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 عيراشملا ليومتل ةبراضملا دقع مادختسا نكمي له

 رثيغدلا دعس نب زيز علادبع رو تكد لا وبتك
علددر رلددو ص  ا دد بة  ب هللاددع ع ددهلل   علددر    ا سدد ماحلمددهلل أ أ ددم احلمددهلل  أ لددة   ا  دد   

 آ ص  صح ص  اع  اال  أاة هللاعهلل:
لكلندة ععددأن أن أ مدأ اددة عادداأل مد ةإ ااعمددةل إمدكة فك ا نموعددألا لكددر ادع لكددأ  الددنممةرعك 

 :أل ةإ ث ثك ئهللت يف اههللهة هللاس ب عهللم  جود ا نموعألا  هذا هللاأأعي عةئهلل إىل 
 عهللم  ضوح طأق ا نموعأل ادلنة كا  هذا  اج نة اعاأ احملةاُت  ادلخن ُت اب نموعأل. .ٔ
  إجلةؤهر إىل ا قضةء. انناةر االلنهةنك حبقوق ادلمو ُت .ٕ
 د ا نموعأل ال حتمي مجفع ااطأان هللاهللرجك انوازنك. ون عقو  .ٖ

عوجدددهلل  دددهللش هللاعدددع مددد ةإ ااعمدددةل طمدددع يف إدردددةل مدددأع  اعهدددرا  كمدددأ  ادلوثو فدددك  .ٗ
هللانجدددددةح ا بكدددددأ ا لدددددَتلع إع دددددةء نسددددد ك ،أضدددددي ادلمدددددول يف عقدددددود ادلادددددةر كا  ا سدددددمة ك زعندددددك 

  ر وصة يف ا  هللاعك.

  كتمماب   يف امممك عير اشممدلا لشممف بابسممأ مىممأ ةفممر عم ويمملع ويممبنتلا رديمم اممموMichael 

Small Business ManagementAmes,   وموقع التجارة غري مناسب  نقص اخلربة :يىو  ايلل يديسدل
وسممو  يدارة  اإلفممراط يف اتسممتثمار يف ا اممول الثابتممةو يدارة ادلخممزون وسممو  عممدم كيايممة رأس ادلممال و 

 . منو غري متوقعو الشخصية  لألغراض استخدام ا موالالدَّين و 

 وىذا يدلل على أن كثريا من ىذه ا سباب يرجع يىل: 

 التعدي وىو يف حالة استخدام ا موال )رأس ادلال( لألغراض الشخصية. -1

 والتيريط ابلتقصري يف اإلدارة  -2

 وديلن حل ذلك :
 .بوضع شروط حتدد التعدي والتيريط حبيث يضمن طالب التمويل ين خاليها  
 .كما ديلن ادلسامهة يف مراجعة دراسة اجلدوى من العميل طالب التمويل 
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 .ومتابعة ادلشروع وفق تقارير شهرية واضحة 
ودتويل شباب ا عمال بطريقة ادلشاركة شائع يف الدول ادلتقدمة مثل رأس ادلال اجلري  ، وقد بدأ 

ال (، وأما البنوك فال و موأ + لو ال  عقق  من فرتة يف السعودية عن طريق ا فراد ) مثل مبادة ع  
 زالت تيضل التمويل ابلبيع اآلجل،  هنا ختشى ادلخاطرة.

 
 قار   أ  ذا اع  اجيب ا ًت فد  علدر ادة عبفدهلل مد ةإ ااعمدةل ادع هدذا ادلوضدوي ا دذ  ال عكبفدص 

 لةملدا اذه يف يتب ر عا ص خندلا َتغ هللفبع ةا رهأ أ ذ  رلع تصأ   ٍتنأ يبس   ا  د  هللزل
 .رلما كقعأ  هللا دو قع ا كغةفص مهللع ب سهللا ءة أ م ُتهللا تةعا  ن عا تهجا   ةا ع ا   عا  

 احملة ر اآل،فك: ةنمضنا ثح  ا لفكون 

 اب نموعأل. ابهوم .ٔ
    ذ عمضنع   "ا نموعأل ابدلضةرهللاك" ادلاةر ك يف ادلخةطأ  ا نموعأل عع طأعم كصفا .ٕ

 كهللار ةضدلا مو هبا نةفهللا .ٖ

 راثآلا يف تدر    يت ا كهللار ةضدلا هللقع  جذ ةمن ا رهأ   .ٗ

 كهللار ةضدلاب ألعو من ا حة جن كفبف    .٘

 كهللار ةضدلا هللقع يف ةهنع لاؤ س ا أمكع يت ا ألئةسدلا رهأ   .ٙ
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 ميهوم ابلتمويل.
ا لاك اانم اع ادلةلا عقةل: او ص أ   هللم  ص اة حينةج ادع ادلدةل. ملادلعجدر ا ولدف   ا نموعأل يف

ٕ/ٜٜٛ.) 

 ديكددع أن ععددأن اصدد   ةح ونددص   ددول مددخص ال ديلدد  لددفو ك نقهللعددك علددر اددة حينةجددص اددع 
 أاوال نقهللعك أ  عفنفك.
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 ابدلشاركة يف ادلخاطرةالتمويل  ايغ
 التمويل ابدلضاربة 

 :تعريف ادلضاربة 
عقهلل هللاُت طألُت علر أن عهلللع أ هللمهة اة ص إىل اآلرأ  :اليقهي اتاطالحادلضاربة يف 
 هللافنهمة  سب اة عاًتطةنص. لهو مة   أل اع ا أهللاح ل فنجأ  ص لفص 

 : ةل اهللاع  هللااك: ادلضةرهللاك هي

 إذا امًتك هللاهللانن مبةل أ هللمهة   (ٔ

 أ  هللاهللن  اةل  (ٕ

 أ  اةالن  هللاهللن صة ب أ هللمهة. (ٖ

ا  ىت ال عظلر اجلةنب (ٔملح أن أيرذ ا عةاأل أ مأ اع رهللاح اة صيف امًتاط ا أهللا والضابط
 ااضعف  هو ا عةاأل ملطة ب ا نموعأل(

ر   هو ا سبأ لفهة ضةرهللاك ااهة اخروذ  اع ا ضأإ يف ااادلاةر ك هبذ  ا  فاك ابدل  ،سمر
 ا  يف ا نن عأل :"  آرأ ن عضأهللاون يف اار  ع ناون اع لضأل  ".هللااأ  ا نجةر 

 ةجك ا نةس إ فهةا  حلمة مشروعية ادلضاربةو . (ٕملادلضةرهللاك أهأل ا علر علر جواز   هلل أمجع
  فس  أل اع ديلكهة حيسع ا نجةر ا  االلنممةر  نجةر  ابلإن ا هللراهر  ا هللاننَت ال ،نمر إال 

اأعهة   ،عةىل  هلللع  ان  أل اع حيسع ا نجةر   ص رأس اةل لة نفج إ فهة اع اجلةن ُت ل
 احلةجنُت.

