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ر بهما وجوه أصفيائه،  ر بهما وجوه أصفيائه، الحمد لله الذي شــرح بالوحيين صدور أوليائــه، ونضّ الحمد لله الذي شــرح بالوحيين صدور أوليائــه، ونضّ
أنزلهما مع خاتم أنبيائه، فجعلها خاتمةَ الرســاالت، الظاهرةَ على كل الديانات، فله أنزلهما مع خاتم أنبيائه، فجعلها خاتمةَ الرســاالت، الظاهرةَ على كل الديانات، فله 
ســبحانه ســابغ الحمد وأوفى التعظيم، وعلى رســوله أزكى الصالة وأتم التسليم، ســبحانه ســابغ الحمد وأوفى التعظيم، وعلى رســوله أزكى الصالة وأتم التسليم، 

.
أما بعد:أما بعد:

ا  بالشــريعة الغراء  بالشــريعة الغراء نث   /   0    ا فقد بعث اللــه نبينا محمدً فقد بعث اللــه نبينا محمدً
1   2   3   4   5   6   7   8   9   مث(١)، وأمــره بدعــوة النــاس إلى ، وأمــره بدعــوة النــاس إلى 

الدين، وهداية الخلق صراطَ رب العالمين، الدين، وهداية الخلق صراطَ رب العالمين، نث   ;   >   =   <   ?   @   
D   C   B   A   مث(٢)، فبلَّغ الرســالة، وأد األمانة، ونصح األمة، وجاهد في ، فبلَّغ الرســالة، وأد األمانة، ونصح األمة، وجاهد في 

   N   M   L   K   الله حــق جهاده، وكان من أواخر ما نزل عليه قولــه تعالى: الله حــق جهاده، وكان من أواخر ما نزل عليه قولــه تعالى: نث
U   T   S   R   Q   P   O      مث(٣).

ا على الناس في كلِّ زمان  ا على جميع األديان، وحاكمً ا على الناس في كلِّ زمان فلم يزل هذا الدين ظاهرً ا على جميع األديان، وحاكمً فلم يزل هذا الدين ظاهرً
ا، تأتي النازلة تلو النازلة،  ا، ويعظم في القلوب رســوخً ا، تأتي النازلة تلو النازلة، ومكان؛ تزيده األيام شــموخً ا، ويعظم في القلوب رســوخً ومكان؛ تزيده األيام شــموخً

سورة األحزاب، اآليتان: ٤٥٤٥، ، ٤٦٤٦. سورة األحزاب، اآليتان:    (١)
سورة الفاتحة، اآلية: ٧. سورة الفاتحة، اآلية:    (٢)
سورة المائدة، اآلية: ٣. سورة المائدة، اآلية:    (٣)
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األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

   n   m   l   k   j   i   h   g   f   e   d   فيتحير الناس فيها، فيتحير الناس فيها، نث
o      مث(١)، فإذا بالعلماءِ -ورثةِ األنبياء- يجدون حكمها في هد الوحي: ، فإذا بالعلماءِ -ورثةِ األنبياء- يجدون حكمها في هد الوحي: نث   ?   

@   D   C   B   A      مث(٢).

ومع االنطالقة التقنية فــي هذا العصر بجميع أمصاره، والتقارب المعرفي بين ومع االنطالقة التقنية فــي هذا العصر بجميع أمصاره، والتقارب المعرفي بين 
أقطاره، غدا العالم أقرب إلى قرية صغيرة، فما يحصل في غربه تر في شرقه نظيره، أقطاره، غدا العالم أقرب إلى قرية صغيرة، فما يحصل في غربه تر في شرقه نظيره، 

وما يُستحدث في أعاله يبلغ أدناه كبيره وصغيره.وما يُستحدث في أعاله يبلغ أدناه كبيره وصغيره.
ومع ذلكم التقــارب زادت تعامالت الناس، فصار القاصي يشــتري ســلعة ومع ذلكم التقــارب زادت تعامالت الناس، فصار القاصي يشــتري ســلعة 
الداني، وذو المال يســاهم في شركة تبعد عنه آالف األميال، ما جعل الحوادث تزداد الداني، وذو المال يســاهم في شركة تبعد عنه آالف األميال، ما جعل الحوادث تزداد 
ها عند  ها عند وتكثر، وتَطَلُّب حكم الشــريعة فيها يعظم ويكبر، وزاد المسائل إشكاالً نشوؤُ وتكثر، وتَطَلُّب حكم الشــريعة فيها يعظم ويكبر، وزاد المسائل إشكاالً نشوؤُ
ا، حيث يصير المال أول منظور إليه، ومحروص عليه،  ا، حيث يصير المال أول منظور إليه، ومحروص عليه، من ال يراعي دين الله تشــريعً من ال يراعي دين الله تشــريعً
ومع انتقالها لبالدنا والعالم اإلســالمي تطلب األمر بحثها بتقصي جذورها، ومعرفة ومع انتقالها لبالدنا والعالم اإلســالمي تطلب األمر بحثها بتقصي جذورها، ومعرفة 
أهدافها وأســباب نشوئها، ثم أدواتها وأشكالها، ووســائلها وأحوالها لتنزيل أحكام أهدافها وأســباب نشوئها، ثم أدواتها وأشكالها، ووســائلها وأحوالها لتنزيل أحكام 
الشريعة عليها، مراعاة ألقوال المذاهب واختيارات الفقهاء، واالجتهاد الجماعي بين الشريعة عليها، مراعاة ألقوال المذاهب واختيارات الفقهاء، واالجتهاد الجماعي بين 

العلماء، حتى يُوصل إلى ما يرجح أنه حكم الشرع فيها.العلماء، حتى يُوصل إلى ما يرجح أنه حكم الشرع فيها.
 ، ،(Venture Capital)(Venture Capital) ومن تلك النوازل الحادثة:ومن تلك النوازل الحادثة: التمويل برأس المال الجريء  التمويل برأس المال الجريء
وهو أســلوب تمويل حديث، تقوم فيه مؤسســة مالية بتمويل مشــروع -يكون من وهو أســلوب تمويل حديث، تقوم فيه مؤسســة مالية بتمويل مشــروع -يكون من 
كةٍ في إدارته مدة زمنية  كةٍ في إدارته مدة زمنية المشــروعات الصغيرة أو المتوسطة- مقابل حصةٍ فيه، ومشارَ المشــروعات الصغيرة أو المتوسطة- مقابل حصةٍ فيه، ومشارَ

محددة؛ لتبيع حصتها بعدُ بربح يعوض طول مدة التمويلمحددة؛ لتبيع حصتها بعدُ بربح يعوض طول مدة التمويل(٣).
سورة النساء، اآلية: ٨٣٨٣. سورة النساء، اآلية:    (١)
سورة النحل، اآلية: ٨٩٨٩. سورة النحل، اآلية:    (٢)

Guide on Private Equity & Venture Capital for EntrepreneursGuide on Private Equity & Venture Capital for Entrepreneurs الصــادر عن الجمعية  الصــادر عن الجمعية   (٣)
األوروبية، صاألوروبية، ص٦. . 
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هــذا التمويل ظهرت بداياته في الواليات المتحــدة األمريكية منتصفَ القرن هــذا التمويل ظهرت بداياته في الواليات المتحــدة األمريكية منتصفَ القرن 
ا، وكان  ا، وكان الماضي ثم ما لبث أن انتقل إلى أوروبا ولم يصل للعالم اإلســالمي إال مؤخرً الماضي ثم ما لبث أن انتقل إلى أوروبا ولم يصل للعالم اإلســالمي إال مؤخرً
لهذه الصناعــة التمويلية دور كبير فــي القفزة التقنية الحديثة، فكثير من الشــركات لهذه الصناعــة التمويلية دور كبير فــي القفزة التقنية الحديثة، فكثير من الشــركات 
الحاسوبية نشــأت عن طريق هذا التمويل؛ كشركة ميكروسوفت (الحاسوبية نشــأت عن طريق هذا التمويل؛ كشركة ميكروسوفت (MicrosoftMicrosoft) وآبل ) وآبل 
 ( (HotmailHotmail) وموقع هوتميل ()، وموقع هوتميل ،(NetscapeNetscape) ونتسكيب () ونتسكيب (CISCOCISCO) وسيســكو () وسيســكو (AppleApple)
وفيس بوك (وفيس بوك (FacebookFacebook)، وســاهم تمويلها بأسلوب رأس المال الجريء في تحقيق )، وســاهم تمويلها بأسلوب رأس المال الجريء في تحقيق 
قفــزة صناعية تنموية كبيرة، كما ســاهم هــذا التمويل في تطويــر مجاالت أخر؛ قفــزة صناعية تنموية كبيرة، كما ســاهم هــذا التمويل في تطويــر مجاالت أخر؛ 

كالتجارب الطبية، خاصة ما يتعلق منها باكتشاف وتصنيع األدوية والعقاقير.كالتجارب الطبية، خاصة ما يتعلق منها باكتشاف وتصنيع األدوية والعقاقير.
تْ بالــدول إلى أن تتجه لدعم هذا التمويل، فأسســت لذلك  دَ تْ بالــدول إلى أن تتجه لدعم هذا التمويل، فأسســت لذلك هــذه اآلثار حَ دَ هــذه اآلثار حَ
حاضنات األعمال ودعمت مؤسسات التمويل برأس المال الجريء، كما كان للقطاع حاضنات األعمال ودعمت مؤسسات التمويل برأس المال الجريء، كما كان للقطاع 
الخاص دور في ذلك؛ إذ نشــأت شركات وصناديق اختصت بهذا النوع من التمويل؛ الخاص دور في ذلك؛ إذ نشــأت شركات وصناديق اختصت بهذا النوع من التمويل؛ 
ا عالية  ا عالية ذلك أن المشروعات الممولة بهذا التمويل سريعة النمو وتحقق لممولها أرباحً ذلك أن المشروعات الممولة بهذا التمويل سريعة النمو وتحقق لممولها أرباحً
مقارنــة بغيرها، ومما يشــهد لذلك قيام دولــة ماليزيا -وهي من الــدول الرائدة في مقارنــة بغيرها، ومما يشــهد لذلك قيام دولــة ماليزيا -وهي من الــدول الرائدة في 
المصرفيــة اإلســالمية- بوضع تنظيمــات وضوابط خاصــة له تتفق مع الشــريعة المصرفيــة اإلســالمية- بوضع تنظيمــات وضوابط خاصــة له تتفق مع الشــريعة 

اإلسالميةاإلسالمية(١).
لت هذا التمويل  لت هذا التمويل ولــم تكن بالدنا -رعاها الله- في معزل عن ذلــك؛ حيث أوْ ولــم تكن بالدنا -رعاها الله- في معزل عن ذلــك؛ حيث أوْ
ا تمثل في إنشائها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي جعلت  ا بالغً ا تمثل في إنشائها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي جعلت اهتمامً ا بالغً اهتمامً
ا بالتعــاون مع مدينة الملك  ا بالتعــاون مع مدينة الملك هــذا التمويل أول اهتماماتها، وأسســت ألجله صندوقً هــذا التمويل أول اهتماماتها، وأسســت ألجله صندوقً
عبد الله االقتصادية برأس مال يبلغ خمسة وسبعين مليون ريـال، وقبل ذلك ساهمت عبد الله االقتصادية برأس مال يبلغ خمسة وسبعين مليون ريـال، وقبل ذلك ساهمت 
جامعات المملكة ومؤسساتها الحكومية وشركاتها التجارية بتأسيس عدد من صناديق جامعات المملكة ومؤسساتها الحكومية وشركاتها التجارية بتأسيس عدد من صناديق 

.(.(STCSTC)التمويل برأس المال الجريء كسابك أرامكو و)التمويل برأس المال الجريء كسابك أرامكو و
انظر: دليل مصلحة الجمارك الماليزية Guide on venture capitalGuide on venture capital الصادر عام  الصادر عام ٢٠١٣٢٠١٣م.م. انظر: دليل مصلحة الجمارك الماليزية    (١)
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األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

هذا االهتمام دعانــي الختيار هذا الموضوع، وهو موضوع مليء بالمســائل هذا االهتمام دعانــي الختيار هذا الموضوع، وهو موضوع مليء بالمســائل 
ا بالتمويل برأس المال  ا بالتمويل برأس المال ما كان منها متعلقً الفقهية -كما ســيأتي- والضابط في مسائله: الفقهية -كما ســيأتي- والضابط في مسائله: ما كان منها متعلقً
الجريء، الجريء، وعليه تدور هذه الرســالة، بحصر صور التمويل ومسائله وشروطه، وردها وعليه تدور هذه الرســالة، بحصر صور التمويل ومسائله وشروطه، وردها 
إلى أصولها، ثم بيان الخالف فيها بناءً على ذلك لد المذاهب األربعة، وبيان أدلتهم، إلى أصولها، ثم بيان الخالف فيها بناءً على ذلك لد المذاهب األربعة، وبيان أدلتهم، 

مع ترجيح الباحث ما يراه أقرب للدليل.مع ترجيح الباحث ما يراه أقرب للدليل.
وقد اخترت ترجمة مصطلح وقد اخترت ترجمة مصطلح (Venture Capital)(Venture Capital) برأس المال الجريء من بين  برأس المال الجريء من بين 
الترجمات المختلفة لــه؛ كرأس المال المخاطر، والمغامــر، وغيرها؛ ألن غيره من الترجمات المختلفة لــه؛ كرأس المال المخاطر، والمغامــر، وغيرها؛ ألن غيره من 
ا غير مقصود -كالغرر والقمار- كما أن الترجمة المختارة أقرب  ا غير مقصود -كالغرر والقمار- كما أن الترجمة المختارة أقرب المعاني قد يوهم أمرً المعاني قد يوهم أمرً

للمراد.للمراد.
وأهدف في هذا البحث إلى حصــر أهم الصور التي تدخل في هذا الموضوع وأهدف في هذا البحث إلى حصــر أهم الصور التي تدخل في هذا الموضوع 
ا، مع بيان أقــوال العلماء فيها  ا، مع بيان أقــوال العلماء فيها وتجليتها، ثم دراســتها دراســة وافية وتوصيفهــا فقهً وتجليتها، ثم دراســتها دراســة وافية وتوصيفهــا فقهً
ا فقهيا لجهات  ا بدليله؛ لتكون الرسالة مرجعً ا فقهيا لجهات وأدلتهم، وترجيح ما يراه الباحث راجحً ا بدليله؛ لتكون الرسالة مرجعً وأدلتهم، وترجيح ما يراه الباحث راجحً

التمويل والباحثين في مسائل هذه الصناعة التمويلية.التمويل والباحثين في مسائل هذه الصناعة التمويلية.
أهمية الموضوع:أهمية الموضوع:

تظهر أهمية الموضوع في اآلتي:تظهر أهمية الموضوع في اآلتي:
دة هذا التمويل في العالم اإلســالمي عامة والمملكة العربية السعودية  دة هذا التمويل في العالم اإلســالمي عامة والمملكة العربية السعودية  جِ : جِ :أوالً أوالً
خاصة، ومبادرة الدول إلنشــاء المؤسسات ألجله، مما يجعل بحث أحكامه الفقهية خاصة، ومبادرة الدول إلنشــاء المؤسسات ألجله، مما يجعل بحث أحكامه الفقهية 

ا مهما لتقوم تلك المؤسسات على أسس ال تخالف الشريعة. ا مهما لتقوم تلك المؤسسات على أسس ال تخالف الشريعة.أمرً أمرً
بَنِّي الدول هذا النوع من التمويل وإنشــاء جهات تمويلية خاصة بذلك،  بَنِّي الدول هذا النوع من التمويل وإنشــاء جهات تمويلية خاصة بذلك،  تَ ثانيًا:ثانيًا: تَ
لمســاهمته في التطوير النوعي للبلد وابتكار منتجات جديدة، وأثره في إيجاد مصدر لمســاهمته في التطوير النوعي للبلد وابتكار منتجات جديدة، وأثره في إيجاد مصدر 

مالي لألفراد، ما يساعد في تخفيف نِسب البطالة.مالي لألفراد، ما يساعد في تخفيف نِسب البطالة.
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ل الرتفاع نســبة األرباح  ل؛ فالمموِّ ل والمتموِّ ل الرتفاع نســبة األرباح  أهمية هذا التمويل للمموِّ ل؛ فالمموِّ ل والمتموِّ ثالثًا:ثالثًا: أهمية هذا التمويل للمموِّ
ل لكونــه المصدر األشــهر لتمويل  ل لكونــه المصدر األشــهر لتمويل في هــذا النوع مــن التمويل خاصــة، والمتموِّ في هــذا النوع مــن التمويل خاصــة، والمتموِّ

المشروعات الناشئة.المشروعات الناشئة.
ا: أهمية الموضوع للقضاة؛ ألن انتشــار هذا التمويــل يصاحبه زيادة في  أهمية الموضوع للقضاة؛ ألن انتشــار هذا التمويــل يصاحبه زيادة في  ا:رابعً رابعً

النزاعات القضائية، ال سيما ما يتعلق بالتخارج.النزاعات القضائية، ال سيما ما يتعلق بالتخارج.
ا: تعدد صور هذا النوع من التمويل وتشتت مسائله، وندرة األبحاث فيه. تعدد صور هذا النوع من التمويل وتشتت مسائله، وندرة األبحاث فيه. ا:خامسً خامسً

صعوبات البحث:صعوبات البحث:
ال يــكاد يخلو بحث من صعوبات، وقد كان أهم ما واجهت من صعوبات في ال يــكاد يخلو بحث من صعوبات، وقد كان أهم ما واجهت من صعوبات في 

هذا البحث:هذا البحث:
ندرة المراجع العربية في هذا الموضوع من الناحية االقتصادية والمالية،  ندرة المراجع العربية في هذا الموضوع من الناحية االقتصادية والمالية، -   -١
تب في هذا الموضوع قديم أو غير دقيق، مما تطلب الرجوع  تب في هذا الموضوع قديم أو غير دقيق، مما تطلب الرجوع وبعض ما كُ وبعض ما كُ

إلى مراجع إنجليزية بعد ترجمتها إلى اللغة العربية.إلى مراجع إنجليزية بعد ترجمتها إلى اللغة العربية.
اختــالف المراجع فــي تصوير عدد من المســائل، وســببه اختالف  اختــالف المراجع فــي تصوير عدد من المســائل، وســببه اختالف -   -٢
التطبيقــات أو الخطأ في الفهم، مما تطلــب الرجوع إلى األدلة المعدة التطبيقــات أو الخطأ في الفهم، مما تطلــب الرجوع إلى األدلة المعدة 

من المراكز البحثية المختصة في التمويل برأس المال الجريء.من المراكز البحثية المختصة في التمويل برأس المال الجريء.
سرية العقود المبرمة في هذا الموضوع، مما زاد من صعوبة الدراسة. سرية العقود المبرمة في هذا الموضوع، مما زاد من صعوبة الدراسة.-   -٣

تفرق مســائل الموضــوع في عدد من أبــواب الفقه؛ كشــركة العنان  تفرق مســائل الموضــوع في عدد من أبــواب الفقه؛ كشــركة العنان -   -٤
والمضاربة والوكالة والبيــع واإلجارة والجعالة والتخارج واإلفالس، والمضاربة والوكالة والبيــع واإلجارة والجعالة والتخارج واإلفالس، 
وتركــب كثير من العقود مــن نوعين أو أكثر منها، مما تطلب دراســة وتركــب كثير من العقود مــن نوعين أو أكثر منها، مما تطلب دراســة 
مســتفيضة للمذاهب األربعة في كل باب، ومعرفة أصول كل مذهب، مســتفيضة للمذاهب األربعة في كل باب، ومعرفة أصول كل مذهب، 
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، فقد انتخبت -بمشورة  ، فقد انتخبت -بمشورة وقد اتخذت في ذلك طريقة تطلبت وقتًا طويالً وقد اتخذت في ذلك طريقة تطلبت وقتًا طويالً
بعض شــيوخي- كتبًا في كل مذهب، ورســمت جدوالً وضعت في بعض شــيوخي- كتبًا في كل مذهب، ورســمت جدوالً وضعت في 
عموده األول عنوان المســألة، وفي عموده الثاني نصوص الفقهاء من عموده األول عنوان المســألة، وفي عموده الثاني نصوص الفقهاء من 
كل مذهــب مبينًا مرجع كل نص والجزء والصفحة، وملونًا كل مذهب كل مذهــب مبينًا مرجع كل نص والجزء والصفحة، وملونًا كل مذهب 
بلــون مختلف، فاجتمع لــدي أكثر من ثالث مئة صفحة في مســائل بلــون مختلف، فاجتمع لــدي أكثر من ثالث مئة صفحة في مســائل 
شــركة العنان والمضاربة والوكالة واإلجارة والجعالة ونحوها، وصار شــركة العنان والمضاربة والوكالة واإلجارة والجعالة ونحوها، وصار 
استيعاب أصول كل مذهب أيسر، والوصول إلى ما اختلفوا فيه أسهل.استيعاب أصول كل مذهب أيسر، والوصول إلى ما اختلفوا فيه أسهل.

دقة الشروط التي يشترطها العاقدان في التمويل برأس المال الجريء،  دقة الشروط التي يشترطها العاقدان في التمويل برأس المال الجريء، -   -٥
والتي تتطلب إمعانًا في النظر ودقةً في الفهم.والتي تتطلب إمعانًا في النظر ودقةً في الفهم.

نشــوء الصناعة التمويلية في بالد غير المسلمين، مما أوجد مخالفات  نشــوء الصناعة التمويلية في بالد غير المسلمين، مما أوجد مخالفات -   -٦
شرعية في بنائها وشروطها.شرعية في بنائها وشروطها.

ما أجريت على الرسالة بعد المناقشة:ما أجريت على الرسالة بعد المناقشة:
أصل هذا الكتاب: رســالة دكتوراه سجلت في قســم الفقه المقارن بالمعهد أصل هذا الكتاب: رســالة دكتوراه سجلت في قســم الفقه المقارن بالمعهد 
العالي للقضاء عام العالي للقضاء عام ١٤٣٦١٤٣٦هـ، ونوقشــت في آخر يوم من شهر شعبان عام هـ، ونوقشــت في آخر يوم من شهر شعبان عام ١٤٣٩١٤٣٩هـ، هـ، 
وبعد المناقشــة اقترح علي بعض األحبة طباعة الرسالة، فتذرعت بما فيها من قصور وبعد المناقشــة اقترح علي بعض األحبة طباعة الرسالة، فتذرعت بما فيها من قصور 
ال ســيما أنها أول بحث فقهي في هذا الباب، ومع تأكيد األحبة بأن أول ما يكتب في ال ســيما أنها أول بحث فقهي في هذا الباب، ومع تأكيد األحبة بأن أول ما يكتب في 
الباب عادةً يُغتفر فيه ما ال يُغتفر فيما بعده استخرت الله في طباعة الرسالة، ورأيت أن الباب عادةً يُغتفر فيه ما ال يُغتفر فيما بعده استخرت الله في طباعة الرسالة، ورأيت أن 
أراجعهــا ألعدل بعض المباحث التــي التزمتها في الخطة ثم رأيــت عند كتابتها أن أراجعهــا ألعدل بعض المباحث التــي التزمتها في الخطة ثم رأيــت عند كتابتها أن 

األنسب حذفها أو نقلها إلى مواضع أخر، وكان أبرز ما قمت به اآلتي:األنسب حذفها أو نقلها إلى مواضع أخر، وكان أبرز ما قمت به اآلتي:
مراجعــة الرســالة وتصحيح ما لوحظ عليها في المناقشــة، بحســب  مراجعــة الرســالة وتصحيح ما لوحظ عليها في المناقشــة، بحســب -   -١

اإلمكان.اإلمكان.
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دمج بعــض المباحث التي وجــدت أن دمجها مــع غيرها أفضل من  دمج بعــض المباحث التي وجــدت أن دمجها مــع غيرها أفضل من -   -٢
إفرادها؛ كالمســائل المتعلقة بالرســوم، حيث أفــردت لها في الخطة إفرادها؛ كالمســائل المتعلقة بالرســوم، حيث أفــردت لها في الخطة 
، ثم رأيت عند كتابة الرســالة أن األنســب دمج كل رســوم في  ، ثم رأيت عند كتابة الرســالة أن األنســب دمج كل رســوم في فصالً فصالً

موضعها في الرسالة.موضعها في الرسالة.
ا. ا أو تأخيرً نقل بعض المباحث تقديمً ا.-  ا أو تأخيرً نقل بعض المباحث تقديمً  -٣

ا لما ســبق تقريره، واكتفيت  ا أو تكرارً حذفت بعض ما رأيته اســتطرادً ا لما ســبق تقريره، واكتفيت -  ا أو تكرارً حذفت بعض ما رأيته اســتطرادً  -٤
ببيانه في موضع واحد قدر المستطاع.ببيانه في موضع واحد قدر المستطاع.

حذفت التطبيقات التي أوردتها في آخر الرسالة، وإدراج ما ورد فيها من  حذفت التطبيقات التي أوردتها في آخر الرسالة، وإدراج ما ورد فيها من -   -٥
مسائل إضافية في أصل الرسالة.مسائل إضافية في أصل الرسالة.

وهنا أســبغ الثناء والحمد لله ربي على توفيقه وتيســيره، وفضله وإنعامه، ثم وهنا أســبغ الثناء والحمد لله ربي على توفيقه وتيســيره، وفضله وإنعامه، ثم 
أشــكر داعيًا كل من كان له فضل عليَّ في سيري في طريق العلم الشرعي، ومواصلة أشــكر داعيًا كل من كان له فضل عليَّ في سيري في طريق العلم الشرعي، ومواصلة 
الدرس والطلب حتى إعداد هذه الرسالة وتقديمها، وأول من يستحق الثناء وال يوفى الدرس والطلب حتى إعداد هذه الرسالة وتقديمها، وأول من يستحق الثناء وال يوفى 
ه: والدايوالداي أجزل الله لهما األجر والمثوبة،  أجزل الله لهما األجر والمثوبة، والديوالدي  ورفع درجته في  ورفع درجته في  ه: عشــر حقِّ عشــر حقِّ
علييــن وجمعني به في جنات النعيم، علييــن وجمعني به في جنات النعيم، ووالدتيووالدتي رفع الله قدرها وعظَّم أجرها وأمدَّ في  رفع الله قدرها وعظَّم أجرها وأمدَّ في 
عمرها على طاعته، فقد كان لهما أعظم الفضل في التربية والتوجيه والصبر والتسديد عمرها على طاعته، فقد كان لهما أعظم الفضل في التربية والتوجيه والصبر والتسديد 
حتى يسر الله لي ما يسر، وأسأل الله أن يقر أعينهما بما يحبان، ويجزيهما من الثواب حتى يسر الله لي ما يسر، وأسأل الله أن يقر أعينهما بما يحبان، ويجزيهما من الثواب 

حتى يرضيا.حتى يرضيا.
ثم أشكر معلميَّ وأساتذتي في كلية الشريعة والمعهد العالي للقضاء، فلقد كان ثم أشكر معلميَّ وأساتذتي في كلية الشريعة والمعهد العالي للقضاء، فلقد كان 
لكل واحد منهم فضل علي، وأخص بالشــكر شــيخي الذي كان لدروسه ومؤلفاته لكل واحد منهم فضل علي، وأخص بالشــكر شــيخي الذي كان لدروسه ومؤلفاته 
فضل عليّ في تقويم النظر في باب المعامالت المالية منذ أكثر من عشــر سنوات، ثم فضل عليّ في تقويم النظر في باب المعامالت المالية منذ أكثر من عشــر سنوات، ثم 
فت بالدراسة عليه في المعهد العالي للقضاء، وأكرمني الله بإشرافه على رسالتي،  رُ فت بالدراسة عليه في المعهد العالي للقضاء، وأكرمني الله بإشرافه على رسالتي، شَ رُ شَ
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فلم أجد منه ســو الترحيب والتسديد بأحســن العبارات وأقوم اإلفادات، ولم يفتأ فلم أجد منه ســو الترحيب والتسديد بأحســن العبارات وأقوم اإلفادات، ولم يفتأ 
-مع انشغاله- في تصحيح ما يرد في الرسالة من أخطاء في الفهم أو الصياغة، فشكر -مع انشغاله- في تصحيح ما يرد في الرسالة من أخطاء في الفهم أو الصياغة، فشكر 
الله لفضيلة الشيخ: الله لفضيلة الشيخ: أ.د. يوسف بن عبد الله الشبيليأ.د. يوسف بن عبد الله الشبيلي على ما بذل من وقته وجهده، وما  على ما بذل من وقته وجهده، وما 

أفادني به من تصحيح وتصويب.أفادني به من تصحيح وتصويب.
وأثني ببالــغ االمتنان واإلجالل لكل من كان له فضــل علي في طلب العلم، وأثني ببالــغ االمتنان واإلجالل لكل من كان له فضــل علي في طلب العلم، 
وأخص منهم صاحب الفضيلة: وأخص منهم صاحب الفضيلة: أ.د. مســاعد بن عبد اللــه الحقيلأ.د. مســاعد بن عبد اللــه الحقيل؛ فله علي أفضال ؛ فله علي أفضال 
كثيرة ال أستطيع لها وفاء، الله يجزيه عنها، فقد كان لتوجيهاته ومساندته أثر ظاهر في كثيرة ال أستطيع لها وفاء، الله يجزيه عنها، فقد كان لتوجيهاته ومساندته أثر ظاهر في 
مســيرتي العلمية، ثم أكرمني مع صاحب الفضيلة مســيرتي العلمية، ثم أكرمني مع صاحب الفضيلة د.محمد بن سعود العصيميد.محمد بن سعود العصيمي بقبول  بقبول 
مناقشــة هذه الرســالة، وتصويبهما ما وقع فيها من قصور، فجزاهما الله عني أفضل مناقشــة هذه الرســالة، وتصويبهما ما وقع فيها من قصور، فجزاهما الله عني أفضل 

الجزاء وأوفره.الجزاء وأوفره.
وأجزل أوصاف الشــكر لمن كان له فضــل عليَّ في اختيار هــذا الموضوع وأجزل أوصاف الشــكر لمن كان له فضــل عليَّ في اختيار هــذا الموضوع 
وتســجيل هذه الرســالة: ألصحاب الفضيلــة أعضاء هيئة التدريس في قســم الفقه وتســجيل هذه الرســالة: ألصحاب الفضيلــة أعضاء هيئة التدريس في قســم الفقه 
المقــارن، وفي مجلس المعهد العالي للقضاء، وأخــص منهم المقــارن، وفي مجلس المعهد العالي للقضاء، وأخــص منهم د.آدم بن نوح القضاةد.آدم بن نوح القضاة، ، 
بت به خلل الخطة وسددت به بعض ما  بت به خلل الخطة وسددت به بعض ما الذي أفادني مدة إرشــاده العلمي لي بما صوّ الذي أفادني مدة إرشــاده العلمي لي بما صوّ
عراها من نقص، ثم الشــكر لصاحب الفضيلةعراها من نقص، ثم الشــكر لصاحب الفضيلة د.خالد بن عبد الرحمن المهنا د.خالد بن عبد الرحمن المهنا -عضو  -عضو 
فني بالموضوع، وأرشدني إلى  فني بالموضوع، وأرشدني إلى هيئة التدريس بقســم الفقه بكلية الشــريعة- الذي عرّ هيئة التدريس بقســم الفقه بكلية الشــريعة- الذي عرّ
مراجعه، ولفضيلة الدكتور: مراجعه، ولفضيلة الدكتور: حامد بن حســن ميرهحامد بن حســن ميره، الذي أفــدت من ملحوظاته عند ، الذي أفــدت من ملحوظاته عند 
إعداد الخطة، وشجعني على بحثها، وأحالني لبعض مراجعها، كما أشكر إعداد الخطة، وشجعني على بحثها، وأحالني لبعض مراجعها، كما أشكر أ.د. محمد أ.د. محمد 
ابن إبراهيم بن محمد الســحيبانيابن إبراهيم بن محمد الســحيباني -أستاذ كرسي ســابك لدراسات األسواق المالية  -أستاذ كرسي ســابك لدراسات األسواق المالية 
اإلسالمية، بجامعة اإلمام محمد بن ســعود اإلسالمية- حيث كان له الفضل بتعاونه اإلسالمية، بجامعة اإلمام محمد بن ســعود اإلسالمية- حيث كان له الفضل بتعاونه 
ا،  ا، وتواصله المســتمر، وحثه لي على تسجيل هذا الموضوع، فشــكر الله لهم جميعً وتواصله المســتمر، وحثه لي على تسجيل هذا الموضوع، فشــكر الله لهم جميعً
ورفــع قدرهم في الداريــن، وألتمس العذر ممن ســهوت عن ذكــره، فجزاؤه عند ورفــع قدرهم في الداريــن، وألتمس العذر ممن ســهوت عن ذكــره، فجزاؤه عند 



المقدمةالمقدمة

١٥١٥

ربٍّ عليم، والله يجمعنا بهم ووالدينا في جنات النعيم.ربٍّ عليم، والله يجمعنا بهم ووالدينا في جنات النعيم.
ا لوجهه الكريم،  ا لوجهه الكريم، هذا، والله أسأل الهداية والسداد، وأن يجعل هذا العمل خالصً هذا، والله أسأل الهداية والسداد، وأن يجعل هذا العمل خالصً
ا لي في حياتي وبعد مماتي، وأالَّ يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن  ا إلى رضوانه، نافعً ا لي في حياتي وبعد مماتي، وأالَّ يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن مقربً ا إلى رضوانه، نافعً مقربً

يهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب.يهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب.
ا، والحمد لله  ا كثيرً ا، والحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمً ا كثيرً وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمً

ا. ا.أوالً وأخيرً أوالً وأخيرً



١٦١٦



وفيه سبعة فصول:وفيه سبعة فصول:
الفصل األول: الفصل األول: تعريف التمويل برأس المال الجريء.تعريف التمويل برأس المال الجريء.

الفصل الثاني: الفصل الثاني: أركان التمويل برأس المال الجريء.أركان التمويل برأس المال الجريء.
الفصل الثالث: الفصل الثالث: نشأة التمويل برأس المال الجريء.نشأة التمويل برأس المال الجريء.

الفصل الرابع: الفصل الرابع: خصائــص التمويل برأس المال الجــريء، والفرق بينه وبينخصائــص التمويل برأس المال الجــريء، والفرق بينه وبين
.مصادر التمويل األخر         .مصادر التمويل األخر         

الفصل الخامس: الفصل الخامس: أهمية التمويل برأس المال الجريء.أهمية التمويل برأس المال الجريء.
الفصل السادس: الفصل السادس: عوامل نجاح التمويل برأس المال الجريء.عوامل نجاح التمويل برأس المال الجريء.

الفصل السابع: الفصل السابع: عوائق التمويل برأس المال الجريءعوائق التمويل برأس المال الجريء(١).

أهــدف من هذا التمهيد إلى تحقيق التصور للتمويل برأس المال الجريء قبل الحديث عن  أهــدف من هذا التمهيد إلى تحقيق التصور للتمويل برأس المال الجريء قبل الحديث عن    (١)
أحكامه الفقهية، فجعلته خاصا بالتصور، وأرجأت كل المسائل الفقهية إلى األبواب التالية أحكامه الفقهية، فجعلته خاصا بالتصور، وأرجأت كل المسائل الفقهية إلى األبواب التالية 

له.له.



١٨١٨



تعريف التمويل برأس المال الجريء

وفيه مبحثان:وفيه مبحثان:
المبحث األول: المبحث األول: تعري ف التمويل برأس المال الجريء، باعتباره مركبًا.تعري ف التمويل برأس المال الجريء، باعتباره مركبًا.

المبحث الثاني: المبحث الثاني: تعريف التمويل برأس المال الجريء، باعتباره لقبًا.تعريف التمويل برأس المال الجريء، باعتباره لقبًا.



٢٠٢٠



٢١٢١

 
ا اتعريف التمويل برأس المال الجريء باعتباره مركبً تعريف التمويل برأس المال الجريء باعتباره مركبً

المطلب األول: تعريف التمويل.المطلب األول: تعريف التمويل.
لته،  )، يقال: مُ الَ لته، ، وهي صيغة مبالغة من الفعل (مَ )، يقال: مُ الَ ل)(١)، وهي صيغة مبالغة من الفعل (مَ وَّ ل)مصدر (مَ وَّ : مصدر (مَ : التمويل لغةً التمويل لغةً
ال،  تَاج من مَ ا يحْ هُ مَ لَه: قدم لَ وَّ ال، وجاء في «المعجم الوســيط»: (مَ تَاج من مَ ا يحْ هُ مَ لَه: قدم لَ وَّ أي: أعطيته المالأي: أعطيته المال(٢). وجاء في «المعجم الوســيط»: (مَ

ل)(٣). مَ عَ ل الْ وَّ نًا، ومَ لَ فالَ وَّ ال: مَ قَ ل)يُ مَ عَ ل الْ وَّ نًا، ومَ لَ فالَ وَّ ال: مَ قَ يُ
وفي االصطالح الفقهي: وفي االصطالح الفقهي: يندر اســتعمال لفظ التمويل ونحوه عند المتقدمين، يندر اســتعمال لفظ التمويل ونحوه عند المتقدمين، 
(٤)؛ كقولهم: ؛ كقولهم:  وإنما شــاع عند المتأخرين، ومن استعمله قصد بذلك اتخاذ الشيء ماالًوإنما شــاع عند المتأخرين، ومن استعمله قصد بذلك اتخاذ الشيء ماالً
ــي المعزول الدفع(٥)، فإن كان البياض الذي كتب عليه نســخة هذه ، فإن كان البياض الذي كتب عليه نســخة هذه  ــي المعزول الدفع(وإن أبى القاضِ (وإن أبى القاضِ
األشــياء من بيت المال يجبــر على الدفع؛ ألنه إنما اتخذ ذلــك للعمل به، وقد صار األشــياء من بيت المال يجبــر على الدفع؛ ألنه إنما اتخذ ذلــك للعمل به، وقد صار 

مختار الصحاح، ص٣٠١٣٠١، مادة (م ول).، مادة (م ول). مختار الصحاح، ص   (١)
لســان العرب ٦٣٥٦٣٥/١١١١، القامــوس المحيط ص، القامــوس المحيط ص١٠٥٩١٠٥٩، تاج العــروس ، تاج العــروس ٤٢٨٤٢٨/٣٠٣٠، مادة ، مادة  لســان العرب    (٢)

(مول).(مول).
المعجم الوسيط ٨٩٢٨٩٢/٢، مادة (م ول).، مادة (م ول). المعجم الوسيط    (٣)

المحيط البرهاني في الفقه النعماني ٦٤٦٤/٨، حاشــية ابن عابدين ، حاشــية ابن عابدين ٣٦٥٣٦٥/٥، كشــاف القناع ، كشــاف القناع  المحيط البرهاني في الفقه النعماني    (٤)
 . .١٣٣١٣٣/٥

أي: دفع ديوانه، وهي ما تسمى اآلن عند القضاة بالضبوط. أي: دفع ديوانه، وهي ما تسمى اآلن عند القضاة بالضبوط.   (٥)



٢٢٢٢

األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

العمــل لغيره، فال يُترك في يده، وإن كان ذلك من مــال القاضي أو من مال الخصوم العمــل لغيره، فال يُترك في يده، وإن كان ذلك من مــال القاضي أو من مال الخصوم 
ـــجبر على الدفع؛ ألنه مــا اتخذه للتمويل  ـــجبر على الدفع؛ ألنه مــا اتخذه للتمويل فقد اختلف المشــايخ فيه، واألصح أنه يُ فقد اختلف المشــايخ فيه، واألصح أنه يُ

بل للعمل به إحياءً لحق المسلمين، وقد صار العمل إلى غيره)بل للعمل به إحياءً لحق المسلمين، وقد صار العمل إلى غيره)(١).
ــراد به المعنى ذاته(٢)؛ كقولهم: (وإنما تبنى المالية ؛ كقولهم: (وإنما تبنى المالية  ل فكثير، ويُ وُّ ــراد به المعنى ذاتهوأما لفظ التَمَ ل فكثير، ويُ وُّ وأما لفظ التَمَ

ل)(٣). وُّ ل)على التَمَ وُّ على التَمَ
وأما في االصطالح االقتصادي،وأما في االصطالح االقتصادي، فيقصد بالتمويل: توفير المســتلزمات المالية  فيقصد بالتمويل: توفير المســتلزمات المالية 

للمشروعات والخططللمشروعات والخطط(٤)، أو هو: منح االئتمان لألنشطة، أو هو: منح االئتمان لألنشطة(٥).
ومن األلفاظ ذات الصلة بالتمويل: االستثمار.ومن األلفاظ ذات الصلة بالتمويل: االستثمار.

: طلب الثمر، ويطلق الثمر على حمل الشجرة ونتاجها، كما يطلق  طلب الثمر، ويطلق الثمر على حمل الشجرة ونتاجها، كما يطلق  :واالستثمار لغةً واالستثمار لغةً
على أنواع المالعلى أنواع المال(٦)، فاالستثمار حينئذٍ طلب نتاج الشجرة، وطلب زيادة المال وتكثيره.، فاالستثمار حينئذٍ طلب نتاج الشجرة، وطلب زيادة المال وتكثيره.

قال ابن فارس قال ابن فارس : (الثاء والميم والراء أصل واحد، وهو شــيء يتولد عن : (الثاء والميم والراء أصل واحد، وهو شــيء يتولد عن 
المحيط البرهاني في الفقه النعماني ٦٣٦٣/٨-٦٤٦٤. المحيط البرهاني في الفقه النعماني    (١)

المبسوط، للسرخسي ٤٠٤٠/٥، المهذب، للشيرازي ، المهذب، للشيرازي ٨٥٨٥/٣، الكافي، البن قدامة ، الكافي، البن قدامة ١٩٢١٩٢/٣. المبسوط، للسرخسي    (٢)
المبسوط، للسرخسي ٤٠٤٠/٥. .  المبسوط، للسرخسي    (٣)

معجم المصطلحات االقتصادية واإلسالمية، ص١٩٠١٩٠. معجم المصطلحات االقتصادية واإلسالمية، ص   (٤)
مستفاد من المادة األولى من نظام مراقبة شــركات التمويل في المملكة العربية السعودية،  مستفاد من المادة األولى من نظام مراقبة شــركات التمويل في المملكة العربية السعودية،    (٥)
ونص التعريف الوارد في النظام: (منح االئتمان بعقود لألنشــطة المنصوص عليها في هذا ونص التعريف الوارد في النظام: (منح االئتمان بعقود لألنشــطة المنصوص عليها في هذا 
النظام)، وحددت المادة العاشــرة من النظام األنشــطة بالتمويل العقاري وتمويل األصول النظام)، وحددت المادة العاشــرة من النظام األنشــطة بالتمويل العقاري وتمويل األصول 
اإلنتاجية، وتمويل نشــاط المنشــآت الصغيرة والمتوســطة، واإليجار التمويلي، وتمويل اإلنتاجية، وتمويل نشــاط المنشــآت الصغيرة والمتوســطة، واإليجار التمويلي، وتمويل 
بطاقات االئتمان، والتمويل االستهالكي، والتمويل متناهي الصغر، وأي نشاط تمويلي آخر بطاقات االئتمان، والتمويل االستهالكي، والتمويل متناهي الصغر، وأي نشاط تمويلي آخر 

توافق عليه مؤسسة النقد العربي السعودي.توافق عليه مؤسسة النقد العربي السعودي.
لسان العرب ١٠٦١٠٦/٤، القاموس المحيط، ص، القاموس المحيط، ص٣٥٩٣٥٩، تاج العروس ، تاج العروس ٣٢٨٣٢٨/١٠١٠-٣٢٩٣٢٩، مادة ، مادة  لسان العرب    (٦)

ا. ا.(ث م ر)، وجعل الزبيدي إطالق الثمر على أنواع المال مجازً (ث م ر)، وجعل الزبيدي إطالق الثمر على أنواع المال مجازً



تعريف التمويل برأس المال الجريءتعريف التمويل برأس المال الجريء

٢٣٢٣

ر الرجلُ مالَه:  ا، ثم يحمل عليه غيره استعارة، فالثمر معروف... وثـــمَّ ر الرجلُ مالَه: شــيء متجمعً ا، ثم يحمل عليه غيره استعارة، فالثمر معروف... وثـــمَّ شــيء متجمعً
أحسن القيام عليه)أحسن القيام عليه)(١).

وفي اصطــالح الفقهاء: وفي اصطــالح الفقهاء: ورد االســتثمار بمعنى طلب الثمــرورد االســتثمار بمعنى طلب الثمــر(٢)، أي بالمعنى ، أي بالمعنى 
اللغوي نفســه، ولم أجده بمعنى تنمية المال -عند غير المعاصرين- إال عند علي بن اللغوي نفســه، ولم أجده بمعنى تنمية المال -عند غير المعاصرين- إال عند علي بن 
ســعيد الرجراجي من علماء المالكية في القرن الســابع حين حكى الخالف مفصالً ســعيد الرجراجي من علماء المالكية في القرن الســابع حين حكى الخالف مفصالً 
ه في التجارة فاشــتر من يعتق على سيده، هل ينفذ  ه في التجارة فاشــتر من يعتق على سيده، هل ينفذ في مســألة العبد إذا أذن له سيدُ في مســألة العبد إذا أذن له سيدُ
ا؟ حيث قال: (القول الثاني:(القول الثاني: أنه ال يعتق على الســيد... بناءً على أن  أنه ال يعتق على الســيد... بناءً على أن  ا؟ حيث قال: عتقه إن كان عالمً عتقه إن كان عالمً
السيد إنما قصد باإلذن في التجارة: اإلكثار، وعرض ماله لالستثمار باألرباح الغزار، السيد إنما قصد باإلذن في التجارة: اإلكثار، وعرض ماله لالستثمار باألرباح الغزار، 
رام السيد، وعكس  رام السيد، وعكس وليس للعبد أن يرصد به المخاوف ويقدمه للمتالف، وذلك ضد مُ وليس للعبد أن يرصد به المخاوف ويقدمه للمتالف، وذلك ضد مُ
للغــرضِ المقصود)للغــرضِ المقصود)(٣). والغالــب أن يطلق الفقهاء على تنمية المــال ألفاظًا أخر؛ . والغالــب أن يطلق الفقهاء على تنمية المــال ألفاظًا أخر؛ 
كالتثميركالتثمير(٤) والتنمية والتنمية(٥) واالتجار واالتجار(٦) واالستغاللواالستغالل(٧)........................................................................

مقاييس اللغة ٣٨٨٣٨٨/١، مادة (ثمر).، مادة (ثمر). مقاييس اللغة    (١)
 ،الكبر الفتاو ، ،الكبر الهدايــة، للمرغيناني ٣٣٦٣٣٦/٤، الحاوي الكبير، للمــاوردي ، الحاوي الكبير، للمــاوردي ٤٩٨٤٩٨/١٠١٠، الفتاو الهدايــة، للمرغيناني    (٢)

البن تيمية البن تيمية ٤٥٤٥/٤، زاد المعاد ، زاد المعاد ٧٣١٧٣١/٥. . 
مناهج التحصيل ٢٠٤٢٠٤/٥. مناهج التحصيل    (٣)

الهدايــة، للمرغينانــي الهدايــة، للمرغينانــي ٤١٦٤١٦/٢، البحر الرائق ، البحر الرائق ١٦١١٦١/٥، البيــان والتحصيل ، البيــان والتحصيل ٩٧٩٧/١٢١٢، بداية ، بداية   (٤)
المجتهد المجتهد ٦٤٦٤/٤، الحاوي الكبير ، الحاوي الكبير ٣٦٢٣٦٢/٥، فتح العزيز ، فتح العزيز ٩٢٩٢/٦، مطالب أولي النهى ، مطالب أولي النهى ١١٩١١٩/٢. . 
الهداية، للمرغيناني ١٠٦١٠٦/١، البحر الرائق ، البحر الرائق ٥٣٣٥٣٣/٨، البيان والتحصيل ، البيان والتحصيل ٣٧٣٣٧٣/٢، الذخيرة ، الذخيرة  الهداية، للمرغيناني    (٥)
٢٥٦٢٥٦/٢، الحاوي الكبير ، الحاوي الكبير ٢٩٢٩/٦، فتح العزيــز ، فتح العزيــز ٩٢٩٢/٦، منتهى اإلرادات ، منتهى اإلرادات ٢١٩٢١٩/٢، مطالب ، مطالب 

أولي النهى أولي النهى ٤٢٦٤٢٦/٣.
حاشية ابن عابدين ٧١٢٧١٢/٦، الفواكه الدواني ، الفواكه الدواني ١٧١١٧١/٢، الوسيط، للغزالي ، الوسيط، للغزالي ٤٨٠٤٨٠/٢، منتهى ، منتهى  حاشية ابن عابدين    (٦)

اإلرادات اإلرادات ٥٥٢٥٥٢/١.
الهداية، للمرغيناني ١٦١٦/٣، حاشــية ابــن عابدين ، حاشــية ابــن عابدين ٣٧٣٣٧٣/٤، الذخيــرة ، الذخيــرة ٢٠٠٢٠٠/٧، مواهب ، مواهب  الهداية، للمرغيناني    (٧)

الجليل الجليل ٢٢٢٢٢٢/٦، الكافي، البن قدامة ، الكافي، البن قدامة ٢٨٥٢٨٥/٤.
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وغيرهاوغيرها(١).
واالســتثمار في االصطالح االقتصاديواالســتثمار في االصطالح االقتصادي: التوظيف المنتج لرأس المال، أو هو: : التوظيف المنتج لرأس المال، أو هو: 

توجيه األموال نحو استخدامات تؤدي إلى إشباع حاجة أو حاجات اقتصاديةتوجيه األموال نحو استخدامات تؤدي إلى إشباع حاجة أو حاجات اقتصادية(٢).
المطلب الثاني: تعريف رأس المال.المطلب الثاني: تعريف رأس المال.

ه(٣). مُ دَّ قَ هأعلى الشيء ومُ مُ دَّ قَ : أعلى الشيء ومُ : أما الرأس، فهو لغةً أما الرأس، فهو لغةً
قال ابن فارس: (الراء والهمزة والسين: أصل يدل على تجمع وارتفاع، فالرأس قال ابن فارس: (الراء والهمزة والسين: أصل يدل على تجمع وارتفاع، فالرأس 

م السحاب)(٤). دُ قْ م السحاب)رأس اإلنسان وغيره... ويقال: سحابة رائسة، وهي التي تَ دُ قْ رأس اإلنسان وغيره... ويقال: سحابة رائسة، وهي التي تَ
تَه من  لَكْ تَه من فمعروف، جاء في «لســان العرب»: (المالُ معروف، ما مَ لَكْ وأما المال وأما المال فمعروف، جاء في «لســان العرب»: (المالُ معروف، ما مَ

جميع األَشياءجميع األَشياء)(٥).
وجاء في «النهاية»: (المال في األصل: ما يُـملك من الذهب والفضة، ثم أُطلق وجاء في «النهاية»: (المال في األصل: ما يُـملك من الذهب والفضة، ثم أُطلق 
ـــملك من األعيان، وأكثر ما يطلق المال عند العرب على اإلبل؛  قتنى ويُ ـــملك من األعيان، وأكثر ما يطلق المال عند العرب على اإلبل؛ على كل ما يُ قتنى ويُ على كل ما يُ

ألنها كانت أكثر أموالهم)ألنها كانت أكثر أموالهم)(٦).
وسيأتي مزيد بيان للمال؛ لكونه ركنًا في التمويل برأس المال الجريءوسيأتي مزيد بيان للمال؛ لكونه ركنًا في التمويل برأس المال الجريء(٧).

الخدمات االستثمارية، للشبيلي ٥٧٥٧/١. الخدمات االستثمارية، للشبيلي    (١)
راد به معاني مختلفة، بعضها أكثر  راد به معاني مختلفة، بعضها أكثر ، وقد يطلق االستثمار ويُ الموســوعة االقتصادية، ص٤١٤١، وقد يطلق االستثمار ويُ الموســوعة االقتصادية، ص   (٢)

ا من التعريف المذكور. انظر: الخدمات االستثمارية، للشبيلي ٥٩٥٩/١-٦٥٦٥. ا من التعريف المذكور. انظر: الخدمات االستثمارية، للشبيلي تقييدً تقييدً
لسان العرب لسان العرب ٩١٩١/٦، القاموس المحيط، ص، القاموس المحيط، ص٥٤٧٥٤٧، تاج العروس ، تاج العروس ١٠١١٠١/١٦١٦، مادة (رأس).، مادة (رأس).  (٣)

مقاييس اللغة ٤٧١٤٧١/٢، مادة (رأس).، مادة (رأس). مقاييس اللغة    (٤)
لســان العرب ٣٠١٣٠١/١ مادة (مول)، وذكر الفيروزآبادي نحــوه، انظر: القاموس المحيط،  مادة (مول)، وذكر الفيروزآبادي نحــوه، انظر: القاموس المحيط،  لســان العرب    (٥)

ص١٠٥٩١٠٥٩، مادة (مول).، مادة (مول).
النهاية في غريب الحديث ٣٧٢٣٧٢/٤-٣٧٣٣٧٣، مادة (مول).، مادة (مول). النهاية في غريب الحديث    (٦)

في مبحث خاص بالمال، وهو المبحث الثالث من هذا التمهيد. في مبحث خاص بالمال، وهو المبحث الثالث من هذا التمهيد.   (٧)
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٢٥٢٥

م  دَّ قَ م ، ويمكن أن يكــون المعنى: مُ دَّ قَ وأمــا رأس المال، فهو في اللغــة: وأمــا رأس المال، فهو في اللغــة: أصلهأصله(١)، ويمكن أن يكــون المعنى: مُ
   ±   °   ̄ م القوم: رأس القــوم(٢). . قال تعالى: قال تعالى: نث   ®    دَّ قَ م القوم: رأس القــومالمــال، كما يقال في مُ دَّ قَ المــال، كما يقال في مُ

̧   مث(٣).    ¶   μ   ́    ³   ²

راد به الثمن  راد به الثمن  يرد في عدد من أبواب الفقه، ففي السلم يُ ورأس المال عند الفقهاء:ورأس المال عند الفقهاء: يرد في عدد من أبواب الفقه، ففي السلم يُ
راد به المال الذي يدفعه الشركاء  راد به المال الذي يدفعه الشركاء ، وفي الشــركة يُ الذي يعجله المســلِم للمسلَم إليهالذي يعجله المســلِم للمسلَم إليه(٤)، وفي الشــركة يُ
راد به ثمن الســلعة التي اشــتراها به بائعها(٦)، ،  راد به ثمن الســلعة التي اشــتراها به بائعها، وفي بيوع األمانة يُ لتنميتــه وتثميرهلتنميتــه وتثميره(٥)، وفي بيوع األمانة يُ

ا(٧). راد به أصل المال المدفوع قرضً اوفي  الربا يُ راد به أصل المال المدفوع قرضً وفي  الربا يُ
وأمــا في االصطــالح االقتصادي:وأمــا في االصطــالح االقتصادي: فيُراد بــه المال المدخــر أو الموظف في  فيُراد بــه المال المدخــر أو الموظف في 
االســتثمار، ويشــمل رأس المال الثابت ورأس المال المتحرك؛ فالثابت كاألرض االســتثمار، ويشــمل رأس المال الثابت ورأس المال المتحرك؛ فالثابت كاألرض 

والبناء والمنشآت واآلالت، والمتحرك كالمواد والسلع ونحوهاوالبناء والمنشآت واآلالت، والمتحرك كالمواد والسلع ونحوها(٨).

المطلب الثالث: تعريف الجريء.المطلب الثالث: تعريف الجريء.
الجرأة لغة: الجرأة لغة: الشجاعة، واإلقدام على الشيءالشجاعة، واإلقدام على الشيء(٩).

القاموس المحيط، ص٥٤٧٥٤٧، تاج العروس ، تاج العروس ١٠٤١٠٤/١٦١٦، مادة (رأس).، مادة (رأس). القاموس المحيط، ص   (١)
لسان العرب ٤٤٤٤/١، القاموس المحيط، ص، القاموس المحيط، ص٣٦٣٦، تاج العروس ، تاج العروس ١٧٠١٧٠/١، مادة (رأس).، مادة (رأس). لسان العرب    (٢)

سورة البقرة، اآلية: ٢٧٩٢٧٩. سورة البقرة، اآلية:    (٣)
الهدايــة، للمرغينانــي ٧٤٧٤/٣، المدونــة ، المدونــة ١٦٦١٦٦/٣، اإلقناع، للشــربيني ، اإلقناع، للشــربيني ٢٩٥٢٩٥/٢، المغني ، المغني  الهدايــة، للمرغينانــي    (٤)

.٤٠٨٤٠٨/٦-٤٠٩٤٠٩
المبسوط ١٥٢١٥٢/١١١١، المدونة ، المدونة ٥٩٣٥٩٣/٣، الحاوي، للماوردي ، الحاوي، للماوردي ٤٧٤٤٧٤/٦، المغني ، المغني ١٢١١٢١/٧. المبسوط    (٥)

المبسوط ٨٢٨٢/١٣١٣، المدونة ، المدونة ٢٣٨٢٣٨/٣، الحاوي، للماوردي ، الحاوي، للماوردي ٢٧٩٢٧٩/٥، المغني ، المغني ٢٦٦٢٦٦/٦. المبسوط    (٦)
وانظر: معجم المصطلحات المالية واالقتصادية في لغة الفقهاء، ص٢١٩٢١٩. وانظر: معجم المصطلحات المالية واالقتصادية في لغة الفقهاء، ص   (٧)

قاموس المصطلحات في الحضارة اإلسالمية، ص٢٣٩٢٣٩. قاموس المصطلحات في الحضارة اإلسالمية، ص   (٨)
العين ١٧٣١٧٣/٦، الصحاح ، الصحاح ٤٠٤٠/١، لسان العرب ، لسان العرب ٤٤٤٤/١، مادة (ج ر أ).، مادة (ج ر أ). العين    (٩)
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والمراد به هنا نظير المعنى اللغوي.والمراد به هنا نظير المعنى اللغوي.
وألفت إلــى أن أصلَ مصطلح التمويل برأس المال الجريء غيرُ عربي؛ إذ هو وألفت إلــى أن أصلَ مصطلح التمويل برأس المال الجريء غيرُ عربي؛ إذ هو 
مترجــم عــن المصطلــح مترجــم عــن المصطلــح (Venture Capital)(Venture Capital)، فالكلمــة ، فالكلمــة (Venture)(Venture) تعني: الجرأة  تعني: الجرأة 
والمجازفــة والمغامرة والمخاطــرةوالمجازفــة والمغامرة والمخاطــرة(١)، والكلمة ، والكلمة (Capital)(Capital) تعنــي: رأس المال تعنــي: رأس المال(٢)، ، 

واخترت ترجمة هذا المصطلح برأس المال الجريء؛ للسببين اآلتيين:واخترت ترجمة هذا المصطلح برأس المال الجريء؛ للسببين اآلتيين:
الســبب األول:الســبب األول: أن لفظ الجريء هو األقرب في الداللة على المعنى المقصود  أن لفظ الجريء هو األقرب في الداللة على المعنى المقصود 
بالمصطلح المذكور؛ لكون ألفاظ المغامر والمخاطر والمجازف قد يفهم منها معانٍ بالمصطلح المذكور؛ لكون ألفاظ المغامر والمخاطر والمجازف قد يفهم منها معانٍ 
غير مقصودة؛ إذ يريــد االقتصاديون بها في رأس المال الجــريء: أن هذا النوع من غير مقصودة؛ إذ يريــد االقتصاديون بها في رأس المال الجــريء: أن هذا النوع من 
التمويــل يتضمن مخاطر عالية مقارنة بغيره من صــور التمويل؛ ذلك أن الخطر عند التمويــل يتضمن مخاطر عالية مقارنة بغيره من صــور التمويل؛ ذلك أن الخطر عند 
االقتصاديين: احتمال وقوع المكروه، ويقصد بالمكروه: الخســارة المالية، أو فوات االقتصاديين: احتمال وقوع المكروه، ويقصد بالمكروه: الخســارة المالية، أو فوات 
الربح، أو عدم تحقــق التوقعات في العائد على االســتثمارالربح، أو عدم تحقــق التوقعات في العائد على االســتثمار(٣)، وهذا األمر وإن كان ، وهذا األمر وإن كان 
ال ينفك عن أي معاملة تجارية، إال أنه في التمويل برأس المال الجريء أظهر وأكبر؛ ال ينفك عن أي معاملة تجارية، إال أنه في التمويل برأس المال الجريء أظهر وأكبر؛ 

ا من المخاطر، منها: ا من المخاطر، منها:إذ يتضمن أنواعً إذ يتضمن أنواعً
ل سيصبح  ل سيصبح ، وهي المخاطر المحيطة بالمشروع لكون المموِّ ١- مخاطر السوق- مخاطر السوق، وهي المخاطر المحيطة بالمشروع لكون المموِّ
ه، والحاجةِ  ا فيه، ومن أمثلتهــا: المخاطر المترتبة على حجمِ الســوق، ونموِّ ه، والحاجةِ شــريكً ا فيه، ومن أمثلتهــا: المخاطر المترتبة على حجمِ الســوق، ونموِّ شــريكً
، وردِّ فعل المنافسين والمستهلكين، ومخاطرِ الخروج عند نهاية مدة التمويل.  ، وردِّ فعل المنافسين والمستهلكين، ومخاطرِ الخروج عند نهاية مدة التمويل. السوقيةِ السوقيةِ
ا؛ لكون المشروع  ا؛ لكون المشروع ومخاطرُ السوق هنا ذات درجة عالية؛ إذ احتمال الخسارة يعد مرتفعً ومخاطرُ السوق هنا ذات درجة عالية؛ إذ احتمال الخسارة يعد مرتفعً

قاموس أكسفورد، ص١٣٣٢١٣٣٢-١٣٣٣١٣٣٣. قاموس أكسفورد، ص   (١)
المرجع السابق، ص١٨٣١٨٣. المرجع السابق، ص   (٢)

التحوطات البديلة عن الضمان في المشاركات والصكوك االستثمارية، ص٣١٠٣١٠، التحوط ، التحوط  التحوطات البديلة عن الضمان في المشاركات والصكوك االستثمارية، ص   (٣)
في التمويل اإلســالمي، صفي التمويل اإلســالمي، ص٦٢٦٢، دليل المصطلحات االستثمارية الصادر عن هيئة السوق ، دليل المصطلحات االستثمارية الصادر عن هيئة السوق 

المالية، صالمالية، ص٢٣٢٣.
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٢٧٢٧

ما زال ناشئًا ولم يصل بعدُ إلى مرحلة النضجما زال ناشئًا ولم يصل بعدُ إلى مرحلة النضج(١).
لت برأس المال الجريء: (بعد  وِّ لت برأس المال الجريء: (بعد يقول أحد الباحثين في دراســة لشــركات مُ وِّ يقول أحد الباحثين في دراســة لشــركات مُ
مرور خمس سنوات من االستثمار األولي عُرض مرور خمس سنوات من االستثمار األولي عُرض ١٢٫٧١٢٫٧% من الشركات في العرض % من الشركات في العرض 
األولــي العام، في حين اشــتريت حصص األولــي العام، في حين اشــتريت حصص ٢٤٫١٢٤٫١% منها، وتوقــف عمل % منها، وتوقــف عمل ٢٦٫١٢٦٫١%، %، 
وال تزال معلومات وال تزال معلومات ٣٧٫١٣٧٫١% منها خاصة% منها خاصة(٢). أما بعد عشر سنوات من االستثمار األولي . أما بعد عشر سنوات من االستثمار األولي 
فقد كانت النسب ذات الصلة هي فقد كانت النسب ذات الصلة هي ١٥٫٤١٥٫٤% للعرض األولي العام، واشتريت حصص % للعرض األولي العام، واشتريت حصص 
٣٥٫٥٣٥٫٥% منها، وتوقف عمل % منها، وتوقف عمل ٣٣٫٤٣٣٫٤%، كما أن معلومات %، كما أن معلومات ١٥٫٧١٥٫٧% ال تزال خاصة)% ال تزال خاصة)(٣)، ، 

وهو ما يوضح حجم تلك المخاطرة.وهو ما يوضح حجم تلك المخاطرة.
٢- مخاطر الوكالة- مخاطر الوكالة، مثل: المخاطر الناتجة عن عدم تماثل المعلومات، وذلك ، مثل: المخاطر الناتجة عن عدم تماثل المعلومات، وذلك 
ل؛ كمعلومات الســوق والمشروع والمنتج  ل وغيابها عن المموِّ ل؛ كمعلومات الســوق والمشروع والمنتج بتوافرها عند المتموِّ ل وغيابها عن المموِّ بتوافرها عند المتموِّ
ل ما أقدم  ل وخالفها، وهي المعلومات التي لربما لو كانت متوافرة عند المموِّ ل ما أقدم الممــوَّ ل وخالفها، وهي المعلومات التي لربما لو كانت متوافرة عند المموِّ الممــوَّ
ل لمصلحته  ل لمصلحته علــى التمويل، إضافة إلى مخاطــر الوكالة الناتجة عن تصــرف المتموِّ علــى التمويل، إضافة إلى مخاطــر الوكالة الناتجة عن تصــرف المتموِّ

ل(٤). لالذاتية بما يضر بمصلحة المموِّ الذاتية بما يضر بمصلحة المموِّ
واجتماع هذه المخاطر بدرجة عالية أكسبت رأس المال الجريء هذا االسم، واجتماع هذه المخاطر بدرجة عالية أكسبت رأس المال الجريء هذا االسم، 
ا في مقابل  خاطِرً ل برأس المال الجــريء مُ ا في مقابل ؛ إذ يعد الممــوِّ خاطِرً ل برأس المال الجــريء مُ ا له(٥)؛ إذ يعد الممــوِّ ا لهوجعلته لقبًــا مميزً وجعلته لقبًــا مميزً
Venture Capital & Finance of InnovationVenture Capital & Finance of Innovation، ص، ص٣٤٧٣٤٧، مؤسســات رأس المال المخاطر ، مؤسســات رأس المال المخاطر   (١)

ودورها في تدعيم المشروعات الناشئة، صودورها في تدعيم المشروعات الناشئة، ص٧٤٧٤-٧٥٧٥.
معنى كون معلوماتها خاصة: أن تلك الشركات لم تفصح عن نتائجها، والغالب أنها خاسرة. معنى كون معلوماتها خاصة: أن تلك الشركات لم تفصح عن نتائجها، والغالب أنها خاسرة.   (٢)

Venture Capital & Finance of InnovationVenture Capital & Finance of Innovation، ص، ص٣٤٧٣٤٧.  (٣)
?Does Venture Capital Financing Make a Difference?Does Venture Capital Financing Make a Difference، ص، ص٨-١١١١، فعاليــة رأس المال ، فعاليــة رأس المال   (٤)

المخاطر في تمويل المشروعات الناشئة، صالمخاطر في تمويل المشروعات الناشئة، ص٤٠٤٠.
فإن قيل: لمــاذا يقدم الممول علــى التمويل بــرأس المال الجريء مع هــذه المخاطر؟  فإن قيل: لمــاذا يقدم الممول علــى التمويل بــرأس المال الجريء مع هــذه المخاطر؟    (٥)

 = =فالجواب: أنه يقدم على ذلك الرتفاع العائد الناتج عن بيع حصته من الشــركة في نهاية فالجواب: أنه يقدم على ذلك الرتفاع العائد الناتج عن بيع حصته من الشــركة في نهاية 
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- الذي التزم له المقتــرض برأس ماله، إضافة إلى الفائدة إن  ل بالقرض -مثالً - الذي التزم له المقتــرض برأس ماله، إضافة إلى الفائدة إن المموِّ ل بالقرض -مثالً المموِّ
كان القرض ربويا، وتبقى مخاطره محدودة.كان القرض ربويا، وتبقى مخاطره محدودة.

خاطِر- يدل عليه لفظ: الجريء؛ إذ يدل  خاطِر- يدل عليه لفظ: الجريء؛ إذ يدل وهذا المعنى -من اإلقدام في ظل الـمَ وهذا المعنى -من اإلقدام في ظل الـمَ
على الشــجاعة واإلقدام عند المخاطر مع التأهب واالحتياطعلى الشــجاعة واإلقدام عند المخاطر مع التأهب واالحتياط(١)، كما يدل عليه لفظ ، كما يدل عليه لفظ 
 إال أن لأللفاظ الثالثة األخيرة معاني أخر ، ر(٤)، إال أن لأللفاظ الثالثة األخيرة معاني أخر غامِ ر والـمُ غامِ جازِف(٣) والـمُ جازِف والـمُ خاطِر(٢) والـمُ خاطِرالـمُ الـمُ
غير مقصودةغير مقصودة(٥)، كالمعنى المرادف للمقامرة والمراهنة، وهو ما ال يُقصد من المصطلح ، كالمعنى المرادف للمقامرة والمراهنة، وهو ما ال يُقصد من المصطلح 

محل الدراسة.محل الدراسة.
مدة التمويل، ويتخذ مع ذلك من طرق التحوط ما يقلل نسبة المخاطرة.  مدة التمويل، ويتخذ مع ذلك من طرق التحوط ما يقلل نسبة المخاطرة. =   =

لسان العرب ٤٤٤٤/١، تاج العروس ، تاج العروس ١٧٠١٧٠/١، مادة (جرأ).، مادة (جرأ). لسان العرب    (١)
العين ٢١٤٢١٤/٤، الصحاح ، الصحاح ٦٤٨٦٤٨/٢، مادة (خطر).، مادة (خطر). العين    (٢)

تاج العروس ٨٥٨٥/٢٣٢٣، مادة (جزف).، مادة (جزف). تاج العروس    (٣)
العين ٤١٦٤١٦/٤-٤١٧٤١٧، الصحاح ، الصحاح ٧٧٢٧٧٢/٢-٧٧٣٧٧٣، مادة (غمر).، مادة (غمر). العين    (٤)

أما المخاطر، فيــدل في األصل على معنييــن: القدر والمكانة، واالضطــراب والحركة.  أما المخاطر، فيــدل في األصل على معنييــن: القدر والمكانة، واالضطــراب والحركة.    (٥)
مقاييــس اللغة مقاييــس اللغة ١٩٩١٩٩/٢ مادة (خطر)، وله معانٍ غير مقصودة هنا، منها: ما جاء في الصحاح  مادة (خطر)، وله معانٍ غير مقصودة هنا، منها: ما جاء في الصحاح 
ن  تَراهَ طَر: اإلِشراف على الهالك. يقال: خاطر بنفسه. والخطر: السبق الذي يُ ن : الخَ تَراهَ طَر: اإلِشراف على الهالك. يقال: خاطر بنفسه. والخطر: السبق الذي يُ ٦٤٨٦٤٨/٢: الخَ
نين. وبنحوه فــي العين ٢١٤٢١٤/٤، ،  تَراهِ ا بيــن المُ طَرً ، أي جعلَه خَ رَ المــالَ طَ نين. وبنحوه فــي العين عليــه. وقد أَخْ تَراهِ ا بيــن المُ طَرً ، أي جعلَه خَ رَ المــالَ طَ عليــه. وقد أَخْ

والمحكم والمحكم ١٠٩١٠٩/٥، مادة (خطر)، ومقاييس اللغة ، مادة (خطر)، ومقاييس اللغة ٤٠٤٤٠٤/٥، مادة (نحب).، مادة (نحب).
وأما المجازف: فيطلق على األخذ بالحدس في البيع والشــراء، وأصله فارسي. القاموس  وأما المجازف: فيطلق على األخذ بالحدس في البيع والشــراء، وأصله فارسي. القاموس    

المحيط المحيط ٧٩٦٧٩٦/١، لسان العرب ، لسان العرب ٢٧٢٧/٩، تاج العروس ، تاج العروس ٨٤٨٤/٢٣٢٣-٨٥٨٥، مادة (جزف).، مادة (جزف).
وأما المغامر: فجاء في مقاييــس اللغة ٣٩٢٣٩٢/٤-٣٩٣٣٩٣: الغين والميم والراء أصل صحيح، : الغين والميم والراء أصل صحيح،  وأما المغامر: فجاء في مقاييــس اللغة    
: االنهماك في الباطل واللهو.  ةُ رَ مْ غَ : االنهماك في الباطل واللهو. يدل على تغطية وستر في بعض الشدة... ومن الباب: الْ ةُ رَ مْ غَ يدل على تغطية وستر في بعض الشدة... ومن الباب: الْ
ر: يرمي بنفسه في  امِ غَ ر: يرمي بنفسه في وسميت غمرة؛ ألنها شيء يســتر الحق عن عين صاحبها... وفالن مُ امِ غَ وسميت غمرة؛ ألنها شيء يســتر الحق عن عين صاحبها... وفالن مُ
، وهو الذي لم  رُ مْ غُ ، وهو الذي لم األمور، كأنه يقع في أمور تستره، فال يهتدي لوجه المخلص منها. ومنه الْ رُ مْ غُ األمور، كأنه يقع في أمور تستره، فال يهتدي لوجه المخلص منها. ومنه الْ
يجرب األمور كأنها ســترت عنه، وبنحوه في العيــن يجرب األمور كأنها ســترت عنه، وبنحوه في العيــن ٤١٧٤١٧/٤، والصحاح ، والصحاح ٧٧٢٧٧٢/٤-٧٧٣٧٧٣ 

والمحكم والمحكم ٥٢٠٥٢٠/٥ مادة (غمر). مادة (غمر).
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يقول ابن القيم يقول ابن القيم : (والمخاطرة مخاطرتان: مخاطرة التجارة، وهو أن : (والمخاطرة مخاطرتان: مخاطرة التجارة، وهو أن 
يشتري السلعة بقصد أن يبيعها ويربح، ويتوكل على الله في ذلك، والخطر الثاني: يشتري السلعة بقصد أن يبيعها ويربح، ويتوكل على الله في ذلك، والخطر الثاني: 
الميســر الذي يتضمــن أكل المــال بالباطــل، فهذا الــذي حرمه اللــه تعالى الميســر الذي يتضمــن أكل المــال بالباطــل، فهذا الــذي حرمه اللــه تعالى 

ورسوله...)ورسوله...)(١).
ويقول أحد الباحثين: (فمصطلح المجازفة يمكن أن يستخدم لوصف قرارات ويقول أحد الباحثين: (فمصطلح المجازفة يمكن أن يستخدم لوصف قرارات 
عالية المخاطرة، احتماالت الخســارة فيها أكبر من احتمــاالت الربح، أما مصطلح عالية المخاطرة، احتماالت الخســارة فيها أكبر من احتمــاالت الربح، أما مصطلح 
ا بانتفاع  ا بانتفاع  التي ال تســمح أساسً المقامرة فيمكن اســتخدامه في المبادالت الصفريةالمقامرة فيمكن اســتخدامه في المبادالت الصفرية(٢) التي ال تســمح أساسً
الطرفين... وعليه فــإن المقامرة أخص وأقو من المجازفــة، بينما المجازفة تمثل الطرفين... وعليه فــإن المقامرة أخص وأقو من المجازفــة، بينما المجازفة تمثل 

مرحلة تمهيدية وسابقة لمرحلة المقامرة)مرحلة تمهيدية وسابقة لمرحلة المقامرة)(٣).
ومن قواعد الشريعة: «اختيار األلفاظ غير الموهمة وتجنب األلفاظ الموهمة، ومن قواعد الشريعة: «اختيار األلفاظ غير الموهمة وتجنب األلفاظ الموهمة، 
وإن أدت معانــي صحيحة، ما دام ثمة ألفاظ تغني عنها»، وهو ما دل عليه قوله تعالى: وإن أدت معانــي صحيحة، ما دام ثمة ألفاظ تغني عنها»، وهو ما دل عليه قوله تعالى: 

نث   £   ¤   ¥   ¦   §   ¨   ©   ª      مث(٤).

قال بعض أهل التفسير: (وجه النهي عن ذلك: أن هذا اللفظ كان بلسان اليهود قال بعض أهل التفسير: (وجه النهي عن ذلك: أن هذا اللفظ كان بلسان اليهود 
با؛ قيل: إنه في لغتهم بمعنى اسمع ال سمعت، وقيل غير ذلك، فلما سمعوا المسلمين  با؛ قيل: إنه في لغتهم بمعنى اسمع ال سمعت، وقيل غير ذلك، فلما سمعوا المسلمين سَ سَ
يقولون للنبــي يقولون للنبــي : راعنا؛ طلبًا منــه أن يراعيهم -من المراعــاة- اغتنموا : راعنا؛ طلبًا منــه أن يراعيهم -من المراعــاة- اغتنموا 

زاد المعاد ٧٢١٧٢١/٥، وجاء نحوه عن ابن تيمية في كتابه: تفسير آيات أشكلت ، وجاء نحوه عن ابن تيمية في كتابه: تفسير آيات أشكلت ٧٠٠٧٠٠/٢. زاد المعاد    (١)
يقصد بالمبادالت الصفرية: المبادالت التي يكون فيها ربح أحد المتبادلين مرتبطًا بخسارة  يقصد بالمبادالت الصفرية: المبادالت التي يكون فيها ربح أحد المتبادلين مرتبطًا بخسارة    (٢)
اآلخر، أي: أن ربح أحد الطرفين ال بد أن يصاحبه خســارة اآلخر. وســميت صفرية؛ ألن اآلخر، أي: أن ربح أحد الطرفين ال بد أن يصاحبه خســارة اآلخر. وســميت صفرية؛ ألن 
األول إنما ربح ما خســره الثاني، فليس ثم قيمة مضافة، بخالف البيوع الجائزة التي يكون األول إنما ربح ما خســره الثاني، فليس ثم قيمة مضافة، بخالف البيوع الجائزة التي يكون 
ا البضاعة، فكالهما مســتفيد. انظر:  ا الثمن، ويكون فيها المشــتري رابحً ا البضاعة، فكالهما مســتفيد. انظر: فيهــا البائع رابحً ا الثمن، ويكون فيها المشــتري رابحً فيهــا البائع رابحً

التحوط في التمويل اإلسالمي، صالتحوط في التمويل اإلسالمي، ص٨٣٨٣-٨٦٨٦.
التحوط في التمويل اإلسالمي، ص١٠١١٠١. .  التحوط في التمويل اإلسالمي، ص   (٣)

سورة البقرة، اآلية: ١٠٤١٠٤. سورة البقرة، اآلية:    (٤)
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الفرصــة، وكانوا يقولون للنبــي الفرصــة، وكانوا يقولون للنبــي  كذلك مظهرين أنهــم يريدون المعنى  كذلك مظهرين أنهــم يريدون المعنى 
العربي، مبطنين أنهم يقصدون السب الذي معنى هذا اللفظ في لغتهم، وفي ذلك دليل العربي، مبطنين أنهم يقصدون السب الذي معنى هذا اللفظ في لغتهم، وفي ذلك دليل 
على أنه ينبغي تجنب األلفاظ المحتملة للســب والنقــص، وإن لم يقصد المتكلم بها على أنه ينبغي تجنب األلفاظ المحتملة للســب والنقــص، وإن لم يقصد المتكلم بها 
ا لمادة المفســدة  ا للوســيلة، وقطعً ا لمادة المفســدة ذلك المعنى المفيد للشــتم؛ ســدا للذريعة ودفعً ا للوســيلة، وقطعً ذلك المعنى المفيد للشــتم؛ ســدا للذريعة ودفعً
والتطرق إليــه، ثم أمرهم الله بأن يخاطبوا النبــي والتطرق إليــه، ثم أمرهم الله بأن يخاطبوا النبــي  بما ال يحتمل النقص  بما ال يحتمل النقص 

وال يصلح للتعريض فقال: وال يصلح للتعريض فقال: نث   ©   ª      مث، أي: أقبل علينا وانظر إلينا)، أي: أقبل علينا وانظر إلينا)(١)()(٢).
الســبب الثاني:الســبب الثاني: أن هذه الترجمة هي األشــهر ال ســيما فــي المملكة العربية  أن هذه الترجمة هي األشــهر ال ســيما فــي المملكة العربية 

السعودية، ويبين ذلك ما يلي:السعودية، ويبين ذلك ما يلي:
أقيمــت عدة مؤتمــرات في هذا المجــال، واتخذت من اســم (رأس المال  أقيمــت عدة مؤتمــرات في هذا المجــال، واتخذت من اســم (رأس المال أ-  أ- 

الجريء) عنوانًا لها، أو عنوانًا ألحد محاورها، فمن ذلك:الجريء) عنوانًا لها، أو عنوانًا ألحد محاورها، فمن ذلك:
ملتقى رأس المال الجريء -الواقع وآفاق المستقبل- الذي أقامته الهيئة  ملتقى رأس المال الجريء -الواقع وآفاق المستقبل- الذي أقامته الهيئة -   -١
اإلســالمية العالمية لالقتصاد والتمويل التابعة لرابطة العالم اإلسالمي اإلســالمية العالمية لالقتصاد والتمويل التابعة لرابطة العالم اإلسالمي 

فتح القدير، للشوكاني ١٤٥١٤٥/١. فتح القدير، للشوكاني    (١)
مما يلفــت النظر أن االعتراض علــى ترجمــة المصطلــح Venture CapitalVenture Capital بالمخاطر  بالمخاطر  مما يلفــت النظر أن االعتراض علــى ترجمــة المصطلــح    (٢)
أو المغامر ليس خاصا بترجمته إلى اللغة العربية، بل إن باتيني -وهو أحد رواد رأس المال أو المغامر ليس خاصا بترجمته إلى اللغة العربية، بل إن باتيني -وهو أحد رواد رأس المال 
الجريء في فرنسا- كان قد استنكر ترجمة هذا المصطلح إلى الفرنسية بالمخاطر، فيقول: الجريء في فرنسا- كان قد استنكر ترجمة هذا المصطلح إلى الفرنسية بالمخاطر، فيقول: 
مَن جاءتــه الفكرة الغريبــة بترجمــة مَن جاءتــه الفكرة الغريبــة بترجمــة Venture CapitalVenture Capital -وهو رأس المال المشــارك في  -وهو رأس المال المشــارك في 
ا معينًا من  ا معينًا من ؟! حيث إن كل العمليات التمويلية تتضمن قدرً المغامرة- إلــى المغامرة- إلــى Capital-risqueCapital-risque؟! حيث إن كل العمليات التمويلية تتضمن قدرً
المخاطرة. وأكد على ذلك بواتواتا -المدير السابق للمؤسسة المالية الجزائرية األوروبية- المخاطرة. وأكد على ذلك بواتواتا -المدير السابق للمؤسسة المالية الجزائرية األوروبية- 
والــذي ذكر بأن فكرة المغامرة في التصور اإلنجليزي تُفهــم على أنها تجربة ممتعة وذات والــذي ذكر بأن فكرة المغامرة في التصور اإلنجليزي تُفهــم على أنها تجربة ممتعة وذات 
نهاية ســعيدة، على عكس التصور الالتينــي الذي يأخذ المغامرة من زاوية ســلبية؛ ألنها نهاية ســعيدة، على عكس التصور الالتينــي الذي يأخذ المغامرة من زاوية ســلبية؛ ألنها 
تتضمن مخاطر وأهوال كثيرة. انظر: فعالية رأس المال المخاطر في تمويل المشــروعات تتضمن مخاطر وأهوال كثيرة. انظر: فعالية رأس المال المخاطر في تمويل المشــروعات 

الناشئة، صالناشئة، ص٤٠٤٠.
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٣١٣١

في مدينة الرياض، عام في مدينة الرياض، عام ١٤٣٣١٤٣٣هـ.هـ.
ملتقــى اإلبداع وريادة األعمــال، الذي أقامته جامعــة أم القر في مكة ملتقــى اإلبداع وريادة األعمــال، الذي أقامته جامعــة أم القر في مكة   - -٢
المكرمة، عام المكرمة، عام ١٤٣٤١٤٣٤هـ، وكان أحد محاوره بعنوان: رأس المال الجريءهـ، وكان أحد محاوره بعنوان: رأس المال الجريء.
مؤتمر: رأس المال الجريء واســتثمارات الملكية الخاصة في الشرق  مؤتمر: رأس المال الجريء واســتثمارات الملكية الخاصة في الشرق -   -٣
األوسط وشــمال إفريقيا، الذي نظمته شركة وادي الرياض في جامعة األوسط وشــمال إفريقيا، الذي نظمته شركة وادي الرياض في جامعة 

الملك سعود بمدينة الرياض، عام الملك سعود بمدينة الرياض، عام ١٤٣٧١٤٣٧هـ.هـ.
مؤتمر العمل المصرفي والمالي اإلســالمي السنوي، الذي نظمته هيئة  مؤتمر العمل المصرفي والمالي اإلســالمي السنوي، الذي نظمته هيئة -   -٤
المحاســبة والمراجعــة بمملكة البحرين، عــام المحاســبة والمراجعــة بمملكة البحرين، عــام ١٤٣٧١٤٣٧هـ، وكان أحد هـ، وكان أحد 

محاورها بعنوان: رأس المال الجريء واألسهم الخاصة.محاورها بعنوان: رأس المال الجريء واألسهم الخاصة.
أُطلق هــذا المصطلح على عدد من الصناديق وإدارات االســتثمار في مجال  أُطلق هــذا المصطلح على عدد من الصناديق وإدارات االســتثمار في مجال ب-  ب- 

رأس المال الجريء، ومن ذلك:رأس المال الجريء، ومن ذلك:
إدارة رأس المال الجريء في شركة الخبير المالية. إدارة رأس المال الجريء في شركة الخبير المالية.-   -١

شــركة االســتثمار الجريء -موبايلي فنتشــرز- التابعة لشركة اتحاد  شــركة االســتثمار الجريء -موبايلي فنتشــرز- التابعة لشركة اتحاد -   -٢
االتصاالت.االتصاالت.

صندوق رأس المال الجريء التابع لمجموعة االتصاالت السعودية. صندوق رأس المال الجريء التابع لمجموعة االتصاالت السعودية.-   -٣
صندوق الرياض - تقنية الستثمارات رأس المال الجريء التابع لشركة  صندوق الرياض - تقنية الستثمارات رأس المال الجريء التابع لشركة -   -٤

الرياض المالية والشركة السعودية للتنمية واالستثمار التقني.الرياض المالية والشركة السعودية للتنمية واالستثمار التقني.
أنه المصطلح الذي اعتمده اتحاد األســهم الخاصة في منطقة الشرق األوسط  أنه المصطلح الذي اعتمده اتحاد األســهم الخاصة في منطقة الشرق األوسط ج-  ج- 
وشمال إفريقيا في دراســاته وأبحاثه المتعلقة باألسهم الخاصة ورأس المال وشمال إفريقيا في دراســاته وأبحاثه المتعلقة باألسهم الخاصة ورأس المال 

الجريء.الجريء.
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األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

أنه المصطلح الذي اختارته هيئة المنشــآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة  أنه المصطلح الذي اختارته هيئة المنشــآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة د-  د- 
للصنــدوق الذي أسســته عام للصنــدوق الذي أسســته عام ٢٠١٦٢٠١٦م بالشــراكة مع مدينة الملــك عبد الله م بالشــراكة مع مدينة الملــك عبد الله 

االقتصادية.االقتصادية.



٣٣٣٣

ا اتعريف التمويل برأس المال الجريء باعتباره لقبً تعريف التمويل برأس المال الجريء باعتباره لقبً

تنوعت تعريفات الباحثين للتمويل برأس المال الجريء، ومن أبرز ما قيل في تنوعت تعريفات الباحثين للتمويل برأس المال الجريء، ومن أبرز ما قيل في 
تعريفه:تعريفه:

ــطَ باألموال الخاصة طويلة األجل، في منشآت تملك استعدادات  ــطَ باألموال الخاصة طويلة األجل، في منشآت تملك استعدادات استثمار نَشَ استثمار نَشَ
قوية، منجز من طرف مستثمرين مختصينقوية، منجز من طرف مستثمرين مختصين(١).

رأس مال يوظف بواســطة وســيط مالي مختص، في مشروعات خاصة ذات رأس مال يوظف بواســطة وســيط مالي مختص، في مشروعات خاصة ذات 
مخاطــر مرتفعة تتميز باحتمال نمو قوي لكنها ال تَضمن في الحال -يقينًا- الحصول مخاطــر مرتفعة تتميز باحتمال نمو قوي لكنها ال تَضمن في الحال -يقينًا- الحصول 
على دخل أو التأكد من اســترداد رأس المال في التاريخ المحدد؛ أمالً في الحصول على دخل أو التأكد من اســترداد رأس المال في التاريخ المحدد؛ أمالً في الحصول 
على فائض قيمة مرتفع في المستقبل البعيد نسبيا حال إعادة بيع حصة هذه المؤسسات على فائض قيمة مرتفع في المستقبل البعيد نسبيا حال إعادة بيع حصة هذه المؤسسات 

بعد عدة سنواتبعد عدة سنوات(٢).
فعالية رأس المال المخاطر في تمويل المشــروعات الناشــئة، ص٤١٤١، ونســب المؤلف ، ونســب المؤلف  فعالية رأس المال المخاطر في تمويل المشــروعات الناشــئة، ص   (١)
التعريــف إلى الجمعية الوطنية لرأس المال الجريء بالواليات المتحدة األمريكية. وانظر: التعريــف إلى الجمعية الوطنية لرأس المال الجريء بالواليات المتحدة األمريكية. وانظر: 

الكتاب السنوي للجمعية الوطنية لرأس المال الجريء الكتاب السنوي للجمعية الوطنية لرأس المال الجريء ٢٠١٣٢٠١٣م، صم، ص٧٥٧٥.
مؤسســات رأس المال المخاطر ودورها في تدعيم المشــروعات الناشئة، ص٤، ونسب ، ونسب  مؤسســات رأس المال المخاطر ودورها في تدعيم المشــروعات الناشئة، ص   (٢)
 Guide on PrivateGuide on Private :المؤلف التعريف إلى الجمعية األوروبية لرأس المال الجريء. وانظر: المؤلف التعريف إلى الجمعية األوروبية لرأس المال الجريء. وانظر

Equity & Venture Capital for EntrepreneursEquity & Venture Capital for Entrepreneurs الصادر عن الجمعية األوروبية، ص الصادر عن الجمعية األوروبية، ص٦.



٣٤٣٤

األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

تمويل طويل المد باستخدام أسهم رأس المال يشارك فيه المستثمر بفعالية تمويل طويل المد باستخدام أسهم رأس المال يشارك فيه المستثمر بفعالية 
في المشــروع الذي يتــم تمويله بهدف إضافة قيمة إلى الشــركة المســتفيدة؛ ليبيع في المشــروع الذي يتــم تمويله بهدف إضافة قيمة إلى الشــركة المســتفيدة؛ ليبيع 

المستثمر نصيبه فيما بعدُ باإليرادات اإليجابيةالمستثمر نصيبه فيما بعدُ باإليرادات اإليجابية(١).
ا، أو توفير الدعم لهــا، أو توفير  ا، أو توفير الدعم لهــا، أو توفير تمويل نشــاط الشــركات التي تصدر أســهمً تمويل نشــاط الشــركات التي تصدر أســهمً
الخدمات الفنية واإلدارية، أو تطوير المشروعات والمؤسسات؛ بغرض تحويلها إلى الخدمات الفنية واإلدارية، أو تطوير المشروعات والمؤسسات؛ بغرض تحويلها إلى 
شركات مســاهمة أو توصية باألسهم، شريطة أن تكون هذه المشروعات والشركات شركات مســاهمة أو توصية باألسهم، شريطة أن تكون هذه المشروعات والشركات 
ذات طبيعة تتسم بنسبة مخاطرة عالية أو تفتقر إلى التمويل مما ينتج عنه دورة استثمار ذات طبيعة تتسم بنسبة مخاطرة عالية أو تفتقر إلى التمويل مما ينتج عنه دورة استثمار 

طويلة األمدطويلة األمد(٢).
وبالنظر إلى هــذه التعريفات والجمع بينها تتبين أهم ســمات التمويل برأس وبالنظر إلى هــذه التعريفات والجمع بينها تتبين أهم ســمات التمويل برأس 

المال الجريء، وهي:المال الجريء، وهي:
ل المالَ مقابل حصة في  أنه تمويل بطريق المشــاركة، يقدم فيه الممــوِّ ل المالَ مقابل حصة في -  أنه تمويل بطريق المشــاركة، يقدم فيه الممــوِّ  -١

ل؛ ولذلك كان العائد فيه غير مضمون. ل؛ ولذلك كان العائد فيه غير مضمون.المشروع المموَّ المشروع المموَّ
أنه تمويل يختص بالمشروعات حديثة النشأة؛ ألن قيمة حصصها حال  أنه تمويل يختص بالمشروعات حديثة النشأة؛ ألن قيمة حصصها حال -   -٢
نجاحها تتضاعف أكثر من المشروعات المتقدمة؛ ولذلك كان تمويالً نجاحها تتضاعف أكثر من المشروعات المتقدمة؛ ولذلك كان تمويالً 

عاليَ المخاطر.عاليَ المخاطر.
ل، ويقدم له قيمة مضافة، فيشــارك في  أنه تمويل يصحبه عمل من المموِّ ل، ويقدم له قيمة مضافة، فيشــارك في -  أنه تمويل يصحبه عمل من المموِّ  -٣
إدارته، وتســويقه، وجلب الموردين، وغير ذلــك، وهذا ناتج عن كون إدارته، وتســويقه، وجلب الموردين، وغير ذلــك، وهذا ناتج عن كون 
ا على  ا يجعله حريصً ل شــريكً ا على التمويل بطريق المشــاركة؛ إذ كون المموِّ ا يجعله حريصً ل شــريكً التمويل بطريق المشــاركة؛ إذ كون المموِّ
 Does Venture CapitalDoes Venture Capital ، ،ص، ص٣ ،Venture Capital. A Potential Model of MusharakahVenture Capital. A Potential Model of Musharakah  (١)

?Financing Make a Difference?Financing Make a Difference، ص، ص١١١١.

قانون سوق المال المصري رقم ٩٥٩٥ لسنة  لسنة ١٩٩٢١٩٩٢م، المادة م، المادة ١٢٣١٢٣ من الالئحة التنفيذية له. من الالئحة التنفيذية له. قانون سوق المال المصري رقم    (٢)
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٣٥٣٥

إنجاح المشــروع؛ لكون نجاحه يعود بالثمرة عليه، وكذلك الحال عند إنجاح المشــروع؛ لكون نجاحه يعود بالثمرة عليه، وكذلك الحال عند 
خسارة المشروع حيث ستنسحب الخسارة عليه.خسارة المشروع حيث ستنسحب الخسارة عليه.

أنه تمويل طويل األمد(١). أنه تمويل طويل األمد-   -٤
ل حصته التي  أنه تمويل يهدف إلى تحقيق الربــح عن طريق بيع المموِّ ل حصته التي -  أنه تمويل يهدف إلى تحقيق الربــح عن طريق بيع المموِّ  -٥
ل عند دخولــه إلى األرباح  ل عند دخولــه إلى األرباح ملكها فــي نهاية المدة، فليــس نظر المموِّ ملكها فــي نهاية المدة، فليــس نظر المموِّ
الدورية في المشروع، وإنما لفارق قيمة حصته بين وقت شرائه ووقت الدورية في المشروع، وإنما لفارق قيمة حصته بين وقت شرائه ووقت 
البيع، وألجله كان تركيز االستثمار على المنشآت الناشئة لكون فرصة البيع، وألجله كان تركيز االستثمار على المنشآت الناشئة لكون فرصة 

تضاعف القيمة فيها عالية.تضاعف القيمة فيها عالية.
فمن خالل هذه الســمات والخصائص يمكن استنتاج تعريف للتمويل برأس فمن خالل هذه الســمات والخصائص يمكن استنتاج تعريف للتمويل برأس 
المال الجريء بأنه: المال الجريء بأنه: أســلوبُ تمويلٍ طويلِ األمدِ يقدم للمشــروعاتِ الناشــئةِ على أســلوبُ تمويلٍ طويلِ األمدِ يقدم للمشــروعاتِ الناشــئةِ على 
ا في المشروع،  ل بماله وعمله، مقابل حصة يكون بها شريكً ا في المشروع، دفعات، يساهم فيه المموِّ ل بماله وعمله، مقابل حصة يكون بها شريكً دفعات، يساهم فيه المموِّ

بهدف تحقيق الربح الناتج عن بيع حصته نهايةَ مدة التمويل.بهدف تحقيق الربح الناتج عن بيع حصته نهايةَ مدة التمويل.

يقصد بالتمويل طويل األمد: التمويل الذي تزيد مدته على خمس سنوات، وهي المدة التي  يقصد بالتمويل طويل األمد: التمويل الذي تزيد مدته على خمس سنوات، وهي المدة التي    (١)
يحتاجها المشروع الممول برأس المال الجريء ليحقق قفزة مالية في قيمة حصصه؛ تشجع يحتاجها المشروع الممول برأس المال الجريء ليحقق قفزة مالية في قيمة حصصه؛ تشجع 
 ، ،Venture Capital & Finance of InnovationVenture Capital & Finance of Innovation .ل بعــد ذلك على بيعها والخــروج ل بعــد ذلك على بيعها والخــروج. المموِّ المموِّ

ص٢١٢١.
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وفيه خمسة مباحث:وفيه خمسة مباحث:
ل. ل.المموِّ المبحث األول: المبحث األول: المموِّ

ل. ل.المتموِّ المبحث الثاني: المبحث الثاني: المتموِّ
المبحث الثالث: المبحث الثالث: المال.المال.

المبحث الرابع: المبحث الرابع: المشروع.المشروع.
المبحث الخامس: المبحث الخامس: صيغة عقد التمويل.صيغة عقد التمويل.
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٣٩٣٩

 
ل لالمموِّ المموِّ

المطلب األول: تعريفه.المطلب األول: تعريفه.
ل: باذل  ل، أي: أعطى المــال، فالمموِّ وَّ ل: باذل  اســم فاعل من الفعل مَ ل، أي: أعطى المــال، فالمموِّ وَّ ل لغة: اســم فاعل من الفعل مَ ل لغة:المموِّ المموِّ

المال، ومن ينفق على عمل ماالمال، ومن ينفق على عمل ما(١).
ل مســتعمالً لديهم، وإنما يسمى بحسب  ل مســتعمالً لديهم، وإنما يسمى بحسب  فلم أجد لفظ المموِّ وأما عند الفقهاءوأما عند الفقهاء فلم أجد لفظ المموِّ
ا(٣)، وإن ، وإن  ا، وإن كانت شــركة سمي شريكً ا(٢)، وإن كانت شــركة سمي شريكً ضً قرِ ا ســمي مُ االمعاملة، فإن كانت قرضً ضً قرِ ا ســمي مُ المعاملة، فإن كانت قرضً
ا  لَمً ا ، وإن كانت سَ لَمً ا(٥)، وإن كانت سَ رً ؤجِّ ا، وإن كانت إجارة سمي مُ رً ؤجِّ كانت مضاربةً سمي ربَّ المالكانت مضاربةً سمي ربَّ المال(٤)، وإن كانت إجارة سمي مُ

ا(٦) أو رب السلم أو رب السلم(٧) وهكذا. وهكذا. سلِمً اسمي مُ سلِمً سمي مُ
الصحاح ١٨٢٢١٨٢٢/٥، لسان العرب ، لسان العرب ٦٣٦٦٣٦/١١١١، مادة (مول).، مادة (مول). الصحاح    (١)

المبســوط ٣٦٣٦/١٤١٤، المدونــة ، المدونــة ١٧٤١٧٤/٣، التنبيه، للشــيرازي ، التنبيه، للشــيرازي ٨٢٨٢/٢، المغني، البن قدامة ، المغني، البن قدامة  المبســوط    (٢)
.٤٢٩٤٢٩/٦

المبسوط ١٥٧١٥٧/١١١١، المدونة ، المدونة ٦١٦٦١٦/٣، األم ، األم ٢٣٦٢٣٦/٣، المغني ، المغني ١٣١١٣١/٧. المبسوط    (٣)
المبسوط ١٥٧١٥٧/١١١١، المدونة ، المدونة ٣٢٩٣٢٩/١، األم ، األم ٥٢٥٢/٢، المغني ، المغني ١٣٣١٣٣/٧. المبسوط    (٤)

المبسوط ٢٠٠٢٠٠/١١١١، مختصر خليل، ص، مختصر خليل، ص٥٨٥٨، األم ، األم ٢٧٢٧/٤، المغني ، المغني ١٦١٦/٨. المبسوط    (٥)
البحر الرائــق ١٦٨١٦٨/٦، البيان والتحصيل ، البيان والتحصيل ٢٣٠٢٣٠/٧، بدايــة المجتهد ، بدايــة المجتهد ٢٢١٢٢١/٣، فتح العزيز ، فتح العزيز  البحر الرائــق    (٦)

٣٣٢٣٣٢/٩، شرح منتهى اإلرادات ، شرح منتهى اإلرادات ٨٩٨٩/٢.
الهداية، للمرغيناني ٧٥٧٥/٣، البحر الرائق ، البحر الرائق ١٦٨١٦٨/٦. .  الهداية، للمرغيناني    (٧)



٤٠٤٠
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ل في التمويل برأس المال الجريء يطلق علــى من يبذل المال لرائد  يطلق علــى من يبذل المال لرائد  ل في التمويل برأس المال الجريءوالممــوِّ والممــوِّ
المشروع مقابل حصة من مشروعهالمشروع مقابل حصة من مشروعه(١).

المطلب الثاني: أنواع الممولين.المطلب الثاني: أنواع الممولين.

المسألة األولى: أنواعهم بالنظر إلى الهيكل، وهم بهذا االعتبار نوعانالمسألة األولى: أنواعهم بالنظر إلى الهيكل، وهم بهذا االعتبار نوعان(٢):

النوع األول: النوع األول: شركات رأس المال الجريء.شركات رأس المال الجريء.
وهي شــركات أمــوال -تكون فــي الغالب مســاهمةوهي شــركات أمــوال -تكون فــي الغالب مســاهمة(٣)- تختــص بتمويل - تختــص بتمويل 
المشروعات بأموالها الخاصة فقطالمشروعات بأموالها الخاصة فقط(٤)، وهدفها تحقيق الربح الناتج عن بيع حصتها في ، وهدفها تحقيق الربح الناتج عن بيع حصتها في 

ا دورية(٥). ا دوريةالمشروع عند نهاية مدة تمويله، وتوزع على المساهمين أرباحً المشروع عند نهاية مدة تمويله، وتوزع على المساهمين أرباحً
.Venture CapitalistVenture Capitalist :ا: الشريك الجريء، وفي اللغة اإلنجليزية ويطلق عليه أيضً ا: الشريك الجريء، وفي اللغة اإلنجليزية:   ويطلق عليه أيضً  (١)

مؤسســات رأس المال المخاطر ودورها في تدعيم المشروعات الناشئة ص١١١١، فعالية ، فعالية  مؤسســات رأس المال المخاطر ودورها في تدعيم المشروعات الناشئة ص   (٢)
رأس المــال المخاطر في تمويل المشــروعات الناشــئة، صرأس المــال المخاطر في تمويل المشــروعات الناشــئة، ص٧٦٧٦-٧٩٧٩، وعلى ذلك نص ، وعلى ذلك نص 
قانون سوق رأس المال المصري، حيث نص قانون قانون سوق رأس المال المصري، حيث نص قانون ٩٥٩٥ لعام  لعام ١٩٩٢١٩٩٢م على شركات رأس م على شركات رأس 
المال الجريء، ثم أضــاف القرار الوزاري رقم المال الجريء، ثم أضــاف القرار الوزاري رقم ٩٣٥٩٣٥ لعام  لعام ١٩٩٦١٩٩٦م صناديق االســتثمار م صناديق االســتثمار 
المباشــر، انظر: مؤسسات رأس المال المخاطر ودورها في تدعيم المشروعات الناشئة، المباشــر، انظر: مؤسسات رأس المال المخاطر ودورها في تدعيم المشروعات الناشئة، 

ص٦٠٦٠.
دليل المستثمر لمفهوم ونشاط رأس المال المخاطر، ص٢٠٢٠، ونص نظام مراقبة شركات ، ونص نظام مراقبة شركات  دليل المستثمر لمفهوم ونشاط رأس المال المخاطر، ص   (٣)
التمويل الســعودي في مادته األولى على أن شركة التمويل تكون شركة مساهمة، وعرف التمويل الســعودي في مادته األولى على أن شركة التمويل تكون شركة مساهمة، وعرف 
نظام الشــركات في مادته الثانية والخمســين الشركة المســاهمة بأنها: شركة رأس مالها نظام الشــركات في مادته الثانية والخمســين الشركة المســاهمة بأنها: شركة رأس مالها 
مقســم إلى أســهم متســاوية القيمة قابلة للتداول، وتكون مســؤولة وحدها عن الديون مقســم إلى أســهم متســاوية القيمة قابلة للتداول، وتكون مســؤولة وحدها عن الديون 
وااللتزامات المترتبة على ممارســة نشــاطها، أي: ال يُســأل مســاهموها عن ديونها في وااللتزامات المترتبة على ممارســة نشــاطها، أي: ال يُســأل مســاهموها عن ديونها في 

الخاصة.  الخاصة. أموالهم  أموالهم 
أي: أموال المساهمين فيها. أي: أموال المساهمين فيها.   (٤)

 Venture Capital. lessons from the DevelopedVenture Capital. lessons from the Developed ، ،ص، ص٥٦٥٦-٥٧٥٧ ،Inside Venture CapitalInside Venture Capital  (٥)
World for the DevelopingWorld for the Developing، ص، ص٦.
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٤١٤١

النوع الثاني: النوع الثاني: صناديق رأس المال الجريء.صناديق رأس المال الجريء.
وهي صناديق تطلقها شــركات مختصة تتكون من خبــراء في إدارة صناديق وهي صناديق تطلقها شــركات مختصة تتكون من خبــراء في إدارة صناديق 
رأس المال الجريء، تعلن عنها، وتدعو المســتثمرين للمساهمة مقابل حصص في رأس المال الجريء، تعلن عنها، وتدعو المســتثمرين للمساهمة مقابل حصص في 
ا من المشــروعات مقابل  ل بها عددً ا من المشــروعات مقابل الصنــدوق، ثم تدير أموال المســتثمرين وتموِّ ل بها عددً الصنــدوق، ثم تدير أموال المســتثمرين وتموِّ
أســهم فيها، وفي نهاية مدة الصندوق تبيع أسهمها للحصول على العائد الناتج عن أســهم فيها، وفي نهاية مدة الصندوق تبيع أسهمها للحصول على العائد الناتج عن 
فارق قيمتها، وتوزع العوائد على المستثمرين، وتحصل الشركة التي تدير الصندوق فارق قيمتها، وتوزع العوائد على المستثمرين، وتحصل الشركة التي تدير الصندوق 
على أجرةٍ وحافزِ أداء، وغالبًا ما تكون ضمن المســتثمرين في الصندوق فيكون لها على أجرةٍ وحافزِ أداء، وغالبًا ما تكون ضمن المســتثمرين في الصندوق فيكون لها 
ا آخر وتعود الدورة بعد  ا آخر وتعود الدورة بعد حصة معهم، وبعد تصفية الصندوق تطرح الشــركة صندوقً حصة معهم، وبعد تصفية الصندوق تطرح الشــركة صندوقً

ذلك من جديدذلك من جديد(١).
ويعد صندوق رأس المال الجريء شــراكة محدودة بين المستثمر الذي يبذل ويعد صندوق رأس المال الجريء شــراكة محدودة بين المستثمر الذي يبذل 

(٢)، ومدير الصندوق الذي يدير االستثمار فيه حتى تصفيته، ومدير الصندوق الذي يدير االستثمار فيه حتى تصفيته(٣). المال ابتداءًالمال ابتداءً
وقد تسند الشركة التي تؤسس الصندوق إدارته إلى جهة أخر مختصة بإدارة وقد تسند الشركة التي تؤسس الصندوق إدارته إلى جهة أخر مختصة بإدارة 
صناديــق رأس المال الجريء، وتســمى: مدير االســتثمار أو مديــر الصندوق من صناديــق رأس المال الجريء، وتســمى: مدير االســتثمار أو مديــر الصندوق من 
 Guide on Private Equity &Guide on Private Equity & ، ،ص، ص٢١٢١-٢٧٢٧ ،Venture Capital & Finance of InnovationVenture Capital & Finance of Innovation  (١)
Venture Capital for EntrepreneursVenture Capital for Entrepreneurs، ص، ص٧، مؤسسات رأس المال المخاطر ودورها في ، مؤسسات رأس المال المخاطر ودورها في 

تدعيم المشروعات الناشــئة، صتدعيم المشروعات الناشــئة، ص١١١١، وســيأتي مزيد بيان لصناديق االستثمار في الفصل ، وســيأتي مزيد بيان لصناديق االستثمار في الفصل 
األول من الباب الثاني من هذه الرسالة.األول من الباب الثاني من هذه الرسالة.

ا الشريك الموصي أو المحدود LPLP، وسمي بالشريك المحدود؛ لمحدودية ، وسمي بالشريك المحدود؛ لمحدودية  ويطلق عليه أيضً ا الشريك الموصي أو المحدود   ويطلق عليه أيضً  (٢)
دوره، حيث يقتصر دوره غالبًــا على تقديم التمويل دوره، حيث يقتصر دوره غالبًــا على تقديم التمويل (Guide to Venture Capital)(Guide to Venture Capital)، ص، ص٧، ، 

دليل االستثمار في رأس المال الجريء، صدليل االستثمار في رأس المال الجريء، ص٥.
ا لدوره الشامل في جمع  ا لدوره الشامل في جمع ، وسمي بالشريك العام؛ نظرً ا الشــريك العام GPGP، وسمي بالشريك العام؛ نظرً ويطلق عليه أيضً ا الشــريك العام   ويطلق عليه أيضً  (٣)
األموال وإدارة االستثمارات، األموال وإدارة االستثمارات، Guide to Venture CapitalGuide to Venture Capital، ص، ص٧، دليل االستثمار في رأس ، دليل االستثمار في رأس 

المال الجريء، صالمال الجريء، ص٥.
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األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

الباطنالباطن(١)()(٢).
وصناديق التمويل هي النوع الغالب من أنواع ممولي رأس المال الجريء، بل وصناديق التمويل هي النوع الغالب من أنواع ممولي رأس المال الجريء، بل 

ه بعض الباحثين الهيكل الوحيد للتمويل برأس المال الجريء(٣)()(٤). ه بعض الباحثين الهيكل الوحيد للتمويل برأس المال الجريءعدّ عدّ
 :الفروق بين النوعين:الفروق بين النوعين

يمكن تلخيص الفروق بين النوعين السابقين في اآلتي:يمكن تلخيص الفروق بين النوعين السابقين في اآلتي:
األول:األول: أن مصدر أموال النوع األول يقتصر على ما قدمه مســاهمو الشــركة،  أن مصدر أموال النوع األول يقتصر على ما قدمه مســاهمو الشــركة، 
وال تستقبل أمواالً من غيرهم، أما النوع الثاني فمصدر أمواله من مستثمرين خارجين.وال تستقبل أمواالً من غيرهم، أما النوع الثاني فمصدر أمواله من مستثمرين خارجين.
الثاني:الثاني: أن العالقة بين الشــركة ومســاهميها مســتمرة حتى انقضاء الشركة،  أن العالقة بين الشــركة ومســاهميها مســتمرة حتى انقضاء الشركة، 
وال تنتهــي بانتهاء التمويل لمشــروع معين، بينما تنتهي العالقــة بين مدير الصندوق وال تنتهــي بانتهاء التمويل لمشــروع معين، بينما تنتهي العالقــة بين مدير الصندوق 

والمستثمرين بانتهاء مدة الصندوق وتقسيم األرباح.والمستثمرين بانتهاء مدة الصندوق وتقسيم األرباح.
ل،  ل،  تحصل الشــركة على أرباحها من بيع نصيبها في المشــروع المموَّ الثالث:الثالث: تحصل الشــركة على أرباحها من بيع نصيبها في المشــروع المموَّ
ويمكنها حينئذٍ توزيع أرباح ذلك المشروع، أو ردها في استثمارات جديدة، في حين ويمكنها حينئذٍ توزيع أرباح ذلك المشروع، أو ردها في استثمارات جديدة، في حين 
Venture Capital & Finance of InnovationVenture Capital & Finance of Innovation، ص، ص٢١٢١، الكتاب الســنوي للجمعية الوطنية ، الكتاب الســنوي للجمعية الوطنية   (١)
لرأس المال الجريء لرأس المال الجريء ٢٠١٣٢٠١٣م، صم، ص٦٧٦٧، ، Guide On Venture CapitalGuide On Venture Capital، الصادر عن مصلحة ، الصادر عن مصلحة 

الجمارك الماليزية، صالجمارك الماليزية، ص٥، ، Islamic Venture CapitalIslamic Venture Capital، ص، ص١.
مؤسســات رأس المال المخاطر ودورها في تدعيم المشــروعات الناشئة، ص١١١١، فعالية ، فعالية  مؤسســات رأس المال المخاطر ودورها في تدعيم المشــروعات الناشئة، ص   (٢)
رأس المال المخاطر في تمويل المشــروعات الناشئة، صرأس المال المخاطر في تمويل المشــروعات الناشئة، ص٧٩٧٩، الئحة صناديق االستثمار، ، الئحة صناديق االستثمار، 

ص١٩١٩-٢٠٢٠.
 Guide on Private Equity &Guide on Private Equity & ص٣، ،  ص،   ،Venture Capital & Finance of InnovationVenture Capital & Finance of Innovation  (٣)

Venture Capital for EntrepreneursVenture Capital for Entrepreneurs، ص، ص١٢١٢.

ا خليطًا بيــن النوعين، ولكون هذا النــوع ال يخرج في  هنــاك جهات ممولة صنعــت نوعً ا خليطًا بيــن النوعين، ولكون هذا النــوع ال يخرج في   هنــاك جهات ممولة صنعــت نوعً  (٤)
خصائصه عن النوعين الســابقين، إضافةً إلى أنه قليل مقارنة بهما، فقد آثرت االقتصار على خصائصه عن النوعين الســابقين، إضافةً إلى أنه قليل مقارنة بهما، فقد آثرت االقتصار على 

هذين النوعين؛ إذ يُكتفى ببيانهما عن غيرهما.هذين النوعين؛ إذ يُكتفى ببيانهما عن غيرهما.



أركان التمويل برأس المال الجريءأركان التمويل برأس المال الجريء

٤٣٤٣

ال توزع أرباح الصندوق إال بعد تصفيته وبيع أسهمه في جميع المشروعاتال توزع أرباح الصندوق إال بعد تصفيته وبيع أسهمه في جميع المشروعات(١).
المســألة الثانيــة: أنواع المموليــن بالنظر إلى االســتقالل والتبعية، وهم بهذا المســألة الثانيــة: أنواع المموليــن بالنظر إلى االســتقالل والتبعية، وهم بهذا 

        االعتبار نوعان:        االعتبار نوعان:

، وهو الغالب(٢). ، وهو الغالب مستقلٌّ النوع األول:النوع األول: مستقلٌّ
ا لجهات حكومية أو شركات(٣)()(٤). ا لجهات حكومية أو شركات ما يكون تابعً النوع الثاني:النوع الثاني: ما يكون تابعً

 (Corporate(Corporate ويطلق على التابع للشركات مصطلح رأس مال الشركات الجريء ويطلق على التابع للشركات مصطلح رأس مال الشركات الجريء
.(٥)(CVCCVC) ويختصر في ( ويختصر في Venture Capital)Venture Capital)

ويمكن تصنيف جهات التمويل برأس مال الشركات الجريء (ويمكن تصنيف جهات التمويل برأس مال الشركات الجريء (CVCCVC) إلى نوعين:) إلى نوعين:
النــوعالنــوع األول:األول: التابــع للشــركات والمؤسســات المالية؛ كشــركات التأمين  التابــع للشــركات والمؤسســات المالية؛ كشــركات التأمين 

والمصارف االستثمارية.والمصارف االستثمارية.
النوعالنوع الثاني:الثاني: التابع للشركات التقنية والصناعية ونحوها التابع للشركات التقنية والصناعية ونحوها(٦).

والتمويــل في كال النوعين من الشــركة األم، إال أنه يغلــب على النوع األول والتمويــل في كال النوعين من الشــركة األم، إال أنه يغلــب على النوع األول 
الهدف االستثماري، فيما يغلب على النوع الثاني رغبة تطوير المنتج الذي يعمل عليه الهدف االستثماري، فيما يغلب على النوع الثاني رغبة تطوير المنتج الذي يعمل عليه 

Guide on Private Equity & Venture Capital for EntrepreneursGuide on Private Equity & Venture Capital for Entrepreneurs، ص، ص١٢١٢-١٣١٣.  (١)
Venture Capital Finance & SMEsVenture Capital Finance & SMEs، ص، ص٣٩٣٩.  (٢)

 Guide on Private Equity &Guide on Private Equity & :انظر: ، انظر ،(captive)(captive) ويطلــق عليها البعض: الصناديق المقيــدة ويطلــق عليها البعض: الصناديق المقيــدة    (٣)
Venture Capital for EntrepreneursVenture Capital for Entrepreneurs، ص، ص١٢١٢.

Venture Capital. lessons from the Developed World for the DevelopingVenture Capital. lessons from the Developed World for the Developing، ص، ص٦، دليل ، دليل   (٤)
 Venture Capital Finance &Venture Capital Finance & ، ،المســتثمر لمفهوم ونشــاط رأس المال المخاطر، صالمســتثمر لمفهوم ونشــاط رأس المال المخاطر، ص٢٠٢٠

SMEsSMEs، ص، ص٣٩٣٩.

Venture Capital & Finance of InnovationVenture Capital & Finance of Innovation، ص، ص٦.  (٥)
Venture Capital. lessons from the Developed World for the DevelopingVenture Capital. lessons from the Developed World for the Developing، ص، ص٦.  (٦)



٤٤٤٤

األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

المشــروع المشــروع (١)، ولذلك ال يهــدف الممول في النوع الثاني خاصــة إلى بيع حصته في ، ولذلك ال يهــدف الممول في النوع الثاني خاصــة إلى بيع حصته في 
المشروع الممولالمشروع الممول(٢)؛ لكون هدفه المنتج؛ لكون هدفه المنتج(٣).

وهنا يجب التفريق بين اســتثمار الشــركات الماليــة والصناعية في صناديق وهنا يجب التفريق بين اســتثمار الشــركات الماليــة والصناعية في صناديق 
التمويل برأس المال الجريء، وبين إنشــائها صناديقَ للتمويل برأس المال الجريء، التمويل برأس المال الجريء، وبين إنشــائها صناديقَ للتمويل برأس المال الجريء، 
ا من المستثمرين، وينتهي دورها عند تقديم المال  ا من المستثمرين، وينتهي دورها عند تقديم المال ففي األولى تكون الشــركات جزءً ففي األولى تكون الشــركات جزءً
 ( (CVCCVC) للصناديق، والتي تكون جهة مســتقلة، أما في رأس مال الشــركات الجريء) للصناديق، والتي تكون جهة مســتقلة، أما في رأس مال الشــركات الجريء
ا عن الشــركة األم، وتؤسسه الشــركة األم لخدمة  ا عن الشــركة األم، وتؤسسه الشــركة األم لخدمة فتكون الشــركة أو الصندوق فرعً فتكون الشــركة أو الصندوق فرعً

أغراضها، ويكون تمويله من أموالهاأغراضها، ويكون تمويله من أموالها(٤).
ل. ل.المطلب الثالث: دور المموِّ المطلب الثالث: دور المموِّ

المسألة األولى: دور شركة رأس المال الجريء.المسألة األولى: دور شركة رأس المال الجريء.

تتولى الشركةُ إدارةَ التمويل، وأهمُّ أعمالها ما يلي:تتولى الشركةُ إدارةَ التمويل، وأهمُّ أعمالها ما يلي:
البحث عن المشروعات المناسبة للتمويل، وتختص -في العادة- كل  البحث عن المشروعات المناسبة للتمويل، وتختص -في العادة- كل -   -١

شركة بنوع من المشروعاتشركة بنوع من المشروعات(٥).
اختيار المشروعات المناسبة للتمويل -وفق ضوابط دقيقة في االنتقاء-  اختيار المشروعات المناسبة للتمويل -وفق ضوابط دقيقة في االنتقاء- -   -٢
GuideGuide toto VentureVenture CapitalCapital، ص، ص٧، الكتاب السنوي للجمعية الوطنية لرأس المال الجريء ، الكتاب السنوي للجمعية الوطنية لرأس المال الجريء   (١)

٢٠١٣٢٠١٣م، صم، ص٧٤٧٤، وقد يكون الهدف من تطوير المنتج هدف مالي؛ الستثماره بعد ذلك.، وقد يكون الهدف من تطوير المنتج هدف مالي؛ الستثماره بعد ذلك.
Venture Capital & Finance of InnovationVenture Capital & Finance of Innovation، ص، ص٥.  (٢)

 Venture Capital. lessons from the Developed World for theVenture Capital. lessons from the Developed World for the ، ،المرجع الســابق، ص٦ المرجع الســابق، ص   (٣)
DevelopingDeveloping، ص، ص٦.

Venture Capital & Finance of InnovationVenture Capital & Finance of Innovation، ص، ص٢٩٢٩.  (٤)
ص١٢١٢، ،  ص،   ،Venture Capital. lessons from the Developed World for the DevelopingVenture Capital. lessons from the Developed World for the Developing  (٥)

?Does Venture Capital Financing Make A Difference?Does Venture Capital Financing Make A Difference، ص، ص٢.
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٤٥٤٥

وإبرام العقود معها، والغالب أنها أكثر من مشــروع في الوقت نفســه؛ وإبرام العقود معها، والغالب أنها أكثر من مشــروع في الوقت نفســه؛ 
تحوطًا وتقليالً للمخاطرةتحوطًا وتقليالً للمخاطرة(١).

تقديم قيمة مضافة للمشروعات المختارة، وذلك في مجاالت متعددة؛  تقديم قيمة مضافة للمشروعات المختارة، وذلك في مجاالت متعددة؛ -   -٣
كاإلدارة والمحاســبة والموارد البشرية وجلب الموردين والموزعين، كاإلدارة والمحاســبة والموارد البشرية وجلب الموردين والموزعين، 
بل حتى الجوانب التقنية والقانونية وغيرها، وتســتمر تلك المســانَدة بل حتى الجوانب التقنية والقانونية وغيرها، وتســتمر تلك المســانَدة 

ا(٢). ا، ويحقق بيع حصصها أرباحً احتى تحقق المشروعات نجاحً ا، ويحقق بيع حصصها أرباحً حتى تحقق المشروعات نجاحً
التســويق للمشــروع والبحث عن فرص الخروج في نهاية مدته، لتبيع  التســويق للمشــروع والبحث عن فرص الخروج في نهاية مدته، لتبيع -   -٤
حصتها بربح، ثم توزع المبالغ الناتجة بعد ذلك على المســاهمين وفق حصتها بربح، ثم توزع المبالغ الناتجة بعد ذلك على المســاهمين وفق 

آلية محددةآلية محددة(٣).
المسألة الثانية: دور صندوق رأس المال الجريء.المسألة الثانية: دور صندوق رأس المال الجريء.

الفرع األول: دور مدير الصندوق.الفرع األول: دور مدير الصندوق.
ا لدور شــركة  ا مشــابهً ا لدور شــركة يتولى مدير صندوق التمويل برأس المال الجريء دورً ا مشــابهً يتولى مدير صندوق التمويل برأس المال الجريء دورً

التمويل برأس المال الجريء، وينفرد عنها في اآلتي:التمويل برأس المال الجريء، وينفرد عنها في اآلتي:
إنشاء صندوق للتمويل برأس المال الجريء، واإلعالن عنه والتسويق  إنشاء صندوق للتمويل برأس المال الجريء، واإلعالن عنه والتسويق -   -١

له.له.
استقبال أموال المســتثمرين بمختلف أنواعهم، وقد يقتصر على أنواع  استقبال أموال المســتثمرين بمختلف أنواعهم، وقد يقتصر على أنواع -   -٢

منهم وفق شروط يحددها.منهم وفق شروط يحددها.
Inside Venture CapitalInside Venture Capital، ص، ص٥٣٥٣، ، Venture Capital & Finance of InnovationVenture Capital & Finance of Innovation، ص، ص٩. .   (١)

ص٨، ،  ص،   ،Venture Capital. lessons from the Developed World for the DevelopingVenture Capital. lessons from the Developed World for the Developing  (٢)
Guide on Private Equity & Venture Capital for EntrepreneursGuide on Private Equity & Venture Capital for Entrepreneurs، ص، ص٧.

المرجع السابق، ص٧، ، Inside Venture CapitalInside Venture Capital، ص، ص٥٣٥٣. المرجع السابق، ص   (٣)



٤٦٤٦

األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

بعد تصفية الصندوق األول وتوزيع العائد على المســتثمرين يشرع في  بعد تصفية الصندوق األول وتوزيع العائد على المســتثمرين يشرع في -   -٣
طرح صندوق آخر، وتعود دورة التمويل من جديدطرح صندوق آخر، وتعود دورة التمويل من جديد(١).

ل للمشــروع قد تزيد أهميةً  ل للمشــروع قد تزيد أهميةً ومما يجدر ذكره، أن القيمة التي يضيفها المموِّ ومما يجدر ذكره، أن القيمة التي يضيفها المموِّ
ا من رواد المشروعات أنفسهم  ا من رواد المشروعات أنفسهم ، بل إن كثيرً على المســاهمة المالية التي يقدمهاعلى المســاهمة المالية التي يقدمها(٢)، بل إن كثيرً
يكون حرصهــم على القيمة المضافــة مثل حرصهم على المــال أو أكثر؛ كون يكون حرصهــم على القيمة المضافــة مثل حرصهم على المــال أو أكثر؛ كون 
مشاركة مؤسســات رأس المال الجريء في المشروع تعد تزكيةً له تزيد من الثقة مشاركة مؤسســات رأس المال الجريء في المشروع تعد تزكيةً له تزيد من الثقة 
فيه لد العمالء والموردين والمصارف، وشــهادة على قوة المشــروع وقدرته فيه لد العمالء والموردين والمصارف، وشــهادة على قوة المشــروع وقدرته 

االئتمانيةاالئتمانية(٣).
الفرع الثاني: دور المستثمر.الفرع الثاني: دور المستثمر.

يمكن تلخيص دور المســتثمر في صناديــق التمويل برأس المال الجريء في يمكن تلخيص دور المســتثمر في صناديــق التمويل برأس المال الجريء في 
اآلتي:اآلتي:

ا في  يقتصر دور المستثمر على المساهمة بالمال، ويملك بذلك حصصً ا في -  يقتصر دور المستثمر على المساهمة بالمال، ويملك بذلك حصصً  -١
الصندوقالصندوق(٤).

ال يحق للمســتثمر سحب حصته من الصندوق أو بيعها إال بعد انقضاء  ال يحق للمســتثمر سحب حصته من الصندوق أو بيعها إال بعد انقضاء -   -٢
عمر الصندوقعمر الصندوق(٥).

 Venture Capital &Venture Capital & ، ،ص، ص٢١٢١ ،Does Venture Capital Financing Make A Difference?Does Venture Capital Financing Make A Difference?  (١)
Finance of InnovationFinance of Innovation، ص، ص٤.

ص١٦١٦، ،  ص،   ،Venture Capital. lessons from the Developed World for the DevelopingVenture Capital. lessons from the Developed World for the Developing  (٢)
?Does Venture Capital Financing Make A Difference?Does Venture Capital Financing Make A Difference، ص، ص٢٣٢٣.

Guide on Private Equity & Venture Capital for EntrepreneursGuide on Private Equity & Venture Capital for Entrepreneurs، ص، ص٣.  (٣)
Inside Venture CapitalInside Venture Capital، ص، ص٣٩٣٩، الكتاب السنوي للجمعية الوطنية لرأس المال الجريء ، الكتاب السنوي للجمعية الوطنية لرأس المال الجريء   (٤)

٢٠١٣٢٠١٣م، صم، ص٦٦٦٦.
التمويل بالمشاركة دروس من التجربة األمريكية، ص٤. التمويل بالمشاركة دروس من التجربة األمريكية، ص   (٥)
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٤٧٤٧

ال يتولى المستثمر أي عمل، وال يشارك في إدارة الصندوق أو المشروع  ال يتولى المستثمر أي عمل، وال يشارك في إدارة الصندوق أو المشروع -   -٣
ل(١)، إال أنه يحق له التصويت على المســائل الجوهرية؛ كتعديل ، إال أنه يحق له التصويت على المســائل الجوهرية؛ كتعديل  لالمموَّ المموَّ
اتفاقية االستثمار، وتغيير عمر الصندوق، وقد يتاح لبعض المستثمرين اتفاقية االستثمار، وتغيير عمر الصندوق، وقد يتاح لبعض المستثمرين 

حضور اجتماع مجلس إدارة الصندوق لالطالع والرقابةحضور اجتماع مجلس إدارة الصندوق لالطالع والرقابة(٢).
ومن المستثمرين في رأس المال الجريء:ومن المستثمرين في رأس المال الجريء:

األوقاف، مثل أوقاف الجامعات(٣). األوقاف، مثل أوقاف الجامعاتأ-  أ- 
الجهــات الحكومية، ال ســيما الصناديق الســيادية؛ مثــل: صناديق  الجهــات الحكومية، ال ســيما الصناديق الســيادية؛ مثــل: صناديق ب-  ب- 
االســتثمارات العامــة، وصناديق معاشــات التقاعــداالســتثمارات العامــة، وصناديق معاشــات التقاعــد(٤)، والصناديق ، والصناديق 

سة لهذا الغرض(٥). سة لهذا الغرضالحكومية المؤسَّ الحكومية المؤسَّ
ص٥، ،  ص،   ،Venture Capital. lessons from the Developed World for the DevelopingVenture Capital. lessons from the Developed World for the Developing  (١)
 VentureVenture ، ،تطبيق تجربة رأس المال المخاطر مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، صتطبيق تجربة رأس المال المخاطر مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ص١٧١٧

Capital Finance & SMEsCapital Finance & SMEs، ص، ص٣٩٣٩.

Inside Venture CapitalInside Venture Capital، ص، ص٣٩٣٩، التمويل بالمشاركة دروس من التجربة األمريكية، ص، التمويل بالمشاركة دروس من التجربة األمريكية، ص٥.  (٢)
Venture Capital & Finance of InnovationVenture Capital & Finance of Innovation، ص، ص٢٨٢٨، ، Islamic Venture CapitalIslamic Venture Capital، ص، ص٣.  (٣)

تعد صناديق التقاعد من أهم المستثمرين في رأس المال الجريء، حيث شكلت أموالها في  تعد صناديق التقاعد من أهم المستثمرين في رأس المال الجريء، حيث شكلت أموالها في    (٤)
الواليات المتحدة األمريكية عام الواليات المتحدة األمريكية عام ٢٠٠١٢٠٠١م، مثالً م، مثالً ٤٢٤٢% من األموال المستثمرة في رأس المال % من األموال المستثمرة في رأس المال 
الجريء، وأضحت أموالها محل تنافس جهات التمويل برأس المال الجريء، ولعل سبب الجريء، وأضحت أموالها محل تنافس جهات التمويل برأس المال الجريء، ولعل سبب 
ذلك أن صناديق التقاعد تحوز أمواالً يكون سحبها على المد الطويل، وهو ما يتناسب مع ذلك أن صناديق التقاعد تحوز أمواالً يكون سحبها على المد الطويل، وهو ما يتناسب مع 
التمويل برأس المال الجــريء الذي يعد تمويالً طويل األجل، في حين تعد المصارف من التمويل برأس المال الجــريء الذي يعد تمويالً طويل األجل، في حين تعد المصارف من 
ا برأس المال الجريء؛ لكون معظم أموالها ودائع جارية، وهي عرضة  ا برأس المال الجريء؛ لكون معظم أموالها ودائع جارية، وهي عرضة أقل الجهات استثمارً أقل الجهات استثمارً
للســحب في أي وقت، إضافة إلى كونها تتجنب االســتثمارات عاليــة المخاطر؛ ولذلك للســحب في أي وقت، إضافة إلى كونها تتجنب االســتثمارات عاليــة المخاطر؛ ولذلك 
تفضــل المصارف أســلوب التمويل قصير األجــل، وتمنح مزايا إضافيــة كلما قلت مدة تفضــل المصارف أســلوب التمويل قصير األجــل، وتمنح مزايا إضافيــة كلما قلت مدة 

التمويل. انظر: التمويل. انظر: ?Does Venture Capital Financing Make A Difference?Does Venture Capital Financing Make A Difference، ص، ص٣٤٣٤. . 
فعالية رأس المال المخاطر في تمويل المشروعات الناشئة، ص٧٠٧٠-٧١٧١. فعالية رأس المال المخاطر في تمويل المشروعات الناشئة، ص   (٥)
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القطــاع الخاص والشــركات، خاصةً شــركات التأميــن بأنواعها(١)، ،  القطــاع الخاص والشــركات، خاصةً شــركات التأميــن بأنواعهاج-  ج- 
والمصارف االستثماريةوالمصارف االستثمارية(٢).

األفراد، وهم -في الغالب- رجال أعمال وعائالت غنية(٣). األفراد، وهم -في الغالب- رجال أعمال وعائالت غنيةد-  د- 
ا عند الحديث عن المستثمرين  ا من المستثمرين يُذكر دومً ا عند الحديث عن المستثمرين وهنا ال بد من أن أبين نوعً ا من المستثمرين يُذكر دومً وهنا ال بد من أن أبين نوعً
برأس المال الجريء، وهو ما يطلق عليه فــي اللغة اإلنجليزية: برأس المال الجريء، وهو ما يطلق عليه فــي اللغة اإلنجليزية: (Angel Investor)(Angel Investor)، وقد ، وقد 
ف بأنه: (شخص ثري، يســتثمر في الشركات في مراحل تنموية مبكرة نسبيا)(٤). فهو . فهو  رِّ ف بأنه: (شخص ثري، يســتثمر في الشركات في مراحل تنموية مبكرة نسبيا)عُ رِّ عُ
ها فيها، وقد  ها فيها، وقد مستثمر يهدف إلى تمويل المشروعات الوليدة -غالبًا- مقابل مشاركته روادَ مستثمر يهدف إلى تمويل المشروعات الوليدة -غالبًا- مقابل مشاركته روادَ
يساهم بعضهم بخبرته حتى يبدأ المشروع في النجاح، ثم يبيع المستثمر حصته بربح على يساهم بعضهم بخبرته حتى يبدأ المشروع في النجاح، ثم يبيع المستثمر حصته بربح على 

.رائد المشروع أو جهات استثمارية أخر.رائد المشروع أو جهات استثمارية أخر
وقد اختلف الباحثون في الترجمة العربية لهذا المصطلح:وقد اختلف الباحثون في الترجمة العربية لهذا المصطلح:

لَك(٥)، ومنهم من ، ومنهم من  لَكفمنهم من أخذ بالترجمة الحرفية وتعني: المســتثمر الـــمَ فمنهم من أخذ بالترجمة الحرفية وتعني: المســتثمر الـــمَ
نظر إلى المعنى المقصود فاختار ترجمة ير أنها مناســبة له، فمن ذلك: المســتثمر نظر إلى المعنى المقصود فاختار ترجمة ير أنها مناســبة له، فمن ذلك: المســتثمر 
الداعمالداعم(٦)،....................................................................................................................................................
ص٧، ،  ص،   ،Venture Capital. lessons from the Developed World for the DevelopingVenture Capital. lessons from the Developed World for the Developing  (١)

Venture Capital & Finance of InnovationVenture Capital & Finance of Innovation، ص، ص٢٨٢٨.

Guide on Private Equity & Venture Capital for EntrepreneursGuide on Private Equity & Venture Capital for Entrepreneurs، ص، ص٣، تطبيق تجربة ، تطبيق تجربة   (٢)
رأس المال المخاطر مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، صرأس المال المخاطر مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ص٢٩٢٩.

 Inside VentureInside Venture ، ،الكتاب الســنوي للجمعية الوطنية لرأس المال الجريء ٢٠١٣٢٠١٣م، صم، ص٨ الكتاب الســنوي للجمعية الوطنية لرأس المال الجريء    (٣)
CapitalCapital، ص، ص٢٩٢٩، ، Venture Capital Finance & SMEsVenture Capital Finance & SMEs، ص، ص٤٣٤٣.

الكتاب السنوي للجمعية الوطنية لرأس المال الجريء ٢٠١٣٢٠١٣م، صم، ص٦١٦١. الكتاب السنوي للجمعية الوطنية لرأس المال الجريء    (٤)
رأس المــال المخاطــر كبديل مســتحدث لتمويل المؤسســات الصغيرة والمتوســطة،  رأس المــال المخاطــر كبديل مســتحدث لتمويل المؤسســات الصغيرة والمتوســطة،    (٥)

إلسماعيل  بن راس، صإلسماعيل  بن راس، ص٢٥٢٥.
ريادة األعمال للشميمري، ص٢٩٢٢٩٢. ريادة األعمال للشميمري، ص   (٦)
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٤٩٤٩

(٢). وأر أن أنسب وصف للمعنى المقصود هو: . وأر أن أنسب وصف للمعنى المقصود هو:  والمستثمر الفردوالمستثمر الفرد(١)، والمستثمر البَـرّ، والمستثمر البَـرّ
المستثمر النبيل.المستثمر النبيل.

لَك- ألنه  لَك- ألنه ) -وترجمتها الحرفية: الـمَ وإنما سمي في اللغة اإلنجليزية (وإنما سمي في اللغة اإلنجليزية (AngelAngel) -وترجمتها الحرفية: الـمَ
يقدم تمويالً لمشــروعات يحجــم عن التمويل فيهــا أكثر المموليــن؛ كونها عالية يقدم تمويالً لمشــروعات يحجــم عن التمويل فيهــا أكثر المموليــن؛ كونها عالية 
المخاطر، وهو مع ذلك يمولها بطريق المشاركة -ما يزيد األمر مخاطرة- فاجتمع في المخاطر، وهو مع ذلك يمولها بطريق المشاركة -ما يزيد األمر مخاطرة- فاجتمع في 

التمويل نوعان من المخاطرة العالية:التمويل نوعان من المخاطرة العالية:
األول:األول: كون المشروعات وليدة. كون المشروعات وليدة.

والثاني:الثاني: كون التمويل بطريق المشاركة. كون التمويل بطريق المشاركة.
فلما كان الحال كذلك، رأ المجتمع الغربي أن ذلك اإلقدام على تمويل تلك فلما كان الحال كذلك، رأ المجتمع الغربي أن ذلك اإلقدام على تمويل تلك 
ل  ل المشــروعات الوليدة يبلغ الغاية في النُّبل، ووجدوا أن أبلــغ وصف لذلك المموِّ المشــروعات الوليدة يبلغ الغاية في النُّبل، ووجدوا أن أبلــغ وصف لذلك المموِّ
لَك، ولما كان الوصف بذلك فيه نظر شرعي(٣)، كان األولى تسميته بلفظ ، كان األولى تسميته بلفظ  ه بالـمَ لَك، ولما كان الوصف بذلك فيه نظر شرعيوصفُ ه بالـمَ وصفُ
يؤدي المعنى ويجتنب اإلشــكال، فكان اختيار لفظ النبيــل؛ ألن من معاني النُّبل في يؤدي المعنى ويجتنب اإلشــكال، فكان اختيار لفظ النبيــل؛ ألن من معاني النُّبل في 
اللغــة الفضل والخلق. قال ابن فارس: (النون والبــاء والالم أصل صحيح يدل على اللغــة الفضل والخلق. قال ابن فارس: (النون والبــاء والالم أصل صحيح يدل على 

فضل وكِبَر)فضل وكِبَر)(٤).
ومن أمثلة المستثمر النبيل: ومن أمثلة المستثمر النبيل: األقارب واألصدقاءاألقارب واألصدقاء(٥)، ورجال األعمال، ورجال األعمال وهم أكثر وهم أكثر 
أرباب هذا النوع من االســتثمار، وغالبًا ما يكون اســتثمارهم مع رواد المشروعات أرباب هذا النوع من االســتثمار، وغالبًا ما يكون اســتثمارهم مع رواد المشروعات 
وهو المصطلح الذي اختارته شبكة سرب للمســتثمرين األفراد. انظر الموقع اإللكتروني  وهو المصطلح الذي اختارته شبكة سرب للمســتثمرين األفراد. انظر الموقع اإللكتروني    (١)

.sirbsirb.sasa :للشبكة: للشبكة
رأس المال المخاطر مصدر بديل للتمويل في المملكة، ص٣٧٣٧. رأس المال المخاطر مصدر بديل للتمويل في المملكة، ص   (٢)

علِم بفوائد مسلم ١٠١٠/٧. إكمال المُ علِم بفوائد مسلم   إكمال المُ  (٣)
مقاييس اللغة ٣٨٣٣٨٣/٥. مقاييس اللغة    (٤)

GuideGuide toto VentureVenture CapitalCapital، ص، ص٣.  (٥)
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الذين تربطهم بهم معرفة شــخصية، وفي مجاالت لديهم فيها خبرة تجارية أو فنيةالذين تربطهم بهم معرفة شــخصية، وفي مجاالت لديهم فيها خبرة تجارية أو فنية(١)، ، 
وصناديق العائالت -ال ســيما العائالت الغنية- والجامعاتوصناديق العائالت -ال ســيما العائالت الغنية- والجامعات(٢)()(٣)، ، وجهات حكومية وجهات حكومية 
هدفها األول دعم المشروعات الناشئةهدفها األول دعم المشروعات الناشئة(٤)، وأُسس في بعض الدول جمعيات وهيئات ، وأُسس في بعض الدول جمعيات وهيئات 

تجمع المستثمرين النبالء وتنظم أعمالهمتجمع المستثمرين النبالء وتنظم أعمالهم(٥).
ا من التمويل برأس  دِّ االســتثمار النبيل نوعً ا من التمويل برأس وقد اختلفت أنظار الباحثين في عَ دِّ االســتثمار النبيل نوعً وقد اختلفت أنظار الباحثين في عَ

المال الجريء:المال الجريء:
فير الكثير منهمفير الكثير منهم أن االستثمار النبيل من صور التمويل برأس المال الجريء أن االستثمار النبيل من صور التمويل برأس المال الجريء(٦)، ، 
ويسميه بعضهم: التمويل غير الرسمي، وذلك في مقابل التمويل الرسمي برأس المال ويسميه بعضهم: التمويل غير الرسمي، وذلك في مقابل التمويل الرسمي برأس المال 
الجريء الذي تمثله الشركات والصناديق الرســمية، ومستند ذلك: الشبه الكبير بين الجريء الذي تمثله الشركات والصناديق الرســمية، ومستند ذلك: الشبه الكبير بين 

النوعينالنوعين(٧).
المرجع السابق ص٣، فعالية رأس المال المخاطر في تمويل المشروعات الناشئة، ص، فعالية رأس المال المخاطر في تمويل المشروعات الناشئة، ص٧٨٧٨. المرجع السابق ص   (١)

فعالية رأس المال المخاطر في تمويل المشروعات الناشئة، ص٧٨٧٨. فعالية رأس المال المخاطر في تمويل المشروعات الناشئة، ص   (٢)
ا في التمويل  يجــب التفريق بين دور األفــراد والعائالت والجامعات حين تكون مســتثمرً ا في التمويل   يجــب التفريق بين دور األفــراد والعائالت والجامعات حين تكون مســتثمرً  (٣)
؛ ففي الحال األولى: ينتهي  ا نبيــالً ؛ ففي الحال األولى: ينتهي برأس المال الجريء، وبين دورها حين تكون مســتثمرً ا نبيــالً برأس المال الجريء، وبين دورها حين تكون مســتثمرً
دورها فــي تقديم المال لصناديــق رأس المال الجــريء، وبعد نهاية مــدة التمويل يقوم دورها فــي تقديم المال لصناديــق رأس المال الجــريء، وبعد نهاية مــدة التمويل يقوم 
الصندوق بإعــادة رأس المال واألرباح. وفي الحال الثانية: يكــون دورهم تقديم التمويل الصندوق بإعــادة رأس المال واألرباح. وفي الحال الثانية: يكــون دورهم تقديم التمويل 
للمشروع مباشــرة مقابل حصةٍ فيه، وقد يشاركون بالعمل، ولهم االختيار بعد ذلك في بيع للمشروع مباشــرة مقابل حصةٍ فيه، وقد يشاركون بالعمل، ولهم االختيار بعد ذلك في بيع 

حصصهم بربح، أو البقاء مساهمين فيه.حصصهم بربح، أو البقاء مساهمين فيه.
فعالية رأس المال المخاطر في تمويل المشروعات الناشئة، ص٧٨٧٨. فعالية رأس المال المخاطر في تمويل المشروعات الناشئة، ص   (٤)

GuideGuide toto VentureVenture CapitalCapital، ص، ص٣، ، Venture Capital & Finance of InnovationVenture Capital & Finance of Innovation، ص، ص٤.  (٥)
الســنوي  الكتــاب  الســنوي ،  الكتــاب  ص٢٠٢٠،  ص،   ،Does Venture Capital Financing Make A Difference?Does Venture Capital Financing Make A Difference?  (٦)
للجمعية الوطنية لرأس المال الجريء للجمعية الوطنية لرأس المال الجريء ٢٠١٣٢٠١٣م، صم، ص١٨١٨، ، GuideGuide toto VentureVenture CapitalCapital، ص، ص٨.
 Venture CapitalVenture Capital ص٤٨٤٨، ،  ص،   ،Does Venture Capital Financing Make A Difference?Does Venture Capital Financing Make A Difference?  (٧)

Finance & SMEsFinance & SMEs، ص، ص٤٣٤٣.



أركان التمويل برأس المال الجريءأركان التمويل برأس المال الجريء

٥١٥١

ومــن الباحثينومــن الباحثين من ال يعد االســتثمار النبيــل داخالً في التمويــل برأس المال  من ال يعد االســتثمار النبيــل داخالً في التمويــل برأس المال 
ا جوهريةً بينهما، فمن الفروق  ا جوهريةً بينهما، فمن الفروق ، وإن كان بينهما بعض التشابه، لكن ثمة فروقً الجريءالجريء(١)، وإن كان بينهما بعض التشابه، لكن ثمة فروقً
بينهما:بينهما: أن التمويل برأس المال الجريء صناعة معقدة لها هياكلها وشروطها، وقد تكون أن التمويل برأس المال الجريء صناعة معقدة لها هياكلها وشروطها، وقد تكون 
عبر صناديق تتوســط بين المســتثمرين والمشــروعات الممولة، وهو ما ال يوجد في عبر صناديق تتوســط بين المســتثمرين والمشــروعات الممولة، وهو ما ال يوجد في 
االســتثمار النبيل الذي يتكون في العادة من صورةٍ بسيطةٍ مكونةٍ من مستثمر ومشروع االســتثمار النبيل الذي يتكون في العادة من صورةٍ بسيطةٍ مكونةٍ من مستثمر ومشروع 
ا ما يغلب عليها الطابع الشخصي إن كان  ل، وشــروطٍ بســيطةٍ إن وجدت، وكثيرً ا ما يغلب عليها الطابع الشخصي إن كان مموَّ ل، وشــروطٍ بســيطةٍ إن وجدت، وكثيرً مموَّ
ل،  ا، كما أن التمويل برأس المال الجريء يساهم في إدارة المشروع المموَّ ل، المستثمر فردً ا، كما أن التمويل برأس المال الجريء يساهم في إدارة المشروع المموَّ المستثمر فردً
ا(٢)، أما المســتثمر النبيل ، أما المســتثمر النبيل  ــا جديدً ابل لربما أقال الرئيس التنفيذي الســابق وعيَّن رئيسً ــا جديدً بل لربما أقال الرئيس التنفيذي الســابق وعيَّن رئيسً

ا بخبرته وتوجيهاته في أحيان قليلة. الً لمشروع، ومساهمً ا بخبرته وتوجيهاته في أحيان قليلة.فال يعدو أن يكون مموِّ الً لمشروع، ومساهمً فال يعدو أن يكون مموِّ
والرأي األول هو الســائد في صناعة رأس المال الجــريء، وهو الرأي الذي والرأي األول هو الســائد في صناعة رأس المال الجــريء، وهو الرأي الذي 
ته الجمعيات األشــهر لــرأس المال الجريء(٣)، ولربما كان ســبب الخالف ، ولربما كان ســبب الخالف  دَ ته الجمعيات األشــهر لــرأس المال الجريءاعتمَ دَ اعتمَ
أن التمويل الرســمي برأس المال الجريء هو الذي يكون محل البحث عادةً للتقارير أن التمويل الرســمي برأس المال الجريء هو الذي يكون محل البحث عادةً للتقارير 
والدراســات واألبحاث؛ لكونه يسير على أُطُر يمكن قياســها وبحثها، كما أن بياناته والدراســات واألبحاث؛ لكونه يسير على أُطُر يمكن قياســها وبحثها، كما أن بياناته 
وعقوده يمكن الحصول عليها ودراســتها، بعكس التمويل غير الرسمي الذي يعتمد وعقوده يمكن الحصول عليها ودراســتها، بعكس التمويل غير الرسمي الذي يعتمد 
على الجانب الشــخصي في اتفاق المســتثمر ورائد المشــروع ويميل في كثير من على الجانب الشــخصي في اتفاق المســتثمر ورائد المشــروع ويميل في كثير من 
األحيان إلى الســريةاألحيان إلى الســرية(٤)، وألجله ســيكون البحث في هذه الرســالة خاصا بالتمويل ، وألجله ســيكون البحث في هذه الرســالة خاصا بالتمويل 

الرسمي برأس المال الجريء.الرسمي برأس المال الجريء.
Venture Capital & Finance of InnovationVenture Capital & Finance of Innovation، ص، ص٤، ، Inside Venture CapitalInside Venture Capital، ص، ص٣٢٣٢، ،   (١)

الريادة في األعمال، صالريادة في األعمال، ص١٨٠١٨٠.
?Does Venture Capital Financing Make A Difference?Does Venture Capital Financing Make A Difference، ص، ص٢٩٢٩، ريادة األعمال، ص، ريادة األعمال، ص٢٩٣٢٩٣.  (٢)

مثل: الجمعية الوطنية األمريكية لرأس المال الجريء NVCANVCA، والجمعية األوروبية لرأس ، والجمعية األوروبية لرأس  مثل: الجمعية الوطنية األمريكية لرأس المال الجريء    (٣)
.EVCAEVCA المال الجريء المال الجريء

?Does Venture Capital Financing Make A Difference?Does Venture Capital Financing Make A Difference، ص، ص٢٠٢٠، ريــادة األعمــال ، ريــادة األعمــال   (٤)= = 
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األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

وبغضِّ النظر عن هــذا االختالف، فإن الباحثين من الجانبين يؤكدون على أن وبغضِّ النظر عن هــذا االختالف، فإن الباحثين من الجانبين يؤكدون على أن 
ا مهما في توفير رأس مال التأســيس للمشروعات الوليدة، بل  ا مهما في توفير رأس مال التأســيس للمشروعات الوليدة، بل لالســتثمار النبيل دورً لالســتثمار النبيل دورً
ه بعض الباحثيــن أكبرَ مصدر لــرأس المال الجــريء في الواليــات المتحدة  ه بعض الباحثيــن أكبرَ مصدر لــرأس المال الجــريء في الواليــات المتحدة عــدّ عــدّ

األمريكيةاألمريكية(١).

ا  ا ، على أن الوصول إلى بيانات جهات التمويل الرســمي ال يعد أمرً للشــميمري، ص٢٩٣٢٩٣، على أن الوصول إلى بيانات جهات التمويل الرســمي ال يعد أمرً للشــميمري، ص=   =
؛ إذ يحرص كثير من أرباب صناعة رأس المال الجريء على السرية وعدم اإلفصاح  ؛ إذ يحرص كثير من أرباب صناعة رأس المال الجريء على السرية وعدم اإلفصاح ســهالً ســهالً

عن البيانات. انظر: عن البيانات. انظر: Inside Venture CapitalInside Venture Capital، ص، ص١٠١٠.
?Does Venture Capital Financing Make A Difference?Does Venture Capital Financing Make A Difference، ص، ص٢٠٢٠.  (١)



٥٣٥٣

ل(١) لالمتموِّ المتموِّ

المطلب األول: تعريفه.المطلب األول: تعريفه.
ل  وَّ ه، ويقال: تَـــمَ ثُر مالُ ل؛ أي: كَ وَّ ل  اســم فاعل من الفعل: تَـــمَ وَّ ه، ويقال: تَـــمَ ثُر مالُ ل؛ أي: كَ وَّ ل لغة: اســم فاعل من الفعل: تَـــمَ ل لغة:المتموِّ المتموِّ

.(٢) الشيء؛ إذا اتخذه ماالًالشيء؛ إذا اتخذه ماالً
: اتخذ  لُ جُ ل الرَّ وَّ : اتخذ قال ابن فارس: (الميم والواو والالم كلمة واحدة، هي: تَـــمَ لُ جُ ل الرَّ وَّ قال ابن فارس: (الميم والواو والالم كلمة واحدة، هي: تَـــمَ

.(٣)( هُ الُ ثُرَ مَ : كَ الُ مَ الَ يَ مَ ، وَ )ماالً هُ الُ ثُرَ مَ : كَ الُ مَ الَ يَ مَ ، وَ ماالً
نْ  لَى مَ نَاحَ عَ نْ «الَ جُ لَى مَ نَاحَ عَ ــه: «الَ جُ ــه:  في وقفه أرضَ وفي حديث عمر  بن الخطــاب وفي حديث عمر  بن الخطــاب  في وقفه أرضَ
ل):  ل): . ومعنى (غير متموِّ »(٤). ومعنى (غير متموِّ لٍ وِّ تَمَ يْرَ مُ ا غَ يقً دِ طْعِمَ صَ يُ وفِ وَ ــرُ عْ ا بِالْمَ نْهَ لَ مِ أْكُ ا أَنْ يَ لِيَهَ »وَ لٍ وِّ تَمَ يْرَ مُ ا غَ يقً دِ طْعِمَ صَ يُ وفِ وَ ــرُ عْ ا بِالْمَ نْهَ لَ مِ أْكُ ا أَنْ يَ لِيَهَ وَ
في هذا المبحث ســأتحدث عن التمويل، والحديث عنه يقتضي الحديث عن المشــروع  في هذا المبحث ســأتحدث عن التمويل، والحديث عنه يقتضي الحديث عن المشــروع    (١)
الذي يُطلب التمويل ألجله، وهو ما ســأتحدث عنه في المبحــث الرابع من هذا الفصل، الذي يُطلب التمويل ألجله، وهو ما ســأتحدث عنه في المبحــث الرابع من هذا الفصل، 

ل إلى المبحث الرابع. ل إلى المبحث الرابع.وألجل ذلك سأرجئ كل ما يتعلق بالمشروع المموَّ وألجل ذلك سأرجئ كل ما يتعلق بالمشروع المموَّ
تهذيب اللغة ٢٨٤٢٨٤/١٥١٥، لســان العرب ، لســان العرب ٦٣٥٦٣٥/١١١١، القامــوس المحيط، ص، القامــوس المحيط، ص١٠٥٩١٠٥٩، تاج ، تاج  تهذيب اللغة    (٢)

العروس العروس ٤٢٨٤٢٨/٣٠٣٠، مادة (مول).، مادة (مول).
مقاييس اللغة ٢٨٥٢٨٥/٥، مادة (مول).، مادة (مول). مقاييس اللغة    (٣)

رواه البخاري، كتاب الشروط، باب الشــروط في الوقف، ١٩٨١٩٨/٣ ( (٢٧٣٧٢٧٣٧)، واللفظ له؛ )، واللفظ له؛  رواه البخاري، كتاب الشروط، باب الشــروط في الوقف،    (٤)
ورواه مسلم، كتاب الوصية، باب الوقف، ورواه مسلم، كتاب الوصية، باب الوقف، ١٢٥٥١٢٥٥/٣ ( (١٦٣٢١٦٣٢).).
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األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

.(١) أي: غير متخذ منها ماالًأي: غير متخذ منها ماالً
ل لغة: الذي يسعى للحصول على المال وتكثيره. ل لغة: الذي يسعى للحصول على المال وتكثيره.وعليه فالمتموِّ وعليه فالمتموِّ

ل مالك المشروع الذي يطلب  ل مالك المشروع الذي يطلب وهذا المعنى المراد في هذه الرســالة، فالمتموِّ وهذا المعنى المراد في هذه الرســالة، فالمتموِّ
ا أم مجموعة شركاء(٢). ا واحدً ا أم مجموعة شركاءالتمويل ألجله، سواء أكان فردً ا واحدً التمويل ألجله، سواء أكان فردً

ومن األلفاظ ذات الصلة بالمتمول: الرائد.ومن األلفاظ ذات الصلة بالمتمول: الرائد.
)(٣)، وله في اللغة  وله في اللغة  دَ وَ )، وأصلهــا (رَ ادَ )اســم فاعل، من الفعــل (رَ دَ وَ )، وأصلهــا (رَ ادَ والرائد لغة: والرائد لغة: اســم فاعل، من الفعــل (رَ

: :معانٍ معانٍ
ر لهم  بْصِ م القوم يُ فمن معانيه: التقدم والسبق، وأصل الرائد: الذي يتقدّ ر لهم -  بْصِ م القوم يُ فمن معانيه: التقدم والسبق، وأصل الرائد: الذي يتقدّ  -

الكألَ ومساقط الغيثالكألَ ومساقط الغيث(٤).
ا يرود لنا الكأل والمنزل ويرتاده.  ا يرود لنا الكأل والمنزل ويرتاده. ، يقال: بعثنا رائدً ومن معانيه: الطلب(٥)، يقال: بعثنا رائدً ومن معانيه: الطلب-   -

والمعنى واحد؛ أي: ينظر ويطلب ويختار أفضلهوالمعنى واحد؛ أي: ينظر ويطلب ويختار أفضله(٦).
ومن معانيــه: الحركة والذهاب والمجيء؛ يقــال: راد فالن، أي: جاء  ومن معانيــه: الحركة والذهاب والمجيء؛ يقــال: راد فالن، أي: جاء -   -

وذهب ولم يطمئنوذهب ولم يطمئن(٧).
قال ابن فــارس: (الراء والواو والدال: معظم بابه يدل على مجيء وذهاب من قال ابن فــارس: (الراء والواو والدال: معظم بابه يدل على مجيء وذهاب من 

فتح الباري، البن حجر ٤٠١٤٠١/٥. فتح الباري، البن حجر    (١)
ل مصطلح  أطلق نظام مراقبة شــركات التمويل الســعودي في مادته األولى علــى المتموِّ ل مصطلح   أطلق نظام مراقبة شــركات التمويل الســعودي في مادته األولى علــى المتموِّ  (٢)

المستفيد، ويسمى أحيانًا: المؤسس، أو الشريك المؤسس. المستفيد، ويسمى أحيانًا: المؤسس، أو الشريك المؤسس. 
مقاييس اللغة ٤٥٧٤٥٧/٢، لسان العرب ، لسان العرب ١٨٧١٨٧/٣، مادة (رود).، مادة (رود). مقاييس اللغة    (٣)

ا: القاموس المحيط، ص٢٨٤٢٨٤، مادة (رود).، مادة (رود). ا: القاموس المحيط، ص، وانظر أيضً لسان العرب ١٨٧١٨٧/٣، وانظر أيضً لسان العرب    (٤)
تاج العروس ١٢٣١٢٣/٨، مادة (رود).، مادة (رود). تاج العروس    (٥)

تهذيب اللغة ١١٣١١٣/١٤١٤، مادة (رود).، مادة (رود). تهذيب اللغة    (٦)
المعجم الوسيط ٣٨١٣٨١/١، مادة (راد).، مادة (راد). المعجم الوسيط    (٧)



أركان التمويل برأس المال الجريءأركان التمويل برأس المال الجريء

٥٥٥٥

ود:  ود: انطالق في جهة واحدة، تقول: راودته على أن يفعل كذا، إذا أردته على فعله. والرَّ انطالق في جهة واحدة، تقول: راودته على أن يفعل كذا، إذا أردته على فعله. والرَّ
ا يرود الكأل؛ أي ينظر ويطلب، والرياد: اختالف اإلبل في  ا يرود الكأل؛ أي ينظر ويطلب، والرياد: اختالف اإلبل في فعل الرائد. يقال: بعثنا رائدً فعل الرائد. يقال: بعثنا رائدً

المرعى مقبلة ومدبرة)المرعى مقبلة ومدبرة)(١).
ا أو منشأة،  ا أو منشأة، من يؤســس أو يبدأ مشــروعً والرائد في االصطالح االقتصادي: (والرائد في االصطالح االقتصادي: (من يؤســس أو يبدأ مشــروعً

تكون صغيرة في الغالب، ويتولى إدارتها، ويتحمل مخاطرها بنفسه.تكون صغيرة في الغالب، ويتولى إدارتها، ويتحمل مخاطرها بنفسه.
ا يطلق علــى من يملك روح المبادرة واإلقدام الســتغالل  ا يطلق علــى من يملك روح المبادرة واإلقدام الســتغالل ثــم صار مصطلحً ثــم صار مصطلحً

فرص إنتاجية أو تجارية جديدةفرص إنتاجية أو تجارية جديدة(٢))(٣).
ولعل العالقة بيــن المعنى اللغوي واالصطالح االقتصادي:ولعل العالقة بيــن المعنى اللغوي واالصطالح االقتصادي: أن الرائد في اللغة  أن الرائد في اللغة 
ا ومجيئًا،  ا ومجيئًا، من يســبق إلى المكان ويطلب الشــيء قبل غيره، ويتحرك في ذلــك ذهابً من يســبق إلى المكان ويطلب الشــيء قبل غيره، ويتحرك في ذلــك ذهابً
وكذلك رائد العمل يسبق إلى مشــروع مبتكر وفكرة جديدة، ويسعى ويعمل لنجاح وكذلك رائد العمل يسبق إلى مشــروع مبتكر وفكرة جديدة، ويسعى ويعمل لنجاح 

مشروعه.مشروعه.
ل  ل  فتتلخص في أن الريادة من أوصاف المتموِّ ل: فتتلخص في أن الريادة من أوصاف المتموِّ ل:وأما العالقة بين الرائد والمتموِّ وأما العالقة بين الرائد والمتموِّ
في التمويل برأس المال الجريء؛ إذ هو صاحب فكرة أو مشــروع مبتكر ويبحث عن في التمويل برأس المال الجريء؛ إذ هو صاحب فكرة أو مشــروع مبتكر ويبحث عن 
ل باعتبار بحثِه عن  ه، ومتموِّ ه ومديرَ ل باعتبار بحثِه عن جهة تموله، فهو رائد باعتباره مؤســسَ مشــروعِ ه، ومتموِّ ه ومديرَ جهة تموله، فهو رائد باعتباره مؤســسَ مشــروعِ

تمويل له.تمويل له.
مقاييس اللغة ٤٥٧٤٥٧/٢، مادة (مول).، مادة (مول). مقاييس اللغة    (١)

.(Entrepreneur)(Entrepreneur) :ويطلق عليه في اللغة اإلنجليزية ويطلق عليه في اللغة اإلنجليزية:    (٢)
التمويل بالمشاركة -دروس من التجربة األمريكية- لسامي السويلم، ص٢٣٢٣، ويظهر لي أنه ، ويظهر لي أنه  التمويل بالمشاركة -دروس من التجربة األمريكية- لسامي السويلم، ص   (٣)
أول من أطلق مصطلح الرائد ليكــون ترجمة للكلمة اإلنجليزية أول من أطلق مصطلح الرائد ليكــون ترجمة للكلمة اإلنجليزية (Entrepreneur)(Entrepreneur)؛ إذ يقول ؛ إذ يقول 
في الدراســة نفســها المؤرخة فــي ذي الحجة عام في الدراســة نفســها المؤرخة فــي ذي الحجة عام ١٤١٧١٤١٧هـــ -بعد بيانــه معنى الكلمة هـــ -بعد بيانــه معنى الكلمة 
اإلنجليزية-: ولم أقف على ترجمة تتضمن هذه المعاني، فآثرت هنا استعمال لفظة الرائد؛ اإلنجليزية-: ولم أقف على ترجمة تتضمن هذه المعاني، فآثرت هنا استعمال لفظة الرائد؛ 
ألنها تتضمن معاني الســبق، والطلــب، والرعي، والحركة، واالهتمــام... وهذه المعاني ألنها تتضمن معاني الســبق، والطلــب، والرعي، والحركة، واالهتمــام... وهذه المعاني 

ا لالصطالح على لفظة الرائد لتكون مقابلة للكلمة اإلنجليزية. ا لالصطالح على لفظة الرائد لتكون مقابلة للكلمة اإلنجليزية.تصلح أن تكون أساسً تصلح أن تكون أساسً
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األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

المطلب الثاني: دوره.المطلب الثاني: دوره.
ل في اآلتي: ل في اآلتي:يتلخص دور المتموِّ يتلخص دور المتموِّ

١- ابتــكار الفكــرة وتمحيصها إن كان المشــروع ال يزال فكرة، وتأســيس - ابتــكار الفكــرة وتمحيصها إن كان المشــروع ال يزال فكرة، وتأســيس 
. .المشروع وتكوين فريق العمل إن كانت الفكرة ناضجةً المشروع وتكوين فريق العمل إن كانت الفكرة ناضجةً

ل برأس المال الجريء، وتسويق المشروع لد جهات  ل برأس المال الجريء، وتسويق المشروع لد جهات - البحث عن المموِّ ٢- البحث عن المموِّ
التمويلالتمويل(١).

ل؛ للتعريف بالمشــروع  ل؛ للتعريف بالمشــروع - إعداد خطة عمل ودراســة جدو يقدمها للمموِّ ٣- إعداد خطة عمل ودراســة جدو يقدمها للمموِّ
ل خطة عمل تتضمن: بيان  ل خطة عمل تتضمن: بيان وطلب تمويله، حيث تشترط جهات التمويل أن يُعد المتموِّ وطلب تمويله، حيث تشترط جهات التمويل أن يُعد المتموِّ
المشروع ونشأته، وفريق العمل، والمنتجات والخدمات التي يقدمها، وتحليل السوق المشروع ونشأته، وفريق العمل، والمنتجات والخدمات التي يقدمها، وتحليل السوق 
وتوقعات مســتقبله، ورأس المال الالزم، وطرق التخــارج، ونحو ذلكوتوقعات مســتقبله، ورأس المال الالزم، وطرق التخــارج، ونحو ذلك(٢)، وتهدف ، وتهدف 

جهات التمويل من اشتراط خطة العمل لتحقيق غايتين:جهات التمويل من اشتراط خطة العمل لتحقيق غايتين:
ل على التخطيط للمشروع وتحديد رؤيته وأهدافه، وهو ما  ل على التخطيط للمشروع وتحديد رؤيته وأهدافه، وهو ما  إجبار المتموِّ األولى:األولى: إجبار المتموِّ
ل يفكر أكثر في المشروع، وسيدفعه ذلك لالستمرار فيه أو التراجع عنه. ل يفكر أكثر في المشروع، وسيدفعه ذلك لالستمرار فيه أو التراجع عنه.سيجعل المتموِّ سيجعل المتموِّ
ف  رِّ ل؛ إذ تُعَ ل والمموِّ ف  أن تكون خطــة العمل نقطة الوصل بين المتموِّ رِّ ل؛ إذ تُعَ ل والمموِّ والثانية:والثانية: أن تكون خطــة العمل نقطة الوصل بين المتموِّ

ل بالمشروع، وتحفزه لالستثمار فيه(٣). ل بالمشروع، وتحفزه لالستثمار فيهالمموِّ المموِّ
٤- التفاوض مع جهة التمويل، ثم توقيع عقد التمويل بعد االتفاق- التفاوض مع جهة التمويل، ثم توقيع عقد التمويل بعد االتفاق(٤).

Guide on Private Equity & Venture Capital for EntrepreneursGuide on Private Equity & Venture Capital for Entrepreneurs، ص، ص٢١٢١.  (١)
المرجع الســابق، ص١٨١٨-٢٠٢٠، دليل االســتثمار برأس المال الجريء في منطقة الشــرق ، دليل االســتثمار برأس المال الجريء في منطقة الشــرق  المرجع الســابق، ص   (٢)

األوسط وأفريقيا، صاألوسط وأفريقيا، ص٧.
Guide on Private Equity & Venture Capital for EntrepreneursGuide on Private Equity & Venture Capital for Entrepreneurs، ص، ص١٧١٧-١٨١٨.  (٣)

المرجع الســابق، ص٢١٢١-٢٨٢٨، دليل االســتثمار برأس المال الجريء في منطقة الشرق ، دليل االســتثمار برأس المال الجريء في منطقة الشرق  المرجع الســابق، ص   (٤)= = 



أركان التمويل برأس المال الجريءأركان التمويل برأس المال الجريء
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ل الذي  ل الذي والعادة أن تبحــث جهات التمويل برأس المال الجــريء عن المتموِّ والعادة أن تبحــث جهات التمويل برأس المال الجــريء عن المتموِّ
ل؛ إذ هدف تلك الجهات الربح، وليس دعم  ل؛ إذ هدف تلك الجهات الربح، وليس دعم تستشــرف منه نجاح المشــروع المموَّ تستشــرف منه نجاح المشــروع المموَّ

المتمول والتبرع لهالمتمول والتبرع له(١).

األوسط وأفريقيا، ص٧. األوسط وأفريقيا، ص=   =
أنبه إلى خطأ دارج عند الحديث عن رائد العمل، أال وهو الظن بأن رائد العمل الذي تبحث  أنبه إلى خطأ دارج عند الحديث عن رائد العمل، أال وهو الظن بأن رائد العمل الذي تبحث    (١)
عنــه جهات التمويل برأس المال الجريء هو الشــاب حديث التخرج الذي يفكر في بداية عنــه جهات التمويل برأس المال الجريء هو الشــاب حديث التخرج الذي يفكر في بداية 
مشروع تجاري، وهذا الظن غير صحيح، بل إن رائد العمل الذي تبحث عنه جهات التمويل مشروع تجاري، وهذا الظن غير صحيح، بل إن رائد العمل الذي تبحث عنه جهات التمويل 
هو صاحب الخبرة في المشــروع، والقدرة اإلدارية، والفكــرة المبدعة، فإذا وجد هذا في هو صاحب الخبرة في المشــروع، والقدرة اإلدارية، والفكــرة المبدعة، فإذا وجد هذا في 
ا تنفيذيا في  ل كان الشــخصَ المرادَ -مهما كان عمره-، ولربما كان ذلك الرائد مديرً ا تنفيذيا في المتموِّ ل كان الشــخصَ المرادَ -مهما كان عمره-، ولربما كان ذلك الرائد مديرً المتموِّ
شــركة كبر ويريد االســتقالل بمشــروعه الخاص، كما أن جهات التمويل برأس المال شــركة كبر ويريد االســتقالل بمشــروعه الخاص، كما أن جهات التمويل برأس المال 
الجريء ليس هدفها إيجاد فــرص عمل للعاطلين بتحويلهم لبدء مشــروعاتهم الخاصة، الجريء ليس هدفها إيجاد فــرص عمل للعاطلين بتحويلهم لبدء مشــروعاتهم الخاصة، 
وإنما هدفها االســتثمار وزيادة دخلها؛ ولذلك تبحث عــن مصلحتها قبل مصلحة غيرها، وإنما هدفها االســتثمار وزيادة دخلها؛ ولذلك تبحث عــن مصلحتها قبل مصلحة غيرها، 

وحين تسعى في مصلحة غيرها فإنما تهدف من ذلك إلى مصلحتها.وحين تسعى في مصلحة غيرها فإنما تهدف من ذلك إلى مصلحتها.
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٥٩٥٩

المالالمال

المطلب األول: تعريفه.المطلب األول: تعريفه.
ســبق أن المال في اللغة يشمل كل ما ملكته من األشياء، وأنه يطلق في األصل ســبق أن المال في اللغة يشمل كل ما ملكته من األشياء، وأنه يطلق في األصل 
علــى ما يُملك من الذهب والفضة ونحوها، ثم أطلــق على كل ما يقتنى ويملك من علــى ما يُملك من الذهب والفضة ونحوها، ثم أطلــق على كل ما يقتنى ويملك من 

األعيان، وأن أكثر إطالقه عند العرب على اإلبل؛ ألنها كانت أكثر أموالهماألعيان، وأن أكثر إطالقه عند العرب على اإلبل؛ ألنها كانت أكثر أموالهم(١).
وأما في اصطالح الفقهاء،وأما في اصطالح الفقهاء، فقد تعددت تعريفاتهم للمال: فقد تعددت تعريفاتهم للمال:

ف المال عند الحنفية بأنــه: (ما يميل إليه الطبع، ويمكن ادخاره لوقت  (ما يميل إليه الطبع، ويمكن ادخاره لوقت  ف المال عند الحنفية بأنــه:- فيُعرَّ - فيُعرَّ
الحاجة)الحاجة)(٢).

فبقيد: (ما يميل إليه طبع اإلنسان) خرج نحو: لحم الميتة، واإلنسان الحر.فبقيد: (ما يميل إليه طبع اإلنسان) خرج نحو: لحم الميتة، واإلنسان الحر.
وبقيد: (ويمكن ادخاره لوقت الحاجة) خرج كل ما ال يمكن ادخاره، كالمنافع؛ وبقيد: (ويمكن ادخاره لوقت الحاجة) خرج كل ما ال يمكن ادخاره، كالمنافع؛ 

.(٣) ا وال تعد ماالً لكً ا وال تعد ماالًفإنها تعد مِ لكً فإنها تعد مِ
انظر: تعريف المال في المبحث األول من هذا التمهيد. انظر: تعريف المال في المبحث األول من هذا التمهيد.   (١)

 وير ، كشــف األسرار في شــرح أصول البزدوي كشــف األسرار في شــرح أصول البزدوي ٢٦٩٢٦٩/١، حاشــية ابن عابدين ، حاشــية ابن عابدين ٤/٥، ، ١٦٧١٦٧، وير  (٢)
ابن  عابدين أن األولى أن يقال في التعريف: موجود يميل إليه الطبع...؛ ليخرج من ذلك المنفعة. ابن  عابدين أن األولى أن يقال في التعريف: موجود يميل إليه الطبع...؛ ليخرج من ذلك المنفعة. 

درر الحكام شرح مجلة األحكام ١١٥١١٥/١-١١٦١١٦، ، ١٢٨١٢٨، حاشية ابن عابدين ، حاشية ابن عابدين ١٦٧١٦٧/٥. درر الحكام شرح مجلة األحكام    (٣)



٦٠٦٠

األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

ا؟ فذهب بعضهم  ا؟ فذهب بعضهم واختلف فقهاء الحنفية في المال المحرم هل يعد ماالً شرعً واختلف فقهاء الحنفية في المال المحرم هل يعد ماالً شرعً
إلى أنه مال، إال أن المحرم إذا كان ثمنَ مبيع فإن البيع ينعقد بالقيمة؛ لفساد الثمن، أما إلى أنه مال، إال أن المحرم إذا كان ثمنَ مبيع فإن البيع ينعقد بالقيمة؛ لفساد الثمن، أما 
(١)؛ الشتراطهم في المعقود عليه ؛ الشتراطهم في المعقود عليه  إن كان المحرمُ العينَ المباعة فإن البيع ال ينعقد أصالًإن كان المحرمُ العينَ المباعة فإن البيع ال ينعقد أصالً
ا(٢)، ومنهم من ير أن ، ومنهم من ير أن  ا، والمتقوم: المال الذي يباح االنتفاع به شــرعً اأن يكون متقومً ا، والمتقوم: المال الذي يباح االنتفاع به شــرعً أن يكون متقومً

، وإذا وقع ثمنًا فتصح المعاوضة بالقيمة(٣). ، وإذا وقع ثمنًا فتصح المعاوضة بالقيمةالمحرم ال يعد ماالً المحرم ال يعد ماالً
.(٤)( ا، ولو قلَّ ) (كل ما يُملك شرعً ا، ولو قلَّ ف المال عند المالكية بأنه: (كل ما يُملك شرعً ف المال عند المالكية بأنه:- ويُعرَّ - ويُعرَّ

فخرج ما ال يقبل الملك:فخرج ما ال يقبل الملك:
إما لكونه ليس فيه منفعة.إما لكونه ليس فيه منفعة.

أو لكون منفعته تتعلق بحق الله؛ كالمساجد، أو بحق آدمي؛ كالحرأو لكون منفعته تتعلق بحق الله؛ كالمساجد، أو بحق آدمي؛ كالحر(٥).
ا؛ كالخمر(٦). ا؛ كالخمرأو لكون منفعته محرمة شرعً أو لكون منفعته محرمة شرعً

ا به)(٧). ا به) (ما كان منتفعً - والمال عند الشافعية:- والمال عند الشافعية: (ما كان منتفعً
فخرج ما ليس فيه منفعة:فخرج ما ليس فيه منفعة:

لقلَّته؛ كالحبة من الحنطة.لقلَّته؛ كالحبة من الحنطة.
ولخسته؛ كالحشرات.ولخسته؛ كالحشرات.

كشف األسرار في شرح أصول البزدوي ٢٦٩٢٦٩/١، البحر الرائق ، البحر الرائق ٢٧٧٢٧٧/٥، ونسب ذلك إلى ، ونسب ذلك إلى  كشف األسرار في شرح أصول البزدوي    (١)
كتاب الكشف الكبير، وهو كتاب البخاري المذكور.كتاب الكشف الكبير، وهو كتاب البخاري المذكور.

حاشية ابن عابدين ١٦٧١٦٧/٥. حاشية ابن عابدين    (٢)
البحر الرائق ٢٧٧٢٧٧/٥، ونسب ذلك إلى المحيط، وهو كتاب لبرهان الدين البخاري.، ونسب ذلك إلى المحيط، وهو كتاب لبرهان الدين البخاري. البحر الرائق    (٣)

الشرح الصغير للدردير ٧٤٢٧٤٢/٤، الفواكه الدواني ، الفواكه الدواني ٢٨١٢٨١/٢، حاشية العدوي ، حاشية العدوي ٤١٥٤١٥/٢. الشرح الصغير للدردير    (٤)
الفروق ٢٣٦٢٣٦/٣-٢٣٧٢٣٧. الفروق    (٥)

الشرح الكبير، للدردير ٢٣٨٢٣٨/٢، أحكام القرآن، البن العربي ، أحكام القرآن، البن العربي ١٠٧١٠٧/٢. الشرح الكبير، للدردير    (٦)
المنثور في القواعد ٢٢٢٢٢٢/٣. المنثور في القواعد    (٧)
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ا، فهي في حكم المعدوم(١). ا، فهي في حكم المعدومأو لكون منفعته محرمة شرعً أو لكون منفعته محرمة شرعً
ا)(٢). ا) (ما يباح نفعه مطلقً - والمال عند الحنابلة:- والمال عند الحنابلة: (ما يباح نفعه مطلقً

فخرج ما ال نفع فيه.فخرج ما ال نفع فيه.
وما فيه نفع محرم، ولو كان يباح عند الحاجة كالكلب، أو عند الضرورة كالميتة وما فيه نفع محرم، ولو كان يباح عند الحاجة كالكلب، أو عند الضرورة كالميتة 

والخمروالخمر(٣).
وبالمقارنة بين تعريف المال في المذاهب األربعة، يظهر أن تعريفات المالكية وبالمقارنة بين تعريف المال في المذاهب األربعة، يظهر أن تعريفات المالكية 
ا،  ا، والشــافعية والحنابلة قريبة من بعضها في اشــتراط النفع المقصود المباح شــرعً والشــافعية والحنابلة قريبة من بعضها في اشــتراط النفع المقصود المباح شــرعً

وتختلف مع تعريف الحنفية في أمور، منها:وتختلف مع تعريف الحنفية في أمور، منها:
أن من شــرط المالية عند الجمهور وجود المنفعة المباحة، أما الحنفية  أن من شــرط المالية عند الجمهور وجود المنفعة المباحة، أما الحنفية -   -١
فليس شرطًا عندهم؛ إذ يعد ماالً ولو كانت منفعته محرمة ما دام متموالً فليس شرطًا عندهم؛ إذ يعد ماالً ولو كانت منفعته محرمة ما دام متموالً 

بين الناسبين الناس(٤).
أن من شــرط المالية عنــد الحنفية إمكان االدخــار؛ ولذلك أخرجوا  أن من شــرط المالية عنــد الحنفية إمكان االدخــار؛ ولذلك أخرجوا -   -٢
المنافع والديون عن اســم المال، بخالف الجمهور، فليس من شــرط المنافع والديون عن اســم المال، بخالف الجمهور، فليس من شــرط 

المال عندهم أن يمكن ادخارهالمال عندهم أن يمكن ادخاره(٥).
ا التعريف اللغوي للمال؛ لكونه ما يستعمله  ا التعريف اللغوي للمال؛ لكونه ما يستعمله وسأسير في هذه الرســالة معتمدً وسأسير في هذه الرســالة معتمدً

الوسيط في المذهب ١٩١٩/٣-٢٠٢٠، روضة الطالبين ، روضة الطالبين ٣٥٣٣٥٣/٣. الوسيط في المذهب    (١)
منتهــى اإلرادات ٢٥٤٢٥٤/٢، وأضاف فــي التعريف: أو اقتناؤه بال حاجــة، وهو داخل في ، وأضاف فــي التعريف: أو اقتناؤه بال حاجــة، وهو داخل في  منتهــى اإلرادات    (٢)
التعريف المذكور؛ ولذلك قال عثمان النجدي في حاشيته على المنتهىالتعريف المذكور؛ ولذلك قال عثمان النجدي في حاشيته على المنتهى٢٥٥٢٥٥/٢: لعله من : لعله من 

عطف الخاص على العام. عطف الخاص على العام. 
شرح منتهى اإلرادات للبهوتي ٧/٢. شرح منتهى اإلرادات للبهوتي    (٣)

البحر الرائق ٢٧٧٢٧٧/٥، حاشية ابن عابدين ، حاشية ابن عابدين ٤/٥. البحر الرائق    (٤)
الحاوي الكبير ٤٥٠٤٥٠/١٥١٥، حاشية ابن عابدين ، حاشية ابن عابدين ٤/٥. الحاوي الكبير    (٥)
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، وأما تعريفات المذاهب الفقهية فأوردتها ألثرها في بعض ما ســيأتي من  ، وأما تعريفات المذاهب الفقهية فأوردتها ألثرها في بعض ما ســيأتي من الناس عادةً الناس عادةً
مسائل متعلقة بالمال ورأس المالمسائل متعلقة بالمال ورأس المال(١).

والمقصود بالمال الــذي يعد ركنًا في التمويل برأس المــال الجريء: والمقصود بالمال الــذي يعد ركنًا في التمويل برأس المــال الجريء: المال المال 
ل(٢). ل ليحصل مقابله على حصة في المشروع المموَّ لالذي يدفعه المموِّ ل ليحصل مقابله على حصة في المشروع المموَّ الذي يدفعه المموِّ

المطلب الثاني: إجراءات تقديم المال في التمويل برأس المال الجريء.المطلب الثاني: إجراءات تقديم المال في التمويل برأس المال الجريء.
ل بتقديم المال على دفعات، تكون أوالها عند بدء التمويل،  ل بتقديم المال على دفعات، تكون أوالها عند بدء التمويل، - يتعهــد المموِّ ١- يتعهــد المموِّ
ويدفع بقيتها بعد ذلك على مراحل عند ســير المشــروع وفــق المخطط له، ويكون ويدفع بقيتها بعد ذلك على مراحل عند ســير المشــروع وفــق المخطط له، ويكون 
ا أو يسير في الطريق  ل الخيار في وقف التمويل حينما ير المشــروع خاســرً ا أو يسير في الطريق للمموِّ ل الخيار في وقف التمويل حينما ير المشــروع خاســرً للمموِّ
الخطــأ، أو حين يمر بعقبات مع رائد العمــلالخطــأ، أو حين يمر بعقبات مع رائد العمــل(٣)، وفي كثير من األحيان يكون بين كل ، وفي كثير من األحيان يكون بين كل 
دفعة وأخر مفاوضات جديدة ناتجة عن تجدد المعلومات ووضوح الرؤية أكثردفعة وأخر مفاوضات جديدة ناتجة عن تجدد المعلومات ووضوح الرؤية أكثر(٤).

ا. ا، ويندر أن يكون عروضً ل نقدً ا.- يكون المال المقدم من المموِّ ا، ويندر أن يكون عروضً ل نقدً ٢- يكون المال المقدم من المموِّ
ل،  ل مقابل المال الذي يقدمه على حصة في المشروع المموَّ ل، - يحصل المموِّ ل مقابل المال الذي يقدمه على حصة في المشروع المموَّ ٣- يحصل المموِّ

ويكون له الحق بعد ذلك في بيع حصته بربح متى ما وجد الفرصة سانحة لذلكويكون له الحق بعد ذلك في بيع حصته بربح متى ما وجد الفرصة سانحة لذلك(٥).

سيأتي الحديث عن أحكام رأس المال وشروطه في الباب األول من الرسالة. سيأتي الحديث عن أحكام رأس المال وشروطه في الباب األول من الرسالة.   (١)
يصح أن يطلق على هذا الركن: رأس المال؛ إذ ســبق تعريف رأس المال بأنه: جملة المال  يصح أن يطلق على هذا الركن: رأس المال؛ إذ ســبق تعريف رأس المال بأنه: جملة المال    (٢)
الذي يستثمر في عمل ما، وهذا يصدق على التمويل برأس المال الجريء في أغلب صوره، الذي يستثمر في عمل ما، وهذا يصدق على التمويل برأس المال الجريء في أغلب صوره، 
إال أنه لما كانت أهداف الممولين تختلف، فيريد بعضهم االســتثمار، ويريد آخرون المنتج إال أنه لما كانت أهداف الممولين تختلف، فيريد بعضهم االســتثمار، ويريد آخرون المنتج 

ذاته، كان إطالق لفظ المال على هذا الركن أدق.ذاته، كان إطالق لفظ المال على هذا الركن أدق.
?Does Venture Capital Financing Make a Difference?Does Venture Capital Financing Make a Difference، ص، ص٢٠٢٠، ، ٢٥٢٥.  (٣)

Venture Capital & Finance of InnovationVenture Capital & Finance of Innovation، ص، ص١٦١٦.  (٤)
 Guide on PrivateGuide on Private ص٢١٢١، ،  ص،   ،Does Venture Capital Financing Make a Difference?Does Venture Capital Financing Make a Difference?  (٥)
Equity & Venture Capital for EntrepreneursEquity & Venture Capital for Entrepreneurs، ص، ص٩،GuideGuide toto VentureVenture CapitalCapital، ص، ص٧.
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المشروعالمشروع

المطلب األول: تعريفه.المطلب األول: تعريفه.

ع)، يقال: شرع يفعل كذا؛ أي: أخذ  رَ ع)، يقال: شرع يفعل كذا؛ أي: أخذ  اسم مفعول من الفعل (شَ رَ المشروع لغة:المشروع لغة: اسم مفعول من الفعل (شَ
في فِعله وخاض فيهفي فِعله وخاض فيه(١)، ويقال: الماء مشــروع فيه؛ إذا تناوله بفيه، ويقال: الماء مشــروع فيه؛ إذا تناوله بفيه(٢). فالمشــروع في . فالمشــروع في 

يض فيه. ل وخِ يض فيه.اللغة ما دُخِ ل وخِ اللغة ما دُخِ
ن شرع الشــيء؛ إذا أعاله وأظهره(٣)، فالمشروع: األمر المعلَن ، فالمشروع: األمر المعلَن  ن شرع الشــيء؛ إذا أعاله وأظهرهوقيل: أصله مِ وقيل: أصله مِ

ر. ظهَ ر.الـمُ ظهَ الـمُ
وكالهمــا معنًى مــرادٌ في هذا المبحــث، فرائد العمل دخل في المشــروع، وكالهمــا معنًى مــرادٌ في هذا المبحــث، فرائد العمل دخل في المشــروع، 
علَن مظهر؛ إذ الهدف  ا له، ومن سمات المشروع أنه مُ ل يريد أن يكون شــريكً علَن مظهر؛ إذ الهدف والمموِّ ا له، ومن سمات المشروع أنه مُ ل يريد أن يكون شــريكً والمموِّ

تسويقه واستثمار المال فيه.تسويقه واستثمار المال فيه.
ف المشروع بأنه: (منشأة أو تنظيم يهدف إلى اإلنتاج أو المبادلة، أو تداول  ف المشروع بأنه: (منشأة أو تنظيم يهدف إلى اإلنتاج أو المبادلة، أو تداول ويُعرَّ ويُعرَّ

لسان العرب ١٧٥١٧٥/٨، القاموس المحيط، ص، القاموس المحيط، ص٧٣٢٧٣٢، مادة (شرع).، مادة (شرع). لسان العرب    (١)
العين ٢٥٢٢٥٢/١، مادة (شرع).، مادة (شرع). العين    (٢)

معجم اللغة العربية المعاصرة ١١٨٨١١٨٨/٢، مادة (شرع).، مادة (شرع). معجم اللغة العربية المعاصرة    (٣)
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األموال والخدمات)األموال والخدمات)(١).
وأما في أركان التمويل برأس المال الجريء، فالمقصود بالمشــروع: وأما في أركان التمويل برأس المال الجريء، فالمقصود بالمشــروع: الفكرة، الفكرة، 

ا فيها. ل ليكون شريكً ا فيها.أو المؤسسة، أو الشركة التي يمولها المموِّ ل ليكون شريكً أو المؤسسة، أو الشركة التي يمولها المموِّ
ا  ا وقد اخترت لفظ: المشــروع؛ ليشمل محل التمويل؛ سواء أكان فكرة أم منتجً وقد اخترت لفظ: المشــروع؛ ليشمل محل التمويل؛ سواء أكان فكرة أم منتجً

أم مؤسسة أم شركة أم غيرها، وهو أولى من إطالق لفظ الشركة ونحوها.أم مؤسسة أم شركة أم غيرها، وهو أولى من إطالق لفظ الشركة ونحوها.

المطلب الثاني: أوصافه.المطلب الثاني: أوصافه.

ل فــي التمويل برأس المــال الجريء على االنتقــاء الدقيق  ل فــي التمويل برأس المــال الجريء على االنتقــاء الدقيق يحــرص المموِّ يحــرص المموِّ
للمشــروعات التي يمولها، حيث يصبو إلى المشــروع الجذاب ذي الفرصة العالية للمشــروعات التي يمولها، حيث يصبو إلى المشــروع الجذاب ذي الفرصة العالية 
(٢)، فال عجب ، فال عجب  للنمو، الذي يتوقع إمكان بيع حصته فيه في نهاية مدة التمويل بربحٍ عالٍللنمو، الذي يتوقع إمكان بيع حصته فيه في نهاية مدة التمويل بربحٍ عالٍ
، حيث تفيد  ، حيث تفيد أن يكــون مصيرُ معظم المشــروعات المتقدمة بطلب التمويــل الرفضَ أن يكــون مصيرُ معظم المشــروعات المتقدمة بطلب التمويــل الرفضَ
اإلحصاءات أن نسبة المشروعات الممولة من المشروعات المتقدمة للتمويل برأس اإلحصاءات أن نسبة المشروعات الممولة من المشروعات المتقدمة للتمويل برأس 

المال الجريء تبلغ المال الجريء تبلغ ٥% على أحسن األحوال% على أحسن األحوال(٣).
ل في الوقت  ل برأس المال الجريء يموّ ل في الوقت ومع هذا االنتقــاء، فالغالب أن المموِّ ل برأس المال الجريء يموّ ومع هذا االنتقــاء، فالغالب أن المموِّ

نفسه أكثر من مشروع؛ رغبةً في التحوط وتقليل نسبة المخاطرةنفسه أكثر من مشروع؛ رغبةً في التحوط وتقليل نسبة المخاطرة(٤).
المرجع السابق ١١٩٠١١٩٠/٢، مادة (شرع).، مادة (شرع). المرجع السابق    (١)

Venture Capital. lessons from the Developed World for the DevelopingVenture Capital. lessons from the Developed World for the Developing، ص، ص٢. .   (٢)
وذكــر  وذكــر ،  ص١٧١٧،  ص،   ،Guide on Private Equity & Venture Capital for EntrepreneursGuide on Private Equity & Venture Capital for Entrepreneurs  (٣)
آخرون بأن النسبة ال تتجاوز آخرون بأن النسبة ال تتجاوز ١%. %. Venture Capital & Finance of InnovationVenture Capital & Finance of Innovation، ص، ص١٣٦١٣٦، ، 
ولعلها تختلف حسب البلدان، فالمرجع األول يبحث في التمويل برأس المال الجريء في ولعلها تختلف حسب البلدان، فالمرجع األول يبحث في التمويل برأس المال الجريء في 

أوروبا، والثاني في أمريكا.أوروبا، والثاني في أمريكا.
Venture Capital. lessons from the Developed World for the DevelopingVenture Capital. lessons from the Developed World for the Developing، ص، ص١٢١٢.  (٤)
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٦٥٦٥

لين ينظرون إلى  لين ينظرون إلى وحتى يكون المشــروع ذا فرصة عاليةٍ في النمو، فــإن المموِّ وحتى يكون المشــروع ذا فرصة عاليةٍ في النمو، فــإن المموِّ
أوصافٍ فيه، من أهمها:أوصافٍ فيه، من أهمها:

دة  ل فرصة جِ دة  أن يكون المشــروع ذا فكرة مبتكرة جذابة؛ ليستغل المموِّ ل فرصة جِ : أن يكون المشــروع ذا فكرة مبتكرة جذابة؛ ليستغل المموِّ :أوالً أوالً
الفكرة وانجذاب الناس إليها في تحقيق نمو عالٍ للشركة، وليجد في نهاية مدة التمويل الفكرة وانجذاب الناس إليها في تحقيق نمو عالٍ للشركة، وليجد في نهاية مدة التمويل 

ا يريد شراء حصته بربح عالٍ بعد ارتفاع قيمة المشروع في السوق. ا جديدً ا يريد شراء حصته بربح عالٍ بعد ارتفاع قيمة المشروع في السوق.شريكً ا جديدً شريكً
وألجل ذلك يكاد يتفق الباحثون على أن المشروعات التقنيةَ أكثرُ المشروعات وألجل ذلك يكاد يتفق الباحثون على أن المشروعات التقنيةَ أكثرُ المشروعات 
التي تمولهــا جهات التمويل برأس المال الجريء ال ســيما في البلــدان المتقدمة؛ التي تمولهــا جهات التمويل برأس المال الجريء ال ســيما في البلــدان المتقدمة؛ 
لتجددها، وسرعة نموها، وانجذاب الناس إليها، ووجود فرص للخروج مستقبالً ببيع لتجددها، وسرعة نموها، وانجذاب الناس إليها، ووجود فرص للخروج مستقبالً ببيع 

الحصة بربحالحصة بربح(١).
وتتضمــن المشــروعات التقنية: المشــروعات المرتبطة بالحاســب اآللي، وتتضمــن المشــروعات التقنية: المشــروعات المرتبطة بالحاســب اآللي، 
وبأجهــزة االتصاالت، إضافــةً إلى منتجــات الرعاية الصحية؛ كاألدويــة المبتكرة وبأجهــزة االتصاالت، إضافــةً إلى منتجــات الرعاية الصحية؛ كاألدويــة المبتكرة 

واألجهزة الطبيةواألجهزة الطبية(٢).
ل برأس المال الجريء يحجم  ل برأس المال الجريء يحجم أما المشــروعات التقليدية المعتادة، فإن المموِّ أما المشــروعات التقليدية المعتادة، فإن المموِّ

. .في العادة عنها؛ لصعوبة الخروج منها في نهاية التمويل بربح مجزٍ في العادة عنها؛ لصعوبة الخروج منها في نهاية التمويل بربح مجزٍ
ص٢، ،  ص،   ،Venture Capital. lessons from the Developed World for the DevelopingVenture Capital. lessons from the Developed World for the Developing  (١)
Venture Capital & Finance of InnovationVenture Capital & Finance of Innovation، ص، ص٥، دليل االستثمار برأس المال الجريء ، دليل االستثمار برأس المال الجريء 

في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا، صفي منطقة الشرق األوسط وأفريقيا، ص٥.
 VentureVenture ، ،الكتاب الســنوي للجمعية الوطنية لرأس المال الجريء ٢٠١٣٢٠١٣م، صم، ص١٣١٣-١٤١٤ الكتاب الســنوي للجمعية الوطنية لرأس المال الجريء    (٢)
Capital & Finance of InnovationCapital & Finance of Innovation، ص، ص١٦١٦، وقــد أظهــرت الدراســات أن مجــاالت ، وقــد أظهــرت الدراســات أن مجــاالت 

لة  لة % من المشروعات المموَّ الحاسب اآللي واالتصاالت والرعاية الصحية تمثل ما نسبته الحاسب اآللي واالتصاالت والرعاية الصحية تمثل ما نسبته ٨٠٨٠% من المشروعات المموَّ
برأس المــال الجريء في الواليات المتحدة في األعوام برأس المــال الجريء في الواليات المتحدة في األعوام ٢٠٠١٢٠٠١م-م-٢٠٠٩٢٠٠٩م. انظر: المرجع م. انظر: المرجع 

السابق.السابق.
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ثانيًا:ثانيًا: أن يكون المشروع في مرحلة مبكرة نسبيا؛ كمرحلة البذرة أن يكون المشروع في مرحلة مبكرة نسبيا؛ كمرحلة البذرة(١) واالنطالق واالنطالق(٢) 
والمرحلة المبكرةوالمرحلة المبكرة(٣) باإلضافة إلى الجزء المبكر من مرحلة التوسع باإلضافة إلى الجزء المبكر من مرحلة التوسع(٤)()(٥) دون ما بعدها  دون ما بعدها 
ويطلق عليها في اللغة اإلنجليزية: (SeedSeed StageStage)، وهي التي يكون فيها المشروع أو المنتج )، وهي التي يكون فيها المشروع أو المنتج  ويطلق عليها في اللغة اإلنجليزية: (   (١)
، ويحتاج إلى التمويل لتطويره، كفكــرة اختراع تحتاج إلى أبحاث وتجارب،  ، ويحتاج إلى التمويل لتطويره، كفكــرة اختراع تحتاج إلى أبحاث وتجارب، مــا زال فكرةً مــا زال فكرةً
أو فكرة مشــروع تحتاج إلى تأســيس، ويدخل في هذه المرحلة كل مشروع من حين كونه أو فكرة مشــروع تحتاج إلى تأســيس، ويدخل في هذه المرحلة كل مشروع من حين كونه 
فكرة، حتــى اللحظات األخيرة قبل انطالق المشــروع. انظر: الكتاب الســنوي للجمعية فكرة، حتــى اللحظات األخيرة قبل انطالق المشــروع. انظر: الكتاب الســنوي للجمعية 
 Venture Capital & Finance ofVenture Capital & Finance of ، ،الوطنيــة لــرأس المــال الجــريء الوطنيــة لــرأس المــال الجــريء ٢٠١٣٢٠١٣م، صم، ص٩٧٩٧

InnovationInnovation، ص، ص١٥١٥.

ويطلق عليها في اللغة اإلنجليزية: (StartupStartup StageStage)، وهي التي يكون فيها المشروع قد بدأ )، وهي التي يكون فيها المشروع قد بدأ  ويطلق عليها في اللغة اإلنجليزية: (   (٢)
ا في طــور التجربة أو الطرح األولــي لالختبار، ويكون  نتَجً ا في طــور التجربة أو الطرح األولــي لالختبار، ويكون أولى خطواتــه، ولربما كان مُ نتَجً أولى خطواتــه، ولربما كان مُ
 Guide on Private Equity & Venture Capital forGuide on Private Equity & Venture Capital for :المشروع عادةً في سنته األولى. انظر: المشروع عادةً في سنته األولى. انظر
EntrepreneursEntrepreneurs، ص، ص١٤١٤، تطبيــق تجربة رأس المال المخاطر مع المشــروعات الصغيرة ، تطبيــق تجربة رأس المال المخاطر مع المشــروعات الصغيرة 

والمتوسطة، صوالمتوسطة، ص١٧١٧.
ويطلق عليها في اللغة اإلنجليزية: (EarlyEarly StageStage)، وهي التي يكون فيها المشروع قد أكمل )، وهي التي يكون فيها المشروع قد أكمل  ويطلق عليها في اللغة اإلنجليزية: (   (٣)
مرحلة اإلنتاج والتســويق األولية، ولكنه لم يبدأ بعد في جني األرباح، وحينها يكون رأس مرحلة اإلنتاج والتســويق األولية، ولكنه لم يبدأ بعد في جني األرباح، وحينها يكون رأس 
المال قد أُنفق في التأســيس، ويحتاج أمواالً لالستمرار والتطور، وذلك عادةً في السنوات المال قد أُنفق في التأســيس، ويحتاج أمواالً لالستمرار والتطور، وذلك عادةً في السنوات 
الثالث األولى. انظر: الكتاب الســنوي للجمعية الوطنية لــرأس المال الجريء الثالث األولى. انظر: الكتاب الســنوي للجمعية الوطنية لــرأس المال الجريء ٢٠١٣٢٠١٣م، م، 
 ، ،Venture Capital. lessons from the Developed World for the DevelopingVenture Capital. lessons from the Developed World for the Developing ص٩٧٩٧، ، 

ص١٣١٣.
ويطلق عليها في اللغة اإلنجليزية: (MidMid StageStage) أو () أو (ExpansionExpansion StageStage)، وفي هذه المرحلة )، وفي هذه المرحلة  ويطلق عليها في اللغة اإلنجليزية: (   (٤)
يكون المشروع قد شق طريقه وبلغ نقطة التعادل، ولربما بدأ في تحقيق األرباح، لكنه ما زال يكون المشروع قد شق طريقه وبلغ نقطة التعادل، ولربما بدأ في تحقيق األرباح، لكنه ما زال 
ا بحاجة إلى التوســع في اإلنتاج والتسويق وفتح الفروع والمخازن وتطوير  ا صغيرً ا بحاجة إلى التوســع في اإلنتاج والتسويق وفتح الفروع والمخازن وتطوير مشروعً ا صغيرً مشروعً
الجانب المحاسبي واإلداري. انظر: الكتاب السنوي للجمعية الوطنية لرأس المال الجريء الجانب المحاسبي واإلداري. انظر: الكتاب السنوي للجمعية الوطنية لرأس المال الجريء 
 ، ،Guide on Private Equity & Venture Capital for EntrepreneursGuide on Private Equity & Venture Capital for Entrepreneurs ، ،٢٠١٣٢٠١٣م، صم، ص٩٧٩٧

ص١٤١٤. . 
Venture Capital. lessons from the Developed World for the DevelopingVenture Capital. lessons from the Developed World for the Developing، ص، ص٣، ، ١٤١٤، ،   (٥)

Inside Venture CapitalInside Venture Capital، ص، ص٧.
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من المراحل التي تمولها جهات أخر، حيث تتميز المشروعات في مراحلها األولى من المراحل التي تمولها جهات أخر، حيث تتميز المشروعات في مراحلها األولى 
ل وخبرته، كما  ل وخبرته، كما بأنها ما زالت في مرحلة التأســيس والتطوير، وتحتاج إلى مال المموِّ بأنها ما زالت في مرحلة التأســيس والتطوير، وتحتاج إلى مال المموِّ
ل عليها لندرة طرق التمويل، وهو ما يتيح له فرصة الحصول على نسبة  ل عليها لندرة طرق التمويل، وهو ما يتيح له فرصة الحصول على نسبة يحرص المموِّ يحرص المموِّ
ل لو كان ثمة فرصٌ  ل لو كان ثمة فرصٌ تملُّك عالية في المشــروع، وشــروطٍ قد ال يوافق عليها المتمــوِّ تملُّك عالية في المشــروع، وشــروطٍ قد ال يوافق عليها المتمــوِّ

أفضلأفضل(١).
توقع الحصول على عائد مرتفع متناسب مع حجم المخاطرة عند بيع  توقع الحصول على عائد مرتفع متناسب مع حجم المخاطرة عند بيع أن يُ ثالثًا: ثالثًا: أن يُ
ل دراساته المحاسبية لتقويم  ل حصته في المشروع. وألجل ذلك يجري المموِّ ل دراساته المحاسبية لتقويم المموِّ ل حصته في المشروع. وألجل ذلك يجري المموِّ المموِّ
ا  ا المشــروع وجدو تمويله، فإذا وجد أن العائد أعلى مــن المخاطرة كان ذلك دافعً المشــروع وجدو تمويله، فإذا وجد أن العائد أعلى مــن المخاطرة كان ذلك دافعً
للتمويــل، أما حين يكــون العائد أقل فســيختار اإلحجام وال شــك، كما أن لتلك للتمويــل، أما حين يكــون العائد أقل فســيختار اإلحجام وال شــك، كما أن لتلك 

ل وشروطه(٢). ل وشروطهالدراسات أثرها في تحديد حصة المموِّ الدراسات أثرها في تحديد حصة المموِّ
ا: صفات رائد المشــروع التي تدل على نجاح المشروع، بأن يكون الرائد صفات رائد المشــروع التي تدل على نجاح المشروع، بأن يكون الرائد  ا: رابعً رابعً
ا، يحســن إدارة فريق العمل، ذا رؤية واضحة، ونحوها من الصفات التي  ا، مثابرً ا، يحســن إدارة فريق العمل، ذا رؤية واضحة، ونحوها من الصفات التي منظمً ا، مثابرً منظمً
تساهم في نجاح المشــروع. أما حين يكون الرائد فوضويا ذا فكرة مشتتة؛ فإنه حريٌّ تساهم في نجاح المشــروع. أما حين يكون الرائد فوضويا ذا فكرة مشتتة؛ فإنه حريٌّ 
ل. على أن قصور الرائد اإلداري يمكن معالجة بعضه بتنحيته وإحالل  ل. على أن قصور الرائد اإلداري يمكن معالجة بعضه بتنحيته وإحالل بإحجام المموِّ بإحجام المموِّ

إدارة جديدةإدارة جديدة(٣).
Venture Capital. lessons from the Developed World for the DevelopingVenture Capital. lessons from the Developed World for the Developing، ص، ص٣، دليل ، دليل   (١)

المستثمر لمفهوم ونشاط رأس المال المخاطر، صالمستثمر لمفهوم ونشاط رأس المال المخاطر، ص٨.
ل برأس المال الجريء: أسلوب رأس  من الطرق المحاســبية في تقويم المشــروع المموَّ ل برأس المال الجريء: أسلوب رأس   من الطرق المحاســبية في تقويم المشــروع المموَّ  (٢)
المال الجريء، والتدفق النقدي المخصــوم (المال الجريء، والتدفق النقدي المخصــوم (DCFDCF)، والمقارنة، والقيمة النهائية الحالية. )، والمقارنة، والقيمة النهائية الحالية. 
 VentureVenture ، ،انظر: الكتاب الســنوي للجمعية الوطنية لرأس المال الجريء انظر: الكتاب الســنوي للجمعية الوطنية لرأس المال الجريء ٢٠١٣٢٠١٣م، صم، ص٦٥٦٥
Capital & Finance of InnovationCapital & Finance of Innovation، ص، ص١٧٨١٧٨-٢٣٠٢٣٠، الوثيقــة القانونيــة لــرأس المال ، الوثيقــة القانونيــة لــرأس المال 

الجريء في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، صالجريء في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، ص١٣١٣.
Guide on Private Equity & Venture Capital for EntrepreneursGuide on Private Equity & Venture Capital for Entrepreneurs، ص، ص٦. .   (٣)
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ل؛ ليتمكن من  ل؛ ليتمكن من أن يكون المشروع في المدينة التي يقع فيها مقر المموِّ ا: أن يكون المشروع في المدينة التي يقع فيها مقر المموِّ ا: خامسً خامسً
ل يبحث غالبًا عن جهات التمويل القريبة  ل يبحث غالبًا عن جهات التمويل القريبة كما أن المتموِّ اإلشــراف عليه ومســاندتهاإلشــراف عليه ومســاندته، ، كما أن المتموِّ

منهمنه(١).

Venture Capital. lessons from the Developed World for the DevelopingVenture Capital. lessons from the Developed World for the Developing، ص، ص١٤١٤.  (١)
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الصيغةالصيغة

المطلب األول: تعريف الصيغة.المطلب األول: تعريف الصيغة.
الصيغة لغــة: الصيغة لغــة: مصدر الفعل (صــاغ)، ويطلق للمحســوس كالذهب، فيكون مصدر الفعل (صــاغ)، ويطلق للمحســوس كالذهب، فيكون 
تَّب. وأصله: (صوغ)  ع ورَ ضَ ــبَك، وللمعنوي من الكالم فيكون بمعنــى وَ تَّب. وأصله: (صوغ) بمعنى: سَ ع ورَ ضَ ــبَك، وللمعنوي من الكالم فيكون بمعنــى وَ بمعنى: سَ

ا(١). ا تخفيفً افأبدلت الواو ألفً ا تخفيفً فأبدلت الواو ألفً
قال ابن فارس: (الصاد والواو والغين أصل صحيح، وهو تهيئة الشــيء على قال ابن فارس: (الصاد والواو والغين أصل صحيح، وهو تهيئة الشــيء على 

مثال مستقيم)مثال مستقيم)(٢).
وصيغــة العقد عند الفقهاء: وصيغــة العقد عند الفقهاء: ما صدر عن كال المتعاقدين مما يدل على إنشــاء ما صدر عن كال المتعاقدين مما يدل على إنشــاء 

العقد وإرادته. وتتكون من اإليجاب والقبولالعقد وإرادته. وتتكون من اإليجاب والقبول(٣).
وقد اختلف الفقهاء في المقصود باإليجاب والقبول.وقد اختلف الفقهاء في المقصود باإليجاب والقبول.

ا عن إرادته  ا عن إرادته أن اإليجاب: ما يصدر أوالً من أحد العاقدين معبرً فير الحنفيــة: فير الحنفيــة: أن اإليجاب: ما يصدر أوالً من أحد العاقدين معبرً
المحكــم والمحيــط األعظم ٣٦٣٦/٦، النهاية فــي غريب الحديث ، النهاية فــي غريب الحديث ٦١٦١/٣، لســان العرب ، لســان العرب  المحكــم والمحيــط األعظم    (١)

٤٤٢٤٤٢/٨، مادة (صوغ).، مادة (صوغ).
مقاييس اللغة ٣٢١٣٢١/٣، مادة (صوغ).، مادة (صوغ). مقاييس اللغة    (٢)

معجم المصطلحات المالية واالقتصادية في لغة الفقهاء، ص٢٨٦٢٨٦. معجم المصطلحات المالية واالقتصادية في لغة الفقهاء، ص   (٣)
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ا عن موافقته  ا عن موافقته في إنشاء العقد، والقبول: ما يصدر من الطرف اآلخر بعد اإليجاب معبرً في إنشاء العقد، والقبول: ما يصدر من الطرف اآلخر بعد اإليجاب معبرً
عليهعليه(١).

وير الجمهور: وير الجمهور: أن اإليجاب: ما يصدر ممن يكون منه التمليك وما في معناه، أن اإليجاب: ما يصدر ممن يكون منه التمليك وما في معناه، 
.(٢) ا، والقبول: ما يصدر ممن يصير إليه الملك ونحوه، وإن جاء أوالً ا، والقبول: ما يصدر ممن يصير إليه الملك ونحوه، وإن جاء أوالًولو جاء متأخرً ولو جاء متأخرً

فالحنفيــة نظروا إلى ترتيب صدور اإليجــاب والقبول، والجمهور نظروا إلى فالحنفيــة نظروا إلى ترتيب صدور اإليجــاب والقبول، والجمهور نظروا إلى 
مصدرهما.مصدرهما.

والصيغة في التمويل برأس المال الجريء والصيغة في التمويل برأس المال الجريء هيهي اإليجاب والقبول الصادران من اإليجاب والقبول الصادران من 
ل، ويلحق بذلك: كراسة الشروط، والعقد الموقع منهما. ل والمتموِّ ل، ويلحق بذلك: كراسة الشروط، والعقد الموقع منهما.المموِّ ل والمتموِّ المموِّ

ل والمتمول. ل والمتمول.المطلب الثاني: إجراءات التعاقد بين المموِّ المطلب الثاني: إجراءات التعاقد بين المموِّ
ل على مشــروعٍ لتمويله تبدأ إجــراءات االتفاق بين  ل على مشــروعٍ لتمويله تبدأ إجــراءات االتفاق بين حين يقع اختيــار المموِّ حين يقع اختيــار المموِّ
ل كراسة الشروط(٣)، والتي تعد بعناية فائقة، ، والتي تعد بعناية فائقة،  ل للمتموِّ ل والمتمول، فيقدم المموِّ ل كراسة الشروطالمموِّ ل للمتموِّ ل والمتمول، فيقدم المموِّ المموِّ
ا  ا وتهدف إلى بيان أهم الشروط التي سيتفق عليها الطرفان عند التعاقد، وتتضمن أمورً وتهدف إلى بيان أهم الشروط التي سيتفق عليها الطرفان عند التعاقد، وتتضمن أمورً

منها:منها:
بيانات المتعاقدين، وبيانات الممولين السابقين وحصصهم. بيانات المتعاقدين، وبيانات الممولين السابقين وحصصهم.أ-  أ- 

البناية شرح الهداية ٤/٨، فتح القدير ، فتح القدير ١٩٠١٩٠/٣. البناية شرح الهداية    (١)
حاشية الدسوقي ٣/٣، مغني المحتاج ، مغني المحتاج ٣٢٣٣٢٣/٢-٣٢٤٣٢٤، كشاف القناع ، كشاف القناع ١٤٦١٤٦/٣. حاشية الدسوقي    (٢)

ويطلــق عليها في اللغة اإلنجليزية: (TermTerm SheetSheet)، والتي تعد بمثابة مذكرة التفاهم إلثبات )، والتي تعد بمثابة مذكرة التفاهم إلثبات  ويطلــق عليها في اللغة اإلنجليزية: (   (٣)
الجدية وحســن النية مــن الطرفين، واألصل أنها غير ملزمة إال ما نــص فيها على أنه ملزم الجدية وحســن النية مــن الطرفين، واألصل أنها غير ملزمة إال ما نــص فيها على أنه ملزم 
ل آخر مدة  ل بعدم البحث عــن مموِّ ل آخر مدة كالتزام الطرفين بســرية المعلومات، والتــزام المتموِّ ل بعدم البحث عــن مموِّ كالتزام الطرفين بســرية المعلومات، والتــزام المتموِّ
محددة، ونحوه. انظر: الكتاب الســنوي للجمعية الوطنية لــرأس المال الجريء محددة، ونحوه. انظر: الكتاب الســنوي للجمعية الوطنية لــرأس المال الجريء ٢٠١٣٢٠١٣م م 
(NVCANVCA)، ص)، ص٧٥٧٥، الوثيقة القانونية لرأس المال الجريء في الشــرق األوســط وشــمال ، الوثيقة القانونية لرأس المال الجريء في الشــرق األوســط وشــمال 

أفريقيا، صأفريقيا، ص١٨١٨.
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ل، ويشــمل: تقويمه ونشــاطه ورأس ماله  بيانات المشــروع الممــوَّ ل، ويشــمل: تقويمه ونشــاطه ورأس ماله ب-  بيانات المشــروع الممــوَّ ب- 
والرخص الصادرة له.والرخص الصادرة له.

ل، وطريقة دفعه، وعدد الدفعات. مقدار التمويل الذي سيدفعه المموِّ ل، وطريقة دفعه، وعدد الدفعات.ج-  مقدار التمويل الذي سيدفعه المموِّ ج- 
ل مقابل التمويل، ونوعها، وثمنها،  أسهم المشروع التي سيملكها المموِّ ل مقابل التمويل، ونوعها، وثمنها، د-  أسهم المشروع التي سيملكها المموِّ د- 

وحقوقها.وحقوقها.
المدة المتوقعة للتمويل. المدة المتوقعة للتمويل.هـ-  هـ- 

بقية الشروط التي يشترطها الطرفان(١). بقية الشروط التي يشترطها الطرفانو-  و- 
حقــوق الطرفين حــال رغبة الشــركة الحصول علــى تمويل إضافي  حقــوق الطرفين حــال رغبة الشــركة الحصول علــى تمويل إضافي ز-  ز- 

أو إدخال شريك جديد.أو إدخال شريك جديد.
آلية التخارج والتصفية. آلية التخارج والتصفية.ح-  ح- 

ل على كراسة الشروط إما بالموافقة عليها وتوقيعها، أو برفضها،  ل على كراسة الشروط إما بالموافقة عليها وتوقيعها، أو برفضها، يجيب المتموِّ يجيب المتموِّ
أو بطلب التفاوض إلجراء تعديالت في بعض الشروطأو بطلب التفاوض إلجراء تعديالت في بعض الشروط(٢).

بعد أن يتفق الطرفان على صيغة نهائية لكراســة الشروط ويوقعها كل طرف، بعد أن يتفق الطرفان على صيغة نهائية لكراســة الشروط ويوقعها كل طرف، 
ق عليه في كراسة  نتقل إلى إجراءات توقيع العقد، والذي يتضمن تفصيالً أكبر لما اتُّفِ ق عليه في كراسة يُ نتقل إلى إجراءات توقيع العقد، والذي يتضمن تفصيالً أكبر لما اتُّفِ يُ
الشروط، وبتوقيع العقد يصبح العقدُ الوثيقةَ القانونيةَ المعتمدةَ بين الطرفين، ويكون الشروط، وبتوقيع العقد يصبح العقدُ الوثيقةَ القانونيةَ المعتمدةَ بين الطرفين، ويكون 

ذلك إيذانًا ببدء التمويلذلك إيذانًا ببدء التمويل(٣).

سيأتي تفصيل جملة من الشروط في الفصل الثاني من الباب الثاني. سيأتي تفصيل جملة من الشروط في الفصل الثاني من الباب الثاني.   (١)
Venture Capital & Finance of InnovationVenture Capital & Finance of Innovation، ص، ص١٤٦١٤٦-١٦١١٦١.  (٢)

الوثيقة القانونية لرأس المال الجريء في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، ص١٨١٨. الوثيقة القانونية لرأس المال الجريء في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، ص   (٣)
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لم تكن صناعــة التمويل برأس المــال الجريء معروفةً قبــل عام لم تكن صناعــة التمويل برأس المــال الجريء معروفةً قبــل عام ١٩٤٦١٩٤٦م، م، 
وما يُذكر قبــل ذلك فمعظمه صــورٌ للتمويل بالمضاربة أو المشــاركة ال تدخل في وما يُذكر قبــل ذلك فمعظمه صــورٌ للتمويل بالمضاربة أو المشــاركة ال تدخل في 
التمويل برأس المال الجريء، أو صورُ تمويلٍ لمشروعات واعدة، وليس كلُّ تمويل التمويل برأس المال الجريء، أو صورُ تمويلٍ لمشروعات واعدة، وليس كلُّ تمويل 

لمشروع واعد يدخل تحت التمويل برأس المال الجريءلمشروع واعد يدخل تحت التمويل برأس المال الجريء(١).
وأول صورة موثقة للتمويل الرسمي برأس المال الجريء كانت في الواليات وأول صورة موثقة للتمويل الرسمي برأس المال الجريء كانت في الواليات 
المتحدة عام المتحدة عام ١٩٤٦١٩٤٦م، حين أســس الجنرال دوريوم، حين أســس الجنرال دوريو(٢) المؤسســة األمريكية للبحث  المؤسســة األمريكية للبحث 
على ســبيل المثال: ير دورانــي وبوكوك أن التمويل برأس المــال الجريء يرجع إلى  على ســبيل المثال: ير دورانــي وبوكوك أن التمويل برأس المــال الجريء يرجع إلى    (١)
جذور المضاربة المســتفادة من المســلمين األوائل، بل من عصر ما قبل اإلســالم، وأن جذور المضاربة المســتفادة من المســلمين األوائل، بل من عصر ما قبل اإلســالم، وأن 
اإليطاليين نشــروا ذلك فــي أوروبا في القرن العاشــر الميالدي، ثم كانــت نهضة تلك اإليطاليين نشــروا ذلك فــي أوروبا في القرن العاشــر الميالدي، ثم كانــت نهضة تلك 
الصناعــة علــى يد المصــارف األلمانية التي اعتمــدت منهج رأس المــال الجريء في الصناعــة علــى يد المصــارف األلمانية التي اعتمــدت منهج رأس المــال الجريء في 
التمويــل. انظــر: التمويــل. انظــر: VentureVenture CapitalCapital، ، IslamicIslamic FinanceFinance & SMEsSMEs، ص، ص٣٧٣٧، ولم أجد من ، ولم أجد من 

وافقهما على ذلك.وافقهما على ذلك.
الجنــرال دوريو هو: جــورج فردريك دوريو، أســتاذ إدارة األعمــال بجامعة هارفرد،  الجنــرال دوريو هو: جــورج فردريك دوريو، أســتاذ إدارة األعمــال بجامعة هارفرد،    (٢)
ومؤســس التمويل برأس المال الجريء، فرنســي األصل، أمريكي الجنســية. ولد سنة ومؤســس التمويل برأس المال الجريء، فرنســي األصل، أمريكي الجنســية. ولد سنة 
١٨٩٩١٨٩٩م فــي باريس بفرنســا، وتوفي ســنة م فــي باريس بفرنســا، وتوفي ســنة ١٩٨٧١٩٨٧ في بوســطن بالواليــات المتحدة.  في بوســطن بالواليــات المتحدة. 

.CreativeCreative CapitalCapital GeorgesGeorges DoriotDoriot & thethe BirthBirth ofof VentureVenture CapitalCapital:انظر:انظر
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والتنميةوالتنمية(١)، والتي تعد أولَ مؤسســة للتمويل برأس المال الجريء، حيث كانت توفر ، والتي تعد أولَ مؤسســة للتمويل برأس المال الجريء، حيث كانت توفر 
التمويل برأس المال الجريء للشركات الناشئة في مجاالت التصنيع والتقنيةالتمويل برأس المال الجريء للشركات الناشئة في مجاالت التصنيع والتقنية(٢)()(٣).

وقد كانت بداية تلك المؤسسة محدودة، ولم تكن معالم التمويل برأس المال وقد كانت بداية تلك المؤسسة محدودة، ولم تكن معالم التمويل برأس المال 
، حتى أصــدرت حكومة الواليات المتحدة قانون االســتثمار في  ، حتى أصــدرت حكومة الواليات المتحدة قانون االســتثمار في الجــريء واضحةً الجــريء واضحةً
المشــروعات التجارية الصغيرة عام المشــروعات التجارية الصغيرة عام ١٩٥٨١٩٥٨م، والذي تبعه تأسيس إدارة المشروعات م، والذي تبعه تأسيس إدارة المشروعات 
الصغيــرة، وكان من مهامها: إصدار التصاريح والقواعد المنظمة لشــركات التمويل الصغيــرة، وكان من مهامها: إصدار التصاريح والقواعد المنظمة لشــركات التمويل 
للمشــروعات الصغيرة، وتقديم المساعدة لها، وقد ســاهمت تلك اإلدارة في فتح للمشــروعات الصغيرة، وتقديم المساعدة لها، وقد ســاهمت تلك اإلدارة في فتح 
المجال لتأســيس عدد من شركات التمويل للمشــروعات الصغيرة، وفي تنظيم آلية المجال لتأســيس عدد من شركات التمويل للمشــروعات الصغيرة، وفي تنظيم آلية 

لتدريب عدد كبير من الممولين برأس المال الجريء ليغدوا ممولين متمرسينلتدريب عدد كبير من الممولين برأس المال الجريء ليغدوا ممولين متمرسين(٤).
بعد ذلك بأعوام حدث تطور كبير لصناعــة التمويل برأس المال الجريء في بعد ذلك بأعوام حدث تطور كبير لصناعــة التمويل برأس المال الجريء في 
الواليات المتحدة حين صدر تنظيم الشراكات المحدودة، والذي سمح بدخول عدد الواليات المتحدة حين صدر تنظيم الشراكات المحدودة، والذي سمح بدخول عدد 
كبير من الممولين، وســاهم في تطور الصناعــة وازدهارها، حيث بلغت التمويالت كبير من الممولين، وســاهم في تطور الصناعــة وازدهارها، حيث بلغت التمويالت 
واســمها اإلنجليــزي: AmericanAmerican ResearchResearch & DevelopmentDevelopment CorporationCorporation، ويرمز لها ، ويرمز لها  واســمها اإلنجليــزي:    (١)

ا بالرمز (ARDARD)، انظر: )، انظر: Venture Capital & Finance of InnovationVenture Capital & Finance of Innovation، ص، ص١٠١٠. ا بالرمز (اختصارً اختصارً
 Does Venture Capital FinancingDoes Venture Capital Financing ، ،ص، ص١٠١٠ ،Venture Capital & Finance of InnovationVenture Capital & Finance of Innovation  (٢)

?Make A Difference?Make A Difference، ص، ص٤٤٤٤.

فيما ير روبرت بيريز أن جون ويتني مؤســسُ التمويل برأس المال الجريء، وذلك حين  فيما ير روبرت بيريز أن جون ويتني مؤســسُ التمويل برأس المال الجريء، وذلك حين    (٣)
 Inside VentureInside Venture :انظر: ، انظر ،J.H.WhitneyWhitney & CompanyCompany أعد مبلغ مليون دوالر لينشــئ شركة أعد مبلغ مليون دوالر لينشــئ شركة
CapitalCapital، ص، ص٣٠٣٠، وقــد ذكر نحو ذلك كل من دورانــي وبوكوك حيث ذكرا أن جون ويتني ، وقــد ذكر نحو ذلك كل من دورانــي وبوكوك حيث ذكرا أن جون ويتني 

أسس صندوق تمويل بمبلغ عشرة ماليين دوالر لغرض االستثمار في مشروعات محفوفة أسس صندوق تمويل بمبلغ عشرة ماليين دوالر لغرض االستثمار في مشروعات محفوفة 
 VentureVenture :انظر: ، انظر ،VentureVenture CapitalCapital بالمخاطر، فاقترح عليه شريكه بينو شــميدت مصطلح بالمخاطر، فاقترح عليه شريكه بينو شــميدت مصطلح

CapitalCapital، ، IslamicIslamic FinanceFinance & SMEsSMEs، ص، ص٤٤٤٤، إال أن الرأي األشهر هو المذكور أعاله.، إال أن الرأي األشهر هو المذكور أعاله.

ص٤٤٤٤، ،  ص،   ،Venture Capital. lessons from the Developed World for the DevelopingVenture Capital. lessons from the Developed World for the Developing  (٤)
Venture Capital & Finance of InnovationVenture Capital & Finance of Innovation، ص، ص١١١١.
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نصف مليار دوالر تقريبًا.نصف مليار دوالر تقريبًا.
وفي عــام وفي عــام ١٩٧٨١٩٧٨م اعتمدت الحكومة األمريكية قانــون اإليرادات الذي قلل م اعتمدت الحكومة األمريكية قانــون اإليرادات الذي قلل 
ــمِح لصناديق  ــمِح لصناديق %)، وبعده بعام سُ ضرائب أربــاح رأس المال من (ضرائب أربــاح رأس المال من (٤٩،٥٤٩،٥%) إلى (%) إلى (٢٨٢٨%)، وبعده بعام سُ
التقاعد باالســتثمار في رأس المال الجريء، ونتج عن هذين القرارين تطورٌ كبيرٌ في التقاعد باالســتثمار في رأس المال الجريء، ونتج عن هذين القرارين تطورٌ كبيرٌ في 
صناعة رأس المال الجريء، أد إلى تدفقات مالية هائلة لالستثمار والتمويل، حيث صناعة رأس المال الجريء، أد إلى تدفقات مالية هائلة لالستثمار والتمويل، حيث 
أصبحت صناديق التقاعد المستثمرَ األول في رأس المال الجريء، وشكلت أموالها أصبحت صناديق التقاعد المستثمرَ األول في رأس المال الجريء، وشكلت أموالها 
النصفَ تقريبًا من أموال المستثمرين فيها، وساهم دخول صناديق التقاعد في تشجيع النصفَ تقريبًا من أموال المستثمرين فيها، وساهم دخول صناديق التقاعد في تشجيع 

كثير من الجهات الستثمار أموالها فيهاكثير من الجهات الستثمار أموالها فيها(١).
وفي عام وفي عام ١٩٩٥١٩٩٥م بدأت ســنوات االزدهار مع بزوغ فجر شــبكات اإلنترنت، م بدأت ســنوات االزدهار مع بزوغ فجر شــبكات اإلنترنت، 
فكانت النهضة الكبر لصناعة التمويل برأس المال الجريء، وتضاعفت التمويالت فكانت النهضة الكبر لصناعة التمويل برأس المال الجريء، وتضاعفت التمويالت 

حتى بلغت غايتها عام حتى بلغت غايتها عام ٢٠٠٠٢٠٠٠م.م.
وفي عــام وفي عــام ٢٠٠١٢٠٠١م بدأت صناعة التمويل برأس المال الجريء في االنخفاض م بدأت صناعة التمويل برأس المال الجريء في االنخفاض 
مع انخفاض مساهمات المستثمرين وانفجار فقاعة اإلنترنت، ثم انخفضت بعد ذلك مع انخفاض مساهمات المستثمرين وانفجار فقاعة اإلنترنت، ثم انخفضت بعد ذلك 
مــع األزمة االقتصادية العالمية عــام مــع األزمة االقتصادية العالمية عــام ٢٠٠٨٢٠٠٨م، إال أنها ما زالــت صناعة مزدهرة في م، إال أنها ما زالــت صناعة مزدهرة في 
لة برأس المال  لة برأس المال ، وكان من أشــهر الشركات المموَّ الواليات المتحدة حتى يومنا هذاالواليات المتحدة حتى يومنا هذا(٢)، وكان من أشــهر الشركات المموَّ
الجريء في الواليات المتحدة، والتي كان لتمويلها أكبر األثر على تطورها: سيسكو، الجريء في الواليات المتحدة، والتي كان لتمويلها أكبر األثر على تطورها: سيسكو، 
وميكروسوفت، ونيتسكايب، وفيدرال إكســبريس، وأبل، وإنتل، وجوجل، وغيرها وميكروسوفت، ونيتسكايب، وفيدرال إكســبريس، وأبل، وإنتل، وجوجل، وغيرها 

ا(٣). ا باهرً امن الشركات المعروفة التي حققت نجاحً ا باهرً من الشركات المعروفة التي حققت نجاحً
المرجع السابق. ?Does Venture Capital Financing Make A Difference?Does Venture Capital Financing Make A Difference، ص، ص٤٥٤٥. المرجع السابق.    (١)

Venture Capital & Finance of InnovationVenture Capital & Finance of Innovation، ص، ص١٠١٠-١٤١٤.  (٢)
المرجع السابق. المرجع السابق.   (٣)
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األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

أما في أوروبا فير بعــض الباحثين أن التمويل برأس المال الجريء ظهر في أما في أوروبا فير بعــض الباحثين أن التمويل برأس المال الجريء ظهر في 
المملكة المتحدة قبل ظهوره في الواليات المتحدة األمريكية، وذلك بتأســيس عدد المملكة المتحدة قبل ظهوره في الواليات المتحدة األمريكية، وذلك بتأســيس عدد 
من المصارف البريطانية الكبر مؤسسةَ التمويل الصناعي والتجاري عام من المصارف البريطانية الكبر مؤسسةَ التمويل الصناعي والتجاري عام ١٩٤٥١٩٤٥م(١) 
برأس مال يقدر بخمســة عشر مليون جنيه إســترليني، إال أن البداية الفعلية لصناعة برأس مال يقدر بخمســة عشر مليون جنيه إســترليني، إال أن البداية الفعلية لصناعة 
رأس المــال الجريء في المملكة المتحدة لــم تكن إال عام رأس المــال الجريء في المملكة المتحدة لــم تكن إال عام ١٩٥٩١٩٥٩م، حيث أضحت م، حيث أضحت 
مؤسســةُ التمويل الصناعي والتجاري الرائدةَ في مجالهــا، ثم تحولت بعد ذلك إلى مؤسســةُ التمويل الصناعي والتجاري الرائدةَ في مجالهــا، ثم تحولت بعد ذلك إلى 
شركة مساهمة، وتغير اسمها فيما بعد إلى مجموعة المستثمرين في الصناعةشركة مساهمة، وتغير اسمها فيما بعد إلى مجموعة المستثمرين في الصناعة(٢)، وقد ، وقد 
انتشــرت الصناعة بعد ذلك في أوروبا، وكان أهم أســباب تطورها تأسيس الجمعية انتشــرت الصناعة بعد ذلك في أوروبا، وكان أهم أســباب تطورها تأسيس الجمعية 
األوروبية لألســهم الخاصة ورأس المال الجريء عــام األوروبية لألســهم الخاصة ورأس المال الجريء عــام ١٩٨٣١٩٨٣م(٣)، إال أن المملكة ، إال أن المملكة 

المتحدة ظلت رائدة التمويل برأس المال الجريء في أوروبا.المتحدة ظلت رائدة التمويل برأس المال الجريء في أوروبا.
أما في اليابان فقد أنشأت الحكومة اليابانية ثالث شركات استثمار صغيرة عام أما في اليابان فقد أنشأت الحكومة اليابانية ثالث شركات استثمار صغيرة عام 
١٩٦٩١٩٦٩م، وتبــع ذلك تأســيس عدد من الشــركات الخاصة بالتمويــل برأس المال م، وتبــع ذلك تأســيس عدد من الشــركات الخاصة بالتمويــل برأس المال 
الجريء، إال أن صناعة التمويــل برأس المال الجريء واجهت جملة من المصاعب الجريء، إال أن صناعة التمويــل برأس المال الجريء واجهت جملة من المصاعب 
االقتصادية نتيجة تقلب السوق وعدم استقراره، ثم بدأت الصناعة تشق طريق التطور االقتصادية نتيجة تقلب السوق وعدم استقراره، ثم بدأت الصناعة تشق طريق التطور 
عام عام ١٩٨٢١٩٨٢م، حتى بلغت االستثمارات خمسة وعشرين مليار دوالر عام م، حتى بلغت االستثمارات خمسة وعشرين مليار دوالر عام ١٩٩٥١٩٩٥م(٤).

وتعد هذه الدولُ الثالثُ الســابقةَ في هذا المجال، فالواليات المتحدة كانت وتعد هذه الدولُ الثالثُ الســابقةَ في هذا المجال، فالواليات المتحدة كانت 
واســمها اإلنجليــزي: IndustrialIndustrial andand CommercialCommercial FinanceFinance CorporationCorporation، ويرمز لها ، ويرمز لها  واســمها اإلنجليــزي:    (١)

.(.(ICFCICFC) ا بالرمز ا بالرمز (اختصارً اختصارً
ا بالرمز (3I3I)، انظر فيما )، انظر فيما  ا بالرمز (، ويرمز لها اختصــارً واســمها اإلنجليزي: InvestorsInvestors InIn IndustryIndustry، ويرمز لها اختصــارً واســمها اإلنجليزي:    (٢)

.www.3I.comwww.3I.com :سبق موقعها اإللكتروني: سبق موقعها اإللكتروني
VentureVenture CapitalCapital، ، IslamicIslamic FinanceFinance & SMEsSMEs، ص، ص٤٤٤٤.  (٣)

المرجع السابق المرجع السابق   (٤)
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الســابقةَ في العالم أجمع وفــي األمريكتين خاصة، والمملكــة المتحدة في أوروبا، الســابقةَ في العالم أجمع وفــي األمريكتين خاصة، والمملكــة المتحدة في أوروبا، 
واليابان في آسيا، ثم تال ذلك انتشار هذه الصناعة في كثير من دول العالم.واليابان في آسيا، ثم تال ذلك انتشار هذه الصناعة في كثير من دول العالم.

وفي بلدان العالم اإلســالمي كان لماليزيا خطــوة عريقة، حيث بدأت صناعة وفي بلدان العالم اإلســالمي كان لماليزيا خطــوة عريقة، حيث بدأت صناعة 
رأس المال الجريء فيها مع إنشــاء أول شــركة للتمويل بــرأس المال الجريء عام رأس المال الجريء فيها مع إنشــاء أول شــركة للتمويل بــرأس المال الجريء عام 
١٩٨٤١٩٨٤م، وهي شركة بيرهاد للمشروعات الماليزيةم، وهي شركة بيرهاد للمشروعات الماليزية(١)، ثم أنشأت الحكومة الماليزية ، ثم أنشأت الحكومة الماليزية 
مؤسســة تطوير التقنية الماليزيــةمؤسســة تطوير التقنية الماليزيــة(٢) عام  عام ١٩٩٢١٩٩٢م، لتكون شــركة تمويل برأس المال م، لتكون شــركة تمويل برأس المال 
الجــريء، حيث ركزت على توفير التمويل الالزم للمشــروعات التقنية في مراحلها الجــريء، حيث ركزت على توفير التمويل الالزم للمشــروعات التقنية في مراحلها 
ال في دعم صناعة رأس المال الجريء  ال في دعم صناعة رأس المال الجريء األولى، وقد كان للحكومة الماليزيــة دور فعّ األولى، وقد كان للحكومة الماليزيــة دور فعّ

من مختلف الجوانب القانونية والتقنية والمادية.من مختلف الجوانب القانونية والتقنية والمادية.
وفي نهاية عام وفي نهاية عام ٢٠٠٤٢٠٠٤م بلغت شركات التمويل برأس المال الجريء في ماليزيا م بلغت شركات التمويل برأس المال الجريء في ماليزيا 
ا،  ا، قد بلغت ثمانية وثالثين شــركة، مَولت أكثر من ثالث مئة واثنين وثالثين مشــروعً قد بلغت ثمانية وثالثين شــركة، مَولت أكثر من ثالث مئة واثنين وثالثين مشــروعً

وما زالت الصناعة في تطور مستمروما زالت الصناعة في تطور مستمر(٣).
وفي المملكة العربية الســعودية بدأت أولى خطــوات صناعة التمويل برأس وفي المملكة العربية الســعودية بدأت أولى خطــوات صناعة التمويل برأس 
المال الجريء عام المال الجريء عام ١٤٢٧١٤٢٧هـ بتوقيع الهيئة العامة لالســتثمار اتفاق تعاون مع مصرفي هـ بتوقيع الهيئة العامة لالســتثمار اتفاق تعاون مع مصرفي 
(Venture CapitalVenture Capital) و() و(Global Emerging MarketsGlobal Emerging Markets) لتأسيس شركة مستقلة للتمويل ) لتأسيس شركة مستقلة للتمويل 

برأس المال الجريء، برأس مال يبلغ ثالث مئة وخمسة وسبعين مليون ريـال.برأس المال الجريء، برأس مال يبلغ ثالث مئة وخمسة وسبعين مليون ريـال.
تال ذلك تأسيس شركة وادي الرياض للتقنية والتي بدأت باسم: مشروع وادي تال ذلك تأسيس شركة وادي الرياض للتقنية والتي بدأت باسم: مشروع وادي 
 ،( ،(BNMBNM) ا بالرمز ا بالرمز (، ويرمز لها اختصارً واســمها اإلنجليزي: MalaysianMalaysian VenturesVentures BerhadBerhad، ويرمز لها اختصارً واســمها اإلنجليزي:    (١)

انظر: انظر: Islamic Venture CapitalIslamic Venture Capital، ص، ص٩.
واســمها اإلنجليــزي: MalaysianMalaysian TechnologyTechnology DevelopmentDevelopment CorporationCorporation، ويرمز لها ، ويرمز لها  واســمها اإلنجليــزي:    (٢)

ا بالرمز (MTDCMTDC)، انظر: )، انظر: Islamic Venture CapitalIslamic Venture Capital، ص، ص١٠١٠. ا بالرمز (اختصارً اختصارً
Islamic Venture CapitalIslamic Venture Capital، ص، ص٩-١١١١.  (٣)
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األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

الرياض للتقنيــة، عام الرياض للتقنيــة، عام ١٤٢٩١٤٢٩هـــ -هـــ -٢٠٠٨٢٠٠٨م، ثم تحولت إلى شــركة عام م، ثم تحولت إلى شــركة عام ١٤٣١١٤٣١هـ هـ 
-٢٠١٠٢٠١٠م، وهي شركة تابعة لجامعة الملك سعود تستثمر في التقنيات واالبتكارات م، وهي شركة تابعة لجامعة الملك سعود تستثمر في التقنيات واالبتكارات 

والملكيات الفكرية.والملكيات الفكرية.
وفــي مطلع عــام وفــي مطلع عــام ١٤٣٧١٤٣٧هـ صدر قرار مجلــس الوزراء بإنشــاء الهيئة العامة هـ صدر قرار مجلــس الوزراء بإنشــاء الهيئة العامة 
للمنشــآت الصغيرة والمتوسطة، للمســاهمة في تطوير صناعة التمويل برأس المال للمنشــآت الصغيرة والمتوسطة، للمســاهمة في تطوير صناعة التمويل برأس المال 
الجريء، وكان من أعمالها تأسيس صندوق لذلك بالشراكة مع مدينة الملك عبد الله الجريء، وكان من أعمالها تأسيس صندوق لذلك بالشراكة مع مدينة الملك عبد الله 

االقتصادية.االقتصادية.
 ةُ شركات كبر ةُ شركات كبر ثم تعددت جهات التمويل برأس المال الجريء، فأسست عدّ ثم تعددت جهات التمويل برأس المال الجريء، فأسست عدّ
بالمملكــة صناديقَ أو شــركاتٍ تابعــة لها تختص بــرأس المال الجــريء؛ لدعم بالمملكــة صناديقَ أو شــركاتٍ تابعــة لها تختص بــرأس المال الجــريء؛ لدعم 
المشروعات التقنية المبتكرة في مجال نشاطها، كشركة أرامكو وسابك واالتصاالت المشروعات التقنية المبتكرة في مجال نشاطها، كشركة أرامكو وسابك واالتصاالت 

السعودية وموبايلي، وغيرها.السعودية وموبايلي، وغيرها.
ومــع كل هذه المبادرات فما زالت صناعــة التمويل برأس المال الجريء في ومــع كل هذه المبادرات فما زالت صناعــة التمويل برأس المال الجريء في 
المملكة العربية الســعودية في مراحلها األولى، وهي في طريقها للتطور، ال سيما مع المملكة العربية الســعودية في مراحلها األولى، وهي في طريقها للتطور، ال سيما مع 

توافر عدد من عوامل النجاح في السوق السعوديتوافر عدد من عوامل النجاح في السوق السعودي(١).

رأس المــال المخاطر مصدر بديل للتمويل في المملكة، ص٥٢٥٢-٥٦٥٦، الموقع اإللكتروني ، الموقع اإللكتروني  رأس المــال المخاطر مصدر بديل للتمويل في المملكة، ص   (١)
.smeasmea.govgov.sasa للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة



خصائص التمويل برأس المال الجريء 
والفرق بينه وبين مصادر التمويل األخرى

وفيه مبحثان: وفيه مبحثان: 
المبحث األول: المبحث األول: خصائص التمويل برأس المال الجريء.خصائص التمويل برأس المال الجريء.

.الفرق بينه وبين مصادر التمويل األخر.المبحث الثاني: المبحث الثاني: الفرق بينه وبين مصادر التمويل األخر
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خصائص التمويل برأس المال الجريءخصائص التمويل برأس المال الجريء

من أبرز خصائص التمويل برأس المال الجريء ما يلي:من أبرز خصائص التمويل برأس المال الجريء ما يلي:
ل المالَ مقابل حصة في  أنه تمويل بطريق المشــاركة، يقدم فيه الممــوِّ ل المالَ مقابل حصة في -  أنه تمويل بطريق المشــاركة، يقدم فيه الممــوِّ  -١
ل، وال تكون أموال المستثمرين أو الممولين مستحقةً  ل، وال تكون أموال المستثمرين أو الممولين مستحقةً المشروع المموَّ المشروع المموَّ
ا؛ لكون  ا؛ لكون إال بعد بيع حصصهم في المشروعات، وهي غير مضمونةٍ أيضً إال بعد بيع حصصهم في المشروعات، وهي غير مضمونةٍ أيضً
المشاركة تقتضي االشــتراك في الربح والخسارة بين الشركاء، كما أن المشاركة تقتضي االشــتراك في الربح والخسارة بين الشركاء، كما أن 
ل، وهو ما ســيدفعهما إلى العمل  ل والمتموِّ ل، وهو ما ســيدفعهما إلى العمل المخاطر موزعة بين المموِّ ل والمتموِّ المخاطر موزعة بين المموِّ

ا لتجاوز تلك المخاطر(١). ا لتجاوز تلك المخاطرمعً معً
اختصاصه بالمشــروعات الصغيــرة أو حديثة النشــأة؛ ولذلك يكون  اختصاصه بالمشــروعات الصغيــرة أو حديثة النشــأة؛ ولذلك يكون -   -٢
ا غاية الحذر؛ لكون المشــروعات الممولَة ذات مخاطر  ل حذرً ا غاية الحذر؛ لكون المشــروعات الممولَة ذات مخاطر المموِّ ل حذرً المموِّ
عالية ولم تتضح رؤيتُها بعدُ وال ســجلُها االئتماني، وتكون دراسته لها عالية ولم تتضح رؤيتُها بعدُ وال ســجلُها االئتماني، وتكون دراسته لها 

وتحققه منها في غاية الدقة والتحوطوتحققه منها في غاية الدقة والتحوط(٢).
GuideGuide toto VentureVenture CapitalCapital، ص، ص٣، تطبيــق تجربة رأس المال المخاطر مع المشــروعات ، تطبيــق تجربة رأس المال المخاطر مع المشــروعات   (١)

الصغيرة والمتوسطة، صالصغيرة والمتوسطة، ص١٢١٢، ، VentureVenture CapitaCapita، ، IslamicIslamic FinanceFinance & SMEsSMEs، ص، ص٣٧٣٧.
 ، ،VentureVenture CapitalCapital، ، IslamicIslamic FinanceFinance & SMEsSMEs ص٣، ،  ص،   ،GuideGuide toto VentureVenture CapitalCapital  (٢)

ص٣٧٣٧، ، ?Does Venture Capital Financing Make A Difference?Does Venture Capital Financing Make A Difference، ص، ص٥٨٥٨. . 
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األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

ل للمشروع قيمة مضافة، تتمثل في تطوير المشروع  أنه تمويل يقدم فيه المموِّ ل للمشروع قيمة مضافة، تتمثل في تطوير المشروع -  أنه تمويل يقدم فيه المموِّ  -٣
من جوانــب عــدة؛ كاإلدارة والتســويق والتوريد والجوانب المحاســبية من جوانــب عــدة؛ كاإلدارة والتســويق والتوريد والجوانب المحاســبية 
والقانونية، كما يحصل على مقعد أو أكثر في مجلس إدارة الشركة الممولَةوالقانونية، كما يحصل على مقعد أو أكثر في مجلس إدارة الشركة الممولَة(١)، ، 
ل إلى إيجاد  ل إلى إيجاد ويستمر ذلك الدعم حتى نهاية مدة التمويل، وحينها يسعى المموِّ ويستمر ذلك الدعم حتى نهاية مدة التمويل، وحينها يسعى المموِّ

طرق مربحة للخروج من المشروع وبيع حصته فيهطرق مربحة للخروج من المشروع وبيع حصته فيه(٢).
وهذه القيمة المضافة لها دور كبير في تطوير الشــركة وتخطيها مرحلة  وهذه القيمة المضافة لها دور كبير في تطوير الشــركة وتخطيها مرحلة    
الخطر وجعلها تســير في المســار الصحيح، وهو ما يساهم في زيادة الخطر وجعلها تســير في المســار الصحيح، وهو ما يساهم في زيادة 

. ل ببيع حصته بربح عالٍ .قيمتها السوقية، وتحقيق هدف المموِّ ل ببيع حصته بربح عالٍ قيمتها السوقية، وتحقيق هدف المموِّ
لين، وكلما  كمــا أن هذه القيمة وذلك الدعم هو الذي يميــز بين المموِّ لين، وكلما   كمــا أن هذه القيمة وذلك الدعم هو الذي يميــز بين المموِّ  
ل أكثر تجربة في التمويل برأس المال الجريء كانت خبرته  ل أكثر تجربة في التمويل برأس المال الجريء كانت خبرته كان المموِّ كان المموِّ

أوسع وعالقاته أكثر وقيمته المضافة أكبرأوسع وعالقاته أكثر وقيمته المضافة أكبر(٣).
طُول أمد التمويل، فمدته من خمس ســنوات إلى عشر، وقد تزيد على  طُول أمد التمويل، فمدته من خمس ســنوات إلى عشر، وقد تزيد على -   -٤
، أو متوســطًا،  ، أو متوســطًا، . واألمد في عقود التمويل عامةً قد يكون طويالً ذلكذلك(٤). واألمد في عقود التمويل عامةً قد يكون طويالً

ا. ا.أو قصيرً أو قصيرً
 Venture Capital. lessons from the DevelopedVenture Capital. lessons from the Developed  ، ،٥٣٥٣ ص٩، ،  ص،   ،Inside Venture CapitalInside Venture Capital  (١)

World for the DevelopingWorld for the Developing، ص، ص٣٧٣٧.

الوثيقة القانونية لرأس المال الجريء في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، ص٦. الوثيقة القانونية لرأس المال الجريء في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، ص   (٢)
Venture Capital & Finance of InnovationVenture Capital & Finance of Innovation، ص، ص٣، تطبيــق تجربة رأس المال المخاطر ، تطبيــق تجربة رأس المال المخاطر   (٣)
 VentureVenture CapitalCapital. . A PotentialPotential ModelModel ofof ، ،مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، صمع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ص١٢١٢

MusharakahMusharakah، ص، ص٩.

Venture Capital. lessons from the Developed World for the DevelopingVenture Capital. lessons from the Developed World for the Developing، ص، ص٢، ، ٣٨٣٨، ،   (٤)
 VentureVenture ، ،الوثيقة القانونية لرأس المال الجريء في الشــرق األوسط وشمال أفريقيا، صالوثيقة القانونية لرأس المال الجريء في الشــرق األوسط وشمال أفريقيا، ص٥

CapitalCapital، ، IslamicIslamic FinanceFinance & SMEsSMEs، ص، ص٣٧٣٧.
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٨٥٨٥

أما طويل األمد: فالتمويل الذي يُستحق أداؤه في مدة تزيد على الخمس  أما طويل األمد: فالتمويل الذي يُستحق أداؤه في مدة تزيد على الخمس    
ســنوات، ويلحق بذلك التمويل الذي ليس لــه أجل محدد؛ كالتمويل ســنوات، ويلحق بذلك التمويل الذي ليس لــه أجل محدد؛ كالتمويل 

مقابل حصص الملكية.مقابل حصص الملكية.
وأما متوســط األمد: فالتمويل الذي يســتحق أداؤه في مدة تزيد على  وأما متوســط األمد: فالتمويل الذي يســتحق أداؤه في مدة تزيد على    

السنة ودون الخمس سنوات.السنة ودون الخمس سنوات.
وأما قصيــر األمد: فالتمويل الذي يســتحق أداؤه في مدة ال تزيد على  وأما قصيــر األمد: فالتمويل الذي يســتحق أداؤه في مدة ال تزيد على    

السنةالسنة(١).
ل غالبًا إلى تحقيق الربح الناتج من بيع حصته  أنه تمويل يهدف فيه المموِّ ل غالبًا إلى تحقيق الربح الناتج من بيع حصته -  أنه تمويل يهدف فيه المموِّ  -٥
ل في االستمرار في  ل في االستمرار في في المشروع عند نهاية مدة التمويل، فال يفكر المموِّ في المشروع عند نهاية مدة التمويل، فال يفكر المموِّ
الشــركة، وال في أرباحها الدورية، وقد يبيع حصته قبل أن تبدأ الشركة الشــركة، وال في أرباحها الدورية، وقد يبيع حصته قبل أن تبدأ الشركة 

في تحقيق األرباح إذا وجد من سيشتري حصته بالقيمة المنشودةفي تحقيق األرباح إذا وجد من سيشتري حصته بالقيمة المنشودة(٢).

الريادة ومنظمات األعمال، ص٢٢٤٢٢٤-٢٢٥٢٢٥. الريادة ومنظمات األعمال، ص   (١)
 VentureVenture CapitalCapital، ، ،دليل المســتثمر لمفهوم ونشــاط رأس المال المخاطر، ص١٢١٢-١٣١٣ دليل المســتثمر لمفهوم ونشــاط رأس المال المخاطر، ص   (٢)

IslamicIslamic FinanceFinance & SMEsSMEs، ص، ص٣٧٣٧. . 
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٨٧٨٧

الفرق بين التمويل برأس المال الجريء الفرق بين التمويل برأس المال الجريء 
ومصادر التمويل األخرىومصادر التمويل األخرى

المطلــب األول: الفرق بيــن التمويل برأس المال الجــريء والتمويل المطلــب األول: الفرق بيــن التمويل برأس المال الجــريء والتمويل 
      بالقرض.      بالقرض.

المسألة األولى: تعريف القرض.المسألة األولى: تعريف القرض.

كِي  كِي ، وقد حُ أ عليه(١)، وقد حُ ا على ما تُعطيه لتُكافَ أ عليه القطع، ويطلق أيضً ا على ما تُعطيه لتُكافَ القرض في اللغة:القرض في اللغة: القطع، ويطلق أيضً
إجماع أهل اللغة على ذلكإجماع أهل اللغة على ذلك(٢).

قــال ابن فارس: (القاف والراء والضاد أصــل صحيح، وهو يدل على القطع. قــال ابن فارس: (القاف والراء والضاد أصــل صحيح، وهو يدل على القطع. 
يقال: قرضت الشيء بالمقراض. والقرض: ما تعطيه اإلنسانَ من مالك لتُقضاه، وكأنه يقال: قرضت الشيء بالمقراض. والقرض: ما تعطيه اإلنسانَ من مالك لتُقضاه، وكأنه 

شيء قد قطعته من مالك)شيء قد قطعته من مالك)(٣).
ا لمن ينتفع به على أن يرد بدله(٤). ا لمن ينتفع به على أن يرد بدلهدفع مال إرفاقً وفي اصطالح الفقهاء: وفي اصطالح الفقهاء: دفع مال إرفاقً

لسان العرب ٢١٦٢١٦/٧، تاج العروس ، تاج العروس ١٣١٣/١٩١٩، مادة (قرض).، مادة (قرض). لسان العرب    (١)
حكى ذلك اإلجماع: الواحدي. انظر: التفسير البسيط ٣١١٣١١/٤. حكى ذلك اإلجماع: الواحدي. انظر: التفسير البسيط    (٢)

مقاييس اللغة ٧١٧١/٥-٧٢٧٢، مادة (قرض).، مادة (قرض). مقاييس اللغة    (٣)
تختلف ألفــاظ تعريفات فقهاء المذاهــب للقرض، ولكن معانيهــا متقاربة، والمذكور تختلف ألفــاظ تعريفات فقهاء المذاهــب للقرض، ولكن معانيهــا متقاربة، والمذكور   (٤)= = 



٨٨٨٨

األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

ا(١). اوإذا كان القرض بفائدة فهو محرم شرعً وإذا كان القرض بفائدة فهو محرم شرعً
ويعد اإلقراض بفائدة صيغةَ التمويل األشهر لد المصارف التجارية التقليدية؛ ويعد اإلقراض بفائدة صيغةَ التمويل األشهر لد المصارف التجارية التقليدية؛ 
ألن المصارف شــديدة الحذر في اســتثمارها ألموالها وأموال المودعين لديها، بما ألن المصارف شــديدة الحذر في اســتثمارها ألموالها وأموال المودعين لديها، بما 

يحقق هدفين رئيسين:يحقق هدفين رئيسين:
ضمان رأس المال، ثم الربح. ضمان رأس المال، ثم الربح.-   -١

ن المصرف  أن تكون االستثمارات قابلة للتسييل في مدة وجيزة بما يمكِّ ن المصرف -  أن تكون االستثمارات قابلة للتسييل في مدة وجيزة بما يمكِّ  -٢
من أدائها عند الطلب.من أدائها عند الطلب.

واإلقراض بفائدة يحقق هذين الهدفين، فهو مضمون األصل والفائدة، وسداده واإلقراض بفائدة يحقق هذين الهدفين، فهو مضمون األصل والفائدة، وسداده 
في مدة وجيزة ال تتجاوز الخمس ســنوات، كما أنه يُســبَق بدراسة الحال االئتمانية في مدة وجيزة ال تتجاوز الخمس ســنوات، كما أنه يُســبَق بدراسة الحال االئتمانية 

للعميل المقترض والتأكد من قدرته على السداد ووجود مصدر دخل مستمر لهللعميل المقترض والتأكد من قدرته على السداد ووجود مصدر دخل مستمر له(٢).
المسألة الثانية: العالقة بين التمويل برأس المال الجريء والتمويل بالقرض.المسألة الثانية: العالقة بين التمويل برأس المال الجريء والتمويل بالقرض.

يشترك التمويل برأس المال الجريء والتمويل بالقرض في أن كال منهما طريق يشترك التمويل برأس المال الجريء والتمويل بالقرض في أن كال منهما طريق 
ل في كليهما الربحُ أو الفائدة، باستثناء القرض  ل في كليهما الربحُ أو الفائدة، باستثناء القرض من طرق التمويل، وفي أن غرضَ المموِّ من طرق التمويل، وفي أن غرضَ المموِّ

الحسن، فإن غرض المقرض فيه اإلرفاق.الحسن، فإن غرض المقرض فيه اإلرفاق.
ويختلف التمويل برأس المال الجــريء عن التمويل بالقرض في أمور، ويختلف التمويل برأس المال الجــريء عن التمويل بالقرض في أمور، 

منها:منها:
تعريف الحجاوي في اإلقناع. انظر: حاشــية ابن عابدين ١٦١١٦١/٥، شرح حدود ابن عرفة، ، شرح حدود ابن عرفة،  تعريف الحجاوي في اإلقناع. انظر: حاشــية ابن عابدين =   =

ص٢٩٧٢٩٧، تحفة المحتاج ، تحفة المحتاج ٣٦٣٦/٥، اإلقناع للحجاوي ، اإلقناع للحجاوي ٣٠٣٣٠٣/٢.
تبييــن الحقائــق ٨٥٨٥/٤، الكافي، البن عبد البــر ، الكافي، البن عبد البــر ٦٣٣٦٣٣/٢، المجمــوع ، المجمــوع ٣٩٠٣٩٠/٩، المغني ، المغني  تبييــن الحقائــق    (١)

٥١٥١/٦-٥٢٥٢ وحكى كل منهم اإلجماع على تحريمه. وحكى كل منهم اإلجماع على تحريمه.
الخدمات االستثمارية في المصارف، ص٣١٣١-٤٠٤٠، ، ٤٧٤٧-٤٨٤٨ الخدمات االستثمارية في المصارف، ص   (٢)



خصائص التمويل برأس المال الجريء والفرق بينه وبين مصادر التمويل األخرخصائص التمويل برأس المال الجريء والفرق بينه وبين مصادر التمويل األخر

٨٩٨٩

ل  أن التمويل برأس المال الجريء يعتمد أســلوب المشاركة، فالمموِّ ل -  أن التمويل برأس المال الجريء يعتمد أســلوب المشاركة، فالمموِّ  -١
شــريك للمتمــول، والتمويل فــي مقابــل حصص في المشــروع، شــريك للمتمــول، والتمويل فــي مقابــل حصص في المشــروع، 
أما المقرض فليس له أي حصة في مشروع المقترض، وغاية ما يستحقه أما المقرض فليس له أي حصة في مشروع المقترض، وغاية ما يستحقه 

رد المبلغ الذي له في ذمتهرد المبلغ الذي له في ذمته(١).
أن التمويــل برأس المال الجــريء ليس مضمــون األصل فضالً عن  أن التمويــل برأس المال الجــريء ليس مضمــون األصل فضالً عن -   -٢
الربح، في حين أن التمويل بالقــرض مضمون على المقترض، إضافةً الربح، في حين أن التمويل بالقــرض مضمون على المقترض، إضافةً 

إلى فوائده إن كان تمويالً ربوياإلى فوائده إن كان تمويالً ربويا(٢).
أن التمويل برأس المــال الجريء تمويل طويــل األجل، في حين أن  أن التمويل برأس المــال الجريء تمويل طويــل األجل، في حين أن -   -٣

التمويل بالقرض يكون غالبًا قصير األجل أو متوسطهالتمويل بالقرض يكون غالبًا قصير األجل أو متوسطه(٣).
أن مــدة التمويل برأس المال الجــريء محددة بالتقريــب، فقد تزيد  أن مــدة التمويل برأس المال الجــريء محددة بالتقريــب، فقد تزيد -   -٤
أو تنقص بحسب فرص الخروج من المشــروع، أما التمويل بالقرض أو تنقص بحسب فرص الخروج من المشــروع، أما التمويل بالقرض 

فمدته محددة بدقةفمدته محددة بدقة(٤).
ل برأس المــال الجريء غير محــددة، وقد ال تمكن  أن أربــاح المموِّ ل برأس المــال الجريء غير محــددة، وقد ال تمكن -  أن أربــاح المموِّ  -٥
معرفتها بدقــة إال بعد بيع حصته في المشــروعات الممولة، في حين معرفتها بدقــة إال بعد بيع حصته في المشــروعات الممولة، في حين 
 VentureVenture ص٨، ،  ص،   ،Guide on Private Equity & Venture Capital for EntrepreneursGuide on Private Equity & Venture Capital for Entrepreneurs  (١)

CapitalCapital. . A PotentialPotential ModelModel ofof MusharakahMusharakah، ص، ص١٢١٢. . 

التمويل بالمشــاركة دروس من التجربة األمريكية، ص٧، فعالية رأس المال المخاطر في ، فعالية رأس المال المخاطر في  التمويل بالمشــاركة دروس من التجربة األمريكية، ص   (٢)
تمويل المشروعات الناشئة، صتمويل المشروعات الناشئة، ص٨٦٨٦.

فعالية رأس المال المخاطر في تمويل المشروعات الناشئة، ص٨٦٨٦، رأس المال المخاطر ، رأس المال المخاطر  فعالية رأس المال المخاطر في تمويل المشروعات الناشئة، ص   (٣)
مصدر بديل للتمويل في المملكة، صمصدر بديل للتمويل في المملكة، ص٤٠٤٠.

تطبيق تجربة رأس المال المخاطر مع المشــروعات الصغيرة والمتوسطة، ص١٣١٣، فعالية ، فعالية  تطبيق تجربة رأس المال المخاطر مع المشــروعات الصغيرة والمتوسطة، ص   (٤)
رأس المال المخاطر في تمويل المشروعات الناشئة، صرأس المال المخاطر في تمويل المشروعات الناشئة، ص٨٦٨٦.



