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مقدمة
ض َو َج َع َل ُّ
اور ُما هم
الظلُ َماا َ
ّلِل الهذَي َخلَ َق ال هس َم َاوا َ
ْ ال َحمْ ُد َ ه َ
ت َوال ُّن َ
ت َواألَرْ َ
اله اذَي َ َك َف ارُوا َبا َارب َيَ ْم َيعْ ا َدلُو َ (األنعااام  ،)1والص ا ة والس ا م خل ا خياار
المرسلي سيدنا محمد وخل آله وصحبه والتاابعي وتاابعيَم بسحساا
إل يوم الدي  ،وبعد...
فمااا

وااام واجباااات المسااالمي الياااوم

يباااادروا إلااا طااار الحلاااول

اإلس ا مية والباادالل الةاارخية أل ماااتَم اليوميااة ،وإذا كاناات األ مااة
المالياااة العالمياااة قاااد اساااتفحلت وتربعااات خلااا اوتماااام العاااالم كلاااه،
السياساااايي وااقتصاااااديي واإلخ ميااااي وااجتماااااخيي  ،وتضاااار
بأطنابَا في جذور األرض كلَا وضرو الحياة بأنواخَا ،ف يصا
في وذه األ مات

نقف خند وصف حجم األ مة و تحليل سبابَا -

وإ كا ذلك مَما كمقدمات ـ بل يكو حوارناا األللا خا الحلاول
الجذريااة ،وإذا كاناات األحكااام الج ليااة والقواخااد الكليااة فااي الةااريعة
اإلس مية تستوخ كل جديد م األ مات في ي ما
انتاادبت نفسااي

و مكا  ،فقد

بحااا سااريعا فااي حجاام ومظاااور األ مااة الماليااة

العالمية ،ووقفت خل تحليل وم سبابَا ،ومدى اساتعداد العاالم لتبناي
بعض الحلول اإلس مية ،لكني جعلت الميدا األكبار فاي واذا البحاا
لواحااادة مااا

وااام البااادالل الةااارخية لع ماااة المالياااة العالمياااة وواااي

المضاااربة الةاارخية خاصااة مااا يتعلااق بااالودالا الربويااة ،والتأمينااات

وااذا م ا

َ َماالْ حاجااات العصاار لاايل فقااط

التجاريااة ،و حس ا
ي ه
ُطَير المسلمو موالَم م رجل الرباا ،بال ينخلعاوا ما واذا الادا
الااذي يحاارك خجلااة ااقتصاااد العااالمي ،وخماات بااه البلااوى حتا ظا
بعض المنَ مي م المسلمي فض ً خ ليروم نه ا اقتصااد بييار
ربا ،بل يج

نقدم البدالل الةرخية التي تنقذ العالم م وذه األ مة

الطاحنة؛ ألننا مة ابتعمنا هللا للعاالم رحماة بَام وإةافا ًقا خلا معاةاَم
ْار ُمها أة ُ ْخ َر َج ْ
اال َتاأْ ُمرُو َ
ومعادوم ،كما قال هللا تعال ُ كن ُت ْم َخي َ
ات لَل هن َ
ااّلِل َولَ ْاو آ َما َ َوْ ا ُل ْال َك َتاا َ
َب ْال َمعْ رُوفَ َو َت ْن ََ ْو َ َخا َ ْالمُن َك َار َو ُت ْم َم ُناو َ َب َ َ
لَ َكااا َ َخ ْيااراً له َُاام يم ا ْن َُ ُم ْالم ُْم َم ُنااو َ َو َ ْك َم ا ُر ُو ُم ْال َفاسَ اقُو
اك إَ ها َرحْ َم ًة لي ْل َعالَمَي َ 
وقوله تعال َ و َما َرْ َس ْل َن َ
وقد اقتض ذلك

َ [آل خماارا

[األنبيا

قسم بحمي منَج ًيا إل ما يلي

 المبحث األول :األ مة المالية العالمية بي الوصف والتحليل.
 مدخل تمهيدي :مة خالمية تبحا خ حل.
 oالمطلب األول :بعض مظاور األ مة المالية العالمية.
 oالمطلب الثاني :وم سبا األ مة المالية العالمية.
 oالمطلب الثالث :العالم مستعد للتمويل اإلس مي.
 المبحث الثاني :حكام المضاربة في الةريعة اإلس مية.
 oالمطلب األول :المضاربة لية واصط حا.
 oالمطلب الثاني :دليل مةروخية المضاربة وحكمتَا.
 oالمطلب الثالث :ةروط صحة المضاربة.
 oالمطلب الرابع :نواع المضاربة م حيا الةروط.

. ]131

،]113

 oالمطلب الخامس :حكام تتعلق بالعامل وتصرفاته في المال.
 oالمطلب السادس :صور المضاربة.
 oالمطلب السابع :انتَا المضاربة.
 المبحثثثث الثالثثثث :كيفياااة ااساااتينا بالمضااااربة خااا الودالاااا البنكياااة والتأميناااات
التجارية.
 oالمطلب األول :حكام الودالا البنكية والمضاربة بدي ةرخيًا.
 oالمطلب الثاني :حكام التأمينات التجارية والمضاربة بدي ةرخيًا.
 النتائج.

هللا ساااأل
و خيااارً ا فَاااذا جَااادي ،و َ
ويسعدني
الذي ةرف
هللا

ييفااار لاااي للاااي وتقصااايري،

يقوي مني ساتذتي وإخواني فاي المجلال األورباي لافتاا
تعلم م ةيوخه األجا

 ،وإخاواني العلماا  ،ونساأل

يستعملنا جميعًا لحل مات األمة والعالم كلاه ،وواو ولايُّ ذلاك

والقادر خليه ،ووو َ نعْ َم ْال َم ْولَ َو َنعْ َم ال هنصَ ي ُر[ األنفال .]43
صالح الدين سلطان
مملكة البحري
1403/6/8وـ ،الموافق 9332/6/1م

تمهيد
ابد لي قبل
بعض صوروا

دخل في نطاق المعام ت المالية في اإلس م ،و في
ب يي بعض األسل اإلس مية التي الن خنَا في تطبيق

حكامه ،و وم وذه األسل ما يلي -
الهذَي َخلَ َق ْال َم ْو َ
ت

أولا :خلق هللا اإلنسا وابت ه في دينه ودنياه ،قال تعال

َو ْال َح َيا َة لَ َي ْبلُ َو ُك ْم َ ُّي ُك ْم َحْ َس ُ َخ َم ً َوو َُو ْال َع َ ي ُ ْال َيفُورُ (الملك  .)9وقد ي هسر
لانسا ما يساخده خل خوض تجربة اابت

بنجا  -إذا ةا العبد ذلك -

فووبه المال ،كنعمة تساخده خل العبودية ّلِل جل وخ  ،وجعل المال قوام
الحياة ،قال َ  واَ ُت ْم ُتو ْا ال ُّس َف ََا َمْ َوالَ ُك ُم الهتَي َج َع َل َ
هللاُ لَ ُك ْم
ثان ايا :ولما كا م طبيعة المال

َق َياما ً(النسا

يفت اإلنسا  ،وطبيعة اإلنسا

. )5
نه مح

للمال لقوله َ  و ُت َحبُّو َ ْال َما َل ُح َبا ً َج َما ً[الفجر  ،]93وقال َ  وإَ هن ُه لَ ُح ي ْال َخي َْر
يمم المسلم
َل َةدَيد[ العاديات  ،]8فقد جعل هللا تعال م ركال اإليما
المال مال هللا ،و نه ليل إا مستخل ًفا خل

وذا المال بعَد وةرط ،قال

اّلِل َو َرسُولَ َه َو َن َفقُوا َممها َج َع َل ُكم مُّسْ َت ْخلَفَي َ فَي َه(الحديد  ،)1ولما كا
 آ َم ُنوا َب ه َ
اإلنسا مستخل ًفا خل المال ،فيح ا يتصرف فيه إا بما يُرضي صاح
المال الحقيقي ،ووو هللا تعال  ،تمامًا ممل المحاس

الذي يكو تحت يده

مبالغ مالية ضخمة ،لك ا يستطيا التصرف فيَا إا وف ًقا للقرارات التي
تصدروا المجالل اإلدارية العليا ،وإا حوكم وسج ولري م ج ا مخالفته.

ثال اثا:

صاح

المال يج

اإلس م في كل كس

يستيق تمام اليقي

نه حينما يطبق قواخد

للمال وصرفه ،فس في ذلك الخير كل الخير ،كما

العكل صحي .
هللا قد با التملك الفردي ـ ملكية استخ ف ا حقيقة ـ مراخاة
رابعا:
ا
ً
وتنةيطا للَمم ،وتحفي ً ا للتنمية وااستممار ،ونرى
لطبالا النفل البةرية،
صور الملكية الفردية في القرآ كميرة ،ومنَا إضافة المال إل اإلنسا  ،قال
َ
ْ
ي
وم(الذاريات  ،)12فأضاف الضمير العالد
َ  وفَي مْ َوال َََ ْم َح ٌّق للسهال ََل َوال َمحْ ُر َ
خل المال إل اإلنسا  ،لكنه ما وذا لم يترك الحبل خل اليار
المال ـ كما وو خند الر سمالية ـ لكنه ضبط ذلك بطرق كس

في تملك
معينة،

ونفقات ،و كوات ،وليروا بصورة تجعل المصلحة الفردية متفقة ما
المصلحة الجماخية العامة في إطار ُخلقي بديا ا نظير له .
خامسا:
ا

دخوى المصلحة ومراخاتَا لتحليل ما حرم هللا و تحريم ما حل
مراخاة قواخد المصلحة يج

هللا وي دخوى مرفوضة! و

نطاق القواخد الةرخية التي تراخي المصال

تظل في

الضرورية والحاجية

والتحسينية ومكم تَا ،وتراخي ما وذا التيسير خل النال ،رفا الحرج،
وتحقق العدل الةامل كما
بمصال خباده ،و
يج

يعلم

خل

ي باحا و مجتَد

العبد ا يكو

يعلم بأ هللا خلم

رحم بالنال م هللا خ جل ،كما نه

وناك مصال ملياة ما ما قد يبدو م ص حَا م بعض

واياوا.
سادسا:
ا

حكام اإلس م ةاملة لكل نواحي الحياة كما نَا مترابطة ما

بعضَا البعض ،ولذا فس تطبيق ج

م اإلس م دو اآلخر ا يعطي

الوجه اإلس مي الجميل للصورة اإلس مية ،وذلك ممل استيراد ج
التةريا الوضعي وتطبيق بعض اإلس م ،فَذا جما بي

م

مةاج متناقضة،

وخليه فس تطبيق النظام اإلس مي ااقتصادي بيير بقية قواني اإلس م في
جميا المجاات العقدية واألخ قية والتةريعية ،ل يبر

حكام ااقتصاد

اإلس مي بصورته الحقيقية .
النال ل ينَضوا م ركودوم ااقتصادي إا إذا خلصوا وجَتَم

سابعا:
ا

إل هللا الذي خلقَم ،وساروا خل نَج رسول هللا  في كل المجاات،
لقوله َ  ولَ ْو َ ه َوْ َل ْالقُ َرى آ َم ُنو ْا َوا هت َقو ْا لَ َف َتحْ َنا َخلَ ْي ََم َب َر َكا أ
ت يم َ ال هس َما َ
ض َولَـ َك َك هذبُو ْا َفأ َ َخ ْذ َناوُم َب َما َكا ُنو ْا َي ْكسَ بُو َ ( األخراف . )26
َواألَرْ َ
ثام انا:

جميا ما يج ُّد م

حداا ،وما يستفحل م

مات له حكم وح ٌّل في

ةرع هللا ،أل القرآ والسنة جا ا بالكليات التي تحتوي خل
تظَر ،خل

يتوصل إل

كل ج لية

حكم الج لية باجتَاد صحي م مجتَد فيه

الكفاية .
تاسعا:
ا

األ مات المالية المتوالية تنبأ بَا القرآ الكريم والسنة النبوية،

وم ذلك قوله َ  يم َْح ُق َ
ت(البقرة  ،)916وقوله َ  يا
هللاُ ْالري َبا َويُرْ َبي ال ه
ص َد َقا َ
هللا َو َذرُ و ْا َما َبق ََي َم َ الري َبا إَ ُكن ُتم م ُّْم َمنَي َ َ فسَ له ْم
َ ُّي ََا الهذَي َ آ َم ُنو ْا ا هتقُو ْا َ َ
هللا َو َرسُولَ َه َوإَ ُت ْب ُت ْم َفلَ ُك ْم ُرمُ ولُ َمْ َوالَ ُك ْم اَ
َت ْف َعلُو ْا َفأْ َذ ُنو ْا َب َحرْ أ يم َ َ َ
1
َت ْظلَمُو َ َواَ ُت ْ
هللا
ظلَمُو َ (البقرة  ،)912-918ومنه ما رواه اب ماجه بسنده َخ ْ َخ ْب َد ه َ

 1الترلي والتروي للمنذري ،كتا البيوع وليروا ،التروي م الربا ،8/0 ،وسن اب ماجه،
كتا التجارات ،با التيليظ في الربا.)165/9( ،

ْب َ َمسْ عُو أد َ خ َ ال هن َبيي َ قا َل « َما َ َحد َ ْك َم َر َم َ الري َبا إاه َكا َ َخا َق َب ُة َمْ َر َه إلَ َقله أة»،
رواه الحاكم وقال صحي اإلسناد ،وفي لفظ له قال «الري َبا َوإ ْ َك ُم َرَ ،فس ه َخا َق َب َت ُه إ َل
قُ َل» .وقال فيه ي ً
ضا صحي اإلسناد ،فل تتوقف األ مات إا خندما ُنخضا

موالنا لقانو ر األرض والسموات .

المبحث األول
األزمة المالية العالمية بين الوصف
والتحليل

مثثدخل تمهيثثدي  :أزمثثة عالميثثة تبحثثث
عن حل.
المطلثثثب األول :بعثثثض مظثثثاار األزمثثثة
المالية العالمية.
المطلثثثب الثثثثاني :أاثثثم أسثثثباب األزمثثثة
المالية العالمية.
المطلثثب الثالثثث :العثثالم مسثثتعد للتمويثثل
اإلسالمي.

المبحث األول :األزمة المالية العالمية بين الوصف والتحليل
مدخل تمهيدي :أزمة عالمية تبحث عن حل
لم يبق حد في خالمنا المعاصر إا تأمر بةكل و بآخر باأل مة المالية
العالمية التي تعتبر نتاجً ا لسياسات تحررت م التعاليم السماوية واإلنسانية،
وتنذر بآمار رويبة ا يستطيا حد مَما كانت خبراته

يتوقعَا.

وإذا كا العالم كله بقياداته ونخبه السياسية وااقتصادية مةيواً بم حقة
تداخياتَا وتحليل سبابَا ووضا حلول إلسعاف مخاطروا وإسعاف العالم
م آماروا ،فسنني  -فيما يلي  -سوف قدم  -بسذ هللا  -إةارات حول مظاور
األ مة المالية و سبابَا الرليسية خاصة فيما يتعلق بقطاع البنوك وةركات
ً
واحدا فقط م الحلول اإلس مية
التأمي  ،مم قدم بي يدي وذا العالم المتعمر
الرليسية ووي المضاربة الةرخية بدي ً خ

جانبي

م

جوان

الخلل

الكبرى ومسببات األ مة ،ووما الودالا البنكية والتأمينات التجارية.
والحق

العالم المعاصر منذ اختمد خل الربا في ةكاله المختلفة سوا م

خ ل معام ت البنوك و ةركات التأمي ونظم المعام ت المالية لم يسلم
العالَم م

مات حادة مروقة متوالية ،وم

الطاحنة ما حدا في السنوات

وذه األ مات ااقتصادية

(1813م1814 ،م1895 ،م1806 ،م1851 ،م،

1810م1889 ،م1823 ،م1233 ،م1231 ،م1210 ،م1293 ،م) ،وكا
ُخرف بالكساد العظيم سنة 1292م ،مم

مة البورصة المصرية 1252م ،إل

مة سوق المناخ 1289م ،إل اامني األسود 1281م ،إل
1224م ،إل

سو وا ما
مة المكسيك

مة النمور اآلسيوية 1221م  ،إل الم ما األسود في البورصة

السعودية 9336م.

و خيرً ا ،وليل آخرً ا وذه األ مة المالية العالمية (9332/9338م) التي ضربت
كتاف و جنحة العولمة التي

بجذوروا في كل بقاع األرض ألنَا جا ت خل

جعلت م مورة ااتصاات والمعلومات سب ًبا في ربط العالم كله بمنظومة
خالمية قاسية تجعل اإلله األخظم المعبود في األرض م دو هللا ليل
خيس ب مريم وإنما الدوار األخضر ما َربط اقتصاد العالم به ،وفرضته
القوى األرضية الوحيدة  -مريكا  -خل العالم كله ،وفرضت خل الدول
الةيوخية و ااةتراكية

تسير في كوكبة الخصخصة والرضوخ اتفاقيات

البنك الدولي وصندوق النقد الدولي واتفاقيات "الجات" ،وليل ذلك إا
لعولمة النموذج المالي اليربي الليبرالي الذي

اد م

ةراوة صحا

الةركات متعدية القارات لتنتَك ال َعرض ااقتصادي لكل بلد ،و ُتقلص
ص حيات الملوك والرمسا واألمرا لحسا
ااقتصادي ،حت

الدوار والةركات والنظام

صار رجل واحد ممل "جورج سورل" الملياردير

اليَودي قادرً ا خل إنَاك خدد م النمور اآلسيوية وتعريض دولة بأكملَا
ممل ندونيسيا  -كبر دولة إس مية  -إل

اإلنَيار الكامل اقتصاد ًيا خام

1224م ،وصار مريا العالم الذي ا ي يدو خ  453ةخ ً
صا يمتلكو
كمر م

%83

9

م

الموارد البةرية كلَا ويتحكمو

في القرارات

السياسية ،والحم ت اانتخابية والمورات ااجتماخية ،وتجاوبوا ما كبر
تجارة رابحة في العالم ووي التجارة في الجنل والمخدرات والس
في اليذا

و السقا

و الكسا

الفقر والتخلف ،فكا طبيعيا

و الدوا

وليست

و التعليم ومحو األمية ومواجَة

يصل العالم بعد وذه المظالم إل وذه األ مة

2عولمة الفقر ـ ميشيل تشوسودوفيسكي ـ ترجمة محمد مستجير مصطفى  ،ص ،9-8مجلة سطور ـ شهرية ،القاهرة  ،الطبعة الثانيةة2222م
 ،وقد ذكر أن هؤالء األثرياء قد اجتمعوا في "سانت كالرا" وحدهم ليحددوا كيف يضاعفون ثرواتهم.

الطاحنة التي مملت لوا يأكل األخضر واليابل! .وفيما يلي  -إ ةا هللا -
ستعرض بعض مظاوروا و سبابَا الجوورية.

المطلب األول :بعض مظاار األزمة المالية العالمية
م َو ْول األ مة
خمقه العلمي
الحالية وإل

ً
حدا مَما كا مرك ه السياسي و مقله ااقتصادي و
يتوقا و

يعرف المدى الذي وصلت إليه األ مة المالية

ي تنتَي؟! وما وي إا تكَنات وتخرصات لكنَا ُتج َما خل

ننا مام كبر

مة اقتصادية مالية في تاريخ العالم المعاصر .وفيما يلي

خطي مملة سريعة م بي وذا الركام الَالل م المعلومات الفياضة خ
حجم وذه األ مة
 " )1ول خطة إنقاذ لقطاع ااستممار العقاري في ااقتصاد األمريكي تحتاج
إل  133مليار دوار تم ضخَا بالكامل دو

0

تعيد للقطاع خافيته!".

" )9تحتاج البنوك األمريكية إلخادة اانتعاش إل  533مليار دوار ،وبنوك
منطقة اليورو تحتاج  195مليار دوار ،و 953مليار دوار لبنوك
4

المملكة المتحدة ،و 995مليار إل بقية بنوك وربا".

" )0وصف صندوق النقد الدولي في تقرير له بعنوا
المتقدمة تتعرض انكماش حاد في خام 9332م"

"ااقتصاديات

األ مة الحالية وي

 3تقرير االستقرار المالي ،صندوق النقد الدولي ،إبريل 2229م ،وتقرير آفاق االقتصاد العالمي ،عدد إبريل 2229م ،صندوق النقد الدولي.

 4السابق.

مة مقة و
خاما".

ااقتصاد العالمي يسجل كبر انكماش للمرة األول منذ 63

5

 )4نةرت منظمة العمل الدولية في إبريل 9332م مقاا بعنوا "آمار األ مة
البلدا العربية" ،م إخداد كرستينا برنت،

المالية وااقتصادية خل

وطارق الحق ،ونورا كامل ،جا في مقدمته

"األ مة المالية العالمية

قد مرت بقوة خل األسواق المالية في منطقة الةرق األوسط ما وبوط
الممةر المرك

بأكمر م

بفبراير 9338م ،....و

 %63في ةَر فبراير 9332م مقارنة

معدل البطالة في صفوف الةبا

سنة 9331م ،ووو في ت ايد ما األ مة المالية ،و
وصل إل

 143دوارً ا في يوليو 9338م ليرجا إل

بلغ %93،4

سعر برميل النفط
 43دوارً ا في

يناير 9332م" . 6
ُ " )5منَيت األسَم في طوكيو بأكبر خسالر منذ انَياروا في خام 1281م
.وتوي ج ذلك بانَيار ةركة التأمي

"ياماتو ايف" ما بداية األ مة

العالمية ،وقالت الحكومة نَا قد تحيي قانو ًنا انقاذ البنوك يعود إل

مة

البنوك في التسعينات لمساخدة البنوك الصييرة .وذكرت إحدى الصحف
طوكيو قد تنةي صندوقا حجمه  133مليار دوار.
وانتةر الذخر في األسواق اآلسيوية ممل انتةار النار في الَةيم .وووت
سَم وونج كونج  ،%1فيما خلنت سنيافورة نَا تواجه ركو ًدا للمرة
األول
5

منذ  6سنوات ،وت ايدت الضيوط خل

مجموخة الدول السبا

راجع مقاال بعنوان" :صندوق النقد الدولي :االقتصادات المتقدمة تتعرض النكماش حاد في عام 2229م" ،نشرة صندوق النقد الدولي
اإللكترونية 99 ،مارس 2229م.

 6راجع مقاال بعنوان" :آثار األممة المالية واالقتصادية على البلدان العربية" ،منممة العمل
الدولية ،إبريل 2229م .

الينية لوقف

مة مالية خالمية متفاقمة وتباطم النمو .وحاول بنك اليابا

ك جمود التمويل بالنظام المصرفي بضخ  4.5تريليو ي
المرك ي ف ه
( 45.5مليار دوار) قبل خطلة في اليابا مدتَا م مة يام مارت قلق
المستممري بةأ ما يمك

يحدا خ لَا .وانَارت "ياماتو ايف"

تحت وطأة ديو بليت  9.1مليار دوار ،وبليت المبالغ التي نفقتَا
الحكومة خل إنقاذ البنوك  41تريليو َي ( 415مليار دوار)".

1

 " )6خلنت ةركة "ايه آي جي  "AIGاألمريكية للتأمي خسالر بقيمة 61.1
مليار دوار لعةَر الم مة األخيرة م 9338م ،في كبر خسارة ربا
سنوية تسجلَا الةركة في تاريخَا .وستحصل الةركة خل

دخم مالي

إضافي م الحكومة األمريكية بقيمة  03مليار دوار كج

م دفعة

 153مليار دوار

إنقاذ جديدة .وكانت الةركة قد حصلت خل

كمساخدات مالية حكومية ،ووي كبر خطوة مساخدات تحصل خليَا
ةركة حت اآل ".

8

 " )1خلنت ةركة الخطوط الجوية البريطانية خ

كبر خسالر سنوية منذ

تخصيصَا في العام 1281م ،بقيمة  431مليو جنيه استرليني (606
مليو

دوار) ،وكانت الةركة قد سره حت  9533موظ ًفا منذ موسم

الصيف الماضي".
 " )8خل

2

الرليل األميركي يوم 9332/5/1م تق ُّدم ةركة "كرايسلر"

للسيارات بدخوى إف ل للحماية م

الدالني  ،في ول حالة تةَدوا

 7راجع مقاال بعنوان" :انهيار شركة تأمين يابانية بسبب األممة المالية":
http://www.gufx.info/showthread.php?t=1280

 8راجع مقاال بعنوان" :مجموعة ايه آي جي للتأمين تسجل خسائر قياسية" ،االثنين  2مارس 2229م.
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/business/newsid_7919000/7919825.stm
 9راجع مقاال بعنوان" :الخطوط البريطانية تعلن أكبر خسائر منذ 9981م".
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/business/newsid_8063000/8063006.stm

صناخة السيارات األميركية المتأ مة" ،13كما "تقدمت يوم 9332/6/1م
ةركة "جنرال موتور " كبر مصنا للسيارات في الوايات المتحدة
بطل

اإلف ل .ويأتي اإلخ

رسمي للحماية م الدالني وإخ

بعد

وافق معظم حاملي السندات في الةركة خل خطة الحكومة األميركية
إلخادة ويكلتَا .وتبلغ ديو
دوار" ،11والجدير بالذكر

جنرال موتور

كمر م

 08مليار

ةركة "جنرال موتور " قد تأسست سنة

1238م وواجَت الكساد العالمي سنة 1292م ،وباخت في 9338م كمر
م  8،0مليو سيارة بأربا تقتر

م  153مليار دوار ،ووا وي

تنَار مام وذا الكساد األخظم وتحتاج إل

كمر م خمسي مليارً ا لتعود

إل اإلنتاج.
 " )2خل البنك البريطاني "رويال بنك وف سكوت ند" خ تحقيق خسارة
صافية بمبلغ  04مليار دوار خ ل خام 9338م ،ووي كبر خسارة في
تاريخ البنوك والةركات البريطانية .وكا "رويال بنك وف سكوت ند"
خل وةك اانَيار خ ل خام 9338م ،واضطرت الحكومة البريطانية
للتدخل إلنقاذه بةرا نحو  %13م

سَمه".

19

 " )13خلنت خمسة بنوك مريكية جديدة في 9332/6/98م ،والتي يصل
حجم صولَا إل  1.34مليار دوار إف سَا ليرتفا خدد البنوك المفلسة

 92وباما يمكد اقترا إف ل "كرايسلر" للسيارات 9332/5/1 ،م
http://www.carsdir.com/news.asp?c=2&id=24381
99جنرال موتورز تعتزم إشهار اإلفالس
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/39AC5FCA-FF24-43AB-B710-8024B8721B48.htm
 92راجع مقاال بعنوان" :اإلعالن عن أكبر خسارة في تاريخ البنوك البريطانية"
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/business/newsid_7912000/7912018.stm

منذ بداية العام الجاري إل

 45بنكا ،جرا تداخيات األ مة المالية

10

العالمية".
ُ " )11خل في ممتمر القمة في الكويت ( 93-12يناير 9332م)

العالم

العربي قد خسر في وذه األةَر ما ا يقل خ  9،5تريليو دوار بعد
خلنت كمير م دولَا

اقتصادوا ل يتأمر باأل مة العالمية"!.

14

" )11تأمرت ةركه " مريكا إنترناةيونال جرو " األمريكية  -كبر ةركة
تأمي في العالم  -باأل مة المالية تأمرً ا كبيرً ا حت اضطر البنك المرك ي
األمريكي إل إقراضَا  85مليار دوار ،ليجنبَا مضار األ مة".
 " )11خل و ير المالية األلماني

15

حجم الديو الجديدة التي ستتحملَا

الحكومة األلمانية خ ل العام الجاري ستتجاو  53مليار يورو ،وتةير
توقعات الخبرا إل

تراجا خالدات الضرال

مليار يورو حت خام 9310م".

في لمانيا بنحو 016

16

" )14توقا (كريستوفر والي ) العضو المنتد

لةركة بحاا "تحلي ت

يتم إل ق ما يقر

م  113بن ًكا تصل قيمة

المخاطر الممسسية"

صولَا إل حوالي  853مليار دوار .ويصل العدد اإلجمالي لممسسات
المال الواقعة تحت مظلة التأمي الفدرالي إل
خل

ما يقر

 1833ممسسة تستحوذ

م  10تريليو دوار م األصول والممتلكات ،و

راجع مقاال بعنوان" :خمسة بنوك مريكية جديدة تعل إف سَا جرا األ مة".
http://www.islamtoday.net/albasheer/artshow-17-115257.htm

10

14راجا مقاا بعنوا " 5،2تريليون دوالر خسارة العرب نتيجة األزمة اإلقتصادية"
/http://news.maktoob.com/article.php/2434379
 95راجع مقاال بعنوان " :تأثير األممة المالية في التأمين التعاوني":
http://www.iifef.org/node/815
 96راجع مقاال بعنوان " :انكماش االقتصاد األلماني و تباطؤ نمو اقتصاديات منطقة اليورو":
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4256400,00.html

إجمالي الدي الحكومي الداخلي والخارجي في الوايات المتحدة قد بلغ
كمر م  11تريليو دوار".

11

فيض مما يتوارد في األخبار اليومية خ تقديرات
قول وذا ليض م
أ
األ مة العالمية الحالية ،وفيما يلي ننتقل م منَجية الوصف للواقا إل
منَجية تحليل سبا األ مة.
المطلب الثاني :أام أسباب األزمة المالية العالمية
صدرت تحلي ت خديدة لتفسير سبا

األ مة المالية العالمية ،ويمك ذكر

وم سبابَا فيما يلي
أولا :التوسع في القتصاد المالي "الربوي" على حساب القتصاد العيني
"البيع" :يقوم ااقتصاد العيني خل

وجود صول خينية ممل األراضي

والسلا والمصانا والطرق والمأكوات والملبوسات وليروا ،وقد احتاجت
إل وسيلة تس يَل تبادل وذه السلا فاب ُتكرت النقود لَدف واحد ،ووو تسَيل
تبادل السلا واألصول العينية .ووذا وو البيا بألوانه المختلفة في الفقه
اإلس مي وليره م القواني العالمية ،لك الربا صار صبية ااقتصاد
العالمي ويدار م خ ل البنوك وةركات التأمي  ،حيا ا يقوم البنك و
ةركة التأمي بأي نوع م

نواع التعامل في األصول و السلا بل يقترض

النقود بفالدة محددة ويعيد إقراضَا إل
صحا

مستممري بفالدة خل  ،ويحصل

البنك خل الفرق بي سعر الفالدة التي ُتعط للمودع في البنك

وسعر الفالدة التي يأخذوا م المستممر ،وبَذا تحولت النقود م وسيلة
لم يد م تحريك السلا وتنةيط الخدمات إل

لاية ُتحدا بذاتَا الترب

 91راجع مقاال بعنوان" :األممة المالية العالمية :محاولة للفهم" د .حامم الببالوي ،المصري اليوم2228/92/4 ،م:
http://www.hazembeblawi.com/Arabic/ArticleDetails.aspx?ArticleID=241

توجد سلا و صول تنمو وتتكامر .وهللا  يقول َ ذل ََك َبأ َ هن َُ ْم َقالُو ْا
دو
إَ هن َما ْال َب ْي ُا م َْم ُل الري َبا َو َ َح هل َ
هللا ُ ْال َبي َْا َو َحره َم الري َبا[البقرة  ،]915والربا في
اإلس م سب

رليسي م

سبا

المحق والبوار والخسرا لقوله َ  يم َْح ُق

ت َو َ
َ
ار َم أَيم[البقرة  ]916وقال  فيما
هللاُ ْالري َبا َويُرْ َبي ال ه
ص َد َقا َ
هللاُ اَ ُي َح ُّ ُك هل َك هف أ
هللا ْب َ َمسْ عُو أد َ خ َ ال هن َبيي َ قا َل « َما َ َحد
رواه اب ماجه َبسنده َخ ْ َخ ْب َد ه َ
َ
َ
مْر َه إلَ َقله أة» .18يمكد وذه الحقيقة الةرخية
ْك َم َر َم َ الري َبا إاه َكا َ َخا َق َب ُة َ
الدكتور مراد ووفما

بقوله "يمنا اإلس م الفالدة خل

وخمليات البيا والةرا الوومية  -وما تجلبه م مكس
خسارة في جان

ر ل المال،

في جان

يساوي

آخر ،أل المجموع صفر -والتي ا تممل إضافة حقيقة

ل قتصاد وا تقوم خل

خمل منتج" ،12وقد بد ت بواكير األ مة خندما

توسعت البنوك في التعامل الربوي في العقارات؛ األمر الذي دى إل
ارتفاع ةديد في سعاروا ،فانَمرت البنوك في إلرا المواطني بةرا
مةتر و طال
البيوت خ طريق الربا ،واألصل يقدم كل
أ
يفيد قدرته خل السداد لك الجةا المةترك م البنوك والعم

للقرض ما
وضعف

الرقابة م البنك المرك ي ،ديا إل التساول ما طالبي القروض ،و نةلت
ةركات خل

اإلنترنت تدفا لَا  55دوارً ا فقط فتعطيك ً
خقدا خل

مقاول مستقل ،وإةعارات بالروات
ردت

لتكو دلي ً خل

نك

دخلك الكبير ،وإذا

يقوم فراد م الةركة بالرد خل البنوك ليعطووم خنك صورة

وردية نك صاح دخل كبير وتاريخ نظيف ،ف تحتاج إا إل  95دوارً ا
إضاف ًيا ،والنتيجة وو إفراط في البيا دو احتياط مم خج خ السداد؛
 18سبق تخريجه.
 99كتاب "اإلسالم كبديل" ،د .مراد هوفمان ،ص  – 93دار الشروق ،الطبعة األولى  9498هـ/
9991م.

