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 امللخص.

المي فهو من مقاصد الشريعة مبدء حفظ املال وعدم إتالفه، ألن به قوام احلياة، ومع أنه مقصد إس
اليت تؤسس أحكاما   العديد من التشريعاتأيضا فطرة بشرية، وهلذا فقد اشتمل الدين اإلسالمي 

ق  ،كثرية تقصد كلها إىل حتقيق حفظ املال وبعد ما أحجمت كثري من البنوك اإلسالمية عن تطبي
ب  منتج املضاربة أو املشاركة لعدم ضمان رأس املال فقد ظهرت إىل الساحة دعوات البتكار أسالي

إىل مسألة يف  ايف هذا املبحث أن يتطرق انالباحث ينويمتعددة حلفظ املال ومحايته من الضياع، وهلذا 
الضمان  تفعيل مسألة ثمارية يف املصارف اإلسالمية، وهيغاية األمهية ابلنسبة لسري العملية االست

ملضارب أو الشريك، وهذه املسألة مما اختلفت فيه آراء الباحثني املعاصرين، منهم من ركز سواء من ا
املعاصرة فاجته إىل إجياب ضمان املضارب املشرتك قياسا على األجري  اجلانب االقتصادي ومتطلباته

املشرتك، وأما املعارضون ملسألة التضمني فقد بنوا رأيهم على النظرة الفقهية اليت تقوم على قاعدة 
وبناء   ري،الغنم ابلغرم قائلني أن املضارب أو املشارك ال يضمن إال أن يكون ذلك ابلتعدي أو ابلتقص

جاء هذا البحث حماولة لتفعيل آليات ضمان املضارب أو املشارك لتكون هذه املنتجات ذا، على ه
 .من الصيغ املعتمدة عند البنوك اإلسالمية، وألجل تناول املوضوع ابلدراسة والتحليل 

 : تفعيل، الضمان، املضاربة، املشاركة، البنوك اإلسالمية.الكلمات املفتاحية

 املقدمة

 القائلون بضمان املضارب واملشارك املبحث األول: 

ناملبحث الثاين:   املانعون من الضما

 املبحث الثالث : مناقشة أدلة الفريقني.

ناملبحث الرابع :  مدى إمكانية تطوع املضارب أو الشريك ابلضما
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 اخلامتة

 

 

 املقدمة

فإن الناظر لتعاليم احلمد هلل رب العاملني، والصالة والّسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، وبعد 
اإلسالم يستشعر أبن اإلسالم قد أعطى املال  قيمة عظيمة ومكانة مرموقه وجعله جبلة بشرية حىت 

هُ﴿:قال نَّ ِ  ۥَوإِ َخۡيرِ ِلُحب  َشِديد   ٱۡل حتقيق  تنادي إىل  وردت أدلة كثرية، وقد [8]العاديات:  ﴾لَ
ليقوم بدوره يف تنمية احلياة البشرية من جهات خمتلفة، فمثال حفظ ابالستثمار  مقصد حفظ املال

والكسب ليزداد املال مناء، وحفظ  أيضا بصيانته من التلف والتعدي والرتف، وحفظ من الغصب 
إبثبات امللكية، وعند اجتماع هذه العناصر يكون املال عامال أساسيا من العوامل الناهضة 

، تناول فقهاء اإلسالم أمهية حفظ املال حىت ابتكروا أساليب وحيال تعىن حبفظ املال، وقد 3ابإلنسان
وعلى هذا ، فقد اعتمدت البنوك اإلسالمية بنسبة ملحوظة على صيغة املراحبة لآلمر ابلشراء 

لسامهت كثريا يف حل العديد  واليت إن طبقت وابتعدت عن الصيغ األخرى من املضاربة واملشاركة 
هلا تعزيزا  تكانمن املشكالت االقتصادية احلالية من التضخم واالحتكار ن وسوء توزيع الثروات ول

ألداء مهامها يف تنمية األنشطة االقتصادية على الصعيد احمللي واإلقليمي والدويل، وما ذاك إال لتدين 
سارة ال يتحملها إال صاحب املال وال تقع اخلسارة على خماطر املراحبة مقارنة ابلصيغ األخرى ألن اخل

 ا من الصعوبة مبكان.املضارب ما مل يثبا إمهاله، وهذ

 

 

 

                                                       

 ،( ص2008، 2) بريوت: دار الغرب اإلسالمي، ط، مقاصد الشريعة أببعاد جديدةانظر بتصرف: عبد اجمليد النجار،  3 
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 القائلون بتضمني املضارب أو املشاركاملبحث األول: 

هذا االجتاه يرون أن العمل االقتصادي قد قفز قفزة نوعية يف مجيع اجلوانب مما يتطلب أصحاب  
تتناسب مع عجلة االقتصاد املتجدد يوما وعدم اجلمود عند بعض أراء الفقهاء، وهذا إجياد حلول 

 من عالمات صالحية الشريعة لكل زمان ومكان.