٩٠٩٠

األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

ا(١). اتكون الفائدة في القرض الربوي محددة سلفً تكون الفائدة في القرض الربوي محددة سلفً
ل برأس المال الجريء ينظر في قبول المشروع وتحديد نسبة  أن المموِّ ل برأس المال الجريء ينظر في قبول المشروع وتحديد نسبة -  أن المموِّ  -٦
حصته وأرباحه فيه إلى نوع المشــروع وقدرته على تحقيق نمو عالٍ في حصته وأرباحه فيه إلى نوع المشــروع وقدرته على تحقيق نمو عالٍ في 
فتــرة وجيزة؛ ولذلك يحرص على المنشــآت الصغيرة، في حين ينظر فتــرة وجيزة؛ ولذلك يحرص على المنشــآت الصغيرة، في حين ينظر 
ل بالقرض في قبول اإلقراض وتحديد نســبة الفائدة إلى القدرة  ل بالقرض في قبول اإلقراض وتحديد نســبة الفائدة إلى القدرة المموِّ المموِّ
االئتمانيــة للمقترض، وما لديه من ضمانــات، ومدة القرض؛ ولذلك االئتمانيــة للمقترض، وما لديه من ضمانــات، ومدة القرض؛ ولذلك 
يتجنب المقرض المنشــآت الصغيــرة ويحرص على المشــروعات يتجنب المقرض المنشــآت الصغيــرة ويحرص على المشــروعات 

المستقرة ذات العائد المستمرالمستقرة ذات العائد المستمر(٢).
ل برأس المال الجريء يســاهم بعمله في المشروع ويحقق له  أن المموِّ ل برأس المال الجريء يســاهم بعمله في المشروع ويحقق له -  أن المموِّ  -٧
قيمة مضافة، في حين أن المقرض ليس له أي دور سو تقديم القرض، قيمة مضافة، في حين أن المقرض ليس له أي دور سو تقديم القرض، 

وتحصيله بعد ذلكوتحصيله بعد ذلك(٣).
ل برأس المال الجريء ناتجة عن حصته في المشــروع  أن أرباح المموِّ ل برأس المال الجريء ناتجة عن حصته في المشــروع -  أن أرباح المموِّ  -٨
ل؛ ولذلك يبــذل غاية جهده إلنجاحه، أما المقرض فليس له إال  ل؛ ولذلك يبــذل غاية جهده إلنجاحه، أما المقرض فليس له إال المموَّ المموَّ
رأس مالــه إن كان القرض حســنًا، وإن كان ربويــا فأرباحه فيه مقابل رأس مالــه إن كان القرض حســنًا، وإن كان ربويــا فأرباحه فيه مقابل 
ل؛ ولذلك تبقى ذمة  ل؛ ولذلك تبقى ذمة المال والزمن والخطر، وال ترتبط بالمشروع المموَّ المال والزمن والخطر، وال ترتبط بالمشروع المموَّ
بِح المشروع الذي اقترض ألجله  ل مشغولةً بالقرض، ســواء أَرَ بِح المشروع الذي اقترض ألجله المتموِّ ل مشغولةً بالقرض، ســواء أَرَ المتموِّ
فعالية رأس المال المخاطر في تمويل المشــروعات الناشئة، ص٨٩٨٩، التمويل برأس المال ، التمويل برأس المال  فعالية رأس المال المخاطر في تمويل المشــروعات الناشئة، ص   (١)

المخاطر، صالمخاطر، ص٢٥٥٢٥٥.
مؤسســات رأس المال المخاطر ودورها في تدعيم المشروعات الناشئة، ص٧٢٧٢، الريادة ، الريادة  مؤسســات رأس المال المخاطر ودورها في تدعيم المشروعات الناشئة، ص   (٢)

وإدارة منظمات األعمال، صوإدارة منظمات األعمال، ص٢١٣٢١٣.
Guide on Private Equity & Venture Capital for EntrepreneursGuide on Private Equity & Venture Capital for Entrepreneurs، ص، ص٨، فعاليــة رأس ، فعاليــة رأس   (٣)

المال المخاطر في تمويل المشروعات الناشئة، صالمال المخاطر في تمويل المشروعات الناشئة، ص٨٦٨٦-٨٨٨٨.
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أم خسر، كما أن للقرض أولوية تجعله مستحق السداد قبل سداد أرباح أم خسر، كما أن للقرض أولوية تجعله مستحق السداد قبل سداد أرباح 
المشاركين والمستثمرينالمشاركين والمستثمرين(١).

وأما عن دور المصارف في التمويل برأس المال الجريء واالستثمار فيه:وأما عن دور المصارف في التمويل برأس المال الجريء واالستثمار فيه:
فأما االســتثمار برأس المال الجــريءفأما االســتثمار برأس المال الجــريء(٢): : فإن المصــارف التجارية التقليدية فإن المصــارف التجارية التقليدية 

تُحجم في العادة عن االستثمار فيه؛ لألسباب اآلتية:تُحجم في العادة عن االستثمار فيه؛ لألسباب اآلتية:
األول:األول: أن محل االستثمار منشآت صغيرة، لم تستقر ماليا، وال تملك الضمانات  أن محل االستثمار منشآت صغيرة، لم تستقر ماليا، وال تملك الضمانات 
الكافية للتمويــل المصرفي، فالمخاطرة في االســتثمار فيها عاليــة، وهو ما يجعل الكافية للتمويــل المصرفي، فالمخاطرة في االســتثمار فيها عاليــة، وهو ما يجعل 

المصارف تتجنبهاالمصارف تتجنبها(٣).
الثانيالثاني: أن التمويل برأس المال الجريء تمويل طويل األمد، في حين تحرص : أن التمويل برأس المال الجريء تمويل طويل األمد، في حين تحرص 
المصارف على التمويل واالســتثمار الذي ال تزيد مدته عن خمس ســنوات؛ تقليالً المصارف على التمويل واالســتثمار الذي ال تزيد مدته عن خمس ســنوات؛ تقليالً 

لنسبة المخاطرة، وتحسبًا للطلبلنسبة المخاطرة، وتحسبًا للطلب(٤).
الثالث:الثالث: أن االســتثمار برأس المال الجريء غيــر مضمون األصل فضالً عن  أن االســتثمار برأس المال الجريء غيــر مضمون األصل فضالً عن 
?Does Venture Capital Financing Make A Difference?Does Venture Capital Financing Make A Difference، ص، ص٢٣٢٣، دليل المستثمر لمفهوم ، دليل المستثمر لمفهوم   (١)

ونشاط رأس المال المخاطر، صونشاط رأس المال المخاطر، ص١٤١٤، التمويل برأس المال المخاطر، ص، التمويل برأس المال المخاطر، ص٢٥٥٢٥٥.
سبق أن االســتثمار في رأس المال الجريء يكون بتقديم المستثمر ماله للصندوق، والذي  سبق أن االســتثمار في رأس المال الجريء يكون بتقديم المستثمر ماله للصندوق، والذي    (٢)
يمول المشروعات بتلك األموال، ثم يرد مدير الصندوق للمستثمر في نهاية مدة الصندوق يمول المشروعات بتلك األموال، ثم يرد مدير الصندوق للمستثمر في نهاية مدة الصندوق 

ذلك المال مع ما تحصل معه من أرباح.ذلك المال مع ما تحصل معه من أرباح.
Venture Capital & Finance of InnovationVenture Capital & Finance of Innovation، ص، ص١٠١٠، ، ٣٥١٣٥١.  (٣)

?Does Venture Capital Financing Make A Difference?Does Venture Capital Financing Make A Difference، ص، ص٣٤٣٤، وهــذا ال يعنــي أن ، وهــذا ال يعنــي أن   (٤)
ــا تمويالً طويل األجل، بل قد يوجد ذلك بنســبة قليلة -كما في  ــا تمويالً طويل األجل، بل قد يوجد ذلك بنســبة قليلة -كما في المصارف ال تمول مطلقً المصارف ال تمول مطلقً
القروض الصناعية والتجارية- حيث بلغت القروض التي تزيد مدة ســدادها على الخمس القروض الصناعية والتجارية- حيث بلغت القروض التي تزيد مدة ســدادها على الخمس 
ســنوات في الواليات المتحدة ســنوات في الواليات المتحدة ١١١١-١٢١٢% من قروض المصارف فــي المدة من % من قروض المصارف فــي المدة من ١٩٩٠١٩٩٠-

١٩٩٣١٩٩٣م. انظر: المرجع السابق، صم. انظر: المرجع السابق، ص٤٧٤٧.
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الربــح، وهو ما يتعارض مع عمــل المصارف التي تبحث عن التمويل واالســتثمار الربــح، وهو ما يتعارض مع عمــل المصارف التي تبحث عن التمويل واالســتثمار 
ا(١). امضمونِ األصل ويحقق فوق ذلك ربحً مضمونِ األصل ويحقق فوق ذلك ربحً

ويضاف إلى ذلك، أن بعض الدول تمنع أنظمتُها المصارفَ من القيام بأعمال ويضاف إلى ذلك، أن بعض الدول تمنع أنظمتُها المصارفَ من القيام بأعمال 
االســتثمار في غير المجاالت المصرفية، كما تمنع إنشاء شــركات استثمارية تابعة االســتثمار في غير المجاالت المصرفية، كما تمنع إنشاء شــركات استثمارية تابعة 

يملكها المصرفيملكها المصرف(٢).
وأما دور المصــارف في التمويل برأس المال الجريء وأما دور المصــارف في التمويل برأس المال الجريء -كأن ينشــئ المصرف -كأن ينشــئ المصرف 
ــا لذلك- فليس حال المصارف ببعيد عن حالها في االســتثمار، ال ســيما أن  ــا لذلك- فليس حال المصارف ببعيد عن حالها في االســتثمار، ال ســيما أن صندوقً صندوقً
لة،  ا بالمشروعات المموَّ ل أن يكون خبيرً لة، التمويل برأس المال الجريء يتطلب من المموِّ ا بالمشروعات المموَّ ل أن يكون خبيرً التمويل برأس المال الجريء يتطلب من المموِّ
وأن يســاهم في إدارتها والرقابة عليها، وتقديم قيمة مضافة إليها، وهو ما ال يتوافق مع وأن يســاهم في إدارتها والرقابة عليها، وتقديم قيمة مضافة إليها، وهو ما ال يتوافق مع 
دور المصارف المختص بالجانب التمويلي، وعدم رغبتها في إشــغال نفســها بأعباء دور المصارف المختص بالجانب التمويلي، وعدم رغبتها في إشــغال نفســها بأعباء 
لة، مما يزيد نســبة  لة، مما يزيد نســبة إداريــة إضافية، وقــد ال يتوفر لديها الخبــراء في المجاالت المموَّ إداريــة إضافية، وقــد ال يتوفر لديها الخبــراء في المجاالت المموَّ

ا صعبًا(٣). ا صعبًاالمخاطرة، ويجعل انتقاء المشروعات وتحديد المناسب للتمويل منها أمرً المخاطرة، ويجعل انتقاء المشروعات وتحديد المناسب للتمويل منها أمرً
إال أنه حين نشــأت المصارف االســتثمارية، وبدأت المصارف التقليدية في إال أنه حين نشــأت المصارف االســتثمارية، وبدأت المصارف التقليدية في 
إنشــاء شــركات اســتثمارية تابعــة لهــاإنشــاء شــركات اســتثمارية تابعــة لهــا(٤)، ومــا صاحــب ذلــك من تطــور في ، ومــا صاحــب ذلــك من تطــور في 
فعالية رأس المال المخاطر في تمويل المشــروعات الناشــئة، ص٨٦٨٦، التمويل المصرفي ، التمويل المصرفي  فعالية رأس المال المخاطر في تمويل المشــروعات الناشــئة، ص   (١)

اإلسالمي بين صيغ المشاركات والمداينات، صاإلسالمي بين صيغ المشاركات والمداينات، ص٢١٦٢١٦.
ص٣٤٣٤، ،  ص،   ،Venture Capital. lessons from the Developed World for the DevelopingVenture Capital. lessons from the Developed World for the Developing  (٢)

Inside Venture CapitalInside Venture Capital، ص، ص١٥٩١٥٩.

Inside Venture CapitalInside Venture Capital، ص، ص٣٣٣٣، مؤسســات رأس المال المخاطــر ودورها في تدعيم ، مؤسســات رأس المال المخاطــر ودورها في تدعيم   (٣)
المشروعات الناشئة، صالمشروعات الناشئة، ص٧٣٧٣.

- تعد المصارف االستثمارية المســتثمر األول في التمويل برأس المال  في فرنســا -مثالً - تعد المصارف االستثمارية المســتثمر األول في التمويل برأس المال   في فرنســا -مثالً  (٤)
الجريء. انظر: دليل المســتثمر لمفهوم ونشــاط رأس المال المخاطر، صالجريء. انظر: دليل المســتثمر لمفهوم ونشــاط رأس المال المخاطر، ص١٥١٥، كما كان ، كما كان 

 = =للمصارف في الواليات المتحدة دور كبير في التمويل برأس المال الجريء. انظر:للمصارف في الواليات المتحدة دور كبير في التمويل برأس المال الجريء. انظر:
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المصرفية اإلسالمية، أد ذلك إلى دخول بعض المصارف في التمويل برأس المال المصرفية اإلسالمية، أد ذلك إلى دخول بعض المصارف في التمويل برأس المال 
الجريء، وساهم في نهضة هذه الصناعة التمويلية، ومع ذلك فما زال دور المصارف الجريء، وساهم في نهضة هذه الصناعة التمويلية، ومع ذلك فما زال دور المصارف 
ا ولم يصل بعدُ إلى الدور المأمول منها في التخفف من جلباب الرأســمالية  ا ولم يصل بعدُ إلى الدور المأمول منها في التخفف من جلباب الرأســمالية محــدودً محــدودً
الفردية، والمســاهمة في دورها المأمول في تنمية المجتمع وتطوره، وال أعني بذلك الفردية، والمســاهمة في دورها المأمول في تنمية المجتمع وتطوره، وال أعني بذلك 
أن يصبــح المصرف جهة مانحة متبرعة، وإنما أن توجه دراســاتها نحو هذا الجانب أن يصبــح المصرف جهة مانحة متبرعة، وإنما أن توجه دراســاتها نحو هذا الجانب 
التمويلي، وال يكون اقتصارها على القرض بفائدة، والصيغ التمويلية المتفرعة عنه أو التمويلي، وال يكون اقتصارها على القرض بفائدة، والصيغ التمويلية المتفرعة عنه أو 
ا إيجابيا على المصرف  ا إيجابيا على المصرف النظيرة له، ال سيما أن التمويل برأس المال الجريء سيحقق أثرً النظيرة له، ال سيما أن التمويل برأس المال الجريء سيحقق أثرً
ذاته، فمن ذلك: أن المصرف سيتمكن من خالل إنشائه صناديق التمويل برأس المال ذاته، فمن ذلك: أن المصرف سيتمكن من خالل إنشائه صناديق التمويل برأس المال 
الجريء من مساعدة عمالئه أصحاب المشروعات المتعثرين في سداد قروضهم إذا الجريء من مساعدة عمالئه أصحاب المشروعات المتعثرين في سداد قروضهم إذا 
كانت مشروعاتهم واعدة، حيث ســيتمكن من تمويلها برأس المال الجريء لتنهض كانت مشروعاتهم واعدة، حيث ســيتمكن من تمويلها برأس المال الجريء لتنهض 
في طريقها ثم تتمكن بعد ذلك من ســداد قرض المصرففي طريقها ثم تتمكن بعد ذلك من ســداد قرض المصرف(١)، كما ســيبقى المصرف ، كما ســيبقى المصرف 
على صلة بعمالئه الذين ال يملكون سجال ائتمانيا أو ضمانات تمكنهم من االقتراض، على صلة بعمالئه الذين ال يملكون سجال ائتمانيا أو ضمانات تمكنهم من االقتراض، 

وذلك بتوفير طريق آخر لتمويلهموذلك بتوفير طريق آخر لتمويلهم(٢).
المطلب الثاني: الفرق بين التمويل برأس المال الجريء والتمويل بالتورق.المطلب الثاني: الفرق بين التمويل برأس المال الجريء والتمويل بالتورق.

المسألة األولى: تعريف التورق.المسألة األولى: تعريف التورق.

ق:  رِ ق. والوَ رِ ق الرجل؛ أي: صار ذا وَ ق. يقال: أورَ رَّ ق:  مصدر تَوَ رِ ق. والوَ رِ ق الرجل؛ أي: صار ذا وَ ق. يقال: أورَ رَّ التورق في اللغة:التورق في اللغة: مصدر تَوَ
Inside Venture CapitalInside Venture Capital، ص، ص٥٧٥٧، ، ٧٢٧٢-٨٥٨٥.  = =

ا من عدمه؛ حيث إن هذه  والحديث هنا لبيان اإلمكان والثمرة، وليس لبيان جواز ذلك شرعً ا من عدمه؛ حيث إن هذه   والحديث هنا لبيان اإلمكان والثمرة، وليس لبيان جواز ذلك شرعً  (١)
المعاملة ال بد من ضبطها بضوابط الشريعة حتى ال تقع في المحظور.المعاملة ال بد من ضبطها بضوابط الشريعة حتى ال تقع في المحظور.

ص٣٤٣٤، ،  ص،   ،Venture Capital. lessons from the Developed World for the DevelopingVenture Capital. lessons from the Developed World for the Developing  (٢)
Venture Capital & Finance of InnovationVenture Capital & Finance of Innovation، ص، ص٣٥١٣٥١، فعاليــة رأس المال المخاطر في ، فعاليــة رأس المال المخاطر في 

تمويل المشروعات الناشئة، صتمويل المشروعات الناشئة، ص٩٦٩٦.
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الدراهم من الفضةالدراهم من الفضة(١).
قال ابن فارس: (الواو والراء والقــاف: أصالن يدل أحدهما على خير ومال، قال ابن فارس: (الواو والراء والقــاف: أصالن يدل أحدهما على خير ومال، 

وأصله ورق الشجر، واآلخر على لون من األلوان)وأصله ورق الشجر، واآلخر على لون من األلوان)(٢).
وال يُعرف استعمال لفظ التورقوال يُعرف استعمال لفظ التورق في اصطالح الفقهاءفي اصطالح الفقهاء إال عند الحنابلة، ويعنون إال عند الحنابلة، ويعنون 
 ، ، أن يشــتري شــخصٌ ســلعةً بثمن مؤجل، ثم يبيعها لغير البائع األول بثمن حالٍّ به:به: أن يشــتري شــخصٌ ســلعةً بثمن مؤجل، ثم يبيعها لغير البائع األول بثمن حالٍّ

ليحصل بذلك على النقدليحصل بذلك على النقد(٣).
.(٤)كِر معنى التورق في بقية المذاهب بألفاظ أخر كِر معنى التورق في بقية المذاهب بألفاظ أخروذُ وذُ

ق، أما البائع الذي باع الســلعة على المتورق ففعله بيع،  ق فعل المتورِّ ق، أما البائع الذي باع الســلعة على المتورق ففعله بيع، فالتــورُّ ق فعل المتورِّ فالتــورُّ
والفعل الصادر من المشتري شراء.والفعل الصادر من المشتري شراء.

ق الحصول على المال، لكن قد يتعذر القرض الحسن، ويأبى  ق الحصول على المال، لكن قد يتعذر القرض الحسن، ويأبى وغرض المتورِّ وغرض المتورِّ
ا من مصادر التمويل. ق الربا لتحريمه، فيلجأ للتورق، وحينها يكون مصدرً ا من مصادر التمويل.المتورِّ ق الربا لتحريمه، فيلجأ للتورق، وحينها يكون مصدرً المتورِّ

ومن األلفاظ ذات الصلة بالتورق: المرابحة لآلمر بالشراء.ومن األلفاظ ذات الصلة بالتورق: المرابحة لآلمر بالشراء.
فأصل المرابحة في اللغة: فأصل المرابحة في اللغة: مفاعلة من الربح، وهو النماء في التجارة، والمرابحة: مفاعلة من الربح، وهو النماء في التجارة، والمرابحة: 
البيع برأس المال مع زيادة معلومة؛ يقال: بعته السلعة مرابحة، على كل عشرة دراهم البيع برأس المال مع زيادة معلومة؛ يقال: بعته السلعة مرابحة، على كل عشرة دراهم 

درهمدرهم(٥).
المحكم والمحيط األعظم ٥٥٧٥٥٧/٦، لسان العرب ، لسان العرب ٣٧٦٣٧٦/١٠١٠، المعجم الوسيط ، المعجم الوسيط ١٠٢٦١٠٢٦/٢، ،  المحكم والمحيط األعظم    (١)

مادة (ورق).مادة (ورق).
مقاييس اللغة ١٠٢١٠٢/٦، مادة (ورق).، مادة (ورق). مقاييس اللغة    (٢)

شرح منتهى اإلرادات ٢٦٢٦/٢. شرح منتهى اإلرادات    (٣)
حاشية ابن عابدين ٣٢٥٣٢٥/٥، حاشية الصاوي على الشرح الصغير ، حاشية الصاوي على الشرح الصغير ١٣١١٣١/٣، األم ، األم ٧٩٧٩/٣. حاشية ابن عابدين    (٤)

لسان العرب ٤٤٢٤٤٢/٢، تاج العروس ، تاج العروس ٣٧٩٣٧٩/٦، مادة (ربح).، مادة (ربح). لسان العرب    (٥)
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والمرابحة في اصطالح الفقهاء: والمرابحة في اصطالح الفقهاء: بيع السلعة بالثمن الذي اشتراها به وزيادة ربح بيع السلعة بالثمن الذي اشتراها به وزيادة ربح 
معلوممعلوم(١).

ل(٢) طالبًا منه شراء  طالبًا منه شراء  ل أن يتقدم العميل إلى المموِّ وصورة المرابحة لآلمر بالشراء:وصورة المرابحة لآلمر بالشراء: أن يتقدم العميل إلى المموِّ
ه بشراء السلعة نفسها منه بثمن آجل بالقيمة نفسها وربح معلوم(٣). دُ عِ ه بشراء السلعة نفسها منه بثمن آجل بالقيمة نفسها وربح معلومسلعة موصوفة ويَ دُ عِ سلعة موصوفة ويَ
والعالقــة بينها وبين التورق والعالقــة بينها وبين التورق عالقة عموم وخصوص وجهي، فقد يجتمعان في عالقة عموم وخصوص وجهي، فقد يجتمعان في 

معاملة واحدة، وقد يوجد أحدهما دون اآلخر، وبيان ذلك باآلتي:معاملة واحدة، وقد يوجد أحدهما دون اآلخر، وبيان ذلك باآلتي:
ن من  ن من  اجتماع المرابحة لآلمر بالشراء والتورق؛ فإن التورق مكوَّ الحال األولى:الحال األولى: اجتماع المرابحة لآلمر بالشراء والتورق؛ فإن التورق مكوَّ

معاملتين:معاملتين:
شراء المتورق السلعة من البائع بثمن آجل. شراء المتورق السلعة من البائع بثمن آجل.-   -١

بيع المتورق السلعة لمشترٍ بثمن حال.بيع المتورق السلعة لمشترٍ بثمن حال.  -٢
فقد يكون البائع في المعاملة األولى غير مالك للســلعة، فيطلب منه المتورق فقد يكون البائع في المعاملة األولى غير مالك للســلعة، فيطلب منه المتورق 

شراءها، ويعده بأن يشتريها منه، فهي حينئذٍ مرابحة آلمر بالشراء يليها تورق.شراءها، ويعده بأن يشتريها منه، فهي حينئذٍ مرابحة آلمر بالشراء يليها تورق.
الحال الثانية:الحال الثانية: وجود التورق دون المرابحة لآلمر بالشــراء، وذلك حين يكون  وجود التورق دون المرابحة لآلمر بالشــراء، وذلك حين يكون 
ا للســلعة، فيشــتريها منه المتورق بربح بثمن آجل، فهي مرابحة بســيطة،  ا للســلعة، فيشــتريها منه المتورق بربح بثمن آجل، فهي مرابحة بســيطة، البائع مالكً البائع مالكً

وليست آلمر بالشراء.وليست آلمر بالشراء.
الحــال الثالثة:الحــال الثالثة: وجود المرابحة لآلمر بالشــراء دون التورق؛ وذلك بأن يطلب  وجود المرابحة لآلمر بالشــراء دون التورق؛ وذلك بأن يطلب 
الهدايــة للمرغيناني ٥٦٥٦/٢، القوانيــن الفقهية، ص، القوانيــن الفقهية، ص١٧٤١٧٤، المهذب، للشــيرازي ، المهذب، للشــيرازي ٥٧٥٧/٢، ،  الهدايــة للمرغيناني    (١)

المغني المغني ٢٦٦٢٦٦/٦.
ا. في العادة يكون الممول مصرفً ا.  في العادة يكون الممول مصرفً  (٢)

بيع المرابحة لآلمر بالشــراء لســامي حمود. مطبوع ضمن مجلة مجمع الفقه اإلســالمي  بيع المرابحة لآلمر بالشــراء لســامي حمود. مطبوع ضمن مجلة مجمع الفقه اإلســالمي    (٣)
الدولي، العدد الخامس الدولي، العدد الخامس ١٠٩٢١٠٩٢/٢.
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المشتري من البائع شراء السلعة، ويعده بأن يشتريها منه بثمن آجل برأس مالها وربح المشتري من البائع شراء السلعة، ويعده بأن يشتريها منه بثمن آجل برأس مالها وربح 
معلوم، وال يكون هدف المشــتري حينئذٍ بيعها واالســتفادة من ثمنها، بل قد يكون معلوم، وال يكون هدف المشــتري حينئذٍ بيعها واالســتفادة من ثمنها، بل قد يكون 

هدفه االنتفاع بتلك العين.هدفه االنتفاع بتلك العين.
المسألة الثانية: العالقة بين التمويل برأس المال الجريء والتمويل بالتورق.المسألة الثانية: العالقة بين التمويل برأس المال الجريء والتمويل بالتورق.

يشترك التمويل برأس المال الجريء والتمويل بالتورق في أن كال منهما طريق يشترك التمويل برأس المال الجريء والتمويل بالتورق في أن كال منهما طريق 
ل في كليهما الحصول على المال. ل في كليهما الحصول على المال.من طرق التمويل، وفي أن غرضَ المتموِّ من طرق التمويل، وفي أن غرضَ المتموِّ

ويختلفان في أمور، منها:ويختلفان في أمور، منها:
أن التمويل برأس المال الجريء يعتمد أســلوب المشــاركة، ويعتمد  أن التمويل برأس المال الجريء يعتمد أســلوب المشــاركة، ويعتمد -   -١

التمويل بالتورق أسلوب البيع.التمويل بالتورق أسلوب البيع.
ل برأس المال الجريء ينظر في قبول المشروع وتحديد نسبة  أن المموِّ ل برأس المال الجريء ينظر في قبول المشروع وتحديد نسبة -  أن المموِّ  -٢
أرباحه فيه إلى نوعه وقدرتــه على تحقيق نمو عالٍ في فترة وجيزة، في أرباحه فيه إلى نوعه وقدرتــه على تحقيق نمو عالٍ في فترة وجيزة، في 
ل في قبــول التمويل بالتورق إلى القــدرة االئتمانية  ل في قبــول التمويل بالتورق إلى القــدرة االئتمانية حيــن ينظر المموِّ حيــن ينظر المموِّ

للمقترض، وما لديه من ضمانات، ومدة سداد الدين.للمقترض، وما لديه من ضمانات، ومدة سداد الدين.
، وإنما يحصل النقد ممن  م في التمويل بالتورق ســلعةٌ أن المال المقدَّ ، وإنما يحصل النقد ممن -  م في التمويل بالتورق ســلعةٌ أن المال المقدَّ  -٣
ل، في حين أن المال المقدم في التمويل  ل، في حين أن المال المقدم في التمويل يشتري تلك السلعة من المتموِّ يشتري تلك السلعة من المتموِّ

ا. ا.برأس المال الجريء يكون في الغالب نقدً برأس المال الجريء يكون في الغالب نقدً
أن التمويل برأس المال الجريء ليس مضمون األصل فضالً عن الربح،  أن التمويل برأس المال الجريء ليس مضمون األصل فضالً عن الربح، -   -٤
ل بالتورق مضمون متى قَبض  ل بالتورق مضمون متى قَبض في حين أن المبلغ الثابت في ذمة المتموِّ في حين أن المبلغ الثابت في ذمة المتموِّ

. .السلعةَ المبيعةَ السلعةَ المبيعةَ
أن التمويــل بــرأس المــال الجريء تمويــل طويل األمــد يصل إلى  أن التمويــل بــرأس المــال الجريء تمويــل طويل األمــد يصل إلى -   -٥
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عشر عشر ســنوات، في حين أن آجال دين التمويل بالتورق ال تزيد عادةً عن ســنوات، في حين أن آجال دين التمويل بالتورق ال تزيد عادةً عن 
خمس سنوات.خمس سنوات.

أن آجال سداد الدين الثابت في ذمة المتورق ثابتة معلومة، في حين أن  أن آجال سداد الدين الثابت في ذمة المتورق ثابتة معلومة، في حين أن -   -٦
مدة التمويل برأس المال الجريء غير محددة بدقة، بل بالتقريب.مدة التمويل برأس المال الجريء غير محددة بدقة، بل بالتقريب.

ل برأس المال الجريء يســاهم بعمله في المشروع، في حين  أن المموِّ ل برأس المال الجريء يســاهم بعمله في المشروع، في حين -  أن المموِّ  -٧
ل بالتورق في تسليم السلعة المبيعة. ل بالتورق في تسليم السلعة المبيعة.ينتهي دور المموِّ ينتهي دور المموِّ

ل برأس المال الجريء ناتجة عن حصته في المشــروع  أن أرباح المموِّ ل برأس المال الجريء ناتجة عن حصته في المشــروع -  أن أرباح المموِّ  -٨
ل بالتورق فناتجة عن الســلعة المبيعة، حيث  ل، أما أرباح المموِّ ل بالتورق فناتجة عن الســلعة المبيعة، حيث المموَّ ل، أما أرباح المموِّ المموَّ

اشتراها ثم باعها بربحٍ على المتورق.اشتراها ثم باعها بربحٍ على المتورق.
ل برأس المال الجريء غير محددة، وال تمكن معرفتها  أن أرباح المموِّ ل برأس المال الجريء غير محددة، وال تمكن معرفتها -  أن أرباح المموِّ  -٩
لة، في حيــن تكون أرباح  لة، في حيــن تكون أرباح إال بعــد بيع حصته في المشــروعات المموَّ إال بعــد بيع حصته في المشــروعات المموَّ

ل(١). ل من السلعة المبيعة محددة ضمن ثمن بيعها على المتموِّ لالمموِّ ل من السلعة المبيعة محددة ضمن ثمن بيعها على المتموِّ المموِّ
المطلب الثالــث: الفرق بين التمويل برأس المــال الجريء والتمويلالمطلب الثالــث: الفرق بين التمويل برأس المــال الجريء والتمويل

        بالمضاربة.        بالمضاربة.

المسألة األولى: تعريف المضاربة.المسألة األولى: تعريف المضاربة.

، منها:  ب، ويطلق الضرب على معانٍ رَ ، منها:  مفاعلة من الفعل ضَ ب، ويطلق الضرب على معانٍ رَ المضاربة في اللغة:المضاربة في اللغة: مفاعلة من الفعل ضَ
   K   J   I   السفر؛ كالســفر للتجارة وطلب الرزق أو للغزوالسفر؛ كالســفر للتجارة وطلب الرزق أو للغزو(٢). قال تعالى: . قال تعالى: نث
انظر في أحكام التورق: بيع العينة والتــورق للحنيطي، ص١٥١١٥١-٢٩٦٢٩٦، عمليات التورق، ، عمليات التورق،  انظر في أحكام التورق: بيع العينة والتــورق للحنيطي، ص   (١)

للرشيدي، صللرشيدي، ص١٢٢١٢٢-١٥٣١٥٣.
الصحــاح ١٦٨١٦٨/١، المحكم والمحيط األعظم ، المحكم والمحيط األعظم ١٨٧١٨٧/٨، لســان العــرب ، لســان العــرب ٥٤٣٥٤٣/١، مادة ، مادة  الصحــاح    (٢)

(ضرب).(ضرب).



٩٨٩٨

األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

P   O   N   M   L      مث(١)، وقــال تعالى: ، وقــال تعالى: نث   Ò   Ñ   Ð   Ï      مث(٢)، وصيغة ، وصيغة 
المفاعلة تدل على عمل من أكثر من شخصالمفاعلة تدل على عمل من أكثر من شخص(٣).

فأصل المضاربة في اللغة: السفر للتجارة وغيرهافأصل المضاربة في اللغة: السفر للتجارة وغيرها(٤).
وفي اصطالح الفقهاء: وفي اصطالح الفقهاء: عقد شركة في الربح بمال من جانب رب المال وعمل عقد شركة في الربح بمال من جانب رب المال وعمل 

من جانب المضاربمن جانب المضارب(٥).
فهي شركة مكونة من طرف يدفع المال، وطرف يتَّجر به.فهي شركة مكونة من طرف يدفع المال، وطرف يتَّجر به.

ا(٦)، ،  افإن كان من أحدهما مال وعمل، ومن اآلخر عمل فقط، فهي مضاربة أيضً فإن كان من أحدهما مال وعمل، ومن اآلخر عمل فقط، فهي مضاربة أيضً
وكذا إن كان من أحدهما مال وعمل، ومن اآلخر مال فقطوكذا إن كان من أحدهما مال وعمل، ومن اآلخر مال فقط(٧). وقيل: بل الثانية شــركة . وقيل: بل الثانية شــركة 

ومضاربة، فشركة من األول، ومضاربة من الثانيومضاربة، فشركة من األول، ومضاربة من الثاني(٨).
سورة المزمل، اآلية: ٢٠٢٠. سورة المزمل، اآلية:    (١)
سورة النساء، اآلية: ١٠١١٠١. سورة النساء، اآلية:    (٢)

النهاية في غريب الحديث واألثر ٧٩٧٩/٣، لســان العرب ، لســان العرب ٥٤٤٥٤٤/١، تاج العروس ، تاج العروس ٢٥١٢٥١/٣، ،  النهاية في غريب الحديث واألثر    (٣)
مادة (ضرب).مادة (ضرب).

المحكم والمحيط األعظم ٥٥٧٥٥٧/٦، لسان العرب ، لسان العرب ٣٧٦٣٧٦/١٠١٠، المعجم الوسيط ، المعجم الوسيط ١٠٢٦١٠٢٦/٢، ،  المحكم والمحيط األعظم    (٤)
مادة (ضرب).مادة (ضرب).

اختلفت ألفاظ فقهاء المذاهــب في تعريف المضاربة، لكنها متقاربة المعنى. وهذا تعريف  اختلفت ألفاظ فقهاء المذاهــب في تعريف المضاربة، لكنها متقاربة المعنى. وهذا تعريف    (٥)
ابن عابدين. انظر: حاشية ابن عابدين ابن عابدين. انظر: حاشية ابن عابدين ٦٤٥٦٤٥/٥، القوانين الفقهية، ص، القوانين الفقهية، ص١٨٦١٨٦، أسنى المطالب ، أسنى المطالب 

٣٨٠٣٨٠/٢، اإلقناع، للحجاوي، ، اإلقناع، للحجاوي، ٤٥٤٤٥٤/٢-٤٥٥٤٥٥.
بدائــع الصنائع ٧٩٧٩/٦، االســتذكار ، االســتذكار ٧/٧، روضة الطالبيــن ، روضة الطالبيــن ١١٩١١٩/٥، المغني البن قدامة ، المغني البن قدامة  بدائــع الصنائع    (٦)

١٣٦١٣٦/٧، إال أن الفقهاء اختلفوا في صحة المضاربة إذا اشترط عمل رب المال.، إال أن الفقهاء اختلفوا في صحة المضاربة إذا اشترط عمل رب المال.
المغني البن قدامة ١٣٦١٣٦/٧. المغني البن قدامة    (٧)

المدونــة ٦٠٩٦٠٩/٣-٦١٠٦١٠، البيان للعمراني ، البيان للعمراني ٣٧١٣٧١/٦، شــرح منتهــى اإلرادات ، شــرح منتهــى اإلرادات ٢٠٨٢٠٨/٢، ،  المدونــة    (٨)
وسيأتي بحث صور المضاربة في الباب األول من الرسالة.وسيأتي بحث صور المضاربة في الباب األول من الرسالة.
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المســألة الثانيــة: العالقــة بيــن التمويــل بــرأس المــال الجــريء والتمويلالمســألة الثانيــة: العالقــة بيــن التمويــل بــرأس المــال الجــريء والتمويل
          بالمضاربة.          بالمضاربة.

العالقــة بينهما عالقة عموم وخصوص وجهي؛ إذ من صور التمويل برأس العالقــة بينهما عالقة عموم وخصوص وجهي؛ إذ من صور التمويل برأس 
ل  ل مال ومن المتموِّ ل المال الجريء صور تعد شركة مضاربة؛ كأن يكون من المموِّ ل مال ومن المتموِّ المال الجريء صور تعد شركة مضاربة؛ كأن يكون من المموِّ
الفكــرة والعمل، لكن ليســت كل صور التمويــل برأس المال الجريء شــركة الفكــرة والعمل، لكن ليســت كل صور التمويــل برأس المال الجريء شــركة 
مضاربــة، وال كل صور المضاربة تصلح ألن تكون من صور التمويل برأس المال مضاربــة، وال كل صور المضاربة تصلح ألن تكون من صور التمويل برأس المال 

الجريء.الجريء.
ويشــترك التمويل برأس المال الجريء والتمويل بالمضاربة في أن كال منهما ويشــترك التمويل برأس المال الجريء والتمويل بالمضاربة في أن كال منهما 
تمويل بصيغة المشــاركة، والربح فيهما غير مضمــون، وال يوزع إال بعد إعادة رأس تمويل بصيغة المشــاركة، والربح فيهما غير مضمــون، وال يوزع إال بعد إعادة رأس 

المال.المال.
ويختلفان في أمور، منها:ويختلفان في أمور، منها:

أن التمويل برأس المــال الجريء يكون أحيانًا لمشــروعات قائمة،  أن التمويل برأس المــال الجريء يكون أحيانًا لمشــروعات قائمة، -   -١
فيكــون من كل شــريك مال وعمل، وال تعد هــذه الصورة من صور فيكــون من كل شــريك مال وعمل، وال تعد هــذه الصورة من صور 

المضاربة.المضاربة.
ل في التمويل برأس المال الجريء حصة  ل والمتموِّ أن لكل من المموِّ ل في التمويل برأس المال الجريء حصة -  ل والمتموِّ أن لكل من المموِّ  -٢
في المشــروع، أما في المضاربة فليس للعامل حصة فيه، وإنما ينحصر في المشــروع، أما في المضاربة فليس للعامل حصة فيه، وإنما ينحصر 

حقه في الربح دون األصل.حقه في الربح دون األصل.
ل بــرأس المال الجريء بيع الحصــة بربح، وليس هدفه  هدف المموِّ ل بــرأس المال الجريء بيع الحصــة بربح، وليس هدفه -  هدف المموِّ  -٣
األول األرباح الناتجة عن المشروع، لكن هدف المضارب ينحصر في األول األرباح الناتجة عن المشروع، لكن هدف المضارب ينحصر في 

األرباح الناتجة عن المشروع، وليس له من أصل المال شيء.األرباح الناتجة عن المشروع، وليس له من أصل المال شيء.



١٠٠١٠٠

األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

المطلــب الرابــع: الفرق بين التمويــل برأس المال الجــريء وتمويلالمطلــب الرابــع: الفرق بين التمويــل برأس المال الجــريء وتمويل
         األطروحات الخاصة         األطروحات الخاصة(١).

المسألة األولى: تعريف األطروحات الخاصة.المسألة األولى: تعريف األطروحات الخاصة.

الفرع األول: تعريفها باعتبارها مركبًا.الفرع األول: تعريفها باعتبارها مركبًا.
: تعريف األطروحات. : تعريف األطروحات.أوالً أوالً

ح(٢). ة، من الفعل طَرَ وحَ حفاألطروحات جمع أُطرُ ة، من الفعل طَرَ وحَ فاألطروحات جمع أُطرُ
قال ابن فــارس: (الطاء والــراء والحاء: أصل صحيح يدل على نبذ الشــيء قال ابن فــارس: (الطاء والــراء والحاء: أصل صحيح يدل على نبذ الشــيء 

وإلقائه)وإلقائه)(٣).
فالطرح النبذ واإللقاء، واألطروحة الشــيء المطروح، ومنه تطلق األطروحة فالطرح النبذ واإللقاء، واألطروحة الشــيء المطروح، ومنه تطلق األطروحة 

على المسألة التي يلقيها شخص على آخر لبحثها ومناقشتهاعلى المسألة التي يلقيها شخص على آخر لبحثها ومناقشتها(٤).
ف طرح األوراق المالية بأنه: (إصدار أوراق  رِّ ف طرح األوراق المالية بأنه: (إصدار أوراق  عُ رِّ وفي االصطــالح االقتصادي:وفي االصطــالح االقتصادي: عُ
مالية، أو دعوة الجمهور لالكتتاب فيها، أو الترويج لها بشــكل مباشر أو غير مباشر، مالية، أو دعوة الجمهور لالكتتاب فيها، أو الترويج لها بشــكل مباشر أو غير مباشر، 
ا  ا أو إصدارً ا أو أي تصريــح أو بيان أو اتصال يعــد من حيث األثر المترتب عليــه بيعً ا أو إصدارً أو أي تصريــح أو بيان أو اتصال يعــد من حيث األثر المترتب عليــه بيعً
ا لألوراق المالية، وال يشمل ذلك المفاوضات األولية أو العقود المبرمة مع  ا لألوراق المالية، وال يشمل ذلك المفاوضات األولية أو العقود المبرمة مع أو عرضً أو عرضً

متعهدي التغطية أو بينهم)متعهدي التغطية أو بينهم)(٥).
.(Private Equity)(Private Equity) :ا: األسهم الخاصة، وفي اللغة اإلنجليزية ويطلق عليها أيضً ا: األسهم الخاصة، وفي اللغة اإلنجليزية:   ويطلق عليها أيضً  (١)

جمهرة اللغة ١١٩٥١١٩٥/٢. جمهرة اللغة    (٢)
مقاييس اللغة ٤٥٥٤٥٥/٣، مادة (طرح). ، مادة (طرح).  مقاييس اللغة    (٣)

جمهرة اللغة ١١٩٥١١٩٥/٢، المحكم والمحيط األعظم ، المحكم والمحيط األعظم ٢٣٦٢٣٦/٣، مادة (طرح).، مادة (طرح). جمهرة اللغة    (٤)
الئحة طــرح األوراق المالية الصادرة عن مجلس هيئة الســوق الماليــة بالمملكة العربية  الئحة طــرح األوراق المالية الصادرة عن مجلس هيئة الســوق الماليــة بالمملكة العربية    (٥)

السعودية، صالسعودية، ص٥.
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وعليه فاألطروحات: األوراق الماليةوعليه فاألطروحات: األوراق المالية(١) التي يجري طرحها. التي يجري طرحها.
وقــد اخترت التعبير بمصطلح األطروحات الخاصة مع أن الترجمة األشــهر وقــد اخترت التعبير بمصطلح األطروحات الخاصة مع أن الترجمة األشــهر 
للمصطلــح اإلنجليزي المرادف لــه للمصطلــح اإلنجليزي المرادف لــه (Private Equity)(Private Equity) هي األســهم الخاصة؛ ألنه  هي األســهم الخاصة؛ ألنه 
مشتق من المصطلح الذي اعتمدته هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية؛ مشتق من المصطلح الذي اعتمدته هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية؛ 
ا للطرح الخاص في الئحــة طرح األوراق المالية، وهو الباب المنظم  ا للطرح الخاص في الئحــة طرح األوراق المالية، وهو الباب المنظم فقد عقدت بابً فقد عقدت بابً

لألطروحات الخاصةلألطروحات الخاصة(٢).
ثانيًا: تعريف الخاصة.ثانيًا: تعريف الخاصة.

. يقال: خصَّ فالنًا؛  صَّ ل، والتاء للتأنيث، من الفعل خَ . يقال: خصَّ فالنًا؛ الخاصــة على وزن فاعِ صَّ ل، والتاء للتأنيث، من الفعل خَ الخاصــة على وزن فاعِ
إذا أفرده بالشيء دون غيرهإذا أفرده بالشيء دون غيره(٣).

رجة  رجة قال ابن فارس: (الخاء والصاد أصل مطرد منقاس، وهو يدل على الفُ قال ابن فارس: (الخاء والصاد أصل مطرد منقاس، وهو يدل على الفُ
وصية، بفتــح الخاء، وهو  صُ صصت فالنًا بشــيء خَ وصية، بفتــح الخاء، وهو والثُّلمة... ومــن الباب خَ صُ صصت فالنًا بشــيء خَ والثُّلمة... ومــن الباب خَ
د واحدٌ فقد أوقع فرجة بينه وبيــن غيره، والعموم بخالف  د واحدٌ فقد أوقع فرجة بينه وبيــن غيره، والعموم بخالف القياس؛ ألنه إذا أُفــرِ القياس؛ ألنه إذا أُفــرِ

ذلك)ذلك)(٤).
يقصد بــاألوراق المالية فــي الالئحة نفســها: األســهم، وأدوات الدين -كالســندات يقصد بــاألوراق المالية فــي الالئحة نفســها: األســهم، وأدوات الدين -كالســندات   (١)
والصكوك- ومذكرة حق االكتتاب، والشــهادات، والوحــدات، وعقود الخيار، والعقود والصكوك- ومذكرة حق االكتتاب، والشــهادات، والوحــدات، وعقود الخيار، والعقود 
المســتقبلية، وعقــود الفروقات، وعقــود التأمين طويل األمــد، وغيرها. انظــر: قائمة المســتقبلية، وعقــود الفروقات، وعقــود التأمين طويل األمــد، وغيرها. انظــر: قائمة 
المصطلحات المســتخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها. الصادرة عن مجلس المصطلحات المســتخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها. الصادرة عن مجلس 
هيئة الســوق المالية بالمملكــة بالقرار رقم هيئة الســوق المالية بالمملكــة بالقرار رقم ٤-١١١١-٢٠٠٤٢٠٠٤ وتاريــخ  وتاريــخ ١٤٢٥١٤٢٥/٨/٢٠٢٠هـ، هـ، 
المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ٣-٥٨٥٨-٢٠١٤٢٠١٤ وتاريخ  وتاريخ ١٤٣٦١٤٣٦/١/١٧١٧هـ، هـ، 

ص٤-٥.
الئحة طرح األوراق المالية، ص١٧١٧. الئحة طرح األوراق المالية، ص   (٢)

.( ).، مادة (خصّ المحكم والمحيط األعظم ٤٩٨٤٩٨/٤، لسان العرب ، لسان العرب ٢٤٢٤/٧، مادة (خصّ المحكم والمحيط األعظم    (٣)
مقاييس اللغة ١٥٢١٥٢/٢-١٥٣١٥٣، مادة (خصص).، مادة (خصص). مقاييس اللغة    (٤)



١٠٢١٠٢

األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

الفرع الثاني: تعريفها باعتبارها لقبًا.الفرع الثاني: تعريفها باعتبارها لقبًا.
يمكن أن يعرف تمويل األطروحات الخاصة أو األسهم الخاصة بأنه: أسلوبُ يمكن أن يعرف تمويل األطروحات الخاصة أو األسهم الخاصة بأنه: أسلوبُ 
ل  ا عاما، يكون فيه المموِّ ل تمويلٍ لمشروعات في مراحلها المتأخرة ولم تطرح بعدُ طرحً ا عاما، يكون فيه المموِّ تمويلٍ لمشروعات في مراحلها المتأخرة ولم تطرح بعدُ طرحً

ا في المشروع، بهدف تحقيق الربح الناتج عن بيع حصته نهايةَ مدة التمويل. ا في المشروع، بهدف تحقيق الربح الناتج عن بيع حصته نهايةَ مدة التمويل.شريكً شريكً
وســميت (وســميت (أطروحاتأطروحات) لكون أسهمها تطرح للمستثمرين للمساهمة فيها، كما ) لكون أسهمها تطرح للمستثمرين للمساهمة فيها، كما 
ا) لكون التمويل بها يقوم على المشاركة، وسميت () لكون التمويل بها يقوم على المشاركة، وسميت (خاصةخاصة) )  اأســهمً ســماها البعض (ســماها البعض (أســهمً
لكون الطرح يتجه لمســتثمرين محددين، أو لكون التمويل يتجه لمشروعات لم يتم لكون الطرح يتجه لمســتثمرين محددين، أو لكون التمويل يتجه لمشروعات لم يتم 

تداولها بعد في األسواق المالية العامةتداولها بعد في األسواق المالية العامة(١).
وما ذكرته فــي تعريف األطروحات الخاصة يتفق مــع ما ذهب إليه جمع من وما ذكرته فــي تعريف األطروحات الخاصة يتفق مــع ما ذهب إليه جمع من 
الباحثيــن، حيث وقع خالف بين المختصين من أهــل صناعة التمويل في الفرق بين الباحثيــن، حيث وقع خالف بين المختصين من أهــل صناعة التمويل في الفرق بين 

التمويل برأس المال الجريء وتمويل األطروحات الخاصة، وذلك على قولين:التمويل برأس المال الجريء وتمويل األطروحات الخاصة، وذلك على قولين:
القــول األول:القــول األول: أن التمويل برأس المال الجريء مبايــن لتمويل األطروحات  أن التمويل برأس المال الجريء مبايــن لتمويل األطروحات 
الخاصة، فلكل منهما مجال مختلف، حيث يختص التمويل برأس المال الجريء في الخاصة، فلكل منهما مجال مختلف، حيث يختص التمويل برأس المال الجريء في 
تمويل المشــروعات فــي مراحلها األولى وهــي مرحلة البــذرة ومرحلة االنطالق تمويل المشــروعات فــي مراحلها األولى وهــي مرحلة البــذرة ومرحلة االنطالق 
والمرحلــة المبكرة والجــزء المبكر من مرحلة التوســع، في حيــن يختص تمويل والمرحلــة المبكرة والجــزء المبكر من مرحلة التوســع، في حيــن يختص تمويل 

األطروحات الخاصة بتمويل المشروعات في مراحل متأخرةاألطروحات الخاصة بتمويل المشروعات في مراحل متأخرة(٢).
حيث نصت المادة التاســعة من الئحة طرح األوراق المالية على حاالت الطرح الخاص،  حيث نصت المادة التاســعة من الئحة طرح األوراق المالية على حاالت الطرح الخاص،    (١)
ا على مســتثمرين ذوي خبــرة.... انظر: الئحة طرح  ا على مســتثمرين ذوي خبــرة.... انظر: الئحة طرح  إذا كان الطرح مقصورً ومنهــا:...ومنهــا:...٢ إذا كان الطرح مقصورً

األوراق المالية الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية، صاألوراق المالية الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية، ص١٧١٧.
?PrivatePrivate EquityEquity andand VentureVenture CapitalCapital: : WhatWhat’s thethe Difference?Difference، ص، ص٩، تطبيــق تجربة ، تطبيــق تجربة   (٢)
 GuideGuide toto VentureVenture ، ،رأس المال المخاطر مع المشــروعات الصغيرة والمتوسطة، صرأس المال المخاطر مع المشــروعات الصغيرة والمتوسطة، ص١٢١٢
 ، ،TheThe InternationalizationInternationalization ofof ventureventure capitalcapital andand privateprivate equityequity ص٧، ،  ص،   ،CapitalCapital

 = =ص٢، ونســب مؤلفه هذا القول إلى الجمعية الوطنية األمريكيــة لرأس المال الجريء ، ونســب مؤلفه هذا القول إلى الجمعية الوطنية األمريكيــة لرأس المال الجريء 



خصائص التمويل برأس المال الجريء والفرق بينه وبين مصادر التمويل األخرخصائص التمويل برأس المال الجريء والفرق بينه وبين مصادر التمويل األخر

١٠٣١٠٣

القول الثاني:القول الثاني: أن التمويل برأس المــال الجريء جزء من تمويل األطروحات  أن التمويل برأس المــال الجريء جزء من تمويل األطروحات 
ا من  ا من الخاصة، حيث يشــمل الثاني تمويلَ المشروعات غير المدرجة في البورصة بدءً الخاصة، حيث يشــمل الثاني تمويلَ المشروعات غير المدرجة في البورصة بدءً
نشأتها وحتى طرحها لالكتتاب العام، فيدخل في ذلك التمويل برأس المال الجريء نشأتها وحتى طرحها لالكتتاب العام، فيدخل في ذلك التمويل برأس المال الجريء 

الذي يختص بتمويل المشروعات الناشئةالذي يختص بتمويل المشروعات الناشئة(١).
والذي يظهر رجحان القول األول؛ وذلك لآلتي:والذي يظهر رجحان القول األول؛ وذلك لآلتي:

أن واقع الشركات والصناديق المختصة بالتمويل برأس المال الجريء  أن واقع الشركات والصناديق المختصة بالتمويل برأس المال الجريء -   -١
وباألســهم الخاصة يؤكد تباينهما؛ إذ تختص كثير من الشــركات في وباألســهم الخاصة يؤكد تباينهما؛ إذ تختص كثير من الشــركات في 

أحدهما وتحجم عن اآلخر.أحدهما وتحجم عن اآلخر.
أن العرف العملي سر على اختصاص التمويل برأس المال الجريء  أن العرف العملي سر على اختصاص التمويل برأس المال الجريء -   -٢
األطروحات  تمويل  واختصاص  األولى،  مراحلها  في  األطروحات بالمشــروعات  تمويل  واختصاص  األولى،  مراحلها  في  بالمشــروعات 

الخاصة بالمشروعات في مراحلها المتأخرة.الخاصة بالمشروعات في مراحلها المتأخرة.
قت بين النوعين،  أن التنظيمات في الدول -كالواليــات المتحدة- فرّ قت بين النوعين، -  أن التنظيمات في الدول -كالواليــات المتحدة- فرّ  -٣
حيث أعفــت الواليات المتحــدة صناديق رأس المــال الجريء من حيث أعفــت الواليات المتحــدة صناديق رأس المــال الجريء من 
الضرائب وبعــض القيود التنظيمية، ولم تُعــفِ صناديق األطروحات الضرائب وبعــض القيود التنظيمية، ولم تُعــفِ صناديق األطروحات 

الخاصة من ذلكالخاصة من ذلك(٢).
االختالف التطبيقي بين التمويل برأس المال الجريء وتمويل األطروحات االختالف التطبيقي بين التمويل برأس المال الجريء وتمويل األطروحات   - -٤

الخاصة في عدد من األمور -كما سيأتي- وهو ما يؤكد تباينهما.الخاصة في عدد من األمور -كما سيأتي- وهو ما يؤكد تباينهما.
(NVCANVCA) وغيرها.) وغيرها.  =)  =

Guide on Private Equity & Venture Capital for EntrepreneursGuide on Private Equity & Venture Capital for Entrepreneurs، ص، ص٦، دليل االستثمار ، دليل االستثمار   (١)
 Venture Capital &Venture Capital & ، ،برأس المال الجريء في منطقة الشــرق األوســط وأفريقيــا، صبرأس المال الجريء في منطقة الشــرق األوســط وأفريقيــا، ص٥

Finance of InnovationFinance of Innovation، ص، ص٥.

?PrivatePrivate EquityEquity andand VentureVenture CapitalCapital: : WhatWhat’s thethe Difference?Difference، ص، ص٤.  (٢)
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األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

كما أن هذا القول يتســق مع اختالف المصطلحين لفظًا، على أن كال القولين كما أن هذا القول يتســق مع اختالف المصطلحين لفظًا، على أن كال القولين 
يتفقان في أن التمويل برأس المال الجريء مختص بالمشروعات الناشئة، وأن إطالق يتفقان في أن التمويل برأس المال الجريء مختص بالمشروعات الناشئة، وأن إطالق 
األطروحــات الخاصة يتجه غالبًا إلى تمويل المشــروعات فــي مراحلها المتأخرة؛ األطروحــات الخاصة يتجه غالبًا إلى تمويل المشــروعات فــي مراحلها المتأخرة؛ 
قــرن بينهما عند البحث، فيقال: رأس المال الجريء واألطروحات  ا ما يُ ا ما يُقــرن بينهما عند البحث، فيقال: رأس المال الجريء واألطروحات ولذلك كثيرً ولذلك كثيرً

الخاصة الخاصة (Venture Capital & Private Equity)(Venture Capital & Private Equity)، واألصل في العطف المغايرة.، واألصل في العطف المغايرة.
نظر لرأس المال الجريء باعتباره صناعة مبدعة، فيما يقول أحد المختصين: (يُنظر لرأس المال الجريء باعتباره صناعة مبدعة، فيما  يقول أحد المختصين: (يُ
.(١)( )ينظر العالم لألطروحات الخاصة باعتبارها تمويالً ال يقدمه أصحاب األموال عادةً ينظر العالم لألطروحات الخاصة باعتبارها تمويالً ال يقدمه أصحاب األموال عادةً

وعلى هذا التفريق ســارت عدد مــن صناديق التمويل فــي المملكة العربية وعلى هذا التفريق ســارت عدد مــن صناديق التمويل فــي المملكة العربية 
السعودية؛ كشــركة الخبير الماليةالسعودية؛ كشــركة الخبير المالية(٢)، وشركة البحر المتوسط السعودية لالستثمار، وشركة البحر المتوسط السعودية لالستثمار(٣)، ، 
وألجله تقتصر شــركة جــدو المالية على التمويل باألطروحــات الخاصةوألجله تقتصر شــركة جــدو المالية على التمويل باألطروحــات الخاصة(٤) دون  دون 
التمويل بــرأس المال الجريء، وهو الطريق نفســه الذي انتهجته شــركة وســاطة التمويل بــرأس المال الجريء، وهو الطريق نفســه الذي انتهجته شــركة وســاطة 

كابيتالكابيتال(٥).
?PrivatePrivate EquityEquity andand VentureVenture CapitalCapital: : WhatWhat’s thethe Difference?Difference، ص، ص٩-١٠١٠.  (١)

فرقت شركة الخبير في مجاالت عملها بين مجال رأس المال الجريء، ومجال األطروحات  فرقت شركة الخبير في مجاالت عملها بين مجال رأس المال الجريء، ومجال األطروحات    (٢)
الخاصــة، فجعلت رأس المال الجريء مختصا بالمشــروعات الناشــئة التي ما زالت في الخاصــة، فجعلت رأس المال الجريء مختصا بالمشــروعات الناشــئة التي ما زالت في 
مراحلهــا األولى، وجعلت األطروحات الخاصة في الشــركات القائمة منذ أكثر من ثالث مراحلهــا األولى، وجعلت األطروحات الخاصة في الشــركات القائمة منذ أكثر من ثالث 
سنوات، وتركز على الشركات العائلية أو الشركات العالمية التي تطور عملها في المملكة. سنوات، وتركز على الشركات العائلية أو الشركات العالمية التي تطور عملها في المملكة. 

.alkhabeeralkhabeer.comcom :انظر موقعها الشبكي: انظر موقعها الشبكي
حيث بينت فــي التعريفات اختصاص رأس المــال الجريء بالمشــروعات في مراحلها  حيث بينت فــي التعريفات اختصاص رأس المــال الجريء بالمشــروعات في مراحلها    (٣)
األولــى، واألطروحات الخاصة بالشــركات القائمة والتي تحتاج إلــى التمويل لتطويرها األولــى، واألطروحات الخاصة بالشــركات القائمة والتي تحتاج إلــى التمويل لتطويرها 

.saudimedsaudimed.comcom.sasa :وإدراجها في سوق األسهم. انظر موقعها الشبكي: وإدراجها في سوق األسهم. انظر موقعها الشبكي
تستثمر جدو في شركات كبر وصفتها بأنها: ذات تاريخٍ حافل بالنجاح ومستقبلٍ واعد.  تستثمر جدو في شركات كبر وصفتها بأنها: ذات تاريخٍ حافل بالنجاح ومستقبلٍ واعد.    (٤)

.jadwajadwa.comcom :انظر موقعها الشبكي: انظر موقعها الشبكي
تستثمر وساطة في شــركات وصفتها بأنها: الشــركات التي لديها نموذج عمل تجاري تستثمر وساطة في شــركات وصفتها بأنها: الشــركات التي لديها نموذج عمل تجاري   (٥)= = 



خصائص التمويل برأس المال الجريء والفرق بينه وبين مصادر التمويل األخرخصائص التمويل برأس المال الجريء والفرق بينه وبين مصادر التمويل األخر

١٠٥١٠٥

المســألة الثانيــة: العالقــة بيــن التمويــل بــرأس المــال الجــريء وتمويــلالمســألة الثانيــة: العالقــة بيــن التمويــل بــرأس المــال الجــريء وتمويــل
          األطروحات الخاصة.          األطروحات الخاصة.

يشترك التمويل برأس المال الجريء وتمويل األطروحات الخاصة في أن كال يشترك التمويل برأس المال الجريء وتمويل األطروحات الخاصة في أن كال 
ا عاما في األسواق  ا عاما في األسواق منهما تمويل بصيغة المشاركة للمشروعات التي لم تطرح بعدُ طرحً منهما تمويل بصيغة المشاركة للمشروعات التي لم تطرح بعدُ طرحً
ل، ويهدف في نهاية مدة  ل، ويهدف في نهاية مدة المالية العامة، وأن كليهما يقدم قيمة مضافة للمشروع المموَّ المالية العامة، وأن كليهما يقدم قيمة مضافة للمشروع المموَّ

التمويل إلى بيع حصته بربحالتمويل إلى بيع حصته بربح(١).
ويختلف التمويل برأس المال الجــريء عن تمويل األطروحات الخاصة في ويختلف التمويل برأس المال الجــريء عن تمويل األطروحات الخاصة في 

أمور، منها:أمور، منها:
يختــص التمويل برأس المــال الجريء في تمويل المشــروعات في  يختــص التمويل برأس المــال الجريء في تمويل المشــروعات في -   -١
مراحلها األولى، في حين يختص تمويل األطروحات الخاصة بتمويل مراحلها األولى، في حين يختص تمويل األطروحات الخاصة بتمويل 
المشروعات في مراحل متوســطة أو متأخرة، فالمخاطرة في التمويل المشروعات في مراحل متوســطة أو متأخرة، فالمخاطرة في التمويل 
برأس المال الجريء أعلــىبرأس المال الجريء أعلــى(٢)، وهذا أهم الفروق، وبقية الفروع تبع له ، وهذا أهم الفروق، وبقية الفروع تبع له 

أو ناشئة عنه.أو ناشئة عنه.
أن من أهم األدوات في تمويل األطروحات الخاصة: الرافعة المالية(٣)، ،  أن من أهم األدوات في تمويل األطروحات الخاصة: الرافعة المالية-   -٢
مفهوم، وتدفقات نقدية قوية مســتدامة، وآفاق النمو مرتفعــة، وإدارة قوية، باإلضافة إلى  مفهوم، وتدفقات نقدية قوية مســتدامة، وآفاق النمو مرتفعــة، وإدارة قوية، باإلضافة إلى =   =
إمكانية تحديد وقياس المخاطر بســهولة. والتركيز على الشــركات القائمة. انظر موقعها إمكانية تحديد وقياس المخاطر بســهولة. والتركيز على الشــركات القائمة. انظر موقعها 

.wasatahwasatah.comcom.sasa :الشبكي: الشبكي
?PrivatePrivate EquityEquity andand VentureVenture CapitalCapital: : WhatWhat’s thethe Difference?Difference، ص، ص١٢١٢.  (١)

المرجع السابق، ص٢، ، ٩، ، Inside Venture CapitalInside Venture Capital، ص، ص٧. المرجع السابق، ص   (٢)
الرافعة المالية أو الرفع المالي FinancialFinancial LeverageLeverage: استخدام أدوات مالية ذات تكلفة ثابتة : استخدام أدوات مالية ذات تكلفة ثابتة  الرافعة المالية أو الرفع المالي    (٣)
كالقرض والهامش؛ بهدف شــراء حصص أو زيادة العائد المرجو من االستثمارات. انظر: كالقرض والهامش؛ بهدف شــراء حصص أو زيادة العائد المرجو من االستثمارات. انظر: 
 PrivatePrivate EquityEquity ، ،دليل المصطلحات االســتثمارية الصادر عن هيئة السوق المالية، صدليل المصطلحات االســتثمارية الصادر عن هيئة السوق المالية، ص١٨١٨

?andand VentureVenture CapitalCapital: : WhatWhat’s thethe Difference?Difference، ص، ص٢. . 



١٠٦١٠٦

األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

في حين ال تســتخدم الرافعة المالية أو المشــتقات في التمويل برأس في حين ال تســتخدم الرافعة المالية أو المشــتقات في التمويل برأس 
المال الجريء، ولعل ســبب ذلك ناشــئ عن اختالف نوع المشروع المال الجريء، ولعل ســبب ذلك ناشــئ عن اختالف نوع المشروع 
ل، فالمشــروع الذي تموله األطروحات الخاصة مشروع قائم،  ل، فالمشــروع الذي تموله األطروحات الخاصة مشروع قائم، المموَّ المموَّ
ا دورية، فله قدرة ائتمانية  ا دورية، فله قدرة ائتمانية وفي مراحل متقدمة ولربما كان يــوزع أرباحً وفي مراحل متقدمة ولربما كان يــوزع أرباحً
تمكــن من االقتراض والحصول على تســهيالت مالية، في حين ليس تمكــن من االقتراض والحصول على تســهيالت مالية، في حين ليس 
لة برأس المــال الجريء تاريخ ائتماني مســتقر  لة برأس المــال الجريء تاريخ ائتماني مســتقر للمشــروعات المموَّ للمشــروعات المموَّ
يجعلها قادرة على الحصول على قروض مصرفية أو تســهيالت مالية، يجعلها قادرة على الحصول على قروض مصرفية أو تســهيالت مالية، 
ل فيه إلى التحوط بالحصول على أســهم تفضيلية أو قابلة  ل فيه إلى التحوط بالحصول على أســهم تفضيلية أو قابلة فيلجأ المموِّ فيلجأ المموِّ

للتحويل ليتخذ السبل الممكنة لحفظ أموالهللتحويل ليتخذ السبل الممكنة لحفظ أمواله(١).
ل بــرأس المال الجريء تختلف  أن القيمــة المضافة التي يحققها المموِّ ل بــرأس المال الجريء تختلف -  أن القيمــة المضافة التي يحققها المموِّ  -٣
ل باألطروحات  ل باألطروحات فــي كثير من جوانبها عن نوع القيمة التــي يقدمها المموِّ فــي كثير من جوانبها عن نوع القيمة التــي يقدمها المموِّ
ل أظهر في  ل أظهر في الخاصة، ففي التمويل برأس المال الجريء يكون دور المموِّ الخاصة، ففي التمويل برأس المال الجريء يكون دور المموِّ
الجوانب التأسيسية؛ كتأسيس فريقِ إدارةٍ محترف، والتواصل مع الموردين الجوانب التأسيسية؛ كتأسيس فريقِ إدارةٍ محترف، والتواصل مع الموردين 
ل باألطروحات الخاصة  ل باألطروحات الخاصة والجهات ذات العالقة، في حين يكون دور المموِّ والجهات ذات العالقة، في حين يكون دور المموِّ
في الجوانب اإلدارية أقل لكون الشــركة قد تجاوزت مرحلة التأســيس في الجوانب اإلدارية أقل لكون الشــركة قد تجاوزت مرحلة التأســيس 
ل باألطروحات  ل باألطروحات ووصلت إلى مراحل متطورة، ولربمــا كان تركيز المموِّ ووصلت إلى مراحل متطورة، ولربمــا كان تركيز المموِّ
الخاصة على إصالح الهياكل اإلدارية، وشــراء حصص بعض الشركاء، الخاصة على إصالح الهياكل اإلدارية، وشــراء حصص بعض الشركاء، 

وتهيئة الشركة للطرح العام في األسواق الماليةوتهيئة الشركة للطرح العام في األسواق المالية(٢).

المرجع السابق، ص١-٢. المرجع السابق، ص   (١)
Inside Venture CapitalInside Venture Capital، ص، ص٣٩٣٩-٤٠٤٠.  (٢)
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١٠٩١٠٩

أهمية التمويل برأس المال الجريءأهمية التمويل برأس المال الجريء

تظهر أهمية التمويل برأس المال الجريء في جوانب، من أبرزها:تظهر أهمية التمويل برأس المال الجريء في جوانب، من أبرزها:
: أثــره البالغ، حيث كان للتمويل برأس المــال الجريء في بعض الدول  أثــره البالغ، حيث كان للتمويل برأس المــال الجريء في بعض الدول  :أوالً أوالً

كالواليات المتحدة أثرٌ ظاهر في تطورها، وفي التقدم المعرفي والتقني فيهاكالواليات المتحدة أثرٌ ظاهر في تطورها، وفي التقدم المعرفي والتقني فيها(١).
ا ال يتجزأ من الناتج  ا ال يتجزأ من الناتج  أن صناعة التمويل برأس المال الجريء أضحت جزءً ثانيًا:ثانيًا: أن صناعة التمويل برأس المال الجريء أضحت جزءً

المحلي للدول المتقدمة، وعلى رأسها الواليات المتحدةالمحلي للدول المتقدمة، وعلى رأسها الواليات المتحدة(٢).
ثالثًا:ثالثًا: أنه يعد أفضل الصيغ لتمويل المشروعات الناشئة، وكان وجوده سببًا في  أنه يعد أفضل الصيغ لتمويل المشروعات الناشئة، وكان وجوده سببًا في 
تطور تلك المشــروعات التي تملك الفكرة واإلبداع وتعوزها األموال، كما ســاهم تطور تلك المشــروعات التي تملك الفكرة واإلبداع وتعوزها األموال، كما ســاهم 
Venture Capital & Finance of InnovationVenture Capital & Finance of Innovation، ص، ص١٤١٤، مؤسســات رأس المال المخاطر ، مؤسســات رأس المال المخاطر   (١)
ودورها في تدعيم المشــروعات الناشــئة، صودورها في تدعيم المشــروعات الناشــئة، ص٥٨٥٨. ويكفي دليالً على ذلــك أن يُعلم بأن . ويكفي دليالً على ذلــك أن يُعلم بأن 
لت برأس المال الجريء؛ كشركة سيسكو،  وِّ لت برأس المال الجريء؛ كشركة سيسكو، شركاتٍ من أشهر الشركات الكبر في العالم مُ وِّ شركاتٍ من أشهر الشركات الكبر في العالم مُ
وميكروســوفت، وأبل، ونتســكايب، وإنتــل، وجوجل، وأمازون، وتويتــر، وفيس بوك، وميكروســوفت، وأبل، ونتســكايب، وإنتــل، وجوجل، وأمازون، وتويتــر، وفيس بوك، 
وغيرها، ومن الشركات الممولة في البالد العربية: مكتوب، وسوق كوم، وزاوية، وغيرها. وغيرها، ومن الشركات الممولة في البالد العربية: مكتوب، وسوق كوم، وزاوية، وغيرها. 
ا: دليل االستثمار برأس المال الجريء في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا، ص٤. .  ا: دليل االستثمار برأس المال الجريء في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا، صانظر أيضً انظر أيضً
Venture Capital & Finance of InnovationVenture Capital & Finance of Innovation، ص، ص١٣١٣، تطبيق تجربة رأس المال المخاطر ، تطبيق تجربة رأس المال المخاطر   (٢)

مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، صمع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ص٢٠٢٠.



١١٠١١٠

األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

تمويلها في إيجاد فرص عمل وظيفية لكثير من أبناء المجتمعتمويلها في إيجاد فرص عمل وظيفية لكثير من أبناء المجتمع(١).
ا: أنه األســلوب األشــهر لتمويل المنتجات والمخترعات التي ما زالت  أنه األســلوب األشــهر لتمويل المنتجات والمخترعات التي ما زالت  ا:رابعً رابعً
، في حين تحجم جهات التمويل المختلفة عن تمويلها؛ الرتفاع المخاطرة فيه،  ، في حين تحجم جهات التمويل المختلفة عن تمويلها؛ الرتفاع المخاطرة فيه، فكرةً فكرةً
فكان تمويلها برأس المال الجريء ســببًا في ظهور أفــكار مبدعة، وإخراج منتجات فكان تمويلها برأس المال الجريء ســببًا في ظهور أفــكار مبدعة، وإخراج منتجات 

مبتكرة لربما كان مصيرها دون ذلك أن تموت في مهدهامبتكرة لربما كان مصيرها دون ذلك أن تموت في مهدها(٢).
ــا: ساهم التمويل برأس المال الجريء في التطور النوعي في الشركات  ساهم التمويل برأس المال الجريء في التطور النوعي في الشركات  ــا:خامسً خامسً
ل،  ل برأس المال الجريء يقدم قيمة مضافة للمشروع المموَّ ل، والصناعات؛ لكون المموِّ ل برأس المال الجريء يقدم قيمة مضافة للمشروع المموَّ والصناعات؛ لكون المموِّ
ا ونموا من غيرها،  لة برأس المال الجريء أسرع تطورً ا ونموا من غيرها، وهو ما جعل الشــركات المموَّ لة برأس المال الجريء أسرع تطورً وهو ما جعل الشــركات المموَّ
لة برأس المال الجريء (٦٠٦٠%) من الشركات التقنية %) من الشركات التقنية  لة برأس المال الجريء (وقد بلغت الشركات التقنية المموَّ وقد بلغت الشركات التقنية المموَّ
التــي طرحت لالكتتاب في الواليات المتحدة األمريكية في األعوام من التــي طرحت لالكتتاب في الواليات المتحدة األمريكية في األعوام من ١٩٩١١٩٩١م إلى م إلى 

١٩٩٣١٩٩٣م(٣).
 لة ثقة أكبر لد لة ثقة أكبر لد  يحقق التمويل برأس المال الجريء للشركات المموَّ ــا: يحقق التمويل برأس المال الجريء للشركات المموَّ ــا:سادسً سادسً
المصارف وجهات اإلقراض، لكون حصول الشركة على تمويل برأس المال الجريء المصارف وجهات اإلقراض، لكون حصول الشركة على تمويل برأس المال الجريء 

ا(٤). ا دقيقً ل قد فحص حالها فحصً ايدل على قوتها وقدرتها، وأن المموِّ ا دقيقً ل قد فحص حالها فحصً يدل على قوتها وقدرتها، وأن المموِّ
ا: يعد التمويل بــرأس المال الجريء مصدر دخل فائق للمســتثمرين،  يعد التمويل بــرأس المال الجريء مصدر دخل فائق للمســتثمرين،  ا:ســابعً ســابعً

Guide on Private Equity & Venture Capital for EntrepreneursGuide on Private Equity & Venture Capital for Entrepreneurs، ص، ص٥.  (١)
 GuideGuide toto VentureVenture ، ،الكتاب السنوي للجمعية الوطنية لرأس المال الجريء ٢٠١٣٢٠١٣م، صم، ص١ الكتاب السنوي للجمعية الوطنية لرأس المال الجريء    (٢)

CapitalCapital، ص، ص٢.

?Does Venture Capital Financing Make A Difference?Does Venture Capital Financing Make A Difference، ص، ص٢٤٢٤، ، ٤٧٤٧، مؤسسات رأس ، مؤسسات رأس   (٣)
المال المخاطر ودورها في تدعيم المشروعات الناشئة، صالمال المخاطر ودورها في تدعيم المشروعات الناشئة، ص٥٦٥٦.

 GuideGuide toto ص٤، ،  ص،   ،Guide on Private Equity & Venture Capital for EntrepreneursGuide on Private Equity & Venture Capital for Entrepreneurs  (٤)
VentureVenture CapitalCapital، ص، ص٣.



أهمية التمويل برأس المال الجريءأهمية التمويل برأس المال الجريء

١١١١١١

ففي دراسة أجراها أحد الباحثين توصل إلى أن (ففي دراسة أجراها أحد الباحثين توصل إلى أن (٥٣،٦٥٣،٦%) من التمويالت برأس المال %) من التمويالت برأس المال 
ا تجاوزت خمسة أضعاف رأس  ا تجاوزت خمسة أضعاف رأس الجريء التي انتهت بطرحها لالكتتاب، حققت أرباحً الجريء التي انتهت بطرحها لالكتتاب، حققت أرباحً
ا من رأس  ا من رأس %) منها أكثر من خمســين ضعفً ل، في حيــن بلغت أرباح (٣%) منها أكثر من خمســين ضعفً ل، في حيــن بلغت أرباح (المال المموِّ المال المموِّ

المالالمال(١).
ثامنًا:ثامنًا: ســاهم قيام التمويل برأس المال الجريء على المشــاركة في تخفيف  ســاهم قيام التمويل برأس المال الجريء على المشــاركة في تخفيف 
لة؛ لكون التمويل غير مضمون، كما أنه غير مستحق األداء  لة؛ لكون التمويل غير مضمون، كما أنه غير مستحق األداء األعباء على الشركة المموَّ األعباء على الشركة المموَّ

إال بعد بيع الحصة في المشروعإال بعد بيع الحصة في المشروع(٢).
وقد أدركــت كثير من الدول أهميــة التمويل برأس المــال الجريء فقدمت وقد أدركــت كثير من الدول أهميــة التمويل برأس المــال الجريء فقدمت 
لة تســهيالت إدارية ومالية، حيث اســتثنتها من كثير من  لة والمتموِّ لة تســهيالت إدارية ومالية، حيث اســتثنتها من كثير من للجهــات المموِّ لة والمتموِّ للجهــات المموِّ

االشتراطات اإلدارية، وأعفتها من جملة من الفوائد والضرائب.االشتراطات اإلدارية، وأعفتها من جملة من الفوائد والضرائب.

Venture Capital & Finance of InnovationVenture Capital & Finance of Innovation، ص، ص١٢٦١٢٦.  (١)
?Does Venture Capital Financing Make A Difference?Does Venture Capital Financing Make A Difference، ص، ص٣٦٣٦، ولقــد أثبت الدكتور ، ولقــد أثبت الدكتور   (٢)
الســويلم في كتابه هذا أن الشركات الممولة برأس المال الجريء فاقت غيرها، وأنها أقدر الســويلم في كتابه هذا أن الشركات الممولة برأس المال الجريء فاقت غيرها، وأنها أقدر 
على الحصول على التمويل بتكلفة أقل، وتواجه تكاليف هامشية لرأس المال -سعر الظل- على الحصول على التمويل بتكلفة أقل، وتواجه تكاليف هامشية لرأس المال -سعر الظل- 

أقل من غيرها، إضافةً إلى تطورها الفائق ونموها السريع.أقل من غيرها، إضافةً إلى تطورها الفائق ونموها السريع.



١١٢١١٢
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١١٤١١٤



١١٥١١٥

عوامل نجاح التمويل برأس المال الجريءعوامل نجاح التمويل برأس المال الجريء

من العوامل التي أســهمت في نجاح صناعة التمويل برأس المال الجريء في من العوامل التي أســهمت في نجاح صناعة التمويل برأس المال الجريء في 
عدد من البلدان المتقدمة:عدد من البلدان المتقدمة:

توفير البيئة المناســبة لالختراع واإلبداع، بدعم أصحاب المخترعات  توفير البيئة المناســبة لالختراع واإلبداع، بدعم أصحاب المخترعات -   -١
واألفــكار الواعدة، وتوفير الداعمين لهم، ســواءٌ أكان ذلك عن طريق واألفــكار الواعدة، وتوفير الداعمين لهم، ســواءٌ أكان ذلك عن طريق 
الجهــات اإلدارية أو رجــال األعمــال، وتقديم المســاندة القانونية الجهــات اإلدارية أو رجــال األعمــال، وتقديم المســاندة القانونية 
لها -كتســجيل بــراءات االختراع- لكــون المشــروعات التقنية من لها -كتســجيل بــراءات االختراع- لكــون المشــروعات التقنية من 
المشــروعات التي تكــون تحت نظر جهــات التمويل بــرأس المال المشــروعات التي تكــون تحت نظر جهــات التمويل بــرأس المال 

الجريء؛ لنموها السريعالجريء؛ لنموها السريع(١).
 Islamic VentureIslamic Venture ، ،الكتاب الســنوي للجمعية الوطنية لرأس المال الجريء ٢٠١٣٢٠١٣م، صم، ص٨ الكتاب الســنوي للجمعية الوطنية لرأس المال الجريء    (١)
CapitalCapital، ص، ص١٠١٠، ومن األمثلة على دور البيئة المســاعدة على اإلبداع واالختراع في نجاح ، ومن األمثلة على دور البيئة المســاعدة على اإلبداع واالختراع في نجاح 

التمويل برأس المال الجريء المثال األشــهر: وادي السيليكون، وهي منطقة تقع في والية التمويل برأس المال الجريء المثال األشــهر: وادي السيليكون، وهي منطقة تقع في والية 
كاليفورنيــا بالواليــات المتحدة، حيث تضم تلــك المنطقة: الجامعــات ومراكز البحث كاليفورنيــا بالواليــات المتحدة، حيث تضم تلــك المنطقة: الجامعــات ومراكز البحث 
المتطورة، وجهــات التمويل بــرأس المال الجــريء، والجهات المســاندة كالمحامين المتطورة، وجهــات التمويل بــرأس المال الجــريء، والجهات المســاندة كالمحامين 
والمستشــارين ونحوهم، وهو ما جعل تلك المنطقة األشهر في العالم في صناعة التمويل والمستشــارين ونحوهم، وهو ما جعل تلك المنطقة األشهر في العالم في صناعة التمويل 
برأس المال الجريء، وفيها تجتمع أكثر شركات التمويل برأس المال الجريء في الواليات برأس المال الجريء، وفيها تجتمع أكثر شركات التمويل برأس المال الجريء في الواليات 

المتحدة. انظر: المتحدة. انظر: Venture Capital & Finance of InnovationVenture Capital & Finance of Innovation، ص، ص١٨١٨، ، ١٠٣١٠٣.



١١٦١١٦

األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

إقرار النظم اإلدارية التي تتســم بالمرونة والسعة لتسمح لهذه الصناعة  إقرار النظم اإلدارية التي تتســم بالمرونة والسعة لتسمح لهذه الصناعة -   -٢
بالنهوض والتطور، وإعفاء جهات التمويــل برأس المال الجريء من بالنهوض والتطور، وإعفاء جهات التمويــل برأس المال الجريء من 
القيود واالشــتراطات اإلدارية والضريبيــة التي تفرض على غيرها من القيود واالشــتراطات اإلدارية والضريبيــة التي تفرض على غيرها من 

الشركات؛ لما لهذه الجهات من أثرٍ على البالد واألفرادالشركات؛ لما لهذه الجهات من أثرٍ على البالد واألفراد(١).
فــرض الجهات اإلدارية رقابتها على شــركات التمويــل برأس المال  فــرض الجهات اإلدارية رقابتها على شــركات التمويــل برأس المال -   -٣

الجريء؛ لحماية أموال المستثمرينالجريء؛ لحماية أموال المستثمرين(٢).
فتح المجال أمــام الجهات اإلدارية والهيئات الحكومية لالســتثمار،  فتح المجال أمــام الجهات اإلدارية والهيئات الحكومية لالســتثمار، -   -٤

وإنشاء صناديق التمويل برأس المال الجريءوإنشاء صناديق التمويل برأس المال الجريء(٣).
تنظيم دور المستثمرين النبالء، وإقامة جمعيات لهم ليعرف رائد العمل  تنظيم دور المستثمرين النبالء، وإقامة جمعيات لهم ليعرف رائد العمل -   -٥

أين يجدهم ليطرح عليهم مشروعهأين يجدهم ليطرح عليهم مشروعه(٤).
قبول رجال األعمال وأصحاب األموال االســتثمار في المشــروعات  قبول رجال األعمال وأصحاب األموال االســتثمار في المشــروعات -   -٦

الناشئةالناشئة(٥).
قبول رواد المشــروعات مشاركة جهات التمويل برأس المال الجريء  قبول رواد المشــروعات مشاركة جهات التمويل برأس المال الجريء -   -٧

.(٦) لهم في مشروعاتهم حصةً وإدارةًلهم في مشروعاتهم حصةً وإدارةً
?Does Venture Capital Financing Make A Difference?Does Venture Capital Financing Make A Difference، ص، ص٣٥٣٥، رأس المال المخاطر ، رأس المال المخاطر   (١)

مصدر بديل للتمويل في المملكة، صمصدر بديل للتمويل في المملكة، ص٣٩٣٩.
مؤسســات رأس المال المخاطر ودورها في تدعيم المشروعات الناشئة، ص١٣٧١٣٧، فعالية ، فعالية  مؤسســات رأس المال المخاطر ودورها في تدعيم المشروعات الناشئة، ص   (٢)

رأس المال المخاطر في تمويل المشروعات الناشئة، صرأس المال المخاطر في تمويل المشروعات الناشئة، ص٩٤٩٤.
Venture Capital & Finance of InnovationVenture Capital & Finance of Innovation، ص، ص١٠٣١٠٣.  (٣)

فعالية رأس المال المخاطر في تمويل المشروعات الناشئة، ص١٠٨١٠٨. فعالية رأس المال المخاطر في تمويل المشروعات الناشئة، ص   (٤)
 Venture Capital &Venture Capital & ، ،ص، ص٣٥٣٥ ،Does Venture Capital Financing Make A Difference?Does Venture Capital Financing Make A Difference?  (٥)

Finance of InnovationFinance of Innovation، ص، ص١٠٨١٠٨.

دليل المستثمر لمفهوم ونشاط رأس المال المخاطر، ص٣٠٣٠. دليل المستثمر لمفهوم ونشاط رأس المال المخاطر، ص   (٦)



عوامل نجاح التمويل برأس المال الجريءعوامل نجاح التمويل برأس المال الجريء

١١٧١١٧

تفعيل المصارف الجانب االســتثماري باالســتثمار في صناديق رأس  تفعيل المصارف الجانب االســتثماري باالســتثمار في صناديق رأس -   -٨
المال الجريء وإنشائهاالمال الجريء وإنشائها(١).

ل برأس المال الجريء من بيع  توفر الســوق الرائجة التي تمكن المموِّ ل برأس المال الجريء من بيع -  توفر الســوق الرائجة التي تمكن المموِّ  -٩
لة عند انتهاء مدة التمويل، فقد أنشأت عدد من  لة عند انتهاء مدة التمويل، فقد أنشأت عدد من نصيبه في الشركة المموَّ نصيبه في الشركة المموَّ
ا موازية(٢) لتداول أسهم الشركات التي لم تتمكن بعد من  لتداول أسهم الشركات التي لم تتمكن بعد من  ا موازيةالدول ســوقً الدول ســوقً
طرحها لالكتتاب والتداول العام، إضافةً إلى تسهيل إجراءات االكتتاب طرحها لالكتتاب والتداول العام، إضافةً إلى تسهيل إجراءات االكتتاب 
ا عاما بما ال يؤدي إلى الضرر بالمكتتبين  ا عاما بما ال يؤدي إلى الضرر بالمكتتبين في الشــركات وطرحها طرحً في الشــركات وطرحها طرحً

أو المضاربينأو المضاربين(٣).
وضوح الجوانب القضائية فيما يتعلق بنزاعات هذه الصناعة، ويتضمن  وضوح الجوانب القضائية فيما يتعلق بنزاعات هذه الصناعة، ويتضمن -   -١٠١٠
ذلك: وضــوح الجهة المختصــة بالنظر في تلــك النزاعات، وتصور ذلك: وضــوح الجهة المختصــة بالنظر في تلــك النزاعات، وتصور 
الجهات القضائية لطبيعة الصناعة وطريقة عملها، واســتقرار المبادئ الجهات القضائية لطبيعة الصناعة وطريقة عملها، واســتقرار المبادئ 
القضائية بشــأنها، كما تختص البالد التي تحكم الشــريعة اإلسالمية القضائية بشــأنها، كما تختص البالد التي تحكم الشــريعة اإلسالمية 
بضرورة التزام جهات التمويل بأحكام الشــريعة اإلسالمية في أنظمتها بضرورة التزام جهات التمويل بأحكام الشــريعة اإلسالمية في أنظمتها 
وعقودها وتعامالتها، وجعل أحكام الشــريعة اإلسالمية المرجع عند وعقودها وتعامالتها، وجعل أحكام الشــريعة اإلسالمية المرجع عند 

االختالف والنزاعاالختالف والنزاع(٤)()(٥).
فعالية رأس المال المخاطر في تمويل المشــروعات الناشئة، ص٩٦٩٦، التمويل بالمشاركة ، التمويل بالمشاركة  فعالية رأس المال المخاطر في تمويل المشــروعات الناشئة، ص   (١)

دروس من التجربة األمريكية. د. سامي السويلم، صدروس من التجربة األمريكية. د. سامي السويلم، ص٢٠٢٠.
ومن أشهر تلك األسواق: سوق نازداك (NASDAQNASDAQ) في الواليات المتحدة.) في الواليات المتحدة. ومن أشهر تلك األسواق: سوق نازداك (   (٢)

 Venture CapitalVenture Capital ، ،الكتاب السنوي للجمعية الوطنية لرأس المال الجريء ٢٠١٣٢٠١٣م، صم، ص٨ الكتاب السنوي للجمعية الوطنية لرأس المال الجريء    (٣)
Finance of Innovation& Finance of Innovation &، ص، ص١٠١١٠١-١٠٢١٠٢.

Venture Capital & Finance of InnovationVenture Capital & Finance of Innovation، ص، ص١٠٤١٠٤، رأس المال المخاطر مصدر بديل ، رأس المال المخاطر مصدر بديل   (٤)
للتمويل في المملكة، صللتمويل في المملكة، ص٣٩٣٩.

كنــت قد عقدت -بعد هذا الفصــل- فصالً عن عوائق التمويل بــرأس المال الجريء، كنــت قد عقدت -بعد هذا الفصــل- فصالً عن عوائق التمويل بــرأس المال الجريء،   (٥)= = 



١١٨١١٨

األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

ثم وجدت أن تلك العوائق إنما هي أضداد لما ورد في عوامل النجاح في هذا الفصل، فكل  ثم وجدت أن تلك العوائق إنما هي أضداد لما ورد في عوامل النجاح في هذا الفصل، فكل =   =
عامل يتخلف ينتج عنه عائق، فرأيــت أن أكتفي بعوامل النجاح، ومنها يفهم القارئ الفطن عامل يتخلف ينتج عنه عائق، فرأيــت أن أكتفي بعوامل النجاح، ومنها يفهم القارئ الفطن 

العوائق، كما قيل: وبضدها تتميز األشياء.العوائق، كما قيل: وبضدها تتميز األشياء.



التوصيف الفقهي للتمويل برأس المال الجريء

وفيه تمهيد، وثالثة فصول:وفيه تمهيد، وثالثة فصول:
ل. ل والمتموِّ ل.التوصيف الفقهي للعالقة بين المموِّ ل والمتموِّ الفصل األول: الفصل األول: التوصيف الفقهي للعالقة بين المموِّ

الفصل الثاني:الفصل الثاني: التوصيف الفقهي لصناديق االستثمار برأس المال الجريء. التوصيف الفقهي لصناديق االستثمار برأس المال الجريء.
الفصل الثالث: الفصل الثالث: الغرر في التمويل برأس المال الجريء.الغرر في التمويل برأس المال الجريء.



١٢٠١٢٠



١٢١١٢١

يتبين مما سبق أن في التمويل برأس المال الجريء معاملتين رئيستين:يتبين مما سبق أن في التمويل برأس المال الجريء معاملتين رئيستين:
ل، وســيكون بحث توصيفها الفقهي في  ل والمتموِّ ل، وســيكون بحث توصيفها الفقهي في  معاملة بين المموِّ ل والمتموِّ األولى:األولى: معاملة بين المموِّ
الفصل األول مــن هذا البابالفصل األول مــن هذا الباب(١)، وألن لهذه المعاملة أشــكاالً فقد جعلت بحثها في ، وألن لهذه المعاملة أشــكاالً فقد جعلت بحثها في 

فصلين: المشاركة الخالصة، واجتماع عقد مع المشاركة.فصلين: المشاركة الخالصة، واجتماع عقد مع المشاركة.
الثانية:الثانية: معاملة داخل صندوق التمويل بين المستثمر ومدير الصندوق، وسيكون  معاملة داخل صندوق التمويل بين المستثمر ومدير الصندوق، وسيكون 

بحث توصيفها الفقهي في الفصل الثاني من هذا الباب.بحث توصيفها الفقهي في الفصل الثاني من هذا الباب.
ولكون التمويل برأس المال الجريء يتضمن مخاطرةً عالية، فســأبحث الغرر ولكون التمويل برأس المال الجريء يتضمن مخاطرةً عالية، فســأبحث الغرر 

فيه في الفصل الثالث من هذا الباب.فيه في الفصل الثالث من هذا الباب.

جاء في الفتاو الشــرعية لمجموعة البركة، ص٢٢١٢٢١: (المضاربة مع المؤسسات المالية : (المضاربة مع المؤسسات المالية  جاء في الفتاو الشــرعية لمجموعة البركة، ص   (١)
ذات الشــخصيات االعتبارية يكون فيه المضارب هو الشــخص المعنوي نفســه بنك كذا ذات الشــخصيات االعتبارية يكون فيه المضارب هو الشــخص المعنوي نفســه بنك كذا 
أو شــركة كذا، وأن قيام مؤسسي ذلك الشخص ومالكيه الجمعية العمومية باختيار مجلس أو شــركة كذا، وأن قيام مؤسسي ذلك الشخص ومالكيه الجمعية العمومية باختيار مجلس 

إدارة وتعيين مدير ال يغير من طبيعة المضارب بأنه الشخص المعنوي). إدارة وتعيين مدير ال يغير من طبيعة المضارب بأنه الشخص المعنوي). 



١٢٢١٢٢



ل ل والمتموِّ التوصيف الفقهي للعالقة بين المموِّ

وفيه مبحثان، باعتبار أشكالها:وفيه مبحثان، باعتبار أشكالها:
المبحث األول: المبحث األول: المشاركة الخالصة.المشاركة الخالصة.

المبحث الثاني: المبحث الثاني: اجتماع عقد مع المشاركة.اجتماع عقد مع المشاركة.



١٢٤١٢٤



١٢٥١٢٥

 
المشاركة الخالصةالمشاركة الخالصة

ل شركةً  ل، ال يختلف الحال بين كون المموِّ ل والمتموِّ ل شركةً في المعاملة بين المموِّ ل، ال يختلف الحال بين كون المموِّ ل والمتموِّ في المعاملة بين المموِّ
ل يتبين أن التوصيف الفقهي  ــبْر أحوال المشــروع المموَّ ا، وبسَ ل يتبين أن التوصيف الفقهي مســاهمةً أو صندوقً ــبْر أحوال المشــروع المموَّ ا، وبسَ مســاهمةً أو صندوقً
ال يخرج عن أن يكون شركة عنان أو شركة مضاربة؛ ولذلك سأبدأ ببيان شركة العنان ال يخرج عن أن يكون شركة عنان أو شركة مضاربة؛ ولذلك سأبدأ ببيان شركة العنان 
وشركة المضاربة، ثم أبين أحوال المشاركة الخالصة في التمويل برأس المال الجريء وشركة المضاربة، ثم أبين أحوال المشاركة الخالصة في التمويل برأس المال الجريء 

والتوصيف الفقهي لكل حال.والتوصيف الفقهي لكل حال.
المطلب األول: شركة العنان.المطلب األول: شركة العنان.

المسألة األولى: تعريفها.المسألة األولى: تعريفها.

كة  رْ لِمة، وشِ كة بوزن كَ رِ ك، وفيها ثالث لغات: شَ رِ كة  مصدر شَ رْ لِمة، وشِ كة بوزن كَ رِ ك، وفيها ثالث لغات: شَ رِ الشركة في اللغة:الشركة في اللغة: مصدر شَ
ا:  ا: ، ومعناها جميعً لْطة(٢)، ومعناها جميعً كة بوزن خُ ــرْ كي شُ لْطة، وحُ كة بوزن خُ ــرْ كي شُ رة(١)، وحُ كة بوزن تَمْ ــرْ رةبوزن كِلْمة، وشَ كة بوزن تَمْ ــرْ بوزن كِلْمة، وشَ

لطة(٣). لطةالخُ الخُ
العين ٢٩٣٢٩٣/٥، تهذيب اللغة ، تهذيب اللغة ١٣١٣/١٠١٠، لسان العرب ، لسان العرب ٤٤٨٤٤٨/١٠١٠، تاج العروس ، تاج العروس ٢٢٣٢٢٣/٢٧٢٧، ،  العين    (١)

مادة (شرك).مادة (شرك).
تاج العروس ٢٢٣٢٢٣/٢٧٢٧، مادة (شرك).، مادة (شرك). تاج العروس    (٢)

العين ٢٩٣٢٩٣/٥، تهذيب اللغة ، تهذيب اللغة ١٣١٣/١٠١٠، لسان العرب ، لسان العرب ٤٤٨٤٤٨/١٠١٠، تاج العروس ، تاج العروس ٢٢٣٢٢٣/٢٧٢٧، ،  العين    (٣)
مادة (شرك).مادة (شرك).



١٢٦١٢٦

األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

قال ابن فارس: (الشــين والــراء والكاف أصالن، أحدهما يــدل على مقارنة قال ابن فارس: (الشــين والــراء والكاف أصالن، أحدهما يــدل على مقارنة 
ــركة، وهو أن يكون  ــركة، وهو أن يكون وخالف انفراد، واآلخر يدل على امتداد واســتقامة. فاألول الشِّ وخالف انفراد، واآلخر يدل على امتداد واســتقامة. فاألول الشِّ
الشــيء بين اثنين ال ينفرد به أحدهما...)الشــيء بين اثنين ال ينفرد به أحدهما...)(١). ومنه قول الله تعالى عن قول موســى: . ومنه قول الله تعالى عن قول موســى: 

نث   Ë   Ê   É   È   مث(٢).

ارَض(٣)، ،  ض أو عَ ــرَ ر أو عَ ، بمعنى ظَهَ ــنَّ ارَض -بكســر العين- مصدر عَ ض أو عَ ــرَ ر أو عَ ، بمعنى ظَهَ ــنَّ والعِنانوالعِنان -بكســر العين- مصدر عَ
نان بذلك؛ إما لظهور مال كلٍّ من الشريكين لصاحبه، أو كأنه عرض  وسميت شركة العِنان بذلك؛ إما لظهور مال كلٍّ من الشريكين لصاحبه، أو كأنه عرض وسميت شركة العِ
لهما شــيء فاشترياه واشتركا فيه، أو ألن كل شــريك يعارض صاحبه بمال مثل ماله لهما شــيء فاشترياه واشتركا فيه، أو ألن كل شــريك يعارض صاحبه بمال مثل ماله 
نان الدابة وهو ســير اللجام الذي تمسك به،  نان الدابة وهو ســير اللجام الذي تمسك به، وعمل مثل عمله، أو أنها اشــتقت من عِ وعمل مثل عمله، أو أنها اشــتقت من عِ
فالشــريكان في العنان مستويان في التصرف واالستحقاق كاستواء سيري اللجام عن فالشــريكان في العنان مستويان في التصرف واالستحقاق كاستواء سيري اللجام عن 
ا  مالها، أو كالفارسين اللذين اســتو عنان فرسيهما فهما يسيران معً ا يمين الدابة وشِ مالها، أو كالفارسين اللذين اســتو عنان فرسيهما فهما يسيران معً يمين الدابة وشِ

متجاورينمتجاورين(٤).
قــال ابن فــارس: (العين والنون أصــالن، أحدهما يدل على ظهور الشــيء قــال ابن فــارس: (العين والنون أصــالن، أحدهما يدل على ظهور الشــيء 

وإعراضه، واآلخر يدل على الحبس)وإعراضه، واآلخر يدل على الحبس)(٥).
ا بتعريفات متعددة، منها: اشتراك اثنين أو أكثر  اشتراك اثنين أو أكثر  ا بتعريفات متعددة، منها:وتعرف شــركة العنان اصطالحً وتعرف شــركة العنان اصطالحً

في مال لهم ليتجروا فيه، والربح بينهمفي مال لهم ليتجروا فيه، والربح بينهم(٦).
مقاييس اللغة ٢٦٥٢٦٥/٣، مادة (شرك).، مادة (شرك). مقاييس اللغة    (١)

سورة طه، اآلية: ٣٢٣٢. سورة طه، اآلية:    (٢)
تهذيب اللغة ٨١٨١/١، لسان العرب ، لسان العرب ٢٩٠٢٩٠/١٣١٣، تاج العروس ، تاج العروس ٤١٥٤١٥/٣٥٣٥، مادة (عنن).، مادة (عنن). تهذيب اللغة    (٣)
تهذيب اللغة ٨١٨١/١، لسان العرب ، لسان العرب ٢٩٠٢٩٠/١٣١٣، تاج العروس ، تاج العروس ٤١٥٤١٥/٣٥٣٥، مادة (عنن).، مادة (عنن). تهذيب اللغة    (٤)

.( ).، مادة (عنَّ مقاييس اللغة ١٩١٩/٤، مادة (عنَّ مقاييس اللغة    (٥)
تحفــة المحتاج ٢٨٣٢٨٣/٥، وذكــر بعض أهل العلم نحوه. انظر: المبســوط، للسرخســي ، وذكــر بعض أهل العلم نحوه. انظر: المبســوط، للسرخســي  تحفــة المحتاج    (٦)

١٥١١٥١/١١١١-١٥٢١٥٢، القوانين الفقهية، ص، القوانين الفقهية، ص١٨٧١٨٧، نهاية المحتاج ، نهاية المحتاج ٥/٥، المغني ، المغني ١٢٣١٢٣/٧.



ل ل والمتموِّ لالتوصيف الفقهي للعالقة بين المموِّ ل والمتموِّ التوصيف الفقهي للعالقة بين المموِّ

١٢٧١٢٧

المسألة الثانية: حكمها.المسألة الثانية: حكمها.

شركة العنان جائزة بالكتاب والسنة واإلجماع والنظر الصحيح.شركة العنان جائزة بالكتاب والسنة واإلجماع والنظر الصحيح.
أما الكتاب والسنة فعموم أدلة جواز الشركة في البيع والشراء، ومن ذلك:أما الكتاب والسنة فعموم أدلة جواز الشركة في البيع والشراء، ومن ذلك:

   ²   ±   °   ¯   ®   ¬   «   ª   ©   قوله تعالــى:قوله تعالــى:نث
º   ¹   ¸   ¶   μ   ´   ³   «   ¼      مث(١).

وجه الداللة:وجه الداللة: أن أصحاب الكهف اشــتركوا فيما بينهم في دفع مال للشــراء،  أن أصحاب الكهف اشــتركوا فيما بينهم في دفع مال للشــراء، 
والشــراء أحد أعمال التجارة، فدل على جواز االشتراك في التجارة، وشرع من قبلنا والشــراء أحد أعمال التجارة، فدل على جواز االشتراك في التجارة، وشرع من قبلنا 

شرع لنا ما لم يرد في الشرع ما يمنعهشرع لنا ما لم يرد في الشرع ما يمنعه(٢).
ا بيد ونسيئة،  ا بيد ونسيئة، ما جاء عن أبي المنهـال أنه قال: (اشتريت أنا وشريك لي شيئًا يدً ما جاء عن أبي المنهـال أنه قال: (اشتريت أنا وشريك لي شيئًا يدً
فجاءنــا البراء  بن عازب فجاءنــا البراء  بن عازب  فســألناه فقــال: فعلت أنا وشــريكي زيد  بن أرقم  فســألناه فقــال: فعلت أنا وشــريكي زيد  بن أرقم 
انَ  ا كَ مَ ، وَ وهُ ذُ ا بِيَدٍ فَخُ دً انَ يَ ا كَ انَ مَ ا كَ مَ ، وَ وهُ ذُ ا بِيَدٍ فَخُ دً انَ يَ ا كَ  وســألنا النبي  وســألنا النبي  عن ذلك فقال: « عن ذلك فقال: «مَ

.(٣)(« وهُ رُ ذَ يئَةً فَ »)نَسِ وهُ رُ ذَ يئَةً فَ نَسِ
وجه الداللة:وجه الداللة: أن النبي  أن النبي  أجاز للشــريكين شراءهما، وإنما منع  أجاز للشــريكين شراءهما، وإنما منع 
ا فــي الربا؛ لمخالفته الشــريعة، فدلَّ على أن األصل في الشــركة  ا فــي الربا؛ لمخالفته الشــريعة، فدلَّ على أن األصل في الشــركة ما كان واقعً ما كان واقعً

الجوازالجواز(٤).
وأمــا اإلجماع؛ فقد حكى جمع مــن أهل العلم اإلجماع على جواز شــركة وأمــا اإلجماع؛ فقد حكى جمع مــن أهل العلم اإلجماع على جواز شــركة 

سورة الكهف، اآلية: ١٩١٩. سورة الكهف، اآلية:    (١)
الذخيرة ١٨١٨/٨، الفواكه الدواني ، الفواكه الدواني ١١٩١١٩/٢. .  الذخيرة    (٢)

رواه البخاري برقم ٢٤٩٧٢٤٩٧، كتاب الشركة. باب االشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه ، كتاب الشركة. باب االشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه  رواه البخاري برقم    (٣)
الصرف. الصرف. ٣٣١٣٣١/٦.

انظر: شرح البخاري البن بطال ١٧١٧/٧، البدر التمام ، البدر التمام ٢٩٥٢٩٥/٦. انظر: شرح البخاري البن بطال    (٤)



١٢٨١٢٨

األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

العنانالعنان(١).
ا،  ا، وأما النظر؛ فألنها تشــتمل على البيع والوكالة والكفالة، وكلها جائزة إجماعً وأما النظر؛ فألنها تشــتمل على البيع والوكالة والكفالة، وكلها جائزة إجماعً

ولم يرد ما يمنع اجتماعهاولم يرد ما يمنع اجتماعها(٢).

المطلب الثاني: شركة المضاربة.المطلب الثاني: شركة المضاربة.

المسألة األولى: تعريفها.المسألة األولى: تعريفها.

ب، ومن معانيه: سار في ابتغاء  رَ ب، ومن معانيه: سار في ابتغاء  على وزن مفاعلة، من الفعل ضَ رَ المضاربة لغةالمضاربة لغة على وزن مفاعلة، من الفعل ضَ
الرزقالرزق(٣)، ومن ذلك قوله تعالى: ، ومن ذلك قوله تعالى: نث   P   O   N   M   L   K   J   I      مث(٤)، ، 
ا من هذا المعنى، فالمضارب يضرب في األرض  ا من هذا المعنى، فالمضارب يضرب في األرض وسميت شركة المضاربة بذلك أخذً وسميت شركة المضاربة بذلك أخذً
ويســير فيها بالتجارةويســير فيها بالتجارة(٥)، وذكر بعض أهــل العلم أن اقتــران المضاربة بالضرب في ، وذكر بعض أهــل العلم أن اقتــران المضاربة بالضرب في 
األرض والســفر للتجارة إنمــا حصل ألن الرجل في الجاهليــة كان يدفع المال إلى األرض والســفر للتجارة إنمــا حصل ألن الرجل في الجاهليــة كان يدفع المال إلى 
الرجل المسافر، ليتجر به في سفره، ثم يقتسم القاعد والمسافر األرباح عند عودتهالرجل المسافر، ليتجر به في سفره، ثم يقتسم القاعد والمسافر األرباح عند عودته(٦).
قال ابن فــارس: (الضاد والراء والباء أصل واحد، ثم يســتعار ويحمل عليه. قال ابن فــارس: (الضاد والراء والباء أصل واحد، ثم يســتعار ويحمل عليه. 
اإلجماع، البــن المنذر، ص١٣٧١٣٧، بدائع الصنائع ، بدائع الصنائع ٥٨٥٨/٦، بدايــة المجتهد ، بدايــة المجتهد ٣٥٣٥/٤، روضة ، روضة  اإلجماع، البــن المنذر، ص   (١)

الطالبين الطالبين ٥/٥، المغني ، المغني ١٢٣١٢٣/٧.
بدائع الصنائع ٥٨٥٨/٦، مواهب الجليل ، مواهب الجليل ١٢٢١٢٢/٥. بدائع الصنائع    (٢)

الصحاح الصحاح ١٦٨١٦٨/١، المحكم والمحيط األعظم ، المحكم والمحيط األعظم ١٨٧١٨٧/٨، لسان العرب ، لسان العرب ٥٤٣٥٤٣/١، مادة (ضرب).، مادة (ضرب).  (٣)
سورة المزمل، اآلية: ٢٠٢٠. سورة المزمل، اآلية:    (٤)

تهذيب اللغة ١٧١٧/١٢١٢، النهاية البن األثير ، النهاية البن األثير ٤١٤١/٤، لســان العرب ، لســان العرب ٥٤٣٥٤٣/١، مادة (ضرب)، ، مادة (ضرب)،  تهذيب اللغة    (٥)
ولفظ المضاربة لغة أهل العراق وهو اللفظ الغالب عند الحنفية والحنابلة، ويسمى عند أهل ولفظ المضاربة لغة أهل العراق وهو اللفظ الغالب عند الحنفية والحنابلة، ويسمى عند أهل 
ا وهو الغالب عند المالكية والشافعية. انظر: االختيار ١٩١٩/٣، مواهب الجليل ، مواهب الجليل  ا وهو الغالب عند المالكية والشافعية. انظر: االختيار الحجاز قِراضً الحجاز قِراضً

٣٥٥٣٥٥/٥، تحرير ألفاظ التنبيه، ص، تحرير ألفاظ التنبيه، ص٢١٥٢١٥، المغني ، المغني ١٣٣١٣٣/٧.
المقدمات الممهدات ٣٦٣٦/٣. المقدمات الممهدات    (٦)
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١٢٩١٢٩

ا. ويســتعار منه ويشبه به الضربُ في  ا. ويســتعار منه ويشبه به الضربُ في من ذلك: ضربتُ ضربًا؛ إذا أوقعتَ بغيرك ضربً من ذلك: ضربتُ ضربًا؛ إذا أوقعتَ بغيرك ضربً
األرض تجارةً وغيرها من السفر)األرض تجارةً وغيرها من السفر)(١).

وأما في االصطالح الفقهي،وأما في االصطالح الفقهي، فاختلفت تعريفات الفقهاء في ذلك، وأر أن من  فاختلفت تعريفات الفقهاء في ذلك، وأر أن من 
أنسبها تعريفها بأنها عقد شركة في الربح بمال من جانب رب المال وعمل من جانب أنسبها تعريفها بأنها عقد شركة في الربح بمال من جانب رب المال وعمل من جانب 

المضاربالمضارب(٢).
المسألة الثانية: حكمها.المسألة الثانية: حكمها.

شركة المضاربة جائزة من حيث األصل، دل على ذلك:شركة المضاربة جائزة من حيث األصل، دل على ذلك:
الدليل األول: الدليل األول: قوله تعالى: قوله تعالى: نث   P   O   N   M   L   K   J   I      مث(٣).
وجه الداللة:وجه الداللة: أن الضرب في األرض: طلب الرزق بالتجارة، والمضاربة داخلة  أن الضرب في األرض: طلب الرزق بالتجارة، والمضاربة داخلة 

في ذلكفي ذلك(٤).
الدليل الثاني:الدليل الثاني: إقراره  إقراره  للمضاربــة، فقد كانت معروفة معموالً بها  للمضاربــة، فقد كانت معروفة معموالً بها 

.(٥) قبل البعثة وبعدها، ولم ينكرها النبي قبل البعثة وبعدها، ولم ينكرها النبي
يقول ابن تيمية يقول ابن تيمية : (وقد كان بعض الناس يذكر مسائل فيها إجماع بال نص : (وقد كان بعض الناس يذكر مسائل فيها إجماع بال نص 
كالمضاربة، وليس كذلك، بل المضاربة كانت مشــهورة بينهم في الجاهلية ال سيما كالمضاربة، وليس كذلك، بل المضاربة كانت مشــهورة بينهم في الجاهلية ال سيما 
قريش، فإن األغلب كان عليهم التجارة، وكان أصحاب األموال يدفعونها إلى العمال، قريش، فإن األغلب كان عليهم التجارة، وكان أصحاب األموال يدفعونها إلى العمال، 
ورســول اللــه ورســول اللــه  قد ســافر بمــال غيره قبــل النبــوة كما ســافر بمال  قد ســافر بمــال غيره قبــل النبــوة كما ســافر بمال 

مقاييس اللغة ٣٩٧٣٩٧/٣-٣٩٨٣٩٨، مادة (ضرب).، مادة (ضرب). مقاييس اللغة    (١)
حاشية ابن عابدين ٦٤٥٦٤٥/٥. حاشية ابن عابدين    (٢)

سورة المزمل، اآلية: ٢٠٢٠. سورة المزمل، اآلية:    (٣)
تفسير الطبري ٦٩٩٦٩٩/٢٣٢٣، تفسير البغوي ، تفسير البغوي ٢٥٨٢٥٨/٨، أضواء البيان ، أضواء البيان ٢٣٧٢٣٧/٣. تفسير الطبري    (٤)

المحلى ٩٦٩٦/٧، االستذكار ، االستذكار ٤/٧. المحلى    (٥)



١٣٠١٣٠

األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

خديجة خديجة ، والعيــر التي كان فيها أبو  ســفيان ، والعيــر التي كان فيها أبو  ســفيان  كان أكثرها مضاربة مع  كان أكثرها مضاربة مع 
أبي  ســفيان وغيره، فلما جاء اإلسالم أقرها رسول الله أبي  ســفيان وغيره، فلما جاء اإلسالم أقرها رسول الله ، وكان أصحابه ، وكان أصحابه 
يســافرون بمال غيرهم مضاربة ولم ينه عن ذلك، والســنة قوله وفعله وإقراره، فلما يســافرون بمال غيرهم مضاربة ولم ينه عن ذلك، والســنة قوله وفعله وإقراره، فلما 

أقرها كانت ثابتة بالسنة)أقرها كانت ثابتة بالسنة)(١).
 ، ةُ ضَ ارَ قَ الْمُ ، وَ ــلٍ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَ ةُ كَ ــنَّ الْبَرَ ثٌ فِيهِ ، ثَالَ ةُ ضَ ارَ قَ الْمُ ، وَ ــلٍ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَ ةُ كَ ــنَّ الْبَرَ ثٌ فِيهِ وأما الحديــث المروي: «وأما الحديــث المروي: «ثَالَ

»(٢) فال يثبت. فال يثبت. بَيْعِ بَيْتِ الَ لِلْ ، لِلْ عِيرِ طُ الْبُرِّ بِالشَّ الَ أَخْ »وَ بَيْعِ بَيْتِ الَ لِلْ ، لِلْ عِيرِ طُ الْبُرِّ بِالشَّ الَ أَخْ وَ
 ، ، (٤)الدليل الثالث:الدليل الثالث: فعل الصحابة؛ كعمر، وعثمان فعل الصحابة؛ كعمر، وعثمان(٣)، وحكيم  بن حزام، وحكيم  بن حزام
ولم يثبت مخالف لهم. وأشــهر ما ورد في ذلك ما أخرجه مالك في «الموطأ» بسنده ولم يثبت مخالف لهم. وأشــهر ما ورد في ذلك ما أخرجه مالك في «الموطأ» بسنده 

مجموع الفتاو ١٩٥١٩٥/١٩١٩، وانظر: بدائع الصنائع ، وانظر: بدائع الصنائع ٥١٥١/٦.   مجموع الفتاو  (١)
رواه ابن ماجه، أبواب التجارات، باب الشــركة والمضاربة. برقم رواه ابن ماجه، أبواب التجارات، باب الشــركة والمضاربة. برقم ٢٢٨٩٢٢٨٩، ، ٣٩٠٣٩٠/٣، من ، من   (٢)
حديث صهيب حديث صهيب . ونقل المزي عن البخاري أنه قال عن هذا الحديث: هو حديث . ونقل المزي عن البخاري أنه قال عن هذا الحديث: هو حديث 
موضوع. تهذيب الكمال موضوع. تهذيب الكمال ٣٦٦٣٦٦/٢٩٢٩، وأورده الســيوطي في الآللئ المصنوعة ، وأورده الســيوطي في الآللئ المصنوعة ١٢٩١٢٩/٢، ، 
وقال شعيب األرناؤوط: إســناده ضعيف جدا. نصر  بن القاسم، وعبد الرحيم  بن داود، وقال شعيب األرناؤوط: إســناده ضعيف جدا. نصر  بن القاسم، وعبد الرحيم  بن داود، 
وصالح  بــن صهيب، ثالثتهم مجاهيل. ســنن ابــن ماجه بتحقيق األرنــؤوط وآخرين وصالح  بــن صهيب، ثالثتهم مجاهيل. ســنن ابــن ماجه بتحقيق األرنــؤوط وآخرين 

.٣٩٠٣٩٠/٣
رواه مالــك، كتاب القــراض، باب ما جاء فــي القــراض ٩٩٤٩٩٤/٤ ( (٢٥٣٥٢٥٣٥)، ونصه: عن )، ونصه: عن  رواه مالــك، كتاب القــراض، باب ما جاء فــي القــراض    (٣)
ا  ا  أعطاه ماالً قراضً العالء  بن عبــد الرحمن عن أبيه عن جده: أن عثمان  بن عفــان العالء  بن عبــد الرحمن عن أبيه عن جده: أن عثمان  بن عفــان  أعطاه ماالً قراضً
يعمل فيه علــى أن الربح بينهما. قال األلباني فــي اإلرواء يعمل فيه علــى أن الربح بينهما. قال األلباني فــي اإلرواء ٢٩٢٢٩٢/٥: (ورجاله ثقات رجال : (ورجاله ثقات رجال 
مســلم غير جد عبد الرحمن  بن العالء، واسمه يعقوب المدني مولى الحرقة. قال الحافظ: مســلم غير جد عبد الرحمن  بن العالء، واسمه يعقوب المدني مولى الحرقة. قال الحافظ: 

مقبول).مقبول).
رواه البيهقي في الكبر، كتاب القراض، ١٨٤١٨٤/٦ ( (١١٦١٠١١٦١٠)، ونصه: عن حكيم  بن حزام )، ونصه: عن حكيم  بن حزام  رواه البيهقي في الكبر، كتاب القراض،    (٤)
 أنه كان يدفع المال مقارضة إلى الرجل ويشترط عليه أالَّ يمر به بطن واد، وال يبتاع  أنه كان يدفع المال مقارضة إلى الرجل ويشترط عليه أالَّ يمر به بطن واد، وال يبتاع 
به حيوانًا، وال يحمله في بحر، فإن فعل شــيئًا من ذلك فقد ضمن ذلك المال. وقو إسناده به حيوانًا، وال يحمله في بحر، فإن فعل شــيئًا من ذلك فقد ضمن ذلك المال. وقو إسناده 
ابن حجــر. التلخيص الحبيــر ابن حجــر. التلخيص الحبيــر ١٢٩١٢٩/٣، وقال األلباني: وهذا ســند صحيح على شــرط ، وقال األلباني: وهذا ســند صحيح على شــرط 

الشيخين. إرواء الغليل الشيخين. إرواء الغليل ٢٩٣٢٩٣/٥.
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١٣١١٣١

قــال: (خرج عبد الله وعبيد الله ابنا عمر  بن الخطاب قــال: (خرج عبد الله وعبيد الله ابنا عمر  بن الخطاب  في جيش إلى العراق.  في جيش إلى العراق. 
فلما قفال مرا على أبي موســى األشــعري فلما قفال مرا على أبي موســى األشــعري  -وهو أمير البصرة- فرحب بهما  -وهو أمير البصرة- فرحب بهما 
ل(١)، ثم قال: لو أقــدر لكما على أمر أنفعكما فيه. ثم قــال: بلى، ههنا مال من ، ثم قال: لو أقــدر لكما على أمر أنفعكما فيه. ثم قــال: بلى، ههنا مال من  ــهَّ لوسَ ــهَّ وسَ
ا من متاع  ماه، فتبتاعان به متاعً كُ ا من متاع مال اللــه أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين، فأُســلِفُ ماه، فتبتاعان به متاعً كُ مال اللــه أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين، فأُســلِفُ
العراق، ثم تبيعانــه بالمدينة، فتؤديان رأس المال إلى أميــر المؤمنين، ويكون لكما العراق، ثم تبيعانــه بالمدينة، فتؤديان رأس المال إلى أميــر المؤمنين، ويكون لكما 
الربــح. فقاال: وددنا. ففعــل. فكتب إلى عمر  بن الخطــاب الربــح. فقاال: وددنا. ففعــل. فكتب إلى عمر  بن الخطــاب  أن يأخذ منهما  أن يأخذ منهما 
لُّ الجيشِ  لُّ الجيشِ ، قال: أَكُ المال. فلمــا قدما باعا فأربحا، فلما دفعا ذلك إلى عمــر المال. فلمــا قدما باعا فأربحا، فلما دفعا ذلك إلى عمــر ، قال: أَكُ
أســلفه مثل ما أسلفكما؟ قاال: ال. فقال عمر  بن الخطاب أســلفه مثل ما أسلفكما؟ قاال: ال. فقال عمر  بن الخطاب : ابنا أمير المؤمنين : ابنا أمير المؤمنين 
يا المال وربحه. فأما عبد الله  فســكت، وأما عبيد الله فقال:  فســكت، وأما عبيد الله فقال:  يا المال وربحه. فأما عبد الله فأســلفكما! أدِّ فأســلفكما! أدِّ
 : : ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذا، لو نقص المال أو هلك لضمناه. فقال عمر ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذا، لو نقص المال أو هلك لضمناه. فقال عمر
أدياه. فسكت عبد الله أدياه. فسكت عبد الله ، وراجعه عبيد الله، فقال رجل من جلساء عمر: يا أمير ، وراجعه عبيد الله، فقال رجل من جلساء عمر: يا أمير 
  ا. فأخذ عمر ا. فأخذ عمر : قد جعلته قراضً ا. فقال عمر : قد جعلته قراضً ا. فقال عمر المؤمنين، لو جعلته قراضً المؤمنين، لو جعلته قراضً
  رأس المال ونصف ربحه، وأخذ عبــد الله وعبيد الله ابنا عمر  بن الخطاب رأس المال ونصف ربحه، وأخذ عبــد الله وعبيد الله ابنا عمر  بن الخطاب

نصف ربح المال)نصف ربح المال)(٢).
الدليل الرابع:الدليل الرابع: اإلجماع، وقد حكاه غير واحد من أهل العلم اإلجماع، وقد حكاه غير واحد من أهل العلم(٣).

، ونحوها من األلفاظ التي تدل على االستبشار  ل، أي قال لها: مرحبًا وســهالً رحب وســهّ ، ونحوها من األلفاظ التي تدل على االستبشار   ل، أي قال لها: مرحبًا وســهالً رحب وســهّ  (١)
ا،  : أي وجدت مكانًا رحبًا واســعً ا، بقــدوم الضيف والرغبة بإكرامه، ومعنى مرحبًا وســهالً : أي وجدت مكانًا رحبًا واســعً بقــدوم الضيف والرغبة بإكرامه، ومعنى مرحبًا وســهالً

وسهالً منبسطًا. الصحاح وسهالً منبسطًا. الصحاح ١٣٤١٣٤/١، لسان العرب ، لسان العرب ٤١٤٤١٤/١، مادة (رحب).، مادة (رحب).
رواه مالك، كتاب القراض، باب ما جاء في القراض ٩٩٢٩٩٢/٤ ( (٢٥٣٤٢٥٣٤)، وقال في التلخيص )، وقال في التلخيص  رواه مالك، كتاب القراض، باب ما جاء في القراض    (٢)
الحبير: إسناده صحيح. الحبير: إسناده صحيح. ١٢٧١٢٧/٣، وقال األلباني عن إسناده: هو على شرط الشيخين. إرواء ، وقال األلباني عن إسناده: هو على شرط الشيخين. إرواء 

الغليل الغليل ٢٩١٢٩١/٥.
مراتب اإلجماع، ص٩١٩١، اإلجماع، البن المنذر، ص، اإلجماع، البن المنذر، ص١٤٠١٤٠، بداية المجتهد ، بداية المجتهد ٢١٢١/٤، المغني ، المغني  مراتب اإلجماع، ص   (٣)

.١٣٣١٣٣/٧
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الدليل الخامس:الدليل الخامس: القياس، وذلك بقياس المضاربة على المســاقاة في الجواز،  القياس، وذلك بقياس المضاربة على المســاقاة في الجواز، 
ففي كل منهما اشــتراك عامل وصاحب مال، والربح بينهما مشاع بما ينتج زيادةً على ففي كل منهما اشــتراك عامل وصاحب مال، والربح بينهما مشاع بما ينتج زيادةً على 
ا، وقد جاءت النصوص  ا، وإن خســرا خسرا جميعً ا، وقد جاءت النصوص رأس المال، فإن ربحا ربحا جميعً ا، وإن خســرا خسرا جميعً رأس المال، فإن ربحا ربحا جميعً

بمشروعية المساقاةبمشروعية المساقاة(١)()(٢).
الدليل الســادس:الدليل الســادس: النظر، فإن من الناس مــن يملك ماالً وال يقدر على العمل،  النظر، فإن من الناس مــن يملك ماالً وال يقدر على العمل، 
م رب المال بالعمل بماله بقي  ، فإن أُلــزِ م رب المال بالعمل بماله بقي ومنهم من يقــدر على العمل وال يملك ماالً ، فإن أُلــزِ ومنهم من يقــدر على العمل وال يملك ماالً
المــال دون تقليب، وبقي العامل دون عمل، وال يرضــى كثير من أصحاب األموال المــال دون تقليب، وبقي العامل دون عمل، وال يرضــى كثير من أصحاب األموال 
باستئجار عامل، أو قد يكون ماله كله في التجارة وليس لديه نقد يسلمه أجرةً للعامل، باستئجار عامل، أو قد يكون ماله كله في التجارة وليس لديه نقد يسلمه أجرةً للعامل، 
أو يخشى أن يخســر ماله في التجارة ويكون فوق ذلك ضامنًا أجرة العامل، فلم يكن أو يخشى أن يخســر ماله في التجارة ويكون فوق ذلك ضامنًا أجرة العامل، فلم يكن 
لذلك إال أن يشــركه معه في تجارته، فإن ربحا كان له ســهمه، وإن خسرا لم يخسر لذلك إال أن يشــركه معه في تجارته، فإن ربحا كان له ســهمه، وإن خسرا لم يخسر 

التاجر فوق ماله شيئًاالتاجر فوق ماله شيئًا(٣).
المسألة الثالثة: صورها.المسألة الثالثة: صورها.

للمضاربة ثالث صور؛ صورة متفق على صحتها بين المذاهب األربعة، واثنتان للمضاربة ثالث صور؛ صورة متفق على صحتها بين المذاهب األربعة، واثنتان 
مختلف فيهما:مختلف فيهما:

الصورة األولى:الصورة األولى: أن يشترك اثنان: أحدهما بماله، واآلخر بعمله، فهذه الصورة  أن يشترك اثنان: أحدهما بماله، واآلخر بعمله، فهذه الصورة 
متفق على صحتهامتفق على صحتها(٤).

مــن ذلك ما رواه عبــد الله  بن عمر : أن النبي : أن النبي  عامل خيبر بشــطر ما  عامل خيبر بشــطر ما  مــن ذلك ما رواه عبــد الله  بن عمر    (١)
يخــرج منها من ثمر أو زرع. أخرجه البخاري برقم يخــرج منها من ثمر أو زرع. أخرجه البخاري برقم ٢٣٢٨٢٣٢٨، كتاب المزارعة، باب المزارعة ، كتاب المزارعة، باب المزارعة 
بالشــطر ونحوه بالشــطر ونحوه ١٠٤١٠٤/٣، ومسلم، كتاب المساقاة، باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر ، ومسلم، كتاب المساقاة، باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر 

والزرع والزرع ١١٨٦١١٨٦/٣ ( (١٥٥١٥٥).).
.١٠١١٠١/٢٩٢٩ مجموع الفتاو   مجموع الفتاو  (٢)

المقدمات الممهدات ٦/٣، مغني المحتاج ، مغني المحتاج ٣٩٨٣٩٨/٣، المغني، البن قدامة ، المغني، البن قدامة ١٣٤١٣٤/٧. المقدمات الممهدات    (٣)
بدائع الصنائع بدائع الصنائع ٧٩٧٩/٦، بداية المجتهد ، بداية المجتهد ٢١٢١/٤، نهاية المحتاج ، نهاية المحتاج ٢١٩٢١٩/٥، كشاف القناع ، كشاف القناع ٤٩٧٤٩٧/٨.  (٤)



ل ل والمتموِّ لالتوصيف الفقهي للعالقة بين المموِّ ل والمتموِّ التوصيف الفقهي للعالقة بين المموِّ

١٣٣١٣٣

الصورة الثانية:الصورة الثانية: أن يشــترك اثنان أحدهما بماله وعملــه، واآلخر بعمله، فهذه  أن يشــترك اثنان أحدهما بماله وعملــه، واآلخر بعمله، فهذه 
الصورة اتفقــت المذاهب األربعة على صحتها مضاربةً إن وقع عمل رب المال دون الصورة اتفقــت المذاهب األربعة على صحتها مضاربةً إن وقع عمل رب المال دون 

ط فيها عمله، فقد اختلف الفقهاء فيها على قولين: ط فيها عمله، فقد اختلف الفقهاء فيها على قولين:، وأما إن اشتُرِ شرطشرط(١)، وأما إن اشتُرِ
القول األول:القول األول: أنها مضاربة فاسدة. أنها مضاربة فاسدة.

وهو مذهب الجمهور من الحنفيةوهو مذهب الجمهور من الحنفية(٢) والمالكية والمالكية(٣) والشــافعية والشــافعية(٤). وقول. وقول لبعض لبعض 
الحنابلةالحنابلة(٥)()(٦).

القــول الثاني:القــول الثاني: أنهــا مضاربة صحيحة، وشــرط عمل رب المال شــرط  أنهــا مضاربة صحيحة، وشــرط عمل رب المال شــرط 
صحيح.صحيح.

وهو المذهب عنــد الحنابلةوهو المذهب عنــد الحنابلة(٧)، وقــول عند الشــافعية، وقــول عند الشــافعية(٨)، وعليه نص اإلمام ، وعليه نص اإلمام 
اإلجماع، البن المنذر، ص١٤٠١٤٠. اإلجماع، البن المنذر، ص   (١)

بدائع الصنائع ٧٩٧٩/٦، حاشية ابن عابدين ، حاشية ابن عابدين ٦٤٥٦٤٥/٥. بدائع الصنائع    (٢)
المدونة ٦١٠٦١٠/٣، منح الجليل ، منح الجليل ٣٣٠٣٣٠/٧. المدونة    (٣)

روضة الطالبين ١١٩١١٩/٥، نهاية المحتاج ، نهاية المحتاج ٢٢٣٢٢٣/٥. روضة الطالبين    (٤)
الهدايــة، ألبي الخطاب، ص٢٧٨٢٧٨، وعزاه في المغني ، وعزاه في المغني ١٣٦١٣٦/٧ وفي اإلنصاف  وفي اإلنصاف ٧٤٧٤/١٤١٤ إليه  إليه  الهدايــة، ألبي الخطاب، ص   (٥)

وإلى ابن حامد وأبي يعلى.وإلى ابن حامد وأبي يعلى.
وقد نصت المعايير الشرعية، ص٣٧٥٣٧٥، على منع رب المال من اشتراط العمل مع المضارب ، على منع رب المال من اشتراط العمل مع المضارب  وقد نصت المعايير الشرعية، ص   (٦)
وأن تكون يده معــه. كما جاء في فتاو البركة، صوأن تكون يده معــه. كما جاء في فتاو البركة، ص٢١٩٢١٩: عدم جواز اشــتراط رب المال : عدم جواز اشــتراط رب المال 
تعيين مندوبين من قبله لمشاركة المضارب في مراحل تنفيذ أي عملية من العمليات المتفق تعيين مندوبين من قبله لمشاركة المضارب في مراحل تنفيذ أي عملية من العمليات المتفق 
عليها ولو فــي حالة تحمل رب المال أجورهم ومكافآتهم أو حالة عملهم تحت إشــراف عليها ولو فــي حالة تحمل رب المال أجورهم ومكافآتهم أو حالة عملهم تحت إشــراف 
المضارب؛ ألن ذلك مخالف لشــروط المضاربة التي تســتوجب إطالق يد المضارب في المضارب؛ ألن ذلك مخالف لشــروط المضاربة التي تســتوجب إطالق يد المضارب في 

التصرف.التصرف.
اإلنصاف ٧٣٧٣/١٤١٤، كشاف القناع ، كشاف القناع ٥٠٨٥٠٨/٨، وذكروا أنه منصوص اإلمام أحمد في رواية أبي ، وذكروا أنه منصوص اإلمام أحمد في رواية أبي  اإلنصاف    (٧)

الحارث.الحارث.
روضة الطالبين ١١٩١١٩/٥. روضة الطالبين    (٨)
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مالكمالك(١)، وحمله المالكية على أن ذلك إذا لم يشترط، وحمله المالكية على أن ذلك إذا لم يشترط(٢).
األدلة والمناقشة:األدلة والمناقشة:

استدل أصحاب القول األول استدل أصحاب القول األول بأن المضاربة تقتضي تسليم المال إلى المضارب؛ بأن المضاربة تقتضي تسليم المال إلى المضارب؛ 
إذ انعقادهــا على رأس مــال من أحد الجانبيــن وعلى العمل مــن الجانب اآلخر، إذ انعقادهــا على رأس مــال من أحد الجانبيــن وعلى العمل مــن الجانب اآلخر، 
وال يتحقق العمل إال بعد خروج المال من يد صاحبه إلى العامل، فاشتراط رب المال وال يتحقق العمل إال بعد خروج المال من يد صاحبه إلى العامل، فاشتراط رب المال 

العمل مع المضارب شرط مخالف لمقتضى المضاربة فيفسدهاالعمل مع المضارب شرط مخالف لمقتضى المضاربة فيفسدها(٣).
ونوقش من وجهين:ونوقش من وجهين:

األولاألول: أن القول بأن المضاربة تقتضي تســليم المال إلــى العامل ممنوع، بل : أن القول بأن المضاربة تقتضي تســليم المال إلــى العامل ممنوع، بل 
تقتضي إطالق تصرفه في مال غيره بجزء مشاع من ربحه، وذلك حاصل مع اشتراكهما تقتضي إطالق تصرفه في مال غيره بجزء مشاع من ربحه، وذلك حاصل مع اشتراكهما 

في العملفي العمل(٤).
، فتصح مع  ، فتصح مع أن هذا االستدالل منتقض بما لو دفع ماله إلى اثنين مضاربةً الثاني: الثاني: أن هذا االستدالل منتقض بما لو دفع ماله إلى اثنين مضاربةً

عدم تسليم المال كله إلى أحدهماعدم تسليم المال كله إلى أحدهما(٥).
واســتدل أصحاب القول الثاني واســتدل أصحاب القول الثاني بأن غير صاحب المال يستحق المشروط من بأن غير صاحب المال يستحق المشروط من 
الربح بعمله في مال غيره، وهذه حقيقة المضاربة، وال يشــترط فيها االستقاللالربح بعمله في مال غيره، وهذه حقيقة المضاربة، وال يشــترط فيها االستقالل(٦)، ، 
وبــأن العمل أحد ركني المضاربة، فجاز أن ينفرد به أحدهما وجاز اشــتراكهما فيه بــأن العمل أحد ركني المضاربة، فجاز أن ينفرد به أحدهما وجاز اشــتراكهما فيه 
فقــال: وال بأس بأن يعين المتقارضان كل واحد منهما صاحبه على وجه المعروف إذا صح  فقــال: وال بأس بأن يعين المتقارضان كل واحد منهما صاحبه على وجه المعروف إذا صح    (١)

ذلك منهما. الموطأ ذلك منهما. الموطأ ٦٨٨٦٨٨/٢.
االستذكار ٧/٧. االستذكار    (٢)

بدائع الصنائع ٨٤٨٤/٦، حاشية ابن عابدين ، حاشية ابن عابدين ٦٥٤٦٥٤/٥. بدائع الصنائع    (٣)
المغني ١٣٦١٣٦/٧. المغني    (٤)
المرجع السابق. المرجع السابق.   (٥)

المرجع السابق، الزركشي على الخرقي ١٢٨١٢٨/٤، المبدع ، المبدع ٣٧٢٣٧٢/٤. المرجع السابق، الزركشي على الخرقي    (٦)
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١٣٥١٣٥

كالمالكالمال(١).
الترجيح:الترجيح:

الــذي يظهر رجحانالــذي يظهر رجحان القول الثاني؛ لقوة دليله، ولكون ما اســتدل به أصحاب القول الثاني؛ لقوة دليله، ولكون ما اســتدل به أصحاب 
ل، فإذا جاز أن ينفرد أحد  ل، فإذا جاز أن ينفرد أحد القول األول مجابٌ عنه، كما أن األصل في المعامالت الحِ القول األول مجابٌ عنه، كما أن األصل في المعامالت الحِ
الشــريكين بالمال واآلخر بالعمل في المضاربة، وجاز اشتراكهما في المال والعمل الشــريكين بالمال واآلخر بالعمل في المضاربة، وجاز اشتراكهما في المال والعمل 
في العنان، فال مانع من أن يشارك أحدهما بماله وعمله كالعنان، ويشارك اآلخر بعمله في العنان، فال مانع من أن يشارك أحدهما بماله وعمله كالعنان، ويشارك اآلخر بعمله 

كالمضاربةكالمضاربة.
الصورة الثالثة: الصورة الثالثة: أن يشــترك اثنان؛ أحدهما بمالــه، واآلخر بماله وعمله. فهذه أن يشــترك اثنان؛ أحدهما بمالــه، واآلخر بماله وعمله. فهذه 

الصورة اختلف الفقهاء فيها على ثالثة أقوال:الصورة اختلف الفقهاء فيها على ثالثة أقوال:
القول األول:القول األول: أنها شركة عنان، اشترط فيها أالَّ يعمل أحد الشريكين. أنها شركة عنان، اشترط فيها أالَّ يعمل أحد الشريكين.

وهو مذهب الحنفيةوهو مذهب الحنفية(٢)، والصحيح من مذهب الحنابلة، والصحيح من مذهب الحنابلة(٣).
القول الثاني:القول الثاني: أنها شركة مضاربة، مع مساهمة المضارب بماله. أنها شركة مضاربة، مع مساهمة المضارب بماله.

وهو رواية عند الحنابلةوهو رواية عند الحنابلة(٤).
القول الثالث:القول الثالث: أنها شركة عنان ومضاربة، فهي أنها شركة عنان ومضاربة، فهي عنان من حيث إن كليهما مشارك عنان من حيث إن كليهما مشارك 

بماله، ومضاربة من حيث إن العمل من أحدهما.بماله، ومضاربة من حيث إن العمل من أحدهما.
المرجع السابق. المرجع السابق.   (١)

المبسوط ١٥٨١٥٨/١١١١، حاشية ابن عابدين ، حاشية ابن عابدين ٦٤٦٦٤٦/٥. المبسوط    (٢)
اإلنصاف ٩/١٤١٤، المبدع ، المبدع ٣٥٦٣٥٦/٤، اإلقناع ، اإلقناع ٤٤٥٤٤٥/٢. اإلنصاف    (٣)

المغنــي ١٢١١٢١/٧، ويظهر أنه اختيار ابن قدامة. وذكرهــا المرداوي قوالً بصيغة التمريض. ، ويظهر أنه اختيار ابن قدامة. وذكرهــا المرداوي قوالً بصيغة التمريض.  المغنــي    (٤)
اإلنصاف اإلنصاف ١٠١٠/١٤١٤.
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وهذا مذهب المالكيةوهذا مذهب المالكية(١)، والشافعية، والشافعية(٢)، ورواية عند الحنابلة، ورواية عند الحنابلة(٣).
إال أن المالكية يرونها شــركة فاسدة؛ إذ ال يصح عندهم أن يضم إلى القراض إال أن المالكية يرونها شــركة فاسدة؛ إذ ال يصح عندهم أن يضم إلى القراض 
شــركة، وال يصح في شركة العنان عندهم إال أن يكون العمل من الشريكين على قدر شــركة، وال يصح في شركة العنان عندهم إال أن يكون العمل من الشريكين على قدر 

رؤوس أموالهمارؤوس أموالهما(٤).
أما الحنفية والشافعية والحنابلة فيرون صحة الشركة في األصل على اختالف أما الحنفية والشافعية والحنابلة فيرون صحة الشركة في األصل على اختالف 

أقوالهم في تفصيل ذلكأقوالهم في تفصيل ذلك(٥).
الترجيح:الترجيح:

يترجح القول بصحتها وأنها شــركة عنان ومضاربة، فهي عنان لمن يقدم ماالً يترجح القول بصحتها وأنها شــركة عنان ومضاربة، فهي عنان لمن يقدم ماالً 
، ومضاربة لمن يقدم ماالً فقط، فليست مضاربةً محضةً لمشاركة العامل بماله،  ، ومضاربة لمن يقدم ماالً فقط، فليست مضاربةً محضةً لمشاركة العامل بماله، وعمالً وعمالً
ا لعدم عمل أحد الشريكين، ويجوز اجتماع نوعين من الشركات  ا لعدم عمل أحد الشريكين، ويجوز اجتماع نوعين من الشركات وليست عنانًا محضً وليست عنانًا محضً
مَّ ما يمنع استحداث نوع ثالث  مَّ ما يمنع استحداث نوع ثالث ، كما أنه ليس ثَ ا(٦)، كما أنه ليس ثَ اأو أكثر إذا جاز كل واحد منها منفردً أو أكثر إذا جاز كل واحد منها منفردً
منهــا، وال ما يوجب تنزيل كل صورة على أنواع الشــركات التي نص عليها الفقهاء؛ منهــا، وال ما يوجب تنزيل كل صورة على أنواع الشــركات التي نص عليها الفقهاء؛ 
لكون حصر الشــركات في أنواع محددة أمر اصطالحي بحســب اســتقراء الفقهاء لكون حصر الشــركات في أنواع محددة أمر اصطالحي بحســب اســتقراء الفقهاء 
واجتهادهم في كل مذهب، وال يمنع ذلك من حدوث أنواع جديدة ما دامت ال تخالف واجتهادهم في كل مذهب، وال يمنع ذلك من حدوث أنواع جديدة ما دامت ال تخالف 

النصوص الشرعية.النصوص الشرعية.
المدونة ٦٠٩٦٠٩/٣-٦١٠٦١٠، البيان والتحصيل ، البيان والتحصيل ٤١٤٤١٤/١٢١٢-٤١٥٤١٥. المدونة    (١)

البيان، للعمراني ٣٧١٣٧١/٦، روضة الطالبين ، روضة الطالبين ١٤٤١٤٤/٥، المجموع ، المجموع ٧٣٧٣/١٤١٤. البيان، للعمراني    (٢)
المغني ١٣٤١٣٤/٧، الزركشي على الخرقي ، الزركشي على الخرقي ١٣٠١٣٠/٤، شرح منتهى اإلرادات ، شرح منتهى اإلرادات ٢٠٨٢٠٨/٢، وجعله ، وجعله  المغني    (٣)

ا البن قدامة والزركشي، اإلنصاف ١٠١٠/١٤١٤. ا البن قدامة والزركشي، اإلنصاف المرداوي اختيارً المرداوي اختيارً
البيان والتحصيل ٤١٤٤١٤/١٢١٢-٤١٥٤١٥. البيان والتحصيل    (٤)

حاشية ابن عابدين ٦٤٦٦٤٦/٥، فتح العزيز ، فتح العزيز ٤٠٦٤٠٦/١٠١٠، نهاية المحتاج ، نهاية المحتاج ٦/٥، المغني ، المغني ١٣٥١٣٥/٧. .  حاشية ابن عابدين    (٥)
الزركشي على الخرقي ١٣٠١٣٠/٤. الزركشي على الخرقي    (٦)
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١٣٧١٣٧

وقد استدل القائلون بفســاد هذا النوع بأن شركة المضاربة شركة على خالف وقد استدل القائلون بفســاد هذا النوع بأن شركة المضاربة شركة على خالف 
األصل، فقــد أجيزت مع ما فيها من الغرر، فال يحتمل أن يضاف إليها عقد آخر؛ ألنه األصل، فقــد أجيزت مع ما فيها من الغرر، فال يحتمل أن يضاف إليها عقد آخر؛ ألنه 

ا(١). ا ممنوعً ا فاحشً ايؤدي إلى زيادة الغرر فيصير غررً ا ممنوعً ا فاحشً يؤدي إلى زيادة الغرر فيصير غررً
والجواب على ذلك من وجوه:والجواب على ذلك من وجوه:

الوجه األول: الوجه األول: أن األصل في المعامالت الحلأن األصل في المعامالت الحل(٢)، ولم يرد ما يمنع ذلك.، ولم يرد ما يمنع ذلك.
الوجــه الثاني:الوجــه الثاني: أن القول بأن شــركة المضاربة على خــالف األصل قول غير  أن القول بأن شــركة المضاربة على خــالف األصل قول غير 

صحيح، بل إذا ثبت الدليل في معاملة فهي أصل بذاتهاصحيح، بل إذا ثبت الدليل في معاملة فهي أصل بذاتها(٣).
الوجه الثالث:الوجه الثالث: أنه إذا جازت مشاركة الشريك بماله وعمله في العنان، وجازت  أنه إذا جازت مشاركة الشريك بماله وعمله في العنان، وجازت 
مشاركته بماله دون عمله في المضاربة، فما الذي يمنع اجتماعهما في معاملة واحدة؟مشاركته بماله دون عمله في المضاربة، فما الذي يمنع اجتماعهما في معاملة واحدة؟
إذا تقرر هذا فكل من العنان والمضاربة نوع من أنواع الشركات، وعليه فيصح إذا تقرر هذا فكل من العنان والمضاربة نوع من أنواع الشركات، وعليه فيصح 
أن يطلق الشريك على الشــريك في العنان والمضاربة، وإن كانت المضاربة تختص أن يطلق الشريك على الشــريك في العنان والمضاربة، وإن كانت المضاربة تختص 
بًا،  لُ ربَّ المال، ويسمى الشــريكُ العاملُ مُضارِ بًا، بأسماء، فيســمى الشــريكُ المموِّ لُ ربَّ المال، ويسمى الشــريكُ العاملُ مُضارِ بأسماء، فيســمى الشــريكُ المموِّ
، وعليه فحيث أُطلق الشــريك فيما يأتي فيقصد به الشريك في شركة العنان  ، وعليه فحيث أُطلق الشــريك فيما يأتي فيقصد به الشريك في شركة العنان أو عامالً أو عامالً

والمضاربة، وال أطلق المضارب أو رب المال إال إذا كان البحث في المضاربةوالمضاربة، وال أطلق المضارب أو رب المال إال إذا كان البحث في المضاربة(٤).
البيان والتحصيل ٤١٤٤١٤/١٢١٢-٤١٥٤١٥. البيان والتحصيل    (١)

انظر في هذه القاعدة: القواعد النورانية، ص٢٢٢٢٢٢، األشباه والنظائر، للسيوطي، ص، األشباه والنظائر، للسيوطي، ص٦٠٦٠. انظر في هذه القاعدة: القواعد النورانية، ص   (٢)
مجموع الفتاو ٥٠٤٥٠٤/٢٠٢٠-٥١١٥١١، إعالم الموقعين ، إعالم الموقعين ٢٨٩٢٨٩/١-٢٩٣٢٩٣.   مجموع الفتاو  (٣)

القاعدة عند الحنابلة أن: حكم المضاربة حكم شركة العنان فيما للعامل أن يفعله أو ال يفعله، القاعدة عند الحنابلة أن: حكم المضاربة حكم شركة العنان فيما للعامل أن يفعله أو ال يفعله،   (٤)
وفيما يلزمه فعله، وفي الشروط، فكل ما جاز للشريك عمله جاز للمضارب، وكل ما منع منه وفيما يلزمه فعله، وفي الشروط، فكل ما جاز للشريك عمله جاز للمضارب، وكل ما منع منه 
الشريك منع منه المضارب، وما اختلف فيه في شركة العنان ففي المضاربة مثله، وما جاز أن الشريك منع منه المضارب، وما اختلف فيه في شركة العنان ففي المضاربة مثله، وما جاز أن 
يكون رأس مال الشركة جاز أن يكون رأس مال المضاربة، وما ال يجوز ثَـــم ال يجوز ههنا. يكون رأس مال الشركة جاز أن يكون رأس مال المضاربة، وما ال يجوز ثَـــم ال يجوز ههنا. 

الشرح الكبير على المقنع الشرح الكبير على المقنع ٦٤٦٤/١٤١٤، وانظر: المغني ، وانظر: المغني ١٣٤١٣٤/٧، اإلنصاف ، اإلنصاف ٦٤٦٤/١٤١٤.



١٣٨١٣٨

األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

ل. ل.المطلب الثالث: أحوال المشروع المموَّ المطلب الثالث: أحوال المشروع المموَّ
ل، فقد يكون  ل، فقد يكون يختلف التوصيف الفقهي للتمويل بحسب حال المشروع المموَّ يختلف التوصيف الفقهي للتمويل بحسب حال المشروع المموَّ
ا تجاريا، ولكل منها أحوال،  ا، وقد يكون مشــروعً ، وقد يكون منتَجً ا تجاريا، ولكل منها أحوال، المشــروع فكرةً ا، وقد يكون مشــروعً ، وقد يكون منتَجً المشــروع فكرةً

وبيان ذلك في المسائل اآلتية:وبيان ذلك في المسائل اآلتية:
. .المسألة األولى: أن يكون المشروع فكرةً المسألة األولى: أن يكون المشروع فكرةً

ل إلى تطويرها ويبحــث عن التمويل  ل إلى تطويرها ويبحــث عن التمويل إن كان المشــروع فكرةً يســعى المتموِّ إن كان المشــروع فكرةً يســعى المتموِّ
ل مــال وعمل، أو يقدم ماالً فقــط، ويختلف حال  ل مــال وعمل، أو يقدم ماالً فقــط، ويختلف حال لذلك؛ فإمــا أن يكون من المموِّ لذلك؛ فإمــا أن يكون من المموِّ

ا: ا، فتصير األحوال أربعً ل في كال األمرين أيضً ا:المتموِّ ا، فتصير األحوال أربعً ل في كال األمرين أيضً المتموِّ
ل مال وعمل(١). ل مال وعمل، ومن المتموِّ ل مال وعمل أن يكون من المموِّ ل مال وعمل، ومن المتموِّ األولى:األولى: أن يكون من المموِّ

ل مال وعمل. ل مال فقط، ومن المتموِّ ل مال وعمل. أن يكون من المموِّ ل مال فقط، ومن المتموِّ الثانية:الثانية: أن يكون من المموِّ
ل عمل فقط. ل مال وعمل، ومن المتموِّ ل عمل فقط. أن يكون من المموِّ ل مال وعمل، ومن المتموِّ الثالثة:الثالثة: أن يكون من المموِّ

ل عمل فقط. ل مال فقط، ومن المتموِّ ل عمل فقط. أن يكون من المموِّ ل مال فقط، ومن المتموِّ الرابعة:الرابعة: أن يكون من المموِّ
وال يتصور عادةً أن يقدم رائد الفكرة ماالً فقط؛ إذ الفكرة ال يمكن أن تنفك عن وال يتصور عادةً أن يقدم رائد الفكرة ماالً فقط؛ إذ الفكرة ال يمكن أن تنفك عن 
ا؛ أما قبل ذلك فال تزال في عقله، وتحتاج إلى تطوير  ا؛ أما قبل ذلك فال تزال في عقله، وتحتاج إلى تطوير صاحبها إال بعــد أن تكون منتجً صاحبها إال بعــد أن تكون منتجً

ا في المجال نفسه. ا في المجال نفسه.وتجارب من رائدها الذي يكون خبيرً وتجارب من رائدها الذي يكون خبيرً
ل شركة عنان. ل والمتموِّ ل شركة عنان. تكون المعاملة بين المموِّ ل والمتموِّ ففي الحال األولىففي الحال األولى تكون المعاملة بين المموِّ

ل عامالً إذا كان عمله في نشاط المشروع، إما بنفسه أو بنائبه،  ل والمتموِّ يكون كل من المموِّ ل عامالً إذا كان عمله في نشاط المشروع، إما بنفسه أو بنائبه،   ل والمتموِّ يكون كل من المموِّ  (١)
ا على اإلشــراف والمراقبة، فال يعد عامــالً بذلك؛ لكون العمل  ا على اإلشــراف والمراقبة، فال يعد عامــالً بذلك؛ لكون العمل أمــا إذا كان العمل مقتصرً أمــا إذا كان العمل مقتصرً
المعتد به في الشركة هو العمل في نشاطها، أما مجرد اإلشراف والمراقبة فهو عمل لمصلحة المعتد به في الشركة هو العمل في نشاطها، أما مجرد اإلشراف والمراقبة فهو عمل لمصلحة 

ل وليس لمصلحة الشركة إال على وجه التبع. ل وليس لمصلحة الشركة إال على وجه التبع.المموِّ المموِّ



ل ل والمتموِّ لالتوصيف الفقهي للعالقة بين المموِّ ل والمتموِّ التوصيف الفقهي للعالقة بين المموِّ

١٣٩١٣٩

وفي الثانيةوفي الثانية تكون المعاملة شركة عنان ومضاربة. تكون المعاملة شركة عنان ومضاربة.
وفي الثالثةوفي الثالثة والرابعةوالرابعة تكون المعاملة شركة مضاربة. تكون المعاملة شركة مضاربة.

مُ بعمله فقط إال حصتَه في األرباح، وليست له  مُ بعمله فقط إال حصتَه في األرباح، وليست له وال يملك المضاربُ المســاهِ وال يملك المضاربُ المســاهِ
حصة في أعيان الشركة وأموالها، ولو اشترط المضارب أن تكون له حصة من الشركة حصة في أعيان الشركة وأموالها، ولو اشترط المضارب أن تكون له حصة من الشركة 

مقابل عمله فله أحوال:مقابل عمله فله أحوال:
ا من ماله للمضارب عند تأسيس الشركة. ا من ماله للمضارب عند تأسيس الشركة. أن يهب ربُّ المال جزءً األولى:األولى: أن يهب ربُّ المال جزءً

ا من ماله على أن يسترد ذلك من األرباح. ا من ماله على أن يسترد ذلك من األرباح.أن يقرضه ربُّ المال جزءً الثانية: الثانية: أن يقرضه ربُّ المال جزءً
الثالثة:الثالثة: أن يتملك المضارب حصة من المشــروع مقابل عمله شــيئًا فشــيئًا،  أن يتملك المضارب حصة من المشــروع مقابل عمله شــيئًا فشــيئًا، 
ا لما نسبته ٥% %  ا لما نسبته فال يكون له عند بدء المضاربة أي حصة، ثم بعد ســنة مثالً يصبح مالكً فال يكون له عند بدء المضاربة أي حصة، ثم بعد ســنة مثالً يصبح مالكً

ا لما نسبته ١٥١٥%، وهكذا.%، وهكذا. ا لما نسبته من المشروع، وبعد ثالث سنوات يصبح مالكً من المشروع، وبعد ثالث سنوات يصبح مالكً
ض المــال(١) كل مدة ثم تضاف أربــاح المضارب إلى رأس  كل مدة ثم تضاف أربــاح المضارب إلى رأس  ض المــال أن ينَضَّ الرابعــة:الرابعــة: أن ينَضَّ

ا بذلك حصةً من المشروع. ا بذلك حصةً من المشروع.المال، فيصبح مالكً المال، فيصبح مالكً
أما الحاالن األوليان: أما الحاالن األوليان: ففي الحال األولى جمع بين الهبة والشــركة، وفي الثانية ففي الحال األولى جمع بين الهبة والشــركة، وفي الثانية 

جمع بين القرض والشركة، وسيأتي بيانها في المبحث القادم، إن شاء الله.جمع بين القرض والشركة، وسيأتي بيانها في المبحث القادم، إن شاء الله.
وأمــا الحال الثالثــة:وأمــا الحال الثالثــة: فحكمها مبنيٌّ علــى حكم كون العمــل رأس مال أحد  فحكمها مبنيٌّ علــى حكم كون العمــل رأس مال أحد 
ا ببيع أو  ــا، والتنضيض: تصيير المتــاع نقدً ا بعــد أن كان متاعً ا ببيع أو نــضَّ المال: صار نقدً ــا، والتنضيض: تصيير المتــاع نقدً ا بعــد أن كان متاعً نــضَّ المال: صار نقدً  (١)
معاوضــة. الصحاح معاوضــة. الصحاح ١١٠٧١١٠٧/٣، المحكم والمحيط األعظم ، المحكم والمحيط األعظم ١٥٨١٥٨/٨، لســان العرب ، لســان العرب 
٢٣٧٢٣٧/٧، مادة (نضض)، وانظر: البناية، للعيني ، مادة (نضض)، وانظر: البناية، للعيني ٧٧٧٧/١٠١٠، حاشــية العدوي على شرح ، حاشــية العدوي على شرح 
الخرشــي الخرشــي ٣٩٣٩/٦، شــرح المحلي على المنهاج ، شــرح المحلي على المنهاج ٦٠٦٠/٣، المصبــاح المنير، للفيومي ، المصبــاح المنير، للفيومي 
٦١٠٦١٠/٢، شــرح منتهى اإلرادات ، شــرح منتهى اإلرادات ٢٢٢٢٢٢/٢، معجم المصطلحات المالية واالقتصادية ، معجم المصطلحات المالية واالقتصادية 

في لغة الفقهاء، صفي لغة الفقهاء، ص١٥٢١٥٢.



١٤٠١٤٠

األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

الشريكين، والذي يظهر عدم صحة ذلك عند المذاهب األربعة؛ الشتراطهم أن يكون الشريكين، والذي يظهر عدم صحة ذلك عند المذاهب األربعة؛ الشتراطهم أن يكون 
ا(١)، واختلفوا في كونه من العروض -وسيأتي بيانه- وحينئذٍ فال ، واختلفوا في كونه من العروض -وسيأتي بيانه- وحينئذٍ فال  ارأس مال الشركة نقدً رأس مال الشركة نقدً
يصح أن يكون رأس مال الشريك في الشركة عمله، كما أن فيه تضمينًا للمضارب عند يصح أن يكون رأس مال الشريك في الشركة عمله، كما أن فيه تضمينًا للمضارب عند 

.(٢) خسارة الشركة وهو ال يضمن أصالًخسارة الشركة وهو ال يضمن أصالً
مان عمل الشريك العامل  قوِّ مان عمل الشريك العامل أما إذا كان الشريكان ينضضان الشركة كل مرة ثم يُ قوِّ أما إذا كان الشريكان ينضضان الشركة كل مرة ثم يُ
ويمنحانه بموجبه حصة من الشركة؛ فإن حكم ذلك حكم الحال األولى بأن يهب رب ويمنحانه بموجبه حصة من الشركة؛ فإن حكم ذلك حكم الحال األولى بأن يهب رب 
ا من حصته للشــريك العامل؛ ألن منح المضارب حصةً من أسهم الشركة  ا من حصته للشــريك العامل؛ ألن منح المضارب حصةً من أسهم الشركة المال جزءً المال جزءً

مقابل عمله يعد هبة له؛ لكون عمله في المضاربة إنما مقابله الربح فقط.مقابل عمله يعد هبة له؛ لكون عمله في المضاربة إنما مقابله الربح فقط.
وأما الحال الرابعة وأما الحال الرابعة فإن المضارب يســتحق الربح ويستقر في ملكه بالتنضيض، فإن المضارب يســتحق الربح ويستقر في ملكه بالتنضيض، 
وحينها فال إشــكال في جعل الربح بعد التنضيض رأس مــال يضاف إلى رأس مال وحينها فال إشــكال في جعل الربح بعد التنضيض رأس مــال يضاف إلى رأس مال 
الشركة ويملك المضارب به حصة منها؛ ألن المضارب إنما ملك الحصة بماله الذي الشركة ويملك المضارب به حصة منها؛ ألن المضارب إنما ملك الحصة بماله الذي 
اســتقر في ملكه، وبه تبدأ شــركة جديدة بين الشــريكين، وحصته فيها مقابل ماله ال اســتقر في ملكه، وبه تبدأ شــركة جديدة بين الشــريكين، وحصته فيها مقابل ماله ال 

مقابل عمله.مقابل عمله.
ا. جً ا.المسألة الثانية: أن يكون المشروع منتَ جً المسألة الثانية: أن يكون المشروع منتَ

ها للتجارة، فتدور  ضَ خ منه وعرْ ل إنتاجَ نُسَ ا يريد المتموِّ ها للتجارة، فتدور إن كان المشروع منتَجً ضَ خ منه وعرْ ل إنتاجَ نُسَ ا يريد المتموِّ إن كان المشروع منتَجً
ل بين ست حاالت: ل والمتموِّ ل بين ست حاالت:حاالت المموِّ ل والمتموِّ حاالت المموِّ

البحر الرائق ٢٦٣٢٦٣/٧، حاشــية ابن عابدين ، حاشــية ابن عابدين ٦٤٧٦٤٧/٥، المدونــة ، المدونــة ٥٩٤٥٩٤/٣، الفواكه الدواني ، الفواكه الدواني  البحر الرائق    (١)
١٢٠١٢٠/٢، البيان، للعمرانــي ، البيان، للعمرانــي ٣٦٦٣٦٦/٦، روضة الطالبين ، روضة الطالبين ٢٧٦٢٧٦/٤، اإلنصاف ، اإلنصاف ١١١١/١٤١٤-١٦١٦، ، 

شرح منتهى اإلرادات شرح منتهى اإلرادات ٢١٥٢١٥/٢.
فــي فتاو البركــة، ص١٩٨١٩٨: (وال يجوز أن يكون العمل رأس مال إال إذا كانت الشــركة : (وال يجوز أن يكون العمل رأس مال إال إذا كانت الشــركة  فــي فتاو البركــة، ص   (٢)

شركة أبدان).شركة أبدان).



ل ل والمتموِّ لالتوصيف الفقهي للعالقة بين المموِّ ل والمتموِّ التوصيف الفقهي للعالقة بين المموِّ

١٤١١٤١

الحاالت األربعالحاالت األربع التي ســبقت في المســألة األولى، وتوصيفها هنا كتوصيفها  التي ســبقت في المســألة األولى، وتوصيفها هنا كتوصيفها 
هناك.هناك.

ل مال فقط،  ل مال وعمل ومن المتموِّ ل مال فقط،  أن يكون من المموِّ ل مال وعمل ومن المتموِّ الحال الخامســة:الحال الخامســة: أن يكون من المموِّ
والتوصيــف في هذه الحــال كالتوصيف في الحال الثانية، علــى أنه قد يكون مال والتوصيــف في هذه الحــال كالتوصيف في الحال الثانية، علــى أنه قد يكون مال 
ل  ل المنتج فقــط، وقد يكون المنتج مع نقود؛ فإن اقتصــر ما يقدمه المتموِّ ل المتموِّ ل المنتج فقــط، وقد يكون المنتج مع نقود؛ فإن اقتصــر ما يقدمه المتموِّ المتموِّ
ا معنوية(١)، وإذا كان ، وإذا كان  ا وحقوقً ل عروضً ا معنويةعلى المنتج فقط، فيكون رأس مــال المتموِّ ا وحقوقً ل عروضً على المنتج فقط، فيكون رأس مــال المتموِّ
معها نقود فتضاف إلى ما سبق، وســيأتي بيان الخالف في حكم جعل رأس المال معها نقود فتضاف إلى ما سبق، وســيأتي بيان الخالف في حكم جعل رأس المال 

ا. ا.عروضً عروضً
الحال السادســة:الحال السادســة: أن يقدم كلٌّ منهما ماالً فقط، ويســتأجران بماليهما من يقوم  أن يقدم كلٌّ منهما ماالً فقط، ويســتأجران بماليهما من يقوم 
ر حكم األجير،  ؛ ألن للمستأجِ ر حكم األجير، بأعمال الشركة، فالحكم هنا أن من كليهما ماالً وعمالً ؛ ألن للمستأجِ بأعمال الشركة، فالحكم هنا أن من كليهما ماالً وعمالً
فالشــريك إما أن يعمل بنفسه أو ينيب من يقوم بعمله سواء أكان ذلك بأجرة أم دونها، فالشــريك إما أن يعمل بنفسه أو ينيب من يقوم بعمله سواء أكان ذلك بأجرة أم دونها، 
ا بأنها شركة عنان؛ لكون  ا بأنها شركة عنان؛ لكون ، وعليه توصف المعاملة فقهً (٢)، وعليه توصف المعاملة فقهً ويعد الشــريك حينئذٍ عامالًويعد الشــريك حينئذٍ عامالً

. ل يقدم ماالً وعمالً ل والمتموِّ .كل من المموِّ ل يقدم ماالً وعمالً ل والمتموِّ كل من المموِّ
ل بــرأس المال الجريء عمــالً فقط؛ ألن حاجة  ل بــرأس المال الجريء عمــالً فقط؛ ألن حاجة وال يتصــور أن يقدم المموِّ وال يتصــور أن يقدم المموِّ
ل  ا إنما هي حاجته للمال، وحاجته لعمل المموِّ ل التي تجعله يُدخل معه شريكً ل المتموِّ ا إنما هي حاجته للمال، وحاجته لعمل المموِّ ل التي تجعله يُدخل معه شريكً المتموِّ
ل يملك ماالً كافيًا واقتصرت حاجته على  ل يملك ماالً كافيًا واقتصرت حاجته على إنما تكون على سبيل التبع، ولو كان المتموِّ إنما تكون على سبيل التبع، ولو كان المتموِّ

ا معه في تجارته. ا معه في تجارته.العمل فسيستأجر لذلك من يعمل دون الحاجة ليجعله شريكً العمل فسيستأجر لذلك من يعمل دون الحاجة ليجعله شريكً
للحقوق المعنوية -كحق االبتكار واالختراع والعالمة واالسم التجاريين- قيمة مالية معتد  للحقوق المعنوية -كحق االبتكار واالختراع والعالمة واالسم التجاريين- قيمة مالية معتد    (١)
بها، وبذلك صدر قرار مجمع الفقه اإلســالمي الدولــي رقم بها، وبذلك صدر قرار مجمع الفقه اإلســالمي الدولــي رقم ٤٣٤٣، انظر: مجلة مجمع الفقه ، انظر: مجلة مجمع الفقه 

اإلسالمي الدولي. العدد الخامس اإلسالمي الدولي. العدد الخامس ٢٥٨١٢٥٨١/٣.
تبييــن الحقائق ٣٢١٣٢١/٣، فتح القدير ، فتح القدير ١٨٦١٨٦/٦، مواهب الجليل ، مواهب الجليل ١٤٠١٤٠/٥، المبدع ، المبدع ٣٦٤٣٦٤/٤، ،  تبييــن الحقائق    (٢)

شرح منتهى اإلرادات شرح منتهى اإلرادات ٢١٢٢١٢/٢.



١٤٢١٤٢

األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

المسألة الثالثة: أن يكون المشروع تجارةً قائمة.المسألة الثالثة: أن يكون المشروع تجارةً قائمة.

ل يريد زيادة رأس مال المشروع  ، فإن كان المتموِّ ل يريد زيادة رأس مال المشروع إن كان المشروع تجارةً قائمةً ، فإن كان المتموِّ إن كان المشروع تجارةً قائمةً
ا بحصة فيه، فال يخرج حكمه عن حكم الحاالت  ل مقابل دخوله شــريكً ا بحصة فيه، فال يخرج حكمه عن حكم الحاالت بمال المموِّ ل مقابل دخوله شــريكً بمال المموِّ

الست السابقة.الست السابقة.
ل، أو يريد منه شــراء حصة بعض  ل، أو يريد منه شــراء حصة بعض وإن كان يريد بيعَ جزء من حصته إلى المموِّ وإن كان يريد بيعَ جزء من حصته إلى المموِّ
ل  ل ، وبعد البيع والشراء يكون المتموِّ شركائه؛ فإن بيع الحصة حينئذٍ يأخذ أحكام البيعشركائه؛ فإن بيع الحصة حينئذٍ يأخذ أحكام البيع(١)، وبعد البيع والشراء يكون المتموِّ
ل في المشــروع، وتكون حاالتهما بحســب الحاالت الست السابقة  ا للمموِّ ل في المشــروع، وتكون حاالتهما بحســب الحاالت الست السابقة شــريكً ا للمموِّ شــريكً

وأحكامها.وأحكامها.
ومن المســائل المتعلقة بهذه المسألة:ومن المســائل المتعلقة بهذه المسألة: إذا كان المشروع مؤسسة فردية مملوكة  إذا كان المشروع مؤسسة فردية مملوكة 
ل برأس المال الجريء مقابل ثمن  ل، وأراد بيع جزء من حصته فيها إلى المموِّ ل برأس المال الجريء مقابل ثمن للمتموِّ ل، وأراد بيع جزء من حصته فيها إلى المموِّ للمتموِّ
لك؛  لك البائع إلى المشــتري لتصير شركة مِ لك؛ من النقود، فحقيقة العقد: بيع جزء من مِ لك البائع إلى المشــتري لتصير شركة مِ من النقود، فحقيقة العقد: بيع جزء من مِ
لك المشترك بينهما، ويجوز ذلك بناءً على  لك المشترك بينهما، ويجوز ذلك بناءً على ثم تصبح شــركة عقد باالتجار بذلك المِ ثم تصبح شــركة عقد باالتجار بذلك المِ

جواز جعل العُروض رأسَ مال الشركةجواز جعل العُروض رأسَ مال الشركة(٢).
وإذا كانت موجودات المؤسســة متنوعة بين النقد والعروض فهي داخلة في وإذا كانت موجودات المؤسســة متنوعة بين النقد والعروض فهي داخلة في 
مسألة بيع الربوي بجنســه ومع أحدهما عين من غير جنسهما، والتي تُعرف بمسألة: مسألة بيع الربوي بجنســه ومع أحدهما عين من غير جنسهما، والتي تُعرف بمسألة: 
قال ابن قدامة في المغني ١٦٧١٦٧/٧: (وإن اشــتر أحد الشــريكين حصة شريكه جاز؛ ألنه : (وإن اشــتر أحد الشــريكين حصة شريكه جاز؛ ألنه  قال ابن قدامة في المغني    (١)
يشــتري ملك غيره). وانظر: الهداية، للمرغيناني يشــتري ملك غيره). وانظر: الهداية، للمرغيناني ٥/٣، البحــر الرائق ، البحــر الرائق ١٨٠١٨٠/٥، المدونة ، المدونة 
٦٢٦٦٢٦/٣، روضة الطالبين، ص، روضة الطالبين، ص١٤٣١٤٣-١٤٤١٤٤، حاشــيتا قليوبي وعميرة على شــرح المحلي ، حاشــيتا قليوبي وعميرة على شــرح المحلي 
٦٨٦٨/٣، كشاف القناع ، كشاف القناع ٥١٤٥١٤/٨. وقد نقل ابن تيمية االتفاق على جواز بيع المشاع، مجموع . وقد نقل ابن تيمية االتفاق على جواز بيع المشاع، مجموع 

.٢٣٣٢٣٣/٢٩٢٩ الفتاو الفتاو
ســيأتي بحث مســألة اشــتراط كون رأس المال من النقود، وأن الراجــح صحة كونه من  ســيأتي بحث مســألة اشــتراط كون رأس المال من النقود، وأن الراجــح صحة كونه من    (٢)

العروض؛ وتقدر بقيمتها عند تقديمها في الشركة.العروض؛ وتقدر بقيمتها عند تقديمها في الشركة.



ل ل والمتموِّ لالتوصيف الفقهي للعالقة بين المموِّ ل والمتموِّ التوصيف الفقهي للعالقة بين المموِّ

١٤٣١٤٣

(مد عجوة ودرهم)، وقد اختلف الفقهاء فيها، وبيان خالفهم باآلتي:(مد عجوة ودرهم)، وقد اختلف الفقهاء فيها، وبيان خالفهم باآلتي:
تحرير محل الخالف:تحرير محل الخالف:

اتفــق الفقهاء علــى جواز بيع الربوي بغير جنســه، ومــع المبيع من جنس اتفــق الفقهاء علــى جواز بيع الربوي بغير جنســه، ومــع المبيع من جنس 
الربوي إال أنه يســير تابع غير مقصــودالربوي إال أنه يســير تابع غير مقصــود(١)؛ إذ الحكم للمبيــع المقصود، وال عبرة ؛ إذ الحكم للمبيــع المقصود، وال عبرة 

فيه. فيه.بالربوي  بالربوي 
ا بنقود ذهبية، وتكون أجزاء من سقف الدار مموهة بالذهب،  ا بنقود ذهبية، وتكون أجزاء من سقف الدار مموهة بالذهب،  أن يبيع دارً مثالها:مثالها: أن يبيع دارً
فهذا الذهب الذي في الدار غير مقصود، فــال اعتبار له في البيع، ويكون النظر للدار فهذا الذهب الذي في الدار غير مقصود، فــال اعتبار له في البيع، ويكون النظر للدار 

ولثمنها من الذهب.ولثمنها من الذهب.
ومن التطبيقــات المعاصرة في التمويــل برأس المال الجريء: أن يشــتري ومن التطبيقــات المعاصرة في التمويــل برأس المال الجريء: أن يشــتري 
الممول الممول ٥٠٥٠% من أســهم شركة بعشــرة ماليين ريـــال، ويكون في الحساب البنكي % من أســهم شركة بعشــرة ماليين ريـــال، ويكون في الحساب البنكي 
ا قدره عشرة آالف ريـــال، فهذا المبلغ يسير ال ينظر إليه عادةً وال أثر له  ا قدره عشرة آالف ريـــال، فهذا المبلغ يسير ال ينظر إليه عادةً وال أثر له للشركة مبلغً للشركة مبلغً

ل عند شراء حصة فيها. ل عند شراء حصة فيها.ظاهر في قيمة الشركة التي نظر إليها المموِّ ظاهر في قيمة الشركة التي نظر إليها المموِّ
واختلف الفقهاء في بيع الربوي بجنســه ومع أحدهما عين من غير جنسهما، واختلف الفقهاء في بيع الربوي بجنســه ومع أحدهما عين من غير جنسهما، 

ا في العقد(٢)، وذلك على ثالثة أقوال:، وذلك على ثالثة أقوال: ا في العقدوكان كل من الربويين مقصودً وكان كل من الربويين مقصودً
القول األول:القول األول: التحريم. التحريم.

قال ابن قدامة في المغني ٩٦٩٦/٦: (وإن باع ما فيه الربا بغير جنسه، ومعه من جنس ما بيع به، : (وإن باع ما فيه الربا بغير جنسه، ومعه من جنس ما بيع به،  قال ابن قدامة في المغني    (١)
ا). ا).إال أنه غير مقصود، كدار مموه سقفها بالذهب: جاز، ال أعلم فيه خالفً إال أنه غير مقصود، كدار مموه سقفها بالذهب: جاز، ال أعلم فيه خالفً

لم أذكر الشــق اآلخر من المســألة، وهو بيع ربوي ومعه من غير جنسه بربوي معه من غير  لم أذكر الشــق اآلخر من المســألة، وهو بيع ربوي ومعه من غير جنسه بربوي معه من غير    (٢)
جنســه؛ كدينار ومد عجوة بدينار ومد عجوة؛ لعدم انطباقها على المســألة محل البحث، جنســه؛ كدينار ومد عجوة بدينار ومد عجوة؛ لعدم انطباقها على المســألة محل البحث، 
واكتفيت بالمســألة المنطبقة ببيع ربوي بربوي معه من غير جنسه، وإن كان الخالف فيهما واكتفيت بالمســألة المنطبقة ببيع ربوي بربوي معه من غير جنسه، وإن كان الخالف فيهما 

ا، لكن يتطلب ذلك تفصيالً في االستدالل للشق اآلخر بما ال تحتاجه المسألة. ا، لكن يتطلب ذلك تفصيالً في االستدالل للشق اآلخر بما ال تحتاجه المسألة.واحدً واحدً



١٤٤١٤٤

األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

وهو مذهب المالكيةوهو مذهب المالكية(١) والشافعية والشافعية(٢) والحنابلة والحنابلة(٣) وقول زفر من الحنفية وقول زفر من الحنفية(٤).
القول الثاني:القول الثاني: الجواز، إذا كان المفرد أكثر من الذي معه غيره الجواز، إذا كان المفرد أكثر من الذي معه غيره(٥).

وهو مذهب الحنفيةوهو مذهب الحنفية(٦)، ورواية عند الحنابلة، ورواية عند الحنابلة(٧).
االستذكار ٣٦٦٣٦٦/٦، التاج واإلكليل ، التاج واإلكليل ١٢٦١٢٦/٦. االستذكار    (١)

الحاوي للماوردي ١١٣١١٣/٥، التنبيه، للشيرازي، ص، التنبيه، للشيرازي، ص٩٢٩٢. الحاوي للماوردي    (٢)
المغنــي ٩٢٩٢/٦، قال فــي اإلنصاف ، قال فــي اإلنصاف ٧٧٧٧/١٢١٢: وهــو المذهب بال ريــب، وعليه جماهير : وهــو المذهب بال ريــب، وعليه جماهير  المغنــي    (٣)

األصحاب، وقدموه ونصروه.األصحاب، وقدموه ونصروه.
بدائع الصنائع ١٩١١٩١/٥، الهداية، للمرغيناني ، الهداية، للمرغيناني ٨٣٨٣/٣. بدائع الصنائع    (٤)

ا من األرز معه عشرة رياالت، فيشترط أن يكون النقد الخالص  فإذا اشتر بمئة ريـــال كيسً ا من األرز معه عشرة رياالت، فيشترط أن يكون النقد الخالص   فإذا اشتر بمئة ريـــال كيسً  (٥)
وهو المئة ريـال أكثر من النقد الذي معه أرز وهو العشرة رياالت.وهو المئة ريـال أكثر من النقد الذي معه أرز وهو العشرة رياالت.

بدائــع الصنائع ١٩١١٩١/٥، وقال: (الحاصل أنه ينظر إلى ما يقابل الزيادة من حيث الوزن من ، وقال: (الحاصل أنه ينظر إلى ما يقابل الزيادة من حيث الوزن من  بدائــع الصنائع    (٦)
خالف الجنس: إن بلغت قيمته قيمة الزيــادة أو كانت أقل منها مما يتغابن الناس فيه عادة: خالف الجنس: إن بلغت قيمته قيمة الزيــادة أو كانت أقل منها مما يتغابن الناس فيه عادة: 
جاز البيع من غير كراهة، وإن كانت شيئًا قليل القيمة؛ كفلس وجوزة ونحو ذلك، يجوز مع جاز البيع من غير كراهة، وإن كانت شيئًا قليل القيمة؛ كفلس وجوزة ونحو ذلك، يجوز مع 
؛ ألن  ؛ ألن الكراهة، وإن كان شــيئًا ال قيمة له أصالً ككف من تــراب ونحوه ال يجوز البيع أصالً الكراهة، وإن كان شــيئًا ال قيمة له أصالً ككف من تــراب ونحوه ال يجوز البيع أصالً

الزيادة ال يقابلها عوض فيتحقق الربا). وانظر: الهداية، للمرغيناني الزيادة ال يقابلها عوض فيتحقق الربا). وانظر: الهداية، للمرغيناني ٨٣٨٣/٣. . 
المحرر، للمجــد ٣٢٠٣٢٠/١، اإلنصاف ، اإلنصاف ٧٨٧٨/١٢١٢، قال في المغني ، قال في المغني ٩٢٩٢/٦-٩٣٩٣: (وعن أحمد : (وعن أحمد  المحرر، للمجــد    (٧)
رواية أخر تدل على أنه يجوز بشرط أن يكون المفرد أكثر من الذي معه غيره، أو يكون مع رواية أخر تدل على أنه يجوز بشرط أن يكون المفرد أكثر من الذي معه غيره، أو يكون مع 
بد باللبن: يجوز إذا كان  بد باللبن: يجوز إذا كان كل واحد منهما من غير جنســه، فإن مهنا نقل عن أحمد في بيع الزُّ كل واحد منهما من غير جنســه، فإن مهنا نقل عن أحمد في بيع الزُّ
الزبد المنفرد أكثر من الزبد الذي فــي اللبن...). وهو أحد قولي ابن تيمية. قال في الفروع الزبد المنفرد أكثر من الزبد الذي فــي اللبن...). وهو أحد قولي ابن تيمية. قال في الفروع 
٣٠٦٣٠٦/٦: (وعنــه: يجوز إن لم يكــن المفرد مثل الذي معه غيره فأقل، اختاره شــيخنا في : (وعنــه: يجوز إن لم يكــن المفرد مثل الذي معه غيره فأقل، اختاره شــيخنا في 
ا؛ كالســيف المحلى، اختاره شــيخنا،  ا؛ كالســيف المحلى، اختاره شــيخنا، موضــع. وعنه: يجوز إن لم يكن الذي معه مقصودً موضــع. وعنه: يجوز إن لم يكن الذي معه مقصودً
وذكره ظاهر المذهب). وبنحوه في اإلنصاف وذكره ظاهر المذهب). وبنحوه في اإلنصاف ٧٨٧٨/١٢١٢، وقال: (ومن المتأخرين -كصاحب ، وقال: (ومن المتأخرين -كصاحب 
المستوعب- من يشــترط فيما إذا كان مع كل واحد من غير جنسه من الجانبين: التساوي؛ المستوعب- من يشــترط فيما إذا كان مع كل واحد من غير جنسه من الجانبين: التساوي؛ 
جعال لكل جنس في مقابلة جنسه، وهو أولى من جعل الجنس في مقابلة غيره، ال سيما مع جعال لكل جنس في مقابلة جنسه، وهو أولى من جعل الجنس في مقابلة غيره، ال سيما مع 
اختالفهمــا في القيمة. فعلى هذه الرواية يشــترط أالَّ يكون حيلة علــى الربا، ونص اإلمام اختالفهمــا في القيمة. فعلى هذه الرواية يشــترط أالَّ يكون حيلة علــى الربا، ونص اإلمام 

أحمد على هذا الشرط في رواية حرب، وال بد منه).أحمد على هذا الشرط في رواية حرب، وال بد منه).



ل ل والمتموِّ لالتوصيف الفقهي للعالقة بين المموِّ ل والمتموِّ التوصيف الفقهي للعالقة بين المموِّ

١٤٥١٤٥

ا. ا. الجواز، إن كان غير الربوي تابعً القول الثالث:القول الثالث: الجواز، إن كان غير الربوي تابعً
وهو رواية عند الحنابلةوهو رواية عند الحنابلة(١).

األدلة والمناقشة:األدلة والمناقشة:
استدل أصحاب القول األول باآلتي:استدل أصحاب القول األول باآلتي:

الدليل األول: الدليل األول: ما رواه النســائي بسنده (أن معاوية ما رواه النســائي بسنده (أن معاوية  باع سقاية من ذهبٍ  باع سقاية من ذهبٍ 
رقٍ بأكثر من وزنها، فقال أبو  الدرداء: سمعت رسول الله  ينهى عن  ينهى عن  رقٍ بأكثر من وزنها، فقال أبو  الدرداء: سمعت رسول الله أو وَ أو وَ

.(٢)( )مثل هذا إال مثالً بمثلٍ مثل هذا إال مثالً بمثلٍ
ا بدينارين، فإن  ا بدينارين، فإن أنه يفضي إلى التفاضل؛ كأن يشتري سلعة ودينارً الدليل الثاني: الدليل الثاني: أنه يفضي إلى التفاضل؛ كأن يشتري سلعة ودينارً
السلعة تتقسط مع دينارها بقيمتهما على الدينارين، فيتردد الحال بين أمرين: إما العلم السلعة تتقسط مع دينارها بقيمتهما على الدينارين، فيتردد الحال بين أمرين: إما العلم 
بالتفاضل، أو الجهل بالتماثل؛ ألنه يجوز أن تكون قيمة السلعة أقل من دينار أو أكثر، بالتفاضل، أو الجهل بالتماثل؛ ألنه يجوز أن تكون قيمة السلعة أقل من دينار أو أكثر، 
ا  ا، وإن كانت قيمتها دينارً ا، فإن كان أقل أو أكثر كان التفاضل معلومً ا أو تســاوي دينارً ا، وإن كانت قيمتها دينارً ا، فإن كان أقل أو أكثر كان التفاضل معلومً أو تســاوي دينارً
، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضــل، فلم يخل العقد في كال  ، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضــل، فلم يخل العقد في كال كان التماثــل مجهوالً كان التماثــل مجهوالً

األمرين من الفساداألمرين من الفساد(٣).
الفروع ٣٠٦٣٠٦/٦، اإلنصاف ، اإلنصاف ٧٩٧٩/١٢١٢، وهو قول آخر البن تيمية كما سبق.، وهو قول آخر البن تيمية كما سبق. الفروع    (١)

رواه النســائي، كتاب البيوع، باب بيــع الذهب بالذهــب ٢٧٩٢٧٩/٧ ( (٤٥٧٢٤٥٧٢)، من حديث )، من حديث  رواه النســائي، كتاب البيوع، باب بيــع الذهب بالذهــب    (٢)
عطاء  بن يســار، وصححــه األلباني في صحيح ســنن النســائي عطاء  بن يســار، وصححــه األلباني في صحيح ســنن النســائي ١٤٤١٤٤/١٠١٠، وعبد القادر ، وعبد القادر 

األرناؤوط في حاشيته على جامع األصول األرناؤوط في حاشيته على جامع األصول ٥٦٠٥٦٠/١.
الحاوي الكبير ١١٤١١٤/٥، وانظر: التاج واإلكليل ، وانظر: التاج واإلكليل ١٢٦١٢٦/٦، المغني ، المغني ٩٤٩٤/٦، المبدع ، المبدع ١٤١١٤١/٤، ،  الحاوي الكبير    (٣)
وعارض الجوينيُّ في نهاية المطلب وعارض الجوينيُّ في نهاية المطلب ٧٧٧٧/٥-٧٨٧٨ االستداللَ بالتفصيل -مع قوله بالتحريم-  االستداللَ بالتفصيل -مع قوله بالتحريم- 
فقال: (ال ضرورةَ في تكلف توزيعٍ يؤدي إلى التفاضل، فالمعتمد عندي في التعليل، أنَّا قد فقال: (ال ضرورةَ في تكلف توزيعٍ يؤدي إلى التفاضل، فالمعتمد عندي في التعليل، أنَّا قد 
ينِ لم تتحقق رعاية التماثل، وهو شــرط  دّ ا بمُ دا ودرهمً ا، وإذا باع مُ ينِ لم تتحقق رعاية التماثل، وهو شــرط تُعبِّدنا بالمماثلة تحقيقً دّ ا بمُ دا ودرهمً ا، وإذا باع مُ تُعبِّدنا بالمماثلة تحقيقً
صحة العقد؛ ففســد العقدُ لعدم تحقق المماثلــة، ال لتحقق المفاضلة، ثم ال نحكم بتوزيع صحة العقد؛ ففســد العقدُ لعدم تحقق المماثلــة، ال لتحقق المفاضلة، ثم ال نحكم بتوزيع 

، ودرهم بمد). ، وال سبيل إلى تحكم أبي حنيفة في مقابلة مدٍّ بمدٍّ ، ودرهم بمد).التفصيل بوجهٍ ، وال سبيل إلى تحكم أبي حنيفة في مقابلة مدٍّ بمدٍّ التفصيل بوجهٍ



١٤٦١٤٦

األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

ونوقش من وجهين:ونوقش من وجهين:
األول:األول: أن انقسام الثمن بالقيمة لغير حاجة ال دليل عليه أن انقسام الثمن بالقيمة لغير حاجة ال دليل عليه(١).

الثاني:الثاني: أن (مطلق المقابلة تحتمل مقابلة الجنس بالجنس على ســبيل الشيوع  أن (مطلق المقابلة تحتمل مقابلة الجنس بالجنس على ســبيل الشيوع 
من حيث القيمة كمــا قلتم، وتحتمل مقابلة الجنس بخــالف الجنس؛ ألن كل ذلك من حيث القيمة كمــا قلتم، وتحتمل مقابلة الجنس بخــالف الجنس؛ ألن كل ذلك 
مقابلــة الجملة بالجملة، إال أنَّا لو حملناه على األول يفســد العقد، ولو حملناه على مقابلــة الجملة بالجملة، إال أنَّا لو حملناه على األول يفســد العقد، ولو حملناه على 

الثاني لصح، فالحمل على ما فيه الصحة أولى)الثاني لصح، فالحمل على ما فيه الصحة أولى)(٢).
واستدل أصحاب القول الثاني باآلتي:واستدل أصحاب القول الثاني باآلتي:

الدليل األول: الدليل األول: ما رواه مســلم عن فضالة  بن عبيد ما رواه مســلم عن فضالة  بن عبيد  قال: (اشتريت يوم  قال: (اشتريت يوم 
ز، ففصلتها، فوجدت فيها أكثر من اثني  رَ ا، فيها ذهب وخَ ز، ففصلتها، فوجدت فيها أكثر من اثني خيبر قالدة باثني عشر دينارً رَ ا، فيها ذهب وخَ خيبر قالدة باثني عشر دينارً

.(٣)(«(« لَ صَّ تَّى تُفَ بَاعُ حَ لَالَ تُ صَّ تَّى تُفَ بَاعُ حَ ا، فذكرت ذلك للنبي ، فقال: «، فقال: «الَ تُ ا، فذكرت ذلك للنبي عشر دينارً عشر دينارً
ه؛ ألن ذهب القالدة أكثر من ذهب  ه؛ ألن ذهب القالدة أكثر من ذهب إنما ردَّ وجه الداللة: وجه الداللة: أن النبي أن النبي  إنما ردَّ

الثمن.الثمن.
نوقش من وجهين:نوقش من وجهين:

األول: األول: بأن النبي بأن النبي  أطلق الجواب بالمنع من غير سؤال أو تفصيل، أطلق الجواب بالمنع من غير سؤال أو تفصيل، 
ا(٤). افدل على المنع مطلقً فدل على المنع مطلقً

الثاني: (الثاني: (أنه أنه  أمر بنزع الخرز وإفراد الذهب ليمكن بيعه، ولو جاز  أمر بنزع الخرز وإفراد الذهب ليمكن بيعه، ولو جاز 
.٤٥٢٤٥٢/٢٩٢٩ مجموع الفتاو   مجموع الفتاو  (١)

بدائع الصنائع ١٩١١٩١/٥، وانظر: الهداية، للمرغيناني ، وانظر: الهداية، للمرغيناني ٨٣٨٣/٣. .  بدائع الصنائع    (٢)
رواه مسلم، كتاب المساقاة، باب بيع القالدة فيها خرز وذهب، ١٢١٣١٢١٣/٣، (، (١٥٩١١٥٩١).). رواه مسلم، كتاب المساقاة، باب بيع القالدة فيها خرز وذهب،    (٣)

الحاوي، للماوردي ١١٣١١٣/٥، نهاية المطلب ، نهاية المطلب ٧٧٧٧/٥. الحاوي، للماوردي    (٤)



ل ل والمتموِّ لالتوصيف الفقهي للعالقة بين المموِّ ل والمتموِّ التوصيف الفقهي للعالقة بين المموِّ

١٤٧١٤٧

»(١)، فنبه ، فنبه  نٍ زْ ا بِوَ نً زْ ــبِ وَ هَ بُ بِالذَّ هَ نٍالذَّ زْ ا بِوَ نً زْ ــبِ وَ هَ بُ بِالذَّ هَ بيعه مع الخرز لما احتاج إلــى وزنه، ثم قال: «بيعه مع الخرز لما احتاج إلــى وزنه، ثم قال: «الذَّ
بذلك على أن علة إفراده بالبيع أن يتحقق فيه الوزن بالوزن)بذلك على أن علة إفراده بالبيع أن يتحقق فيه الوزن بالوزن)(٢).

» دليل على صحة بيعها  دليل على صحة بيعها  لَ صَّ تَّى تُفَ بَــاعُ حَ »«الَ تُ لَ صَّ تَّى تُفَ بَــاعُ حَ ويجاب بأن قوله ويجاب بأن قوله : : «الَ تُ
ا لقال: ال، ومفهوم الغاية معتبر(٣). ا لقال: ال، ومفهوم الغاية معتبرمجتمعة بعد التفصيل، ولو كان النهي مطلقً مجتمعة بعد التفصيل، ولو كان النهي مطلقً

الدليل الثاني: الدليل الثاني: أن حاصل المسألة أن يكون الربوي مقابل ما يساويه من الربوي، أن حاصل المسألة أن يكون الربوي مقابل ما يساويه من الربوي، 
وما زاد من المفرد مقابل العين من غير الربوي، فإذا باع دينارين بدينار وســلعة، كان وما زاد من المفرد مقابل العين من غير الربوي، فإذا باع دينارين بدينار وســلعة، كان 
الدينار مقابل الدينار، والدينار اآلخر مقابل الســلعة، وبيع كل منهما باآلخر جائز، أما الدينار مقابل الدينار، والدينار اآلخر مقابل الســلعة، وبيع كل منهما باآلخر جائز، أما 

األول فصرف جائز، وأما اآلخر فبيع جائزاألول فصرف جائز، وأما اآلخر فبيع جائز(٤).
الدليل الثالث:الدليل الثالث: أن العقد إذا أمكن حمله على الصحة كان أولى من حمله على  أن العقد إذا أمكن حمله على الصحة كان أولى من حمله على 
الفســاد، فإذا جاز أن يشترطا أن يكون الخالص من الربوي بمثله، والعين بما بقي من الفســاد، فإذا جاز أن يشترطا أن يكون الخالص من الربوي بمثله، والعين بما بقي من 

الربوي، فيجوز إن لم يشترطا ويحمل على الصورة نفسهاالربوي، فيجوز إن لم يشترطا ويحمل على الصورة نفسها(٥).
ا بأقل من  ا بأقل من ونوقش بأن ذلك ينتقض (بمن باع ســلعة إلى أجل ثم اشتراها نقدً ونوقش بأن ذلك ينتقض (بمن باع ســلعة إلى أجل ثم اشتراها نقدً
الثمــن األول؛ فإنه ال يجوز عندهم مع إمكان حمله على الصحة وهما عقدان يجوز الثمــن األول؛ فإنه ال يجوز عندهم مع إمكان حمله على الصحة وهما عقدان يجوز 
هذه رواية من روايات الحديث، رواها مســلم، ولها الرقم نفســه (١٥٩١١٥٩١)، ولفظها: أتي )، ولفظها: أتي  هذه رواية من روايات الحديث، رواها مســلم، ولها الرقم نفســه (   (١)
رســول الله رســول الله  وهو بخيبر بقالدة فيها خرز وذهب، وهي من المغانم تباع، فأمر  وهو بخيبر بقالدة فيها خرز وذهب، وهي من المغانم تباع، فأمر 
رســول الله رســول الله  بالذهب الذي فــي القالدة فنزع وحده، ثم قال لهم رســول الله  بالذهب الذي فــي القالدة فنزع وحده، ثم قال لهم رســول الله 

.« نٍ زْ نًا بِوَ زْ بِ وَ هَ بُ بِالذَّ هَ ».: «الذَّ نٍ زْ نًا بِوَ زْ بِ وَ هَ بُ بِالذَّ هَ : «الذَّ
المنتقى، للباجي ٢٧٧٢٧٧/٤. المنتقى، للباجي    (٢)

انظر فــي مفهوم الغاية: اإلحــكام ٧٠٧٠/٣، بديع النظام ، بديع النظام ٥٦١٥٦١/٢، شــرح مختصر الروضة ، شــرح مختصر الروضة  انظر فــي مفهوم الغاية: اإلحــكام    (٣)
 . .٧٥٧٧٥٧/٢

االستذكار ٣٦٦٣٦٦/٦. االستذكار    (٤)
الحاوي، للماوردي ١١٣١١٣/٥، المغني ، المغني ٩٣٩٣/٦. الحاوي، للماوردي    (٥)



١٤٨١٤٨

األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

كل واحد منهما علــى االنفراد، وجعلوا العقد الواحد ههنــا عقدين ليحملوه على كل واحد منهما علــى االنفراد، وجعلوا العقد الواحد ههنــا عقدين ليحملوه على 
ا لكان بيع مد تمر بمدين  ا لقولهم، ولو كان هذا أصالً معتبرً ا لكان بيع مد تمر بمدين الصحة فكان هذا إفســادً ا لقولهم، ولو كان هذا أصالً معتبرً الصحة فكان هذا إفســادً
ا، ليكــون تمر كل واحد منهما بنو اآلخر، حمــالً للعقد على وجه يصح فيه  ا، ليكــون تمر كل واحد منهما بنو اآلخر، حمــالً للعقد على وجه يصح فيه جائزً جائزً
ا لم يجز  ا لم يجز وال يفســد، أو يكون مد بمد واآلخــر محموالً على الهبة دون البيــع، فلمَّ وال يفســد، أو يكون مد بمد واآلخــر محموالً على الهبة دون البيــع، فلمَّ
اعتبــار هذا في العقد وجــب اعتبار إطالقه فــي العرف المقصــود منه كذلك في اعتبــار هذا في العقد وجــب اعتبار إطالقه فــي العرف المقصــود منه كذلك في 

مسألتنا)مسألتنا)(١).
ويجاب بأن تحريم بيع العينة لكونه حيلة على الربا؛ ولذلك أجازه بعض أهل ويجاب بأن تحريم بيع العينة لكونه حيلة على الربا؛ ولذلك أجازه بعض أهل 
ا دون قصد التحايل؛ كأن يشــتريها المشتري لينتفع بها، ثم يبدو له  ا دون قصد التحايل؛ كأن يشــتريها المشتري لينتفع بها، ثم يبدو له العلم لو وقع اتفاقً العلم لو وقع اتفاقً

بيعها ويرغب البائع في شرائها.بيعها ويرغب البائع في شرائها.
  واستدل أصحاب القول الثالثواستدل أصحاب القول الثالث بما رواه البخاري عن عبد الله  بن عمر  بما رواه البخاري عن عبد الله  بن عمر
ا  هَ تُ رَ ثَمَ ، فَ رَ بَّ ؤَ دَ أَنْ تُ عْ الً بَ تَاعَ نَخْ نِ ابْ ا مَ هَ تُ رَ ثَمَ ، فَ رَ بَّ ؤَ دَ أَنْ تُ عْ الً بَ تَاعَ نَخْ نِ ابْ قال: ســمعت رســول الله قال: ســمعت رســول الله  يقول: « يقول: «مَ
طَ  تَرِ شْ ، إِالَّ أَنْ يَ هُ اعَ ي بَ الُهُ لِلَّذِ مَ ، فَ الٌ لَهُ مَ ا وَ بْدً تَاعَ عَ نِ ابْ مَ ، وَ بْتَاعُ طَ المُ ــتَرِ بَائِعِ إِالَّ أَنْ يَشْ طَ لِلْ تَرِ شْ ، إِالَّ أَنْ يَ هُ اعَ ي بَ الُهُ لِلَّذِ مَ ، فَ الٌ لَهُ مَ ا وَ بْدً تَاعَ عَ نِ ابْ مَ ، وَ بْتَاعُ طَ المُ ــتَرِ بَائِعِ إِالَّ أَنْ يَشْ لِلْ

.(٢)« بْتَاعُ بْتَاعُالمُ المُ
وجه الداللة:وجه الداللة: أن الحديث دل على جواز اشتراط المشتري مال العبد عند شرائه  أن الحديث دل على جواز اشتراط المشتري مال العبد عند شرائه 
ا، فدل على جواز  ا، فدل على جواز العبد بماله، ولم يشــترط التماثل وال العلم بقدر المال؛ لكونه تابعً العبد بماله، ولم يشــترط التماثل وال العلم بقدر المال؛ لكونه تابعً
ا وليس  ا وليس بيع الربوي المفرد بربوي مثله معه من غير جنسه، إذا كان الربوي المختلط تابعً بيع الربوي المفرد بربوي مثله معه من غير جنسه، إذا كان الربوي المختلط تابعً

. ا بالعقد ابتداءً .مقصودً ا بالعقد ابتداءً مقصودً
الحاوي الكبير ١١٥١١٥/٥، وقال في المغنــي ، وقال في المغنــي ٩٥٩٥/٦: (وقولهم: يجب تصحيح العقد، ليس : (وقولهم: يجب تصحيح العقد، ليس  الحاوي الكبير    (١)
كذلك، بل يحمل على ما يقتضيه من صحة وفســاد؛ ولذلك لو باع بثمن وأطلق وفي البالد كذلك، بل يحمل على ما يقتضيه من صحة وفســاد؛ ولذلك لو باع بثمن وأطلق وفي البالد 

نقود: بطل، ولم يحمل على نقد أقرب البالد إليه).نقود: بطل، ولم يحمل على نقد أقرب البالد إليه).
رواه البخاري، كتاب المســاقاة، باب الرجل يكون له ممر أو شــرب في حائط أو في نخل  رواه البخاري، كتاب المســاقاة، باب الرجل يكون له ممر أو شــرب في حائط أو في نخل    (٢)

.(.(٢٣٧٩٢٣٧٩) ) ١١٥١١٥/٣
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١٤٩١٤٩

الترجيح:الترجيح:
يترجح التفصيل في هذه المسألة:يترجح التفصيل في هذه المسألة:

فإن كان الربوي في الثمن المختلط بغير جنسه هو المقصود األول للمشتري، فإن كان الربوي في الثمن المختلط بغير جنسه هو المقصود األول للمشتري، 
فيجوز بشــرط أن يكون الربوي المفرد أكثر من الربوي المختلط، وتكون الزيادة في فيجوز بشــرط أن يكون الربوي المفرد أكثر من الربوي المختلط، وتكون الزيادة في 
المفرد مقابل العين المختلطة بالربوي في الثمن؛ لما استدل به أصحاب القول الثاني.المفرد مقابل العين المختلطة بالربوي في الثمن؛ لما استدل به أصحاب القول الثاني.
ا ثانيًا  ا ثانيًا وإن كان الربوي في الثمن المختلط بغير جنســه غيرَ مقصود، أو مقصودً وإن كان الربوي في الثمن المختلط بغير جنســه غيرَ مقصود، أو مقصودً
ــا للمقصود األول الــذي هو العين المختلط بها من غيــر جنس الربوي، فيجوز  ــا للمقصود األول الــذي هو العين المختلط بها من غيــر جنس الربوي، فيجوز تابعً تابعً

ا؛ لما استدل به أصحاب القول الثالث، وبهذا تجتمع النصوص. ا؛ لما استدل به أصحاب القول الثالث، وبهذا تجتمع النصوص.لكونه تابعً لكونه تابعً
ويقيد الجواز في كال الحالين بأالَّ يكــون ذلك حيلةً على الربا، فإن كان حيلةً ويقيد الجواز في كال الحالين بأالَّ يكــون ذلك حيلةً على الربا، فإن كان حيلةً 
ا ال يؤبه به؛  ا ال يؤبه به؛ ؛ كأن يقصد بيع ذهب بذهب أقل منه، ويجعل مع األقل شيئًا حقيرً م(١)؛ كأن يقصد بيع ذهب بذهب أقل منه، ويجعل مع األقل شيئًا حقيرً رُ محَ رُ حَ

. .حيلةً على بيع الذهب بالذهب متفاضالً حيلةً على بيع الذهب بالذهب متفاضالً
ل برأس المال الجريء حصةً من مؤسسة تتنوع  ل برأس المال الجريء حصةً من مؤسسة تتنوع إذا ترجح هذا فإن شراء المموِّ إذا ترجح هذا فإن شراء المموِّ

موجوداتها بين األعيان والنقود بنقد له حاالن:موجوداتها بين األعيان والنقود بنقد له حاالن:
ا أوالً للمشــتري، فيجوز بشرط أن يكون الثمن  ا أوالً للمشــتري، فيجوز بشرط أن يكون الثمن  أن يكون النقد مقصودً األولى:األولى: أن يكون النقد مقصودً
من النقد المفرد أكثر من النقد من جنســه الموجود في المؤسسة، ويشترط التقابض من النقد المفرد أكثر من النقد من جنســه الموجود في المؤسسة، ويشترط التقابض 

بين الثمن والمثمن.بين الثمن والمثمن.
الثانية:الثانية: أن يكون المقصودُ للمشــتري المؤسسةَ باسمها وموجوداتها، ويكون  أن يكون المقصودُ للمشــتري المؤسسةَ باسمها وموجوداتها، ويكون 
ا، فيجوز، وال يشترط التقابض؛ لكون البيع في األصل لألعيان كشراء العبد  ا، فيجوز، وال يشترط التقابض؛ لكون البيع في األصل لألعيان كشراء العبد النقد تابعً النقد تابعً

الذي له مال.الذي له مال.
قال ابن تيمية: (واألشــبه الجواز في ذلك وفي ســائر هذا الباب إذا لم يشــتمل على الربا  قال ابن تيمية: (واألشــبه الجواز في ذلك وفي ســائر هذا الباب إذا لم يشــتمل على الربا    (١)

.٤٦٦٤٦٦/٢٩٢٩ المحرم). مجموع الفتاو المحرم). مجموع الفتاو



١٥٠١٥٠

األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

المطلب الرابع: عقد التمويل من حيث الجواز واللزوم.المطلب الرابع: عقد التمويل من حيث الجواز واللزوم.
لما كان عقد التمويل برأس المال الجريء ال يـخرج عن أن يكون شركة عنان لما كان عقد التمويل برأس المال الجريء ال يـخرج عن أن يكون شركة عنان 
أو شركة مضاربة، فما حكم شركة العنان والمضاربة من حيث الجواز واللزوم؟ وهل أو شركة مضاربة، فما حكم شركة العنان والمضاربة من حيث الجواز واللزوم؟ وهل 

يحق ألحد الشركاء فيهما فسخ الشركة دون رضا اآلخر؟يحق ألحد الشركاء فيهما فسخ الشركة دون رضا اآلخر؟
: شركة العنانشركة العنان، ، اختلف الفقهاء في حكمها من حيث الجواز واللزوم على اختلف الفقهاء في حكمها من حيث الجواز واللزوم على  : أوالً أوالً

ثالثة أقوال:ثالثة أقوال:
القول األول:القول األول: أنها عقد جائز. أنها عقد جائز.

وهو مذهب الحنفيةوهو مذهب الحنفية(١) والشافعية والشافعية(٢) والحنابلة والحنابلة(٣)، وقولٌ لبعض المالكية، وقولٌ لبعض المالكية(٤).
القول الثاني:القول الثاني: أنها عقد الزم بمجرد العقد. أنها عقد الزم بمجرد العقد.

وهو مذهب المالكيةوهو مذهب المالكية(٥).
ا. ا. أنها عقد جائز، ويلزم إذا صار رأس المال عروضً القول الثالث:القول الثالث: أنها عقد جائز، ويلزم إذا صار رأس المال عروضً

وهو رواية عند الحنابلةوهو رواية عند الحنابلة(٦).
ه بالفسخ، فال ينفذ  علِم شــريكَ ه بالفسخ، فال ينفذ ، واشــترطوا أن يُ علِم شــريكَ بدائع الصنائع ٧٧٧٧/٦، فتح القدير ، فتح القدير ١٩٥١٩٥/٦، واشــترطوا أن يُ بدائع الصنائع    (١)

الفسخ قبل إعالمه.الفسخ قبل إعالمه.
نهاية المطلب ٢٦٢٦/٧، روضة الطالبين ، روضة الطالبين ٢٨٣٢٨٣/٤. نهاية المطلب    (٢)

المبدع ٣٦٦٣٦٦/٤، شرح منتهى اإلرادات ، شرح منتهى اإلرادات ٢١٠٢١٠/٢. المبدع    (٣)
المقدمات الممهدات ٤٢٤٢/٣. المقدمات الممهدات    (٤)

قال فــي مواهب الجليل ١٢٢١٢٢/٥: (حكم الشــركة ابتداء الجواز، فــإذا انعقدت لزمت). : (حكم الشــركة ابتداء الجواز، فــإذا انعقدت لزمت).  قال فــي مواهب الجليل    (٥)
وانظر: الفواكه الدواني وانظر: الفواكه الدواني ١٢١١٢١/٢.

القاضــي  إلــى  الموفــق  ونســبه  القنــاع ٤٩٤٤٩٤/٨، ونســبه الموفــق إلــى القاضــي ،  المغنــي ١٣١١٣١/٧-١٣٢١٣٢، كشــاف القنــاع ، كشــاف  المغنــي    (٦)
وابن عقيل. وابن عقيل. 
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األدلة والمناقشة:األدلة والمناقشة:
استدل أصحاب القول األول بأدلة، منها:استدل أصحاب القول األول بأدلة، منها:

ا  ا  أن مال الشركة في أيدي الشريكين ووالية التصرف إليهما جميعً الدليل األول:الدليل األول: أن مال الشركة في أيدي الشريكين ووالية التصرف إليهما جميعً
ا(١). ا كان أو عروضً افيملك كل منهما نهي صاحبه عن التصرف في ماله نقدً ا كان أو عروضً فيملك كل منهما نهي صاحبه عن التصرف في ماله نقدً

ويناقش بأنه بالشركة اختلط مال الشــريكين وأصبح كأنه مال واحد؛ ولذلك ويناقش بأنه بالشركة اختلط مال الشــريكين وأصبح كأنه مال واحد؛ ولذلك 
يحــرم على أحدهما أن يشــترط له ربح مال معين أو بضاعة محــددة؛ لكون المالين يحــرم على أحدهما أن يشــترط له ربح مال معين أو بضاعة محــددة؛ لكون المالين 
ا، ولذلــك فليس ألحدهما إلزام اآلخر  ا مشــاعً ا لهما ملكً ا مملوكً ا، ولذلــك فليس ألحدهما إلزام اآلخر أصبحا ماالً واحدً ا مشــاعً ا لهما ملكً ا مملوكً أصبحا ماالً واحدً

بالقسمة إال بعد التنضيض.بالقسمة إال بعد التنضيض.
الدليل الثاني:الدليل الثاني: أن الشــركة توكيل من الجانبين أو مــن أحدهما، والوكالة عقد  أن الشــركة توكيل من الجانبين أو مــن أحدهما، والوكالة عقد 

جائزجائز(٢).
ويناقش بأن قياس عقد الشــركة على عقود المعاوضات -وهي عقود الزمة- ويناقش بأن قياس عقد الشــركة على عقود المعاوضات -وهي عقود الزمة- 
أولى من قياســه على عقد الوكالة؛ لكون غرض الشريكين في الشركة تحقيق الربح، أولى من قياســه على عقد الوكالة؛ لكون غرض الشريكين في الشركة تحقيق الربح، 

ا إن صارت وكالةً بأجرة. ا الزمً ا إن صارت وكالةً بأجرة.أما الوكيل فغرضه نفع الموكل، ولذلك تكون عقدً ا الزمً أما الوكيل فغرضه نفع الموكل، ولذلك تكون عقدً
واســتدل أصحاب القول الثاني واســتدل أصحاب القول الثاني بالقياس على بقية عقود المعاوضات كالبيع؛ بالقياس على بقية عقود المعاوضات كالبيع؛ 
ألن كال من الشريكين يبيع حصة مشاعة من رأس ماله لآلخر بمجرد العقد، ويصيران ألن كال من الشريكين يبيع حصة مشاعة من رأس ماله لآلخر بمجرد العقد، ويصيران 

شريكين في ماليهما، والبيع عقد الزم باإليجاب والقبولشريكين في ماليهما، والبيع عقد الزم باإليجاب والقبول(٣).
واســتدل أصحاب القول الثالث واســتدل أصحاب القول الثالث بالقياس على المضاربة، فكل منهما يلزم إذا بالقياس على المضاربة، فكل منهما يلزم إذا 

ا؛ لتعلق حق كل شريك حينئذٍ بجميع المال(٤). ا؛ لتعلق حق كل شريك حينئذٍ بجميع المالصار رأس المال عروضً صار رأس المال عروضً
بدائع الصنائع ٧٧٧٧/٦، حاشية ابن عابدين ، حاشية ابن عابدين ٣٢٧٣٢٧/٤. بدائع الصنائع    (١)

نهاية المطلب ٢٦٢٦/٧، المغني ، المغني ١٣١١٣١/٧. نهاية المطلب    (٢)
منح الجليل ٢٥١٢٥١/٦. منح الجليل    (٣)

الحاوي ٤٨٤٤٨٤/٦، الشرح الكبير على المقنع ، الشرح الكبير على المقنع ٥٢٥٢/١٤١٤. الحاوي    (٤)
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ونوقش من وجهين:ونوقش من وجهين:
األول: األول: الفرق بين العنان والمضاربة، فحق شريك العنان في عين المال، والربح الفرق بين العنان والمضاربة، فحق شريك العنان في عين المال، والربح 
تابع له، ويمكنه تحصيله بالقســمة دون التنضيض، وال حق للمضارب إال في الربح، تابع له، ويمكنه تحصيله بالقســمة دون التنضيض، وال حق للمضارب إال في الربح، 

وال يمكنه تحصيله إال بالبيعوال يمكنه تحصيله إال بالبيع(١).
ا،  ا ووالية التصرف لهما جميعً ا،  أن المال في شركة العنان في أيديهما معً ا ووالية التصرف لهما جميعً الثاني:الثاني: أن المال في شركة العنان في أيديهما معً
ا، بخالف مال  ا كان أو عروضً ا، بخالف مال فيملك كل منهما نهي صاحبه عن التصرف في ماله نقدً ا كان أو عروضً فيملك كل منهما نهي صاحبه عن التصرف في ماله نقدً
ا ثبت حق المضارب فيه الســتحقاق ربحه، وهو  ا ثبت حق المضارب فيه الســتحقاق ربحه، وهو المضاربــة؛ ألنه بعدما صار عروضً المضاربــة؛ ألنه بعدما صار عروضً

المنفرد بالتصرف فال يملك رب المال نهيهالمنفرد بالتصرف فال يملك رب المال نهيه(٢).
الترجيح:الترجيح:

ا عنه،  ا عنه، يترجح القول الثاني؛ لقوة أدلته، ولكون ما استدلت به بقية األقوال مجابً يترجح القول الثاني؛ لقوة أدلته، ولكون ما استدلت به بقية األقوال مجابً
والقول الثالث مبني على أن الشــركة إنما تبدأ أعمالها بشراء العروض، وهذا إن صح والقول الثالث مبني على أن الشــركة إنما تبدأ أعمالها بشراء العروض، وهذا إن صح 
في بعض الشركات فال يستقيم في كثير من صورها -ال سيما الشركات الحديثة- التي في بعض الشركات فال يستقيم في كثير من صورها -ال سيما الشركات الحديثة- التي 
تبدأ بعد توقيع العقد بالتعاقد مع الخبراء لرســم خططها، ثم اســتئجار مقارِّ الشركة تبدأ بعد توقيع العقد بالتعاقد مع الخبراء لرســم خططها، ثم اســتئجار مقارِّ الشركة 
ومعارضها، والتعاقد مع الموظفين، والتفاوض مع الموردين، وكل ذلك قبل شــراء ومعارضها، والتعاقد مع الموظفين، والتفاوض مع الموردين، وكل ذلك قبل شــراء 
العروض، فإذا لزمت الشركة البسيطة بشــراء العروض، فلزومها بمثل هذه األعمال العروض، فإذا لزمت الشركة البسيطة بشــراء العروض، فلزومها بمثل هذه األعمال 
كذلك بل أولى، وال ينضبط ذلك بتعليق اللزوم بالعمل، فكان ترتبه على العقد أولى، كذلك بل أولى، وال ينضبط ذلك بتعليق اللزوم بالعمل، فكان ترتبه على العقد أولى، 
وعليه فتلزم شــركة العنان بالعقد، وحينئذٍ ليس للشريكين فسخ الشركة أو إنهاؤها إال وعليه فتلزم شــركة العنان بالعقد، وحينئذٍ ليس للشريكين فسخ الشركة أو إنهاؤها إال 
بعد التنضيض وتصفية أعمالها، وإذا طلب أحد الشــريكين إنهاءها فإن الشركة تشرع بعد التنضيض وتصفية أعمالها، وإذا طلب أحد الشــريكين إنهاءها فإن الشركة تشرع 
في إجراءات التصفية حســب المدة الكافية للتصفية، وســيأتي بعد قليل بحث حكم في إجراءات التصفية حســب المدة الكافية للتصفية، وســيأتي بعد قليل بحث حكم 

اتفاق الطرفين على تأقيت الشركة بمدة معينة.اتفاق الطرفين على تأقيت الشركة بمدة معينة.
القواعد، البن رجب، ص١٧٤١٧٤، كشاف القناع ، كشاف القناع ٤٩٤٤٩٤/٨. القواعد، البن رجب، ص   (١)

بدائع الصنائع ٧٧٧٧/٦، حاشية ابن عابدين ، حاشية ابن عابدين ٣٢٧٣٢٧/٤. بدائع الصنائع    (٢)
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ثانيًا: ثانيًا: شركة المضاربة، اختلف الفقهاء في لزوم عقد المضاربة، وبيانه باآلتي:شركة المضاربة، اختلف الفقهاء في لزوم عقد المضاربة، وبيانه باآلتي:
تحرير محل الخالف:تحرير محل الخالف:

اتفق الفقهاء على أن شركة المضاربة ال تلزم قبل شروع المضارب في العمل، اتفق الفقهاء على أن شركة المضاربة ال تلزم قبل شروع المضارب في العمل، 
واختلفوا في لزومها إذا شرع في العمل على قولينواختلفوا في لزومها إذا شرع في العمل على قولين(١):

القول األول:القول األول: أن المضاربة عقد جائز حتى بعد شروع المضارب في العمل. أن المضاربة عقد جائز حتى بعد شروع المضارب في العمل.
وهو مذهب الشافعيةوهو مذهب الشافعية(٢) والحنابلة والحنابلة(٣).

القول الثاني:القول الثاني: أنها عقد الزم بعد شــروع المضارب في العمل واستحالة رأس  أنها عقد الزم بعد شــروع المضارب في العمل واستحالة رأس 
ا، فليس لرب المال الفسخ حتى يعود المال ناضا. ا، فليس لرب المال الفسخ حتى يعود المال ناضا.المال عروضً المال عروضً

.................................................................................... وهو مذهب الحنفيةوهو مذهب الحنفية(٤) والمالكية والمالكية(٥)
االستذكار ١٥١٥/٧، بداية المجتهد ، بداية المجتهد ٢٤٢٤/٤. االستذكار    (١)

مختصر المزني ٢٢٢٢٢٢/٨، نهاية المطلب ، نهاية المطلب ٤٨٠٤٨٠/٧. مختصر المزني    (٢)
المغني ١٧٢١٧٢/٧-١٧٣١٧٣، اإلنصاف ، اإلنصاف ١٢٨١٢٨/١٤١٤-١٢٩١٢٩. المغني    (٣)

بدائع الصنائع ١٠٩١٠٩/٦، فتح القدير ، فتح القدير ١٩٥١٩٥/٦، البحر الرائق ، البحر الرائق ٢٦٨٢٦٨/٧، قال في بدائع الصنائع ، قال في بدائع الصنائع  بدائع الصنائع    (٤)
:١٠٩١٠٩/٦

(وأمــا صفة هذا العقــد فهو أنه عقــد غير الزم، ولــكل واحد منهما -أعنــي رب المال  (وأمــا صفة هذا العقــد فهو أنه عقــد غير الزم، ولــكل واحد منهما -أعنــي رب المال    
والمضارب- الفسخ، لكن عند وجود شرطه، وهو علم صاحبه لما ذكرنا في كتاب الشركة، والمضارب- الفسخ، لكن عند وجود شرطه، وهو علم صاحبه لما ذكرنا في كتاب الشركة، 
ا أن يكون رأس المال عينًا وقت الفســخ دراهم أو دنانير، حتى لو نهى ربُّ  ا أن يكون رأس المال عينًا وقت الفســخ دراهم أو دنانير، حتى لو نهى ربُّ ويشــترط أيضً ويشــترط أيضً
المــال المضاربَ عن التصــرف ورأس المال عروض وقت النهي لم يصــح نهيه، وله أن المــال المضاربَ عن التصــرف ورأس المال عروض وقت النهي لم يصــح نهيه، وله أن 
يبيعها؛ ألنه يحتاج إلى بيعها بالدراهم والدنانير ليظهر الربح، فكان النهي والفســخ إبطاالً يبيعها؛ ألنه يحتاج إلى بيعها بالدراهم والدنانير ليظهر الربح، فكان النهي والفســخ إبطاالً 

لحقه في التصرف، فال يملك ذلك).لحقه في التصرف، فال يملك ذلك).
قال في المقدمات الممهــدات ١٩١٩/٣: (والقراض من العقود الجائزة ال يلزم بالعقد واحد : (والقراض من العقود الجائزة ال يلزم بالعقد واحد  قال في المقدمات الممهــدات    (٥)
منهما، وإنما يلزم بالشــروع في العمل أو شغل المال، فإذا شرع في العمل وشغل المال لم منهما، وإنما يلزم بالشــروع في العمل أو شغل المال، فإذا شرع في العمل وشغل المال لم 

، وال للعامل صرفه دون ذلك). نِضَّ ، وال للعامل صرفه دون ذلك).يكن لرب المال أخذه حتى يَ نِضَّ  = =يكن لرب المال أخذه حتى يَ
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ورواية عند الحنابلةورواية عند الحنابلة(١).
األدلة والمناقشة:األدلة والمناقشة:

استدل أصحاب القول األول استدل أصحاب القول األول بأن القراض في أوله وكالة، فالمضارب متصرف بأن القراض في أوله وكالة، فالمضارب متصرف 
في مال صاحبه بإذنه فهو كالوكيل، وبعد ذلك جعالة، وكل من الوكالة والجعالة عقد في مال صاحبه بإذنه فهو كالوكيل، وبعد ذلك جعالة، وكل من الوكالة والجعالة عقد 

جائزجائز(٢).
ويناقش بأن الجعالة تلزم بالشــروع في العملويناقش بأن الجعالة تلزم بالشــروع في العمل(٣) فكذلــك المضاربة، كما أن  فكذلــك المضاربة، كما أن 
الوكالة بأجرة عقــد الزم، وأما الوكالة دون أجرة فال يصح قيــاس المضاربة عليها؛ الوكالة بأجرة عقــد الزم، وأما الوكالة دون أجرة فال يصح قيــاس المضاربة عليها؛ 

لكون الوكالة تبرع، والمقصود بالمضاربة الربح، فاختلفا.لكون الوكالة تبرع، والمقصود بالمضاربة الربح، فاختلفا.
واستدل أصحاب القول الثاني بأدلة، منها:واستدل أصحاب القول الثاني بأدلة، منها:

ا بأحد الشريكين،  ا بأحد الشريكين،  أن في فسخ العقد بعد الشروع في العمل ضررً الدليل األول:الدليل األول: أن في فسخ العقد بعد الشروع في العمل ضررً
فقد تنخفض قيمة الســلعة عند بيعها لفسخ الشــركة، وقد يخسر المضارب عمله في فقد تنخفض قيمة الســلعة عند بيعها لفسخ الشــركة، وقد يخسر المضارب عمله في 
تقليب المال إذا باع الســلعة مباشرة بعد طلب رب المال الفسخ، وهي خسارة ناتجة تقليب المال إذا باع الســلعة مباشرة بعد طلب رب المال الفسخ، وهي خسارة ناتجة 

عن رأي رب المال، وقد جاءت الشريعة برفع الضررعن رأي رب المال، وقد جاءت الشريعة برفع الضرر(٤).
وانظر: شرح مختصر خليل، للخرشي ٢٢٣٢٢٣/٦. .  وانظر: شرح مختصر خليل، للخرشي =   =

ا لم ينعزل  ضً رَ ا لم ينعزل : (وإن كان المــال عَ ضً رَ اإلنصــاف ١٢٩١٢٩/١٤١٤، قال في كشــاف القناع ، قال في كشــاف القناع ٤٩٥٤٩٥/٨: (وإن كان المــال عَ اإلنصــاف    (١)
أحدهما بعزل شــريكه له، وله التصرف بالبيع لتنضيض المال كالمضارب دون المعاوضة أحدهما بعزل شــريكه له، وله التصرف بالبيع لتنضيض المال كالمضارب دون المعاوضة 

بسلعة أخر، ودون التصرف بغير ما ينض به المال).بسلعة أخر، ودون التصرف بغير ما ينض به المال).
نهاية المطلب ٤٨٠٤٨٠/٧، روضة الطالبين ، روضة الطالبين ١٤١١٤١/٥، المغني ، المغني ١٧٢١٧٢/٧. نهاية المطلب    (٢)

األصل أن الجعالة عقد جائز، وهل تلزم الجاعل بالشــروع؟ خالف، واألقرب لزومها به.  األصل أن الجعالة عقد جائز، وهل تلزم الجاعل بالشــروع؟ خالف، واألقرب لزومها به.    (٣)
المقدمات الممهدات المقدمات الممهدات ١٧٩١٧٩/٢، شــرح مختصر خليل للخرشــي ، شــرح مختصر خليل للخرشــي ٦٥٦٥/٧، وانظر: المعايير ، وانظر: المعايير 

الشرعية، صالشرعية، ص٤٢٦٤٢٦.
مواهب الجليل ٣٦٩٣٦٩/٥-٣٧٠٣٧٠، الفواكه الدواني ، الفواكه الدواني ١٢٢١٢٢/٢. مواهب الجليل    (٤)
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١٥٥١٥٥

ا؛  ا؛  أن حق المضارب ثبــت في مال المضاربة بعدما صار عروضً الدليل الثاني:الدليل الثاني: أن حق المضارب ثبــت في مال المضاربة بعدما صار عروضً
الستحقاقه ربحه، فال يملك ربُّ المال بمفرده نهيَه عن التصرف فيه، كما أن في ذلك الستحقاقه ربحه، فال يملك ربُّ المال بمفرده نهيَه عن التصرف فيه، كما أن في ذلك 

إبطاالً لحقه في بيع العروض وتحصيل الربحإبطاالً لحقه في بيع العروض وتحصيل الربح(١).
الدليل الثالث:الدليل الثالث: أن مقتضى عقــد المضاربة تمكين المضارب من التصرف في  أن مقتضى عقــد المضاربة تمكين المضارب من التصرف في 
المال، وفســخ رب المال العقد أو نهيه المضارب عــن العمل تقييد لتصرفاته وذلك المال، وفســخ رب المال العقد أو نهيه المضارب عــن العمل تقييد لتصرفاته وذلك 

مخالف لمقتضى العقد فال يعتد بهمخالف لمقتضى العقد فال يعتد به(٢).
الدليــل الرابع:الدليــل الرابع: قياس القــراض على الجعالة في لزومها بمجرد الشــروع في  قياس القــراض على الجعالة في لزومها بمجرد الشــروع في 

عل(٣). علالعمل؛ وذلك لتعلق حق المضارب بها كتعلق حق المجعول له بالجُ العمل؛ وذلك لتعلق حق المضارب بها كتعلق حق المجعول له بالجُ
ا بأن المضارب ممنوع من التعدي والتصرف بما  بأن المضارب ممنوع من التعدي والتصرف بما  اأيضً ويمكن أن يستدل لذلكويمكن أن يستدل لذلك أيضً
يضر بالمضاربة، فكذلك رب المال ممنوع من التصرف بما يضر، وفســخ المضاربة يضر بالمضاربة، فكذلك رب المال ممنوع من التصرف بما يضر، وفســخ المضاربة 
ا يضــر بالمضاربة ويؤثر في أرباح  ا يضــر بالمضاربة ويؤثر في أرباح وطلــب التنضيض أثناءها مع كون أموالها عروضً وطلــب التنضيض أثناءها مع كون أموالها عروضً

المضارب، فيمنع منه رب المال.المضارب، فيمنع منه رب المال.
الترجيح:الترجيح:

الذي يظهر رجحان القول الثاني؛ لقوة أدلته، ولكون ما استُدل به للقول األول الذي يظهر رجحان القول الثاني؛ لقوة أدلته، ولكون ما استُدل به للقول األول 
ا عنه، ومقتضى ذلك أالَّ يقتصر اللزوم على رب المال، بل يلزم العقد المضارِب  ا عنه، ومقتضى ذلك أالَّ يقتصر اللزوم على رب المال، بل يلزم العقد المضارِب مجابً مجابً
ه  ا؛ فإن الضرر الذي يلحق المضاربَ بفســخ رب المــال: يلحق ربَّ المال نحوُ ه أيضً ا؛ فإن الضرر الذي يلحق المضاربَ بفســخ رب المــال: يلحق ربَّ المال نحوُ أيضً
لو كان طلب الفســخ من المضــارب؛ إذ قد يفوت بطلبه المتجــر ويضطر لتنضيض لو كان طلب الفســخ من المضــارب؛ إذ قد يفوت بطلبه المتجــر ويضطر لتنضيض 

البضاعة بأقل األثمان.البضاعة بأقل األثمان.
الدر المختار، ص٥٤٨٥٤٨، بدائع الصنائع ، بدائع الصنائع ١٠٩١٠٩/٦. الدر المختار، ص   (١)

بدائع الصنائع ٧٧٧٧/٦، حاشية ابن عابدين ، حاشية ابن عابدين ٣٢٧٣٢٧/٤. بدائع الصنائع    (٢)
اإلنصاف ١٢٩١٢٩/١٤١٤. اإلنصاف    (٣)



١٥٦١٥٦

األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

لزم المضارب  لزم المضارب فعلى هذا إذا طلب رب المال الفسخ والمضاربة عروض، فهل يُ فعلى هذا إذا طلب رب المال الفسخ والمضاربة عروض، فهل يُ
، أم له التصرف بالبيع والشــراء بمقتضى المصلحة حتى ير الحال  ، أم له التصرف بالبيع والشــراء بمقتضى المصلحة حتى ير الحال بالتنضيض حاالً بالتنضيض حاالً

مناسبة للتنضيض؟مناسبة للتنضيض؟
نص بعض الحنفية على أنه إذا طلب رب المال الفســخ، فعلى المضارب بيع نص بعض الحنفية على أنه إذا طلب رب المال الفســخ، فعلى المضارب بيع 
العروض ثم ال يتصــرف في ثمنهاالعروض ثم ال يتصــرف في ثمنها(١)، ونص بعضهم على أنــه ليس لرب المال نهي ، ونص بعضهم على أنــه ليس لرب المال نهي 
المضــارب عن التصرف حتى ينض المالالمضــارب عن التصرف حتى ينض المال(٢)، ولم أجد لهم نصا على لزوم التنضيض ، ولم أجد لهم نصا على لزوم التنضيض 

حينئذٍ للمضارب بمجرد طلب رب المال.حينئذٍ للمضارب بمجرد طلب رب المال.
ويــر المالكيــة أن التنضيض راجع إلــى المضارب، وفي حــال اختالف ويــر المالكيــة أن التنضيض راجع إلــى المضارب، وفي حــال اختالف 

المضارب ورب المال في وقت التنضيض فيُرجع في ذلك إلى الحاكمالمضارب ورب المال في وقت التنضيض فيُرجع في ذلك إلى الحاكم(٣).
وأمــا من قال بالقول الثاني من الحنابلة فقد اختلف قولهم، فمنهم من قال: إن وأمــا من قال بالقول الثاني من الحنابلة فقد اختلف قولهم، فمنهم من قال: إن 
له التصرف بالبيع لتنضيض المال دون غيره من التصرفات؛ ألنه معزولله التصرف بالبيع لتنضيض المال دون غيره من التصرفات؛ ألنه معزول(٤)، ومنهم من ، ومنهم من 

قال: إن له مطلق التصرفاتقال: إن له مطلق التصرفات(٥).
واألقــرب في ذلكواألقــرب في ذلك قول المالكية؛ فإن الرأي فــي ذلك إلى المضارب؛ لكونه قول المالكية؛ فإن الرأي فــي ذلك إلى المضارب؛ لكونه 
المخولَ بالتصرف في ابتداء المضاربــة، وتصرفه منوط بالمصلحة، وليس حق رب المخولَ بالتصرف في ابتداء المضاربــة، وتصرفه منوط بالمصلحة، وليس حق رب 
المال في استرداده بأولى من حق المضارب في تحصيل ربحه، وعليه فيبدأ في العمل المال في استرداده بأولى من حق المضارب في تحصيل ربحه، وعليه فيبدأ في العمل 
ا لمصلحة المضاربة، وال يتخذ من اإلجراءات ما  ا لمصلحة المضاربة، وال يتخذ من اإلجراءات ما على تنضيض المــال بما يراه محققً على تنضيض المــال بما يراه محققً
يدل على الرغبة في استمرارها، فإن اختلف رب المال والمضارب في ذلك كان النظر يدل على الرغبة في استمرارها، فإن اختلف رب المال والمضارب في ذلك كان النظر 

حاشية ابن عابدين ٦٥٥٦٥٥/٥. حاشية ابن عابدين    (١)
بدائع الصنائع ٧٧٧٧/٦، فتح القدير ، فتح القدير ١٩٥١٩٥/٦. بدائع الصنائع    (٢)

الموطأ ٧٠٠٧٠٠/٢، منح الجليل ، منح الجليل ٣٧٦٣٧٦/٧، الفواكه الدواني ، الفواكه الدواني ١٢٢١٢٢/٢. الموطأ    (٣)
المغني ١٧٢١٧٢/٧-١٧٣١٧٣، كشاف القناع ، كشاف القناع ٤٩٤٤٩٤/٨-٤٩٥٤٩٥. المغني    (٤)

اإلنصاف ١٢٩١٢٩/١٤١٤. اإلنصاف    (٥)
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فيه إلى الحاكم.فيه إلى الحاكم.
، أو اتخذ إجراءات التنضيض بنفسه  ، أو اتخذ إجراءات التنضيض بنفسه فإن ألزم الشريك شريكه بالتنضيض حاالً فإن ألزم الشريك شريكه بالتنضيض حاالً
بما يضر بالشــركة، فللشــريك المضرور أن يطلب من شريكه تعويضه عما لحقه من بما يضر بالشــركة، فللشــريك المضرور أن يطلب من شريكه تعويضه عما لحقه من 

ضرر مالي نتيجة ذلكضرر مالي نتيجة ذلك(١).
ولو اتفق الشــريكان على تأقيت الشــركة، فهل يصح ذلك؟ وهل يكون ذلك ولو اتفق الشــريكان على تأقيت الشــركة، فهل يصح ذلك؟ وهل يكون ذلك 

ا؟ ا؟ملزمً ملزمً
للتأقيت صورتان:للتأقيت صورتان:

الصورة األولــى:الصورة األولــى: تأقيت انقضاء الشــركة، بأن يحدد الشــريكان مدة تنقضي  تأقيت انقضاء الشــركة، بأن يحدد الشــريكان مدة تنقضي 
الشركة بنهايتها، ويكون لكل من الشــريكين إنهاؤها قبل ذلك، واختلف الفقهاء فيه الشركة بنهايتها، ويكون لكل من الشــريكين إنهاؤها قبل ذلك، واختلف الفقهاء فيه 

على قولين:على قولين:
القول األول:القول األول: صحة شرط التأقيت. صحة شرط التأقيت.

وبه قال الحنفيةوبه قال الحنفية(٢) والحنابلة والحنابلة(٣).
القول الثاني:القول الثاني: فساد الشرط. فساد الشرط.

وبه قال المالكيةوبه قال المالكية(٤) والشــافعية والشــافعية(٥)، لكن أجاز الشــافعية في األصح، لكن أجاز الشــافعية في األصح(٦) التأقيت  التأقيت 
لمنع الشراء دون البيع.لمنع الشراء دون البيع.

الفتاو الشرعية لمجموعة البركة، ص١٩٥١٩٥. الفتاو الشرعية لمجموعة البركة، ص   (١)
بدائع الصنائع ٩٩٩٩/٦، الهداية، للمرغيناني ، الهداية، للمرغيناني ٢٠٣٢٠٣/٣. بدائع الصنائع    (٢)

المغني ١٧٧١٧٧/٧-١٧٨١٧٨، كشاف القناع ، كشاف القناع ٥٠٦٥٠٦/٨. المغني    (٣)
االستذكار ١٥١٥/٧، بداية المجتهد ، بداية المجتهد ٢٣٢٣/٤. االستذكار    (٤)

روضة الطالبين ١٢١١٢١/٥-١٢٢١٢٢، نهاية المطلب ، نهاية المطلب ٤٥٣٤٥٣/٧-٤٥٤٤٥٤. روضة الطالبين    (٥)
المرجعان السابقان. المرجعان السابقان.   (٦)



١٥٨١٥٨

األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

األدلة والمناقشة:األدلة والمناقشة:
استدل أصحاب القول األول بأدلة، منها:استدل أصحاب القول األول بأدلة، منها:

.(١)« مْ وطِهِ رُ لَى شُ ونَ عَ لِمُ سْ »الْمُ مْ وطِهِ رُ لَى شُ ونَ عَ لِمُ سْ الدليل األول:الدليل األول: قول النبي  قول النبي : : «الْمُ
وجه الداللة:وجه الداللة: أن الحديث عام في كل شــرط، ومن ذلك شــرط تأقيت انقضاء  أن الحديث عام في كل شــرط، ومن ذلك شــرط تأقيت انقضاء 

الشركة، فيلزمالشركة، فيلزم(٢).
الدليل الثاني:الدليل الثاني:أن الشــركة توكيل، ويصح تأقيت الوكالة، فصح تأقيت الشركة أن الشــركة توكيل، ويصح تأقيت الوكالة، فصح تأقيت الشركة 

ا عليها(٣). ا عليهاقياسً قياسً
ا باإلجارة ويصح تأجيل اإلجارة(٤). ا باإلجارة ويصح تأجيل اإلجارةأن في المضاربة شبهً الدليل الثالث: الدليل الثالث: أن في المضاربة شبهً

الدليل الرابع:الدليل الرابع: أنه يصح تقييد الشــركة بنوع من المتاع، فكذلك يصح تقييدها  أنه يصح تقييد الشــركة بنوع من المتاع، فكذلك يصح تقييدها 
بالزمان، كما يصح ذلك في الوكالةبالزمان، كما يصح ذلك في الوكالة(٥).

رواه أبو  داود، كتاب األقضية، باب في الصلــح ٣٠٤٣٠٤/٣ ( (٣٥٩٤٣٥٩٤)، من حديث أبي هريرة )، من حديث أبي هريرة  رواه أبو  داود، كتاب األقضية، باب في الصلــح    (١)
، ورواه الترمــذي، أبواب األحكام، باب ما ذكر عن رســول الله ، ورواه الترمــذي، أبواب األحكام، باب ما ذكر عن رســول الله  في  في 
الصلح بيــن النــاس الصلح بيــن النــاس ٢٧٢٧/٣-٢٨٢٨ ( (١٣٥٢١٣٥٢)، من حديث عمرو  بن عــوف )، من حديث عمرو  بن عــوف . وقال . وقال 
الترمذي: هذا حديث حســن صحيح. وحســن األلباني حديث أبي هريرة الترمذي: هذا حديث حســن صحيح. وحســن األلباني حديث أبي هريرة ، إرواء ، إرواء 
ا بصيغــة الجزم عن النبــي  بلفظ:  بلفظ:  ا بصيغــة الجزم عن النبــي ، ورواه البخــاري معلقً الغليــل الغليــل ١٤٣١٤٣/٥، ورواه البخــاري معلقً
»، كتاب اإلجارة، باب أجر السمسرة ٩٢٩٢/٣، وقال ابن حجر عن ، وقال ابن حجر عن  مْ وطِهِ رُ نْدَ شُ ونَ عِ لِمُ سْ مُ »، كتاب اإلجارة، باب أجر السمسرة «الْ مْ وطِهِ رُ نْدَ شُ ونَ عِ لِمُ سْ مُ «الْ
ا فإنه على صورتين: إما أن يورده بصيغة الجزم،  ا فإنه على صورتين: إما أن يورده بصيغة الجزم، معلقات البخاري: (ما ال يوجد فيه إال معلقً معلقات البخاري: (ما ال يوجد فيه إال معلقً
وإما أن يورده بصيغة التمريض، فالصيغة األولى يســتفاد منها الصحة إلى من علق عنه...). وإما أن يورده بصيغة التمريض، فالصيغة األولى يســتفاد منها الصحة إلى من علق عنه...). 

فتح الباري فتح الباري ١٧١٧/١، وبنحوه في تغليق التعليق ، وبنحوه في تغليق التعليق ٨/٢.
التجريد، للقدوري ٣٥٠٩٣٥٠٩/٧. التجريد، للقدوري    (٢)

بدائع الصنائع ٩٩٩٩/٦، البحر الرائق ، البحر الرائق ١٨٨١٨٨/٥. بدائع الصنائع    (٣)
بداية المجتهد ٢٣٢٣/٤. بداية المجتهد    (٤)

المغني ١٧٨١٧٨/٧، شرح منتهى اإلرادات ، شرح منتهى اإلرادات ٢١٨٢١٨/٢. المغني    (٥)
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١٥٩١٥٩

واستدل أصحاب القول الثاني بأدلة، منها:واستدل أصحاب القول الثاني بأدلة، منها:
أن مبنى الشركة في وضع الشــرع على جواز فسخ أي من الشريكين متى شاء أن مبنى الشركة في وضع الشــرع على جواز فسخ أي من الشريكين متى شاء 

بإطالق، وتأقيت ذلك يعارض هذا اإلطالقبإطالق، وتأقيت ذلك يعارض هذا اإلطالق(١).
ونوقش بأن ذلك غير صحيح، فيصح تأقيــت الوكالة والوديعة مع كون أصل ونوقش بأن ذلك غير صحيح، فيصح تأقيــت الوكالة والوديعة مع كون أصل 

وضعها على اإلطالقوضعها على اإلطالق(٢).
واستدل الشــافعية على جواز التأقيت في الشراء دون البيع بأن المضارب في واستدل الشــافعية على جواز التأقيت في الشراء دون البيع بأن المضارب في 
ا في المدة المضروبة، فإذا فرض ارتفاع المضاربة  ا في المدة المضروبة، فإذا فرض ارتفاع المضاربة المضاربة قد ال يجد للعروض مشتريً المضاربة قد ال يجد للعروض مشتريً
بًا ببيع العروض وتنضيضها؛ إذ ال تتأتى المفاصلة  بًا ببيع العروض وتنضيضها؛ إذ ال تتأتى المفاصلة بانتهاء المدة فيبقى المضارب مطالَ بانتهاء المدة فيبقى المضارب مطالَ

إال كذلك، فال وجه إذن للمنع من البيع وال لتأقيتهإال كذلك، فال وجه إذن للمنع من البيع وال لتأقيته(٣).
ونوقش بأن لــرب المال منع المضارب من البيع والشــراء في أي وقت، وله ونوقش بأن لــرب المال منع المضارب من البيع والشــراء في أي وقت، وله 
فســخ المضاربة متى شــاء، فإذا جاز ذلك فتأقيت انقضــاء المضاربة أولى بالجواز، فســخ المضاربة متى شــاء، فإذا جاز ذلك فتأقيت انقضــاء المضاربة أولى بالجواز، 
ويكون اشــتراط ذلك غير مخالف لمقتضى العقدويكون اشــتراط ذلك غير مخالف لمقتضى العقد(٤)، وأما التنضيض فال يشــترط إذا ، وأما التنضيض فال يشــترط إذا 

رضي رب المال بأخذ العرض بقيمتهرضي رب المال بأخذ العرض بقيمته(٥).
ا  ا كما استدل الشافعية بأنه ليس في هذا التأقيت ما ينافي مقصودَ العقد، وال حجرً كما استدل الشافعية بأنه ليس في هذا التأقيت ما ينافي مقصودَ العقد، وال حجرً
على أي من الشــريكينعلى أي من الشــريكين(٦)، كما أنه يملك منع شــريكه من الشراء متى شاء فإذا شرط ، كما أنه يملك منع شــريكه من الشراء متى شاء فإذا شرط 

ذلك فقد شرط ما يقتضيه العقد فلم يؤثرذلك فقد شرط ما يقتضيه العقد فلم يؤثر(٧).
نهاية المطلب ٤٥٣٤٥٣/٧-٤٥٤٤٥٤، البيان، للعمراني ، البيان، للعمراني ١٩٧١٩٧/٧-١٩٨١٩٨. نهاية المطلب    (١)

المغني ١٧٨١٧٨/٧. المغني    (٢)
نهاية المطلب ٤٥٣٤٥٣/٧-٤٥٤٤٥٤، البيان، للعمراني ، البيان، للعمراني ١٩٧١٩٧/٧-١٩٨١٩٨. نهاية المطلب    (٣)

المغني ١٧٨١٧٨/٧. المغني    (٤)
التجريد، للقدوري ٣٥١١٣٥١١/٧. التجريد، للقدوري    (٥)
نهاية المطلب ٤٥٣٤٥٣/٧-٤٥٤٤٥٤. نهاية المطلب    (٦)

البيان، للعمراني ١٩٧١٩٧/٧-١٩٨١٩٨. البيان، للعمراني    (٧)
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ا ال ينافي مقتضى العقد وال مقصوده كما ســبق،  ا ال ينافي مقتضى العقد وال مقصوده كما ســبق، ونوقش بأن تأقيت البيع أيضً ونوقش بأن تأقيت البيع أيضً
وال فرق في ذلك بين البيع والشراءوال فرق في ذلك بين البيع والشراء(١).

الترجيح:الترجيح:
يترجــح القول بجواز تأقيت انقضاء الشــركة؛ لقوة أدلتــه ولإلجابة على أدلة يترجــح القول بجواز تأقيت انقضاء الشــركة؛ لقوة أدلتــه ولإلجابة على أدلة 
القائلين بالمنع، وألنه ال يترتب على ذلك محظور شرعي، بل إن القول بجواز التأقيت القائلين بالمنع، وألنه ال يترتب على ذلك محظور شرعي، بل إن القول بجواز التأقيت 
أولى من القول بجواز عقد الشــركة والمضاربة، فإنه إذا جاز ألي من الشريكين فسخ أولى من القول بجواز عقد الشــركة والمضاربة، فإنه إذا جاز ألي من الشريكين فسخ 
العقد متى شاء مع ظهور ما يترتب على ذلك من الضرر بالشريك اآلخر، فجواز تأقيت العقد متى شاء مع ظهور ما يترتب على ذلك من الضرر بالشريك اآلخر، فجواز تأقيت 

ذلك الفسخ وصحته من باب أولى.ذلك الفسخ وصحته من باب أولى.
الصــورة الثانية: الصــورة الثانية: تأقيت لزوم الشــركة، بــأن تحدد مدة تكون الشــركة الزمة تأقيت لزوم الشــركة، بــأن تحدد مدة تكون الشــركة الزمة 
للشريكين فيها، وال يحق ألي منهما إنهاؤها أثناء المدة دون رضى شريكه، وقد اختلف للشريكين فيها، وال يحق ألي منهما إنهاؤها أثناء المدة دون رضى شريكه، وقد اختلف 

الفقهاء في هذا الشرط على قولين:الفقهاء في هذا الشرط على قولين:
القول األول:القول األول: فساده. فساده.

.................................................................................... وهو مذهب الحنفيةوهو مذهب الحنفية(٢) والمالكية والمالكية(٣)
التجريد، للقدوري ٣٥١٠٣٥١٠/٧، المغني ، المغني ١٧٨١٧٨/٧. التجريد، للقدوري    (١)

جاء في المبسوط، للسرخســي ١٩١٩/٢٢٢٢: (وجواز عقد الشركة بين اثنين بالمال دليل على : (وجواز عقد الشركة بين اثنين بالمال دليل على  جاء في المبسوط، للسرخســي    (٢)
جــواز هذا العقد [المضاربــة]؛ ألن من جانب كل واحد منهما هنــاك ما يحصل به الربح؛ جــواز هذا العقد [المضاربــة]؛ ألن من جانب كل واحد منهما هنــاك ما يحصل به الربح؛ 
فينعقد بينهما شركة في الربح؛ ولهذا ال يشترط التوقيت في هذا العقد ولكل واحد منهما أن فينعقد بينهما شركة في الربح؛ ولهذا ال يشترط التوقيت في هذا العقد ولكل واحد منهما أن 

ينفرد بفسخه؛ ألن انعقاده بطريق الشركة دون اإلجارة).ينفرد بفسخه؛ ألن انعقاده بطريق الشركة دون اإلجارة).
ا أن يشترط أن يعمل  ا أن يشترط أن يعمل : (قال مالك: ال يجوز للذي يأخذ المال قراضً جاء في الموطأ ٦٩١٦٩١/١: (قال مالك: ال يجوز للذي يأخذ المال قراضً جاء في الموطأ    (٣)
نزع منه. قال: وال يصلح لصاحب المال أن يشــترط أنك ال ترده إليَّ ســنين  نزع منه. قال: وال يصلح لصاحب المال أن يشــترط أنك ال ترده إليَّ ســنين فيه ســنين ال يُ فيه ســنين ال يُ
لٍ يســميانه- ألن القراض ال يكون إلى أجل، ولكن يدفــع رب المال ماله إلى الذي  لٍ يســميانه- ألن القراض ال يكون إلى أجل، ولكن يدفــع رب المال ماله إلى الذي -ألَجَ -ألَجَ
يعمــل له فيه، فــإن بدا ألحدهما أن يترك ذلك والمال ناضٌّ لم يشــتر به شــيئًا تركه وأخذ يعمــل له فيه، فــإن بدا ألحدهما أن يترك ذلك والمال ناضٌّ لم يشــتر به شــيئًا تركه وأخذ 

 = =صاحب المال ماله، وإن بدا لرب المال أن يقبضه بعد أن يشتري به سلعة فليس ذلك لهصاحب المال ماله، وإن بدا لرب المال أن يقبضه بعد أن يشتري به سلعة فليس ذلك له
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١٦١١٦١

والشافعيةوالشافعية(١) والحنابلة والحنابلة(٢).
القول الثاني:القول الثاني: صحته. صحته.

وهو قول بعض الحنفيةوهو قول بعض الحنفية(٣).
األدلة والمناقشة:األدلة والمناقشة:

استدل أصحاب القول األول بأدلة، منها:استدل أصحاب القول األول بأدلة، منها:
حتى يباع المتاع ويصير عينًا، فإن بدا للعامل أن يرده وهو عرض لم يكن ذلك له حتى يبيعه  حتى يباع المتاع ويصير عينًا، فإن بدا للعامل أن يرده وهو عرض لم يكن ذلك له حتى يبيعه =   =
فيــرده عينًا كما أخذه). وعلل في منح الجليل فيــرده عينًا كما أخذه). وعلل في منح الجليل ٣٢٨٣٢٨/٧ بقوله: (ألن حكم القراض أن يكون  بقوله: (ألن حكم القراض أن يكون 
إلى غير أجل؛ ألنه ليس بعقد الزم ولكل واحد منهما تركه متى شاء، فإذا شرط األجل فكأنه إلى غير أجل؛ ألنه ليس بعقد الزم ولكل واحد منهما تركه متى شاء، فإذا شرط األجل فكأنه 

قد منع نفسه من تركه، وذلك غير جائز).قد منع نفسه من تركه، وذلك غير جائز).
جاء فــي البيان، للعمراني ١٩٧١٩٧/٧: (أن يقول: قارضتك ســنة على أني ال أمنعك فيها من : (أن يقول: قارضتك ســنة على أني ال أمنعك فيها من  جاء فــي البيان، للعمراني    (١)
البيع والشــراء بطل القراض؛ ألن عقد القراض عقد جائر، فال يجوز أن يشترط لزومه على البيع والشــراء بطل القراض؛ ألن عقد القراض عقد جائر، فال يجوز أن يشترط لزومه على 
رب المال). وانظر: الحاوي، للماوردي رب المال). وانظر: الحاوي، للماوردي ٣١١٣١١/٧-٣١٢٣١٢، روضة الطالبين ، روضة الطالبين ١٢١١٢١/٥-١٢٢١٢٢.
جاء في المغني ١٧٩١٧٩/٧: (والشــروط الفاســدة تنقســم ثالثة أقســام؛ أحدها: ما ينافي : (والشــروط الفاســدة تنقســم ثالثة أقســام؛ أحدها: ما ينافي  جاء في المغني    (٢)
مقتضى العقد، مثل: أن يشــترط لــزوم المضاربة، أو ال يعزله مــدة بعينها، أو ال يبيع إال مقتضى العقد، مثل: أن يشــترط لــزوم المضاربة، أو ال يعزله مــدة بعينها، أو ال يبيع إال 
برأس المال أو أقل، أو ال يبيع إال ممن اشــتر منه، أو شرط أالَّ يشتري، أو ال يبيع، أو أن برأس المال أو أقل، أو ال يبيع إال ممن اشــتر منه، أو شرط أالَّ يشتري، أو ال يبيع، أو أن 
يوليه ما يختاره من الســلع، أو نحو ذلك، فهذه شروط فاسدة؛ ألنها تفوت المقصود من يوليه ما يختاره من الســلع، أو نحو ذلك، فهذه شروط فاسدة؛ ألنها تفوت المقصود من 
المضاربة، وهو الربح، أو تمنع الفســخ الجائز بحكم األصل). وانظر: المبدع المضاربة، وهو الربح، أو تمنع الفســخ الجائز بحكم األصل). وانظر: المبدع ٣٦٦٣٦٦/٤، ، 

كشاف القناع كشاف القناع ٤٩٢٤٩٢/٨.
البحــر الرائق ١٨٨١٨٨/٥، ويمكن تخريجه على ما جاء فــي الفتاو الهندية ، ويمكن تخريجه على ما جاء فــي الفتاو الهندية ٢٩٧٢٩٧/٤ بقوله:  بقوله:  البحــر الرائق    (٣)
(األصل أن رب المال متى شــرط على المضارب شرطًا في المضاربة، إن كان شرطًا لرب (األصل أن رب المال متى شــرط على المضارب شرطًا في المضاربة، إن كان شرطًا لرب 
المــال فيه فائدة، فإنه يصح، ويجب على المضارب مراعاته والوفاء به، وإذا لم يفِ به صار المــال فيه فائدة، فإنه يصح، ويجب على المضارب مراعاته والوفاء به، وإذا لم يفِ به صار 
ا وعامالً بغير أمره). وقال الباجي في المنتقى ١٦٢١٦٢/٥: (ال يجوز أن يوقت القراض : (ال يجوز أن يوقت القراض  ا وعامالً بغير أمره). وقال الباجي في المنتقى مخالفً مخالفً
بمدة معلومة ال يجوز فسخه قبلها وإن عاد المال عينًا، وإن انقضت المدة فقد كمل القراض بمدة معلومة ال يجوز فسخه قبلها وإن عاد المال عينًا، وإن انقضت المدة فقد كمل القراض 
ا عند انقضاء المدة، وبهذا قال  ا عند انقضاء المدة، وبهذا قال فال يكون للعامل وال عليه أن يبيعه وال يعمل به إذا كان عرضً فال يكون للعامل وال عليه أن يبيعه وال يعمل به إذا كان عرضً

أبو  حنيفة والشافعي، وقال بعض أصحاب أبي حنيفة: ذلك جائز).أبو  حنيفة والشافعي، وقال بعض أصحاب أبي حنيفة: ذلك جائز).
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ا، فال  ا، فال أن أصل عقد المضاربة عقد جائز، وتأقيتــه يجعله الزمً الدليــل األول: الدليــل األول: أن أصل عقد المضاربة عقد جائز، وتأقيتــه يجعله الزمً
يصحيصح(١).

ويناقش بأن القول بلزومه ال يُخل بأصله، وليس في الشرع ما يمنعه.ويناقش بأن القول بلزومه ال يُخل بأصله، وليس في الشرع ما يمنعه.
ا، وال يصح  ا يصح مطلقً ا، وال يصح  القياس على البيع والنكاح في كونه عقدً ا يصح مطلقً الدليل الثاني:الدليل الثاني: القياس على البيع والنكاح في كونه عقدً

مؤقتًامؤقتًا(٢).
ويناقش بالفرق من وجوه:ويناقش بالفرق من وجوه:

األول:األول: أن عقد البيــع من عقود المعاوضات، وشــركة العنان والمضاربة من  أن عقد البيــع من عقود المعاوضات، وشــركة العنان والمضاربة من 
عقود المشاركات، وفرق بين المعاوضات والمشاركات.عقود المشاركات، وفرق بين المعاوضات والمشاركات.

الثاني:الثاني: أن تأقيت عقد البيع وعقد النكاح ينافي المقصود منهما، فالمقصود من  أن تأقيت عقد البيع وعقد النكاح ينافي المقصود منهما، فالمقصود من 
البيع ملك العين، والمقصود من النكاح ملك البضــع، وتأقيتهما ينافي مقصودهما، البيع ملك العين، والمقصود من النكاح ملك البضــع، وتأقيتهما ينافي مقصودهما، 

بخالف عقود المشاركة فتأقيتها ال ينافي مقصودها.بخالف عقود المشاركة فتأقيتها ال ينافي مقصودها.
م الشركة  ـحرِّ م الشركة  أن النص قد جاء بتحريم النكاح المؤقت، ولم يرد ما يــُ ـحرِّ الثالث:الثالث: أن النص قد جاء بتحريم النكاح المؤقت، ولم يرد ما يــُ

المؤقتة.المؤقتة.
الرابع:الرابع: أن عقد البيع والنكاح عقد الزم في أصله، وعقد الشركة عند أصحاب  أن عقد البيع والنكاح عقد الزم في أصله، وعقد الشركة عند أصحاب 
القــول الثاني عقد جائز، فال يصح قياســه عليهما، وعلى القول بلزوم عقد الشــركة القــول الثاني عقد جائز، فال يصح قياســه عليهما، وعلى القول بلزوم عقد الشــركة 

فيجوز تأقيتها كجواز تأقيت عقد اإلجارة.فيجوز تأقيتها كجواز تأقيت عقد اإلجارة.
الدليل الثالث: الدليل الثالث: أنه شرط ينافي مقتضى عقد الشركة، فال يصحأنه شرط ينافي مقتضى عقد الشركة، فال يصح(٣).

الموطــأ ٦٩١٦٩١/١، المنتقى شــرح الموطأ ، المنتقى شــرح الموطأ ١٦٢١٦٢/٥، منــح الجليــل ، منــح الجليــل ٣٢٨٣٢٨/٧، الحاوي، ، الحاوي،  الموطــأ    (١)
للماوردي للماوردي ٣١١٣١١/٧-٣١٢٣١٢.

الحاوي، للماوردي ٣١١٣١١/٧. الحاوي، للماوردي    (٢)
المغني ١٧٩١٧٩/٧. المغني    (٣)



ل ل والمتموِّ لالتوصيف الفقهي للعالقة بين المموِّ ل والمتموِّ التوصيف الفقهي للعالقة بين المموِّ

١٦٣١٦٣

ويناقش من وجهين:ويناقش من وجهين:
األول: األول: عدم التسليم، فإن التأقيت ال ينافي مقتضى عقد الشركة.عدم التسليم، فإن التأقيت ال ينافي مقتضى عقد الشركة.

الثاني: الثاني: على فرض التســليم،على فرض التســليم، فإن الراجح أن الشــرط المنافي لمقتضى العقد فإن الراجح أن الشــرط المنافي لمقتضى العقد 
ال يفسد إال إذا كان منافيًا للشرع أو لمقصود العقدال يفسد إال إذا كان منافيًا للشرع أو لمقصود العقد(١).

ولم أجد ما اســتدل به أصحاب القول الثاني، ويمكن أن يستدل له بأن حقيقة ولم أجد ما اســتدل به أصحاب القول الثاني، ويمكن أن يستدل له بأن حقيقة 
التأقيت:التأقيت: اتفاقُ الشــريكين على وقت التنضيض، وإذا كانت شركة العنان والمضاربة اتفاقُ الشــريكين على وقت التنضيض، وإذا كانت شركة العنان والمضاربة 
الزمتين حتى التنضيض وجاز طلب التنضيض أثناء الشركة، فال مانع من االتفاق قبل الزمتين حتى التنضيض وجاز طلب التنضيض أثناء الشركة، فال مانع من االتفاق قبل 

ذلك على وقت التنضيض.ذلك على وقت التنضيض.
الترجيح:الترجيح:

يترجــح القول بجواز تأقيت لزوم الشــركة؛ لما ســبق مــن أن حقيقته اتفاق يترجــح القول بجواز تأقيت لزوم الشــركة؛ لما ســبق مــن أن حقيقته اتفاق 
الشــريكين على وقت التنضيض، وهو القول المتعيّن في هذه األزمنة التي أصبحت الشــريكين على وقت التنضيض، وهو القول المتعيّن في هذه األزمنة التي أصبحت 
ا تبدأ بالتعاقد مع المستشارين  ا تبدأ بالتعاقد مع المستشارين الشركات فيها معقدة، وقد يستغرق تأسيس بعضها شهورً الشركات فيها معقدة، وقد يستغرق تأسيس بعضها شهورً
ها، والتعاقد  ها، والتعاقد والمحاسبين لرسم خططها، ثم استقطاب الكفاءات لها، واستئجار مقارّ والمحاسبين لرسم خططها، ثم استقطاب الكفاءات لها، واستئجار مقارّ
مع موظفيها، وشراء المعدات والسيارات التي تحتاجها، ونحو ذلك من المصروفات مع موظفيها، وشراء المعدات والسيارات التي تحتاجها، ونحو ذلك من المصروفات 
الكبيرة التي تتكلفها الشركة للتأســيس، والقول بعدم صحة التأقيت يضر بالشركاء، الكبيرة التي تتكلفها الشركة للتأســيس، والقول بعدم صحة التأقيت يضر بالشركاء، 
ويُـحدث النزاعات بينهم، والشريعة جاءت بجلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد ويُـحدث النزاعات بينهم، والشريعة جاءت بجلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد 
وتقليلهــا، وليس فيها نص بمنع تأقيت الشــركة، بل إن هذا القول يتســق مع القول وتقليلهــا، وليس فيها نص بمنع تأقيت الشــركة، بل إن هذا القول يتســق مع القول 
المرجح بلزوم عقد الشــركة حتــى تنضيضها؛ ألن في جوازه قبله إضرار بالشــركاء المرجح بلزوم عقد الشــركة حتــى تنضيضها؛ ألن في جوازه قبله إضرار بالشــركاء 

أو بعضهم.أو بعضهم.
وبناءً عليه؛ فال يلزم التنضيض قبل انقضاء مدة الشركة، ويكون اللزوم في العنان وبناءً عليه؛ فال يلزم التنضيض قبل انقضاء مدة الشركة، ويكون اللزوم في العنان 

سيأتي بحث حكم الشرط المخالف لمقتضى العقد عند بحث أحكام التحوط. سيأتي بحث حكم الشرط المخالف لمقتضى العقد عند بحث أحكام التحوط.   (١)
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من العقد، وفي المضاربة من شــروع العامل في العمل، وال يقتصر الشروع في العمل من العقد، وفي المضاربة من شــروع العامل في العمل، وال يقتصر الشروع في العمل 
على شراء البضاعة، بل يبدأ من بدء إجراءات تأسيس الشركة التي سبق ذكر بعضها.على شراء البضاعة، بل يبدأ من بدء إجراءات تأسيس الشركة التي سبق ذكر بعضها.