فاستولت البنوك خل

البيوت المروونة و خادتَا للبيا فلم تجد مةتري ؛

ألنَا مروونة ألكمر م بنك؛ فانخفضت سعار البيوت وةاخت جوا
الريبة وخدم المقة فَرع النال إل البنوك ليستردوا موالَم ،لك البنوك
فةلت في توفير طلبات السح

الكميرة م المودخي خل الرلم م

بنكي ااحتياط الفدرالي األمريكي والبنك المرك ي األوربي قد ضخ
األموال م البنوك لك النتيجة

 19،136مليار دوار لوقف ن يف سح

وي انَيارات بالجملة في كبر البنوك العالمية حت التي صمد منَا مام
األ مة الكبرى سنة 1292م.
م يةتري بي ًتا خ طريق

ثانيا :الران العقاري المتعدد م المعلوم

التمويل الربوي م البنك يكو البيت مروو ًنا للبنك ،لك النظام المالي
المبني خل الجةا والطما جعل البنك وصاح

البيت معا يقوما برو

جديد خل وذه العقارات ،فكلما توفرت للبنك روو خل خدد م العقارات
يقوم باقتراض مبالغ م بنوك و فراد ،بل تحولت إل
البورصة خل

سَم مطروحة في

وذه الروو المجتمعة والمحافظ المتعددة ،وذا في الوقت

الذي يقوم فيه صاح

البيت باقتراض مبالغ م بنوك خرى بضما البيت

رلم نه مروو بالبنك األصلي ،وتوسا وذا البيا للروو حت إ وناك
بيعً ا خل خقار واحد اد خ  63مرة ،رلم
ـ ُتحري م

يكو خل

الفعلية ،وا يجو
حقه للماني ،لك

خقار واحد رو

الةريعة اإلس مية ـ بعدالتَا

و روو بأكمر م قيمة العقار

ينةأ رو جديد بقيمة العقار حت ُيسقط الراو األول
مة الروو العقارية قد تضاخفت إل الحد الذي صارت

تجارة مستقلة وربحً ا سريعً ا خل

ووام م الروو  ،وما انخفاض مم

البيوت بسب

خدم سداد صحابَا وكمرة المعروض تَاوت كل الروو

والمحافظ التي تأسست خليَا.
ثالثا :التوسع في تجارة المشتقات المالية ووي كما يعري فَا صندوق النقد
الدولي "خقود تتوقف قيمتَا خل
ا تقتضي و تتطل
طرفي خل

سعار األصول المالية محل التعاقد ولكنَا

استممارً ا ألصل المال في وذه األصول  .وكعقد بي

تبادل المدفوخات خل

سال األسعار و العوالد  ،فس

انتقال لملكية األصل محل التعاقد والتدفقات النقدية يصب
ضروري"  ،93ووي م التفكير الةيطاني الروي

ي

مرً ا لير

الذي ُينةي خقو ًدا ا

ترتبط ا باألصول العينية وا باألصول المالية ،بل تتعلق بحقوق مالية
محلَا حقوق مالية خرى ،و ومَا العقود اآلجلة ،والعقود المستقبلية ،وحقوق
ااختيار ،والمبادات الممقتة ،باإلضافة إل مجموخة م األدوات الَجينة
كحقوق

اختيار

المبادات

وحقوق

)،)Swaptions

األجل ) ،)LEAPSوالت امات الرو

ااختيار

طويلة

العقاري المضمونة) ،(CMOوتتجل

الوظيفة األساسية للمةتقات المالية في مساخدة المستممر ساسً ا خل التوقي
م المخاطر ،وتحقيق قدر م ااستقرار في العالد خل ااستممار ، 91ووي
نوع م

نواع الروا والمقامرة .

ولتوضي حجم الروا والمقامرة نفترض
خم

حد البنوك يتملك سَ ًما ويمن

ه م خارج البلد حق المراونة خل

وذه األسَم م خ ل خقود

المةتقات ،وذلك بأ يدفا العميل نسبة معينة ( %13و كمر) ما بداية
93
91

موسوعة ويكبيديا الحرة http://ar.wikipedia.org

"المةتقات المالية م منظور الةريعة اإلس مية" د.محمد مجد الدي باكير ،مجلة المستممرو
http://www.badlah.com/page-896.html

العقد ،فسذا ارتفا السَم الذي راو خليه العميل بعد حلول األجل وانتَا
العقد ،فس العميل يأخذ األربا الناتجة خ ارتفاع سعار السَم دو
يتملك يًا م

صل األسَم ،وكذلك األمر إذا وبط سعر السَم ،فس العميل

يتحمل خسارة الفرق بي سعر السَم في بداية العقد ما نَايته دو تأمير
خل

صول األسَم التي يتملكَا البنك .فسذا وصلت قيمة الخسارة إل النسبة

التي دفعَا العميل في بداية العقد ،فس العقد يعتبر منتَيًا ويخسر العميل
مواله التي دفعَا.
إذ المةتقات ا ترتبط بالنةاط الحقيقي لسلعة ما ،بل تقتصر خل تبادل
المخاطر ،فنمو المةتقات سَل بكمير م نمو ااقتصاد ،حيا بليت قيمتَا
كمر م  633تريليو دوار حول العالم ،لييا
توقف وذا الَوى والجةا والةره في كس

الضوابط والقواني التي

المال مَما كانت اآلمار وخيمة

خل العالم كله.
رابعا :ضعف وغياب الرقابة من البنوك المركزية يذكر الدكتور خبد الحميد
السب

الي الي في مقاله "األ مة المالية العالمية..التةخيص والمخرج" "

األول يتممل في اإلومال لير المسمول ،بل خدم ااكتراا الذي يكاد
ً
متعمدا م َق َبل البنك المرك ي األمريكي في القيام بواجباته اإلةرافية
يكو
والرقابية والتفتيةية لكي يتأكد م التوفيق بي اختباري متناقضي

المقة

والسيولة م ناحية ،والعالد و الربحية م ناحية خرى .وفي ليا

وذه

الرقابة سعت البنوك للحصول خل

قص رب و سرخه و فرطت في تقديم

كم ضخم للياية م القروض لعفراد خاصة في مجال الرو العقاري،
وخدم التأكد م قدرة األفراد خل السداد ،باإلضافة إل التوسا المحموم في
المقامرة في "وول ستريت" وانتةار المةتقات التي قامت خل

إخادة بيا

القروض العقارية وليروا م

القروض المةكوك فيَا في ةكل وراق

مالية ،سعيًا ورا الرب العاجل والمرتبات الخيالية ،حيا وصلت خل سبيل
الممال مرتبات ومكافآت رليل بنك "ليما برذر" إل  486مليو دوار في
العام 9331م ،كل وذه األخمال تمت في ةبه ليا

الرقابة م السلطات

النقدية خل العمل المصرفي الذي تمت ربعة خماسه خارج بنود المي انية
فلم تخضا ألية رقابة مما ساوم في وذا الكساد العالمي الذي يصير مامه
تماما الكساد العالمي العظيم سنة 1292م".99
وذه وم األسبا

ورا وذه األ مة التي ستظل في حاجة إل

وخمق في التحليل وةجاخة في التخلي خ األسبا

بحاا وحوار

الحقيقية التي قادت

العالم إل وذه الوودة ،وا رافا لَا إا بالعودة إل المي ا الرباني والعدل
اإللَي ،والَدي النبوي في ااستممار ،ووذا ما سأقدمه في الصفحات التالية
إ ةا هللا تعال .
المطلب الثالث :العالم مستعد للتمويل اإلسالمي
إذا كا

الفكر ااقتصادي سابقا قد اوتدى بالدراسات العقلية الرياضية

ااقتصادية البحتة إل

تخفيف ماته مرتبط بةكل ضروري إلنَا سعر

الفالدة ،ووو ما يعني التوقف خ التعامل بالربا فس وذا الفكر ااقتصادي قد
تحوه ل في واقعنا المعاصر بعد وذه األ مة الطاحنة إل مطل ينادي به خل
القيادات ااقتصادية والسياسية والدينية في العالم ،وفيما يلي خرض بعضًا
م اآلرا الجادة حول ومية تقليل و إيقاف سعر الفالدة مم لحقه ببعض

99

راجع مقاال بعنوان" :األممة المالية العالمية ..التشخيص والمخرج" د .عبد الحميد الغزالي.
/http://www.swalif.net/softs/swalif12/softs244276

الجَات المسمولة سوا في الجان

الديني و ااقتصادي و السياسي خ

ضرورة تبني نظم التمويل اإلس مي
أولا :من آراء المفكرين القتصاديين العالميين قبل األزمة:
 )1يقول "كين "94خالم ااقتصاد الةَير وصاح
سعر الفالدة ُيع ُّد م

سبا

11

النظرية المةَورة إ

التقلبات العنيفة في ااقتصاد اليربي ،وإ

ااقتصاد اليربي يصل إل خافيته إذا اقتر سعر الفالدة م الصفر.
 )9يقول "سيمن " ااقتصادي األمريكي المةَور في دراسته خ الكساد
العظيم 1292م إ الكساد يرجا إل
قصير األجل بفالدة ،و

التمويل خ طريق ااقتراض

الع ج يكم في التمويل الذاتي خ طريق

األربا لير المو خة في المةروخات و خ طريق المةاركة بحصة
في المةاريا ي األسَم .
 )0ويقول "ميليسكي" ااقتصادي األمريكي إ التقلبات التي يعاني منَا
ااقتصاد األمريكي ترجا باألسال إل

التقلبات في سعر الفالدة ،و

المخرج م ذلك وو األخذ بنظام المةاركة.
 )4ما "فريدما " 95ف ُيرجا سبا

مة الممانينات إل التقلبات الطالةة في

سعر الفالدة .

 23قرأت كثير ا عن هذه اآلراء لكني وجدت الباحث عبد الفتاح محمد صالح قد أجاد جمعها فأوردتها نقال عنه ،راجع مقاال بعنوان " :ماذا
بعد األممة المالية العالمية؟ " ،عبد الفتاح محمد صالح:
http://www.trend.com.eg/downloads/After%20the%20crisis%20(Islamic%20economics)Abdel%20Fatah
.doc
 24جون مينارد كينز  ، John Maynard Keynesاقتصادي إنجليزي ( 9946 - 9883م) اشتغل في بداية حياته في الهند و ألف كتابا
عن اإلصالح فيها واشترك في مؤتمر السالم بعد الحرب العالمية االولى .كتب كتابا بعنوان (اآلثار االقتصادية للسالم) ،مؤسس النمرية
الكينزية من خالل كتابه (النمرية العامة في التشغيل والفائدة والنقود) 9936م.

جو _مينارد_كين http://ar.wikipedia.org/wiki/

 25ميلتون فريدمان (2226 – 9992( )Milton Friedmanم) و هو اقتصادي أمريكي عرف بأعماله في االقتصاد الكلي و االقتصاد
الجزئي والتاريخ االقتصادي و اإلحصاء .وعرف عنه تأييده القتصاد السوق ،وقد أشار إلى تقليل دور الحكومة في االقتصاد عام 9962م ،
و فام في جائزة نوبل في االقتصاد عام 9916م إلنجاماته في تحليل االستهالك والتاريخ النقدي ونمريته في شرح سياسات التوامن:

ميلتو _فريدما http://ar.wikipedia.org/wiki/

 )5ويقول "تير" إ سعر الفالدة يعد معيارً ا ردي ًلا في تخصيص الموارد،
ويج

يستبدل بالرب

ي الرب الناتج خ النةاط الحقيقي بداً م

الفالدة.
 )6ويقول د .مراد ووفما في إطار حديمه خ اقتصاد السوق في اإلس م
وتحريم الفالدة "نظرً ا لطبيعة الحياة ااقتصادية المتييرة إذا قر نا
نظريات آدم سميا ،ودافيد ريكاردو ،وتومال مالتول ،وكارل
ماركل ،وجو ماينارد كين  ،وبول  -ساميلسو  ،سنكتةف ننا نقر
تاريخ األخطا ااقتصادية وليل تاريخ ااقتصاد ما
ـ ومعه الكميرو

ـ

نظريته صحيحة .وينقل خ

ك منَم ادخ
"ماكل فيفر"

"وموار رماك" نه يمك اختبار كل م النظام الر سمالي وااةتراكي
اليساري نظاما ماديا لير ديني ولكنه قالم خل
يقول يستطيا اإلس م

يعيد التوا

سل دينية فاسدة ،مم

في الع قة بي األفراد والدولة،

فقد سل في المدينة المنورة منذ 1433م سنة مجتمعا قالما خل العدل
ااجتماخي وااقتصادي ،ما كا ماركل يستطيا

يحلم به".96

ثانيا :القيادات الدينية والقتصادية والسياسية بعد األزمة تدعو للتعامل
بالنظام اإلسالمي
 )1كد الفاتيكا

نه يتوج

المالية اإلس مية ،م

خل البنوك اليربية النظر بتمع في القواخد
جل العمل خل استعادة مقة خم لَا في خضم

األ مة العالمية الحالية ،بما يعد حد وم التحوات البار ة التي تةَدوا
صناخة المال اإلس مية.وجا في تقرير بصحيفة الفاتيكا
المعروفة باسم " وسيرفاتور رومانو"

الرسمية

قد تقوم التعليمات األخ قية،

 26اإلسالم كبديل ،د.مراد هوفمان ،ص  – 94دار الشروق الطبعة األولى  9498هـ9991 /م.

التي ترتك خليَا المالية اإلس مية ،بتقري
كمر م ذي قبل ،فض ً خل

البنوك إل خم لَا بةكل

وذه المبادئ قد تجعل وذه البنوك

تتحل بالرو الحقيقية المفترض وجودوا بي كل ممسسة تقدم خدمات
مالية.
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 " )9ةادت دراسة خ هدوا مرك

بحاا الكونجرل األميركي خ "التمويل

اإلس مي" بالبنوك اإلس مية لكونَا " كمر ص بة في مواجَة التراجا
ااقتصادي العالمي واأل مة المالية الدولية مقارنة بالبنوك التقليدية"،
و ةارت الدراسة إل اختقاد كمير م المراقبي بأ "التمويل اإلس مي
يممل خجلة للتعافي م األ مة المالية الدولية" ،كما توقعت الدراسة بأ
"تع

صناخة البنوك اإلس مية مكانتَا في السوق الدولي في ظل بحا

المستممري والةركات خ مصادر بديلة للتمويل" خ ل األ مة الراونة
وفي المستقبل".

98

" )0قالت صحيفة "ر. .ك ديلي" الروسية إ وناك جملة سبا
نجا

البنوك اإلس مية في تحجيم الخسالر في ظل األ مة المالية

الدولية ،يأتي في مقدمتَا احتكام البنوك اإلس مية إل
اإلس مية التي تحرم الربا ،وخدم اختمادوا خل
".

ورا
الةريعة

القروض المصرفية
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 91راجع مقاال بعنوان" :الفاتيكان يدعو الغرب لتبني نمم التمويل اإلسالمي للخروج من األممة
اإلقتصادية العالمية":
http://www.uaeec.com/vb/t124824.html
 28الكونجرس األمريكي :التمويل اإلسالمي طوق نجاة من األممة المالية:
http://www.moheet.com/show_files.aspx?fid=253600
 29لالطالع على نص دراسة مركز األبحاث التابع للكونجرس األمريكي:
Isalmic Finance: Overview & Policy Concerns, Shayerah Ilias, Feb 9,2009

http://assets.opencrs.com/rpts/RS22931_20090209.pdf

 )4ما "بوفيل فانسو " رليل تحرير مجلة ( تةالنج ) / 13 / 5
إننا بحاجة كمر في وذه األ مة

9338م  -فيقول بكل جر ة ووضو

إل قرا ة القرآ الكريم بداً م اإلنجيل لفَم ما يحدا بنا وبمصارفنا،
ألنه لو حاول القالمو خل

مصارفنا احترام ما ورد في القرآ م

تعاليم و حكام وطبقووا ما حل بنا م كوارا و مات ،وما وصل بنا
الحال إل وذا الوضا الم ري أل النقود ا تلد النقود.
 )5ينادي "روا اسكي " رليل تحرير صحيفة (لو جورنال دي فينانل)
بضرورة تطبيق الةريعة اإلس مية في المجال المالي وااقتصادي
لوضا حد لَذه األ مة التي تَ

سواق العالم والتي سببَا الت خ

بقواخد التعامل واإلفراط في المضاربات الوومية لير الةرخية (يقصد
المضاربات بالمفَوم اليربي وليل المضاربة كأحد طرق التمويل
اإلس مي) .
 )6دخا مجلل الةيوخ الفرنسي إل ضم النظام المصرفي اإلس مي للنظام
المصرفي في فرنسا وقال في تقرير خدته لجنة تعن بالةلو المالية
في المجلل

النظام المصرفي اإلس مي المستمد م

اإلس مية مري للجميا سوا كانوا مسلمي

الةريعة

و لير مسلمي .

 )1تطره ق "موريل اليا" 03ااقتصادي الفرنسي الحال خل جال ة نوبل في
ااقتصاد خ ل

مة الممانينات إل

األ مة التي يةَدوا ااقتصاد

العالمي بقيادة الليبرالية المتوحةة تجعل ااقتصاد العالمي خل
بركا

حافة

ً
مَددا باانَيار تحت وطأة األ مة المضاخفة (المديونية

03

ولد موريل اليا ) (Maurice Allaisفي  01مايو 1211م في باريل (م الطبقة العاملة) ،اوتم بدراسة ربعة مجاات ااقتصاد
التطبيقي ،اإلدارة ااقتصادية ،تو يا الدخل والضرال والسياسة النقدية ،واقتصاد الطاقة والنقل والتعدي  ،خل المستوى الدولي كا
ً
ناةطا في خدة منظمات ممل ااتحاد األورب وااتحاد ااقتصادي األوربي ،وقد دفعه ذلك إل دراسة مستفيضة في مختلف األخمال
والمذكرات ولعوامل التنمية ااقتصادية وتحرير التجارة الدولية ،واألوضاع النقدية للع قات ااقتصادية الدولية ،وااتحادات ااقتصادية.

موريل_آليالhttp://ar.wikipedia.org/wiki/

والبطالة) ،ووي نفل خراض األ مة المالية الحالية بل إ

األ مة

للخروج م

األ مة

الحالية خمق م
وإخادة التوا

مة الممانينات .وقد اقتر

ةرطي وما

) تعديل سعر الفالدة إل حدود الصفر.
)

مراجعة معدل الضريبة إل ما يقر م .% 9

01

لعل ما قر به كبار ااقتصاديي في العالم قبل األ مة ،وما نادى به الفاتيكاا
واألبحاااا العلميااة الدقيقااة والكااونجرل األمريكااي ومجلاال الةاايوخ الفرنسااي
و"موريل اليا" الحال خل جاال ة نوبال فاي ااقتصااد بعاد األ ماة لعال واذا
يقاادم خطا ًب اا تأسيس ا ًيا يعتمااد خل ا األدلااة العقليااة التااي تمساال اليقااي باألدلااة
النقلياااة ،وتمكاااد نناااا بحاجاااة إلااا التخلياااة قبااال التحلياااة ،تخلياااة خااا اإليماااا
بالطالوت العالمي سوا كا

مريكيا ورب ًيا ليبرالياا و روسايا ةايوخيا فَاذا

كله يفصل بي حق هللا خا وجال خال ًقاا وآمارا ،فالنظاام الةايوخي يامم كماا
جا في ول مادة في دستور ااتحاد السوفييتي منذ 1211/13/90م ،وحتا
انَياره في 1229/19/96م نه ا إله والحياة مادة ،وخليه فاس هللا خنادوم ا
له الخلق وا األمر .ما النظام الليبرالي العلماني الذي تتبناه مريكا فيارى
هللا  له الخلق لك ليل له األمار ،فا سالطا ّلِل خلا الناال فاي تصاريف
وقاتَم و موالَم وملكاتَم ،وكاأني بَام يحملاو نفال المعنا الاذي قالاه قاوم
ُك َماا َيعْ بُا ُد آ َبامُ َناا َ ْو َ هن ْف َعا َل فَاي َ ْم َوالَ َناا َماا
ُرُك َ هن ْتار َ
ك َتأْم َ
ص َ ُت َ
ةعي َ َ 
َن َةا [وود  ،]81فقاد تصارفت مريكاا كأنَاا الحااكم األوحاد مكاا هللا  داخال

01

النقاط من  1-4منقولة من مقالة بعنوان " :ماذا بعد األممة المالية العالمية؟ " ،د .عبد الفتاح محمد صالح:

http://www.trend.com.eg/downloads/After%20the%20crisis%20(Islami
.c%20economics)Abdel%20Fatah.doc

وخارج مريكا ،وفرضات نموذجَاا ااقتصاادي الجةاا الةاره المتسالط خلا
العااالم كلااه ،ووااا وااي تجااره إلا
العظيم ،كما قال تعال

مااة طاحنااة ا مخاارج لَااا إا وااذا اإلسا م

اق َوفَي َنفُسَ ََ ْم َح هت َي َت َبا هي َ لََُا ْم
َ س ُن َر َ
يَ ْم آ َيا َت َنا فَي ْاآل َف َ

يك َ هن ُه َخلَ ُك يل َةيْ أ َة ََيد[فصلت  ،]50وفيما يلي نتقل
َ هن ُه ْال َح ُّق َ َولَ ْم َي ْكفَ َب َرب َ
ما خطااا التأساايل إلا خطااا الترساايخ الااذي ياامم بااالوحي ويستصااح
ااجتَاااد األصااولي الصااحي لبيااا واحااد ما
العالمية فاي جاانبي ما
والتأمينات ااجتماخية.

خطار سابا

واام الباادالل اإلسا مية لع مااة

األ ماة وواي الودالاا البنكياة الربوياة

المبحث الثاني
أحكام المضاربة في الشريعة اإلسالمية
المطلب األول :المضاربة لغة واصطالحا
المطلب الثاني :دليل مشروعية المضاربة
وحكمتها
المطلب الثالث :شروط صحة المضاربة
المطلب الرابع :أنواع المضاربة من حيث
الشروط
المطلب الخامس :أحكام تتعلق بالعامل
وتصرفاته في المال
المطلب السادس :صور المضاربة

المطلب السابع :انتهاء المضاربة
المبحث الثاني :أحكام المضاربة في الشريعة
اإلسالمية
المطلب األول :المضاربة لغة واصطالحا:
المضاربة لغة م ضار مضاربة ،فاخل مفاخلة ،وضار
ماله ،ي ا هت َجر فيه وقارضه ،م

ضر

ف

في

لف

ضربًا

في األرض يضر

وضربا ًنا و َمضربًا بالفت خرج فيَا تاجرً ا و لا يًا. 09
والضر

مصدر ضربته ضربًا ،وضربت في األرض بتيي الخير م

الر ق ،قال تعال
والضر

ض َر ْب ُت ْم فَي األَرْ ض
َ وإَ َذا َ

يقا خل جميا األخمال إا قلي

ض َر
َ

(النسا )131

ي سافرتم،

ض َر
في التجارة ،و َ

في

سبيل هللا. 00
والمضاربة

تعطي إنسا ًنا م مالك ما يتجر فيه ،خل

بينكما ،وكأنه مأخوذ م

الضر

في األرض لطل

تعال َ و َ
ض َي ْب َت ُيو َ َم
آخرُ و َ َيضْ َربُو َ فَي ْاألَرْ َ

َفضْ َل

وخل قيال وذا يكو العامل مضاربًا ألنه وو الذي يضر

يكو الرب
الر ق قال
هللا(الم
هَ

مل ،)93

في األرض،

 09لسان العرب البن منمور المصري ،المتاوف سانة 111واـ )2565 : 3( ،مةادة رةرب  ،طبعةة
دار المعارف9919 ،م.

)9

 33تَاذي اللياة ألباي منصاور محماد با حماد األ واري (989ـا013واـ) ،تحقياق خباد السا م واارو مراجعاة محماد خلاي النجاار ـ
الممسسة المصرية العاماة للتاأليف والنةار1084 ،واـ ،)29 : 92( ،وتااج العارول لاماام اللياوي السايد محماد مرتضا ال بيادي ـ دار ليبياا
للنةر والتو يا1266 ،م.)349 :9( .

وجال
صاح

يكو كل واحد منَما يضار

صاحبه ،قال النضر "المضار

المال والذي يأخذ المال ،ك وما مضار  ،فَذا يضاربه وذاك

يضاربه" . 04
وذا ويذو

البعض إل

العامل وو المضار

منه اسم فاخل ،أل العامل يختص بالضر

فقط ،و نه لم يةتق للمالك

في األرض ،فعل وذا تكو

المضاربة م المفاخلة التي تكو م واحد ممل خاقبت اللص ،05وإل وذا
َميل .
ً
ومقارضة،
والمضاربة لية ول العراق ،ما ول الحجا فيسمونه َقراضً ا
جا في من الخليل "القراض والمقارضة بصيية المفاخله الدالة خل وقوع
الفعل م الجانبي  ،ووذا اسمه خند ول الحجا  ،و ول العراق لم يقولوا
قراضًا لبتة ،وا خندوم كتا
ً
خذا م

القراض ،وقالوا مضاربة ،وكتا

المضاربة،

ض(النسا  ،)131وقوله 
قوله تعال َ وإَ َذا َ
ض َر ْب ُت ْم فَي األَرْ َ

َ و َ
ض َي ْب َت ُيو َ َم َفضْ َل
آخ ُرو َ َيضْ َربُو َ فَي ْاألَرْ َ

هللا(الم
هَ

مل . 06 ")93

ما خ ال َقراض فَو م القرض ،يقال قرضه يقرضه قرضًا قطعه ،ووذا
وو األصل فيه ،مم استعمل في قطا الفأر ،والسفر ،والةَ عر ،قال
ال مخةري " صلَا م القرض ووو المقطا ،والمقارضة المضاربة ،وقد

 34تهذيب اللغة لألمهري (. )29 :92

 35نيل األوطار ةر منتق األخبار م
1971م. )246 :5( ،
06
ةار مان الجليال خلا مختصار الع ماة خليال ،تاأليف الع ماة الةايخ محماد خلايش ،المتاوف سانة 1922واـ ـ دار الفكار1409 ،هــ -
حاديا سيد األخيار ،لمحمد ب خلي ب محمد الةوكاني ،مصطف البابي الحلبي ،مصر – 1391

9191م . )663 : 3( ،

ُ
قارضت ف ًنا قرا ً
ضا ي دفعت إليه مااً ،ليتجر فيه ،ويكو الرب بينكما
خل ما تةترطانه ،والوضيعة خل ر المال". 01
المضاربة ،ومنه حديا

القراض في ك م ول الحجا
وفي التَذي
األ وري "ا تصل مقارضة م ُ
طعْ َم ُته الحرام" 08يعني القراض.
والقَراض م القطا في حق ر

المال ،حيا يقطا ج ًا م ماله ليتجر

فيه ،وفي حق العامل ،حيا يقطا األرض سعيًا طلبًا للر ق .
و خيرً ا جدني ستري

إط ق لفظ "المضاربة" خل

إل

العقود ،ألنَا قريبة م المعن
هللا
َي ْب َت ُيو َ َم َفضْ َل ه َ

(الم

وذا النوع م

القرآني َ و َ
ض
آخرُ و َ َيضْ َربُو َ فَي ْاألَرْ َ

مل  ،)93وإ كنت ا وافق خل

اآلية نص و

دليل خل المضاربة كما سيأتي إ ةا هللا .02
وللمضاربة اصط حً ا و في الةرع خدة تعريفات خند فقَا المذاو  ،وقد
جا ت وذه التعريفات متأمرة بما يذو

إليه صحابَا في بعض حكامَا و

ج لياتَا ويبدو ذلك مما يلي
 .1عند الحنفية" :المضاربة خقد ةركة في الرب

بمال م

جان

ر

المال ،وخمل م جان المضار ".43

 31لسان العرب ( ، )3589 : 5تهذيب اللغةة ( ، )34 : 8تةاج العةروس ( ، )16 : 5الصاحا تااج اللياة وصاحا الادي تاأليف إساماخيل با
حماد الجووري ،تحقيق حمد خبد اليفور خطار ـ دار العلم للم ي ـ بيروت ـ الطبعة األول 1256م. )992 : 3( ،

 08تهذيب اللغة لألمهري (. )29 :92
 39انمر بيان ذلك عند مناقشة أدلة المضاربة في المطلب الثاني من هذا المبحث .
43

حاةية رد المختار لخاتماة المحققاي محماد با ماي الةاَير بااب خابادي خلا الادر المختاار ةار تناوير األبصاار فاي فقاه باي حنيفاة
النعما ويليه تكملة ابا خابادي ـ الطبعاة المانياة 1266م ـ مطبعاة الحلباي ،)645 5( ،الفتااوى الَندياة وتعارف بالفتااوى العالمكيرياة فاي
مذو اإلمام األخظم بي حنيفة ،تأليف الةيخ نظام وجماخة م خلما الَند ـ دار الفكر1411 ،وـ 1221 -م. )985 4( ،

 .1عند المالكية :القراض ةرخًا توكيل خل تجارة في نقد ي بذو
فضة مضرو

مسلهم بج

و

م ربحه ،41ويتمي وذا التعريف بالنص

العروض.
خل المضاربة بالمال المضرو دو
َ
 .1عند الشافعية " :المضاربة ي موضوخَا الةرخي وو العقد المةتمل
خل

يدفا إليه ما يتجر فيه ،والرب مةترك

توكيل المالك اآلخر خل

بينَما" ،49وفي التعريف ن حظ اةتراط الدفا إل العامل.
 .4عند الحنابلة :المضاربة وي دفا مال ـ وما في معناه ـ مع هي  ،معلوم
قدره ،ا صبرة (صُرة) نقد وا حد كيسي  ،وفي كل واحد منَا مال
معلوم إل م يتجر فيه بج
وي حظ

وناك اتفا ًقا خل

معلوم م ربحه له و لعبده و ألخيه .40
المضاربة يجتما فيَا ما يلي .

 )1نَا خقد توكيل .
 )9نَا تسليم مال معلوم إل المضار
 )0نَا م

جْ ل التجارة.

 )4نَا خل ج
كما ي حظ

و العامل .

معلوم م الرب بالنسبة بالتقدير.
المعن

الةرخي للمضاربة و ااصط حي يطابق المعن

الليوي ،إا نه في ااصط

الةرخي مق هيد بالةروط التي تجعل العقد

صحيحً ا و فاس ًدا في حكم الةرع .

