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 الملخص

، إلى بيان  الصوااتاا الريةيال الصام اادلهن الاةوائ اوواماك والارياةو  الا   اا البحث  يهدف هذا

فيااان يصوااك بنلح اانبنا ار ااصيانتيل فاام  حااات ييييااي  لياال ياتيااد اولاااات إلااى الاواانتف ا  اا ليل،

أااات الاريةين الا   ين والةوائ اوواماك حاات يييياي هاذع ال، اال،  تاخصلرحيث  الاونتف ا   ليل،

نان  علاى الاضانتبل فيةى الب،ض أنهن انمال على عقد الاضانتبل الاللقال، وياةى الاب،ض يييياي ال، اال ب

 .أو عقد الاكنللعقد الاشنتكل، على ال، ال بنن   فيان يةى  خةو  يييييالاشصةكل، 

كان ادم البحث يواتاً لقصةحنً بدي ً يقام على ضةوتة أ  يشيك الاوةف حزلنً ا صيانتيل، ي صقك 

الخنصال وألااات كك حزلال بح انبنيهن عان الحازم اوخاةى، إضانفل إلاى أ  يقاام الاواةف برواك ألاالا  

الح نبنا الجنتيل عان ألااات الح انبنا ار اصيانتيل، وأ  يحادئ الاواةف لاارا  بشايك واضا ، هاك هاا 

لضنتب ي صحق ن بل لن الةب ، وبنلصنلم ينبغم أ  يقام بنلاضنتبل بنر   ر أ  يراض ال،ااك إلاى رياةع، 

 و نطص  وعال .أم ها و يط بين الاائعين والا صياةين، وبنلصنلم ي صحق اوجة على 

 الكلمات المفتاحية: المصارف اإلسالمية، الحسابات االستثمارية، توريد األموال، الفكر المصرفي اإلسالمي.

Abstract 

The research aimed to clarify intellectual perceptions of early pioneers, 

founders thinkers that have provided about adaptation the mechanism of money 

supply to Islamic banks, which related with investments accounts in Islamic 

banks.  The ideas of founders thinkers and early pioneers were different about 

adaptation of this relation; some of them said that it based upon absolute 

Mudaraba contract, other said it based on shared Mudarab, and other on 

Musharaka contract, Wakalah contract. 

Keywords: Islamic Banks, Investment Accounts, Money Suplly, Islamic bank 

Thought. 
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 المقدمة

الحااد   تب ال،انلاين، وأفضاك الوا ة وأكااك الص اليم علاى  ايدنن لحااد ب م هللا الةحان الةحيم، 

 وب،د: وعلى  ل  وصحب  أجا،ين،

ي،صبااة ا ااصننئ الاواانتف الصقليدياال إلااى الةباان لحااك تفااض فجاانا وا اا،ل فاام الاجصا،اانا ا  اا ليل، 

عن أ نس بديك لل،اك الاوةفم ر ي صند إلاى الةبان، حياث ونصيجل لذلك بدأ يريية الةوائ اووامك فم البحث 

 اجصهدوا فم عةض يواتايهم الريةيل لذلك.

ونصيجل لذلك فقد وجد   ار ، يصايك ال  ات اووت فام كيريال حواات الاوانتف علاى اولااات لان 

،يداً عان الةبان، وااد الجاهات ب،يداً عن الةبن، فيان يصايك ال  ات اليننم فم كيريل ينايل الاونتف ولاالهن ب

 ياحات الرية الاوةفم حات هذين ال  الين ، ويهصم هذا البحث بنل  ات اووت.

 :أهمية الدراسة

نً فام يلاات تمي اي عانل ً ؛ إذ أ  الرياة ياياك أهايال ئتا ال الرياة الاواةفملان  نبع أهايل الدتا الي

ل،قدياال الصاام ااادلهن الاريااةو  ةوتة ئتا اال اوطااة ا، بن ضاانفل إلااى ضااوازئهنتهاان الاواانتف ا  اا ليل

د اولاات إلاى الاوانتف ا  ا ليل، فانليام وب،اد أكياة لان    ال ياتي الا   ا  والةوائ اووامك لصيييي

عقاائ علااى ن اامة الاواانتف ا  اا ليل وانصشاانتهن نجااد أناا  لاان اوهاياال باياان  لةاج،اال الريااة الاوااةفم، 

 ليل حنليانً ر ي،نام بنلضاةوتة أنا  الصواات اوفضاك لة اخ القننعل بم  لن ها ل،صاد فم الاونتف ا  ا

 واوح ن بين البدامك الصم ااصةحصهن الاريةو .

 :مشكلة الدراسة

 طاة ال،قديال الصام اادلهنيصايك لشيلل الدتا ل فم لحنولل ا جنبل على الص نؤت الةمي م الصانلم: لان هام او

 ؟ا   ليل فياان يصواك بنلح انبنا ار اصيانتيلياتيد اولاات إلى الاونتف أطة حات الا   ا  الاريةو  

 إذ لن الا،لام أ  الاونئت الخنتجيل هم الاونئت الةمي يل لأللاات فم الاونتف عاالنً.

 :الدراسةأهداف 

بيااان  الصوااااتاا الريةيااال واوطاااة ال،قديااال الصااام اااادلهن الاااةوائ اوواماااك  يهااادف هاااذع الدتا ااال إلاااى

ياتيااد اولاااات إلااى الاواانتف ا  اا ليل، حيااث إ  ياتيااد  لاريااةو  الا   ااا ، حااات ييييااي أطااةوا

اولاات ي،د عنوةاً هنلنً فم ل يةة الاوانتف ا  ا ليل، كانا  يصةياي عليا  اضايل هنلال وهام ا اصيانت 

 يلك اولاات الصم حولت عليهن الاونتف ا   ليل.

 :حدود الدراسة

حاات  والةوائ اووامك الاريةو  الا   ا يصايك حدوئ الدتا ل فم يننوت اوطة ال،قديل الصم ادلهن 

فياان يصواك بنلح انبنا ار اصيانتيل، حياث ر يشااك اات إلاى الاوانتف ا  ا ليل، ييييي  ليل ياتيد اول

 .ارئخنتيل صاتيد اولاات فم الح نبنا الجنتيل أو الح نبنالالدتا ل على اوطة ال،قديل 

 الدراسات السابقة:

م(، بعنوان: "الوساطة المالية في االقتصاد اإلسالمي"3991)دراسة السويلم، أوالً: 
(1)

. 

هدفت الدتا ل إلى يحدياد طبي،ال عااك الاواةف ا  ا لم لان حياث كانا  و ايلنً لنليانً باين ذو  

 وخلوات الدتا ال إلاى أ  ال، اال ينبغام أ  يياا  انماال علاى عقاائ النينبال وهام الرنمض وذو  ال،جز.

هاام الصاام ي،صاااد فاام جننااي  -كااان يةاهاان البنحااث  – ، فنلا اانطل الايلااىنتبل()الاكنلاال والاشاانتكل والاضاا

 .ادت ي،لق اولة فم جنني ياتيد اولاات ي،بجل الاااتئ على الاضنتبل بنلدتجل اوولى، يليهن الاكنلل،

م(، بعنوان: "البنك اإلسالمي بين فكر المؤسسين والواقع المعاصر"2115: دراسة القري، )ثانياً 
(2)

. 

اوواماااك  الا   اااين اعصاااانئاً علاااى كصنباااناالاواااةفيل لحنولااال ت ااام الوااااتة فت الدتا ااال إلاااى هاااد

 صشةاف الا صقبك لن خا ت ا م لقنتنل ذلك لع وااع الاوةفيل ا   ليل اليام،  م للاونتف ا   ليل، 

نتين وخلواات الدتا اال إلااى أ ر الاوااةفيل ا  اا ليل خاا ت    اال عقااائ  اانتا علااى ل اا هااذا الانرااات.

لصاازيين اووت ها ل نت بنن  الان  لواةفم ا  ا لم ويم ي ا  بنان  علاى فياة الا   اين، والا انت 

اآلخة ها ل نت أ لال البناك الصقليديل القنماال، بهادف تفاع بلااى الةبان عان الاجصا،انا ا  ا ليل، وأ  

 رلبل الا نت اليننم فم الاات الحنضة ر ي،نم لاا الا نت اووت.
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م(، بعنوان: "البنك اإلسالمي في فكر اآلباء المؤسسين له"2115راسة عز الدين، ): دثالثاً 
(3)

. 

هدفت الدتا ل إلى يننوت أهم اوفينت والنانذج حات يقديم البديك للبناك الصقليديال لان وجهال النراة 

ليل. ا   ليل، حيث يضاانت الدتا ال أباةز اوفيانت والناانذج الصام  انهات فام إنشان  الاوانتف ا  ا 

وخلوت الدتا ل إلى أن  لع ينا  الوينرنا الريةيل إر أن  يايان القاات إ  الجااناي الةمي ايل الاشاصةكل 

بينهن يصايك فم عدئ لن الابنئئ لنهن اعصانئ ل شة الاشنتكل فم الةب  والخ نتة بدي ً عان ل شاة الرنمادة، 

 ييييي ال، ال بين "الاائعين" والبنك.ويقام جاهة جايع هذع النانذج على عقد الاضنتبل والاشنتكل فم 

م(، بعنوان: "الوساطة المالية في المصارف اإلسالمية: دراسة تقديرية"2133رابعاً: دراسة حوامدة، )
(4)

. 

هاادفت الدتا اال إلااى بحااث الا اانطل الانلياال القنمااال فاام الاواانتف ا  اا ليل، والرااة  بينهاان وبااين 

وبياان  لاادى يلاانبق النااااذج ال،الاام للاواانتف ا  اا ليل لااع  الا اانطل الانلياال فاام الاواانتف الصقليدياال،

او نس النرة  الذ  انلت علي ، وااصةاح يوات بديك لوينرل ل نت باديك للاواةفيل ا  ا ليل القنماال. 

وخلوت الدتا ل إلى أ  الا نطل الانليل فم الاوانتف ا  ا ليل فام لجانت ي،بجال الاادخةاا يقاام علاى 

م لجنت ئف،هن إلى وحداا ال،جز فهام يقاام علاى عقاائ الاادايننا، وأ  هنانك فةاانً أ نس الاضنتبل، ألن ف

 .اى النرة  والا صاى الصلبيقمواضحنً بين الا نطل الانليل فم الاوةف ا   لم على الا ص

 إضافة الدراسة:

قاديال الصام اادلهن الارياةو  الاةوائ اوواماك والا    اا  يصايك إضانفل الدتا ال فام يحلياك اوطاة ال،ة

للاونتف ا  ا ليل حاات يييياي  ليال ياتياد اولااات إلاى الاوانتف ا  ا ليل، فياان يص،لاق بنلح انبنا 

 ار صيانتيل.

 خطة الدراسة:

 مطالب: تشتمل خطة الدراسة على تمهيد، وثالثة

 التمهيد: تعريف الحسابات االستثمارية، وأنواعها.

 األموال. المطلب األول: المضاربة إطاراً عقدياً لتوريد

 الرة  اووت: الاضنتبل الاللقل.

 الرة  اليننم: الاضنتبل الاشصةكل.

 المطلب الثاني: المشاركة إطاراً عقدياً لتوريد األموال.

 المطلب الثالث: الوكالة إطاراً عقدياً لتوريد األموال.

 المطلب الرابع: التصور البديل.
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 اعهاالتمهيد: تعريف الحسابات االستثمارية، وأنو

يصنا  الح نبنا فم الاونتف ا   ليل إلى    ل أناا : ح نبنا جنتيل، وح نبنا ائخنتيل، 

وح نبنا ا صيانتيل، ولقد عةفت الح نبنا ار صيانتيل بص،ةيرنا كييةة، لنهن: "اولاات الصم يض،هن 

لنرةئة أو لشصةكل أصحنبهن بغةض يحقيق الةب  لن خ ت اينم البنك بصاظيرهن وا صيانتهن  اا  بواتة 

و اا  بواتة لبنشةة أو رية لبنشةة"
(5)

، ويخصنت البنحث ي،ةيرهن وفق ي،ةيي هيجل الاحن بل والاةاج،ل 

للا   نا الانليل ا   ليل بمنهن: "الابنلغ الصم يصلقنهن الا   ل لن الا صياةين على أ نس الاضنتبل 

نس الاضنتبل" وهذع الائامع ياين أ  ييا  على الاشصةكل، ويراض أصحنبهن الا   ل بن صيانتهن على أ 

صاتيين
(6)

: 

هم الابنلغ الصم يصلقنهن الا   ال لان الا اصياةين، ويرااض  الصورة األولى: حسابات االستثمار المطلقة:

أصحنبهن الا   ل بن صيانتهن على أ نس الاضانتبل الاللقال، ئو  الاةبط باشاةو  أو بةنانلث ا اصيانت  

هذع الح نبنا لع الا   ل فام اوتبانح إ  وجادا ح اي الن ابل الاصراق عليهان، خنص، ويشصةك أصحنب 

ويصحاك أصحنب الح نبنا الخ نتة بن بل حووهم فم تأس الانت، إر لن نصث عن الص،د  أو الصقواية أو 

 لخنلرل الشةوط.