مما تتمايز به املضاربة  وابدئ ذي أمر، فرقوا بني املضاربة اخلاصة واملضاربة املشرتكة، وذكروا أنه      
اشرتاط الضمان، حيث تعترب من املسائل اهلامة ابلنسبة املشرتكة عن املضاربة اخلاصة مسألة 

للمضارب املشرتك، وهذا من العناصر الدافعة اليت تشجع املستثمرين على استثمار أمواهلم لدى 
شركات احلوالة والصرف الصومالية، بناء على ما أفىت بعض الفقهاء  مثل قتادة وعثمان البيت، وداوود 

ه، واملالكية يف غري املشهور، واحلنفية يف املرجوح، وهو املذهب الذي الظاهري، وأمحد يف رواية عن
رجحه الشوكاين من املتأخرين، حيث قال: إن األمني قد رضي لنفسه بذلك التزام مامل يكن يلزمه 

، على غرار تضمني 4واختاره ، والرتاضي هو املناط  يف حتليل أموال العباد واملسلمون على شروطهم
الذي اندى به  بعض الفقهاء مثل أيب يوسف وحممد حيث قاال: إن األجري املشرتك  األجري املشرت

 .5يضمن إال إذا هلك الشيء أبمر ال ميكن التحرز عنه

واستدلوا كذلك كالم ابن قدامة يف املغين نقال عن أمحد حيث سئل عن شرط ضمان ما ال        
ن على شروطهم، وهذا يدل على نفي جيب ضمامه، هل يصريه الشرط مضموان؟ فقال : املسلمو 

 الضمان بشرطه، ووجوبه عند شرطه، لقوله صلى هللا عليه وسلم: املسلمون على شروطهم

                                                       

 (2001-ه1421، 1، )بريوت: الدار الشامية، طقضااي فقهية معاصرة يف املال واالقتصاد،نزيه محاد  4

 .401، صتطوير األعمال املصرفية مبا يتفق والشريعة اإلسالمية محودة،  5
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هذا أن الصانع املشرتك يضمن،  على وحتصيل مذهب مالك وقال ابن رشد يف بداية اجملتهد:       
وإن كان قد اختلف عن علي يف  وسواء عمل أبجر أو بغري أجر، وبتضمني الصناع قال علي وعمر،

ن اخللفاء الراشدين ، ولكن الفقيه األصويل أبو إسحاق الشاطيب بني هذه  املسألة فقال: "إ6ذلك
ووجه  ،عنه: ال يصلح الناس إال ذاك رضي هللا عنهم قضوا بتضمني الصناع. قال علي رضي هللا

األمتعة يف غالب األحوال، واألغلب املصلحة فيه أن الناس هلم حاجة إىل الصناع، وهم يغيبون عن 
عليهم التفريط، وترك احلفظ، فلو مل يثبت تضمينهم مع مسيس احلاجة إىل استعماهلم ألفضى ذلك 

صناع ابلكلية، وذلك شاق علىإىل أحد أمرين: إما ترك  ملوا وال يضمنوا اخللق، وإما أن يع االست
يف  اخليانة، فكانت املصلحة الحرتاز، وتتطرق اهلالك والضياع، فتضيع األموال، ويقل ا )عند دعواهم

 .7"التضمني، هذا معىن قوله: ال يصلح الناس إال )ذاك(

ومتتاز النظرة الفقهية اليت اند هبا املالكية يف مسألة تضمني األجري املشرتك بواقعيتها         
شأان من املضارب  وصالحيتها حلفظ أموال الناس، وإذا كان هذا هو حال األجري املشرتك وهو اقل

املشرتك من جهة التفريط، فإن املضارب املشرتك ال يقل شأان عنه، حيث تدخل حتت إرادته أموال 
ضخمة ويقوم ابستثمارها، وابلتايل فلو مل يكن ضامنا هلذه األموال رمبا يؤدي به احلال جراي وراء 

ن  الربح الومهي إىل مغامرات وخماطر ال حتمد عقباها ورمبا تؤدي إىل ضياع وخسارة األموال بل وفقدا
 الثقة العامة مما ميكن أن يتحول حجر عثرة أمام املستثمرين اجلدد.

وعلى هذا ميكن تلخيص وجهات النظر القائلني ابلتضمني واألسس اليت اعتمد عليها القائلون على 
 ما أييت:

األموال، وال إشكال فيها ا( أن  ضمان رأس املال يكون على أساس تربع البنك أو الشركة ألصحاب 
 مادام قد حصل هذا الضمان من ابب التربع وليس من ابب العقد

                                                       

 2004 -هـ 1425، ) القاهرة: دار احلديث، د.ط، بداية اجملتهد وهناية املقتصدحممد بن أمحد الشهري اببن رشد احلفيد،   6
 .17، ص4( جم

إبراهيم بن موسى الشاطيب، االعتصام، حتقيق: حممد الشقري، سعدآل محيد، هشام الصيين، ) اململكة العربية السعودية: دار   7
 . 18، ص3م( ج2008-ه1429، 1ابن جوزي للنشر والتوزيع، ط
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ب( إن ضمان البنك لرأس مال املضاربة يستند إىل قياس املضاربة املشرتكة على األجري املشرتك، 
 حيث الحظوا أن الشركة ابعتبارها املضارب املشرتك تضمن كما يضمن األجري املشرتك.

أي الثالث إىل أنه  جيوز للبنك  أن يتعهد بضمان رأس املال على أساس التكافل ج( وذهب الر 
التعاوين بني املستثمرين من خالل إنشاء صندوق تكافلي ميول ابقتطاع جزء من أرابح املضاربة 

 ملواجهة خماطر االستثمار.