المطلب الخامس: شروط العاقدين.المطلب الخامس: شروط العاقدين.
ل ال تخرج عن كونها شــركة عنان  ل والمتموِّ ل ال تخرج عن كونها شــركة عنان بنــاءً على أن المعاملة بين المموِّ ل والمتموِّ بنــاءً على أن المعاملة بين المموِّ
أو شركة مضاربة، فيشترط في العاقدين أن يكون كل منهما جائز التصرف، بأن يكون أو شركة مضاربة، فيشترط في العاقدين أن يكون كل منهما جائز التصرف، بأن يكون 
ا للمال، أو نائبًا عنه، كالوكيل والوصي والولي ونحوهم(١)، وعلة ، وعلة  ا مالكً ا رشــيدً ا للمال، أو نائبًا عنه، كالوكيل والوصي والولي ونحوهممكلفً ا مالكً ا رشــيدً مكلفً

ذلك:ذلك:
أن كال من شــركة العنان والمضاربة يتضمن الوكالة، وال تصح الوكالة  أن كال من شــركة العنان والمضاربة يتضمن الوكالة، وال تصح الوكالة -   -١

إال من جائز التصرفإال من جائز التصرف(٢).
أن شــركة العنان تتضمن البيع؛ فكل شــريك يبيع حصة من رأس ماله  أن شــركة العنان تتضمن البيع؛ فكل شــريك يبيع حصة من رأس ماله -   -٢

لشريكه، والبيع ال يصح إال من جائز التصرفلشريكه، والبيع ال يصح إال من جائز التصرف(٣).
أن كال منهما عقد على تصرف في مال فلم تصح من غير جائز التصرف،  أن كال منهما عقد على تصرف في مال فلم تصح من غير جائز التصرف، -   -٣

كالبيعكالبيع(٤).
والشريك في شــركة العنان وكيل عن بقية الشــركاء، وكذلك المضارب في والشريك في شــركة العنان وكيل عن بقية الشــركاء، وكذلك المضارب في 
المضاربة وكيل عن رب المال؛ ألن كال منهما مأذون له في التصرف في الشــركة من المضاربة وكيل عن رب المال؛ ألن كال منهما مأذون له في التصرف في الشــركة من 

صاحب المال، وذلك توكيلصاحب المال، وذلك توكيل(٥).
بدائع الصنائع بدائع الصنائع ٥٨٥٨/٦، ، ٨١٨١، منح الجليل ، منح الجليل ٢٥٠٢٥٠/٦، روضة الطالبين ، روضة الطالبين ٢٧٥٢٧٥/٤، المغني ، المغني ١٠٩١٠٩/٧.  (١)

بدائع الصنائع ٥٨٥٨/٦، ، ٨١٨١. بدائع الصنائع    (٢)
مواهب الجليل ١١٨١١٨/٥. مواهب الجليل    (٣)

المغني ١٠٩١٠٩/٧، كشاف القناع ، كشاف القناع ٤٧٧٤٧٧/٨. المغني    (٤)
االختيار ١٩١٩/٣-٢٠٢٠، مواهب الجليل ، مواهب الجليل ١٢٩١٢٩/٥، روضة الطالبين ، روضة الطالبين ٢٨٣٢٨٣/٤، كشاف القناع، كشاف القناع االختيار    (٥)= = 
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ويترتب على ذلك أن كال من الشــريك والمضارب أمين في تصرفه؛ لكون ما ويترتب على ذلك أن كال من الشــريك والمضارب أمين في تصرفه؛ لكون ما 
ترتب على المأذون غير مضمون، وال يضمن إال في حال التعدي أو التفريطترتب على المأذون غير مضمون، وال يضمن إال في حال التعدي أو التفريط(١).

وعلى الشــريك أن يتحر عند اختيار شريكه أن يكون متجنبًا للمحرمات في وعلى الشــريك أن يتحر عند اختيار شريكه أن يكون متجنبًا للمحرمات في 
التجارة؛ ولذلك كره بعض أهل العلم مشاركة الكافر؛ ألنه ال يتورع عن المحرماتالتجارة؛ ولذلك كره بعض أهل العلم مشاركة الكافر؛ ألنه ال يتورع عن المحرمات(٢)، ، 
إال أن ذلــك على ســبيل التنزيه ما دامــت التجارة في مباح؛ لكون عــدم التورع عن إال أن ذلــك على ســبيل التنزيه ما دامــت التجارة في مباح؛ لكون عــدم التورع عن 
المحرمات ال يقتضي االتجار بها في الشركة المراد عقدها، ومتى وجد المحرم وجب المحرمات ال يقتضي االتجار بها في الشركة المراد عقدها، ومتى وجد المحرم وجب 
على الشــركاء تجنــب ذلك المحرم ومفارقتــه، فالعبرة بموضوع الشــركة ال بحال على الشــركاء تجنــب ذلك المحرم ومفارقتــه، فالعبرة بموضوع الشــركة ال بحال 

الشريكالشريك(٣).
المطلب السادس: شروط المعقود عليه.المطلب السادس: شروط المعقود عليه.

ل. ل.المسألة األولى: شروط المشروع المموَّ المسألة األولى: شروط المشروع المموَّ

ل برأس المال الجريء شروط ذكرها الفقهاء في  ل برأس المال الجريء شروط ذكرها الفقهاء في يشترط في المشــروع المموَّ يشترط في المشــروع المموَّ
المعقود عليه في شركة العنان والمضاربة، أهمها:المعقود عليه في شركة العنان والمضاربة، أهمها:

الشرط األول: الشرط األول: أن يكون موضوع الشركة في التجارة وتوابعها.أن يكون موضوع الشركة في التجارة وتوابعها.
وقد اختلف أهل العلم في اشتراطه على قولين:وقد اختلف أهل العلم في اشتراطه على قولين:

القول األول: القول األول: عدم اشــتراط ذلك، بل تصح شركة العنان والمضاربة في كل ما عدم اشــتراط ذلك، بل تصح شركة العنان والمضاربة في كل ما 
ينمي المال ويحقق الربح ولو كان المشروع صناعيا أو زراعيا أو غيرهما.ينمي المال ويحقق الربح ولو كان المشروع صناعيا أو زراعيا أو غيرهما.

.٤٧٩٤٧٩/٨  = =
االختيار ١٧١٧/٣، الفواكه الدواني ، الفواكه الدواني ١٢٤١٢٤/٢، الحاوي ، الحاوي ٣٢٣٣٢٣/٧، المبدع ، المبدع ٣٨٢٣٨٢/٤. االختيار    (١)

مواهب الجليــل ١١٨١١٨/٥، البيان، للعمرانــي ، البيان، للعمرانــي ٣٦٢٣٦٢/٦-٣٦٣٣٦٣، المغني ، المغني ١٠٩١٠٩/٧، المحلى ، المحلى  مواهب الجليــل    (٢)
.٤١٦٤١٦/٦-٤١٧٤١٧

الضوابط المستخلصة من قرارات الهيئة الشرعية لبنك البالد، ص٧٤٧٤. الضوابط المستخلصة من قرارات الهيئة الشرعية لبنك البالد، ص   (٣)
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وهو مذهب الحنفيةوهو مذهب الحنفية(١) والمالكية والمالكية(٢) والحنابلة والحنابلة(٣).
القول الثاني: القول الثاني: اشتراطه في المضاربة، فال تصح إال في البيع والشراء ونحوهما، اشتراطه في المضاربة، فال تصح إال في البيع والشراء ونحوهما، 

أما إذا كانت في أمور الصناعات التي تصنع ثم تباع مثالً فال تصح.أما إذا كانت في أمور الصناعات التي تصنع ثم تباع مثالً فال تصح.
وهو مذهبوهو مذهب الشافعيةالشافعية(٤).

األدلة والمناقشة:األدلة والمناقشة:
اســتدل أصحاب القول األول اســتدل أصحاب القول األول بأن المضاربة فيما يُصنع أو يُزرع ثم يباع ونحوه بأن المضاربة فيما يُصنع أو يُزرع ثم يباع ونحوه 

(مما يصنعه التجار على قصد تحصيل الربح فهو كالبيع والشراء)(مما يصنعه التجار على قصد تحصيل الربح فهو كالبيع والشراء)(٥).
كما اســتدلوا بأن العين محل المضاربة عين تُنمى بالعمل عليها، فصح العقد كما اســتدلوا بأن العين محل المضاربة عين تُنمى بالعمل عليها، فصح العقد 

عليها ببعض نمائها؛ كالشجر في المساقاة، واألرض في المزارعةعليها ببعض نمائها؛ كالشجر في المساقاة، واألرض في المزارعة(٦).
األصل لمحمد  بن الحســن ١٦٨١٦٨/٤، المبســوط ، المبســوط ٥٤٥٤/٢٢٢٢، وذكر الموصلي في االختيار ، وذكر الموصلي في االختيار  األصل لمحمد  بن الحســن    (١)
١٢١٢/٣ أن (شــرط شــركة العقود: أن يكون التصرف المعقود عليه قابــالً للوكالة، فكل ما  أن (شــرط شــركة العقود: أن يكون التصرف المعقود عليه قابــالً للوكالة، فكل ما 
صحت الوكالة فيه صحت الشــركة فيه، وال يقتصر على التجارة). وذكر ابن عابدين نحوه صحت الوكالة فيه صحت الشــركة فيه، وال يقتصر على التجارة). وذكر ابن عابدين نحوه 
في حاشــيته في حاشــيته ٢٩٩٢٩٩/٤، ونصا على أن ما ينفرد به كل منهما ال تصح الشــركة فيه عندهم كأن ، ونصا على أن ما ينفرد به كل منهما ال تصح الشــركة فيه عندهم كأن 
يشــتركا في االحتطاب، فيحتطب كل منهما ثم يقتســماه، فالقول عندهم في ذلك أن لكل يشــتركا في االحتطاب، فيحتطب كل منهما ثم يقتســماه، فالقول عندهم في ذلك أن لكل 

منهما ما احتطب.منهما ما احتطب.
المقدمات الممهدات ٣٧٣٧/٣، الذخيرة ، الذخيرة ٣٦٣٦/٦-٣٧٣٧، واشــترط المالكية أالَّ تكون الصناعة ، واشــترط المالكية أالَّ تكون الصناعة  المقدمات الممهدات    (٢)
ونحوها من عمل العامل؛ لئال يشترط رب المال زيادة عمل على المضارب، ونقل صاحب ونحوها من عمل العامل؛ لئال يشترط رب المال زيادة عمل على المضارب، ونقل صاحب 

الجامع لمسائل المدونة الجامع لمسائل المدونة ٦٠١٦٠١/١٥١٥ القول بالجواز عن بعض المالكية.  القول بالجواز عن بعض المالكية. 
المغني ١١٦١١٦/٧، كشاف القناع ، كشاف القناع ٥٢٨٥٢٨/٨. المغني    (٣)

البيان، للعمراني ٣٦٢٣٦٢/٦، فتح العزيز ، فتح العزيز ١١١١/٦، روضة الطالبين ، روضة الطالبين ١٢٠١٢٠/٥، ولم أجد لهم نصا ، ولم أجد لهم نصا  البيان، للعمراني    (٤)
ا في العنان. ا في العنان.صريحً صريحً

المبسوط ٥٤٥٤/٢٢٢٢، كشاف القناع ، كشاف القناع ٤٨٧٤٨٧/٨. المبسوط    (٥)
المغني ١١٦١١٦/٧، كشاف القناع ، كشاف القناع ٥٢٨٥٢٨/٨. المغني    (٦)
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واستدل أصحاب القول الثاني واستدل أصحاب القول الثاني بأن ما سو التجارة من صناعة وزراعة ونحوها بأن ما سو التجارة من صناعة وزراعة ونحوها 
(أعمال مضبوطةٌ يمكن االســتئجار عليها، وما يمكن االســتئجار عليه يستغني عن (أعمال مضبوطةٌ يمكن االســتئجار عليها، وما يمكن االســتئجار عليه يستغني عن 
اض، إنما القراض لما ال يجوز االســتئجار عليه، وهــو التجارة التي ال ينضبط  ــرَ اض، إنما القراض لما ال يجوز االســتئجار عليه، وهــو التجارة التي ال ينضبط القِ ــرَ القِ

قدرها، وتمس الحاجة إلى العقد عليها، فيحتمل فيه للضرورة جهالة العوضين)قدرها، وتمس الحاجة إلى العقد عليها، فيحتمل فيه للضرورة جهالة العوضين)(١).
ويناقــش بأن هذا االســتدالل مبني علــى أن المضاربــة رخصة على خالف ويناقــش بأن هذا االســتدالل مبني علــى أن المضاربــة رخصة على خالف 
القياس، فــال تجوز الزيادة على موضوعها وهو البيع والشــراء؛ ألن ما زاد باقٍ على القياس، فــال تجوز الزيادة على موضوعها وهو البيع والشــراء؛ ألن ما زاد باقٍ على 
أصل المنع للغرر، وهذا غير صحيح بل المضاربة على وفق القياس، وكل عقد أجازه أصل المنع للغرر، وهذا غير صحيح بل المضاربة على وفق القياس، وكل عقد أجازه 
الشــرع فهو أصل بذاته كما قرره أهل العلــمالشــرع فهو أصل بذاته كما قرره أهل العلــم(٢)، واألصل في المعامالت الحل ما لم ، واألصل في المعامالت الحل ما لم 
تخالف نصا، فإذا كان األمر كذلك لم يكــن في المضاربة بالمزروع والمصنوع غرر تخالف نصا، فإذا كان األمر كذلك لم يكــن في المضاربة بالمزروع والمصنوع غرر 

وال ضرر.وال ضرر.
الترجيح:الترجيح:

يترجح القول األول بصحة الشركة والمضاربة فيما يعمله الشريكان ويصنعانه، يترجح القول األول بصحة الشركة والمضاربة فيما يعمله الشريكان ويصنعانه، 
وال يقتصر ذلك على البيع والشــراء، وعلى هذا فيصح التمويل برأس المال الجريء وال يقتصر ذلك على البيع والشــراء، وعلى هذا فيصح التمويل برأس المال الجريء 
للمتمولين من أصحاب األفكار والمنتجات التي تصنع ثم تباع، وكذلك المشروعات للمتمولين من أصحاب األفكار والمنتجات التي تصنع ثم تباع، وكذلك المشروعات 
القائمــة على عمل الشــريكين ومن تحت أيديهما؛ كأن يكون التمويل لشــركة تقوم القائمــة على عمل الشــريكين ومن تحت أيديهما؛ كأن يكون التمويل لشــركة تقوم 
أعمالهــا على تصنيع األغذيــة وبيعها في األحياء بعربات متنقلــة، أو ابتكار البرامج أعمالهــا على تصنيع األغذيــة وبيعها في األحياء بعربات متنقلــة، أو ابتكار البرامج 
الحاســوبية أو تطبيقات الجوال ثم بيعها، ونحو ذلك من المشــروعات التي تمولها الحاســوبية أو تطبيقات الجوال ثم بيعها، ونحو ذلك من المشــروعات التي تمولها 

جهات التمويل برأس المال الجريء.جهات التمويل برأس المال الجريء.
الشــرط الثاني:الشــرط الثاني: أن يكون االتجار في األمور المباحة؛ بأن يكون نشاط الشركة  أن يكون االتجار في األمور المباحة؛ بأن يكون نشاط الشركة 

فتح العزيز ١١١١/٦. فتح العزيز    (١)
مجموع الفتاو ٥٠٤٥٠٤/٢٠٢٠-٥١١٥١١، إعالم الموقعين ، إعالم الموقعين ٢٨٩٢٨٩/١-٢٩٣٢٩٣.   مجموع الفتاو  (٢)



١٦٨١٦٨

األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

، وأالَّ يكون لديها تعامالت محرمة أو قروض ربوية، ولو  لة واستثماراتها مباحةً ، وأالَّ يكون لديها تعامالت محرمة أو قروض ربوية، ولو المموَّ لة واستثماراتها مباحةً المموَّ
كانت قليلةكانت قليلة(١).

وقد دلت على ذلك أدلة كثيرة، منها:وقد دلت على ذلك أدلة كثيرة، منها:
الدليل األول: الدليل األول: عموم أدلة تحريم الربا، ومنها:عموم أدلة تحريم الربا، ومنها:

قوله تعالى:قوله تعالى:نث   7   8   9   :   ;      مث(٢).
وقولــه جل شــأنه: وقولــه جل شــأنه: نث   z   y   x   w   v   u   }   |   {   ~   ے   
   ±   °   ¯   ®   ¬«   ª   ©   ¨   §   ¦   ¥   ¤   £   ¢   ¡

μ   ´   ³   ²   ¶   ¸   مث(٣)()(٤).

   ÂÁ   À   ¿   ¾   ½   ¼   »   º   وقوله ســبحانه:وقوله ســبحانه:نث
Ç   Æ   Å   Ä   Ã   مث(٥).

وعن جابر وعن جابر  قال: (لعن رســول اللــه  قال: (لعن رســول اللــه  آكل الربا، وموكله،  آكل الربا، وموكله، 
جاء في قرار مجمع الفقه اإلســالمي الدولي رقم ٦٣٦٣ ما نصــه: (ب- ال خالف في حرمة  ما نصــه: (ب- ال خالف في حرمة  جاء في قرار مجمع الفقه اإلســالمي الدولي رقم    (١)
اإلســهام في شــركات غرضها األساســي محرم، كالتعامل بالربا أو إنتاج المحرمات أو اإلســهام في شــركات غرضها األساســي محرم، كالتعامل بالربا أو إنتاج المحرمات أو 
المتاجرة بها. ج- األصل حرمة اإلســهام في شــركات تتعامل أحيانًا بالمحرمات؛ كالربا المتاجرة بها. ج- األصل حرمة اإلســهام في شــركات تتعامل أحيانًا بالمحرمات؛ كالربا 
ونحوه، بالرغم من أن أنشطتها األساسية مشروعة). مجلة المجمع. العدد السابع ونحوه، بالرغم من أن أنشطتها األساسية مشروعة). مجلة المجمع. العدد السابع ٧١١٧١١/١-

.٧١٢٧١٢
سورة البقرة، اآلية: ٢٧٥٢٧٥. سورة البقرة، اآلية:    (٢)

سورة البقرة، اآليتان: ٢٧٨٢٧٨، ، ٢٧٩٢٧٩. سورة البقرة، اآليتان:    (٣)
قال اإلمام مالك: (ومن البيوع ما يجوز إذا تفاوت أمره وتفاحش رده فأما الربا فإنه ال يكون  قال اإلمام مالك: (ومن البيوع ما يجوز إذا تفاوت أمره وتفاحش رده فأما الربا فإنه ال يكون    (٤)
ا، وال يجوز منه قليل وال كثير، وال يجوز فيه ما يجوز في غيره؛ ألن الله تبارك  ا، وال يجوز منه قليل وال كثير، وال يجوز فيه ما يجوز في غيره؛ ألن الله تبارك فيه إال الرد أبدً فيه إال الرد أبدً
وتعالى قال في كتابه: وتعالى قال في كتابه: نث   ®  ̄    °   ±   μ    ́  ³   ²   ¶  ̧    مث). ). 

الموطأ الموطأ ٦٨٦٨/٢.
سورة آل عمران، اآلية: ١٣٠١٣٠. سورة آل عمران، اآلية:    (٥)
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.(١)« اءٌ وَ مْ سَ اءٌهُ وَ مْ سَ وكاتبه، وشاهديه)، وقال: «وكاتبه، وشاهديه)، وقال: «هُ
وجه الداللة:وجه الداللة: أن الشريك في الشركة التي تتعامل بالمحرم يعد متعامالً به؛ ألن  أن الشريك في الشركة التي تتعامل بالمحرم يعد متعامالً به؛ ألن 
الشــركة مبناها على الوكالة بين الشركاء، فالشــريك يتصرف في نصيبه بالملك وفي الشــركة مبناها على الوكالة بين الشركاء، فالشــريك يتصرف في نصيبه بالملك وفي 
نصيب غيره بالوكالة عنهنصيب غيره بالوكالة عنه(٢)، وجميع أعماله تنســب إلى بقية الشــركاء، فيعد الشريك ، وجميع أعماله تنســب إلى بقية الشــركاء، فيعد الشريك 

ا فيه. ا فيه.حينها متعامالً بالمحرم واقعً حينها متعامالً بالمحرم واقعً
   È   Ç   Æ   Å   ÄÃ   Â   Á   À   الدليل الثاني: الدليل الثاني: قولــه تعالــى:قولــه تعالــى:نث

É      مث(٣).

وجه الداللة:وجه الداللة: أن المشــاركةَ في شــركة تتعامل بالمحرم، تعــاونٌ على اإلثم  أن المشــاركةَ في شــركة تتعامل بالمحرم، تعــاونٌ على اإلثم 
والعدوان.والعدوان.

الدليل الثالث:الدليل الثالث: ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة  ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة  أن النبي  أن النبي 
ا  نْهُ مَ أْتُوا مِ ــرٍ فَ مْ بِأَمْ تُكُ رْ ا أَمَ إِذَ ، وَ تَنِبُــوهُ اجْ ءٍ فَ ــيْ نْ شَ مْ عَ يْتُكُ هَ ا نَ ا إذَ نْهُ مَ أْتُوا مِ ــرٍ فَ مْ بِأَمْ تُكُ رْ ا أَمَ إِذَ ، وَ تَنِبُــوهُ اجْ ءٍ فَ ــيْ نْ شَ مْ عَ يْتُكُ هَ ا نَ  قال: « قال: «إذَ

.(٤)« تُمْ تَطَعْ تُمْاسْ تَطَعْ اسْ
 ورو ،( (١٥٩٨١٥٩٨)، ورو ،) ،رواه مســلم، كتــاب البيوع، باب لعــن آكل الربا وموكلــه، ١٢١٩١٢١٩/٣ رواه مســلم، كتــاب البيوع، باب لعــن آكل الربا وموكلــه،    (١)
البخاري لعــن آكل الربا من حديث أبي جحيفة البخاري لعــن آكل الربا من حديث أبي جحيفة ، كتاب البيــوع، باب موكل الربا، ، كتاب البيــوع، باب موكل الربا، 

.(.(٢٠٨٦٢٠٨٦) ،) ،٥٩٥٩/٣
قــال ابن الهمام في فتح القدير ١٥٥١٥٥/٦: (كل صور عقود الشــركة تتضمن الوكالة). وقال : (كل صور عقود الشــركة تتضمن الوكالة). وقال  قــال ابن الهمام في فتح القدير    (٢)
الحطاب في مواهب الجليل الحطاب في مواهب الجليل ١٢٩١٢٩/٥: (كل واحد من الشــريكين وكيل عن اآلخر). وقال : (كل واحد من الشــريكين وكيل عن اآلخر). وقال 
النووي في روضة الطالبين النووي في روضة الطالبين ١٢٤١٢٤/٥: (القراض توكيل وتوكل، فيعتبر فيه ما يعتبر في الوكيل : (القراض توكيل وتوكل، فيعتبر فيه ما يعتبر في الوكيل 
والموكل). وقال والموكل). وقال ٢٨٣٢٨٣/٤: (تصرف الشريك كتصرف الوكيل). وقال ابن قدامة في المغني : (تصرف الشريك كتصرف الوكيل). وقال ابن قدامة في المغني 
١٢٨١٢٨/٧: (وشــركة العنان مبنية على الوكالة واألمانة؛ ألن كل واحد منهما بدفع المال إلى : (وشــركة العنان مبنية على الوكالة واألمانة؛ ألن كل واحد منهما بدفع المال إلى 

له). كَّ نَه، وبإذنه له في التصرف وَ له).صاحبه أَمِ كَّ نَه، وبإذنه له في التصرف وَ صاحبه أَمِ
سورة المائدة، اآلية: ٢. سورة المائدة، اآلية:    (٣)

 رواه البخاري، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب االقتداء بسنن رسول الله رواه البخاري، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب االقتداء بسنن رسول الله    (٤)= = 
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وجــه الداللة:وجــه الداللة: أن النهــي إذا ورد فيجب اجتناب كل أجــزاء المنهي عنه دون  أن النهــي إذا ورد فيجب اجتناب كل أجــزاء المنهي عنه دون 
اســتثناء، وأما عند األمر فإن الفعل معلق باالســتطاعة، وأكل الحرام والتعامل بالربا اســتثناء، وأما عند األمر فإن الفعل معلق باالســتطاعة، وأكل الحرام والتعامل بالربا 
وإصدار القرارات بذلك محرم، فيجب اجتناب قليله وكثيره، والقاعدة أنه إذا اجتمع وإصدار القرارات بذلك محرم، فيجب اجتناب قليله وكثيره، والقاعدة أنه إذا اجتمع 

الحالل والحرام غلب جانب الحرامالحالل والحرام غلب جانب الحرام(١).
وال يصح تخريجُ خالفٍ في هذه المســألة فــي التمويل برأس المال الجريء وال يصح تخريجُ خالفٍ في هذه المســألة فــي التمويل برأس المال الجريء 
على الخالف المشهور في حكم المســاهمة في الشركات المساهمة المختلطة التي على الخالف المشهور في حكم المســاهمة في الشركات المساهمة المختلطة التي 
تتعامل بالمحرم أو تقترض بالربا؛ ألن القائلين بالجواز في تلك المسألة إنما يخصون تتعامل بالمحرم أو تقترض بالربا؛ ألن القائلين بالجواز في تلك المسألة إنما يخصون 
بذلك المســاهمين، وأما أعضاء مجلس اإلدارة الذين يصدرون القرارات ويباشرون بذلك المســاهمين، وأما أعضاء مجلس اإلدارة الذين يصدرون القرارات ويباشرون 
إجــراء العقود في الربا والمحرمــات فعملهم محرمإجــراء العقود في الربا والمحرمــات فعملهم محرم(٢)، وفــي التمويل برأس المال ، وفــي التمويل برأس المال 
ا على تغيير المحرم  ا في مجلس اإلدارة وقــادرً ل عادةً عضــوً ا على تغيير المحرم الجــريء يكون المموِّ ا في مجلس اإلدارة وقــادرً ل عادةً عضــوً الجــريء يكون المموِّ

والتأثير في قرارات الشركة.والتأثير في قرارات الشركة.
ل برأس المال الجريء أن يشتري حصةً في شركة لديها تعامالت  ل برأس المال الجريء أن يشتري حصةً في شركة لديها تعامالت ويجوز للمموِّ ويجوز للمموِّ
محرمة لمنع اتِّجارها بالمحرمات أو اقتراضها بالربا، وتحويلها إلى األنشطة المباحة؛ محرمة لمنع اتِّجارها بالمحرمات أو اقتراضها بالربا، وتحويلها إلى األنشطة المباحة؛ 
 ، ، ٩٤٩٤/٩ ( (٧٢٨٨٧٢٨٨)، واللفــظ له. ورواه مســلم، كتاب الفضائــل، باب توقيره )، واللفــظ له. ورواه مســلم، كتاب الفضائــل، باب توقيره  = =
وترك إكثار سؤاله عما ال ضرورة إليه، أو ال يتعلق به تكليف وما ال يقع ونحو ذلك وترك إكثار سؤاله عما ال ضرورة إليه، أو ال يتعلق به تكليف وما ال يقع ونحو ذلك ١٨٣٠١٨٣٠/٤ 

.(.(١٣٣٧١٣٣٧)
األشباه والنظائر للسبكي ١١٧١١٧/١، المنثور للزركشي ، المنثور للزركشي ١٢٥١٢٥/١. األشباه والنظائر للسبكي    (١)

الخدمات االســتثمارية في المصارف ٢٣٨٢٣٨/٢-٢٣٩٢٣٩، الضوابط المستخلصة، ص، الضوابط المستخلصة، ص١٥٤١٥٤- الخدمات االســتثمارية في المصارف    (٢)
١٥٥١٥٥، وبذلك صدر قرار ندوة البركة الســابعة، حيث نص على اشتراط أن يغلب على ظن ، وبذلك صدر قرار ندوة البركة الســابعة، حيث نص على اشتراط أن يغلب على ظن 
مشتري األســهم المختلطة قدرته على توجيه نشــاطها نحو التعامل اإلسالمي الصحيح، مشتري األســهم المختلطة قدرته على توجيه نشــاطها نحو التعامل اإلسالمي الصحيح، 
وعليه اتخاذ الخطوات الالزمــة وبذل الجهد المطلوب لتحقيق تلك الغاية، ويجب عليهم وعليه اتخاذ الخطوات الالزمــة وبذل الجهد المطلوب لتحقيق تلك الغاية، ويجب عليهم 
الخروج من الشــركة بمجرد أن يتبين لهم أو يغلب على ظنهم عــدم قدرتهم على التغيير. الخروج من الشــركة بمجرد أن يتبين لهم أو يغلب على ظنهم عــدم قدرتهم على التغيير. 

قرارات وتوصيات ندوات البركة، صقرارات وتوصيات ندوات البركة، ص٥٨٥٨.
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بشرط قدرته على التغييربشرط قدرته على التغيير(١)، ويُستدل لذلك باآلتي:، ويُستدل لذلك باآلتي:
   È   Ç   Æ   Å   ÄÃ   Â   Á   À   الدليــل األول: الدليــل األول: قوله تعالــى: قوله تعالــى: نث

É      مث(٢).

وجه الداللة:وجه الداللة: أن شــراء حصة في الشركة لتغيير نشاطها من المحرم إلى المباح  أن شــراء حصة في الشركة لتغيير نشاطها من المحرم إلى المباح 
من التعاون على البر والتقو الذي أمر الله به في اآلية.من التعاون على البر والتقو الذي أمر الله به في اآلية.

الدليــل الثاني: الدليــل الثاني: ما رواه مســلم من حديث أبي ســعيد الخدري ما رواه مســلم من حديث أبي ســعيد الخدري  قال:  قال: 
إِنْ لَمْ  هِ، فَ هُ بِيَدِ يِّرْ يُغَ لْ ا، فَ رً نْكَ مْ مُ نْكُ أَ مِ نْ رَ إِنْ لَمْ مَ هِ، فَ هُ بِيَدِ يِّرْ يُغَ لْ ا، فَ رً نْكَ مْ مُ نْكُ أَ مِ نْ رَ سمعت رســول الله سمعت رســول الله  يقول: « يقول: «مَ

.(٣)« انِ يمَ ِ عَفُ اإلْ لِكَ أَضْ ذَ ، وَ بِهِ لْ بِقَ تَطِعْ فَ سْ إِنْ لَمْ يَ ، فَ انِهِ بِلِسَ تَطِعْ فَ سْ انِيَ يمَ ِ عَفُ اإلْ لِكَ أَضْ ذَ ، وَ بِهِ لْ بِقَ تَطِعْ فَ سْ إِنْ لَمْ يَ ، فَ انِهِ بِلِسَ تَطِعْ فَ سْ يَ
وجه الداللة:وجه الداللة: أن المشــاركة في شــركة تتعامل بالمحرم لمنعهــا منه فيه إنكار  أن المشــاركة في شــركة تتعامل بالمحرم لمنعهــا منه فيه إنكار 
للمنكــر، والذي قد ال يمكن إنــكاره إال بهذه الطريقةللمنكــر، والذي قد ال يمكن إنــكاره إال بهذه الطريقة(٤)، كمــا أن اآلمر بالمعروف ، كمــا أن اآلمر بالمعروف 
والناهي عن المنكر قد ال يتمكن من إنكار المنكر إال بغشــيان مواضعه واإلنكار على والناهي عن المنكر قد ال يتمكن من إنكار المنكر إال بغشــيان مواضعه واإلنكار على 

أهله.أهله.
لكن يشترط لجوازه أن يغلب على الظن قدرة الشريك على تغيير المحرم إلى لكن يشترط لجوازه أن يغلب على الظن قدرة الشريك على تغيير المحرم إلى 

المباح.المباح.
ويترتب عليه:ويترتب عليه: وجوب خروجه من الشــركة إذا تبين بعد ذلك عدم قدرته على  وجوب خروجه من الشــركة إذا تبين بعد ذلك عدم قدرته على 
المعايير الشرعية، ص٥٦٨٥٦٨، قرارات وتوصيات ندوات البركة، ص، قرارات وتوصيات ندوات البركة، ص٥٨٥٨، فتاو بيت التمويل ، فتاو بيت التمويل  المعايير الشرعية، ص   (١)

الكويتي الكويتي ١٣٩١٣٩/٤.
سورة المائدة، اآلية: ٢. سورة المائدة، اآلية:    (٢)

رواه مســلم، كتاب اإليمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من اإليمان، وأن اإليمان يزيد  رواه مســلم، كتاب اإليمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من اإليمان، وأن اإليمان يزيد    (٣)
وينقص، وأن األمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان وينقص، وأن األمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان ٦٩٦٩/١ ( (٤٩٤٩).).

المعايير الشرعية، ص٥٨٠٥٨٠. المعايير الشرعية، ص   (٤)



١٧٢١٧٢

األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

تغيير المحرمتغيير المحرم(١)، ثم تقدير نســبة العنصر المحرم في الشركة وإخراج نظير تلك النسبة ، ثم تقدير نســبة العنصر المحرم في الشركة وإخراج نظير تلك النسبة 
من ثمن الحصة بعد بيعهامن ثمن الحصة بعد بيعها(٢).

المسألة الثانية: شروط رأس المال.المسألة الثانية: شروط رأس المال.

ل برأس المال الجريء شروط، من  ل برأس المال الجريء شروط، من يشــترط في رأس المال الذي يدفعه المموِّ يشــترط في رأس المال الذي يدفعه المموِّ
أهمها ما يأتي:أهمها ما يأتي:

الشــرط األول: الشــرط األول: أن يكون رأس المال من األثمان والنقود؛ كالدنانير والدراهم أن يكون رأس المال من األثمان والنقود؛ كالدنانير والدراهم 
ونحوها.ونحوها.

وقــد اتفق الفقهاء على جواز أن تكون األثمــان كالدراهم والدنانير رأس مال وقــد اتفق الفقهاء على جواز أن تكون األثمــان كالدراهم والدنانير رأس مال 
شــركة العنان والمضاربةشــركة العنان والمضاربة(٣)؛ لإلجماع العملي، فالناس يشتركون بهما من زمن النبي ؛ لإلجماع العملي، فالناس يشتركون بهما من زمن النبي 

 دون نكير دون نكير(٤).
واختلفوا في جواز ذلك بالعروضواختلفوا في جواز ذلك بالعروض(٥) على أقوال: على أقوال:

قرارات وتوصيات نــدوات البركة، ص٥٨٥٨، ، ١١٦١١٦، ، ١٢١١٢١-١٢٥١٢٥، األســهم والســندات، ، األســهم والســندات،  قرارات وتوصيات نــدوات البركة، ص   (١)
للخليل، صللخليل، ص١٦٣١٦٣-١٦٥١٦٥، تحول البنك التقليدي إلى مصرف إسالمي لعبد الستار أبو  غدة، ، تحول البنك التقليدي إلى مصرف إسالمي لعبد الستار أبو  غدة، 

مطبوع ضمن دراسات المعايير الشرعية مطبوع ضمن دراسات المعايير الشرعية ٣٥٦٣٥٦/١.
قرارات وتوصيات ندوات البركة، ص٥٨٥٨، الفتاو الشــرعية لمجموعة البركة، ص، الفتاو الشــرعية لمجموعة البركة، ص٣٧٦٣٧٦، ،  قرارات وتوصيات ندوات البركة، ص   (٢)
ونــص جملة من أهل العلــم على أنه إذا اختلط المحرم لكســبه بالحالل فيجب تمييز كل ونــص جملة من أهل العلــم على أنه إذا اختلط المحرم لكســبه بالحالل فيجب تمييز كل 
 مجموع الفتاو ، منهما عن اآلخر والتخلص من المحرم. انظر: بدائــع الصنائع منهما عن اآلخر والتخلص من المحرم. انظر: بدائــع الصنائع ١٤٤١٤٤/٥، مجموع الفتاو

٣٢٠٣٢٠/٢٩٢٩، بدائع الفوائد ، بدائع الفوائد ٢٥٧٢٥٧/٣، المنثور في القواعد ، المنثور في القواعد ٢٥٣٢٥٣/٢.
االختيار االختيار ١٤١٤/٣، ، ١٩١٩، حاشية ابن عابدين ، حاشية ابن عابدين ٦٤٧٦٤٧/٥، المقدمات الممهدات ، المقدمات الممهدات ١٦١٦/٣، منح الجليل ، منح الجليل   (٣)
٢٥٢٢٥٢/٦، نهاية المطلب ، نهاية المطلب ٢٣٢٣/٧، روضة الطالبين ، روضة الطالبين ٢٧٦٢٧٦/٤، المغني ، المغني ١٢٣١٢٣/٧، المبدع ، المبدع ٣٥٦٣٥٦/٤.

اإلجماع البن المنذر، ص٩٨٩٨، مراتب اإلجماع، ص، مراتب اإلجماع، ص٩٢٩٢، بداية المجتهد ، بداية المجتهد ٢١٢١/٤، ، ٣٥٣٥. اإلجماع البن المنذر، ص   (٤)
العروض كل ما ســو النقدين من األموال؛ كالنبات والحيوان والعقار واألقمشة وغيرها.  العروض كل ما ســو النقدين من األموال؛ كالنبات والحيوان والعقار واألقمشة وغيرها.    (٥)

المغني المغني ٢٤٩٢٤٩/٤.
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القول األول: القول األول: ال يصح أن تكون العروض رأس مال في العنان والمضاربة.ال يصح أن تكون العروض رأس مال في العنان والمضاربة.
وهو مذهب الحنفيةوهو مذهب الحنفية(١) والحنابلة والحنابلة(٢) ووجه عند الشافعية ووجه عند الشافعية(٣).

ا(٤)، وصحته في العنان، وصحته في العنان(٥) إال إن  إال إن  اعدم صحتــه في المضاربة مطلقً القول الثاني: القول الثاني: عدم صحتــه في المضاربة مطلقً
ا فال تصحفال تصح(٦). وهو مذهب المالكية.. وهو مذهب المالكية. اكانت عروضُ كال الشريكين طعامً كانت عروضُ كال الشريكين طعامً

ا(٧)، وصحتــه في العنان في ، وصحتــه في العنان في  اعدم صحته فــي المضاربة مطلقً القــول الثالث: القــول الثالث: عدم صحته فــي المضاربة مطلقً
المثليات دون المتقوماتالمثليات دون المتقومات(٨). وهو مذهب الشافعية.. وهو مذهب الشافعية.

القــول الرابع: القــول الرابع: صحــة ذلك فــي العنــان والمضاربة. وهــي روايةصحــة ذلك فــي العنــان والمضاربة. وهــي رواية عند عند 
الحنابلةالحنابلة(٩).

االختيار ١٥١٥/٣، بدائع الصنائع ، بدائع الصنائع ٥٩٥٩/٦، ، ٨٢٨٢. االختيار    (١)
المغني ١٢٣١٢٣/٧، كشــاف القناع ، كشــاف القناع ٤٨٠٤٨٠/٨، وقاعدة الحنابلــة: أن األصل في المضاربة أن ، وقاعدة الحنابلــة: أن األصل في المضاربة أن  المغني    (٢)

حكمها حكم العنان فيما يجوز وما يمنع. المغني حكمها حكم العنان فيما يجوز وما يمنع. المغني ١٣٤١٣٤/٧.
نهاية المطلب ٢٣٢٣/٧، تحفة المحتاج ، تحفة المحتاج ٢٨٦٢٨٦/٥. نهاية المطلب    (٣)

الموطأ ٦٩٣٦٩٣/٢، مواهب الجليل ، مواهب الجليل ٣٦٠٣٦٠/٥. الموطأ    (٤)
بداية المجتهد بداية المجتهد ٣٥٣٥/٤-٣٦٣٦، مواهب الجليل ، مواهب الجليل ١٢٤١٢٤/٥، وللمالكية تفصيل طويل في ذلك ، وللمالكية تفصيل طويل في ذلك   (٥)
ا  ا متفقــة أو مختلفة، أو عروضً ا بحســب أحوال رأس مال الشــريكين إذا كانت عروضً ا متفقــة أو مختلفة، أو عروضً بحســب أحوال رأس مال الشــريكين إذا كانت عروضً

وأثمانًا.وأثمانًا.
بداية المجتهد ٣٥٣٥/٤-٣٦٣٦، منح الجليل ، منح الجليل ٢٥٣٢٥٣/٦-٢٥٤٢٥٤. بداية المجتهد    (٦)

البيان للعمراني ١٨٥١٨٥/٧، نهاية المحتاج ، نهاية المحتاج ٢٢١٢٢١/٥. البيان للعمراني    (٧)
نهاية المطلب ٢٣٢٣/٧، روضة الطالبين ، روضة الطالبين ٢٧٦٢٧٦/٤، مغني المحتاج ، مغني المحتاج ٢٢٥٢٢٥/٣. نهاية المطلب    (٨)

المغني ١٢٤١٢٤/٧، المحرر ألبي البركات ، المحرر ألبي البركات ٣٥٣٣٥٣/١، اإلنصاف ، اإلنصاف ١٤١٤/١٤١٤، ونقل ابن قدامة في ، ونقل ابن قدامة في  المغني    (٩)
المغني قول األثرم: (ســمعت أبا عبد الله يُسأل عن المضاربة بالمتاع، فقال: جائز). وقول المغني قول األثرم: (ســمعت أبا عبد الله يُسأل عن المضاربة بالمتاع، فقال: جائز). وقول 
اإلمام أحمد: (إذا اشــتركا في العروض يقسم الربح على ما اشــترطا). واختار هذا القول اإلمام أحمد: (إذا اشــتركا في العروض يقسم الربح على ما اشــترطا). واختار هذا القول 
ابن  تيميــة. مجمــوع الفتــاو ابن  تيميــة. مجمــوع الفتــاو ٣٣٠٣٣٠/٣٠٣٠-٣٣١٣٣١، وبذلك أخذ المجلس الشــرعي لهيئة ، وبذلك أخذ المجلس الشــرعي لهيئة 

المحاسبة والمراجعة في المعايير الشرعية، صالمحاسبة والمراجعة في المعايير الشرعية، ص٣٢٨٣٢٨، ، ٣٧١٣٧١.



١٧٤١٧٤

األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

األدلة والمناقشة:األدلة والمناقشة:
استدل أصحاب القول األول بأدلة:استدل أصحاب القول األول بأدلة:

الدليل األول: الدليل األول: بأن كون رأس مال الشركة من غير األثمان يؤدي إلى ربح ما لم بأن كون رأس مال الشركة من غير األثمان يؤدي إلى ربح ما لم 
يُضمن، وقد نهى النبي يُضمن، وقد نهى النبي  عن ربح ما لم يُضمن عن ربح ما لم يُضمن(١).

وجه الداللة:وجه الداللة: أنه إذا جاء كل واحد من الشــريكين برأس مال من العروض، ثم  أنه إذا جاء كل واحد من الشــريكين برأس مال من العروض، ثم 
باع كلٌّ منهما رأس ماله، وتفاضل الثمنان، كان ما يســتحقه أحدهما زيادةً على قيمة باع كلٌّ منهما رأس ماله، وتفاضل الثمنان، كان ما يســتحقه أحدهما زيادةً على قيمة 
ا فيما لم يضمنه؛ إذ ال يستقر الضمان إال بالخلط أو بيع العروض بأثمان  ا فيما لم يضمنه؛ إذ ال يستقر الضمان إال بالخلط أو بيع العروض بأثمان عروضه ربحً عروضه ربحً
ثم شراء عروض بهاثم شراء عروض بها(٢)، وهذا بخالف رأس المال من األثمان؛ فإنها ال تتعين بالتعيين، ، وهذا بخالف رأس المال من األثمان؛ فإنها ال تتعين بالتعيين، 
وما يشتري كل واحد منهما ال يتعلق ثمنه بعين ماله بل بذمة الشريكين، ويكون الربح وما يشتري كل واحد منهما ال يتعلق ثمنه بعين ماله بل بذمة الشريكين، ويكون الربح 

الحاصل ببيع تلك العين بينهما ضرورة، فكان الربح ربح ما ضمنالحاصل ببيع تلك العين بينهما ضرورة، فكان الربح ربح ما ضمن(٣).
ويناقش من وجوه:ويناقش من وجوه:

األول: األول: أن شركة العنان بمجرد انعقادها يصير رأس مال الشريكين ماالً للشركة، أن شركة العنان بمجرد انعقادها يصير رأس مال الشريكين ماالً للشركة، 
رواه أبــو  داود، كتاب البيــوع واإلجارات، باب فــي الرجل يبيع ما ليــس عنده ٤٩٥٤٩٥/٣  رواه أبــو  داود، كتاب البيــوع واإلجارات، باب فــي الرجل يبيع ما ليــس عنده    (١)
(٣٥٠٤٣٥٠٤)، والترمــذي، أبواب البيوع، باب ما جاء في كراهة بيــع ما ليس عندك، )، والترمــذي، أبواب البيوع، باب ما جاء في كراهة بيــع ما ليس عندك، ٥١٥٥١٥/٢ 
(١٢٣٤١٢٣٤)، والنســائي، كتاب البيوع، باب شرطان في بيع، وهو أن يقول: أبيعك هذه السلعة )، والنســائي، كتاب البيوع، باب شرطان في بيع، وهو أن يقول: أبيعك هذه السلعة 
إلى شهر بكذا، وإلى شــهرين بكذا إلى شهر بكذا، وإلى شــهرين بكذا ٢٩٥٢٩٥/٧ ( (٤٦٣٠٤٦٣٠)، وابن ماجه، أبواب التجارات، باب )، وابن ماجه، أبواب التجارات، باب 
النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يُضمن النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يُضمن ٣٠٨٣٠٨/٣ ( (٢١٨٨٢١٨٨)، من حديث عبد الله )، من حديث عبد الله 

ابن عمرو ابن عمرو . وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . وقال الترمذي: حديث حسن صحيح ٥١٦٥١٦/٢.
ا، والشركة بينهما نصفان، فإذا  مثاله: لو كان رأس مال كل منهما ســيارةً قيمتها خمسون ألفً ا، والشركة بينهما نصفان، فإذا   مثاله: لو كان رأس مال كل منهما ســيارةً قيمتها خمسون ألفً  (٢)
ا، فيســتحق الشريك مالك السيارة  ا والثانية بستين ألفً ا، فيســتحق الشريك مالك السيارة بيعت الســيارة األولى بخمســين ألفً ا والثانية بستين ألفً بيعت الســيارة األولى بخمســين ألفً
األولى خمســة آالف من ثمن السيارة الثانية، وهو ربح في سيارة لم تدخل في ضمانه؛ ألن األولى خمســة آالف من ثمن السيارة الثانية، وهو ربح في سيارة لم تدخل في ضمانه؛ ألن 

دخول المال في ضمان الشريكين يكون بالشراء به، على قول الحنفية.دخول المال في ضمان الشريكين يكون بالشراء به، على قول الحنفية.
تبيين الحقائق ٣١٦٣١٦/٣، العناية ، العناية ١٦٩١٦٩/٦. تبيين الحقائق    (٣)
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١٧٥١٧٥

ويثبت ملك كل شــريك بحسب حصته لجزء مشــاع من رأس مال شريكه، ويكون ويثبت ملك كل شــريك بحسب حصته لجزء مشــاع من رأس مال شريكه، ويكون 
ضمان تلفه عليهماضمان تلفه عليهما(١)، فال يصح القول بأن أحدهما قد ربح ما لم يضمن.، فال يصح القول بأن أحدهما قد ربح ما لم يضمن.

الثاني:الثاني: أن تقويم العروض يجعلها في حكم النقد، ويكون رأس مال كل منهما  أن تقويم العروض يجعلها في حكم النقد، ويكون رأس مال كل منهما 
قيمة عروضه من العقد.قيمة عروضه من العقد.

الثالث:الثالث: عدم التســليم بأن ربح الشريك مقابل ضمانه، فإن المضارب يستحق  عدم التســليم بأن ربح الشريك مقابل ضمانه، فإن المضارب يستحق 
الربح وال يضمن رأس المالالربح وال يضمن رأس المال(٢).

الدليل الثاني:الدليل الثاني: أن الشــركة بالعروض تؤدي إلى جهالة الربح عند القسمة؛ ألن  أن الشــركة بالعروض تؤدي إلى جهالة الربح عند القسمة؛ ألن 
رأس المــال يكون قيمة العــروض ال عينها، والقيمة مجهولــة؛ ألنها تعرف بالحزر رأس المــال يكون قيمة العــروض ال عينها، والقيمة مجهولــة؛ ألنها تعرف بالحزر 
، ويؤدي إلى النزاع عند القســمة، وهذا ال يوجد في  ، ويؤدي إلى النزاع عند القســمة، وهذا ال يوجد في والظــن، فيصير الربح مجهــوالً والظــن، فيصير الربح مجهــوالً
األثمان كالدراهم والدنانيراألثمان كالدراهم والدنانير(٣). والمخرج من ذلك في المضاربة أن يقول: بع العروض . والمخرج من ذلك في المضاربة أن يقول: بع العروض 
، فيضيف المضاربــة إلى األثمان دون العــروض(٤)، إال أن ، إال أن  ، فيضيف المضاربــة إلى األثمان دون العــروضواعمل بثمنهــا مضاربةً واعمل بثمنهــا مضاربةً
ا؛ لما سيأتي من أنه جمع مضاربة ومنفعة مشروطة،  ا؛ لما سيأتي من أنه جمع مضاربة ومنفعة مشروطة، المالكية والشافعية منعوا ذلك أيضً المالكية والشافعية منعوا ذلك أيضً

وذلك عندهم ال يصحوذلك عندهم ال يصح(٥).
ويناقش من وجهين:ويناقش من وجهين:

األول:األول: أنــه ال فرق بين بيــع العروض لطرف ثالث ثم جعــل ثمنها رأس مال  أنــه ال فرق بين بيــع العروض لطرف ثالث ثم جعــل ثمنها رأس مال 
الشــركة، وبين جعــل العروض نفســها رأس مال الشــركة بقيمتها حســب تقدير الشــركة، وبين جعــل العروض نفســها رأس مال الشــركة بقيمتها حســب تقدير 

المغني ١٢٧١٢٧/٧، كشاف القناع ، كشاف القناع ٤٩٩٤٩٩/٨. المغني    (١)
ربح ما لم يضمن، للحقيل، ص٣٠٦٣٠٦-٣٠٧٣٠٧. ربح ما لم يضمن، للحقيل، ص   (٢)

بدائع الصنائع ٥٩٥٩/٦-٦٠٦٠. .  بدائع الصنائع    (٣)
المرجع السابق ٨٢٨٢/٦، الكافي البن قدامة ، الكافي البن قدامة ١٥٢١٥٢/٢، كشاف القناع ، كشاف القناع ٥٠٧٥٠٧/٨. المرجع السابق    (٤)

القبــس، ص٨٦٦٨٦٦، بداية المجتهــد ، بداية المجتهــد ٢١٢١/٤، مواهب الجليــل ، مواهب الجليــل ٣٦٠٣٦٠/٥، البيان، للعمراني ، البيان، للعمراني  القبــس، ص   (٥)
.١٨٨١٨٨/٧



١٧٦١٧٦

األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

ص في بيع العرايا  رْ ص في بيع العرايا ذوي الخبرة، فإن تقديرهم معتدٌّ به في الشــريعة، كاالكتفــاء بالخَ رْ ذوي الخبرة، فإن تقديرهم معتدٌّ به في الشــريعة، كاالكتفــاء بالخَ
ثل في جزاء الصيد، ونحو  ثل في جزاء الصيد، ونحو وفي بيــع الثمر على رؤوس النخل، وبتقدير العدليــن للمِ وفي بيــع الثمر على رؤوس النخل، وبتقدير العدليــن للمِ

ذلك مما أمرت الشريعة بالرجوع فيه ألهل الخبرة واالكتفاء بتقديرهم فيه.ذلك مما أمرت الشريعة بالرجوع فيه ألهل الخبرة واالكتفاء بتقديرهم فيه.
الثانــي:الثانــي: أن القول بأن تقدير أهل الخبرة ال يؤخذ به؛ الختالفه، يؤدي إلى عدم  أن القول بأن تقدير أهل الخبرة ال يؤخذ به؛ الختالفه، يؤدي إلى عدم 
إمكان إخراج الزكاة من العروض إال بعد بيعها؛ ألنه ال يمكن إخراج زكاتها قبل بيعها إمكان إخراج الزكاة من العروض إال بعد بيعها؛ ألنه ال يمكن إخراج زكاتها قبل بيعها 
إال بتقديــر أهل الخبرة، وال يمكن القول بذلك، فإذا جــاز األخذ بالتقدير هناك جاز إال بتقديــر أهل الخبرة، وال يمكن القول بذلك، فإذا جــاز األخذ بالتقدير هناك جاز 

األخذ به هنا.األخذ به هنا.
الدليل الثالث:الدليل الثالث: أن الشــركة أو المضاربة بالعروض إما أن تقع على أعيانها، أو  أن الشــركة أو المضاربة بالعروض إما أن تقع على أعيانها، أو 

على قيمتها، أو على ثمنها، وكل ذلك ال يجوز.على قيمتها، أو على ثمنها، وكل ذلك ال يجوز.
أما األول؛ فألن العقد يقتضي الرجوع عند المفاصلة برأس المال، وال مثل له أما األول؛ فألن العقد يقتضي الرجوع عند المفاصلة برأس المال، وال مثل له 

فيرجع به.فيرجع به.
وأما الثاني؛ فــألن القيمة قد تزيد بحيث تســتوعب جميع الربح، وقد تنقص وأما الثاني؛ فــألن القيمة قد تزيد بحيث تســتوعب جميع الربح، وقد تنقص 
بحيث يشــاركه اآلخر في ثمن ملكه الذي ليس بربح، مــع أن القيمة غير متحققة في بحيث يشــاركه اآلخر في ثمن ملكه الذي ليس بربح، مــع أن القيمة غير متحققة في 

المقدار فيفضي ذلك إلى التنازع.المقدار فيفضي ذلك إلى التنازع.
وأما الثالث؛ فألن الثمن معدوم حال العقــد، وال يملكانه؛ ألنه إذا أراد ثمنها وأما الثالث؛ فألن الثمن معدوم حال العقــد، وال يملكانه؛ ألنه إذا أراد ثمنها 
الذي اشتراها به فقد خرج عن ملكه وصار للبائع، وإن أراد ثمنها الذي يبيعها به فإنها الذي اشتراها به فقد خرج عن ملكه وصار للبائع، وإن أراد ثمنها الذي يبيعها به فإنها 

تصير شركة معلقة على شرط، وهي بيع األعيان، وال يجوز ذلكتصير شركة معلقة على شرط، وهي بيع األعيان، وال يجوز ذلك(١).
ويناقش من وجوه:ويناقش من وجوه:

الوجــه األول:الوجــه األول: أن العرض بتقويمه ينتقل إلى ملك الشــريكين، وتصبح قيمته  أن العرض بتقويمه ينتقل إلى ملك الشــريكين، وتصبح قيمته 
المغني ١٢٣١٢٣/٧-١٢٤١٢٤، كشاف القناع ، كشاف القناع ٤٨٠٤٨٠/٨. المغني    (١)
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١٧٧١٧٧

رأس مال الشــريك الذي قدمه، فإذا بيع بعد ذلك كان ثمنه للشــريكين، ال للشريك رأس مال الشــريك الذي قدمه، فإذا بيع بعد ذلك كان ثمنه للشــريكين، ال للشريك 
الذي قدمه، وحينها ال يصح اإليراد على القيمة بأنها قد تزيد وتنقص بعد ذلك.الذي قدمه، وحينها ال يصح اإليراد على القيمة بأنها قد تزيد وتنقص بعد ذلك.

الوجــه الثاني:الوجــه الثاني: أن العروض إذا كانت من المثليــات فيمكن رد مثلها عند تصفية  أن العروض إذا كانت من المثليــات فيمكن رد مثلها عند تصفية 
الشركة، ويكون رأس المال قد رجع لدافعه، وال يكون ثمَّ فرقٌ بين العروض واألثمانالشركة، ويكون رأس المال قد رجع لدافعه، وال يكون ثمَّ فرقٌ بين العروض واألثمان(١).
واستدل أصحاب القول الثاني واستدل أصحاب القول الثاني بأن حقيقة الشركة بالعروض أن يبيع كل شريك بأن حقيقة الشركة بالعروض أن يبيع كل شريك 
حصة من رأس ماله لشريكه مقابل حصوله على حصة من رأس مال شريكه، فهو بيع حصة من رأس ماله لشريكه مقابل حصوله على حصة من رأس مال شريكه، فهو بيع 
عــرض بعرض، وال محذور في ذلكعــرض بعرض، وال محذور في ذلك(٢)، وألجله منع المالكية أن يكون رأس مال كل ، وألجله منع المالكية أن يكون رأس مال كل 
ا؛ ألنه يؤدي إلى بيع الطعام قبل قبضه وهو محرم، أو يؤدي إلى  ا؛ ألنه يؤدي إلى بيع الطعام قبل قبضه وهو محرم، أو يؤدي إلى من الشــريكين طعامً من الشــريكين طعامً

بيع الربوي بالربوي دون تقابضبيع الربوي بالربوي دون تقابض(٣).
ا من رأس ماله لشــريكه، وقبل قبض شريكه  ا من رأس ماله لشــريكه، وقبل قبض شريكه  أن كل شــريك يبيع جزءً وبيانه:وبيانه: أن كل شــريك يبيع جزءً

ا للعين قبل قبضها(٤). ا للعين قبل قبضهانصيبه من العين يتجر بها فيبيعها للغير، فصار بيعً نصيبه من العين يتجر بها فيبيعها للغير، فصار بيعً
ا؛ ألن المضاربة رخصة  ا؛ ألن المضاربة رخصة وأمــا في المضاربة فمنعوا أن يكون رأس مالها عروضً وأمــا في المضاربة فمنعوا أن يكون رأس مالها عروضً
ا، فيقتصر فيها على ما ورد جوازه، والوارد إنما هو  ا، فيقتصر فيها على ما ورد جوازه، والوارد إنما هو على خالف القياس لتضمنها غررً على خالف القياس لتضمنها غررً
ا كان في ذلك غــرر زائد عن الغرر  ا كان في ذلك غــرر زائد عن الغرر بالنقد المضــروب، فإذا كان رأس المــال عرضً بالنقد المضــروب، فإذا كان رأس المــال عرضً

المغتفرالمغتفر(٥).
فتح القدير، البن الهمام ١٨٦١٨٦/٦. فتح القدير، البن الهمام    (١)

المقدمات الممهدات ٤٤٤٤-٤٧٤٧، مناهج التحصيل ، مناهج التحصيل ١٢١٢/٨-١٥١٥. المقدمات الممهدات    (٢)
كمــا في حديث ابن عباس  قال: (أما الذي نهى عنه النبي  قال: (أما الذي نهى عنه النبي  فهو الطعام  فهو الطعام  كمــا في حديث ابن عباس    (٣)
أن يبــاع حتى يقبض). رواه البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الطعام قبل أن يقبض، وبيع ما أن يبــاع حتى يقبض). رواه البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الطعام قبل أن يقبض، وبيع ما 

ليس عندك ليس عندك ٦٨٦٨/٣ ( (٢١٣٥٢١٣٥).).
البيان والتحصيل ٢٥٢٥/١٢١٢-٢٦٢٦، الفواكه الدواني ، الفواكه الدواني ١٢١١٢١/٢. البيان والتحصيل    (٤)

المقدمات الممهدات ١٦١٦/٣، مواهب الجليل ، مواهب الجليل ٣٦٠٣٦٠/٥، الفواكه الدواني ، الفواكه الدواني ١٢٢١٢٢/٢. المقدمات الممهدات    (٥)



١٧٨١٧٨

األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

وبيانه:وبيانه: أن رب المال إذا دفع العرض إلى المضارب، فله حاالن: أن رب المال إذا دفع العرض إلى المضارب، فله حاالن:
إمــا أن يقول له: خذ هذا العرض فبعه، فما خرج من ثمنه فاشــتر به وبع على إمــا أن يقول له: خذ هذا العرض فبعه، فما خرج من ثمنه فاشــتر به وبع على 
وجه المضاربة، وفي هذه الحال يكون رب المال قد اشــترط لنفسه منفعةً زائدةً على وجه المضاربة، وفي هذه الحال يكون رب المال قد اشــترط لنفسه منفعةً زائدةً على 
أصل المضاربة ببيع ســلعته دون أجرة للبائع -المضارب-، وهذه منفعة مشــروطة أصل المضاربة ببيع ســلعته دون أجرة للبائع -المضارب-، وهذه منفعة مشــروطة 

زائدة على الربح المشترط لرب المال، فال تصح.زائدة على الربح المشترط لرب المال، فال تصح.
والحال الثانية والحال الثانية أن يقول رب المال للمضارب: اشــتر بهذه الســلعة وبع، فإذا أن يقول رب المال للمضارب: اشــتر بهذه الســلعة وبع، فإذا 
فرغت فابتع لــي مثل عرضي الذي دفعت إليك، فإن فضل شــيء فهو بيني وبينك. فرغت فابتع لــي مثل عرضي الذي دفعت إليك، فإن فضل شــيء فهو بيني وبينك. 
فيحصــل في هذه الحال غرر فاحش؛ إذ قد يبيع العامل العرض أول مرة برخص، ثم فيحصــل في هذه الحال غرر فاحش؛ إذ قد يبيع العامل العرض أول مرة برخص، ثم 
، فيذهب الربح كله في شــراء العــرض، ولربما صار العكس  ا بثمن غالٍ ، فيذهب الربح كله في شــراء العــرض، ولربما صار العكس يبتاعه آخرً ا بثمن غالٍ يبتاعه آخرً
فيربــح المضارب من اختــالف ثمن العرض ال من المضاربــة، وذلك غرر فاحش فيربــح المضارب من اختــالف ثمن العرض ال من المضاربــة، وذلك غرر فاحش 

ال يغتفر مثله في المضاربةال يغتفر مثله في المضاربة(١).
واستدل الشــافعية أصحاب القول الثالث واستدل الشــافعية أصحاب القول الثالث في المنع من جعل المتقومات رأس في المنع من جعل المتقومات رأس 
مال الشــركة بنحو الدليل الثالث ألصحاب القول األولمال الشــركة بنحو الدليل الثالث ألصحاب القول األول(٢)، وذكــروا، وذكــروا أن أدلة المنع أن أدلة المنع 
ا ال تختلف قيمته، ويمكن  ا ال تختلف قيمته، ويمكن ال تتحقــق في المثليات؛ لكون ما يملكه الشــريكان واحدً ال تتحقــق في المثليات؛ لكون ما يملكه الشــريكان واحدً
الرجوع بمثلها عند المفاصلة، كما أنه يشــترط عندهم خلط المالين في شركة العنان الرجوع بمثلها عند المفاصلة، كما أنه يشــترط عندهم خلط المالين في شركة العنان 
حتى ال يتميز مال أحد الشــريكين عن اآلخر، وذلك ممكن في المثليات فأشــبهت حتى ال يتميز مال أحد الشــريكين عن اآلخر، وذلك ممكن في المثليات فأشــبهت 
النقديــن، أمــا المتقومات فال يمكن ذلــك؛ لكونها تبقى متميزة حتــى بعد الخلط، النقديــن، أمــا المتقومات فال يمكن ذلــك؛ لكونها تبقى متميزة حتــى بعد الخلط، 

وال يمكن الرجوع بمثلها عند المفاصلةوال يمكن الرجوع بمثلها عند المفاصلة(٣).
الموطأ ٦٩٣٦٩٣/٢، بداية المجتهد ، بداية المجتهد ٢١٢١/٤. الموطأ    (١)

الحاوي ٤٧٣٤٧٣/٦، نهاية المطلب ، نهاية المطلب ٤٤٠٤٤٠/٧-٤٤١٤٤١. الحاوي    (٢)
مغني المحتاج ٢٢٥٢٢٥/٣، حاشــيتا قليوبي وعميرة ، حاشــيتا قليوبي وعميرة ٤١٨٤١٨/٢، وانظــر: المغني، البن قدامة ، وانظــر: المغني، البن قدامة  مغني المحتاج    (٣)

.١٢٤١٢٤/٧
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١٧٩١٧٩

ونوقشونوقش بأنه ال فرق معتدٌّ به بين المثليات والمتقومات؛ ولذلك منع الشــافعية بأنه ال فرق معتدٌّ به بين المثليات والمتقومات؛ ولذلك منع الشــافعية 
أنفسهم من جعل العروض رأس مال المضاربة سواء أكانت مثلية أم متقومة، وكلٌّ من أنفسهم من جعل العروض رأس مال المضاربة سواء أكانت مثلية أم متقومة، وكلٌّ من 

العنان والمضاربة نوع شركة فال يصح التفريق بينهما في ذلكالعنان والمضاربة نوع شركة فال يصح التفريق بينهما في ذلك(١).
وأما في المنع من أن تكون العروض رأس مال المضاربة؛ فاســتدل الشافعية وأما في المنع من أن تكون العروض رأس مال المضاربة؛ فاســتدل الشافعية 

باآلتي:باآلتي:
ا؛  ا؛  أن المضاربــة معاملة احتمل فيها الشــارع جهاالت وأغرارً الدليــل األول:الدليــل األول: أن المضاربــة معاملة احتمل فيها الشــارع جهاالت وأغرارً
إذ ال تضبــط أقدار العمل فيها، وليس لها مدة في وضع الشــرع، وغرض العامل فيها إذ ال تضبــط أقدار العمل فيها، وليس لها مدة في وضع الشــرع، وغرض العامل فيها 
تعلق بالغرر؛ فإن الربح قد يكون وقد ال يكون، وسبب احتمال هذه الجهاالت مسيس تعلق بالغرر؛ فإن الربح قد يكون وقد ال يكون، وسبب احتمال هذه الجهاالت مسيس 
الحاجــة إلى المضاربة، فيقتصر في ذلك على ما ورد في الشــرع، وال يزاد على ذلك الحاجــة إلى المضاربة، فيقتصر في ذلك على ما ورد في الشــرع، وال يزاد على ذلك 

ا(٢). اما يزيدها غررً ما يزيدها غررً
الدليل الثاني:الدليل الثاني: أن المضاربة مشــروطة بردِّ رأس المال واقتسام الربح، وعقدها  أن المضاربة مشــروطة بردِّ رأس المال واقتسام الربح، وعقدها 
بالعــروض يمنع منهما: أما منعــه رد رأس المال، فألن في العــروض ما ال مثل له، بالعــروض يمنع منهما: أما منعــه رد رأس المال، فألن في العــروض ما ال مثل له، 
ه، عند التنضيض، وأمــا منعه الربح؛ فألن جعــل العروض رأس مال  ه، عند التنضيض، وأمــا منعه الربح؛ فألن جعــل العروض رأس مال فال يمكــن ردُّ فال يمكــن ردُّ

المضاربة يفضي إلى اختصاص أحد الشريكين به دون اآلخر، كما سبق بيانهالمضاربة يفضي إلى اختصاص أحد الشريكين به دون اآلخر، كما سبق بيانه(٣).
الدليل الثالــث:الدليل الثالــث: انعقاد اإلجماع على اختصاص المضاربة بالنقدين، وأن ذلك  انعقاد اإلجماع على اختصاص المضاربة بالنقدين، وأن ذلك 

كافٍ في االستدالل دون الحاجة إلى البحث عن علة ذلككافٍ في االستدالل دون الحاجة إلى البحث عن علة ذلك(٤).
ويناقش بأن انعقاد اإلجماع على جواز المضاربة بالنقدين ال يقتضي تحريمها ويناقش بأن انعقاد اإلجماع على جواز المضاربة بالنقدين ال يقتضي تحريمها 

فيما سواهما.فيما سواهما.
المغني ١٢٤١٢٤/٧. المغني    (١)

نهاية المطلب ٤٤٠٤٤٠/٧، البيان للعمراني ، البيان للعمراني ١٨٥١٨٥/٧. نهاية المطلب    (٢)
الحاوي ٣٠٧٣٠٧/٧. الحاوي    (٣)

نهاية المطلب ٤٤٣٤٤٣/٧. نهاية المطلب    (٤)



١٨٠١٨٠

األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

واستدل أصحاب القول الرابع باآلتي:واستدل أصحاب القول الرابع باآلتي:
الدليل األول:الدليل األول: ما رواه البخاري أن عبد الله  بن هشــام  ما رواه البخاري أن عبد الله  بن هشــام  كان يخرج إلى  كان يخرج إلى 
السوق فيشتري الطعام فيلقاه عمر وابن الزبير السوق فيشتري الطعام فيلقاه عمر وابن الزبير  فيقوالن له: أشركنا؛ فإن النبي  فيقوالن له: أشركنا؛ فإن النبي 
 قد دعا لك بالبركة، فيشركهم، فربما أصاب الراحلة كما هي فيبعث بها  قد دعا لك بالبركة، فيشركهم، فربما أصاب الراحلة كما هي فيبعث بها 

إلى المنزلإلى المنزل(١)()(٢).
وجه الداللة:وجه الداللة: أن رأس المال عند اشتراك هؤالء الصحابة  أن رأس المال عند اشتراك هؤالء الصحابة  كان الطعام،  كان الطعام، 
ولم يكن مــن األثمان، ولم ينقل عن غيرهم ما يخالف ذلــك، فكان حجة في جواز ولم يكن مــن األثمان، ولم ينقل عن غيرهم ما يخالف ذلــك، فكان حجة في جواز 

ذلكذلك(٣).
، وال يوجد ما يمنع أن يكون  ــلُّ ، وال يوجد ما يمنع أن يكون  أن األصل في المعامالت الحِ ــلُّ الدليــل الثاني:الدليــل الثاني: أن األصل في المعامالت الحِ
ــا لالختالف بين  ا، وتقدر قيمــة العروض باألثمان؛ منعً ــا لالختالف بين رأس مال الشــركة عروضً ا، وتقدر قيمــة العروض باألثمان؛ منعً رأس مال الشــركة عروضً

الشريكين، ويرجع باألثمان عند المفاصلةالشريكين، ويرجع باألثمان عند المفاصلة(٤).
ـا في البيع وأجرةً في اإلجارة  ـا في البيع وأجرةً في اإلجارة  أن العروض يصح أن تكون ثمنـً الدليــل الثالث:الدليــل الثالث: أن العروض يصح أن تكون ثمنـً
ونحوها، فيصح أن تكون رأس مال في الشــركة، ال سيما أن باب الشركات أوسع من ونحوها، فيصح أن تكون رأس مال في الشــركة، ال سيما أن باب الشركات أوسع من 

المعاوضاتالمعاوضات(٥).
أي: ربما أصاب من ربح الطعام دابةً مع متاعٍ على ظهرها يشتريها من صاحبها ويُرسلها إلى  أي: ربما أصاب من ربح الطعام دابةً مع متاعٍ على ظهرها يشتريها من صاحبها ويُرسلها إلى    (١)
 . . ر له، ويجد الربحَ في المعاملة ببركة دعاء النبي ر له، ويجد الربحَ في المعاملة ببركة دعاء النبي بيته. والمقصود أن التجارة تتيسَّ بيته. والمقصود أن التجارة تتيسَّ

المفاتيح، للمظهري المفاتيح، للمظهري ٤٧٣٤٧٣/٣، عمدة القاري ، عمدة القاري ٦٤٦٤/١٣١٣.
رواه البخاري، كتاب الشركة، باب الشركة في الطعام وغيره ٣٣٧٣٣٧/٦ ( (٢٥٠١٢٥٠١).). رواه البخاري، كتاب الشركة، باب الشركة في الطعام وغيره    (٢)

ب البخاري في صحيحه على هذا  ب البخاري في صحيحه على هذا ، وقد بوّ فتح الباري ١٣٧١٣٧/٥، إرشاد الســاري ، إرشاد الســاري ٢٩٢٢٩٢/٤، وقد بوّ فتح الباري    (٣)
الحديث بقوله: باب الشركة في الطعام وغيره الحديث بقوله: باب الشركة في الطعام وغيره ٣٣٧٣٣٧/٦.

القواعد النورانية، ص٢٢٢٢٢٢، األشباه والنظائر، للسيوطي، ص، األشباه والنظائر، للسيوطي، ص٦٠٦٠. القواعد النورانية، ص   (٤)
المختارات الجلية ١٧٥١٧٥/٢. المختارات الجلية    (٥)
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١٨١١٨١

ويمكن أن يناقش بالفرق بينهما، فالغرض من الشركة الربح، وال يمكن معرفة ويمكن أن يناقش بالفرق بينهما، فالغرض من الشركة الربح، وال يمكن معرفة 
مقداره إال عند معرفة مقدار رأس المال، وكون العروض رأس مال يعارض ذلك، أما مقداره إال عند معرفة مقدار رأس المال، وكون العروض رأس مال يعارض ذلك، أما 
عند البيع واإلجــارة فالمقصود المعاوضة الباتة، وذلك ممكن لو كان أحد العوضين عند البيع واإلجــارة فالمقصود المعاوضة الباتة، وذلك ممكن لو كان أحد العوضين 

ا. ا.عروضً عروضً
ا،  ا،  أن مقصود الشــركة جواز تصرف الشريكين في المالين جميعً الدليل الرابع:الدليل الرابع: أن مقصود الشــركة جواز تصرف الشريكين في المالين جميعً

وكون ربح المالين بينهما، وهذا يحصل في العروض كحصوله في األثمانوكون ربح المالين بينهما، وهذا يحصل في العروض كحصوله في األثمان(١).
الدليل الخامس:الدليل الخامس: القياس على الزكاة، فكما تقدر زكاة العروض بقيمتها فيصح  القياس على الزكاة، فكما تقدر زكاة العروض بقيمتها فيصح 

أن تكون العروض رأس مال الشركة والمضاربة وتقدر بقيمتهاأن تكون العروض رأس مال الشركة والمضاربة وتقدر بقيمتها(٢).
الترجيح:الترجيح:

يترجــح جواز كون العروض رأسَ مالٍ في شــركة العنان والمضاربة، ويكون يترجــح جواز كون العروض رأسَ مالٍ في شــركة العنان والمضاربة، ويكون 
رأس مال الشركة قيمتها عند العقدرأس مال الشركة قيمتها عند العقد(٣).

ولعل منشــأ الخالف في العنان من تحديد وقت اشــتراك الشريكين في رأس ولعل منشــأ الخالف في العنان من تحديد وقت اشــتراك الشريكين في رأس 
المال المقدم منهما:المال المقدم منهما:

فيــر الحنفيةفيــر الحنفية أن االشــتراك يكون عند الشــراء بالنقد، فإذا قدم الشــريكان  أن االشــتراك يكون عند الشــراء بالنقد، فإذا قدم الشــريكان 
ض آخر، فيكون العرض  رَ ا فال يشاركه فيه اآلخر إال بعد بيعه وشراء عَ ضً رَ ض آخر، فيكون العرض أو أحدهما عَ رَ ا فال يشاركه فيه اآلخر إال بعد بيعه وشراء عَ ضً رَ أو أحدهما عَ

ا بينهما، ويترتب على ذلك ما أوردوه من إشكاالت(٤). ا بينهما، ويترتب على ذلك ما أوردوه من إشكاالتالثاني مشتركً الثاني مشتركً
وير الشــافعيةوير الشــافعية أن اشــتراك الشــريكين ال يكون إال بالخلط مــع عدم تمايز  أن اشــتراك الشــريكين ال يكون إال بالخلط مــع عدم تمايز 

المغني ١٢٤١٢٤/٧. المغني    (١)
المرجع السابق. المرجع السابق.   (٢)

المرجع السابق، المحرر، ألبي البركات ٣٥٣٣٥٣/١. المرجع السابق، المحرر، ألبي البركات    (٣)
بدائع الصنائع ٥٩٥٩/٦، تبيين الحقائق ، تبيين الحقائق ٣١٦٣١٦/٣. بدائع الصنائع    (٤)



١٨٢١٨٢

األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

ملكيهما؛ ولذلك أجازوا أن تكون المثليات رأس مال الشركة دون المتقومات.ملكيهما؛ ولذلك أجازوا أن تكون المثليات رأس مال الشركة دون المتقومات.
وقد ذكر الحنفية والشــافعية حيلة لجواز الشركة بالعروض في العنان بأن يبيع وقد ذكر الحنفية والشــافعية حيلة لجواز الشركة بالعروض في العنان بأن يبيع 
ــا مالكين لكل من  ا من عرضه على الشــريك اآلخر؛ ليكونا جميعً ــا مالكين لكل من كل شــريك جزءً ا من عرضه على الشــريك اآلخر؛ ليكونا جميعً كل شــريك جزءً
ا،  ا، العرضين بالحصة نفســها، ثم يعقدان الشــركة على العرض الــذي يملكانه جميعً العرضين بالحصة نفســها، ثم يعقدان الشــركة على العرض الــذي يملكانه جميعً

وذلك جائز عندهموذلك جائز عندهم(١).
وير الحنابلةوير الحنابلة أن اشــتراك الشــريكين ال يكون إال بالنقد، فــإذا قدم أحدهما  أن اشــتراك الشــريكين ال يكون إال بالنقد، فــإذا قدم أحدهما 
ا فال يصح ذلك حتى تباع وتصير أثمانها رأس مال الشركة؛ ولذلك أجازوا أن  ا فال يصح ذلك حتى تباع وتصير أثمانها رأس مال الشركة؛ ولذلك أجازوا أن عروضً عروضً
يقول صاحب العرض لشــريكه: بع هذا العرض واتجر بثمنه؛ ألن رأس مال الشركة يقول صاحب العرض لشــريكه: بع هذا العرض واتجر بثمنه؛ ألن رأس مال الشركة 

أو المضاربة سيكون النقد وليس العرضأو المضاربة سيكون النقد وليس العرض(٢).
ولعل منشــأ الخالف في المضاربة بســبب القول بأن المضاربة على خالف ولعل منشــأ الخالف في المضاربة بســبب القول بأن المضاربة على خالف 
ا، وقد اغتفر الغرر للحاجة، فــال يحتمل أن يزاد عليه  ا، وقد اغتفر الغرر للحاجة، فــال يحتمل أن يزاد عليه القياس؛ لكونها تتضمن غــررً القياس؛ لكونها تتضمن غــررً

ا(٣). اما يزيده غررً ما يزيده غررً
وما ســبق مجاب عنه، فالحنفية والشافعية أجازوا في شركة العنان أن يبيع كل وما ســبق مجاب عنه، فالحنفية والشافعية أجازوا في شركة العنان أن يبيع كل 
لك، وال حاجة لذلك؛ فإن  ي مِ لك، وال حاجة لذلك؛ فإن شــريك حصة مشاعة من عرضه لشريكه ليصيرا شريكَ ي مِ شــريك حصة مشاعة من عرضه لشريكه ليصيرا شريكَ
ا بينهما كلٌّ  ا بينهما كلٌّ رأس المال المقدم من شــريكي العنان يصير بمجرد عقد الشــركة مشاعً رأس المال المقدم من شــريكي العنان يصير بمجرد عقد الشــركة مشاعً
بحسب حصته في الشــركة، دون الحاجة إلى الحيلة المذكورة، ونظيرها الحيلة التي بحسب حصته في الشــركة، دون الحاجة إلى الحيلة المذكورة، ونظيرها الحيلة التي 
ذكرها بعض الحنفية بأن من كان عنده عرض وأراد أن يجعله رأس مال مضاربة، فإنه ذكرها بعض الحنفية بأن من كان عنده عرض وأراد أن يجعله رأس مال مضاربة، فإنه 
يبيع العرض لرجل يثق به، ويقبض ثمنه فيجعله رأس مال المضاربة، ثم يشتري ذلك يبيع العرض لرجل يثق به، ويقبض ثمنه فيجعله رأس مال المضاربة، ثم يشتري ذلك 
الهدايــة، للمرغينانــي ٩/٣، الدر المختــار، ص، الدر المختــار، ص٣٦٤٣٦٤، مختصر المزنــي ، مختصر المزنــي ٢٠٧٢٠٧/٨، نهاية ، نهاية  الهدايــة، للمرغينانــي    (١)

المحتاج المحتاج ٧/٥.
الشرح الكبير ٦٩٦٩/١٤١٤-٧٠٧٠، اإلنصاف ، اإلنصاف ٦٩٦٩/١٤١٤-٧٠٧٠، كشاف القناع ، كشاف القناع ٤٨٠٤٨٠/٨. الشرح الكبير    (٢)

بداية المجتهد ٢١٢١/٤. بداية المجتهد    (٣)



ل ل والمتموِّ لالتوصيف الفقهي للعالقة بين المموِّ ل والمتموِّ التوصيف الفقهي للعالقة بين المموِّ

١٨٣١٨٣

العرض مرة أخرالعرض مرة أخر(١)، ومثل هذه الحيل تدل على ضعف القول.، ومثل هذه الحيل تدل على ضعف القول.
ا اغتفر للحاجة  ا اغتفر للحاجة وأما القول بأن المضاربة على خالف القياس وأنها تتضمن غررً وأما القول بأن المضاربة على خالف القياس وأنها تتضمن غررً

إليها، فهذا غير صحيح، وقد سبق الجواب عنه.إليها، فهذا غير صحيح، وقد سبق الجواب عنه.
وأما ما ذكره الحنابلة فتطويل ال حاجــة له؛ ألنه إذا جاز بيع العروض وانعقاد وأما ما ذكره الحنابلة فتطويل ال حاجــة له؛ ألنه إذا جاز بيع العروض وانعقاد 
الشــركة أو المضاربة على أثمانها، فما الذي يمنع من انعقادها على قيمتها إذا ارتضى الشــركة أو المضاربة على أثمانها، فما الذي يمنع من انعقادها على قيمتها إذا ارتضى 

العاقدان ذلك.العاقدان ذلك.
وأمــا القول بأن ذلك قد يــؤدي إلى أن يبيع العرض بأعلــى من قيمته فيربح وأمــا القول بأن ذلك قد يــؤدي إلى أن يبيع العرض بأعلــى من قيمته فيربح 
المضــارب ما لم يضمن، أو بأقل فيخســر عمله، فإن ذلك حاصــل في كل أحوال المضــارب ما لم يضمن، أو بأقل فيخســر عمله، فإن ذلك حاصــل في كل أحوال 
ا مع التقليب ثم يخسر المضارب  ا مع التقليب ثم يخسر المضارب الشركة والمضاربة، فلربما حققت المضاربة أرباحً الشركة والمضاربة، فلربما حققت المضاربة أرباحً
ذلك كله عند التنضيــض، ولربما كان التنضيض وإنهاء المضاربة بطلب رب المال، ذلك كله عند التنضيــض، ولربما كان التنضيض وإنهاء المضاربة بطلب رب المال، 
ومع ذلك يجيز جمهــور الفقهاء طلب رب المال إنهاء المضاربة في أي وقت، رغم ومع ذلك يجيز جمهــور الفقهاء طلب رب المال إنهاء المضاربة في أي وقت، رغم 
ما فــي ذلك من غرر الحق بالمضاربــة، فإذا جاز ذلك فالمضاربــة بالعروض مثله ما فــي ذلك من غرر الحق بالمضاربــة، فإذا جاز ذلك فالمضاربــة بالعروض مثله 
أو أولى، وال يصح القول بأن المضارب إذا باع العرض بربح فقد ربح في ما لم يضمن، أو أولى، وال يصح القول بأن المضارب إذا باع العرض بربح فقد ربح في ما لم يضمن، 
فإن ربح المضارب بسبب العمل، ال بســبب المال، وهو ال يضمن في كل األحوال فإن ربح المضارب بسبب العمل، ال بســبب المال، وهو ال يضمن في كل األحوال 

ما لم يتعدَّ أو يفرط.ما لم يتعدَّ أو يفرط.
ل برأس المال الجريء رأسَ ماله في  ل برأس المال الجريء رأسَ ماله في وبناءً على ذلك، يجوز أن يجعــل المموِّ وبناءً على ذلك، يجوز أن يجعــل المموِّ
لك الشــركة، ويحــدد رأس ماله بقيمة  ا نقله إلى مِ لك الشــركة، ويحــدد رأس ماله بقيمة الشــركة بضاعةً يملكها، أو عقارً ا نقله إلى مِ الشــركة بضاعةً يملكها، أو عقارً
ا ابتكره  ا ابتكره العروض يوم دخولها في الشــركة، ويصح أن يجعل المتمول رأس ماله منتجً العروض يوم دخولها في الشــركة، ويصح أن يجعل المتمول رأس ماله منتجً

أو مؤسسة أنشأها أو بضاعة صنعها.أو مؤسسة أنشأها أو بضاعة صنعها.
ل للمتمول: سأمولك بمليون ريـال، لكن ال أسلمها لك وإنما  ل للمتمول: سأمولك بمليون ريـال، لكن ال أسلمها لك وإنما وإذا قال المموِّ وإذا قال المموِّ

البناية ٤٦٤٦/١٠١٠. البناية    (١)



١٨٤١٨٤

األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

، أو لصاحب العقار الذي تســتأجره  ، أو لصاحب العقار الذي تســتأجره أســلمها للموردين أو لمن يطلب الشــركة ماالً أســلمها للموردين أو لمن يطلب الشــركة ماالً
ل حينئذٍ النقود ال العروض، وحكم  ل حينئذٍ النقود ال العروض، وحكم الشركة، أو أسدد بها ديونها، فإن رأس مال المموِّ الشركة، أو أسدد بها ديونها، فإن رأس مال المموِّ
ل رأس ماله للمتمول، وهي محل البحث  ل رأس ماله للمتمول، وهي محل البحث ذلك داخل في مسألة اشتراط تسليم المموِّ ذلك داخل في مسألة اشتراط تسليم المموِّ

في الشرط الرابع.في الشرط الرابع.
ا، بمعرفة جنسه وصفته وقدره ونحو  ا، بمعرفة جنسه وصفته وقدره ونحو أن يكون رأس المال معلومً الشرط الثاني: الشرط الثاني: أن يكون رأس المال معلومً

ذلك، وقد اختلف الفقهاء في هذا الشرط، وال بد لبيانه من تحرير محل الخالف.ذلك، وقد اختلف الفقهاء في هذا الشرط، وال بد لبيانه من تحرير محل الخالف.
تحرير محل الخالف:تحرير محل الخالف:

اتفق الفقهاء على اشتراط العلم برأس المال في شركة المضاربةاتفق الفقهاء على اشتراط العلم برأس المال في شركة المضاربة(١)، واستدلوا ، واستدلوا 
على ذلك باآلتي:على ذلك باآلتي:

الدليل األول:الدليل األول: أن الغاية من المضاربة تحقيق الربح، وال يمكن معرفة الربح عند  أن الغاية من المضاربة تحقيق الربح، وال يمكن معرفة الربح عند 
المفاصلة إال بعد رد رأس المال، فإذا كان رأس المال غير معلوم فسيتعذر معرفة قدر المفاصلة إال بعد رد رأس المال، فإذا كان رأس المال غير معلوم فسيتعذر معرفة قدر 

الربح، وستختل غاية المضاربةالربح، وستختل غاية المضاربة(٢).
الدليل الثاني:الدليل الثاني: أنه يلزم المضارب أن يرد رأس المال قبل قسمة الربح، وإذا كان  أنه يلزم المضارب أن يرد رأس المال قبل قسمة الربح، وإذا كان 

رأس المال غير معلومٍ فكيف سيرده؟!رأس المال غير معلومٍ فكيف سيرده؟!(٣).
الدليل الثالث:الدليل الثالث: أن الجهل برأس المال يــؤدي إلى النزاع بين المضارب ورب  أن الجهل برأس المال يــؤدي إلى النزاع بين المضارب ورب 

المال، وقد جاءت الشريعة بسد طرق النزاع بين المسلمينالمال، وقد جاءت الشريعة بسد طرق النزاع بين المسلمين(٤).
االختيار ١٩١٩/٣، بدائع الصنائع ، بدائع الصنائع ٨٢٨٢/٦، الذخيرة ، الذخيرة ٣٣٣٣/٦، مواهب الجليل ، مواهب الجليل ٣٥٨٣٥٨/٥، الحاوي ، الحاوي  االختيار    (١)

٣٠٨٣٠٨/٧، روضة الطالبين ، روضة الطالبين ١١٧١١٧/٥، المغني ، المغني ١٨٣١٨٣/٧، كشاف القناع ، كشاف القناع ٤٩٨٤٩٨/٨.
بدائع الصنائع ٨٢٨٢/٦، الشرح الكبير، للدردير ، الشرح الكبير، للدردير ٥١٨٥١٨/٣، مغني المحتاج ، مغني المحتاج ٣٩٩٣٩٩/٣. بدائع الصنائع    (٢)

المغني ١٨٣١٨٣/٧. المغني    (٣)
المرجع السابق. المرجع السابق.   (٤)



ل ل والمتموِّ لالتوصيف الفقهي للعالقة بين المموِّ ل والمتموِّ التوصيف الفقهي للعالقة بين المموِّ

١٨٥١٨٥

واختلفوا في االكتفاء بمشــاهدة رأس المال عند العقــد لتحقق العلم به على واختلفوا في االكتفاء بمشــاهدة رأس المال عند العقــد لتحقق العلم به على 
قولين:قولين:

ا حتى يُعلم  ا حتى يُعلم ال تكفي مشاهدة رأس المال عند العقد إذا كان جزافً القول األول: القول األول: ال تكفي مشاهدة رأس المال عند العقد إذا كان جزافً
مقداره.مقداره.

وهو مذهب المالكيةوهو مذهب المالكية(١) والشافعية والشافعية(٢) والحنابلة والحنابلة(٣).
القول الثاني: القول الثاني: تكفي مشاهدة رأس المال عند العقد، وإن لم يُعلم مقداره.تكفي مشاهدة رأس المال عند العقد، وإن لم يُعلم مقداره.

وهو مذهبوهو مذهب الحنفيةالحنفية(٤).
األدلة والمناقشة:األدلة والمناقشة:

استدل أصحاب القول األول استدل أصحاب القول األول بأن رأس المال إذا كان غير معلوم فال يُدر بكم بأن رأس المال إذا كان غير معلوم فال يُدر بكم 
يرجع رب المال عند المفاصلة، والمشــاهدة في ذلك وعدمها سواء ما دامت ال تثمر يرجع رب المال عند المفاصلة، والمشــاهدة في ذلك وعدمها سواء ما دامت ال تثمر 

ا(٥). االعلم بقدر المال تحديدً العلم بقدر المال تحديدً
واستدل أصحاب القول الثاني باآلتي:واستدل أصحاب القول الثاني باآلتي:

الدليــل األول:الدليــل األول: أن المقصود مــن إعالم القدر، القدرة على التســليم وانقطاع  أن المقصود مــن إعالم القدر، القدرة على التســليم وانقطاع 
المنازعة؛ وذلك حاصل باإلشــارة إلى العين فيغني ذلك عــن إعالم القدر، كما في المنازعة؛ وذلك حاصل باإلشــارة إلى العين فيغني ذلك عــن إعالم القدر، كما في 

الثمن واألجرةالثمن واألجرة(٦).
الذخيرة ٣٣٣٣/٦، التاج واإلكليل ، التاج واإلكليل ٤٤٣٤٤٣/٧. .  الذخيرة    (١)

نهاية المحتاج ٢٢١٢٢١/٥-٢٢٢٢٢٢، تحفة المحتاج ، تحفة المحتاج ٨٣٨٣/٦-٨٤٨٤. نهاية المحتاج    (٢)
المغني ١٨٣١٨٣/٧، المبدع ، المبدع ٣٦٨٣٦٨/٤. المغني    (٣)

المبسوط ٢٧٢٧/٢٢٢٢، بدائع الصنائع ، بدائع الصنائع ٦٣٦٣/٦، مجمع األنهر ، مجمع األنهر ٣٢٣٣٢٣/٢. المبسوط    (٤)
المغني ١٨٣١٨٣/٧. المغني    (٥)

المبسوط ١٢٩١٢٩/١٢١٢. المبسوط    (٦)



١٨٦١٨٦

األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

ونوقش بأن المشــار إليه دون عد مجهول المقــدار، فلم تصح المضاربة عليه ونوقش بأن المشــار إليه دون عد مجهول المقــدار، فلم تصح المضاربة عليه 
كما لو لم يشاهدهكما لو لم يشاهده(١).

الدليل الثاني:الدليل الثاني: أن اإلعالم باإلشــارة إليه أبلغ من اإلعالم بالتسمية، وهي تؤول  أن اإلعالم باإلشــارة إليه أبلغ من اإلعالم بالتسمية، وهي تؤول 
إلى العلم عند الشــراء بها، فإذا اختلفا في قدره فالقول قول العامل بيمينه؛ ألنه أمين، إلى العلم عند الشــراء بها، فإذا اختلفا في قدره فالقول قول العامل بيمينه؛ ألنه أمين، 

وألنه هو القابض، والقول في مقدار المقبوض قول القابضوألنه هو القابض، والقول في مقدار المقبوض قول القابض(٢).
الترجيح:الترجيح:

يمكن الجمع بين القولين بالقول بجواز االتفاق على المضاربة مع جهالة رأس يمكن الجمع بين القولين بالقول بجواز االتفاق على المضاربة مع جهالة رأس 
ــا على جواز ذلك في ثمن  ــا على جواز ذلك في ثمن المال إذا كانت ســتؤول إلى العلم قبل الشروع فيها؛ قياسً المال إذا كانت ســتؤول إلى العلم قبل الشروع فيها؛ قياسً
المبيــع، وال يعارض ذلك ما اســتدل به الفقهاء في اشــتراط العلم بــرأس المال في المبيــع، وال يعارض ذلك ما اســتدل به الفقهاء في اشــتراط العلم بــرأس المال في 
المضاربة، وال ما اســتدل بــه أصحاب القول األول؛ فإن المضــارب لن يضارب إال المضاربة، وال ما اســتدل بــه أصحاب القول األول؛ فإن المضــارب لن يضارب إال 
بمعلوم، وحينها لن يكون ثم إشــكال عند المفاصلة وقسمة األرباح، ال سيما أن عقد بمعلوم، وحينها لن يكون ثم إشــكال عند المفاصلة وقسمة األرباح، ال سيما أن عقد 
المضاربة عقد غير الزم قبل الشــروع في العمل، فيجوز لــكل طرف إنهاء العقد، ثم المضاربة عقد غير الزم قبل الشــروع في العمل، فيجوز لــكل طرف إنهاء العقد، ثم 
ا  لِــم بإيجاب وقبول جديديــن، وحينها ال فرق بين مــا كان معلومً ا يتفقــان على ما عُ لِــم بإيجاب وقبول جديديــن، وحينها ال فرق بين مــا كان معلومً يتفقــان على ما عُ

وما آل إلى العلم.وما آل إلى العلم.
وأما في شــركة العنان، فقد اختلف الفقهاء في اشتراط العلم برأس المال عند وأما في شــركة العنان، فقد اختلف الفقهاء في اشتراط العلم برأس المال عند 

العقد على قولين:العقد على قولين:
القول األول:القول األول: ال يشــترط، بل تصح الشركة مع جهالة رأس المال إذا كان يؤول  ال يشــترط، بل تصح الشركة مع جهالة رأس المال إذا كان يؤول 

إلى العلم.إلى العلم.
المغني ١٨٣١٨٣/٧. المغني    (١)

المبسوط ٢٧٢٧/٢٢٢٢، بدائع الصنائع ، بدائع الصنائع ٦٣٦٣/٦. المبسوط    (٢)
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وهو مذهب الحنفيةوهو مذهب الحنفية(١) واألصح عند الشافعية واألصح عند الشافعية(٢).
ا. ا.يشترط، فال يصح أن يكون رأس مال الشركة مجهوالً وال جزافً القول الثاني: القول الثاني: يشترط، فال يصح أن يكون رأس مال الشركة مجهوالً وال جزافً
وهــو الظاهر من مذهــب المالكيــةوهــو الظاهر من مذهــب المالكيــة(٣)، ومذهــب الحنابلــة، ومذهــب الحنابلــة(٤)، وقول عند ، وقول عند 

الشافعيةالشافعية(٥).
األدلة والمناقشة:األدلة والمناقشة:

اســتدل أصحاب القــول األولاســتدل أصحاب القــول األول بأن العلــم بقدر رأس المال عنــد العقد حق  بأن العلــم بقدر رأس المال عنــد العقد حق 
للشريكين ال يعدوهما، وقد تراضيا على تأخيره، كما استدلوا بأن المطلوب في شركة للشريكين ال يعدوهما، وقد تراضيا على تأخيره، كما استدلوا بأن المطلوب في شركة 
ف ذلك لم يحتج إلى معرفة  رِ ف ذلك لم يحتج إلى معرفة العنان معرفة حصة كل منهمــا في المال والربح، فإذا عُ رِ العنان معرفة حصة كل منهمــا في المال والربح، فإذا عُ
قدر رأس المال عند العقد؛ ألنهما سيقسمان كل المال عند التنضيض بناءً على حصة قدر رأس المال عند العقد؛ ألنهما سيقسمان كل المال عند التنضيض بناءً على حصة 

كل منهما، فلم يكن لمعرفة قدر رأس المال أثر وال لجهالته ضرر كل منهما، فلم يكن لمعرفة قدر رأس المال أثر وال لجهالته ضرر (٦).
بدائع الصنائع ٦٣٦٣/٦، البحر الرائق ، البحر الرائق ٢٦٣٢٦٣/٧. بدائع الصنائع    (١)

فتح العزيز ٤١٠٤١٠/١٠١٠، مغني المحتاج ، مغني المحتاج ٢٢٧٢٢٧/٣. فتح العزيز    (٢)
بداية المجتهد ٣٦٣٦/٤، التاج واإلكليل ، التاج واإلكليل ٧٣٧٣/٧-٧٥٧٥. .  بداية المجتهد    (٣)

المغني ١٢٥١٢٥/٧، كشاف القناع ، كشاف القناع ٤٧٩٤٧٩/٨. المغني    (٤)
تحفة المحتاج ٢٨٨٢٨٨/٥، حاشية عميرة ، حاشية عميرة ٤١٩٤١٩/٢. تحفة المحتاج    (٥)

قــال الرافعي فــي فتح العزيــز ٤١٠٤١٠/١٠١٠: (ومأخذ الخالف: أنــه إذا كان بين رجلين مال : (ومأخذ الخالف: أنــه إذا كان بين رجلين مال  قــال الرافعي فــي فتح العزيــز    (٦)
مشترك، وكل واحد منهما جاهل بقدر حصته فأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف في مشترك، وكل واحد منهما جاهل بقدر حصته فأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف في 
جميع المال أو في نصيبه هل يصح اإلذن؟ فيه وجهان؛ أحدهما: ال؛ ألنه ال يدر فيمَ يأذن، جميع المال أو في نصيبه هل يصح اإلذن؟ فيه وجهان؛ أحدهما: ال؛ ألنه ال يدر فيمَ يأذن، 
والمــأذون ال يدري ماذا يســتفيد بــاإلذن. وأظهرهما: نعم؛ ألن الحــق ال يعدوهما وقد والمــأذون ال يدري ماذا يســتفيد بــاإلذن. وأظهرهما: نعم؛ ألن الحــق ال يعدوهما وقد 
تراضيــا). وانظر: تحفة المحتاج تراضيــا). وانظر: تحفة المحتاج ٢٨٨٢٨٨/٥، وقال الجمل في حاشــيته على شــرح المنهج ، وقال الجمل في حاشــيته على شــرح المنهج 
٥١٣٥١٣/٣: (ولعل الفرق بين هذا [المضاربة] والشــركة -حيث صحت مع الجهل بالمالين : (ولعل الفرق بين هذا [المضاربة] والشــركة -حيث صحت مع الجهل بالمالين 
حيث كان يمكن علمهما بعد العقد- أن المقصود من القراض الربح فاشــترط العلم بقدر حيث كان يمكن علمهما بعد العقد- أن المقصود من القراض الربح فاشــترط العلم بقدر 
المال ليعلم العامل ما يخصه من الربح، بخالف الشــركة فيكفي العلم بما يخص كال منهما المال ليعلم العامل ما يخصه من الربح، بخالف الشــركة فيكفي العلم بما يخص كال منهما 

عند القسمة).عند القسمة).



١٨٨١٨٨

األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

واستدل أصحاب القول الثاني باآلتي:واستدل أصحاب القول الثاني باآلتي:
الدليل األول:الدليل األول: أن جهالة قدر رأس المال تؤدي إلى جهالة الربح، والعلم بمقدار  أن جهالة قدر رأس المال تؤدي إلى جهالة الربح، والعلم بمقدار 

الربح شرط جواز هذا العقد، فكان العلم بمقدار رأس المال شرطًا.الربح شرط جواز هذا العقد، فكان العلم بمقدار رأس المال شرطًا.
ونوقشونوقش بأن الجهالــة ال تمنع جواز العقد لعينها بــل إلفضائها إلى المنازعة، بأن الجهالــة ال تمنع جواز العقد لعينها بــل إلفضائها إلى المنازعة، 
ا  ا وجهالــة رأس المال وقت العقد ال تفضــي إلى المنازعة؛ ألنه يُعلــم مقداره ظاهرً وجهالــة رأس المال وقت العقد ال تفضــي إلى المنازعة؛ ألنه يُعلــم مقداره ظاهرً
وغالبًا، والدراهم والدنانير توزنان وقت الشراء، فيُعلم مقدارها وال يؤدي إلى جهالة وغالبًا، والدراهم والدنانير توزنان وقت الشراء، فيُعلم مقدارها وال يؤدي إلى جهالة 

مقدار الربح وقت القسمةمقدار الربح وقت القسمة(١).
الدليل الثاني:الدليل الثاني: أنه ال بد من الرجوع برأس المال عند المفاصلة، وال يمكن ذلك إذا  أنه ال بد من الرجوع برأس المال عند المفاصلة، وال يمكن ذلك إذا 
ا(٣). ا، فكانت جهالة رأس المال داخلة في الغرر المنهي عنه شرعً ا(٢)، فكانت جهالة رأس المال داخلة في الغرر المنهي عنه شرعً كان مجهوالً أو جزافًاكان مجهوالً أو جزافً

ويناقش من وجهين:ويناقش من وجهين:
األول: األول: أن الجهالة الممنوعة هي الجهالــة المطلقة برأس المال، وال تمنع إن أن الجهالة الممنوعة هي الجهالــة المطلقة برأس المال، وال تمنع إن 

كانت تؤول إلى العلم؛ النتفاء المحذور من الجهالة برأس المال.كانت تؤول إلى العلم؛ النتفاء المحذور من الجهالة برأس المال.
الثاني: الثاني: أنه ال أثر لجهالة رأس المال في العنان إذا كان كل شــريك يعلم حصته أنه ال أثر لجهالة رأس المال في العنان إذا كان كل شــريك يعلم حصته 
مــن أصل المال وربحــه؛ ألن المقصود معرفة ما يصير لــكل منهما عند التنضيض، مــن أصل المال وربحــه؛ ألن المقصود معرفة ما يصير لــكل منهما عند التنضيض، 

. .ويكفي في ذلك معرفة حصة كل منهما من الشركة ولو كان رأس مالها مجهوالً ويكفي في ذلك معرفة حصة كل منهما من الشركة ولو كان رأس مالها مجهوالً
الترجيح:الترجيح:

يترجح القول بجواز شــركة العنان مع جهالة رأس المال إذا كانت ستؤول إلى يترجح القول بجواز شــركة العنان مع جهالة رأس المال إذا كانت ستؤول إلى 
العلم، وال فرق في ذلك بين شركة العنان والمضاربة.العلم، وال فرق في ذلك بين شركة العنان والمضاربة.

بدائع الصنائع ٦٣٦٣/٦. بدائع الصنائع    (١)
المغني ١٢٥١٢٥/٧. المغني    (٢)

كشاف القناع ٤٧٩٤٧٩/٨. كشاف القناع    (٣)
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١٨٩١٨٩

ا،  ا، وبناءً عليــه يصح التمويل برأس المال الجــريء إذا كان رأس المال معلومً وبناءً عليــه يصح التمويل برأس المال الجــريء إذا كان رأس المال معلومً
ل على أن يؤسســا  ل مع المتموِّ ل على أن يؤسســا أو كان مجهــوالً يؤول إلى العلم، كما لو اتفق المموِّ ل مع المتموِّ أو كان مجهــوالً يؤول إلى العلم، كما لو اتفق المموِّ
ا، فتصح الشركة  ل نقدً ا، ورأس مال المموِّ ل فيها منتجً ا، فتصح الشركة شــركة يكون رأس مال المتموِّ ل نقدً ا، ورأس مال المموِّ ل فيها منتجً شــركة يكون رأس مال المتموِّ

ولو قبل تقويم المنتج، على أن يثبت رأس المال بالقيمة التي يقوم بها.ولو قبل تقويم المنتج، على أن يثبت رأس المال بالقيمة التي يقوم بها.
ل رأس مال يقدره بعد إتمام  ل رأس مال يقدره بعد إتمام وتصح الشركة لو اتفق الشريكان على أن يقدم المموِّ وتصح الشركة لو اتفق الشريكان على أن يقدم المموِّ
الدراســة المالية للمشروع، كما تصح لو قال المتمول: سأشارك بكل مالي في حساباتي الدراســة المالية للمشروع، كما تصح لو قال المتمول: سأشارك بكل مالي في حساباتي 
البنكية، فتصح الشركة؛ لكونه رأس مال سيؤول إلى العلم عند بدء الشركة، ولو اختلف البنكية، فتصح الشركة؛ لكونه رأس مال سيؤول إلى العلم عند بدء الشركة، ولو اختلف 

. .العاقدان قبل بدء الشركة جاز لهما إنهاؤها؛ لكون المال ناضا ولم يتّجرا به بعدُ العاقدان قبل بدء الشركة جاز لهما إنهاؤها؛ لكون المال ناضا ولم يتّجرا به بعدُ
الشرط الثالث: الشرط الثالث: أن يكون رأس المال عينًا.أن يكون رأس المال عينًا.

ينًا في الذمة، وقد اختلف الفقهاء في اشتراط ذلك. ينًا في الذمة، وقد اختلف الفقهاء في اشتراط ذلك.بأالَّ يكون دَ بأالَّ يكون دَ
تحرير محل الخالف:تحرير محل الخالف:

ال خالف بين الفقهاء في جواز الشــركة إن ســلم المدين المــال للدائن قبل ال خالف بين الفقهاء في جواز الشــركة إن ســلم المدين المــال للدائن قبل 
انعقادها، ثم عقد الدائن الشــركة على ذلك المال، وال خالف بينهم -فيما يظهر- في انعقادها، ثم عقد الدائن الشــركة على ذلك المال، وال خالف بينهم -فيما يظهر- في 
ين رأس مال شــركة العنــان(١)؛ ألنه ال يمكن التصرف به في ؛ ألنه ال يمكن التصرف به في  ين رأس مال شــركة العنــانعدم جواز أن يكون الدَّ عدم جواز أن يكون الدَّ
الحال وبذلك يختل مقصود الشركةالحال وبذلك يختل مقصود الشركة(٢)، والربح الحاصل في الشركة نتاج رأس المال ، والربح الحاصل في الشركة نتاج رأس المال 

الذي حصل تقليبه، فال حظ فيه لمن كان رأس ماله دينًا لم يقبض.الذي حصل تقليبه، فال حظ فيه لمن كان رأس ماله دينًا لم يقبض.
ين رأس المال في المضاربة، وذلك في حالين: ين رأس المال في المضاربة، وذلك في حالين:واختلفوا في حكم جعل الدَّ واختلفوا في حكم جعل الدَّ

ين الذي على العامل رأس مال شــركة المضاربة؛ كأن  ين الذي على العامل رأس مال شــركة المضاربة؛ كأن  جعل الدَّ الحال األولى:الحال األولى: جعل الدَّ
بدائع الصنائع ٦٠٦٠/٦، حاشــية ابن عابدين ، حاشــية ابن عابدين ٦٤٧٦٤٧/٥، المدونــة ، المدونــة ٥٩٤٥٩٤/٣، التاج واإلكليل ، التاج واإلكليل  بدائع الصنائع    (١)

٧٦٧٦/٧، الحاوي، للماوردي ، الحاوي، للماوردي ٤٨٢٤٨٢/٦، المغني ، المغني ١٢٥١٢٥/٧، كشاف القناع ، كشاف القناع ٤٧٩٤٧٩/٨.
بدائع الصنائع ٦٠٦٠/٦، المغني ، المغني ١٢٥١٢٥/٧. بدائع الصنائع    (٢)
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ين، فيريــدان أن يجعاله رأس مال مضاربة، أو يطلب  ل دَ ل على المتموِّ ين، فيريــدان أن يجعاله رأس مال مضاربة، أو يطلب يكون للمموِّ ل دَ ل على المتموِّ يكون للمموِّ
ل، ثم يريد بعــد ذلك أن يجعل ما أقرضه رأس مال  ، فيقرضه المموِّ ل تمويالً ل، ثم يريد بعــد ذلك أن يجعل ما أقرضه رأس مال المتمــوِّ ، فيقرضه المموِّ ل تمويالً المتمــوِّ

مضاربة، ففي حكمه اختلف الفقهاء على قولين:مضاربة، ففي حكمه اختلف الفقهاء على قولين:
القول األول:القول األول: عدم الجواز. عدم الجواز.

وبه قال جمهور الفقهاء من الحنفيةوبه قال جمهور الفقهاء من الحنفية(١) والمالكية والمالكية(٢) والشــافعية والشــافعية(٣) والحنابلة والحنابلة(٤)، ، 
ونقل بعضهم اإلجماع عليهونقل بعضهم اإلجماع عليه(٥).

القول الثاني: القول الثاني: الجوازالجواز.
وهو احتمال لبعض الحنابلةوهو احتمال لبعض الحنابلة(٦).

األدلة والمناقشة:األدلة والمناقشة:
استدل أصحاب القول األول استدل أصحاب القول األول بأدلة، منها:بأدلة، منها:

بدائــع الصنائع ٨٣٨٣/٦، حاشــية ابن عابديــن ، حاشــية ابن عابديــن ٦٤٧٦٤٧/٥، ومنع أن يكــون الدين رأس مال ، ومنع أن يكــون الدين رأس مال  بدائــع الصنائع    (١)
المضاربة هو قول أبي حنيفة، أما الصاحبان فيجيزان ذلك في األصل، لكن يمنعان المعاملة المضاربة هو قول أبي حنيفة، أما الصاحبان فيجيزان ذلك في األصل، لكن يمنعان المعاملة 
لكونها تصير مضاربة بالعروض؛ لكون المال إنما استقر في ذمة رب المال بشراء المضارب، لكونها تصير مضاربة بالعروض؛ لكون المال إنما استقر في ذمة رب المال بشراء المضارب، 
وقبــل ذلك ال يزال في ذمته، فيصير العرض المشــتر رأس مال المضاربة، وذلك ممنوع وقبــل ذلك ال يزال في ذمته، فيصير العرض المشــتر رأس مال المضاربة، وذلك ممنوع 

عندهما. انظر: تحفة الفقهاء عندهما. انظر: تحفة الفقهاء ٢٠٢٠/٣.
الموطأ ٦٨٩٦٨٩/٢، بداية المجتهد ، بداية المجتهد ٢٢٢٢/٤، مواهب الجليل ، مواهب الجليل ٣٨٥٣٨٥/٥. الموطأ    (٢)

نهاية المطلب ٤٤٦٤٤٦/٧-٤٤٧٤٤٧، روضة الطالبين ، روضة الطالبين ١١٥١١٥/٥-١١٦١١٦. نهاية المطلب    (٣)
المغني ١٨٢١٨٢/٧، كشاف القناع ، كشاف القناع ٥٠٧٥٠٧/٨. .  المغني    (٤)

اإلجماع، البن المنذر، ص١٤٠١٤٠، بدائع الصنائع ، بدائع الصنائع ٨٣٨٣/٦، وقال في المغني ، وقال في المغني ١٨٢١٨٢/٧: (وهو : (وهو  اإلجماع، البن المنذر، ص   (٥)
ا). وبه أخذ المجلس الشــرعي لهيئة المحاســبة  ا). وبه أخذ المجلس الشــرعي لهيئة المحاســبة قول أكثر أهل العلم، وال نعلم فيه مخالفً قول أكثر أهل العلم، وال نعلم فيه مخالفً

والمراجعة في المعايير الشرعية، صوالمراجعة في المعايير الشرعية، ص٣٧٢٣٧٢.
المحرر، ألبي البــركات ٣٣٩٣٣٩/١، اإلنصاف ، اإلنصاف ٧١٧١/١٤١٤، واختاره ابن القيم، إعالم الموقعين ، واختاره ابن القيم، إعالم الموقعين  المحرر، ألبي البــركات    (٦)

.٢٦٢٢٦٢/٣-٢٦٣٢٦٣
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ين فــي ملك المدين، وال ينتقل إلى ملك الدائن إال  ين فــي ملك المدين، وال ينتقل إلى ملك الدائن إال  أن مبلغ الدَّ الدليل األول:الدليل األول: أن مبلغ الدَّ
بقبضــه ولم يوجد القبض هنا، وذلك أن الدين مطلق كلي ثابت في الذمة، فإذا أخرج بقبضــه ولم يوجد القبض هنا، وذلك أن الدين مطلق كلي ثابت في الذمة، فإذا أخرج 
المدين مــاالً وضارب به، لم يتعين أن يكون هو الدين حتــى يعينه الدائن، فال تصح المدين مــاالً وضارب به، لم يتعين أن يكون هو الدين حتــى يعينه الدائن، فال تصح 

المضاربة؛ ألنها واقعة على مال المضارب المدين ال على مال الدائنالمضاربة؛ ألنها واقعة على مال المضارب المدين ال على مال الدائن(١).
ا فقــد وكّل الدائن المدين في  ين إن كان مطلقً ا فقــد وكّل الدائن المدين في ونوقش بعدم التســليم، بل الدَّ ين إن كان مطلقً ونوقش بعدم التســليم، بل الدَّ
ين  ين تعيينه وقبضه والمضاربة به، وليس في ذلك غرر وال ما يؤدي إلى نزاع، فكما أن الدَّ تعيينه وقبضه والمضاربة به، وليس في ذلك غرر وال ما يؤدي إلى نزاع، فكما أن الدَّ
يتعين عند أداء المدين للدائــن، ويقبض بتوكيل الدائن ألجنبي في قبضه، فكذلك لو يتعين عند أداء المدين للدائــن، ويقبض بتوكيل الدائن ألجنبي في قبضه، فكذلك لو 

وكل المدينَ في تعيينه وقبضهوكل المدينَ في تعيينه وقبضه(٢).
ين رأس مال الشركة يؤدي إلى ربح ما لم يُضمن. ين رأس مال الشركة يؤدي إلى ربح ما لم يُضمن. أن جعل الدَّ الدليل الثاني:الدليل الثاني: أن جعل الدَّ

ين من ضمان المدين حتى يقبضه الدائن، فإذا ضارب به المدين  ين من ضمان المدين حتى يقبضه الدائن، فإذا ضارب به المدين  بأن الدَّ وبيانه:وبيانه: بأن الدَّ
وربح، ونال الدائن شــيئًا من الربح فســيكون قد ربح فيما لم يضمن، وقد نهى النبي وربح، ونال الدائن شــيئًا من الربح فســيكون قد ربح فيما لم يضمن، وقد نهى النبي 

 عن ربح ما لم يُضمن عن ربح ما لم يُضمن(٣)()(٤).
ين  ين إلى المضاربة بــإذن الدائن فقد دفع الدَّ ين بــأن المدين إذا نقل الدَّ ين إلى المضاربة بــإذن الدائن فقد دفع الدَّ ونوقشونوقش بــأن المدين إذا نقل الدَّ
إليه، ودخل في ضمانه وبرئت ذمة المدين منه، فإذا تحقق ربحٌ بعد ذلك فهو ربحٌ فيما إليه، ودخل في ضمانه وبرئت ذمة المدين منه، فإذا تحقق ربحٌ بعد ذلك فهو ربحٌ فيما 

ضمنه رب المالضمنه رب المال(٥).
ا نفســه بفعل  ا نفســه بفعل وأجيب بأن هذا يتضمن قبض المرء من نفســه، وأن يكون مبرئً وأجيب بأن هذا يتضمن قبض المرء من نفســه، وأن يكون مبرئً

نفسهنفسه(٦).
تحفة المحتاج ٨٤٨٤/٦، المغني ، المغني ١٨٢١٨٢/٧، كشاف القناع ، كشاف القناع ٥٠٧٥٠٧/٨. تحفة المحتاج    (١)

إعالم الموقعين ٢٦٢٢٦٢/٣. إعالم الموقعين   سبق تخريجه، ص١٧٤١٧٤.(٢)  سبق تخريجه، ص   (٣)
البناية ٤٧٤٧/١٠١٠، شرح مختصر خليل، للخرشي ، شرح مختصر خليل، للخرشي ٢٠٤٢٠٤/٦. .  البناية    (٤)

المغني ١٨٢١٨٢/٧. المغني    (٥)
المبسوط ٢٩٢٩/٢٢٢٢، الحاوي، للماوردي ، الحاوي، للماوردي ٣٠٩٣٠٩/٧. المبسوط    (٦)
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دَّ بأنه ال مانع من قبض المرء من نفســه وإبرائه لها؛ لكونه لم يفعل ذلك من  دَّ بأنه ال مانع من قبض المرء من نفســه وإبرائه لها؛ لكونه لم يفعل ذلك من ورُ ورُ
تلقاء نفســه، وإنما بإذن الدائن وتوكيله، فحقيقة األمــر أن المبرئ هو الدائن؛ لكون تلقاء نفســه، وإنما بإذن الدائن وتوكيله، فحقيقة األمــر أن المبرئ هو الدائن؛ لكون 
تصرف الوكيل تصرف لموكله، وال محــذور في ذلك، ولذلك نظائر، كتوكيل البائع تصرف الوكيل تصرف لموكله، وال محــذور في ذلك، ولذلك نظائر، كتوكيل البائع 
للمشــتري في اإليجاب والقبول، وتوكيل الرجل امرأته في طالق نفســها، وتوكيل للمشــتري في اإليجاب والقبول، وتوكيل الرجل امرأته في طالق نفســها، وتوكيل 

السيد عبده في عتق نفسه، وكل ذلك جائزالسيد عبده في عتق نفسه، وكل ذلك جائز(١).
ا؛  ا؛  أن هذا قد يكون ذريعة إلى الربا، أو إلى القرض الذي جر نفعً الدليل الثالث:الدليل الثالث: أن هذا قد يكون ذريعة إلى الربا، أو إلى القرض الذي جر نفعً
ا للربا أو للربح في القرض مقابل اإلنظار والزيادة في األجل(٢). ا للربا أو للربح في القرض مقابل اإلنظار والزيادة في األجلوتكون المضاربة ستارً وتكون المضاربة ستارً
ين ويريد المدين من الدائن إمهاله على أن يزيده  ين ويريد المدين من الدائن إمهاله على أن يزيده وصورة ذلك: أن يحل أجل الدَّ وصورة ذلك: أن يحل أجل الدَّ
ين رأس مال مضاربة،  ين رأس مال مضاربة، فــي المبلغ، أو يريد المدين منه ذلك، فيتفقان على أن يكون الدَّ فــي المبلغ، أو يريد المدين منه ذلك، فيتفقان على أن يكون الدَّ
ا بالمال وينتظر أرباحه،  ا بالمال وينتظر أرباحه، وتكون الفوائد الربوية في صورة أرباح، أو يكون المدين متاجرً وتكون الفوائد الربوية في صورة أرباح، أو يكون المدين متاجرً
فيريد المدين رد الدين وليس لد المدين نقد، فيقول الدائن اجعل ديني لك رأس مال فيريد المدين رد الدين وليس لد المدين نقد، فيقول الدائن اجعل ديني لك رأس مال 

مضاربة معك في تجارتك؛ ليرد الدين بعد أجل ومعه أرباح المضاربة.مضاربة معك في تجارتك؛ ليرد الدين بعد أجل ومعه أرباح المضاربة.
ويناقش من وجهين:ويناقش من وجهين:

الوجه األول:الوجه األول: عدم التســليم بأن في جعل الديــن رأس مال مضاربة ذريعة إلى  عدم التســليم بأن في جعل الديــن رأس مال مضاربة ذريعة إلى 
الربا؛ ألن مقصود المرابي ضمان رأس ماله مع الربح، وفي المشاركة تعريض للمال الربا؛ ألن مقصود المرابي ضمان رأس ماله مع الربح، وفي المشاركة تعريض للمال 
للمخاطرة، وإرادة الربا تتعارض مــع إرادة المخاطرة، فكيف يتصور من دائن يقصد للمخاطرة، وإرادة الربا تتعارض مــع إرادة المخاطرة، فكيف يتصور من دائن يقصد 
الربا أن يترك استيفاء ماله المضمون على المدين ليجعل ضمانه عليه مع اإلذن للمدين الربا أن يترك استيفاء ماله المضمون على المدين ليجعل ضمانه عليه مع اإلذن للمدين 

إعالم الموقعين ٢٦٢٢٦٢/٣. إعالم الموقعين    (١)
الموطــأ ٦٩٩٦٩٩/٢، المدونــة ، المدونــة ٦٣٠٦٣٠/٣-٦٣١٦٣١، مواهب الجليــل ، مواهب الجليــل ٣٨٥٣٨٥/٥، جاء في الموطأ ، جاء في الموطأ  الموطــأ    (٢)
ا-: إن ذلك  ا-: إن ذلك : (قال مالك -إذا كان لرجل على رجل دين، فسأله أن يقره عنده قراضً ٦٨٩٦٨٩/٢: (قال مالك -إذا كان لرجل على رجل دين، فسأله أن يقره عنده قراضً
يكره حتى يقبض ماله، ثم يقارضه بعدُ أو يمســك. وإنما ذلك مخافة أن يكون أعسر بماله، يكره حتى يقبض ماله، ثم يقارضه بعدُ أو يمســك. وإنما ذلك مخافة أن يكون أعسر بماله، 

فهو يريد أن يؤخر ذلك على أن يزيده فيه).فهو يريد أن يؤخر ذلك على أن يزيده فيه).



ل ل والمتموِّ لالتوصيف الفقهي للعالقة بين المموِّ ل والمتموِّ التوصيف الفقهي للعالقة بين المموِّ

١٩٣١٩٣

بالتصرف فيه وهو يعلم أن الشــركة قد تخسر فيخسر ماله؟ هل يتصور هذا لو لم تكن بالتصرف فيه وهو يعلم أن الشــركة قد تخسر فيخسر ماله؟ هل يتصور هذا لو لم تكن 
إرادة المشاركة موجودة؟إرادة المشاركة موجودة؟

ين رأس مال مضاربة مع  ين رأس مال مضاربة مع  أنه ال يوجد ما يمنع أن يجعل الدائن الدَّ الوجــه الثاني:الوجــه الثاني: أنه ال يوجد ما يمنع أن يجعل الدائن الدَّ
المدين ولو كان قصد الدائن الفائدة والربح؛ ألن المعاملة انتقلت من كونها دينًا إلى أن المدين ولو كان قصد الدائن الفائدة والربح؛ ألن المعاملة انتقلت من كونها دينًا إلى أن 
صارت مضاربةً وانطبقت عليها جميع أحكامها، وأودع المدين مبلغ الدين في المضاربة صارت مضاربةً وانطبقت عليها جميع أحكامها، وأودع المدين مبلغ الدين في المضاربة 
وانتقل من كونه مضمونًا عليه إلى كونه مضمونًا على الدائن ومأذونًا للمدين فيه، وصار وانتقل من كونه مضمونًا عليه إلى كونه مضمونًا على الدائن ومأذونًا للمدين فيه، وصار 
ا فيما ضمن، فهل بعد ذلك  ا فيما ضمن، فهل بعد ذلك رأس المــال واألرباح غير مضمونة، وصار ربح الدائن ربحً رأس المــال واألرباح غير مضمونة، وصار ربح الدائن ربحً

ما يمنع من أن يكون الدين رأس مال مضاربة ولو كان قصد الدائن الربح.ما يمنع من أن يكون الدين رأس مال مضاربة ولو كان قصد الدائن الربح.
الدليل الرابع:الدليل الرابع: أن الدين مضمون على المدين، ورأس مال المضاربة أمانة عند  أن الدين مضمون على المدين، ورأس مال المضاربة أمانة عند 

المضارب وال يصح أن يكون مضمونًا عليهالمضارب وال يصح أن يكون مضمونًا عليه(١).
ويناقشويناقش بأن الدين بعد دخوله في المضاربة صار ضمانه على الدائن، فال يجتمع بأن الدين بعد دخوله في المضاربة صار ضمانه على الدائن، فال يجتمع 
مَّ ما يمنع مــن أن ينقلب ما في الذمة أمانةً والعكس،  مَّ ما يمنع مــن أن ينقلب ما في الذمة أمانةً والعكس، حينئذٍ اإلذن والضمان. وليس ثَ حينئذٍ اإلذن والضمان. وليس ثَ
فإن المدين لو خلى بين الدائن والمال فلم يتسلمه الدائن وبقي في حوزة المدين فإنه فإن المدين لو خلى بين الدائن والمال فلم يتسلمه الدائن وبقي في حوزة المدين فإنه 
ينتقل مــن كونه دينًا مضمونًا على المدين إلى كونه أمانــةً عند المدين مضمونة على ينتقل مــن كونه دينًا مضمونًا على المدين إلى كونه أمانــةً عند المدين مضمونة على 

الدائنالدائن(٢).
ويُستدل للقول الثاني بأدلة، منها:ويُستدل للقول الثاني بأدلة، منها:

الدليل األول:الدليل األول: أن األصل في األشــياء اإلباحة، واألصل في المعامالت الحل،  أن األصل في األشــياء اإلباحة، واألصل في المعامالت الحل، 
وليس في األدلة الشــرعية ما يمنع من جواز جعــل الدين الذي على المضارب رأس وليس في األدلة الشــرعية ما يمنع من جواز جعــل الدين الذي على المضارب رأس 
ا في  ا في مــال المضاربة، وال يقتضي تجويزه مخالفة قاعدة من قواعد الشــرع، وال وقوعً مــال المضاربة، وال يقتضي تجويزه مخالفة قاعدة من قواعد الشــرع، وال وقوعً

بداية المجتهد ٢٢٢٢/٤، حاشية الشلبي ، حاشية الشلبي ٥٤٥٤/٥. بداية المجتهد    (١)
الخدمات االستثمارية في المصارف ١٧١١٧١/١. الخدمات االستثمارية في المصارف    (٢)



١٩٤١٩٤

األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

ا وال قمار وال بيع غرر، وال مفسدة في ذلك بوجه ما؛ فال يليق بمحاسن  ا وال قمار وال بيع غرر، وال مفسدة في ذلك بوجه ما؛ فال يليق بمحاسن محظور من ربً محظور من ربً
الشريعة المنع منه، بل تجويزه من محاسنها ومقتضاهاالشريعة المنع منه، بل تجويزه من محاسنها ومقتضاها(١).

ويناقش بأن المانعين احتجوا لذلك بأدلة وهي كافية في المنع، وأما القول بأنه ويناقش بأن المانعين احتجوا لذلك بأدلة وهي كافية في المنع، وأما القول بأنه 
ليس في ذلك محظور أو مفســدة؛ فقد سبق بأن ذلك يمكن أن يتخذ ذريعة إلى الربا، ليس في ذلك محظور أو مفســدة؛ فقد سبق بأن ذلك يمكن أن يتخذ ذريعة إلى الربا، 

وكفى بذلك مفسدةوكفى بذلك مفسدة(٢).
الدليل الثاني: الدليل الثاني: أنه إذا اشتر شيئًا للمضاربة، فقد اشتراه بإذن رب المال، ودفع أنه إذا اشتر شيئًا للمضاربة، فقد اشتراه بإذن رب المال، ودفع 

الدين إلى من أذن له في دفعه إليه، فتبرأ ذمته منهالدين إلى من أذن له في دفعه إليه، فتبرأ ذمته منه(٣).
ونوقش بأن المال الذي في يد من عليــه الدين له، وإنما يصير لغريمه بقبضه، ونوقش بأن المال الذي في يد من عليــه الدين له، وإنما يصير لغريمه بقبضه، 

ولم يوجد القبضولم يوجد القبض(٤).
ويجاب بعدم التسليم، بل ال يشترط قبض رب المال بنفسه، وإذا صح أن يوكل ويجاب بعدم التسليم، بل ال يشترط قبض رب المال بنفسه، وإذا صح أن يوكل 

في قبضه من شاء فلم ال يصح قبض العامل إذا وكله؟في قبضه من شاء فلم ال يصح قبض العامل إذا وكله؟
الدليل الثالث: الدليل الثالث: القياس على ما لو وكله في بيع العرض والمضاربة بثمنه، حيث القياس على ما لو وكله في بيع العرض والمضاربة بثمنه، حيث 

يأمره بقبض الثمن والمضاربة فيه، وهنا يأمره بقبض الدين والمضاربة فيهيأمره بقبض الثمن والمضاربة فيه، وهنا يأمره بقبض الدين والمضاربة فيه(٥).
الترجيح:الترجيح:

يترجــح القول الثانــي بجواز أن يكــون الدين الذي علــى العامل رأس مال يترجــح القول الثانــي بجواز أن يكــون الدين الذي علــى العامل رأس مال 
المضاربة. ويظهر أن ســبب الخالف هو في كيفية تحقق انتقال الدين من ذمة المدين المضاربة. ويظهر أن ســبب الخالف هو في كيفية تحقق انتقال الدين من ذمة المدين 
إلى ذمة الدائن، وهو في كال الحالين لم يخرج عن تصرف المدين، وما الحد الفاصل إلى ذمة الدائن، وهو في كال الحالين لم يخرج عن تصرف المدين، وما الحد الفاصل 

إعالم الموقعين ٢٦٣٢٦٣/٣. إعالم الموقعين    (١)
أحكام رأس المال في الشركات، ص٩٥٩٥. أحكام رأس المال في الشركات، ص   (٢)

المغني ١٨٢١٨٢/٧. المغني    (٣)
  ،   ، (٥)   املرجع السابق.   املرجع السابق.(٤)
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١٩٥١٩٥

الذي يعلم به انتقال الدين من ذمة المدين إلى ذمة الدائن، وما قد يترتب على ذلك من الذي يعلم به انتقال الدين من ذمة المدين إلى ذمة الدائن، وما قد يترتب على ذلك من 
اختالف عند هالك المال؛ هل هلك وهو في ذمة الدائن أو في ذمة المدين؟اختالف عند هالك المال؛ هل هلك وهو في ذمة الدائن أو في ذمة المدين؟

ويمكن تالفــي ذلك بتوثيق انتقال الدين من ذمة الدائــن إلى ذمة المدين بأي ويمكن تالفــي ذلك بتوثيق انتقال الدين من ذمة الدائــن إلى ذمة المدين بأي 
وســيلة تثبت ذلك االنتقال؛ كأن يُشــهد على ذلك، أو يكون ذلــك بحضور الدائن وســيلة تثبت ذلك االنتقال؛ كأن يُشــهد على ذلك، أو يكون ذلــك بحضور الدائن 

وإقراره أو غير ذلك مما يسد طرق النزاع بين الطرفينوإقراره أو غير ذلك مما يسد طرق النزاع بين الطرفين(١).
وعليه فيجوز لجهة التمويل برأس المــال الجريء أن تجعل دينها الذي على وعليه فيجوز لجهة التمويل برأس المــال الجريء أن تجعل دينها الذي على 
ل على ذلك، كما يجوز لها أن تقرض  ل رأس مال مضاربة إذا اتفقت مع المتموِّ ل على ذلك، كما يجوز لها أن تقرض المتموِّ ل رأس مال مضاربة إذا اتفقت مع المتموِّ المتموِّ
، ثــم تطلب منه بعدما تر نجاحه أن يكــون ذلك القرض رأس مال  ل ابتداءً ، ثــم تطلب منه بعدما تر نجاحه أن يكــون ذلك القرض رأس مال المتموِّ ل ابتداءً المتموِّ
ل ذلك تحول الدين ليصير رأس مال مضاربة، بشرط  ل ذلك تحول الدين ليصير رأس مال مضاربة، بشرط مضاربة بينهما، فإذا قبل المتموِّ مضاربة بينهما، فإذا قبل المتموِّ
ل عند إعطائه القرض أول مرة، فإذا اشــترطت  ل عند إعطائه القرض أول مرة، فإذا اشــترطت أالَّ يكون ذلك مشــروطًا على المتموِّ أالَّ يكون ذلك مشــروطًا على المتموِّ
ل أن لها الحق في تحويله ليصير رأس مال مضاربة  ل أن لها الحق في تحويله ليصير رأس مال مضاربة جهــة التمويل عند إقراض المتموِّ جهــة التمويل عند إقراض المتموِّ

.(٢) ا، وسيأتي بحثه تفصيالً ا وشرطًا فاسدً ا، وسيأتي بحثه تفصيالًدون موافقة المتمول؛ كان ذلك محرمً ا وشرطًا فاسدً دون موافقة المتمول؛ كان ذلك محرمً
الحال الثانية:الحال الثانية: جعل الدين الذي على غير العامل رأس مال في شركة المضاربة،  جعل الدين الذي على غير العامل رأس مال في شركة المضاربة، 
، ويطلب منه أن يقبض رأس المال من دينه على طرف  لَ لُ المتموِّ ، ويطلب منه أن يقبض رأس المال من دينه على طرف بــأن يضارب المموِّ لَ لُ المتموِّ بــأن يضارب المموِّ
ل على المضاربة،  ل والمتموِّ ل على المضاربة، ثالث. ومــن التطبيقات المعاصرة لذلك: أن يتفق المموِّ ل والمتموِّ ثالث. ومــن التطبيقات المعاصرة لذلك: أن يتفق المموِّ
ا بمبلغ التمويل ليصرفه من حســابه في المصرف(٣). ففي حكم هذه . ففي حكم هذه  ا بمبلغ التمويل ليصرفه من حســابه في المصرفثم يسلمه شــيكً ثم يسلمه شــيكً

الحال اختلف الفقهاء على قولين:الحال اختلف الفقهاء على قولين:
ربح ما لم يضمن، للحقيل، صربح ما لم يضمن، للحقيل، ص٢٩٠٢٩٠، وقد يتجه القول بأن الدين ال ينتقل من ضمان المدين إلى ، وقد يتجه القول بأن الدين ال ينتقل من ضمان المدين إلى   (١)
ضمان الدائن إال ببدء المضاربة به، فال تكفي في ذلك نية الدائن حتى يجمع إليها فعالً يُظهرها.ضمان الدائن إال ببدء المضاربة به، فال تكفي في ذلك نية الدائن حتى يجمع إليها فعالً يُظهرها.

في أدوات التحوط في الباب الثاني من الرسالة. في أدوات التحوط في الباب الثاني من الرسالة.   (٢)
 المقصود الشــيك الذي ليس له حكم النقد، كالشــيك العادي الذي لم يحجز رصيده لد   المقصود الشــيك الذي ليس له حكم النقد، كالشــيك العادي الذي لم يحجز رصيده لد  (٣)

المصرف المسحوب عليه.المصرف المسحوب عليه.



١٩٦١٩٦

األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

القول األول: القول األول: الجوازالجواز.
وهو مذهبوهو مذهب الحنفيةالحنفية(١) والحنابلة والحنابلة(٢).

القول الثاني:القول الثاني: عدم الجواز. عدم الجواز.
وهو مذهب المالكيةوهو مذهب المالكية(٣) والشافعية والشافعية(٤).

األدلة والمناقشة:األدلة والمناقشة:
استدل أصحاب القول األول باألدلة اآلتية:استدل أصحاب القول األول باألدلة اآلتية:

الدليــل األول:الدليــل األول: أن صاحب الدين وكّل العامل في قبــض الدين من المدين،  أن صاحب الدين وكّل العامل في قبــض الدين من المدين، 
ووكلــه بعد قبضه فــي أن يجعله رأس مــال المضاربة، وال محظــور في ذلك أو ووكلــه بعد قبضه فــي أن يجعله رأس مــال المضاربة، وال محظــور في ذلك أو 

مفسدةمفسدة(٥).
الدليل الثاني:الدليل الثاني: أن المضاربة ال تكون إال بعد قبض الدين ومصيره عينًا، وتعليق  أن المضاربة ال تكون إال بعد قبض الدين ومصيره عينًا، وتعليق 

المضاربة على قبض الدين جائزالمضاربة على قبض الدين جائز(٦).
وفرقوا بين هذه المسألة فأجازوها والمسألة السابقة فمنعوها بأن المال في هذه وفرقوا بين هذه المسألة فأجازوها والمسألة السابقة فمنعوها بأن المال في هذه 
المبسوط ٢٩٢٩/٢٢٢٢، بدائع الصنائع ، بدائع الصنائع ٨٣٨٣/٦، حاشية ابن عابدين ، حاشية ابن عابدين ٦٤٧٦٤٧/٥، ونص الحنفية على ، ونص الحنفية على  المبسوط    (١)

الكراهة.الكراهة.
المغني ١٨٢١٨٢/٧-١٨٣١٨٣،كشاف القناع ،كشاف القناع ٥٠٧٥٠٧/٨، وقال في المغني: (وإن قال لرجل: اقبض ، وقال في المغني: (وإن قال لرجل: اقبض  المغني    (٢)

ا). ا).المال الذي على فالن، واعمل به مضاربة، فقبضه وعمل به، جاز في قولهم جميعً المال الذي على فالن، واعمل به مضاربة، فقبضه وعمل به، جاز في قولهم جميعً
بداية المجتهد ٢٢٢٢/٤، الشرح الصغير، للدردير ، الشرح الصغير، للدردير ٦٨٦٦٨٦/٣. بداية المجتهد    (٣)

نهاية المطلــب ٤٤٦٤٤٦/٧، روضة الطالبين ، روضة الطالبين ١١٧١١٧/٥-١١٨١١٨، وبعــدم الجواز أخذ المجلس ، وبعــدم الجواز أخذ المجلس  نهاية المطلــب    (٤)
الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة في المعايير الشرعية، صالشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة في المعايير الشرعية، ص٣٧٢٣٧٢.

المغني ١٨٢١٨٢/٧-١٨٣١٨٣، كشاف القناع ، كشاف القناع ٥٠٧٥٠٧/٨. المغني    (٥)
بدائع الصنائع بدائع الصنائع ٨٣٨٣/٦، تبيين الحقائق ، تبيين الحقائق ٥٤٥٤/٥، المغني ، المغني ١٨٢١٨٢/٧-١٨٣١٨٣، كشاف القناع ، كشاف القناع ٥٠٧٥٠٧/٨.  (٦)
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١٩٧١٩٧

المسألة أمانة لد العامل في كل األحوال، أما في المسألة السابقة فهو مضمون على المسألة أمانة لد العامل في كل األحوال، أما في المسألة السابقة فهو مضمون على 
العامل، فال يصير أمانة عنده إال بعد تسليمه لرب المالالعامل، فال يصير أمانة عنده إال بعد تسليمه لرب المال(١).

واستدل أصحاب القول الثاني باآلتي:واستدل أصحاب القول الثاني باآلتي:
الدليل األول: الدليل األول: أن جعل الدين الذي على غير العامل رأس مال المضاربة يؤدي أن جعل الدين الذي على غير العامل رأس مال المضاربة يؤدي 
إلى اشــتراط منفعة زائدة ألحدهما على اآلخر زيادة على ما شرطا من الربح، وذلك إلى اشــتراط منفعة زائدة ألحدهما على اآلخر زيادة على ما شرطا من الربح، وذلك 
مفسد للمضاربة؛ ألن مقتضى عقد المضاربة أالَّ يحصل ألحدهما نوع من النفع ينفرد مفسد للمضاربة؛ ألن مقتضى عقد المضاربة أالَّ يحصل ألحدهما نوع من النفع ينفرد 

به عن اآلخربه عن اآلخر(٢).
ويمكــن أن يناقش بأن المنفعة من قبض رأس مــال المضاربة من المدين غير ويمكــن أن يناقش بأن المنفعة من قبض رأس مــال المضاربة من المدين غير 
ا، فالمضاربة لم  ا، فالمضاربة لم متمحضة لرب المال، بل فيه منفعة للمضاربة، ومنفعة للمضارب أيضً متمحضة لرب المال، بل فيه منفعة للمضاربة، ومنفعة للمضارب أيضً
تكن لتقوم والمضارب لم يكن ليعمل إال بوجود رأس المال، ففي قبض الدين وكونه تكن لتقوم والمضارب لم يكن ليعمل إال بوجود رأس المال، ففي قبض الدين وكونه 

رأس مال المضاربة نفع للمضارب ليعمل فيه ويربح منه.رأس مال المضاربة نفع للمضارب ليعمل فيه ويربح منه.
ولو افتــرض أن ال منفعة للمضارب، فهو متبرع بعملــه -إن لم يكن قد اعتبر ولو افتــرض أن ال منفعة للمضارب، فهو متبرع بعملــه -إن لم يكن قد اعتبر 

ذلك في زيادة نسبة الربح- وال مانع من ذلكذلك في زيادة نسبة الربح- وال مانع من ذلك(٣).
الدليل الثاني: الدليل الثاني: أن المضاربة معلقة على قبض الدين، وال يصح تعليق المضاربة؛ أن المضاربة معلقة على قبض الدين، وال يصح تعليق المضاربة؛ 
ا، فال يحتمل مزيد  ع على خالف القياس؛ لكونه يتضمن غررً ــرِ ا، فال يحتمل مزيد فإن عقد المضاربة شُ ع على خالف القياس؛ لكونه يتضمن غررً ــرِ فإن عقد المضاربة شُ

ا(٤). اغرر عليها، وتعليقه يزيدها غررً غرر عليها، وتعليقه يزيدها غررً
ونوقش بأنه ال دليل على المنع من تعليق المضاربة، وأما القول بأن المضاربة ونوقش بأنه ال دليل على المنع من تعليق المضاربة، وأما القول بأن المضاربة 

تحفة الفقهاء ٢٠٢٠/٣. تحفة الفقهاء    (١)
االستذكار ٨/٧، بداية المجتهد ، بداية المجتهد ٢٢٢٢/٤، نهاية المطلب ، نهاية المطلب ٤٤٦٤٤٦/٧. .  االستذكار    (٢)

الخدمات االستثمارية في المصارف ١٧٤١٧٤/١. الخدمات االستثمارية في المصارف    (٣)
نهاية المطلب ٤٤٦٤٤٦/٧، فتح العزيز ، فتح العزيز ٧/١٢١٢. نهاية المطلب    (٤)
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ا اغتفر للحاجة إليها، فغير صحيح، بل المضاربة  ا اغتفر للحاجة إليها، فغير صحيح، بل المضاربة على خالف القياس وأنها تتضمن غررً على خالف القياس وأنها تتضمن غررً
على وفق القياس، وكل عقد أجازه الشــرع فهو أصل بذاته كمــا قرره أهل العلمعلى وفق القياس، وكل عقد أجازه الشــرع فهو أصل بذاته كمــا قرره أهل العلم(١)، ، 
واألصل فــي المعامالت الحل ما لم تخالف نصا، وال يصــح القول بأن األصل في واألصل فــي المعامالت الحل ما لم تخالف نصا، وال يصــح القول بأن األصل في 

ذلك االقتصار على ما ورد في الشرع وتحريم ما سواه.ذلك االقتصار على ما ورد في الشرع وتحريم ما سواه.
الترجيح:الترجيح:

يترجح القــول األول؛ لقوة أدلته، وألن األصل في المعامالت الحل حتى يرد يترجح القــول األول؛ لقوة أدلته، وألن األصل في المعامالت الحل حتى يرد 
دليل المنــع وليس ثم دليل ثابت بالمنع، وأما ما اســتدل به أصحــاب القول الثاني دليل المنــع وليس ثم دليل ثابت بالمنع، وأما ما اســتدل به أصحــاب القول الثاني 

فمجاب عنه.فمجاب عنه.
ل أن تحيله على طرف ثالث  ل أن تحيله على طرف ثالث وعليه فيجوز لجهة التمويل بعد اتفاقها مع المتموِّ وعليه فيجوز لجهة التمويل بعد اتفاقها مع المتموِّ
ا بذلك، أو تحيله على جهة حكومية تشرف  ا بذلك، أو تحيله على جهة حكومية تشرف لقبض مبلغ التمويل؛ كأن تســلمه شــيكً لقبض مبلغ التمويل؛ كأن تســلمه شــيكً
على جهات التمويل ليتســلم مبلغ التمويل منها، ال سيما أن المضاربة ال تلزم إال بعد على جهات التمويل ليتســلم مبلغ التمويل منها، ال سيما أن المضاربة ال تلزم إال بعد 
ل فسخ المضاربة متى شاء، كما لو  ل فسخ المضاربة متى شاء، كما لو الشروع في العمل بالمال، وقبل ذلك يحق للمتموِّ الشروع في العمل بالمال، وقبل ذلك يحق للمتموِّ
تعذر عليه قبض المبلغ، أو حالت دون ذلك عوائق لم تكن متوقعة له، وال يترتب على تعذر عليه قبض المبلغ، أو حالت دون ذلك عوائق لم تكن متوقعة له، وال يترتب على 

ذلك ضرر أو مفسدة.ذلك ضرر أو مفسدة.
الشرط الرابع:الشرط الرابع: تسليم رأس المال إلى المتمول. تسليم رأس المال إلى المتمول.

ل من التصرف في رأس المال كله دون أي تدخل  ل من التصرف في رأس المال كله دون أي تدخل والمقصود به: تمكين المتموِّ والمقصود به: تمكين المتموِّ
ل(٢). لمن المموِّ من المموِّ

مجموع الفتاو ٥٠٤٥٠٤/٢٠٢٠-٥١١٥١١، إعالم الموقعين ، إعالم الموقعين ٢٨٩٢٨٩/١-٢٩٣٢٩٣.   مجموع الفتاو  (١)
ســا؛ ولذلــك أجاز الحنفية مثالً  ل حِ وال يقصد بهذا الشــرط أن يكون المال في يد المتموِّ ســا؛ ولذلــك أجاز الحنفية مثالً   ل حِ وال يقصد بهذا الشــرط أن يكون المال في يد المتموِّ  (٢)
استعانة المضارب برب المال في بعض أعمال المضاربة ما دام أن تلك االستعانة ال تخرج استعانة المضارب برب المال في بعض أعمال المضاربة ما دام أن تلك االستعانة ال تخرج 
المــال عن تصرفه. بدائع الصنائع المــال عن تصرفه. بدائع الصنائع ٨٤٨٤/٦، وانظر: نهايــة المطلب ، وانظر: نهايــة المطلب ٤٥٢٤٥٢/٧، نهاية المحتاج ، نهاية المحتاج 

.٢٢٣٢٢٣/٥



ل ل والمتموِّ لالتوصيف الفقهي للعالقة بين المموِّ ل والمتموِّ التوصيف الفقهي للعالقة بين المموِّ

١٩٩١٩٩

تحرير محل الخالف:تحرير محل الخالف:
ال يظهر خالف بين الفقهاء في عدم اشتراط تسليم رأس المال ألحد الشريكين ال يظهر خالف بين الفقهاء في عدم اشتراط تسليم رأس المال ألحد الشريكين 
في شــركة العنان وانفراد يده عليه؛ ألن العمل في الشركة يكون من الجانبين، كما أن في شــركة العنان وانفراد يده عليه؛ ألن العمل في الشركة يكون من الجانبين، كما أن 

كال منهما وكيل عن اآلخركال منهما وكيل عن اآلخر(١).
لكن اختلفوا في اشــتراط تســليم رأس المال للمضارب وانفراد يده عليه في لكن اختلفوا في اشــتراط تســليم رأس المال للمضارب وانفراد يده عليه في 

شركة المضاربة، وذلك على قولين:شركة المضاربة، وذلك على قولين:
القول األول: القول األول: يشترطيشترط.

وبه قال جمهور الفقهاء من الحنفيةوبه قال جمهور الفقهاء من الحنفية(٢) والمالكية والمالكية(٣) والشــافعية والشــافعية(٤)، وهو رواية ، وهو رواية 
عند الحنابلةعند الحنابلة(٥).

القول الثاني: القول الثاني: ال يشترط.ال يشترط.
ا وجه عند الشافعية؛ إذا كان بقاء المال  ا وجه عند الشافعية؛ إذا كان بقاء المال ، وهو أيضً وهو المذهب عند الحنابلةوهو المذهب عند الحنابلة(٦)، وهو أيضً
بدائع الصنائع ٨٤٨٤/٦، الدر المختار، ص، الدر المختار، ص٥٤٥٥٤٥، مواهب الجليل ، مواهب الجليل ١١٧١١٧/٥، الفواكه الدواني ، الفواكه الدواني  بدائع الصنائع    (١)
١٢٠١٢٠/٢، تحفة المحتاج ، تحفة المحتاج ٢٨٩٢٨٩/٥، المغني ، المغني ١٢٨١٢٨/٧، كشاف القناع ، كشاف القناع ٤٨٣٤٨٣/٨، وإنما اشترط ، وإنما اشترط 
الشــافعية خلط المالين عند بداية الشركة حتى ال يتميز مال أحدهما عن اآلخر، فإذا اختلطا الشــافعية خلط المالين عند بداية الشركة حتى ال يتميز مال أحدهما عن اآلخر، فإذا اختلطا 
فلكل واحد منهما بعد ذلك أن يعمل بجزء. ولم تشــترط بقية المذاهب الخلط، فتح القدير فلكل واحد منهما بعد ذلك أن يعمل بجزء. ولم تشــترط بقية المذاهب الخلط، فتح القدير 
١٨١١٨١/٦، بدايــة المجتهد ، بدايــة المجتهد ٣٦٣٦/٤، الفواكه الدوانــي ، الفواكه الدوانــي ١٢١١٢١/٢، المغني ، المغني ١٢٦١٢٦/٧، اإلنصاف ، اإلنصاف 

.٢٤٢٤/١٤١٤
تحفة الفقهاء ٢١٢١/٣، االختيار ، االختيار ١٩١٩/٣. تحفة الفقهاء    (٢)

مواهب الجليل ٣٥٨٣٥٨/٥، الفواكه الدواني ، الفواكه الدواني ١٢٢١٢٢/٢. مواهب الجليل    (٣)
نهاية المطلب ٤٤٩٤٤٩/٧، روضة الطالبين ، روضة الطالبين ١١٨١١٨/٥. نهاية المطلب    (٤)

الشرح الكبير على المقنع ٧٤٧٤/١٤١٤. الشرح الكبير على المقنع    (٥)
المغني ١٣٦١٣٦/٧، المبدع ، المبدع ٣٧٢٣٧٢/٤، كشاف القناع ، كشاف القناع ٥٠٨٥٠٨/٨، ولذلك أجازوا أن يشترك بدنان ، ولذلك أجازوا أن يشترك بدنان  المغني    (٦)

بمال أحدهما كما سبق.بمال أحدهما كما سبق.
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عند رب المال لحفظه مع تمكين المضارب من التصرف فيه إذا طلبهعند رب المال لحفظه مع تمكين المضارب من التصرف فيه إذا طلبه(١).
األدلة والمناقشة:األدلة والمناقشة:

استدل أصحاب القول األول باآلتي:استدل أصحاب القول األول باآلتي:
الدليل األول: الدليل األول: أن المضاربة تقتضي تســليم المال إلى المضارب وعدم الحجر أن المضاربة تقتضي تســليم المال إلى المضارب وعدم الحجر 

عليه في تصرفه، وشرط عدم تسليمه يخالف مقتضى المضاربة فال يصحعليه في تصرفه، وشرط عدم تسليمه يخالف مقتضى المضاربة فال يصح(٢).
ونوقش بعدم التسليم باقتضاء المضاربة التسليم، وذلك من وجهين:ونوقش بعدم التسليم باقتضاء المضاربة التسليم، وذلك من وجهين:

األول: األول: أن المضاربة إنما تقتضي إطالق تصرف المضارب في مال غيره بجزء أن المضاربة إنما تقتضي إطالق تصرف المضارب في مال غيره بجزء 
مشاع من ربحه، وهذا حاصل مع اشتراكهما في العملمشاع من ربحه، وهذا حاصل مع اشتراكهما في العمل(٣).

ينفرد  لم  المال  أن  مع   ، مضاربةً اثنين  إلى  ماله  يدفع  أن  يصح  أنه  ينفرد   لم  المال  أن  مع   ، مضاربةً اثنين  إلى  ماله  يدفع  أن  يصح  أنه  الثاني:الثاني: 
مع  بعضه  أو  المال  يبقى  أن  وبين  ذلك  بين  فرق  وال  كله،  فيه  بالتصرف  مع أحدهما  بعضه  أو  المال  يبقى  أن  وبين  ذلك  بين  فرق  وال  كله،  فيه  بالتصرف  أحدهما 

صاحبهصاحبه(٤).
ا على أن يكون بيدي  ا على أن يكون بيدي : (ولو قال: خذ المال قراضً قال الماوردي في الحاوي الكبير ٣١٢٣١٢/٧: (ولو قال: خذ المال قراضً قال الماوردي في الحاوي الكبير    (١)
أو مع وكيلي وأنت المتصرف فيه بالبيع والشــراء ففيه وجهان؛ أحدهما: أن القراض باطل؛ أو مع وكيلي وأنت المتصرف فيه بالبيع والشــراء ففيه وجهان؛ أحدهما: أن القراض باطل؛ 
لمــا فيه من إيقاع الحجر عليه. والثاني: أنه جائز؛ ألنــه مطلق التصرف في العقود فجاز أن لمــا فيه من إيقاع الحجر عليه. والثاني: أنه جائز؛ ألنــه مطلق التصرف في العقود فجاز أن 

يستوثق بغيره في حفظ المال).يستوثق بغيره في حفظ المال).
بدائع الصنائع ٨٤٨٤/٦، الحاوي، للماوردي ، الحاوي، للماوردي ٣١٢٣١٢/٧، نهاية المحتاج ، نهاية المحتاج ٢٢٣٢٢٣/٥. بدائع الصنائع    (٢)

المغني ١٣٦١٣٦/٧. المغني    (٣)
المرجع السابق. وقد استشــكل صاحب نهاية المطلب ٤٥٢٤٥٢/٧ تفريق الشافعية بين تسليم  تفريق الشافعية بين تسليم  المرجع السابق. وقد استشــكل صاحب نهاية المطلب    (٤)
رأس المال للمضارب فيشترط، وتصحيح تسليم المال إلى مضاربَين. ثم قال بعدُ رأس المال للمضارب فيشترط، وتصحيح تسليم المال إلى مضاربَين. ثم قال بعدُ ٥٤٥٥٤٥/٧: : 
(فأمــا إذا قارض رجلين علــى أالَّ ينفرد واحد منهما بالتصرف، فهذا فيه ما أشــرنا إليه من (فأمــا إذا قارض رجلين علــى أالَّ ينفرد واحد منهما بالتصرف، فهذا فيه ما أشــرنا إليه من 
إشكال الحجر، ولكن يعارضه التعاون والتناصر، وهذا يزيد أثره على ما ينحسم بالحجر)، إشكال الحجر، ولكن يعارضه التعاون والتناصر، وهذا يزيد أثره على ما ينحسم بالحجر)، 
ولم يظهر لي وجه التفريق بين المســألتين مع ما في مشــاركة رب المــال للمضارب من ولم يظهر لي وجه التفريق بين المســألتين مع ما في مشــاركة رب المــال للمضارب من 

ا.  ا. التعاون والتناصر أيضً التعاون والتناصر أيضً
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ا للقياس، والشرع إنما احتمل ما فيها  ا للقياس، والشرع إنما احتمل ما فيها  أن المضاربة شــرعت خالفً الدليل الثاني:الدليل الثاني: أن المضاربة شــرعت خالفً
من جهالة؛ لحاجة الناس إليها بالتوســعة عليهم في طــرق تحصيل الربح، فإذا لم يكن من جهالة؛ لحاجة الناس إليها بالتوســعة عليهم في طــرق تحصيل الربح، فإذا لم يكن 
المال في يد العامل لم تتحقق التوسعة التي ألجلها أباحها الشرع، (فإن السلعة قد تحضر المال في يد العامل لم تتحقق التوسعة التي ألجلها أباحها الشرع، (فإن السلعة قد تحضر 
فيتخيل العامل فيها منفعة، ولو وقف صاحبها حتى يطلب المال لفات المتجر، ولو انفرد فيتخيل العامل فيها منفعة، ولو وقف صاحبها حتى يطلب المال لفات المتجر، ولو انفرد 
تْه هذه األســباب، والتجاير فرص تمر مرَّ  فُ ا معــه لم تَ تْه هذه األســباب، والتجاير فرص تمر مرَّ العامــل باليد وكان المال حاضرً فُ ا معــه لم تَ العامــل باليد وكان المال حاضرً
ا للقراض من جهة أن تصرف  ا للقراض من جهة أن تصرف السحاب. ولو قال المالك: أتصرف معك؛ كان هذا مفسدً السحاب. ولو قال المالك: أتصرف معك؛ كان هذا مفسدً

المالك يضعف ويوهي يد العامل ويخرجه عن االستقالل ويحوجه إلى المراجعة)المالك يضعف ويوهي يد العامل ويخرجه عن االستقالل ويحوجه إلى المراجعة)(١).
ويناقش من وجوه:ويناقش من وجوه:

األول: األول: عدم صحة القول بأن المضاربة على خالف القياس، بل هي على وفقه عدم صحة القول بأن المضاربة على خالف القياس، بل هي على وفقه 
كما سبق.كما سبق.

الثاني:الثاني: أن عدم التســليم ال يترتب عليه فوات المتاجــر؛ ألن المضارب لديه  أن عدم التســليم ال يترتب عليه فوات المتاجــر؛ ألن المضارب لديه 
ا معه فيتسلم منه  ا معه فيتسلم منه بعض المال، ولو احتاج أكثر مما عنده فإما أن يكون رب المال حاضرً بعض المال، ولو احتاج أكثر مما عنده فإما أن يكون رب المال حاضرً

ما يحتاج من المال، أو يكون غائبًا فيمكن أن يسلم بعض المال ويستمهل بالباقي.ما يحتاج من المال، أو يكون غائبًا فيمكن أن يسلم بعض المال ويستمهل بالباقي.
الثالث: الثالث: اتفاق المذاهب على جواز تقييد ربِّ المال المضارب بمكان أو زمان اتفاق المذاهب على جواز تقييد ربِّ المال المضارب بمكان أو زمان 

معينينمعينين(٢)، مع أن المضارب قد ير في غيرها متاجر تفوت عليه.، مع أن المضارب قد ير في غيرها متاجر تفوت عليه.
الدليل الثالث: الدليل الثالث: القياس على الوديعة، فال تسمى مضاربةً إال بتسليم المال، كما القياس على الوديعة، فال تسمى مضاربةً إال بتسليم المال، كما 
أن الوديعة ال تكون كذلك إال بتســليم المودَع، بجامــع أن المال أمانة في يد كل من أن الوديعة ال تكون كذلك إال بتســليم المودَع، بجامــع أن المال أمانة في يد كل من 

نهاية المطلب ٤٤٩٤٤٩/٧-٤٥٠٤٥٠. نهاية المطلب    (١)
االختيار للموصلي ٢١٢١/٣، بدائــع الصنائع ، بدائــع الصنائع ٩٨٩٨/٦، مناهج التحصيل ، مناهج التحصيل ٤٠٤٠/٨، منح الجليل ، منح الجليل  االختيار للموصلي    (٢)
٣٤١٣٤١/٧، المغني ، المغني ١٧٧١٧٧/٧، كشــاف القناع ، كشــاف القناع ٤٩١٤٩١/٨، وسيأتي بحث مسألة تقييد تصرفات ، وسيأتي بحث مسألة تقييد تصرفات 

المضارب.المضارب.



٢٠٢٢٠٢

األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

الشريك والمودَعالشريك والمودَع(١).
ويناقش من وجهين:ويناقش من وجهين:

األولاألول: أن المضاربة تسمى مضاربةً بالعمل، وال يشترط في ذلك تسليم المال : أن المضاربة تسمى مضاربةً بالعمل، وال يشترط في ذلك تسليم المال 
كله للمضارب، بل يكفي تسليم القدر المحتاج إليه عند العمل.كله للمضارب، بل يكفي تسليم القدر المحتاج إليه عند العمل.

الثانيالثاني: أن قياس المضاربة على الوديعة قياس مع الفارق، فالوديعة اسم للمال : أن قياس المضاربة على الوديعة قياس مع الفارق، فالوديعة اسم للمال 
المودَعالمودَع(٢)، والمضاربة اسم للعمل أو المعاملة وليس للمال المدفوع، والمضاربة اسم للعمل أو المعاملة وليس للمال المدفوع(٣).

الدليل الرابع:الدليل الرابع: أن المال في شــركة المضاربة إذا لم يكن بيد العامل، فإن ذلك  أن المال في شــركة المضاربة إذا لم يكن بيد العامل، فإن ذلك 
يخرج الشركة عن موضوعها، ويجعلها إجارةً مجهولة العوضيخرج الشركة عن موضوعها، ويجعلها إجارةً مجهولة العوض(٤).

ويناقشويناقش بما ســبق؛ من أن موضوع المضاربة العمل، وعدم تسليم رأس المال بما ســبق؛ من أن موضوع المضاربة العمل، وعدم تسليم رأس المال 
ال يخل بموضوعها، والقول بأن المضاربة تنقلب بذلك إجارة مجهولة العوض ال دليل ال يخل بموضوعها، والقول بأن المضاربة تنقلب بذلك إجارة مجهولة العوض ال دليل 

عليه، وإن كان مبنيا على أن المضاربة على خالف القياس فقد سبق الجواب عنه.عليه، وإن كان مبنيا على أن المضاربة على خالف القياس فقد سبق الجواب عنه.
واستدل أصحاب القول الثاني باآلتي:واستدل أصحاب القول الثاني باآلتي:

الدليل األول:الدليل األول: أن المضارب يســتحق المشــروط له من الربــح بعمله في مال  أن المضارب يســتحق المشــروط له من الربــح بعمله في مال 
غيره، ويمكن أن يتحقق العمل ولو كان المال أو بعضه مع صاحب المالغيره، ويمكن أن يتحقق العمل ولو كان المال أو بعضه مع صاحب المال(٥).

بدائع الصنائع ٨٤٨٤/٦، فتح القدير ، فتح القدير ٤٥٢٤٥٢/٨. بدائع الصنائع    (١)
المحكم والمحيط األعظم ٣٣١٣٣١/٢، لسان العرب ، لسان العرب ٣٨٦٣٨٦/٨، القاموس المحيط، ص، القاموس المحيط، ص٧٧٠٧٧٠، ،  المحكم والمحيط األعظم    (٢)

مادة (ودع).مادة (ودع).
النهاية في غريب الحديث ٧٩٧٩/٣، لســان العرب ، لســان العرب ٥٤٤٥٤٤/١، تــاج العروس ، تــاج العروس ٢٥١٢٥١/٣، مادة ، مادة  النهاية في غريب الحديث    (٣)

(ضرب).(ضرب).
المنتقى، للباجي ١٥١١٥١/٥. المنتقى، للباجي    (٤)

المغني ١٣٦١٣٦/٧. المغني    (٥)
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٢٠٣٢٠٣

الدليــل الثانــي:الدليــل الثانــي: أن ركنا المضاربة المــال والعمل، فإذا جــاز أن يكتفي أحدُ  أن ركنا المضاربة المــال والعمل، فإذا جــاز أن يكتفي أحدُ 
الشــريكين بالمال مع وجود األمرين من اآلخر، فيجوز أن يوجد األمران من أحدهما الشــريكين بالمال مع وجود األمرين من اآلخر، فيجوز أن يوجد األمران من أحدهما 

مع اكتفاء اآلخر بالعملمع اكتفاء اآلخر بالعمل(١).
الترجيح:الترجيح:

يظهر اتفاق الفقهاء على اشــتراط تمكين المضارب مــن العمل في المال، يظهر اتفاق الفقهاء على اشــتراط تمكين المضارب مــن العمل في المال، 
وإنما الخالف في تســليمه كله له، والذي يظهر رجحان القول الثاني بعدم اشتراطه وإنما الخالف في تســليمه كله له، والذي يظهر رجحان القول الثاني بعدم اشتراطه 
نًا منه إذا طلبه؛ إذ ال ضرر من بقاء  كَّ ـمَ ا على العمل في المال مُ نًا منه إذا طلبه؛ إذ ال ضرر من بقاء ما دام المضارب قادرً كَّ ـمَ ا على العمل في المال مُ ما دام المضارب قادرً
ا بدفعه عند الطلب، وهو في ذلك ال يختلف عن  ا بدفعه عند الطلب، وهو في ذلك ال يختلف عن المال في يد صاحبه مــا دام متعهدً المال في يد صاحبه مــا دام متعهدً
الحســابات الجارية للشــركة لد المصارف التي تكون فيها أموالها وهي مستعدة الحســابات الجارية للشــركة لد المصارف التي تكون فيها أموالها وهي مستعدة 
لبذلهــا عند الطلبلبذلهــا عند الطلب(٢)، كما ال يظهر ما يمنع مــن أن يكون رب المال رقيبًا على ماله ، كما ال يظهر ما يمنع مــن أن يكون رب المال رقيبًا على ماله 
يِّن عمل كل منهما وحقوقه، وال يترتب على ذلك  يِّن عمل كل منهما وحقوقه، وال يترتب على ذلك ال يتصرف العامل فيه إال بإذنه إذا بُ ال يتصرف العامل فيه إال بإذنه إذا بُ
محظور أو مفسدة بل فيه مصلحة؛ فرأي رجلين أرجح من رأي رجل في الغالبمحظور أو مفسدة بل فيه مصلحة؛ فرأي رجلين أرجح من رأي رجل في الغالب(٣)، ، 
وســبق ترجيح صحة المضاربة مع اشتراط عمل رب المال، وهي مسألة مبنية على وســبق ترجيح صحة المضاربة مع اشتراط عمل رب المال، وهي مسألة مبنية على 

هذه المسألة.هذه المسألة.
وعليــه فيجوز لجهة التمويل بــرأس المال الجريء أن تســلم دفعة من مبلغ وعليــه فيجوز لجهة التمويل بــرأس المال الجريء أن تســلم دفعة من مبلغ 
ل المدير، وتبقي بقية التمويل لديها عند الطلب، كما يجوز لها أن  ل المدير، وتبقي بقية التمويل لديها عند الطلب، كما يجوز لها أن التمويل إلى المتموِّ التمويل إلى المتموِّ

المرجع السابق، المبدع ٣٧٢٣٧٢/٤. المرجع السابق، المبدع    (١)

انظر: المعايير الشرعية، ص٣٢٨٣٢٨. انظر: المعايير الشرعية، ص   (٢)
(وقد أخذ المجلس الشرعي لهيئة المحاســبة والمراجعة باشتراط تسليم المضارب رأس  (وقد أخذ المجلس الشرعي لهيئة المحاســبة والمراجعة باشتراط تسليم المضارب رأس    (٣)
مال المضاربــة كله أو بعضه أو تمكينه من التصرف فيه، وأنه ال يحق لرب المال اشــتراط مال المضاربــة كله أو بعضه أو تمكينه من التصرف فيه، وأنه ال يحق لرب المال اشــتراط 
عمله مع المضارب حتى تكون يده معه في البيع والشــراء واألخذ والعطاء، وأن يطلب منه عمله مع المضارب حتى تكون يده معه في البيع والشــراء واألخذ والعطاء، وأن يطلب منه 

مراجعته في أمور المضاربة وأخذ إذنه فيها). المعايير الشرعية، صمراجعته في أمور المضاربة وأخذ إذنه فيها). المعايير الشرعية، ص٣٧٢٣٧٢، ، ٣٧٥٣٧٥.



٢٠٤٢٠٤

األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

ا مختصا بذلك،  ا أم مركزً ا مختصا بذلك، ، ســواء أكان مصرفً ا أم مركزً تجعــل مبلغ التمويل عند أمينِ حفظتجعــل مبلغ التمويل عند أمينِ حفظ(١)، ســواء أكان مصرفً
ل من التصرف في التمويل متى احتاج له. ل من التصرف في التمويل متى احتاج له.على أن تمكن المتموِّ على أن تمكن المتموِّ

ل إلى  ل إلى واألولى من ذلك أن تكون اتفاقية التمويل على مبلغ محدد يسلمه المموِّ واألولى من ذلك أن تكون اتفاقية التمويل على مبلغ محدد يسلمه المموِّ
 ل ورأ ل إلى المتموِّ ا، فإذا اطمأن المموِّ ل، ويعده بزيادة مبلــغ التمويل الحقً ل ورأ المتموِّ ل إلى المتموِّ ا، فإذا اطمأن المموِّ ل، ويعده بزيادة مبلــغ التمويل الحقً المتموِّ
كفاءته أبرم معه اتفاقية تمويل أخر، وإذا رأ خالف ذلك كان له الخيار في االمتناع كفاءته أبرم معه اتفاقية تمويل أخر، وإذا رأ خالف ذلك كان له الخيار في االمتناع 

ا غير ملزم. ؛ لكون ما جر بينهما وعدً ا غير ملزم.عن تمويله ثانيةً ؛ لكون ما جر بينهما وعدً عن تمويله ثانيةً
المطلب السابع: شروط الصيغة.المطلب السابع: شروط الصيغة.

يشترط في صيغة التمويل برأس المال الجريء ما يأتي:يشترط في صيغة التمويل برأس المال الجريء ما يأتي:
الشرط األول:الشرط األول: أن تكون واضحة الداللة، وال يشترط في ذلك صيغة معينة، بل  أن تكون واضحة الداللة، وال يشترط في ذلك صيغة معينة، بل 

يصح كل ما دل على معنى الشركة أو المضاربةيصح كل ما دل على معنى الشركة أو المضاربة(٢).
.(٣) الشرط الثاني:الشرط الثاني: موافقة اإليجابِ القبولَ موافقة اإليجابِ القبولَ

الشرط الثالث:الشرط الثالث: اتصال اإليجاب بالقبول، ويشمل ذلك أمرين: اتصال اإليجاب بالقبول، ويشمل ذلك أمرين:
ب عن إيجابه. أن يصدر القبول قبل أن يرجع الموجِ ب عن إيجابه.أ-  أن يصدر القبول قبل أن يرجع الموجِ أ- 

وقد عرفت هيئةُ السوق المالية في المملكة أمينَ الحفظ بأنه: (شخص يرخص له بموجب  وقد عرفت هيئةُ السوق المالية في المملكة أمينَ الحفظ بأنه: (شخص يرخص له بموجب    (١)
الئحة األشخاص المرخص لهم للقيام بنشاطات حفظ األوراق المالية). دليل المصطلحات الئحة األشخاص المرخص لهم للقيام بنشاطات حفظ األوراق المالية). دليل المصطلحات 

االستثمارية الصادر عن هيئة السوق المالية، صاالستثمارية الصادر عن هيئة السوق المالية، ص٢٣٢٣.
المبسوط ٢٤٢٤/٢٢٢٢، بدائع الصنائع ، بدائع الصنائع ٧٩٧٩/٦-٨٠٨٠، مواهب الجليل ، مواهب الجليل ٢٢٩٢٢٩/٤، الفواكه الدواني ، الفواكه الدواني  المبسوط    (٢)
١٢٠١٢٠/٢، المهــذب ، المهــذب ٢٢٦٢٢٦/٢، نهايــة المطلب ، نهايــة المطلب ٥٣٥٥٣٥/٧، المغني ، المغني ١٣٤١٣٤/٧، كشــاف القناع ، كشــاف القناع 
٤٩٩٤٩٩/٨، ويــر الشــافعية أن اللفظ ال بد أن يــدل على اإلذن في التصــرف. انظر: نهاية ، ويــر الشــافعية أن اللفظ ال بد أن يــدل على اإلذن في التصــرف. انظر: نهاية 

المطلب المطلب ٢٤٢٤/٧.
حاشية ابن عابدين ٤٢٦٤٢٦/٥، البيان، للعمراني ، البيان، للعمراني ٥٠٥٠/١٠١٠، تحفة المحتاج ، تحفة المحتاج ٢٢٦٢٢٦/٤. حاشية ابن عابدين    (٣)
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٢٠٥٢٠٥

ا عن العقد(١). د إعراضً عَ أالَّ يفصل بينهما ما يُ ا عن العقدب-  د إعراضً عَ أالَّ يفصل بينهما ما يُ ب- 
والمعتــاد في عقود التمويل المعاصرة أن تكون مكتوبة موقعة من الطرفينوالمعتــاد في عقود التمويل المعاصرة أن تكون مكتوبة موقعة من الطرفين(٢)، ، 
ا بالعقد حتى يوقع منهمــا، وعليه فيتم اإليجاب والقبول  ا بالعقد حتى يوقع منهمــا، وعليه فيتم اإليجاب والقبول وأالَّ يكــون أي طرف ملتزمً وأالَّ يكــون أي طرف ملتزمً
بتوقيع الطرفين، وإذا كان كل طرف بمكان فيكون اتصال اإليجاب والقبول بأالَّ يرجع بتوقيع الطرفين، وإذا كان كل طرف بمكان فيكون اتصال اإليجاب والقبول بأالَّ يرجع 
من وقع أوالً عن إيجابه حتى يوقع الطرف اآلخر، وأالَّ يتأخر الطرف اآلخر في التوقيع من وقع أوالً عن إيجابه حتى يوقع الطرف اآلخر، وأالَّ يتأخر الطرف اآلخر في التوقيع 

على العقد بعد وصوله إليه مدة تدل على رفضه.على العقد بعد وصوله إليه مدة تدل على رفضه.

االختيار ١٢١٢/٣، البحر الرائق ، البحر الرائق ٢٩٣٢٩٣/٥، روضة الطالبين ، روضة الطالبين ١٢٤١٢٤/٥، نهاية المحتاج ، نهاية المحتاج ٢٢٨٢٢٨/٥، ،  االختيار    (١)
اإلنصاف اإلنصاف ١١١١/١٤١٤.

وقد سبق فقهاء اإلسالم بذكر صيغ العقود والنص على نماذج منها؛ ففي الذخيرة، للقرافي  وقد سبق فقهاء اإلسالم بذكر صيغ العقود والنص على نماذج منها؛ ففي الذخيرة، للقرافي    (٢)
(ت(ت٦٨٤٦٨٤)، باب للوثائق، عقد الباب السادس منه للقراض )، باب للوثائق، عقد الباب السادس منه للقراض ٣٨١٣٨١/١٠١٠، والباب الثالث عشر ، والباب الثالث عشر 
للشــركة للشــركة ٣٩١٣٩١/١٠١٠، كما نقل علماء الحنفية نصا في عقد الشــركة عن محمد  بن الحسن ، كما نقل علماء الحنفية نصا في عقد الشــركة عن محمد  بن الحسن 

(ت(ت١٨٩١٨٩)، انظر: المبسوط )، انظر: المبسوط ١٥٥١٥٥/١١١١.



٢٠٦٢٠٦



٢٠٧٢٠٧

اجتماع عقد مع المشاركةاجتماع عقد مع المشاركة(١)

المطلب األول: تأصيل اجتماع المشاركة مع عقود أخرى.المطلب األول: تأصيل اجتماع المشاركة مع عقود أخرى.
قد يجتمع مع عقــد التمويل برأس المال الجريء عقدٌ آخر؛ كالقرض أو البيع قد يجتمع مع عقــد التمويل برأس المال الجريء عقدٌ آخر؛ كالقرض أو البيع 
ل:  ل للمتموِّ ل: أو اإلجارة، وقد يكون ذلك مشــروطًا أو غير مشروط؛ كأن يقول المموِّ ل للمتموِّ أو اإلجارة، وقد يكون ذلك مشــروطًا أو غير مشروط؛ كأن يقول المموِّ
أشاركك في نصف حصتك بمليون ريـال وأقرضك مليونًا أخر، أو يقول: أشاركك أشاركك في نصف حصتك بمليون ريـال وأقرضك مليونًا أخر، أو يقول: أشاركك 
بمئة ألف بشرط أن أبيعك كذا من البضائع بمئة ألف أو بشرط أن أؤجرك محال يكون بمئة ألف بشرط أن أبيعك كذا من البضائع بمئة ألف أو بشرط أن أؤجرك محال يكون 

مقرا للشركة، ونحو ذلك، فما حكم اجتماع تلك العقود مع المشاركة؟مقرا للشركة، ونحو ذلك، فما حكم اجتماع تلك العقود مع المشاركة؟(٢).
ال بد لبيان ذلك من بيان حكم مسألتين لهما أثر في المسائل اآلتية، وهما:ال بد لبيان ذلك من بيان حكم مسألتين لهما أثر في المسائل اآلتية، وهما:

األولى:األولى: اجتماع عقد مع عقد المشاركة، دون اشتراط. اجتماع عقد مع عقد المشاركة، دون اشتراط.
الثانية:الثانية: اشتراط عقد مع عقد المشاركة. اشتراط عقد مع عقد المشاركة.

المقصود بالمشاركة هنا: شركة العنان وشركة المضاربة. المقصود بالمشاركة هنا: شركة العنان وشركة المضاربة.   (١)
تختلف هذه المسألة عن مسألة جعل العروض أو المنافع رأس مال الشركة؛ ففي هذه المسألة تختلف هذه المسألة عن مسألة جعل العروض أو المنافع رأس مال الشركة؛ ففي هذه المسألة   (٢)
ا آخر كبيع عين أو إجارتهــا أو نحوه، أما في تلك  ا آخر كبيع عين أو إجارتهــا أو نحوه، أما في تلك يشــترط أحد الشــريكين على اآلخر عقدً يشــترط أحد الشــريكين على اآلخر عقدً
المســألة فيشارك أحد الشــريكين بعروض تباع أو بعقار يكون مكانًا للشــركة أو لتجارتها، المســألة فيشارك أحد الشــريكين بعروض تباع أو بعقار يكون مكانًا للشــركة أو لتجارتها، 
فتكون تلك العين رأس مال ذلك الشريك، وقد سبق بحث هذه المسألة في المبحث السابق.فتكون تلك العين رأس مال ذلك الشريك، وقد سبق بحث هذه المسألة في المبحث السابق.



٢٠٨٢٠٨

األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

المسألة األولى: اجتماع عقد مع عقد المشاركة.المسألة األولى: اجتماع عقد مع عقد المشاركة.

بالنظر في العقود التي يمكن أن تجتمع مع عقد المشاركة، يظهر أنها ال تخلو: بالنظر في العقود التي يمكن أن تجتمع مع عقد المشاركة، يظهر أنها ال تخلو: 
ا، أو عقود تبرع، وبيان ذلك باآلتي: ا، أو عقود تبرع، وبيان ذلك باآلتي:إما أن تكون عقود معاوضة، أو قروضً إما أن تكون عقود معاوضة، أو قروضً

الفرع األول: اجتماع عقد معاوضة مع عقد المشاركة.الفرع األول: اجتماع عقد معاوضة مع عقد المشاركة.
ل بطلب التمويل مقابل المشــاركة،  ل إلى المموِّ ل بطلب التمويل مقابل المشــاركة، مثــال ذلك: أن يتقدم المتموِّ ل إلى المموِّ مثــال ذلك: أن يتقدم المتموِّ

ا. ا أو يؤجره عقارً ل كذلك أن يبيعه أرضً ا.ويطلب من المموِّ ا أو يؤجره عقارً ل كذلك أن يبيعه أرضً ويطلب من المموِّ
ا، دون  ل أن يشــاركه، ويعرض عليه أن يبيعه سلعً ل من المتموِّ ا، دون أو يطلب المموِّ ل أن يشــاركه، ويعرض عليه أن يبيعه سلعً ل من المتموِّ أو يطلب المموِّ

اشتراط أحد العقدين في اآلخر.اشتراط أحد العقدين في اآلخر.
وقد اختلفت مذاهب الفقهاء في ذلك على قولين:وقد اختلفت مذاهب الفقهاء في ذلك على قولين:

القول األول: القول األول: الجواز.الجواز.
.................................................... وهو مذهب الحنفيةوهو مذهب الحنفية(١)، والشافعية، والشافعية(٢)، والحنابلة، والحنابلة(٣)،

بدائع الصنائع ٨٣٨٣/٦، الهداية، للمرغيناني ، الهداية، للمرغيناني ٢٠٠٢٠٠/٣. بدائع الصنائع    (١)
روضة الطالبين ٤٣٢٤٣٢/٣، مغني المحتاج ، مغني المحتاج ٤٠٠٤٠٠/٢، وأما ما ورد في هذه المسألة من خالف ، وأما ما ورد في هذه المسألة من خالف  روضة الطالبين    (٢)
عند الشــافعية فهو في حال اتحاد الصفقتين بثمن واحد، جاء في روضة الطالبين عند الشــافعية فهو في حال اتحاد الصفقتين بثمن واحد، جاء في روضة الطالبين ٤٣٢٤٣٢/٣: : 
(محل القولين في مسائل الباب، إذا اتحدت الصفقة دون ما إذا تعددت، حتى لو باع ماله في (محل القولين في مسائل الباب، إذا اتحدت الصفقة دون ما إذا تعددت، حتى لو باع ماله في 
صفقة، ومال غيره في صفقة أخر صح في مالــه بال خالف. وأما بيان تعددها واتحادها، صفقة، ومال غيره في صفقة أخر صح في مالــه بال خالف. وأما بيان تعددها واتحادها، 
، فقال: بعتك هذا بكذا، وهذا  ، فقال: بعتك هذا بكذا، وهذا فطريقه أن يقول: إذا سمى لكل واحد من الشيئين ثمنًا مفصالً فطريقه أن يقول: إذا سمى لكل واحد من الشيئين ثمنًا مفصالً
بِل المشــتري كذلك على التفصيل، فهما عقدان متعددان. ولو جمع المشتري في  بِل المشــتري كذلك على التفصيل، فهما عقدان متعددان. ولو جمع المشتري في بكذا، فقَ بكذا، فقَ
القبول، فقــال: قبلت فيهما، فكذلك على المذهب؛ ألن القبول يترتب على اإليجاب، فإذا القبول، فقــال: قبلت فيهما، فكذلك على المذهب؛ ألن القبول يترتب على اإليجاب، فإذا 

ا، فكذلك القبول. وانظر: نهاية المطلب ٣٨٩٣٨٩/٥. ا، فكذلك القبول. وانظر: نهاية المطلب وقع مفسرً وقع مفسرً
المغنــي ١٣٥١٣٥/٧، ، ١٦٨١٦٨، ومذهب الحنابلة جواز اجتماع عقــود المعاوضة في عقد ما دام ، ومذهب الحنابلة جواز اجتماع عقــود المعاوضة في عقد ما دام  المغنــي    (٣)
على غير وجه الشــرط؛ ألن اختالف حكم العقدين ال يمنــع الصحة. الكافي، البن قدامة على غير وجه الشــرط؛ ألن اختالف حكم العقدين ال يمنــع الصحة. الكافي، البن قدامة 

٢٠٢٠/٢، المحرر ، المحرر ٣٠٧٣٠٧/١، اإلنصاف ، اإلنصاف ١٦٠١٦٠/١١١١.



ل ل والمتموِّ لالتوصيف الفقهي للعالقة بين المموِّ ل والمتموِّ التوصيف الفقهي للعالقة بين المموِّ

٢٠٩٢٠٩

وقولٌ عند المالكيةوقولٌ عند المالكية(١).
القول الثانــي: القول الثانــي: التفصيل، فيحرم إن جمع مع المشــاركة أو المضاربة عقد بيع التفصيل، فيحرم إن جمع مع المشــاركة أو المضاربة عقد بيع 
أو جعالة أو صرف أو مساقاة، ويجوز إن كان اجتماعهما على سبيل الصلة والمعروف أو جعالة أو صرف أو مساقاة، ويجوز إن كان اجتماعهما على سبيل الصلة والمعروف 
من الشريك لشريكه دون حاجة منه إليه سو الرفق به، وأما ما سو هذه العقود من من الشريك لشريكه دون حاجة منه إليه سو الرفق به، وأما ما سو هذه العقود من 

ا. ا.عقود المعاوضة فيجوز اجتماعها مع المشاركة مطلقً عقود المعاوضة فيجوز اجتماعها مع المشاركة مطلقً
وهو مذهب وهو مذهب المالكيةالمالكية(٢).

األدلة والمناقشة:األدلة والمناقشة:
اســتدل أصحاب القول األول اســتدل أصحاب القول األول بأن كل عقد جائــز عند انفراده فيصح إذا اجتمع مع بأن كل عقد جائــز عند انفراده فيصح إذا اجتمع مع 
غيره، ما دام أحد العقدين ليس شرطًا لآلخرغيره، ما دام أحد العقدين ليس شرطًا لآلخر(٣)، واختالف حكم العقدين ال يمنع الصحة، واختالف حكم العقدين ال يمنع الصحة(٤).

واستدل أصحاب القول الثاني باآلتي:واستدل أصحاب القول الثاني باآلتي:
ــوض العين وقدر ربح  ــوض العين وقدر ربح أن اجتماع العقديــن يجعل كال من عِ الدليــل األول: الدليــل األول: أن اجتماع العقديــن يجعل كال من عِ

، وذلك مفسد لهما(٥). ، وذلك مفسد لهماالشريك من الشركة مجهوالً الشريك من الشركة مجهوالً
القوانين الفقهية، ص١٧٢١٧٢، منح الجليل ، منح الجليل ٣٢٠٣٢٠/٧، وأشهر من قال به من المالكية أشهب.، وأشهر من قال به من المالكية أشهب. القوانين الفقهية، ص   (١)

الكافي، البن عبد البر ٦٤٠٦٤٠/٢، الشــرح الصغير، للدردير ، الشــرح الصغير، للدردير ٥٣٥٣/٣، وقال في بداية المجتهد ، وقال في بداية المجتهد  الكافي، البن عبد البر    (٢)
٢٢٢٢/٤: (في مسائل الشروط وجملة ما ال يجوز من الشروط عند الجميع هي ما أد عندهم : (في مسائل الشروط وجملة ما ال يجوز من الشروط عند الجميع هي ما أد عندهم 
إلى غرر أو إلى مجهلة زائدة، وال خالف بين العلماء أنه إذا اشترط أحدهما لنفسه من الربح إلى غرر أو إلى مجهلة زائدة، وال خالف بين العلماء أنه إذا اشترط أحدهما لنفسه من الربح 
ا غير ما انعقد عليه القراض أن ذلك ال يجوز؛ ألنــه يصير ذلك الذي انعقد عليه  ا غير ما انعقد عليه القراض أن ذلك ال يجوز؛ ألنــه يصير ذلك الذي انعقد عليه شــيئًا زائدً شــيئًا زائدً
، وهذا هو األصل عند مالك فــي أالَّ يكون مع القراض بيع وال كراء وال  ، وهذا هو األصل عند مالك فــي أالَّ يكون مع القراض بيع وال كراء وال القــراض مجهوالً القــراض مجهوالً
سلف وال عمل وال مرفق يشترطه أحدهما لصاحبه مع نفسه، فهذه جملة ما اتفقوا عليه وإن سلف وال عمل وال مرفق يشترطه أحدهما لصاحبه مع نفسه، فهذه جملة ما اتفقوا عليه وإن 

كانوا قد اختلفوا في التفصيل).كانوا قد اختلفوا في التفصيل).
المغني ١٣٥١٣٥/٧، القوانين الفقهية، ص، القوانين الفقهية، ص١٧٢١٧٢، منح الجليل ، منح الجليل ٣٢٠٣٢٠/٧. المغني    (٣)

فتح العزيز فتح العزيز ٢٨٠٢٨٠/٨، المجموع شرح المهذب ، المجموع شرح المهذب ٣٨٨٣٨٨/٩، المحرر ، المحرر ٣٠٧٣٠٧/١، اإلنصاف ، اإلنصاف ١٦٠١٦٠/١١١١.  (٤)
بداية المجتهد ٢٢٢٢/٤، الذخيرة ، الذخيرة ٧١٧١/٦. بداية المجتهد    (٥)



٢١٠٢١٠

األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

مع  مع وبيان ذلك: أن حق البائع في السلعة الثمن، وحقه في الشركة الربح، فإذا جُ وبيان ذلك: أن حق البائع في السلعة الثمن، وحقه في الشركة الربح، فإذا جُ
العقدان صارا كعقد واحد، وربح الشركة مجهول ال يعرف إال عند تنضيضها، فيكون العقدان صارا كعقد واحد، وربح الشركة مجهول ال يعرف إال عند تنضيضها، فيكون 

. .ثمن السلعة إذن مجهوالً ثمن السلعة إذن مجهوالً
ا، بل إن لكل  ا واحدً ا، بل إن لكل ويناقش بعدم التســليم بأن اجتماع العقدين يصيرهما عقدً ا واحدً ويناقش بعدم التســليم بأن اجتماع العقدين يصيرهما عقدً

ا باآلخر أو مشروطًا فيه. ا باآلخر أو مشروطًا فيه.عقد عِوضه، وليس أحدهما معلقً عقد عِوضه، وليس أحدهما معلقً
الدليل الثاني: الدليل الثاني: أن كل عقد من العقود المذكورة له أحكامه التي تتنافى مع غيره، أن كل عقد من العقود المذكورة له أحكامه التي تتنافى مع غيره، 
فال يصح أن يُجمع بين عقدين متنافيين، ومن ذلك أن الشــركة والمضاربة كل منهما فال يصح أن يُجمع بين عقدين متنافيين، ومن ذلك أن الشــركة والمضاربة كل منهما 
عقــد جائز، والبيع عقد الزم، وال يصح اجتماع عقد جائز وعقد الزم في عقد واحد؛ عقــد جائز، والبيع عقد الزم، وال يصح اجتماع عقد جائز وعقد الزم في عقد واحد؛ 

لتنافر أحكامهمالتنافر أحكامهما(١).
ونوقش من وجوه:ونوقش من وجوه:

األول: األول: أنه ال دليل على منع اجتماع العقدين المختلفين في األحكامأنه ال دليل على منع اجتماع العقدين المختلفين في األحكام(٢).
الثاني: الثاني: أن اختالف حكم العقدين ال يمنع الصحة؛ النفصال المعقود عليه في أن اختالف حكم العقدين ال يمنع الصحة؛ النفصال المعقود عليه في 

كل منهما وعدم ترتب أحدهما على اآلخر.كل منهما وعدم ترتب أحدهما على اآلخر.
الترجيح:الترجيح:

يترجح القول األول بجواز اجتماع عقد المشاركة مع عقود المعاوضة، ما دام يترجح القول األول بجواز اجتماع عقد المشاركة مع عقود المعاوضة، ما دام 
أحدهما ليس شرطًا في اآلخر؛ لقوة ما استدلوا به، وألن األصل في المعامالت الحل أحدهما ليس شرطًا في اآلخر؛ لقوة ما استدلوا به، وألن األصل في المعامالت الحل 

واإلباحة.واإلباحة.
وما وما اســتدل بــه أصحاب القول الثانــياســتدل بــه أصحاب القول الثانــي مجاب عنه، كمــا أن اختالف العقود  مجاب عنه، كمــا أن اختالف العقود 
المذكورة ال يقتضي تنافرها وتضادها، ويؤكد ذلك أن المالكية أجازوا اجتماع عقود المذكورة ال يقتضي تنافرها وتضادها، ويؤكد ذلك أن المالكية أجازوا اجتماع عقود 

مواهب الجليل ٣١٣٣١٣/٣-٣١٤٣١٤، الشرح الصغير، للدردير ، الشرح الصغير، للدردير ٥٣٥٣/٣. مواهب الجليل    (١)
الكافي، البن قدامة ٢٠٢٠/٢، اإلنصاف ، اإلنصاف ١٦٠١٦٠/١١١١. الكافي، البن قدامة    (٢)
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أخر رغم اختالفها، فأجازوا اجتمــاع البيع واإلجارة، مع أن البيع يقتضي التمليك أخر رغم اختالفها، فأجازوا اجتمــاع البيع واإلجارة، مع أن البيع يقتضي التمليك 
واإلجارة ال تقتضيه، والبيع يقتضي الضمان واإلجارة ال ضمان فيها، وما ذاك إال ألن واإلجارة ال تقتضيه، والبيع يقتضي الضمان واإلجارة ال ضمان فيها، وما ذاك إال ألن 

مجرد االختالف ال يقتضي التنافر والتضاد، وهو ما يرجح القول األولمجرد االختالف ال يقتضي التنافر والتضاد، وهو ما يرجح القول األول(١).
الفرع الثاني: اجتماع عقد قرض مع عقد المشاركة.الفرع الثاني: اجتماع عقد قرض مع عقد المشاركة.

ا دون أن يشترط أحدهما في اآلخر؛ كأن يقول  ا دون أن يشترط أحدهما في اآلخر؛ كأن يقول أن يشاركه ويقرضه قرضً مثاله: مثاله: أن يشاركه ويقرضه قرضً
ل: أشــاركك في  ل للممول: أقرضني خمســين ألف ريـــال، ويقول المموِّ ل: أشــاركك في المتمــوِّ ل للممول: أقرضني خمســين ألف ريـــال، ويقول المموِّ المتمــوِّ

مشروعك بمليون ريـال، وال يكون ذلك في سياق الشرط.مشروعك بمليون ريـال، وال يكون ذلك في سياق الشرط.
وقد اختلفت مذاهب الفقهاء في هذه المسألة على قولين:وقد اختلفت مذاهب الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

األول: األول: الجواز.الجواز.
وهو مذهب الحنفيةوهو مذهب الحنفية(٢)، والشافعية، والشافعية(٣)، وقولٌ لبعض الحنابلة، وقولٌ لبعض الحنابلة(٤).

الثاني: الثاني: التحريم.التحريم.
وهو مذهب المالكيةوهو مذهب المالكية(٥)، ومذهب الحنابلة فيما يظهر، ومذهب الحنابلة فيما يظهر(٦)، إال أن المالكية أجازوا ، إال أن المالكية أجازوا 

العقود المركبة، لنزيه حماد، ص٢٩٢٩-٣٠٣٠. العقود المركبة، لنزيه حماد، ص   (١)
بدائع الصنائع ٨٣٨٣/٦، حاشية ابن عابدين ، حاشية ابن عابدين ٦٤٧٦٤٧/٥، جاء في بدائع الصنائع ، جاء في بدائع الصنائع ٨٣٨٣/٦: (وعلى : (وعلى  بدائع الصنائع    (٢)
ج ما إذا دفع إلى رجل ألف درهم، فقال: نصفها عليك قرض، ونصفها مضاربة:  رَّ ـــخَ ج ما إذا دفع إلى رجل ألف درهم، فقال: نصفها عليك قرض، ونصفها مضاربة: هذا يُ رَّ ـــخَ هذا يُ

أن ذلك جائز).أن ذلك جائز).
الحاوي، للماوردي ٣٥١٣٥١/٥، التنبيه، ص، التنبيه، ص٩٩٩٩. الحاوي، للماوردي    (٣)

المغني ٤٤٠٤٤٠/٦، اإلنصاف ، اإلنصاف ٣٥١٣٥١/١٢١٢، كشاف القناع ، كشاف القناع ١٤٦١٤٦/٨. المغني    (٤)
الكافي، البن عبد البر ٦٤٠٦٤٠/٢، البيان والتحصيل ، البيان والتحصيل ٥/١٢١٢-٦. الكافي، البن عبد البر    (٥)

نص الحنابلة على منع ذلك في المساقاة، جاء في كشاف القناع ١٤٦١٤٦/٨: (أو قال المقترض: : (أو قال المقترض:  نص الحنابلة على منع ذلك في المساقاة، جاء في كشاف القناع    (٦)
ا. نص عليه  ا؛ ألنه يجــر به نفعً ا وادفع إليَّ أرضــك أزرعها بالثلث: حرم أيضً ا. نص عليه أقرضنــي ألفً ا؛ ألنه يجــر به نفعً ا وادفع إليَّ أرضــك أزرعها بالثلث: حرم أيضً أقرضنــي ألفً

 = =واختاره ابن أبي موسى، وجوزه الموفق وجمعٌ لعدم الشرط والمواطأة عليه، وصححهواختاره ابن أبي موسى، وجوزه الموفق وجمعٌ لعدم الشرط والمواطأة عليه، وصححه
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ذلك إذا كان على سبيل رفق الشريك المقرِض بشريكه وإحسانه، ال لحاجته إليهذلك إذا كان على سبيل رفق الشريك المقرِض بشريكه وإحسانه، ال لحاجته إليه(١).
األدلة والمناقشة:األدلة والمناقشة:

مَّ مــا يمنع ذلــك وال منافاة بين  مَّ مــا يمنع ذلــك وال منافاة بين بأنه ليس ثَ اســتدل أصحــاب القــول األول اســتدل أصحــاب القــول األول بأنه ليس ثَ
العقدينالعقدين(٢).

وقد أورد الحنفية لذلك حيلة بأن رب المال إذا أراد تضمين المضارب فالحيلة وقد أورد الحنفية لذلك حيلة بأن رب المال إذا أراد تضمين المضارب فالحيلة 
ا، ثم يشــاركه بذلك الدرهم فيما أقرضه على أن يعمال فما  ا، ثم يشــاركه بذلك الدرهم فيما أقرضه على أن يعمال فما أن يقرضه المال إال درهمً أن يقرضه المال إال درهمً
رزقهما الله من شــيء فهو بينهما، وأن الربح بينهما على ما شرطاه، ويستوي إن عمال رزقهما الله من شــيء فهو بينهما، وأن الربح بينهما على ما شرطاه، ويستوي إن عمال 

ا أو عمل به أحدهما دون اشتراط، ويكون الربح بينهما(٣). ا أو عمل به أحدهما دون اشتراط، ويكون الربح بينهماجميعً جميعً
رط  رط بأن هذه الحيلة تخالف أصول الحنفية؛ ألنها تصير شركة عنان شُ ونوقشتونوقشت بأن هذه الحيلة تخالف أصول الحنفية؛ ألنها تصير شركة عنان شُ

فيها العمل على األكثر ماالً وذلك ال يجوز عندهمفيها العمل على األكثر ماالً وذلك ال يجوز عندهم(٤).
ا بأن هذه الحيلة لــو جازت فإنها تخرم قواعد أبواب الشــركة  ا بأن هذه الحيلة لــو جازت فإنها تخرم قواعد أبواب الشــركة وتناقــش أيضً وتناقــش أيضً
والمضاربة في الضمان، وال تســتقيم بها األصول، واجتماع العقود إنما يجوز إذا لم والمضاربة في الضمان، وال تســتقيم بها األصول، واجتماع العقود إنما يجوز إذا لم 
ا  ها قرضً يِّرُ ا ، كما أن التواطؤ في هذه الحيلة يُصَ ها قرضً يِّرُ يكن المقصود التوصل بها إلى محرميكن المقصود التوصل بها إلى محرم(٥)، كما أن التواطؤ في هذه الحيلة يُصَ

ض، وذلك محرم. ض، وذلك محرم.جر منفعة للمقرِ جر منفعة للمقرِ
في النظم والرعاية الصغر، وقدمه في الفائق والرعاية الكبر). وانظر: المغني ٤٤٠٤٤٠/٦، ،  في النظم والرعاية الصغر، وقدمه في الفائق والرعاية الكبر). وانظر: المغني =   =
الفروع الفروع ٣٥٦٣٥٦/٦، وقد نص الحنابلة على أن حكم المســاقاة حكم المضاربة، كشاف القناع ، وقد نص الحنابلة على أن حكم المســاقاة حكم المضاربة، كشاف القناع 

.٥٠٥٥٠٥/٨
الكافي، البن عبد البر ٦٤٠٦٤٠/٢، البيان والتحصيل ، البيان والتحصيل ٥/١٢١٢-٦، مواهب الجليل ، مواهب الجليل ١٣٥١٣٥/٥. الكافي، البن عبد البر    (١)

المبسوط ١٣٨١٣٨/٢٢٢٢، حاشية ابن عابدين ، حاشية ابن عابدين ٦٤٧٦٤٧/٥. المبسوط    (٢)
المبسوط ٢٣٩٢٣٩/٣٠٣٠، بدائع الصنائع ، بدائع الصنائع ٨٥٨٥/٦-٨٦٨٦. المبسوط    (٣)

حاشية ابن عابدين ٦٤٦٦٤٦/٥. حاشية ابن عابدين    (٤)
الفروع ١٣٠١٣٠/٧. الفروع    (٥)
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واشــترط من أجاز هذا القول من الحنابلة أالَّ يكون في ذلك شرط وال مواطأة واشــترط من أجاز هذا القول من الحنابلة أالَّ يكون في ذلك شرط وال مواطأة 
بين العاقدينبين العاقدين(١).

، فيحرم(٢). ، فيحرمبأنه قرض جر منفعةً واستدل أصحاب القول الثاني واستدل أصحاب القول الثاني بأنه قرض جر منفعةً
ا ما ال يجوز  ا ما ال يجوز بأن المنفعة للمقترض، ومنفعة المقرِض تابعة، ويجوز تبعً ونوقشونوقش بأن المنفعة للمقترض، ومنفعة المقرِض تابعة، ويجوز تبعً
ض، والمالكية يجيزون المنفعة في القرض إذا كانت للمقترض دون المقرِض(٤). (٣)، والمالكية يجيزون المنفعة في القرض إذا كانت للمقترض دون المقرِ استقالالًاستقالالً

الترجيح:الترجيح:
الذي يظهر رجحان القول األول بجواز اجتماع القرض مع الشركة إذا لم يكن الذي يظهر رجحان القول األول بجواز اجتماع القرض مع الشركة إذا لم يكن 
ذلك مشروطًا؛ ألن اجتماعهما وانفرادهما سواء، وليس في ذلك تأثير على نصيب أي ذلك مشروطًا؛ ألن اجتماعهما وانفرادهما سواء، وليس في ذلك تأثير على نصيب أي 
، فإن المنفعة في القرض  ، فإن المنفعة في القرض شــريك في أصل المال أو ربحه، وأما كونه يتضمن منفعــةً شــريك في أصل المال أو ربحه، وأما كونه يتضمن منفعــةً
ال تحــرم بإطالق، بل تحرم إذا كان منفعة متمحضــة للمقرِض أو غالبة له، وفي هذه ال تحــرم بإطالق، بل تحرم إذا كان منفعة متمحضــة للمقرِض أو غالبة له، وفي هذه 
المسألة عقدان منفصالن، أما القرض فمنفعته للمقترض، وأما الشركة فمنفعتها لكال المسألة عقدان منفصالن، أما القرض فمنفعته للمقترض، وأما الشركة فمنفعتها لكال 

. .الشريكين، وال يظهر في ذلك منفعةٌ متمحضةٌ للمقرِض وال غالبةٌ الشريكين، وال يظهر في ذلك منفعةٌ متمحضةٌ للمقرِض وال غالبةٌ
الفرع الثالث: اجتماع عقد تبرع مع عقد المشاركة.الفرع الثالث: اجتماع عقد تبرع مع عقد المشاركة.

ل برأس المال الجــريء طالبًا تمويله،  ل إلى الممــوِّ ل برأس المال الجــريء طالبًا تمويله، أن يتقدم المتموِّ ل إلى الممــوِّ مثالــه: مثالــه: أن يتقدم المتموِّ
فيتعاقدا ويهدي له هدية -ولو كانت يسيرة؛ كقلم ومفكرة ونحو ذلك- دون أن يكون فيتعاقدا ويهدي له هدية -ولو كانت يسيرة؛ كقلم ومفكرة ونحو ذلك- دون أن يكون 
ل عقد مشاركة ويهديها  ل عقد مشاركة ويهديها أحدهما مشــروطًا في اآلخر، أو تبرم جهة التمويل مع المتموِّ أحدهما مشــروطًا في اآلخر، أو تبرم جهة التمويل مع المتموِّ

ا من منتجات المشروع. ل بعضً ا من منتجات المشروع.المتموِّ ل بعضً المتموِّ
المغني ٤٤٠٤٤٠/٦، الفروع ، الفروع ٣٥٦٣٥٦/٦، كشاف القناع ، كشاف القناع ١٤٦١٤٦/٨. المغني    (١)

الكافي، البن عبد البر ٦٤٠٦٤٠/٢، البيان والتحصيل ، البيان والتحصيل ٥/١٢١٢-٦، المغني ، المغني ٤٤٠٤٤٠/٦. الكافي، البن عبد البر    (٢)
المغني ٤٤٠٤٤٠/٦، الفروع ، الفروع ٣٥٦٣٥٦/٦، كشاف القناع ، كشاف القناع ١٤٦١٤٦/٨. المغني    (٣)

مواهب الجليل ١٣٥١٣٥/٥، الفواكه الدواني ، الفواكه الدواني ١٢١١٢١/٢. مواهب الجليل    (٤)
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وال يظهــر من مذاهب الفقهاء مــا يمنع من ذلك، مــا دام كل عقد منهما غير وال يظهــر من مذاهب الفقهاء مــا يمنع من ذلك، مــا دام كل عقد منهما غير 
مشروط في اآلخر، سو ما ذكره المالكية من تحريم أن يهدي المضاربُ ربَّ المال مشروط في اآلخر، سو ما ذكره المالكية من تحريم أن يهدي المضاربُ ربَّ المال 
تهم بأنه إنما أهداه ليبقي مال القراض في يده، وذلك ممنوع  هديــة مع القراض؛ ألنه يُتهم بأنه إنما أهداه ليبقي مال القراض في يده، وذلك ممنوع هديــة مع القراض؛ ألنه يُ
ا ما دام المال ناضا، وألن الهدية تصير كالربح -إن  ا ما دام المال ناضا، وألن الهدية تصير كالربح -إن عندهــم؛ لكون عقد القراض جائزً عندهــم؛ لكون عقد القراض جائزً
ا منــه- فيكون رب المال قــد أخذ أكثر من حقــه(١)، إال أن هذا القول ، إال أن هذا القول  ا منــه- فيكون رب المال قــد أخذ أكثر من حقــهلــم تكن جزءً لــم تكن جزءً
يتعارض مع ما سبق من حصرهم العقود التي يُمنع اجتماعها وفيها الشركة والقِراض يتعارض مع ما سبق من حصرهم العقود التي يُمنع اجتماعها وفيها الشركة والقِراض 

-المضاربة- وليس منها الهبة.-المضاربة- وليس منها الهبة.
والذي يترجح جواز اجتماع عقد الشــركة وعقد الهبة أو غيره من عقود التبرع والذي يترجح جواز اجتماع عقد الشــركة وعقد الهبة أو غيره من عقود التبرع 
ما دام كال منها مستقال عن اآلخر وغير مشروط فيه، ولم يظهر عرف أو مواطأة بكون ما دام كال منها مستقال عن اآلخر وغير مشروط فيه، ولم يظهر عرف أو مواطأة بكون 
أحدهما مشــروطًا في اآلخر؛ ألنهما حينئــذٍ يصيران عقدين منفصليــن، فإذا جازا أحدهما مشــروطًا في اآلخر؛ ألنهما حينئــذٍ يصيران عقدين منفصليــن، فإذا جازا 

منفردين جازا مجتمعينمنفردين جازا مجتمعين(٢).
، فالــذي يظهر أن مجرد اجتمــاع عقود المعاوضــة أو التبرع مع عقود  ، فالــذي يظهر أن مجرد اجتمــاع عقود المعاوضــة أو التبرع مع عقود وبعدُ وبعدُ
المشــاركة دون اشــتراط قد يكون نادرَ الوقوعِ في التمويل برأس المال الجريء؛ إذ المشــاركة دون اشــتراط قد يكون نادرَ الوقوعِ في التمويل برأس المال الجريء؛ إذ 
الغالــب عند اجتماع عقدين أن يكون أحدهما مشــروطًا في اآلخر، وأالَّ يقبل العاقد الغالــب عند اجتماع عقدين أن يكون أحدهما مشــروطًا في اآلخر، وأالَّ يقبل العاقد 

بأحدهما إال بوجود الثاني، ويتبين حكم ذلك في المسألة اآلتية.بأحدهما إال بوجود الثاني، ويتبين حكم ذلك في المسألة اآلتية.
المسألة الثانية: اشتراط عقد مع عقد المشاركة.المسألة الثانية: اشتراط عقد مع عقد المشاركة.

الفرع األول: اشتراط عقد معاوضة مع عقد المشاركة.الفرع األول: اشتراط عقد معاوضة مع عقد المشاركة.
ل إلى جهة التمويل برأس المال الجريء، فتقول جهة  ل إلى جهة التمويل برأس المال الجريء، فتقول جهة أن يتقدم المتموِّ مثاله: مثاله: أن يتقدم المتموِّ

التاج واإلكليل ٥٣٠٥٣٠/٦، شرح مختصر خليل، للخرشي ، شرح مختصر خليل، للخرشي ٤٦٤٦/٦. التاج واإلكليل    (١)
ا. انظر: التاج واإلكليل ٩١٩١/٧، مواهب الجليل ، مواهب الجليل  ويظهر أن هذا هو الراجح عند المالكية أيضً ا. انظر: التاج واإلكليل   ويظهر أن هذا هو الراجح عند المالكية أيضً  (٢)

.١٣٤١٣٤/٥
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التمويل: أشاركك بمليون ويكون لي التمويل: أشاركك بمليون ويكون لي ٥٠٥٠% من الشركة، على أن أبيعك هذه األرض % من الشركة، على أن أبيعك هذه األرض 
ا تنقل إليه إدارة الشــركة بمئة ألف أجرةً  ا تنقل إليه إدارة الشــركة بمئة ألف أجرةً بخمــس مئة ألف، أو على أن أؤجرك عقارً بخمــس مئة ألف، أو على أن أؤجرك عقارً
، أو على أن تشتري الشركة بضاعتها من متاجر جهة التمويل، وقد يكون هدف  ، أو على أن تشتري الشركة بضاعتها من متاجر جهة التمويل، وقد يكون هدف سنويةً سنويةً
ا  ا تعوض به رأس مالها في الشركة أو جزءً ا جهة التمويل أن تربح في تلك السلع ربحً ا تعوض به رأس مالها في الشركة أو جزءً جهة التمويل أن تربح في تلك السلع ربحً

منه.منه.
ل  ل، فيشترط المتموِّ ل بطلب مشاركة المتموِّ ل أن يتقدم المموِّ ل، فيشترط المتموِّ ل بطلب مشاركة المتموِّ ا: أن يتقدم المموِّ ا: ومن أمثلته أيضً ومن أمثلته أيضً
ا، أو أن تشتري جهة التمويل أجهزتها اإللكترونية من  ، أو يبيعه عقارً ا، أو أن تشتري جهة التمويل أجهزتها اإللكترونية من أن يؤجره ســيارةً ، أو يبيعه عقارً أن يؤجره ســيارةً

ل. ل.المتموِّ المتموِّ
حكمه:حكمه:

ذهب الحنفيةذهب الحنفية(١) والمالكية والمالكية(٢) والشافعية والشافعية(٣) والحنابلة والحنابلة(٤) إلى تحريم ذلك. إلى تحريم ذلك.
بدائع الصنائع ٨٥٨٥/٦-٨٦٨٦. بدائع الصنائع    (١)

البيان والتحصيل ٤١٧٤١٧/٤، مواهب الجليل ، مواهب الجليل ٣١٣٣١٣/٤-٣١٤٣١٤. البيان والتحصيل    (٢)
فإنهم منعوا اشتراط عقد في عقد. انظر: نهاية المطلب ٣٨٩٣٨٩/٥. فإنهم منعوا اشتراط عقد في عقد. انظر: نهاية المطلب    (٣)

-٨٢٨٢/٣٠٣٠ وهو اختيار ابن تيمية في مجموع الفتاو ، المغني المغني ١٧٩١٧٩/٧، كشاف القناع ، كشاف القناع ٤٩٢٤٩٢/٨، وهو اختيار ابن تيمية في مجموع الفتاو  (٤)
٨٥٨٥، فقد ســئل ، فقد ســئل  عن رجل عنده قماش كثير فطلب رجل تاجر كثير األســفار أن يأخذ  عن رجل عنده قماش كثير فطلب رجل تاجر كثير األســفار أن يأخذ 
ا ويبقي النصف اآلخر لصاحبه يشتركان فيه شركة  ا ويبقي النصف اآلخر لصاحبه يشتركان فيه شركة ذلك القماش على أن يشتري النصف مشاعً ذلك القماش على أن يشتري النصف مشاعً
عنان ويكون لهذا نصف الربح ولهذا نصف الربح وأخبره برأس المال، ثم اختلفا -في سؤال عنان ويكون لهذا نصف الربح ولهذا نصف الربح وأخبره برأس المال، ثم اختلفا -في سؤال 
طويل- فأجاب طويل- فأجاب : (الحمد لله، هذه المعاملة فاســدة من وجوه؛ منها: الجمع بين البيع : (الحمد لله، هذه المعاملة فاســدة من وجوه؛ منها: الجمع بين البيع 
ا مثل  ا مثل والشــركة؛ فإن ذلك ال يجوز، وقد اتفق الفقهاء على أنه ال يجوز أن يشرط مع البيع عقدً والشــركة؛ فإن ذلك ال يجوز، وقد اتفق الفقهاء على أنه ال يجوز أن يشرط مع البيع عقدً
هذا، فال يجوز أن يبيعه على أن يقرضه، وكذلك ال يجوز أن يؤجره على أن يساقيه، أو يشاركه هذا، فال يجوز أن يبيعه على أن يقرضه، وكذلك ال يجوز أن يؤجره على أن يساقيه، أو يشاركه 
علــى أن يقترض منــه، وال أن يبيعه علــى أن يبتاع منــه، ونحو ذلك؛ فقد صــح عن النبي علــى أن يقترض منــه، وال أن يبيعه علــى أن يبتاع منــه، ونحو ذلك؛ فقد صــح عن النبي 
يْعُ  الَ بَ نْ وَ مَ مْ يُضْ ا لَ بْحُ مَ الَ رَ يعٍ وَ طَانِ فِي بَ رْ الَ شَ يعٌ وَ بَ ــلَفٌ وَ لُّ سَ يْعُ  أنه قال: «الَ يَحِ الَ بَ نْ وَ مَ مْ يُضْ ا لَ بْحُ مَ الَ رَ يعٍ وَ طَانِ فِي بَ رْ الَ شَ يعٌ وَ بَ ــلَفٌ وَ لُّ سَ  أنه قال: «الَ يَحِ
». كذلك نهى  عن بيعتين في بيعة، وذلك أنه إذا باعه أو أجره مع  عن بيعتين في بيعة، وذلك أنه إذا باعه أو أجره مع  كَ ـدَ نـْ يْسَ عِ ا لَ ». كذلك نهى مَ كَ ـدَ نـْ يْسَ عِ ا لَ مَ
 = =القــرض فإنــه يحابيــه في ذلــك ألجل القــرض، والقــرض موجبــه رد المثــل فقط،القــرض فإنــه يحابيــه في ذلــك ألجل القــرض، والقــرض موجبــه رد المثــل فقط،
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األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

واستدلوا باألدلة اآلتية:واستدلوا باألدلة اآلتية:
الدليل األول:الدليل األول: أنه اشتراط عقد في عقد، فيدخل في األدلة الواردة في النهي عن  أنه اشتراط عقد في عقد، فيدخل في األدلة الواردة في النهي عن 
الجمــع بين بيعتين في بيعة، ومنهــا: ما جاء عن أبي هريــرة الجمــع بين بيعتين في بيعة، ومنهــا: ما جاء عن أبي هريــرة  قال: قال النبي  قال: قال النبي 
ا»(٢). وفي رواية قال . وفي رواية قال  بَ ا أَوِ الرِّ بَ ا(١) أَوِ الرِّ مَ ــهُ سُ كَ هُ أَوْ لَ ةٍ فَ يْعَ تَيْنِ فِي بَ يْعَ نْ بَــاعَ بَ امَ مَ ــهُ سُ كَ هُ أَوْ لَ ةٍ فَ يْعَ تَيْنِ فِي بَ يْعَ نْ بَــاعَ بَ : «: «مَ

أبو  هريرة أبو  هريرة : (نهى رسول الله : (نهى رسول الله  عن بيعتين في بيعة) عن بيعتين في بيعة)(٣).
قال الترمذي: (قال الشافعي: ومن معنى نهي النبي قال الترمذي: (قال الشافعي: ومن معنى نهي النبي  عن بيعتين في  عن بيعتين في 
بيعة أن يقول: أبيعــك داري هذه بكذا على أن تبيعني غالمــك بكذا، فإذا وجب لي بيعة أن يقول: أبيعــك داري هذه بكذا على أن تبيعني غالمــك بكذا، فإذا وجب لي 
فمتى اشترط زيادة لم تجز باالتفاق. وكذلك المبايعة والمشاركة مبناها على العدالة من فمتى اشترط زيادة لم تجز باالتفاق. وكذلك المبايعة والمشاركة مبناها على العدالة من   = =
الجانبين؛ ولهذا ال يجوز أن يشــترط اختصاص أحدهما بربح سلعة معين، وال بمقدار الجانبين؛ ولهذا ال يجوز أن يشــترط اختصاص أحدهما بربح سلعة معين، وال بمقدار 
من الربح، وال تخصيص أحدهما بالضمان، ومتى بايعه على أن يشاركه فإنه يحابيه: إما من الربح، وال تخصيص أحدهما بالضمان، ومتى بايعه على أن يشاركه فإنه يحابيه: إما 
في الشــركة بأن يختص بالعمل، وإما في البيع بزيادة الثمن ونحو ذلك، فتخرج العقود في الشــركة بأن يختص بالعمل، وإما في البيع بزيادة الثمن ونحو ذلك، فتخرج العقود 
ا ففي اشــتراط المشــاركة إلزام المشــتري بتصرف  ا ففي اشــتراط المشــاركة إلزام المشــتري بتصرف عن العدل الذي مبناها عليه، وأيضً عن العدل الذي مبناها عليه، وأيضً
خاص ومنعه بمــا يوجبه العقد المطلــق. ومثل هذا ممنوع علــى اإلطالق عند بعض خاص ومنعه بمــا يوجبه العقد المطلــق. ومثل هذا ممنوع علــى اإلطالق عند بعض 
الفقهــاء... ومن وجه آخر: أن مثل هذه المعاملة إنمــا مقصودهما في العادة المضاربة الفقهــاء... ومن وجه آخر: أن مثل هذه المعاملة إنمــا مقصودهما في العادة المضاربة 
بالمــال على أن يكون الربح بينهما، لكن قــد يريد رب المال أن يجعل نصف المال في بالمــال على أن يكون الربح بينهما، لكن قــد يريد رب المال أن يجعل نصف المال في 
ا؛ ألن الخراج بالضمان، وإذا اجتمع البيع والشــركة  ا؛ ألن الخراج بالضمان، وإذا اجتمع البيع والشــركة ضمان العامل، وهذا ال يجوز وفاقً ضمان العامل، وهذا ال يجوز وفاقً
ا، فيحتال على ذلك بأن يبيع العامل نصف المال، ولهذا يجعل المال  ا، فيحتال على ذلك بأن يبيع العامل نصف المال، ولهذا يجعل المال بطلت الشركة وفاقً بطلت الشركة وفاقً
كله في يده ولو كان المقصود محض الشــركة لصنعا كما يصنع شــريكا العنان مع كون كله في يده ولو كان المقصود محض الشــركة لصنعا كما يصنع شــريكا العنان مع كون 

المال في أيديهما).المال في أيديهما).
أوكسهما: أي أنقصهما. انظر: النهاية ٢١٩٢١٩/٥، لسان العرب ، لسان العرب ٢٥٧٢٥٧/٦، مادة (وكس).، مادة (وكس). أوكسهما: أي أنقصهما. انظر: النهاية    (١)

رواه أبــو  داود، أبواب اإلجارة، باب فيمن باع بيعتين في بيعة ٢٧٤٢٧٤/٣ ( (٣٤٦١٣٤٦١)، وحســنه )، وحســنه  رواه أبــو  داود، أبواب اإلجارة، باب فيمن باع بيعتين في بيعة    (٢)
األلباني في اإلرواء األلباني في اإلرواء ١٥٠١٥٠/٥.

رواه الترمــذي، أبواب البيوع، باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة ٥١٣٥١٣/٢ ( (١٢٣١١٢٣١)، )،  رواه الترمــذي، أبواب البيوع، باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة    (٣)
ورواه النســائي، كتاب البيوع، بــاب بيعتين في بيعــة ورواه النســائي، كتاب البيوع، بــاب بيعتين في بيعــة ٢٩٥٢٩٥/٧ ( (٤٦٣٢٤٦٣٢)، وقال الترمذي: )، وقال الترمذي: 

(حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم).(حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم).
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غالمك وجبت لك داري، وهذا يفارق عن بيع بغير ثمن معلوم، وال يدري كل واحد غالمك وجبت لك داري، وهذا يفارق عن بيع بغير ثمن معلوم، وال يدري كل واحد 
منهما على ما وقعت عليه صفقته)منهما على ما وقعت عليه صفقته)(١).

ويناقش بأن الراجح في تفسير البيعتين في بيعة هو بيع العينةويناقش بأن الراجح في تفسير البيعتين في بيعة هو بيع العينة(٢)، أو هو العقدان ، أو هو العقدان 
اللذان يتوصل باجتماعهما إلى أمر محرماللذان يتوصل باجتماعهما إلى أمر محرم(٣).

ويجاب بأن اشــتراط عقد البيع في عقد الشــركة أو المضاربة قد يكون حيلة ويجاب بأن اشــتراط عقد البيع في عقد الشــركة أو المضاربة قد يكون حيلة 
يتوصل بها إلى أمور محرمة؛ كالتوصل إلى تضمين المضارب ببيعه بضاعةً مع تأجيل يتوصل بها إلى أمور محرمة؛ كالتوصل إلى تضمين المضارب ببيعه بضاعةً مع تأجيل 

الثمن ليشارك بها فتصير شركة عنان ويضمن من الخسارة بقدر حصتهالثمن ليشارك بها فتصير شركة عنان ويضمن من الخسارة بقدر حصته(٤).
سنن الترمذي ٥١٤٥١٤/٢. سنن الترمذي    (١)

جاء إعالم الموقعين جاء إعالم الموقعين ١٣٥١٣٥/٣: (أنه : (أنه  نهى عن بيعتين في بيعة، وهو الشرطان  نهى عن بيعتين في بيعة، وهو الشرطان   (٢)
في البيــع في الحديث اآلخر، وهو الــذي لعاقده أوكس البيعتيــن أو الربا في الحديث في البيــع في الحديث اآلخر، وهو الــذي لعاقده أوكس البيعتيــن أو الربا في الحديث 
الثالث، وذلك ســدا لذريعة الربا؛ فإنه إذا باعه السلعة بمئة مؤجلة ثم اشتراها منه بمئتين الثالث، وذلك ســدا لذريعة الربا؛ فإنه إذا باعه السلعة بمئة مؤجلة ثم اشتراها منه بمئتين 
حالة فقد باع بيعتين في بيعة، فإن أخــذ بالثمن الزائد أخذ بالربا، وإن أخذ بالناقص أخذ حالة فقد باع بيعتين في بيعة، فإن أخــذ بالثمن الزائد أخذ بالربا، وإن أخذ بالناقص أخذ 
بأوكســهما، وهذا من أعظم الذرائع إلى الربا، وأبعــد كل البعد من حمل الحديث على بأوكســهما، وهذا من أعظم الذرائع إلى الربا، وأبعــد كل البعد من حمل الحديث على 
البيع بمئة مؤجلة أو خمسين حالة، وليس ههنا ربا وال جهالة وال غرر وال قمار وال شيء البيع بمئة مؤجلة أو خمسين حالة، وليس ههنا ربا وال جهالة وال غرر وال قمار وال شيء 
ـره بين أي الثمنين شاء، وليس هذا بأبعد من تخييره بعد البيع بين  ـره بين أي الثمنين شاء، وليس هذا بأبعد من تخييره بعد البيع بين من المفاسد؛ فإنه خيــَّ من المفاسد؛ فإنه خيــَّ
ا فإنه فرق بين عقدين كل منهما ذريعة ظاهرة جدا إلى  ا فإنه فرق بين عقدين كل منهما ذريعة ظاهرة جدا إلى األخــذ واإلمضاء ثالثة أيام، وأيضً األخــذ واإلمضاء ثالثة أيام، وأيضً
الربا -وهما الســلف والبيع، والشــرطان في البيع- وهذان العقدان بينهما من النســب الربا -وهما الســلف والبيع، والشــرطان في البيع- وهذان العقدان بينهما من النســب 
واإلخاء والتوسل بهما إلى أكل الربا ما يقتضي الجمع بينهما في التحريم، فصلوات الله واإلخاء والتوسل بهما إلى أكل الربا ما يقتضي الجمع بينهما في التحريم، فصلوات الله 
وســالمه على من كالمه الشــفاء والعصمة والهد والنور). وهــو اختيار ابن تيمية في وســالمه على من كالمه الشــفاء والعصمة والهد والنور). وهــو اختيار ابن تيمية في 
مجموع الفتــاو مجموع الفتــاو ٤٤٧٤٤٧/٢٩٢٩، وليس هذا موضع بحث هذه المســألة، ويمكن الرجوع ، وليس هذا موضع بحث هذه المســألة، ويمكن الرجوع 

لتفصيلها في المراجع السابقة.لتفصيلها في المراجع السابقة.
ورد نحــوه عن ابن تيمية في مجموع الفتاو ٨٤٨٤/٣٠٣٠ فقال: (كذلك نهى  فقال: (كذلك نهى  عن  عن    ورد نحــوه عن ابن تيمية في مجموع الفتاو  (٣)
بيعتين في بيعة؛ وذلــك أنه إذا باعه أو أجره مع القرض فإنه يحابيه في ذلك ألجل القرض، بيعتين في بيعة؛ وذلــك أنه إذا باعه أو أجره مع القرض فإنه يحابيه في ذلك ألجل القرض، 

والقرض موجبه رد المثل فقط فمتى اشترط زيادة لم تجز باالتفاق).والقرض موجبه رد المثل فقط فمتى اشترط زيادة لم تجز باالتفاق).
ورد نحوه عن ابن تيمية في مجموع الفتاو ٨٤٨٤/٣٠٣٠-٨٥٨٥ وسبق إيراد النقل بطوله. وسبق إيراد النقل بطوله.   ورد نحوه عن ابن تيمية في مجموع الفتاو  (٤)



٢١٨٢١٨

األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

ل عليه الشريك  ا لها؛ لكون ما تحصَّ ا للشــركة مفسدً ل عليه الشريك  أن فيه قطعً ا لها؛ لكون ما تحصَّ ا للشــركة مفسدً الدليل الثاني:الدليل الثاني: أن فيه قطعً
البائع من ربح بيع األرض أو منفعة الدار قد يستغرق ربح الشركةالبائع من ربح بيع األرض أو منفعة الدار قد يستغرق ربح الشركة(١).

الدليل الثالث:الدليل الثالث: أن الشركة من العقود الجائزة، وفي اشتراط البيع معها وهو عقد  أن الشركة من العقود الجائزة، وفي اشتراط البيع معها وهو عقد 
الزم غــرر بالبائع؛ ألنه إنما رضي ببيع ســلعته منه بالثمن الذي ســمياه لما رجاه من الزم غــرر بالبائع؛ ألنه إنما رضي ببيع ســلعته منه بالثمن الذي ســمياه لما رجاه من 
ا  ا لكان البيع غررً ا االنتفاع ببقاء شريكه معه على الشركة، وذلك ال يلزمه، ولو لزمه أيضً ا لكان البيع غررً االنتفاع ببقاء شريكه معه على الشركة، وذلك ال يلزمه، ولو لزمه أيضً

لجهل قدر االنتفاع بمشاركته إياهلجهل قدر االنتفاع بمشاركته إياه(٢).
الدليل الرابع:الدليل الرابع: أن المضاربة عقد شرع على خالف القياس، وفيه جهالة وغرر،  أن المضاربة عقد شرع على خالف القياس، وفيه جهالة وغرر، 
فإذا انضاف إليها عقد آخر أفســد كل واحد منهما صاحبــه؛ ألن البيع يعود مجهوالً فإذا انضاف إليها عقد آخر أفســد كل واحد منهما صاحبــه؛ ألن البيع يعود مجهوالً 

بإضافته إلى المجهول، كما يصير القراض بذلك إجارة مجهولةبإضافته إلى المجهول، كما يصير القراض بذلك إجارة مجهولة(٣).
ويناقش بما سبق من أن المضاربة أصل بذاتها وليست على خالف القياس.ويناقش بما سبق من أن المضاربة أصل بذاتها وليست على خالف القياس.

ا في عقد الشركة أو المضاربة،  ا في عقد الشركة أو المضاربة،  أن اشتراط أحد العاقدين عقدً الدليل الخامس:الدليل الخامس: أن اشتراط أحد العاقدين عقدً
شرط ليس من مصلحة العقد وال مقتضاه فيفسدشرط ليس من مصلحة العقد وال مقتضاه فيفسد(٤).

ا، بل  ا، بل ويناقش بأنه ليس كل شرط يخالف مصلحة العقد أو مقتضاه يصير فاسدً ويناقش بأنه ليس كل شرط يخالف مصلحة العقد أو مقتضاه يصير فاسدً
إن الشرط الفاسد ما يخالف مقصود الشــرع أو مقصود العقدإن الشرط الفاسد ما يخالف مقصود الشــرع أو مقصود العقد(٥)، واألولى أن يستدل ، واألولى أن يستدل 
بأن في الشرط مخالفة لمقصود الشرع ومقصود العقد، لكونه يؤدي إلى قطع الشركة بأن في الشرط مخالفة لمقصود الشرع ومقصود العقد، لكونه يؤدي إلى قطع الشركة 
باستئثار أحد الشــريكين بالربح، وهذا مخالف للشرع؛ لنهيه عن ذلك في المزارعة، باستئثار أحد الشــريكين بالربح، وهذا مخالف للشرع؛ لنهيه عن ذلك في المزارعة، 

بدائع الصنائع ٨٥٨٥/٦-٨٦٨٦. بدائع الصنائع    (١)
البيان والتحصيل ٤١٧٤١٧/٤، مواهب الجليل ، مواهب الجليل ٣١٣٣١٣/٤-٣١٤٣١٤. .  البيان والتحصيل    (٢)

نهاية المطلب ٤٤٣٤٤٣/٧-٤٤٦٤٤٦، البيان والتحصيل ، البيان والتحصيل ٤١٧٤١٧/٤، مواهب الجليل ، مواهب الجليل ٣١٣٣١٣/٤، مغني ، مغني  نهاية المطلب    (٣)
المحتاج المحتاج ٤٠١٤٠١/٣.

المغني ١٧٩١٧٩/٧، كشاف القناع ، كشاف القناع ٤٩٢٤٩٢/٨. المغني    (٤)
القواعد النورانية، البن تيمية، ص٢٨٠٢٨٠-٢٨١٢٨١. القواعد النورانية، البن تيمية، ص   (٥)



ل ل والمتموِّ لالتوصيف الفقهي للعالقة بين المموِّ ل والمتموِّ التوصيف الفقهي للعالقة بين المموِّ

٢١٩٢١٩

وهي ضرب من ضروب االشــتراك، ومخالف للمقصود من الشركة باشتراكهما في وهي ضرب من ضروب االشــتراك، ومخالف للمقصود من الشركة باشتراكهما في 
الربح.الربح.

الفرع الثاني: اشتراط عقد قرض مع عقد المشاركة.الفرع الثاني: اشتراط عقد قرض مع عقد المشاركة.
ل للمتمول: أشاركك في المشروع بمليون ريـــال.  ل للمتمول: أشاركك في المشروع بمليون ريـــال. أن يقول المموِّ مثال ذلك: مثال ذلك: أن يقول المموِّ
ل من جهة  ل: ال أقبــل حتى تقرضني مليونًا أخر. أو يطلــب المتموِّ ل من جهة فيقــول المتموِّ ل: ال أقبــل حتى تقرضني مليونًا أخر. أو يطلــب المتموِّ فيقــول المتموِّ
التمويل أن تقرضه مليون ريـــال، فتقول: ال أقرضك حتى أشــاركك في المشــروع التمويل أن تقرضه مليون ريـــال، فتقول: ال أقرضك حتى أشــاركك في المشــروع 

.بمليون أخر.بمليون أخر
وقد اختلفت مذاهب الفقهاء في حكم هذه المسألة على أقوال:وقد اختلفت مذاهب الفقهاء في حكم هذه المسألة على أقوال:

القول األول: القول األول: التحريم.التحريم.
ا(٣). ا، والظاهر أنه مذهب الشافعية أيضً وهو مذهب المالكيةوهو مذهب المالكية(١)، والحنابلة، والحنابلة(٢)، والظاهر أنه مذهب الشافعية أيضً

القول الثاني: القول الثاني: الجواز.الجواز.
وهو مذهب وهو مذهب الحنفيةالحنفية(٤).

المدونة ٦٤٧٦٤٧/٣، التاج واإلكليل ، التاج واإلكليل ٤٤٨٤٤٨/٧، شرح مختصر خليل، للخرشي ، شرح مختصر خليل، للخرشي ٤٦٤٦/٦، مواهب ، مواهب  المدونة    (١)
الجليل الجليل ١٣٥١٣٥/٥.

المغني ١٧٩١٧٩/٧، اإلنصاف ، اإلنصاف ٤٦٤٦/١٤١٤، كشاف القناع ، كشاف القناع ١٤٢١٤٢/٨. المغني    (٢)
فقد منعوا أن يشــترط رب المال على المضارب عمالً ســو عمــل التجارة؛ لكونه يصير  فقد منعوا أن يشــترط رب المال على المضارب عمالً ســو عمــل التجارة؛ لكونه يصير    (٣)
ا على  ا جديدً ا جر منفعة، كما منعوا أن يشترط المقرِض على المقترض أن يقرضه قرضً ا على قرضً ا جديدً ا جر منفعة، كما منعوا أن يشترط المقرِض على المقترض أن يقرضه قرضً قرضً
أن يرهنه عن القرض القديم، فإذا قصد المقرض جر منفعة له بالشرط فهو قرض جر منفعة، أن يرهنه عن القرض القديم، فإذا قصد المقرض جر منفعة له بالشرط فهو قرض جر منفعة، 
وذلك يخالف موضوع القرض ومقصوده باإلرفاق. كما منعوا اشتراط قرض مع البيع سواء وذلك يخالف موضوع القرض ومقصوده باإلرفاق. كما منعوا اشتراط قرض مع البيع سواء 
أكان الشــرط من المقرِض أو المقترِض. الحاوي، للمرداوي أكان الشــرط من المقرِض أو المقترِض. الحاوي، للمرداوي ٣٥٦٣٥٦/٥، المهذب ، المهذب ٨٤٨٤/٢، ، 

نهاية المطلب نهاية المطلب ٤٤٣٤٤٣/٥، ، ٤٥٢٤٥٢، ، ٢٨٥٢٨٥/٦، البيان، للعمراني ، البيان، للعمراني ٤٦٢٤٦٢/٥.
المبسوط ٦٤٦٤/١٢١٢، ، ١٣٧١٣٧/٢٢٢٢، بدائع الصنائع ، بدائع الصنائع ٨٣٨٣/٦. المبسوط    (٤)



٢٢٠٢٢٠

األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

ا مع الشركة ما لم يكن في  ا مع الشركة ما لم يكن في جواز أن يشترط أحد الشريكين قرضً القول الثالث: القول الثالث: جواز أن يشترط أحد الشريكين قرضً
ذلــك منفعة للمقرِض فيمنع، كأن يرجو نفع المقترض في الشــركة لبصيرته وخبرته ذلــك منفعة للمقرِض فيمنع، كأن يرجو نفع المقترض في الشــركة لبصيرته وخبرته 

بشؤونها، أما إن لم يكن غرضه إال الرفق بالمقترض فال بأس به.بشؤونها، أما إن لم يكن غرضه إال الرفق بالمقترض فال بأس به.
وهو قولٌوهو قولٌ عند المالكية عند المالكية(١).

األدلة والمناقشة:األدلة والمناقشة:
استدل أصحاب القول األول باآلتي:استدل أصحاب القول األول باآلتي:

ه منفعةَ  ه منفعةَ أن اشــتراط المقرِض ذلك عند العقد يظهــر منه قصدُ الدليل األول: الدليل األول: أن اشــتراط المقرِض ذلك عند العقد يظهــر منه قصدُ
نفســه، ولو لم يكن كذلك لما اشترطه، ويحرم كل قرض جر منفعة للمقرِض.نفســه، ولو لم يكن كذلك لما اشترطه، ويحرم كل قرض جر منفعة للمقرِض.

ويناقــش بأنه يلزم مــن ذلك جواز الشــرط إذا كان من المقتــرض أو كان ويناقــش بأنه يلزم مــن ذلك جواز الشــرط إذا كان من المقتــرض أو كان 
لمصلحته، وهو ما صرح به أصحاب القول الثالثلمصلحته، وهو ما صرح به أصحاب القول الثالث(٢).

الدليل الثاني: الدليل الثاني: أنه اشــتراط عقد في عقد الشركة أو المضاربة، وهو شرط ليس أنه اشــتراط عقد في عقد الشركة أو المضاربة، وهو شرط ليس 
من مصلحة العقد وال مقتضاه فيفسدمن مصلحة العقد وال مقتضاه فيفسد(٣).

ويناقش بأن األصل في الشــروط الصحة ولو خالفت مصلحة العقد أو بعض ويناقش بأن األصل في الشــروط الصحة ولو خالفت مصلحة العقد أو بعض 
ى للعقد، والشروط الفاسدة  ى للعقد، والشروط الفاسدة مقتضياته، بل إن الغالب في الشــروط أن تخالف مقتضً مقتضياته، بل إن الغالب في الشــروط أن تخالف مقتضً

هي ما خالف مقصود الشرع أو مقصود العقدهي ما خالف مقصود الشرع أو مقصود العقد(٤).
ا مع الشــركة منفعة له، فيكون شرطًا  ا مع الشــركة منفعة له، فيكون شرطًا ويجاب بأن في اشــتراط المقرِض قرضً ويجاب بأن في اشــتراط المقرِض قرضً

ا للشرع فيحرم وال يصح. ا للشرع فيحرم وال يصح.مخالفً مخالفً
التاج واإلكليل التاج واإلكليل ٩١٩١/٧، مواهب الجليل ، مواهب الجليل ١٣٤١٣٤/٥، حاشية العدوي على شرح الخرشي ، حاشية العدوي على شرح الخرشي ٤٦٤٦/٦.  (١)

البيان، للعمراني ٤٦٢٤٦٢/٥، مواهب الجليل ، مواهب الجليل ١٣٥١٣٥/٥، منح الجليل ، منح الجليل ٢٨٣٢٨٣/٦. البيان، للعمراني    (٢)
المغني ١٧٩١٧٩/٧، اإلنصاف ، اإلنصاف ٤٦٤٦/١٤١٤. المغني    (٣)

القواعد النورانية، البن تيمية، ص٢٨٠٢٨٠-٢٨١٢٨١. القواعد النورانية، البن تيمية، ص   (٤)
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ض، وليس  ض، وليس بأن القرض إنما يُمنع منه إذا جر منفعة للمقرِ ل للقول الثاني: بأن القرض إنما يُمنع منه إذا جر منفعة للمقرِ ل للقول الثاني: واستُدِ واستُدِ
في ذلك منفعة يختص بها المقرِض.في ذلك منفعة يختص بها المقرِض.

ا للمضارب على أن نصفها شركة، ونصفها له  ا للمضارب على أن نصفها شركة، ونصفها له بأن رب المال إذا دفع ألفً وبيانه: وبيانه: بأن رب المال إذا دفع ألفً
ا ليشــاركه بها(١)، فإن ذلك جائز؛ إذ القرض مردود دون زيادة، والشركة ربحها ، فإن ذلك جائز؛ إذ القرض مردود دون زيادة، والشركة ربحها  ا ليشــاركه بهاقرضً قرضً
بينهمــا، وال منفعة في ذلك ألجل القــرض. وإنما كرهوا أن يقــول: على أن تعمل بينهمــا، وال منفعة في ذلك ألجل القــرض. وإنما كرهوا أن يقــول: على أن تعمل 
بالنصفِ اآلخرِ ويكون ربحُ األلف كلها لرب المال؛ ألنه شرط لنفسه منفعةً في مقابل بالنصفِ اآلخرِ ويكون ربحُ األلف كلها لرب المال؛ ألنه شرط لنفسه منفعةً في مقابل 

القرض، وذلك ممنوعالقرض، وذلك ممنوع(٢).
ا؛ ألن المقرِض اســتفاد  ا جر نفعً ا قرضً ا؛ ألن المقرِض اســتفاد بأن في الصــورة األولى أيضً ا جر نفعً ا قرضً ويناقشويناقش بأن في الصــورة األولى أيضً

بإبضاع المضارب في ماله مجانًا، وذلك لم يكن ليكون لوال أنه أقرضه.بإبضاع المضارب في ماله مجانًا، وذلك لم يكن ليكون لوال أنه أقرضه.
ولذلك كره بعض الحنفية ذلك كله، وقالوا: إن الجائز لو كان ربح القرض كله ولذلك كره بعض الحنفية ذلك كله، وقالوا: إن الجائز لو كان ربح القرض كله 
للمقترض، وربح المال اآلخر مشترك بين رب المال والمضارب؛ ألنه حينئذٍ ال منفعة للمقترض، وربح المال اآلخر مشترك بين رب المال والمضارب؛ ألنه حينئذٍ ال منفعة 

في القرضفي القرض(٣).
ــا بأن انتفاع المقــرض حاصل حتى في الصــورة األخيرة؛ فإن  ــا بأن انتفاع المقــرض حاصل حتى في الصــورة األخيرة؛ فإن ويناقش أيضً ويناقش أيضً
المضارب قد ال يقبل بالمضاربة لرب المال في نصف المال لو لم يكن أقرضه نصفهالمضارب قد ال يقبل بالمضاربة لرب المال في نصف المال لو لم يكن أقرضه نصفه 
ا  مثالها: أن يعقدا شركة برأس مال مئة ألف، فيقول أحد الشريكين لآلخر: هذه خمسون ألفً ا   مثالها: أن يعقدا شركة برأس مال مئة ألف، فيقول أحد الشريكين لآلخر: هذه خمسون ألفً  (١)
ا قرض لك لتجعلها رأس مالك في الشــركة،  ا قرض لك لتجعلها رأس مالك في الشــركة، رأس مالي في الشــركة، وهذه خمســون ألفً رأس مالي في الشــركة، وهذه خمســون ألفً
فتصير شــركة برأس مال منهما، ويكون العمل من المقترض وحده، ويصير ربح كل منهما فتصير شــركة برأس مال منهما، ويكون العمل من المقترض وحده، ويصير ربح كل منهما 
بقدر رأس ماله، فيعمل المقترض في مال المقرض دون أن يزيد في الربح على نســبة رأس بقدر رأس ماله، فيعمل المقترض في مال المقرض دون أن يزيد في الربح على نســبة رأس 

ماله.ماله.
هذا ملخص ما ذكره الحنفية في ذلك. انظر: المبسوط ٦٤٦٤/١٢١٢، ، ١٣٧١٣٧/٢٢٢٢، بدائع الصنائع ، بدائع الصنائع  هذا ملخص ما ذكره الحنفية في ذلك. انظر: المبسوط    (٢)

٨٣٨٣/٦، حاشية ابن عابدين ، حاشية ابن عابدين ٣٣١٣٣١/٤.
ذكره ابن عابدين في حاشــيته ٦٤٧٦٤٧/٥، وعزاه لصاحــب التجريد -وهو القدوري- انظر: ، وعزاه لصاحــب التجريد -وهو القدوري- انظر:  ذكره ابن عابدين في حاشــيته    (٣)

التجريد التجريد ٣٠٤٩٣٠٤٩/٦-٣٠٥٣٣٠٥٣.
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اآلخر، وقد نهى النبي اآلخر، وقد نهى النبي  عن سلف وبيع، ولو كان ثمن البيع قيمته الفعلية؛  عن سلف وبيع، ولو كان ثمن البيع قيمته الفعلية؛ 
سدا لذريعة ربا القرض.سدا لذريعة ربا القرض.

ويمكن أن يســتدل للقــول الثالث بأن النهــي إنما يكــون إذا وجدت منفعة ويمكن أن يســتدل للقــول الثالث بأن النهــي إنما يكــون إذا وجدت منفعة 
ض، فإذا لم توجد فاألصل عدمها ويبقى األمر على الجواز(١). ض، فإذا لم توجد فاألصل عدمها ويبقى األمر على الجوازللمقرِ للمقرِ

الترجيح:الترجيح:
ــلَفٌ  لُّ سَ ــلَفٌ الَ يَحِ لُّ سَ الذي يظهر رجحان القول بالمنع؛ لقول النبي الذي يظهر رجحان القول بالمنع؛ لقول النبي : «: «الَ يَحِ
»(٢)، والنهي عن ذلك عام؛ ســدا لذريعة الربح في القــرض، حتى لو كان ذلك ، والنهي عن ذلك عام؛ ســدا لذريعة الربح في القــرض، حتى لو كان ذلك  يْعٌ بَ يْعٌوَ بَ وَ
ض، وتقاس الشــركة والمضاربة على البيع فيمنع من اجتماعهما مع  ض، وتقاس الشــركة والمضاربة على البيع فيمنع من اجتماعهما مع لمصلحة المقترِ لمصلحة المقترِ
القرض، ال ســيما إن كان ذلك مع اشــتراط المقرِض علــى المقترض أن يضم مبلغ القرض، ال ســيما إن كان ذلك مع اشــتراط المقرِض علــى المقترض أن يضم مبلغ 
القرض إلى رأس مال الشــركة، فإن المنفعة من ذلك ظاهــرة للمقرِض في تضمين القرض إلى رأس مال الشــركة، فإن المنفعة من ذلك ظاهــرة للمقرِض في تضمين 

المضارب وإبضاعه في ماله مجانًا.المضارب وإبضاعه في ماله مجانًا.
أما إذا كانت منفعة القرض متمحضة للمقترض؛ كأن يقول أخ ألخيه: خذ هذا أما إذا كانت منفعة القرض متمحضة للمقترض؛ كأن يقول أخ ألخيه: خذ هذا 
ا لتشــاركني في الشركة، شفقةً وإحســانًا منه دون حاجته ألخيه أو لذلك  ا لتشــاركني في الشركة، شفقةً وإحســانًا منه دون حاجته ألخيه أو لذلك المبلغ قرضً المبلغ قرضً
المال، فإن ذلك محل تأمل، والقول بجوازه وجيه، إال أن األرجح للباحث المنع من المال، فإن ذلك محل تأمل، والقول بجوازه وجيه، إال أن األرجح للباحث المنع من 
ا؛ لعموم الحديث، وســدا لذريعة الربح في القرض، فالقرض إنما شــرع  ا؛ لعموم الحديث، وســدا لذريعة الربح في القرض، فالقرض إنما شــرع ذلــك أيضً ذلــك أيضً
لإلرفاق، وذلك يختلف عن مقصود عقود المشاركات التي ترمي إلى ربح الشريكين، لإلرفاق، وذلك يختلف عن مقصود عقود المشاركات التي ترمي إلى ربح الشريكين، 

وفي جمع القرض معها تغيير لمقصوده.وفي جمع القرض معها تغيير لمقصوده.
والمخرج في ذلك بالفصل التام بين القرض والشركة، فبعد أن يقرضه يجعل والمخرج في ذلك بالفصل التام بين القرض والشركة، فبعد أن يقرضه يجعل 
له الخيار في الشركة دون اشتراط أو مواطأة أو عرف، فإن شاء شاركه، وإن شاء تركه، له الخيار في الشركة دون اشتراط أو مواطأة أو عرف، فإن شاء شاركه، وإن شاء تركه، 

ورد نحوه في منح الجليل ٢٨٣٢٨٣/٦-٢٨٤٢٨٤. ورد نحوه في منح الجليل    (١)
سيأتي تخريجه، ص٤٦٠٤٦٠. سيأتي تخريجه، ص   (٢)
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أو يشاركه ثم يقرضه بعد ذلك دون شرط أو مواطأة أو عرف، أو يهبه حصةً من الشركة أو يشاركه ثم يقرضه بعد ذلك دون شرط أو مواطأة أو عرف، أو يهبه حصةً من الشركة 
أو من أرباحها إن كان قصده اإلحسان.أو من أرباحها إن كان قصده اإلحسان.

الفرع الثالث: اشتراط عقد تبرع مع عقد المشاركة.الفرع الثالث: اشتراط عقد تبرع مع عقد المشاركة.
ل ليشاركه أن يهبه ماالً يجعله رأس ماله  ل على المموِّ ل ليشاركه أن يهبه ماالً يجعله رأس ماله أن يشــترط المتموِّ ل على المموِّ مثاله: مثاله: أن يشــترط المتموِّ

في الشركة.في الشركة.
والــذي يظهر تحريــم ذلك عنــد الحنفيــةوالــذي يظهر تحريــم ذلك عنــد الحنفيــة(١)، والمالكية، والمالكية(٢)، والشــافعية، والشــافعية(٣)، ، 

والحنابلةوالحنابلة(٤)، واستدلوا باآلتي:، واستدلوا باآلتي:
الدليــل األول:الدليــل األول: أن تقديم الهبة من المضارب لرب المال قد يكون ليبقي المال  أن تقديم الهبة من المضارب لرب المال قد يكون ليبقي المال 

بيد المضارب، وذلك مخالف لجواز عقد المضاربة ما دام المال ناضابيد المضارب، وذلك مخالف لجواز عقد المضاربة ما دام المال ناضا(٥).
الدليل الثاني: الدليل الثاني: أنه اشــتراط عقد في عقد الشركة أو المضاربة، وهو شرط ليس أنه اشــتراط عقد في عقد الشركة أو المضاربة، وهو شرط ليس 

من مصلحة العقد وال مقتضاه فيفسدمن مصلحة العقد وال مقتضاه فيفسد(٦).
ويمكن أن يناقش بما سبق في المسألة السابقة.ويمكن أن يناقش بما سبق في المسألة السابقة.

الدليل الثالث:الدليل الثالث: أنه قد يكون ذريعة لضمان الربح، كما يعود بجهالة الربح، وكل  أنه قد يكون ذريعة لضمان الربح، كما يعود بجهالة الربح، وكل 
ذلك ممنوعذلك ممنوع(٧).

البحر الرائق ٢٠٤٢٠٤/٦، حاشية ابن عابدين ، حاشية ابن عابدين ٣١٢٣١٢/٤. البحر الرائق    (١)
بداية المجتهد ٢٢٢٢/٤، التاج واإلكليل ، التاج واإلكليل ٥٣٠٥٣٠/٦، الفواكه الدواني ، الفواكه الدواني ١٢١١٢١/٢. بداية المجتهد    (٢)

فإنهم منعوا اشتراط الهبة مع البيع؛ ألنه يؤدي إلى جهالة العوض. نهاية المطلب فإنهم منعوا اشتراط الهبة مع البيع؛ ألنه يؤدي إلى جهالة العوض. نهاية المطلب ٤٥٣٤٥٣/٥.  (٣)
المغني ١٧٩١٧٩/٧، اإلنصاف ، اإلنصاف ٤٦٤٦/١٤١٤. المغني    (٤)

التاج واإلكليل ٥٣٠٥٣٠/٦. التاج واإلكليل    (٥)
المغني ١٧٩١٧٩/٧، اإلنصاف ، اإلنصاف ٤٦٤٦/١٤١٤، وللحنفية نحو ذلك؛ حيث اشترطوا في الهبة أالَّ تكون ، وللحنفية نحو ذلك؛ حيث اشترطوا في الهبة أالَّ تكون  المغني    (٦)

ا على مذهبهم في البيع. انظر: بدائع الصنائع ١٣٥١٣٥/٦. ا على مذهبهم في البيع. انظر: بدائع الصنائع معلقة بشرط قياسً معلقة بشرط قياسً
بداية المجتهد ٢٢٢٢/٤، المغني ، المغني ١٧٩١٧٩/٧. بداية المجتهد    (٧)
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وبيانه: وبيانه: بأن رب المال في المضاربة إذا قال للمضارب: ال أقارضك حتى تهبني بأن رب المال في المضاربة إذا قال للمضارب: ال أقارضك حتى تهبني 
ا للمضاربة، والمضارب ما كان  ا للمضاربة، والمضارب ما كان ألف ريـــال، فقد ضمن ربُّ المال ألفَ ريـــال ربحً ألف ريـــال، فقد ضمن ربُّ المال ألفَ ريـــال ربحً
ليهبه ذلك لوال المضاربة، وشرط ضمان الربح أو تسمية دراهم معلومة شرط ممنوع ليهبه ذلك لوال المضاربة، وشرط ضمان الربح أو تسمية دراهم معلومة شرط ممنوع 
فاســد باإلجماعفاســد باإلجماع(١)، وكذلك الحال لو كان المشترط المضارب بأن يقول: ال أضارب ، وكذلك الحال لو كان المشترط المضارب بأن يقول: ال أضارب 

في مالك حتى تهبني ألف ريـال.في مالك حتى تهبني ألف ريـال.
كما أن ذلك يعود بجهالة الربــح، فقد ال تربح المضاربة إال مقدار مبلغ الهبة، كما أن ذلك يعود بجهالة الربــح، فقد ال تربح المضاربة إال مقدار مبلغ الهبة، 
ا  ا فال يأخذ المضارب حقه، وقد تربح أكثر فيعوض المضارب الهبة، وقد ال تربح مطلقً فال يأخذ المضارب حقه، وقد تربح أكثر فيعوض المضارب الهبة، وقد ال تربح مطلقً
ا، وكل ذلك غــرر في الربح ال يغتفر، ويــؤدي إلى التنازع  ا، وكل ذلك غــرر في الربح ال يغتفر، ويــؤدي إلى التنازع فيعود المضارب خاســرً فيعود المضارب خاســرً
واالختالف، والشــروط التي تقطع الشركة وتعود بالجهالة على الربح شروط فاسدة واالختالف، والشــروط التي تقطع الشركة وتعود بالجهالة على الربح شروط فاسدة 

تفسد العقدتفسد العقد(٢).
وإن قيل بفساد الشرط وحده؛ لكونه من قبيل اشتراط عقدين متنافرين في عقد، وإن قيل بفساد الشرط وحده؛ لكونه من قبيل اشتراط عقدين متنافرين في عقد، 

فيفسد الشرط وتصح الشركة، فذلك متجهفيفسد الشرط وتصح الشركة، فذلك متجه(٣).
على أنه إذا قيل بفســاد الشــركة؛ فإن الراجح أن يعامل الشريكان فيما مضى على أنه إذا قيل بفســاد الشــركة؛ فإن الراجح أن يعامل الشريكان فيما مضى 
بحسب ما اتفقا عليه، فإن كانت مضاربة بالنصف فسد شرط الهبة، وما نتج في المدة بحسب ما اتفقا عليه، فإن كانت مضاربة بالنصف فسد شرط الهبة، وما نتج في المدة 
الماضية من ربح يكون بينهما نصفين، وتكون تصرفات المضارب نافذة؛ لكونها بإذن الماضية من ربح يكون بينهما نصفين، وتكون تصرفات المضارب نافذة؛ لكونها بإذن 
ا لمن يقول في شركة العنان إذا  ا لمن يقول في شركة العنان إذا ، خالفً رب المال، وكذلك الحال في شــركة العنانرب المال، وكذلك الحال في شــركة العنان(٤)، خالفً
حكى اإلجماع على ذلك ابن المنذر، اإلجماع، صحكى اإلجماع على ذلك ابن المنذر، اإلجماع، ص١٤٠١٤٠، وانظر: المغني، البن قدامة ، وانظر: المغني، البن قدامة ١٤٦١٤٦/٧.  (١)

بدائع الصنائع ٨٦٨٦/٦، المغني ، المغني ١٧٩١٧٩/٧-١٨٠١٨٠، اإلنصاف ، اإلنصاف ٤٦٤٦/١٤١٤-٤٧٤٧. بدائع الصنائع    (٢)
وير الحنفية أن الشــروط الفاســدة في الشــركة والمضاربة ال تفســد العقــد، التجريد  وير الحنفية أن الشــروط الفاســدة في الشــركة والمضاربة ال تفســد العقــد، التجريد    (٣)

٣٠٥٨٣٠٥٨/٦، تبيين الحقائق ، تبيين الحقائق ١٣٣١٣٣/٤.
وهذا القول رواه ابن الماجشــون عن مالك، وهو قول أشــهب من المالكية، وقول لبعض  وهذا القول رواه ابن الماجشــون عن مالك، وهو قول أشــهب من المالكية، وقول لبعض    (٤)
 = =الحنابلة اختاره الشــريف أبو  جعفر وابن تيمية، وقال: إنه قياس المذهب، واستندوا إلىالحنابلة اختاره الشــريف أبو  جعفر وابن تيمية، وقال: إنه قياس المذهب، واستندوا إلى
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فسدت: إن الربح يقسم على قدر المالينفسدت: إن الربح يقسم على قدر المالين(١)، وفي المضاربة بأنها تصير إجارة ويستحق ، وفي المضاربة بأنها تصير إجارة ويستحق 
المضارب فيها أجرة المثلالمضارب فيها أجرة المثل(٢)؛ إذ إن الشــريكين إنمــا ارتضيا العقد بما اتفقا عليه من ؛ إذ إن الشــريكين إنمــا ارتضيا العقد بما اتفقا عليه من 
الربــح، وأما أجرة المثل فقد تكون أكثر مما طلبه المضارب فيكون قد أُعطي أكثر من الربــح، وأما أجرة المثل فقد تكون أكثر مما طلبه المضارب فيكون قد أُعطي أكثر من 
حقه، وقد تكون المضاربة خاسرة أصالً فيزداد رب المال فيها خسارة ويعود المضارب حقه، وقد تكون المضاربة خاسرة أصالً فيزداد رب المال فيها خسارة ويعود المضارب 
بأجرة المثل مع أنه ال يســتحق شيئًابأجرة المثل مع أنه ال يســتحق شيئًا(٣)، وقد تكون أجرة المثل دون ما طلبه من الربح ، وقد تكون أجرة المثل دون ما طلبه من الربح 
منصوص أحمد في الشــركة بالعــروض. المقدمات الممهــدات ١٢١٢/٣، بداية المجتهد ، بداية المجتهد  منصوص أحمد في الشــركة بالعــروض. المقدمات الممهــدات =   =
 قال ابن تيمية فــي مجموع الفتاو ، ٢٦٢٦/٤، المغنــي ، المغنــي ١٨٠١٨٠/٧، اإلنصــاف ، اإلنصــاف ٤٩٤٩/١٤١٤-٥٠٥٠، قال ابن تيمية فــي مجموع الفتاو
٨٥٨٥/٣٠٣٠-٨٦٨٦: (فــإن الفقهاء متنازعون فيما فســد من المشــاركة والمضاربة والمســاقاة : (فــإن الفقهاء متنازعون فيما فســد من المشــاركة والمضاربة والمســاقاة 
والمزارعة إذا عمل فيها العامل هل يســتحق أجرة المثل أو يســتحق قسط مثله من الربح؟ والمزارعة إذا عمل فيها العامل هل يســتحق أجرة المثل أو يســتحق قسط مثله من الربح؟ 
على قولين؛ أظهرهما الثاني، وهو قول ابن القاسم، والعِوض في العقود الفاسدة هو نظير ما على قولين؛ أظهرهما الثاني، وهو قول ابن القاسم، والعِوض في العقود الفاسدة هو نظير ما 
ا وعادة، كما يجب في البيع واإلجارة الفاســدة ثمن المثل وأجرة  ا وعادة، كما يجب في البيع واإلجارة الفاســدة ثمن المثل وأجرة يجب فــي الصحيح عرفً يجب فــي الصحيح عرفً
عل المثل، ومعلوم أن الصحيح من هذه المشــاركات إنما  عل المثل، ومعلوم أن الصحيح من هذه المشــاركات إنما المثل، وفي الجعالة الفاســدة جُ المثل، وفي الجعالة الفاســدة جُ

يجب فيه قسطه من الربح إن كان، ال أجرة مقدرة.يجب فيه قسطه من الربح إن كان، ال أجرة مقدرة.
وهــو مذهب الجمهور، وير المالكيــة أن يقدر عمل كل منهما بأجــرة المثل ويدفعه له  وهــو مذهب الجمهور، وير المالكيــة أن يقدر عمل كل منهما بأجــرة المثل ويدفعه له    (١)
شريكه، وبنحوه عند الشــافعية. فتح القدير شريكه، وبنحوه عند الشــافعية. فتح القدير ١٩٤١٩٤/٦، حاشــية ابن عابدين ، حاشــية ابن عابدين ٣٢٦٣٢٦/٤، منح ، منح 
الجليل الجليل ٢٦٩٢٦٩/٦-٢٧٠٢٧٠، نهايــة المطلب ، نهايــة المطلب ٢٤٢٤/٧-٢٥٢٥، روضــة الطالبين ، روضــة الطالبين ٢٨٤٢٨٤/٤-٢٨٦٢٨٦، ، 

المغني المغني ١٢٧١٢٧/٧، شرح منتهى اإلرادات ، شرح منتهى اإلرادات ٢١٤٢١٤/٢.
وهو مذهب الجمهور من الحنفية والشــافعية والحنابلة. بدائع الصنائع ١٠٨١٠٨/٦، حاشــية ، حاشــية  وهو مذهب الجمهور من الحنفية والشــافعية والحنابلة. بدائع الصنائع    (٢)
ابن  عابديــن ابن  عابديــن ٣٢٦٣٢٦/٤، نهاية المطلب ، نهاية المطلب ٥٤٢٥٤٢/٧-٥٤٣٥٤٣، روضــة الطالبين ، روضــة الطالبين ١٢٥١٢٥/٥، المغني ، المغني 
١٨٠١٨٠/٧، كشــاف القناع ، كشــاف القناع ٥٠٥٥٠٥/٨، واختلف قول المالكية: هل لــه أجرة المثل، أم قراض ، واختلف قول المالكية: هل لــه أجرة المثل، أم قراض 

المثل، أم التفصيل بحسب الحال؟ المقدمات الممهدات المثل، أم التفصيل بحسب الحال؟ المقدمات الممهدات ١٢١٢/٣، بداية المجتهد ، بداية المجتهد ٢٦٢٦/٤.
ط، وحكاه  ــرِ لحظ الحنفية هذا اإليراد، فقالوا: ال يزاد في أجرة المثل للمضارب على ما شُ ط، وحكاه   ــرِ لحظ الحنفية هذا اإليراد، فقالوا: ال يزاد في أجرة المثل للمضارب على ما شُ  (٣)
ابن المواز عن مالك. حاشــية ابن عابدين ابن المواز عن مالك. حاشــية ابن عابدين ٦٤٦٦٤٦/٥، المقدمــات الممهدات ، المقدمــات الممهدات ١٢١٢/٣، بداية ، بداية 
المجتهد المجتهد ٢٦٢٦/٤، وهذا القول فيه اضطراب، فإنه اعتبر المســمى مع فساد المضاربة، ومع ، وهذا القول فيه اضطراب، فإنه اعتبر المســمى مع فساد المضاربة، ومع 
عتبر المسمى، أو أن يُلغى فيعطى أجرة المثل، أما أن  عتبر المسمى، أو أن يُلغى فيعطى أجرة المثل، أما أن ذلك فقد جعل له أجرة المثل، فإما أن يُ ذلك فقد جعل له أجرة المثل، فإما أن يُ

ا. ا.يعتبر المسمى في الحد األعلى، ثم تقدر له أجرة المثل فيظهر أن فيه اضطرابً يعتبر المسمى في الحد األعلى، ثم تقدر له أجرة المثل فيظهر أن فيه اضطرابً
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األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

د في  د في فيكون في ذلك هضم لحقه ال سيما إذا كان الشرط الفاسد من رب المال، فإذا رُ فيكون في ذلك هضم لحقه ال سيما إذا كان الشرط الفاسد من رب المال، فإذا رُ
ذلك إلى قراض مثله كان ذلك أعدل األقوال وأقرب لمقصود المتعاقدين.ذلك إلى قراض مثله كان ذلك أعدل األقوال وأقرب لمقصود المتعاقدين.

المطلب الثاني: صور اجتماع المشاركة مع عقود أخرى.المطلب الثاني: صور اجتماع المشاركة مع عقود أخرى.
ســبق أن اجتماع المشاركة مع عقود أخر دون اشــتراط ال يكاد يحضر في ســبق أن اجتماع المشاركة مع عقود أخر دون اشــتراط ال يكاد يحضر في 
التمويل برأس المال الجريء؛ ولذلك سيقتصر البحث في المسائل اآلتية على الحال التمويل برأس المال الجريء؛ ولذلك سيقتصر البحث في المسائل اآلتية على الحال 

التي يكون فيها العقد اآلخر مشروطًا مع عقد الشركة.التي يكون فيها العقد اآلخر مشروطًا مع عقد الشركة.
المسألة األولى: اجتماع مشاركة وقرض.المسألة األولى: اجتماع مشاركة وقرض.