الا   ال هام الابانلغ الصام يرااض أصاحنبهن  دة:قيت: حسابات االستتثمار المخصصتة أو المالصورة الثانية

بن صيانتهن على أ نس الاضنتبل الاقيادة باشاةو  لحادئ أو بةنانلث ا اصيانت  ل،اين، ويشاصةك الا   ال 

لع صنحي الح نب فم اوتبنح إ  وجدا ح ي الن بل الاصرق عليهن، ويصحااك صانحي الح انب الخ انتة 

 إ  وجدا، إر لن نصث عن الص،د  أو الصقوية أو لخنلرل الشةوط. 

 ليل ياتياد اولااات فام الاوانتف ا  ا ليل فياان يص،لاق بنلح انبنا ار اصيانتيل لان واد يم ييييي 

خ ت عدئ لن الصيييرنا، فيةى الب،ض أ  ياتيد اولاات يصم لن خ ت عقد الاضانتبل، فياان ياةى الاب،ض 

،ةيضال وإذا كان  الاةوائ اوواماك ااد أشاةوا الخلااط ال أو عقاد الاكنلال،أن  يصم لان خا ت عقاد الاشانتكل، 

قديل بين الجاهات والاوةف، فإ  الصلبيق ال،الم اد أفةز لزيداً لن الاشي ا الصم ي اصدعم  لل، انا ال،ة

 .الص،ديك وإعنئة النرة فم يلك اوطة، كان  يرهة ذلك يروي ً 

 المطلب األول: المضاربة إطاراً عقدياً لتوريد األموال

 الفرع األول: المضاربة المطلقة:

 المضاربة: أوالً: تعريف

الاضاانتبل لغاال: صاايغل لرنعلاال، لاامخاذة لاان الضااةب وهااا ال ااية فاام اوتض، لل اارة لللقاانً، أو 

"وهم لرنعلل لن الضةب فم اوتض وال ية فيهن للصجنتة، بغةض الصجنتة وابصغن  الةز 
(7)

. 

"شاةكل ألن اصل حنً فقد عةفهن الرقهن  بص،ةيرنا كييةة، ويخصانت البنحاث ي،ةياي الاضانتبل بمنهان: 

فم الةب ، بانت لن جنني )تب الانت(، وعاك لن جنني  خة )الاضنتب(
(8)

. 

 ثانياً: توريد األموال إلى المصارف اإلسالمية من خالل عقد المضاربة المطلقة:

لقد ذهي ب،ض ال،لان  والاريةين لن الةوائ اووامك إلى يييياي  ليال ياتياد اولااات إلاى الاواةف 

 البنك لضنتب فم عقد لضنتبل لللقل.ا   لم لن خ ت أ  

يقاات: الادكصات لحااد عباد هللا ال،ةبام حياث ذلك لن الاةوائ الا   اين  واد كن  فم لقدلل لن تأى

تب الاانت، والبناك هاا الاضانتب لضانتبل لللقال،  –ر فاةائى  - "إ  الاائعين ي،صبةو  فام لجاااعهم

وكذلك فإ  البنك بنلن بل وصحنب الاشاةوعنا  وأ  ييا  ل  حق ياكيك ريةع فم ا صيانت لنت الاائعين،

، وأصحنب الاشةوعنا هم الاضنتب...الذين ألدهم بانل  ها تب الانت
(9)

  . 

اانت بهاذا الاةأ  الادكصات أحااد النجانت فام أحاد حياث وايرق أرلبيل اليصنب والخبةا  لاع هاذا الاةأ ، 

كصب 
(10)

كان يبنى الشيخ لوالرى الهاشاة  ،
 

هاذا الاةأ 
(11)

الادكصات لحااد نجانة هللا ت بهاذا الاةأ  ، كاان اان

صديقم
(12)

والدكصات  ،ائ ئتيي ،
(13)

. كان انت بهذا الةأ  الادكصات لحااد أباا شاهيل
(14)

، والادكصات لحااد 

عاااة شاانبةا
(15)

، والاادكصات ضااين  الاادين أحاااد
(16)

، والاادكصات لحاااد أحاااد  ااةاج
(17)

. والاادكصات عبااد هللا 

اللياانت
(18)

والاادكصات الغةيااي ننصااة ،
(19)

دكصات علاام ال اانلاسوالاا ،
(20)

، كااان يبناات الاا اااعل ال،لاياال 

وال،اليل للبناك ا   ليل ييييي ال، ال على أ نس الاضنتبل
(21)

. 
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ولن خ ت لان  ابق يرهاة أ  ل،رام ال،لاان  ااد ذهبااا إلاى يييياي  ليال ياتياد اولااات إلاى الاواةف 

أصااحنب اولاااات هاام "تب "، وا  اا لم لاان خاا ت عقااد الاضاانتبل، حيااث إ  الاوااةف هااا "الاضاانتب

 .الانت"

 في فكر الدكتور محمد عبد هللا العربي:وتوزيع األرباح  عقد المضاربةآلية  اً:ثالث

ويب،ا  لقد بين الدكصات ال،ةبم  ليل ال،اك الصم يقام بهن الاونتف ا   ليل، لن خ ت عقاد الاضانتبل، 

وهذع اآلليل يحدئهن النقنط الصنليلفم ذلك  خةو ، 
(22)

: 

صبة الاائعا  فم لجااعهم "تب الانت" والبنك ها "الاضنتب" فم لضنتبل لللقل أ  ييا  ي، (1

 ل  حق ياكيك ريةع فم ا صيانت لنت الاائعين.

ياضم البنك فم يقديم الانت وصحنب الاشةوعنا، لاجهنً كك لن لدي  لن فلنل وئتايل لنليل  (2

 لين" على هذا الانت.وخبةة  اايل فم يخية الاشةوعنا والقنماين بهن، ون  "أ

وهذع الاشةوعنا ار صيانتيل ب،ضهن اد ينج  نجنحنً كبيةاً، وب،ضهن اد ينج  نجنحنً ل،صدرً،  (3

أو فصةة أاوة إذا ا صقة  -وب،ضهن اد يرشك ف  ي يم أ  تب  أو ينقلي إلى خ نتة، فرم كك  نل لنليل 

للل بين أتبنح وخ نمة جايع الاشةوعنا يقام البنك بص ايل شن -ال،ةف الاوةفم على فصةة أاك لن  نل 

 ار صيانتيل الصم وظي فيهن ألاات الائامع وب،ض ألاات ل نهام البنك.

والونفم ب،د هذع الص ايل يخوم البنك لن  أورً لونتير  ال،االيل، بان فيهن أجات لاظري   (4

ن شةكنا ل نهال،  م وعانل ، وبان فيهن احصينطنا اد يرةضهن القننا  الاض،م على البناك بنعصبنته

ياز  البنام بين  وبين الاائعين، طبقنً ل يرن  الذ  يم بين  وبينهم. فنذا ايرق اللةفن  على أ  ييا  للبنك 

نوي الةب  لي ً ل ، والنوي اآلخة للاائعين، وز  عليهم البنك النوي بن بل لبنلغ وئام،هم وبن بل 

 و نهات باقصضنع فم هذا ار صيانت. اوجك الذ  بقيص  هذع الائامع فم حازة البنك

ألن النوي اليننم لن صنفم الةب ، وها النوي الذ  خص البنك فيازع  البنك على ل نهاي   (5

 بن بل لبنلغ أ هاهم.

 رابعاً: تقييم تكييف العالقة بناء على عقد المضاربة:

علاى عقاد الاضانتبل  على الةرم لن أ  لحنولل الدكصات ال،ةبم فم ييييي  ليال ياتياد اولااات بنان 

كننت الةامدة فم هاذا الاجانت، وهاا لان يح اي لهان،  ام يب،ا  فام ذلاك علاان   خاةو ، إر أ  يلاك الاحنولال 

ااصواةا علاى ينانوت اضايل ييييااي ال، اانا وعاليال يازياع اوتبانح، وكاان  ينانوت يلاك القضانين بواااتة 

يغلي عليهن ال،االيل وعدم الص،ايق
(23)

. 

لين أهم لن ي خذ علاى هاذع الاحنولال أنهان تكازا علاى لل رنصقنئاا كييةة، كان ي،ةضت هذع الاحنو

اضيل ييييي ال، ال بين البنك والاائعين، كإطنت نرة  عنم فقط، ب،يداً عن الاااع ال،الم، فلم يحانوت أ  

 يلة  أو يلاا  طبي،ال وواااع البيجال الصام ي،ااك بهان هاذع البنااك، لص اصبين طبي،ال ها ر  الااائعين ولادى

ا ااص،دائهم لدياادا  بنلبنااك وفااق لباادأ الاخاانطةة، ولاادى ا ااص،دائهم  ياادا  ألاااالهم فصااةة أطااات، ولاان هاام 

الحلات لاياك هاذع الحانرا، حياث يايان القاات إ  هاذع الاحنولال ااد جان ا فام إطانت فقا  النرةيال ئو  أ  

يحنوت لا  طبي،ل الاااع الحنلم
(24)
. 

علااى عقااد الاضاانتبل الاللقاال لااي  بهااذع ال ااهالل، إذ  كااان ي حااب البنحااث أ  ييييااي ال، ااال بناان 

 ي،صةض  ب،ض الاشي ا الشةعيل، وب،ض الاشي ا الرنيل وال،اليل، ولن ذلك لن يلم:

يقام البنك بنن  علاى هاذا الصييياي بخلاط ألااات الااائعين وهام تأس الاانت، لاع ألااات الا انهاين فام  -1

   لع ألاات لن يضنتب لهم، وا صيانت لنل  لع يلك اولاات.بنك، وهنن ييات ل ملل اينم الاضنتب بجاع لنلال

لقاد ناص الصييياي ال انبق علاى أ  الاشاةوعنا ار ااصيانتيل يجباة ب،ضاهن ب،ضانً لان خا ت إجااةا   -2

الص ااايل الشاانللل بااين أتباانح وخ اانمة جايااع الاشااةوعنا ار ااصيانتيل، وهناان ييااات لشاايلل أخااةى وهاام أ  

ضااهن اااد يخ ااة، فلااانذا يقااام الاشاانتيع الةابحاال بضااان  الاشاانتيع ب،ااض هااذع الاشااةوعنا اااد يااةب ، وب،

 الخن ةة؟

لقااد بااين الصيييااي ال اانبق أ  البنااك يقااام فاام كااك  اانل لنلياال أو أاااك ح ااي لاان ي ااصقة علياا  ال،ااةف  -3

الاوةفم على إجةا  الص ايل الشنللل، وهنان يياات لشايلل فنيال أخاةى وهام أ  ب،اض الاشانتيع ااد يياا  

ل، وبنلصنلم ر ياين إنهنؤهن، وهنن ييات لشيلل الصنضيض الحيام وإليننيل حلال  لحاك ل صاةة لرصةة طايل
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الصنضاايض الحقيقاام فاام عقااد الاضاانتبل، وبنلصاانلم فااإ  أحياانم الاضاانتبل الرقهياال الاللقاال ر ينلبااق علااى 

ة الواااتة الصاام ااادلهن ال،ةباام، و  الاضاانتبل الرقهياال يشااصةط الصنضاايض الر،لاام والحقيقاام، ألاان الوااات

 الاقصةحل والصم ادلهن ال،ةبم فهم انمال على الصنضيض الحيام. 

ويةى البنحث أ  هذع الو،ابنا وريةهن اد ئف،ت الاريةين ال حقاين إلاى عادم ارعصاانئ علاى عقاد 

الاضنتبل الاضنتبل الاللقل كآليل لصاتيد اولاات إلى الاونتف ا   ليل، حيث يم ي،اديك هاذا ال،قاد لان 

ليل الاضنتبل الاشصةكل بدرً لن  ليل الاضنتبل الاللقل، كان ي حاب أ  هاذع اآلليال الاقصةحال خ ت اعصانئ  

ولاع ييييرهان  –لن الدكصات ال،ةبم لم يلق ابارً لدى الاونتف ا   ليل، حياث إ  الاوانتف ا  ا ليل 

بنللةيقال الاللقال الصام إر أنهان ر يلباق عقاد الاضانتبل  –للح نبنا ار صيانتيل بنن  على عقد الاضانتبل 

ادلهن ال،ةبم، فهم يقام بصلقم اولاات لن الاائعين، فم فصةاا لخصلرال ولصصنب،ال،  ام يقاام بخلاط اولااات 

لع ب،ضهن فم وعن  ا اصيانت  واحاد، ويقاام بنلصنضايض الحياام ولاي  بنلصنضايض الر،لام، ولاذلك فهام 

فام الراة  الياننم  اشصةكل، الصم  ايميم بيننهانأاةب لن ييا  إلى الويغل اوخةى وهم صيغل الاضنتبل ال

 إ  شن  هللا.