  زمن الصحابة مهنع هللا يضرمناذج من عقود ادلضاربة يف: 

 النموذج ا ول: 

                                                             

 .4/131شرح الزركشي ( 1)

 .535اإلمجاع تبن ادلنذر: ( 2)
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ر ش اإلاةم اة   :َعِع اْ َع ِء هللْاِع َعْ هلِل ا أَّْْحَِع َعْع أهللاِفِص َعْع َجهللِِّ  َأنَّ ُعْمَمةَن هللْاَع َعبَّةَن : َأْع َةُ  
نَدُهمَ   .ة "َاةالح ِ أَاضحة عَدْعَمأُل ِلفِص َعَلر َأنَّ ا ّأهللِْاَح هللاَدفدْ

 :لفلحظ علر هذا ا عقهلل

 ا إذا   أل ا أهللاح %ٓ٘ حتهللعهلل ن فب ا عةاأل اع ا أهللاح  (ٔ

  ا نبوعع يف ادلضةرهللاك يف أ   جص اع أ جص ا كسب ادلاأ ي. (ٕ

 النموذج الثاين: 

 ر ش اإلاةم ا هللار   ٍت عع عأ   هللاع ا  هللاَت  عع غَت  أن  كفر هللاع   ام هنع هللا يضر صة ب رلول 
 رإ  ص هللاصا ة  ةن عاًتط علر ا أجأل إذا أع ة  اةالح اقةرضكح عض  ملسو هيلع هللا ىلص

 أن ال جتعأل اةيل يف   هلل رط ك  (ٔ

  ال حتملص يف حبأ  (ٕ

  ال ،ن ل هللاص يف هللا ع اسفأل  (ٖ

 .(ٖمل إن لعلت مفئةح اع ذ   ضمنت يل اةيل "

لفلحظ أن ادلمول عاًتط علر اع ععمأل يف اة ص مأ طة ،قلأل ادلخةطأ ا ون ال عضعهة يف 
 فواانت ال نمةل ه  هة مبأ  أ  غَت ا  أال ععأضهة دلخةطأ ا اأق.  امأل هذ  ا اأ ط 

 اع  م ادلمولا  هي جةئ   مأعة.

 النموذج الثالث: 

عع زعهلل هللاع أللر عع أهللافص أنص  ةل رأج ع هلل    ع فهلل   اهللانة عمأ هللاع اخل ةإ يف جفش إىل 
ب هبمة  لهأل  هو أاَت ا   أ  لقةل  و ا عأاق للمة  ب  اأا علر أيب اولر اامعأ  لأ 

أ هللر  كمة علر أاأ أنبعكمة هللاص  بعلت مث  ةل هللالر ههنة اةل اع اةل   أرعهلل أن أهللاعث هللاص 
                                                             

وقوى يسناده ابن حجر  .11395برقم  (6/115البيهقي يف كتاب القراض )، 3/63الدارقطين  أخرجو (3)
 والشوكاين كما يف نيل ا وطار،
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إىل أاَت ادلؤانُت لةللبكمة  لن نةعةن هللاص انةعة اع انةي ا عأاق لن فعةنص ابدلهللعنك لنؤداين رأس 
 ددان لبع  لكنب إىل عمأ هنع هللا يضر أيرذ انهمة  ادلةل إىل أاَت ادلؤانُت  عكون  كمة ا أهللاح لقةال

ادلةل للمة  هللاة ادلهللعنك ابعة  رحبة للمة رلعة ذ   إىل عمأ هنع هللا يضر  ةل أ أل اجلفش أللبص  مة 
أللبكمة  ةال ال  ةل عمأ هنع هللا يضر اهللانة أاَت ادلؤانُت لخللبكمة أداي ادلةل  رحبص لخاة ع هلل   

 لقةل ال عن اي    اي أاَت ادلؤانُت هذا  و هل  ادلةل أ  نقص  ضمنة  لسلر  أاة ع فهلل  
 ةل أداي  لسكت ع هلل    راجعص ع فهلل   لقةل رجأل اع جلسةء عمأ هللاع اخل ةإ اي أاَت 
ادلؤانُت  و جعلنص  أاضة لقةل  هلل جعلنص  أاضة لخرذ عمأ هنع هللا يضر ادلةل  ن ف رحبص  أرذ ع هلل 

 .(ٗملن ف رهللاح ادلةل    ع فهلل  

رذ اع هذا ا نموذجا أنص إذا مت ا نموعأل ابدلضةرهللاك د ن ذ أ  اأط ا أهللاحا لإنص عقسر لفؤ 
 هللافنهمة ن بُت.

 النموذج الرابع: 

 هلل  :ا ع ء هللاع ع هلل ا أْحع هللاع ععقوإ عع أهللافص أنص  ةل جئت عممةن هللاع عبةن لقلت  صعع 
  كٍت  انعر : ةل ؟لةع  أ،أاك :قةلل ؟ هللات للعك لهأل    أن ،ع فٍت اةال لةمًتش هللاذ  

 .(٘مللخع ةين اةال علر ذ   انعر : ةل امًتعهة علر أن ا أهللاح هللافٍت  هللافن خل ارجأل اكة،ب

لفؤرذ اع هذا ا نموذج صحك أن عاًتط أن ،كون ادلاةر ك يف للعك اعفنكا  خن ع لب 
متوع   اأاء هللاضةعك اعفنك   فعهةا لإن رة ف  امًتش غَتهةا لإنص عضمع دلخة بنص  اأط 

عع اهللاع عمأ رضي   عنهمة أنص لئأل عع ادلمولا  ا أهللاح إن  جهلل  لمولا لقهلل ر ش ا  فهقي 

                                                             

(، والشافعي يف مسنده ص 2/687أخرجو مالك يف ادلوطأ يف كتاب القراض، ابب ما جا  يف القراض ) (4)
( واحح احلافظ يسناده يف 3/63(، والدارقطين يف سننو )6/115يف كتاب القراض ) (، البيهقي252)

 (:  وىو على شرط الشيخني .5/291(، وقال ا لباين يف يروا  الغليل )3/57التلخيص )
 .11387برقم  (6/115البيهقي يف كتاب القراض ) أخرجو (5)
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ة ف لفهةا لقةل اهللاع عمأ: هو ضةاعا  إن رهللاح لة أهللاح   ة ب رجأل الن ضع هللاضةعك لخ
 .(ٙملادلةل

 

                                                             

