٩نشرت منظمة العمل الدولية في إبريل  )٤

كرستينا برنت، : ، من إعداد"المالية واFقتصادية على البلدان العربية

                                                        

٣
  .، صندوق النقد الدوليم٢٠٠٩م، وتقرير آفاق ا7قتصاد العالمي، عدد إبريل ٢٠٠٩لدولي، إبريل تقرير ا7ستقرار المالي، صندوق النقد ا 
٤

  .السابق 
٥
، نشرة صندوق النقد الدولي "م٢٠٠٩تتعرض 7نكماش حاد في عام  ا7قتصادات المتقدمة: صندوق النقد الدولي": راجع مقا7 بعنوان 

  .م٢٠٠٩مارس  ١٩اPلكترونية، 

http://www.ikhwanwiki.com


ا+زمة المالية العالمية : "وطارق الحق، ونورا كامل، جاء في مقدمته أن

قد أثرت بقوة على ا+سواق المالية في منطقة الشرق ا+وسط مع ھبوط 

ارنة م مق٢٠٠٩في شھر فبراير % ٦٠المؤشر المركب بأكثر من 

% ٢٠,٤وأن معدل البطالة في صفوف الشباب بلغ  ،....م٢٠٠٨بفبراير 

وأن سعر برميل النفط  ،وھو في تزايد مع ا+زمة المالية ،م٢٠٠٧سنة 

في  ادوFرً  ٤٠م ليرجع إلى ٢٠٠٨في يوليو  ادوFرً  ١٤٠وصل إلى 

  . ٦" م٢٠٠٩يناير 

 م١٩٨٧عام  سھم في طوكيو بأكبر خسائر منذ انھيارھا فيُمِنيت ا+" )٥

ج ذلك بانھيار شركة التأمين . مع بداية ا+زمة  "ياماتو Fيف"وتو4

ا Fنقاذ البنوك يعود إلى أزمة ، وقالت الحكومة أنھا قد تحيي قانونً العالمية

وذكرت إحدى الصحف . في التسعينات لمساعدة البنوك الصغيرة البنوك

 .مليار دوFر ١٠٠حجمه  أن طوكيو قد تنشيء صندوقا

وھوت . اhسيوية مثل انتشار النار في الھشيم انتشر الذعر في ا+سواقو

فيما أعلنت سنغافورة أنھا تواجه ركوًدا للمرة  ،%٧أسھم ھونج كونج 

على مجموعة الدول السبع  وتزايدت الضغوط ،سنوات ٦ا+ولى منذ 

وحاول بنك اليابان . النمو الغنية لوقف أزمة مالية عالمية متفاقمة وتباطؤ

 �تريليون ين  ٤.٥بالنظام المصرفي بضخ  جمود التمويل المركزي فك

ث9ثة أيام أثارت قلق  قبل عطلة في اليابان مدتھا) مليار دوFر ٤٥.٥(

" ياماتو Fيف"وانھارت  .المستثمرين بشأن ما يمكن أن يحدث خ9لھا

                                                        

، منظمة العمل "آثار ا6زمة المالية وا7قتصادية على البلدان العربية: " بعنوانراجع مقا7 ٦
 . م ٢٠٠٩الدولية، إبريل 
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 بلغت المبالغ التي أنفقتھا، ومليار دوFر ٢.٧تحت وطأة ديون بلغت 

  ٧". )مليار دوFر ٤٧٥(ن تريليون يَ  ٤٧ومة على إنقاذ البنوك الحك

 ٦١.٧ا+مريكية للتأمين خسائر بقيمة "  AIGايه آي جي"أعلنت شركة " )٦

م، في أكبر خسارة ربع ٢٠٠٨مليار دوFر لSشھر الث9ثة ا+خيرة من 

وستحصل الشركة على دعم مالي . سنوية تسجلھا الشركة في تاريخھا

مليار دوFر كجزء من دفعة  ٣٠ومة ا+مريكية بقيمة إضافي من الحك

مليار دوFر  ١٥٠وكانت الشركة قد حصلت على . إنقاذ جديدة

كمساعدات مالية حكومية، وھي أكبر خطوة مساعدات تحصل عليھا 

 ٨". شركة حتى اhن

أعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية عن أكبر خسائر سنوية منذ " )٧

 ٦٣٦(مليون جنيه استرليني  ٤٠١م، بقيمة ١٩٨٧تخصيصھا في العام 

حت  ،)مليون دوFر �ا منذ موسم موظفً  ٢٥٠٠وكانت الشركة قد سر

 ٩". الصيف الماضي

 "كرايسلر"م شركة م تقد" ١/٥/٢٠٠٩أعلن الرئيس ا+ميركي يوم " )٨

في أول حالة تشھدھا ، للسيارات بدعوى إف9س للحماية من الدائنين

م ١/٦/٢٠٠٩تقدمت يوم "، كما ١٠"ية المتأزمةصناعة السيارات ا+ميرك

أكبر مصنع للسيارات في الوFيات المتحدة  "جنرال موتورز"شركة 

ويأتي اDع9ن بعد  .اDف9سوإع9ن بطلب رسمي للحماية من الدائنين 

                                                        

٧
  :"انھيار شركة تأمين يابانية بسبب ا6زمة المالية: "راجع مقا7 بعنوان 

read.php?t=1280http://www.gufx.info/showth 

٨
  .م٢٠٠٩مارس  ٢ثنين ، ا7"مجموعة ايه آي جي للتأمين تسجل خسائر قياسية: "مقا7 بعنوانراجع  

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/business/newsid_7919000/7919825.stm  
٩

  ".م١٩٨٧كبر خسائر منذ أالخطوط البريطانية تعلن : "راجع مقا7 بعنوان 

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/business/newsid_8063000/8063006.stm 
١٠

  :م١/٥/٢٠٠٩،  للسيارات" كرايسلر"أوباما يؤكد اقتراب إف9س  

http://www.carsdir.com/news.asp?c=2&id=24381  
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أن وافق معظم حاملي السندات في الشركة على خطة الحكومة ا+ميركية 

مليار  ٣٨ال موتورز أكثر من وتبلغ ديون جنر. Dعادة ھيكلتھا

قد تأسست سنة  "جنرال موتورز"، والجدير بالذكر أن شركة ١١"دوFر

م أكثر ٢٠٠٨وباعت في  ،م١٩٢٩م وواجھت الكساد العالمي سنة ١٩٠٨

ھا ھي ومليار دوFر،  ١٥٠مليون سيارة بأرباح تقترب من  ٨,٣من 

ا لتعود ين مليارً تنھار أمام ھذا الكساد ا+عظم وتحتاج إلى أكثر من خمس

 . إلى اDنتاج

عن تحقيق خسارة " رويال بنك أوف سكوت9ند"أعلن البنك البريطاني " )٩

م، وھي أكبر خسارة في ٢٠٠٨مليار دوFر خ9ل عام  ٣٤صافية بمبلغ 

" وف سكوت9ندأرويال بنك "ن اوك. تاريخ البنوك والشركات البريطانية

Fت الحكومة البريطانية ، واضطرم٢٠٠٨نھيار خ9ل عام على وشك ا

D ١٢. "سھمهأمن % ٧٠نقاذه بشراء نحو للتدخل  

 يصل والتي م،٢٨/٦/٢٠٠٩جديدة في  أمريكية بنوك خمسة أعلنت" )١٠

 المفلسة البنوك عدد ليرتفع إف9سھا دوFر مليار ١.٠٤ إلى أصولھا حجم

 المالية ا+زمة تداعيات جراء بنكا، ٤٥ إلى الجاري العام بداية منذ

  ١٣. "ةالعالمي

                                                        

  جنرال موتورز تعتزم إشهار اإلفالس١١

 8024B8721B48.htm-B710-43AB-FF24-h�p://www.aljazeera.net/NR/exeres/39AC5FCA  
١٢

  "كبر خسارة في تاريخ البنوك البريطانيةأاPع=ن عن : "راجع مقا7 بعنوان 

h�p://news.bbc.co.uk/hi/arabic/business/newsid_7912000/7912018.stm  
١٣

  ."خمسة بنوك أمريكية جديدة تعلن إف9سھا جراء ا+زمة": راجع مقا7 بعنوان 

115257.htm-17-http://www.islamtoday.net/albasheer/artshow  
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أن العالم  )م٢٠٠٩يناير  ٢٠- ١٩( في الكويت القمةأُعلن في مؤتمر " )١١

بعد  تريليون دوFر ٢,٥العربي قد خسر في ھذه ا+شھر ما F يقل عن 

  ١٤!."أن أعلنت كثير من دولھا أن اقتصادھا لن يتأثر با+زمة العالمية

كة أكبر شر - ا+مريكية  "أمريكان إنترناشيونال جروب"شركه تأثرت " )١٢

ا حتى اضطر البنك المركزي ا كبيرً با+زمة المالية تأثرً  -  تأمين في العالم

."مليار دوFر، ليجنبھا مضار ا+زمة ٨٥إقراضھا إلى ا+مريكي 
١٥
  

أعلن وزير المالية ا+لماني أن حجم الديون الجديدة التي ستتحملھا " )١٣

تشير و، مليار يورو ٥٠الحكومة ا+لمانية خ9ل العام الجاري ستتجاوز 

 ٣١٦توقعات الخبراء إلى تراجع عائدات الضرائب في ألمانيا بنحو 

١٦ ."م٢٠١٣مليار يورو حتى عام 
  

تحلي9ت "العضو المنتدب لشركة أبحاث ) كريستوفر والين(توقع " )١٤

ا تصل قيمة بنكً  ١١٠أن يتم إغ9ق ما يقرب من " المخاطر المؤسسية

العدد اDجمالي لمؤسسات ويصل . مليار دوFر ٨٥٠أصولھا إلى حوالي 

مؤسسة تستحوذ  ١٨٠٠المال الواقعة تحت مظلة التأمين الفدرالي إلى 

تريليون دوFر من ا+صول والممتلكات، وأن  ١٣على ما يقرب من 

إجمالي الدين الحكومي الداخلي والخارجي في الوFيات المتحدة قد بلغ 

  ١٧."تريليون دوFر ١١أكثر من 

                                                        

 :"تريليون دو�ر خسارة العرب نتيجة ا�زمة ا�قتصادية ٢،٥:"راجع مقاF بعنوان١٤
h�p://news.maktoob.com/ar.cle.php/2434379/  

١٥
  :"تأثير ا6زمة المالية في التأمين التعاوني : "راجع  مقا7 بعنوان 

 /node/815http://www.iifef.org   
١٦

  :"انكماش ا7قتصاد ا6لماني و تباطؤ نمو اقتصاديات منطقة اليورو: " راجع مقا7 بعنوان 

 world.de/dw/ar.cle/0,,4256400,00.html-http://www.dw 

  :م٤/١٠/٢٠٠٨حازم البب=وي، المصري اليوم، . د" محاولة للفھم: العالميةا6زمة المالية : "راجع مقا7 بعنوان١٧ 

http://www.hazembeblawi.com/Arabic/ArticleDetails.aspx?ArticleID=241 
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يومية عن تقديرات الخبار ا+ فيا يتوارد مم من فيٍض  أقول ھذا غيضٌ 

، وفيما يلي ننتقل من منھجية الوصف للواقع إلى ا+زمة العالمية الحالية

  .منھجية تحليل أسباب ا+زمة

  

  ھم أسباب ا�زمة المالية العالميةأ: المطلب الثاني

صدرت تحلي9ت عديدة لتفسير أسباب ا+زمة المالية العالمية، ويمكن ذكر 

  :ھم أسبابھا فيما يليأ

 على حساب ا/قتصاد العيني "الربوي" التوسع في ا/قتصاد المالي: أو/ً 

اFقتصاد العيني على وجود أصول عينية مثل ا+راضي يقوم  :"البيع"

والسلع والمصانع والطرق والمأكوFت والملبوسات وغيرھا، وقد احتاجت 

وھو تسھيل  ،النقود لھدف واحدكرت ل تبادل ھذه السلع فابتُ إلى وسيلة تسھ4 

وھذا ھو البيع بألوانه المختلفة في الفقه . تبادل السلع وا+صول العينية

اDس9مي وغيره من القوانين العالمية، لكن الربا صار صبغة اFقتصاد 

حيث F يقوم البنك أو  ،يدار من خ9ل البنوك وشركات التأمينوالعالمي 

ع التعامل في ا+صول أو السلع بل يقترض شركة التأمين بأي نوع من أنوا

النقود بفائدة محددة ويعيد إقراضھا إلى مستثمرين بفائدة أعلى، ويحصل 

عطى للمودع في البنك أصحاب البنك على الفرق بين سعر الفائدة التي ُت 

وسعر الفائدة التي يأخذھا من المستثمر، وبھذا تحولت النقود من وسيلة 

حدث بذاتھا التربح وتنشيط الخدمات إلى غاية تُ لمزيد من تحريك السلع 

َذلَِك ِبأَن�ُھْم َقالُواْ �:يقول �وY . دون أن توجد سلع أو أصول تنمو وتتكاثر

َبا َم الر4 �َبا َوأََحل� Yُّ اْلَبْيَع َوَحر َما اْلَبْيُع ِمْثُل الر4 �، والربا في ]٢٧٥:البقرة[�إِن

المحق والبوار والخسران لقوله اDس9م سبب رئيسي من أسباب 
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َدَقاِت َوF ُYَّ ُيِحب" ُكل� َكف�اٍر أَِثيمٍ �:� �َبا َوُيْرِبي الص  ]٢٧٦:البقرة[�َيْمَحُق Yُّ اْلر4

�ِ  َعْبدِ  ما رواه ابن ماجه َبسنده َعنْ في� وقال Y  ِِبي4  َعنِ  � َمْسُعودٍ  ْبن � � الن

َبا نَ مِ  أَْكَثرَ  أََحدٌ  َما«: َقالَ  �  الر4Fةٍ  إَلى أَْمِرهِ  َعاقَِبةُ  َكانَ  إ�يؤكد ھذه . ١٨»قِل

يمنع اDس9م الفائدة على : "الحقيقة الشرعية الدكتور مراد ھوفمان بقوله

وما تجلبه من مكسب في  - رأس المال، وعمليات البيع والشراء الوھمية 

تمثل  والتي F - جانب يساوي خسارة في جانب آخر، +ن المجموع صفر

، وقد بدأت بواكير ١٩"إضافة حقيقة ل9قتصاد وF تقوم على عمل منتج

ا+مر الذي  ؛في التعامل الربوي في العقاراتتوسعت البنوك ا+زمة عندما 

فانھمرت البنوك في إغراء المواطنين  ،أدى إلى ارتفاع شديد في أسعارھا

طالب  بشراء البيوت عن طريق الربا، وا+صل أن يقدم كل مشتٍر أو

المشترك من البنوك والعم9ء  الجشعللقرض ما يفيد قدرته على السداد لكن 

 ،ضوالقر يإلى التساھل مع طالب ياوضعف الرقابة من البنك المركزي، أد

ا على ا فقط فتعطيك عقدً دوFرً  ٥٥شركات على اDنترنت تدفع لھا  أنشئتو

ى دخلك الكبير، عل وإشعارات بالرواتب لتكون دلي9ً  ،أنك مقاول مستقل

وإذا أردت أن يقوم أفراد من الشركة بالرد على البنوك ليعطوھم عنك 

 ٢٥ف9 تحتاج إF إلى  وتاريخ نظيف، صورة وردية أنك صاحب دخل كبير

والنتيجة ھو إفراط في البيع دون احتياط ثم عجز عن  ،اا إضافيً دوFرً 

ا للبيع فلم تجد فاستولت البنوك على البيوت المرھونة وأعادتھ ؛السداد

انخفضت أسعار البيوت وشاعت ف ؛+نھا مرھونة +كثر من بنك؛ مشترين

أجواء الريبة وعدم الثقة فھرع الناس إلى البنوك ليستردوا أموالھم، لكن 

                                                        

 .سبق تخريجه ١٨
١٩

/ ھـ ١٤١٨الطبعة ا6ولى  ،دار الشروق – ٩٣مراد ھوفمان، ص . ، د"اPس=م كبديل"كتاب  

   .م١٩٩٧
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من المودعين على الرغم  الكثيرة البنوك فشلت في توفير طلبات السحب

مركزي ا+وربي قد ضخ من أن بنكي اFحتياط الفدرالي ا+مريكي والبنك ال

مليار دوFر لوقف نزيف سحب ا+موال من البنوك لكن النتيجة  ١٢,١٠٦

البنوك العالمية حتى التي صمد منھا أمام  أكبرھي انھيارات بالجملة في 

 .م١٩٢٩ا+زمة الكبرى سنة 

ا عن طريق من المعلوم أن من يشتري بيتً : الرھن العقاري المتعدد: ثانيا

لكن النظام المالي  ،ا للبنكمن البنك يكون البيت مرھونً  التمويل الربوي

برھن  المبني على الجشع والطمع جعل البنك وصاحب البيت معا يقومان

رھون على عدد من العقارات  للبنككلما توفرت فجديد على ھذه العقارات، 

بل تحولت إلى أسھم مطروحة في  ،يقوم باقتراض مبالغ من بنوك أو أفراد

لى ھذه الرھون المجتمعة والمحافظ المتعددة، ھذا في الوقت البورصة ع

الذي يقوم فيه صاحب البيت باقتراض مبالغ من بنوك أخرى بضمان البيت 

وتوسع ھذا البيع للرھون حتى إن ھناك  ،رغم أنه مرھون بالبنك ا+صلي

 بعدالتھاـ مرة، رغم أن الشريعة اDس9مية  ٦٠ا على عقار واحد زاد عن بيعً 

بأكثر من قيمة العقار  أو رھونٌ  م أن يكون على عقار واحد رھنٌ حر4 تُ  ـ

 سقط الراھن ا+ولوF يجوز أن ينشأ رھن جديد بقيمة العقار حتى يُ  ،الفعلية

للثاني، لكن أزمة الرھون العقارية قد تضاعفت إلى الحد الذي صارت  حقه

خفاض ثمن ا على أوھام من الرھون، ومع انا سريعً تجارة مستقلة وربحً 

البيوت بسبب عدم سداد أصحابھا وكثرة المعروض تھاوت كل الرھون 

 .والمحافظ التي تأسست عليھا

فھا صندوق النقد : التوسع في تجارة المشتقات المالية: ثالثا وھي كما يعر4

عقود تتوقف قيمتھا على أسعار ا+صول المالية محل التعاقد ولكنھا "الدولي 
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وكعقد بين . ا +صل المال في ھذه ا+صول ثمارً F تقتضي أو تتطلب است

طرفين على تبادل المدفوعات على أساس ا+سعار أو العوائد ، فإن أي 

ا غير يصبح أمرً  ةانتقال لملكية ا+صل محل التعاقد والتدفقات النقدي

ا F نشيء عقودً ، وھي من التفكير الشيطاني الرھيب الذي يُ ٢٠" ضروري

نية وF با+صول المالية، بل تتعلق بحقوق مالية ترتبط F با+صول العي

العقود اhجلة، والعقود المستقبلية، وحقوق محلھا حقوق مالية أخرى، وأھمھا 

باDضافة إلى مجموعة من ا+دوات الھجينة اFختيار، والمبادFت المؤقتة، 

وحقوق اFختيار طويلة  ،) (Swaptionsكحقوق اختيار المبادFت

وتتجلى  ،(CMO)والتزامات الرھن العقاري المضمونة، ) (LEAPSا+جل

ا على التوقي الوظيفة ا+ساسية للمشتقات المالية في مساعدة المستثمر أساسً 

، وھي  ٢١من المخاطر، وتحقيق قدر من اFستقرار في العائد على اFستثمار

  . نوع من أنواع الرھان والمقامرة 

ا ويمنح سھمً أأحد البنوك يتملك  نفترض أنولتوضيح حجم الرھان والمقامرة 

سھم من خ9ل عقود عم9ءه من خارج البلد حق المراھنة على ھذه ا+

مع بداية ) كثرأو أ% ١٠( ةمعين نسبةن يدفع العميل أالمشتقات، وذلك ب

جل وانتھاء ذا ارتفع السھم الذي راھن عليه العميل بعد حلول ا+إالعقد، ف

ن أالناتجة عن ارتفاع أسعار السھم دون  رباحالعقد، فإن العميل يأخذ ا+

يتملك أًيا من أصل ا+سھم، وكذلك ا+مر إذا ھبط سعر السھم، فإن العميل 

يتحمل خسارة الفرق بين سعر السھم في بداية العقد مع نھايته دون تأثير 

                                                        

٢٠
  http://ar.wikipedia.orgيا الحرة موسوعة ويكبيد 

٢١
 :مجلة المستثمرونمحمد مجد الدين باكير، .د" المشتقات المالية من منظور الشريعة اDس9مية" 

896.html-http://www.badlah.com/page 
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النسبة وصلت قيمة الخسارة إلى  فإذا .صول ا+سھم التي يتملكھا البنكأعلى 

عميل في بداية العقد، فإن العقد يعتبر منتھًيا ويخسر العميل ال ادفعھالتي 

  .أمواله التي دفعھا

المشتقات F ترتبط بالنشاط الحقيقي لسلعة ما، بل تقتصر على تبادل إذن 

المخاطر، فنمو المشتقات أسھل بكثير من نمو اFقتصاد، حيث بلغت قيمتھا 

لضوابط والقوانين التي تريليون دوFر حول العالم، لغياب ا ٦٠٠أكثر من 

توقف ھذا الھوى والجشع والشره في كسب المال مھما كانت اhثار وخيمة 

  .على العالم كله

يذكر الدكتور عبد الحميد : ضعف وغياب الرقابة من البنوك المركزية :رابعا

أن السبب ": "التشخيص والمخرج..ا+زمة المالية العالمية"الغزالي في مقاله 

اDھمال غير المسؤول، بل عدم اFكتراث الذي يكاد أن ي ا+ول يتمثل ف

ل البنك المركزي ا+مريكي في القيام بواجباته اDشرافية بَ ا من ِق يكون متعمدً 

الثقة : ينضوالرقابية والتفتيشية لكي يتأكد من التوفيق بين اعتبارين متناق

اب ھذه وفي غي. والسيولة من ناحية، والعائد أو الربحية من ناحية أخرى

الرقابة سعت البنوك للحصول على أقصى ربح وأسرعه وأفرطت في تقديم 

كم ضخم للغاية من القروض لSفراد خاصة في مجال الرھن العقاري، 

وعدم التأكد من قدرة ا+فراد على السداد، باDضافة إلى التوسع المحموم في 

عادة بيع وانتشار المشتقات التي قامت على إ" وول ستريت"المقامرة في 

القروض العقارية وغيرھا من القروض المشكوك فيھا في شكل أوراق 

مالية، سعًيا وراء الربح العاجل والمرتبات الخيالية، حيث وصلت على سبيل 

 فيمليون دوFر  ٤٨٦إلى " ليمان برذر"المثال مرتبات ومكافآت رئيس بنك 

من السلطات م، كل ھذه ا+عمال تمت في شبه غياب الرقابة ٢٠٠٧عام ال
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النقدية على العمل المصرفي الذي تمت أربعة أخماسه خارج بنود الميزانية 

فلم تخضع +ية رقابة مما ساھم في ھذا الكساد العالمي الذي يصغر أمامه 

   .٢٢"م١٩٢٩تماما الكساد العالمي العظيم سنة 

ھذه أھم ا+سباب وراء ھذه ا+زمة التي ستظل في حاجة إلى أبحاث وحوار 

مق في التحليل وشجاعة في التخلي عن ا+سباب الحقيقية التي قادت وع

العالم إلى ھذه الوھدة، وF رافع لھا إF بالعودة إلى الميزان الرباني والعدل 

اDلھي، والھدي النبوي في اFستثمار، وھذا ما سأقدمه  في الصفحات التالية 

  .إن شاء Y تعالى 

 

  يللتمويل ا6س,مالعالم مستعد : المطلب الثالث

إذا كان الفكر اFقتصادي سابقا قد اھتدى بالدراسات العقلية الرياضية 

اFقتصادية البحتة إلى أن تخفيف أزماته مرتبط بشكل ضروري Dنھاء سعر 

وھو ما يعني التوقف عن التعامل بالربا فإن ھذا الفكر اFقتصادي قد  ،الفائدة

 �+زمة الطاحنة إلى مطلب ينادي به أعلى ل في واقعنا المعاصر بعد ھذه اتحو

القيادات اFقتصادية والسياسية والدينية في العالم، وفيما يلي أعرض بعًضا 

من اhراء الجادة حول أھمية تقليل أو إيقاف سعر الفائدة ثم ألحقه ببعض 

الجھات المسؤولة سواء في الجانب الديني أو اFقتصادي أو السياسي عن 

  :التمويل اDس9ميضرورة تبني نظم 

:من آراء المفكرين ا/قتصاديين العالميين قبل ا�زمة: أو/ً 
٢٣

  

                                                        

٢٢
 .الغزاليعبد الحميد . د" والمخرج التشخيص. .ا6زمة المالية العالمية: "راجع مقا7 بعنوان 

http://www.swalif.net/softs/swalif12/softs244276/  
٢٣

ماذا " : راجع مقا7 بعنوان، ا عن ھذه اlراء لكني وجدت الباحث عبد الفتاح محمد ص=ح قد أجاد جمعھا فأوردتھا نق= عنهقرأت كثيرً  
   :تاح محمد ص=حعبد الف، "بعد ا6زمة المالية العالمية؟ 
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ن إ :عالم اFقتصاد الشھير وصاحب النظرية المشھورة٢٤"كينز"يقول  )١

ن إو ،من أسباب التقلبات العنيفة في اFقتصاد الغربي عد" سعر الفائدة يُ 

 .دة من الصفراFقتصاد الغربي يصل إلى عافيته إذا اقترب سعر الفائ

لكساد عن ا تهاFقتصادي ا+مريكي المشھور في دراس "سيمنز" يقول )٢

ن الكساد يرجع إلى التمويل عن طريق اFقتراض إ :م١٩٢٩العظيم 

وأن الع9ج يكمن في التمويل الذاتي عن طريق  ،قصير ا+جل بفائدة

ا+رباح غير الموزعة في المشروعات أو عن طريق المشاركة بحصة 

 .شاريع أي ا+سھم في الم

ن التقلبات التي يعاني منھا إ :اFقتصادي ا+مريكي "ميليسكي"ويقول  )٣

وأن  ،اFقتصاد ا+مريكي ترجع با+ساس إلى التقلبات في سعر الفائدة

 .المخرج من ذلك ھو ا+خذ بنظام المشاركة

رجع أسباب أزمة الثمانينات إلى التقلبات الطائشة في فيُ  ٢٥"فريدمان"أما  )٤

 .الفائدة  سعر

 ،ا في تخصيص المواردا رديئً ن سعر الفائدة يعد معيارً إ "تير"ويقول  )٥

ويجب أن يستبدل بالربح أي الربح الناتج عن النشاط الحقيقي بدFً من 

 . الفائدة

                                                                                                                                                                  

h�p://www.trend.com.eg/downloads/A3er%20the%20crisis%20(Islamic%20economics)Abdel%20Fatah

.doc  
لف كتابا أاشتغل في بداية حياته في الھند و ) م ١٩٤٦  -  ١٨٨٣(، اقتصادي إنجليزي  John Maynard Keynes جون مينارد كينز ٢٤

Pكتب كتابا بعنوان . ص=ح فيھا واشترك في مؤتمر الس=م بعد الحرب العالمية ا7ولىعن ا)lمؤسس النظرية )ثار ا7قتصادية للس=ما ،
  .م١٩٣٦) النظرية العامة في التشغيل والفائدة والنقود(الكينزية من خ=ل كتابه 

http://ar.wikipedia.org/wiki/جون_مينارد_كينز 
رف بأعماله في ا7قتصاد الكلي و ا7قتصاد و ھو اقتصادي أمريكي عُ ) م٢٠٠٦ – ١٩١٢) (Milton Friedman(ميلتون فريدمان  ٢٥

،  م١٩٦٢وقد أشار إلى تقليل دور الحكومة في ا7قتصاد عام  ،عرف عنه تأييده 7قتصاد السوقو. حصاءدي و اPالجزئي والتاريخ ا7قتصا
  :جازاته في تحليل ا7ستھ=ك والتاريخ النقدي ونظريته في شرح سياسات التوازننP م١٩٧٦ا7قتصاد عام ي و فاز في جائزة نوبل ف

http://ar.wikipedia.org/wiki/ميلتون_فريدمان 
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مراد ھوفمان في إطار حديثه عن اقتصاد السوق في اDس9م . يقول دو )٦

دية المتغيرة إذا قرأنا نظًرا لطبيعة الحياة اFقتصا: "وتحريم الفائدة

 لنظريات آدم سميث، ودافيد ريكاردو، وتوماس مالتوس، وكار

ساميلسون، سنكتشف أننا نقرأ  - ماركس، وجون ماينارد كينز، وبول أ

دعى اتاريخ ا+خطاء اFقتصادية وليس تاريخ اFقتصاد مع أن ك9 منھم 

 "رماكس فيف"وينقل عن . ـ ومعه الكثيرون ـ أن نظريته صحيحة

أنه يمكن اعتبار كل من النظام الرأسمالي واFشتراكي  "وموFر أرماك"

ديني ولكنه قائم على أسس دينية فاسدة، ثم  غيراليساري نظاما ماديا 

يستطيع اDس9م أن يعيد التوازن في الع9قة بين ا+فراد والدولة، : يقول

لى العدل سنة مجتمعا قائما ع م١٤٠٠منذ المنورة فقد أسس في المدينة 

  .  ٢٦"اFجتماعي واFقتصادي، ما كان ماركس يستطيع أن يحلم به

تدعو للتعامل  ا/قتصادية والسياسية بعد ا�زمةوالقيادات الدينية  :ثانيا

   بالنظام ا6س,مي

أكد الفاتيكان أنه يتوجب على البنوك الغربية النظر بتمعن في القواعد  )١

استعادة ثقة عم9ئھا في خضم  المالية اDس9مية، من أجل العمل على

ا+زمة العالمية الحالية، بما يعد أحد أھم التحوFت البارزة التي تشھدھا 

وجاء في تقرير بصحيفة الفاتيكان الرسمية .صناعة المال اDس9مية

قد تقوم التعليمات ا+خ9قية، " : أوسيرفاتور رومانو"المعروفة باسم 

ية، بتقريب البنوك إلى عم9ئھا بشكل التي ترتكز عليھا المالية اDس9م

أكثر من ذي قبل، فض9ً على أن ھذه المبادئ قد تجعل ھذه البنوك 

                                                        

٢٦
  .م١٩٩٧/ ھـ ١٤١٨دار الشروق الطبعة ا6ولى  – ٩٤مراد ھوفمان، ص .اPس=م كبديل، د 

http://www.ikhwanwiki.com


 تتحلى بالروح الحقيقية المفترض وجودھا بين كل مؤسسة تقدم خدمات

   ٢٧.مالية

٢( " �التمويل "ھا مركز أبحاث الكونجرس ا+ميركي عن أشادت دراسة أعد

أكثر ص9بة في مواجھة التراجع "لكونھا بالبنوك اDس9مية " اDس9مي

، "اFقتصادي العالمي وا+زمة المالية الدولية مقارنة بالبنوك التقليدية

التمويل اDس9مي "وأشارت الدراسة إلى اعتقاد كثير من المراقبين بأن 

، كما توقعت الدراسة بأن "يمثل عجلة للتعافي من ا+زمة المالية الدولية

وك اDس9مية مكانتھا في السوق الدولي في ظل بحث تعزز صناعة البن"

خ9ل ا+زمة الراھنة " المستثمرين والشركات عن مصادر بديلة للتمويل

 ٢٨."وفي المستقبل

إن ھناك جملة أسباب وراء : الروسية" ك ديلي.ب.ر"قالت صحيفة " )٣

نجاح البنوك اDس9مية في تحجيم الخسائر في ظل ا+زمة المالية 

تي في مقدمتھا احتكام البنوك اDس9مية إلى الشريعة الدولية، يأ

 وعدم اعتمادھا على القروض المصرفية ،اDس9مية التي تحرم الربا

".٢٩ 

/  ١٠/  ٥) تشالنجز ( رئيس تحرير مجلة  "بوفيس فانسون" أما )٤

ننا بحاجة أكثر في ھذه ا+زمة إ: بكل جرأة ووضوحفيقول  -  م٢٠٠٨

 ،دFً من اDنجيل لفھم ما يحدث بنا وبمصارفناإلى قراءة القرآن الكريم ب

                                                        

بني نظم التمويل اPس=مي للخروج من ا6زمة الفاتيكان يدعو الغرب لت": راجع مقا7 بعنوان ٢٧
  :"العالمية اPقتصادية

http://www.uaeec.com/vb/t124824.html   
٢٨

  : المالية التمويل اPس=مي طوق نجاة من ا6زمة: الكونجرس ا6مريكي 

 http://www.moheet.com/show_files.aspx?fid=253600  
٢٩

  :مريكيل=ط=ع على نص دراسة مركز ا6بحاث التابع للكونجرس ا6 

 Isalmic Finance: Overview & Policy Concerns, Shayerah Ilias, Feb 9,2009  

1_20090209.pdfhttp://assets.opencrs.com/rpts/RS2293 
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+نه لو حاول القائمون على مصارفنا احترام ما ورد في القرآن من 

وما وصل بنا  ،تعاليم وأحكام وطبقوھا ما حل بنا من كوارث وأزمات

 .نقودالالحال إلى ھذا الوضع المزري +ن النقود F تلد 

) لو جورنال دي فينانس( رئيس تحرير صحيفة "روFن Fسكين"ينادي  )٥

بضرورة تطبيق الشريعة اDس9مية في المجال المالي واFقتصادي 

لوضع حد لھذه ا+زمة التي تھز أسواق العالم والتي سببھا الت9عب 

يقصد (بقواعد التعامل واDفراط في المضاربات الوھمية غير الشرعية 

التمويل المضاربات بالمفھوم الغربي وليس المضاربة كأحد طرق 

 ) .اDس9مي

مجلس الشيوخ الفرنسي إلى ضم النظام المصرفي اDس9مي للنظام دعا  )٦

بالشئون المالية  ىالمصرفي في فرنسا وقال في تقرير أعدته لجنة تعن

في المجلس أن النظام المصرفي اDس9مي المستمد من الشريعة 

 .اDس9مية مريح للجميع سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين 

ق )٧ �اFقتصادي الفرنسي الحائز على جائزة نوبل في  ٣٠"الياموريس " تطر

اFقتصاد خ9ل أزمة الثمانينات إلى أن ا+زمة التي يشھدھا اFقتصاد 

العالمي بقيادة الليبرالية المتوحشة تجعل اFقتصاد العالمي على حافة 

المديونية (ا باFنھيار تحت وطأة ا+زمة المضاعفة بركان مھددً 

، وھي نفس أعراض ا+زمة المالية الحالية بل إن ا+زمة )البطالةو

وقد اقترح للخروج من ا+زمة . الحالية أعمق من أزمة الثمانينات

 :وإعادة التوازن شرطين ھما 
                                                        

٣٠
اFقتصاد  :ربعة مجاFتأاھتم بدراسة  ،)من الطبقة العاملة(في باريس  م١٩١١مايو  ٣١في  (Maurice Allais) ولد موريس اليا 