 41ةر من الخليل (.)664 0
49

نَاية المحتاج إل ةر المنَاج فاي الفقاه اإلسا مي خلا ماذو اإلماام الةاافعي لةامل الادي محماد با باي العباال حماد با ةاَا
الدي الرملي الةَير بالةافعي الصيير ،توفي سنة 1334وـ ،مطبعة الحلبي1086 ،وـ 1261-م. )912 5( ،
40
اإلقناع في فقه اإلمام حمد ب حنبل تأليف ةرف الدي موس الحجاوي المقدسي المتاوف سانة 268واـ ـ تصاحي وتعلياق خباد اللطياف
محمد السبكي ـ دار المعرفة للطباخة والنةر ـ بيروت.)956 9( ،

المطلب الثاني :دليل مشروعية المضاربة وحكمتها
رسول

كانت المضاربة موجودة في الجاولية ،بل ةالعة بينَم وقد جا

هللا  خرج في مال خديجة  قبل بعمته مضاربة خل خادة ما كانت تفعل
ما م يخرج في مالَا آنذاك. 44
وجا اإلس م فأقره وذا النوع م التعامل ،يقول اب ح م "القراض كا في
الجاولية فأقره رسول هللا  ذلك في اإلس م ،وخمل به المسلمو خم متيق ًنا
ا خ ف فيه ،ولو وجد فيه خ ف ما ال ُتفت إليه ،ألنه ن ْقل خ كافة إل

م

قراض بمال خديجة  ،45"ويقول اب رةد
رسول هللا  وقد خرج  في
أ
"وا خ ف بي المسلمي في جوا القراض و نه مما كا في الجاولية فأقره ه
اإلس م".46
ما خ

دليل مةروخيتَا ،فقد قال الكاساني في ذلك "القيال نه ـ ي

القراض ـ ا يجو استلجار بأجر مجَول ،41لك تركنا القيال ،بالكتا
والسنة ،ما الكتا

فقوله َ  و َ
ض َي ْب َت ُيو َ َم
آخرُ و َ َيضْ َربُو َ فَي ْاألَرْ َ

44

البداية والنَاية للحافظ اب كمير الدمةقي ،المتوف سنه 144وـ ـ الطبعة المالماة 1212م ـ مكتباة المعاارف ،)293 : 2( ،السايرة النبوياة
اب وةام ،تحقيق وةر مصطف السقا ،إبراويم األبياري ـ خبد الحفيظ ةلبي ـ الطبعة المانية ،مكتبة الحلبي1255 ،م.)988 : 9( ،

 45المحل ألبي محمد ب حمد ب سعيد ب ح م ،المتوف سانة 456واـ ،تصاحي حسا
مكتبة الجمَورية العربية ،مصر1262 ،م. )996 : 9( ،
 46بداية المجتَد ونَاية المقتصد اب رةد بي الوليد محمد ب
المحمية  1091وـ. )228 : 2( ،

يادا  ،طبعاة

حمد ب رةد القرطبي ،توفي سانة 441واـ ،المطبعاة المولياة -بفاال العلياا

 41لعل هذا يجعلنا في حرج حينما نتساهل في بعض الشروط التي قد تفضي إلى مزيد من الجهالة .

ض
ت ال ه
هللا(الم مل  ،)93وقوله َ  فسَ َذا قُضَ َي َ
َفضْ َل ه َ
ص َ ةُ َفان َتةَ ُروا فَي ْاألَرْ َ
هللا َو ْاذ ُكرُ وا ه
هللاَ َكمَيراً له َعله ُك ْم ُت ْفلَ ُحو َ (الجمعة  ،)13وقوله
َوا ْب َت ُيوا َم َفضْ َل ه َ
ْل َخلَ ْي ُك ْم جُ َنا
 لَي َ

َ َت ْب َت ُيو ْا َفضْ ً يم

ره يب ُك ْم( البقرة .)128

48

وقد ك هد السادة العلما في ويلة المراجعة والمحاسبة للممسسات المالية
اإلس مية بمملكة البحري  ،في كتا

"المعايير الةرخية" ،خل وذه األدلة

نفسَا م القرآ الكريم ،42وإذا كنت تفق ما الكاساني والسادة العلما في
ويلة المراجعة والمحاسبة للممسسات المالية اإلس مية بأدلة مةروخية
القراض م السنة النبوية ،فيبدو لي

وذه اآليات ليست نصًا و دلي ً في

جوا المضاربة ألنَا آيات خامة في جوا العمل والسعي الح ل ،سوا كا
بيعً ا و ةرا و مضاربة و ةركة و مرابحة و خم  ،لذا يبدو لي

جوا

المضاربة يأتي م طريق السنة النبوية ،ما خ اآليات فأتفق ما صاح
"مسالك اإلفَام إل

آيات القرآ " حيا يقول بعد ذكر وذه اآليات بعينَا

"وةي م تلك اآليات ا يدل خل ذلك ـ ي القراض ـ إا نه يقال إنَا دلت
خل رجحا التكس  ،ووو خم م
ليره ،وما وذا ففي استفادة منَا ذلك

يكو بمال اإلنسا نفسه ،و بمال
تأمل".

53

و ما في السنة النبوية فما روي خ اب خبال  نه قال "كا سيدنا العبال
ب خبد المطل

إذا دفا المال مضاربة ،اةترط خل صاحبه

ا يسلك به

بحرً ا ،وا ين ل به واديًا وا يةتري به دابة ذات كبد رطبة ،فس فعل ذلك
 48بدالا الصنالا في ترتي الةرالا لع
المانية 1216م. )3581 : 8( ،
42

الدي

بي بكر ب مسعود الكاسااني ،المتاوف سانة 581واـ ـ بياروت ،دار الكتا العلمياة ،الطبعاة

النص الكامل للمعايير الشرعية للمؤسسات المالية اإلسالمية التةي تةم اعتمادهةا حتةى ربيةع األول
9425هـ  /مايو 2224م ،ص.241

 52مساالك األفَاام إلا آياات األحكاام للع ماة الجاواد الكااظمي ،المتاوف فاي ق 11ـ خلهاق خلياه وخاره ج حاديماه الةايخ محماد بااقر ةااريف،
وصححه محمد تقي الكةفي ـ المكتبة المرتضوية ألحبار اآلمار الجعفرية1065 ،وـ.)94 : 2( ،

طه رسول هللا  فأجا َةرْ ُ
ض َم " ،فبلغ َةرْ ُ
طه" ،51وكذا ُبعا  والنال
َ
يتعاقدو فلم ينكر خليَم ،وذلك تقرير لَم خل ذلك والتقرير حد وجوه السنة
.
وقد رُ وي خ جماخة م الصحابة رضي هللا خنَم نَم دفعوا مال اليتيم
مضاربة ،منَم سيدنا خمر وسيدنا خمما وسيدنا خلي وخبد هللا ب مسعود
وخبد هللا ب خمر وخبيد هللا ب خمر وسيدتنا خالةة  ولم ينقل نه نكر
خليَم م

قرانَم حد وممله يعد إجماخً ا.59

وذا ما قاله الكاساني خ دليل جوا المضاربة ،وي حظ

األحاديا التي

جا ت في المضاربة قليلة ،ولذا يقول الةوكاني "وليل فيَا ـ ي المضاربة
ـ ةي مرفوع إل رسول هللا  إا ما خرجه اب ماجه م حديا صَي ،
خ

بيه قال قال رسول هللا  م ا فيَ

البركة البيا إل

جل،

والمقارضة ،و خ ط البر بالةعير للبيت ا للبيا".50
وقد ورد اإلمام مالك في الموطأ مري ص هدر بَما كتا القراض

54

 59لعل هةذا يبةين أن هنةاك عقةود مضةاربة جةرت فةي عهةد الرسةول  فأقرهةا ،ولةيس مةا ذهةب إليةه
صاحب الفقه علةى المةذاهب األربعةة والةدكتور علةي حسةن عبةد القةادر إلةى أن أول قةراض كةان
قراض عبد هللا بن عمر ،انمر الفقه على المذاهب األربعة  ،62 : 3فقه المضاربة د/علي حسن
عبد القادر ،ص .9
 52بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع . 3581 : 8
 50نيل األوطار ( ،)961 5الحديا رواه اب ماجه ـ كتا التجارات ،با الةاركة والمضااربة،
رقم ( ،)9982وقد خلهق خليه الةوكاني بأ فاي إساناده نصار با القاسام خا خباد الارحيم با
داود ووما مجَوا  ،وبممل وذا جا في التعليق خليه في سن اب ماجه.

54

تنوير الحوالك ةر خل موطأ مالك لامام جا ل الادي خباد الارحم السايوطي الةاافعي ـ المكتبـة التجاريـة الكبـر  -مصـر ،
9891هـ 9191 -م ،)110 9( ،كتا القراض ،وكذا في نيل األوطار كتا الةركة والمضاربة ( ،)961 5وقد خلهاق خلياه الةاوكاني
بقوله خرجه مالك في الموطأ والةافعي والدارقطني ،قال الحافظ إسناده صحي  .وراوي الحديا يد با سالم المادني الفقياه ،روى خا
بيه وجابر و بي وريرة ،قال يعقو ب ةيبة مقة م ول الفقه ،وكا خالما بالتفسير توفي سانة 106واـ ،راجاا إساعاف المبطاأ إلا رجاال
الموطأ للسيوطي ص (.)932

سلم خ

بيه نه قال خرج خبد هللا وخبيد هللا ابنا

األثر األول :خ

يد ب

خمر ب الخطا

 في جيش إل العراق ،فلما قف

األةعري  ،ووو مير البصرة فرح
خل

مره ا خل

بي موس

بَما وس هَل ،مم قال لو قدر لكما

مر نفعكما به لفعلت ،مم قال بل وا ونا مال م مال هللا ،ريد

به إل

بعا

مير المممني فأسلفكماه ،فتبتاخا به متاخًا م متاع العراق ،مم

تبيعانه بالمدينة فتمديا ر ل المال إل
فقاا وددنا ذلك ،ففعل ،وكت

مير المممني ويكو الرب بينكما،

إل خمر ب الخطا



يأخذ منَما المال،

فلما قدما المدينة ،باخا فربحا فلما دفعا ذلك إل خمر قال ك ُّل الجيش سلفه
ممل ما سلفكما؟! ،يديا المال وربحه ،فأما خبد هللا فسكت ،و ما خبيد هللا فقال
ما ينبيي لك وذا يا مير المممني ! ،لو نقص وذا المال و ولك لضمناه ،فقال
خمر يدياه ،فسكت خبد هللا وراجعه خبيد هللا ،فقال رجل م جلسا خمر ـ
قيل وو خبد الرحم ب خوف يا مير المممني  ،لو جعلته قراضًا ،فقال
خمر قد جعلته قراضا ،فأخذ خمر ر ل المال ونصف ربحه و خذ خبد هللا
وخبيد هللا ابنا خمر ب الخطا نصف الرب .
األثر الثاني :خ خ

ب خبد الرحم خ

 خط ماله قَراضًا يعمل فيه خل

بيه خ جده

خمما ب خفا

الرب بينَما. 55

م مجموع وذه اآلمار ـ التي يقوي ي بعضَا بعضًا ـ نتَي إل

القراض و

المضاربة مةروخة بالسنة النبوية وخمل الصحابة وليل اإلجماع يضا كما
ذو البعض إل ذلك ،وا باإلجماع فقط كما روي خ اب ح م.56
55

تنوير الحوالك ( )101 9وراوي الحديا الع ب خبد الرحيم با يعقاو الحرماي المادني،
روى خ بيه واب خمر و نل ،وروى خنه اب ةبل ومالاك وةاعبة ،وقاد ومقاه حماد ولياره،
قال اب مع "ليل حديمه حجة" ،راجا إسعاف المبطأ إل رجال الموطأ ،ص .932

حكمة مشروعيتهاُ :
ةرخت المضاربة ،للحاجة إليَا ،51إذ قد يوجد ما حد
مال وا يقدر خل تنميته والتجارة فيه ،و ليل خنده وقت للتجارة ،و ليست
خنده خبرة كافية للعمل فيه ،في مقابل
الخبرة والفراغ والحاجة إل
بةروطَا مفيدة لصاح

يوجد م ليل له مال ما وجود

العمل والتكس  ،وبَذا تكو

المضاربة

المال في تنمية ماله وإبراله م إمم ااكتنا لقوله

ُو َ ه
هللا َف َب يةرْ وُم َب َع َذا أ
الذ َو َ َو ْال َف ه
يل َ َ
ض َة َواَ يُن َفقُو َن ََا فَي َس َب َ
ار َج ََ هن َم َف ُت ْك َوى َب ََا َج َبا ُو َُ ْم َو ُجنو ُب َُ ْم َو ُ
ظَُو ُر ُو ْم
َخلَ ْي ََا فَي َن َ

َ  والهذَي َ َي ْك َن
َل أَيم َ ي ْو َم يُحْ َم
َو َـذا َما َك َن ْ ُت ْم ألَنفُسَ ُك ْم َف ُذوقُو ْا َما ُكن ُت ْم َت ْكنَ ُ و َ (التوبة  ،)05 -04ووذا يمكد
إنفاق المال في ااستممار و الصدقات م الفروض الةرخية .
كما

المضاربة مفيدة للعامل في تكسبه وحصوله خل لقمة العيش م ك يد

يده ،باإلضافة إل

إبعاده خ البطالة التي وي م

خضل األمراض في

المجتما ،لما رواه البخاري بسنده خ اب خبال رضي هللا خنَما
رسول هللا  " نعمتا ميبو فيَما كمير م النال الفراغ والصحة".58
والمضاربة مفيدة للمجتما كله في نَا وسيلة للرقي ااقتصادي حيا سينمو
المال وتروج السلا بكمرة التجارة والعمل واإلنتاج.

 56المحل (.)116 6
 51ةر من الخليل (.)964 0
 58رواه البخااري ـ كتاا الادخوات ـ باا ماا جاا فاي الرقااق و ناه "ا خايش إا خايش اآلخارة"،
ورواه الترمذي ـ كتا ال ود ـ با "الصحة والفراغ نعمتا ميبو فيَما كمير ما الناال"،
ورواه حمااد با حنباال مسااند اب ا خبااال بلفااظ "إ الصااحة والفااراغ ميبااو فيَمااا كمياار م ا
النال" ،رقم . 9043

وإذا كانت المضاربة مفيدة خل

وذا النحو فَل لَا ةروط و ركا تحقق

الخير المرجو منَا ؟ وذا ما سوف نتحدا خنه في الفصل التالي إ ةا هللا
تعال .

المطلب الثالث :أركان وشروط صحة المضاربة
ابد للمضاربة كتعامل ةرخي م
جميعا ،ووي ستة ركا
نما ماله خ

ركا وةروط ا تص إا إذا توافرت

األول رب المال ألنه تتحرك في نفسه الرلبة في

طريق المضاربة فيتجه إل

عامل يرتضيه فيكو

الرك

الماني ،فيتفق معه خل عقد المضاربة بصيية معينة ،ووي الرك المالا ،مم
يسلم المال ووو الرك الرابا فيبد العامل التجارة في المال ووو الخامل ،مم
يكو الربح خيرً ا ،إ وجد ووو الرك السادل ،وف ك ٍّل ةروط وقيود،
وإليك تفصيل ذلك
الركن األول :رب المال :يةترط في صاح

المال

يتوفر فيه ولية

التوكيل ،52ولذا ا يص خقد المضاربة م مختل العقل لجنو

و َخ َته ،كما

ا يص م الصبي الذي ا يعقل ص ً ،وا م فاقد اإلرادة خمومًا لفوات
ولية مباةرة العقد ،وكذلك ا تص وكالة المحجور خليه لسف أه و لفلة. 63

يوكال فياه
 52التوكيل وو كل م ص تصرفه في ةاي بنفساه وكاا مماا تدخلاه النياباة ،صا
رج ً و امر ة ،حُ رً ا و ً
خبدا ،مسلمًا و كافرً ا ،راجا الميني اب قدامة (.)939 5

63

فت الع ي ةر الوجي ووو الةار الكبيار لاماام باي القاسام خباد الكاريم محماد الرافعاي ،المتاوف سانة 906واـ ،الطبعاة األولا  ،دار
الكت العلمية ،بيروت ،لبنا 1411 ،وـ1221 ،م.)95 19( ،

ما خ كونه مسلمًا م لير مسلم فلم يمنا م ذلك بعض الحنفية
المضاربة بي

61

فتص

ول الذمة والمسلم والحربي المستأم  ،وقد كره الةافعية

مةاركة المسلم ليير المسلم لعدم تحر
بالحرام كما كروه المالكية 69بحجة
إذال له ،وما ينبيي لمسلم

لير المسلم خ

البيا والةرا

تأجير المسلم نفسه خند لير المسلم فيه

يذل نفسه ،ويبدو لي

المضاربة تص ما

لير المسلم ما لم يك حربيًا ممل الصَاينة وم يدخمَم بالمال ،فَما
حربيو ا يجو لير قتالَم اخونَم خل القوة ااقتصادية ،واألول
جميا األحوال

في

يكو التعامل ما المسلم الصادق األمي الورع خ اقتراف

الةبَات فض ً خ المحرمات .
الركن الثاني :العامل :كما اةترط الفقَا في صاح

المال ولية التوكيل

اةترطوا في العامل ما اةترطوه في الوكيل ،وذلك أل العامل ينو
ر

خ

المال في التصرف بماله فأةبه الوكيل م وذه الناحية ،ولذا فيةترط فيه
يكو خاق ً مسل ًما لير مرتد .ما إذا كا العامل لير مسلم فقد كروه

بعض الحنفية ،يقول السرخسي "وكره للمسلم
مضاربة ووو جال في القضا كما يكره

يدفا المال إل النصراني

يوكل النصراني بالتصرف في

ماله ،وذا أل المباةر للتصرف ونا وو النصراني ووو ا يتحر خ ال يادة
وا يَتدي إل األسبا

ً
اختقادا ،ويتصرف
المفسدة للعقد ،وا يتحر خنَا

في الخمر والخن ير ،لك وذه الكراوة ليست لع ْي المضاربة والوكالة ،فلم
تمنا صحتَا في القضا ". 60
61
69

بدالا الصنالا في ترتي الةرالا (.)0502 8

المدونة الكبرى رواوا اإلمام سحنو ب سعيد التنوخي خ اإلمام خبد هللا ب القاسم العتبي لاماام مالاك با
1090وـ. )51 4( .

نال ـ دار صاادر ـ بياروت،

 60المبسوط لةمل األلمة السرخسي الحنفي ،دار المعرفة ،بيروت1436 ،وـ.)195 99( ،

ول أوافق السرخسي ـ م الحنفية ـ خل ذلك و ضيف
يضار

الذمي و ليره م

لير المسلمي

المسلم لو اضطر

فيمك

ااحترا

خ

المحرمات بأ يةترط خليه م الةروط ما يجعل الرب ح اً م الناحية
اإلس مية فس خالف ذلك ضم العامل .
وقد خاش المسلمو في مكة والمدينة يتعاملو ماليًا ما لير المسلمي بدو
حرج ةرخي ،وقد قال الةيخ محمد الي الي ـ رحمه هللا ـ "إنني ُفضيل
التعامل ما نصراني ملت م بالقيم األخ قية والوفا بالوخد خ التعامل ما
مسلم متحلل م القيم واألخ ق" .
الركن الثالث :صيغة العقد :تتم بتحقيق ركنيْ العقد ،ووما اإليجا
ي برضا العاقدي  ،يقول الكاساني "و ما رك العقد فاإليجا

والقبول،

والقبول وذلك

بألفاظ تدل خليَما ،و ما يقوم مقامَما".64
واإليجا

وو لفظ المضاربة و المقارضة و المعاملة و ما يمدي معاني وذه

األلفاظ بأ يقول له ر
م رب

المال خذ وذا المال مضاربة خل

ما ر ق هللا

و طعم منه فَو بيننا خل كذا م نصف و ربا و ملا و ممل

ُ
ُ
قبلت و كت
رضيت و
ذلك م األج ا المعلومة ،ويقول العامل

ما يوحي

بذلك كما جا في نظام المضاربات اإلس مية الحديمة حيا يتم التعامل
بالكتابة واإلمضا والختم ووذه تقوم مقام لفاظ المضاربة .
وكذلك تجو إةارة األخرل المفَومة و المكتوبة وكذا األخم سوا كا
مضاربا م صاح مال .

 64بدالا الصنالا (.)0588 8

ً
ةرطا "فالعبرة في العقود بالمقاصد والمعاني ا
واةتراط لفاظ بعينَا ليست
باأللفاظ والمباني" كما يقول األصوليو .
الركن الرابع :رأس المال يةترط في ر ل المال ربا ةروط جمعَا
صاح فت الع ي في قوله "وي

ً
نقدا مُع هي ًنا معلومًا مسلهمًا".65
تكو

ما خ كونه ً
العروض "البضاخة" حيا يرى
نقدا سال ً فَذا احترا خ
َ
بالعروض وجوه ه اب
نه ا تجو المضاربة َ

جمَور الفقَا

بي ليل .66

ويعلل اب رةد حجة الجمَور بقوله " إذا كا خروضً ا كا لررً ا ألنه
يقبض ووو يساوي قيمة ،ويرد ووو يساوي قيمة ليروا فيكو المال والرب
مجَواً" .61ما إذا كا
وحجة مالك

يباع فقد جوه ه الحنفية ومنعه مالك والةافعي

البيا جَد الد م العامل لحسا

خنده ،62ما الحنفية فلَم مبرر مقبول ووو

ر

68

المال ووذا ا يجو

المضاربة جال ة ألنَا لم

العروض.13
تضف إل
َ
ما كو ر ل المال معيهنا ي ليل دي ًنا في الذمة خند العامل و خند آخر ف
يجو خند الةافعية والمالكية ،11ويعلل ذلك اإلمام مالك بأ الد ْي إذا كا
لدى العامل وطل
مخافة

يكو

منه صاح

المال

ُي َقره ه خنده قراضا ،فقد يكو ذلك

خسر بماله فَو ي يده فيه ،19ي مظنة الربا واستح له م

 65فت الع ي ( ،)1 19ص . 9
 66اخت ف بي حنيفة واب بي ليل ص( )92حيا يجعله اب بي ليل بمن لة الم ارخة .
 61بداية المجتَد ( ،)938 9وراجا كذلك ر ي الةوكاني في نيل األوطار (.)108 5
 68بداية المجتَد (.)938 9
 62تنوير الحوالك (.)111 9
 13بدالا الصنالا (.)0524 8

11

فت الع ي ( ،)1 19وكذا الميني تأليف باي محماد خباد هللا با حماد با محماد با قداماة ،المتاوف سانة 603واـ ،خلا مختصار باي
القاسم الخرقي ،المتوف سنة 001واـ ،يلياه الةار الكبيار ألباي قداماة المقدساي ،المتاوف سانة 619واـ ـ دار الكتا العلمياة1224 ،م5( ،
.)123

 19تنوير الحوالك (.)114 9

وذا البا

بطريق التحايل ،كأنه يعطي رج ً د ْي ًنا ينوي

يأخذ خليه فالدة

ربوية فيقول له خذ وذا المال قرضً ا ،وبعد فترة يقول له قد جعلت ما خندك
م ْنا ذلك م

قراضًا ،وربما يعلم نه قد نفقه واستَلكه فيكو

با

سد

الذرالا.
ما إذا كا الد ْي خند لير العامل فقد منعه اإلمام مالك أل استرداده
منفعة ا تجو  ،10وخند األحناف يجو  ،14و ظ
بالد ْي خند لير العامل ،بةرط

ُيعط

نه ا حرج في المضاربة

جرً ا خل تحصيل الد ْي إ طل

العامل ذلك .
ما كو ر ل المال معلوما ف ُيجما الفقَا خل ذلك بحيا يكو معلو ًما
لَما معً ا ،أل خدم معلومية ر ل المال يمدي إل الجَالة في ر ل المال
والرب بما يمدي اليرر الفاحش ووذا باطل بقول الةافعي "ا يجو
قارضك بالةي جذا ًفا ا خرفه وا تعرفه".
وكذا لو ضار

15

رجل رج ً خل كفي م الدراوم ،وصبرة مجَولة و

كيسي معلوم حدوما ف يجو ذلك خند الجمَور.

16

ما كو ر ل المال م َُسلهما فقد اةترطه بعض الفقَا بمعن
العامل خل المال كاملة ا يد لر

تكو يد

المال فيَا كما يقول الةافعية ،ولذا فقد

بطلوا المضاربة التي يةترط صاح المال

يعمل ما العامل أل المال ل

 10السابق.
 14بدالا الصنالا ( 0525 8و .)0526

15
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يخلُص للعامل ،وألنه انقسام في التصرف يقضي إل
ااستق ل ،وإل وذا ذو األحناف 11والةافعية.

انقسام اليد ويبطل

18

ويبدو لي ـ وهللا خلم ـ

ر المال لو اةترك ما العامل في العمل بيير

سلطا خليه لكونه صاح

المال ،جا ألنه جما بي الةركة والمضاربة

وإذا جا لر

المال

كمر) فما المانا
الحنابلة

12

يعطي ماله امني
يكو

يضار

و كمر مضاربة (مال ويدا

و

حدوما؟! ليل ذلك ول ؟ وخموما فقد جا

الرج ُل الرج َل بالمال خل

يعمل معه بيير تضييق

خليه .
الركن الخامس :العمل الذي يقوم به العامل ليل مرس ً ب ةروط ،وإنما
يةترط فيه ةروط ومَا .
 .1ا يحدد بمدة معينة ،ف تص خند كمر الفقَا
و إل سنتي

و كمر و قل ،فس بدا ألحدوما

ذي حق حقه فعل دو
وإل ممل وذا ذو

تضار

ح ًدا إل سنة

يترك اآلخر ويأخذ ك ُّل

ي حرج ،لذا فقد بطل الحنفية المضاربة بالتأقيت،
الةافعية والمالكية والظاورية .83وخند الحنابلة يجو

تأقيت المضاربة بسنة ،مم ً بأ يقول للعامل (ضاربتك خل وذه الدراوم
تةتر) ،81ويبدو لي ه اةتراط المدة ا حرج
سنة فسذا انتَت ف َتباْ وا
َ
فيه ألنه حق لصاح

المال والعامل معا ،وم حق صاح

يأخذ ك ٌّل ماله بعد سنة و في ي وقت ،ووو دخ
 11فت القدير (.)495 8
 18فت الع ي (.)2 19
 12الميني (.)108 5

المال والعامل
استقرار العمل

فت القدير ( ،)451 8المجموع ةر المَذ للنووي ،ما تكملة الةيخ محمد نجي المطيعي ،دار خالم الكت للطباخاة والنةار ُ ،
طباا
خام 1490وـ ( ،)931 14وفت الع ي ( )5 19وتنوير الحوالك ( )116 9والمحل (.)116 2

83

 81الميني (.)116 5

ااستمماري ،وفي العصر الحديا يوجد في بعض صور المضاربات
ذلك السيد محمد باقر الصدر ،89فيةترط

اةتراط التأقيت ويجوي

يظل

المال لدى البنك اإلس مي مدة ا تقل خ ستة ةَر ،حت يتمك البنك م
ااستممار ،وإا لم يأخذ ربحً ا ،ويكتفي بأخذ صل ماله فقط ،خل ةرط
ُيعْ لمَم قبلَا حت يأتوا له بماله ،ويقول اإلمام مالك "إ كا المال بضاخة
انتظره حت يبيعه".
.9

80

يكو العمل في التجارة ا في ليروا ممل ال ارخة والصناخة ألنَا

يمك

يستأجر خليَا فتمتنا فيه المضاربة ،84ووذا يتض م تعاريفَم

جميعا للمضاربة ،ووذا ما خليه الفقَا إا

المالكية

85

ا ْ
يرو بأ ًسا

م وخدل بمال المضاربة ا بموضا ظلم و ًَ
خدو

ي رع العامل في مكا

فيضم المال ،ووذا الةرط لدى الفقَا لير المالكية ما وجاوته إا ني
رج التوسا في المضاربة في ي مةروع راخي و صناخي و .....
بةرط االت ام بةروط المضاربة والم ارخة وخقود ااستصناع خاصة
نظام البنوك ال راخية

86

يعمل اآل ويقوم بخدمات جليلة للف

ونحتاج

نطَر وذا القطاع م رجل الربا ،وفي المضاربة ما الم ارخة مندوحة .
 .0ا يضييق خل العامل وذلك خ طريق الةروط التي تجعله محدو ًدا في
بيعه وةراله مما يممر خل المضاربة ورب أ
حَا ،وتدخل وذه تحت ما يسم
89

البنك ال ربوي في اإلس م لسماحة السيد محمد باقر الصدرـ دار الكتا اللبناني ـ بيروت1262 ،م ،ص .91

80

تنوير الحوالك (.)116 9
 84راجا تعرياف المضااربة اصاط حا فاي المطلا األول ما واذا المبحاا ،وراجاا تفصايل واذه
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 85المدونة الكبرى (.)60 4
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المضاربة المق هيدة ،وسأب يي إ ةا هللا ما يجو م وذه الةروط وما ا
يجو بعد ذلك .
الركن السادس :الربح :يةترط في الرب خدة ةروط ومَا ما يلي -
الشرط األول:

يكو الرب معلو ًما بالج لية ا بالتقدير ،كأ يقول صاح

مال لرجل خذ وذه األلف و خمل بَا خل
ربعو في المالة ولي ستو

الرب بيننا نصفا  ،و لك

و كمر و قل ،ما إ قال له ُخذ وذه األلف

وتا َجر بَا وسأرضيك ،81و سأخطيك ممل ما يعطي النال ،و لي خمسو
جنيَا مم ً بطل العقد ،ف بد يكو الرب معلو ًما ا بالتحديد لك بالنسبة
بحيا ي يد ويقل خل حس

الرب  ،يقول اب ح م "وا يجو القراض إا

بأ يسميا السَم الذي يتقارضا خليه م الرب كسدل و ربا و ملا و
لكل منَما م الرب  ،ألنه إ لم تك وكذا لم يك
نصف ونحو ذلك ،وبيهنا ما أ
قراضا ،وا خ َُرف ما يعمل العامل خليه فَو باطل".88
وحول وذه النقطة ريد
م وذه ال اوية فأجا
مليو ًنا خل

فصيل القول ،أل الكمير تحايل خل المضاربة
يحدد الرب بالتقدير ،كأ يعطي ر

ل ًفا و مالة لف كنسبة محدودة

يأخذ منه كل سنة خمسي

بالتقدير ا بالج لية كما سبق ،إل ممل وذا ذو
جما م العلما منَم الةيخ خبد الووا

المال للعامل

الةيخ محمد خبده ولفه ل هفه

خ هف حيا يقول "إ اإليداع في

صندوق التوفير وو م قبيل المضاربة ،فالمودخو وم صحا

األموال،

ومصلحة البريد وي القالمة بالعمل ،والمضاربة خقد ةركة بي طرفي  ،خل
يكو المال م جان  ،والعمل م جان
 81فت الع ي (.)11 19
 88المحل (.)111 2

آخر ،والرب بينَما ،ووو خقد

صحي ةرخً ا واةتراط الفقَا لصحة وذا العقد

ا يكو ألحدوما نصي

يكو الرب بينَما بالنسبة يص

مع هي اةتراط ا دليل خليه ،وكما يصل
ً
حظا مع هي ًنا" ،واألستاذ اإلمام محمد خبده يقرر
يكو

خدل هللا يأب

يكو وذا التعامل النافا للعامل ولر المال محر ًما.82
ويعود الةيخ خبد الووا

خ هف فيقول "إذا خط إنسا

مقاول ليعمل بَا في تجارته و خمال خرى خل
ويعطيه كل سنة خمسي جنيَا ،رى

لف جنيه لتاجر و
يتجر ويعمل فيَا

وذا مضاربة وةركة بي امني "،

ويعترض خل وذا بأ المضاربة يةترط لصحتَا

يكو الرب نسب ًيا ا

ْقدرً ا مع هي ًنا ،و يهد وذا ااختراض بوجوه
.1
حس

وذا ااةتراط ا دليل خليه م القرآ

اتفاق الةركا  ،ونح في ما ضعفت فيه الذمم ،ولو لم يك

لر المال نصي معي م الرب
.9

الفقَا ذكروا

وذا ،وسيا

كله كله .

المضاربة إذا فسدت لفقد ةرط م ةروطَا صار

العامل بمن لة جير لر
لر

و السنة ،والمضاربات تكو

المال ،وصار ما يأخذه بمن له جرة ،فليك

يكو مضاربة و إجارة ،فَذا التعامل صحي فيه نفا

المال والعامل ،وليل فيه ظلم ألحد ،وهللا ا يحرم خل النال ما

فيه مصلحتَم.

23

ويرى الدكتور محمد يوسف موس

األخذ بَذا الر ي ـ تحديد قدر الرب ـ

ا يص مطل ًقا إذ ا يوافق خل ااقتراض بفالدة محدودة لتوسيا التجارة و

 82لوا اإلس م ،العدد  11رج 1013وـ ،السنة الرابعة.
 23السابق ،والعدد  19ةعبا 1013وـ ،السنة الرابعة.

الصناخة خل حي يوافق خليَا في المةروخات الكبيرة والممسسات العامة
التي تقوم بَا الدولة وتصدر م

جلَا سندات بفالدة محدودة مضبوطة.

21

ما الدكتور حمد ةلبي فيرى األخذ بالتحديد إذا كانت المقة لير كاملة ،يقول
"ف بأل

نحتاط للمالك فنحدد الرب حت ا يتردد في المساومة في وذه

الصفقات التي تعود خل العامل وخل المجتما بالخير".