 .11399برقم  (6/115البيهقي يف كتاب القراض ) (  أخرجو6)
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  ايغة ادلضاربةطريقة التمويل عرب ىذه: 

  يتم عرب طريقني: ادلضاربةالتمويل عرب 

ا نموعأل   هو دارأل يفا ا يت متول رأس ادلةل اجلأ ء: عع طأعم اؤلسةت ا نموعأل اع ا ول
 ابخل وات اآل،فك:،كون   هللا أعم ادلضةرهللاك ا اأعفكا 

هللا لب إجأاء عملفك اضةرهللاك؛ األم هللاص ادلسننهللات ا  زاك  لممول نقهللم ا عمفأل ع .ٔ
 .ا  هللرالك اجلهلل شا  نوعفك ا  ضةعك ا يت لفنر االجتةر لفهة لهللرالك

 إبعهللاد ،قأعأ عع: ادلمول عقوم اإلدار  ادلعنفك  هللش .ٕ

  بةء  ا عمفأل لنفةح   هللر،ص علر ا ننبفذ. .ٔ

 ،قهللعأ ،كلبك ا عملفك. اهللش د ك ا عمفأل يف .ٕ

 اهللش ،نةلب اجلهلل ل ا  اٍت  لننبفذ اع  اف ا نهلللقةت ا نقهللعك. .ٖ

 اهللش ،نةلب ا نموعأل ادل لوإ اع  جر  ط فعك ا عملفك. .ٗ

 ا أحبفك ادلنو ع حتقفقهة اع ا عملفك. .٘

ع لب ضمةانت عقةرعك أ  عفنفك أ  ألهرا ديكع ،سففلهة عنهلل ث وت ،عهلل  ادلضةرإ  .ٖ
 أ  ،بأع ص.

  نقففر ا ضمةانت ادلقهللاك اع ا عمفأل.اإلدار  ادلعنفك  هللش ادلمول هللا،قوم  .ٗ

عبدددددددددددنح  سدددددددددددةإ  لمضدددددددددددةرهللاكا  عدددددددددددودي لفدددددددددددص ادل لددددددددددد   دددددددددددةا ا  عندددددددددددةح  لمضدددددددددددةرإ  .٘
ا سدددددددددددحب اندددددددددددصا  ديكدددددددددددع أن عادددددددددددًتط أن عكدددددددددددون ا نو فدددددددددددع علدددددددددددر ا ادددددددددددفكةت اادددددددددددًت ة 
هللادددددددددددددُت ادلضدددددددددددددةرإ  ا عةادددددددددددددألا ادددددددددددددع طلدددددددددددددب  ادددددددددددددف  سدددددددددددددةإ د ر   إرلدددددددددددددةل لدددددددددددددوا،َت 

 لنخهللام ا نموعأل يف ادلضةرهللاك.ا اأاء  لنخ هلل اع ا

هللاعملفك ادلنةهللاعكا  إعهللاد ا نقأعأ ا هلل ر  ابدلو ف  ادلعنفك  هللش ادلمولاإلدار   ،قوم .ٙ
 ا ننبفذ .

يف  ةل  جود أ  ،ق َت: عنر إعهللاد ،قأعأ  لو ون علر اال ةإ  حتلفلهة  رلع  .ٚ
 .اااأ اب نوصفك
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 ادلؤسسات ادلالية:ئتمانية إلاجاح التمويل ابدلضاربة عن طريق اتقيود ال 
  صهلل صا  رب،ص   بةء،ص. ادلضةرإا نخ هلل اع أاةنك  (ٔ

ا نعمم يف درالك اوضوي ادلضةرهللاك  لنعأن علر لأص ا نجةحا  ا قهللر  علر حتقفم  (ٕ
 رحبفك جفهلل .

 حتهللعهلل لقون  لنموعأل  لحهلل اع ادلخةطأ. (ٖ

 لنح  سةإ اسنقأل  كأل عملفك اضةرهللاك. (ٗ

ادل لوإ صألهةا  اعنمةد ا كاف اع علر ادلضةرإ ،قهللمي  اف ،ب فلي ابدل ة    (٘
 .ادلعنفك  هللش ادلمولاإلدار  

ادلضةرإ هللاسهللاد  أل اسنحقةت ادل أن لور طل هة عنهلل   ول ،ق َت أ   علن م (ٙ
 إر ل.

 ضهلل  ةلك اار ةر. أتافنة ،عة نفة إن  جهلل علن م ادلضةرإ اب نخاُت علر ادلاأ ي (ٚ

يف أ  اع ااأ عة،ص  عنعههلل ادلضةرإ هللاعهللم النخهللام ا نموعأل ادلخ ص  لماأ ي (ٛ
 اارأش أ  مؤ نص ا اخ فك.

علن م ادلضةرإ إباسةك دلة،أ اننظمك ،نعلم هللاعملفك ،نبفذ ادلاأ يا  عنعههلل هللاوضع  (ٜ
  ا هلللة،أ حتت ، أن ادل أن  لمة طلب ذ  .
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عدددددددددددع طأعدددددددددددم االدددددددددددأادا  طأعقدددددددددددك ،نبفدددددددددددذ ا نموعدددددددددددأل هللا أعدددددددددددم ادلضدددددددددددةرهللاك  ا نموعدددددددددددألالثممممممممممماين: 
 ا اأعفك ،كون ابخل وات اآل،فك:

سلددددنص عقددددهلل ادلضددددةرهللاكا  عقددددًتح أن عقسددددر رأ ددددةل  زلددددةايععددددهلل ادلسددددنممأ عددددع طأعددددم   -ٔ
لدهمةحا  ٓ٘الفدون رايلا لفقسدر إىل ٘ادلاأ ي إىل ألهرا  علر ل فأل ادلمةل: عكلف ادلاأ ي 

 كأل لهر ائك أ ف رايل.  عل م أن عوضدح ا عقدهلل رأ دةل ادلضدةرهللاك  طأعقدك ،وزعدع اارابح  ادهلل  
  طأعقك االلنممةرا  احلةل  ا ناجفعي إن  جهلل. ا عقهلل يف  ةل ،و فنصا

 عبنح  سةإ رةص  لمضةرهللاكا عودي لفص رأ ةل ادلضةرهللاك. -ٕ

 و ُتا  بًت  اعفنكا عنر اع ر ذلة مجع رأس اةل ادلاأ ي.م، أح االهر  لم -ٖ

 علن م ادلضةرإ هللان  فم مجفع مأ ط ا عقهللا  أنص إذا رة ف لإنص ضةاع. -ٗ

نجةرعدددكا  ،وثفدددم مجفددددع ا عقدددودا    دددأ ادل ددددأ لةت علنددد م ادلضدددةرإ مبسددد  ا ددددهلللة،أ ا  -٘
 اإلعددأاداتا  أن عددنر اأاجعددك ادلف انفددك اددع اكنددب زلةلدديب زلةعددهللا  عنددةح االطدد ي علددر ا ننددةئج 

 اع   أل مجفع ا ك االهر.