على المستوى الدولي كان  ،والتعدين، واقتصاد الطاقة والنقل الدخل والضرائب والسياسة النقديةتوزيع  ،دارة اFقتصاديةاD، التطبيقي
عمال ا+في مختلف  ةوقد دفعه ذلك إلى دراسة مستفيض ،بيوربى واFتحاد اFقتصادي ا+ورا+ا في عدة منظمات مثل اFتحاد ناشطً 

Fقتصادية الدوليةوضاع النققتصادية وتحرير التجارة الدولية، وا+والمذكرات ولعوامل التنمية اFقتصاديةدية للع9قات اFتحادات اFوا ،.  

http://ar.wikipedia.org/wiki/موريس_آلياس 
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  .تعديل سعر الفائدة إلى حدود الصفر )أ 

 ٣١.% ٢مراجعة معدل الضريبة إلى ما يقرب من   )ب 

وما نادى به الفاتيكان  ،العالم قبل ا+زمة لعل ما أقر به كبار اFقتصاديين في

وا+بحاث العلمية الدقيق�ة والك�ونجرس ا+مريك�ي ومجل�س الش�يوخ الفرنس�ي 

لع�ل ھ�ذا  بع�د ا+زم�ة الحائز على جائزة نوبل ف�ي اFقتص�اد "الياموريس "و

���دم خطاًب��يً يق��ة ا تأسيس��ين با+دل��س اليق��ي تؤس��ة الت��ة العقلي��ى ا+دل��د عل�ا يعتم

�ة��ان وت ،النقلي��ن اDيم��ة ع��ة، تخلي��ل التحلي��ة قب��ى التخلي��ة إل��ا بحاج��د أنن�ؤك

ا ليبراليا أو روس�يا ش�يوعيا فھ�ذا بالطاغوت العالمي سواء كان أمريكيا أوربيً 

فالنظ�ام الش�يوعي ي�ؤمن كم�ا  ،كله يفصل بين حق Y عز وجل خالًق�ا وآم�را

وحت�ى م، ٢٣/١٠/١٩١٧جاء في أول مادة في دستور اFتحاد السوفييتي منذ 

F إله والحياة مادة، وعليه فإن Y عن�دھم F  أنهم ٢٦/١٢/١٩٩٢انھياره في 

أما النظام الليبرالي العلماني الذي تتبناه أمريكا فيرى أن . له الخلق وF ا+مر

 Y�  ريف�له الخلق لكن ليس له ا+مر، ف9 سلطان 0 على الن�اس ف�ي تص

م يحمل�ون نف�س المعن�ى ال�ذي قال�ه ق�وم كأني بھو ،أوقاتھم وأموالھم وملكاتھم

ْفَع�َل ِف�ي أَْمَوالَِن�ا َم�ا � :شعيب �أََص9َُتَك َتأُْمُرَك أَن ن�ْتُرَك َما َيْعُب�ُد آَباُؤَن�ا أَْو أَن ن

داخ�ل  �، فقد تصرفت أمريكا كأنھا الح�اكم ا+وح�د مك�ان Y ]٨٧:ھود[�َنَشاء

الش�ره المتس�لط عل�ى وفرضت نموذجھا اFقتص�ادي الجش�ع  ،وخارج أمريكا

العالم كله، وھ�ا ھ�ي تج�ره إل�ى أزم�ة طاحن�ة F مخ�رج لھ�ا إF ھ�ذا اDس�9م 

َسُنِريِھْم آَياِتَنا ِفي اhَْفاِق َوِفي أَنفُِسِھْم َحت�ى َيَتَبي�َن َلُھْم �: العظيم، كما قال تعالى

�ُه َعَل�ى ُك�ل4 َش�يْ  ��َك أَن ُه اْلَحق" أََوَل�ْم َيْك�ِف ِبَرب4 �، وفيم�ا يل�ي ]٥٣:فص�لت[�ٍء َش�ِھيدٌ أَن
                                                        

٣١
  :عبد الفتاح محمد ص=ح. ، د"ماذا بعد ا6زمة المالية العالمية؟ " : منقولة من مقالة بعنوان ٧- ٤النقاط من  

 

http://www.trend.com.eg/downloads/After%20the%20crisis%20(Islami

. c%20economics)Abdel%20Fatah.doc  
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�الوحي ���ؤمن ب���ذي ي���يخ ال���اب الترس���ى خط���يس إل���اب التأس���ن خط���ل م��أنتق

�دائل ���م الب���ن أھ���د م���ان واح���حيح لبي���ولي الص���اد ا+ص���حب اFجتھ��ويستص

اDس9مية لSزمة العالمية في جانبين من أخطر أسباب ا+زمة وھ�ي الودائ�ع 

  .البنكية الربوية والتأمينات اFجتماعية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثاني

  أحكام المضاربة في الشريعة ا6س,مية 
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  المضاربة لغة واصط,حا:  المطلب ا�ول

ة المضاربة دليل مشروعي: المطلب الثاني

  تھاوحكم

  شروط صحة المضاربة: المطلب الثالث

أنواع المضاربة من حيث : المطلب الرابع

  الشروط

أحكام تتعلق بالعامل : المطلب الخامس

  المالفي صرفاته وت

  صور المضاربة: المطلب السادس

  انتھاء المضاربة: المطلب السابع

أحكام المضاربة في الشريعة : المبحث الثاني

  ا6س,مية
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  :المضاربة لغة واصط,حا:  ا�ول المطلب

من ضارب مضاربة، فاعل مفاعلة، وضارب ف9ن لف9ن في : المضاربة لغة

من ضرب في ا+رض يضرب ضرًبا وقارضه،  ر فيهجَ ت� ا ماله، أي

  .  ٣٢ا وَمضرًبا بالفتح خرج فيھا تاجًرا أو غازًياوضربانً 

والضرب مصدر ضربته ضرًبا، وضربت في ا+رض أبتغي الخير من 

أي سافرتم،  )١٠١:النساء( �َوإَِذا َضَرْبُتْم ِفي ا+َْرض� :الرزق، قال تعالى

في  بٌ رَ في التجارة، وضَ  بٌ رَ ضَ : والضرب يقع على جميع ا+عمال إF قلي9

Y ٣٣سبيل  .  

والمضاربة أن تعطي إنساًنا من مالك ما يتجر فيه، على أن يكون الربح 

بينكما، وكأنه مأخوذ من الضرب في ا+رض لطلب الرزق قال 

ِ �:تعالى �Y ٢٠:المزمل(�َوآَخُروَن َيْضِرُبوَن فِي اْ+َْرِض َيْبَتُغوَن ِمن َفْضِل( ،

ذا يكون العامل مضارًبا +نه ھو الذي يضرب في ا+رض، وعلى قياس ھ

المضارب : "وجائٌز أن يكون كل واحد منھما يضارب صاحبه، قال النضر

ھذا يضاربه وذاك فصاحب المال والذي يأخذ المال، ك9ھما مضارب، 

  . ٣٤" يضاربه

ھذا ويذھب البعض إلى أن العامل ھو المضارب فقط، وأنه لم يشتق للمالك 

سم فاعل، +ن العامل يختص بالضرب في ا+رض، فعلى ھذا تكون منه ا

                                                        

، طبعuة  مuادة ضuرب ) ٢٥٦٥:  ٣( ـ،ھ�٧١١المتوفى س�نة 7بن منظور المصري،  لسان العرب ٣٢
  .م١٩٧٩دار المعارف، 

٣٣ )١
، تحقي�ق عب�د الس�9م ھ�ارون مراجع�ة محم�د عل�ي النج�ار ـ )ھ�ـ٣٧٠ـ�٢٨٢(للغة +بي منص�ور محم�د ب�ن أحم�د ا+زھ�ري تھذيب ا 

تاج العروس ل`مام اللغ�وي الس�يد محم�د مرتض�ى الزبي�دي ـ دار ليبي�ا و، )٢١:  ١٢(ھـ، ١٣٨٤والنشر،  المؤسسة المصرية العامة للتأليف
  .)٣٤٩: ١( .م١٩٦٦، للنشر والتوزيع

٣٤
  ) .٢١: ١٢( لwزھري ذيب اللغةتھ 
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لى ھذا إ، و٣٥المضاربة من المفاعلة التي تكون من واحد مثل عاقبت اللص

  .يل أمِ 

والمضاربة لغة أھل العراق، أما أھل الحجاز فيسمونه قِراًضا ومقارضًة، 

لى وقوع القراض والمقارضة بصيغة المفاعله الدالة ع: "جاء في منح الخليل

الفعل من الجانبين، وھذا اسمه عند أھل الحجاز، وأھل العراق لم يقولوا 

قراًضا ألبتة، وF عندھم كتاب القراض، وقالوا مضاربة، وكتاب المضاربة، 

: �وقوله  ،)١٠١:النساء(�َوإَِذا َضَرْبُتْم ِفي ا+َْرِض �:أخًذا من قوله تعالى

ِ  َوآَخُروَن َيْضِرُبوَن فِي اْ+َْرِض � �Y ٣٦" )٢٠:المزمل(�َيْبَتُغوَن ِمن َفْضِل  .  

قرضه يقرضه قرًضا قطعه، وھذا : راض فھو من القرض، يقالأما عن الِق 

ھو ا+صل فيه، ثم استعمل في قطع الفأر، والسفر، والِشعر، قال 

أصلھا من القرض وھو المقطع، والمقارضة المضاربة، وقد : "الزمخشري

، ليتجر فيه، ويكون الربح بينكما أي دفعت إليه ماFً : ف9ًنا قراًضا قارضتُ 

  .  ٣٧"على ما تشترطانه، والوضيعة على رب المال

القراض في ك9م أھل الحجاز المضاربة، ومنه حديث : التھذيب يوف

  . يعني القراض ٣٨"ه الحرامُت مَ عْ F  تصلح مقارضة من طُ : "زھريا+

ع جزًءا من ماله ليتجر والقِراض من القطع في حق رب المال، حيث يقط

  .فيه، وفي حق العامل، حيث يقطع ا+رض سعًيا طلًبا للرزق 

                                                        

٣٥
 – 1391مصطفى البابي الحلبي، مصر ، لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني، نيل ا+وطار شرح منتقى ا+خبار من أحاديث سيد ا+خيار 

  ) .٢٤٦: ٥( ،م1971
٣٦

 -ھــ 1409دار الفك�ر، ـ ھ�ـ ١٢٩٩المت�وفى س�نة  ،ت�أليف الع9م�ة الش�يخ محم�د عل�يش ،ليل على مختصر الع9م�ة خلي�لجشرح منح ال 

  . )٦٦٣:  ٣( ،  م١٩٨٩

٣٧
الصحاح تاج اللغة وصحاح ال�دين ت�أليف إس�ماعيل ب�ن ،  )٧٦:  ٥(، تاج العروس  )٣٤:  ٨(، تھذيب اللغة  )٣٥٨٩:  ٥(لسان العرب  

 . )١١٢ : ٣( ،م١٩٥٦تحقيق أحمد عبد الغفور عطار ـ دار العلم للم9ين ـ بيروت ـ الطبعة ا+ولى  ،حماد الجوھري
 ) .٢١: ١٢( لwزھري تھذيب اللغة ٣٨
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على ھذا النوع من " المضاربة"ا أجدني أستريح إلى إط9ق لفظ وأخيرً 

َوآَخُروَن َيْضِرُبوَن فِي اْ+َْرِض �: العقود، +نھا قريبة من المعنى القرآني

 ِ �Y ية نص أو ، )٢٠:المزمل( �َيْبَتُغوَن ِمن َفْضِلhأوافق على أن ا F وإن كنت

Y ٣٩ دليل على المضاربة كما سيأتي إن شاء.  

وللمضاربة اصط9ًحا أو في الشرع عدة تعريفات عند فقھاء المذاھب، وقد 

جاءت ھذه التعريفات متأثرة بما يذھب إليه أصحابھا في بعض أحكامھا أو 

  : يلي  مما كجزئياتھا ويبدو ذل

المضاربة عقد شركة في الربح بمال من جانب رب " :يةعند الحنف .١

 . ٤٠"المال، وعمل من جانب المضارب 

ذھب أو بفي نقد أي  ارةتوكيل على تج: القراض شرًعا :عند المالكية .٢

، ويتميز ھذا التعريف بالنص ٤١فضة مضروب مسل�م بجزء من ربحه

 .روضعلى المضاربة بالمال المضروب دون العَ 

المضاربة أي موضوعھا الشرعي ھو العقد المشتمل  " :عند الشافعية .٣

على  توكيل المالك اhخر على أن يدفع إليه ما يتجر فيه، والربح مشترك 

 .، وفي التعريف ن9حظ اشتراط الدفع إلى العامل٤٢"بينھما

                                                        

٣٩
  . ذلك عند مناقشة أدلة المضاربة في المطلب الثاني من ھذا المبحثانظر بيان  

٤٠
حاشية رد المختار لخاتمة المحققين محمد بن أمين الشھير بابن عاب�دين عل�ى ال�در المخت�ار ش�رح تن�وير ا+بص�ار ف�ي فق�ه أب�ي حنيف�ة  

الفتاوى الھندية وتعرف بالفت�اوى العالمكيري�ة ف�ي ، )٦٤٥: ٥(م ـ مطبعة الحلبي، ١٩٦٦ن عابدين ـ الطبعة الثانية النعمان ويليه تكملة اب
  ) . ٢٨٥:  ٤( ،م١٩٩١ -ھـ 1411ـ دار الفكر،  الشيخ نظام وجماعة من علماء الھندمذھب اDمام ا+عظم أبي حنيفة، تأليف 

  ). ٦٦٤:  ٣(شرح منح الخليل  ٤١
٤٢

تاج إلى شرح المنھاج في الفقه اDس9مي على مذھب اDم�ام الش�افعي لش�مس ال�دين محم�د ب�ن أب�ي العب�اس أحم�د ب�ن ش�ھاب نھاية المح 
 ) .٢١٩:  ٥( م،١٩٦٧-ھـ ١٣٨٦ھـ، مطبعة الحلبي، ١٠٠٤الدين الرملي الشھير بالشافعي الصغير، توفي سنة 
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ن، معلوم المضاربة ھي دفع مال ـ وما في معناه ـ معي�  :عند الحنابلة .٤

كل واحد منھا مال  يF أحد كيسين، وفنقد و) ُصرة(قدره، F صبرة 

  .٤٣معلوم إلى من يتجر فيه بجزء معلوم من ربحه له أو لعبده أو +خيه 

  :.ا على أن المضاربة يجتمع فيھا ما يليوي9حظ أن ھناك اتفاقً 

 .       أنھا عقد توكيل  )١

 .أنھا تسليم مال معلوم إلى المضارب أو العامل   )٢

 .ل التجارةأنھا من أجْ  )٣

 .على جزء معلوم من الربح بالنسبة بالتقديرأنھا  )٤

كما ي9حظ أن المعنى الشرعي للمضاربة أو اFصط9حي يطابق المعنى 

 �د بالشروط التي تجعل العقد اللغوي، إF أنه في اFصط9ح الشرعي مقي

  .صحيًحا أو فاسًدا في حكم الشرع 

  

  

  

  

  اوحكمتھ ة المضاربةدليل مشروعي: الثاني المطلب

                                                        

٤٣
ھـ ـ تصحيح وتعليق عبد اللطيف ٩٦٨ى الحجاوي المقدسي المتوفى سنة اDقناع في فقه اDمام أحمد بن حنبل تأليف شرف الدين موس 

 ).٢٥٦:  ٢( محمد السبكي ـ دار المعرفة للطباعة والنشر ـ بيروت،
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لمضاربة موجودة في الجاھلية، بل شائعة بينھم وقد جاء أن رسول كانت ا

 Y� قبل بعثته مضاربة على عادة ما كانت تفعل  � خرج في مال خديجة

  . ٤٤مع من يخرج في مالھا آنذاك

القراض كان في : "يقول ابن حزم ،وجاء اDس9م فأقر� ھذا النوع من التعامل

 Y رسول �في اDس9م، وعمل به المسلمون عم9 متيقًنا ذلك  �الجاھلية فأقر

F خ9ف فيه، ولو وجد فيه خ9ٌف ما الُتفت إليه، +نه نْقٌل عن كافة إلى زمن 

 Y ويقول ابن رشد٤٥"� في قراٍض بمال خديجة �وقد خرج  �رسول ، :

" �ه وF خ9ف بين المسلمين في جواز القراض وأنه مما كان في الجاھلية فأقر

  . ٤٦"اDس9م

القياس أنه ـ أي : "أما عن دليل مشروعيتھا، فقد قال الكاساني في ذلك

، لكن تركنا القياس، بالكتاب ٤٧القراض ـ F يجوز استئجار بأجر مجھول

َوآَخُروَن َيْضِرُبوَن فِي اْ+َْرِض َيْبَتُغوَن ِمن �: �والسنة، أما الكتاب فقوله 

 ِ �Y 9َةُ َفانَتِشُروا فِي اْ+َْرِض َفإِ �:� وقوله ،)٢٠:المزمل(�َفْضِل �َذا قُِضَيِت الص

َ َكِثيراً ل�َعل�ُكْم ُتْفلُِحونَ  �Y َواْذُكُروا ِ �Y وقوله)١٠:الجمعة(�َواْبَتُغوا ِمن َفْضِل ، 

ب4ُكمْ �:� �).١٩٨:البقرة( �َلْيَس َعلَْيُكْم ُجَناٌح أَن َتْبَتُغوْا َفْض9ً م4ن ر
٤٨
   

دة العلماء في ھيئة المراجعة والمحاسبة للمؤسسات المالية وقد أكد� السا

، على ھذه ا+دلة "المعايير الشرعية"اDس9مية بمملكة البحرين، في كتاب 
                                                        

٤٤
السيرة النبوية ، )٢٩٣:  ٢( ،م ـ مكتبة المعارف١٩٧٩ھـ ـ الطبعة الثالثة ٧٤٤المتوفى سنه  ،البداية والنھاية للحافظ ابن كثير الدمشقي 

  ).١٨٨:  ١( ،م١٩٥٥، ھشام، تحقيق وشرح مصطفى السقا، إبراھيم ا+بياري ـ عبد الحفيظ شلبي ـ الطبعة الثانية، مكتبة الحلبيFبن 
٤٥

ة ع�طب ھ�ـ، تص�حيح حس�ن زي�دان،٤٥٦المحلى +بي محمد بن أحمد بن سعيد بن حزم، المت�وفى س�نة  
  . )١١٦:  ٩( ، م١٩٦٩ ، مصر،مكتبة الجمھورية العربية

٤٦
بفاس العليا  -، المطبعة الموليةھـ٤٤٧توفي سنة  ،المجتھد ونھاية المقتصد Fبن رشد أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي بداية 

  . )٢٠٨:  ٢(ھـ،  ١٣٢٧المحمية 
٤٧

  .تي قد تفضي إلى مزيد من الجھالة لعل ھذا يجعلنا في حرج حينما نتساھل في بعض الشروط ال 
٤٨

بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة ھـ ـ ٥٨٧المتوفى سنة  ،ب الشرائع لع9ء الدين أبي بكر بن مسعود الكاسانيبدائع الصنائع في ترتي 
  . )٣٥٨٧:  ٨( م، ١٩٧٦الثانية 
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، وإذا كنت أتفق مع الكاساني والسادة العلماء في ٤٩نفسھا من القرآن الكريم

ية ھيئة المراجعة والمحاسبة للمؤسسات المالية اDس9مية بأدلة مشروع

فيبدو لي أن ھذه اhيات ليست نًصا أو دلي9ً في  من السنة النبوية، القراض

جواز المضاربة +نھا آيات عامة في جواز العمل والسعي الح9ل، سواء كان 

أن جواز يبدو لي ا أو شراء أو مضاربة أو شركة أو مرابحة أو عم9، لذا بيعً 

مع صاحب  فأتفقاhيات  المضاربة يأتي من طريق السنة النبوية، أما عن

: حيث يقول بعد ذكر ھذه اhيات بعينھا "مسالك اDفھام إلى آيات القرآن"

وشيء من تلك اhيات F يدل على ذلك ـ أي القراض ـ إF أنه يقال إنھا دلت "

على رجحان التكسب، وھو أعم من أن يكون بمال اDنسان نفسه، أو بمال 

   ٥٠."ذلك تأملغيره، ومع ھذا ففي استفادة منھا 

كان سيدنا : "أنه قال �وأما في السنة النبوية فما روي عن ابن عباس 

 F العباس بن عبد المطلب إذا دفع المال مضاربة، اشترط على صاحبه أن

يسلك به بحًرا، وF ينزل به وادًيا وF يشتري به دابة ذات كبد رطبة، فإن 

 �عث ، وكذا بُ ٥١"هطُ رْ از شَ فأج �ه رسول Y طُ رْ ، فبلغ شَ "فعل ذلك َضِمن

والناس يتعاقدون فلم ينكر عليھم، وذلك تقرير لھم على ذلك والتقرير أحد 

  .وجوه السنة 

                                                        

النص الكامل للمعايير الشرعية للمؤسسات المالية اPس=مية التي تuم اعتمادھuا حتuى ربيuع ا6ول  ٤٩
   .٢٤٧، صم٢٠٠٤مايو  / ھـ١٤٢٥

ج أحاديث�ه الش�يخ محم�د ب�اقر ش�ريف،  ١١المت�وفى ف�ي ق ،ا+فھام إلى آي�ات ا+حك�ام للع9م�ة الج�واد الك�اظمي مسالك ٥٠ ��ق علي�ه وخ�ر�ـ عل
  ).٩٤:  ٢(، ھـ١٣٦٥، حبار اhثار الجعفريةوصححه محمد تقي الكشفي ـ المكتبة المرتضوية +

٥١
فأقرھuا، ولuيس مuا ذھuب إليuه  �ن أن ھناك عقود مضاربة جuرت فuي عھuد الرسuول لعل ھذا يبيِّ  

صاحب الفقه على المuذاھب ا6ربعuة والuدكتور علuي حسuن عبuد القuادر إلuى أن أول قuراض كuان 
علي حسن /فقه المضاربة د ، ٦٢:  ٣قراض عبد هللا بن عمر، انظر الفقه على المذاھب ا6ربعة 

  .٩ص  ،عبد القادر
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وي عن جماعة من الصحابة رضي Y عنھم أنھم دفعوا مال اليتيم رُ  قدو

مضاربة، منھم سيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وعبد Y بن مسعود 

ولم ينقل أنه أنكر  �عبيد Y بن عمر وسيدتنا عائشة Y بن عمر و وعبد

  . ٥٢عليھم من أقرانھم أحد ومثله يعد إجماًعا

ھذا ما قاله الكاساني عن دليل جواز المضاربة، وي9حظ أن ا+حاديث التي 

وليس فيھا ـ أي المضاربة : "جاءت في المضاربة قليلة، ولذا يقول الشوكاني

 Y ما أخرجه ابن ماجه من حديث صھيب، � ـ شيء مرفوع إلى رسول Fإ

البيع إلى أجل، : ث9ث فيھن البركة: �قال رسول Y : عن أبيه قال

  . ٥٣"والمقارضة، وأخ9ط البر بالشعير للبيت F للبيع

 �  :٥٤ ر بھما كتاب القراضوقد أورد اDمام مالك في الموطأ أثرين صد

خرج عبد Y وعبيد Y ابنا : العن زيد بن أسلم عن أبيه أنه ق :ا�ثر ا�ول 

ا على أبي موسى  �عمر بن الخطاب  �في جيش إلى العراق، فلما قف9 مر

لو أقدر لكما : ل، ثم قال، وھو أمير البصرة فرحب بھما وسھ� � ا+شعري

بل ھا ھنا مال من مال Y، أريد أن أبعث : على أمر أنفعكما به لفعلت، ثم قال

ن فأسلفكماه، فتبتاعان به متاًعا من متاع العراق، ثم به إلى أمير المؤمني

تبيعانه بالمدينة فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون الربح بينكما، 

أن يأخذ منھما المال،  �فقاF وددنا ذلك، ففعل، وكتب إلى عمر بن الخطاب 
                                                        

٥٢
 . ٣٥٨٧:  ٨بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  
، الحديث رواه ابن ماجه ـ كتاب التجارات، باب الش�ركة والمض�اربة، )٢٦٧:  ٥(ا+وطار نيل  ٥٣

، وقد عل�ق عليه الش�وكاني ب�أن  ف�ي إس�ناده نص�ر ب�ن القاس�م ع�ن عب�د ال�رحيم ب�ن )٢٢٨٩(رقم 
  .داود وھما مجھوFن، وبمثل ھذا جاء في التعليق عليه في سنن ابن ماجه

٥٤
مام ج9ل الدين عبد الرحمن الس�يوطي الش�افعي ـ تنوير الحوالك شرح على موطأ   مصـر ،  -لمكتبـة التجاريـة الكبـرى امالك ̀ل

ق عليه الشوكاني وقد عل�  ،)٢٦٧:  ٥(كتاب القراض، وكذا في نيل ا+وطار كتاب الشركة والمضاربة  ،)١٧٣: ٢( م،١٩٦٩ - ھـ١٣٨٩
وراوي الحديث زيد بن أسلم المدني الفقيه، روى عن . إسناده صحيح : حافظقال ال ،أخرجه مالك في الموطأ والشافعي والدارقطني: بقوله 

راجع إسعاف المبطأ إلى رجال  ،ھـ١٣٦ثقة من أھل الفقه، وكان عالما بالتفسير توفي سنة : قال يعقوب بن شيبة ،أبيه وجابر وأبي ھريرة
  .)٢٠٩( الموطأ للسيوطي ص
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الجيش أسلفه أكل" : فلما قدما المدينة، باعا فربحا فلما دفعا ذلك إلى عمر قال

يا المال وربحه، فأما عبد Y فسكت، وأما عبيد Y فقال!؟مثل ما أسلفكما : ، أد4

، لو نقص ھذا المال أو ھلك لضمناه، فقال !ما ينبغي لك ھذا يا أمير المؤمنين

ياه، فسكت عبد Y وراجعه عبيد Y، فقال رجل من جلساء عمر ـ  عمر أد4

يا أمير المؤمنين، لو جعلته قراًضا، فقال : قيل ھو عبد الرحمن بن عوف

قد جعلته قراضا، فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه وأخذ عبد Y : عمر

  . وعبيد Y ابنا عمر بن الخطاب نصف الربح

عن ع9ء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده أن عثمان بن عفان  :ا�ثر الثاني

  . ٥٥ح بينھماأعطى ماله قِراًضا يعمل فيه على أن الرب �

 القراض أو نتھي إلى أنأي بعضھا بعًضا ـ من مجموع ھذه اhثار ـ التي يقو4 

كما  أيضا اDجماع وعمل الصحابة وليس النبوية المضاربة مشروعة بالسنة

  .٥٦ذھب البعض إلى ذلك، وF باDجماع فقط كما روي عن ابن حزم

قد يوجد مع أحد ، إذ ٥٧رعت المضاربة، للحاجة إليھاشُ  :حكمة مشروعيتھا

أو ليس عنده وقت للتجارة، أو ليست  ،مال وF يقدر على تنميته والتجارة فيه

في مقابل أن يوجد من ليس له مال مع وجود  ،عنده خبرة كافية للعمل فيه

الخبرة والفراغ والحاجة إلى العمل والتكسب، وبھذا تكون المضاربة 

لقوله  برائه من إثم اFكتنازبشروطھا مفيدة لصاحب المال في تنمية ماله وإ

َة َوFَ ُينِفقُوَنَھا ِفي َسِبيِل Yِّ َفَبش4ْرُھم �: � �َھَب َواْلِفض �َوال�ِذيَن َيْكِنُزوَن الذ

                                                        

9ء بن عب�د ال�رحيم ب�ن يعق�وب الحرم�ي الم�دني، وراوي الحديث الع )١٣٧:  ٢(تنوير الحوالك  ٥٥
 ،روى عن أبيه وابن عمر وأنس، وروى عنه ابن شبل ومال�ك وش�عبة، وق�د وثق�ه أحم�د وغي�ره

  .٢٠٩ص  ،، راجع إسعاف المبطأ إلى رجال الموطأ"حجة هليس حديث:"قال ابن معن
  ).١١٦:  ٦(المحلى  ٥٦
  .)٢٦٤:  ٣(شرح منح الخليل  ٥٧
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َم َفُتْكَوى ِبَھا ِجَباُھُھْم َوُجنوُبُھْم  �ِبَعَذاٍب أَلِيٍم  �َيْوَم ُيْحَمى َعَلْيَھا فِي َناِر َجَھن

، )٣٥ -٣٤:التوبة(�ا َما َكَنْزُتْم +َنفُِسُكْم َفُذوقُواْ َما ُكنُتْم َتْكِنُزونَ َوُظُھوُرُھْم َھـذَ 

وھذا يؤكد أن إنفاق المال في اFستثمار أو الصدقات من الفروض الشرعية 

.   

كما أن المضاربة مفيدة للعامل في تكسبه وحصوله على لقمة العيش من كد4 

التي ھي من أعضل ا+مراض في يده، باDضافة إلى إبعاده عن البطالة 

لما رواه البخاري بسنده عن ابن عباس رضي Y  عنھما أن المجتمع، 

 Y ٥٨"نعمتان مغبون فيھما كثير من الناس الفراغ والصحة: " �رسول.  

مفيدة للمجتمع كله في أنھا وسيلة للرقي اFقتصادي حيث سينمو  المضاربةو

  .العمل واDنتاجالمال وتروج السلع بكثرة التجارة و

وإذا كانت المضاربة مفيدة على ھذا النحو فھل لھا شروط وأركان تحقق 

 Y الخير المرجو منھا ؟ ھذا ما سوف نتحدث عنه في الفصل التالي إن شاء

  . تعالى 

  

  

  أركان وشروط صحة المضاربة: الثالث المطلب

                                                        

، "F ع�يش إF ع�يش اhخ�رة"كت�اب ال�دعوات ـ ب�اب م�ا ج�اء ف�ي الرق�اق وأن�ه رواه البخ�اري ـ  ٥٨
، "الصحة والفراغ نعمتان مغبون فيھما كثي�ر م�ن الن�اس"ورواه الترمذي ـ كتاب الزھد ـ باب 

�ظ ��اس بلف��ن عب��ند اب��ل مس��ن حنب��د ب��ن "ورواه أحم��ر م��ا كثي��ون فيھم��راغ مغب��حة والف�إن الص
 . ٢٣٤٠، رقم "الناس
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توافرت للمضاربة كتعامل شرعي من أركان وشروط F تصح إF إذا Fبد 

+نه تتحرك في نفسه الرغبة في  رب المالا+ول  :جميعا، وھي ستة أركان

يرتضيه فيكون الركن  عاملنماء ماله عن طريق المضاربة فيتجه إلى 

صيغة معينة، وھي الركن الثالث، ثم ب عقد المضاربة الثاني، فيتفق معه على

ي المال وھو الخامس، ثم ف التجارةوھو الركن الرابع فيبدأ العامل  م المالسلK يُ 

ا، إن وجد وھو الركن السادس، وفى كلt شروٌط وقيود، أخيرً  الربحيكون 

  :وإليك تفصيل ذلك

يشترط في صاحب المال أن يتوفر فيه أھلية : رب المال: الركن ا�ول

، ولذا F يصح عقد المضاربة من مختل العقل لجنون أو َعَته، كما ٥٩التوكيل

ي F يعقل أص9ً، وF من فاقد اDرادة عموًما لفوات F يصح من الصبي الذ

  . ٦٠أو غفلة أھلية مباشرة العقد، وكذلك F تصح وكالة المحجور عليه لسفٍه

فتصح  ٦١أما عن كونه مسلًما أم غير مسلم فلم يمنع من ذلك بعض الحنفية

المضاربة بين أھل الذمة والمسلم والحربي المستأمن، وقد كره الشافعية 

المسلم لغير المسلم لعدم تحرز غير المسلم عن البيع والشراء  مشاركة

بحجة أن تأجير المسلم نفسه عند غير المسلم فيه  ٦٢بالحرام كما كرھه المالكية

أن المضاربة تصح مع  ويبدو ليإذFل له، وما ينبغي لمسلم أن يذل نفسه، 

فھؤFء  غير المسلم ما لم يكن حربًيا مثل الصھاينة ومن يدعمھم بالمال،

حربيون F يجوز غير قتالھم Fعونھم على القوة اFقتصادية، وا+ولى في 
                                                        

كل من صح تص�رفه ف�ي ش�يء بنفس�ه وك�ان مم�ا تدخل�ه النياب�ة، ص�ح أن يوك�ل في�ه  التوكيل ھو ٥٩
  ).٢٠٢:  ٥(رج9ً أو امرأة، ُحًرا أو عبًدا، مسلًما أو كافًرا، راجع المغني Fبن قدامة 

٦٠
لطبع�ة ا+ول�ى، دار ، اھ�ـ٢٣٦المت�وفى س�نة  ،فتح العزيز شرح الوجيز وھو الشرح الكبير ل`مام أبي القاسم عب�د الك�ريم محم�د الرافع�ي 

  ).٢٥:  ١٢( م،١٩٩٧ھـ، ١٤١٧الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 
  ).٣٥٣٩:  ٨(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  ٦١

٦٢
مام مالك بن أنس ـ دار صادر ـ بيروت يالكبرى رواھا اDمام سحنون بن سعيد التنوخي عن اDمام عبد Y بن القاسم العتب المدونة  ، ̀ل

  ) .٥٧: ٤( .ھـ١٣٢٣
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جميع ا+حوال أن يكون التعامل مع المسلم الصادق ا+مين الورع عن اقتراف 

  .الشبھات فض9ً عن المحرمات 

في صاحب المال أھلية التوكيل  كما اشترط الفقھاء: العامل: الركن الثاني

ل ما اشترطوه في الوكيل، وذلك +ن العامل ينوب عن اشترطوا في العام

رب المال في التصرف بماله فأشبه الوكيل من ھذه الناحية، ولذا فيشترط فيه 

أما إذا كان العامل غير مسلم فقد كرھه . ا غير مرتدأن يكون عاق9ً مسلمً 

وكره للمسلم أن يدفع المال إلى النصراني " :بعض الحنفية، يقول السرخسي

اربة وھو جائز في القضاء كما يكره أن يوكل النصراني بالتصرف في مض

ماله، ھذا +ن المباشر للتصرف ھنا ھو النصراني وھو F يتحرز عن الزيادة 

وF يھتدي إلى ا+سباب المفسدة للعقد، وF يتحرز عنھا اعتقاًدا، ويتصرف 

فلم  ،لوكالةن المضاربة وافي الخمر والخنزير، لكن ھذه الكراھة ليست لعيْ 

   . ٦٣"تمنع صحتھا في القضاء

على ذلك وأضيف أن المسلم لو اضطر  ـمن الحنفية  ـالسرخسي  و/ أوافق

عن  أن يضارب الذمي أو غيره من غير المسلمين فيمكن اFحتراز

المحرمات بأن يشترط عليه من الشروط ما يجعل الربح حF9ً من الناحية 

  .امل اDس9مية فإن خالف ذلك ضمن الع

وقد عاش المسلمون في مكة والمدينة يتعاملون مالًيا مع غير المسلمين بدون 

ل :"حرج شرعي، وقد قال الشيخ محمد الغزالي ـ رحمه Y ـ إنني أُفض4

التعامل مع نصراني ملتزم بالقيم ا+خ9قية والوفاء بالوعد عن التعامل مع 

  " . مسلم متحلل من القيم وا+خ9ق

                                                        

  ).١٢٥:  ٢٢( ھـ،١٤٠٦، بيروت، المبسوط لشمس ا+ئمة السرخسي الحنفي، دار المعرفة ٦٣
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العقد، وھما اDيجاب والقبول،  تتم بتحقيق ركنيْ   :صيغة العقد: الركن الثالث

وأما ركن العقد فاDيجاب والقبول وذلك : "أي برضا العاقدين، يقول الكاساني

٦٤"بألفاظ تدل عليھما، أو ما يقوم مقامھما
 .  