29

وذا ما انتَ إليه الةيخ محمد سيد طنطاوي ةيخ األ ور خندما كا مفتيًا،
ت بجديد خما ذكر .
حيا لم يأ َ
وذه جملة م آرا بعض خلما العصر حي ينطلقو م ااجتَاد التسويفي
ا التةريعي ،وخندي استدراكات خليَم ومَا ما يلي -
 .1إ مصال العباد ا تكو إا في الت ام ةرع هللا بحذافيره في كل صييرة
وكبيرة وتطويا النفل البةرية وما يج ُّد م

حداا لةرع هللا تعال الذي

قال َ َ  ا َيعْ لَ ُم َم ْ َخلَ َق َوو َُو اللهطَ يفُ ْال َخ َبيرُ (الملك  ،)14وهللا وحده وو
الذي يعلم كل المصال الضرورية والحاجية والتحسينية للفرد والجماخة
واألمة والعالم ،ما

نن ي
ص

نفسنا حراسً ا خل

مصال النال بسليا

بعض الةرع فَذا وو البوار بعينه فض ً خ التيافل خ بعض المصال
التي لقاوا الةارع.
 .9إ ةرط تحديد الرب بالنسبة ا بالتقدير ةرط صحة فسذا سقط ُ
بطل
العقد ،والمضاربة التي كانت في الجاولية والتي جرت في خَد الرسول 
و قروا ،وفي خَد الصحابة م بعده لم يُذكر في حالة واحدة م بينَا
 21مجلة البنوك اإلس مية ،العدد  1ربيا األول 1028وـ ،ص .12
 29السابق ،والعدد  5جمادي األول 1028وـ ،ص ( ،)93 - 19وفيه رد األساتاذ حما ة الجميعاي
خل د /حمد ةلبي وليره.

نجد حالة و كمر حينما تكو المقة لير كاملة

تحديد للرب  ،وكا يمك

ـ والمقة دالما لير كاملة إا في األنبيا ـ كما يذو إل ذلك د .حمد ةلبي.
و حينما يكو المةروع كبيرً ا كما يقول د .محمد يوسف .لكنا لم نجد لبتة
حالة واحدة لذلك جا وا الفقَا  ،وذا ما وجود اتفاق ا يعرف له مخالف
خل

تحديد القدر يبطل العقد تماما كما سبق ،و ضيف نصو ً
صا خرى

تمكد ذلك وترد خل المتساولي في وذا الةرط
) يقول اب رةد راو ًيا اإلجماع في ذلك "و جمعوا خل

صفته ـ ي
معلوم

يتجر فيه خل ج
القارض ـ يعطي الرجل المال خل
يأخذه م الرب ي ج مما يتفقا خليهً ،
ملما و ربعًا و نص ًفا".20

) يقول اإلمام مالك "في رجل دفا إل رجل مااً قراضا ،واةترط خليه
فيه ةيلا م الرب خالصا دو صاحبه ،فس ذلك ا يصل  ،ولو كا
ً
واحدا ،إا
درو ًما

يةترط نصف الرب له ونصفه لصاحبه و ملمه،

و ربعه ،و قل م ذلك بكمير ،فسذا سمي ةيلا م ذلك قلي ً و كميرً ا
فس كل ةي س هم

م

ذلك ح ل ووو قراض المسلمي لك

إذا

اةترط دروما واحدا فما فوقه خالصا له دو حاجة ،وما بقي فَو
بينَما نصفا  ،فس

ذلك ا يصل  ،وليل خل

ذلك قراض

المسلمي " ،24ختقد نه ا يجو بعد ما خرجه العلما م
قراض المسلمي إذا اةترط صاح
العامل ،و

دالرة

المال درومًا واحدا لنفسه خل

يخرج ال كاة م حصة ربحه ،ا يجو ألحد م خلما

 20بداية المجتَد ونَاية المقاصد اب رةد (.)938 9
 24تنوير الحوالك (.)151 9

العصر

يتساول في وذا الةرط الجووري الذي ينقل المعاملة م

الح َل إل الحرمة .
ج) يستطيا ي دارل
موجودة في كل كت

يجد الفكرة نفسَا  -تحديد النسبة ا القدر-
الفقه التي تتحدا خ المضاربة في ي مذو

م مذاوبنا الفقَية المعتمدة. 25
.0

تحديد الرب

وجعله مضمونا يجعله ربا نسيلة ،ممل ربا النسيلة

الجاولي الذي كا ال م فيه ُيبادَ ل ب يادة ر ل المال ،وا يي يير م وذا
الحكم ما جا في ذوا الذي يبحمو وذا النوع الحديا م المعاملة
بحجة خدم احتواله خل استي ل و ظلم ،بل فيه لب ألحدوما فسما
يكو قد رب العامل و صندوق التوفير و البنك كمر م القدر المدفوع
فيقا اليب والظلم خل ر

المال ،وإذا كا

العامل و البنك ول يرحمه ر

قل فيقا اليب والظلم خل

المال إذا خسر ألنه ضام للرب  ،وإ

تسام البعض كما يدخو إل ذلك د .حمد ةلبي ،فل يتسام ليره ،فسد
الذرالا يوج

نسير خل النظام اإلس مي الخالص ،و

نحتةد لتييير

النظم الموجودة لتوافق كلمة هللا إذا ردنا هللا والدار اآلخرة .
.4

القول بضما الرب المحدد في الممسسات الدولية والةركات الكبيرة

دو المةروخات الصييرة قول ا دليل خليه ،ووو ساقط م بابه إذ ما
يحرم كميره فو

الذرة منه حرام ،وما حل قليله فملم األرض منه ح ل

إ لم يدخل في نطاق الحرام م با آخر.

 25راجاااا الفتااااوى الَندياااة ( ،)981 4والميناااي ( 181 5و ،)116وفااات القااادير (،)448 8
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.5

قول الةيخ خ هف بأ فساد خقد المضاربة يجعله إجارة ،وسيا إ

كا مضاربة و إجارة ،المَم

ً
محددا جال قول
المال ْقدرً ا

خذ ر

معكول ،أل فساد المضاربة يجعل للعامل جرة ممله ،ويكو الرب كله
ور ل المال لصاح

المال ،ويعطي العامل جر الممل ،وليل صاح

المال وو الذي يأخذ جر الممل .
.6

ضعف الذمم و فسادوا ا يتحمله ةرع هللا ،لك خل النال
المال م ييل

خل

تصل

ظنه الصدق واألمانة ،ما

نفسَا ،و

يختار ر

اةتراط

تكو المقة لير كاملة لتحديد الرب فقول مردود أل المقة

المطلقة ا توجد إا في المعصوم ،مم إ ب َيد ر

يض يم العامل

المال

ر ل المال إذا خالف الةروط ،فَل ممة حاجة للتحديد بعد وذا؟! .
.1

وناك ةركات مضاربة وخقود ةرخية خرى معاصرة في كمير م

البنوك والةركات اإلس مية بما ي يد خ ترليو

ي لف مليار دوار قد

قامت فع ً دو تحديد العوالد نسبة إل ر ل المال ،ودو

يكو في

ذلك حرج و ضيق ما تحقيق مصلحة طرفي العقد ،ووذا واجبنا ا نبق
ترسًا في خجلة النظام العالمي ،فسذا نَض فبدخمنا ،وإ انَار انَرنا واً،
فيكو ال ُينم للنظام العالمي ،واليرم لنا واً ،كما وو واقا اآل في األ مة
العالمية الحالية (9332/9338م) .
.8

كبار ااقتصاديي والسياسيي ورجال الدي في العالم يدخو إل تب يني

نظم التمويل اإلس مية ـ والمضاربة منَا ب ةك ـ فَل آ األوا لعلمالنا
وةيوخنا

يعت وا بما لدينا ،و

يجاودوا في البيا الةافي حت نقدم لَم

نموذجً ا خمليًا حيًا يساخد العالم خل

التخلص م

ماته التي تورمت

الربا وليره م المحرمات في ةريعتنا اإلس مية ؟! كما جا في

بسب

المبحا األول.
ْ
بالعاقدي ف يص
يكو مخصوصًا

الشرط الثاني :في الرب
الرجل الرجل خل
إا

يةترط

يقارض

له ملا الرب وللعامل ملا الرب وألجنبي ملا آخر
يعمل األخير ما العامل

كمر م خامل "مال ويدا "

26

وتكو م قبيل المضاربة ما

21

وإذا اةترط ج ًا م األجنبي دو خمله بطلت المضاربة تما ًما ،وقد فصهل
في ذلك اب قدامة فقال " إذا اةترط ج ً ا م الرب ليير العامل ُنظَ َر فس
ً
مةروطا لسيده ،فس جعل
ةرطاه لعبد حدوما و لعبديَما ص  ،وإ كا
الرب بينَما وبي خبديَما م ًما كا لصاح العبد الملما ولآلخر الملا،
وإ ةرطاه ألجنبي و لولد حدوما و امر ته و قريبته وةرطا خليه خم ً
ما العامل ص
المضاربة".

وكانا خاملي

وإ

28

الشرط الثالث

يكو نصي

ً
مةروطا م الرب ا م
العامل في الرب

ر ل المال ،ألنَم لو اةترطوا الرب
المضاربة
وخل ر

22

لم يةترطا خليه خم

لم تصل

فم

المعروف

م

ر ل المال للعامل فسدت

الخسارة تقا خل

العامل بخسارة جَده،

المال بخسارة ماله ،وا يدفا م المال ةيلا للعامل إا

ربحا .

 26فت الع ي (.)18 19
 21راجا بعض صور المضاربة في خصرنا الحالي في آخر وذا المبحا.
 28الميني (.)146 1
 22الفتاوى الَندية (.)981 4

يكو

وذه الةروط ج ُّد ضرورية وإا ُخرجت المعاملة م القراض و المضاربة
إل

القرض الذي جره نفعًا ووو خي الربا ،و تعج

م محاولة البعض

التخفف م الةروط األصلية التي تعامل بَا النبي  في مال خديجة ،
واة ُتَر بي العر  ،وقام به الصحابة رلم وذا الفرق الواض بي المضاربة
والربا في مري امني كما يب هي الجدول التالي
م

وجه الفرق

عقود الربا

1

ضمان أصل

وناك ضما ألصل

رأس المال

ر ل المال (قرض)

9

تحديد العائد

عقود المضاربة
ا ضما إا خند التفريط

فالدة محددة بنسبة م

رب محدد بنسبة م األربا

ر ل المال

وليل م ر ل المال

فسذا لا واحد م وذي صار ر ًبا محرمًا ةرخًا .

المطلب الرابع :أنواع المضاربة من حيث الشروط
تنقسم المضاربة م حيا الةروط إل نوخي

-

النوع األول :مضاربة مطلقة
ووي التي لم ُتق هيد بقيد معي  ،كمكا دو مكا  ،و ما دو آخر ،و نوع
م التجارة دو اآلخر و بعض األةخاص يتاجر معَم ،ويعطي العامل
الحرية الكاملة في التصرف ،وللعامل في وذه الحالة

يبيا ويةتري ويوكل

ويسافر ويودع إلط ق العقد ،133وا يحده إا الضوابط الةرخية ،واألخراف
التجارية الصحيحة .
النوع الثاني :مضاربة مقيدة
ووي التي يةترط فيَا ر

ً
ً
ةروطا م ةأنَا
ةرطا و
المال خل العامل

تق ييد اإلط ق الذي سبق ،و صل جوا ذلك ما روي خ حكيم ب ح ام نه
كا إذا خط

الرجل مااً مضاربة يةترط خليه ا يجعل ماله في كبد

رطبة ،وا يحمله في بحر ،وا ين ل به "بط مسيل" ،فس فعل ةيلا م ذلك
كا ضام ًنا.131
وكذا ما روي خ العبال نه كا إذا دفا مااً مضاربة اةترط م الةروط
ما يرى فيَا حفاظا خل ماله ،و نه قد رفا ذلك إل رسول هللا  فأقره ،ب ْيد
نه يةترط ف إنفاذ الةروط

تكو مفيدة للعقد ،و مرجوحة الفالدة ،فس لم

تك ممة فالدة فتص المضاربة ويفسد الةرط و كأنه ليو ،ويعبري خ ذلك
صاح

فت القدير في خبارة موج ة يقول "إذا كا في التخصيص فالدة

يخصص".139
والمضاربة المق هيدة حكمَا حكم المضاربة المطلقة في كل ةي  ،ا
تفارقَا إا في قدر القيد ،واألصل فيَا

ً
مفيدا مبت أل األصل
القيد إ كا

 133فت القدير (.)450 8
 131المدونة الكبرى ( ،)61 4ونيل األوطار (.)966 5
 139فت القدير (.)450 8

في الةروط اختباروا ما مك  .كما تختلف م حيا النظرة في الةروط ول
وي صحيحة م فاسدة؟ ،130ولعل فيما يلي توضي للفرق بينَما
أول :الشروط الصحيحة
أ -التقيد بنوع من التجارة دون نوع لر

يةترط خل العامل

المال

يتاجر في نوع م السلا دو ليره ،كأ يقول له تاجر في الكت
في األطعمة ،وونا ا بد للعامل

وا تتاجر

ين ل خل وذا الةرط إذا لم يك في ذلك

إضرار بالمضاربة و بأصل العقد ،كأ يض ييق خليه باةتراط خدم التجارة إا
في سلعة معينة ووي نادرة ،ممل

يقول له ا تتاجر إا في دوالر المعارف

البريطانية ،لم يص  ،وفي وذا المعن يقول صاح

الميني "إذ اةترط ا

يةتري إا م رجل بعينه ،و سلعة بعينَا و ما ا يعم وجوده كالياقوت
األحمر ،والخيل البلق لم يص ؛ ألنه يمنا مقصود المضاربة ووو التقلي
وطل

الرب " ،134وإل

ممل وذا ذو

حنيفة ف يوافق خل ذلك ،ويرى
لي  -وهللا خلم -
لم ينفُذ ،ويج

اإلماما الةافعي ومالك ،ما بو

يلت م العامل بممل وذه الةروط ،ويبدو

يرض
العامل لو رضي به وقت العقد ل م إنفاذه فس لم
َ
تكو وناك صراحة كاملة في وذا العقد ،فس كا ممة

تضييق ن هبه خليه ،وإ لم يك ف .135
يةترط ر

ب -التقيد بمكان دون اآلخر ممل
م بلد و ق َْطرمعي دو اآلخر ووكذا فس

المال خل العامل ا يخرج
ةرط خليه فيرى األلمة

 130بدالا الصنالا (.)0601 8
 134الميني (.)184 5
با حنيفة استخف الضرر الناتج خ التطبيق بالسلعة النادرة ما اإلمام
 135السب في ااخت ف
الةافعي واإلمام مالك فلم يريا ذلاك .راجاا بداياة المجتَاد ( )913 9والمدوناة الكبارى (4
 61و.)69

األربعة 136خدم خروجه منه والتق ُّيد بما اةترط خليه ،حت لو اةترط خليه
ض َم َ خل حد تعبير اإلمام
يجلل في حانوت كا خليه االت ام بذلك ،وإا َ
مالك .
ويتعلق بَذه النقطة ما إذا سافر المضار

ـ وكا له ذلك ـ ول يجو النفقة

م المال؟
يرى الحنفية

131

خدم جوا ذلك ،ألنه يمدي إل اليرر ،و جا وا البعض في

السفر دو الحضر ،أل السفر مجلبة للنفقة ال الدة ،فيحتاج إل ممنة خاصة
إذا كا قد خرج بمال المضاربة وحده ،ويرى الحنابلة

138

 -ووو ر ي وجيه

 -نه لو اةترط النفقة كا له ذلك ،ما اإلمام مالك فله ر ي م

حس اآلرا

في وذه النقطة ـ كما يبدو لي ـ ووو نه يةترط ةرطي لانفاق م مال
المضاربة
وا

يكو في السفر ا في الحضر.

مانيا

يكو المال كميرً ا يحتمل النفقة خل

يكو ذلك بالمعروف ،ووذا

يجعل اليرر يسيرً ا يمك التساول فيه ،ويبدو لي

ي سفر لمصلحة تقلي

المال ،وتوسيا التجارة و يادة األربا  ،وفت

تكو

الفروع يج

المصروفات ـ بالمعروف ـ م مال المضاربة .
ج -التقيد بشخص ل يشترى إل منه إذا اةترط ر

المال خل العامل ا

يةتري إا م ةخص واحد ،وا يبيا إا إليه لم يص  ،ووذا موافق لمقتض

 136الميني ( 151 5و ،)184وفات القادير ( ،)454 8والمجماوع ةار المَاذ (،)932 14
والمدونة الكبرى ( ،)60 4و فت الع ي (.)41 19

131

المبسوط لةمل األلمة السرخسي الحنفي ،دار المعرفة ،بيروت1436 ،وـ.)69 99( ،

 138تنوير الحوالك (.)183 9

العقود أل

ذلك يمنا الرب  ،أل

الذي باع له بمم

بأرخص ،132ما إذا اةترط ا يةتري إا م ف

ل

يةتري منه إا

ويبيا كما يةا ـ في

الحدود اإلس مية ـ لمصلحة العقد جا الةرط ووج الن ول خليه .
ثانيا :الشروط الفاسدة
وناك ةروط تفسد المضاربة و تسقط الةروط وتص المضاربة ،ووذا صل
خام خند الحنفية ،وسوا كانت المضاربة فاسدة م يفسد الةرط فقط ،ففيما
يلي ذكر وم الةروط الفاسدة .
 .1اشتراط قدر معين من الربح :إذا اةترط حدوما لنفسه قدرً ا معي ًنا م
الرب دو اآلخر يبطل العقد حت لو كا جنيَا و دينارً ا واح ًدا ،وقد
صلت وذه النقطة سابقا.
ف ه
 .1اشتراط الضمان على العامل عند التلف أو الخسارة :وذا الةرط مخالف
ألصل العقد أل

القراض و المضاربة تجعل م

المال ،113وإذا ضم انقل

العامل مي ًنا خل

القراض إل قرض ،ويكو كل قرض جر

نفعًا فَو ربا كما ورد خ رسول هللا  نه قال "كل قرض جره نف ًعا فَو
ربا" ،111وبنا خل وذا إما
صاح

يضم العامل المال في مقابل ا يأخذ

المال ي قدر الد ،وإما ا يضم العامل ر ل المال في مقابل

يةترك معه في الرب  ،ما

يجما بي الضما وااةتراك في الرب

 132الميني (.)185 5

113

الميني اب قدامة ( ،)182 5والمدونة الكبرى ( ،)58 4و الموطأ لاماام مالاك با
خبد الباقي ،دار الحديا1229 ،م.)620 9( ،
111

نال ،صاححه ورقمهاه وخاره ج حاديماه محماد فاماد

خرج البيَقي في كتابه المعرفة خ فضالة ب خبيد هللا موقو ًفاا بلفاظ "كال قارض جار منفعاة
فَو وجه م وجوه الربا" ،ورواه في السن الكبرى خ اب مسعود واب خباال وابا سا م
موقوفا خليَم ،ورواه حرا ب بي سامة خ حديا خلي با باي طالا بلفاظ "كال قارض
جر نفعا فَو ربا" ،وفي لفظ آخر نَ رسول هللا  خ قرض جر نفعً ا ،ووو متاروك ،انظار
نيل األوطار للةوكاني ،كتا القرض ،با جوا ال يارة خ الوفا والنَي خنَا قبله .

فَذا باطل ومنافأ للعمل بجَده في مقابل خسرا ر

المال ماله الذي

كا م الممك

صل اب رةد في ذلك فقال
يخسره ووو في يده ،وقد ف ه

"إذا اةترط ر

المال الضما خل العامل فقال مالك ا يجو القراض

ووو فاسد ،وبه قال الةافعي ،وقال بو حنيفة و صحابه القراض جال
والةرط باطل ،ألنه ةبَه بالةرط الفاسد في البيا خل ر يه في
ً
اختمادا خل حديا بريرة".
جال والةرط باطل،
ولذلك ل أتفق ما الكاساني م
ل حتيال خل

الضما

حت

قري

يجعله ر

البيا

119

و بعيد حينما يضر
المال قرضً ا خل

مملة

العامل ما

اةتراكه في الرب  .110ووذا مخالف للعقود اإلس مية التي تج

فيَا

الصراحة والوضو وخدم ااحتيال والخلو م كل ةالبة مكرً ا وخداخًا .
كذلك ل أتفق ما السيد محمد باقر الصدر ،حيا يريد

يبحا خ جَة

تضم المال لصاحبه في خقود المضاربة اإلس مية ما البنك ،ولما كا
العامل ا يضم

المال وإا فسد العقد ،فقد اق ُتر

يكو البنك ـ باختباره لير خامل ـ ضام ًنا للمال ،وبنا ً خل

اإلس مية
وذا فقد منا

يكو البنك مضاربا واً ،ألنه يريد

ويدفا للبنك حصة م الرب
البنك

في نظام البنوك

يطل

يضيمنه المال

و جُعل ألنه ليل خام ً ،يقول "م حق

مكافأة م العامل وصاح

المال خل

سال الجُعالة"،

 119بداية المجتَاد  ،931 9حاديا بريارة رواه البخااري فاي كتاا المكاتا  ،باا العتاق ووبتاه،
ورواه مسلم في كتا العتق ،با "إنما الوا لم ختق" ،خ خروة خ خالةاة خبرتاه
برياارة جااا ت خالةااة تسااتييمَا فااي كتابتَااا ولاام تكا قضاات ما كتابتَااا ةاايلا فقالاات خالةااة
"ارجعي إل ولك فس حبوا قضي خنك كتابتك ،ويكاو وامك لاي فعلات ،فاذكرت ذلاك
بريرة ألولَا فأبوا وقالوا إ ةلت تحتس خليك فلتفعل ويكاو وامك لناا ،فاذكرت ذلاك
لرسول هللا  فقال لَا ما بال نال يةترطو ةروطا ليست في كتا هللا ،م اةترط ةرطا
لاايل فااي كتااا هللا فلاايل لااه وإ ةاارط مالااة ةاارط ،ةاارط هللا حااق و ومااق" ،اللفااظ لمساالم،
الحديا رقم  ،6ص .1149
 110بدالا الصنالا (.)0635 8

ي يد جُعل البنك ال ربوي ،أل البنك الربوي ا يضم المال

واقتر

بل يضم العامل (جَة ااستممار) خل
فيستحق جع ً كبر".

114

حس

حي يتحملَا البنك ال ربوي
البحا خ جَة خرى تضم

ر ل المال في المضاربة  -م با الكفالة  -مر يحتاج إل اجتَاد جديد،
حيا إ الةروط في المضاربة اإلس مية واضحة ،وخدم الضما لر ل
المال وو األصل ،وذا فض ً خ

البنك قد يضار

بنفسه واةتراط ا

يضار يخالف ما يحدا في البنوك حال ًيا في الصور التي تسير خل نَج
الةريعة اإلس مية .
 .1اشتراط منفعة للمالك على العامل أو العكس :كأ يةترط ر
العامل

المال خل

يعطيه خربته في سفره وتن وه ،و يمجره بيته وما إل ذلك م

منافا المضاربة التي بينَما ،فَذا يفسد المضاربة خند اإلمام مالك ألنه
يمدي إل اليرر والجَالة ال الدة خل حد تعبير اب رةد ،115وذا إذا لم
تك وذه المنفعة خل وجه المعروف ،فس كانت كذلك ف بأل .
 .4اشتراط الشتراك في الربح والخسارة :إذا اتفق العامل ما صاح
خل

المال

الرب بينَما بنسبة محدودة ،والخسارة بنفل النسبة و قل و

كمر ،المَم

صاح

المال لو اةترط خليه

م ر ل المال بطل العقد
جَده ،وخل ر

116

إذ

يحمل في الخسارة ةي ًلا

الخسارة تقا خل

المال في ضياع ماله ،ما

العامل في بوار

يضيا جُ َد العامل ويدفا

ُلرمًا فَذا ظلم ا يجو بحال م األحوال إا إذا خالف العامل الةروط
الصحيحة فيضمنه في حالة الخسارة والرب  ،لك في لير وذا ا يجو
 114البنك ال ربوي في اإلس م ،ص .41
 115تنوير الحوالك ( ،)116 9والمدونة الكبرى ( ،)58 4وبداية المجتَد (. )932 9
 116الميني اب قدامة (.)180 5

فكما يدخل العامل المضاربة واضعً ا جَده ووقته دو ضما له فس
صاح

يدخل المضاربة كذلك ويتحمل ضما

المال ينبيي

رل

المال ،ووو ليل بألل م جَد الكادحي  ،111ووذا وو خي العدل ا تقل
حوال الموسري  ،ووذا ما يحق للمسلمي

قيمة جَود الكادحي خ

يفخروا به في مواجَة خالم جعل اإلله األكبر وو المال والكل خبيد له،
يخضعو لبريقه ،ويركعو لسلطانه .
وفيما يلي تلخيص يوض ةروط المضاربة الصحيحة والفاسدة
شروط المضاربة
م
1

1

1

4

الشروط الصحيحة
التق ُّيد بنوع م التجارة دو

الشروط الفاسدة
اةتراط قدر معي م الرب

نوع
التق ُّيد بمكا دو اآلخر

اةتراط الضما خل العامل خند
التلف و الخسارة

التق ُّيد بةخص ا يةترى إا منه اةتراط منفعة للمالك خل العامل و
العكل
-

اةتراط ااةتراك في الرب
والخسارة

المطلب الخامس :أحكام تتعلق بالعامل وتصرفاته في المال:
للعامل في خقد المضاربة حكام متعددة ومَا
111

118

مجلة البنوك اإلس مية خدد  1ربيا األول 1028وـ ،ص .43

 118راجا فت القدير ( ،)446 8والميني  ،119 5وبدالا الصنالا (( )0634 8بتصرف).

 )1نه مي م ساخة است مه المال إل

يبد العمل فيه .

 )9نه وكيل حي يبد العمل فيلت م ما اةترطه خليه موكله (ر

المال) م

ةروط صحيحة .
 )0نه ةريك إذا رب بعمله يمتلك ج ًا م المال  ،ويأخذ حصته ساخة
تقسيم األربا بينه وبي ر المال خل ما اةترط خليه .
 )4نه جير إذا فسدت المضاربة ألي ةي يفسدوا ،ويأخذ جر الممل ويكو
المال وربحه كله لر المال .
 )5نه لاص إذا خالف ما اةترط خليه ،ألنه تعدى خل مال ليره.
ما خ تصرفات العامل في المال ففيَا التفصيل التالي .
العامل وكيل ،وبموج

ذلك فَو يتصرف وف ًقا لةروط خقد المضاربة،

والةروط التي يسم له بَا ر
إذ ألنه مبت بموج

المال ،ولذا فَناك تصرفات ا تحتاج إل

خقد المضاربة ،ووناك تصرفات تحتاج إل إذ خام

و خرى تحتاج إل إذ خاص ،وإليك البيا
أولا :تصرفات ل تحتاج إلى إذن:

.

119

 .1البيع والشراء؛ أل خقد المضاربة يكو خل التجارة ،ووي بيا وةرا
خل

يكو في الح ل المبا وفي حدود الةروط المةروطة خليه .

 .1التوكيل؛ ألنه م خادة التجار  -حيا يحدا كميرً ا-

يوكل م ينو

خنه في است م البضاخة ،و دفا األجور و ما إل ذلك.
 .1الستئجار؛ أل

العامل ربما ا يقدر خل

القيام بأخبا العمل وحده

فيستأجر م العمال م يساخدونه خل ذلك .
 112راجا فت القدير ( ،)450 8وبادالا الصانالا ( ،)4631 – 4636 8والمدوناة الكبارى (4
.)61

 .4اإلبضاع

193

يدفا المال بضاخة ،أل "اإلبضاع م

فله ـ ي العامل ـ

خادة التجار" كما يقول الكاساني ،ووو طريق م طرق الرب  ،وكما
يملك ااستلجار فاإلبضاع ول .
 .5اإليداع ،فله

يودع المال و ممله خند م يأمنه .

 .6الران بأ يرو بد ْي

خليه في المضاربة م مال المضاربة ،و

يرتَ بد ْي له منَا خل رجل ،وليل له

يرو  ،بعد نَي ر

المال

خ العمل ،وا بعد موته .
 .7البيع بالنسبة ألنه معتاد ،لير

اإلمام مالك اةترط اإلذ بذلك

وكذا اب

بي ليل 199ـ خل

المضار

ضام إ باع نسيلة بدو إذ إا

191

لير ر ي الحنفية ـ حيا يذوبا إل
يأتي ببينة

ر

المال

قد ذ له في النسبة.

ثانيا :تصرفات تحتاج إلى إذن عام :إذا قال ر

المال للمضار

و العامل

اخمل في المضاربة بر يك كا له م مة حقوق ،يقول الكاساني " ما القسم
الذي للمضار

يعمله إذا قيل له اخمل بر يك وإ

فالمضاربة والةركة والخلط ،190فله

لم ينص خليه،

يدفا مال المضاربة ةركة خنا ،194

 193اإلبضاع م بضا البضاخة حمَل آخر بيعه وإدارته ،و بضعه البضاخة خطاه إياوا ،راجاا
لسا العر با بضا .
 191المدونة الكبرى (.)61 4
 199اخت ف بي حنيفة واب بي ليل  ،ص .03
190

حول مضاربة المضار جا ت نصوص كميرة بسباحة ذلك إذا سم ر الماال للمضاار
يعمل بر يه في المضاربة ،لك البعض يةترط يكو وناك إذ صري بالمضاربة (راجا
المجموع ةر المَذ  ،939 14وفت القدير  ،41 19والميني  ،) 160 5ويبدو لاي
للعامل يضار بالمال إذا سم له ر المال يفعل ما يةا وخل واذا يجاو للبناك
يضار بالمال إ ذ له المودع في ذلك ،ووو خادة يسم بممل وذا .

و

يعمل ةي ًلا م ذلك إذا لم

يخلط مال المضاربة بمال نفسه ،وليل له

يقل له ذلك".

195

ثالثا :تصرفات تحتاج إلى إذن خاص:
بمعن

ينص خليَا ر

116

المال فيَا فيأذ له

المال ،و يستسم العامل ر

نصًا ،و وم ذلك ما يلي .
 )1الستدانة خل ر ل المال إذا احتاج إل مبلغ آخر ،فليل له
إا بعد إجا ة ر

المال ،أل ااستدانة تجعل صاح

كمر مما دفعه ،و يادة الضما تحتاج إل إذ  ،فس

يستدي

المال يضم مااً
جا ر

المال ذلك

استدا وضم ر المال كل مال المضاربة .
يَ

 )9الهبة والصدقة ،ف يص للعامل

المال م يح  ،و يتصدق

خل ذي حاجة م مال المضاربة إا بسذ صاح

المال ،يقول الكاساني

في ذلك "والَبة والصدقة ا تجو في مال المضاربة ،أل كل واحد
منَما تبرع ،وا يأخذ سُف ُتجة

191

أل

خذوا استدانة ووو ا يملك

ااستدانة" .

يةترك امنا بماليَما ليعم فيه ببدنَما وربحه لَما ،وينفذ تصرف كل واحد
 194ةركة العنا
منَما بحكم المالك في نصيبه ،والوكالة في نصاي ةاريكه وواي جاال ة باإلجمااع خلا حاد
قول اب قدامة (راجا الميني .)111 5
 195بدالا الصنالا (.)0695 8
 196بدالا الصنالا ( 0611 8و .)0618
يعطي ةخص آخر ماا ولآلخر مال في بلد المعطاي
 191السفتجة كلمة فارسية معره بة ومعناوا
فيوفيه إياه وناك فيستفيدا م الطريق ،وفي خلم ااقتصاد حوالة صادرة م دال يكلف فيَاا
مدينه دفا مبلغ معي إلذ ةاخص مالاا و إلذ الادال نفساه و إلذ حامال الحوالاة( ،ماج)
المعجم الوسيط  ،409 1با السي مم الفا والتا وما بعدوا.

 )0العتق ،ألنه في معن التبرع ،وألنه ليل بتجارة كذلك أل التجارة مبادلة
مال بمال ،ووذا مقابلة رقبة بمال ،ف يجو إا بسذ م صاح المال .
المطلب السادس :صور المضاربة
المضاربة كمعاملة مالية ليل لَا نظام واحد ،لك
المضاربة خالصة و محضة ،ويجو

يجو

تكو

ندخل معَا ةركة ،ووذا يجعلنا

نتعرض ألوم صوروا ،حت يكو وناك يسر يحقق المصال ااقتصادية في
تنمية المال واستمماره خل

صور المضاربة الممكنة حي

نضطر إل

صورة دو األخرى ،و خدة صور ما بعضَا ،و وم صور المضاربة كما
يلي ـ
 .1المضاربة المحضة و الخالصة ،حيا يجتما فيَا مال م طرف ،وخمل
م طرف آخر ،كأ يعطي رجل رج ً لف جنيه مضاربة ،والرب بينَما
خل ما يةترطا م نسبة معلومة ،ووذه وي الصورة األصلية م صور
المضاربة .لك وذه الصورة ـ كما يبدو لي ـ يمك
اقتصادية بي األفراد ويصع
والبنوك إذ يل مَا مال م
.9

تكو معاملة

إيجادوا في األخمال ااقتصادية الكبيرة

كمر م جان

و يا أد متعددة .