تجتمع المشاركة والقرض في التمويل برأس المال الجريء في صور، منها:تجتمع المشاركة والقرض في التمويل برأس المال الجريء في صور، منها:
الصورة األولى:الصورة األولى: أن يتقدم المتمول إلى جهة التمويل برأس المال الجريء طالبًا  أن يتقدم المتمول إلى جهة التمويل برأس المال الجريء طالبًا 
تمويل مشــروعه، فتعرض عليه جهة التمويل أن تقرضه مــاالً على أن تبرم معه عقد تمويل مشــروعه، فتعرض عليه جهة التمويل أن تقرضه مــاالً على أن تبرم معه عقد 
، ثم تتعاقد مع من يدير المشــروع بأجرة منها،  ، ثم تتعاقد مع من يدير المشــروع بأجرة منها، مضاربة تكون جهة التمويل فيها عامالً مضاربة تكون جهة التمويل فيها عامالً
ا إليه مبلغ القرض المقدم من جهة التمويل. ل، مضافً ا إليه مبلغ القرض المقدم من جهة التمويل.ويكون رأس المال كله من المتموِّ ل، مضافً ويكون رأس المال كله من المتموِّ
ا، وألن غرض جهة  ا جــر نفعً ا، وألن غرض جهة  هذه حيلة محرمة؛ ألنها تتضمن قرضً ا جــر نفعً حكمهــا:حكمهــا: هذه حيلة محرمة؛ ألنها تتضمن قرضً
ل  ل وحده؛ ليكون رأس مال جهة التمويل مضمونًا على المتموِّ ل التمويل تضمين المتموِّ ل وحده؛ ليكون رأس مال جهة التمويل مضمونًا على المتموِّ التمويل تضمين المتموِّ
حال الخســارة وال تضمن جهة التمويل شيئًا، وال يجوز تضمين أحد الشريكين دون حال الخســارة وال تضمن جهة التمويل شيئًا، وال يجوز تضمين أحد الشريكين دون 

اآلخر في عقود المشاركات.اآلخر في عقود المشاركات.
ل علــى أن يكون جزء من  ل علــى أن يكون جزء من  أن تتفق جهــة التمويل مع المتموِّ الصــورة الثانية:الصــورة الثانية: أن تتفق جهــة التمويل مع المتموِّ
ل، لتقليل نسبة مخاطرة  ا، وجزء منه مقابلَ حصص في المشروع المموَّ ل، لتقليل نسبة مخاطرة التمويل قرضً ا، وجزء منه مقابلَ حصص في المشروع المموَّ التمويل قرضً
جهة التمويلجهة التمويل(١)، ويراعى مبلغ القرض في تقدير نسبة الربح المستحقة لجهة التمويل.، ويراعى مبلغ القرض في تقدير نسبة الربح المستحقة لجهة التمويل.
 Venture Capital.Venture Capital. :وقــد يهدف الممول إلى تحقيق أرباح من القــرض إن كان ربويا. انظر وقــد يهدف الممول إلى تحقيق أرباح من القــرض إن كان ربويا. انظر:    (١)

lessons from the Developed World for the Developinglessons from the Developed World for the Developing، ص، ص٢.
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مثالها: مثالها: أن يقدر رأس مال الشــركة بعشــرة ماليين، تدفــع جهة التمويل ثالثة أن يقدر رأس مال الشــركة بعشــرة ماليين، تدفــع جهة التمويل ثالثة 
ل ســبعة مالييــن؛ اثنان منها من القرض الذي  ل ســبعة مالييــن؛ اثنان منها من القرض الذي ماليين في رأس المال، ويدفع المتموِّ ماليين في رأس المال، ويدفع المتموِّ
ستقرضه جهة التمويل، فتكون جهة التمويل قد دفعت خمسة ماليين؛ ثالثة منها رأس ستقرضه جهة التمويل، فتكون جهة التمويل قد دفعت خمسة ماليين؛ ثالثة منها رأس 
مال، واثنان قرض، وتكون نســبة الربح لجهة التمويل مال، واثنان قرض، وتكون نســبة الربح لجهة التمويل ٥٠٥٠%، فيراعى فيها رأس مالها %، فيراعى فيها رأس مالها 

ومبلغ القرض.ومبلغ القرض.
حكمها: حكمها: هذه الصورة محرمة كســابقتها؛ الجتماع قرض ومشاركة -إن كانت هذه الصورة محرمة كســابقتها؛ الجتماع قرض ومشاركة -إن كانت 
الشركة تحت التأســيس- وألنها حيلة على تضمين الشريك أكثر من نسبة رأس ماله الشركة تحت التأســيس- وألنها حيلة على تضمين الشريك أكثر من نسبة رأس ماله 

إلى رأس مال الشركة.إلى رأس مال الشركة.
ل لشــراء ٣٠٣٠% من % من  ل لشــراء وإن كانــت جهة التمويل دفعت الثالثة ماليين إلى المتموِّ وإن كانــت جهة التمويل دفعت الثالثة ماليين إلى المتموِّ

ا؛ الجتماع قرض وبيع. ا؛ الجتماع قرض وبيع.حصته في الشركة فتحرم المعاملة أيضً حصته في الشركة فتحرم المعاملة أيضً
المسألة الثانية: اجتماع مشاركة وبيع.المسألة الثانية: اجتماع مشاركة وبيع.

ل: أشــاركك  ل: أشــاركك أن تقول جهة التمويل برأس المال الجريء للمتموِّ من صورها: من صورها: أن تقول جهة التمويل برأس المال الجريء للمتموِّ
على أن تشتري مني بضائع للشركة.على أن تشتري مني بضائع للشركة.

مثاله: مثاله: أن يكون لجهة التمويل ذراع اســتثماري يتاجر في األجهزة اإللكترونية أن يكون لجهة التمويل ذراع اســتثماري يتاجر في األجهزة اإللكترونية 
ل على أن تشارك برأس مال قدره خمس مئة ألف ريـال  ل على أن تشارك برأس مال قدره خمس مئة ألف ريـال والحاسوبية، فتتفق مع المتموِّ والحاسوبية، فتتفق مع المتموِّ
ا، أو تدفعها أجهزةً إلكترونية وحاسوبية بالقيمة نفسها، على أن تبيعه أجهزة  ا، أو تدفعها أجهزةً إلكترونية وحاسوبية بالقيمة نفسها، على أن تبيعه أجهزة تدفعها نقدً تدفعها نقدً

أخر بمليون ريـال.أخر بمليون ريـال.
حكمها:حكمها: في هذه الصورة عدة مسائل: في هذه الصورة عدة مسائل:

ا -أجهزة إلكترونية وحاســوبية-  ا -أجهزة إلكترونية وحاســوبية-  كون رأس مال جهة التمويل عروضً األولى:األولى: كون رأس مال جهة التمويل عروضً
مت بقيمته السوقية عند التسليم. مت بقيمته السوقية عند التسليم.والراجح جواز ذلك إذا قوِّ والراجح جواز ذلك إذا قوِّ
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الثانية:الثانية: اشتراط عقد البيع في عقد المشاركة؛ فجهة التمويل اشترطت للمشاركة  اشتراط عقد البيع في عقد المشاركة؛ فجهة التمويل اشترطت للمشاركة 
أن تبيع الشــركة أجهزة بمليون ريـــال، وهذا محرم؛ الشتراط عقد معاوضة في عقد أن تبيع الشــركة أجهزة بمليون ريـــال، وهذا محرم؛ الشتراط عقد معاوضة في عقد 
المشــاركة، وســدا لذريعة التحايل على ضمان الربح في الشــركة؛ بأن تضمن جهة المشــاركة، وســدا لذريعة التحايل على ضمان الربح في الشــركة؛ بأن تضمن جهة 
التمويل الربح في البيع إن لم يتحقق ربح في الشــركة، ال سيما مع القول بجواز جعل التمويل الربح في البيع إن لم يتحقق ربح في الشــركة، ال سيما مع القول بجواز جعل 
ا، فيتفق الممول مع المتمول على أن يشاركه برأس مال من بضائع  ا، فيتفق الممول مع المتمول على أن يشاركه برأس مال من بضائع رأس المال عروضً رأس المال عروضً
الشركة، ويشــترط مع المشــاركة بيع بضائع أخر، فيتحصل من ذلك أن يعود إليه الشركة، ويشــترط مع المشــاركة بيع بضائع أخر، فيتحصل من ذلك أن يعود إليه 
رأس ماله في البيع المشروط، ففي المثال السابق: لو افترض أن ربح جهة التمويل في رأس ماله في البيع المشروط، ففي المثال السابق: لو افترض أن ربح جهة التمويل في 
األجهزة المبيعة خمس مئة ألف ريـــال فإن قيمة ما دفعته في رأس المال قد استردته األجهزة المبيعة خمس مئة ألف ريـــال فإن قيمة ما دفعته في رأس المال قد استردته 

ا في البضاعة المبيعة، فضمنت بذلك رأس مالها(١). ا في البضاعة المبيعة، فضمنت بذلك رأس مالهاربحً ربحً
لة  ل أو أرادت الشــركة المموَّ لة ولو أنهما عقدا الشــركة، وبعد ذلك أراد المتموِّ ل أو أرادت الشــركة المموَّ ولو أنهما عقدا الشــركة، وبعد ذلك أراد المتموِّ
ا لبضائع للشركة، فقد اختلف أهل العلم في ذلك  ا لبضائع للشركة، فقد اختلف أهل العلم في ذلك التعاقد مع جهة التمويل لتكون موردً التعاقد مع جهة التمويل لتكون موردً

على قولين:على قولين:
القول األول: القول األول: الجواز.الجواز.

وبه قال الحنفيةوبه قال الحنفية(٢)، وهي رواية عند الحنابلة، وهي رواية عند الحنابلة(٣).
القول الثاني: القول الثاني: التحريم.التحريم.

.................................................................................................................. وبه قال المالكيةوبه قال المالكية(٤)،
هــذه الصورة للتقريب، وإال فحتى البضاعة التي قدمتها جهة التمويل لتكون رأس مالها في  هــذه الصورة للتقريب، وإال فحتى البضاعة التي قدمتها جهة التمويل لتكون رأس مالها في    (١)
م بالقيمة السوقية، وقيمتها السوقية أقل من الثمن الذي  م بالقيمة السوقية، وقيمتها السوقية أقل من الثمن الذي الشــركة قد ربحت فيها؛ لكونها تقوَّ الشــركة قد ربحت فيها؛ لكونها تقوَّ

يشتري به التاجر في العادة. يشتري به التاجر في العادة. 
المبسوط ٥٧٥٧/٢٢٢٢، بدائع الصنائع ، بدائع الصنائع ١٠١١٠١/٦، الدر المختار، ص، الدر المختار، ص٥٤٩٥٤٩. .  المبسوط    (٢)

المغني ١٦٧١٦٧/٧، اإلنصاف ، اإلنصاف ١٠٥١٠٥/١٤١٤. المغني    (٣)
المدونة ٦٥٨٦٥٨/٣، بداية المجتهد ، بداية المجتهد ٢٥٢٥/٤، التوضيح ، التوضيح ٦٩٦٩/٧، مختصر ابن  عرفة ، مختصر ابن  عرفة ٤١٤١/٨. .  المدونة    (٤)
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والشافعيةوالشافعية(١)، والحنابلة، والحنابلة(٢).
األدلة والمناقشة:األدلة والمناقشة:

ا للشريك البائع، أما  ا للشركة المشــترية ونفعً ل للقول األول بأن فيه نفعً ا للشريك البائع، أما اســتُدِ ا للشركة المشــترية ونفعً ل للقول األول بأن فيه نفعً اســتُدِ
نفع الشريك البائع فظاهر، وأما نفع الشركة المشترية فبحصول العرض الذي يحصل نفع الشريك البائع فظاهر، وأما نفع الشركة المشترية فبحصول العرض الذي يحصل 
الربح ببيعه وتقليبه -ال ســيما إذا كان البيع بثمن آجــل- وليس ثم ما يمنع منه ما دام الربح ببيعه وتقليبه -ال ســيما إذا كان البيع بثمن آجــل- وليس ثم ما يمنع منه ما دام 

نفعه للشريكيننفعه للشريكين(٣).
ل للقول الثاني باآلتي: ل للقول الثاني باآلتي:واستُدِ واستُدِ

الدليل األول:الدليل األول: أن فيه منفعة للشريك البائع زيادة على منفعة الربح التي اشترطها  أن فيه منفعة للشريك البائع زيادة على منفعة الربح التي اشترطها 
في عقد الشركة، وذلك ممنوعفي عقد الشركة، وذلك ممنوع(٤).

ا عن عقد  ا عن عقد ويناقــش بأن النفع الزائــد جاء من جهة أخر منفكة، وليــس ناتجً ويناقــش بأن النفع الزائــد جاء من جهة أخر منفكة، وليــس ناتجً
الشــركة، ومثله لو باع الشريك البائع البضاعة على شــركة أخر، فسيجمع في هذه الشــركة، ومثله لو باع الشريك البائع البضاعة على شــركة أخر، فسيجمع في هذه 

الحال بين ربح البضاعة وربح الشركة، وال محذور في ذلك.الحال بين ربح البضاعة وربح الشركة، وال محذور في ذلك.
الدليل الثاني:الدليل الثاني: أن ذلك قد يكون ذريعة لضمان الشــريك البائع شيئًا من الربح  أن ذلك قد يكون ذريعة لضمان الشــريك البائع شيئًا من الربح 

يحصله من ربح المبيع، وضمان الربح شرط فاسد مفسد للشركةيحصله من ربح المبيع، وضمان الربح شرط فاسد مفسد للشركة(٥).
ا أو غالبًا،  ا أو غالبًا، ويناقش بأن الذريعــة إنما تمنع إذا كان إفضاؤها إلى المحــرم قطعً ويناقش بأن الذريعــة إنما تمنع إذا كان إفضاؤها إلى المحــرم قطعً
والذريعة هنا بعيدة إذا كان الشــريك البائع قد باع البضاعة بثمن مثلها، فشراء الشركة والذريعة هنا بعيدة إذا كان الشــريك البائع قد باع البضاعة بثمن مثلها، فشراء الشركة 

بحر المذهب ١١١١١١/٧، جواهر العقود ، جواهر العقود ١٩٥١٩٥/١. بحر المذهب    (١)
اإلنصاف ١٠٥١٠٥/١٤١٤، كشاف القناع ، كشاف القناع ٥١١٥١١/٨. .  اإلنصاف    (٢)

جاء نحوه في المبسوط ١٥٣١٥٣/٢٢٢٢. جاء نحوه في المبسوط    (٣)
بداية المجتهد ٢٥٢٥/٤، التوضيح ، التوضيح ٦٩٦٩/٧. بداية المجتهد    (٤)

التوضيح ٦٩٦٩/٧. التوضيح    (٥)
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منه كشرائها من غيره، وبيعه للشركة كبيعه لغيرها.منه كشرائها من غيره، وبيعه للشركة كبيعه لغيرها.
ا، وذلك بأن  ا، وذلك بأن  أنه قد يكون حيلة على أن يكون رأس المال عرضً الدليل الثالث:الدليل الثالث: أنه قد يكون حيلة على أن يكون رأس المال عرضً
ل العــرض الذي كان يريد أن  ا، ثم يشــتري منه المتموِّ ل نقودً ل المتموِّ ل العــرض الذي كان يريد أن يســلم المموِّ ا، ثم يشــتري منه المتموِّ ل نقودً ل المتموِّ يســلم المموِّ

يجعله رأس مال المضاربةيجعله رأس مال المضاربة(١).
ض رأس مال الشركة. رَ ض رأس مال الشركة.ويناقش بجواز أن يكون العَ رَ ويناقش بجواز أن يكون العَ

ا للشــركة فاشتر للشركة من  ا للشــركة فاشتر للشركة من  أن الشــريك البائع إذا كان مديرً الدليل الرابع:الدليل الرابع: أن الشــريك البائع إذا كان مديرً
نفسه يكون قد اشتر لنفسه من نفسه، وذلك ال يصحنفسه يكون قد اشتر لنفسه من نفسه، وذلك ال يصح(٢).

ونوقش بعدم التسليم؛ فلو كان الشريكُ البائعُ ربَّ المال في المضاربة لم يكن ونوقش بعدم التسليم؛ فلو كان الشريكُ البائعُ ربَّ المال في المضاربة لم يكن 
ا لرب المال، بل له في مال  ا لنفسه من نفســه؛ فإن مال المضاربة ليس متمحضً ا لرب المال، بل له في مال مشتريً ا لنفسه من نفســه؛ فإن مال المضاربة ليس متمحضً مشتريً
المضاربة ملك الرقبة ال ملــك التصرف، وهو في التصرف كاألجنبي، أما المضارب المضاربة ملك الرقبة ال ملــك التصرف، وهو في التصرف كاألجنبي، أما المضارب 
فله ملك التصرف ال الرقبة، فصار كل واحد منهما كاألجنبي فيما يملكه اآلخر، فجاز فله ملك التصرف ال الرقبة، فصار كل واحد منهما كاألجنبي فيما يملكه اآلخر، فجاز 

الشراء بينهماالشراء بينهما(٣).
الترجيح:الترجيح:

الذي يظهر أن أصحاب القول األول نظروا إلى أصل المعاملة، ونظر أصحاب الذي يظهر أن أصحاب القول األول نظروا إلى أصل المعاملة، ونظر أصحاب 
القول الثاني إلى مآالتها.القول الثاني إلى مآالتها.

وعليه فالذي يترجح صحة المعاملة في األصل على أن تُـجتنب المآالت التي وعليه فالذي يترجح صحة المعاملة في األصل على أن تُـجتنب المآالت التي 
ل  ل ذكرها أصحاب القول الثاني؛ بأالَّ يكون مقصــود العاقدين التحايل ليضمن المموِّ ذكرها أصحاب القول الثاني؛ بأالَّ يكون مقصــود العاقدين التحايل ليضمن المموِّ
ا من الربح، كما يشترط أن يكون البيع بثمن المثل، وهذا أعدل األقوال وفيه جمع  ا من الربح، كما يشترط أن يكون البيع بثمن المثل، وهذا أعدل األقوال وفيه جمع جزءً جزءً

المدونة ٦٥٩٦٥٩/٣، شرح مختصر خليل للخرشي ، شرح مختصر خليل للخرشي ٢١٦٢١٦/٦. المدونة    (١)
بحر المذهب ١١١١١١/٧، كشاف القناع ، كشاف القناع ٥١٣٥١٣/٨-٥١٤٥١٤. بحر المذهب    (٢)

بدائع الصنائع ١٠١١٠١/٦. بدائع الصنائع    (٣)
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بين القولين، وال ضرر فيه على الشركة وال على أي من الشريكين.بين القولين، وال ضرر فيه على الشركة وال على أي من الشريكين.
المسألة الثالثة: اجتماع مشاركة وإجارة.المسألة الثالثة: اجتماع مشاركة وإجارة.

الجتماع المشاركة واإلجارة في التمويل برأس المال الجريء صور، منها:الجتماع المشاركة واإلجارة في التمويل برأس المال الجريء صور، منها:
ل، ويؤجره عينًا تنتفع بها الشركة؛  ل المتموِّ ل، ويؤجره عينًا تنتفع بها الشركة؛  أن يشــارك المموِّ ل المتموِّ الصورة األولى:الصورة األولى: أن يشــارك المموِّ
كأن يؤجره مقر الشــركة، أو المحالت التي تبيع فيها بضائعها، أو ســياراتها، ونحو كأن يؤجره مقر الشــركة، أو المحالت التي تبيع فيها بضائعها، أو ســياراتها، ونحو 

ذلك.ذلك.
حكمها:حكمها: إن كان عقد اإلجارة مشــروطًا في الشــركة فذلك محرم وال يصح؛  إن كان عقد اإلجارة مشــروطًا في الشــركة فذلك محرم وال يصح؛ 

لكونه عقد معاوضة، وسبق تحريم اجتماع عقد الشركة مع عقد المعاوضةلكونه عقد معاوضة، وسبق تحريم اجتماع عقد الشركة مع عقد المعاوضة(١).
ل بعد  ل والمتموِّ ل بعد أما إن تم عقد الشــركة دون اشتراط عقد آخر، ثم اتفق المموِّ ل والمتموِّ أما إن تم عقد الشــركة دون اشتراط عقد آخر، ثم اتفق المموِّ
ذلك على عقد اإلجارة، فالظاهر أن الخالف في هذه المســألة كالخالف في مســألة ذلك على عقد اإلجارة، فالظاهر أن الخالف في هذه المســألة كالخالف في مســألة 

البيع، والراجح الجوازالبيع، والراجح الجواز(٢).
ل إلى جهة التمويل طالبًا تمويله، فتشترط جهة  ل إلى جهة التمويل طالبًا تمويله، فتشترط جهة  أن يتقدم المتموِّ الصورة الثانية:الصورة الثانية: أن يتقدم المتموِّ
ا ووقتًا وماالً  ا ووقتًا وماالً ، ولكون الدراسة تتطلب جهدً التمويل دراسة المشروع قبل المشاركةالتمويل دراسة المشروع قبل المشاركة(٣)، ولكون الدراسة تتطلب جهدً
فإن جهة التمويل تفرض أجرة على طالب التمويل مقابل الدراســة يدفعها عند تقديم فإن جهة التمويل تفرض أجرة على طالب التمويل مقابل الدراســة يدفعها عند تقديم 

بِلت جهة التمويل تمويله أم رفضته. بِلت جهة التمويل تمويله أم رفضته.الطلب، وال تُسترد بعد ذلك، سواءٌ أقَ الطلب، وال تُسترد بعد ذلك، سواءٌ أقَ
وانظر: تحفة الفقهاء ٢١٢١/٣، بدائع الصنائع ، بدائع الصنائع ٨٦٨٦/٦، الجامع لمسائل المدونة ، الجامع لمسائل المدونة ٥٩٢٥٩٢/١٥١٥. وانظر: تحفة الفقهاء    (١)

ونص على جواز ذلك الحنابلة، انظر: المغني ١٦٨١٦٨/٧، اإلنصاف ، اإلنصاف ٤٣٤٣/١٤١٤، كشــاف القناع ، كشــاف القناع  ونص على جواز ذلك الحنابلة، انظر: المغني    (٢)
٤٩٠٤٩٠/٨، ونص بعض المالكية على المنع من اجتماع اإلجارة مع الشــركة، انظر: الجامع ، ونص بعض المالكية على المنع من اجتماع اإلجارة مع الشــركة، انظر: الجامع 

لمسائل المدونة لمسائل المدونة ٥٩٢٥٩٢/١٥١٥.
ســبق في التمهيد بيان جوانب الدراســة وأنها تشــمل: المشــروع، وإدارته، والمنتجات  ســبق في التمهيد بيان جوانب الدراســة وأنها تشــمل: المشــروع، وإدارته، والمنتجات    (٣)
، وإمكان الخروج ببيع الحصص عند نهاية  ، وإمكان الخروج ببيع الحصص عند نهاية والخدمات التي يقدمها، ومد نجاحه مستقبالً والخدمات التي يقدمها، ومد نجاحه مستقبالً

التمويل، والعائد المتوقع تحقيقه عند البيع، ونحو ذلك. التمويل، والعائد المتوقع تحقيقه عند البيع، ونحو ذلك. 
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األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

حكمها:حكمها:
ألجرة الدراسة حاالن:ألجرة الدراسة حاالن:

الحال األولى:الحال األولى: أن تكون بعقد منفصل عن عقد الشركة، كأن يتفقا على الدراسة  أن تكون بعقد منفصل عن عقد الشركة، كأن يتفقا على الدراسة 
أوالً وتحصل جهة التمويل أجرتها، وبعد الدراســة وقبول جهــة التمويل تبرم عقد أوالً وتحصل جهة التمويل أجرتها، وبعد الدراســة وقبول جهــة التمويل تبرم عقد 

الشركة، فاألجرة في هذه الحال جائزة؛ لكونها عقد إجارة منفك عن عقد الشركة.الشركة، فاألجرة في هذه الحال جائزة؛ لكونها عقد إجارة منفك عن عقد الشركة.
لة، وتشترط  لة، وتشترط ومثله لو اتفقا على أن تشتري جهة التمويل حصة من الشركة المموَّ ومثله لو اتفقا على أن تشتري جهة التمويل حصة من الشركة المموَّ
ا مع الشــركة لدراســة المشروع بأجرة،  ا مع الشــركة لدراســة المشروع بأجرة، لها خيار الشــرط مدة محددة، ثم تبرم عقدً لها خيار الشــرط مدة محددة، ثم تبرم عقدً
ا تاليًا لعقد الشــركة -كالحال في  ا؛ لكونها عقدً ا تاليًا لعقد الشــركة -كالحال في فاألجــرة في هذه الحال جائــزة أيضً ا؛ لكونها عقدً فاألجــرة في هذه الحال جائــزة أيضً
البيع- على أن تراعى المآالت المبينة في مسألة البيع بأن تكون أجرة المثل المعروفة البيع- على أن تراعى المآالت المبينة في مسألة البيع بأن تكون أجرة المثل المعروفة 
في الســوق، وأن تسلم نتيجة الدراسة للشــركة؛ لكون اإلجارة لمصلحتها، وأجرتها في الســوق، وأن تسلم نتيجة الدراسة للشــركة؛ لكون اإلجارة لمصلحتها، وأجرتها 

مدفوعة منها، فلها حق الحصول على نتيجتها.مدفوعة منها، فلها حق الحصول على نتيجتها.
الحال الثانية:الحال الثانية: أن تكون أجرة الدراسة مشترطة في عقد الشركة، فاألصل تحريم  أن تكون أجرة الدراسة مشترطة في عقد الشركة، فاألصل تحريم 
ذلك؛ الشتراط عقد معاوضة في عقد مشاركة، وقد يتجه الجواز إذا كان التحايل على ذلك؛ الشتراط عقد معاوضة في عقد مشاركة، وقد يتجه الجواز إذا كان التحايل على 

ا كما سيأتي في الصورة الثالثة. ا كما سيأتي في الصورة الثالثة.الربح في الشركة بعيدً الربح في الشركة بعيدً
ل، ويشترط أحدهما إدارة الشركة،  ل المتموِّ ل، ويشترط أحدهما إدارة الشركة،  أن يشــارك المموِّ ل المتموِّ الصورة الثالثة:الصورة الثالثة: أن يشــارك المموِّ
وأن تكون له أجرة عن أعمال إدارته تختلف عن حصته وأرباحه في الشــركة، وتُدفع وأن تكون له أجرة عن أعمال إدارته تختلف عن حصته وأرباحه في الشــركة، وتُدفع 

األجرة من مال الشركة.األجرة من مال الشركة.
حكمها:حكمها:

ســيأتي بالتفصيل بحث حكم جمع الشــريك بين األجرة وربح الشــركةســيأتي بالتفصيل بحث حكم جمع الشــريك بين األجرة وربح الشــركة(١)، ، 
والذي يترجــح للباحث القول بجواز جمع المدير الشــريك بين أجرة اإلدارة وربح والذي يترجــح للباحث القول بجواز جمع المدير الشــريك بين أجرة اإلدارة وربح 

سيأتي بحث ذلك مفصالً في مسألة: حكم مساهمة مدير الصندوق فيه، في الفصل اآلتي. سيأتي بحث ذلك مفصالً في مسألة: حكم مساهمة مدير الصندوق فيه، في الفصل اآلتي.   (١)
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ا؛ إذ بذلك يبعد  ا عن شــخصيته شريكً ا؛ إذ بذلك يبعد حصته في الشــركة إذا تمايزت شخصيته مديرً ا عن شــخصيته شريكً حصته في الشــركة إذا تمايزت شخصيته مديرً
محذور كون ذلك حيلةً لضمان رأس المال أو ضمانه مع األرباح.محذور كون ذلك حيلةً لضمان رأس المال أو ضمانه مع األرباح.

ومن دالئل االنفصال بين شــخصية المدير وشخصية الشريك: أن تكون أجرة ومن دالئل االنفصال بين شــخصية المدير وشخصية الشريك: أن تكون أجرة 
ا لربح بقية  ا، وأن يكون ربح ماله مســاويً ا لربح بقية اإلدارة أجرةَ مثلِه، دون اعتبار كونه شــريكً ا، وأن يكون ربح ماله مســاويً اإلدارة أجرةَ مثلِه، دون اعتبار كونه شــريكً
المســاهمين دون تفضيل؛ لكونهم اشــتركوا في تقديم المال دون عمل، وأما عمل المســاهمين دون تفضيل؛ لكونهم اشــتركوا في تقديم المال دون عمل، وأما عمل 

المدير فقد استوفى مقابله باألجرة المفروضة له.المدير فقد استوفى مقابله باألجرة المفروضة له.
المسألة الرابعة: المشاركة المنتهية بالتمليك.المسألة الرابعة: المشاركة المنتهية بالتمليك.

ويقصد بها أن تشــارك جهة التمويــل، مع وعدها ببيع حصته في المشــاركة ويقصد بها أن تشــارك جهة التمويــل، مع وعدها ببيع حصته في المشــاركة 
ل. ل.للشريك المتموِّ للشريك المتموِّ

ولها صورتان:ولها صورتان:
األولى:األولى: المشاركة المتناقصة. المشاركة المتناقصة.

.(١) الثانية:الثانية: المشاركة مع الوعد ببيع جميع الحصة دفعةً واحدةً المشاركة مع الوعد ببيع جميع الحصة دفعةً واحدةً
: المشاركة المتناقصة.المشاركة المتناقصة. : أوالً أوالً

المشاركة المتناقصة: هي شــركة يتعهد فيها أحد الشركاء بشراء حصة اآلخر المشاركة المتناقصة: هي شــركة يتعهد فيها أحد الشركاء بشراء حصة اآلخر 
تدريجيا إلى أن يتملك المشتري المشروع بكاملهتدريجيا إلى أن يتملك المشتري المشروع بكامله(٢).

المشاركة المتناقصة، للزحيلي، ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه اإلسالمي الدولي، العدد  المشاركة المتناقصة، للزحيلي، ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه اإلسالمي الدولي، العدد    (١)
الثالــث عشــر الثالــث عشــر ٤٨٩٤٨٩/٢، والغالب أن تطلق المشــاركة المنتهية بالتمليك على المشــاركة ، والغالب أن تطلق المشــاركة المنتهية بالتمليك على المشــاركة 
المتناقصة، لكن يظهر لي أن التقســيم المذكــور أكثر وجاهة وهو نحو مــا ذكره الدكتور المتناقصة، لكن يظهر لي أن التقســيم المذكــور أكثر وجاهة وهو نحو مــا ذكره الدكتور 

الزحيلي في كتابه.الزحيلي في كتابه.
المعايير الشــرعية، ص٣٤٥٣٤٥، وانظــر: قرار مجمع الفقه اإلســالمي الدولي رقم ، وانظــر: قرار مجمع الفقه اإلســالمي الدولي رقم ١٣٦١٣٦ في  في  المعايير الشــرعية، ص   (٢)
مجلته، العدد الخامس عشــر مجلته، العدد الخامس عشــر ٦٤٥٦٤٥/١، والمشــاركة المتناقصة لنزيه حماد، ضمن بحوث ، والمشــاركة المتناقصة لنزيه حماد، ضمن بحوث 

مجلة المجمع الفقهي اإلسالمي، العدد الثالث عشر مجلة المجمع الفقهي اإلسالمي، العدد الثالث عشر ٥١٣٥١٣/٢.
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وتكون المشاركة المتناقصة إما بشراء الشريك حصة شريكه في شركة العنان، وتكون المشاركة المتناقصة إما بشراء الشريك حصة شريكه في شركة العنان، 
أو شراء المضارب حصة رب المال في المضاربة، وتتحول المضاربة إلى شركة عنان أو شراء المضارب حصة رب المال في المضاربة، وتتحول المضاربة إلى شركة عنان 

عند شراء المضارب أيَّ حصة.عند شراء المضارب أيَّ حصة.
وهذا النوع من المشاركة غير دارج في التمويل برأس المال الجريء؛ إذ الغالب وهذا النوع من المشاركة غير دارج في التمويل برأس المال الجريء؛ إذ الغالب 
ل نفسه دون أن يكون ذلك بطريق  ل نفسه دون أن يكون ذلك بطريق أن تبيع جهة التمويل حصتها لطرف ثالث أو للمتموِّ أن تبيع جهة التمويل حصتها لطرف ثالث أو للمتموِّ
المشــاركة المتناقصة، إال أن حصول ذلك ممكن، ويحقق هدف جهة التمويل وهدف المشــاركة المتناقصة، إال أن حصول ذلك ممكن، ويحقق هدف جهة التمويل وهدف 
ل، فجهة التمويل تهدف في نهايــة التمويل إلى بيع حصتها بربح لتوزعها على  ل، فجهة التمويل تهدف في نهايــة التمويل إلى بيع حصتها بربح لتوزعها على المتموِّ المتموِّ
ل يرغب في زيادة حصته في الشركة ثم تملكها  ل يرغب في زيادة حصته في الشركة ثم تملكها المســاهمين والمســتثمرين، والمتموِّ المســاهمين والمســتثمرين، والمتموِّ
ا إضافيةً لجهة التمويل  ا إضافيةً لجهة التمويل وحده، وحين تكون المشــاركة متناقصة فإن ذلك يحقق أهدافً وحده، وحين تكون المشــاركة متناقصة فإن ذلك يحقق أهدافً
ا من قيمة حصته أثناء مدة التمويل، وهذا ســيزيد من ثقة المستثمرين  ا من قيمة حصته أثناء مدة التمويل، وهذا ســيزيد من ثقة المستثمرين بتســليمها جزءً بتســليمها جزءً
ا من نتاج المســاهمة قبل وقتها المحدد، كما  ا من نتاج المســاهمة قبل وقتها المحدد، كما والمساهمين معها، وســيقدم لهم جزءً والمساهمين معها، وســيقدم لهم جزءً

ل شراء حصة شريكه حتى ال يشاركه في المشروع بعده أحد(١). ل شراء حصة شريكه حتى ال يشاركه في المشروع بعده أحدسيضمن المتموِّ سيضمن المتموِّ
حكمها:حكمها:

األصل في شراء الشريك حصة شريكه الجواز؛ ألنه يشتري ملك غيرهاألصل في شراء الشريك حصة شريكه الجواز؛ ألنه يشتري ملك غيره(٢)، وقد ، وقد 
جاءت النصوص بذلك في شركة األمالك، فقد قضى النبي جاءت النصوص بذلك في شركة األمالك، فقد قضى النبي  بالشفعة في  بالشفعة في 
كل ما لم يقســمكل ما لم يقســم(٣). والشفعة: استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقلة عنه من . والشفعة: استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقلة عنه من 

VentureVenture CapitalCapital، ، IslamicIslamic FinanceFinance & SMEsSMEs، ص، ص١٦٧١٦٧-١٦٨١٦٨.  (١)
الهداية، للمرغيناني الهداية، للمرغيناني ٥/٣، البحر الرائق ، البحر الرائق ١٨٠١٨٠/٥، المدونة ، المدونة ٦٢٦٦٢٦/٣، روضة الطالبين ، روضة الطالبين ١٤٣١٤٣-  (٢)
١٤٤١٤٤، حاشيتا قليوبي وعميرة على شــرح المحلي ، حاشيتا قليوبي وعميرة على شــرح المحلي ٦٨٦٨/٣، المغني ، المغني ١٦٧١٦٧/٧، كشاف القناع ، كشاف القناع 

.٢٣٣٢٣٣/٢٩٢٩ وقد نقل ابن  تيمية االتفاق على جواز بيع المشاع، مجموع الفتاو ، ٥١٤٥١٤/٨، وقد نقل ابن  تيمية االتفاق على جواز بيع المشاع، مجموع الفتاو
ا غير مقسوم ٧٩٧٩/٣  رواه البخاري، كتاب البيوع، باب بيع األرض والدور والعروض مشاعً ا غير مقسوم   رواه البخاري، كتاب البيوع، باب بيع األرض والدور والعروض مشاعً  (٣)
(٢٢١٤٢٢١٤)، ورواه مســلم، كتاب المساقاة، باب الشــفعة، )، ورواه مســلم، كتاب المساقاة، باب الشــفعة، ١٢٢٩١٢٢٩/٣ ( (١٦٠٨١٦٠٨)، من حديث )، من حديث 

. جابر جابر
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يد من انتقلت إليهيد من انتقلت إليه(١)، وشركة العنان تتضمن شركة األمالك؛ فإن لكل شريك في شركة ، وشركة العنان تتضمن شركة األمالك؛ فإن لكل شريك في شركة 
لك. لك.العنان حصةً مشاعة من رأس المال، وذلك اشتراك في المِ العنان حصةً مشاعة من رأس المال، وذلك اشتراك في المِ

وأما حكم المشاركة المتناقصة، فيمكن تقسيم أحوالها إلى ثالث:وأما حكم المشاركة المتناقصة، فيمكن تقسيم أحوالها إلى ثالث:
الحال األولى: الحال األولى: اشتراط البيع عند المشاركة.اشتراط البيع عند المشاركة.

وصورته أن يقول: أشاركك في المشروع مدة خمس سنوات، على أن تشتري وصورته أن يقول: أشاركك في المشروع مدة خمس سنوات، على أن تشتري 
، أو يربط بالقيمة الســوقية عند البيع،  مُس حصتي، وقد يحدد الثمن حينئذٍ ، أو يربط بالقيمة الســوقية عند البيع، كل عام خُ مُس حصتي، وقد يحدد الثمن حينئذٍ كل عام خُ

أو بما يتفقان عليه في حينه، فهي ثالث صور:أو بما يتفقان عليه في حينه، فهي ثالث صور:
الصورة األولى:الصورة األولى: أن يحدد الثمن عنــد العقد األول، فتحرم؛ لكونها حيلةً على  أن يحدد الثمن عنــد العقد األول، فتحرم؛ لكونها حيلةً على 
ا للحصة قبل شــرائها، واشتراطَ عقد معاوضة في عقد مشاركة،  ا للحصة قبل شــرائها، واشتراطَ عقد معاوضة في عقد مشاركة، القرض بفائدة، وبيعً القرض بفائدة، وبيعً
كما أنها تتعارض مع أحكام عقد الشــركة التي تقتضي تساوي الشريكين في احتمال كما أنها تتعارض مع أحكام عقد الشــركة التي تقتضي تساوي الشريكين في احتمال 
ل اســترداد رأس ماله مع الربح،  ل قد ضمن للمموِّ ل اســترداد رأس ماله مع الربح، الربح والخســارة؛ لكون المتموِّ ل قد ضمن للمموِّ الربح والخســارة؛ لكون المتموِّ

ويحرم ضمانُ أحد الشريكين رأسَ مال اآلخرويحرم ضمانُ أحد الشريكين رأسَ مال اآلخر(٢).
الصورة الثانية:الصورة الثانية: أن يعلق الثمن بالقيمة السوقية، فلها حاالن: أن يعلق الثمن بالقيمة السوقية، فلها حاالن:

األولى:األولى: أن يكون للشريك المشــتري الخيار في الشراء أو التصفية عند انتهاء  أن يكون للشريك المشــتري الخيار في الشراء أو التصفية عند انتهاء 
مدة التمويل، فحقيقتها طلب الشــريك البائع تصفية حصته، وإذا كان األصل في عقد مدة التمويل، فحقيقتها طلب الشــريك البائع تصفية حصته، وإذا كان األصل في عقد 

المغني ٤٣٥٤٣٥/٧. المغني    (١)
المشــاركة المتناقصة، لنزيه حماد، ضمن بحوث مجلة المجمع الفقهي اإلسالمي، العدد  المشــاركة المتناقصة، لنزيه حماد، ضمن بحوث مجلة المجمع الفقهي اإلسالمي، العدد    (٢)
الثالث عشر الثالث عشر ٥٢٠٥٢٠/٢، العقود المالية المركبة، ص، العقود المالية المركبة، ص٢٤١٢٤١، ، ٢٤٣٢٤٣، وبه صدر قرار مجمع الفقه ، وبه صدر قرار مجمع الفقه 
اإلســالمي الدولي رقم اإلســالمي الدولي رقم ١٣٦١٣٦، مجلة المجمع، العدد الخامس عشــر ، مجلة المجمع، العدد الخامس عشــر ٦٤٦٦٤٦/١، كما أخذ به ، كما أخذ به 
المجلس الشرعي لهيئة المحاســبة والمراجعة في المعايير الشرعية، صالمجلس الشرعي لهيئة المحاســبة والمراجعة في المعايير الشرعية، ص٣٣٤٣٣٤، ومجموعة ، ومجموعة 
البركة المصرفية في فتاواها الشرعية، صالبركة المصرفية في فتاواها الشرعية، ص٢٠٢٢٠٢، والهيئة الشرعية لبنك البالد في قرارها رقم ، والهيئة الشرعية لبنك البالد في قرارها رقم 

٣٣٣٣، ص، ص٢، وانظر: الضوابط المستخلصة من قرارات الهيئة الشرعية لبنك البالد، ص، وانظر: الضوابط المستخلصة من قرارات الهيئة الشرعية لبنك البالد، ص٧٣٧٣.



٢٣٦٢٣٦

األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

الشــركة الجواز، فيجوز للشــريكين االتفاق عند العقد على تحديــد وقت لتصفية الشــركة الجواز، فيجوز للشــريكين االتفاق عند العقد على تحديــد وقت لتصفية 
حصتهما أو حصة أحدهما، ويجوز أن يشتري أحدهما حصة شريكه بالقيمة السوقية حصتهما أو حصة أحدهما، ويجوز أن يشتري أحدهما حصة شريكه بالقيمة السوقية 

؛ إذ حاله عند التصفية كحال غيره من المشترين(١). ؛ إذ حاله عند التصفية كحال غيره من المشترينحينئذٍ حينئذٍ
ا بشراء حصة شريكه بالقيمة السوقية  ا بشراء حصة شريكه بالقيمة السوقية  أن يكون الشــريك المشتري ملزمً الثانية:الثانية: أن يكون الشــريك المشتري ملزمً

وليس له الحق في التصفية، فالذي يظهر تحريم ذلك؛ ألمرين:وليس له الحق في التصفية، فالذي يظهر تحريم ذلك؛ ألمرين:
األول:األول: أنه اشتراط عقد معاوضة في عقد مشاركة، وهو محرم كما سبق. أنه اشتراط عقد معاوضة في عقد مشاركة، وهو محرم كما سبق.

ــا؛ ألن القيمة السوقية معرضة لالرتفاع واالنخفاض  ا فاحشً ــا؛ ألن القيمة السوقية معرضة لالرتفاع واالنخفاض  أن فيه غررً ا فاحشً الثاني:الثاني: أن فيه غررً
ضٍ ألحد الطرفين وقت البيع؛ إذ لو علم  رْ ضٍ ألحد الطرفين وقت البيع؛ إذ لو علم في المستقبل، ولربما كان ذلك الثمن غير مُ رْ في المستقبل، ولربما كان ذلك الثمن غير مُ
بأن القيمة ستكون كذلك لما رضي بالبيع أو بالشراء. وال يصح قياس ذلك على البيع بأن القيمة ستكون كذلك لما رضي بالبيع أو بالشراء. وال يصح قياس ذلك على البيع 
الحــالِّ بثمن المثل؛ فإن البيع الحــالَّ بثمن المثل يمكن تقديره لــكل من الطرفين، الحــالِّ بثمن المثل؛ فإن البيع الحــالَّ بثمن المثل يمكن تقديره لــكل من الطرفين، 
وســيكون قريبًا من توقع كل منهما، فالغرر فيه مغتفر، وذلك يختلف عن البيع بثمن وســيكون قريبًا من توقع كل منهما، فالغرر فيه مغتفر، وذلك يختلف عن البيع بثمن 

المثل في المستقبل ال سيما إذا تباعدت اآلجالالمثل في المستقبل ال سيما إذا تباعدت اآلجال(٢).
الصورة الثالثة:الصورة الثالثة: أن يعلق الثمن بما يتفقان عليه في وقته، فال تعدو هذه المعاملة  أن يعلق الثمن بما يتفقان عليه في وقته، فال تعدو هذه المعاملة 
، وحينها فلكل  ا غير ملزم بالشراء؛ لكونهما قد ال يتفقان على ثمن حينئذٍ ، وحينها فلكل أن تكون وعدً ا غير ملزم بالشراء؛ لكونهما قد ال يتفقان على ثمن حينئذٍ أن تكون وعدً

منهما حق طلب التصفيةمنهما حق طلب التصفية(٣).
الخدمات االستثمارية في المصارف ٩٩٩٩/٢. الخدمات االستثمارية في المصارف    (١)

العقود المالية المركبة، ص٢٤٤٢٤٤، وصدر قرار الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي رقم ، وصدر قرار الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي رقم ٣٠٨٣٠٨  العقود المالية المركبة، ص   (٢)
بتحريــم البيع بثمن يحــدد بتقويم الحق، قرارات الهيئة الشــرعية لمصــرف الراجحي، بتحريــم البيع بثمن يحــدد بتقويم الحق، قرارات الهيئة الشــرعية لمصــرف الراجحي، 

ص٤٦٨٤٦٨.
ا  ا  ما نصه: (يجوز أن يُصدر أحدُ أطراف الشــركة وعدً ورد في المعايير الشــرعية، ص٣٣٤٣٣٤ ما نصه: (يجوز أن يُصدر أحدُ أطراف الشــركة وعدً ورد في المعايير الشــرعية، ص   (٣)
ا بشراء موجودات الشركة خالل مدتها أو عند التصفية بالقيمة السوقية أو بما يُتفق عليه  ا بشراء موجودات الشركة خالل مدتها أو عند التصفية بالقيمة السوقية أو بما يُتفق عليه ملزمً ملزمً

 = =عند الشراء، وال يجوز الوعد بالشراء بالقيمة االسمية).عند الشراء، وال يجوز الوعد بالشراء بالقيمة االسمية).



ل ل والمتموِّ لالتوصيف الفقهي للعالقة بين المموِّ ل والمتموِّ التوصيف الفقهي للعالقة بين المموِّ

٢٣٧٢٣٧

ل بشراء  ل بشراء  أن يكون العقد عقد مشاركة دائمة، ويصاحبه وعد من المتموِّ الحال الثانية:الحال الثانية: أن يكون العقد عقد مشاركة دائمة، ويصاحبه وعد من المتموِّ
ا، أو غيرَ ملزم، فهما صورتان: ل تدريجيا، وحينئذٍ إما أن يكون الوعدُ ملزمً ا، أو غيرَ ملزم، فهما صورتان:حصة المموِّ ل تدريجيا، وحينئذٍ إما أن يكون الوعدُ ملزمً حصة المموِّ

ا، فيختلف النظر بحســب المقصود  ا، فيختلف النظر بحســب المقصود أن يكون الوعــدُ ملزمً الصــورة األولى: الصــورة األولى: أن يكون الوعــدُ ملزمً
بالوعد الملزم:بالوعد الملزم:

فإن كان المقصود أنه يحق للواعــد الرجوع، لكن يلزمه عند الرجوع تعويض فإن كان المقصود أنه يحق للواعــد الرجوع، لكن يلزمه عند الرجوع تعويض 
الموعود عما ترتب عليه من أضرار بســبب إخالفه وعــده، فالوعد حينها مركب من الموعود عما ترتب عليه من أضرار بســبب إخالفه وعــده، فالوعد حينها مركب من 
وعــد غير ملزم، والتزام بالتبرع معلق على إخــالف الوعد، والذي يظهر جواز ذلك؛ وعــد غير ملزم، والتزام بالتبرع معلق على إخــالف الوعد، والذي يظهر جواز ذلك؛ 
ا بين أمرين جائزين ال يترتــب عليهما محرم، لكن يُقتصر التعويض على  ا بين أمرين جائزين ال يترتــب عليهما محرم، لكن يُقتصر التعويض على لكونه جمعً لكونه جمعً
األضرار الفعلية التي ترتبت على الموعود كأجرة المحاسبين والمستشارين ونحوهم األضرار الفعلية التي ترتبت على الموعود كأجرة المحاسبين والمستشارين ونحوهم 

ممن استعان بهم ألجل وعد الواعد، دون التعويض عن الكسب الفائتممن استعان بهم ألجل وعد الواعد، دون التعويض عن الكسب الفائت(١)()(٢).
ا مع تعليقه بما يتفق عليه الطرفان،  ا ملزمً وفي هذا النص إشكال من حيث تعارض كونه وعدً ا مع تعليقه بما يتفق عليه الطرفان، =  ا ملزمً وفي هذا النص إشكال من حيث تعارض كونه وعدً  =
ا، فإن  ا، فإن ويظهر هذا اإلشكال فيما إذا لم يتفق الطرفان على ثمن الحصة، فهل يبقى الوعد ملزمً ويظهر هذا اإلشكال فيما إذا لم يتفق الطرفان على ثمن الحصة، فهل يبقى الوعد ملزمً
ا فما ثمن الحصة؟ فإن كان التحديد بالرجوع للقيمة الســوقية فال فائدة من تعليق  ا فما ثمن الحصة؟ فإن كان التحديد بالرجوع للقيمة الســوقية فال فائدة من تعليق كان ملزمً كان ملزمً
الوعد الملزم بما يتفق عليه الطرفان؛ ألن الطرف المشــتري إن طلــب ثمنًا أقل من القيمة الوعد الملزم بما يتفق عليه الطرفان؛ ألن الطرف المشــتري إن طلــب ثمنًا أقل من القيمة 
ـا أكثر من القيمة الســوقية فلن يرضى  ـا أكثر من القيمة الســوقية فلن يرضى الســوقية فلن يرضى البائــع، وإن طلب البائع ثمنـً الســوقية فلن يرضى البائــع، وإن طلب البائع ثمنـً
المشتري، فيرجع األمر إلى القيمة السوقية، وال يكون الشتراط ما يتفق عليه الطرفان فائدة.المشتري، فيرجع األمر إلى القيمة السوقية، وال يكون الشتراط ما يتفق عليه الطرفان فائدة.
ا للجمهور. انظر: درر الحكام لألفندي  اإللزام بتعويض الواعد بالتبرع مذهب المالكية خالفً ا للجمهور. انظر: درر الحكام لألفندي   اإللزام بتعويض الواعد بالتبرع مذهب المالكية خالفً  (١)
٨٧٨٧/١، البيان والتحصيل ، البيان والتحصيل ١٨١٨/٨، المجموع ، المجموع ٣٣٩٣٣٩/٩، اإلنصاف ، اإلنصاف ٢٥١٢٥١/٢٨٢٨-٢٥٢٢٥٢، ويحرم ، ويحرم 
ل أو رأس  ل رأس مال المموِّ ل أو رأس التعويض عن الكســب الفائت؛ ألنه يؤدي إلى تضمين المتموِّ ل رأس مال المموِّ التعويض عن الكســب الفائت؛ ألنه يؤدي إلى تضمين المتموِّ

المال مع الربح، وذلك محرم.المال مع الربح، وذلك محرم.
مجلة المجمع الفقهي اإلســالمي الدولي ٦٤٥٦٤٥/١٥١٥-٦٤٦٦٤٦، المعايير الشرعية، ص، المعايير الشرعية، ص٣٤٦٣٤٦، ،  مجلة المجمع الفقهي اإلســالمي الدولي    (٢)
المشــاركة المتناقصة، لنزيه حماد، ضمن بحوث مجلة المجمع الفقهي اإلسالمي، العدد المشــاركة المتناقصة، لنزيه حماد، ضمن بحوث مجلة المجمع الفقهي اإلسالمي، العدد 
١٣١٣ ١٩٣١٩٣/٢، وأجــاز مجمع الفقه في قراره ، وأجــاز مجمع الفقه في قراره ١٣٦١٣٦ أن يكون اإللزام من طرف واحد، وهو ما  أن يكون اإللزام من طرف واحد، وهو ما 

نصت عليه المعايير الشرعية، فيما أجاز الدكتور نزيه حماد أن يكون اإللزام من الطرفين.نصت عليه المعايير الشرعية، فيما أجاز الدكتور نزيه حماد أن يكون اإللزام من الطرفين.



٢٣٨٢٣٨

األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

وإن كان المقصــود بالوعد الملزم أنه ال يحق للواعــد الرجوع، فهو عقد ولو وإن كان المقصــود بالوعد الملزم أنه ال يحق للواعــد الرجوع، فهو عقد ولو 
ا؛ إذ العبرة في العقود بالحقائق والمعاني ال باأللفاظ والمباني(١)، وحكمه ، وحكمه  ا؛ إذ العبرة في العقود بالحقائق والمعاني ال باأللفاظ والمبانيسمي وعدً سمي وعدً

كالحال األولى بتفصيالتهاكالحال األولى بتفصيالتها(٢).
الصــورة الثانية: الصــورة الثانية: أن يكون الوعدُ غيرَ ملزم، فالذي يظهر جواز هذه الصورة من أن يكون الوعدُ غيرَ ملزم، فالذي يظهر جواز هذه الصورة من 

حيث األصل إذا انضبطت بالضوابط اآلتية:حيث األصل إذا انضبطت بالضوابط اآلتية:
توفر شروط المشاركة الدائمة في العاقدين والمعقود عليه والصيغة. توفر شروط المشاركة الدائمة في العاقدين والمعقود عليه والصيغة.-   -١

ل حصتَه شــراءً حقيقيا بحيث يملك  أن يكون شــراء الشــريك المموِّ ل حصتَه شــراءً حقيقيا بحيث يملك -  أن يكون شــراء الشــريك المموِّ  -٢
ا تاما وتنتقل الحقوق والواجبات إليه قبل بيعه حصته على  ا تاما وتنتقل الحقوق والواجبات إليه قبل بيعه حصته على الحصة ملكً الحصة ملكً

الشريك اآلخر، وال تكون المعاملة حيلة على القرض بفائدة.الشريك اآلخر، وال تكون المعاملة حيلة على القرض بفائدة.
أن تقتصر خسائر الشريك البائع حال خسارة الشركة على الجزء المتبقي  أن تقتصر خسائر الشريك البائع حال خسارة الشركة على الجزء المتبقي -   -٣

من حصتهمن حصته(٣).
ويضاف إلى ما ســبق إذا كان التمويل لتأســيس شــركة: أن يكون بيع  ويضاف إلى ما ســبق إذا كان التمويل لتأســيس شــركة: أن يكون بيع -   -٤
ا منها بعد تأسيس الشركة ونشوء قيمة لحصصها؛  ل حصته أو جزءً ا منها بعد تأسيس الشركة ونشوء قيمة لحصصها؛ المموِّ ل حصته أو جزءً المموِّ
حتى ال يكون البيع للنقــد المدفوع في رأس المال، فيكون من بيع نقد حتى ال يكون البيع للنقــد المدفوع في رأس المال، فيكون من بيع نقد 

بنقد مع التفاضل، وذلك ممنوع؛ لكونه من ربا البيوع.بنقد مع التفاضل، وذلك ممنوع؛ لكونه من ربا البيوع.
انظر في مســألة الوعد الملزم: المرابحة لآلمر بالشــراء، لبكر أبو  زيد ٩٨٣٩٨٣/٢، المرابحة ، المرابحة  انظر في مســألة الوعد الملزم: المرابحة لآلمر بالشــراء، لبكر أبو  زيد    (١)
لآلمر بالشــراء، للصديق الضرير لآلمر بالشــراء، للصديق الضرير ١٠٠٠١٠٠٠/٢، وكالهما ضمن بحــوث العدد الخامس من ، وكالهما ضمن بحــوث العدد الخامس من 

مجلة مجمع الفقه اإلسالمي الدولي. مجلة مجمع الفقه اإلسالمي الدولي. 
العقود المالية المركبة، ص٢٤٩٢٤٩. العقود المالية المركبة، ص   (٢)

المعايير الشرعية، ص٣٤٦٣٤٦، المشاركة المتناقصة، لنزيه حماد ضمن بحوث مجلة المجمع ، المشاركة المتناقصة، لنزيه حماد ضمن بحوث مجلة المجمع  المعايير الشرعية، ص   (٣)
الفقهي اإلســالمي، العدد الفقهي اإلســالمي، العدد ١٣١٣ ١٩٣١٩٣/٢، وانظر في ضوابط المشاركة المتناقصة: الخدمات ، وانظر في ضوابط المشاركة المتناقصة: الخدمات 

االستثمارية في المصارف االستثمارية في المصارف ٥٠١٥٠١/٢.



ل ل والمتموِّ لالتوصيف الفقهي للعالقة بين المموِّ ل والمتموِّ التوصيف الفقهي للعالقة بين المموِّ

٢٣٩٢٣٩

فإذا تحققت هذه الضوابط جازت المشــاركة المتناقصــة في التمويل برأس فإذا تحققت هذه الضوابط جازت المشــاركة المتناقصــة في التمويل برأس 
المال الجريء.المال الجريء.

لُ  عِد المموِّ لُ أن يكون العقد عقد مشــاركة دائمة، وبعد العقــد يَ عِد المموِّ الحــال الثالثة: الحــال الثالثة: أن يكون العقد عقد مشــاركة دائمة، وبعد العقــد يَ
لَ ببيع حصته عليه بطريق المشاركة المتناقصة، فالحكم فيه كالحكم في الحال  لَ ببيع حصته عليه بطريق المشاركة المتناقصة، فالحكم فيه كالحكم في الحال المتموِّ المتموِّ

الثانية بتفصيالتها.الثانية بتفصيالتها.
ثانيًا: ثانيًا: المشاركة مع الوعد ببيع جميع الحصة.المشاركة مع الوعد ببيع جميع الحصة.

ل ببيع جميع حصته دفعةً واحدةً  ل ببيع جميع حصته دفعةً واحدةً ويقصد بها: المشاركة مع وعد الشريك المموِّ ويقصد بها: المشاركة مع وعد الشريك المموِّ
 ، ل، وقد يكون بثمن حالٍّ ل، إما في وقت محدد، أو عند طلب المتموِّ ، لشــريكه المتموِّ ل، وقد يكون بثمن حالٍّ ل، إما في وقت محدد، أو عند طلب المتموِّ لشــريكه المتموِّ
أو بثمــن مؤجل: إما مقســطًا أو غير مقســط، فالحكم فيها كالحكم في المشــاركة أو بثمــن مؤجل: إما مقســطًا أو غير مقســط، فالحكم فيها كالحكم في المشــاركة 

المتناقصة، فيختلف بحسب حال طلب الشراء الصادر من الشريك المؤسس:المتناقصة، فيختلف بحسب حال طلب الشراء الصادر من الشريك المؤسس:
ا غير ملزم إذا تحققت الضوابط السابق ذكرها في المشاركة  ا غير ملزم إذا تحققت الضوابط السابق ذكرها في المشاركة فيجوز إن كان وعدً فيجوز إن كان وعدً

المتناقصةالمتناقصة(١).
ا بالتعويض عــن الضرر الفعلي عند إخالف الوعد  ا ملزمً ا بالتعويض عــن الضرر الفعلي عند إخالف الوعد ويجوز إن كان وعدً ا ملزمً ويجوز إن كان وعدً

بالبيع.بالبيع.
ا  ا بالشراء، ما لم يكن المشتري مخيرً ا ملزمً ا ويحرم إن كان شــرطًا باتا أو وعدً ا بالشراء، ما لم يكن المشتري مخيرً ا ملزمً ويحرم إن كان شــرطًا باتا أو وعدً

بين الشراء بالقيمة السوقية أو التصفية؛ لتضمنه ثالثة محاذير:بين الشراء بالقيمة السوقية أو التصفية؛ لتضمنه ثالثة محاذير:
األول:األول: اشتراط عقد البيع في عقد الشركة. اشتراط عقد البيع في عقد الشركة.

الثاني:الثاني: أنه من بيع المؤجل بالمؤجل؛ إذ كل من الثمن ونقل الحصة مؤجل. أنه من بيع المؤجل بالمؤجل؛ إذ كل من الثمن ونقل الحصة مؤجل.
وانظر في ضوابط المشاركة: المعايير الشرعية، ص٣٢١٣٢١- - ٣٩٠٣٩٠، الضوابط المستخلصة من ، الضوابط المستخلصة من  وانظر في ضوابط المشاركة: المعايير الشرعية، ص   (١)

قرارات الهيئة الشرعية لبنك البالد، صقرارات الهيئة الشرعية لبنك البالد، ص٧١٧١-٧٤٧٤.



٢٤٠٢٤٠

األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

الثالث:الثالث: أنه حيلة على ضمان رأس المال إن كان الشراء بالقيمة االسمية، وهو  أنه حيلة على ضمان رأس المال إن كان الشراء بالقيمة االسمية، وهو 
محرممحرم(١).

ل شــراء  ل من المموِّ ل شــراء وإن كانت الحصة مملوكة لشــريك آخر، وطلب المتموِّ ل من المموِّ وإن كانت الحصة مملوكة لشــريك آخر، وطلب المتموِّ
حصة ذلك الشريك، ووعده بشرائها منه بربح، فإن تلك المعاملة داخلة في المرابحة حصة ذلك الشريك، ووعده بشرائها منه بربح، فإن تلك المعاملة داخلة في المرابحة 
ل الحصة للشريك المشتري  ل الحصة للشريك المشتري لآلمر بالشــراء، واألصل فيها الجواز إذا كان بيع المموِّ لآلمر بالشــراء، واألصل فيها الجواز إذا كان بيع المموِّ

ا تاما ودخولها في ضمانه(٢). ا تاما ودخولها في ضمانهبعد تملكه لها تملكً بعد تملكه لها تملكً
وإذا تم اإليجاب والقبول انتقلت الحصة إلى الشــريك المشــتري، وال يبقى وإذا تم اإليجاب والقبول انتقلت الحصة إلى الشــريك المشــتري، وال يبقى 
للبائع بعدها أي حقوق أو التزامات في الشــركة، بل يقتصر حقه على سداد المشتري للبائع بعدها أي حقوق أو التزامات في الشــركة، بل يقتصر حقه على سداد المشتري 

الثمن في آجاله المحددة.الثمن في آجاله المحددة.

حماية رأس المال، للشبيلي، ضمن دراسات المعايير الشرعية ٣٠٩٣٣٠٩٣/٤، وانظر: المعايير ، وانظر: المعايير  حماية رأس المال، للشبيلي، ضمن دراسات المعايير الشرعية    (١)
الشــرعية، صالشــرعية، ص٤٧٨٤٧٨، قرارات وتوصيات نــدوات البركة، ص، قرارات وتوصيات نــدوات البركة، ص٧٩٧٩، ، ١٣٤١٣٤، قــرارات الهيئة ، قــرارات الهيئة 
الشــرعية بمصرف الراجحي الشــرعية بمصرف الراجحي ٣١١٣١١/١، الضوابط المســتخلصة من قرارات الهيئة الشرعية ، الضوابط المســتخلصة من قرارات الهيئة الشرعية 

لبنك البالد، صلبنك البالد، ص٧٣٧٣.
انظر في ضوابط المرابحة لآلمر بالشراء: قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي رقم ٤٠٤٠-٤١٤١  انظر في ضوابط المرابحة لآلمر بالشراء: قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي رقم    (٢)
في مجلته، العــدد الخامــس في مجلته، العــدد الخامــس ١٥٩٩١٥٩٩/٢-١٦٠٠١٦٠٠، والمعايير الشــرعية، ص، والمعايير الشــرعية، ص١٩٩١٩٩-٢٣٦٢٣٦، ، 

وسيأتي مزيد بيان لهذه المسألة في أدوات التحوط التعاقدي.وسيأتي مزيد بيان لهذه المسألة في أدوات التحوط التعاقدي.



التوصيف الفقهي لصناديق االستثمار
برأس المال الجريء(١)

وفيه أربعة مباحث:وفيه أربعة مباحث:
المبحث األول: المبحث األول: تعريف صناديق االستثمار.تعريف صناديق االستثمار.

المبحث الثاني: المبحث الثاني: خصائصها.خصائصها.
المبحث الثالث: المبحث الثالث: إجراءات عملها.إجراءات عملها.
المبحث الرابع: المبحث الرابع: توصيفها الفقهي.توصيفها الفقهي.

ا لالختالف في آلية عمل الصناديق االســتثمارية بين الدول فسأعتمد في هذا الفصل ما  نظرً ا لالختالف في آلية عمل الصناديق االســتثمارية بين الدول فسأعتمد في هذا الفصل ما   نظرً  (١)
نصت عليه األنظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية.نصت عليه األنظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية.



٢٤٢٢٤٢



٢٤٣٢٤٣

 
تعريف صناديق االستثمارتعريف صناديق االستثمار

الصناديق لغة: الصناديق لغة: جمع صندوق، والصندوق وعاء تحفظ فيه األشياءجمع صندوق، والصندوق وعاء تحفظ فيه األشياء(١).
والَق،  والِق، والجُ والَق، (الجُ والِق، والجُ والق)(٢). . وقــال:وقــال: (الجُ والق)الصندوق: الجُ م»: ( (الصندوق: الجُ م»:قال في «المحكَ قال في «المحكَ

ب)(٣). عرَّ ب)بكسر الالم وفتحها... من األوعية، معروف، مُ عرَّ بكسر الالم وفتحها... من األوعية، معروف، مُ
وسبق تعريف االستثماروسبق تعريف االستثمار(٤).

نه  نه وعاء مالي تُكوِّ ف صندوق االســتثمار بأنه: : وعاء مالي تُكوِّ ف صندوق االســتثمار بأنهيُعرَّ وفي االصطالح االقتصادي وفي االصطالح االقتصادي يُعرَّ
مؤسســة مالية مختصة فــي إدارة االســتثمارات؛ لتجميع المدخــرات، وتوجيهها مؤسســة مالية مختصة فــي إدارة االســتثمارات؛ لتجميع المدخــرات، وتوجيهها 

ا(٥). الالستثمار في مجاالت محددة، تحقق للمستثمرين عائدً لالستثمار في مجاالت محددة، تحقق للمستثمرين عائدً
كما عرفته هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية بأنه: (برنامج استثمار كما عرفته هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية بأنه: (برنامج استثمار 

مختار الصحاح، ص١٧٤١٧٤، مادة (صدق).، مادة (صدق). مختار الصحاح، ص   (١)
المحكم والمحيط األعظم ٦٠٧٦٠٧/٦، مادة (صدق)، ومثله في تاج العروس ، مادة (صدق)، ومثله في تاج العروس ٤١٤١/٢٦٢٦، مادة ، مادة  المحكم والمحيط األعظم    (٢)

(صندق).(صندق).
المحكم والمحيط األعظم ١٥٠١٥٠/٦، تاج العروس ، تاج العروس ١٢٩١٢٩/٢٥٢٥، مادة (جلق).، مادة (جلق). المحكم والمحيط األعظم    (٣)

انظر: ص٢٢٢٢. انظر: ص   (٤)
التعريــف مســتفاد من التعريف الذي اختاره د.يوســف الشــبيلي في رســالته الخدمات  التعريــف مســتفاد من التعريف الذي اختاره د.يوســف الشــبيلي في رســالته الخدمات    (٥)
االســتثمارية في المصــارف االســتثمارية في المصــارف ٨٤٨٤/١، نقالً عن إدارة االســتثمارات لمحمد مطر، ص، نقالً عن إدارة االســتثمارات لمحمد مطر، ص٧٧٧٧، ، 

وانظر: فعالية رأس المال المخاطر في تمويل المشروعات الناشئة، صوانظر: فعالية رأس المال المخاطر في تمويل المشروعات الناشئة، ص٧٩٧٩.



٢٤٤٢٤٤

األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

مشــترك يهدف إلى إتاحــة الفرصة للمســتثمرين فيه بالمشــاركة جماعيا في أرباح مشــترك يهدف إلى إتاحــة الفرصة للمســتثمرين فيه بالمشــاركة جماعيا في أرباح 
البرنامج، ويديره مدير الصندوق مقابل رسوم محددة)البرنامج، ويديره مدير الصندوق مقابل رسوم محددة)(١).

فيظهر من التعريفين اآلتي:فيظهر من التعريفين اآلتي:
أن صندوق االســتثمار وعاء مالي، تجمع فيه أموال اآلخرين، سواء أكانوا أن صندوق االســتثمار وعاء مالي، تجمع فيه أموال اآلخرين، سواء أكانوا - - 

ا أم جهات. ا أم جهات.أفرادً أفرادً
أن غرض الصندوق استثمار األموال بعد جمعها.أن غرض الصندوق استثمار األموال بعد جمعها.- - 
أن من يدير الصندوق خبير مختص مقابل رسوم محددة.أن من يدير الصندوق خبير مختص مقابل رسوم محددة.- - 

وينطبق كال التعريفين على صناديق االســتثمار بــرأس المال الجريءوينطبق كال التعريفين على صناديق االســتثمار بــرأس المال الجريء(٢)، مع ، مع 
اختصاصها في تمويل المشــروعات الناشــئة بطريق المشــاركة، كما سبق بيانه في اختصاصها في تمويل المشــروعات الناشــئة بطريق المشــاركة، كما سبق بيانه في 

التمهيد.التمهيد.
لة برأس المــال الجريء(٣)، وتتميز عن ، وتتميز عن  لة برأس المــال الجريءوتعد الصناديق أشــهر الجهات المموِّ وتعد الصناديق أشــهر الجهات المموِّ

شركات التمويل برأس المال الجريء باآلتي:شركات التمويل برأس المال الجريء باآلتي:
قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة الســوق المالية وقواعدها، المعدلة بقرار قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة الســوق المالية وقواعدها، المعدلة بقرار   (١)
مجلس هيئة الســوق المالية رقــم مجلس هيئة الســوق المالية رقــم ١-٦١٦١-٢٠١٦٢٠١٦ وتاريــخ  وتاريــخ ١٤٣٧١٤٣٧/٨/١٦١٦هـ، صهـ، ص١٢١٢، ، 
ونحوه تعريف الهيئة نفسها للصندوق االستثماري بأنه: قناة أو أداة استثمار مشترك تهدف ونحوه تعريف الهيئة نفسها للصندوق االستثماري بأنه: قناة أو أداة استثمار مشترك تهدف 
إلى اســتثمار األموال نيابة عن المســتثمرين وإتاحة الفرصة لهم في المشــاركة في أرباح إلى اســتثمار األموال نيابة عن المســتثمرين وإتاحة الفرصة لهم في المشــاركة في أرباح 
الصندوق الذي يديره مدير الصندوق مقابل رسوم محددة. دليل المصطلحات االستثمارية، الصندوق الذي يديره مدير الصندوق مقابل رسوم محددة. دليل المصطلحات االستثمارية، 

ص١٤١٤.
يمكن وصف الصناديق بأنها صناديق اســتثمار باعتبار اســتثمارها أموال المساهمين فيها،  يمكن وصف الصناديق بأنها صناديق اســتثمار باعتبار اســتثمارها أموال المساهمين فيها،    (٢)

وصناديق تمويل باعتبار تمويلها للمشروعات الناشئة.وصناديق تمويل باعتبار تمويلها للمشروعات الناشئة.
ذكر ميتريك وياســودا أن الصناديق تســيطر على ٨٠٨٠% من ســوق رأس المال الجريء في % من ســوق رأس المال الجريء في  ذكر ميتريك وياســودا أن الصناديق تســيطر على    (٣)

الواليات المتحدة األمريكية، الواليات المتحدة األمريكية، Venture Capital & Finance of InnovationVenture Capital & Finance of Innovation، ص، ص٢١٢١.
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٢٤٥٢٤٥

قلة نسبة المخاطرة على المســتثمر وعلى مدير الصندوق، فالمستثمر  قلة نسبة المخاطرة على المســتثمر وعلى مدير الصندوق، فالمستثمر -   -١
يقدم ماله ضمن مبالغ ضخمة يجمعها الصندوق، ثم تُســتثمر كل تلك يقدم ماله ضمن مبالغ ضخمة يجمعها الصندوق، ثم تُســتثمر كل تلك 
ا في كل  ا في كل األموال في مشــروعات متنوعة، فيكون المســتثمر مســاهمً األموال في مشــروعات متنوعة، فيكون المســتثمر مســاهمً
ضه ربح اآلخر، فتقل  وَّ ضه ربح اآلخر، فتقل مشــروع بمبلغ يسير، فإن خسر في واحد منها عَ وَّ مشــروع بمبلغ يسير، فإن خسر في واحد منها عَ

نسبة المخاطرةنسبة المخاطرة(١).
كما أن مدير الصنــدوق ال يخاطر بأمواله في تلك المشــروعات، بل  كما أن مدير الصنــدوق ال يخاطر بأمواله في تلك المشــروعات، بل    
يكون دوره األكبر إدارة أموال اآلخرين مقابل عائد محدد، وإذا ســاهم يكون دوره األكبر إدارة أموال اآلخرين مقابل عائد محدد، وإذا ســاهم 
مدير الصندوق بماله فإن نسبة مســاهمته ال تتجاوز (مدير الصندوق بماله فإن نسبة مســاهمته ال تتجاوز (١%) من األموال %) من األموال 

المجمعة في الصندوقالمجمعة في الصندوق(٢).
إدارة االســتثمارات بواســطة خبير مختص، فإن المستثمرين -غالبًا-  إدارة االســتثمارات بواســطة خبير مختص، فإن المستثمرين -غالبًا- -   -٢
ال تكون لديهم الخبرة الكافية لتمويل المشروعات الناشئة، فإدارتها من ال تكون لديهم الخبرة الكافية لتمويل المشروعات الناشئة، فإدارتها من 
خبير مختص بأجرة قليلة نسبيا تعد مزية من مزايا الصناديقخبير مختص بأجرة قليلة نسبيا تعد مزية من مزايا الصناديق(٣) ال يمكن  ال يمكن 

أن توجد لو أراد المستثمر استثمار ماله بنفسه.أن توجد لو أراد المستثمر استثمار ماله بنفسه.
توفير المجال االســتثماري للطبقة الوســطى ومن دونهم، فالصناديق  توفير المجال االســتثماري للطبقة الوســطى ومن دونهم، فالصناديق -   -٣
تقبل االستثمارات القليلة بضوابط محددة، ولو أن المستثمر ذي القدرة تقبل االستثمارات القليلة بضوابط محددة، ولو أن المستثمر ذي القدرة 
المالية المحدودة أراد االستثمار لوحده لما وجد المشروع الذي يقبل المالية المحدودة أراد االستثمار لوحده لما وجد المشروع الذي يقبل 

التمويل برأس المال المخاطر، لبلعيدي، ص١٠١١٠١. التمويل برأس المال المخاطر، لبلعيدي، ص   (١)
يشــترط  وقــد  يشــترط ،  وقــد  ص٢٠٢٠،  ص،   ،Does Venture Capital Financing Make a Difference?Does Venture Capital Financing Make a Difference?  (٢)
المستثمرون على مدير الصندوق أن يساهم بماله معهم؛ لدفعه إلى مزيد من الحرص على المستثمرون على مدير الصندوق أن يساهم بماله معهم؛ لدفعه إلى مزيد من الحرص على 
 VentureVenture CapitalCapital، ، IslamicIslamic FinanceFinance & .أموالهم، وليبث في نفوســهم الطمأنينة والثقــة. أموالهم، وليبث في نفوســهم الطمأنينة والثقــة

SMEsSMEs، ص، ص١١٦١١٦.

ا  ا ، أن يكون المدير شــخصً اشــترطت الئحة صناديق االســتثمار في المادة الثامنة، ص١٠١٠، أن يكون المدير شــخصً اشــترطت الئحة صناديق االســتثمار في المادة الثامنة، ص   (٣)
ا له في ممارسة نشاط اإلدارة. ا له في ممارسة نشاط اإلدارة.مرخصً مرخصً



٢٤٦٢٤٦
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مساهمته القليلةمساهمته القليلة(١).
وتصدر الــدول أنظمة ولوائح تنظم أعمال صناديق االســتثمار برأس  وتصدر الــدول أنظمة ولوائح تنظم أعمال صناديق االســتثمار برأس    
المال الجريء، وقد أصدرت هيئة الســوق المالية في المملكة العربية المال الجريء، وقد أصدرت هيئة الســوق المالية في المملكة العربية 
السعودية الئحةً لصناديق االستثمارالسعودية الئحةً لصناديق االستثمار(٢)، وهي الالئحة التي تنظم صناديق ، وهي الالئحة التي تنظم صناديق 

االستثمار برأس المال الجريء.االستثمار برأس المال الجريء.

التمويل برأس المال المخاطر، لبلعيدي، ص١٠٠١٠٠. التمويل برأس المال المخاطر، لبلعيدي، ص   (١)
صــدرت عن مجلس هيئة الســوق المالية بموجب القرار رقــم ١-٢١٩٢١٩-٢٠٠٦٢٠٠٦ وتاريخ  وتاريخ  صــدرت عن مجلس هيئة الســوق المالية بموجب القرار رقــم    (٢)
١٤٢٧١٤٢٧/١٢١٢/٣هـ، بناءً على نظام الســوق المالية الصادر بالمرســوم الملكي رقم م/هـ، بناءً على نظام الســوق المالية الصادر بالمرســوم الملكي رقم م/٣٠٣٠ 
وتاريخ وتاريخ ١٤٢٤١٤٢٤/٦/٢هـ، ثم عدلت الالئحة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم هـ، ثم عدلت الالئحة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ١-٦١٦١-

٢٠١٦٢٠١٦ وتاريخ  وتاريخ ١٤٣٧١٤٣٧/٨/١٦١٦هـ، وهي الالئحة التي سأعتمد عليها في اشتراطات المنظم هـ، وهي الالئحة التي سأعتمد عليها في اشتراطات المنظم 
الســعودي لصناديق االســتثمار برأس المال الجريء، أما شــركات التمويل برأس المال الســعودي لصناديق االســتثمار برأس المال الجريء، أما شــركات التمويل برأس المال 
الجريء فينظم أعمالها نظام مراقبة شركات التمويل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/الجريء فينظم أعمالها نظام مراقبة شركات التمويل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٣١٣ 

وتاريخ وتاريخ ١٤٢٦١٤٢٦/٣/٤هـ.هـ.



٢٤٧٢٤٧

خصائصهاخصائصها

تختص صناديق االستثمار برأس المال الجريء بخصائص، من أهمها:تختص صناديق االستثمار برأس المال الجريء بخصائص، من أهمها:
: هيكل الصناديق. : هيكل الصناديق.أوالً أوالً

فمن خصائص الصناديق أنها تتكون من اتحاد أطراف متعددة، أبرزها:فمن خصائص الصناديق أنها تتكون من اتحاد أطراف متعددة، أبرزها:
١- مؤسس الصندوق، - مؤسس الصندوق، وهو من يتولى إنشاء الصندوق وتسجيله وإكمال جميع وهو من يتولى إنشاء الصندوق وتسجيله وإكمال جميع 

اإلجراءات لد الجهات الرسمية.اإلجراءات لد الجهات الرسمية.
وقد اشــترط المنظم الســعودي على من يرغب في تأسيس صندوق أن يكون وقد اشــترط المنظم الســعودي على من يرغب في تأسيس صندوق أن يكون 
ا له في ممارسة نشاط اإلدارة، وأن يتقدم بذلك إلى هيئة السوق المالية(١)، وأن ، وأن  ا له في ممارسة نشاط اإلدارة، وأن يتقدم بذلك إلى هيئة السوق الماليةمرخصً مرخصً
ا بينه وبين أوائل المستثمرين الذي يتوقع اشتراكهم  ا للصندوق عقدً ا بينه وبين أوائل المستثمرين الذي يتوقع اشتراكهم يقدم بصفته مديرً ا للصندوق عقدً يقدم بصفته مديرً

في الصندوقفي الصندوق(٢)، وأن يتحمل من موارده الخاصة جميع مصروفات التأسيس، وأن يتحمل من موارده الخاصة جميع مصروفات التأسيس(٣).
ويُلحظ أن المنظم الســعودي بنى اشــتراطات التأســيس على أن مؤســس ويُلحظ أن المنظم الســعودي بنى اشــتراطات التأســيس على أن مؤســس 
الصندوق هو من ســيتولى إدارته، وقد وافقته على ذلــك الجمعية األوروبية لرأس الصندوق هو من ســيتولى إدارته، وقد وافقته على ذلــك الجمعية األوروبية لرأس 

الئحة صناديق االستثمار، ص٢٦٢٦. الئحة صناديق االستثمار، ص   (١)
المرجع السابق، ص٢٨٢٨. المرجع السابق، ص   (٢)
المرجع السابق، ص٣٣٣٣. المرجع السابق، ص   (٣)



٢٤٨٢٤٨

األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

ا في كل الدول، بل فــي دول أخر كمصر  ا في كل الدول، بل فــي دول أخر كمصر ، وليس ذلك معتــادً المال المخاطــرالمال المخاطــر(١)، وليس ذلك معتــادً
وماليزيا يتولى تأسيس الصندوق مؤسسات وشركات مختصة تختلف عن المؤسسات وماليزيا يتولى تأسيس الصندوق مؤسسات وشركات مختصة تختلف عن المؤسسات 

والشركات التي تدير الصندوقوالشركات التي تدير الصندوق(٢).
٢- مدير الصندوق- مدير الصندوق(٣)، وهو من يدير أصولَ صندوق االستثمار وأعمالَه وطرحَ  وهو من يدير أصولَ صندوق االستثمار وأعمالَه وطرحَ 
وحداتهوحداته(٤)، ويكون عادةً مؤسســة مالية مختصة بذلك، تضم فريق عمل من خبراء في ، ويكون عادةً مؤسســة مالية مختصة بذلك، تضم فريق عمل من خبراء في 

المال واالستثمار، ومحللين وقانونيين وغيرهمالمال واالستثمار، ومحللين وقانونيين وغيرهم(٥).
ويكون مدير الصندوق مســؤوالً -إضافةً إلى ما ســبق- عن إعداد شــروط ويكون مدير الصندوق مســؤوالً -إضافةً إلى ما ســبق- عن إعداد شــروط 
الصندوق وأحكامه، ورســم خطته ورؤيته، ودراســة المشــروعات االســتثمارية، الصندوق وأحكامه، ورســم خطته ورؤيته، ودراســة المشــروعات االســتثمارية، 
واالســتعانة بأهل الخبــرة، والبحث عــن مصادر إضافيــة للتمويــلواالســتعانة بأهل الخبــرة، والبحث عــن مصادر إضافيــة للتمويــل(٦)، وااللتزام ، وااللتزام 
باألنظمة واللوائح، واالحتفاظ بالسجالت والدفاتر التي تتضمن أسماء المستثمرين باألنظمة واللوائح، واالحتفاظ بالسجالت والدفاتر التي تتضمن أسماء المستثمرين 
ومساهماتهمومساهماتهم(٧)،........................................................................................................................................

Guide on Private Equity & Venture Capital for EntrepreneursGuide on Private Equity & Venture Capital for Entrepreneurs، ص، ص٩.  (١)
دليل المستثمر لمفهوم ونشاط رأس المال المخاطر، ص٢١٢١. دليل المستثمر لمفهوم ونشاط رأس المال المخاطر، ص   (٢)

 GeneralGeneral :ا: الشــريك المدير، أو الشــريك العام، وفي اللغــة اإلنجليزية ا: الشــريك المدير، أو الشــريك العام، وفي اللغــة اإلنجليزية: ويطلــق عليها أيضً ويطلــق عليها أيضً  (٣)
ا؛ لمشــاركته مع المساهمين في الصندوق، وعاما؛ لدوره الشامل في  ا؛ لمشــاركته مع المساهمين في الصندوق، وعاما؛ لدوره الشامل في ، فيسمى شريكً PartnerPartner، فيسمى شريكً

 ، ،Does Venture Capital Financing Make a Difference?Does Venture Capital Financing Make a Difference? .توزيع األموال وإدارة االستثمارات. توزيع األموال وإدارة االستثمارات
ص٢٠٢٠، دليل االستثمار برأس المال الجريء في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا، ص، دليل االستثمار برأس المال الجريء في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا، ص٥.

المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، ص٢١٢١. المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، ص   (٤)
 Guide on PrivateGuide on Private ص٢٠٢٠، ،  ص،   ،Does Venture Capital Financing Make a Difference?Does Venture Capital Financing Make a Difference?  (٥)
Equity & Venture Capital for EntrepreneursEquity & Venture Capital for Entrepreneurs، ص، ص٩، تطبيق تجربة رأس المال المخاطر ، تطبيق تجربة رأس المال المخاطر 

مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، صمع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ص١٧١٧.
Venture Capital. lessons from the Developed World for the DevelopingVenture Capital. lessons from the Developed World for the Developing، ص، ص٨.  (٦)

تطبيق تجربة رأس المال المخاطر مع المشــروعات الصغيرة والمتوسطة، ص٥٨٥٨، الئحة ، الئحة  تطبيق تجربة رأس المال المخاطر مع المشــروعات الصغيرة والمتوسطة، ص   (٧)
صناديق االستثمار، صصناديق االستثمار، ص١٢١٢-١٣١٣.
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٢٤٩٢٤٩

وتقديم التقارير السنوية لهم، وتوزيع األرباح عليهموتقديم التقارير السنوية لهم، وتوزيع األرباح عليهم(١).
وألزم المنظمُ الســعودي مديرَ الصندوق بتعيين مجلس إدارة يشرف عليهوألزم المنظمُ الســعودي مديرَ الصندوق بتعيين مجلس إدارة يشرف عليه(٢)، ، 

وتكون من مسؤوليات مجلس اإلدارة:وتكون من مسؤوليات مجلس اإلدارة:
الموافقــة على العقــود والقــرارات والتقارير الجوهريــة التي يكون  الموافقــة على العقــود والقــرارات والتقارير الجوهريــة التي يكون أ-  أ- 
ا فيها؛ كعقود تقديم خدمات اإلدارة للصندوق، وعقود  ا فيها؛ كعقود تقديم خدمات اإلدارة للصندوق، وعقود الصندوق طرفً الصندوق طرفً
ا للقرارات  ا للقرارات تقديم خدمات الحفظ، وال يشمل ذلك العقود المبرمة وفقً تقديم خدمات الحفظ، وال يشمل ذلك العقود المبرمة وفقً

االستثمارية في شأن أي استثمارات للصندوقاالستثمارية في شأن أي استثمارات للصندوق(٣).
اعتماد سياســة مكتوبة فيما يتعلق بحقوق التصويت المتعلقة بأصول  اعتماد سياســة مكتوبة فيما يتعلق بحقوق التصويت المتعلقة بأصول ب-  ب- 

الصندوق.الصندوق.
اإلشراف على أي تعارض مصالح يفصح عنه مدير الصندوق. اإلشراف على أي تعارض مصالح يفصح عنه مدير الصندوق.ج-  ج- 

التأكد من اكتمال شروط الصندوق ودقتها. التأكد من اكتمال شروط الصندوق ودقتها.د-  د- 
التأكد من قيام مدير الصندوق بمســؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي  التأكد من قيام مدير الصندوق بمســؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي هـ-  هـ- 

الوحدات.الوحدات.
ولمدير الصندوق أن يعهد بإدارته أو إدارة بعض أعماله إلى مدير من الباطنولمدير الصندوق أن يعهد بإدارته أو إدارة بعض أعماله إلى مدير من الباطن(٤)، ، 

الئحة صناديق االستثمار، ص٣٠٣٠. الئحة صناديق االستثمار، ص   (١)
المرجع السابق، ص٣٢٣٢. المرجع السابق، ص   (٢)

المرجع السابق، ص٣٤٣٤-٣٥٣٥. المرجع السابق، ص   (٣)
ا ما يتولى إدارة الصناديق شــركات مختصة ذات خبــرة يتعاقد معها مدير الصندوق،  وكثيرً ا ما يتولى إدارة الصناديق شــركات مختصة ذات خبــرة يتعاقد معها مدير الصندوق،   وكثيرً  (٤)
ويطلق عليها في اللغة اإلنجليزية (ويطلق عليها في اللغة اإلنجليزية (GPGP forfor hirehire)، الكتاب الســنوي للجمعية الوطنية لرأس )، الكتاب الســنوي للجمعية الوطنية لرأس 
المال الجــريء المال الجــريء ٢٠١٣٢٠١٣م، صم، ص٦٧٦٧، تطبيــق تجربة رأس المال المخاطر مع المشــروعات ، تطبيــق تجربة رأس المال المخاطر مع المشــروعات 
الصغيرة والمتوســطة، صالصغيرة والمتوســطة، ص٥٧٥٧، ويشــترط المنظم الســعودي أن يكون المدير من الباطن ، ويشــترط المنظم الســعودي أن يكون المدير من الباطن 

ا له بإدارة الصناديق، الئحة صناديق االستثمار، ص١٦١٦. ا له بإدارة الصناديق، الئحة صناديق االستثمار، صمرخصً مرخصً
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والذي يتخذ القرارات االســتثمارية للصنــدوق نيابة عن مديــرهوالذي يتخذ القرارات االســتثمارية للصنــدوق نيابة عن مديــره(١)، ويتحمل مدير ، ويتحمل مدير 
الصندوق من حسابه الخاص أجرة المدير من الباطنالصندوق من حسابه الخاص أجرة المدير من الباطن(٢).

كما يحق لمدير الصندوق المساهمة فيه، واشترطت الئحة صناديق االستثمار كما يحق لمدير الصندوق المساهمة فيه، واشترطت الئحة صناديق االستثمار 
الصادرة عن هيئة الســوق المالية بالمملكة العربية السعودية شروطًا لذلك على مدير الصادرة عن هيئة الســوق المالية بالمملكة العربية السعودية شروطًا لذلك على مدير 

الصندوق، وهي:الصندوق، وهي:
أالَّ تكون شروط اشتراك مدير الصندوق وتابعيه في الوحدات والحقوق  أالَّ تكون شروط اشتراك مدير الصندوق وتابعيه في الوحدات والحقوق أ-  أ- 
المتصلة بها أفضل من الشروط والحقوق المتصلة بالوحدات المملوكة المتصلة بها أفضل من الشروط والحقوق المتصلة بالوحدات المملوكة 

لآلخرين من الفئة ذاتها.لآلخرين من الفئة ذاتها.
أالَّ يمــارس مديــر الصنــدوق وتابعوه حقــوق التصويــت المرتبطة  أالَّ يمــارس مديــر الصنــدوق وتابعوه حقــوق التصويــت المرتبطة ب-  ب- 

بالوحدات التي يملكونها.بالوحدات التي يملكونها.
أن يفصح مدير الصندوق عن تفاصيل استثماراته في وحدات الصندوق(٣). أن يفصح مدير الصندوق عن تفاصيل استثماراته في وحدات الصندوقج-  ج- 
ويعد مدير الصندوق أمينًا، وال يكون مسؤوالً تجاه المستثمرين إال حال تعديه ويعد مدير الصندوق أمينًا، وال يكون مسؤوالً تجاه المستثمرين إال حال تعديه 
أو تفريطهأو تفريطه(٤)، كما يجب عليه أن يُجانب أيَّ عمل يؤدي إلى تحقيق مصلحة شــخصية ، كما يجب عليه أن يُجانب أيَّ عمل يؤدي إلى تحقيق مصلحة شــخصية 
له تتعارض مع مصلحة بقية المستثمرينله تتعارض مع مصلحة بقية المستثمرين(٥)، وتعد جودة اإلدارة من أهم عوامل جذب ، وتعد جودة اإلدارة من أهم عوامل جذب 

المستثمرين لالستثمار في الصندوقالمستثمرين لالستثمار في الصندوق(٦).
المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، ص٢١٢١. المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، ص   (١)

الئحة صناديق االستثمار، ص١٦١٦. الئحة صناديق االستثمار، ص   (٢)
المرجع السابق، ص١٥١٥. المرجع السابق، ص   (٣)

الئحــة  الئحــة ،  ص١٢١٢،  ص،   ،Guide on Private Equity & Venture Capital for EntrepreneursGuide on Private Equity & Venture Capital for Entrepreneurs  (٤)
صناديق االستثمار، صصناديق االستثمار، ص١١١١.

المرجع السابق، ص١٣١٣-١٤١٤. المرجع السابق، ص   (٥)
Venture Capital. lessons from the Developed World for the DevelopingVenture Capital. lessons from the Developed World for the Developing، ص، ص١٩١٩،  (٦)= = 
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ويحصل مدير الصندوق مقابل إدارته على أجرة سنويةويحصل مدير الصندوق مقابل إدارته على أجرة سنوية(١)، إضافةً إلى نسبة من ، إضافةً إلى نسبة من 
األرباح تعد حافز أداءاألرباح تعد حافز أداء(٢).

٣- أميــن الحفظ، وهو من يتولى حفــظ األوراق المالية- أميــن الحفظ، وهو من يتولى حفــظ األوراق المالية(٣)، وتُدفع أجرته من ، وتُدفع أجرته من 
أصول الصندوقأصول الصندوق(٤).

وقد أوجب المنظم الســعودي تعيين أمين حفظ واحــد أو أكثر ليتولى حفظ وقد أوجب المنظم الســعودي تعيين أمين حفظ واحــد أو أكثر ليتولى حفظ 
ا له(٥). ا للصندوق أو تابعً ا له بذلك، وال يكون مديرً ا لهأصول الصندوق، ويكون مرخصً ا للصندوق أو تابعً ا له بذلك، وال يكون مديرً أصول الصندوق، ويكون مرخصً

ونقل المؤلف عدة دراســات انتهت إلى أن المســتثمر ينظر إلى جودة إدارة الصندوق قبل  ونقل المؤلف عدة دراســات انتهت إلى أن المســتثمر ينظر إلى جودة إدارة الصندوق قبل =   =
النظــر إلى معــدل العائد المتوقع أو المخاطــرة أو أجرة المدير أو صالحيات المســتثمر النظــر إلى معــدل العائد المتوقع أو المخاطــرة أو أجرة المدير أو صالحيات المســتثمر 

أو غيرها.أو غيرها.
وتسمى رسوم اإلدارة ManagementManagement feefee، وتبلغ ، وتبلغ ٢-٢،٥٢،٥% من رأس مال الصندوق عن كل % من رأس مال الصندوق عن كل  وتسمى رسوم اإلدارة    (١)
ل به.  ل به. ســنة من ســنواته، وتســتقطع ابتداءً من أموال الصندوق فال تدخل في المال المموَّ ســنة من ســنواته، وتســتقطع ابتداءً من أموال الصندوق فال تدخل في المال المموَّ
Venture Capital & Finance of InnovationVenture Capital & Finance of Innovation، ص، ص٣٠٣٠، الكتاب الســنوي للجمعية الوطنية ، الكتاب الســنوي للجمعية الوطنية 

لرأس المال الجريء لرأس المال الجريء ٢٠١٣٢٠١٣م، صم، ص٦٩٦٩-٧٠٧٠.
الئحة صناديق االستثمار، ص٢٩٢٩، وحافز األداء (، وحافز األداء (CarriedCarried InterestInterest): حصة من أرباح رأس ): حصة من أرباح رأس  الئحة صناديق االستثمار، ص   (٢)
ا، ويكون عادة ٢٠٢٠- ا محددً ا، ويكون عادة ) إذا حقق الصندوق عائدً ا محددً المال، تخصص لمدير الصندوق (المال، تخصص لمدير الصندوق (GPGP) إذا حقق الصندوق عائدً
 Venture Capital. lessons from the DevelopedVenture Capital. lessons from the Developed :٣٠٣٠% من مجموع أرباح الصندوق، انظر: % من مجموع أرباح الصندوق، انظر
 ، ،Venture Capital & Finance of InnovationVenture Capital & Finance of Innovation ص٥-٦، ،  ص،   ،World for the DevelopingWorld for the Developing

ص٣٢٣٢-٣٣٣٣، وإنمــا يمنح المدير حافز أداء لحثه على بــذل غاية جهده إلنجاح الصندوق ، وإنمــا يمنح المدير حافز أداء لحثه على بــذل غاية جهده إلنجاح الصندوق 
 Does Venture CapitalDoes Venture Capital .وتحقيق األرباح، فتكون له مصلحة تتفق مع مصلحة المستثمرين. وتحقيق األرباح، فتكون له مصلحة تتفق مع مصلحة المستثمرين
?Financing Make a Difference?Financing Make a Difference، ص، ص٢٢٢٢، وقد اشترطت الئحة صناديق االستثمار، ص، وقد اشترطت الئحة صناديق االستثمار، ص١٨١٨ 

ا. ا.أن تكون أجرة مدير الصندوق وعموالته متفقة مع السائد عرفً أن تكون أجرة مدير الصندوق وعموالته متفقة مع السائد عرفً
المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، ص٤. المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، ص   (٣)

الئحة صناديق االستثمار، ص٢٩٢٩. الئحة صناديق االستثمار، ص   (٤)
ا، دليل المســتثمر لمفهوم ونشــاط رأس المال  وقد نص القانون المصري على ذلك أيضً ا، دليل المســتثمر لمفهوم ونشــاط رأس المال   وقد نص القانون المصري على ذلك أيضً  (٥)

المخاطر، صالمخاطر، ص٢١٢١.
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كما اشترط المنظم على أمين الحفظ فتح حساب منفصل لد مصرف محلي كما اشترط المنظم على أمين الحفظ فتح حساب منفصل لد مصرف محلي 
لكل صندوق استثمار يتولى حفظه، وأن يودع أموال الصندوق في الحساب المختص لكل صندوق استثمار يتولى حفظه، وأن يودع أموال الصندوق في الحساب المختص 

به، وأن يفصل أصول كل صندوق عن أصوله وعن أصول عمالئه اآلخرين.به، وأن يفصل أصول كل صندوق عن أصوله وعن أصول عمالئه اآلخرين.
وألمين الحفظ أن يعهد بأعمــال الحفظ إلى أمين من الباطن، على أن يتحمل وألمين الحفظ أن يعهد بأعمــال الحفظ إلى أمين من الباطن، على أن يتحمل 

نفقاته من حسابه الخاص، ويكون ضامنًا له حال تعديه أو تفريطهنفقاته من حسابه الخاص، ويكون ضامنًا له حال تعديه أو تفريطه(١).
ويجــوز لمدير الصنــدوق عزل أميــن الحفــظ إذا رأ في ذلــك مصلحة ويجــوز لمدير الصنــدوق عزل أميــن الحفــظ إذا رأ في ذلــك مصلحة 
ا، وعليه أن يعلن  ا، وعليه أن يعلن للمســتثمرين، على أن يعين بديالً عنه في مدة ال تزيد عن ثالثين يومً للمســتثمرين، على أن يعين بديالً عنه في مدة ال تزيد عن ثالثين يومً

بلغ به المستثمرين والجهات المختصة(٢). بلغ به المستثمرين والجهات المختصةذلك العزل ويُ ذلك العزل ويُ
٤- مستشار االستثمار، وهو المختص بتقديم المشورة المالية لمدير الصندوق - مستشار االستثمار، وهو المختص بتقديم المشورة المالية لمدير الصندوق 

في الجوانب االستثمارية، ويتحمل مدير الصندوق نفقاته من حسابه الخاصفي الجوانب االستثمارية، ويتحمل مدير الصندوق نفقاته من حسابه الخاص(٣).
لــزم المنظمُ في المملكــة العربية الســعودية مديرَ الصنــدوق بتعيين  لــزم المنظمُ في المملكــة العربية الســعودية مديرَ الصنــدوق بتعيين ولــم يُ ولــم يُ
ا  ا فيه، واشترط في المستشار أن يكون مرخصً ا المستشار، بل أجاز له ذلك وجعله مخيرً ا فيه، واشترط في المستشار أن يكون مرخصً المستشار، بل أجاز له ذلك وجعله مخيرً

له بتقديم أعمال المشورةله بتقديم أعمال المشورة(٤).
٥- اللجنة الشــرعية، - اللجنة الشــرعية، وهــي التي تتابــع تطبيق الصندوق ألحكام الشــريعة وهــي التي تتابــع تطبيق الصندوق ألحكام الشــريعة 
اإلســالمية، فتعد الدراســات وتصدر القرارات في منتجات الصندوق وأعماله، ثم اإلســالمية، فتعد الدراســات وتصدر القرارات في منتجات الصندوق وأعماله، ثم 

تراقب تطبيق تلك القرارات.تراقب تطبيق تلك القرارات.
الئحة صناديق االستثمار، ص٢١٢١-٢٤٢٤. الئحة صناديق االستثمار، ص   (١)

المرجع السابق. المرجع السابق.   (٢)
المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، ص٢٣٢٣، الئحة صناديق ، الئحة صناديق  المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، ص   (٣)

االستثمار، صاالستثمار، ص١٨١٨.
الئحة صناديق االستثمار، ص٢٥٢٥. الئحة صناديق االستثمار، ص   (٤)
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لزم المنظم الســعودي الصناديق بالتعاقد مع لجنة شــرعية، لكنه أجاز  لزم المنظم الســعودي الصناديق بالتعاقد مع لجنة شــرعية، لكنه أجاز ولــم يُ ولــم يُ
ذلك، وأجاز أن تُدفع أجرتُها من أصول الصندوقذلك، وأجاز أن تُدفع أجرتُها من أصول الصندوق(١).

٦- وكيــل الطرح- وكيــل الطرح(٢)، وهو من يتولى طرح الوحدات االســتثمارية لآلخرين، ، وهو من يتولى طرح الوحدات االســتثمارية لآلخرين، 
ويكون في العادة شركة مختصة في البحث عن المستثمرين من األفراد والمؤسسات ويكون في العادة شركة مختصة في البحث عن المستثمرين من األفراد والمؤسسات 
الذين يبحثون عن فرص اســتثمارية في تمويل الشــركات الناشــئة، ويتحمل مدير الذين يبحثون عن فرص اســتثمارية في تمويل الشــركات الناشــئة، ويتحمل مدير 

الصندوق نفقاتهالصندوق نفقاته(٣)، وقد تُحمل أتعابه على نفقات الصندوق، وقد تُحمل أتعابه على نفقات الصندوق(٤).
ويحرص مدير الصندوق على أن يعهد بجلب االستثمارات إلى وكيل للطرح ويحرص مدير الصندوق على أن يعهد بجلب االستثمارات إلى وكيل للطرح 
حتى يتخفف من أعباء جمع رأس المال؛ ليركز جهده في إدارة االســتثمار والبحث حتى يتخفف من أعباء جمع رأس المال؛ ليركز جهده في إدارة االســتثمار والبحث 

عن جهات التوظيف.عن جهات التوظيف.
٧- المحاسب القانوني، وهو من يصدر القوائم المالية الدورية للصندوق- المحاسب القانوني، وهو من يصدر القوائم المالية الدورية للصندوق(٥)، ، 
وتدفع أجرته من أصول الصندوقوتدفع أجرته من أصول الصندوق(٦)، وألزم المنظم السعودي مدير الصندوق بتعيين ، وألزم المنظم السعودي مدير الصندوق بتعيين 
ا  ا محاســب قانوني قبل تأســيس الصندوق، واشــترط أن يكون المحاســب مرخصً محاســب قانوني قبل تأســيس الصندوق، واشــترط أن يكون المحاســب مرخصً
ومســتقال عن المديرومســتقال عن المدير(٧)، كما أجاز للمدير تغيير المحاســب بشــرط موافقة مجلس ، كما أجاز للمدير تغيير المحاســب بشــرط موافقة مجلس 

المرجع السابق، ص٣٠٣٠. المرجع السابق، ص   (١)
ويطلق عليها في اللغــة اإلنجليزية: (Placement Agent)(Placement Agent)، وأطلقــت عليه الئحة صناديق ، وأطلقــت عليه الئحة صناديق  ويطلق عليها في اللغــة اإلنجليزية:    (٢)
االستثمار، صاالستثمار، ص١٧١٧ اسم: الموزع، أو موزع الوحدات. وانظر: المصطلحات المستخدمة في  اسم: الموزع، أو موزع الوحدات. وانظر: المصطلحات المستخدمة في 

لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، صلوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، ص٢٤٢٤.
الئحة صناديق االســتثمار، ص١٧١٧، ويشــترط المنظم الســعودي أن يكون وكيل الطرح ، ويشــترط المنظم الســعودي أن يكون وكيل الطرح  الئحة صناديق االســتثمار، ص   (٣)

ا له بذلك. ا له بذلك.مرخصً مرخصً
الكتاب السنوي للجمعية الوطنية لرأس المال الجريء ٢٠١٣٢٠١٣م، صم، ص٧١٧١. الكتاب السنوي للجمعية الوطنية لرأس المال الجريء    (٤)

نصت المادة الحادية عشرة من الئحة صناديق االستثمار على أن تعد القوائم مرة كل نصف  نصت المادة الحادية عشرة من الئحة صناديق االستثمار على أن تعد القوائم مرة كل نصف    (٥)
سنة على األقل، صسنة على األقل، ص١٢١٢.

الئحة صناديق االستثمار، ص٣٠٣٠. الئحة صناديق االستثمار، ص   (٦)

الئحة صناديق االستثمار، ص٦٠٦٠. الئحة صناديق االستثمار، ص   (٧)
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اإلدارة على ذلكاإلدارة على ذلك(١).
ا بمســاهمي الصندوق، وسماهم المنظم  ون أيضً ا بمســاهمي الصندوق، وسماهم المنظم ، ويسمَّ ون أيضً ٨- المســتثمرون- المســتثمرون(٢)، ويسمَّ

السعودي مالكي الوحدات.السعودي مالكي الوحدات.
وللمستثمرين حقوق مقيدة مرتبطة بالوحدات االستثمارية التي يمتلكونها؛ وللمستثمرين حقوق مقيدة مرتبطة بالوحدات االستثمارية التي يمتلكونها؛ 
كحضور الجمعيــة العمومية والتصويــت فيها، واالطالع علــى التقارير الدورية كحضور الجمعيــة العمومية والتصويــت فيها، واالطالع علــى التقارير الدورية 
للصندوق، دون أن يكــون لهم الحق في إدارة الصندوق. وتعد مســؤوليتهم عن للصندوق، دون أن يكــون لهم الحق في إدارة الصندوق. وتعد مســؤوليتهم عن 
خسائر الصندوق مسؤولية محدودة، فال تتجاوز خسارتهم المبالغ التي ساهموا بها خسائر الصندوق مسؤولية محدودة، فال تتجاوز خسارتهم المبالغ التي ساهموا بها 

فيهفيه(٣).
ا: الشخصية المعنوية(٤). ا: الشخصية المعنويةثانيً ثانيً

تكون لصندوق االســتثمار شــخصية معنوية لها ذمة مالية مســتقلة عن ذمة تكون لصندوق االســتثمار شــخصية معنوية لها ذمة مالية مســتقلة عن ذمة 
المستثمرين مالكي الوحدات؛ ولذلك فمســؤولية الصندوق محدودة باألموال التي المستثمرين مالكي الوحدات؛ ولذلك فمســؤولية الصندوق محدودة باألموال التي 

ساهم بها المستثمرون، وال تتعد إلى أموال المستثمرين الخاصةساهم بها المستثمرون، وال تتعد إلى أموال المستثمرين الخاصة(٥).
المرجع السابق، ص٦٠٦٠. المرجع السابق، ص   (١)

ويطلق على المســتثمر في اللغة اإلنجليزية (InvestorInvestor)، قاموس أكسفورد، ص)، قاموس أكسفورد، ص٦١٦٦١٦، كما ، كما  ويطلق على المســتثمر في اللغة اإلنجليزية (   (٢)
يطلــق عليه الشــريك المحدود (يطلــق عليه الشــريك المحدود (LPLP)، وذلك في مقابل الشــريك العــام ()، وذلك في مقابل الشــريك العــام (GPGP) وهو مدير ) وهو مدير 
الصندوق. الصندوق. Venture Capital & Finance of InnovationVenture Capital & Finance of Innovation، ص، ص٥٢٣٥٢٣، دليل االستثمار برأس ، دليل االستثمار برأس 

المال الجريء في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا، صالمال الجريء في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا، ص٥.
Venture Capital & Finance of InnovationVenture Capital & Finance of Innovation، ص، ص٢٩٢٩، الكتاب الســنوي للجمعية الوطنية ، الكتاب الســنوي للجمعية الوطنية   (٣)
لرأس المــال الجــريء لرأس المــال الجــريء ٢٠١٣٢٠١٣م، صم، ص٧٠٧٠، دليل المســتثمر لمفهوم ونشــاط رأس المال ، دليل المســتثمر لمفهوم ونشــاط رأس المال 

المخاطر، صالمخاطر، ص٢١٢١، الئحة صناديق االستثمار، ص، الئحة صناديق االستثمار، ص٢٩٢٩.
الشخصية المعنوية هي: وصف يجعل للجهات والشركات واألوقاف ونحوها وجود وذمة  الشخصية المعنوية هي: وصف يجعل للجهات والشركات واألوقاف ونحوها وجود وذمة    (٤)

تؤهلها ألن يكون لها حقوق وعليها واجبات.تؤهلها ألن يكون لها حقوق وعليها واجبات.
الئحة صناديق االستثمار، ص٢٩٢٩. الئحة صناديق االستثمار، ص   (٥)
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ا: الملكية المشاعة للمستثمرين. ا: الملكية المشاعة للمستثمرين.ثالثً ثالثً
تنص األنظمة على أن الوحدات االســتثمارية تمثل حصةً مشــاعةً من أموال تنص األنظمة على أن الوحدات االســتثمارية تمثل حصةً مشــاعةً من أموال 
الصندوق يملكها المستثمرون، ويكون لكل منهم حق في الصندوق بقدر الوحدات الصندوق يملكها المستثمرون، ويكون لكل منهم حق في الصندوق بقدر الوحدات 
التي يملكها، ويمكن أن يقسم المســتثمرون في الصندوق إلى فئات، تكون لكل فئة التي يملكها، ويمكن أن يقسم المســتثمرون في الصندوق إلى فئات، تكون لكل فئة 
حقوق يتساو فيها أفرادها، لكنها قد تتميز عن بقية الفئات بحقوق خاصة، لكن منع حقوق يتساو فيها أفرادها، لكنها قد تتميز عن بقية الفئات بحقوق خاصة، لكن منع 
المنظم الســعودي انفراد أي من مســتثمري الصندوق بأهدافه االستثمارية عن البقية المنظم الســعودي انفراد أي من مســتثمري الصندوق بأهدافه االستثمارية عن البقية 

أو أن تكون له حقوق تخلُّ بحقوق البقيةأو أن تكون له حقوق تخلُّ بحقوق البقية(١).
ا: أن غرض الصندوق النمو. ا: أن غرض الصندوق النمو.رابعً رابعً

تهــدف الصناديق التي تســتثمر في التمويل برأس المال الجريء للشــركات تهــدف الصناديق التي تســتثمر في التمويل برأس المال الجريء للشــركات 
الناشــئة إلى تحقيق مكاســب رأســمالية ناتجة عن ارتفاع القيمة السوقية للحصص الناشــئة إلى تحقيق مكاســب رأســمالية ناتجة عن ارتفاع القيمة السوقية للحصص 
ة، وتختلــف بذلك عن صناديق الدخل التي  ة، وتختلــف بذلك عن صناديق الدخل التي المملوكة للصندوق في الشــركة الممولَّ المملوكة للصندوق في الشــركة الممولَّ
تهدف إلى تحقيق عائد ســنوي من اســتثماراتها، بل قد تحقــق الصناديق عوائدها تهدف إلى تحقيق عائد ســنوي من اســتثماراتها، بل قد تحقــق الصناديق عوائدها 
ا  ا وتصفي اســتثماراتها قبل تحقيق الشــركة الممولَّة عوائد سنوية، إذا وجدت مخرجً وتصفي اســتثماراتها قبل تحقيق الشــركة الممولَّة عوائد سنوية، إذا وجدت مخرجً

ا من بيع حصصها في تلك الشركة(٢). ا من بيع حصصها في تلك الشركةمربحً مربحً
ا: أنها صناديق مغلقة. ا: أنها صناديق مغلقة.خامسً خامسً

مما تتصف به صناديق االستثمار في التمويل برأس المال الجريء أنها صناديق مما تتصف به صناديق االستثمار في التمويل برأس المال الجريء أنها صناديق 
مغلقة، فعدد المستثمرين بعدمغلقة، فعدد المستثمرين بعد..............................................................................................................
الئحة صناديق االســتثمار، ص٢٩٢٩، وســيأتي بحث الحقوق الخاصة لكل فئة في مبحث ، وســيأتي بحث الحقوق الخاصة لكل فئة في مبحث  الئحة صناديق االســتثمار، ص   (١)

التحوط التعاقدي.التحوط التعاقدي.
دليل المستثمر لمفهوم ونشاط رأس المال المخاطر، ص١٤١٤، وانظر في الفرق بين صناديق ، وانظر في الفرق بين صناديق  دليل المستثمر لمفهوم ونشاط رأس المال المخاطر، ص   (٢)

النمو وصناديق الدخل: الخدمات االستثمارية في المصارف النمو وصناديق الدخل: الخدمات االستثمارية في المصارف ١٠٢١٠٢/١-١٠٣١٠٣.
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اإلغــالقاإلغــالق(١) ال يزيد وال ينقص، والمســتثمر فيهــا ال يمكنه اســترداد قيمة وحداته  ال يزيد وال ينقص، والمســتثمر فيهــا ال يمكنه اســترداد قيمة وحداته 
االســتثمارية أو بيعها أثناء مــدة الصندوق، بل تبقى حصته فــي الصندوق حتى تتم االســتثمارية أو بيعها أثناء مــدة الصندوق، بل تبقى حصته فــي الصندوق حتى تتم 
التصفية، وقد يتاح للمســتثمر أن يبيع حصته لمستثمر آخر في الصندوق نفسه. وتعد التصفية، وقد يتاح للمســتثمر أن يبيع حصته لمستثمر آخر في الصندوق نفسه. وتعد 
يَّة تشــجع الشركات طالبة التمويل على التعاقد مع صناديق االستثمار؛  زِ يَّة تشــجع الشركات طالبة التمويل على التعاقد مع صناديق االستثمار؛ هذه الصفة مَ زِ هذه الصفة مَ

الستقرارها المالي ووضوح رؤيتها ومدة عملهاالستقرارها المالي ووضوح رؤيتها ومدة عملها(٢).
ولطول مدة االستثمار ال بد للمســتثمر في هذه الصناديق أن يوطن نفسه على ولطول مدة االستثمار ال بد للمســتثمر في هذه الصناديق أن يوطن نفسه على 
إبقاء ماله مدة طويلة قد تصل إلى عشر سنوات دون استرداد، وهو يرجو بعد ذلك أن إبقاء ماله مدة طويلة قد تصل إلى عشر سنوات دون استرداد، وهو يرجو بعد ذلك أن 

ا عاليًا يعوض انتظاره هذه المدة(٣). ا عاليًا يعوض انتظاره هذه المدةيحقق ربحً يحقق ربحً

يكون اإلغالق (ClosingClosing) عند اكتمال رأس المال، وتوجيهه إلى االستثمار، وتوقيع جميع ) عند اكتمال رأس المال، وتوجيهه إلى االستثمار، وتوقيع جميع  يكون اإلغالق (   (١)
الوثائق القانونية الالزمة. الكتاب السنوي للجمعية الوطنية لرأس المال الجريء الوثائق القانونية الالزمة. الكتاب السنوي للجمعية الوطنية لرأس المال الجريء ٢٠١٣٢٠١٣م، م، 

ص٦٣٦٣.
 Guide on PrivateGuide on Private ص٢٠٢٠، ،  ص،   ،Does Venture Capital Financing Make a Difference?Does Venture Capital Financing Make a Difference?  (٢)
Equity & Venture Capital for EntrepreneursEquity & Venture Capital for Entrepreneurs، ص، ص١٠١٠، دليل المصطلحات االستثمارية، ، دليل المصطلحات االستثمارية، 

ص١٤١٤.
 Guide on Private Equity & Venture Capital forGuide on Private Equity & Venture Capital for .ولذلك يســمى رأس المال الصبور ولذلك يســمى رأس المال الصبور.    (٣)
EntrepreneursEntrepreneurs، ص، ص١٠١٠، الكتاب السنوي للجمعية الوطنية لرأس المال الجريء ، الكتاب السنوي للجمعية الوطنية لرأس المال الجريء ٢٠١٣٢٠١٣م، م، 

ص١٠٥١٠٥، تطبيــق تجربــة رأس المال المخاطر مع المشــروعات الصغيرة والمتوســطة، ، تطبيــق تجربــة رأس المال المخاطر مع المشــروعات الصغيرة والمتوســطة، 
ا منه أثناء مدة الصندوق  ا منه أثناء مدة الصندوق ، وألفت إلى أن بعض الصناديق قد تعيد رأس المال أو جزءً ص١٧١٧، وألفت إلى أن بعض الصناديق قد تعيد رأس المال أو جزءً
متى تم تسييل بعض االستثمارات، متى تم تسييل بعض االستثمارات، Venture Capital & Finance of InnovationVenture Capital & Finance of Innovation، ص، ص٣٤٣٤-

.٣٨٣٨
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إجراءات عملهاإجراءات عملها

المطلب األول: إجراءات تأسيس الصندوق والطرح للمستثمرين.المطلب األول: إجراءات تأسيس الصندوق والطرح للمستثمرين.
يمكن إجمال تلك اإلجراءات في اآلتي:يمكن إجمال تلك اإلجراءات في اآلتي:

يتقدم مؤسس الصندوق بطلب التأسيس إلى الجهات اإلدارية المختصة  يتقدم مؤسس الصندوق بطلب التأسيس إلى الجهات اإلدارية المختصة -   -١
بعد إكماله جميع متطلبات التأسيسبعد إكماله جميع متطلبات التأسيس(١).

الئحة صناديق االســتثمار، ص٢٦٢٦، ونص الملحق ، ونص الملحق ٤ من الالئحة على متطلبات التأسيس  من الالئحة على متطلبات التأسيس  الئحة صناديق االســتثمار، ص   (١)
التي يقدمها مؤســس الصندوق لهيئة الســوق المالية، والتي تتضمــن تعبئة نموذج طلب التي يقدمها مؤســس الصندوق لهيئة الســوق المالية، والتي تتضمــن تعبئة نموذج طلب 
تأســيس صندوق عام، وتقديم مســودة شــروط وأحــكام الصندوق، ومســودة مذكرة تأســيس صندوق عام، وتقديم مســودة شــروط وأحــكام الصندوق، ومســودة مذكرة 
المعلومات، ومســودة ملخص المعلومات الرئيســة، وصورة من إثبــات الهوية ألعضاء المعلومات، ومســودة ملخص المعلومات الرئيســة، وصورة من إثبــات الهوية ألعضاء 
مجلس إدارة الصندوق، ونماذج االشــتراك واالســترداد، وتفاصيل آليــة اتخاذ القرارات مجلس إدارة الصندوق، ونماذج االشــتراك واالســترداد، وتفاصيل آليــة اتخاذ القرارات 
االســتثمارية، مع تحديد أســماء أي أشــخاص مســجلين مشــتركين، وتقديم سياسات االســتثمارية، مع تحديد أســماء أي أشــخاص مســجلين مشــتركين، وتقديم سياسات 
وإجراءات إدارة المخاطــر للصندوق، وإقرار من مدير الصنــدوق بوجود النظم اإلدارية وإجراءات إدارة المخاطــر للصندوق، وإقرار من مدير الصنــدوق بوجود النظم اإلدارية 
المتعلقة بالجوانب التشــغيلية المرتبطة بالصندوق، وإقرار مــن المدير بأن جميع أعضاء المتعلقة بالجوانب التشــغيلية المرتبطة بالصندوق، وإقرار مــن المدير بأن جميع أعضاء 
مجلس اإلدارة تنطبق عليهم متطلبات التأهيل الواردة في الئحة صناديق االستثمار، وينطبق مجلس اإلدارة تنطبق عليهم متطلبات التأهيل الواردة في الئحة صناديق االستثمار، وينطبق 
عليهم تعريف عضو مجلس إدارة صندوق مستقل الوارد في قائمة المصطلحات المستخدمة عليهم تعريف عضو مجلس إدارة صندوق مستقل الوارد في قائمة المصطلحات المستخدمة 
في لوائح هيئة الســوق المالية، مع دفع المقابل المالي لتأســيس الصندوق، باإلضافة إلى في لوائح هيئة الســوق المالية، مع دفع المقابل المالي لتأســيس الصندوق، باإلضافة إلى 

 .مستندات أخر .مستندات أخر
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بعد صدور موافقة الجهة اإلدارية، يتعاقد مؤسس الصندوق مع مؤسسة  بعد صدور موافقة الجهة اإلدارية، يتعاقد مؤسس الصندوق مع مؤسسة -   -٢
مختصة في طرح وحدات الصناديق واإلعالن عنها، وجلب المستثمرين مختصة في طرح وحدات الصناديق واإلعالن عنها، وجلب المستثمرين 
لالستثمار في الصندوق، وقد يتولى مدير الصندوق ذلكلالستثمار في الصندوق، وقد يتولى مدير الصندوق ذلك(١)، ويستغرق ، ويستغرق 

.(٢) جمع االستثمارات مدة قد تبلغ سنةًجمع االستثمارات مدة قد تبلغ سنةً
المطلب الثاني: إجراءات تقديم المال من المستثمر للصندوق.المطلب الثاني: إجراءات تقديم المال من المستثمر للصندوق.

، وقد يقدمه  يقدم المســتثمرُ المــالَ لمدير الصنــدوق دفعة واحــدةً ، وقد يقدمه -  يقدم المســتثمرُ المــالَ لمدير الصنــدوق دفعة واحــدةً  -١
على دفعات بعــد أن يتعهد بمبلغ معين من المال يســدد على دفعات على دفعات بعــد أن يتعهد بمبلغ معين من المال يســدد على دفعات 
محددة، إال أنه يجب أن يسدد رأس المال كامالً قبل بدء الصندوق في محددة، إال أنه يجب أن يسدد رأس المال كامالً قبل بدء الصندوق في 

االستثماراالستثمار(٣).
 ، ا ســواء أكان حــاال أم مؤجالً م من المســتثمر نقدً يكون المال المقدَّ  - ، ا ســواء أكان حــاال أم مؤجالً م من المســتثمر نقدً يكون المال المقدَّ  -٢

ا. روضً ينًا أو عُ ا.وال يقبل عادةً أن يكون منفعةً أو دَ روضً ينًا أو عُ وال يقبل عادةً أن يكون منفعةً أو دَ
يحصل المستثمر مقابل المال الذي يقدمه على حصص أو وحدات في  يحصل المستثمر مقابل المال الذي يقدمه على حصص أو وحدات في -   -٣
صندوق االستثمار، ويعطى إلثبات ذلك وثائقصندوق االستثمار، ويعطى إلثبات ذلك وثائق(٤)، ويكون له الحق في ، ويكون له الحق في 

األرباح عند تصفية الصندوقاألرباح عند تصفية الصندوق(٥).
المرجع السابق، ص١٧١٧. .  المرجع السابق، ص   (١)

Guide on Private Equity & Venture Capital for EntrepreneursGuide on Private Equity & Venture Capital for Entrepreneurs، ص، ص٩.  (٢)
Venture Capital & Finance of InnovationVenture Capital & Finance of Innovation، ص، ص٢١٢١.  (٣)

تســمى وثائق االســتثمار، وقد يعبر البعض عن الوحدات المملوكة للمســتثمرين بوثائق  تســمى وثائق االســتثمار، وقد يعبر البعض عن الوحدات المملوكة للمســتثمرين بوثائق    (٤)
االســتثمار. انظر: مؤسسات رأس المال المخاطر ودورها في تدعيم المشروعات الناشئة، االســتثمار. انظر: مؤسسات رأس المال المخاطر ودورها في تدعيم المشروعات الناشئة، 

ص٦٢٦٢.
الئحــة  الئحــة ،  ص١٠١٠،  ص،   ،Guide on Private Equity & Venture Capital for EntrepreneursGuide on Private Equity & Venture Capital for Entrepreneurs  (٥)

صناديق االستثمار، صصناديق االستثمار، ص٢٩٢٩-٣٠٣٠.
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٢٥٩٢٥٩

المطلب الثالث: إجراءات التعاقد بين المستثمر ومدير الصندوق.المطلب الثالث: إجراءات التعاقد بين المستثمر ومدير الصندوق.
تكون لد مدير الصندوق صيغة عقد موحدة لكل فئة من المستثمرينتكون لد مدير الصندوق صيغة عقد موحدة لكل فئة من المستثمرين(١)، وقد ، وقد 
: :تكون هناك صيغ مرنة قابلة للتفاوض لكبار المستثمرين، وتتضمن صيغة العقد عادةً تكون هناك صيغ مرنة قابلة للتفاوض لكبار المستثمرين، وتتضمن صيغة العقد عادةً

عنوان العقد ويوم التعاقد وتاريخه.عنوان العقد ويوم التعاقد وتاريخه.- - 
بيانات المتعاقدين.بيانات المتعاقدين.- - 
أهداف الصندوق.أهداف الصندوق.- - 
المبلــغ المدفوع من المســتثمر، وما يقابله من وحــدات الصندوق التي المبلــغ المدفوع من المســتثمر، وما يقابله من وحــدات الصندوق التي - - 

انتقلت للمستثمر، ونوعهاانتقلت للمستثمر، ونوعها(٢).
طريقة توزيع األرباح.طريقة توزيع األرباح.- - 
أجرة الصندوق، وحافز األداء.أجرة الصندوق، وحافز األداء.- - 
المصروفات المتوقعة للصندوق.المصروفات المتوقعة للصندوق.- - 
حقوق المستثمر.حقوق المستثمر.- - 
حقوق مدير الصندوق وصالحياته.حقوق مدير الصندوق وصالحياته.- - 
المدة المتوقعة للصندوقالمدة المتوقعة للصندوق(٣).- - 

نصت الئحة صناديق االستثمار، ص٨٧٨٧-٩٥٩٥ على شروط الصندوق وأحكامه التي يتضمنها  على شروط الصندوق وأحكامه التي يتضمنها  نصت الئحة صناديق االستثمار، ص   (١)
العقد بين مدير الصندوق والمستثمر.العقد بين مدير الصندوق والمستثمر.

ا  كأن يبين أهي عادية أم تفضيلية، وما نوع التفضيل فيها، فالوحدات واألسهم التفضيلية كثيرً ا   كأن يبين أهي عادية أم تفضيلية، وما نوع التفضيل فيها، فالوحدات واألسهم التفضيلية كثيرً  (٢)
ما تكون على فئات، ولكل فئة من الخصائص ما يميزها عن غيرها.ما تكون على فئات، ولكل فئة من الخصائص ما يميزها عن غيرها.

ص٥، ،  ص،   ،Venture Capital. lessons from the Developed World for the DevelopingVenture Capital. lessons from the Developed World for the Developing  (٣)
الئحة صناديق االستثمار، صالئحة صناديق االستثمار، ص٨٧٨٧-٩٥٩٥.
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ا بين العاقدين، ومن أهم تلك الشروط: ا بين العاقدين، ومن أهم تلك الشروط:شروطً شروطً
شــروط تتعلق بآلية االســتثمار، مثل: مقدار التمويل الذي يقدم ألي  شــروط تتعلق بآلية االســتثمار، مثل: مقدار التمويل الذي يقدم ألي أ-  أ- 
ا آخر، فقد يكون  ا آخر، فقد يكون مشــروع، واقتراض الصندوق، وأالّ يســاند صندوقً مشــروع، واقتراض الصندوق، وأالّ يســاند صندوقً
لــد مدير الصندوق أكثــر من صندوق في مجــال واحد، وقد يكون لــد مدير الصندوق أكثــر من صندوق في مجــال واحد، وقد يكون 
ا، وألجل حل ذلك التعثر يشــتري صندوقٌ آخر -يديره  ا، وألجل حل ذلك التعثر يشــتري صندوقٌ آخر -يديره أحدهــا متعثرً أحدهــا متعثرً
مديــر الصندوق نفســه- أســهمَ الصنــدوق المتعثر في الشــركات؛ مديــر الصندوق نفســه- أســهمَ الصنــدوق المتعثر في الشــركات؛ 
ا، فيصفي أســهمه ويوزع أرباحه على  ا، فيصفي أســهمه ويوزع أرباحه على ليخرج الصندوق الســابق رابحً ليخرج الصندوق الســابق رابحً
المســتثمرين، ويحقق بذلك سمعةً بنجاح الصندوق، إال أن النتيجة أن المســتثمرين، ويحقق بذلك سمعةً بنجاح الصندوق، إال أن النتيجة أن 
التعثر انتقل إلى الصندوق الجديد، وحينها سيكون أمامه أحد خيارين: التعثر انتقل إلى الصندوق الجديد، وحينها سيكون أمامه أحد خيارين: 
إما أن تتحســن أحوال المشروعات المتعثرة بمضي الزمن ويتمكن من إما أن تتحســن أحوال المشروعات المتعثرة بمضي الزمن ويتمكن من 
تجاوز التعثر، أو أن يتفق الصندوق مع صندوق ثالث لشراء أسهمه في تجاوز التعثر، أو أن يتفق الصندوق مع صندوق ثالث لشراء أسهمه في 
تلك الشركات، وهكذا. فيشترط المستثمرون على مدير الصندوق أالَّ تلك الشركات، وهكذا. فيشترط المستثمرون على مدير الصندوق أالَّ 

ا آخر لتالفي تلك المشكلة(١). ا آخر لتالفي تلك المشكلةيساند صندوقً يساند صندوقً
شــروط تتعلق بعمل مديــر الصندوق، مثل: أالَّ يؤســس مدير الصندوق  شــروط تتعلق بعمل مديــر الصندوق، مثل: أالَّ يؤســس مدير الصندوق ب-  ب- 
ا آخر قبل تصفية الصندوق الحالي، لئال ينشغل بالصندوق الجديد  ا آخر قبل تصفية الصندوق الحالي، لئال ينشغل بالصندوق الجديد صندوقً صندوقً
عن السابق. ومثل: اشتراط أن يساهم مدير الصندوق بماله في الصندوق؛ عن السابق. ومثل: اشتراط أن يساهم مدير الصندوق بماله في الصندوق؛ 
ا على تمويالت الصندوق، وليعطي ثقة أكبر بالشــركة  ا على تمويالت الصندوق، وليعطي ثقة أكبر بالشــركة ليكــون أكثر حرصً ليكــون أكثر حرصً
الممولَّة فيزيد ذلك من قيمة أســهمها عند البيعالممولَّة فيزيد ذلك من قيمة أســهمها عند البيع(٢). وقد يُشترط على مدير . وقد يُشترط على مدير 
ص٥، ،  ص،   ،Venture Capital. lessons from the Developed World for the DevelopingVenture Capital. lessons from the Developed World for the Developing  (١)

Venture Capital & Finance of InnovationVenture Capital & Finance of Innovation، ص، ص٤٠٤٠-٤١٤١.

 Venture Capital &Venture Capital & ، ،ص، ص٥٢٥٢ ،Does Venture Capital Financing Make a Difference?Does Venture Capital Financing Make a Difference?  (٢)
Finance of InnovationFinance of Innovation، ص، ص٤١٤١.
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٢٦١٢٦١

الصندوق أن يتولى إدارة الصندوق بنفسه وال يعهد بها لمدير من الباطنالصندوق أن يتولى إدارة الصندوق بنفسه وال يعهد بها لمدير من الباطن(١).
لة، مثل أن يمول الصندوق شركات  شــروط تتعلق بالشــركات المموَّ لة، مثل أن يمول الصندوق شركات ج-  شــروط تتعلق بالشــركات المموَّ ج- 

ذات صناعات محددة، أو مرحلة معينةذات صناعات محددة، أو مرحلة معينة(٢).
المطلب الرابع: إجراءات الصندوق بعد اإلغالق.المطلب الرابع: إجراءات الصندوق بعد اإلغالق.

بعد اكتمال المبلغ المطلوب وإغالق الصندوق يشــرع مديره في البحث عن بعد اكتمال المبلغ المطلوب وإغالق الصندوق يشــرع مديره في البحث عن 
جهات يوظف فيها اســتثماراته، والتي سيتجه معظمها للتمويل برأس المال الجريء جهات يوظف فيها اســتثماراته، والتي سيتجه معظمها للتمويل برأس المال الجريء 
للمشروعات الناشئة وهو الغرض الذي أنشئ ألجله الصندوقللمشروعات الناشئة وهو الغرض الذي أنشئ ألجله الصندوق(٣)، وسيكون لجهات ، وسيكون لجهات 
الوساطة دورها في الجمع بين المشــروعات والصندوق، كما ستتقدم المشروعات الوساطة دورها في الجمع بين المشــروعات والصندوق، كما ستتقدم المشروعات 
الناشــئة الباحثة عن التمويل إلى الصندوق، وفي كل األحوال ســيدرس الصندوق الناشــئة الباحثة عن التمويل إلى الصندوق، وفي كل األحوال ســيدرس الصندوق 
جهات التمويل، وســتكون بقية اإلجراءات مشــابهة لإلجراءات التي سبق بيانها في جهات التمويل، وســتكون بقية اإلجراءات مشــابهة لإلجراءات التي سبق بيانها في 

التمهيدالتمهيد(٤).
وفي بعض الدول يؤســس مديرو صناديق التمويل برأس المال الجريء نقابة وفي بعض الدول يؤســس مديرو صناديق التمويل برأس المال الجريء نقابة 
ا لدراســة الشركات واختيار أمثلها لالســتثمار، ال سيما إذا كانت نسبة  ا لدراســة الشركات واختيار أمثلها لالســتثمار، ال سيما إذا كانت نسبة مالية أو ائتالفً مالية أو ائتالفً
ا جدا، ويقوم أحدُ  ا جدا، ويقوم أحدُ المخاطرة عالية أو كان مبلغ رأس المال المطلوب في الشركة كبيرً المخاطرة عالية أو كان مبلغ رأس المال المطلوب في الشركة كبيرً
المديرين أو مجلسٌ منهم بتمثيل البقية في إجراءات البحث والتفاوض مع الشركات المديرين أو مجلسٌ منهم بتمثيل البقية في إجراءات البحث والتفاوض مع الشركات 

ورواد األعمال، وفي ذلك اجتماع للخبرات وتوزيع للمخاطرورواد األعمال، وفي ذلك اجتماع للخبرات وتوزيع للمخاطر(٥).
Venture Capital & Finance of InnovationVenture Capital & Finance of Innovation، ص، ص٤١٤١.  (١)

المرجع السابق. المرجع السابق.   (٢)
Venture Capital & Finance of InnovationVenture Capital & Finance of Innovation، ص، ص٢١٢١.  (٣)

انظر: ص٣٦٣٦-٣٧٣٧، ، ٤٨٤٨، ، ٥٤٥٤. انظر: ص   (٤)
 Guide on PrivateGuide on Private ص٢١٢١، ،  ص،   ،Does Venture Capital Financing Make a Difference?Does Venture Capital Financing Make a Difference?  (٥)

Equity & Venture Capital for EntrepreneursEquity & Venture Capital for Entrepreneurs، ص، ص١٠١٠.
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األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

ولكون المشــروعات الناشــئة عالية المخاطر؛ فإن الصناديق تلجأ إلى طرق ولكون المشــروعات الناشــئة عالية المخاطر؛ فإن الصناديق تلجأ إلى طرق 
للتحوط، منها: تنويع االستثمارات بين المشروعات، فال تركز استثماراتها في مشروع للتحوط، منها: تنويع االستثمارات بين المشروعات، فال تركز استثماراتها في مشروع 
واحدواحد(١)، وقد تختلف نســبة مشاركتها في كل مشروع بحســب الدراسة التي يعدها ، وقد تختلف نســبة مشاركتها في كل مشروع بحســب الدراسة التي يعدها 
الصندوق والتــي تأخذ في االعتبار التناســب بين العائد والمخاطرة، وقد يشــترط الصندوق والتــي تأخذ في االعتبار التناســب بين العائد والمخاطرة، وقد يشــترط 
المستثمرون على مدير الصندوق حدا أعلى لتمويل أي شركة ليس له أن يزيد عليهالمستثمرون على مدير الصندوق حدا أعلى لتمويل أي شركة ليس له أن يزيد عليه(٢).
ا من أمواله لتوجيهها إلى استثمارات آمنة  ا من أمواله لتوجيهها إلى استثمارات آمنة ويخصص الصندوق في العادة جزءً ويخصص الصندوق في العادة جزءً

قليلة المخاطر؛ وذلك للتحوط، ولتحقيق التوازن بين االستثماراتقليلة المخاطر؛ وذلك للتحوط، ولتحقيق التوازن بين االستثمارات(٣).
ا ســائالً  ا من أموال الصندوق لتكون رصيدً ا ســائالً كما يخصص مدير الصندوق جزءً ا من أموال الصندوق لتكون رصيدً كما يخصص مدير الصندوق جزءً
يغطي مصروفاته، كأجرة المدير الســنوية، وأجرة أميــن الحفظ، باإلضافة إلى أجرة يغطي مصروفاته، كأجرة المدير الســنوية، وأجرة أميــن الحفظ، باإلضافة إلى أجرة 
المستشــارين الذين يلزم الصندوق تعيينهمالمستشــارين الذين يلزم الصندوق تعيينهم(٤)، أما من يتــم تعيينهم من المدير للقيام ، أما من يتــم تعيينهم من المدير للقيام 

ببعض أعماله فإن نفقاتهم يتحملها المدير من حسابه الخاص.ببعض أعماله فإن نفقاتهم يتحملها المدير من حسابه الخاص.
ومــن الصناديق من يوظف اســتثماراته فــي صناديق أخر، ويســمى ذلك ومــن الصناديق من يوظف اســتثماراته فــي صناديق أخر، ويســمى ذلك 
الصندوق: صندوق الصناديقالصندوق: صندوق الصناديق(٥)، وتلجأ بعض الصناديق لذلك لالســتفادة من خبرة ، وتلجأ بعض الصناديق لذلك لالســتفادة من خبرة 

?Does Venture Capital Financing Make a Difference?Does Venture Capital Financing Make a Difference، ص، ص٢١٢١.  (١)
Venture Capital & Finance of InnovationVenture Capital & Finance of Innovation، ص، ص٤٠٤٠-٤١٤١، دليــل المســتثمر لمفهــوم ، دليــل المســتثمر لمفهــوم   (٢)

ونشاط رأس المال المخاطر، صونشاط رأس المال المخاطر، ص٢١٢١.
مؤسسات رأس المال المخاطر ودورها في تدعيم المشروعات الناشئة، ص١٢٣١٢٣. مؤسسات رأس المال المخاطر ودورها في تدعيم المشروعات الناشئة، ص   (٣)

Guide on Private Equity & Venture Capital for EntrepreneursGuide on Private Equity & Venture Capital for Entrepreneurs، ص، ص١٢١٢.  (٤)
ويســمى في اإلنجليزيــة: (FundFund OfOf FundsFunds) ويرمز له بالرمز () ويرمز له بالرمز (FOFFOF)، الكتاب الســنوي )، الكتاب الســنوي  ويســمى في اإلنجليزيــة: (   (٥)
للجمعيــة الوطنية لرأس المال الجــريء للجمعيــة الوطنية لرأس المال الجــريء ٢٠١٣٢٠١٣م، صم، ص٦٦٦٦، وأُطلق عليه في الئحة صناديق ، وأُطلق عليه في الئحة صناديق 
االســتثمار الصادرة عن هيئة الســوق المالية بالمملكة مصطلح الصندوق القابض، المادة االســتثمار الصادرة عن هيئة الســوق المالية بالمملكة مصطلح الصندوق القابض، المادة 
ف في قائمة المصطلحات المســتخدمة في لوائح هيئة الســوق المالية  رِّ ف في قائمة المصطلحات المســتخدمة في لوائح هيئة الســوق المالية ، وعُ رِّ ٥٠٥٠، ص، ص٤٥٤٥، وعُ
وقواعدها، صوقواعدها، ص١٣١٣ بأنه: صندوق اســتثمار هدفه االستثماري الرئيس استثمار جميع أصوله  بأنه: صندوق اســتثمار هدفه االستثماري الرئيس استثمار جميع أصوله 

.في صناديق استثمار أخر.في صناديق استثمار أخر



التوصيف الفقهي لصناديق االستثمار برأس المال الجريءالتوصيف الفقهي لصناديق االستثمار برأس المال الجريء

٢٦٣٢٦٣

الصناديق المســتثمر فيها وجهدها في إدارة االســتثمارات، وتقليل العبء عليها في الصناديق المســتثمر فيها وجهدها في إدارة االســتثمارات، وتقليل العبء عليها في 
البحث عن مشروعات ومتابعتها والتعاقد معهاالبحث عن مشروعات ومتابعتها والتعاقد معها(١).

ويحدد صنــدوق االســتثمار مدة قبــل نهايته للبــدء في إجــراءات تصفية ويحدد صنــدوق االســتثمار مدة قبــل نهايته للبــدء في إجــراءات تصفية 
ا، إال أن  ا، إال أن ؛ ليتمكن من تصفية اســتثماراته في المدة التي حددها سلفً االســتثماراتاالســتثمارات(٢)؛ ليتمكن من تصفية اســتثماراته في المدة التي حددها سلفً
تلك المدة قد تتأخر أو تتقدم بحسب واقع السوق والفرص المتاحة لبيع االستثمارات تلك المدة قد تتأخر أو تتقدم بحسب واقع السوق والفرص المتاحة لبيع االستثمارات 

وتصفيتها.وتصفيتها.
وبعد التصفية، يعيد الصندوق رأس المال إلى المســتثمرين، ثم توزع األرباح وبعد التصفية، يعيد الصندوق رأس المال إلى المســتثمرين، ثم توزع األرباح 
ا، مع خصم نســبة منها تعد حافز أداء يسلم لمدير  ق عليه ســلفً ا، مع خصم نســبة منها تعد حافز أداء يسلم لمدير عليهم بحســب ما اتُّفِ ق عليه ســلفً عليهم بحســب ما اتُّفِ

الصندوق مكافأة على ما حققه من نجاح وما حصله للصندوق من أرباحالصندوق مكافأة على ما حققه من نجاح وما حصله للصندوق من أرباح(٣).
والعادة أالَّ توزع أرباح إال بعد تصفية جميع االستثمارات، وحين تصفى بعض والعادة أالَّ توزع أرباح إال بعد تصفية جميع االستثمارات، وحين تصفى بعض 
 االســتثمارات قبل غيرها فإنها تبقى في الصندوق أو تســتثمر في استثمارات أخر االســتثمارات قبل غيرها فإنها تبقى في الصندوق أو تســتثمر في استثمارات أخر
يراعى فيها إمكان تصفيتها قبل انتهاء مــدة الصندوق، لكن قد تعمد بعض الصناديق يراعى فيها إمكان تصفيتها قبل انتهاء مــدة الصندوق، لكن قد تعمد بعض الصناديق 
إلى إعادة رأس المال وتوزيع األرباح عند تسييل أي استثمار أثناء مدة الصندوق، فلو إلى إعادة رأس المال وتوزيع األرباح عند تسييل أي استثمار أثناء مدة الصندوق، فلو 
افترض أن الصندوق ســاهم في شــركة، ثم باع حصته فيها بعد سنة بربح، فقد يسلم افترض أن الصندوق ســاهم في شــركة، ثم باع حصته فيها بعد سنة بربح، فقد يسلم 
مدير الصندوق إلى المستثمرين ناتج ذلك البيع بحسب حصصهم، ويكون بذلك قد مدير الصندوق إلى المستثمرين ناتج ذلك البيع بحسب حصصهم، ويكون بذلك قد 
Venture Capital & Finance of InnovationVenture Capital & Finance of Innovation، ص، ص٢٩٢٩، فعاليــة رأس المــال المخاطر في ، فعاليــة رأس المــال المخاطر في   (١)

تمويل المشروعات الناشئة، صتمويل المشروعات الناشئة، ص٧٣٧٣-٧٤٧٤.
تكون في العادة ثالث ســنوات قبل نهاية مدة الصندوق. دليل المســتثمر لمفهوم ونشاط  تكون في العادة ثالث ســنوات قبل نهاية مدة الصندوق. دليل المســتثمر لمفهوم ونشاط    (٢)
 Guide on Private Equity & Venture Capital forGuide on Private Equity & Venture Capital for ص٢١٢١، ،  المخاطــر،  المــال  صرأس  المخاطــر،  المــال  رأس 

EntrepreneursEntrepreneurs، ص، ص١٠١٠.

ص٥، ،  ص،   ،Venture Capital. lessons from the Developed World for the DevelopingVenture Capital. lessons from the Developed World for the Developing  (٣)
Guide on Private Equity & Venture Capital for EntrepreneursGuide on Private Equity & Venture Capital for Entrepreneurs، ص، ص١٣١٣. . 



٢٦٤٢٦٤

األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

ا من رأس المال، ويحتســب المدير نســبة ذلك االســتثمار إلى رأس مال  ا من رأس المال، ويحتســب المدير نســبة ذلك االســتثمار إلى رأس مال أعاد جزءً أعاد جزءً
الصندوق، فيكون الناتج رأس مال وأرباح، وحينها يعيد رأس المال لما تمت تصفيته، الصندوق، فيكون الناتج رأس مال وأرباح، وحينها يعيد رأس المال لما تمت تصفيته، 
ويســتقطع من األرباح حصة تمثل حافز أداء له، وتتخذ الطريقة نفسها عند تصفية أي ويســتقطع من األرباح حصة تمثل حافز أداء له، وتتخذ الطريقة نفسها عند تصفية أي 
اســتثمار للصندوق، وعند نهاية مدة الصندوق تتم المحاســبة بيــن مدير الصندوق اســتثمار للصندوق، وعند نهاية مدة الصندوق تتم المحاســبة بيــن مدير الصندوق 
دْ جميعَ رأسِ  عِ ل حافز أداء ولــم يُ صَّ دْ جميعَ رأسِ والمســتثمرين، فإن تبيــن أن مدير الصندوق حَ عِ ل حافز أداء ولــم يُ صَّ والمســتثمرين، فإن تبيــن أن مدير الصندوق حَ
المال أو يحقق األرباح المطلوبة للصندوق، فإنه يعيد إلى المســتثمرين الحافز الزائد المال أو يحقق األرباح المطلوبة للصندوق، فإنه يعيد إلى المســتثمرين الحافز الزائد 

الذي تسلمه أثناء مدة الصندوق فوق المستحق له بعد التصفيةالذي تسلمه أثناء مدة الصندوق فوق المستحق له بعد التصفية(١).
وبعد تصفية االســتثمارات يبدأ مديــر الصندوق بتأســيس صندوق جديد، وبعد تصفية االســتثمارات يبدأ مديــر الصندوق بتأســيس صندوق جديد، 

ا من السمعة التي كسبها نتيجة نجاح الصندوق السابق(٢). ا من السمعة التي كسبها نتيجة نجاح الصندوق السابقمستفيدً مستفيدً

Venture Capital & Finance of InnovationVenture Capital & Finance of Innovation، ص، ص٣٤٣٤-٣٩٣٩.  (١)
ذكرت ذلك تبســيطًا للفكرة، وإال فإن بعض مديري الصناديق يؤسس صناديق أخر أثناء  ذكرت ذلك تبســيطًا للفكرة، وإال فإن بعض مديري الصناديق يؤسس صناديق أخر أثناء    (٢)
 ، ،Venture Capital & Finance of InnovationVenture Capital & Finance of Innovation .مدة الصنــدوق األول دون تداخل بينهــا. مدة الصنــدوق األول دون تداخل بينهــا

ص٢٢٢٢-٢٣٢٣.



٢٦٥٢٦٥

التوصيف الفقهي لصناديق االستثمارالتوصيف الفقهي لصناديق االستثمار

في صناديق االستثمار برأس المال الجريء عالقتان تختلفان في توصيفهما:في صناديق االستثمار برأس المال الجريء عالقتان تختلفان في توصيفهما:
األولىاألولى: عالقة المستثمرين فيما بينهم.: عالقة المستثمرين فيما بينهم.

الثانيةالثانية: العالقة بين المستثمرين ومدير الصندوق.: العالقة بين المستثمرين ومدير الصندوق.
المطلب األول: عالقة المستثمرين فيما بينهم.المطلب األول: عالقة المستثمرين فيما بينهم.

توصف العالقة بين المستثمرين في الصندوق بأنها شركة عنان؛ ألن كلَّ واحد توصف العالقة بين المستثمرين في الصندوق بأنها شركة عنان؛ ألن كلَّ واحد 
منهم شارك بماله، وأناب عنه مدير الصندوق ليعمل مقابل أجرة محددة، فهو مشارك منهم شارك بماله، وأناب عنه مدير الصندوق ليعمل مقابل أجرة محددة، فهو مشارك 

بماله وعملهبماله وعمله(١).
جــاء في مواهب الجليل ١٢٧١٢٧/٥-١٢٨١٢٨: (يجوز ألحد الشــريكين أن يســتأجر من ينوب : (يجوز ألحد الشــريكين أن يســتأجر من ينوب  جــاء في مواهب الجليل    (١)
عنه). وجاء في كشــاف القناع عنه). وجاء في كشــاف القناع ٤٨٩٤٨٩/٨-٤٩٠٤٩٠: (ويجب على كل واحد من الشــريكين أن : (ويجب على كل واحد من الشــريكين أن 
يتولى ما جرت العادة أن يتواله، من نشر الثوب وطيه، وختم الكيس وإحرازه، وقبض النقد؛ يتولى ما جرت العادة أن يتواله، من نشر الثوب وطيه، وختم الكيس وإحرازه، وقبض النقد؛ 
ألن إطالق اإلذن يُحمل على العرف وهو يقتضي أن هذه األمور يتوالها بنفسه، فإن استأجر ألن إطالق اإلذن يُحمل على العرف وهو يقتضي أن هذه األمور يتوالها بنفسه، فإن استأجر 
ا عما يلزمه... وإذا اســتأجر أحدهما اآلخر  ا عما يلزمه... وإذا اســتأجر أحدهما اآلخر من فعله بأجرة غرمها من ماله؛ ألنه بذلها عوضً من فعله بأجرة غرمها من ماله؛ ألنه بذلها عوضً
فيما ال يستحق أجرته إال بعمل فيه، كنقل طعام بنفسه أو غالمه أو دابته جاز، كاستئجار داره فيما ال يستحق أجرته إال بعمل فيه، كنقل طعام بنفسه أو غالمه أو دابته جاز، كاستئجار داره 
أو أجنبي لذلك). وحكى في المغني أو أجنبي لذلك). وحكى في المغني ١٦٨١٦٨/٧ في اســتئجار الشــريك شريكه روايتين في  في اســتئجار الشــريك شريكه روايتين في 
 = =المذهب. ونســب في المبــدع المذهب. ونســب في المبــدع ٣٦٥٣٦٥/٤ الجواز إلــى األكثر. وانظــر: البناية  الجواز إلــى األكثر. وانظــر: البناية ٤٠٦٤٠٦/٧،



٢٦٦٢٦٦

األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

المطلب الثاني: العالقة بين المستثمرين ومدير الصندوق.المطلب الثاني: العالقة بين المستثمرين ومدير الصندوق.
يحســن قبل بيان العالقة بين المســتثمرين ومدير الصنــدوق أن أبين تعريف يحســن قبل بيان العالقة بين المســتثمرين ومدير الصنــدوق أن أبين تعريف 

الوكالة واإلجارة والجعالة وحكم كل منها؛ الرتباطها بها.الوكالة واإلجارة والجعالة وحكم كل منها؛ الرتباطها بها.
المسألة األولى: الوكالة.المسألة األولى: الوكالة.

الفرع األول: تعريف الوكالة.الفرع األول: تعريف الوكالة.
كالة -بفتح الواو وكسرها-: التفويض، وهي اسم مصدر للفعل  كالة -بفتح الواو وكسرها-: التفويض، وهي اسم مصدر للفعل  الــَوِ في اللغة:في اللغة: الــَوِ

كَّل(١). لوَ كَّ وَ
قال ابن  فارس: (الواو والــكاف والالم: أصل صحيح يدل على اعتماد غيرك قال ابن  فارس: (الواو والــكاف والالم: أصل صحيح يدل على اعتماد غيرك 

في أمرك)في أمرك)(٢).
ا: ا:واختلفت تعريفات الفقهاء للوكالة اصطالحً واختلفت تعريفات الفقهاء للوكالة اصطالحً

فعرفهــا بعض الحنفيــة بأنها:فعرفهــا بعض الحنفيــة بأنها: إقامةُ الغير مقامَ نفســه فــي التصرف ممن إقامةُ الغير مقامَ نفســه فــي التصرف ممن 
يملكهيملكه(٣).

وعرفها بعضهم بأنها: تفويض التصرف إلى الغيروعرفها بعضهم بأنها: تفويض التصرف إلى الغير(٤).
وعرفهــا المالكية بأنها: نيابــة ذي حق غير ذي إمرة وال عبــادة لغيره فيه غير وعرفهــا المالكية بأنها: نيابــة ذي حق غير ذي إمرة وال عبــادة لغيره فيه غير 

البحر الرائق ١٩١١٩١/٥، الذخيرة ، الذخيرة ٦٠٦٠/٨، البيان، للعمراني ، البيان، للعمراني ٢٠٣٢٠٣/٧. البحر الرائق =   =
العين ٤٠٥٤٠٥/٥، المحكم والمحيط األعظم ، المحكم والمحيط األعظم ١٤٤١٤٤/٧، لسان العرب ، لسان العرب ٧٣٦٧٣٦/١١١١ تاج العروس  تاج العروس  العين    (١)

٩٧٩٧/٣١٣١، مادة (وكل).، مادة (وكل).
مقاييس اللغة ١٣٦١٣٦/٦، مادة (وكل).، مادة (وكل). مقاييس اللغة    (٢)

كنز الدقائق، ص٤٨٣٤٨٣، البناية ، البناية ٢١٦٢١٦/٩، وبنحوه في الدر المختار، ص، وبنحوه في الدر المختار، ص٤٩٨٤٩٨. .  كنز الدقائق، ص   (٣)
تبيين الحقائق ٢٥٤٢٥٤/٤، ملتقى األبحر، ص، ملتقى األبحر، ص٣٠٦٣٠٦، وزاد في المبسوط ، وزاد في المبسوط ٢/١٩١٩: وتسليم المال : وتسليم المال  تبيين الحقائق    (٤)

إليه ليتصرف فيه، وهو تفصيل في بعض صور الوكالة يغني عنه أول التعريف.إليه ليتصرف فيه، وهو تفصيل في بعض صور الوكالة يغني عنه أول التعريف.
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٢٦٧٢٦٧

مشروطة بموتهمشروطة بموته(١).
وعرفها الشــافعية بأنها: تفويض شــخص ما له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره وعرفها الشــافعية بأنها: تفويض شــخص ما له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره 

ليفعله في حياتهليفعله في حياته(٢).
وعرفها الحنابلة بأنها: استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابةوعرفها الحنابلة بأنها: استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة(٣).

وهي تعريفات متقاربة، ولعل أجمعها تعريف الشافعية.وهي تعريفات متقاربة، ولعل أجمعها تعريف الشافعية.
الفرع الثاني: حكم الوكالة.الفرع الثاني: حكم الوكالة.

الوكالة جائزة بالكتاب والسنة واإلجماع والنظر.الوكالة جائزة بالكتاب والسنة واإلجماع والنظر.
أما جوازها بالكتاب والسنة فدلت عليه نصوص كثيرة، منها:أما جوازها بالكتاب والسنة فدلت عليه نصوص كثيرة، منها:

   ¸   ¶   μ   ´   ³   ²   ±   °   ¯   قوله تعالــى: قوله تعالــى: نث
º   ¹   «   ¼      مث(٤).

ا لهم بمالهم، فدل على  ا لهم بمالهم، فدل على  أنهم بعثوا وكيالً لهم ليشتري عنهم طعامً وجه الداللة:وجه الداللة: أنهم بعثوا وكيالً لهم ليشتري عنهم طعامً
د في شرعنا ما يخالفه(٥). رِ د في شرعنا ما يخالفهجواز الوكالة؛ ألن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يَ رِ جواز الوكالة؛ ألن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يَ

ا إلى ابن  عرفة جماعة؛ كالحطاب في مواهب  ا إلى ابن  عرفة جماعة؛ كالحطاب في مواهب ، ونقله منسوبً شرح حدود ابن  عرفة، ص٤٣٧٤٣٧، ونقله منسوبً شرح حدود ابن  عرفة، ص   (١)
الجليل الجليل ١٨١١٨١/٥، والخرشــي في شرحه على مختصر خليل ، والخرشــي في شرحه على مختصر خليل ٦٨٦٨/٦، والنفراوي في الفواكه ، والنفراوي في الفواكه 

الدواني الدواني ٢٢٩٢٢٩/٢.
الهداية، لإلســنوي ٤٠٥٤٠٥/٢٠٢٠، اإلقناع، للشــربيني ، اإلقناع، للشــربيني ٣١٩٣١٩/٢، وبنحوه فــي كفاية األخيار، ، وبنحوه فــي كفاية األخيار،  الهداية، لإلســنوي    (٢)

ص٢٧١٢٧١.
المبدع ٤٣٢٥٤٣٢٥، كشــاف القنــاع ، كشــاف القنــاع ٤٦١٤٦١/٣، وقيدها في غاية المنتهــى ، وقيدها في غاية المنتهــى ٤٢٨٤٢٨/٣ بقوله: (في  بقوله: (في  المبدع    (٣)

الحياة).الحياة).
سورة الكهف، اآلية: ١٩١٩. سورة الكهف، اآلية:    (٤)

أحكام القرآن، للجصاص ٢٧٧٢٧٧/٣، أحكام القرآن، البن  العربي ، أحكام القرآن، البن  العربي ٢٢٠٢٢٠/٣. أحكام القرآن، للجصاص    (٥)



٢٦٨٢٦٨

األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

ا يشــتري  ا يشــتري  أعطاه دينارً ما جاء عن عروة البارقي ما جاء عن عروة البارقي  (أن النبي  (أن النبي  أعطاه دينارً
به أضحية أو شــاة، فاشتر شــاتين، فباع إحداهما بدينار، فأتاه بشاة ودينار، فدعا له به أضحية أو شــاة، فاشتر شــاتين، فباع إحداهما بدينار، فأتاه بشاة ودينار، فدعا له 

ا لربح فيه)(١). ا لربح فيه) بالبركة في بيعه فكان لو اشتر ترابً  بالبركة في بيعه فكان لو اشتر ترابً
وجه الداللة:وجه الداللة: أن النبي  أن النبي  وكّل عروة  وكّل عروة  في شــراء الشاة، فدل  في شــراء الشاة، فدل 

على جواز التوكيل في البيوع والمعامالتعلى جواز التوكيل في البيوع والمعامالت(٢).
رواه أبــو  داود، كتاب البيوع، بــاب في المضارب يخالــف رواه أبــو  داود، كتاب البيوع، بــاب في المضارب يخالــف ٢٥٦٢٥٦/٣ ( (٣٣٨٤٣٣٨٤)، )،   (١)
والترمــذي، أبواب البيوع والترمــذي، أبواب البيوع ٥٣٧٥٣٧/٢ ( (١٢٥٨١٢٥٨)، وابن  ماجه، أبواب الصدقات، باب )، وابن  ماجه، أبواب الصدقات، باب 
األمين يتجر فيــه فيربح األمين يتجر فيــه فيربح ٢٥٦٢٥٦/٣ ( (٢٤٠٢٢٤٠٢). والحديث ذكــره البخاري في كتاب ). والحديث ذكــره البخاري في كتاب 
المناقب المناقب ٢٠٧٢٠٧/٤ ( (٣٦٤٢٣٦٤٢)، قال: حدثنا علي  بن عبد الله، حدثنا ســفيان، حدثنا )، قال: حدثنا علي  بن عبد الله، حدثنا ســفيان، حدثنا 
شــبيب  بن غرقدة، قال: ســمعت الحي يحدثون عن عروة... فذكر الحديث، ثم شــبيب  بن غرقدة، قال: ســمعت الحي يحدثون عن عروة... فذكر الحديث، ثم 
مارة جاءنا بهذا الحديث عنه، قال: ســمعه  مارة جاءنا بهذا الحديث عنه، قال: ســمعه قال: قال ســفيان: كان الحســن  بن عُ قال: قال ســفيان: كان الحســن  بن عُ
شــبيب من عروة، فأتيته فقال شبيب: إني لم أسمعه من عروة، قال: سمعت الحي شــبيب من عروة، فأتيته فقال شبيب: إني لم أسمعه من عروة، قال: سمعت الحي 
يرُ  يرُ  يقول: «الْخَ يخبرونه عنه، ولكن سمعته يقول: سمعت رسول الله يخبرونه عنه، ولكن سمعته يقول: سمعت رسول الله  يقول: «الْخَ
». قال ابن  القطان: (يجب أن تعرف أن نسبة  ةِ يَامَ قِ مِ الْ وْ يْلِ إِلَى يَ ي الْخَ اصِ ودٌ بِنَوَ قُ عْ ». قال ابن  القطان: (يجب أن تعرف أن نسبة مَ ةِ يَامَ قِ مِ الْ وْ يْلِ إِلَى يَ ي الْخَ اصِ ودٌ بِنَوَ قُ عْ مَ
  ج من صحيح الحديث خطأ، فإنه رِّ ج من صحيح الحديث خطأ، فإنه الخبر إلى البخاري كما يُنسب إليه ما يُخَ رِّ الخبر إلى البخاري كما يُنسب إليه ما يُخَ
قد يُعلِّق ما ليس من شرطه إثر التراجم، وقد يترجم بألفاظ أحاديث غير صحيحة، قد يُعلِّق ما ليس من شرطه إثر التراجم، وقد يترجم بألفاظ أحاديث غير صحيحة، 
ويورد األحاديث مرســلة، فال ينبغي أن يعتقد في هذه كلها أن مذهبه صحتها، بل ويورد األحاديث مرســلة، فال ينبغي أن يعتقد في هذه كلها أن مذهبه صحتها، بل 
رف من شرطه،  ، على نحو ما عُ رف من شرطه، ليس ذلك بمذهب، إال فيما يورده بإســناده موصالً ، على نحو ما عُ ليس ذلك بمذهب، إال فيما يورده بإســناده موصالً
ولم يُعرف من مذهبه تصحيح حديث في إسناده من لم يسم -كهذا الحديث- بل ولم يُعرف من مذهبه تصحيح حديث في إسناده من لم يسم -كهذا الحديث- بل 
يكون عنده بحكم المرســل، فإن الحي الذي حدث شبيبًا ال يُعرفون، وال بد أنهم يكون عنده بحكم المرســل، فإن الحي الذي حدث شبيبًا ال يُعرفون، وال بد أنهم 
م أن العدد الذي حدثه عــدد يحصل بخبرهم التواتر  هُّ م أن العدد الذي حدثه عــدد يحصل بخبرهم التواتر محصورون فــي عدد، وتَوَ هُّ محصورون فــي عدد، وتَوَ
بحيث ال يوضع فيهم النظر بالجــرح والتعديل يكون خطأ؛ فإذن فالحديث هكذا بحيث ال يوضع فيهم النظر بالجــرح والتعديل يكون خطأ؛ فإذن فالحديث هكذا 
منقطع). بيان الوهــم واإليهام منقطع). بيان الوهــم واإليهام ١٦٤١٦٤/٥-١٦٥١٦٥، والحديــث صححه األلباني في ، والحديــث صححه األلباني في 

إرواء الغليل إرواء الغليل ١٢٩١٢٩/٥.
شرح مختصر الطحاوي، للجصاص ٢٦٤٢٦٤/٣، المبسوط، للسرخسي ، المبسوط، للسرخسي ٢/١٩١٩. شرح مختصر الطحاوي، للجصاص    (٢)
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٢٦٩٢٦٩

كما يدل له بعث النبي كما يدل له بعث النبي  للدعاة للدعاة(١) والسعاة والسعاة(٢)، وفي هذا توكيل لهم ، وفي هذا توكيل لهم 
بالدعوة إلى الله وبجمع الصدقات.بالدعوة إلى الله وبجمع الصدقات.

وأما اإلجماع، فقد حكى جمع من أهل العلم اإلجماع على جواز الوكالةوأما اإلجماع، فقد حكى جمع من أهل العلم اإلجماع على جواز الوكالة(٣).
ومــن النظرومــن النظر فإن الناس يختلفــون في قدراتهم وحاجاتهم، فشــرعت الوكالة فإن الناس يختلفــون في قدراتهم وحاجاتهم، فشــرعت الوكالة 

ليساعد القادرُ العاجزَ في أعمالهليساعد القادرُ العاجزَ في أعماله(٤).
واألصل أن تكون الوكالة مجانًا، وهل يجوز أن تكون بِعِوض؟واألصل أن تكون الوكالة مجانًا، وهل يجوز أن تكون بِعِوض؟

نص أهل العلم من الحنفيةنص أهل العلم من الحنفية(٥) والمالكية والمالكية(٦) والشافعية والشافعية(٧) والحنابلة والحنابلة(٨) على جواز  على جواز 
أخذ العِوض على الوكالة. ويُستدل لذلك باآلتي:أخذ العِوض على الوكالة. ويُستدل لذلك باآلتي:

الدليل األول: الدليل األول: أن النبي أن النبي  كان يبعث عماله على الصدقات، ويجعل  كان يبعث عماله على الصدقات، ويجعل 
.(٩) لهم بذلك جعالًلهم بذلك جعالً

كبعث معاذ  إلى اليمن. رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة من األغنياء  إلى اليمن. رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة من األغنياء  كبعث معاذ    (١)
وترد في الفقراء حيث كانوا وترد في الفقراء حيث كانوا ١٢٨١٢٨/٢ ( (١٤٩٦١٤٩٦)، ورواه مســلم، كتاب اإليمان، باب الدعاء )، ورواه مســلم، كتاب اإليمان، باب الدعاء 

. إلى الشهادتين وشرائع اإلسالم إلى الشهادتين وشرائع اإلسالم ٥٠٥٠/١ ( (١٩١٩) من حديث ابن  عباس ) من حديث ابن  عباس
ليم. رواه البخاري، كتاب الحيل، باب احتيال  كبعث ابن  اللتبية عامالً على صدقات بني سُ ليم. رواه البخاري، كتاب الحيل، باب احتيال   كبعث ابن  اللتبية عامالً على صدقات بني سُ  (٢)
العامل ليهد له العامل ليهد له ٢٨٢٨/٩ ( (٦٩٧٩٦٩٧٩)، ورواه مســلم، كتاب اإلمارة، باب تحريم هدايا العمال )، ورواه مســلم، كتاب اإلمارة، باب تحريم هدايا العمال 

.(.(١٨٣٢١٨٣٢) ) ١٤٦٣١٤٦٣/٣
مراتب اإلجماع، ص٦١٦١، المغني ، المغني ١٩٦١٩٦/٧، اإلقناع، البن  القطان ، اإلقناع، البن  القطان ١٥٦١٥٦/٢. مراتب اإلجماع، ص   (٣)

المبسوط، للسرخسي ٢/١٩١٩، المغني ، المغني ١٩٧١٩٧/٧. المبسوط، للسرخسي    (٤)
التجريد ٣١٢٣٣١٢٣/٦، مجلة األحكام العدلية، ص، مجلة األحكام العدلية، ص٢٨٥٢٨٥. التجريد    (٥)

عقد الجواهر الثمينة ٨٣٢٨٣٢/٢، جامع األمهات، ص، جامع األمهات، ص٣٩٩٣٩٩. عقد الجواهر الثمينة    (٦)
فتح العزيز ٧٠٧٠/١١١١. فتح العزيز    (٧)

المغني ٢٠٤٢٠٤/٧، كشاف القناع ، كشاف القناع ٤٨٩٤٨٩/٣. المغني    (٨)
من ذلك ما رواه مسلم عن ابن  الساعدي المالكي، أنه قال: استعملني عمر  بن الخطاب من ذلك ما رواه مسلم عن ابن  الساعدي المالكي، أنه قال: استعملني عمر  بن الخطاب   (٩)= = 



٢٧٠٢٧٠

األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

الدليل الثاني: الدليل الثاني: أنه تصرف غير الزم للوكيل، وكلُّ تصرف للغير غيرُ الزم فيجوز أنه تصرف غير الزم للوكيل، وكلُّ تصرف للغير غيرُ الزم فيجوز 
أخذ األجرة عليهأخذ األجرة عليه(١).

الدليل الثالث: الدليل الثالث: وروده عن بعــض الصحابة وروده عن بعــض الصحابة ؛ فقد ورد عن ابن  عباس ؛ فقد ورد عن ابن  عباس 
ا بأن يقول: بع هذا بكذا وكذا، فما زاد فلك(٢). ا بأن يقول: بع هذا بكذا وكذا، فما زاد فلك أنه لم ير بأسً  أنه لم ير بأسً

ويكون للوكالة بأجرة حكم اإلجارة أو الجعالةويكون للوكالة بأجرة حكم اإلجارة أو الجعالة(٣)، وذلك حســبما يحتف بها ، وذلك حســبما يحتف بها 
مــن قرائن، فمثالً إذا كان العــوض مقابل تحقيق الغاية فهو جعالــة، وإن كان مقابل مــن قرائن، فمثالً إذا كان العــوض مقابل تحقيق الغاية فهو جعالــة، وإن كان مقابل 
العمل أو المدة فهو إجارة، ولبيان ذلك أُبيّن تعريف اإلجارة والجعالة والفرق بينهما.العمل أو المدة فهو إجارة، ولبيان ذلك أُبيّن تعريف اإلجارة والجعالة والفرق بينهما.

المسألة الثانية: اإلجارة.المسألة الثانية: اإلجارة.

الفرع األول: تعريف اإلجارة:الفرع األول: تعريف اإلجارة:
اإلجارة في اللغة: اإلجارة في اللغة: مشــتقة من األجر، وهو الثوابمشــتقة من األجر، وهو الثواب(٤) وجــزاء العمل وجــزاء العمل(٥)، ومنه ، ومنه 
مالة، فقلت: إنما عملت لله  مالة، فقلت: إنما عملت لله  على الصدقة، فلما فرغت منها وأديتهــا إليه أمر لي بعُ  على الصدقة، فلما فرغت منها وأديتهــا إليه أمر لي بعُ  = =
  وأجــري على الله. فقال: خذ ما أُعطيت، فإني عملت على عهد رســول الله وأجــري على الله. فقال: خذ ما أُعطيت، فإني عملت على عهد رســول الله
يْرِ أَنْ  نْ غَ يْئًا مِ طِيتَ شَ ا أُعْ يْرِ أَنْ : «إِذَ نْ غَ يْئًا مِ طِيتَ شَ ا أُعْ لني، فقلت مثل قولك، فقال لي رســول الله : «إِذَ مَّ لني، فقلت مثل قولك، فقال لي رســول الله فعَ مَّ فعَ
». رواه مسلم، كتاب الزكاة، باب إباحة األخذ لمن أعطي من غير مسألة  قْ دَّ تَصَ لْ وَ أَلَ فَكُ ». رواه مسلم، كتاب الزكاة، باب إباحة األخذ لمن أعطي من غير مسألة تَسْ قْ دَّ تَصَ لْ وَ أَلَ فَكُ تَسْ

وال إشراف وال إشراف ٧٢٣٧٢٣/٢ ( (١٠٤٥١٠٤٥).).
كشاف القناع ٤٨٩٤٨٩/٣. كشاف القناع    (١)

رواه عبــد الرزاق في مصنفه، كتاب البيوع، بــاب الرجل يقول: بع هذا بكذا، فما زاد فلك،  رواه عبــد الرزاق في مصنفه، كتاب البيوع، بــاب الرجل يقول: بع هذا بكذا، فما زاد فلك،    (٢)
ه عن الزهــري وقتادة وأيوب  ه عن الزهــري وقتادة وأيوب )، ورو نحوَ وكيــف إن باعــه بديــن؟ وكيــف إن باعــه بديــن؟ ٢٣٤٢٣٤/٨ ( (١٥٠٢٠١٥٠٢٠)، ورو نحوَ

ا كراهته عن بعض السلف كإبراهيم النخعي وحماد. ا كراهته عن بعض السلف كإبراهيم النخعي وحماد.وابن  سيرين والشعبي، ورو أيضً وابن  سيرين والشعبي، ورو أيضً
التبصرة للخمي ٤٦٢٤٤٦٢٤/١٠١٠، التوضيح ، التوضيح ٤١٥٤١٥/٦، مواهب الجليل ، مواهب الجليل ١٨٨١٨٨/٥، حاشيتا قليوبي ، حاشيتا قليوبي  التبصرة للخمي    (٣)

وعميرة وعميرة ٤٢٦٤٢٦/٢، حاشية البجيرمي ، حاشية البجيرمي ٥٤٥٤/٣، المغني ، المغني ٢٠٤٢٠٤/٧، المبدع ، المبدع ٣٥١٣٥١/٤.
الصحاح ٥٧٦٥٧٦/٢، لسان العرب ، لسان العرب ١٠١٠/٤، مادة (أجر).، مادة (أجر). الصحاح    (٤)

العين العين ١٧٣١٧٣/٦، المحكم والمحيط األعظم ، المحكم والمحيط األعظم ٤٨٥٤٨٥/٧، القاموس المحيط، ص، القاموس المحيط، ص٣٤٢٣٤٢، مادة (أجر).، مادة (أجر).  (٥)



التوصيف الفقهي لصناديق االستثمار برأس المال الجريءالتوصيف الفقهي لصناديق االستثمار برأس المال الجريء

٢٧١٢٧١

قوله تعالى: قوله تعالى: نث   T   S   R   Q   P   O   N   مث(١).
قال ابن  فــارس: (الهمزة والجيم والراء أصالن يمكن الجمع بينهما بالمعنى؛ قال ابن  فــارس: (الهمزة والجيم والراء أصالن يمكن الجمع بينهما بالمعنى؛ 
فاألول الكراء على العمل، والثاني جبر العظم الكسير. فأما الكراء فاألجر واألجرة... فاألول الكراء على العمل، والثاني جبر العظم الكسير. فأما الكراء فاألجر واألجرة... 

واإلجارة ما أَعطَيت من أجر في عمل)واإلجارة ما أَعطَيت من أجر في عمل)(٢).
جارة، واألُجارة: ما أَعطَيت من أجر)(٣). جارة، واألُجارة: ما أَعطَيت من أجر)وقال في «المحكم»: (األجرة، واإلِ وقال في «المحكم»: (األجرة، واإلِ

ا: ا:وقد اختلفت تعريفات الفقهاء لإلجارة اصطالحً وقد اختلفت تعريفات الفقهاء لإلجارة اصطالحً
فعرفها بعــض الحنفية بأنها: عقد على منفعة معلومــة بعوض معلوم إلى مدة فعرفها بعــض الحنفية بأنها: عقد على منفعة معلومــة بعوض معلوم إلى مدة 

معلومةمعلومة(٤).
وعرفها بعضهم بأنها: عقد على المنافع بعوضوعرفها بعضهم بأنها: عقد على المنافع بعوض(٥).

وعرفها بعــض المالكية بأنها: بيع منفعــة ما أمكن نقله غير ســفينة وحيوان وعرفها بعــض المالكية بأنها: بيع منفعــة ما أمكن نقله غير ســفينة وحيوان 
ل، بعوض غير ناشئ عنه بعضه يتبعض بتبعيضها(٦)()(٧). ل، بعوض غير ناشئ عنه بعضه يتبعض بتبعيضهاال يَعقِ ال يَعقِ

سورة الكهف، اآلية: ٧٧٧٧. سورة الكهف، اآلية:    (١)
مقاييس اللغة ٦٢٦٢/١، مادة (أجر).، مادة (أجر). مقاييس اللغة    (٢)

المحكــم والمحيط األعظم ٤٨٥٤٨٥/٧، وذكر في القامــوس المحيط، ص، وذكر في القامــوس المحيط، ص٣٤٢٣٤٢ نحوه، مادة  نحوه، مادة  المحكــم والمحيط األعظم    (٣)
(أجر).(أجر).

تبيين الحقائق ١٠٥١٠٥/٥، البناية ، البناية ٢٢١٢٢١/١٠١٠. تبيين الحقائق    (٤)
مختصر القدوري، ص١٠١١٠١، بداية المبتدي، ص، بداية المبتدي، ص١٨٦١٨٦. مختصر القدوري، ص   (٥)

، أما العوض  ق كامالً ق استُحِ قوله: (يتبعض بتبعيضها)؛ ليخرج الجعالة، فالجعل إذا اســتُحِ ، أما العوض   ق كامالً ق استُحِ قوله: (يتبعض بتبعيضها)؛ ليخرج الجعالة، فالجعل إذا اســتُحِ  (٦)
في اإلجارة فقد يتبعض العوض بتبعيض المنفعة. شــرح حدود ابن  عرفة، صفي اإلجارة فقد يتبعض العوض بتبعيض المنفعة. شــرح حدود ابن  عرفة، ص٣٩٢٣٩٢، شرح ، شرح 

الخرشي الخرشي ٢/٧.
ا إلى ابن  عرفة جماعة؛ كزروق في شرحه  ا إلى ابن  عرفة جماعة؛ كزروق في شرحه ، ونقله منســوبً شــرح حدود ابن  عرفة، ص٣٩٢٣٩٢، ونقله منســوبً شــرح حدود ابن  عرفة، ص   (٧)

للرسالة للرسالة ٧٧١٧٧١/٢، والخرشي في شرحه على مختصر خليل ، والخرشي في شرحه على مختصر خليل ٢٢٩٢٢٩/٢.



٢٧٢٢٧٢

األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

وتعريف المالكية هذا ناشئ عن تفريقهم بين الكراء واإلجارة، فالكراء عندهم وتعريف المالكية هذا ناشئ عن تفريقهم بين الكراء واإلجارة، فالكراء عندهم 
للسفن والحيوانات وما ال يمكن نقله، واإلجارة لما سو ذلك.للسفن والحيوانات وما ال يمكن نقله، واإلجارة لما سو ذلك.

ومن المالكية من عرف اإلجارة بأعم من ذلك؛ فعرفها بأنها: بيعُ منافع معلومة ومن المالكية من عرف اإلجارة بأعم من ذلك؛ فعرفها بأنها: بيعُ منافع معلومة 
بعوض معلومبعوض معلوم(١).

وعرفها بعض الشــافعية بأنها: عقد على منفعة مقصــودة معلومة قابلة للبذل وعرفها بعض الشــافعية بأنها: عقد على منفعة مقصــودة معلومة قابلة للبذل 
واإلباحة بعوض معلومواإلباحة بعوض معلوم(٢).

وعرفها بعض الحنابلــة بأنها: عقد على منفعةٍ مباحة معلومة من عين معينة أو وعرفها بعض الحنابلــة بأنها: عقد على منفعةٍ مباحة معلومة من عين معينة أو 
موصوفة في الذمة مدةً معلومة، أو عملٍ معلوم بعوض معلومموصوفة في الذمة مدةً معلومة، أو عملٍ معلوم بعوض معلوم(٣).

وكلها متقاربة باستثناء التعريف األول للمالكية الذي فرق بين اإلجارة والكراء، وكلها متقاربة باستثناء التعريف األول للمالكية الذي فرق بين اإلجارة والكراء، 
ق منهم بينهما، إال أنه يُلحظ على بعض التعريفات الســابقة  ق منهم بينهما، إال أنه يُلحظ على بعض التعريفات الســابقة وهو اصطالح عند من فرّ وهو اصطالح عند من فرّ
عدم شمولها اإلجارة على األعمال؛ كخياطة الثياب وبناء الحيطان، فهي إجارة على عدم شمولها اإلجارة على األعمال؛ كخياطة الثياب وبناء الحيطان، فهي إجارة على 
العمل ال على منفعة العامل؛ ولذا فالمختار تعريف الحنابلة، لشــموله اإلجارة على العمل ال على منفعة العامل؛ ولذا فالمختار تعريف الحنابلة، لشــموله اإلجارة على 

منفعة األعيان واإلجارة على األعمال.منفعة األعيان واإلجارة على األعمال.
التنبيهات المستنبطة للقاضي عياض ١٤٧٢١٤٧٢/٣، التاج واإلكليل ، التاج واإلكليل ٤٩٣٤٩٣/٧، وجاء في مدونة ، وجاء في مدونة  التنبيهات المستنبطة للقاضي عياض    (١)
الفقه المالكي الفقه المالكي ٤٨٩٤٨٩/٣: (وقد فرق علماؤنا بين اإلجارة والكراء تفرقة عرفية، حيث أطلقوا : (وقد فرق علماؤنا بين اإلجارة والكراء تفرقة عرفية، حيث أطلقوا 
العقد على منافع الســفن والدواب وما ال ينقل؛ كالعقار، اسمَ الكراء، وأطلقوا العقد على العقد على منافع الســفن والدواب وما ال ينقل؛ كالعقار، اسمَ الكراء، وأطلقوا العقد على 
منافع اآلدمي وغيره مما ينقل؛ كالثياب واألواني، اسمَ اإلجارة، وهو مجرد اصطالح، وإال منافع اآلدمي وغيره مما ينقل؛ كالثياب واألواني، اسمَ اإلجارة، وهو مجرد اصطالح، وإال 

فالكل يسمى إجارة).فالكل يسمى إجارة).
كفاية النبيه ٢٠٢٢٠٢/١١١١، النجم الوهاج ، النجم الوهاج ٣١٧٣١٧/٥، أسنى المطالب ، أسنى المطالب ٤٠٣٤٠٣/٢. كفاية النبيه    (٢)

الروض المربع، ص٤٠٩٤٠٩، وذكر البهوتي التعريف نفسه في منتهى اإلرادات ، وذكر البهوتي التعريف نفسه في منتهى اإلرادات ٦٤٦٤/٣ وكشاف  وكشاف  الروض المربع، ص   (٣)
القناع القناع ٣١٣١/٩ لكن زاد فيه: (تؤخذ شــيئًا فشيئًا) بعد قوله: (عقد على منفعة مباحة معلومة).  لكن زاد فيه: (تؤخذ شــيئًا فشيئًا) بعد قوله: (عقد على منفعة مباحة معلومة). 
وهو تفصيــل يغني عنه بقية التعريــف، وذكر غيره من الحنابلة نحو هــذا التعريف. انظر: وهو تفصيــل يغني عنه بقية التعريــف، وذكر غيره من الحنابلة نحو هــذا التعريف. انظر: 

الوجيز، صالوجيز، ص٢٢٧٢٢٧، شرح الزركشي على الخرقي ، شرح الزركشي على الخرقي ٢١٦٢١٦/٤، المبدع ، المبدع ٤٠٦٤٠٦/٤.
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٢٧٣٢٧٣

الفرع الثاني: حكمها.الفرع الثاني: حكمها.
اإلجارة جائزة بالكتاب والسنة واإلجماع والنظر الصحيح.اإلجارة جائزة بالكتاب والسنة واإلجماع والنظر الصحيح.

أما جوازها بالكتاب والسنة فدلت عليه نصوص كثيرة، منها:أما جوازها بالكتاب والسنة فدلت عليه نصوص كثيرة، منها:
الدليل األول: الدليل األول: قوله تعالى: قوله تعالى: نث   6   7   8   9   :      مث(١).

وجه الداللة:وجه الداللة: أن الله أمــر بإعطاء المطلقات أجرة علــى إرضاعهن أبناءهن،  أن الله أمــر بإعطاء المطلقات أجرة علــى إرضاعهن أبناءهن، 
ولهن معاقدة األب على ذلك، فدل على جواز اإلجارةولهن معاقدة األب على ذلك، فدل على جواز اإلجارة(٢).

الدليــل الثانــي: الدليــل الثانــي: قولــه تعالــى: قولــه تعالــى: نث   z   y   }   |{   ~   ے   ¡   
   °    ¯    ®    ¬    «    ª    ©    ¨    §    ¦    ¥    ¤    £    ¢
   ÁÀ    ¿    ¾    ½    ¼    »º    ¹    ¸    ¶    μ    ´³    ²    ±
   Ï    Î    ÍÌ    Ë    Ê    É    È    Ç    Æ    Å    Ä    Ã    Â

Ú   Ù   Ø   ×   Ö   Õ   ÔÓ   Ò   Ñ   Ð   مث(٣).

وجــه الداللــة:وجــه الداللــة: أن والد المرأة -بعــد طلبها- طلب من موســى  أن والد المرأة -بعــد طلبها- طلب من موســى  أن  أن 
  بِل موسى بِل موسى يســتأجره ليرعى غنمه، وجعل األجرة على ذلك تزويجه ابنته، فقَ يســتأجره ليرعى غنمه، وجعل األجرة على ذلك تزويجه ابنته، فقَ
ذلــك، فدل على جواز اإلجارة؛ ألن شــرع من قبلنا شــرع لنا ما لم يرد في شــرعنا ذلــك، فدل على جواز اإلجارة؛ ألن شــرع من قبلنا شــرع لنا ما لم يرد في شــرعنا 

خالفهخالفه(٤).
سورة الطالق، اآلية: ٦. سورة الطالق، اآلية:    (١)

األم، للشافعي ٢٦٢٦/٤، تفسير الطبري ، تفسير الطبري ٤٦٠٤٦٠/٢٣٢٣، تفسير القرطبي ، تفسير القرطبي ١٦٨١٦٨/١٨١٨-١٦٩١٦٩، تفسير ، تفسير  األم، للشافعي    (٢)
ابن  كثير ابن  كثير ١٥٣١٥٣/٨. . 

سورة القصص، اآليات: ٢٦٢٦- - ٢٨٢٨. سورة القصص، اآليات:    (٣)
األم للشــافعي ٢٦٢٦/٤، تفسير القرطبي ، تفسير القرطبي ٢٧١٢٧١/١٣١٣، شــرح الخرشي ، شــرح الخرشي ٢/٧، الفواكه الدواني ، الفواكه الدواني  األم للشــافعي    (٤)

.١٠٩١٠٩/٢



٢٧٤٢٧٤
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ولما ســئل ابن  عباس ولما ســئل ابن  عباس  عن أي األجلين قضى موسى  عن أي األجلين قضى موسى ، قال: ، قال: 
(قضى أكثرهما وأطيبهما، إن رسول الله إذا قال فعل)(قضى أكثرهما وأطيبهما، إن رسول الله إذا قال فعل)(١).

الدليل الثالث: الدليل الثالث: وما رواه البخاري ومســلم عن أبــي هريرة وما رواه البخاري ومســلم عن أبــي هريرة  عن النبي  عن النبي 
 ، رَ دَ مَّ غَ طَى بِي ثُ لٌ أَعْ جُ : رَ ةِ يَامَ مَ الْقِ وْ مْ يَ هُ مُ صْ ا خَ ــةٌ أَنَ ثَ : ثَالَ هُ الَ اللَّ ، قَ رَ دَ مَّ غَ طَى بِي ثُ لٌ أَعْ جُ : رَ ةِ يَامَ مَ الْقِ وْ مْ يَ هُ مُ صْ ا خَ ــةٌ أَنَ ثَ : ثَالَ هُ الَ اللَّ  قال: « قال: «قَ

.(٢)« هُ رَ طِ أَجْ عْ لَمْ يُ نْهُ وَ فَى مِ تَوْ اسْ ا فَ يرً رَ أَجِ تَأْجَ لٌ اسْ جُ رَ ، وَ نَهُ لَ ثَمَ أَكَ را فَ اعَ حُ لٌ بَ جُ رَ هُوَ رَ طِ أَجْ عْ لَمْ يُ نْهُ وَ فَى مِ تَوْ اسْ ا فَ يرً رَ أَجِ تَأْجَ لٌ اسْ جُ رَ ، وَ نَهُ لَ ثَمَ أَكَ را فَ اعَ حُ لٌ بَ جُ رَ وَ
وجه الداللة:وجه الداللة: أن منع أجر األجيــر من الكبائر، فدل على جواز أخذ األجرة أن منع أجر األجيــر من الكبائر، فدل على جواز أخذ األجرة(٣)، ، 

وهو دليل على جواز اإلجارة.وهو دليل على جواز اإلجارة.
الدليــل الرابع: اإلجماع:الدليــل الرابع: اإلجماع: فقد حكى جمع مــن أهل العلم اإلجماع على جواز  فقد حكى جمع مــن أهل العلم اإلجماع على جواز 

اإلجارةاإلجارة(٤).
الدليل الخامس: من النظر: الدليل الخامس: من النظر: (فإن الحاجة إلــى المنافع كالحاجة إلى األعيان، (فإن الحاجة إلــى المنافع كالحاجة إلى األعيان، 
فلمــا جاز العقد على األعيــان وجب أن تجوز اإلجارة علــى المنافع، وال يخفى ما فلمــا جاز العقد على األعيــان وجب أن تجوز اإلجارة علــى المنافع، وال يخفى ما 
بالناس من الحاجة إلى ذلك؛ فإنه ليس لكل أحد دار يملكها وال يقدر كل مسافر على بالناس من الحاجة إلى ذلك؛ فإنه ليس لكل أحد دار يملكها وال يقدر كل مسافر على 
ا، وكذلك  لزم أصحاب األمالك إســكانُهم وحملُهم تطوعً ا، وكذلك بعير أو دابة يملكها، وال يَ لزم أصحاب األمالك إســكانُهم وحملُهم تطوعً بعير أو دابة يملكها، وال يَ
ا به،  ا به، أصحــاب الصنائع يعملون بأجر، وال يمكن كل أحد عمل ذلك، وال يجد متطوعً أصحــاب الصنائع يعملون بأجر، وال يمكن كل أحد عمل ذلك، وال يجد متطوعً

فال بد من اإلجارة لذلك)فال بد من اإلجارة لذلك)(٥).
رواه البخاري، كتاب الشهادات، باب من أمر بإنجاز الوعد ١٨١١٨١/٣ ( (٢٦٨٤٢٦٨٤).). رواه البخاري، كتاب الشهادات، باب من أمر بإنجاز الوعد    (١)

رواه البخاري، كتاب البيوع. باب إثم من باع حرا ٨٢٨٢/٣-٨٣٨٣ ( (٢٢٢٧٢٢٢٧).). رواه البخاري، كتاب البيوع. باب إثم من باع حرا    (٢)
ا فلم  ا فلم : (وقوله: «استأجر أجيرً منار القاري منار القاري ٣٠٦٣٠٦/٣، قال ابن  بطال في شرح البخاري ، قال ابن  بطال في شرح البخاري ٣٤٩٣٤٩/٦: (وقوله: «استأجر أجيرً  (٣)

يعط أجره»: هو داخل في معنى من باع حرا؛ ألنه استخدمه بغير عوض، وهذا عين الظلم).يعط أجره»: هو داخل في معنى من باع حرا؛ ألنه استخدمه بغير عوض، وهذا عين الظلم).
اإلجمــاع، البن  المنذر، ص١٤٤١٤٤، المغني ، المغني ٦/٨، اإلقنــاع، البن  القطان ، اإلقنــاع، البن  القطان ١٥٩١٥٩/٢، وأما ما ، وأما ما  اإلجمــاع، البن  المنذر، ص   (٤)
ورد عــن عبد الرحمن  بن األصم من خالف في جواز اإلجــارة للغرر، فال يعتد به؛ لكونه ورد عــن عبد الرحمن  بن األصم من خالف في جواز اإلجــارة للغرر، فال يعتد به؛ لكونه 

ا باإلجماع، نهاية المطلب ٦٥٦٥/٨، المغني ، المغني ٦/٨. .  ا باإلجماع، نهاية المطلب مسبوقً مسبوقً
ا في كشاف القناع ٣١٣١/٩. ا في كشاف القناع ، وبنحوه مختصرً المغني ٦/٨، وبنحوه مختصرً المغني    (٥)
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٢٧٥٢٧٥

المسألة الثالثة: الجعالة.المسألة الثالثة: الجعالة.

الفرع األول: تعريف الجعالة.الفرع األول: تعريف الجعالة.
عْل -بالضم-: (ما يجعل إلنسان  ــعالة -مثلثة الجيم- والجُ ـُ ــِ عْل -بالضم-: (ما يجعل إلنسان الـجَ ــعالة -مثلثة الجيم- والجُ ـُ ــِ في اللغة: في اللغة: الـجَ

من أجر على عمل يعمله)من أجر على عمل يعمله)(١).
قال ابن  فارس: (الجيم والعين والالم كلمات غير منقاســة، ال يشــبه بعضها قال ابن  فارس: (الجيم والعين والالم كلمات غير منقاســة، ال يشــبه بعضها 

عيلة: ما يجعل لإلنسان على األمر يفعله)(٢). عل والجعالة والجَ ا... والجُ عيلة: ما يجعل لإلنسان على األمر يفعله)بعضً عل والجعالة والجَ ا... والجُ بعضً
ا: ا:واختلفت تعريفات الفقهاء للجعالة اصطالحً واختلفت تعريفات الفقهاء للجعالة اصطالحً

عِل لإلنسان من شيء على شيء يفعله(٣). عِل لإلنسان من شيء على شيء يفعلهفعرفها بعض الحنفية بأنها: ما جُ فعرفها بعض الحنفية بأنها: ما جُ
لٍ  عْ لٍ وتُذكر في كتب الحنفية عادة في باب العتق، بأن يعتق الســيد عبده على جُ عْ وتُذكر في كتب الحنفية عادة في باب العتق، بأن يعتق الســيد عبده على جُ

يدفعه له، فيَعتِق ويثبت المال في ذمتهيدفعه له، فيَعتِق ويثبت المال في ذمته(٤).
وعرفها بعــض المالكية بأنها: عقد معاوضة علــى عمل آدمي بعوض غير وعرفها بعــض المالكية بأنها: عقد معاوضة علــى عمل آدمي بعوض غير 
ناشئ عن محله به ال يجب إال بتمامهناشئ عن محله به ال يجب إال بتمامه(٥)()(٦)، فالجعالة عندهم ال تكون إال على عمل ، فالجعالة عندهم ال تكون إال على عمل 

اآلدمي.اآلدمي.
العين ٢٩٩٢٩٩/١، الصحاح ، الصحاح ١٦٥٦١٦٥٦/٤، المحكم والمحيط األعظم ، المحكم والمحيط األعظم ٣٨٨٣٨٨/١، مادة (جعل).، مادة (جعل). العين    (١)

مقاييس اللغة ٤٦٠٤٦٠/١، مادة (جعل).، مادة (جعل). مقاييس اللغة    (٢)
تبيين الحقائق ٩٣٩٣/٣، البناية ، البناية ٧٦٧٦/٦، العناية ، العناية ٣/٥. تبيين الحقائق    (٣)

المراجع السابقة.  المراجع السابقة.    (٤)
ا إلى ابن  عرفة جماعة؛ كزروق في شرحه  ا إلى ابن  عرفة جماعة؛ كزروق في شرحه ، ونقله منســوبً شــرح حدود ابن  عرفة، ص٤٠٢٤٠٢، ونقله منســوبً شــرح حدود ابن  عرفة، ص   (٥)

للرسالة للرسالة ٧٧٢٧٧٢/٢، والحطاب في مواهب الجليل ، والحطاب في مواهب الجليل ٤٥٢٤٥٢/٥.
بقوله: (غير ناشــئ عن محله) أخرج القراض والمســاقاة، وبقولــه: (ال يجب إال بتمامه)  بقوله: (غير ناشــئ عن محله) أخرج القراض والمســاقاة، وبقولــه: (ال يجب إال بتمامه)    (٦)
أخرج اإلجارة؛ فإن األجرة تستحق شيئًا فشيئًا، أما الجعل فال يستحق إال بالفراغ من العمل. أخرج اإلجارة؛ فإن األجرة تستحق شيئًا فشيئًا، أما الجعل فال يستحق إال بالفراغ من العمل. 

شرح حدود ابن  عرفة، صشرح حدود ابن  عرفة، ص٤٠٢٤٠٢-٤٠٣٤٠٣، شرح مختصر خليل، للخرشي ، شرح مختصر خليل، للخرشي ٥٩٥٩/٧.
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ا قابالً  ــا معلومً ا قابالً وعرفهــا بعض الشــافعية بأنها: التزام مطلــق التصرف عوضً ــا معلومً وعرفهــا بعض الشــافعية بأنها: التزام مطلــق التصرف عوضً
للمعاوضة على عمل معين معلوم أو مجهول لمعين أو غير معينللمعاوضة على عمل معين معلوم أو مجهول لمعين أو غير معين(١).
وعرفها بعضهم بأنها: ما يُجعل لإلنسان على عمل يحصلهوعرفها بعضهم بأنها: ما يُجعل لإلنسان على عمل يحصله(٢).

ا  ا لمن يعمل له عمالً معلومً ا وعرفها بعض الحنابلة بأنها: أن يجعل شيئًا معلومً ا لمن يعمل له عمالً معلومً وعرفها بعض الحنابلة بأنها: أن يجعل شيئًا معلومً
أو مجهوالً مدة معلومة أو مجهولةأو مجهوالً مدة معلومة أو مجهولة(٣).

وجاء في «المعايير الشــرعية» تعريفها بأنها عقد يلتــزم فيه أحد طرفيه -وهو وجاء في «المعايير الشــرعية» تعريفها بأنها عقد يلتــزم فيه أحد طرفيه -وهو 
عل- لمن يحقق نتيجة معينة في زمن معلوم  عل- لمن يحقق نتيجة معينة في زمن معلوم الجاعل- بتقديم عوض معلوم -وهو الجُ الجاعل- بتقديم عوض معلوم -وهو الجُ

أو مجهول، وهو العاملأو مجهول، وهو العامل(٤).
الفرع الثاني: حكمها:الفرع الثاني: حكمها:

اختلف الفقهاء في األصل في حكم الجعالة على قولين:اختلف الفقهاء في األصل في حكم الجعالة على قولين:
القول األول:القول األول: صحتها. صحتها.

وهو مذهب المالكيةوهو مذهب المالكية(٥) والشافعية والشافعية(٦) والحنابلة والحنابلة(٧).
القول الثاني:القول الثاني: عدم صحتها إال في رد اآلبق، وتُشترط شروط اإلجارة فيما سواه. عدم صحتها إال في رد اآلبق، وتُشترط شروط اإلجارة فيما سواه.

تدريب المبتدي ٢٤٠٢٤٠/٢. تدريب المبتدي    (١)
كفاية النبيه ٣٢٠٣٢٠/١١١١. كفاية النبيه    (٢)

زاد المستقنع، ص١٣٨١٣٨، ونقل المرداوي التعريف ذاته عن الرعاية البن  حمدان، اإلنصاف ، ونقل المرداوي التعريف ذاته عن الرعاية البن  حمدان، اإلنصاف  زاد المستقنع، ص   (٣)
١٦٢١٦٢/١٦١٦، وعرفه الفتوحي بنحوه في منتهى اإلرادات ، وعرفه الفتوحي بنحوه في منتهى اإلرادات ٢٩١٢٩١/٣.

المعايير الشرعية، ص٤٢٥٤٢٥. المعايير الشرعية، ص   (٤)
شرح مختصر خليل، للخرشي ٥٩٥٩/٧، الفواكه الدواني ، الفواكه الدواني ١١١١١١/٢. شرح مختصر خليل، للخرشي    (٥)

نهاية المطلب ٤٩٥٤٩٥/٨-٤٩٦٤٩٦، تدريب المبتدي ، تدريب المبتدي ٢٤٠٢٤٠/٢، وقال في نهاية المطلب ، وقال في نهاية المطلب ٤٩٦٤٩٦/٨: :  نهاية المطلب    (٦)
(واألصح منعُ الجعالة إذا أمكنت اإلجارة).(واألصح منعُ الجعالة إذا أمكنت اإلجارة).

المغني ٣٢٣٣٢٣/٨، اإلنصاف ، اإلنصاف ١٦٢١٦٢/١٦١٦. المغني    (٧)
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٢٧٧٢٧٧

وهو مذهب الحنفيةوهو مذهب الحنفية(١).
األدلة والمناقشة:األدلة والمناقشة:

استدل أصحاب القول األول باألدلة اآلتية:استدل أصحاب القول األول باألدلة اآلتية:
الدليل األول: الدليل األول: قوله تعالى: قوله تعالى: نث   ;   >   =   <   ?      مث(٢).

وجــه الداللة:وجــه الداللة: أنه جعــل لمن جاء بصواع الملك الذي فقــدوه حمل بعير من  أنه جعــل لمن جاء بصواع الملك الذي فقــدوه حمل بعير من 
ل أو المدة، وشــرع من قبلنا شــرع لنا ما لم يرد في شرعنا  ل أو المدة، وشــرع من قبلنا شــرع لنا ما لم يرد في شرعنا الطعام دون تعيين للمجاعَ الطعام دون تعيين للمجاعَ

خالفه، فدل على جواز الجعالةخالفه، فدل على جواز الجعالة(٣).
ــا مــن أصحاب النبي  ــا مــن أصحاب النبي  أن ناسً الدليل الثاني: الدليل الثاني: عن أبي ســعيد الخدري عن أبي ســعيد الخدري  أن ناسً
غ  وهم، فبينما هم كذلك، إذ لُدِ قرُ غ  أتوا على حي من أحياء العــرب فلم يَ وهم، فبينما هم كذلك، إذ لُدِ قرُ  أتوا على حي من أحياء العــرب فلم يَ
ونا، وال نفعل  ؟ فقالــوا: إنكم لم تَقرُ ونا، وال نفعل ســيد أولئك، فقالوا: هل معكم من دواء أو راقٍ ؟ فقالــوا: إنكم لم تَقرُ ســيد أولئك، فقالوا: هل معكم من دواء أو راقٍ
ا من الشــاء، فجعل يقرأ بأم القرآن، ويجمع  ، فجعلوا لهم قطيعً ا من الشــاء، فجعل يقرأ بأم القرآن، ويجمع حتى تجعلوا لنا جعالً ، فجعلوا لهم قطيعً حتى تجعلوا لنا جعالً
 ، ، بزاقــه ويتفل، فبرأ، فأتوا بالشــاء، فقالوا: ال نأخذه حتى نســأل النبي بزاقــه ويتفل، فبرأ، فأتوا بالشــاء، فقالوا: ال نأخذه حتى نســأل النبي

.(٤)« مٍ هْ بُوا لِي بِسَ رِ اضْ ا وَ وهَ ذُ ، خُ يَةٌ قْ ا رُ هَ اكَ أَنَّ رَ ا أَدْ مَ » «وَ مٍ هْ بُوا لِي بِسَ رِ اضْ ا وَ وهَ ذُ ، خُ يَةٌ قْ ا رُ هَ اكَ أَنَّ رَ ا أَدْ مَ فسألوه فضحك وقال:فسألوه فضحك وقال: «وَ
) دليل على أن العوض الذي  عالً ) دليل على أن العوض الذي أن قولهــم: (حتى تجعلوا لنا جُ عالً وجه الداللة: وجه الداللة: أن قولهــم: (حتى تجعلوا لنا جُ
ا  وهَ ذُ ، خُ يَةٌ قْ ا رُ هَ اكَ أَنَّ رَ ــا أَدْ مَ ا  «وَ وهَ ذُ ، خُ يَةٌ قْ ا رُ هَ اكَ أَنَّ رَ ــا أَدْ مَ عل، وقول النبي : «وَ عل، وقول النبي أخذوه عــن عملهم جُ أخذوه عــن عملهم جُ

عل(٥). عل دليل على جواز فعلهم وإباحة ما أخذوه من جُ » دليل على جواز فعلهم وإباحة ما أخذوه من جُ مٍ هْ بُوا لِي بِسَ رِ اضْ »وَ مٍ هْ بُوا لِي بِسَ رِ اضْ وَ
عيون المسائل، للسمرقندي، ص٢٤٢٢٤٢، االختيار، للموصلي ، االختيار، للموصلي ٣٤٣٤/٣، البحر الرائق ، البحر الرائق ١٧٣١٧٣/٥. .  عيون المسائل، للسمرقندي، ص   (١)

سورة يوسف، اآلية: ٧٢٧٢. سورة يوسف، اآلية:    (٢)
الفواكه الدواني ١١١١١١/٢، تدريب المبتدي ، تدريب المبتدي ٢٤٠٢٤٠/٢. الفواكه الدواني    (٣)

رواه البخاري، كتاب الطب، باب الرقى بفاتحة الكتاب ١٣١١٣١/٧ ( (٥٧٣٦٥٧٣٦).). رواه البخاري، كتاب الطب، باب الرقى بفاتحة الكتاب    (٤)
الفواكه الدواني ١١١١١١/٢. الفواكه الدواني    (٥)



٢٧٨٢٧٨

األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

. ، وليس جعالً نعوه أوالً .ويناقش بأن ما أخذوه قِر الضيف الواجب الذي مُ ، وليس جعالً نعوه أوالً ويناقش بأن ما أخذوه قِر الضيف الواجب الذي مُ
ــر، كما أن قِر الضيف الواجب  عل ال القِ ــر، كما أن قِر الضيف الواجب يجاب بأن نصهم صريح في الجُ عل ال القِ يجاب بأن نصهم صريح في الجُ
 ، يَةٌ قْ ا رُ هَ اكَ أَنَّ رَ ــا أَدْ مَ ، «وَ يَةٌ قْ ا رُ هَ اكَ أَنَّ رَ ــا أَدْ مَ ا من الشــاء، ويؤكد ذلك قولــه : : «وَ ا من الشــاء، ويؤكد ذلك قولــه ال يكون قطيعً ال يكون قطيعً

.(١)ففيه دليل على أن ما أخذوه مقابل الرقية ال القِر ففيه دليل على أن ما أخذوه مقابل الرقية ال القِر « مٍ هْ بُوا لِي بِسَ رِ اضْ ا وَ وهَ ذُ »خُ مٍ هْ بُوا لِي بِسَ رِ اضْ ا وَ وهَ ذُ خُ
هُ  لَ ، فَ يِّنَةٌ يْــهِ بَ لَ ، لَهُ عَ تِيالً تَــلَ قَ نْ قَ هُ : «مَ لَ ، فَ يِّنَةٌ يْــهِ بَ لَ ، لَهُ عَ تِيالً تَــلَ قَ نْ قَ الدليــل الثالث: الدليــل الثالث: قــول النبي قــول النبي : «مَ

.(٢)« بُهُ لَ »سَ بُهُ لَ سَ
عالً وهو ما عليه من  عالً وهو ما عليه من  جعل لمن قتل قتيالً جُ وجه الداللة: وجه الداللة: أن النبي أن النبي  جعل لمن قتل قتيالً جُ

اللباس والزينة، وهذه من صور الجعالة، فدل على جوازهااللباس والزينة، وهذه من صور الجعالة، فدل على جوازها(٣).
الدليل الرابع: الدليل الرابع: إجماع أهل العلــم على جواز الجعالة في رد الضالة واآلبقإجماع أهل العلــم على جواز الجعالة في رد الضالة واآلبق(٤)، ، 

وعليه العمل من المسلمينوعليه العمل من المسلمين(٥).
الدليل الخامس: الدليل الخامس: من النظر (أن الحاجة قد تدعو إلى ذلك، فإن العمل قد يكون من النظر (أن الحاجة قد تدعو إلى ذلك، فإن العمل قد يكون 
مجهوالً -كرد اآلبق والضالة ونحو ذلك- وال تنعقد اإلجارة فيه، والحاجة داعية إلى مجهوالً -كرد اآلبق والضالة ونحو ذلك- وال تنعقد اإلجارة فيه، والحاجة داعية إلى 
عل فيه، مع جهالة  عل فيه، مع جهالة ردهما، وقد ال يجد من يتبرع به، فدعت الحاجة إلى إباحة بذل الجُ ردهما، وقد ال يجد من يتبرع به، فدعت الحاجة إلى إباحة بذل الجُ

العمل؛ ألنها غير الزمة، بخالف اإلجارة)العمل؛ ألنها غير الزمة، بخالف اإلجارة)(٦).
المرجع السابق. المرجع السابق.   (١)

س، باب من لم يخمس األسالب، ومن قتل قتيالً فله سلبه  مُ س، باب من لم يخمس األسالب، ومن قتل قتيالً فله سلبه رواه البخاري، كتاب فرض الـخُ مُ رواه البخاري، كتاب فرض الـخُ  (٢)
من غير أن يخمس، وحكم اإلمام فيه من غير أن يخمس، وحكم اإلمام فيه ٩٢٩٢/٤ ( (٣١٤٢٣١٤٢)، ورواه مســلم، كتاب الجهاد والسير، )، ورواه مســلم، كتاب الجهاد والسير، 

. باب استحقاق القاتل سلب القتيل باب استحقاق القاتل سلب القتيل ١٣٧٠١٣٧٠/٣ ( (١٧٥١١٧٥١)، من حديث أبي قتادة )، من حديث أبي قتادة
حاشية العدوي على شرح الخرشي ٥٩٥٩/٧. حاشية العدوي على شرح الخرشي    (٣)

المغني ٣٢٣٣٢٣/٨. المغني    (٤)
شرح مختصر خليل، للخرشي شرح مختصر خليل، للخرشي ٥٩٥٩/٧، الفواكه الدواني ، الفواكه الدواني ١١١١١١/٢، تدريب المبتدي ، تدريب المبتدي ٢٤١٢٤١/٢.  (٥)

المغني ٣٢٣٣٢٣/٨، وانظر: نهاية المطلب ، وانظر: نهاية المطلب ٤٩٥٤٩٥/٨، كفاية النبيه ، كفاية النبيه ٣٢٠٣٢٠/١١١١. المغني    (٦)
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٢٧٩٢٧٩

، وقد نهــى النبي  ا وجهالةً ، وقد نهــى النبي فيه غــررً ا وجهالةً واســتدل أصحاب القــول الثاني واســتدل أصحاب القــول الثاني بــأنبــأن فيه غــررً
 عن الغرر عن الغرر(١).

، وقد احتُمل لمسيس الحاجة إليها، وال تقتصر  ، وقد احتُمل لمسيس الحاجة إليها، وال تقتصر بأن ما فيها من غررٍ يسيرٌ ونوقشونوقش بأن ما فيها من غررٍ يسيرٌ
الحاجــة على رد العبد اآلبــق، وإذا كانت الجهالة قد احتملت فــي المضاربة مع أن الحاجــة على رد العبد اآلبــق، وإذا كانت الجهالة قد احتملت فــي المضاربة مع أن 
غرضها تحصيل الربح من غير اضطرار فاحتمالها في الجعالة أولى؛ ألن اللجوء إليها غرضها تحصيل الربح من غير اضطرار فاحتمالها في الجعالة أولى؛ ألن اللجوء إليها 

في العادة لحاجة الجاعل وعدم قدرته على تحصيل المجعول فيهفي العادة لحاجة الجاعل وعدم قدرته على تحصيل المجعول فيه(٢).
الترجيح:الترجيح:

الراجح جواز عقــد الجعالة لما ورد فيه من أدلة صريحــة، ولإلجابة على ما الراجح جواز عقــد الجعالة لما ورد فيه من أدلة صريحــة، ولإلجابة على ما 
ل بها في إباحة الجعالة جاءت في رد  ل بها في إباحة الجعالة جاءت في رد استدل به المانعون، ويضاف بأن األدلة التي استُدِ استدل به المانعون، ويضاف بأن األدلة التي استُدِ
غير اآلبق، فآية ســورة يوســف في رد صواع الملك، والحديثان أحدهما في الجعل غير اآلبق، فآية ســورة يوســف في رد صواع الملك، والحديثان أحدهما في الجعل 
على الرقية، واآلخر في الجهاد في ســبيل الله، فدل على عدم اقتصار جواز الجعالة على الرقية، واآلخر في الجهاد في ســبيل الله، فدل على عدم اقتصار جواز الجعالة 

على رد اآلبق.على رد اآلبق.
الفرع الثالث: الفرق بين اإلجارة والجعالة.الفرع الثالث: الفرق بين اإلجارة والجعالة.

أن الجعالة عقد جائز في األصل، واإلجارة عقد الزم(٣). أن الجعالة عقد جائز في األصل، واإلجارة عقد الزم-   -١
أن المقصود في الجعالة تحقيق الغاية، والمقصود في اإلجارة المنفعة،  أن المقصود في الجعالة تحقيق الغاية، والمقصود في اإلجارة المنفعة، -   -٢

المبسوط، للسرخسي ١٨١٨/١١١١. المبسوط، للسرخسي    (١)
نهاية المطلب ٤٩٥٤٩٥/٨. نهاية المطلب    (٢)

المقدمــات الممهدات ١٧٧١٧٧/٢، نهاية المطلب ، نهاية المطلب ٤٩٥٤٩٥/٨، نهاية المحتاج ، نهاية المحتاج ٤٦٦٤٦٦/٥، المغني ، المغني  المقدمــات الممهدات    (٣)
٣٢٣٣٢٣/٨، اإلنصاف ، اإلنصاف ١٦٣١٦٣/١٦١٦، لكن نص المالكية على أن الجعالة تلزم الجاعل بالعقد أو ، لكن نص المالكية على أن الجعالة تلزم الجاعل بالعقد أو 
ل في العمل، على خالف بينهم. المقدمات الممهدات ١٧٩١٧٩/٢، شــرح ، شــرح  ل في العمل، على خالف بينهم. المقدمات الممهدات بشــروع المجاعَ بشــروع المجاعَ
ل في العمل هو ما قررته  ل في العمل هو ما قررته ، ولزومها الجاعل بشروع المجاعَ مختصر خليل، للخرشي مختصر خليل، للخرشي ٦٥٦٥/٧، ولزومها الجاعل بشروع المجاعَ

المعايير الشرعية، صالمعايير الشرعية، ص٤٢٦٤٢٦.



٢٨٠٢٨٠

األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

واألصل أالَّ يســتحق العامــل الجعل إال بتمام العمل، بينما يســتحق واألصل أالَّ يســتحق العامــل الجعل إال بتمام العمل، بينما يســتحق 
األجير بعض األجرة إذا أد بعض العملاألجير بعض األجرة إذا أد بعض العمل(١).

ا احتمل فيه ما لم  ا جائزً وهذان أهم الفروق، فإن كون عقد الجعالة عقدً ا احتمل فيه ما لم   ا جائزً وهذان أهم الفروق، فإن كون عقد الجعالة عقدً  
يحتمل في العقود الالزمة من جهالة العمل والعامليحتمل في العقود الالزمة من جهالة العمل والعامل(٢).

ا، وال يصح ذلك في اإلجارة؛  ل مبهمً يصح في الجعالة أن يكون المجاعَ ا، وال يصح ذلك في اإلجارة؛ -  ل مبهمً يصح في الجعالة أن يكون المجاعَ  -٣
ا(٣). ر معلومً ر والمستأجَ افيشترط أن يكون كل من المستأجِ ر معلومً ر والمستأجَ فيشترط أن يكون كل من المستأجِ

يجوز أن يكون العمل في الجعالة مجهــوالً اكتفاءً بتحديد الغاية، وال  يجوز أن يكون العمل في الجعالة مجهــوالً اكتفاءً بتحديد الغاية، وال -   -٤
يجوز ذلك في اإلجارةيجوز ذلك في اإلجارة(٤).

يجــوز فــي الجعالة أن تكــون مجهولة المــدة، وال يجــوز ذلك في  يجــوز فــي الجعالة أن تكــون مجهولة المــدة، وال يجــوز ذلك في -   -٥
اإلجارةاإلجارة(٥).

نهاية المحتاج ٤٦٦٤٦٦/٥، حاشــيتا قليوبي وعميــرة ، حاشــيتا قليوبي وعميــرة ١٣١١٣١/٣، وانظر: المعايير الشــرعية، ، وانظر: المعايير الشــرعية،  نهاية المحتاج    (١)
ــل فيه أن يكون مما ال  ــل فيه أن يكون مما ال ، ويشــترط بعض أهل العلم كالمالكية في العمل المجاعَ ص٤٢٩٤٢٩، ويشــترط بعض أهل العلم كالمالكية في العمل المجاعَ
ل أي عوض ما  ل أي عوض ما تحصل المنفعة منه إال بتمامه كرد اآلبق والشارد؛ ولذلك ال يستحق المجاعَ تحصل المنفعة منه إال بتمامه كرد اآلبق والشارد؛ ولذلك ال يستحق المجاعَ

لم يتم العمل. المقدمات الممهدات لم يتم العمل. المقدمات الممهدات ١٧٧١٧٧/٢-١٧٩١٧٩، الذخيرة ، الذخيرة ٨/٦.
مغني المحتاج ٦٢١٦٢١/٣، حاشيتا قليوبي وعميرة ، حاشيتا قليوبي وعميرة ١٣١١٣١/٣. مغني المحتاج    (٢)

الذخيــرة ٦/٦، نهايــة المحتاج ، نهايــة المحتاج ٤٦٦٤٦٦/٥، حاشــيتا قليوبي وعميــرة ، حاشــيتا قليوبي وعميــرة ١٣١١٣١/٣، اإلنصاف ، اإلنصاف  الذخيــرة    (٣)
١٦٣١٦٣/١٦١٦، كشاف القناع ، كشاف القناع ٤٧٩٤٧٩/٩.

المقدمــات الممهدات ١٧٧١٧٧/٢، القوانيــن الفقهية، ص، القوانيــن الفقهية، ص١٨٢١٨٢، نهايــة المحتاج ، نهايــة المحتاج ٤٦٦٤٦٦/٥، ،  المقدمــات الممهدات    (٤)
حاشــيتا قليوبي وعميرة حاشــيتا قليوبي وعميرة ١٣١١٣١/٣، اإلنصاف ، اإلنصاف ١٦٧١٦٧/١٦١٦، كشــاف القناع ، كشــاف القناع ٤٧٨٤٧٨/٩، وانظر: ، وانظر: 

المعايير الشرعية، صالمعايير الشرعية، ص٤٢٩٤٢٩.
المغني ٣٢٤٣٢٤/٨، اإلنصاف ، اإلنصاف ١٦٧١٦٧/١٦١٦، ويشــترط المالكية والشافعية عدم تقدير المدة في ، ويشــترط المالكية والشافعية عدم تقدير المدة في  المغني    (٥)
الجعالــة؛ المقدمات الممهــدات الجعالــة؛ المقدمات الممهــدات ١٧٧١٧٧/٢، القوانين الفقهيــة، ص، القوانين الفقهيــة، ص١٨٢١٨٢، روضة الطالبين ، روضة الطالبين 
٢٧٥٢٧٥/٥، حاشــية البجيرمي ، حاشــية البجيرمي ٢٢٤٢٢٤/٣، وعللوا ذلك بأن تقدير المدة يخل بمقصود العقد، ، وعللوا ذلك بأن تقدير المدة يخل بمقصود العقد، 
ل فيه فيها فيضيع عمله وال يحصل غرض المالك. شــرح زروق ل فيه فيها فيضيع عمله وال يحصل غرض المالك. شــرح زروقفربما ال يجــد المجاعَ  = =فربما ال يجــد المجاعَ
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يجوز في الجعالــة الجمع بين تقدير المــدة والعمل -عند بعض أهل  يجوز في الجعالــة الجمع بين تقدير المــدة والعمل -عند بعض أهل -   -٦
العلم-، وال يجوز ذلك في اإلجارةالعلم-، وال يجوز ذلك في اإلجارة(١).

يجوز أن يكون العوض مجهوالً -عند بعض أهل العلم- إذا كان الجهل  يجوز أن يكون العوض مجهوالً -عند بعض أهل العلم- إذا كان الجهل -   -٧
ال يمنع التسليم، كأن يقول من رد ضالتي فله نصفها، وال يجوز ذلك في ال يمنع التسليم، كأن يقول من رد ضالتي فله نصفها، وال يجوز ذلك في 

اإلجارةاإلجارة(٢).
ال يجوز شــرط تقديم الجعل -عند بعض أهل العلم-، ويجوز شرط  ال يجوز شــرط تقديم الجعل -عند بعض أهل العلم-، ويجوز شرط -   -٨
عل ال يُملك إال بإتمام  عل ال يُملك إال بإتمام تقديم األجرة؛ ألن األجــرة تُملك بالعقد، والجُ تقديم األجرة؛ ألن األجــرة تُملك بالعقد، والجُ

العملالعمل(٣).
وبعد، فالذي يظهر للباحث أن أوضح معيار للتفريق بين الجعالة واإلجارة هو: وبعد، فالذي يظهر للباحث أن أوضح معيار للتفريق بين الجعالة واإلجارة هو: 
أن اســتحقاق العِوض في الجعالة عند تحقيق الغاية، واستحقاق العِوض في اإلجارة أن اســتحقاق العِوض في الجعالة عند تحقيق الغاية، واستحقاق العِوض في اإلجارة 
بعمل األجيــر أو التمكن من منفعة العين مدة محددة ســواء أحصل المقصود أم ال، بعمل األجيــر أو التمكن من منفعة العين مدة محددة ســواء أحصل المقصود أم ال، 
وهــذا الفرق ظاهر في تعريف الفقهاء للجعالة، وهو ما تدل عليه أدلتها، فآية ســورة وهــذا الفرق ظاهر في تعريف الفقهاء للجعالة، وهو ما تدل عليه أدلتها، فآية ســورة 
يوســف وقصة اللديغ وحديث السلَب تدل كلها على بذل عوض مقابل تحقيق غاية، يوســف وقصة اللديغ وحديث السلَب تدل كلها على بذل عوض مقابل تحقيق غاية، 
ل على تحصيل  ل على تحصيل ولعــل هذا الفرق لكون المنفعة في الجعالة محتملــة كقدرة المجاعَ ولعــل هذا الفرق لكون المنفعة في الجعالة محتملــة كقدرة المجاعَ
على الرســالة ٧٧٢٧٧٢/٢، روضة الطالبين ، روضة الطالبين ٢٧٥٢٧٥/٥، وأجاز بعــض المالكية تقدير المدة إن ، وأجاز بعــض المالكية تقدير المدة إن  على الرســالة =   =

ل أن يترك العمل متى شاء، المقدمات الممهدات ١٧٧١٧٧/٢. ل أن يترك العمل متى شاء، المقدمات الممهدات اشترط المجاعَ اشترط المجاعَ
اإلنصاف ١٦٣١٦٣/١٦١٦، وهذا التفريق عند الحنابلة.، وهذا التفريق عند الحنابلة. اإلنصاف    (١)

 ، ،  وذكره احتماالً التاج واإلكليل ٥٩٥٥٩٥/٧، البهجة شــرح التحفة ، البهجة شــرح التحفة ٣١١٣١١/٢، المغني ، المغني ٣٢٤٣٢٤/٨ وذكره احتماالً التاج واإلكليل    (٢)
اإلنصاف اإلنصاف ١٦٧١٦٧/١٦١٦، وانظر: المعايير الشــرعية، ص، وانظر: المعايير الشــرعية، ص٤٣٨٤٣٨، وعامة أهل العلم على اشتراط ، وعامة أهل العلم على اشتراط 
العلم بالعوض. المقدمات الممهدات العلم بالعوض. المقدمات الممهدات ١٧٧١٧٧/٢، الذخيرة ، الذخيرة ٨/٦، تدريب المبتدي ، تدريب المبتدي ٢٤٢٢٤٢/٢، ، 

المغني المغني ٣٢٤٣٢٤/٨.
المقدمــات الممهدات ١٧٧١٧٧/٢، القوانيــن الفقهية، ص، القوانيــن الفقهية، ص١٨٢١٨٢، نهايــة المحتاج ، نهايــة المحتاج ٤٦٦٤٦٦/٥، ،  المقدمــات الممهدات    (٣)

عل دون شرط. شرح مختصر خليل، للخرشي ٦٢٦٢/٧. عل دون شرط. شرح مختصر خليل، للخرشي وأجاز بعض المالكية تقديم الجُ وأجاز بعض المالكية تقديم الجُ
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الضالة، أما المنفعة فــي اإلجارة فمحققة أو مظنونة كمنفعة الدار من مالكها، ومنفعة الضالة، أما المنفعة فــي اإلجارة فمحققة أو مظنونة كمنفعة الدار من مالكها، ومنفعة 
الخياط في خياطة الثوبالخياط في خياطة الثوب(١).

وإنما يحصل اللبس بين اإلجارة والجعالة عند توســيع دائرة الجعالة، فيحتار وإنما يحصل اللبس بين اإلجارة والجعالة عند توســيع دائرة الجعالة، فيحتار 
الناظر بين تطبيق شــروط اإلجارة باللزوم واشــتراط العلم، وتطبيق شروط الجعالة الناظر بين تطبيق شــروط اإلجارة باللزوم واشــتراط العلم، وتطبيق شروط الجعالة 
راد تطبيق شــروط الجعالة باغتفار  راد تطبيق شــروط الجعالة باغتفار بالجواز واغتفــار الجهالة. ويزداد اللبس حينما يُ بالجواز واغتفــار الجهالة. ويزداد اللبس حينما يُ
ل بالعمل، أو القول بصحة اشــتراط اللزوم في عقد الجعالة  ل بالعمل، أو القول بصحة اشــتراط اللزوم في عقد الجعالة الجهالة مع إلزام المجاعَ الجهالة مع إلزام المجاعَ
مع وجود الجهالة التي ال يُغتفر مثلها في العقود الالزمة، فالقول بذلك جمع بين عقود مع وجود الجهالة التي ال يُغتفر مثلها في العقود الالزمة، فالقول بذلك جمع بين عقود 
متنافرة ال يمكن الجمع بينها، ولعل هذا ما جعل بعض الشــافعية يمنعون من الجعالة متنافرة ال يمكن الجمع بينها، ولعل هذا ما جعل بعض الشــافعية يمنعون من الجعالة 
ل فيه أن يكون مما  ل فيه أن يكون مما ، كما اشــترط المالكية في العمل المجاعَ فيما تمكن فيه اإلجارةفيما تمكن فيه اإلجارة(٢)، كما اشــترط المالكية في العمل المجاعَ

ال تحصل المنفعة منه إال بتمامهال تحصل المنفعة منه إال بتمامه(٣).
التوصيف الفقهي للعالقة بين مدير الصندوق والمستثمرين:التوصيف الفقهي للعالقة بين مدير الصندوق والمستثمرين:

بنــاءً على ما ســبق يختلف التوصيــف الفقهي للعالقة بيــن مدير الصندوق بنــاءً على ما ســبق يختلف التوصيــف الفقهي للعالقة بيــن مدير الصندوق 
والمســتثمرين بحســب كيفية اســتحقاق المديرِ العوضَ المفروضَ لــه، والغالب والمســتثمرين بحســب كيفية اســتحقاق المديرِ العوضَ المفروضَ لــه، والغالب 

انحصارها في صناديق رأس المال الجريء في صورتين:انحصارها في صناديق رأس المال الجريء في صورتين:
الصورة األولى:الصورة األولى: أن يكون أجر المدير نسبة معلومةً مدة إدارته للصندوق سواء  أن يكون أجر المدير نسبة معلومةً مدة إدارته للصندوق سواء 
ا،  رً الً مستأجِ وكِّ ا، أربح أم خســر، فالعالقة بينهما وكالة بأجرة، يكون فيها المســتثمر مُ رً الً مستأجِ وكِّ أربح أم خســر، فالعالقة بينهما وكالة بأجرة، يكون فيها المســتثمر مُ
ا، ويحدد العائد في هذه الحــال عند التعاقد، والغالب أن يكون  ا، ويحدد العائد في هذه الحــال عند التعاقد، والغالب أن يكون والمديــر وكيالً أجيرً والمديــر وكيالً أجيرً
نســبة من رأس المال المســتثمر تكون في العادة (نســبة من رأس المال المســتثمر تكون في العادة (٢%) من رأس المال لكل ســنة، %) من رأس المال لكل ســنة، 
وتُســتقطع عند بداية الصندوق للمدة المتوقعة فال تدخل في المبلغ المســتثمر، فإذا وتُســتقطع عند بداية الصندوق للمدة المتوقعة فال تدخل في المبلغ المســتثمر، فإذا 

كفاية الطالب الرباني ١٩٤١٩٤/٢. كفاية الطالب الرباني    (١)
نهاية المطلب ٤٩٦٤٩٦/٨، حاشية العبادي على الغرر البهية ، حاشية العبادي على الغرر البهية ٣٥٠٣٥٠/٣. نهاية المطلب    (٢)

المقدمات الممهدات ١٧٧١٧٧/٢-١٧٩١٧٩، الذخيرة ، الذخيرة ٨/٦. المقدمات الممهدات    (٣)
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٢٨٣٢٨٣

كانت المدة المتوقعة عشر سنين استقطع من رأس المال (كانت المدة المتوقعة عشر سنين استقطع من رأس المال (٢٠٢٠%) تكون أجرةً للمدير، %) تكون أجرةً للمدير، 
ويتسلم في كل عام (ويتسلم في كل عام (١٠١٠%) منها حتى نهاية المدة%) منها حتى نهاية المدة(١).

فالعائــد المفروض للمدير يعد أجرةً على وكالــة، وال خالف في جوازها في فالعائــد المفروض للمدير يعد أجرةً على وكالــة، وال خالف في جوازها في 
الجملةالجملة(٢).

الصورة الثانية:الصورة الثانية: أن يكون أجر المدير نســبة معلومةً مدة إدارته للصندوق سواء  أن يكون أجر المدير نســبة معلومةً مدة إدارته للصندوق سواء 
أربح أم خسر، كالمذكور في الصورة األولى، إضافة إلى نسبة من الربح الحاصل بعد أربح أم خسر، كالمذكور في الصورة األولى، إضافة إلى نسبة من الربح الحاصل بعد 

التصفية وتسمى حافز أداء أو حافز حسن األداء.التصفية وتسمى حافز أداء أو حافز حسن األداء.
فحكــم األجر الثابت مثــل حكمه في الصورة األولى، وأمــا حافز األداء فقد فحكــم األجر الثابت مثــل حكمه في الصورة األولى، وأمــا حافز األداء فقد 
اختلف الفقهاء المعاصــرون في توصيف حافز األداء المضــاف إلى أجرة الوكيل، اختلف الفقهاء المعاصــرون في توصيف حافز األداء المضــاف إلى أجرة الوكيل، 

وأشهر أقوالهم في ذلك ما يلي:وأشهر أقوالهم في ذلك ما يلي:
القول األول:القول األول: أنه جزء من األجرة مؤخر أنه جزء من األجرة مؤخر(٣).

وقد اختلف نظر من اختار هذا القول من الباحثين في تعليله على نظرين:وقد اختلف نظر من اختار هذا القول من الباحثين في تعليله على نظرين:
Venture Capital & Finance of InnovationVenture Capital & Finance of Innovation، ص، ص٣٠٣٠، الكتاب الســنوي للجمعية الوطنية ، الكتاب الســنوي للجمعية الوطنية   (١)

لرأس المال الجريء لرأس المال الجريء ٢٠١٣٢٠١٣م، صم، ص٦٩٦٩-٧٠٧٠.
المعايير الشــرعية، ص٦٢١٦٢١، قرارات ندوة البركة، ص، قرارات ندوة البركة، ص٦٧٦٧، ، ٢١٧٢١٧، قرارات الهيئة الشرعية ، قرارات الهيئة الشرعية  المعايير الشــرعية، ص   (٢)
بمصرف الراجحي بمصرف الراجحي ٦٣٧٦٣٧/١، الضوابط المستخلصة من قرارات الهيئة الشرعية لبنك البالد، ، الضوابط المستخلصة من قرارات الهيئة الشرعية لبنك البالد، 

ص١٦٧١٦٧.
المعايير الشــرعية، ص٦٣٤٦٣٤، الخدمات االســتثمارية في المصارف ، الخدمات االســتثمارية في المصارف ٦٩٧٦٩٧/١-٧٠٥٧٠٥، وبه ، وبه  المعايير الشــرعية، ص   (٣)

صدر قرار الهيئة الشرعية لبنك البالد رقم صدر قرار الهيئة الشرعية لبنك البالد رقم ٤٤٤٤، فقد ورد فيه ما نصه:، فقد ورد فيه ما نصه:
ج- حوافز األداء... حكم هذا النوع من الرسوم: يجوز للبنك اقتطاع هذا النوع من الرسوم  ج- حوافز األداء... حكم هذا النوع من الرسوم: يجوز للبنك اقتطاع هذا النوع من الرسوم    
ألنها جــزء من األجرة مآلها إلى العلم وال تؤدي إلى المنازعة، شــريطة أن تكون النســبة ألنها جــزء من األجرة مآلها إلى العلم وال تؤدي إلى المنازعة، شــريطة أن تكون النســبة 

محددةً ومعلومةً للمستثمر في الئحة االكتتاب.محددةً ومعلومةً للمستثمر في الئحة االكتتاب.
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النظــر األول:النظــر األول: أنه من قبيــل ترديد األجرة بترديد العمل، فكأن المســتثمر قال  أنه من قبيــل ترديد األجرة بترديد العمل، فكأن المســتثمر قال 
للمدير: إن ربحت كذا فأجرك كذا، وإن ربحت أقل من ذلك فأجرك كذاللمدير: إن ربحت كذا فأجرك كذا، وإن ربحت أقل من ذلك فأجرك كذا(١).

ويناقــش بأن األجرة إنما تكــون مقابل المنفعة مدةً محــددة، أو مقابل عمل ويناقــش بأن األجرة إنما تكــون مقابل المنفعة مدةً محــددة، أو مقابل عمل 
محــدد، وأما حافز األداء فليــس كذلك، بل هو مقابل تحقيق غايــةمحــدد، وأما حافز األداء فليــس كذلك، بل هو مقابل تحقيق غايــة(٢)، وهذه حقيقة ، وهذه حقيقة 

الجعالة، والقاعدة أن العبرة في العقود بالحقائق والمعانيالجعالة، والقاعدة أن العبرة في العقود بالحقائق والمعاني(٣).
النظر الثاني:النظر الثاني: أن حافز األداء تابع لألجرة، فاألصل األجرة الثابتة، والحافز تابع  أن حافز األداء تابع لألجرة، فاألصل األجرة الثابتة، والحافز تابع 

لها، ويغتفر في التابع من الجهالة ما ال يغتفر في المتبوعلها، ويغتفر في التابع من الجهالة ما ال يغتفر في المتبوع(٤).
ويناقشويناقش بأن هذا التوصيف قد يتجه لو كانت األجرة العوضَ األكبر المقصود، بأن هذا التوصيف قد يتجه لو كانت األجرة العوضَ األكبر المقصود، 
ا(٥)، لكن الواقع في رأس المال الجريء أن حافز األداء ال يقل ، لكن الواقع في رأس المال الجريء أن حافز األداء ال يقل  اوكان حافز األداء يسيرً وكان حافز األداء يسيرً

ا. ، وما يُقصد ال يكون تابعً د عادةً ا.% من العائد، وهذا مبلغ كبير يُقصَ ، وما يُقصد ال يكون تابعً د عادةً عن عن ٢٠٢٠% من العائد، وهذا مبلغ كبير يُقصَ
القول الثاني:القول الثاني: أنه هبة معلقة أنه هبة معلقة(٦).

إال أن هــذا التوصيف محل نظر؛ فإن الهبة: تمليــك المال بال عوض، وحافز إال أن هــذا التوصيف محل نظر؛ فإن الهبة: تمليــك المال بال عوض، وحافز 
األداء مقابل تحقيق الربح، فهي إلى الجعالة أقرب منها إلى الهبة.األداء مقابل تحقيق الربح، فهي إلى الجعالة أقرب منها إلى الهبة.

كما أن اشــتراطها في عقد المعاوضة بين المدير والمستثمرين دليل على أنها كما أن اشــتراطها في عقد المعاوضة بين المدير والمستثمرين دليل على أنها 
الخدمات االستثمارية في المصارف ٦٩٧٦٩٧/١-٧٠٥٧٠٥. الخدمات االستثمارية في المصارف    (١)

؛ كالجعالة على الشفاء في حديث أبي سعيد  وقد تكون غاية ال يقدر عليها الوكيل استقالالً ؛ كالجعالة على الشفاء في حديث أبي سعيد   وقد تكون غاية ال يقدر عليها الوكيل استقالالً  (٢)
الخدري الخدري  في رقية سيد القرية اللديغ. في رقية سيد القرية اللديغ.

انظر في بيان هذه القاعدة: األشباه والنظائر، للسبكي ١٢٦١٢٦/٢، غمز عيون البصائر ، غمز عيون البصائر ٧٧٧٧/٣. .  انظر في بيان هذه القاعدة: األشباه والنظائر، للسبكي    (٣)
المعايير الشرعية، ص٦٣٤٦٣٤. المعايير الشرعية، ص   (٤)

كحافــز األداء الممنوح لصغــار الموظفين في الشــركات نهاية كل عام، وهو ما يســمى  كحافــز األداء الممنوح لصغــار الموظفين في الشــركات نهاية كل عام، وهو ما يســمى    (٥)
بالبونص.بالبونص.

المرجع السابق، ص١١٥٤١١٥٤. المرجع السابق، ص   (٦)
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٢٨٥٢٨٥

ا  ا ليســت هبة؛ إذ حقيقة الهبة في عقد المعاوضة أنها جزء من العوض، وليســت تبرعً ليســت هبة؛ إذ حقيقة الهبة في عقد المعاوضة أنها جزء من العوض، وليســت تبرعً
ا(١). امحضً محضً

عــل(٢)، فاألجر الثابت أجرة مدير الصندوق، ، فاألجر الثابت أجرة مدير الصندوق،  عــل أن حافز األداء جُ القول الثالث:القول الثالث: أن حافز األداء جُ
علٌ على تحقيقه األرباح. علٌ على تحقيقه األرباح.وحافز األداء جُ وحافز األداء جُ

ووجه ذلك: ووجه ذلك: أن الحافز مقابل تحقيق الغاية فال يستحقه المدير إال بتحقيق ربح أن الحافز مقابل تحقيق الغاية فال يستحقه المدير إال بتحقيق ربح 
معين، وهذه حقيقة الجعالة، وهو منفصل عن األجرة التي يســتحقها المدير كل سنة معين، وهذه حقيقة الجعالة، وهو منفصل عن األجرة التي يســتحقها المدير كل سنة 

عن إدارته للصندوق.عن إدارته للصندوق.
ويناقش من وجوه:ويناقش من وجوه:

١- أن في الحافز جهالة في العوض لكونه نســبة معينة من مبلغ ال يُعلم قدره، - أن في الحافز جهالة في العوض لكونه نســبة معينة من مبلغ ال يُعلم قدره، 
ا(٣). اوقد اشترط أهل العلم في الجعل أن يكون معلومً وقد اشترط أهل العلم في الجعل أن يكون معلومً

، فإن التوصيف إنما يكون  عالً ، فإن التوصيف إنما يكون ويجاب بأن هذا اإليراد ال يؤثر في حقيقة كونه جُ عالً ويجاب بأن هذا اإليراد ال يؤثر في حقيقة كونه جُ
بالنظر لحقيقة الشيء، وغاية جهالة العوض عند من يمنعها أن يصيرها جعالة فاسدة، بالنظر لحقيقة الشيء، وغاية جهالة العوض عند من يمنعها أن يصيرها جعالة فاسدة، 
عل إذا كانت تؤول إلى العلم،  عل إذا كانت تؤول إلى العلم، ومع ذلــك فقد أجاز جمع من أهل العلم جهالةَ الـــجُ ومع ذلــك فقد أجاز جمع من أهل العلم جهالةَ الـــجُ
.................................................................................... : واستندوا في ذلك إلى قوله واستندوا في ذلك إلى قوله
»: (فجماع معنى  يْعٌ بَ لَفٌ وَ لُّ سَ »: (فجماع معنى : «الَ يَحِ يْعٌ بَ لَفٌ وَ لُّ سَ ا على حديث ابن  عمرو : «الَ يَحِ قال ابن  تيمية معلقً ا على حديث ابن  عمرو   قال ابن  تيمية معلقً  (١)
ا  ا الحديث: أالَّ يجمع بين معاوضة وتبرع؛ ألن ذلك التبرع إنما كان ألجل المعاوضة؛ ال تبرعً الحديث: أالَّ يجمع بين معاوضة وتبرع؛ ألن ذلك التبرع إنما كان ألجل المعاوضة؛ ال تبرعً

.٦٢٦٢/٢٩٢٩-٦٣٦٣ ا من العوض). مجموع الفتاو ا، فيصير جزءً ا من العوض). مجموع الفتاو مطلقً ا، فيصير جزءً مطلقً
المعايير الشرعية، ص٦٣٤٦٣٤، الضوابط المستخلصة من قرارات الهيئة الشرعية لبنك البالد، ، الضوابط المستخلصة من قرارات الهيئة الشرعية لبنك البالد،  المعايير الشرعية، ص   (٢)
ص١٦٨١٦٨، ونحــو ذلك توصيف حافز األداء بأنه وعد بجائــزة. قرارات وتوصيات ندوات ، ونحــو ذلك توصيف حافز األداء بأنه وعد بجائــزة. قرارات وتوصيات ندوات 

البركة، صالبركة، ص٦١٦١.
المقدمات الممهــدات ١٧٧١٧٧/٢، الذخيرة ، الذخيرة ٨/٦، نهاية المطلب ، نهاية المطلب ٤٩٥٤٩٥/٨، تدريب المبتدي ، تدريب المبتدي  المقدمات الممهــدات    (٣)

٢٤٢٢٤٢/٢، المغني ، المغني ٣٢٤٣٢٤/٨.



٢٨٦٢٨٦

األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

.(٢)()(١)« بُهُ لَ هُ سَ لَ ، فَ يِّنَةٌ يْهِ بَ لَ ، لَهُ عَ تِيالً تَلَ قَ نْ قَ »«مَ بُهُ لَ هُ سَ لَ ، فَ يِّنَةٌ يْهِ بَ لَ ، لَهُ عَ تِيالً تَلَ قَ نْ قَ «مَ
عل -وهو السعي في تحقيق أعلى  عل -وهو السعي في تحقيق أعلى - (أن العملَ الذي يستحق به الوكيل الـجُ ٢- (أن العملَ الذي يستحق به الوكيل الـجُ
قدر ممكــن من الربح- واجبٌ علــى الوكيل بمقتضى عقد اإلجــارة -عقد الوكالة قدر ممكــن من الربح- واجبٌ علــى الوكيل بمقتضى عقد اإلجــارة -عقد الوكالة 

باالستثمار- الذي يستحق به األجر المقطوع.باالستثمار- الذي يستحق به األجر المقطوع.
ووجه ذلك: ووجه ذلك: أن تصرف الوكيل مقيــد بتحقيق المصلحة للموكِّل حيث أَطلق، أن تصرف الوكيل مقيــد بتحقيق المصلحة للموكِّل حيث أَطلق، 
فليس للوكيل حينئذٍ البيع بربح أدنى مع تحقق ربح أكثر... وإذا تقرر أن سعي الوكيل فليس للوكيل حينئذٍ البيع بربح أدنى مع تحقق ربح أكثر... وإذا تقرر أن سعي الوكيل 
باالســتثمار في تحقيق أعلى قدر ممكن من الربح واجب عليه بمقتضى عقد الوكالة باالســتثمار في تحقيق أعلى قدر ممكن من الربح واجب عليه بمقتضى عقد الوكالة 
ا فإنه ال يصح أن ترد اإلجارة والجعالة  ا فإنه ال يصح أن ترد اإلجارة والجعالة باالســتثمار حتى وإن لم يأخذ على ذلك حافزً باالســتثمار حتى وإن لم يأخذ على ذلك حافزً

على محل واحد)على محل واحد)(٣).
ويجاب بعدم التسليم بورود اإلجارة والجعالة على محل واحد؛ فإن اإلجارة ويجاب بعدم التسليم بورود اإلجارة والجعالة على محل واحد؛ فإن اإلجارة 
واردة على مدة عمل المدير -إن كانت اإلجارة على المدة- أو على عمله -إن كانت واردة على مدة عمل المدير -إن كانت اإلجارة على المدة- أو على عمله -إن كانت 
ا، بل المطلوب منه حسن إدارة  ا، بل المطلوب منه حسن إدارة إجارة عمل- وفي كال الحالين ال يلزمه أن يحقق أرباحً إجارة عمل- وفي كال الحالين ال يلزمه أن يحقق أرباحً
الصندوق بما تعارف عليه الناس، دون إفراط أو تقصير، ويســتحق األجرة بذلك وإن الصندوق بما تعارف عليه الناس، دون إفراط أو تقصير، ويســتحق األجرة بذلك وإن 
ا، وإنما وضع حافز األداء ليدعوه لبذل جهد أكبر من الجهد الحاصل  ا، وإنما وضع حافز األداء ليدعوه لبذل جهد أكبر من الجهد الحاصل لم يحقق أرباحً لم يحقق أرباحً
من عقد اإلجارة؛ ليحقق مصلحةً له وللمســتثمرين، فمحــل اإلجارة وارد على غير من عقد اإلجارة؛ ليحقق مصلحةً له وللمســتثمرين، فمحــل اإلجارة وارد على غير 
محل الجعالة، ولوال ذلك لما أقدم مالك المتجر على خســارة جزء من ربحه لو كان محل الجعالة، ولوال ذلك لما أقدم مالك المتجر على خســارة جزء من ربحه لو كان 
عمل العامل في الحالين ســواء، بل إن في حافز األداء مصلحة ظاهرة للطرفين دون عمل العامل في الحالين ســواء، بل إن في حافز األداء مصلحة ظاهرة للطرفين دون 
مفسدة، وهو متفق مع طبيعة االســتثمار برأس المال الجريء الذي يتضمن مخاطرةً مفسدة، وهو متفق مع طبيعة االســتثمار برأس المال الجريء الذي يتضمن مخاطرةً 

سبق تخريجه، ص٢٧٨٢٧٨. سبق تخريجه، ص   (١)
التاج واإلكليــل ٥٩٥٥٩٥/٧، البهجة شــرح التحفة ، البهجة شــرح التحفة ٣١١٣١١/٢، المغنــي ، المغنــي ٣٢٤٣٢٤/٨، اإلنصاف ، اإلنصاف  التاج واإلكليــل    (٢)

.١٦٧١٦٧/١٦١٦
الوكالة باالستثمار، للدوسري، ص٦٣٨٦٣٨-٦٣٩٦٣٩. الوكالة باالستثمار، للدوسري، ص   (٣)
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٢٨٧٢٨٧

ا من مدير الصندوق(١). ا مضاعفً ا من مدير الصندوقعالية، ويتطلب جهدً ا مضاعفً عالية، ويتطلب جهدً
ا بين اإلجــارة والجعالة، وقد منع أهل العلم من  ا بين اإلجــارة والجعالة، وقد منع أهل العلم من - أن في هذه الصورة جمعً ٣- أن في هذه الصورة جمعً

ذلكذلك(٢).
ويجابويجاب بعدم التسليم بمنع اجتماع اإلجارة والجعالة في عقد واحد إذا اختلف بعدم التسليم بمنع اجتماع اإلجارة والجعالة في عقد واحد إذا اختلف 
محلهمــا؛ ألن كال منهما عقد جائز في نفســه، واجتماعهمــا ال يترتب عليه محظور محلهمــا؛ ألن كال منهما عقد جائز في نفســه، واجتماعهمــا ال يترتب عليه محظور 

شرعي، وإذا منع بعض المالكية الجمع بينهما، فقد أجازه بعضهمشرعي، وإذا منع بعض المالكية الجمع بينهما، فقد أجازه بعضهم(٣).
الترجيح:الترجيح:

، واألقرب جــواز الجمع بين اإلجارة  علٌ ، واألقرب جــواز الجمع بين اإلجارة يترجــح توصيف حافز األداء بأنه جُ علٌ يترجــح توصيف حافز األداء بأنه جُ
والجعالة في عقد واحد إذا اختلف محل كل منهما، أما إذا اجتمعا في محل واحد فال والجعالة في عقد واحد إذا اختلف محل كل منهما، أما إذا اجتمعا في محل واحد فال 
يصح ذلك؛ لتنافر أحكامهما، وحينها ال يمكن تحديد أي العقدين تســري أحكامه، يصح ذلك؛ لتنافر أحكامهما، وحينها ال يمكن تحديد أي العقدين تســري أحكامه، 
فاإلجــارة الزمة، والجعالة جائزة، واإلجارة تمنع فيهــا الجهالة، والجعالة تجوز في فاإلجــارة الزمة، والجعالة جائزة، واإلجارة تمنع فيهــا الجهالة، والجعالة تجوز في 
ا  ا المجهول، فامتنع اجتماعهما في عقد واحد؛ إذ ال يمكن أن يكون العقد الواحد جائزً المجهول، فامتنع اجتماعهما في عقد واحد؛ إذ ال يمكن أن يكون العقد الواحد جائزً

ا(٤). ا في الشيء نفسه، فإذا اجتمعا فسدا جميعً ا وفاسدً ا، وال صحيحً االزمً ا في الشيء نفسه، فإذا اجتمعا فسدا جميعً ا وفاسدً ا، وال صحيحً الزمً
وفي الصورة محل البحث يظهر اختالف محل العقدين، فمحل اإلجارة إدارة وفي الصورة محل البحث يظهر اختالف محل العقدين، فمحل اإلجارة إدارة 
ويمكن أن يســتأنس في ذلك بما رواه الشــيخان عن عمرو  بن العاص  أنه ســمع  أنه ســمع  ويمكن أن يســتأنس في ذلك بما رواه الشــيخان عن عمرو  بن العاص    (١)
مَ  كَ ا حَ إِذَ ، وَ انِ رَ هُ أَجْ لَ ابَ فَ مَّ أَصَ دَ ثُ تَهَ اكِمُ فَاجْ مَ الْحَ كَ ا حَ مَ  يقول: «إِذَ كَ ا حَ إِذَ ، وَ انِ رَ هُ أَجْ لَ ابَ فَ مَّ أَصَ دَ ثُ تَهَ اكِمُ فَاجْ مَ الْحَ كَ ا حَ رســول الله رســول الله  يقول: «إِذَ
ا مع أن كال منهما  ا واحدً ». فقد جعلت لألول أجرين وللثاني أجرً رٌ هُ أَجْ لَ أَ فَ طَ مَّ أَخْ ــدَ ثُ تَهَ ا مع أن كال منهما فَاجْ ا واحدً ». فقد جعلت لألول أجرين وللثاني أجرً رٌ هُ أَجْ لَ أَ فَ طَ مَّ أَخْ ــدَ ثُ تَهَ فَاجْ

استنفذ وسعه، لكن استحق األول األجر الثاني إلصابته، وفات ذلك على المخطئ. استنفذ وسعه، لكن استحق األول األجر الثاني إلصابته، وفات ذلك على المخطئ. 
التاج واإلكليل ٥٠٣٥٠٣/٧، شرح مختصر خليل، للخرشي ، شرح مختصر خليل، للخرشي ٤/٧. التاج واإلكليل    (٢)

ب ذلك إلى سحنون، الذخيرة ٤٣٥٤٣٥/٥. .  نُسِ ب ذلك إلى سحنون، الذخيرة   نُسِ  (٣)
المقدمات الممهدات ١٨٢١٨٢/٢، التاج واإلكليل ، التاج واإلكليل ٥٠٣٥٠٣/٧، شــرح مختصر خليل، للخرشي ، شــرح مختصر خليل، للخرشي  المقدمات الممهدات    (٤)

.٤/٧
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الصندوق، ومحــل الجعالة تحقيق األربــاح، وال يلزم مــن إدارة الصندوق تحقيق الصندوق، ومحــل الجعالة تحقيق األربــاح، وال يلزم مــن إدارة الصندوق تحقيق 
األرباح، فقــد تحصل األجرة ويتخلف الجعل، وعليه فتنطبــق أحكام اإلجارة على األرباح، فقــد تحصل األجرة ويتخلف الجعل، وعليه فتنطبــق أحكام اإلجارة على 
ا معينة، وحينها  ا معينة، وحينها عمل المدير مــدة الصندوق، وتتعلق أحكام الجعالة بتحقيقــه أرباحً عمل المدير مــدة الصندوق، وتتعلق أحكام الجعالة بتحقيقــه أرباحً

ال تنافر بين العقدين.ال تنافر بين العقدين.
ويوضح هذا: أن الجعالــة عقد يُقصد منها تحقيق غاية، وهي تحقيق األرباح، ويوضح هذا: أن الجعالــة عقد يُقصد منها تحقيق غاية، وهي تحقيق األرباح، 
راد منه تملك منفعة، وهي منفعة المدير مدة الصندوق، فانفكت الجهة  راد منه تملك منفعة، وهي منفعة المدير مدة الصندوق، فانفكت الجهة واإلجارة عقد يُ واإلجارة عقد يُ

بينهما.بينهما.
ثم إن في هذا القول مصلحة ظاهرة دون مفســدة، فمصلحتــه للمدير بزيادة ثم إن في هذا القول مصلحة ظاهرة دون مفســدة، فمصلحتــه للمدير بزيادة 
العائد عند نجاحه في إدارة الصندوق، ومصلحته للمستثمر بتحفيز المدير لبذل جهد العائد عند نجاحه في إدارة الصندوق، ومصلحته للمستثمر بتحفيز المدير لبذل جهد 
مضاعــف لتحقيق العائد المطلوب، وقد يكون في فرض حافز األداء أثر على األجرة مضاعــف لتحقيق العائد المطلوب، وقد يكون في فرض حافز األداء أثر على األجرة 
ا، وليس فيه مفسدة ألحد منهما، فالمدير  ا، وليس فيه مفسدة ألحد منهما، فالمدير بتقليلها، فيكون فيه مصلحة للمســتثمر أيضً بتقليلها، فيكون فيه مصلحة للمســتثمر أيضً
لن ينقص من أجره شــيء إذا بذل غاية جهده ولم يربح، ولن يشــارك المســتثمر في لن ينقص من أجره شــيء إذا بذل غاية جهده ولم يربح، ولن يشــارك المســتثمر في 

ا للمستثمر. ا للمستثمر.الربح إال إذا زاد عن حد معين يكون الربح فيه مجزيً الربح إال إذا زاد عن حد معين يكون الربح فيه مجزيً
وإنما منعت الجهالة فــي األجرة؛ لكونها من الغرر المؤدي إلى النزاع، وليس وإنما منعت الجهالة فــي األجرة؛ لكونها من الغرر المؤدي إلى النزاع، وليس 

في هذه الصور غرر، وال تؤدي إلى النزاع بحالفي هذه الصور غرر، وال تؤدي إلى النزاع بحال(١).
ا  ا وممــا يلحظ، أن من يمنع الجمع بين األجرة وحافز األداء يجيز للمدير عوضً وممــا يلحظ، أن من يمنع الجمع بين األجرة وحافز األداء يجيز للمدير عوضً
عن ذلك أن يزيد في أجرته، فهل األصلح أن يضمن المدير أجرته بنســبة مرتفعة تضر عن ذلك أن يزيد في أجرته، فهل األصلح أن يضمن المدير أجرته بنســبة مرتفعة تضر 
بالمســتثمر، أو أن يكون للمدير أجرة وحافز، فاألجرة تحقق الحد األدنى، والحافز بالمســتثمر، أو أن يكون للمدير أجرة وحافز، فاألجرة تحقق الحد األدنى، والحافز 
نصت عدد من المجامع والهيئات الشــرعية على جواز تحصيل مدير الصندوق حافز أداء  نصت عدد من المجامع والهيئات الشــرعية على جواز تحصيل مدير الصندوق حافز أداء    (١)
علــى الربح إضافة إلى أجرتــه. المعايير الشــرعية، صعلــى الربح إضافة إلى أجرتــه. المعايير الشــرعية، ص٦٢٢٦٢٢، ، ١١٤٥١١٤٥، قرارات وتوصيات ، قرارات وتوصيات 
نــدوات البركة، صنــدوات البركة، ص٦١٦١، قــرارات الهيئة الشــرعية بمصرف الراجحــي ، قــرارات الهيئة الشــرعية بمصرف الراجحــي ٦٣٦٦٣٦/١-٦٣٧٦٣٧، ، 

١٠٤٢١٠٤٢/٢، الضوابط المستخلصة من قرارات الهيئة الشرعية لبنك البالد، ص، الضوابط المستخلصة من قرارات الهيئة الشرعية لبنك البالد، ص١٤٣١٤٣.
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ا، وإذا خســر  ا، وإذا خســر يبعثه على الســعي إلنجاح الصندوق، فإذا ربح الصندوق ربحا جميعً يبعثه على الســعي إلنجاح الصندوق، فإذا ربح الصندوق ربحا جميعً
الصندوق كانت خسارة المســتثمر أقل مما لو كانت أجرة المدير خالصة بنسبة أكبر الصندوق كانت خسارة المســتثمر أقل مما لو كانت أجرة المدير خالصة بنسبة أكبر 

دون حافز أداء.دون حافز أداء.
ا؟ ا أم الزمً ا؟فإن قيل: فهل يكون العقد حينئذٍ جائزً ا أم الزمً فإن قيل: فهل يكون العقد حينئذٍ جائزً

ــا؛ فإن اإلجارة الزمة بمجرد العقد، والجعالة  ــا؛ فإن اإلجارة الزمة بمجرد العقد، والجعالة فالجواب: أن العقد يكون الزمً فالجواب: أن العقد يكون الزمً
ل في العمل، فإذا شــرع مدير الصندوق في عمله  ل في العمل، فإذا شــرع مدير الصندوق في عمله الزمة للجاعل بعد شــروع المجاعَ الزمة للجاعل بعد شــروع المجاعَ

ا للمستثمر(١). ا للمستثمرصار كال العوضين الزمً صار كال العوضين الزمً
وقد اقترح أحد الباحثين في الوكالة باالســتثماروقد اقترح أحد الباحثين في الوكالة باالســتثمار(٢) صورة مناسبة، ويمكن أن  صورة مناسبة، ويمكن أن 
ا لمن يمنع حافز األداء، وهي: (أن يكون األجر نســبة من المال قبل  ا لمن يمنع حافز األداء، وهي: (أن يكون األجر نســبة من المال قبل تكون بديالً جائزً تكون بديالً جائزً
ا ووكيالً  ا ووكيالً اســتثماره يقبضه الوكيل مــع مال الوكالة ويســتثمره معها، فيكون شــريكً اســتثماره يقبضه الوكيل مــع مال الوكالة ويســتثمره معها، فيكون شــريكً

باالستثمار في الوقت نفسه)باالستثمار في الوقت نفسه)(٣)، ويكون الربح الحاصل له ربح ماله ال حافز أداء.، ويكون الربح الحاصل له ربح ماله ال حافز أداء.
مثال ذلك: مثال ذلك: أن تكون أجرة مدير الصندوق أن تكون أجرة مدير الصندوق ٢٠٢٠% من أموال المستثمرين لصندوق % من أموال المستثمرين لصندوق 
مدته عشر سنوات، فإذا كانت أموال المستثمرين مدته عشر سنوات، فإذا كانت أموال المستثمرين ١٠٠١٠٠ مليون ريـال، فإن أجرة المدير  مليون ريـال، فإن أجرة المدير 

٢٠٢٠ مليونًا، وصافي المال المستثمر  مليونًا، وصافي المال المستثمر ٨٠٨٠ مليونًا. مليونًا.
ا، ثم يساهم بها أو بجزء منها في الصندوق، فإذا  ا، ثم يساهم بها أو بجزء منها في الصندوق، فإذا فهنا يتسلم المدير أجرته مقدمً فهنا يتسلم المدير أجرته مقدمً
ا، وإذا خســر المستثمرون خسر المال  ا، وإذا خســر المستثمرون خسر المال ربح المســتثمرون ربح معهم؛ لكونه مستثمرً ربح المســتثمرون ربح معهم؛ لكونه مستثمرً

الذي ساهم به.الذي ساهم به.
المقدمات الممهدات ١٧٩١٧٩/٢، شــرح مختصر خليل، للخرشي ، شــرح مختصر خليل، للخرشي ٦٥٦٥/٧، الفواكه الدواني ، الفواكه الدواني  المقدمات الممهدات    (١)

١١٢١١٢/٢، المعايير الشرعية، ص، المعايير الشرعية، ص٤٢٦٤٢٦.
الوكالة باالستثمار، للدوسري، ص٦٥١٦٥١-٦٥٥٦٥٥. .  الوكالة باالستثمار، للدوسري، ص   (٢)

الوكالة باالستثمار، للدوسري، ص٦٥١٦٥١. الوكالة باالستثمار، للدوسري، ص   (٣)
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وهذه صورة جائزة، وهي مناســبة لصناديق التمويل بــرأس المال الجريء؛ وهذه صورة جائزة، وهي مناســبة لصناديق التمويل بــرأس المال الجريء؛ 
ال ســيما إذا كانت مســاهمة مدير الصندوق ببعض األجرة، فيكون جزء من األجرة ال ســيما إذا كانت مســاهمة مدير الصندوق ببعض األجرة، فيكون جزء من األجرة 
حاصالً مضمونًا له، وجزء منها قد ساهم به مع المستثمرين، إال أن المتوقع أن يترتب حاصالً مضمونًا له، وجزء منها قد ساهم به مع المستثمرين، إال أن المتوقع أن يترتب 
على هذه الصورة اشتراط مدير الصندوق زيادة أجرته، ليكون الصافي المضمون منها على هذه الصورة اشتراط مدير الصندوق زيادة أجرته، ليكون الصافي المضمون منها 

٢%، وما زاد على ذلك يستثمره مع أموال الصندوق%، وما زاد على ذلك يستثمره مع أموال الصندوق(١)()(٢).
المسألة الرابعة: رسوم اإلصدار.المسألة الرابعة: رسوم اإلصدار.

الفرع األول: صورتها.الفرع األول: صورتها.
هي أجــرة يحصلها المدير من المســتثمر مرة واحدة عند بداية اشــتراكه في هي أجــرة يحصلها المدير من المســتثمر مرة واحدة عند بداية اشــتراكه في 

الصندوق وال تدخل في وعاء االستثمارالصندوق وال تدخل في وعاء االستثمار(٣).
وهي من المسائل المهمة التي يجدر بحثها عند بحث أجرة مدير الصندوق.وهي من المسائل المهمة التي يجدر بحثها عند بحث أجرة مدير الصندوق.

وير الدوسري (الوكالة باالستثمار، ص٦٥٣٦٥٣)، أن الشركة بين المدير والمستثمرين حينها )، أن الشركة بين المدير والمستثمرين حينها  وير الدوسري (الوكالة باالستثمار، ص   (١)
ا وذلك  ا وذلك شــركة ملك ال شــركة عقد، حتى ال يجمع المدير بين كونه وكيــالً بأجرة ومضاربً شــركة ملك ال شــركة عقد، حتى ال يجمع المدير بين كونه وكيــالً بأجرة ومضاربً
ممنوع إال أن الظاهر أنها شركة عقد في الحالين، وسيأتي بحث ذلك إن شاء الله في شروط ممنوع إال أن الظاهر أنها شركة عقد في الحالين، وسيأتي بحث ذلك إن شاء الله في شروط 

التحوط.التحوط.
هناك صور أخر قــد يُتصور حصولها في صناديق االســتثمار، إال أنها غير معهودة في هناك صور أخر قــد يُتصور حصولها في صناديق االســتثمار، إال أنها غير معهودة في   (٢)
صناديــق رأس المال الجريء؛ ولذلك رأيت اإلعراض عنهــا تجنبًا للتطويل؛ كأن يكون صناديــق رأس المال الجريء؛ ولذلك رأيت اإلعراض عنهــا تجنبًا للتطويل؛ كأن يكون 
ا وينحصر العائد المفروض له في نســبة مــن الربح الحاصل بعد التصفية،  ا وينحصر العائد المفروض له في نســبة مــن الربح الحاصل بعد التصفية، المدير مضاربً المدير مضاربً
فمثــل هذا غير معهود في هــذا النوع من الصناديق؛ الرتفــاع المخاطرة، ولن يقبل مدير فمثــل هذا غير معهود في هــذا النوع من الصناديق؛ الرتفــاع المخاطرة، ولن يقبل مدير 
الصنــدوق أن يكون العائد الحاصل له عن جهده محتمالً للوجود والعدم، وهذا إن وجد الصنــدوق أن يكون العائد الحاصل له عن جهده محتمالً للوجود والعدم، وهذا إن وجد 
فــي صناديق االســتثمار ذي المخاطرة المنخفضــة، فهو بعيد في صناديــق رأس المال فــي صناديق االســتثمار ذي المخاطرة المنخفضــة، فهو بعيد في صناديــق رأس المال 

الجريء.الجريء.
 ، ،Venture Capital & Finance of InnovationVenture Capital & Finance of Innovation ص٥١٥١، ،  ص،   ،Inside Venture CapitalInside Venture Capital  (٣)
ص٣٠٣٠-٣٢٣٢، وانظر في رســوم صناديق االســتثمار: الخدمات االستثمارية في المصارف ، وانظر في رســوم صناديق االســتثمار: الخدمات االستثمارية في المصارف 

.١١١١١١/١
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الفرع الثاني: حكمها:الفرع الثاني: حكمها:
لرسوم اإلصدار حاالن:لرسوم اإلصدار حاالن:

الحال األولى:الحال األولى: أن يكون عقدُ المدير مع المستثمر عقدَ إجارة. أن يكون عقدُ المدير مع المستثمر عقدَ إجارة.
فإن كانت بقصد تغطية مصروفات اشــتراك المســتثمر التــي يدفعها المدير فإن كانت بقصد تغطية مصروفات اشــتراك المســتثمر التــي يدفعها المدير 
لجهات أخر كالجهات اإلدارية ونحوها، فهيلجهات أخر كالجهات اإلدارية ونحوها، فهي وكالة من المستثمر للمدير بدفع هذا وكالة من المستثمر للمدير بدفع هذا 

الرسم لتلك الجهات.الرسم لتلك الجهات.
وإن كانت للمدير عن عمله في تأســيس الصندوق وإدارته قبل بدء االستثمار وإن كانت للمدير عن عمله في تأســيس الصندوق وإدارته قبل بدء االستثمار 

فهي أجرة عن تلك األعمال.فهي أجرة عن تلك األعمال.
واألصل جوازها في الصورتين إذا كانت معلومةواألصل جوازها في الصورتين إذا كانت معلومة(١).