واDيجاب ھو لفظ المضاربة أو المقارضة أو المعاملة أو ما يؤدي معاني ھذه 

يقول له رب المال خذ ھذا المال مضاربة على أن ما رزق Y ا+لفاظ بأن 

من ربح أو أطعم منه فھو بيننا على كذا من نصف أو ربع أو ثلث أو مثل 

أو كتب ما يوحي  أو قبلتُ  ذلك من ا+جزاء المعلومة، ويقول العامل رضيتُ 

بذلك كما جاء في نظام المضاربات اDس9مية الحديثة حيث يتم التعامل 

  .لكتابة واDمضاء والختم وھذه تقوم مقام ألفاظ المضاربة با

وكذلك تجوز إشارة ا+خرس المفھومة أو المكتوبة وكذا ا+عمى سواء أكان 

  .مضاربا أم صاحب مال 

فالعبرة في العقود بالمقاصد والمعاني F "ا واشتراط ألفاظ بعينھا ليست شرطً 

  .كما يقول ا+صوليون  "با+لفاظ والمباني

يشترط في رأس المال أربع شروط جمعھا  :رأس المال: لركن الرابعا

  . ٦٥"ھي أن تكون نقًدا ُمعي�ًنا معلوًما مسل�ًما: "صاحب فتح العزيز في قوله

حيث يرى  "البضاعة" روضعن العَ  ھذا احترازٌ ف ا سائ9ً أما عن كونه نقدً 

. ٦٦أبي ليلىزه ابن روض وجو� جمھور الفقھاء أنه F تجوز المضاربة بالعَ 

ا كان غرًرا +نه إذا كان عروضً :" ويعلل ابن رشد حجة الجمھور بقوله

                                                        

 ).٣٥٨٨:  ٨(بدائع الصنائع  ٦٤

  . ٢، ص )٧: ١٢(فتح العزيز  ٦٥
  .حيث يجعله ابن أبي ليلى بمنزلة المزارعة ) ٢٩(اخت9ف أبي حنيفة وابن أبي ليلى ص ٦٦
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يقبض وھو يساوي قيمة، ويرد وھو يساوي قيمة غيرھا فيكون المال والربح 

 ًF٦٧"مجھو . � ٦٨زه الحنفية ومنعه مالك والشافعيأما إذا كان يباع فقد جو

المال وھذا F يجوز وحجة مالك أن البيع جھد زائد من العامل لحساب رب 

، أما الحنفية فلھم مبرر مقبول وھو أن المضاربة جائزة +نھا لم ٦٩عنده

  .٧٠روضتضف إلى العَ 

نا أي ليس ديًنا في الذمة عند العامل أو عند آخر ف9  �أما كون رأس المال معي

ن إذا كان ، ويعلل ذلك اDمام مالك بأن الديْ ٧١يجوز عند الشافعية والمالكية

يكون ذلك ، فقد ه عنده قراضار� ِق مل وطلب منه صاحب المال أن ُيلدى العا

، أي مظنة الربا واستح9له من ٧٢مخافة أن يكون أعسر بماله فھو يزيده فيه

ًنا ينوي أن يأخذ عليه فائدة ھذا الباب بطريق التحايل، كأنه يعطي رج9ً ديْ 

جعلت ما عندك وبعد فترة يقول له قد  ،اربوية فيقول له خذ ھذا المال قرضً 

ع ذلك من باب سد قراًضا، وربما يعلم أنه قد أنفقه واستھلكه فيكون منْ 

  .الذرائع

ن عند غير العامل فقد منعه اDمام مالك +ن استرداده أما إذا كان الديْ     

 F حرج في المضاربة ٧٤، وعند ا+حناف يجوز٧٣جوزتمنفعة F وأظن أنه ،

                                                        

 ). ١٣٨:  ٥(لك رأي الشوكاني في نيل ا+وطار ، وراجع كذ)٢٠٨:  ٢(بداية المجتھد  ٦٧
  ).٢٠٨:  ٢(بداية المجتھد  ٦٨
  ). ١٧٧:  ٢(تنوير الحوالك  ٦٩
  ).٣٥٩٤:  ٨(بدائع الصنائع  ٧٠

٧١
ھ�ـ، عل�ى مختص�ر أب�ي ٦٣٠المغني تأليف أبي محمد عبد Y بن أحمد ب�ن محم�د ب�ن قدام�ة، المت�وفى س�نة ، وكذا )٧:  ١٢(فتح العزيز  

:  ٥( م،١٩٩٤ھ�ـ ـ دار الكت�ب العلمي�ة، ٦٧٢ھـ، يليه الشرح الكبير +بي قدامة المقدس�ي، المت�وفى س�نة ٣٣١ي، المتوفى سنة القاسم الخرق
١٩٠.(  
  ).١٧٤:  ٢(تنوير الحوالك  ٧٢
 .السابق ٧٣
 ). ٣٥٩٦و  ٣٥٩٥:  ٨(بدائع الصنائع  ٧٤
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ن إن طلب الديْ  تحصيل أجًرا على ىعطيُ ن عند غير العامل، بشرط أن بالديْ 

  .العامل ذلك 

ا جمع الفقھاء على ذلك بحيث يكون معلومً أما كون رأس المال معلوما فيُ     

ا، +ن عدم معلومية رأس المال يؤدي إلى الجھالة في رأس المال لھما معً 

F يجوز أن : "والربح بما يؤدي الغرر الفاحش وھذا باطل بقول الشافعي

   ٧٥."ا F أعرفه وF تعرفهفً ك بالشيء جذاأقارض

وكذا لو ضارب رجٌل رج9ً على كفين من الدراھم، وصبرة مجھولة أو     

  ٧٦.كيسين معلوم أحدھما ف9 يجوز ذلك عند الجمھور

أما كون رأس المال ُمَسل�ما فقد اشترطه بعض الفقھاء بمعنى أن تكون يد     

لمال فيھا كما يقول الشافعية، ولذا فقد العامل على المال كاملة F يد لرب ا

أبطلوا المضاربة التي يشترط صاحب المال أن يعمل مع العامل +ن المال لن 

ص للعامل، و+نه انقسام في التصرف يقضي إلى انقسام اليد ويبطل يخلُ 

  ٧٨.والشافعية ٧٧لى ھذا ذھب ا+حنافإاFستق9ل، و

لو اشترك مع العامل في العمل بغير ـ وY أعلم ـ أن رب المال  ويبدو لي    

سلطان عليه لكونه صاحب المال، جاز +نه جمع بين الشركة والمضاربة 

مال ويدان أو (وإذا جاز لرب المال أن يعطي ماله Fثنين أو أكثر مضاربة 

أليس ذلك أولى؟ وعموما فقد أجاز ! فما المانع أن يكون أحدھما؟) أكثر

                                                        

٧٥
  ).٨:  ٤( جار ـ دار المعارف للطباعة والنشر ـ لبنان،تصحيح محمد زھرى الن) ھـ٢٠٤ـ١٥٠(ا+م تأليف محمد بن إدريس الشافعي  

  ). ٣٥٩٥:  ٨(، وبدائع الصنائع ١٩١: ) ٥(، وكذا المغني )٧:  ١٢(فتح العزيز  ٧٦
  ).٤٢٥:  ٨(فتح القدير  ٧٧
  ).٩:  ١٢(فتح العزيز  ٧٨
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لرجَل بالمال على أن يعمل معه بغير تضييق أن يضارب الرجُل ا ٧٩الحنابلة

  .عليه 

الذي يقوم به العامل ليس مرس9ً ب9 شروط، وإنما  العمل: الركن الخامس

  :.يشترط فيه شروط أھمھا

أF يحدد بمدة معينة، ف9 تصح عند أكثر الفقھاء أن تضارب أحًدا إلى سنة  .١

رك اhخر ويأخذ كل" فإن بدا +حدھما أن يت ،أو إلى سنتين أو أكثر أو أقل

ذي حق حقه فعل دون أي حرج، لذا فقد أبطل الحنفية المضاربة بالتأقيت، 

وعند الحنابلة يجوز  .٨٠وإلى مثل ھذا ذھب الشافعية والمالكية والظاھرية

ضاربتك على ھذه الدراھم : (مث9ً بأن يقول للعامل ،تأقيت المضاربة بسنة

حرج  اشتراط المدة F أن�  ويبدو لي، ٨١)سنة فإذا انتھت ف9 َتبْع وF تشترِ 

لعامل معا، ومن حق صاحب المال والعامل اصاحب المال ولحق  هفيه +ن

أن يأخذ كلf ماله بعد سنة أو في أي وقت، وھو أدعى Fستقرار العمل 

اFستثماري، وفي العصر الحديث يوجد في بعض صور المضاربات 

ز ذلك السيد محمد ، فيشترط أن يظل ٨٢باقر الصدر اشتراط التأقيت ويجو4

المال لدى البنك اDس9مي مدة F تقل عن ستة أشھر، حتى يتمكن البنك من 

ا، ويكتفي بأخذ أصل ماله فقط، على شرط أن اFستثمار، وإF لم يأخذ ربحً 

إن كان المال بضاعة : "يقول اDمام مالكو لمھم قبلھا حتى يأتوا له بماله،عْ يُ 

  ٨٣."انتظره حتى يبيعه

                                                        

  ).١٣٨:  ٥(المغني  ٧٩
٨٠

دار عالم الكتب للطباعة والنشر ، ُطبع خ محمد نجيب المطيعي، المجموع شرح المھذب للنووي، مع تكملة الشي، )٤٥٧:  ٨(فتح القدير  
  ).١١٦:  ٩(والمحلى ) ١٧٦: ٢(وتنوير الحوالك ) ٥: ١٢(وفتح العزيز  ،)٢٠١:  ١٤( ھـ١٤٢٣عام 
  ). ١٧٦:  ٥(المغني  ٨١

٨٢
  .٢٧م، ص ١٩٦٩البنك ال9ربوي في اDس9م لسماحة السيد محمد باقر الصدرـ دار الكتاب اللبناني ـ بيروت،  

 ).١٧٦:  ٢(تنوير الحوالك  ٨٣
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أن يكون العمل في التجارة F في غيرھا مثل الزارعة والصناعة +نھا  .٢

، وھذا يتضح من تعاريفھم ٨٤متنع فيه المضاربةفتيمكن أن يستأجر عليھا 

ا أن ن بأسً F يروْ  ٨٥جميعا للمضاربة، وھذا ما عليه الفقھاء إF أن المالكية

ظلم أو عدًوّ يزرع العامل في مكان أمن وعدل بمال المضاربة F بموضع 

فيضمن المال، وھذا الشرط لدى الفقھاء غير المالكية مع وجاھته إF أني 

..... أرجح التوسع في المضاربة في أي مشروع زراعي أو صناعي أو 

خاصة أن بشرط اFلتزام بشروط المضاربة والمزارعة وعقود اFستصناع 

ف9ح ونحتاج أن يعمل اhن ويقوم بخدمات جليلة لل ٨٦نظام البنوك الزراعية

 . ، وفي المضاربة مع المزارعة مندوحةمن رجس الرباذا القطاع ھ نطھر

أF يضي4ق على العامل وذلك عن طريق الشروط التي تجعله محدوًدا في  .٣

ھا، وتدخل ھذه تحت ما يسمى بيعه وشرائه مما يؤثر على المضاربة وربٍح

 �من ھذه الشروط  وما F  دة، وسأبي4ن إن شاء Y ما يجوزالمضاربة المقي

   .يجوز بعد ذلك 

  - :يشترط في الربح عدة شروط أھمھا ما يلي :الربح: الركن السادس

ا بالجزئية F بالتقدير، كأن يقول صاحب أن يكون الربح معلومً  :الشرط ا�ول

مال لرجل خذ ھذه ا+لف وأعمل بھا على أن الربح بيننا نصفان، أو لك 

ذ ھذه ا+لف خُ  :تون أو أكثر أو أقل، أما إن قال لهأربعون في المائة ولي س

                                                        

م�ن ھ�ذا المبح�ث، وراج�ع تفص�يل ھ�ذه  ف�ي المطل�ب ا+ول راج�ع تعري�ف المض�اربة اص�ط9حا ٨٤
�ز ���تح العزي���ي ف���ية ف���دد )١١: ١٢(القض���9مية ع���وك اDس���ة البن���ذا مجل���ع ا+ول  ١، وك��ربي

   .١٩ھـ، ص ١٣٩٨

  .)٦٣:  ٤(المدونة الكبرى  ٨٥
�زراع  ٨٦��د ال��تص بم��وك تخ��ي بن��مان ھ��ل بض��يرة ا+ج��روض قص��كل ق��ى ش��ة عل��ا+موال ال9زم�ب

�ي الم�نھج اDس�9مي د��دخل إل�ى النظري�ة اFقتص�ادية ف��د /المحاص�يل الزراعي�ة، راج�ع الم�أحم
 .١٥٦النجار، ص 
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، أو سأعطيك مثل ما يعطي الناس، أو لي خمسون ٨٧ر بھا وسأرضيكتاجِ و

ا F بالتحديد لكن بالنسبة جنيھا مث9ً بطل العقد، ف9بد أن يكون الربح معلومً 

وF يجوز القراض إF : "بحيث يزيد ويقل على حسب الربح، يقول ابن حزم

سميا السھم الذي يتقارضان عليه من الربح كسدس أو ربع أو ثلث أو بأن ي

نصف ونحو ذلك، وبي�نا ما لكٍل منھما من الربح، +نه إن لم تكن ھكذا لم يكن 

 . ٨٨"قراضا، وF ُعِرف ما يعمل العامل عليه فھو باطل

ل القول، +ن الكثير تحايل على المضاربة   وحول ھذه النقطة أريد أن أفص4

ھذه الزاوية فأجاز أن يحدد الربح بالتقدير، كأن يعطي رب المال للعامل من 

ا على أن يأخذ منه كل سنة خمسين ألًفا أو مائة ألف كنسبة محدودة مليونً 

ه لف�  إلى مثل ھذا ذھب الشيخ محمد عبده ولف�  ،بالتقدير F بالجزئية كما سبق

إن اDيداع في " :يقولث حيمن العلماء منھم الشيخ عبد الوھاب خ9�ف  جمعٌ 

صندوق التوفير ھو من قبيل المضاربة، فالمودعون ھم أصحاب ا+موال، 

على  ومصلحة البريد ھي القائمة بالعمل، والمضاربة عقد شركة بين طرفين،

والربح بينھما، وھو عقد  ،أن يكون المال من جانب، والعمل من جانب آخر

لعقد أن F يكون +حدھما نصيب ا واشتراط الفقھاء لصحة ھذا اصحيح شرعً 

 �ن اشتراط F دليل عليه، وكما يصلح أن يكون الربح بينھما بالنسبة يصح معي

، وا+ستاذ اDمام محمد عبده يقرر أن عدل Y يأبى أن "أن يكون حًظا معي�ًنا

  . ٨٩ايكون ھذا التعامل النافع للعامل ولرب المال محرمً 

                                                        

   .)١٧:  ١٢(فتح العزيز  ٨٧
   .)١١٧:  ٩(المحلى  ٨٨
   .ھـ، السنة الرابعة١٣٧٠رجب  ١١العدد  ،لواء اDس9م ٨٩
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ألف جنيه لتاجر أو  إذا أعطى إنسان:"فيقول ويعود الشيخ عبد الوھاب خ9�ف

مقاول ليعمل بھا في تجارته أو أعمال أخرى على أن يتجر ويعمل فيھا 

، "ويعطيه كل سنة خمسين جنيھا، أرى أن ھذا مضاربة وشركة بين اثنين

ا F ويعترض على ھذا بأن المضاربة يشترط لصحتھا أن يكون الربح نسبيً 

ًنا، وأي�د رً قدْ  �  :ھذا اFعتراض بوجوها معي

أن ھذا اFشتراط F دليل عليه من القرآن أو السنة، والمضاربات تكون  .١

ولو لم يكن  ،حسب اتفاق الشركاء، ونحن في زمان ضعفت فيه الذمم

 .لرب المال نصيب معين من الربح أكله كله 

أن المضاربة إذا فسدت لفقد شرط من شروطھا صار  ذكرواأن الفقھاء  .٢

لة أجير لرب المال، وصار ما يأخذه بمنزله أجرة، فليكن العامل بمنز

ھذا، وسيان أن يكون مضاربة أو إجارة، فھذا التعامل صحيح فيه نفع 

وليس فيه ظلم +حد، وF Y يحرم على الناس ما  ،لرب المال والعامل

  ٩٠.فيه مصلحتھم

ربح ـ ويرى الدكتور محمد يوسف موسى أن ا+خذ بھذا الرأي ـ تحديد قدر ال

ا إذ F يوافق على اFقتراض بفائدة محدودة لتوسيع التجارة أو F يصح مطلقً 

الصناعة على حين يوافق عليھا في المشروعات الكبيرة والمؤسسات العامة 

    ٩١.التي تقوم بھا الدولة وتصدر من أجلھا سندات بفائدة محدودة مضبوطة

                                                        

  .ھـ، السنة الرابعة١٣٧٠شعبان  ١٢ ددعالسابق، وال ٩٠
  .١٩ھـ، ص ١٣٩٨ربيع ا+ول  ١مجلة البنوك اDس9مية، العدد  ٩١
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: كانت الثقة غير كاملة، يقولأما الدكتور أحمد شلبي فيرى ا+خذ بالتحديد إذا 

حدد الربح حتى F يتردد في المساھمة في ھذه نف9 بأس أن نحتاط للمالك ف"

  ٩٢".الصفقات التي تعود على العامل وعلى المجتمع بالخير

ھذا ما انتھى إليه الشيخ محمد سيد طنطاوي شيخ ا+زھر عندما كان مفتًيا، 

 .بجديد عما ذكر  حيث لم يأتِ 

حين ينطلقون من اFجتھاد التسويفي العصر  علماءن آراء بعض ھذه جملة م

  - : F التشريعي، وعندي استدراكات عليھم أھمھا ما يلي 

إن مصالح العباد F تكون إF في التزام شرع Y بحذافيره في كل صغيرة  .١

من أحداث لشرع Y تعالى الذي  وكبيرة وتطويع النفس البشرية وما يجد" 

وY وحده ھو  ،)١٤:الملك(� َيْعَلمُ َمْن َخَلَق َوُھَو الل�ِطيُف اْلَخِبيرُ أFََ � :� قال

للفرد والجماعة ة والتحسينية يالمصالح الضرورية والحاج كل يعلمالذي 

ا على مصالح الناس بإلغاء ب أنفسنا حراسً ، أما أن ننص4 وا+مة والعالم

ل عن بعض المصالح بعض الشرع فھذا ھو البوار بعينه فض9ً عن التغاف

 .التي ألقاھا الشارع

إن شرط تحديد الربح بالنسبة F بالتقدير شرط صحة فإذا سقط بُطل  .٢

 �العقد، والمضاربة التي كانت في الجاھلية والتي جرت في عھد الرسول 

عھد الصحابة من بعده لم ُيذكر في حالة واحدة من بينھا  يوأقرھا، وف

د حالة أو أكثر حينما تكون الثقة غير كاملة تحديٌد للربح، وكان يمكن أن نج

. أحمد شلبي.ـ والثقة دائما غير كاملة إF في ا+نبياء ـ كما يذھب إلى ذلك د

 ةلكنا لم نجد ألبت. محمد يوسف. ا كما يقول دأو حينما يكون المشروع كبيرً 
                                                        

وفيه رد ا+س�تاذ حم�زة الجميع�ي ، )٢٠ - ١٢(ھـ، ص ١٣٩٨جمادي ا+ولى  ٥السابق، والعدد  ٩٢
  .أحمد شلبي وغيره/ على د
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حالة واحدة لذلك أجازھا الفقھاء، ھذا مع وجود اتفاق F يعرف له مخالف 

ا أخرى أن تحديد القدر يبطل العقد تماما كما سبق، وأضيف نصوصً على 

 : لين في ھذا الشرطھتؤكد ذلك وترد على المتسا

وأجمعوا على أن صفته ـ أي : "ا اDجماع في ذلكيقول ابن رشد راويً  )أ 

القارض ـ أن يعطي الرجل المال على أن يتجر فيه على جزء معلوم 

 . ٩٣"عليه، ثلًثا أو ربًعا أو نصًفا يأخذه من الربح أي جزء مما يتفقان

في رجل دفع إلى رجل ماFً قراضا، واشترط عليه : "يقول اDمام مالك )ب 

فيه شيئا من الربح خالصا دون صاحبه، فإن ذلك F يصلح، ولو كان 

ا واحًدا، إF أن يشترط نصف الربح له ونصفه لصاحبه أو ثلثه، درھمً 

ا سمي شيئا من ذلك قلي9ً أو كثيرً أو ربعه، أو أقل من ذلك بكثير، فإذا 

 �من ذلك ح9ل وھو قراض المسلمين لكن إذا  ىفإن كل شيء سم

اشترط درھما واحدا فما فوقه خالصا له دون حاجة، وما بقي فھو 

بينھما نصفان، فإن ذلك F يصلح، وليس على ذلك قراض 

بعد ما أخرجه العلماء من دائرة  F يجوز ، أعتقد أنه٩٤"المسلمين

راض المسلمين إذا اشترط صاحب المال درھًما واحدا لنفسه على ق

، F يجوز +حد من علماء العامل، أو أن يخرج الزكاة من حصة ربحه

العصر أن يتساھل في ھذا الشرط الجوھري الذي ينقل المعاملة من 

 . الحّل إلى الحرمة

                                                        

  .)٢٠٨:  ٢(بداية المجتھد ونھاية المقاصد Fبن رشد  ٩٣
   .)١٥٧:  ٢(ر الحوالك تنوي ٩٤
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 - تحديد النسبة F القدر - يستطيع أي دارس أن يجد الفكرة نفسھا  )ج 

في أي مذھب  موجودة في كل كتب الفقه التي تتحدث عن المضاربة

 . ٩٥من مذاھبنا الفقھية المعتمدة

مثل ربا النسيئة  ،أن تحديد الربح وجعله مضمونا يجعله ربا نسيئة .٣

ر من ھذا ل بزيادة رأس المال، وF يغي4 بادَ الجاھلي الذي كان الزمن فيه يُ 

ذا النوع الحديث من المعاملة الحكم ما جاء في أذھان الذين يبحثون ھ

بحجة عدم احتوائه على استغ9ل أو ظلم، بل فيه غبن +حدھما فإما أن 

يكون قد ربح العامل أو صندوق التوفير أو البنك أكثر من القدر المدفوع 

فيقع الغبن والظلم على رب المال، وإذا كان أقل فيقع الغبن والظلم على 

لمال إذا خسر +نه ضامن للربح، وإن العامل أو البنك ولن يرحمه رب ا

أحمد شلبي، فلن يتسامح غيره، فسد .تسامح البعض كما يدعو إلى ذلك د

الذرائع يوجب أن نسير على النظام اDس9مي الخالص، وأن نحتشد لتغيير 

 .النظم الموجودة لتوافق كلمة Y إذا أردنا Y والدار اhخرة 

المؤسسات الدولية والشركات الكبيرة  أن القول بضمان الربح المحدد في .٤

دون المشروعات الصغيرة قول F دليل عليه، وھو ساقط من بابه إذ ما 

وما أحل قليله فملؤ ا+رض منه ح9ل  ،يحرم كثيره فوزن الذرة منه حرام

 .إن لم يدخل في نطاق الحرام من باب آخر

٥.  �وسيان إن  ف بأن فساد عقد المضاربة يجعله إجارة،أن قول الشيخ خ9

ا جائز قول ًرا محددً كان مضاربة أو إجارة، المھم أن أخذ رب المال قدْ 

مثله، ويكون الربح كله  ةمعكوس، +ن فساد المضاربة يجعل للعامل أجر

                                                        

�ة  ٩٥���اوى الھندي���ع الفت���ي  ،)٢٨٧:  ٤(راج���دير )١١٦و ١٨٧: ٥(والمغن���تح الق��، )٤٤٨: ٨(، وف
  .٤١ص  ،محمد بلتاجي/ قود التأمين من وجھة الفقة اDس9مي دوع
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وليس صاحب  ،ورأس المال لصاحب المال، ويعطي العامل أجر المثل

 .المال ھو الذي يأخذ أجر المثل 

تحمله شرع Y، لكن على الناس أن تصلح أن ضعف الذمم أو فسادھا F ي .٦

وأن يختار رب المال من يغلب على ظنه الصدق وا+مانة، أما  ،نفسھا

اشتراط أن تكون الثقة غير كاملة لتحديد الربح فقول مردود +ن الثقة 

د رب المال أن يضم4ن العامل المطلقة F توجد إF في المعصوم، ثم إن بيَ 

 ! .روط، فھل ثمة حاجة للتحديد بعد ھذا؟رأس المال إذا خالف الش

في كثير من  وعقود شرعية أخرى معاصرة أن ھناك شركات مضاربة .٧

البنوك والشركات اDس9مية بما يزيد عن ترليون أي ألف مليار دوFر قد 

دون تحديد العوائد نسبة إلى رأس المال، ودون أن يكون في فع9ً قامت 

نبقى طرفي العقد، وھذا واجبنا أF ذلك حرج أو ضيق مع تحقيق مصلحة 

نھار انھرنا أوFً، اترًسا في عجلة النظام العالمي، فإذا نھض فبدعمنا، وإن 

فيكون الُغنم للنظام العالمي، والغرم لنا أوFً، كما ھو واقع اhن في ا+زمة 

 ) .م٢٠٠٨/٢٠٠٩(العالمية الحالية 

العالم يدعون إلى تبن4ي  أن كبار اFقتصاديين والسياسيين ورجال الدين في .٨

نظم التمويل اDس9مية ـ والمضاربة منھا ب9 شك ـ فھل آن ا+وان لعلمائنا 

وشيوخنا أن يعتزوا بما لدينا، وأن يجاھدوا في البيان الشافي حتى نقدم لھم 

نموذًجا عملًيا حًيا يساعد العالم على التخلص من أزماته التي تورمت 

كما جاء في ! رمات في شريعتنا اDس9مية ؟بسبب الربا وغيره من المح

 . المبحث ا+ول

في الربح أن يكون مخصوًصا بالعاقْدين ف9 يصح أن يقارض  :الشرط الثاني

الرجل الرجل على أن له ثلث الربح وللعامل ثلث الربح و+جنبي ثلث آخر 
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وتكون من قبيل المضاربة مع  ٩٦إF أن يشترط أن يعمل ا+خير مع العامل

   ٩٧"مال ويدان"ر من عامل أكث

ل وإذا اشترط جزًءا من ا+جنبي دون عمله بطلت المضاربة تمامً  �ا، وقد فص

فإن  رَ ظِ ا من الربح لغير العامل نُ إذا اشترط جزءً :" في ذلك ابن قدامة فقال

ا لسيده، فإن جعل شرطاه لعبد أحدھما أو لعبديھما صح، وإن كان مشروطً 

ا كان لصاحب العبد الثلثان ولuخر الثلث، أث9ثً الربح بينھما وبين عبديھما 

وإن شرطاه +جنبي أو لولد أحدھما أو امرأته أو قريبته وشرطا عليه عم9ً 

مع العامل صح وكانا عاملين وإن لم يشترطا عليه عم9 لم تصلح 

   ٩٨".المضاربة

ا من الربح F من أن يكون نصيب العامل في الربح مشروطً : الشرط الثالث

المال، +نھم لو اشترطوا الربح من رأس المال للعامل فسدت  رأس

 ،فمن المعروف أن الخسارة تقع على العامل بخسارة جھده ٩٩المضاربة

وF يدفع من المال شيئا للعامل إF أن يكون  ،وعلى رب المال بخسارة ماله

  .ربحا 

بة خرجت المعاملة من القراض أو المضارضرورية وإF أُ  ھذه الشروط جد" 

إلى القرض الذي جر� نفًعا وھو عين الربا، وأتعجب من محاولة البعض 

، �في مال خديجة  �التخفف من الشروط ا+صلية التي تعامل بھا النبي 

                                                        

  .)١٨: ١٢(فتح العزيز  ٩٦
  .ھذا المبحثراجع بعض صور المضاربة في عصرنا الحالي في آخر  ٩٧
  .)١٤٦:  ٧(المغني  ٩٨
  .)٢٨٧:  ٤(الفتاوى الھندية  ٩٩
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الواضح بين المضاربة  الفرقرغم ھذا  ةھر بين العرب، وقام به الصحابواشتُ 

  :والربا في أمرين اثنين كما يبي�ن الجدول التالي 

  المضاربةعقود   الرباعقود   لفرقوجه ا  م

ضمان أصل    ١

  رأس المال

ھناك ضمان +صل 

  )قرض(رأس المال 

  

  F ضمان إF عند التفريط

٢   

  تحديد العائد
نسبة من بفائدة محددة 

  رأس المال

ربح محدد بنسبة من ا+رباح 

  وليس من رأس المال 

  

  . ا محرًما شرًعا صار ربً  ينفإذا غاب واحد من ھذ

  

  أنواع المضاربة من حيث الشروط: لرابعا المطلب

   - : تنقسم المضاربة من حيث الشروط إلى نوعين

  مضاربة مطلقة : النوع ا�ول

د بقيد معين، كمكان دون مكان، أو زمان دون آخر، أو نوع قي� وھي التي لم تُ 

من التجارة دون اhخر أو بعض ا+شخاص يتاجر معھم، ويعطي العامل 

التصرف، وللعامل في ھذه الحالة أن يبيع ويشتري ويوكل في  الكاملة الحرية
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، وF يحده إF الضوابط الشرعية، وا+عراف ١٠٠دويسافر ويودع Dط9ق العق

   .التجارية الصحيحة 

  دةمضاربة مقيM : النوع الثاني 

ا من شأنھا أن ا أو شروطً التي يشترط فيھا رب المال على العامل شرطً وھي 

سبق، وأصل جواز ذلك ما روي عن حكيم بن حزام أنه د اDط9ق الذي تقي4 

كان إذا أعطى الرجل ماFً مضاربة يشترط عليه أF يجعل ماله في كبد 

، فإن فعل شيئا من ذلك "بطن مسيل"رطبة، وF يحمله في بحر، وF ينزل به 

  .١٠١كان ضامًنا

ط وكذا ما روي عن العباس أنه كان إذا دفع ماFً مضاربة اشترط من الشرو

 Y د فأقره، بيْ  �ما يرى فيھا حفاظا على ماله، وأنه قد رفع ذلك إلى رسول

مرجوحة الفائدة، فإن لم  أو أنه يشترط فى إنفاذ الشروط أن تكون مفيدة للعقد،

تكن ثمة فائدة فتصح المضاربة ويفسد الشرط أو كأنه لغو، ويعبر4 عن ذلك 

كان في التخصيص فائدة  إذا: "صاحب فتح القدير في عبارة موجزة يقول

  . ١٠٢"يخصص

      �دة حكمھا حكم المضاربة المطلقة في كل شيء، F والمضاربة المقي

تفارقھا إF في قدر القيد، وا+صل فيھا أن القيد إن كان مفيًدا ثبت +ن ا+صل 

كما تختلف من حيث النظرة في الشروط ھل . في الشروط اعتبارھا ما أمكن

   :، ولعل فيما يلي توضيح للفرق بينھما ١٠٣ھي صحيحة أم فاسدة؟

                                                        

  ). ٤٥٣:  ٨(فتح القدير  ١٠٠
  ).٢٦٦:  ٥(، ونيل ا+وطار )٦١:  ٤(المدونة الكبرى  ١٠١
  ).٤٥٣: ٨(فتح القدير  ١٠٢
  ).٣٦٣١: ٨(بدائع الصنائع  ١٠٣
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  الشروط الصحيحة: أو/

لرب المال أن يشترط على العامل أن : د بنوع من التجارة دون نوعالتقيN  - أ 

تاجر في الكتب وF تتاجر : ، كأن يقول لهغيرهيتاجر في نوع من السلع دون 

ن في ذلك في ا+طعمة، وھنا F بد للعامل أن ينزل على ھذا الشرط إذا لم يك

ق عليه باشتراط عدم التجارة إF إضرار بالمضاربة أو بأصل العقد، كأن يضي4 

F تتاجر إF في دوائر المعارف : في سلعة معينة وھي نادرة، مثل أن يقول له

إذ اشترط أF : "البريطانية، لم يصح، وفي ھذا المعنى يقول صاحب المغني

أو ما F يعم وجوده كالياقوت  يشتري إF من رجل بعينه، أو سلعة بعينھا

+نه يمنع مقصود المضاربة وھو التقليب  ؛ا+حمر، والخيل البلق لم يصح

، وإلى مثل ھذا ذھب اDمامان الشافعي ومالك، أما أبو ١٠٤"وطلب الربح

حنيفة ف9 يوافق على ذلك، ويرى أن يلتزم العامل بمثل ھذه الشروط، ويبدو 

لو رضي به وقت العقد لزم إنفاذه فإن لم يرَض أن العامل   - وY أعلم  - لي 

ذ، ويجب أن تكون ھناك صراحة كاملة في ھذا العقد، فإن كان ثمة لم ينفُ 

 �  .١٠٥ه عليه، وإن لم يكن ف9تضييق نب

مثل أن يشترط رب المال على العامل أF يخرج  :د بمكان دون اOخرالتقيN  - ب 

عليه فيرى ا+ئمة من بلد أو ِقْطرمعين دون اhخر وھكذا فإن شرط 

د بما اشترط عليه، حتى لو اشترط عليه عدم خروجه منه والتقي"  ١٠٦ا+ربعة

                                                        

  ). ١٨٤: ٥(المغني  ١٠٤
درة أما اDمام السبب في اFخت9ف أن أبا حنيفة استخف الضرر الناتج عن التطبيق بالسلعة النا ١٠٥

: ٤(والمدون�ة الكب�رى ) ٢١٠:  ٢(راج�ع بداي�ة المجتھ�د . الشافعي واDمام مالك فلم يري�ا ذل�ك
  ).٦٢و ٦١

�ي  ١٠٦��دير )١٨٤و ١٥١: ٥(المغن��تح الق��ذب )٤٥٤: ٨(، وف��رح المھ��وع ش�، )٢٠٩: ١٤(، والمجم
  ).٤١: ١٢(، و فتح العزيز )٦٣: ٤(والمدونة الكبرى 
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يجلس في حانوت كان عليه اFلتزام بذلك، وإF َضِمَن على حد تعبير اDمام 

  .مالك 

ويتعلق بھذه النقطة ما إذا سافر المضارب ـ وكان له ذلك ـ ھل يجوز النفقة 

  من المال؟

عدم جواز ذلك، +نه يؤدي إلى الغرر، وأجازھا البعض في  ١٠٧يرى الحنفية

للنفقة الزائدة، فيحتاج إلى مؤنة خاصة  ةالسفر دون الحضر، +ن السفر مجلب

وھو رأي وجيه  -  ١٠٨إذا كان قد خرج بمال المضاربة وحده، ويرى الحنابلة

 - hمام مالك فله رأي من أحسن اDراء أنه لو اشترط النفقة كان له ذلك، أما ا

في ھذه النقطة ـ كما يبدو لي ـ وھو أنه يشترط شرطين ل`نفاق من مال 

  :المضاربة

Fفي الحضر: أو F أن يكون في السفر .  