 املانعون ابلتضمني: املبحث الثاين

لتضمني ابطل ملنافاته ملقتضى العقد، وهو قول اجلمهور أصحاب هذا القول أبن هذا االشرتاط اب يرى
وعلى هذا قعدوا   ، 8من احلنفية، والشافعية، واملالكية، واحلنابلة يف املعتمد املشهور من مذاهبهم

، وقال القاضي عبد الوهاب: ألن 9القواعد الفقهية: حيث قالوا: اشرتاط الضمان على األمني ابطل
انة، فإذا شرط فيه الضمان، فذلك خالف موجب أصله، والعقد إذا أصل العقد موضوع على األم

  10ضامه شرط خيالف موجب أصله أوجب بطالنه

وأصحاب هذا الرأي شيدوا أساسهم على قاعدة " الغنم ابلغرم" معللني ذلك أبن ميزان احلق        
بني عقد املضاربة والعدالة يوجب عدم تضمني املضارب عند اخلسارة، وهذا من الفروق األساسية 

والقرض، حيث أن صاحب القرض ملا كان ال يشارك شيئا من أرابح املدين كانت أمواله مضمونة 
مهما كانت الظروف واألحوال، ولكن صاحب املال يف املضاربة مادام يشارك يف الربح فمن الطبيعي 

ال ميكن أن يعطى الربح أن يشارك يف حتمل اخلسارة، ألن امليزان اإلسالمي له كفتان متعادلتان، ف
  ، 11لشخص مع أنه ال يشرتك يف اخلسارة

 

 
                                                       

 .399ص نزيه محاد،  8

 .157، صاملبسوطالسرخسي،   9
 .399، صقضااي معاصرة يف املال واالقتصادنزيه محاد،   10

 .239، صحبوث يف االقتصاد اإلسالميالقره داغي،   11
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 مناقشتهم ألدلة اجمليزيناملبحث الثالث : 

 صحاب هذا االجتاه يرون أبن اجمليزين قد أجازوا التضمني بناء على أمرين:أ          

 قياس املضارب املشرتك على األجري املشرتك (1

 ضمان املضارب اخلاص الذي يدفع املال ملضارب آخراالستناد على نقل البن رشد فهم منه  (2

 يف املسألة األوىل: 12وفيما يلي أهم الردود اليت ردوا هبا (3

:  أن ضــــــــــــــــمان األجــــــــــــــــري املشــــــــــــــــرتك ) املقــــــــــــــــيس عليــــــــــــــــه( لــــــــــــــــيس متفقــــــــــــــــا عليــــــــــــــــه بــــــــــــــــني أوال
ف فيـــــــــه وأضــــــــــافوا أن مـــــــــن املقـــــــــرر يف أصــــــــــول الفقـــــــــه  إن القيــــــــــاس  الفقهـــــــــاء، بـــــــــل هــــــــــو خمتلـــــــــ

كـــــــــــــان حكــــــــــــم املقـــــــــــــيس عليــــــــــــه  بتـــــــــــــا بــــــــــــنص أو إمجـــــــــــــاع ، وهنـــــــــــــا   إمنــــــــــــا يكـــــــــــــون معتــــــــــــربا إذا
فــــــــــاملقيس عليـــــــــــه  ) ضـــــــــــمان األجـــــــــــري( مل يثبـــــــــــت حكمـــــــــــه ال بـــــــــــنص وال إمجـــــــــــاع، وإمنـــــــــــا هـــــــــــو 

 .قول لبعض الفقهاء خالفهم اآلخرون

ف عـــــــــــــن اإلجـــــــــــــارة معتمـــــــــــــدين علـــــــــــــى : اثنياااااااااااااا ذكـــــــــــــروا أن طبيعـــــــــــــة عمـــــــــــــل املضـــــــــــــاربة خيتلـــــــــــــ
ث قـــــــــــــال: " أن املقصـــــــــــــود يف اإلجـــــــــــــارة  هـــــــــــــو –الفـــــــــــــروق الـــــــــــــيت ذكرهـــــــــــــا ابـــــــــــــن تيميـــــــــــــة حيـــــــــــــ

أو املنفعــــــــــــة فقـــــــــــط، وأمــــــــــــا املقصــــــــــــود ابملضـــــــــــاربة هــــــــــــو مــــــــــــا يتولـــــــــــد مــــــــــــن اجتمــــــــــــاع  -العمـــــــــــل
 صحصـــــــــــل املنفعتـــــــــــني ) أي املـــــــــــال والعمـــــــــــل( ، حبيـــــــــــث إذا حصـــــــــــل منـــــــــــاء اشـــــــــــرتكا فيـــــــــــه، وإن مل

منـــــــــاء ذهـــــــــب علـــــــــى كــــــــــل منهمـــــــــا منفعتـــــــــه، فيشـــــــــرتكان يف املغــــــــــنم واملغـــــــــرم كســـــــــائر املشــــــــــرتكني 
هــــــــــــذا جــــــــــــنس مــــــــــــن التصــــــــــــرفات خيــــــــــــالف يف يف منــــــــــــاء األصــــــــــــول الــــــــــــيت هلــــــــــــم إىل أن قــــــــــــال" و 

حقيقتــــــــــه ومقصـــــــــــوده وحكمـــــــــــه اإلجـــــــــــارة احملضـــــــــــة، ومـــــــــــا فيـــــــــــه مـــــــــــن شـــــــــــوب املعاوضـــــــــــة مـــــــــــن 
 .13جنس ما يف الشركة من شوب املعاوضة

                                                       

 .241املرجع السابق ص    12

، 4( جم1987 -هـ 1408، 1، ) د.م: دار الكتب العلمية، طالفتاوى الكربى البن تيميةأمحد بن عبد احلليم،   13
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مل يعهـــــــــــــد يف الفقـــــــــــــه اإلســـــــــــــالمي  -املضـــــــــــــارب املشـــــــــــــرتك–ذا املصـــــــــــــطلح : أن هـــــــــــــاثلثاااااااااااااا (1

علـــــــــــى الـــــــــــرغم مـــــــــــن أن الفقهـــــــــــاء ذكـــــــــــروا جـــــــــــواز أن يكـــــــــــون املضـــــــــــارب مضـــــــــــاراب ألكثـــــــــــر 

مــــــــــــــــن شــــــــــــــــخص مــــــــــــــــا دام هنــــــــــــــــاك إذن مــــــــــــــــن املضــــــــــــــــارب األول يف حــــــــــــــــني مل يشــــــــــــــــرتط 

اآلخـــــــــــــرون إذنـــــــــــــه، ولـــــــــــــذلك أمجعـــــــــــــوا علـــــــــــــى عـــــــــــــدم ضـــــــــــــمانه إال يف حـــــــــــــاالت التعـــــــــــــدي 

 والتقصري.