الحال الثانية:الحال الثانية: أن يكون عقد المدير مع المستثمر عقد مضاربة، يكون المستثمر  أن يكون عقد المدير مع المستثمر عقد مضاربة، يكون المستثمر 
. .فيها رب المال، والمدير عامالً فيها رب المال، والمدير عامالً

فإن كانت الرسوم لتغطية تكاليف اشتراك المستثمر التي يدفعها المدير لجهات فإن كانت الرسوم لتغطية تكاليف اشتراك المستثمر التي يدفعها المدير لجهات 
أخر، فتجوز؛ ألن نفقات المضاربــة يتحملها رب المالأخر، فتجوز؛ ألن نفقات المضاربــة يتحملها رب المال(٢)، وال يتحمل المضارب ، وال يتحمل المضارب 
إال نفقات األعمال التي يلزمه فعلها بنفسه، كما إذا أراد المدير أن يعهد بأعمال اإلدارة إال نفقات األعمال التي يلزمه فعلها بنفسه، كما إذا أراد المدير أن يعهد بأعمال اإلدارة 
أو بجزءٍ منها إلى مدير من الباطــن، فأجرة المدير من الباطن تلزم المدير؛ ألنه وكيل أو بجزءٍ منها إلى مدير من الباطــن، فأجرة المدير من الباطن تلزم المدير؛ ألنه وكيل 
صدر قرار عدد مــن المجامع الفقهية والهيئات الشــرعية بجواز تحصيــل مدير صندوق  صدر قرار عدد مــن المجامع الفقهية والهيئات الشــرعية بجواز تحصيــل مدير صندوق    (١)
االستثمار رسوم إصدار. انظر: المعايير الشــرعية، صاالستثمار رسوم إصدار. انظر: المعايير الشــرعية، ص١٠١٢١٠١٢، قرارات وتوصيات ندوات ، قرارات وتوصيات ندوات 
البركة، صالبركة، ص٥٥٥٥، قرارات الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي ، قرارات الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي ٦٣٠٦٣٠/١، الضوابط المستخلصة ، الضوابط المستخلصة 

من قرارات الهيئة الشرعية لبنك البالد، صمن قرارات الهيئة الشرعية لبنك البالد، ص١٤٣١٤٣.
بدائــع الصنائع بدائــع الصنائع ١٠٥١٠٥/٦، حاشــية ابن  عابدين ، حاشــية ابن  عابدين ٦٥٦٦٥٦/٥، منح الجليل ، منح الجليل ٣٥٧٣٥٧/٧، االســتذكار ، االســتذكار   (٢)
٢٥٢٥/٧، منح الجليــل ، منح الجليــل ٣٥٨٣٥٨/٧، الحاوي، للماوردي ، الحاوي، للماوردي ٣١٧٣١٧/٧، روضــة الطالبين ، روضــة الطالبين ١٣٥١٣٥/٥، ، 

المغني المغني ١٦٣١٦٣/٧-١٦٤١٦٤، كشاف القناع ، كشاف القناع ٤٩٠٤٩٠/٨.



٢٩٢٢٩٢

األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

عنه يقوم بعمله الواجب عليه، وال يجوز أن تُدفع من مال المضاربةعنه يقوم بعمله الواجب عليه، وال يجوز أن تُدفع من مال المضاربة(١).
وإن كانت الرسوم للمدير عن عمله الواجب عليه في تأسيس الصندوق أو في وإن كانت الرسوم للمدير عن عمله الواجب عليه في تأسيس الصندوق أو في 
إدارته قبل بدء االســتثمار فتحرم؛ ألن األجرة هنا عن العمل الواجب عليه بمقتضى إدارته قبل بدء االســتثمار فتحرم؛ ألن األجرة هنا عن العمل الواجب عليه بمقتضى 
عقد المضاربة، وهو العمل الذي يســتحق الربح بسببه، فإذا اشترط المدير ذلك كان عقد المضاربة، وهو العمل الذي يســتحق الربح بسببه، فإذا اشترط المدير ذلك كان 

، وهو محرم باتفاق الفقهاء(٢). ، وهو محرم باتفاق الفقهاءداخالً في اشتراط المضارب دراهم معلومةً داخالً في اشتراط المضارب دراهم معلومةً
المطلب الثالث: حكم مساهمة مدير الصندوق فيه.المطلب الثالث: حكم مساهمة مدير الصندوق فيه.

ــبَه ثقة لد المستثمرين، فإذا ساهم  ــبَه ثقة لد المستثمرين، فإذا ساهم يســاهم المدير عادةً في الصندوق ليُكسِ يســاهم المدير عادةً في الصندوق ليُكسِ
ا في الوقت  ا أجيرً ا بعمله، فما حكم كون المدير شــريكً ا فيه بماله وأجيرً ا في الوقت صار شــريكً ا أجيرً ا بعمله، فما حكم كون المدير شــريكً ا فيه بماله وأجيرً صار شــريكً

نفسه؟نفسه؟
هذه المسألة من المسائل المشــكلة؛ لكونها قد تصير ذريعة لضمان الشريك هذه المسألة من المسائل المشــكلة؛ لكونها قد تصير ذريعة لضمان الشريك 
حصته بجعلها أجرةً على عمله، وقد أجمع الفقهاء على منع اشــتراط الشــريك على حصته بجعلها أجرةً على عمله، وقد أجمع الفقهاء على منع اشــتراط الشــريك على 

شريكه ضمان مبلغ محدد من رأس ماله أو األرباحشريكه ضمان مبلغ محدد من رأس ماله أو األرباح(٣).
بدائع الصنائع ١٠٥١٠٥/٦، تبيين الحقائق ، تبيين الحقائق ٧٠٧٠/٥-٧١٧١، منح الجليل ، منح الجليل ٣٥٨٣٥٨/٧، الفواكه الدواني ، الفواكه الدواني  بدائع الصنائع    (١)
١٢٢١٢٢/٢، نهايــة المطلب ، نهايــة المطلب ٤٦٢٤٦٢/٧، البيان، للعمراني ، البيان، للعمراني ٢٠٣٢٠٣/٧، المغني ، المغني ١٦٣١٦٣/٧، كشــاف ، كشــاف 
القناع القناع ٤٩٠٤٩٠/٨، وانظر: المعايير الشــرعية، ص، وانظر: المعايير الشــرعية، ص٣٧٢٣٧٢، قــرارات وتوصيات ندوات البركة، ، قــرارات وتوصيات ندوات البركة، 

ص٥٥٥٥، الخدمات االستثمارية في المصارف ، الخدمات االستثمارية في المصارف ٥٤٧٥٤٧/١-٥٥٤٥٥٤.
حــكاه ابن  المنــذر في اإلجمــاع، ص١٤٠١٤٠، وابن  حــزم في مراتب اإلجمــاع، ص، وابن  حــزم في مراتب اإلجمــاع، ص٩٢٩٢، ،  حــكاه ابن  المنــذر في اإلجمــاع، ص   (٢)

وابن  عبد البر في االستذكار وابن  عبد البر في االستذكار ١٧١٧/٧. . 
اإلجماع، البن  المنذر، ص١٤٠١٤٠، وجاء في المغني ، وجاء في المغني ١٤٦١٤٦/٧: (وإنما لم يصح ذلك لمعنيين؛ : (وإنما لم يصح ذلك لمعنيين؛  اإلجماع، البن  المنذر، ص   (٣)
أحدهما: أنه إذا شــرط دراهم معلومة، احتمل أالَّ يربح غيرها، فيحصل على جميع الربح، أحدهما: أنه إذا شــرط دراهم معلومة، احتمل أالَّ يربح غيرها، فيحصل على جميع الربح، 
ا، فيســتضر من شرطت له  ا، وقد يربح كثيرً ا، فيســتضر من شرطت له واحتمل أالَّ يربحها، فيأخذ من رأس المال جزءً ا، وقد يربح كثيرً واحتمل أالَّ يربحها، فيأخذ من رأس المال جزءً
ا تعذر كونها  ا تعذر كونها الدراهــم. والثاني: أن حصة العامل ينبغــي أن تكون معلومة باألجزاء، لـــمّ الدراهــم. والثاني: أن حصة العامل ينبغــي أن تكون معلومة باألجزاء، لـــمّ
ل القدر فيما يشــترط أن يكون هِ لت األجزاء فســدت، كما لو جُ هِ ل القدر فيما يشــترط أن يكونمعلومة بالقدر، فإذا جُ هِ لت األجزاء فســدت، كما لو جُ هِ  = =معلومة بالقدر، فإذا جُ
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٢٩٣٢٩٣

ومما يزيد المسألة إشكاالً في الوقت الحاضر شيوعُ الشخصية المعنوية لمدير ومما يزيد المسألة إشكاالً في الوقت الحاضر شيوعُ الشخصية المعنوية لمدير 
الصندوق، فيكون المدير شركةً تساهم بمالها في الصندوق وتديره، ويتولى المساهمة الصندوق، فيكون المدير شركةً تساهم بمالها في الصندوق وتديره، ويتولى المساهمة 
قسم في الشــركة يختلف عن القســم الذي يدير الصندوق، بل قد تعهد الشركة إلى قسم في الشــركة يختلف عن القســم الذي يدير الصندوق، بل قد تعهد الشركة إلى 
: هل يمكن انفصال  د سؤاالً : هل يمكن انفصال شــركة أخر إلدارة الصندوق من الباطن، وهو ما يوجِ د سؤاالً شــركة أخر إلدارة الصندوق من الباطن، وهو ما يوجِ
شــخصية المدير األجير عن شخصية الشــريك، أم أن النظر إلى الشخصية المعنوية شــخصية المدير األجير عن شخصية الشــريك، أم أن النظر إلى الشخصية المعنوية 

والشخصية الحقيقية واحد؟والشخصية الحقيقية واحد؟
وأنبه إلى أن هذه المسألة في شركة العنان، وتختلف عن مسألة اجتماع اإلجارة وأنبه إلى أن هذه المسألة في شركة العنان، وتختلف عن مسألة اجتماع اإلجارة 
والمضاربة أو اشــتراط المضارب أجرة على عمله؛ ذلك أن المضارب إنما يستحق والمضاربة أو اشــتراط المضارب أجرة على عمله؛ ذلك أن المضارب إنما يستحق 
ا(١)، أما في هذه المسألة فهي من ، أما في هذه المسألة فهي من  االربح مقابل عمله، فإذا أخذ أجرة عنه لم يعد مضاربً الربح مقابل عمله، فإذا أخذ أجرة عنه لم يعد مضاربً
اجتماع اإلجارة والشركة -شركة العنان- فالشريك يطلب أجرةً على عمله، ويطلب اجتماع اإلجارة والشركة -شركة العنان- فالشريك يطلب أجرةً على عمله، ويطلب 
الربح على رأس ماله في الشــركة، كما أن بقية الشــركاء ال يعملون في الشركة، فهو الربح على رأس ماله في الشــركة، كما أن بقية الشــركاء ال يعملون في الشركة، فهو 

يعمل في ماله ليربح فيه، ويعمل في مال شركائه بأجرة.يعمل في ماله ليربح فيه، ويعمل في مال شركائه بأجرة.
اختلف الفقهاء في هذه المسألة، وبيان أقوالهم باآلتي:اختلف الفقهاء في هذه المسألة، وبيان أقوالهم باآلتي:

ا في الوقت ذاته، فإما أن  ا وشــريكً ا في الوقت ذاته، فإما أن نص الحنفية على تحريم كون المدير أجيرً ا وشــريكً نص الحنفية على تحريم كون المدير أجيرً
ا(٢). ا أو يكون أجيرً ايكون شريكً ا أو يكون أجيرً يكون شريكً

والمشــهورُ عند المالكية منعُ اجتمــاع عقود الجعالة والصرف والمســاقاة والمشــهورُ عند المالكية منعُ اجتمــاع عقود الجعالة والصرف والمســاقاة 
ا به، وألن العامل متى شــرط لنفسه دراهم معلومة، ربما توانى في طلب الربح؛ لعدم  معلومً ا به، وألن العامل متى شــرط لنفسه دراهم معلومة، ربما توانى في طلب الربح؛ لعدم =  معلومً  =

فائدته فيه وحصول نفعه لغيره، بخالف ما إذا كان له جزء من الربح).فائدته فيه وحصول نفعه لغيره، بخالف ما إذا كان له جزء من الربح).
كشاف القناع ٥١٤٥١٤/٨. .  كشاف القناع    (١)

األصل، لمحمد  بن الحســن األصل، لمحمد  بن الحســن ٢٩١٢٩١/٤، المبسوط، للسرخسي ، المبسوط، للسرخسي ١٤٩١٤٩/٢٢٢٢، قال محمد  بن ، قال محمد  بن   (٢)
ا فيما عمل في ذلك  ا في المال فليس له أن يشــترط أجرً ا فيما عمل في ذلك الحســن: (وكل من كان شــريكً ا في المال فليس له أن يشــترط أجرً الحســن: (وكل من كان شــريكً

المال).المال).
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ا متضــادة(١)، فيحتمل المنع من ، فيحتمل المنع من  ا متضــادةوالشــركة والقراض والبيع مع بعضها؛ لكونها عقودً والشــركة والقراض والبيع مع بعضها؛ لكونها عقودً
ا؛ لتضاد عقد اإلجارة والشركة(٢)، وخالف بعض ، وخالف بعض  ا؛ لتضاد عقد اإلجارة والشركةاجتماع عقد اإلجارة والشــركة أيضً اجتماع عقد اإلجارة والشــركة أيضً

المالكية فأجاز اجتماع هذه العقود مع بعضهاالمالكية فأجاز اجتماع هذه العقود مع بعضها(٣).
ا من اشــتراط المالكية في شركة العنان أن يكون  ا من اشــتراط المالكية في شركة العنان أن يكون وقد يتخرج وجه بالجواز أيضً وقد يتخرج وجه بالجواز أيضً
الربح على قدر رأس المال، وأنه إذا اشترط خالف ذلك فسدت الشركة واقتسما الربح الربح على قدر رأس المال، وأنه إذا اشترط خالف ذلك فسدت الشركة واقتسما الربح 
علــى قدر رأس المال ولــزم كل واحد منهما أجرة صاحبه على عمله في الشــركةعلــى قدر رأس المال ولــزم كل واحد منهما أجرة صاحبه على عمله في الشــركة(٤)، ، 
فيمكن أن يتخرج عليه جواز أن يُفرض ألحد الشــركاء المتســاوين في رأس المال في فيمكن أن يتخرج عليه جواز أن يُفرض ألحد الشــركاء المتســاوين في رأس المال في 

العنان أجرةً إذا كان عمله أكثر من غيره، على أن يكون الربح على قدر رأس المال.العنان أجرةً إذا كان عمله أكثر من غيره، على أن يكون الربح على قدر رأس المال.
أما الشــافعية فمقتضى مذهبهم الجوازأما الشــافعية فمقتضى مذهبهم الجواز(٥)، ويتخرج وجه بالتحريم على قولهم ، ويتخرج وجه بالتحريم على قولهم 
مناهج التحصيل ٦٣٦٣/٦، الفروق ، الفروق ١٤٢١٤٢/٣، وسيأتي خالف أشهب، وقوله بجواز اجتماعها.، وسيأتي خالف أشهب، وقوله بجواز اجتماعها. مناهج التحصيل    (١)
وهــو ما صرح به ابن  رشــد فــي المقدمات الممهــدات وهــو ما صرح به ابن  رشــد فــي المقدمات الممهــدات ٤٤٤٤/٣، وابن  أبي زيد فــي النوادر ، وابن  أبي زيد فــي النوادر   (٢)

والزيادات والزيادات ١٦١٦/٧، وأبو  بكر الصقلي في الجامع لمسائل المدونة ، وأبو  بكر الصقلي في الجامع لمسائل المدونة ٣٩٦٣٩٦/١٥١٥.
وأشــهرهم أشهب  بن عبد العزيز القيســي. انظر: القوانين الفقهية، ص١٧٢١٧٢، منح الجليل ، منح الجليل  وأشــهرهم أشهب  بن عبد العزيز القيســي. انظر: القوانين الفقهية، ص   (٣)

.٣٢٠٣٢٠/٧
جــاء في النوادر والزيادات، البن  أبي زيــد ٣١٨٣١٨/٧-٣١٩٣١٩: من كتاب محمد: (وال تجوز : من كتاب محمد: (وال تجوز  جــاء في النوادر والزيادات، البن  أبي زيــد    (٤)
الشركة على تفاضل المال بتســاوي العمل، فإن كان العمل بقدر كل مال جاز، وإن أخرج الشركة على تفاضل المال بتســاوي العمل، فإن كان العمل بقدر كل مال جاز، وإن أخرج 
هذا مئة وهذا مئتين على أن الربح بينهما على الثلث والثلثين، وكذلك يبيعها البائع، فالمال هذا مئة وهذا مئتين على أن الربح بينهما على الثلث والثلثين، وكذلك يبيعها البائع، فالمال 
إن عرف شــركتها كيف هي، وإال أتبعهما بالنصف، فإذا فســدت الشــركة باشتراط الربح إن عرف شــركتها كيف هي، وإال أتبعهما بالنصف، فإذا فســدت الشــركة باشتراط الربح 
نصفين قُسم الربح على الثلث والثلثين، ورجع القليلُ المالِ على اآلخر بفضل عمله). قال نصفين قُسم الربح على الثلث والثلثين، ورجع القليلُ المالِ على اآلخر بفضل عمله). قال 
مالك في الشــريكين بمئة ومئتين والربح بينهما نصفين: (إن جعل صاحب المئتين عبدين مالك في الشــريكين بمئة ومئتين والربح بينهما نصفين: (إن جعل صاحب المئتين عبدين 
يعمالن مع صاحب المئة، فال أجر لصاحب المئة، والربح بقدر المالين). قال ابن  القاسم: يعمالن مع صاحب المئة، فال أجر لصاحب المئة، والربح بقدر المالين). قال ابن  القاسم: 

(ال يعجبني). وقد قال مالك قبل ذلك: (له أجر مثله، وهو أحب إلي).(ال يعجبني). وقد قال مالك قبل ذلك: (له أجر مثله، وهو أحب إلي).
قال العمراني فــي البيان ٣٦٩٣٦٩/٦-٣٧٠٣٧٠: (إذا كان بين رجلين ثالثة آالف درهم، ألحدهما : (إذا كان بين رجلين ثالثة آالف درهم، ألحدهما  قال العمراني فــي البيان    (٥)
 = =ألــف، ولآلخر ألفان، وعقدا الشــركة علــى أن يكون الربح بينهما نصفين، فإن شــرطألــف، ولآلخر ألفان، وعقدا الشــركة علــى أن يكون الربح بينهما نصفين، فإن شــرط
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٢٩٥٢٩٥

في منع اجتماع عقد الزم وعقد جائز في عقد واحد، فعقد اإلجارة الزم وعقد الشركة في منع اجتماع عقد الزم وعقد جائز في عقد واحد، فعقد اإلجارة الزم وعقد الشركة 
جائزجائز(١).

ق الحنابلة بين حالين: ق الحنابلة بين حالين:وفرّ وفرّ
األولى:األولى: ما جرت العادة أن يعمله الشــريك، فيلزمه عمله، وال يجوز أن يأخذ  ما جرت العادة أن يعمله الشــريك، فيلزمه عمله، وال يجوز أن يأخذ 

أجرة عليهأجرة عليه(٢).
الثانيــة:الثانيــة: ما جرت العادة أن ال يتولى الشــريك فعله، فنصوا على أنه ليس له أن  ما جرت العادة أن ال يتولى الشــريك فعله، فنصوا على أنه ليس له أن 
يفعله ليأخذ أجرته بال شــرط، وعللوا ذلك بأنه تبرع بما ال يلزمه فلم يســتحق شيئًا، يفعله ليأخذ أجرته بال شــرط، وعللوا ذلك بأنه تبرع بما ال يلزمه فلم يســتحق شيئًا، 
ا إذا خدمت نفسها فال تســتحق أجرة على ذلك(٣) وألنه  وألنه  ا إذا خدمت نفسها فال تســتحق أجرة على ذلككالمرأة التي تســتحق خادمً كالمرأة التي تســتحق خادمً
ل في مال غيره عمالً لم يُجعل له في مقابلته شيء، فلم يستحق شيئًا كاألجنبي(٤). .  مِ ل في مال غيره عمالً لم يُجعل له في مقابلته شيء، فلم يستحق شيئًا كاألجنبيعَ مِ عَ
صاحب األلفين على نفســه شــيئًا من العمل كانت الشركة فاســدة، فإذا عمال قُسم الربح  صاحب األلفين على نفســه شــيئًا من العمل كانت الشركة فاســدة، فإذا عمال قُسم الربح =   =
والخســران بينهما على قدر ماليهما، ويرجع كل واحد على صاحبه بأجرة عمله في ماله... والخســران بينهما على قدر ماليهما، ويرجع كل واحد على صاحبه بأجرة عمله في ماله... 
فإن عمل صاحب األلفين على مال الشــركة عمالً أجرته ثالث مئة، وعمل صاحب األلف فإن عمل صاحب األلفين على مال الشــركة عمالً أجرته ثالث مئة، وعمل صاحب األلف 
على مال الشركة عمالً أجرته مئة وخمسون.. فإن كل واحد منهما يستحق على شريكه مئة، على مال الشركة عمالً أجرته مئة وخمسون.. فإن كل واحد منهما يستحق على شريكه مئة، 
ا لرأس  ا لرأس فيتقاصان)، فأجازوا الجمع بين األجرة وربح الشركة إذا كان عمل الشريك ليس تابعً فيتقاصان)، فأجازوا الجمع بين األجرة وربح الشركة إذا كان عمل الشريك ليس تابعً
ماله، بناءً على اشــتراطهم كون ربح الشريك وعمله على قدر رأس ماله، فإذا زاد عمله عن ماله، بناءً على اشــتراطهم كون ربح الشريك وعمله على قدر رأس ماله، فإذا زاد عمله عن 

قدر رأس ماله استحق أجرةً عن الزيادة.قدر رأس ماله استحق أجرةً عن الزيادة.
مغني المحتاج ٤٢٤٢/٢. مغني المحتاج    (١)

المبدع ٣٦٤٣٦٤/٤، كشاف القناع ، كشاف القناع ٤٩٠٤٩٠/٨. المبدع    (٢)
 رواية أخر  المبدع ٣٦٤٣٦٤/٤-٣٦٥٣٦٥، كشــاف القناع ، كشــاف القناع ٤٩٠٤٩٠/٨، وذكر فــي المبدع ، وذكر فــي المبدع ٣٦٥٣٦٥/٤ رواية أخر المبدع    (٣)
بجواز أن يعمل العمل الذي ال يلزمه ليأخذ أجرته ولو لم يشــترط ذلك على شــريكه؛ ألنه بجواز أن يعمل العمل الذي ال يلزمه ليأخذ أجرته ولو لم يشــترط ذلك على شــريكه؛ ألنه 
هٌ في  جْ هٌ في  أنه وَ جْ فعل ما ال بد من فعله، فاســتحق األجرة كاألجنبــي، وذكر في المغني فعل ما ال بد من فعله، فاســتحق األجرة كاألجنبــي، وذكر في المغني ١٦٤١٦٤/٧ أنه وَ
جه األصحاب بناءً على الشــريك إذا انفرد بعمل ال يلزمه، هل له أجر لذلك؟  رَّ جه األصحاب بناءً على الشــريك إذا انفرد بعمل ال يلزمه، هل له أجر لذلك؟ المذهب خَ رَّ المذهب خَ

على روايتين، وهذا مثله. ثم رجح قول المذهب بأنه ال شيء له.على روايتين، وهذا مثله. ثم رجح قول المذهب بأنه ال شيء له.
المغني ١٦٤١٦٤/٧. المغني    (٤)
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كما نصوا على أنه يجوز ألحد الشــريكين أن يستأجر اآلخر فيما ال يستحق أجرته إال كما نصوا على أنه يجوز ألحد الشــريكين أن يستأجر اآلخر فيما ال يستحق أجرته إال 
بعمل فيــه؛ كنقل طعام بنفســه أو بغالمه أو بدابتــه، وأن ذلك نظير اســتئجار داره بعمل فيــه؛ كنقل طعام بنفســه أو بغالمه أو بدابتــه، وأن ذلك نظير اســتئجار داره 

أو استئجار دار أجنبي لذلكأو استئجار دار أجنبي لذلك(١).
فيظهر أن مقتضى ذلك التفريق بين ما جرت العادة بأن يعمله الشــريك فيلزمه فيظهر أن مقتضى ذلك التفريق بين ما جرت العادة بأن يعمله الشــريك فيلزمه 
عمله، وال يســتحق أجرة عنه، وما لم تجرِ العادة بأن يعمله فيجوز أن يأخذ أجرة عن عمله، وال يســتحق أجرة عنه، وما لم تجرِ العادة بأن يعمله فيجوز أن يأخذ أجرة عن 
عمله له إذا اشترط ذلك على شــريكه، وهو ما يظهر منه أن الحنابلة يجيزون انفصال عمله له إذا اشترط ذلك على شــريكه، وهو ما يظهر منه أن الحنابلة يجيزون انفصال 

شخصية الشريك عن األجير فيما يجوز فيه للشريك أن يستأجر من يعمله للشركة.شخصية الشريك عن األجير فيما يجوز فيه للشريك أن يستأجر من يعمله للشركة.
فيظهر مما سبق أن في المسألة قولين:فيظهر مما سبق أن في المسألة قولين:

ا في الوقت ذاته؛ فإما أن يكون  ا وشــريكً ا في الوقت ذاته؛ فإما أن يكون  تحريم كون المدير أجيرً ا وشــريكً القول األول:القول األول: تحريم كون المدير أجيرً
ا. ا أو يكون أجيرً ا.شريكً ا أو يكون أجيرً شريكً

ا. ا وشريكً ا. جواز كون المدير أجيرً ا وشريكً القول الثاني:القول الثاني: جواز كون المدير أجيرً
وقد اختلف مناط الجواز للقائلين به من المعاصرين على مناطين:وقد اختلف مناط الجواز للقائلين به من المعاصرين على مناطين:

المناط األول:المناط األول: انفصال شخصية المدير األجير عن المدير الشريك انفصال شخصية المدير األجير عن المدير الشريك(٢).
لك ال شركة عقد، ويجوز الجمع بين األجرة  لك ال شركة عقد، ويجوز الجمع بين األجرة  أن الشركة شركة مِ المناط الثاني:المناط الثاني: أن الشركة شركة مِ

والحصة في شركة الملكوالحصة في شركة الملك(٣).
المغني ١٦٨١٦٨/٧، كشاف القناع ، كشاف القناع ٤٩٠٤٩٠/٨، قال في اإلنصاف ، قال في اإلنصاف ٤٣٤٣/١٤١٤: (لو استأجر أحدهما : (لو استأجر أحدهما  المغني    (١)
اآلخر فيما ال يستحق أجرته إال بعمل فيه؛ كنقل طعام بنفسه، أو غالمه، أو دابته، جاز كداره. اآلخر فيما ال يستحق أجرته إال بعمل فيه؛ كنقل طعام بنفسه، أو غالمه، أو دابته، جاز كداره. 
قدمه في الفروع. قلت: نقله األكثر. وقدمه في المغني، والشرح. ذكراه في المضاربة. وعنه: قدمه في الفروع. قلت: نقله األكثر. وقدمه في المغني، والشرح. ذكراه في المضاربة. وعنه: 
ال يجوز؛ لعدم إيقــاع العمل فيه لعدم تمييز نصيبهما، اختــاره ابن  عقيل). وانظر: الفروع ال يجوز؛ لعدم إيقــاع العمل فيه لعدم تمييز نصيبهما، اختــاره ابن  عقيل). وانظر: الفروع 

١١٠١١٠/٧، اإلقناع ، اإلقناع ٢٥٧٢٥٧/٢.
المعايير الشرعية، ص٣٥٥٣٥٥. المعايير الشرعية، ص   (٢)

الوكالة باالستثمار للدوسري، ص٥٥٥٥٥٥، ، ٦٥٣٦٥٣-٦٥٤٦٥٤. الوكالة باالستثمار للدوسري، ص   (٣)
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٢٩٧٢٩٧

األدلة والمناقشة:األدلة والمناقشة:
استدل أصحاب القول األولاستدل أصحاب القول األول(١) باألدلة اآلتية: باألدلة اآلتية:

ن المديرُ الشــريكُ رأسَ ماله مع  ن المديرُ الشــريكُ رأسَ ماله مع أن ذلــك يفضي إلى أن يَضمَ الدليــل األول: الدليــل األول: أن ذلــك يفضي إلى أن يَضمَ
ا من أجرته، وقد أجمع العلماء على المنع من أن يشــترط  ا من أجرته، وقد أجمع العلماء على المنع من أن يشــترط األربــاح، بأن يجعلها جزءً األربــاح، بأن يجعلها جزءً

الشريك لنفسه دراهم معلومة.الشريك لنفسه دراهم معلومة.
ويناقشويناقش بأنه إذا وجد ما يدل على انفصال شــخصية المدير عن الشــريك فال بأنه إذا وجد ما يدل على انفصال شــخصية المدير عن الشــريك فال 
وجــه للمنع، كمــا إذا كان المعتاد أن يتولــى اإلدارة غير الشــركاء، وكانت األجرة وجــه للمنع، كمــا إذا كان المعتاد أن يتولــى اإلدارة غير الشــركاء، وكانت األجرة 
المفروضة للمدير أجرة المثل التي تفرض لغيره، فما الفرق حينها بين مدير شــريك المفروضة للمدير أجرة المثل التي تفرض لغيره، فما الفرق حينها بين مدير شــريك 

ا؟ ا؟ومدير غير شريك إذا كانت األجرة واحدة والعمل واحدً ومدير غير شريك إذا كانت األجرة واحدة والعمل واحدً
الدليل الثاني: الدليل الثاني: أن الشريك يلزمه العمل في الشركة، فليس له أن يأخذ أجرةً على أن الشريك يلزمه العمل في الشركة، فليس له أن يأخذ أجرةً على 
ا على  ا على مــا يجب عليه، كما أن الربح مقابل ماله وعملــه، فليس له أن يأخذ أجرةً وربحً مــا يجب عليه، كما أن الربح مقابل ماله وعملــه، فليس له أن يأخذ أجرةً وربحً

شيء واحد.شيء واحد.
ويناقشويناقش بأن الشريك إما أن يعمل في الشركة بنفسه أو يستأجر من يعمل مكانه، بأن الشريك إما أن يعمل في الشركة بنفسه أو يستأجر من يعمل مكانه، 

ه؟ ا من غير الشركاء فما المانع أن يستأجر شريكَ ه؟فإذا جاز أن يستأجر أحدً ا من غير الشركاء فما المانع أن يستأجر شريكَ فإذا جاز أن يستأجر أحدً
وأما لزوم عمل الشريك في الشركة فإنما يلزمه بقدر، وال يلزمه أن يعمل عملَه وأما لزوم عمل الشريك في الشركة فإنما يلزمه بقدر، وال يلزمه أن يعمل عملَه 
وعملَ شريكِه، وفي صناديق االســتثمار ال يعمل الشركاء في أموالهم بل يستأجرون وعملَ شريكِه، وفي صناديق االســتثمار ال يعمل الشركاء في أموالهم بل يستأجرون 

من يعمل مكانهم.من يعمل مكانهم.
الدليل الثالث: الدليل الثالث: أن اجتماع اإلجارة مع الشــركة اجتماع بين عقدين متضادين، أن اجتماع اإلجارة مع الشــركة اجتماع بين عقدين متضادين، 

فأحدهما الزم واآلخر جائز، وال يصح الجمع بين العقود المتنافرةفأحدهما الزم واآلخر جائز، وال يصح الجمع بين العقود المتنافرة(٢).
ا. ا شريكً القائلون بتحريم كون المدير أجيرً ا.  ا شريكً القائلون بتحريم كون المدير أجيرً  (١)

البيان والتحصيل ٤١٤٤١٤/٤-٤١٧٤١٧، الفروق ، الفروق ١٤٢١٤٢/٣. .  البيان والتحصيل    (٢)
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ويناقش بعدم التسليم بمنع اجتماع العقود المتنافرة، بل ال يحرم اجتماع العقود ويناقش بعدم التسليم بمنع اجتماع العقود المتنافرة، بل ال يحرم اجتماع العقود 
إال إذا أد اجتماعها لمحرم منصوص عليه كالربا والغرر ونحوها.إال إذا أد اجتماعها لمحرم منصوص عليه كالربا والغرر ونحوها.

واستدل أصحاب القول الثاني باألدلة اآلتية:واستدل أصحاب القول الثاني باألدلة اآلتية:
الدليل األول: الدليل األول: أن المدير هنا ال يمثل صفة الشــريك، بل هو أجير خاص، وهذا أن المدير هنا ال يمثل صفة الشــريك، بل هو أجير خاص، وهذا 

تعليل من ير انفصال شخصية المدير األجير عن المدير الشريكتعليل من ير انفصال شخصية المدير األجير عن المدير الشريك(١).
ويوضحه أن المدير إنما أخذ أجرة من كل مســتثمر ليقوم مقامه في العمل في ويوضحه أن المدير إنما أخذ أجرة من كل مســتثمر ليقوم مقامه في العمل في 
الشــركة، فاألجرة مدفوعة من مال المستثمر ال من مال الشــركة، وهي مقابل عمل الشــركة، فاألجرة مدفوعة من مال المستثمر ال من مال الشــركة، وهي مقابل عمل 
المدير، وأما الربح فنتاج ماله. فإذا تمايزت شخصية المدير عن شخصية الشريك جاز المدير، وأما الربح فنتاج ماله. فإذا تمايزت شخصية المدير عن شخصية الشريك جاز 
ل أجــرة على عمله، وربــحَ رأس ماله في الشــركة، وفي صناديق  ل أجــرة على عمله، وربــحَ رأس ماله في الشــركة، وفي صناديق للمديــر أن يحصِّ للمديــر أن يحصِّ
االســتثمار برأس المال الجريء تســتقطع أجرة مدير الصندوق من رأس المال قبل االســتثمار برأس المال الجريء تســتقطع أجرة مدير الصندوق من رأس المال قبل 

المتاجرة به، فدل على استقطاعها من مال المستثمر ال من مال الشركة.المتاجرة به، فدل على استقطاعها من مال المستثمر ال من مال الشركة.
لك ال شركة  لك ال شركة : وهو لمن حمل ذلك على أن شركة المدير شركة مِ الدليل الثانيالدليل الثاني: وهو لمن حمل ذلك على أن شركة المدير شركة مِ
ل أجرةً  ل ربح ملكه، فيجوز له أن يُـحصِّ ل أجرةً عقد- ووجهه: أن شريك الملك إنما يُـحصِّ ل ربح ملكه، فيجوز له أن يُـحصِّ عقد- ووجهه: أن شريك الملك إنما يُـحصِّ
على عمله، أما شــريك العقد فربحه مقابل مالــه وعمله، أو مقابل عمله، فليس له أن على عمله، أما شــريك العقد فربحه مقابل مالــه وعمله، أو مقابل عمله، فليس له أن 
يجمع بين األجر والربح على عمله، ويكون الربح بين شركاء الملك بحسب ملك كل يجمع بين األجر والربح على عمله، ويكون الربح بين شركاء الملك بحسب ملك كل 
منهما؛ (وذلك ألن األرباح والنماء في شركة الملك تكون لكل من الشريكين بحسب منهما؛ (وذلك ألن األرباح والنماء في شركة الملك تكون لكل من الشريكين بحسب 
مقدار نصيبهما فيه، وال يجوز أن تكون بحســب الشــرط، وقد حكي اإلجماع على مقدار نصيبهما فيه، وال يجوز أن تكون بحســب الشــرط، وقد حكي اإلجماع على 

ذلك)ذلك)(٢).
ويناقش بأن شــركة الملك اشــتراك في ملك ال يقصد به التجارة؛ كأن يشترك ويناقش بأن شــركة الملك اشــتراك في ملك ال يقصد به التجارة؛ كأن يشترك 

المعايير الشرعية، ص٣٥٥٣٥٥. المعايير الشرعية، ص   (١)
الوكالة باالستثمار، للدوسري، ص٦٥٣٦٥٣-٦٥٤٦٥٤. الوكالة باالستثمار، للدوسري، ص   (٢)
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٢٩٩٢٩٩

اثنــان في ملك بيت، لــكل منهما نصفه، فإذا بِيع كان لــكل منهما نصف ثمنه، وكأن اثنــان في ملك بيت، لــكل منهما نصفه، فإذا بِيع كان لــكل منهما نصف ثمنه، وكأن 
ا، فإذا توالدت وأرادوا بيعها بعد ذلك فإن  ا، فإذا توالدت وأرادوا بيعها بعد ذلك فإن يشــترك ثالثة في غنم لكل منهم ثلثها مشاعً يشــترك ثالثة في غنم لكل منهم ثلثها مشاعً

لكل واحد ثلث ثمنها، وليس له أن يشترط زيادةً على حصته.لكل واحد ثلث ثمنها، وليس له أن يشترط زيادةً على حصته.
راد منها التجارة هي شركة العقد، وصورتها في شركة العنان  راد منها التجارة هي شركة العقد، وصورتها في شركة العنان لكن الشركة التي يُ لكن الشركة التي يُ
بــأن يخلط الشــريكان ماليهما ويعمالن فيــه، أو يعمل أحدهما فــي مال اآلخر في بــأن يخلط الشــريكان ماليهما ويعمالن فيــه، أو يعمل أحدهما فــي مال اآلخر في 

المضاربةالمضاربة(١).
فإذا ســاهم المدير بماله في الصندوق مع المستثمرين، واتجر بالمال كله دون فإذا ســاهم المدير بماله في الصندوق مع المستثمرين، واتجر بالمال كله دون 

تفريق، فتلك شركة عقد ال شركة ملك.تفريق، فتلك شركة عقد ال شركة ملك.
أمــا إذا كان الخلط صوريا بأن كان المدير يتاجر بمالــه لوحده، ويتاجر بمال أمــا إذا كان الخلط صوريا بأن كان المدير يتاجر بمالــه لوحده، ويتاجر بمال 
الصنــدوق لوحــده، فالمدير حينهــا يتاجر بماله لنفســه، ويتاجر بمــال الصندوق الصنــدوق لوحــده، فالمدير حينهــا يتاجر بماله لنفســه، ويتاجر بمــال الصندوق 
للمســتثمرين، ويظهر الفرق بالقرائن؛ كخلــط المالين واالتجــار بينهما في تجارة للمســتثمرين، ويظهر الفرق بالقرائن؛ كخلــط المالين واالتجــار بينهما في تجارة 

واحدة، وعدم التفريق بينهما في االتجار، فإذا كان األمر كذلك فهي شركة عقد.واحدة، وعدم التفريق بينهما في االتجار، فإذا كان األمر كذلك فهي شركة عقد.
وفي الفرق بين شركة الملك وشركة العقد نصوص عن الفقهاء، فمن ذلك:وفي الفرق بين شركة الملك وشركة العقد نصوص عن الفقهاء، فمن ذلك:

جاء في «الهداية على مذهب اإلمام أحمد»: (والشــركة على ضربين: شــركة جاء في «الهداية على مذهب اإلمام أحمد»: (والشــركة على ضربين: شــركة 
أمالك، وشــركة عقود؛ فشركة األمالك تحصل بفعلهما في ملك معين مثل أن يشتريا أمالك، وشــركة عقود؛ فشركة األمالك تحصل بفعلهما في ملك معين مثل أن يشتريا 
أو يوهب لهما فيقبال، أو بغير فعلهما مثل أن يرثا، فكل واحد منهما في نصيب شريكه أو يوهب لهما فيقبال، أو بغير فعلهما مثل أن يرثا، فكل واحد منهما في نصيب شريكه 
كاألجنبــي ال يجوز له التصرف فيه إال بإذنه، فــإن تصرف ببيع أو هبة أو رهن نفذ في كاألجنبــي ال يجوز له التصرف فيه إال بإذنه، فــإن تصرف ببيع أو هبة أو رهن نفذ في 
حصتــه. نص عليه، فأما شــركة العقود فال تصح إال من جائــز التصرف، وهي على حصتــه. نص عليه، فأما شــركة العقود فال تصح إال من جائــز التصرف، وهي على 
خمســة أضرب: شركة عنان، وشركة وجوه، وشركة أبدان، وشركة مفاوضة، وشركة خمســة أضرب: شركة عنان، وشركة وجوه، وشركة أبدان، وشركة مفاوضة، وشركة 
مضاربة. فأما شــركة العنان: فيتعهد على المال والوكالة، فتنعقد على ماليهما وعمل مضاربة. فأما شــركة العنان: فيتعهد على المال والوكالة، فتنعقد على ماليهما وعمل 

الصكوك وتطبيقاتها المعاصرة، للعثماني، ضمن دراسات المعايير الشرعية ٩٨٢٩٨٢/٢. الصكوك وتطبيقاتها المعاصرة، للعثماني، ضمن دراسات المعايير الشرعية    (١)



٣٠٠٣٠٠

األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

كل واحد منهمــا في المالين بحكــم الملك في حصته، وبحكــم الوكالة في حصة كل واحد منهمــا في المالين بحكــم الملك في حصته، وبحكــم الوكالة في حصة 
شــريكه... وتصح وإن لم يخلطا المالين، وما يشتري كل واحد منهما بماله بعد عقد شــريكه... وتصح وإن لم يخلطا المالين، وما يشتري كل واحد منهما بماله بعد عقد 
الشــركة فهو له ولشــريكه، وكذلك إن تلف أحد المالين فهو من ضمانهما، والربح الشــركة فهو له ولشــريكه، وكذلك إن تلف أحد المالين فهو من ضمانهما، والربح 

فيهما على ما شرطاه، والوضيعة على قدر المال)فيهما على ما شرطاه، والوضيعة على قدر المال)(١).
وجاء في «الروض المربع»: (باب الشركة... وهي نوعان؛ شركة أمالك: وهي وجاء في «الروض المربع»: (باب الشركة... وهي نوعان؛ شركة أمالك: وهي 
اجتماع في اســتحقاق كثبوت الملك في عقار أو منفعة الثنين فأكثر، أو شركة عقود: اجتماع في اســتحقاق كثبوت الملك في عقار أو منفعة الثنين فأكثر، أو شركة عقود: 

وهي اجتماع في تصرف من بيع ونحوه)وهي اجتماع في تصرف من بيع ونحوه)(٢).
فيتبين من نصوص الفقهاء أن شــركة الملك إنما هي اجتماع اثنين أو أكثر في فيتبين من نصوص الفقهاء أن شــركة الملك إنما هي اجتماع اثنين أو أكثر في 
راد منها االتجار، فإذا  ، أما شركة العقد فهي الشركة التي يُ لك عين؛ كحال الورثة مثالً راد منها االتجار، فإذا مِ ، أما شركة العقد فهي الشركة التي يُ لك عين؛ كحال الورثة مثالً مِ
اجتمع اثنان في التصرف في ماليهما فهي شــركة عقد، وال يصح القول بأنها شــركة اجتمع اثنان في التصرف في ماليهما فهي شــركة عقد، وال يصح القول بأنها شــركة 

لك إال إذا كان اجتماعهما صوريا. لك إال إذا كان اجتماعهما صوريا.مِ مِ
وال يصح التعليل لتوصيفها بشــركة الملك بأن القول بشركة العقد يفضي إلى وال يصح التعليل لتوصيفها بشــركة الملك بأن القول بشركة العقد يفضي إلى 
المنع منها؛ ألن العبرة في التوصيف بالحقائق ال بما تفضي إليه، ولو صح ذلك التعليل المنع منها؛ ألن العبرة في التوصيف بالحقائق ال بما تفضي إليه، ولو صح ذلك التعليل 

لم يكن فرق بين شركة الملك وشركة العقد.لم يكن فرق بين شركة الملك وشركة العقد.
ا بماله إذا نو أن تكون  ا بماله إذا نو أن تكون ولو قيل بأن للمدير الحصول على أجرة مع كونه شريكً ولو قيل بأن للمدير الحصول على أجرة مع كونه شريكً
شركته شركة ملك ال شــركة عقد، دون أن يكون لذلك أي أثر في الواقع؛ فلن يكون شركته شركة ملك ال شــركة عقد، دون أن يكون لذلك أي أثر في الواقع؛ فلن يكون 
ألقوال الفقهاء في المنع من اشتراط الشريك لنفسه دراهم معدودة أي أثر؛ إذ سيقول ألقوال الفقهاء في المنع من اشتراط الشريك لنفسه دراهم معدودة أي أثر؛ إذ سيقول 
كل شريك يعمل: إن الدراهم مقابل عمله، وشركته شركة ملك، وأن الخلط واالتجار كل شريك يعمل: إن الدراهم مقابل عمله، وشركته شركة ملك، وأن الخلط واالتجار 

بها في الشركة صوري.بها في الشركة صوري.
الهداية، ألبي الخطاب، ص٢٨٢٢٨٢-٢٨٣٢٨٣، وانظر: بدائع الصنائع ، وانظر: بدائع الصنائع ٥٦٥٦/٦، ، ٦٩٦٩. الهداية، ألبي الخطاب، ص   (١)

الروض المربع، ص٤٠٠٤٠٠. الروض المربع، ص   (٢)
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٣٠١٣٠١

كما أن هذا القول يتعارض مع مقصود المدير والمستثمرين من مساهمة المدير كما أن هذا القول يتعارض مع مقصود المدير والمستثمرين من مساهمة المدير 
في الصندوق؛ فإن قصدهم زيادة ثقة المســتثمرين في الصندوق بأن المدير مســاهم في الصندوق؛ فإن قصدهم زيادة ثقة المســتثمرين في الصندوق بأن المدير مســاهم 
معهم فيه، فالقول بأنها شركة ملك وأن مساهمة مدير الصندوق منفصلة عن مساهمتهم معهم فيه، فالقول بأنها شركة ملك وأن مساهمة مدير الصندوق منفصلة عن مساهمتهم 

يعارض مقصودهم ومقصود المدير، والعبرة في العقود بالحقائق والمقاصد.يعارض مقصودهم ومقصود المدير، والعبرة في العقود بالحقائق والمقاصد.
الترجيح:الترجيح:

يترجح القول بجواز جمع المدير الشــريك بين أجرة اإلدارة وربح حصته في يترجح القول بجواز جمع المدير الشــريك بين أجرة اإلدارة وربح حصته في 
ا كالحال في شركات إدارة  ا عن شخصيته شــريكً ا كالحال في شركات إدارة الشــركة إذا تمايزت شخصيته مديرً ا عن شخصيته شــريكً الشــركة إذا تمايزت شخصيته مديرً
الصناديق التي تســاهم فيها؛ إذ بذلك يبعد المحذور الذي ألجله منع أصحاب القول الصناديق التي تســاهم فيها؛ إذ بذلك يبعد المحذور الذي ألجله منع أصحاب القول 
األول ذلــك، وهو كونه حيلةً لضمان رأس المــال أو ضمانه مع األرباح. ومن دالئل األول ذلــك، وهو كونه حيلةً لضمان رأس المــال أو ضمانه مع األرباح. ومن دالئل 
االنفصال بين شــخصية المدير وشخصية الشريك: أن تكون أجرة اإلدارة أجرة مثله، االنفصال بين شــخصية المدير وشخصية الشريك: أن تكون أجرة اإلدارة أجرة مثله، 
ا لربح بقية المســاهمين دون  ا، وأن يكون ربح ماله مســاويً ا لربح بقية المســاهمين دون دون اعتبار لكونه شــريكً ا، وأن يكون ربح ماله مســاويً دون اعتبار لكونه شــريكً
تفضيل؛ لكونهم اشــتركوا في تقديم المال دون عمل، وأما عمل المدير فقد استوفى تفضيل؛ لكونهم اشــتركوا في تقديم المال دون عمل، وأما عمل المدير فقد استوفى 

مقابله باألجرة المفروضة له.مقابله باألجرة المفروضة له.
وإذا جاز اســتئجار الشركاء ألجنبي ليعمل مكانهم، فال مانع من أن يستأجروا وإذا جاز اســتئجار الشركاء ألجنبي ليعمل مكانهم، فال مانع من أن يستأجروا 
أحدَ الشــركاء إذا كانت األجرة نفسها. وأما بقية األدلة التي استدل به أصحاب القول أحدَ الشــركاء إذا كانت األجرة نفسها. وأما بقية األدلة التي استدل به أصحاب القول 

األول فقد سبقت مناقشتها واإلجابة عنه.األول فقد سبقت مناقشتها واإلجابة عنه.
د مدير الصندوق مع مدير من الباطن. د مدير الصندوق مع مدير من الباطن.المطلب الرابع: تعاقُ المطلب الرابع: تعاقُ

المسألة األولى: حكمه.المسألة األولى: حكمه.

قد يتعاقد المدير مع شخص آخر يتولى إدارة الصندوق، والغالب أن يكون المدير قد يتعاقد المدير مع شخص آخر يتولى إدارة الصندوق، والغالب أن يكون المدير 
من الباطن شــركةً أخر تختص بــإدارة الصناديق، ولما كان المديــر األول وكيالً عن من الباطن شــركةً أخر تختص بــإدارة الصناديق، ولما كان المديــر األول وكيالً عن 

المستثمرين بأجرة، فإن هذه المسألة تدخل ضمن مسألة توكيل الوكيل فيما وكل فيه.المستثمرين بأجرة، فإن هذه المسألة تدخل ضمن مسألة توكيل الوكيل فيما وكل فيه.



٣٠٢٣٠٢

األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

وحكم هذه المسألة يختلف بحسب أحوالها:وحكم هذه المسألة يختلف بحسب أحوالها:
الحال األولى:الحال األولى: أن يشــترط المســتثمر علــى مدير الصنــدوق أن يتولى إدارة  أن يشــترط المســتثمر علــى مدير الصنــدوق أن يتولى إدارة 
الصندوق بنفســه، أو ينهاه عن أن ينيب في ذلك غيره، فليس للمدير أن يعهد باإلدارة الصندوق بنفســه، أو ينهاه عن أن ينيب في ذلك غيره، فليس للمدير أن يعهد باإلدارة 

إلى مدير من الباطن؛ لآلتي:إلى مدير من الباطن؛ لآلتي:
الدليل األول:الدليل األول: قوله تعالى:  قوله تعالى: نث   ]   \   [   ^   _      مث(١).

.(٢)« مْ وطِهِ رُ لَى شُ ونَ عَ لِمُ سْ »الْمُ مْ وطِهِ رُ لَى شُ ونَ عَ لِمُ سْ الدليل الثاني:الدليل الثاني: قول النبي  قول النبي : «: «الْمُ
ه إذا نهاه الموكل(٣). ه إذا نهاه الموكلاإلجماع على تحريم توكيلِ الوكيلِ غيرَ الدليل الثالث: الدليل الثالث: اإلجماع على تحريم توكيلِ الوكيلِ غيرَ

الدليــل الرابع: الدليــل الرابع: من النظر؛ أن األصلَ منعُ اإلنســان من التصرف في مال غيره، من النظر؛ أن األصلَ منعُ اإلنســان من التصرف في مال غيره، 
لُ عن توكيل غيره (فما  لُ عن توكيل غيره (فما وإنما جاز للوكيل التصرف إلذن الموكِّل له فيه، فإذا نهاه الموكِّ وإنما جاز للوكيل التصرف إلذن الموكِّل له فيه، فإذا نهاه الموكِّ

نهاه عنه غير داخل في إذنه، فلم يجز له، كما لو لم يوكله)نهاه عنه غير داخل في إذنه، فلم يجز له، كما لو لم يوكله)(٤).
الحــال الثانية:الحــال الثانية: أن يأذن المســتثمر لمدير الصندوق بــأن يتعاقد مع من يتولى  أن يأذن المســتثمر لمدير الصندوق بــأن يتعاقد مع من يتولى 
اإلدارة، فله أن يعهد بها إلى مدير من الباطناإلدارة، فله أن يعهد بها إلى مدير من الباطن(٥)؛ للدليلين السابقين من الكتاب والسنة، ؛ للدليلين السابقين من الكتاب والسنة، 

ا(٦). اوحكى في «المغني» أن ال خالف في هذا أيضً وحكى في «المغني» أن ال خالف في هذا أيضً
سورة المائدة، اآلية: ١. سورة المائدة، اآلية:    (١)

سبق تخريجه، ص١٥٨١٥٨. سبق تخريجه، ص   (٢)
قــال في المغني ٢٠٧٢٠٧/٧-٢٠٨٢٠٨: (أن ينهى الموكلُ وكيلَه عــن التوكيل، فال يجوز له ذلك : (أن ينهى الموكلُ وكيلَه عــن التوكيل، فال يجوز له ذلك  قــال في المغني    (٣)

بغير خالف؛ ألن ما نهاه عنه غير داخل في إذنه فلم يجز، كما لو لم يوكله).بغير خالف؛ ألن ما نهاه عنه غير داخل في إذنه فلم يجز، كما لو لم يوكله).
المرجع السابق. المرجع السابق.   (٤)

مختصــر القدوري، ص١١٦١١٦، الدر المختار، ص، الدر المختار، ص٥٠٤٥٠٤، شــرح مختصر خليل، للخرشــي ، شــرح مختصر خليل، للخرشــي  مختصــر القدوري، ص   (٥)
٧٨٧٨/٦، الفواكــه الدواني ، الفواكــه الدواني ٢٣٠٢٣٠/٢، نهايــة المطلب ، نهايــة المطلب ٣٨٣٨/٧، منهــاج الطالبين، ص، منهــاج الطالبين، ص١٣٦١٣٦، ، 

المغني المغني ٢٠٨٢٠٨/٧، كشاف القناع ، كشاف القناع ٤٢١٤٢١/٨.
المغني ٢٠٨٢٠٨/٧. المغني    (٦)



التوصيف الفقهي لصناديق االستثمار برأس المال الجريءالتوصيف الفقهي لصناديق االستثمار برأس المال الجريء

٣٠٣٣٠٣

قدٌ أُذِن له فيه، فكان له فعله، كالتصرف المأذون له فيه)(١). قدٌ أُذِن له فيه، فكان له فعله، كالتصرف المأذون له فيه)ومن النظر: (فإنه عَ ومن النظر: (فإنه عَ
الحال الثالثة:الحال الثالثة: أالَّ يصرح باإلذن أو عدمه، ففي هذه الحال: أالَّ يصرح باإلذن أو عدمه، ففي هذه الحال:

أ- إمــا أن يدل العــرف أو تدل قرينة علــى اإلذن من عدمــه، فيؤخذ بها؛ إذ أ- إمــا أن يدل العــرف أو تدل قرينة علــى اإلذن من عدمــه، فيؤخذ بها؛ إذ 
المعروف كالمشــروطالمعروف كالمشــروط(٢)، والعادة معتبرة في تقييد مطلق اللفظ، والعادة معتبرة في تقييد مطلق اللفظ(٣)، وتحصيل مقصود ، وتحصيل مقصود 

المتعاقدين بقدر اإلمكان واجبالمتعاقدين بقدر اإلمكان واجب(٤).
ومن هذا البــاب أجاز جمع مــن الفقهاء توكيل الوكيــل وإن لم يصرح ومن هذا البــاب أجاز جمع مــن الفقهاء توكيل الوكيــل وإن لم يصرح 
المــوكل باإلذن لــه إذا كان العمل مما يرتفــع الوكيل عن مثلــهالمــوكل باإلذن لــه إذا كان العمل مما يرتفــع الوكيل عن مثلــه(٥)؛ كاألعمال ؛ كاألعمال 
 (٦) نِيَّــة في حق أشــراف الناس، أو كان العمــل مما يعجز عنــه الوكيل عادةً نِيَّــة في حق أشــراف الناس، أو كان العمــل مما يعجز عنــه الوكيل عادةًالدَّ الدَّ
كتوكيل المشــلول بنقل الشــيء الثقيل، فدلت القرينة فيهما على اإلذن بتوكيل كتوكيل المشــلول بنقل الشــيء الثقيل، فدلت القرينة فيهما على اإلذن بتوكيل 
ه، ومن ذلك أن يظهر أن مقصــد الموكِّل أداءَ العمل دون النظر إلى  ه، ومن ذلك أن يظهر أن مقصــد الموكِّل أداءَ العمل دون النظر إلى الوكيــلِ غيرَ الوكيــلِ غيرَ

فاعله.فاعله.
ب- أو ال يدل العرف أو القرائن على اإلذن من عدمه، فقد اختلف الفقهاء في ب- أو ال يدل العرف أو القرائن على اإلذن من عدمه، فقد اختلف الفقهاء في 

ذلك على قولين:ذلك على قولين:
كل فيه. كل فيه. ليس للوكيل توكيل غيره فيما وُ القول األول:القول األول: ليس للوكيل توكيل غيره فيما وُ

المرجع السابق. المرجع السابق.   (١)
األشباه والنظائر، البن  نجيم، ص٨٥٨٥، غمز عيون البصائر ، غمز عيون البصائر ٢٠٦٢٠٦/٤. األشباه والنظائر، البن  نجيم، ص   (٢)

المبسوط، للسرخسي ٩٣٩٣/١٩١٩. المبسوط، للسرخسي    (٣)
المرجع السابق ١٨٧١٨٧/١١١١. المرجع السابق    (٤)

شــرح مختصر خليل، للخرشــي ٧٨٧٨/٦، الفواكــه الدواني ، الفواكــه الدواني ٢٣٠٢٣٠/٢، منهــاج الطالبين، ، منهــاج الطالبين،  شــرح مختصر خليل، للخرشــي    (٥)
ص١٣٦١٣٦، اإلنصاف ، اإلنصاف ٤٥٩٤٥٩/١٣١٣، كشاف القناع ، كشاف القناع ٤٢٢٤٢٢/٨.

شرح مختصر خليل، للخرشــي ٧٨٧٨/٦، الفواكه الدواني ، الفواكه الدواني ٢٣٠٢٣٠/٢، نهاية المطلب ، نهاية المطلب ٣٨٣٨/٧، ،  شرح مختصر خليل، للخرشــي    (٦)
منهاج الطالبين، صمنهاج الطالبين، ص١٣٦١٣٦، المغني ، المغني ٢٠٨٢٠٨/٧، كشاف القناع ، كشاف القناع ٤٢٢٤٢٢/٨.



٣٠٤٣٠٤

األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

وهو مذهب الحنفيةوهو مذهب الحنفية(١) والمالكية والمالكية(٢) والشافعية والشافعية(٣) والحنابلة والحنابلة(٤).
كِّل فيه. كِّل فيه. له توكيل غيره فيما وُ القول الثاني:القول الثاني: له توكيل غيره فيما وُ

وهو رواية عند الحنابلةوهو رواية عند الحنابلة(٥).
األدلة والمناقشة:األدلة والمناقشة:

استدل أصحاب القول األول باآلتي:استدل أصحاب القول األول باآلتي:
الدليل األول: الدليل األول: أن األصــل منع التصرف في مال الغيــر إال بإذنه، فإذا لم يأذن أن األصــل منع التصرف في مال الغيــر إال بإذنه، فإذا لم يأذن 

الموكِّل وال تضمنه إذنه السابق للوكيل، فهو كما لو نهاه عن التوكيلالموكِّل وال تضمنه إذنه السابق للوكيل، فهو كما لو نهاه عن التوكيل(٦).
الدليل الثاني: الدليل الثاني: (ألنه اســتئمان فيما يمكنه النهوض فيه، فلم يكن له أن يوليه من (ألنه اســتئمان فيما يمكنه النهوض فيه، فلم يكن له أن يوليه من 
مختصــر القدوري، ص١١٦١١٦، الدر المختار، ص، الدر المختار، ص٥٠٤٥٠٤، وهــذا األصل عند الحنفية، إال إذا ، وهــذا األصل عند الحنفية، إال إذا  مختصــر القدوري، ص   (١)
لُ غايةً فوكل الوكيل مــن حقق تلك الغاية: كأن يوكله فــي دفع الزكاة فيوكل  لُ غايةً فوكل الوكيل مــن حقق تلك الغاية: كأن يوكله فــي دفع الزكاة فيوكل حــدد الموكِّ حــدد الموكِّ
الوكيلُ من يدفعها، أو وكله ببيع ســلعة بثمن معين فوكل مــن باعها بذلك الثمن، فالوكالة الوكيلُ من يدفعها، أو وكله ببيع ســلعة بثمن معين فوكل مــن باعها بذلك الثمن، فالوكالة 
صحيحــة وإن لم يجزها المــوكِّل األول؛ لحصول المقصــود، وإن وكل الوكيل دون إذن صحيحــة وإن لم يجزها المــوكِّل األول؛ لحصول المقصــود، وإن وكل الوكيل دون إذن 

ا. المرجعان السابقان. ا. المرجعان السابقان.الموكِّل ثم أجاز الموكِّل ذلك صح أيضً الموكِّل ثم أجاز الموكِّل ذلك صح أيضً
للمالكية تفصيل في هذه المسألة: فيرون أن الوكيل المفوض -أي الموكَّل وكالة عامة- من  للمالكية تفصيل في هذه المسألة: فيرون أن الوكيل المفوض -أي الموكَّل وكالة عامة- من    (٢)
كِّل به؛ ألن الموكِّل فوض له وأعطاه كامل النظر في التصرف  كِّل به؛ ألن الموكِّل فوض له وأعطاه كامل النظر في التصرف حقــه أن يوكِّل غيره بعمل ما وُ حقــه أن يوكِّل غيره بعمل ما وُ
عنه في كل ما يــراه، أما الوكيل الخاص بعمل معين كخصومة أو بيع أو قبض دين فليس له عنه في كل ما يــراه، أما الوكيل الخاص بعمل معين كخصومة أو بيع أو قبض دين فليس له 
كِّل به دون إذن موكلــه؛ ألن الموكِّل لم يرض إال به،  كِّل به دون إذن موكلــه؛ ألن الموكِّل لم يرض إال به، أن يوكِّل غيره ليقــوم بالعمل الذي وُ أن يوكِّل غيره ليقــوم بالعمل الذي وُ
والمدير في صندوق االســتثمار وكيل خاص في االستثمار فحسب. شرح مختصر خليل، والمدير في صندوق االســتثمار وكيل خاص في االستثمار فحسب. شرح مختصر خليل، 

للخرشي للخرشي ٧٨٧٨/٦، الفواكه الدواني ، الفواكه الدواني ٢٣٠٢٣٠/٢، مدونة الفقه المالكي ، مدونة الفقه المالكي ١٤١١٤١/٤.
نهاية المطلب ٣٨٣٨/٧، منهاج الطالبين، ص، منهاج الطالبين، ص١٣٦١٣٦. نهاية المطلب    (٣)

المغني ٢٠٩٢٠٩/٧، اإلنصاف ، اإلنصاف ٤٥٥٤٥٥/١٣١٣، كشاف القناع ، كشاف القناع ٤٢١٤٢١/٨. المغني    (٤)
المراجع السابقة. المراجع السابقة.   (٥)
المغني ٢٠٩٢٠٩/٧. المغني    (٦)
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٣٠٥٣٠٥

لم يأمنه عليه، كالوديعة)لم يأمنه عليه، كالوديعة)(١).
واستدل أصحاب القول الثاني واستدل أصحاب القول الثاني بأن الوكيل باإلذن له ملك التصرف، فجاز له أن بأن الوكيل باإلذن له ملك التصرف، فجاز له أن 

يملكه غيره، كالمالكيملكه غيره، كالمالك(٢).
ونوقش بالفرق بين الوكيل والمالك، فالمالك يتصرف بنفســه في ملكه كيف ونوقش بالفرق بين الوكيل والمالك، فالمالك يتصرف بنفســه في ملكه كيف 
شــاء، واألصل جواز تصرف المالك، بخالف الوكيل فاألصــل منعه من التصرف، شــاء، واألصل جواز تصرف المالك، بخالف الوكيل فاألصــل منعه من التصرف، 

فقياس الوكيل على المالك قياس مع الفارقفقياس الوكيل على المالك قياس مع الفارق(٣).
الترجيح:الترجيح:

الذي يظهــر رجحان القول األول؛ لقــوة أدلته، وألن األصل فــي مال الغير الذي يظهــر رجحان القول األول؛ لقــوة أدلته، وألن األصل فــي مال الغير 
التحريم، فال يباح التصرف فيه إال بإذن مالكه، ولم يأذن، التحريم، فال يباح التصرف فيه إال بإذن مالكه، ولم يأذن، وما استدل به أصحاب القول وما استدل به أصحاب القول 
الثانيالثاني في قياس الوكيل على المالك مجاب عنه، وهو قياس مع الفارق. وعليه فليس  في قياس الوكيل على المالك مجاب عنه، وهو قياس مع الفارق. وعليه فليس 
لمديــر الصنــدوق أن يعهد بــإدارة الصندوق إلى مديــر من الباطــن إال إذا أذن له لمديــر الصنــدوق أن يعهد بــإدارة الصندوق إلى مديــر من الباطــن إال إذا أذن له 

المستثمرون أو دل العرف أو القرائن على إذنهم بذلك.المستثمرون أو دل العرف أو القرائن على إذنهم بذلك.
ويؤيــد ذلك أن المســتثمرين إنما يقصدون مدير الصندوق عــادةً لذاته، ولو ويؤيــد ذلك أن المســتثمرين إنما يقصدون مدير الصندوق عــادةً لذاته، ولو 
بِلوا، ال ســيما أن المدير من الباطــن يكون في العادة أقل  بِلوا، ال ســيما أن المدير من الباطــن يكون في العادة أقل علمــوا أن المدير غيره ما قَ علمــوا أن المدير غيره ما قَ
مكانةً في السوق من مدير الصندوق؛ إذ لن يتعاقد مدير الصندوق إال مع مدير أقل منه مكانةً في السوق من مدير الصندوق؛ إذ لن يتعاقد مدير الصندوق إال مع مدير أقل منه 
؛ ليكســب الفرق بين التكلفتين، فاجتمع في ذلــك األصل والظاهر: فاألصل  ؛ ليكســب الفرق بين التكلفتين، فاجتمع في ذلــك األصل والظاهر: فاألصل تكلفةً تكلفةً
المنع من التصرف في مال الغير إال بإذنه، والظاهر عدم قبول المســتثمرين بمدير أقل المنع من التصرف في مال الغير إال بإذنه، والظاهر عدم قبول المســتثمرين بمدير أقل 
، فاقتضى المنعَ من تعاقــد المدير مع مدير من  ، فاقتضى المنعَ من تعاقــد المدير مع مدير من مــن مدير الصندوق المقصود أصــالً مــن مدير الصندوق المقصود أصــالً
ا، وعليه يلزم مديرَ الصندوق أن ينص في العقد  ا، وعليه يلزم مديرَ الصندوق أن ينص في العقد الباطن إال بإذن من المستثمرين جميعً الباطن إال بإذن من المستثمرين جميعً

المرجع السابق. وبنحوه في كشاف القناع ٤٢١٤٢١/٨. المرجع السابق. وبنحوه في كشاف القناع    (١)
المغني ٢٠٩٢٠٩/٧. المغني   المرجع السابق.(٢)  المرجع السابق.   (٣)



٣٠٦٣٠٦

األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

المبــرم بينه وبين المســتثمرين على حقه فــي توكيل مدير من الباطــن ليتولى إدارة المبــرم بينه وبين المســتثمرين على حقه فــي توكيل مدير من الباطــن ليتولى إدارة 
ا، ويضمن المال إن  دَّ متعديً ا، ويضمن المال إن الصندوق، فإن لم يفعل وعهد باإلدارة إلى مدير الباطن؛ عُ دَّ متعديً الصندوق، فإن لم يفعل وعهد باإلدارة إلى مدير الباطن؛ عُ

تلفتلف(١).
المسألة الثانية: شروط المدير من الباطن.المسألة الثانية: شروط المدير من الباطن.

ـا؛ ألن الوكالة مقيدة بما فيه  ـا؛ ألن الوكالة مقيدة بما فيه يشــترط في المدير من الباطن أن يكون قويا أمينـً يشــترط في المدير من الباطن أن يكون قويا أمينـً
الحظ والنظر للموكل األولالحظ والنظر للموكل األول(٢).

فالقوي: الكفء القادر على إدارة الصندوق، الخبير به.فالقوي: الكفء القادر على إدارة الصندوق، الخبير به.

واألمين: الذي يحافظ على المال، فال يتعد أو يفرط.واألمين: الذي يحافظ على المال، فال يتعد أو يفرط.
ا من الباطن، كأن يقول: إذا  ا من الباطن، كأن يقول: إذا ويستثنى من ذلك إذا عيّن المســتثمرُ للمدير مديرً ويستثنى من ذلك إذا عيّن المســتثمرُ للمدير مديرً
لت في اإلدارة فوكّل فالنًا، فال يشترط في المدير إذا أراد التوكيل أن ينظر في حال  لت في اإلدارة فوكّل فالنًا، فال يشترط في المدير إذا أراد التوكيل أن ينظر في حال وكّ وكّ

من عينه المستثمرمن عينه المستثمر(٣).
المطلب الخامس: بيع المدير وشراؤه من صناديق يديرها.المطلب الخامس: بيع المدير وشراؤه من صناديق يديرها.

قد يدير مديــر الصندوق أكثرَ من صندوق في مجــال واحد، بعضها أقدم من قد يدير مديــر الصندوق أكثرَ من صندوق في مجــال واحد، بعضها أقدم من 
وعلى هذا نصت المعايير الشرعية، فقد جاء في معيار الوكالة وتصرف الفضولي، ص٦٢٦٦٢٦: :  وعلى هذا نصت المعايير الشرعية، فقد جاء في معيار الوكالة وتصرف الفضولي، ص   (١)
(ليــس للوكيل توكيل غيره إال إذا أذن لــه الموكِّل). وجاء في معيار الوكالة باالســتثمار، (ليــس للوكيل توكيل غيره إال إذا أذن لــه الموكِّل). وجاء في معيار الوكالة باالســتثمار، 
ص١١٤٧١١٤٧: (ليس للوكيل باالســتثمار توكيل غيره بأصل عملية االستثمار إال فيما ليس من : (ليس للوكيل باالســتثمار توكيل غيره بأصل عملية االستثمار إال فيما ليس من 
عملــه، أو ما يتعذر عليه عمله أو قيام أحد موظفيــه به، أو إذا أذن له الموكِّل بتوكيل غيره). عملــه، أو ما يتعذر عليه عمله أو قيام أحد موظفيــه به، أو إذا أذن له الموكِّل بتوكيل غيره). 
كمــا جاء في الضوابط المســتخلصة من قرارات الهيئة الشــرعية لبنك البالد، (صكمــا جاء في الضوابط المســتخلصة من قرارات الهيئة الشــرعية لبنك البالد، (ص١٤٤١٤٤) ) 
ما نصه: (يجوز لمدير الصنــدوق التعاقد مع طرف آخر إلدارة الصنــدوق الذي يديره إذا ما نصه: (يجوز لمدير الصنــدوق التعاقد مع طرف آخر إلدارة الصنــدوق الذي يديره إذا 

اشترط ذلك عند التعاقد).اشترط ذلك عند التعاقد).
منهاج الطالبين، ص١٣٦١٣٦، المغني ، المغني ٢٠٩٢٠٩/٧. .  منهاج الطالبين، ص   (٢)

المرجعان السابقان، اإلنصاف ٤٥٩٤٥٩/١٣١٣،كشاف القناع ،كشاف القناع ٤٢١٤٢١/٨. المرجعان السابقان، اإلنصاف    (٣)



التوصيف الفقهي لصناديق االستثمار برأس المال الجريءالتوصيف الفقهي لصناديق االستثمار برأس المال الجريء

٣٠٧٣٠٧

بعض، فيشــتري من مال الصندوق الجديد حصصَ الصندوق السابق في الشركات، بعض، فيشــتري من مال الصندوق الجديد حصصَ الصندوق السابق في الشركات، 
ا، فيشــتري تلك الحصص  ا ما يلجأ لذلك حين يكون الصندوق الســابق متعثرً ا، فيشــتري تلك الحصص وكثيرً ا ما يلجأ لذلك حين يكون الصندوق الســابق متعثرً وكثيرً
 ، ا وسمعةً ا، ويحقق بذلك عائدً ، لحل ذلك التعثر، حتى يخرج الصندوق الســابق رابحً ا وسمعةً ا، ويحقق بذلك عائدً لحل ذلك التعثر، حتى يخرج الصندوق الســابق رابحً

وقد تصير النتيجةُ انتقالَ التعثر إلى الصندوق الجديد، فما حكم هذه الصورة؟وقد تصير النتيجةُ انتقالَ التعثر إلى الصندوق الجديد، فما حكم هذه الصورة؟
هذه المســألة تدخل تحت مســألة: تولي الوكيل طرفي العقــد في عقد البيع هذه المســألة تدخل تحت مســألة: تولي الوكيل طرفي العقــد في عقد البيع 

ونحوه، وفيها اختلف الفقهاء على قولين:ونحوه، وفيها اختلف الفقهاء على قولين:
القول األول:القول األول: التحريم. التحريم.

وبه قال الحنفيةوبه قال الحنفية(١)، والمالكية، والمالكية(٢)، والشافعية، والشافعية(٣)()(٤).
القول الثاني:القول الثاني: الجواز. الجواز.

وبه قال الحنابلةوبه قال الحنابلة(٥).
األدلة والمناقشة:األدلة والمناقشة:

استدل أصحاب القول األول باآلتي:استدل أصحاب القول األول باآلتي:
الدليل األول: الدليل األول: أن الوكيل يتصرف في مال موكله بمقتضى المصلحة، فشــراؤه أن الوكيل يتصرف في مال موكله بمقتضى المصلحة، فشــراؤه 

لموكله من موكل آخر فيه تهمة له بمحاباته أحدهما بما يضر باآلخرلموكله من موكل آخر فيه تهمة له بمحاباته أحدهما بما يضر باآلخر(٦).
بدائع الصنائع ٢٣٢٢٣٢/٢، الدر المختار، ص، الدر المختار، ص٥٠٢٥٠٢. بدائع الصنائع    (١)

شرح مختصر خليل، للخرشي ٧٧٧٧/٦، الفواكه الدواني ، الفواكه الدواني ٢٣٠٢٣٠/٢. شرح مختصر خليل، للخرشي    (٢)
نهاية المطلب ١٧٩١٧٩/٦، الوسيط، للغزالي ، الوسيط، للغزالي ٧٨٧٨/٥. نهاية المطلب    (٣)

وعلى ذلك نصت المعايير الشرعية في معيار الوكالة وتصرف الفضولي، ص٦٢٥٦٢٥. وعلى ذلك نصت المعايير الشرعية في معيار الوكالة وتصرف الفضولي، ص   (٤)
المغني ٢٣٠٢٣٠/٧، كشاف القناع ، كشاف القناع ٤٣٤٤٣٤/٨. المغني    (٥)

الهدايــة، للمرغيناني ٤٢١٤٢١/٤، البحر الرائق ، البحر الرائق ١٦٦١٦٦/٧، شــرح مختصر خليل، للخرشــي ، شــرح مختصر خليل، للخرشــي  الهدايــة، للمرغيناني    (٦)
٤٨٤٨/٧، نهاية المطلب ، نهاية المطلب ٤٣٢٤٣٢/٧.



٣٠٨٣٠٨

األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

واستثنى بعض الحنفية من عموم المنع: إذا كان بيع الموكَّل فيه بقيمته، فيجوز واستثنى بعض الحنفية من عموم المنع: إذا كان بيع الموكَّل فيه بقيمته، فيجوز 
النتفاء التهمةالنتفاء التهمة(١).

ويناقش بأن التهمة ال تنتفي بالشــراء بالقيمة؛ ألنه إن كان فيه مصلحة للموكِّل ويناقش بأن التهمة ال تنتفي بالشــراء بالقيمة؛ ألنه إن كان فيه مصلحة للموكِّل 
ل؛ كأن تكون البضاعة كاسدة فيتعسر  ل؛ كأن تكون البضاعة كاسدة فيتعسر البائعِ فقد ال يكون فيه مصلحة للمشتري الموكِّ البائعِ فقد ال يكون فيه مصلحة للمشتري الموكِّ

بيعها واالتجار بها.بيعها واالتجار بها.
وأما المالكية فيستثنون حالين تنتفي فيهما التهمة:وأما المالكية فيستثنون حالين تنتفي فيهما التهمة:

فالحال األولى:فالحال األولى: أن يكون بيعه بعــد تناهي الرغبات فيه، فيكون الثمن أعلى ما  أن يكون بيعه بعــد تناهي الرغبات فيه، فيكون الثمن أعلى ما 
فِع فيه، فيبيعه بذلك الثمن(٢). فِع فيه، فيبيعه بذلك الثمندُ دُ

ويناقش بما نوقش به استثناء الحنفية.ويناقش بما نوقش به استثناء الحنفية.
والحال الثانية:والحال الثانية: أن يأذن الموكِّل للوكيل في ذلك، أو يكون العقد بحضوره أن يأذن الموكِّل للوكيل في ذلك، أو يكون العقد بحضوره(٣).

ا لباب التهمة(٤). ا لباب التهمةوير الشافعية المنع ولو أذن الموكل؛ حسمً وير الشافعية المنع ولو أذن الموكل؛ حسمً
ا متضادة بيــن طرفيه من التســليم والقبض  ا متضادة بيــن طرفيه من التســليم والقبض  أن للبيــع أحكامً الدليــل الثاني:الدليــل الثاني: أن للبيــع أحكامً
والمطالبة، فلو تولى شخص واحد طرفي العقد لصار الشخص الواحد طالبًا مطلوبًا، والمطالبة، فلو تولى شخص واحد طرفي العقد لصار الشخص الواحد طالبًا مطلوبًا، 

ا، وهذا ممتنع(٥). ا متسلِّمً ا، وهذا ممتنعومسلِّمً ا متسلِّمً ومسلِّمً
تبيين الحقائق ٢٦٩٢٦٩/٤، البحر الرائق ، البحر الرائق ١٦٦١٦٦/٧. تبيين الحقائق    (١)

الشرح الكبير، للدردير ٣٨٧٣٨٧/٣، الفواكه الدواني ، الفواكه الدواني ٢٣٠٢٣٠/٢. الشرح الكبير، للدردير    (٢)
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٣٨٧٣٨٧/٣، شرح مختصر خليل، للخرشي ، شرح مختصر خليل، للخرشي ٧٧٧٧/٦، ونقل ، ونقل  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير    (٣)
بعض الحنفية النــص على جواز تولي طرفي العقد إذا أذن المــوكل للوكيل بذلك، البحر بعض الحنفية النــص على جواز تولي طرفي العقد إذا أذن المــوكل للوكيل بذلك، البحر 

الرائق الرائق ١٦٧١٦٧/٧.
بحر المذهب، للروياني ٥٧٥٧/٦، أسنى المطالب ، أسنى المطالب ٢٦٨٢٦٨/٢. بحر المذهب، للروياني    (٤)

المبسوط، للسرخسي ٣٣٣٣/٢٨٢٨، بدائع الصنائع ، بدائع الصنائع ٢٣٢٢٣٢/٢، بحر المذهب، للروياني ، بحر المذهب، للروياني ٥٧٥٧/٦، ،  المبسوط، للسرخسي    (٥)
أسنى المطالب أسنى المطالب ٢٦٨٢٦٨/٢.
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٣٠٩٣٠٩

ا  ا جاء في «المعايير الشــرعية»: (مستند منع الوكيل من تولي طرفي العقد -طبقً جاء في «المعايير الشــرعية»: (مستند منع الوكيل من تولي طرفي العقد -طبقً
لمذهب الحنفية واألرجح عند الشافعية- هو تجنب عدم انتظام اإليجاب والقبول من لمذهب الحنفية واألرجح عند الشافعية- هو تجنب عدم انتظام اإليجاب والقبول من 
شخص واحد لالسترخاص للنفس، وترجيح هذين المذهبين هو المالئم لتصرفات شخص واحد لالسترخاص للنفس، وترجيح هذين المذهبين هو المالئم لتصرفات 
المؤسســات للتحرز من نقل األمالك دون صيغة واستبعاد الصورية في التصرفات، المؤسســات للتحرز من نقل األمالك دون صيغة واستبعاد الصورية في التصرفات، 

ومنع تداخل الضمانين)ومنع تداخل الضمانين)(١).
ويناقش من وجوه:ويناقش من وجوه:

ا لنفسه، لكنه في  ا مشتريً ا لنفسه، لكنه في أن التضاد يمكن أن يُتصور لو كان الوكيل بائعً ا مشتريً األول: األول: أن التضاد يمكن أن يُتصور لو كان الوكيل بائعً
البيــع قائم مقام الموكِّل األول وفي الشــراء قائم مقام المــوكِّل الثاني، فحقيقة البيع البيــع قائم مقام الموكِّل األول وفي الشــراء قائم مقام المــوكِّل الثاني، فحقيقة البيع 

والشراء واإليجاب والقبول من الموكِّل ال الوكيل.والشراء واإليجاب والقبول من الموكِّل ال الوكيل.
ا في تولي طرفي العقد في النكاح، وقد أجازه  ا في تولي طرفي العقد في النكاح، وقد أجازه  أن هذا اإليراد حاصل أيضً الثاني:الثاني: أن هذا اإليراد حاصل أيضً

الحنفيةالحنفية(٢) القائلون بالمنع في هذه المسألة. القائلون بالمنع في هذه المسألة.
وأجيــب بالفرق بين النكاح والبيع من أوجه؛ منها: أن الحقوق في البيع تتعلق وأجيــب بالفرق بين النكاح والبيع من أوجه؛ منها: أن الحقوق في البيع تتعلق 
بالوكيل، فلو تولــى الواحد طرفي البيع ألفضى ذلك إلى التنافي، وليس األمر كذلك بالوكيل، فلو تولــى الواحد طرفي البيع ألفضى ذلك إلى التنافي، وليس األمر كذلك 
في النكاح؛ فإن وكيل الزوج ال يُطالَب بتسليم المهر وال بغيره من الحقوق؛ ألنه سفير في النكاح؛ فإن وكيل الزوج ال يُطالَب بتسليم المهر وال بغيره من الحقوق؛ ألنه سفير 

فيه، وكذا وكيل الزوجة ال يُطالَب بتسليمهافيه، وكذا وكيل الزوجة ال يُطالَب بتسليمها(٣).
ا في تولي األب والجد طرفي العقد، وقد  ا في تولي األب والجد طرفي العقد، وقد  أن هذا اإليراد حاصــل أيضً الثالث:الثالث: أن هذا اإليراد حاصــل أيضً

أجازه الشافعيةأجازه الشافعية(٤) القائلون بالمنع. القائلون بالمنع.
المعايير الشرعية، ص٦٣٤٦٣٤-٦٣٥٦٣٥. المعايير الشرعية، ص   (١)

بدائع الصنائع ٢٣١٢٣١/٢، تبيين الحقائق ، تبيين الحقائق ٩٦٩٦/٢. بدائع الصنائع    (٢)
تبيين الحقائق ٩٦٩٦/٢. تبيين الحقائق    (٣)

نهاية المطلب ١٥٥١٥٥/٧، الوسيط، للغزالي ، الوسيط، للغزالي ٧٧٧٧/٥. نهاية المطلب    (٤)



٣١٠٣١٠

األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

الرابع:الرابع: أن المنع من ذلك ســدا لذريعة الصورية أو نقل األمالك دون صيغة أو  أن المنع من ذلك ســدا لذريعة الصورية أو نقل األمالك دون صيغة أو 
ا في الصور التي يكون إفضاؤها إلى ذلك غالبًا(١)، ،  ا في الصور التي يكون إفضاؤها إلى ذلك غالبًاتداخل الضمانين إنما يكون وجيهً تداخل الضمانين إنما يكون وجيهً

أما إن كان األمر احتماالً فاألصل في المعامالت الحل، وال يزول اليقين إال بمثله.أما إن كان األمر احتماالً فاألصل في المعامالت الحل، وال يزول اليقين إال بمثله.
ـــمنع من ذلك إال إذا  ـــمنع من ذلك إال إذا  بأن األصل الجواز، وال يُ واستدل أصحاب القول الثانيواستدل أصحاب القول الثاني بأن األصل الجواز، وال يُ

نع منه، واألصل عدمها(٢). نع منه، واألصل عدمهاتحققت التهمة، فإذا وجدت التهمة مُ تحققت التهمة، فإذا وجدت التهمة مُ
ا؛ فإنه يجتمع  ا؛ فإنه يجتمع ويناقش بأن المنع ليس للتهمة فحســب، بل للتضاد بينهما أيضً ويناقش بأن المنع ليس للتهمة فحســب، بل للتضاد بينهما أيضً
للوكيل في عقده غرضان متضادان: االســترخاص واالستقصاء، كما أنه ال يصح أن للوكيل في عقده غرضان متضادان: االســترخاص واالستقصاء، كما أنه ال يصح أن 

يكون الشخص الواحد قابالً وموجبًا في العقد نفسهيكون الشخص الواحد قابالً وموجبًا في العقد نفسه(٣).
ويجاب عنه بامتناع التضاد، فإن الموكل إن عيّن للوكيل الثمن فاشتر به فقد ويجاب عنه بامتناع التضاد، فإن الموكل إن عيّن للوكيل الثمن فاشتر به فقد 
زال مقصود االســترخاص واالستقصاء، وإن لم يعين له الثمن تقيد البيع بثمن المثل زال مقصود االســترخاص واالستقصاء، وإن لم يعين له الثمن تقيد البيع بثمن المثل 
كمــا لو باع ألجنبــيكمــا لو باع ألجنبــي(٤)، كما أن بعض الشــافعية أجــازوا التــوكل بالمخاصمة من ، كما أن بعض الشــافعية أجــازوا التــوكل بالمخاصمة من 

الجانبينالجانبين(٥)، وهذا أدخل في التضاد منه في البيع.، وهذا أدخل في التضاد منه في البيع.
الترجيح:الترجيح:

يظهر أن القولين يتفقان في منع الوكيل من تولي طرفي العقد إذا وجدت التهمة يظهر أن القولين يتفقان في منع الوكيل من تولي طرفي العقد إذا وجدت التهمة 
بمحاباة أحدهما بما يضر باآلخر، لكن الخالف في وجود التهمة في أصل المســألة بمحاباة أحدهما بما يضر باآلخر، لكن الخالف في وجود التهمة في أصل المســألة 
هل هي غالبة أو محتملة، فالقائلون بالمنع رأوا غلبة التهمة فمنعوا، والقائلون بالجواز هل هي غالبة أو محتملة، فالقائلون بالمنع رأوا غلبة التهمة فمنعوا، والقائلون بالجواز 
انظر في شروط إعمال قاعدة سد الذرائع: الفروق ٣٢٣٢/٢-٣٤٣٤، إعالم الموقعين ، إعالم الموقعين ٥٥٤٥٥٤/٤- انظر في شروط إعمال قاعدة سد الذرائع: الفروق    (١)

٥٥٥٥٥٥، البحر المحيط ، البحر المحيط ٨٩٨٩/٨-٩٤٩٤.
المغني ٢٣٠٢٣٠/٧-٢٣١٢٣١، كشاف القناع ، كشاف القناع ٤٣٤٤٣٤/٧. المغني    (٢)

بحر المذهب، للروياني ٥٧٥٧/٦. بحر المذهب، للروياني    (٣)
المغني ٢٣١٢٣١/٧. المغني    (٤)

نهاية المطلب ٣٤٣٤/٧، وذكر أن األصح عدم الجواز.، وذكر أن األصح عدم الجواز. نهاية المطلب    (٥)



التوصيف الفقهي لصناديق االستثمار برأس المال الجريءالتوصيف الفقهي لصناديق االستثمار برأس المال الجريء

٣١١٣١١

رأوا أنها احتمال ال تخلو منه وكالة فبقوا على أصل الجواز؛ إذ الذرائع ال تســد إال إذا رأوا أنها احتمال ال تخلو منه وكالة فبقوا على أصل الجواز؛ إذ الذرائع ال تســد إال إذا 
كان إفضاؤها إلى المحرم غالبًا.كان إفضاؤها إلى المحرم غالبًا.

ولذلــك يترجح القول الثاني بأن األصل جــواز أن يتولى الوكيل طرفي العقد ولذلــك يترجح القول الثاني بأن األصل جــواز أن يتولى الوكيل طرفي العقد 
-ال سيما إذا أذن له الموكِّالن في ذلك- بشرطين:-ال سيما إذا أذن له الموكِّالن في ذلك- بشرطين:

لَين من ذلك. لَين من ذلك. أالّ يمنعه أحد الموكِّ األول:األول: أالّ يمنعه أحد الموكِّ
نع؛  نع؛  أالّ توجد تهمة له بمحاباة أحدهما بما يضر باآلخر، فإذا وجدت مُ الثانــي:الثانــي: أالّ توجد تهمة له بمحاباة أحدهما بما يضر باآلخر، فإذا وجدت مُ

كأن يحابيه في الثمن أو في بيع سلعة كاسدة ونحو ذلك.كأن يحابيه في الثمن أو في بيع سلعة كاسدة ونحو ذلك.
ا من شركات مملوكة لصندوق  ا من شركات مملوكة لصندوق وبتنزيل ذلك على مســألة شراء المدير حصصً وبتنزيل ذلك على مســألة شراء المدير حصصً
آخر يديره؛ فإن األصل في ذلك الجواز، ما لم ينص عقد االستثمار في أحد الصندوقين آخر يديره؛ فإن األصل في ذلك الجواز، ما لم ينص عقد االستثمار في أحد الصندوقين 
على منعه مــن ذلك، أو تنص األنظمة على المنع؛ إذ األنظمــة الملزمة للعاقدين في على منعه مــن ذلك، أو تنص األنظمة على المنع؛ إذ األنظمــة الملزمة للعاقدين في 
البلد مســتصحبة في العقود، وما لم توجد تهمــة للمدير بذلك، ومن ذلك: أن يقصد البلد مســتصحبة في العقود، وما لم توجد تهمــة للمدير بذلك، ومن ذلك: أن يقصد 
بالشــراء تخليص الصندوق السابق من حصص متعثرة، أو يقصد تحقيق ربح له دون بالشــراء تخليص الصندوق السابق من حصص متعثرة، أو يقصد تحقيق ربح له دون 

نِع. نِع.أن يكون نظره لمصلحة موكله في ذلك، فإذا وجدت التهمة مُ أن يكون نظره لمصلحة موكله في ذلك، فإذا وجدت التهمة مُ
أما إن كانت الحصص رائجة، لكن لكون الصندوق الســابق قاربت مدته على أما إن كانت الحصص رائجة، لكن لكون الصندوق الســابق قاربت مدته على 
ا عاليةً إذا انتُظِرت مدة أطول، فإن في  ا عاليةً إذا انتُظِرت مدة أطول، فإن في االنتهاء، ويتوقع لتلك الحصص أن تحقق أرباحً االنتهاء، ويتوقع لتلك الحصص أن تحقق أرباحً
شــراء تلك الحصص مصلحة للطرفين، وال تظهر تهمة فــي ذلك لمدير الصندوق، شــراء تلك الحصص مصلحة للطرفين، وال تظهر تهمة فــي ذلك لمدير الصندوق، 

فال يُمنع من تولي طرفي العقد.فال يُمنع من تولي طرفي العقد.



٣١٢٣١٢



الغرر في التمويل برأس المال الجريء

وفيه مبحثان: وفيه مبحثان: 
المبحث األول: المبحث األول: تعريف الغرر.تعريف الغرر.

المبحث الثاني: المبحث الثاني: الغرر في المشاركات.الغرر في المشاركات.



٣١٤٣١٤



٣١٥٣١٥

 
تعريف الغررتعريف الغرر

المطلب األول: تعريفه في اللغة.المطلب األول: تعريفه في اللغة.
طَر(١). -: الخَ ر -لغةً رَ طَرالغَ -: الخَ ر -لغةً رَ الغَ

ر بماله؛ أي: حمله  رَّ ر بماله؛ أي: حمله ، وغَ رَّ ه؛ أي: خدعه(٢)، وغَ رَّ ر)، يقال: غَ ) أو (غرَّ رَّ ه؛ أي: خدعهوهو مصدر (غَ رَّ ر)، يقال: غَ ) أو (غرَّ رَّ وهو مصدر (غَ
على الخطرعلى الخطر(٣).

ضها للهلكة من غير  رَّ ة: عَ رَّ غِ ا وتَ ر بنفسه وماله تغريرً رَّ م»: (غَ حكَ ضها للهلكة من غير جاء في «الـــمُ رَّ ة: عَ رَّ غِ ا وتَ ر بنفسه وماله تغريرً رَّ م»: (غَ حكَ جاء في «الـــمُ
ر)(٤). رَ ر)أَن يُعرف. واالسم: الغَ رَ أَن يُعرف. واالسم: الغَ

وقال ابن  فارس: (الغين والــراء أصول ثالثة صحيحة: األول المثال، والثاني وقال ابن  فارس: (الغين والــراء أصول ثالثة صحيحة: األول المثال، والثاني 
ت  ارَّ ت . ثم قال: (وأما النقصان فيقال: غَ ارَّ م)(٥). ثم قال: (وأما النقصان فيقال: غَ رَ تــق والبَياض والكَ م)النقصان، والثالث العِ رَ تــق والبَياض والكَ النقصان، والثالث العِ
 ا؛ إذا نقص لبنها... ومن الباب: بيع الغرر، وهو الخطر الذي ال يُدر ارً رَ ارُّ غِ غَ ةُ تُ ا؛ إذا نقص لبنها... ومن الباب: بيع الغرر، وهو الخطر الذي ال يُدر النَّاقَ ارً رَ ارُّ غِ غَ ةُ تُ النَّاقَ

العين ٣٤٦٣٤٦/٤، الصحاح ، الصحاح ٧٦٨٧٦٨/٢، مادة (غرر).، مادة (غرر). العين    (١)
العين ٣٤٥٣٤٥/٤، المحكم والمحيط األعظم ، المحكم والمحيط األعظم ٣٦٠٣٦٠/٥، مادة (غرر).، مادة (غرر). العين    (٢)

المرجعان السابقان. المرجعان السابقان.   (٣)
المحكم والمحيط األعظم ٣٦٠٣٦٠/٥، وبنحوه في القاموس المحيط، ص، وبنحوه في القاموس المحيط، ص٤٩٩٤٩٩. المحكم والمحيط األعظم    (٤)

مقاييس اللغة ٣٨٠٣٨٠/٤. مقاييس اللغة    (٥)



٣١٦٣١٦

األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

ا)(١). ا)أيكون أم ال؛ كبيع العبد اآلبق، والطائر في الهواء، فهذا ناقص ال يتم البيع فيه أبدً أيكون أم ال؛ كبيع العبد اآلبق، والطائر في الهواء، فهذا ناقص ال يتم البيع فيه أبدً
المطلب الثاني: تعريفه في اصطالح الفقهاء.المطلب الثاني: تعريفه في اصطالح الفقهاء.

فــه بعض الحنفية بأنه: (ما  فــه بعض الحنفية بأنه: (ما تنوعــت تعريفات الغرر في المذاهب األربعة، فعرَّ تنوعــت تعريفات الغرر في المذاهب األربعة، فعرَّ
يكون مستور العاقبة)يكون مستور العاقبة)(٢)، وعرفه بعضهم بأنه: (الخطر)، وعرفه بعضهم بأنه: (الخطر)(٣). أو (الخطر الذي استو فيه . أو (الخطر الذي استو فيه 

طرف الوجود والعدم، بمنزلة الشك)طرف الوجود والعدم، بمنزلة الشك)(٤).
وعرفه بعــض المالكية بأنه: (ما تردد بين الســالمة والعطــب)وعرفه بعــض المالكية بأنه: (ما تردد بين الســالمة والعطــب)(٥)، كما عرفه ، كما عرفه 

ك في حصول أحد عوضيه أو المقصود منه غالبًا)(٦). ك في حصول أحد عوضيه أو المقصود منه غالبًا)بعضهم بأنه: (ما شُ بعضهم بأنه: (ما شُ
وعرفه بعض الشــافعية بأنه: (ما تردد بين جائزين، أخوفهما أغلبهما)وعرفه بعض الشــافعية بأنه: (ما تردد بين جائزين، أخوفهما أغلبهما)(٧)، كما ، كما 

عرفه غيره بأنه: (ما انطو عنه أمره وخفي عليه عاقبته)عرفه غيره بأنه: (ما انطو عنه أمره وخفي عليه عاقبته)(٨).
وعرفــه بعض الحنابلة بأنه: (ما تردد بين الوجــود والعدم)وعرفــه بعض الحنابلة بأنه: (ما تردد بين الوجــود والعدم)(٩)، وعرفه بعضهم ، وعرفه بعضهم 

بأنه: (المجهول العاقبة)بأنه: (المجهول العاقبة)(١٠١٠).
وقسم أحد الباحثينوقسم أحد الباحثين(١١١١) الغرر إلى قسمين: الغرر إلى قسمين:

المرجع السابق ٣٨١٣٨١/٤. المرجع السابق   المبسوط ١٩٤١٩٤/١٢١٢.(١)  المبسوط    (٢)
بدائع الصنائع ١٦٣١٦٣/٥. بدائع الصنائع    (٣)

المرجع السابق. المرجع السابق.   (٤)
المعلم بفوائد مسلم ٢٤٣٢٤٣/٢. المعلم بفوائد مسلم    (٥)

المختصر الفقهي، البن  عرفة ٢٨٨٢٨٨/٥. المختصر الفقهي، البن  عرفة    (٦)
الحاوي الكبير، للماوردي ١٥١٥/٥. الحاوي الكبير، للماوردي    (٧)

المهذب ١٢١٢/٢. المهذب    (٨)

الفروع ١٤٥١٤٥/٧. الفروع    (٩)
مجموع فتاو ابن  تيمية ٢٢٢٢/٢٩٢٩. مجموع فتاو ابن  تيمية    (١٠١٠)

وهو الدكتور سامي السويلم. وهو الدكتور سامي السويلم.   (١١١١)



الغرر في التمويل برأس المال الجريءالغرر في التمويل برأس المال الجريء

٣١٧٣١٧

األول:األول: غرر بالنظر إلى الفرد، بأن يدخل في معاملة تتردد بين حصول المطلوب  غرر بالنظر إلى الفرد، بأن يدخل في معاملة تتردد بين حصول المطلوب 
وعدمه، وهو ما عبر عنه بعض الفقهــاء بقولهم: (ما تردد بين الوجود والعدم، أو بين وعدمه، وهو ما عبر عنه بعض الفقهــاء بقولهم: (ما تردد بين الوجود والعدم، أو بين 
الســالمة والعطب، أو بين جائزين أخوفهمــا أغلبهما). ففي هذا القســم ال تخرج الســالمة والعطب، أو بين جائزين أخوفهمــا أغلبهما). ففي هذا القســم ال تخرج 

المعاملة من حيز الغرر إال إذا كان الحصول هو الغالب.المعاملة من حيز الغرر إال إذا كان الحصول هو الغالب.
الثاني:الثاني: غرر بالنظر إلى العقد، بأن يكون كســب أحد العاقدين مرتبطًا بخسارة  غرر بالنظر إلى العقد، بأن يكون كســب أحد العاقدين مرتبطًا بخسارة 
ل مطلوب أحدهما  ل مطلوب أحدهما اآلخر، فال يمكن أن يتحقق مراد كل منهما من العقد، بل إذا تحصَّ اآلخر، فال يمكن أن يتحقق مراد كل منهما من العقد، بل إذا تحصَّ
خسر اآلخرُ مطلوبَه، ومن ذلك شــراءُ محتملِ الحصولِ كالجمل الشارد، فإن البائع خسر اآلخرُ مطلوبَه، ومن ذلك شــراءُ محتملِ الحصولِ كالجمل الشارد، فإن البائع 
يبيعه برخص، فإذا وجده المشــتري كان قد ربح ما خســره البائع من الثمن، وإذا لم يبيعه برخص، فإذا وجده المشــتري كان قد ربح ما خســره البائع من الثمن، وإذا لم 
يجده كان البائع قد ربح الثمن وخسر المشتري. وضابطه أالَّ يقبل أحد الطرفين بالعقد يجده كان البائع قد ربح الثمن وخسر المشتري. وضابطه أالَّ يقبل أحد الطرفين بالعقد 

.(١) لو كان يعلم النتيجة قبلُلو كان يعلم النتيجة قبلُ
قال: (وإنما يقبل الشــخص التعرض للمخاطر العالية بســبب حجم الجائزة قال: (وإنما يقبل الشــخص التعرض للمخاطر العالية بســبب حجم الجائزة 

أو العائد الذي يغريه لإلقدام على المخاطر)أو العائد الذي يغريه لإلقدام على المخاطر)(٢).
والذي يظهر أن هذا التقســيم باعتبار النظر، وإال فإن القســم األول يرجع إلى والذي يظهر أن هذا التقســيم باعتبار النظر، وإال فإن القســم األول يرجع إلى 
الثاني في غالب صوره، فإن تردد المعقود عليه بين الوجود والعدم سيكون له أثره في الثاني في غالب صوره، فإن تردد المعقود عليه بين الوجود والعدم سيكون له أثره في 
طَّ من الثمن بسبب التردد، وإذا  ل المشــتري مطلوبه خسر البائع ما حَ طَّ من الثمن بسبب التردد، وإذا الثمن، فإذا حصَّ ل المشــتري مطلوبه خسر البائع ما حَ الثمن، فإذا حصَّ

ل المشتري مطلوبه خسر ما دفعه من الثمن. ل المشتري مطلوبه خسر ما دفعه من الثمن.لم يُـحصِّ لم يُـحصِّ
التعريف المختار:التعريف المختار:

بالنظر فيما ســبق، يظهر أن التعريف الذي يجمع الصور السابقة تعريف الغرر بالنظر فيما ســبق، يظهر أن التعريف الذي يجمع الصور السابقة تعريف الغرر 
مدخل إلى أصول التمويل اإلســالمي، للسويلم، ص١٥٧١٥٧-١٧٤١٧٤، وبين أن النوع الثاني هو ، وبين أن النوع الثاني هو  مدخل إلى أصول التمويل اإلســالمي، للسويلم، ص   (١)

ما يسمى بالمبادالت الصفرية.ما يسمى بالمبادالت الصفرية.
المرجع السابق، ص١٥٩١٥٩. المرجع السابق، ص   (٢)
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األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

بأنه:بأنه: (ما كان مجهول العاقبة)؛ بأالَّ تُعلَم عاقبة المعقود عليه وال تؤول إلى العلم.(ما كان مجهول العاقبة)؛ بأالَّ تُعلَم عاقبة المعقود عليه وال تؤول إلى العلم.
فمــن جهالة العاقبة: جهالة حصول المعقود عليــه، وجهالة أوصافه أو قدره، فمــن جهالة العاقبة: جهالة حصول المعقود عليــه، وجهالة أوصافه أو قدره، 
ا بين الوجود والعدم، أو بين الســالمة  ا بين الوجود والعدم، أو بين الســالمة فيشــمل هذا التعريف: كون محل العقد مترددً فيشــمل هذا التعريف: كون محل العقد مترددً
والعطب، أو بين أمرين أغلبهما أخوفهما. وهذا التعريف -مع اختصاره- جمع صور والعطب، أو بين أمرين أغلبهما أخوفهما. وهذا التعريف -مع اختصاره- جمع صور 

الغرر بوجود الخطر الناتج عن عدم العلم بحصول الشيء وسالمته.الغرر بوجود الخطر الناتج عن عدم العلم بحصول الشيء وسالمته.
ومنــه يتبين أن الجهل بالمعقود عليه أو بعــض أوصافه ال يدخل في الغرر إذا ومنــه يتبين أن الجهل بالمعقود عليه أو بعــض أوصافه ال يدخل في الغرر إذا 
(١)، فلو قال البائع: بعتك سيارتي، فقال المشتري: قبلت، واشترط ، فلو قال البائع: بعتك سيارتي، فقال المشتري: قبلت، واشترط  كانت عاقبته معلومةًكانت عاقبته معلومةً
رؤيتها، فإن البيع صحيح، وللمشتري الخيار بعد الرؤية في اإلمضاء أو الرد، وال يعد رؤيتها، فإن البيع صحيح، وللمشتري الخيار بعد الرؤية في اإلمضاء أو الرد، وال يعد 

ذلك من بيع الغرر.ذلك من بيع الغرر.
وإذا كان الخطر خطرينوإذا كان الخطر خطرين(٢)؛ الغرر، وخطر التجارة، فإن الخطر أعم من الغرر، ؛ الغرر، وخطر التجارة، فإن الخطر أعم من الغرر، 
ق محمد  علي بن حسين المالكي في تهذيب الفروق ٤٤٨٤٤٨/٣ بين الغرر والجهالة فقال:  بين الغرر والجهالة فقال:  فرّ ق محمد  علي بن حسين المالكي في تهذيب الفروق   فرّ  (١)
هلت صفته أم ال- كالطير في الهواء  ا: ما ال يُدري هل يحصــل أم ال -جُ هلت صفته أم ال- كالطير في الهواء (والغــرر اصطالحً ا: ما ال يُدري هل يحصــل أم ال -جُ (والغــرر اصطالحً
لم حصوله وجهلت صفته؛ كبيع الشخص  ا: ما عُ لم حصوله وجهلت صفته؛ كبيع الشخص والســمك في الماء، والمجهول اصطالحً ا: ما عُ والســمك في الماء، والمجهول اصطالحً
ا لكنه ال يدري أي شــيء هو، فكل واحد من الغرر والمجهول  ا لكنه ال يدري أي شــيء هو، فكل واحد من الغرر والمجهول ما في كمه، فهو يحصل قطعً ما في كمه، فهو يحصل قطعً
ــا أعمّ من اآلخر من وجه وأخص من وجه، فيجتمعان في نحو شــراء العبد اآلبق  ــا أعمّ من اآلخر من وجه وأخص من وجه، فيجتمعان في نحو شــراء العبد اآلبق اصطالحً اصطالحً
المجهــول -قبل إباقه- صفتُــه، فهو مجهول الصفة، وغرر؛ ألنــه ال يدري أيحصل أم ال، المجهــول -قبل إباقه- صفتُــه، فهو مجهول الصفة، وغرر؛ ألنــه ال يدري أيحصل أم ال، 
ويوجــد الغرر بدون الجهالة في نحو شــراء العبد اآلبق المعلوم -قبــل إباقه- صفتُه، فهو ويوجــد الغرر بدون الجهالة في نحو شــراء العبد اآلبق المعلوم -قبــل إباقه- صفتُه، فهو 
معلوم قبل اإلباق ال جهالة فيه وهو غــرر؛ ألنه ال يدري هل يحصل أم ال، وتوجد الجهالة معلوم قبل اإلباق ال جهالة فيه وهو غــرر؛ ألنه ال يدري هل يحصل أم ال، وتوجد الجهالة 
ر يراه ال يدري أهو زجاج أم ياقوت، فمشاهدته تقتضي القطع  جَ ر يراه ال يدري أهو زجاج أم ياقوت، فمشاهدته تقتضي القطع بدون الغرر في نحو شراء حَ جَ بدون الغرر في نحو شراء حَ

بحصوله فال غرر، وعدم معرفته تقتضي الجهالة به).بحصوله فال غرر، وعدم معرفته تقتضي الجهالة به).
ســبق في التمهيد أن الخطر عند االقتصاديين: احتمال وقوع المكروه، ويقصد بالمكروه:  ســبق في التمهيد أن الخطر عند االقتصاديين: احتمال وقوع المكروه، ويقصد بالمكروه:    (٢)
الخسارة المالية، أو فوات الربح، أو عدم تحقق التوقعات في العائد على االستثمار، فالخطر الخسارة المالية، أو فوات الربح، أو عدم تحقق التوقعات في العائد على االستثمار، فالخطر 
عند االقتصاديين أعم من الخطر في الشريعة؛ إذ يشمل الخطر عندهم عقود الغرر، وكذلك عند االقتصاديين أعم من الخطر في الشريعة؛ إذ يشمل الخطر عندهم عقود الغرر، وكذلك 

العقود معلومة العاقبة إذا كان االتجار بها محتمل الخسارة.العقود معلومة العاقبة إذا كان االتجار بها محتمل الخسارة.



الغرر في التمويل برأس المال الجريءالغرر في التمويل برأس المال الجريء

٣١٩٣١٩

ا، وال كل خطر  ا، وال كل خطر ويكــون الغرر صورة من صــوره، ومنه يتبين أنه ليس كل خطــر غررً ويكــون الغرر صورة من صــوره، ومنه يتبين أنه ليس كل خطــر غررً
ا. ا.محرمً محرمً



٣٢٠٣٢٠



٣٢١٣٢١

الغرر في المشاركاتالغرر في المشاركات

المطلب األول: تأصيل الغرر في المشاركات.المطلب األول: تأصيل الغرر في المشاركات.
جاء النهي في الســنة عن بيع الغرر في حديــث أبي هريرة جاء النهي في الســنة عن بيع الغرر في حديــث أبي هريرة  قال: (نهى  قال: (نهى 
رسول الله رسول الله  عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر) عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر)(١). ومنه نص الفقهاء على . ومنه نص الفقهاء على 

المنع من الغرر في البيع، ويقاس عليه بقية عقود المعاوضاتالمنع من الغرر في البيع، ويقاس عليه بقية عقود المعاوضات(٢).
أما عقود التبرعات فالغرض منها اإلحســان دون مقابــل، فالغرر فيها مغتفر؛ أما عقود التبرعات فالغرض منها اإلحســان دون مقابــل، فالغرر فيها مغتفر؛ 
لعدم ورود النص فيها، وال يصح قياسها على البيع؛ ألن البيع منظور فيه إلى العوض، لعدم ورود النص فيها، وال يصح قياسها على البيع؛ ألن البيع منظور فيه إلى العوض، 

والتبرعات ال عوض فيهاوالتبرعات ال عوض فيها(٣).
وأما عقود المشاركات، خاصةً العنان والمضاربة فليست عقودَ تبرع، كما أنها وأما عقود المشاركات، خاصةً العنان والمضاربة فليست عقودَ تبرع، كما أنها 
تختلف عن عقود المعاوضات بأن ما يدفعه الشــريك ليس مقابل ما يبذله اآلخر، إال تختلف عن عقود المعاوضات بأن ما يدفعه الشــريك ليس مقابل ما يبذله اآلخر، إال 
أن عقود المشــاركات وإن لم تكن من عقود المعاوضات فإلحاقها بها في باب الغرر أن عقود المشــاركات وإن لم تكن من عقود المعاوضات فإلحاقها بها في باب الغرر 
رواه مسلم، كتاب البيوع، باب بطالن بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر ١١٥٣١١٥٣/٣ ( (١٥١٣١٥١٣).). رواه مسلم، كتاب البيوع، باب بطالن بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر    (١)
جــاء في الغرر وأثره في العقود، ص٤٥٥٤٥٥: (ال خالف بيــن الفقهاء في أصل هذه القاعدة، : (ال خالف بيــن الفقهاء في أصل هذه القاعدة،  جــاء في الغرر وأثره في العقود، ص   (٢)

وإنما يختلفون في تطبيقها).وإنما يختلفون في تطبيقها).
مجموع فتاو ابن  تيمية ١٦٨١٦٨/٢٩٢٩، الغرر وأثره في العقود، ص، الغرر وأثره في العقود، ص٥٢٥٥٢٥-٥٢٦٥٢٦. .  مجموع فتاو ابن  تيمية    (٣)
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أقرب من إلحاقها بعقود التبرعات؛ لوجوه:أقرب من إلحاقها بعقود التبرعات؛ لوجوه:
األول:األول: توافقهمــا في بعض الشــروط؛ كاشــتراط العلم بالعِــوض في عقود  توافقهمــا في بعض الشــروط؛ كاشــتراط العلم بالعِــوض في عقود 

المعاوضات، واشتراط العلم برأس المال ونسبة الربح في عقود المشاركات.المعاوضات، واشتراط العلم برأس المال ونسبة الربح في عقود المشاركات.
الثاني:الثاني: ورود النص بمنع شــروطٍ في عقود المشــاركات للغــرر؛ كالنهي في  ورود النص بمنع شــروطٍ في عقود المشــاركات للغــرر؛ كالنهي في 
المزارعة عن اشتراط رب األرض زرعَ جزء محدد منها؛ إذ قد ال ينبت إال ذلك الجزء، المزارعة عن اشتراط رب األرض زرعَ جزء محدد منها؛ إذ قد ال ينبت إال ذلك الجزء، 
فيكون قد غرَّ العامل، وقد ســئل رافع  بن خديــج فيكون قد غرَّ العامل، وقد ســئل رافع  بن خديــج  عن كراء األرض بالذهب  عن كراء األرض بالذهب 
  ق، فقال: (ال بأس به، إنمــا كان الناس يؤاجرون على عهد النبي رِ ق، فقال: (ال بأس به، إنمــا كان الناس يؤاجرون على عهد النبي والوَ رِ والوَ
علــى الماذيانات، وأقبال الجداولعلــى الماذيانات، وأقبال الجداول(١)، وأشــياء من الزرع، فيهلك هذا ويســلم هذا، ، وأشــياء من الزرع، فيهلك هذا ويســلم هذا، 
ويســلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إال هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شــيء ويســلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إال هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شــيء 
معلوم مضمون، فال بأس به)معلوم مضمون، فال بأس به)(٢)، كما نص الفقهاء على منع اشــتراط أحد الشــريكين ، كما نص الفقهاء على منع اشــتراط أحد الشــريكين 
ا في الشركة؛ ألن ذلك يقطع الشركة، فقد ال تربح الشركة إال ذلك الجزء  ا معلومً ا في الشركة؛ ألن ذلك يقطع الشركة، فقد ال تربح الشركة إال ذلك الجزء ربحً ا معلومً ربحً

فال يحصل للشريك اآلخر شيء من الربحفال يحصل للشريك اآلخر شيء من الربح(٣)()(٤).
انَات: مســايل المياه الكبار، وقيل: ما ينبت على حافتي المسايل، وهي لفظ معرب.  اذِيَ المَ انَات: مســايل المياه الكبار، وقيل: ما ينبت على حافتي المسايل، وهي لفظ معرب.   اذِيَ المَ  (١)
والجداول: السواقي الصغار دون الماذيانات. وأقبال الجداول: أوائلها ورؤوسها. المعلم والجداول: السواقي الصغار دون الماذيانات. وأقبال الجداول: أوائلها ورؤوسها. المعلم 
بفوائد مســلم بفوائد مســلم ٢٧٦٢٧٦/٢، قال النووي ، قال النووي ١٩٨١٩٨/١٠١٠: (ومعنى هذه األلفاظ: أنهم كانوا يدفعون : (ومعنى هذه األلفاظ: أنهم كانوا يدفعون 
األرض إلى من يزرعها ببذر من عنده على أن يكون لمالك األرض ما ينبت على الماذيانات األرض إلى من يزرعها ببذر من عنده على أن يكون لمالك األرض ما ينبت على الماذيانات 
وأقبال الجداول أو هــذه القطعة والباقي للعامل، فنهوا عن ذلــك لما فيه من الغرر، فربما وأقبال الجداول أو هــذه القطعة والباقي للعامل، فنهوا عن ذلــك لما فيه من الغرر، فربما 

هلك هذا دون ذاك، وعكسه).هلك هذا دون ذاك، وعكسه).
 ورو ،( (١٥٤٧١٥٤٧)، ورو ) رواه مســلم، كتاب البيوع، باب كراء األرض بالذهب والورق ١١٨٣١١٨٣/٣ رواه مســلم، كتاب البيوع، باب كراء األرض بالذهب والورق    (٢)

البخاري نحوه، كتاب المزارعة، باب كراء األرض بالذهب والفضة البخاري نحوه، كتاب المزارعة، باب كراء األرض بالذهب والفضة ١٠٨١٠٨/٣ ( (٢٣٤٦٢٣٤٦).).
بداية المبتدي، ص٢٧٢٧، فتح القدير ، فتح القدير ١٨٣١٨٣/٦، شــرح الخرشــي ، شــرح الخرشــي ٢٠٦٢٠٦/٦، الفواكه الدواني ، الفواكه الدواني  بداية المبتدي، ص   (٣)
١٢٣١٢٣/٢، مختصر المزني ، مختصر المزني ٢٢١٢٢١/٨، شرح المحلي على المنهاج ، شرح المحلي على المنهاج ٥٥٥٥/٣، المغني ، المغني ١٧٩١٧٩/٧، ، 

المبدع المبدع ٣٦٦٣٦٦/٤.
وممن ألحق عقود المشاركة بعقود المعاوضة من المعاصرين: الصديق الضرير في كتابه وممن ألحق عقود المشاركة بعقود المعاوضة من المعاصرين: الصديق الضرير في كتابه   (٤)= = 



الغرر في التمويل برأس المال الجريءالغرر في التمويل برأس المال الجريء

٣٢٣٣٢٣

الثالث:الثالث: أن في الشركة شائبة معاوضة، ومن ذلك: أنه إذا اشترك اثنان بماليهما  أن في الشركة شائبة معاوضة، ومن ذلك: أنه إذا اشترك اثنان بماليهما 
ا بينهما بالشــركة، وال يقســم بينهما إال عند  ا بينهما بالشــركة، وال يقســم بينهما إال عند شــركةَ عنان، فإن المال يصير مشــتركً شــركةَ عنان، فإن المال يصير مشــتركً

التنضيض، فكأن أحد الشريكين باع نصفَ ماله بنصف مال شريكه.التنضيض، فكأن أحد الشريكين باع نصفَ ماله بنصف مال شريكه.
ومنه: أن المضارب يحصل على جزء من ربح مال رب المال نظير عمله، وهو ومنه: أن المضارب يحصل على جزء من ربح مال رب المال نظير عمله، وهو 

ما يجعلها أقرب إلى عقود المعاوضات.ما يجعلها أقرب إلى عقود المعاوضات.
الرابع:الرابع: نص بعض الفقهاء على أن المضاربة رخصة على خالف األصل؛ ألن  نص بعض الفقهاء على أن المضاربة رخصة على خالف األصل؛ ألن 
ا غير مغتفر(١)، وسبق بيان هذه المسألة وترجيح كون ، وسبق بيان هذه المسألة وترجيح كون  ا غير مغتفراألصل عندهم أنها تتضمن غررً األصل عندهم أنها تتضمن غررً
كِر يؤكد إلحاق الفقهاء  كِر يؤكد إلحاق الفقهاء المضاربة علــى وفق القياس، وأنها أصل بذاتها، إال أن مــا ذُ المضاربة علــى وفق القياس، وأنها أصل بذاتها، إال أن مــا ذُ

عقودَ المشاركات بعقود المعاوضات في حصول الغرر فيهاعقودَ المشاركات بعقود المعاوضات في حصول الغرر فيها(٢).
قــال ابن  تيمية: (فهذا رافع  بن خديج -الذي عليه مدار الحديث- يذكر أنه لم قــال ابن  تيمية: (فهذا رافع  بن خديج -الذي عليه مدار الحديث- يذكر أنه لم 
يكن لهم على عهد رســول الله يكن لهم على عهد رســول الله  كراء إال بــزرع مكان معين من الحقل،  كراء إال بــزرع مكان معين من الحقل، 
وهذا النوع حرام بال ريب عند الفقهاء قاطبة، وحرموا نظيره في المضاربة، فلو اشترط وهذا النوع حرام بال ريب عند الفقهاء قاطبة، وحرموا نظيره في المضاربة، فلو اشترط 
ربح ثوب بعينه لم يجز، وهذا الغرر في المشــاركات نظيــر الغرر في المعاوضات؛ ربح ثوب بعينه لم يجز، وهذا الغرر في المشــاركات نظيــر الغرر في المعاوضات؛ 
وذلك أن األصل في هــذه المعاوضات والمقابالت هو التعــادل من الجانبين، فإن وذلك أن األصل في هــذه المعاوضات والمقابالت هو التعــادل من الجانبين، فإن 
مها اللــه الذي حرم الظلم على  مها اللــه الذي حرم الظلم على اشــتمل أحدهما على غرر أو ربا دخلها الظلم، فحرَّ اشــتمل أحدهما على غرر أو ربا دخلها الظلم، فحرَّ

الغرر وأثره في العقود، ص٥١٠٥١٠. الغرر وأثره في العقود، ص=   =
بدائع الصنائع ٧٩٧٩/٦، التلقين ، التلقين ١٦٠١٦٠/٢، تحفة المحتاج ، تحفة المحتاج ٨٢٨٢/٦. .  بدائع الصنائع    (١)

قال ابن  تيمية في مجموع الفتاو ٥٠٦٥٠٦/٢٠٢٠: (فالذين قالوا: المضاربة والمساقاة والمزارعة : (فالذين قالوا: المضاربة والمساقاة والمزارعة    قال ابن  تيمية في مجموع الفتاو  (٢)
على خالف القياس، ظنوا أن هذه العقود من جنس اإلجارة؛ ألنها عمل بعِوض، واإلجارة على خالف القياس، ظنوا أن هذه العقود من جنس اإلجارة؛ ألنها عمل بعِوض، واإلجارة 
ض، فلما رأوا العمل في هذه العقود غير معلوم والربح  عوَّ ض، فلما رأوا العمل في هذه العقود غير معلوم والربح يشترط فيها العلم بالعِوض والـمُ عوَّ يشترط فيها العلم بالعِوض والـمُ
فيها غيــر معلوم قالوا: تخالــف القياس، وهذا مــن غلطهم؛ فإن هــذه العقود من جنس فيها غيــر معلوم قالوا: تخالــف القياس، وهذا مــن غلطهم؛ فإن هــذه العقود من جنس 
المشــاركات ال من جنــس المعاوضــات الخاصة التي يشــترط فيها العلــم بالعوضين، المشــاركات ال من جنــس المعاوضــات الخاصة التي يشــترط فيها العلــم بالعوضين، 

والمشاركات جنس غير جنس المعاوضة وإن قيل: إن فيها شوب المعاوضة).والمشاركات جنس غير جنس المعاوضة وإن قيل: إن فيها شوب المعاوضة).



٣٢٤٣٢٤

األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

ا على عباده، فإذا كان أحد المتبايعين إذا ملك الثمن بقي اآلخر  ا على عباده، فإذا كان أحد المتبايعين إذا ملك الثمن بقي اآلخر نفســه، وجعله محرمً نفســه، وجعله محرمً
ز؛ ولذلك حرم النبي  بيع الثمر قبل بدوِّ صالحه،  بيع الثمر قبل بدوِّ صالحه،  ـــجُ ز؛ ولذلك حرم النبي تحت الخطر لم يَ ـــجُ تحت الخطر لم يَ
فكذلك هذا إذا اشترطا ألحد الشــريكين مكانًا معينًا خرجا عن موجب الشركة، فإن فكذلك هذا إذا اشترطا ألحد الشــريكين مكانًا معينًا خرجا عن موجب الشركة، فإن 
الشــركة تقتضي االشــتراك في النماء، فإذا انفرد أحدهما بالمعين لم يبق لآلخر فيه الشــركة تقتضي االشــتراك في النماء، فإذا انفرد أحدهما بالمعين لم يبق لآلخر فيه 
نصيب، ودخله الخطر ومعنــى القمار، كما ذكره رافع في قوله: (فربما أخرجت هذه نصيب، ودخله الخطر ومعنــى القمار، كما ذكره رافع في قوله: (فربما أخرجت هذه 

ولم تخرج هذه)، فيفوز أحدهما ويخيب اآلخر، وهذا معنى القمار)ولم تخرج هذه)، فيفوز أحدهما ويخيب اآلخر، وهذا معنى القمار)(١).
 ، ، ومن صور وقوع الغرر في المشاركات: أن يكون رأس مال الشريكين مجهوالً ومن صور وقوع الغرر في المشاركات: أن يكون رأس مال الشريكين مجهوالً
، ومن  ، ومن فــال تُعلم حصة كل منهمــا، أو أن يكون نصيب كل منهما مــن الربح مجهوالً فــال تُعلم حصة كل منهمــا، أو أن يكون نصيب كل منهما مــن الربح مجهوالً
ا، أو ربح مال معلوم، فقد ال تربح  ا معلومً ا، أو ربح مال معلوم، فقد ال تربح ذلك: أن يشــترط أحد الشريكين لنفسه ربحً ا معلومً ذلك: أن يشــترط أحد الشريكين لنفسه ربحً
الشركة ســواه، فيكون أحد الشــريكين قد اســتأثر بالربح دون اآلخر، فتصير شركةً الشركة ســواه، فيكون أحد الشــريكين قد اســتأثر بالربح دون اآلخر، فتصير شركةً 

مجهولةَ العاقبة.مجهولةَ العاقبة.
ومما ينبه له: أن الشريك إذا باع حصته على شريك جديد؛ فإن ذلك البيع داخل ومما ينبه له: أن الشريك إذا باع حصته على شريك جديد؛ فإن ذلك البيع داخل 
في عقود المعاوضــات؛ ألنه بيع حصة معلومة بعوض معلوم، وما يدفعه الشــريك في عقود المعاوضــات؛ ألنه بيع حصة معلومة بعوض معلوم، وما يدفعه الشــريك 
المشتري ليس ماالً يســتثمر في الشركة وإنما يتسلمه البائع مقابل بيع حصته، فبحث المشتري ليس ماالً يســتثمر في الشركة وإنما يتسلمه البائع مقابل بيع حصته، فبحث 

هذه المسألة داخل في البيع ال في المشاركات.هذه المسألة داخل في البيع ال في المشاركات.
المطلب الثاني: الغرر في التمويل برأس المال الجريء.المطلب الثاني: الغرر في التمويل برأس المال الجريء.

لما كان التمويل برأس المال الجريء شــركة عنان أو مضاربة؛ فإن الغرر يقع لما كان التمويل برأس المال الجريء شــركة عنان أو مضاربة؛ فإن الغرر يقع 
فيه كبقية عقود المشاركات، وال اختصاص له في ذلك عن غيره.فيه كبقية عقود المشاركات، وال اختصاص له في ذلك عن غيره.

وســبقوســبق(٢) أن تســمية التمويل برأس المــال الجريء بذلك أو بــرأس المال  أن تســمية التمويل برأس المــال الجريء بذلك أو بــرأس المال 
القواعد النورانية، ص٢٤٠٢٤٠. القواعد النورانية، ص   (١)

في المبحث األول من الفصل األول من التمهيد، ص٢٦٢٦. في المبحث األول من الفصل األول من التمهيد، ص   (٢)



الغرر في التمويل برأس المال الجريءالغرر في التمويل برأس المال الجريء

٣٢٥٣٢٥

ر إنما يرجع إلى المخاطرة عند االقتصاديين والتي تعني احتمال  غامِ خاطِر أو الـمُ ر إنما يرجع إلى المخاطرة عند االقتصاديين والتي تعني احتمال الـمُ غامِ خاطِر أو الـمُ الـمُ
- كما أنها تمويل  - كما أنها تمويل حصول الخسارة، أي أن تلك المعاملة غير مضمونة كالقرض -مثالً حصول الخسارة، أي أن تلك المعاملة غير مضمونة كالقرض -مثالً
لمشروعات صغيرة، فاحتمال الخســارة فيها أكبر من غيرها، والمقصود بالخسارة: لمشروعات صغيرة، فاحتمال الخســارة فيها أكبر من غيرها، والمقصود بالخسارة: 
خسارة العائد الناتج عن الشركة، وليس المقصود به وجود محل العقد من عدمه الذي خسارة العائد الناتج عن الشركة، وليس المقصود به وجود محل العقد من عدمه الذي 
يدخل في باب الغرر، وعليه فدخول الغرر في التمويل برأس المال الجريء كدخوله يدخل في باب الغرر، وعليه فدخول الغرر في التمويل برأس المال الجريء كدخوله 

في غيره من أبواب المشاركات.في غيره من أبواب المشاركات.
على أن شــركات التمويل برأس المال الجريء ال تمول المشروع على جهل، على أن شــركات التمويل برأس المال الجريء ال تمول المشروع على جهل، 
بل تدرس المشــروع دراسة مســتفيضة من نواحٍ متعددة تشــمل: الشريك مؤسس بل تدرس المشــروع دراسة مســتفيضة من نواحٍ متعددة تشــمل: الشريك مؤسس 
المشروع، واإلدارة، والسوق، والتســويق، وفرص النجاح والفشل، وتتخذ في ذلك المشروع، واإلدارة، والسوق، والتســويق، وفرص النجاح والفشل، وتتخذ في ذلك 

ا متعددة للتحليل، وألجل ذلك ال تقبل تمويل معظم المشروعات المتقدمة(١). ا متعددة للتحليل، وألجل ذلك ال تقبل تمويل معظم المشروعات المتقدمةطرقً طرقً

سبق أن المشــروعات التي تقبل تمويلها شركات التمويل برأس المال الجريء لم تتجاوز  سبق أن المشــروعات التي تقبل تمويلها شركات التمويل برأس المال الجريء لم تتجاوز    (١)
 Guide on Private Equity & VentureGuide on Private Equity & Venture في بعض األحوال في بعض األحوال ٥% من المشــروعات المتقدمة % من المشــروعات المتقدمة
 VentureVenture ،% ،%ص، ص١٧١٧، وذكــر بعضهم أن النســبة ال تتجاوز ، وذكــر بعضهم أن النســبة ال تتجاوز ١ ،Capital for EntrepreneursCapital for Entrepreneurs

Capital & Finance of InnovationCapital & Finance of Innovation، ص، ص١٣٦١٣٦.



٣٢٦٣٢٦



بداية التمويل برأس المال الجريء

وفيه فصول ثالثة:وفيه فصول ثالثة:
الفصل األول: الفصل األول: الوساطة في التمويل برأس المال الجريء.الوساطة في التمويل برأس المال الجريء.
الفصل الثاني: الفصل الثاني: التحوط في التمويل برأس المال الجريء.التحوط في التمويل برأس المال الجريء.

ل برأس المال الجريء. ل برأس المال الجريء.تقويم المشروع المموَّ الفصل الثالث: الفصل الثالث: تقويم المشروع المموَّ



٣٢٨٣٢٨



الوساطة في التمويل برأس المال الجريء

وفيه ثالثة مباحث:وفيه ثالثة مباحث:
المبحث األول: المبحث األول: تعريفها.تعريفها.

المبحث الثاني: المبحث الثاني: توصيفها الفقهي.توصيفها الفقهي.
المبحث الثالث: المبحث الثالث: حكمها.حكمها.



٣٣٠٣٣٠



٣٣١٣٣١

 
تعريفهاتعريفها

ط: اسم لما بين طرفي  سَ ط: اسم لما بين طرفي ، والوَ سَ ) بضم السين(١)، والوَ طَ سُ ) بضم السين مصدر (وَ طَ سُ الوساطة في اللغة:الوساطة في اللغة: مصدر (وَ
ط  سَّ ط ، وتَوَ سَّ كل شــيءكل شــيء(٢)، ويطلق الوسيط على المتوسط بين شخصين أو متخاصمين، ويطلق الوسيط على المتوسط بين شخصين أو متخاصمين(٣)، وتَوَ

بينهم: عمل الوساطةبينهم: عمل الوساطة(٤). فالوساطة في اللغة عملٌ بين شخصين.. فالوساطة في اللغة عملٌ بين شخصين.
قال ابن  فــارس: (الــواو والســين والطاء: بنــاء صحيح يدل علــى العدل قال ابن  فــارس: (الــواو والســين والطاء: بنــاء صحيح يدل علــى العدل 

ف)(٥). ف)والـنِّصْ والـنِّصْ
ولم أجد لفظ الوساطة مســتعمالً عند الفقهاء، وإنما ورد معناها عندهم بلفظ ولم أجد لفظ الوساطة مســتعمالً عند الفقهاء، وإنما ورد معناها عندهم بلفظ 

السمسرةالسمسرة(٦) أو الداللة أو الداللة(٧) ونحوها. ونحوها.
النهاية ١٨٤١٨٤/٥، لسان العرب ، لسان العرب ٤٣٠٤٣٠/٧، تاج العروس ، تاج العروس ١٧٢١٧٢/٢٠٢٠، مادة (وسط).، مادة (وسط). النهاية    (١)

العين ٢٧٩٢٧٩/٧، لسان العرب ، لسان العرب ٤٢٦٤٢٦/٧، مادة (وسط).، مادة (وسط). العين    (٢)
القاموس المحيط، ص٦٩٢٦٩٢، تاج العروس ، تاج العروس ١٨١١٨١/٢٠٢٠، مادة (وسط).، مادة (وسط). القاموس المحيط، ص   (٣)

القاموس المحيط، ص٦٩٢٦٩٢، مادة (وسط).، مادة (وسط). القاموس المحيط، ص   (٤)
مقاييس اللغة ١٠٨١٠٨/٦، مادة (وسط).، مادة (وسط). مقاييس اللغة    (٥)

البدايــة، للمرغيناني ٢٠٧٢٠٧/٣، البحر الرائــق ، البحر الرائــق ١١٩١١٩/٦، المدونة ، المدونة ٤٦٦٤٦٦/٣، مختصر خليل، ، مختصر خليل،  البدايــة، للمرغيناني    (٦)
ص١٥٥١٥٥، المجمــوع ، المجمــوع ١٧٠١٧٠/٩، النجــم الوهــاج ، النجــم الوهــاج ١٢١٢/٤، المغني ، المغني ٤٢٤٢/٨، كشــاف القناع ، كشــاف القناع 

 . .٤٦٨٤٦٨/٧
البحر الرائق ١١٩١١٩/٦، حاشــية ابن  عابدين ، حاشــية ابن  عابدين ١٣٦١٣٦/٥، التاج واإلكليل ، التاج واإلكليل ٣٧٦٣٧٦/٧، الشــرح، الشــرح البحر الرائق    (٧)= = 



٣٣٢٣٣٢

األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

يِّم باألمر الحافظ له، ثــم أُطلق على متولي البيع  يِّم باألمر الحافظ له، ثــم أُطلق على متولي البيع فالسمســرة: أصلها عمل القَ فالسمســرة: أصلها عمل القَ
بِيعُ  بِيعُ الَ يَ والشراء لغيرهوالشراء لغيره(١)، ومنه قول ابن  عباس ، ومنه قول ابن  عباس  عن قول النبي  عن قول النبي : «: «الَ يَ

ا(٢). ا». قال: ال يكون له سمسارً ». قال: ال يكون له سمسارً رٌ لِبَادٍ اضِ رٌ لِبَادٍحَ اضِ حَ
ويطلق السمسار على الذي يدخل بين البائع والمشتري إلمضاء البيعويطلق السمسار على الذي يدخل بين البائع والمشتري إلمضاء البيع(٣).

ق بعضهم بينهما، فذكر أن السمسارَ الدالُّ  ق بعضهم بينهما، فذكر أن السمسارَ الدالُّ ، وفرَّ والداللة: والداللة: مرادفة للسمســرةمرادفة للسمســرة(٤)، وفرَّ
لَ المصاحبُ للســلعة غالبًــا(٥)، وفي كال ، وفي كال  لَ المصاحبُ للســلعة غالبًــاعلى مكان الســلعة وصاحبها، وأن الدالَّ على مكان الســلعة وصاحبها، وأن الدالَّ
ل  ل في وســاطتهما بين العاقدين، فالوســيط والدالَّ ل الحالين يتفق السمســار والدالَّ ل في وســاطتهما بين العاقدين، فالوســيط والدالَّ الحالين يتفق السمســار والدالَّ

والسمسار من يسعى بين العاقدين إلتمام عقدهما.والسمسار من يسعى بين العاقدين إلتمام عقدهما.
أما في علم االســتثمار فالوسيط طرف يتعامل مع طلبات البيع والشراء مقابل أما في علم االســتثمار فالوسيط طرف يتعامل مع طلبات البيع والشراء مقابل 

عمولة خدمةعمولة خدمة(٦).
وبنــاءً عليه؛ فيقصد بالوســاطة في التمويل برأس المــال الجريء: عقد على وبنــاءً عليه؛ فيقصد بالوســاطة في التمويل برأس المــال الجريء: عقد على 
الكبيــر، للدرديــر ٨/٤، جواهر العقــود ، جواهر العقــود ٤٠٤٠/١، نهاية المحتاج ، نهاية المحتاج ١١٣١١٣/٤، شــرح منتهى ، شــرح منتهى  الكبيــر، للدرديــر =   =

اإلرادات اإلرادات ٢٤١٢٤١/٣، مطالب أولي النهى ، مطالب أولي النهى ٣٩١٣٩١/٣.
مشارق األنوار ٢٢١٢٢١/٢، فتح الباري ، فتح الباري ٣٧١٣٧١/٤. مشارق األنوار    (١)

رواه البخــاري، كتاب البيوع، باب هل يبيع حاضر لباد بغيــر أجر؟ وهل يعينه أو ينصحه؟  رواه البخــاري، كتاب البيوع، باب هل يبيع حاضر لباد بغيــر أجر؟ وهل يعينه أو ينصحه؟    (٢)
.(.(٢١٥٨٢١٥٨) ) ٧٢٧٢/٣

المطلع، ص٣٠٦٣٠٦، معجم المصطلحات المالية واالقتصادية في لغة الفقهاء، ص، معجم المصطلحات المالية واالقتصادية في لغة الفقهاء، ص٢٤٩٢٤٩. المطلع، ص   (٣)
مشارق األنوار ٢٢١٢٢١/٢، المطلع، ص، المطلع، ص٣٣٦٣٣٦. مشارق األنوار    (٤)

حاشــية ابن  عابدين ١٣٦١٣٦/٥، معجم المصطلحات الماليــة واالقتصادية في لغة الفقهاء، ، معجم المصطلحات الماليــة واالقتصادية في لغة الفقهاء،  حاشــية ابن  عابدين    (٥)
ص٢٠٧٢٠٧.

دليــل المصطلحــات االســتثمارية، ص١٩١٩، وبنحوه فــي معجم المصطلحــات المالية ، وبنحوه فــي معجم المصطلحــات المالية  دليــل المصطلحــات االســتثمارية، ص   (٦)
واالقتصادية في لغة الفقهــاء، صواالقتصادية في لغة الفقهــاء، ص٢٤٩٢٤٩، وقائمة المصطلحات الصادرة عن هيئة الســوق ، وقائمة المصطلحات الصادرة عن هيئة الســوق 

المالية، صالمالية، ص٨.



الوساطة في التمويل برأس المال الجريءالوساطة في التمويل برأس المال الجريء

٣٣٣٣٣٣

ل. ل والمتموِّ ل.عوض معلوم لشخص مقابل سعيه في تعاقد المموِّ ل والمتموِّ عوض معلوم لشخص مقابل سعيه في تعاقد المموِّ
ل أو العكس، ويعمل كل ما بوسعه  ل بالمتموِّ ل أو العكس، ويعمل كل ما بوسعه فالوسيط يسعى في تعريف المموِّ ل بالمتموِّ فالوسيط يسعى في تعريف المموِّ
ا يدفعه أحد العاقدين حسبما  ا يدفعه أحد العاقدين حسبما للتقريب بينهما حتى يتم التعاقد، وحينها يســتحق عوضً للتقريب بينهما حتى يتم التعاقد، وحينها يســتحق عوضً

يُتفق عليه في كل معاملة.يُتفق عليه في كل معاملة.
واخترت التعبير عن الوسيط بالشخص ليشمل الشخص الحقيقي والمعنويواخترت التعبير عن الوسيط بالشخص ليشمل الشخص الحقيقي والمعنوي(١).

الشــخص المعنوي؛ كالمؤسســات والشــركات ونحوها، معجم المصطلحــات المالية  الشــخص المعنوي؛ كالمؤسســات والشــركات ونحوها، معجم المصطلحــات المالية    (١)
واالقتصادية في لغة الفقهاء، صواالقتصادية في لغة الفقهاء، ص٢٥٥٢٥٥.



٣٣٤٣٣٤



٣٣٥٣٣٥

توصيفها الفقهيتوصيفها الفقهي

يختلف التوصيف الفقهي للوساطة العقدية بحسب اتفاق الوسيط والعاقدين يختلف التوصيف الفقهي للوساطة العقدية بحسب اتفاق الوسيط والعاقدين 
أو أحدهمــا، وهو ال يخلــو إما أن يكون إجــارةً أو جعالة، وســبق تعريف اإلجارة أو أحدهمــا، وهو ال يخلــو إما أن يكون إجــارةً أو جعالة، وســبق تعريف اإلجارة 
والجعالة والفــرق بينهما، وأن أوضح معيار للتفريق بيــن الجعالة واإلجارة هو: أن والجعالة والفــرق بينهما، وأن أوضح معيار للتفريق بيــن الجعالة واإلجارة هو: أن 
اســتحقاق العِوض في الجعالة عند تحقيق الغاية، واســتحقاق العِوض في اإلجارة اســتحقاق العِوض في الجعالة عند تحقيق الغاية، واســتحقاق العِوض في اإلجارة 
بعمل األجير أو التمكن من منفعة العين مدة محددة، ســواء أحصل المقصود أم ال، بعمل األجير أو التمكن من منفعة العين مدة محددة، ســواء أحصل المقصود أم ال، 

وبناءً عليه فإن للوساطة في توصيفها حالين:وبناءً عليه فإن للوساطة في توصيفها حالين:
فإن كان الوسيط ال يستحق العِوض إال بحصول المطلوب -وهو التعاقد- ولو فإن كان الوسيط ال يستحق العِوض إال بحصول المطلوب -وهو التعاقد- ولو 
ل فلن يأخذ مقابل جهده  ل والمتموِّ ل فلن يأخذ مقابل جهده بذل الوسيط غاية جهده ولم ينتهِ إلى تعاقد المموِّ ل والمتموِّ بذل الوسيط غاية جهده ولم ينتهِ إلى تعاقد المموِّ

شيئًا، فالوساطة هنا عقد جعالةشيئًا، فالوساطة هنا عقد جعالة(١)؛ ألن العوض معلق بحصول العمل.؛ ألن العوض معلق بحصول العمل.
وإن كان الوسيط يعمل ألحد الطرفين بأجرة يستحقها مقابل البحث والعمل، وإن كان الوسيط يعمل ألحد الطرفين بأجرة يستحقها مقابل البحث والعمل، 
فتكون األجرة مســتحقة بالعمل وإن لم يتحقق المراد، فالوســاطة هنا عقد إجارةفتكون األجرة مســتحقة بالعمل وإن لم يتحقق المراد، فالوســاطة هنا عقد إجارة(٢)، ، 
مختصر ابن  عرفــة ٣٥٢٣٥٢/٨، البيان والتحصيل ، البيان والتحصيل ٤٤١٤٤١/٨، وخرجها د. عبد الرحمن األطرم ، وخرجها د. عبد الرحمن األطرم  مختصر ابن  عرفــة    (١)
على قول الشــافعية والحنابلة بجواز الجعالة على العمل المعلوم والمجهول، الوســاطة على قول الشــافعية والحنابلة بجواز الجعالة على العمل المعلوم والمجهول، الوســاطة 

التجارية، صالتجارية، ص١١٤١١٤-١١٥١١٥.
األصل، لمحمد  بن الحســن ٤٥١٤٥١/٣، المبســوط ، المبســوط ١١٥١١٥/١٥١٥، البناية ، البناية ٧٩٧٩/١٠١٠، شــرح ، شــرح  األصل، لمحمد  بن الحســن    (٢)= = 



٣٣٦٣٣٦

األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

ل، فإن حافز  ل مع المتموِّ ل، فإن حافز وإن أضيف إلى أجرته حافز أداء إذا أنتج عملُه، تعاقدَ المموِّ ل مع المتموِّ وإن أضيف إلى أجرته حافز أداء إذا أنتج عملُه، تعاقدَ المموِّ
ا إلى أجرته على المدة أو العمل. عالً على تحقيق الغاية مضافً ا إلى أجرته على المدة أو العمل.األداء يعد جُ عالً على تحقيق الغاية مضافً األداء يعد جُ

زروق ٧٧٣٧٧٣/٢، شــرح مختصر خليل، للخرشــي ، شــرح مختصر خليل، للخرشــي ١٣٥١٣٥/٧، كفاية النبيه ، كفاية النبيه ٢١٤٢١٤/١١١١، أسنى ، أسنى  زروق =   =
المطالب المطالب ٩٢٩٢/٢، المغني ، المغني ٤٢٤٢/٨، كشاف القناع ، كشاف القناع ٨٨٨٨/٩، قرارات وتوصيات ندوات البركة، ، قرارات وتوصيات ندوات البركة، 

ص١٣٤١٣٤.



٣٣٧٣٣٧

حكمهاحكمها

ا ألصل الحل واإلباحة في اإلجارة  ا ألصل الحل واإلباحة في اإلجارة األصل في الوســاطة العقدية الجواز؛ تبعً األصل في الوســاطة العقدية الجواز؛ تبعً
والجعالة، ولم يرد دليل بتحريمها، وإنما جاء الدليل بتحريم أنواع معينة من الوساطة؛ والجعالة، ولم يرد دليل بتحريمها، وإنما جاء الدليل بتحريم أنواع معينة من الوساطة؛ 

كبيع الحاضر للباديكبيع الحاضر للبادي(١).
كما نص جملة من التابعين على جواز أجرة الوسيطكما نص جملة من التابعين على جواز أجرة الوسيط(٢).

وإنمــا وقع الخالف بين الفقهــاء في بعض صور الوســاطة، وليس هذا مقام وإنمــا وقع الخالف بين الفقهــاء في بعض صور الوســاطة، وليس هذا مقام 
تفصيلهاتفصيلها(٣).

 : : فــي النهي عنه، وهو قــول النبي  فــي النهي عنه، وهو قــول النبي  ســبق تخريج حديث ابن  عباس ســبق تخريج حديث ابن  عباس    (١)
ا. ». قال ابن  عباس: ال يكون له سمسارً رٌ لِبَادٍ اضِ بِيعُ حَ ا.«الَ يَ ». قال ابن  عباس: ال يكون له سمسارً رٌ لِبَادٍ اضِ بِيعُ حَ «الَ يَ

ا في أجر السمسرة، فقال: ا في أجر السمسرة، فقال: بابً وقد عقد البخاري في صحيحه ٩٢٩٢/٣ بابً وقد عقد البخاري في صحيحه    (٢)
ا.  (باب أجر السمسرة). ولم ير ابن  سيرين، وعطاء، وإبراهيم، والحسن بأجر السمسار بأسً ا.   (باب أجر السمسرة). ولم ير ابن  سيرين، وعطاء، وإبراهيم، والحسن بأجر السمسار بأسً  
وقــال ابن  عباس: ال بأس أن يقول: بع هذا الثــوب، فما زاد على كذا وكذا، فهو لك. وقال وقــال ابن  عباس: ال بأس أن يقول: بع هذا الثــوب، فما زاد على كذا وكذا، فهو لك. وقال 
ابن  ســيرين: إذا قال: بعه بكذا، فما كان من ربح فهو لك، أو بيني وبينك، فال بأس به. وقال ابن  ســيرين: إذا قال: بعه بكذا، فما كان من ربح فهو لك، أو بيني وبينك، فال بأس به. وقال 

.« مْ وطِهِ رُ نْدَ شُ ونَ عِ لِمُ سْ مُ ».: «الْ مْ وطِهِ رُ نْدَ شُ ونَ عِ لِمُ سْ مُ النبي النبي : «الْ
انظر في مســائل الوساطة: الوســاطة التجارية لألطرم، فالرسالة كلها في بحث مسائل هذا  انظر في مســائل الوساطة: الوســاطة التجارية لألطرم، فالرسالة كلها في بحث مسائل هذا    (٣)

العقد.العقد.



٣٣٨٣٣٨

األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

ويشترط في الوساطة ما يشترط في عقود اإلجارة والجعالة، فمن ذلك:ويشترط في الوساطة ما يشترط في عقود اإلجارة والجعالة، فمن ذلك:
أهلية العاقدين؛ بأن يكون كل منهما جائز التصرفأهلية العاقدين؛ بأن يكون كل منهما جائز التصرف(١).- - 
وتراضيهمــاوتراضيهمــا(٢)؛ لعموم قولــه تعالــى: ؛ لعموم قولــه تعالــى: نث   9   :   ;   >   =   - - 

<   ?   @   G   F   E   D   C   B   A      مث(٣). . 
والوساطة من أعمال التجارة.والوساطة من أعمال التجارة.

وإباحة العمل المتوسط فيهوإباحة العمل المتوسط فيه(٤).- - 
وإباحة العِوضوإباحة العِوض(٥).- - 

وتختص اإلجارة:وتختص اإلجارة:
باشتراط العلم بعمل الوسيطباشتراط العلم بعمل الوسيط(٦).- - 

تحفة الفقهاء تحفة الفقهاء ٣٣٣٣/٢، بدائع الصنائع ، بدائع الصنائع ١٧٦١٧٦/٤، الذخيرة ، الذخيرة ٣٧٢٣٧٢/٥، شرح مختصر خليل، للخرشي ، شرح مختصر خليل، للخرشي   (١)
٣/٧، مغني المحتاج ، مغني المحتاج ٣٣٢٣٣٢/٢، ، ٤٤٠٤٤٠/٣، ح، حاشيتا قليوبي وعميرةاشيتا قليوبي وعميرة ٦٨٦٨/٣، المغني ، المغني ٧/٨، اإلقناع ، اإلقناع 

٢٨٣٢٨٣/٢، وفي تفاصيل األهلية خالف بين المذاهب؛ كاشتراط البلوغ أو االكتفاء بالتمييز.، وفي تفاصيل األهلية خالف بين المذاهب؛ كاشتراط البلوغ أو االكتفاء بالتمييز.
ا الشــتراط ذلك في البيع واإلجارة. بدائع الصنائــع ١٧٩١٧٩/٤، البناية ، البناية ٤١٤١/١١١١، مواهب ، مواهب  تبعً ا الشــتراط ذلك في البيع واإلجارة. بدائع الصنائــع   تبعً  (٢)
الجليل الجليل ٢٢٨٢٢٨/٤، شــرح مختصر خليل، للخرشــي ، شــرح مختصر خليل، للخرشــي ٩/٥، نهاية المطلب ، نهاية المطلب ٥/٥، المجموع ، المجموع 

١٥٩١٥٩/٩، الشرح الكبير البن  قدامة ، الشرح الكبير البن  قدامة ١٦١٦/١١١١، كشاف القناع ، كشاف القناع ٣٠٣٣٠٣/٧.
سورة النساء، اآلية: ٢٩٢٩. سورة النساء، اآلية:    (٣)

بدائع الصنائع بدائع الصنائع ١٩٠١٩٠/٤، الهداية ، الهداية ٢٣٨٢٣٨/٣، الذخيرة ، الذخيرة ٣٩٦٣٩٦/٥، المدونة ، المدونة ٤٣٦٤٣٦/٤، فتح العزيز ، فتح العزيز   (٤)
٢٣٢٣/٤، ، ٨٨٨٨/٦، المجمــوع ، المجمــوع ٣/١٥١٥، الهدايــة، ألبــي الخطــاب، ص، الهدايــة، ألبــي الخطــاب، ص٢٩٧٢٩٧، اإلنصــاف ، اإلنصــاف 

.٢٦٠٢٦٠/١٤١٤
بدائع الصنائع ١٩٣١٩٣/٤، الهداية ، الهداية ٢٣٠٢٣٠/٣، التاج واإلكليل ، التاج واإلكليل ٤٩٤٤٩٤/٧، الشرح الكبير، للدردير ، الشرح الكبير، للدردير  بدائع الصنائع    (٥)

٣/٤، البيان، للعمراني ، البيان، للعمراني ٢٨٩٢٨٩/٧، فتح العزيز ، فتح العزيز ٨٣٨٣/٦، الكافي، البن  قدامة ، الكافي، البن  قدامة ٥٩٥٩/٣.
بدائع الصنائع ١٧٩١٧٩/٤، الهدايــة ، الهدايــة ٢٣٠٢٣٠/٣، بداية المجتهد ، بداية المجتهد ١١١١/٤، الذخيرة ، الذخيرة ٤١٥٤١٥/٥، فتح ، فتح  بدائع الصنائع    (٦)

العزيز العزيز ٢٣٢٣/٤، ، ٨٨٨٨/٦، المجموع ، المجموع ١١١١/١٥١٥-١٢١٢، المبدع ، المبدع ١٦٠١٦٠/٤، اإلنصاف ، اإلنصاف ٢٥٩٢٥٩/١٤١٤.



الوساطة في التمويل برأس المال الجريءالوساطة في التمويل برأس المال الجريء

٣٣٩٣٣٩

واشتراط العلم بالعِوضواشتراط العلم بالعِوض(١).- - 
ل به؛ كأن يقول: اشتر لي حصةً  ا من المال المموِّ ل به؛ كأن يقول: اشتر لي حصةً فإذا كان عوض الوسيط جزءً ا من المال المموِّ فإذا كان عوض الوسيط جزءً
في تلك الشــركة ولك في تلك الشــركة ولك ٢٫٥٢٫٥% من ثمن الحصة، أو يقول: بع لي حصتي في الشــركة % من ثمن الحصة، أو يقول: بع لي حصتي في الشــركة 

ولك ولك ٥% من ثمن بيعها، فما حكم ذلك؟% من ثمن بيعها، فما حكم ذلك؟
يظهر أن هذه المســألة ال تكاد تكون إال في الصور التي يكون فيها التعاقد على يظهر أن هذه المســألة ال تكاد تكون إال في الصور التي يكون فيها التعاقد على 
تحقيق الغاية، فإن حصلت وإال لم يكن للوسيط شيء، فهي إذن جعالة، وحكمها مبني تحقيق الغاية، فإن حصلت وإال لم يكن للوسيط شيء، فهي إذن جعالة، وحكمها مبني 

ا مما يتحصل، ولهذه المسألة حاالن: ا مما يتحصل، ولهذه المسألة حاالن:على خالف الفقهاء في أن يكون الجعل جزءً على خالف الفقهاء في أن يكون الجعل جزءً
ا في الشركة  : اشترِ لي أسهمً ا في الشركة  أن يحدد الجاعل الثمن، فيقول مثالً : اشترِ لي أسهمً الحال األولى:الحال األولى: أن يحدد الجاعل الثمن، فيقول مثالً

بمئة ألف ريـال، فإن فعلت فلك بمئة ألف ريـال، فإن فعلت فلك ٢% من ثمنها.% من ثمنها.
فهذه الصورة جائزة؛ ألن الجعل فيها محدد معلوم؛ إذ يُعلم أن فهذه الصورة جائزة؛ ألن الجعل فيها محدد معلوم؛ إذ يُعلم أن ٢% من مئة ألف % من مئة ألف 

تبلغ ألفي ريـالتبلغ ألفي ريـال(٢).
: بع أســهمي في الشركة،  ، بل يقول مثالً : بع أســهمي في الشركة،  أالَّ يحدد الجاعلُ الثمنَ ، بل يقول مثالً الحال الثانية:الحال الثانية: أالَّ يحدد الجاعلُ الثمنَ
فــإن فعلت فلك فــإن فعلت فلك ٢% من الثمن الذي تباع به، فالجعل جزء مما يتحصل من الثمن بعد % من الثمن الذي تباع به، فالجعل جزء مما يتحصل من الثمن بعد 

البيع، وال يُعلم الثمن إال بالبيع، وفي ذلك اختلف الفقهاء على قولين:البيع، وال يُعلم الثمن إال بالبيع، وفي ذلك اختلف الفقهاء على قولين:
ل  ل  تحريم انعقاد الجعالة بجــزء مما يتحصل، فإن فعل فللمجاعَ القول األول:القول األول: تحريم انعقاد الجعالة بجــزء مما يتحصل، فإن فعل فللمجاعَ

أجرُ المثل.أجرُ المثل.
بدائــع الصنائع ١٩٣١٩٣/٤، الهدايــة ، الهدايــة ٢٣٠٢٣٠/٣، البيان والتحصيــل ، البيان والتحصيــل ٤٤٥٤٤٥/٨، بداية المجتهد ، بداية المجتهد  بدائــع الصنائع    (١)
١١١١/٤، فتــح العزيــز ، فتــح العزيــز ٨٣٨٣/٦، المجمــوع ، المجمــوع ٣٢٣٢/١٥١٥-٣٣٣٣، الكافــي، البن  قدامة ، الكافــي، البن  قدامة ٥٩٥٩/٣، ، 

اإلنصاف اإلنصاف ٢٥٩٢٥٩/١٤١٤، وانظر: الوساطة التجارية، لألطرم، ص، وانظر: الوساطة التجارية، لألطرم، ص١٢٩١٢٩-١٦٢١٦٢.
حْ على هذه السلعة، فإن بعتها  حْ على هذه السلعة، فإن بعتها : (قلت: فرجل قال لرجل: صِ جاء في المســتخرجة ٤٦٤٤٦٤/٨: (قلت: فرجل قال لرجل: صِ جاء في المســتخرجة    (٢)
ه. قال: هذا حالل ال بأس به؛ ألنه قال له: إن بعت هذه  سُ دُ لَكَ من كل دينار سُ ه. قال: هذا حالل ال بأس به؛ ألنه قال له: إن بعت هذه بعشرة دنانير، فَ سُ دُ لَكَ من كل دينار سُ بعشرة دنانير، فَ

السلعة بعشرة دنانير فلك دينار وثلثان). وانظر: المعايير الشرعية، صالسلعة بعشرة دنانير فلك دينار وثلثان). وانظر: المعايير الشرعية، ص٤٢٨٤٢٨، ، ٤٣٨٤٣٨.



٣٤٠٣٤٠

األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

وهو مذهب المالكيةوهو مذهب المالكية(١) والشافعية والشافعية(٢) والحنابلة والحنابلة(٣).
القول الثاني:القول الثاني: جواز ذلك. جواز ذلك.

.(٥) وبه قال بعض المالكيةوبه قال بعض المالكية(٤)، وذكره بعض الحنابلة احتماالً، وذكره بعض الحنابلة احتماالً
ا مما يتحصل من الثمن بعد  ا مما يتحصل من الثمن بعد وأما الحنفية فمنعوا أن يكون عوض الوسيط جزءً وأما الحنفية فمنعوا أن يكون عوض الوسيط جزءً

المقدمات الممهدات ١٧٧١٧٧/٢، الذخيرة ، الذخيرة ٨/٦. المقدمات الممهدات    (١)
الحــاوي ٢٧٦٢٧٦/٤، تدريب المبتدي ، تدريب المبتدي ٢٤٢٢٤٢/٢، وقال في بحر المذهب ، وقال في بحر المذهب ٢٦١٢٦١/١٣١٣: (ويجوز : (ويجوز  الحــاوي    (٢)
أن يكون العوض فيها [أي في الجعالة] من أموال المســلمين، ومن أموال المشركين، فإن أن يكون العوض فيها [أي في الجعالة] من أموال المســلمين، ومن أموال المشركين، فإن 
ــا؛ إما معينًا، أو في الذمة  ــا؛ إما معينًا، أو في الذمة كانت من أموال المســلمين لم يصح إال أن يكون العوض معلومً كانت من أموال المســلمين لم يصح إال أن يكون العوض معلومً
فالمعيــن أن يقول: فله هذا العبد، وفي الذمة أن يقــول: فله مائة دينار، فإن كان مجهوالً لم فالمعيــن أن يقول: فله هذا العبد، وفي الذمة أن يقــول: فله مائة دينار، فإن كان مجهوالً لم 
يصــح؛ ألن ما أمكن نفي الجعالــة عنه منعت الجهالة من صحته كســائر العقود، وإن كان يصــح؛ ألن ما أمكن نفي الجعالــة عنه منعت الجهالة من صحته كســائر العقود، وإن كان 

العوض من أموال المشركين صحت الجهالة).العوض من أموال المشركين صحت الجهالة).
لِم الجعل؛ كأن يقول:  وأما ما نقل عن بعض الشافعية من أن جوازه وجه عندهم فذلك إذا عُ لِم الجعل؛ كأن يقول:   وأما ما نقل عن بعض الشافعية من أن جوازه وجه عندهم فذلك إذا عُ  
ل يعرف صفة الدابــة، فأجاز ذلك بعضهم وعدوه  ل يعرف صفة الدابــة، فأجاز ذلك بعضهم وعدوه من رد دابتي فلــه نصفها، وكان المجاعَ من رد دابتي فلــه نصفها، وكان المجاعَ
ــا في المذهــب. فتح العزيز ١٩٩١٩٩/٦، المجموع شــرح المهــذب ، المجموع شــرح المهــذب ١٢١١٢١/١٥١٥، نهاية ، نهاية  ــا في المذهــب. فتح العزيز وجهً وجهً

المحتاج المحتاج ٤٧٢٤٧٢/٥. . 
المغني ٣٢٤٣٢٤/٨، اإلنصاف ، اإلنصاف ١٦٧١٦٧/١٦١٦، كشاف القناع ، كشاف القناع ٤٨٣٤٨٣/٩-٤٨٤٤٨٤. المغني    (٣)
المدونة ٤٦٩٤٦٩/٣، جامع األمهات، ص، جامع األمهات، ص٤٣٤٤٣٤، التاج واإلكليل ، التاج واإلكليل ٥٩٥٥٩٥/٧. المدونة    (٤)

جــاء في المغني ٣٢٤٣٢٤/٨: (ويحتمل أن تجوز الجعالة مع جهالة العوض إذا كانت الجهالة : (ويحتمل أن تجوز الجعالة مع جهالة العوض إذا كانت الجهالة  جــاء في المغني    (٥)
ال تمنع التسليم، نحو أن يقول: من رد عبدي اآلبق فله نصفه، ومن رد ضالتي فله ثلثها، فإن ال تمنع التسليم، نحو أن يقول: من رد عبدي اآلبق فله نصفه، ومن رد ضالتي فله ثلثها، فإن 
أحمد قال: إذا قال األمير في الغزو: من جاء بعشرة رؤوس فله رأس. جاز، وقالوا: إذا جعل أحمد قال: إذا قال األمير في الغزو: من جاء بعشرة رؤوس فله رأس. جاز، وقالوا: إذا جعل 
عل من مــال الكفار، جاز أن يكون  عــالً لمن يدله على قلعة، أو طريق ســهل، وكان الجُ عل من مــال الكفار، جاز أن يكون جُ عــالً لمن يدله على قلعة، أو طريق ســهل، وكان الجُ جُ
ج ههنا مثله، فأما إن كانت الجهالة تمنع التســليم لم  ؛ كجارية يعينها العامل، فيُخرَّ ج ههنا مثله، فأما إن كانت الجهالة تمنع التســليم لم مجهوالً ؛ كجارية يعينها العامل، فيُخرَّ مجهوالً
ا). وقال في اإلنصاف ١٦٩١٦٩/١٦١٦: (وقــد قطع به في الرعايتين : (وقــد قطع به في الرعايتين  ا واحدً ا). وقال في اإلنصاف تصح الجعالــة وجهً ا واحدً تصح الجعالــة وجهً
ا، فظاهره أن جعل جزء مشاع من  ا، فظاهره أن جعل جزء مشاع من والحاوي الصغير مع اشــتراطهم أن يكون الجعل معلومً والحاوي الصغير مع اشــتراطهم أن يكون الجعل معلومً

الضالة ليس بمجهول).الضالة ليس بمجهول).
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٣٤١٣٤١

وها من صور اإلجارة(١)، وأجاز بعض الحنفية ذلك استحسانًا، وأجاز بعض الحنفية ذلك استحسانًا(٢). وها من صور اإلجارةالبيع، لكن عدّ البيع، لكن عدّ
األدلة والمناقشة:األدلة والمناقشة:

استدل أصحاب القول األول باآلتي:استدل أصحاب القول األول باآلتي:
عل غرر، وقد جاء النهي عن الغرر(٣). عل غرر، وقد جاء النهي عن الغررأن جهالة الجُ الدليل األول: الدليل األول: أن جهالة الجُ

ويناقش من وجوه:ويناقش من وجوه:
عل إذا كانت تؤول إلى العلم فالغرر فيها يســير  عل إذا كانت تؤول إلى العلم فالغرر فيها يســير  أن جهالــة الجُ الوجــه األول:الوجــه األول: أن جهالــة الجُ

مغتفر.مغتفر.
الوجــه الثانيالوجــه الثاني: أن من المانعين من أجاز حصد الــزرع وجذاذ الثمر بنصفه: أن من المانعين من أجاز حصد الــزرع وجذاذ الثمر بنصفه(٤)، ، 

وهذا مثله.وهذا مثله.
لِم كله  لِم كله وأجيب بأن حصاد الزرع بنصفه معلوم؛ إذ الزرع مشــاهد معلوم، فما عُ وأجيب بأن حصاد الزرع بنصفه معلوم؛ إذ الزرع مشــاهد معلوم، فما عُ

لِم نصفه(٥). لِم نصفهعُ عُ
المحيط البرهاني ٤٨٥٤٨٥/٧، حاشية ابن  عابدين ، حاشية ابن  عابدين ٦٣٦٣/٦. المحيط البرهاني    (١)

جاء في حاشية ابن  عابدين ٦٣٦٣/٦: (سئل محمد  بن سلمة عن أجرة السمسار، فقال: أرجو : (سئل محمد  بن سلمة عن أجرة السمسار، فقال: أرجو  جاء في حاشية ابن  عابدين    (٢)
ا؛ لكثرة التعامل، وكثير من هذا غير جائز، فجوزوه  ا؛ لكثرة التعامل، وكثير من هذا غير جائز، فجوزوه أنه ال بأس به وإن كان في األصل فاســدً أنه ال بأس به وإن كان في األصل فاســدً

لحاجة الناس إليه كدخول الحمام).لحاجة الناس إليه كدخول الحمام).
المعونة على مذهب عالم المدينة، ص١١١٥١١١٥، المجموع شرح المهذب ، المجموع شرح المهذب ١٢١١٢١/١٥١٥. المعونة على مذهب عالم المدينة، ص   (٣)

البهجة شــرح التحفة ٣١١٣١١/٢، حاشية الدســوقي ، حاشية الدســوقي ١٠١٠/٤، المغني ، المغني ٧٢٧٢/٨، قال في البهجة ، قال في البهجة  البهجة شــرح التحفة    (٤)
ــا قوله: اقتض ديني وما اقتضيت  ــا قوله: اقتض ديني وما اقتضيت : (وممــا يجوز فيه الجعل مع جهل العوض أيضً ٣١١٣١١/٢: (وممــا يجوز فيه الجعل مع جهل العوض أيضً
ذَّ من نخلي ما شــئت، أو احصد من  ط زيتوني وما لقطت فلك نصفه، وجُ قُ ذَّ من نخلي ما شــئت، أو احصد من فلك نصفه، أو الْ ط زيتوني وما لقطت فلك نصفه، وجُ قُ فلك نصفه، أو الْ

زرعي ما شئت ولك نصف ما تحصد أو تجذ، فإن ذلك كله جعالة).زرعي ما شئت ولك نصف ما تحصد أو تجذ، فإن ذلك كله جعالة).
المعونــة على مذهب عالم المدينة، ص١١١٥١١١٥، المغني ، المغني ٧٢٧٢/٨ وقال: (قال أحمد في رواية  وقال: (قال أحمد في رواية  المعونــة على مذهب عالم المدينة، ص   (٥)
 = =مهنا: ال بأس أن يحصد الزرع ويصرم النخل بســدس مــا يخرج منه، وهو أحب إلي منمهنا: ال بأس أن يحصد الزرع ويصرم النخل بســدس مــا يخرج منه، وهو أحب إلي من



٣٤٢٣٤٢

األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

الوجه الثالثالوجه الثالث: أنــه إذا اغتفرت جهالة العمل وهو المعــوَّض عنه في الجعالة : أنــه إذا اغتفرت جهالة العمل وهو المعــوَّض عنه في الجعالة 
فلتغتفر جهالة العوضفلتغتفر جهالة العوض(١).

وأجيب عنه من وجهين:وأجيب عنه من وجهين:
؛ ألنه ال يمكن حصره،  ؛ ألنه ال يمكن حصره،  أن الحاجة تدعو إلــى أن يكون العمل مجهوالً األول:األول: أن الحاجة تدعو إلــى أن يكون العمل مجهوالً
ته نصفها،  ته نصفها، وال حاجــة تدعو إلى جهالة العوض، فمن ذلك أن يجعل لمــن جاء بضالَّ وال حاجــة تدعو إلى جهالة العوض، فمن ذلك أن يجعل لمــن جاء بضالَّ

فال يجوز؛ ألنه ال يعرف صفتها وقت المجيء بهافال يجوز؛ ألنه ال يعرف صفتها وقت المجيء بها(٢).
ا  ا، والعوض يصير الزمً ا فلم يجب كونه معلومً ا : (أن العمل ال يصير الزمً ا، والعوض يصير الزمً ا فلم يجب كونه معلومً الثانيالثاني: (أن العمل ال يصير الزمً

ا)(٣). ا)بإتمام العمل فوجب كونه معلومً بإتمام العمل فوجب كونه معلومً
ــا عند لزوم العمل بإتمامــه، أما قبل ذلك  ــا عند لزوم العمل بإتمامــه، أما قبل ذلك ويناقــش بأن العوض يكون معلومً ويناقــش بأن العوض يكون معلومً

فالعقد جائز والعوض غير الزم، فلم يصح التفريق بينه وبين العمل.فالعقد جائز والعوض غير الزم، فلم يصح التفريق بينه وبين العمل.
ت مقصــود العقد؛ إذ بجهالته ال يرغب  ت مقصــود العقد؛ إذ بجهالته ال يرغب  أن جهالة العِوض تُفوِّ الدليــل الثاني:الدليــل الثاني: أن جهالة العِوض تُفوِّ

أحد في العملأحد في العمل(٤).
ت مقصود العقد إذا كانت جهالة تامة، فأما  ت مقصود العقد إذا كانت جهالة تامة، فأما ويناقش بأن جهالة العِوض إنما تُفوِّ ويناقش بأن جهالة العِوض إنما تُفوِّ
هذه المســألة فالجهالة فيها جهالة تؤول إلى العلم وال تمنع التسليم، فال يفوت معها هذه المســألة فالجهالة فيها جهالة تؤول إلى العلم وال تمنع التسليم، فال يفوت معها 

مقصود العقد.مقصود العقد.
المقاطعة. إنما جاز ههنا؛ ألنه إذا شــاهده فقد علمه بالرؤية، وهي أعلى طرق العلم، ومن  المقاطعة. إنما جاز ههنا؛ ألنه إذا شــاهده فقد علمه بالرؤية، وهي أعلى طرق العلم، ومن =   =
ا. واختاره أحمد على المقاطعة مع أنها  ا معلومً ا. واختاره أحمد على المقاطعة مع أنها علم شــيئًا علم جزأه المشــاع، فيكون أجرً ا معلومً علم شــيئًا علم جزأه المشــاع، فيكون أجرً
جائزة؛ ألنه ربما لم يخرج من الزرع مثل الذي قاطعه عليه، وههنا يكون أقل منه ضرورة).جائزة؛ ألنه ربما لم يخرج من الزرع مثل الذي قاطعه عليه، وههنا يكون أقل منه ضرورة).

المغني ٣٢٤٣٢٤/٨. المغني    (١)
المعونة على مذهب عالم المدينة، ص١١١٥١١١٥، البيان، للعمراني ، البيان، للعمراني ٤٠٨٤٠٨/٧، المغني ، المغني ٣٢٤٣٢٤/٨. المعونة على مذهب عالم المدينة، ص   (٢)

المغني ٣٢٤٣٢٤/٨، وبنحوه في البيان، للعمراني ، وبنحوه في البيان، للعمراني ٤٠٨٤٠٨/٧. المغني    (٣)
المجموع شرح المهذب ١٢١١٢١/١٥١٥. المجموع شرح المهذب    (٤)
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٣٤٣٣٤٣

الدليل الثالث: الدليل الثالث: أنه عقد معاوضة، فال تجوز بعوض مجهول كالبيعأنه عقد معاوضة، فال تجوز بعوض مجهول كالبيع(١).
ويناقــش بالفرق بين الجعالة والبيــع، فالبيع الزم والجعالــة جائزة؛ ولذلك ويناقــش بالفرق بين الجعالة والبيــع، فالبيع الزم والجعالــة جائزة؛ ولذلك 
اغتفرت الجهالــة فيها، وكونها من عقود المعاوضات ال يقتضي مماثلتها بقية العقود اغتفرت الجهالــة فيها، وكونها من عقود المعاوضات ال يقتضي مماثلتها بقية العقود 

من كل وجه.من كل وجه.
واستدل أصحاب القول الثاني باآلتي:واستدل أصحاب القول الثاني باآلتي:

.(٢)« بُهُ لَ هُ سَ لَ - فَ يِّنَةٌ يْهِ بَ لَ تِيالً -لَهُ عَ تَلَ قَ نْ قَ »«مَ بُهُ لَ هُ سَ لَ - فَ يِّنَةٌ يْهِ بَ لَ تِيالً -لَهُ عَ تَلَ قَ نْ قَ الدليل األول: الدليل األول: قوله قوله : : «مَ
لَب غير معلوم، ويختلف من قتيل آلخر(٣). لَب غير معلوم، ويختلف من قتيل آلخر أن السَّ وجه الداللة:وجه الداللة: أن السَّ

ــلَب مال الكفار، فاختلف عن مال المسلم  ــلَب مال الكفار، فاختلف عن مال المسلم نوقش بأن ذلك إنما جاز؛ ألن السَّ نوقش بأن ذلك إنما جاز؛ ألن السَّ
ا(٤). االذي ال يجوز إال معلومً الذي ال يجوز إال معلومً

لَب في األصل مال كافر ال أثر له؛ ألن عقد الجعالة تم بين  لَب في األصل مال كافر ال أثر له؛ ألن عقد الجعالة تم بين ويجاب بأن كون السَّ ويجاب بأن كون السَّ
ــلَب بتحصيلــه يصير غنيمةً  ــلَب بتحصيلــه يصير غنيمةً أمير الجيــش والمقاتلين فيه، وكلهم مســلمون، والسَّ أمير الجيــش والمقاتلين فيه، وكلهم مســلمون، والسَّ

للمسلمين، فيبقى الدليل على داللته.للمسلمين، فيبقى الدليل على داللته.
عل الوسيط في هذه المسألة وإن كان مجهوالً إال أنه يجوز  عل الوسيط في هذه المسألة وإن كان مجهوالً إال أنه يجوز أن جُ الدليل الثاني: الدليل الثاني: أن جُ
استحســانًا؛ لكثرة التعامل به، وحاجــة الناس إليه، وهذا تعليل مــن أجاز ذلك من استحســانًا؛ لكثرة التعامل به، وحاجــة الناس إليه، وهذا تعليل مــن أجاز ذلك من 

الحنفيةالحنفية(٥).
الدليل الثالث: الدليل الثالث: القياس على جواز المساقاة والمزارعة بجزء من الثمر، فكما أن القياس على جواز المساقاة والمزارعة بجزء من الثمر، فكما أن 

المرجع السابق، المغني ٣٢٤٣٢٤/٨. المرجع السابق، المغني    (١)
سبق تخريجه، ص٢٧٨٢٧٨. سبق تخريجه، ص   (٢)

البحر الرائق ١٠١١٠١/٥، حاشية العدوي على شرح مختصر خليل للخرشي ، حاشية العدوي على شرح مختصر خليل للخرشي ٥٩٥٩/٧. البحر الرائق    (٣)
الكافي، البن  قدامة ١٣٩١٣٩/٤. الكافي، البن  قدامة    (٤)

حاشية ابن  عابدين ٦٣٦٣/٦. حاشية ابن  عابدين    (٥)



٣٤٤٣٤٤
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الزرع يُنمى بالمزارعة، فكذلك السلعة تُنمى بالداللة عليها وترغيب اآلخرين فيهاالزرع يُنمى بالمزارعة، فكذلك السلعة تُنمى بالداللة عليها وترغيب اآلخرين فيها(١).
ويناقش بأن المســاقاة والمزارعة من عقود المشــاركات، والجعالة من عقود ويناقش بأن المســاقاة والمزارعة من عقود المشــاركات، والجعالة من عقود 

المعاوضات، ويغتفر في المشاركات ما ال يغتفر في المعاوضات.المعاوضات، ويغتفر في المشاركات ما ال يغتفر في المعاوضات.
الترجيح:الترجيح:

ا من المال المتحصــل من البيع؛ لما  عل الوســيط جزءً ا من المال المتحصــل من البيع؛ لما يترجــح جواز كون جُ عل الوســيط جزءً يترجــح جواز كون جُ
اســتدل به أصحاب القول الثاني، ولإلجابة عن أدلة القــول األول، وعليه فيجوز أن اســتدل به أصحاب القول الثاني، ولإلجابة عن أدلة القــول األول، وعليه فيجوز أن 
ل بــه في التمويل برأس المال الجريء،  ا من المال المموَّ ل بــه في التمويل برأس المال الجريء، يكون عوض الوســيط جزءً ا من المال المموَّ يكون عوض الوســيط جزءً

أو نسبة من مبلغ التمويل يدفعها أحد العاقدينأو نسبة من مبلغ التمويل يدفعها أحد العاقدين(٢).
عل ال يســتحق إال بتمام  عل ال يســتحق إال بتمام والفرق بين هذه الصورة واألجرة في اإلجارة أن الجُ والفرق بين هذه الصورة واألجرة في اإلجارة أن الجُ
ا، أما األجرة فتستحق شيئًا فشيئًا من العقد، فإن  ا، أما األجرة فتستحق شيئًا فشيئًا من العقد، فإن العمل، فيكون عند اســتحقاقه معلومً العمل، فيكون عند اســتحقاقه معلومً
لم تُعلم عند التعاقد صارت مجهولة عند استحقاقها، كما أن الجعالة عقد جائز فمبناه لم تُعلم عند التعاقد صارت مجهولة عند استحقاقها، كما أن الجعالة عقد جائز فمبناه 

على التخفيف، دون عقد اإلجارة الالزم.على التخفيف، دون عقد اإلجارة الالزم.

الوساطة التجارية، لألطرم، ص٣٤٤٣٤٤. الوساطة التجارية، لألطرم، ص   (١)
المعايير الشــرعية، ص٤٣٨٤٣٨، وبه أخذ عدد من الهيئات الشرعية للمصارف. انظر: قرارات ، وبه أخذ عدد من الهيئات الشرعية للمصارف. انظر: قرارات  المعايير الشــرعية، ص   (٢)
الهيئة الشــرعية بمصرف الراجحي الهيئة الشــرعية بمصرف الراجحي ٦٣٧٦٣٧/١، الضوابط المســتخلصة مــن قرارات الهيئة ، الضوابط المســتخلصة مــن قرارات الهيئة 

الشرعية لبنك البالد، صالشرعية لبنك البالد، ص١٤٣١٤٣.



التحوط في التمويل برأس المال الجريء

وفيه مبحثان:وفيه مبحثان:
المبحث األول: المبحث األول: تعريف التحوط.تعريف التحوط.

المبحث الثاني: المبحث الثاني: أدوات التحوط في التمويل برأس المال الجريء.أدوات التحوط في التمويل برأس المال الجريء.



٣٤٦٣٤٦



٣٤٧٣٤٧

 
تعريف التحوطتعريف التحوط

ــــيطة(١) واالحتياط فــي اللغة واالحتياط فــي اللغة: الحفظ والحــذر والصيانة : الحفظ والحــذر والصيانة  ــِ ــــيطةالتحــوط والحَ ــِ التحــوط والحَ
طًا  وْ طًا ، وحاطَه حَ وْ والتعهــدوالتعهــد(٢). يقــال: احتاط الرجل، إذا أخذ فــي األمور باألحــزم. يقــال: احتاط الرجل، إذا أخذ فــي األمور باألحــزم(٣)، وحاطَه حَ
طَه(٤)، وفالن يستحيط في ، وفالن يستحيط في  وَّ طَه وتَحَ وَّ ه، كحَ دَ هَّ ظَه وصانَه وتَعَ فِ : حَ ةً ياطَ ةً وحِ ـــيطَ ــِ طَهوحَ وَّ طَه وتَحَ وَّ ه، كحَ دَ هَّ ظَه وصانَه وتَعَ فِ : حَ ةً ياطَ ةً وحِ ـــيطَ ــِ وحَ

أمره وفي تجارته، أي: يبالغ في االحتياط وال يتركأمره وفي تجارته، أي: يبالغ في االحتياط وال يترك(٥).
قــال ابن  فارس: (الحاء والــواو والطاء كلمــة واحدة، وهو الشــيء يُطِيف قــال ابن  فارس: (الحاء والــواو والطاء كلمــة واحدة، وهو الشــيء يُطِيف 

بالشيء)بالشيء)(٦).
واســتعمل الفقهاء لفظ التحوط في معناه اللغوي؛ كالحفظ والتعهد، لكن في واســتعمل الفقهاء لفظ التحوط في معناه اللغوي؛ كالحفظ والتعهد، لكن في 
غير أبواب المعامالت؛ كحفظ األم الحاضنة ألوالدهاغير أبواب المعامالت؛ كحفظ األم الحاضنة ألوالدها(٧)، وحفظ الحظيرة للبهائم في ، وحفظ الحظيرة للبهائم في 
قال الزبيدي: (الحوطة والحيطة بالفتح فيهما، ويُكســر). تــاج العروس ٢٢٠٢٢٠/١٩١٩، مادة ، مادة  قال الزبيدي: (الحوطة والحيطة بالفتح فيهما، ويُكســر). تــاج العروس    (١)

(حوط).(حوط).
تهذيب اللغة ١١٩١١٩/٥، لسان العرب ، لسان العرب ٢٧٩٢٧٩/٧، القاموس المحيط، ص، القاموس المحيط، ص٦٦٣٦٦٣، مادة (حوط).، مادة (حوط). تهذيب اللغة    (٢)

المحكم والمحيط األعظم ٤٨٤٤٨٤/٣، وبنحوه في لسان العرب ، وبنحوه في لسان العرب ٢٧٩٢٧٩/٧، مادة (حوط).، مادة (حوط). المحكم والمحيط األعظم    (٣)
القاموس المحيط، ص٦٦٣٦٦٣، مادة (حوط).، مادة (حوط). القاموس المحيط، ص   (٤)

أساس البالغة ٢٢٣٢٢٣/١، مادة (حوط).، مادة (حوط). أساس البالغة    (٥)
مقاييس اللغة ١٢٠١٢٠/٢، مادة (حوط).، مادة (حوط). مقاييس اللغة    (٦)

النوادر والزيادات، البن  أبي زيد ٤٠٥٤٠٥/١٠١٠، الجامع لمسائل المدونة، للصقلي ، الجامع لمسائل المدونة، للصقلي ٣٣٢٣٣٢/١٨١٨. النوادر والزيادات، البن  أبي زيد    (٧)
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باب الحرزباب الحرز(١)، وبناء حائط حول األرض لحفظها وصيانتها، وبناء حائط حول األرض لحفظها وصيانتها(٢).
ف التحوط في اصطالح االستثمار بأنه: (تحييد المخاطر وتقليصها)(٣). رِّ ف التحوط في اصطالح االستثمار بأنه: (تحييد المخاطر وتقليصها)وعُ رِّ وعُ

ف بأنه: (عملية إلغاء أو تقليل الخســائر التي تــؤدي إليها تحركات  ــرِّ ف بأنه: (عملية إلغاء أو تقليل الخســائر التي تــؤدي إليها تحركات كما عُ ــرِّ كما عُ
األسعار في االتجاه غير المتوقع للمستثمر)األسعار في االتجاه غير المتوقع للمستثمر)(٤).

فالتحوط إجراءات يتخذها المستثمر لتفادي المخاطر أو تقليلها قدر اإلمكان، فالتحوط إجراءات يتخذها المستثمر لتفادي المخاطر أو تقليلها قدر اإلمكان، 
وال يُشترط أن يكون التحوط للمحافظة على رأس المال فحسب، بل قد يشمل ضمان وال يُشترط أن يكون التحوط للمحافظة على رأس المال فحسب، بل قد يشمل ضمان 

األرباح المأمولةاألرباح المأمولة(٥).
من األلفاظ ذات الصلة بالتحوط: حماية رأس المال.من األلفاظ ذات الصلة بالتحوط: حماية رأس المال.

ى: موضعٌ يُمنع  مَ ى: موضعٌ يُمنع ، ومنــه: الحِ مَ : المنع من الشــيء والدفع عنه المنع من الشــيء والدفع عنه(٦)، ومنــه: الحِ :والحماية لغةً والحماية لغةً
الناس من رعي دوابهم فيهالناس من رعي دوابهم فيه(٧).

وال تخرج في اصطالح الفقهاء عن المعنى اللغويوال تخرج في اصطالح الفقهاء عن المعنى اللغوي(٨).
الحاوي الكبير ٢٨٥٢٨٥/١٣١٣. الحاوي الكبير    (١)

شرح منتهى اإلرادات ١١١١/٢. شرح منتهى اإلرادات    (٢)
التحوط في التمويل اإلسالمي، للسويلم، ص٦٦٦٦. التحوط في التمويل اإلسالمي، للسويلم، ص   (٣)

األسواق المالية العالمية، لمحمد حبش، ص٢٩٧٢٩٧. األسواق المالية العالمية، لمحمد حبش، ص   (٤)
التحوطات البديلة عن الضمان، لمحمد علي القري. ضمن العدد العاشر من حولية البركة،  التحوطات البديلة عن الضمان، لمحمد علي القري. ضمن العدد العاشر من حولية البركة،    (٥)

ص٣١٣٣١٣.
العيــن ٣١٢٣١٢/٣-٣١٣٣١٣، مادة (حمــو)، الصحاح ، مادة (حمــو)، الصحاح ٢٣١٩٢٣١٩/٦، المحكــم والمحيط األعظم ، المحكــم والمحيط األعظم  العيــن    (٦)

٤٥٢٤٥٢/٣، مادة (حما).، مادة (حما).
لسان العرب ١٩٩١٩٩/١٤١٤، تاج العروس ، تاج العروس ٤٨٢٤٨٢/٣٧٣٧، مادة (حما).، مادة (حما). لسان العرب    (٧)

المبسوط، للسرخسي ١٧٠١٧٠/٢، العناية شرح الهداية ، العناية شرح الهداية ٢٣٠٢٣٠/٢، البيان والتحصيل ، البيان والتحصيل ٣٠٩٣٠٩/١، ،  المبسوط، للسرخسي    (٨)
الشــرح الكبير، للدرديــر الشــرح الكبير، للدرديــر ٢٣٧٢٣٧/٣، نهاية المطلب ، نهاية المطلب ٥٢٢٥٢٢/١١١١، المجموع شــرح المهذب ، المجموع شــرح المهذب 

٢٧١٢٧١/١٤١٤، الفروع، البن  مفلح ، الفروع، البن  مفلح ٢٦٢٢٦٢/٤، اإلنصاف ، اإلنصاف ٣٨٧٣٨٧/١٠١٠.
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وسبق تعريف رأس المالوسبق تعريف رأس المال(١).
وحماية رأس المال:وحماية رأس المال: وقايته من النقص وقايته من النقص(٢)، إال أن المعهود عند الفقهاء استعمال ، إال أن المعهود عند الفقهاء استعمال 
لفظ: الســالمة والوقايةلفظ: الســالمة والوقاية(٣)؛ كقولهم: الربح وقاية رأس المال؛ كقولهم: الربح وقاية رأس المال(٤)، والربح بعد ســالمة ، والربح بعد ســالمة 

رأس المالرأس المال(٥).
جاء في «المعايير الشــرعية»: (حماية رأس المال -وكذلك االســتثمارات- جاء في «المعايير الشــرعية»: (حماية رأس المال -وكذلك االســتثمارات- 

هي: استخدام الوسائل المتاحة للوقاية من الخسارة أو النقصان أو التلف)هي: استخدام الوسائل المتاحة للوقاية من الخسارة أو النقصان أو التلف)(٦).
والعالقــة بين التحــوط وحماية رأس المالوالعالقــة بين التحــوط وحماية رأس المال عالقة عمــوم وخصوص مطلق؛  عالقة عمــوم وخصوص مطلق؛ 

فالحماية خاصة برأس المال، والتحوط عام.فالحماية خاصة برأس المال، والتحوط عام.

انظر: ص٢١٢١-٢٣٢٣. انظر: ص   (١)
حماية رأس المال، للشبيلي، ضمن دراسات المعايير الشرعية ٣٠٦٥٣٠٦٥/٤. حماية رأس المال، للشبيلي، ضمن دراسات المعايير الشرعية    (٢)

التجريد، للقدوري ٣٥٣١٣٥٣١/٧، االختيار، للموصلي ، االختيار، للموصلي ٢٤٢٤/٣، عقد الجواهر الثمينة ، عقد الجواهر الثمينة ٩٠٨٩٠٨/٣، ،  التجريد، للقدوري    (٣)
الذخيرة الذخيرة ٨٩٨٩/٦، نهاية المطلب ، نهاية المطلب ٥٠٤٥٠٤/٧، الوسيط، للغزالي ، الوسيط، للغزالي ١٢٢١٢٢/٤، الكافي، البن  قدامة ، الكافي، البن  قدامة 

٤١٢٤١٢/١، الفروع ، الفروع ٤٦٥٤٦٥/٣.
نهاية المطلب ٥٠٤٥٠٤/٧، كفاية النبيه، لألنصاري ، كفاية النبيه، لألنصاري ١٣٦١٣٦/١١١١. نهاية المطلب    (٤)

تبيين الحقائق ٦٣٦٣/٥، فتح القدير، البن  الهمام ، فتح القدير، البن  الهمام ٧٠٧٠/٧. تبيين الحقائق    (٥)
المعايير الشرعية، ص١١٢٣١١٢٣. المعايير الشرعية، ص   (٦)



٣٥٠٣٥٠
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توطئة:توطئة:
ســبق أن التمويل برأس المال الجريء واالســتثمار فيه يتضمن مخاطر عالية ســبق أن التمويل برأس المال الجريء واالســتثمار فيه يتضمن مخاطر عالية 
ا لمدة االستثمار  ا لمدة االستثمار باحتمال وقوع الخسارة أو عدم حصول الربح المأمول؛ فلذلك ونظرً باحتمال وقوع الخسارة أو عدم حصول الربح المأمول؛ فلذلك ونظرً
خاطر بتفاديها أو تقليلها  خاطر بتفاديها أو تقليلها الطويلة عادةً صارت عقود التمويل تتطلب التحوط من الـــمَ الطويلة عادةً صارت عقود التمويل تتطلب التحوط من الـــمَ
قدر اإلمكان، مما جعلها ال تنفك عن أدوات التحوط، والتي ســأبحث أهمها في هذا قدر اإلمكان، مما جعلها ال تنفك عن أدوات التحوط، والتي ســأبحث أهمها في هذا 

المبحث.المبحث.
ويمكــن تصنيــف أدوات التحوط في أنــواع ثالثة يذكرهــا المختصون في ويمكــن تصنيــف أدوات التحوط في أنــواع ثالثة يذكرهــا المختصون في 

االستثمار:االستثمار:
١- التحوط االقتصادي.- التحوط االقتصادي.

٢- التحوط التعاوني.- التحوط التعاوني.
٣- التحوط التعاقدي- التحوط التعاقدي(١).

اســتفدت هذا التصنيف لألنواع الثالثة من الدكتور سامي الســويلم في كتابه التحوط في  اســتفدت هذا التصنيف لألنواع الثالثة من الدكتور سامي الســويلم في كتابه التحوط في    (١)
التمويل اإلسالمي، صالتمويل اإلسالمي، ص١٣٤١٣٤.
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المطلب األول: التحوط االقتصادي.المطلب األول: التحوط االقتصادي.
هو الطرق التي يتخذها الشخص للحد من المخاطر دون الدخول في تعاقدات هو الطرق التي يتخذها الشخص للحد من المخاطر دون الدخول في تعاقدات 

.(٢)()(١)أو اتفاقات مع أطراف أخرأو اتفاقات مع أطراف أخر
ومن أدواته:ومن أدواته:

ل كل ماله في مشــروع  ل كل ماله في مشــروع ؛ بأالَّ يضع المموِّ ١- تنويــع األصول االســتثمارية- تنويــع األصول االســتثمارية(٣)؛ بأالَّ يضع المموِّ
واحد، أو في مجال واحد، وال يوظف الصندوق كل أموال المستثمرين في مشروعات واحد، أو في مجال واحد، وال يوظف الصندوق كل أموال المستثمرين في مشروعات 
عالية المخاطر؛ كالمشروعات الوليدة، بل يكون لديه استثمارات متنوعة في مجالها عالية المخاطر؛ كالمشروعات الوليدة، بل يكون لديه استثمارات متنوعة في مجالها 
ومخاطرها تســهم في تحقيق التوازن بين االستثماراتومخاطرها تســهم في تحقيق التوازن بين االستثمارات(٤)؛ ولذلك تمنع أنظمةُ بعض ؛ ولذلك تمنع أنظمةُ بعض 
الدول صناديقَ االستثمار من أن تزيد نسبة االستثمارات في مشروع واحد عن عشرين الدول صناديقَ االستثمار من أن تزيد نسبة االستثمارات في مشروع واحد عن عشرين 

إلى خمسة وعشرين بالمئة من مجموع أموال الصندوقإلى خمسة وعشرين بالمئة من مجموع أموال الصندوق(٥).
التحوط في التمويل اإلسالمي، للسويلم، ص١٣٦١٣٦. التحوط في التمويل اإلسالمي، للسويلم، ص   (١)

ا من نماذج التحوط االقتصادي، حين  ا من نماذج التحوط االقتصادي، حين  نموذجً أورد القرآن الكريم في قصة يوسف  نموذجً أورد القرآن الكريم في قصة يوسف    (٢)
مان والسنوات  مان والسنوات  الحالة االقتصادية في مصر بين السنوات السِّ أدار نبي الله يوســف أدار نبي الله يوســف  الحالة االقتصادية في مصر بين السنوات السِّ

داد.  داد. الشِّ الشِّ
وهو أشــهر أدوات التحوط االقتصادي وأقدمها وأفضلها، التحوط في التمويل اإلسالمي  وهو أشــهر أدوات التحوط االقتصادي وأقدمها وأفضلها، التحوط في التمويل اإلسالمي    (٣)

للسويلم، صللسويلم، ص١٣٦١٣٦.
?Does Venture Capital Financing Make a Difference?Does Venture Capital Financing Make a Difference، ص، ص٢٠٢٠، مؤسسات رأس المال ، مؤسسات رأس المال   (٤)
 TheThe RoleRole ofof VentureVenture CapitalCapital ، ،المخاطر ودورها في تدعيم المشروعات الناشئة، صالمخاطر ودورها في تدعيم المشروعات الناشئة، ص٧٥٧٥

inin ContemporaryContemporary IslamicIslamic FinanceFinance، ص، ص٦.

دليل المستثمر لمفهوم ونشاط رأس المال المخاطر، ص٢١٢١، وعزاه إلى القانون المصري، ، وعزاه إلى القانون المصري،  دليل المستثمر لمفهوم ونشاط رأس المال المخاطر، ص   (٥)
ا قيد من قيود االســتثمار المنصوص عليها في الئحة صناديق االستثمار الصادرة  ا قيد من قيود االســتثمار المنصوص عليها في الئحة صناديق االستثمار الصادرة وهو أيضً وهو أيضً
ا في الفقرة (و)  ا في الفقرة (و) ، بل نصت الالئحة أيضً عن هيئة السوق المالية بالمملكة، المادة عن هيئة السوق المالية بالمملكة، المادة ٤١٤١، ص، ص٣٧٣٧، بل نصت الالئحة أيضً
من المادة نفســها على أالَّ يتجاوز مجموع استثمارات الصندوق في جهات مختلفة تنتمي من المادة نفســها على أالَّ يتجاوز مجموع استثمارات الصندوق في جهات مختلفة تنتمي 

لنفس المجموعة ما نسبته لنفس المجموعة ما نسبته ٢٥٢٥% من صافي قيمة أصول الصندوق.% من صافي قيمة أصول الصندوق.
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ويظهر تنويــع األصول االســتثمارية بصورة واضحة في صنــدوق الصناديق ويظهر تنويــع األصول االســتثمارية بصورة واضحة في صنــدوق الصناديق 
(FOFFOF) أو الصنــدوق القابــض الذي يختص باالســتثمار في صناديــق رأس المال ) أو الصنــدوق القابــض الذي يختص باالســتثمار في صناديــق رأس المال 
الجريء، وهو صندوق يؤسس لشراء أسهم صناديق أخر تستثمر أموالها في التمويل الجريء، وهو صندوق يؤسس لشراء أسهم صناديق أخر تستثمر أموالها في التمويل 
برأس المال الجريءبرأس المال الجريء(١)، ويعد هذا النوع أقل مخاطرةً من الصناديق التي تباشر التمويل؛ ، ويعد هذا النوع أقل مخاطرةً من الصناديق التي تباشر التمويل؛ 
ا أصولها االستثمارية، فتكون  ع هي أيضً نَوِّ ع أصوله االستثمارية بين صناديق تُ ا لتَنَوُّ ا أصولها االستثمارية، فتكون نظرً ع هي أيضً نَوِّ ع أصوله االستثمارية بين صناديق تُ ا لتَنَوُّ نظرً
حصة صندوق الصناديق في كل مشــروع حصةً ضئيلة، وهو ما يســاهم في الحد من حصة صندوق الصناديق في كل مشــروع حصةً ضئيلة، وهو ما يســاهم في الحد من 

ا من نسبة الربح(٢). ا من نسبة الربحمخاطر خسارة أحد المشروعات، لكنه يقلل أيضً مخاطر خسارة أحد المشروعات، لكنه يقلل أيضً
ا أقــل في البحث عن الصناديق  ا أقــل في البحث عن الصناديق كمــا أن إدارة صندوق الصناديق تتطلب جهدً كمــا أن إدارة صندوق الصناديق تتطلب جهدً
ر فيه وسجله السابق في  ر فيه وسجله السابق في المالئمة لالستثمار فيها؛ إذ إن خبرة مدير الصندوق المستثمَ المالئمة لالستثمار فيها؛ إذ إن خبرة مدير الصندوق المستثمَ
ا في تقويم الصندوق ونجاحه، بعكس إدارة الصندوق  ا في تقويم الصندوق ونجاحه، بعكس إدارة الصندوق إدارة الصناديق يختصران جهدً إدارة الصناديق يختصران جهدً
ا أكبر في تقويم المشروع ودراسته،  ا أكبر في تقويم المشروع ودراسته، الذي يباشر تمويل المشــروعات، فتتطلب جهدً الذي يباشر تمويل المشــروعات، فتتطلب جهدً

ن سجالً كافيًا في السوق(٣). ا لم يكوِّ ا وليدً ن سجالً كافيًا في السوقوتزداد الصعوبة حين يكون مشروعً ا لم يكوِّ ا وليدً وتزداد الصعوبة حين يكون مشروعً
ا: تكوين احتياطيات(٤) للصندوق تســتثمر  للصندوق تســتثمر  ا: تكوين احتياطياتومن أمثلة التحوط االقتصادي أيضً ومن أمثلة التحوط االقتصادي أيضً

في مجاالت ذات مخاطر متدنية لوقاية رأس المالفي مجاالت ذات مخاطر متدنية لوقاية رأس المال(٥).
الكتاب الســنوي للجمعية الوطنية لرأس المال الجريء ٢٠١٣٢٠١٣م، صم، ص٦٦٦٦، الئحة صناديق ، الئحة صناديق  الكتاب الســنوي للجمعية الوطنية لرأس المال الجريء    (١)
االســتثمار الصــادرة عن هيئة الســوق الماليــة بالمملكــة، المــادة االســتثمار الصــادرة عن هيئة الســوق الماليــة بالمملكــة، المــادة ٥٠٥٠، ص، ص٤٥٤٥، قائمة ، قائمة 

المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، صالمصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، ص١٣١٣.
?Does Venture Capital Financing Make a Difference?Does Venture Capital Financing Make a Difference، ص، ص٢٢٢٢.  (٢)

Venture Capital & Finance of InnovationVenture Capital & Finance of Innovation، ص، ص٢٩٢٩، الكتاب الســنوي للجمعية الوطنية ، الكتاب الســنوي للجمعية الوطنية   (٣)
لرأس المال الجريء لرأس المال الجريء ٢٠١٣٢٠١٣م، صم، ص٦٦٦٦.

ا  عبرت باحتياطيات -مع كونها خطــأ لغة، واألصح: احتياطات- لكونها صارت مصطلحً ا   عبرت باحتياطيات -مع كونها خطــأ لغة، واألصح: احتياطات- لكونها صارت مصطلحً  (٤)
. .يدل على الربح الذي تحتفظ به الشركة أو الصندوق تحسبًا لما قد يحدث مستقبالً يدل على الربح الذي تحتفظ به الشركة أو الصندوق تحسبًا لما قد يحدث مستقبالً

حماية رأس المال للدكتور يوسف الشبيلي، ضمن دراسات المعايير الشرعية ٣١٠٦٣١٠٦/٤- حماية رأس المال للدكتور يوسف الشبيلي، ضمن دراسات المعايير الشرعية    (٥)
.٣١٠٩٣١٠٩
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راد تمويلها، بما يحقق غلبة الظن  راد تمويلها، بما يحقق غلبة الظن - الدراسة المستفيضة للمشروعات التي يُ ٢- الدراسة المستفيضة للمشروعات التي يُ
بنجاحها وكفاءة إدارتها، وتجاوز مشكلة الخطأ في االنتقاءبنجاحها وكفاءة إدارتها، وتجاوز مشكلة الخطأ في االنتقاء(١).

ل نفسها، حتى يتجنب  ل نفسها، حتى يتجنب - أن يكون التمويل لمشــروعات تتعامل بعملة المموِّ ٣- أن يكون التمويل لمشــروعات تتعامل بعملة المموِّ
مخاطــر تغير صرف العملةمخاطــر تغير صرف العملة(٢)، وهذا هو الغالب في التمويل برأس المال الجريء؛ إذ ، وهذا هو الغالب في التمويل برأس المال الجريء؛ إذ 
ل في البلد نفسه الذي تقع فيه  ل في البلد نفسه الذي تقع فيه تحرص جهات التمويل على أن يكون المشروع المموَّ تحرص جهات التمويل على أن يكون المشروع المموَّ

جهة التمويل؛ حتى تكون تكلفة الرقابة والمتابعة أقلجهة التمويل؛ حتى تكون تكلفة الرقابة والمتابعة أقل(٣).
إال أن األمر قد يختلف حين يكــون لد جهة التمويل فرع في بلد آخر يتولى إال أن األمر قد يختلف حين يكــون لد جهة التمويل فرع في بلد آخر يتولى 
ــئ في بلد غير بلد  ا أُنشِ ل صندوقً ــئ في بلد غير بلد تمويل مشــروعات في ذلك البلد، أو يكون المموِّ ا أُنشِ ل صندوقً تمويل مشــروعات في ذلك البلد، أو يكون المموِّ
المشــروعالمشــروع(٤)، فحينها ســيواجه خطرَ اختالف ســعر الصرف عند تحويل المال من ، فحينها ســيواجه خطرَ اختالف ســعر الصرف عند تحويل المال من 
الصندوق إلى المشروع، كما سيواجه الخطرَ ذاته عند تصفية المشروع وتحويل المال الصندوق إلى المشروع، كما سيواجه الخطرَ ذاته عند تصفية المشروع وتحويل المال 

إلى الصندوق.إلى الصندوق.
ويمكن لجهات التمويل إذا أرادت تمويل مشــروعات في بلد آخر أن تتحوط ويمكن لجهات التمويل إذا أرادت تمويل مشــروعات في بلد آخر أن تتحوط 

بطرق عدة، منها:بطرق عدة، منها:
ل. أن يكون التمويل في بلد يستعمل العملة نفسها لبلد المموِّ ل.أ-  أن يكون التمويل في بلد يستعمل العملة نفسها لبلد المموِّ أ- 

أن يكــون التمويل في بلد يســتعمل عملة ذات ســعر صرف ثابت مع  أن يكــون التمويل في بلد يســتعمل عملة ذات ســعر صرف ثابت مع ب-  ب- 
مؤسســات رأس المال المخاطر ودورها في تدعيم المشــروعات الناشئة، ص٧٦٧٦، إدارة ، إدارة  مؤسســات رأس المال المخاطر ودورها في تدعيم المشــروعات الناشئة، ص   (١)

المخاطر في المصارف اإلسالمية، صالمخاطر في المصارف اإلسالمية، ص٢١٢٢١٢. . 
التحوط في التمويل اإلسالمي، للسويلم، ص١٣٨١٣٨. التحوط في التمويل اإلسالمي، للسويلم، ص   (٢)

Venture Capital. lessons from the Developed World for the DevelopingVenture Capital. lessons from the Developed World for the Developing، ص، ص١٤١٤.  (٣)
ذكر بعض الباحثين أن أكثر من ثلثي التمويل برأس المال الجريء في قارة آسيا عام ١٩٩٤١٩٩٤م م  ذكر بعض الباحثين أن أكثر من ثلثي التمويل برأس المال الجريء في قارة آسيا عام    (٤)
 TheThe RoleRole ofof VentureVenture CapitalCapital inin ContemporaryContemporary IslamicIslamic ،كان مــن رأس مال أمريكــي، كان مــن رأس مال أمريكــي

FinanceFinance، ص، ص٢.
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ل؛ كالريال الســعودي مع الدوالر األمريكي، أو الريال  ل؛ كالريال الســعودي مع الدوالر األمريكي، أو الريال عملة بلد المموِّ عملة بلد المموِّ
السعودي مع عملة إحد الدول التي ترتبط عملتها بالدوالر، كالريال السعودي مع عملة إحد الدول التي ترتبط عملتها بالدوالر، كالريال 

ماني. ماني.العُ العُ
ــس الصندوق في بلد المشروع نفســه، فإذا كان المقر الرئيس  أن يؤسَّ ــس الصندوق في بلد المشروع نفســه، فإذا كان المقر الرئيس ج-  أن يؤسَّ ج- 
ــس  ل في بريطانيا، وكان المشــروع في الهند، فيمكن أن يؤسَّ ــس للممــوِّ ل في بريطانيا، وكان المشــروع في الهند، فيمكن أن يؤسَّ للممــوِّ
الصندوق في الهند ويكون المســتثمرون فيه مــن تجار الهند، وحينها الصندوق في الهند ويكون المســتثمرون فيه مــن تجار الهند، وحينها 
دُّ من مخاطر صرف العملة، لكن ســتبقى المشــكلة في حصة  دُّ من مخاطر صرف العملة، لكن ســتبقى المشــكلة في حصة ســيُحَ ســيُحَ
الصندوق التي ســتحول بعد ذلك إلى المقر الرئيس، ويمكن التعامل الصندوق التي ســتحول بعد ذلك إلى المقر الرئيس، ويمكن التعامل 

.معها بطرق تحوط أخر.معها بطرق تحوط أخر
ل  أن تكون مساهمة المســتثمرين في الصندوق بعملة البلد التي ستُموِّ ل د-  أن تكون مساهمة المســتثمرين في الصندوق بعملة البلد التي ستُموِّ د- 
المشــروعات فيه، بــأن يطالَب المســتثمرون بدفــع حصصهم بتلك المشــروعات فيه، بــأن يطالَب المســتثمرون بدفــع حصصهم بتلك 
العملة، ويمكن لمدير الصندوق أن يتولى صرف العملة للمســتثمر إذا العملة، ويمكن لمدير الصندوق أن يتولى صرف العملة للمســتثمر إذا 
م عملة تختلف عن العملة المطلوبة، وبهذا يحتاط مدير الصندوق،  م عملة تختلف عن العملة المطلوبة، وبهذا يحتاط مدير الصندوق، قدَّ قدَّ
وقد يستفيد عند تحديد ســعر صرف أعلى من القيمة السوقية للعملة، وقد يستفيد عند تحديد ســعر صرف أعلى من القيمة السوقية للعملة، 
أو أن يصرفهــا بالقيمة الســوقية ويجعلها خدمة للمســتثمرين، وبهذا أو أن يصرفهــا بالقيمة الســوقية ويجعلها خدمة للمســتثمرين، وبهذا 
يتجنب المدير خطر ســعر الصرف عند تســلم مبلغ االستثمار وسعر يتجنب المدير خطر ســعر الصرف عند تســلم مبلغ االستثمار وسعر 

الصرف عند التصفية، وينقل خطر ذلك إلى المستثمرين.الصرف عند التصفية، وينقل خطر ذلك إلى المستثمرين.
وحكم هذه المسألة يختلف بحسب حال مدير الصندوق:وحكم هذه المسألة يختلف بحسب حال مدير الصندوق:

ا في الصندوق، فهو اجتماعٌ لعقد شــركة مع عقد معاوضة؛ إذ  ا في الصندوق، فهو اجتماعٌ لعقد شــركة مع عقد معاوضة؛ إذ فإن كان شــريكً فإن كان شــريكً
الصرفُ عقدُ معاوضة، وسبق بيان حكم ذلك حال االشتراط وعدمهالصرفُ عقدُ معاوضة، وسبق بيان حكم ذلك حال االشتراط وعدمه(١).

انظر: ص٢٠٩٢٠٩-٢١١٢١١، ص، ص٢١٨٢١٨. انظر: ص   (١)
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ا في الصندوق، فهو اجتماع عقد معاوضة  ا بأجرة وليس شــريكً ا في الصندوق، فهو اجتماع عقد معاوضة وإن كان مديرً ا بأجرة وليس شــريكً وإن كان مديرً
مع عقد معاوضة، وبيان حكمه باآلتي:مع عقد معاوضة، وبيان حكمه باآلتي:

الحال األولى:الحال األولى: إذا كان اجتماع العقدين من غير اشتراط؛ كأنْ صارف المستثمرُ  إذا كان اجتماع العقدين من غير اشتراط؛ كأنْ صارف المستثمرُ 
، وبعد الصرف ســاهم بالمبلغ في الصندوق، فال يظهر في جواز ذلك خالف  ، وبعد الصرف ســاهم بالمبلغ في الصندوق، فال يظهر في جواز ذلك خالف المديرَ المديرَ
بين الفقهاء؛ إذا تحققت شروط الصرف كالتقابضبين الفقهاء؛ إذا تحققت شروط الصرف كالتقابض(١)؛ إذ إن اشتراط التقابض يقتضي ؛ إذ إن اشتراط التقابض يقتضي 
انفصال العقدين عن بعضهما، بإتمام الصرف، ثم تسليم رأس مال االستثمار، وحينها انفصال العقدين عن بعضهما، بإتمام الصرف، ثم تسليم رأس مال االستثمار، وحينها 

ال اجتماع بين العقدين.ال اجتماع بين العقدين.
م؛  رُ م؛ فإن ســلم المســتثمر المال للمدير ليصرفه ثم يســتثمره دون تقابض، حَ رُ فإن ســلم المســتثمر المال للمدير ليصرفه ثم يســتثمره دون تقابض، حَ

الختالل التقابض ال الجتماع العقدين.الختالل التقابض ال الجتماع العقدين.
الحال الثانية:الحال الثانية: إذا كان أحد العقدين مشروطًا في اآلخر، فقد اختلف الفقهاء في  إذا كان أحد العقدين مشروطًا في اآلخر، فقد اختلف الفقهاء في 

حكم اشتراط عقد معاوضة في عقد معاوضة على قولين:حكم اشتراط عقد معاوضة في عقد معاوضة على قولين:
القول األول:القول األول: التحريم. التحريم.

وهو مذهب الحنفيةوهو مذهب الحنفية(٢) والمالكية والمالكية(٣) والشافعية والشافعية(٤) والحنابلة والحنابلة(٥).
القول الثاني:القول الثاني: الجواز. الجواز.

ال يتصور في الصرف هنا إال اتفــاق العوضين في الجنس كدوالرات برياالت، فإن اختلفا  ال يتصور في الصرف هنا إال اتفــاق العوضين في الجنس كدوالرات برياالت، فإن اختلفا    (١)
فــي الجنس لم يكن صرفًا، وإن اتفقا في النــوع كرياالت برياالت لم تكن حاجة للصرف؛ فــي الجنس لم يكن صرفًا، وإن اتفقا في النــوع كرياالت برياالت لم تكن حاجة للصرف؛ 

ألن الغرض تسليم المدير عملةً غير عملة مال المستثمر.ألن الغرض تسليم المدير عملةً غير عملة مال المستثمر.
المبسوط ١٦١٦/١٣١٣، الهداية، للمرغيناني ، الهداية، للمرغيناني ٤٨٤٨/٣. المبسوط    (٢)

البيان والتحصيل ٤١٧٤١٧/٤، قال الحطاب في مواهــب الجليل ، قال الحطاب في مواهــب الجليل ٣١٣٣١٣/٤-٣١٤٣١٤: (ال يجوز : (ال يجوز  البيان والتحصيل    (٣)
اجتماع الصرف مع اإلجارة؛ ألنها بيع، وهو ال يجوز مع البيع).اجتماع الصرف مع اإلجارة؛ ألنها بيع، وهو ال يجوز مع البيع).

الحاوي، للماوردي ٣٢٠٣٢٠/٥، مغني المحتاج ، مغني المحتاج ٣٨١٣٨١/٢. الحاوي، للماوردي    (٤)
المغني ٣٣٢٣٣٢/٦-٣٣٣٣٣٣، كشاف القناع ، كشاف القناع ٣٩٨٣٩٨/٧. المغني    (٥)
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٣٥٧٣٥٧

وهو قولٌ عند المالكيةوهو قولٌ عند المالكية(١) وعند الشافعية وعند الشافعية(٢) ورواية عند الحنابلة ورواية عند الحنابلة(٣).
األدلة والمناقشة:األدلة والمناقشة:

استدل أصحاب القول األول باآلتي:استدل أصحاب القول األول باآلتي:
الدليل األول:الدليل األول: األدلة الواردة في النهي عن الجمع بين بيعتين في بيعة األدلة الواردة في النهي عن الجمع بين بيعتين في بيعة(٤)()(٥).

ويمكن أن يناقش بأن الراجح في تفسير البيعتين في بيعة هو بيع العينةويمكن أن يناقش بأن الراجح في تفسير البيعتين في بيعة هو بيع العينة(٦)، أو هو ، أو هو 
العقدان اللذان يُتوصل باجتماعهما إلى أمر محرمالعقدان اللذان يُتوصل باجتماعهما إلى أمر محرم(٧).

الدليل الثاني:الدليل الثاني: ما ورد من النهي عن بيع وشرط ما ورد من النهي عن بيع وشرط(٨).
وبه قال أشــهب، التوضيح، لخليل ٢٧٩٢٧٩/٥، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٣٢٣٢/٣، ،  وبه قال أشــهب، التوضيح، لخليل    (١)

وقال: (وقول أشهب أظهر من جهة النظر، وإن كان خالف المشهور).وقال: (وقول أشهب أظهر من جهة النظر، وإن كان خالف المشهور).
الحاوي، للماوردي ٣٢٠٣٢٠/٥. الحاوي، للماوردي    (٢)

اإلنصاف ٢٣١٢٣١/١١١١، واختارها ابن  تيمية فــي القواعد النورانية، ص، واختارها ابن  تيمية فــي القواعد النورانية، ص١٨٩١٨٩، وابن  القيم في ، وابن  القيم في  اإلنصاف    (٣)
إعالم الموقعين إعالم الموقعين ٤٨٦٤٨٦/٣.

ســبق بيانها وتخريجهــا، ص٢١٦٢١٦، ومنها: ما جاء عن أبي هريــرة ، ومنها: ما جاء عن أبي هريــرة  قال: قال النبي  قال: قال النبي  ســبق بيانها وتخريجهــا، ص   (٤)
بَــا». وفي رواية قال أبو  هريرة  ا أَوِ الرِّ مَ ــهُ سْ كَ هُ أَوْ لَ ةٍ فَ يْعَ تَيْنِ فِي بَ يْعَ اعَ بَ نْ بَ بَــا». وفي رواية قال أبو  هريرة : «مَ ا أَوِ الرِّ مَ ــهُ سْ كَ هُ أَوْ لَ ةٍ فَ يْعَ تَيْنِ فِي بَ يْعَ اعَ بَ نْ بَ : «مَ

: (نهى رسول الله : (نهى رسول الله  عن بيعتين في بيعة). عن بيعتين في بيعة).
المبسوط المبسوط ١٦١٦/١٣١٣، الحاوي، للماوردي ، الحاوي، للماوردي ٣٢٠٣٢٠/٥، المغني ، المغني ٣٣٢٣٣٢/٦، كشاف القناع ، كشاف القناع ٣٩٨٣٩٨/٧.  (٥)

مجموع الفتاو ٧٤٧٤/٢٨٢٨، إعالم الموقعين ، إعالم الموقعين ١٣٥١٣٥/٣.   مجموع الفتاو  (٦)
.٨٤٨٤/٣٠٣٠ مجموع الفتاو   مجموع الفتاو  (٧)

رواه الطبراني في األوسط، باب من اسمه عبد الله، من حديث عمرو  بن شعيب عن أبيه عن  رواه الطبراني في األوسط، باب من اسمه عبد الله، من حديث عمرو  بن شعيب عن أبيه عن    (٨)
جده جده ٣٣٥٣٣٥/٤ ( (٤٣٦١٤٣٦١)، وأعله ابن  القطان بضعف أبي حنيفة، نصب الراية )، وأعله ابن  القطان بضعف أبي حنيفة، نصب الراية ١٨١٨/٤، وأخرج ، وأخرج 
ا على إبراهيم النخعي أنه قال: كل بيع فيه شرط، فالشرط  ا على إبراهيم النخعي أنه قال: كل بيع فيه شرط، فالشرط عبد الرزاق في مصنفه بسنده موقوفً عبد الرزاق في مصنفه بسنده موقوفً
باطل إال العتاقة، كتاب البيوع، باب الشرط في البيع باطل إال العتاقة، كتاب البيوع، باب الشرط في البيع ٥٦٥٦/٨ ( (١٤٢٨٩١٤٢٨٩)، ورواه ابن  أبي شيبة )، ورواه ابن  أبي شيبة 
فــي مصنفه، كتاب البيوع واألقضية، باب الرجل يشــتري الجارية علــى أال يبيع وال يهب فــي مصنفه، كتاب البيوع واألقضية، باب الرجل يشــتري الجارية علــى أال يبيع وال يهب 

.(.(٢١٧٥٥٢١٧٥٥) ) ٤٢٥٤٢٥/٤
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وجه الداللة: وجه الداللة: النص على منع الجمع بين البيع والشــرط، (فيدل على فساد كل النص على منع الجمع بين البيع والشــرط، (فيدل على فساد كل 
م منه  م منه ، و(ظاهره امتناع كل شرط، لكن فُهِ صَّ عن عموم النص)(١)، و(ظاهره امتناع كل شرط، لكن فُهِ صَّ عن عموم النص)بيع وشرط إال ما خُ بيع وشرط إال ما خُ
لقة بعد العقد قد يثور بســببها نــزاع بين العاقدين  لقة بعد العقد قد يثور بســببها نــزاع بين العاقدين أن المعنــى فيه تأديته إلى بقــاء عُ أن المعنــى فيه تأديته إلى بقــاء عُ

وقد يفضي إلى فوات مقصود العقد، فحيث انتفى هذا المعنى صح الشرط)وقد يفضي إلى فوات مقصود العقد، فحيث انتفى هذا المعنى صح الشرط)(٢).
نوقش من وجهين:نوقش من وجهين:

األول:األول: أن هــذا الحديث ال يصح، وقد أنكره جماعة مــن األئمة، وذكروا أنه  أن هــذا الحديث ال يصح، وقد أنكره جماعة مــن األئمة، وذكروا أنه 
ال يُعرف وأن األحاديث الصحيحة تعارضهال يُعرف وأن األحاديث الصحيحة تعارضه(٣).

الثاني:الثاني: أن العلماء قد أجمعوا على ما يخالفه، فقد أجمعوا على صحة اشتراط صفة  أن العلماء قد أجمعوا على ما يخالفه، فقد أجمعوا على صحة اشتراط صفة 
في المبيع ونحوه كاشتراط طول الثوب وقدر األرض، مع أنه جمع بين البيع والشرطفي المبيع ونحوه كاشتراط طول الثوب وقدر األرض، مع أنه جمع بين البيع والشرط(٤).

الدليل الثالث:الدليل الثالث: أن الصرف واإلجارة عقدان متنافران فال يجوز اجتماعهما؛ إذ  أن الصرف واإلجارة عقدان متنافران فال يجوز اجتماعهما؛ إذ 
لكل منهما شروطه التي تختلف عن اآلخر، فيجوز في اإلجارة تأخير تسليم األجرة، لكل منهما شروطه التي تختلف عن اآلخر، فيجوز في اإلجارة تأخير تسليم األجرة، 

ويجب في الصرف التقابضويجب في الصرف التقابض(٥).
ويناقش بــأن تنافر العقدين إنما يصح لو كان أحدهما يؤثر في اآلخر في انتفاء ويناقش بــأن تنافر العقدين إنما يصح لو كان أحدهما يؤثر في اآلخر في انتفاء 
شــروطه وآثاره؛ كاجتماع البيــع واإلجارة في عين واحدة ووقــت واحد؛ فإن البيع شــروطه وآثاره؛ كاجتماع البيــع واإلجارة في عين واحدة ووقــت واحد؛ فإن البيع 
يقتضــي ضمان العين واإلجارة تقتضي عدم الضمان، وفــي البيع تملك العين، وفي يقتضــي ضمان العين واإلجارة تقتضي عدم الضمان، وفــي البيع تملك العين، وفي 
اإلجارة تملك منفعتها دون أصلها. أما إذا كان كل عقد في محل مختلف، واجتمعت اإلجارة تملك منفعتها دون أصلها. أما إذا كان كل عقد في محل مختلف، واجتمعت 

فيه شروطه وترتبت آثاره؛ فال يحرم اجتماعهما كما ال يحرم انفراد كل منهما.فيه شروطه وترتبت آثاره؛ فال يحرم اجتماعهما كما ال يحرم انفراد كل منهما.
بدائع الصنائع ١٧٥١٧٥/٥، وانظر: التوضيح، لخليل ، وانظر: التوضيح، لخليل ٣٥٢٣٥٢/٥، أسنى المطالب ، أسنى المطالب ٣٢٣٢/٢. بدائع الصنائع    (١)

أسنى المطالب ٣٢٣٢/٢. أسنى المطالب    (٢)
المغني ١٦٦١٦٦/٦، ، ٣٢٣٣٢٣، القواعد النورانية، البن  تيمية، ص، القواعد النورانية، البن  تيمية، ص٢٦١٢٦١. المغني    (٣)

القواعد النورانية، البن  تيمية، ص٢٦١٢٦١. القواعد النورانية، البن  تيمية، ص   (٤)
مواهب الجليل ٣١٣٣١٣/٤، الشرح الكبير، للدردير ، الشرح الكبير، للدردير ٣٢٣٢/٣، الحاوي، للماوردي ، الحاوي، للماوردي ٣٢٠٣٢٠/٥. مواهب الجليل    (٥)
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واستدل أصحاب القول الثاني باآلتي:واستدل أصحاب القول الثاني باآلتي:
الدليل األول:الدليل األول: أن العقدين إذا جازا منفردين جازا مجتمعين أن العقدين إذا جازا منفردين جازا مجتمعين(١).

الدليــل الثاني: الدليــل الثاني: أن األصل في الشــروط اإلباحة، ولم يــرد دليل على تحريم أن األصل في الشــروط اإلباحة، ولم يــرد دليل على تحريم 
اجتماع عقد في عقداجتماع عقد في عقد(٢).

ونوقشاونوقشا بعدم التسليم؛ للنهي عن بيعتين في بيعةبعدم التسليم؛ للنهي عن بيعتين في بيعة(٣).
ويجاب بأن النهي ليس لهذه الصورة كما سبق.ويجاب بأن النهي ليس لهذه الصورة كما سبق.

الترجيح:الترجيح:
يترجح جواز اشــتراط الجمع بين الصرف واإلجارة؛ لقوة أدلة القول الثاني، يترجح جواز اشــتراط الجمع بين الصرف واإلجارة؛ لقوة أدلة القول الثاني، 
وما اســتدل به أصحاب القول األول مجاب عنــه، وألن األصل اإلباحة، وال يترتب وما اســتدل به أصحاب القول األول مجاب عنــه، وألن األصل اإلباحة، وال يترتب 

على ذلك أي من محظورات العقود؛ كالربا، والغرر، والظلم.على ذلك أي من محظورات العقود؛ كالربا، والغرر، والظلم.
المطلب الثاني: التحوط التعاوني.المطلب الثاني: التحوط التعاوني.

يقصد به: الطــرق التي يتخذها جماعة فيما بينهم للحد من المخاطر المحدقة يقصد به: الطــرق التي يتخذها جماعة فيما بينهم للحد من المخاطر المحدقة 
بهم، دون أن يكون الهدف ربح أحد الطرفين على حساب اآلخربهم، دون أن يكون الهدف ربح أحد الطرفين على حساب اآلخر(٤).

وأشــهر أدواته: وأشــهر أدواته: التأمين التعاونيالتأمين التعاوني(٥) بين الصناديق؛ بأن يؤسس صندوق تساهم  بين الصناديق؛ بأن يؤسس صندوق تساهم 
التوضيح، لخليل ٢٧٩٢٧٩/٥، الحاوي، للماوردي ، الحاوي، للماوردي ٣٢٠٣٢٠/٥. .  التوضيح، لخليل    (١)

القواعد النورانية، البن  تيمية، ص٢٧٢٢٧٢. القواعد النورانية، البن  تيمية، ص   (٢)
المغني ٣٣٣٣٣٣/٦. المغني    (٣)

التحوط في التمويل اإلسالمي، للسويلم، ص١٣٩١٣٩. التحوط في التمويل اإلسالمي، للسويلم، ص   (٤)
ورد تعريفــه في المعايير الشــرعية، ص٧٠٨٧٠٨ بأنه: (عقد تأمين جماعــي يلتزم بموجبه كل  بأنه: (عقد تأمين جماعــي يلتزم بموجبه كل  ورد تعريفــه في المعايير الشــرعية، ص   (٥)
مشترك بدفع مبلغ من المال على سبيل التبرع لتعويض األضرار التي قد تصيب أيا منهم عند مشترك بدفع مبلغ من المال على سبيل التبرع لتعويض األضرار التي قد تصيب أيا منهم عند 

تحقق الخطر المؤمن منه).تحقق الخطر المؤمن منه).
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فيه مجموعة من صناديق رأس المال الجريءفيه مجموعة من صناديق رأس المال الجريء(١)، لمواجهة أي خسارة مستقبلة تحيق ، لمواجهة أي خسارة مستقبلة تحيق 
برأس مــال أي منها أو بقدر من أرباحه، ويكون لصندوق التأمين مجلسٌ يدير الوعاء برأس مــال أي منها أو بقدر من أرباحه، ويكون لصندوق التأمين مجلسٌ يدير الوعاء 
ا منه في اســتثمارات متدنية المخاطر؛ لتكون الثمرةُ  ا ومصرفًا، ويســتثمر جزءً ا منه في اســتثمارات متدنية المخاطر؛ لتكون الثمرةُ موردً ا ومصرفًا، ويســتثمر جزءً موردً
توزيــعَ المخاطر بيــن الصناديق وتفتيتها، والذي ســيزيد الصناديق المشــاركة قوةً توزيــعَ المخاطر بيــن الصناديق وتفتيتها، والذي ســيزيد الصناديق المشــاركة قوةً 

ا، والمستثمرين ثقةً واطمئنانًا(٢). ا، والمستثمرين ثقةً واطمئنانًاواستقرارً واستقرارً
وقد نص الفقهاء المعاصرون على جواز التأمين التعاونيوقد نص الفقهاء المعاصرون على جواز التأمين التعاوني(٣)، واستدلوا لذلك ، واستدلوا لذلك 

باآلتي:باآلتي:
الدليــل األول:الدليــل األول: أنه من قبيل النِّهد أنه من قبيل النِّهد(٤)، والنِّهد جائز، وعليه عمل المســلمين من ، والنِّهد جائز، وعليه عمل المســلمين من 
عهد النبي عهد النبي (٥)، من ذلك: ما رواه البخاري ومســلم عن جابر  بن عبد الله ، من ذلك: ما رواه البخاري ومســلم عن جابر  بن عبد الله 
ر عليهم  ر عليهم  بعثًا قِبَل الســاحل، فأمَّ  أنه قال: (بعث رســول اللــه  أنه قال: (بعث رســول اللــه  بعثًا قِبَل الســاحل، فأمَّ
أبا  عبيدة  بن الجراح وهم ثالث مئة، وأنــا فيهم، فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق أبا  عبيدة  بن الجراح وهم ثالث مئة، وأنــا فيهم، فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق 

يساهم صندوق االستثمار من رأس ماله أو من أرباحه المتحققة. يساهم صندوق االستثمار من رأس ماله أو من أرباحه المتحققة.   (١)
التحوط في التمويل اإلســالمي، للسويلم، ص١٣٩١٣٩، الخدمات االستثمارية في المصارف ، الخدمات االستثمارية في المصارف  التحوط في التمويل اإلســالمي، للسويلم، ص   (٢)
ا: حماية رأس المال، للدكتور يوســف الشــبيلي، ضمن دراسات المعايير  ا: حماية رأس المال، للدكتور يوســف الشــبيلي، ضمن دراسات المعايير ، وأيضً ١٧٥١٧٥/٢، وأيضً

الشرعية، صالشرعية، ص٣٠٩٧٣٠٩٧-٣٠٩٩٣٠٩٩.
صــدر بجوازه قرار مجمع الفقه اإلســالمي الدولي رقم ٩، مجلة المجمــع، العدد الثاني ، مجلة المجمــع، العدد الثاني  صــدر بجوازه قرار مجمع الفقه اإلســالمي الدولي رقم    (٣)
٧٣١٧٣١/١، وبذلك أخذ المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة في المعايير الشرعية، ، وبذلك أخذ المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة في المعايير الشرعية، 
ص٦٨٥٦٨٥، والهيئة الشــرعية بمصرف الراجحي في قرارها ذي الرقم ، والهيئة الشــرعية بمصرف الراجحي في قرارها ذي الرقم ٨٦٨٦/٤٢١٤٢١، وجاء في ، وجاء في 

المعايير الشرعية، صالمعايير الشرعية، ص٧٠٠٧٠٠: (لم يختلف في جوازه أحد من فقهاء العصر).: (لم يختلف في جوازه أحد من فقهاء العصر).
َهد فهو بكسر  َهد فهو بكسر : (وأما النـِ المعايير الشرعية، ص٧٠٢٧٠٢، قال ابن  حجر في فتح الباري ، قال ابن  حجر في فتح الباري ١٢٩١٢٩/٥: (وأما النـِ المعايير الشرعية، ص   (٤)

فقة). فقة).النون وبفتحها: إخراج القوم نفقاتهم على قدر عدد الرُّ النون وبفتحها: إخراج القوم نفقاتهم على قدر عدد الرُّ
ا  ــا أن يأكل هذا بعضً ا : (لم ير المســلمون في النِّهد بأسً ــا أن يأكل هذا بعضً قال البخاري في صحيحه ١٣٧١٣٧/٣: (لم ير المســلمون في النِّهد بأسً قال البخاري في صحيحه    (٥)
روض، وأورد في الباب  ا). وبوب عليه بقوله: باب الشركة في الطعام والنِّهد والعُ روض، وأورد في الباب وهذا بعضً ا). وبوب عليه بقوله: باب الشركة في الطعام والنِّهد والعُ وهذا بعضً

. عدة أحاديث؛ كحديث جابر وحديث األشعريين عدة أحاديث؛ كحديث جابر وحديث األشعريين
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 ، ، فني الزاد، فأمر أبو  عبيدة بأزواد ذلك الجيــش، فجمع ذلك كله، فكان مزودَي تمرٍ فني الزاد، فأمر أبو  عبيدة بأزواد ذلك الجيــش، فجمع ذلك كله، فكان مزودَي تمرٍ
فكان يقوتنا كل يوم قليالً قليالً حتى فني، فلم يكن يصيبنا إال تمرة تمرة...)فكان يقوتنا كل يوم قليالً قليالً حتى فني، فلم يكن يصيبنا إال تمرة تمرة...)(١).

لَّ طعامهم تناهدوا، فجمعوا طعامهم  لَّ طعامهم تناهدوا، فجمعوا طعامهم  حين قَ وجه الداللة:وجه الداللة: أن الصحابة  أن الصحابة  حين قَ
كله ثم صاروا يقســمونه كل يوم؛ وذلك حمايةً لهــم من خطر الجوع والموت، وفي كله ثم صاروا يقســمونه كل يوم؛ وذلك حمايةً لهــم من خطر الجوع والموت، وفي 
التأمين التعاوني يدفع كل شخص ماالً ثم يقتسمونه بينهم بحسب الحاجة حمايةً لهم التأمين التعاوني يدفع كل شخص ماالً ثم يقتسمونه بينهم بحسب الحاجة حمايةً لهم 
من المخاطر، فكال الصورتين تبرع من المشتركين يصرف عليهم بحسب الحاجةمن المخاطر، فكال الصورتين تبرع من المشتركين يصرف عليهم بحسب الحاجة(٢).

ومن صور النِّهد ما رواه البخاري ومســلم عن أبي موســى ومن صور النِّهد ما رواه البخاري ومســلم عن أبي موســى  قال: قال  قال: قال 
ينَةِ  دِ مْ بِالْمَ يَالِهِ امُ عِ عَ لَّ طَ ، أَوْ قَ وِ زْ لُوا فِي الْغَ مَ ا أَرْ ينَ إِذَ يِّ رِ ــعَ َشْ ينَةِ إِنَّ األْ دِ مْ بِالْمَ يَالِهِ امُ عِ عَ لَّ طَ ، أَوْ قَ وِ زْ لُوا فِي الْغَ مَ ا أَرْ ينَ إِذَ يِّ رِ ــعَ َشْ النبي النبي : «: «إِنَّ األْ
مْ  هُ ، فَ ةِ يَّ وِ دٍ بِالسَّ احِ اءٍ وَ مْ فِي إِنَ يْنَهُ وهُ بَ ــمُ تَسَ مَّ اقْ ، ثُ دٍ احِ بٍ وَ مْ فِي ثَوْ هُ نْدَ انَ عِ ا كَ وا مَ عُ مَ مْ جَ هُ ، فَ ةِ يَّ وِ دٍ بِالسَّ احِ اءٍ وَ مْ فِي إِنَ يْنَهُ وهُ بَ ــمُ تَسَ مَّ اقْ ، ثُ دٍ احِ بٍ وَ مْ فِي ثَوْ هُ نْدَ انَ عِ ا كَ وا مَ عُ مَ جَ

.(٣)« مْ نْهُ ا مِ أَنَ نِّي وَ مْمِ نْهُ ا مِ أَنَ نِّي وَ مِ
وجه الداللة:وجه الداللة: أن النبي  أن النبي  أثنى على فعل األشــعريين، وهي مناهدة  أثنى على فعل األشــعريين، وهي مناهدة 
بينهم في الحضر، فدل على جواز النِّهد في الحضر والسفر، والتأمين التعاوني صورة بينهم في الحضر، فدل على جواز النِّهد في الحضر والسفر، والتأمين التعاوني صورة 
رواه البخاري، كتاب الشركة، باب الشركة في الطعام والنِّهد والعروض ١٣٧١٣٧/٣ ( (٢٤٨٣٢٤٨٣)، )،  رواه البخاري، كتاب الشركة، باب الشركة في الطعام والنِّهد والعروض    (١)
ورو مسلم بعضه، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب إباحة ميتات البحر ورو مسلم بعضه، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب إباحة ميتات البحر 

.(.(١٩٣٥١٩٣٥) ) ١٥٣٧١٥٣٧/٣
قــال ابن  حجر في فتح الباري ١٢٩١٢٩/٥: (والذي يظهر أن أصله في الســفر وقد تتفق رفقة : (والذي يظهر أن أصله في الســفر وقد تتفق رفقة  قــال ابن  حجر في فتح الباري    (٢)
فيضعونه في الحضر كما سيأتي في آخر الباب من فعل األشعريين، وأنه ال يتقيد بالتسوية إال فيضعونه في الحضر كما سيأتي في آخر الباب من فعل األشعريين، وأنه ال يتقيد بالتسوية إال 
في القســمة، وأما في األكل فال تسوية الختالف حال اآلكلين، وأحاديث الباب تشهد لكل في القســمة، وأما في األكل فال تسوية الختالف حال اآلكلين، وأحاديث الباب تشهد لكل 
ذلك... وقد ورد الترغيب في ذلك [أي: النهد]، ورو أبو  عبيد في الغريب عن الحســن ذلك... وقد ورد الترغيب في ذلك [أي: النهد]، ورو أبو  عبيد في الغريب عن الحســن 

قال: (أخرجوا نهدكم؛ فإنه أعظم للبركة وأحسن ألخالقكم).قال: (أخرجوا نهدكم؛ فإنه أعظم للبركة وأحسن ألخالقكم).
رواه البخاري، كتاب الشركة، باب الشركة في الطعام والنهد والعروض ١٣٨١٣٨/٣ ( (٢٤٨٦٢٤٨٦)، )،  رواه البخاري، كتاب الشركة، باب الشركة في الطعام والنهد والعروض    (٣)
  باب من فضائل األشــعريين ، باب من فضائل األشــعريين ، ورواه مســلم، كتــاب فضائل الصحابــة ورواه مســلم، كتــاب فضائل الصحابــة

.(.(٢٥٠٠٢٥٠٠) ) ١٩٤٤١٩٤٤/٤
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من صور النِّهد.من صور النِّهد.
الدليــل الثاني:الدليــل الثاني: أنه عقد تبــرع، وليس معاوضة، والغرر إنمــا يحرم في عقود  أنه عقد تبــرع، وليس معاوضة، والغرر إنمــا يحرم في عقود 

المعاوضات ال التبرعاتالمعاوضات ال التبرعات(١).
الدليل الثالث:الدليل الثالث: أنه قائم على التعاون، وقد جاءت الشريعة باألمر بالتعاون أنه قائم على التعاون، وقد جاءت الشريعة باألمر بالتعاون(٢).

وإذا جاز التأمين التعاوني في األصــل، فال يظهر مانع من جوازه بين صناديق وإذا جاز التأمين التعاوني في األصــل، فال يظهر مانع من جوازه بين صناديق 
االســتثمار برأس المال الجريء؛ إذ هو التزام بالتبرع يعود بالنفع على المستثمرين، االســتثمار برأس المال الجريء؛ إذ هو التزام بالتبرع يعود بالنفع على المستثمرين، 
وليس ثم ما يمنع منه، والغالب أن مديري الصناديق ال يتصرفون بذلك إال وفق العقد وليس ثم ما يمنع منه، والغالب أن مديري الصناديق ال يتصرفون بذلك إال وفق العقد 
المبرم بينهم وبين المســتثمرين، والذي يتضمن االتفاق على المساهمة في صندوق المبرم بينهم وبين المســتثمرين، والذي يتضمن االتفاق على المساهمة في صندوق 
التأمين، أو يتضمن العقد تفويض جمعية من المستثمرين باتخاذ قرارات بالنيابة عنهم التأمين، أو يتضمن العقد تفويض جمعية من المستثمرين باتخاذ قرارات بالنيابة عنهم 

دُّ من مسائل، وتكون المساهمة في صندوق التأمين بعد موافقة الجمعية. دُّ من مسائل، وتكون المساهمة في صندوق التأمين بعد موافقة الجمعية.فيما يـَجِ فيما يـَجِ
ومن الصور المختلطة بين التحوط التعاونــي واالقتصادي في التمويل برأس ومن الصور المختلطة بين التحوط التعاونــي واالقتصادي في التمويل برأس 

المال الجريء:المال الجريء:
ع؛ وذلــك باجتماع عدد من الصناديق فــي جمعية صناديق باجتماع عدد من الصناديق فــي جمعية صناديق  مَّ جَ ع؛ وذلــكالتمويل الـــمُ مَّ جَ التمويل الـــمُ
لــة، حتى إذا ما وقع  ا مختصا من الخبراء الختيار المشــروعات المموَّ لــة، حتى إذا ما وقع تفــوض فريقً ا مختصا من الخبراء الختيار المشــروعات المموَّ تفــوض فريقً
االختيار على مشروع ساهم فيه كل صندوق بنســبة، فيكون في ذلك تحوط تعاوني االختيار على مشروع ساهم فيه كل صندوق بنســبة، فيكون في ذلك تحوط تعاوني 
وتحوط اقتصادي، فالتعاوني بتعاون الصناديق في اختيار المشروعات، واالقتصادي وتحوط اقتصادي، فالتعاوني بتعاون الصناديق في اختيار المشروعات، واالقتصادي 
المعايير الشــرعية، ص٧٠٠٧٠٠، وير بعض المعاصرين مــن المجيزين للتأمين التعاوني أنه ، وير بعض المعاصرين مــن المجيزين للتأمين التعاوني أنه  المعايير الشــرعية، ص   (١)
ــا. انظر: التأمين بيــن اإلباحة والحظر، للمنيــع، ص١٧١٧-١٨١٨، التأمين ، التأمين  ــا. انظر: التأمين بيــن اإلباحة والحظر، للمنيــع، صالتــزام وليس تبرعً التــزام وليس تبرعً

اإلسالمي، للجرف، ضمن دراسات المعايير الشرعية اإلسالمي، للجرف، ضمن دراسات المعايير الشرعية ١٨٧٣١٨٧٣/٢.
ن، فهو  ن، فهو ، وير بعض المعاصرين بأن التعاون غير مقصود للمؤمِّ المعايير الشرعية، ص٧٠٠٧٠٠، وير بعض المعاصرين بأن التعاون غير مقصود للمؤمِّ المعايير الشرعية، ص   (٢)
يســعى في مصلحة نفســه دون اعتبار لغيره. انظر: التأمين بين اإلباحــة والحظر، للمنيع، يســعى في مصلحة نفســه دون اعتبار لغيره. انظر: التأمين بين اإلباحــة والحظر، للمنيع، 

ص١٦١٦-١٧١٧.
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بتوزيع الصندوق أمواله في مشــروعات متنوعة بعد دراســتها دراســة مستفيضة من بتوزيع الصندوق أمواله في مشــروعات متنوعة بعد دراســتها دراســة مستفيضة من 
خبراء مختصين، كما يساعد هذا االجتماع في خروج الصندوق وتصفية استثماراته؛ خبراء مختصين، كما يساعد هذا االجتماع في خروج الصندوق وتصفية استثماراته؛ 
ل ذلك من  ل ذلك من إذ قد ترغب بعض الصناديق في شــراء حصص غيرها من الصناديق، فيُسهِّ إذ قد ترغب بعض الصناديق في شــراء حصص غيرها من الصناديق، فيُسهِّ
ه(١)، وال يظهر في ذلك محظور شرعي، بل هو من التعاون الذي ، وال يظهر في ذلك محظور شرعي، بل هو من التعاون الذي  هبيع الصندوق حصصَ بيع الصندوق حصصَ

جاءت الشريعة باألمر به.جاءت الشريعة باألمر به.

المطلب الثالث: التحوط التعاقدي.المطلب الثالث: التحوط التعاقدي.
ل للحد من المخاطر في العقود التي  ل للحد من المخاطر في العقود التي يقصد به هنا: الطــرق التي يتخذها المموِّ يقصد به هنا: الطــرق التي يتخذها المموِّ
يبرمها مع غيره. وســأقتصر على بحث شــروط التحوط في عقــد التمويل، ويمكن يبرمها مع غيره. وســأقتصر على بحث شــروط التحوط في عقــد التمويل، ويمكن 

تقسيمها إلى ثالثة أقسام:تقسيمها إلى ثالثة أقسام:
األول:األول: أدوات إدارية مالية. أدوات إدارية مالية.

الثاني:الثاني: أدوات لتقييد تصرفات الشركاء. أدوات لتقييد تصرفات الشركاء.
الثالث:الثالث: أدوات مالية محضة. أدوات مالية محضة.

وجميع هذه الشــروط يُبحث أصلها في مســألة شــروط المتعاقدين، وبيان وجميع هذه الشــروط يُبحث أصلها في مســألة شــروط المتعاقدين، وبيان 
حكمها باآلتي:حكمها باآلتي:

تحرير محل الخالف:تحرير محل الخالف:
ال خالف بين الفقهاء في جواز الشــروط الموافقــة لمقتضى العقدال خالف بين الفقهاء في جواز الشــروط الموافقــة لمقتضى العقد(٢)؛ إذ هي ؛ إذ هي 
 GuideGuide onon PrivatePrivate ص٢٢٢٢، ،  ص،   ،Does Venture Capital Financing Make a Difference?Does Venture Capital Financing Make a Difference?  (١)

EquityEquity andand VentureVenture CapitalCapital forfor EntrepreneursEntrepreneurs، ص، ص٢٣٢٣.

بدائــع الصنائع ١٧١١٧١/٥، الذخيرة ، الذخيرة ٩٨٩٨/٨، التوضيح، لخليل ، التوضيح، لخليل ١٤٨١٤٨/٧، الوســيط، للغزالي ، الوســيط، للغزالي  بدائــع الصنائع    (٢)
٧٣٧٣/٣، منهاج الطالبين، ص، منهاج الطالبين، ص٩٧٩٧ المغني  المغني ٣٢٣٣٢٣/٦، اإلنصاف ، اإلنصاف ٢٠٥٢٠٥/١١١١، ، ٢٢٧٢٢٧.
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مؤكدة للعقد وبيان لمقتضاهمؤكدة للعقد وبيان لمقتضاه(١)، فوجودها وعدمها ســواء، فوجودها وعدمها ســواء(٢). ومن أمثلتها في الشركة: . ومن أمثلتها في الشركة: 
اشتراط كون الخسارة على قدر رأس المال، واشتراط العمل على المضارب.اشتراط كون الخسارة على قدر رأس المال، واشتراط العمل على المضارب.

وال خــالف في جواز الشــروط المتعلقــة بمصلحة العقــد أو العاقدين مما وال خــالف في جواز الشــروط المتعلقــة بمصلحة العقــد أو العاقدين مما 
ال يخالف مقتضــى العقدال يخالف مقتضــى العقد(٣)، ومــن أمثلتها في الشــركة: اشــتراط رب المال على ، ومــن أمثلتها في الشــركة: اشــتراط رب المال على 
ا، أو اشتراط الشريك على شريكه أالَّ  ا، أو اشتراط الشريك على شريكه أالَّ المضارب أالَّ يســافر بالمال، وأالَّ يركب به بحرً المضارب أالَّ يســافر بالمال، وأالَّ يركب به بحرً

ا برهن(٤). ا برهنيبيع بثمن آجل إال موثِقً يبيع بثمن آجل إال موثِقً
وال خالف في تحريم الشــروط التي تخالف الشرع؛ كاشتراط بيع المحرمات وال خالف في تحريم الشــروط التي تخالف الشرع؛ كاشتراط بيع المحرمات 
في الشركة، أو الربا في البيع أو القرض، وكذلك الشروط التي تخل بشرط من شروط في الشركة، أو الربا في البيع أو القرض، وكذلك الشروط التي تخل بشرط من شروط 

العقد كاإلكراهالعقد كاإلكراه(٥).
واختلفوا فيما ســو ذلك في الجملــةواختلفوا فيما ســو ذلك في الجملــة(٦)، ومما اختلفوا فيه: الشــروط التي ، ومما اختلفوا فيه: الشــروط التي 

بدائع الصنائع ١٧١١٧١/٥، المجموع شرح المهذب ، المجموع شرح المهذب ٣٦٤٣٦٤/٩، تحفة المحتاج ، تحفة المحتاج ٣٠٤٣٠٤/٤. بدائع الصنائع    (١)
أسنى المطالب ٣١٣١/٢، المغني ، المغني ٣٢٣٣٢٣/٦، اإلنصاف ، اإلنصاف ٢٢٧٢٢٧/١١١١. أسنى المطالب    (٢)

بدائع الصنائع ١٧١١٧١/٥، المعلم بفوائد مسلم ، المعلم بفوائد مسلم ٢٢٩٢٢٩/٢، تحرير الكالم، للحطاب، ص، تحرير الكالم، للحطاب، ص٣٣٩٣٣٩، ،  بدائع الصنائع    (٣)
الوســيط، للغزالي الوســيط، للغزالي ٧٤٧٤/٣، المجموع شرح المهذب ، المجموع شرح المهذب ٣٦٤٣٦٤/٩، المغني ، المغني ٣٢٣٣٢٣/٦، اإلنصاف ، اإلنصاف 
٢٠٥٢٠٥/١١١١-٢٠٦٢٠٦، ، ٢٢٦٢٢٦، وقد حكى ابن  تيمية اإلجماع على صحة اشتراط صفة في المبيع ، وقد حكى ابن  تيمية اإلجماع على صحة اشتراط صفة في المبيع 

ا، القواعد النورانية، ص٢٦١٢٦١. ا، القواعد النورانية، صونحوه كاشتراط كون العبد كاتبًا أو صانعً ونحوه كاشتراط كون العبد كاتبًا أو صانعً
االختيــار، للموصلي ٢١٢١/٣، بدائع الصنائــع ، بدائع الصنائــع ٩٨٩٨/٦، المقدمات الممهدات ، المقدمات الممهدات ١١١١/٣، منح ، منح  االختيــار، للموصلي    (٤)
الجليــل الجليــل ٣٤٧٣٤٧/٧، البيان، للعمرانــي ، البيان، للعمرانــي ٢١١٢١١/٧، المغني ، المغني ١٧٧١٧٧/٧، شــرح منتهى اإلرادات ، شــرح منتهى اإلرادات 

.٢١٤٢١٤/٢
بدائع الصنائع بدائع الصنائع ١٦٨١٦٨/٥، فتح القدير ، فتح القدير ٤٥٢٤٥٢/٨-٤٥٣٤٥٣، البيان والتحصيل ، البيان والتحصيل ٢٨٨٢٨٨/٨، المعلم ، المعلم   (٥)
بفوائد مســلم بفوائد مســلم ٢٢٩٢٢٩/٢، أســنى المطالــب ، أســنى المطالــب ٣٢٣٢/٢، مغني المحتــاج ، مغني المحتــاج ٣٨٦٣٨٦/٢، المغني ، المغني 

.١٧٩١٧٩/٧
مما اختلفوا فيه اشــتراط عقد في عقد، وسبق بيان ما يتعلق بموضوع البحث منه، فال حاجة  مما اختلفوا فيه اشــتراط عقد في عقد، وسبق بيان ما يتعلق بموضوع البحث منه، فال حاجة    (٦)

إلى تكراره.إلى تكراره.
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٣٦٥٣٦٥

تخالف بعض ما يقتضيه العقدتخالف بعض ما يقتضيه العقد(١)، وذلك على قولين:، وذلك على قولين:
القول األول:القول األول: أنها شروط فاسدة أنها شروط فاسدة(٢).

وهو مذهب الحنفيةوهو مذهب الحنفية(٣) والمالكية والمالكية(٤) والشافعية والشافعية(٥) والحنابلة والحنابلة(٦).
القول الثاني:القول الثاني: أنها شروط صحيحة، في األصل ما لم يوجد مقتضٍ آخر يفسدها. أنها شروط صحيحة، في األصل ما لم يوجد مقتضٍ آخر يفسدها.

وهو رواية عند الحنابلةوهو رواية عند الحنابلة(٧).
لون  صِّ يفرق بعض الفقهاء المانعين في هذه المســألة بين اشتراط البائع االنتفاع بالمبيع فيُفَ لون   صِّ يفرق بعض الفقهاء المانعين في هذه المســألة بين اشتراط البائع االنتفاع بالمبيع فيُفَ  (١)
في حكمه، وبين ما سواه من الشروط فيمنعونها بإطالق، ولما كان محل المسألة عقد شركة في حكمه، وبين ما سواه من الشروط فيمنعونها بإطالق، ولما كان محل المسألة عقد شركة 
أعرضت عن مسألة االنتفاع بالمبيع؛ إذ ال يظهر محل لها في عقد الشركة، واكتفيت بعموم أعرضت عن مسألة االنتفاع بالمبيع؛ إذ ال يظهر محل لها في عقد الشركة، واكتفيت بعموم 

قولهم فيما خالف مقتضى العقد. انظر: المغني قولهم فيما خالف مقتضى العقد. انظر: المغني ٣٢١٣٢١/٦-٣٢٣٣٢٣، اإلنصاف ، اإلنصاف ٢١٤٢١٤/١١١١.
نبه إلى أن المذاهب التي تمنع الشروط المخالفة لمقتضى العقد قد تختلف بينها في بعض  يُ نبه إلى أن المذاهب التي تمنع الشروط المخالفة لمقتضى العقد قد تختلف بينها في بعض   يُ  (٢)
الشــروط؛ الختالفها في تحقيق المناط، أي: في منافاة الشرط لمقتضى العقد، كما سيأتي الشــروط؛ الختالفها في تحقيق المناط، أي: في منافاة الشرط لمقتضى العقد، كما سيأتي 

في اختالفهم في حكم تقييد تصرفات المضارب.في اختالفهم في حكم تقييد تصرفات المضارب.
بدائع الصنائع ١٦٩١٦٩/٥، حاشية ابن  عابدين ، حاشية ابن  عابدين ٦٥٤٦٥٤/٥. بدائع الصنائع    (٣)

الذخيرة ٩٨٩٨/٨، التوضيح، لخليل ، التوضيح، لخليل ٣٥٢٣٥٢/٥-٣٥٣٣٥٣. الذخيرة    (٤)
كفاية النبيه ١١٦١١٦/١١١١، تحفة المنهاج ، تحفة المنهاج ٢٩٦٢٩٦/٤. كفاية النبيه    (٥)

المغنــي ١٧٩١٧٩/٧، اإلنصاف ، اإلنصاف ٢٣٢٢٣٢/١١١١، قال ابن  قدامة في المغني ، قال ابن  قدامة في المغني ١٧٩١٧٩/٧: (والشــروط : (والشــروط  المغنــي    (٦)
الفاســدة تنقســم إلى ثالثة أقســام؛ أحدها: ما ينافي مقتضى العقد، مثل أن يشــترط لزوم الفاســدة تنقســم إلى ثالثة أقســام؛ أحدها: ما ينافي مقتضى العقد، مثل أن يشــترط لزوم 
المضاربــة، أو ال يعزله مــدة بعينها، أو ال يبيع إال برأس المال أو أقــل، أو ال يبيع إال ممن المضاربــة، أو ال يعزله مــدة بعينها، أو ال يبيع إال برأس المال أو أقــل، أو ال يبيع إال ممن 
اشــتر منه، أو شرط أالَّ يشتري، أو ال يبيع، أو أن يوليه ما يختاره من السلع، أو نحو ذلك، اشــتر منه، أو شرط أالَّ يشتري، أو ال يبيع، أو أن يوليه ما يختاره من السلع، أو نحو ذلك، 
فهذه شروط فاسدة؛ ألنها تفوت المقصود من المضاربة، وهو الربح، أو تمنع الفسخ الجائز فهذه شروط فاسدة؛ ألنها تفوت المقصود من المضاربة، وهو الربح، أو تمنع الفسخ الجائز 

بحكم األصل.بحكم األصل.
اإلنصاف ٢٣٠٢٣٠/١١١١، الفروع ، الفروع ١٩٠١٩٠/٦، واختاره ابن  تيمية في القواعد النورانية، ص، واختاره ابن  تيمية في القواعد النورانية، ص٢٦١٢٦١، ،  اإلنصاف    (٧)
وابن  القيــم في إعالم الموقعين وابن  القيــم في إعالم الموقعين ٢٥٩٢٥٩/١، قال ابن  تيمية فــي القواعد النورانية، ص، قال ابن  تيمية فــي القواعد النورانية، ص٢٦١٢٦١: : 
(األصل في العقود والشروط الجواز والصحة، وال يحرم ويبطل منها إال ما دل على تحريمه (األصل في العقود والشروط الجواز والصحة، وال يحرم ويبطل منها إال ما دل على تحريمه 
 = =وإبطاله نص أو قياس عند من يقول به، وأصول أحمد المنصوص عنه أكثرها تجري علىوإبطاله نص أو قياس عند من يقول به، وأصول أحمد المنصوص عنه أكثرها تجري على
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األدلة والمناقشة:األدلة والمناقشة:
استدل أصحاب القول األول باآلتي:استدل أصحاب القول األول باآلتي:

نْهُ  ا لَيْسَ مِ ا مَ ذَ ا هَ نَ رِ ثَ فِي أَمْ ــدَ نْ أَحْ نْهُ مَ ا لَيْسَ مِ ا مَ ذَ ا هَ نَ رِ ثَ فِي أَمْ ــدَ نْ أَحْ الدليل األول:الدليل األول: قول النبي  قول النبي : «: «مَ
.(١)« دٌّ وَ رَ هُ دٌّفَ وَ رَ هُ فَ

ا  ا  أن الشرط المخالف لمقتضى العقد يخرجه عن سنته فكان محدثً وجه الداللة:وجه الداللة: أن الشرط المخالف لمقتضى العقد يخرجه عن سنته فكان محدثً
ا(٢). امردودً مردودً

نوقش بأن الشرط المخالف لمقتضى العقد إما أن يخالف نص الشرع فيحرم، نوقش بأن الشرط المخالف لمقتضى العقد إما أن يخالف نص الشرع فيحرم، 
ا(٣)، أو ال يخالفهما فيكون مما أباح الله للمكلف ، أو ال يخالفهما فيكون مما أباح الله للمكلف  اأو يخالف مقصود العقد فيكون لغوً أو يخالف مقصود العقد فيكون لغوً
ه أو اإللزامَ به أو إســقاطَه، فكما أن الشــراء يبيح للمشتري االنتفاع،  ه أو اإللزامَ به أو إســقاطَه، فكما أن الشــراء يبيح للمشتري االنتفاع، اإلذنَ به أو منْعَ اإلذنَ به أو منْعَ
والبيع يحرمه على البائع، فكذلك الشــرط يبيح له ذلك أو يحرمه، بدليل األحاديث والبيع يحرمه على البائع، فكذلك الشــرط يبيح له ذلك أو يحرمه، بدليل األحاديث 
التي أباحت االشتراط في العقد وأمرت بالوفاء به، وهذه الشروط ال تُخرج العقد عن التي أباحت االشتراط في العقد وأمرت بالوفاء به، وهذه الشروط ال تُخرج العقد عن 
ا للشروط، فليس في الفقهاء األربعة  هذا القول، ومالك قريب منه، لكن أحمد أكثر تصحيحً ا للشروط، فليس في الفقهاء األربعة =  هذا القول، ومالك قريب منه، لكن أحمد أكثر تصحيحً  =

ا للشروط منه). ا للشروط منه).أكثر تصحيحً أكثر تصحيحً
رواه البخــاري، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود ١٨٤١٨٤/٣  رواه البخــاري، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود    (١)
(٢٦٩٧٢٦٩٧)، ورواه مسلم، كتاب األقضية، باب نقض األحكام الباطلة ورد محدثات األمور، )، ورواه مسلم، كتاب األقضية، باب نقض األحكام الباطلة ورد محدثات األمور، 

.(.(١٧١٨١٧١٨) ) ١٣٤٣١٣٤٣/٣  عن عائشة عن عائشة
ذكر ابن  رشد نحوه في المقدمات الممهدات ١١١١/٣، ووضح ابن  القيم في إعالم الموقعين ، ووضح ابن  القيم في إعالم الموقعين  ذكر ابن  رشد نحوه في المقدمات الممهدات    (٢)
٢٦٢٢٦٢/١ اســتداللهم بقوله: (كل شرط أو عقد ليس في النصوص إيجابه وال اإلذن فيه فإنه  اســتداللهم بقوله: (كل شرط أو عقد ليس في النصوص إيجابه وال اإلذن فيه فإنه 
بُه قد التزم فيه إباحةَ ما حرم الله ورســوله،  بُه قد التزم فيه إباحةَ ما حرم الله ورســوله، ال يخلو من أحد وجوه أربعة؛ إما أن يكون صاحِ ال يخلو من أحد وجوه أربعة؛ إما أن يكون صاحِ
أو تحريمَ ما أباحه، أو إســقاطَ ما أوجبه، أو إيجابَ ما أســقطه، وال خامس لهذه األقســام أو تحريمَ ما أباحه، أو إســقاطَ ما أوجبه، أو إيجابَ ما أســقطه، وال خامس لهذه األقســام 

البتة)، وعزاه إلى المانعين، ثم أجاب عنه.البتة)، وعزاه إلى المانعين، ثم أجاب عنه.
قال ابن  تيمية في القواعــد النورانية، ص٢٨٠٢٨٠: (فإن العقــد إذا كان له مقصود يراد جميع : (فإن العقــد إذا كان له مقصود يراد جميع  قال ابن  تيمية في القواعــد النورانية، ص   (٣)
ط فيه ما ينافي ذلك المقصود، فقد جمع بين المتناقضين بين إثبات المقصود  ــرِ ط فيه ما ينافي ذلك المقصود، فقد جمع بين المتناقضين بين إثبات المقصود صوره وشُ ــرِ صوره وشُ

ونفيه، فال يحصل شيء، ومثل هذا الشرط باطل باالتفاق، بل هو مبطل للعقد عندنا).ونفيه، فال يحصل شيء، ومثل هذا الشرط باطل باالتفاق، بل هو مبطل للعقد عندنا).
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٣٦٧٣٦٧

ســنته؛ ألن األصل في المعامــالت بين الناس الحل واإلباحــة، وال يحرم من ذلك ســنته؛ ألن األصل في المعامــالت بين الناس الحل واإلباحــة، وال يحرم من ذلك 
ا على تحريمه فهو محرم،  ا على تحريمه فهو محرم، إال ما جاء النص بتحريمه، فما كان من الشــروط منصوصً إال ما جاء النص بتحريمه، فما كان من الشــروط منصوصً

وإال فاألصل فيه اإلباحةوإال فاألصل فيه اإلباحة(١).
الدليل الثاني:الدليل الثاني: ما ورد من النهي عن بيع وشرط ما ورد من النهي عن بيع وشرط(٢).