 الفرع الثاني: المضاربة المشتركة:

يخصلاي الاضاانتبل الاشااصةكل عاان الاضاانتبل الخنصاال بنعصباانت أ  الاضاانتبل الخنصاال ر يخااةج عاان 

  ال أطاةاف لن ي،اك في ، ألن الاضنتبل الاشصةكل فإنهان يضام  ونلن  ال، ال اليننميل بين لن يالك الانت 

هم لنليا اولاات لن ننحيل، وال،نللا  في  )الاضنتبا (، والبنك وها الجهل الا يلل بين الرةيقين
(25)

. 

ولقااد ذهااي ب،ااض ال،لااان  إلااى ييييااي  لياال ياتيااد اولاااات إلااى الاواانتف ا  اا ليل وييييااي عاااك 

ن ذهااي إلااى هااذا الاوااةف ا  اا لم لاان خاا ت أ  الاوااةف ا  اا لم لضاانتب لشااصةك. وكاان  أوت لاا

أ  الاضانتبل و ايلل لان الا انمك الصام عةفهان النانس فام الجنهليال حياث تأى الةأ  الدكصات  نلم حااائ 

وأاةهم عليهن ا   م، بنعصبنتهن نرنلنً لقبارً ر صيانت النقائ على أ نس ي،ناد  بين لن يالك لانرً وباين 

  واخصلرااا فيهان حاات عقاد الاضانتبل إناان يةجاع أ  الشةوط الصم وض،هن الرقهنولن ي،اك فم ذلك الانت، 

كلهن إلى لن أئى إلي  نرةهم واجصهنئهم، أنا  يصاافاق لاع اوصاات والضااابط الصام تأوا أنهان يحقاق لقنصاد 

الشة  بين الخلق، إر أ  هاذع الا ايلل الصام كننات لص ماال لاع حنجانا الاجصا،انا فام يلاك ال،هاائ أخاذا 

نلحنجانا الا اصجدة فام ال،واة الحاديث، لان أئى بنلنصيجال إلاى انصهان  الص،نلاك يبدو أاك لقدتة على الافان  ب

بهذا ال،قد يقةيبنً بين الننس فم هذع اوينم
(26)

. 

كااان ذهباات إلااى هااذا الااةأ  الاادكصاتة أليااةة لشااهات، حيااث اعصبااةا أ  الاضاانتبل الاشااصةكل هاام 

الويغل الا مال لرةوف ار صيانت فم الاات الحنلم
(27)

. 

الاباةتاا الصام ئعات إلاى طاةح فياةة يييياي الادكصات  انلم حااائ إلاى وجاائ عادئ لان  واد أشنت

وخلص لن طةح هذع الابةتاا إلى أ  البحث ايج  عن الاضانتبل  ،ال، ال بنن  على الاضنتبل الاشصةكل

بنلشيك الذ  يص  م لع لصللبنا ار صيانت الجاانعم، حياث تأى الادكصات حااائ أ  ي اية علاى خاط لاااز  

ن عةف  الرق  ا   لم فم نلن  ا جنتة، حيث فة  الرقهن  بين اوجية الخنص واوجية الاشاصةك الاذ  لا

ي،اك للننس كنفل، وإذا كن  الاضنتب الذ  بحيا  الرقهان  هاا لضانتب خانص ي،ااك لادى تب لانت واحاد، 

لنانس كانوجية فإ  الا ملل يحصنج فام هاذا ال،واة إلاى وجاائ الاضانتب الاشاصةك الاذ  ي،ااك لادى كنفال ا

الاشصةك، وي،اك فم ألاالهم وفقنً للشةوط الصم يض،هن، حصى ياين ي يية ار صيانت الجانعم بنجنح
(28)

. 

 والعالقات التعاقدية فيما بينهم: ةأشخاص المضاربة المشتركأوالً: 

بيانهم  لقد بين الدكصات حاائ أ  الاضنتبل الاشصةكل يضم    ل فةان ، حيث يخصلي ال، انا القنمال

يب،نً رخص ف شيك الص،ناد، وفيان يلم بين  ه ر  اوطةاف
(29)

: 

وها الذين يقدلا  الانت بواتة انرةائيل، على أ انس ياجيها   الفريق األول: جماعة المستثمرين: -1

 لل،اك ب  لضنتبل.

د وهم الذين يمخاذو  الاانت لنراةئين أيضانً، لياك ي،ااك كاك واحاالفريق الثاني: جماعة المضاربين:  -2

 لنهم فيان حوك علي  لن لنت بح ي الص،ناد الخنص ب .

وها يصايك فم الشاخص أو الجهال الصام يياا  لهاصهان الصا اط باين الراةيقين لصحقياق الفريق الثالث:  -3

الصاافااق وارنصراانم فاام يااااتئ اولاااات لاان الرةيااق اووت، وإعلنمهاان للااةاربين لاان الرةيااق اليااننم، وهااذا 



 8 

لجديد فم نرنم الاضنتبل الاشصةكل، وأهايصا  يصاياك فام صارص  الازئوجال "اللةف الا يط" ها الشخص ا

الصم يبدو فيهن لضنتبنً بنلن بل للا صياةين )أصحنب اولاات( لن ننحيل، كان أن  يبدو كانلك الانت بنلن ابل 

، وها لضنتب لشاصةك؛ ونا  ر يلصازم بنل،ااك لاع شاخص ل،اين أو أشاخنص للاضنتبين لن ننحيل أخةى

 .بك ي،ةض خدلص  على كك لن يةري فم ا صيانت ألاال  ل،ينين،

ييا  ع ال الاضانتب الاشاصةك بنلا اصياةين ك، اال ال،نلاك فام الاانت لاع الانلاك، ولينهان ع اال  -4

 لصايزة عان ي،اك لنرةئاً كاضنتب خنص.

 ألن ع ال الاضنتب الاشصةك لع الاضنتبين فهم ك، ال تب الانت لع كك لضنتب لنهم. -5

 لمضارب المشترك كما قدمها الدكتور سامي حمود:ة لزالفروق المميثانياً: 

أ  هناانك فةوااانً يايااز بااين الاضاانتب الاشااصةك  أفياانتع ال اانبقليضاايي الاادكصات  اانلم حاااائ إلااى 

فاام ل ااملصين هااان الشااةوط والضااان ، و اااف يقااام البنحااث ب،ااةض هااذع  والاضاانتب الخاانص، ينحوااة

 عةضهن ها، على أ  يقام بانناشصهن ونقدهن فيان ب،د إ  شن  هللا. اوفينت الصم ادلهن الدكصات حاائ كان

 مسألة الشروط: –أ 

فم الاضنتبل الخنصل ي صليع تب الانت أ  يشاصةط فام حادوئ لان هاا ل اااح لا  ح اي الضااابط 

فم لنل ، وها لن يللق علي  الاضنتبل الاقيدة، إر أ  الاضع بنلن ابل للاضانتب على الاضنتب  –الرقهيل 

شصةاط الخنص الذ  اد ايك هذع ال،قائ عن طةيق ارب اشةك يبدو لخصلرنً، إذ ييا  لن الاص،ذت يقيد البنكال

يصةا ى لهذا الا صياة أو ذاك فم لجنت ا صيانت الانت الذ  يقدل ، ولن  م فإن  ر لننص لان إعلان  الحاق 

ألان بنلن ابل  لجاانعم الاشاصةك،للاضنتب الاشصةك فم يحديد الشةوط الصام ياص  م لاع طبي،ال ار اصيانت ا

يبقى لصاص،نً بحق ارشصةاط الذ  ياةاع لنن ابنً لحراب الاانت الاضنتب الاشصةك لع الاضنتبين فها  ل، ال 

 أصنلل أو وكنلل. –ها لنلك الانت  –بنلن بل للاضنتبين  –نعصبنت أ  الاضنتب الاشصةك بلن الضين ، 

  مسألة الضمان: –ب 

ر يضاان إر إذا ي،ادى أو اواة  الخانصالاضانتب  ئ فم لقصةح  الرياة  أ لقد أشنت الدكصات حاا

وهذا ر يصنن ي لع الاااع ال،الام، حياث ي،صباة ل املل ضاان  الاضانتب الاشاصةك لاان أو خنلي الشةوط، 

ي لم إلي  لن ألاات لن الا نمك الهنلل على الو،يد ال،الم، وهم عنواة هانم فام إنجانح عااك الاضانتب 

ط ل يان فم لجنت ار صيانت الانلم، بحيث ر يجد الاص،نلك لع الاوةف الةبا  نر   فم الاشصةك كا ي

وضع أح ن حنرً لن الاضع الذ  ياين أ  يحقاق الاص،نلاك لاع الاواةف ا  ا لم فام نرانم الاضانتبل 

اين انً  شاصةكالاشصةكل. وبنن  على ذلك ياصك الادكصات حااائ إلاى فياةة يقاام علاى يضااين الاضانتب الا

على اوجية الاشاصةك، حياث اخصانت الادكصات حااائ اخصانت الاةأ  القنماك بصضااين اوجياة الاشاصةك، وبنان  

على ذلك انت بقينس الاضنتب الاشصةك على اوجية الاشصةك فم الضان 
(30)

. 

وي صشهد الدكصات حاائ على ذلك بان نقل  عن الشنطبم فم كصنبا  ارعصوانم، حياث يقاات الشانطبم: 

وجا  الاوالحل فيا  أ  النانس لهام حنجال و ...الةاشدين تضم هللا عنهم اضاا بصضاين الونن إ  الخلرن  "

إلى الونن ، وهم يغيبا  عن اولص،ل فم رنلي اوحااات، واورلاي علايهم الصراةيط، وياةك الحراب، فلاا لام 

  بنليليال، ييبت يضاينهم لع ل ي  الحنجل إلى ا ص،انلهم وفضى ذلك إلى أحد ألةين: إلن يةك ار صوانن

الها ك والضاين ، فصضايع اولااات، ويقاك  خلق، وإلن أ  ي،الاا ور يضاناا عند ئعااهموذلك شن  على ال

ور ، ذاكاالا : ر يوال  النانس إر هذا ل،نى والصضاين،  فمارحصةاز، ويصلة  الخيننل، فيننت الاولحل 

هاذا ا ليان   أف اد ور فاةط؛ فنلصضااين لاعلن الر نئ؛ وها يضاين البة  ، إذ ل،ل  لان  نا يقنت: إ  هذا 

نا  لن الر نئ؛ ونن نقات: إذا يقنبلت الاولحل والاضةة فشم  ال،ق   النراة إلاى الصرانوا، ووااا  الصلاي 

ر ي اصند إلاى الصلاي ال اانو ،  عند فااا اولاات أنهن لن الونن  لن رية ي بي ور يرةيط ب،يد، والغنلي

وهاا لان بانب ياةجي  الاوالحل ال،نلال علاى  ى وجا  الابنشاةة أو الصراةيط...بك يةجع إلى صانع ال،بانئ علا

..."الاولحل الخنصل، فصضاين الونن  لن ذلك القبيك
(31)

. 

وي،لق الادكصات حااائ علاى كا م الشانطبم بقالا : "ويص ام النراةة الصام أخاذ بهان الانلييال فام ل املل 

جي  بااين الاواانل ... وإذا كاان  انرااةائ اوجيااة يضاااين اوجيااة الاشااصةك بنلااا،ياال والصلبيااق ال االيم للصااة

الاشصةك بنل،اك فم الشم  الذ  ا صُ ِجة علي  ويةجي  جنني اله ك نصيجل يرةيل  الارصةض لن ال،االاك 

الصم ئعت الانلييل رعصبنتع ضنلننً، فإ  الاضنتب الاشصةك ر يقاك شابهنً فام وضا،  بنلن ابل للا اصياةين 



 9 

رةئ الاضنتب الاشاصةك باإئاتة الاانت، وإعلنما  لضانتبل كياي يشان  ولاان عن اوجية الاشصةك، حيث ين

يشاان ، فلااا لاام يياان ضاانلننً وئى باا  الحاانت جةياانً وتا  الي ااي ال ااةيع إلااى ا ااادام علااى إعلاان  الااانت 

للاضنتبين الاقنلةين ئو  يحراب أو لةاج،ال، لاان يا ئ  إلاى إضانعل الاانت وفقادا  اليقال ال،نلال، ولان ااد 

ذلك لن إحجنم النانس عان ئفاع ألااالهم ل  اصيانت، وهاا اولاة الاذ  ي،اائ علاى الاجصااع كلا  يصةيي على 

نصيجل ذلك بنلضةت والخ ةا ..."
(32)

. 