 سيدان عليا رمحه هللا الذي استند على قوله يف ضمان األجري  املشرتك قد نقل عنه أنه قال:: أن رابعا
 «.ال ضمان على من شورك يف الربح »

 : االستناد على نقل البن رشد يف مسألة الضماناألمر الثاين
ال يدل  وهذا هو األساس الثاين الذي مت اعتماده من قبل املؤيدين ولكن املعارضني قالوا إن النص

واختلف مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، والليث يف العامل خيلط »على ذلك وذكروا النص بعينه: 
عد، ويضمن. وقال ماله مبال القراض من غري إذن رب املال، فقال: هؤالء كلهم ما عدا مالكا: هو ت

العامل رأس مال القراض ومل خيتلف هؤالء املشاهري من فقهاء األمصار أنه إن دفع ، مالك: ليس بتعد
، وبناء على هذا، فالنص واضح يف أن الضمان على 14«إىل مقارض آخر أنه ضامن إن كان خسران

املضارب إمنا يكون يف املسألتني ) خلط أموال املضاربة أبمواله، أو دفع املضارب أمواله آلخر( إذا مل 
 يتم إذن من صاحب املال.

 مناقشة آراء الفريقني
الع علــــــــــى ارآء الفــــــــــريقني ومنــــــــــا قشــــــــــا م يبــــــــــدو للمــــــــــتمعن أبن كــــــــــل واحــــــــــد مــــــــــن خــــــــــالل االطــــــــــ

منـــــــــه ركـــــــــزا جانبـــــــــا مهمـــــــــا يف املســـــــــألة، فمـــــــــثال املنـــــــــادون ابلتضـــــــــمني مثـــــــــل األســـــــــتاذ حممـــــــــد ابقـــــــــر 
الصــــــــــــــدر يف كتابـــــــــــــــه" البنـــــــــــــــك الالربــــــــــــــوي يف اإلســـــــــــــــالم" وســـــــــــــــامي محــــــــــــــود يف كتابـــــــــــــــه" تطـــــــــــــــوير 

لوا قــــــــــدر اإلمكــــــــــان إجيــــــــــاد بــــــــــدائل األعمــــــــــال املصــــــــــرفية مبــــــــــا يتفــــــــــق والشــــــــــريعة اإلســــــــــالمية" حــــــــــاو 
شــــــــــــــرعية حتــــــــــــــل حمــــــــــــــل املنتجــــــــــــــات التقليديــــــــــــــة وهــــــــــــــم مشــــــــــــــكورون يف جهــــــــــــــودهم وحبــــــــــــــوثهم، وال 
شـــــــــــــك أن الـــــــــــــنفس البشـــــــــــــرية مبولـــــــــــــة حبـــــــــــــب الغـــــــــــــنم واالبتعـــــــــــــاد عـــــــــــــن األخطـــــــــــــار واملغـــــــــــــامرات، 
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وابلتــــــــــايل رمبــــــــــا تتشــــــــــوق إىل املنتجــــــــــات احملرمــــــــــة الــــــــــيت تضــــــــــمن هلــــــــــم ر وس أمــــــــــواهلم مــــــــــع الــــــــــربح، 
شــــــــــريعة ليجــــــــــدوا  عــــــــــا يعلقــــــــــون بــــــــــه مــــــــــا ومــــــــــن هنــــــــــا جــــــــــاء  هــــــــــوالء البــــــــــاحثون ففتشــــــــــوا عــــــــــن ال

ن بـــــــــــدائل شــــــــــــرعية، فوجـــــــــــدوا ضـــــــــــالتهم يف األجــــــــــــري املشـــــــــــرتك، وال يعــــــــــــين  يـــــــــــدور يف نـــــــــــواايهم مــــــــــــ
متفــــــــــق عليهــــــــــا بــــــــــني املــــــــــذاهب، بــــــــــل  -تضــــــــــمني األجــــــــــري املشــــــــــرتك –ذلــــــــــك أن هــــــــــذه املســــــــــألة 

ف موقفــــــــــــا ســـــــــــلبيا مــــــــــــن تقريـــــــــــر هــــــــــــذه املســـــــــــألة،  ولكــــــــــــن رمبـــــــــــا يــــــــــــرجح الغالبيـــــــــــة العظمــــــــــــي تقـــــــــــ
املســـــــــــألة املرجوحـــــــــــة إذا هـــــــــــي أصـــــــــــلح مـــــــــــن غريهـــــــــــا ابلنســـــــــــبة للواقـــــــــــع، وهـــــــــــذا مـــــــــــا شـــــــــــجعهم يف 
املضـــــــــــي قـــــــــــدما يف تقريـــــــــــر هـــــــــــذه املســـــــــــألة وهـــــــــــي حاجـــــــــــة النـــــــــــاس إىل ضـــــــــــمان أمـــــــــــواهلم، وال أدل 
ن قــــــــوهلم أبن هــــــــذا الــــــــزمن قــــــــد ضــــــــعف فيــــــــه اإلميــــــــان والثقــــــــة ممــــــــا يعــــــــرض امــــــــوال  علــــــــى هــــــــذا مــــــــ