 ديكع دل ك االهر ،أمفح هللاعضهر  لأ ةهللاك علر عمأل ادلضةرإ. -ٙ

ا  ديكددع أن يددأ  ا ننضددفع إذا اننهددت اددهلل  ادلضددةرهللاكا ،ددوزي اارابح  سددب اال،بددةق -ٚ
احلكمددددي هللانقفددددفر ادلوجددددودات اب قفمددددك ا عةد ددددك  عاددددعأ ادددد ك االددددهر هللاددددأحبهر اددددع رأس ادلددددةلا 

  خيَت ن هللاُت االلنمأار يف ا اأ كا  هللاُت اخلأ ج انهة.
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 ادلضاربة: كيف ينجح عقد
  :عكمأ يف ا اأ ةء ا ظلر  عهللم اااةندكا  دةل   ،عدةىل  ا مانة والصدق طريق الربكة فيها
 إن  مَتا اع اخلل ةء  ف اي هللاعضهر علر هللاعع إال ا ذعع آانوا  عملدوا ا  دةحلةت   لفدأل ادة مل 

 اخلل دددةء هدددر ا اددددأ ةء ا احلدددةل   لمسدددنممأ ادلسددددلر   لدددنمأار يف اذلدددهلل  اإللدددد اي يف  هدددر (
  ،عدددةىل  ،ولفقدددص  ا ب دددك ا ددديت جتعدددأل ا قلفدددأل   ا نعةاددأل هللادددُت ا ادددأ ةء هدددو أن حي دددأل علدددر اعونددك

 ددةل: عقددول  : أان اث ددث ا اددأعكُت اددة   خيددع أ ددهللمهة صددة  ص لددإذا رددةن   مددَتا. لددة نيب 
 أ هللمهة صة  ص رأجت اع هللافنهمة ر ا  أهللاو دا د. 

  لفحأص ادلمول أن عكون طة ب ا نموعأل عةدلةح حبهلل د مع رجل خياف هللا، أن تلون
احل ل  احلأاما  ةل اإلاةم اة  :" ال أ ب أن عقةر  رج ح إال رج  ععأن احل ل 

 .(ٚمل احلأام"
  ذهب مجهور أهأل ا علر يذا فسدت ادلضاربة فما احللم يف حال الربح واخلسارة؟

 هو ارنفةر  (ٛمل  ةل أْحهلل يف ر اعكأن  لمضةرإ أجأ  ادلمأل لواء   أل رهللاح أم رسةر ا 
 هذ  عقهللر أن مبعٌتهللاعع ادلة كفك ون  لمضةرإ ن فب ادلمأل يف ادلضةرهللاكا هللانس ك اع ا أهللاح. 

  اع ا  ذا احلألك اع عنهلل  عةاأل  هذا ا  ذا  هللر  اةل هذا  عقهللر ا ا اأ ةت اع مأ ك
 رجحص اإلاةم اهللاع ،فمفك  اهللاع ا قفر  ا لفخرذ    ذا  ذا  ص ن ف ة لنقهللر ادلعُت ا ايء ادلهةر 
 هللاص صهللر  أار رلمع ا بقص  .(ٜمل لعهلل  هللاع ا أْحع ع هلل ا افخ  ةل  مة ا عهللل هو  هذا

 .(ٓٔملاإلل اي

  ذا عل م االنن ة  اع  ون ا عقهلل انوالم اع اا كةم ا اأعفكا  عن اي االمًتاط علر  
عضمع اخلسةر  ا يت   لت علر احملةاي أنص إذا  نب مفئة  أهللا لص ا قضةء لإن احملةاي 

                                                             

 .5/7ادلدونة اللربى (  7)

 .7/116طبعة الرتكي  –اليروع (  8)

 .364، الطرق احللمية ص 28/84رلموع اليتاوى (  9)

 .(1859 ص 3ج ،4 ع) اجملمع رللة - اتستثمار وسندات ادلقارضة سنداتقرار (  15)
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ا عمفأل.  مأ ط صحك عقهلل ادلضةرهللاك اوجود  يف ا بقص اإلل اي  أمةر إ فهة اع  نب يف 
 ا عقود.  ال  ةجك اللنعأاضهة اآلن.

  إذا زادت اارابح إذا ا،بم ا  ألةن علر أنص ينصح ابشرتاط احلافز التشجيعي كما
ا لإن  ةنت (ٔٔمل أهللاح ا  ائهلل عع ،ل  ا نس كعع نس ك اعفنك لإن أ هلل طأيف ادلضةرهللاك خينص اب

كما ديلن أن ختتلف  اارابح هللانل  ا نس ك أ  د اهة لنوزعع اارابح علر اة ا،بقة علفص .
% إذا  ٓٔ مة إذا ا،بم ا  ألةن علر أن نس ك ادلضةرإ   نسبة ادلضارب ابختالف ا رابح 
 .(ٕٔمللر ادللفون% اع اارابح ا  ائهلل  عٓ٘ ةنت اارابح الفوانح لخ ألا   ص 

  يصح للمضارب أن حييز ادلمولني أبن من يدخل معو لسنة لو نسبة، ومن يدخل
لإذا اضت ادلهلل  اا  أا  رغب ادلمول يف ا ن بفكا لإنص حيةلب لسنتني لو نسبة أكرب، 

 .(ٖٔملعلر ادلهلل  اا  أ
  أعهمة  ةن  مبو،ص  جنونص  احلجأ  تنيسخ بيسخ أحدمهاادلضاربة من العقود اجلائزة

علفص  سبص انص ان أن يف اةل غَت  لهو  ة و فأل.  كع ال ع ح أن عبسخ ا عةاأل إذا ظهأ 
ا أهللاحا أ  عبسخ ادلمول إذا ،و ع اخلسةر .   ةل ا قةضي ع هللا وهةإ ادلة كي:" إذا مأي 

ا هلل انهمة ا عةاأل يف ا عمأل للفس ا هللمهة لسخص إال هللاأضةء اآلرأا  نعلم  م  أل   
 .   هلل  رد يف اعفةر ادلضةرهللاك اة أييت:(ٗٔملهللاص"

ااصددأل أن عقددهلل ادلضددةرهللاك غدددَت الزم ا  حيددم ا  اددع ا  دددألُت لسددخص إال يف  ددة نُت ال عم دددت 
 لفهمة  م ا بسح:

إذا مدأي ادلضدةرإ يف ا عمددأل ا لن د ح ادلضدةرهللاك الزاددك إىل  دُت ا ننضدفع احلقفقددي أ   ( أمل
 احلكمي.