وجه الداللة: وجه الداللة: النص على منع الجمع بين البيع والشــرط، (فيدل على فساد كل النص على منع الجمع بين البيع والشــرط، (فيدل على فساد كل 
صَّ عن عموم النص)(٣). صَّ عن عموم النص)بيع وشرط إال ما خُ بيع وشرط إال ما خُ

نوقش بأن الحديــث ال يصح، ولذلك أجمع العلماء علــى صحة ما يخالفه؛ نوقش بأن الحديــث ال يصح، ولذلك أجمع العلماء علــى صحة ما يخالفه؛ 
كاشتراط طول الثوب وقدر األرض، مع أنه جمع بين البيع والشرط.كاشتراط طول الثوب وقدر األرض، مع أنه جمع بين البيع والشرط.
الدليل الثالث:الدليل الثالث: ما ورد أن النبي  ما ورد أن النبي  نهى عن الثُّنيَا نهى عن الثُّنيَا(٤).

وجه الداللة:وجه الداللة: أن حقيقة الشرط استثناء أمر يقتضيه العقد، فهو من الثُّنيَا المحرمة،  أن حقيقة الشرط استثناء أمر يقتضيه العقد، فهو من الثُّنيَا المحرمة، 
ط يضع من الثمن مقابل الشــرط، فصار للشــرط حصة مجهولة من  ط يضع من الثمن مقابل الشــرط، فصار للشــرط حصة مجهولة من كما أن المشــترِ كما أن المشــترِ

ا(٥). االمعاوضة، فكان الشرط فاسدً المعاوضة، فكان الشرط فاسدً
نوقش بــأن الثنيا المنهي عنها هي التي تؤدي إلــى الجهالة؛ لرواية: (نهى عن نوقش بــأن الثنيا المنهي عنها هي التي تؤدي إلــى الجهالة؛ لرواية: (نهى عن 
.............................................................................................................................. الثنيا إال أن تعلم)الثنيا إال أن تعلم)(٦)،

القواعد النورانية، ص٢٧٤٢٧٤، إعالم الموقعين ، إعالم الموقعين ٢٦٢٢٦٢/١. القواعد النورانية، ص   (١)
سبق تخريجه، ص٣٥٧٣٥٧. سبق تخريجه، ص   (٢)

بدائع الصنائع ١٧٥١٧٥/٥، وانظر: التوضيح، لخليل ، وانظر: التوضيح، لخليل ٣٥٢٣٥٢/٥، أسنى المطالب ، أسنى المطالب ٣٢٣٢/٢. بدائع الصنائع    (٣)
رواه مســلم، كتاب البيوع، باب النهي عن المحاقلة والمزابنة، وعن المخابرة، وبيع الثمرة  رواه مســلم، كتاب البيوع، باب النهي عن المحاقلة والمزابنة، وعن المخابرة، وبيع الثمرة    (٤)
 ١١٧٥١١٧٥/٣  قبل بدو صالحها، وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين، من حديث جابر قبل بدو صالحها، وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين، من حديث جابر
 :والثنيا: االستثناء من العقد، والمقصود: استثناء المجهول؛ لورود رواية أخر .( :(١٥٣٦١٥٣٦). والثنيا: االستثناء من العقد، والمقصود: استثناء المجهول؛ لورود رواية أخر

«نهى عن الثنيا إال أن تعلم»، وسيأتي تخريجها. النهاية، البن  األثير «نهى عن الثنيا إال أن تعلم»، وسيأتي تخريجها. النهاية، البن  األثير ٢٢٤٢٢٤/١.
المعلم بفوائد مسلم ٢٢٩٢٢٩/٢، بداية المجتهد ، بداية المجتهد ١٧٩١٧٩/٣. المعلم بفوائد مسلم    (٥)

رواه الترمذي، أبواب البيــوع، باب ما جاء في النهي عن الثنيا ٥٦٤٥٦٤/٢ ( (١٢٩٠١٢٩٠)، ورواه )، ورواه  رواه الترمذي، أبواب البيــوع، باب ما جاء في النهي عن الثنيا    (٦)= = 



٣٦٨٣٦٨
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لِم الشرط المستثنى لم يكن من المنهي عنه(١). لِم الشرط المستثنى لم يكن من المنهي عنهفإذا عُ فإذا عُ
وأما جهالة حصة المشــروط فال تؤثر؛ ألن الثمن وقع على العين دون حاجة وأما جهالة حصة المشــروط فال تؤثر؛ ألن الثمن وقع على العين دون حاجة 
لبيان ثمن أجزائها أو أوصافها، كما أنه إذا اشتر شاة فال يُشترط أن يبين ثمن صوفها لبيان ثمن أجزائها أو أوصافها، كما أنه إذا اشتر شاة فال يُشترط أن يبين ثمن صوفها 

ا ال يُشترط بيان ثمنه دون التكسير. رً كسَّ ا ال يُشترط بيان ثمنه دون التكسير.وكبدها ولحمها، وإذا اشتر حطبًا مُ رً كسَّ وكبدها ولحمها، وإذا اشتر حطبًا مُ
واستدل أصحاب القول الثاني باآلتي:واستدل أصحاب القول الثاني باآلتي:

الدليل األول:الدليل األول: النصوص التي جاءت باألمر بالوفاء بالعقود وبالشروط؛ كقوله  النصوص التي جاءت باألمر بالوفاء بالعقود وبالشروط؛ كقوله 
لَى  ونَ عَ ــلِمُ سْ لَى الْمُ ونَ عَ ــلِمُ سْ تعالى: تعالى: نث   ]   \   [   ^   _      مث(٢)، وقوله ، وقوله : «: «الْمُ

.(٣)« مْ وطِهِ رُ مْشُ وطِهِ رُ شُ
وجه الداللة:وجه الداللة: أن أمر الله بالوفاء بالعقود يقتضي الوفاء بها بشروطها، ومن ذلك  أن أمر الله بالوفاء بالعقود يقتضي الوفاء بها بشروطها، ومن ذلك 

شروط المتعاقدين، فهما لم يرضيا بالعقد إال بشروطهماشروط المتعاقدين، فهما لم يرضيا بالعقد إال بشروطهما(٤).
صَّ منها ما خالف الشــرع فيحرم  صَّ منها ما خالف الشــرع فيحرم نوقش بأن هذه النصوص مخصوصة، فقد خُ نوقش بأن هذه النصوص مخصوصة، فقد خُ
تْ فِي كِتَابِ  ا لَيْسَ وطً رُ طُونَ شُ تَرِ شْ امٍ يَ وَ الُ أَقْ ا بَ تْ فِي كِتَابِ مَ ا لَيْسَ وطً رُ طُونَ شُ تَرِ شْ امٍ يَ وَ الُ أَقْ ا بَ وال يصح؛ لقول النبي وال يصح؛ لقول النبي : «: «مَ
هِ  ، كِتَابُ اللَّ طٍ ــرْ ئَةَ شَ انَ مِ إِنْ كَ ، وَ وَ بَاطِلٌ هُ طٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَ ــرْ نْ شَ انَ مِ ا كَ ، مَ هِ هِ اللَّ ، كِتَابُ اللَّ طٍ ــرْ ئَةَ شَ انَ مِ إِنْ كَ ، وَ وَ بَاطِلٌ هُ طٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَ ــرْ نْ شَ انَ مِ ا كَ ، مَ هِ اللَّ
»(٥)، واشتراط ما خالف مقتضى العقد أو خالف بعض مقتضياته ، واشتراط ما خالف مقتضى العقد أو خالف بعض مقتضياته  ثَقُ هِ أَوْ طُ اللَّ رْ شَ ، وَ قُّ ثَقُأَحَ هِ أَوْ طُ اللَّ رْ شَ ، وَ قُّ أَحَ
مخالف للشرع؛ ألن العقود مشــروعة على وجه، واشتراط ما خالف مقتضاها تغيير مخالف للشرع؛ ألن العقود مشــروعة على وجه، واشتراط ما خالف مقتضاها تغيير 
النسائي، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثنيا حتى تعلم ٢٩٦٢٩٦/٧ ( (٤٦٣٣٤٦٣٣)، وقال الترمذي )، وقال الترمذي  النسائي، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثنيا حتى تعلم =   =

٥٦٤٥٦٤/٢: (حديث حسن صحيح).: (حديث حسن صحيح).
المغني ١٦٨١٦٨/٦. المغني   سورة المائدة، اآلية: ١.(١)  سورة المائدة، اآلية:    (٢)

سبق تخريجه، ص١٥٨١٥٨. سبق تخريجه، ص   (٣)
القواعد النورانية، البن  تيمية، ص٢٧٤٢٧٤، إعالم الموقعين ، إعالم الموقعين ٢٦٠٢٦٠/١. القواعد النورانية، البن  تيمية، ص   (٤)

رواه البخاري، كتاب المكاتب، باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس رواه البخاري، كتاب المكاتب، باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس ١٥٢١٥٢/٣ ( (٢٥٦٣٢٥٦٣)، ورواه )، ورواه   (٥)
.(.(١٥٠٤١٥٠٤) ) ١١٤٢١١٤٢/٢  مسلم، كتاب العتق، باب إنما الوالء لمن أعتق، من حديث عائشة مسلم، كتاب العتق، باب إنما الوالء لمن أعتق، من حديث عائشة
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٣٦٩٣٦٩

للمشروعللمشروع(١).
أجيب من وجهين:أجيب من وجهين:

األول:األول: أن األصل بقاء النص على عمومه، وال يُلجأ إلى التخصيص عند إمكان  أن األصل بقاء النص على عمومه، وال يُلجأ إلى التخصيص عند إمكان 
إعمال النصوص بعمومها؛ ألن التخصيص إبطال لبعض ما دل عليه النص، وال يصح إعمال النصوص بعمومها؛ ألن التخصيص إبطال لبعض ما دل عليه النص، وال يصح 

ذلك إال بدليل.ذلك إال بدليل.
طٍ لَيْسَ فِي  ــرْ نْ شَ انَ مِ ا كَ طٍ لَيْسَ فِي مَ ــرْ نْ شَ انَ مِ ا كَ وأما دعــو معارضة قول النبــي وأما دعــو معارضة قول النبــي : «: «مَ
» ألدلة وجوب الوفاء بالعقود والشــروط، » ألدلة وجوب الوفاء بالعقود والشــروط،  طٍ ــرْ ئَةَ شَ انَ مِ إِنْ كَ ، وَ وَ بَاطِلٌ هُ هِ فَ طٍكِتَابِ اللَّ ــرْ ئَةَ شَ انَ مِ إِنْ كَ ، وَ وَ بَاطِلٌ هُ هِ فَ كِتَابِ اللَّ
فليس بينهما تعارض، فإن المقصودَ الشروطُ التي تخالف حكم الله؛ كاشتراط الوالء فليس بينهما تعارض، فإن المقصودَ الشروطُ التي تخالف حكم الله؛ كاشتراط الوالء 
لغير من أعتــق، أما مطلق الشــروط المخالفة لبعض مقتضيات العقد فليســت مما لغير من أعتــق، أما مطلق الشــروط المخالفة لبعض مقتضيات العقد فليســت مما 

.(٢) حرم الله ورسوله حرم الله ورسوله
الثاني:الثاني: أن هذا مبني على أن األصل في الشــروط الحظر إال ما دل الدليل على  أن هذا مبني على أن األصل في الشــروط الحظر إال ما دل الدليل على 
جوازه، وهذا غير صحيح؛ فإن النصوص التي أمرت بالوفاء بالعقود والشروط جاءت جوازه، وهذا غير صحيح؛ فإن النصوص التي أمرت بالوفاء بالعقود والشروط جاءت 
، كما أنه لما كان األصل في القتل  ، ولو كان األصل الحظر لمــا وردت مطلقةً ، كما أنه لما كان األصل في القتل مطلقةً ، ولو كان األصل الحظر لمــا وردت مطلقةً مطلقةً

.(٣) الحظر جاءت النصوص باألمر به مقيدةً بالقدر المباح منه ولم تأت مطلقةًالحظر جاءت النصوص باألمر به مقيدةً بالقدر المباح منه ولم تأت مطلقةً
الدليــل الثانــي:الدليــل الثانــي: قولــه تعالــى:  قولــه تعالــى: نث   9   :   ;   >   =   <   

?   @   G   F   E   D   C   B   A      مث(٤).

وجه الداللة:وجه الداللة: أن العاقدين إذا تراضيا على شــرط ال يخالف حكم الله جاز لهما  أن العاقدين إذا تراضيا على شــرط ال يخالف حكم الله جاز لهما 
عزاه إلى المانعين ابن  تيمية في القواعد النورانية، ص٢٦٠٢٦٠ وابن  القيم في إعالم الموقعين  وابن  القيم في إعالم الموقعين  عزاه إلى المانعين ابن  تيمية في القواعد النورانية، ص   (١)

.٢٦٢٢٦٢/١
إعالم الموقعين ٢٦٢٢٦٢/١. إعالم الموقعين    (٢)

القواعد النورانية، البن  تيمية، ص٢٧٢٢٧٢. القواعد النورانية، البن  تيمية، ص   (٣)
سورة النساء، اآلية: ٢٩٢٩. سورة النساء، اآلية:    (٤)



٣٧٠٣٧٠
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ه، وال إبطال  ه، وال إبطال ذلك، وال يجوز إلغاؤه وإلزامهما بما لم يلتزماه وال ألزمهما به اللهُ ورسولُ ذلك، وال يجوز إلغاؤه وإلزامهما بما لم يلتزماه وال ألزمهما به اللهُ ورسولُ
لِّ الحرام(١). حِ م الحالل كمُ حرِّ لِّ الحرامما شرطاه مما لم يحرم الله ورسوله عليهما شرطه، ومُ حِ م الحالل كمُ حرِّ ما شرطاه مما لم يحرم الله ورسوله عليهما شرطه، ومُ

الدليــل الثالث:الدليــل الثالث: أن األصل في العقود اإلباحة حتــى يقوم دليل على التحريم،  أن األصل في العقود اإلباحة حتــى يقوم دليل على التحريم، 
وال دليل يصح في تحريم الشرط إن خالف بعض ما يقتضيه العقدوال دليل يصح في تحريم الشرط إن خالف بعض ما يقتضيه العقد(٢).

الترجيح:الترجيح:
يترجــح القول الثانــي بأن األصل في الشــروط الصحة ولــو خالفت بعض يترجــح القول الثانــي بأن األصل في الشــروط الصحة ولــو خالفت بعض 
مقتضيات العقد، فال يبطل من الشروط إال ما خالف الشرع، أو خالف مقصود العقد؛ مقتضيات العقد، فال يبطل من الشروط إال ما خالف الشرع، أو خالف مقصود العقد؛ 
فإن ما خالف مقصود العقد لغو؛ كاشــتراط الطالق في النكاح أو اشتراط الفسخ في فإن ما خالف مقصود العقد لغو؛ كاشــتراط الطالق في النكاح أو اشتراط الفسخ في 
العقد، ومن ذلك اشــتراط عدم الملك أو عدم الربح في شركة العنان، أو منع العامل العقد، ومن ذلك اشــتراط عدم الملك أو عدم الربح في شركة العنان، أو منع العامل 

ا في المضاربة(٣). ا في المضاربةمن التصرف مطلقً من التصرف مطلقً
وبناءً على ذلك، فإذا اشــترط أحد العاقدين في شــركة العنان أو المضاربة ما وبناءً على ذلك، فإذا اشــترط أحد العاقدين في شــركة العنان أو المضاربة ما 
يخالف بعض مقتضيات العقد، فاألصل صحة الشرط ما لم يخالف الشرع أو مقصود يخالف بعض مقتضيات العقد، فاألصل صحة الشرط ما لم يخالف الشرع أو مقصود 

العقدالعقد(٤).
، أما حكم كل أداة للتحوط التعاقدي فبيانه  ، أما حكم كل أداة للتحوط التعاقدي فبيانه هذا من حيث حكم الشروط إجماالً هذا من حيث حكم الشروط إجماالً

فيما يأتي:فيما يأتي:
إعالم الموقعين ٢٦٣٢٦٣/١. إعالم الموقعين    (١)

القواعد النورانية، البن  تيمية، ص٢٧٦٢٧٦، إعالم الموقعين ، إعالم الموقعين ٢٥٩٢٥٩/١. القواعد النورانية، البن  تيمية، ص   (٢)
القواعد النورانية، البن  تيمية، ص٢٨٠٢٨٠، وقال: (فإذا كان الشرط منافيًا لمقصود العقد كان ، وقال: (فإذا كان الشرط منافيًا لمقصود العقد كان  القواعد النورانية، البن  تيمية، ص   (٣)
ا لله ورسوله، فأما إذا لم يشتمل على  ا، وإذا كان منافيًا لمقصود الشارع كان مخالفً ا لله ورسوله، فأما إذا لم يشتمل على العقد لغوً ا، وإذا كان منافيًا لمقصود الشارع كان مخالفً العقد لغوً
ا وال اشــتمل على ما حرمه الله ورســوله فال وجه لتحريمه، بل  ا وال اشــتمل على ما حرمه الله ورســوله فال وجه لتحريمه، بل واحد منهما إذا لم يكن لغوً واحد منهما إذا لم يكن لغوً

الواجب حله؛ ألنه عمل مقصود للناس يحتاجون إليه، إذ لوال حاجتهم إليه لما فعلوه).الواجب حله؛ ألنه عمل مقصود للناس يحتاجون إليه، إذ لوال حاجتهم إليه لما فعلوه).
وسيأتي أن مقصود عقد الشركة والمضاربة اشتراك العاقدين في الربح.  وسيأتي أن مقصود عقد الشركة والمضاربة اشتراك العاقدين في الربح.    (٤)
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المسألة األولى: أدوات إدارية مالية.المسألة األولى: أدوات إدارية مالية.

وهي الشروط المتعلقة بالرقابة على الشركة والتدخل في إدارتها.وهي الشروط المتعلقة بالرقابة على الشركة والتدخل في إدارتها.
ل حين  ل حين واخترت تسميتها بذلك؛ ألنها أدوات إدارية لكنَّ غايتها مالية، فالمموِّ واخترت تسميتها بذلك؛ ألنها أدوات إدارية لكنَّ غايتها مالية، فالمموِّ
يشترط التدخل في اإلدارة إنما يرمي إلى التحوط لماله للحفاظ عليه وتحقيق أرباحه يشترط التدخل في اإلدارة إنما يرمي إلى التحوط لماله للحفاظ عليه وتحقيق أرباحه 

المأمولة.المأمولة.
فمن هذه األدوات:فمن هذه األدوات:

لة،  ل المشــاركة فــي مجلــس إدارة الشــركة المموَّ اشــتراط المموِّ لة، -  ل المشــاركة فــي مجلــس إدارة الشــركة المموَّ اشــتراط المموِّ  -١
أو الحصول على أغلبية المقاعد فيه، أو أن يكون صوته بصوتين، وكل أو الحصول على أغلبية المقاعد فيه، أو أن يكون صوته بصوتين، وكل 
ذلك لضمــان عدم اتخاذ قرارات مؤثرة تضر بالشــركة أو بعائد حصة ذلك لضمــان عدم اتخاذ قرارات مؤثرة تضر بالشــركة أو بعائد حصة 
وإدخال  وإدخال ،  واالستحواذ(١)،  واالندماج  والتصفية  البيع  كقرارات  ل؛  واالستحواذالمموِّ واالندماج  والتصفية  البيع  كقرارات  ل؛  المموِّ
شــريك أو إخراج آخر أو تغيير المدير التنفيذي، وكذلك قرارات زيادة شــريك أو إخراج آخر أو تغيير المدير التنفيذي، وكذلك قرارات زيادة 
رأس المال أو تخفيضه، أو االســتدانة، أو إصدار ســندات أو أســهم رأس المال أو تخفيضه، أو االســتدانة، أو إصدار ســندات أو أســهم 

جديدةجديدة(٢).
ل رئيسه أو أحد أعضائه(٣). اشتراط تكوين مجلس للرقابة يكون المموِّ ل رئيسه أو أحد أعضائه-  اشتراط تكوين مجلس للرقابة يكون المموِّ  -٢

اشتراط اختيار المدير التنفيذي للشركة أو تغييره، أو تغيير بعض مديري  اشتراط اختيار المدير التنفيذي للشركة أو تغييره، أو تغيير بعض مديري -   -٣
اإلدارات كاإلدارة القانونية أو المالية أو المحاسبيةاإلدارات كاإلدارة القانونية أو المالية أو المحاسبية(٤).

سيأتي بيان التصفية واالندماج واالستحواذ في الباب الثالث من هذه الرسالة. سيأتي بيان التصفية واالندماج واالستحواذ في الباب الثالث من هذه الرسالة.   (١)
Venture Capital. Lessons from the Developed World for the DevelopingVenture Capital. Lessons from the Developed World for the Developing، ص، ص٢٠٢٠، ،   (٢)

Inside Venture CapitalInside Venture Capital، ص، ص١٣٣١٣٣، الوثيقة القانونية لرأس المال الجريء، ص، الوثيقة القانونية لرأس المال الجريء، ص٦.

فعاليــة  فعاليــة ،  ص٣٢٣٢،  ص،   ،GuideGuide onon PrivatePrivate EquityEquity andand VentureVenture CapitalCapital forfor EntrepreneursEntrepreneurs  (٣)
رأس المال المخاطر في تمويل المشروعات الناشئة، صرأس المال المخاطر في تمويل المشروعات الناشئة، ص١٠٢١٠٢.

Venture CapitalVenture Capital ، ،ص، ص٢٩٢٩-٣٠٣٠ ،Does Venture Capital Financing Make a Difference?Does Venture Capital Financing Make a Difference?  (٤)= = 
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اشــتراط الحق له ولمندوبيه في دخول الشركة والتواصل مع موظفيها  اشــتراط الحق له ولمندوبيه في دخول الشركة والتواصل مع موظفيها -   -٤
بغرض مراقبة أدائهابغرض مراقبة أدائها(١).

اشــتراط تزويده بتقاريــر دورية عن أداء الشــركة؛ كالتقاريــر المالية  اشــتراط تزويده بتقاريــر دورية عن أداء الشــركة؛ كالتقاريــر المالية -   -٥
والمحاسبية ونحوهاوالمحاسبية ونحوها(٢).

منع الشــركة من عدد من اإلجراءات ومن اتخــاذ بعض القرارات إال  منع الشــركة من عدد من اإلجراءات ومن اتخــاذ بعض القرارات إال -   -٦
ل أو مجلس اإلدارة، ومن ذلك: ل أو مجلس اإلدارة، ومن ذلك:بموافقة المموِّ بموافقة المموِّ

الدخول في أنشطة أو استثمارات جديدة(٣). الدخول في أنشطة أو استثمارات جديدةأ-  أ- 
بيع الحقوق الفكرية المملوكة للشركة(٤). بيع الحقوق الفكرية المملوكة للشركةب-  ب- 

تعديل رواتب كبار موظفي الشركة؛ كالرئيس التنفيذي ومديري  تعديل رواتب كبار موظفي الشركة؛ كالرئيس التنفيذي ومديري ج-  ج- 
لين  لين % من المموِّ Finance of Innovation& Finance of Innovation &، ص، ص١٥٢١٥٢، ، ١٥٧١٥٧، وذكــر بعض الباحثين أن ، وذكــر بعض الباحثين أن ٧٣٧٣% من المموِّ  =

لة،  لة، برأس المال الجريء في المملكة المتحدة قد استبدلوا الرئيس التنفيذي للشركات المموَّ برأس المال الجريء في المملكة المتحدة قد استبدلوا الرئيس التنفيذي للشركات المموَّ
كما أظهرت بعض الدراسات أن كل مدير صندوق بالواليات المتحدة أقال -في المتوسط- كما أظهرت بعض الدراسات أن كل مدير صندوق بالواليات المتحدة أقال -في المتوسط- 
 VentureVenture ،سنتين ونصف من االستثمار سنتين ونصف من االستثمار، ثالثة رؤساء تنفيذيين في شركات مختلفة على مد ثالثة رؤساء تنفيذيين في شركات مختلفة على مد

CapitalCapital، ، IslamicIslamic FinanceFinance & SMEsSMEs، ص، ص١١٩١١٩.

Venture Capital & Finance of InnovationVenture Capital & Finance of Innovation، ص، ص١٥٦١٥٦، فعاليــة رأس المال المخاطر في ، فعاليــة رأس المال المخاطر في   (١)
 VentureVenture CapitalCapital، ، IslamicIslamic FinanceFinance & ، ،تمويل المشــروعات الناشــئة، صتمويل المشــروعات الناشــئة، ص١٣٨١٣٨، ، ١٤١١٤١

SMEsSMEs، ص، ص٥٧٥٧.

 VentureVenture CapitalCapital، ، ،فعالية رأس المال المخاطر في تمويل المشــروعات الناشئة، ص١٠٤١٠٤ فعالية رأس المال المخاطر في تمويل المشــروعات الناشئة، ص   (٢)
 TheThe RoleRole ofof VentureVenture CapitalCapital inin ContemporaryContemporary ، ،ص، ص١١٠١١٠ ،IslamicIslamic FinanceFinance & SMEsSMEs

IslamicIslamic FinanceFinance، ص، ص٤.

Inside Venture CapitalInside Venture Capital، ص، ص١٣٣١٣٣، ، Venture Capital & Finance of InnovationVenture Capital & Finance of Innovation، ص، ص١٥٧١٥٧.  (٣)
 VentureVenture CapitalCapital، ، IslamicIslamic ص١٥٧١٥٧، ،  ص،   ،Venture Capital & Finance of InnovationVenture Capital & Finance of Innovation  (٤)

FinanceFinance & SMEsSMEs، ص، ص١١٠١١٠.
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اإلداراتاإلدارات(١).
لُ  االقتراض أو الزيادة على حد معين في االقتراض، فيمنع المموِّ لُ د-  االقتراض أو الزيادة على حد معين في االقتراض، فيمنع المموِّ د- 
ا على  ا لحقوقه؛ لكون سداد القرض مقدمً ا على الشركة من ذلك حفظً ا لحقوقه؛ لكون سداد القرض مقدمً الشركة من ذلك حفظً

سداد عوائده من حصته في الشركةسداد عوائده من حصته في الشركة(٢).
رهن أصول الشركة للحصول على تمويل(٣). رهن أصول الشركة للحصول على تمويلهـ-  هـ- 

ها، أو إقراضُ أي فرد  شراءُ أســهم في شــركة أخر أو إقراضُ ها، أو إقراضُ أي فرد و-  شراءُ أســهم في شــركة أخر أو إقراضُ و- 
أو موظفأو موظف(٤).

طرح أســهم جديــدة للحصول علــى تمويــل، حيث تحصل  طرح أســهم جديــدة للحصول علــى تمويــل، حيث تحصل ز-  ز- 
لين،  لين، الشــركات عادةً على دفعات تمويل متعاقبــة من عدة مموِّ الشــركات عادةً على دفعات تمويل متعاقبــة من عدة مموِّ
ا ممتازة يكون لها  ل الجديد أســهمً ا ممتازة يكون لها ومــع كل دفعة يطلب المموِّ ل الجديد أســهمً ومــع كل دفعة يطلب المموِّ
فيشترط  الســابقين،  للشركاء  الممتازة  األســهم  على  فيشترط األولوية  الســابقين،  للشركاء  الممتازة  األســهم  على  األولوية 
لُ األولُ أالَّ تحصل الشــركة على تمويل إال بعد موافقته؛  لُ األولُ أالَّ تحصل الشــركة على تمويل إال بعد موافقته؛ المموِّ المموِّ
لئال يوجد شــريك يتقدمه في الحقوق، وحتــى ال تنقص قيمة لئال يوجد شــريك يتقدمه في الحقوق، وحتــى ال تنقص قيمة 

أسهمه بزيادة رأس المالأسهمه بزيادة رأس المال(٥).
 Venture Capital. Lessons from the DevelopedVenture Capital. Lessons from the Developed ص١٣٣١٣٣، ،  ص،   ،Inside Venture CapitalInside Venture Capital  (١)

World for the DevelopingWorld for the Developing، ص، ص٢٤٢٤.

Inside Venture CapitalInside Venture Capital، ص، ص١٣٣١٣٣، ، Venture Capital & Finance of InnovationVenture Capital & Finance of Innovation، ص، ص١٥٦١٥٦.  (٢)
Inside Venture CapitalInside Venture Capital، ص، ص١٣٣١٣٣، فعالية رأس المال المخاطر في تمويل المشــروعات ، فعالية رأس المال المخاطر في تمويل المشــروعات   (٣)

الناشئة، صالناشئة، ص١٤٠١٤٠.
Venture Capital. Lessons from the Developed World for the DevelopingVenture Capital. Lessons from the Developed World for the Developing، ص، ص٢٤٢٤، ،   (٤)

Venture Capital & Finance of InnovationVenture Capital & Finance of Innovation، ص، ص١٥٦١٥٦.

 ، ،Venture Capital & Finance of InnovationVenture Capital & Finance of Innovation ص١٣٣١٣٣، ،  ص،   ،Inside Venture CapitalInside Venture Capital  (٥)
ص١٥٣١٥٣، ، VentureVenture CapitalCapital، ، IslamicIslamic FinanceFinance & SMEsSMEs، ص، ص٥٧٥٧.
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المسألة الثانية: أدوات لتقييد تصرفات الشركاء، ومنها:المسألة الثانية: أدوات لتقييد تصرفات الشركاء، ومنها:

ل  ل استمرار الشريك المؤسس في الشركة ما دام المموِّ اشــتراط المموِّ ل -  ل استمرار الشريك المؤسس في الشركة ما دام المموِّ اشــتراط المموِّ  -١
ا فيها، بأن تبقى لمؤســس الشــركة حصة فيها، أو أن يبقى في  ا فيها، بأن تبقى لمؤســس الشــركة حصة فيها، أو أن يبقى في شــريكً شــريكً
ل اســتقرار الشركة مدة تمويله،  ل اســتقرار الشركة مدة تمويله، مجلس إدارة الشــركة؛ ليضمن المموِّ مجلس إدارة الشــركة؛ ليضمن المموِّ
ويضمن نجاح الفكرة التي قامت عليها الشــركة إذا كانت فكرة مبتكرة ويضمن نجاح الفكرة التي قامت عليها الشــركة إذا كانت فكرة مبتكرة 

من الشريك المؤسسمن الشريك المؤسس(١).
ل أالَّ يبيع حصته من الشركة  وقد يشترط الشريكُ المؤسسُ على المموِّ ل أالَّ يبيع حصته من الشركة   وقد يشترط الشريكُ المؤسسُ على المموِّ  
ا لدخول شــريك ال يُرغب فيــه، وليمنح بقاءُ  ا لدخول شــريك ال يُرغب فيــه، وليمنح بقاءُ إال بعد مــدة معينة؛ منعً إال بعد مــدة معينة؛ منعً

لِ قيمةً للشركة ويزيد من الثقة بها(٢). لِ قيمةً للشركة ويزيد من الثقة بهاالمموِّ المموِّ
ل بقية الشركاء من تأسيس أي شركة أو نشاط تجاري منافس،  منع المموِّ ل بقية الشركاء من تأسيس أي شركة أو نشاط تجاري منافس، -  منع المموِّ  -٢
لَ من  لَ من ، وقد يمنع الشركاءُ المموِّ أو تسريب أي أسرار لشركات منافسةأو تسريب أي أسرار لشركات منافسة(٣)، وقد يمنع الشركاءُ المموِّ

ا(٤). اذلك أيضً ذلك أيضً
رضٍ لشــراء  ل حق تقديم أول عَ حــق العرض األول؛ بأن يكون للمموِّ رضٍ لشــراء -  ل حق تقديم أول عَ حــق العرض األول؛ بأن يكون للمموِّ  -٣
ل  ل حصة أي شــريك يريد بيع أســهمه، فإذا رفض الشريك بيعها للمموِّ حصة أي شــريك يريد بيع أســهمه، فإذا رفض الشريك بيعها للمموِّ
ا أقل من  ا أقل من جاز له أن يعرضها على غيره علــى أالَّ يبيعها لمن يقدم عرضً جاز له أن يعرضها على غيره علــى أالَّ يبيعها لمن يقدم عرضً

الوثيقة القانونية لرأس المال الجريء، ص٢١٢١، ، Inside Venture CapitalInside Venture Capital، ص، ص١٣٤١٣٤. .  الوثيقة القانونية لرأس المال الجريء، ص   (١)
Inside Venture CapitalInside Venture Capital، ص، ص١٤٧١٤٧.  (٢)

Venture Capital & Finance of InnovationVenture Capital & Finance of Innovation، ص، ص١٥٧١٥٧، الوثيقــة القانونيــة لرأس المال ، الوثيقــة القانونيــة لرأس المال   (٣)
الجريء، صالجريء، ص٢٢٢٢.

Venture Capital & Finance of InnovationVenture Capital & Finance of Innovation، ص، ص١٦٠١٦٠، الكتاب السنوي للجمعية الوطنية ، الكتاب السنوي للجمعية الوطنية   (٤)
لرأس المال الجريء لرأس المال الجريء ٢٠١٣٢٠١٣م، صم، ص٧٠٧٠، فعالية رأس المال المخاطر في تمويل المشروعات ، فعالية رأس المال المخاطر في تمويل المشروعات 

الناشئة، صالناشئة، ص١٤١١٤١.
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ل بأالَّ  ل بأالَّ . وقد يشترط الشــركاء هذا الشرط على المموِّ ل(١). وقد يشترط الشــركاء هذا الشرط على المموِّ لعرض المموِّ عرض المموِّ
يبيع حصته لمشــترٍ حتى يعرضها عليهم، فإن رفضوا شــراءها جاز له يبيع حصته لمشــترٍ حتى يعرضها عليهم، فإن رفضوا شــراءها جاز له 

عرضها على غيرهمعرضها على غيرهم(٢).
ل األولوية في إبداء قبوله أو رفضه  حق الرفض األول؛ بأن يكون للمموِّ ل األولوية في إبداء قبوله أو رفضه -  حق الرفض األول؛ بأن يكون للمموِّ  -٤
ل  ل للعرض المقدم من أي شــريك يريد بيع حصته، فــإذا رفض المموِّ للعرض المقدم من أي شــريك يريد بيع حصته، فــإذا رفض المموِّ
ا أفضل  ا أفضل العرض جاز للشريك بيع حصته لغيره على أالَّ يقدم للغير عرضً العرض جاز للشريك بيع حصته لغيره على أالَّ يقدم للغير عرضً

ل. ل.من العرض المقدم للمموِّ من العرض المقدم للمموِّ
ل رفضه  ولو باع الشريك حصته على شــريك آخر قبل أن يبدي المموِّ ل رفضه   ولو باع الشريك حصته على شــريك آخر قبل أن يبدي المموِّ  

ل انتزاع تلك الحصة بمثل الثمن الذي بيعت به(٣). ل انتزاع تلك الحصة بمثل الثمن الذي بيعت بهفيحق للمموِّ فيحق للمموِّ
ل في منع بقية الشركاء من بيع حصصهم لشركاء جدد إال بعد  حق المموِّ ل في منع بقية الشركاء من بيع حصصهم لشركاء جدد إال بعد -  حق المموِّ  -٥

موافقتهموافقته(٤).
ل الحق في إجبار الشــركاء أو بعضهم  حق اإلجبــار؛ بأن يكون للمموِّ ل الحق في إجبار الشــركاء أو بعضهم -  حق اإلجبــار؛ بأن يكون للمموِّ  -٦
على بيــع حصصهم، وذلك فــي تاريخ محدد أو أحــوال معينة؛ كأن على بيــع حصصهم، وذلك فــي تاريخ محدد أو أحــوال معينة؛ كأن 
ل في تصفية حصته في الشركة والحصول على رأس ماله  ل في تصفية حصته في الشركة والحصول على رأس ماله يرغب المموِّ يرغب المموِّ
والعوائد المرجوة لكن يشــترط المشتري شــراء حصة تزيد عن حصة والعوائد المرجوة لكن يشــترط المشتري شــراء حصة تزيد عن حصة 
ل الحق في إجبار غيره من الشــركاء على بيع  ل، فيكــون للمموِّ ل الحق في إجبار غيره من الشــركاء على بيع المموِّ ل، فيكــون للمموِّ المموِّ
Venture Capital & Finance of InnovationVenture Capital & Finance of Innovation، ص، ص١٥٩١٥٩، الوثيقــة القانونيــة لرأس المال ، الوثيقــة القانونيــة لرأس المال   (١)

الجريء، صالجريء، ص٢١٢١.
الكتاب السنوي للجمعية الوطنية لرأس المال الجريء ٢٠١٣٢٠١٣م، صم، ص٦٢٦٢. الكتاب السنوي للجمعية الوطنية لرأس المال الجريء    (٢)

Venture Capital & Finance of InnovationVenture Capital & Finance of Innovation، ص، ص٥٣٠٥٣٠، الوثيقــة القانونيــة لرأس المال ، الوثيقــة القانونيــة لرأس المال   (٣)
الجريء، صالجريء، ص٢١٢١. . 

المرجع السابق، فعالية رأس المال المخاطر في تمويل المشروعات الناشئة، ص١٣٨١٣٨. المرجع السابق، فعالية رأس المال المخاطر في تمويل المشروعات الناشئة، ص   (٤)



٣٧٦٣٧٦
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حصصهم إلكمال تلك الصفقةحصصهم إلكمال تلك الصفقة(١).
ل حق المرافقة عند بيعه  حق المرافقة؛ بأن يشــترط الشركاء على المموِّ ل حق المرافقة عند بيعه -  حق المرافقة؛ بأن يشــترط الشركاء على المموِّ  -٧
ل إذا كان  ل إذا كان حصته في الشــركة، وقد يكون هذا الشرط من مصلحة المموِّ حصته في الشــركة، وقد يكون هذا الشرط من مصلحة المموِّ
الشريك الجديد يريد شراء جميع الحصص، أو كان يريد طرح الشركة الشريك الجديد يريد شراء جميع الحصص، أو كان يريد طرح الشركة 
ا أمامه إذا كان الشــريك الجديد  ا أمامه إذا كان الشــريك الجديد كلها لالكتتاب العام، وقد يصبح عائقً كلها لالكتتاب العام، وقد يصبح عائقً
ــا بإيجاد مَن  ل وحده، فحينها ســيكون ملزمً ــا بإيجاد مَن يريد شــراء حصة المموِّ ل وحده، فحينها ســيكون ملزمً يريد شــراء حصة المموِّ

يشتري حصته وحصص من اشترط عليه حق المرافقةيشتري حصته وحصص من اشترط عليه حق المرافقة(٢).
ل على الشريك المؤسس  وقد يكون األمر بالعكس؛ بأن يشترط المموِّ ل على الشريك المؤسس   وقد يكون األمر بالعكس؛ بأن يشترط المموِّ  
حق المرافقة، فال يبيع الشــريك المؤسس حصته إال إذا كان المشتري حق المرافقة، فال يبيع الشــريك المؤسس حصته إال إذا كان المشتري 

ا(٣). ل أيضً اسيشتري حصة المموِّ ل أيضً سيشتري حصة المموِّ
حكم هذه الشروط:حكم هذه الشروط:

ل وبقية الشــركاء: شــركة عنان، أو مضاربة، فإن  ل وبقية الشــركاء: شــركة عنان، أو مضاربة، فإن لما كانت العالقة بين المموِّ لما كانت العالقة بين المموِّ
حكم هذه الشروط وما جر مجراها يبحث بناءً على هذا التوصيف.حكم هذه الشروط وما جر مجراها يبحث بناءً على هذا التوصيف.

ويمكن تقسيم هذه الشروط إجماالً إلى ثالثة أقسام:ويمكن تقسيم هذه الشروط إجماالً إلى ثالثة أقسام:
القســم األول:القســم األول: شــروط من مقتضى عقد الشركة، كاشــتراط الشريك حق  شــروط من مقتضى عقد الشركة، كاشــتراط الشريك حق 
ل استمرار المؤســس في الشــركة، ومنع الشركة من  ل استمرار المؤســس في الشــركة، ومنع الشركة من الشــفعة، واشــتراط المموِّ الشــفعة، واشــتراط المموِّ
الكتاب الســنوي للجمعية الوطنية لرأس المال الجريء ٢٠١٣٢٠١٣م، صم، ص٦٥٦٥، الوثيقة القانونية ، الوثيقة القانونية  الكتاب الســنوي للجمعية الوطنية لرأس المال الجريء    (١)

لرأس المال الجريء، صلرأس المال الجريء، ص٢١٢١.
المرجع السابق، فعالية رأس المال المخاطر في تمويل المشروعات الناشئة، ص١٣٨١٣٨. المرجع السابق، فعالية رأس المال المخاطر في تمويل المشروعات الناشئة، ص   (٢)

Venture Capital & Finance of InnovationVenture Capital & Finance of Innovation، ص، ص١٥٩١٥٩، الكتــاب الســنوي للجمعية الوطنية ، الكتــاب الســنوي للجمعية الوطنية   (٣)
 ، ،VentureVenture CapitalCapital، ، IslamicIslamic FinanceFinance & SMEsSMEs ، ،لــرأس المــال الجــريء لــرأس المــال الجــريء ٢٠١٣٢٠١٣م، صم، ص٦٤٦٤

ص١٣٦١٣٦.
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٣٧٧٣٧٧

ل أو مجلس اإلدارة،  ل أو مجلس اإلدارة، أو اإلقــراض أو رهن أصولها إال بــإذن الممــوِّ االقتــراض االقتــراض أو اإلقــراض أو رهن أصولها إال بــإذن الممــوِّ
واشتراط الشريك حق اإلجبار وحق المرافقةواشتراط الشريك حق اإلجبار وحق المرافقة(١)، ونحو ذلك من الشروط الموافقة ، ونحو ذلك من الشروط الموافقة 
طت  طت لمقتضى عقد الشركة، فهذه الشروط الزمة للشريك باتفاق الفقهاء، سواء اشتُرِ لمقتضى عقد الشركة، فهذه الشروط الزمة للشريك باتفاق الفقهاء، سواء اشتُرِ

أو لم تشترط.أو لم تشترط.
ل في الشركة أو الرقابة عليها. ل في الشركة أو الرقابة عليها. شروط بعمل المموِّ القسم الثاني:القسم الثاني: شروط بعمل المموِّ

فأما في شــركة العنان؛ فإن الشــريك يملك التصرف في المال مع شريكهفأما في شــركة العنان؛ فإن الشــريك يملك التصرف في المال مع شريكه(٢)، ، 
فيكون هذا الشــرط من الشــروط الموافقة لمقتضى العقد فيلزم، ومن ذلك اشتراط فيكون هذا الشــرط من الشــروط الموافقة لمقتضى العقد فيلزم، ومن ذلك اشتراط 
ل تعيين مدير تنفيذي من غير الشــركاء، فالمدير هنا أجير للشركاء بأجرة تدفع  ل تعيين مدير تنفيذي من غير الشــركاء، فالمدير هنا أجير للشركاء بأجرة تدفع المموِّ المموِّ
، واستأجروا من أموالهم  ، واستأجروا من أموالهم من مال الشركة، والشركة شركة عنان؛ ألن الشركاء بذلوا ماالً من مال الشركة، والشركة شركة عنان؛ ألن الشركاء بذلوا ماالً

من يعمل بدالً عنهممن يعمل بدالً عنهم(٣).
وأما في المضاربة؛ فقد اختلف أهل العلم في حكم اشــتراط رب المال على وأما في المضاربة؛ فقد اختلف أهل العلم في حكم اشــتراط رب المال على 
المضارب أن يعمل معه أو أالّ يعمل المضارب عمالً إال بإذنه، وسبق بحث الخالف المضارب أن يعمل معه أو أالّ يعمل المضارب عمالً إال بإذنه، وسبق بحث الخالف 

في هذه المسألة وترجيح القول بجواز هذا الشرط ولزومهفي هذه المسألة وترجيح القول بجواز هذا الشرط ولزومه(٤).
القسم الثالث:القسم الثالث: شروط تقيد الشريك في تصرفاته. شروط تقيد الشريك في تصرفاته.

وهذه الشروط إما أن تقيد تصرفات الشريك في إدارة الشركة، أو في غيرها.وهذه الشروط إما أن تقيد تصرفات الشريك في إدارة الشركة، أو في غيرها.
حق اإلجبار وحق المرافقة من مقتضى عقد الشــركة بنــاءً على قول جمهور الفقهاء بجواز  حق اإلجبار وحق المرافقة من مقتضى عقد الشــركة بنــاءً على قول جمهور الفقهاء بجواز    (١)

عقد الشركة والمضاربة.عقد الشركة والمضاربة.
بدائع الصنائع ٦٠٦٠/٦، الفواكه الدواني ، الفواكه الدواني ١٢١١٢١/٢، البيان، للعمراني ، البيان، للعمراني ٣٦٨٣٦٨/٦، كشاف القناع ، كشاف القناع  بدائع الصنائع    (٢)

.٤٩٠٤٩٠/٨
البنايــة ٤٠٦٤٠٦/٧، البحر الرائق ، البحر الرائق ١٩١١٩١/٥، الذخيرة ، الذخيرة ٦٠٦٠/٨، مواهب الجليل ، مواهب الجليل ١٢٨١٢٨/٥، البيان، ، البيان،  البنايــة    (٣)

للعمراني للعمراني ٢٠٣٢٠٣/٧، المبدع ، المبدع ٣٦٤٣٦٤/٤، كشاف القناع ، كشاف القناع ٤٩٠٤٩٠/٨.
انظر: مسألة اشتراك رب المال بعمله، ص١٣٣١٣٣. انظر: مسألة اشتراك رب المال بعمله، ص   (٤)



٣٧٨٣٧٨

األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

النوع األول:النوع األول: تقييد الشريك في تصرفاته في إدارة الشركة. تقييد الشريك في تصرفاته في إدارة الشركة.
كاشتراط العمل في نوع من التجارات، أو منع أحد الشركاء من التصويت على كاشتراط العمل في نوع من التجارات، أو منع أحد الشركاء من التصويت على 
قرارات مجلس اإلدارة، أو منع الشريك المدير من زيادة رواتب الموظفين إال بموافقة قرارات مجلس اإلدارة، أو منع الشريك المدير من زيادة رواتب الموظفين إال بموافقة 
مجلس اإلدارة، أو منع مجلس اإلدارة من طرح أســهم جديدة إال بموافقة الشــريك مجلس اإلدارة، أو منع مجلس اإلدارة من طرح أســهم جديدة إال بموافقة الشــريك 

ل، ونحو ذلك. ل، ونحو ذلك.المموِّ المموِّ
فإن كانت الشــركة شــركة عنان فقد اختلف الفقهاء في حكم تقييد الشــريك فإن كانت الشــركة شــركة عنان فقد اختلف الفقهاء في حكم تقييد الشــريك 

تصرفات شريكه في العنان على قولين:تصرفات شريكه في العنان على قولين:
القول األول:القول األول: جواز ذلك. جواز ذلك.

وهو مذهب الحنفيةوهو مذهب الحنفية(١) والمالكية والمالكية(٢) والحنابلة والحنابلة(٣).
القول الثاني:القول الثاني: تحريم اشــتراط الشريك ما يقيّد تصرفات شريكه في جميع مال  تحريم اشــتراط الشريك ما يقيّد تصرفات شريكه في جميع مال 

ط. ط.الشركة، وجوازه إذا كان التقييد في مال الشريك المشترِ الشركة، وجوازه إذا كان التقييد في مال الشريك المشترِ
وهو مذهب الشافعيةوهو مذهب الشافعية(٤).

األدلة والمناقشة:األدلة والمناقشة:
استدل أصحاب القول األول باآلتي:استدل أصحاب القول األول باآلتي:

الدليــل األول:الدليــل األول: قولــه تعالــى:  قولــه تعالــى: نث   ]   \   [   ^   _      مث(٥)، وقــول ، وقــول 
بدائع الصنائع ٦٠٦٠/٦، االختيار، للموصلي ، االختيار، للموصلي ١٥١٥/٣. بدائع الصنائع    (١)

التوضيح ٣٤٧٣٤٧/٦، الفواكه الدواني ، الفواكه الدواني ١٢١١٢١/٢. التوضيح    (٢)
المغني ١٢٨١٢٨/٧، كشاف القناع ، كشاف القناع ٤٩١٤٩١/٨. المغني    (٣)

التهذيب في فقه الشافعي ٢٠٢٢٠٢/٤، أسنى المطالب ، أسنى المطالب ٢٥٣٢٥٣/٢، ويشكل عليه أن مقتضى قول ، ويشكل عليه أن مقتضى قول  التهذيب في فقه الشافعي    (٤)
الشــافعية باشــتراط خلط المالين حتى ال يتميزا: أن كل تصرف للشريك في ماله يصحبه الشــافعية باشــتراط خلط المالين حتى ال يتميزا: أن كل تصرف للشريك في ماله يصحبه 

تصرف له في مال شريكه؛ إذ ال يمكن التمييز بين ماليهما.تصرف له في مال شريكه؛ إذ ال يمكن التمييز بين ماليهما.
سورة المائدة، اآلية: ١. سورة المائدة، اآلية:    (٥)
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٣٧٩٣٧٩

»(١)، واألصل في الشروط اعتبارها ما ، واألصل في الشروط اعتبارها ما  مْ وطِهِ رُ لَى شُ ونَ عَ لِمُ سْ مْالْمُ وطِهِ رُ لَى شُ ونَ عَ لِمُ سْ النبي النبي : « «الْمُ
أمكنأمكن(٢).

الدليل الثاني:الدليل الثاني: أن مقتضى شــركة العنان أالَّ يتصرف أحدهما إال بإذن صاحبه؛  أن مقتضى شــركة العنان أالَّ يتصرف أحدهما إال بإذن صاحبه؛ 
كالوكالة، ولذلك سميت شــركة عنان؛ فإن كل واحد منهما آخذ بعنان صاحبه يمنعه كالوكالة، ولذلك سميت شــركة عنان؛ فإن كل واحد منهما آخذ بعنان صاحبه يمنعه 

إذا أرادإذا أراد(٣).
واستدل أصحاب القول الثانيواستدل أصحاب القول الثاني بأن تقييدَ أحدِ الشريكين اآلخرَ في تصرفاته في  بأن تقييدَ أحدِ الشريكين اآلخرَ في تصرفاته في 

الشركة حجرٌ له عن التصرف في ماله، وليس له ذلكالشركة حجرٌ له عن التصرف في ماله، وليس له ذلك(٤).
ويناقش بأن تقييد رب المال عن التصرف في ماله ســائغ في المضاربة، وهي ويناقش بأن تقييد رب المال عن التصرف في ماله ســائغ في المضاربة، وهي 

ضرب من الشركات، فإذا جاز ذلك فما المانع من جوازه في شركة العنان؟ضرب من الشركات، فإذا جاز ذلك فما المانع من جوازه في شركة العنان؟
الترجيح:الترجيح:

يترجح جواز أن يشــترط الشريك على شريكه في العنان شروطًا تقيد تصرفاته يترجح جواز أن يشــترط الشريك على شريكه في العنان شروطًا تقيد تصرفاته 
في إدارة الشــركة؛ لما اســتدل به أصحاب القول األول، وما سبق من أن األصل في في إدارة الشــركة؛ لما اســتدل به أصحاب القول األول، وما سبق من أن األصل في 

الشروط الصحة واللزوم، فإن خالفها ضمن ما تلف بسببهالشروط الصحة واللزوم، فإن خالفها ضمن ما تلف بسببه(٥).
هذا في تقييد الشريك تصرفات شــريكه، لكن لو أن الشريك أراد منع شريكه هذا في تقييد الشريك تصرفات شــريكه، لكن لو أن الشريك أراد منع شريكه 

ا، فقد اختلف الفقهاء فيه على قولين: ا، فقد اختلف الفقهاء فيه على قولين:عن التصرف مطلقً عن التصرف مطلقً
القول األول:القول األول: الجواز. الجواز.
سبق تخريجه، ص١٥٨١٥٨. سبق تخريجه، ص   (١)

بدائع الصنائع ٩٨٩٨/٦. بدائع الصنائع    (٢)
االختيار، للموصلي ١٥١٥/٣، بدائع الصنائع ، بدائع الصنائع ٥٧٥٧/٦. االختيار، للموصلي    (٣)

فتح العزيز ٤٠٦٤٠٦/١٠١٠، روضة الطالبين ، روضة الطالبين ٢٧٦٢٧٦/٤. .  فتح العزيز    (٤)
كشاف القناع ٤٩٣٤٩٣/٨. كشاف القناع    (٥)



٣٨٠٣٨٠

األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

وهو مذهب الحنفيةوهو مذهب الحنفية(١) والحنابلة والحنابلة(٢) ورواية عند المالكية ورواية عند المالكية(٣).
القول الثاني:القول الثاني: التحريم. التحريم.

وهو مذهب المالكيةوهو مذهب المالكية(٤)، والشافعية، والشافعية(٥)، وقول عند الحنفية، وقول عند الحنفية(٦).
األدلة والمناقشة:األدلة والمناقشة:

استُدل للقول األول بأدلة، منها:استُدل للقول األول بأدلة، منها:
الدليل األول:الدليل األول: أن األصل في مثل هذه العقود الجواز أن األصل في مثل هذه العقود الجواز(٧).

المبسوط ١٥٨١٥٨/١١١١، حاشية ابن  عابدين ، حاشية ابن  عابدين ٦٤٦٦٤٦/٥. المبسوط    (١)
المغنــي ١٢١١٢١/٧، ، ١٣٥١٣٥، اإلنصاف ، اإلنصاف ١٠١٠/١٤١٤، قال الخرقي: (وشــركة األبدان جائزة، وإن ، قال الخرقي: (وشــركة األبدان جائزة، وإن  المغنــي    (٢)
اشــترك بدنان بمال أحدهما، أو بدنان بمال غيرهما، أو بدن ومال، أو ماالن وبدن صاحب اشــترك بدنان بمال أحدهما، أو بدنان بمال غيرهما، أو بدن ومال، أو ماالن وبدن صاحب 
أحدهما، أو بدنان بمالهما، تســاو المال أو اختلف، فكل ذلك جائز)، ومنعُ الشريك من أحدهما، أو بدنان بمالهما، تســاو المال أو اختلف، فكل ذلك جائز)، ومنعُ الشريك من 

العمل في شركة العنان إنما حقيقته اشتراك مالين وبدن أحدهما.العمل في شركة العنان إنما حقيقته اشتراك مالين وبدن أحدهما.
إال أنه يشــكل عليه نص الحنابلة على أن اشتراط الشريك على شريكه أالّ يبيع وال يشتري  إال أنه يشــكل عليه نص الحنابلة على أن اشتراط الشريك على شريكه أالّ يبيع وال يشتري    
شــرط فاســد؛ لمخالفته مقتضى العقد، وممن نص عليه ابن  قدامــة في المغني شــرط فاســد؛ لمخالفته مقتضى العقد، وممن نص عليه ابن  قدامــة في المغني ١٧٩١٧٩/٧، ، 
والحجاوي في اإلقناع والحجاوي في اإلقناع ٢٥٧٢٥٧/٢، والبهوتي في شرح منتهى اإلرادات ، والبهوتي في شرح منتهى اإلرادات ٢١٤٢١٤/٢، والظاهر أنه ، والظاهر أنه 
خاص بمنع رب المال المضارب من العمل، ال في منع الشريك شريكه في العنان، قال في خاص بمنع رب المال المضارب من العمل، ال في منع الشريك شريكه في العنان، قال في 
المغني: (أو شــرط أالّ يشــتري، أو ال يبيع، أو أن يوليه ما يختاره من السلع، أو نحو ذلك، المغني: (أو شــرط أالّ يشــتري، أو ال يبيع، أو أن يوليه ما يختاره من السلع، أو نحو ذلك، 
فهذه شروط فاسدة؛ ألنها تفوت المقصود من المضاربة، وهو الربح، أو تمنع الفسخ الجائز فهذه شروط فاسدة؛ ألنها تفوت المقصود من المضاربة، وهو الربح، أو تمنع الفسخ الجائز 

بحكم األصل)، فتعليله يبين أن المقصود المنع في المضاربة.بحكم األصل)، فتعليله يبين أن المقصود المنع في المضاربة.
البيان والتحصيل ٤١٥٤١٥/١٢١٢، التوضيح، لخليل ، التوضيح، لخليل ٦٤٦٤/٧. البيان والتحصيل    (٣)
البيان والتحصيل ٤١٤٤١٤/١٢١٢-٤١٥٤١٥، التوضيح ، التوضيح ٣٤٦٣٤٦/٦. البيان والتحصيل    (٤)

نهاية المطلب ٢٤٢٤/٧، روضة الطالبين ، روضة الطالبين ٢٨٤٢٨٤/٤. نهاية المطلب    (٥)
قال المرغيناني فــي الهداية ٢٠١٢٠١/٣: (أما العمل في الشــركة فمن الجانبين، فلو شــرط : (أما العمل في الشــركة فمن الجانبين، فلو شــرط  قال المرغيناني فــي الهداية    (٦)

خلوص اليد ألحدهما لم تنعقد الشركة).خلوص اليد ألحدهما لم تنعقد الشركة).
قرارات وتوصيات ندوات البركة، ص٢٢٢٢. قرارات وتوصيات ندوات البركة، ص   (٧)



التحوط في التمويل برأس المال الجريءالتحوط في التمويل برأس المال الجريء

٣٨١٣٨١

الدليل الثاني:الدليل الثاني: القياس على المضاربة، فالعامل في كل منهما أحد الشــريكين،  القياس على المضاربة، فالعامل في كل منهما أحد الشــريكين، 
فجاز ذلكفجاز ذلك(١).

الدليل الثالث:الدليل الثالث: أن أحد الشريكين إذا استأثر بالعمل، فإن المعاملة تصير شركة  أن أحد الشريكين إذا استأثر بالعمل، فإن المعاملة تصير شركة 
من الشريك العامل ومضاربة من اآلخر، ويجوز أن تكون المعاملة شركة ومضاربةمن الشريك العامل ومضاربة من اآلخر، ويجوز أن تكون المعاملة شركة ومضاربة(٢).
واســتُدل للقول الثاني بأن مقتضى شركة العنان اشتراكهما في المال والعمل، واســتُدل للقول الثاني بأن مقتضى شركة العنان اشتراكهما في المال والعمل، 
وأالَّ يستبد أحدهما بشيء حتى يشــاركه اآلخر، وفي منع الشريك شريكه من العمل وأالَّ يستبد أحدهما بشيء حتى يشــاركه اآلخر، وفي منع الشريك شريكه من العمل 
اســتبداد منافٍ لمقتضى العقداســتبداد منافٍ لمقتضى العقد(٣)، ولو قيل بأن حقيقته اشــتراط خلط المضارب مال ، ولو قيل بأن حقيقته اشــتراط خلط المضارب مال 
ا؛ ألن فيه انتفاعَ رب المال بمالٍ غير ماله؛ فإن المال إذا  ا؛ ألن فيه انتفاعَ رب المال بمالٍ غير ماله؛ فإن المال إذا المضاربة بماله، فال يصح أيضً المضاربة بماله، فال يصح أيضً
ا، كان أعظم للتجارة وأحر أن يقدر على ما يريد من الشــراء وأكثر لربحه  ا، كان أعظم للتجارة وأحر أن يقدر على ما يريد من الشــراء وأكثر لربحه كان كثيــرً كان كثيــرً
ا قد جر إلى نفســه منفعة مال غير ماله بمقارضة  ا قد جر إلى نفســه منفعة مال غير ماله بمقارضة وفضله، فيصير الذي دفع المال قراضً وفضله، فيصير الذي دفع المال قراضً

ماله، وذلك غير جائزماله، وذلك غير جائز(٤).
ويناقش بأن اشتراط ما يخالف بعض مقتضيات العقد جائز، والشرط صحيح، ويناقش بأن اشتراط ما يخالف بعض مقتضيات العقد جائز، والشرط صحيح، 
وليس ثم ما يمنع منه ما دام غيرَ مخالف للشرع أو لمقصود العقد، ولو كانت مضاربةً وليس ثم ما يمنع منه ما دام غيرَ مخالف للشرع أو لمقصود العقد، ولو كانت مضاربةً 
فال مانع من انتفاع رب المال بالمضارب في عمله أو ماله ما داما قد تراضيا على ذلك فال مانع من انتفاع رب المال بالمضارب في عمله أو ماله ما داما قد تراضيا على ذلك 

وعلم كل منهما قدر ماله وعمله وربحه.وعلم كل منهما قدر ماله وعمله وربحه.
الترجيح:الترجيح:

يترجح القول بجواز منع الشريك شريكه من العمل في شركة العنان، فيشارك يترجح القول بجواز منع الشريك شريكه من العمل في شركة العنان، فيشارك 
برأس ماله دون العمل؛ لما استدل به أصحاب القول األول، وألن حقيقتها الجمع بين برأس ماله دون العمل؛ لما استدل به أصحاب القول األول، وألن حقيقتها الجمع بين 

المرجع السابق، ص٢٦٢٦-٢٧٢٧. المرجع السابق، ص   (١)
البيان، للعمراني ٣٧٠٣٧٠/٦-٣٧١٣٧١، المجموع ، المجموع ٧٣٧٣/١٤١٤. البيان، للعمراني    (٢)

التوضيح، لخليل ٣٤٦٣٤٦/٦. التوضيح، لخليل    (٣)
المدونة ٦٤٨٦٤٨/٣، البيان والتحصيل ، البيان والتحصيل ٤١٥٤١٥/١٢١٢. المدونة    (٤)



٣٨٢٣٨٢

األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

شركة عنان ومضاربة، فهو جمع بين عقدين جائزين على وجه ال محذور فيه، واألصل شركة عنان ومضاربة، فهو جمع بين عقدين جائزين على وجه ال محذور فيه، واألصل 
ا(١). ا جاز مجتمعً اأن ما جاز منفردً ا جاز مجتمعً أن ما جاز منفردً

وإذا جاز منع الشــريك شــريكه من العمل في الشــركة، فمن باب أولى أن يجوز وإذا جاز منع الشــريك شــريكه من العمل في الشــركة، فمن باب أولى أن يجوز 
اشــتراط الشــريك أن يكون صوته بعدة أصوات في مجلس اإلدارة أو الجمعية العمومية؛ اشــتراط الشــريك أن يكون صوته بعدة أصوات في مجلس اإلدارة أو الجمعية العمومية؛ 
إذ المنع يقتضي تمحض الرأي للشريك، ومضاعفة األصوات ال تزيد على أن تكون تفضيالً إذ المنع يقتضي تمحض الرأي للشريك، ومضاعفة األصوات ال تزيد على أن تكون تفضيالً 

ا لشريك آخر من التصويت أو إبداء الرأي(٢). ا لشريك آخر من التصويت أو إبداء الرأيألحد الشركاء في الرأي دون أن تقتضي منعً ألحد الشركاء في الرأي دون أن تقتضي منعً
وأما منع ذلك بحجة أن األصل تساوي الشركاء في الحقوق، ومنها: التساوي وأما منع ذلك بحجة أن األصل تساوي الشركاء في الحقوق، ومنها: التساوي 
في األصــواتفي األصــوات(٣)، فيجاب بأن التســاوي هو األصل عند اإلطــالق، لكن إذا رضي ، فيجاب بأن التســاوي هو األصل عند اإلطــالق، لكن إذا رضي 
الشــركاء بخالف ذلك فليس في ذلك محذور؛ إذ الشــرط ال يقطع الشركة في الربح الشــركاء بخالف ذلك فليس في ذلك محذور؛ إذ الشــرط ال يقطع الشركة في الربح 
أو الخســارة، وال يخالف مقصود العقــد، ولم يرد نص بالنهي عنــه، وإذا جاز منع أو الخســارة، وال يخالف مقصود العقــد، ولم يرد نص بالنهي عنــه، وإذا جاز منع 

الشريك فجواز جعل صوته مفضوالً من باب أولى.الشريك فجواز جعل صوته مفضوالً من باب أولى.
، فقد وقع  ، فقد وقع وما سبق بحثه فيما إذا كانت الشركةُ شركةَ عنان، أما إن كانت مضاربةً وما سبق بحثه فيما إذا كانت الشركةُ شركةَ عنان، أما إن كانت مضاربةً
الخالف بين الفقهاء في حكم تقييد رب المال تصرفات المضارب، وبيان ذلك باآلتي:الخالف بين الفقهاء في حكم تقييد رب المال تصرفات المضارب، وبيان ذلك باآلتي:

تحرير محل الخالف:تحرير محل الخالف:
ال خالف بين الفقهاء في جواز تقييد ربِّ المال المضاربَ باالتجار في سلعة معينة ال خالف بين الفقهاء في جواز تقييد ربِّ المال المضاربَ باالتجار في سلعة معينة 
إذا كانت السلعة ال يختلف وجودها في وقت من أوقات السنةإذا كانت السلعة ال يختلف وجودها في وقت من أوقات السنة(٤)، أو منعه من االتجار مع ، أو منعه من االتجار مع 
وبه أخذ المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة في المعايير الشرعية، ص٣٢٩٣٢٩، كما ، كما  وبه أخذ المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة في المعايير الشرعية، ص   (١)

صدر به قرار ندوة البركة األولى، قرارات وتوصيات ندوات البركة، صصدر به قرار ندوة البركة األولى، قرارات وتوصيات ندوات البركة، ص٢٢٢٢.
وبجــواز منع الشــريك من التصويــت، صدر قرار ندوة البركة الســابعة عشــرة، قرارات  وبجــواز منع الشــريك من التصويــت، صدر قرار ندوة البركة الســابعة عشــرة، قرارات    (٢)
وتوصيات ندوات البركــة، صوتوصيات ندوات البركــة، ص١٣٤١٣٤، وانظر: األوراق المالية لمبارك آل ســليمان، ضمن ، وانظر: األوراق المالية لمبارك آل ســليمان، ضمن 

دراسات المعايير الشرعية دراسات المعايير الشرعية ١٣٩٢١٣٩٢/٢-١٣٩٤١٣٩٤.
األسهم والسندات، للخليل، ص١٨١١٨١، الخدمات االستثمارية في المصارف ، الخدمات االستثمارية في المصارف ٢٢٨٢٢٨/٢. األسهم والسندات، للخليل، ص   (٣)

االختيار، للموصلي ٢١٢١/٣، بدائع الصنائع ، بدائع الصنائع ٩٨٩٨/٦، بداية المجتهد ، بداية المجتهد ٢٣٢٣/٤، منح الجليل ، منح الجليل  االختيار، للموصلي    (٤)= = 



التحوط في التمويل برأس المال الجريءالتحوط في التمويل برأس المال الجريء

٣٨٣٣٨٣

شخص معين أو في سلعة معينةشخص معين أو في سلعة معينة(١)، أو كان التقييد في بلد معين إذا كان البلد محال للتجارة، أو كان التقييد في بلد معين إذا كان البلد محال للتجارة(٢)، ، 
أو بما لرب المال فيه مصلحة وليس فيه تحجير على المضارب؛ كاشتراط أالَّ يسافر بالمال أو بما لرب المال فيه مصلحة وليس فيه تحجير على المضارب؛ كاشتراط أالَّ يسافر بالمال 
(٣)، وال خالف في تحريم منع ، وال خالف في تحريم منع  ا، أو ال يســافر به ليالً ا، أو ال يركب به بحرً ا، أو ال يســافر به ليالًأو ال ينزل به واديً ا، أو ال يركب به بحرً أو ال ينزل به واديً
ا؛ ألنه شرط مخالف لمقصود العقد؛ إذ مقصود المضاربة: عمل  ا؛ ألنه شرط مخالف لمقصود العقد؛ إذ مقصود المضاربة: عمل المضارب من العمل مطلقً المضارب من العمل مطلقً

المضارب في مال رب المال، وهو سبب استحقاقه حصةً من ربح المضاربةالمضارب في مال رب المال، وهو سبب استحقاقه حصةً من ربح المضاربة(٤).
واختلفوا في حكــم تقييد رب المال للمضارب باشــتراطه أن تكون التجارة في واختلفوا في حكــم تقييد رب المال للمضارب باشــتراطه أن تكون التجارة في 
، أو باشتراط االتجار مع شخص  ، أو باشتراط االتجار مع شخص سلعة معين قد ال توجد في وقت من السنة كالفواكه مثالً سلعة معين قد ال توجد في وقت من السنة كالفواكه مثالً

معين، ونحو ذلك مما قد تنقطع معه التجارة أو تنعدم البضاعة، وذلك على قولين:معين، ونحو ذلك مما قد تنقطع معه التجارة أو تنعدم البضاعة، وذلك على قولين:
القول األول:القول األول: الجواز. الجواز.

وهو مذهب الحنفيةوهو مذهب الحنفية(٥) والحنابلة والحنابلة(٦).
٣٢٩٣٢٩/٧، مختصر المزني ، مختصر المزني ٢٢١٢٢١/٨، البيــان، للعمراني ، البيــان، للعمراني ١٩٩١٩٩/٧-٢٠٠٢٠٠، المغني ، المغني ١٧٧١٧٧/٧، ،   = =

كشاف القناع كشاف القناع ٤٩١٤٩١/٨.
االختيــار، للموصلــي ٢١٢١/٣، بدائع الصنائــع ، بدائع الصنائــع ٩٨٩٨/٦، االســتذكار ، االســتذكار ١٢١٢/٧، منح الجليل ، منح الجليل  االختيــار، للموصلــي    (١)
٣٤٧٣٤٧/٧، الحاوي، للماوردي ، الحاوي، للماوردي ٣١٣٣١٣/٧، روضة الطالبين ، روضة الطالبين ١١٩١١٩/٥، المبدع ، المبدع ٣٦٥٣٦٥/٤، شرح ، شرح 

منتهى اإلرادات منتهى اإلرادات ٢١٤٢١٤/٢.
االختيار، للموصلي ٢١٢١/٣، بدائع الصنائع ، بدائع الصنائع ٩٨٩٨/٦، مناهج التحصيل ، مناهج التحصيل ٤٠٤٠/٨، منح الجليل ، منح الجليل  االختيار، للموصلي    (٢)

٣٤١٣٤١/٧، المغني ، المغني ١٧٧١٧٧/٧، كشاف القناع ، كشاف القناع ٤٩١٤٩١/٨.
االختيار، للموصلي االختيار، للموصلي ٢١٢١/٣، بدائع الصنائع ، بدائع الصنائع ٩٨٩٨/٦، المقدمات الممهدات ، المقدمات الممهدات ١٢١٢/٣، منح الجليل ، منح الجليل   (٣)

٣٤٧٣٤٧/٧، البيان، للعمراني ، البيان، للعمراني ٢١١٢١١/٧، المغني ، المغني ١٧٧١٧٧/٧، شرح منتهى اإلرادات ، شرح منتهى اإلرادات ٢١٤٢١٤/٢.
االختيــار، للموصلي ١٩١٩/٣، حاشــية ابن  عابدين ، حاشــية ابن  عابدين ٦٤٨٦٤٨/٥، مواهــب الجليل ، مواهــب الجليل ٣٥٨٣٥٨/٥، ،  االختيــار، للموصلي    (٤)
الفواكــه الدوانــي الفواكــه الدوانــي ١٢٣١٢٣/٢، الحاوي، للمــاوردي ، الحاوي، للمــاوردي ٣٠٧٣٠٧/٧، روضــة الطالبين ، روضــة الطالبين ١١٨١١٨/٥، ، 

اإلنصاف للماوردي اإلنصاف للماوردي ٧٤٧٤/١٤١٤.
مختصر القدوري، ص١١٣١١٣، حاشية ابن  عابدين ، حاشية ابن  عابدين ٣٢١٣٢١/٤. مختصر القدوري، ص   (٥)

المغني ١٧٧١٧٧/٧، شرح منتهى اإلرادات ، شرح منتهى اإلرادات ٢١٤٢١٤/٢. المغني    (٦)



٣٨٤٣٨٤

األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

القول الثاني:القول الثاني: التحريم. التحريم.
وهو مذهب المالكيةوهو مذهب المالكية(١) والشافعية والشافعية(٢).

األدلة والمناقشة:األدلة والمناقشة:
استدل أصحاب القول األول باآلتي:استدل أصحاب القول األول باآلتي:

الدليل األول:الدليل األول: قوله تعالــى:  قوله تعالــى: نث   ]   \   [   ^   _      مث(٣)، وقول النبي ، وقول النبي 
.(٤)« مْ وطِهِ رُ لَى شُ ونَ عَ لِمُ سْ مْالْمُ وطِهِ رُ لَى شُ ونَ عَ لِمُ سْ : «: «الْمُ

الدليل الثاني: الدليل الثاني: ما جاء عن ابن  مسعود ما جاء عن ابن  مسعود  أنه نهى المضارب عن دفع ماله  أنه نهى المضارب عن دفع ماله 
في الحيوانفي الحيوان(٥)()(٦).

بداية المجتهد ٢٣٢٣/٤، مواهب الجليل ، مواهب الجليل ٣٥٨٣٥٨/٥، قال ابن  عبد البر في االســتذكار ، قال ابن  عبد البر في االســتذكار ١٢١٢/٧: :  بداية المجتهد    (١)
(ومذهب مالك والشافعي في هذا الباب سواء).(ومذهب مالك والشافعي في هذا الباب سواء).

مختصر المزني ٢٢١٢٢١/٨، روضة الطالبين ، روضة الطالبين ١١٩١١٩/٥، وبه أخذت مجموعة البركة المصرفية ، وبه أخذت مجموعة البركة المصرفية  مختصر المزني    (٢)
في فتاواها الشرعية، صفي فتاواها الشرعية، ص٢١٩٢١٩.

سورة المائدة، اآلية: ١. سورة المائدة، اآلية:   سبق تخريجه، ص١٥٨١٥٨.(٣)  سبق تخريجه، ص   (٤)
رواه محمد  بن الحسن في اآلثار بسنده عن يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم  رواه محمد  بن الحسن في اآلثار بسنده عن يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم    (٥)
النخعي: (أن ابن  مســعود النخعي: (أن ابن  مســعود  أعطى زيد  بن خليدة ماالً مضاربة، فأســلم إلى عتريس  بن  أعطى زيد  بن خليدة ماالً مضاربة، فأســلم إلى عتريس  بن 
ا وبقي بعض، فاشــتد عليه  ا وبقي بعض، فاشــتد عليه عرقوب في قالئص معلومة إلى أجل معلوم، فحلَّت فأخذ منه بعضً عرقوب في قالئص معلومة إلى أجل معلوم، فحلَّت فأخذ منه بعضً
فيما بقي، فأتى عبد الله وكلمه في أن ينظره فيما بقي، فأرسل إلى زيد فسأله: فيم أسلمت؟ قال: فيما بقي، فأتى عبد الله وكلمه في أن ينظره فيما بقي، فأرسل إلى زيد فسأله: فيم أسلمت؟ قال: 
أسلمت إليه في قالئص معلومة بأسنان معلومة إلى أجل معلوم. فقال عبد الله: اردد ما أخذت أسلمت إليه في قالئص معلومة بأسنان معلومة إلى أجل معلوم. فقال عبد الله: اردد ما أخذت 
منه وخذ رأس مالك، وال تسلم شيئًا من أموالنا في الحيوان). باب في البيوع والسلف، صمنه وخذ رأس مالك، وال تسلم شيئًا من أموالنا في الحيوان). باب في البيوع والسلف، ص١٨٦١٨٦ 
(٨٤٥٨٤٥)، والحديث فيه انقطاع بين إبراهيم وابن  مسعود )، والحديث فيه انقطاع بين إبراهيم وابن  مسعود . نصب الراية . نصب الراية ٤٦٤٦/٤، وقد رواه ، وقد رواه 
ابن  أبي شــيبة في مصنفه بســنده أن زيد  بن خلدة أســلم إلى عتريس  بن عرقوب في قالئص، ابن  أبي شــيبة في مصنفه بســنده أن زيد  بن خلدة أســلم إلى عتريس  بن عرقوب في قالئص، 
فسأل ابن  مسعود فسأل ابن  مسعود ، فكره السلم في الحيوان. كتاب البيوع واألقضية، باب من كره السلم ، فكره السلم في الحيوان. كتاب البيوع واألقضية، باب من كره السلم 

في الحيوان في الحيوان ٤١٩٤١٩/٤ ( (٢١٦٩٢٢١٦٩٢)، فذكر ابن  أبي شيبة النهي عن السلم دون ذكر المضاربة.)، فذكر ابن  أبي شيبة النهي عن السلم دون ذكر المضاربة.
المبسوط ١٣٢١٣٢/١٢١٢، االختيار، للموصلي ، االختيار، للموصلي ٢١٢١/٣. المبسوط    (٦)



التحوط في التمويل برأس المال الجريءالتحوط في التمويل برأس المال الجريء

٣٨٥٣٨٥

ويناقش من وجهين:ويناقش من وجهين:
الوجه األول:الوجه األول: أن األثر منقطع، واألقرب أنه في السلم ال المضاربة. أن األثر منقطع، واألقرب أنه في السلم ال المضاربة.

الوجه الثاني:الوجه الثاني: أن مقتضى األثــر: المنعُ من المضاربة في نوع من المال، وفرق  أن مقتضى األثــر: المنعُ من المضاربة في نوع من المال، وفرق 
بين التقييد بالمضاربة بنوع ما، والمنع من المضاربة بنوع مع اإلذن بما سواه.بين التقييد بالمضاربة بنوع ما، والمنع من المضاربة بنوع مع اإلذن بما سواه.

الدليــل الثالث:الدليــل الثالث: أن المضاربة إذن في التصــرف حال الحياة، فجاز تخصيصها  أن المضاربة إذن في التصــرف حال الحياة، فجاز تخصيصها 
بالنوع والبلد والنقد ونحوها كالوكالةبالنوع والبلد والنقد ونحوها كالوكالة(١).

الدليل الرابع: الدليل الرابع: أن في التقييد فائدةً لرب المال ومصلحةً له، فيلزمأن في التقييد فائدةً لرب المال ومصلحةً له، فيلزم(٢).
وبيانــه بأنه إذا كان للمضــارب مصلحة في عدم التقييــد، فإن لرب المال وبيانــه بأنه إذا كان للمضــارب مصلحة في عدم التقييــد، فإن لرب المال 
مصلحــة فيه، ومصلحة رب المال أولى؛ ألن المال ماله وهو إنما دفعه للمضارب مصلحــة فيه، ومصلحة رب المال أولى؛ ألن المال ماله وهو إنما دفعه للمضارب 

بذلك.بذلك.
الدليل الخامس:الدليل الخامس: أن هــذه التقييدات ال تمنع الربح، كما أنها تتضمن مصلحة،  أن هــذه التقييدات ال تمنع الربح، كما أنها تتضمن مصلحة، 
فإن بعض الناس أهد لبعض التجارات من غيرها فجاز تقييده بتلك التجارة، كما أن فإن بعض الناس أهد لبعض التجارات من غيرها فجاز تقييده بتلك التجارة، كما أن 
تقييــد التعامل مع تاجــر بعينه فيــه مصلحة؛ الختــالف الناس في الثقــة واألمانة تقييــد التعامل مع تاجــر بعينه فيــه مصلحة؛ الختــالف الناس في الثقــة واألمانة 

والسماحةوالسماحة(٣).
واستدل أصحاب القول الثاني باآلتي:واستدل أصحاب القول الثاني باآلتي:

األول:األول: أن مبنى المضاربة على االتســاع في طرق تحصيل الربح، فإذا اشترط  أن مبنى المضاربة على االتســاع في طرق تحصيل الربح، فإذا اشترط 
ا  ا رب المــال على المضارب شــروطًا تقيده فــي تحصيل الربــح، كان ذلك معارضً رب المــال على المضارب شــروطًا تقيده فــي تحصيل الربــح، كان ذلك معارضً
التجريد، للقدوري ٣٥١٢٣٥١٢/٧، تبيين الحقائق ، تبيين الحقائق ٥٩٥٩/٥، االختيار، للموصلي ، االختيار، للموصلي ٢١٢١/٣، المبدع ، المبدع  التجريد، للقدوري    (١)

٣٦٥٣٦٥/٤، شرح منتهى اإلرادات ، شرح منتهى اإلرادات ٢١٤٢١٤/٢.
الهداية، للمرغيناني ٢٠٢٢٠٢/٣، فتح القدير، البن  الهمام ، فتح القدير، البن  الهمام ٤٥٤٤٥٤/٨. الهداية، للمرغيناني    (٢)

بدائع الصنائع ١٠٠١٠٠/٦، المغني ، المغني ١٧٧١٧٧/٧. بدائع الصنائع    (٣)



٣٨٦٣٨٦

األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

للمقصود من العقدللمقصود من العقد(١).
ونوقش من وجهين:ونوقش من وجهين:

األول:األول: عدم التسليم بأن مقصود المضاربة االتساع في تحصيل طرق الربح، بل  عدم التسليم بأن مقصود المضاربة االتساع في تحصيل طرق الربح، بل 
المقصود طلب الربحالمقصود طلب الربح(٢)، وال يعارض ذلــك تقييد المضارب؛ فإن المضاربة المقيدة ، وال يعارض ذلــك تقييد المضارب؛ فإن المضاربة المقيدة 

ال تمنع الربح بالكلية، وإن قللته فتقليله ال يمنع الصحةال تمنع الربح بالكلية، وإن قللته فتقليله ال يمنع الصحة(٣).
الثاني:الثاني: القياس على ما لو قيده باالتجار بنوع من السلع يعم وجوده، فإن العقد  القياس على ما لو قيده باالتجار بنوع من السلع يعم وجوده، فإن العقد 

جائز عند الجميع وإن جاز أن يحصل فيه الربح وجاز أالَّ يحصلجائز عند الجميع وإن جاز أن يحصل فيه الربح وجاز أالَّ يحصل(٤).
الدليل الثانــي:الدليل الثانــي: أن في تقييد المضارب مزيد غرر علــى الغرر الحاصل بأصل  أن في تقييد المضارب مزيد غرر علــى الغرر الحاصل بأصل 
العقــد؛ ألن تقييده قد يمنعه من التجارة أو يحجزه عن شــراء ما يحقق الربح، فيكون العقــد؛ ألن تقييده قد يمنعه من التجارة أو يحجزه عن شــراء ما يحقق الربح، فيكون 
المضارب على خطر وجود البضاعة فيربح، أو عدمها أو غالئها فيخســر، وذلك غرر المضارب على خطر وجود البضاعة فيربح، أو عدمها أو غالئها فيخســر، وذلك غرر 

ممنوعممنوع(٥).
ويناقش من وجهين:ويناقش من وجهين:

األول:األول: أن مبنى ذلك على أن المضاربة على خالف القياس، وهذا ال يصح، بل  أن مبنى ذلك على أن المضاربة على خالف القياس، وهذا ال يصح، بل 
هي على وفقه.هي على وفقه.

الثانيالثاني: أنه ال دليل على منــع التضييق على المضارب في تصرفاته ما دام ذلك: أنه ال دليل على منــع التضييق على المضارب في تصرفاته ما دام ذلك 
مناهج التحصيل ٣٩٣٩/٨، نهاية المطلب ، نهاية المطلب ٤٥١٤٥١/٧، روضة الطالبين ، روضة الطالبين ١١٩١١٩/٥. .  مناهج التحصيل    (١)

ذكر في المغني ١٧٧١٧٧/٧ نقالً عن المالكية والشافعية أن مقصود المضاربة: التقليب وطلب  نقالً عن المالكية والشافعية أن مقصود المضاربة: التقليب وطلب  ذكر في المغني    (٢)
الربح. وهذه العبارة أصح من عبارة: االتساع في طلب الربح، وهي أقرب لمعنى المضاربة الربح. وهذه العبارة أصح من عبارة: االتساع في طلب الربح، وهي أقرب لمعنى المضاربة 

في اللغة. في اللغة. 
التجريد، للقدوري ٣٥١٣٣٥١٣/٧، المغني ، المغني ١٧٧١٧٧/٧. التجريد، للقدوري    (٣)

المرجعان السابقان، ص١٥٨١٥٨. المرجعان السابقان، ص   (٤)
بداية المجتهد ٢٣٢٣/٤، االستذكار ، االستذكار ١٢١٢/٧. .  بداية المجتهد    (٥)
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ال يمنع الربح وفيه مصلحة لرب المال، وإن وجد غرر فهو يسير وال يضرال يمنع الربح وفيه مصلحة لرب المال، وإن وجد غرر فهو يسير وال يضر(١).
الترجيح:الترجيح:

يترجح القول بجواز تقييد رب المال تصرفات المضارب؛ لقوة أدلته، ولإلجابة يترجح القول بجواز تقييد رب المال تصرفات المضارب؛ لقوة أدلته، ولإلجابة 
ن ما ترتب  مِ ، وإن خالفها ضَ ن ما ترتب على ما اســتدل به المانعون، فتلزم الشــروطُ المضاربَ مِ ، وإن خالفها ضَ على ما اســتدل به المانعون، فتلزم الشــروطُ المضاربَ

على ذلك من تلفعلى ذلك من تلف(٢)()(٣).
ويظهر أن ســبب الخــالف بين المذاهــب: اختالفهم فــي مقتضى عقد ويظهر أن ســبب الخــالف بين المذاهــب: اختالفهم فــي مقتضى عقد 
المضاربة، هل يقتضي اإلذن في التصرف، فلرب المال تقييد إذنه فيها كالوكالةالمضاربة، هل يقتضي اإلذن في التصرف، فلرب المال تقييد إذنه فيها كالوكالة(٤)، ، 
أو يقتضي إطــالق يد المضارب في أوجه التجاراتأو يقتضي إطــالق يد المضارب في أوجه التجارات(٥)، فتقييد رب المال له ينافي ، فتقييد رب المال له ينافي 
مقتضى العقد ويزيد الغرر فيه، والراجح األول، فاألصل منع التصرف في مال رب مقتضى العقد ويزيد الغرر فيه، والراجح األول، فاألصل منع التصرف في مال رب 
ا لمقتضى  ا لألصل، وليــس مخالفً ا لمقتضى المــال إال بإذنه، فإن لم يــأذن كان ذلك موافقً ا لألصل، وليــس مخالفً المــال إال بإذنه، فإن لم يــأذن كان ذلك موافقً

العقدالعقد(٦).
بداية المجتهد ٢٣٢٣/٤، المغني ، المغني ١٧٧١٧٧/٧. بداية المجتهد    (١)

الهداية، للمرغيناني ٢٠٢٢٠٢/٣، االختيار، للموصلي ، االختيار، للموصلي ٢١٢١/٣، كشاف القناع ، كشاف القناع ٤٩٣٤٩٣/٨. الهداية، للمرغيناني    (٢)
وبذلك صدر قرار عدد من الهيئات الشــرعية. انظر: المعايير الشــرعية، ص٣٤٠٣٤٠، ، ٣٧٥٣٧٥، ،  وبذلك صدر قرار عدد من الهيئات الشــرعية. انظر: المعايير الشــرعية، ص   (٣)
الضوابط المســتخلصة من قرارات الهيئة الشــرعية لبنك البالد، صالضوابط المســتخلصة من قرارات الهيئة الشــرعية لبنك البالد، ص١٥٧١٥٧، كما صدر قرار ، كما صدر قرار 
ندوة البركة الثانية بجواز اشــتراط رب المال على المضارب أالَّ يبيع إال بالنقد وأنه إذا باع ندوة البركة الثانية بجواز اشــتراط رب المال على المضارب أالَّ يبيع إال بالنقد وأنه إذا باع 
باألجــل فهو ضامن، قرارات وتوصيات ندوات البركــة، صباألجــل فهو ضامن، قرارات وتوصيات ندوات البركــة، ص٢٨٢٨، وصدر قرار ندوة البركة ، وصدر قرار ندوة البركة 
الثالثة بجواز اشتراطه االستثمار فيما ال يقل ربحه عن نسبة محددة، على أالَّ يؤدي ذلك إلى الثالثة بجواز اشتراطه االستثمار فيما ال يقل ربحه عن نسبة محددة، على أالَّ يؤدي ذلك إلى 

تعهد المضارب بعائد محدد، صتعهد المضارب بعائد محدد، ص١٩٨١٩٨.
التجريد، للقدوري ٣٥١٢٣٥١٢/٧، تبيين الحقائق ، تبيين الحقائق ٥٩٥٩/٥، االختيار، للموصلي ، االختيار، للموصلي ٢١٢١/٣، المبدع ، المبدع  التجريد، للقدوري    (٤)

٣٦٥٣٦٥/٤، شرح منتهى اإلرادات ، شرح منتهى اإلرادات ٢١٤٢١٤/٢.
مناهج التحصيل ٣٩٣٩/٨، نهاية المطلب ، نهاية المطلب ٤٥١٤٥١/٧، روضة الطالبين ، روضة الطالبين ١١٩١١٩/٥. .  مناهج التحصيل    (٥)

وقال في بداية المجتهد ٢٣٢٣/٤: (فمالك والشــافعي رأيا أن هذا االشتراط من باب التضييق : (فمالك والشــافعي رأيا أن هذا االشتراط من باب التضييق  وقال في بداية المجتهد    (٦)
 = =على المقارض فيعظم الغرر بذلك، وأبو  حنيفة استخف الغرر الموجود في ذلك، كما لوعلى المقارض فيعظم الغرر بذلك، وأبو  حنيفة استخف الغرر الموجود في ذلك، كما لو
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ل في الشركة، وأولى ما  ل تقييد تصرفات المتموِّ ل في الشركة، وأولى ما فإذا ترجح ذلك فيجوز للمموِّ ل تقييد تصرفات المتموِّ فإذا ترجح ذلك فيجوز للمموِّ
يجوز للشــريك تقييد تصرفات شــريكه فيــه: منعه من أي معاملة تخالف الشــريعة يجوز للشــريك تقييد تصرفات شــريكه فيــه: منعه من أي معاملة تخالف الشــريعة 

اإلسالمية، ومن تلك الشروط:اإلسالمية، ومن تلك الشروط:
اشــتراط عدم اقتراض الشــركة بالربا، وعدم تحمله الربا في حصته إن  اشــتراط عدم اقتراض الشــركة بالربا، وعدم تحمله الربا في حصته إن -   -١

اقترضت.اقترضت.
منع الشركة من االتجار في المحرمات. منع الشركة من االتجار في المحرمات.-   -٢

ل قبل دخوله أن تقوم  اشتراط تطهير أموال الشــركة: بأن يشترط المموِّ ل قبل دخوله أن تقوم -  اشتراط تطهير أموال الشــركة: بأن يشترط المموِّ  -٣
الشــركة بإخراج العنصر المحرم من أموالها، وهي األموال الناتجة عن الشــركة بإخراج العنصر المحرم من أموالها، وهي األموال الناتجة عن 

االستثمارات المحرمة أو عن القروض الربوية.االستثمارات المحرمة أو عن القروض الربوية.
ل للدخول في الشــركة تغيير نشاطها المحرم إلى نشاط  اشتراط المموِّ ل للدخول في الشــركة تغيير نشاطها المحرم إلى نشاط -  اشتراط المموِّ  -٤

مباح.مباح.
اشتراط وضع إدارة للرقابة الشــرعية على أعمال الشركة، أو أن يختار  اشتراط وضع إدارة للرقابة الشــرعية على أعمال الشركة، أو أن يختار -   -٥

ل أعضاءها، أو يوافق على من تختاره الشركة منهم. ل أعضاءها، أو يوافق على من تختاره الشركة منهم.المموِّ المموِّ
فهذه الشروط التقييدية -بالمنع من المحرمات- شروط جائزة، بل واجبة؛ إذ فهذه الشروط التقييدية -بالمنع من المحرمات- شروط جائزة، بل واجبة؛ إذ 
هــي من األمر بالمعروف والنهي عن المنكر المأمور بــه، وقد نص الفقهاء على منع هــي من األمر بالمعروف والنهي عن المنكر المأمور بــه، وقد نص الفقهاء على منع 
االتجار بالمحرم في الشــركةاالتجار بالمحرم في الشــركة(١)، بل كره بعضهم مشــاركة الكافر ومن ال يتورع عن ، بل كره بعضهم مشــاركة الكافر ومن ال يتورع عن 

ا ما من السلع لكان على شرطه في ذلك بإجماع). اشترط عليه أالَّ يشتري جنسً ا ما من السلع لكان على شرطه في ذلك بإجماع).=  اشترط عليه أالَّ يشتري جنسً  =
قال اإلمام مالك في الموطأ قال اإلمام مالك في الموطأ ٩٩٦٩٩٦/٤: (ومن البيوع ما يجوز إذا تفاوت أمره وتفاحش رده، فأما الربا : (ومن البيوع ما يجوز إذا تفاوت أمره وتفاحش رده، فأما الربا   (١)
ا، وال يجوز منه قليل وال كثير، وال يجوز فيه ما يجوز لغيره؛ ألن الله  ا، وال يجوز منه قليل وال كثير، وال يجوز فيه ما يجوز لغيره؛ ألن الله فإنه ال يكون فيه إال الــرد أبدً فإنه ال يكون فيه إال الــرد أبدً
̧   مث     ¶   μ   ́    ³   ²   ±   °   ̄ تبــارك وتعالى قال في كتابه: تبــارك وتعالى قال في كتابه: نث   ®   
[البقــرة: ٢٧٩]. وانظر: البيان والتحصيــل . وانظر: البيان والتحصيــل ٣٨١٣٨١/١٢١٢، الفواكه الدوانــي ، الفواكه الدوانــي ١٢٠١٢٠/٢، نهاية المطلب ، نهاية المطلب 

٥٢٩٥٢٩/٧، البيان، للعمراني ، البيان، للعمراني ٢٠١٢٠١/٧، المغني ، المغني ١٠٩١٠٩/٧، شرح منتهى اإلرادات ، شرح منتهى اإلرادات ٢٠٧٢٠٧/٢. . 
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الحرام إن ولي التصرف؛ خشية من اتجاره بالمحرماتالحرام إن ولي التصرف؛ خشية من اتجاره بالمحرمات(١)، فإذا وجد االتجار بالمحرم ، فإذا وجد االتجار بالمحرم 
كان المنع من ذلك من باب أولى.كان المنع من ذلك من باب أولى.

النوع الثاني:النوع الثاني: تقييد الشــريك فــي تصرفاته في غير إدارة الشــركة؛ كمنعه من  تقييد الشــريك فــي تصرفاته في غير إدارة الشــركة؛ كمنعه من 
لِ األولويةَ في شراء أسهم زيادة رأس  لِ األولويةَ في شراء أسهم زيادة رأس تأســيس نشاط تجاري منافس، واشتراط المموِّ تأســيس نشاط تجاري منافس، واشتراط المموِّ
المال، واشتراطه حق العرض األول، وحق الرفض األول، ونحوها من الشروط التي المال، واشتراطه حق العرض األول، وحق الرفض األول، ونحوها من الشروط التي 

تقيد الشركاء في بيع حصصهم.تقيد الشركاء في بيع حصصهم.
فالــذي يظهر جواز هذه الشــروط؛ لكونها ال تخالف المقصــود من العقدفالــذي يظهر جواز هذه الشــروط؛ لكونها ال تخالف المقصــود من العقد(٢) 
ا للخالف أو دخول شريك  ا للخالف أو دخول شريك وال مقتضاه، بل إن فيها مصلحةً للشــركة والشركاء، ومنعً وال مقتضاه، بل إن فيها مصلحةً للشــركة والشركاء، ومنعً

ال يُرغب فيه.ال يُرغب فيه.
المسألة الثالثة: أدوات مالية محضة.المسألة الثالثة: أدوات مالية محضة.

وهي أدوات كثيرة، أبين أهمها في الفروع اآلتية:وهي أدوات كثيرة، أبين أهمها في الفروع اآلتية:
الفرع األول: الفرع األول: تفضيل أحد الشركاء مالياتفضيل أحد الشركاء ماليا(٣).

.................................................................................. يقسم رأس مال الشركة إلى أسهميقسم رأس مال الشركة إلى أسهم(٤)
المبســوط ٦٠٦٠/٢٢٢٢، بدائع الصنائع ، بدائع الصنائع ٩/٨، البيان والتحصيــل ، البيان والتحصيــل ٣٨١٣٨١/١٢١٢، مواهب الجليل ، مواهب الجليل  المبســوط    (١)
١١٨١١٨/٥، البيان، للعمراني ، البيان، للعمراني ٣٦٢٣٦٢/٦-٣٦٣٣٦٣، روضــة الطالبين ، روضــة الطالبين ٢٧٥٢٧٥/٤، المغني ، المغني ١٠٩١٠٩/٧، ، 

كشاف القناع كشاف القناع ٤٧٦٤٧٦/٨، المحلى ، المحلى ٤١٦٤١٦/٦-٤١٧٤١٧. . 
مقصود عقد الشركة تحصيل الربح أو االتساع في تحصيله، على الخالف السابق. مقصود عقد الشركة تحصيل الربح أو االتساع في تحصيله، على الخالف السابق.   (٢)

اخترت هذا التعبير بدالً من األســهم الممتازة أو األســهم التفضيلية؛ ألن لحاملي األسهم  اخترت هذا التعبير بدالً من األســهم الممتازة أو األســهم التفضيلية؛ ألن لحاملي األسهم    (٣)
الممتازة تفضيالت إدارية وتفضيالت مالية، وســبق بيان بعض التفضيالت اإلدارية، فكان الممتازة تفضيالت إدارية وتفضيالت مالية، وســبق بيان بعض التفضيالت اإلدارية، فكان 

هذا الفرع للتفضيالت المالية.هذا الفرع للتفضيالت المالية.
األســهم: ورقة مالية تمثل حصة في رأس مال الشــركة. دليل المصطلحات االستثمارية،  األســهم: ورقة مالية تمثل حصة في رأس مال الشــركة. دليل المصطلحات االستثمارية،    (٤)
ص٩، وعرفه آخرون بتعريفات مقاربة. انظر: القانون التجاري السعودي للجبر، ص، وعرفه آخرون بتعريفات مقاربة. انظر: القانون التجاري السعودي للجبر، ص٣٠٧٣٠٧، ، 

األسهم والسندات للخليل، صاألسهم والسندات للخليل، ص٤٧٤٧-٤٨٤٨.
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تتســاو في قيمتها الحقيقيةتتســاو في قيمتها الحقيقية(١)، ويكون لكل شــريك من الحقوق واألرباح بحسب ، ويكون لكل شــريك من الحقوق واألرباح بحسب 
عدد األسهم التي يملكها.عدد األسهم التي يملكها.

ل برأس المال الجريء شراء أسهم ممتازة  ل برأس المال الجريء شراء أسهم ممتازة إال أن من المعتاد أن يشــترط المموِّ إال أن من المعتاد أن يشــترط المموِّ
مفضلة بتفضيالت مالية على بقية األسهممفضلة بتفضيالت مالية على بقية األسهم(٢). وتظهر المزية الرئيسة لألسهم الممتازة . وتظهر المزية الرئيسة لألسهم الممتازة 
ا في مراتب  ا في مراتب في األســبقية عند تسييل أصول الشركة، أما األسهم العادية فإنها تقع آخرً في األســبقية عند تسييل أصول الشركة، أما األسهم العادية فإنها تقع آخرً
األولوية عنــد التصفية بعد الديون المســتحقة على الشــركة والســندات ورواتب األولوية عنــد التصفية بعد الديون المســتحقة على الشــركة والســندات ورواتب 

الموظفين واألسهم الممتازةالموظفين واألسهم الممتازة(٣).
ل برأس المال الجريء األسهم الممتازة  ل برأس المال الجريء األسهم الممتازة ويمكن فهم ســبب اشــتراط المموِّ ويمكن فهم ســبب اشــتراط المموِّ
بمثال: فإذا افتُرِض أن شركةً رأسُ مالها مليون ريـــال اتفق الشركاء المؤسسون فيها بمثال: فإذا افتُرِض أن شركةً رأسُ مالها مليون ريـــال اتفق الشركاء المؤسسون فيها 
ل برأس المال الجريء بأربعة ماليين  ل برأس المال الجريء بأربعة ماليين % من أســهمهم في الشــركة لمموِّ على بيع على بيع ٤٠٤٠% من أســهمهم في الشــركة لمموِّ
ريـال، لكنهم ظلوا يملكون غالب أسهم الشركة ريـال، لكنهم ظلوا يملكون غالب أسهم الشركة ٦٠٦٠% ليتحكموا في قراراتها، ثم قُدم % ليتحكموا في قراراتها، ثم قُدم 
للشركة عرض بشراء جميع أسهمها بخمسة ماليين ريـــال، ففي هذه الحال سيتخذ للشركة عرض بشراء جميع أسهمها بخمسة ماليين ريـــال، ففي هذه الحال سيتخذ 
ا ببيع الشركة كاملةً  ا ببيع الشركة كاملةً الشــركاء المؤسســون -وهم األغلب في مجلس اإلدارة- قرارً الشــركاء المؤسســون -وهم األغلب في مجلس اإلدارة- قرارً
ا من ذلك البيع؛ إذ رأس مال حصصهم  ا من ذلك البيع؛ إذ رأس مال حصصهم للمشــتري الجديد؛ لكونهم سيحققون أرباحً للمشــتري الجديد؛ لكونهم سيحققون أرباحً
للســهم قيمة اســمية، وقيمة حقيقية، وقيمة سوقية؛ فاالســمية: ثمنه عند تأسيس الشركة.  للســهم قيمة اســمية، وقيمة حقيقية، وقيمة سوقية؛ فاالســمية: ثمنه عند تأسيس الشركة.    (١)
والحقيقية أو الدفترية: النصيب الذي يســتحقه الســهم في صافي أموال الشركة بعد خصم والحقيقية أو الدفترية: النصيب الذي يســتحقه الســهم في صافي أموال الشركة بعد خصم 
ديونها والتزاماتها. والسوقية: القيمة التي يباع بها السهم، أو قيمته في سوق األوراق المالية. ديونها والتزاماتها. والسوقية: القيمة التي يباع بها السهم، أو قيمته في سوق األوراق المالية. 
القانون التجاري الســعودي، للجبر، صالقانون التجاري الســعودي، للجبر، ص٣٠٨٣٠٨، األوراق المالية لمبارك آل سليمان، ضمن ، األوراق المالية لمبارك آل سليمان، ضمن 

دراسات المعايير الشرعية دراسات المعايير الشرعية ١٣٥٢١٣٥٢/٢-١٣٥٣١٣٥٣.
Venture Capital & Finance of InnovationVenture Capital & Finance of Innovation، ص، ص١٦٣١٦٣، الوثيقــة القانونيــة لرأس المال ، الوثيقــة القانونيــة لرأس المال   (٢)

الجريء، صالجريء، ص١٩١٩.
 TheThe RoleRole ofof VentureVenture CapitalCapital ، ،ص، ص١٦٣١٦٣ ،Venture Capital & Finance of InnovationVenture Capital & Finance of Innovation  (٣)

inin ContemporaryContemporary IslamicIslamic FinanceFinance، ص، ص٢-٣.



التحوط في التمويل برأس المال الجريءالتحوط في التمويل برأس المال الجريء

٣٩١٣٩١

مجتمعة ســت مئة ألف ريـــال، وســيحصلون عند البيع على ثالثة ماليين ريـــال، مجتمعة ســت مئة ألف ريـــال، وســيحصلون عند البيع على ثالثة ماليين ريـــال، 
ل برأس المال الجريء ســيخرج  ل برأس المال الجريء ســيخرج فيربحون خمســة أضعاف، إال أن الشــريك المموِّ فيربحون خمســة أضعاف، إال أن الشــريك المموِّ
ا؛ ألنه اشتر حصته البالغة ٤٠٤٠% بأربعة ماليين ريـال، ثم بيعت بمليوني ريـال.% بأربعة ماليين ريـال، ثم بيعت بمليوني ريـال. ا؛ ألنه اشتر حصته البالغة خاسرً خاسرً
ل أن تكون ألسهمه أولوية االسترداد على أسهم بقية  ل أن تكون ألسهمه أولوية االسترداد على أسهم بقية فلمثل ذلك يشترط المموِّ فلمثل ذلك يشترط المموِّ
الشركاء عند التصفية أو بيع الشركة، حتى يتمكن من استرداد رأس ماله وتحقيق الربح الشركاء عند التصفية أو بيع الشركة، حتى يتمكن من استرداد رأس ماله وتحقيق الربح 
المأمــول قبل حصول بقية الشــركاء على عوائد حصصهم، وحتى ال يبيع الشــركاء المأمــول قبل حصول بقية الشــركاء على عوائد حصصهم، وحتى ال يبيع الشــركاء 
ا من أسباب اشتراط  ل، وهو أيضً ا من أسباب اشتراط المؤسسون أسهم الشركة بما يؤدي إلى خسارة المموِّ ل، وهو أيضً المؤسسون أسهم الشركة بما يؤدي إلى خسارة المموِّ
ا في مجلس إدارة الشــركة، وأالَّ تتخذ الشركة أي قرار بالبيع  ل أن يكون عضوً ا في مجلس إدارة الشــركة، وأالَّ تتخذ الشركة أي قرار بالبيع المموِّ ل أن يكون عضوً المموِّ

ونحوه إال بعد موافقتهونحوه إال بعد موافقته(١).
إذا تمهد هذا، فلتفضيل أحد الشركاء ماليا أدوات، منها:إذا تمهد هذا، فلتفضيل أحد الشركاء ماليا أدوات، منها:

ل الحق في استرداد  ل الحق في استرداد  حق االســترداد؛ بأن يكون للشــريك المموِّ األداة األولى:األداة األولى: حق االســترداد؛ بأن يكون للشــريك المموِّ
ل ثالثة ماليين ريـال،  ل ثالثة ماليين ريـال، رأس ماله أوالً قبل بقية الشركاء، فلو افترض أن رأس مال المموِّ رأس ماله أوالً قبل بقية الشركاء، فلو افترض أن رأس مال المموِّ
ل،  ل، وكان ثمن الشركة بعد التصفية ثالثة ماليين ريـال، فستذهب كلها للشريك المموِّ وكان ثمن الشركة بعد التصفية ثالثة ماليين ريـال، فستذهب كلها للشريك المموِّ

ويخسر بقية الشركاء رؤوس أموالهمويخسر بقية الشركاء رؤوس أموالهم(٢).
ا ممتازة متساوية في حق االسترداد؛  د أكثر من شــريك يملك أسهمً جِ ا ممتازة متساوية في حق االسترداد؛ أما إذا وُ د أكثر من شــريك يملك أسهمً جِ أما إذا وُ
ةً بحسب عدد األسهم الممتازة التي يملكها كل  ةً بحسب عدد األسهم الممتازة التي يملكها كل فإن ثمن الشركة يقســم بينهم محاصَّ فإن ثمن الشركة يقســم بينهم محاصَّ
ل عند وجود أرباح ســنوية أالَّ توزع أرباح على الشركاء  ل عند وجود أرباح ســنوية أالَّ توزع أرباح على الشركاء شريك، وقد يشــترط المموِّ شريك، وقد يشــترط المموِّ

حتى يسترد رأس ماله منهاحتى يسترد رأس ماله منها(٣).
TheThe RoleRole ofof VentureVenture CapitalCapital inin ContemporaryContemporary IslamicIslamic FinanceFinance، ص، ص٣.  (١)

Venture Capital & Finance of InnovationVenture Capital & Finance of Innovation، ص، ص١٦٥١٦٥.  (٢)
المرجع السابق، الكتاب السنوي للجمعية الوطنية لرأس المال الجريء ٢٠١٣٢٠١٣م، صم، ص٦٣٦٣. المرجع السابق، الكتاب السنوي للجمعية الوطنية لرأس المال الجريء    (٣)



٣٩٢٣٩٢

األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

األداة الثانية:األداة الثانية: حق االختيار بين االســترداد أو التحويل إلى أسهم عادية، وذلك  حق االختيار بين االســترداد أو التحويل إلى أسهم عادية، وذلك 
ل الخيار بين حق  ل الخيار بين حق في األســهم الممتازة القابلة للتحويل؛ بأن يكون للشــريك المموِّ في األســهم الممتازة القابلة للتحويل؛ بأن يكون للشــريك المموِّ

االسترداد لرأس ماله فحسب أو التحويل إلى أسهم عادية للمشاركة في األرباح.االسترداد لرأس ماله فحسب أو التحويل إلى أسهم عادية للمشاركة في األرباح.
ل خمســة ماليين ريـــال في شركة رأس مالها  : إذا كان رأس مال المموِّ ل خمســة ماليين ريـــال في شركة رأس مالها فمثالً : إذا كان رأس مال المموِّ فمثالً
ل ســيكون بالخيار عند التصفية بين استرداد  ل ســيكون بالخيار عند التصفية بين استرداد خمســة عشر مليون ريـــال، فإن المموِّ خمســة عشر مليون ريـــال، فإن المموِّ
خمسة ماليين ريـــال أو تحويل أسهمه إلى أســهم عادية والحصول على ثلث ثمن خمسة ماليين ريـــال أو تحويل أسهمه إلى أســهم عادية والحصول على ثلث ثمن 
الشركة بعد التصفية، فلو افترض أن ثمن الشركة بعد التصفية بلغ عشرة ماليين ريـال؛ الشركة بعد التصفية، فلو افترض أن ثمن الشركة بعد التصفية بلغ عشرة ماليين ريـال؛ 
ل سيختار حق االسترداد بالحصول على خمسة ماليين ريـــال، أما إذا بلغ  ل سيختار حق االسترداد بالحصول على خمسة ماليين ريـــال، أما إذا بلغ فإن المموِّ فإن المموِّ
ثمنها ثالثين مليونًا فسيختار تحويل أسهمه إلى أسهم عادية ليحصل على الثلث البالغ ثمنها ثالثين مليونًا فسيختار تحويل أسهمه إلى أسهم عادية ليحصل على الثلث البالغ 

عشرة ماليينعشرة ماليين(١).
ل حصولَه على رأس ماله مــع ربح محدد قبل إعادة رأس  ل حصولَه على رأس ماله مــع ربح محدد قبل إعادة رأس وقد يشــترط المموِّ وقد يشــترط المموِّ

المال إلى بقية الشركاءالمال إلى بقية الشركاء(٢).
تفَق على أن يكون حق التحويل في هذا النوع من األسهم على  تفَق على أن يكون حق التحويل في هذا النوع من األسهم على ومن المعتاد أن يُ ومن المعتاد أن يُ

حالين:حالين:
ل تلقائيا إلى أسهم عادية  م؛ بأن تتحول أسهم المموِّ لزِ ل تلقائيا إلى أسهم عادية  تحويل مُ م؛ بأن تتحول أسهم المموِّ لزِ الحال األولى:الحال األولى: تحويل مُ
إذا بلغ عائد التصفية حدا معينًا؛ كأن يبلغ خمســة أضعاف رأس مال الشركة، فحينها إذا بلغ عائد التصفية حدا معينًا؛ كأن يبلغ خمســة أضعاف رأس مال الشركة، فحينها 
تتحول األســهم الممتازة تلقائيا إلى أسهم عادية ويتساو حاملها مع حامل األسهم تتحول األســهم الممتازة تلقائيا إلى أسهم عادية ويتساو حاملها مع حامل األسهم 
العادية في اقتســام األرباح؛ ألن حق األسبقية في االســترداد إنما كان لضمان رأس العادية في اقتســام األرباح؛ ألن حق األسبقية في االســترداد إنما كان لضمان رأس 
Venture Capital & Finance of InnovationVenture Capital & Finance of Innovation، ص، ص١٦٤١٦٤، الكتاب السنوي للجمعية الوطنية ، الكتاب السنوي للجمعية الوطنية   (١)
لرأس المال الجــريء لرأس المال الجــريء ٢٠١٣٢٠١٣م، صم، ص٦٤٦٤، ص، ص٣-٤، فعالية رأس المال المخاطر في تمويل ، فعالية رأس المال المخاطر في تمويل 

المشروعات الناشئة، صالمشروعات الناشئة، ص٥٨٥٨.
Venture Capital & Finance of InnovationVenture Capital & Finance of Innovation، ص، ص١٥٣١٥٣.  (٢)



التحوط في التمويل برأس المال الجريءالتحوط في التمويل برأس المال الجريء

٣٩٣٣٩٣

المال أو ضمانه مع األرباح، فإذا بلغت قيمة الحصص حدا يغطي رأس المال واألرباح المال أو ضمانه مع األرباح، فإذا بلغت قيمة الحصص حدا يغطي رأس المال واألرباح 
المتوقعة، فلن يبقى للتفضيل المالي لألسهم الممتازة كبير حاجة عند التصفية أو البيع.المتوقعة، فلن يبقى للتفضيل المالي لألسهم الممتازة كبير حاجة عند التصفية أو البيع.
ل، وذلــك إذا لم يبلغ عائد التصفية الحد  ل، وذلــك إذا لم يبلغ عائد التصفية الحد  تحويل باختيار المموِّ الحال الثانية:الحال الثانية: تحويل باختيار المموِّ

المتفق عليهالمتفق عليه(١).
ل  ل  أسهم استرداد مع المشاركة في األرباح؛ وذلك بأن يحصل المموِّ األداة الثالثة:األداة الثالثة: أسهم استرداد مع المشاركة في األرباح؛ وذلك بأن يحصل المموِّ

عند التصفية على رأس ماله، ثم يشارك بقية الشركاء فيما تبقى بحسب عدد أسهمه.عند التصفية على رأس ماله، ثم يشارك بقية الشركاء فيما تبقى بحسب عدد أسهمه.
ل أسهم من هذا النوع برأس مال أربعة ماليين ريـال  : إذا كان لد المموِّ ل أسهم من هذا النوع برأس مال أربعة ماليين ريـال فمثالً : إذا كان لد المموِّ فمثالً
من شــركة رأس مالها ثمانية ماليين ريـــال؛ فإنه ســيحصل عند التصفية على أربعة من شــركة رأس مالها ثمانية ماليين ريـــال؛ فإنه ســيحصل عند التصفية على أربعة 

ماليين، ثم يشارك بقية الشركاء بنصف ما تبقى من العائد.ماليين، ثم يشارك بقية الشركاء بنصف ما تبقى من العائد.
ا تحويالً تلقائيا إذا بلغ العائــد حدا معينًا تتحول  ا تحويالً تلقائيا إذا بلغ العائــد حدا معينًا تتحول وقد يتضمن هذا النــوع أيضً وقد يتضمن هذا النــوع أيضً
ل عنده إلى أسهم عادية، فيســتحق في المثال السابق نصف العائد دون  ل عنده إلى أسهم عادية، فيســتحق في المثال السابق نصف العائد دون أســهم المموِّ أســهم المموِّ

حق استردادحق استرداد(٢).
ل برأس المال الجريء أن تكون جميع أســهمه أسهم استرداد  ل برأس المال الجريء أن تكون جميع أســهمه أسهم استرداد وال يقبل المموِّ وال يقبل المموِّ
فحسب؛ ألنه لم يقدم التمويل ويمكث مدة طويلة في مخاطرة عالية ليحصل في نهاية فحسب؛ ألنه لم يقدم التمويل ويمكث مدة طويلة في مخاطرة عالية ليحصل في نهاية 
ا  ا األمر على رأس ماله المدفوع دون أرباح، كما ال يقبل أن تكون كل أســهمه أســهمً األمر على رأس ماله المدفوع دون أرباح، كما ال يقبل أن تكون كل أســهمه أســهمً
م رأسَ مال كبير مقارنةً ببقية الشركاء، ويريد أن تكون له مزية عليهم،  ؛ ألنه سيُقدِّ م رأسَ مال كبير مقارنةً ببقية الشركاء، ويريد أن تكون له مزية عليهم، عاديةً ؛ ألنه سيُقدِّ عاديةً
ا لها حق  ل بين أنواع مختلفة من األســهم، فيشــتري أســهمً ا لها حق ولكــن قد يجمع المموِّ ل بين أنواع مختلفة من األســهم، فيشــتري أســهمً ولكــن قد يجمع المموِّ
ا لها حق التحويل، وقد يحصل على أسهم عادية  ا لها حق التحويل، وقد يحصل على أسهم عادية االســترداد دون التحويل، وأســهمً االســترداد دون التحويل، وأســهمً
 GuideGuide onon PrivatePrivate EquityEquity andand VentureVenture ص١٣٢١٣٢-١٣٣١٣٣، ،  ص،   ،Inside Venture CapitalInside Venture Capital  (١)

CapitalCapital forfor EntrepreneursEntrepreneurs، ص، ص٢٧٢٧.

Venture Capital & Finance of InnovationVenture Capital & Finance of Innovation، ص، ص١٦٥١٦٥-١٦٦١٦٦، الكتاب السنوي للجمعية ، الكتاب السنوي للجمعية   (٢)
الوطنية لرأس المال الجريء الوطنية لرأس المال الجريء ٢٠١٣٢٠١٣م، صم، ص٧١٧١.
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ل عند  ا، ويختلف عدد األسهم ونوعها بحســب رأس المال المدفوع من المموِّ ل عند أيضً ا، ويختلف عدد األسهم ونوعها بحســب رأس المال المدفوع من المموِّ أيضً
شرائهاشرائها(١).

ل يرغب في شــراء حصة في شــركة حديثة التأسيس مقابل أربعة  : مموِّ ل يرغب في شــراء حصة في شــركة حديثة التأسيس مقابل أربعة فمثالً : مموِّ فمثالً
ماليين ريـال، فيدفع مليوني ريـــال مقابل مليونِ سهم قابل للتحويل، ومليونَ ريـال ماليين ريـال، فيدفع مليوني ريـــال مقابل مليونِ سهم قابل للتحويل، ومليونَ ريـال 
مقابل مليونِ سهم استرداد، ومليونَ ريـــال مقابل مليوني سهم عادي، فيكون قد دفع مقابل مليونِ سهم استرداد، ومليونَ ريـــال مقابل مليوني سهم عادي، فيكون قد دفع 

أربعة ماليين ريـال مقابل أربعة ماليين سهم مختلفة التفضيل.أربعة ماليين ريـال مقابل أربعة ماليين سهم مختلفة التفضيل.
ل في الحصول على نسبة أرباح تزيد على قدر رأس  ل في الحصول على نسبة أرباح تزيد على قدر رأس  حق المموِّ الصورة الرابعة:الصورة الرابعة: حق المموِّ

مالهماله(٢).
وهناك تفضيالت مالية أخر سيأتي بيانها في الفروع اآلتية.وهناك تفضيالت مالية أخر سيأتي بيانها في الفروع اآلتية.

حكم تفضيل أحد الشركاء ماليا:حكم تفضيل أحد الشركاء ماليا:
قبل بحث هذه المســألة ال بد من بحث الشــروط التي ذكرهــا الفقهاء للربح قبل بحث هذه المســألة ال بد من بحث الشــروط التي ذكرهــا الفقهاء للربح 

والخسارة بين الشركاء، وأهمها الشروط اآلتية:والخسارة بين الشركاء، وأهمها الشروط اآلتية:
ا عند العقد. ا عند العقد.أن يكون نصيب كل شريك من الربح معلومً الشرط األول: الشرط األول: أن يكون نصيب كل شريك من الربح معلومً

كأن يكون ألحد الشريكين النصف ولآلخر النصف، أو يكون لكل شريك من كأن يكون ألحد الشريكين النصف ولآلخر النصف، أو يكون لكل شريك من 
الشركاء العشرة الشركاء العشرة ١٠١٠% من الربح.% من الربح.

وهذا الشرط متفق عليه بين الفقهاءوهذا الشرط متفق عليه بين الفقهاء(٣)، واستدلوا لذلك باآلتي:، واستدلوا لذلك باآلتي:
Venture Capital & Finance of InnovationVenture Capital & Finance of Innovation، ص، ص١٦٧١٦٧.  (١)

Inside Venture CapitalInside Venture Capital، ص، ص١٣٣١٣٣.  (٢)
بدائع الصنائع ٥٩٥٩/٦، ، ٨٥٨٥، الدر المختــار، ص، الدر المختــار، ص٥٤٥٥٤٥، الفواكه الدواني ، الفواكه الدواني ١٢٣١٢٣/٢، الحاوي، ، الحاوي،  بدائع الصنائع    (٣)
للمــاوردي للمــاوردي ٣٤٣٣٤٣/٧، روضة الطالبين ، روضة الطالبين ١٢٣١٢٣/٥، المبدع ، المبدع ٣٥٨٣٥٨/٤، شــرح منتهى اإلرادات ، شــرح منتهى اإلرادات 

.٢٠٩٢٠٩/٢
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٣٩٥٣٩٥

الدليل األول:الدليل األول: أن الربح مقصود الشــركة، فال يجوز اإلخالل به أن الربح مقصود الشــركة، فال يجوز اإلخالل به(١)، ونحو ذلك ، ونحو ذلك 
قول بعض فقهاء الحنفية: (ألن المعقود عليه هو الربح، وجهالة المعقود عليه توجب قول بعض فقهاء الحنفية: (ألن المعقود عليه هو الربح، وجهالة المعقود عليه توجب 
فســاد العقد)فســاد العقد)(٢)، واألدق التعبير األول؛ إذ المعقود عليه هو المال والعمل، أما الربح ، واألدق التعبير األول؛ إذ المعقود عليه هو المال والعمل، أما الربح 
فثمرة تحتمل الوجود والعدم، والمعقود عليه في أبواب المعامالت ال يصح أن يكون فثمرة تحتمل الوجود والعدم، والمعقود عليه في أبواب المعامالت ال يصح أن يكون 

ا. ا.محتمل الوجود والعدم وإال كان غررً محتمل الوجود والعدم وإال كان غررً
الدليل الثاني:الدليل الثاني: أن جهل الشــريك بما يســتحقه من الربــح يفضي إلى التنازع،  أن جهل الشــريك بما يســتحقه من الربــح يفضي إلى التنازع، 

وقد جاءت الشريعة بسد أبواب الخصومة بين المسلمينوقد جاءت الشريعة بسد أبواب الخصومة بين المسلمين(٣).
الدليل الثالث:الدليل الثالث: أن الربح مستحق للمضارب بالشرط، فال بد من العلم به أن الربح مستحق للمضارب بالشرط، فال بد من العلم به(٤).

فإن لم يذكر الربح فسدت الشركة والمضاربةفإن لم يذكر الربح فسدت الشركة والمضاربة(٥).
شرح منتهى اإلرادات ٢٠٩٢٠٩/٢، الروض الندي، ص، الروض الندي، ص٢٥٩٢٥٩. شرح منتهى اإلرادات    (١)

بدائع الصنائع ٨٥٨٥/٦. بدائع الصنائع    (٢)
المبدع ٣٥٨٣٥٨/٤. المبدع    (٣)

المرجع السابق ٣٦٨٣٦٨/٤. .  المرجع السابق    (٤)
ســبق بيان الحكم عند فســاد الشــركة (صبيان الحكم عند فســاد الشــركة (ص٢٢٤٢٢٤-٢٢٦٢٢٦)، وملخصه: أن الراجح أن يعامل )، وملخصه: أن الراجح أن يعامل  ســبق    (٥)
الشــريكان فيما مضى بحســب ما اتفقا عليه، فإن كانت مضاربة بالنصف، فيقسم ما نتج من الشــريكان فيما مضى بحســب ما اتفقا عليه، فإن كانت مضاربة بالنصف، فيقسم ما نتج من 
الربح في المدة الماضية بينهما نصفان، وتكون تصرفات المضارب نافذة فيما مضى؛ لكونها الربح في المدة الماضية بينهما نصفان، وتكون تصرفات المضارب نافذة فيما مضى؛ لكونها 
ا لمن يقول في شــركة العنان إذا  ا لمن يقول في شــركة العنان إذا بــإذن رب المال، وكذلك الحال في شــركة العنان، خالفً بــإذن رب المال، وكذلك الحال في شــركة العنان، خالفً
فســدت: إن الربح يقســم على قدر المالين، ولمــن يقول في المضاربــة بأنها تصير إجارة فســدت: إن الربح يقســم على قدر المالين، ولمــن يقول في المضاربــة بأنها تصير إجارة 
ويســتحق المضارب فيها أجرة المثل؛ إذ إن الشــريكين إنما ارتضيا العقد بما اتفقا عليه من ويســتحق المضارب فيها أجرة المثل؛ إذ إن الشــريكين إنما ارتضيا العقد بما اتفقا عليه من 
الربح، وأما أجرة المثــل فقد تكون أكثر مما طلبه المضارب فيكون قد أعطي أكثر من حقه، الربح، وأما أجرة المثــل فقد تكون أكثر مما طلبه المضارب فيكون قد أعطي أكثر من حقه، 
وقد تكون المضاربة خاســرة أصالً فيزداد رب المال فيها خســارة ويعود المضارب بأجرة وقد تكون المضاربة خاســرة أصالً فيزداد رب المال فيها خســارة ويعود المضارب بأجرة 
المثل مع أنه ال يســتحق شيئًا، وقد تكون أجرة المثل دون ما طلبه من الربح فيكون في ذلك المثل مع أنه ال يســتحق شيئًا، وقد تكون أجرة المثل دون ما طلبه من الربح فيكون في ذلك 
دّ في ذلك إلى قراض مثله  دّ في ذلك إلى قراض مثله هضم لحقه ال ســيما إذا كان الشرط الفاسد من رب المال، فإذا رُ هضم لحقه ال ســيما إذا كان الشرط الفاسد من رب المال، فإذا رُ

كان ذلك أعدل األقوال وأقرب لمقصود المتعاقدين.كان ذلك أعدل األقوال وأقرب لمقصود المتعاقدين.
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ا. ا.أن يكون نصيب كل شريك من الربح مشاعً الشرط الثاني: الشرط الثاني: أن يكون نصيب كل شريك من الربح مشاعً
وذلك بأن يكون نســبةً من الربح؛ كالربع، أو وذلك بأن يكون نســبةً من الربح؛ كالربع، أو ١٥١٥% أو نحو ذلك، فال يصح أن % أو نحو ذلك، فال يصح أن 
ا ثم حصة شــائعة؛  ا محددً ا كعشــرة آالف، أو مبلغً ا محددً ا ثم حصة شــائعة؛ يكون ربح الشــريك مبلغً ا محددً ا كعشــرة آالف، أو مبلغً ا محددً يكون ربح الشــريك مبلغً
كعشرة آالف ثم كعشرة آالف ثم ١٥١٥% مما بقي، وال يصح أن يـُجعل له ربح إحد السنتين كأن تكون % مما بقي، وال يصح أن يـُجعل له ربح إحد السنتين كأن تكون 

أرباح السنة األولى لشريك، وربح السنة الثانية آلخر.أرباح السنة األولى لشريك، وربح السنة الثانية آلخر.
وهذا الشرط محل اتفاق بين المذاهبوهذا الشرط محل اتفاق بين المذاهب(١)، ومن أدلته:، ومن أدلته:

الدليل األول:الدليل األول: ما رواه مســلم عن رافع  بن خديج  ما رواه مســلم عن رافع  بن خديج  أنه ســئل عن كراء  أنه ســئل عن كراء 
ق، فقال: (ال بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي  رِ ق، فقال: (ال بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي األرض بالذهب والوَ رِ األرض بالذهب والوَ
 على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم  على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم 
هذا، ويســلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كــراء إال هذا؛ فلذلك زجر عنه، فأما هذا، ويســلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كــراء إال هذا؛ فلذلك زجر عنه، فأما 

شيء معلوم مضمون؛ فال بأس به)شيء معلوم مضمون؛ فال بأس به)(٢).
  وجه الداللة:وجه الداللة: أن المزارعة من أنواع المشاركات، وقد نهى النبي  أن المزارعة من أنواع المشاركات، وقد نهى النبي
عنها إذا لم تكن الثمرة فيها مشــاعة بأن اشــترط لرب المــال نتاج جزء من األرض، عنها إذا لم تكن الثمرة فيها مشــاعة بأن اشــترط لرب المــال نتاج جزء من األرض، 
وللمــزارع نتاج جزء آخر؛ إذ قــد ينتج الجزء الذي اختــاره أحدهما وال ينتج الجزء وللمــزارع نتاج جزء آخر؛ إذ قــد ينتج الجزء الذي اختــاره أحدهما وال ينتج الجزء 
اآلخر، فيكون فيه قطع للشــركة، ومبنى المشــاركة على العدل بين الشريكين، فيعم اآلخر، فيكون فيه قطع للشــركة، ومبنى المشــاركة على العدل بين الشريكين، فيعم 
ذلك المنع جميعَ صور المشــاركات إذا اشتُرطت فيها شروط تقطع الشركة وتجعل ذلك المنع جميعَ صور المشــاركات إذا اشتُرطت فيها شروط تقطع الشركة وتجعل 
أحد الشريكين يستأثر بالربح دون غيره، ومنها أن يشترط أحد الشريكين لنفسه دراهم أحد الشريكين يستأثر بالربح دون غيره، ومنها أن يشترط أحد الشريكين لنفسه دراهم 
بدائــع الصنائع ٥٩٥٩/٦، ، ٨٥٨٥، حاشــية ابن  عابدين ، حاشــية ابن  عابدين ٣١٦٣١٦/٤، االســتذكار ، االســتذكار ١٣١٣/٧، مختصر ، مختصر  بدائــع الصنائع    (١)
المزنــي المزنــي ٢٢١٢٢١/٨، روضة الطالبين ، روضة الطالبين ١٢٣١٢٣/٥-١٢٤١٢٤، المغنــي ، المغنــي ١٤٦١٤٦/٧، المبدع ، المبدع ٣٥٨٣٥٨/٤-
٣٥٩٣٥٩، اإلجماع، البن  المنذر، ص، اإلجماع، البن  المنذر، ص١٤٠١٤٠، وانظر: المعايير الشرعية، ص، وانظر: المعايير الشرعية، ص٣٣١٣٣١-٣٣٢٣٣٢، ، ٣٧٢٣٧٢-

٣٧٣٣٧٣، قرارات وتوصيات ندوات البركة، ص، قرارات وتوصيات ندوات البركة، ص١٧١٧-١٨١٨.
سبق تخريجه، ص٣٢٢٣٢٢. سبق تخريجه، ص   (٢)
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معلومةمعلومة(١).
الدليل الثاني:الدليل الثاني: اإلجماع على بطالن المضاربة إذا اشترط الشريك لنفسه دراهم  اإلجماع على بطالن المضاربة إذا اشترط الشريك لنفسه دراهم 

معلومةمعلومة(٢).
ا ال يغتفر؛ فإنه إذا اشترط لنفسه دراهم  ا ال يغتفر؛ فإنه إذا اشترط لنفسه دراهم  أن في ذلك جهالة وغررً الدليل الثالث:الدليل الثالث: أن في ذلك جهالة وغررً
معلومة احتمل أالَّ يربح غيرها فيأخذ جميع الربح، واحتمل أالَّ يربح فيأخذ من رأس معلومة احتمل أالَّ يربح غيرها فيأخذ جميع الربح، واحتمل أالَّ يربح فيأخذ من رأس 
ا فيتضرر بالشرط، كما لو اشترط له ربح إحد السنتين فقد  ا فيتضرر بالشرط، كما لو اشترط له ربح إحد السنتين فقد مال غيره، وقد يربح كثيرً مال غيره، وقد يربح كثيرً

يربح فيها وال يربح في غيرها، وقد ال يربح فيها ويربح في غيرهايربح فيها وال يربح في غيرها، وقد ال يربح فيها ويربح في غيرها(٣).
ا للشــركة(٤) ومخالفة لموضوعها الذي هو اشتراك  ومخالفة لموضوعها الذي هو اشتراك  ا للشــركة أن فيه قطعً الدليل الرابع:الدليل الرابع: أن فيه قطعً
الشركاء في الربح والخسارة؛ الحتمال أالَّ يربح إال ذلك الجزء المشروط، فيستأثر الشركاء في الربح والخسارة؛ الحتمال أالَّ يربح إال ذلك الجزء المشروط، فيستأثر 
أحد الشــركاء بالربــح دون غيــره، ويحرم كل شــرط يقطع الشــركة أو يخالف أحد الشــركاء بالربــح دون غيــره، ويحرم كل شــرط يقطع الشــركة أو يخالف 

موضوعهاموضوعها(٥).
ط ألحد الشــركاء ربحٌ محددٌ فسدت الشــركة؛ لقطعها واختالل  ط ألحد الشــركاء ربحٌ محددٌ فسدت الشــركة؛ لقطعها واختالل فإذا اشــتُرِ فإذا اشــتُرِ
.٥٠٨٥٠٨/٢٠٢٠ وابن  تيمية في مجموع الفتاو ، ذكر نحو ذلك الخطابي في معالم السنن ٩٤٩٤/٣، وابن  تيمية في مجموع الفتاو ذكر نحو ذلك الخطابي في معالم السنن    (١)
حــكاه ابن  المنــذر في اإلجمــاع، ص١٤٠١٤٠، وابن  حــزم في مراتب اإلجمــاع، ص، وابن  حــزم في مراتب اإلجمــاع، ص٩٢٩٢، ،  حــكاه ابن  المنــذر في اإلجمــاع، ص   (٢)

وابن  عبد البر في االستذكار وابن  عبد البر في االستذكار ١٧١٧/٧. . 
االســتذكار ٥/٧، المغني ، المغني ١٤٦١٤٦/٧، شرح الزركشــي على الخرقي ، شرح الزركشــي على الخرقي ١٣٣١٣٣/٤، شرح منتهى ، شرح منتهى  االســتذكار    (٣)

اإلرادات اإلرادات ٢٠٩٢٠٩/٢.
ا معنى قطع الشركة: (وبيان القطع: أن اشتراط  ا معنى قطع الشركة: (وبيان القطع: أن اشتراط  موضحً قال ابن  عابدين في حاشيته ٣١٦٣١٦/٤ موضحً قال ابن  عابدين في حاشيته    (٤)
عشرة دراهم مثالً من الربح ألحدهما يســتلزم اشتراط جميع الربح له على تقدير أالَّ يظهر عشرة دراهم مثالً من الربح ألحدهما يســتلزم اشتراط جميع الربح له على تقدير أالَّ يظهر 
ربح إال العشــرة، والشركة تقتضي االشــتراك في الربح وذلك يقطعها فتخرج إلى القرض ربح إال العشــرة، والشركة تقتضي االشــتراك في الربح وذلك يقطعها فتخرج إلى القرض 

أو البضاعة).أو البضاعة).
بدائع الصنائع ٥٩٥٩/٦، فتح القديــر، البن  الهمام ، فتح القديــر، البن  الهمام ٤٤٨٤٤٨/٨، الحاوي، للماوردي ، الحاوي، للماوردي ٣١٣٣١٣/٧، ،  بدائع الصنائع    (٥)

نهاية المطلب نهاية المطلب ٤٥٧٤٥٧/٧، المبدع ، المبدع ٣٥٩٣٥٩/٤، شرح منتهى اإلرادات ، شرح منتهى اإلرادات ٢٠٩٢٠٩/٢.
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مقصودها وهو الربحمقصودها وهو الربح(١)()(٢).
الشرط الثالث: الشرط الثالث: أن يشترك الشركاء في الربح، فال يختص به بعضهم.أن يشترك الشركاء في الربح، فال يختص به بعضهم.

فإذا اشــترط بعضهم جميع الربح له: لم يصح الشــرط في شركة العنان، دون فإذا اشــترط بعضهم جميع الربح له: لم يصح الشــرط في شركة العنان، دون 
خالفخالف(٣).

وفي المضاربةوفي المضاربة اختلف الفقهاء على قولين:اختلف الفقهاء على قولين:
القول األول:القول األول: جواز الشرط وصحته، فإذا اشتُرط الربح لرب المال فهو إبضاع،  جواز الشرط وصحته، فإذا اشتُرط الربح لرب المال فهو إبضاع، 
وإذا اشــتُرط للمضارب فقرض. وهــو مذهب الحنفيةوإذا اشــتُرط للمضارب فقرض. وهــو مذهب الحنفية(٤) والحنابلــة والحنابلــة(٥)، ووجه عند ، ووجه عند 

الشافعيةالشافعية(٦).
القول الثاني:القول الثاني: تحريم الشرط وفساده. تحريم الشرط وفساده.

االختيار، للموصلــي ١٩١٩/٣، فتح القدير، البن  الهمــام ، فتح القدير، البن  الهمــام ١٨٣١٨٣/٦، المقدمات الممهدات ، المقدمات الممهدات  االختيار، للموصلــي    (١)
١٣١٣/٣، شــرح الخرشــي ، شــرح الخرشــي ٢٠٦٢٠٦/٦، مختصر المزني ، مختصر المزني ٢٢١٢٢١/٨، روضة الطالبين ، روضة الطالبين ١٢٣١٢٣/٥-

١٢٤١٢٤، شرح الزركشي على الخرقي ، شرح الزركشي على الخرقي ١٣٣١٣٣/٤، المبدع ، المبدع ٣٥٨٣٥٨/٤، ، ٣٦٦٣٦٦.
وعند فسادها يكون الربح في العنان على قدر رأس المال، والربح في المضاربة لرب المال،  وعند فسادها يكون الربح في العنان على قدر رأس المال، والربح في المضاربة لرب المال،    (٢)
وللمضارب أجرة مثله؛ لعدم تسمية نصيب مشاع للمضارب يرجع إليه. قال ابن  عابدين في وللمضارب أجرة مثله؛ لعدم تسمية نصيب مشاع للمضارب يرجع إليه. قال ابن  عابدين في 
ا شركة ملك،  ا شركة ملك، : (ألن الشركة لما فســدت صار المال مشتركً حاشــيته معلالً لذلك حاشــيته معلالً لذلك ٣١٦٣١٦/٤: (ألن الشركة لما فســدت صار المال مشتركً
والربح في شركة الملك على قدر المال، وسيأتي في الفصل أنها لو فسدت وكان المال كله والربح في شركة الملك على قدر المال، وسيأتي في الفصل أنها لو فسدت وكان المال كله 
ألحدهما فلآلخر أجــر مثله). وانظر: بدائــع الصنائع ألحدهما فلآلخر أجــر مثله). وانظر: بدائــع الصنائع ٨٥٨٥/٦، فتح القديــر، البن  الهمام ، فتح القديــر، البن  الهمام 
٤٤٨٤٤٨/٨، االستذكار ، االستذكار ١٣١٣/٧، الفواكه الدواني ، الفواكه الدواني ١٢٤١٢٤/٢، األم ، األم ٦/٤، نهاية المطلب ، نهاية المطلب ٤٥٦٤٥٦/٧، ، 

المبدع المبدع ٣٥٨٣٥٨/٤، الروض الندي، ص، الروض الندي، ص٢٥٩٢٥٩.
فتــح القدير، البن  الهمــام ١٧٧١٧٧/٦، مناهج التحصيل ، مناهج التحصيل ٧/٨، الفواكــه الدواني ، الفواكــه الدواني ١٢١١٢١/٢، ،  فتــح القدير، البن  الهمــام    (٣)

الحاوي، للماوردي الحاوي، للماوردي ٣١٣٣١٣/٧، المبدع ، المبدع ٣٦٨٣٦٨/٤، شرح منتهى اإلرادات ، شرح منتهى اإلرادات ٢٠٩٢٠٩/٢.
بدائع الصنائع ٨٦٨٦/٦، فتح القدير، البن  الهمام ، فتح القدير، البن  الهمام ١٨٣١٨٣/٦. بدائع الصنائع    (٤)

المبدع ٣٦٨٣٦٨/٤، شرح منتهى اإلرادات ، شرح منتهى اإلرادات ٢١٧٢١٧/٢. المبدع    (٥)
البيان، للعمراني ١٩٥١٩٥/٧، روضة الطالبين ، روضة الطالبين ١٢٢١٢٢/٥-١٢٣١٢٣. البيان، للعمراني    (٦)
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وهو مذهب المالكيةوهو مذهب المالكية(١) والشافعية والشافعية(٢).
األدلة والمناقشة:األدلة والمناقشة:

اســتدل أصحاب القول األول بأن المضارب بقبوله اشتراط الربح لرب المال اســتدل أصحاب القول األول بأن المضارب بقبوله اشتراط الربح لرب المال 
ا بعمله، ويجوز تبرعه بعمله(٣). أما إذا اشــترط المضارب جميع الربح له . أما إذا اشــترط المضارب جميع الربح له  ا بعمله، ويجوز تبرعه بعملهيصير متبرعً يصير متبرعً
ا؛ ألن كل الربح ال يُملك إال بملك  ط فيه نفي الضمان، فصح قرضً ــرِ ا؛ ألن كل الربح ال يُملك إال بملك فهو قرض له شُ ط فيه نفي الضمان، فصح قرضً ــرِ فهو قرض له شُ

رأس المال، وفسد الشرط فلم ينتفِ الضمانرأس المال، وفسد الشرط فلم ينتفِ الضمان(٤).
واستدل أصحاب القول الثاني باآلتي:واستدل أصحاب القول الثاني باآلتي:

الدليل األول:الدليل األول: أن لفظ المضاربة والقراض موضوع لنوع من العقود، وهو العقد  أن لفظ المضاربة والقراض موضوع لنوع من العقود، وهو العقد 
الذي يشــترك فيه المضارب ورب المال في الربــح، فإذا أطلق حمل على ذلك، وإذا الذي يشــترك فيه المضارب ورب المال في الربــح، فإذا أطلق حمل على ذلك، وإذا 
عقب بما ينافي ذلك كاشتراط أن يكون الربح كلـه لرب المال أو للمضارب لم يصح عقب بما ينافي ذلك كاشتراط أن يكون الربح كلـه لرب المال أو للمضارب لم يصح 

الشرط؛ لمعارضته مقتضى العقدالشرط؛ لمعارضته مقتضى العقد(٥).
االستذكار ١٣١٣/٧. االستذكار    (١)

الحاوي، للماوردي ٣٣٢٣٣٢/٧، نهاية المحتاج ، نهاية المحتاج ٢٢٥٢٢٥/٥. الحاوي، للماوردي    (٢)
االختيــار، للموصلي ٢٠٢٠/٣، فتح القدير، البن  الهمام ، فتح القدير، البن  الهمام ١٨٣١٨٣/٦، المبدع ، المبدع ٣٦٨٣٦٨/٤، شــرح ، شــرح  االختيــار، للموصلي    (٣)

منتهى اإلرادات منتهى اإلرادات ٢١٧٢١٧/٢.
بدائع الصنائــع ٨٦٨٦/٦، فتح القدير البن  الهمام ، فتح القدير البن  الهمام ١٨٣١٨٣/٦، المبدع ، المبدع ٣٦٨٣٦٨/٤، شــرح منتهى ، شــرح منتهى  بدائع الصنائــع    (٤)

اإلرادات اإلرادات ٢١٧٢١٧/٢.
البيان، للعمراني ١٩٥١٩٥/٧، نهاية المحتاج ، نهاية المحتاج ٢٢٥٢٢٥/٥، وهذا إذا ذكر لفظ المضاربة أو القراض، ، وهذا إذا ذكر لفظ المضاربة أو القراض،  البيان، للعمراني    (٥)
وحكى النــووي في روضة الطالبين وحكى النــووي في روضة الطالبين ١٢٣١٢٣/٥ اختالف الشــافعية فيمــا إذا قال رب المال  اختالف الشــافعية فيمــا إذا قال رب المال 
للمضارب: خذ هــذه الدراهم وتصرف فيهــا والربح كله لك، ولم يذكــر لفظ المضاربة للمضارب: خذ هــذه الدراهم وتصرف فيهــا والربح كله لك، ولم يذكــر لفظ المضاربة 
أو القراض، فقال كثير منهم: إنه قرض صحيــح، وممن اختار ذلك الماوردي في الحاوي أو القراض، فقال كثير منهم: إنه قرض صحيــح، وممن اختار ذلك الماوردي في الحاوي 
الكبير الكبير ٣٣٢٣٣٢/٧، وقال الجويني وبعض الشــافعية: ال فرق بين الصورتين، فكالهما فاسد. ، وقال الجويني وبعض الشــافعية: ال فرق بين الصورتين، فكالهما فاسد. 
 = =وبيّن العمراني في كتابه البيان في مذهب اإلمام الشافعي وبيّن العمراني في كتابه البيان في مذهب اإلمام الشافعي ١٩٥١٩٥/٧ أصل الشافعية في هذا أصل الشافعية في هذا
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ا(١). ا وإبضاعً اونوقش بأن العبرة في العقود بالمعاني، والمعنى هنا يصح قرضً ا وإبضاعً ونوقش بأن العبرة في العقود بالمعاني، والمعنى هنا يصح قرضً
زت الرتفاق مُالك األموال بأعمال  زت الرتفاق مُالك األموال بأعمال  (أن هذه المعاملة إنما جــوِّ الدليــل الثاني:الدليــل الثاني: (أن هذه المعاملة إنما جــوِّ
ف جميع الربح إلى العامل سقط غرض المالك  رِ يسٌ في التجارة، فإذا صُ ف جميع الربح إلى العامل سقط غرض المالك الذين لهم كَ رِ يسٌ في التجارة، فإذا صُ الذين لهم كَ

بالكلية)بالكلية)(٢).
ويناقش بأن هذا االستدالل مبني على أن المضاربة على خالف القياس، وسبق ويناقش بأن هذا االستدالل مبني على أن المضاربة على خالف القياس، وسبق 

بيان بطالنه.بيان بطالنه.
الدليــل الثالث:الدليــل الثالث: أن المضاربــة في األصل مصرح فيها باســتبقاء الملك لرب  أن المضاربــة في األصل مصرح فيها باســتبقاء الملك لرب 

ا في ذمة المضارب(٣). ا في ذمة المضاربالمال، فال وجه لجعلها قرضً المال، فال وجه لجعلها قرضً
ويناقش بأن الســياق قد يبين المعنى المقصود، فإذا قال رب المال: خذ المال ويناقش بأن الســياق قد يبين المعنى المقصود، فإذا قال رب المال: خذ المال 
ضــارب به والربح كله لك؛ دل على أن المضارب يملك المال وعليه رد بدله، وتلك ضــارب به والربح كله لك؛ دل على أن المضارب يملك المال وعليه رد بدله، وتلك 

حقيقة القرض.حقيقة القرض.
الترجيح:الترجيح:

يترجح القول األول بصحة الشــرط لقوة دليلــه، وألن األصل في المعامالت يترجح القول األول بصحة الشــرط لقوة دليلــه، وألن األصل في المعامالت 
اإلباحة، واألولى تصحيح عقود الناس وحمل ألفاظهم على الصحة ما أمكن.اإلباحة، واألولى تصحيح عقود الناس وحمل ألفاظهم على الصحة ما أمكن.

الباب، فقال: (واألصل في هذا: أن كل لفظــة كانت موضوعة لعقد من العقود خاصة فيه،  الباب، فقال: (واألصل في هذا: أن كل لفظــة كانت موضوعة لعقد من العقود خاصة فيه، =   =
قبت بما ينافي ذلك العقد فسد العقد، وكل لفظة كانت  ملت عليه، وإن عُ قبت بما ينافي ذلك العقد فسد العقد، وكل لفظة كانت فإنها إذا أُطلقت حُ ملت عليه، وإن عُ فإنها إذا أُطلقت حُ
ملت  قبت بما يقتضيه أحد تلك العقود حُ ملت محتملــة لنوعين من العقود فأكثر فإذا ذُكرت ثم عُ قبت بما يقتضيه أحد تلك العقود حُ محتملــة لنوعين من العقود فأكثر فإذا ذُكرت ثم عُ

على بيان ذلك العقد).على بيان ذلك العقد).
بدائع الصنائع ٨٦٨٦/٦، نهاية المحتاج ، نهاية المحتاج ٢٢٥٢٢٥/٥. بدائع الصنائع    (١)

نهاية المطلب ٤٥٥٤٥٥/٧-٤٥٦٤٥٦. نهاية المطلب    (٢)
ــا في ذمة المضارب إذا  ــا في ذمة المضارب إذا ، وهذا جواب على جعل المعاملة قرضً المرجع الســابق ٤٥٦٤٥٦/٧، وهذا جواب على جعل المعاملة قرضً المرجع الســابق    (٣)

اشترط الربح كله له.اشترط الربح كله له.



التحوط في التمويل برأس المال الجريءالتحوط في التمويل برأس المال الجريء

٤٠١٤٠١

ويظهر أن سبب الخالف بين القولين راجع إلى مسألة اختالف اللفظ والمعنى، ويظهر أن سبب الخالف بين القولين راجع إلى مسألة اختالف اللفظ والمعنى، 
فإذا اختلف اللفظ عن مقصود العاقديــن في المعامالت، فهل يقدم اللفظ أم المعنى فإذا اختلف اللفظ عن مقصود العاقديــن في المعامالت، فهل يقدم اللفظ أم المعنى 

المقصود؟المقصود؟
فأصحــاب القول األول غلَّبوا جانب المعنى، وحملوا اللفظ على ما يصح من فأصحــاب القول األول غلَّبوا جانب المعنى، وحملوا اللفظ على ما يصح من 
العقود، وأصحاب القول الثاني غلبوا جانب اللفظ، فرأوا في الشرط معارضةً ألصل العقود، وأصحاب القول الثاني غلبوا جانب اللفظ، فرأوا في الشرط معارضةً ألصل 

العقد الملفوظ، فمنعوا.العقد الملفوظ، فمنعوا.
الشرط الرابع: الشرط الرابع: عدم استحقاق الربح إال بعد استيفاء رأس المال.عدم استحقاق الربح إال بعد استيفاء رأس المال.

وهو شــرط متفق عليه بين الفقهاءوهو شــرط متفق عليه بين الفقهاء(١)، فإذا ربحت الشــركة ثم خســرت قبل ، فإذا ربحت الشــركة ثم خســرت قبل 
التنضيض جبرت الخسارة من الربح السابقالتنضيض جبرت الخسارة من الربح السابق(٢).

الشرط الخامس: الشرط الخامس: أن تكون الخسارة على قدر رأس المال.أن تكون الخسارة على قدر رأس المال.
فإذا خسرت الشركة فإن الخسارة من ضمان الشركاء، كلٌّ بنسبة رأس ماله إلى فإذا خسرت الشركة فإن الخسارة من ضمان الشركاء، كلٌّ بنسبة رأس ماله إلى 
رأس مال الشركة، فمن كان رأس ماله نصف رأس مال الشركة يغرم نصف الخسارة، رأس مال الشركة، فمن كان رأس ماله نصف رأس مال الشركة يغرم نصف الخسارة، 

وهكذا.وهكذا.
وهذا الشرط باتفاق الفقهاءوهذا الشرط باتفاق الفقهاء(٣)، واستدلوا لذلك باآلتي:، واستدلوا لذلك باآلتي:

الهداية، للمرغينانــي ٢٠٧٢٠٧/٣، االختيار، للموصلي ، االختيار، للموصلي ١٩١٩/٣، الفواكــه الدواني ، الفواكــه الدواني ١٢٤١٢٤/٢، ،  الهداية، للمرغينانــي    (١)
مختصر المزني مختصر المزني ٢٢١٢٢١/٨، روضة الطالبين ، روضة الطالبين ١٣٦١٣٦/٥، المبدع ، المبدع ٣٧٩٣٧٩/٤، شرح منتهى اإلرادات ، شرح منتهى اإلرادات 

.٢٢٣٢٢٣/٢-٢٢٤٢٢٤
الفواكه الدوانــي ١٢٤١٢٤/٢، نهاية المطلــب ، نهاية المطلــب ٤٨١٤٨١/٧، روضة الطالبيــن ، روضة الطالبيــن ١٣٦١٣٦/٥، المبدع ، المبدع  الفواكه الدوانــي    (٢)

٣٧٩٣٧٩/٤، شرح منتهى اإلرادات ، شرح منتهى اإلرادات ٢٢٣٢٢٣/٢.
حاشــية ابن  عابدين ٣١٣٣١٣/٤، بداية المجتهد ، بداية المجتهد ٢٢٢٢/٤، منح الجليل ، منح الجليل ٢٦٩٢٦٩/٦، نهاية المطلب ، نهاية المطلب  حاشــية ابن  عابدين    (٣)

٢٤٢٤/٧، نهاية المحتاج ، نهاية المحتاج ١٢١٢/٥، المغني ، المغني ١٤٥١٤٥/٧، المبدع ، المبدع ٣٥٩٣٥٩/٤.



٤٠٢٤٠٢

األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

الدليل األول:الدليل األول: أن عقد الشــركة صيَّر مال الشــركاء كالمــال الواحد، فلزمهم  أن عقد الشــركة صيَّر مال الشــركاء كالمــال الواحد، فلزمهم 
ا(١). االضمان جميعً الضمان جميعً

الدليل الثاني:الدليل الثاني: أن الخسارةَ نقصانُ رأس المال، فيدخل النقص على مالكه دون  أن الخسارةَ نقصانُ رأس المال، فيدخل النقص على مالكه دون 
غيرهغيره(٢).

وإذا كانت الخسارة على الشركاء بقدر رؤوس أموالهم، فال يتحمل المضارب وإذا كانت الخسارة على الشركاء بقدر رؤوس أموالهم، فال يتحمل المضارب 
من الخسارة شيئًا؛ ألن الخسارة جزء هالك من رأس المال فال يلزم إال مالكه، ويخسر من الخسارة شيئًا؛ ألن الخسارة جزء هالك من رأس المال فال يلزم إال مالكه، ويخسر 

المضارب نتاجَ عملهالمضارب نتاجَ عمله(٣).
فإذا اشترط أحدُ الشركاء في العنان أالَّ يتحمل من الخسارة شيئًا، أو شرط على فإذا اشترط أحدُ الشركاء في العنان أالَّ يتحمل من الخسارة شيئًا، أو شرط على 
غيره أن يغرم أكثر من نســبة رأس ماله، أو شرط ربُّ المال أن يضمن المضاربُ رأس غيره أن يغرم أكثر من نســبة رأس ماله، أو شرط ربُّ المال أن يضمن المضاربُ رأس 
المال إذا تلف دون تعدٍّ أو تفريط؛ فالشــرط فاســد باتفاق الفقهــاءالمال إذا تلف دون تعدٍّ أو تفريط؛ فالشــرط فاســد باتفاق الفقهــاء(٤)، واختلفوا في ، واختلفوا في 

إفساده للعقد على قولين:إفساده للعقد على قولين:
القول األول:القول األول: أنه ال يُفسد العقد. أنه ال يُفسد العقد.

وهو مذهب الحنفيةوهو مذهب الحنفية(٥)والحنابلةوالحنابلة(٦) وقول عند الشافعية وقول عند الشافعية(٧).
المبدع ٣٥٩٣٥٩/٤. المبدع   المرجع السابق.(١)  المرجع السابق.   (٢)

االختيــار، للموصلي ٢٠٢٠/٣، بدائع الصنائع ، بدائع الصنائع ٨٥٨٥/٦، القبــس ، القبــس ٨٦٧٨٦٧/١، المبدع ، المبدع ٣٥٩٣٥٩/٤، ،  االختيــار، للموصلي    (٣)
شرح منتهى اإلرادات شرح منتهى اإلرادات ٢١٤٢١٤/٢.

االختيار، للموصلــي ٢٠٢٠/٣، بدائع الصنائــع ، بدائع الصنائــع ٨٥٨٥/٦، االســتذكار ، االســتذكار ٥/٧، بداية المجتهد ، بداية المجتهد  االختيار، للموصلــي    (٤)
٢٢٢٢/٤، نهايــة المطلب ، نهايــة المطلب ٢٥٢٥/٧، روضة الطالبين ، روضة الطالبين ٢٨٤٢٨٤/٤، المبدع ، المبدع ٣٦٥٣٦٥/٤، شــرح منتهى ، شــرح منتهى 

اإلرادات اإلرادات ٢١٤٢١٤/٢.
االختيار للموصلي ٢٠٢٠/٣، بدائع الصنائع ، بدائع الصنائع ٨٥٨٥/٦. االختيار للموصلي    (٥)

شرح الزركشي على الخرقي ١٣٠١٣٠/٤، شرح منتهى اإلرادات ، شرح منتهى اإلرادات ٢١٤٢١٤/٢. .  شرح الزركشي على الخرقي    (٦)
قال الجويني في نهاية المطلب ٢٥٢٥/٧: (إذا فســد اشــتراط التفاوت في الربح ففي فســاد : (إذا فســد اشــتراط التفاوت في الربح ففي فســاد  قال الجويني في نهاية المطلب    (٧)

الشركة وجهان، والمعظم على نفي الفساد). وانظر: روضة الطالبين الشركة وجهان، والمعظم على نفي الفساد). وانظر: روضة الطالبين ٢٨٤٢٨٤/٤.



التحوط في التمويل برأس المال الجريءالتحوط في التمويل برأس المال الجريء

٤٠٣٤٠٣

القول الثانيالقول الثاني: أنه يفسد العقد.: أنه يفسد العقد.
وهو مذهب المالكيةوهو مذهب المالكية(١) والشافعية والشافعية(٢).

األدلة والمناقشة:األدلة والمناقشة:
اســتدل أصحاب القول األول اســتدل أصحاب القول األول بأن هذا الشــرط ال يخلُّ بمقصود العقد، وهو بأن هذا الشــرط ال يخلُّ بمقصود العقد، وهو 
الربح، وال يعود على أصله باإلبطالالربح، وال يعود على أصله باإلبطال(٣)، ولوجود اإلذن بالتصرف للشريك من شريكه ، ولوجود اإلذن بالتصرف للشريك من شريكه 
وللمضارب من رب المالوللمضارب من رب المال(٤)، مع إمكان تصحيح الشركة برجوع الشركاء في الخسارة ، مع إمكان تصحيح الشركة برجوع الشركاء في الخسارة 

على قدر رؤوس أموالهمعلى قدر رؤوس أموالهم(٥).
ــرعت على وجه، فاشتراط ما  ــرعت على وجه، فاشتراط ما بأن الشركة شُ واســتدل أصحاب القول الثاني واســتدل أصحاب القول الثاني بأن الشركة شُ
ــرعت على خالف القياس لما فيها من  ــرعت على خالف القياس لما فيها من يخالف وجهها يفسدها، كما أن المضاربة شُ يخالف وجهها يفسدها، كما أن المضاربة شُ

الغرر، فاشتراط الضمان فيها زيادة غرر ال يحتمل، ويعود عليها بالفسادالغرر، فاشتراط الضمان فيها زيادة غرر ال يحتمل، ويعود عليها بالفساد(٦).
ويناقش بأن األولى تصحيح العقود ما أمكن، وإلغاء الشــرط مع صحة العقد ويناقش بأن األولى تصحيح العقود ما أمكن، وإلغاء الشــرط مع صحة العقد 
ممكن؛ إذ يعود الشــركاء بعد ذلك إلى األصل بأن تكون الخســارة على قدر رؤوس ممكن؛ إذ يعود الشــركاء بعد ذلك إلى األصل بأن تكون الخســارة على قدر رؤوس 

االستذكار ٥/٧، بداية المجتهد ، بداية المجتهد ٢٢٢٢/٤. االستذكار    (١)
نهاية المطلب ٢٥٢٥/٧، روضة الطالبين ، روضة الطالبين ٢٨٤٢٨٤/٤، قال النووي: (فإن شــرطا التســاوي في ، قال النووي: (فإن شــرطا التســاوي في  نهاية المطلب    (٢)
الربح مع التفاوت في المال، أو التفاوت في الربح مع التســاوي في المال، فسدت الشركة الربح مع التفاوت في المال، أو التفاوت في الربح مع التســاوي في المال، فسدت الشركة 
ا آخر: أنها ال تفســد، ويوزع الربح  ا آخر: أنها ال تفســد، ويوزع الربح على المذهب، وبه قطع األصحاب. وحكى اإلمام وجهً على المذهب، وبه قطع األصحاب. وحكى اإلمام وجهً
علــى قدر المالين. ولعل الخــالف راجع إلى االصطالح، فأطلق الجمهور لفظ الفســاد، علــى قدر المالين. ولعل الخــالف راجع إلى االصطالح، فأطلق الجمهور لفظ الفســاد، 

وامتنع منه بعضهم لبقاء أكثر األحكام).وامتنع منه بعضهم لبقاء أكثر األحكام).
شرح الزركشي على الخرقي ١٣٠١٣٠/٤، شرح منتهى اإلرادات ، شرح منتهى اإلرادات ٢١٤٢١٤/٢. .  شرح الزركشي على الخرقي    (٣)

قال النووي في روضة الطالبين ٢٨٤٢٨٤/٤: (ومتى فســد الشرط لم يؤثر في فساد التصرف؛ : (ومتى فســد الشرط لم يؤثر في فساد التصرف؛  قال النووي في روضة الطالبين    (٤)
لوجود اإلذن).لوجود اإلذن).

نهاية المطلب ٢٥٢٥/٧. نهاية المطلب    (٥)
بداية المجتهد ٢٣٢٣/٤. بداية المجتهد    (٦)



٤٠٤٤٠٤

األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

أموالهــم، كما أن ما ذكروه في المضاربة مبني على أنها على خالف القياس، وســبق أموالهــم، كما أن ما ذكروه في المضاربة مبني على أنها على خالف القياس، وســبق 
الجواب عن ذلك، وأنها على وفقه.الجواب عن ذلك، وأنها على وفقه.

الترجيح:الترجيح:
يترجح القول األول بصحة الشــركة وفساد الشرط؛ لما استدل به القائلون به، يترجح القول األول بصحة الشــركة وفساد الشرط؛ لما استدل به القائلون به، 

فإن األولى تصحيح العقود ما أمكن.فإن األولى تصحيح العقود ما أمكن.
ولإلجابة على ما اســتدل بــه أصحاب القول الثاني، هذه أهم شــروط الربح ولإلجابة على ما اســتدل بــه أصحاب القول الثاني، هذه أهم شــروط الربح 
والخسارة في الشركة، فإذا تبينت فيمكن أن ينتظم حكم الصور السابقة لتفضيل أحد والخسارة في الشركة، فإذا تبينت فيمكن أن ينتظم حكم الصور السابقة لتفضيل أحد 

الشركاء ماليا في اآلتي:الشركاء ماليا في اآلتي:
: اشتراط األولوية في استرداد رأس المال عند التصفية قبل بقية الشركاء،  اشتراط األولوية في استرداد رأس المال عند التصفية قبل بقية الشركاء،  :أوالً أوالً
أو االختيار بين االســترداد أو التحويل إلى أســهم عادية، أو اشــتراط االسترداد مع أو االختيار بين االســترداد أو التحويل إلى أســهم عادية، أو اشــتراط االسترداد مع 

المشاركة في األرباح.المشاركة في األرباح.
حكمهحكمه:

تحرم هذه الشــروط لتضمنها اشتراط أسبقية أحد الشريكين في استرداد رأس تحرم هذه الشــروط لتضمنها اشتراط أسبقية أحد الشريكين في استرداد رأس 
ماله قبل اآلخر، وهو شــرط يقطع الشــركة وينافي أصلها الذي يقوم على اشــتراك ماله قبل اآلخر، وهو شــرط يقطع الشــركة وينافي أصلها الذي يقوم على اشــتراك 
الشريكين في الربح والخسارة، كما أنه يؤدي إلى أن تكون خسارة أحد الشريكين أكثر الشريكين في الربح والخسارة، كما أنه يؤدي إلى أن تكون خسارة أحد الشريكين أكثر 
من قدر رأس ماله، وقد اتفق الفقهاء على أن خســارة الشــريك على قدر رأس ماله، من قدر رأس ماله، وقد اتفق الفقهاء على أن خســارة الشــريك على قدر رأس ماله، 

وعلى فساد كل شرط يخالف ذلكوعلى فساد كل شرط يخالف ذلك(١)()(٢).
حاشــية ابن  عابدين ٣١٣٣١٣/٤، بداية المجتهد ، بداية المجتهد ٢٢٢٢/٤، منح الجليل ، منح الجليل ٢٦٩٢٦٩/٦، نهاية المطلب ، نهاية المطلب  حاشــية ابن  عابدين    (١)

٢٤٢٤/٧، نهاية المحتاج ، نهاية المحتاج ١٢١٢/٥، المغني ، المغني ١٤٥١٤٥/٧، المبدع ، المبدع ٣٥٩٣٥٩/٤.
وبتحريم األســهم التي لها أولوية االسترداد صدر قرار عدد من المجامع الفقهية والهيئات  وبتحريم األســهم التي لها أولوية االسترداد صدر قرار عدد من المجامع الفقهية والهيئات    (٢)
 = =الشــرعية. انظر: مجلة مجمع الفقه اإلســالمي الدولي، العدد السابع، الشــرعية. انظر: مجلة مجمع الفقه اإلســالمي الدولي، العدد السابع، ٧١٢٧١٢/١-٧١٣٧١٣،
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وهل يفسد العقد بذلك؟وهل يفسد العقد بذلك؟
الراجح أنه ال يفسد، وهو مذهب الحنفيةالراجح أنه ال يفسد، وهو مذهب الحنفية(١) والحنابلة والحنابلة(٢) وقول عند الشافعية وقول عند الشافعية(٣)، ، 
ا لمذهب المالكية(٤) والشافعية والشافعية(٥)؛ فإن األصل سالمة العقد، وإذا أمكن تصحيح ؛ فإن األصل سالمة العقد، وإذا أمكن تصحيح  ا لمذهب المالكيةخالفً خالفً
العقد مع فساد الشرط فهو األولى، وذلك ممكن بإلغاء شرط االسترداد وبقاء الشريكين العقد مع فساد الشرط فهو األولى، وذلك ممكن بإلغاء شرط االسترداد وبقاء الشريكين 

على اشتراكهما دون أسبقية ألحدهما في تحصيل الربح أو استرداد رأس المال.على اشتراكهما دون أسبقية ألحدهما في تحصيل الربح أو استرداد رأس المال.
وأنبه إلى أن شــرط االســترداد ليس شــرطًا بضمان رأس المال، فإن الشركة وأنبه إلى أن شــرط االســترداد ليس شــرطًا بضمان رأس المال، فإن الشركة 
ط، بل تجعل له األولوية على غيره في استرداد  ط، بل تجعل له األولوية على غيره في استرداد ال تضمن به رأس المال للشريك المشترِ ال تضمن به رأس المال للشريك المشترِ
رأس ماله، فإذا خسرت الشركة جميع رأس مالها لم يكن للشريك المشترط أي حقرأس ماله، فإذا خسرت الشركة جميع رأس مالها لم يكن للشريك المشترط أي حق(٦).
المعاييــر الشــرعية، ص٣٤٠٣٤٠، قــرارات وتوصيات نــدوات البركــة، ص، قــرارات وتوصيات نــدوات البركــة، ص٥٣٥٣، الضوابط ، الضوابط  المعاييــر الشــرعية، ص=   =

المستخلصة من قرارات الهيئة الشرعية لبنك البالد، صالمستخلصة من قرارات الهيئة الشرعية لبنك البالد، ص١٥٧١٥٧. . 
بدائع الصنائع ٨٥٨٥/٦، حاشــية الشــلبي على تبيين الحقائــق ، حاشــية الشــلبي على تبيين الحقائــق ٥٦٥٦/٥، وقاعدة الحنفية في ، وقاعدة الحنفية في  بدائع الصنائع    (١)
الشروط الفاسدة: أنه ال يفسد الشركة منها إال الشروط التي تمنع موجب العقد، كأن تؤدي الشروط الفاسدة: أنه ال يفسد الشركة منها إال الشروط التي تمنع موجب العقد، كأن تؤدي 

إلى جهالة الربح، وهذه الشروط ال تؤدي لذلك فال تفسده.إلى جهالة الربح، وهذه الشروط ال تؤدي لذلك فال تفسده.
المغني المغني ١٧٩١٧٩/٧-١٨٠١٨٠، شرح الزركشــي على الخرقي ، شرح الزركشــي على الخرقي ١٣٦١٣٦/٤، وقاعدة الحنابلة ، وقاعدة الحنابلة   (٢)
في الشــروط الفاسدة: أنه ال يفسد الشــركة منها إال الشروط التي تؤدي إلى جهالة في الشــروط الفاسدة: أنه ال يفسد الشــركة منها إال الشروط التي تؤدي إلى جهالة 

الربح.الربح.
الحاوي، للماوردي ٣٤٤٣٤٤/٧، نهاية المطلب ، نهاية المطلب ٢٥٢٥/٧، نهاية المحتاج ، نهاية المحتاج ١٢١٢/٥، وقاعدتهم في ، وقاعدتهم في  الحاوي، للماوردي    (٣)
الشروط الفاسدة أن كل شــرط يقطع الشركة فاسد مفسد لها، ما لم يمكن تصحيح الشركة الشروط الفاسدة أن كل شــرط يقطع الشركة فاسد مفسد لها، ما لم يمكن تصحيح الشركة 
وإلغاء ما يقطعها، وهنا يمكن تصحيح الشــركة بإلغاء الشرط الفاسد ورجوع الشركاء إلى وإلغاء ما يقطعها، وهنا يمكن تصحيح الشــركة بإلغاء الشرط الفاسد ورجوع الشركاء إلى 

قدر رؤوس أموالهم في الخسارة دون أسبقية ألحدهم على اآلخر.قدر رؤوس أموالهم في الخسارة دون أسبقية ألحدهم على اآلخر.
المقدمات الممهدات ١٣١٣/٣، التوضيح، لخليل ، التوضيح، لخليل ٣٥٣٣٥٣/٦، وقاعدة المالكية في المضاربة: ، وقاعدة المالكية في المضاربة:  المقدمات الممهدات    (٤)

أن كل ما خالف سنة المضاربة فاسد مفسد للعقد، ويصيرها إجارة فاسدة.أن كل ما خالف سنة المضاربة فاسد مفسد للعقد، ويصيرها إجارة فاسدة.
نهاية المطلب ٢٥٢٥/٧، روضة الطالبين ، روضة الطالبين ٢٨٤٢٨٤/٤. نهاية المطلب    (٥)
األوراق المالية، لمبارك آل سليمان ١٣٦١١٣٦١/٢. األوراق المالية، لمبارك آل سليمان    (٦)
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ثانيًا:ثانيًا: اشــتراط الشريك نسبة ربح تزيد على شــريكه؛ كأن يشترط له  اشــتراط الشريك نسبة ربح تزيد على شــريكه؛ كأن يشترط له ٧٠٧٠% من % من 
الربح، ولشريكه الربح، ولشريكه ٣٠٣٠%، وقد وقع فيه الخالف بين الفقهاء.%، وقد وقع فيه الخالف بين الفقهاء.

تحرير محل الخالف:تحرير محل الخالف:
اتفق الفقهاء على أن لرب المال في المضاربة أن يتفق مع المضارب على نسبة اتفق الفقهاء على أن لرب المال في المضاربة أن يتفق مع المضارب على نسبة 
ا بينهما(١)؛ ألن رب المال يستحق ؛ ألن رب المال يستحق  ا بينهماكل منهما من الربح دون تحديد ما دام الربح مشتركً كل منهما من الربح دون تحديد ما دام الربح مشتركً
الربح لماله، والمضارب يستحقه لعمله، وال تناسب بينهما، فقد تزيد نسبة المضارب الربح لماله، والمضارب يستحقه لعمله، وال تناسب بينهما، فقد تزيد نسبة المضارب 
لحذقه، وقد تزيد نســبة رب المال ألهمية ماله وقلة مــن يدفع ماله للمضاربة، فكان لحذقه، وقد تزيد نســبة رب المال ألهمية ماله وقلة مــن يدفع ماله للمضاربة، فكان 

الربح على ما يتفقان عليهالربح على ما يتفقان عليه(٢).
واتفقوا في الجملة على جواز شــركة العنان إذا كان ربح كل شريك على قدر واتفقوا في الجملة على جواز شــركة العنان إذا كان ربح كل شريك على قدر 
رأس ماله إلى رأس مال الشــركة، فمن كان رأس ماله نصف رأس مال الشــركة، فله رأس ماله إلى رأس مال الشــركة، فمن كان رأس ماله نصف رأس مال الشــركة، فله 

نصف أرباحهانصف أرباحها(٣).
واتفقوا على تحريم اشــتراط الشريك الذي ال يعمل زيادة في الربح على نسبة واتفقوا على تحريم اشــتراط الشريك الذي ال يعمل زيادة في الربح على نسبة 

رأس مالهرأس ماله(٤).
ا. اإلجماع، ص١٤٠١٤٠. .  وحكاه ابن  المنذر إجماعً ا. اإلجماع، ص  وحكاه ابن  المنذر إجماعً  (١)

شرح الزركشي على الخرقي ١٣٠١٣٠/٤، المبدع ، المبدع ٣٥٨٣٥٨/٤. .  شرح الزركشي على الخرقي    (٢)
اإلجماع، البن  المنذر، ص١٣٧١٣٧، بداية المجتهد ، بداية المجتهد ٣٦٣٦/٤. اإلجماع، البن  المنذر، ص   (٣)

فتــح القدير، البن  الهمــام فتــح القدير، البن  الهمــام ١٧٧١٧٧/٦-١٧٨١٧٨، حاشــية ابن  عابديــن ، حاشــية ابن  عابديــن ٣١٢٣١٢/٤، منح الجليل ، منح الجليل   (٤)
٢٦٩٢٦٩/٦، الحاوي، للماوردي ، الحاوي، للماوردي ٤٧٦٤٧٦/٦، روضة الطالبين ، روضة الطالبين ٢٨٤٢٨٤/٤، شــرح الزركشــي على ، شــرح الزركشــي على 
الخرقي الخرقي ١٣١١٣١/٤، شرح منتهى اإلرادات ، شرح منتهى اإلرادات ٢٠٨٢٠٨/٢، قال ابن  قدامة في المغني ، قال ابن  قدامة في المغني ١٣٩١٣٩/٧- - ١٤٠١٤٠: : 
(وأما المضاربة التي فيها شركة، وهي أن يشترك ماالن وبدن صاحب أحدهما، مثل أن يخرج (وأما المضاربة التي فيها شركة، وهي أن يشترك ماالن وبدن صاحب أحدهما، مثل أن يخرج 
ا، ويأذن أحدهما لآلخر في التجارة بهما، فمهما شرطا للعامل من الربح  ا، ويأذن أحدهما لآلخر في التجارة بهما، فمهما شرطا للعامل من الربح كل واحد منهما ألفً كل واحد منهما ألفً
إذا زاد على النصف جاز؛ ألنه مضارب لصاحبه في ألف، ولعامل المضاربة ما اتفقا عليه بغير إذا زاد على النصف جاز؛ ألنه مضارب لصاحبه في ألف، ولعامل المضاربة ما اتفقا عليه بغير 
 = =خــالف. وإن شــرطا لــه دون نصــف الربح، لــم يجــز؛ ألن الربــح يســتحق بمالخــالف. وإن شــرطا لــه دون نصــف الربح، لــم يجــز؛ ألن الربــح يســتحق بمال
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ا يزيد على نسبة  ا يزيد على نسبة واختلفوا فيما إذا اشترط شريك يعمل في شــركة العنان ربحً واختلفوا فيما إذا اشترط شريك يعمل في شــركة العنان ربحً
رأس ماله على قولين:رأس ماله على قولين:

القول األول:القول األول: الجواز. الجواز.
وهو مذهب الحنفيةوهو مذهب الحنفية(١) والحنابلة والحنابلة(٢) ووجه عند الشافعية ووجه عند الشافعية(٣).

القول الثاني:القول الثاني: التحريم. التحريم.
وهو مذهب المالكيةوهو مذهب المالكية(٤)،..........................................................................................................
وعمل، وهذا الجزء الزائد على النصف المشــروط لغير العامل ال مقابل له، فبطل شرطه).  وعمل، وهذا الجزء الزائد على النصف المشــروط لغير العامل ال مقابل له، فبطل شرطه). =   =

وذكر الزركشي نحوه في شرحه على الخرقي وذكر الزركشي نحوه في شرحه على الخرقي ١٣١١٣١/٤.
االختيــار، للموصلي ١٥١٥/٣، فتــح القدير، البن  الهمام ، فتــح القدير، البن  الهمام ١٧٧١٧٧/٦، وذكــر ابن  عابدين في ، وذكــر ابن  عابدين في  االختيــار، للموصلي    (١)
حاشيته حاشيته ٣١٢٣١٢/٤ مزيد تفصيل في ذلك فقال: (وحاصل ذلك كله: أنه إذا تفاضال في الربح،  مزيد تفصيل في ذلك فقال: (وحاصل ذلك كله: أنه إذا تفاضال في الربح، 
فإن شــرطا العمل عليهما سوية جاز، ولو تبرع أحدهما بالعمل، وكذا لو شرطا العمل على فإن شــرطا العمل عليهما سوية جاز، ولو تبرع أحدهما بالعمل، وكذا لو شرطا العمل على 
أحدهما وكان الربح للعامل بقدر رأس ماله أو أكثر، ولو كان األكثر لغير العامل أو ألقلهما أحدهما وكان الربح للعامل بقدر رأس ماله أو أكثر، ولو كان األكثر لغير العامل أو ألقلهما 

عمالً ال يصح وله ربح ماله فقط). وذكر الكاساني نحوه في بدائع الصنائع عمالً ال يصح وله ربح ماله فقط). وذكر الكاساني نحوه في بدائع الصنائع ٦٣٦٣/٦.
شرح الزركشي على الخرقي ١٣٠١٣٠/٤-١٣١١٣١، شرح منتهى اإلرادات ، شرح منتهى اإلرادات ٢٠٨٢٠٨/٢. شرح الزركشي على الخرقي    (٢)

روضة الطالبيــن ٢٨٤٢٨٤/٤، وذكر الجويني فــي نهاية المطلب ، وذكر الجويني فــي نهاية المطلب ٢٥٢٥/٧ أنــه األقيس، وقال  أنــه األقيس، وقال  روضة الطالبيــن    (٣)
الماوردي في الحاوي الكبير الماوردي في الحاوي الكبير ٤٧٧٤٧٧/٦: (وإذا لم تصح شركة المفاضلة في الضربين األولين : (وإذا لم تصح شركة المفاضلة في الضربين األولين 
[التفاضل في الربح مع تســاوي رأس المال، والتساوي في الربح مع تفاضل رأس المال] [التفاضل في الربح مع تســاوي رأس المال، والتساوي في الربح مع تفاضل رأس المال] 
فهل يكون شرط التفاضل فيها موجبًا لبطالن الشركة بمعنى بطالن اإلذن في التجارة بالمال فهل يكون شرط التفاضل فيها موجبًا لبطالن الشركة بمعنى بطالن اإلذن في التجارة بالمال 
المشترك أم ال؟ على وجهين؛ أحدهما: قد بطل اإلذن لبطالن الشرط فيه فال يجوز ألحدهما المشترك أم ال؟ على وجهين؛ أحدهما: قد بطل اإلذن لبطالن الشرط فيه فال يجوز ألحدهما 
أن يتصرف في جميع المال... والوجه الثاني: أن اشتراط التفاضل بالشرط ال يوجب بطالن أن يتصرف في جميع المال... والوجه الثاني: أن اشتراط التفاضل بالشرط ال يوجب بطالن 
ا بالحصص، فلو كان  ا بالحصص، فلو كان اإلذن، فيجوز أن يتَّجر كل منهما بجميع المال ويكون الربح مقســومً اإلذن، فيجوز أن يتَّجر كل منهما بجميع المال ويكون الربح مقســومً
ثلث المال ألحد الشريكين وثلثاه لآلخر فشرطا أن يكون الربح بينهما نصفين على أن ينفرد ثلث المال ألحد الشريكين وثلثاه لآلخر فشرطا أن يكون الربح بينهما نصفين على أن ينفرد 
بالتجارة صاحب الثلث وحده جاز وكانت هذه شــركة ومضاربة بالبدن؛ ألن العامل يأخذ بالتجارة صاحب الثلث وحده جاز وكانت هذه شــركة ومضاربة بالبدن؛ ألن العامل يأخذ 

الثلث بملكه وتمام النصف بعمله وخرج عن حكم المفاضلة إلى حكم المضاربة).الثلث بملكه وتمام النصف بعمله وخرج عن حكم المفاضلة إلى حكم المضاربة).
االستذكار ١٤١٤/٧، منح الجليل ، منح الجليل ٢٦٩٢٦٩/٦. االستذكار    (٤)
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األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

والشافعيةوالشافعية(١)، وقول بعض الحنفية، وقول بعض الحنفية(٢).
األدلة والمناقشة:األدلة والمناقشة:

استدل أصحاب القول األول باآلتي:استدل أصحاب القول األول باآلتي:
.(٣)« مْ وطِهِ رُ لَى شُ ونَ عَ لِمُ سْ مْالْمُ وطِهِ رُ لَى شُ ونَ عَ لِمُ سْ الدليل األول:الدليل األول: عموم قول النبي  عموم قول النبي : «: «الْمُ

»، واشــتراط »، واشــتراط  الً الَ مَ حَ رَّ ا، أَوْ حَ امً رَ لَّ حَ ا أَحَ طً ــرْ الًإِالَّ شَ الَ مَ حَ رَّ ا، أَوْ حَ امً رَ لَّ حَ ا أَحَ طً ــرْ نوقش بأن تتمة الحديث: «نوقش بأن تتمة الحديث: «إِالَّ شَ
لُّه الشروط(٤). لُّه الشروطزيادة الربح على رأس المال محرم، فال تُحِ زيادة الربح على رأس المال محرم، فال تُحِ

ويجاب بأنه ال يثبت نص في تحريم اشــتراط زيادة نسبة الربح على قدر رأس ويجاب بأنه ال يثبت نص في تحريم اشــتراط زيادة نسبة الربح على قدر رأس 
المال.المال.

الدليــل الثاني:الدليــل الثاني: ما ورد عن علي  بن أبي طالــب  ما ورد عن علي  بن أبي طالــب  أنه قال في المضاربة:  أنه قال في المضاربة: 
(الوضيعة على المال، والربح على ما اصطلحوا عليه)(الوضيعة على المال، والربح على ما اصطلحوا عليه)(٥).

الحاوي، للماوردي ٤٧٦٤٧٦/٦، روضة الطالبين ، روضة الطالبين ٢٨٤٢٨٤/٤، نهاية المحتاج ، نهاية المحتاج ١٢١٢/٥، وإذا فســد ، وإذا فســد  الحاوي، للماوردي    (١)
شــرط التفاوت في الربح فهل تفســد الشركة؟ قال الجويني: (في فســاد الشركة وجهان، شــرط التفاوت في الربح فهل تفســد الشركة؟ قال الجويني: (في فســاد الشركة وجهان، 
والمعظم على نفي الفســاد؛ لالتفاق علــى تنفيذ التصرف وتوزيــع األرباح على رؤوس والمعظم على نفي الفســاد؛ لالتفاق علــى تنفيذ التصرف وتوزيــع األرباح على رؤوس 

األموال). نهاية المطلب األموال). نهاية المطلب ٢٥٢٥/٧.
فَر  بن الهذيل. بدائع الصنائع ٦٢٦٢/٦، فتح القدير، البن  الهمام ، فتح القدير، البن  الهمام ١٧٧١٧٧/٦. أشهرهم: زُ فَر  بن الهذيل. بدائع الصنائع   أشهرهم: زُ  (٢)

سبق تخريجه، ص١٥٨١٥٨. سبق تخريجه، ص   (٣)
الحاوي، للماوردي ٤٧٦٤٧٦/٦. .  الحاوي، للماوردي    (٤)

رواه عبد الــرزاق في مصنفه، كتاب البيوع، باب نفقــة المضارب ووضيعته رواه عبد الــرزاق في مصنفه، كتاب البيوع، باب نفقــة المضارب ووضيعته ٢٤٨٢٤٨/٨   (٥)
ه عن ابن  ســيرين وأبي قالبة والشعبي. وورد في بعض كتب  ه عن ابن  ســيرين وأبي قالبة والشعبي. وورد في بعض كتب )، وأَخرج نحوَ (١٥٠٨٧١٥٠٨٧)، وأَخرج نحوَ
الحنفية رفعه إلى النبي الحنفية رفعه إلى النبي  من قوله؛ كاالختيار للموصلي  من قوله؛ كاالختيار للموصلي ١٥١٥/٣، ولم أجده ، ولم أجده 
ا عند بحثي في كتب الحديث المســندة، وذكر ذلك ابن  الهمام الحنفي في فتح  ا عند بحثي في كتب الحديث المســندة، وذكر ذلك ابن  الهمام الحنفي في فتح مرفوعً مرفوعً
القدير القدير ١٧٧١٧٧/٦، فقال: (ولم يُعرف في كتب الحديث، وبعض المشــايخ ينســبه إلى ، فقال: (ولم يُعرف في كتب الحديث، وبعض المشــايخ ينســبه إلى 

.(.( علي علي
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٤٠٩٤٠٩

وجه الداللة:وجه الداللة: أنه فرق بين الربح والخســارة، فجعل الخسارة على قدر المال،  أنه فرق بين الربح والخســارة، فجعل الخسارة على قدر المال، 
وجعل الربح بحسب اتفاق الشريكين، وهو من سنة الخلفاء الراشدين، وقول صحابي وجعل الربح بحسب اتفاق الشريكين، وهو من سنة الخلفاء الراشدين، وقول صحابي 

ال يُعلم له مخالف، كما أن مثله ال يقال بالرأي فله حكم الرفع.ال يُعلم له مخالف، كما أن مثله ال يقال بالرأي فله حكم الرفع.
يناقش بأن األثر جاء في المضاربة، والمضاربة تكون الخســارة فيها على رب يناقش بأن األثر جاء في المضاربة، والمضاربة تكون الخســارة فيها على رب 
المال، أما الربح فتكون بحســب االتفاق بينه وبين المضارب، وال يصح قياس شركة المال، أما الربح فتكون بحســب االتفاق بينه وبين المضارب، وال يصح قياس شركة 
العنان في ذلك على المضاربة للفارق بينهما، فإن كال الشريكين مساهم بماله وعمله.العنان في ذلك على المضاربة للفارق بينهما، فإن كال الشريكين مساهم بماله وعمله.

ويجاب من وجهين:ويجاب من وجهين:
األول:األول: أنه قد ورد نحو ذلك في شــركة العنان عن عدد من التابعين، فدل على  أنه قد ورد نحو ذلك في شــركة العنان عن عدد من التابعين، فدل على 

عمومهعمومه(١).
الثانيالثاني: أن اســتحقاق المضــارب الربح إنما كان لعمله، فــدل على أن الربح : أن اســتحقاق المضــارب الربح إنما كان لعمله، فــدل على أن الربح 
يســتحق بالعمل كما يســتحق بالمال، فإذا كان لشــريك العنان مزيد عمل كان له أن يســتحق بالعمل كما يســتحق بالمال، فإذا كان لشــريك العنان مزيد عمل كان له أن 

يشترط مزيد ربح، كما يكون له ذلك إذا شارك بمال أكثر من غيرهيشترط مزيد ربح، كما يكون له ذلك إذا شارك بمال أكثر من غيره(٢).
الدليل الثالث:الدليل الثالث: أن ربح الشــريك ال ينحصر فيما يقدمه من مال، بل إنه يستحق  أن ربح الشــريك ال ينحصر فيما يقدمه من مال، بل إنه يستحق 
ا أكثر ممن  ا كالمضارب، فإذا جمع بين المال والعمل اســتحق ربحً ا أكثر ممن الربح بعمله أيضً ا كالمضارب، فإذا جمع بين المال والعمل اســتحق ربحً الربح بعمله أيضً

الً أقل منه(٣). مَ ل عَ مِ الً أقل منهقدم المال فقط أو عَ مَ ل عَ مِ قدم المال فقط أو عَ
ا وقتادة عن رجلين  ا وقتادة عن رجلين رواه ابن  أبي شيبة في مصنفه بسنده عن شعبة، قال: (سألت الحكم وحمادً رواه ابن  أبي شيبة في مصنفه بسنده عن شعبة، قال: (سألت الحكم وحمادً  (١)
اشــتركا، فجاء أحدهما بألفين، وجاء اآلخر بألف، فاشــتركا واشــترطا أن الوضيعة بينهما، اشــتركا، فجاء أحدهما بألفين، وجاء اآلخر بألف، فاشــتركا واشــترطا أن الوضيعة بينهما، 
والربح نصفــان، فقال: الربح على ما اشــترطا عليه، والوضيعة على المــال). كتاب البيوع والربح نصفــان، فقال: الربح على ما اشــترطا عليه، والوضيعة على المــال). كتاب البيوع 
واألقضيــة، باب من قال: الربح على ما اصطلحا عليــه والوضيعة على رأس المال واألقضيــة، باب من قال: الربح على ما اصطلحا عليــه والوضيعة على رأس المال ٢٦٧٢٦٧/٤ 

(١٩٩٦٧١٩٩٦٧)، وورد نحوه عن إبراهيم النخعي والشعبي والحسن وابن  سيرين وشريح.)، وورد نحوه عن إبراهيم النخعي والشعبي والحسن وابن  سيرين وشريح.
المبسوط ١٥٧١٥٧/١١١١، فتح القدير، البن  الهمام ، فتح القدير، البن  الهمام ١٧٧١٧٧/٦. المبسوط    (٢)

االختيار، للموصلي االختيار، للموصلي ١٥١٥/٣، فتح القدير، البن  الهمام ، فتح القدير، البن  الهمام ١٧٧١٧٧/٦، شرح منتهى اإلرادات ، شرح منتهى اإلرادات ٢٠٨٢٠٨/٢.  (٣)



٤١٠٤١٠

األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

نوقش من وجهين:نوقش من وجهين:
األول:األول: أنه يجوز في االنفراد ما ال يجوز في االجتماع، فيجوز في المضاربة أن  أنه يجوز في االنفراد ما ال يجوز في االجتماع، فيجوز في المضاربة أن 
يكــون الربح مقابل العمل؛ النفراد المضارب بالعمل وانفراد رب المال بالمال، وأما يكــون الربح مقابل العمل؛ النفراد المضارب بالعمل وانفراد رب المال بالمال، وأما 

إذا كان من الشريكين مال وعمل فال يصح ذلكإذا كان من الشريكين مال وعمل فال يصح ذلك(١).
الثاني:الثاني: أن العمل في شــركة العنان ال يقابل شــيئًا من الربح؛ ولذلك لو أطلقا  أن العمل في شــركة العنان ال يقابل شــيئًا من الربح؛ ولذلك لو أطلقا 

ا(٢). االشركة كان الربح على قدر رأس المال ولم يعتد بالعمل زيادة ونقصً الشركة كان الربح على قدر رأس المال ولم يعتد بالعمل زيادة ونقصً
أجيب عن الوجه الثانيأجيب عن الوجه الثاني بأن شــرط التفاضل في الربح في الشركة يجعلها بأن شــرط التفاضل في الربح في الشركة يجعلها 
فــي معنى المضاربة، وال يوجد هذا المعنى إذا أطلقا الشــركة، كما أن الهبة إذا فــي معنى المضاربة، وال يوجد هذا المعنى إذا أطلقا الشــركة، كما أن الهبة إذا 
ط فيها العــوض، لزم وصارت في معنى  ط فيها العــوض، لزم وصارت في معنى أُطلقت لم تقتض ِالعوض، فإذا اشــتُرِ أُطلقت لم تقتض ِالعوض، فإذا اشــتُرِ

البيعالبيع(٣).
ـن لرجل واحد، فيجوز أن يشــترط  يــْ ـن لرجل واحد، فيجوز أن يشــترط  القياس على المضاربَ يــْ الدليــل الرابــع:الدليــل الرابــع: القياس على المضاربَ
ا؛ ألن أحدهما  ا؛ ألن أحدهما أحدهمــا زيادةً في الربح علــى اآلخر مع وجود العمل منهمــا جميعً أحدهمــا زيادةً في الربح علــى اآلخر مع وجود العمل منهمــا جميعً
قد يكــون أبصر بالتجارة من اآلخر وأقو على العمل، فإذا جاز التفاضل مع االتفاق قد يكــون أبصر بالتجارة من اآلخر وأقو على العمل، فإذا جاز التفاضل مع االتفاق 

في العمل، جاز التفاضل مع االتفاق في المالفي العمل، جاز التفاضل مع االتفاق في المال(٤).
الدليل الخامس:الدليل الخامس: أن في ذلك مصلحة؛ فإن أحد الشركاء قد يكون أحذق وأكثر  أن في ذلك مصلحة؛ فإن أحد الشركاء قد يكون أحذق وأكثر 

، فال يرضى بالمساواة، فمست الحاجة إلى التفضيل في نسبة الربح(٥). ، فال يرضى بالمساواة، فمست الحاجة إلى التفضيل في نسبة الربحعمالً عمالً
الحاوي، للماوردي ٤٧٦٤٧٦/٦. الحاوي، للماوردي    (١)

المرجع السابق. المرجع السابق.   (٢)
التجريد، للقدوري ٣٠٥٠٣٠٥٠/٦. التجريد، للقدوري    (٣)

المغني ١٣٨١٣٨/٧. المغني    (٤)
فتح القدير، البن  الهمام ١٧٧١٧٧/٦، شــرح الزركشــي على الخرقي ، شــرح الزركشــي على الخرقي ١٣٠١٣٠/٤، شرح منتهى ، شرح منتهى  فتح القدير، البن  الهمام    (٥)

اإلرادات اإلرادات ٢٠٨٢٠٨/٢.
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٤١١٤١١

الدليل الســادس:الدليل الســادس: أن في تســاوي الشــركاء في الربح مع اختصاص أحدهما  أن في تســاوي الشــركاء في الربح مع اختصاص أحدهما 
بالعمل أو بمزيد عمل، مخالفة لموضوع الشركة الذي يقتضي العدالة بين الشركاءبالعمل أو بمزيد عمل، مخالفة لموضوع الشركة الذي يقتضي العدالة بين الشركاء(١).
الدليل السابع:الدليل السابع: أن الربح مال مقصود بعقد الشركة، فجاز التفاضل فيه كجوازه  أن الربح مال مقصود بعقد الشركة، فجاز التفاضل فيه كجوازه 

في رأس المالفي رأس المال(٢).
واستدل أصحاب القول الثاني باآلتي:واستدل أصحاب القول الثاني باآلتي:

الدليــل األول:الدليــل األول: أن مقتضى الشــركة عند اإلطالق، اشــتراكهما بقدر رؤوس  أن مقتضى الشــركة عند اإلطالق، اشــتراكهما بقدر رؤوس 
ط زيادة ربح أحدهما على قدر رأس ماله، كان شــرطًا  ط زيادة ربح أحدهما على قدر رأس ماله، كان شــرطًا أموالهما في الربح، فإذا اشــتُرِ أموالهما في الربح، فإذا اشــتُرِ

يخالف مقتضى العقد، فيحرم وال يصحيخالف مقتضى العقد، فيحرم وال يصح(٣).
نوقش من وجهين:نوقش من وجهين:

األول: األول: عدم التسليم بمخالفة الشرط مقتضى العقد، بل يخالف العقد المطلق، عدم التسليم بمخالفة الشرط مقتضى العقد، بل يخالف العقد المطلق، 
ط لكل شريك مقدارٌ من الربح،  ط لكل شريك مقدارٌ من الربح، فإن مقتضى العقد اقتسام الشريكين الربح، وإذا اشتُرِ فإن مقتضى العقد اقتسام الشريكين الربح، وإذا اشتُرِ

لم يخرج ذلك عن مقتضاهلم يخرج ذلك عن مقتضاه(٤).
ا لم يكن بينهما شرط يُقسم الربح عليه ويتقدر به قدرناه بالمال؛  ا لم يكن بينهما شرط يُقسم الربح عليه ويتقدر به قدرناه بالمال؛  أنه (لمَّ الثاني:الثاني: أنه (لمَّ

لعدم الشرط، فإذا وجد الشرط فهو األصل فيصير إليه)لعدم الشرط، فإذا وجد الشرط فهو األصل فيصير إليه)(٥).
الدليل الثاني:الدليل الثاني: أن ذلك من ربح ما لم يضمن، وقد ورد النهي عنه أن ذلك من ربح ما لم يضمن، وقد ورد النهي عنه(٦). وبيانه: بأن . وبيانه: بأن 

شرح منتهى اإلرادات ٢٠٩٢٠٩/٢. شرح منتهى اإلرادات    (١)
التجريد، للقدوري ٣٠٥٠٣٠٥٠/٦. التجريد، للقدوري    (٢)

البيان، للعمراني ٣٦٩٣٦٩/٦. البيان، للعمراني    (٣)
التجريد، للقدوري ٣٠٥١٣٠٥١/٦. التجريد، للقدوري    (٤)

المغني ١٣٨١٣٨/٧. المغني    (٥)
االختيار، للموصلي ١٥١٥/٣، فتح القدير، البن  الهمام ، فتح القدير، البن  الهمام ١٧٧١٧٧/٦، المدونة ، المدونة ٦٠٩٦٠٩/٣. االختيار، للموصلي    (٦)



٤١٢٤١٢

األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

الشريك إذا كانت نسبة ربحه أكثر من نســبة رأس ماله، صارت نسبة ربحه تزيد على الشريك إذا كانت نسبة ربحه أكثر من نســبة رأس ماله، صارت نسبة ربحه تزيد على 
نســبة ضمانه؛ لكونه ال يضمن إال بقدر رأس ماله، فكان ذلــك الزائد من ربح ما لم نســبة ضمانه؛ لكونه ال يضمن إال بقدر رأس ماله، فكان ذلــك الزائد من ربح ما لم 

يضمنيضمن(١).
نوقش بأن استحقاق الربح في الشركة ال ينحصر في المال، بل يستحق بالعمل نوقش بأن استحقاق الربح في الشركة ال ينحصر في المال، بل يستحق بالعمل 
ا وإن لم يضمن عند الخسارة، فإذا جاز هذا في  ا؛ ولذلك يستحق المضارب ربحً ا وإن لم يضمن عند الخسارة، فإذا جاز هذا في أيضً ا؛ ولذلك يستحق المضارب ربحً أيضً

المضاربة فالعنان مثلهالمضاربة فالعنان مثله(٢).
الدليل الثالث:الدليل الثالث: القياس على خســارة الشــريك في كونها بنسبة رأس ماله إلى  القياس على خســارة الشــريك في كونها بنسبة رأس ماله إلى 
رأس مال الشركة، ولو اشترط أحد الشريكين أن تكون خسارته أقل من قدر رأس ماله رأس مال الشركة، ولو اشترط أحد الشريكين أن تكون خسارته أقل من قدر رأس ماله 

لم يصح الشرط، فكذلك ال يصح أن يشترط في الربح أكثر من نسبة رأس مالهلم يصح الشرط، فكذلك ال يصح أن يشترط في الربح أكثر من نسبة رأس ماله(٣).
نوقش بأن الخسارة جزء هالك من المال فال تتعلق إال به، بدليل المضاربة؛ فإن نوقش بأن الخسارة جزء هالك من المال فال تتعلق إال به، بدليل المضاربة؛ فإن 
الخســارة فيها على رب المال، أما الربح فمشترك بين رب المال والمضارب، فجاز الخســارة فيها على رب المال، أما الربح فمشترك بين رب المال والمضارب، فجاز 

اختالف الخسارة عن الربحاختالف الخسارة عن الربح(٤).
الدليل الرابع:الدليل الرابع: القياس على غلة العقار الذي بين الشريكين، فكما أن الغلة تقسم  القياس على غلة العقار الذي بين الشريكين، فكما أن الغلة تقسم 

على قدر نصيبهم في العقار، فكذلك ربح الشركة يقسم على قدر رؤوس أموالهمعلى قدر نصيبهم في العقار، فكذلك ربح الشركة يقسم على قدر رؤوس أموالهم(٥).
لك، فال يصح قياس شركة العقد  لك، فال يصح قياس شركة العقد نوقش بالفرق، فالشــركة في العقار شــركة مِ نوقش بالفرق، فالشــركة في العقار شــركة مِ
لك نتاج المال، والربح في شــركة العقد نتاج المال  لك نتاج المال، والربح في شــركة العقد نتاج المال عليها؛ ألن الربح في شــركة المِ عليها؛ ألن الربح في شــركة المِ
والعمل، فجاز تفاضل الربح فيها لوجود العمل؛ ولذلك لم يجز اشــتراط الشــريك والعمل، فجاز تفاضل الربح فيها لوجود العمل؛ ولذلك لم يجز اشــتراط الشــريك 

فتح القدير، البن  الهمام ١٧٧١٧٧/٦، المدونة ، المدونة ٦٠٩٦٠٩/٣. فتح القدير، البن  الهمام    (١)
العناية شرح الهداية ١٧٨١٧٨/٦، فتح القدير، البن  الهمام ، فتح القدير، البن  الهمام ١٩٠١٩٠/٦. العناية شرح الهداية    (٢)

بداية المجتهد ٣٦٣٦/٤، الحاوي، للماوردي ، الحاوي، للماوردي ٤٧٦٤٧٦/٦، نهاية المطلب ، نهاية المطلب ٢٤٢٤/٧. بداية المجتهد    (٣)
التجريد، للقدوري ٣٠٥١٣٠٥١/٦، المغني ، المغني ١٣٩١٣٩/٧. التجريد، للقدوري    (٤)

بداية المجتهد ٣٦٣٦/٤، البيان، للعمراني ، البيان، للعمراني ٣٦٩٣٦٩/٦. بداية المجتهد    (٥)



التحوط في التمويل برأس المال الجريءالتحوط في التمويل برأس المال الجريء

٤١٣٤١٣

ا يزيد على قدر رأس ماله(١). ا يزيد على قدر رأس مالهالذي ال يعمل ربحً الذي ال يعمل ربحً
الترجيح:الترجيح:

يترجح القول األول بجواز اشــتراط الشريك الذي يعمل زيادة في الربح على يترجح القول األول بجواز اشــتراط الشريك الذي يعمل زيادة في الربح على 
قدر رأس ماله، إال أن القائلين بالجواز اختلفوا: هل يشــترط أن يكون من الشــريك قدر رأس ماله، إال أن القائلين بالجواز اختلفوا: هل يشــترط أن يكون من الشــريك 

المشترط مزيد عمل على شريكه، أو يكفي كونه عامالً على قولين:المشترط مزيد عمل على شريكه، أو يكفي كونه عامالً على قولين:
. . يكفي كونه عامالً القول األول:القول األول: يكفي كونه عامالً

وهو مذهب الحنفيةوهو مذهب الحنفية(٢) والحنابلة والحنابلة(٣).
القول الثاني:القول الثاني: يشــترط أن يكون منه مزيد عمل؛ لتكون زيادة الربح مقابل زيادة  يشــترط أن يكون منه مزيد عمل؛ لتكون زيادة الربح مقابل زيادة 

العمل.العمل.
وهو وجه عند الشافعيةوهو وجه عند الشافعية(٤).

األدلة والمناقشة:األدلة والمناقشة:
ا فإما أن يتساويا في  ا فإما أن يتساويا في بأن الشــريكين إن عمال معً اســتدل أصحاب القول األول اســتدل أصحاب القول األول بأن الشــريكين إن عمال معً
العمل أو يفضل أحدهما اآلخر، فإن كان فضل العمل لمن اشــترط الزيادة في الربح العمل أو يفضل أحدهما اآلخر، فإن كان فضل العمل لمن اشــترط الزيادة في الربح 
ا، كان رضاه بزيادة الربح لصاحبه يقتضي أن ما  ا، كان رضاه بزيادة الربح لصاحبه يقتضي أن ما فظاهر، وإن تساويا أو فضل األقل ربحً فظاهر، وإن تساويا أو فضل األقل ربحً
زاد من عمله إبضاع، فجاز أن يشــترط صاحبه زيادةً في الربح. أما إن اشــترط الزيادة زاد من عمله إبضاع، فجاز أن يشــترط صاحبه زيادةً في الربح. أما إن اشــترط الزيادة 
شــريك ال يعمل فإن ذلك شرط فاسد؛ ألن الزيادة ليســت في مقابل مال وال عمل، شــريك ال يعمل فإن ذلك شرط فاسد؛ ألن الزيادة ليســت في مقابل مال وال عمل، 
ولو ولو قيــل بأن عمل صاحبه إبضاع، فإنهما يرجعان إلى رؤوس أموالهما، فيكون الربح قيــل بأن عمل صاحبه إبضاع، فإنهما يرجعان إلى رؤوس أموالهما، فيكون الربح 

ذكر القدوري نحوه في التجريد ٣٠٥٢٣٠٥٢/٦-٣٠٥٣٣٠٥٣. ذكر القدوري نحوه في التجريد    (١)
بدائع الصنائع ٦٢٦٢/٦-٦٣٦٣، حاشية ابن  عابدين ، حاشية ابن  عابدين ٣١٢٣١٢/٤. .  بدائع الصنائع    (٢)

شرح منتهى اإلرادات ٢٠٨٢٠٨/٢، الروض الندي، ص، الروض الندي، ص٢٥٨٢٥٨. شرح منتهى اإلرادات    (٣)
نهاية المطلب ٢٥٢٥/٧. .  نهاية المطلب    (٤)



٤١٤٤١٤

األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

ا على قدر رأس ماله كان  ا زائدً ا على قدر رأس ماله كان بقدر رأس مال كل منهما، فإن اشترط من ال يعمل ربحً ا زائدً بقدر رأس مال كل منهما، فإن اشترط من ال يعمل ربحً
ذلك الربح ال يقابله مال وال عملذلك الربح ال يقابله مال وال عمل(١).

واستدل أصحاب القول الثانيواستدل أصحاب القول الثاني بأن زيادة الربح مقابل زيادة العمل، فلزم وجود  بأن زيادة الربح مقابل زيادة العمل، فلزم وجود 
الزيادةالزيادة(٢).

الترجيح:الترجيح:
يترجح القول األول؛ لقوة ما استدلوا به، وألن نفع العمل ال ينحصر في كثرته، يترجح القول األول؛ لقوة ما استدلوا به، وألن نفع العمل ال ينحصر في كثرته، 
بل قد يعمل الشريك مثل صاحبه لكن نفع عمله أكبر، فإذا وجد العمل من الشريكين بل قد يعمل الشريك مثل صاحبه لكن نفع عمله أكبر، فإذا وجد العمل من الشريكين 
وجد ســبب التفضيل في الربح، أما إذا تساويا في رأس المال دون عمل منهما فليس وجد ســبب التفضيل في الربح، أما إذا تساويا في رأس المال دون عمل منهما فليس 

ثم موجب لتفضيل أحدهماثم موجب لتفضيل أحدهما(٣).
ل برأس المال الجريء نسبة ربح  ل برأس المال الجريء نسبة ربح وبناءً عليه، فيجوز اشــتراط الشــريك المموِّ وبناءً عليه، فيجوز اشــتراط الشــريك المموِّ
تزيد على نسبة رأس ماله في الشركة، بشرط أن يكون الشريك عامالً فيها، وأالَّ يؤدي تزيد على نسبة رأس ماله في الشركة، بشرط أن يكون الشريك عامالً فيها، وأالَّ يؤدي 
ذلك إلى اســتئثاره بالربح، فإن لم يكن عامالً فال يجوز أن تزيد نسبة ربحه على نسبة ذلك إلى اســتئثاره بالربح، فإن لم يكن عامالً فال يجوز أن تزيد نسبة ربحه على نسبة 
رأس ماله، ويعد الشريك عامالً إذا عمل بنفسه، أو استأجر من يعمل مكانه، بشرط أن رأس ماله، ويعد الشريك عامالً إذا عمل بنفسه، أو استأجر من يعمل مكانه، بشرط أن 

يدفع أجرته من ماله الخاص ال من مال الشركة.يدفع أجرته من ماله الخاص ال من مال الشركة.
الفرع الثاني: تحول األسهم الممتازة إلى عادية.الفرع الثاني: تحول األسهم الممتازة إلى عادية.

سبق بيان صورة من صور التحويل في األسهم الممتازة التي لها حق االسترداد سبق بيان صورة من صور التحويل في األسهم الممتازة التي لها حق االسترداد 
ذكر الزركشي نحوه في شرحه على الخرقي ١٣١١٣١/٤-١٣٢١٣٢. ذكر الزركشي نحوه في شرحه على الخرقي    (١)

نهاية المطلب ٢٥٢٥/٧. نهاية المطلب    (٢)
وصدر قرار عدد من الهيئات الشرعية بجواز زيادة ربح الشريك على قدر رأس ماله. انظر:  وصدر قرار عدد من الهيئات الشرعية بجواز زيادة ربح الشريك على قدر رأس ماله. انظر:    (٣)
المعايير الشرعية، صالمعايير الشرعية، ص٣٣١٣٣١، واشــترط بعضها عدم النص على أن الربح لشريك ال يعمل. ، واشــترط بعضها عدم النص على أن الربح لشريك ال يعمل. 
قرارات الهيئة الشــرعية بمصــرف الراجحي قرارات الهيئة الشــرعية بمصــرف الراجحي ٤٩٤٤٩٤/١، ، ٦٣٠٦٣٠، الضوابط المســتخلصة من ، الضوابط المســتخلصة من 

قرارات الهيئة الشرعية لبنك البالد، صقرارات الهيئة الشرعية لبنك البالد، ص١٥٧١٥٧.



التحوط في التمويل برأس المال الجريءالتحوط في التمويل برأس المال الجريء

٤١٥٤١٥

ه في تحويل أسهمه الممتازة إلى عادية؛ ليستفيد بذلك من أرباح  ه في تحويل أسهمه الممتازة إلى عادية؛ ليستفيد بذلك من أرباح باشتراط الشريك حقَّ باشتراط الشريك حقَّ
الشركة أو زيادة عدد األسهم، وهو التحويل االختياري.الشركة أو زيادة عدد األسهم، وهو التحويل االختياري.

لَ أســهمه الممتازة إلى عادية إذا  وُّ ل تَحَ لَ أســهمه الممتازة إلى عادية إذا وقد يشترط الشــركاء على المموِّ وُّ ل تَحَ وقد يشترط الشــركاء على المموِّ
بلغت قيمة األسهم أو أرباحها حدا معينًا؛ ليتخلصوا من شرط االسترداد، أو شرط بلغت قيمة األسهم أو أرباحها حدا معينًا؛ ليتخلصوا من شرط االسترداد، أو شرط 
ربــح محدد، أو من بعض التفضيالت اإلدارية للســهم الممتــاز، وهو التحويل ربــح محدد، أو من بعض التفضيالت اإلدارية للســهم الممتــاز، وهو التحويل 

الملزمالملزم(١).
وحكم هذه المسألة فرع عن حكم تفضيالت األسهم الممتازة:وحكم هذه المسألة فرع عن حكم تفضيالت األسهم الممتازة:

ا؛ كاشتراط حق االسترداد، فاشتراط الخيار في  ا؛ كاشتراط حق االسترداد، فاشتراط الخيار في فإن كان شــرط التفضيل محرمً فإن كان شــرط التفضيل محرمً
التحويل منه محرم؛ ألنه فرع عنه، وللفرع حكم األصل، ويفســد الشرط؛ ألن شرط التحويل منه محرم؛ ألنه فرع عنه، وللفرع حكم األصل، ويفســد الشرط؛ ألن شرط 
ا له(٢)، وإن فسد شرط االسترداد دون ، وإن فسد شرط االسترداد دون  ا لهاالسترداد إن أفسد العقد فسد شرط التحويل تبعً االسترداد إن أفسد العقد فسد شرط التحويل تبعً

. .العقد فال يكون الشتراط التحويل منه ثمرة؛ إذ الشرط الفاسد ال يثبت أصالً العقد فال يكون الشتراط التحويل منه ثمرة؛ إذ الشرط الفاسد ال يثبت أصالً
ا فإن اشــتراط حق التحويل منه له حكم الشــروط في  ا فإن اشــتراط حق التحويل منه له حكم الشــروط في وإن كان التفضيل مباحً وإن كان التفضيل مباحً
العقد، وســبق أن األصل في الشروط الجواز، فإذا جاز إمضاء الشرط من بداية العقد العقد، وســبق أن األصل في الشروط الجواز، فإذا جاز إمضاء الشرط من بداية العقد 
ا بحصول أمر  ا بحصول أمر جاز أن يشترطه ويجعل له الخيار في إلغائه متى أراد، أو أن يجعله معلقً جاز أن يشترطه ويجعل له الخيار في إلغائه متى أراد، أو أن يجعله معلقً

معين.معين.
فتلخص أن األصل في شــرط التحويل الجواز، ما لم يكن تحويالً من محرم فتلخص أن األصل في شــرط التحويل الجواز، ما لم يكن تحويالً من محرم 

فيحرم وال يصح.فيحرم وال يصح.
الفرع الثالث: تحول األسهم العادية إلى ممتازة.الفرع الثالث: تحول األسهم العادية إلى ممتازة.

ل مقابل تمويله على أســهم  ل مقابل تمويله على أســهم على عكس الصورة الســابقة: قد يحصل المموِّ على عكس الصورة الســابقة: قد يحصل المموِّ
Venture Capital & Finance of InnovationVenture Capital & Finance of Innovation، ص، ص١٦٣١٦٣.  (١)

ا للعقد. أي تبعً ا للعقد.  أي تبعً  (٢)



٤١٦٤١٦

األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

عادية؛ لنزول قيمتها، ورغبةً في الحصول على أرباح أكثر، ويشــترط أن له الحق في عادية؛ لنزول قيمتها، ورغبةً في الحصول على أرباح أكثر، ويشــترط أن له الحق في 
تحويلها إلى أسهم ممتازة بمبلغ معين، أو بعد مدة محددة.تحويلها إلى أسهم ممتازة بمبلغ معين، أو بعد مدة محددة.

: إذا كانت القيمة االسمية للسهم العادي ريـــال واحد للسهم، والقيمة  : إذا كانت القيمة االسمية للسهم العادي ريـــال واحد للسهم، والقيمة فمثالً فمثالً
ل مليون سهم عادي  ل مليون سهم عادي االســمية للسهم الممتاز عشرة رياالت للسهم، فيشــتري المموِّ االســمية للسهم الممتاز عشرة رياالت للسهم، فيشــتري المموِّ
بمليون ريـال، ويشترط له الحق في تحويلها إلى أسهم عادية بعشرة رياالت للسهم، بمليون ريـال، ويشترط له الحق في تحويلها إلى أسهم عادية بعشرة رياالت للسهم، 
فإذا اختار التحويل تحولت أســهمه من مليون سهم عادي إلى مئة ألف سهم ممتاز، فإذا اختار التحويل تحولت أســهمه من مليون سهم عادي إلى مئة ألف سهم ممتاز، 

أو تتحول إلى مليون سهم ممتاز بعد دفعه تسعة ماليين ريـال.أو تتحول إلى مليون سهم ممتاز بعد دفعه تسعة ماليين ريـال.
ل ذلك ليحصل على تفضيالت الســهم الممتاز؛ كحق  ل ذلك ليحصل على تفضيالت الســهم الممتاز؛ كحق وإنما يشــترط المموِّ وإنما يشــترط المموِّ
االســترداد، وحق التصويــت المضاعف في مجلس اإلدارة، وحــق ضمان األرباح االســترداد، وحق التصويــت المضاعف في مجلس اإلدارة، وحــق ضمان األرباح 

ا، ونحو ذلك. ا، ونحو ذلك.السنوية إذا بدأت الشركة توزع أرباحً السنوية إذا بدأت الشركة توزع أرباحً
وحكم هذه المســألة كالمسألة الســابقة؛ فإن كانت تفضيالت السهم الممتاز وحكم هذه المســألة كالمسألة الســابقة؛ فإن كانت تفضيالت السهم الممتاز 
ــا، وإن كانت محرمةً كضمــان رأس المال  ل إليــه مباحةً كان التحويل مباحً ــا، وإن كانت محرمةً كضمــان رأس المال المحوَّ ل إليــه مباحةً كان التحويل مباحً المحوَّ

ا وال يصح. ا وال يصح.واألسبقية في االسترداد؛ كان التحويل محرمً واألسبقية في االسترداد؛ كان التحويل محرمً
الفرع الرابع: تحول األسهم إلى سندات.الفرع الرابع: تحول األسهم إلى سندات.

، منها: ( (ما قابلك من الجبلِ وعال عن السفح، ما قابلك من الجبلِ وعال عن السفح،  ، منها:يطلق على معانٍ السند في اللغة السند في اللغة يطلق على معانٍ
نَد؛ أي: معتمد)(١). قال ابن  فارس: (السين والنون والدال: أصل واحد يدل . قال ابن  فارس: (السين والنون والدال: أصل واحد يدل  نَد؛ أي: معتمد)وفالن سَ وفالن سَ

على انضمام الشيء إلى الشيء)على انضمام الشيء إلى الشيء)(٢).
وفي االصطالح المالي:وفي االصطالح المالي: شهادة دين يتم بموجبها الدفع لحاملها من قبل الجهة  شهادة دين يتم بموجبها الدفع لحاملها من قبل الجهة 
ذكره في الصحاح ٤٨٩٤٨٩/٢، وورد نحوه في العين ، وورد نحوه في العين ٢٢٨٢٢٨/٧، والقاموس المحيط، ص، والقاموس المحيط، ص٢٩٠٢٩٠  ذكره في الصحاح    (١)

مادة (سند).مادة (سند).
مقاييس اللغة ١٠٥١٠٥/٣. مقاييس اللغة    (٢)



التحوط في التمويل برأس المال الجريءالتحوط في التمويل برأس المال الجريء

٤١٧٤١٧

ا لفترة  ا سلفً ا معينًا من الفائدة محددً ا لفترة المصدرة لها بحيث يستحق حامل الســند مقدارً ا سلفً ا معينًا من الفائدة محددً المصدرة لها بحيث يستحق حامل الســند مقدارً
زمنية معينة محددة يتم بعد انقضائها سداد الدينزمنية معينة محددة يتم بعد انقضائها سداد الدين(١).

فإذا احتاجت الشــركة إلى المال للتوسع أو لســداد ديونها ومعالجة تعثرها، فإذا احتاجت الشــركة إلى المال للتوسع أو لســداد ديونها ومعالجة تعثرها، 
وتعذر عليها االقتراض من المصارف أو لم ترغب فيه، فتلجأ إلى حلول، منها: طرح وتعذر عليها االقتراض من المصارف أو لم ترغب فيه، فتلجأ إلى حلول، منها: طرح 
الســندات، والذي تفضله عادةً على زيادة رأس المال، ال ســيما إذا لم يكن القرض الســندات، والذي تفضله عادةً على زيادة رأس المال، ال ســيما إذا لم يكن القرض 
ض، يستوفى مبلغ  ض، يستوفى مبلغ ، وقد يوثق السند بأصول تُرهن للمقرِ ا وكان أجل وفائه قريبًا(٢)، وقد يوثق السند بأصول تُرهن للمقرِ ا وكان أجل وفائه قريبًاكبيرً كبيرً

السند منها عند عجز الشركة عن الوفاءالسند منها عند عجز الشركة عن الوفاء(٣).
ويختلف السند عن السهم في أمور، منها:ويختلف السند عن السهم في أمور، منها:

ا، وحامل السند يعد دائنًا(٤). أن حامل السهم يعد شريكً ا، وحامل السند يعد دائنًا-  أن حامل السهم يعد شريكً  -١
يحصل حامل الســهم على أرباح دورية يختلف قدرها بحسب أرباح  يحصل حامل الســهم على أرباح دورية يختلف قدرها بحسب أرباح -   -٢
ا، أما حامل السند  ا، أما حامل السند الشــركة وقد ال يحصل على ربح إذا لم تحقق أرباحً الشــركة وقد ال يحصل على ربح إذا لم تحقق أرباحً

فله فائدة ثابتة بحسب مدة الوفاءفله فائدة ثابتة بحسب مدة الوفاء(٥).
دليل المصطلحات االستثمارية لهيئة الســوق المالية بالمملكة العربية السعودية، ص١٢١٢، ،  دليل المصطلحات االستثمارية لهيئة الســوق المالية بالمملكة العربية السعودية، ص   (١)
وانظــر: القانون التجاري الســعودي للجبر، صوانظــر: القانون التجاري الســعودي للجبر، ص٣١٩٣١٩، أحكام رأس المال في الشــركات ، أحكام رأس المال في الشــركات 
المســاهمة ألحمد برج، صالمســاهمة ألحمد برج، ص٥٤٥٤، الضوابط المســتخلصة من قرارات الهيئة الشرعية لبنك ، الضوابط المســتخلصة من قرارات الهيئة الشرعية لبنك 

البالد، صالبالد، ص١٦٤١٦٤.
القانون التجاري الســعودي للجبر، ص٣٢٠٣٢٠، أحكام رأس المال في الشركات المساهمة ، أحكام رأس المال في الشركات المساهمة  القانون التجاري الســعودي للجبر، ص   (٢)

ألحمد برج، صألحمد برج، ص٥٤٥٤.
األسهم والسندات، للخليل، ص٨٧٨٧، التمويل برأس المال المخاطر، ص، التمويل برأس المال المخاطر، ص٣٠٣٠. األسهم والسندات، للخليل، ص   (٣)

القانون التجاري السعودي، للجبر، ص٣٢٠٣٢٠، أسواق األوراق المالية، ألحمد محيي الدين، ، أسواق األوراق المالية، ألحمد محيي الدين،  القانون التجاري السعودي، للجبر، ص   (٤)
ص١٢٩١٢٩، األوراق المالية، لمبارك آل سليمان. ضمن دراسات المعايير الشرعية ، األوراق المالية، لمبارك آل سليمان. ضمن دراسات المعايير الشرعية ١٥٦٦١٥٦٦/٢، ، 

أحكام رأس المال في الشركات المساهمة، ألحمد برج، صأحكام رأس المال في الشركات المساهمة، ألحمد برج، ص٥٤٥٤.
القانون التجاري الســعودي للجبر، ص٣٢٠٣٢٠، األســهم والســندات، للخليل، ص، األســهم والســندات، للخليل، ص٨٧٨٧، القانون التجاري الســعودي للجبر، ص   (٥)= = 



٤١٨٤١٨

األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

لحامل سهم الشركة حقوق إدارية فيها؛ كحق التصويت، وال يحق ذلك  لحامل سهم الشركة حقوق إدارية فيها؛ كحق التصويت، وال يحق ذلك -   -٣
لحامل السندلحامل السند(١).

حامل السهم ال يسترد قيمته ما دامت الشركة قائمة إال ببيع السهم لغيره،  حامل السهم ال يسترد قيمته ما دامت الشركة قائمة إال ببيع السهم لغيره، -   -٤
أما حامل السند فله حق استرداد قيمته في الميعاد المحدد فيه دون النظر أما حامل السند فله حق استرداد قيمته في الميعاد المحدد فيه دون النظر 

إلى حال الشركةإلى حال الشركة(٢).
لحامل الســند األولوية في تحصيل قيمة سنده على حامل األسهم عند  لحامل الســند األولوية في تحصيل قيمة سنده على حامل األسهم عند -   -٥

تصفية الشركة أو حلهاتصفية الشركة أو حلها(٣).
ال تصدر األسهم إال من شركة، أما السندات فتصدر عن الشركات وعن  ال تصدر األسهم إال من شركة، أما السندات فتصدر عن الشركات وعن -   -٦
الدول والجهات الحكومية، وقد يُصدرها األفراد في بعض األنظمةالدول والجهات الحكومية، وقد يُصدرها األفراد في بعض األنظمة(٤).
يصدر الســهم عند تأسيس الشركة أو عند رفع رأس مالها، بينما تُصدر  يصدر الســهم عند تأسيس الشركة أو عند رفع رأس مالها، بينما تُصدر -   -٧

الشركةُ السندَ بعد تأسيسها لتوسيع أعمالها وحل مشكالتهاالشركةُ السندَ بعد تأسيسها لتوسيع أعمالها وحل مشكالتها(٥).
صورة تحول األسهم إلى سندات:صورة تحول األسهم إلى سندات:

قد يشــترط مالك السهم الحق له في تحويل أسهمه إلى سندات في حال معين قد يشــترط مالك السهم الحق له في تحويل أسهمه إلى سندات في حال معين 
أو وقت ما؛ ليضمن رأس ماله إذا رأ الشركة ال تسير على الوجه المرضي لهأو وقت ما؛ ليضمن رأس ماله إذا رأ الشركة ال تسير على الوجه المرضي له(٦).

األوراق المالية، لمبارك آل سليمان ١٥٦٦١٥٦٦/٢، أحكام رأس المال في الشركات المساهمة ، أحكام رأس المال في الشركات المساهمة  األوراق المالية، لمبارك آل سليمان =   =
ألحمد برج، صألحمد برج، ص٥٤٥٤.

القانون التجاري السعودي للجبر، ص٣٢٠٣٢٠، األوراق المالية لمبارك آل سليمان ، األوراق المالية لمبارك آل سليمان ١٥٦٦١٥٦٦/٢. القانون التجاري السعودي للجبر، ص   (١)
المرجعان السابقان. المرجعان السابقان.   (٢)
المرجعان السابقان. المرجعان السابقان.   (٣)

األسهم والسندات، للخليل، صاألسهم والسندات، للخليل، ص١٠١١٠١-١٠٢١٠٢، التمويل برأس المال المخاطر، ص، التمويل برأس المال المخاطر، ص٣٠٣٠-٣١٣١.  (٤)
المرجعان السابقان. المرجعان السابقان.   (٥)

Venture Capital. Lessons from the Developed World for the DevelopingVenture Capital. Lessons from the Developed World for the Developing، ص، ص٢١٢١،  (٦)= = 



التحوط في التمويل برأس المال الجريءالتحوط في التمويل برأس المال الجريء

٤١٩٤١٩

وقد يكون األمر بالعكس بأن يكون الحق للشــريك المؤســس في أن يحول وقد يكون األمر بالعكس بأن يكون الحق للشــريك المؤســس في أن يحول 
ل أو غيره من الشركاء إلى سندات بمبلغ معين، إذا لم يرغب في  ل أو غيره من الشركاء إلى سندات بمبلغ معين، إذا لم يرغب في أسهم الشريك المموِّ أسهم الشريك المموِّ

ا(١). ااستمراره شريكً استمراره شريكً
وتختلف هذه الصورة عن األسهم القابلة للتحويل إلى أسهم استرداد في أنها وتختلف هذه الصورة عن األسهم القابلة للتحويل إلى أسهم استرداد في أنها 
تظل لها خصائص األســهم قبل التحويل وبعده، أما إذا حولت األســهم إلى سندات تظل لها خصائص األســهم قبل التحويل وبعده، أما إذا حولت األســهم إلى سندات 
فتختلف خصائصها ويصبح لها خصائص السند؛ ولذلك ال تحصل أسهم االسترداد فتختلف خصائصها ويصبح لها خصائص السند؛ ولذلك ال تحصل أسهم االسترداد 
ل في وقتها المحدد لها، ويكون  صَّ ل في وقتها المحدد لها، ويكون إال على الموجود بعد التصفية، أما الســندات فتُحَ صَّ إال على الموجود بعد التصفية، أما الســندات فتُحَ

حق حاملها دينًا في ذمة الشركة، وهو دين مقدم السداد على أسهم االستردادحق حاملها دينًا في ذمة الشركة، وهو دين مقدم السداد على أسهم االسترداد(٢).
حكم شرط تحويل األسهم إلى سندات:حكم شرط تحويل األسهم إلى سندات:

هذه المسألة تتضمن محذورين:هذه المسألة تتضمن محذورين:
األول:األول: الربا، فالسند الذي يُـمنح مقابل القرض يتضمن عادةً فائدةً ثابتةً بحسب  الربا، فالسند الذي يُـمنح مقابل القرض يتضمن عادةً فائدةً ثابتةً بحسب 
مدة السند، وتزيد الفائدة بتأخر الســداد، وهو ربا الجاهلية الذي ذكره القرآنمدة السند، وتزيد الفائدة بتأخر الســداد، وهو ربا الجاهلية الذي ذكره القرآن(٣)، قال ، قال 

تعالى: تعالى: نث   z   y   x   w   v   u   }   |   {   ~   ے   ¡   ¢   £   ¤   
Venture Capital & Finance of InnovationVenture Capital & Finance of Innovation، ص، ص١٥٣١٥٣، ، ١٧٦١٧٦.  = =

فعالية رأس المال المخاطر في تمويل المشروعات الناشئة، ص١٤٧١٤٧. فعالية رأس المال المخاطر في تمويل المشروعات الناشئة، ص   (١)
األوراق المالية لمبارك آل سليمان ١٣٦٢١٣٦٢/٢-١٣٦٣١٣٦٣. األوراق المالية لمبارك آل سليمان    (٢)

نقل الطبري في تفســيره ٨/٦ بسنده عن مجاهد أنه قال في الربا الذي نهى الله عنه: (كانوا  بسنده عن مجاهد أنه قال في الربا الذي نهى الله عنه: (كانوا  نقل الطبري في تفســيره    (٣)
ر  ر عني! فيؤخَّ ينُ فيقول: لك كــذا وكذا وتؤخِّ ر في الجاهلية يكــون للرجل على الرجل الدّ ر عني! فيؤخَّ ينُ فيقول: لك كــذا وكذا وتؤخِّ في الجاهلية يكــون للرجل على الرجل الدّ
عنه). ونقل نحوه عن قتادة، وقال الرازي في تفسيره عنه). ونقل نحوه عن قتادة، وقال الرازي في تفسيره ٧٢٧٢/٧: (أما ربا النسيئة فهو األمر الذي : (أما ربا النسيئة فهو األمر الذي 
ا في الجاهلية؛ وذلك أنهم كانوا يدفعون المال على أن يأخذوا كل شهر  ا متعارفً ا في الجاهلية؛ وذلك أنهم كانوا يدفعون المال على أن يأخذوا كل شهر كان مشهورً ا متعارفً كان مشهورً
ا معينًا، ويكــون رأس المال باقيًا، ثم إذا حل الدين طالبــوا المديون برأس المال، فإن  ا معينًا، ويكــون رأس المال باقيًا، ثم إذا حل الدين طالبــوا المديون برأس المال، فإن قدرً قدرً
تعذر عليه األداء زادوا في الحــق واألجل، فهذا هو الربا الذي كانوا في الجاهلية يتعاملون تعذر عليه األداء زادوا في الحــق واألجل، فهذا هو الربا الذي كانوا في الجاهلية يتعاملون 

به).به).
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   ´   ³   ²   ±   °   ¯   ®   ¬«   ª   ©   ¨   §   ¦   ¥
   ¿   ¾   ½   ¼   »   º   مث(١). وقــال ســبحانه: . وقــال ســبحانه: نث   ¸   ¶   μ

Ç   Æ   Å   Ä   Ã   ÂÁ   À   مث(٢).

 ، ،(٣)« اتِ وبِقَ بْعَ الْمُ تَنِبُوا السَّ »اجْ اتِ وبِقَ بْعَ الْمُ تَنِبُوا السَّ وجعله النبي وجعله النبي  من الموبقات فقال: « من الموبقات فقال: «اجْ
ا»(٤). بَ لُ الرِّ أَكْ اوَ بَ لُ الرِّ أَكْ وذكر منها: «وذكر منها: «وَ

ضوأجمع أهل العلم على تحريم القرض إذا جرَّ منفعة للمقرِض(٥). وأجمع أهل العلم على تحريم القرض إذا جرَّ منفعة للمقرِ
كما نص الفقهاء المعاصرون على تحريم الســندات التي تتضمن اشتراط رد كما نص الفقهاء المعاصرون على تحريم الســندات التي تتضمن اشتراط رد 

المبلغ المقترض مع زيادةالمبلغ المقترض مع زيادة(٦).
سورة البقرة، اآلية: ٢٧٨٢٧٨، ، ٢٧٩٢٧٩. سورة البقرة، اآلية:   سورة آل عمران، اآلية: ١٣٠١٣٠.(١)  سورة آل عمران، اآلية:    (٢)

الموبقات: المهلكات. إكمال المعلم ٣٦٥٣٦٥/١، فتح الباري البن  حجر ، فتح الباري البن  حجر ٢٣٢٢٣٢/١٠١٠. الموبقات: المهلكات. إكمال المعلم    (٣)
   X   W   V   U   T   رواه البخاري، كتــاب الوصايا، باب قول الله تعالــى: نث رواه البخاري، كتــاب الوصايا، باب قول الله تعالــى:    (٤)
b   a   `   _^   ]   \   [   Z   Y   مث ١٠١٠/٤ ( (٢٧٦٦٢٧٦٦)، رواه مسلم، )، رواه مسلم، 

.(.(١٤٥١٤٥) ) ٩٢٩٢/١  كتاب اإليمان. باب بيان الكبائر وأكبرها، من حديث أبي هريرة كتاب اإليمان. باب بيان الكبائر وأكبرها، من حديث أبي هريرة
 مجموع الفتاو ، اإلجماع، البن  المنذر، ص١٣٦١٣٦، المحلــى ، المحلــى ٤٠٢٤٠٢/٧، المغني ، المغني ٤٣٦٤٣٦/٦، مجموع الفتاو اإلجماع، البن  المنذر، ص   (٥)

.٣٣٤٣٣٤/٢٩٢٩
ا بدفع  ا بدفع : (إن السنداتِ التي تمثل التزامً جاء في قرار مجمع الفقه اإلســالمي الدولي رقم ٦٠٦٠: (إن السنداتِ التي تمثل التزامً جاء في قرار مجمع الفقه اإلســالمي الدولي رقم    (٦)
ا من حيث اإلصدار أو الشــراء  ا من حيث اإلصدار أو الشــراء مبلغ مع فائدة منســوبة إليه أو نفع مشــروط محرمةٌ شــرعً مبلغ مع فائدة منســوبة إليه أو نفع مشــروط محرمةٌ شــرعً
أو التداول؛ ألنها قروض ربوية، ســواء أكانت الجهة المصدرة لهــا خاصة أو عامة ترتبط أو التداول؛ ألنها قروض ربوية، ســواء أكانت الجهة المصدرة لهــا خاصة أو عامة ترتبط 
ا اســتثمارية أو ادخارية، أو تسمية الفائدة  ا اســتثمارية أو ادخارية، أو تسمية الفائدة بالدولة. وال أثر لتســميتها شــهادات أو صكوكً بالدولة. وال أثر لتســميتها شــهادات أو صكوكً
ا). مجلة المجمع، العدد الســادس  ا أو عمولــة أو عائدً ــا أو ريعً ا). مجلة المجمع، العدد الســادس الربويــة الملتزم بها ربحً ا أو عمولــة أو عائدً ــا أو ريعً الربويــة الملتزم بها ربحً
١٧٢٥١٧٢٥/٢، وانظر: المعايير الشــرعية، ص، وانظر: المعايير الشــرعية، ص٥٧٤٥٧٤، الضوابط المستخلصة من قرارات الهيئة ، الضوابط المستخلصة من قرارات الهيئة 
الشــرعية لبنك البالد، صالشــرعية لبنك البالد، ص١٦٤١٦٤، األسهم والســندات، للخليل، ص، األسهم والســندات، للخليل، ص٢٩١٢٩١-٢٩٢٢٩٢، األوراق ، األوراق 
المالية، لمبارك آل ســليمان المالية، لمبارك آل ســليمان ١٥٧٨١٥٧٨/٢، الخدمات االســتثمارية في المصارف ، الخدمات االســتثمارية في المصارف ٣٥١٣٥١/٢، ، 

أحكام رأس المال في الشركات المساهمة، ألحمد برج، صأحكام رأس المال في الشركات المساهمة، ألحمد برج، ص٥٧٥٧.
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والغالب أن شرط تحويل األسهم إلى سندات لن يكون بمثل رأس مال األسهم والغالب أن شرط تحويل األسهم إلى سندات لن يكون بمثل رأس مال األسهم 
ل، بل سيكون برأس المال وفائدة إضافية. ل، بل سيكون برأس المال وفائدة إضافية.الذي دفعه المموِّ الذي دفعه المموِّ

المحذور الثاني:المحذور الثاني: أنها حيلة لتضمين الشريك رأس مال شريكه؛ فإن الشريك إذا  أنها حيلة لتضمين الشريك رأس مال شريكه؛ فإن الشريك إذا 
رأ الشركة بدأت بالخسارة سيحول أســهمه إلى سندات مضمونة عليها. وتضمين رأ الشركة بدأت بالخسارة سيحول أســهمه إلى سندات مضمونة عليها. وتضمين 
الشــريك والمضارب رأس مال شــريكه محرم باتفاق الفقهاء ما لم يتعدَّ أو يفرطالشــريك والمضارب رأس مال شــريكه محرم باتفاق الفقهاء ما لم يتعدَّ أو يفرط(١)، ، 

ويستدل لتحريم ذلك باآلتي:ويستدل لتحريم ذلك باآلتي:
الدليــل األول:الدليــل األول: ما جاء عن علي  بن أبي طالب  ما جاء عن علي  بن أبي طالب  من قوله: الوضيعة على  من قوله: الوضيعة على 

المال، والربح على ما اصطلحوا عليهالمال، والربح على ما اصطلحوا عليه(٢).
ق بين الربح والخسارة، فجعل الخسارة على قدر رأس  ق بين الربح والخسارة، فجعل الخسارة على قدر رأس أنه فرَّ وجه االستدالل: وجه االستدالل: أنه فرَّ
المال، وأجاز اختالف الربح بحســب مــا اصطلحوا عليه، فدل على أن الخســارة المال، وأجاز اختالف الربح بحســب مــا اصطلحوا عليه، فدل على أن الخســارة 

ال يجوز أن يصطلح الشركاء عليها بخالف قدر رأس المال.ال يجوز أن يصطلح الشركاء عليها بخالف قدر رأس المال.
الدليل الثاني:الدليل الثاني: أن تصرف الشــريك والمضارب في المــال بإذن صاحبه، وما  أن تصرف الشــريك والمضارب في المــال بإذن صاحبه، وما 

ترتب على المأذون غير مضمونترتب على المأذون غير مضمون(٣)، فال يزول ذلك بشرطه، فال يزول ذلك بشرطه(٤).
الدليل الثالــث: الدليل الثالــث: أن تضمين المضارب رأس المال يؤول إلى الربا، فرب المال أن تضمين المضارب رأس المال يؤول إلى الربا، فرب المال 
ا، فإذا ربح أعاد المضارب لرب المال  ا، فإذا ربح أعاد المضارب لرب المال سلم المال للمضارب مضمونًا عليه فصار قرضً سلم المال للمضارب مضمونًا عليه فصار قرضً

ا بفائدة، والربا محرم باإلجماع. ا بفائدة، والربا محرم باإلجماع.ماله مع الربح، فصار قرضً ماله مع الربح، فصار قرضً
االختيار، للموصلي ٢٠٢٠/٣، بدائع الصنائع ، بدائع الصنائع ٨٥٨٥/٦، حاشية ابن  عابدين ، حاشية ابن  عابدين ٣٠٥٣٠٥/٤، االستذكار ، االستذكار  االختيار، للموصلي    (١)
٥/٧، القبــس ، القبــس ٨٦٧٨٦٧/١، نهايــة المطلــب ، نهايــة المطلــب ٤٦٩٤٦٩/٧، البيان، للعمرانــي ، البيان، للعمرانــي ٣٧٩٣٧٩/٦، المبدع ، المبدع 

٣٦٨٣٦٨/٤، شرح منتهى اإلرادات ، شرح منتهى اإلرادات ٢١٤٢١٤/٢.
سبق تخريجه، ص٤٠٨٤٠٨. سبق تخريجه، ص   (٢)

األشباه والنظائر، للسيوطي، ص٣٢٩٣٢٩. األشباه والنظائر، للسيوطي، ص   (٣)
االختيار، للموصلي ٢٠٢٠/٣، المبدع ، المبدع ٣٦٨٣٦٨/٤. االختيار، للموصلي    (٤)
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فإذا اشــترط ذلكفإذا اشــترط ذلك فاألقرب أن المضاربة صحيحة والشــرط فاسد؛ ألنه شرط  فاألقرب أن المضاربة صحيحة والشــرط فاسد؛ ألنه شرط 
ال يؤدي إلى جهالة الربح فال يفسد العقد بهال يؤدي إلى جهالة الربح فال يفسد العقد به(١).

الفرع الخامس: تحول السندات إلى أسهم.الفرع الخامس: تحول السندات إلى أسهم.
ل التمويل مقابل سندات واجبة السداد، ويكون له الخيار  ل التمويل مقابل سندات واجبة السداد، ويكون له الخيار وذلك بأن يقدم المموِّ وذلك بأن يقدم المموِّ
قبل تاريخ محدد في تحويل السندات إلى أســهم بثمن محدد عندما ير الشركة قد قبل تاريخ محدد في تحويل السندات إلى أســهم بثمن محدد عندما ير الشركة قد 
ا واجب األداء حين ال تتحقق توقعاته بنجاح  ا واجب األداء حين ال تتحقق توقعاته بنجاح حققت النجاح المطلوب، أو إبقائه سندً حققت النجاح المطلوب، أو إبقائه سندً

الشركةالشركة(٢).
وقــد يكون األمر بالعكس؛ بــأن يكون الحق للشــركة إذا رغبت في تخفيف وقــد يكون األمر بالعكس؛ بــأن يكون الحق للشــركة إذا رغبت في تخفيف 
ديونها في أن تحول سندات أحد الدائنين إلى أسهم بعد سدادها نسبة محددة من مبلغ ديونها في أن تحول سندات أحد الدائنين إلى أسهم بعد سدادها نسبة محددة من مبلغ 
السندات، أو يرغب أحد األشخاص في شــراء أسهم في الشركة فتشترط الشركة أن السندات، أو يرغب أحد األشخاص في شــراء أسهم في الشركة فتشترط الشركة أن 
يقــدم رأس ماله على صورة دين مقابل ســندات، ثم يكون لها الخيــار بعد مدة في يقــدم رأس ماله على صورة دين مقابل ســندات، ثم يكون لها الخيــار بعد مدة في 

تحويلها إلى أسهم من عدمهاتحويلها إلى أسهم من عدمها(٣).
وتختلــف هذه الصور عن األســهم الممتازة القابلة للتحويــل في نحو وجه وتختلــف هذه الصور عن األســهم الممتازة القابلة للتحويــل في نحو وجه 

االختالف بين الصورة السابقة وأسهم االسترداداالختالف بين الصورة السابقة وأسهم االسترداد(٤).
ا في أن مبلغ الســندات يصرف في تمويل الشركة، أما مبلغ  ا في أن مبلغ الســندات يصرف في تمويل الشركة، أما مبلغ كما تختلفان أيضً كما تختلفان أيضً
االختيــار، للموصلــي ٢٠٢٠/٣، بدائع الصنائــع ، بدائع الصنائــع ٨٥٨٥/٦، المغني ، المغني ١٧٩١٧٩/٧-١٨٠١٨٠، شــرح ، شــرح  االختيــار، للموصلــي    (١)

الزركشي على الخرقي الزركشي على الخرقي ١٣٠١٣٠/٤.
Inside Venture CapitalInside Venture Capital، ص، ص٥٧٥٧، الكتاب السنوي للجمعية الوطنية لرأس المال الجريء ، الكتاب السنوي للجمعية الوطنية لرأس المال الجريء   (٢)
٢٠١٣٢٠١٣م، صم، ص٦٣٦٣، الوثيقة القانونية لرأس المال الجريء في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، ، الوثيقة القانونية لرأس المال الجريء في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 

ص١٤١٤.
فعالية رأس المال المخاطر في تمويل المشروعات الناشئة، ص١٤٧١٤٧. فعالية رأس المال المخاطر في تمويل المشروعات الناشئة، ص   (٣)

Venture Capital & Finance of InnovationVenture Capital & Finance of Innovation، ص، ص١٥٣١٥٣.  (٤)
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الســهم الممتاز فقد يقدم للمالك السابق ثمنًا للســهم، وقد يقدم للشركة إذا كان من الســهم الممتاز فقد يقدم للمالك السابق ثمنًا للســهم، وقد يقدم للشركة إذا كان من 
أسهم زيادة رأس المالأسهم زيادة رأس المال(١).

حكمهحكمه:
يحرم هذا الشرط ألمرين:يحرم هذا الشرط ألمرين:

ا  ا صريح، ولو افتُرِض كون السند قرضً ا  أن الســند قرض بفائدة، فهو ربً ا صريح، ولو افتُرِض كون السند قرضً األول:األول: أن الســند قرض بفائدة، فهو ربً
حســنًا فإنه يؤول بهذا الشرط إلى القرض بفائدة، فحامل السند مقرِض للشركة، ولن حســنًا فإنه يؤول بهذا الشرط إلى القرض بفائدة، فحامل السند مقرِض للشركة، ولن 
يحــول قرضه إلى أســهم إال إذا كان له في ذلك ربح يزيد علــى رأس المال، فيصير يحــول قرضه إلى أســهم إال إذا كان له في ذلك ربح يزيد علــى رأس المال، فيصير 

ا بفائدة. ا بفائدة.القرض قرضً القرض قرضً
الثانــي:الثانــي: أنه حيلة على ضمان رأس المال، فالشــريك إنما يلجأ لذلك ليضمن  أنه حيلة على ضمان رأس المال، فالشــريك إنما يلجأ لذلك ليضمن 
ل قرضه إلى أسهم، وإن رآها خسرت بقي  ل قرضه إلى أسهم، وإن رآها خسرت بقي رأس ماله، حتى إذا رأ الشركة ربحت حوَّ رأس ماله، حتى إذا رأ الشركة ربحت حوَّ

ضامنًا لرأس ماله.ضامنًا لرأس ماله.
ل المال للشــركة، وإذا أراد تحويله إلى  ل المال للشــركة، وإذا أراد تحويله إلى والمخرج من هــذا بأن يقرض المموِّ والمخرج من هــذا بأن يقرض المموِّ
أسهم استأنف طلبًا بشراء أسهم، ويكون مبلغ القرض ثمنًا لها. وال بد لجواز ذلك من أسهم استأنف طلبًا بشراء أسهم، ويكون مبلغ القرض ثمنًا لها. وال بد لجواز ذلك من 

توفر أربعة شروط:توفر أربعة شروط:
ا حسنًا دون فائدة. ا حسنًا دون فائدة. أن يكون القرض قرضً األول:األول: أن يكون القرض قرضً

الثانيالثاني: أن يكون للمقرِض والمقترِض وقت طلــب التحويل الخيارَ في قبول : أن يكون للمقرِض والمقترِض وقت طلــب التحويل الخيارَ في قبول 
ا بذلك. ا بذلك.تحويل القرض إلى أسهم أو الرفض، فال يكون أحدهما ملزمً تحويل القرض إلى أسهم أو الرفض، فال يكون أحدهما ملزمً

الثالثالثالث: أن يكون الشــراء بالقيمة السوقية للســهم، أو بمثل الثمن المعروض : أن يكون الشــراء بالقيمة السوقية للســهم، أو بمثل الثمن المعروض 
ض، حتى ال يراعى المقرِض في الثمن  ض، حتى ال يراعى المقرِض في الثمن لآلخرين إذا كانت األسهم معروضةً لغير المقرِ لآلخرين إذا كانت األسهم معروضةً لغير المقرِ

Venture Capital. Lessons from the Developed World for the DevelopingVenture Capital. Lessons from the Developed World for the Developing، ص، ص٢٢٢٢.  (١)



٤٢٤٤٢٤

األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

ا جرَّ منفعة له. ا جرَّ منفعة له.ألجل القرض فيكون قرضً ألجل القرض فيكون قرضً
الرابع:الرابع: أن تُحول الســندات إلى أسهم عند تمام اإليجاب والقبول دون تأخير،  أن تُحول الســندات إلى أسهم عند تمام اإليجاب والقبول دون تأخير، 

حتى ال تكون حيلةً على قلب الدين.حتى ال تكون حيلةً على قلب الدين.
ويمكن أن يستدل للشروط الثالثة األخيرة بحديث ابن  عمر ويمكن أن يستدل للشروط الثالثة األخيرة بحديث ابن  عمر  أنه سأل  أنه سأل 
النبي النبي  فقال: (إني أبيع اإلبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع  فقال: (إني أبيع اإلبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع 
بالدراهــم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه، فقال رســول الله بالدراهــم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه، فقال رســول الله 

.(١)(«(« ءٌ يْ ا شَ مَ يْنَكُ بَ ا وَ قَ رَّ تَفَ ا لَمْ تَ ا، مَ هَ مِ وْ رِ يَ عْ ا بِسِ هَ ذَ أْخُ أْسَ أَنْ تَ ءٌالَ بَ يْ ا شَ مَ يْنَكُ بَ ا وَ قَ رَّ تَفَ ا لَمْ تَ ا، مَ هَ مِ وْ رِ يَ عْ ا بِسِ هَ ذَ أْخُ أْسَ أَنْ تَ : «: «الَ بَ
وجه الداللة:وجه الداللة: أن الدنانير صارت بالبيع دينًا في ذمة المشــتري، فاشــترط النبي  أن الدنانير صارت بالبيع دينًا في ذمة المشــتري، فاشــترط النبي 
 على المشــتري المديــن إذا أراد تحويل الدنانير إلــى دراهم أن يكون  على المشــتري المديــن إذا أراد تحويل الدنانير إلــى دراهم أن يكون 
الصرف بسعر يومها، ويقبض الدراهم قبل التفرق، فكذلك المقرِض حامل السند إذا الصرف بسعر يومها، ويقبض الدراهم قبل التفرق، فكذلك المقرِض حامل السند إذا 
رواه أبــو  داود، كتاب البيــوع، باب في اقتضــاء الذهب من الــورق ٢٥٠٢٥٠/٣ ( (٣٣٥٤٣٣٥٤)، )،  رواه أبــو  داود، كتاب البيــوع، باب في اقتضــاء الذهب من الــورق    (١)
والنســائي، كتاب البيوع، باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة والنســائي، كتاب البيوع، باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة ٢٨١٢٨١/٧ ( (٤٥٨٢٤٥٨٢)، )، 
»، أبواب البيوع، باب ما جاء في الصرف ٥٢٣٥٢٣/٢  ةِ يمَ قِ أْسَ بِهِ بِالْ »، أبواب البيوع، باب ما جاء في الصرف ورواه الترمذي بلفظ: «الَ بَ ةِ يمَ قِ أْسَ بِهِ بِالْ ورواه الترمذي بلفظ: «الَ بَ
ا إال من حديث سماك  بن حرب، عن  ا إال من حديث سماك  بن حرب، عن )، قال الترمذي: (هذا حديث ال نعرفه مرفوعً (١٢٤٢١٢٤٢)، قال الترمذي: (هذا حديث ال نعرفه مرفوعً
سعيد  بن جبير، عن ابن  عمر سعيد  بن جبير، عن ابن  عمر . ورو داود  بن أبي هند هذا الحديث، عن سعيد  بن . ورو داود  بن أبي هند هذا الحديث، عن سعيد  بن 
جبير، عن ابن  عمر جبير، عن ابن  عمر  موقوفًا، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم: أن ال بأس أن  موقوفًا، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم: أن ال بأس أن 
ق من الذهب، وهو قول أحمد وإســحاق، وقد كره بعض  ق، والورِ ق من الذهب، وهو قول أحمد وإســحاق، وقد كره بعض يقتضي الذهب من الورِ ق، والورِ يقتضي الذهب من الورِ
أهل العلم من أصحاب النبــي أهل العلم من أصحاب النبــي  وغيرهم ذلك). وقال ابن  حجر في التلخيص  وغيرهم ذلك). وقال ابن  حجر في التلخيص 
الحبير الحبير ٦٩٦٩/٣-٧٠٧٠: (قال الترمذي والبيهقي: لم يرفعه غير سماك، وعلَّق الشافعي في سنن : (قال الترمذي والبيهقي: لم يرفعه غير سماك، وعلَّق الشافعي في سنن 
حرملة القول به على صحة الحديث). ثم نقل عن شــعبة مــا يفيد ترجيحه رواية الوقف). حرملة القول به على صحة الحديث). ثم نقل عن شــعبة مــا يفيد ترجيحه رواية الوقف). 
وقال النووي في المجموع وقال النووي في المجموع ٢٧٣٢٧٣/٩: (وهذا ال يقدح في رفعه، وقد قدمنا مرات أن الحديث : (وهذا ال يقدح في رفعه، وقد قدمنا مرات أن الحديث 
ا  ا، كان محكومً ا وبعضهم مرفوعً ، وبعضهم موقوفً ا إذا رواه بعضهم مرسالً وبعضهم متصالً ا، كان محكومً ا وبعضهم مرفوعً ، وبعضهم موقوفً إذا رواه بعضهم مرسالً وبعضهم متصالً
بوصله ورفعه على المذهب الصحيح الــذي قاله الفقهاء واألصوليون ومحققو المحدثين بوصله ورفعه على المذهب الصحيح الــذي قاله الفقهاء واألصوليون ومحققو المحدثين 

من المتقدمين والمتأخرين).من المتقدمين والمتأخرين).



التحوط في التمويل برأس المال الجريءالتحوط في التمويل برأس المال الجريء

٤٢٥٤٢٥

أراد تحويل قرضه إلى أســهم، أو أرادت الشــركة ذلك أن يكــون التحويل بالقيمة أراد تحويل قرضه إلى أســهم، أو أرادت الشــركة ذلك أن يكــون التحويل بالقيمة 
السوقية لألسهم في يوم التحويل، وأن يتم التحويل قبل التفرقالسوقية لألسهم في يوم التحويل، وأن يتم التحويل قبل التفرق(١).

وإذا كانت رغبة المقرضين في الحصول على األرباح الدورية فيمكن للشركة وإذا كانت رغبة المقرضين في الحصول على األرباح الدورية فيمكن للشركة 
: إذا رغبت الشركة في  : إذا رغبت الشركة في االستغناء عن الســندات بالصكوك، كصكوك اإلجارة. فمثالً االستغناء عن الســندات بالصكوك، كصكوك اإلجارة. فمثالً
الحصول على مال لشراء أصول، فإنها تختار األصول التي تنوي شراءها، ثم تصككها الحصول على مال لشراء أصول، فإنها تختار األصول التي تنوي شراءها، ثم تصككها 
ا لحملة الصكوك، ثم  ا لحملة الصكوك، ثم وتعرض على اآلخرين شــراء صكوكها؛ ليصير العقــار مملوكً وتعرض على اآلخرين شــراء صكوكها؛ ليصير العقــار مملوكً
تستأجر الشركة العقار بعد تملكهم له، وتدفع لهم أجرة سنوية، بشرط أالَّ تبرم الشركة تستأجر الشركة العقار بعد تملكهم له، وتدفع لهم أجرة سنوية، بشرط أالَّ تبرم الشركة 

أي عقد مع حملة الصكوك الستئجار العقار قبل تملكهم.أي عقد مع حملة الصكوك الستئجار العقار قبل تملكهم.
ويجوز أن تشترك الشركة مع حملة الصكوك في الشراء، فتدفع الشركة العربون ويجوز أن تشترك الشركة مع حملة الصكوك في الشراء، فتدفع الشركة العربون 
لمالك العقار، وتشــترك مع حملة الصكوك في شــرائه، وتكون األجرة السنوية التي لمالك العقار، وتشــترك مع حملة الصكوك في شــرائه، وتكون األجرة السنوية التي 
تدفعها الشــركة لحملة الصكوك أجرةً عن حصصهم في العقار، وقد نص أهل العلم تدفعها الشــركة لحملة الصكوك أجرةً عن حصصهم في العقار، وقد نص أهل العلم 

على جواز إجارة العقار المشاع للشريكعلى جواز إجارة العقار المشاع للشريك(٢).
وإذا رغب حملة الصكوك في تحويل صكوكهم إلى أســهم في الشركة فيجوز وإذا رغب حملة الصكوك في تحويل صكوكهم إلى أســهم في الشركة فيجوز 

ذلك، ويكون شراءً لحصة في الشركة بحصة في العقارذلك، ويكون شراءً لحصة في الشركة بحصة في العقار(٣).
بيَّــن النووي أحوال الدين في الذمة في المجمــوع ٢٧٣٢٧٣/٩-٢٧٤٢٧٤، وانظر: بداية المجتهد ، وانظر: بداية المجتهد  بيَّــن النووي أحوال الدين في الذمة في المجمــوع    (١)

.٢١٥٢١٥/٣
الهداية، للمرغيناني ٢٣٨٢٣٨/٣، البحر الرائق ، البحر الرائق ٢٣٢٣/٨، بداية المجتهد ، بداية المجتهد ١٢١٢/٤، مواهب الجليل ، مواهب الجليل  الهداية، للمرغيناني    (٢)
٤٢٢٤٢٢/٥، الحاوي ، الحاوي ٤٤٥٤٤٥/٧، المجموع ، المجموع ٧/١٥١٥، الكافي، البن  قدامة ، الكافي، البن  قدامة ١٧١١٧١/٢، مطالب أولي ، مطالب أولي 

النهى النهى ٦١٠٦١٠/٣. . 
جــاء في قــرارات ندوة البركــة الســابعة عشــرة جــاء في قــرارات ندوة البركــة الســابعة عشــرة ٢/١٧١٧: (يجوز تحويل الســندات : (يجوز تحويل الســندات   (٣)
المشروعة... إلى أســهم في الشــركة المصدرة للصكوك؛ وذلك بقبض قيمة الصك المشروعة... إلى أســهم في الشــركة المصدرة للصكوك؛ وذلك بقبض قيمة الصك 
ا حكميا بإضافته لحســاب حامل الصك، ثم حســمه عليه لحســاب شراء السهم  ا حكميا بإضافته لحســاب حامل الصك، ثم حســمه عليه لحســاب شراء السهم قبضً قبضً
 = =المشــارك في الربح، وهذا من قبيــل بيع الدين لمن عالمشــارك في الربح، وهذا من قبيــل بيع الدين لمن عليه الديــن بغير جنس الدين؛ليه الديــن بغير جنس الدين؛



٤٢٦٤٢٦

األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

ل تأخير تسليم رأس المال. ل تأخير تسليم رأس المال.الفرع السادس: اشتراط المموِّ الفرع السادس: اشتراط المموِّ
ل تأخير  ل تأخير ال تكاد تخلو عقــود التمويل برأس المال الجريء من شــرط المموِّ ال تكاد تخلو عقــود التمويل برأس المال الجريء من شــرط المموِّ
بعض رأس المال، أو ما يعرف بجوالت التمويل أو التمويل على مراحل؛ وذلك بأن بعض رأس المال، أو ما يعرف بجوالت التمويل أو التمويل على مراحل؛ وذلك بأن 
يشــترط تجزئة رأس ماله على دفعات؛ كأن يشتري خمســة ماليين سهم في الشركة يشــترط تجزئة رأس ماله على دفعات؛ كأن يشتري خمســة ماليين سهم في الشركة 
بخمسة ماليين ريـــال، تدفع على خمس دفعات، كل دفعة مليون ريـــال، ويحق له بخمسة ماليين ريـــال، تدفع على خمس دفعات، كل دفعة مليون ريـــال، ويحق له 
التراجــع عن إكمال الدفعات؛ ليكون له الخيار في الحفاظ على بقية رأس ماله إذا لم التراجــع عن إكمال الدفعات؛ ليكون له الخيار في الحفاظ على بقية رأس ماله إذا لم 

تحقق الشركة النجاح المطلوب.تحقق الشركة النجاح المطلوب.
ا  ل أهدافً ا والغالــب أن تكون الدفعةُ األولــى أقلَّ الدفعات، وأن يضــع المموِّ ل أهدافً والغالــب أن تكون الدفعةُ األولــى أقلَّ الدفعات، وأن يضــع المموِّ
للشــركة عند نهاية كل مرحلة تمويــل، فإذا حققت الهدف قدم الدفعــة التالية، وإذا للشــركة عند نهاية كل مرحلة تمويــل، فإذا حققت الهدف قدم الدفعــة التالية، وإذا 

أخفقت توقف باختيارهأخفقت توقف باختياره(١).
ا، منها: ل من هذا الشرط أمورً ا، منها:ويبتغي المموِّ ل من هذا الشرط أمورً ويبتغي المموِّ

١- التحوط من مخاطر الوكالة- التحوط من مخاطر الوكالة(٢)، ليضمن تزويده بمعلومات دقيقة عن ســير ، ليضمن تزويده بمعلومات دقيقة عن ســير 
الختالف الموجودات التي يمثلها الصك عن الموجودات التي يمثلها السهم، وهو تصرف  الختالف الموجودات التي يمثلها الصك عن الموجودات التي يمثلها السهم، وهو تصرف =   =
ا). قرارات وتوصيات ندوات البركة، ص١٢٩١٢٩، وجاء في حاشية القرار ما نصه: ، وجاء في حاشية القرار ما نصه:  ا). قرارات وتوصيات ندوات البركة، صجائز شرعً جائز شرعً
ا عدم جواز اإلسهام في األوراق المالية بما هو دين إال بعد سداده للدائن  ا عدم جواز اإلسهام في األوراق المالية بما هو دين إال بعد سداده للدائن (ومن المقرر شرعً (ومن المقرر شرعً
ا- بتمكينه من مبلغ الدين)، ويظهر للباحث أن اشــتراط قبض  ا- بتمكينه من مبلغ الدين)، ويظهر للباحث أن اشــتراط قبض -قبضه حقيقةً أو قبضه حكمً -قبضه حقيقةً أو قبضه حكمً
ثمن الصك ثم شراء السهم في الشركة بذلك الثمن تطويل ال حاجة له؛ ألن الصك ال يمثل ثمن الصك ثم شراء السهم في الشركة بذلك الثمن تطويل ال حاجة له؛ ألن الصك ال يمثل 
دينًا في الذمة، بل حصة شــائعة في عقار، فهي مقايضة لحصة في عقار بحصة في شــركة، دينًا في الذمة، بل حصة شــائعة في عقار، فهي مقايضة لحصة في عقار بحصة في شــركة، 

فليس أحدهما دينًا.فليس أحدهما دينًا.
 Venture Capital &Venture Capital & ص٣٠٣٠، ،  ص،   ،Does Venture Capital Financing Make a Difference?Does Venture Capital Financing Make a Difference?  (١)
Finance of InnovationFinance of Innovation، ص، ص١٤٨١٤٨، ، VentureVenture CapitalCapital، ، IslamicIslamic FinanceFinance & SMEsSMEs، ص، ص١١١١١١.

سبق بيان مخاطر الوكالة، ومن صورها: أن تقدم إدارة الشركة معلومات غير دقيقة عن سير  سبق بيان مخاطر الوكالة، ومن صورها: أن تقدم إدارة الشركة معلومات غير دقيقة عن سير    (٢)
 Does Venture Capital Financing Make aDoes Venture Capital Financing Make a انظــر:  الحقيقيــة.  أرباحهــا  أو  انظــر: الشــركة  الحقيقيــة.  أرباحهــا  أو  الشــركة 

?Difference?Difference، ص، ص٢٥٢٥.



التحوط في التمويل برأس المال الجريءالتحوط في التمويل برأس المال الجريء

٤٢٧٤٢٧

العمل العمل واألرباح الناتجة.واألرباح الناتجة.
٢- أن يجعل له الخيار في إيقاف التمويل متى ما رأ أن الشــركة ال تحقق ما - أن يجعل له الخيار في إيقاف التمويل متى ما رأ أن الشــركة ال تحقق ما 
يرجوه، أو خالفت شــروطه، أو لم تكشــف عــن المعلومــات الصحيحة ألعمالها يرجوه، أو خالفت شــروطه، أو لم تكشــف عــن المعلومــات الصحيحة ألعمالها 

ونتائجها.ونتائجها.
ل لبذل جهد أكبر وتقديم  ل لبذل جهد أكبر وتقديم وعلى الجانب اآلخر، فإن هذا الشــرط يحفز المتموِّ وعلى الجانب اآلخر، فإن هذا الشــرط يحفز المتموِّ
أدق المعلومات والتقارير في كل مرحلة للحصول على الدفعة التالية من التمويلأدق المعلومات والتقارير في كل مرحلة للحصول على الدفعة التالية من التمويل(١).