ويشااية البنحااث هناان إلااى أ  الاادكصاتة أليااةة لشااهات لااع ايرناهاان لااع الاادكصات حاااائ فاام اوخااذ باباادأ 

تأا أ  الاضنتب الاشصةك الا يط هاا ألاين الاضنتبل الاشصةكل إر أنهن خنلرص  فم فيةة الضان ، حيث 

على لنت الاضنتبل، ور يضان إر إذا ي،دى أو اواة كاان هاا الحانت فام الاضانتبل اليننميال، كاان اخصلرات 

ل،  فم اعصبنت الاوةف باينبل الاضنتب اووت، والا صياةو  هم الاضنتب اليننم، أ  إ  الاواةف ر 

ةكز تب الانت بك يبقى فم لةكز الاضنتبينصقك فم ع اص  لع الا صياةين إلى ل
(33)

. 

 كما قدمها الدكتور سامي حمود: ةالمشترك ةلمضاربضوابط تحقيق الربح وقسمته في ا رابعاً:

إ  ضاااابط يحقيااق الااةب  وا اااص  فاام الاضاانتبل الخنصاال يخصلااي عاان الاضاانتبل الاشااصةكل، فراام 

لاك إ   ا لل تأس الاانت هام اوصاك الاذ  الاضنتبل الخنصل ي،صبة الاةب  وانيال لاةأس الاانت، ول،ناى ذ

ينبناام علياا  يحقااق الااةب ، حيااث إ  الاضاانتبل الخنصاال ي،صبااة فاام نرااة الرقاا  ا  اا لم وحاادة لصينللاال فاام 

ح نب الةب  والخ نتة، وال بي فم ذلك عنئت ولقباات إذ لاا كننات الخ انتة فام كاك لاةة يقاع علاى تأس 

لاع يياةات الخ انتة والاةب  إلاى ها ك تأس الاانت، فياان  الانت بينان يق ام الاةب  علاى الشاةوط وئى ذلاك

يراز الاضنتب فام كاك لاةة بانلةب  عناد حواال ، ألان لاا حوالت ا اال الاةب  لاع بقان  الاضانتبل فإنهان 

ي،صباة فاام هااذع الحنلال ئف،اانا يحاات الح انب، بحيااث يجااي علاى اللااةفين عنااد انصهان  الاضاانتبل أ  يصااةائا 

الةب  فم حنلل الخ نتة
(34)

. 

 فم الاضنتبل الاشصةكل فصاجد ع اصن  كان  بق:ألن 

فريان يص،لق بنل، ال بين الاضنتبين والاضنتب الاشصةك فا  فاة  فام هاذع الحنلال فام يحقياق اوتبانح  -1

وا اصهن باين الاضانتبل الخنصال والاضانتبل الاشاصةكل، وذلاك و  الاضانتب فام ع اصا  لاع الاضانتب 

لاع تب الاانت، وبناان  عليا  لاا حواك الاةب  ياصم تئ الاانت إلااى الاشاصةك يان اك وضاع الاضانتب الخانص 

صاانحب ،  اام ياااز  الااةب  ح ااي اريراان ، وفاام حنلاال الخ اانتة يااصم الخ اانتة علااى تأس الااانت، ويخ ااة 

 الاضنتب جهدع وعال .

ألن بنلن بل لل، ال بين الا اصياةين والاضانتب الاشاصةك فاإ  الاضاع يخصلاي، ونا  ر يصواات أ  ياصم  -2

الاضاانتبنا القنمااال كلهاان فاام وااات واحااد بانن اابل انصهاان  ال اانل الانلياال، كااان ر يصوااات أ  يقااام  يوااريل

الاضنتب الاشصةك بإعنئة تؤوس اولاات وصحنبهن ليم يجة  ااص انم الاةب ، و  الاضانتبل الاشاصةكل 

 لضنتبل ل صاةة بلبي،صهن، ر يورى إر فم حنلل يوريل ال،اك بينلل .

وضااع الا ااصياةين لااع الاضاانتب الاشااصةك نجااد أناا  تأس الااانت الاجاااا  الااذ  وعنااد النرااة إلااى 

يخااص كنفاال الا ااصياةين حنصااك علااى الاانياال لاان خاا ت الصنراايم الجااانعم الااذ  صاانت فياا  الاضاانتب 

الاشااصةك ضاانلننً لااةأس الااانت، وبنلصاانلم فااإ  لاان اااةتع الرقهاان  لاان عاادم جااااز ا ااال الااةب  طنلااان كنناات 

واتئاً فاام لجاانت الاضاانتبل الاشااصةكل، و  تأس الااانت فاام الاضاانتبل الخنصاال  الاضاانتبل ل ااصاةة لااي 

يحصاااك أ  يص،ااةض للنقواان  الااذ  ر ي اامت عناا  الاضاانتب الخاانص، بخاا ف الاضاانتب الاشااصةك الااذ  

يضااان اوصااك فاام كااك اوحاااات، وبناان  علااى ذلااك فااإ  إجااةا  ا ااال الااةب  الااذ  يصحقااق ف،اا ً لااع بقاان  

صاةة ر يصننفى لع لن اةتع الرقهن ، طنلان أ  لن هدفاا إلي  لن وانيل تأس الاانت ااد الاضنتبل الاشنتكل ل 

يحقق فم الاضنتبل الاشصةكل بلةيق  خة وها يضاين الاضنتب الاشصةك
(35)

. 

ألن لن ننحيل ا ال اوتبنح الاصحققل فإ  ا صاةات ال،ااك فام الاضانتبل الاشاصةكل إلاى أجاك رياة لحادئ 

يصم الق ال بشيك ئوت ، ور بمس أ  ييا  ذلاك  اناينً، كاان ير،اك الشاةكنا الا انهال، يج،ك لن الانن ي أ  

بقود يحقيق نا  لن ارنصرنم، وإيجنئ طةيقل لصمئيل عنمد ئوت  للا صياةين فم لااعيد لحدئة
(36)

. 

 خامساً: تقييم فكرة المضاربة المشتركة كما قدمها الدكتور سامي حمود:

وفينت الدكصات  نلم حاائ يرهاة أنا  اادم عةضانً يروايلينً لينفال أحيانم  فم خصنم هذا ال،ةض الاجاك

وصات يلك ال، ال، حيث ا صرنئ لن خبةي  ال،اليل فم ال،ااك الاواةفم فام صاينرل يلاك اوفيانت، ولاع هاذع 
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أ  الدال فم الوينرل والصةكيي إر أ  يلك اوفينت لام ي الم لان النقاد والا حرانا، ولان أهام يلاك ارنصقانئاا 

او نس الذ  اعصاد علي  هذا النااذج بقينس الاضنتب الاشصةك على اوجية الاشصةك للقاات بواحل ضاان  

الاوااةف ولاااات الائامااع الاوااةفيل، أ اانس ريااة صااحي ؛ وناا  اياانس لااع الراانت  لصخلااي شااةوط القياانس، 

فنرشصةاك بينهان لررم فقط، ور يصحقق الاننط فم هذا القينس رخص ف الاحك
(37)
. 

وأوت الا حرنا على اضيل الضان  أ  ل ملل يضاين البنك ا  ا لم كاضانتب اين انً علاى اوجياة  -1

، وهاا لان لم ولان يحادي فام البنااك الصجنتيالالاشصةك اد فصحت بنبنً كبيةاً للصشنب  بين وضاع البناك ا  ا 

الغنم بنلغةم"" على القنعدة الرقهيل اليليل أ يرقد هذع ال، ال ل،نى الاشنتكل الصم يقام 
(38)

. 

وفيان يص،لق ب،نوة الةبحيل فإ  الةأ  الذ  ااصةح  الدكصات حاائ يج،ك الرة  نرةيانً علاى اوااك باين  -2

الاوااةف الصقليااد  وا  اا لم لنحوااةاً فاام ال،نمااد الااجااي فقااط، ألاان فيااان يص،لااق بنل،نمااد ال اانلي فهااان 

م الاواةف ا  ا لم علاى ن ابل لان اوتبانح لص نوين  في ، حيث إنا  فام حنلال الاةب  يحواك الااائ  فا

الاصحققل، ألن الاائ  فم الاوةف الصقلياد  فإنا  يحواك علاى فنمادة لقلاعال لحادئة ل ابقنً، ألان فام حنلال 

الخ نتة في  الاائعين لص نويين، حيث إ  الاوةف يضان الائي،ل وبنلصنلم ر يصحقق الخ انتة لوانحي 

 ن الاوةف ا   لم والصقليد .تأس الانت، وها ي ئ  إلى الصشنب  بي

ألن فيان يص،لق بنلضان  فإ  الةأ  الذ  ااصةحا  يانص علاى ضاان  تأس الاانت لوانحب ، فا  يص،اةض  -3

 للخ نتة، بنن  على اين   على اوجية الاشصةك، ولين هذا الاقصةح لم ي لم لن النقد وارعصةاض.

 يغيااة شاايجنً لاان طبي،اال عاااك البنااك يااةى الاادكصات ال،باانئ  أ  لرااب الاضاانتب الاشااصةك رحيااث  

ا  اا لم كاضاانتب، ور يواا  اين اا  علااى اوجيااة الاشااصةك، وذلااك و  ضااان  اوجيااة الاشااصةك لااي  

لقينس الا،ةوفل لدى علان  اوصاتلاضع إجان  لن ابك الرقهن ، ور يصاافة في  أتكن  ا
(39)

. 

اوجية الاشصةك اينس رية كان أكد الدكصات ح ن اولين أ  اينس الاضنتب الاشصةك على 

صحي ؛ ون  اينس لع الرنت ، ذلك أ  اوجية الاشصةك الذ  يقات ب،ض الرقهن  بضانن  ها ال،نلك أو 

الوننع الذ  ي لم الااائ واولص،ل لن أصحنبهن  م يقام بون،صهن لهم لقنبك أجة ل،لام، ألن الاضنتب 

ذنهم،  م ي،اك بهن لضنتبل ويمخذ نويب  لن الاشصةك فها يص لم ألاات أشخنص لص،دئين ويخللهن بإ

الصم رنلبنً لن ييا  فم عاك يجنت  بن بل لن ايرق علي  لع أصحنب الةب  لن ننيث عاليل الاضنتبل 

ةضل للةب  أو الخ نتة بلبي،ل الحنت، ع فنلانت فم الاضنتبل، نلاضنتب الخنص  اا  ب اا كاولاات، 

لذلك ر يجي ضانن  على الاضنتب إر إذا فةط فم الانت أو  اا  أكننت لضنتبل خنصل أم لشصةكل؛ و

ي،دى، ألن الانت الذ  ياضع عند ال،نلك الاشصةك لون،  فلي  عةضل للضين  بلبي،ص ، وإنان ضينع  ئليك 

الص،د  أو الصرةيط في ، ب،ي  لنت الاضنتبل، فنفصةات الجهل، وبنلصنلم يجي اخص ف الحيم عليهن
(40)

. 

إ  اراصةاح الرية  الذ  ادل  الدكصات حاائ والذ  ينص على ضان  الاضنتب وبنن  على ذلك ف

الاشصةك اين نً على اوجية الاشصةك اد ي،ةض إلى الييية لن ارنصقنئاا والا حرنا، وبنن  على ذلك 

 وجدا ب،ض الاقصةحنا الريةيل اوخةى لصبةية ضان  الاوةف ا   لم للائامع ار صيانتيل، لنهن:

وهااا صااننئيق  قتتترح التتدكتور حستتن األمتتين أن يكتتون ضتتمان الودائتتع االستتتثمارية متتن طتترف ثالتتث،ا -أ 

الصملين الص،نونم ا   لم، والقنماال علاى الصباة  بناصلان  جاز  لان أتبانح الاضانتبنا لاااجهال لخانطة 

لاان ، كااان ياياان أ  يضاانف إلااى هااذا الوااندو   ااهم الغاانتلين ار ااصيانت، ويحاااك الخ اانتة عنااد وااعهاان

لونتف الزكنة، والصبةعنا الصم يض،هن أصحنبهن لهذا الغةض، بحيث يقاام  ين اص  فام ا اصيانت الائاماع 

على ج،ك ن بل لن يخوص وصحنبهن لن أتبنح أعلى لان يحوالا  عليا  لان نرانم الرااماد الةبايال، لاان 

ييا  فم لجااع  ضانننً لصافة الحنفز ار صيانت  لدى أصحنب الائامع
(41)

. 

