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على استمراره، وإال أنهى المضاربة وأخذ نصيبه في 
الربح وأعطاهم رأس المال ونصيبهم في الربح، وإن 
يفسخ  وكذلك  تماما.  العقد  ينتهي  المضارب  مات 
العقد في حال فقدان أهلية أحدهما في التصرف أو 

نقصها.

المال  صاحب  من  كل  على  يجب  القول،  وخالصة 
والمضارب مخافة اهلل فيما بينهم، وأال يخفي أحدهما 
عن اآلخر شيئا من الربح، إذ أن تحقيق الربح مقيد بما 
تحمي  التي  السمحة  اإلسالمية  الشريعة  به  أفادت 
وذلك  االستغالل،  وتمنع  والعامة  الخاصة  المصالح 
إنشاء  على  تعمل  الناس  يجعل  الذي  الغرض  ألن 
الشركات هو الحصول على الربح الحالل سواء كانوا 
وصحيح  ومعروف  محدد  الربح  وهذا  عامة،  أو  أفرادا 
بفضل من اهلل، ويتوقف نجاح المضاربة على تحلي 
المضارب باألمانة والنزاهة ألن له حق التصرف بالمال 
الوحيد  الكفيل  كذلك  وهو  المضاربة،  مدة  خالل 

للمال.

في المالية اإلسالمية المعاصرة

تقوم  أن  والتي يمكن  اإلسالمي،  المالي  النظام  االستثمارية في  األدوات  أهم  المضاربة من  تعد 

الدولة. وهي  أنشطتها في  بمختلف  المشروعات  لتمويل  المالية  الموارد  تدبير  فعال في  بدور 

إحدى صيغ االستثمار التي شرعها اإلسالم وأباحها تيسيرا على الناس حتى يستفيد صاحب المال 

الذي ال يملك القدرة على استثماره من كفاءة العامل الذي يمتلك الخبرة وال يتوافر لديه المال، 

فيتحقق نتيجة هذا التعاقد والتعاون بين الطرفين منافع كثيرة. 
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تعريف المضاربة

من  مشتقة  مفاعلة،  وزن  على  اللغة:  في  المضاربة 
الفعل )ضرب( بمعنى الكسب، أو من )ضرب في األرض( 
في  والمضاربة  والخير،  للرزق  ابتغاء  فيها  سار  بمعنى 
من  إنسانا  ُتعطي  أن  هي  منظور:  ابن  قال  االصطالح: 
أو  بينكما،  الربح  يكون  أن  على  فيه  يتاجر  ماال  مالك 

يكون له نصيب معلوم من الربح. 

بين  شراكة  عقد  هي  اإلسالمي  الفقه  في  المضاربة 
آخر، وتسمى  بماٍل من جانب وعمٍل من جانب  طرفين 
التي  األطراف  أو  الطرف  على  ويطلق  المقارضة،  أيضا 
تقدم رأس المال )رب المال(، أما الطرف أو األطراف التي 
المقارض(،  أو  )المضارب  فتسمى  العمل  بذل  تتولى 
بين  ومشاعا  مشتركا  المحقق  الربح  يكون  بحيث 

األطراف حسب ما يتم االتفاق عليه.

اإلسالمي  الفقه  في  المضاربة  مفهوم  أن  هنا  ونالحظ 

الفكر  في  للمضاربة  الشائع  المفهوم  عن  يختلف 
االقتصادي المعاصر، حيث تتضمن الثانية عمليات البيع 
والشراء الصوري لألسهم والسندات في أسواق األوراق 

المالية بغية االستفادة من تقلبات األسعار.

دليل مشروعية المضاربة

واستدل  المضاربة،  عقد  جواز  على  الفقهاء  أجمع 
بعضهم على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة واإلجماع، 
بينما استدل آخرون فقط باإلجماع المستند إلى السنة 

التقريرية. 

)وآخرون  تعالى  قوله  الكتاب  من  المشروعية  ودليل   
)المزمل  اهلل(  فضل  من  يبتغون  األرض  في  يضربون 
20(، فالمضاربة فيها معنى الضرب في األرض واالنتشار 

فيها للمتاجرة طلبا للرزق.