يجتما فيَا مال وبدنا فأكمر ،كأ يعطي رجل لرجلي

و كمر ماله

مضاربة ي يةارك مجموخة بداً م مضاربة رجل واحد فقط ،وفي وذه
يكو المضاربا ةريكي في الرب بمال ليروما خل حس
ويجو

ما يتفقا ،

يكو ألحدوما كمر م اآلخر في الرب  ،خل قدر خبرة كل

منَما ،و مقدار العمل ،ووذه تسم ةركة الوجوه .

يجتما فيَا ماا ـ و كمر ـ وبد (خكل المانية) ،198حيا يعطي

.0

مالَما لرجل آخر مضاربة ويكو للعامل النصف ولَما النصف

رج

ويو ع النصف بينَما خل قدر نسبة مالَما ،فلو خط رجل لف جنيه
لمضار

و خطاه آخر لفي

مم اةترطا النصف للمضار

الباقي بينَما وربحت المضاربة ستمالة جنيه ،يكو
ويعطي صاح
بالذكر

األلف مالة جنيه ،وصاح

والنصف

للعامل م ممالة

األلفي مالتي جنيه ،وجدير

نظام البنوك اإلس مية والةركات تقوم خل

وذا النوع م

المضاربة حيا يجما البنك و ية ويلة استممارية ،المال م

كمر م

بَا ـ ويقسم الرب بي

صحا

مودع ،مم يعمل فيَا البنك ـ ويضار

األموال خل حس نسبة مالَم ،فَذا تعامل صحي ةرخً ا.
 .4اةتراك بدني بماليَما ،ووذه ةركة العنا  ،وصورتَا
العمل في خةرة آاف جنيه سو ًيا ويكو

خل

يتفق رج

حدوما قد دفا نصف

المبلغ و ملمه و ما إل ذلك ،ودفا اآلخر الباقي ،ووي ةركة متفق خل
جوا وا كما ذكر اب
ومالَما ،ألنه ا يةترط
العنا

مبنية خل

قدامة ،ويكو

الرب

يتساوى الماا

بينَما خل

و خمل كل منَما .وةركة

سال الوكالة واألمانة ،أل

لصاحبه في التصرف فيكو

وكي ً خ

المةروطة بينَما ،ما األمانة فتأتي بعد

قدر خملَما

كل واحد منَما يأذ

اآلخر في حدود الةروط
يدفا كل واحد المال لآلخر

وبَذا يكو قد منه .
.5

يةترك ماا وبد

حدوما ،فَذه الصورة تجما بي ةركة مضاربة،

كأ يدفا رجل لف جنيه إل رجل آخر وبدوره يدفا ل ًفا فوق السابقة،
 198الميني (.)199 5

ويعمل وو في األلفي  ،فسذا اتفقا خل
خمله ونصف رب

نصف الرب للعامل باختبار
مال جا ويكو للعامل م مة

حدوما باختباره صاح

رباع ،ويكو لصاح المال ـ في وذا الممال ـ الربا فقط .
.6

يةترك بدنا بمال حدوما ممل
والرب بينَما ،فيكو لصاح

يعمل رج

في لف دفعَا حدوما

األلف العامل الملما  ،وللعامل فقط الملا،

ووي جال ة خند الحنابلة ،ومنعَا بعض الفقَا بحجة
ابد

صاح

المال

يسلم المال للعامل ويطلق له التصرف ،وفي خمله تضييق ،وخدم

تسليم المال له ما بقا يد صاح

المال فيه ،ووذا يفسد خقد المضاربة

خندوم  ،192ولك الحنابلة ردوا خليَم  -وقد سبق ذلك  -ويبدو لي
الصورة جال ة.
 .1يدفا المضار

وذه

103

المال إل مضار

آخر بأ يأخذ العامل ً
مبليا م المال

مم يدفعه إل خامل آخر ،ووذه جال ة بسذ ر
خل ما قدمت م قبل .ووذه الصورة يمك

المال نصًا و إذ ًنا خامًا
تكو وسيلة م الوسالل

الحديمة في التعامل ما البنوك اإلس مية ،ويكو البنك اإلس مي مضار ًبا
بالنسبة للمودخي  ،وصاح مال بالنسبة لةركات ااستممار التي تعمل في
المال ،وفي وذه الحالة يأخذ البنك ما يتبق
وةروطَما في الرب  ،وقد منا الحنابلة
ي ةي م وذا البا

ألنه لم يضار

م فرق بي المضاربي

يأخذ المضار

األول (البنك)

وا يكو منه العمل ،101وقد

صلوا القول في ذلك ،أل العامل
جا ذلك الحنفية 109والةافعية ،100وف ه
 192فت الع ي ( ،)2 19وفت القدير (.)459 8
 103الميني (.)108 5
 101السابق (.)161 5
 109راجااا التفصاايل فااي كتااا المبسااوط ( ،)134230 99وكااذا فاات القاادير ( ،)464 8وباادالا
الصنالا (.)0298 8

األول في بحمه خ العامل الماني ومتابعة سير العمل وتنظيم ااستممارات
واختيار حسنَا ،وفي ذلك جَد كبير ،فوق
حصته فماذا يضره بعد ذلك إ

خذ العامل األول ج ًا م الرب و خذ

العامل األخير ما اةترط له ،وذلك ممل
دينار خل

يودع رجل في البنك مليو

له نصف الرب فيأخذوا البنك ويودخَا ةركة استممار

مضاربة خل
دينار ،فس صاح
ولر

صاح

المال إ

خذ

لَا الملا وللبنك الملمي  ،فسذا ربحت م ممالة لف
العمل األخير (الةركة) يكو له مالة لف دينار،
لف دينار ويبق للبنك خمسو

المال مالة وخمسو

لف دينار،

ووي جال ة كما سبق.
وفيما يلي قدم جدواً ما ممال خملي يسَل فَم نواع المضاربة والفروق
بينَا
م

صورة المضاربة
فقه ايا

صورة المضاربة تطبيق ايا
(رأس المال مليون دينار،

(الربح مائة ألف)

والربح مناصفة)

خطا "محمااد" (ر المااال)
1

كيفية توزيع األرباح

المضاربة المحضة ر ل الماااااال إلااااا " حماااااد"
(العامل) ليتاجر فيه.

لك ٍّل خمساو  ،وإذا خسار مالاة
لااف دو تفااريط يسااتلم محمااد
تساعمالة لااف ويخساار " حمااد"
جَده.

يعطااي "محمااد" (ر المااال) يأخااااذ "محمااااد" خمسااااي
9

مال وبدنان فأكثر

ر ل المااااااااااال لمجموخااااااااااة وتو ع الخمسو

ل ًفااااا

ل ًفاا األخارى

ةاااخاص مضااااربة والااارب

خلاا العاااملي فااي المضاااربة

مناصفة.

حسااااااا اتفااااااااقَم ومساااااااتوى

 100المجموع للنووي ( ،)939 14ومما ياذو ماذو الحنابلاة السايد محماد بااقر الصادر حياا
يمنا يكو البنك مضار ًبا و يكو له ةي م الرب لك ليل ألنه يريد يضمنه المال
بيير إفساد للعقد ،راجا البنك ال ربوي في اإلس م ،ملحق  ،0ص . 936

مةاركتَم.
ل ًفاااااا خلااااا

تاااااو ع خمساااااو
0

مالن فأكثر وبدن

يةترك خةرة في ر ل المال المساااااااومي بالمااااااال حساااااا
يدفعونَا "لمحمود" مضاربة .حصصاااَم ،ويأخاااذ "محماااود"
ل ًفا.

وحده خمسي
يااادفا ةخصاااا ر ل الماااال
ويقومو وم بسدارة وذا المال
4

بدنان فأكثر

وف ًقاا لنظاام الةاركة ،ونصاف

بماليهما

األرباااااا بحسااااا حصاااااص

(ةركة خنا )

ر ل المال ،والنصاف اآلخار
حس

مقدار الجَاد والخبارة

م كلٍّ.
مالن فأكثر وبدن
5

أحدام
(ةركة ومضاربة)

تااااو ع خمسااااو
المال حس

حصاة كال واحاد،

والخمسااو

ل ًف اا األخاارى خل ا

صااااااااحا رمول األمااااااااوال
حسااااا جَاااااودوم وخبااااارتَم
واتفاقَم.

يةترك امنا فاأكمر فاي ر ل تاااااو ع خمساااااو
فيااااااااه مضاااااااااربة والاااااااارب
مناصفة.

ياااادفا صاااااح ر ل المااااال
6

ل ًفاااااا خلااااا

المااال ،و ُي ادفا ألحاادوم ليعماال صااحا رمول المااال حس ا
حصصاااااَم ،وينفااااارد العامااااال
بالخمسي

ل ًفا األخرى.

تعط ا خمسااو

بدنان بمال أحداما

ل ًفااااا لاااار ل

لةخصااي فااأكمر ويكااو وااو
حد العاملي في المضاربة.

ل ًف اا لصاااح

ر ل المال ويو ع الباقي خل
كاااال العااااااملي حسااااا نسااااابة
جَااااودوم وخباااارتَم واتفاااااقَم
بم فايَم صااح

ر ل الماال

باختباره خام ً وليل ممواً.

1

المضارب يدفع

يقدم "محمد" ر ل الماال إلا

المال إلى مضارب

"محماااود" والااارب مناصااافة،

آخر

ويااااااادفعَا "محماااااااود" إلااااااا

(مضاربتا )

"خمااااار" مضااااااربة والااااارب

"محماااد" يأخاااذ خمساااي

ل ًفاااا،

ويأخااذ "محمااود" خةااري

ل ًف اا

و"خمر" م مي

ل ًفا.

ساااابعو فااااي المالااااة لاااار ل
المال "محماود" وم ماو فاي
المالة للمضار "خمر".

المطلب السابع :انتهاء المضاربة
أولا :أسباب انتهاء المضاربة :تنتَي المضاربة لعسبا التالية -
 .1إرادة حد المتعاقدي  ،فسنه يجو لكل واحد منَما

يفسخ العقد مت ةا

أل المضاااربة تصاارف فااي مااال اليياار بسذنااه ،فما حااق كاال واحااد منَمااا
يرض حدوما جبر خل ذلك.
فسخه كالوديعة والوكالة ،وإ لم
َ

104

 .9مااوت حاادوما و جنونااه ،أل المااوت والجنااو يسااقط الوكالااة ،وإ مااات
ر الماااال و جُ ااا ه  ،و راد الاااوارا و الاااوليُّ
َخرض (بضاخة) ،جا خل األرج .

يعقاااد القاااراض والماااال

105

 .0إذا تلااف ر ل المااال قباال الةاارا انفسااخت المضاااربة ،وا ضااما خل ا
العامل فيما تلف ،ولو تلف كلاه ،وإ تلاف بعاد العمال و خسار فياه ـ بييار
تقصير م العامل ـ ف بأل خل العامل ،ويتحمل ذلك ر المال وينفسخ
العقد لذلك .
ثانيا :شروط انتهاء المضاربة

 104المجموع ةار المَاذ ( )916 14والميناي ( )183 5وفات الع يا ( )11 19والمحلا
(.)112 2
 105المجموع ةر المَذ ( )911 14والميني ( )112 5والمدونة الكبرى ( )62 4والمحل
(.)112 2

 .1إذا ُ
بطلت المضاربة و انفسخت لجنو
إا إذا خلم اآلخر بَذا الفسخ ،وإ

حدوما و موته ،فا يقسهام الماال

خاذ العامال ةايلا ما الارب ما ليار

خلم اآلخر بَذا الفساخ ،فَاو ضاام كماا يقاول اإلماام مالاك 106وكاذلك ا
يحق لصاح المال

يأخذ م الرب ةي ًلا إا بسذناه ،واذا إ كاا يعمال

معه و له يد خل المال .
ً
نقاودا و دراوام معادودة ،وإ كاا
 .9نضوض ر ل المال 101بمعنا جعلاه
المال َخروضً اا ُيبااع حتا يصاير نقاو ًدا ليُعارف ر ل الماال والارب بكال
دقة ،ف تحدا جَالة و لرر.

 106تنوير الحوالك (.)189 9
 101السابق.

المبحث الثالث
كيفية الستغناء بالمضاربة عن الودائع
البنكية والتأمينات التجارية.
المطلب األول  :حكام الودالا البنكية والمضاربة
بدي ً ةرخ ًيا.
المطلب الثاني  :حكام التأمينات التجارية
والمضاربة بدي ً ةرخ ًيا.

المبحث الثالث :كيفية الستغناء بالمضاربة عن الودائع البنكية والتأمينات
التجارية

لقد تعددت صور الربا في العصر الحديا ،واختلفت ةكاله ،ونح في َ َملي
الحاجة إل تعق

كل نماطه ،مم إيجاد البدالل اإلس مية التي تنسا

مصال الخلق وا يمرو بأي حرج و

معَا

مات ماحقة ساحقة تأكل األخضر

واليابل.

المطلب األول :أحكام الودائع البنكية والمضاربة بديالا شرع ايا
يتفق خلما الةرق والير خل

البنوك "التقليدية" وي ممسسات تقترض

المبااالغ بفالاادة تحاات اساام الودالااا ،ماام تقرضااَا م ا جديااد بفالاادة ت يااد خل ا
األول  ،ويكو ربحَا م الفرق بي الفالدتي  ،ووي تقترض لكي ُتقرض.
وسأحاول إ ةا هللا

خرض وم صور الربا التي دت إل

األ مة

العالمية الحالية وكيف نستبدل المضاربة بَذه المعام ت الربوية
أول :قبول الودائع :تقوم البنوك باستقبال الودالا م المودخي  ،ووي في
حقيقتَا الةرخية والقانونية ليست الوديعة التي تعني وضا مبلغ و ةي
مانة لدى آخر ا يجو له استعمالَا ،ويج
ضاخت و ولكت بيير تقصير م

ير هد خينَا ا مملَا ،وإ

المودع لديه ف

ضما

خليه ،ووذا

يخالف تما ًما ما يسم "ودالا البنوك" وينقلَا في حقيقتَا الةرخية والقانونية
إل

نَا قرض ،وخليه اتفاق خلما الةريعة والقانو

القرض وو ي مبلغ م

المال مضمو إرجاع ممله ،يوضحه ما جا في القانو المصري مادة (" )691إذا
كانت الوديعة مبليا م النقود و ي ةي أ آخر مما يَلك بااستعمال ،وكا المودع له
ُتبر العقد قرضا".
مأذنونا له في استعماله ،اخ َ

وفي الجدول التالي توضي للفروق الجوورية بي الوديعة والقرض
م

الوديعة

القرض

1

وضا مبلغ و ةي مما يَلك

إخطا مبلغ آلخر

بااستعمال لدى آخر
9
0
4

ا يجو له استعمالَا
يج

يجو له استعماله
يرد ممله

يرد خينَا ا مملَا

ا ضما إ ولكت لدى المودع

وناك ضما في كل األحوال

بدو تقصير

ولكت و لم تَلك

إذ ما يسم "الودالا البنكية" ليست وي الودالا ةرخًا و قانو ًنا بل وي
قروض بالمفَوم الةرخي والقانوني يضا.
وتتنوع الودالا البنكية  -ي القروض  -إل

م مة نواع ،وسنب يي موقف

اإلس م م كل نوع وكيف ُنح ي
صنه م رجل الربا
( )1الودائع الثابتة أو ألجل :ووي التي يدفعَا صاحبَا إل مدة معيناة ـ ا
تقال خا سانة مالياة ـ وا يحاق لاه

يساحبَا قبال الموخاد فاي مقابال

يعطيه البنك فالدة مابتة محددة ،كأ يعطيه  %13ليل م الرب  -قال م
كمر -لك وي  %13م ر ل الماال ساوا ربا البناك م خسار ،وساوا
َر َب َ قلي ً م كميرً ا ،ويكو البنك ماا واذا ضاام ًنا ألصال الماال وواذا واو
خااي الربااا ،سااوا كاناات الفالاادة قليلااة م كمياارة فَااي ربااا ،وسااوف تااأتي
مناقةة فقَية لم يرى نَا ليست م الربا.

والمضاااربة وااي إحاادى الباادالل اإلساا مية لَااذه المعااام ت بااأ يعطااي
صاح المال البناك مالاه خلا
خل

يتااجر فياه ( و يعطياه ما يتااجر فياه)

الرب بينَما والخسارة خليه وا ضما له خند البنك و ليره إا

إذا تعدى البنك .
ويمك

يقوم البناك بعقاود مضااربة إ صُاري لاه باسذ خاام "مضااربة

مطلقة" بأ يفعل ما يةا في المال فيما يراه نافعً ا للماال بةارط
ح اً ،وإ

راد صاح الماال

يأخاذ مالاه فاس لاه ذلاك خلا

بطل قبلَا حت ينضه ماله ويصب نقا ًدا بعاد
البنك م األموال السااللة التاي لدياه ،خلا

يكاو
يتقادم

كاا خروضاا و يعطياه

ناه فاي واذه الحالاة سايأخذ ماا

حققه ماله م رب  ،فس لم يك قد اس ُتممر خطي مالاه بييار ربا  ،وبَاذا
يختلااف البنااك اإلسا مي خا ليااره ما البنااوك الربويااة فااي خاادم ضااما
ر ل الماااال ،والعمااال فاااي التجاااارة الحااا ل فقاااط ،وفاااي اةاااتراك البناااك
وصاح المال في الرب وفاي تحميال صااح الماال الخساارة إ حادمت
بيير تقصاير ،كماا ناه يُعطاي مالاه فاور طلباه وا يةاترط فياه بداياة مادة
معينة ،وذا فض ً خ الفروق الجوورية في سل كل واحد منَما.
( )9الودائثثثع الدخاريثثثة  :وواااي ودالاااا يكاااو لصااااحبَا  -بموجااا دفتااار
التااوفير الااذي يمنحااه البنااك إياااه  -الحااق فااي سااح بعااض و كاال وااذه
الوديعة ،وتدفا البنوك خل وذه الودالا فوالد بحس مدة بقا الوديعة في
البنك.
وذه الصورة تدخل ضام الرباا يضاا ما

اوياة ناه يجماا باي القارض

والنفا ،وبَذا يكو الربا فيه واضاحً ا ،والباديل اإلسا مي لَاذا باأ ي َُخيهار

يسااتممر مالااه خل ا نظااام المضاااربة

صاااح الوديعااة اادخاريااة بااي

بكافااة ةااروطَا و نواخَااا ،و يجعاال بعضااه سااال ً تحاات الطل ا والباااقي
مستممرً ا ،فيكو له خلا ماا اساتممر ما مالاه نصاي ربحاه ما التجاارة
ً
محااددا ولاا يكااو المااال
التااي ياادخل فيَااا ،لكاا وااذا الاارب لاا يكااو
مضمو ًنا ،وونا تكو الودالا اادخارية وفق ةرع هللا تعال .
( )1الودائع المتحركة (تحت الطلثب) :وواذه تسام بالحساا الجااري أل
ً
حفاظاا خليَاا ولاه يطلبَاا فاي ي وقات ةاا ،
المودع يجعلَا في البنك
وقااد جاارى ُخ ارف البن اوك ا يعط اوا خلا ذلااك فالاادة ،وقااد ُتفاارض خل ا
المااودع خمولااة مقاباال العمليااات الدفتريااة ومصاااريف البريااد والمااوظفي ،
وبَذا يكو مواف ًقا لةرع هللا تعال وا حرج فيه ،لك بعض البنوك تدفا
نسابة ربا ضاليلة ـ تةاجيعً ا خلا اإلياداع لاديَم ،وساح
الودالااا م ا البنااوك األخاارى ـ ا وذلااك فااي مقاباال

كبار قادر ما

يأخااذ البنااك الودالااا

المتحركااة ويسااتممر حااوالي  %15ويبقااي خل ا  %95فااي حالااة ساايولة
نقدية حت تسد احتياجات السح

الادوري التاي ا ت ياد خا واذا المعادل

لال ًبا في األحوال العادية ،ويمك للبنك

يحصل خل

ماوال خارى إذا

اد السح .
وفي وذا النوع إ كا ااستممار بسذ ر المال فيج

يساير خلا نظاام

المضااااربة والةاااركة بصاااوروما المتعاااددة الساااابقة إ احتااااج إليَماااا و إلااا
بعضَما ،ما إ استخدم المال بيير إذ صاحبه فذلك ا يجو ويصب البنك
لاص ًبا للمال ضام ًنا له .
وبَذا يمك القول بأ المودع مامه مرا

يفت حسا ًبا جار ًيا بدو

.

ا يحصل خل

ربا ويكو ر ل المال مضمو ًنا في مقابل

ية فوالد ،بل م حق البنك

يأخاذ خمولاة خلا حفاظ

وذا المال لديه.
.

يجعاال وااذا اإليااداع م ا النااوع الماااني (الودالااا اادخاريااة المااأذو

سااحبَا و ي ج ا
للبنك

منَااا وقتمااا يةااا ) ،وتكااو الع قااة مضاااربة يحااق

يستممروا في المةاريا السريعة ،ويحس األربا حتا تااريخ

سح المال وتكو خادة قل في األربا م اإليداخات الطويلة ،ويحق
ً
ةارطا بوجاو إخطااره بساح المباالغ الكبيارة – تحادد
للبنك يضا
بااتفاق بينَما – قبل فترة مريحة يستطيا تسييل المال المستممر.
ثانيا :القثروض :تقاوم البناوك فاي خصارنا الحاديا بسخطاا القاروض لاذوي
الحاجاااة ساااوا ل ساااتَ ك و ااساااتممار بضااامانات معيناااة تةااارطَا ،وواااذه
القروض نوخا

108

النوع األول :قروض استهالكية يأخذوا المقترض لينفق خل
وةرابه و تعليمه و بنا و ةرا سك
ذلك ،ووذه الصور ا يمك

طعامه

و تحصي نفسه بال واج وما إل

تكو المضاربة بدي ً خنَا ،أل المقترض

و المحتاج ا يستطيا التجارة والتكس  ،بل يريد إنفاقَا ،والبديل اإلس مي
في وذا وو نظام ال كاة والتكافل والصدقة والتأمي
الحس

التعاوني والقرض

ي بدو فالدة ،ما خذ فالدة خ وذا فَو حرام قطعي كما ا يخف .

 108المدخل إل النظرية ااقتصاادية فاي المانَج اإلسا مي ص ،166وراجاا البناك ال رباوي فاي
اإلس م ،ص .150

النوع الثاني :قروض إنتاجية حيا يقترض ةخص ما م البنك

102

و ما

ً
مبليا م المال ليقيم مةروخً ا تجار ًيا ي َدرُّ خليه ربحً ا ،وبالطبا يأخذ
يمامله
خليه البنك فالدة محددة ما ضما المقترض المال وربحه المحدد سل ًفا .
والر ي اإلس مي و الحكم اإلس مي في وذا نه يضا حرام قطعًا؛ ألنه ربا
نسيلة جا ت الفالدة مقابل ال م  ،وا يممر في وذه الحرمة وا يخفف منَا
المقترض يستممر المال أل الربا ا يفره ق فيه بي القرض ااستَ كي و
ً
موجودا في الجاولية ،وقد جا في قرارات الممتمر
اإلنتاجي وك وما كا
اإلس مي المالا المنعقد في مكة المكرمة
خل

143

الفالدة

ما يسم

بالقرض

(1281/1/98-95م)

نواع القروض كلَا ربا محرم ا فرق بي

ااستَ كي ،وما يسم بالقرض اإلنتاجي ،أل نصوص الكتا
مجموخَا قاطعة في تحريم النوخي .

102

143

والسنة في

141

ترجا تسمية البنك إل تلك المناضد التي كا الصايارفة اإليطااليو فاي جناو إيطالياا وخلا
ً
نةااطا ساساه تيييار
ةواطئ البحر المتوسط يضعو فوقَا نواخً ا ما العما ت ويباةارو
العم ت وبخاصة للمسافري إل الةرق ،كما كانوا يباةرو نواخً ا خارى ما القاروض مام
كاناات خلا وااذه الصااور الواسااعة النطاااق فااي وقتنااا الحااالي ،ومااا ال النااال
توسااعت إلا
يطلقااو خل ا المنضاادة التااي توضااا مااام البااالا (بنااك) إل ا اليااوم ،راجااا موسااوخة الاانظم
والحضارة اإلس مية .093 5

http://www.moqatel.com/openshare/Wthaek/title1/KematMIsla/inde
x.htm
 141بنوك ب فوالد ،ص ( ،)930يرد الةيخ محماد خااطر ـ مفتاي مصار األسابق ـ خلا ما حا هل
فالاادة القاارض اإلنتاااجي دو ا اسااتَ كي فيقااول "وااذا خاام مااردود أل الربااا محاارم ةاارخا
بنصوص القرآ والسنة واإلجماع ،والةريعة صاالحة لكال ماا ومكاا وهللا تعاال يقاول 
َوإَ ُت ْب ُت ْم َفلَ ُكا ْم رُ مُ ولُ َمْ َاوالَ ُك ْم اَ َت ْظلَمُاو َ َواَ ُت ْظلَمُاو َ [ البقارة  ،]912والحكام مطلاق فاي
اآلية سوا استخدمووا في قروض إنتاجية م استَ كية ،ويمكد ذلك حديا رسول هللا (:كل
قرض جر نفعً ا فَو ربا) ،ولم يفرق الرسول  بي القروض اإلنتاجية وااساتَ كية بال كاا
الحديا خل إط قه  .....ويرد خل م نكر وجود القروض اإلنتاجياة فاي الجاولياة نَاا لام
تعرف في خَد الرسول  ف يقاول "واذا خطاأ يخاالف التااريخ حياا كاانوا يعرفاو القاروض
اإلنتاجية ويتعاملو بَا ،بل كانت م ضرورات اقتصادوم ،إذ مكة وما حولَا م القرى

وإذا كا البعض ُي َح ُّل وذا النوع فس كل دلتَم خل ذلك لم َيعت هد بَا الةرع،
وا يمبت خل

قدم صحيحة ومنَا الضرورة ،والضرورة وذه ليست با ًبا

مفتوحً ا لكل داخل ومتسر

يريد

يفعل ما يةا  ،و بادر فأقول إ دخوى

الضرورة باطلة لوجود نظام المضاربة الذي ينأى خ
وحرمته ،وصورة ذلك

مضار الربا

ُيعطي البنك ألكمر المتقدمي خبرة ا كمروم

ضما ًنا للمال حت لو تاجر في المحرمات  -كما وو في البنوك الربوية  -كما
ُيقدم ألحسنَم استممارً ا ،و مسَم حاجة ،و كمروم خدمة للمجتما ،ويتابا
البنك اإلس مي كل خطوط العمل ليتأكد
فيما حله هللا ،وفيما يلي نب يي

المقترض قد استخدم القرض

وم نقاط ااخت ف بي النظامي اإلس مي

والوضعي في طرق ااقراض
 .1إخطا القرض ألكمر النال خبرة و مسَم حاجة و نفعَم للمجتما.
 .9خدم اةتراط رب
األربا

محدد بالتقدير وإنما يكو

ً
محددا بالنسبة ،كملا

و نصفَا مم ً .

 .0خدم ضما ر ل المال لدى المقترض إا خند التفريط ومخالفة الةروط
.
 .4ا ُيعط

المال إا لم يستممره في الح ل الطي  ،وخدمة المجتما،

ويمتنا خ استمماره في صفقات محرمة و مةبووة .
وذا ما بقية ةروط المضاربة المعروضة ساب ًقا .كما

وذه الصورة تكو

كمر ما األفراد بعضَم البعض ،حيا يأخذ فرد م آخر مااً ليستممره
المرتبطة بَا في التجارة كانت تتخذ القرض اإلنتاجي م سل معاملتَا التجارية .....فس لم
يك لدى البعض مال للتجارة استقرض بربا ،وفي التاريخ ونااك جالياة يَودياة كبيارة فاي
الطالف لم يك لَا نةاط إا اإلقراض برباا" ،راجاا مجلاة البناوك اإلسا مية خادد  9جماادى
اآلخارة 1028واـ ،وراجاا كاذلك رد ساتاذي الادكتور محماد بلتااجي ـ رحماه هللا ـ فاي كتاباه
خقود التأمي م وجَة الفقه اإلس مي ،ص (.)05-04

فيعطيه المال خل

الرب بينَما ،وا ضما خل المقترض و المستممر

فيما تلف إا إذا تعدى و خالف .
وذا وقد صدرت قرارات المجاما الفقَية وفتاوى جُ ال العلماا الاذي يخةاو
ألجل و اادخارية و
هللا تعال بتحريم كل الودالا البنكية بأنواخَا المابتة و َ
المتحركة إذا كانت وناك فالدة محددة وكا ر ل المال مضمو ًنا ،كما حره موا
القااروض بنوخيَااا ااسااتَ كية واإلنتاجيااة ،وم ا وااذه المنظمااات والمجاااما
الفقَية التي حره مت وذا النوع م التعامل
 -1مجما البحوا اإلس مية في األ ور الةريف – مصر.
 -9مجما الفقه اإلس مي لمنظمة الممتمر اإلس مي – جدة.
 -0المجما الفقَي لرابطة العالم اإلس مي – مكة المكرمة.
 -4المجما الفقَي لعلما الَند – نيو دلَي.
 -5المجلل األوربي لافتا والبحوا – إيرلندا.
 -6جمعية ااقتصاد اإلس مي ،كلية التجارة – جامعة األ ور.
 -1مرك بحاا ااقتصاد اإلس مي – جامعة الملك خبد الع ي – جدة.
 -8جمعية ااقتصاد اإلس مي – المصرف اإلس مي الدولي – مصر.
 -2ويلاااة المحاسااابة والمراجعاااة للممسساااات اإلسااا مية والمالياااة – مملكاااة
البحري .

ومن العلماء والمفتين:
 ةيوخ األ ور الةيخ خبد المجياد ساليم ،والةايخ حساي ةالتوت ،والةايخ
حس مأمو  ،والةيخ خبد الحليم محمود ،والةيخ جاد الحق.
 وم كباار خلماا األماة الةايخ محماد باو وارة ،الةايخ محماد الي الاي،
الةيخ خبد الع ي ب با  ،الةايخ با خميماي  ،الةايخ القرضااوي ،الةايخ
محمااد متااولي الةااعراوي ،الةاايخ الساانَوري ،الةاايخ فاضاال با خاةااور،
الةيخ حمد الخليلي ،الةيخ محمد بلتااجي حسا  ،الةايخ رفياق المصاري،
الةيخ مصطف ةلبي ،الةيخ محمد خبدهللا خربي ،الةيخ خبد الساتار فات
هللا سااعيد ،الةاايخ مَاادي خاا هم ،الةاايخ خبااد الجلياال ةاالبي ،الةاايخ نااديم
الجسااار ،الةااايخ خباااد الحمياااد الساااال  ،الةااايخ محماااد البَاااي ،الةااايخ طاااه
العلااواني ،الةاايخ خبااد الاارحم القلَااود ،الةاايخ ساايد سااابق ،الةاايخ خلااي
الساااالول ،الةااايخ يوساااف قاسااام ،الةااايخ حماااد العساااال ،د.خباااد الحمياااد
الي الي ،الةيخ باو األخلا الماودودي ،الةايخ مجاواد القاسامي ،د.حساي
ةحاته ،د.محمد القري ،الةيخ صا

باو إساماخيل ،الةايخ حساي حاماد

حسا  ،الةيخ خلي القره دالي ،الةيخ نظام اليعقوبي ،الةيخ محماد ساعيد
رمضااا الباااوطي ،د.محماااد تقاااي العمماااني ،د.ووباااة ال حيلاااي ،د.خجيااال
النةمي ،د.خبد الستار بو لدة ،د.ن يه حماد ،د.الصديق الضرير ،د.خباد
هللا ب سليما  ،د .حمد يوساف ساليما  ،د .حماد ساراج ،د.جماال بادوي،
د.خلااي جمعااة قباال منص ا اإلفتااا  ،وآخاارو م ا ةاابا العلمااا ممااال

د.خبااد هللا الجااديا ،د.خااوض القرنااي ،د.محمااد موس ا الةااريف ،د.محمااد
الدودو ،الةيخ خالد سيف هللا الرحماني....،
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 ولم يخالف في وذا إا قليال ما العلماا  ،مانَم الةايخ خباد المانعم النمار،
ود.مصطف ال رقا  ،ود.خبد الجليل خيس  ،ود.خلي جمعة بعد

صاار

مفت ًيا ،والةيخ محمد سيد طنطاوي ةايخ األ وار ومفتاي مصار سااب ًقا بعاد
منص اإلفتا .