حكمها:حكمها:
يختلف حكم المسألة بحسب المقابل لدفعة التمويل، على حالين:يختلف حكم المسألة بحسب المقابل لدفعة التمويل، على حالين:

راد إخراج  راد إخراج  أن تكون الدفعة لشراء حصص بعض الشركاء؛ كأن يُ الحال األولى:الحال األولى: أن تكون الدفعة لشراء حصص بعض الشركاء؛ كأن يُ
ل محلهم بشرائه أسهمهم، فالعقد بيع، والحكم يختلف  ل محلهم بشرائه أسهمهم، فالعقد بيع، والحكم يختلف بعض الشــركاء ليحل المموِّ بعض الشــركاء ليحل المموِّ
ل، وهو بيع  ل، وهو بيع بحســب الدفعات، فالدفعة الحالية بيع حصة في شركة بثمن يدفعه المموِّ بحســب الدفعات، فالدفعة الحالية بيع حصة في شركة بثمن يدفعه المموِّ

جائز إذا تحققت شروط البيع فيه، وأما الدفعات التالية:جائز إذا تحققت شروط البيع فيه، وأما الدفعات التالية:
ل لمالــك الحصص، إن كانت  ا بالشــراء من المموِّ إمــا أن تكون وعدً ل لمالــك الحصص، إن كانت -  ا بالشــراء من المموِّ إمــا أن تكون وعدً  -١

ل إال بعد تسليم الدفعة. ل إال بعد تسليم الدفعة.الحصص ال تنتقل إلى المموِّ الحصص ال تنتقل إلى المموِّ
أو عقد بيع بثمن آجل مع شــرط الخيار، إن كانت الحصص تنتقل إلى  أو عقد بيع بثمن آجل مع شــرط الخيار، إن كانت الحصص تنتقل إلى -   -٢
ل بعقد التمويل األول مع حقه في الرجوع عن الشراء عند تاريخ  ل بعقد التمويل األول مع حقه في الرجوع عن الشراء عند تاريخ المموِّ المموِّ

معين.معين.
ا للمالك األول، يســتحق أرباحها، وله  ا؛ فإن الحصة تبقى ملكً ا للمالك األول، يســتحق أرباحها، وله فــإذا كان وعدً ا؛ فإن الحصة تبقى ملكً فــإذا كان وعدً
?Does Venture Capital Financing Make a Difference?Does Venture Capital Financing Make a Difference، ص، ص٢٥٢٥-٢٦٢٦، الوثيقــة القانونية ، الوثيقــة القانونية   (١)
لرأس المال الجريء في الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، صلرأس المال الجريء في الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، ص٢٠٢٠، فعالية رأس المال ، فعالية رأس المال 

المخاطر في تمويل المشروعات الناشئة، صالمخاطر في تمويل المشروعات الناشئة، ص٥٩٥٩.



٤٢٨٤٢٨

األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

ل الثمــن، وإن كان عقد بيع بثمن آجل،  فِّيت الشــركة قبل تســليم المموِّ ل الثمــن، وإن كان عقد بيع بثمن آجل، ثمنها إذا صُ فِّيت الشــركة قبل تســليم المموِّ ثمنها إذا صُ
فِّيت الشــركة قبل  ل بالعقد األول، وله أرباحها، وثمنها إذا صُ فِّيت الشــركة قبل فالحصة تنتقــل للمموِّ ل بالعقد األول، وله أرباحها، وثمنها إذا صُ فالحصة تنتقــل للمموِّ
رجوعه عن البيع، وال يصح أن يكون عقد بيــع مع تأجيل العوضين، بأن يكون البيع رجوعه عن البيع، وال يصح أن يكون عقد بيــع مع تأجيل العوضين، بأن يكون البيع 
ا للعاقدين، وال تنتقل الحصة لملك المشتري وال يستحق أرباحها إال بعد تسليم  ا للعاقدين، وال تنتقل الحصة لملك المشتري وال يستحق أرباحها إال بعد تسليم الزمً الزمً

الثمن؛ ألنه حينها من بيع المؤجل بالمؤجل، وقد حكي اإلجماع على تحريمهالثمن؛ ألنه حينها من بيع المؤجل بالمؤجل، وقد حكي اإلجماع على تحريمه(١).
الحال الثانية:الحال الثانية: أن تكون الدفعة لزيادة رأس مال الشركة، ففي هذه الحال تنعقد  أن تكون الدفعة لزيادة رأس مال الشركة، ففي هذه الحال تنعقد 

الشركة فيما سلَّم وال يلزمه تسليم ما سواه، وذلك لآلتي:الشركة فيما سلَّم وال يلزمه تسليم ما سواه، وذلك لآلتي:
أن تســليم رأس المال إلى المضارب عند عمله في المضاربة شــرطه،  أن تســليم رأس المال إلى المضارب عند عمله في المضاربة شــرطه، -   -١
ه ومنعه من بعضه كانت المضاربة فيما سلّم دون ما لم  ه ومنعه من بعضه كانت المضاربة فيما سلّم دون ما لم فإذا ســلَّم بعضَ فإذا ســلَّم بعضَ

يسلِّميسلِّم(٢).
أن عدم اشتراط تسليم رأس المال إلى الشريك في العنان إنما كان لعمله  أن عدم اشتراط تسليم رأس المال إلى الشريك في العنان إنما كان لعمله -   -٢
معهمعه(٣)، فإذا لم يكن الشــريك عامالً لزمه تســليم رأس المال للشريك ، فإذا لم يكن الشــريك عامالً لزمه تســليم رأس المال للشريك 
ويسمى أحيانًا بيع الكالئ بالكالئ أو بيع الدين بالدين، وقد حكى اإلجماع على تحريمه ابنُ  ويسمى أحيانًا بيع الكالئ بالكالئ أو بيع الدين بالدين، وقد حكى اإلجماع على تحريمه ابنُ    (١)
ل نصَّ اإلمام  ل نصَّ اإلمام ، ونَقَ المنذر في كتابــه اإلجماع، صالمنذر في كتابــه اإلجماع، ص١٣٢١٣٢، وابنُ قدامة في المغنــي ، وابنُ قدامة في المغنــي ١٠٦١٠٦/٦، ونَقَ
أحمد: (إنمــا هو إجماع)، واإلمام أحمد من أشــد العلماء في نقــل اإلجماع. كما حكى أحمد: (إنمــا هو إجماع)، واإلمام أحمد من أشــد العلماء في نقــل اإلجماع. كما حكى 
اإلجمــاعَ ابنُ القطان فــي اإلقناع اإلجمــاعَ ابنُ القطان فــي اإلقناع ٢٣٤٢٣٤/٢، وانظــر: قرارات وتوصيات نــدوات البركة، ، وانظــر: قرارات وتوصيات نــدوات البركة، 

ص١٤٧١٤٧-١٤٨١٤٨.
ســبق بحث هذه المسألة، ص١٩٩١٩٩-٢٠٤٢٠٤، واالشــتراط قول الجمهور بإطالق، وهو قول ، واالشــتراط قول الجمهور بإطالق، وهو قول  ســبق بحث هذه المسألة، ص   (٢)
الحنابلة إذا لم يعمل رب المال معه. بدائع الصنائع الحنابلة إذا لم يعمل رب المال معه. بدائع الصنائع ٧٨٧٨/٦، الهداية، للمرغيناني ، الهداية، للمرغيناني ٢٠١٢٠١/٣، ، 
االختيار، للموصلي االختيار، للموصلي ١٩١٩/٣، االســتذكار ، االســتذكار ١٠١٠/٧، الفواكه الدواني ، الفواكه الدواني ١٢٢١٢٢/٢، نهاية المطلب ، نهاية المطلب 
٤٤٩٤٤٩/٧، روضة الطالبين ، روضة الطالبين ١١٩١١٩/٥، المغني ، المغني ١٣٦١٣٦/٧، المبدع ، المبدع ٣٥٦٣٥٦/٤، ، ٣٧٢٣٧٢، ومنع تسليم ، ومنع تسليم 
ا صوريا؛ إذ ال يمكن المضارب العمل في المال إال  ا صوريا؛ إذ ال يمكن المضارب العمل في المال إال المال للمضارب يجعل المضاربة عقدً المال للمضارب يجعل المضاربة عقدً

بتسليمه إياه أو تمكينه منه متى ما طلبه.بتسليمه إياه أو تمكينه منه متى ما طلبه.
بدائع الصنائع ٧٨٧٨/٦، حاشية ابن  عابدين ، حاشية ابن  عابدين ٦٤٨٦٤٨/٥، اإلنصاف ، اإلنصاف ٧/١٤١٤. بدائع الصنائع    (٣)



التحوط في التمويل برأس المال الجريءالتحوط في التمويل برأس المال الجريء

٤٢٩٤٢٩

العامل كالمضاربة أو تمكينه من تسلمه متى ما طلبه؛ ألن المال إذا بقي العامل كالمضاربة أو تمكينه من تسلمه متى ما طلبه؛ ألن المال إذا بقي 
مع الشــريك الذي ال يعمل؛ لم يكن الشــتراكه فائدة ولم يستحق ربح مع الشــريك الذي ال يعمل؛ لم يكن الشــتراكه فائدة ولم يستحق ربح 

الشركة؛ ألن الربح ليس نتاج ماله وال عملهالشركة؛ ألن الربح ليس نتاج ماله وال عمله(١).
أن األصل في شركة العنان والمضاربة أنهما عقدان جائزان عند جمهور  أن األصل في شركة العنان والمضاربة أنهما عقدان جائزان عند جمهور -   -٣
الفقهاء، واشــتراط تأخير بعض رأس المال تأكيــد لجوازهما فيما لم الفقهاء، واشــتراط تأخير بعض رأس المال تأكيــد لجوازهما فيما لم 

يسلَّميسلَّم(٢).
أن األصل تســليم رأس المال كله قبل بدء العمل، فإذا اشترط الشريك  أن األصل تســليم رأس المال كله قبل بدء العمل، فإذا اشترط الشريك -   -٤
ل تأخير بعض رأس المال وأن له الخيار في عدم التســليم كان  ل تأخير بعض رأس المال وأن له الخيار في عدم التســليم كان الممــوِّ الممــوِّ
ا لمقتضى العقد: وهو شرط فاسد عند الجمهور، ومقتضى  ا لمقتضى العقد: وهو شرط فاسد عند الجمهور، ومقتضى شرطًا مخالفً شرطًا مخالفً
الفساد عدم ثبوته وال لزومه. أما على المختار فيصح الشرط، وإذا صحّ الفساد عدم ثبوته وال لزومه. أما على المختار فيصح الشرط، وإذا صحّ 
لم يلزمه تسليم بقية دفعات رأس المال الشتراطه عدم اللزوم، وتنعقد لم يلزمه تسليم بقية دفعات رأس المال الشتراطه عدم اللزوم، وتنعقد 

لِّم. لِّم.الشركة فيما سلم من رأس المال دون ما لم يُسَ الشركة فيما سلم من رأس المال دون ما لم يُسَ
وعليه فإذا اشترط الشريك الذي ال يعمل تأخير تسليم بعض رأس المال للعامل وعليه فإذا اشترط الشريك الذي ال يعمل تأخير تسليم بعض رأس المال للعامل 
لَّم؛ ألن العمل  لَّم دون ما لم يُسَ سَ لَّم؛ ألن العمل في مال الشركة، فإن الشركة تصح في رأس المال الـمُ لَّم دون ما لم يُسَ سَ في مال الشركة، فإن الشركة تصح في رأس المال الـمُ
سلَّم، وال يلزمه تسليم بقية الدفعات؛ لصحة  سلَّم، وال يلزمه تسليم بقية الدفعات؛ لصحة والخســارة والربح إنما يحصل المال المُ والخســارة والربح إنما يحصل المال المُ
جــاء في بدائع الصنائع جــاء في بدائع الصنائع ٦٢٦٢/٦: (واألصل أن الربح إنما يســتحق عندنــا إما بالمال وإما : (واألصل أن الربح إنما يســتحق عندنــا إما بالمال وإما   (١)
بالعمل وإما بالضمان، أما ثبوت االســتحقاق بالمال فظاهر؛ ألن الربح نماء رأس المال بالعمل وإما بالضمان، أما ثبوت االســتحقاق بالمال فظاهر؛ ألن الربح نماء رأس المال 
فيكون لمالكه؛ ولهذا استحق رب المال الربح في المضاربة، وأما بالعمل فإن المضارب فيكون لمالكه؛ ولهذا استحق رب المال الربح في المضاربة، وأما بالعمل فإن المضارب 
يســتحق الربح بعمله فكذا الشــريك، وأمــا بالضمان فإن المال إذا صــار مضمونًا على يســتحق الربح بعمله فكذا الشــريك، وأمــا بالضمان فإن المال إذا صــار مضمونًا على 
المضارب يســتحق جميع الربح... فإن لم يوجد شــيء من ذلك ال يســتحق). وانظر: المضارب يســتحق جميع الربح... فإن لم يوجد شــيء من ذلك ال يســتحق). وانظر: 
المدونة المدونة ٦١٠٦١٠/٣، البيان والتحصيل ، البيان والتحصيل ٣٤٣٤/١٢١٢، فتح العزيز ، فتح العزيز ١٨١٨/١٢١٢، الكافي، البن  قدامة ، الكافي، البن  قدامة 

 .١٥٦١٥٦/٢
سبق بحث ذلك. انظر: ص١٥٠١٥٠-١٥٦١٥٦. سبق بحث ذلك. انظر: ص   (٢)



٤٣٠٤٣٠

األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

اشتراطه التأخير مع عدم اللزوم، وعلى القول بفساده ال يلزم من باب أولى.اشتراطه التأخير مع عدم اللزوم، وعلى القول بفساده ال يلزم من باب أولى.
وإذا أراد الشــريك زيادة رأس المال بعد انعقاد الشركة وبدء العمل فيها، فهل وإذا أراد الشــريك زيادة رأس المال بعد انعقاد الشركة وبدء العمل فيها، فهل 
يصح خلط رأس المال القديم مع الجديــد قبل تنضيض القديم؟ اختلف الفقهاء فيه يصح خلط رأس المال القديم مع الجديــد قبل تنضيض القديم؟ اختلف الفقهاء فيه 

على قولين:على قولين:
القول األول:القول األول: ال يصح. ال يصح.

وهو مذهب المالكيةوهو مذهب المالكية(١) والشافعية والشافعية(٢) والحنابلة والحنابلة(٣).
القول الثاني:القول الثاني: يصح. يصح.

وهو مذهب الحنفيةوهو مذهب الحنفية(٤) ووجه عند الحنابلة ووجه عند الحنابلة(٥).
األدلة والمناقشة:األدلة والمناقشة:

استدل أصحاب القول األول استدل أصحاب القول األول بأنه ربما حصل في المال األول ربح أو خسران، بأنه ربما حصل في المال األول ربح أو خسران، 
فإن ضم المال الثاني إليه بعد الخسارة جبر الخسران في األول بالثاني فلم يصح، وإن فإن ضم المال الثاني إليه بعد الخسارة جبر الخسران في األول بالثاني فلم يصح، وإن 
بِح ربُّ المال عن  بِح ربُّ المال عن ضــم الثاني بعد الربح نقص ربح المضارب؛ لزيادة رأس المال، ورَ ضــم الثاني بعد الربح نقص ربح المضارب؛ لزيادة رأس المال، ورَ
مــال لم يضارب به، أما إذا لم يتصرف فــي األول أو كانت الزيادة بعد التنضيض فإنه مــال لم يضارب به، أما إذا لم يتصرف فــي األول أو كانت الزيادة بعد التنضيض فإنه 

.(٦)ال يفضي إلى أن يجبر خسران إحداهما في األخرال يفضي إلى أن يجبر خسران إحداهما في األخر
البيان والتحصيل ٣٤٨٣٤٨/١٢١٢-٣٤٩٣٤٩، منح الجليل ، منح الجليل ٣٤٣٣٤٣/٧-٣٤٤٣٤٤. البيان والتحصيل    (١)

الحاوي، للماوردي ٣٣٤٣٣٤/٧، البيان، للعمراني ، البيان، للعمراني ٢١٧٢١٧/٧. الحاوي، للماوردي    (٢)
المغني ١٦٩١٦٩/٧، شرح منتهى اإلرادات ، شرح منتهى اإلرادات ٢٢٥٢٢٥/٢. المغني    (٣)

األصل، لمحمد  بن الحسن ٢٧٥٢٧٥/٤، ، ٣٠١٣٠١، المبسوط ، المبسوط ١٣٢١٣٢/٢٢٢٢. األصل، لمحمد  بن الحسن    (٤)
الفــروع الفــروع ٩٨٩٨/٧، المبدع ، المبدع ٣٧٩٣٧٩/٤، قال في الفــروع ، قال في الفــروع ٩٨٩٨/٧: (وإن دفع إليه ألفين في وقتين لم : (وإن دفع إليه ألفين في وقتين لم   (٥)
يخلطهما، نص عليه، ويتوجه جوازه، وإن أذن قبل تصرفه في األول، أو بعده وقد نض: جاز).يخلطهما، نص عليه، ويتوجه جوازه، وإن أذن قبل تصرفه في األول، أو بعده وقد نض: جاز).
شــرح مختصر خليل، للخرشــي ٢١٢٢١٢/٦، الحاوي، للمــاوردي ، الحاوي، للمــاوردي ٣٣٤٣٣٤/٧-٣٣٥٣٣٥، نهاية ، نهاية  شــرح مختصر خليل، للخرشــي    (٦)

المطلب المطلب ٥٢٩٥٢٩/٧، المغني ، المغني ١٦٩١٦٩/٧، كشاف القناع ، كشاف القناع ٥١٦٥١٦/٣.
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٤٣١٤٣١

واستدل أصحاب القول الثاني واستدل أصحاب القول الثاني بأن الحق للشركاء، فإن أذنوا فيه جازبأن الحق للشركاء، فإن أذنوا فيه جاز(١).
الترجيح:الترجيح:

الذي يظهر رجحان القول األول بعدم صحة خلط رأس المال الجديد بالقديم الذي يظهر رجحان القول األول بعدم صحة خلط رأس المال الجديد بالقديم 
بلُ أدّ إلى الجهل بقدر حصة كل شــريك؛  يدَ قَ بلُ أدّ إلى الجهل بقدر حصة كل شــريك؛ إال بعــد تنضيض القديم؛ ألنــه إنْ زِ يدَ قَ إال بعــد تنضيض القديم؛ ألنــه إنْ زِ
للجهل بقدر رأس مال الشــركاء الســابقين بعد نمائه في المدة الســابقة، فيشــترط للجهل بقدر رأس مال الشــركاء الســابقين بعد نمائه في المدة الســابقة، فيشــترط 
التنضيض؛ لتحديد حصة كل شــريك بحســب قــدر رأس ماله، إال أنه ال يشــترط التنضيض؛ لتحديد حصة كل شــريك بحســب قــدر رأس ماله، إال أنه ال يشــترط 
التنضيــض الحقيقي بل يكفي التنضيض الحكميالتنضيــض الحقيقي بل يكفي التنضيض الحكمي(٢)، بأن تكون زيادة رأس المال بعد ، بأن تكون زيادة رأس المال بعد 
تقويم حصص الشــركاء وتوزيع األرباح الدوريــة إن وجدت، وحينها تنتفي الجهالة تقويم حصص الشــركاء وتوزيع األرباح الدوريــة إن وجدت، وحينها تنتفي الجهالة 

ويزول المحذورويزول المحذور(٣).
ل برأس المال الجريء تقديم تمويله على  ل برأس المال الجريء تقديم تمويله على وعليه فإذا اشترط الشــريك المموِّ وعليه فإذا اشترط الشــريك المموِّ
ل االمتناع عن تقديم بقية  ل االمتناع عن تقديم بقية دفعات، فإن الشــركة تنعقد على ما قدم من تمويل، وللمموِّ دفعات، فإن الشــركة تنعقد على ما قدم من تمويل، وللمموِّ
ا إذا اشــترط ذلك حتى على القول بلزوم عقد الشــركة؛ فإنه إذا صح  ا إذا اشــترط ذلك حتى على القول بلزوم عقد الشــركة؛ فإنه إذا صح الدفعات الحقً الدفعات الحقً
ا األصل، فصحة اشــتراط عدم اللــزوم -الموافق  ا األصل، فصحة اشــتراط عدم اللــزوم -الموافق اشــتراط اللزوم مع كونــه مخالفً اشــتراط اللزوم مع كونــه مخالفً

لألصل- من باب أولىلألصل- من باب أولى(٤).
األصل، لمحمد  بن الحسن ٣٠١٣٠١/٤، المبسوط ، المبسوط ١٣٢١٣٢/٢٢٢٢. األصل، لمحمد  بن الحسن    (١)

التنضيــض الحكمي: تقويم الموجــودات بالقيمة العادلة، وله حكــم التنضيض الفعلي.  التنضيــض الحكمي: تقويم الموجــودات بالقيمة العادلة، وله حكــم التنضيض الفعلي.    (٢)
المعايير الشــرعية، صالمعايير الشــرعية، ص٣٣٣٣٣٣، قرارات وتوصيات ندوات البركــة، ص، قرارات وتوصيات ندوات البركــة، ص٦٠٦٠، وانظر: مطالب ، وانظر: مطالب 

أولي النهى أولي النهى ٥٢٩٥٢٩/٣.
وهو ما يتفق مع نص بعض المانعيــن على جواز خلط رأس المال الجديد بالقديم إذا نض  وهو ما يتفق مع نص بعض المانعيــن على جواز خلط رأس المال الجديد بالقديم إذا نض    (٣)
القديم. انظر: التاج واإلكليل القديم. انظر: التاج واإلكليل ٤٥٤٤٥٤/٧، شــرح مختصر خليل، للخرشي ، شــرح مختصر خليل، للخرشي ٢١٢٢١٢/٦، البيان، ، البيان، 

للعمراني للعمراني ٢١٨٢١٨/٧، المغني ، المغني ١٦٩١٦٩/٧، شرح منتهى اإلرادات ، شرح منتهى اإلرادات ٢٢٥٢٢٥/٢. . 
صدر قرار عدد من المجامع الفقهية والهيئات الشــرعية بجواز زيــادة رأس المال وجواز  صدر قرار عدد من المجامع الفقهية والهيئات الشــرعية بجواز زيــادة رأس المال وجواز    (٤)
 = =تأجيل ســداد بعضه. انظر: قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي رقم تأجيل ســداد بعضه. انظر: قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي رقم ٦٣٦٣، مجلة المجمع،، مجلة المجمع،
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اطة(١). قَ اطةالسِّ قَ الفرع السابع: الفرع السابع: السِّ
ل في  ل في وهي حق التعديل على الحصص المســتقبلية التي يحصل عليها المموِّ وهي حق التعديل على الحصص المســتقبلية التي يحصل عليها المموِّ
ا أو عدد الحصص زيادةً  ا ورفعً ا أو عدد الحصص زيادةً مراحل التمويل الالحقة، كتعديل ســعر السهم خفضً ا ورفعً مراحل التمويل الالحقة، كتعديل ســعر السهم خفضً

ا، بحسب أداء الشركة(٢). ا، بحسب أداء الشركةونقصً ونقصً
ل بتقديم خمســة ماليين ريـــال على مراحل، في كل  ل بتقديم خمســة ماليين ريـــال على مراحل، في كل  أن يتعهد المموِّ مثالهامثالها: أن يتعهد المموِّ
مرحلة مليون ريـــال مقابل مليون ســهم، ويتفق الطرفان على أنه يجوز تعديل عدد مرحلة مليون ريـــال مقابل مليون ســهم، ويتفق الطرفان على أنه يجوز تعديل عدد 
الحصص المشتراة لكل مرحلة بحسب القيمة السوقية للسهم وقت الشراء، فإذا كانت الحصص المشتراة لكل مرحلة بحسب القيمة السوقية للسهم وقت الشراء، فإذا كانت 
م في بداية العام ويقدر  وَّ قَ م في بداية العام ويقدر كل مرحلة في بداية شــهر محرم من كل عام؛ فإن الشــركة تُ وَّ قَ كل مرحلة في بداية شــهر محرم من كل عام؛ فإن الشــركة تُ
ل يستحق  ل يستحق بحسبه سعر الســهم، فلو افترض أن قيمة السهم صارت ريالين؛ فإن المموِّ بحسبه سعر الســهم، فلو افترض أن قيمة السهم صارت ريالين؛ فإن المموِّ

بالمليون الثانية خمس مئة ألف سهم، وهكذا.بالمليون الثانية خمس مئة ألف سهم، وهكذا.
حكمهاحكمها:

حكم هذه المسألة مبني على المسألة السابقة:حكم هذه المسألة مبني على المسألة السابقة:
ا من الشركاء،  ل حصصً ا من الشركاء، فإن كانت الدفعات الالحقة عقد بيع يشتري فيه المموِّ ل حصصً فإن كانت الدفعات الالحقة عقد بيع يشتري فيه المموِّ
فهو بيع مؤجل بثمن مؤجل يحدد عند التســليم بالقيمة السوقية، وهو محرم؛ لتأجيل فهو بيع مؤجل بثمن مؤجل يحدد عند التســليم بالقيمة السوقية، وهو محرم؛ لتأجيل 
ا من الشــريك بالبيع  ا من الشــريك بالبيع العوضيــن، وذلك من بيع المؤجــل بالمؤجل، ما لم يكن وعدً العوضيــن، وذلك من بيع المؤجــل بالمؤجل، ما لم يكن وعدً

ل فيجوز. ل فيجوز.للمموَّ للمموَّ
ل بشــراء حصص من الشركاء بقيمتها السوقية عند  ا من المموِّ ل بشــراء حصص من الشركاء بقيمتها السوقية عند وإن كانت وعدً ا من المموِّ وإن كانت وعدً

الشراء، فذلك جائز؛ ألنه وعد غير ملزم، وليس له حكم العقد.الشراء، فذلك جائز؛ ألنه وعد غير ملزم، وليس له حكم العقد.
العدد الســابع ٧١٢٧١٢/١، المعايير الشــرعية، ص، المعايير الشــرعية، ص٥٦٦٥٦٦، الضوابط المستخلصة من قرارات ، الضوابط المستخلصة من قرارات  العدد الســابع =   =

الهيئة الشرعية لبنك البالد، صالهيئة الشرعية لبنك البالد، ص١٥٣١٥٣، ، ١٥٧١٥٧.
.RatchetsRatchets :يطلق عليها في اللغة اإلنجليزية يطلق عليها في اللغة اإلنجليزية:    (١)

الوثيقة القانونية لرأس المال الجريء في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، ص١٤١٤. الوثيقة القانونية لرأس المال الجريء في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، ص   (٢)
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وإن كانت زيادة في رأس المال فتجوز، بل هو الواجب؛ ألن الزيادة إنما تكون وإن كانت زيادة في رأس المال فتجوز، بل هو الواجب؛ ألن الزيادة إنما تكون 
ا، لمعرفة قدر المال الجديد إلى مال الشــركاء الســابق  ا، لمعرفة قدر المال الجديد إلى مال الشــركاء الســابق بعد التنضيض حقيقةً أو حكمً بعد التنضيض حقيقةً أو حكمً

بعد نمائه في الشركة أو نقصه.بعد نمائه في الشركة أو نقصه.
لين  ل عنــد زيادة رأس المال من مموِّ لين الفرع الثامن: عدم تخفيض حصة المموِّ ل عنــد زيادة رأس المال من مموِّ الفرع الثامن: عدم تخفيض حصة المموِّ

آخرين.آخرين.
لُ شراءَ حصة من الشركة لتمكنه من التحكم في قرارات مجلس  لُ شراءَ حصة من الشركة لتمكنه من التحكم في قرارات مجلس يشترط المموِّ يشترط المموِّ
ا إضافية،  ا إضافية، اإلدارة، ومع الوقت قد تحتاج الشــركة إلى زيادة رأس المال فتطرح أسهمً اإلدارة، ومع الوقت قد تحتاج الشــركة إلى زيادة رأس المال فتطرح أسهمً
ل خطرَ نقص حصته عن الحصة المطلوبــة للتأثير في قرارات  ل خطرَ نقص حصته عن الحصة المطلوبــة للتأثير في قرارات وحينها يواجــه المموِّ وحينها يواجــه المموِّ
الشــركة؛ فلذلك يشــترط عند ابتداء دخوله شــروطًا تحميه من تخفيض حصتهالشــركة؛ فلذلك يشــترط عند ابتداء دخوله شــروطًا تحميه من تخفيض حصته(١)، ، 

فيشترط عند زيادة الشركة رأس مالها:فيشترط عند زيادة الشركة رأس مالها:
أن يَدخــل النقصُ على حصص اآلخريــن دون حصته، فلو افترض أن  أن يَدخــل النقصُ على حصص اآلخريــن دون حصته، فلو افترض أن أ-  أ- 
ل يملك ٥٠٥٠% من الشــركة، وأرادت الشركة طرح أسهم إضافية % من الشــركة، وأرادت الشركة طرح أسهم إضافية  ل يملك المموِّ المموِّ
بنسبة بنسبة ١٠١٠% من أسهمها، فإن تلك األسهم تدخل بالنقص على الخمسين % من أسهمها، فإن تلك األسهم تدخل بالنقص على الخمسين 
بالمئة المتبقية من حصص بقية الشــركاء، دون أن تدخل بالنقص على بالمئة المتبقية من حصص بقية الشــركاء، دون أن تدخل بالنقص على 

ل. ل.حصة المموِّ حصة المموِّ
ا مجانًا لتثبيت نســبة تملكه في الشركة، وهو  ل أســهمً أن يُمنح المموِّ ا مجانًا لتثبيت نســبة تملكه في الشركة، وهو ب-  ل أســهمً أن يُمنح المموِّ ب- 

قريب من الشرط السابق.قريب من الشرط السابق.
ا يكون أنقص من سعر الطرح،  ا بسعر محدد سلفً ل أسهمً باع المموِّ أن يُ ا يكون أنقص من سعر الطرح، ج-  ا بسعر محدد سلفً ل أسهمً باع المموِّ أن يُ ج- 

لتبقى نسبة تملكه كما هيلتبقى نسبة تملكه كما هي(٢).
VentureVenture CapitalCapital، ، IslamicIslamic FinanceFinance & SMEsSMEs، ص، ص٥٧٥٧، الوثيقــة القانونيــة لــرأس المال ، الوثيقــة القانونيــة لــرأس المال   (١)

الجريء في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، صالجريء في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، ص٢٠٢٠. . 
المرجعان السابقان. المرجعان السابقان.   (٢)
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ا إضافية بالثمن الذي دفعه أوالً عند شراء حصته  ل أسهمً أن يُمنح المموِّ ا إضافية بالثمن الذي دفعه أوالً عند شراء حصته د-  ل أسهمً أن يُمنح المموِّ د- 
 ا إضافية بسعر أقل من السعر الذي اشتر ا إضافية بسعر أقل من السعر الذي اشتر في الشركة إذا طرحت أسهمً في الشركة إذا طرحت أسهمً
ا بأربع رياالت للسهم،  : إذا طرحت الشركة أســهمً ا بأربع رياالت للسهم، به أســهمه. فمثالً : إذا طرحت الشركة أســهمً به أســهمه. فمثالً
ل قد اشتراه أوالً بخمسة رياالت، فيكون له الحق في اعتبار  ل قد اشتراه أوالً بخمسة رياالت، فيكون له الحق في اعتبار وكان المموِّ وكان المموِّ

ا إضافية بما زاد(١). ا إضافية بما زادشرائه األول بأربع رياالت، وطلبه أسهمً شرائه األول بأربع رياالت، وطلبه أسهمً
أن تكون له األولوية في شراء أسهم زيادة رأس المال(٢). أن تكون له األولوية في شراء أسهم زيادة رأس المالهـ-  هـ- 

ل عن هذا الشــرط عند حاجة الشــركة إلى زيادة رأس  ا ما يتنازل المموِّ ل عن هذا الشــرط عند حاجة الشــركة إلى زيادة رأس وكثيرً ا ما يتنازل المموِّ وكثيرً
لين جدد؛ ألن التمويل الجديد ســيزيد من قوة الشركة ويضاعف  لين جدد؛ ألن التمويل الجديد ســيزيد من قوة الشركة ويضاعف المال ودخول مموِّ المال ودخول مموِّ

ل وبقية الشركاء السابقين(٣). ل وبقية الشركاء السابقينمن دخلها ويرفع قيمتها وهو ما يعود بالنفع على المموِّ من دخلها ويرفع قيمتها وهو ما يعود بالنفع على المموِّ
حكم هذه الشروط:حكم هذه الشروط:

ل. ل.اشتراط دخول النقص على بقية الشركاء دون المموِّ : اشتراط دخول النقص على بقية الشركاء دون المموِّ : أوالً أوالً
ا، وأن شرط  ا، وأن شرط سبق أن زيادة رأس المال إنما تكون بعد التنضيض حقيقةً أو حكمً سبق أن زيادة رأس المال إنما تكون بعد التنضيض حقيقةً أو حكمً
ا؛ ألن الخسارة  ا؛ ألن الخسارة الشريك زيادةً في عدد أسهمه تزيد على قدر رأس ماله يعد شرطًا محرمً الشريك زيادةً في عدد أسهمه تزيد على قدر رأس ماله يعد شرطًا محرمً
لكه عن قدر رأس ماله كانت  لكه عن قدر رأس ماله كانت على قدر رأس المال، فإذا اشــترط الشــريك زيادة في مِ على قدر رأس المال، فإذا اشــترط الشــريك زيادة في مِ

العاقبة زيادة خسارته عن نسبة رأس ماله، وهو شرط محرم.العاقبة زيادة خسارته عن نسبة رأس ماله، وهو شرط محرم.
ا مجانًا. ل أسهمً ا مجانًا.أن يمنح المموِّ ل أسهمً ثانيًا: ثانيًا: أن يمنح المموِّ

المرجعان السابقان. المرجعان السابقان.   (١)
Venture Capital. Lessons from the Developed World for the DevelopingVenture Capital. Lessons from the Developed World for the Developing، ص، ص٢٤٢٤، ،   (٢)
 VentureVenture ، ،ص، ص٢٧٢٧ ،GuideGuide onon PrivatePrivate EquityEquity andand VentureVenture CapitalCapital forfor EntrepreneursEntrepreneurs

CapitalCapital، ، IslamicIslamic FinanceFinance & SMEsSMEs، ص، ص٥٧٥٧، ، ١١٠١١٠، الكتــاب الســنوي للجمعية الوطنية ، الكتــاب الســنوي للجمعية الوطنية 

لرأس المال الجريء لرأس المال الجريء ٢٠١٣٢٠١٣م، صم، ص٧١٧١.
GuideGuide toto VentureVenture CapitalCapital، ص، ص٦.  (٣)



التحوط في التمويل برأس المال الجريءالتحوط في التمويل برأس المال الجريء

٤٣٥٤٣٥

ل رأس مال يختلف بين حالين: ل رأس مال يختلف بين حالين:منح األسهم دون أن يدفع المموِّ منح األسهم دون أن يدفع المموِّ
١- أن تكون األسهم من أســهم زيادة رأس المال، فالذي يظهر تحريم ذلك؛ - أن تكون األسهم من أســهم زيادة رأس المال، فالذي يظهر تحريم ذلك؛ 
لما سبق من أن الخسارة على قدر رأس المال، وعاقبة ذلك أن يتحمل الشريك خسارةً لما سبق من أن الخسارة على قدر رأس المال، وعاقبة ذلك أن يتحمل الشريك خسارةً 

أكثر مما دفع في رأس المال.أكثر مما دفع في رأس المال.
مثالهمثاله: أن يدفع الشريك مليون ريـال في شركة رأس مالها خمسة ماليين ريـال،  أن يدفع الشريك مليون ريـال في شركة رأس مالها خمسة ماليين ريـال، 
ا تبلغ ٢٥٢٥% من أسهم الشــركة، فالحقيقة أن رأس ماله يمثل % من أسهم الشــركة، فالحقيقة أن رأس ماله يمثل ٢٠٢٠% من % من  ا تبلغ ويمنح أســهمً ويمنح أســهمً
لكه؛ فإنه سيتحمل من  لكه؛ فإنه سيتحمل من رأس مال الشــركة، فإذا كانت خســارة الشــريك على قدر مِ رأس مال الشــركة، فإذا كانت خســارة الشــريك على قدر مِ
الخســارة الخســارة ٢٥٢٥% مع أن حصته مــن رأس المال % مع أن حصته مــن رأس المال ٢٠٢٠%، وقد اتفــق الفقهاء على تحريم %، وقد اتفــق الفقهاء على تحريم 

تحميل الشريك من الخسارة نسبةً تزيد على نسبة رأس ماله إلى رأس مال الشركة.تحميل الشريك من الخسارة نسبةً تزيد على نسبة رأس ماله إلى رأس مال الشركة.
٢- أن تكون األسهم مملوكة لشريك في الشركة أو مجموعة شركاء ثم توهب - أن تكون األسهم مملوكة لشريك في الشركة أو مجموعة شركاء ثم توهب 
ل، فالذي يظهر جواز ذلك؛ ألنها من هبة المشــاع، وقد نص الفقهاء على  ل، فالذي يظهر جواز ذلك؛ ألنها من هبة المشــاع، وقد نص الفقهاء على إلــى المموِّ إلــى المموِّ

جواز هبة المشاع في الجملةجواز هبة المشاع في الجملة(١).
ا يكون عادةً أنقص من سعر  ا بســعر محدد ســلفً ل أســهمً ا يكون عادةً أنقص من سعر أن يباع المموِّ ا بســعر محدد ســلفً ل أســهمً ثالثًا: ثالثًا: أن يباع المموِّ

الطرح.الطرح.
لهذه الصورة حاالن:لهذه الصورة حاالن:

أن تكون األسهم من أسهم زيادة رأس المال، فالذي يظهر تحريم ذلك؛  أن تكون األسهم من أسهم زيادة رأس المال، فالذي يظهر تحريم ذلك؛ -   -١
لما سبق من أنه يؤدي إلى أن يتحمل الشريك خسارةً أكثر من نسبة رأس لما سبق من أنه يؤدي إلى أن يتحمل الشريك خسارةً أكثر من نسبة رأس 

ماله، وذلك محرم.ماله، وذلك محرم.
مختصر القدوري، ص١٢٤١٢٤، المبســوط ، المبســوط ٢١٠٢١٠/١١١١، النــوادر والزيادات ، النــوادر والزيادات ١٣٧١٣٧/١٢١٢، التاج ، التاج  مختصر القدوري، ص   (١)
واإلكليل واإلكليل ٢١٢١/٨، التهذيب، للبغوي ، التهذيب، للبغوي ٥٢٩٥٢٩/٤، روضة الطالبين ، روضة الطالبين ٣٧٣٣٧٣/٥، المغني ، المغني ٢٤٧٢٤٧/٨، ، 

اإلنصاف اإلنصاف ٣٨٣٨/١٧١٧، وخصه الحنفية في المشاع الذي ال ينقسم.، وخصه الحنفية في المشاع الذي ال ينقسم.



٤٣٦٤٣٦

األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

أن تكون األســهم مملوكة لشــريك في الشــركة أو مجموعة شركاء،  أن تكون األســهم مملوكة لشــريك في الشــركة أو مجموعة شركاء، -   -٢
فالذي يظهر جواز ذلك؛ ألنها بيع، ويجوز البيع بالثمن الذي يتفق عليه فالذي يظهر جواز ذلك؛ ألنها بيع، ويجوز البيع بالثمن الذي يتفق عليه 

الطرفان ولو كان أنقص من القيمة السوقيةالطرفان ولو كان أنقص من القيمة السوقية(١).
ا بالثمن الذي دفعه عند ابتداء الشركة. ل أسهمً ا بالثمن الذي دفعه عند ابتداء الشركة.منح المموِّ ل أسهمً ا: منح المموِّ ا: رابعً رابعً

يختلف الحكم في هذه الصورة بحسب سبب تقدير سعر السهم الجديد:يختلف الحكم في هذه الصورة بحسب سبب تقدير سعر السهم الجديد:
فإن كان تقدير ســعر السهم لكون قيمة الشــركة قد نقصت؛ فإن هذه الصورة فإن كان تقدير ســعر السهم لكون قيمة الشــركة قد نقصت؛ فإن هذه الصورة 
محرمة؛ ألن الغرض من التنضيض الحكمي معرفة قدر رأس مال الشركة المتبقي بعد محرمة؛ ألن الغرض من التنضيض الحكمي معرفة قدر رأس مال الشركة المتبقي بعد 
تقليب مالها، فإذا تبين نقصانه لم يجز زيادة أســهم الشــركاء أو بعضهم؛ ألنها زيادة تقليب مالها، فإذا تبين نقصانه لم يجز زيادة أســهم الشــركاء أو بعضهم؛ ألنها زيادة 
ال يقابلها جزء من رأس المال فتؤدي إلى تضمين الشريك من الخسارة زيادةً على قدر ال يقابلها جزء من رأس المال فتؤدي إلى تضمين الشريك من الخسارة زيادةً على قدر 
رأس ماله وذلك محرم، كما أنه غش للشركاء الجدد بزيادة حصص شركاء لم يدفعوا رأس ماله وذلك محرم، كما أنه غش للشركاء الجدد بزيادة حصص شركاء لم يدفعوا 

مقابلها من رأس المال، وهو ما يؤدي إلى إدخال النقص عليهم.مقابلها من رأس المال، وهو ما يؤدي إلى إدخال النقص عليهم.
ا  ا وإن كان تقدير ســعر السهم بحسب العرض والطلب، فطرحت الشركة أسهمً وإن كان تقدير ســعر السهم بحسب العرض والطلب، فطرحت الشركة أسهمً
بقيمتها الحقيقية -التي تقل عن القيمة السوقية- فإن هذه الصورة جائزة، بل هو مقتضى بقيمتها الحقيقية -التي تقل عن القيمة السوقية- فإن هذه الصورة جائزة، بل هو مقتضى 
العدل بأن تكون حصص الشركاء بقدر رؤوس أموالهم، وفيه رفع للضرر عن الشركاء العدل بأن تكون حصص الشركاء بقدر رؤوس أموالهم، وفيه رفع للضرر عن الشركاء 
السابقين وهو مقتضى اشــتراط التنضيض الحكمي عند الرغبة في زيادة رأس المال، السابقين وهو مقتضى اشــتراط التنضيض الحكمي عند الرغبة في زيادة رأس المال، 
فإن الغرض منه أن تكون أســهم زيادة رأس المال مساوية ألسهم الشركاء السابقين، فإن الغرض منه أن تكون أســهم زيادة رأس المال مساوية ألسهم الشركاء السابقين، 
ا ألســهم دون مقابل، بل هو منح لألســهم المســتحقة للشركاء عن  ا ألســهم دون مقابل، بل هو منح لألســهم المســتحقة للشركاء عن وليس ذلك منحً وليس ذلك منحً
رؤوس أموالهم؛ إذ األســهم في حقيقتها كاشــفة لحصص الشركاء ال منشئة لها، فإذا رؤوس أموالهم؛ إذ األســهم في حقيقتها كاشــفة لحصص الشركاء ال منشئة لها، فإذا 
ا؛ فإن الواجب إعطاؤهم عدد  ا؛ فإن الواجب إعطاؤهم عدد كان رأس مال الشــركاء أكثر مما أُعطوا من األسهم سلفً كان رأس مال الشــركاء أكثر مما أُعطوا من األسهم سلفً

األسهم التي يستحقونها، وهو اإلجراء الذي يتم بموجب هذا الشرط.األسهم التي يستحقونها، وهو اإلجراء الذي يتم بموجب هذا الشرط.
قال ابن  تيمية: (يجوز بيع المشــاع باتفاق المســلمين، كما مضت بذلك ســنة رسول الله  قال ابن  تيمية: (يجوز بيع المشــاع باتفاق المســلمين، كما مضت بذلك ســنة رسول الله    (١)

.٢٣٣٢٣٣/٢٩٢٩ مجموع الفتاو .( مجموع الفتاو .(



التحوط في التمويل برأس المال الجريءالتحوط في التمويل برأس المال الجريء

٤٣٧٤٣٧

الفرع التاسع: اشتراط عائد محدد.الفرع التاسع: اشتراط عائد محدد.
الشتراط العائد المحدد في التمويل برأس المال الجريء صور، منها:الشتراط العائد المحدد في التمويل برأس المال الجريء صور، منها:

ا دورية ال تقل عن نســبة  ل منحه أرباحً ا دورية ال تقل عن نســبة  أن يشــترط المموِّ ل منحه أرباحً الصــورة األولى:الصــورة األولى: أن يشــترط المموِّ
محددة من رأس ماله سواء أربحت الشركة أم خسرت، وإذا لم تتمكن من توزيعها محددة من رأس ماله سواء أربحت الشركة أم خسرت، وإذا لم تتمكن من توزيعها 
ا عند  ا عند ، أو تتراكــم العوائد لتصــرف أخيرً فــي وقتها فتضــاف إلى رأس المــالفــي وقتها فتضــاف إلى رأس المــال(١)، أو تتراكــم العوائد لتصــرف أخيرً

التصفيةالتصفية(٢).
ل دفع عائد محدد له عند بيع أســهم الشركة  ل دفع عائد محدد له عند بيع أســهم الشركة  أن يشــترط المموِّ الصورة الثانية:الصورة الثانية: أن يشــترط المموِّ
ل  ل قبل اقتســام الشــركاء رأس المال واألرباح، ويقدر عادةً بنسبة من رأس مال المموِّ قبل اقتســام الشــركاء رأس المال واألرباح، ويقدر عادةً بنسبة من رأس مال المموِّ
ا بنسبة ١٠٠١٠٠% من رأس ماله البالغ ثالثة ماليين % من رأس ماله البالغ ثالثة ماليين  ل عائدً ا بنسبة تضاف إليه، فإذا اشترط المموِّ ل عائدً تضاف إليه، فإذا اشترط المموِّ
ل على  ل على ريـــال، وبيعت جميع أسهم الشركة بخمسين مليون ريـال، فسيحصل المموِّ ريـــال، وبيعت جميع أسهم الشركة بخمسين مليون ريـال، فسيحصل المموِّ
رأس ماله كامالً باإلضافة إلى ثالثة ماليين ريـال من األرباح، قبل اقتسام بقية األرباح رأس ماله كامالً باإلضافة إلى ثالثة ماليين ريـال من األرباح، قبل اقتسام بقية األرباح 

بين الجميع بحسب حصصهمبين الجميع بحسب حصصهم(٣).
ل حصوله على مبلغ من األرباح الدورية حال  ل حصوله على مبلغ من األرباح الدورية حال  أن يشترط المموِّ الصورة الثالثة:الصورة الثالثة: أن يشترط المموِّ
: إذا قررت الشركة  : إذا قررت الشركة توزيعها قبل حصول بقية الشركاء على أي حصة من األرباح. فمثالً توزيعها قبل حصول بقية الشركاء على أي حصة من األرباح. فمثالً
ل قد اشــترط أن يحصل حال توزيع  ل قد اشــترط أن يحصل حال توزيع توزيع أرباح قدرها مليون ريـــال، وكان المموِّ توزيع أرباح قدرها مليون ريـــال، وكان المموِّ
األرباح الدورية على ست مئة ألف ريـــال منها، فإنه سيتسلم تلك األرباح، ثم توزع األرباح الدورية على ست مئة ألف ريـــال منها، فإنه سيتسلم تلك األرباح، ثم توزع 
بقية األرباح على بقية المســاهمين، وقد يشاركهم فيها، وإذا لم توزع الشركة إال ست بقية األرباح على بقية المســاهمين، وقد يشاركهم فيها، وإذا لم توزع الشركة إال ست 

ا مقابلها. كأن يمنح أسهمً ا مقابلها.  كأن يمنح أسهمً  (١)
Venture Capital & Finance of InnovationVenture Capital & Finance of Innovation، ص، ص١٥٣١٥٣، الكتاب السنوي للجمعية الوطنية ، الكتاب السنوي للجمعية الوطنية   (٢)
لــرأس المال الجــريء لــرأس المال الجــريء ٢٠١٣٢٠١٣م، صم، ص٦٤٦٤، ، ٧٠٧٠، الوثيقة القانونية لــرأس المال الجريء في ، الوثيقة القانونية لــرأس المال الجريء في 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا، صالشرق األوسط وشمال أفريقيا، ص٢٠٢٠.
الوثيقة القانونية لرأس المال الجريء في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، ص٢٠٢٠. الوثيقة القانونية لرأس المال الجريء في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، ص   (٣)



٤٣٨٤٣٨

األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

مئة ألف ريـال، فإنه سيستأثر بها دون بقية الشركاءمئة ألف ريـال، فإنه سيستأثر بها دون بقية الشركاء(١).
حكمهاحكمها:

ال خالف بين الفقهاء في تحريم اشــتراط الشريك على شريكه ضمانَ الربح، ال خالف بين الفقهاء في تحريم اشــتراط الشريك على شريكه ضمانَ الربح، 
ا ثم يقســم ما تبقى بين  ا محددً ا كل مــدة، أو مبلغً ــا محددً ا مبلغً ا ثم يقســم ما تبقى بين أو أن يشــترط ربحً ا محددً ا كل مــدة، أو مبلغً ــا محددً ا مبلغً أو أن يشــترط ربحً
الشريكين، أو أن يشــترط أحد الشريكين ربح إحد السنتين أو بضاعةً معينة ويكون الشريكين، أو أن يشــترط أحد الشريكين ربح إحد السنتين أو بضاعةً معينة ويكون 

لغيره ربح سنةٍ أخر أو بضاعة غيرهالغيره ربح سنةٍ أخر أو بضاعة غيرها(٢).
وبتطبيق ذلك يتبين أن جميع الصور السابقة داخلة ضمن الشروط المحظورة:وبتطبيق ذلك يتبين أن جميع الصور السابقة داخلة ضمن الشروط المحظورة:

ففي الصورة األولى والثانية ضمان ربح محدد.ففي الصورة األولى والثانية ضمان ربح محدد.
وفي الصورة الثالثة قطع للشــركة، فقد ال تربح الشــركة ســو ذلك المبلغ وفي الصورة الثالثة قطع للشــركة، فقد ال تربح الشــركة ســو ذلك المبلغ 
فيستأثر الشــريك بالربح كله، وذلك مخالف لموضوع الشركة باشتراك الشركاء في فيستأثر الشــريك بالربح كله، وذلك مخالف لموضوع الشركة باشتراك الشركاء في 

الربحالربح(٣).
وأما إذا اشــترط الشريك أن تكون له األســبقية في الحصول على الربح قبل بقية وأما إذا اشــترط الشريك أن تكون له األســبقية في الحصول على الربح قبل بقية 
الشــركاء، دون أن يؤدي ذلك إلى اســتئثاره بالربح أو منع بقية الشــركاء من أرباحهم، الشــركاء، دون أن يؤدي ذلك إلى اســتئثاره بالربح أو منع بقية الشــركاء من أرباحهم، 
فال يظهر مانع في هذه الصورة؛ إذ غايتها تنظيم طريقة توزيع األرباح دون أثر على قدرها.فال يظهر مانع في هذه الصورة؛ إذ غايتها تنظيم طريقة توزيع األرباح دون أثر على قدرها.
فعالية رأس المال المخاطر في تمويل المشروعات الناشئة، ص١٤٥١٤٥، التمويل برأس المال ، التمويل برأس المال  فعالية رأس المال المخاطر في تمويل المشروعات الناشئة، ص   (١)

المخاطر، صالمخاطر، ص٢٨٢٨.
بدائــع الصنائع ٥٩٥٩/٦، ، ٨٥٨٥، حاشــية ابن  عابدين ، حاشــية ابن  عابدين ٣١٦٣١٦/٤، االســتذكار ، االســتذكار ١٣١٣/٧، مختصر ، مختصر  بدائــع الصنائع    (٢)
المزنــي المزنــي ٢٢١٢٢١/٨، روضة الطالبين ، روضة الطالبين ١٢٣١٢٣/٥-١٢٤١٢٤، المغنــي ، المغنــي ١٤٦١٤٦/٧، المبدع ، المبدع ٣٥٨٣٥٨/٤-

٣٥٩٣٥٩، اإلجماع، البن  المنذر، ص، اإلجماع، البن  المنذر، ص١٤٠١٤٠.
وبذلــك صدر قرار عدد مــن المجامع الفقهية والهيئات الشــرعية. انظر: المعايير الشــرعية، وبذلــك صدر قرار عدد مــن المجامع الفقهية والهيئات الشــرعية. انظر: المعايير الشــرعية،   (٣)
ص٣٣١٣٣١-٣٣٢٣٣٢، ، ٣٧٣٣٧٣، قرارات وتوصيات ندوات البركة، ص، قرارات وتوصيات ندوات البركة، ص١٣٣١٣٣، والهيئة الشرعية بمصرف ، والهيئة الشرعية بمصرف 

الراجحي في قرارها ذي الرقم الراجحي في قرارها ذي الرقم ٢٥٧٢٥٧ ٤٠٨٤٠٨/١، الفتاو الشرعية لمجموعة البركة، ص، الفتاو الشرعية لمجموعة البركة، ص٢٢٤٢٢٤.



التحوط في التمويل برأس المال الجريءالتحوط في التمويل برأس المال الجريء

٤٣٩٤٣٩

ا في الشركة، أما إذا  ل بصفته شــريكً ا في الشركة، أما إذا هذا إذا كان العائد الثابت الممنوح للمموِّ ل بصفته شــريكً هذا إذا كان العائد الثابت الممنوح للمموِّ
كان ذلك المبلغ الثابت الممنوح له دوريا أجرة على أعماله في الشركة فقد سبق بيان كان ذلك المبلغ الثابت الممنوح له دوريا أجرة على أعماله في الشركة فقد سبق بيان 
ا  ا حكم اشتراط الشــريك أجرةً على عمله، وترجيح جواز ذلك إذا كانت صفته شريكً حكم اشتراط الشــريك أجرةً على عمله، وترجيح جواز ذلك إذا كانت صفته شريكً
ا، ومن أظهر دالئل االنفصال: أن يكون عمله الذي اســتؤجر  ا، ومن أظهر دالئل االنفصال: أن يكون عمله الذي اســتؤجر منفصلةً عن صفته أجيرً منفصلةً عن صفته أجيرً
ا، وأن يحصل مقابله  ا، وأالَّ يكون مما يلزمه عمله بصفته شريكً ا محددً ا، وأن يحصل مقابله فيه عمالً ظاهرً ا، وأالَّ يكون مما يلزمه عمله بصفته شريكً ا محددً فيه عمالً ظاهرً
على أجرة مثله، وأن يمكن إنهاء عقد اســتئجاره دون أن يكون لذلك أثر على حصته على أجرة مثله، وأن يمكن إنهاء عقد اســتئجاره دون أن يكون لذلك أثر على حصته 

في الشركة.في الشركة.
وهذا االنفصال يظهر بوضوح في شــركات األموال التي يكون العنصر المالي وهذا االنفصال يظهر بوضوح في شــركات األموال التي يكون العنصر المالي 
ا دون العنصر الشخصي؛ كالشركات المساهمة في سوق المال، فقد تتعاقد  ا دون العنصر الشخصي؛ كالشركات المساهمة في سوق المال، فقد تتعاقد فيها ظاهرً فيها ظاهرً
إحد الشركات مع مؤسسة مملوكة ألحد الشركاء ألداء عمل محدد، دون أن يكون إحد الشركات مع مؤسسة مملوكة ألحد الشركاء ألداء عمل محدد، دون أن يكون 
ا أثر في الشركة، وقد ال يعلم المدير التنفيذي للشركة أو مجلس اإلدارة  ا أثر في الشركة، وقد ال يعلم المدير التنفيذي للشركة أو مجلس اإلدارة لكونه شــريكً لكونه شــريكً
أن المؤسســة المتعاقد معها مملوكة لشــريك في الشركة، ال ســيما إذا كانت شركةً أن المؤسســة المتعاقد معها مملوكة لشــريك في الشركة، ال ســيما إذا كانت شركةً 
مساهمةً تشتر أســهمها وتباع في ســوق المال، فالظاهر في مثل هذه الحال جواز مساهمةً تشتر أســهمها وتباع في ســوق المال، فالظاهر في مثل هذه الحال جواز 
ا،  ا محددً ا، استئجار الشريك لعمل معين، ويكون العوض المفروض له أجرة وليس ربحً ا محددً استئجار الشريك لعمل معين، ويكون العوض المفروض له أجرة وليس ربحً

فال تدخل هذه الصورة في الصور المحرمة.فال تدخل هذه الصورة في الصور المحرمة.
الفرع العاشر: تغير العائد حسب مرحلة التمويل.الفرع العاشر: تغير العائد حسب مرحلة التمويل.

ل تغير نسبة أرباحه الدورية ألســباب مختلفة، فمن صور  ل تغير نسبة أرباحه الدورية ألســباب مختلفة، فمن صور قد يشــترط المموِّ قد يشــترط المموِّ
ذلك:ذلك:

ل زيادة نسبة أرباحه السنوية إذا قلَّ مجموع  ل زيادة نسبة أرباحه السنوية إذا قلَّ مجموع  أن يشــترط المموِّ الصورة األولى:الصورة األولى: أن يشــترط المموِّ
: إذا كانت األرباح السنوية أقل من مليون ريـــال  : إذا كانت األرباح السنوية أقل من مليون ريـــال أرباح الشركة عن مبلغ محدد. فمثالً أرباح الشركة عن مبلغ محدد. فمثالً
ل ٧٠٧٠% منها، وإذا كانت بين المليون والثالثة ماليين ريـال فتصير نسبة % منها، وإذا كانت بين المليون والثالثة ماليين ريـال فتصير نسبة  ل فإن نسبة المموِّ فإن نسبة المموِّ

أرباحه أرباحه ٦٠٦٠%، وإذا زادت عن الثالثة ماليين فتقل لتصل إلى %، وإذا زادت عن الثالثة ماليين فتقل لتصل إلى ٥٠٥٠%.%.



٤٤٠٤٤٠

األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

ل زيادة نسبة أرباحه السنوية في أول سنة توزع  ل زيادة نسبة أرباحه السنوية في أول سنة توزع : أن يشترط المموِّ الصورةالصورة الثانيةالثانية: أن يشترط المموِّ
: تكون نسبته في السنة األولى ٧٠٧٠% ثم % ثم  : تكون نسبته في السنة األولى فيها األرباح، ثم تقل بعد ذلك تدريجيا، فمثالً فيها األرباح، ثم تقل بعد ذلك تدريجيا، فمثالً

في الثانية في الثانية ٦٥٦٥%، وهكذا حتى تصير %، وهكذا حتى تصير ٥٠٥٠% في السنة الخامسة والتي تليها.% في السنة الخامسة والتي تليها.
الصورةالصورة الثالثةالثالثة: أن يشترط زيادة نسبة أرباحه السنوية تدريجيا، فتكون في السنة : أن يشترط زيادة نسبة أرباحه السنوية تدريجيا، فتكون في السنة 
األولى األولى ٥٠٥٠% ثم تزيد بقدر محدد حتى تصير % ثم تزيد بقدر محدد حتى تصير ٧٠٧٠% في الســنة الخامســة والتي تليها، % في الســنة الخامســة والتي تليها، 
وقد يكون ذلك لمراعاة الشــركة والشركاء، فإن األرباح في السنوات األولى أقل في وقد يكون ذلك لمراعاة الشــركة والشركاء، فإن األرباح في السنوات األولى أقل في 

العادة مما بعدها.العادة مما بعدها.
ل الســتمراره في الشركة زيادة نسبة أرباحه  ل الســتمراره في الشركة زيادة نسبة أرباحه : أن يشترط المموِّ الصورةالصورة الرابعةالرابعة: أن يشترط المموِّ

السنوية.السنوية.
ل زيادة نسبة أرباحه السنوية لتقديم تمويله  ل زيادة نسبة أرباحه السنوية لتقديم تمويله : أن يشترط المموِّ الصورةالصورة الخامسةالخامسة: أن يشترط المموِّ

في المرحلة التالية.في المرحلة التالية.
حكمهاحكمها:

سبق بحث حكم اشتراط الشريك نسبة ربح تزيد على نسبة رأس ماله، وال  ريب سبق بحث حكم اشتراط الشريك نسبة ربح تزيد على نسبة رأس ماله، وال  ريب 
أن المانعين من ذلك يحرمون الصور الســابقة كلها إذا كانت نســبة الربح ال تساوي أن المانعين من ذلك يحرمون الصور الســابقة كلها إذا كانت نســبة الربح ال تساوي 

نسبة رأس المال.نسبة رأس المال.
أما على القول المرجح بجواز اختالف نسبة ربح الشريك عن قدر رأس ماله، أما على القول المرجح بجواز اختالف نسبة ربح الشريك عن قدر رأس ماله، 
ضعت لذلك  ضعت لذلك فال يظهر ما يمنع من اختالف نسبة الربح في الصور الثالث األولى إذا وُ فال يظهر ما يمنع من اختالف نسبة الربح في الصور الثالث األولى إذا وُ
طريقة حســاب واضحة تمنع االختالف وال تؤدي إلى قطع الشــركة واســتئثار أحد طريقة حســاب واضحة تمنع االختالف وال تؤدي إلى قطع الشــركة واســتئثار أحد 
الشركاء بالربح، وال فرق بين أن يكون للشريك الشركاء بالربح، وال فرق بين أن يكون للشريك ٥٠٥٠% من ربح كل سنة، وبين أن يكون % من ربح كل سنة، وبين أن يكون 

له له ٤٠٤٠% من السنة األولى و% من السنة األولى و٥٠٥٠% من السنة الثانية وهكذا% من السنة الثانية وهكذا(١).
وبذلك صدر قرار عدد من المجامع الفقهية والهيئات الشرعية. انظر: المعايير الشرعية، وبذلك صدر قرار عدد من المجامع الفقهية والهيئات الشرعية. انظر: المعايير الشرعية،   (١)= = 
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٤٤١٤٤١

ا؛ بأن  ا؛ بأن ويبقى التأمل فيما إذا كان ذلك حيلة على الصورة المحرمة المذكورة سلفً ويبقى التأمل فيما إذا كان ذلك حيلة على الصورة المحرمة المذكورة سلفً
يكون ألحد الشريكين ربح سنة ولآلخر ربح السنة األخر، فقد يحتال الشركاء على يكون ألحد الشريكين ربح سنة ولآلخر ربح السنة األخر، فقد يحتال الشركاء على 
تلك الصورة باالتفاق على أن يكون ألحد الشريكين من الربح تلك الصورة باالتفاق على أن يكون ألحد الشريكين من الربح ٩٩٩٩% في السنة األولى، % في السنة األولى، 
وفي السنة الثانية وفي السنة الثانية ١%، ثم يُعكس األمر، وال ريب أن ذلك منافٍ للعدل الذي يقوم عليه %، ثم يُعكس األمر، وال ريب أن ذلك منافٍ للعدل الذي يقوم عليه 
عقد الشــركة، فالذي يظهر للباحث تحريم هذه الصــورة وأمثالها إذا كانت حيلةً على عقد الشــركة، فالذي يظهر للباحث تحريم هذه الصــورة وأمثالها إذا كانت حيلةً على 

صورة محرمة من صور اقتسام الربح، فإن الشريعة إذا حرمت شيئًا حرمت نظائرهصورة محرمة من صور اقتسام الربح، فإن الشريعة إذا حرمت شيئًا حرمت نظائره(١).
وأما الصورتان األخيرتان باشتراط الشريك زيادة ربحه الستمراره في الشركة وأما الصورتان األخيرتان باشتراط الشريك زيادة ربحه الستمراره في الشركة 
أو لزيادة رأس ماله، فال يظهر ما يمنع ذلك إذا رضي بقية الشركاء بذلك؛ إذ الحق في أو لزيادة رأس ماله، فال يظهر ما يمنع ذلك إذا رضي بقية الشركاء بذلك؛ إذ الحق في 
ذلك ال يعدوهم، ما دام الشــرط ال يقطع الشركة وال يؤدي إلى استئثار بعض الشركاء ذلك ال يعدوهم، ما دام الشــرط ال يقطع الشركة وال يؤدي إلى استئثار بعض الشركاء 

بالربح دون بعضبالربح دون بعض(٢).
الفرع الحادي عشر: الفرع الحادي عشر: حافز األداءحافز األداء(٣).

لة برأس المال الجريء حصةً من أرباح الشركة  لة برأس المال الجريء حصةً من أرباح الشركة قد يشترط مدير الشركة المموَّ قد يشترط مدير الشركة المموَّ
تضاف إلى أجرته، وتســمى تلك الحصة: حافز أداء، وقد يشترط الشركاء ذلك على تضاف إلى أجرته، وتســمى تلك الحصة: حافز أداء، وقد يشترط الشركاء ذلك على 
ص٣٢٧٣٢٧، ، ٣٣١٣٣١، ، ٣٥٧٣٥٧، قــرارات وتوصيات ندوات البركــة، ص، قــرارات وتوصيات ندوات البركــة، ص٥٦٥٦، ، ٨٧٨٧، قرارات الهيئة ، قرارات الهيئة  ص=   =
الشــرعية بمصرف الراجحي الشــرعية بمصرف الراجحي ١٣٩١٣٩/١، الضوابط المســتخلصة من قرارات الهيئة الشرعية ، الضوابط المســتخلصة من قرارات الهيئة الشرعية 

لبنك البالد، صلبنك البالد، ص١٧٣١٧٣.
ويتجه القول بأن اختالف النســب بين الســنوات يجوز إال إن كان بغــرض تبادل األرباح  ويتجه القول بأن اختالف النســب بين الســنوات يجوز إال إن كان بغــرض تبادل األرباح    (١)
ا له بتحريم اشتراط ربح إحد السنتين؛ كأن يتفق الشريكان على أن ربح السنة  ا له بتحريم اشتراط ربح إحد السنتين؛ كأن يتفق الشريكان على أن ربح السنة فيحرم إلحاقً فيحرم إلحاقً
األولى األولى ٨٠٨٠% للشريك األول و% للشريك األول و٢٠٢٠% للثاني، ثم يتبادال النسب في السنة التالية، فال يكون ثم % للثاني، ثم يتبادال النسب في السنة التالية، فال يكون ثم 

غرض الختالف النسب سو ذلك. غرض الختالف النسب سو ذلك. 
المعايير الشــرعية، ص٣٥٧٣٥٧، ، ٣٨٦٣٨٦، قرارات وتوصيات ندوات البركة، ص، قرارات وتوصيات ندوات البركة، ص٣٥٣٥، الضوابط ، الضوابط  المعايير الشــرعية، ص   (٢)

المستخلصة من قرارات الهيئة الشرعية لبنك البالد، صالمستخلصة من قرارات الهيئة الشرعية لبنك البالد، ص١٤٤١٤٤.
ا. ا محددً سبق أن حافز األداء: حصة من أرباح رأس المال، تخصص للمدير إذا حقق عائدً ا.  ا محددً سبق أن حافز األداء: حصة من أرباح رأس المال، تخصص للمدير إذا حقق عائدً  (٣)



٤٤٢٤٤٢

األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

: بدالً من أن تكون  ا له إلنجاح أعمال الشــركة. فمثالً : بدالً من أن تكون المدير؛ تقليالً ألجرته، وتحفيزً ا له إلنجاح أعمال الشــركة. فمثالً المدير؛ تقليالً ألجرته، وتحفيزً
أجرة المدير مليون ريـال سنويا، تصير ثمان مئة ألف ريـال إضافةً إلى أجرة المدير مليون ريـال سنويا، تصير ثمان مئة ألف ريـال إضافةً إلى ٢٠٢٠% من أرباح % من أرباح 

الشركة الدورية، أو أرباح الشركاء عند التصفية.الشركة الدورية، أو أرباح الشركاء عند التصفية.
وقد يُمنح الحافز لموظفي الشــركة للغاية نفســها، أو يكــون لهم الخيار عند وقد يُمنح الحافز لموظفي الشــركة للغاية نفســها، أو يكــون لهم الخيار عند 

التعاقد بين أجرة ثابتة دون حافز، أو أجرة ثابتةٍ أقل مع حافزالتعاقد بين أجرة ثابتة دون حافز، أو أجرة ثابتةٍ أقل مع حافز(١).
ل مديرَ الشــركة أو أحد موظفيهــا، فيجمع حينئذٍ بين ثالثة  ل مديرَ الشــركة أو أحد موظفيهــا، فيجمع حينئذٍ بين ثالثة ولربما كان المموِّ ولربما كان المموِّ

عوائد:عوائد:
األولاألول: العائد الناتج عن حصته في الشــركة، ويشمل ذلك: األرباح الدورية، : العائد الناتج عن حصته في الشــركة، ويشمل ذلك: األرباح الدورية، 

وقيمة الحصة عند التصفية.وقيمة الحصة عند التصفية.
الثاني:الثاني: أجرة عمله في الشركة. أجرة عمله في الشركة.

ا  ا  حافز األداء، وهو نســبة من ربح الشــركة، إذا حققت الشــركة ربحً الثالث:الثالث: حافز األداء، وهو نســبة من ربح الشــركة، إذا حققت الشــركة ربحً
ا عند التصفية. ا عند التصفية.سنويا، أو حقق الشركاء ربحً سنويا، أو حقق الشركاء ربحً

وقد يكون الحافز على صورة خيار للموظف بشــراء أســهم في الشركة بسعر وقد يكون الحافز على صورة خيار للموظف بشــراء أســهم في الشركة بسعر 
ا، فيحق للموظف تنفيذ خيار الشراء متى ما أراد، والذي سيكون عادةً عند  ا، فيحق للموظف تنفيذ خيار الشراء متى ما أراد، والذي سيكون عادةً عند محدد سلفً محدد سلفً

زيادة قيمة السهم عن سعر الشراءزيادة قيمة السهم عن سعر الشراء(٢).
حكمهاحكمها:

: :يتضح مما سبق أن لحافز األداء أحواالً يتضح مما سبق أن لحافز األداء أحواالً
 Venture Capital &Venture Capital & ، ،ص، ص٢٢٢٢ ،Does Venture Capital Financing Make a Difference?Does Venture Capital Financing Make a Difference?  (١)

Finance of InnovationFinance of Innovation، ص، ص١٥٨١٥٨-١٥٩١٥٩.

المرجعــان الســابقان. VentureVenture CapitalCapital، ، IslamicIslamic FinanceFinance & SMEsSMEs، ص، ص١٦٧١٦٧، وانظر: ، وانظر:  المرجعــان الســابقان.    (٢)
التحوط لسامي السويلم، صالتحوط لسامي السويلم، ص٥٢٥٢.



التحوط في التمويل برأس المال الجريءالتحوط في التمويل برأس المال الجريء

٤٤٣٤٤٣

الحال األولى:الحال األولى: حصة من األرباح تضاف إلى أجرة موظفٍ غير شــريك، سواء  حصة من األرباح تضاف إلى أجرة موظفٍ غير شــريك، سواء 
ا أم غيره، وســبق بيان حكم جمع المدير بين األجــرة وحافز األداء، وأن  ا أم غيره، وســبق بيان حكم جمع المدير بين األجــرة وحافز األداء، وأن أكان مديــرً أكان مديــرً

الراجح جوازه.الراجح جوازه.
الحال الثانية:الحال الثانية: حصة من األرباح تمنح لموظف شريك، فإن كان ال يحصل على  حصة من األرباح تمنح لموظف شريك، فإن كان ال يحصل على 
أجــرة مقابل وظيفته، بل حافز أداء باإلضافة إلى أرباح حصته، فحقيقة الحافز حينها: أجــرة مقابل وظيفته، بل حافز أداء باإلضافة إلى أرباح حصته، فحقيقة الحافز حينها: 
تغير نســبة العائد عند تغير كمية األرباح، وســبق بحث حكم تغيــر العائد في الفرع تغير نســبة العائد عند تغير كمية األرباح، وســبق بحث حكم تغيــر العائد في الفرع 

التاسع، وأن المختار جوازه إن كان االتفاق منضبطًا وال يؤدي إلى قطع الشركة.التاسع، وأن المختار جوازه إن كان االتفاق منضبطًا وال يؤدي إلى قطع الشركة.
وإن كان الشريك الموظف يجمع بين أجرة وظيفته وربح حصته وحافز األداء وإن كان الشريك الموظف يجمع بين أجرة وظيفته وربح حصته وحافز األداء 
ا، بأن تكون أجرته  ا وحاله شريكً ا، بأن تكون أجرته فسبق أن ذلك جائز إذا ظهر االنفصال بين حاله أجيرً ا وحاله شريكً فسبق أن ذلك جائز إذا ظهر االنفصال بين حاله أجيرً
أجرة مثله، وليســت حيلةً على ضمان عوض معلوم لحصته في الشــركة، وأن تكون أجرة مثله، وليســت حيلةً على ضمان عوض معلوم لحصته في الشــركة، وأن تكون 
ا- مساوية لبقية الشركاء الذين يملكون مثل  ا- مساوية لبقية الشركاء الذين يملكون مثل حصته في أرباح الشركة -باعتباره شريكً حصته في أرباح الشركة -باعتباره شريكً
حصته وال يعملون في الشــركة -حتى ال يجمع بين األجر والربح مقابل عمله-، وأن حصته وال يعملون في الشــركة -حتى ال يجمع بين األجر والربح مقابل عمله-، وأن 
ا  ا يمكن عزله عن وظيفته دون تأثر حصته في الشــركة، وحينها يكون حافز األداء تابعً يمكن عزله عن وظيفته دون تأثر حصته في الشــركة، وحينها يكون حافز األداء تابعً

ا للحصة. ا للحصة.لألجرة وليس تابعً لألجرة وليس تابعً
ا، فإن كان السهم  ا، فإن كان السهم  خيار للموظف لشراء األسهم بسعر محدد سلفً الحال الثالثة:الحال الثالثة: خيار للموظف لشراء األسهم بسعر محدد سلفً
ا للشركة(١) أو لبعض الشركاء فهو وعد من مالك السهم  أو لبعض الشركاء فهو وعد من مالك السهم  ا للشركةالذي يمنح للموظف مملوكً الذي يمنح للموظف مملوكً

ببيعه للموظف بسعر محدد متى أبد رغبته في الشراء، والظاهر جواز ذلك.ببيعه للموظف بسعر محدد متى أبد رغبته في الشراء، والظاهر جواز ذلك.
وإن كان الســهم من أســهم زيادة رأس المال فيحرم؛ إلفضائه إلى أن يتحمل وإن كان الســهم من أســهم زيادة رأس المال فيحرم؛ إلفضائه إلى أن يتحمل 
الموظف من الخسارة أكثر من رأس ماله؛ ألنه لن يشتري إال حال كون السعر المحدد الموظف من الخسارة أكثر من رأس ماله؛ ألنه لن يشتري إال حال كون السعر المحدد 
األسهم المملوكة للشــركة في حقيقتها أسهم مملوكة للشــركاء بحسب حصصهم، لكن  األسهم المملوكة للشــركة في حقيقتها أسهم مملوكة للشــركاء بحسب حصصهم، لكن    (١)

جعلوا الحق إلدارة الشركة في التصرف فيها.جعلوا الحق إلدارة الشركة في التصرف فيها.



٤٤٤٤٤٤

األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

للسهم أقل من ســعر الســهم المطروح للغير، فيكون قد دفع رأس مال أقل من قدر للسهم أقل من ســعر الســهم المطروح للغير، فيكون قد دفع رأس مال أقل من قدر 
حصته.حصته.

الفرع الثاني عشر: الفرع الثاني عشر: أن تكون مسؤولية أحد الشركاء محدودةأن تكون مسؤولية أحد الشركاء محدودة(١).
ل عادةً قبل التمويــل برأس المال الجريء أن تكون الشــركة  ط المموِّ ل عادةً قبل التمويــل برأس المال الجريء أن تكون الشــركة يشــترِ ط المموِّ يشــترِ
ل إلى ذلك، أو أن تكون مسؤوليته في الشركة  لة ذات مسؤولية محدودة، أو تُحوَّ ل إلى ذلك، أو أن تكون مسؤوليته في الشركة المموَّ لة ذات مسؤولية محدودة، أو تُحوَّ المموَّ

محدودة بما يقدمه من رأس مالمحدودة بما يقدمه من رأس مال(٢).
ويقصد بالمســؤولية المحدودة: أن تكون مسؤولية الشريك عن ديون الشركة ويقصد بالمســؤولية المحدودة: أن تكون مسؤولية الشريك عن ديون الشركة 
مقتصــرة على نصيبه فيها، وال يتحمل الشــريك في أمواله الخاصــة ما زاد من ديون مقتصــرة على نصيبه فيها، وال يتحمل الشــريك في أمواله الخاصــة ما زاد من ديون 

الشركة عن موجوداتهاالشركة عن موجوداتها(٣).
نص بعض من كتب في صناديق رأس المال الجريء أن مســؤولية المســتثمرين مسؤولية  نص بعض من كتب في صناديق رأس المال الجريء أن مســؤولية المســتثمرين مسؤولية    (١)
محدودة، في حين تكون مســؤولية مدير الصندوق غير محــدودة، ويقصد بذلك أن مدير محدودة، في حين تكون مســؤولية مدير الصندوق غير محــدودة، ويقصد بذلك أن مدير 
الصندوق يتحمل تجــاه الغير ما يترتب على أعماله إذا حصل منــه تعدٍّ أو تفريط، دون أن الصندوق يتحمل تجــاه الغير ما يترتب على أعماله إذا حصل منــه تعدٍّ أو تفريط، دون أن 
يتحمل المســتثمرون شــيئًا من ذلك، وهذا متفق مــع نصوص الفقهاء بــأن الوكيل أمين يتحمل المســتثمرون شــيئًا من ذلك، وهذا متفق مــع نصوص الفقهاء بــأن الوكيل أمين 
ا. ومن ذلك  ا. ومن ذلك ال يضمن إال حال تعديه أو تفريطه، وليس المقصود بذلك تضمين المدير مطلقً ال يضمن إال حال تعديه أو تفريطه، وليس المقصود بذلك تضمين المدير مطلقً
ما ذكره روبرت بيريز بقوله: (يقوم شركاء العموم [مدير الصندوق] بإنشاء شراكات محدودة ما ذكره روبرت بيريز بقوله: (يقوم شركاء العموم [مدير الصندوق] بإنشاء شراكات محدودة 
لرؤوس األموال المغامرة والتعرض لكافة مخاطر الخسائر التي ال يغطيها الشركاء بالتوصية لرؤوس األموال المغامرة والتعرض لكافة مخاطر الخسائر التي ال يغطيها الشركاء بالتوصية 
[المستثمرون]، باإلضافة إلى المسؤولية االئتمانية عن تشغيل الشراكة بما يتفق مع القانون، [المستثمرون]، باإلضافة إلى المسؤولية االئتمانية عن تشغيل الشراكة بما يتفق مع القانون، 
 InsideInside بمعنى آخر: فهم يتحملون المســؤولية عن أي خطأ في أعمالهم). مترجم من كتابه بمعنى آخر: فهم يتحملون المســؤولية عن أي خطأ في أعمالهم). مترجم من كتابه
 Venture Capital. Lessons from the DevelopedVenture Capital. Lessons from the Developed وانظــر:  وانظــر: ،  ص٥١٥١،  ص،   ،Venture CapitalVenture Capital

 ، ،Venture Capital & Finance of InnovationVenture Capital & Finance of Innovation ص٤، ،  ص،   ،World for the DevelopingWorld for the Developing

ص٢١٢١، التمويل بالمشاركة دروس من التجربة األمريكية، ص، التمويل بالمشاركة دروس من التجربة األمريكية، ص٤.
PrivatePrivate EquityEquity DealDeal StructuringStructuring inin thethe KingdomKingdom ofof SaudiSaudi ArabiaArabia، ص، ص٥-٦.  (٢)

القانون التجاري، للجبر، ص١٧٢١٧٢، المســؤولية المحدودة في الشركات للحقيل. مطبوع ، المســؤولية المحدودة في الشركات للحقيل. مطبوع  القانون التجاري، للجبر، ص   (٣)
ضمن مجلة العدل. العدد ضمن مجلة العدل. العدد ٦٥٦٥، ص، ص٣٣٣٣٣٣-٣٣٤٣٣٤.



التحوط في التمويل برأس المال الجريءالتحوط في التمويل برأس المال الجريء

٤٤٥٤٤٥

ف نظام الشركات السعودي الشركة ذات المسؤولية المحدودة بأنها: (شركة  ف نظام الشركات السعودي الشركة ذات المسؤولية المحدودة بأنها: (شركة وعرّ وعرّ
ا، وتعد ذمتها المالية مستقلة عن الذمة  ا، وتعد ذمتها المالية مستقلة عن الذمة ال يزيد عدد الشــركاء فيها على خمســين شــريكً ال يزيد عدد الشــركاء فيها على خمســين شــريكً
المالية لكل شريك فيها، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون وااللتزامات المترتبة المالية لكل شريك فيها، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون وااللتزامات المترتبة 

عليها، وال يكون المالك أو الشريك فيها مسؤوالً عن تلك الديون وااللتزامات)عليها، وال يكون المالك أو الشريك فيها مسؤوالً عن تلك الديون وااللتزامات)(١).
ل من اشــتراط هذا الشــرط التحوط والحد من المخاطر حتى  ل من اشــتراط هذا الشــرط التحوط والحد من المخاطر حتى وغرض المموِّ وغرض المموِّ
يقتصر الخلل في الشــركة على موجوداتها، فتكون غاية خســارته خسارة رأس ماله، يقتصر الخلل في الشــركة على موجوداتها، فتكون غاية خســارته خسارة رأس ماله، 
دون أن يتجاوز األمر ذلك إلى اإلضــرار بأمواله الخاصة أو تجاراته األخر، فضالً دون أن يتجاوز األمر ذلك إلى اإلضــرار بأمواله الخاصة أو تجاراته األخر، فضالً 

ا. ل صندوقً ا.عن أن يتجاوز األمر إلى المستثمرين معه إن كان المموِّ ل صندوقً عن أن يتجاوز األمر إلى المستثمرين معه إن كان المموِّ
ويمكن جعل المسؤولية المحدودة للشركاء في الشركات على صورتين:ويمكن جعل المسؤولية المحدودة للشركاء في الشركات على صورتين:

األول:األول: المسؤولية المحدودة لجميع الشركاء تجاه الغير. المسؤولية المحدودة لجميع الشركاء تجاه الغير.
الثانيالثاني: التفرقة بين الشــركاء، فيكون بعضهم ضامنًا ما يقع من خسارة، ويكون : التفرقة بين الشــركاء، فيكون بعضهم ضامنًا ما يقع من خسارة، ويكون 

البقية محدودي المسؤولية.البقية محدودي المسؤولية.
حكم الصورة األولى:حكم الصورة األولى:

اختلف الفقهاء المعاصرون -في اشتراط جميع الشركاء في الشركة أن تكون اختلف الفقهاء المعاصرون -في اشتراط جميع الشركاء في الشركة أن تكون 
مسؤوليتهم محدودة بقدر رؤوس أموالهم في الشركة- على قولين:مسؤوليتهم محدودة بقدر رؤوس أموالهم في الشركة- على قولين:

القول األول:القول األول: فساد الشرط فساد الشرط(٢).
نظام الشــركات الصادر عام ١٤٣٧١٤٣٧-٢٠١٥٢٠١٥م، المادة م، المادة ١٥١١٥١، ص، ص٥٧٥٧، ونصت المادة نفسها ، ونصت المادة نفسها  نظام الشــركات الصادر عام    (١)
ا] وجب تحويلها إلى شركة  ا] وجب تحويلها إلى شركة على أنه إذا زاد عدد الشركاء على العدد المحدد [خمسين شريكً على أنه إذا زاد عدد الشركاء على العدد المحدد [خمسين شريكً

مساهمة.مساهمة.
الشــركة المســاهمة، للمرزوقي، صالشــركة المســاهمة، للمرزوقي، ص٢٧٥٢٧٥، الشركات الحديثة والشــركات القابضة، لحسين ، الشركات الحديثة والشــركات القابضة، لحسين   (٢)
فهمي، مطبوع ضمن مجلة مجمع الفقه اإلسالمي الدولي، العدد الرابع عشر فهمي، مطبوع ضمن مجلة مجمع الفقه اإلسالمي الدولي، العدد الرابع عشر ٤٦٣٤٦٣/٢-٤٦٤٤٦٤.



٤٤٦٤٤٦

األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

القول الثاني:القول الثاني: صحة الشرط صحة الشرط(١).
األدلة والمناقشة:األدلة والمناقشة:

استدل أصحاب القول األول باآلتي:استدل أصحاب القول األول باآلتي:
الدليل األول:الدليل األول: أن مبدأ المســؤولية المحدودة مخالف لقواعد الشــريعة التي  أن مبدأ المســؤولية المحدودة مخالف لقواعد الشــريعة التي 
ـا لديونه، وعلقت الدين بذمة الشــخص ال بمالــه، فقال النبي  ـا لديونه، وعلقت الدين بذمة الشــخص ال بمالــه، فقال النبي جعلــت المرء ضامنـً جعلــت المرء ضامنـً

.(٣)()(٢)« نْهُ ى عَ قْضَ تَّى يُ نِهِ حَ يْ ةٌ بِدَ قَ لَّ عَ نِ مُ مِ ؤْ سُ الْمُ »«نَفْ نْهُ ى عَ قْضَ تَّى يُ نِهِ حَ يْ ةٌ بِدَ قَ لَّ عَ نِ مُ مِ ؤْ سُ الْمُ : : «نَفْ
ونوقش بعدم التســليم، فإن المســؤولية المحدودة إبراء من الدين، وهو مما ونوقش بعدم التســليم، فإن المســؤولية المحدودة إبراء من الدين، وهو مما 

تتشوف له الشريعةتتشوف له الشريعة(٤).
ويجاب بأن اإلبراء من الشيء يكون بعد ثبوته، وأما قبله فغررويجاب بأن اإلبراء من الشيء يكون بعد ثبوته، وأما قبله فغرر(٥).

الدليل الثاني: الدليل الثاني: أن مبدأ المسؤولية المحدودة مخالف لمقتضى عقد الشركة في أن مبدأ المسؤولية المحدودة مخالف لمقتضى عقد الشركة في 
الشــريعة اإلسالمية، بأن يتحمل الشريك خسائر الشركة بقدر حصته في رأس المال، الشــريعة اإلسالمية، بأن يتحمل الشريك خسائر الشركة بقدر حصته في رأس المال، 

وسبق ذكر اتفاق الفقهاء على بطالن اشتراط الشريك ما يخالف ذلكوسبق ذكر اتفاق الفقهاء على بطالن اشتراط الشريك ما يخالف ذلك(٦).
وبه صــدر قرار عدد من المجامــع الفقهية والهيئات الشــرعية. انظر: قــرار مجمع الفقه  وبه صــدر قرار عدد من المجامــع الفقهية والهيئات الشــرعية. انظر: قــرار مجمع الفقه    (١)
اإلســالمي الدولي رقم اإلســالمي الدولي رقم ٦٣٦٣، مجلة المجمع العدد الســابع ، مجلة المجمع العدد الســابع ٧١٤٧١٤/١، المعايير الشــرعية، ، المعايير الشــرعية، 

ص٣٣٩٣٣٩، وانظر: المسؤولية المحدودة، للحقيل، ص، وانظر: المسؤولية المحدودة، للحقيل، ص٣٥٥٣٥٥-٣٥٦٣٥٦.
نِ  مِ ؤْ مُ سُ الْ نِ  أنه قال: «نَفْ مِ ؤْ مُ سُ الْ رواه الترمذي، أبواب الجنائز، باب ما جــاء عن النبي  أنه قال: «نَفْ رواه الترمذي، أبواب الجنائز، باب ما جــاء عن النبي    (٢)
». ٣٧٥٣٧٥/٢ ( (١٠٧٩١٠٧٩)، ورواه ابن  ماجه، أبواب الصدقات، باب )، ورواه ابن  ماجه، أبواب الصدقات، باب  نْهُ ى عَ ضَ قْ تَّى يُ ينِهِ حَ ةٌ بِدَ قَ لَّ عَ ». مُ نْهُ ى عَ ضَ قْ تَّى يُ ينِهِ حَ ةٌ بِدَ قَ لَّ عَ مُ
التشديد في الدين، من حديث أبي هريرة التشديد في الدين، من حديث أبي هريرة  ٤٨٩٤٨٩/٢ ( (٢٤١٣٢٤١٣). وقال الترمذي: (هذا ). وقال الترمذي: (هذا 

حديث حسن).حديث حسن).
الشركة المساهمة، للمرزوقي، ص٢٧٥٢٧٥. الشركة المساهمة، للمرزوقي، ص   (٣)

المسؤولية المحدودة، للحقيل، ص٣٥١٣٥١. المسؤولية المحدودة، للحقيل، ص   (٤)
ورد نحوه في الهداية، للمرغيناني ٤٢٤٢/٣، وحاشية ابن  عابدين ، وحاشية ابن  عابدين ٧٠٧٧٠٧/٥. ورد نحوه في الهداية، للمرغيناني    (٥)

الشركة المساهمة، للمرزوقي، ص٢٧٥٢٧٥. الشركة المساهمة، للمرزوقي، ص   (٦)



التحوط في التمويل برأس المال الجريءالتحوط في التمويل برأس المال الجريء

٤٤٧٤٤٧

لَّم في الحال التي يتفاوت فيها الشركاء في  لَّم في الحال التي يتفاوت فيها الشركاء في ونوقش بأن هذا االستدالل إنما يُسَ ونوقش بأن هذا االستدالل إنما يُسَ
تحمل المســؤولية، بأن يكون بعضهم ضامنًا للخسائر والبقية محدودي المسؤولية، تحمل المســؤولية، بأن يكون بعضهم ضامنًا للخسائر والبقية محدودي المسؤولية، 
أما إذا كانت مسؤولية جميع الشركاء محدودة فال يصح هذا االستدالل؛ ألن الشريك أما إذا كانت مسؤولية جميع الشركاء محدودة فال يصح هذا االستدالل؛ ألن الشريك 
في األصل متحمل للخسارة بقدر رأس ماله، ولكن اشترط جميع الشركاء في عالقتهم في األصل متحمل للخسارة بقدر رأس ماله، ولكن اشترط جميع الشركاء في عالقتهم 
مع الغير أالَّ يتحملوا ديونًا للشــركة تزيد عن أموالها، فالشــرط في عالقة الشركة مع مع الغير أالَّ يتحملوا ديونًا للشــركة تزيد عن أموالها، فالشــرط في عالقة الشركة مع 

الغير، ال في عالقة الشركاء ببعضهمالغير، ال في عالقة الشركاء ببعضهم(١).
الدليل الثالث: الدليل الثالث: أن مبدأ المســؤولية المحدودة يؤدي إلــى الغرر؛ ألن تحديد أن مبدأ المســؤولية المحدودة يؤدي إلــى الغرر؛ ألن تحديد 
مسؤولية الشركاء بما ال يزيد عن قدر حصتهم في رأس المال، مع السماح في الوقت مسؤولية الشركاء بما ال يزيد عن قدر حصتهم في رأس المال، مع السماح في الوقت 
نفسه للشركة باالســتدانة من الغير أو االقتراض بما يزيد على قدر رأس المال يؤدي نفسه للشركة باالســتدانة من الغير أو االقتراض بما يزيد على قدر رأس المال يؤدي 

ا منها، وفي هذا غرر غير مغتفر(٢). ا منها، وفي هذا غرر غير مغتفرإلى احتمال أالَّ يسترد الدائنون أموالهم أو جزءً إلى احتمال أالَّ يسترد الدائنون أموالهم أو جزءً
ومن صور ذلك: لجوء بعض الشركات إلى الرافعة المالية باالقتراض لتوزيع ومن صور ذلك: لجوء بعض الشركات إلى الرافعة المالية باالقتراض لتوزيع 
أرباح على الشــركاء، رغبةً في تقوية اسم الشركة ومنح الشركاء والمتعاملين ثقة أكبر أرباح على الشــركاء، رغبةً في تقوية اسم الشركة ومنح الشركاء والمتعاملين ثقة أكبر 
بها، وربما كان ذلك إلخراج بعض الشــركاء من الشركة بشراء حصصهم، فينتج عن بها، وربما كان ذلك إلخراج بعض الشــركاء من الشركة بشراء حصصهم، فينتج عن 
هذا انهيار في قدرة الشــركة وشح في ســيولتها المالية ثم إعالنها اإلفالس دون أن هذا انهيار في قدرة الشــركة وشح في ســيولتها المالية ثم إعالنها اإلفالس دون أن 
لــوا أرباحهم وربما باعوا  لــوا أرباحهم وربما باعوا يكون للدائنين حق في الرجوع على الشــركاء الذين حصَّ يكون للدائنين حق في الرجوع على الشــركاء الذين حصَّ

حصصهم للشركةحصصهم للشركة(٣).
ونوقش من وجهين:ونوقش من وجهين:

المسؤولية المحدودة، للحقيل، ص٣٥٢٣٥٢-٣٥٣٣٥٣. المسؤولية المحدودة، للحقيل، ص   (١)
قال ابن  رشــد في اشتراط المشــتري على البائع أنه إن وجد ثمنًا قضاه وإن هلك وال شيء  قال ابن  رشــد في اشتراط المشــتري على البائع أنه إن وجد ثمنًا قضاه وإن هلك وال شيء    (٢)
عنده فال شــيء عليه: (هذا الشــرط من الشــروط التي يفســد بها البيع؛ ألنه غرر). البيان عنده فال شــيء عليه: (هذا الشــرط من الشــروط التي يفســد بها البيع؛ ألنه غرر). البيان 

والتحصيل والتحصيل ٢٦٧٢٦٧/٧، وانظر: مختصر ابن  عرفة ، وانظر: مختصر ابن  عرفة ٣١٠٣١٠/٥.
الشركات الحديثة والشركات القابضة، لحسين فهمي ٤٦٣٤٦٣/٢. الشركات الحديثة والشركات القابضة، لحسين فهمي    (٣)



٤٤٨٤٤٨

األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

األول:األول: أن احتمــال عدم الســداد يرد فــي جميع عقود المداينــات، فال وجه  أن احتمــال عدم الســداد يرد فــي جميع عقود المداينــات، فال وجه 
لتخصيص ذلك بالشركة ذات المسؤولية المحدودة.لتخصيص ذلك بالشركة ذات المسؤولية المحدودة.

الثاني:الثاني: أن المســؤولية المحدودة إبراء، واإلبراء إســقاط تغتفــر فيه الجهالة  أن المســؤولية المحدودة إبراء، واإلبراء إســقاط تغتفــر فيه الجهالة 
والغرروالغرر(١).

الدليــل الرابــع: الدليــل الرابــع: أن في المســؤولية المحدودة فتــح باب للشــركاء للتغرير أن في المســؤولية المحدودة فتــح باب للشــركاء للتغرير 
بالمتعاملين مع الشركة، بسحب أموالها ثم ادعاء إفالسها فتضيع حقوق الدائنينبالمتعاملين مع الشركة، بسحب أموالها ثم ادعاء إفالسها فتضيع حقوق الدائنين(٢).

ونوقش بأن شرط المسؤولية المحدودة إذا أُشهر فيفترض في المتعاملين أخذ ونوقش بأن شرط المسؤولية المحدودة إذا أُشهر فيفترض في المتعاملين أخذ 
ا تحد من  ا تحد من الحيطة ودراسة حال الشركة قبل التعامل معها، كما أن األنظمة وضعت قيودً الحيطة ودراسة حال الشركة قبل التعامل معها، كما أن األنظمة وضعت قيودً
التالعــب؛ كاشــتراط بيان أن الشــركة ذات مســؤولية محدودة في جميــع العقود التالعــب؛ كاشــتراط بيان أن الشــركة ذات مســؤولية محدودة في جميــع العقود 
والمســتندات الخاصة بالشركة، واشتراط وجود تقرير ســنوي لميزانية الشركة يعده والمســتندات الخاصة بالشركة، واشتراط وجود تقرير ســنوي لميزانية الشركة يعده 
مراقب حســابات مستقل عنها، واشتراط اجتماع الشــركاء حال بلوغ خسائر الشركة مراقب حســابات مستقل عنها، واشتراط اجتماع الشــركاء حال بلوغ خسائر الشركة 

نصف رأس مالها للنظر في استمرار الشركة أو حلهانصف رأس مالها للنظر في استمرار الشركة أو حلها(٣)()(٤).
واستدل أصحاب القول الثاني باآلتي:واستدل أصحاب القول الثاني باآلتي:

الدليل األول:الدليل األول: أن اشتراط المسؤولية المحدودة شرط بين الشركة والمتعاملين  أن اشتراط المسؤولية المحدودة شرط بين الشركة والمتعاملين 
معها، واألصل في الشروط الجواز؛ لقوله تعالى: معها، واألصل في الشروط الجواز؛ لقوله تعالى: نث   ]   \   [  ̂    _ مث(٥)، ، 

.(٦)« مْ وطِهِ رُ لَى شُ ونَ عَ لِمُ سْ »الْمُ مْ وطِهِ رُ لَى شُ ونَ عَ لِمُ سْ وقول النبي وقول النبي : «: «الْمُ
المسؤولية المحدودة، للحقيل، ص٣٥٣٣٥٣. المسؤولية المحدودة، للحقيل، ص   (١)

الشركات الحديثة والشركات القابضة، لحسين فهمي ٤٦٤٤٦٤/٢. الشركات الحديثة والشركات القابضة، لحسين فهمي    (٢)
نظام الشركات السعودي، المادة نظام الشركات السعودي، المادة ١٥٢١٥٢، ص، ص٥٨٥٨، والمادة ، والمادة ١٢٦١٢٦، ص، ص٤٩٤٩، والمادة ، والمادة ١٨١١٨١، ص، ص٦٩٦٩.  (٣)

المسؤولية المحدودة، للحقيل، ص٣٥٣٣٥٣. المسؤولية المحدودة، للحقيل، ص   (٤)
سورة المائدة، اآلية: ١. سورة المائدة، اآلية:    (٥)

سبق تخريجه، ص١٥٨١٥٨. سبق تخريجه، ص   (٦)
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٤٤٩٤٤٩

ويناقش بأن األصل في الشــروط الجواز ما لم تخالف نصوص الشــريعة أو ويناقش بأن األصل في الشــروط الجواز ما لم تخالف نصوص الشــريعة أو 
قواعدها، وسبق بيان أدلة تحريم هذا الشرط.قواعدها، وسبق بيان أدلة تحريم هذا الشرط.

الدليل الثاني:الدليل الثاني: أن حقيقة المســؤولية المحدودة إبراء من دين مجهول لم يتبين  أن حقيقة المســؤولية المحدودة إبراء من دين مجهول لم يتبين 
قدره، وقد نص جمهور الفقهاء على جوازهقدره، وقد نص جمهور الفقهاء على جوازه(١)()(٢).

ويناقش باآلتي:ويناقش باآلتي:
: بالفرق بينهما، وذلك من وجوه: بالفرق بينهما، وذلك من وجوه: :أوالً أوالً

الوجــه األول:الوجــه األول: أن اإلبراء مــن الدين المجهول يكون بعد الدين، أما اشــتراط  أن اإلبراء مــن الدين المجهول يكون بعد الدين، أما اشــتراط 
المسؤولية المحدودة فشرط باإلبراء قبله، فال يصح التخريج عليه.المسؤولية المحدودة فشرط باإلبراء قبله، فال يصح التخريج عليه.

الوجه الثاني:الوجه الثاني: أن اإلبراء تبرع محض، وشــرط المسؤولية المحدودة تبرع في  أن اإلبراء تبرع محض، وشــرط المسؤولية المحدودة تبرع في 
ا، بل للتابع حكم المتبوع. ا محضً ا، بل للتابع حكم المتبوع.عقد، فليس تبرعً ا محضً عقد، فليس تبرعً

الوجه الثالث:الوجه الثالث: أن اإلبراء من الدين المجهول إبراء منجز، وشــرط المسؤولية  أن اإلبراء من الدين المجهول إبراء منجز، وشــرط المسؤولية 
المحدودة إبراء معلق باإلفالس.المحدودة إبراء معلق باإلفالس.

ثانيًا:ثانيًا: بأن الحنفية ممن أجاز اإلبراء المجهول، وقد منعوا البراءةَ مما يحدث بأن الحنفية ممن أجاز اإلبراء المجهول، وقد منعوا البراءةَ مما يحدث(٣)، ، 
هو قول الحنفية والمالكية، انظر: المبسوط هو قول الحنفية والمالكية، انظر: المبسوط ٩٢٩٢/١٣١٣، بدائع الصنائع ، بدائع الصنائع ٥١٥١/٦، الشرح الكبير، ، الشرح الكبير،   (١)
للدردير للدردير ٣٧٨٣٧٨/٣، منح الجليل ، منح الجليل ٣٥٨٣٥٨/٦، وقيده الحنابلة جواز اإلبراء بالدين المجهول الذي ، وقيده الحنابلة جواز اإلبراء بالدين المجهول الذي 
ال يمكن معرفته. الهداية، ألبي الخطاب، صال يمكن معرفته. الهداية، ألبي الخطاب، ص٢٤٠٢٤٠، اإلنصاف ، اإلنصاف ١٤٥١٤٥/١٣١٣، وير الشــافعية ، وير الشــافعية 

بطالن اإلبراء من الدين المجهول. بحر المذهب بطالن اإلبراء من الدين المجهول. بحر المذهب ٥٦٤٥٦٤/٤، اإلقناع، للشربيني ، اإلقناع، للشربيني ٣١٣٣١٣/٢. 
الخدمات االســتثمارية في المصارف، للشبيلي ٢٢٧٢٢٧/١، المسؤولية المحدودة، للحقيل، ، المسؤولية المحدودة، للحقيل،  الخدمات االســتثمارية في المصارف، للشبيلي    (٢)

ص٣٤٣٣٤٣.
البناية، للعيني ١٣٨١٣٨/٨، حاشــية ابن  عابدين ، حاشــية ابن  عابدين ٤٢٤٢/٥، وذكر أن من أجازه البراءة من العيب ، وذكر أن من أجازه البراءة من العيب  البناية، للعيني    (٣)
ا للعيب الموجود، أما إذا كان اإلبراء مما يحدث فقط فال يصح  ا للعيب الموجود، أما إذا كان اإلبراء مما يحدث فقط فال يصح الحــادث أجازه إذا كان تابعً الحــادث أجازه إذا كان تابعً

ا. ا.باإلجماع؛ إذ صح األول تبعً باإلجماع؛ إذ صح األول تبعً
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والبراءةَ من حق غير معينوالبراءةَ من حق غير معين(١)، كما منعوا تعليق البراءة، كما منعوا تعليق البراءة(٢)، وشرط المسؤولية المحدودة ، وشرط المسؤولية المحدودة 
إبراء مما يحدث، وإبراء لغير معين، وإبراء معلق باإلفالس.إبراء مما يحدث، وإبراء لغير معين، وإبراء معلق باإلفالس.

ثالثًا:ثالثًا: بأن المالكية مع قولهم بجواز اإلبراء من المجهول منعوا شرط المسؤولية  بأن المالكية مع قولهم بجواز اإلبراء من المجهول منعوا شرط المسؤولية 
المحدودةالمحدودة(٣).

الدليل الثالث:الدليل الثالث: قياس الشركة ذات المسؤولية المحدودة على العبد المأذون له  قياس الشركة ذات المسؤولية المحدودة على العبد المأذون له 
في التجارة، فكما أن سيده ال يتحمل من ديونه إال بقدر قيمتهفي التجارة، فكما أن سيده ال يتحمل من ديونه إال بقدر قيمته(٤)، فكذلك الشريك في ، فكذلك الشريك في 

الشركة ال يتحمل من ديونها إال بقدر رأس ماله فيهاالشركة ال يتحمل من ديونها إال بقدر رأس ماله فيها(٥).
ونوقش من وجهين:ونوقش من وجهين:

حاشية ابن  عابدين ٥٤٢٥٤٢/٤. حاشية ابن  عابدين    (١)
البحر الرائق ٢٩٦٢٩٦/٧، حاشية ابن  عابدين ، حاشية ابن  عابدين ٤٣٤٣/٥، ، ٧٠٧٧٠٧. البحر الرائق    (٢)

ا  ا : (مســألة: قال ابن  القاسم: وسمعت مالكً قال ابن  رشــد في البيان والتحصيل ٢٦٧٢٦٧/٧: (مســألة: قال ابن  القاسم: وسمعت مالكً قال ابن  رشــد في البيان والتحصيل    (٣)
يقول: من ابتاع ســلعة على أنه إن وجد ثمنه قضاه، وإن هلك وال شيء عنده، فال شيء عليه يقول: من ابتاع ســلعة على أنه إن وجد ثمنه قضاه، وإن هلك وال شيء عنده، فال شيء عليه 
وهو في حل، قال: ما أحب هذا من الشروط. قال ابن  القاسم: فإن وقع هذا الشرط وفات، وهو في حل، قال: ما أحب هذا من الشروط. قال ابن  القاسم: فإن وقع هذا الشرط وفات، 
لزمه قيمتها يوم قبضها. قال محمد  بن رشــد: هذا الشرط من الشروط التي يفسد بها البيع؛ لزمه قيمتها يوم قبضها. قال محمد  بن رشــد: هذا الشرط من الشروط التي يفسد بها البيع؛ 
ألنه غرر؛ إذ ال يدري البائــع هل ينض له الثمن أم ال ينض، فال يدخل فيه من االختالف ما ألنه غرر؛ إذ ال يدري البائــع هل ينض له الثمن أم ال ينض، فال يدخل فيه من االختالف ما 
دخل في المسألة التي قبلها، فالحكم فيه أن يفسخ البيع في قيام السلعة شاءا أو أبيا؛ ويصحح دخل في المسألة التي قبلها، فالحكم فيه أن يفسخ البيع في قيام السلعة شاءا أو أبيا؛ ويصحح 
في فواتها بالقيمة بالغة ما بلغت، وهو ظاهر قول ابن  القاســم، وتفســير لقول مالك؛ إذ قد في فواتها بالقيمة بالغة ما بلغت، وهو ظاهر قول ابن  القاســم، وتفســير لقول مالك؛ إذ قد 
ا فيما ال يصح عنده وال يجوز ويجب فيه الفســخ: ال أحب هذا، وأكره هذا، وما  ا فيما ال يصح عنده وال يجوز ويجب فيه الفســخ: ال أحب هذا، وأكره هذا، وما يقول كثيرً يقول كثيرً
أشــبهه من األلفاظ، فيكتفي بذلك من قوله، ويتناهى به مــن فعله، وبالله التوفيق). وانظر: أشــبهه من األلفاظ، فيكتفي بذلك من قوله، ويتناهى به مــن فعله، وبالله التوفيق). وانظر: 

مختصر ابن  عرفة مختصر ابن  عرفة ٣١٠٣١٠/٥.
مختصر القدوري، ص١٤١١٤١، الهداية، للمرغيناني ، الهداية، للمرغيناني ٢٨٩٢٨٩/٤، بداية المجتهد ، بداية المجتهد ٧٣٧٣/٤، الفواكه ، الفواكه  مختصر القدوري، ص   (٤)
الدواني الدواني ٢٤١٢٤١/٢، الحاوي، للماوردي ، الحاوي، للماوردي ٣٧١٣٧١/٥، الوســيط، للغزالي ، الوســيط، للغزالي ٢٠٢٢٠٢/٣، وهو رواية ، وهو رواية 

عند الحنابلة، اإلنصاف عند الحنابلة، اإلنصاف ٢١٢١/١٣١٣، ، ٤٢٠٤٢٠.
المسؤولية المحدودة، للحقيل، ص٣٤٣٣٤٣. المسؤولية المحدودة، للحقيل، ص   (٥)
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األول: األول: أن في المســألة خالف، واألقرب تحمل الســيد ديون العبد إذا أَذن له أن في المســألة خالف، واألقرب تحمل الســيد ديون العبد إذا أَذن له 
وتصرف لمصلحته؛ إذ الخراج بالضمانوتصرف لمصلحته؛ إذ الخراج بالضمان(١)()(٢).

الثاني:الثاني: أنه حتى على قول من ير أن دين العبد المأذون له ال يُسأل عنه السيد؛  أنه حتى على قول من ير أن دين العبد المأذون له ال يُسأل عنه السيد؛ 
فإنــه يقيده بالعبد المأذون له بالتجارة في مال نفســه، فإن كان اتجاره في مال ســيده فإنــه يقيده بالعبد المأذون له بالتجارة في مال نفســه، فإن كان اتجاره في مال ســيده 
والربح للســيد كان وكيالً ال مأذونًا لــه بالتجارةوالربح للســيد كان وكيالً ال مأذونًا لــه بالتجارة(٣)، وفي هذه الحال يضمن الســيد ، وفي هذه الحال يضمن الســيد 

الموكِّل ما ترتب على ماله من خسارةالموكِّل ما ترتب على ماله من خسارة(٤).
ا للمستثمرين على المساهمة في المشروعات  ا للمستثمرين على المساهمة في المشروعات  أن في هذا تشجيعً الدليل الرابع:الدليل الرابع: أن في هذا تشجيعً
الكبيــرة التي يكون فيها نفع للبالد والمجتمع، والذي ما كانوا ليقدموا على ذلك لوال الكبيــرة التي يكون فيها نفع للبالد والمجتمع، والذي ما كانوا ليقدموا على ذلك لوال 
ثقتهم بأن مســؤوليتهم لن تتجاوز قدر رأس مالهم، والتشجيع على استثمار األموال ثقتهم بأن مســؤوليتهم لن تتجاوز قدر رأس مالهم، والتشجيع على استثمار األموال 

من المقاصد الشرعيةمن المقاصد الشرعية(٥).
ا للشرع فيســقط، وال يسوغ بحجة تشجيع  ا للشرع فيســقط، وال يسوغ بحجة تشجيع ويناقش بأنه إن كان شــرطًا مخالفً ويناقش بأنه إن كان شــرطًا مخالفً
المســتثمرين، وإال لجاز أن يشترط الشريك على شريكه أالَّ يخسر، أو أن يتحمل من المســتثمرين، وإال لجاز أن يشترط الشريك على شريكه أالَّ يخسر، أو أن يتحمل من 
الخســارة أقل من نســبة رأس ماله، وقد اتفق الفقهاء على تحريــم ذلك، مع أن فيه الخســارة أقل من نســبة رأس ماله، وقد اتفق الفقهاء على تحريــم ذلك، مع أن فيه 

مصلحة بتشجيع المستثمرين على االستثمار.مصلحة بتشجيع المستثمرين على االستثمار.
ــرَّ الناس  وهــو مذهــب الحنابلة، وعللــوا ذلك بــأن العبد متصــرف للســيد، وألنه غَ ــرَّ الناس   وهــو مذهــب الحنابلة، وعللــوا ذلك بــأن العبد متصــرف للســيد، وألنه غَ  (١)
بمعاملته.  اإلنصــاف بمعاملته.  اإلنصــاف ٢١٢١/١٣١٣، ، ٤٢٢٤٢٢، كشــاف القنــاع ، كشــاف القنــاع ٤٥٩٤٥٩/٣، مطالــب أولــي النهى ، مطالــب أولــي النهى 

.٤٢٣٤٢٣/٣
الخدمات االستثمارية في المصارف، للشبيلي ٢٢٣٢٢٣/١. الخدمات االستثمارية في المصارف، للشبيلي    (٢)

قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل ٣٠١٣٠١/٥: (واعلم أن المأذون له في التجارة هو من : (واعلم أن المأذون له في التجارة هو من  قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل    (٣)
أذن له الســيد أن يتجر في مال نفسه، أو مال السيد على أن الربح له دون سيده ولو كان على أذن له الســيد أن يتجر في مال نفسه، أو مال السيد على أن الربح له دون سيده ولو كان على 

.( ).أن يتجر في مال السيد والربح للسيد؛ لكان وكيالً أن يتجر في مال السيد والربح للسيد؛ لكان وكيالً
الخدمات االستثمارية في المصارف، للشبيلي ٢٢٣٢٢٣/١. الخدمات االستثمارية في المصارف، للشبيلي    (٤)

المرجع السابق ٢٢٤٢٢٤/١، المسؤولية المحدودة، للحقيل، ص، المسؤولية المحدودة، للحقيل، ص٣٤٩٣٤٩. المرجع السابق    (٥)
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الترجيح:الترجيح:
يتبين مما سبق قوة الخالف في المسألة، ولعل محل النظر يرجع إلى الشخصية يتبين مما سبق قوة الخالف في المسألة، ولعل محل النظر يرجع إلى الشخصية 
لِّب النظر إلى أن للشركة شخصية معنوية صيرتها كالفرد له  لِّب النظر إلى أن للشركة شخصية معنوية صيرتها كالفرد له ؛ فإن غُ المعنوية للشركةالمعنوية للشركة(١)؛ فإن غُ
لِّب النظر  لِّب النظر ذمته المســتقلة عن غيره، كان المرجح جواز المسؤولية المحدودة. وإن غُ ذمته المســتقلة عن غيره، كان المرجح جواز المسؤولية المحدودة. وإن غُ
إلى أن الشركة إنما هي حصص لشركاء، فكما أن لهم ربحها فعليهم ضمان خسارتها، إلى أن الشركة إنما هي حصص لشركاء، فكما أن لهم ربحها فعليهم ضمان خسارتها، 

كان المرجح تحريم شرط المسؤولية المحدودة.كان المرجح تحريم شرط المسؤولية المحدودة.
وباعتبار ما سبق يترجح التفرقة في شرط المسؤولية المحدودة بين نوعين من وباعتبار ما سبق يترجح التفرقة في شرط المسؤولية المحدودة بين نوعين من 

الشركات:الشركات:
النوع األول:النوع األول: الشــركات التي يغلب فيها الجانب الشخصي، كالتي يكون عدد  الشــركات التي يغلب فيها الجانب الشخصي، كالتي يكون عدد 
، فيُعرف الشركاء فيها، وتتأثر بقراراتهم الفردية، وربما كان مديرها  ، فيُعرف الشركاء فيها، وتتأثر بقراراتهم الفردية، وربما كان مديرها الشركاء فيها قليالً الشركاء فيها قليالً
ا يملك النســبة العظمى من أسهمها، فهذا النوع من الشــركاء يحرم فيه شرط  ا يملك النســبة العظمى من أسهمها، فهذا النوع من الشــركاء يحرم فيه شرط شريكً شريكً
المســؤولية المحدودة وال يصح؛ ألن شخصية الشــريك فيها تطغى على الشخصية المســؤولية المحدودة وال يصح؛ ألن شخصية الشــريك فيها تطغى على الشخصية 
المعنوية للشــركة، ويصعب ضبط تعامالتها، ويمكن للشريك سحب أموال الشركة المعنوية للشــركة، ويصعب ضبط تعامالتها، ويمكن للشريك سحب أموال الشركة 
في صورة أرباح مع وجود ديون غير مســجلة في قيود الشــركة، أو يتعاقد مع أطراف في صورة أرباح مع وجود ديون غير مســجلة في قيود الشــركة، أو يتعاقد مع أطراف 
لتوريد بضاعة ما أو تنفيذ أعمال ثم يتســلم دفعة من مبلغها ويخرجه في صورة أرباح لتوريد بضاعة ما أو تنفيذ أعمال ثم يتســلم دفعة من مبلغها ويخرجه في صورة أرباح 
وبعد تعثره ال يســتطيع المتعاقد الرجوع على الشــركة إلفالســها وال الرجوع على وبعد تعثره ال يســتطيع المتعاقد الرجوع على الشــركة إلفالســها وال الرجوع على 
الشريك لكون مسؤوليته محدودة، ومن أوضح أمثلة هذا النوع من الشركات: الشركة الشريك لكون مسؤوليته محدودة، ومن أوضح أمثلة هذا النوع من الشركات: الشركة 

ذات الشخص الواحد.ذات الشخص الواحد.
النوع الثاني:النوع الثاني: الشركات التي تغلب فيها شخصية الشركة؛ كالشركات المساهمة  الشركات التي تغلب فيها شخصية الشركة؛ كالشركات المساهمة 
في سوق المال، فهذه الشركات ال يُعرف معظم الشركاء فيها، ويمكن ألي فرد أن يصير في سوق المال، فهذه الشركات ال يُعرف معظم الشركاء فيها، ويمكن ألي فرد أن يصير 

الخدمات االستثمارية في المصارف، للشبيلي ٢٢٢٢٢٢/١. الخدمات االستثمارية في المصارف، للشبيلي    (١)



التحوط في التمويل برأس المال الجريءالتحوط في التمويل برأس المال الجريء

٤٥٣٤٥٣

ا ثم يعود  ا اليوم ثم يبيع حصته غدً ا فيها بشراء أسهمها، وقد يكون الفرد شــريكً ا ثم يعود شــريكً ا اليوم ثم يبيع حصته غدً ا فيها بشراء أسهمها، وقد يكون الفرد شــريكً شــريكً
ا بعد غد، فهذا النوع من الشــركات يتعامل معه المتعاملون للشركة ذاتها دون  ا بعد غد، فهذا النوع من الشــركات يتعامل معه المتعاملون للشركة ذاتها دون شــريكً شــريكً
ف بعضهم فال يُعرف الكل، ويصعب على البعض التصرف  رِ ف بعضهم فال يُعرف الكل، ويصعب على البعض التصرف معرفة بشــركائها، وإن عُ رِ معرفة بشــركائها، وإن عُ
في الشــركة والتالعب بأموالها لوجود رقابة عليها من عدة جهات، وعلى رأسها هيئة في الشــركة والتالعب بأموالها لوجود رقابة عليها من عدة جهات، وعلى رأسها هيئة 
الســوق المالية، ففي هذه الحال يترجح صحة اشتراط المسؤولية المحدودة لما سبق الســوق المالية، ففي هذه الحال يترجح صحة اشتراط المسؤولية المحدودة لما سبق 

من أدلةمن أدلة(١)، ولآلتي:، ولآلتي:
: أن المتعاملين ال يعرفون في تعاملهم إال اســم الشــركة، فشــخصيتها  أن المتعاملين ال يعرفون في تعاملهم إال اســم الشــركة، فشــخصيتها  :أوالً أوالً
المعنويــة ظاهرة، وهو ما يجعل ذمتها المالية تســتقل عن ذمة الشــركاء فيها، بل قد المعنويــة ظاهرة، وهو ما يجعل ذمتها المالية تســتقل عن ذمة الشــركاء فيها، بل قد 
يتعامل معها الشريك نفسه دون أن يعلم مدير الشركة بأن المتعامل شريك فيها فضالً يتعامل معها الشريك نفسه دون أن يعلم مدير الشركة بأن المتعامل شريك فيها فضالً 

عن أن يحابِيَه.عن أن يحابِيَه.
ثانيًا:ثانيًا: أن شخصية الشريك غير ظاهرة فيها، بل يتغير الشركاء فيها بصورة يومية. أن شخصية الشريك غير ظاهرة فيها، بل يتغير الشركاء فيها بصورة يومية.
ثالثًاثالثًا: أن مدير الشــركة أجير فيها، وال يتصرف تصرف المالك كالشــركة ذات : أن مدير الشــركة أجير فيها، وال يتصرف تصرف المالك كالشــركة ذات 

الشخص الواحد، وهو ما يحد من تالعب الشركاء.الشخص الواحد، وهو ما يحد من تالعب الشركاء.
ا: أن على الشركة رقابة تمنعها من التالعب بأموال المساهمين فضالً عن : أن على الشركة رقابة تمنعها من التالعب بأموال المساهمين فضالً عن  ارابعً رابعً

التالعب بأموال المتعاملين، وهو ما يمنع الغرر والتغرير بهم.التالعب بأموال المتعاملين، وهو ما يمنع الغرر والتغرير بهم.
وهذا التفريق في الشركات التي تكون فيها مسؤولية جميع الشركاء محدودة، وهذا التفريق في الشركات التي تكون فيها مسؤولية جميع الشركاء محدودة، 
أما إذا كانت المســؤولية المحدودة لبعض الشــركاء، ويكون بقية الشركاء ضامنين أما إذا كانت المســؤولية المحدودة لبعض الشــركاء، ويكون بقية الشركاء ضامنين 
-وهي الصــورة الثانية- فإن هذه الصورة محرمة؛ لمخالفتها ما اتفق عليه الفقهاء من -وهي الصــورة الثانية- فإن هذه الصورة محرمة؛ لمخالفتها ما اتفق عليه الفقهاء من 

أن خسارة كل شريك بحسب حصته من الشركةأن خسارة كل شريك بحسب حصته من الشركة(٢).
الخدمات االستثمارية في المصارف، للشبيلي ٢٢٢٢٢٢/١. الخدمات االستثمارية في المصارف، للشبيلي    (١)

المســؤولية المحدودة، للحقيل، ص٣٤٣٣٤٣، وهــذا الظاهر من نص قــرار مجمع الفقه، وهــذا الظاهر من نص قــرار مجمع الفقه المســؤولية المحدودة، للحقيل، ص   (٢)= = 



٤٥٤٤٥٤

األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

ل  ل للمشــاركة بيع جزء من نصيبه للمتموِّ ل الفرع الثالث عشــر: اشتراط المموِّ ل للمشــاركة بيع جزء من نصيبه للمتموِّ الفرع الثالث عشــر: اشتراط المموِّ
بثمن آجل.بثمن آجل.

ل لتقديم تمويله مقابل أسهم في الشركة أن  ل لتقديم تمويله مقابل أسهم في الشركة أن صورة المسألة: أن يشــترط المموِّ صورة المسألة: أن يشــترط المموِّ
ا منه. ا منها بعد الشراء بثمن آجل، ليضمن رأس المال أو جزءً ا منه.يبيع جزءً ا منها بعد الشراء بثمن آجل، ليضمن رأس المال أو جزءً يبيع جزءً

ولهذه المعاملة صور، منها:ولهذه المعاملة صور، منها:
ا  ل، بشرط أن يبيعه جزءً ل حصته من المتموِّ ا  أن يشــتري المموِّ ل، بشرط أن يبيعه جزءً ل حصته من المتموِّ الصورة األولى:الصورة األولى: أن يشــتري المموِّ

منها بعد شرائه.منها بعد شرائه.
ل-  ل أســهم شريك في الشركة -غير المتموِّ ل-  أن يشتري المموِّ ل أســهم شريك في الشركة -غير المتموِّ الصورة الثانية:الصورة الثانية: أن يشتري المموِّ

ل أن يشتري بعضها منه بثمن آجل. ل أن يشتري بعضها منه بثمن آجل.ويشترط على المتموِّ ويشترط على المتموِّ
اإلسالمي الدولي رقم ١٣٠١٣٠ بشأن الشركات الحديثة، فبعد أن أورد أنواع الشركات، عقب  بشأن الشركات الحديثة، فبعد أن أورد أنواع الشركات، عقب  اإلسالمي الدولي رقم =   =
ا: في حالة وقوع خسارة لرأس المال فإنه يجب أن يتحمل كلُّ  ا: في حالة وقوع خسارة لرأس المال فإنه يجب أن يتحمل كلُّ ذلك بأمور منها ما نصه: (رابعً ذلك بأمور منها ما نصه: (رابعً
ته من الخسارة بنسبة مســاهمته في رأس المال). مجلة المجمع. العدد الرابع  ته من الخسارة بنسبة مســاهمته في رأس المال). مجلة المجمع. العدد الرابع شريكٍ حصَّ شريكٍ حصَّ
عشــر عشــر ٦٦٩٦٦٩/٢، مع أن مجمع الفقه اإلســالمي الدولي نص في القــرار رقم ، مع أن مجمع الفقه اإلســالمي الدولي نص في القــرار رقم ٦٣٦٣ على أنه:  على أنه: 
ا من إنشاء شركة مســاهمة ذات مســؤولية محدودة برأس مالها؛ ألن ذلك  ا من إنشاء شركة مســاهمة ذات مســؤولية محدودة برأس مالها؛ ألن ذلك (ال مانع شــرعً (ال مانع شــرعً
معلوم للمتعاملين مع الشــركة، وبحصول العلم ينتفي الغرر عمن يتعامل مع الشركة، كما معلوم للمتعاملين مع الشــركة، وبحصول العلم ينتفي الغرر عمن يتعامل مع الشركة، كما 
ا من أن تكون مسؤولية بعض المساهمين غير محدودة بالنسبة للدائنين بدون  ا من أن تكون مسؤولية بعض المساهمين غير محدودة بالنسبة للدائنين بدون ال مانع شــرعً ال مانع شــرعً
مقابل لقاء هذا االلتزام، وهي الشــركات التي فيها شــركاء متضامنون وشــركاء محدودو مقابل لقاء هذا االلتزام، وهي الشــركات التي فيها شــركاء متضامنون وشــركاء محدودو 
المسؤولية). مجلة المجمع، العدد السابع المسؤولية). مجلة المجمع، العدد السابع ٧١٤٧١٤/١، فإما أن يكون القرار ، فإما أن يكون القرار ١٣٠١٣٠ في الشركات  في الشركات 
ا للقرار ٦٣٦٣، وهو الظاهر من ، وهو الظاهر من  ا للقرار التي لم تتضمن شرط المســؤولية المحدودة، أو يكون ناسخً التي لم تتضمن شرط المســؤولية المحدودة، أو يكون ناسخً
نصوص المعايير الشرعية؛ حيث ورد في صنصوص المعايير الشرعية؛ حيث ورد في ص٣٣١٣٣١ ما نصه: يجب أن تتفق نسبة الخسارة مع  ما نصه: يجب أن تتفق نسبة الخسارة مع 
نسبة المساهمة في رأس المال، وال يجوز االتفاق على تحمل أحد األطراف لها أو تحميلها نسبة المساهمة في رأس المال، وال يجوز االتفاق على تحمل أحد األطراف لها أو تحميلها 
بنســب مختلفة عن حصص الملكيــة...، إال أنه ورد التصريح بجــواز ذلك في صبنســب مختلفة عن حصص الملكيــة...، إال أنه ورد التصريح بجــواز ذلك في ص٣٤٢٣٤٢ 
ونصــه: (ويجوز تحديد مســؤولية بعــض المســاهمين دون مقابل عن ذلــك التحديد ونصــه: (ويجوز تحديد مســؤولية بعــض المســاهمين دون مقابل عن ذلــك التحديد 

لمسؤوليتهم، فيكون في الشركة شركاء متضامنون وشركاء محدودو المسؤولية).لمسؤوليتهم، فيكون في الشركة شركاء متضامنون وشركاء محدودو المسؤولية).



التحوط في التمويل برأس المال الجريءالتحوط في التمويل برأس المال الجريء

٤٥٥٤٥٥

ل للمشاركة في تأسيس الشركة، أو رفع رأس  ل للمشاركة في تأسيس الشركة، أو رفع رأس  أن يشترط المموِّ الصورة الثالثة:الصورة الثالثة: أن يشترط المموِّ
ا من حصته بعد انعقاد الشــركة، فالمال المدفوع من  ل جزءً ا من حصته بعد انعقاد الشــركة، فالمال المدفوع من مالها أن يشــتري المتموِّ ل جزءً مالها أن يشــتري المتموِّ

ل -في هذه الصورة- ليس ثمن حصة شريك، بل جزء من رأس مال الشركة. ل -في هذه الصورة- ليس ثمن حصة شريك، بل جزء من رأس مال الشركة.المموِّ المموِّ
حكمهاحكمها:

أما الصورة األولى:أما الصورة األولى: فتحرم؛ لتضمنها عدة محاذير: فتحرم؛ لتضمنها عدة محاذير:
األول:األول: اشتراط عقد البيع في عقد الشركة، وسبق بيان تحريم ذلك في المذاهب  اشتراط عقد البيع في عقد الشركة، وسبق بيان تحريم ذلك في المذاهب 

األربعةاألربعة(١).
الثاني:الثاني: أنه حيلة على المحرم بتضمين الشــريك المؤسس رأسَ مال الشريك  أنه حيلة على المحرم بتضمين الشــريك المؤسس رأسَ مال الشريك 
ل، وقد اتفق الفقهاء على تحريم تضمين الشــريك أو المضــارب ما لم يتعدَّ  ل، وقد اتفق الفقهاء على تحريم تضمين الشــريك أو المضــارب ما لم يتعدَّ الممــوِّ الممــوِّ

أو يفرطأو يفرط(٢).
ل قد اشــتر الحصة بثمن حالٍّ بشرط  ل قد اشــتر الحصة بثمن حالٍّ بشرط ؛ فإن المموِّ ينة(٣)؛ فإن المموِّ ينة أنها من بيع العِ الثالث:الثالث: أنها من بيع العِ
ل بثمن آجل، وربما كان الثمن اآلجل للجزء مماثالً للثمن  ا منها للمتموِّ ل بثمن آجل، وربما كان الثمن اآلجل للجزء مماثالً للثمن أن يبيــع جزءً ا منها للمتموِّ أن يبيــع جزءً
بدائع الصنائع ٨٥٨٥/٦-٨٦٨٦، البيــان والتحصيل ، البيــان والتحصيل ٤١٧٤١٧/٤، مواهب الجليل ، مواهب الجليل ٣١٣٣١٣/٤-٣١٤٣١٤، ،  بدائع الصنائع    (١)
نهاية المطلب نهاية المطلب ٣٨٩٣٨٩/٥، المغني ، المغني ١٧٩١٧٩/٧، كشاف القناع ، كشاف القناع ٤٩٢٤٩٢/٨، وهو اختيار ابن  تيمية في ، وهو اختيار ابن  تيمية في 

.٨٢٨٢/٣٠٣٠-٨٥٨٥ مجموع الفتاو مجموع الفتاو
االختيار، للموصلي ٢٠٢٠/٣، بدائع الصنائع ، بدائع الصنائع ٨٥٨٥/٦، حاشية ابن  عابدين ، حاشية ابن  عابدين ٣٠٥٣٠٥/٤، االستذكار ، االستذكار  االختيار، للموصلي    (٢)
٥/٧، القبــس ، القبــس ٨٦٧٨٦٧/١، نهايــة المطلــب ، نهايــة المطلــب ٤٦٩٤٦٩/٧، البيان، للعمرانــي ، البيان، للعمرانــي ٣٧٩٣٧٩/٦، المبدع ، المبدع 

٣٦٨٣٦٨/٤، شرح منتهى اإلرادات ، شرح منتهى اإلرادات ٢١٤٢١٤/٢.
العينة: أن يبيع شيئًا من غيره بثمن مؤجل، ويسلمه إلى المشتري، ثم يشتريه بائعه قبل قبض  العينة: أن يبيع شيئًا من غيره بثمن مؤجل، ويسلمه إلى المشتري، ثم يشتريه بائعه قبل قبض    (٣)
ا. وهو تعريف الرافعي في فتح العزيز ٢٣١٢٣١/٨، وانظر: البناية شرح ، وانظر: البناية شرح  ا. وهو تعريف الرافعي في فتح العزيز الثمن بأقل من ذلك نقدً الثمن بأقل من ذلك نقدً
الهداية الهداية ٤٦١٤٦١/٨، حاشــية ابن  عابدين ، حاشــية ابن  عابدين ٣٢٥٣٢٥/٥، البيان والتحصيل ، البيان والتحصيل ٨٥٨٥/٧، بداية المجتهد ، بداية المجتهد 
١٧٣١٧٣/٣، المجموع شــرح المهذب ، المجموع شــرح المهذب ١٥٣١٥٣/١٠١٠، روضة الطالبين ، روضة الطالبين ٤١٨٤١٨/٣-٤١٩٤١٩، الكافي، ، الكافي، 

البن  قدامة البن  قدامة ١٦١٦/٢، شرح منتهى اإلرادات ، شرح منتهى اإلرادات ٢٦٢٦/٢.
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المدفوع حاال للحصة كاملة أو أكثر منه.المدفوع حاال للحصة كاملة أو أكثر منه.
وقد وقع الخالف بين الفقهاء في حكم بيع العينة على قولين:وقد وقع الخالف بين الفقهاء في حكم بيع العينة على قولين:

القول األول:القول األول: التحريم. التحريم.
وهو مذهب الحنفيةوهو مذهب الحنفية(١) والمالكية والمالكية(٢) والحنابلة والحنابلة(٣).

القول الثاني:القول الثاني: الجواز الجواز(٤).
وهو مذهب الشافعيةوهو مذهب الشافعية(٥) وقول أبي يوسف من الحنفية وقول أبي يوسف من الحنفية(٦).

األدلة والمناقشة:األدلة والمناقشة:
الهدايــة ٩٤٩٤/٣، حاشــية ابن  عابدين ، حاشــية ابن  عابدين ٣٢٥٣٢٥/٥-٣٢٦٣٢٦، ونقال قول محمد  بن الحســن عن ، ونقال قول محمد  بن الحســن عن  الهدايــة    (١)
إحد صور العينة: (هذا البيع في قلبي كأمثــال الجبال ذميم، اخترعه أكلة الربا وقد ذمهم إحد صور العينة: (هذا البيع في قلبي كأمثــال الجبال ذميم، اخترعه أكلة الربا وقد ذمهم 

.(.( رسول الله رسول الله
المدونة ١٣٤١٣٤/٣-١٣٥١٣٥، الشرح الكبير، للدردير ، الشرح الكبير، للدردير ٨٩٨٩/٣. .  المدونة    (٢)

اإلنصاف ١٩١١٩١/١١١١، شرح منتهى اإلرادات ، شرح منتهى اإلرادات ٢٥٢٥/٢. اإلنصاف    (٣)
يظهر أن الشــافعية يقيدون ذلك بأالَّ يكون البيع الثاني مشروطًا في األول، واختلفوا فيما إذا  يظهر أن الشــافعية يقيدون ذلك بأالَّ يكون البيع الثاني مشروطًا في األول، واختلفوا فيما إذا    (٤)
كان ذلك عادة أهل البلد؛ ولذلك قال النووي في روضة الطالبين كان ذلك عادة أهل البلد؛ ولذلك قال النووي في روضة الطالبين ٤١٩٤١٩/٣: (وسواء صارت : (وسواء صارت 
العينــة عادة له غالبة في البلد أم ال، هذا هو الصحيح المعروف في كتب األصحاب، وأفتى العينــة عادة له غالبة في البلد أم ال، هذا هو الصحيح المعروف في كتب األصحاب، وأفتى 
األستاذ أبو  إسحاق اإلســفراييني والشيخ أبو  محمد: بأنه إذا صار عادة له صار البيع الثاني األستاذ أبو  إسحاق اإلســفراييني والشيخ أبو  محمد: بأنه إذا صار عادة له صار البيع الثاني 

ا). ا).كالمشروط في األول فيبطالن جميعً كالمشروط في األول فيبطالن جميعً
فتــح العزيز فتــح العزيز ٢٣١٢٣١/٨، روضــة الطالبين ، روضــة الطالبين ٤١٨٤١٨/٣-٤١٩٤١٩، وحكى الزركشــي الحنبلي في ، وحكى الزركشــي الحنبلي في   (٥)
شرحه على الخرقي شرحه على الخرقي ٦٠١٦٠١/٣ قوالً بالصحة إذا لم يكن حيلة، وذكر في اإلنصاف  قوالً بالصحة إذا لم يكن حيلة، وذكر في اإلنصاف ١٩٢١٩٢/١١١١ 
أن مراد مــن قال بالصحة: البيع األول ال البيع الثاني في العينة؛ ألن األول خال عن ذريعة أن مراد مــن قال بالصحة: البيع األول ال البيع الثاني في العينة؛ ألن األول خال عن ذريعة 

الربا.الربا.
البنايــة ٤٦٢٤٦٢/٨، قال العيني: (قال أبو  يوســف ، قال العيني: (قال أبو  يوســف : ال يكره، ألنــه فعل ذلك كثير من : ال يكره، ألنــه فعل ذلك كثير من  البنايــة    (٦)

الصحابة الصحابة  ولم يعدوه من الربا). وانظر: حاشية ابن  عابدين  ولم يعدوه من الربا). وانظر: حاشية ابن  عابدين ٣٢٥٣٢٥/٥.
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استدل أصحاب القول األول باآلتي:استدل أصحاب القول األول باآلتي:
الدليــل األولالدليــل األول: مــا جاء عــن ابن  عمر : مــا جاء عــن ابن  عمر  قال: ســمعت رســول الله  قال: ســمعت رســول الله 
 ، عِ رْ يتُمْ بِالزَّ ضِ رَ ، وَ ــرِ نَابَ الْبَقَ مْ أَذْ تُ ذْ أَخَ ، وَ ـةِ ينـَ تُمْ بِالْعِ عْ بَايَ ا تَ ، إِذَ عِ رْ يتُمْ بِالزَّ ضِ رَ ، وَ ــرِ نَابَ الْبَقَ مْ أَذْ تُ ذْ أَخَ ، وَ ـةِ ينـَ تُمْ بِالْعِ عْ بَايَ ا تَ  يقــول: « يقــول: «إِذَ

.(١)« مْ وا إِلَى دِينِكُ عُ جِ تَّى تَرْ هُ حَ عُ نْزِ مْ ذُال الَ يَ يْكُ لَ هُ عَ لَّطَ اللَّ ، سَ ادَ هَ تُمُ الْجِ كْ رَ تَ مْوَ وا إِلَى دِينِكُ عُ جِ تَّى تَرْ هُ حَ عُ نْزِ مْ ذُال الَ يَ يْكُ لَ هُ عَ لَّطَ اللَّ ، سَ ادَ هَ تُمُ الْجِ كْ رَ تَ وَ
ويناقش بأن الحديث معلول، وعلى فرض صحته فليس المقصود التحريم، بل ويناقش بأن الحديث معلول، وعلى فرض صحته فليس المقصود التحريم، بل 
الــذم؛ ألن فيه ركونًا إلى الدنيا؛ ولذلك عطف عليــه الرضى بالزرع مع كون الزراعة الــذم؛ ألن فيه ركونًا إلى الدنيا؛ ولذلك عطف عليــه الرضى بالزرع مع كون الزراعة 

. .مباحةً مباحةً
الدليل الثاني: الدليل الثاني: ما جاء عن عائشة ما جاء عن عائشة  أن امرأة سألتها فقالت: أن امرأة سألتها فقالت: (يا أم المؤمنين، (يا أم المؤمنين، 
كانت لي جارية، فبعتها من زيد  بن أرقم بثمان مئة إلى أجل، ثم اشــتريتها منه بســت كانت لي جارية، فبعتها من زيد  بن أرقم بثمان مئة إلى أجل، ثم اشــتريتها منه بســت 
 ، ، مئة، فنقدته الست مئة، وكتبت عليه ثمان مئة). فقالت عائشة: (بئس والله ما اشتريتِ مئة، فنقدته الست مئة، وكتبت عليه ثمان مئة). فقالت عائشة: (بئس والله ما اشتريتِ
وبئــس والله ما اشــتر. أخبري زيد ابن  أرقــم أنه قد أبطل جهاده مع رســول الله وبئــس والله ما اشــتر. أخبري زيد ابن  أرقــم أنه قد أبطل جهاده مع رســول الله 

 إال أن يتوب) إال أن يتوب)(٢).
وجه الداللة:وجه الداللة: أن عائشــة  أن عائشــة  ال تقــول هذا إال لكونها ســمعته من النبي  ال تقــول هذا إال لكونها ســمعته من النبي 

.(٣)

.(٤) نوقش بأن األثر ضعيف وال يثبت عن عائشة نوقش بأن األثر ضعيف وال يثبت عن عائشة
رواه أبو  داود، أبواب اإلجارة، بــاب النهي عن العينة ٢٧٤٢٧٤/٣-٢٧٥٢٧٥ ( (٣٤٦٢٣٤٦٢)، وصححه )، وصححه  رواه أبو  داود، أبواب اإلجارة، بــاب النهي عن العينة    (١)
ابن  القطان في بيان الوهم واإليهام ابن  القطان في بيان الوهم واإليهام ٢٩٤٢٩٤/٥-٢٩٥٢٩٥، وأعله ابن  حجر في التلخيص ، وأعله ابن  حجر في التلخيص ٤٨٤٨/٣، ، 

وصححه األلباني في الصحيحة وصححه األلباني في الصحيحة ٤٢٤٢/١.
رواه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب البيوع، باب الرجل يبيع الســلعة ثم يريد اشــتراءها بنقد  رواه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب البيوع، باب الرجل يبيع الســلعة ثم يريد اشــتراءها بنقد    (٢)

.(.(١٤٨١٢١٤٨١٢) ) ١٨٤١٨٤/٨-١٨٥١٨٥
الكافي، البن  قدامة ١٧١٧/٢، شرح الزركشي على الخرقي ، شرح الزركشي على الخرقي ٦٠١٦٠١/٣. الكافي، البن  قدامة    (٣)

ضعفه ابن  حزم في المحلى ٥٥١٥٥١/٧، والبيهقي في معرفة الســنن واآلثار ، والبيهقي في معرفة الســنن واآلثار ١٣٦١٣٦/٨، قال، قال ضعفه ابن  حزم في المحلى    (٤)= = 
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ا عــن غيرها من الصحابــة؛ كابن  عمر  ا عــن غيرها من الصحابــة؛ كابن  عمر أجيــب بورود النهي عــن العينة أيضً أجيــب بورود النهي عــن العينة أيضً
.(١) وابن  عباس وابن  عباس

الدليل الثالث:الدليل الثالث: أنه ذريعة إلى الربا وحيلة عليه، والذريعة إلى المحرم محرمة أنه ذريعة إلى الربا وحيلة عليه، والذريعة إلى المحرم محرمة(٢).
ا عن مبرة اإلقراض مطاوعة لمذموم البخل(٣). ا عن مبرة اإلقراض مطاوعة لمذموم البخل أن فيه إعراضً الدليل الرابع:الدليل الرابع: أن فيه إعراضً

ويناقش بأن ذلك يقتضي الكراهة على أحسن أحواله، ال التحريم.ويناقش بأن ذلك يقتضي الكراهة على أحسن أحواله، ال التحريم.
واستدل أصحاب القول الثاني باآلتي:واستدل أصحاب القول الثاني باآلتي:

ا(٤). ا ما جاء عن جماعة من السلف أنهم لم يروا بالعينة بأسً الدليل األول:الدليل األول: ما جاء عن جماعة من السلف أنهم لم يروا بالعينة بأسً
ا عن كثير من الســلف(٥)، بل جاء عن بعض من ، بل جاء عن بعض من  ا عن كثير من الســلفبأن تحريمه جاء أيضً ويناقشويناقش بأن تحريمه جاء أيضً
ثبته أهل العلم بالحديث، وال هو مما  ثبته أهل العلم بالحديث، وال هو مما : (وهو خبر ال يُ ابن  عبد البر في االســتذكار ٢٧٢٢٧٢/٦: (وهو خبر ال يُ ابن  عبد البر في االســتذكار =   =
يحتج به عندهــم... والحديث منكر اللفظ ال أصل لــه؛ ألن األعمال الصالحة ال يحبطها يحتج به عندهــم... والحديث منكر اللفظ ال أصل لــه؛ ألن األعمال الصالحة ال يحبطها 
ا  التوبة برأيها ويكفره  التوبة برأيها ويكفره  ا االجتهاد وإنما يحبطها االرتداد، ومحال أن تلزم عائشــة زيدً االجتهاد وإنما يحبطها االرتداد، ومحال أن تلزم عائشــة زيدً

اجتهادها، فهذا ما ال ينبغي أن يُظن بها وال يقبل عليها).اجتهادها، فهذا ما ال ينبغي أن يُظن بها وال يقبل عليها).
رواهما ابن  أبي شــيبة في مصنفه، كتــاب البيوع واألقضية، باب من كــره العينة ٢٨٢٢٨٢/٤  رواهما ابن  أبي شــيبة في مصنفه، كتــاب البيوع واألقضية، باب من كــره العينة    (١)

.(.(٢٠١٥٣٢٠١٥٣، ، ٢٠١٥٧٢٠١٥٧)
البيــان والتحصيــل ٨٦٨٦/٧، الكافي، البن  قدامة ، الكافي، البن  قدامة ١٧١٧/٢، شــرح الزركشــي على الخرقي ، شــرح الزركشــي على الخرقي  البيــان والتحصيــل    (٢)

.٦٠١٦٠١/٣
الهداية ٩٤٩٤/٣، الدر المختار، ص، الدر المختار، ص٤٦٠٤٦٠. الهداية    (٣)

جاء ذلك عن إبراهيم النخعي والشــعبي. رواه عبد الــرزاق في مصنفه، كتاب البيوع، باب  جاء ذلك عن إبراهيم النخعي والشــعبي. رواه عبد الــرزاق في مصنفه، كتاب البيوع، باب    (٤)
الرجل يبيع الســلعة ثم يريد اشــتراءها بنقد الرجل يبيع الســلعة ثم يريد اشــتراءها بنقد ١٨٦١٨٦/٨ ( (١٤٨٢٠١٤٨٢٠)، ورواه ابن  أبي شيبة في )، ورواه ابن  أبي شيبة في 

مصنفه، كتاب البيوع واألقضية، باب من رخص في العينة مصنفه، كتاب البيوع واألقضية، باب من رخص في العينة ٤٥٢٤٥٢/٤ ( (٢٢٠٤١٢٢٠٤١).).
من ذلك قول طاوس  بن كيسان عن بيع العينة: (رخص فيه ناس، وكرهه ناس، وأنا أكرهه).  من ذلك قول طاوس  بن كيسان عن بيع العينة: (رخص فيه ناس، وكرهه ناس، وأنا أكرهه).    (٥)
رواه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب البيوع، باب الرجل يبيع الســلعة ثم يريد اشــتراءها بنقد رواه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب البيوع، باب الرجل يبيع الســلعة ثم يريد اشــتراءها بنقد 
 = =١٨٥١٨٥/٨ ( (١٤٨١٤١٤٨١٤)، وجاء النهي عنه عن عمر  بن عبد العزيز والحســن وابن  ســيرين)، وجاء النهي عنه عن عمر  بن عبد العزيز والحســن وابن  ســيرين



التحوط في التمويل برأس المال الجريءالتحوط في التمويل برأس المال الجريء

٤٥٩٤٥٩

نُقل عنهم الجوازنُقل عنهم الجواز(١)، وأراد بعضهم بالجواز مسألة بيع السلعة لمن اشتراها منه دون أن ، وأراد بعضهم بالجواز مسألة بيع السلعة لمن اشتراها منه دون أن 
يقصد ذلك عند الشراء، بأن يشتري السلعة بثمن آجل، ثم يبدو له بيعها بعدُ بثمن حال يقصد ذلك عند الشراء، بأن يشتري السلعة بثمن آجل، ثم يبدو له بيعها بعدُ بثمن حال 
فيريد البائع األول شــراءها، ومن ذلك قول ابن  عمر فيريد البائع األول شــراءها، ومن ذلك قول ابن  عمر  حين سئل عن رجل باع  حين سئل عن رجل باع 
ا بنقد، ثم أراد أن يبتاعه، بدون ما باعه قبل أن ينتقد فقال : (لعله لو باعه : (لعله لو باعه  ا بنقد، ثم أراد أن يبتاعه، بدون ما باعه قبل أن ينتقد فقال سرجً سرجً

من غيره باعه بدون ذلك). فلم ير به بأسمن غيره باعه بدون ذلك). فلم ير به بأس(٢).
الدليل الثاني:الدليل الثاني: أن ثمن الســلعة يجوز بيعها به من غيــر بائعها فجاز من بائعها،  أن ثمن الســلعة يجوز بيعها به من غيــر بائعها فجاز من بائعها، 

وال فرقوال فرق(٣).
ويناقش بأنه إن باع الســلعة لبائعها كان ذريعة إلى الربا فتحرم، وتنتفي الذريعة ويناقش بأنه إن باع الســلعة لبائعها كان ذريعة إلى الربا فتحرم، وتنتفي الذريعة 

إن كان البيع لغيره، فافترقا.إن كان البيع لغيره، فافترقا.
الترجيح:الترجيح:

يترجح تحريم بيع العينة لما ســبق من األدلة، والشــريعة إذا حرمت الشــيء يترجح تحريم بيع العينة لما ســبق من األدلة، والشــريعة إذا حرمت الشــيء 
د كونها حيلة جاز بيع الســلعة لمن  د كونها حيلة جاز بيع الســلعة لمن حرمت طرقــه وذرائعه، فإذا انتفت الذريعة أو بَعُ حرمت طرقــه وذرائعه، فإذا انتفت الذريعة أو بَعُ

اشتريت منه، ومن صور ذلك:اشتريت منه، ومن صور ذلك:
ومســروق. رواه ابن  أبي شــيبة في مصنفه، كتــاب البيوع واألقضية، باب مــن كره العينة  ومســروق. رواه ابن  أبي شــيبة في مصنفه، كتــاب البيوع واألقضية، باب مــن كره العينة =   =

.(.(٢٠١٥٨٢٠١٥٨- - ٢٠١٦٠٢٠١٦٠) ) ٢٨٣٢٨٣/٤
ــا، وجاء عن النخعــي الجواز إذا كانت حــال العين قد  جــاء عن الشــعبي النهي مطلقً ــا، وجاء عن النخعــي الجواز إذا كانت حــال العين قد   جــاء عن الشــعبي النهي مطلقً  (١)
تغيرت. رواه عبد الرزاق، كتاب البيوع، باب الرجل يبيع الســلعة ثم يريد اشتراءها بنقد تغيرت. رواه عبد الرزاق، كتاب البيوع، باب الرجل يبيع الســلعة ثم يريد اشتراءها بنقد 
١٨٧١٨٧/٨ ( (١٤٨٢٥١٤٨٢٥)، قال ابن  رشــد فــي البيان والتحصيــل )، قال ابن  رشــد فــي البيان والتحصيــل ٨٦٨٦/٧: (قال مالك: كان : (قال مالك: كان 
رجال من أهــل الفضل يتَّجرون في العينــة ثم تركوها وهم يرون فضلها لما اســترابوا رجال من أهــل الفضل يتَّجرون في العينــة ثم تركوها وهم يرون فضلها لما اســترابوا 

منها).منها).
رواه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب البيوع، باب الرجل يبيع الســلعة ثم يريد اشــتراءها بنقد  رواه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب البيوع، باب الرجل يبيع الســلعة ثم يريد اشــتراءها بنقد    (٢)

.(.(١٤٨٢٢١٤٨٢٢) ) ١٨٧١٨٧/٨
فتح العزيز ٢٣٢٢٣٢/٨. فتح العزيز    (٣)
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ا دون مواطأة أو شرط. أن يقع بيع السلعة المشتراة إلى البائع األول اتفاقً ا دون مواطأة أو شرط.-  أن يقع بيع السلعة المشتراة إلى البائع األول اتفاقً  -١
أن يستعمل المشتري العين، ثم يريد بيعها بعد استعمالها وتغيرها. أن يستعمل المشتري العين، ثم يريد بيعها بعد استعمالها وتغيرها.-   -٢

أن يبيعها المشتري للبائع بعد مدة طويلة تتغير قيمة السلعة فيها. أن يبيعها المشتري للبائع بعد مدة طويلة تتغير قيمة السلعة فيها.-   -٣
ا منها  ل ويشترط أن يبيعه جزءً ل حصة المتموِّ ا منها وعليه فيحرم أن يشــتري المموِّ ل ويشترط أن يبيعه جزءً ل حصة المتموِّ وعليه فيحرم أن يشــتري المموِّ
ل أن يشتري  ، ثم بدا للمتموِّ ل أن يشتري بثمن آجل؛ لكونها من بيع العينة، ويجوز إذا لم يكن شرطٌ ، ثم بدا للمتموِّ بثمن آجل؛ لكونها من بيع العينة، ويجوز إذا لم يكن شرطٌ

ل بعد بيعه، فيجوز النتفاء ذريعة العينة. ل بعد بيعه، فيجوز النتفاء ذريعة العينة.حصة المموِّ حصة المموِّ
ل أن يشــتري أسهم شريك  ل من المموِّ ل أن يشــتري أسهم شريك  بأن يطلب المتموِّ ل من المموِّ وأما الصورة الثانية؛وأما الصورة الثانية؛ بأن يطلب المتموِّ
ل أن يبيعه بعض تلك األسهم  ل حينها على المتموِّ ل أن يبيعه بعض تلك األسهم آخر في الشــركة، فيشــترط المموِّ ل حينها على المتموِّ آخر في الشــركة، فيشــترط المموِّ
ل  ل يطلب من المموِّ ل بثمــن آجل، فهي داخلة في المرابحة لآلمر بالشــراء، فالمتمــوِّ ل يطلب من المموِّ بثمــن آجل، فهي داخلة في المرابحة لآلمر بالشــراء، فالمتمــوِّ

: :الشراء ويعده بأن يشتري السلعة منه بربحٍ الشراء ويعده بأن يشتري السلعة منه بربحٍ
ا له  ل شراء جزء محدد من األسهم شرطًا ملزمً ل للمموِّ ا له فإن كان عرض المتموِّ ل شراء جزء محدد من األسهم شرطًا ملزمً ل للمموِّ فإن كان عرض المتموِّ
ل لما ال يملك، وقد قال  ل تلك األسهم: فتحرم؛ ألنها بيع من المموِّ ل لما ال يملك، وقد قال قبل شــراء المموِّ ل تلك األسهم: فتحرم؛ ألنها بيع من المموِّ قبل شــراء المموِّ
 ، نْ مَ ا لَمْ تَضْ بْحُ مَ الَ رِ ، وَ يْعٍ انِ فِي بَ طَ رْ الَ شَ ، وَ يْعٌ بَ ــلَفٌ وَ لُّ سَ ، الَ يَحِ نْ مَ ا لَمْ تَضْ بْحُ مَ الَ رِ ، وَ يْعٍ انِ فِي بَ طَ رْ الَ شَ ، وَ يْعٌ بَ ــلَفٌ وَ لُّ سَ النبي النبي : «: «الَ يَحِ
»(١)، وعن حكيم  بن حزام ، وعن حكيم  بن حزام  قال: يا رســول الله، يأتيني  قال: يا رســول الله، يأتيني  كَ نْدَ ا لَيْسَ عِ يْــعُ مَ الَ بَ كَوَ نْدَ ا لَيْسَ عِ يْــعُ مَ الَ بَ وَ
ا  بِعْ مَ ا الَ تَ بِعْ مَ الرجل فيســألني البيع ليس عندي أبيعه منه، ثم أبتاعه له من السوق، فقال: «الرجل فيســألني البيع ليس عندي أبيعه منه، ثم أبتاعه له من السوق، فقال: «الَ تَ
رواه أبــو  داود، كتاب البيوع واإلجارات، باب في الرجــل يبيع ما ليس عنده رواه أبــو  داود، كتاب البيوع واإلجارات، باب في الرجــل يبيع ما ليس عنده ٤٩٥٤٩٥/٣   (١)
(٣٥٠٤٣٥٠٤)، والترمــذي، أبواب البيوع، باب ما جاء في كراهة بيع ما ليس عندك )، والترمــذي، أبواب البيوع، باب ما جاء في كراهة بيع ما ليس عندك ٥١٥٥١٥/٢ 
(١٢٣٤١٢٣٤)، والنســائي، كتاب البيوع، باب شــرطان في بيع، وهــو أن يقول: أبيعك هذه )، والنســائي، كتاب البيوع، باب شــرطان في بيع، وهــو أن يقول: أبيعك هذه 
الســلعة إلى شــهر بكذا، وإلى شــهرين بكــذا الســلعة إلى شــهر بكذا، وإلى شــهرين بكــذا ٢٩٥٢٩٥/٧ ( (٤٦٣٠٤٦٣٠)، وابن  ماجه، أبواب )، وابن  ماجه، أبواب 
التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يُضمن التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يُضمن ٣٠٨٣٠٨/٣ ( (٢١٨٨٢١٨٨)، )، 
من حديــث عبد الله  بــن عمرو من حديــث عبد الله  بــن عمرو ، وقــال الترمذي: (حديث حســن صحيح) ، وقــال الترمذي: (حديث حســن صحيح) 

.٥١٦٥١٦/٢
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.(١)« كَ نْدَ كَلَيْسَ عِ نْدَ لَيْسَ عِ
ا من المتمول للممول بالشــراء: فتجوز إذا تحققت شــروط  ا من المتمول للممول بالشــراء: فتجوز إذا تحققت شــروط وإن كانــت وعدً وإن كانــت وعدً

المرابحة لآلمر بالشراء التي نص عليها الفقهاء، ومنها:المرابحة لآلمر بالشراء التي نص عليها الفقهاء، ومنها:
ا. ا، فال يكون مشروطًا نصا وال عرفً أن يكون الوعد بالشراء مرابحةً وعدً ا.-  ا، فال يكون مشروطًا نصا وال عرفً أن يكون الوعد بالشراء مرابحةً وعدً  -١
ل بعد شــرائه تلك الحصة  ا من حصته للمتموِّ ل جزءً أن يقع بيع المموِّ ل بعد شــرائه تلك الحصة -  ا من حصته للمتموِّ ل جزءً أن يقع بيع المموِّ  -٢
وقبضه لها، ويكون قبض األســهم في الشــركة بتســجيلها باسمه في وقبضه لها، ويكون قبض األســهم في الشــركة بتســجيلها باسمه في 

سجالتها.سجالتها.
ا حقيقيا بأركانه وشروطه، وال يكون  ل بيعً ل للمتموِّ أن يكون بيع المموِّ ا حقيقيا بأركانه وشروطه، وال يكون -  ل بيعً ل للمتموِّ أن يكون بيع المموِّ  -٣

ل(٢). ل رأس مال الشريك المموِّ ا صوريا لتضمين الشريك المتموِّ لبيعً ل رأس مال الشريك المموِّ ا صوريا لتضمين الشريك المتموِّ بيعً
ا من حصته بعد شــرائه لها فله أن  ل أالَّ يجد من يشــتري جزءً ا من حصته بعد شــرائه لها فله أن وإذا خشــي المموِّ ل أالَّ يجد من يشــتري جزءً وإذا خشــي المموِّ
ا من ثمنها، ثم يبيعها على مشترٍ آخر بثمن آجل،  ا من ثمنها، ثم يبيعها على مشترٍ آخر بثمن آجل، يشتري حصته بخيار الشرط، ويدفع جزءً يشتري حصته بخيار الشرط، ويدفع جزءً
ل بقية التمويل، ويكون قد ضمــن رأس ماله من طرف ثالث،  ل بقية التمويل، ويكون قد ضمــن رأس ماله من طرف ثالث، فــإذا تم البيع قدم الممــوِّ فــإذا تم البيع قدم الممــوِّ

وحقق غرض الشركة بتمويلها، وإذا لم يتم البيع كان له الخيار في فسخ البيع األول.وحقق غرض الشركة بتمويلها، وإذا لم يتم البيع كان له الخيار في فسخ البيع األول.
ل للمشاركة في تأسيس الشركة، أو رفع  ل للمشاركة في تأسيس الشركة، أو رفع  بأن يشترط المموِّ وأما الصورة الثالثة؛وأما الصورة الثالثة؛ بأن يشترط المموِّ
رواه أبــو  داود، كتاب البيــوع واإلجارات، باب فــي الرجل يبيع ما ليــس عنده ٤٩٥٤٩٥/٣  رواه أبــو  داود، كتاب البيــوع واإلجارات، باب فــي الرجل يبيع ما ليــس عنده    (١)
(٣٥٠٣٣٥٠٣)، والترمــذي، أبواب البيــوع، باب ما جاء في كراهة بيع مــا ليس عندك )، والترمــذي، أبواب البيــوع، باب ما جاء في كراهة بيع مــا ليس عندك ٥١٤٥١٤/٢ 
(١٢٣٢١٢٣٢)، والنســائي، كتاب البيوع، باب بيع ما ليس عند البائع )، والنســائي، كتاب البيوع، باب بيع ما ليس عند البائع ٢٨٩٢٨٩/٧ ( (٤٦١٣٤٦١٣)، واللفظ )، واللفظ 
لــه. وابن  ماجه، أبواب التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يُضمن لــه. وابن  ماجه، أبواب التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يُضمن 
٣٠٨٣٠٨/٣ ( (٢١٨٧٢١٨٧)، وقال الترمذي: (حديث حكيم  بن حزام حديث حسن، قد روي عنه من )، وقال الترمذي: (حديث حكيم  بن حزام حديث حسن، قد روي عنه من 

غير وجه) غير وجه) ٥١٦٥١٦/٢.
انظر في ضوابط المرابحة لآلمر بالشراء: قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي رقم ٤٠٤٠-٤١٤١  انظر في ضوابط المرابحة لآلمر بالشراء: قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي رقم    (٢)

في مجلته، العدد الخامس في مجلته، العدد الخامس ١٥٩٩١٥٩٩/٢-١٦٠٠١٦٠٠، والمعايير الشرعية، ص، والمعايير الشرعية، ص١٩٩١٩٩-٢٣٦٢٣٦.
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ا من حصته بعد انعقاد الشركة، فالحكم فيها سبق  ل جزءً ا من حصته بعد انعقاد الشركة، فالحكم فيها سبق رأس مالها أن يشتري المتموِّ ل جزءً رأس مالها أن يشتري المتموِّ
بيانه في أحكام المشاركة المتناقصة، وملخصه أن لها ثالث صور:بيانه في أحكام المشاركة المتناقصة، وملخصه أن لها ثالث صور:

الصورة األولى: الصورة األولى: أن يحدد ثمن بيع الحصة عند عقد الشــركة األولى، فتحرم؛ أن يحدد ثمن بيع الحصة عند عقد الشــركة األولى، فتحرم؛ 
ا للحصة قبل شــرائها، واشتراطَ عقد معاوضة  ا للحصة قبل شــرائها، واشتراطَ عقد معاوضة لكونها حيلة على القرض بفائدة، وبيعً لكونها حيلة على القرض بفائدة، وبيعً
في عقد مشــاركة، كما أنها تتعارض مع أحكام عقد الشــركة التي تقتضي تســاوي في عقد مشــاركة، كما أنها تتعارض مع أحكام عقد الشــركة التي تقتضي تســاوي 
ل استرداد  ل قد ضمن للمموِّ ل استرداد الشــريكين في احتمال الربح والخســارة؛ لكون المتموِّ ل قد ضمن للمموِّ الشــريكين في احتمال الربح والخســارة؛ لكون المتموِّ

رأس ماله مع الربح، ويحرم ضمانُ أحد الشريكين رأسَ مال اآلخر.رأس ماله مع الربح، ويحرم ضمانُ أحد الشريكين رأسَ مال اآلخر.
الصورة الثانية:الصورة الثانية: أن يعلق ثمن الحصة بقيمتها السوقية عند إتمام البيع، ففي هذه  أن يعلق ثمن الحصة بقيمتها السوقية عند إتمام البيع، ففي هذه 
الحال، إن كان للشريك المشتري الخيار في الشراء بالقيمة السوقية أو التصفية فتجوز، الحال، إن كان للشريك المشتري الخيار في الشراء بالقيمة السوقية أو التصفية فتجوز، 
ا بشراء حصة شريكه بالقيمة السوقية وليس له  ا بشراء حصة شريكه بالقيمة السوقية وليس له وتحرم إن كان الشريك المشتري ملزمً وتحرم إن كان الشريك المشتري ملزمً

الحق في التصفية.الحق في التصفية.
ا  ا أن يعلق الثمن بما يتفقان عليه في وقته، فتجوز؛ لكونها وعدً الصورة الثالثــة: الصورة الثالثــة: أن يعلق الثمن بما يتفقان عليه في وقته، فتجوز؛ لكونها وعدً

غير ملزم بالشراء.غير ملزم بالشراء.
ل عدم تحمله بعض مصروفات الشركة. ل عدم تحمله بعض مصروفات الشركة.الفرع الرابع عشر: اشتراط المموِّ الفرع الرابع عشر: اشتراط المموِّ

ل  ا عند دخول شــريك جديد، فيشــترط المموِّ ل تفرض بعض األنظمة رســومً ا عند دخول شــريك جديد، فيشــترط المموِّ تفرض بعض األنظمة رســومً
لة أالَّ يتحمل من تلك الرسوم شيئًا. لة أالَّ يتحمل من تلك الرسوم شيئًا.لتقديم التمويل للشركة المموَّ لتقديم التمويل للشركة المموَّ

وقد تكون تلك المصروفات مقابل أعمال تقدمها شــركات ومؤسسات ذات وقد تكون تلك المصروفات مقابل أعمال تقدمها شــركات ومؤسسات ذات 
لة لتقدير قيمة الحصة  ل تقويم الشركة المموَّ لة؛ كأن يشترط المموِّ لة لتقدير قيمة الحصة خبرة للشركة المموَّ ل تقويم الشركة المموَّ لة؛ كأن يشترط المموِّ خبرة للشركة المموَّ
ل  ل مؤسســة فردية، فيشترط المموِّ ل ، أو يكون المشروع المموَّ ل مؤسســة فردية، فيشترط المموِّ التي ينوي شــراءهاالتي ينوي شــراءها(١)، أو يكون المشروع المموَّ
ا لموجوداته، فإن كان التمويل لشراء حصة شريك في  يتطلب المشــروع قبل تمويله تقويمً ا لموجوداته، فإن كان التمويل لشراء حصة شريك في   يتطلب المشــروع قبل تمويله تقويمً  (١)
المشروع، كان التقويم لتقدير القيمة العادلة لحصته، وإن كان لزيادة رأس المال كان التقويم المشروع، كان التقويم لتقدير القيمة العادلة لحصته، وإن كان لزيادة رأس المال كان التقويم 
ل التي سيملكها مقابل ل التي سيملكها مقابللتقدير القيمة العادلة لحصص الشركاء الســابقين ولحصة المموِّ  = =لتقدير القيمة العادلة لحصص الشركاء الســابقين ولحصة المموِّ
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لتقديم التمويل تحويلها إلى شــركة، واالســتعانة بجهة ذات خبــرة إلعادة الهيكلة لتقديم التمويل تحويلها إلى شــركة، واالســتعانة بجهة ذات خبــرة إلعادة الهيكلة 
ل من كل المصروفات السابقة شيئًا. ل من كل المصروفات السابقة شيئًا.، على أالَّ يتحمل المموِّ اإلداريةاإلدارية(١)، على أالَّ يتحمل المموِّ

حكمه:حكمه:
تعد مصروفات جهات الخبرة أجرة على عمل معلوم يقدم لمصلحة الشــركة، تعد مصروفات جهات الخبرة أجرة على عمل معلوم يقدم لمصلحة الشــركة، 

واألصل أن تتحملها الشركة من رأس مالهاواألصل أن تتحملها الشركة من رأس مالها(٢)؛ لكونها من أعمالها؛ لكونها من أعمالها(٣).
ل أالَّ يتحمــل من تلك المصروفات شــيئًا فال يخلو حال  ل أالَّ يتحمــل من تلك المصروفات شــيئًا فال يخلو حال فإذا اشــترط المموِّ فإذا اشــترط المموِّ

الشرط من أن يكون قبل عقد الشركة أو بعدها:الشرط من أن يكون قبل عقد الشركة أو بعدها:
ل ســداد تلــك المصروفات قبل عقد  ل على المتموِّ ل ســداد تلــك المصروفات قبل عقد فإن كان اشــتراط المموِّ ل على المتموِّ فإن كان اشــتراط المموِّ
الشركة، فال يظهر إشكال في ذلك؛ ألنه شرط قبل العقد، ويمكن تخريجه على جواز الشركة، فال يظهر إشكال في ذلك؛ ألنه شرط قبل العقد، ويمكن تخريجه على جواز 
التمويل، ويكون التقويم من جهات تختص بذلك، وتشــترط بعض الدول حصول جهات  التمويل، ويكون التقويم من جهات تختص بذلك، وتشــترط بعض الدول حصول جهات =   =
ل عادةً رسوم التقويم، وقد تتحملها  ل عادةً رسوم التقويم، وقد تتحملها التقويم على رخصة لممارسة أعمالها، ويتحمل المموِّ التقويم على رخصة لممارسة أعمالها، ويتحمل المموِّ

الشركة طالبة التمويل.الشركة طالبة التمويل.
ل للدخول في الشركة إعادة تنظيم طريقة إدارتها، وإضافة إدارات جديدة  قد يشــترط المموِّ ل للدخول في الشركة إعادة تنظيم طريقة إدارتها، وإضافة إدارات جديدة   قد يشــترط المموِّ  (١)
فيها أو تعيين مديرين جدد لها، أو تغيير األعمال المسندة لكل مدير وموظف، وتغيير طريقة فيها أو تعيين مديرين جدد لها، أو تغيير األعمال المسندة لكل مدير وموظف، وتغيير طريقة 
العمــل وإجراءات اعتماد القرارات وتنفيذها، وقد يكون ذلك متطلبًا للشــركة لتوســعها العمــل وإجراءات اعتماد القرارات وتنفيذها، وقد يكون ذلك متطلبًا للشــركة لتوســعها 
ل أو لتغير حالها من مؤسســة فردية إلى شــركة، ويُلجأ في إعادة الهيكلة إلى  ل أو لتغير حالها من مؤسســة فردية إلى شــركة، ويُلجأ في إعادة الهيكلة إلى بدخول المموِّ بدخول المموِّ

جهات الخبرة المختصة مقابل أجرة تحصلها من عملها.جهات الخبرة المختصة مقابل أجرة تحصلها من عملها.
أي: يتحملها الشــركاء في الشــركة بقدر رؤوس أموالهم، لكن لما كانت رؤوس أموالهم  أي: يتحملها الشــركاء في الشــركة بقدر رؤوس أموالهم، لكن لما كانت رؤوس أموالهم    (٢)
المدفوعة في الشــركة تســتوعب المصروفات المذكورة كان التعبير بمال الشركة؛ ألن لها المدفوعة في الشــركة تســتوعب المصروفات المذكورة كان التعبير بمال الشركة؛ ألن لها 

شخصية معنوية يصح أن ينسب المال إليها.شخصية معنوية يصح أن ينسب المال إليها.
قال الماوردي في الحاوي ٣١٧٣١٧/٧: (فأما ما يجب في مال القراض فأجرة المحمل وأكرية : (فأما ما يجب في مال القراض فأجرة المحمل وأكرية  قال الماوردي في الحاوي    (٣)
ا من الضرائب التي ال يقدر على منعها فله دفع ذلك كله بالمعروف  ا من الضرائب التي ال يقدر على منعها فله دفع ذلك كله بالمعروف الخانيات وما صار معهودً الخانيات وما صار معهودً
من رأس المال ثم وضعه من الربح الحاصل ليكون الفاضل بعده من الربح هو المقسوم بين من رأس المال ثم وضعه من الربح الحاصل ليكون الفاضل بعده من الربح هو المقسوم بين 

رب المال والعامل على شرطهما). وانظر: كشاف القناع رب المال والعامل على شرطهما). وانظر: كشاف القناع ٤٩٠٤٩٠/٨.
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ل  ل ، فإن المموِّ الشروط الوصفية في البيع، باشتراط المشتري صفة في العين المشتراةالشروط الوصفية في البيع، باشتراط المشتري صفة في العين المشتراة(١)، فإن المموِّ
يشــترط في الحصة التي يريد شراءها من الشــركة أن تكون سالمة من تعلق رسوم ما يشــترط في الحصة التي يريد شراءها من الشــركة أن تكون سالمة من تعلق رسوم ما 

بها.بها.
ل على تمويل الشركة مقابل حصة  ل على تمويل الشركة مقابل حصة وإن كان الشرط عند العقد، بأن يتفق المموِّ وإن كان الشرط عند العقد، بأن يتفق المموِّ

فيها على أالَّ يتحمل شيئًا من الرسوم المفروضة على الشركة، فهذا على صورتين:فيها على أالَّ يتحمل شيئًا من الرسوم المفروضة على الشركة، فهذا على صورتين:
األولى:األولى: أن تكون الرسوم محددة معلومة المقدار،؛ كأن يتفق الطرفان على أن  أن تكون الرسوم محددة معلومة المقدار،؛ كأن يتفق الطرفان على أن 

رسوم التأسيس المقدرة بألف ريـال يتحملها بعض الشركاء دون بعض.رسوم التأسيس المقدرة بألف ريـال يتحملها بعض الشركاء دون بعض.
الثانية:الثانية: أن تكون الرسوم غير محددة أو غير معلومة المقدار؛ كأن يتفق الطرفان  أن تكون الرسوم غير محددة أو غير معلومة المقدار؛ كأن يتفق الطرفان 
على أن يتحمل أحد الشــركاء جميع الرســوم الحكومية، أو يتحمل رســوم تجديد على أن يتحمل أحد الشــركاء جميع الرســوم الحكومية، أو يتحمل رســوم تجديد 
السجل التجاري كل عام، فرسوم السجل معلومة في العام الواحد لكن عدد السنوات السجل التجاري كل عام، فرسوم السجل معلومة في العام الواحد لكن عدد السنوات 

غير معلوم، وقد تزيد الرسوم في السنوات التالية.غير معلوم، وقد تزيد الرسوم في السنوات التالية.
فالذي يظهــر أن الصورتين محرمتــان إذا كان التمويل لزيــادة رأس المال؛ فالذي يظهــر أن الصورتين محرمتــان إذا كان التمويل لزيــادة رأس المال؛ 
إلفضائهما إلى أن يدفع الشريك من رأس المال أكثر من ملكه، ثم يتحمل من الخسارة إلفضائهما إلى أن يدفع الشريك من رأس المال أكثر من ملكه، ثم يتحمل من الخسارة 

أقل من قدر رأس ماله، وهو مخالف إلجماع العلماء كما سبقأقل من قدر رأس ماله، وهو مخالف إلجماع العلماء كما سبق(٢).
ويضاف إلى الصورة الثانيــة محذور آخر وهو الغرر؛ لعدم العلم بمقدار مبلغ ويضاف إلى الصورة الثانيــة محذور آخر وهو الغرر؛ لعدم العلم بمقدار مبلغ 
؛ إذ  ؛ إذ الرســوم التي سيتحملها الشــريك، كما أن رأس مال الشريك ســيصير مجهوالً الرســوم التي سيتحملها الشــريك، كما أن رأس مال الشريك ســيصير مجهوالً
ا  ا مرغوبً ا : (ال نعلم بينهم في هذا خالفًا؛ ألنه شرط وصفً ا مرغوبً قال ابن  قدامة في المغني ٢٣٩٢٣٩/٦: (ال نعلم بينهم في هذا خالفًا؛ ألنه شرط وصفً قال ابن  قدامة في المغني    (١)

فيه، فصار بالشرط مستحقا).فيه، فصار بالشرط مستحقا).
جاء في قرار الهيئة الشــرعية لبنك البالد رقم ٣٣٣٣، ص، ص٢ ما نصه: ( ما نصه: (٨- ال يجوز أن يشــترط - ال يجوز أن يشــترط  جاء في قرار الهيئة الشــرعية لبنك البالد رقم    (٢)
أحد طرفي عقد المشــاركة على اآلخر تحمل مصروفات التأميــن أو الصيانة أو غيرها من أحد طرفي عقد المشــاركة على اآلخر تحمل مصروفات التأميــن أو الصيانة أو غيرها من 
ل على الشــركاء بقــدر الحصص). وانظــر: الضوابط  ل على الشــركاء بقــدر الحصص). وانظــر: الضوابط المصروفــات، بــل يجب أن تُحمَّ المصروفــات، بــل يجب أن تُحمَّ

المستخلصة من قرارات الهيئة الشرعية لبنك البالد، صالمستخلصة من قرارات الهيئة الشرعية لبنك البالد، ص٧٥٧٥.
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، والجهالة بقدر رأس المال محرمة  ، والجهالة بقدر رأس المال محرمة المجهــول إذا أضيف إلى المعلوم صيَّره مجهوالً المجهــول إذا أضيف إلى المعلوم صيَّره مجهوالً
في عقد الشركة كما سبق.في عقد الشركة كما سبق.

فإن قيل: إن الشريك متبرع بسداد تلك الرسوم، وليس في الهبة غرر، كما أنها فإن قيل: إن الشريك متبرع بسداد تلك الرسوم، وليس في الهبة غرر، كما أنها 
ا من رأس المال فال يكون في ذلك محذور بتحمل الشــريك خسارة أكثر  ا من رأس المال فال يكون في ذلك محذور بتحمل الشــريك خسارة أكثر ال تعد جزءً ال تعد جزءً

من قدر رأس ماله.من قدر رأس ماله.
فالجواب: أنه ال يجوز اشتراط الهبة مع الشركة كما سبق؛ سدا لذريعة ضمان فالجواب: أنه ال يجوز اشتراط الهبة مع الشركة كما سبق؛ سدا لذريعة ضمان 
الشريك خســارة تختلف عن قدر رأس ماله، كما أن التبرع في عقود المعاوضة ليس الشريك خســارة تختلف عن قدر رأس ماله، كما أن التبرع في عقود المعاوضة ليس 
ا، بل هو تبرع ألجــل المعاوضة، وكذلك التبرع في عقود المشــاركة،  ــا محضً ا، بل هو تبرع ألجــل المعاوضة، وكذلك التبرع في عقود المشــاركة، تبرعً ــا محضً تبرعً

فيلحق بها في الحكم.فيلحق بها في الحكم.
أما إذا كان التمويل لشراء حصة شــريك، فالظاهر جواز الصورة األولى؛ ألن أما إذا كان التمويل لشراء حصة شــريك، فالظاهر جواز الصورة األولى؛ ألن 
الرسوم حينها جزء من الثمن، وهي معلومة المقدار، وتحرم الصورة الثانية للغرر كما الرسوم حينها جزء من الثمن، وهي معلومة المقدار، وتحرم الصورة الثانية للغرر كما 

سبق.سبق.
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تقويم المشروع 
في التمويل برأس المال الجريء

وفيه ثالثة مباحث:وفيه ثالثة مباحث:
المبحث األول: المبحث األول: تعريفه.تعريفه.
المبحث الثاني: المبحث الثاني: حكمه.حكمه.
المبحث الثالث: المبحث الثالث: أجرته.أجرته.



٤٦٨٤٦٨



٤٦٩٤٦٩

 
تعريفهتعريفه

يمُ  قِ م، والتقويم تقدير ثمن الشــيء؛ ســمي بذلك ألنه يُ يمُ  مصدر قوَّ قِ م، والتقويم تقدير ثمن الشــيء؛ ســمي بذلك ألنه يُ التقويم لغة:التقويم لغة: مصدر قوَّ
يمة: ثمن الشــيء بالتقويم(١)، وهو المعنــى المراد في هذا ، وهو المعنــى المراد في هذا  يمة: ثمن الشــيء بالتقويمالثمنَ مقامَ العيــن، والقِ الثمنَ مقامَ العيــن، والقِ

الفصل.الفصل.
لتَه فاستقام(٢)، ويأتي بمعنى ، ويأتي بمعنى  دَّ ؛ إذا عَ متَ المرءَ لتَه فاستقامويأتي التقويم للتعديل، تقول: قَوَّ دَّ ؛ إذا عَ متَ المرءَ ويأتي التقويم للتعديل، تقول: قَوَّ

التحرير؛ كتحرير الكتابالتحرير؛ كتحرير الكتاب(٣).
قال ابن  فارس: (القاف والــواو والميم أصالن صحيحان، يدل أحدهما على قال ابن  فارس: (القاف والــواو والميم أصالن صحيحان، يدل أحدهما على 
جماعة ناس، وربما اســتعير في غيرهم، واآلخر على انتصاب أو عزم)جماعة ناس، وربما اســتعير في غيرهم، واآلخر على انتصاب أو عزم)(٤)، ثم قال في ، ثم قال في 
ا، وأصلُ القيمة الواو، وأصله أنك  يمً وِ قْ تُ الشــيء تَ مْ وَّ ا، وأصلُ القيمة الواو، وأصله أنك األصل الثاني: (ومن الباب: قَ يمً وِ قْ تُ الشــيء تَ مْ وَّ األصل الثاني: (ومن الباب: قَ

يمُ هذا مكان ذاك)(٥). قِ يمُ هذا مكان ذاك)تُ قِ تُ
ا، وإنما وجدته  ا، وإنما وجدته ولم أجد في المعاجم المتقدمة من أطلق على تقدير الثمن تقييمً ولم أجد في المعاجم المتقدمة من أطلق على تقدير الثمن تقييمً

العين ٢٣٣٢٣٣/٥، لسان العرب ، لسان العرب ٥٠٠٥٠٠/١٢١٢، تاج العروس ، تاج العروس ٣١٢٣١٢/٣٣٣٣، مادة (قوم).، مادة (قوم). العين    (١)
لسان العرب ٥٠٤٥٠٤/١٢١٢، القاموس المحيط، ص، القاموس المحيط، ص١١٥٢١١٥٢، مادة (قوم).، مادة (قوم). لسان العرب    (٢)

الصحاح ٦٢٩٦٢٩/٢، القاموس المحيط، ص، القاموس المحيط، ص٣٧٥٣٧٥، مادة (حرر).، مادة (حرر). الصحاح    (٣)
مقاييس اللغة ٤٣٤٣/٥، مادة (قوم).، مادة (قوم). مقاييس اللغة    (٤)

المرجع السابق. المرجع السابق.   (٥)



٤٧٠٤٧٠

األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

في معاجم معاصرةفي معاجم معاصرة(١).
والتقويم في اصطالح الفقهاء:والتقويم في اصطالح الفقهاء: تقدير قيمة السلعة أو العمل تقدير قيمة السلعة أو العمل(٢). والقيمة: الثمن . والقيمة: الثمن 
الحقيقي للشــيء، أو ثمنه في نفوس الوسط من ذوي الرغباتالحقيقي للشــيء، أو ثمنه في نفوس الوسط من ذوي الرغبات(٣). ويعبر عنها الفقهاء . ويعبر عنها الفقهاء 

بقيمة المثل أو ثمن المثلبقيمة المثل أو ثمن المثل(٤). فاصطالحهم مماثل للمعنى اللغوي.. فاصطالحهم مماثل للمعنى اللغوي.
والفرق بين الثمن والقيمة عند اإلطالق: أن القيمة ثمن الشــيء في الســوق، والفرق بين الثمن والقيمة عند اإلطالق: أن القيمة ثمن الشــيء في الســوق، 
والثمن ما تراضى عليه المتعاقدان، سواء أزاد على قيمته في السوق أم نقص، فالقيمة والثمن ما تراضى عليه المتعاقدان، سواء أزاد على قيمته في السوق أم نقص، فالقيمة 

بمنزلة المعيار من غير زيادة وال نقصانبمنزلة المعيار من غير زيادة وال نقصان(٥).
وسبق تعريف المشروع، والتمويل برأس المال الجريء.وسبق تعريف المشروع، والتمويل برأس المال الجريء.

ويقصد بتقويم المشــروع في التمويــل برأس المال الجــريء: تقدير القيمة ويقصد بتقويم المشــروع في التمويــل برأس المال الجــريء: تقدير القيمة 
السوقية للمشروع بما يشمله من موجودات؛ لمعرفة قيمة حصة مالكه والشركاء معه، السوقية للمشروع بما يشمله من موجودات؛ لمعرفة قيمة حصة مالكه والشركاء معه، 

ل مقابل تمويله(٦). ل مقابل تمويلهوقدر الحصة التي سيملكها المموِّ وقدر الحصة التي سيملكها المموِّ
كالمعجم الوســيط ٧٧١٧٧١/٢، ومعجم اللغة العربية المعاصرة ، ومعجم اللغة العربية المعاصرة ١٨٧٥١٨٧٥/٣، وقال في معجم ، وقال في معجم  كالمعجم الوســيط    (١)
الصواب اللغوي الصواب اللغوي ٢٥١٢٥١/١: (الرأي: مرفوضة. الســبب: ألن الفعل قيّم لم يرد في المعاجم : (الرأي: مرفوضة. الســبب: ألن الفعل قيّم لم يرد في المعاجم 

القديمة).القديمة).
مجلة األحــكام العدلية، ص٢٥٨٢٥٨، معجــم المصطلحات الماليــة واالقتصادية في كتب ، معجــم المصطلحات الماليــة واالقتصادية في كتب  مجلة األحــكام العدلية، ص   (٢)

الفقهاء، صالفقهاء، ص٣٧٤٣٧٤. . 
مجلة األحكام العدلية، ص٣٣٣٣، معجم المصطلحات المالية واالقتصادية في كتب الفقهاء، ، معجم المصطلحات المالية واالقتصادية في كتب الفقهاء،  مجلة األحكام العدلية، ص   (٣)

ص٣٧٣٣٧٣.
الهداية، للمرغيناني ١٤٥١٤٥/٣، حاشــية ابن  عابدين ، حاشــية ابن  عابدين ٦١٨٦١٨/٦، الذخيرة ، الذخيرة ٣٥٧٣٥٧/١٠١٠، مواهب ، مواهب  الهداية، للمرغيناني    (٤)
الجليل الجليل ٤٩٩٤٩٩/٢، الحاوي، للماوردي ، الحاوي، للماوردي ١٧٩١٧٩/٧، فتح العزيز ، فتح العزيز ٢٧٢٢٧٢/١١١١، الكافي، البن  قدامة ، الكافي، البن  قدامة 

١٤٠١٤٠/٢، شرح منتهى اإلرادات ، شرح منتهى اإلرادات ٥٥٣٥٥٣/١. . 
البحر الرائق ١٥١٥/٦، حاشية ابن  عابدين ، حاشية ابن  عابدين ٥٧٥٥٧٥/٤، مجلة األحكام العدلية، ص، مجلة األحكام العدلية، ص٣٣٣٣. البحر الرائق    (٥)
الوثيقة القانونية لرأس المال الجريء في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، ص١٢١٢. الوثيقة القانونية لرأس المال الجريء في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، ص   (٦)



تقويم المشروع في التمويل برأس المال الجريءتقويم المشروع في التمويل برأس المال الجريء

٤٧١٤٧١

ل برأس المال  ل برأس المال ويختلــف المقصود بالتقويم هنا عن التقويم الذي يجريه المموِّ ويختلــف المقصود بالتقويم هنا عن التقويم الذي يجريه المموِّ
الجريء لدراسة جدو المشروع، ويستعين فيه بطرق محاسبية مختلفة يتخذ بعدها الجريء لدراسة جدو المشروع، ويستعين فيه بطرق محاسبية مختلفة يتخذ بعدها 
ل، وال تتعلق بالتقويم بالقيمة  ل، وال تتعلق بالتقويم بالقيمة ، فتلك الطرق خاصة بالمموِّ قراره بالتمويل أو رفضهقراره بالتمويل أو رفضه(١)، فتلك الطرق خاصة بالمموِّ
السوقية للحصة الذي يُتخذ أصالً في معرفة قيمتها عند زيادة رأس المالالسوقية للحصة الذي يُتخذ أصالً في معرفة قيمتها عند زيادة رأس المال(٢)، إال أنه إذا ، إال أنه إذا 
ل لشراء حصة بعض الشركاء في المشروع وليس لزيادة رأس المال  ل لشراء حصة بعض الشركاء في المشروع وليس لزيادة رأس المال كان تمويل المموِّ كان تمويل المموِّ

فيمكن أن يتفق العاقدان على البيع بالثمن الذي تحدده طرق التقويم المحاسبيةفيمكن أن يتفق العاقدان على البيع بالثمن الذي تحدده طرق التقويم المحاسبية(٣).

سبق بيان بعض الطرق المحاسبية التي يعتمد عليها الممول برأس المال الجريء في تقويم  سبق بيان بعض الطرق المحاسبية التي يعتمد عليها الممول برأس المال الجريء في تقويم    (١)
المشروع، منها: أسلوب رأس المال الجريء، والتدفق النقدي المخصوم المشروع، منها: أسلوب رأس المال الجريء، والتدفق النقدي المخصوم DCFDCF، والمقارنة، ، والمقارنة، 
والقيمة النهائية الحالية. انظر: الوثيقة القانونية لرأس المال الجريء في الشــرق األوســط والقيمة النهائية الحالية. انظر: الوثيقة القانونية لرأس المال الجريء في الشــرق األوســط 
وشــمال أفريقيا، صوشــمال أفريقيا، ص١٣١٣، ، Venture Capital & Finance of InnovationVenture Capital & Finance of Innovation، ص، ص١٧٨١٧٨-٢٣٠٢٣٠. . 

Guide on Private Equity & Venture Capital for EntrepreneursGuide on Private Equity & Venture Capital for Entrepreneurs، ص، ص٢٥٢٥-٢٦٢٦.

Venture Capital & Finance of InnovationVenture Capital & Finance of Innovation، ص، ص٣١٧٣١٧-٣١٨٣١٨.  (٢)
الوثيقة القانونية لرأس المال الجريء في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، ص١٢١٢. الوثيقة القانونية لرأس المال الجريء في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، ص   (٣)



٤٧٢٤٧٢



٤٧٣٤٧٣

حكمهحكمه

ل برأس المال الجريء يختلف بين حالين: ل برأس المال الجريء يختلف بين حالين:حكم تقويم المشروع المموَّ حكم تقويم المشروع المموَّ
الحال األولى:الحال األولى: أن يكون التمويل لشراء جزء من حصة مالك المشروع أو أحد  أن يكون التمويل لشراء جزء من حصة مالك المشروع أو أحد 

الشركاء.الشركاء.
فال يُشــترط في هذه الحال تقويم الحصة بالقيمة الســوقية، بل يجوز تحديد فال يُشــترط في هذه الحال تقويم الحصة بالقيمة الســوقية، بل يجوز تحديد 
ا، ويجوز في البيع تحديد ثمن المبيع باتفاق العاقدين  ا، ويجوز في البيع تحديد ثمن المبيع باتفاق العاقدين ثمنها باتفاق الطرفين؛ لكونه بيعً ثمنها باتفاق الطرفين؛ لكونه بيعً

دون الحاجة إلى تقويمهدون الحاجة إلى تقويمه(١).
الحال الثانية:الحال الثانية: أن يكون التمويل لزيادة رأس مال المشروع. أن يكون التمويل لزيادة رأس مال المشروع.

فيشــترط تقويم أهل الخبرة حصة مالك المشروع، وحصص الشركاء معه إن فيشــترط تقويم أهل الخبرة حصة مالك المشروع، وحصص الشركاء معه إن 
، وذلك بالقيمة الســوقية للمشــروع وموجوداته؛ لتقدير رأس مال كل  ، وذلك بالقيمة الســوقية للمشــروع وموجوداته؛ لتقدير رأس مال كل كانت شــركةً كانت شــركةً
شــريك، حتى ال تكون حصة الشــريك أكثر من قدر رأس ماله، فيؤدي ذلك إلى أن شــريك، حتى ال تكون حصة الشــريك أكثر من قدر رأس ماله، فيؤدي ذلك إلى أن 

يتحمل من الخسارة أكثر من رأس ماله؛ وذلك محرم باتفاق الفقهاء، كما سبق.يتحمل من الخسارة أكثر من رأس ماله؛ وذلك محرم باتفاق الفقهاء، كما سبق.
قرارات وتوصيات ندوات البركة، ص٥٦٥٦، حســاب ربح المعامالت، لعبد الستار أبو غدة، ، حســاب ربح المعامالت، لعبد الستار أبو غدة،  قرارات وتوصيات ندوات البركة، ص   (١)
ضمن دراســات المعايير الشــرعية ضمن دراســات المعايير الشــرعية ٣٢٠٨٣٢٠٨/٤، والحسابات االســتثمارية وتوزيع الربح ، والحسابات االســتثمارية وتوزيع الربح 

للمؤلف نفسه للمؤلف نفسه ٢٦٥٩٢٦٥٩/٣-٢٦٦٠٢٦٦٠.



٤٧٤٤٧٤

األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

ا، فسبق  ل أن يدخل معه شريكً ا لفرد، وأراد المموِّ ا، فسبق وإذا كان المشــروع مملوكً ل أن يدخل معه شريكً ا لفرد، وأراد المموِّ وإذا كان المشــروع مملوكً
ا، والراجح جوازه بشرط تقويم العروض بالنقد  ا، والراجح جوازه بشرط تقويم العروض بالنقد بحث مسألة كون رأس المال عروضً بحث مسألة كون رأس المال عروضً
م المشروع بقيمته السوقية، وتكون قيمته رأسَ مال الشريك  م المشروع بقيمته السوقية، وتكون قيمته رأسَ مال الشريك عند انعقاد الشــركة، فيقوَّ عند انعقاد الشــركة، فيقوَّ

ل على قدر رأس مال كل منهما. ل على قدر رأس مال كل منهما.المؤسس، ثم توزع الحصص بينه وبين المموِّ المؤسس، ثم توزع الحصص بينه وبين المموِّ



٤٧٥٤٧٥

أجرتهأجرته

المطلب األول: صورتها.المطلب األول: صورتها.
ا لموجوداته، فإن كان التمويل لشراء حصة  ا لموجوداته، فإن كان التمويل لشراء حصة يتطلب المشروع قبل تمويله تقويمً يتطلب المشروع قبل تمويله تقويمً
شريك في المشــروع كان التقويم لتقدير القيمة العادلة لحصته، وإن كان لزيادة رأس شريك في المشــروع كان التقويم لتقدير القيمة العادلة لحصته، وإن كان لزيادة رأس 
ل  ل المال كان التقويم لتقدير القيمة العادلة لحصص الشركاء السابقين، ولحصة المموِّ المال كان التقويم لتقدير القيمة العادلة لحصص الشركاء السابقين، ولحصة المموِّ
مقابــل التمويل، ويكون التقويــم من جهات تختص بذلك، وتشــترط بعض الدول مقابــل التمويل، ويكون التقويــم من جهات تختص بذلك، وتشــترط بعض الدول 
ل أجرة التقويم،  ل أجرة التقويم، حصول جهات التقويم على رخصة لممارسة أعمالها، ويتحمل المموِّ حصول جهات التقويم على رخصة لممارسة أعمالها، ويتحمل المموِّ

وقد يتحملها مالك المشروعوقد يتحملها مالك المشروع(١).
المطلب الثاني: حكمها.المطلب الثاني: حكمها.

األصل جواز دفع أجرة التقويم إذا تحققت شــروط اإلجارة؛ كالعلم بالعمل، األصل جواز دفع أجرة التقويم إذا تحققت شــروط اإلجارة؛ كالعلم بالعمل، 
ل فاألمر  ل أو المتموِّ ل فاألمر والعلــم باألجرة وغيرهما، فإن اتفقــا على أن يتحملها الممــوِّ ل أو المتموِّ والعلــم باألجرة وغيرهما، فإن اتفقــا على أن يتحملها الممــوِّ

ع في ذلك إلى العرف(٢). جِ ع في ذلك إلى العرفال يعدوهما وهو الغالب، وإن تشاحا رُ جِ ال يعدوهما وهو الغالب، وإن تشاحا رُ
Venture Capital & Finance of InnovationVenture Capital & Finance of Innovation، ص، ص٣٠٦٣٠٦.  (١)

قال العمراني في البيان ٢٠٣٢٠٣/٧: (ويتولى العامل من األعمال في مال القراض ما جرت به : (ويتولى العامل من األعمال في مال القراض ما جرت به  قال العمراني في البيان    (٢)
 = =العادة للعامل أن يتواله منه، كالبيع والشــراء، وطي الثياب ونشرها، وحمل ما خف منالعادة للعامل أن يتواله منه، كالبيع والشــراء، وطي الثياب ونشرها، وحمل ما خف من



٤٧٦٤٧٦

األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

المتاع؛ ألن العادة جرت بأن يتولى ذلك الرفيع والوضيع، فإن استأجر لذلك كانت األجرة  المتاع؛ ألن العادة جرت بأن يتولى ذلك الرفيع والوضيع، فإن استأجر لذلك كانت األجرة =   =
من ماله، وال يلزمــه أن يتولى ما لم تجر العادة أن يتواله العامل؛ كحمل األمتعة الثقيلة، بل من ماله، وال يلزمــه أن يتولى ما لم تجر العادة أن يتواله العامل؛ كحمل األمتعة الثقيلة، بل 

يستأجر لها من مال القراض من يتوالها.يستأجر لها من مال القراض من يتوالها.
وقال برهان الديــن ابن  مفلح في المبدع ٣٦٤٣٦٤/٤: (ويجب على كل واحد منهما [أي: من : (ويجب على كل واحد منهما [أي: من  وقال برهان الديــن ابن  مفلح في المبدع    
الشــريكين] ما جرت العادة أن يتواله من نشــر الثوب وطيه وختم الكيس وإحرازه وقبض الشــريكين] ما جرت العادة أن يتواله من نشــر الثوب وطيه وختم الكيس وإحرازه وقبض 
النقد؛ ألن إطالق اإلذن يُحمل على العرف، وهو يقتضي أن مثل هذه األمور يتوالها بنفسه، النقد؛ ألن إطالق اإلذن يُحمل على العرف، وهو يقتضي أن مثل هذه األمور يتوالها بنفسه، 
ا عما يلزمه، وما جرت  ا عما يلزمه، وما جرت فإن استأجر له من يفعل ذلك فاألجرة عليه في ماله؛ ألنه بذلها عوضً فإن استأجر له من يفعل ذلك فاألجرة عليه في ماله؛ ألنه بذلها عوضً
العادة أن يستنيب فيه؛ كحمل الطعام والمتاع ووزن ما يُنقل والنداء، فله أن يستأجر من مال العادة أن يستنيب فيه؛ كحمل الطعام والمتاع ووزن ما يُنقل والنداء، فله أن يستأجر من مال 

الشركة من يفعله؛ ألنه العرف).الشركة من يفعله؛ ألنه العرف).



نهاية التمويل برأس المال الجريء

وفيه فصالن:وفيه فصالن:
الفصل األول: الفصل األول: التخارج.التخارج.
الفصل الثاني: الفصل الثاني: اإلفالس.اإلفالس.



٤٧٨٤٧٨



التخــــارج

وفيه مبحثان:وفيه مبحثان:
المبحث األول: المبحث األول: تعريف التخارج.تعريف التخارج.

المبحث الثاني: المبحث الثاني: طرق التخارج.طرق التخارج.



٤٨٠٤٨٠



٤٨١٤٨١

 
تعريف التخارجتعريف التخارج

المطلب األول: تعريفه في اللغة.المطلب األول: تعريفه في اللغة.

د، إذا أخرج القوم نفقاتهم في  نَاهُ ج التَّ ، والتخارُ جَ ارَ : مصدر تَـــخَ د، إذا أخرج القوم نفقاتهم في التخارج لغةً نَاهُ ج التَّ ، والتخارُ جَ ارَ : مصدر تَـــخَ التخارج لغةً
ج الشــركاء: خرج كل واحد من شركته عن  ارَ ج الشــركاء: خرج كل واحد من شركته عن . وتَـــخَ ارَ فقة(١). وتَـــخَ فقةالسفر على قدر عدد الرُّ السفر على قدر عدد الرُّ

ملكه إلى صاحبه بالبيعملكه إلى صاحبه بالبيع(٢).

المطلب الثاني: تعريفه في اصطالح الفقهاء.المطلب الثاني: تعريفه في اصطالح الفقهاء.

، منها: ، منها:يطلق الفقهاء التخارج ويريدون به معانيَ يطلق الفقهاء التخارج ويريدون به معانيَ
أ- أن يصطلح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث بمال معلوم، ويكثر عند أ- أن يصطلح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث بمال معلوم، ويكثر عند 

الحنفيةالحنفية(٣).
الصحاح ٣١٠٣١٠/١، لســان العرب ، لســان العرب ٢٤٩٢٤٩/٢، مــادة (خرج)، المحكــم والمحيط األعظم ، مــادة (خرج)، المحكــم والمحيط األعظم  الصحاح    (١)

٢٦٦٢٦٦/٤، لسان العرب ، لسان العرب ٤٣٠٤٣٠/٣، مادة (نهد).، مادة (نهد).
النهاية في غريب الحديث واألثر ٢٠٢٠/٢، لســان العرب ، لســان العرب ٢٥١٢٥١/٢، تاج العروس ، تاج العروس ٥١٦٥١٦/٥- النهاية في غريب الحديث واألثر    (٢)

ج). رَ ج).، مادة (خَ رَ ٥١٧٥١٧، مادة (خَ
ذكــره البابرتــي في العنايــة ٤٣٩٤٣٩/٨، ونحوه في البنايــة، للعيني ، ونحوه في البنايــة، للعيني ٣٨٣٨/١٠١٠، وفي حاشــية ، وفي حاشــية  ذكــره البابرتــي في العنايــة    (٣)

ابن  عابدين ابن  عابدين ٨١١٨١١/٦. . 



٤٨٢٤٨٢

األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

ب- المناهدة، وهو نظير المعنى اللغوي، وهو الغالب عند المالكيةب- المناهدة، وهو نظير المعنى اللغوي، وهو الغالب عند المالكية(١).
ا يؤديه، وما فضل كان للعبد(٢). ا معلومً ا يؤديه، وما فضل كان للعبدج- أن يضرب السيد على عبده خراجً ا معلومً ج- أن يضرب السيد على عبده خراجً

ا في عين أو ميراث  ا في عين أو ميراث د- خروج الشــركاء من شــركتهم، ســواء أكان اشــتراكً د- خروج الشــركاء من شــركتهم، ســواء أكان اشــتراكً
أو غيرهأو غيره(٣)، وهو موافق ألحد المعاني اللغوية للتخارج، وهو المقصود في هذا الباب ، وهو موافق ألحد المعاني اللغوية للتخارج، وهو المقصود في هذا الباب 

مع تخصيصه باالشتراك في شركة العقودمع تخصيصه باالشتراك في شركة العقود(٤).

المدونة ٤٦٩٤٦٩/١، البيان والتحصيل ، البيان والتحصيل ٥٥١٥٥١/٢. .  المدونة    (١)
القامــوس الفقهي، ص١١٥١١٥، وورد اســتعماله بهذا المعنى في الذخيــرة ، وورد اســتعماله بهذا المعنى في الذخيــرة ١٦٤١٦٤/٨، وبحر ، وبحر  القامــوس الفقهي، ص   (٢)

المذهب، للروياني المذهب، للروياني ٢٦٣٢٦٣/٨.
مسائل اإلمام أحمد، ص٢٩٥٢٩٥، ، ٣٠٢٣٠٢، مشارق األنوار ، مشارق األنوار ٢٣٢٢٣٢/١. مسائل اإلمام أحمد، ص   (٣)

ف في قــرارات وتوصيــات ندوات البركــة، ص٧٨٧٨، وانظر: حســاب ربح ، وانظر: حســاب ربح  رِّ وبنحــوه عُ ف في قــرارات وتوصيــات ندوات البركــة، ص  رِّ وبنحــوه عُ  (٤)
المعامالت، لعبد الستار أبو  غدة، ضمن دراسات المعايير الشرعية المعامالت، لعبد الستار أبو  غدة، ضمن دراسات المعايير الشرعية ٣٢٠٨٣٢٠٨/٤.



٤٨٣٤٨٣

طرق التخارجطرق التخارج

توطئة:توطئة:
ل برأس  لة من مهمــات األمور للمموِّ ل برأس يعد إمكان الخروج من الشــركة المموَّ لة من مهمــات األمور للمموِّ يعد إمكان الخروج من الشــركة المموَّ
المال الجريء؛ ألن هدف التمويل األول: تحقيق الربح الناتج عن فارق ثمن الحصة المال الجريء؛ ألن هدف التمويل األول: تحقيق الربح الناتج عن فارق ثمن الحصة 
ل طرقَ الخروج الممكنة قبل تقديم تمويله،  ل طرقَ الخروج الممكنة قبل تقديم تمويله، بين الشراء والبيع؛ ولذلك يدرس المموِّ بين الشراء والبيع؛ ولذلك يدرس المموِّ
ويحدد المتوقعَ منها، والتي تختلف من شركة إلى أخر بحسب حجمها واختصاصها ويحدد المتوقعَ منها، والتي تختلف من شركة إلى أخر بحسب حجمها واختصاصها 
وتطورها وطبيعة الســوق الذي تعمل فيه وقدرتها على تســويق منتجاتها واإلعالن وتطورها وطبيعة الســوق الذي تعمل فيه وقدرتها على تســويق منتجاتها واإلعالن 

عنهاعنها(١).
ل من الشــركة: أن يبيع حصته ألحد الشــركاء دفعةً  ل من الشــركة: أن يبيع حصته ألحد الشــركاء دفعةً فمــن طرق خروج المموِّ فمــن طرق خروج المموِّ
واحدة أو على مراحل، أو تندمج الشــركة مع شركة أخر، أو تستحوذ عليها شركة واحدة أو على مراحل، أو تندمج الشــركة مع شركة أخر، أو تستحوذ عليها شركة 
ا خاصا، أو باكتتاب عام،  ح طرحً ا خاصا، أو باكتتاب عام، أكبر فتشتري حصص الشــركاء الســابقين، أو تُطرَ ح طرحً أكبر فتشتري حصص الشــركاء الســابقين، أو تُطرَ
ل وثائق االســتثمار لصندوق آخر، أو تتعذر الطرق الســابقة  ل وثائق االســتثمار لصندوق آخر، أو تتعذر الطرق الســابقة أو يبيع الصندوق المموِّ أو يبيع الصندوق المموِّ
 Guide on Private Equity &Guide on Private Equity & ص٥، ،  ص،   ،Venture Capital & Finance of InnovationVenture Capital & Finance of Innovation  (١)
Venture Capital for EntrepreneursVenture Capital for Entrepreneurs، ص، ص٣٣٣٣، مؤسســات رأس المال المخاطر ودورها ، مؤسســات رأس المال المخاطر ودورها 

في تدعيم المشروعات الناشئة، صفي تدعيم المشروعات الناشئة، ص٩٦٩٦، فعالية رأس المال المخاطر في تمويل المشروعات ، فعالية رأس المال المخاطر في تمويل المشروعات 
الناشئة، صالناشئة، ص١٦٣١٦٣.



٤٨٤٤٨٤

األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

فيلجأ فيلجأ الشركاء إلى تصفية الشركة، وقد تتعثر وتتراكم عليها الديون، فينتهي بها الحال الشركاء إلى تصفية الشركة، وقد تتعثر وتتراكم عليها الديون، فينتهي بها الحال 
إلى اإلفالس.إلى اإلفالس.

وكل حال من األحوال الســابقة تتطلب دراســة أحكامها ومســائلها، وبحث وكل حال من األحوال الســابقة تتطلب دراســة أحكامها ومســائلها، وبحث 
أقوال الفقهاء فيها، وهو ما عقد ألجله هذا المبحث.أقوال الفقهاء فيها، وهو ما عقد ألجله هذا المبحث.

ل في المشروع. ل في المشروع.المطلب األول: شراء أحد الشركاء حصة المموِّ المطلب األول: شراء أحد الشركاء حصة المموِّ

المسألة األولى: صورته.المسألة األولى: صورته.

ا ما يكون الشريكُ  ل في بيع حصته، فكثيرً ا ما يكون الشريكُ إذا انتهت مدة التمويل، ورغب المموِّ ل في بيع حصته، فكثيرً إذا انتهت مدة التمويل، ورغب المموِّ
ا على شــراء حصته إن ملك ثمنها، ولربما كان ذلك شــرطًا عند  ا على شــراء حصته إن ملك ثمنها، ولربما كان ذلك شــرطًا عند المؤســسُ حريصً المؤســسُ حريصً

ل أو المؤسس(١). ل أو المؤسسالتمويل من المموِّ التمويل من المموِّ
ل من أموالــه الخاصة، أو من  ل من أموالــه الخاصة، أو من ويدفع الشــريك المؤســس ثمن حصة المموِّ ويدفع الشــريك المؤســس ثمن حصة المموِّ
أمواله السائلة في الشــركة؛ كاالحتياطي المدخر، ولربما وصلت الشركة إلى حال أمواله السائلة في الشــركة؛ كاالحتياطي المدخر، ولربما وصلت الشركة إلى حال 
ل وبعض الشركاء  نها من االقتراض من المصارف، فتقترض لشراء حصة المموِّ ل وبعض الشركاء يمكِّ نها من االقتراض من المصارف، فتقترض لشراء حصة المموِّ يمكِّ
د القرضُ من أرباح الشركة مستقبالً أو بالحصول على تمويل  د القرضُ من أرباح الشركة مستقبالً أو بالحصول على تمويل في الشركة، ثم يُســدَّ في الشركة، ثم يُســدَّ
ل جديد مقابل حصص في الشــركة، أو بالمال الناتج عن طرح الشــركة  ل جديد مقابل حصص في الشــركة، أو بالمال الناتج عن طرح الشــركة من ممــوِّ من ممــوِّ

لالكتتاب العاملالكتتاب العام(٢).
مؤسســات رأس المال المخاطر ودورها في تدعيم المشــروعات الناشئة، ص٩٦٩٦، دليل ، دليل  مؤسســات رأس المال المخاطر ودورها في تدعيم المشــروعات الناشئة، ص   (١)
المســتثمر لمفهوم ونشــاط رأس المال المخاطر، صالمســتثمر لمفهوم ونشــاط رأس المال المخاطر، ص١٠١٠، ويعد شراء الشريك المؤسس ، ويعد شراء الشريك المؤسس 
 Venture Capital. lessons from theVenture Capital. lessons from the،حصة الشريك الممول من أكثر صور خروج الممول،حصة الشريك الممول من أكثر صور خروج الممول
 VentureVenture CapitalCapital، ، IslamicIslamic FinanceFinance & ، ،ص، ص٣٠٣٠ ،Developed World for the DevelopingDeveloped World for the Developing

SMEsSMEs، ص، ص٧١٧١.

Guide on Private Equity & Venture Capital for EntrepreneursGuide on Private Equity & Venture Capital for Entrepreneurs، ص، ص١٤١٤، ، ٣٣٣٣، فعالية ، فعالية   (٢)
رأس المال المخاطر في تمويل المشروعات الناشئة، صرأس المال المخاطر في تمويل المشروعات الناشئة، ص١٥٧١٥٧.



التخارجالتخارج

٤٨٥٤٨٥

ل، أو ال يكون لديهم  ل، أو ال يكون لديهم وقد ال يرغب الشــركاء في شراء حصة الشــريك المموِّ وقد ال يرغب الشــركاء في شراء حصة الشــريك المموِّ
ل حصته لمشترٍ غيرهم. ل حصته لمشترٍ غيرهم.ثمنها، فيبيع المموِّ ثمنها، فيبيع المموِّ

المسألة الثانية: حكمه.المسألة الثانية: حكمه.

الفرع األول: التوصيف الفقهي.الفرع األول: التوصيف الفقهي.
ا  ا األصل أن بيع الشريك حصته جائز سواء أكان البيع لشريك أو لغيره، ويعد بيعً األصل أن بيع الشريك حصته جائز سواء أكان البيع لشريك أو لغيره، ويعد بيعً
تلزم فيه شــروطه؛ كالتراضي، والعلم بالعاقدين والمعقود عليه، وملك البائع الحصة تلزم فيه شــروطه؛ كالتراضي، والعلم بالعاقدين والمعقود عليه، وملك البائع الحصة 

وملك المشتري الثمنوملك المشتري الثمن(١).
الفرع الثاني: حق الخيار.الفرع الثاني: حق الخيار.

يثبت للشريك البائع وللمشــتري الخيار بأنواعه الثابتة في البيع، فلكل منهما يثبت للشريك البائع وللمشــتري الخيار بأنواعه الثابتة في البيع، فلكل منهما 
خيار المجلس، ولهما أن يشــترطا خيار الشــرط مدة معلومة يحــق لكل منهما فيها خيار المجلس، ولهما أن يشــترطا خيار الشــرط مدة معلومة يحــق لكل منهما فيها 

.(٢)« مْ وطِهِ رُ لَى شُ ونَ عَ لِمُ سْ »الْمُ مْ وطِهِ رُ لَى شُ ونَ عَ لِمُ سْ إمضاء البيع أو فسخه؛ لقول النبي إمضاء البيع أو فسخه؛ لقول النبي : «: «الْمُ
الفرع الثالث: تحديد الثمن.الفرع الثالث: تحديد الثمن.

يجوز أن يحدد ثمن الحصة عند الشــراء بما يتفقان عليــهيجوز أن يحدد ثمن الحصة عند الشــراء بما يتفقان عليــه(٣)، وإن أحااله إلى ، وإن أحااله إلى 
القيمة الســوقية، فيتخرج على حكم بيع الســلعة بمثل ما يبيع به الناس وبما ينقطع به القيمة الســوقية، فيتخرج على حكم بيع الســلعة بمثل ما يبيع به الناس وبما ينقطع به 

السعر، وفيهما وقع الخالف على قولين:السعر، وفيهما وقع الخالف على قولين:
الهدايــة، للمرغيناني ٥/٣، البحر الرائــق ، البحر الرائــق ١٨٠١٨٠/٥، المدونــة ، المدونــة ٦٢٦٦٢٦/٣، روضة الطالبين ، روضة الطالبين  الهدايــة، للمرغيناني    (١)
١٤٣١٤٣-١٤٤١٤٤، حاشــيتا قليوبي وعميرة على شرح المحلي ، حاشــيتا قليوبي وعميرة على شرح المحلي ٦٨٦٨/٣، المغني ، المغني ١٦٧١٦٧/٧ كشاف  كشاف 
.٢٣٣٢٣٣/٢٩٢٩ ونقل ابن  تيمية االتفاق على جواز بيع المشاع، مجموع الفتاو . القناع القناع ٥١٤٥١٤/٨. ونقل ابن  تيمية االتفاق على جواز بيع المشاع، مجموع الفتاو

تقدم تخريجه، ص١٥٨١٥٨. تقدم تخريجه، ص   (٢)
قــرارات وتوصيات نــدوات البركة، ص٥٦٥٦، الضوابط المســتخلصة من قــرارات الهيئة ، الضوابط المســتخلصة من قــرارات الهيئة  قــرارات وتوصيات نــدوات البركة، ص   (٣)

الشرعية لبنك البالد، صالشرعية لبنك البالد، ص٧٦٧٦.



٤٨٦٤٨٦

األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

القول األول:القول األول: التحريم. التحريم.
وهو مذهب الحنفيةوهو مذهب الحنفية(١) والمالكية والمالكية(٢) والشافعية والشافعية(٣) والحنابلة والحنابلة(٤).

القول الثاني:القول الثاني: الجواز. الجواز.
وهو رواية عند الحنابلةوهو رواية عند الحنابلة(٥).

األدلة والمناقشة:األدلة والمناقشة:
اســتدل أصحاب القول األول اســتدل أصحاب القول األول بأنه غــرر، وقد نهى النبي بأنه غــرر، وقد نهى النبي  عن بيع  عن بيع 

الغررالغرر(٦).
ووجههووجهه: أن ما يبيع به الناس مجهول للعاقدين، والناس في البيع يتفاوتون بين  أن ما يبيع به الناس مجهول للعاقدين، والناس في البيع يتفاوتون بين 

.(٧) مسامح ومستقصٍمسامح ومستقصٍ
ا وكان بالناس له حاجة، ومن ذلك:  ا وكان بالناس له حاجة، ومن ذلك: بأنه يجوز من الغرر ما كان يســيرً نوقشنوقش: : بأنه يجوز من الغرر ما كان يســيرً
البيــع بثمن المثل أو بما يبيع به الناس، وهو أحر بتحقيق العدل ومنع الغبن وأطيب البيــع بثمن المثل أو بما يبيع به الناس، وهو أحر بتحقيق العدل ومنع الغبن وأطيب 

لقلب المشتري من المساومة، فإن من الناس من ال يحسن الشراء وال المماكسةلقلب المشتري من المساومة، فإن من الناس من ال يحسن الشراء وال المماكسة(٨).
واستدل أصحاب القول الثاني باآلتي:واستدل أصحاب القول الثاني باآلتي:

األصل لمحمد  بن الحسن ٩٠٩٠/٥، المبسوط ، المبسوط ٧/١٣١٣، بدائع الصنائع ، بدائع الصنائع ١٦٤١٦٤/٥. األصل لمحمد  بن الحسن    (١)
القوانين الفقهية، ص١٧٠١٧٠، الشرح الكبير، للدردير ، الشرح الكبير، للدردير ١٥١٥/٣. القوانين الفقهية، ص   (٢)

المهذب ١٩١٩/٢، نهاية المطلب ، نهاية المطلب ٣٩١٣٩١/٥. المهذب    (٣)
الكافي، البن  قدامة ١١١١/٢، اإلنصاف ، اإلنصاف ١٣٣١٣٣/١١١١. الكافي، البن  قدامة    (٤)

 واختارهــا ابن  تيميــة، مجمــوع الفتاو ، اإلنصــاف ١٣٣١٣٣/١١١١، المبــدع ، المبــدع ٣٣٣٣/٤-٣٤٣٤، واختارهــا ابن  تيميــة، مجمــوع الفتاو اإلنصــاف    (٥)
١٢٧١٢٧/٣٤٣٤، وابن  القيم في إعالم الموقعين ، وابن  القيم في إعالم الموقعين ٥/٤.

سبق تخريجه، ص٣٢١٣٢١. سبق تخريجه، ص   (٦)
المبسوط ٧/١٣١٣، نهاية المطلب ، نهاية المطلب ٣٩١٣٩١/٥، الكافي، البن  قدامة ، الكافي، البن  قدامة ١١١١/٢. المبسوط    (٧)

إعالم الموقعين ٥/٤. إعالم الموقعين    (٨)



التخارجالتخارج

٤٨٧٤٨٧

الدليل األول: الدليل األول: أن األصل في المعامالت الحل، وليس في الكتاب وال في السنة أن األصل في المعامالت الحل، وليس في الكتاب وال في السنة 
م المعاوضة بثمن المثل(١). م المعاوضة بثمن المثلوال اإلجماع ما يُحرِّ وال اإلجماع ما يُحرِّ

يناقــشيناقــش بأن ثمن المثل مجهــول، وفي الجهالة بالثمن غــرر ال يغتفر، والغرر بأن ثمن المثل مجهــول، وفي الجهالة بالثمن غــرر ال يغتفر، والغرر 
ا. ا.محرم شرعً محرم شرعً

ويجاب بما أجيب به عن دليل أصحاب القول األول.ويجاب بما أجيب به عن دليل أصحاب القول األول.
الدليــل الثاني: الدليــل الثاني: أن األُمة قد أجمعت على صحــة النكاح بمهر المثل، مع كونه أن األُمة قد أجمعت على صحــة النكاح بمهر المثل، مع كونه 

ا من البيع، فجواز البيع بثمن المثل من باب أولى(٢). ا من البيع، فجواز البيع بثمن المثل من باب أولىأشد خطرً أشد خطرً
ا فيه، بخالف الثمن؛ فإنه  ا فيه، بخالف الثمن؛ فإنه نوقــش بأن المهر ليس ركنًا في النكاح وال مقصــودً نوقــش بأن المهر ليس ركنًا في النكاح وال مقصــودً

ركن في البيع، فال يصح قياسه عليهركن في البيع، فال يصح قياسه عليه(٣).
ضٌ مقصودٌ تُنكح به المــرأة، ويُرد بالعيب، ولها أن تمنع  رَ ضٌ مقصودٌ تُنكح به المــرأة، ويُرد بالعيب، ولها أن تمنع أجيب بأن المهر عَ رَ أجيب بأن المهر عَ
نفســها قبل قبضه، وهو أحق أن يُوفى به من ثمن البيع؛ ألن األعيان المبيعة قد تستباح نفســها قبل قبضه، وهو أحق أن يُوفى به من ثمن البيع؛ ألن األعيان المبيعة قد تستباح 

بغير عوض، بخالف منفعة البضعبغير عوض، بخالف منفعة البضع(٤).
الدليــل الثالث: الدليــل الثالث: القياس على اإلجارة بأجرة المثــل، فقد أجازها المانعون في القياس على اإلجارة بأجرة المثــل، فقد أجازها المانعون في 
ام ونحــوه، فكما جازت المعاوضة بأجرة  ــال والخبَّاز وقيِّم الحمَّ ام ونحــوه، فكما جازت المعاوضة بأجرة صور؛ كأجرة الغسَّ ــال والخبَّاز وقيِّم الحمَّ صور؛ كأجرة الغسَّ
المثــل في هذه الصور فتجوز بثمن المثل في البيع، بــل إن أجرة قيّم الحمام تتضمن المثــل في هذه الصور فتجوز بثمن المثل في البيع، بــل إن أجرة قيّم الحمام تتضمن 

ثمن ماء الحمام، وقد جازت المعاوضة عنه بأجرة المثلثمن ماء الحمام، وقد جازت المعاوضة عنه بأجرة المثل(٥).
المرجع السابق. المرجع السابق.   (١)
المرجع السابق. المرجع السابق.   (٢)

الفروق، للقرافي ١٥١١٥١/١. الفروق، للقرافي    (٣)
الخدمات االستثمارية في المصارف ٩٧٩٧/٢. الخدمات االستثمارية في المصارف    (٤)

إعالم الموقعين ٥/٤. إعالم الموقعين    (٥)



٤٨٨٤٨٨

األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

الترجيح:الترجيح:
يترجح القول الثاني؛ لقوة أدلتــه، ولإلجابة على دليل أصحاب القول األول، يترجح القول الثاني؛ لقوة أدلتــه، ولإلجابة على دليل أصحاب القول األول، 
ثل، وهو  ثل، وهو ولما ســبق من أن اإلجماع العملي واقع في صور من المعاوضة بعوض المِ ولما ســبق من أن اإلجماع العملي واقع في صور من المعاوضة بعوض المِ
أطيب لقلب المشتري من المساومة، وأقرب لتحقيق أهم شروط البيع وهو التراضي، أطيب لقلب المشتري من المساومة، وأقرب لتحقيق أهم شروط البيع وهو التراضي، 
بل إن المشــتري إذا اشتر السلعة مســاومةً ثم تبين له أن قيمتها في السوق أقل من بل إن المشــتري إذا اشتر السلعة مســاومةً ثم تبين له أن قيمتها في السوق أقل من 
ا لتحديد  ا لتحديد ثمنها بفرق فاحش؛ فإن له الخيار في ردها، فصارت القيمة الســوقية مرجعً ثمنها بفرق فاحش؛ فإن له الخيار في ردها، فصارت القيمة الســوقية مرجعً
الثمن الذي يحقــق الرضى، فإذا وقع البيع بها كان أقــرب للرضا، وأبعد عن الغبن، الثمن الذي يحقــق الرضى، فإذا وقع البيع بها كان أقــرب للرضا، وأبعد عن الغبن، 

دْ للمشتري حقٌّ في ادِّعائه. عُ دْ للمشتري حقٌّ في ادِّعائه.ولم يَ عُ ولم يَ
الفرع الرابع: شرط تأخير سداد الثمن.الفرع الرابع: شرط تأخير سداد الثمن.

يجوز للمشتري أن يشــترط تأخير دفع الثمن أو تقسيطه، أو يعلق سداد الثمن يجوز للمشتري أن يشــترط تأخير دفع الثمن أو تقسيطه، أو يعلق سداد الثمن 
ل عمالً ما؛ كتعليقه بإكمال إجراءات تحويل المشروع إلى شركة نظامية  ل عمالً ما؛ كتعليقه بإكمال إجراءات تحويل المشروع إلى شركة نظامية بإنجاز المتموِّ بإنجاز المتموِّ
مســجلة لد وزارة التجارة، وصدور عقد تأسيس الشركة وتوثيقه عند كاتب العدل، مســجلة لد وزارة التجارة، وصدور عقد تأسيس الشركة وتوثيقه عند كاتب العدل، 
ا مع تأخير أحد العِوضين إلى أجل معلوم -أو يؤول إلى  ا مع تأخير أحد العِوضين إلى أجل معلوم -أو يؤول إلى فيجوز الشرط؛ ألنه يصير بيعً فيجوز الشرط؛ ألنه يصير بيعً
ل إلى ذلك  ل إلى ذلك ، ولو جمع المموِّ العلم- إذ األسهم تنتقل للمشتري باإليجاب والقبولالعلم- إذ األسهم تنتقل للمشتري باإليجاب والقبول(١)، ولو جمع المموِّ
ل عن إكمال اإلجراءات النظامية، فإن ذلك  ل عن إكمال اإلجراءات النظامية، فإن ذلك خيار الشــرط له بالفسخ عند عجز المتموِّ خيار الشــرط له بالفسخ عند عجز المتموِّ

جائز لجمعه بين أمرين جائزين: خيار الشرط، وتأجيل الثمن.جائز لجمعه بين أمرين جائزين: خيار الشرط، وتأجيل الثمن.
ل عند نهاية مدة التمويل. ل حصة المموِّ ل عند نهاية مدة التمويل.الفرع الخامس: اشتراط شراء المتموِّ ل حصة المموِّ الفرع الخامس: اشتراط شراء المتموِّ

ل أن يشــتري المتمول -المؤســس- حصته عند نهاية مدة  ل أن يشــتري المتمول -المؤســس- حصته عند نهاية مدة قد يشــترط المموِّ قد يشــترط المموِّ
ا، وقد يكون الشــرط من المؤســس، فيشترط ذلك  ا ناجحً ا، وقد يكون الشــرط من المؤســس، فيشترط ذلك التمويل؛ ليضمن خروجً ا ناجحً التمويل؛ ليضمن خروجً
ا، وقد يكون الشــراء بسداد الثمن دفعةً  ل في وقت محدد ســلفً ا، وقد يكون الشــراء بسداد الثمن دفعةً ليضمن خروج المموِّ ل في وقت محدد ســلفً ليضمن خروج المموِّ
البحر الرائق ٣٠١٣٠١/٥، حاشــية ابن  عابدين ، حاشــية ابن  عابدين ٥٩١٥٩١/٤، حاشية العدوي على شرح الخرشي ، حاشية العدوي على شرح الخرشي  البحر الرائق    (١)

١٨٤١٨٤/٥، الحاوي، للماوردي ، الحاوي، للماوردي ٢٢٢٢/٥، مطالب أولي النهى ، مطالب أولي النهى ٥٦٨٥٦٨/٣.
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واحدة أو مقسطًا، أو بطريق المشاركة المتناقصةواحدة أو مقسطًا، أو بطريق المشاركة المتناقصة(١).
فاألصل تحريم اشــتراط أحد الشريكين عند الشــركة أن يبيع أحد الشريكين فاألصل تحريم اشــتراط أحد الشريكين عند الشــركة أن يبيع أحد الشريكين 
حصته بعد مدة معلومة للشريك اآلخر؛ ألنه جمع بين المعاوضة والمشاركة، ويؤدي حصته بعد مدة معلومة للشريك اآلخر؛ ألنه جمع بين المعاوضة والمشاركة، ويؤدي 
ا بفائدة؛ لكون رأس المال المدفوع من أحد الشــريكين  ا بفائدة؛ لكون رأس المال المدفوع من أحد الشــريكين إلى أن تكون الشــركة قرضً إلى أن تكون الشــركة قرضً
مضمون من الشــريك اآلخر، ويجوز أن يشترط المؤســس أن تكون له األولوية في مضمون من الشــريك اآلخر، ويجوز أن يشترط المؤســس أن تكون له األولوية في 
ل الحق في بيعها لشريك جديد أو طلب  ها كان للمموِّ ل فإن لم يشترِ ل الحق في بيعها لشريك جديد أو طلب شراء حصة المموِّ ها كان للمموِّ ل فإن لم يشترِ شراء حصة المموِّ
ل واشــترط عليه شراءها  ا من حصة المتموِّ ل إذا اشــتر جزءً ل واشــترط عليه شراءها التصفية، كما أن المموِّ ا من حصة المتموِّ ل إذا اشــتر جزءً التصفية، كما أن المموِّ
ا حيلة على  ؛ فإن ذلك محرم؛ لكونه بيعَ عينة، وبيعَ مؤجل بمؤجل، وهو أيضً ا حيلة على مستقبالً ؛ فإن ذلك محرم؛ لكونه بيعَ عينة، وبيعَ مؤجل بمؤجل، وهو أيضً مستقبالً

ضمان الشريك رأس ماله، وقد سبق بيان ذلك كله على التفصيل.ضمان الشريك رأس ماله، وقد سبق بيان ذلك كله على التفصيل.
وإذا كان التمويل برأس المال الجريء على صورة المشاركة المتناقصة، واتفق وإذا كان التمويل برأس المال الجريء على صورة المشاركة المتناقصة، واتفق 
ل على دفعات،  ل على دفعات، الشــريكان على أن يشتري الشريكُ المؤسسُ حصةَ الشــريك المموِّ الشــريكان على أن يشتري الشريكُ المؤسسُ حصةَ الشــريك المموِّ
بشــراء جزء من الحصة كل مرة، فــإن حكم هذه الصورة فرع عن حكم المشــاركة بشــراء جزء من الحصة كل مرة، فــإن حكم هذه الصورة فرع عن حكم المشــاركة 

المتناقصة، وسبق أنها على ثالث حاالت:المتناقصة، وسبق أنها على ثالث حاالت:
الحال األولى:الحال األولى: اشتراط البيع عند المشاركة، فالمرجح تحريمه سواء أكان بقيمة  اشتراط البيع عند المشاركة، فالمرجح تحريمه سواء أكان بقيمة 
ا أم بالقيمة السوقية؛ للغرر، ولتحريم اشــتراط عقد المعاوضة في عقد  ا أم بالقيمة السوقية؛ للغرر، ولتحريم اشــتراط عقد المعاوضة في عقد محددة ســلفً محددة ســلفً
ا للحصة قبل شرائها، ما لم يكن  ا للحصة قبل شرائها، ما لم يكن المشــاركة، ولكونها حيلةً على القرض بفائدة، وبيعً المشــاركة، ولكونها حيلةً على القرض بفائدة، وبيعً
ا بين الشــراء والتصفية، فيجوز؛ ألن طلــب التصفية حق  ا بين الشــراء والتصفية، فيجوز؛ ألن طلــب التصفية حق الشــريك المشــتري مخيرً الشــريك المشــتري مخيرً
هما وأراد اآلخر شــراء  هما وأراد اآلخر شــراء للشــريكين، وتكون ببيع حصصهما، فإنْ طلب التصفيةَ أحدُ للشــريكين، وتكون ببيع حصصهما، فإنْ طلب التصفيةَ أحدُ

حصته بالقيمة السوقية، فالحق في ذلك ال يعدوهما.حصته بالقيمة السوقية، فالحق في ذلك ال يعدوهما.
ســبق أن من صور التمويل بالمشاركة: المشــاركة المتناقصة، بأن يتعهد الشريك بشراء حصة ســبق أن من صور التمويل بالمشاركة: المشــاركة المتناقصة، بأن يتعهد الشريك بشراء حصة   (١)
شريكه تدريجيا إلى أن يتملك الحصة بكاملها، وسبق أن التمويل بالمشاركة المتناقصة غير دارج شريكه تدريجيا إلى أن يتملك الحصة بكاملها، وسبق أن التمويل بالمشاركة المتناقصة غير دارج 

في التمويل برأس المال الجريء، ولكنه ممكن، ويحقق هدف الشريكين الممولِ والمؤسسفي التمويل برأس المال الجريء، ولكنه ممكن، ويحقق هدف الشريكين الممولِ والمؤسس.
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، ويصاحبه وعد من الشريك  ، ويصاحبه وعد من الشريك  أن يكون العقدُ مشــاركةً دائمةً الحال الثانية:الحال الثانية: أن يكون العقدُ مشــاركةً دائمةً
ل تدريجيا، فتجوز إن كان الوعدُ غيرَ ملزم، وإن  ل تدريجيا، فتجوز إن كان الوعدُ غيرَ ملزم، وإن المؤســس بشــراء حصة المموِّ المؤســس بشــراء حصة المموِّ
ا فيحــرم إن كان المقصود باإللزام وجوب إمضــاء الوعد ما لم يكن  ا فيحــرم إن كان المقصود باإللزام وجوب إمضــاء الوعد ما لم يكن كان ملزمً كان ملزمً
ا بين التصفية والشراء بالقيمة السوقية كالحال األولى،  ا بين التصفية والشراء بالقيمة السوقية كالحال األولى، الشــريك المشتري مخيرً الشــريك المشتري مخيرً
ويجوز الوعد الملزم إن كان المقصود باإللزام تعويض الموعود عما ترتب عليه ويجوز الوعد الملزم إن كان المقصود باإللزام تعويض الموعود عما ترتب عليه 

من ضرر بسبب إخالفه وعده.من ضرر بسبب إخالفه وعده.
عِد أحد الشريكين  عِد أحد الشريكين  أن يكون العقد عقد مشاركة دائمة، وبعد العقد يَ الحال الثالثة:الحال الثالثة: أن يكون العقد عقد مشاركة دائمة، وبعد العقد يَ
اآلخر بشراء حصته بطريق المشاركة المتناقصة، فالحكم فيه كالحكم في الحال الثانية اآلخر بشراء حصته بطريق المشاركة المتناقصة، فالحكم فيه كالحكم في الحال الثانية 

بتفصيالتها.بتفصيالتها.
المطلب الثاني: اندماج المشروع مع مشروع آخر.المطلب الثاني: اندماج المشروع مع مشروع آخر.

المسألة األولى: تعريفه.المسألة األولى: تعريفه.

، إذا دخل في الشــيء  جَ مَ ، إذا دخل في الشــيء ، وأصله من الفعل دَ جَ مَ (١)، وأصله من الفعل دَ جَ مَ جَ مصدر اندَ مَ االندمــاج لغة:االندمــاج لغة: مصدر اندَ
واستحكم فيهواستحكم فيه(٢).

لِّهما  حَ ا شركة واحدة، إما بـِ نا معً لِّهما  تالحم شركتين ليكوِّ حَ ا شركة واحدة، إما بـِ نا معً وفي االصطالح المالي:وفي االصطالح المالي: تالحم شركتين ليكوِّ
لِّ إحداهما -وتسمى المندمجة- ودخولها  حَ لِّ إحداهما -وتسمى المندمجة- ودخولها وتأسيسِ شركة جديدة تجمعهما، أو بـِ حَ وتأسيسِ شركة جديدة تجمعهما، أو بـِ
ا ما تكون الشــركات المندمجة مختلفة  ا ما تكون الشــركات المندمجة مختلفة - وكثيــرً في األخر -وتســمى الدامجةفي األخر -وتســمى الدامجة(٣)- وكثيــرً

لسان العرب ٢٧٦٢٧٦/٢، تاج العروس ، تاج العروس ٥٧٦٥٧٦/٥-٥٧٧٥٧٧، مادة (دمج).، مادة (دمج). لسان العرب    (١)
الصحــاح ٣١٥٣١٥/١، المحكم والمحيط األعظــم ، المحكم والمحيط األعظــم ٣٥٣٣٥٣/٧، القاموس المحيط، ص، القاموس المحيط، ص١٨٩١٨٩، ،  الصحــاح    (٢)

مادة (دمج).مادة (دمج).
القانون التجاري الســعودي للجبــر، ص٢٢٢٢٢٢-٢٢٣٢٢٣، دليل المصطلحات االســتثمارية ، دليل المصطلحات االســتثمارية  القانون التجاري الســعودي للجبــر، ص   (٣)
 Guide on Private Equity & Venture CapitalGuide on Private Equity & Venture Capital ، ،الصادر عن هيئة الســوق المالية، صالصادر عن هيئة الســوق المالية، ص٢٢٢٢

for Entrepreneursfor Entrepreneurs، ص، ص٣٣٣٣. . 
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ا(١). ل بعضها بعضً ااالختصاص ليكمِّ ل بعضها بعضً االختصاص ليكمِّ
ويهدف االندماج إلى البحث عن الحجم األمثل للمشروع، وتخفيض نفقات ويهدف االندماج إلى البحث عن الحجم األمثل للمشروع، وتخفيض نفقات 
اإلنتاج، وإنشاء المشــروعات الكبيرة القادرة على المنافسةاإلنتاج، وإنشاء المشــروعات الكبيرة القادرة على المنافسة(٢)، وينتج عنه بيع بعض ، وينتج عنه بيع بعض 
ن  ن الشركاء في كل من الشــركتين حصته إلى شركاء في الشركة األخر، وهو ما يمكِّ الشركاء في كل من الشــركتين حصته إلى شركاء في الشركة األخر، وهو ما يمكِّ

ل من بيع حصته(٣). ل من بيع حصتهالمموِّ المموِّ
المسألة الثانية: أنواعه.المسألة الثانية: أنواعه.

لالندماج نوعان:لالندماج نوعان:
األول:األول: االندماج بطريق المزج: بزوال الشــخصية المعنوية للشركتين، ونشوء  االندماج بطريق المزج: بزوال الشــخصية المعنوية للشركتين، ونشوء 
شركة جديدة تمتلكهما بأصولهما وخصومهما، ويكون الشركاء في الشركتين شركاء شركة جديدة تمتلكهما بأصولهما وخصومهما، ويكون الشركاء في الشركتين شركاء 

في الشركة الجديدة.في الشركة الجديدة.
الثاني:الثاني: االندماج بطريق الضم االندماج بطريق الضم: بزوال الشــخصية المعنوية إلحد الشركتين،  بزوال الشــخصية المعنوية إلحد الشركتين، 
يَم حصصهم في الشركة  يَم حصصهم في الشركة وانتقال الشركاء فيها ليكونوا شــركاء في الشركة الدامجة بِقِ وانتقال الشركاء فيها ليكونوا شــركاء في الشركة الدامجة بِقِ

المندمجةالمندمجة(٤).
وقد نظَّم نظام الشــركات الســعودي اندماج الشــركات في المــواد الحادية وقد نظَّم نظام الشــركات الســعودي اندماج الشــركات في المــواد الحادية 
والتســعين والثانية والتسعين والثالثة والتسعين بعد المئة، حيث نصت المادة الحادية والتســعين والثانية والتسعين والثالثة والتسعين بعد المئة، حيث نصت المادة الحادية 

والتسعين بعد المئة على أن:والتسعين بعد المئة على أن:
Guide on Private Equity & Venture Capital for EntrepreneursGuide on Private Equity & Venture Capital for Entrepreneurs، ص، ص٣٣٣٣.  (١)

القانون التجاري السعودي، للجبر، ص٢٢٢٢٢٢. القانون التجاري السعودي، للجبر، ص   (٢)
ص٣٨٣٨، ،  ص،   ،Venture Capital. lessons from the Developed World for the DevelopingVenture Capital. lessons from the Developed World for the Developing  (٣)

دليل المستثمر لمفهوم ونشاط رأس المال المخاطر، صدليل المستثمر لمفهوم ونشاط رأس المال المخاطر، ص٧، ، ٢٩٢٩.
القانون التجاري السعودي، للجبر، ص٢٢٢٢٢٢-٢٢٣٢٢٣، ونص نظام الشركات السعودي على ، ونص نظام الشركات السعودي على  القانون التجاري السعودي، للجبر، ص   (٤)

الصورتين في المادة الصورتين في المادة ١٩١١٩١.
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يكون االندماج بضم شــركة أو أكثر إلى شــركة أخــر قائمة، أو بمزج  يكون االندماج بضم شــركة أو أكثر إلى شــركة أخــر قائمة، أو بمزج -   -١)
شــركتين أو أكثر لتأسيس شــركة جديدة، ويحدد عقد االندماج شروطه، شــركتين أو أكثر لتأسيس شــركة جديدة، ويحدد عقد االندماج شروطه، 
ويبين طريقة تقويم ذمة الشركة المندمجة، وعدد الحصص أو األسهم التي ويبين طريقة تقويم ذمة الشركة المندمجة، وعدد الحصص أو األسهم التي 

تخصها في رأس مال الشركة الدامجة أو الشركة الناشئة من االندماج.تخصها في رأس مال الشركة الدامجة أو الشركة الناشئة من االندماج.
ا إال بعد تقويم صافي أصول الشركة المندمجة  ال يكون االندماج صحيحً ا إال بعد تقويم صافي أصول الشركة المندمجة -  ال يكون االندماج صحيحً  -٢
والشركة الدامجة، إذا كان المقابل ألسهم أو حصص الشركة المندمجة والشركة الدامجة، إذا كان المقابل ألسهم أو حصص الشركة المندمجة 

ا في الشركة الدامجة). ا أو حصصً ا في الشركة الدامجة).أو جزء منه أسهمً ا أو حصصً أو جزء منه أسهمً
كما نصت المادة الثانية والتســعين بعد المئة علــى أن: (تنتقل جميع حقوق كما نصت المادة الثانية والتســعين بعد المئة علــى أن: (تنتقل جميع حقوق 
الشــركة المندمجة والتزاماتها إلى الشركة الدامجة أو الشــركة الناشئة من االندماج الشــركة المندمجة والتزاماتها إلى الشركة الدامجة أو الشــركة الناشئة من االندماج 
ا للشركة المندمجة في حدود ما آل إليها من أصول، ما لم يُتفق في عقد االندماج  ا للشركة المندمجة في حدود ما آل إليها من أصول، ما لم يُتفق في عقد االندماج خلفً خلفً

على غير ذلك)على غير ذلك)(١).
المسألة الثالثة: حكمه.المسألة الثالثة: حكمه.

الفرع األول: االندماج بطريق المزج.الفرع األول: االندماج بطريق المزج.
ال للشركات المندمجة، تُنَضض فيه، ثم تؤسس  ال للشركات المندمجة، تُنَضض فيه، ثم تؤسس يعد االندماج بطريق المزج حَ يعد االندماج بطريق المزج حَ
شركة جديدة تؤول إليها أصول الشركات المندمجة وموجوداتها، ويكون التنضيض شركة جديدة تؤول إليها أصول الشركات المندمجة وموجوداتها، ويكون التنضيض 
ا حكميا، بتقويم الشركتين، وتصير قيمة حصة كل شريك رأسَ ماله  ا حكميا، بتقويم الشركتين، وتصير قيمة حصة كل شريك رأسَ ماله في العادة تنضيضً في العادة تنضيضً

في الشركة الجديدة.في الشركة الجديدة.
واألصل فيه الجواز إذا تحققت شــروط التنضيض، وشــروط تأسيس شركة واألصل فيه الجواز إذا تحققت شــروط التنضيض، وشــروط تأسيس شركة 
مت وكانت حصته بحسب  ا إذا قوِّ مت وكانت حصته بحسب العنان، وسبق جواز كون رأس مال الشريك عروضً ا إذا قوِّ العنان، وسبق جواز كون رأس مال الشريك عروضً

قيمتها.قيمتها.
نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣ وتاريخ  وتاريخ ١٤٣٧١٤٣٧/١/٢٨٢٨هـ.هـ. نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/   (١)
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الفرع الثاني: االندماج بطريق الضم.الفرع الثاني: االندماج بطريق الضم.
ا بتقويم  ال للشــركة المندمجة، تُنَضض فيه حكمً ا بتقويم يعدُّ االندماج بطريق الضم حَ ال للشــركة المندمجة، تُنَضض فيه حكمً يعدُّ االندماج بطريق الضم حَ
ا في الشركة  ا في الشركة حصص الشــركاء فيها، وبحســب قيمة حصة كل شريك يمنح أســهمً حصص الشــركاء فيها، وبحســب قيمة حصة كل شريك يمنح أســهمً
الدامجة. وأقرب توصيف لمنح األسهم: زيادة رأس مال الشركة الدامجة بموجودات الدامجة. وأقرب توصيف لمنح األسهم: زيادة رأس مال الشركة الدامجة بموجودات 
الشــركة المندمجة؛ إذ األسهم التي تمنح للشــركاء الجدد في الشركة الدامجة تمثل الشــركة المندمجة؛ إذ األسهم التي تمنح للشــركاء الجدد في الشركة الدامجة تمثل 

قيمة حصصهم في موجودات الشركة المندمجة.قيمة حصصهم في موجودات الشركة المندمجة.
واألصل فيه الجواز إذا تحققت شروط التنضيض، وشروط زيادة رأس المال، واألصل فيه الجواز إذا تحققت شروط التنضيض، وشروط زيادة رأس المال، 
وأهمها: أن تكون الزيادة بتقويم حصص الشــركاء الســابقين في الشــركة الدامجة، وأهمها: أن تكون الزيادة بتقويم حصص الشــركاء الســابقين في الشــركة الدامجة، 
وتكون األســهم الممنوحة لكل شريك من الشــركة المندمجة بقدر تقويم رأس ماله وتكون األســهم الممنوحة لكل شريك من الشــركة المندمجة بقدر تقويم رأس ماله 

إلى رأس مال الشركة الدامجة بعد االندماج.إلى رأس مال الشركة الدامجة بعد االندماج.
المطلب الثالث: استحواذ غير الشركاء على المشروع.المطلب الثالث: استحواذ غير الشركاء على المشروع.

المسألة األولى: تعريفه.المسألة األولى: تعريفه.

، بمعنى أحاطَ  ذَ ــوَ ، بمعنى أحاطَ ، وأصله من الفعل حَ ذَ ــوَ (١)، وأصله من الفعل حَ ذَ وَ ذَمصدر اســتَحْ وَ االســتحواذ لغة: االســتحواذ لغة: مصدر اســتَحْ
(٢)، ومنه قوله تعالى مبينًا قول المنافقين للكافرين: ، ومنه قوله تعالى مبينًا قول المنافقين للكافرين: نث   .   /   0    وغلبَوغلبَ
1   2   3   4   5   6   7   8      مث(٣) بمعنــى: ألم نَغلِب على  بمعنــى: ألم نَغلِب على 
وقُ السريع(٥). : السَّ ذُ وْ ه. والحَ مَّ ذَ ثوبَه إليه: ضَ وقُ السريع. وأحوَ : السَّ ذُ وْ ه. والحَ مَّ ذَ ثوبَه إليه: ضَ أموركم ونستولِ على مودتكمأموركم ونستولِ على مودتكم(٤). وأحوَ

التقفية، للبندنيجي، ص٣٣٩٣٣٩، المخصص ، المخصص ٣١٦٣١٦/٤، مادة (حوذ).، مادة (حوذ). التقفية، للبندنيجي، ص   (١)
العين ٢٨٥٢٨٥/٣، المحكم والمحيط األعظــم ، المحكم والمحيط األعظــم ٤٩٧٤٩٧/٣، القاموس المحيط، ص، القاموس المحيط، ص٣٣٣٣٣٣، مادة ، مادة  العين    (٢)

(حوذ).(حوذ).
سورة النساء، اآلية: ١٤١١٤١. سورة النساء، اآلية:    (٣)

الصحاح ٥٦٤٥٦٤/٢، مادة (حوذ).، مادة (حوذ). الصحاح    (٤)
العين ٢٨٥٢٨٥/٣، الصحاح ، الصحاح ٥٦٣٥٦٣/٢-٥٦٤٥٦٤، مادة (حوذ).، مادة (حوذ). العين    (٥)



٤٩٤٤٩٤

األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

قال ابن  فارس: (الحاء والواو والذال أصل واحد، وهو من الخفة والســرعة قال ابن  فارس: (الحاء والواو والذال أصل واحد، وهو من الخفة والســرعة 
وانكماش في األمر... وانكماش في األمر... 

ومن الباب: استحوذ عليه الشيطان، وذلك إذا غلبه وساقه إلى ما يريد)ومن الباب: استحوذ عليه الشيطان، وذلك إذا غلبه وساقه إلى ما يريد)(١).
وفي االصطالح المالي يعرف بأنه: وفي االصطالح المالي يعرف بأنه: شراء حصة األغلبية في شركةشراء حصة األغلبية في شركة(٢).

مُّ شــركةٍ كبر شــركةً أخر إليهــا، يترتب عليه زوال  ا بأنه ضَ مُّ شــركةٍ كبر شــركةً أخر إليهــا، يترتب عليه زوال ويعرف أيضً ا بأنه ضَ ويعرف أيضً
ا لالندماج بطريق  ا لالندماج بطريق ، وفي هذا التعريف يكون االستحواذ مرادفً الشــركة المضمومةالشــركة المضمومة(٣)، وفي هذا التعريف يكون االستحواذ مرادفً

الضم.الضم.
لة  لة ويعدُّ استحواذ الشــركات الكبر والجهات اإلدارية على الشركات المموَّ ويعدُّ استحواذ الشــركات الكبر والجهات اإلدارية على الشركات المموَّ
ا(٤)؛ كأن تتطلع شركة كبر للتوسع في بلد آخر فتشتري ؛ كأن تتطلع شركة كبر للتوسع في بلد آخر فتشتري  ابرأس المال الجريء شــائعً برأس المال الجريء شــائعً
شركةً ناشئةً تعمل في مجال اختصاصها في ذلك البلد، أو ترغب شركة ناشئة في بيع شركةً ناشئةً تعمل في مجال اختصاصها في ذلك البلد، أو ترغب شركة ناشئة في بيع 
معظم حصصها إلى شــركة كبر لالستفادة من اسمها وخبرتها وقدرتها على تطوير معظم حصصها إلى شــركة كبر لالستفادة من اسمها وخبرتها وقدرتها على تطوير 

عملها، والوصول لعدد أكبر من العمالءعملها، والوصول لعدد أكبر من العمالء(٥).
ا  ا وقد تكون الشركة الناشــئة محطَّ نظر عدد من الشركات الكبر، فتعقد مزادً وقد تكون الشركة الناشــئة محطَّ نظر عدد من الشركات الكبر، فتعقد مزادً

مقاييس اللغة ١١٥١١٥/٢، مادة (حوذ).، مادة (حوذ). مقاييس اللغة    (١)
الكتاب السنوي للجمعية الوطنية لرأس المال الجريء ٢٠١٣٢٠١٣م، صم، ص٦٢٦٢. الكتاب السنوي للجمعية الوطنية لرأس المال الجريء    (٢)

ف بنحوه في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية في المملكة،  رِّ وعُ ف بنحوه في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية في المملكة،   رِّ وعُ  
ص٢.

دليل المصطلحات االستثمارية الصادر عن هيئة السوق المالية، ص٢٣٢٣. دليل المصطلحات االستثمارية الصادر عن هيئة السوق المالية، ص   (٣)
Venture Capital. lessons from the Developed World for the DevelopingVenture Capital. lessons from the Developed World for the Developing، ص، ص٢٨٢٨-  (٤)
٢٩٢٩،Guide on Private Equity & Venture Capital for EntrepreneursGuide on Private Equity & Venture Capital for Entrepreneurs، ص، ص٣٣٣٣، دليــل ، دليــل 
المســتثمر لمفهوم ونشــاط رأس المال المخاطر، صالمســتثمر لمفهوم ونشــاط رأس المال المخاطر، ص٧، ، ١٠١٠، تطبيــق تجربة رأس المال ، تطبيــق تجربة رأس المال 

المخاطر في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، صالمخاطر في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ص١٩١٩.
فعالية رأس المال المخاطر في تمويل المشروعات الناشئة، ص١٥٩١٥٩. فعالية رأس المال المخاطر في تمويل المشروعات الناشئة، ص   (٥)



التخارجالتخارج

٤٩٥٤٩٥

علنيا لبيع حصصها كاملة إلحداهاعلنيا لبيع حصصها كاملة إلحداها(١).
وينتج عن االســتحواذ بيع حصص الشركاء في الشــركة المباعة إلى الشركة وينتج عن االســتحواذ بيع حصص الشركاء في الشــركة المباعة إلى الشركة 

ل من بيع حصته(٢). ن المموِّ ذة، وهو ما يمكِّ ل من بيع حصتهالمستحوِ ن المموِّ ذة، وهو ما يمكِّ المستحوِ
المسألة الثانية: أنواعه.المسألة الثانية: أنواعه.

يتبيــن بالنظر إلى تعريف االســتحواذ أن لــه نوعين -باعتبار كمية األســهم يتبيــن بالنظر إلى تعريف االســتحواذ أن لــه نوعين -باعتبار كمية األســهم 
ذ عليها-: ذ عليها-:المستحوَ المستحوَ

ذة جميع أســهم الشركة  ذة جميع أســهم الشركة  اســتحواذ كلي، بشــراء الشــركة المســتحوِ األول:األول: اســتحواذ كلي، بشــراء الشــركة المســتحوِ
ذة، أو بقائها  ذ عليها، وقد يترتب عليه إلغاء اسمها وضمها للشركة المستحوِ ذة، أو بقائها المستحوَ ذ عليها، وقد يترتب عليه إلغاء اسمها وضمها للشركة المستحوِ المستحوَ

وتصير شركة تابعةوتصير شركة تابعة(٣).
ذة حصة األغلبية في الشركة  ذة حصة األغلبية في الشركة استحواذ جزئي، بشــراء الشركة المستحوِ الثاني: الثاني: استحواذ جزئي، بشــراء الشركة المستحوِ

ذ عليها. ذ عليها.المستحوَ المستحوَ
المسألة الثالثة: حكمه.المسألة الثالثة: حكمه.

يعد االســتحواذ بنوعيه شراءً لحصة الشركاء في الشركة المستحوذِ عليها، يعد االســتحواذ بنوعيه شراءً لحصة الشركاء في الشركة المستحوذِ عليها، 
وسبق جواز بيع الشــريك حصته، وأن له حكم البيع، وتلزم فيه شروطه، ويجوز وسبق جواز بيع الشــريك حصته، وأن له حكم البيع، وتلزم فيه شروطه، ويجوز 
البيع بمــا يتفقان عليه، أو بالقيمة الســوقية، أو بما ينقطع به الســعر على القول البيع بمــا يتفقان عليه، أو بالقيمة الســوقية، أو بما ينقطع به الســعر على القول 

الراجح.الراجح.
Guide on Private Equity & Venture Capital for EntrepreneursGuide on Private Equity & Venture Capital for Entrepreneurs، ص، ص٣٣٣٣.  (١)

Venture Capital & Finance of InnovationVenture Capital & Finance of Innovation، ص، ص٥، ، Inside Venture CapitalInside Venture Capital، ص، ص٩. .   (٢)
ا: شراء شركة أمازون جميعَ أسهم شركة سوق كوم  من أمثلة االستحواذ التي حدثت مؤخرً ا: شراء شركة أمازون جميعَ أسهم شركة سوق كوم   من أمثلة االستحواذ التي حدثت مؤخرً  (٣)
التي تعمل بالنشاط نفســه في الخليج، وأصبحت شركة تابعةً لها، وشراء شركة أوبر حصة التي تعمل بالنشاط نفســه في الخليج، وأصبحت شركة تابعةً لها، وشراء شركة أوبر حصة 

األغلبية في شركة كريم، مع بقاء الشركات بأسمائها في السوق.األغلبية في شركة كريم، مع بقاء الشركات بأسمائها في السوق.



٤٩٦٤٩٦

األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

المطلب الرابع: طرح المشروع لالكتتابالمطلب الرابع: طرح المشروع لالكتتاب(١).
المسألة األولى: تعريف االكتتاب.المسألة األولى: تعريف االكتتاب.

، فقيل: معناهما  تَبَ ، فقيل: معناهما مصدر الفعل: اكتتب، وأصله الفعل: كَ تَبَ االكتتاب في اللغة: االكتتاب في اللغة: مصدر الفعل: اكتتب، وأصله الفعل: كَ
   K   J   واحد، وقيــل: كتبه: خطَّه، واكتتبه: اســتماله، ومنه قوله تعالــى: واحد، وقيــل: كتبه: خطَّه، واكتتبه: اســتماله، ومنه قوله تعالــى: نث
S   R   Q   P   O   N   M   L   مث(٢)()(٣)، واكتتب: كتب نفســه ، واكتتب: كتب نفســه 

في ديوان السلطان، وتَكتَّبوا: تجمعوافي ديوان السلطان، وتَكتَّبوا: تجمعوا(٤).
قال ابن  فارس: (الكاف والتاء والباء أصل صحيح واحد يدل على جمع شيء قال ابن  فارس: (الكاف والتاء والباء أصل صحيح واحد يدل على جمع شيء 

إلى شيء)إلى شيء)(٥).
ولعل أصل االكتتاب في األســهم مأخوذ من االجتماع؛ الجتماع المساهمين ولعل أصل االكتتاب في األســهم مأخوذ من االجتماع؛ الجتماع المساهمين 
في شراء أسهم الشركة، أو مأخوذ من كتابة المساهم اسمه في قائمة المساهمين، فهو في شراء أسهم الشركة، أو مأخوذ من كتابة المساهم اسمه في قائمة المساهمين، فهو 

كمن كتب نفسه في ديوان السلطانكمن كتب نفسه في ديوان السلطان(٦).
ولم أجد لهذا اللفظ استعماالً في اصطالح الفقهاء.ولم أجد لهذا اللفظ استعماالً في اصطالح الفقهاء.

وفي االصطــالح االقتصادي:وفي االصطــالح االقتصادي: االكتتاب: التقدم بطلــب الحصول على بعض  االكتتاب: التقدم بطلــب الحصول على بعض 
سبق تعريف طرح األوراق المالية بأنه: إصدار أوراق مالية، أو دعوة الجمهور لالكتتاب فيها، سبق تعريف طرح األوراق المالية بأنه: إصدار أوراق مالية، أو دعوة الجمهور لالكتتاب فيها،   (١)
أو الترويج لها بشكل مباشر أو غير مباشر، أو أي تصريح أو بيان أو اتصال يعد من حيث األثر أو الترويج لها بشكل مباشر أو غير مباشر، أو أي تصريح أو بيان أو اتصال يعد من حيث األثر 
ا لألوراق المالية، وال يشمل ذلك المفاوضات األولية  ا أو عرضً ا أو إصدارً ا لألوراق المالية، وال يشمل ذلك المفاوضات األولية المترتب عليه بيعً ا أو عرضً ا أو إصدارً المترتب عليه بيعً
أو العقود المبرمة مع متعهدي التغطية أو بينهم. وهو تعريف مقتبس من الئحة طرح األوراق أو العقود المبرمة مع متعهدي التغطية أو بينهم. وهو تعريف مقتبس من الئحة طرح األوراق 

المالية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية، صالمالية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية، ص٥.
سورة الفرقان، اآلية: ٥. سورة الفرقان، اآلية:    (٢)

المحكم والمحيط األعظم ٧٧٦٧٧٦/٦، مادة (كتب).، مادة (كتب). المحكم والمحيط األعظم    (٣)
لسان العرب ٦٩٨٦٩٨/١، القاموس المحيط، الفيروزآبادي، ص، القاموس المحيط، الفيروزآبادي، ص١٢٩١٢٩، مادة (كتب).، مادة (كتب). لسان العرب    (٤)

مقاييس اللغة ١٥٨١٥٨/٥، مادة (كتب).، مادة (كتب). مقاييس اللغة    (٥)
معجم الصواب اللغوي، ص١٢٦١٢٦، مادة (كتب).، مادة (كتب). معجم الصواب اللغوي، ص   (٦)



التخارجالتخارج

٤٩٧٤٩٧

أسهم شركة بعد إعالنها ذلك للعموم، مقابل حصة نقدية يدفعها المتقدمأسهم شركة بعد إعالنها ذلك للعموم، مقابل حصة نقدية يدفعها المتقدم(١).
ا عاما بواسطة بيع جزء  ا عاما بواسطة بيع جزء تمويل الشــركة المطروحة طرحً والتمويل باالكتتاب: والتمويل باالكتتاب: تمويل الشــركة المطروحة طرحً
ا لرفع  ا لرفع من أسهمها للعامة، سواء كانت األسهم المبيعة أسهم شركاء سابقين، أو أسهمً من أسهمها للعامة، سواء كانت األسهم المبيعة أسهم شركاء سابقين، أو أسهمً

رأس المال، وهو الغالب.رأس المال، وهو الغالب.
والطرح العام لالكتتاب: والطرح العام لالكتتاب: هو البيع األول لألوراق المالية في األسواق المالية العامةهو البيع األول لألوراق المالية في األسواق المالية العامة(٢).

المسألة الثانية: أنواعه.المسألة الثانية: أنواعه.

لطرح حصص الشركات نوعان: طرح عام وطرح خاص.لطرح حصص الشركات نوعان: طرح عام وطرح خاص.
فالطرح العام:فالطرح العام: هو البيع األول لألوراق المالية في األســواق المنظمة هو البيع األول لألوراق المالية في األســواق المنظمة(٣)، وهو ، وهو 

المقصود في هذا المطلب.المقصود في هذا المطلب.
والطرح الخاص:والطرح الخاص: بيــعُ أوراقٍ مالية مقيدٌ بأحوال معينة؛ كالطرح ألشــخاص  بيــعُ أوراقٍ مالية مقيدٌ بأحوال معينة؛ كالطرح ألشــخاص 

؛ كاألوراق المالية الحكومية(٤). ؛ كاألوراق المالية الحكوميةمحددين، أو طرح أوراقٍ ماليةٍ خاصةٍ محددين، أو طرح أوراقٍ ماليةٍ خاصةٍ
ل(٥)؛ لكونه يحقق ؛ لكونه يحقق  لويعد طرح المشــروع لالكتتاب أفضلَ خيار لخروج المموِّ ويعد طرح المشــروع لالكتتاب أفضلَ خيار لخروج المموِّ

معجم اللغة العربية المعاصرة ١٩٠٢١٩٠٢/٣، مادة (كتب)، االكتتاب، للعبيدي، ص، مادة (كتب)، االكتتاب، للعبيدي، ص١١٥١١٥. معجم اللغة العربية المعاصرة    (١)
Venture Capital & Finance of InnovationVenture Capital & Finance of Innovation، ص، ص٥٢١٥٢١، الكتاب السنوي للجمعية الوطنية ، الكتاب السنوي للجمعية الوطنية   (٢)
لــرأس المال الجــريء لــرأس المال الجــريء ٢٠١٣٢٠١٣م، صم، ص٦٨٦٨، وتســمى اإلصــدارات األوليــة العامة. دليل ، وتســمى اإلصــدارات األوليــة العامة. دليل 

المصطلحات االستثمارية الصادر عن هيئة السوق المالية، صالمصطلحات االستثمارية الصادر عن هيئة السوق المالية، ص٥.
المراجع السابقة. المراجع السابقة.   (٣)

الكتاب الســنوي للجمعية الوطنيــة لرأس المال الجــريء ٢٠١٣٢٠١٣م، صم، ص٧١٧١، الئحة طرح ، الئحة طرح  الكتاب الســنوي للجمعية الوطنيــة لرأس المال الجــريء    (٤)
األوراق المالية الصادرة عن هيئة الســوق المالية بالمملكة، المواد: التاســعة والعاشــرة األوراق المالية الصادرة عن هيئة الســوق المالية بالمملكة، المواد: التاســعة والعاشــرة 

والحادية عشرة، صوالحادية عشرة، ص١٧١٧-١٨١٨.
Venture Capital. lessons from the Developed World for the DevelopingVenture Capital. lessons from the Developed World for the Developing، ص، ص٢٨٢٨-  (٥)
٢٩٢٩، الكتاب السنوي للجمعية الوطنية لرأس المال الجريء ، الكتاب السنوي للجمعية الوطنية لرأس المال الجريء ٢٠١٣٢٠١٣م، صم، ص٤٩٤٩، فعالية رأس ، فعالية رأس 

المال المخاطر في تمويل المشروعات الناشئة، صالمال المخاطر في تمويل المشروعات الناشئة، ص١٥٩١٥٩.
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ا أكبر له، ويســهل بيع حصته في األســواق العامة، وهو أملٌ لِكثير من الشركات  ا أكبر له، ويســهل بيع حصته في األســواق العامة، وهو أملٌ لِكثير من الشركات عائدً عائدً
الناشئة؛ ألنه يزيد من قدرتها المالية ويمنحها قوة في السوق وثقةً لد اآلخرينالناشئة؛ ألنه يزيد من قدرتها المالية ويمنحها قوة في السوق وثقةً لد اآلخرين(١).