                                                             

 254الربكة ص وأجازتو اذليئة الشرعية جملموعة الربكة، انظر:اليتاوى الشرعية جملموعة (  11)
 (.3/2553)ىم.ش.م

 للدكتور عبدالستار أبو غدة. 1/96ا جوبة الشرعية يف التطبيقات ادلصرفية (  12)

 ىم، اليتوى الثالثة.1412احللقة العلمية ا وىل للربكة لسنة (  13)

 .2/1122ادلعونة (  14)
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إذا ا،بددم ا  ألددةن علددر أت فددت ادلضددةرهللاك ا لدد  حيددم إاهةؤهددة   ددأل ذ دد  ا و ددت إال اب،بددةق  ( ملإ
 ا  ألُت.

 :يوز اال،بةق علر مأاء   ك ا اأع  مبة  ديلنك تضمني العقد ادلشاركة ادلتناقصة
ا مبعٌت أن  أل لنك عاًت  ا عةاأل ملطة ب ا نموعأل( (٘ٔملعنبم علفص يف  فنص مبة عقهللر  اخلباء

 ن فب ادلمول  ىت خيأجص اع ا اأا كا هللانقومي عةدل حل نص  سب رأ  اخلباء.ج ءا اع 

 :ادلتطلبات الوقائية يف التمويل ابدلضاربة 
ا ددددددددددددأص علددددددددددددر أن عكددددددددددددون ا نعةاددددددددددددأل  ةئمددددددددددددة علددددددددددددر ا  ددددددددددددهللق  ،ددددددددددددأك اخلفةنددددددددددددك  -ٔ

 ،نةل ا ب ك ا وارد  يف احلهللعث.

أت ددددددددددددددهلل اددددددددددددددع رلددددددددددددددو ا عقددددددددددددددهلل اددددددددددددددع ا اددددددددددددددأ ط ا بةلددددددددددددددهلل ا  رةصددددددددددددددك ضددددددددددددددمةن  -ٕ
 احلفلك علر ذ  .اخلسةر  أ  

أت دددددددددددهلل ادددددددددددع ا ةهللاقدددددددددددك ا عقدددددددددددهلل انظمدددددددددددك ا هلل  دددددددددددكا  ر وصدددددددددددة نظدددددددددددةم اكةلحدددددددددددك  -ٖ
 ا نسًتا ان عقواب،ص مهللعهلل ا   هلل ،نهي اسنق ل  ا نجةر .    

أت ددددددددددهلل اددددددددددع صددددددددددفةغك ا عقددددددددددهلل   ضددددددددددو ص  ن ددددددددددص علددددددددددر عددددددددددهللم أ قفددددددددددك أ  اددددددددددع  -ٗ
 ا  ألُت يف لسخ ا عقهلل عنهلل ا اأ ي يف ا عمأل أ  عنهلل ،و فت ا عقهلل.

 يف للع ا ة ك مأعةح. أت هلل اع االجتةر -٘

أت ددددددددددددهلل اددددددددددددع أن ن ددددددددددددفب ادلسددددددددددددنممأ  ادلمددددددددددددول اددددددددددددع ا ددددددددددددأهللاح  اضددددددددددددحة  زلددددددددددددهللداحا  -ٙ
  أن عكون نس ك اع ا أهللاح ال ا لاة اق وعةا  ال نس ك اع رأس ادلةل.

أت ددددددددددددددهلل أن رأس اددددددددددددددةل ادلضددددددددددددددةرهللاك اعلواددددددددددددددةح علمددددددددددددددة انلفددددددددددددددة  لجهة ددددددددددددددك ادلبضددددددددددددددفك  -ٚ
  لن ايا اع  فث ا  بك  ا نوي  ادلقهللار.

دلضددددددددددةرهللاك عأ ضددددددددددةح أ  انبعددددددددددكا لنخ ددددددددددهلل اددددددددددع ،قففمددددددددددص اددددددددددع إذا  ددددددددددةن رأس اددددددددددةل ا -ٛ
أهدددددددددددددددأل اخلدددددددددددددددب ا أ  اب،بدددددددددددددددةق ااطدددددددددددددددأان ملادلسدددددددددددددددنممأ  ادلمدددددددددددددددول(ا  حيدددددددددددددددول إىل نقدددددددددددددددهللا 

  عضةن  أأس اةل ا اأ ك.

                                                             

 (.3/2553)ىم.ش.م 252اليتاوى الشرعية جملموعة الربكة ص (  15)
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أت دددددددددددددهلل ادددددددددددددع ،سدددددددددددددلفر رأس ادددددددددددددةل ا ادددددددددددددأ ك  لمسدددددددددددددنممأ أ  هللاعضدددددددددددددصا أ  متكفندددددددددددددص  -ٜ
 اع ا ن أن لفص.

ن أت دددددددددهلل اددددددددددع عدددددددددهللم اجلمددددددددددع ادددددددددع عقددددددددددهلل ادلضدددددددددةرهللاك عقددددددددددهلل اعة ضدددددددددك آرددددددددددأا  ددددددددددخ -ٓٔ
 عاًتط ادلسنممأ را، ة مهأايًّ اقةهللاأل ادلضةرهللاك.

 أت هلل   أل ،وزعع اارابح اع ل اك رأس ادلةل. -ٔٔ

عندددددددددددهلل ا نوزعدددددددددددع ا دددددددددددهلل ر   ددددددددددد رابح؛ أت دددددددددددهلل ادددددددددددع أن اخلسدددددددددددةر  ا سدددددددددددةهللاقك يبهدددددددددددة  -ٕٔ
ا دددددددددأهللاح ا   دددددددددم.  أت دددددددددهلل ادددددددددع أن ،قسدددددددددفر ادددددددددة ظهدددددددددأ ادددددددددع رهللادددددددددح هللادددددددددُت ا  دددددددددألُت حتدددددددددت 

 احلسةإ.

 ادددددددددددأ ك ملاندددددددددددص عمدددددددددددأل  ادددددددددددةلا  ادددددددددددع إذا امدددددددددددًتك ادلسدددددددددددنممأ هللاادددددددددددأاء ألدددددددددددهر يف ا -ٖٔ
 ادلمول اةل(ا لنخ هلل اع أن ن ف ص اع ا أهللاح أ مأ اع رهللاح اة ص.