140

ثالثا :شهادات الستثمار :ا تخرج ةَادات ااستممار خ الودالا ذات
الفالدة فَي تجما بي القروض والنفا ،لك كيفية إخطا الفالدة تختلف إل
م مة نواع

149

ختذر سل ًفا إلخواني العلما الذي لم نذكر سما وم وقد يكونو كمر خلمًا وحرصًا  -ووم
كمر – فلعلَم م األتقيا األخفيا الذي إذا حضروا لم يعرفوا وإذا لابوا لم يفتقدوا ،ووم
مصابي الَدى.
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فت فضايلة الةايخ طنطااوي بحرماة كال ودالاا البناوك محاددة الفالادة حتا تااريخ  14رجا
1432وـ 1282/9/9 -م ،حياا جاا خلا السامال (رقام  )515لسانة 1282م  ،والجاوا
(رقاام  )194/41بااأ فوالااد الودالااا البنكيااة ما الربااا المحاارم قطعااا ،لكنااه صاادر بيانااه فااي
جريدة األورام يوم 1282/2/8م و فت بأ "كل ودالا البنوك حا ل" ،وكاأ الريباة والةاك
كانتا تماآل خقلاه وقلباه فااقتر تيييار اسام الفالادة إلا العالاد و الارب ااساتمماري ،وإنةاا
ةَادة استممار رابعة تسم ةَادات ذات خالد متيير وتخضا األربا لل يادة والنقص ،لكا
تطور الةيخ ا سقف لاه حياا قاال ياوم 1221/9/15م "إ البناوك التاي تحادد ساعر الفالادة
وتضم صل ر ل المال وي األقر لاس م ،والبنوك اإلسا مية واي األبعاد خا اإلسا م،
خودناا الةايخ خلا
و الدولة التي فيَا بنوك تسمي نفسَا إس مية متخلفاة وجاولاة" ،ووكاذا ه
الفتااوى اليريباة الفريادة البعيادة خا الحقيقاة ،وا دري مااذا يقاول اآل بعاد األ ماة العالمياة
الكبرى واختراف بابا الفاتيكا وقادة ااقتصااد فاي العاالم واذه الفالادة المحاددة واي إحادى
األساابا الكباارى فااي األ مااة الماليااة المعاصاارة ،فااأول بااه يرجااا اتباخً اا للةاارع و تقليا ًادا
للير !.

 .1المجموعة (أ) :وصورتَا
مقابل

ُيعطي البنك م يودع فيه ً
مبليا م المال

يأخذ فالدة كبيرة كل خةر سنوات محددة بنسبة م ر ل المال

وليل م األربا .
 .1المجموعة (ب) :وصورتَا

ُيعطي البنك م يودع إليه مبل ًيا ربحً ا

جار ًيا يمك سحبه في ي وقت واً بأول.
 .1المجموعة (ج) :وفيَا يمخذ المال قرضً ا ويستممر لك الفالدة ا تو ع
خل

كل المودخي بل تو ع خليَم بالقرخة وحس

الحظ فقد يحصيل

حدوم ربحً ا ضخ ًما يصل إل م يي  ،وربما كا صاح
ُحرم الكمير م
ي َ

صحا

مال قليل ،وقد
أ

األموال الكميرة المودَ خة ،والحكم اإلس مي في

وذه الةَادات نَا حرام كلَا يدخلَا الربا كما وو واض

في جميا

مال ُيدفا قرضً ا ُيةترط فيه الضما  ،مم يأخذ
نواخَا ألنَا خبارة خ
أ
المو َدع فالدة  -سوا كانت بعد خةر سنوات م ربحً ا جار ًيا كل خام ،م
ربحً ا خل حس الحظ  -فس ك هل ذلك ا يجو .
ويحاول البعض

يلتمل وج ًَا كي يحلل ةَادات ااستممار ما اخترافَم

بأنَا ليست مضاربة ةرخية لسببي وما
 .1اةتراط ضما ر ل المال سوا رب المال م خسر ،ووو بَذا يعتبر
قرضً ا ا قراضً ا و مضاربة.
.9

الرب محدد سل ًفا ،والرب إذا حدد بالقدر ا بالنسبة كا قر ً
ضا فاس ًدا

يجعله خقد ربا يحرم خل المسلم
وقااد حاااول د.خبااد الماانعم النماار

يقا في ةباكه .
ُي َحليال ةااَادات ااسااتممار ألنَااا ا تتحماال

الخسارة وإذا خسارت الةاركة و البناوك فاي صافقة فسنَاا تارب فاي صافقات

خاارى ،ففااي وااذه الحالااة ا يتصااور فيَااا مااا يتصااور فااي الفاارد ما تعرضااه
للخسارة وقصم ظَره.
وقد رد خليه د.موس
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ةاوي اةي العميد السابق لكلية صول الدي -

جامعة األ ور -بقوله "معن

ذلك

الربا ا ُيحره م إا حيا نخة

الخسارة ،ما إذا كا الرب لال ًبا والخسارة نادرة فس النادر ا حكم له كما
يقول ،ومعن وذا نه لو تأكد م مة فراد كةركة م تحقيق رب في صفقة
جا لَم
مطلقا وم

يحصلوا خل تمويلَا بالربا؟!! ونسي الةيخ النمر
كبر الكبالر سوا

الربا حرام

كا ما فرد م فراد ،م ويلات ودول،

هللا َو َذرُ و ْا َما َبق ََي َم َ الري َبا إَ ُكن ُتم
مصدا ًقا لقوله َ  يا َ ُّي ََا الهذَي َ آ َم ُنو ْا ا هتقُو ْا َ َ
م ُّْم َمنَي َ (البقرة .")918
ومم يذو

إل حَل ةَادات ااستممار د .محمد نايل العميد السابق لكلية

اللية العربية  -جامعة األ ور  -حيا ذو

إل

"جميا المعام ت

المصرفية ليست م قبيل الربا المحرم حيا ا تتوافر خلة التحريم ووي
حاجة المدي واستي ل الدال إا في حالة القرض بربا".
وكذا يرى د.خمما صبري نال

145

رليل محكمة ااستلناف ساب ًقا حَل جميا

ةَادات ااستممار ـ وكذا الفوالد بصفة خامة ـ ألنَا ليست م
المضاخف.
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" 144ةَادات ااستممار بي الح ل والحرام" ،ملحق األورام 1289/9/16م ،ص.1
 145السابق ،ص.10
 146السابق.

الربا

وممة تحايل آخر خل ةَادات ااستممار مجموخة (ج) ممداه
ةركة مضاربة ،اةترط كل الرب

وذه تعتبر

للبنك ووذا ا مانا منه أل

وذه

ً
ً
مبليا معي ًنا م
محددا كل سنة لكنَا خصصت
المجموخة ا تعطي ربحً ا
رباحَا م وذا المال تمنحه للمتعاملي معَا بالقرخة تةجيعً ا لَم خل وذا
التعامل ،141ووذا خم باطل حيا إ العقد ا يمك
سبق ،ويبق
خل

يكو مضاربة كما

نه خقد ربا (قرض جر نفعًا) وليل وذا فقط بل إ النفا يعود

بعض دو اآلخري  ،ووذه خطوة خرى تجعله كمر تحري ًما ،ووي

القمار فقد نجد صاح

قرض ضليل يأخذ الم يي خل حي ا يأخذ ليره

م المودخي ةي ًلا .
ما ةد نواع ال َح َيل فَي ما اقترحه فضيلة الةيخ طنطاوي يوم
1282/2/8م "تييير اسم الفالدة إل العالد و الرب ااستمماري ،وإنةا
ةَادة استممار رابعة تسم

"ةَادات ذات خالد متيير" وتخضا األربا

لل يادة والنقص" ،ووو ما لم يقبل الةيخ فيه حوارً ا خلم ًيا ما ساتذته
وإخوانه العلما فانفرد بَذه الحيلة الةكلية التي ا تي يير م الحقالق الةرخية
ةي ًلا ،كما قال اب قدامة المقدسي "والحيل كلَا محرمة لير جال ة في ةي
م الد ْي  ،بأ يُظَر ً
خقدا مباحً ا ،يريد به محرمًا مخادخة وتوس ً إل فعل
ما حرم هللا واستباحة محظوراته ،و إسقاط واج  ،و دفا حق ونحو ذلك.
قال بو يو

السختياني إنَم ليخادخو هللا كأنما يخادخو صبيًا ،ولو

كانوا يأتو األمر خل وجَه كا

سَل خليَم".
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 141حكم ودالا البنوك وةَادات ااستممار في الفقاه اإلسا مي ،د .حماد خلاي الساالول ،ودياة ما
مجلة األ ور ،خدد ةعبا 1439وـ ،ص .45
 148الميني اب قدامة .116/6

تتحول الع قة بي صاح

والبديل الةرخي لكل ةَادات ااستممار وو

قرض و ُمق َترض برب مابت و متيير منسو ًبا إل ر ل
المال والبنك م ُم َ
المال إل خ قة المضاربة التي ا ضما فيَا لر ل المال والعالد متي يير
منسو ًبا إل األربا وليل إل ر ل المال.
ما خ ال خم بأنه خقد مضاربة تبرع فيه ر

المال للبنك فقول مردود أل

كل واحد ينتظر حظه في الرب  ،وما قبل واحد خل

ي بنك رلبة في

التبرع.
وينتَي د .حمد سالول ـ ووو خل حق فيما قال ـ إل

المجموخة (ج) قد

خطت خطوة بعد في الحرمة ووي القمار بعد الربا فَي سو م

ختيَا ( ،

) 142والبديل اإلس مي يكو في ةركة المضاربة كما سبق خرضَا.
وفي نَاية وذه الجولة حول الودالا البنكية بأنواخَا التي تتعامل بَا البنوك
ُلخص وم الفوارق بي
الربوية ،والمضاربة كبديل ةرخي ح
المصارف اإلس مية والربوية في جدول يوض الفروق الجوورية بينَما
م
1

البنوك الربوية
قامت في لير ديار اإلس م تقوم خل

البنوك اإلسالمية
ضرورة االت ام بالوحي

وانتةرت في العالم دو الت ام بأي السماوي حكامًا ومقاصد

 142السااابق ص ( 46و ،)41وفااي وااذا المعن ا يقااول الةاايخ صااال موس ا ةاارف خضااو مجمااا
البحوا اإلس مية "إ صاح المال لام يادفا مالاه إلا ةاَادات ااساتممار(ج) إا ألملاه
يظفر بالجال ة ،ولوا ذلك لَ َما قبل خليَاا ،ففاي إقبالاه خلا واذا اادخاار لارر بةاي متاووم
حصوله ،يظفر به و ا ،فسذا ظفر فقد كل موال ليره بالباطل ووذا حرام ،ومم ذو إل
تحريم ةَادات ااستممار كذلك الدكتور خ ت خلي خطية ستاذ بكلية صول الدي – جامعة
األ واار ،واألسااتاذ خبااداللطيف ةاالبي وليااروم كمياار ،راجااا " ةااَادات ااسااتممار الحاا ل
والحرام" ،ملحق األورام1289/0/5 ،م ،ص.0

وحي سماوي
وسيط

بي

المودخي

 9والمقترضي "تقترض و ُتقرض"

وي ممسسات تستممر األموال بنفسَا
وف ًقا لةروط المضاربة والمرابحة
والةركة

 0تتاجر في النقود
4

تتاجر بالنقود

يوجد ضما ألصل ر ل المال

التفريط

ً
نسبة م ر ل المال
 5تحدد الفوالد
6

ا ضما ألصل ر ل المال إا خند

تحدد العوالد نسبة م األربا

ا مانا م ااستممار في ي وجه ا تجو المةاركة و المضاربة و
ح ل و حرام طالما يدر رباحً ا
توجد رقابة إدارية وم

 1المرك ية

المرابحة إا في الح ل الب يي

البنوك توجد لجنة رقابة ةرخية باإلضافة
إل

الرقابة

اإلدراية

والبنوك

المرك ية
8

كمر استمماراتَا في ةرا السندات كمر استمماراتَا في تجارة العقارات
و ذو الخ انة والمةتقات

والمصانا والةركات

المطلب الثاني :أحكام التأمينات التجارية والمضاربة بديالا شرع ايا.
أول :تعريف عقد التأمين:
عقثثود التثثأمينَ :خره فاات المااادة ( )141ماا القااانو الماادني المصااري خقااد
التااأمي بأنااه "خقااد يلت ا م ال ُما َام يم (ةااركة التااأمي ) بمقتضاااه

ياامدي إل ا

الم َُم هم له ،و إل المستفيد الذي اة ُترط التاأمي لصاالحه ً
مبلياا ما الماال و
ً
إيرادا مرت ًبا ،و ي خوض مالي آخر ،في حالة وقوع الحادا ،153و تحقياق
الخطر المب هي بالعقد ،وذلك في نظير قسط ،و ياة دفعاة مالياة خارى يمديَاا
المم يم إل المم هم له".

151

ويقاوم خلا خقااود التاأمي ةاركات التااأمي  ،واليارض األول لةاركة التااأمي
إمرا صحابَا خ طريق جما المال م المستأمني واستمماره بطارق ةات
ترى فيَا خل و ضم معدات الرب .

159

ثانيا :أنواع عقود التأمين :تتنوع خمليات التأمي
المعاصر إل

نواع خديدة ومَا ما يلي

التجاري في خالمنا

150

 .1التأمين على الحياة :ويةمل جميا خمليات التأمي التي تتعلق بالحياة
واألخطار التي تطر خليَا كالعج والةيخوخة ،بما في ذلك االت ام
 153قد يكو الحادا المام هم مناه ً
ً
ساعيدا ممال تاأمي األواد والا واج والمَار والحيااة خنادما
حادما
يبق المام هم خلياه حيًاا حتا انتَاا جال التاأمي  ،راجاا خقاود التاأمي ما الناحياة التأمينياة
والقانونية لجمال الحكيم ،ص.45
 151راجا خقود التأمي م وجَة الفقه اإلس مي ،د .بلتاجي ص ،11وكذا خقود التأمي فاي الفقاه
اإلس مي والقانو المقار  ،د.خبال حسني( ،ص 2ـ .)11
 159مجلة البنوك اإلس مية ،خدد 13جمادي األول 1433وـ ،ص.21
 150خقود التأمي م الناحيتي التأمينية والقانونية( ،ص ،)494- 490المادة  9ما قاانو ويلاات
التأمي  ،البا األول ،الفصل األول سلطات اإلةراف والرقابة خل ويلاات التاأمي  ،وراجاا
التااأمي التجاااري والبااديل اإلس ا مي د /لري ا الج همااال ،فااي الفصاال المالااا نااواع التااأمي ،
(ص.)83 – 69

بسخطا مرت

دوري مدى الحياة ،مقابل خوض خ مال و خقار و

منقول يقوه م بمال.
 .9الدخار وتكوين األموال :ويةمل خمليات التأمي التي تقوم خل إصدار
ومالق و سندات و ةَادات و لير ذلك ،تلت م بموجبَا الَيلة بأدا مبلغ
و جملة مبالغ في تاريخ التحصيل مقابل قسط و قساط دورية ،وسالر
خمليات تكوي األموال .
 .0التأمين من الحوادث والمسئولية :ويةمل خمليات التأمي م المسلولية
الناةلة خ

الحوادا الةخصية ،والمرض وإصابات العمل ،وحوادا

السير ،ووسالل النقل بما في ذلك تأمي السيارات ،والتأمينات التي تلصق
به ،خادة كما يةمل التأمي م السرقة ،وخيانة األمانة والضياع ،وضما
مانة المستخدمي  ،والضما ال راخي والحيواني.
 .4التأمين من الحريق :والتأمينات التي تلحق به خادة ،وتةمل خل األخص
اانفجارات والظواور الطبيعية والمورات الةعبية ،وااضطرابات خل
نواخَا.
 .5التأمين من أخطار النقل البري والنهري والجوي :ويةمل خادة التأمي
خل السف والطالرات ،وخل آاتَا ،والتأمي خل البضالا ،والمنقوات
-م

ي نوع كانت  -والتأمي خل

بالسف

والطالرات ،والتأمي

م

جور الةح  ،وخل كل ما يتعلق
األخطار التي تنةأ خ

بنالَا و

صناختَا و استخدامَا و إص حَا و رسوي وا.
 .6التأمين من جميع األخطار التي لم ينص خليَا صراحة في الفقرات
السابقة.

ثالثا :خصائص عقد التأمين :نه خقد رضالي ينعقد بمجرد اإليجا
والقبول ،ويكو ذلك خ طريق وميقة َيو يقا خليَا الطرفا .
 )1نه خقد مل م للجانبي ؛ حيا يلت م المستأ يم دفا األقساط المقاررة ،و ُتلا م
الَيلة بتعويضه خند الخطر .
 )9نه موقت ب م محدد في دفا األقساط وفي التعويض خند الخطر .
 )0نه خقد م خقود المعاوضة حياا يادفا المام هم لاه القساط ،ويعاوه ض خا
ذلك إذا وقا له الخطر.
 )4نااه خقااد ما خقااود اإلذخااا حيااا ُيااذخ كاال لةااروط اآلخاار وفااي اليالا
تكاااو ويلاااة التاااأمي واااي الجانااا األقاااوى ألنَاااا تملاااي خلااا المااام هم لاااه
ةروطَا المطبوخة فيرض بَا و يستسلَم لَا .
 )5نااه خقااد م ا العقااود ااحتماليااة ي يحتماال التعااويض أل وقااوع الخطاار
محتمل.
مما سبق يتضح اآلتي:
)1

خقد التأمي ليل خقد تعاو بي المستأ َم ومجموع المستأمني

و باي

المستأ َم وويلة التأمي  ،وإنماا ةاركات التاأمي ويلاات اساتممارية تجارياة
بحتااة لاايل لَاااا صاالة بالتعاااو

و التكافااال ،وقااد جااا فاااي مجلااة البناااوك

اإلساااا مية خاااادد ( )13جمااااادي اآلخاااارة ،ص(" )21

الياااارض األول

لةركات التأمي وو إمرا صحابَا خ طريق جما المال ما المساتأمني
واستمماره بةت الطرق التي ترجو منَا خل و ضم معدات الرب " .

ويقول الةيخ محمد بو ورة ـ رحمه هللا ـ " اإلدخا

خقاد التاأمي فاي

كاال صااوره وااو تعاااو لياار صااحي وا يطااابق الواقااا ،حيااا ا توجااد
جماخة مساومة وتكو المكاس والخسالر خليَا متكافلة".154
ويقااول الاادكتور لري ا الج همااال "وخ صااة القااول

خقااد التااأمي الااذي

تبرمه ةركات التأمي التجااري ماا المام هم لاه لايل مقصاو ًدا باه التعااو
واإلحسا بل مقصود به الحصول خل الرب والكس  ،فَو خقد معاوضة
ا تبرع ،باتفااق ُ
ةاره ا القاانو وخلماا الةاريعة ،ولايل باي المام هم لَام
وةااركات التااأمي التجاريااة خقااد تكافاال وبااذل اإلحسااا فَااذا كلااه محااض
فاارض وتقاادير ا وجااود لااه فااي الواقااا العملااي وا سااند لااه فااي نصااوص
القواني المنظمة ألخمال التأمي ".
)9

ةركة التأمي تفص خ

155

ودافَا وةراستَا حاي ا تقبال التاأمي خلا

األةخاص إا بعد إجرا الكةف الطبي خليَم فس كا مري ً
ضاا متَال ًكاا ا
تقبله حت تضم

يدفعوا قساط التأمي لمدة طويلة ،ولذا يقول الادكتور

خبال حسني "ولعل م

دل األةيا خل

ةركات التأمي ا ترجو إا

التجارة والرب ا التكافل والتعاو ما تفعله حي يريد ةخص ما

يم يم

خل حياته ف ُيقبل إبرام العقاد معاه إا بعاد إجارا الكةاف الطباي الادقيق
خليه ،فسذا كاا واذا الةاخص متَال ًكاا صاحيًا ا ُيقبال خقاد التاأمي معاه إا
بقسااط مرتفااا لليايااة ،وقااد ي ارفض مماال وااذا الةااخص مااا نااه ول ا م ا
الصحي بالمعونة إ كا العقد وو التعاو  ،ووذا ينفاي خام وللاك الاذي
 154خقد التأمي وموقف الةريعة اإلس مية منه ،محمد بو ورة ،تعليق خل بحا مصطف
ال رقا ،م بحاا سبوع الفقه اإلس مي– دمةق خ ل الفترة 1083/13/91–16وـ.
 155راجا التأمي التجاري والبديل اإلس مي د.لري الجمهال ،في الفصل المالا نواع التأمي ،
(ص.)62

ينسبو خمل ويلات التأمي إل قوله َ  و َت َع َاو ُنو ْا َخلَ ْالباري َوال هت ْق َاوى َواَ
اإل ْما َام َو ْال ُعا ْاد َوا َ [المالاادة  ،]9ف اأي التعاااو إذا لاام ُي َع ا ْ السااقيم
َت َع ا َاو ُنو ْا َخلَ ا
َ
وال َك ُّل وذو الحاجة؟!". 156
 )0نَا ا تعطي المصا

إا خل الج

الاذي َمها خلياه ،فلاو َمها ةاخص

خل من له م الحريق مم احترق بيته بما فيه م ماال ولياره لام يأخاذ إا
ً
قسطا و ً
تعطيه بدي ً خ ماله
مبليا تعويضًا خ المن ل فقط وا يمك
الذي ولك .
 )4خقود التأمي خقود معاوضة وليل تبرخً ا ،وواذا يجعال القياود خليَاا كمار
حيا ا يجو ماا خقاود المعاوضاات لارر وا لاب وا قماار ،ولاو كاا
خقد تبارع لجاا اليارر ألناه يادفا الماال وا يرياد خوضً اا ماديًاا بال يدفعاه
إخانة إلخوانه المحتاجي فلو احتاج خذ خل قدر حاجتاه ولاو لام يحاتج لام
يأخذ ماله ألنه تبرع به ،ما في خقاود التاأمي التجارياة فنجاد
يريد

صل خلا
َيحْ ُ

المساتأ يم

كبار قادر ما التعاويض ،والةاركة تاود لاو لام تادفا

ألح أد ةي ًلا .
رابعا :أسباب تحريم التأمينات التجارية:
أولا  :احتواؤاا على الربا المحرم بنوعيه الرباا المحارم موجاود فاي خقاود
التأمي م بابي واسعي يكفي كل واحد منَما لتحريمَا ،ووما
 )1جانا ااساتممار حياا تساتممر ةاركة التاأمي

ماوااً خا طرياق إخطاا

األموال لةاركة اساتممارية بارب محادد بعاد مادة معيناة كاأ تعطاي ةاركة

 156خقد التأمي  ،د.خبال حسني  ،ص.68

خةرة م يي جنيًَا خل

تأخاذ فاي العاام المقبال امناي خةار مليو ًناا ما

الجنيَات ،ووذه طريقة ربوية ا ةك فيَاا ،ويسام رباا نسايلة ،وقاد ُحاري م
َاي مَا َ
هللا َو َذرُ و ْا َما َبق َ
باآليات واألحاديا ،قال َ  يا َ ُّي ََا الهذَي َ آ َم ُنو ْا ا هتقُو ْا َ َ
الري َبااا إَ ُكن ا ُتم ُّما ْام َمنَي َ [ البقاارة  ،]918قااال الطبااري "
يكو له خلـ الرجل ماال إلاـ

الرجاال ماانَم كااا

َجال ،فاسذا حا َل األجال طلباه ما صااحبه،

فااـيقول لااه الااذي خلااـيه الااـمال يخاار خنااـي دينااك ،و ياادك خلااـ مالااك!
فاااـيفع

ذلاااك ،فاااذلك واااو الرباااـا ضعافاااـًا مضااااخفة ،فنَااااوم هللا  فاااـي

إس مَم خنه".

)9

151

ً
قسااطا معيناة
الربا يقا بي المستأ يم وةاركة التاأمي حياا يادفا لَاا

ليست خل سبيل التبرع فسذا حادا لاه حاادا خاذ مبل ًياا ما ويلاة التاأمي
ووذا المال الذي يأخذه إما

يكو

كمار و قال و مسااويًا لعقسااط التاي

دفعَا ،وفي كل وذه الحاات يقا الربا ،فسذا كا المبلاغ المادفوع للمساتأ يم
قل كانت الةركة آكلة للربا ،وإذا خذ كمر فَو آكل للربا؛ ألنه دفا موااً
كااد ْي ماام اسااترد كماار منَااا ،ووااذا ربااا ،وإ كااا المبلااغ الماادفوع مساااويًا
لعقساط التي دفعَا كا ربا م حيا لم يتم التقابض بي البديلي في وقت
واحد ووذا يسم ربا النسيلة.
إذ في التأمي التجااري نوخاا ما الرباا األول :ربثا النسثيئة حياا لام ياتم
التقااابض بااي الباادلي فااي وقاات واحااد ،والثثثاني :ربثثا الفضثثل م ا جَااة خاادم
تساوي البادلي

ي األقسااط ومبلاغ التعاويض ،وواذا الناوع محارم باألحادياا

النبوياة الةااريفة ،فعا
151

بااي سااعيد الخاادري

تفسير الطبري ،سورة آل خمرا اآلية .)58/4( ،103

رسااول هللا  قااال "ا تبيعااوا

الااذو بالااذو إا َم ام ً بمماال ،وا تة ا ُّفوا بعضااَا خل ا بعااض ،وا تبيعااوا
الورق بالورق إا مم ً بممل ،وا تة ُّفوا بعضَا خل بعض ،وا تبيعاوا منَاا
158

لالبًا بناج ".

ويستفاد م الحديا تحريم بيا الذو

و الفضة بمملَما ووما جنل األمماا ،

إا إذا كا الكام متسااويًا واً وفاي نفال المجلال مانيًاا ،وخقاود التاأمي تبااع
فيَا النقود باالنقود ماا التفااوت ولايل مَام ً بممال ،وحتا لاو كاا مَام ً بممال
فَي داخلة تحت النَي "وا تبيعوا منَا لالبًا بناج " ي لالبًا بحاضر وواذا
كال في الربا حيا ا ُيدفا التعويض إا بعد ن ول الخطر .
وقبل ختام حديمي خا الرباا فاي خقاود التاأمي

ُذ يكار بحاديمي يناذرا بَا ك

ااقتصاد وتدني األخ ق خند ةيوع الربا
 .1ما رواه البخاري ومسلم بسندهما عن أبي هريرة أن رسول هللا  قال:
"اجتنبوا السبع الموبقات  .قالوا  :يا رسول هللا  :وما هن ؟ قال  :الشرك
باهلل  ،والسحر  ،وقتل النفس التي حرم هللا إال بالحق  ،وأكل الربا  ،وأكل
مال اليتيم  ،والتولي يوم الزحف  ،وقذف المحصنات المؤمنات
159

الغافالت".

158

رواه مسلم في كتا المسافات ـ با الربا ،،والبخاري في كتا
بالذو  ،والنسالي في سننه ،كتا البيوع ـ با بيا الذو بالذو .

152
هللا َتعَا َل
صحي البخاري ،كتا الوصايا ،با َق ْو َل ه َ
َسعَيرً ا) ،رقم.9835

البيوع ـ با

بيا الذو

ظ ْلمًا َا هنمَا َياْ ُكلُو َ فَي ب ُ
( َا ه الهذَي َ َياْ ُكلُو َ اَم َْوا َل ْال َي َتا َم ُ
ُطون َََ ْم َنارً ا َو َس َيصْ لَ ْو َ

 .2ما رواه حمد بسنده خ خبد هللا ب حنظلة  - لسيل الم لكة  -قال
قال رسول هللا " دروم ربا يأكله الرجل ووو يعلم ةد م ست وم مي
نية".

163

ثانيا  :احتواء التأمين على الغرر الفاحش خقد التاأمي خناد جمَاور رجاال
القانو خقد احتمالي

161

أل المستأ يم ا يساتطيا

يعارف وقات العقاد

و مقدار ما يعطي و ما سيأخذ.
واليرر معناه المخاطرة التي تمدي إل الياب وضاياع الحقاوق وواو إ كاا
يسايرً ا تجااو فياه الةارع ممال ما يةاتري البطايخ دو خلام ماا بااداخلَا
وم يةتري الدار ا يعرف ساسَا ،ما إ كا اليارر كميارً ا فا يجاو
ةاارخًا ،حيااا روى مساالم بساانده

هللا
رسااول هللا َ قااا َل " َن ََا َر ُسااو ُل َ َ

صاةََ ،و َخ ْ َبي َْا ْال َي َر َر" ،169واليرر موجاود فاي خقاد التاأمي
َخ ْ َبي َْا ْال َح َ
في ركانه الم مة األساسية كما يلي
الركن األول :الخطر ووو م

وم ركا خقد التأمي حيا ُيةترط

يكاو

احتماليًاا ،فلاو كااا الخطار محق ًقاا لاام يقاا التاأمي خناادوم ،وواذا يجعال الياارر
فاح ًةاااا حياااا ا ُيعااارف وااال سااايقا الخطااار الاااذي يساااتحق خلياااه المساااتأ يم
التعويض م ا؟ وا ُيعرف حجم وذا الخطر.

 163رواه حمد ،والطبراني في الكبير واألوسط ،ورجال حمد رجال الصحي  ،راجا الترلي
والتروي للمنذري ،رقم .0/68
161خقود التأمي م وجَة الفقه اإلس مي ،د.بلتاجي ،ص.19
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صحي مسلم ،كتا البيوع ،با بط

بيا الحصاة والبيا الذي فيه لرر.191/13 ،

الركن الثاني :القسط الذي يدفعه المسثتأمن :حياا ا َيعارف كام سايدفا ما
ً
ً
واحدا صييرً ا مم يحدا له الخطر فيأخذ
قسطا
يدفا ةخص
قساط ،فيمك
ً
ً
قساطا طوال العمر ،وا يحدا
يدفا ةخص آخر
مبليا كبيرً ا ،بينما يمك
ً
قسطا و ي ً .
له خطر ف يأخذ ةي ًلا ،و يأخذ
الثثركن الثالثثث :المبلثثف المثثدفوع مثثن شثثركة التثثأمين :وناااك لاارر فااي المبلااغ
المدفوع خند ن ول الخطر ألنه لير محادد ويتوقاف خلا حجام الخطار وواو
لير معروف.
ممااا ساابق يتضا

الياارر داخاال فااي كاال ركااا التااأمي ووااو لاارر فاااحش

يُحري م خقد التأمي ؛ إذ ليل م المستساغ خق ً وا ةرخًا

َيحرُ م بيا المو

الملفوف دو معرفته ً
جيدا مخافة وقوع اليرر مم ا ُي َحره م خقد التأمي ما ما
فيه م لرر فاحش .
وقد قال ابا رةاد "إناه ا خا ف فاي فسااد العقاود المتضامنة لاررً ا كميارً ا،
واليرر الكمير يكاو فاي م ماة ةايا فاي العقاد و حاد العوضاي

و األجال

فيَااا و فااي حاادوما ،مااا الياارر فااي العقااد فَااو مماال نَااي النبااي  خ ا بيااا
ال ُعربااا ووااو
دينارً ا خل

ني إ

يةااتري الرجاال الساالعة ويقااول للااذي اةااتراوا منااه خطيااك
خذتَا فَو م ممنَا وإ تركتَا فالدينار لك بيير مقابال،

و ما اليرر في المم والمم هم  ،و فاي حادوما فَاو الجَال بمقاداره كاأ يبياا
لالبًا خل لير صفةأ ،و يكو
فَو ممل

حدوما مجَول القادر ،ماا اليارر فاي األجال

يبيا السلعة بمم محدد خند قدوم ياد و موتاه ،واألجال فاي كال

منَما مجَول".