وھذا  ،أن يكون المال كثيًرا يحتمل النفقة على أن يكون ذلك بالمعروف: ثانيا

 يجعل الغرر يسيًرا يمكن التساھل فيه، ويبدو لي أن أي سفر لمصلحة تقليب

المال، وتوسيع التجارة وزيادة ا+رباح، وفتح الفروع يجب أن تكون 

  .المصروفات ـ بالمعروف ـ من مال المضاربة 

إذا اشترط رب المال على العامل أF  :إ/ منه ىد بشخص / يشترالتقيN   - ج 

يشتري إF من شخص واحد، وF يبيع إF إليه لم يصح، وھذا موافق لمقتضى 

ع الربح، +ن الذي باع له بثمن لن يشتري منه إF العقود +ن ذلك يمن

                                                        

١٠٧
  ). ٦٢: ٢٢(ھـ، ١٤٠٦، بيروت، لسرخسي الحنفي، دار المعرفةالمبسوط لشمس ا+ئمة ا 

  ).١٨٠:  ٢(تنوير الحوالك  ١٠٨
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، أما إذا اشترط أF يشتري إF من ف9ن ويبيع كما يشاء ـ في ١٠٩بأرخص

  .الحدود اDس9مية ـ لمصلحة العقد جاز الشرط ووجب النزول عليه 

  الشروط الفاسدة: ثانيا

 ھناك شروط تفسد المضاربة أو تسقط الشروط وتصح المضاربة، وھذا أصل

ففيما سواء كانت المضاربة فاسدة أم يفسد الشرط فقط، وعام عند الحنفية، 

  :.الشروط الفاسدة أھم ذكريلي 

ا من ا معينً إذا اشترط أحدھما لنفسه قدرً  :اشتراط قدر معين من الربح .١

وقد  ،االربح دون اhخر يبطل العقد حتى لو كان جنيھا أو ديناًرا واحدً 

 � .لت ھذه النقطة سابقافص

ھذا الشرط مخالف  :شتراط الضمان على العامل عند التلف أو الخسارةا .٢

+صل العقد +ن القراض أو المضاربة تجعل من العامل أميًنا على 

ويكون كل قرض جر  ،القراض إلى قرض انقلب، وإذا ضمن ١١٠المال

 Y أنه قال �نفًعا فھو ربا كما ورد عن رسول :" �ا فھو نفعً  كل قرض جر

اء على ھذا إما أن يضمن العامل المال في مقابل أF يأخذ وبن، ١١١"ربا

صاحب المال أي قدر زائد، وإما أF يضمن العامل رأس المال في مقابل 

يجمع بين الضمان واFشتراك في الربح  أما أنأن يشترك معه في الربح، 

مناٍف للعمل بجھده في مقابل خسران رب المال ماله الذي وفھذا باطل 

                                                        

  ).١٨٥: ٥(المغني  ١٠٩
١١٠

ج أحاديث�ه محم�د ف�ؤاد  الموطأ ، و)٥٨: ٤(، والمدونة الكبرى )١٨٩: ٥(المغني Fبن قدامة   ��ه وخ�ر �مام مالك بن أنس، ص�ححه ورقم ̀ل
  ). ٦٩٣: ٢( م، ١٩٩٢، دار الحديث، عبد الباقي

ك�ل ق�رض ج�ر منفع�ة : "أخرج البيھقي في كتابه المعرفة عن فضالة بن عبي�د Y موقوًف�ا بلف�ظ ١١١
، ورواه في السنن الكبرى عن ابن مسعود واب�ن عب�اس واب�ن س�9م "فھو وجه من وجوه الربا

ك�ل ق�رض : "موقوفا عليھم، ورواه حرث بن أبي أسامة عن حديث عل�ي ب�ن أب�ي طال�ب بلف�ظ
عن قرض جر نفًعا، وھو متروك، انظر  �، وفي لفظ آخر نھى رسول Y "فھو رباجر نفعا 

  . نيل ا+وطار للشوكاني، كتاب القرض، باب جواز الزيارة عن الوفاء والنھي عنھا قبله
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: ل ابن رشد في ذلك فقالمكن أن يخسره وھو في يده، وقد فص� كان من الم

F يجوز القراض : إذا اشترط رب المال الضمان على العامل فقال مالك"

القراض جائز : وھو فاسد، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة وأصحابه

والشرط باطل، +نه شبھه بالشرط الفاسد في البيع على رأيه في أن البيع 

 ١١٢."الشرط باطل، اعتماًدا على حديث بريرةجائز و

 ةمع الكاساني من قريب أو بعيد حينما يضرب أمثل / أتفقولذلك 

ا على العامل مع رضً قل9حتيال على الضمان حتى يجعله رب المال 

وھذا مخالف للعقود اDس9مية التي تجب فيھا . ١١٣اشتراكه في الربح

    .ن كل شائبة مكًرا وخداًعا الصراحة والوضوح وعدم اFحتيال والخلو م

مع السيد محمد باقر الصدر، حيث يريد أن يبحث عن جھة  / أتفقكذلك 

لصاحبه في عقود المضاربة اDس9مية مع البنك، ولما كان تضمن المال 

العامل F يضمن المال وإF فسد العقد، فقد اقُترح في نظام البنوك 

ا للمال، وبناًء على ر عامل ـ ضامنً اDس9مية أن يكون البنك ـ باعتباره غي

منه المال  ھذا فقد منع أن يكون البنك مضاربا أوFً، +نه يريد أن يض4

من حق ": يقول ،ويدفع للبنك حصة من الربح أو ُجعل +نه ليس عام9ً 

 ،"البنك أن يطلب مكافأة من العامل وصاحب المال على أساس الُجعالة

ن البنك الربوي F يضمن المال + ،ربوي9قترح أن يزيد ُجعل البنك الاو
                                                        

�د  ١١٢��ه،  ،٢٠١: ٢بداي�ة المجتھ��ق وھبت��ب، ب�اب العت��ي كت�اب المكات��رة رواه البخ�اري ف�ح�ديث بري
، عن عروة ع�ن عائش�ة أخبرت�ه أن "إنما الوFء لمن أعتق"ق، باب ورواه مسلم في كتاب العت

�ة��ت عائش��يئا فقال��ا ش��ن كتابتھ��ت م��ن قض��م تك��ا ول��ي كتابتھ��تغيثھا ف��ة تس��اءت عائش��رة ج�: بري
ارجعي إلى أھلك فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك، ويك�ون وFؤك ل�ي فعل�ت، ف�ذكرت ذل�ك "

عليك فلتفع�ل ويك�ون وFؤك لن�ا، ف�ذكرت ذل�ك إن شئت أن تحتسب : بريرة +ھلھا فأبوا وقالوا
 Y ول��ا �لرس��ترط : فق�ال لھ��اب Y، م�ن اش��ت ف�ي كت��ترطون ش�روطا ليس��ال أن�اس يش�م�ا ب

، اللفظ لمسلم، "شرطا ليس في كتاب Y فليس له وإن شرط مائة شرط، شرط Y أحق وأوثق
  .١١٤٢ص  ،٦الحديث رقم 

  .)٣٦٠٥: ٨(الصنائع  بدائع ١١٣

http://www.ikhwanwiki.com


على حين يتحملھا البنك ال9ربوي ) جھة اFستثمار(بل يضمن العامل 

تضمن أخرى أحسب أن البحث عن جھة        ١١٤".فيستحق جع9ً أكبر

أمر يحتاج إلى اجتھاد جديد،  - من باب الكفالة  -  رأس المال في المضاربة

لرأس  9مية واضحة، وعدم الضمانن الشروط في المضاربة اDسحيث إ

، ھذا فض9ً عن أن البنك قد يضارب بنفسه واشتراط أF ھو ا+صل المال

ا في الصور التي تسير على نھج يضارب يخالف ما يحدث في البنوك حاليً 

  .الشريعة اDس9مية 

كأن يشترط رب المال على : اشتراط منفعة للمالك على العامل أو العكس .٣

يه عربته في سفره وتنزھه، أو يؤجره بيته وما إلى ذلك من العامل أن يعط

منافع المضاربة التي بينھما، فھذا يفسد المضاربة عند اDمام مالك +نه 

، ھذا إذا لم ١١٥يؤدي إلى الغرر والجھالة الزائدة على حد تعبير ابن رشد

 . تكن ھذه المنفعة على وجه المعروف، فإن كانت كذلك ف9 بأس 

إذا اتفق العامل مع صاحب المال : شتراك في الربح والخسارةاشتراط ا/ .٤

على أن الربح بينھما بنسبة محدودة، والخسارة بنفس النسبة أو أقل أو 

ا أكثر، المھم أن صاحب المال لو اشترط عليه أن يحمل في الخسارة شيئً 

إذ أن الخسارة تقع على العامل في بوار  ١١٦من رأس المال بطل العقد

رب المال في ضياع ماله، أما أن يضيع ُجھد العامل ويدفع  جھده، وعلى

ُغرًما فھذا ظلم F يجوز بحال من ا+حوال إF إذا خالف العامل الشروط 

الصحيحة فيضمنه في حالة الخسارة والربح، لكن في غير ھذا F يجوز 

ا جھده ووقته دون ضمان له فإن فكما يدخل العامل المضاربة واضعً 
                                                        

   .٤١ص  ،ل9ربوي في اDس9مالبنك ا ١١٤

  ) .٢٠٩: ٢(، وبداية المجتھد )٥٨: ٤(، والمدونة الكبرى )١٧٦: ٢(تنوير الحوالك  ١١٥
  ).١٨٣: ٥(المغني Fبن قدامة  ١١٦

http://www.ikhwanwiki.com


بغي أن يدخل المضاربة كذلك ويتحمل ضمان رأس صاحب المال ين

، وھذا ھو عين العدل أF تقل ١١٧المال، وھو ليس بأغلى من جھد الكادحين

قيمة جھود الكادحين عن أحوال الموسرين، وھذا ما يحق للمسلمين أن 

يفخروا به في مواجھة عالم جعل اDله ا+كبر ھو المال والكل عبيد له، 

  .ن لسلطانه يخضعون لبريقه، ويركعو

  :وفيما يلي تلخيص يوضح شروط المضاربة الصحيحة والفاسدة

  شروط المضاربة

  الشروط الفاسدة  الشروط الصحيحة  م

١  
د بنوع من التجارة دون التقي" 

  نوع

  اشتراط قدر معين من الربح

٢  
اشتراط الضمان على العامل عند   د بمكان دون اhخرالتقي" 

  التلف أو الخسارة

٣  
اشتراط منفعة للمالك على العامل أو   إF منه ىد بشخص F يشترالتقي" 

  العكس

٤  
اشتراط اFشتراك في الربح   -

  والخسارة

  

  :المالفي أحكام تتعلق بالعامل وتصرفاته : الخامس المطلب

  ١١٨: للعامل في عقد المضاربة أحكام متعددة أھمھا

 .ه أنه أمين من ساعة است9مه المال إلى أن يبدأ العمل في )١

                                                        

  .٤٠ھـ، ص ١٣٩٨ربيع ا+ول  ١مجلة البنوك اDس9مية عدد  ١١٧
   ).بتصرف( )٣٦٠٤: ٨(وبدائع الصنائع  ،١٧٢: ٥والمغني  ،)٤٤٦: ٨(راجع فتح القدير  ١١٨
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من ) رب المال(أنه وكيل حين يبدأ العمل فيلتزم ما اشترطه عليه موكله  )٢

 .شروط صحيحة 

ويأخذ حصته ساعة ، أنه شريك إذا ربح بعمله يمتلك جزًءا من المال  )٣

 .تقسيم ا+رباح بينه وبين رب المال على ما اشترط عليه 

ويكون  أنه أجير إذا فسدت المضاربة +ي شيء يفسدھا، ويأخذ أجر المثل )٤

 .المال وربحه كله لرب المال 

  .أنه غاصب إذا خالف ما اشترط عليه، +نه تعدى على مال غيره )٥

  : .أما عن تصرفات العامل في المال ففيھا التفصيل التالي

العامل وكيل، وبموجب ذلك فھو يتصرف وفًقا لشروط عقد المضاربة، 

ات F تحتاج إلى والشروط التي يسمح له بھا رب المال، ولذا فھناك تصرف

إذن +نه ثبت بموجب عقد المضاربة، وھناك تصرفات تحتاج إلى إذن عام 

  : . وأخرى تحتاج إلى إذن خاص، وإليك البيان

:تصرفات / تحتاج إلى إذن: أو/ً 
١١٩
   

؛ +ن عقد المضاربة يكون على التجارة، وھي بيع وشراء البيع والشراء .١

  .ود الشروط المشروطة عليه على أن  يكون في الح9ل المباح وفي حد

أن يوكل من ينوب  - احيث يحدث كثيرً  - +نه من عادة التجار  التوكيل؛ .٢

 . عنه في است9م البضاعة، أو دفع ا+جور أو ما إلى ذلك

+ن العامل ربما F يقدر على القيام بأعباء العمل وحده  ا/ستئجار؛ .٣

 .فيستأجر من العمال من يساعدونه على ذلك 

                                                        

: ٤(والمدون�ة الكب�رى  ،)٤٦٠٧ – ٤٦٠٦: ٨(وب�دائع الص�نائع  ،)٤٥٣: ٨(راجع فتح الق�دير  ١١٩

٦١(.  

http://www.ikhwanwiki.com


اDبضاع من "فله ـ أي العامل ـ أن يدفع المال بضاعة، +ن  ١٢٠ا6بضاع .٤

وكما  ،كما يقول الكاساني، وھو طريق من طرق الربح" عادة التجار

 .  يملك اFستئجار فاDبضاع أولى 

 .، فله أن يودع المال أو مثله عند من يأمنه ا6يداع .٥

 ن عليه في المضاربة من مال المضاربة، وأنبأن يرھن بديْ  الرھن .٦

ن له منھا على رجل، وليس له أن يرھن، بعد نھي رب المال يرتھن بديْ 

 .عن العمل، وF بعد موته 

 ١٢١+نه معتاد، غير أن اDمام مالك اشترط اDذن بذلك البيع بالنسبة .٧

ـ على غير رأي الحنفية ـ حيث يذھبان إلى أن ١٢٢وكذا ابن أبي ليلى

تي ببينة أن رب المال المضارب ضامن إن باع نسيئة بدون إذن إF أن يأ

  .قد أذن له في النسبة

  

: إذا قال رب المال للمضارب أو العامل: تصرفات تحتاج إلى إذن عام: ثانيا

أما القسم : "اعمل في المضاربة برأيك كان له ث9ثة حقوق، يقول الكاساني

عمل برأيك وإن لم ينص عليه، االذي للمضارب أن يعمله إذا قيل له 

، ١٢٤، فله أن يدفع مال المضاربة شركة عنان١٢٣كة والخلطفالمضاربة والشر

                                                        

أعطاه إياھا، راج�ع : حّمل آخر بيعه وإدارته، وأبضعه البضاعة: اDبضاع من أبضع البضاعة ١٢٠
  .لسان العرب باب بضع 

  .)٦١: ٤(المدونة الكبرى  ١٢١
  .٣٠ص  ،ليلى اخت9ف أبي حنيفة وابن أبي ١٢٢

حول مضاربة المضارب جاءت نصوص كثيرة بإباحة ذلك إذا سمح رب الم�ال للمض�ارب أن  ١٢٣
راجع (يعمل برأيه في المضاربة، لكن البعض يشترط أن يكون ھناك إذن صريح بالمضاربة 

ويب�دو ل�ي أن  ،) ١٦٣: ٥والمغني  ،٤١: ١٢وفتح القدير  ،٢٠٢: ١٤المجموع شرح المھذب
ارب بالمال إذا سمح له رب المال أن يفعل ما يشاء وعل�ى ھ�ذا يج�وز للبن�ك أن للعامل أن يض

  . بمثل ھذايضارب بالمال إن أذن له المودع في ذلك، وھو عادة يسمح 
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وأن يخلط مال المضاربة بمال نفسه، وليس له أن يعمل شيًئا من ذلك إذا لم 

    ١٢٥".يقل له ذلك

:تصرفات تحتاج إلى إذن خاص: ثالثا
١٢٦
   

بمعنى أن ينص عليھا رب المال، أو يستسمح العامل رب المال فيھا فيأذن له 

  : . يلينًصا، وأھم ذلك ما 

على رأس المال إذا احتاج إلى مبلغ آخر، فليس له أن يستدين  ا/ستدانة )١

 ًFستدانة تجعل صاحب المال يضمن ماFبعد إجازة رب المال، +ن ا Fإ

أكثر مما دفعه، وزيادة الضمان تحتاج إلى إذن، فإن أجاز رب المال ذلك 

  .استدان وضمن رب المال  كل مال المضاربة 

، ف9 يصح للعامل أن يھب المال من يحب، أو يتصدق قةالھبة والصد )٢

على ذي حاجة من مال المضاربة إF بإذن صاحب المال، يقول الكاساني 

والھبة والصدقة F تجوز في مال المضاربة، +ن كل واحد : "في ذلك

+ن أخذھا استدانة وھو F يملك  ١٢٧منھما تبرع، وF يأخذ ُسفُتجة

 " .اFستدانة

                                                                                                                                                                  

شركة العنان أن يشترك اثنان بماليھما ليعم9 فيه ببدنھما وربحه لھما، وينفذ تصرف كل واح�د  ١٢٤
عل�ى ح�د  باDجم�اعش�ريكه وھ�ي ج�ائزة   ة ف�ي نص�يبمنھما بحكم المالك في نصيبه، والوكال

  ).١١١: ٥راجع المغني ( قول ابن قدامة
  .)٣٦٢٥: ٨(بدائع الصنائع  ١٢٥
  .)٣٦١٨و  ٣٦١٧: ٨(بدائع الصنائع  ١٢٦
بة ومعناھاالسفتجة  ١٢٧ �أن يعطي شخص آخر ماF ولuخر مال في بلد المعط�ي : كلمة فارسية معر

حوالة صادرة من دائن يكلف فيھ�ا : لطريق، وفي علم اFقتصادفيوفيه إياه ھناك فيستفيدا من ا
) م�ج(مدينه دفع مبلغ مع�ين Dذن ش�خص ثال�ث أو Dذن ال�دائن نفس�ه أو Dذن حام�ل الحوال�ة، 

  .، باب السين ثم الفاء والتاء وما بعدھا٤٣٢: ١المعجم الوسيط 
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ه في معنى التبرع، و+نه ليس بتجارة كذلك +ن التجارة مبادلة ، +نالعتق )٣

 .مال بمال، وھذا مقابلة رقبة بمال، ف9 يجوز إF بإذن من صاحب المال 

  

  صور المضاربة: السادس المطلب

المضاربة كمعاملة مالية ليس لھا نظام واحد، لكن يجوز أن تكون      

معھا شركة، وھذا يجعلنا  ة، ويجوز أن ندخلضالمضاربة خالصة أو مح

المصالح اFقتصادية في  يحققنتعرض +ھم صورھا، حتى يكون ھناك يسر 

تنمية المال واستثماره على صور المضاربة الممكنة حين نضطر إلى 

صورة دون ا+خرى، أو عدة صور مع بعضھا، وأھم صور المضاربة كما 

  ـ:  يلي

ا مال من طرف، وعمل المضاربة المحضة أو الخالصة، حيث يجتمع فيھ .١

من طرف آخر، كأن يعطي رجل رج9ً ألف جنيه مضاربة، والربح بينھما 

صور  من يةعلى ما يشترطان من نسبة معلومة، وھذه ھي الصورة ا+صل

لكن ھذه الصورة ـ كما يبدو لي ـ يمكن أن تكون معاملة . المضاربة

دية الكبيرة اقتصادية بين ا+فراد ويصعب إيجادھا في ا+عمال اFقتصا

  . والبنوك إذ يلزمھا مال من أكثر من جانب أو أياٍد متعددة 

أن يجتمع فيھا مال وبدنان فأكثر، كأن يعطي رجل لرجلين أو أكثر ماله  .٢

مضاربة أي يشارك مجموعة بدFً من مضاربة رجل واحد فقط، وفي ھذه 

 يكون المضاربان شريكين في الربح بمال غيرھما على حسب ما يتفقان،

ويجوز أن يكون +حدھما أكثر من اhخر في الربح، على قدر خبرة كل 

  . منھما، أو مقدار العمل، وھذه تسمى شركة الوجوه 
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، حيث يعطي ١٢٨)عكس الثانية(أن يجتمع فيھا ماFن ـ أو أكثر ـ وبدن  .٣

رج9ن مالھما لرجل آخر مضاربة ويكون للعامل النصف ولھما النصف 

قدر نسبة مالھما، فلو أعطى رجل ألف جنيه ھما على بينويوزع النصف 

لمضارب وأعطاه آخر ألفين ثم اشترطا النصف للمضارب والنصف 

الباقي بينھما وربحت المضاربة ستمائة جنيه، يكون للعامل ث9ثمائة 

ويعطي صاحب ا+لف مائة جنيه، وصاحب ا+لفين مائتي جنيه، وجدير 

ت تقوم على ھذا النوع من بالذكر أن نظام البنوك اDس9مية والشركا

ھيئة استثمارية، المال من أكثر من  ةالمضاربة حيث يجمع البنك أو أي

مودع، ثم يعمل فيھا البنك ـ ويضارب بھا ـ ويقسم الربح بين أصحاب 

 .اا+موال على حسب نسبة مالھم، فھذا تعامل صحيح شرعً 

ق رج9ن اشتراك بدنين بماليھما، وھذه شركة العنان، وصورتھا أن يتف .٤

ا ويكون أحدھما قد دفع نصف على العمل في عشرة آFف جنيه سويً 

المبلغ أو ثلثه أو ما إلى ذلك، ودفع اhخر الباقي، وھي شركة متفق على 

جوازھا كما ذكر ابن قدامة، ويكون الربح بينھما على قدر عملھما 

 وشركة. ومالھما، +نه F يشترط أن يتساوى الماFن أو عمل كل منھما

العنان مبنية على أساس الوكالة وا+مانة، +ن كل واحد منھما يأذن 

لصاحبه في التصرف فيكون وكي9ً عن اhخر في حدود الشروط 

المشروطة بينھما، أما ا+مانة فتأتي بعد أن يدفع كل واحد المال لuخر 

 .وبھذا يكون قد أمنه 

ركة مضاربة، أن يشترك ماFن وبدن أحدھما، فھذه الصورة تجمع بين ش .٥

كأن يدفع رجل ألف جنيه إلى رجل آخر وبدوره يدفع ألفًا فوق السابقة، 
                                                        

   .)١٢٢: ٥(المغني  ١٢٨
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ويعمل ھو في ا+لفين، فإذا اتفقا على أن نصف الربح للعامل باعتبار 

عمله ونصف ربح أحدھما باعتباره صاحب مال جاز ويكون للعامل ث9ثة 

 .أرباع، ويكون لصاحب المال ـ في ھذا المثال ـ الربع فقط 

أن يشترك بدنان بمال أحدھما مثل أن يعمل رج9ن في ألف دفعھا أحدھما  .٦

يكون لصاحب ا+لف العامل الثلثان، وللعامل فقط الثلث، فوالربح بينھما، 

وھي جائزة عند الحنابلة، ومنعھا بعض الفقھاء بحجة أن صاحب المال 

وعدم Fبد أن يسلم المال للعامل ويطلق له التصرف، وفي عمله تضييق، 

ھذا يفسد عقد المضاربة وتسليم المال له مع بقاء يد صاحب المال فيه، 

ويبدو لي أن ھذه  -  وقد سبق ذلك - ، ولكن الحنابلة ردوا عليھم ١٢٩ عندھم

  ١٣٠.الصورة جائزة

ا من المال يدفع المضارب المال إلى مضارب آخر بأن يأخذ العامل مبلغً  .٧

رب المال نًصا أو إذًنا عاًما وھذه جائزة بإذن  ،ثم يدفعه إلى عامل آخر

وھذه الصورة يمكن أن تكون وسيلة من الوسائل . من قبل قدمتعلى ما 

ا الحديثة في التعامل مع البنوك اDس9مية، ويكون البنك اDس9مي مضاربً 

بالنسبة للمودعين، وصاحب مال بالنسبة لشركات اFستثمار التي تعمل في 

نك ما يتبقى من فرق بين المضاربين المال، وفي ھذه الحالة يأخذ الب

) البنك(وقد منع الحنابلة أن يأخذ المضارب ا+ول  ،وشروطھما في الربح

، وقد ١٣١أي شيء من ھذا الباب +نه لم يضارب وF يكون منه العمل

لوا القول في ذلك، +ن العامل ، وفص� ١٣٣والشافعية١٣٢أجاز ذلك الحنفية 
                                                        

   .)٤٥٢: ٨(وفتح القدير  ،)٩: ١٢(فتح العزيز  ١٢٩
   .)١٣٨: ٥(المغني  ١٣٠
  .)١٦١: ٥(السابق  ١٣١
�وط  ١٣٢��اب المبس��ي كت��يل ف��ع التفص��دير )١٠٤٩٠٣: ٢٢(راج��تح الق��ذا ف��دائع )٤٦٤: ٨(، وك�، وب

 .)٣٩٢٨: ٨(الصنائع 
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ابعة سير العمل وتنظيم اFستثمارات ا+ول في بحثه عن العامل الثاني ومت

في ذلك جھد كبير، فوق أن صاحب المال إن أخذ وواختيار أحسنھا، 

حصته فماذا يضره بعد ذلك إن أخذ العامل ا+ول جزًءا من الربح وأخذ 

العامل ا+خير ما اشترط له، وذلك مثل أن يودع رجل في البنك مليون 

بنك ويودعھا شركة استثمار دينار على أن له نصف الربح فيأخذھا ال

مضاربة على أن لھا الثلث وللبنك الثلثين، فإذا أربحت ث9ثمائة ألف 

يكون له مائة ألف دينار،  )الشركة( دينار، فإن صاحب العمل ا+خير

 ،ولرب المال مائة وخمسون ألف دينار ويبقى للبنك خمسون ألف دينار

 .وھي جائزة كما سبق

مثال عملي يسھل فھم أنواع المضاربة والفروق  وفيما يلي أقدم جدوFً مع

  :بينھا

  م
صورة المضاربة 

  افقھيً 

  اصورة المضاربة تطبيقيً 

رأس المال مليون دينار، (

  )والربح مناصفة

  كيفية توزيع ا�رباح 

  )الربح مائة ألف(

  المضاربة المحضة  ١

�ى ��د"أعط��ال( "محم�) رب الم

�ى ������ال إل������د"رأس الم����� "أحم

  .ليتاجر فيه) العامل(

�ة ��ر مائ��ون، وإذا خس��لt خمس�لك

�د ��تلم محم��ريط يس��ف دون تف�أل

�ر ��ف ويخس��عمائة أل��د"تس� "أحم

  .جھده

  مال وبدنان فأكثر  ٢

�ي ��د"يعط��ال( "محم�) رب الم

�ة ������������ال لمجموع�����������رأس الم

�ربح ����اربة وال����خاص مض���أش

  .مناصفة

�ذ ����د"يأخ���� "محم����ين ألًف���ا خمس

�ا ا+خ�رى وتوزع الخمسون ألًف

�اربة ���ي المض���املين ف���ى الع��عل

���������ب اتف��������توى حس�������اقھم ومس

                                                                                                                                                                  

مم�ن ي�ذھب م�ذھب الحنابل�ة الس�يد محم�د ب�اقر الص�در حي�ث و ،)٢٠٢: ١٤( للن�ووي المجموع ١٣٣
شيء من الربح لكن ليس +نه يريد أن يضمنه الم�ال ا أو يكون له يمنع أن يكون البنك مضاربً 

  . ٢٠٦، ص ٣ملحق  ،بغير إفساد للعقد، راجع البنك ال9ربوي في اDس9م
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  .مشاركتھم

  ما/ن فأكثر وبدن  ٣
يشترك عشرة في رأس المال 

  .مضاربة "محمودل"يدفعونھا 

������ون ألًف�����وزع خمس�����ى ت����ا عل

�ب �������ال حس�������اھمين بالم�����المس

�ذ ����ھم، ويأخ���ود"حصص��� "محم

  .اوحده خمسين ألفً 

٤  

بدنان فأكثر 

  بماليھما

  )شركة عنان(

�ال ����ان رأس الم����دفع شخص���ي

ل ويقومون ھم بإدارة ھذا الما

���ام وفًق��ركةالا لنظ��ف  ،ش�ونص

�ص �����ب حص�����اح بحس����ا+رب

رأس المال، والنص�ف اhخ�ر 

حسب  مق�دار الجھ�د والخب�رة 

 tمن كل.  

�����ون ألًف�����وزع خمس����رأس ت����ا ل

المال حس�ب حص�ة ك�ل واح�د، 

���ون ألًف��ى والخمس��رى عل�ا ا+خ

�وال ���������حاب رؤوس ا+م��������أص

�رتھم ������ودھم وخب������ب جھ�����حس

  . واتفاقھم

٥  

ما/ن فأكثر وبدن 

  أحدھم

  )ضاربةشركة وم(

يشترك اثنان ف�أكثر ف�ي رأس 

�ال��و ،الم��ل ُي��دھم ليعم�دفع +ح

�ربح ���������اربة وال���������ه مض��������في

  .مناصفة

������ون ألًف�����وزع خمس�����ى ت����ا عل

�ب ��ال حس��حاب رؤوس الم�أص

�ل �����رد العام�����ھم، وينف����حصص

  .ا ا+خرىبالخمسين ألفً 

  بدنان بمال أحدھما  ٦

�ال �����احب رأس الم�����دفع ص����ي

�و ��ون ھ��أكثر ويك��ين ف�لشخص

  . بةأحد العاملين في المضار

���ون ألًف���ى خمس��احب تعط��ا لص

رأس المال ويوزع الباقي على 

�بة �����ب نس�����املين حس�����ل الع����ك

�اقھم ����رتھم واتف����ودھم وخب���جھ

���ال  نبم��احب رأس الم��يھم ص�ف

  .وليس مموFً  باعتباره عام9ً 

٧  

المضارب يدفع 

المال إلى مضارب 

  آخر

  )مضاربتان(

رأس الم�ال إل�ى  "محمد"يقدم 

�ود"���فة،  "محم���ربح مناص��وال

�دفعھا�������ود" وي��������ى  "محم�������إل

�ر"�����ربح  "عم�����اربة وال����مض

�د"���� "محم����ين ألًف����ذ خمس���ا، يأخ

�ذ ��ود"ويأخ�� "محم��رين ألًف�ا عش

  .اث9ثين ألفً  "عمر"و
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�رأس �����ة ل����ي المائ�����بعون ف���س

�ال ��ود"الم��ي  "محم��ون ف�وث9ث

  ."عمر"المائة للمضارب 

  

  انتھاء المضاربة: السابع المطلب

  -: اب التاليةتنتھي المضاربة لSسب :أسباب انتھاء المضاربة: أو/ً 

إرادة أحد المتعاقدين، فإنه يجوز لكل واحد منھما أن يفسخ العقد متى شاء  .١

�ا ��ل واح�د منھم��ن ح�ق ك��ر بإذن�ه، فم��ي م�ال الغي�+ن المض�اربة تص�رف ف

  ١٣٤.فسخه كالوديعة والوكالة، وإن لم يرَض أحدھما أجبر على ذلك

م�ات  موت أح�دھما أو جنون�ه، +ن الم�وت والجن�ون يس�قط الوكال�ة، وإن .٢

�ولي" ��وارث أو ال��ن� ، وأراد ال��ال أو ُج��ال  رب الم��راض والم��د الق�أن يعق

  ١٣٥.، جاز على ا+رجح)بضاعة( َعرضٌ 

�ى  .٣��مان عل��اربة، وF ض��خت المض��راء انفس��ل الش��ال قب��ف رأس الم�إذا تل

العامل فيما تلف، ولو تلف كله، وإن تلف بع�د العم�ل أو خس�ر في�ه ـ بغي�ر 

ويتحمل ذلك رب المال وينفسخ  ،ى العاملتقصير من العامل ـ ف9 بأس عل

  .العقد لذلك 

  شروط انتھاء المضاربة: ثانيا

                                                        

�ذب  ١٣٤��رح المھ��ي  )٢١٦: ١٤(المجم�وع ش��ز  )١٨٠: ٥(والمغن��تح العزي��ى  )٧١: ١٢(وف�والمحل
)١١٩: ٩(.   