أت دددددددددددددهلل ادددددددددددددع  جدددددددددددددود ضدددددددددددددمةانت متندددددددددددددع ادددددددددددددع ،عدددددددددددددهلل  ادلسدددددددددددددنممأ أ  ،بأع دددددددددددددصا  -ٗٔ
 ديكدددددددددددع أن ،كدددددددددددون ا ضدددددددددددمةانت إبصدددددددددددهللار ر دددددددددددةإ ضدددددددددددمةن هللانكدددددددددددي أ   بفدددددددددددأل غدددددددددددةرما 

 مو ُت.أ  رهون  ةلفكا  ىت عنحأز ادلضةرإ  حينةط يف ،عةا ،ص واوال ادل

أت ددددددددددددهلل اددددددددددددع أن ادلسددددددددددددنممأ ععمددددددددددددأل دل ددددددددددددلحك ا اددددددددددددأ كا لدددددددددددد  حيددددددددددددةيب أ ددددددددددددهللا يف  -٘ٔ
 هللافع  ال مأاءا  ال عقأ   ال عهب أ  عن هللق اع اةل ا اأ ك.

أت ددددددددددددددددهلل اددددددددددددددددع أن ادلسددددددددددددددددنممأ عوثددددددددددددددددم مجفددددددددددددددددع ،عةا ،ددددددددددددددددص هللاعقددددددددددددددددود اكنوهللاددددددددددددددددك أ   -ٙٔ
 هللااهود.

أت دددددددددددددهلل ادددددددددددددع أن ادلسدددددددددددددنممأ إذا ابي وجدددددددددددددأل أندددددددددددددص أيردددددددددددددذ ضدددددددددددددمةانت انةلددددددددددددد ك  -ٚٔ
 اع رهع أ   بفأل.

أت دددددددددددددددهلل ادددددددددددددددع أن ادلسدددددددددددددددنممأ ال عدددددددددددددددهلللع ادددددددددددددددةل ادلضدددددددددددددددةرهللاك إىل اضدددددددددددددددةرإ ادددددددددددددددع  -ٛٔ
 ا  ةطع إال إبذن ادلمول.

أت ددددددددددددددهلل اددددددددددددددع أن ادلسددددددددددددددنممأ ع ة ددددددددددددددب  مفددددددددددددددع  قددددددددددددددوق ا اددددددددددددددأ كا  ال عننددددددددددددددةزل  -ٜٔ
عددددددددددع  قددددددددددوق ا اددددددددددأ ك  ددددددددددهللش ا اددددددددددَتا  ال عددددددددددع هللاعضددددددددددهة هللا أعددددددددددم ا  ددددددددددلح إال دل ددددددددددلحك 

 ا اأ ك.
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والهدددددددددددددة أت دددددددددددددهلل ادددددددددددددع أن ادلسدددددددددددددنممأ عندددددددددددددوىل هللانبسدددددددددددددص مجفدددددددددددددع ااعمدددددددددددددةل ا ددددددددددددديت عن -ٕٓ
ادلسدددددددددددنممأ ن املدددددددددددص حبسدددددددددددب ا عدددددددددددأن.  ال عسدددددددددددنحم أجدددددددددددأا علدددددددددددر ذ ددددددددددد  ؛ ااهدددددددددددة ادددددددددددع 
 اج ة،دددددددددص . لدددددددددإذا الدددددددددنخجأ ادددددددددع عقدددددددددوم  دددددددددص هللادددددددددذ   لخجأ،دددددددددص ادددددددددع اة دددددددددص اخلدددددددددةص   دددددددددفس 
ادددددددددددددع ادددددددددددددةل ادلضدددددددددددددةرهللاكا   يدددددددددددددوز  دددددددددددددص أن عسدددددددددددددنخجأ اداء ادددددددددددددة   يدددددددددددددب علفدددددددددددددص ادددددددددددددع 

 ااعمةل حبسب ا عأن علر  سةإ ادلضةرهللاك.

 

  :ادلؤسسات ادلالية اإلسالمية غري مسمتعدة للمضماربة لعمدة أسمباب يلحظ أن تنبيو
، وتزيممد ادلخممماطرة يف ادلنشممم ت ادلبتمممدأة لمنشممم تل قممموة ادلخمماطرة يف التمويمممل ابدلضممماربةمممن ضممممنها 
أممممني ت يضممممن يت ابلتعمممدي أو التيمممريط كمممما ىمممو معلممموم يف اليقمممو  ادلضمممارب نيحيمممث  والصمممغرية،
 ادلؤسسمممات ادلاليمممة اإلسمممالمية ستخسمممر رأس ماذلمممافممم ن  ، فيمممي حالمممة فشمممل ادلشمممروع ، اإلسمممالمي

. كما أن ممن ادلقمرر فقهما أنمو عنمد النمزاع فمالقول قمول ادلضمارب، وادلضارب ت خيسر يت جهده فقط
التمويمل ادلبمين علمى عقمد التمورق ممثال  ت توجمد يف . وىمذه ادلخماطرفيمووعلى رب ادلال يثبمات مما ينا

 من خالل معاملة بيع السلع ذلا. ادلتمولين قد ثبت على  ن الدَّ 

  



 رثيغدلا دعس نب زيزعلادبع روتكدلا هبتك ____ عيراشملا ليومتل ةبراضملا دقع مادختسا نكمي له

 
 

16 
 

 مسائل يف عقد ادلشاركة ابدلضاربة يلثر السؤال عنها
 

  :هللعع ونددددددددددص عددددددددددع ادلضددددددددددةرهللاك اب دددددددددد  ددددددددددةل اهللاددددددددددع ا قددددددددددفر رْحددددددددددص  ادلضمممممممممماربة ابلممممممممممدين
 ديندددددددددع ادددددددددة ا ادددددددددأعفك ااد دددددددددك يف  دددددددددفساندددددددددص :"عقدددددددددهلل صدددددددددحفح ر لدددددددددة جلمدددددددددةهَت ا بقهدددددددددةء

   وعدددددددددة  ال ا ادددددددددأي  واعددددددددهلل ادددددددددع  ةعددددددددهلل  سلة بدددددددددك جتددددددددوع   عقنضدددددددددر  ال ذ دددددددد  جدددددددددواز اددددددددع
 لدددددددددد  اددددددددددة هللاوجددددددددددص ذ دددددددددد  يف ابسددددددددددهلل   ال غددددددددددأر هللافددددددددددع  ال  مددددددددددةر  ال راب اددددددددددع زلظددددددددددور يف

.  نقلددددددددددص (ٙٔمل" اقنضددددددددددةهة زلةلددددددددددنهة اددددددددددع  جتددددددددددوع   انددددددددددص ادلنددددددددددع ا اددددددددددأععك مبحةلددددددددددع علفددددددددددم
اقدددددددددأا هللادددددددددص ا ادددددددددفخ لدددددددددلفمةن هللادددددددددع ع دددددددددهلل  هللادددددددددع ب هللادددددددددع ع دددددددددهللا وهةإ يف  ةمدددددددددنص علدددددددددر 