والتااأمي يحتااوي خلا النااوخي الماااني والمالااا ما

نااواع الياارر التااي نااص

خليَا اب رةد ،فالماني يوا ي اليارر فاي األقسااط المدفوخاة و المبلاغ الاذي
تدفعااه ويلااة التااأمي للمسااتأ يم  ،والنااوع المالااا يااوا ي احتمااال وقااوع الخطاار
وحجمه ووذا يجعل اليرر فاح ًةا لاية الفحش مما يقضي بتحريمه جملة.
ثالثا  :عقد التأمين يحتوي على القمار والراان المحرم:

161

خره ف القانو المدني خقد القمار بأنه خقد يتعَد بموجبه كال مقاامر

يادفا

إذا خسر المقامرة للمقامر الذي كسبَا ً
مبليا م النقود و ي ةي آخر ُيتفاق
خليه.
أما الراان فهو :خقد يتعَد بموجبه كل م المتراوني

يدفا حادوم مبل ًياا

م النقود و ي ةي ُيتفق خليه إذا لم يصْ ا ُدق قولاه فاي واقعاة ليار محققاة،
ويجمعَما نَما تعاقدا خل ةي لير محقق ،ويفترقاا فاي

القماار يكاو

للمقامري دور في تحقيق الواقعة ،ما المتراو ف يقوم بأي دور في تحقياق
واقعة الروا .
وإذا نظرنااا إل ا خقااد التااأمي وجاادناه خقا ًادا يحتااوي خل ا خطاار لياار محقااق
الوقوع ،ووو بَذا قمار ،مم إنه يةترط كذلك ا يكو ألحد م طرفاي العقاد
دخل في وقوع الخطر ووذا وو الروا .
ولذا يقول الةيخ محمد بو ورة "إ خقد التأمي مقامرة و كل موال النال
بيير وجه حق" ،164وإل ممل وذا ذوا الةايخ محماد نجيا المطيعاي مفتاي

160السابق (ص ،)24وكذا التأمي التجاري والبديل اإلس مي (ص ،)199ومجلة البنوك اإلس مية
خدد13جمادي األول 1433وـ( ،ص .)00

مصر ساب ًقا والعضاو فاي محكماة مصار العلياا ،وكاذا الةايخ خباد هللا القلقيلاي
مفتاي المملكااة األردنيااة والاادكتور السانَوري والاادكتور حسااي حامااد حسااا ،
والادكتور محماد بلتااجي  -رحماه هللا  -حياا يارى

"خقاد التاأمي مقاامرة

ومراونة أل فيه خنصار المخااطرة وخادم التناساق باي المكسا والخساارة،
وخدم التقابل العادل ألنه معلق خل خطر تارة يقا و خرى ا يقا".
ووااو بَااذا يعتباار محر ًمااا ةاارخًا لقولااه َ  يااا َ ُّي ََااا اله اذَي َ آ َم ُنااو ْا إَ هن َمااا ْال َخ ْم ا ُر
اال ال هةاااي َ
ْطا َ َفااااجْ َت َنبُوهُ لَ َعله ُكااا ْم
َو ْال َم ْيسَ ااارُ َواألَ َ
نصاااا ُ َواألَ ْ اَ ُم َرجْ ااال يمااا ْ َخ َما َ
ُت ْفلَحُ و َ [ المالدة  ،]23والميسر وو القمار ،ووو محرم بسجماع المسلمي .
رابعثثا  :التثثأمين يتضثثمن بيثثع دي ثن بثثدين واثثو محثثرم 165:يلت ا م المسااتأ يم
بموج

خقد التأمي

دا قساط دورية مقابل

تلت م الةاركة بادفا مبلاغ لاه

خند وقوع الخطر ،وبَذا ُيعتبر القسط دي ًناا خلا المساتأ يم  ،ومبلاغ التعاويض
د ْي خل الةركة خند وقوع الخطار ،وواذا  -بكال وضاو  -بياا ديْا باد ْي ،
ووو محرم باتفاق خلماا المسالمي  ،وواو منقاول خا اإلماام حماد با حنبال
والةوكاني والصنعاني ،166وقد استندوا إل ماا روي

خباد هللا با خمار 

قاال "نَا النبااي  خا بياا الكااالئ بالكاالئ"( 161وواو الااد ْي بالاد ْي ) ،ووااذا
الحااديا وإ حاماات حولااه ةاابَة ضااعف ساانده إا

اتفاااق خلمااا المساالمي

يمكد صحة معناه ،وبَذا يكو خقد التأمي محرمًا م جَة حرمة بياا الاد ْي
بالد ْي .

164

خقد التأمي وموقف الةريعة اإلس مية منه ،محمد بو ورة ،تعليق خل بحا مصطف ال رقا ،م
دمةق خ ل الفترة 1083/13/91–16وـ.

 965عقود التأمين من وجهة الفقه اإلسالمي ،د .بلتاجي ،ص.991
 966نيل األوطار للشوكاني ( ،)254/5سبل السالم للصنعاني (.)151/3
 961رعيف الجامع لأللباني ،رقم ( ،)6269وقال :حديث رعيف.

بحاا سبوع الفقه اإلس مي–

خامسثثا :أضثثرار إضثثافية للتثثأمين :وقااد ظَاارت لعقااود التااأمي السااابقة
مضار خديدة تجعله باط ً ةرخًا وخق ً وواقعًا ،وم ذلك ما يلي

168

 1ـ تربص ااب بأبيه ،وال وجة ب وجَا استعجااً لقيمة التأمي .
التأمي خل م بعده سوف

 9ـ اللجو إل اانتحار بسَولة ألنه يعلم
يكفيَم خنه.

 0ـ افتعال الحوادا الوومية كالسرقات والحوادا وااحتراق.
 4ـ إةاخة اإلومال وخدم ااكتراا نتيجة اإلحسال بوجود الع ََوض وقت
الخطر.
 5ـ تجميا رمول األموال بكمرة رويبة في يدي قليلة دت إل ااحتكار
وااستعمار.
يقول د .خبال حسني في ذلك "في بلد كالوايات المتحدة تتمتا الةركات ـ
ي التأمي ـ بنفوذ ضخم ،و صبحت تتحكم في الحياة السياسية ألكبر دولة
في العالم ،وبالتالي تسي إل العالم بأسره إسا ة بالية خ طريق وذا التحكم
أل كميرً ا م وذه الةركات يملكَا اليَود".

162

لَذه األةيا التي ر يناوا في العقد نفسه فوق نه مقصود به التجارة م
البداية واإلمرا وتنمية المال ا لحسا

المستأ يم

لك

لحسا

صحا

 168خقود التأمي  ،د.خبال حسني( ،ص ،)13-62وخل سبيل الممال ا الحصر حكمت محكمة
النقض المدنية الصادرة بجلسة 1266/4/98م في قضية رفعَا مستأ يم ضد ةركة التأمي
ً
قساطا تأمي ًنا خل مجوورات مملوكة له ،وطل م الةركة تمدي
التي كا قد دى إليَا
المجوورات ُسرقت ،فقضت محكمة النقض بأ محكمة
خم
له مبلغ التأمي خل
المستأ يم قد افتعل السرقة.
ااستلناف قد صابت إذا انتَت إل
 162خقود التأمي م وجَة الفقه اإلس مي ،د .بلتاجي.

ةركات التأمي  ،كل ذلك يجعل التأمي ـ بَذه الصورة ـ محر ًما داخ ً في
إطار الربا المحرم ،ولو لم ُيحره م م جَة الربا ُيحره م م جَة خرى.
ننتَي إل

خقد التأمي التجاري حرام بجميا نواخه السابقة و َيح ُرم خل

المسلم

يعقده مختارً ا ،وفي ذلك يقول د .خيس خبده "التأمي التجاري

استي ل واستربا  ،ووو بةَادة م ابتدخوه منافأ لعخ ق ويةابه القمار
وم مم كا انتةاره وبااً خل العالم".

113

ويقول الةيخ جاد الحق مفتي الديار المصرية وةيخ األ ور ساب ًقا "إ خقد
ً
فاسدا ،ألنه معلق خل خطر ،ووو قمار ا يمك
التأمي يقا
با صحي م

يدخل في

بوا المعام ت الةرخية".

سادسا  :آراء علماء اإلسالم في التأمينات التجارية:
ُخقد في دمةق

(في الفترة م

 91 - 16ةوال ،سنة 1083وـ) ممتمر لبحاا موضاوع

التأمي فاي سابوع الفقاه اإلسا مي ،وقاد انتَا الةايخ محماد باو وارة بعاد
مراجعة كل البحوا المقدمة حول وذا الموضوع إل اآلتي
أول
ثانيا

111

التأمي التعاوني وااجتماخي ح ل ا ةبَة فيه.
ننا نكره ( ي ُنحري م) خقد التأمي لير التعاوني لعسبا اآلتية
 .1أل فيه قمارً ا و ةبه قمار خل األقل.
 .9أل فيه لررً ا واليرر ا تص معه العقود.

113العقود الةرخية الحاكمة للمعام ت المالية المعاصرة ،د.خيس خبده ،ص ،113وقد ذو
تحريمه كذلك الةيخ نجي المطيعي ،راجا ص 102م الكتا نفسه.
 111خقد التأمي وموقف الةريعة اإلس مية منه ،محمد بو ورة ،تعليق خل بحا مصطف
ال رقا.

إل

 .0أل فيه ربًاا إذ ُتعطا فياه الفالادة ،وفياه ربًاا ما جَاة خارى ،و
خقد التأمي ُيعطي القليل م النقود ويأخذ الكمير.
 .4ألنه ا توجد ضرورة اقتصادية توجبه.
وإلا ممال واذا انتَات بحااا وقارارات كميار ما المجااما الفقَياة والَيلاات
الةاارخية بااأ ةااركات التااأمي التجاريااة فااي وااذا العصاار ا تحقااق الصاابية
الةرخية للتضام

و التعاو ألنه لم تتوافر فيَا الةروط التي تقتضي َحلهَا.

ويذو خدد كبير م خيرة خلما األمة ـ بعد التأصيل والبحا العميق ـ إلا
تحريم التأمينات التجارية بأنواخَا ،وم وما ما يلي
 .1الةيخ خبد هللا القليقلي مفتي المملكة األردنية ساب ًقا.
 .9الةاايخ محمااد بخياات المطعنااي مفتااي مصاار ساااب ًقا وخضااو محكمااة مصاار
العليا.
 .0فضيلة الةيخ جاد الحق خلي جاد الحق مفتي مصر مم ةيخ األ ور ساب ًقا
حيا يقول "وو خقد فاسد ألنه معلق خلا خطار محتمال وواو قماار وا
يمكا

ياادخل فااي بااا صااحي ما

بااوا المعااام ت الةاارخية" .وقااد

جااا جوابااه وااذا ً
ردا خل ا ساامال م ا مرك ا البحااوا اإلس ا مي التااابا
لرليل الو را في مالي يا آنلذ خ خقود التأمي .

119

 .4يقااول د.خيسااا خباااده "إ التاااأمي التجاااري اساااتي ل واساااتربا وواااو
بةَادة م ابتدخوه مناافأ لعخا ق ويةاابه القماار وما مام كاا انتةااره
وبااااً خل ا اقتصاااد العااالم ،وقااد اختباار فقَااا القااانو فااي الياار وخل ا
119

مجلة البنوك اإلس مية ،العدد  13جمادي األول سنة 1433وـ.

ر سااااَم "بوتيبااااه"
واآلدا ".

التااااأمي ماااا المساااالولية مخااااالف للنظااااام العااااام

171

 .5الةاايخ خبااد الاارحم قراخااة مفتااي مصاار ساانة 1295م وجااا ت فتااواه
بحرمته بمجلة المحاماة في  15مايو سنة 1295م.
 .6الةيخ حمد الةرباصي الرالد العام لجمعية الةبا المسلمي .
 .1الةيخ د.حسي حامد حسي في كتابه (حكم الةريعة في خقود التأمي ).
 .8د .محمد الدسوقي في كتابه (التأمي وموقف الةريعة اإلس مية منه).
 .2د .خبال حسني فاي كتاباه (خقاود التاأمي فاي الفقاه اإلسا مي والقاانو
المقار ).
 .13ةيخي و ستاذي د .محمد بلتاجي حس  -رحمه هللا  -في كتابه
(خقود التأمي م وجَة نظر الفقه اإلس مي).
وقد انتَيت في بحمي المتواضا إل ممل ر ي جمَور خلمالنا وةيوخنا ،لير
ننا ا نولل في التحريم دو

نقدم البديل ،ووذا ما سأقدمه  -إ ةا هللا -

في الصفحات التالية.
سابعا :المضاربة بديالا عن التأمينات التجارية:
إذا كانااات األ ماااة العالمياااة الكبااارى التاااي وااا ت ااقتصااااد العاااالمي اآل قاااد
صااابت كبااار ةاااركات التااأمي العالمياااة ممااال ةااركة "اياااه ي جاااي "AIG
األمريكية للتأمي  ،وةاركة التاأمي اليابانياة "يامااتو اياف" ،والادلتا للتاأمي ،
والمَنااادل للتاااأمي  ،والمجموخاااة العربياااة المصااارية للتاااأمي  ،والةاااركات
 110العقود الةرخية ،د.خيس خبده.

األوربيااة ( ) Aegon, INGوليروااا الكمياار ،ولاام تكاا خسااارتَا ملااات
تكو

الم يي م الدوارات بل آاف الم يي  ،فس المضاربة يمك

حد

البدالل الةرخية لحل مةك ت التأمينات التجارية.
وخندما قول حاد البادالل الةارخية خناي نَاا ا تكفاي وحادوا إذ يقاوم نظاام
ال كاة ووجو

النفقات خل ذوي القربات واألرحام والفقرا واأليتاام وذوي

ااحتياجااات وجو ًب اا ةاارخ ًيا ا خااوض خنااه فااي الاادنيا باال األجاار كااام ً فااي
114
ك َر َق َبا أة
اك َماا ْال َع َق َبا ُة َ فا ُّ
اآلخرة  ،إذ يقول َ  ف َ ا ْق َت َح َم ْال َع َق َب َة َ و َماا َ ْد َر َ

َ ْو إَ ْط َعام فَي َي ْو أم ذَي َمسْ َي َب أة َ يتَيما ً َذا َم ْق َر َبا أة



َ ْو َمسْ اكَينا ً َذا



ر َبا أة(البلاد -11
َم ْت َ

ْ
اااام
 ،)16ويقاااول َ  كااا ه َبااال ها ُت ْك َرمُاااو َ ال َيتَاااي َم َ و َا َت َحاضُّاااو َ َخلَااا َط َع َ
ْال َمسْ اكَي َ (الفجاار  ،)18-11ويقااوم ماانَج اإلس ا م فااي سسااه العقديااة واألخ قيااة
والتةااريعية

هللا ابتل ا األلنيااا بااالفقرا  ،والفقاارا باأللنيااا لينظاار ماااذا

يفعلو ! ،قال َ  و َن ْبلُو ُكم َبال هةري َو ْال َخي َْر َف ْت َن ًة َوإَلَ ْي َنا ُترْ َجعُو َ 
بنا ه ،وتنَك م ورا وادواا ،مام يتركووماا بعاد
يص خ ق ًيا يكفل
(األنبياا

 ،)05وا

بلوغ الةي  ،ووو العظم ،وةدة المرض ،وليل م األماة ما باات ةابعا
وجاره إلا جنباه جاالا وواو يعلام ساوا كاا مسال ًما و ليار مسالم ،لقولاه 
َ وي ُْط َع ُمااو َ ه
الط َعااا َم َخلَ ا ُح يب ا َه َمسْ اكَينا ً َو َيتَيم اا ً َو َسَ اايراً[اإلنسااا  ،]8وروى مساالم
بسنده خ َ َبي َسعَي أد ْال ُخ ْد َريي  ،نه َقا َل َب ْي َن َما َنحْ ُ فَي َس َف أر َم َاا ال هن َبايي ْ ،إذ َجاا َ َرجُال
هللا َ « ما ْ َكاا َ َم َعا ُه
ص َرهُ َيمَي ًنا َوةَ َمااًَ .ف َقا َل َرسُو ُل َ َ
َخلَ َرا َحلَ أة لَهَُ ،ف َج َع َل َيصْ َرفُ َب َ
114

راجا كتابي "سلطة ولي األمر في فرض الضرال  ،دراسة فقَية نقدية" ،سلطا للنةر
9331م ،ووي رسالتي للماجستير م كلية دار العلوم بجامعة القاورة إةراف ستاذي
وةيخي .د .محمد بلتاجي حس  -رحمه هللا تعال  ،-وبَا تأصيل طويل للحقوق ااجتماخية
وااقتصادية والسياسية في األموال الخاصة ،ووي حقوق تتجاو ال كاة إل المستوى الذي
ييطي ااحتياجات الخاصة والعامة بضوابط وةروط رصينة ا تسم للسلطة بالتعسف في
استعمال الحق وإرواق صحا رمول األموال بالضرال الباوظة المحرمة.

َفضْ ُل َظَ أْر َف ْل َيع ُْد َب َه َخلَ َم ْ اَ َظَ َْر لَهَُ ،و َم ْ َكا َ لَ ُه َفضْ ل َم ْ َ ا أد َف ْل َيع ُْد َب َه َخلَا َما ْ

اَ َ ا َد لَا ُه» ،115وااذا التكافاال ااجتماااخي جا

صاايل ما النظااام اإلسا مي ا

يجو إوماله خندما نبحا خ البدالل الةرخية لانظم التاأمي الوضاعية ،لكا
المضاربة قد تكو بدي ً ةرخ ًيا في الصورة التالية
إذا اجتما ول قبيلة و خاللة و بلدة و ةركة خلا التعااو فيماا بيانَم وقات
األ مات فس م الصور الةرخية

يتفقاوا خلا

يادفا كال فارد مبل ًياا و

يدخل وما في صندوق و ةركة تاأمي تعاونياة ساساَا نَاا ما خقاود
التبرخات ا المعاوضات ،فيادفا كال فارد نسابة ما راتباه بةاكل دوري فاسذا
حصل ألي م

فراد واذه الةاركة ي مكاروه فاحتااج إلا معاوناة مالياة فاس

الةركة تصرف له ما يكفيه ويينيه بصرف النظر خ مقدار ما دفعاه و مادة
الدفا .فقد يدفا ةخص كل ةَر مالاة ديناار وآخار خةارة دناانير وف ًقاا لنسابة
دخلَما ويحدا لَما حادا واحد في سيارة مم ً فيتم خ جَما وسد حاجتَماا
سوا ً بسوا  ،وقد يأخذ َما دفاا القليال مبل ًياا كبار مماا دفعاه اآلخار صااح
الدفعات الكبيرة .وإل ونا ا نحتاج إل المضاربة الةرخية ،لكنا نحتاج إليَا
خندما يفيض المال خ ترميم آماار الحاوادا للمةاتركي  ،ووناا جارت العاادة
فااي ةااركات التااأمي التجاريااة

تسااتممر وااذا الفااالض الكبياار فااي قااروض

واستممارات تقوم خل الربا وتحقيق خل األربا بصرف النظار خا كوناه
ح ا اً و حرا ًم اا ،ضاارور ًيا و ترفيَ ًي اا ،مااا فااي ةااركات التااأمي التعاونيااة
اإلس مية فسنَا تأخذ وذا الفاالض وتادخل باه فاي خقاود المضااربة الةارخية،
فتقوم الةركة بصفتَا وكي ً خ المةتركي بعمل خقود مضاربة ما ةركات
واسااتممارات يكااو ر ل المااال لياار مضاامو إا خنااد التفااريط ،فااي مقاباال
 115صحي مسلم ،كتا اللقطة ،با استحبا المماساة بفضول المال.98/19 ،

الحصااول خل ا نساابة م ا األربااا  .ووااذه العوالااد ت يااد م ا تيطيااة وكفالااة
حاجات المةتركي  ،وإ فاض مال كمير فآنلذ يجو
المةتركي بنس

تاو ع األرباا خلا

مةاركتَم وليل بالتساوي إا إذا قبلوا ذلك خل

ساال

صل التعامل كاا تبرخً اا ،وواو ماا تجاو معاه و يتسااول معاه ماا ا يجاو
التساول فيه في خقود المعاوضات ،خل سبيل الممال إذا جا ألحد
لفقير سوف خطيك صدقة ةَرية ،و لطال
يساخدك خل إكمال دراستك فيجو ونا

يقول

خلم سوف خطيك مبل ًيا ةَر ًيا
يعطاي مارة ً
مبلياا كبيارً ا و خارى

ً
مبليا صييرً ا ،وا حارج ما الجَالاة و اليارر وناا ،وفقاا لقاخادة َ ماا َخلَا
يل[التوبة  ،]21وما ورده اإلمام حمد في مسنده خ
ْالمُحْ سَ نَي َ َم َس َب أ
بناات بااي طالا

م وانئ

رضااي هللا خنَااا خا النبااي  نااه قااال «  ..المتطااوي ُع َمَيا ُر

َن ْفسَ َه  ،116»....خل حي ا يجو

يقول حد آلخر اةتيل خنادي وساوف

خطيك ً
مبليا كل ةَر ،و بعني سيارتك بما يوجد فاي حقيبتاي ما ماال ،فا
ت
تجااو وااذه المعاملااة ألنَااا خقااود معاوضااات تقااوم خل ا قاخاادة َ و ُحْ ضَ ا َار َ
األَنفُلُ ال ُّة ه

[النسا

.]198

وإذا كناات قاادم المضاااربة باادي ً ةاارخ ًيا فااي التااأمي التعاااوني فقااد صااار وااذا
الحل مطروحً ا خل مستوى التأصيل الفقَي وخل مستوى التطبيق الواقعي،
وفيما يلي ورد نماذج ما األبحااا الفقَياة والةاركات الميدانياة التاي طبقات
نظم التأمي اإلس مي التعاوني

أول :على مستوى التأصيل الفقهي
 116مسند اإلمام حمد ،مسند م وانئ بنت بي طال  412/1 ،حديا صحي .

صدرت بحاا كميرة وخقدت نادوات ومامتمرات لتأصايل التاأمي التعااوني،
م وذه البحوا ما قدم في ملتق التأمي التعاوني ،المنعقاد فاي الريااض-90
1403/1/95وـ
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 .1التأمي التعاوني ماويته وضوابطه دراسة فقَية اقتصادية .د .خلي
محيي الدي القره دالي.
 .9الفالض التأميني د.محمد خلي القري.
 .0وقفات في قضية التأمي

د .سامي ب إبراويم السويلم.

 .4التأمي التكافلي م خ ل الوقف د.يوسف ب خبدهللا الةبيلي.
 .5الضوابط والمعايير الةرخية للتأمي التعاوني د.خبدالرحم ب خبدهللا
السند.
 .6التأمي التعاوني بي

ح م النظرية و ووام الواقا د .مسفر ب ختيق

الدوسري.
 .1الفالض التأميني في ةركات التأمي اإلس مي د.ويمم محمد حيدر.
 .8تقويم نظمة وومالق التأمي التعاوني في المملكة العربية السعودية
محمد سعدو الجرف.
 .2تقييم تطبيقات وتجار التأمي التعاوني د.خبدالباري مةعل.
 .13تقييم تطبيقات وتجار التأمي التعاوني  .ناصر خبد الحميد.
 .11تقييم تطبيقات وتجار التأمي التكافلي اإلس مي د.رياض ب
منصور الخليفي.

111

http://www.iifef.org/node/809

.د.

 .19معوقات صناخة التأمي التعاوني في المملكة العربية السعودية د.فَد
ب حمود العن ي.
 .10التأمي التكافلي بي دوافا النمو ومخاطر الجمود د .موس القضاة.
 .14ااحتيال خل ةركات التأمي

د.مراد ريقـات.

 .15صيغ إدارة مخاطر واستممار قساط التأمي التعاوني  -تحليل وتقييم -
د.سيد حامد.
 .16التأمي التعاوني "معوقاته ،واستةراف مستقبله" د.سليما العا مي.
وم

راد الم يد م الكت واألبحاا فليراجا الملحق 1في آخر الكتا .

ثانيا :على المستوى التطبيقي الواقعي:
وناك ةركات وممسسات طبقت نظام التأمي التعاوني منَا ما يلي
 .1ةركة الراجحي للتأمي التعاوني
 .9ةركة ميماق

http://www.alrajhiinsurance.com.sa

السعودية www.methaq.com

 .0التعاونية  -المملكة العربية السعودية

http://www.tawuniya.com.sa

" .4س مة" ةركة إياك السعودية للتأمي التعاو ـ المملكة العربية السعودية
http://www.salama.com.sa/

 .5ماااااااااا ذ للتااااااااااأمي التعاااااااااااوني  -المملكااااااااااة العربيااااااااااة الساااااااااااعودية
http://www.malath.com.sa

 .6ةااركة دبااي اإلس ا مية للتااأمي وإخااادة التااأمي ( مااا ) ،دولااة اإلمااارات
العربية المتحدة

www.aman-diir.ae

 .1ةاااركة باااوظبي الوطنياااة للتكافااال  -دولاااة اإلماااارات العربياااة المتحااادة
http://www.takaful.ae

 .8الةركة األول للتأمي التكافلي الكويت
 .2ةركة خي للتأمي التكافلي ـ الكويت
 .13ةركة التكافل الدولية ،مملكة البحري
 .11ةركة التكافل العربية المالي ية

www.firsttakaful.com

http://www.aintakaful.com
http://www.takafulweb.com

http://www.amtc-takaful.com

 .19اتحاد ةركات التأمي وإخادة التأمينات السودانية

http://www.foiitc.com

 .10ةااااااركة ةاااااايكا للتااااااأمي وإخااااااادة التااااااأمي المحاااااادودة الساااااااودا
http://www.shiekanins.com

 .14ةركة التأمي اإلسا مية ـ المملكاة األردنياة

http://www.islamic-insurance-

jo.com

وذه مملة ا تفيد الحصر سوا م ناحية التأصيل الفقَي و التطبيق الواقعي
بما يةير ننا دخلنا خصر م احمة النظام الربوي سع ًيا إل وقف و إضعاف
خجلة النظام الربوي العالمي ،م ً في تحويله إل

النظام اإلس مي

ااستمماري التكافلي.
لعل قار ًلا لَذا البحا

يتسا ل خما خمت به البلوى في واقعنا المعاصر

حيا ا يستطيا حد منا في كمير م ب د الير

و الةرق

يمتلك بي ًتا و

سيارة و ةركة إا ل م بعقود تأمي خل البيوت والسيارات والموظفي
ما ُدخل فيه اإلنسا
و يضا التأمينات الصحية ،والجوا خ ذلك
مضطرً ا ا حرج فيه بةرط

ينكر وذا المنكر ،و

يسع

بكل جدية

للتواصل ما ةركات التأمي اإلس مية التي انتةرت في كمير م الب د -
كما سبق – لتكو لَا فروع في محل إقامتنا و التعامل معَا خ بعد ،ف
يعذر إنسا بأ يكتفي بقبول خقود التأمي التي يضطر إليَا مم يمضي في
حياته دو

يكو

حد المبادري في السعي إليجاد البديل اإلس مي ،وذلك

لما اجتما في خقد التأمي م مجموخة محرمات م الو

المقيل بل م

الموبقات؛ مما ا يجو معه التساول في التعامل به و اإلذخا
ااستمرار خليه ،ما لير المضطري فاألصل
التأمي التكافلي الذي يقوم خل

له و

يبادروا إل توسيا دالرة

خقود التبرخات والتكافل اإلس مي وليل

المعاوضات والتعامل الربوي ،ويمك

يستفتي كل ةخص قر

العلما

إليه الذي يجمعو بي الخةية القلبية والحجة الةرخية والرمية الواقعية
ليصل إل

قر حكم يرضي هللا خ وجل.

وهللا أعلى وأعلم.

النتائج
ننتَي في وذا البحا المتواضا إل النقاط التالية

)1

اإلنسا بموج

المال مال هللا ،و

يتصرف في ماله

ذلك يج

وفق ةرع هللا ،ففي ذلك ف حُ ه وفي لير ذلك كساده ،كما
هللا الكفاية خ كل تةريا ،و

في ةرع

األ مات المالية العالمية اليوم وي بسب

وذا التجاو لتعاليم السما في التصرف في خيرات وذه األرض ،و
كسادوم ااقتصادي جا م وذه الناحية.
)9

وذا المستوى م

تكرار األ مات ااقتصادية ووصول العالم إل

الكساد األكبر في تاريخنا المعاصر ترجا سبابه الرليسية إل التوسا في
ااقتصاد المالي خل حسا
والقروض األركا

ااقتصاد العيني ،واختبار الربا وسعر الفالدة
الرو

األساسية ل قتصاد المعاصر باإلضافة إل

العقاري المتعدد والتوسا في تجارة المةتقات التجارية ،وليا

و

ضعف الرقابة م البنوك المرك ية.
 )0إذا كا قادة ااقتصاد في العالم المعاصر ممل "كين وسمين ومليسكي
وفريدما وتير ومراد ووفما " قد كدوا م قبل خل
والتعامل بالربا حد األسبا

سعر الفالدة

الرليسة لع مات المتكررة ،فس

األ مة

العالمية اآل قد ويأت القادة الدينيي والسياسيي وااقتصاديي لتبني نظم
التمويل اإلس مية ،وم

ذلك الفاتيكا

ومرك

بحاا الكونجرل

األمريكي ومجلل الةيوخ الفرنسي ،والصحف الكبرى في روسيا
و وربا ،حت "موريل اليا" ااقتصادي الفرنسي الحال خل جال ة نوبل
في ااقتصاد ،ووذا يوج

خلينا ـ نح المسلمي ـ

نضاخف جَدنا في

إبرا الوسالل العملية والبدالل الةرخية لحل مات العالم الحالية.

 )4المضاربة  -كأحد البدالل في
قدرً ا م المال خل

متنا الحالية -

تعطي الرجل و البنك

الرب نصفا  ،والضما خل صاح

المال ،إذا

لم يفري ط العامل.
)5

المضاربة مةروخة بالسنة النبوية ووي حجة كافية ،لك

اآليات

القرآنية تفيد ااستلنال ا ااستدال ،وقد ُ
ةرخت لمصلحة صحا
األموال و صحا الخبرات العملية ،والتنمية ااقتصادية المتوا نة.
)6

ةروط صحة المضاربة ا تختلف في ي خصر خ آخر ،فمم ً
العودة إل القول لتحديد الرب نسبة لر ل المال ـ تحت ي دخوى ـ قول
باطل يفسد المضاربة ويجعلَا قرضً ا جر نفعً ا فيدخل في إطار الربا م
وسا بوابه.

)1

للمضاربة نواخً ا متعددة تتسا ل ُت َيسَ ر خل المسلمي طرق استمماروم
للمال ،فم لم يستطا
والةركة ،ويمك

يضار

وحده يمك

تكو ةركة وجوه و خنا

يجما بي المضاربة
و يضار

المضار ،

ووذه بعض وجوه المرونة الموجودة في كل تةريا إس مي ،ويمك
استحداا ي وخا معاصر ويتخذ ي مس ًم

ما دام يحقق ةروط

ومقاصد المضاربة.
)8

ودالا البنوك المابتة واادخارية حينما تعطي فالدة محددة ما
اخترافَا بأ العقد خقد قرض يجعل الحكم بالربا خليَا واضحا جليًا ،وا
الودالا المتحركة إذا ُخطي خليَا فالدة ولو
يحتاج إل خنا  ،كما
يسيرة دخلت في با

الربا يضا ،و

نظام المضاربة يسَل

يحل

محل الفالدة خ

طريق إخطا المال للبنك ما المةاركة في الرب

والضما خند الخسارة دو تفريط.
 )2ا فرق بي القروض ااستَ كية و اإلنتاجية ،فك وما خي الربا ،وم
راد

يي يير العقد م القرض ما النفا المحدد إل

يتطَر منه فيج

القرض الحس بدي ً خ القروض ااستَ كية ،و المضاربة في صورة
م صوروا الةرخية بدي ً خ القروض اإلنتاجية.
)13

ةَادات ااستممار ( ،

ألنَا قرض جره نفعً ا ،سوا
ذو

إل جي

 ،ج) كلَا ر ًبا ا فرق بينَا في ال ُحرمة
خذ النفا جملة م سح

في ي وقت م

البعض دو اآلخري كل وذا يجعله ر ًبا ظاورً ا ،وم

راد استممار ماله فعليه

يرتضي ةرع هللا في ذلك ،و

يتحمل خ

المخاطرة بدخوله المضاربة متوك ً خل هللا راج ًيا خيره .
)11

كبرى المجاما الفقَية وخيرة العلما والفقَا األمبات في خصرنا

الحاضر كلَم ُيفتو بحُ رمة الودالا البنكية المضمونة األصل ،محددة
الفالدة ،والقروض التي يقدمَا البنك وي كلَا خي الربا المحرم ،ووو م
السبا الموبقات التي يج

نتخلص منه بداً م تبريره م بعض

خلمالنا خاصة الذي وافقوا جمَور العلما في التحريم مم تراجعوا إل
ال َحل و التحليل بعد تقلدوم مناص رسمية.
 )11خقد التأمي

وو "خقد يلت م الم َُم يم

(ةركة التأمي ) بمقتضاه

يمدي إل الم َُم هم له ،و إل المستفيد الذي اة ُترط التأمي لصالحه مبل ًيا
ً
إيرادا مرت ًبا ،و ي خوض مالي آخر ،في حالة وقوع
م المال و

الحادا ،و تحقيق الخطر المب هي بالعقد ،وذلك في نظير قسط ،و ية
دفعة مالية خرى يمديَا المم يم إل المم هم له".
 )10م خصالص خقد التأمي

نه خقد رضالي ُمل م للجانبي  ،وممقت

ب م محدد ،وم خقود المعاوضة واإلذخا وااحتمالية ،ووذه تضاخف
اليرر وتفسد العقد؛ أل

الطرف األضعف المستأ َم

ُيذخ

لةروط

األقوى.
 )14تحرُ م نواع التأمي
والحريق والتأمي م
 )15م األسبا

خل

الحياة واادخار والتأمي

م

الحوادا

خطار النقل البري والبحري والجوي.