والمحل�ى  )٦٩: ٤(الكبرى  والمدونة )١٧٩: ٥(والمغني  )٢١٧: ١٤(المجموع شرح المھذب  ١٣٥
)١١٩: ٩(.  
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م الم�ال لت المضاربة أو انفسخت لجنون أحدھما أو موته، ف9 يقس� إذا بطُ  .١

إF إذا علم اhخر بھذا الفسخ، وإن أخذ العام�ل ش�يئا م�ن ال�ربح م�ن غي�ر 

�وك�ذلك F  ١٣٦ام مال�كعلم اhخر بھذا الفسخ، فھو ض�امن كم�ا يق�ول اDم

ا إF بإذنه، ھ�ذا إن ك�ان يعم�ل يحق لصاحب المال أن يأخذ من الربح شيئً 

 .معه أو له يد على المال 

وإن ك�ان  ،بمعنى جعله نق�وًدا أو دراھ�م مع�دودة ١٣٧نضوض رأس المال .٢

ُيع�رف رأس الم�ال وال�ربح بك�ل لع حت�ى يص�ير نق�وًدا اب�المال َعروًضا يُ 

  .ررغ وأدقة، ف9 تحدث جھالة 

  

  

  

  

  

  

  

                                                        

  .)١٨٢: ٢(تنوير الحوالك  ١٣٦

  .السابق ١٣٧
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  المبحث الثالث

كيفية ا/ستغناء بالمضاربة عن الودائع  

  .البنكية والتأمينات التجارية

أحكام الودائع البنكية والمضاربة  :المطلب ا�ول 

  .اشرعيً  بدي9ً 

أحكام التأمينات التجارية  :المطلب الثاني 

  .اشرعيً  المضاربة بدي9ً و
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مضاربة عن الودائع البنكية والتأمينات كيفية ا/ستغناء بال: لمبحث الثالثا

  التجارية

 الربا في العصر الحديث، واختلفت أشكاله، ونحن في أََمس4  صورلقد تعددت 

 اي تنساب معھتال ةل اDس9ميائإيجاد البدثم  أنماطه،كل  عقبالحاجة إلى ت

أو أزمات ماحقة ساحقة تأكل ا+خضر  رون بأي حرجممصالح الخلق وF ي

   .واليابس

  اشرعيً  المضاربة بدي,ً و الودائع البنكيةأحكام : مطلب ا�ولال

ھي مؤسسات تقترض " التقليدية"يتفق علماء الشرق والغرب على أن البنوك 

�دة ��الغ بفائ��ت المب��عتح��م الودائ��ھ ،اس��م تقرض��ى  اث��د عل��دة تزي��د بفائ��ن جدي�م

  .ضقرا+ولى، ويكون ربحھا من الفرق بين الفائدتين، وھي تقترض لكي تُ 

سأحاول إن شاء Y أن أعرض أھم صور الربا التي أدت إلى ا+زمة و

  :العالمية الحالية وكيف نستبدل المضاربة بھذه المعام9ت الربوية

تقوم البنوك باستقبال الودائع من المودعين، وھي في  :قبول الودائع: أو/

و شيء حقيقتھا الشرعية والقانونية ليست الوديعة التي تعني وضع مبلغ أ

إن و ،أمانة لدى آخر F يجوز له استعمالھا، ويجب أن يرد� عينھا F مثلھا

 ھذاضاعت أو ھلكت بغير تقصير من المودع لديه ف9 ضمان عليه، و

في حقيقتھا الشرعية والقانونية  ينقلھاو "ودائع البنوك"سمى يا ما خالف تمامً ي

ن أن القرض ھو أي مبلغ من علماء الشريعة والقانوض، وعليه اتفاق رإلى أنھا ق

إذا ): "٦٢٧(جاء في القانون المصري مادة  المال مضمون إرجاع مثله، يوضحه ما

آخر مما يھلك باFستعمال، وكان المودع له  ءٍ كانت الوديعة مبلغا من النقود أو أي شي

  ". مأذنونا له في استعماله، اُعتِبر العقد قرضا
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   :جوھرية بين الوديعة والقرضوفي الجدول التالي توضيح للفروق ال

  القرض  الوديعة  م

وضع مبلغ أو شيء مما يھلك   ١

  باFستعمال لدى آخر

  إعطاء مبلغ hخر

  يجوز له استعماله  F يجوز له استعمالھا  ٢

  يرد مثله  يجب أن يرد عينھا F مثلھا  ٣

F ضمان إن ھلكت لدى المودع   ٤

  بدون تقصير

ھناك ضمان في كل ا+حوال 

  أو لم تھلكھلكت 

  

ليست ھي الودائع شرًعا أو قانوًنا بل ھي " البنكيةالودائع "إذن ما يسمى 

  .قروض بالمفھوم الشرعي والقانوني أيضا

ن موقف إلى ث9ثة أنواع، وسنبي4  - أي القروض  - الودائع البنكية  تتنوعو

  :نه من رجس الرباحص4 اDس9م من كل نوع وكيف نُ 

وھي التي يدفعھا صاحبھا إلى مدة معينة ـ F : لالودائع الثابتة أو �جَ  )١(

تقل ع�ن س�نة مالي�ة ـ وF يح�ق ل�ه أن يس�حبھا قب�ل الموع�د ف�ي مقاب�ل أن 

قل أم  -ليس من الربح % ١٠البنك فائدة ثابتة محددة، كأن يعطيه يعطيه 

من رأس المال سواء رب�ح البن�ك أم خس�ر، وس�واء  %١٠لكن ھي  -كثر

ويكون البنك مع ھ�ذا ض�امًنا +ص�ل الم�ال وھ�ذا ھ�و  ا،َربَِح قلي9ً أم كثيرً 

�ا��ي رب��رة فھ��ة أم كثي��دة قليل��ت الفائ��واء أكان��ا، س��ين الرب��أتي ع��وف ت�، وس

 . مناقشة فقھية لمن يرى أنھا ليست من الربا
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�ي و��اربة ھ��9مية المض��دائل اDس��دى الب��ام9تإح��ذه المع��ي  لھ��أن يعط�ب

) عطي�ه م�ن يت�اجر في�هأو ي(صاحب المال البنك ماله عل�ى أن يت�اجر في�ه 

 Fضمان له عند البنك أو غيره إ Fعلى أن الربح بينھما والخسارة عليه و

   .إذا تعدى البنك 

ح ل�ه ب�إذن مض�اربة "ع�ام  ويمكن أن يقوم البنك بعقود مض�اربة إن ُص�ر4

ا للمال بش�رط أن يك�ون بأن يفعل ما يشاء في المال فيما يراه نافعً " مطلقة

حب المال أن يأخذ مال�ه ف�إن ل�ه ذل�ك عل�ى أن يتق�دم حF9ً، وإن أراد صا

بطلب قبلھا حتى ينض� ماله ويصبح نقًدا بع�د أن ك�ان عروض�ا أو يعطي�ه 

عل�ى أن�ه ف�ي ھ�ذه الحال�ة س�يأخذ م�ا  ،البنك من ا+موال السائلة التي لدي�ه

فإن لم يكن قد اسُتثمر أعطي ماله بغي�ر رب�ح، وبھ�ذا  ،حققه ماله من ربح

Dس�9مي ع�ن غي�ره م�ن البن�وك الربوي�ة ف�ي ع�دم ض�مان يختلف البن�ك ا

����ط، وف���9ل فق���ارة الح���ي التج���ل ف���ال، والعم���ك  يرأس الم���تراك البن��اش

وصاحب المال في الربح وفي تحميل ص�احب الم�ال الخس�ارة إن ح�دثت 

بغير تقصير، كم�ا أن�ه ُيعط�ي مال�ه ف�ور طلب�ه وF يش�ترط في�ه بداي�ة م�دة 

 . اموھرية في أسس كل واحد منھعن الفروق الج معينة، ھذا فض9ً 

�احبھا : الودائ''ع ا/دخاري''ة  )٢(��ون لص��ع يك��ي ودائ��ر  -وھ��ب دفت�بموج

�اه��ك إي��ه البن��ذي يمنح��وفير ال��ذه  - الت��ل ھ��ض أو ك��حب بع��ي س��ق ف�الح

في  الوديعة مدة بقاء الوديعة، وتدفع البنوك على ھذه الودائع فوائد بحسب

 .البنك

ي�ة أن�ه يجم�ع ب�ين الق�رض ھذه الصورة تدخل ضمن الربا أيض�ا م�ن زاو

�ر والنفع، وبھذا يكون الربا فيه واضحً  �ا، والبديل اDس�9مي لھ�ذا ب�أن ُيَخي
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�اربة ��ام المض��ى نظ��ه عل��تثمر مال��ين أن يس��ة ب��ة اFدخاري��احب الوديع�ص

�روطھا وأنواعھ�ا، ��اقي  وأبكاف�ة ش��ب والب��ائ9ً تح�ت الطل��ل بعض�ه س�يجع

نص�يب ربح�ه م�ن التج�ارة مستثمًرا، فيكون له على ما اس�تثمر م�ن مال�ه 

�ال ��ون الم��ن يك��دًدا ول��ون مح��ن يك��ربح ل��ذا ال��ن ھ��ا، لك��دخل فيھ��ي ي�الت

  .تعالى ا، وھنا تكون الودائع اFدخارية وفق شرع Yمضمونً 

وھ�ذه تس�مى بالحس�اب الج�اري +ن ): تحت الطلب(الودائع المتحركة  )٣(

ش�اء،  ا عليھا ول�ه أن يطلبھ�ا ف�ي أي وق�تالمودع يجعلھا في البنك حفاظً 

���رى ُع��ورف البن�وق�د ج��ك فائ�دة واك أF يعط��ى ذل��ى  ،عل��رض عل��د ُتف�وق

، م�وظفينالمودع عمولة مقاب�ل العملي�ات الدفتري�ة ومص�اريف البري�د وال

F حرج فيه، لكن بعض البنوك تدفع و تعالى ا لشرع Yوبھذا يكون موافقً 

 وس�حب أكب�ر ق�در م�ن ،ا عل�ى اDي�داع ل�ديھمنس�بة رب�ح ض�ئيلة ـ تش�جيعً 

�رى��وك ا+خ��ن البن��ع م��ل أن  الودائ��ي مقاب��ك ف�� وذل��ذ ـ��ع يأخ��ك الودائ�البن

�والي ��تثمر ح��ة ويس��ى % ٧٥المتحرك��ي عل��يولة % ٢٥ويبق��ة س��ي حال�ف

نقدية حتى تسد احتياجات السحب الدوري التي F تزي�د ع�ن ھ�ذا المع�دل 

ا في ا+حوال العادية، ويمكن للبنك أن يحصل على أموال أخ�رى إذا غالبً 

  .ب زاد السح

وفي ھذا النوع إن كان اFستثمار بإذن رب المال فيجب أن يسير عل�ى نظ�ام 

�ورھ��ركة بص��اربة والش��ابقة إن مالمض��ددة الس��اج إليھاا المتع��حت��ى م�ا أو إل

ا، أما إن استخدم المال بغير إذن صاحبه فذلك F يجوز ويصبح البنك مبعضھ

  .ا له ا للمال ضامنً غاصبً 

  :أمامه أمران وبھذا يمكن القول بأن المودع
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ا في مقابل ا بدون أرباح ويكون رأس المال مضمونً ا جاريً أن يفتح حسابً  . أ

أF يحصل على أية فوائد، بل من حق البنك أن يأخذ عمول�ة عل�ى حف�ظ 

 .ھذا المال لديه

�اني  . ب��وع الث��ن الن��داع م��ذا اDي��ل ھ��أذون (أن يجع��ة الم��ع اFدخاري�الودائ

�اء��ا يش��ا وقتم��زء منھ��حبھا أو أي ج��ق ، وت)س��اربة يح��ة مض��ون الع9ق�ك

للبنك أن يستثمرھا في المشاريع السريعة، ويحسب ا+رباح حتى ت�اريخ 

سحب المال وتكون عادة أقل في ا+رباح من اDيداعات الطويلة، ويحق 

تح�دد  –ا بوج�وب إخط�اره بس�حب المب�الغ الكبي�رة للبنك أن يضع شرطً 

  .لمال المستثمرقبل فترة مريحة يستطيع تسييل ا –باFتفاق بينھما 

تق�وم البن�وك ف�ي عص�رنا الح�ديث بإعط�اء الق�روض ل�ذوي  :القروض: ثانيا

�رطھا��ة تش��مانات معين��تثمار بض��تھ9ك أو اFس��واء ل9س��ة س��ذه  ،الحاج�وھ

  ١٣٨:نوعانالقروض 

يأخذھا المقترض لينفق على طعامه  :قروض استھ,كية: ا�ول النوع

صين نفسه بالزواج وما إلى سكن أو تح بناء أو شراءوشرابه أو تعليمه أو 

ذلك، وھذه الصور F يمكن أن تكون المضاربة بدي9ً عنھا، +ن المقترض 

س9مي والبديل اD ،أو المحتاج F يستطيع التجارة والتكسب، بل يريد إنفاقھا

والقرض  والتأمين التعاوني والصدقةوالتكافل في ھذا ھو نظام الزكاة 

  . كما F يخفى قطعي فائدة عن ھذا فھو حرامالحسن أي بدون فائدة، أما أخذ 

                                                        

، وراج�ع البن�ك ال9رب�وي ف�ي ١٦٦المدخل إلى النظري�ة اFقتص�ادية ف�ي الم�نھج اDس�9مي ص ١٣٨
  .١٥٣ص  ،اDس9م
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أو ما  ١٣٩حيث يقترض شخص ما من البنك :قروض إنتاجية: الثاني النوع

ا، وبالطبع يأخذ عليه ربحً  ر" ا يدِ ا تجاريً ا من المال ليقيم مشروعً يماثله مبلغً 

  .ا عليه البنك فائدة محددة مع ضمان المقترض المال وربحه المحدد سلفً 

  Dس9مي في ھذا أنه والرأي اDنه ربا  قطًعا؛ حرامأيضا س9مي أو الحكم ا+

نسيئة جاءت الفائدة مقابل الزمن، وF يؤثر في ھذه الحرمة وF يخفف منھا 

 �ق فيه بين القرض اFستھ9كي أو أن المقترض يستثمر المال +ن الربا F يفر

قرارات المؤتمر ا في الجاھلية، وقد جاء في اDنتاجي وك9ھما كان موجودً 

الفائدة أن : ١٤٠)م٢٨/١/١٩٨١- ٢٥( المنعقد في مكة المكرمة الثالثاDس9مي 

على أنواع القروض كلھا ربا محرم F فرق بين ما يسمى بالقرض 

اFستھ9كي، وما يسمى بالقرض اDنتاجي، +ن نصوص الكتاب والسنة في 

   ١٤١.مجموعھا قاطعة في تحريم النوعين

                                                        

ترجع تسمية البنك إلى تلك المناضد التي ك�ان الص�يارفة اDيط�اليون ف�ي جن�وب إيطالي�ا وعل�ى  ١٣٩
ا أساس�ه تغيي�ر م�ن العم�9ت ويباش�رون نش�اطً  ا ئ البحر المتوسط يضعون فوقھا أنواًع�شواط

الق�روض ث�م  ا أخ�رى م�نالعم9ت وبخاصة للمسافرين إلى الشرق، كما كانوا يباشرون أنواعً 
�ى��ت عل��ى أن كان��عت إل��عة  توس��ور الواس��ذه الص��اليھ��ا الح��ي وقتن��اق ف��اس النط��ازال الن�، وم

�ي��دة الت��ى المنض��ون عل��ائع تو يطلق��ام الب��ع أم��ك(ض��وم، ) بن��ى الي��وعة إل��ع موس��نظم راج�ال
  .٣٢٠: ٥والحضارة اDس9مية 

١٤٠ 

h�p://www.moqatel.com/openshare/Wthaek/.tle1/KematMIsla/inde

x.htm  
ي�رد الش�يخ محم�د خ�اطر ـ مفت�ي مص�ر ا+س�بق ـ عل�ى م�ن أح�ل�  ،)٢٠٣(بنوك ب9 فوائد، ص  ١٤١

�اجي دون ا��رض اDنت��دة الق��ولفائ��تھ9كي فيق��رعا : "Fس��رم ش��ا مح��ردود +ن الرب��م م��ذا زع�ھ
 �:بنصوص القرآن والسنة واDجماع، والشريعة صالحة لك�ل زم�ان ومك�ان وY تع�الى يق�ول

، والحك�م مطل�ق ف�ي ]٢٧٩:  البق�رة[ �ُتْظَلُم�ونَ  َوFَ  َتْظلُِم�ونَ  Fَ  أَْم�َواِلُكمْ  ُرُؤوسُ  َفَلُك�مْ  ُتْبُتمْ  َوإِن
���واء اس��ة س��تھ9كيةاhي��ة أم اس��روض إنتاجي��ي ق��ول Y  ،تخدموھا ف��ديث رس��ك ح��د ذل�ويؤك

بين القروض اDنتاجية واFستھ9كية  �، ولم يفرق الرسول )كل قرض جر نفًعا فھو ربا(�:
ويرد على من أنكر وجود القروض اDنتاجي�ة ف�ي الجاھلي�ة ..... بل كان الحديث على إط9قه 

�ولف �أنھ�ا ل�م تع�رف ف�ي عھ�د الرس�ول ��ون : "يق�ھ�ذا خط�أ يخ�الف الت�اريخ حي�ث ك�انوا يعرف
إذ أن مك�ة وم�ا حولھ�ا  ،القروض اDنتاجية ويتعاملون بھا، بل كانت من ضرورات اقتصادھم

�ا ���س معاملتھ���ن أس��اجي م���رض اDنت���ذ الق��ت تتخ���ارة كان��ي التج���ا ف���ة بھ��رى المرتبط���ن الق�م
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 ،بھا الشرع عتد� ھذا النوع فإن كل أدلتھم على ذلك لم يَ  ل" حِ وإذا كان البعض يُ 

 Fا ثبت على قدم صحيحة ومنھا الضرورة، والضرورة ھذه ليست بابً يو

ا لكل داخل ومتسرب يريد أن يفعل ما يشاء، وأبادر فأقول إن دعوى مفتوحً 

الضرورة باطلة لوجود نظام المضاربة الذي ينأى عن مضار الربا 

عطي البنك +كثر المتقدمين خبرة F أكثرھم ورة ذلك أن يُ وحرمته، وص

كما  -  كما ھو في البنوك الربوية -  المحرماتا للمال حتى لو تاجر في ضمانً 

ا، وأمسھم حاجة، وأكثرھم خدمة للمجتمع، ويتابع قدم +حسنھم استثمارً يُ 

كل خطوط العمل ليتأكد أن المقترض قد استخدم القرض  اDس9مي البنك

 اDس9مي يالنظامفيما يلي نبي4ن أھم نقاط اFخت9ف بين ما أحله Y، وفي

  : اFقراضطرق في  والوضعي

  .إعطاء القرض +كثر الناس خبرة وأمسھم حاجة وأنفعھم للمجتمع .١

كثلث  ،بالنسبة اعدم اشتراط ربح محدد بالتقدير وإنما يكون محددً  .٢

 .ا+رباح أو نصفھا مث9ً 

ل لدى المقترض إF عند التفريط ومخالفة الشروط عدم ضمان رأس الما .٣

. 

عطى المال إF لمن يستثمره في الح9ل الطيب، وخدمة المجتمع، F يُ  .٤

 .ويمتنع عن استثماره في صفقات محرمة أو مشبوھة 

كما أن ھذه الصورة تكون . اھذا مع بقية شروط المضاربة المعروضة سابقً 

أخذ فرد من آخر ماFً ليستثمره أكثر مع ا+فراد بعضھم البعض، حيث ي

                                                                                                                                                                  

�تقرض بر..... التجاري�ة��ال للتج�ارة اس��دى ال�بعض م��ن ل��إن ل�م يك��اك ف��اريخ أن ھن��ا، وف�ي الت�ب
�وك "جالي�ة يھودي�ة كبي�رة ف�ي الط�ائف ل�م يك�ن لھ�ا نش�اط إF اDق�راض برب�ا�، راج�ع مجل�ة البن

ستاذي الدكتور محمد بلت�اجي ـ كذلك رد أ ھـ، وراجع١٣٩٨جمادى اhخرة  ٢اDس9مية عدد 
  .)٣٥-٣٤(ص  ،رحمه Y ـ في كتابه عقود التأمين من وجھة الفقه اDس9مي
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فيعطيه المال على أن الربح بينھما، وF ضمان على المقترض أو المستثمر 

  .فيما تلف إF إذا تعدى أو خالف 

صدرت قرارات المجامع الفقھية وفتاوى ُجل العلماء ال�ذين يخش�ون ھذا وقد 

ل أو اFدخارية أو بتحريم كل الودائع البنكية بأنواعھا الثابتة أو +جَ  Y تعالى

موا  ،المتحركة إذا كانت ھناك فائدة محددة وكان رأس المال مضموًنا �كما حر

�ة،��تھ9كية واDنتاجي��ا اFس��روض بنوعيھ��ات  الق��ذه المنظم��ن ھ��امع وم�والمج

  :مت ھذا النوع من التعاملالتي حر� الفقھية 

  .مصر – مجمع البحوث اDس9مية في ا+زھر الشريف - ١

٢ - Dس9مي مجمع الفقه اDجدة –س9مي لمنظمة المؤتمر ا. 

 .مكة المكرمة –المجمع الفقھي لرابطة العالم اDس9مي  - ٣

 .نيو دلھي –المجمع الفقھي لعلماء الھند  - ٤

 .إيرلندا –فتاء والبحوث المجلس ا+وربي ل` - ٥

 .جامعة ا+زھر –جمعية اFقتصاد اDس9مي، كلية التجارة  - ٦

 .جدة –جامعة الملك عبد العزيز  – بحاث اFقتصاد اDس9ميأمركز  - ٧

 .مصر – المصرف اDس9مي الدولي –جمعية اFقتصاد اDس9مي  - ٨

�ة  - ٩���9مية والمالي���ات اDس���ة للمؤسس���بة والمراجع���ة المحاس���ة  –ھيئ��مملك

 .البحرين
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  : ومن العلماء والمفتين

الش�يخ والشيخ عبد المجيد س�ليم، والش�يخ حس�ين ش�لتوت، : شيوخ ا+زھر �

 .الشيخ جاد الحقوشيخ عبد الحليم محمود، الوحسن مأمون، 

الش�يخ محم�د أب�و زھ�رة، الش�يخ محم�د الغزال�ي، : ومن كبار علماء ا+م�ة �

الشيخ عبد العزيز بن باز، الش�يخ ب�ن عثيم�ين، الش�يخ القرض�اوي، الش�يخ 

�عراوي، الش�يخ��نھوري، الش�يال محم�د مت�ولي الش��ور، س��ل ب�ن عاش�خ فاض

الشيخ أحمد الخليلي، الشيخ محمد بلتاجي حسن، الش�يخ رفي�ق المص�ري، 

عبد الستار ف�تح  الشيخ مصطفى شلبي، الشيخ محمد عبدY عربي، الشيخ

�عيد، �9� Y س���دي ع��يخ مھ��ديم الش��يخ ن��لبي، الش��ل ش��د الجلي��يخ عب�م، الش

�ي،��د البھ��يخ محم��ائح، الش��د الس��د الحمي��يخ عب��ر، الش��ه  الجس��يخ ط�الش

�ي ��يخ عل��ابق، الش��يد س��يخ س��ود، الش��رحمن القلھ��د ال��يخ عب��واني، الش�العل

�ال، د���د العس���يخ أحم���م، الش���ف قاس���يخ يوس���الوس، الش���د .الس���د الحمي��عب

حس�ين .الغزالي، الشيخ أبو ا+على الم�ودودي، الش�يخ مجاھ�د القاس�مي، د

س�ماعيل، الش�يخ حس�ين حام�د إمحمد القري، الشيخ ص9ح أب�و .شحاته، د

سان، الشيخ علي القره داغي، الشيخ نظام اليعقوبي، الشيخ محمد س�عيد ح

�وطي، د��ان الب��اني، د.رمض��ي العثم��د تق��ي، د.محم��ة الزحيل��ل .وھب�عجي

عبد .الصديق الضرير، د.نزيه حماد، د.عبد الستار أبو غدة، د.النشمي، د

 جم�ال ب�دوي،.أحم�د س�راج، د.أحمد يوسف س�ليمان، د. Y بن سليمان، د

�ي.د��ب اD عل��ل منص��ة قب��اءجمع��ال ،فت��اء أمث��باب العلم��ن ش��رون م�: وآخ
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�د .محم�د موس�ى الش�ريف، د.ع�وض القرن�ي، د.عب�د Y الج�ديع، د.د�محم

 ١٤٢....،الدودو، الشيخ خالد سيف Y الرحماني

الش�يخ عب�د الم�نعم النم�ر، : ولم يخالف في ھذا إF قليل من العلم�اء، م�نھم �

علي جمعة بعد أن صار .عيسى، ود عبد الجليل.مصطفى الزرقاء، ود.ود

ا بع�د ا، والشيخ محمد سيد طنطاوي شيخ ا+زھ�ر ومفت�ي مص�ر س�ابقً مفتيً 

D١٤٣.فتاءمنصب ا  

F تخرج شھادات اFستثمار عن الودائع ذات  :شھادات ا/ستثمار: ثالثا

الفائدة فھي تجمع بين القروض والنفع، لكن كيفية إعطاء الفائدة تختلف إلى 

  : ث9ثة أنواع

                                                        

وھم  -العلماء الذين لم نذكر أسماءھم وقد يكونون أكثر علًما وحرًصا  أعتذر سلًفا Dخواني ١٤٢
فلعلھم من ا+تقياء ا+خفياء الذين إذا حضروا لم يعرفوا وإذا غابوا لم يفتقدوا، وھم  –كثر 

  .مصابيح الھدى

�دة حت�ى ت�اري ١٤٣��ع البن�وك مح�ددة الفائ��اوي بحرم�ة ك�ل ودائ��ب ١٤خ أفت�ى فض�يلة الش�يخ طنط� رج

�ؤال ٢/٢/١٩٨٩ - ھ�ـ١٤٠٩��ى الس��اب عل��ث أج��م (م، حي��نة ) ٥١٥رق��واب ١٩٨٩لس�م ، والج
�م(��ي ): ٤١/١٢٤ رق��ه ف��در بيان��ه أص��ا، لكن��رم قطع��ا المح��ن الرب��ة م��ع البنكي��د الودائ��أن فوائ�ب

، وك�أن الريب�ة والش�ك "كل ودائع البنوك ح�9ل: "وأفتى بأن م٨/٩/١٩٨٩جريدة ا+ھرام يوم 
�uكانت�ا ��ه ف�عق نتم��دال�ه وقلب��دة إل�ى العائ��ر اس�م الفائ��اء  قترح تغيي��تثماري، وإنش�أو ال�ربح اFس

ال�نقص، لك�ن وشھادة استثمار رابعة تسمى شھادات ذات عائد متغير وتخضع ا+رباح للزيادة 
البن�وك الت�ي تح�دد س�عر الفائ�دة  نإ: "م١٥/٢/١٩٩٧ي�وم ق�ال تطور الش�يخ F س�قف ل�ه حي�ث 
+قرب ل`س9م، والبن�وك اDس�9مية ھ�ي ا+بع�د ع�ن اDس�9م، وتضمن أصل رأس المال ھي ا

دن�ا الش�يخ عل�ى ، وھك�ذا عو� "وأن الدولة التي فيھا بنوك تسمي نفسھا إس�9مية متخلف�ة وجاھل�ة
�ة��ن الحقيق��دة ع��دة البعي��ة الفري��ة الع ،الفت�اوى الغريب��د ا+زم��ول اhن بع��اذا يق��ة الوF أدري م�مي

 ىح�دإالمح�ددة ھ�ي  الفائ�دةالع�الم أن ھ�ذه  ين وق�ادة اFقتص�اد ف�كايالكبرى واعتراف بابا الفات
���ع اتباًع��ه أن يرج��أولى ب��رة، ف��ة المعاص��ة المالي��ي ا+زم��رى ف��باب الكب��دً ا+س��رع أو تقلي�ا ا للش

  !.للغرب
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ا من المال البنك من يودع فيه مبلغً  يعطوصورتھا أن يُ  :)أ(المجموعة  .١

مقابل أن يأخذ فائدة  كبيرة كل عشر سنوات محددة بنسبة من رأس المال 

  .وليس من ا+رباح

ا ا ربحً عطي البنك من يودع إليه مبلغً وصورتھا أن يُ  :)ب(المجموعة  .٢

 .ا يمكن سحبه في أي وقت أوFً بأولجاريً 

ا ويستثمر لكن الفائدة F توزع وفيھا يؤخذ المال قرضً  :)ج(عة المجمو .٣

ل  على كل المودعين بل توزع عليھم بالقرعة وحسب الحظ فقد يحص4

قليل، وقد  ا يصل إلى م9يين، وربما كان صاحب مالٍ ا ضخمً أحدھم ربحً 

عة، والحكم اDس9مي في م الكثير من أصحاب ا+موال الكثيرة المودَ ُيحرَ 

شھادات أنھا حرام كلھا يدخلھا الربا كما ھو واضح في جميع ھذه ال

ثم يأخذ  ،شترط فيه الضمانا يُ دفع قرضً يُ  أنواعھا +نھا عبارة عن مالٍ 

ا كل عام، أم ا جاريً سواء أكانت بعد عشر سنوات أم ربحً  - ع فائدة المودِ 

 .فإن كل� ذلك F يجوز -  ا على حسب الحظربحً 

ل شھادات اFستثمار مع اعترافھم لحكي يا جھً ويحاول البعض أن يلتمس و

  :بأنھا ليست مضاربة شرعية لسببين ھما

اشتراط ضمان رأس المال سواء ربح المال أم خسر، وھو بھذا يعتبر  .١

  .ا أو مضاربةا F قراضً قرضً 

ا ا فاسدً ا، والربح إذا حدد بالقدر F بالنسبة كان قرضً أن الربح محدد سلفً  .٢

  .لى المسلم أن يقع في شباكه يجعله عقد ربا يحرم ع

ش�ھادات اFس�تثمار +نھ�ا F تتحم�ل  لل4�حَ عب�د الم�نعم النم�ر أن يُ .وقد ح�اول د

الخسارة وإذا خسرت الشركة أو البن�وك ف�ي ص�فقة فإنھ�ا ت�ربح ف�ي ص�فقات 
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أخرى، فف�ي ھ�ذه الحال�ة F يتص�ور فيھ�ا م�ا يتص�ور ف�ي الف�رد م�ن تعرض�ه 

   ١٤٤.للخسارة وقصم ظھره

 - موسى شاھين Fشين العميد السابق لكلية أصول الدين .ه دوقد رد علي

م إF حيث نخشى حر� معنى ذلك أن الربا F يُ : "بقوله - جامعة ا+زھر

كما  ا والخسارة نادرة فإن النادر F حكم لهأما إذا كان الربح غالبً  ،الخسارة

قة يقول، ومعنى ھذا أنه لو تأكد ث9ثة أفراد كشركة من تحقيق ربح في صف

ونسي الشيخ النمر أن الربا حرام !! جاز لھم أن يحصلوا على تمويلھا بالربا؟

مطلقا ومن أكبر الكبائر سواء أكان مع فرد أم أفراد، أم ھيئات ودول، 

َبا إِن �:�ا لقوله مصداقً  قُواْ Yَّ َوَذُروْا َما َبِقَي ِمَن الر4 �َھا ال�ِذيَن آَمُنوْا ات َيا أَي"

ؤْ     .")٢٧٨:البقرة(�ِمنِينَ ُكنُتم م"

محمد نايل العميد السابق لكلية . وممن يذھب إلى ِحل شھادات اFستثمار د

جميع المعام9ت : "حيث ذھب إلى أن - جامعة ا+زھر  - اللغة العربية 

المصرفية ليست من قبيل الربا المحرم حيث F تتوافر علة التحريم وھي 

   ١٤٥."الة القرض برباحاجة المدين واستغ9ل الدائن إF في ح

ا ِحل جميع عثمان صبري نائب رئيس محكمة اFستئناف سابقً .وكذا يرى د

ـ وكذا الفوائد بصفة عامة ـ +نھا ليست من الربا  شھادات اFستثمار

   ١٤٦.المضاعف

                                                        

    .٧ص ،م١٦/٢/١٩٨٢ملحق ا+ھرام ، "ات اFستثمار بين الح9ل والحرامشھاد" ١٤٤

  .١٣ص السابق، ١٤٥
  .السابق ١٤٦
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مؤداه أن ھذه تعتبر ) ج(وثمة تحايل آخر على شھادات اFستثمار مجموعة  

نك وھذا F مانع منه +ن ھذه شركة مضاربة، اشترط كل الربح للب

ا من ا معينً ا كل سنة لكنھا خصصت مبلغً ا محددً المجموعة F تعطي ربحً 

ا لھم على ھذا أرباحھا من ھذا المال تمنحه للمتعاملين معھا بالقرعة تشجيعً 

، وھذا زعم باطل حيث إن العقد F يمكن أن يكون مضاربة كما ١٤٧التعامل

وليس ھذا فقط بل إن النفع يعود ) جر نفًعاقرض (سبق، ويبقى أنه عقد ربا 

ا، وھي على بعض دون اhخرين، وھذه خطوة أخرى تجعله أكثر تحريمً 

قد نجد صاحب قرض ضئيل يأخذ الم9يين على حين F يأخذ غيره فالقمار 

  .ا من المودعين شيئً 

يوم ل فھي ما اقترحه فضيلة الشيخ طنطاوي يَ أما أشد أنواع الحِ 

أو الربح اFستثماري، وإنشاء  غيير اسم الفائدة إلى العائدت: "م٨/٩/١٩٨٩

وتخضع ا+رباح  "شھادات ذات عائد متغير"شھادة استثمار رابعة تسمى 

ا مع أساتذته ا علميً ، وھو ما لم يقبل الشيخ فيه حوارً "للزيادة والنقص

لشرعية ر من الحقائق اوإخوانه العلماء فانفرد بھذه الحيلة الشكلية التي F تغي4 

والحيل كلھا محرمة غير جائزة في شيء : "، كما قال ابن قدامة المقدسياشيئً 

من الدْين، بأن ُيظھر عقًدا مباًحا، يريد به محرًما مخادعة وتوس9ً إلى فعل 

. ما حرم Y واستباحة محظوراته، أو إسقاط واجب، أو دفع حق ونحو ذلك

 كأنما يخادعون صبًيا، ولو إنھم ليخادعون Y: قال أبو أيوب السختياني

  ١٤٨".كانوا يأتون ا+مر على وجھه كان أسھل عليھم

                                                        

عل�ي الس�الوس، ھدي�ة م�ن  أحم�د.دات اFستثمار ف�ي الفق�ه اDس�9مي، دائع البنوك وشھاحكم ود ١٤٧
  .٤٥ھـ، ص ١٤٠٢عدد شعبان  ،مجلة ا+زھر