 .(ٚٔملادلقنعا  ا افخ ع هللا أْحع اهللاع  ةلر يف  ةمفنص علر ا أ  
  :أجةزهة اإلاةم اهللاع ،فمفك رْحص   هللااأط أن ،قوم ا  ضةعك كون رأس ادلال بضاعة

 .(ٛٔمل اأ كاب هللراهرا  ،كون هي رأس اةل ا
 أجةهللات اذلفئك ا اأعفك ة كأجرة عقار، أو عمل دلدة معنية: رأس ادلال منيع كون

.  عبهر اع لنوش اهللاع ،فمفك رْحص   (ٜٔململموعك ا ب ك ون رأس ادلةل ال يوز أن عكون عم ح 
 ا أهللاح هللافنهمةا أ  عهلللع ادلةمفك  ا نحأل  جواز ذ  ا لقهلل أجةز أن عهلللع ا سبفنك دلع ععمأل هبة
 .(ٕٓملدلع عقوم علفهةا  ا  ون  ا لنب  ا عسأل  ا و هلل هللافنهمة

 شروط الربح:

س/ يذا كانت الشركة يف أال مدر، كسوق جتاري لو دخل من ييارات، وسيباع بعد 
% من ا جرة، 55انتها  عقد الشراكة، فهل ديلن أن يتيق على أن تلون نسبة ادلال 

 % من الربح الناتج من بيع ا ال العقاري؟25و

                                                             

 دار اجليل. – 3/338يعالم ادلوقعني (  16)

 .5/243، حاشية الروض ادلربع 174-2/173حاشية ادلقنع (  17)

 .35/74تاوى رلموع الي(  18)

 (.1/2553)ج.ت.ن 198اليتاوى الشرعية جملموعة الربكة ص (  19)

 .35/114و  125و  29/77و  25/62رلموع اليتاوى (  25)
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ج/ يوز ذ   هللااأط أن ،كون ااجأ  حتت احلسةإا لقهلل ألنت ا نهلل   ا سةهللاعك ملموعك 
"إذا  ةن اوضوي ادلضةرهللاك أصوال ،هللر در  جةز اال،بةق علر ،وزعع هذا  ا ب ك مبة أييت:

ر ،وزعع اة عننج اع رهللاح ا هللرأل هللاُت ادلضةرإ  رإ ادلةل هللانس ك اعفنك حتت احلسةإا  عل
عنهلل هللافعهة هللانس ك أرأشا  إذا هللافع ااصأل و أل اع مثع مأائص لإن هذا ا نق ةن يب اع 

 . (ٕٔملا هللرأل ا ناافلي"

إذا جعأل لقطوعاً يضافة يىل نصيبو من الربح، يصح أن يشرتط أحد الشركا  مبلغا م ت
ن فب أ هلل ا اأ ةء دراهر اعلواك أ  جعأل اع ن ف ص دراهر امأل أن عاًتط  نبسص ج ءا 
 عاأ  دراهر هللا لت ا اأ ك  ةل اهللاع ادلنذر أمجع  أل اع حنبظ عنص اع أهأل ا علر علر 

.  علك ا نهي ا ضأر (ٕٕملإهللا ةل ا قأا  إذا مأط أ هللمهة أ    مهة  نبسص دراهر اعلواك 
.   أل  فلك ،ؤد  إىل ضمةن (ٖٕملود ا اأرا لإنص  هلل عقأل ا أهللاح   هلل عكمأاب  أن اآلرأا   ج

صا أ  عاًتط رهللاح اعُت لهي ابطلكا امأل أن عاًتط ادلمول علر ادلضةرإ أن عاًت  ان
ا اأ ك هللا لت اع عقهلل  أ  اإلجةر  .  إذا اجنمع ا  فع(ٕٗملجأ  مهأعكادلضةرإ علر ادلمول أ

 .(ٕ٘ملا اأ ك  لة ة

   هلل  رد يف اعفةر ادلضةرهللاك اة أييت:

إذا مأط أ هلل ا  ألُت  نبسص ا لاة اق وعة ا لسهللت ادلضةرهللاك .  ال عامأل هدذا ادلندع  ٘/ٛ "
إذا زادت اارابح عع نس ك اعفنك لإن أ هلل طأيف ادلضةرهللاك خيدنص اة إذا ا،بم ا  ألةن علر أنص 

                                                             

 ىم.1412نة احللقة العلمية ا وىل للربكة س(  21)

 .632اإلمجاع تبن ادلنذر : (  22)

 .4/133شرح الزركشي (  23)

 . 83و  35/155رلموع اليتاوى (  24)

 .35/85رلموع اليتاوى (  25)
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ا لددإن  ةنددت اارابح هللانلدد  ا نسدد ك أ  د اهددة لنوزعددع اارابح (ٕٙملاب ددأهللاح ا  ائددهلل عددع ،لدد  ا نسدد ك
 اة ا،بقة علفص ".علر 

 يدددوز  ددددأإ ادلدددةل أرددددذ ديلممممن للممممول اشممممرتاطها علمممى العامممممل:  الضمممماات المممي "
ا ضدمةانت ا كةلفددك  ادلنةلدد ك ادع ادلضددةرإ ا هللااددأط أن ال عنبدذ رإ ادلددةل هددذ  ا ضددمةانت إال 

 إذا ث ت ا نعهلل  أ  ا نق َت أ  سلة بك مأ ط عقهلل ادلضةرهللاك ".
  :أن ععمأل دلة لفص ا لحك ا اأ كا  هللانةء علر عل م ا عةاأل حدود مسؤولية العامل

 ذ  :
ال يوز  ص أن عاًت  و مأ اع مثع ادلمألا  ال أن ع فع و أل اع مثع ادلمألا لإن رة ف  -ٕ

 لعلفص ضمةن ا بأق.
 ال يوز  ص أن عقأ   ال أن عهبا  ال أن عن هللق اع اةل ا اأ ك. -ٖ
 ة حلم ا اأ ك.عل اص أن عوثم ا عقود اآلجلك هللاعقود اكنوهللاك أ  هللااهودا  بظ -ٗ
ال حيم  ص أن عهلللع اةل ا اأ ك إىل اضةرإ آرأا مل ادلضةرهللاك اع ا  ةطع(ا إال إبذن  -٘

 .(ٕٚملادلمولا  ةل اهللاع ،فمفك:" لإن دلعص هللااَت إذنص لهو ضةاع"
إذا أع ر ادلضةرإ ادلةل  اخص آرأ  فنجأ لفص هللا  إذن ادلمولا لإنص عضمع  -ٙ

 اخلسةر ا  ا أهللاح  لمول.