يصرق إلى حد لن لاع ااصاةاح الادكصات ح ان اولاين،  قترح الدكتور منذر قحف صورة جديدة للضمان،ا -ب 

ويقام هذع الواتة على وجائ طةف  نلث ل صقك، يصحاك الضان  بواتة ل صقلل وكنللال، فاناصةح إنشان  

يااا  صااندو  ل ااصقك لهااذا الغااةض، وياياان أ  يصيرااك باا  الدولاال لاان أجااك الاواالحل ال،نلاال، بحيااث ر ي

لواانحي الااانت أو الاضاانتب أياال صاالل لبنشااةة أو ريااة لبنشااةة بصحاااك يب،اانا هااذا الضااان ، كااان ااصااةح 

يا يع انعدة الضان  لصشاك أيضنً ضان  حاد أئناى لان ال،نماد وصاحنب اولااات، وي اصدت الادكصات احاي 

، ب ابي كياةة لاى ضاان  ار اصيانت فام البنااك ا  ا ليل بشايك خانصإعلى تأي  بم   ال حنجل اد يادعا 
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لخنطة الوننعل الاوةفيل وضخنلل ان،ين نيهن علاى اراصوانئ بمكالا ، وب ابي حدا ال يجةبال الاوانتف 

ا   ليل، والةربل فم ايخنذ كك لن ياين  نجنحهن
(42)

. 

، و  ذلك لان اقترح الدكتور عبد الستار أبو غدة اقتراحاً يتمثل في قيام طرف ثالث بالتبرع بالضمان -ج 

صبةعنا، وها هبل، ويص،لق هاذا الصباة  باقادات لان يحواك لان نقاص فام تأس الاانت، والجهنلال فام ابيك ال

الصبةعنا لغصراةة، وهاذا لاي  لان بانب اليرنلال، و  اليرنلال ر يياا  إر فام ئيان صاحي   نبات حنضاةاً أو 

اااك الصب،اال ولااي  ل ااصقب ً، ألاان هناان فنلاضاانتب لااي  لااديننً؛ وناا  بلبي،صاا  ألااين، والضااان  هناان يااةائ باا  يح

اليرنلل، وهاذا الضاان  ر يصنانوت الاةب  الاصاااع والاذ  فانا علاى تب الاانت، وهاا الرةصال الضانم،ل، باك 

يقصوة على أصك الانت؛ و  هننك حنجال لادى ب،اض النانس للاحنفرال علاى أصاك الاانت ويشاجي،هم علاى 

ار صيانت، ولي  هننك حنجل لضان  حول لن الةب 
(43)

. 

دة ااصةاحاانً  خااة يصايااك فاام يبااة  الاضاانتب باانلصزام الضااان  ب،ااد عقااد الاضاانتبل كااان ااصااةح أبااا راا

والشةو  فم ال،اك بنلانت، ولرنئ هذع الويغل أ  يخلا عقد الاضنتبل عن شاةط الضاان ،  ام يوادت عان 

الاضنتب الصزام ل صقك، ولا كن  لاجهنً لل،اام بهذا الضان ، وهذا الاةأ  ل اصند لان ناص عليا  عادئ لان 

الانلييل بهذا الخواص، حيث أجنزوا الصزام الاضنتب بنلضان  طنم،نً ب،د الشةو  فم ال،اك فقهن 
(44)

. 

وعلى الةرم لن أ  هذع الاقصةحنا الريةيل اد حنولت يرنئ  ب،ض الا حرنا الصام وجهات لاءتا  

صهان بضاان  اوخةى إر أنهن ي،ةضات للنقاد أيضانً، فنلقضايل ر يص،لاق باان يقاام بنلضاان ، حصاى ياصم ل،نلج

شخص  نلث أو طةف ل صقك، إنان يص،لق بم  لنت الاضنتبل ر يجي أ  يضاان لوانحب ، ونا  يا ئ  إلاى 

اجصان  الةب  والضان ، وها يص،نتض لاع القنعادة الشاةعيل الصام يانص علاى أ  "الغانم بانلغةم"، كاان أ  

طة، ألن الةربل فام ايخانذ كاك لخنطة الوننعل الاوةفيل ياين لااجهصهن بنو نليي الشةعيل  ئاتة الاخن

لن ياين  نجنح الاوانتف ا  ا ليل فهاذا يجاي أ  ي،صااد علاى أ انليي ل ماال للبي،ال لنرانم الاضانتبل 

وطبي،ل الاونتف ا   ليل، كان أن  لم يبين لن أيان  اصصحاك هاذع الجهال الا اصقلل ييانليي هاذا الضاان ، 

ن يلقن  ضاننهن ولاات الاائعينولن هم الرنمدة أو الاولحل الصم  ص،ائ عليهن ل
(45)

. 

ج عاان أطااةاف ال،قااد طااةف  نلااث خاانتت الشاايخ علاام الخريااي إلااى عاادم جااااز ضااان  أشاانكااان 

  الاضاانتبل ي،صبااة لاان عقااائ اولنناانا الصاام ر يجااي إ، حيااث )الاضاانتبل( ولاااات الائامااع ار ااصيانتيل

ملل الصباة  بنلضاان  بنلن ابل لاان لاي  الضان  فيهن على الاضانتب إر بنلص،اد  والصقواية، واانت: "إ  ل ا

لضااننً على اوصيك )الاضنتب( ر يدخك فم نلن  الص،ةيي، و  الافن  بضان  لن هاا لصباة  با  لاي  

واتئاً فم حق اوصيك، ولن  ام ر يياا  واتئاً فام حاق اليرياك )البناك فام حنلصنان( بنعصبانت أ  اليرنلال عقاد 

صزام الذ  يص،لق ب  الضان ينبع، وهم ي صلزم فم صحصهن صحل ارل
(46)

فنلصبة  بنلضان  ر ي،صاد با ، و   .

الاضنتبل ألننل فم يد ال،نلك، واولننل ر يضان، حصى ولا يبة  لن وض،ت عندع بنلضان 
(47)

، جان  فام 

الاغنم ربن ادالل: "فملن اولننل كنلائي،ال، وال،اين الاا جةة، والشاةكل، والاضانتبل، وال،اين الصام يادف،هن 

القونت، والخينط، فهذع إ  ضانهن لن رية ي،د فيهن ر يو  ضاننهن"إلى 
(48)

. 

 المطلب الثاني: المشاركة إطاراً عقدياً لتوريد األموال:
لقد ذهي ب،ض ال،لان  لن الةوائ اووامك والاريةين الا   ين إلى يييياي  ليال ياتياد اولااات إلاى 

 يلم بين  ذلك.، وفيان الاونتف ا   ليل لن خ ت عقد الاشنتكل

 أوالً: تعريف المشاركة:

،اك شاةك، يقانت: بي ة الشين و يا  الةا  أو برص  الشين وك ة الاةا  ا ام لوادت لرالشركة لغة: 

: أ  خلط نويب  بنويب ، أو اخصلط نويبهان ل،نً  شةك الةجُك الةجكة
(49)

. 

وفاق ث ي،ةياي الشاةكل فقاد عةفهان الرقهان  بص،ةيرانا لص،ادئة، ويخصانت البنحا أما الشركة اصطالحاً:

"ارجصان  فم ا صحقن  أو يوةفبمنهن: "ي،ةيي الحننبلل 
(50)

. 

 ثانياً: تكييف آلية توريد األموال بناء على عقد المشاركة:

ي،د الدكصات أحاد النجنت لن أوامك لن ذهي إلى ييييي  ليل ياتيد اولاات إلى الاواةف ا  ا لم 

اوواماك والارياةين الا   اين للاوانتف ا  ا ليل لن خ ت عقد الاشنتكل، وهاا لان الاةوائ
(51)

، حياث 

يقات فام كصنبا : "الاادخك إلاى النرةيال اراصوانئيل فام الاانهث ا  ا لم" ب،اد حدييا  عان الائاماع وجاك: 

ويستبدل البنك اإلسالمي هذه الفائدة باالتفاق مع أصتحاب هتذه الودائتع علتى استتثمارها بالمشتاركة فتي "
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إلان  ناتج االستثمار، إن غنماً أو غرماً، ويكون البنك اإلستالمي وكتيالً أو نائبتاً عتن أصتحاب هتذه الودائتع،

،قاائ الصام يقةهان ا  ا م، وهام بن صيانتهن لبنشةة باا لص ، أو بدف،هن إلى لن ي،اك فيهان علاى شاةوط ال

عديااادة لصناعااال..."
(52)

لااادكصات الشاااحنا ا. كاااان وجاااد عااادئ لااان ال،لاااان  الاااذين تجحااااا هاااذا الاااةأ ، لااانهم 

الجند 
(53)

. والدكصاتة عنمشل الشةانو 
(54)

  . 

 األموال من خالل عقد المشاركة عند الدكتور أحمد النجار: آلية توريد ثالثاً: التصور الفكري لتكييف

ةض الادكصات النجانت يوااتع لهاذا الصييياي لان خا ت عاةض الاشاي ا الصام يااجا  يييياي لقد ع

ال، ال بنن  على عقد الاشنتكل، ليبين إليننيل ييييي ال، ال بين الاواةف ا  ا لم والااائعين فام  ليال 

هاام:  ياتيااد اولاااات بناان  علااى عقااد الاشاانتكل، حيااث أشاانت إلااى أ  الاشااي ا الصاام يااجاا  هااذا الصيييااي

لخانطة ار اصيانتاا ، ويحديد أنوبل الا اصياةين لان الاةب ، وص،ابل ح نب اوتبنح فم حنلل الاشنتكل

حجانم ال،اا   عان بناك ر يقادم واحصاانرا إ ،الصم يقام بهن البنك لبنشةة بنر   أو بنلاشنتكل لاع اآلخاةين

صندو  ار صيانت ب  فنمدة للادخةين بوندو  ارئخنت في  ور يضان تأس الانت للاائعين فم
(55)

. 

 :ساب األرباح في حالة المشاركةح -أ 

عقاائ يانص فيهان علاى يازياع الاةب  باين  يحياهان عاليال الاشانتكللقد أشنت الدكصات النجانت إلاى أ  

 انك لعلاى اشاصةاط إ ولان الاص،اين أ  يانص فيهان ،طةفم الص،ناد والن بل الصم يخوص لياك لان اللاةفين

لاةاج،اال الخبيااة الاحن ااي للبنااك نتكل شااخضااا  ح اانبنا عالياال الا،الياال، والا ااصياة لح اانبنا عاان ال

وفاام الصوااات ال،اانم ل،الياال الاشاانتكل، فإنهاان اااد ر يخااةج عاان أ  لاان الاجاانرا اوتبااع  اااةات نصيجصهاان، 

الصنليل
(56)

: 

 أ  ييا  عاليل الاشنتكل عاليل وحيدة يايك كك نشنط الا صياة. -1

 شلل الا صياة ولهن ح نبنيهن الا صقلل.أ  ييا  عاليل الاشنتكل إحدى أن -2

 اصيا  ل اصقلل ولصينللال وعليا  فاإ     ح نبنا إيةائ ولوةوفنا الاشانتكلحنلصين فإوفم هنيين ال

 الاصات إلى النصيجل الونفيل يصايك فم الرة  بين ا يةائاا والاوةوفنا.

ل ااصقك والباانام شاانمع أ  ييااا  عالياال الاشاانتكل إحاادى أنشاالل الا ااصياة وأ  جااز اً لاان ح اانبنيهن  -3

 ضان ح نبنا الا صياة.

وفم هذع الحنلل فإ  جز اً لن ال،اليانا لا  ح انب ل اصقك والجاز  اآلخاة شانمع، فييبات الا اصياة إياةائ 

ال،اليل فم ح نب ل صقك، ألن الاوةوفنا فب،ضهن لحدئ يصحال  عاليل الاشانتكل والاب،ض اآلخاة رياة لحادئ 

بنشة، ألن الشق رية الاحدئ في،نلث كاوةوف رية لبنشاة طبقانً لقااعاد الا،نلم، فنلشق الاحدئ ها لوةوف ل

الاحن اابل الاص،اانتف عليهاان، وعندمااذ ييااا  صاانفم نصيجاال عقااد الاشاانتكل هااا الرااة  بااين ا يااةائ الاحاادئ وبااين 

 الاوةوف الابنشة والقدت الاحص ي نرية الاوةوف الشنمع الذ  عالث كنلاوةوف رية الابنشة.

اشنتكل إحدى أنشلل الا صياة إر أنهان شانم،ل ضاان أنشالص  ولان  ام فلي ات لهان أ  ييا  عاليل ال -4

 ح نبنا لرةوزة.

اجااد ضااان أنشاالل الا ااصياة، وعندمااذ لاان يوفاام هااذع الحنلاال يشاايع عالياال الاشاانتكل إيااةائ ولوااةوفنً 

بانح ح نبنا لراةوزة ولحادوئة للاشانتكل، وفام هاذع الحنلال يحادئ نصيجال الاشانتكل علاى أ انس ن ابل لان أت

 الا صياة عنلل.