  .٦/١١٦المغني Fبن قدامة  ١٤٨
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والبديل الشرعي لكل شھادات اFستثمار ھو أن تتحول الع9قة بين صاحب 

ا إلى رأس رض بربح ثابت أو متغير منسوبً قتَ ض ومُ قرِ المال والبنك من مُ 

ر ال والعائد متغي4 المال إلى ع9قة المضاربة التي F ضمان فيھا لرأس الم

  . ا إلى ا+رباح وليس إلى رأس المالمنسوبً 

أما عن الزعم بأنه عقد مضاربة تبرع فيه رب المال للبنك فقول مردود +ن 

كل واحد ينتظر حظه في الربح، وما أقبل واحد على أي بنك رغبة في 

  . التبرع

قد ) ج(عة أحمد سالوس ـ وھو على حق فيما قال ـ إلى أن المجمو. وينتھي د

أ، (خطت خطوة أبعد في الحرمة وھي القمار بعد الربا فھي أسوأ من أختيھا 

  . والبديل اDس9مي يكون في شركة المضاربة كما سبق عرضھا ١٤٩)ب

وفي نھاية ھذه الجولة حول الودائع البنكية بأنواعھا التي تتعامل بھا البنوك 

الفوارق بين  الربوية، والمضاربة كبديل شرعي أحب أن أُلخص أھم

  :المصارف اDس9مية والربوية في جدول يوضح الفروق الجوھرية بينھما

  البنوك ا6س,مية  البنوك الربوية  م

١  
قامت في غير ديار اDس9م 

وانتشرت في العالم دون التزام بأي 

تقوم على ضرورة اFلتزام بالوحي 

  السماوي أحكاًما ومقاصد

                                                        

�ابق ص  ١٤٩��ع  ،)٤٧و ٤٦(الس��و مجم��رف عض��ى ش��الح موس��يخ ص��ول الش��ى يق��ذا المعن��ي ھ�وف
مل�ه أن إF +) ج(إل�ى ش�ھادات اFس�تثماره إن صاحب الم�ال ل�م ي�دفع مال�": البحوث اDس9مية

يظفر بالجائزة، ولوF ذلك َلَما أقبل عليھ�ا، فف�ي إقبال�ه عل�ى ھ�ذا اFدخ�ار غ�رر بش�يء مت�وھم 
وممن ذھب إلى  ،وھذا حرام ، فإذا أظفر فقد أكل أموال غيره بالباطليظفر به أو F ،حصوله

جامعة   – تاذ بكلية أصول الدينأسمار كذلك الدكتور عزت علي عطية تحريم شھادات اFستث
�ر��تاذ ،ا+زھ��لبي  وا+س��داللطيف ش��ر، عب��رھم كثي��ع وغي��9ل  "راج��تثمار الح��ھادات اFس�ش
  . ٣ص م، ٥/٣/١٩٨٢ ،ملحق ا+ھرام ،"والحرام
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  وحي سماوي 

٢  

ن وسيط بين المودعي

  "تقترض وُتقرض"والمقترضين

ھي مؤسسات تستثمر ا+موال بنفسھا 

وفًقا لشروط المضاربة والمرابحة 

  والشركة

  تتاجر بالنقود  تتاجر في النقود  ٣

٤  
F ضمان +صل رأس المال إF عند   يوجد ضمان +صل رأس المال

  التفريط

  رباحتحدد العوائد نسبة من ا+  تحدد الفوائد نسبًة من رأس المال  ٥

٦  
F مانع من اFستثمار في أي وجه 

  ح9ل أو حرام طالما يدر أرباًحا

F تجوز المشاركة أو المضاربة أو 

  المرابحة إF في الح9ل البي4ن

٧  

توجد رقابة إدارية ومن البنوك 

  المركزية 

توجد لجنة رقابة شرعية باDضافة 

إلى الرقابة اDدراية والبنوك 

  المركزية

٨  
ثماراتھا في شراء السندات أكثر است

  وأذون الخزانة والمشتقات

أكثر استثماراتھا في تجارة العقارات 

  والمصانع والشركات
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  .اشرعيً  المضاربة بدي,ً وأحكام التأمينات التجارية : مطلب الثانيال

  :تعريف عقد التأمين: أو/

�ادة عَ : عق''ود الت''أمين��ت الم�ف ��ري) ٧٤٧(ر��دني المص��انون الم��ن الق��د  م�عق

�ه��أمين بأن��َؤم4ن : "الت��زم الُم��د يلت��أمين(عق��ركة الت��ى ) ش��ؤدي إل��اه أن ي�بمقتض

�ا م�ن الم�ال أو الُمَؤم�ن له، أو إلى المستفيد الذي اشُترط التأمين لصالحه مبلًغ

، أو تحقيق ١٥٠عوض مالي آخر، في حالة وقوع الحادث أو أي، اا مرتبً إيرادً 

 �قسط، أو أية دفعة مالي�ة أخ�رى يؤديھ�ا ن بالعقد، وذلك في نظير الخطر المبي

    ١٥١".المؤم4ن إلى المؤم�ن له

ويقوم على عق�ود الت�أمين ش�ركات الت�أمين، والغ�رض ا+ول لش�ركة الت�أمين 

إثراء أصحابھا عن طريق جمع المال من المستأمنين واستثماره بطرق ش�تى 

   ١٥٢.ترى فيھا أعلى وأضمن معدFت الربح

تتنوع عمليات التأمين التجاري في عالمنا : أنواع عقود التأمين: ثانيا

   ١٥٣:المعاصر إلى أنواع عديدة أھمھا ما يلي

ويشمل جميع عمليات التأمين التي تتعلق بالحياة  :التأمين على الحياة .١

وا+خطار التي تطرأ عليھا كالعجز والشيخوخة، بما في ذلك اFلتزام 
                                                        

١٥٠  �مين ا+وFد وال�زواج والمھ�ر والحي�اة عن�دما ا مث�ل ت�أس�عيدً  ن من�ه ح�دًثاقد يكون الحادث الم�ؤم
 ��ؤم��ه يبق�ى الم��أن علي��ل الت��اء أج��ى انتھ��ا حت��ة ، مينحًي��ة التأميني��ن الناحي��أمين م��ود الت��ع عق�راج

  .٤٥ص ،والقانونية لجمال الحكيم
وكذا عقود الت�أمين ف�ي الفق�ه  ،١٧ص بلتاجي. ، دراجع عقود التأمين من وجھة الفقه اDس9مي ١٥١

  .)١١ـ  ٩ص( ،عباس حسني.، داDس9مي والقانون المقارن
  .٩١ھـ، ص١٤٠٠جمادي ا+ولى ١٠، عدد يةالبنوك اDس9م مجلة ١٥٢
م�ن ق�انون ھيئ�ات  ٢الم�ادة  ،)٤٢٤- ٤٢٣ص( ،عقود التأمين من الناحيتين التأمينية والقانونية ١٥٣

وراج�ع  ،شراف والرقابة على ھيئ�ات الت�أمينسلطات اD: ، الفصل ا+ولالباب ا+ول ،التأمين
�9مي د��ديل اDس��اري والب��أمين التج��ب / الت��ال،غري� ��ي  الجم��لف��ث الفص��أمين :الثال��واع الت� ،أن

  .)٨٠ – ٦٢ص(
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و عقار أو بإعطاء مرتب دوري مدى الحياة، مقابل عوض عن مال أ

 �  .م بمالمنقول يقو

ويشمل عمليات التأمين التي تقوم على إصدار  :ا/دخار وتكوين ا�موال .٢

وثائق أو سندات أو شھادات أو غير ذلك، تلتزم بموجبھا الھيئة بأداء مبلغ 

أو جملة مبالغ في تاريخ التحصيل مقابل قسط أو أقساط دورية، وسائر 

 .عمليات تكوين ا+موال 

ويشمل عمليات التأمين من المسئولية  :من الحوادث والمسئولية التأمين .٣

الناشئة عن الحوادث الشخصية، والمرض وإصابات العمل، وحوادث 

ووسائل النقل بما في ذلك تأمين السيارات، والتأمينات التي تلصق ، السير

عادة كما يشمل التأمين من السرقة، وخيانة ا+مانة والضياع، وضمان  ،به

 .المستخدمين، والضمان الزراعي والحيوانيأمانة 

والتأمينات التي تلحق به عادة، وتشمل على ا+خص  :التأمين من الحريق .٤

، واFضطرابات على الشعبية اFنفجارات والظواھر الطبيعية والثورات

 . أنواعھا

شمل عادة التأمين يو :التأمين من أخطار النقل البري والنھري والجوي .٥

ئرات، وعلى آFتھا، والتأمين على البضائع، والمنقوFت على السفن والطا

والتأمين على أجور الشحن، وعلى كل ما يتعلق  -  من أي نوع كانت - 

والتأمين من ا+خطار التي تنشأ عن بنائھا أو  ،بالسفن والطائرات

ھا  .صناعتھا أو استخدامھا أو إص9حھا أو رسو4

يھا صراحة في الفقرات التي لم ينص عل التأمين من جميع ا�خطار .٦

 .السابقة
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أنه عقد رضائي ينعقد بمجرد اDيجاب  :خصائص عقد التأمين :ثالثا

 .ع عليھا الطرفان ق4 ويكون ذلك عن طريق وثيقة يوَ  ،والقبول

ل�زم تُ و ،ن دفع ا+قساط المقررةحيث يلتزم المستأم4  ؛أنه عقد ملزم للجانبين )١

 .الھيئة بتعويضه عند الخطر 

 .زمن محدد في دفع ا+قساط وفي التعويض عند الخطر أنه موقت ب )٢

ض ع�ن  ،أنه عقد من عقود المعاوضة حيث يدفع الم�ؤم�ن ل�ه القس�ط )٣ �ويع�و

 .ذلك إذا وقع له الخطر

أنه عق�د م�ن عق�ود اDذع�ان حي�ث ُي�ذعن ك�ٌل لش�روط اhخ�ر وف�ي الغال�ب  )٤

 ��ؤم��ى الم��ي عل��ا تمل��وى +نھ��ب ا+ق��ي الجان��أمين ھ��ة الت��ون ھيئ��ه نتك� ل

 .ھا لم ِل تسأو يس بھا شروطھا المطبوعة فيرضى

�ر  )٥��وع الخط��ويض +ن وق��ل التع��ة أي يحتم��ود اFحتمالي��ن العق��د م��ه عق�أن

 .محتمل

  :مما سبق يتضح اOتي

ن ومجموع المستأمنين أو ب�ين أن عقد التأمين ليس عقد تعاون بين المستأمِ  )١

ارية تجاري�ة الت�أمين ھيئ�ات اس�تثم ش�ركاتن وھيئة التأمين، وإنما المستأمِ 

�وك ��ة البن��ي مجل��اء ف��د ج��ل، وق��اون أو التكاف��لة بالتع��ا ص��يس لھ��ة ل�بحت

�دد ���9مية ع���رة) ١٠(اDس���ادي اhخ���رض ا+ول ): "٩١(ص ،جم��أن الغ

لشركات التأمين ھو إثراء أصحابھا عن طريق جمع المال من المس�تأمنين 

 " .أعلى وأضمن معدFت الربح جو منھاواستثماره بشتى الطرق التي تر
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اDدعاء أن عقد التأمين ف�ي : " ويقول الشيخ محمد أبو زھرة ـ رحمه Y ـ

�ر ��اون غي��و تع��وره ھ��ل ص��حيحك��د  ص��ث F توج��ع، حي��ابق الواق�وF يط

  .١٥٤"جماعة مساھمة وتكون المكاسب والخسائر عليھا متكافئة

�ال� ��ب الجم��دكتور غري��ول ال��ول : "ويق��ة الق��ذي أوخ9ص��أمين ال��د الت�ن عق

ن ل�ه ل�يس مقص�وًدا ب�ه التع�اون تبرمه شركات الت �أمين التجاري م�ع الم�ؤم

اDحسان بل مقصود به الحصول على الربح والكسب، فھو عقد معاوضة و

اح الق�انون وعلم�اء الش�ريعة، ول�يس ب�ين الم�ؤم�ن لھ�م ر� باتفاق شُ  ،F تبرع

�رك��د اتوش��ة عق��أمين التجاري��ل الت��ض  تكاف��ه مح��ذا كل��ان فھ��ذل اDحس�وب

 F دير���رض وتق��وص ف��ي نص��ه ف��ند ل��ي وF س��ع العمل��ي الواق��ه ف��ود ل�وج

  ١٥٥".القوانين المنظمة +عمال التأمين

أن شركة التأمين تفصح عن أھدافھا وشراستھا ح�ين F تقب�ل الت�أمين عل�ى  )٢

ا F متھالًك�مريًضا ا+شخاص إF بعد إجراء الكشف الطبي عليھم فإن كان 

ويلة، ولذا يقول الدكتور تقبله حتى تضمن أن يدفعوا أقساط التأمين لمدة ط

ل ا+شياء على أن شركات التأمين F ترجو إF دولعل من أ: "عباس حسني

 أن يؤم4نشخص ما يريد التجارة والربح F التكافل والتعاون ما تفعله حين 

قبل إبرام العقد معه إF بع�د إج�راء الكش�ف الطب�ي ال�دقيق 9 يُ فعلى حياته 

قب�ل عق�د الت�أمين مع�ه إF يُ  F ص�حًيا الًك�امتھالش�خص فإذا كان ھ�ذا  ،عليه

�د ��ة، وق��ع للغاي��ط مرتف��بقس��ن ي��ى م��ه أول��ع أن��خص م��ذا الش��ل ھ�رفض مث

الصحيح بالمعونة إن كان العقد ھو التعاون، وھذا ينفي زع�م أولئ�ك ال�ذين 
                                                        

تعليق على بحث مصطفى  ،أبو زھرةمحمد عقد التأمين وموقف الشريعة اDس9مية منه،  ١٥٤
 .ھـ٢١/١٠/١٣٨٠–١٦دمشق خ9ل الفترة  –الزرقا، من أبحاث أسبوع الفقه اDس9مي

ال، في .راجع التأمين التجاري والبديل اDس9مي د ١٥٥ �أنواع التأمين، : الفصل الثالثغريب الجم
  ).٦٩ص(
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ْق�َوى  � :�ينسبون عمل ھيئات التأمين إلى قول�ه  �َوَتَع�اَوُنوْا َعَل�ى اْلب�ر4 َوالت

الس�قيم  نْ َع�أين التعاون إذا لم يُ ف، ]٢:المائ�دة[�اَوُنوْا َعَلى اDِْثِم َواْلُعْدَوانِ َوFَ َتعَ 

 . ١٥٦!"وذو الحاجة؟ ل" والكَ 

�ن علي�هأنھا F تعطي المصاب إF على الجزء الذي أَ   )٣ ��ن ش�خص فل�و أَ  ،م �م

 Fذ إ�على منزله من الحريق ثم احترق بيته بما فيه من مال وغي�ره ل�م يأخ

9ً عن ماله يمبلًغا تعويًضا عن المنزل فقط وF يمكن أن تعطيه بدا أو قسطً 

 . الذي ھلك

أكث�ر  اوھذا يجع�ل القي�ود عليھ� ا،عقود التأمين عقود معاوضة وليس تبرعً  )٤

غ�رر وF غ�بن وF قم�ار، ول�و ك�ان عقود المعاوض�ات  حيث F يجوز مع

ب�ل يدفع�ه  عوًض�ا مادًي�ا F يري�دودفع الم�ال ي�عقد تبرع لجاز الغ�رر +ن�ه 

إعانة Dخوانه المحتاجين فلو احتاج أخذ على قدر حاجته ولو ل�م يح�تج ل�م 

ن يأخذ ماله +نه تبرع به، أما في عقود التأمين التجاري�ة فنج�د أن المس�تأم4 

والش�ركة ت�ود ل�و ل�م ت�دفع  ،ل على أكبر ق�در م�ن التع�ويضصُ حْ يريد أن يَ 

 .شيًئا  +حدٍ 

  :التجاريةأسباب تحريم التأمينات : رابعا

الربا المح�رم موج�ود ف�ي عق�ود : على الربا المحرم بنوعيه اھؤاحتوا : أو/ً 

  :وھما  ا،التأمين من بابين واسعين يكفي كل واحد منھما لتحريمھ

Fً ع�ن طري�ق إعط�اء احي�ث تس�تثمر ش�ركة الت�أمين أم�و :اFستثمار جانب )١

�ي ش�ركة ا+موال لشركة استثمارية ب�ربح مح�دد بع�د م�دة معين�ة ك�أن تعط

                                                        

  .٦٨، صعباس حسني .، دد التأمينعق ١٥٦
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عشرة م9يين جنيًھا على أن تأخذ ف�ي الع�ام المقب�ل اثن�ي عش�ر مليوًن�ا م�ن 

م  ،ويسمى رب�ا نس�يئة ،الجنيھات، وھذه طريقة ربوية F شك فيھا وق�د ُح�ر4

قُ�وْا Yَّ َوَذُروْا َم�ا َبِق�َي  �:�باhيات وا+حاديث، قال  ��ِذيَن آَمُن�وْا ات�َھا ال َيا أَي"

َبا إِن  ْؤِمِنينَ ِمَن الر4 أن الرجل منھم كان  : "، قال الطبري]٢٧٨:البقرة[ �ُكنُتم م"

يكون له علـى الرجل مال إلـى أَج�ل، ف�إذا ح�ّل ا+ج�ل طلب�ه م�ن ص�احبه، 

�ـمال��ـيه ال��ذي عل��ه ال��ـيقول ل��ك: ف��ـى مال��دك عل��ك، وأزي��ـي دين��ر عن� ! أخ4

 Y اھم���اعفة، فنھ��ـًا مض��ـا أضعاف��و الرب��ذلك ھ��ك، ف��ـيفع9ن ذل�� �ف�ـي ف

 ١٥٧."إس9مھم عنه

ا معين�ة ن وشركة الت�أمين حي�ث ي�دفع لھ�ا أقس�اطً أن الربا يقع بين المستأم4  )٢

ليست على سبيل التبرع فإذا حدث ل�ه ح�ادث أخ�ذ مبلًغ�ا م�ن ھيئ�ة الت�أمين 

وھذا المال الذي يأخذه إما أن يكون أكثر أو أق�ل أو مس�اوًيا لSقس�اط الت�ي 

ن ا، فإذا كان المبلغ الم�دفوع للمس�تأم4 دفعھا، وفي كل ھذه الحاFت يقع الرب

+نه دفع أمواFً  ؛أقل كانت الشركة آكلة للربا، وإذا أخذ أكثر فھو آكل للربا

�ديْ ��ر منك��ترد أكث��م اس��ا،ن ث��اوًيا  ھ��دفوع مس��غ الم��ان المبل��ا، وإن ك��ذا رب�وھ

لSقساط التي دفعھا كان ربا من حيث لم يتم التقابض بين البديلين في وقت 

 .النسيئةربا ا يسمى واحد وھذ

حي�ث ل�م ي�تم  رب'ا النس'يئة :ا�ول :في التأمين التجاري نوع�ان م�ن الرب�ا نإذ

�د، ��ت واح��ي وق��دلين ف��ين الب��ابض ب��دم  رب''ا الفض''ل :والث''انيالتق��ة ع��ن جھ�م

تساوي البدلين أي ا+قساط ومبل�غ التع�ويض، وھ�ذا الن�وع مح�رم با+حادي�ث 

F تبيع�وا : "قال �أن رسول Y  �النبوية الشريفة، فعن أبي سعيد الخدري

                                                        

  .)٤/٥٨(، ١٣٠تفسير الطبري، سورة آل عمران اhية  ١٥٧
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���ذھب إF ِم��ذھب بال��ل ث9ً ال��وF ت ،بمث��ضف" ش��ى بع��ھا عل��وا  ،وا بعض�وF تبيع

وF تبيعوا منھ�ا  ،وا بعضھا على بعضشف" توF  ،بمثل الورق بالورق إF مث9ً 

  ١٥٨ ."غائًبا بناجز

 ا وھما جنس ا+ثمان،مويستفاد من الحديث تحريم بيع الذھب أو الفضة بمثلھ

إF إذا كان الكم متساوًيا أوFً وف�ي نف�س المجل�س ثانًي�ا، وعق�ود الت�أمين تب�اع 

�ث9ً بمث�ل ث9ً بمث�ل، وحت�ى ل�و ك�ان ِم�فيھا النقود بالنقود مع التف�اوت ول�يس ِم

أي غائًبا بحاضر وھذا " وF تبيعوا منھا غائًبا بناجز"فھي داخلة تحت النھي 

  .F بعد نزول الخطر دفع التعويض إكائن في الربا حيث F يُ 

�ر بوقبل ختام حديثي عن الرب�ا ف�ي عق�ود الت�أمين  ح�ديثين ين�ذران بھ�9ك أُذك4

  :شيوع الرباعند ا+خ9ق تدني اFقتصاد و

: قال �ما رواه البخاري ومسلم بسندهما عن أبي هريرة أن رسول اهللا  .١

: وما هن ؟ قال : يا رسول اهللا : قالوا . اجتنبوا السبع الموبقات "

وأكل الشرك باهللا ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم اهللا إال بالحق ، 

، وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات  الربا

 ١٥٩".المؤمنات الغافالت

                                                        

رواه مسلم في كتاب المسافات ـ باب الربا،، والبخاري في كتاب البيوع ـ باب بيع الذھب  ١٥٨
  .بالذھببالذھب، والنسائي في سننه، كتاب البيوع ـ باب بيع الذھب 

١٥٩
ِ َتَعالَىصحيح البخاري، كتاب الوصايا،   �Y ِذيَن َياُْكلُوَن اَْمَواَل اْلَيَتاَمى ُظْلًما ( : باب َقْوِل�َما َياُْكلُوَن فِي ُبُطوِنِھْم َناًرا َوَسَيْصلَْونَ  ِان� ال � ِان

    .٢٨٠٥، رقم)َسِعيًرا
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: قال  -  غسيل الم9ئكة -  �ة عن عبد Y بن حنظلما رواه أحمد بسنده  .٢

 Y علم أشد من ست وھو ي درھم ربا يأكله الرجل: "�قال رسول

       ١٦٠ ."وث9ثين زنية

عقد التأمين عن�د جمھ�ور رج�ال : احتواء التأمين على الغرر الفاحش :ثانيا 

ن F يستطيع أن يعرف وق�ت العق�د +ن المستأم4   ١٦١القانون عقد احتمالي

  .أو مقدار ما يعطي أو ما سيأخذ

�و إن ك�ان والغرر معناه المخاطرة التي تؤدي إلى الغبن وضياع الحق�وق وھ

يسيًرا تجاوز في�ه الش�رع مث�ل م�ن يش�تري البط�يخ دون عل�م م�ا ب�داخلھا 

ومن يشتري الدار F يعرف أساسھا، أما إن كان الغرر كثيًرا ف�9 يج�وز 

 Y ول�َنَھ�ى َرُس�وُل Yِّ :" َق�الَ  �شرًعا، حيث روى مسلم بس�نده أن رس

والغرر موجود ف�ي عق�د الت�أمين   ،١٦٢"َعْن َبْيِع اْلَحَصاِة، َوَعْن َبْيِع اْلَغَررِ 

  : في أركانه الث9ثة ا+ساسية كما يلي

شترط أن يكون وھو من أھم أركان عقد التأمين حيث يُ : الخطر: الركن ا�ول

فلو ك�ان الخط�ر محقًق�ا ل�م يق�ع الت�أمين عن�دھم، وھ�ذا يجع�ل الغ�رر  ،احتمالًيا

�ث F يُ ���ا حي���ه افاحًش���تحق علي���ذي يس���ر ال���يقع الخط���ل س���رف ھ���تأم4 ع��ن لمس

  .عرف حجم ھذا الخطرالتعويض أم F؟ وF يُ 

ع�رف ك�م س�يدفع م�ن حي�ث F يَ  :نالقسط الذي يدفعه المستأمK : الركن الثاني

ا ثم يحدث له الخطر فيأخذ ا صغيرً ا واحدً فيمكن أن يدفع شخص قسطً  ،أقساط
                                                        

الترغيب  ، راجعأحمد رجال الصحيح وا+وسط، ورجالرواه أحمد، والطبراني في الكبير  ١٦٠
 .٦٨/٣ قمللمنذري، ر والترھيب

  .٧٢، صبلتاجي.من وجھة الفقه اDس9مي، د عقود التأمين١٦١

  .١٠/١٢٧والبيع الذي فيه غرر،  اةصحيح مسلم، كتاب البيوع، باب بط9ن بيع الحص ١٦٢
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 وF يحدث ،طوال العمر أقساًطامبلًغا كبيًرا، بينما يمكن أن يدفع شخص آخر 

  .له خطر ف9 يأخذ شيًئا، أو يأخذ قسًطا ھزي9ً 

�غ : المبل''غ الم'دفوع م'ن ش''ركة الت'أمين: ال'ركن الثال'ث��رر ف�ي المبل�ھن�اك غ

توق�ف عل�ى حج�م الخط�ر وھ�و ويغير محدد +نه نزول الخطر المدفوع عند 

  .غير معروف

مما س�بق يتض�ح أن الغ�رر داخ�ل ف�ي ك�ل أرك�ان الت�أمين وھ�و غ�رر ف�احش 

م عقد م بيع الثوب حرُ إذ ليس من المستساغ عق9ً وF شرًعا أن يَ  ؛التأمين ُيحر4

م عقد التأمين مع ما ر� حَ الملفوف دون معرفته جيًدا مخافة وقوع الغرر ثم F يُ 

  .فيه من غرر فاحش 

إن�ه F خ�9ف ف�ي فس�اد العق�ود المتض�منة غ�رًرا كثي�ًرا، : "وقد قال ابن رشد

�ف�ي العق�د أو أح�د العوض�ين أو ا+ج�ل  :ياءوالغرر الكثير يكون في ث9ث�ة أش

�ل نھ�ي النب�ي ��رر ف�ي العق�د فھ�و مث��ع  �فيھ�ا أو ف�ي أح�دھما، أم�ا الغ�ع�ن بي

أعطي�ك : ربان وھ�و أن يش�تري الرج�ل الس�لعة ويق�ول لل�ذي اش�تراھا من�هالعُ 

ديناًرا على أني إن أخذتھا فھو من ثمنھا وإن تركتھا فالدينار لك بغير مقابل، 

ن، أو في أحدھما فھ�و الجھ�ل بمق�داره ك�أن يبي�ع الثمن والمثم� وأما الغرر في 

غائًبا على غير صفٍة، أو يكون أحدھما مجھول القدر، أما الغ�رر ف�ي ا+ج�ل 

فھو مثل أن يبيع السلعة بثمن محدد عند قدوم زيد أو موته، وا+ج�ل ف�ي ك�ل 

  ".منھما مجھول

�ث م�ن أن�وا��ص والت�أمين يحت�وي عل�ى الن�وعين الث�اني والثال�ع الغ�رر الت�ي ن

عليھا ابن رشد، فالثاني يوازي الغرر في ا+قس�اط المدفوع�ة أو المبل�غ ال�ذي 
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ن، والن�وع الثال�ث ي�وازي احتم�ال وق�وع الخط�ر تدفعه ھيئ�ة الت�أمين للمس�تأم4 

  .وحجمه وھذا يجعل الغرر فاحًشا غاية الفحش مما يقضي بتحريمه جملة

:الرھان المحرمعقد التأمين يحتوي على القمار و :ثالثا 
١٦٣
   

ف القانون المدني عقد القمار بأنه �عقد يتعھد بموجبه كل مقامر أن ي�دفع  :عر

تفق إذا خسر المقامرة للمقامر الذي كسبھا مبلًغا من النقود أو أي شيء آخر يُ 

  .عليه

أحدھم مبلًغ�ا  عقد يتعھد بموجبه كل من المتراھنين أن يدفع :أما الرھان فھو

تفق عليه إذا لم يْصُدق قوله ف�ي واقع�ة غي�ر محقق�ة، يء يُ أو أي شمن النقود 

 ك�ونويجمعھما أنھما تعاقدا على شيء غير محقق، ويفترقان في أن القم�ار ي

ن دور في تحقيق الواقعة، أما المتراھن ف9 يقوم بأي دور في تحقيق يلمقامرل

  .واقعة الرھان

�دناه ��أمين وج��د الت��ى عق��ا إل��ًدا وإذا نظرن��ى خعق��وي عل��ق يحت��ر محق��ر غي�ط

الوقوع، وھو بھذا قمار، ثم إنه يشترط كذلك أF يكون +حد من طرفي العقد 

  .دخل في وقوع الخطر وھذا ھو الرھان

إن عقد التأمين مقامرة وأكل أموال الناس : "ولذا يقول الشيخ محمد أبو زھرة

، وإلى مثل ھذا ذھب الشيخ محمد نجي�ب المطيع�ي مفت�ي ١٦٤"بغير وجه حق

ا والعضو في محكمة مص�ر العلي�ا، وك�ذا الش�يخ عب�د Y القلقيل�ي مصر سابقً 

، حس�ان مفتي المملكة ا+ردني�ة وال�دكتور الس�نھوري وال�دكتور حس�ين حام�د
                                                        

البنوك ومجلة ، )١٢٢ص(وكذا التأمين التجاري والبديل اDس9مي ، )٩٤ص(السابق ١٦٣
  .)٣٣ص (ھـ، ١٤٠٠جمادي ا+ولى١٠عدد

 –تعليق على بحث مصطفى الزرقا، من أبحاث أسبوع الفقه اDس9مي ،أبو زھرةمحمد عقد التأمين وموقف الشريعة اDس9مية منه، ١٦٤
  .ھـ٢١/١٠/١٣٨٠–١٦دمشق خ9ل الفترة 
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عق�د الت�أمين مق�امرة : "حي�ث ي�رى أن -رحم�ه Y  -والدكتور محمد بلتاجي 

ومراھنة +ن فيه عنصر المخ�اطرة وع�دم التناس�ق ب�ين المكس�ب والخس�ارة، 

  ".عدم التقابل العادل +نه معلق على خطر تارة يقع وأخرى F يقعو

�ه��رًعا لقول��ا ش��ر محرًم��ذا يعتب��و بھ��ُر  �:� وھ��ا اْلَخْم�َم ��وْا إِن��ِذيَن آَمُن���ا ال�َھ �ا أَي"�َي

�ْم ���اْجَتِنُبوهُ َلَعل�ُك���ْيَطاِن َف�� ��ِل الش���ْن َعَم�� �ٌس م4���اُب َوا+َْزFَُم ِرْج���ُر َوا+َنَص��َواْلَمْيِس

  .  بإجماع المسلمين وھو محرمٌ  ،القمارھو ، والميسر ]٩٠:المائدة[ �ُحونَ ُتْفِل 

:ن وھ''و مح''رمن ب''ديْ الت''أمين يتض''من بي''ع دْي'' :رابع''ا 
١٦٥
�تأم4ن ��زم المس� يلت

زم الشركة ب�دفع مبل�غ ل�ه تلتأقساط دورية مقابل أن أداء عقد التأمين بموجب 

 ومبل�غ التع�ويض ن،م4 ديًنا على المس�تأ القسط عتبروبھذا يُ  ،الخطروقوع عند 

 ،نن ب�ديْ بي�ع دْي� -بك�ل وض�وح  -وھ�ذا  ،الخطروقوع على الشركة عند  دْين

ن اDم�ام أحم�د ب�ن حنب�ل ع�منق�ول وھ�و وھو محرم باتفاق علماء المس�لمين، 

 �ما روي أن عبد Y بن عمر  إلىوا ، وقد استند١٦٦والشوكاني والصنعاني

، وھ�ذا )نن بال�ديْ وھ�و ال�ديْ ( ١٦٧"عن بيع الك�الئ بالك�الئ �النبي  نھى: "قال

الحديث وإن حام�ت حول�ه ش�بھة ض�عف س�نده إF أن اتف�اق علم�اء المس�لمين 

ن يؤكد صحة معناه، وبھذا يكون عقد التأمين محرًما من جھة حرمة بيع ال�ديْ 

  .ن بالديْ 

                                                        

١٦٥
  .١١٧بلتاجي، ص. عقود التأمين من وجھة الفقه اPس=مي، د 
١٦٦

  ).٣/٧٥٧(، سبل الس=م للصنعاني )٥/٢٥٤(نيل ا6وطار للشوكاني  
١٦٧

  .حديث ضعيف: ، وقال)٦٠٦١(ضعيف الجامع لwلباني، رقم  
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�ابقة  :أض''رار إض''افية للت''أمين :خامس''ا��أمين الس��ود الت��رت لعق��د ظھ�وق

:شرًعا وعق9ً وواقًعا، ومن ذلك ما يليمضار عديدة تجعله باط9ً 
١٦٨  

  .ـ  تربص اFبن بأبيه، والزوجة بزوجھا استعجاFً لقيمة التأمين ١

ـ  اللجوء إلى اFنتحار بسھولة +نه يعلم أن التأمين على من بعده سوف  ٢

  . يكفيھم عنه

  .  ـ  افتعال الحوادث الوھمية كالسرقات والحوادث واFحتراق ٣

٤ Dحساس بوجود الِعَوض وقت ـ  إشاعة اDكتراث نتيجة اFھمال وعدم ا

  .الخطر

ـ  تجميع رؤوس ا+موال بكثرة رھيبة في أيدي قليلة أدت إلى اFحتكار  ٥

  . واFستعمار

في بلد كالوFيات المتحدة تتمتع الشركات ـ : "حسني في ذلكعباس . يقول د

سياسية +كبر دولة أي التأمين ـ بنفوذ ضخم، وأصبحت تتحكم في الحياة ال

في العالم، وبالتالي تسيء إلى العالم بأسره إساءة بالغة عن طريق ھذا التحكم 

   ١٦٩."ا من ھذه الشركات يملكھا اليھود+ن كثيرً 

لھذه ا+شياء التي رأيناھا في العقد نفسه فوق أنه مقصود به التجارة من 

لحساب أصحاب  ن لكنالبداية واDثراء وتنمية المال F لحساب المستأم4 

                                                        

F الحصر حكمت محكمة  وعلى سبيل المثال ،)٧٠-٦٩ص( ،عباس حسني.، دد التأمينوعق ١٦٨
ركة التأمين ن ضد شم في قضية رفعھا مستأم4 ٢٨/٤/١٩٦٦النقض المدنية الصادرة بجلسة 

ا على مجوھرات مملوكة له، وطلب من الشركة أن تؤدي ا تأمينً التي كان قد أدى إليھا أقساطً 
ض بأن محكمة فقضت محكمة النق ،رقتله مبلغ التأمين على زعم أن المجوھرات سُ 

  . ن قد افتعل السرقةذا انتھت إلى أن المستأم4 اFستئناف قد أصابت إ
  .بلتاجي. د لفقه اDس9مي،ا ھةد التأمين من وجوعق ١٦٩
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في  ا داخ9ً شركات التأمين، كل ذلك يجعل التأمين ـ بھذه الصورة ـ محرمً 