يرتتـــــــــب علـــــــــى ذلـــــــــك مـــــــــن إحجـــــــــام النـــــــــاس عـــــــــن دفـــــــــع أمـــــــــواهلم النـــــــــاس إىل اإلضـــــــــاعة ومـــــــــا قـــــــــد 
ر الـــــــــــذي يعـــــــــــود علـــــــــــى اجملتمـــــــــــع كلـــــــــــه نتيجـــــــــــة ذلـــــــــــك اإلحجـــــــــــام، ويف  لالســـــــــــتثمار، وهـــــــــــو األمـــــــــــ
ســــــــــــند القائــــــــــــل بضــــــــــــمان املضــــــــــــارب املشــــــــــــرتك علــــــــــــى نظــــــــــــري مــــــــــــا هــــــــــــو  املقابــــــــــــل، إذا مت بلــــــــــــورة ال

علــــــــــــــى تــــــــــــــدعيم أركــــــــــــــان  -والشــــــــــــــك-مقــــــــــــــرر ابلنســــــــــــــبة لضــــــــــــــمان األجــــــــــــــري املشــــــــــــــرتك، يســــــــــــــاعد
ف النـــــــــد للنـــــــــد أمـــــــــام التنظـــــــــيم املضـــــــــار  بة املشـــــــــرتكة ابعتبارهـــــــــا نظامـــــــــا قـــــــــادرا علـــــــــى الوقـــــــــوف موقـــــــــ

  املصريف احلديث فيما يقدمه من مزااي للمودعني

اجلانــــــــــب اآلخــــــــــر وهــــــــــم القـــــــــائلون بعــــــــــدم تضــــــــــمني املضــــــــــارب املشـــــــــرتك مثــــــــــل علــــــــــي القــــــــــره وأمـــــــــا 
أو داغــــــــــــي انطلقـــــــــــــوا مــــــــــــن اإلمجـــــــــــــاع الفقهـــــــــــــي علــــــــــــى جـــــــــــــواز املضــــــــــــاربة، وعلـــــــــــــى أن املضـــــــــــــارب 

شـــــــــــــريك ال يضـــــــــــــمن إال عنـــــــــــــد التعـــــــــــــدي والتقصـــــــــــــري وخمالفـــــــــــــة شـــــــــــــروط العقـــــــــــــد، ومـــــــــــــع هـــــــــــــذا  ال
ن عـــــــــــدم ضـــــــــــمان رأس املـــــــــــال يعـــــــــــد مشـــــــــــكلة يف ظـــــــــــل النظـــــــــــام الربـــــــــــوي الـــــــــــذي تـــــــــــر  أدركــــــــــوا أب

ل قــــــــــــرون عــــــــــــدة ، فالــــــــــــذين تعــــــــــــودوا التعامــــــــــــل مــــــــــــع البنــــــــــــوك  عليــــــــــــه النــــــــــــاس منــــــــــــذ عقــــــــــــود ، بــــــــــــ
البنــــــــــــوك اإلســــــــــــالمية ، وكــــــــــــذلك التقليديـــــــــــة يريــــــــــــدون ضــــــــــــمان أمــــــــــــواهلم عنــــــــــــدما يـــــــــــدعو ا لــــــــــــدى 

ا، وعلـــــــــــى هـــــــــــذا، واهلـــــــــــيســــــــــعى بعـــــــــــض املســـــــــــؤولني عــــــــــن بعـــــــــــض البنـــــــــــوك االســـــــــــالمية لضــــــــــمان أم
جـــــــــاءو حبلـــــــــول قـــــــــد تـــــــــؤدي نفـــــــــس النتيجـــــــــة لـــــــــدى الطـــــــــرف اآلخـــــــــر وهـــــــــو ضـــــــــمان رأس املـــــــــال، 
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ف إال أ ــــــــــم مل يصـــــــــــرحوا بــــــــــل ضـــــــــــمنوا هـــــــــــذا املعــــــــــىن يف اقرتاحـــــــــــا م آملــــــــــني  أن تـــــــــــؤدي إىل  فيـــــــــــ
 : 15ع من جّو األمان واالطمئنان ، وهي ابجياز شديد كاآليتاملخاطر ، وتوفري نو 

الدراسات ، واملعلومات ، والضماانت الكافية ـ من الرهن ، والكفالة ـ حلاالت التعدي ، او  .1
 التقصري ، أو خمالفة الشروط .

( من ممع الفقه اإلسالمي الدويل 3/4)30ضمان طرف  لث ـ كما صدر بذلك قرار رقم  .2
ليس هناك ما مينع شرعًا من النص يف نشرة اإلصدار أو صكوك  .9أنه : ) حيث نص على 

املقارضة على وعد طرف  لث منفصل يف شخصيته وذمته املالية عن طريف العقد ابلتربع 
بدون مقابل مببلغ خمصص جلرب اخلسران يف مشروع معني، على أن يكون التزامًا مستقاًل عن 

لوفاء ابلتزامه ليس شرطًا يف نفاذ العقد وترتب أحكامه عليه عقد املضاربة، مبعىن أن قيامه اب
بني أطرافه، ومن مث فليس حلملة الصكوك أو عامل املضاربة الدفع ببطالن املضاربة أو 
االمتناع عن الوفاء ابلتزاما م هبا بسبب عدم قيام املتربع ابلوفاء مبا تربع به، حبجة أن هذا 

 .عقد(م كان حمل اعتبار يف الااللتزا

الوكالة ابالستثمار ابملراحبة بضوابطها الشرعية مع حتديد جهة التعامل وطريقته ، ، فهذه  .3
 الطريقة ال تؤدي إىل الضمان ، ولكن تقلل فرتة حتمل املخاطر.