 عنةجأ يف احملأاةتا لإن لعأل لعلفص ا ضمةن. ال يوز  لمضةرإ أن -ٚ

عل م ادلضةرإ أن ع ة ب مبةل ادلضةرهللاك إن اعنهلل  علفصا  ال ع ح  ص ا ننةزل عنصا  ال  -ٛ
 ادل ةحلك علفص إال يف  هلل د ا لحك ا اأ ك.

 

 :إذا   حي أل اع ا عةاأل ،عهلل  ال ،بأع ا لإن اخلسةر   مىت يضمن ادلضارب اخلسارة
ادلةل رةصك  فس علر ا عةاأل انهة ميء ان اخلسةر  ع ةر  عع نق ةن يف ادلضةرهللاك علر 

                                                             

 254وأجازتو اذليئة الشرعية جملموعة الربكة، انظر:اليتاوى الشرعية جملموعة الربكة ص (  26)
 (.3/2553)ىم.ش.م

 .35/88رلموع اليتاوى (  27)
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رأس ادلةلا  عبقهلل ا عةاأل جههلل .  ةل علي هنع هللا يضر يف ادلضةرهللاك:" ا وضفعك علر رإ ادلةلا  ا أهللاح 
لةدلضةرهللاك اع عقود  ا   ةل اهللاع ع هللا ب:"  ال أعلر لفص ر لةح".(ٕٛملعلر اة اص لحوا علفص"

رإ أاُت علر اة يف عهلل  اع اةل ادلضةرهللاك إال يف  ةالت  ردت يف اعفةر اااةانتا  ادلضة
 ادلضةرهللاك  هي: 

 إذا رة ف مأ ط عقهلل اااةنك لنعهللش علر اةل ادلضةرهللاك  -ٔ

   أ يف إدار  أاوال ادلضةرهللاك -ٕ

 رة ف مأ ط عقهلل ادلضةرهللاكا  -ٖ

 لإذا لعأل  ا هللا أ  أ مأ اع ذ   لقهلل أص ح ضةانة  أأس ادلةل.

 :أحوال ادلضارب 
 ص  كر ا ودععا إذا   ع ادلةل    عاأي يف ا عمألا لةدلةل عنهلل  أاةنك مبن  ك ا ودععكا  .ٔ

 عل اص  بظهةا  ال عضمنهة إال اب نعهلل  أ  ا نبأع .

  ص  كر ا اأع ا إذا   أل رهللاح يف ادلةلا لةدلضةرإ مأع  لفص  سب اال،بةق. .ٕ

ل حبهلل د ا اأ ط  ص  كر ا و فألا إذا مأي ادلضةرإ يف ا عمأل  ةن   ف   أإ ادلة .ٖ
 ادلنبم علفهة.

 ص  كر ااجَت ا إذا لسهللت اإلجةر  ا  ل با لإن ادلضةرإ  ص أجأ  ادلمأل عنهلل  .ٗ
 اجلمهورا  ا قول ا مةين: أن  ص ن فب ادلمألا  هو ارنفةر اهللاع ،فمفك رْحص  .

 ص  كر ا اةصبا إذا رة ف مأ ط ادلضةرهللاكا لفكون ادلةل اضموان علر ا عةاألا  .٘
 ادلةل. ا أهللاح  أإ 

 س/ ىل للمضارب أن حيمل نيقات السير واإلقامة على مال ادلضاربة؟ 

                                                             

 اتستذكار تبن عبدالرب.(  28)



 رثيغدلا دعس نب زيزعلادبع روتكدلا هبتك ____ عيراشملا ليومتل ةبراضملا دقع مادختسا نكمي له

 
 

21 
 

ج/  ةل اهللاع ،فمفك رْحص  :" ال عسنحم ا عةاأل ا نبقك اع اةل ادلضةرهللاك يف احلضأ  ال يف 
ا سبأ إال إذا مأط ذ   يف ا عقهللا أ  جأش ا عأن اب نبقكا  عنهللئذ علفص أن عنبم ابدلعأ ن 

 .(ٜٕملد ن ، س "

  من حق ادلمول أن يعني مندوبني من قبلو يف أعمال ادلضاربة؟س/ ىل 

ج/ ال ع ح ذ  ا   و  ةنت ،كة فبهر علر ادلمولا ان ذ د  سلدة ف  ادأ ط ادلضدةرهللاك ا ديت 
 .(ٖٓمل،سنوجب إط ق عهلل ادلضةرإ يف ا ن أن

 :التزامات ادلضارب 
 لخجأ،ص ىل اة جأت ا عةد  أن عنوال  هللانبسصا لإن  ظف عةا و عل م ادلضةرإ أن عن -ٔ

 علفصا  ال أيرذ اع اةل ادلضةرهللاك مفئةا انص مأع  هللاعملص.

 .(ٖٔملع ح  لمضةرإ أن عو أل هللا عع ااعمةل غَت ا إذا عج  عنصا  كمأ،ص أ  ،عذر   -ٕ

علن م ادلضةرإ اب عمأل دل لحك اةل ادلضةرهللاكا  ةل اهللاع ،فمفك رْحص  :"   هلل اعنب  -ٖ
 .(ٕٖملادلضةرهللاك ،بأع ة عوجب علفص ا ضمةن"ا نةس ،أك ادلضةرإ ا عمأل ا ذ  عقنضفص عقهلل 

  س/ ىل ديلن أن يشرتط ادلضارب أن تلون الدراسات ووضع اخلطط وا مور
ج/ ااصأل أن ادلضةرإ عنحمأل مجفع ااعمةل ا يت عقوم هبة  احملاسبية من مال ادلضاربة؟

 .(ٖٖملعةد 

 أن يشرتط أت تزيد ادلصاريف الدعائية مثال عن مبلغ زلدد،  س/ ىل ديلن للمول
ج/ يوز ذ  ا لإن رة ف ادلضةرإ حتمأل  وما احللم يذا زادت عن ادلتيق عليو؟

 .(ٖٗملا  ايد 

                                                             

 .35/95رلموع اليتاوى (  29)

 (.1/94)ىم.ت.أ 219اليتاوى الشرعية جملموعة الربكة ص (  35)

 .2/167حاشية ادلقنع ( 31)

 .29/456رلموع اليتاوى (  32)

 (.1/94)ىم.ت.أ 218اليتاوى الشرعية جملموعة الربكة ص (  33)

 (.4/96)ىم.ش.م 224اليتاوى الشرعية جملموعة الربكة ص (  34)



 رثيغدلا دعس نب زيزعلادبع روتكدلا هبتك ____ عيراشملا ليومتل ةبراضملا دقع مادختسا نكمي له
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 نيعمجأ وبحاو  ولآو  دمحم انيبن ىلع ملسو  هللا ىلاو  نيدلاعلا بر  هلل دمحلاو 