أما دليل المشروعية من السنة، ما روي أن )العباس بن 
عبد المطلب إذا دفع ماال مضاربة اشترط على صاحبه أال 
يسلك به بحرا وال ينزل به واديا وال يشتري به ذات كبد 
رسول  إلى  شرطه  فرفع  ضامن،  فهو  فعل  فإن  رطبة، 
اهلل -صلى اهلل عليه وسلم-  فأجازه( أخرجه البيهقي 
في السنن الكبرى. وقال الرسول عليه الصالة والسالم: 
)ثالث فيهن البركة: البيع إلى األجل، والمقارضة، وإخالط 

كذلك  ماجه.  ابن  سنن  للبيع(  ال  للبيت  بالشعير  البر 
يتعاملون  والناس  والسالم  الصالة  عليه  الرسول  ُبعث 
بالمضاربة فلم ينكر عليهم ذلك، فكان ذلك تقريرا منه 

لهم، والتقرير أحد وجوه السنة.

أما دليل المشروعية من اإلجماع، فقد تعامل الصحابة 
–رضوان اهلل عليهم- بالمضاربة ولم يكن فيهم مخالف 

لذلك، ما دل على المشروعية والجواز.  

حكمة مشروعية المضاربة

لقد أباح اإلسالم التعامل بالمضاربة لشدة حاجة الناس 
فاإلسالم  عديدة،  منافع  من  عليها  يترتب  ولما  إليها، 
حريص كل الحرص على استثمار المال ألن األموال ال تنمو 
إال بإضافة العمل إليها، وحريص أيضا على قيام اإلنسان 
بالعمل وابتعاده عن الكسل والتعطل، وليس كل من 
واستثماره،  فيه  العمل  على  القدرة  لديه  المال  يملك 
يتوافر  العمل  على  والكفاءة  القدرة  يملك  من  كل  وال 
التي تحقق  األداة  المضاربة  المال، ومن هنا كانت  لديه 
الطرفين  لصالح  والعمل  المال  بين  المثمر  التعاون 
والمجتمع في آن واحد. وتتحقق بمشروعية هذا العقد 
سد حاجة الطرفين وتوسعة أبواب الرزق لهما، باإلضافة 

لما فيه من نفع للمجتمع وتنمية لموارده. 

أركان عقد المضاربة وشروط صحته

1ـ المتعاقدان:

يشترط فيهما كل من: أهلية التصرف )البلوغ والعقل(، 
والرضى حيث ال يقبل عقد الُمكره.

2ـ الصيغة:

واضحة  تكون  أن  المضاربة  عقد  صيغة  في  يشترط 
ومعبرة عن معنى العقد فال يصح أن يقول له خذ هذا 
المال واتجر به لنفسك، أو خذ هذا المال واتجر به ورده 
إلي، ألن هذا من باب القرض، أو أن يقول خذ هذا المال 
وافعل به ما شئت، ألن هذا ال يعبر عن مراد صاحب المال 
وهدفه من دفع المال هل هو قرض أم هبة أم مضاربة. 
بشكل  موافقته  عن  المضارب  يعبر  أن  يشترط  كما 
واضح بقوله قبلت أو وافقت، فال يصح العقد بأية ألفاظ 

تحتمل أكثر من معنى.



مالية
املضاربة ومصرفية

3ـ رأس المال: 

يشترط في هذا الركن الشروط التالية:

النقود، ويجوز عند  المضاربة من  رأس مال  أن يكون   •
بعض الفقهاء أن يكون عينا كأن يقدم رب المال سيارة 

مثال ليعمل عليها المضارب والربح بينهما.

• يجب أن يكون رأس المال معلوما علما نافيا للجهالة.

• يجب تمكين المضارب من رأس المال وتسليمه إياه.

• ال يجوز أن يكون رأس المال أو جزءا منه دينا لرب المال 
الذي  بالمال  اتجر  له  يقول  كأن  غيره،  أو  المضارب  على 
داينتك إياه والربح بيننا بل يجب أن يدفع المدين دينه 

أوال ويسلمه للدائن ثم ينشأ عقد المضاربة.

4ـ الربح: 

ما  فيه  ويشترط  المضاربة،  عقد  عن  العمل  ناتج  وهو 
يلي:

• يجب أن يتم االتفاق على كيفية توزيع األرباح عند بداية 
التعاقد بين الطرفين.

ألحد  مضمونا  عائدا  مقطوع  مبلغ  تحديد  يجوز  ال   •
الطرفين، بل يجب أن يكون الربح نسبة مشاع بينهما 
الثلث  أو  النصف  منهما  واحد  كل  نصيب  يكون  كأن 

ألحدهما وهكذا.

• في حال سكوت الطرفين أو أنهما نسيا تحديد الربح، 
الذي  العمل  مجال  في  السائد  العرف  إلى  اللجوء  يتم 

فيه المضاربة.