على دراسات اجلدوى االقتصادية يف عدم تصديق مدعي اخلسارة ، أو   االعتماد .4
راسات ليست ضماانً ، ولكنها قرينة قوية جتعل العميل حتقيق الربح إاّل ببينة ، فهذه الد  عدم

املدعى للخسارة ، او لعدم حتقيق الربح املتوقع حسب الدراسة يف حمل الشك والريبة ، 
وحينئذ يكون عليه االثبات ملا يدعيه ابلبينة ، إاّل إذا كانت هناك أسباب ظاهرة واضحة تدل 

 .ذكورة ، أو عدم حتقيق الربح املعلى حتقيق اخلسار 

                                                       
15 

http://www.qaradaghi.com/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=491:200

9-07-12-10-13-39&catid=74:2009-07-12-10-06-54&Itemid=13, 26/10/15, 3:11 PM. 

http://www.qaradaghi.com/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=491:2009-07-12-10-13-39&catid=74:2009-07-12-10-06-54&Itemid=13
http://www.qaradaghi.com/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=491:2009-07-12-10-13-39&catid=74:2009-07-12-10-06-54&Itemid=13
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وهذا بعض ما صرح به أصحاب االجتاه الثاين، ولكن من خالل قراءة متوازنة القرتاحا م لتخفيف 
 حتمل املخاطر يظهر أ م ال يبتعدون كثريا عن أصحاب االجتاه األول ولكنهم جرأة منهم.

 انرأي الباحث 

الوقوف على أراء الفريقني واجتاها م ومناقشتها، ميكن القول أبنه ال جيوز أن يرتك احلبل على  وبعد
ألنه ال ميكن  الغارب بسبب إطالق القول أبن املضارب أمني وال يضمن إال عند التعدي أو التقصري

ية واجلزئية، ضبط التعدي والتقصري يف هذا الزمن ،ابالضفة إىل أن هذه املسألة من األحكام الفرع
وهي دائرة رحبة قابلة لالجتهاد والتجديد والتطور بغية البحث عن حلول شرعية ملا وقع فيه الناس 

بوية حبجة أ ا أكثر أمنا وأماان من البنوك والشركات اإلسالمية، وعلى ر من اإلقبال على البنوك الال
راءآت أو الشروط أو مل يثبت هذا، ميكن اجلمع بني الفريقني أبن املضارب يضمن إذا خالف اإلج

 أمام احملكمة ادعاءه اخلسارة.

وعلى هذا ميكن إدراج كثري من الشروط يف اتفاقية العقد حىت  فف حتمل أعباء اخلسارة، مع  
أتسيس إدارة من املستثمرين مكلفة ابملتابعة من حلظة التصديق على العقد إىل  ايته متابعة شاملة 

على االجراءآت القانونية وكيفية صياغة العقود وحتديد اهليكل اإلداري  أوال أبول، وذلك لالطالع
للمشروع وعمل دراسة جدوى كاملة، وكذلك القيام ابلزايرات امليدانية املكثفة والبحث عن التقارير 

 الشهرية ليتمكن أصحاب القرار من وضع حد للمشروع يف الوقت املناسب.

يتعهد بضمان رأس املال على أساس التكافل التعاوين بني إىل أنه  جيوز للبنك  أن  ابإلضافة 
املستثمرين من خالل إنشاء صندوق تكافلي ميول ابقتطاع جزء من أرابح املضاربة ملواجهة خماطر 

 االستثمار.

وال شك أن هذا إذا طبق سيزيد قدرة املنتجات اإلسالمية على التكيف مع مستجدات العصر، ألن 
هذا  قبسبب الالمباالة وعدم اخلوف من احملاسبة واملسائلة، ولكن مع تطبي اخلسارة كثريا ما حتدث

اإلجراء، ال شك أن املضارب أو الشريك صحسب ألف حساب قبل أن يعلن خبسارة املشروع أو 
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نقصان رأس املال. وجدير ابلذكر أنه يف ضوء املناقشات بني الفريقني يف حكم اشرتاط تضمني يد 
 16ميكن اعتبار األمور التالية:األمانة مثل املضارب 

ال يوجد نص ينهض لالحتجاج على أن يد األمانة ال تضمن إال عند التعدي أو التقصري إال  (1
االعتماد على استصحاب دليل الرباءة األصلية، وأبنه ال تضمني إال أخذ مال معصوم 

ألزم األمني  إذابعصمة اإلسالم، ولكن مبا أن األصل يف العقود رضى املتعاقدبن، فال غرو 
فحيث رضي لنفسه بذلك، كان  » ، قال الشوكاين:أن يكون التزاما انفذاشيئا مل يكن يلزمه 

هذا الرضا الصادر منه حملال ملاله الذي يدفعه يف ضمان األمانة، وال حجر يف مثل هذا، وال 
عند  ، مث لسائل أن يتساءل إذا كان األمني ال يضمن إال17«وجه لقول من قال: إنه ال يصح

التعدي أو التقصري فكيف جترء بعض الفقهاء القول بتضمني األمني للتجهيل أو للتهمة أو 
 للمصلحة أو للعرف والعادة.