  .م من جھة أخرىحر� م من جھة الربا يُ حر� إطار الربا المحرم، ولو لم يُ 

م على حرُ ننتھي إلى أن عقد التأمين التجاري حرام بجميع أنواعه السابقة ويَ 

التأمين التجاري : "عيسى عبده. ل دالمسلم أن يعقده مختاًرا، وفي ذلك يقو

لSخ9ق ويشابه القمار  استغ9ل واسترباح، وھو بشھادة من ابتدعوه منافٍ 

   ١٧٠."ومن ثم كان انتشاره وباFً على العالم

إن عقد : "اويقول الشيخ جاد الحق مفتي الديار المصرية وشيخ ا+زھر سابقً 

ار F يمكن أن يدخل في ا، +نه معلق على خطر، وھو قمالتأمين يقع فاسدً 

   ."باب صحيح من أبواب المعام9ت الشرعية

  :آراء علماء ا6س,م في التأمينات التجارية:  سادسا

مؤتمر لبحث موض�وع  )ھ�ـ١٣٨٠سنة  ،شوال ٢١ - ١٦في الفترة من (قد في دمشق عُ 

وق�د انتھ�ى الش�يخ محم�د أب�و زھ�رة بع�د  ،سبوع الفق�ه اDس�9ميأالتأمين في 

   :١٧١ل البحوث المقدمة حول ھذا الموضوع إلى اhتيمراجعة ك

  .أن التأمين التعاوني واFجتماعي ح9ل F شبھة فيه: أو/

مأي نُ (أننا نكره :  اثاني   :عقد التأمين غير التعاوني لSسباب اhتية) حر4

  .+ن فيه قماًرا أو شبه قمار على ا+قل .١

  .+ن فيه غرًرا والغرر F تصح معه العقود .٢

                                                        

، وقد ذھب إلى ١٧٠ص ،عيسى عبده.، دالعقود الشرعية الحاكمة للمعام9ت المالية المعاصرة١٧٠
  .من الكتاب نفسه ١٣٩لشيخ نجيب المطيعي، راجع صتحريمه كذلك ا

تعليق على بحث مصطفى  ،أبو زھرةمحمد عقد التأمين وموقف الشريعة اDس9مية منه،  ١٧١
 .الزرقا
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، وأن ا م�ن جھ�ة أخ�رىعطى في�ه الفائ�دة، وفي�ه رًب�ا إذ تُ يه ربً +ن ف .٣

  .عطي القليل من النقود ويأخذ الكثيريُ  عقد التأمين

  .+نه F توجد ضرورة اقتصادية توجبه .٤

وإلى مثل ھذا انتھ�ت أبح�اث وق�رارات كثي�ر م�ن المج�امع الفقھي�ة والھيئ�ات 

F ر���ذا العص��ي ھ��ة ف��أمين التجاري��ركات الت��أن ش��رعية ب��بغة الش��ق الص� تحق

  .االشروط التي تقتضي ِحل�ھ االشرعية للتضامن أو التعاون +نه لم تتوافر فيھ

إلى  ـبعد التأصيل والبحث العميق  ـويذھب عدد كبير من خيرة علماء ا+مة 

  :تحريم التأمينات التجارية بأنواعھا، ومن ھؤFء ما يلي

  .سابًقاالشيخ عبد Y القليقلي مفتي المملكة ا+ردنية  .١

الشيخ محمد بخي�ت المطعن�ي مفت�ي مص�ر س�ابًقا وعض�و محكم�ة مص�ر  .٢

 .العليا

فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق مفتي مصر ثم شيخ ا+زھر سابًقا  .٣

ھو عقد فاسد +نه معلق على خطر محتم�ل وھ�و قم�ار وF : "حيث يقول

وق�د ". يمكن أن ي�دخل ف�ي ب�اب ص�حيح م�ن أب�واب المع�ام9ت الش�رعية

�اء��ابع  ج��9مي الت��وث اDس��ز البح��ن مرك��ؤال م��ى س��ذا رًدا عل��ه ھ�جواب

  ١٧٢.لرئيس الوزراء في ماليزيا آنئذ عن عقود التأمين

�ول  .٤��ده.ديق��ى عب��و إ" :عيس��ترباح وھ��تغ9ل واس��اري اس��أمين التج�ن الت

لSخ9ق ويش�ابه القم�ار وم�ن ث�م ك�ان انتش�اره  بشھادة من ابتدعوه منافٍ 

�الم، و��ى اقتص�اد الع��ى وب�اFً عل��رب وعل��انون ف�ي الغ��اء الق��د اعتب�ر فقھ�ق

                                                        

١٧٢
  .ھـ١٤٠٠جمادي ا+ولى سنة  ١٠جلة البنوك اDس9مية، العدد م 
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�ھم ����ه"رأس����ام " بوتيب����ام الع����الف للنظ����ئولية مخ����ن المس����أمين م���أن الت

   ١٧٣".واhداب

�نة  .٥��ر س��ي مص��ة مفت��رحمن قراع��د ال��يخ عب��واه ١٩٢٥الش��اءت فت�م وج

 .م١٩٢٥مايو سنة  ١٥بحرمته بمجلة المحاماة في 

 .لمينالشيخ أحمد الشرباصي الرائد العام لجمعية الشبان المس .٦

 .)حكم الشريعة في عقود التأمين: (حسين حامد حسين في كتابه.الشيخ د .٧

 ).التأمين وموقف الشريعة اDس9مية منه: (محمد الدسوقي في كتابه. د .٨

عق�ود الت�أمين ف�ي الفق�ه اDس�9مي والق�انون : (عباس حسني في كتابه. د .٩

 ).المقارن

: في كتابه  - رحمه Y  - محمد بلتاجي حسن . شيخي وأستاذي د .١٠

 ).الفقه اDس9مينظر عقود التأمين من وجھة (

وقد انتھيت في بحثي المتواضع إلى مثل رأي جمھور علمائنا وشيوخنا، غير 

 -  إن شاء Y - وھذا ما سأقدمه  ،أننا F نوغل في التحريم دون أن نقدم البديل

   .في الصفحات التالية

    :اريةعن التأمينات التج المضاربة بدي,ً : سابعا

�د ��المي اhن ق��اد الع��زت اFقتص��ي ھ��رى الت��ة الكب��ة العالمي��ت ا+زم�إذا كان

�ركة ��ل ش��ة مث��أمين العالمي��ركات الت��ر ش��ابت أكب��يا"أص��ه أي ج�" AIG ي

ال�دلتا للت�أمين، و، "يام�اتو Fي�ف"شركة الت�أمين الياباني�ة ، وا+مريكية للتأمين

�ة ال���ة العربي���أمين، والمجموع���دس للت���أوالمھن���رية للت���ركات مينمص��، والش
                                                        

  .عيسى عبده.العقود الشرعية، د ١٧٣
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�ة��ر، )  Aegon, ING( ا+وربي��ا الكثي��ات وغيرھ��ارتھا مئ��ن خس��م تك�ول

، فإن المضاربة يمكن أن تكون أحد الم9يين من الدوFرات بل آFف الم9يين

  .البدائل الشرعية لحل مشك9ت التأمينات التجارية

�ام وعندما أقول أحد البدائل الش�رعية أعن�ي أنھ�ا F تكف�ي وح�دھا إذ يق�وم نظ

الزكاة ووجوب النفقات على ذوي القربات وا+رحام والفقراء وا+يتام وذوي 

���ات وجوًب��رعيً اFحتياج��ام9ً ا ش��ر ك��ل ا+ج��دنيا ب��ي ال��ه ف��وض عن��ي  ا F ع�ف

 َرَقَبةٍ  َفك"  � اْلَعَقَبةُ  َما أَْدَراكَ  َوَما � اْلَعَقَبةَ  اْقَتَحمَ  َف9َ �:�، إذ يقول ١٧٤اhخرة

�امٌ  أَوْ  �����ي إِْطَع����ْومٍ  ِف����َغَبةٍ  ِذي َي����اً  � َمْس����ةٍ  َذا َيِتيم����ِكيناً  أَوْ  � َمْقَرَب��� َذا ِمْس

9�  �:�، ويقول )١٦-١١:البل�د(�َمْتَرَبةٍ ��  َب�ل َكF  َون��ونَ  َوFَ  � اْلَيِت�يمَ  ُتْكِرُم  َتَحاض"

، ويق�وم م�نھج اDس�9م ف�ي أسس�ه العقدي�ة )١٨-١٧:الفج�ر(�اْلِمْس�ِكينِ  َطَع�امِ  َعَل�ى

�ة وا��اء وا+خ9قي��راء با+غني��الفقراء، والفق��اء ب��ى ا+غني��ريعية أن Y ابتل�لتش

ر4  َوَنْبلُوُكم�: �، قال !لينظر ماذا يفعلون � �ُتْرَجُع�ونَ  َوإَِلْيَن�ا فِْتَن�ةً  َواْلَخْي�رِ  بِالش

ه، وتنھك أم وراء أوFدھا، ثم ءا أن يكفل أب أبناوF يصح أخ9قيً  ،)٣٥:ا+نبياء(

شيب، ووھن العظم، وش�دة الم�رض، ول�يس م�ن ا+م�ة يتركوھما بعد بلوغ ال

ا أو غي�ر من بات شبعان وجاره إلى جنب�ه ج�ائع وھ�و يعل�م س�واء ك�ان مس�لمً 

�ه �����لم، لقول�����ونَ �: �مس�����امَ  َوُيْطِعُم����َع ��ى الط�����هِ  َعَل���� �ِكيناً  ُحب4�����اً  ِمْس���� َوَيِتيم

 َنْح�نُ  َبْيَنَم�ا: أن�ه َق�الَ  ، اْلُخْدِري4  َسِعيدٍ  وروى مسلم بسنده عن أَِبي ،]٨:اDنس�ان[�َوأَِسيراً 

�ي��َفرٍ  ِف��عَ  َس��ي4  َم�ِب ��اءَ  إذْ  ،� الن��لٌ  َج��ى َرُج��ةٍ  َعَل��ُه، َراِحَل��لَ  َل��ِرفُ  َفَجَع��َرهُ َيْص��ا َبَص� َيِميًن

                                                        

، سلطان للنشر "سلطة ولي ا+مر في فرض الضرائب، دراسة فقھية نقدية"راجع كتابي  ١٧٤
م، وھي رسالتي للماجستير من كلية دار العلوم بجامعة القاھرة إشراف أستاذي ٢٠٠١

، وبھا تأصيل طويل للحقوق اFجتماعية -رحمه Y تعالى  -لتاجي حسن محمد ب. د.وشيخي أ
واFقتصادية والسياسية في ا+موال الخاصة، وھي حقوق تتجاوز الزكاة إلى المستوى الذي 

في يغطي اFحتياجات الخاصة والعامة بضوابط وشروط رصينة F تسمح للسلطة بالتعسف 
 .موال بالضرائب الباھظة المحرمةإرھاق أصحاب رؤوس ا+استعمال الحق و
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 ًFَرُسولُ  َفَقالَ . َوِشَما  ِّY � :» َْعلَى َمنْ  ِبهِ  َفْلَيُعدْ  َظْھرٍ  َفْضلُ  َمَعهُ  َكانَ  َمن  َF  َر� َل�ُه، َظْھ

ھذا التكافل اFجتماعي ، ١٧٥»َلهُ  َزادَ  Fَ  َمنْ  َعلَى ِبهِ  َفْلَيُعدْ  َزادٍ  ِمنْ  َفْضلٌ  َلهُ  َكانَ  َوَمنْ 

جزء أصيل من النظام اDس�9مي F يج�وز إھمال�ه عن�دما نبح�ث ع�ن الب�دائل 

ا ف�ي ش�رعيً  الشرعية لنظم التأمين الوضعية، لك�ن المض�اربة ق�د تك�ون ب�دي9ً 

  :الصورة التالية

ھل قبيلة أو عائلة أو بلدة أو شركة على التعاون فيم�ا بي�نھم وق�ت إذا اجتمع أ

أو  مبلًغ�ا عل�ى أن ي�دفع ك�ل ف�رد واا+زمات فإن من الصور الشرعية أن يتفق

أن يدخل ھؤFء في صندوق أو شركة تأمين تعاوني�ة أساس�ھا أنھ�ا م�ن عق�ود 

ذا التبرعات F المعاوضات، فيدفع ك�ل ف�رد نس�بة م�ن راتب�ه بش�كل دوري ف�إ

ف�إن إل�ى معاون�ة مالي�ة  فاحت�اجحصل +ي من أفراد ھذه الشركة أي مك�روه 

تصرف له ما يكفيه ويغنيه بصرف النظر عن مقدار ما دفعه أو مدة الشركة 

ا لنس�بة فقد يدفع شخص كل شھر مائة دين�ار وآخ�ر عش�رة دن�انير وفًق�. الدفع

وسد حاجتھما  فيتم ع9جھما دخلھما ويحدث لھما حادث واحد في سيارة مث9ً 

ص�احب  ر مم�ا دفع�ه اhخ�رب�أك امبلًغ� القلي�لن دف�ع بسواء، وقد يأخذ مَ  سواءً 

وإلى ھنا F نحتاج إلى المضاربة الشرعية، لكنا نحتاج إليھا . الدفعات الكبيرة

عندما يفيض المال عن ترميم آثار الح�وادث للمش�تركين، وھن�ا ج�رت الع�ادة 

�تثم��ة أن تس��أمين التجاري��ركات الت��ي ش��روض ف��ي ق��ر ف��ائض الكبي��ذا الف�ر ھ

واستثمارات تقوم على الربا وتحقيق أعلى ا+رباح بصرف النظر ع�ن كون�ه 

 ًF9��� ح��روريً أو حراًم��ا، ض��ة ا أو ترفيھًي��أمين التعاوني��ركات الت��ي ش��ا ف�ا، أم

اDس9مية فإنھا تأخذ ھذا الفائض وت�دخل ب�ه ف�ي عق�ود المض�اربة الش�رعية، 

عن المشتركين بعمل عقود مضاربة مع شركات  فتقوم الشركة بصفتھا وكي9ً 
                                                        

 .١٢/٢٨المؤاساة بفضول المال،  ستحباباباب صحيح مسلم، كتاب اللقطة،  ١٧٥
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�ل ��ي مقاب��ريط، ف��د التف��مون إF عن��ر مض��ال غي��ون رأس الم��تثمارات يك�واس

�اح��ن ا+رب��بة م��ى نس��ول عل��ة . الحص��ة وكفال��ن تغطي��د م��د تزي��ذه العوائ�وھ

رب�اح عل�ى ا+حاجات المشتركين، وإن فاض مال كثير فآنئذ يجوز أن توزع 

س بالتساوي إF إذا قبلوا ذلك على أساس أن المشتركين بنسب مشاركتھم ولي

�ا، وھ�و م�ا تج�وز مع�ه أو يتس�اھل مع�ه م�ا F يج�وز أصل التعامل كان تبرًع

إذا جاز +حد أن يقول : التساھل فيه في عقود المعاوضات، على سبيل المثال

ا ا شھريً لفقير سوف أعطيك صدقة شھرية، أو لطالب علم سوف أعطيك مبلغً 

ا وأخ�رى ا كبي�رً دراستك فيجوز ھنا أن يعطي مرة مبلًغ� يساعدك على إكمال

 َعَل�ى َم�ا	 :ا، وF حرج م�ن الجھال�ة أو الغ�رر ھن�ا، وفق�ا لقاع�دةا صغيرً مبلغً 

أم ھانئ وما أورده اDمام أحمد في مسنده عن  ،]٩١:التوبة[
َسبِيلٍ  ِمن اْلُمْحِسنِينَ 

عُ ا .. «:أن�ه ق�ال �رض�ي Y عنھ�ا ع�ن النب�ي  بنت أب�ي طال�ب  أَِمي�رُ  لمتط�و4

على حين F يجوز أن يقول أحد hخر اشتغل عندي وس�وف ، ١٧٦».... َنْفِسهِ 

ا كل شھر، أو بعني سيارتك بما يوجد في حقيبتي م�ن م�ال، ف�9 أعطيك مبلغً 

�دة��ى قاع��وم عل��ات تق��ود معاوض��ا عق��ة +نھ��ذه المعامل��وز ھ��َرتِ �:تج� َوأُْحِض

  .]١٢٨:النساء[� الش"ح�  ا+َنفُسُ 

ا ف�ي الت�أمين التع�اوني فق�د ص�ار ھ�ذا ش�رعيً  كنت أق�دم المض�اربة ب�دي9ً وإذا 

ا على مستوى التأصيل الفقھي وعلى مستوى التطبيق الواقعي، الحل مطروحً 

وفيما يلي أورد نماذج من ا+بحاث الفقھي�ة والش�ركات الميداني�ة الت�ي طبق�ت 

  :نظم التأمين اDس9مي التعاوني

  

                                                        

  .صحيححديث : ٧/٤٧٩أم ھانئ بنت أبي طالب،  مسندمسند اDمام أحمد،  ١٧٦
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  لفقھيعلى مستوى التأصيل ا: أو/

صدرت أبحاث كثيرة وعقدت ندوات وم�ؤتمرات لتأص�يل الت�أمين التع�اوني، 

-٢٣الري�اض ، المنعقد فيملتقى التأمين التعاوني من ھذه البحوث ما قدم في

 ١٧٧:ھـ٢٥/١/١٤٣٠

علي . د.أ: التأمين التعاوني ماھيته وضوابطه دراسة فقھية اقتصادية  .١

 .محيي الدين القره داغي

 .محمد علي القري.د: الفائض التأميني .٢

 .سامي بن إبراھيم السويلم. د: وقفات في قضية التأمين .٣

 .يوسف بن عبدY الشبيلي.د: التأمين التكافلي من خ9ل الوقف .٤

عبدالرحمن بن عبدY .د: الضوابط والمعايير الشرعية للتأمين التعاوني .٥

 .السند

فر بن عتيق مس. د: التأمين التعاوني بين أح9م النظرية وأوھام الواقع .٦

 .الدوسري

 .ھيثم محمد حيدر.د: الفائض التأميني في شركات التأمين اDس9مي .٧

. د.أ:  تقويم أنظمة ووثائق التأمين التعاوني في المملكة العربية السعودية .٨

 .محمد سعدو الجرف

 .عبدالباري مشعل.د: تقييم تطبيقات وتجارب التأمين التعاوني .٩

 .الحميد ناصر عبد. أ: لتعاونيتقييم تطبيقات وتجارب التأمين ا .١٠

                                                        

١٧٧
 http://www.iifef.org/node/809  
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رياض بن .د: تقييم تطبيقات وتجارب التأمين التكافلي اDس9مي .١١

 .منصور الخليفي

فھد .د: معوقات صناعة التأمين التعاوني في المملكة العربية السعودية .١٢

 .بن حمود العنزي

 .موسى القضاة. د: التأمين التكافلي بين دوافع النمو ومخاطر الجمود .١٣

 .مراد زريقـات.د: على شركات التأميناFحتيال  .١٤

: - تحليل وتقييم  - صيغ إدارة مخاطر واستثمار أقساط التأمين التعاوني  .١٥

 .سيد حامد.د

  .سليمان العازمي.د: "واستشراف مستقبله، معوقاته"التأمين التعاوني  .١٦

  .في آخر الكتاب ١ومن أراد المزيد من الكتب وا+بحاث فليراجع الملحق

  :ستوى التطبيقي الواقعيعلى الم: ثانيا

   :ھناك شركات ومؤسسات طبقت نظام التأمين التعاوني منھا ما يلي

 http://www.alrajhiinsurance.com.sa شركة الراجحي للتأمين التعاوني .١

  www.methaq.com شركة ميثاق السعودية .٢

 http://www.tawuniya.com.sa المملكة العربية السعودية -التعاونية  .٣

 يةالمملكة العربية السعودـ  للتأمين التعاونشركة إياك السعودية  "س9مة" .٤

http://www.salama.com.sa/ 

�اوني  .٥����������أمين التع����������9ذ للت����������عودا -م����������ة الس����������ة العربي��������� يةلمملك

http://www.malath.com.sa  
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�ادة .٦��أمين وإع��9مية للت��ي اDس��ركة دب��أمين  ش��انأ(الت��ة)م��ارات ، دول� اDم

  diir.ae-www.aman العربية المتحدة

�وظبي الو .٧��ركة أب��ل ش��ة للتكاف��ة -طني��ارات دول��دة اDم��ة المتح�  العربي

http://www.takaful.ae 

  www.firsttakaful.com الكويت الشركة ا+ولى للتأمين التكافلي .٨

 http://www.aintakaful.com الكويت عين للتأمين التكافلي ـشركة  .٩

 http://www.takafulweb.com البحرين ، مملكةل الدوليةالتكاف شركة .١٠

 takaful.com-http://www.amtc الماليزيةالعربية شركة التكافل  .١١

 http://www.foiitc.com اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمينات السودانية .١٢

�ركة .١٣������ودان ش������دودة الس������أمين المح������ادة الت������أمين وإع������يكان للت����� ش

http://www.shiekanins.com 

insurance-http://www.islamic- المملكة ا+ردني�ة ـشركة التأمين اDس9مية  .١٤

jo.com 

ھذه أمثلة F تفيد الحصر سواء من ناحية التأصيل الفقھي أو التطبيق الواقعي 

ا إلى وقف أو إضعاف بما يشير أننا دخلنا عصر مزاحمة النظام الربوي سعيً 

حويله إلى النظام اDس9مي في ت عجلة النظام الربوي العالمي، أم9ً 

  .اFستثماري التكافلي

لعل قارًئا لھذا البحث أن يتساءل عما عمت به البلوى في واقعنا المعاصر 

حيث F يستطيع أحد منا في كثير من ب9د الغرب أو الشرق أن يمتلك بيًتا أو 

سيارة أو شركة إF ألزم بعقود تأمين على البيوت والسيارات والموظفين 
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ا التأمينات الصحية، والجواب عن ذلك أن ما أُدخل فيه اDنسان وأيض

مضطًرا F حرج فيه بشرط أن ينكر ھذا المنكر، وأن يسعى بكل جدية 

 - للتواصل مع شركات التأمين اDس9مية التي انتشرت في كثير من الب9د 

لتكون لھا فروع في محل إقامتنا أو التعامل معھا عن بعد، ف9  –كما سبق 

عذر إنسان بأن يكتفي بقبول عقود التأمين التي يضطر إليھا ثم يمضي في ي

حياته دون أن يكون أحد المبادرين في السعي Dيجاد البديل اDس9مي، وذلك 

لما اجتمع في عقد التأمين من مجموعة محرمات من الوزن الثقيل بل من 

ان له أو الموبقات؛ مما F يجوز معه التساھل في التعامل به أو اDذع

اFستمرار عليه، أما غير المضطرين فا+صل أن يبادروا إلى توسيع دائرة 

التأمين التكافلي الذي يقوم على عقود التبرعات والتكافل اDس9مي وليس 

المعاوضات والتعامل الربوي، ويمكن أن يستفتي كل شخص أقرب العلماء 

ية والرؤية الواقعية إليه الذين يجمعون بين الخشية القلبية والحجة الشرع

  .ليصل إلى أقرب حكم يرضي Y عز وجل

        ....واهللا أعلى وأعلمواهللا أعلى وأعلمواهللا أعلى وأعلمواهللا أعلى وأعلم
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  النتائج

  : ننتھي في ھذا البحث المتواضع إلى النقاط التالية

١( Y نسان بموجب ذلك يجب أن يتصرف في ماله  ،أن المال مالDوأن ا

Y ع ه وفي غير ذلك كساده، كما أن في شرففي ذلك ف9حُ  ،وفق شرع

ا+زمات المالية العالمية اليوم ھي بسبب وأن  ،Y الكفاية عن كل تشريع

ھذا التجاوز لتعاليم السماء في التصرف في خيرات ھذه ا+رض، وأن 

 .كسادھم اFقتصادي جاء من ھذه الناحية

ن تكرار ا+زمات اFقتصادية ووصول العالم إلى ھذا المستوى من أ )٢

معاصر ترجع أسبابه الرئيسية إلى التوسع في الكساد ا+كبر في تاريخنا ال

واعتبار الربا وسعر الفائدة  ،اFقتصاد المالي على حساب اFقتصاد العيني

والقروض ا+ركان ا+ساسية ل9قتصاد المعاصر باDضافة إلى الرھن 

العقاري المتعدد والتوسع في تجارة المشتقات التجارية، وغياب أو 

 . مركزيةضعف الرقابة من البنوك ال

كينز وسمينز ومليسكي "إذا كان قادة اFقتصاد في العالم المعاصر مثل  )٣

قد أكدوا من قبل على أن سعر الفائدة  "وفريدمان وتير ومراد ھوفمان

فإن ا+زمة  ،والتعامل بالربا أحد ا+سباب الرئيسة لSزمات المتكررة

تصاديين لتبني نظم العالمية اhن قد ھيأت القادة الدينيين والسياسيين واFق

التمويل اDس9مية، ومن ذلك الفاتيكان ومركز أبحاث الكونجرس 

ا+مريكي ومجلس الشيوخ الفرنسي، والصحف الكبرى في روسيا 

اFقتصادي الفرنسي الحائز على جائزة نوبل  "الياموريس "حتى  ،وأوربا
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في أن نضاعف جھدنا  ـنحن المسلمين  ـفي اFقتصاد، وھذا يوجب علينا 

 .إبراز الوسائل العملية والبدائل الشرعية لحل أزمات العالم الحالية

أن تعطي الرجل أو البنك  -  كأحد البدائل في أزمتنا الحالية - المضاربة   )٤

، إذا والضمان على صاحب المال ،قدًرا من المال على أن الربح نصفان

ط  . العامل لم يفر4

حجة كافية، لكن اhيات  أن المضاربة مشروعة بالسنة النبوية وھي  )٥

رعت لمصلحة أصحاب القرآنية تفيد اFستئناس F اFستدFل، وقد شُ 

 .، والتنمية اFقتصادية المتوازنةا+موال وأصحاب الخبرات العملية

فمث9ً  ،أن شروط صحة المضاربة F تختلف في أي عصر عن آخر  )٦

ي دعوى ـ قول المال ـ تحت أنسبة لرأس تحديد الربح لالعودة إلى القول 

ا فيدخل في إطار الربا من ا جر نفعً باطل يفسد المضاربة ويجعلھا قرضً 

 .أوسع أبوابه

ا متعددة تتسع لُتَيِسر على المسلمين طرق استثمارھم أن للمضاربة أنواعً  )٧

للمال، فمن لم يستطع أن يضارب وحده يمكن أن يجمع بين المضاربة 

 ،نان أو يضارب المضاربوالشركة، ويمكن أن تكون شركة وجوه أو ع

الموجودة في كل تشريع إس9مي، ويمكن  بعض وجوه المرونة وھذه

ما دام يحقق شروط  ىاستحداث أي وعاء معاصر ويتخذ أي مسمً 

 .المضاربةومقاصد 

أن ودائع البنوك الثابتة واFدخارية حينما تعطي فائدة محددة مع   )٨

عليھا واضحا جلًيا، وF  اعترافھا بأن العقد عقد قرض يجعل الحكم بالربا

عطي عليھا فائدة ولو يحتاج إلى عناء، كما أن الودائع المتحركة إذا أُ 
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يسيرة دخلت في باب الربا أيضا، وأن نظام المضاربة يسھل أن يحل 

محل الفائدة عن طريق إعطاء المال للبنك مع المشاركة في الربح 

 . والضمان عند الخسارة دون تفريط

وض اFستھ9كية أو اDنتاجية، فك9ھما عين الربا، ومن F فرق بين القر )٩

ر العقد من القرض مع النفع المحدد إلى أن يغي4  فيجب أراد أن يتطھر منه

أو المضاربة في صورة  ،عن القروض اFستھ9كية القرض الحسن بدي9ً 

 .عن القروض اDنتاجية من صورھا الشرعية بدي9ً 

رمة ا F فرق بينھا في الحُ كلھا ربً ) جأ ، ب ، (أن شھادات اFستثمار  )١٠

سواء أخذ النفع جملة أم سحب في أي وقت أم  ،ا+نھا قرض جر� نفعً 

ومن  ،اا ظاھرً ذھب إلى جيب البعض دون اhخرين كل ھذا يجعله ربً 

وأن يتحمل عبء  ،أراد استثمار ماله فعليه أن يرتضي شرع Y في ذلك

 .ا خيره على Y راجيً المخاطرة بدخوله المضاربة متوك9ً 

أن كبرى المجامع الفقھية وخيرة العلماء والفقھاء ا+ثبات في عصرنا  )١١

رمة الودائع البنكية المضمونة ا+صل، محددة بحُ  ونفتالحاضر كلھم يُ 

الفائدة، والقروض التي يقدمھا البنك ھي كلھا عين الربا المحرم، وھو من 

من تبريره من بعض  بدFً السبع الموبقات التي يجب أن نتخلص منه 

علمائنا خاصة الذين وافقوا جمھور العلماء في التحريم ثم تراجعوا إلى 

 .ل أو التحليل بعد تقلدھم مناصب رسميةالحِ 

بمقتضاه أن ) شركة التأمين(عقد يلتزم الُمَؤم4ن " :عقد التأمين ھو )١٢

ا الحه مبلغً يؤدي إلى الُمَؤم�ن له، أو إلى المستفيد الذي اشُترط التأمين لص

ا، أو أي عوض مالي آخر، في حالة وقوع مرتبً  امن المال أو إيرادً 
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 �ن بالعقد، وذلك في نظير قسط، أو أية الحادث، أو تحقيق الخطر المبي

ن له � ."دفعة مالية أخرى يؤديھا المؤم4ن إلى المؤم

ومؤقت  ،لزم للجانبينمن خصائص عقد التأمين أنه عقد رضائي مُ  )١٣

ومن عقود المعاوضة واDذعان واFحتمالية، وھذه تضاعف  ،بزمن محدد

ذعن لشروط +ن الطرف ا+ضعف المستأِمن يُ  ؛الغرر وتفسد العقد

 .ا+قوى

م أنواع التأمين على الحياة واFدخار والتأمين من الحوادث تحرُ  )١٤

 .والحريق والتأمين من أخطار النقل البري والبحري والجوي

: نوعي الرباعلى ا التأمين احتواؤه قطعً  من ا+سباب الرئيسة لتحريم )١٥

الفضل والنسيئة، واشتماله على الغرر الفاحش سواء في عدد ا+قساط 

ن وحجم ووقت وقوع الخطر، ومبلغ التعويض التي يدفعھا المستأم4 

فع دا، حيث ين، كما يحتوي عقد التأمين على القمار والرھان معً للمستأم4 

وF  ،وھو القمار ،اد ما دفعه الكلمجموعة ويأخذ بعضھم فقط من حص

ن يتدخل أحد في وقوع الخطر وھو الرھان، كما يتضمن التأمين بيع ديْ 

ھذا باDضافة إلى المفاسد السياسية واFجتماعية  ،ن وھو محرم بالنصبديْ 

 .اشرعً  ًماواFقتصادية لشركات التأمين مما يجعل ھذا العقد محر

حرمة لبار علماء ا+مة إلى انتھت كثير من المجامع الفقھية وك )١٦

 .التجاريةالتأمينات 

في استثمار الفوائض  التجاريةعن التأمينات  تصلح المضاربة بدي9ً  )١٧

التي يدفعھا المساھمون في التأمين التعاوني، وھناك الكثير من ا+بحاث 

كما أن ھناك عشرات  ،والكتب تتناول التأصيل الفقھي للتأمين التعاوني
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ا التأمين التعاوني تتعامل في أرض الواقع وفقً  بل مئات من شركات

 .+صول الشريعة اDس9مية

أن شرع Y وح�ده ھ�و العاص�م م�ن القواص�م لكن�ه ف�ي حاج�ة قب�ل أي  )١٨

وقت مضى إل�ى رج�ال م�ن أص�حاب الخش�ية القلبي�ة، والحج�ة الش�رعية، 

والحركة الفتية، Dيصال ھذا الدين بأحكام�ه الجزئي�ة وقواع�ده الكلي�ة إل�ى 

 . واننا في اDنسانية عسى أن يصلح Y تعالى معاشھم ومعادھمإخ
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   المراجع والمصادر

   :القرآن وعلومه :أو/ً 

 .القرآن الكريم  )١

المت�وفى  ،اص الحنف�يجص�أحكام القرآن +ب�ي بك�ر أحم�د عل�ي ال�رازي ال )٢

الطبع�ة ا+ول�ى ، لبن�ان، ـ بي�روت ب العلمي�ةھ�ـ ـ طبع�ة دار الكت�٣٧٠سنة 

 .م١٩٩٤/ھـ١٤١٥

أحكام القرآن +بي بكر محمد بن عب�د Y المع�روف ب�ابن العرب�ي، تحقي�ق  )٣

ابي ب�م ـ طبع�ة عيس�ى ال١٩٥٨اوي ـ الطبع�ة ا+ول�ى س�نة ن�علي محمد الم

 .الحلبي

�راس  )٤��ا الھ��روف بالكي��ري المع��د الطب��ن محم��دين ب��اد ال��رآن لعم��ام الق�أحك

كتور ع�زت عل�ي وال�د ،ھـ ـ تحقي�ق موس�ى محم�د عل�ي٥٠٤المتوفى سنة 

  .ـ دار الكتب الحديثة عطية

 .م١٩٧٨سنة ، دار الشروق ،تفسير آيات الربا للشھيد سيد قطب )٥

+ب�ي جعف�ر محم�د ب�ن ) جامع البيان عن تأويل آي القرآن(تفسير الطبري  )٦

�ق علي�ه محم�ود محم�د ٣١٠جري�ر الطب�ري المت�وفى س�نة �ھ�ـ ـ حقق�ه وعل

ج أحاديثه وراجعه أحمد محم�د �، ش�اكر ـ دار المع�ارف بمص�ر شاكر، خر

 .ھـ١٣٧٤

�ي  )٧��ير القرطب��رآن(تفس��ام الق��امع +حك��د ) الج��ن أحم��د ب��د Y محم��ي عب�+ب

 .ـھ١٤١٦، ا+نصاري القرطبي ـ طبعة دار الس9م

ج أحاديثه الشيخ محمد باقر  ١١المتوفى في ق ،مسالك ا+فھام إلى آيات ا+حكام للع9مة الجواد الكاظمي )٨ �ـ عل�ق عليه وخر

  .ھـ١٣٦٥، حبار اhثار الجعفريةشريف، وصححه محمد تقي الكشفي ـ المكتبة المرتضوية +
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  :الحديث وعلومه :ثانًيا 