• يحتسب الربح بعد خصم كافة المصاريف الناتجة عن 
العمل.

المال وال  الخسارة، تخصم قيمتها من رأس  في حال   •

حال  في  إال  الخسائر  تغطية  المضارب  يتحمل  أن  يجوز 
التعدي أو التقصير.

5ـ العمل: 

وهو الركن األخير من أركان المضاربة، ويشترط فيه ما 
يلي:

يجوز  وال  وحده،  بالعمل  المضارب  يختص  أن  يجب   •
أن  الفقهاء  بعض  أجاز  وقد  معه.  يعمل  أن  المال  لرب 
يعمل رب المال بالمضاربة في بعض األحوال كأجير مثال 
شؤون  في  يتدخل  ال  أن  شريطة  المضارب  يستخدمه 
العمل  له  القرارات، أي يجوز  اتخاذ  أو يشارك في  العمل 
كالحراسة  العمل  نتائج  في  توثر  ال  التي  األعمال  في 
والنقل وأمانة المخازن وغيرها، ويكون في هذه الحالة 

أجيرا عند المضارب وبرضاء المضارب. 

المضارب في عمله، وأن  المال على  عدم تضييق رب   •
حرية  للمضارب  ويترك  العمل  شؤون  في  يتدخل  ال 
التصرف، فإن تدخل رب المال بالعمل وامتثل المضارب 

ألوامره وقراراته أصبح العقد عقد إجارة ال مضاربة. 

• يجوز لرب المال عند العقد أن يشترط على المضارب 
نطاق  في  المضارب  عمل  تقيد  أن  شأنها  من  شروطا 
محدد. وهذا ما سنتناوله بمزيد من التفصيل في أنواع 

المضاربة.

أنواع المضاربة

اعتبارات  وفق  أنواع  عدة  إلى  المضاربة  تقسيم  يمكن 
مختلفة، نوردها فيما يلي:

العمل بها، وهي  المضاربة باعتبار نطاق  أنواع  أوال: 
نوعان:

بمقتضاها  التي  المضاربة  هي  المطلقة:  المضاربة   •
بالمضاربة  بالقيام  المضارب  بتفويض  المال  رب  يقوم 
في المال دون أن يقيده بقيود، اعتمادا على ثقته في 
أمانته وخبرته. على أن اإلطالق ال بد أن يكون في حدود 
الهدف  تحقيق  في  المضاربة  طرفي  مصلحة  مراعاة 

منها وهو الربح. 

فيها  يقيد  التي  المضاربة  هي  المقيدة:  المضاربة   •
رب المال المضارب بكل ما يراه مناسبا له فيما يتعلق 
من  ذلك  إلى  وما  المضاربة  ومجال  المضاربة  بمكان 
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قيود. كأن يشترط عليه أن يستثمر في وقت معين أو 
في بلد معين أو في سوق معين أو في مجال استثمار 
محدد، أو في سلعة أو مجموعة معينة من السلع، غير 
استحالة  إلى  تؤدي  ال  أن  القيود  هذه  في  يشترط  أنه 
قيام المضارب بعمله. ويمكن أيضا لرب المال أن يأخذ 
الضمانات المناسبة من المضارب، بشرط أن يلجأ إليها 
عند ثبوت مخالفة شروط عقد المضاربة أو تقصيره في 

أداء مهامه. 

وهي  العقد،  أطراف  باعتبار  المضاربة  أنواع  ثانيا: 
نوعان:

فقط  طرفين  من  تتكون  وهي  الفردية:  المضاربة   •
المال  صاحب  يقدم  حيث  والمضارب،  المال  صاحب 
للمضارب رأس المال ليعمل به ويتقاسما األرباح بينهما 
وفقا للشروط والضوابط الشرعية بعقد المضاربة. وفي 
مثل هذا النوع من عقود المضاربة ال يجوز للمضارب أن 
آخرين،  أشخاص  أموال  أو  بأمواله  المضاربة  مال  يخلط 
وفي حال كان نطاق عمل شركة المضاربة الجديدة هو 
نفسه نطاق عمل المضارب جاز ذلك، لكن يجب أن يتم 
فصل األموال وفق القواعد المحاسبية حتى يتم تحديد 
ربح الوحدة النقدية أو خسارتها بشكل صحيح وسليم 

وشفاف.