أمية  وقد ورد يف بعض النصوص ما يفيد ضمان مامل يكن مضموان عند التزامه، مثل حديث (2
أدرعا يوم حنني بن صفوان بن أمية، عن أبيه، أن النيب صلى هللا عليه وسلم استعار منه 

: وهذا يؤكد 19قال اخلطايب، 18«ال، بل عارية مضمونة»فقال: أغصب اي حممد؟ قال: 
ضمان العارية، ويف قوله: "عارية مضمونة" بيان ضمان قيمتها إذا تلفت، ألن األعيان ال 
تضمن، ومن أتوله على أ ا تؤّدى ما دامت ابقية فقد ذهب عن فائدة احلديث. وقال قوم: 

 .رت مضمونة، فإن مل يشرتط مل يضمناشرتط ضما ا صاإذا 
وقال الشوكاين: إن العارية التضمن إال أبحد ثالثة أمور: األول التعدي، والثاين االستهالك، 
والثالث: اشرتاط الضمان، ملايف حديث صفوان، وإنكان فيه مقال، فهو اليقصر عن 

ن هو املستعري على نفسه، فإنه ألزم االنتهاض لالحتجاج به، والسيما إذا كان شارط الضما

                                                       

 .402نزيه محاد، ص 16 

 .574، ص1، د.ت( ج1، ) د.م: دار ابن حزم، طالسيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهارحممد بن على الشوكاين،   17

، حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا، ) بريوت: دار املستدرك على الصحيحنيأبو عبد هللا، احلاكم حممدبن عبد هللا،   18
 .54، ص2( ج1990 – 1411، 1الكتب العلمية، ط

 .414، ص5، جسنن أبوداوودسليمان األشعث،   19
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نفسه ابختياره، وكذلك إذا كان الشارط املعري ورضي املستعري، فإنه رضي إبلزام نفسه، ومجيع 
 .20هذه األسباب داخلة حتت قوله صلى هللا عليه وسلم: على اليد ماأخذت حىت تؤديه

د هبا " رجحان الظن وغلبة أجازت املالكية تضمني األمناء يف املشهور عندهم ابلتهمة، واملرا (3
االحتمال بشهادة العرف يف كذب ادعاء األمني هالك األمانة بدون تعديه أو تفريطه" فإنه 
ط  جيوز تضمني األمناء ابلشرط، إذا املناط وهو التهمة موجود يف معظم حاالت اشرتا

احلرص  بل  الضمان على األمني، وخاصة مع فساد الزمان وعدم مباالة الناس أبكل احلرام
على مجع املال بكل وسيلة مما جيعل إثبات تعدي األمني من الصعوبة مبكان، وهو ما أدى 

 إىل اشرتاط الضمان.
ما مت نقله من السادة املالكية من تضمني الصناع معللني ابلتعدي أو ملكان املصلحة وحفظ  (4

املصلحة، وحفظ والضمان عند الفقهاء على وجهني: ابلتعدي، أو ملكان » املال حيث قالوا:

، وبناء عليه، فالقصد من التضمني ليس تقوال على هللا بغري علم، بل إمنا هو 21« .األموال
 .22النظر إىل املصلحة وسد الذريعة

ومبا أن اعتبار املصلحة أدت إىل تضمني يد األمانة بدون رضاه، فال إشكال من تضمينه برضاه، 
ابلناس، فكل شيء أرفق ابلناس فاألخذ به أوىل، ألن أل ا حتقق مصلحة راجحة للطرفني، وهو أرفق 

 .23احلرج مرفوع

ومما يزيد األمر وضوحا أبن هذا االجتاه من محاية أموال الناس قد سبق إليه جلة من العلماء حىت 
 .اخرتعوا حيال لضمان رأس املال

                                                       

وقد ذهب بعض أهل العلم من . وقال حمققه أمحد شاكر: حديث حسن، 558، 3، جسنن الرتمذيحممد بن عيسى،   20
ريهم إىل هذا، وقالوا: يضمن صاحب العارية، وهو قول الشافعي، وأمحد، وقال بعض أهل أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم وغ

العلم من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم وغريهم: ليس على صاحب العارية ضمان إال أن خيالف، وهو قول الثوري، وأهل 
 الكوفة، وبه يقول إسحاق

 

 .16، ص4، جبداية اجملتهدابن رشد،   21

  17 املصدر السابق،  22

 .408نزيه محاد، ص  23
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فاحليلة يف ذلك أن  ولو أراد رب املال أن جيعل املال مضموان على املضارب،:  يقول الكاساين : أوال
يقرض املال من املضارب ويشهد عليه ويسلمه إليه، مث أيخذ منه مضاربة ابلنصف أو ابلثلث، مث 
يدفعه إىل املستقرض فيستعني به يف العمل، حىت لو هلك يف يده كان القرض عليه، وإذا مل يهلك 

ع املال من املضارب إال وربح يكون الربح بينهما على الشرط وحيلة أخرى أن يقرض رب املال مجي
درمها واحدا، ويسلمه إليه ويشهد على ذلك، مث إ ما يشرتكان يف ذلك شركة عنان على أن يكون 
رأس مال املقرض درمها ورأس مال املستقرض مجيع ما استقرض على أن يعمال مجيعا وشرطا أن 

املال يف يده كان القرض  يكون الربح بينهما مث بعد ذلك يعمل املستقرض خاصة يف املال، فإن هلك
 .24ولو ربح كان الربح بينهما على الشرط، على حاله

إذا رهن عنده رهنا، ومل يثق أبمانته، وخاف أن يدعي هالكه ويذهب به، فاحليلة يف  :وقال أيضااثنيا
أن جيعله مضموان عليه أن يعريه إايه أوال، فإذا قبضه رهنه منه بعد ذلك؛ فإذا تلف كان يف ضمانه؛ 

ن طراين الرهن على العارية ال يبطل حكمها؛ ألن املر ن جيوز له االنتفاع هبا بعد الرهن كما كان أل
 ينتفع هبا قبله، ولو بطل مل جيز له االنتفاع.