 تحديد أنصبة المستثمرين من الربح: -ب 

  ح نب يازياع أتبانح ار اصيانت، هاا الشابي  اولياك للجا،يانا الص،نونيال وفيهان يااز  بين النجنت أ

بن ابل الا،انل ا  –ب،اد احصجانز ارحصيانطم ولان يخواص للخادلنا ال،نلال  –بنام الاةب  علاى اوعضان  

على هذا الن ق ياز  القدت الاخوص لرجال لجا،يل، ويللق علي  ا م "ال،نمد"، واالصم أبةلهن كك لنهم لع 

ج باين الاانت الااائ  بنلبناك ا  ا لم، وهاذا الص،نلاك هاا لاز لن لن الا صياةين، بن بل ي،انللهم لاع البناك

حواال وييااا  الصازيااع ال،اانئت لم ظااك فيهاان الااانت ل ااصياةاً بنلبنااك، ر ااصيانتع، وبااين الاازلن أ  الااادة الصاا

فاام  نلغ الا ااصياةة فاام الااادئ الصاام بقياات فيهاان صااك ضااةب الابااا ااصياةين فيااان بياانهم علااى أ اانس حنال

ييا  وحدة "الاادة" إلان هن فم أعانت البناك بن م "الناة"، ووهذع الحااصك هم الاص،نتف علي ،ار صيانت

بنك وييا  ل،لنل للا صياةيناليام أو او با  أو الشهة وفقنً لان يقةتع اللاام  الصنريايل الا،صادة لل
(57)

. 
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 مخاطر االستثمار عن طريق المشاركة: -ج 

لقد أشانت النجانت إلاى أ  افصاةاض وجاائ لخانطة فام ار اصيانت عان طةياق الاشانتكل هاا افصاةاض 

ذلك لأل بنب اآلييلنرة ، و
(58)

: 

بنحا  الصام تعدم اعصانئ البناك ا  ا لم علاى  ا،ة الرنمادة فام يغليال لوانتير  ا ئاتيال وفام أإ   -1

 و  يجند البنك كك إليننيني  الرنيل فم إح ن  ا صخدام اولاات الصم لدي . يازعهن على الا صياةين ي ئ 

اادام علاى ار اصيانت فيهان، فاإ  دتا نا ال زلال للاشاةوعنا اباك ا طنلان أ  البنك اد يافة على ال -2

 افصةاض الخ نتة يوب  ضجي ً إ  لم يين ل،دولنً.

كلهن لخصللل ورية لخوول ولن  م فهم لازعل علاى عادئ لان الاشاةوعنا فاإ  كان  إ  الائامع  -3

الةب  فم لشةو  ضجي ً فإ  الةب  فم لشاةوعنا أخاةى  ااف يياا  وفياةاً و يضام نانيث الاشاةوعنا 

 جاي،نً فم النهنيل.

لراال لااع يااافة ص  ي،اادئ الاشااةوعنا الصاام ي ااصياة فيهاان البنااك ويناعهاان ويازعهاان علااى لناانطق لخإ -4

 كك ذلك ياصنع ل،  لنلقينً القات بخ نتة يهدئ كك الائامع. –لدتا نا الرنيل ال زلل ا

  البنك بنلةرم لن ذلك كل  يحصجز ن بل لن اوتبنح الننيجال عان الاشاةوعنا لصياا  احصيانطم لديا  إ – 5

 ي صليع ب  أ  يااج  أيل خ نتة بنلةرم لن كك الصحررنا ال نبقل.

 الء:حجام العماحتماالت إ -د 

لن الو،ابنا الصم اد يااج  هذا الاقصاةح لشايلل احصاانرا إحجانم ال،اا   لقد أشنت النجنت إلى أن  

 فم البنك ا   لم، ب بي احصانليل الخ نتة، وعدم ضان  يلك الائامع. لار صيانتي ائامععن ال

لائي،ل لضااانل، ياض  أ  ا يدا  فم البنك ر يخةج عن كا  ا ئوافع الاائعينوإ  عاليل يحليك 

د أو فم نهنيل اوجك الاصراق لن يةيعندادتة الاائ  على ا صةجن  وئي،ص  أو ال حي عليهن ويحقق الةب ، و

هذع ال،ننصة لن الدوافع وإ  كننت انمال لدى جايع الااائعين إر أ  يةيياي أولاينيهان يخصلاي لان علي ، و

ناط إلى  خة
(59)

. 

 وديعة:العنصر األول: ضمان الففيما يتعلق ب

هاذع الوااتة انباك    الاائ  بغةض ار صيانت يقبك لنذ البدايل أ  ي،اك  خة فام لنلا  وأ  لنلا  علاىإ

، وعلى ذلاك فإنا  لاي  هنانك ضاان  يقدلا  البناك وصاحنب اولااات الاذين يائعاا  ألااالهم للةب  وللخ نتة

بنلن ابل لهاذا الاناط لان الااائعين،  بغةض ار صيانت، وذلك ياشينً لع لبنئئ ا   م، وذلاك هاا الابادأ ال،انم

بن ضنفل إلى كا  الخ نتة فم حد ذايهن افصةاض نرة  بحت كان  بق
(60)

. 

 العائد أو الربح: العنصر الثاني:

يايااك ال،نمااد ال،نوااة اووت الااجاا  والحاانكم أيضاانً بنلن اابل وصااحنب اولاااات الااذين يائعااا  ألاااالهم 

ك ن بل ل،ينل لن الةب  يصرق عليهن فام شاةوط ا يادا ، وياةيبط ال،نماد بغةض ار صيانت، وه ر  يقدم لهم البن

الذ  يحواك عليا  الاائعاا  علاى هاذا او انس بنصانمث الاشاةو  ار اصيانت  فاإ  تبا  الاشاةو  كننات لهام 

ن اابصهم الاقااةتة لاان الااةب ، كااان ينبغاام الصمكيااد علااى أ  احصااانت عاادم الااةب  ي،صبااة فاام أكيااة الرااةوف احصااانرً 

، واااد ييااا  فاام الاااااع أاااةب إلااى لجااةئ ارحصااانت النرااة ، و  وئي،اال كااك فااةئ لاان يااةيبط بارةئهاان ضاا،يرنً 

باشةو  ل،ين ل صقك ليم يصااي تب  صنحبهن على نصنمث ذلك الاشاةو ، باك إنهان  ااف ياصازج بغيةهان لان 

 اة فيهن البنك.اولاات النقديل فم لشنتيع لص،دئة ويدخك الاائ  كشةيك فم جايع الاشةوعنا الصم ي صي

 العنصر الثالث: قدرة المودع على سحب الوديعة في الوقت الذي يريده:

ول،لاام  ،على هذا الشةط ار صيانتيل الائامع ننك لن يحات بين أ  يقبك البنكلي  هيةى النجنت أن  

لاشانتكل فام ، و  يلاك الائاماع انماال علاى اأن  رية للزم بم  يقدم تبحنً عن بقن  هذع اولااات فام حازيا 

بهن أيضنً فاإ  اادتة البناك نولع ا صخدام البنك لجز  لن هذع الائامع بإذ  لن أصح الةب  والخ نتة، إر أن 

على تئ هذع الائامع فم أ  وات ي خذ في  ارعصبنتاا الصنليل
(61)

: 

 أ   جنت ال حي ر يحك ئف،ل واحدة بنلن بل لجايع الائامع وإنان يحك فم  جنت لخصلرل. .1

ن ابل ر يزياد عان عشاة الاجااا  اليلام ايال الائامع لن أصحنبهن إر ب بنك ر يااج  طلبنً علىإ  ال .2

 للائامع الينبصل.



 04 

لشاةو  ا اصيانت  واحاد  إ  الائي،ل الصم ي حبهن صنحبهن فم الاات الاذ  يشان  لام يادخك كلهان فام .3

 .ض،ر ييا   حي اياص  لن  ل ئينً إلى  ليم

لنقديال يم ا صيانت الائامع الينبصل فيهان ارلصازام بدتجال لان ال ايالل ا يرةض البنك على الاشنتيع الصم .4

 .فم أوانا لحدئة لن كك عنم

ياين للبنك أ  يقنبك طلبنا  حي الائامع لن ال نمك النقد  الاذ  يحاصرب با  والاذ  يصياا  لان الجاز   .5

والصم يحصرب البناك ئاماانً بجاز   الذ  لم يصاين ب،د لن ا صيانتع لن وئامع ار صيانت، ووئامع الصافية الاصجدئة

 لنهن كنحصينطم لل يالل، إضنفل إلى الجز  الذ  يحنفب البنك على  يالص  لن تأس لنل  اوصلم.

 بناء على عقد المشاركة يحقق العديد من المزايا، منها:تكييف آلية توريد األموال ويرى الباحث أن 

لاااات الائامااع ار ااصيانتيل، و  الاوااةف ر حنجاال فاام هااذع الحنلاال إلااى القااات بضااان  الاوااةف و -1

شةيك و ااف ي انهم فام الحرانظ علاى تأس الاانت حصاى ر يخ اة، و  اااعاد الاشانتكل يانص علاى أ  ياصم 

 يازيع الةب  والخ نتة بين الشةكن  كك بح ي ل نهاص  فم تأس الانت.

الخ اانتة هااا افصااةاض كااان أشاانت النجاانت كااان  اابق إلااى أناا  ر حنجاال إلااى ضااان  الائامااع و  احصااانت  -2

 نرة  فقط.

يصايز هذا الصيييي بصحقيق ال،دالل بين تب الانت والاوةف، كانهان شةكن ، ولن اااعاد الاشانتكل  -3

أ  يصم يازيع الةب  والخ نتة بين اللةفين ح ي الا نهال فم تأس الاانت، وهاذا بخا ف عقاد الاضانتبل 

،اد  والصقواية، فلاا حوالت الخ انتة ئو  ي،اد  أو الذ  ينص أحينل  على أ  ال،نلك ر يضان إر عند الص

 يقوية لن ال،نلك فإ  الخ نتة  اف يصحالهن تب الانت وحدع، ألن ال،نلك فإن   اف يخ ة جهدع فقط.

لاان الااةوائ اووامااك والاريااةين الا   ااين، كااان د النجاانت صاانحي هااذا الاقصااةح ي،صبااة الاادكصات أحااا -4

لريااةة الاواانتف ا  اا ليل، ولااذلك فااإ  اوفياانت الصاام ااادلهن ياام  يصايااز بمناا  أوت لاان ااانم بنلصجةباال ال،الياال

 م.1693ينريذهن عالينً لن خ ت يجةبل بناك ارئخنت الاحليل فم لوة فم عنم 

كان أ  هذا الصوات ي،صبة أ لم لن الاضنتبل لن الننحيل الرقهيال وال،اليال، إذ يج،اك الااائ  شاةيينً  -5

والاوةف ها شةيك ينرةئ فم الصوةف فم ال،اك، فهام شاةكل للاوةف فم ألاات الاعن  ار صيانت ، 

 لبننهن انمم على الاكنلل.

إال أنته فتي الواقتع ال يخلتو متن بعتو الصتعوبات  يحقق العديد متن المزايتا،هذا التكييف آلية  أنومع 

 منها: والمعوقات،

للاواةف بنان   شاةيكهاا أ  الااائ  : ويصايك هاذا الا،اا  فام لشيلل يدخك الاائ  فم إئاتة البنك -1

، وهاذا ر يصنن اي لاع بخ ف الاضنتبل ،الشةكلإئاتة والشةيك ل  الحق فم الصدخك فم على هذا الصيييي، 

وااع الاونتف ا  ا ليل، حياث إنهان ياصلاك اادتاً كبياةاً لان الخباةة ار اصيانتيل والاواةفيل، وإ  يادخك 

 .بةة الينفيلالاائ  فم أعانلهن اد ي نهم فم ي،يةهن ون  اد ر يالك الخ

: حياث إ  الاوانتف يصلقاى اولااات لشيلل الخلط الاص حق لأللاات وح نب اوتبنح فم هذع الحنلل -2

بشيك لصصنبع، ويقام بخللهن وا صيانتهن فم  لل واحدة، وفم حين يم ل،نلجال ذلاك فام يييياي ال، اال بنان  

الاضانتبل فيهان، لام يقادم هاذا على عقاد الاضانتبل لان خا ت ال اانح للاضانتب بخلاط ألااات الاضانتبل و

 .النااذج الرية   ليل لا،نلجل هذع الاشيلل

اعصاد هذا النااذج على  ليل الناة كم نس رحص نب اوتبنح فم الاونتف ا   ليل، وهاذا يصشانب   -3

لع لن  بق فم عقد الاضنتبل، حيث ي خذ على هذع اللةيقال أنهان لشانبهل لاان ياصم فام البنااك الصقليديال لان 

 نب الراامد بنن  على  ليل الناة.احص 

 لة إطاراً عقدياً لتوريد األموالالمطلب الثالث: الوكا
 أوالً: تعريف عقد الوكالة:

: الاكنلل بنلرص  والي ة ياميم فام اللغال با،ناى الحراب، والصاكياك: يراايض الصواةف إلاى الوكالة لغة

ملة لن اولاتالغية، و ام الاكيك وكي ً و  الااكك اد فاض إلي  القينم ب
(62)

. 