• المضاربة المشتركة: وفيها يكون رب المال أكثر من 
طرف والمضارب طرف واحد، ويقوم المضارب في هذه 
الحالة بخلط أموال أصحاب المال مع بعضها والمضاربة 
بها، ويشترط في هذا النوع موافقة أصحاب المال على 
هذا الخلط حتى يعمل بها المضارب ويتم توزيع األرباح 

الصورة  هذه  بينهم.  فيما  االتفاق  بحسب  المستحقة 
تتجلى في عمل المصارف اإلسالمية حيث يعتبر أصحاب 
والمصرف  المال  رأس  أصحاب  هم  االستثمارية  الودائع 
اإلسالمي هو المضارب الذي يضارب في أموالهم مضاربة 
مضاربة  أو  العام  االستثمار  حسابات  في  كما  مطلقة 
ثم  المخصص،  االستثمار  حسابات  في  كما  مخصصة 

يوزع الربح بينهما بحسب االتفاق المسبق.

تطبيقات المضاربة في البنوك اإلسالمية

التي قامت  الصيغة األساسية  المضاربة هي  إن صيغة 
وقد  االستثمار.  عمليات  في  اإلسالمية  البنوك  عليها 
ظهرت صور من المضاربات الجماعية، وذلك بقيام عدد 
ليتولى  واحد  لعامل  المال  رأس  بتقديم  الناس  من 
المضاربة لهم في أموالهم، ومنها نشأت فكرة الودائع 
المودعون  يقدم  حيث  اإلسالمية،  بالبنوك  االستثمارية 
العالقة  ويحكم  مضاربا،  باعتباره  البنك،  إلى  أموالهم 
شروط  فيه  موضحا  المضاربة،  عقد  الطرفين  بين 
العقد  يتضمن  كما  الربح،  توزيع  وطريقة  المضاربة، 

في  مقيدا  أو  مطلقا  تفويضا  البنك  تفويض  المبرم 
استثمار األموال،  وكذلك حقه في إعطاء األموال للغير 
ليضارب فيها. وتعتبر عقود المضاربة مناسبة لتمويل 
أي نوع من مشاريع األعمال، ومنها المشاريع الصناعية 
ضمن  يقع  مما  وغيرها  والزراعية،  والعقارية  والتجارية 

سياسة البنوك التمويلية. 

األول:  اتجاهين،  في  البنك  في  المضاربة  وتستخدم 
في  أصحابها  يرغب  التي  النقود  البنك  يتسّلم  أن 
استثمارها، سواء بطريقة اإليداع في حسابات االستثمار 
المشترك، أو باالكتتاب في سندات المضاربة المشتركة، 
في  باستعمالها  العام  القبول  أساس  على  وذلك 
النسبي  االشتراك  المستمر والمختلط مقابل  التمويل 
القيام  ودون  صافية،  أرباح  من  سنويا  يتحقق  فيما 

بتصفية عمليات التمويل غير المهّيأة للمحاسبة.

المصارف  في  العميل  تمويل  يتم  أن  الثاني:  واالتجاه 
التالية:  اإلجراءات  وفق  المضاربة  طريق  عن  اإلسالمية 
يقوم العميل بالتقدم للمصرف بطلب لتمويل مشروع 
معين حيث يرغب في قيام المصرف بتمويل المشروع 
جدوى  دراسة  الطلب  بهذا  يرفق  أن  على  له،  بالكامل 
المشروع  جدوى  بتقييم  المصرف  يقوم  ثم  للمشروع. 
المطلوب تمويله، وفي حالة الموافقة عليه يدفع قيمة 
للعميل،  المال(  صاحب  )بصفته  بالكامل  التمويل 
على أن يقوم العميل بعد ذلك بإدارة أعمال المشروع 
)بصفته المضارب(، وفق ما هو مخطط له بدراسة جدوى 
المشروع، وبعد االنتهاء من أعمال المشروع يتم تصفية 

المشروع وفق الشروط المتفق عليها في العقد.

ما يفسخ عقد المضاربة

أو  المال  رب  يريد  وقت  أي  في  المضاربة  عقد  ُيفسخ 
صاحب  ويأخذ  السلعة  تباع  الفسخ  تم  فإذا  المضارب، 
وإن  االتفاق،  حسب  بينهما  الربح  ويقسم  ماله،  المال 
كانت هناك خسارة فيتحملها االثنان. وأيضا عند موت 
فعلى  المال  رأس  صاحب  مات  فإن  العقد،  طرفي  أحد 
المضارب أن يرجع إلى ورثة صاحب المال، ويرى إذا وافقوا 