يف كتاب املضاربة من أنه إذا أراد رب املال أن جيعل املال مضموان على املضارب : وقال الزيلعي: اثلثا
وسلمه إليه وعقد شركة العنان مث يدفع إليه الدرهم ويعمل فيه املستقرض،  أقرضه كله إال درمها منه

 25فإن ربح كان بينهما على ما شرطا، وإن هلك هلك عليه

 

وعلى هذا، فالقول الذي ترجح لدى الباحث هو جواز تضمني األمني ابلشرط، وهذا ليس عاما بل 
اجلزئي مهما كان سببه، وهذا اليشمل ضمان إنه ينحصر يف دائرة املتلفات يعين اهلالك الكلي أو 

املضارب شيئا من اخلسارة أو النقصان جراء عمليات التجارة الصحيحة، ألن ذلك خارج متطلبات  
 ذلك الشرط ابإلضافة إىل أنه غري جائز شرعا.

                                                       

 .87، ص6، جبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعالكاساين،   24

  312،ص4(جم1992 -هـ 1412، 2) بريوت: دار الفكر، ط رد احملتار على الدر املختار،ابن عابدين،   25
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ل على أنه ينبغي إزالة اللثام عن مسألة هامة وهي ما إذا تطوع املضارب أو الشريك بضمان رأس املا
 فهل من علة؟ وهذا ما يتم تناوله يف هذه النقطة.

ناملبحث الرابع :  مدى إمكانية تطوع املضارب أو الشريك ابلضما

اليرون أبسا من هذه املسألة، ألن الغاية اليت إليها  من األساسشك أن الذين أابحوا الضمان وال
 .26يسعون قد حتققت وهي ضمان رأس املال خبالف املانعني فقد قسموا املسألة إىل قسمني

أن يدخل املضارب هذا الشرط التطوعي يف العقد فهذا ال جيوز ألنه خمالف التفاق الفقهاء   (1
 لضمانعلى عدم جواز أن يتضمن عقد املضاربة اشرتاط ا

أن يتطوع املضارب ابشرتاط الضمان على نفسه بعد العقد أو اخلسارة  دون أن يربط العقد  (2
به، فهذا أجازه بعض فقهاء املالكية قياسا على جواز تطوع الوديع واملكرتي بضمان ما يف 

إن العقد إذا سلم من  » يقول ابن رشد:، 27يده إذا كان هذا التطوع غري مشروط يف العقد
الشرط ، وكان أمرا طاع به بعده على غري وأي وال مواطأة ، فذلك جائز، ألنه معروف 

 »،وقال  ابن زرب: 28«أوجبه على نفسه، واملعروف عند مالك ال زم ملن أوجبه على نفسه
 فلو تربع ابلضمان وطاع به بعد متام االكرتاء جلاز ذلك . قيل له: فيجب على هذا القول
الضمان يف مال القراض إذا طاع به قابضه ابلتزام الضمان فقال: إذا التزم الضمان طائعا بعد 

مبعىن أنه لو مت العقد بني املضارب ورب املال ومل ، 29«أن شرع يف العمل فما يبعد أن يلزمه
يوجد بينهما شرط، مث حدثت خسارة فطاب نفس املضارب بتعويض رب املال رأس ماله 

يكون املضارب اتجرا كبريا ، ورب املال ذا مال قليل، أو له حاجة وظروف خاصة عندما 
خاصة، فهذا جائز مبثابة اهلبة غري املشروطة، وهو ما حدث ملصرف قطر اإلسالمي حيث 

 .30أفتت هيئة الرقابة الشرعية أبن يتحمل البنك من ابب التربع ورعاية املصاحل ودرء املفاسد

                                                       

 .252، صحبوث يف االقتصاد اإلسالميالقره داغي،    26 

 املرجع السابق نفسه  27

 .381نزيه محاد، ص  28

 املرجع السابق  29

  .254املرجع السابق،  30 
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ن املانعني، ومبا أن األمر ال ميكن تركه على هذه احلالة، فال بد من وهذا حبد ذاته خطوة جريئة م
، وما هي ؟تقنني هذه املسألة حىت يكون اجلميع على علم واسع أبحكام الضمان، وميت يضمن

، واجلهة اليت تنظر يف القضية، أهي احملكمة أم هيئة احلاالت اليت ميكن أن تدخل حتت الضمان؟
 .أخرى هلا مواصفات خاصة

 اخلامتة

وبعد هذه اجلوالت ، فال بد من اإلشارة أبن هناك عقبات كثرية أمام متويل املصارف بعض املنتجات 
اليت هلا عالقة مباشرة ابالقتصاد مثل املضاربة واملشاركة، واليت لو مت تفعيلها لشملت كثريا من 

ضاربة أصحاب اخلربات واألايدي العامة الرخيصة، ومن تلك العقبات عدم ضمان رأس مال امل
خاصة يف هذا الزمن والذي قل فيه الوازع الديين وكثر فيه اجلري وراء األرابح الومهية، ولذا قدمنا هذا 
الورقة لتقدم ولتشارك يف تفعيل عجلة املنتجات املتوقفة ألسباب قانونية ولوجستية، واليت ستؤدي إىل 

هي السعادة، وبناء على هذا، حتقيق وظيفة حيوية يف حتقيق اهلدف الذي يسعى إليه كل انسان  و 
واليت رمبا تؤدي إىل ما يعرف ابهلرم املقلوب حيث ترتاكم يرجى حتفيف املنتجات املبنية على املديونية 

 مديونيات ضخمة على قاعدة ضئيلة من الثروة والدخل واألصول احلقيقية.
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