�وير  )٩��اب تن��امش كت��ى ھ��يوطي عل��أ للس��ال الموط��ى رج��أ إل��عاف المبط�إس

المكتبـة ، الحوالك شرح موطأ مالك للسيوطي ج9ل ال�دين عب�د ال�رحمن

 .م١٩٦٩ - ھـ١٣٨٩مصر،  -التجارية الكبرى 

بدائع المنن في جمع وترتيب مسند الشافعي والسنن تأليف عبد ال�رحمن  )١٠

 .م ـ دار ا+نوار ١٩٥٠البنا الشھير بالساعاتي ـ الطبعة ا+ولى 

سنن أبي داود تصنيف أبي داود سليمان بن ا+شعث بن إسحاق ا+زدي  )١١

��ر ـ ناتالسجس��اء ا+زھ��ن علم��ي م��عد عل��د س��يخ أحم��ات الش��ه تعليق�ي، علي

 .ابي الحلبيبم ـ عيسى ال١٩٥٢عة ا+ولى الطب

ـ  )ھ�ـ٢٧٥ـ�٢٠٧(سنن ابن ماجه أب�ي عب�د Y محم�د ب�ن يزي�د القرش�ي  )١٢

 .م١٩٩٥دار الفكر، الطبعة ا+ولى، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ـ 

+بي عيسى محمد بن عيسى بن سورة ) الجامع الصحيح(سنن الترمذي  )١٣

 .م ١٩٣٧عة الحلبي تحقيق أحمد محمد شاكر ـ طب) ھـ٢٧٩ـ٢٠٩(

١٤( ���ائي المجتب��نن النس��ائي  ىس��عيب النس��ن ش��رحمن ب��د ال��ي عب��أليف أب�ت

 .م ـ الطبعة ا+ولى ١٩٦٤مطبعة الحلبي  ،)ھـ٣٠٣ـ٢١٤(

بيروت الطبعة الطبعة الثانية  -دار إحياء التراث العربي صحيح مسلم بشرح النووي ـ  )١٥

 .ھـ١٣٩٢، 

�د )١٦��ي عب��ام أب��اري ل`م��حيح البخ��رح ص��اري بش��تح الب��ن  ف��د ب�Y محم

إسماعيل البخاري، ل`مام أبي عبد Y أحمد بن علي ب�ن حج�ر العس�ق9ني 

 .ھـ١٣٧٩: بيروت ،دار المعرفةـ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ـ ) ھـ٨٥٢ـ٧٧٢(

كنز العمال في سنن ا+قوال وا+فعال لع9ء الدين علي المنتقى بن ھشام  )١٧

�نة ��وفي س��وري ت��اني ن��دي البرھ��دين الھن��ر ٩٧٥ال��يخ بك��بطه الش��ـ ـ ض�ھ
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، حباني، صححه ووضح فھارس�ه الش�يخ ص�فوت الس�قا، مؤسس�ة الرس�الة

 .م١٩٨١/ھـ١٤٠١الطبعة الخامسة،

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الھيثمي  )١٨

�نة ��ن حج�ر ـ ٨٠٧ت�وفي س��ي واب��افظين الجليل�ين العراق�ھ�ـ ـ بتحري�ر الح

 .ھـ١٣٥٣ ،القاھرة، مكتبة القدس

ك على الصحيحين في الحديث للحافظ أبي عبد Y بن محمد بن رالمستد )١٩

ھ�ـ ـ دار الفك�ر ـ ٤٠٥عب�د Y المع�روف بالح�اكم النيس�ابوري ت�وفي س�نة 

 . م ١٩٧٨ ،بيروت

�ح فھارس�ه ) ھ�ـ٢٤١ـ�١٦٤(مسند اDمام أحمد ب�ن حنب�ل  )٢٠ �ـ� ش�رحه ووض

 .م ١٩٤٩أحمد محمد شاكر، الطبعة الثالثة ـ دار المعارف 

ج أحاديثه محمد فؤاد  الموطأ )٢١ �ه وخر �ل`مام مالك بن أنس، صححه ورقم

 .م١٩٩٢، دار الحديث، عبد الباقي

نيل ا+وطار شرح منتقى ا+خبار من أحاديث س�يد ا+خي�ار، لمحم�د ب�ن  )٢٢

�ر ��ي، مص��ابي الحلب��طفى الب��وكاني، مص��د الش��ن محم��ي ب� – 1391عل

  .م1971

   :الفقه ا6س,مي :ثالًثا 

تص�حيح محم�د ) ھ�ـ٢٠٤ـ�١٥٠(م ت�أليف محم�د ب�ن إدري�س الش�افعي ا+ )٢٣

 .رف للطباعة والنشر ـ لبناناالنجار ـ دار المع ىزھر

�ى  )٢٤��دين موس��رف ال��أليف ش��ل ت��ن حنب��د ب��ام أحم��ه اDم��ي فق��اع ف�اDقن

�ھ�ـ ـ تص�حيح وتعلي�ق عب�د اللطي�ف ٩٦٨المت�وفى س�نة  يالحجاوي المقدس

 .نشر ـ بيروتمحمد السبكي ـ دار المعرفة للطباعة وال
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�عود  )٢٥��ن مس��ر ب��ي بك��دين أب��9ء ال��رائع لع��ب الش��ي ترتي��نائع ف��دائع الص�ب

�اني��نة  ،الكاس��وفى س��ـ ـ ٥٨٧المت��ة ھ��ة، الطبع��ب العلمي��روت، دار الكت�بي

 .م١٩٧٦الثانية 

بداية المجتھد ونھاية المقتصد Fبن رشد أبي الوليد محم�د ب�ن أحم�د ب�ن  )٢٦

بفاس العلي�ا المحمي�ة  -ولية، المطبعة المھـ٤٤٧توفي سنة  ،رشد القرطبي

 . ھـ ١٣٢٧

تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك ل`مام ج�9ل ال�دين عب�د ال�رحمن  )٢٧

 .م١٩٦٩ - ھـ١٣٨٩مصر ،  -لمكتبة التجارية الكبرى االسيوطي الشافعي ـ 

حاشية رد المختار لخاتمة المحققين محمد بن أمين الشھير ب�ابن عاب�دين  )٢٨

+بصار في فق�ه أب�ي حنيف�ة النعم�ان ويلي�ه الدر المختار شرح تنوير ا ىعل

 .م ـ مطبعة الحلبي ١٩٦٦تكملة ابن عابدين ـ الطبعة الثانية 

اخت9ف أبي حنيفة وابن أبي ليلى ل`مام أبي يوسف يعقوب بن إب�راھيم  )٢٩

ھـ صححه أبو الوفا ا+فغاني ـ إحياء المعارف ١٨٢ا+بياري المتوفى سنة 

 .ھـ ١٣٥٨النعمانية سنة 

تأليف الع9مة الشيخ محمد  ،ليل على مختصر الع9مة خليلجال شرح منح )١

 . م١٩٨٩ -ھـ 1409دار الفكر، ھـ ـ ١٢٩٩المتوفى سنة  ،عليش

الفتاوى الھندية وتعرف بالفتاوى العالمكيرية في م�ذھب اDم�ام ا+عظ�م  )٣٠

 .م١٩٩١ -ھـ 1411الفكر، ـ دار  الشيخ نظام وجماعة من علماء الهندتأليف  ،أبي حنيفة

�ة  )٣١��زري ـ مطبع��رحمن الج��د ال��أليف عب��ة ت��ذاھب ا+ربع��ى الم��ه عل�الفق

 .م ١٩٣٥اDرشاد ـ الطبعة ا+ولى 
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٣٢( ���دين المقدس��مس ال��يخ ش��روع للش��ح يالف��ن مفل��د ب��د Y محم��ي عب� ،أب

م، طبع على نفقة الش�يخ عل�ي ١٩٦٢ھـ ـ الطبعة الثانية ٤٧٣المتوفى سنة 

 .بن عبد Y آل ثاني حاكم قطر 

٣٣( ��د ف�تح العزي�ز ش��ام أب�ي القاس�م عب��وجيز وھ�و الش�رح الكبي�ر ل`م�رح ال

الطبع�ة ا+ول�ى، دار الكت�ب  ،ھ�ـ٢٣٦المتوفى س�نة  ،الكريم محمد الرافعي

 .م ١٩٩٧ھـ، ١٤١٧العلمية، بيروت، لبنان، 

٢( �المع�روف  يفتح القدير ل`مام كمال الدين محم�د ب�ن عب�د الواح�د السيواس

، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، ھـ ٦٨١المتوفى سنة  ،بابن الھمام الحنفي

 .ھـ١٤٢٤ ،الطبعة ا+ولى

�ة )٣٤���ي، دار المعرف���ي الحنف���ة السرخس���مس ا+ئم���وط لش���روت، المبس��، بي

 .ھـ١٤٠٦

 ،الش�يخ محم�د نجي�ب المطيع�ي كملةتمع ، للنووي المجموع شرح المھذب )٣

دار عامل الكتب للطباعـة  بمص�ر،  الناشر زكريا علي يوسف ـ مطبع�ة اDم�ام

  .هـ١٤٢٣طُبع عام والنشر ، 

ھ�ـ، ٤٥٦المحلى +بي محمد بن أحمد بن سعيد بن ح�زم، المت�وفى س�نة  )٣٥

 .م ١٩٦٩ ، مصر،ة مكتبة الجمھورية العربيةعطب تصحيح حسن زيدان،

الكبرى رواھا اDمام سحنون بن سعيد التنوخي عن اDم�ام عب�د  المدونة )٣٦

 .ھـ١٣٢٣، بيروتل`مام مالك بن أنس ـ دار صادر ـ  يY بن القاسم العتب

المت�وفى  ،المغني تأليف أبي محمد عبد Y بن أحمد بن محمد ب�ن قدام�ة )٣٧

ھ�ـ، ٣٣١المت�وفى س�نة  ،يخرق�ھـ، عل�ى مختص�ر أب�ي القاس�م ال٦٣٠سنة 
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ھـ ـ دار الكت�ب ٦٧٢المتوفى سنة  ،يليه الشرح الكبير +بي قدامة المقدسي

 .م١٩٩٤لمية، الع

الفقه اDس9مي على م�ذھب اDم�ام نھاية المحتاج إلى شرح المنھاج في  )٣٨

الشافعي لشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن شھاب ال�دين الرمل�ي 

- ھـ١٣٨٦، ھـ، مطبعة الحلبي١٠٠٤الشھير بالشافعي الصغير، توفي سنة 

 .م١٩٦٧

  : التاريخ ا6س,مي :رابًعا 

�قي )٣٩��ر الدمش��ن كثي��افظ اب��ة للح��ة والنھاي��نه  ،البداي��وفى س��ـ ـ ٧٤٤المت�ھ

 .م ـ مكتبة المعارف ١٩٧٩لطبعة الثالثة ا

�راھيم  )٤٠��قا، إب��طفى الس��رح مص��ق وش��ام، تحقي��ن ھش��ة Fب��يرة النبوي�الس

 .م١٩٥٥، ا+بياري ـ عبد الحفيظ شلبي ـ الطبعة الثانية، مكتبة الحلبي

  : واقتصادية معاصرة دراسات إس,مية :خامًسا 

�اقر ال )٤١��د ب��يد محم��ماحة الس��9م لس��ي اDس��وي ف��ك ال9رب��ـ دار البن�صدر

 .م١٩٦٩، الكتاب اللبناني ـ بيروت

�ام )٤٢��ده ـ دار اFعتص��ى عب��دكتور عيس��د، ال��9 فوائ��وك ب��ـ١٣٩٧، بن� / ھ

 .م١٩٧٧

، غري�ب الجم�ال ـ دار اFعتص�ام.التأمين التجاري والبديل اDس9مي، د )٤٣

 .م١٩٧٩

�تثمار، د )٤٤��ھادات اFس��وك وش��ع البن��ي ودائ��9م ف��م اDس��ي .حك��د عل�أحم

 .ھـ ١٤٠٢ة ا+زھر عدد شعبان السالوس، ھدية من مجل

 ،الربا +بي ا+على المودودي، تعريب محمد عاصم الحجاج ـ دار الفكر )٤٥

 .م١٩٥٨، بيروت
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�9م  )٤٦��ي اDس��ات ف��ؤاد ـ دراس��رب ف��ز الع��دين لع��اد وال��ين اFقتص��ا ب�الرب

 .م ١٩٦٢ مصر -يصدرھا المجلس ا+على للشئون اDس9مية

مكتبة ، عباس حسني.المقارن د عقد التأمين في الفقه اDس9مي والقانون )٤٧

 .م١٩٧٨ –ھـ  ١٣٩٨وھبة للطباعة والنشر والتوزيع، القاھرة، 

محم�د بلت�اجي ـ دار العروب�ة .عقود التأمين من وجھة الفقه اDس�9مي د )٤٨

 .م ١٩٨٢طبعة أولى  ،بالكويت

عقود التأمين من الناحية التأميني�ة والقانوني�ة ت�أليف جم�ال الحك�يم ـ دار  )٤٩

 .م١٩٦٥، المعارف

 ،عيس�ى عب�ده.العقود الشرعية الحاكم�ة للمع�ام9ت المالي�ة المعاص�رة د )٥٠

من مكتب�ة اFقتص�اد اDس�9مي ـ بح�ث مق�دم إل�ى  م�ؤتمر الفق�ه اDس�9مي 

 .م ـ دار اFعتصام١٩٧٦المنعقد بالمدينة المنورة 

�اب  )٥١��ه كت��ادي ومع��د اFقتص��ي والتجدي��ق العمل��ي التطبي��اربة ف��ه المض�فق

علي .ھـ ـ تحقيق د٤٦٣المتوفى  ،عبد البر القرطبي القراض +بي عمر بن

 .م١٩٨٠، حسن عبد القادر، من مطبوعات الشركة اDس9مية ل9ستثمار

�ري )٥٢����ميع المص����د الس����9مي ـ عب����اد اDس����ات اFقتص����ة مقوم���، مكتب

محم�د ج�اد الم�ولى ـ الطبع�ة الثاني�ة ـ .محمد المثل الكام�ل د.م١٩٩٠وھبة،

 . م١٩٣٢مطبعة دار الكتب المصرية 

محمد عبد المنعم الجم�ال ـ  دار الكت�اب .موسوعة اFقتصاد اDس9مي د )٥٣

 .م١٩٨٦، المصري

أحم�د ش�لبي ـ الطبع�ة الثاني�ة .د ،موس�وعة ال�نظم والحض�ارة اDس�9مية )٥٤

 .م ـ مكتبة النھضة المصرية١٩٧٣
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ك�ي ال�دين زنظرية الربا المحرم في الشريعة اDس�9مية ت�أليف إب�راھيم  )٥٥

ا+عل�ى للش�ئون اDس�9مية لرعاي�ة الفن�ون اhداب  ب�دوي ـ طبع�ة المجل�س

 .م١٩٦٤. مصر -والعلوم اFجتماعية

�ي ال )٥٦��ا ف��ع الرب��اءوض��ادي د بن��ام.اFقتص��ده ـ دار اFعتص��ى عب�، عيس

 .م١٩٧٧

 ١٤١٨م�راد ھوفم�ان، دار الش�روق الطبع�ة ا+ول�ى . اDس9م كب�ديل، د )٥٧

 . م١٩٩٧/ ھـ

�نھج  )٥٨��ي الم��ادية ف��ة اFقتص��ى النظري��دخل إل��د الم��د عب��9مي ، أحم�اDس

  .ھـ١٤٠٠اFتحاد الدولي للبنوك اDس9مية، القاھرة، العزير النجار، 

د ص�9ح .سلطة ولي ا+مر في فرض الضرائب، دراسة فقھية نقدي�ة، أ )٥٩

  .م ٢٠٠١الدين سلطان، سلطان للنشر 

�تجير )٦٠��د مس��ة محم��كي ـ ترجم��يل تشوسودوفيس��ر ـ ميش��ة الفق� عولم

  .م ٢٠٠٠، القاھرة ، الطبعة الثانية، مصطفى، مجلة سطور، شھرية 

  :المعاجم اللغوية :سادًسا 

تاج العروس ل`م�ام اللغ�وي الس�يد محم�د مرتض�ى الزبي�دي ـ دار ليبي�ا  )٦١

 .م١٩٦٦، للنشر والتوزيع

، )ھ�ـ٣٧٠ـ�٢٨٢(تھذيب اللغة +بي منصور محم�د ب�ن أحم�د ا+زھ�ري  )٦٢

ؤسسة المصرية تحقيق عبد الس9م ھارون مراجعة محمد علي النجار ـ الم

 .ھـ١٣٨٤والنشر،  العامة للتأليف

 ،الصحاح تاج اللغة وصحاح الدين تأليف إسماعيل بن حم�اد الج�وھري )٦٣

تحقي�ق أحم�د عب�د الغف�ور عط�ار ـ دار العل�م للم9ي�ن ـ بي�روت ـ الطبع�ة 

 .م ١٩٥٦ا+ولى 

http://www.ikhwanwiki.com


٦٤( F ر بنلسان العرب�، م١٩٧٩، منظ�ور المص�ري ـ دار المع�ارف بمص

 .ومشكولة ومذيلة بفھارس منفصلةطبعة جديدة محققة 

 .م٢٠٠٤رابعة، المعجم الوسيط ـ مجمع اللغة العربية ـ الطبعة ال )٦٥

  :الدوريات :سابًعا 

، م٨/٩/١٩٨٩، م٥/٣/١٩٨٢م ، ١٦/٢/١٩٨٢) ملح�ق(جريدة ا+ھرام  )٦٦

 .م١٥/٢/١٩٩٧

 .م١٣٩٨سنة  ،١٠، ٩، ٥، ٣، ٢، ١مجلة البنوك اDس9مية عدد  )٦٧

 .ھـ١٣٧٠سنة  ،١٢، ١١مجلة لواء اDس9م عدد  )٦٨

 .م٢٠٠٩تقرير اFستقرار المالي، صندوق النقد الدولي، إبريل  )٦٩

�ل  )٧٠��دد إبري��المي، ع��اد الع��اق اFقتص��ر آف��د ٢٠٠٩تقري��ندوق النق�م، ص

 .الدولي

�ندوق النق�د ال�دولي: "مق�ال بعن�وان )٧١��رض : ص��اديات المتقدم�ة تتع�اFقتص

لكتروني�ة، ، نشرة صندوق النق�د ال�دولي اD"مF٢٠٠٩نكماش حاد في عام 

 .  م٢٠٠٩مارس  ١٩

، "آثار ا+زمة المالي�ة واFقتص�ادية عل�ى البل�دان العربي�ة: "مقال بعنوان )٧٢

 . م٢٠٠٩منظمة العمل الدولية، إبريل 

  :مواقع ا6لكترونيةمقا/ت و :ثامًنا

 ھـ٢٥/١/١٤٣٠- ٢٣الرياض المنعقد في بحوث ملتقى التأمين التعاوني )٧٣

التابعة لرابطة العالم  ية ل9قتصاد والتمويلالھيئة اDس9مية العالم، موقع 

  :اDس9مي

h�p://www.iifef.org/node/809. 
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دراسة مركز ا+بحاث التابع  نشر في الروسية " ك ديلي. ب. ر"صحيفة تقرير ل )٧٤

�ونجرس ��يللك� ,Isalmic Finance: Overview & Policy Concerns :   ا+مريك

Shayerah Ilias, Feb 9,2009 

h�p://assets.opencrs.com/rpts/RS22931_20090209.pdf 

 التمويل اDس9مي طوق نجاة من ا+زمة: الكونجرس ا+مريكيتقرير  )٧٥

 : المالية

h�p://www.moheet.com/show_files.aspx?fid=253600  

 : "انھيار شركة تأمين يابانية بسبب ا+زمة المالية: "مقال بعنوان )٧٦

 h�p://www.gufx.info/showthread.php?t=1280 

 ٢اFثنين ، "مجموعة ايه آي جي للتأمين تسجل خسائر قياسية: "ال بعنوانمق )٧٧

 :م٢٠٠٩مارس 

  h�p://news.bbc.co.uk/hi/arabic/business/newsid_7919000/7919825.stm  

 ": م١٩٨٧بريطانية تعلن أكبر خسائر منذ الخطوط ال: "مقال بعنوان )٧٨

h�p://news.bbc.co.uk/hi/arabic/business/newsid_8063000/8063006.stm 

 ":اDع9ن عن أكبر خسارة في تاريخ البنوك البريطانية: "مقال بعنوان )٧٩

 h�p://news.bbc.co.uk/hi/arabic/business/newsid_7912000/7912018.stm  

  :"خمسة بنوك أمريكية جديدة تعلن إف9سھا جراء ا+زمة: "مقال بعنوان )٨٠

115257.htm-17-http://www.islamtoday.net/albasheer/artshow 

 ":تأثير ا+زمة المالية في التأمين التعاوني: " مقال بعنوان )٨١

h�p://www.iifef.org/node/815   

د ا+لماني و تباطؤ نمو اقتصاديات انكماش اFقتصا:"مقال بعنوان )٨٢

 "منطقة اليورو

world.de/dw/ar.cle/0,,4256400,00.html-http://www.dw 
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حازم البب9وي، .د"محاولة للفھم: ا+زمة المالية العالمية:"مقال بعنوان )٨٣

المصري اليوم، 

:م٤/١٠/٢٠٠٨

h�p://www.hazembeblawi.com/Arabic/Ar.cleDetails.aspx?Ar.cleID=241 

محمد مجد .د، المشتقات المالية من منظور الشريعة اDس9ميةمقال  )٨٤

:                                     مجلة المستثمرون، الدين باكير

896.html-p://www.badlah.com/pagehtt 

عبد .د" التشخيص والمخرج..ا+زمة المالية العالمية:"مقال بعنوان )٨٥

 : الحميد الغزالي

.swalif.net/so3s/swalif12/so3s244276wwwhttp:// 

، عبد الفتاح محمد "ة المالية العالمية؟ ماذا بعد ا+زم: " مقال بعنوان )٨٦

  :ص9ح

h�p://www.trend.com.eg/downloads/A3er%20the%20crisis%20(Islamic%20economics)Abdel%20Fa

tah.doc  

الفاتيكان يدعو الغرب لتبني نظم التمويل اDس9مي : "ال بعنوانمق )٨٧

                        ":ةالعالمي اFقتصاديةللخروج من ا+زمة 

h�p://www.uaeec.com/vb/t124824.html 

تيجة ا+زمة تريليون دوFر خسارة العرب ن ٢،٥:"مقال بعنوان )٨٨

 ":اDقتصادية

 h�p://news.maktoob.com/ar.cle.php/2434379  

 :م١/٥/٢٠٠٩للسيارات ، " كرايسلر"أوباما يؤكد اقتراب إف9س  )٨٩
 h�p://www.carsdir.com/news.asp?c=2&id=24381 

  ر اDف9سجنرال موتورز تعتزم إشھا )٩٠

 -B710-43AB-FF24-h�p://www.aljazeera.net/NR/exeres/39AC5FCA

8024B8721B48.htm  

 : التأمين في الفقه اDس9مي والقانون )٩١
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40.htm-/Matboaat/Thapt_Tameen_Khalid/4http://islamiccenter.kaau.edu.sa/arabic 

 :قرارات مؤتمرات قمة منظمة المؤتمر اDس9مي )٩٢

h�p://www.moqatel.com/openshare/Wthaek/.tle1/KematMIsla/index.htm  

                                             ةموسوعة ويكيبيديا الحر )٩٣

http://ar.wikipedia.org 

  John Maynard Keynes صفحة اFقتصادي اDنجليزي جون مينارد كينز )٩٤

http://ar.wikipedia.org/wiki/   

     Milton Friedmanميلتون فريدمان صفحة اFقتصادي  )٩٥

.wikipedia.org/wiki/http://ar    

/http://ar.wikipedia.org/wiki         سموريس الياصفحة اFقتصادي  )٩٦

(Maurice Allais)  

ر للتراث اDس9مي ، تخريج ا+حاديث عن طريق برنامج الجامع ا+كب )٩٧

 .شركة العريس للكمبيوتر وقناة المجد الفضائية

http://www.sa6e.com/vb/showthread.php?t=180 

 .الموسوعة الحديثية - موقع الدرر السنية  )٩٨

http://www.dorar.net/enc/hadith 
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  ملحق

  ١٧٨:التأمين التعاوني مختارة عن وأبحاث ومقا/ت كتب قائمة

عبد Y بن زيد، أحكام عقود التأمين ومكانتھا من شريعة آل محمود،  .١

 .ھـ ١٤٠٧، ٣ط الدين، بيروت، المكتب اDس9مي،

إبراھيم، أحمد إبراھيم، عودة إلى التأمين في الشريعة والقانون، مجلة  .٢

  .٣، ع٢م، الفكر اDس9مي، بيروت

عقد التأمين (أبو زھرة، محمد، تعليق على بحث مصطفى الزرقا   .٣

 –، من أبحاث أسبوع الفقه اDس9مي)ف الشريعة اDس9مية منهوموق

 .ھـ٢١/١٠/١٣٨٠–١٦دمشق خ9ل الفترة 

 –المجلس ا+علي لرعاية اhداب والفنون والعلوم اFجتماعية، القاھرة .٤

 .مصر

أبو زھرة، محمد، حكم التأمين شرعـًا، مجلة حضارة اDس9م،   .٥

 .م١٩٦١، سبتمبر ٥دمشق،ع 

ليمان، الضوابط الشرعية لعقود التأمين على الحياة، ا+شقر، محمد س .٦

ھـ،  ١٤١٦شوال  ،١٧٩عمجلة اFقتصاد اDس9مي، بنك دبي اDس9مي، 

 .م١٩٩٦مارس /فبراير

اDمام، أحمد محمد جمال، عقود التأمين بين اFعتراض والتأييد، نادى  .٧

 .م١٩٨٠–ھـ ١٤٠٠، ١ط مكة الثقافي، دار مكة للطباعة والنشر،

                                                        

١٧٨ http://islamiccenter.kaau.edu.sa/arabic/Matboaat/Thapt_Tameen_Khalid/4-40.htm  
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اد الدولي للبنوك اDس9مية، التأمين في إطار الشريعة اFتح .٨

 .ھـ١٣٩٥اDس9مية،

البريك، سعد بن عبدY، التأمين وأحكامه في الفقه اDس9مي، بحث  .٩

تكميلي لدرجة الماجستير، المعھد العالي للقضاء ، جامعة اDمام محمد 

  .ھـ ١٤٠٧بن سعود اDس9مية، 

الفقھي المعاصر، مكتبة  بلتاجي، محمد، التأمين في الفكر .١٠

 .م١٩٨٤، )٢(الزھراء، القاھرة، دراسات عربية وإس9مية

أحكام اDس9م  ي، محمد، نظام التأمين في ھديالبھ  .١١

 .ھـ١٣٨٥، القاھرة، ١ط وضرورات المجتمع المعاصر، مكتبة وھبة،

جمال، أحمد محمد، التأمين التبادلي في الشريعة اDس9مية،  .١٢

جامعة أم  الشريعة والدراسات اDس9مية،رسالة ماجستير، كلية 

 .ھـ١٤٠٣القرى، مكة المكرمة، 

 الجمال، غريب، التأمين التجاري والبديل اDس9مي، القاھرة، .١٣

 .م١٩٧٩دار اFعتصام، 

حسان، حسين حامد، حكم الشريعة اDس9مية في عقود التأمين،  .١٤

 .م١٩٧٩دار اFعتصام، القاھرة، 

، ٧س9م، مجلة منبر اDس9م، ع، التأمين واDي، البھيالخول .١٥

 .م١٩٦٤ ھـ،١٣٨٣

محمد السيد، التأمين التجاري في ميزان الفقه  الدسوقي، .١٦

 ١٤١٥، محرم ٣٤١ع المعاصر، مجلة الوعي اDس9مي، الكويت،

  .م١٩٩٤ھـ، يونيو 
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الزرقاء، مصطفى أحمد، نظام التأمين موقعه في الميدان  .١٧

  ،اFقتصادي وموقف الشريعة منه

 ،تارة من المؤتمر العالمي ا+ول ل9قتصاد اDس9ميبحوث مخ .١٨

م ١٩٨٠ھـ، ١٤٠٠، ١المركز العالمي +بحاث اFقتصاد اDس9مي، ط

. 

الزرقا، مصطفى أحمد، عقد التأمين وموقف الشريعة اDس9مية  .١٩

 .م١٩٦٢مطبعة جامعة دمشق، دمشق،  ،منه

 الزرقا، مصطفى أحمد، نظام التأمين، حقيقته والرأي الشرعي .٢٠

 .م١٩٨٧ھـ،  ٤٠٨فيه، مؤسسة الرسالة، بيروت، 

السالوس، علي أحمد، المعام9ت المالية المعاصرة في ميزان  .٢١

الفقه اDس9مي، البنوك الربوية وشھادات اFستثمار، المصارف 

 .ھـ ١٤٠٦اDس9مية، مكتبة الف9ح، الكويت، 

شبير، محمد عثمان، المعام9ت المالية المعاصرة في الفقه  .٢٢

  .م٢٠٠١، ٤ط ان، ا+ردن،9مي، دار النفائس، عم� اDس

يق محمد ا+مين، موقف فقھاء الشريعة الضرير، الصد4  .٢٣

اDس9مية من التأمين، ضمن بحوث المؤتمر الدولي للصناعة التأمينية 

واقعھا ومستقبلھا، مركز صالح كامل ل9قتصاد  –في العالم اDس9مي

  .م٢٠٠١، القاھرة –اDس9مي، جامعة ا+زھر

نظرة موضوعية مجلة المسلم : عبده، عيسى، ا+من والتأمين .٢٤

  .م١٩٧٧ھـ، يناير  ١٣٩٧محرم  ،٩ع المعاصر، القاھرة،
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  توفيق، حكم التأمين في الشريعة اDس9ميةر عبدالناص العطار، .٢٥

  .م١٩٨٣مكتبة النھضة المصرية، القاھرة، 

ل الفنجري، محمد شوقي، اDس9م والتأمين التعاوني Fستغ9 .٢٦

  ،أساس عقد التأمين اDس9مي

  .م١٩٧٩ ،عالم الكتب، القاھرة

ضمن  ،قاسم، يوسف محمد، التأمين المعاصر وبديله المشروع .٢٧

المصرف اDس9مي  ،برنامج الضمانات في المعام9ت اDس9مية

  .م١٩٨٦الدولي ل9ستثمار والتنمية، القاھرة، 

مية، من القلقيلي، عبدY، حكم التأمين في الشريعة اDس9 .٢٨

 ھـ ١٣٨١أبحاث أسبوع الفقه اDس9مي ومھرجان ابن تيمية، دمشق، 

 .م١٩٦١ـ

دراسة : Fشين، فتحي السيد، عقد التأمين في الفقه اDس9مي .٢٩

مقارنة لتنظيم أحكامه وفقـًا لمبادئ الشريعة اDس9مية، رسالة دكتوراة 

  .م١٩٩٠، جامعة ا+زھر، القاھرة

ة العالم اDس9مي، جواز التأمين رابط –مجمع الفقه اDس9مي .٣٠

التعاوني وحرمة التأمين التجاري، مجلة اFقتصاد اDس9مي، بنك دبي 

  .م١٩٧٨ديسمبر /ھـ١٣٩٩محرم ، ٢عاDس9مي، مجلة الضياء، 

محمد، يوسف كمال، التأمين وربا البيوع، مجلة اFقتصاد  .٣١

  اDس9مي، بنك دبي اDس9مي 

  .م١٩٨٣يوليو  –ھـ  ١٤٠٣، شوال ٢٣ع
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 ؟،االمصرى، عبد السميع، عقود التأمين ھل ھي باطلة شرعً  .٣٢

، ١٢اFتحاد الدولي للبنوك اDس9مية، ع مجلة البنوك اDس9مية،

  .م ١٩٨٠

مولوي، فيصل، نظام التأمين وموقف الشريعة منھا، دار  .٣٣

  .ھـ١٤٠٨الرشاد اDس9مية، بيروت، 
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 المحتوى

  .مالية العالمية بين الوصف والتحليلا+زمة ال: المبحث ا�ول

  .أزمة عالمية تبحث عن حل: مدخل تمھيدي

  .بعض مظاھر ا+زمة المالية العالمية: المطلب ا�ول

  .أھم أسباب ا+زمة المالية العالمية :المطلب الثاني

  :العالم مستعد للتمويل اDس9مي :المطلب الثالث

  .لميين قبل ا+زمةمن آراء المفكرين اFقتصاديين العا :و/أ

تدعو  القيادات اFقتصادية والسياسية والدينية بعد ا+زمة :ثانيا
  .للتعامل بالنظام اDس9مي

  .أحكام المضاربة في الشريعة اDس9مية :المبحث الثاني

  .المضاربة لغة واصط9حا  :المطلب ا�ول

   .تھاوحكم ة المضاربةدليل مشروعي :المطلب الثاني

  .شروط صحة المضاربة: المطلب الثالث

   .أنواع المضاربة من حيث الشروط: المطلب الرابع

   .المالفي أحكام تتعلق بالعامل وتصرفاته : المطلب الخامس

  .صور المضاربة: المطلب السادس

  .انتھاء المضاربة :المطلب السابع

كيفية اFستغناء بالمضاربة عن الودائع البنكية والتأمينات  :المبحث الثالث
  .تجاريةال

  .اشرعيً  المضاربة بدي9ً و الودائع البنكيةأحكام  :مطلب ا�ولال

Fقبول الودائع: أو:  

 .الودائع الثابتة أو +جل .١
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 .الودائع اFدخارية .٢

 .)تحت الطلب(الودائع المتحركة  .٣

  :القروض: ثانيا

   .قروض استھ9كية: الشعبة ا+ولى

  .قروض إنتاجية: الشعبة الثانية

  .ستثمارشھادات اF: ثالثا

  .اشرعيً  المضاربة بدي9ً وأحكام التأمينات التجارية  :مطلب الثانيال

  .تعريف عقد التأمين :أو/

  .أنواع عقود التأمين :ثانيا

  .خصائص عقد التأمين :ثالثا

  :أسباب تحريم التأمينات التجارية :رابعا

Fه على الربا المحرم بنوعيهؤاحتوا :أو.  

  .الغرر الفاحشاحتواء التأمين على  :ثانيا

  .عقد التأمين يحتوي على القمار والرھان المحرم :ثالثا

  .ن وھو محرمن بديْ التأمين يتضمن بيع ديْ  :رابعا

  .أضرار إضافية للتأمين: خامسا

  .آراء علماء اDس9م في التأمينات التجارية: سادسا

  :المضاربة بدي9 عن التأمينات التجارية: سابعا

Fيل الفقھيعلى مستوى التأص: أو.  

  .على المستوى التطبيقي الواقعي: ثانيا
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  .النتائج

  .المصادر والمراجع

 التأمين التعاوني مختارة عن وأبحاث ومقاFت كتب قائمة :ملحق
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