الرليسة لتحريم التأمي احتوامه قطعً ا خل نوخي الربا

الفضل والنسيلة ،واةتماله خل
التي يدفعَا المستأ يم

اليرر الفاحش سوا في خدد األقساط

وحجم ووقت وقوع الخطر ،ومبلغ التعويض

للمستأ يم  ،كما يحتوي خقد التأمي خل القمار والروا معً ا ،حيا يدفا
مجموخة ويأخذ بعضَم فقط م حصاد ما دفعه الكل ،ووو القمار ،وا
يتدخل حد في وقوع الخطر ووو الروا  ،كما يتضم التأمي بيا د ْي
بد ْي ووو محرم بالنص ،وذا باإلضافة إل المفاسد السياسية وااجتماخية
وااقتصادية لةركات التأمي مما يجعل وذا العقد محرمًا ةرخً ا.
 )16انتَت كمير م

المجاما الفقَية وكبار خلما األمة إل

لحرمة

التأمينات التجارية.
 )11تصل المضاربة بدي ً خ التأمينات التجارية في استممار الفوالض
التي يدفعَا المساومو في التأمي التعاوني ،ووناك الكمير م األبحاا
والكت

تتناول التأصيل الفقَي للتأمي التعاوني ،كما

وناك خةرات

بل ملات م

ةركات التأمي

التعاوني تتعامل في رض الواقا وف ًقا

ألصول الةريعة اإلس مية.
)18

ةاارع هللا وحااده وااو العاصاام ما القواصاام لكنااه فااي حاجااة قباال ي

وقاات مضا إلا رجااال ما

صااحا الخةااية القلبيااة ،والحجااة الةاارخية،

والحركة الفتية ،إليصال واذا الادي بأحكاماه الج لياة وقواخاده الكلياة إلا
إخواننا في اإلنسانية خس

يصل هللا تعال معاةَم ومعادوم.

المراجع والمصادر
أولا  :القرآن وعلومه:
 )1القرآ الكريم .
 )1حكااام القاارآ ألبااي بكاار حمااد خلااي الاارا ي الجصااص الحنفااي ،المتااوف
سانة 013واـ ـ طبعاة دار الكتا العلمياة ـ بياروت ،لبناا  ،الطبعاة األولا
1415وـ1224/م.
 )0حكام القرآ ألبي بكر محمد با خباد هللا المعاروف بااب العرباي ،تحقياق
خلاي محماد المنااوي ـ الطبعاة األولا سانة 1258م ـ طبعاة خيسا الباابي
الحلبي.
 )4حكااام القاارآ لعماااد الاادي ب ا محمااد الطبااري المعااروف بالكيااا الَاارال
المتوف سانة 534واـ ـ تحقياق موسا محماد خلاي ،والادكتور خا ت خلاي
خطية ـ دار الكت الحديمة.
 )5تفسير آيات الربا للةَيد سيد قط  ،دار الةروق ،سنة 1218م.
 )6تفسير الطبري (جاما البيا خ تأويل آي القارآ ) ألباي جعفار محماد با
جرياار الطبااري المتااوف ساانة 013وااـ ـ حققااه وخلهااق خليااه محمااود محمااد
ةاكر ،خره ج حاديماه وراجعاه حماد محماد ةااكر ـ دار المعاارف بمصار،
1014وـ.
 )1تفسااير القرطبااي (الجاااما ألحكااام القاارآ ) ألبااي خبااد هللا محمااد ب ا

حمااد

األنصاري القرطبي ـ طبعة دار الس م1416 ،وـ.
)8

مسالك األفَام إل آيات األحكام للع مة الجواد الكاظمي ،المتوف في ق 11ـ خلهق خليه وخره ج حاديمه الةيخ محمد باقر
ةريف ،وصححه محمد تقي الكةفي ـ المكتبة المرتضوية ألحبار اآلمار الجعفرية1065 ،وـ.

ثان ايا  :الحديث وعلومه:
 )2إسااعاف المبطااأ إلاا رجااال الموطااأ للساايوطي خلاا وااامش كتااا تنااوير
الحوالك ةر موطأ مالك للسايوطي جا ل الادي خباد الارحم  ،المكتبـة
التجارية الكبر
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 )13بدالا المن في جما وترتي

مسند الةافعي والسن تأليف خباد الارحم

البنا الةَير بالساخاتي ـ الطبعة األول 1253م ـ دار األنوار .
 )11سن

بي داود تصنيف بي داود سليما ب األةعا ب إساحاق األ دي

السجساتاني ،خليااه تعليقااات الةاايخ حمااد سااعد خلااي م ا خلمااا األ واار ـ
الطبعة األول 1259م ـ خيس البابي الحلبي.
 )19سن ابا ماجاه باي خباد هللا محماد با ي ياد القرةاي (931ـا915واـ) ـ
تحقيق محمد فماد خبد الباقي ـ دار الفكر ،الطبعة األول 1225 ،م.
 )10سن الترمذي (الجاما الصحي ) ألبي خيس محمد ب خيس ب سورة
(932ـ912وـ) تحقيق حمد محمد ةاكر ـ طبعة الحلبي 1201م .
 )14ساان النسااالي المجتباا تااأليف بااي خبااد الاارحم باا ةااعي النسااالي
(914ـ030وـ) ،مطبعة الحلبي 1264م ـ الطبعة األول .
 )15صحي مسلم بةر النووي ـ

دار إحياء التراث العربي  -بيروت الطبعة الطبعة الثانية

9815 ،وـ.
 )16فاات الباااري بةاار صااحي البخاااري لامااام بااي خبااد هللا محمااد بااا
إسماخيل البخاري ،لامام بي خبد هللا حمد ب خلاي با حجار العساق ني
(119ـ859وـ) ـ تحقيق محمد فماد خبد الباقي ـ
 )11كن العمال في سن األقوال واألفعال لع

دار المعرفة ،بيروت

1012وـ.

الدي خلي المنتق ب وةام

الاادي الَناادي البرواااني نااوري تااوفي ساانة 215وااـ ـ ضاابطه الةاايخ بكاار

حباني ،صاححه ووضا فَارساه الةايخ صافوت الساقا ،ممسساة الرساالة،
الطبعة الخامسة1431،وـ1281/م.
 )18مجما ال والد ومنبا الفوالد للحافظ نور الدي خلي ب

بي بكر الَيمماي

تااوفي ساانة 831وااـ ـ بتحرياار الحااافظي الجليلااي العراقااي وابا حجاار ـ
مكتبة القدل،

القاهرة9828 ،هـ.

 )12المستدرك خل الصحيحي في الحديا للحافظ بي خبد هللا ب محمد ب
خباد هللا المعاروف بالحااكم النيساابوري تاوفي سانة 435واـ ـ دار الفكار ـ
بيروت1218 ،م .
 )93مسند اإلماام حماد با حنبال (164ـا941واـ) ـ ةارحه ووضها فَارساه
حمد محمد ةاكر ،الطبعة المالمة ـ دار المعارف 1242م .
 )91الموطأ لامام مالك ب

نل ،صححه ورقمهه وخره ج حاديمه محماد فاماد

خبد الباقي ،دار الحديا1229 ،م.
 )99نيل األوطار ةر منتق األخبار م

حادياا سايد األخياار ،لمحماد با

خلااي ب ا محمااد الةااوكاني ،مصااطف البااابي الحلبااي ،مصاار – 1391
1971م.
ثال اثا  :الفقه اإلسالمي
 )90األم تااأليف محمااد با إدرياال الةااافعي (153ـا934وااـ) تصااحي محمااد
ورى النجار ـ دار المعارف للطباخة والنةر ـ لبنا .
 )94اإلقنااااع فاااي فقاااه اإلماااام حماااد بااا حنبااال تاااأليف ةااارف الااادي موسااا
الحجااوي المقدساي المتاوف سانة 268واـ ـ تصاحي وتعلياق خباد اللطياف
محمد السبكي ـ دار المعرفة للطباخة والنةر ـ بيروت.

الاادي

 )95باادالا الصاانالا فااي ترتي ا الةاارالا لع ا

بااي بكاار ب ا مسااعود

الكاساااني ،المتااوف ساانة 581وااـ ـ بيااروت ،دار الكت ا العلميااة ،الطبعااة
المانية 1216م.
 )96بداية المجتَد ونَاية المقتصد اب رةد باي الولياد محماد با

حماد با

رةد القرطبي ،توفي سنة 441وـ ،المطبعة المولياة -بفاال العلياا المحمياة
 1091وـ.
 )91تنوير الحوالك ةر خل موطأ مالاك لاماام جا ل الادي خباد الارحم
السيوطي الةافعي ـ

المكتبة التجارية الكبر
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 )98حاةية رد المختار لخاتمة المحققي محمد ب

مي الةاَير بااب خابادي

خل الدر المختار ةر تنوير األبصاار فاي فقاه باي حنيفاة النعماا ويلياه
تكملة اب خابدي ـ الطبعة المانية 1266م ـ مطبعة الحلبي .
 )92اخت ف بي حنيفة واب

بي ليل لامام بي يوسف يعقاو با إباراويم

األبياري المتوف سنة 189وـ صححه بو الوفا األفياني ـ إحيا المعاارف
النعمانية سنة 1058وـ .
 )1ةر من الجليل خل مختصر الع مة خليل ،تأليف الع مة الةايخ محماد
خليش ،المتوف سنة 1922وـ ـ دار الفكر1409 ،هـ 9191 -م .
 )03الفتاوى الَندية وتعرف بالفتاوى العالمكيرياة فاي ماذو اإلماام األخظام
بي حنيفة ،تأليف الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند ـ دار الفكر1411 ،هـ 9119 -م.
 )01الفقااه خل ا المااذاو األربعااة تااأليف خبااد الاارحم الج ا ري ـ مطبعااة
اإلرةاد ـ الطبعة األول 1205م .

 )09الفااروع للةاايخ ةاامل الاادي المقدسااي بااي خبااد هللا محمااد باا مفلاا ،
المتوف سنة 410وـ ـ الطبعة المانية 1269م ،طبا خل نفقاة الةايخ خلاي
ب خبد هللا آل ماني حاكم قطر .
 )00فاات الع يا ةار الااوجي ووااو الةاار الكبياار لامااام بااي القاساام خبااد
الكريم محمد الرافعاي ،المتاوف سانة 906واـ ،الطبعاة األولا  ،دار الكتا
العلمية ،بيروت ،لبنا 1411 ،وـ1221 ،م .
 )9فت القدير لامام كماال الادي محماد با خباد الواحاد السيواساي المعاروف
باب الَمام الحنفي ،المتوف سنة 681وـ  ،طبعة دار الكت

العلمياة ،بياروت،

الطبعة األول 1494 ،وـ.

 )04المبساااوط لةااامل األلماااة السرخساااي الحنفاااي ،دار المعرفاااة ،بياااروت،
1436وـ.
 )0المجموع ةر المَذ

للنووي ،ماا تكملاة الةايخ محماد نجيا المطيعاي،

الناةار كرياا خلاي يوساف ـ مطبعاة اإلماام بمصار ،دار عامل اكتبال كباعملعا
واكنشر  ،طُعع عملم 3241ها .
 )05المحل ألبي محمد ب
تصحي حس

حمد ب ساعيد با حا م ،المتاوف سانة 456واـ،

يدا  ،طبعة مكتبة الجمَورية العربية ،مصر1262 ،م .

 )06المدونة الكبرى رواوا اإلمام سحنو ب سعيد التنوخي خا اإلماام خباد
هللا ب القاسم العتبي لامام مالك ب

نل ـ دار صادر ـ بيروت1090 ،وـ.

 )01الميني تأليف بي محمد خبد هللا ب

حمد با محماد با قداماة ،المتاوف

سانة 603وااـ ،خلا مختصار بااي القاساام الخرقاي ،المتااوف ساانة 001وااـ،

يليه الةر الكبير ألبي قدامة المقدسي ،المتوف سنة 619واـ ـ دار الكتا
العلمية1224 ،م.
 )08نَاية المحتاج إل ةر المنَاج في الفقه اإلسا مي خلا ماذو
الةافعي لةمل الدي محمد ب

اإلماام

بي العبال حمد با ةاَا الادي الرملاي

الةَير بالةافعي الصيير ،توفي سنة 1334وـ ،مطبعة الحلبي1086 ،وـ -
1261م.

رابعا  :التاريخ اإلسالمي:
ا
 )02البدايااة والنَايااة للحااافظ اب ا كمياار الدمةااقي ،المتااوف ساانه 144وااـ ـ
الطبعة المالمة 1212م ـ مكتبة المعارف .
 )43الساايرة النبويااة اباا وةااام ،تحقيااق وةاار مصااطف السااقا ،إبااراويم
األبياري ـ خبد الحفيظ ةلبي ـ الطبعة المانية ،مكتبة الحلبي1255 ،م.
خامسا  :دراسات إسالمية واقتصادية معاصرة:
ا
 )41البنااك ال ربااوي فااي اإلساا م لسااماحة الساايد محمااد باااقر الصدرااـ دار
الكتا اللبناني ـ بيروت1262 ،م.
 )49بنااوك باا فوالااد ،الاادكتور خيساا خبااده ـ دار ااختصااام1021 ،وااـ /

1211م.
 )40التأمي التجاري والباديل اإلسا مي ،د.لريا الجماال ـ دار ااختصاام،
1212م.

 )44حكااام اإلسااا م فاااي ودالاااا البناااوك وةاااَادات ااساااتممار ،د .حماااد خلاااي
السالول ،ودية م مجلة األ ور خدد ةعبا 1439وـ .
 )45الربا ألبي األخل المودودي ،تعري محمد خاصم الحجاج ـ دار الفكر،
بيروت1258 ،م.

 )46الربااا بااي ااقتصاااد والاادي لع ا العاار فااماد ـ دراسااات فااي اإلس ا م
يصدروا المجلل األخل للةلو اإلس مية -مصر 1269م .
 )41خقد التأمي في الفقه اإلس مي والقانو المقار د.خبال حسني ،مكتباة
ووبة للطباخة والنةر والتو يا ،القاورة 1028 ،وـ – 1218م.
 )48خقود التأمي ما وجَاة الفقاه اإلسا مي د.محماد بلتااجي ـ دار العروباة
بالكويت ،طبعة ول 1289م .
 )42خقود التأمي م الناحياة التأمينياة والقانونياة تاأليف جماال الحكايم ـ دار
المعارف1265 ،م.
 )53العقااود الةاارخية الحاكمااة للمعااام ت الماليااة المعاصاارة د.خيسا خبااده،
ما مكتباة ااقتصااد اإلسا مي ـ بحاا مقادم إلا

مامتمر الفقاه اإلسا مي

المنعقد بالمدينة المنورة 1216م ـ دار ااختصام.
 )51فقااه المضاااربة فااي التطبيااق العملااي والتجديااد ااقتصااادي ومعااه كتااا
القراض ألبي خمر ب خبد البر القرطبي ،المتوف 460وـ ـ تحقيق د.خلي
حس خبد القادر ،م مطبوخات الةركة اإلس مية ل ستممار1283 ،م.
 )59مقومااااات ااقتصاااااد اإلساااا مي

ـ خبااااد السااااميا المصااااري ،مكتبااااة

ووبة1223،م.محماد الممال الكامال د.محماد جااد الماول ـ الطبعاة المانياة ـ
مطبعة دار الكت المصرية 1209م .
 )50موسوخة ااقتصاد اإلس مي د.محمد خباد المانعم الجماال ـ دار الكتاا
المصري1286 ،م.
 )54موسااوخة الاانظم والحضااارة اإلسا مية ،د .حمااد ةاالبي ـ الطبعااة المانيااة
1210م ـ مكتبة النَضة المصرية.

 )55نظرية الربا المحرم فاي الةاريعة اإلسا مية تاأليف إباراويم كاي الادي
باادوي ـ طبعااة المجلاال األخلا للةاالو اإلسا مية لرخايااة الفنااو اآلدا
والعلوم ااجتماخية -مصر1264 .م.
 )56وضااا الربااا فااي البنااا ااقتصااادي د.خيساا خبااده ـ دار ااختصااام،
1211م.
 )51اإلسا م كبااديل ،د .مااراد ووفمااا  ،دار الةااروق الطبعااة األولا 1418
وـ1221 /م.
 )58الماادخل إلاا النظريااة ااقتصااادية فااي الماانَج اإلساا مي  ،حمااد خبااد
الع ير النجار ،ااتحاد الدولي للبنوك اإلس مية ،القاورة1433 ،وـ.
 )52سلطة ولي األمر في فرض الضارال  ،دراساة فقَياة نقدياة. ،د صا
الدي سلطا  ،سلطا للنةر 9331م .
 )63خولماااة الفقااار ـ ميةااايل تةوسودوفيساااكي ـ ترجماااة محماااد مساااتجير
مصطف  ،مجلة سطور ،ةَرية  ،القاورة  ،الطبعة المانية9333 ،م .
سادسا  :المعاجم اللغوية:
ا
 )61تااج العارول لاماام اللياوي السايد محماد مرتضا ال بيادي ـ دار ليبياا
للنةر والتو يا1266 ،م.
 )69تَذي

اللية ألبي منصاور محماد با

حماد األ واري (989ـا013واـ)،

تحقيق خبد الس م وارو مراجعة محمد خلي النجار ـ الممسسة المصارية
العامة للتأليف والنةر1084 ،وـ.
 )60الصحا تاج اللية وصحا الدي تأليف إساماخيل با حمااد الجاووري،
تحقياق حماد خباد اليفاور خطاار ـ دار العلام للم يا
األول 1256م .

ـ بياروت ـ الطبعاة

 )64لسا العار ابا منظاور المصاري ـ دار المعاارف بمصار1212 ،م،
طبعة جديدة محققة ومةكولة ومذيلة بفَارل منفصلة.
 )65المعجم الوسيط ـ مجما اللية العربية ـ الطبعة الرابعة9334 ،م.
سابعا  :الدوريات:
ا
 )66جريدة األورام (ملحاق) 1289/9/16م 1289/0/5 ،م1282/2/8 ،م،
1221/9/15م.
 )61مجلة البنوك اإلس مية خدد  ،13، 2، 5، 0، 9، 1سنة 1028م.
 )68مجلة لوا اإلس م خدد  ،19، 11سنة 1013وـ.
 )62تقرير ااستقرار المالي ،صندوق النقد الدولي ،إبريل 9332م.
 )13تقريااار آفااااق ااقتصااااد العاااالمي ،خااادد إبريااال 9332م ،صاااندوق النقاااد
الدولي.
 )11مقااال بعنااوا

"صااندوق النقااد الاادولي ااقتصاااديات المتقدمااة تتعاارض

انكماش حاد في خام 9332م" ،نةرة صاندوق النقاد الادولي اإللكترونياة،
 12مارل 9332م.
 )19مقال بعنوا

"آمار األ ماة المالياة وااقتصاادية خلا البلادا العربياة"،

منظمة العمل الدولية ،إبريل 9332م.
ثام انا :مقالت ومواقع اإللكترونية:
 )10بحوا ملتق التأمي التعاوني المنعقد في الرياض1403/1/95-90وـ
 ،موقا الَيلة اإلس مية العالمية ل قتصاد والتمويل التابعة لرابطة العالم
اإلس مي
.http://www.iifef.org/node/809

 )14تقرير لصحيفة "ر.
للكااونجرل األمريكااي

 .ك ديلي" الروسية نةر في دراسة مرك األبحاا التاابا
Isalmic Finance: Overview & Policy Concerns,

Shayerah Ilias, Feb 9,2009
http://assets.opencrs.com/rpts/RS22931_20090209.pdf

 )15تقرير الكونجرل األمريكي التمويل اإلس مي طوق نجاة م األ مة
المالية
http://www.moheet.com/show_files.aspx?fid=253600

 )16مقال بعنوا

"انَيار ةركة تأمي يابانية بسب األ مة المالية"
http://www.gufx.info/showthread.php?t=1280

 )11مقال بعنوا

"مجموخة ايه آي جي للتأمي تسجل خسالر قياسية" ،اامني 9

مارل 9332م
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/business/newsid_7919000/7919825.stm

 )18مقال بعنوا

"الخطوط البريطانية تعل

كبر خسالر منذ 1281م"

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

 )12مقال بعنوا

"اإلخ

خ

كبر خسارة في تاريخ البنوك البريطانية"

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/business/newsid_7912000/7912018.stm

 )83مقال بعنوا

"خمسة بنوك مريكية جديدة تعل إف سَا جرا األ مة"
http://www.islamtoday.net/albasheer/artshow-17-115257.htm

 )81مقال بعنوا

" تأمير األ مة المالية في التأمي التعاوني"
http://www.iifef.org/node/815

 )89مقال بعنوا "انكماش ااقتصاد األلماني و تباطم نمو اقتصاديات
منطقة اليورو"
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4256400,00.html

 )80مقال بعنوا "األ مة المالية العالمية محاولة للفَم"د.حا م البب وي،
المصري اليوم،
9338/13/4م
http://www.hazembeblawi.com/Arabic/ArticleDetails.aspx?ArticleID=241

 )84مقال المةتقات المالية م منظور الةريعة اإلس مية ،د.محمد مجد
الدي باكير ،مجلة المستممرو
http://www.badlah.com/page-896.html

 )85مقال بعنوا "األ مة المالية العالمية..التةخيص والمخرج" د.خبد
الحميد الي الي
http://www.swalif.net/softs/swalif12/softs244276

 )86مقال بعنوا

" ماذا بعد األ مة المالية العالمية؟ " ،خبد الفتا محمد

ص
http://www.trend.com.eg/downloads/After%20the%20crisis%20(Islamic%20economics)Abdel%20Fa
tah.doc

 )81مقال بعنوا

"الفاتيكا يدخو الير لتبني نظم التمويل اإلس مي

للخروج م األ مة ااقتصادية العالمية"
http://www.uaeec.com/vb/t124824.html

 )88مقال بعنوا " 9،5تريليو دوار خسارة العر نتيجة األ مة
اإلقتصادية"
http://news.maktoob.com/article.php/2434379

 )82وباما يمكد اقترا إف ل "كرايسلر" للسيارات 9332/5/1 ،م
http://www.carsdir.com/news.asp?c=2&id=24381

 )23جنرال موتور تعت م إةَار اإلف ل
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/39AC5FCA-FF24-43AB-B7108024B8721B48.htm

 )21التأمي في الفقه اإلس مي والقانو

http://islamiccenter.kaau.edu.sa/arabic/Matboaat/Thapt_Tameen_Khalid/4-40.htm

) قرارات ممتمرات قمة منظمة الممتمر اإلس مي29
http://www.moqatel.com/openshare/Wthaek/title1/KematMIsla/index.htm

) موسوخة ويكيبيديا الحرة20
http://ar.wikipedia.org
John Maynard Keynes

) صفحة ااقتصادي اإلنجلي ي جو مينارد كين24

http://ar.wikipedia.org/wiki/
Milton Friedman

) صفحة ااقتصادي ميلتو فريدما25
http://ar.wikipedia.org/wiki/

http://ar.wikipedia.org/wiki/اليال

) صفحة ااقتصادي موريل26
(Maurice Allais)

، ) تخريج األحاديا خ طريق برنامج الجاما األكبر للتراا اإلس مي21
.ةركة العريل للكمبيوتر وقناة المجد الفضالية
http://www.sa6e.com/vb/showthread.php?t=180

. الموسوخة الحديمية- ) موقا الدرر السنية28
http://www.dorar.net/enc/hadith

ملحق
قائمة كتب وأبحاث ومقالت مختارة عن التأمين التعاوني:

 .1آل محمود ،خبد هللا ب
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يد ،حكام خقود التأمي ومكانتَا م ةريعة

الدي  ،بيروت ،المكت اإلس مي ،ط 1431 ،0وـ.
 .9إبراويم ،حمد إبراويم ،خودة إل التأمي في الةريعة والقانو  ،مجلة
الفكر اإلس مي ،بيروت ،م ،4ع.1
 .0بو ورة ،محمد ،تعليق خل بحا مصطف ال رقا (خقد التأمي
وموقف الةريعة اإلس مية منه) ،م

بحاا سبوع الفقه اإلس مي–

دمةق خ ل الفترة 1083/13/91–16وـ.
 .4المجلل األخلي لرخاية اآلدا والفنو والعلوم ااجتماخية ،القاورة–
مصر.
 .5بو ورة ،محمد ،حكم التأمي ةرخـًا ،مجلة حضارة اإلس م،
دمةق،ع  ،5سبتمبر 1261م.
 .6األةقر ،محمد سليما  ،الضوابط الةرخية لعقود التأمي خل الحياة،
مجلة ااقتصاد اإلس مي ،بنك دبي اإلس مي،

ع ،112ةوال  1416وـ،

فبراير/مارل 1226م.

 .1اإلمام ،حمد محمد جمال ،خقود التأمي بي ااختراض والتأييد ،نادى
مكة المقافي ،دار مكة للطباخة والنةر ،ط 1433 ،1وـ–1283م.
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 .8ااتحاد الدولي للبنوك اإلس مية ،التأمي في إطار الةريعة
اإلس مية1025،وـ.
 .2البريك ،سعد ب خبدهللا ،التأمي و حكامه في الفقه اإلس مي ،بحا
تكميلي لدرجة الماجستير ،المعَد العالي للقضا  ،جامعة اإلمام محمد
ب سعود اإلس مية 1431 ،وـ.
.13

بلتاجي ،محمد ،التأمي في الفكر الفقَي المعاصر ،مكتبة

ال ورا  ،القاورة ،دراسات خربية وإس مية(1284 ،)9م.
.11

البَي ،محمد ،نظام التأمي في ودي حكام اإلس م

وضرورات المجتما المعاصر ،مكتبة ووبة ،ط ،1القاورة1085 ،وـ.
.19

جمال ،حمد محمد ،التأمي التبادلي في الةريعة اإلس مية،

رسالة ماجستير ،كلية الةريعة والدراسات اإلس مية ،جامعة م
القرى ،مكة المكرمة1430 ،وـ.
.10

الجمال ،لري  ،التأمي التجاري والبديل اإلس مي ،القاورة،

دار ااختصام1212 ،م.
.14

حسا  ،حسي حامد ،حكم الةريعة اإلس مية في خقود التأمي ،

دار ااختصام ،القاورة1212 ،م.
.15

الخولي ،البَي ،التأمي واإلس م ،مجلة منبر اإلس م ،ع،1

1080وـ1264 ،م.
.16

الدسوقي ،محمد السيد ،التأمي التجاري في مي ا الفقه

المعاصر ،مجلة الوخي اإلس مي ،الكويت ،ع ،041محرم 1415
وـ ،يونيو 1224م.

.11

ال رقا  ،مصطف

حمد ،نظام التأمي موقعه في الميدا

ااقتصادي وموقف الةريعة منه،
.18

بحوا مختارة م الممتمر العالمي األول ل قتصاد اإلس مي،

المرك العالمي ألبحاا ااقتصاد اإلس مي ،ط 1433 ،1وـ1283،م
.
.12

ال رقا ،مصطف

حمد ،خقد التأمي وموقف الةريعة اإلس مية

منه ،مطبعة جامعة دمةق ،دمةق1269 ،م.
.93

ال رقا ،مصطف

حمد ،نظام التأمي  ،حقيقته والر ي الةرخي

فيه ،ممسسة الرسالة ،بيروت 438 ،وـ1281 ،م.
.91

السالول ،خلي حمد ،المعام ت المالية المعاصرة في مي ا

الفقه اإلس مي ،البنوك الربوية وةَادات ااستممار ،المصارف
اإلس مية ،مكتبة الف
.99

 ،الكويت 1436 ،وـ.

ةبير ،محمد خمما  ،المعام ت المالية المعاصرة في الفقه

اإلس مي ،دار النفالل ،خ هما  ،األرد  ،ط9331 ،4م.
.90

الضرير ،الص يديق محمد األمي  ،موقف فقَا الةريعة

اإلس مية م التأمي  ،ضم بحوا الممتمر الدولي للصناخة التأمينية
في العالم اإلس مي– واقعَا ومستقبلَا ،مرك صال كامل ل قتصاد
اإلس مي ،جامعة األ ور– القاورة9331 ،م.
.94

خبده ،خيس  ،األم والتأمي

نظرة موضوخية مجلة المسلم

المعاصر ،القاورة ،ع ،9محرم  1021وـ ،يناير 1211م.

.95

العطار ،خبدالناصر توفيق ،حكم التأمي في الةريعة اإلس مية

مكتبة النَضة المصرية ،القاورة1280 ،م.
.96

الفنجري ،محمد ةوقي ،اإلس م والتأمي التعاوني استي ل

سال خقد التأمي اإلس مي،
خالم الكت  ،القاورة1212 ،م.
.91

قاسم ،يوسف محمد ،التأمي المعاصر وبديله المةروع ،ضم

برنامج الضمانات في المعام ت اإلس مية ،المصرف اإلس مي
الدولي ل ستممار والتنمية ،القاورة1286 ،م.
.98

القلقيلي ،خبدهللا ،حكم التأمي في الةريعة اإلس مية ،م

بحاا سبوع الفقه اإلس مي ومَرجا اب تيمية ،دمةق 1081 ،وـ
ـ1261م.
.92

اةي  ،فتحي السيد ،خقد التأمي في الفقه اإلس مي دراسة

مقارنة لتنظيم حكامه وفقـًا لمبادئ الةريعة اإلس مية ،رسالة دكتوراة
جامعة األ ور ،القاورة1223 ،م.
.03

مجما الفقه اإلس مي– رابطة العالم اإلس مي ،جوا التأمي

التعاوني وحرمة التأمي التجاري ،مجلة ااقتصاد اإلس مي ،بنك دبي
اإلس مي ،مجلة الضيا  ،ع ،4محرم 1022وـ/ديسمبر 1218م.
.01

محمد ،يوسف كمال ،التأمي وربا البيوع ،مجلة ااقتصاد

اإلس مي ،بنك دبي اإلس مي
ع ،90ةوال  1430وـ – يوليو 1280م.

.09

المصرى ،خبد السميا ،خقود التأمي ول وي باطلة ةر ًخا؟،

مجلة البنوك اإلس مية ،ااتحاد الدولي للبنوك اإلس مية ،ع،19
1283م .
.00

مولوي ،فيصل ،نظام التأمي وموقف الةريعة منَا ،دار

الرةاد اإلس مية ،بيروت1438 ،وـ.

المحتوى
المبحث األول األ مة المالية العالمية بي الوصف والتحليل.
مدخل تمهيدي

مة خالمية تبحا خ حل.

المطلب األول بعض مظاور األ مة المالية العالمية.
المطلب الثاني :وم سبا األ مة المالية العالمية.
المطلب الثالث :العالم مستعد للتمويل اإلس مي
أول :م آرا المفكري ااقتصاديي العالميي قبل األ مة.
ثانيا :القيادات ااقتصادية والسياسية والدينية بعد األ مة تدخو
للتعامل بالنظام اإلس مي.
المبحث الثاني :حكام المضاربة في الةريعة اإلس مية.
المطلب األول :المضاربة لية واصط حا.
المطلب الثاني :دليل مةروخية المضاربة وحكمتَا.
المطلب الثالث ةروط صحة المضاربة.
المطلب الرابع نواع المضاربة م حيا الةروط.
المطلب الخامس حكام تتعلق بالعامل وتصرفاته في المال.
المطلب السادس صور المضاربة.
المطلب السابع :انتَا المضاربة.
المبحث الثالث :كيفية ااستينا بالمضاربة خ الودالا البنكية والتأمينات
التجارية.
المطلب األول :حكام الودالا البنكية والمضاربة بدي ً ةرخ ًيا.
وا قبول الودالا
.1

الودالا المابتة و ألجل.

.9
.0

الودالا اادخارية.
الودالا المتحركة (تحت الطل ).

مانيا القروض
الةعبة األول

قروض استَ كية.

الةعبة المانية قروض إنتاجية

.

مالما ةَادات ااستممار.
المطلب الثاني :حكام التأمينات التجارية والمضاربة بدي ً ةرخ ًيا.
أول :تعريف خقد التأمي .
ثانيا :نواع خقود التأمي .
ثالثا :خصالص خقد التأمي .
رابعا :سبا تحريم التأمينات التجارية
وا احتوامه خل الربا المحرم بنوخيه

.

مانيا احتوا التأمي خل اليرر الفاحش.
مالما خقد التأمي يحتوي خل القمار والروا المحرم
رابعا التأمي يتضم بيا د ْي بد ْي ووو محرم
خامسا ضرار إضافية للتأمي .
سادسا آرا خلما اإلس م في التأمينات التجارية
سابعا المضاربة بدي خ التأمينات التجارية
وا خل مستوى التأصيل الفقَي.
مانيا خل المستوى التطبيقي الواقعي.

.

.

.

النتائج.
المصادر والمراجع.
ملحق :قالمة كت و بحاا ومقاات مختارة خ التأمي التعاوني