ويخصاانت البنحااث لنهاان: "إننباال ا ن اان   الرقهاان  بص،ةيراانا لص،اادئة،فقااد عةفهاان  الوكالتتة اصتتطالحاً أمتتا 

ريةع، فيان يقبك النينبل"
(63)

. 
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 ثانياً: تكييف آلية توريد األموال بناء على عقد الوكالة:

اانت، وهااا لاان الااةوائ او وامااك والاريااةين الا   ااين لقااد ذهااي إلااى هااذا الااةأ  الاادكصات رةيوااي الجار

للاونتف ا   ليل، وهذا هاا تأ  الادكصات عباد هللا الليانت فام حنلال إ اننئ الاواةف ا  ا لم للاضانتبل 

للغية
(64)

. 

اانت تأياا  باضاااح فاام كصنباا  "الاواانتف واوعااانت الاوااةفيل فاام الشااةي،ل  واااد بااين الاادكصات الجار

 –قااام بااين الاوااةف ا  اا لم وعا ماا  ا لص،اادئة يحيااث أشاانت إلااى وجااائ ع ااانا  اا ليل والقااننا "، 

وهم كان يلم -لائعين ول صياةين
(65)

  : 

 :تكييف العالقة بين المودعين والمصرف - أ

يقااام ال، ااال ار ااصيانتيل بااين الاااائعين لاان جهاال والا ااصياةين لاان أتباانب الصجاانتة والوااننعل 

فالمصرف يط بين أطةاف هذع ال، ال، ئوت و  وريةهم لن الانصجين لن جهل أخةى ألن الاوةف فدوتع

وياضم الاوةف فم هذع الاكنلل لصافية  ،هو وكيل عن المودعين وكالة مطلقة لالرتباط مع المستثمرين

الاشااةوعنا ياا  لاان خبااةة  اااايل وئتاياال لنلياال رخصياانت كااك لاان لد ، لاجهاانً الاا زم وصااحنب الاشااةوعنا

يحااك أعبان  اولننال علاى الاجا   ولن  م ينبغام عليا ائامع ون  ألين على ألاات أصحنب ال ؛والقنماين بهن

 اوكاك.

فم كك ورً، داد ينج  نجنحنً كبيةاً وب،ضهن اد ينج  نجنحنً ل،صوب،ض هذع الاشةوعنا ار صيانتيل 

يقااام الاوااةف  –إذا ا ااصقة ال،ااةف الاوااةفم علااى فصااةة أاااك لاان ال اانل  – انل لنلياال أو فاام فصااةة أاوااة 

ي فيهااان ألااااات الائاماااع وب،اااض ألااااات يث جاياااع الاشاااةوعنا ار اااصيانتيل الصااام وظرااابص اااايل شااانللل لنااان

خوام الاواةف لنا  أورً لوانتير  ال،االيال باان والوانفم ب،اد هاذع الص اايل ي ،الا نهاين فم الاواةف

  فيهن أجات لاظري  وعانل ، وتبان ارحصينطينا أيضنً،  م ياز  البانام بينا  وباين الااائعين، طبقانً ل يران

وبن بل اوجاك الاذ  بقيصا  هاذع الائاماع فام حاازة الاواةف، و انهات باقصضانع فام  ،الذ  يصم بين  وبينهم

الاواةف فيازعا  الاواةف  خاص  يألن النوي اليننم لن صنفم الةب  وها النوي الاذ   ار صيانتاا.

 على ل نهاي  بن بل لبنلغ أ هاهم.

 روعات االستثمارية تكييف العالقة بين المصرف وبين أصحاب المش -ب 

لهم ب  الاواةف نينبال عان ي،صبة أصحنب الاشةوعنا ار صيانتيل هم ال،نللا  على الانت الذ  لار 

يحصرب لنر ا  بن ابل لنا  ويادفع  -وها الاضنتب  - والةب  الذ  يحقق  صنحي الاشةو  ،أصحنب الائامع

 البنام إلى الاوةف ح ي الن بل الاصرق عليهن فيان بينهان.

فم ال، ال بين  بقت ي دئ إلى الاوةف لن هذا الةب  ها الذ  يدخك فم الص ايل الشنللل الصم ولن 

الاوااةف والاااائعين، وعلااى ذلااك فنلاوااةف يجااة  يازيااع صاانفم هااذع الص ااايل ب،ااد خواام لواانتير  

ا إذا لام يا اِ اائعين ح ي القااعد الاصراق عليهان، وواوجة الاحدئ فيان بين ال تأس  مة لِ الاشاةو  تبحانً، و ة

الانت لن كك يلي أو خ نتة فلي  لونحي الاشةو  شام ، وي،اائ تأس الاانت إلاى الاواةف لي،يادع إلاى 

وإذا يلي جز  لن تأس الانت ب بي حنئي ر يد لونحي الاشةو  في ، فنلخ انتة ر يحياق إر  ،الاائعين

 اااعد الاضنتبل.صلبيق بةب الانت وذلك ب

صبنتع انمانً على ياظيي الاانت لادى أصاحنب الاشاةوعنا، هذع القااعد  اف يحاك الاوةف بنعو

على الصحةز الدايق عن الاجنزفل بملاات الاائعين فم لشةوعنا رية لدتو ل أو رية صانلحل أو إ ان ة 

اخصينت لن يادهم بنلانت لن الا صياةين
(66)

. 

 تقييم فكرة تكييف آلية توريد األموال من خالل عقد الوكالة باالستثمار:ثالثاً: 

لاان الا حااب أ  هااذع الواايغل اااد أبقاات ال، ااال انمااال علااى عقااد الاضاانتبل، إر أنهاان اعصبااةا أ  

الاوةف وكيك عان أتبانب اولااات فام الص،نااد لاع الاضانتبين، وي اصحق اوجاة بنان  علاى هاذع الاكنلال، 

 حيث ياين أ  ييا  اوجةة لبلغنً لقلاعنً أو ن بل لحدئة لن اوتبنح.

بادرً لان ن ابل لان اوتبانح كاان فام  -ويغل الاكنلل هم جااز أ  ييا  أجاة الاكياك والايزة الةمي ل ل

لبلغانً لقلاعانً أو ن ابل لان لبلاغ الائي،ال ذايهان، وهاذا لاان ي اهك ح انب الادخك فام البناك  -حنلل الاضانتب 

بيل ئو  ا   لم ويرول  عن نصيجل ال لل ار اصيانتيل، ويايان ل،ا  ل،ةفال اوجاة لقادلنً فام كاك فصاةة ح ان

حنجل للدخات فم يقديةاا بحيث يوني ضان الدخك الاحقق أو الا صحق ولي  ضان الدخك الاقدت
(67)

. 
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اوجااة للاوااةف  اااا  تباا   صحقااقبويااةى البنحااث أ  هااذع الواايغل يصايااز عاان الواايغ ال اانبقل 

ين ر، فحواال الاوااةف لصيقناال بناان  علااى أنهاان أجااةة علااى وكنلصاا  بااأم الاضاانتب فاام عالاا  ار ااصيانت  

اللةفين، وبنلصنلم ف  يدخك فم لخنطةة أ  يخ ة جهدع فم عقد الاضنتبل، أو يخ اة جاز اً لان لنلا  فام 

 عقد الاشنتكل.

وبنن  علي  فإ  هذا الصوات يرصةض أ  يياا  للاواةف أجاة ل،لاام لان الا اصياة )الااائ (، ونا  

ول،لالنً ل بقنً، حيث إ  ال،نماد فام  يقدم ل  خدلل وهم ا صيانت ألاال ، كان ينبغم أ  ييا  اوجة لضااننً 

هذا الصوات لن اب إلى تأس الانت، ألن ال،نمد فم الصواتاا ال نبقل القنمال على الاشنتكل أو الاضانتبل 

 فها لن ابل إلى الةب  ر إلى تأس الانت، وهم رية ل،لالل ور لحدئة ل بقنً.

لشيلل الح نب بين الخللن  الاذين يصاداخك  ،نلثولع هذع الازاين الصم يحققهن هذع الويغل إر أنهن ر ي

ألاالهم فم فصةاا لخصلرل ر يصرق لع لااعيد بد  ويوريل ال،اليانا الصام ا اصخدلت فيهان هاذع اولااات
(68)

. 

وهااذا ي،ناام صاا،ابل يلبيااق صاايغل الاكنلاال لاان الننحياال ال،الياال، حيااث ي ااصقبك الاواانتف الائامااع بلةيقاال 

هاان،  اام يقااام الاوااةف بخلااط هااذع اولاااات لااع ب،ضااهن، ويحايلهاان إلااى لص حقاال ولص،ناباال ئو  فوااك بين

ار صيانت. ول،ك لن ي كد ذلك أ  هذع الويغل لم يحب بنلقبات لادى الاوانتف ا  ا ليل، فلام يقام بصلبيقهان 

 حصى اآل ، و  الاونتف يقام بن صيانت ألاالهن لن خ ت البيا  الصاايليل ولي  لن خ ت الاضنتبل.

 لرابع: التصور البديلالمطلب ا
فم خصنم ال،اةض ال انبق للصوااتاا الريةيال الصام طةحات لصييياي ياتياد اولااات إلاى الاوانتف 

ا   ليل ياين ذكة ب،ض النقنط الصم يايك نااذجنً لقصةحنً للاوةفيل ا   ليل، ويقاام الناااذج الاقصاةح 

على عدئ لن النقنط، وهم
(69)
: 

ي اصليع أ  يقاام بصواريل كاك  لحازم ار اصيانتيل اادت الا اصلن ، بحياثأ  يلجم الاوةف إلى أ لاب ا -1

حقيبل ا صيانتيل على حدة، وي صليع أ  ي،زو أتبنحهن على نحا أكية عدالل وئاال، وإذا يحقاق لا  ذلاك وإذا 

تضاام الا ااصياةو  بننصراانت انصهاان  الاضاانتبنا فاام كااك حقيباال ا ااصيانتيل فااإ  أحياانم الاضاانتبل الخنصاال 

ط ع ااال الا ااصياةين بنلاوااةف، علااى نحااا واضاا ، فخلااط لاانت كااك حزلاال ا ااصيانتيل ياياان أ  يضااب

 ويوريصهن وا ال الةب  وعزو الخ نتة كلهن ييا  لاينل بح ي اوحينم اوصليل للاضنتبل.

ولع هذع الةربل إر أ  الاااع الاوةفم لخصلاي، حياث يصااالى ا ياداعنا ار اصيانتيل لاع اخاص ف 

ذلك لن  حابنا ل صاةة، فإن  يص،ين فم هذع الحنلل إشهنت لبدأ يبنتؤ الذلم لاجااعال   جنلهن ولع لن يقنبك

الاص،نللين لع الاوةف، فان ير،لا  الاوانتف ا  ا ليل هاا اعصبانت اولااات فام وعان  ا اصيانت  واحاد، 

نانس وأنهن يشصةك فم الةب  لجصا،ل، ويشصةك فم الخ نتة كاذلك، وهاذا ي،نام تجحان  واااع أكاك ألااات ال

ب،ضهم ب،ضنً؛ و  خ نتة الخ ةا  يجبة لن تب  ريةع، ولي  ذلك لن لنلق ال،دت، ولين طبي،ل ال،ااك 

 الاوةفم ألجما إلي ، ف  بد أ  ييا  ذلك واضحنً للجاهات، وأ  يليي أنر هم بنلابنتأة.

ار اصيانتيل، ياين للاوةف أ  يروك ألاال  الخنصل وألاات الح نبنا الجنتيال، عان ألااات الح انبنا  -2

وياادفع بصلااك اولاااات إلااى لاان يضاانتب فيهاان ويقن ااا  أتبنحهاان، وناا  فاام هااذع الحنلاال ييااا  فاام لةكااز "تب 

 الانت"، ونهن إلن ألاال  حقيقل، أو ألاات الاائعين وها ضنلن لهن ونهن يييي بنن  على عقد القةض.

ضة بادف،هن لضانتبل إلاى عاانت -3 الاضانتبل فلا  أ  يصقنضاى عليهان عاالال  ألن ألاات الا صياةين الصم فُاو

لقلاعال بغاض النراة عان نصيجال الاضانتبل، فهام باينبال عاالال ي،ةيريال يصقنضانهن لان أصاحنب الائامااع 

ار صيانتيل لقنبك ي،ةيرهم بنلاضنتبين، وبذلك ييا  ئوتع ئوت الا يط، ويوب  بنلن بل إلى ك  اللةفين 

د يوانحي هاذع الج،نلال الص،ةيريال ج،نلال ئتا انا الجادوى أو فم لةكز الا يط أو ال ا نت الاشاصةك، واا

ج،نلل الصاكك وصحنب الانت با ك ح انبنيهم لقنباك الاضانتبين، وكاك ذلاك ر يقصضام لنا  ضاانننً لقنباك 

 أتبنب الانت.

إ  لن يحات ئو  يلبيق ذلك فم الاااع ال،الم ها تربال الاواةف فام الاشانتكل فام الاةب  الاصحقاق،  -4

ن على الاوةف أ  يح م خينتع لنذ البدايل، هاك هاا و ايط لشاصةك للااائعين، ينضابط بمحيانم لذلك يص،ي

ا جنتة والج،نلال، أم هاا لضانتب ي هاك نر ا  لنوايي لان الاةب ، وهاذا يقصضام لنا  لبنشاةة الاضانتبل 

 بنر   ئو  يرايضهن لغيةع.
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فهم ويجا،هااام ويصةياااي علاااى اخصيااانت الاواااةف أ  يياااا  و ااايلنً لشاااصةكنً وتبااانب الاااانت ي،اااة

بنلاضنتبين أو يصاكك عنهم لقنبك أجة أو عاالل عدئاً لن الازاين لنهن
(70)
: 

ل،نلجل الييية لن الاشي ا ال،اليل والشاةعيل الصام واجهات يلبياق نرانم الاضانتبل الاشاصةكل، أو  .1

 نرنم الاضنتبل فم حنلل يرايض الاضنتبل لاضنتب  خة.

هن الخانص، ويياا  عازو الاةب  إلاى ل اصحقي  لاينانً  اف ييا  فم هذع الحنلل ليك لضنتبل ح انب .2

 على نحا أكبة وأوض .

 ييا  صنحي الائي،ل ار صيانتيل لشنتكنً ف،لينً فم النشنط ار اصيانت ، وفام أتبنحا ، ور يقصلاع  .3

لناا  ن اابل للاوااةف، ور يجبااة خ اانتة ريااةع خاانتج الحقيباال ار ااصيانتيل لاان أتبنحاا ، خنصاال إذا أايااات 

 أ نس الصنضيض الر،لم لنشنط الاضنتبل.الاضنتبل على 

بنن  على لن  بق فإ  اوتبنح فم هذع الحنلل  اف ييا  أكباة، لاع ل حرال إليننيال ي،اةض الاانت  .4

للخ نتة فم ب،ض الح نبنا فقط ئو  ريةهن، وهذا ها لنلق الاضانتبل الواحي ، وإر فيياي ياصم ير اية 

لحانرا النانئتة، وأ  لان يحققا  لان تبا   نبات حصاى لان عدم ي،ةض الائامع ار صيانتيل للخ نتة إر فام ا

 حيث الا صاى يقةيبنً، ويجنت  أ ،نت الرنمدة الاوةفيل إلى حد كبية.

 الخاتمة
 وفم خصنم هذا البحث ياجز البنحث ب،ض النصنمث الصم ياصك إليهن:

 ليل، لصيييااي ياتيااد اولاااات إلااى الاواانتف ا  اا فيةيااللقااد وجاادا عاادة أطااة عقدياال ولقصةحاانا  .1

اشانتكل، وب،ضاهن اانمم وب،ضهن انمم على عقاد البنن  على عقد الاضنتبل، ب،ضهن انمم على ييييي ال، ال 

 بهااان، وفيهااان ب،اااض إ  كاااك لحنولااال فيةيااال يايااازا ب،ااادئ لااان ا يجنبيااانا الصااام ياص،اااتعلاااى الاكنلااال، و

عدئ لن اراصةاحنا الصام  الا حرنا، واد حنوت كك لرية ي فم اوخلن  الصم واع فيهن لن ابل  لن خ ت

 ادلهن كك واحد لنهم، لصيا  بدي ً لايننً.

ي،ةضاات الاحنولاال الريةياال الصاام جاان  بهاان الاادكصات ال،ةباام إلااى عاادئ لاان الا حراانا الصاام  اابقت  .2

ا شنتة إليهن، إر أ  يلاك الاحنولال يايازا بمنهان لحنولال نرةيال، اعصاادا علاى يلبياق شاةوط الاضانتبل 

 يهن الرقهن  الاصقدلا .الرقهيل كان نص عل

ي،صبة لحنولل الدكصات  نلم حاائ لحنولل لصلاتة حنولت الجاع بين الجنني النرة  وال،الام، إر  .3

أ  أبةز لن ي خذ عليهن يحةتهن لن اوحينم الرقهيل الخنصل بنلاضنتبل الصم نص عليهن الرقهان ،  ااا  فام 

 ب الاشصةك.ل ملل خلط ألاات الاضنتبل، أو فم ل ملل ضان  الاضنت

ي،ةضااات فياااةة ايااانس الاضااانتب الاشاااصةك علاااى اوجياااة الاشاااصةك للييياااة لااان ارعصةاضااانا  .4

والا حرنا، ولع أ  البنحث ر يةج  القاات بضاان  الاضانتب الاشاصةك، إر أنا  يايان يبةياة الضاان  

يضااين  لن خ ت ال ين ل الشةعيل والاولحل ال،نلال، حياث إ  ال ابي الاذ  ئعان الرقهان  فام ال انبق إلاى

اوجيااة الاشااصةك هااا الاواالحل ال،نلاال، وهااذا ال اابي لصااافة فاام الاضاانتب الاشااصةك، ور يقاانت هناان إ  

الاضنتب الاشصةك يقنس على اوجية الاشصةك، و  شاةوط القيانس لي ات لصحققال فام هاذع الحنلال، حياث 

يضاين اوجياة الاشاصةك إن  لن شةوط القينس أ  ييا  الحيم الاقنس علي   نبصنً بنص أو إجان ، ألن حيم 

فلي   نبصنً بنص أو إجان  باك هاا لخصلاي عليا  باين الرقهان ، وبنلصانلم ر يايان القاات بنلقيانس، إناان يايان 

القات إ  ل ملل يضاين اوجية الاشصةك هم لن اولات الا اصجدة الحنئ ال، ولاي  فيهان ناص لان كصانب أو 

ئ الا،نصاة، وطنلاانً أ  يضااين الاضانتب الاشاصةك  نل أو إجاان ، وبنلصانلم يلباق عليهان أحيانم ارجصهان

يحقق الاولحل ال،نلل للا لاين والاصايلل بنلاحنفرل على ألاالهم وها لقواد لان لقنصاد الشاةي،ل فاياين 

 القات بصضاين الاضنتب الاشصةك لن هذع النرةة.

يل، ي صقك كاك ادم البحث يواتاً لقصةحنً بدي ً يقام على ضةوتة أ  يشيك الاوةف حزلنً ا صيانت .5

حزلاال بح اانبنيهن عاان الحاازم اوخااةى، إضاانفل إلااى أ  يقااام الاوااةف بروااك ألاالاا  الخنصاال وألاااات 

الح نبنا الجنتيل عان ألااات الح انبنا ار اصيانتيل، وأ  يحادئ الاواةف لاارا  بشايك واضا ، هاك هاا 

راض ال،ااك إلاى رياةع، لضنتب ي صحق ن بل لن الةب ، وبنلصنلم ينبغم أ  يقام بنلاضنتبل بنر   ر أ  ي

 أم ها و يط بين الاائعين والا صياةين، وبنلصنلم ي صحق اوجة على و نطص  وعال .
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م، 0974ه 0394، دار المككر، مصكر، القكاهر ، الطبعكة الثانيكة، المداو الا النايية االقتصادية في المناا اإلسالميالنجار، أحمد عبد العييي،  (52)
، الكدار السكعودية، بنوا بال فوائد ؤاستياتيجية للتنمية االقتصادية واالجتماعية في الكدوو اإلسكالمية. وان ر أي ًاأ النجار، أحمد عبد العييكي، 065ص 

 حيث قال عند حديثف عكن حسكابا  االسكتثمارأ "... ويشكار  المودعكون فكي 85، وص 99-98م، ص 0984ه 0414جد ، السعودية، الطبعة الثانية، 
 هبا الحساب البن  في عائد استثماراتف تبعًا لحجم الوديعة ومدت ا...".

، المع ككد العككالمي للمكككر اإلسككالمي، مصككر، القككاهر ، الطبعككة األولكك ، ال ككيا ؤكك داا للتمويككو فككي الشككيي ة اإلسككالميةالجنككد ، محمككد الشككحا ،  (53)
 .057م، ص 0996ه 0407
م، ص 2111، المركككي الثقككافي العربككي، المغككرب، الطبعككة األولكك ، جيبككة بككيا الف كك  وال ككانوا والتطبيكك البنككوا اإلسككالمية التالشككرقاو ، عائشككة،  (54)
237-238. 
 .074-073، مرجا سابل، ص المداو الا النايية االقتصادية في المناا اإلسالميالنجار،  (55)

جكواب حكوو البنكوا  011سكلاو و 011. النجار، 075-074 ، مرجا سابل، صالمداو الا النايية االقتصادية في المناا اإلسالميالنجار،  )56(
 .78، مرجا سابل، ص اإلسالمية

 .077-076، مرجا سابل، ص المداو الا النايية االقتصادية في المناا اإلسالميالنجار،  (57)
جكواب حكوو البنكوا  011سكلاو و 011. النجار، 079-078، مرجا سابل، ص المداو الا النايية االقتصادية في المناا اإلسالميالنجار،  )58(

 .99-98، مرجا سابل، ص النااا المصيفي اإلسالمي. وان ر أي ًاأ سراج، 70، مرجا سابل، ص اإلسالمية
 .079، مرجا سابل، ص المداو الا النايية االقتصادية في المناا اإلسالميالنجار،  (59)
 .081، مرجا سابل، ص ميالمداو الا النايية االقتصادية في المناا اإلسالالنجار،  (60)
 .083-082، مرجا سابل، ص المداو الا النايية االقتصادية في المناا اإلسالميالنجار،  (61)
، تحقيككل ماتككاي الصككحا ، مككاد  )وكككل(، الككراي ، ييككن الككدين محمككد بككن أبككي بكككر، 735ص  00، مرجككا سككابل، ج لسككاا ال ككيبابككن من ككور،  (62)

 ، ماد  )وكل(. 344م، ص 0999ه 0421والدار النموبجية، بيرو ، لبنان، الطبعة ال امسة،  يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية،
، بعنكوانأ "الوكالكة وتصكرف 23، مرجا سابل، المعيار الشكرعي رقكم الم اييي الشيعيةهيئة المحاسبة والمراجعة للم سسا  المالية اإلسالمية،  (63)

 .391الم ولي"، ص 
 .080، مرجا سابل، ص مية المناا والتطبي البنويا اإلسالالطيار،  (64)
، م سسكة الرسكالة، المصكاية واألعمكاو المصكيفية فكي الشكيي ة اإلسكالمية وال كانواان ر في هكبا التكييكف والعالقكا  التعاقديكةأ الجمَّكال، مريكب،  (65)

 وما بعدها. 436م، ص 0972بيرو ، لبنان، ودار الشرول، مصر، القاهر ، طبعة عام 
 .438-437، مرجا سابل، ص المصاية واألعماو المصيفية في الشيي ة اإلسالمية وال انواالجمَّال، ان رأ  (66)
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، طباعكة رئاسكة المحكاكم الشكرعية، قطكر، البنوا اإلسالمية بكيا الحييكة والتناكيا والت كويا واالجتاكاد والناييكة والتطبيك عطية، جمال الدين،  (67)

 .009م، ص 0987ه 0417الطبعة األول ، 
 .009، مرجا سابل، ص البنوا اإلسالمية بيا الحيية والتناياعطية،  (68)
. وان كر أي كًاأ السكب اني، عبكد 28-09، مرجكا سكابل، ص مالحاات في ف   الصييفة اإلسالميةان ر في هبا النموبج المقتراأ السكب اني،  ((69

 وما بعدها. 96م، ص 2104ه 0435بعة األول ، ، مطبعة حالو ، األردن، إربد، الطالوجيز في المصاية اإلسالميةالجبار، 
، مرجا سابل، ص الوجيز في المصاية اإلسالمية. السب اني، 29، مرجا سابل، ص مالحاات في ف   الصييفة اإلسالميةالسب اني،  ((70
013-014. 