ومما ســاعد على نجاح الطرح العام وعلى تطور صناعة التمويل برأس المال ومما ســاعد على نجاح الطرح العام وعلى تطور صناعة التمويل برأس المال 
الجريء: قيام عدد من الدول بإنشــاء سوق موازية لتداول حصص الشركات التي لم الجريء: قيام عدد من الدول بإنشــاء سوق موازية لتداول حصص الشركات التي لم 
تتمكن من إكمال متطلبات إدراجها في الســوق المنظمةتتمكن من إكمال متطلبات إدراجها في الســوق المنظمة(٢)، والذي ســاهم في زيادة ، والذي ســاهم في زيادة 
أموال تلك الشركات وتطورها وتجاوز بعضها للتعثر، ثم إدراج كثير منها في السوق أموال تلك الشركات وتطورها وتجاوز بعضها للتعثر، ثم إدراج كثير منها في السوق 

المنظمة بعد إكمال متطلباتهاالمنظمة بعد إكمال متطلباتها(٣).
ير بعض الباحثين أن أهم محرك للتمويل برأس المال الجريء: وجود سوق مربح لبيع ير بعض الباحثين أن أهم محرك للتمويل برأس المال الجريء: وجود سوق مربح لبيع   (١)
الحصص، وأن غياب السوق أول تفسير النخفاض نشاط رأس المال الجريء في بعض الحصص، وأن غياب السوق أول تفسير النخفاض نشاط رأس المال الجريء في بعض 
ا تتم عن طريق الطرح العام في األســواق  ا تتم عن طريق الطرح العام في األســواق الــدول؛ ألن أكثر عمليات بيع الحصص ربحً الــدول؛ ألن أكثر عمليات بيع الحصص ربحً
المالية، وإذا لم يكن الســوق نشــطًا فإن الخيار الثاني لخروج الممول ببيع الشركة إلى المالية، وإذا لم يكن الســوق نشــطًا فإن الخيار الثاني لخروج الممول ببيع الشركة إلى 
ا من الطــرح العام، وإن وجدت في بعــض الدول عوائد  ا من الطــرح العام، وإن وجدت في بعــض الدول عوائد شــركات أكبر، وهو أقل عائدً شــركات أكبر، وهو أقل عائدً
مرتفعة للبيع للشركات الكبر، فذاك في كثير من األحيان لوجود فرصة مستقبلية لطرح مرتفعة للبيع للشركات الكبر، فذاك في كثير من األحيان لوجود فرصة مستقبلية لطرح 
 ، ،Venture Capital & Finance of InnovationVenture Capital & Finance of Innovation .الشــركة في األســواق المالية العامــة. الشــركة في األســواق المالية العامــة

ص١٠١١٠١.
السوق المنظمة، وتسمى بالبورصة: سوق عامة لتداول األوراق المالية، تشرف عليها جهة  السوق المنظمة، وتسمى بالبورصة: سوق عامة لتداول األوراق المالية، تشرف عليها جهة    (٢)
إداريــة تتولى تنظيمها والرقابة عليهــا. دليل المصطلحات االســتثمارية الصادر عن هيئة إداريــة تتولى تنظيمها والرقابة عليهــا. دليل المصطلحات االســتثمارية الصادر عن هيئة 

السوق المالية، صالسوق المالية، ص٤.
والسوق الموازية، أو الســوق غير المنظمة: فهي التي تُجر فيها عمليات تداول األوراق  والسوق الموازية، أو الســوق غير المنظمة: فهي التي تُجر فيها عمليات تداول األوراق    
المالية وحصص الشركات خارج الســوق المنظمة، عن طريق شبكات االتصال المتعددة المالية وحصص الشركات خارج الســوق المنظمة، عن طريق شبكات االتصال المتعددة 
 Venture Capital. lessons from theVenture Capital. lessons from the.التــي تربــط السماســرة والتجــار بالمســتثمرين.التــي تربــط السماســرة والتجــار بالمســتثمرين
Developed World for the DevelopingDeveloped World for the Developing، ص، ص٣٥٣٥-٣٦٣٦، دليل المصطلحات االســتثمارية ، دليل المصطلحات االســتثمارية 

الصادر عن هيئة السوق المالية، صالصادر عن هيئة السوق المالية، ص٥.
أثبتت دراســاتٌ متعددةٌ التأثيرَ اإليجابيَّ للسوق الموازية على تدفق تمويالت رأس المال  أثبتت دراســاتٌ متعددةٌ التأثيرَ اإليجابيَّ للسوق الموازية على تدفق تمويالت رأس المال    (٣)

 = =الجريء على الشــركات، بل إن تأثيرها فاق في بعض الدراسات تأثيرَ السوق المنظمة.الجريء على الشــركات، بل إن تأثيرها فاق في بعض الدراسات تأثيرَ السوق المنظمة.
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ويتطلب الطرح العام لالكتتاب مصروفات ورسوم تتحملها الشركة؛ كالتعاقد ويتطلب الطرح العام لالكتتاب مصروفات ورسوم تتحملها الشركة؛ كالتعاقد 
مع محاسبين ومراجعين ماليين ومستشــارين قانونيين، باإلضافة إلى تعديل الهيكلة مع محاسبين ومراجعين ماليين ومستشــارين قانونيين، باإلضافة إلى تعديل الهيكلة 
اإلدارية للشــركة، وهو ما يتطلب ســيولة نقدية تُلجئ بعض الشــركات للبحث عن اإلدارية للشــركة، وهو ما يتطلب ســيولة نقدية تُلجئ بعض الشــركات للبحث عن 
تمويل ســعيًا لتأهيل الشركة لالكتتاب، إال أنها تعوض ذلك عند طرح الشركة بإضافة تمويل ســعيًا لتأهيل الشركة لالكتتاب، إال أنها تعوض ذلك عند طرح الشركة بإضافة 
عالوة إصدار، وهي: زيادة في القيمة االســمية للســهم تضاف على الســعر المعتاد عالوة إصدار، وهي: زيادة في القيمة االســمية للســهم تضاف على الســعر المعتاد 
لألســهم المطروحة لالكتتاب؛ لتغطيــة نفقات اإلصدار، أو لبلــوغ القيمة الحقيقية لألســهم المطروحة لالكتتاب؛ لتغطيــة نفقات اإلصدار، أو لبلــوغ القيمة الحقيقية 

للسهم في الشركات القائمةللسهم في الشركات القائمة(١).
المسألة الثالثة: حكمه.المسألة الثالثة: حكمه.

الفرع األول: حكم طرح المشروع لالكتتاب.الفرع األول: حكم طرح المشروع لالكتتاب.
طرح المشــروع أو الشــركة لالكتتاب إما أن يكون لزيادة رأس المال، أو لبيع طرح المشــروع أو الشــركة لالكتتاب إما أن يكون لزيادة رأس المال، أو لبيع 

حصص بعض الشركاء:حصص بعض الشركاء:
فإن كان لزيادة رأس المال: فهو اســتئناف شــركة بين المكتتبين والشــركاء فإن كان لزيادة رأس المال: فهو اســتئناف شــركة بين المكتتبين والشــركاء 
الســابقين، وهو جائزالســابقين، وهو جائز(٢)، ويلزم فيه تنضيض حصص الشركاء السابقين؛ لمعرفة رأس ، ويلزم فيه تنضيض حصص الشركاء السابقين؛ لمعرفة رأس 
مال كل شريك، ويكفي في ذلك التنضيض الحكمي بتقويم الحصص، ويكون رأس مال كل شريك، ويكفي في ذلك التنضيض الحكمي بتقويم الحصص، ويكون رأس 

ا. ا.مال الشركاء قيمتها نقدً مال الشركاء قيمتها نقدً
 Venture Capital.Venture Capital. .األمريكي. ) األمريكي (NASDAQNASDAQ) ومن أشــهر األسواق الموازية: ســوق نازداك ومن أشــهر األسواق الموازية: ســوق نازداك (=   =
lessons from the Developed World for the Developinglessons from the Developed World for the Developing، ص، ص٣٥٣٥، فعاليــة رأس المــال ، فعاليــة رأس المــال 

المخاطر في تمويل المشروعات الناشئة، صالمخاطر في تمويل المشروعات الناشئة، ص١٦٠١٦٠.
فعالية رأس المال المخاطر في تمويل المشروعات الناشئة، ص١٦٠١٦٠. فعالية رأس المال المخاطر في تمويل المشروعات الناشئة، ص   (١)

ا بإذن بقية الشركاء. انظر:  ا جديدً نص جملة من الفقهاء على جواز مشــاركة الشريك شريكً ا بإذن بقية الشركاء. انظر:   ا جديدً نص جملة من الفقهاء على جواز مشــاركة الشريك شريكً  (٢)
بدائع الصنائع بدائع الصنائع ٦٩٦٩/٦، المدونة ، المدونة ٦٢٣٦٢٣/٣، المغني ، المغني ١٣١١٣١/٧، وفيه الخالف الســابق بحثه في ، وفيه الخالف الســابق بحثه في 

حكم خلط رأس المال القديم بالجديد في الشركة، والمرجح جوازه بعد التنضيض.حكم خلط رأس المال القديم بالجديد في الشركة، والمرجح جوازه بعد التنضيض.
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وإن كان الطرح لبيع حصص بعض الشــركاء: فهو بيع جائز، وتلزم فيه شروط وإن كان الطرح لبيع حصص بعض الشــركاء: فهو بيع جائز، وتلزم فيه شروط 
البيع.البيع.

الفرع الثاني: حكم عالوة اإلصدار.الفرع الثاني: حكم عالوة اإلصدار.
لعالوة اإلصدار حاالن:لعالوة اإلصدار حاالن:

أ- أن تكون لتغطية مصروفات متعهد االكتتاب: فهي مماثلة في الحكم لرسوم أ- أن تكون لتغطية مصروفات متعهد االكتتاب: فهي مماثلة في الحكم لرسوم 
اإلصدار التي يحصلها مدير الصندوق:اإلصدار التي يحصلها مدير الصندوق:

 ،فإن كانت لتغطية المصروفات التي يدفعهــا متعهد االكتتاب لجهات أخر ،فإن كانت لتغطية المصروفات التي يدفعهــا متعهد االكتتاب لجهات أخر
فهي وكالة من المكتتب بدفعها.فهي وكالة من المكتتب بدفعها.

وإن كانــت للمتعهد عن عمله في ترتيب أعمال االكتتــاب، فهي أجرة مقابل وإن كانــت للمتعهد عن عمله في ترتيب أعمال االكتتــاب، فهي أجرة مقابل 
عمله.عمله.

ا مناسبًا ليس فيه غرر وال خداع(١). رة تقديرً ا مناسبًا ليس فيه غرر وال خداعوكالهما جائز ما دامت مقدَّ رة تقديرً وكالهما جائز ما دامت مقدَّ
ب- ب- أن تكون عالوة اإلصدار لتحقيق القيمة الحقيقية للشركة؛ كأن تكون القيمة أن تكون عالوة اإلصدار لتحقيق القيمة الحقيقية للشركة؛ كأن تكون القيمة 
، وتكون القيمة االســمية للسهم في االكتتاب  ، وتكون القيمة االســمية للسهم في االكتتاب الحقيقية لســهم الشركة خمســين رياالً الحقيقية لســهم الشركة خمســين رياالً
، وتسمى زيادة األربعين  ، وتسمى زيادة األربعين المعتاد عشرة رياالت، فتزاد قيمة الســهم لتبلغ خمسين رياالً المعتاد عشرة رياالت، فتزاد قيمة الســهم لتبلغ خمسين رياالً

ا من القيمة الحقيقية للسهم. ا من القيمة الحقيقية للسهم.رياالً عالوة إصدار، فهذه العالوة جائزة؛ لكونها جزءً رياالً عالوة إصدار، فهذه العالوة جائزة؛ لكونها جزءً
فإن كانت العالوة مقدرة من الشركة نفسها دون اعتبار للقيمة الحقيقية للسهم، فإن كانت العالوة مقدرة من الشركة نفسها دون اعتبار للقيمة الحقيقية للسهم، 

فلها حاالن:فلها حاالن:
صدر قرار عدد من المجامع الفقهية والهيئات الشــرعية بجواز إصدار أســهم مع رســوم  صدر قرار عدد من المجامع الفقهية والهيئات الشــرعية بجواز إصدار أســهم مع رســوم    (١)
إصدار. انظر: قرار مجمع الفقه اإلســالمي الدولي رقم إصدار. انظر: قرار مجمع الفقه اإلســالمي الدولي رقم ٦٣٦٣، مجلة المجمع، العدد السابع ، مجلة المجمع، العدد السابع 
٧١٣٧١٣/١، المعايير الشــرعية، ص، المعايير الشــرعية، ص٣٣٨٣٣٨، ، ٥٦٥٥٦٥، الضوابط المســتخلصة من قرارات الهيئة ، الضوابط المســتخلصة من قرارات الهيئة 

الشرعية لبنك البالد، صالشرعية لبنك البالد، ص١٥٣١٥٣، وانظر: األسهم والسندات، للخليل، ص، وانظر: األسهم والسندات، للخليل، ص٢٤٩٢٤٩.



التخارجالتخارج

٥٠١٥٠١

األولى:األولى: أن تكون األســهم المطروحة لزيــادة رأس المال، مع بقاء حصص  أن تكون األســهم المطروحة لزيــادة رأس المال، مع بقاء حصص 
الشــركاء الســابقين، فيجب طرح الســهم بقيمته الحقيقيةالشــركاء الســابقين، فيجب طرح الســهم بقيمته الحقيقية(١)؛ ألن زيادة رأس مال ؛ ألن زيادة رأس مال 
ا بتقويم حصة كل  ، أو حكمً ا بتقويم حصة كل الشركة كعقد شركة جديدة، فيلزم قبله التنضيض حقيقةً ، أو حكمً الشركة كعقد شركة جديدة، فيلزم قبله التنضيض حقيقةً
شــريك، ثم تكون قيمةُ حصته الســابقة رأسَ ماله في الشركة الجديدة، ويعطى من شــريك، ثم تكون قيمةُ حصته الســابقة رأسَ ماله في الشركة الجديدة، ويعطى من 
األســهم فيها بقدر رأس مالهاألســهم فيها بقدر رأس ماله(٢). وتحرم زيادة قيمة السهم المكتتب فيه على القيمة . وتحرم زيادة قيمة السهم المكتتب فيه على القيمة 
الحقيقيــة؛ ألنها تؤدي إلى أن يكون رأس المال المدفوع من المكتتب أكثر من قدر الحقيقيــة؛ ألنها تؤدي إلى أن يكون رأس المال المدفوع من المكتتب أكثر من قدر 
حصته في الشــركة، فيفضي ذلك إلى أن تنقص خسارته عن قدر رأس ماله، وذلك حصته في الشــركة، فيفضي ذلك إلى أن تنقص خسارته عن قدر رأس ماله، وذلك 

محرم باتفاق الفقهاءمحرم باتفاق الفقهاء(٣).
ا في الشركة أقل من قدر  ا للمكتتبين بإعطائهم حصصً ا في الشركة أقل من قدر كما أن فيه غشــا وخداعً ا للمكتتبين بإعطائهم حصصً كما أن فيه غشــا وخداعً

رؤوس أموالهم.رؤوس أموالهم.
ا مباعة من الشركاء في  ا مباعة من الشركاء في  أن تكون األســهم المطروحة لالكتتاب أســهمً الثانية:الثانية: أن تكون األســهم المطروحة لالكتتاب أســهمً
ا، والبيع بما  ا، والبيع بما الشــركة، فيجوز أن تزيد قيمتها على القيمة الحقيقية للســهم؛ لكونه بيعً الشــركة، فيجوز أن تزيد قيمتها على القيمة الحقيقية للســهم؛ لكونه بيعً
يتراضى عليه البيّعان. لكن يشــترط بيان ذلك للمكتتبين؛ ألن المعتاد في االكتتاب أن يتراضى عليه البيّعان. لكن يشــترط بيان ذلك للمكتتبين؛ ألن المعتاد في االكتتاب أن 
يكون رأسَ مال في شركة جديدة، أو زيادةً في رأس مال شركة قائمة، والقيمة الحقيقية يكون رأسَ مال في شركة جديدة، أو زيادةً في رأس مال شركة قائمة، والقيمة الحقيقية 
للسهم فيهما مســاوية لقيمته عند الطرح، فإذا وجدت حال ثالثة يكون االكتتاب فيها للسهم فيهما مســاوية لقيمته عند الطرح، فإذا وجدت حال ثالثة يكون االكتتاب فيها 
ا  ا بشــراء أسهم الشركاء في الشركة بغير القيمة الحقيقية للسهم فيشترط بيان ذلك؛ منعً بشــراء أسهم الشركاء في الشركة بغير القيمة الحقيقية للسهم فيشترط بيان ذلك؛ منعً

للتغرير بالمكتتبين.للتغرير بالمكتتبين.
انظر: قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي رقم ٦٣٦٣، مجلة المجمع، العدد السابع ، مجلة المجمع، العدد السابع ٧١٣٧١٣/١، ،  انظر: قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي رقم    (١)
المعايير الشرعية، صالمعايير الشرعية، ص٣٣٨٣٣٨، ، ٥٦٦٥٦٦، الضوابط المستخلصة من قرارات الهيئة الشرعية لبنك ، الضوابط المستخلصة من قرارات الهيئة الشرعية لبنك 

البالد، صالبالد، ص١٥٧١٥٧.
المعايير الشرعية، ص٣٣٤٣٣٤-٣٣٥٣٣٥. المعايير الشرعية، ص   (٢)

ســبق بيان اتفاق الفقهاء على أن الخسارة إنما تكون على قدر رأس المال، وانظر: المعايير  ســبق بيان اتفاق الفقهاء على أن الخسارة إنما تكون على قدر رأس المال، وانظر: المعايير    (٣)
الشرعية، صالشرعية، ص٣٣١٣٣١، األسهم والسندات للخليل، ص، األسهم والسندات للخليل، ص٢٤٩٢٤٩.



٥٠٢٥٠٢

األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

المطلب الخامس: بيع وثائق االستثمار.المطلب الخامس: بيع وثائق االستثمار.
المسألة األولى: تعريف وثائق االستثمار.المسألة األولى: تعريف وثائق االستثمار.

، بمعنى ائتمن  ثَقَ ، بمعنى ائتمن من الفعل وَ ثَقَ يلَــة(٢)، من الفعل وَ عِ يلَــةفَ عِ الوثائق لغة: الوثائق لغة: جمع وثيقةجمع وثيقة(١)، والوثيقة:، والوثيقة: فَ
ثَّقَ في أمره:  وَ ا. وتَ ثاقً ه، ومنه سمي الحبل وِ دَّ ثَّقَ في أمره: . وأوثقه: شَ وَ ا. وتَ ثاقً ه، ومنه سمي الحبل وِ دَّ م(٣). وأوثقه: شَ حكَ . والوثيق: المُ مَ موأَحكَ حكَ . والوثيق: المُ مَ وأَحكَ

أخذ بالثقة فيه. واستوثق منه: أخذ منه الوثيقة. والميثاق: العهدأخذ بالثقة فيه. واستوثق منه: أخذ منه الوثيقة. والميثاق: العهد(٤).
تُ  ثَّقْ وَ دٍ وإحكام. وَ قْ تُ قال ابن  فارس: (الواو والثاء والقــاف: كلمة تدل على عَ ثَّقْ وَ دٍ وإحكام. وَ قْ قال ابن  فارس: (الواو والثاء والقــاف: كلمة تدل على عَ

.(٥)( مُ حكَ ... والميثاق: العهد الـمُ تُهُ مْ كَ )الشيء: أَحْ مُ حكَ ... والميثاق: العهد الـمُ تُهُ مْ كَ الشيء: أَحْ
ا؛ كالرهن،  ينُ توكيدً راد بها: ما يزداد به الدَّ د الوثيقة ويُ ا؛ كالرهن، تَرِ ينُ توكيدً راد بها: ما يزداد به الدَّ د الوثيقة ويُ وفي اصطالح الفقهاء: وفي اصطالح الفقهاء: تَرِ

والضمان، والكتابة للدين واإلشهاد عليهوالضمان، والكتابة للدين واإلشهاد عليه(٦).
راد لالحتجــاج وإثبات الحقوق(٧)، وهو ، وهو  ا على المكتوب الذي يُ راد لالحتجــاج وإثبات الحقوقوتطلــق أيضً ا على المكتوب الذي يُ وتطلــق أيضً

المعنى المراد في هذا المطلب.المعنى المراد في هذا المطلب.
العين ٢٠٢٢٠٢/٥، تهذيب اللغة ، تهذيب اللغة ٢٠٦٢٠٦/٩، مادة (وثق).، مادة (وثق). العين    (١)

يأتــي وزن فعيل في اللغة بمعنى فاعل أحيانًا -كســميع وعليم- وبمعنى مفعول في أحيانٍ  يأتــي وزن فعيل في اللغة بمعنى فاعل أحيانًا -كســميع وعليم- وبمعنى مفعول في أحيانٍ    (٢)
أخر -كقتيل وجريح- والتاء التي تلحقه للتأنيث. تاج العروس أخر -كقتيل وجريح- والتاء التي تلحقه للتأنيث. تاج العروس ٢٣٢٢٣٢/٣٠٣٠، ولعلها تصح ، ولعلها تصح 

بالمعنيين هنا، وإن كانت السم المفعول أقرب؛ إذ يكتبها المتعاقدان لالئتمان واإلحكام.بالمعنيين هنا، وإن كانت السم المفعول أقرب؛ إذ يكتبها المتعاقدان لالئتمان واإلحكام.
العين العين ٢٠٢٢٠٢/٥، الصحاح ، الصحاح ١٥٦٢١٥٦٢/٤-١٥٦٣١٥٦٣، المحكم والمحيط األعظم ، المحكم والمحيط األعظم ٥٤٤٥٤٤/٦، مادة (وثق).، مادة (وثق).  (٣)

الصحــاح ١٥٦٢١٥٦٢/٤-١٥٦٣١٥٦٣، المحكــم والمحيط األعظــم ، المحكــم والمحيط األعظــم ٥٤٤٥٤٤/٦-٥٤٥٥٤٥، القاموس ، القاموس  الصحــاح    (٤)
المحيط، صالمحيط، ص٩٢٧٩٢٧، مادة (وثق).، مادة (وثق).

مقاييس اللغة ٨٥٨٥/٦، مادة (وثق).، مادة (وثق). مقاييس اللغة    (٥)
الهداية، للمرغيناني الهداية، للمرغيناني ١٢١٢/٤، البحر الرائق ، البحر الرائق ١٥٧١٥٧/٦، المدونة ، المدونة ٢٠٢٢٠٢/٣، البيان والتحصيل ، البيان والتحصيل ١٦١٦/١١١١، ،   (٦)

األم األم ١٦٤١٦٤/٣، الحاوي ، الحاوي ٤/٦، الكافي، البن  قدامة ، الكافي، البن  قدامة ٧٤٧٤/٢، شرح منتهى اإلرادات ، شرح منتهى اإلرادات ١٠٤١٠٤/٢. . 
البحر الرائق ٢٩٩٢٩٩/٦، حاشــية ابن  عابدين ، حاشــية ابن  عابدين ٣١٣٣١٣/٥، البيان والتحصيل ، البيان والتحصيل ٢٨١٢٨١/٤، الذخيرة ، الذخيرة  البحر الرائق    (٧)
١٨٠١٨٠/٤، األم ، األم ٦٢٦٢/٤، فتح العزيز ، فتح العزيز ١٦١١٦١/١١١١، الكافي، البن  قدامة ، الكافي، البن  قدامة ٢٤٣٢٤٣/٤، شــرح منتهى ، شــرح منتهى 

اإلرادات اإلرادات ٢٠٦٢٠٦/٢.



التخارجالتخارج

٥٠٣٥٠٣

ويقصــد بوثائق االســتثمار: ويقصــد بوثائق االســتثمار: أوراق مالية يصدرها صندوق االســتثمار مقابل أوراق مالية يصدرها صندوق االســتثمار مقابل 
األموال التي يدفعها المستثمرون، تمثل حصة شائعة في الصندوقاألموال التي يدفعها المستثمرون، تمثل حصة شائعة في الصندوق(١).

المسألة الثانية: صورة بيع وثائق االستثمار.المسألة الثانية: صورة بيع وثائق االستثمار.

يحصل المســتثمر في صندوق التمويل برأس المال الجريء على وثيقة تثبت يحصل المســتثمر في صندوق التمويل برأس المال الجريء على وثيقة تثبت 
حصته فيه، فإذا رغب في تصفية استثماره في الصندوق قبل نهاية مدته فليس له إال بيع حصته فيه، فإذا رغب في تصفية استثماره في الصندوق قبل نهاية مدته فليس له إال بيع 
حصته لمســتثمر آخر وتســليمه تلك الوثيقة، والغالب أن تشترط الصناديق أن يكون حصته لمســتثمر آخر وتســليمه تلك الوثيقة، والغالب أن تشترط الصناديق أن يكون 

ا في الصندوق نفسه. ا في الصندوق نفسه.المشتري مستثمرً المشتري مستثمرً
ويكثر بيع وثائق االستثمار عند الصناديق القابضةويكثر بيع وثائق االستثمار عند الصناديق القابضة(٢)، حيث تصفي استثماراتها ، حيث تصفي استثماراتها 

.(٣)أحيانًا ببيع حصصها في الصناديق إلى صناديق قابضة أخرأحيانًا ببيع حصصها في الصناديق إلى صناديق قابضة أخر
المسألة الثالثة: توصيف بيع وثائق االستثمار.المسألة الثالثة: توصيف بيع وثائق االستثمار.

سبق أن الصندوق يعد شركة عنان بين المستثمرين، ولكل مستثمر حصة شائعة سبق أن الصندوق يعد شركة عنان بين المستثمرين، ولكل مستثمر حصة شائعة 
نه من االســتثمار وشــراء حصص في  نه من االســتثمار وشــراء حصص في في أمواله، وللصندوق شــخصية معنوية تمكِّ في أمواله، وللصندوق شــخصية معنوية تمكِّ
الشــركات، فإذا اشــتر حصةً في شــركة فإن تلك الحصة مملوكة للمستثمرين في الشــركات، فإذا اشــتر حصةً في شــركة فإن تلك الحصة مملوكة للمستثمرين في 
الصندوق بحسب حصة كل مستثمر فيه. وتعد وثائق االستثمار في أصلها ورقة إثبات الصندوق بحسب حصة كل مستثمر فيه. وتعد وثائق االستثمار في أصلها ورقة إثبات 
لحصة شائعة في أموال الصندوق، يعطيها مدير الصندوق له، وقد يُسمح بتداولها من لحصة شائعة في أموال الصندوق، يعطيها مدير الصندوق له، وقد يُسمح بتداولها من 
ا لتملكه  ا لتملكه شخص آلخر، فإذا باع المستثمر حصته لمستثمر آخر سلمه تلك الوثيقة إثباتً شخص آلخر، فإذا باع المستثمر حصته لمستثمر آخر سلمه تلك الوثيقة إثباتً
VentureVenture CapitalCapital، ، IslamicIslamic FinanceFinance & SMEsSMEs، ص، ص٧١٧١، مؤسســات رأس المال المخاطر ، مؤسســات رأس المال المخاطر   (١)
ودورها في تدعيم المشروعات الناشئة، صودورها في تدعيم المشروعات الناشئة، ص٦٢٦٢، دليل المستثمر لمفهوم ونشاط رأس المال ، دليل المستثمر لمفهوم ونشاط رأس المال 

المخاطر، صالمخاطر، ص٢٩٢٩.
ويســمى صندوق الصناديق FOFFOF، وهو الصندوق الذي يســتثمر جميع أمواله في صناديق ، وهو الصندوق الذي يســتثمر جميع أمواله في صناديق  ويســمى صندوق الصناديق    (٢)

.استثمار أخر.استثمار أخر
دليل المستثمر لمفهوم ونشاط رأس المال المخاطر، ص٢٩٢٩. دليل المستثمر لمفهوم ونشاط رأس المال المخاطر، ص   (٣)



٥٠٤٥٠٤

األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

الحصة، بعد إشعار مدير الصندوق بذلك.الحصة، بعد إشعار مدير الصندوق بذلك.
فحقيقة بيع وثائق االستثمار:فحقيقة بيع وثائق االستثمار: بيع الحصة التي تمثلها من أموال الصندوق ومن بيع الحصة التي تمثلها من أموال الصندوق ومن 

.الحصص التي يملكها في الشركات والصناديق األخر.الحصص التي يملكها في الشركات والصناديق األخر
المسألة الرابعة: حكم بيع وثائق االستثمار.المسألة الرابعة: حكم بيع وثائق االستثمار.

لما كان صندوق االستثمار شــركة عنان بين المستثمرين، فإن األصل في بيع لما كان صندوق االستثمار شــركة عنان بين المستثمرين، فإن األصل في بيع 
المستثمر حصته في الشركة الجواز إذا توفرت فيه شروط البيع.المستثمر حصته في الشركة الجواز إذا توفرت فيه شروط البيع.

وإذا بــاع المســتثمر حصته بنقد، وكانــت حصتُه مكونةً من نقد وأســهم في وإذا بــاع المســتثمر حصته بنقد، وكانــت حصتُه مكونةً من نقد وأســهم في 
شــركات، فإن هذه المسألة تدخل في مســألة: «مد عجوة ودرهم»، وسبق بيانها وأن شــركات، فإن هذه المسألة تدخل في مســألة: «مد عجوة ودرهم»، وسبق بيانها وأن 
الراجح التفصيل فيها: فإن كان الربوي في الثمن المختلط بغير جنســه هو المقصود الراجح التفصيل فيها: فإن كان الربوي في الثمن المختلط بغير جنســه هو المقصود 
األول للمشــتري فيجوز بشــرط أن يكون الربوي المفرد أكثر من الربوي المختلط، األول للمشــتري فيجوز بشــرط أن يكون الربوي المفرد أكثر من الربوي المختلط، 
وتكــون الزيادة في المفرد مقابل العين المختلطة بالربوي في الثمن، وإن كان الربوي وتكــون الزيادة في المفرد مقابل العين المختلطة بالربوي في الثمن، وإن كان الربوي 
ا للعين المختلط بها  ا ثانيًا تابعً ا للعين المختلط بها في الثمن المختلط بغير جنســه غيرَ مقصود، أو مقصودً ا ثانيًا تابعً في الثمن المختلط بغير جنســه غيرَ مقصود، أو مقصودً
ــا، ويقيد الجواز في كال  ــا، ويقيد الجواز في كال من غير جنس الربــوي: فيجوز بيعه بربوي مفرد لكونه تابعً من غير جنس الربــوي: فيجوز بيعه بربوي مفرد لكونه تابعً

م. رُ م.الحالين بأالَّ يكون ذلك حيلةً على الربا، فإن كان حيلةً حَ رُ الحالين بأالَّ يكون ذلك حيلةً على الربا، فإن كان حيلةً حَ
وبناءً عليه، يجوز بيع المستثمر وثائق االستثمار في الصندوق بنقد -وإن كانت وبناءً عليه، يجوز بيع المستثمر وثائق االستثمار في الصندوق بنقد -وإن كانت 
ا أوالً للمشتري،  ا أوالً للمشتري، حصته في الصندوق مكونة من أســهم ونقد- فإن كان النقد مقصودً حصته في الصندوق مكونة من أســهم ونقد- فإن كان النقد مقصودً
فيجوز بشرط أن يكون الثمنُ من النقد المفرد -وهو الثمن الذي دفعه المشتري- أكثرَ فيجوز بشرط أن يكون الثمنُ من النقد المفرد -وهو الثمن الذي دفعه المشتري- أكثرَ 
من النقد من جنســه الموجود في الصندوقمن النقد من جنســه الموجود في الصندوق(١)، وبشرط التقابض بين الثمن والمثمن، ، وبشرط التقابض بين الثمن والمثمن، 
يمكن في هذه الحال أن يجعل الثمن من عملة غير العملة الموجودة في الصندوق، فإن كان  يمكن في هذه الحال أن يجعل الثمن من عملة غير العملة الموجودة في الصندوق، فإن كان    (١)
الصندوق بالريال كان شــراء وثائق االســتثمار بالدوالر، وحينها ال يشترط أن يكون النقد الصندوق بالريال كان شــراء وثائق االســتثمار بالدوالر، وحينها ال يشترط أن يكون النقد 
المفــرد أكثر من النقــد المختلط؛ لعدم اشــتراط التماثل بينهما، ويبقى شــرط التقابض؛ المفــرد أكثر من النقــد المختلط؛ لعدم اشــتراط التماثل بينهما، ويبقى شــرط التقابض؛ 

التفاقهما في العلة.التفاقهما في العلة.



التخارجالتخارج

٥٠٥٥٠٥

ا فيجــوز البيع،  ا فيجــوز البيع، وإن كان المقصــودُ للمشــتري أســهمَ الصنــدوق، وكان النقد تابعً وإن كان المقصــودُ للمشــتري أســهمَ الصنــدوق، وكان النقد تابعً
وال يشترط التقابض؛ لكون البيع في األصل لألعيان؛ كشراء العبد الذي له مال.وال يشترط التقابض؛ لكون البيع في األصل لألعيان؛ كشراء العبد الذي له مال.

المطلب السادس: التصفية.المطلب السادس: التصفية.

المسألة األولى: تعريفها.المسألة األولى: تعريفها.

ــى. وأصله من الصفاء -نقيــض الكدر(١)- -  فَّ ــى. وأصله من الصفاء -نقيــض الكدرمصدر الفعلِ صَ فَّ التصفية لغــة: التصفية لغــة: مصدر الفعلِ صَ
ر عن الشيء، ومنه: العسل  دَ وب، فالتصفية: إزالة الكَ ر عن الشيء، ومنه: العسل والصفاء: خلوص الشيء من الشَّ دَ وب، فالتصفية: إزالة الكَ والصفاء: خلوص الشيء من الشَّ

ىالمصفَّى(٢). المصفَّ
قال ابن  فارس: (الصاد والفاء والحرف المعتل أصل واحد يدل على خلوص قال ابن  فارس: (الصاد والفاء والحرف المعتل أصل واحد يدل على خلوص 

ر)(٣). دَ ، وهو ضد الكَ وب. من ذلك الصفاءُ ر)من كل شَ دَ ، وهو ضد الكَ وب. من ذلك الصفاءُ من كل شَ
راد بها إنهاء  راد بها إنهاء مجموعة األعمال التي يُ وتصفية الشركة في االصطالح القانوني: وتصفية الشركة في االصطالح القانوني: مجموعة األعمال التي يُ

الشركة ببيع أصولها ثم سداد ديونها وقسمة ما تبقى على الشركاءالشركة ببيع أصولها ثم سداد ديونها وقسمة ما تبقى على الشركاء(٤).
بِّ  بِّ كتصفية الحَ أمــا في كتب الفقهاء فلم يرد لفظ التصفية إال بالمعنى اللغوي؛أمــا في كتب الفقهاء فلم يرد لفظ التصفية إال بالمعنى اللغوي؛ كتصفية الحَ
بتنقيته بعد الحصــادبتنقيته بعد الحصــاد(٥)، وتصفية الذهب في الدنانير المضروبــة، وتصفية الذهب في الدنانير المضروبــة(٦)، وأما التصفية في ، وأما التصفية في 

الصحاح ٢٤٠١٢٤٠١/٦، لسان العرب ، لسان العرب ٤٦٢٤٦٢/١٤١٤، مادة (ص ف و).، مادة (ص ف و). الصحاح    (١)
تاج العروس ٤٣١٤٣١/٣٨٣٨، مادة (ص ف و).، مادة (ص ف و). تاج العروس    (٢)

مقاييس اللغة ٢٩٢٢٩٢/٣، مادة (صفو).، مادة (صفو). مقاييس اللغة    (٣)
شــركات األشخاص، للموســى، ص٣٦٣٣٦٣، وبنحوه في مبادئ القانون التجاري لمصطفى ، وبنحوه في مبادئ القانون التجاري لمصطفى  شــركات األشخاص، للموســى، ص   (٤)

طه، صطه، ص٢٧٧٢٧٧.
التجريد، للقدوري ١٢٧٩١٢٧٩/٣، بدائع الصنائع ، بدائع الصنائع ٦٣٦٣/٢، البيان والتحصيل ، البيان والتحصيل ٤٤٩٤٤٩/٨، الذخيرة ، الذخيرة  التجريد، للقدوري    (٥)
٦٠٦٠/٣، الحاوي، للماوردي ، الحاوي، للماوردي ٢٠٠٢٠٠/٥، المجموع شرح المهذب ، المجموع شرح المهذب ٤٦٥٤٦٥/٥، شرح الزركشي ، شرح الزركشي 

على الخرقي على الخرقي ٤٧٨٤٧٨/٢، شرح منتهى اإلرادات ، شرح منتهى اإلرادات ٣٩٤٣٩٤/١.
التجريــد، للقــدوري ١٣٧٤١٣٧٤/٣، التاج واإلكليل ، التاج واإلكليل ١٤٤١٤٤/٣، مواهــب الجليل ، مواهــب الجليل ٣٤٠٣٤٠/٢، التجريــد، للقــدوري    (٦)= = 



٥٠٦٥٠٦

األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

االصطالح القانوني فيسميها الفقهاء: التنضيض والنضوضاالصطالح القانوني فيسميها الفقهاء: التنضيض والنضوض(١).
، وأصله من النَّضِّ وهو الدرهم الصامت،  ضَ ، وأصله من النَّضِّ وهو الدرهم الصامت، مصدر نَضَّ ضَ والتنضيض في اللغة: والتنضيض في اللغة: مصدر نَضَّ
وللنضِّ معانٍ أخر؛ كالماء القليل، وما تيســر من المالوللنضِّ معانٍ أخر؛ كالماء القليل، وما تيســر من المال(٢). وقيل: نُضاضةُ كل شيءٍ . وقيل: نُضاضةُ كل شيءٍ 

يّتُه(٣). قِ هُ وبَ رُ يّتُهآخِ قِ هُ وبَ رُ آخِ
جاء في «لســان العرب»: (قال األصمعي: اســم الدراهم والدنانير عند أهل جاء في «لســان العرب»: (قال األصمعي: اســم الدراهم والدنانير عند أهل 
ا؛ ألنه يقال:  ، وإنما يسمونه نَاضا إذا تحول عينًا بعدما كان متاعً ا؛ ألنه يقال: الحجاز الناضُّ والنضُّ ، وإنما يسمونه نَاضا إذا تحول عينًا بعدما كان متاعً الحجاز الناضُّ والنضُّ

ما نضَّ بيدي منه شيء)ما نضَّ بيدي منه شيء)(٤).
قــال ابن  فارس: (النون والضاد أصالن صحيحان؛ أحدهما يدل على تيســير قــال ابن  فارس: (النون والضاد أصالن صحيحان؛ أحدهما يدل على تيســير 
الشيء وظهوره، والثاني على جنس من الحركة. األول: قول العرب: (خذ ما نَضَّ لك الشيء وظهوره، والثاني على جنس من الحركة. األول: قول العرب: (خذ ما نَضَّ لك 
يضُ من  النَّضِ ــتَنِضُّ مالَ فالن، أي يأخذه كما تيسر. وَ يضُ من من دين)، أي تيســر. وفالن يَسْ النَّضِ ــتَنِضُّ مالَ فالن، أي يأخذه كما تيسر. وَ من دين)، أي تيســر. وفالن يَسْ
المــاء: القليل. فأما النَّاضُّ من المال فيقال: هو ما له مادة وبقاء، ويقال: بل هو ما كان المــاء: القليل. فأما النَّاضُّ من المال فيقال: هو ما له مادة وبقاء، ويقال: بل هو ما كان 

.(٥)( )عينًا. وإلى هذا يذهب الفقهاء في النَّاضِّ عينًا. وإلى هذا يذهب الفقهاء في النَّاضِّ
الحاوي، للماوردي ٢٧٨٢٧٨/١٣١٣، المجموع شــرح المهــذب ، المجموع شــرح المهــذب ٨٤٨٤/٦، الكافي، البن  قدامة ، الكافي، البن  قدامة  الحاوي، للماوردي =   =

٤٠٨٤٠٨/١، شرح منتهى اإلرادات ، شرح منتهى اإلرادات ٤٢٤٤٢٤/١.
البيان والتحصيل البيان والتحصيل ٣٦٨٣٦٨/١٢١٢، الوســيط، للغزالي ، الوســيط، للغزالي ١٢٢١٢٢/٤، فتح العزيز ، فتح العزيز ٥٨٥٨/١٢١٢، شرح منتهى ، شرح منتهى   (١)
اإلرادات اإلرادات ٢٢٢٢٢٢/٢، مطالب أولي النهى ، مطالب أولي النهى ٥٢٢٥٢٢/٣، والتنضيض هو الغالب عند الفقهاء، ومنهم ، والتنضيض هو الغالب عند الفقهاء، ومنهم 

من يسمي التصفية بالقسمة كالحنفية. انظر: تبيين الحقائق من يسمي التصفية بالقسمة كالحنفية. انظر: تبيين الحقائق ١٦٠١٦٠/٤، درر الحكام ، درر الحكام ٣١٦٣١٦/٢.
العين ١١١١/٧، المحكم والمحيط األعظم ، المحكم والمحيط األعظم ١٥٧١٥٧/٨-١٥٨١٥٨، مادة (ن ض ض).، مادة (ن ض ض). العين    (٢)

المحكم والمحيط األعظم ١٥٨١٥٨/٨، مادة (ن ض ض).، مادة (ن ض ض). المحكم والمحيط األعظم    (٣)
لســان العرب ٢٣٧٢٣٧/٧ مادة (نضض)، وانظر: غريــب الحديث، البن  الجوزي  مادة (نضض)، وانظر: غريــب الحديث، البن  الجوزي ٤١٥٤١٥/٢، ،  لســان العرب    (٤)
وقد نســبه الجوهري في الصحاح وقد نســبه الجوهري في الصحاح ١١٠٧١١٠٧/٣ وابن  سيده في المخصص  وابن  سيده في المخصص ٢٩٨٢٩٨/٣ إلى أبي  إلى أبي 
عبيد، ولم أجده في كتابه غريــب الحديث، فلعله وهم. واألصمعي وأبو  عبيد متعاصران، عبيد، ولم أجده في كتابه غريــب الحديث، فلعله وهم. واألصمعي وأبو  عبيد متعاصران، 

وقد نقل أبو  عبيد عن األصمعي في مواضع كثيرة من كتابه.وقد نقل أبو  عبيد عن األصمعي في مواضع كثيرة من كتابه.
مقاييس اللغة ٣٥٧٣٥٧/٥، مادة (ن ض ض).، مادة (ن ض ض). مقاييس اللغة    (٥)



التخارجالتخارج
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والتنضيض عند الفقهاء موافــق للمعنى اللغوي بتصيير المال عينًا بعد أن كان والتنضيض عند الفقهاء موافــق للمعنى اللغوي بتصيير المال عينًا بعد أن كان 
ا(١). امتاعً متاعً

ر حلِّ  ر حلِّ وتحدث التصفية باتفاق الشركاء على إنهاء الشركة، أو الختالفهم وتعذُّ وتحدث التصفية باتفاق الشركاء على إنهاء الشركة، أو الختالفهم وتعذُّ
الخالف مع بقاء الشــركة، فتكون العاقبة تصفيتها ببيع موجوداتها وســداد ديونها ثم الخالف مع بقاء الشــركة، فتكون العاقبة تصفيتها ببيع موجوداتها وســداد ديونها ثم 

اقتسام الشركاء ما بقياقتسام الشركاء ما بقي(٢).
المسألة الثانية: أنواعها.المسألة الثانية: أنواعها.

تنص األنظمة على أن لتصفية الشركات نوعين:تنص األنظمة على أن لتصفية الشركات نوعين:
األولاألول: اختيارية، وتكون باتفاق الشــركاء، ســواء أكان اتفاقهم عند تأســيس اختيارية، وتكون باتفاق الشــركاء، ســواء أكان اتفاقهم عند تأســيس 
عيِّن الشــركاءُ مصفيًا منهم أو من غيرهم، ويبينون ســلطاته  عيِّن الشــركاءُ مصفيًا منهم أو من غيرهم، ويبينون ســلطاته الشــركة أم بعده، وفيها يُ الشــركة أم بعده، وفيها يُ

وأجرته ومدة التصفية ونحو ذلك.وأجرته ومدة التصفية ونحو ذلك.
ا بأمر القاضي وإشــرافه، بعد رفع  ا بأمر القاضي وإشــرافه، بعد رفع تصفية قضائيــة، وهي التي تتم جبرً الثاني: الثاني: تصفية قضائيــة، وهي التي تتم جبرً
دعــو قضائية بطلــب التصفية من الشــركاء أو بعضهــم إذا اختلفــوا فيها أو في دعــو قضائية بطلــب التصفية من الشــركاء أو بعضهــم إذا اختلفــوا فيها أو في 

إجراءاتهاإجراءاتها(٣).
البيان والتحصيل ٣٦٨٣٦٨/١٢١٢، الوسيط، للغزالي ، الوسيط، للغزالي ١٢٢١٢٢/٤، فتح العزيز ، فتح العزيز ٥٨٥٨/١٢١٢، شرح منتهى ، شرح منتهى  البيان والتحصيل    (١)

اإلرادات اإلرادات ٢٢٢٢٢٢/٢، مطالب أولي النهى ، مطالب أولي النهى ٥٢٢٥٢٢/٣. . 
دليــل  دليــل ،  ص٣٥٣٥،  ص،   ،Guide on Private Equity & Venture Capital for EntrepreneursGuide on Private Equity & Venture Capital for Entrepreneurs  (٢)
المســتثمر لمفهوم ونشاط رأس المال المخاطر، صالمســتثمر لمفهوم ونشاط رأس المال المخاطر، ص٧، تطبيق تجربة رأس المال المخاطر ، تطبيق تجربة رأس المال المخاطر 

في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، صفي المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ص٢٠٢٠.
المادة الخامســة بعد المئتين من نظام الشــركات في المملكة العربية الســعودية، الصادر  المادة الخامســة بعد المئتين من نظام الشــركات في المملكة العربية الســعودية، الصادر    (٣)
بالمرســوم الملكي رقــم م/بالمرســوم الملكي رقــم م/٣ وتاريخ  وتاريخ ١٤٣٧١٤٣٧/١/٢٨٢٨هـــ. وورد في المــادة بيان بعض هـــ. وورد في المــادة بيان بعض 

إجراءات التصفية، ونصها:إجراءات التصفية، ونصها:
(١- يقوم بالتصفية مصفٍّ واحد أو أكثر، من الشركاء أو من غيرهم.- يقوم بالتصفية مصفٍّ واحد أو أكثر، من الشركاء أو من غيرهم.  )  = = 
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المسألة الثالثة: حكمها.المسألة الثالثة: حكمها.

تعد التصفية إنهاءً للشركة بتنضيضها وبيع جميع موجوداتها، وتجوز بشرطين:تعد التصفية إنهاءً للشركة بتنضيضها وبيع جميع موجوداتها، وتجوز بشرطين:
الشــرط األول:الشــرط األول: أالَّ تُقسم حصيلة التصفية على الشــركاء إال بعد خصم ديون  أالَّ تُقسم حصيلة التصفية على الشــركاء إال بعد خصم ديون 

الشركة والتزاماتهاالشركة والتزاماتها(١).
، وال يُقسم الربح إال بعد  ، وال يُقسم الربح إال بعد  أن يعاد رأس المال إلى الشركاء أوالً الشــرط الثاني:الشــرط الثاني: أن يعاد رأس المال إلى الشركاء أوالً
ــم بين الشــركاء  ــم بين الشــركاء ، فإن كان الحاصل بعد التصفية أقلَّ من رأس المال، قُسِ ســالمتهســالمته(٢)، فإن كان الحاصل بعد التصفية أقلَّ من رأس المال، قُسِ
.................................................................................. بحسب رؤوس أموالهم كقسمة الغرماءبحسب رؤوس أموالهم كقسمة الغرماء(٣)،
٢- يصدر قرار بالتصفية القضائية بقرار من الجهة القضائية المختصة، ويصدر قرار التصفية - يصدر قرار بالتصفية القضائية بقرار من الجهة القضائية المختصة، ويصدر قرار التصفية   = =
االختيارية من الشــركاء أو من الجمعية العامة، وإذا لم يتفق الشركاء على أيٍّ مما أشير إليه االختيارية من الشــركاء أو من الجمعية العامة، وإذا لم يتفق الشركاء على أيٍّ مما أشير إليه 

في الفقرة في الفقرة ٣ من هذه المادة فتتولى الجهة القضائية القيام بذلك. من هذه المادة فتتولى الجهة القضائية القيام بذلك.
٣- يجب أن يشتمل قرار التصفية -سواء أكانت اختيارية أم قضائية- على تعيين المصفي، - يجب أن يشتمل قرار التصفية -سواء أكانت اختيارية أم قضائية- على تعيين المصفي،   
وتحديد سلطاته وأتعابه، والقيود المفروضة على سلطاته، والمدة الالزمة للتصفية، وعلى وتحديد سلطاته وأتعابه، والقيود المفروضة على سلطاته، والمدة الالزمة للتصفية، وعلى 
المصفي أن يشــهر القرار بطرق الشــهر المقررة لتعديل عقد تأســيس الشــركة أو نظامها المصفي أن يشــهر القرار بطرق الشــهر المقررة لتعديل عقد تأســيس الشــركة أو نظامها 

األساس.األساس.
٤- يجب أال تتجاوز مدة التصفية االختيارية خمس ســنوات، وال يجوز تمديدها ألكثر من - يجب أال تتجاوز مدة التصفية االختيارية خمس ســنوات، وال يجوز تمديدها ألكثر من   

ذلك إال بأمر قضائي).ذلك إال بأمر قضائي).
االختيــار، للموصلي ٩٩٩٩/٢، تبيين الحقائق ، تبيين الحقائق ١٩٩١٩٩/٥، الذخيرة ، الذخيرة ١٩٣١٩٣/٨، الشــرح الكبير، ، الشــرح الكبير،  االختيــار، للموصلي    (١)
للدردير للدردير ٢٧١٢٧١/٣، البيــان، للعمراني ، البيــان، للعمراني ١٥٧١٥٧/٦، تحفة المحتاج ، تحفة المحتاج ١٢٨١٢٨/٥، المغني ، المغني ٥٣٢٥٣٢/٦، ، 

اإلقناع اإلقناع ٢٦٥٢٦٥/٢، وانظر: المعايير الشرعية، ص، وانظر: المعايير الشرعية، ص٣٣٥٣٣٥.
باتفاق الفقهاء. انظر: الهدايــة، للمرغيناني ٢٠٧٢٠٧/٣، االختيار، للموصلي ، االختيار، للموصلي ١٩١٩/٣، الفواكه ، الفواكه  باتفاق الفقهاء. انظر: الهدايــة، للمرغيناني    (٢)
الدواني الدواني ١٢٤١٢٤/٢، مختصر المزنــي ، مختصر المزنــي ٢٢١٢٢١/٨، روضة الطالبين ، روضة الطالبين ١٣٦١٣٦/٥، المبدع ، المبدع ٣٧٩٣٧٩/٤، ، 

شرح منتهى اإلرادات شرح منتهى اإلرادات ٢٢٣٢٢٣/٢-٢٢٤٢٢٤.
رم وهو الدين، ويطلــق الغريم على الدائن وعلى  الغريــم في اللغة علــى وزن فعيل من الغُ رم وهو الدين، ويطلــق الغريم على الدائن وعلى   الغريــم في اللغة علــى وزن فعيل من الغُ  (٣)
المدين. الصحــاح المدين. الصحــاح ١٩٩٦١٩٩٦/٥-١٩٩٧١٩٩٧، المحكم والمحيط األعظم ، المحكم والمحيط األعظم ٥١٩٥١٩/٥، مادة (غرم)، ، مادة (غرم)، 

ا للبس. ا للبس.واقتصرت على إطالقه على الدائن؛ منعً واقتصرت على إطالقه على الدائن؛ منعً



التخارجالتخارج
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ــم الربح بين  ــم الربح بين . وإذا أعيد رأس المال كامالً قُسِ وال يأخذ المضارب من ذلك شــيئًاوال يأخذ المضارب من ذلك شــيئًا(١). وإذا أعيد رأس المال كامالً قُسِ
الشركاء بحسب ما اتفقوا عليه.الشركاء بحسب ما اتفقوا عليه.

فمــن كان رأس ماله ثلث رأس المال: أخذ ثلث الحاصل بعد التصفية، ومن كان رأس ماله  فمــن كان رأس ماله ثلث رأس المال: أخذ ثلث الحاصل بعد التصفية، ومن كان رأس ماله    (١)
بع، وهكذا، وأما المضارب الذي لم يساهم بماله فليس له من الربح شيء إال  بع أخذ الرُّ بع، وهكذا، وأما المضارب الذي لم يساهم بماله فليس له من الربح شيء إال الرُّ بع أخذ الرُّ الرُّ
بعد ســالمة رأس المال. انظر: التوضيح، لخليل بعد ســالمة رأس المال. انظر: التوضيح، لخليل ١٧٥١٧٥/٦، ، ١٧٩١٧٩، شــرح مختصر خليل، ، شــرح مختصر خليل، 
للخرشــي للخرشــي ٢٧١٢٧١/٥، األم ، األم ٢٠٦٢٠٦/٣-٢٠٨٢٠٨، الحاوي، للماوردي ، الحاوي، للماوردي ٢٦٩٢٦٩/١٦١٦، كشاف القناع ، كشاف القناع 

٣٧٧٣٧٧/٦، المعايير الشرعية، ص، المعايير الشرعية، ص٣٣٥٣٣٥.



٥١٠٥١٠



اإلفالس

وفيه مبحثان:وفيه مبحثان:
المبحث األول: المبحث األول: تعريفه.تعريفه.

المبحث الثاني: المبحث الثاني: آثاره.آثاره.
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تعريفهتعريفه

لَسَ الرجلُ إذا صار ذا فُلُوس بعد الدراهم(١). ، يقال: أَفْ لَسَ الرجلُ إذا صار ذا فُلُوس بعد الدراهم مصدر أَفلَسَ ، يقال: أَفْ : مصدر أَفلَسَ :اإلفالس لغةً اإلفالس لغةً
يوفًا، كما يقال: أَخبَثَ  ــا وزُ ه فلوسً يوفًا، كما يقال: أَخبَثَ قال في «الصحاح»: (كأنَّما صارت دراهمُ ــا وزُ ه فلوسً قال في «الصحاح»: (كأنَّما صارت دراهمُ
راد به أنه  ا. ويحوز أن يُ : صارت دابته قَطوفً ؛ إذا صار أصحابه خبثاء. وأَقطَــفَ راد به أنه الرجلُ ا. ويحوز أن يُ : صارت دابته قَطوفً ؛ إذا صار أصحابه خبثاء. وأَقطَــفَ الرجلُ
؛ إذا صار إلى حال  رَ الرجلُ ؛ إذا صار إلى حال صــار إلى حال يُقال فيها: ليس معه فَلس. كما يقــال: أَقهَ رَ الرجلُ صــار إلى حال يُقال فيها: ليس معه فَلس. كما يقــال: أَقهَ

لُّ فيها)(٢). ذَ ؛ صار إلى حال يُ لَّ الرجلُ ر عليها. وأَذَ قهَ لُّ فيها)يُ ذَ ؛ صار إلى حال يُ لَّ الرجلُ ر عليها. وأَذَ قهَ يُ
بهه فال يبقى منه إال قليل ال يكفي. بهه فال يبقى منه إال قليل ال يكفي.فاإلفالس في اللغة انعدام المال، أو شِ فاإلفالس في اللغة انعدام المال، أو شِ

وهو عند الفقهاء بنحو المعنى اللغوي، ويطلق في العادة على حال المدين إذا وهو عند الفقهاء بنحو المعنى اللغوي، ويطلق في العادة على حال المدين إذا 
ــا مع كونه ذا مال؛ ألن ماله مســتحق  ــا مع كونه ذا مال؛ ألن ماله مســتحق ، وســمي مفلسً ينه(٣)، وســمي مفلسً ينهكان مالُه ال يكفي لقضاء دَ كان مالُه ال يكفي لقضاء دَ
العيــن ٢٦٠٢٦٠/٧، مقاييس اللغة ، مقاييس اللغة ٤٥١٤٥١/٤، وذكر أنها كلمــة واحدة بالمعنى أعاله، المحكم ، وذكر أنها كلمــة واحدة بالمعنى أعاله، المحكم  العيــن    (١)
)، والفلوس: نــوع من رديء األموال، وهي أقلها  لَسَ )، والفلوس: نــوع من رديء األموال، وهي أقلها ، مادة (فَ لَسَ والمحيــط األعظم والمحيــط األعظم ٥٠٣٥٠٣/٨، مادة (فَ

ثمنًا. انظر: الزاهر، لألزهري، صثمنًا. انظر: الزاهر، لألزهري، ص١٥١١٥١، النظم المستعذب، لبطال ، النظم المستعذب، لبطال ٢٦٦٢٦٦/١.
يوف: الرديء  )، والزُّ لَسَ يوف: الرديء ، مادة (فَ )، والزُّ لَسَ الصحاح ٩٥٩٩٥٩/٣، وانظر: لســان العرب ، وانظر: لســان العرب ١٦٥١٦٥/٦-١٦٦١٦٦، مادة (فَ الصحاح    (٢)
طوف من الدواب: البطيء.  )، والقَ يَفَ طوف من الدواب: البطيء. ، مادة (زَ )، والقَ يَفَ والحقير. المحكم والمحيط األعظم والحقير. المحكم والمحيط األعظم ٩٣٩٣/٩، مادة (زَ

.( ).، مادة (قَطَفَ الصحاح الصحاح ١٤١٧١٤١٧/٤، مادة (قَطَفَ
حاشية ابن  عابدين ٣١٢٣١٢/٥، درر الحكام ، درر الحكام ٢٧٩٢٧٩/١، بداية المجتهد ، بداية المجتهد ٧٣٧٣/٤، مواهب الجليل ، مواهب الجليل  حاشية ابن  عابدين    (٣)
 = =٣٢٣٢/٥، الفواكه الدواني ، الفواكه الدواني ٢٣٩٢٣٩/٢، نهاية المطلــب ، نهاية المطلــب ٣٠٣٣٠٣/٦، روضة الطالبين ، روضة الطالبين ١٢٧١٢٧/٤،
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ينه، أو ألنه  ينه، فكأنه معدوم، أو باعتبار ما يؤول إليه حاله بعد وفاء دَ ينه، أو ألنه الصرف في جهة دَ ينه، فكأنه معدوم، أو باعتبار ما يؤول إليه حاله بعد وفاء دَ الصرف في جهة دَ
يُمنع من التصرف في ماله إال في الشيء التافه كالفلوس ونحوهايُمنع من التصرف في ماله إال في الشيء التافه كالفلوس ونحوها(١).

واإلفالس في االصطالح القانوني: واإلفالس في االصطالح القانوني: استغراق ديون التاجر جميع أمواله وعجزه استغراق ديون التاجر جميع أمواله وعجزه 
عن تأديتهاعن تأديتها(٢).

 - -(٣) ا أم شركةً ا أم شركةًوال يُطلق اإلفالس في األنظمة إال على التاجر -ســواء أكان فردً وال يُطلق اإلفالس في األنظمة إال على التاجر -ســواء أكان فردً
ا قبله(٤). ا قبلهويشترطون صدور حكم قضائي بذلك، وال يعد مفلسً ويشترطون صدور حكم قضائي بذلك، وال يعد مفلسً

وإطالق اإلفالس على الشــركة ناشــئ عن الشــخصية المعنوية لها، والذي وإطالق اإلفالس على الشــركة ناشــئ عن الشــخصية المعنوية لها، والذي 
جعلها بمثابة الشــخص الحقيقــي: يملك، ويؤدي، ويقتــرض، ويُفلس، وقد تُفلس جعلها بمثابة الشــخص الحقيقــي: يملك، ويؤدي، ويقتــرض، ويُفلس، وقد تُفلس 
الشركة دون إفالس الشركاء إذا كانت مسؤوليتهم فيها محدودة، أما إذا كانوا متضامنين الشركة دون إفالس الشركاء إذا كانت مسؤوليتهم فيها محدودة، أما إذا كانوا متضامنين 
فــإن إفالس الشــركة ال يكون إال بإفالســهم، ولمــا كانت المســؤولية المحدودة فــإن إفالس الشــركة ال يكون إال بإفالســهم، ولمــا كانت المســؤولية المحدودة 
والشخصية المعنوية للشركة مصطلحين حادثين لم يطلق اإلفالس على الشركة عند والشخصية المعنوية للشركة مصطلحين حادثين لم يطلق اإلفالس على الشركة عند 
ا عن الشركاء، فاكتفي ببحث إفالس الشخص  ا عن الشركاء، فاكتفي ببحث إفالس الشخص الفقهاء المتقدمين؛ لكون الشــركة فرعً الفقهاء المتقدمين؛ لكون الشــركة فرعً

الحقيقي، وببحث مسائل الخسارة في الشركاتالحقيقي، وببحث مسائل الخسارة في الشركات(٥).
ف في المعايير الشــرعية، ص١٠٨٧١٠٨٧ بنحوه مع  بنحوه مع  رِّ ف في المعايير الشــرعية، ص، وعُ رِّ المغني ٥٣٦٥٣٦/٦، المبدع ، المبدع ٢٨١٢٨١-٢٨٢٢٨٢، وعُ المغني =   =

تقييده بالديون الحالة.تقييده بالديون الحالة.
المغني ٥٣٧٥٣٧/٦. المغني    (١)

المــادة ١٠٣١٠٣ من نظام المحكمــة التجارية الصادر بالمرســوم الملكي رقــم  من نظام المحكمــة التجارية الصادر بالمرســوم الملكي رقــم ٣٢٣٢ وتاريخ  وتاريخ  المــادة    (٢)
١٣٥٠١٣٥٠/١/١٥١٥هـ، وبنحوه في المادة األولى من نظام اإلفالس الصادر بالمرسوم الملكي هـ، وبنحوه في المادة األولى من نظام اإلفالس الصادر بالمرسوم الملكي 
رقم م/رقم م/٥٠٥٠ وتاريخ  وتاريخ ١٤٣٩١٤٣٩/٥/٢٨٢٨هـ، وتشــترط بعض األنظمة لإلفالس وجود اضطراب هـ، وتشــترط بعض األنظمة لإلفالس وجود اضطراب 

في أعمال الشركة. القانون التجاري، لمصطفى طه، صفي أعمال الشركة. القانون التجاري، لمصطفى طه، ص٣٥٨٣٥٨.
المادة ٤ من نظام اإلفالس. من نظام اإلفالس. المادة    (٣)

المادة ١١٠١١٠ من نظام المحكمة التجارية. والمادتان  من نظام المحكمة التجارية. والمادتان ٦، ، ١٣١٣ من نظام اإلفالس. من نظام اإلفالس. المادة    (٤)
إفالس الشركات، للمنصور ٦١٦١/١-٦٣٦٣. إفالس الشركات، للمنصور    (٥)



اإلفالساإلفالس

٥١٥٥١٥

وتقسم األنظمة اإلفالس بالنظر إلى أسبابه إلى أنواع ثالثة:وتقسم األنظمة اإلفالس بالنظر إلى أسبابه إلى أنواع ثالثة:
األول:األول: إفالس حقيقي، وهو الناتج عن خسارة ظاهرةٍ سببها كساد التجارة  إفالس حقيقي، وهو الناتج عن خسارة ظاهرةٍ سببها كساد التجارة 
ا عن قلة رأس مال  ا عن قلة رأس مال أو ألســباب قاهرة؛ كالحرائق والزالزل ونحوها، وليس ناتجً أو ألســباب قاهرة؛ كالحرائق والزالزل ونحوها، وليس ناتجً
الشــركة أو ســوء إدارتهاالشــركة أو ســوء إدارتها(١)، وهو نحو مما يُعبر عنه الفقهاء بقولهم: عدم التعدي ، وهو نحو مما يُعبر عنه الفقهاء بقولهم: عدم التعدي 

أو التفريطأو التفريط(٢).
الثاني:الثاني: إفالس تقصيري، وهو الناتج عــن التبذير في الصرف، أو االتجار في  إفالس تقصيري، وهو الناتج عــن التبذير في الصرف، أو االتجار في 
المحرمات أو الممنوعات، أو العمل فــي التجارة مع عدم كفاية رأس المال أو عدم المحرمات أو الممنوعات، أو العمل فــي التجارة مع عدم كفاية رأس المال أو عدم 

قدرته على السدادقدرته على السداد(٣).
الثالــث:الثالــث: إفالس احتيالي، وهــو الناتج عن تالعب التاجر لإليهام بإفالســه؛  إفالس احتيالي، وهــو الناتج عن تالعب التاجر لإليهام بإفالســه؛ 
كالتالعب برأس المال أو الســجالت، أو إخفاء األموال، أو تقييد ديون غير حقيقية، كالتالعب برأس المال أو الســجالت، أو إخفاء األموال، أو تقييد ديون غير حقيقية، 
ــا إال لتوزيع  ــا إال لتوزيع أو نقــل الممتلــكات والعقارات للغير، ونحو ذلك. وال يســمى مفلسً أو نقــل الممتلــكات والعقارات للغير، ونحو ذلك. وال يســمى مفلسً
جاء في المادة الخامسة بعد المئة من نظام المحكمة التجارية تعريف المفلس الحقيقي بأنه:  جاء في المادة الخامسة بعد المئة من نظام المحكمة التجارية تعريف المفلس الحقيقي بأنه:    (١)
الذي اشــتغل في صنعة التجارة على رأس مال معلــوم يعتبره العرف كافيًا للعمل التجاري الذي اشــتغل في صنعة التجارة على رأس مال معلــوم يعتبره العرف كافيًا للعمل التجاري 
جدت له دفاتر منظمة، ولم يبذر في مصرفه، ووقع على أمواله حرق  جدت له دفاتر منظمة، ولم يبذر في مصرفه، ووقع على أمواله حرق الذي اشــتغل فيه، ووُ الذي اشــتغل فيه، ووُ

ا حقيقيا. ا حقيقيا.أو غرق أو خسارة ظاهرة، فإذا توفرت فيه هذه الشروط يكون مفلسً أو غرق أو خسارة ظاهرة، فإذا توفرت فيه هذه الشروط يكون مفلسً
التفريــط: ترك الواجب؛ كأن يكون رأس مال الشــركة أقل من القــدر الكافي للتجارة، التفريــط: ترك الواجب؛ كأن يكون رأس مال الشــركة أقل من القــدر الكافي للتجارة،   (٢)
أو اإلهمال في إدارة الشركة والتساهل في اتخاذ التدابير الالزمة. والتعدي: فعل الممنوع، أو اإلهمال في إدارة الشركة والتساهل في اتخاذ التدابير الالزمة. والتعدي: فعل الممنوع، 
كالتبذير في الصرف، أو إغراق الشركة بالديون دون موجب، وتوزيع أرباح قبل وجودها، كالتبذير في الصرف، أو إغراق الشركة بالديون دون موجب، وتوزيع أرباح قبل وجودها، 
واالتجــار في المحرمــات والممنوعات، أو فيما لم يأذن به الشــركاء. انظر في تعريف واالتجــار في المحرمــات والممنوعات، أو فيما لم يأذن به الشــركاء. انظر في تعريف 
التعدي والتفريط: مشارق األنوار التعدي والتفريط: مشارق األنوار ١٥١١٥١/٢، المطلع، ص، المطلع، ص١٧٩١٧٩، التعريفات، للجرجاني، ، التعريفات، للجرجاني، 

ص٣٢٣٢.
جاء في المادة السادسة بعد المئة من نظام المحكمة التجارية تعريف المفلس المقصر بأنه:  جاء في المادة السادسة بعد المئة من نظام المحكمة التجارية تعريف المفلس المقصر بأنه:    (٣)
ا في مصاريفــه، ولم يبين عجزه في وقته، بــل كتمه على غرمائه  ا في مصاريفــه، ولم يبين عجزه في وقته، بــل كتمه على غرمائه التاجر الــذي يكون مبذرً التاجر الــذي يكون مبذرً

واستمر يشتغل في التجارة حتى نفد رأس ماله، وإن وجدت له دفاتر منظمة.واستمر يشتغل في التجارة حتى نفد رأس ماله، وإن وجدت له دفاتر منظمة.
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.(١) ا حقيقةً ا حقيقةًموجوداته على غرمائه، وإال فليس مفلسً موجوداته على غرمائه، وإال فليس مفلسً

جاء في المادة السابعة بعد المئة من نظام المحكمة التجارية تعريف المفلس المحتال بأنه:  جاء في المادة السابعة بعد المئة من نظام المحكمة التجارية تعريف المفلس المحتال بأنه:    (١)
من استعمل ضروب الحيل والدسائس في رأس ماله، أو قـيَّد بدفاتره ديونًا عليه باسم أحد من استعمل ضروب الحيل والدسائس في رأس ماله، أو قـيَّد بدفاتره ديونًا عليه باسم أحد 
لك،  لك، آخر بصورة كاذبة، أو حرر بها سندات، أو أفرغ أمواله وعقاره إلى غيره بطريقة نقل الـمِ آخر بصورة كاذبة، أو حرر بها سندات، أو أفرغ أمواله وعقاره إلى غيره بطريقة نقل الـمِ
أو أخفى شــيئًا من أمواله، واشــتغل في التجارة بطريق التمويه واالحتيال أو تغفيل التُّجار، أو أخفى شــيئًا من أمواله، واشــتغل في التجارة بطريق التمويه واالحتيال أو تغفيل التُّجار، 
ا، أو لم توجد له دفاتر، أو وجدت  ا أو لم يكن مبذرً ا، أو لم توجد له دفاتر، أو وجدت على أي صورة كانت، ســواء كان مبذرً ا أو لم يكن مبذرً على أي صورة كانت، ســواء كان مبذرً

. باد بتلك الصورة، فيكون محتاالً نظمة، وأضاع حقوق العِ .وكانت غير مُ باد بتلك الصورة، فيكون محتاالً نظمة، وأضاع حقوق العِ وكانت غير مُ



٥١٧٥١٧

آثارهآثاره

المطلب األول: انتهاء الشركة باإلفالس.المطلب األول: انتهاء الشركة باإلفالس.
إذا أفلست الشركة فال يقتضى ذلك انتهاءها؛ إذ اإلفالس قد يكون للعجز عن إذا أفلست الشركة فال يقتضى ذلك انتهاءها؛ إذ اإلفالس قد يكون للعجز عن 

سداد الديون الحالَّة أو لهالك مال الشركة.سداد الديون الحالَّة أو لهالك مال الشركة.
فإن كان بسبب العجز عن سداد الديون الحالَّة فقد تصطلح الشركة مع الدائنين فإن كان بسبب العجز عن سداد الديون الحالَّة فقد تصطلح الشركة مع الدائنين 
ا واقيًا من اإلفالس، يقتضي استمرار الشركة مع سداد الدين مقسطًا، وال تنتهي  ا واقيًا من اإلفالس، يقتضي استمرار الشركة مع سداد الدين مقسطًا، وال تنتهي صلحً صلحً

الشركة بذلكالشركة بذلك(١).
في المملكة العربية السعودية صدر نظام التسوية الواقية من اإلفالس بالمرسوم الملكي في المملكة العربية السعودية صدر نظام التسوية الواقية من اإلفالس بالمرسوم الملكي   (١)
رقــم م/رقــم م/١٦١٦ وتاريخ  وتاريخ ١٤١٦١٤١٦/٩/٤هـ، ثم صدر نظام اإلفالس بالمرســوم الملكي رقم هـ، ثم صدر نظام اإلفالس بالمرســوم الملكي رقم 
م/م/٥٠٥٠ وتاريــخ  وتاريــخ ١٤٣٩١٤٣٩/٥/٢٨٢٨هـــ ملغيًا نظام التســوية الواقية مــن اإلفالس، ونظَّم هـــ ملغيًا نظام التســوية الواقية مــن اإلفالس، ونظَّم 
إجراءات التسوية الواقية في الفصل الثالث منه المواد إجراءات التسوية الواقية في الفصل الثالث منه المواد ١٣١٣-٤١٤١، ونص في تعريف إجراء ، ونص في تعريف إجراء 
التســوية الواقية بأنه: إجراء يهدف إلى تيســير توصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه على التســوية الواقية بأنه: إجراء يهدف إلى تيســير توصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه على 
تسوية لديونه ويحتفظ المدين فيه بإدارة نشــاطه، كما نص في المادة الثالثة عشرة على تسوية لديونه ويحتفظ المدين فيه بإدارة نشــاطه، كما نص في المادة الثالثة عشرة على 
أن: للمدين التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية في أي من الحاالت أن: للمدين التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية في أي من الحاالت 

اآلتية:اآلتية:
أ- إذا كان من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره.  أ- إذا كان من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره.    

ا. ب- إذا كان متعثرً ا.  ب- إذا كان متعثرً  = = 
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األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

وإن كان اإلفالس لهالك جميع مال الشــركة، فإن ذلك يقتضي انتهاءها، ما لم وإن كان اإلفالس لهالك جميع مال الشــركة، فإن ذلك يقتضي انتهاءها، ما لم 
يقرر الشــركاء تعويض الهالك بمــال جديد؛ إذ المقصود من الشــركة تقليب المال يقرر الشــركاء تعويض الهالك بمــال جديد؛ إذ المقصود من الشــركة تقليب المال 

لتحصيل الربح، فإذا هلك المال فات غرض الشركةلتحصيل الربح، فإذا هلك المال فات غرض الشركة(١).
المطلب الثاني: الحجر على الشركة بسبب اإلفالس.المطلب الثاني: الحجر على الشركة بسبب اإلفالس.

المسألة األولى: تعريف الحجر.المسألة األولى: تعريف الحجر.

ر. وأصل الحجر: المنع والتحريم(٢)، ومنه قوله تعالى: ، ومنه قوله تعالى:  جَ ر. وأصل الحجر: المنع والتحريم مصــدر حَ جَ في اللغة:في اللغة: مصــدر حَ
نث   A   @   ?   >   =   <   ;   :   9   8   7   مث(٣). قــال في . قــال في 
رامٌ  ا. أي: حَ ورً ا مَحجُ جرً م فيقول: حِ رُ رامٌ «العين»: (كان الرجل يلقى غيره في األشهر الحُ ا. أي: حَ ورً ا مَحجُ جرً م فيقول: حِ رُ «العين»: (كان الرجل يلقى غيره في األشهر الحُ
. فيقول المشركون يومَ القيامة للمالئكة:  رٍّ م عليك في هذا الشــهر، فال يبدؤه بِشَ حرَّ . فيقول المشركون يومَ القيامة للمالئكة: مُ رٍّ م عليك في هذا الشــهر، فال يبدؤه بِشَ حرَّ مُ
علِهم في الدنيــا)(٤). ومما يطلق عليه . ومما يطلق عليه  هم كفِ ـون أن ذلكَ ينفعُ ـُّ ا، ويظُن ورً ا محجُ ــرً جْ علِهم في الدنيــا)حِ هم كفِ ـون أن ذلكَ ينفعُ ـُّ ا، ويظُن ورً ا محجُ ــرً جْ حِ

جر: منع اإلنسان من التصرف في ماله(٥). جر: منع اإلنسان من التصرف في مالهالـحَ الـحَ
طَّرد، وهو المنع واإلحاطة  طَّرد، وهو المنع واإلحاطة قال ابن  فارس: (الحاء والجيم والراء: أصل واحد مُ قال ابن  فارس: (الحاء والجيم والراء: أصل واحد مُ
رَ الحاكم على  جَ ــرُ حاؤه. ويقال: حَ سَ جرُ اإلنسان، وقد تُكْ جرُ حَ الْحَ رَ الحاكم على على الشــيء. فَ جَ ــرُ حاؤه. ويقال: حَ سَ جرُ اإلنسان، وقد تُكْ جرُ حَ الْحَ على الشــيء. فَ
ر معروف، وأحسب  جَ ا؛ وذلك منعه إياه من التصرف في ماله... والـــحَ جرً ر معروف، وأحسب السفيه حَ جَ ا؛ وذلك منعه إياه من التصرف في ماله... والـــحَ جرً السفيه حَ

ا. ج- إذا كان مفلسً ا.=  ج- إذا كان مفلسً  =
ونص الفقهاء على انتهاء الشــركة بهالك رأس مالها. فتح القدير ١٧٩١٧٩/٦، شــرح مختصر ، شــرح مختصر  ونص الفقهاء على انتهاء الشــركة بهالك رأس مالها. فتح القدير    

خليل، للخرشي خليل، للخرشي ٢١٦٢١٦/٦، نهاية المحتاج ، نهاية المحتاج ٢٣٦٢٣٦/٥، المغني ، المغني ١٧٦١٧٦/٧.
بدائع الصنائع ٧٨٧٨/٦، البحر الرائق ، البحر الرائق ١٩٠١٩٠/٥. بدائع الصنائع    (١)

.( رَ جَ ).، مادة (حَ رَ جَ العين ٧٤٧٤/٣، الصحاح ، الصحاح ٦٢٣٦٢٣/٢-٦٢٤٦٢٤، المحكم والمحيط األعظم ، المحكم والمحيط األعظم ٦٧٦٧/٣، مادة (حَ العين    (٢)
سورة الفرقان، اآلية: ٢٢٢٢. سورة الفرقان، اآلية:    (٣)

العين ٧٤٧٤/٣، وبنحوه في الصحاح ، وبنحوه في الصحاح ٦٢٣٦٢٣/٢، وفي لسان العرب ، وفي لسان العرب ١٦٧١٦٧/٤، مادة (حجر).، مادة (حجر). العين    (٤)
العين ٧٥٧٥/٣، الصحاح ، الصحاح ٦٢٣٦٢٣/٢، لسان العرب ، لسان العرب ١٦٧١٦٧/٤، مادة (حجر).، مادة (حجر). العين    (٥)
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ته وصالبته)(١). ته وصالبته)أن الباب كلَّه محمول عليه ومأخوذ منه؛ لشدَّ أن الباب كلَّه محمول عليه ومأخوذ منه؛ لشدَّ
وفي اصطالح الفقهاء: وفي اصطالح الفقهاء: المنع من التصرف في المالالمنع من التصرف في المال(٢).

والحجر على المفلس:والحجر على المفلس: منع الحاكم من عليه دين حالٌّ يعجز عنه ماله الموجود  منع الحاكم من عليه دين حالٌّ يعجز عنه ماله الموجود 
من التصرف فيه مدة الحجرمن التصرف فيه مدة الحجر(٣).

وإذا كان الحجر على الشــركة فإن الحجر عليها بمنع الشــركاء من التصرف وإذا كان الحجر على الشــركة فإن الحجر عليها بمنع الشــركاء من التصرف 
فيها، وفرض الحراسة القضائية عليهافيها، وفرض الحراسة القضائية عليها(٤).

المسألة الثانية: حكمه.المسألة الثانية: حكمه.

اختلــف الفقهاء في حكــم الحجر على المدين المفلــس إذا عجز عن الوفاء اختلــف الفقهاء في حكــم الحجر على المدين المفلــس إذا عجز عن الوفاء 
بدينه، ويمكن تخريج حكم الحجر على الشــركة المفلسة عليه؛ إذ للشركة شخصية بدينه، ويمكن تخريج حكم الحجر على الشــركة المفلسة عليه؛ إذ للشركة شخصية 
معنوية تمكنها من البيع والشــراء والتملك، وقد ال يتبع إفالســها إفالس الشركاء إذا معنوية تمكنها من البيع والشــراء والتملك، وقد ال يتبع إفالســها إفالس الشركاء إذا 

كانت محدودة المسؤولية.كانت محدودة المسؤولية.
تحرير محل الخالف في الحجر على المدين المفلس:تحرير محل الخالف في الحجر على المدين المفلس:

اتفق الفقهــاء على وجوب تعامل المديــن في المال بما ال يضــر بالدائنين، اتفق الفقهــاء على وجوب تعامل المديــن في المال بما ال يضــر بالدائنين، 
وتحريم تصرفه بما يضر بهم ولو لم يُـحجر عليهوتحريم تصرفه بما يضر بهم ولو لم يُـحجر عليه(٥)، واتفقوا على جواز سداد القاضي ، واتفقوا على جواز سداد القاضي 

مقاييس اللغة ١٣٨١٣٨/٢، مادة (حجر).، مادة (حجر). مقاييس اللغة    (١)
االختيار، للموصلي ٩٤٩٤/٢، نهاية المطلب ، نهاية المطلب ٤٣١٤٣١/٦، المغني ، المغني ٥٩٣٥٩٣/٦. .  االختيار، للموصلي    (٢)

اإلنصاف ٢٢٥٢٢٥/١٣١٣، اإلقناع ، اإلقناع ٢٠٧٢٠٧/٢. اإلنصاف    (٣)
الحراســة القضائية: وضع األموال المتنازع عليها تحت يــد أمين يعينه القاضي. وقد بينت  الحراســة القضائية: وضع األموال المتنازع عليها تحت يــد أمين يعينه القاضي. وقد بينت    (٤)
المواد المواد ٢١١٢١١-٢١٧٢١٧ من نظام المرافعات الشرعية والئحته التنفيذية إجراءات فرض الحراسة  من نظام المرافعات الشرعية والئحته التنفيذية إجراءات فرض الحراسة 
القضائية على األموال المتنازع عليها، ويشمل ذلك الشركات المفلسة أو المتنازع فيها بين القضائية على األموال المتنازع عليها، ويشمل ذلك الشركات المفلسة أو المتنازع فيها بين 

الشركاء. الشركاء. 
مواهب الجليل ٣٣٣٣/٥-٣٤٣٤، اإلنصاف ، اإلنصاف ٢٤٩٢٤٩/١٣١٣، وانظر: المعايير الشرعية، ص، وانظر: المعايير الشرعية، ص١٠٨٧١٠٨٧. مواهب الجليل    (٥)
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ا؛ كالدراهــم والدنانير(١) ومثلها:  ومثلها:  ا؛ كالدراهــم والدنانيرمن مال المدين المفلــس للدائنين إذا كان ماله نقدً من مال المدين المفلــس للدائنين إذا كان ماله نقدً
الرياالت والدوالرات -في الوقت الحاضر- واتفقوا على نفاذ تصرفات المدين في الرياالت والدوالرات -في الوقت الحاضر- واتفقوا على نفاذ تصرفات المدين في 
غير المال وما يؤول إليه كالعبادات والطــالقغير المال وما يؤول إليه كالعبادات والطــالق(٢)، واختلفوا في الحجر على المفلس ، واختلفوا في الحجر على المفلس 

وبيع العروض من ماله على قولين:وبيع العروض من ماله على قولين:
القول األول:القول األول: جواز الحجر عليه. جواز الحجر عليه.

وهو مذهب المالكيةوهو مذهب المالكية(٣) والشافعية والشافعية(٤) والحنابلة والحنابلة(٥)، وقول الصاحبين من الحنفية ، وقول الصاحبين من الحنفية 
وعليه الفتو عندهموعليه الفتو عندهم(٦).

لزم ببيع ما عنده وســداد دائنيه، ويجوز  لزم ببيع ما عنده وســداد دائنيه، ويجوز  تحريم الحجر عليه، بل يُ القول الثاني:القول الثاني: تحريم الحجر عليه، بل يُ
حبسه إن أبى.حبسه إن أبى.

وهو قول أبي حنيفةوهو قول أبي حنيفة(٧).
األدلة والمناقشة:األدلة والمناقشة:

استدل أصحاب القول األول باآلتي:استدل أصحاب القول األول باآلتي:
بدائــع الصنائع ١٧٤١٧٤/٧، االختيــار، للموصلي ، االختيــار، للموصلي ٩٨٩٨/٢، الفواكــه الدواني ، الفواكــه الدواني ٢٣٩٢٣٩/٢، نهاية ، نهاية  بدائــع الصنائع    (١)

المطلب المطلب ٤٣١٤٣١/٦، المغني ، المغني ٥٣٧٥٣٧/٦.
بدائع الصنائع ١٧١١٧١/٧، االختيار، للموصلــي ، االختيار، للموصلــي ٩٨٩٨/٢، المغني ، المغني ٦١٣٦١٣/٦-٦١٤٦١٤، اإلنصاف ، اإلنصاف  بدائع الصنائع    (٢)

.٣٩٤٣٩٤/١٣١٣
المقدمات الممهدات ٣١٨٣١٨/٢، الفواكه الدواني ، الفواكه الدواني ٢٣٩٢٣٩/٢. المقدمات الممهدات    (٣)

الحاوي للماوردي ٢٦٥٢٦٥/٦، نهاية المطلب ، نهاية المطلب ٤٣١٤٣١/٦. الحاوي للماوردي    (٤)
المغني ٥٣٧٥٣٧/٦، الفروع ، الفروع ٤٦٤٤٦٤/٦. المغني    (٥)

بدائع الصنائع ١٦٩١٦٩/٧، االختيار، للموصلــي ، االختيار، للموصلــي ٩٨٩٨/٢-٩٩٩٩، قال ابن  المنذر في اإلجماع، ، قال ابن  المنذر في اإلجماع،  بدائع الصنائع    (٦)
ص١٤١١٤١: (وأجمعوا أن الحجر يجب على كل مضيع لماله من صغير وكبير، وانفرد النعمان : (وأجمعوا أن الحجر يجب على كل مضيع لماله من صغير وكبير، وانفرد النعمان 

وزفر فقاال: ال يُحجر على الحر البالغ إذا بلغ مبالغ الرجال).وزفر فقاال: ال يُحجر على الحر البالغ إذا بلغ مبالغ الرجال).
بدائع الصنائع ١٦٩١٦٩/٧، االختيار، للموصلي ، االختيار، للموصلي ٩٨٩٨/٢. بدائع الصنائع    (٧)
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الدليل األول:الدليل األول: حجــر النبي  حجــر النبي  على معاذ  على معاذ  حين كثر غرماؤه.  حين كثر غرماؤه. 
، وفيه: (كان معاذ  بن جبل  ، وفيه: (كان معاذ  بن جبل ، ورواه عبد الرزاق فــي «مصنفه» مطوالً رواه ابن  ماجهرواه ابن  ماجه(١)، ورواه عبد الرزاق فــي «مصنفه» مطوالً
ا شابا جميالً من أفضل شــباب قومه، وكان ال يُمسك شيئًا فلم  ا شابا جميالً من أفضل شــباب قومه، وكان ال يُمسك شيئًا فلم  رجالً ســمحً  رجالً ســمحً
ين، فأتى النبيَّ  يطلب إليه أن يســأل  يطلب إليه أن يســأل  انُ حتى أَغلق مالَه كلَّه من الدَّ دَّ ين، فأتى النبيَّ يزل يَ انُ حتى أَغلق مالَه كلَّه من الدَّ دَّ يزل يَ
ه أن يضعــوا له، فأبوا، فلو تركــوا ألحدٍ من أجل أحدٍ تركــوا لمعاذ  بن جبل  ه أن يضعــوا له، فأبوا، فلو تركــوا ألحدٍ من أجل أحدٍ تركــوا لمعاذ  بن جبل غرمــاءَ غرمــاءَ
ينه، حتى  ينه، حتى  كلَّ ماله في دَ  من أجل النبي  من أجل النبي ، فباع النبي ، فباع النبي  كلَّ ماله في دَ
قام معاذ قام معاذ  بغير شــيء، حتى إذا كان عام فتح مكة بعثه النبي  بغير شــيء، حتى إذا كان عام فتح مكة بعثه النبي  على  على 

.(٢)( هُ ا لِيَجبُرَ )طائفة من اليمن أميرً هُ ا لِيَجبُرَ طائفة من اليمن أميرً
نوقــش بأنه نوقــش بأنه  إنما حجر على معــاذ  إنما حجر على معــاذ  بطلبه ورضاه بطلبه ورضاه(٣)، كما ، كما 
رواه ابن  ماجه، أبواب األحكام، باب تفليس المعدم والبيع عليه لغرمائه ٤٤٣٤٤٣/٣ ( (٢٣٥٧٢٣٥٧)، )،  رواه ابن  ماجه، أبواب األحكام، باب تفليس المعدم والبيع عليه لغرمائه    (١)
مــن حديث جابر  بن عبد الله مــن حديث جابر  بن عبد الله ، ولفظه: أن رســول الله ، ولفظه: أن رســول الله  خلع معاذ  بن  خلع معاذ  بن 
جبل جبل  من غرمائه، ثم اســتعمله على اليمن. ورواه ابن  أبي شيبة في مصنفه بلفظ: أن  من غرمائه، ثم اســتعمله على اليمن. ورواه ابن  أبي شيبة في مصنفه بلفظ: أن 
معاذ  بــن جبل معاذ  بــن جبل  دار عليه دين، فأخرجه النبــي  دار عليه دين، فأخرجه النبــي  من ماله لغرمائه. كتاب  من ماله لغرمائه. كتاب 
  البيوع واألقضية، باب في رجل يركبه الدين، من حديث الزهري عن معاذ  بن جبل البيوع واألقضية، باب في رجل يركبه الدين، من حديث الزهري عن معاذ  بن جبل
٤٤٣٤٤٣/٣ ( (٢٣٥٧٢٣٥٧). وصححه ابن  الملقن في البــدر المنير ). وصححه ابن  الملقن في البــدر المنير ٦٤٥٦٤٥/٦، واأللباني في اإلرواء ، واأللباني في اإلرواء 

.٢٦١٢٦١/٥
رواه عبــد الرزاق، كتاب البيوع، باب المفلــس والمحجور عليه ٢٦٨٢٦٨/٨ ( (١٥١٧٧١٥١٧٧)، عن )، عن  رواه عبــد الرزاق، كتاب البيوع، باب المفلــس والمحجور عليه    (٢)
معمر عن الزهري عن عبد الرحمن  بن كعب  بن مالك، وجاء في بعض النســخ وصلُه عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن  بن كعب  بن مالك، وجاء في بعض النســخ وصلُه عن 
. قال  . قال . وذكر البيهقي أن الحديث عن ابن  كعب  بن مالك مرسالً أبيه كعب  بن مالك أبيه كعب  بن مالك . وذكر البيهقي أن الحديث عن ابن  كعب  بن مالك مرسالً
ابن  حجر: (قال عبد الحق: المرســل أصح من المتصــل). وقال ابن  الطالع في األحكام: ابن  حجر: (قال عبد الحق: المرســل أصح من المتصــل). وقال ابن  الطالع في األحكام: 
(هو حديث ثابت، وكان ذلك في ســنة تسع). التلخيص الحبير (هو حديث ثابت، وكان ذلك في ســنة تسع). التلخيص الحبير ٩٩٩٩/٣، وكالم ابن  الطالع ، وكالم ابن  الطالع 
  في كون القصة سنة تسع يشكل مع رواية عبد الرزاق المتضمنة أن بعث النبي في كون القصة سنة تسع يشكل مع رواية عبد الرزاق المتضمنة أن بعث النبي
ا إلى اليمن كان عام الفتح -أي ســنة ثمان للهجــرة- والحديث صححه األلباني في  ا إلى اليمن كان عام الفتح -أي ســنة ثمان للهجــرة- والحديث صححه األلباني في معاذً معاذً

اإلرواء اإلرواء ٢٦١٢٦١/٥. . 
االختيار، للموصلي ٩٦٩٦/٢، ، ٩٨٩٨، نهاية المطلب ، نهاية المطلب ٣٠٥٣٠٥/٦-٣٠٦٣٠٦. االختيار، للموصلي    (٣)
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ال ال يُظن به أنه يَكره بيع النبي يُظن به أنه يَكره بيع النبي  أو يمتنع عن قضاء دينه أو يمتنع عن قضاء دينه(١).
أجيب بأن طلب الحجر من معاذ لم يصحأجيب بأن طلب الحجر من معاذ لم يصح(٢).

الدليل الثاني:الدليل الثاني: ما رواه مالك في موطئه بســنده: (أن رجالً من جهينة كان يسبق  ما رواه مالك في موطئه بســنده: (أن رجالً من جهينة كان يسبق 
فِع  فِع ، ثم يُسرع السير فيسبق الحاج، فأفلس، فرُ الحاج، فيشــتري الرواحل فيغلي بهاالحاج، فيشــتري الرواحل فيغلي بها(٣)، ثم يُسرع السير فيسبق الحاج، فأفلس، فرُ
يفَع -أسيفع جهينة(٤)- -  ه إلى عمر  بن الخطاب، فقال: أما بعد، أيها الناس: فإن األُسَ يفَع -أسيفع جهينةأمرُ ه إلى عمر  بن الخطاب، فقال: أما بعد، أيها الناس: فإن األُسَ أمرُ
ينَ  ينَ ، فأصبح قد رِ ا(٥)، فأصبح قد رِ انَ معرضً ارضي من دينه وأمانته بأن يقال: ســبق الحاج. أال وإنه ادَّ انَ معرضً رضي من دينه وأمانته بأن يقال: ســبق الحاج. أال وإنه ادَّ
بهبه(٦)، فمن كان له عليه دين فليأتنا بالغداة، نقســم ماله بينهم، وإياكم والدين، فإن أوله ، فمن كان له عليه دين فليأتنا بالغداة، نقســم ماله بينهم، وإياكم والدين، فإن أوله 

بدائع الصنائع ١٧٠١٧٠/٧. بدائع الصنائع    (١)
قال ابن  حجــر في التلخيص الحبير ١٠١١٠١/٣: (هذا شــيء ادعاه إمــام الحرمين فقال في : (هذا شــيء ادعاه إمــام الحرمين فقال في  قال ابن  حجــر في التلخيص الحبير    (٢)
النهايــة: قال العلماء ما كان حجر رســول الله النهايــة: قال العلماء ما كان حجر رســول الله  على معاذ من جهة اســتدعاء  على معاذ من جهة اســتدعاء 
غرمائه، واألشــبه أن ذلك جر باســتدعائه. اهـ. وتبعه الغزالي، وهو خالف ما صح من غرمائه، واألشــبه أن ذلك جر باســتدعائه. اهـ. وتبعه الغزالي، وهو خالف ما صح من 
الروايات المشــهورة، ففي المراسيل ألبي داود التصريح بأن الغرماء التمسوا ذلك، وأما ما الروايات المشــهورة، ففي المراسيل ألبي داود التصريح بأن الغرماء التمسوا ذلك، وأما ما 
ا أتى رسول الله  فكلمه ليكلم غرماءه فال حجة فيها أن  فكلمه ليكلم غرماءه فال حجة فيها أن  ا أتى رسول الله رواه الدارقطني أن معاذً رواه الدارقطني أن معاذً

ذلك اللتماس الحجر، وإنما فيها طلب معاذ الرفق منهم، وبهذا تجتمع الروايات).ذلك اللتماس الحجر، وإنما فيها طلب معاذ الرفق منهم، وبهذا تجتمع الروايات).
الرواحــل: النياق التي تصلح للركوب. يغلي بها: أي يزيد في ثمنها. شــرح الزرقاني على  الرواحــل: النياق التي تصلح للركوب. يغلي بها: أي يزيد في ثمنها. شــرح الزرقاني على    (٣)

الموطأ الموطأ ١٣٢١٣٢/٤.
ع، وهو األسمر الشديد السمرة، أو الذي أصاب خده لون يميل إلى السواد  : تصغير أَسفَ عُ يفَ سَ ع، وهو األسمر الشديد السمرة، أو الذي أصاب خده لون يميل إلى السواد األُ : تصغير أَسفَ عُ يفَ سَ األُ  (٤)
مخالف لســائر لونه. وضبطه النووي في تهذيب األســماء واللغات مخالف لســائر لونه. وضبطه النووي في تهذيب األســماء واللغات ١٢٣١٢٣/١ بقوله: (هو بضم  بقوله: (هو بضم 
الهمزة، وفتح الســين، وإسكان الياء، وفتح الفاء). قيل: هو اسمه، وقيل: وصف له. أدرك النبي الهمزة، وفتح الســين، وإسكان الياء، وفتح الفاء). قيل: هو اسمه، وقيل: وصف له. أدرك النبي 
 ولم يره، لم أجد له كبير ترجمة غير أنه كان يشهد مواسم الحج، ثم يشتري الرواحل  ولم يره، لم أجد له كبير ترجمة غير أنه كان يشهد مواسم الحج، ثم يشتري الرواحل 
. االستذكار  . االستذكار الســريعة السير بأعلى ثمن، ثم يسرع الســير إلى المدينة ليقال: ســبق فالنٌ الحاجَّ الســريعة السير بأعلى ثمن، ثم يسرع الســير إلى المدينة ليقال: ســبق فالنٌ الحاجَّ

٣٠٤٣٠٤/٧، المنتقى، للباجي ، المنتقى، للباجي ١٩٧١٩٧/٦، اإلصابة ، اإلصابة ٣٤٣٣٤٣/١، شرح الموطأ، للزرقاني ، شرح الموطأ، للزرقاني ١٣٢١٣٢/٤.
ا: أي اســتدان، أو اشتر الراحلة بالدين، وهو معرض عن قضائه غير مهتم به.  ادان معرضً ا: أي اســتدان، أو اشتر الراحلة بالدين، وهو معرض عن قضائه غير مهتم به.   ادان معرضً  (٥)

النهاية النهاية ١٤٩١٤٩/٢.
ين به: أحاط به الدين. النهاية، البن  األثير ٢٩٠٢٩٠/٢-٢٩١٢٩١. رِ ين به: أحاط به الدين. النهاية، البن  األثير   رِ  (٦)
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هم وآخره حرب)هم وآخره حرب)(١).
وجه الداللة:وجه الداللة: أن عمر  أن عمر  منع األســيفع من التصرف في ماله، وقسم ماله  منع األســيفع من التصرف في ماله، وقسم ماله 
ا منهم على بيع مال  ا منهم على بيع مال بين غرمائــه، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، فكان ذلــك اتفاقً بين غرمائــه، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، فكان ذلــك اتفاقً

المدينالمدين(٢).
نوقش من وجوه:نوقش من وجوه:

األول:األول: ضعف األثر. ضعف األثر.
الثاني:الثاني: أن عمر  أن عمر  إنما باع ماله برضاه. إنما باع ماله برضاه.

الثالــثالثالــث: أن عمر : أن عمر  إنما منعه ماله، والحجــر أبلغ عقوبةً من منع المال؛  إنما منعه ماله، والحجــر أبلغ عقوبةً من منع المال؛ 
ا على النفس، فال يقاس عليه(٣). ا على النفس، فال يقاس عليهلكونه تصرفً لكونه تصرفً

يجــاب عن الثاني:يجــاب عن الثاني: بأن ظاهر الســياق بيع المال دون رضــاه، وال دليل على  بأن ظاهر الســياق بيع المال دون رضــاه، وال دليل على 
الرضا.الرضا.

رواه مالــك، كتاب الوصية، باب جامع القضاء وكراهيته ١١١٨١١١٨/٤-١١١٩١١١٩ ( (٢٨٤٦٢٨٤٦)، من )، من  رواه مالــك، كتاب الوصية، باب جامع القضاء وكراهيته    (١)
. ورواه ابن  أبي شــيبة في  . ورواه ابن  أبي شــيبة في حديث عمر  بن عبد الرحمن  بن دالف المزني عن أبيه مرســالً حديث عمر  بن عبد الرحمن  بن دالف المزني عن أبيه مرســالً
مصنفه، كتــاب البيوع واألقضية، باب في رجل يركبه الدين مصنفه، كتــاب البيوع واألقضية، باب في رجل يركبه الدين ٥٣٦٥٣٦/٤ ( (٢٢٩١٥٢٢٩١٥)، موصوالً )، موصوالً 
مــن حديث عمر  بن عبد الرحمن عن أبيه عن بالل  بن الحارث عن عمر مــن حديث عمر  بن عبد الرحمن عن أبيه عن بالل  بن الحارث عن عمر . وصحح . وصحح 
، وذكر ابن  حجر له  ، وذكر ابن  حجر له الدارقطني الوصل، وقال القرطبي: وعليه يبنى كتاب التفليس لكلِّ عالمٍ الدارقطني الوصل، وقال القرطبي: وعليه يبنى كتاب التفليس لكلِّ عالمٍ
. العلل، للدارقطنــي ١٤٧١٤٧/٢، القبــس، ص، القبــس، ص٩٥٨٩٥٨، التلخيص الحبير ، التلخيص الحبير  ا عدة موصــوالً . العلل، للدارقطنــي طرقً ا عدة موصــوالً طرقً

١٠٤١٠٤/٣، وضعفه األلباني في اإلرواء ، وضعفه األلباني في اإلرواء ٢٦٢٢٦٢/٥.
المبســوط ١٦٤١٦٤/٢٤٢٤، وقال المغربي في البدر التمام ، وقال المغربي في البدر التمام ٢٥٧٢٥٧/٦: (وهذا واقع في محضر من : (وهذا واقع في محضر من  المبســوط    (٢)
ا عندهم معروف الحال؛ إذ لو  ا عندهم معروف الحال؛ إذ لو الصحابة ولم ينكر عليه أحد، فــدل على أن ذلك كان معلومً الصحابة ولم ينكر عليه أحد، فــدل على أن ذلك كان معلومً

.(.( كان ابتداء نظر لطلب من الناس االجتهاد كما كانت عادة عمر كان ابتداء نظر لطلب من الناس االجتهاد كما كانت عادة عمر
بدائع الصنائع ١٧٠١٧٠/٧، االختيار، للموصلي ، االختيار، للموصلي ٩٦٩٦/٢. بدائع الصنائع    (٣)
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ويجاب عن الثالث:ويجاب عن الثالث: بأن عمر  بأن عمر  باع مالــه بنص األثر، وبيع المال هو ما  باع مالــه بنص األثر، وبيع المال هو ما 
ينكره أصحاب القول الثاني، فهو حجة في الباب.ينكره أصحاب القول الثاني، فهو حجة في الباب.

ــا للضرر عن الدائنين، فقد يتلف مال المفلس  ــا للضرر عن الدائنين، فقد يتلف مال المفلس  أن في ذلك رفعً الدليل الثالث:الدليل الثالث: أن في ذلك رفعً
فيضيع حقهم، وقد دلت نصوص الشريعة على رفع الضررفيضيع حقهم، وقد دلت نصوص الشريعة على رفع الضرر(١).

بنى عليه حكــم متيقن وهو  بنى عليه حكــم متيقن وهو نوقش: بــأن إتالف المديــنِ مالَه متوهم، فــال يُ نوقش: بــأن إتالف المديــنِ مالَه متوهم، فــال يُ
الحجرالحجر(٢).

الدليــل الرابع:الدليــل الرابع: أنــه إذا جاز الحجر على الصغير مــع أن الضرر عليه في ماله،  أنــه إذا جاز الحجر على الصغير مــع أن الضرر عليه في ماله، 
فالحجر على المدين الذي يتعد ضرر تصرفه من باب أولىفالحجر على المدين الذي يتعد ضرر تصرفه من باب أولى(٣).

الدليــل الخامس:الدليــل الخامس: أن قضاء الدين واجب مســتحق عليه، فحجر القاضي عليه  أن قضاء الدين واجب مســتحق عليه، فحجر القاضي عليه 
فعلٌ للواجبفعلٌ للواجب(٤).

يناقش: بأن وجوب القضاء ال يقتضي وجوب الحجر، بل يمكن ذلك بحبســه يناقش: بأن وجوب القضاء ال يقتضي وجوب الحجر، بل يمكن ذلك بحبســه 
وإلزامه بالوفاء بأي طريق شاء.وإلزامه بالوفاء بأي طريق شاء.

الدليل الســادس:الدليل الســادس: قياس جواز قضاء القاضي حقوق الغرماء من األعيان على  قياس جواز قضاء القاضي حقوق الغرماء من األعيان على 
جواز قضائه حقوقهم من النقود واألثمان؛ فإن كال منهما نوع مالجواز قضائه حقوقهم من النقود واألثمان؛ فإن كال منهما نوع مال(٥).

واستدل أصحاب القول الثاني باآلتي:واستدل أصحاب القول الثاني باآلتي:
نث   9   :   ;   >   =   <    تعالــى:  قولــه  تعالــى:   قولــه  األول:  األول:الدليــل  الدليــل 

االختيار، للموصلي ٩٩٩٩/٢. االختيار، للموصلي    (١)

االختيار، للموصلي ٩٩٩٩/٢. االختيار، للموصلي    (٢)
بدائع الصنائع ١٦٩١٦٩/٧، المغني ، المغني ٥٧١٥٧١/٦. بدائع الصنائع    (٣)

االختيار، للموصلي ٩٩٩٩/٢، المغني ، المغني ٥٧١٥٧١/٦. االختيار، للموصلي    (٤)
المغني ٥٧١٥٧١/٦. المغني    (٥)
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?   @   G   F   E   D   C   B   A      مث(١).

م أكل المال بالباطل، وأباح التجارة إذا تحقق  رَّ م أكل المال بالباطل، وأباح التجارة إذا تحقق  أن الله سبحانه حَ رَّ وجه الداللة:وجه الداللة: أن الله سبحانه حَ
مَت، والحجر على المدين  رُ مَت، والحجر على المدين فيها التراضي مــن العاقدين، فإذا لم يوجد التراضــي حَ رُ فيها التراضي مــن العاقدين، فإذا لم يوجد التراضــي حَ

م(٢). موبيع ماله تجارة عن غير تراضٍ فتَحرُ وبيع ماله تجارة عن غير تراضٍ فتَحرُ
الدليــل الثاني:الدليــل الثاني: أن المفلــس مكلف مخاطب، فال واليــة للقاضي على ماله؛  أن المفلــس مكلف مخاطب، فال واليــة للقاضي على ماله؛ 

كالرشيدكالرشيد(٣).
نوقشا بأن هذا منتقض بجواز سداد القاضي دين المفلس من األثمان دون إذنه، نوقشا بأن هذا منتقض بجواز سداد القاضي دين المفلس من األثمان دون إذنه، 

وقد أجازه أصحاب القول الثانيوقد أجازه أصحاب القول الثاني(٤).
الدليــل الثالث:الدليــل الثالث: أن ضرر الحجــر أعظم من ضرر بقائــه متصرفًا؛ ألن في  أن ضرر الحجــر أعظم من ضرر بقائــه متصرفًا؛ ألن في 
ا لــه بالبهائم وغير المكلفين، وال يُدفع  ه في التصرف، وإلحاقً ا لحقِّ ا لــه بالبهائم وغير المكلفين، وال يُدفع الحجر إهدارً ه في التصرف، وإلحاقً ا لحقِّ الحجر إهدارً
الضررُ األخفُّ بضرر أشــد، بل يُمنــع المفلس من التصرف مع نفــاذ تصرفه لو الضررُ األخفُّ بضرر أشــد، بل يُمنــع المفلس من التصرف مع نفــاذ تصرفه لو 
تصــرف في ماله، وأما الضــرر العام فال يُقدم على الضــرر الخاص بإطالق، فإن تصــرف في ماله، وأما الضــرر العام فال يُقدم على الضــرر الخاص بإطالق، فإن 
المفتي الماجن والطبيب الجاهل يمنعان من التصرف مع نفاذ تصرفهما، مع ضرر المفتي الماجن والطبيب الجاهل يمنعان من التصرف مع نفاذ تصرفهما، مع ضرر 
األول فــي األديان والثاني في األبــدان، فمن كان ضرره فــي األموال كذلك بل األول فــي األديان والثاني في األبــدان، فمن كان ضرره فــي األموال كذلك بل 

أولىأولى(٥).
يناقش بعدم التســليم بأن ضرر الحجر أشد، بل إن ضرر تأخر حقوق الغرماء يناقش بعدم التســليم بأن ضرر الحجر أشد، بل إن ضرر تأخر حقوق الغرماء 

أعظم؛ ولذلك حجر النبي أعظم؛ ولذلك حجر النبي  على معاذ  على معاذ  لقضاء ديون غرمائه. لقضاء ديون غرمائه.
سورة النساء، اآلية: ٢٩٢٩. سورة النساء، اآلية:    (١)
بدائع الصنائع ١٧٠١٧٠/٧. بدائع الصنائع    (٢)

االختيار، للموصلي ٩٦٩٦/٢، بدائع الصنائع ، بدائع الصنائع ١٧٠١٧٠/٧. االختيار، للموصلي    (٣)
المغني ٥٧١٥٧١/٦. المغني    (٤)

بدائع الصنائع ١٦٩١٦٩/٧، االختيار، للموصلي ، االختيار، للموصلي ٩٦٩٦/٢. بدائع الصنائع    (٥)
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ا  ا  أنه ال معنى للحجر عليه؛ ألنه ال يندفــع به الضرر لكونه قادرً الدليــل الرابع:الدليــل الرابع: أنه ال معنى للحجر عليه؛ ألنه ال يندفــع به الضرر لكونه قادرً
على إتالف مالهعلى إتالف ماله(١).

يناقشيناقش: بأن إمكان اإلتالف قبل الحجر أكبر، ففي الحجر تخفيف للضرر. بأن إمكان اإلتالف قبل الحجر أكبر، ففي الحجر تخفيف للضرر.
الترجيح:الترجيح:

الراجح جواز الحجر علــى المدين المفلس؛ لما اســتدل به أصحاب القول الراجح جواز الحجر علــى المدين المفلس؛ لما اســتدل به أصحاب القول 
األول، وأما ما اســتدل به أصحاب القول الثاني فيرجع في معظمه إلى أن منع المدين األول، وأما ما اســتدل به أصحاب القول الثاني فيرجع في معظمه إلى أن منع المدين 
ا، وأن األولى إلزامه بأن يقضي ديون غرمائه وحبسه  ا، وأن األولى إلزامه بأن يقضي ديون غرمائه وحبسه من التصرف في ماله أعظم ضررً من التصرف في ماله أعظم ضررً
ا، بل التدرجَ في قضاء ديون الغرماء باألخف  ا، بل التدرجَ في قضاء ديون الغرماء باألخف إن أبى، وهذا ال يقتضي منعَ الحجر مطلقً إن أبى، وهذا ال يقتضي منعَ الحجر مطلقً
فاألشــد؛ ولذلك فاألولى أن يقــال: إن الحجر على المفلس مــن عدمه راجع لنظر فاألشــد؛ ولذلك فاألولى أن يقــال: إن الحجر على المفلس مــن عدمه راجع لنظر 
القاضي، فإن كانت الديون قليلة، والمفلس صاحب صنعة، وهو حريص على الوفاء القاضي، فإن كانت الديون قليلة، والمفلس صاحب صنعة، وهو حريص على الوفاء 
قادر عليه مع األيام من دخل صنعته، فال يحجر القاضي عليه، بل يستدعيه ويطلب منه قادر عليه مع األيام من دخل صنعته، فال يحجر القاضي عليه، بل يستدعيه ويطلب منه 
بيان خطته لوفاء ديون الغرماء، ثم يستدعيه بعد مدة لينظر في التزامه بالوفاء من عدمه. بيان خطته لوفاء ديون الغرماء، ثم يستدعيه بعد مدة لينظر في التزامه بالوفاء من عدمه. 
ا، والمفلس متالعب بالمال أو ال يحسن االتجار فيه، ويُخشى من  ا، والمفلس متالعب بالمال أو ال يحسن االتجار فيه، ويُخشى من وإن كان الدين كبيرً وإن كان الدين كبيرً
تصرفه مع األيام أن يتلف ماله، فالحجر عليه متجه حفظًا لحق الغرماء وحمايةً له من تصرفه مع األيام أن يتلف ماله، فالحجر عليه متجه حفظًا لحق الغرماء وحمايةً له من 
ا عليه من حبســه، وترك  ا عليه من حبســه، وترك مالزمتهــم ومن غلِّ الدين، وحجر من هذه حاله أخف ضررً مالزمتهــم ومن غلِّ الدين، وحجر من هذه حاله أخف ضررً
الغرماء دون وفــاء مع وجود المال إعانــة للمفلس على المماطلــة، وقد قال النبي الغرماء دون وفــاء مع وجود المال إعانــة للمفلس على المماطلــة، وقد قال النبي 

.(٢)« مٌ لْ نِيِّ ظُ طْلُ الْغَ لْمٌمَ نِيِّ ظُ طْلُ الْغَ : «: «مَ
وإذا جاز الحجر على المدين المفلس، جاز الحجر على الشركة إلفالسها، بل وإذا جاز الحجر على المدين المفلس، جاز الحجر على الشركة إلفالسها، بل 

االختيار، للموصلي ٩٦٩٦/٢. االختيار، للموصلي    (١)
رواه البخاري، كتاب الحواالت، باب الحوالة، وهل يرجع في الحوالة؟ ٩٤٩٤/٣ ( (٢٢٨٧٢٢٨٧)، )،  رواه البخاري، كتاب الحواالت، باب الحوالة، وهل يرجع في الحوالة؟    (٢)
ورواه مسلم، كتاب المساقاة، باب تحريم مطل الغني، وصحة الحوالة، واستحباب قبولها ورواه مسلم، كتاب المساقاة، باب تحريم مطل الغني، وصحة الحوالة، واستحباب قبولها 

.(.(١٥٦٤١٥٦٤) ) ١١٩٧١١٩٧/٣  إذا أحيل على ملي، من حديث أبي هريرة إذا أحيل على ملي، من حديث أبي هريرة



اإلفالساإلفالس

٥٢٧٥٢٧

إن جواز الحجر على الشركة أولى إذا كانت ذات مسؤولية محدودة؛ إذ ال يترتب على إن جواز الحجر على الشركة أولى إذا كانت ذات مسؤولية محدودة؛ إذ ال يترتب على 
ا ألهلية المرء  ا ألهلية المرء الحجر عليها ما احتج به أصحاب القول الثاني من أن في الحجر إهدارً الحجر عليها ما احتج به أصحاب القول الثاني من أن في الحجر إهدارً
ا لــه بالبهائم؛ ألن إفالس الشــركة والحجر عليها ال يتبعه إفالس الشــريك  ا لــه بالبهائم؛ ألن إفالس الشــركة والحجر عليها ال يتبعه إفالس الشــريك وإلحاقً وإلحاقً

والحجر عليه.والحجر عليه.
إذا تقرر ذلك، فقد اشترط الفقهاء للحجر على المفلس ثالثة شروط:إذا تقرر ذلك، فقد اشترط الفقهاء للحجر على المفلس ثالثة شروط:

األول:األول: طلــب الدائنيــن الحجر عليه؛ فإن لــم يطلبوا فال حجــر؛ ألن الحق  طلــب الدائنيــن الحجر عليه؛ فإن لــم يطلبوا فال حجــر؛ ألن الحق 
ال يعدوهمال يعدوهم(١).

ةً مســتقرة؛ ألن الديــن قبل حلوله ال يلزم المدينَ  ةً مســتقرة؛ ألن الديــن قبل حلوله ال يلزم المدينَ : أن تكون الديون حالَّ الثانيالثاني: أن تكون الديون حالَّ
، كما أن الدين قبل  ، كما أن الدين قبل ســداده، ولو طولب به لم يلــزم أداؤه، وال يُعد بامتناعه مماطــالً ســداده، ولو طولب به لم يلــزم أداؤه، وال يُعد بامتناعه مماطــالً

استقراره يمكن الرجوع فيه، فلم يجز الحجر عليه لذلكاستقراره يمكن الرجوع فيه، فلم يجز الحجر عليه لذلك(٢).
الثالــثالثالــث: أن تزيد الديون الحالَّة على مال الشــركة؛ ألن مالها إذا كان أكثر من : أن تزيد الديون الحالَّة على مال الشــركة؛ ألن مالها إذا كان أكثر من 

دينها جاز لها التصرف فيما زاد، ولم يكن في ذلك ضرر على الدائنيندينها جاز لها التصرف فيما زاد، ولم يكن في ذلك ضرر على الدائنين(٣).
بدائع الصنائع ١٦٩١٦٩/٧، ، ١٧٣١٧٣، االختيــار، للموصلي ، االختيــار، للموصلي ٩٦٩٦/٢، التوضيح، لخليل ، التوضيح، لخليل ١٦٤١٦٤/٦، ،  بدائع الصنائع    (١)
مواهب الجليل مواهب الجليل ٣٨٣٨/٥، نهايــة المطلب ، نهايــة المطلب ٣٠٣٣٠٣/٦-٣٠٥٣٠٥، روضة الطالبين ، روضة الطالبين ١٢٧١٢٧/٤-١٢٨١٢٨، ، 

المغني المغني ٥٣٧٥٣٧/٦، ، ٥٧٠٥٧٠، اإلنصاف ، اإلنصاف ٢٣٣٢٣٣/١٣١٣.
بدائع الصنائع ١٧٣١٧٣/٧، التوضيح، لخليل ، التوضيح، لخليل ١٦٤١٦٤/٦، شــرح الزرقاني على خليل ، شــرح الزرقاني على خليل ٤٧٥٤٧٥/٥، ،  بدائع الصنائع    (٢)
نهاية المطلب نهاية المطلب ٤٠٣٤٠٣/٦، روضة الطالبين ، روضة الطالبين ١٢٨١٢٨/٤، المغني ، المغني ٥٧٠٥٧٠/٦، المبدع ، المبدع ١٨٨١٨٨/٤، وفي ، وفي 

الديون المؤجلة خالف يسير ليس هذا محل بسطه.الديون المؤجلة خالف يسير ليس هذا محل بسطه.
التوضيح، لخليل التوضيح، لخليل ١٦٤١٦٤/٦، نهايــة المطلب ، نهايــة المطلب ٣٠٤٣٠٤/٦، روضة الطالبين ، روضة الطالبين ١٢٩١٢٩/٤، المغني ، المغني   (٣)
ا للمــال ففي جواز الحجر عليه  ا للمــال ففي جواز الحجر عليه ، فإن كان الدين مســاويً ٥٧٠٥٧٠/٦، اإلنصاف ، اإلنصاف ٢٣٢٢٣٢/١٣١٣، فإن كان الدين مســاويً
خــالف، وإن كان الدين دون المال فال يجوز الحجر، وقال في نهاية المطلب خــالف، وإن كان الدين دون المال فال يجوز الحجر، وقال في نهاية المطلب ٣٠٤٣٠٤/٦: : 
(أطلق األئمة ذكرَ الخالف في الديون القليلة، فال بد من تفصيل ذلك: فإنا على قطعٍ نعلم (أطلق األئمة ذكرَ الخالف في الديون القليلة، فال بد من تفصيل ذلك: فإنا على قطعٍ نعلم 
 = =أن من يرجع إلــى ثروة طائلة؛ ونعمة ضخمة، وعليه دين قليل باإلضافة إلى يســارهأن من يرجع إلــى ثروة طائلة؛ ونعمة ضخمة، وعليه دين قليل باإلضافة إلى يســاره،



٥٢٨٥٢٨

األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

المسألة الثالثة: اشتراط حكم القاضي باإلفالس.المسألة الثالثة: اشتراط حكم القاضي باإلفالس.

حكم القاضي على المدين باإلفالس يسمى بالتفليسحكم القاضي على المدين باإلفالس يسمى بالتفليس(١)، واختلف الفقهاء في ، واختلف الفقهاء في 
اشتراط حكم القاضي لتفليس المدين والحجر عليه على قولين:اشتراط حكم القاضي لتفليس المدين والحجر عليه على قولين:

القول األول: يشترط.القول األول: يشترط.
وهو مذهب وهو مذهب الحنفيةالحنفية(٢) والمالكية والمالكية(٣) والشافعية والشافعية(٤) والحنابلة والحنابلة(٥).

القول الثاني: ال يشترط.القول الثاني: ال يشترط.
وهو قولٌوهو قولٌ عند المالكية عند المالكية(٦).

فتجويز الحجر على من هذا وصفه محال، وقائله في حكم الخارق لإلجماع. فالوجه في فتجويز الحجر على من هذا وصفه محال، وقائله في حكم الخارق لإلجماع. فالوجه في   = =
تقرير القول في ذلك ما ذكره صاحــب التقريب، حيث قال: إذا انحط قدر الدين عن قدر تقرير القول في ذلك ما ذكره صاحــب التقريب، حيث قال: إذا انحط قدر الدين عن قدر 
خل إلى انحطــاط، وظهر في ظننا إفضاءُ  خل إلى انحطــاط، وظهر في ظننا إفضاءُ المال، ولكنا كنا نــر الديون إلى ازدياد، والدّ المال، ولكنا كنا نــر الديون إلى ازدياد، والدّ
األمر على قُربٍ إلى المســاواة، ثم منها إلى الزيادة، فــإذا كان كذلك، اتجه الخالف في األمر على قُربٍ إلى المســاواة، ثم منها إلى الزيادة، فــإذا كان كذلك، اتجه الخالف في 

ضرب الحجر).ضرب الحجر).
وانظر: روضة الطالبين ١٢٩١٢٩/٤. .  وانظر: روضة الطالبين    

التفليس: حكــم الحاكم بخلع كل مال المدين لغرمائه لعجزه عــن قضاء ما لزمه. الفواكه  التفليس: حكــم الحاكم بخلع كل مال المدين لغرمائه لعجزه عــن قضاء ما لزمه. الفواكه    (١)
الدواني الدواني ٢٣٩٢٣٩/٢، أو هو: اكتســاب المفلس نعت إفالسه. نهاية المطلب ، أو هو: اكتســاب المفلس نعت إفالسه. نهاية المطلب ٣٠٣٣٠٣/٦، روضة ، روضة 

الطالبين الطالبين ١٢٧١٢٧/٤.
المبسوط ١٦٤١٦٤/٢٤٢٤، االختيار، للموصلي ، االختيار، للموصلي ٩٦٩٦/٢، وال يخفى أن المقصود القائلون بجواز ، وال يخفى أن المقصود القائلون بجواز  المبسوط    (٢)
الحجــر. قال األفندي فــي درر الحــكام الحجــر. قال األفندي فــي درر الحــكام ٧٢٠٧٢٠/٢: (المدين إنما يحجــر بحجر الحاكم، : (المدين إنما يحجــر بحجر الحاكم، 

فاالختالف الجاري في حجر السفيه ال يجري في حجر المدين).فاالختالف الجاري في حجر السفيه ال يجري في حجر المدين).
التوضيح، لخليل ١٦٥١٦٥/٦، ، ١٧٣١٧٣، الفواكه الدواني ، الفواكه الدواني ٢٣٩٢٣٩/٢. التوضيح، لخليل    (٣)

نهاية المطلب ٣٠٣٣٠٣/٦، مغني المحتاج ، مغني المحتاج ٩٨٩٨/٣. نهاية المطلب    (٤)
المغني ٥٧١٥٧١/٦، كشاف القناع ، كشاف القناع ٣٣٧٣٣٧/٨. المغني    (٥)

ــا؟ فقيل: بالمشــاورة فيه.  ــا؟ فقيل: بالمشــاورة فيه. ، قال خليل: (... بماذا يكون مفلسً التوضيــح، لخليل ١٧٣١٧٣/٦، قال خليل: (... بماذا يكون مفلسً التوضيــح، لخليل    (٦)
وقيل: إذا رفعوه للقاضي. وقيل: بجعله في السجن).وقيل: إذا رفعوه للقاضي. وقيل: بجعله في السجن).



اإلفالساإلفالس

٥٢٩٥٢٩

األدلة والمناقشة:األدلة والمناقشة:
ا، فلزم رفعه إلى القضاء؛  ا، فلزم رفعه إلى القضاء؛ بأنه أمر يتطلب اجتهادً اســتدل أصحاب القول األول اســتدل أصحاب القول األول بأنه أمر يتطلب اجتهادً

ا للتهمة(١). ا للخالف، وقطعً ا للتهمةمنعً ا للخالف، وقطعً منعً
ولم أجد ما استدل به أصحاب القول الثاني، ولم أجد ما استدل به أصحاب القول الثاني، ويمكن أن يستدل لهم بأن حقيقة ويمكن أن يستدل لهم بأن حقيقة 
اإلفالس تحصل للمدين بزيادة ديونه على ماله وإن لم يحكم عليه القاضي باإلفالس.اإلفالس تحصل للمدين بزيادة ديونه على ماله وإن لم يحكم عليه القاضي باإلفالس.

الترجيح:الترجيح:
يترجح القول باشتراط حكم الحاكم لوصف المدين باإلفالس؛ لما استدل به يترجح القول باشتراط حكم الحاكم لوصف المدين باإلفالس؛ لما استدل به 
ا قضائيا بالتأكد من حاله  ا قضائيا بالتأكد من حاله أصحاب القول األول، ولكون إجراءات التفليس تتطلب نظرً أصحاب القول األول، ولكون إجراءات التفليس تتطلب نظرً
والبحث عن ماله، ويتأكد األمر عند اتخاذ إجراءات الحجر بقسمة ما يملكه المفلس والبحث عن ماله، ويتأكد األمر عند اتخاذ إجراءات الحجر بقسمة ما يملكه المفلس 
ــا، مع إبقاء نفقته ونفقة من يلزمه ونحوها، وكل ذلك  ــا، مع إبقاء نفقته ونفقة من يلزمه ونحوها، وكل ذلك على غرمائه وبيع ما يتطلب بيعً على غرمائه وبيع ما يتطلب بيعً
ا للتعدي واإلضرار  ا للخالف، ومنعً ا للتعدي واإلضرار يجب أن يكون تحت نظر الحاكم وأمره؛ حســمً ا للخالف، ومنعً يجب أن يكون تحت نظر الحاكم وأمره؛ حســمً

بالمفلس أو الغرماءبالمفلس أو الغرماء(٢).
وإذا حكم القاضي بالحجر، فهل يشترط حكمه لفك الحجر؟ اختلف الفقهاء وإذا حكم القاضي بالحجر، فهل يشترط حكمه لفك الحجر؟ اختلف الفقهاء 

فيه على قولين:فيه على قولين:
القول األول: القول األول: يشترطيشترط.

وهو مذهب الشافعيةوهو مذهب الشافعية(٣) والحنابلة والحنابلة(٤)، وقول عند المالكية، وقول عند المالكية(٥).
االختيار، للموصلي ٩٦٩٦/٢، مواهب الجليل ، مواهب الجليل ٦٤٦٤/٥. االختيار، للموصلي    (١)

وهو المعمول به فــي األنظمة، وبه أخذ المجلس الشــرعي لهيئة المحاســبة والمراجعة  وهو المعمول به فــي األنظمة، وبه أخذ المجلس الشــرعي لهيئة المحاســبة والمراجعة    (٢)
للمؤسسات المالية اإلسالمية. انظر: المعايير الشرعية، صللمؤسسات المالية اإلسالمية. انظر: المعايير الشرعية، ص١٠٨٨١٠٨٨-١٠٨٩١٠٨٩.

الحاوي، للماوردي ٣٣٣٣٣٣/٦، نهاية المطلب ، نهاية المطلب ٣٩٢٣٩٢/٦، ، ٤٢٦٤٢٦. الحاوي، للماوردي    (٣)
المغني ٥٨٣٥٨٣/٦، اإلنصاف ، اإلنصاف ٣٤٣٣٤٣/١٣١٣. المغني    (٤)

الذخيرة ٢١٤٢١٤/٨، التوضيح، لخليل ، التوضيح، لخليل ١٩٢١٩٢/٦. الذخيرة    (٥)



٥٣٠٥٣٠

األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

القول الثاني: القول الثاني: ال يشترط.ال يشترط.
وهو مذهب الحنفيةوهو مذهب الحنفية(١) والمالكية والمالكية(٢) ووجه عند الشافعية ووجه عند الشافعية(٣) ووجه عند الحنابلة ووجه عند الحنابلة(٤).

األدلة والمناقشة:األدلة والمناقشة:
استدل أصحاب القول األول باآلتي:استدل أصحاب القول األول باآلتي:

ا، وقد تمس الحاجة إلى مزيد  ا، وقد تمس الحاجة إلى مزيد  أن فراغ ماله أمر يتطلب اجتهــادً الدليــل األول:الدليــل األول: أن فراغ ماله أمر يتطلب اجتهــادً
ا للتهمة(٥). ا للخالف، وقطعً ا للتهمةبحث، فلزم رفعه إلى القضاء؛ منعً ا للخالف، وقطعً بحث، فلزم رفعه إلى القضاء؛ منعً

الدليل الثاني:الدليل الثاني: أن الحجر كما لزم له حكم القاضي، فالفك كذلك؛ كالمحجور  أن الحجر كما لزم له حكم القاضي، فالفك كذلك؛ كالمحجور 
عليه لسفهعليه لسفه(٦).

واستدل أصحاب القول الثاني باآلتي:واستدل أصحاب القول الثاني باآلتي:
الدليل األول:الدليل األول: القياس على المحجور عليه لصغره قبل الرشــد، فال يشــترط  القياس على المحجور عليه لصغره قبل الرشــد، فال يشــترط 

ا زال الحجر عنه(٧). ا زال الحجر عنهحكم الحاكم لفك الحجر عنه، بل إذا بلغ راشدً حكم الحاكم لفك الحجر عنه، بل إذا بلغ راشدً
ويناقشويناقش بــأن الحجر على الصغير لــم يكن بحكم حاكم، فلــم يحتج زواله بــأن الحجر على الصغير لــم يكن بحكم حاكم، فلــم يحتج زواله 
ر عليه بحكم الحاكم، فلزم حكمه لفك الحجر(٨). جِ ر عليه بحكم الحاكم، فلزم حكمه لفك الحجرلحكمه، وأما المدين المفلس فحُ جِ لحكمه، وأما المدين المفلس فحُ

درر الحكام، لألفندي ٦٧٢٦٧٢/٢. درر الحكام، لألفندي    (١)
الذخيرة ٢١٤٢١٤/٨، شرح مختصر خليل، للخرشي ، شرح مختصر خليل، للخرشي ٢٦٩٢٦٩/٥. الذخيرة    (٢)

الحاوي، للماوردي ٣٣٣٣٣٣/٦، نهاية المطلب ، نهاية المطلب ٣٩٢٣٩٢/٦، ، ٤٢٦٤٢٦. الحاوي، للماوردي    (٣)
المغني ٥٨٣٥٨٣/٦، اإلنصاف ، اإلنصاف ٣٤٤٣٤٤/١٣١٣. المغني    (٤)

االختيار، للموصلي ٩٦٩٦/٢، نهاية المطلب ، نهاية المطلب ٣٩٢٣٩٢/٦، المغني ، المغني ٥٨٣٥٨٣/٦. االختيار، للموصلي    (٥)
نهاية المطلب ٣٩٢٣٩٢/٦، ، ٤٢٦٤٢٦، المغني ، المغني ٥٨٣٥٨٣/٦، المبدع ، المبدع ٣٠١٣٠١/٤. نهاية المطلب    (٦)

التوضيح، لخليل ١٩٢١٩٢/٦. التوضيح، لخليل    (٧)
نهاية المطلب ٤٣٩٤٣٩/٦، المغني ، المغني ٥٨٣٥٨٣/٦. نهاية المطلب    (٨)
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ين، والخوف من إتالف المال وذهاب حقوق  ين، والخوف من إتالف المال وذهاب حقوق  أن علة الحجر الدَّ الدليل الثاني:الدليل الثاني: أن علة الحجر الدَّ
الغرماء، فإذا زالت العلة زال المعلولالغرماء، فإذا زالت العلة زال المعلول(١).

الترجيح:الترجيح:
يترجح القول األول باشــتراط حكم الحاكم بفكِّ الحجر؛ لقوة ما استدلوا به، يترجح القول األول باشــتراط حكم الحاكم بفكِّ الحجر؛ لقوة ما استدلوا به، 

وألنه أقطع للنزاع وأبعد للتهمة.وألنه أقطع للنزاع وأبعد للتهمة.
المسألة الرابعة: طلب الشركة نفسها الحكم عليها باإلفالس.المسألة الرابعة: طلب الشركة نفسها الحكم عليها باإلفالس.

إذا زادت ديون الشــركة علــى موجوداتها، فهل للشــركة التقدم إلى القاضي إذا زادت ديون الشــركة علــى موجوداتها، فهل للشــركة التقدم إلى القاضي 
للحكم عليها باإلفالس؟ يمكن تخريــج ذلك على ما ذكره الفقهاء في طلب المدين للحكم عليها باإلفالس؟ يمكن تخريــج ذلك على ما ذكره الفقهاء في طلب المدين 

الحكم عليه باإلفالس، وفيه اختلف الفقهاء على قولين:الحكم عليه باإلفالس، وفيه اختلف الفقهاء على قولين:
القول األول:القول األول: المنع. المنع.

وهو مذهب المالكيةوهو مذهب المالكية(٢) والحنابلة والحنابلة(٣)، وقول عند الشافعية، وقول عند الشافعية(٤).
القول الثاني:القول الثاني: الجواز. الجواز.

وهو مذهب الشافعيةوهو مذهب الشافعية(٥) ووجه عند الحنابلة ووجه عند الحنابلة(٦)()(٧).
التوضيح، لخليل ١٩٢١٩٢/٦، نهاية المطلب ، نهاية المطلب ٣٩٢٣٩٢/٦، ، ٤٢٦٤٢٦، المغني ، المغني ٥٨٣٥٨٣/٦. التوضيح، لخليل    (١)

التوضيح، لخليل ١٦٥١٦٥/٦، مواهب الجليل ، مواهب الجليل ٣٨٣٨/٥. .  التوضيح، لخليل    (٢)
اإلقناع ٢١٠٢١٠/٢، اإلنصاف ، اإلنصاف ٢٤٦٢٤٦/١٣١٣. اإلقناع    (٣)

نهاية المطلب ٣٠٥٣٠٥/٦، روضة الطالبين ، روضة الطالبين ١٢٨١٢٨/٤. نهاية المطلب    (٤)
المرجعان السابقان. المرجعان السابقان.   (٥)

المبدع ١٩٢١٩٢/٤، اإلنصاف ، اإلنصاف ٢٤٧٢٤٧/١٣١٣. المبدع    (٦)
أخذ المنظم الســعودي بأن للشركة أن تتقدم إلى المحكمة بطلب الحكم بإفالسها، وذلك  أخذ المنظم الســعودي بأن للشركة أن تتقدم إلى المحكمة بطلب الحكم بإفالسها، وذلك    (٧)

في المادة في المادة ١٠٩١٠٩ من نظام المحكمة التجارية. وانظر: المعايير الشرعية، ص من نظام المحكمة التجارية. وانظر: المعايير الشرعية، ص١٠٨٨١٠٨٨.
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األدلة والمناقشة:األدلة والمناقشة:
استدل أصحاب القول األول باآلتي:استدل أصحاب القول األول باآلتي:

الدليل األول: الدليل األول: أن األصل عدم الحجر، وإنما جاز للضرورة، والمدين المفلس أن األصل عدم الحجر، وإنما جاز للضرورة، والمدين المفلس 
يمكنه سداد ديونه دون الحاجة إلى الحكم عليه باإلفالس.يمكنه سداد ديونه دون الحاجة إلى الحكم عليه باإلفالس.

الدليل الثاني: الدليل الثاني: أن الحجر ليس حقا للمفلس بل حق لغرمائه، فلم يملك طلبهأن الحجر ليس حقا للمفلس بل حق لغرمائه، فلم يملك طلبه(١)، ، 
وإذا تقدم إلى القاضي بطلبه صارت دعو مقلوبة.وإذا تقدم إلى القاضي بطلبه صارت دعو مقلوبة.

واستدل أصحاب القول الثاني باآلتي:واستدل أصحاب القول الثاني باآلتي:
الدليل األول: الدليل األول: أن النبي أن النبي  إنما حجر على معاذ  إنما حجر على معاذ  بطلبه بطلبه(٢).

ا لــم يطلب الحجر عليه،  ا لــم يطلب الحجر عليه، نوقش بأن طلب معــاذٍ لم يثبت، ولو ثبت فإن معاذً نوقش بأن طلب معــاذٍ لم يثبت، ولو ثبت فإن معاذً
وإنما طلب من النبي وإنما طلب من النبي  مساعدته في سداد دينه مساعدته في سداد دينه(٣).

ا في إعالن إفالســه بصرف ماله إلى  ا صحيحً ا في إعالن إفالســه بصرف ماله إلى بأن للمفلس غرضً ا صحيحً الدليل الثاني: الدليل الثاني: بأن للمفلس غرضً
ديونه، وإعذار من يتعامل معه بتحمل التبعةديونه، وإعذار من يتعامل معه بتحمل التبعة(٤).

الترجيح:الترجيح:
يترجح القول بجواز طلب الشــركة الحكم عليها باإلفالس، ويكون النظر في يترجح القول بجواز طلب الشــركة الحكم عليها باإلفالس، ويكون النظر في 
ا لذلك، أو وجد أن طلب الشركة من قبيل اإلفالس  ا لذلك، أو وجد أن طلب الشركة من قبيل اإلفالس ذلك إلى القاضي، فإن لم ير مبررً ذلك إلى القاضي، فإن لم ير مبررً
االحتيالي، فله االمتناع عن تفليسها، وإن رأ ما يبرر طلبها مما فيه حفظ لحق الدائنين االحتيالي، فله االمتناع عن تفليسها، وإن رأ ما يبرر طلبها مما فيه حفظ لحق الدائنين 

كشاف القناع ٣٣٨٣٣٨/٨. كشاف القناع    (١)
نهاية المطلب ٣٠٥٣٠٥/٦. نهاية المطلب    (٢)

ســبق تخريج الحديث برواياته، وبيان كالم ابن  حجر في التلخيــص الحبير ١٠١١٠١/٣ في  في  ســبق تخريج الحديث برواياته، وبيان كالم ابن  حجر في التلخيــص الحبير    (٣)
دعو طلب معاذ دعو طلب معاذ  الحجر عليه. الحجر عليه.

روضة الطالبين ١٢٨١٢٨/٤. روضة الطالبين    (٤)
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فله الحكم عليها باإلفالس لذلك، وليس في الشــريعة ما يمنع من ذلك، وقد يخفى فله الحكم عليها باإلفالس لذلك، وليس في الشــريعة ما يمنع من ذلك، وقد يخفى 
حال المدين على الدائنين، ويعســر على المدين طلبهم وإبالغهم بإفالســه، فيكون حال المدين على الدائنين، ويعســر على المدين طلبهم وإبالغهم بإفالســه، فيكون 
التقدم إلى القاضي به أيسر، وللقاضي حينئذٍ طلب الدائنين وعرض األمر عليهم؛ ألن التقدم إلى القاضي به أيسر، وللقاضي حينئذٍ طلب الدائنين وعرض األمر عليهم؛ ألن 

األمر ال يعدوهم، ولربما تبين له من قولهم ما يحثه على الحكم باإلفالس أو عدمه.األمر ال يعدوهم، ولربما تبين له من قولهم ما يحثه على الحكم باإلفالس أو عدمه.
المسألة الخامسة: أثر الحكم على الشركة باإلفالس.المسألة الخامسة: أثر الحكم على الشركة باإلفالس.

الفرع األول: إشهار اإلفالس.الفرع األول: إشهار اإلفالس.
إذا حكم القاضي بإفالس الشــركة، فيُعلنه للناس حتــى يتوقفوا عن التعامل إذا حكم القاضي بإفالس الشــركة، فيُعلنه للناس حتــى يتوقفوا عن التعامل 
معهامعها(١)، ثم يطلب من غرمائه إحضار بيِّناتهم على ديونهم، ويضرب لهم أجالً ليقسم ، ثم يطلب من غرمائه إحضار بيِّناتهم على ديونهم، ويضرب لهم أجالً ليقسم 

مالها بعد مضي األجلمالها بعد مضي األجل(٢).
  لما بــاع مال معاذ  لما بــاع مال معاذ  ويمكن أن يُســتدل لذلك بأن النبي ويمكن أن يُســتدل لذلك بأن النبي
»(٣)، وبإعالن عمر ، وبإعالن عمر  بيع مال  بيع مال  ــوَ بَاطِلٌ هُ ــيْئًا فَ ا شَ ذَ اعَ هَ نْ بَ »«مَ ــوَ بَاطِلٌ هُ ــيْئًا فَ ا شَ ذَ اعَ هَ نْ بَ أوقفه للناس فقال: أوقفه للناس فقال: «مَ

األسيفعاألسيفع(٤).
الفرع الثاني: منع الشركة من التصرف في مالها.الفرع الثاني: منع الشركة من التصرف في مالها.

يُمنع الشركاء ومدير الشــركة من التصرف في مالها، وال تنفذ تصرفاتهم فيه؛ يُمنع الشركاء ومدير الشــركة من التصرف في مالها، وال تنفذ تصرفاتهم فيه؛ 
ألنَّ حقوق الغرماء تعلَّقــت بأعيان مالها فلم يصحَّ تصرفها فيه كما ال يصح التصرف ألنَّ حقوق الغرماء تعلَّقــت بأعيان مالها فلم يصحَّ تصرفها فيه كما ال يصح التصرف 
المبســوط ٢٧٢٧/٢٥٢٥، درر الحكام، لألفندي ، درر الحكام، لألفندي ٦٧٢٦٧٢/٢، الذخيرة ، الذخيرة ١٧٢١٧٢/٨، التوضيح، لخليل ، التوضيح، لخليل  المبســوط    (١)
١٦٩١٦٩/٦، نهايــة المطلــب ، نهايــة المطلــب ٣٩٢٣٩٢/٦، روضة الطالبيــن ، روضة الطالبيــن ١٣٠١٣٠/٤، المغني ، المغني ٥٣٧٥٣٧/٦، ، ٥٧٣٥٧٣، ، 

كشاف القناع كشاف القناع ٣٣٨٣٣٨/٨، وانظر: المعايير الشرعية، ص، وانظر: المعايير الشرعية، ص١٠٨٩١٠٨٩.
المغني ٥٦٩٥٦٩/٦-٥٧٠٥٧٠. .  المغني    (٢)

رواه عبد الرزاق في مصنفه (١٥١٧٧١٥١٧٧)، وسبق تخريج أصله وبيان الحكم عليه.)، وسبق تخريج أصله وبيان الحكم عليه. رواه عبد الرزاق في مصنفه (   (٣)
سبق تخريجه، ص٥٢٣٥٢٣. .  سبق تخريجه، ص   (٤)
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في العين المرهونةفي العين المرهونة(١). وهل ينفذ تصرفهم للشركة في الذمة؟. وهل ينفذ تصرفهم للشركة في الذمة؟
يمكن تخريج ذلك على خالف الفقهاء في نفاذ تصرف المفلس في ذمته، فقد يمكن تخريج ذلك على خالف الفقهاء في نفاذ تصرف المفلس في ذمته، فقد 

اختلفوا على قولين:اختلفوا على قولين:
القول األول:القول األول: ينفذ تصرفه في ذمته. ينفذ تصرفه في ذمته.

وهو مذهب المالكيةوهو مذهب المالكية(٢)، واألصح عند الشافعية، واألصح عند الشافعية(٣)، ومذهب الحنابلة، ومذهب الحنابلة(٤).
ا. ا. ال ينفذ تصرفه مطلقً القول الثاني:القول الثاني: ال ينفذ تصرفه مطلقً

وهو قول عند المالكيةوهو قول عند المالكية(٥)، وقول عند الشافعية، وقول عند الشافعية(٦)، ووجه عند الحنابلة، ووجه عند الحنابلة(٧).
األدلة والمناقشة:األدلة والمناقشة:

استدل أصحاب القول األول باآلتي:استدل أصحاب القول األول باآلتي:
الدليــل األول: الدليــل األول: أن الحجر على المفلس لحق الغرماء، وحقوق الغرماء تعلقت أن الحجر على المفلس لحق الغرماء، وحقوق الغرماء تعلقت 

بأعيان ماله ال بذمتهبأعيان ماله ال بذمته(٨).
الدليل الثانــي:الدليل الثانــي: أن المفلس أهل للتصرف، فتصــح تصرفاته في ذمته؛ كصحة  أن المفلس أهل للتصرف، فتصــح تصرفاته في ذمته؛ كصحة 
ا على استدالل الفقهاء في منع المفلس من التصرف في ماله. انظر: المغني ٥٧١٥٧١/٦. ا على استدالل الفقهاء في منع المفلس من التصرف في ماله. انظر: المغني تخريجً تخريجً  (١)
التوضيح، لخليل ١٧٠١٧٠/٦، الشرح الكبير، للدردير ، الشرح الكبير، للدردير ٢٦٥٢٦٥/٣، مواهب الجليل ، مواهب الجليل ٣٨٣٨/٥-٣٩٣٩. التوضيح، لخليل    (٢)

نهاية المطلب ٣٩٧٣٩٧/٦، روضة الطالبين ، روضة الطالبين ١٣١١٣١/٤. نهاية المطلب    (٣)
المغني ٥٧١٥٧١/٦، اإلنصاف ، اإلنصاف ٢٥١٢٥١/١٣١٣-٢٥٢٢٥٢. المغني    (٤)

التوضيح، لخليل ١٦٩١٦٩/٦-١٧٠١٧٠. .  التوضيح، لخليل    (٥)
نهايــة المطلب ٣٩٧٣٩٧/٦، روضة الطالبيــن ، روضة الطالبيــن ١٢٧١٢٧/٤، ، ١٣٠١٣٠، ووصف النــووي هذا القول ، ووصف النــووي هذا القول  نهايــة المطلب    (٦)

بالشذوذ في المذهب.بالشذوذ في المذهب.
ــا على قولهم في الضمان: هــو التزام من يصح تبرعــه، والمفلس ال يصح تبرعه،  تخريجً ــا على قولهم في الضمان: هــو التزام من يصح تبرعــه، والمفلس ال يصح تبرعه،   تخريجً  (٧)

فال يصح تصرفه في الذمة. انظر: الفروع فال يصح تصرفه في الذمة. انظر: الفروع ٣٩١٣٩١/٦، اإلنصاف ، اإلنصاف ٢٥٢٢٥٢/١٣١٣.
مواهب الجليل ٣٨٣٨/٥-٣٩٣٩، المغني ، المغني ٥٧١٥٧١/٦-٥٧٢٥٧٢. مواهب الجليل    (٨)
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تصرفاته غير المالية بالعبادات والطالق وغيرهاتصرفاته غير المالية بالعبادات والطالق وغيرها(١).
ويمكن أن يستدل ألصحاب القول الثاني بحديث معاذ ويمكن أن يستدل ألصحاب القول الثاني بحديث معاذ  السابق، وفيه  السابق، وفيه 

ل. ل.. فأبطل البيع ولم يفصِّ »(٢). فأبطل البيع ولم يفصِّ وَ بَاطِلٌ هُ يْئًا فَ ا شَ ذَ اعَ هَ نْ بَ »«مَ وَ بَاطِلٌ هُ يْئًا فَ ا شَ ذَ اعَ هَ نْ بَ قال النبي قال النبي : : «مَ
ويناقش بأنه ضعيف؛ إلرساله، ولجهالة بعض رواتهويناقش بأنه ضعيف؛ إلرساله، ولجهالة بعض رواته(٣).

الترجيح:الترجيح:
يترجح القول بصحة تصرف المفلس في ذمته؛ لما اســتدل به أصحاب القول يترجح القول بصحة تصرف المفلس في ذمته؛ لما اســتدل به أصحاب القول 
األول، ويتخرج عليه صحة تصرف الشــركة المفلســة في ذمتها، بل إن فيه مصلحة األول، ويتخرج عليه صحة تصرف الشــركة المفلســة في ذمتها، بل إن فيه مصلحة 
للغرماء بعمل الشــركة واكتسابها لســداد ديونهم، ولكن ال يشــارك الغرماءُ الجددُ للغرماء بعمل الشــركة واكتسابها لســداد ديونهم، ولكن ال يشــارك الغرماءُ الجددُ 
الغرماءَ السابقين في مال الشــركة الموجود عند تفليسها؛ ألن الجدد رضوا بالتعامل الغرماءَ السابقين في مال الشــركة الموجود عند تفليسها؛ ألن الجدد رضوا بالتعامل 
معها في الذمة بعد إشهار تفليسها، ولهم المطالبة بمالهم بعد تحصيل الغرماء السابقين معها في الذمة بعد إشهار تفليسها، ولهم المطالبة بمالهم بعد تحصيل الغرماء السابقين 

حقوقهم من مال الشركةحقوقهم من مال الشركة(٤).
الفرع الثالث: عدم االعتداد بإقرار الشركة بحق مالي.الفرع الثالث: عدم االعتداد بإقرار الشركة بحق مالي.

يكون إقرار الشــركة بإقرار مديرها أو الشــركاء فيها بحــق مالي يترتب على يكون إقرار الشــركة بإقرار مديرها أو الشــركاء فيها بحــق مالي يترتب على 
الشــركة، ويمكن تخريج حكم االعتداد بإقرارها علــى حكم االعتداد بإقرار المدين الشــركة، ويمكن تخريج حكم االعتداد بإقرارها علــى حكم االعتداد بإقرار المدين 
بحق مالــي بعد الحكم بإفالســه، وال يظهر خالف بين الفقهاء فــي االعتداد بإقرار بحق مالــي بعد الحكم بإفالســه، وال يظهر خالف بين الفقهاء فــي االعتداد بإقرار 

المفلس في ذمته، وإنما اختُلِف في االعتداد بإقراره في ماله الحالِّ على قولين:المفلس في ذمته، وإنما اختُلِف في االعتداد بإقراره في ماله الحالِّ على قولين:
الشرح الكبير، للدردير، وحاشية الدسوقي عليه ٢٦٥٢٦٥/٣، المغني ، المغني ٥٧١٥٧١/٦. الشرح الكبير، للدردير، وحاشية الدسوقي عليه    (١)

تقدم تخريجه، ص٥٣٣٥٣٣. تقدم تخريجه، ص   (٢)
ولفظــه: قال معمر: فأخبرني رجل من قريش قال: ســمعت الزهري يقــول: لما باع النبي  ولفظــه: قال معمر: فأخبرني رجل من قريش قال: ســمعت الزهري يقــول: لما باع النبي    (٣)
». فقد أرسله  وَ بَاطِلٌ هُ يئًا فَ ا شَ ذَ اعَ هَ نْ بَ ». فقد أرسله  أوقفه للناس فقال: «مَ وَ بَاطِلٌ هُ يئًا فَ ا شَ ذَ اعَ هَ نْ بَ  مال معاذ  مال معاذ  أوقفه للناس فقال: «مَ

الزهري إلى النبي الزهري إلى النبي ، ورواه معمر عن رجل من قريش، وهو مجهول.، ورواه معمر عن رجل من قريش، وهو مجهول.
المغني ٥٧١٥٧١/٦-٥٧٢٥٧٢. المغني    (٤)
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، بل يؤاخذ به في ذمته. ، بل يؤاخذ به في ذمته. ال يعتد بإقراره في ماله الحالِّ القول األول:القول األول: ال يعتد بإقراره في ماله الحالِّ
وهو مذهب الحنفيةوهو مذهب الحنفية(١) والمالكية والمالكية(٢) والحنابلة والحنابلة(٣) وقولٌ عند الشافعية وقولٌ عند الشافعية(٤).

القول الثاني:القول الثاني: يعتد بإقراره في ماله الحال. يعتد بإقراره في ماله الحال.
وهو األظهر عند الشافعيةوهو األظهر عند الشافعية(٥) ورواية عند الحنابلة ورواية عند الحنابلة(٦).

األدلة والمناقشة:األدلة والمناقشة:
استدل أصحاب القول األول باآلتي:استدل أصحاب القول األول باآلتي:

الدليل األول: الدليل األول: أن إقراره لو لزم في الحال، لما كان في الحجر فائدة.أن إقراره لو لزم في الحال، لما كان في الحجر فائدة.
الدليل الثانــي: الدليل الثانــي: أن المال بعد التفليــس؛ كالرهن للغرمــاء، وال يقبل اإلقرار أن المال بعد التفليــس؛ كالرهن للغرمــاء، وال يقبل اإلقرار 

بمرهون؛ إذ المشغول ال يُشغلبمرهون؛ إذ المشغول ال يُشغل(٧).
م بإقراره بأنه يريد اإلضرار بغرمائه(٨). م بإقراره بأنه يريد اإلضرار بغرمائه أن المفلس متَّهَ الدليل الثالث:الدليل الثالث: أن المفلس متَّهَ

الدليل الرابع:الدليل الرابع: ســد ذريعة االحتيال، فقد يتفــق المفلس مع آخر على أن يقر له  ســد ذريعة االحتيال، فقد يتفــق المفلس مع آخر على أن يقر له 
االختيار، للموصلي ٩٩٩٩/٢، وال يخفى بأنه قول من أجاز الحجر منهم.، وال يخفى بأنه قول من أجاز الحجر منهم. االختيار، للموصلي    (١)

التوضيح، لخليــل ١٧٢١٧٢/٦-١٧٣١٧٣، مواهب الجليــل ، مواهب الجليــل ٣٨٣٨/٥، وللمالكية تفصيل في إقرار ، وللمالكية تفصيل في إقرار  التوضيح، لخليــل    (٢)
ه بديونه في مجلس القضاء، وقبل التفليــس، وفي مدة قريبة بعد  ذون إقــرارَ ه بديونه في مجلس القضاء، وقبل التفليــس، وفي مدة قريبة بعد المفلس: فيُنفِ ذون إقــرارَ المفلس: فيُنفِ
ز عن اســتحضار جميع ما عليه في مجلس الحكم، وما قارب  ز عن اســتحضار جميع ما عليه في مجلس الحكم، وما قارب الحكم بالحجر؛ ألنه قد يعجِ الحكم بالحجر؛ ألنه قد يعجِ

الشيء يأخذ حكمه. التوضيح، لخليل الشيء يأخذ حكمه. التوضيح، لخليل ١٧٨١٧٨/٦-١٨٠١٨٠.
المغني ٥٧٢٥٧٢/٦، اإلنصاف ، اإلنصاف ٢٥١٢٥١/١٣١٣-٢٥٢٢٥٢. المغني    (٣)

نهاية المطلب ٣٩١٣٩١/٦، ، ٤٠٠٤٠٠، روضة الطالبين ، روضة الطالبين ١٣٢١٣٢/٤. نهاية المطلب    (٤)
نهاية المطلب ٤٠٠٤٠٠/٦، روضة الطالبين ، روضة الطالبين ١٣٢١٣٢/٤. نهاية المطلب    (٥)

اإلنصاف ٢٥٢٢٥٢/١٣١٣، وذكر المرداوي أنه اختيار ابن  تيمية.، وذكر المرداوي أنه اختيار ابن  تيمية. اإلنصاف    (٦)
التوضيح، لخليل ١٧٣١٧٣/٦، المغني ، المغني ٥٧٢٥٧٢/٦. التوضيح، لخليل    (٧)

المرجعان السابقان. المرجعان السابقان.   (٨)
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بدين ليحصل المفلس على بعض ماله عند القسمة.بدين ليحصل المفلس على بعض ماله عند القسمة.
فيه(١). فيهأنه محجور عليه، فلم يصح إقراره بمال كالسَّ الدليل الخامس: الدليل الخامس: أنه محجور عليه، فلم يصح إقراره بمال كالسَّ

رِّ فلم يُقبل؛ إذ اإلقرار حجة  قِ قبل؛ إذ اإلقرار حجة أنه إقرارٌ يُبطل ثبوتُه حقَّ غيرِ المُ رِّ فلم يُ قِ الدليل السادس: الدليل السادس: أنه إقرارٌ يُبطل ثبوتُه حقَّ غيرِ المُ
قاصرة على من أقر وال يُقبل في حق غيرهقاصرة على من أقر وال يُقبل في حق غيره(٢).
واستدل أصحاب القول الثاني باآلتي:واستدل أصحاب القول الثاني باآلتي:

الدليل األول:الدليل األول: أن المفلس رشيد، وعبارته صحيحة وال تهمة ظاهرة في قوله أن المفلس رشيد، وعبارته صحيحة وال تهمة ظاهرة في قوله(٣).
ويناقشويناقش من وجهين:من وجهين:

ــرِّ له للتحايل على  ــرِّ له للتحايل على  أنــه متَّهم باإلضــرار بالغرماء، أو باالتفاق مع المقَ األول:األول: أنــه متَّهم باإلضــرار بالغرماء، أو باالتفاق مع المقَ
تحصيل بعض ماله المحجور عليه.تحصيل بعض ماله المحجور عليه.

الثاني:الثاني: أن المفلس ممنوع من التصرف في ماله، فإقراره تصرف فيه، فيمنع. أن المفلس ممنوع من التصرف في ماله، فإقراره تصرف فيه، فيمنع.
وأجيب عن الوجه الثانيوأجيب عن الوجه الثاني بأن اإلقرار تصريح بأمر مضى، وليس إنشــاء تصرف  بأن اإلقرار تصريح بأمر مضى، وليس إنشــاء تصرف 

في الحال، وذلك فرق بين اإلقرار والتصرففي الحال، وذلك فرق بين اإلقرار والتصرف(٤).
الدليل الثاني:الدليل الثاني: أن حق الغريم يثبت بالبينة، فيثبت باإلقرار أن حق الغريم يثبت بالبينة، فيثبت باإلقرار(٥).

نوقــش بالفرق بين البينة واإلقرار؛ فإن البينة ال تهمة في حقها، والمفلس متهم نوقــش بالفرق بين البينة واإلقرار؛ فإن البينة ال تهمة في حقها، والمفلس متهم 
في إقرارهفي إقراره(٦).

المغني ٥٧٢٥٧٢/٦. المغني    (١)
المرجع السابق. المرجع السابق.   (٢)

نهاية المطلب ٤٠٠٤٠٠/٦، روضة الطالبين ، روضة الطالبين ١٣٢١٣٢/٤. نهاية المطلب    (٣)
نهاية المطلب ٤٠٠٤٠٠/٦، وبنحوه في روضة الطالبين ، وبنحوه في روضة الطالبين ١٣٢١٣٢/٤. نهاية المطلب    (٤)

روضة الطالبين ١٣٢١٣٢/٤. روضة الطالبين    (٥)
المغني ٥٧٢٥٧٢/٦. المغني    (٦)
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الترجيح:الترجيح:
، بل يؤاخذ به في  ، بل يؤاخذ به في يترجح القول بعدم االعتداد بإقرار المفلس فــي ماله الحالِّ يترجح القول بعدم االعتداد بإقرار المفلس فــي ماله الحالِّ
ذمته، وال يطالب به إال بعد استيفاء الغرماء األولين حقوقهم؛ لقوة أدلة القول األول، ذمته، وال يطالب به إال بعد استيفاء الغرماء األولين حقوقهم؛ لقوة أدلة القول األول، 

ولإلجابة عن أدلة القول الثاني.ولإلجابة عن أدلة القول الثاني.
ويســتثنى من ذلــك أن يصدقه الدائنــون على إقــراره، فيُقبــل؛ ألن الحق ويســتثنى من ذلــك أن يصدقه الدائنــون على إقــراره، فيُقبــل؛ ألن الحق 

ال يعدوهمال يعدوهم(١)، أو يقدم المقرُّ له بينةً تثبت دينه، فيثبت الدين بالبينة، أو يقدم المقرُّ له بينةً تثبت دينه، فيثبت الدين بالبينة(٢)()(٣).
الفرع الرابع: حلول الديون المؤجلة.الفرع الرابع: حلول الديون المؤجلة.

اختلف الفقهاء في حلول الديون المؤجلة على المدين بعد الحكم بإفالســه اختلف الفقهاء في حلول الديون المؤجلة على المدين بعد الحكم بإفالســه 
على قولين:على قولين:

القول األول: القول األول: بقاؤها مؤجلة بآجالها.بقاؤها مؤجلة بآجالها.
.......................................................... وهو مذهب الحنفيةوهو مذهب الحنفية(٤) والشافعية والشافعية(٥) والحنابلة والحنابلة(٦)

المعايير الشرعية، ص١٠٨٩١٠٨٩. المعايير الشرعية، ص   (١)
التوضيح، لخليل ١٧٣١٧٣/٦. التوضيح، لخليل    (٢)

ويمكن أن يســتغنى عما ذكــره المالكية من نفاذ إقراره بعد الحجر قريبًا؛ بســؤال القاضي  ويمكن أن يســتغنى عما ذكــره المالكية من نفاذ إقراره بعد الحجر قريبًا؛ بســؤال القاضي    (٣)
للمفلس عــن دائنيه، وإنظاره مدةً كافيةً لحصرهم قبل الحجــر عليه؛ إذ التهمة بعد الحكم للمفلس عــن دائنيه، وإنظاره مدةً كافيةً لحصرهم قبل الحجــر عليه؛ إذ التهمة بعد الحكم 
بالحجر أقو منها قبله. وقد ذكر ابن  قدامة نحو هذا في المغني بالحجر أقو منها قبله. وقد ذكر ابن  قدامة نحو هذا في المغني ٥٦٩٥٦٩/٦-٥٧٠٥٧٠ فقال: (إذا  فقال: (إذا 
بْهم حتى تثبت  ين، فســأل غرماؤه الحاكمَ الحجرَ عليه، لم يُجِ فع إلى الحاكم رجلٌ عليه دَ بْهم حتى تثبت رُ ين، فســأل غرماؤه الحاكمَ الحجرَ عليه، لم يُجِ فع إلى الحاكم رجلٌ عليه دَ رُ
ديونهم باعترافه أو ببينة، فإذا ثبتت، نظر في ماله....). وللقاضي إذا خشــي من تصرفه في ديونهم باعترافه أو ببينة، فإذا ثبتت، نظر في ماله....). وللقاضي إذا خشــي من تصرفه في 
مالــه مدةَ النظرِ أن يأمــر بوقف تصرفاته حتى الفصل في القضيــة، وأجاز نظام المرافعات مالــه مدةَ النظرِ أن يأمــر بوقف تصرفاته حتى الفصل في القضيــة، وأجاز نظام المرافعات 

الشرعية ذلك في المادة السادسة بعد المئتين وما بعدها.الشرعية ذلك في المادة السادسة بعد المئتين وما بعدها.
بدائع الصنائع ١٧٣١٧٣/٧، البحر الرائق ، البحر الرائق ٣٠٠٣٠٠/٨. بدائع الصنائع    (٤)

نهاية المطلب ٣١١٣١١/٦، ، ٤٠٤٤٠٤، روضة الطالبين ، روضة الطالبين ١٢٨١٢٨/٤. نهاية المطلب    (٥)
المغني ٥٦٦٥٦٦/٦، اإلنصاف ، اإلنصاف ٣٢٤٣٢٤/١٣١٣-٣٢٥٣٢٥. المغني    (٦)



اإلفالساإلفالس

٥٣٩٥٣٩

وقول عند المالكيةوقول عند المالكية(١).
القول الثاني:القول الثاني: حلولـها. حلولـها.

وهو مذهب المالكيةوهو مذهب المالكية(٢)، وقول للشافعية، وقول للشافعية(٣)، ورواية عند الحنابلة، ورواية عند الحنابلة(٤).
األدلة والمناقشة:األدلة والمناقشة:

استدل أصحاب القول األول باآلتي:استدل أصحاب القول األول باآلتي:
الدليل األول: الدليل األول: أن األجل حق مقصود للمفلس، فال يسقط، كسائر حقوقهأن األجل حق مقصود للمفلس، فال يسقط، كسائر حقوقه(٥).

الدليل الثاني: الدليل الثاني: أن اإلفالس ال يوجب حلول ماله المؤجل عند غيره، فلم يوجب أن اإلفالس ال يوجب حلول ماله المؤجل عند غيره، فلم يوجب 
حلول مال غيره عندهحلول مال غيره عنده(٦).

ل على حي فلــم يحلَّ قبل أجلــه، كدين غير  ل على حي فلــم يحلَّ قبل أجلــه، كدين غير  أنه ديــن مؤجَّ الدليــل الثالث:الدليــل الثالث: أنه ديــن مؤجَّ
المفلسالمفلس(٧).

الدليــل الرابــع:الدليــل الرابــع: القياس على الجنون فــي كونه يوجب الحجــر وال يحل به  القياس على الجنون فــي كونه يوجب الحجــر وال يحل به 
المؤجلالمؤجل(٨).

الذخيرة ١٧٢١٧٢/٨. الذخيرة    (١)
التوضيح، لخليل ١٦٥١٦٥/٦، مواهب الجليل ، مواهب الجليل ٣٨٣٨/٥. التوضيح، لخليل    (٢)

نهاية المطلب ٣١١٣١١/٦، ، ٤٠٤٤٠٤، روضة الطالبين ، روضة الطالبين ١٢٨١٢٨/٤. نهاية المطلب    (٣)
 وكأن ابن  قدامة يُعلُّ كونَها رواية أخر ، الهداية، ألبي الخطاب، صالهداية، ألبي الخطاب، ص٢٧٢٢٧٢، المغني ، المغني ٥٦٦٥٦٦/٦، وكأن ابن  قدامة يُعلُّ كونَها رواية أخر  (٤)
فــي المذهب، حيث قــال: (وجملته أن الدين المؤجل ال يحل بفلــس من هو عليه -رواية فــي المذهب، حيث قــال: (وجملته أن الدين المؤجل ال يحل بفلــس من هو عليه -رواية 
- قاله القاضي. وذكر أبو  الخطاب فيه رواية أخــر: أنه يحل). وقال في اإلنصاف  - قاله القاضي. وذكر أبو  الخطاب فيه رواية أخــر: أنه يحل). وقال في اإلنصاف واحــدةً واحــدةً

٣٠٩٣٠٩/١٣١٣: (وعنه: يحل، ذكرها أبو  الخطاب. قال ابن  رزين: وليس بشيء).: (وعنه: يحل، ذكرها أبو  الخطاب. قال ابن  رزين: وليس بشيء).
روضة الطالبين ١٢٨١٢٨/٤، المغني ، المغني ٥٦٦٥٦٦/٦. روضة الطالبين    (٥)

المغني ٥٦٦٥٦٦/٦. المغني    (٦)
المرجع السابق. المرجع السابق.  المرجع السابق.(٧)  المرجع السابق.   (٨)



٥٤٠٥٤٠

األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

واســتدل أصحاب القول الثانيواســتدل أصحاب القول الثاني بالقياس على حلــول األجل بموت المدين،  بالقياس على حلــول األجل بموت المدين، 
بجامع خراب الذمتين، فتعلق الحق بالمال دون الذمة في الحالينبجامع خراب الذمتين، فتعلق الحق بالمال دون الذمة في الحالين(١).

نوقش من وجهين:نوقش من وجهين:
األول:األول: عدم التسليم، فالدين المؤجل ال يحل بالموت عدم التسليم، فالدين المؤجل ال يحل بالموت(٢).

الثاني: الثاني: على فرض التســليم بحلول المؤجل بالمــوت، فالفرق بينهما أن ذمته على فرض التســليم بحلول المؤجل بالمــوت، فالفرق بينهما أن ذمته 
خربت وبطلت، بخالف المفلس فإن ذمته باقية، وهو قادر على التكسبخربت وبطلت، بخالف المفلس فإن ذمته باقية، وهو قادر على التكسب(٣).

الترجيح:الترجيح:
يترجح القول األول؛ لقوة أدلته، وألنه ال موجب لحلولها، وما استدل به للقول يترجح القول األول؛ لقوة أدلته، وألنه ال موجب لحلولها، وما استدل به للقول 
الثاني قياس على مختلف فيه، وهو حلــول الدين المؤجل بموت المدين، والراجح الثاني قياس على مختلف فيه، وهو حلــول الدين المؤجل بموت المدين، والراجح 

عدمهعدمه(٤).
ويترتب على هذا أن مال المفلس يقسم بين أصحاب الديون الحالة، وال يدخل ويترتب على هذا أن مال المفلس يقسم بين أصحاب الديون الحالة، وال يدخل 
م عليهم  م عليهم أصحاب الديون المؤجلة في القســمة معهم، وإذا حلت الديون المؤجلة قُسِ أصحاب الديون المؤجلة في القســمة معهم، وإذا حلت الديون المؤجلة قُسِ

التوضيح، لخليل ١٦٥١٦٥/٦، روضة الطالبين ، روضة الطالبين ١٢٨١٢٨/٤. التوضيح، لخليل    (١)
المغنــي ٥٦٦٥٦٦/٦، وعرض ابن  قدامة الخالف في حلول الديــن بالموت فقال في المغني ، وعرض ابن  قدامة الخالف في حلول الديــن بالموت فقال في المغني  المغنــي    (٢)
٥٦٧٥٦٧/٦: (فأمــا إن مات وعليه ديون مؤجلة، فهل تحــل بالموت؟ فيه روايتان؛ إحداهما: : (فأمــا إن مات وعليه ديون مؤجلة، فهل تحــل بالموت؟ فيه روايتان؛ إحداهما: 
ال تحل إذا وثق الورثة، وهو قول ابن  ســيرين وعبد الله  بن الحســن وإسحاق وأبي عبيد. ال تحل إذا وثق الورثة، وهو قول ابن  ســيرين وعبد الله  بن الحســن وإسحاق وأبي عبيد. 
وقال طاوس وأبو  بكر  بن محمد والزهري وســعد  بن إبراهيــم: الدين إلى أجله، وحكي وقال طاوس وأبو  بكر  بن محمد والزهري وســعد  بن إبراهيــم: الدين إلى أجله، وحكي 
ذلك عن الحســن. والرواية األخر: أنه يحل بالموت، وبه قال الشــعبي والنخعي وسوار ذلك عن الحســن. والرواية األخر: أنه يحل بالموت، وبه قال الشــعبي والنخعي وسوار 
ومالك والثوري والشــافعي وأصحاب الرأي. ورجح روايــة عدم حلول المؤجل إذا وثقه ومالك والثوري والشــافعي وأصحاب الرأي. ورجح روايــة عدم حلول المؤجل إذا وثقه 

الورثة). وانظر: اإلنصاف الورثة). وانظر: اإلنصاف ٣٢٦٣٢٦/١٣١٣-٣٢٨٣٢٨.
المغني ٥٦٦٥٦٦/٦. المغني    (٣)

المرجع السابق، اإلنصاف ٣٢٥٣٢٥/١٣١٣. المرجع السابق، اإلنصاف    (٤)



اإلفالساإلفالس

٥٤١٥٤١

ما بقي وما استجدَّ بعد القسمة األولىما بقي وما استجدَّ بعد القسمة األولى(١).
وعليه، فإذا أفلســت الشركة لم يدخل في قســمة مالها إال الحالُّ من الديون، وعليه، فإذا أفلســت الشركة لم يدخل في قســمة مالها إال الحالُّ من الديون، 
ال ســيما إذا كان الغرض من تفليس الشــركة قســمة أموالها، مع بقاء تشغيلها تحت ال ســيما إذا كان الغرض من تفليس الشــركة قســمة أموالها، مع بقاء تشغيلها تحت 

الحراسة القضائية.الحراسة القضائية.
أما إذا كانت قسمة موجودات الشركة لتصفيتها، فيترجح القول بحلول الديون أما إذا كانت قسمة موجودات الشركة لتصفيتها، فيترجح القول بحلول الديون 
لة؛ لكون عدمه يقتضي ضيــاع حقوق الدائنين، فيقاس على موت المفلس بل  لة؛ لكون عدمه يقتضي ضيــاع حقوق الدائنين، فيقاس على موت المفلس بل المؤجَّ المؤجَّ
هــو أولى؛ ألن من قال بعدم حلول الدين بالموت قال بأن الدائن ســيرجع على مال هــو أولى؛ ألن من قال بعدم حلول الدين بالموت قال بأن الدائن ســيرجع على مال 
ا برهن أو ضامن(٢)- أما بعد التصفية - أما بعد التصفية  ا برهن أو ضامنالميت أو على ورثته -ال سيما إذا كان دينه موثقً الميت أو على ورثته -ال سيما إذا كان دينه موثقً

فال تبقى الشركة، وال وارث لهافال تبقى الشركة، وال وارث لها(٣).
الفرع الخامس: حق الغريم في استرداد عين ماله.الفرع الخامس: حق الغريم في استرداد عين ماله.

إذا أفلس المدين، وكان الدائن قد باعه ســلعة ولم يوفِّ ثمنها، أو أقرضه عينًا إذا أفلس المدين، وكان الدائن قد باعه ســلعة ولم يوفِّ ثمنها، أو أقرضه عينًا 
ها، فهل للدائن الحقُّ في اســترداد العين من المفلس دون الدخول في قسمة  ها، فهل للدائن الحقُّ في اســترداد العين من المفلس دون الدخول في قسمة ولم يقضِ ولم يقضِ

الغرماء؟ في ذلك خالف بين الفقهاء، بيانه باآلتي:الغرماء؟ في ذلك خالف بين الفقهاء، بيانه باآلتي:
تحرير محل الخالف:تحرير محل الخالف:

اتفق الفقهاء على أن البائع أحق بالســلعة إذا أفلس المشــتري قبل قبضهااتفق الفقهاء على أن البائع أحق بالســلعة إذا أفلس المشــتري قبل قبضها(٤)، ، 
واختلفوا فيما قبضه المشتري ولم يوفِّ ثمنه، أو اقترضه المدين ولم يرده، ثم أفلس، واختلفوا فيما قبضه المشتري ولم يوفِّ ثمنه، أو اقترضه المدين ولم يرده، ثم أفلس، 
نهاية المطلب ٣١١٣١١/٦، ، ٤٠٤٤٠٤، روضة الطالبين ، روضة الطالبين ١٢٩١٢٩/٤، المغني ، المغني ٥٦٦٥٦٦/٦-٥٦٧٥٦٧، اإلنصاف ، اإلنصاف  نهاية المطلب    (١)

.٣٢٥٣٢٥/١٣١٣
منح الجليل ١٦١٦/٦، المغني ، المغني ٥٦٧٥٦٧/٦، اإلنصاف ، اإلنصاف ٣٢٦٣٢٦/١٣١٣-٣٢٨٣٢٨. منح الجليل    (٢)

إفالس الشركات، للمنصور ١٨٧١٨٧/١-١٨٨١٨٨. إفالس الشركات، للمنصور    (٣)
بدائع الصنائع ٢٥٢٢٥٢/٥، بداية المجتهد ، بداية المجتهد ٧٠٧٠/٤. بدائع الصنائع    (٤)



٥٤٢٥٤٢

األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

، اختلف الفقهاء في ذلك على  ، اختلف الفقهاء في ذلك على فهــل للدائن الحق في الرجوع بالعين إذا وجدها قائمةً فهــل للدائن الحق في الرجوع بالعين إذا وجدها قائمةً
قولين:قولين:

القول األول: القول األول: له الرجوع بالعين.له الرجوع بالعين.
وهو مذهب المالكيةوهو مذهب المالكية(١) والشافعية والشافعية(٢) والحنابلة والحنابلة(٣).
القول الثاني:القول الثاني: ليس له الرجوع، وهو أسوة الغرماء. ليس له الرجوع، وهو أسوة الغرماء.

وهو مذهب الحنفيةوهو مذهب الحنفية(٤).
األدلة والمناقشة:األدلة والمناقشة:

استدل أصحاب القول األول باآلتي:استدل أصحاب القول األول باآلتي:
الدليل األول: الدليل األول: ما رواه البخاري ومســلم عن أبي هريرة ما رواه البخاري ومســلم عن أبي هريرة  قال قال: : ســمعت ســمعت 
وَ  هُ لَسَ فَ دْ أَفْ انٍ قَ لٍ أَوْ إِنْسَ جُ نْدَ رَ يْنِهِ عِ الَهُ بِعَ كَ مَ رَ نْ أَدْ وَ «مَ هُ لَسَ فَ دْ أَفْ انٍ قَ لٍ أَوْ إِنْسَ جُ نْدَ رَ يْنِهِ عِ الَهُ بِعَ كَ مَ رَ نْ أَدْ رسول الله رسول الله  يقول:  يقول: «مَ
»(٥). وبنحوه عند أبي داود من حديث أبي هريرة وبنحوه عند أبي داود من حديث أبي هريرة  أن رسول الله  أن رسول الله  هِ يْرِ نْ غَ قُّ بِهِ مِ »أَحَ هِ يْرِ نْ غَ قُّ بِهِ مِ أَحَ
نْ  هُ مِ اعَ ي بَ بِضِ الَّذِ قْ لَمْ يَ ، وَ هُ تَاعَ ي ابْ لَسَ الَّذِ أَفْ ا فَ تَاعً اعَ مَ لٍ بَ جُ ا رَ مَ نْ  «أَيُّ هُ مِ اعَ ي بَ بِضِ الَّذِ قْ لَمْ يَ ، وَ هُ تَاعَ ي ابْ لَسَ الَّذِ أَفْ ا فَ تَاعً اعَ مَ لٍ بَ جُ ا رَ مَ  قال: قال: «أَيُّ
ةُ  وَ تَاعِ أُسْ بُ الْمَ احِ ي فَصَ تَرِ شْ اتَ الْمُ إِنْ مَ ، وَ قُّ بِهِ وَ أَحَ هُ يْنِهِ فَ هُ بِعَ تَاعَ دَ مَ جَ وَ ــيْئًا، فَ نِهِ شَ ةُ ثَمَ وَ تَاعِ أُسْ بُ الْمَ احِ ي فَصَ تَرِ شْ اتَ الْمُ إِنْ مَ ، وَ قُّ بِهِ وَ أَحَ هُ يْنِهِ فَ هُ بِعَ تَاعَ دَ مَ جَ وَ ــيْئًا، فَ نِهِ شَ ثَمَ

التوضيح، لخليل ٢٠٣٢٠٣/٦، الفواكه الدواني ، الفواكه الدواني ٢٣٩٢٣٩/٢. التوضيح، لخليل    (١)
نهاية المطلب ٣٠٦٣٠٦/٦، روضة الطالبين ، روضة الطالبين ١٢٧١٢٧/٤. نهاية المطلب    (٢)

المغني ٥٣٨٥٣٨/٦، اإلنصاف ، اإلنصاف ٢٥٣٢٥٣/١٣١٣. المغني    (٣)
بدائع الصنائع ٢٥٢٢٥٢/٥، البحر الرائق ، البحر الرائق ٩٥٩٥/٨. بدائع الصنائع    (٤)

رواه البخاري، كتاب في االستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب ما إذا وجد ماله  رواه البخاري، كتاب في االستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب ما إذا وجد ماله    (٥)
عند مفلس في البيع والقرض والوديعة، فهو أحق به عند مفلس في البيع والقرض والوديعة، فهو أحق به ١١٨١١٨/٣ ( (٢٤٠٢٢٤٠٢)، ورواه مسلم، كتاب )، ورواه مسلم، كتاب 
المســاقاة، باب من أدرك مــا باعه عند المشــتري وقد أفلس فله الرجــوع فيه المســاقاة، باب من أدرك مــا باعه عند المشــتري وقد أفلس فله الرجــوع فيه ١١٩٣١١٩٣/٣ 

.(.(١٥٥٩١٥٥٩)



اإلفالساإلفالس

٥٤٣٥٤٣

نْ  ى مِ دْ قَضَ انَ قَ إِنْ كَ نْ «وَ ى مِ دْ قَضَ انَ قَ إِنْ كَ »(١). وفي رواية عنده وعند ابن  ماجه بنحوها وفيهــا: . وفي رواية عنده وعند ابن  ماجه بنحوها وفيهــا: «وَ ــاءِ مَ رَ »الْغُ ــاءِ مَ رَ الْغُ
.(٢)« اءِ مَ رَ ةُ الْغُ وَ وَ أُسْ هُ يْئًا فَ ا شَ نِهَ »ثَمَ اءِ مَ رَ ةُ الْغُ وَ وَ أُسْ هُ يْئًا فَ ا شَ نِهَ ثَمَ

نوقش من وجهين:نوقش من وجهين:
األول: األول: أنه خبر واحد خالف األصول فال يقبلأنه خبر واحد خالف األصول فال يقبل(٣).

الثاني: الثاني: أن المال إذا انتقل للمشــتري لم يعد مالَه بعينه، بل صار مال المشتري، أن المال إذا انتقل للمشــتري لم يعد مالَه بعينه، بل صار مال المشتري، 
وإنما المقصود بعين ماله؛ كالمغصوب والعواري والودائع وما أشبه ذلك، فهو أحق وإنما المقصود بعين ماله؛ كالمغصوب والعواري والودائع وما أشبه ذلك، فهو أحق 

به من سائر الغرماءبه من سائر الغرماء(٤).
يجاب عن الوجه األول من وجهين:يجاب عن الوجه األول من وجهين:

رواه أبو  داود، أبواب اإلجارة، باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده ٢٨٦٢٨٦/٣  رواه أبو  داود، أبواب اإلجارة، باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده    (١)
(٣٥٢٠٣٥٢٠)، ورواه مالــك في موطئه، كتاب البيوع، باب مــا جاء في إفالس الغريم )، ورواه مالــك في موطئه، كتاب البيوع، باب مــا جاء في إفالس الغريم ٩٧٨٩٧٨/٤ 
(٢٤٩٧٢٤٩٧)، وإســناده أئمة أعالم، فقد رواه أبو  داود عن عبد الله  بن مســلمة عن مالك عن )، وإســناده أئمة أعالم، فقد رواه أبو  داود عن عبد الله  بن مســلمة عن مالك عن 
ابن  شــهاب عن أبي بكر  بن عبد الرحمن  بن الحارث، ورواه مالك عن ابن  شهاب بالسند ابن  شــهاب عن أبي بكر  بن عبد الرحمن  بن الحارث، ورواه مالك عن ابن  شهاب بالسند 
نفســه، إال أنه مرسل فيهما، أرسله أبو  بكر فرواه عن النبي نفســه، إال أنه مرسل فيهما، أرسله أبو  بكر فرواه عن النبي ، وصححه األلباني ، وصححه األلباني 

في اإلرواء في اإلرواء ٢٦٩٢٦٩/٥.
رواها أبــو  داود، أبواب اإلجارة، باب فــي الرجل يفلس فيجد الرجــل متاعه بعينه عنده  رواها أبــو  داود، أبواب اإلجارة، باب فــي الرجل يفلس فيجد الرجــل متاعه بعينه عنده    (٢)
٢٨٦٢٨٦/٣ ( (٣٥٢١٣٥٢١)، ورواها ابن  ماجه، أبواب األحكام، باب من وجد متاعه بعينه عند رجل )، ورواها ابن  ماجه، أبواب األحكام، باب من وجد متاعه بعينه عند رجل 
قد أفلس قد أفلس ٤٤٥٤٤٥/٣ ( (٢٣٥٩٢٣٥٩)، وفي ســنده إســماعيل  بن عياش، رواه عن موسى  بن عقبة )، وفي ســنده إســماعيل  بن عياش، رواه عن موسى  بن عقبة 
ا رواية الثقــات؛ كمالك ويونس  بن يزيد وصالح  بن كيســان ومعمر  بن  ، مخالفً ا رواية الثقــات؛ كمالك ويونس  بن يزيد وصالح  بن كيســان ومعمر  بن موصوالً ، مخالفً موصوالً
، وهو الصحيح، وإسماعيل  بن  ، وهو الصحيح، وإسماعيل  بن راشــد، فرووه عن الزهري عن أبي بكر  بن الحارث مرسالً راشــد، فرووه عن الزهري عن أبي بكر  بن الحارث مرسالً
عياش حمصي ورواه عن موسى  بن عقبة -وهو مدني- ورواية إسماعيل عن غير أهل بلده عياش حمصي ورواه عن موسى  بن عقبة -وهو مدني- ورواية إسماعيل عن غير أهل بلده 
فيها تخليط؛ ولذلك قال أبو  داود في سننه فيها تخليط؛ ولذلك قال أبو  داود في سننه ٢٨٧٢٨٧/٣: (حديث مالك أصح). انظر: التلخيص : (حديث مالك أصح). انظر: التلخيص 

الحبير الحبير ١٠١١٠١/٣-١٠٢١٠٢، وقال األلباني في اإلرواء ، وقال األلباني في اإلرواء ٢٧٠٢٧٠/٥: صحيح لغيره.: صحيح لغيره.
التجريد، للقدوري ٢٨٧٨٢٨٧٨/٦. التجريد، للقدوري    (٣)

اللباب، للمنبجي ٥٩٠٥٩٠/٢، تبيين الحقائق ، تبيين الحقائق ٢٠٢٢٠٢/٥. اللباب، للمنبجي    (٤)



٥٤٤٥٤٤

األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

األول: األول: أنــه مبني على قاعدة الحنفية في الخبر الواحد إذا خالف األصول، وال أنــه مبني على قاعدة الحنفية في الخبر الواحد إذا خالف األصول، وال 
ا فإنه ينسبه إلى  ا فإنه ينسبه إلى تُسلَّم، بل إذا ثبت الحديث فهو أصل بذاته، والصحابي وإن كان واحدً تُسلَّم، بل إذا ثبت الحديث فهو أصل بذاته، والصحابي وإن كان واحدً

النبي النبي ، وال ينسبه إلى رأيه، وال ينسبه إلى رأيه(١).
الثانــي:الثانــي: أن الحديث مخرج في الصحيحين، فهو فــي أعلى درجات الصحة،  أن الحديث مخرج في الصحيحين، فهو فــي أعلى درجات الصحة، 
وســنده مسلســل بأئمة الحديث، ولم يطعن فيه أحد من أئمة الحديث بالشــذوذ أو وســنده مسلســل بأئمة الحديث، ولم يطعن فيه أحد من أئمة الحديث بالشــذوذ أو 

بالمخالفة، والطعن في بعض رواياته ال يقتضي الطعن في أصله.بالمخالفة، والطعن في بعض رواياته ال يقتضي الطعن في أصله.
.(٢) الثالث:الثالث: أن الحديث لم ينفرد به أبو  هريرة  أن الحديث لم ينفرد به أبو  هريرة

وأجيب عن الوجه الثانيوأجيب عن الوجه الثاني بأنه خالف الروايات السابقة الصريحة بالبيع؛ كقوله بأنه خالف الروايات السابقة الصريحة بالبيع؛ كقوله 
......»، وكذلك تقييده ، وكذلك تقييده  ــهُ تَاعَ ي ابْ لَسَ الَّــذِ أَفْ ــا، فَ تَاعً اعَ مَ ــلٍ بَ جُ ــا رَ مَ ــهُ«أَيُّ تَاعَ ي ابْ لَسَ الَّــذِ أَفْ ــا، فَ تَاعً اعَ مَ ــلٍ بَ جُ ــا رَ مَ : : «أَيُّ
 الــرد باإلفالس، وتفريقه بيــن حال قبض الثمــن وعدمه، والغصوب  الــرد باإلفالس، وتفريقه بيــن حال قبض الثمــن وعدمه، والغصوب 
والعــواري ال يُقبض ثمنها وال يُشــترط اإلفالس لردها، فدل علــى أن المراد العين والعــواري ال يُقبض ثمنها وال يُشــترط اإلفالس لردها، فدل علــى أن المراد العين 

المبيعة ونحوهاالمبيعة ونحوها(٣).
إعالم الموقعين ٢٣٦٢٣٦/٢. إعالم الموقعين    (١)

قال ابن  حجر في فتح الباري ٦٤٦٤/٥: (واعتذارهم بكونه خبر واحد فيه نظر؛ فإنه مشــهور : (واعتذارهم بكونه خبر واحد فيه نظر؛ فإنه مشــهور  قال ابن  حجر في فتح الباري    (٢)
مــن غير هذا الوجــه: أخرجه ابن  حبان مــن حديث ابن  عمر مــن غير هذا الوجــه: أخرجه ابن  حبان مــن حديث ابن  عمر  وإســناده صحيح،  وإســناده صحيح، 
وأخرجه أحمد وأبو  داود من حديث ســمرة وأخرجه أحمد وأبو  داود من حديث ســمرة  وإســناده حســن، وقضى به عثمان  وإســناده حســن، وقضى به عثمان 
ا غريبًا). قال  ا غريبًا). قال  وعمر  بن عبد العزيز كما مضى، وبدون هذا يخرج الخبر عن كونه فردً  وعمر  بن عبد العزيز كما مضى، وبدون هذا يخرج الخبر عن كونه فردً
ا من الصحابة). وقال ابن  المنذر في اإلشراف  ا من الصحابة). وقال ابن  المنذر في اإلشراف ابن  المنذر: (ال نعرف لعثمان في هذا مخالفً ابن  المنذر: (ال نعرف لعثمان في هذا مخالفً
٢٤٤٢٤٤/٦: (وقد روينا عن عثمان  بــن عفان، وعلي وغيرهما : (وقد روينا عن عثمان  بــن عفان، وعلي وغيرهما  هذا القول، وال نعلم  هذا القول، وال نعلم 
ا من أصحاب رسول الله  خالف عثمان  بن عفان، وعليا  خالف عثمان  بن عفان، وعليا ). وذكر ). وذكر  ا من أصحاب رسول الله أحدً أحدً
ا حكم أنه  راد الحديث قولَ اإلمام أحمد: (لو أن حاكمً ا حكم أنه  بعد إيُ راد الحديث قولَ اإلمام أحمد: (لو أن حاكمً ابن  قدامة في المغني ابن  قدامة في المغني ٥٣٩٥٣٩/٦ بعد إيُ

فِع إلى رجل ير العمل بالحديث، جاز له نقض حكمه).  فِع إلى رجل ير العمل بالحديث، جاز له نقض حكمه). أسوة الغرماء، ثم رُ أسوة الغرماء، ثم رُ
فتح الباري، البن  حجر ٦٣٦٣/٥-٦٤٦٤. فتح الباري، البن  حجر    (٣)



اإلفالساإلفالس

٥٤٥٥٤٥

الدليل الثاني: الدليل الثاني: أنه عقد يلحقه الفســخ باإلقالة، فجاز فيه الفسخ لتعذر العِوض أنه عقد يلحقه الفســخ باإلقالة، فجاز فيه الفسخ لتعذر العِوض 
سلَم فيه إذا تعذر(١). سلَم فيه إذا تعذركالـمُ كالـمُ

الدليــل الثالــث: الدليــل الثالــث: أن اإلفالس وعدم القدرة على ســداد العِــوض عيب فيه، أن اإلفالس وعدم القدرة على ســداد العِــوض عيب فيه، 
فجاز  الفســخ بســببه؛ كجوازه بســبب العيب في العيــن المبيعة، فــإن الثمن أحد فجاز  الفســخ بســببه؛ كجوازه بســبب العيب في العيــن المبيعة، فــإن الثمن أحد 

العِوضينالعِوضين(٢).
نوقش بــأن بين العين المبيعة والثمن مفارقة في األحكام، فال تصح التســوية نوقش بــأن بين العين المبيعة والثمن مفارقة في األحكام، فال تصح التســوية 
لــك الثمن ليس  لــك المبيع شــرط جــواز العقــد، ومِ لــك الثمن ليس بينهمــا في كل حــال، فمِ لــك المبيع شــرط جــواز العقــد، ومِ بينهمــا في كل حــال، فمِ
شرطًا،  وال  يجوز التصرف في المبيع المنقول قبل القبض، ويصح التصرف في الثمن شرطًا،  وال  يجوز التصرف في المبيع المنقول قبل القبض، ويصح التصرف في الثمن 

قبلهقبله(٣).
يجــاب بــأن المســائل التــي ذُكــر الفــرق فيهــا بيــن العيــن والثمــن؛ يجــاب بــأن المســائل التــي ذُكــر الفــرق فيهــا بيــن العيــن والثمــن؛ 
لكون  الثمن  موصوفًا،  أمــا لو كان الثمن معينًا كبيع دابة بدابة فيشــترط فيهما الملك لكون  الثمن  موصوفًا،  أمــا لو كان الثمن معينًا كبيع دابة بدابة فيشــترط فيهما الملك 

والقبض.والقبض.
الدليل الرابع:الدليل الرابع: أن البائع لو شــرط في البيع رهنًا، فعجز المشتري عن تسليمه،  أن البائع لو شــرط في البيع رهنًا، فعجز المشتري عن تسليمه، 
فللبائع الفســخ، مع أن الرهن وثيقة بالثمن، فاســتحقاقه الفســخ بالعجز عن تسليم فللبائع الفســخ، مع أن الرهن وثيقة بالثمن، فاســتحقاقه الفســخ بالعجز عن تسليم 

المشتري الثمنَ من باب أولىالمشتري الثمنَ من باب أولى(٤).
واستدل أصحاب القول الثاني باآلتي:واستدل أصحاب القول الثاني باآلتي:

دْ  قَ هُ وَ دَ جَ وَ ا فَ يْعً نْ بَــاعَ بَ دْ مَ قَ هُ وَ دَ جَ وَ ا فَ يْعً نْ بَــاعَ بَ الدليــل األول:الدليــل األول: ما روي أن النبي  ما روي أن النبي  قال: « قال: «مَ
المغني ٥٣٩٥٣٩/٦، وانظر: نهاية المطلب ، وانظر: نهاية المطلب ٣٠٧٣٠٧/٦. المغني    (١)
بدائع الصنائع ٢٥٢٢٥٢/٥، نهاية المطلب ، نهاية المطلب ٣٠٧٣٠٧/٦. بدائع الصنائع    (٢)

بدائع الصنائع ٢٥٢٢٥٢/٥. بدائع الصنائع    (٣)
المغني ٥٣٩٥٣٩/٦. المغني    (٤)



٥٤٦٥٤٦

األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

»(١)، ، وهذا نص في المسألةوهذا نص في المسألة(٢). ائِهِ مَ رَ يْنَ غُ الُهُ بَ وَ مَ هُ لُ فَ جُ لَسَ الرَّ ائِهِأَفْ مَ رَ يْنَ غُ الُهُ بَ وَ مَ هُ لُ فَ جُ لَسَ الرَّ أَفْ
ويناقــشويناقــش بعدم ثبوته، ولو ثبــت فهو مخالف لروايــة الصحيحين، وروايتهما بعدم ثبوته، ولو ثبــت فهو مخالف لروايــة الصحيحين، وروايتهما 
مة، ولعله مختصر عن بعض روايات الحديث إذا قبض البائع شــيئًا من الثمن أو  مة، ولعله مختصر عن بعض روايات الحديث إذا قبض البائع شــيئًا من الثمن أو مقدَّ مقدَّ

مات المفلس.مات المفلس.
الدليل الثاني:الدليل الثاني: أن البائع كان بإمكانه حبس السلعة على الثمن، فإذا سلمها، فال  أن البائع كان بإمكانه حبس السلعة على الثمن، فإذا سلمها، فال 

موجب لفسخه، وحقه إنما هو في العوض الثابت في الذمة ال في العينموجب لفسخه، وحقه إنما هو في العوض الثابت في الذمة ال في العين(٣).
الدليل الثالث: الدليل الثالث: القياس على العين المرهونة، فكما أن المرتهن إذا ســلم العين القياس على العين المرهونة، فكما أن المرتهن إذا ســلم العين 

المرهونة للراهن لم يكن له حق في الرجوع بها، فكذلك العين المبيعةالمرهونة للراهن لم يكن له حق في الرجوع بها، فكذلك العين المبيعة(٤).
ويناقشانويناقشان بأن الحديث نص في جواز الرد، وال قياس مع النص.بأن الحديث نص في جواز الرد، وال قياس مع النص.

الترجيح:الترجيح:
يترجح القول األول؛ لصراحة الدليل في ذلك، وما اســتدل به أصحاب القول يترجح القول األول؛ لصراحة الدليل في ذلك، وما اســتدل به أصحاب القول 
رواه الجصاص في شرح مختصر الطحاوي ١٦٨١٦٨/٣ بسنده عن محمد  بن أبي حفص قال:  بسنده عن محمد  بن أبي حفص قال:  رواه الجصاص في شرح مختصر الطحاوي    (١)
(حدثني عبد الله  بن إســحاق األنماطي أبو  محمد قال: حدثنا عبيد  بن شريك قال: حدثنا (حدثني عبد الله  بن إســحاق األنماطي أبو  محمد قال: حدثنا عبيد  بن شريك قال: حدثنا 
هشــام  بن عمار قال: حدثنا صدقة  بــن خالد عن عمرو  بن قيس عــن ابن  أبي مليكة عن هشــام  بن عمار قال: حدثنا صدقة  بــن خالد عن عمرو  بن قيس عــن ابن  أبي مليكة عن 
أبي  هريــرة أبي  هريــرة ). ومنه نقل القدوري فــي التجريد ). ومنه نقل القدوري فــي التجريد ٢٨٧٥٢٨٧٥/٦ والكاســاني في بدائع  والكاســاني في بدائع 
الصنائع الصنائع ٢٥٢٢٥٢/٥ ولم أجده بهذا اللفظ في دواوين الســنة، وال في نصب الراية أو غيره من  ولم أجده بهذا اللفظ في دواوين الســنة، وال في نصب الراية أو غيره من 
كتب التخريج، ولعله مختصر من روايات حديث أبي هريرة السابق في حال قبض شيء من كتب التخريج، ولعله مختصر من روايات حديث أبي هريرة السابق في حال قبض شيء من 
الثمــن أو وفاة المفلــس، مع أنه ليس فــي روايات حديــث أبي هريرة روايــة من طريق الثمــن أو وفاة المفلــس، مع أنه ليس فــي روايات حديــث أبي هريرة روايــة من طريق 
ابن  أبي  مليكــة عنه، وقــد أورده ابن  حزم من طريقين وقال عنهمــا: موضوعان. المحلى ابن  أبي  مليكــة عنه، وقــد أورده ابن  حزم من طريقين وقال عنهمــا: موضوعان. المحلى 

.٤٨٨٤٨٨/٦
التجريد، للقدوري ٢٨٧٥٢٨٧٥/٦، بدائع الصنائع ، بدائع الصنائع ٢٥٢٢٥٢/٥. التجريد، للقدوري    (٢)

تبيين الحقائق ٢٠٢٢٠٢/٥. تبيين الحقائق    (٣)
التجريد، للقدوري ٢٨٧٢٢٨٧٢/٦. التجريد، للقدوري    (٤)



اإلفالساإلفالس

٥٤٧٥٤٧

الثاني إما دليل ال يثبت، أو اجتهاد في مقابل النص.الثاني إما دليل ال يثبت، أو اجتهاد في مقابل النص.
ا للبيع، وال يفتقر إلى حكم حاكم؛ ألنه فسخ ثبت بالنص،  ا للبيع، وال يفتقر إلى حكم حاكم؛ ألنه فسخ ثبت بالنص، ويعدُّ ردُّ العين فسخً ويعدُّ ردُّ العين فسخً

فلم يفتقر إلى حكم حاكمفلم يفتقر إلى حكم حاكم(١).
واشــترط القائلون بحق الدائن في الرجوع على المدين بعين ماله شــروطًا، واشــترط القائلون بحق الدائن في الرجوع على المدين بعين ماله شــروطًا، 

أهمها:أهمها:
أن يكون البيع قبل إفالس المدين(٢). أن يكون البيع قبل إفالس المدين-   -١

بقاء جميع العوض في ذمة المفلس(٣). بقاء جميع العوض في ذمة المفلس-   -٢
بقاء العين كلِّها في ملك المفلس(٤). بقاء العين كلِّها في ملك المفلس-   -٣

عدم تعلق حق الغير بالعين، كرهنها(٥). عدم تعلق حق الغير بالعين، كرهنها-   -٤
المغني ٥٣٩٥٣٩/٦، ، ٥٦٥٥٦٥. المغني    (١)

ا بالعيب،  ا بفلســه، كما لو اشــتر عينًا معيبة عالمً ألنه إن باعه بعد اإلفالس فقد باعه عالمً ا بالعيب،   ا بفلســه، كما لو اشــتر عينًا معيبة عالمً ألنه إن باعه بعد اإلفالس فقد باعه عالمً  (٢)
فليس له طلب الفســخ. الحاوي، للماوردي فليس له طلب الفســخ. الحاوي، للماوردي ٣١٩٣١٩/٦، روضــة الطالبين ، روضــة الطالبين ١٣٣١٣٣/٣، المغني ، المغني 

٥٤٠٥٤٠/٦-٥٤١٥٤١، اإلنصاف ، اإلنصاف ٢٥٢٢٥٢/١٣١٣.
وهو مذهب الحنابلة، وقول عند الشــافعية. نهاية المطلب ٣١٣٣١٣/٦، اإلنصاف ، اإلنصاف ٢٥٣٢٥٣/١٣١٣، ،  وهو مذهب الحنابلة، وقول عند الشــافعية. نهاية المطلب    (٣)
». وأجاز  اءِ مَ رَ غُ ةُ الْ ــوَ وَ أُسْ هُ ــيْئًا فَ ا شَ نِهَ نْ ثَمَ ى مِ دْ قَضَ انَ قَ إِنْ كَ ». وأجاز : «وَ اءِ مَ رَ غُ ةُ الْ ــوَ وَ أُسْ هُ ــيْئًا فَ ا شَ نِهَ نْ ثَمَ ى مِ دْ قَضَ انَ قَ إِنْ كَ ٢٥٥٢٥٥؛ لقوله ؛ لقوله : «وَ
المالكية لمن أخذ بعض العوض أن يرده في مال المفلس ويأخذ العين التي باعها. التوضيح، المالكية لمن أخذ بعض العوض أن يرده في مال المفلس ويأخذ العين التي باعها. التوضيح، 
لخليل لخليل ٢٠٤٢٠٤/٦، الفواكه الدواني ، الفواكه الدواني ٢٣٩٢٣٩/٢، أما الشــافعية فأجازوا رد جزء الســلعة التي لم ، أما الشــافعية فأجازوا رد جزء الســلعة التي لم 

يقبض ثمنها، دون ما قُبِض. الحاوي، للماوردي يقبض ثمنها، دون ما قُبِض. الحاوي، للماوردي ٢٩٤٢٩٤/٦. . 
دْ  انٍ قَ لٍ أَوْ إِنْسَ جُ نْدَ رَ دْ : «عِ انٍ قَ لٍ أَوْ إِنْسَ جُ نْدَ رَ المغني ٥٦٣٥٦٣/٦، اإلنصاف ، اإلنصاف ٢٥٥٢٥٥/١٣١٣، ، ٢٧٤٢٧٤؛ لقوله ؛ لقوله : «عِ المغني    (٤)
»، فإذا باعها المفلس أو وهبها لم تكن عنده. قال ابن  قدامة في المغني ٥٦٢٥٦٢/٦: (ال : (ال  لَسَ »، فإذا باعها المفلس أو وهبها لم تكن عنده. قال ابن  قدامة في المغني أَفْ لَسَ أَفْ

ا). ا).نعلم في هذا خالفً نعلم في هذا خالفً
وهو قول الشــافعية والحنابلة. نهاية المطلب ٣١٣٣١٣/٦، المغني ، المغني ٥٤٤٥٤٤/٦، ، ٥٦٢٥٦٢، اإلنصاف ، اإلنصاف  وهو قول الشــافعية والحنابلة. نهاية المطلب    (٥)
 = =٢٥٣٢٥٣/١٣١٣، إال أن الشــافعية أجــازوا للغريم االنتظار حتى فك الرهــن ثم ردها. وأجاز، إال أن الشــافعية أجــازوا للغريم االنتظار حتى فك الرهــن ثم ردها. وأجاز



٥٤٨٥٤٨

األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

عدم تغيرِ العين أو تلفِ بعضها أو اختالطِها بما ال تتميز منه(١). عدم تغيرِ العين أو تلفِ بعضها أو اختالطِها بما ال تتميز منه-   -٥
حياة المفلس(٢). حياة المفلس-   -٦

٧- وزاد المالكية شــرطًا بأالَّ يطلب الغرماء سداد دين الغريم المطالِب بعين - وزاد المالكية شــرطًا بأالَّ يطلب الغرماء سداد دين الغريم المطالِب بعين 
موه عليهم في تحصيل حقــه من مال المفلس؛ ألن رجوعه  قدِّ موه عليهم في تحصيل حقــه من مال المفلس؛ ألن رجوعه مالــه من أموالهم، أو يُ قدِّ مالــه من أموالهم، أو يُ
بالعين إنما كان لدفع ما يلحقه من الضرر في عدم تسليم ثمنها، فإذا بُذل له بكماله لم بالعين إنما كان لدفع ما يلحقه من الضرر في عدم تسليم ثمنها، فإذا بُذل له بكماله لم 

يكن له الرجوع، كما لو زال العيب من المعيبيكن له الرجوع، كما لو زال العيب من المعيب(٣).
ا؛ لعموم  هم الشــافعية والحنابلــة فأجازوا للغريــم االســترداد مطلقً فَ ا؛ لعموم وخالَ هم الشــافعية والحنابلــة فأجازوا للغريــم االســترداد مطلقً فَ وخالَ
هنت فيه، ويشــارك بمال  المالكية للغريم أن يأخذ العين المرهونة إذا دفع قدر المال الذي رُ هنت فيه، ويشــارك بمال =  المالكية للغريم أن يأخذ العين المرهونة إذا دفع قدر المال الذي رُ  =

الرهن مع الغرماء. التوضيح، لخليل الرهن مع الغرماء. التوضيح، لخليل ٢١٤٢١٤/٦.
» فإذا تغير أو اختلط بغيره فليس  ينِهِ هُ بِعَ الَ كَ مَ رَ نْ أَدْ » فإذا تغير أو اختلط بغيره فليس : «مَ ينِهِ هُ بِعَ الَ كَ مَ رَ نْ أَدْ وهو قول الحنابلة؛ لقوله : «مَ وهو قول الحنابلة؛ لقوله    (١)
عيــن ماله. المغني عيــن ماله. المغني ٥٤٣٥٤٣/٦، اإلنصاف ، اإلنصاف ٢٥٣٢٥٣/١٣١٣، وأجــاز المالكية في العين إذا اختلطت ، وأجــاز المالكية في العين إذا اختلطت 
بغيرها أو بنى عليها المفلس أن يشــاركه الغريــم بقيمتها. التوضيح، لخليل بغيرها أو بنى عليها المفلس أن يشــاركه الغريــم بقيمتها. التوضيح، لخليل ٢٠٨٢٠٨/٦، وفي ، وفي 
جواز اســترداد العين بعد تغيرها تفصيل عند الشــافعية. بيَّنه الجويني فــي نهاية المطلب جواز اســترداد العين بعد تغيرها تفصيل عند الشــافعية. بيَّنه الجويني فــي نهاية المطلب 
٣١٤٣١٤/٦-٣١٨٣١٨ ثــم قال: (وحاصل القول فــي ذلك: أن التغايير التــي ال تنتهي إلى قلب  ثــم قال: (وحاصل القول فــي ذلك: أن التغايير التــي ال تنتهي إلى قلب 
ا على حكمه حتى يثبت للبائع الرجوع.  ا على حكمه حتى يثبت للبائع الرجوع. الجنس وتغيير االسم ال حكم لها، ويبقى ما كان مبيعً الجنس وتغيير االسم ال حكم لها، ويبقى ما كان مبيعً
ثم إن كان التغيير إلى زيادة متصلة فهي للبائع إذا أراد الرجوع، وما تغير إلى نقصانٍ فال حكم ثم إن كان التغيير إلى زيادة متصلة فهي للبائع إذا أراد الرجوع، وما تغير إلى نقصانٍ فال حكم 
يَرته إن شــاء ضارب بالثمن، وإن شــاء قنع بالمبيع  يَرته إن شــاء ضارب بالثمن، وإن شــاء قنع بالمبيع له عند قصــد الرجوع، والبائع على خِ له عند قصــد الرجوع، والبائع على خِ
ا؛  ا؛ الناقص، وكل تغييرٍ ينتهي إلى قلب الجنس واالسم ولكن المتغير مترتب على ما كان مبيعً الناقص، وكل تغييرٍ ينتهي إلى قلب الجنس واالسم ولكن المتغير مترتب على ما كان مبيعً
كالزرع والبذر، والفرخ والبيض، ففيه الخالف، وما يغير الجنس ويبقى اشتمال االسم معه كالزرع والبذر، والفرخ والبيض، ففيه الخالف، وما يغير الجنس ويبقى اشتمال االسم معه 

ففيه خالفٌ قريب). وانظر: روضة الطالبين ففيه خالفٌ قريب). وانظر: روضة الطالبين ١٥٦١٥٦/٤-١٧٥١٧٥. . 
التوضيح، لخليــل ٢٠٣٢٠٣/٦-٢٠٤٢٠٤، مواهــب الجليل ، مواهــب الجليل ٥٠٥٠/٥، المغنــي ، المغنــي ٥٦٥٥٦٥/٦، ، ٥٨٩٥٨٩، ،  التوضيح، لخليــل    (٢)
ةُ  وَ تَاعِ أُسْ مَ بُ الْ احِ ي فَصَ تَرِ شْ مُ اتَ الْ إِنْ مَ ةُ ؛ واحتجوا بنص الحديث: «وَ وَ تَاعِ أُسْ مَ بُ الْ احِ ي فَصَ تَرِ شْ مُ اتَ الْ إِنْ مَ اإلنصاف اإلنصاف ٢٥٣٢٥٣/١٣١٣؛ واحتجوا بنص الحديث: «وَ
». وخالف الشــافعية فأجازوا الرجــوع على المفلس بعد وفاتــه. نهاية المطلب  ــاءِ مَ رَ غُ ». وخالف الشــافعية فأجازوا الرجــوع على المفلس بعد وفاتــه. نهاية المطلب الْ ــاءِ مَ رَ غُ الْ

.٣١٠٣١٠/٦
التوضيح، لخليل ٢٠٤٢٠٤/٦، مواهب الجليل ، مواهب الجليل ٣٢٣٢/٥. التوضيح، لخليل    (٣)



اإلفالساإلفالس

٥٤٩٥٤٩

الحديث، وألن دفع الغرماء تبرع، وال يلزمه قبول التبرع، وألنهم إذا قدموه عليهم لم الحديث، وألن دفع الغرماء تبرع، وال يلزمه قبول التبرع، وألنهم إذا قدموه عليهم لم 
يضمن وجود غريم جديد غيرهم فيرجع عليه بما أخذيضمن وجود غريم جديد غيرهم فيرجع عليه بما أخذ(١).

ومــا ذكره المالكية وجيه، فإن األصل أن حــق الغريم في العِوض، فإذا أمكن ومــا ذكره المالكية وجيه، فإن األصل أن حــق الغريم في العِوض، فإذا أمكن 
 ،« لَسَ دْ أفْ »، «قَ لَسَ دْ أفْ العِوض لم يكن له حق في الســلعة، ويدل له قــول النبي العِوض لم يكن له حق في الســلعة، ويدل له قــول النبي : : «قَ
وليــس ذلك بتبرع مــن الغرماء للغريم بائع العين، بل أداء منهــم عن المفلس مع نية وليــس ذلك بتبرع مــن الغرماء للغريم بائع العين، بل أداء منهــم عن المفلس مع نية 
الرجوع، ولذلك أسقط الحنابلة عنه حق الفسخ إذا بذل الغرماء المال للمفلس فبذله الرجوع، ولذلك أسقط الحنابلة عنه حق الفسخ إذا بذل الغرماء المال للمفلس فبذله 
للغريم بائــع العينللغريم بائــع العين(٢)، لكن ينبغي تقييد منع بائع العين مــن الرجوع إذا قدمه الغرماء ، لكن ينبغي تقييد منع بائع العين مــن الرجوع إذا قدمه الغرماء 
عليهم بضمانهم التبعة لو ظهر غريم جديد فطلب مشاركته فيما أخذ، فيرجع بحصته عليهم بضمانهم التبعة لو ظهر غريم جديد فطلب مشاركته فيما أخذ، فيرجع بحصته 

على الغرماء.على الغرماء.
الفرع السادس: بيع مال الشركة المفلسة وقسمته بين الغرماءالفرع السادس: بيع مال الشركة المفلسة وقسمته بين الغرماء(٣).

إذا بِيع مال الشــركة المفلسة، فيشــترط بيعه بثمن المثل؛ حفظًا لحقها وحق إذا بِيع مال الشــركة المفلسة، فيشــترط بيعه بثمن المثل؛ حفظًا لحقها وحق 
الغرمــاءالغرمــاء(٤)، وهل تباع موجوداتهــا كلها، أو يجوز أن يُترك لها مــن مالها ما تتاجر به ، وهل تباع موجوداتهــا كلها، أو يجوز أن يُترك لها مــن مالها ما تتاجر به 

لسداد ديون الغرماء؟لسداد ديون الغرماء؟
يمكن تخريج حكم المسألة على مسألتين:يمكن تخريج حكم المسألة على مسألتين:

األولى:األولى: هل يلزم المفلس بالعمل والتكسب لسداد ديون الغارمين؟ هل يلزم المفلس بالعمل والتكسب لسداد ديون الغارمين؟
والثانية:والثانية: هل تُبقى آلة الحرفة للمفلس إن كان ذا حرفة؟ هل تُبقى آلة الحرفة للمفلس إن كان ذا حرفة؟

نهاية المطلب ٣٠٨٣٠٨/٦، روضة الطالبين ، روضة الطالبين ١٤٨١٤٨/٤، المغني ، المغني ٥٤٠٥٤٠/٦. نهاية المطلب    (١)
المغني ٥٤٠٥٤٠/٦. المغني    (٢)

نهاية المطلب ٣٩١٣٩١/٦، روضة الطالبين ، روضة الطالبين ١٤١١٤١/٤، ، ١٤٨١٤٨، المغني ، المغني ٥٣٧٥٣٧/٦. نهاية المطلب    (٣)
نهاية المطلــب ٣٩١٣٩١/٦، روضة الطالبيــن ، روضة الطالبيــن ١٤١١٤١/٤، ، ١٤٨١٤٨، اإلنصاف ، اإلنصاف ٣٠٩٣٠٩/١٣١٣، وانظر: ، وانظر:  نهاية المطلــب    (٤)

المعايير الشرعية، صالمعايير الشرعية، ص١٠٩١١٠٩١.
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أما إلزام المفلس بالعمل والتكسبأما إلزام المفلس بالعمل والتكسب، فقد اختلف الفقهاء فيه على قولين:، فقد اختلف الفقهاء فيه على قولين:
لزم. القول األول: القول األول: ال يُلزمال يُ

وهو مذهب وهو مذهب المالكيةالمالكية(١) والشافعية والشافعية(٢) ورواية  ورواية عند الحنابلةعند الحنابلة(٣).
لزم. لزم.يُ القول الثاني: القول الثاني: يُ

وهو مذهب الحنابلةوهو مذهب الحنابلة(٤)، وهو قولٌ لبعض المالكية، وهو قولٌ لبعض المالكية(٥).
األدلة والمناقشة:األدلة والمناقشة:

استدل أصحاب القول األول باآلتي:استدل أصحاب القول األول باآلتي:
الدليل األول: الدليل األول: قوله تعالى: قوله تعالى: نث   º   ¹   «   ¼   ½   ¾   ¿      مث(٦).

، ولم يأمره  ، ولم يأمره أن الله ســبحانه أمر بإنظار المعســر حتى يجــد ماالً وجه الداللة: وجه الداللة: أن الله ســبحانه أمر بإنظار المعســر حتى يجــد ماالً
بالتكسببالتكسب(٧).

التوضيح، لخليل ١٨٧١٨٧/٦-١٨٩١٨٩، التاج واإلكليل ، التاج واإلكليل ٦٠٦٦٠٦/٦. التوضيح، لخليل    (١)
نهاية المطلب ٤٠٧٤٠٧/٦، روضة الطالبين ، روضة الطالبين ١٤٦١٤٦/٤. نهاية المطلب    (٢)

المغني ٥٨١٥٨١/٦، اإلنصاف ، اإلنصاف ٣٣٩٣٣٩/١٣١٣. المغني    (٣)
المرجعان السابقان، قال في مطالب أولي النهى ٦٣٨٦٣٨/٥: (ومن قدر يكتسب ما ينفق على : (ومن قدر يكتسب ما ينفق على  المرجعان السابقان، قال في مطالب أولي النهى    (٤)
زوجته فتركه أجبر كالمفلس لقضاء دينه وأولى، ويتجه إجباره على اكتساب في عمل الئق زوجته فتركه أجبر كالمفلس لقضاء دينه وأولى، ويتجه إجباره على اكتساب في عمل الئق 
به فالتاجر يجبر على االكتســاب في التجارة، وكل محترف فيما يتعلق بحرفته؛ فال يكلف به فالتاجر يجبر على االكتســاب في التجارة، وكل محترف فيما يتعلق بحرفته؛ فال يكلف 
از  از صاحب الحرفة الجيدة تعاطي حرفة رزية بحيث يضع تعاطيه إياها مقداره عند أقرانه كالبزَّ صاحب الحرفة الجيدة تعاطي حرفة رزية بحيث يضع تعاطيه إياها مقداره عند أقرانه كالبزَّ
يتعاطى الكساحة؛ فإن هذا تكليف فوق الوسع، والله يتعاطى الكساحة؛ فإن هذا تكليف فوق الوسع، والله  ال يكلف نفسا إال وسعها،  ال يكلف نفسا إال وسعها، 
وهو متجه). والبزاز: تاجر البز -وهو نوع من الثياب- والكساحة: كنس المزابل وتنظيفها.وهو متجه). والبزاز: تاجر البز -وهو نوع من الثياب- والكساحة: كنس المزابل وتنظيفها.

التوضيح، لخليل ١٨٧١٨٧/٦-١٨٩١٨٩. التوضيح، لخليل    (٥)
سورة البقرة، اآلية: ٢٨٠٢٨٠. سورة البقرة، اآلية:    (٦)

التوضيح، لخليل ١٨٩١٨٩/٦، نهاية المطلب ، نهاية المطلب ٤٠٧٤٠٧/٦، المغني ، المغني ٥٨١٥٨١/٦. التوضيح، لخليل    (٧)
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نوقش بأن التكسب من أسباب إيجاد المال، فالقادر في حكم األغنياء؛ ولذلك نوقش بأن التكسب من أسباب إيجاد المال، فالقادر في حكم األغنياء؛ ولذلك 
يَـحرم أخذه للزكاةيَـحرم أخذه للزكاة(١).

يجاب: بأن التكســب تحصيل لســبب الوجوب وهو المــال الذي يُقضى به يجاب: بأن التكســب تحصيل لســبب الوجوب وهو المــال الذي يُقضى به 
الدين، وتحصيل سبب الوجوب ليس بواجبالدين، وتحصيل سبب الوجوب ليس بواجب(٢).

الدليل الثاني: الدليل الثاني: ما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري ما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري  قال: أصيب رجل  قال: أصيب رجل 
في عهد رســول الله في عهد رســول الله  فــي ثمار ابتاعهــا، فكثر دينه، فقال رســول الله  فــي ثمار ابتاعهــا، فكثر دينه، فقال رســول الله 
»، فتصدق الناس عليــه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال »، فتصدق الناس عليــه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال  يْهِ لَ وا عَ قُ دَّ يْهِتَصَ لَ وا عَ قُ دَّ : «: «تَصَ

.(٣)« لِكَ مْ إِالَّ ذَ لَيْسَ لَكُ ، وَ تُمْ دْ جَ ا وَ وا مَ ذُ » «خُ لِكَ مْ إِالَّ ذَ لَيْسَ لَكُ ، وَ تُمْ دْ جَ ا وَ وا مَ ذُ رسول الله رسول الله  لغرمائه: لغرمائه: «خُ
وجه الداللة: وجه الداللة: أن النبي أن النبي  أمر الناس بالصدقة عليه، ثم قال للغرماء:  أمر الناس بالصدقة عليه، ثم قال للغرماء: 

»، ولم يأمره بالتكسب.، ولم يأمره بالتكسب. لِكَ مْ إِالَّ ذَ »«لَيْسَ لَكُ لِكَ مْ إِالَّ ذَ «لَيْسَ لَكُ
نوقشنوقش بأنها (قضيــة عين، ال يثبت حكمها إال في مثلهــا، ولم يثبت أن لذلك بأنها (قضيــة عين، ال يثبت حكمها إال في مثلهــا، ولم يثبت أن لذلك 

الغريم كسبًا يفضل على قدر نفقته)الغريم كسبًا يفضل على قدر نفقته)(٤).
الدليــل الثالــث: الدليــل الثالــث: أن قبول الهبــة والصدقة لســداد الدين ال يلــزم، فكذلك أن قبول الهبــة والصدقة لســداد الدين ال يلــزم، فكذلك 

التكسبالتكسب(٥).
نَّة تأباها قلوب ذوي  نَّة تأباها قلوب ذوي بعدم صحة القياس؛ ألن في قبول الهبة والصدقة مِ نوقشنوقش بعدم صحة القياس؛ ألن في قبول الهبة والصدقة مِ

المروءات، بخالف التكسبالمروءات، بخالف التكسب(٦).
المغني ٥٨٢٥٨٢/٦. المغني    (١)

روضة الطالبين ١٤٦١٤٦/٤، أسنى المطالب ، أسنى المطالب ١٩٣١٩٣/٢. روضة الطالبين    (٢)
رواه مسلم، كتاب المساقاة، باب استحباب الوضع من الدين ١١٩١١١٩١/٣ ( (١٥٥٦١٥٥٦).). رواه مسلم، كتاب المساقاة، باب استحباب الوضع من الدين    (٣)

المغني ٥٨٢٥٨٢/٦، وبنحوه في شرح منتهى اإلرادات ، وبنحوه في شرح منتهى اإلرادات ١٧٠١٧٠/٢. المغني    (٤)
أسنى المطالب ١٩٣١٩٣/٢، المغني ، المغني ٥٨١٥٨١/٦، اإلنصاف ، اإلنصاف ٣٣٩٣٣٩/١٣١٣. أسنى المطالب    (٥)

المغني ٥٨٢٥٨٢/٦. المغني    (٦)
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واستدل أصحاب القول الثاني باآلتي:واستدل أصحاب القول الثاني باآلتي:
قٍ (١) قــال: (قدمت المدينة  قــال: (قدمت المدينة  ــرَّ قٍ ما رواه البيهقي عن سُ ــرَّ الدليــل األول: الدليــل األول: ما رواه البيهقي عن سُ
 ، ، فأخبرتهم أن مالي يقدم، فبايعوني، فاستهلكت أموالهم، فأتوا بي النبي فأخبرتهم أن مالي يقدم، فبايعوني، فاستهلكت أموالهم، فأتوا بي النبي
؟». فباعني بأربعة أبعرة، فقال الغرماء للذي اشتراني: ما تصنع به؟ . فباعني بأربعة أبعرة، فقال الغرماء للذي اشتراني: ما تصنع به؟  قٌ ــرَّ ؟»«أَنْتَ سُ قٌ ــرَّ فقال: فقال: «أَنْتَ سُ

ه. قالوا: فلسنا بأزهد في األجر منك، فأعتقوني بينهم)(٢). ه. قالوا: فلسنا بأزهد في األجر منك، فأعتقوني بينهم)قال: أُعتِقُ قال: أُعتِقُ
وجــه الداللة:وجــه الداللة: أن ذلك محمــول على أنه آجره وباع منافعــه؛ فإن الحر ال  أن ذلك محمــول على أنه آجره وباع منافعــه؛ فإن الحر ال 

يباعيباع(٣).
نوقش من وجهين:نوقش من وجهين:

األول: األول: أن الحديث ضعيف؛ لضعــف رواته، وقد أجمع العلماء على أن الحر أن الحديث ضعيف؛ لضعــف رواته، وقد أجمع العلماء على أن الحر 
ال يباع بدينه، وإجماعهم دليل ضعفه أو نسخهال يباع بدينه، وإجماعهم دليل ضعفه أو نسخه(٤).

ا ثم نُسخ، أو أنه أنه  ا ثم نُسخ، أوعلى فرض صحته فيحتمل أن بيع الحر بدينه كان جائزً الثاني: الثاني: على فرض صحته فيحتمل أن بيع الحر بدينه كان جائزً
باب  بن أســد الجهني، وقيل: األنصاري. صحابي، شهد فتح مصر، وسكن  قٌ هو: الحُ رَّ سُ باب  بن أســد الجهني، وقيل: األنصاري. صحابي، شهد فتح مصر، وسكن   قٌ هو: الحُ رَّ سُ  (١)
 بهذا االسم للقصة المذكورة، وكان يحب أن يناد  بهذا االسم للقصة المذكورة، وكان يحب أن يناد  اإلســكندرية، سماه النبي اإلســكندرية، سماه النبي
به؛ لتســمية النبــي به؛ لتســمية النبــي  له، توفي زمــن خالفة عثمان  له، توفي زمــن خالفة عثمان . معرفــة الصحابة . معرفــة الصحابة 

١٤٤٥١٤٤٥/٣، االستيعاب ، االستيعاب ٦٨٣٦٨٣/٢-٦٨٤٦٨٤، اإلصابة ، اإلصابة ٣٧٣٧/٣-٣٨٣٨.
رواه البيهقي في الســنن الكبر، كتاب التفليس، باب ما جاء في بيع الحر المفلس في دينه  رواه البيهقي في الســنن الكبر، كتاب التفليس، باب ما جاء في بيع الحر المفلس في دينه    (٢)
٨٣٨٣/٦ ( (١١٢٧٥١١٢٧٥)، وذكــر البيهقــي أن مداره علــى عبد الرحمن  بن عبــد الله  بن دينار، )، وذكــر البيهقــي أن مداره علــى عبد الرحمن  بن عبــد الله  بن دينار، 
وعبد  الرحمن وعبد الله ابنا زيد  بن أســلم. قال البيهقي: (وكلهم ليسوا بأقوياء). ثم قال: وعبد  الرحمن وعبد الله ابنا زيد  بن أســلم. قال البيهقي: (وكلهم ليسوا بأقوياء). ثم قال: 
(وفي إجماع العلماء على خالفه -وهم ال يجمعون على ترك رواية ثابتة- دليل على ضعفه، (وفي إجماع العلماء على خالفه -وهم ال يجمعون على ترك رواية ثابتة- دليل على ضعفه، 

أو نسخه إن كان ثابتًا). وحسنه األلباني في اإلرواء أو نسخه إن كان ثابتًا). وحسنه األلباني في اإلرواء ٢٦٤٢٦٤/٥.
نهاية المطلب ٤٠٧٤٠٧/٦، المغني ، المغني ٥٨١٥٨١/٦. نهاية المطلب    (٣)

 ا. السنن الكبر ا أن فيه ابن  البيلماني، وهو ضعيف أيضً سبق تضعيف البيهقي له، وذكر أيضً   ا. السنن الكبر ا أن فيه ابن  البيلماني، وهو ضعيف أيضً سبق تضعيف البيهقي له، وذكر أيضً  (٤)
.٨٣٨٣/٦
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(١)، وهو الظاهر من الحديث.، وهو الظاهر من الحديث. ا فباعه النبي  حقيقةً حقيقةً ا فباعه النبي كان عبدً كان عبدً
أجيب من وجهين:أجيب من وجهين:

األول: األول: أن (هذا إثبات النسخ باالحتمال، وال يجوز، ولم يثبت أن بيع الحر كان أن (هذا إثبات النسخ باالحتمال، وال يجوز، ولم يثبت أن بيع الحر كان 
ا في شــريعتنا، وحملُ لفظِ بيعه على بيع منافعه أســهل من حمله على بيع رقبته  ا في شــريعتنا، وحملُ لفظِ بيعه على بيع منافعه أســهل من حمله على بيع رقبته جائزً جائزً
المحــرم، فإن حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه ســائغ كثير في القرآن وفي المحــرم، فإن حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه ســائغ كثير في القرآن وفي 

كالم العرب).كالم العرب).
الثاني: الثاني: أن قولــه: (أُعتقه) أي: من حقي عليه، وكذلك قــال: (فأعتقوه) يعني أن قولــه: (أُعتقه) أي: من حقي عليه، وكذلك قــال: (فأعتقوه) يعني 

ين الذي عليه(٢). ين الذي عليهالغرماء، وهم ال يملكون إال الدَّ الغرماء، وهم ال يملكون إال الدَّ
الدليــل الثاني: الدليــل الثاني: أن الصانع عومــل على أنه ال مال له في العــادة، وإنما يصنع أن الصانع عومــل على أنه ال مال له في العــادة، وإنما يصنع 
ويقضي الدين مما يحصله من صناعته، فيلزمه التكسب؛ ألن المعروف كالمشروط، ويقضي الدين مما يحصله من صناعته، فيلزمه التكسب؛ ألن المعروف كالمشروط، 

فكأنه اشترط عليه عند الدين أن يصنع ويقضي دينه من صناعتهفكأنه اشترط عليه عند الدين أن يصنع ويقضي دينه من صناعته(٣).
الدليل الثالث: الدليل الثالث: أن المنافع تُجر مجر األعيان في صحة العقد عليها، وثبوت أن المنافع تُجر مجر األعيان في صحة العقد عليها، وثبوت 
الغنى بها، فكذلك في وفاء الدين منها، فكما يجوز بيع األعيان لســداد الدين، يجوز الغنى بها، فكذلك في وفاء الدين منها، فكما يجوز بيع األعيان لســداد الدين، يجوز 

بيع المنافع لذلكبيع المنافع لذلك(٤).
الدليل الرابع: الدليل الرابع: أنها إجارة لما يملك إجارته، فيجبر عليها في وفاء دينه، كإجارة أنها إجارة لما يملك إجارته، فيجبر عليها في وفاء دينه، كإجارة 

أم ولدهأم ولده(٥).
نهاية المطلب ٤٠٧٤٠٧/٦. نهاية المطلب    (١)

المغني ٥٨٢٥٨٢/٦. المغني    (٢)
التوضيح، لخليل ١٨٩١٨٩/٦. التوضيح، لخليل    (٣)

المغني ٥٨١٥٨١/٦. المغني    (٤)
المرجع السابق. المرجع السابق.   (٥)



٥٥٤٥٥٤

األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

الترجيح:الترجيح:
ا عليه؛ لقوة ما  ا عليه؛ لقوة ما يترجح القول بلزوم تكســب المفلس لســداد دينه إن كان قادرً يترجح القول بلزوم تكســب المفلس لســداد دينه إن كان قادرً
استدل به أصحاب القول الثاني، وألن المنافع تُجر مجر األعيان في اعتبار الغنى، استدل به أصحاب القول الثاني، وألن المنافع تُجر مجر األعيان في اعتبار الغنى، 
ومما يدل لذلك ما رواه أبو  داود والنسائي أن رجلين أتيا النبي ومما يدل لذلك ما رواه أبو  داود والنسائي أن رجلين أتيا النبي  في حجة  في حجة 
الوداع، وهو يقسم الصدقة، فسأاله منها. قاال: فرفع فينا البصر وخفضه، فرآنا جلدين، الوداع، وهو يقسم الصدقة، فسأاله منها. قاال: فرفع فينا البصر وخفضه، فرآنا جلدين، 
 بين   بين . فسوَّ »(١). فسوَّ ــبٍ تَسِ كْ يٍّ مُ وِ الَ لِقَ ، وَ نِيٍّ ا لِغَ ظَّ فِيهَ الَ حَ ا، وَ مَ طَيْتُكُ ا أَعْ ــئْتُمَ ــبٍإِنْ شِ تَسِ كْ يٍّ مُ وِ الَ لِقَ ، وَ نِيٍّ ا لِغَ ظَّ فِيهَ الَ حَ ا، وَ مَ طَيْتُكُ ا أَعْ ــئْتُمَ فقال: «فقال: «إِنْ شِ

الغني والقوي المكتسب في منعهما من الزكاة بجامع القدرة على المال.الغني والقوي المكتسب في منعهما من الزكاة بجامع القدرة على المال.
ويتخرج على إلزام المفلس بالتكســب: إلزام الشــركة بالعمل لسداد ديونها، ويتخرج على إلزام المفلس بالتكســب: إلزام الشــركة بالعمل لسداد ديونها، 
وإذا جاز إلزام الشركة بالعمل لســداد ديونها فيجوز أن يُبقى لها من مالها ما تعمل به وإذا جاز إلزام الشركة بالعمل لســداد ديونها فيجوز أن يُبقى لها من مالها ما تعمل به 

وتتاجر؛ ألنها بدون ذلك المال ال يمكنها التكسب.وتتاجر؛ ألنها بدون ذلك المال ال يمكنها التكسب.
فإن قيل:فإن قيل: إن إلزام المفلس بالتكسب يقتضي استمرار الحجر إلى سداد الدين. إن إلزام المفلس بالتكسب يقتضي استمرار الحجر إلى سداد الدين.

ا  ا ، فإن كان ملزمً فالجواب بأنه ال مانع من اســتمرار الحجر حتى سداد الدينفالجواب بأنه ال مانع من اســتمرار الحجر حتى سداد الدين(٢)، فإن كان ملزمً
بالتكسب لإلنفاق على نفســه وعياله، فإلزامه بالتكسب لسداد دينه كذلك، فكالهما بالتكسب لإلنفاق على نفســه وعياله، فإلزامه بالتكسب لسداد دينه كذلك، فكالهما 
واجب، كما أنه إن جاز حبسه مدة طويلة للتأكد من إفالسهواجب، كما أنه إن جاز حبسه مدة طويلة للتأكد من إفالسه(٣)، فالحجر عليه مع إلزامه ، فالحجر عليه مع إلزامه 

بالتكسب أهون، ال سيما إذا كان إعساره غير متيقن.بالتكسب أهون، ال سيما إذا كان إعساره غير متيقن.
رواه أبــو  داود، كتاب الزكاة، باب من يعطى مــن الصدقة، وحد الغنى ١١٨١١٨/٢ ( (١٦٣٣١٦٣٣)، )،  رواه أبــو  داود، كتاب الزكاة، باب من يعطى مــن الصدقة، وحد الغنى    (١)
ورواه النســائي، كتاب الزكاة، باب مسألة القوي المكتسب ورواه النســائي، كتاب الزكاة، باب مسألة القوي المكتسب ١١٨١١٨/٢ ( (٢٥٩٨٢٥٩٨)، من حديث )، من حديث 
عبيد الله  بن عدي  بن الخيــار. وقال عنه اإلمام أحمد: (ما أجوده من حديث). وقال: (هو عبيد الله  بن عدي  بن الخيــار. وقال عنه اإلمام أحمد: (ما أجوده من حديث). وقال: (هو 
ا). تنقيح التحقيق ١٦٩١٦٩/٣، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٩٢٩٢/٣: (رجاله : (رجاله  ا). تنقيح التحقيق أحسنها إسنادً أحسنها إسنادً

رجال الصحيح). وصححه األلباني في اإلرواء رجال الصحيح). وصححه األلباني في اإلرواء ٣٨١٣٨١/٣.
قال في اإلنصاف ٣٤٠٣٤٠/١٣١٣: (فعلى المذهب: يبقى الحجر عليه ببقاء دينه إلى الوفاء).: (فعلى المذهب: يبقى الحجر عليه ببقاء دينه إلى الوفاء). قال في اإلنصاف    (٢)

نهايــة المطلب ٤١٩٤١٩/٦، روضــة الطالبين ، روضــة الطالبين ١٣٧١٣٧/٤، المغنــي ، المغنــي ٥٨٥٥٨٥/٦-٥٨٦٥٨٦، اإلنصاف ، اإلنصاف  نهايــة المطلب    (٣)
.٢٣٣٢٣٣/١٣١٣



اإلفالساإلفالس

٥٥٥٥٥٥

وأما المســألة الثانية:وأما المســألة الثانية: فقد اختلف الفقهاء في إبقاء آلــة الحرفة للمفلس على  فقد اختلف الفقهاء في إبقاء آلــة الحرفة للمفلس على 
قولين:قولين:

القول األول: القول األول: تحريم إبقائها، إال إن كانت قيمتها قليلة وكانت معيشته منها.تحريم إبقائها، إال إن كانت قيمتها قليلة وكانت معيشته منها.
وهو مذهب المالكيةوهو مذهب المالكية(١) وقول عند الشافعية وقول عند الشافعية(٢).

ا، بل تباع مع مال المفلس. ا، بل تباع مع مال المفلس. تحريم إبقائها مطلقً القول الثاني:القول الثاني: تحريم إبقائها مطلقً
وهو مذهب الشافعيةوهو مذهب الشافعية(٣) وقول عند المالكية وقول عند المالكية(٤) ورواية عند الحنابلة ورواية عند الحنابلة(٥).

القول الثالث:القول الثالث: جواز إبقائها. جواز إبقائها.
وهو مذهب الحنابلةوهو مذهب الحنابلة(٦) وقول عند المالكية وقول عند المالكية(٧).

قال المازري في شــرح التلقين ٢٦٤٢٦٤/٣: (وكان شيخنا يتردّد في بيع آلة الصانع إذا فلس... : (وكان شيخنا يتردّد في بيع آلة الصانع إذا فلس...  قال المازري في شــرح التلقين    (١)
ه إالَّ منه لم يُبع ذلك عليه، وحلَّ ذلك محل نفقة  دُ ا وال يصح أن يقام أَوَ ه إالَّ منه لم يُبع ذلك عليه، وحلَّ ذلك محل نفقة فإن كان ذلك يســيرً دُ ا وال يصح أن يقام أَوَ فإن كان ذلك يســيرً
األيام والشهر). ويعني بقوله: (شيخنا): عبد الحميد الصائغ، ذكره الخرشي في شرحه على األيام والشهر). ويعني بقوله: (شيخنا): عبد الحميد الصائغ، ذكره الخرشي في شرحه على 

خليل خليل ٢٧٠٢٧٠/٥، وانظر: التوضيح، لخليل ، وانظر: التوضيح، لخليل ١٨٨١٨٨/٦، منح الجليل ، منح الجليل ٣٣٣٣/٦.
تحفة المحتاج ١٣٧١٣٧/٥، حاشية الجمل ، حاشية الجمل ٣٨٢٣٨٢/٢. تحفة المحتاج    (٢)

فتاو ابن  الصالح ٥٨٩٥٨٩/٢، أسنى المطالب ، أسنى المطالب ١٩٣١٩٣/٢، تحفة المحتاج ، تحفة المحتاج ١٣٧١٣٧/٥. فتاو ابن  الصالح    (٣)
لِي: حكم بعض أصحابنا ببيعها، فذكرت  زُ بُرْ لِي: حكم بعض أصحابنا ببيعها، فذكرت : (قال الْ زُ بُرْ قال المواق في التاج واإلكليل ٦٠٥٦٠٥/٦: (قال الْ قال المواق في التاج واإلكليل    (٤)
لــه فتيا أبي حفص فقال: إنما بعتها ألنه ينتصــب بها للناس يغرهم بذمته فأقطع عنهم مادته لــه فتيا أبي حفص فقال: إنما بعتها ألنه ينتصــب بها للناس يغرهم بذمته فأقطع عنهم مادته 

ا). ا تابعً ا).حتى يكون أجيرً ا تابعً حتى يكون أجيرً
الفروع ٤٧١٤٧١/٦، اإلنصاف ، اإلنصاف ٣١٣٣١٣/١٣١٣. الفروع    (٥)

ا آلة حرفة، فإن لم  ا آلة حرفة، فإن لم  فيما يُترك للمفلس: (يترك له أيضً قال المرداوي في اإلنصاف ٣١٣٣١٣/١٣١٣ فيما يُترك للمفلس: (يترك له أيضً قال المرداوي في اإلنصاف    (٦)
يكــن صاحب حرفة، ترك له ما يتجــر به، نص عليه). وانظر: المحــرر، للمجد يكــن صاحب حرفة، ترك له ما يتجــر به، نص عليه). وانظر: المحــرر، للمجد ٣٤٥٣٤٥/١، ، 

اإلقناع اإلقناع ٢١٧٢١٧/٢.
لَّسَ تُرك له آلة البناء  لَّسَ تُرك له آلة البناء : (قال أبو  حفص: الصانع إذا فَ قال المواق في التاج واإلكليل ٦٠٥٦٠٥/٦: (قال أبو  حفص: الصانع إذا فَ قال المواق في التاج واإلكليل    (٧)

ون). شُ عَّ تَمَ ، وكذلك جميع الصناع تترك لهم اآللة؛ ألنهم بها يَ نَّاءً ون).إن كان بَ شُ عَّ تَمَ ، وكذلك جميع الصناع تترك لهم اآللة؛ ألنهم بها يَ نَّاءً إن كان بَ
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األدلةاألدلة:
استدل أصحاب القول األول استدل أصحاب القول األول بأن آلة الصانع إن كانت قليلة وكان كسبه منها فإن بأن آلة الصانع إن كانت قليلة وكان كسبه منها فإن 
لها حكم نفقته ونفقة من يعول، فتُترك له كترك النفقة. أما إن كانت قيمتها كبيرة ويزيد لها حكم نفقته ونفقة من يعول، فتُترك له كترك النفقة. أما إن كانت قيمتها كبيرة ويزيد 

دخلها عن نفقته فتباع؛ ألن للدائنين حقا في ماله، وآلة الصنعة من مالهدخلها عن نفقته فتباع؛ ألن للدائنين حقا في ماله، وآلة الصنعة من ماله(١).
ولم يتبين لــي دليل أصحاب القول الثاني ولعل مســتند قولهم ما ذكره في ولم يتبين لــي دليل أصحاب القول الثاني ولعل مســتند قولهم ما ذكره في 
«أسنى المطالب» في كتاب التفليس بقوله: (وقاعدة الباب ال يؤمر بتحصيل ما ليس «أسنى المطالب» في كتاب التفليس بقوله: (وقاعدة الباب ال يؤمر بتحصيل ما ليس 
بحاصل)بحاصل)(٢)، فغرض آلة الحرفة إما التكســب أو تحصيل النفقة؛ أما التكســب فال ، فغرض آلة الحرفة إما التكســب أو تحصيل النفقة؛ أما التكســب فال 
يلزم المفلس، فبيع ماله وســداد دينه أولى. وأما تحصيل النفقة فيُباع مال المفلس، يلزم المفلس، فبيع ماله وســداد دينه أولى. وأما تحصيل النفقة فيُباع مال المفلس، 
ثم يُعطى نفقته ونفقة من يعول من ماله، ويقســم ما بقي على دائنيه، فإن احتاج بعد ثم يُعطى نفقته ونفقة من يعول من ماله، ويقســم ما بقي على دائنيه، فإن احتاج بعد 
ا اســتحق الزكاة، وال حاجة بعد ذلك لبقاء آلة  ا اســتحق الزكاة، وال حاجة بعد ذلك لبقاء آلة ذلك اكتســب لنفسه، وإن كان فقيرً ذلك اكتســب لنفسه، وإن كان فقيرً

الحرفة.الحرفة.
واســتدل أصحاب القول الثالث واســتدل أصحاب القول الثالث بحاجة صاحب الحرفــة آللته كحاجته لثيابه بحاجة صاحب الحرفــة آللته كحاجته لثيابه 

ومسكنه؛ إذ بها يحصل مؤنته وينفق على نفسه وعلى من يعولومسكنه؛ إذ بها يحصل مؤنته وينفق على نفسه وعلى من يعول(٣).
الترجيح والمناقشة:الترجيح والمناقشة:

يترجح القول بجواز إبقاء آلة الحرفة للمفلس؛ لما اســتدل به أصحاب القول يترجح القول بجواز إبقاء آلة الحرفة للمفلس؛ لما اســتدل به أصحاب القول 
الثالثالثالث(٤)، وفي ذلك تحقيق لمصالح عدة للمفلس والدائنين: باســتغناء المفلس عن ، وفي ذلك تحقيق لمصالح عدة للمفلس والدائنين: باســتغناء المفلس عن 
ســؤال الناس نفقته ونفقة عياله، وبقدرته على التكسب وسداد دين الدائنين، ال سيما ســؤال الناس نفقته ونفقة عياله، وبقدرته على التكسب وسداد دين الدائنين، ال سيما 
شــرح مختصر خليل، للخرشي ٢٧٠٢٧٠/٥، الشــرح الكبير، للدردير ، الشــرح الكبير، للدردير ٢٧٠٢٧٠/٣، منح الجليل ، منح الجليل  شــرح مختصر خليل، للخرشي    (١)

٣٣٣٣/٦، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ١٨١٨/٤.
أسنى المطالب ١٩٣١٩٣/٢. .  أسنى المطالب    (٢)

كشاف القناع ٣٥٩٣٥٩/٨، نيل المآرب ، نيل المآرب ٣٩٨٣٩٨/١. كشاف القناع    (٣)
وبه أخذ المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة في المعايير الشرعية، ص١٠٩٢١٠٩٢. وبه أخذ المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة في المعايير الشرعية، ص   (٤)



اإلفالساإلفالس

٥٥٧٥٥٧

إذا كان مالــه ال يكفي ســداد دينه، وفي هــذا تحقيق لمقاصد الشــريعة التي أمرت إذا كان مالــه ال يكفي ســداد دينه، وفي هــذا تحقيق لمقاصد الشــريعة التي أمرت 
بالتكسب وحثت عليه ودعت إلى التكفف وترك سؤال الناس، ففي صحيح البخاري بالتكسب وحثت عليه ودعت إلى التكفف وترك سؤال الناس، ففي صحيح البخاري 
هِ؛  ي بِيَدِ سِ ي نَفْ الَّذِ هِ؛ وَ ي بِيَدِ سِ ي نَفْ الَّذِ من حديث أبي هريرة من حديث أبي هريرة  أن رســول الله  أن رســول الله  قال: « قال: «وَ
طَاهُ  ، أَعْ ــأَلَهُ يَسْ الً فَ جُ أْتِيَ رَ نْ أَنْ يَ يْرٌ لَهُ مِ هِ، خَ رِ هْ لَى ظَ تَطِبَ عَ يَحْ هُ فَ بْلَ مْ حَ كُ دُ ذَ أَحَ أْخُ َنْ يَ طَاهُ ألَ ، أَعْ ــأَلَهُ يَسْ الً فَ جُ أْتِيَ رَ نْ أَنْ يَ يْرٌ لَهُ مِ هِ، خَ رِ هْ لَى ظَ تَطِبَ عَ يَحْ هُ فَ بْلَ مْ حَ كُ دُ ذَ أَحَ أْخُ َنْ يَ ألَ

.(١)« هُ نَعَ هُأَوْ مَ نَعَ أَوْ مَ
وينبغــي أن يقيد جواز اإلبقاء باآللة التي يحتاج إليها المفلس في حرفته، أما ما وينبغــي أن يقيد جواز اإلبقاء باآللة التي يحتاج إليها المفلس في حرفته، أما ما 
ال يُحتــاج إليه، أو كان وجوده تحســينًا وتكميالً فيُباع؛ ألن حاجــة الدائن أولى من ال يُحتــاج إليه، أو كان وجوده تحســينًا وتكميالً فيُباع؛ ألن حاجــة الدائن أولى من 

تكميل صنعة المفلس.تكميل صنعة المفلس.
وهــذا القول قريب من القول األول، لكن تقييدهم ذلك بكون قيمة اآللة قليلة وهــذا القول قريب من القول األول، لكن تقييدهم ذلك بكون قيمة اآللة قليلة 
متفق مع أصلهم بعدم لزوم اكتساب المفلس، وعلى القول بلزوم االكتساب فإن تقييد متفق مع أصلهم بعدم لزوم اكتساب المفلس، وعلى القول بلزوم االكتساب فإن تقييد 
الجواز بكونها قليلــة القيمة ال ينضبط؛ الختالفه من صنعة ألخر، وال يحقق الغاية الجواز بكونها قليلــة القيمة ال ينضبط؛ الختالفه من صنعة ألخر، وال يحقق الغاية 
بتحصيل المعيشــة وســداد دين الدائنين، فإن من اآلالت ما تكون قيمته كبيرة، لكن بتحصيل المعيشــة وســداد دين الدائنين، فإن من اآلالت ما تكون قيمته كبيرة، لكن 
يِّر الدائنون  يِّر الدائنون الغلة الحاصلة منه تكفي لنفقة المفلس وعياله وسداد دين الدائنين، ولو خُ الغلة الحاصلة منه تكفي لنفقة المفلس وعياله وسداد دين الدائنين، ولو خُ
بيــن تحصيل بعض حقهم حاال، أو تحصيله كامالً علــى دفعات مع االنتظار الختار بيــن تحصيل بعض حقهم حاال، أو تحصيله كامالً علــى دفعات مع االنتظار الختار 
كثيرٌ منهم الثاني، فكيف إذا كان مع ذلك مصلحة أخر بتحصيل المفلس نفقته ونفقة كثيرٌ منهم الثاني، فكيف إذا كان مع ذلك مصلحة أخر بتحصيل المفلس نفقته ونفقة 

عياله.عياله.
وأمــا أصحاب القول الثانــي وأمــا أصحاب القول الثانــي فمنعوا إبقاء آلة الصانع، ثــم أجازوا ترك الخيل فمنعوا إبقاء آلة الصانع، ثــم أجازوا ترك الخيل 
والســالح للجندي المرتزق دون المتطوع بالجهادوالســالح للجندي المرتزق دون المتطوع بالجهاد(٢)، وال يظهر فرق مؤثر بينهما، بل ، وال يظهر فرق مؤثر بينهما، بل 

رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب االستعفاف عن المسألة ١٢٣١٢٣/٢ ( (١٤٧٠١٤٧٠).). رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب االستعفاف عن المسألة    (١)
فتح الوهــاب ٢٣٨٢٣٨/١، تحفة المحتاج ، تحفة المحتاج ١٣٧١٣٧/٥، وعدَّ الشــافعية في بــاب الصدقات آلة ، وعدَّ الشــافعية في بــاب الصدقات آلة  فتح الوهــاب    (٢)
المحترف مما ال يمنع الفقر؛ قالوا: (ألن حاجتــه لها حاال)، ولم يظهر لي الفرق بينه وبين المحترف مما ال يمنع الفقر؛ قالوا: (ألن حاجتــه لها حاال)، ولم يظهر لي الفرق بينه وبين 

باب التفليس.باب التفليس.



٥٥٨٥٥٨

األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

أجاز بعضهم ترك كتــب العالمأجاز بعضهم ترك كتــب العالم(١)، ولم يفصلوا بين القليــل والكثير، وأجاز بعضهم ، ولم يفصلوا بين القليــل والكثير، وأجاز بعضهم 
إعطاءه ماالً للتكسبإعطاءه ماالً للتكسب(٢)، وآلة الصنعة التي تُحصل النفقة بها أولى من ذلك.، وآلة الصنعة التي تُحصل النفقة بها أولى من ذلك.

ج عليه حكم إبقاء آالت الشركة المفلسة، فإن كان الغرض  ج عليه حكم إبقاء آالت الشركة المفلسة، فإن كان الغرض إذا ترجح هذا، فيُخرَّ إذا ترجح هذا، فيُخرَّ
من التفليس إنهاء الشركة فتباع كل موجوداتها، وتقسم أموالها على الدائنين، ثم على من التفليس إنهاء الشركة فتباع كل موجوداتها، وتقسم أموالها على الدائنين، ثم على 

الشركاء.الشركاء.
وإن كان الغرض إعالن التفليس إلخالء مسؤولية الشركة وتنظيم سداد ديونها وإن كان الغرض إعالن التفليس إلخالء مسؤولية الشركة وتنظيم سداد ديونها 
باع الزائد من  باع الزائد من مع استمرارها في العمل، فتُبقى آالتها التي يقوم عليها نشاط الشركة، ويُ مع استمرارها في العمل، فتُبقى آالتها التي يقوم عليها نشاط الشركة، ويُ
، فإن قُضــي دين الدائنين بمــا بيع فذاك، وإال  ، فإن قُضــي دين الدائنين بمــا بيع فذاك، وإال اآلالت التــي تتخذ تحســينًا وتكميالً اآلالت التــي تتخذ تحســينًا وتكميالً

استمرت الشركة في العمل وقُضي بقية الدين من الغلة الحاصلة بعمل الشركة.استمرت الشركة في العمل وقُضي بقية الدين من الغلة الحاصلة بعمل الشركة.
 ، ، ويمكن أن يستدل لهذا القول بما رواه البخاري أن جابر  بن عبد الله ويمكن أن يستدل لهذا القول بما رواه البخاري أن جابر  بن عبد الله
ين، فاشتد الغرماء في حقوقهم، فأتيت  ا، وعليه دَ دٍ شــهيدً تلَ يومَ أُحُ ين، فاشتد الغرماء في حقوقهم، فأتيت أخبره: (أن أباه قُ ا، وعليه دَ دٍ شــهيدً تلَ يومَ أُحُ أخبره: (أن أباه قُ
النبي النبي ، فســألهم أن يقبلوا تمر حائطي ويحللوا أبــي، فأبوا، فلم يعطهم ، فســألهم أن يقبلوا تمر حائطي ويحللوا أبــي، فأبوا، فلم يعطهم 
»، فغدا علينا حين أصبح، فطاف في »، فغدا علينا حين أصبح، فطاف في  يْكَ لَ و عَ دُ نَغْ يْكَسَ لَ و عَ دُ نَغْ النبي النبي  حائطي، وقال: « حائطي، وقال: «سَ

تُها، فقضيتهم، وبقي لنا من تمرها)(٣). دْ دَ تُها، فقضيتهم، وبقي لنا من تمرها)النخل ودعا في ثمرها بالبركة، فجَ دْ دَ النخل ودعا في ثمرها بالبركة، فجَ
قال في «البدر التمام»: (فهو يدل علــى أن انتظار حصول الغلة والتمكن منها قال في «البدر التمام»: (فهو يدل علــى أن انتظار حصول الغلة والتمكن منها 

فتح الوهاب ٢٣٨٢٣٨/١، تحفة المحتاج ، تحفة المحتاج ١٣٧١٣٧/٥. فتح الوهاب    (١)
قال الرملي في نهاية المحتاج ٣٢٩٣٢٩/٤: (وتباع آالت حرفته إن كان محترفًا، وفي البويطي: : (وتباع آالت حرفته إن كان محترفًا، وفي البويطي:  قال الرملي في نهاية المحتاج    (٢)
أنه يعطي بضاعة، قال الدارمي: ومعناه اليسير: -أي التافه- أما الكثير فال. وقال ابن  سريج: أنه يعطي بضاعة، قال الدارمي: ومعناه اليسير: -أي التافه- أما الكثير فال. وقال ابن  سريج: 
يُترك له رأس مال يتجر فيه إذا لم يحسن الكسب إال به). وانظر: حاشية البجيرمي على شرح يُترك له رأس مال يتجر فيه إذا لم يحسن الكسب إال به). وانظر: حاشية البجيرمي على شرح 

الخطيب الخطيب ٨٤٨٤/٣.
رواه البخاري، كتاب في االســتقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب إذا قضى دون  رواه البخاري، كتاب في االســتقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب إذا قضى دون    (٣)

حقه أو حلله فهو جائز حقه أو حلله فهو جائز ١١٧١١٧/٣ ( (٢٣٩٥٢٣٩٥).).



اإلفالساإلفالس

٥٥٩٥٥٩

، وعلى أن من كان له دخل يُنظر إلى دخله وإن طالت مدته؛ إذ ال فرق بين  نظر إلى دخله وإن طالت مدته؛ إذ ال فرق بين يعد مطالً ، وعلى أن من كان له دخل يُ ال ال يعد مطالً
نظر، ويبيع الحاكم ماله  نظر، ويبيع الحاكم ماله المــدة الطويلة والقصيرة في حق اآلدمي، ومن ال دخل له ال يُ المــدة الطويلة والقصيرة في حق اآلدمي، ومن ال دخل له ال يُ

ألهل الدين، وبهذا يجمع بين األدلة)ألهل الدين، وبهذا يجمع بين األدلة)(١).
ل والكيَّال  ل والكيَّال وإذا قسم القاضي مال الشركة المفلسة فيبدأ بأجرة العاملين؛ كالدالَّ وإذا قسم القاضي مال الشركة المفلسة فيبدأ بأجرة العاملين؛ كالدالَّ
ال؛ ألن تحصيل المــال ومعرفة حق الغرماء مترتب على عملهم، فلو لم تقدم  ال؛ ألن تحصيل المــال ومعرفة حق الغرماء مترتب على عملهم، فلو لم تقدم والحمَّ والحمَّ
أجرتهم المتنع التصرف في المال على مقتضــى الصالح، ولرغبوا عن العمل الذي أجرتهم المتنع التصرف في المال على مقتضــى الصالح، ولرغبوا عن العمل الذي 
ال بد منهال بد منه(٢)، ثم مَن دينه موثق برهن، ثم يقســم بين الدائنين، ثم مَن دينه موثق برهن، ثم يقســم بين الدائنين(٣)، وإن كان الباقي أقل من ، وإن كان الباقي أقل من 
، فيُعطى كلٌّ بحسب نسبة دينه  م قِسمة غرماء، بأن يقسم المال بينهم محاصةً ، فيُعطى كلٌّ بحسب نسبة دينه مالهم قُسِ م قِسمة غرماء، بأن يقسم المال بينهم محاصةً مالهم قُسِ
إلى مجموع ديــون الغرماء، فمن كان دينه ثلث الديون أخذ ثلث الحاصل من المال، إلى مجموع ديــون الغرماء، فمن كان دينه ثلث الديون أخذ ثلث الحاصل من المال، 

شر، وهكذا(٤). شر أُخذ العُ شر، وهكذاومن كان دينه العُ شر أُخذ العُ ومن كان دينه العُ

البدر التمام ٢٥٨٢٥٨/٦، ومما يؤيد ذلك: أن الفقهاء قالوا: لو كان للمفلس أم ولد، فهل تؤجر ، ومما يؤيد ذلك: أن الفقهاء قالوا: لو كان للمفلس أم ولد، فهل تؤجر  البدر التمام    (١)
ج عليه  ج عليه لتصرف أجرتها إلــى ديون الغرماء؟ خالف؛ فقيل: تؤجر، وقيل: ال تؤجر، فقد يخرَّ لتصرف أجرتها إلــى ديون الغرماء؟ خالف؛ فقيل: تؤجر، وقيل: ال تؤجر، فقد يخرَّ
ا من قيمتها، فإنها تبقى وتسدد الديون من  ا من قيمتها، فإنها تبقى وتسدد الديون من بأنه إذا كان للشركة آالت يمكن أن تدر دخالً نحوً بأنه إذا كان للشركة آالت يمكن أن تدر دخالً نحوً
غلتهــا، وهو أولى من بيعها ليحصل الغرماء على بعض المال، ثم ال يبقى لهم مال؛ إذ ضرر غلتهــا، وهو أولى من بيعها ليحصل الغرماء على بعض المال، ثم ال يبقى لهم مال؛ إذ ضرر 
التأخير مع الحصول أخف من ضرر العدم، والقاعدة أن الضرر األخف يحتمل لدفع الضرر التأخير مع الحصول أخف من ضرر العدم، والقاعدة أن الضرر األخف يحتمل لدفع الضرر 

األشد. انظر: نهاية المطلب األشد. انظر: نهاية المطلب ٤٠٧٤٠٧/٦، روضة الطالبين ، روضة الطالبين ١٤٧١٤٧/٤، اإلنصاف ، اإلنصاف ٣٤١٣٤١/١٣١٣.
التوضيــح، لخليــل ١٧٥١٧٥/٦، ، ١٧٩١٧٩، نهاية المطلب ، نهاية المطلب ٣٩٠٣٩٠/٦، روضــة الطالبين ، روضــة الطالبين ١٣٣١٣٣/٤، ،  التوضيــح، لخليــل    (٢)

اإلنصاف اإلنصاف ٣١٨٣١٨/١٣١٣.
بدائع الصنائــع ٢٢٢٢٢٢/٥، التوضيح، لخليــل ، التوضيح، لخليــل ١٧٥١٧٥/٦، ، ١٧٩١٧٩، نهايــة المطلب ، نهايــة المطلب ٣٩٠٣٩٠/٦، ،  بدائع الصنائــع    (٣)

اإلنصاف اإلنصاف ٢٦٨٢٦٨/١٣١٣، ، ٣١٩٣١٩ وانظر: المعايير الشرعية، ص وانظر: المعايير الشرعية، ص١٠٩٢١٠٩٢-١٠٩٣١٠٩٣.
التوضيح، لخليل ١٧٥١٧٥/٦، ، ١٧٩١٧٩، شرح مختصر خليل، للخرشي ، شرح مختصر خليل، للخرشي ٢٧١٢٧١/٥، نهاية المطلب ، نهاية المطلب  التوضيح، لخليل    (٤)
٣٨٧٣٨٧/٦، حاشــية البجيرمي ، حاشــية البجيرمي ٤١٣٤١٣/٢، اإلقناع ، اإلقناع ٢٦٥٢٦٥/٢-٢٦٦٢٦٦، وانظر: المعايير الشرعية، ، وانظر: المعايير الشرعية، 

ص١٠٩٢١٠٩٢-١٠٩٣١٠٩٣.



٥٦٠٥٦٠



٥٦١٥٦١

ر من إتمام هذه  ، فأحمد الله في الخاتمة بعد حمده في المقدمة على ما يَسَّ ر من إتمام هذه وبعدُ ، فأحمد الله في الخاتمة بعد حمده في المقدمة على ما يَسَّ وبعدُ
الرســالة، والتي بحثت فيها جملةً من األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء الرســالة، والتي بحثت فيها جملةً من األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء 

مقارنةً بين المذاهب األربعة، وكانت النتائجُ اآلتية أهمَّ النتائج التي خلصت إليها:مقارنةً بين المذاهب األربعة، وكانت النتائجُ اآلتية أهمَّ النتائج التي خلصت إليها:
أن التمويــل برأس مــال الجريءالتمويــل برأس مــال الجريء هو: أســلوبُ تمويــلٍ طويلِ األمدِ  هو: أســلوبُ تمويــلٍ طويلِ األمدِ  أن -   -١
ا  ل بماله وعمله، ويكون شريكً ، يساهم فيه المموِّ ا للمشــروعاتِ الناشئةِ ل بماله وعمله، ويكون شريكً ، يساهم فيه المموِّ للمشــروعاتِ الناشئةِ
في المشــروع، بهدف تحقيــق الربح الناتج عن بيع حصتــه نهايةَ مدة في المشــروع، بهدف تحقيــق الربح الناتج عن بيع حصتــه نهايةَ مدة 
التمويــل، وأن وصفه بالجريء أولى من وصفــه بالمغامر والمخاطر؛ التمويــل، وأن وصفه بالجريء أولى من وصفــه بالمغامر والمخاطر؛ 
الحتمال إيهام الوصفين األخيرين معاني غير مرادة هنا كالغرر والقمار.الحتمال إيهام الوصفين األخيرين معاني غير مرادة هنا كالغرر والقمار.
ل: من يبذل المال لرائد المشــروع مقابل حصة من مشــروعه، : من يبذل المال لرائد المشــروع مقابل حصة من مشــروعه،  لالمموِّ المموِّ  - -٢

وللممولين أنواع، فهم باعتبار هيكل التمويل نوعان:وللممولين أنواع، فهم باعتبار هيكل التمويل نوعان:
ل  ل ، وهي شــركات أمــوال تموِّ شــركات رأس المال الجريءشــركات رأس المال الجريء، وهي شــركات أمــوال تموِّ أ- أ- 

المشروعات بأموالها الخاصة.المشروعات بأموالها الخاصة.
صناديق رأس المال الجريءصناديق رأس المال الجريء، تطلقها شــركات مختصة تتكون ، تطلقها شــركات مختصة تتكون  ب- ب- 

من خبراء في إدارة صناديق رأس المال الجري.من خبراء في إدارة صناديق رأس المال الجري.
ا: نوع مستقل، ونوع  والممولون باعتبار االستقالل والتبعية نوعان أيضً ا: نوع مستقل، ونوع   والممولون باعتبار االستقالل والتبعية نوعان أيضً  

تابع لجهات حكومية أو شركات.تابع لجهات حكومية أو شركات.
يتولى الممول برأس المال الجريء البحث عن المشروعات المناسبة  يتولى الممول برأس المال الجريء البحث عن المشروعات المناسبة -   -٣
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األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

للتمويل، وتوقيع العقود معها، ومساندتها إداريا وماليا وقانونيا، ثم بيع للتمويل، وتوقيع العقود معها، ومساندتها إداريا وماليا وقانونيا، ثم بيع 
حصته في المشروع في نهاية مدة التمويل.حصته في المشروع في نهاية مدة التمويل.

يتولى المســتثمر في صناديــق رأس المال الجريء المســاهمة بماله يتولى المســتثمر في صناديــق رأس المال الجريء المســاهمة بماله   - -٤
فــي الصندوق، وليس لــه أي عمل بعد ذلك ســو الرقابة على مدير فــي الصندوق، وليس لــه أي عمل بعد ذلك ســو الرقابة على مدير 
الصندوق، ومن أبرز المســتثمرين في رأس المال الجريء: األوقاف، الصندوق، ومن أبرز المســتثمرين في رأس المال الجريء: األوقاف، 
ومعاشات التقاعد، وشركات التأمين، واألفراد ال سيما العائالت الغنية.ومعاشات التقاعد، وشركات التأمين، واألفراد ال سيما العائالت الغنية.
يمثل المســتثمر النبيل صورة غير رســمية من الممولين برأس المال  يمثل المســتثمر النبيل صورة غير رســمية من الممولين برأس المال -   -٥
الجريء، وال يلتزم عادةً بالطرق التي تسلكها الشركات والصناديق في الجريء، وال يلتزم عادةً بالطرق التي تسلكها الشركات والصناديق في 

التمويل برأس المال الجريء.التمويل برأس المال الجريء.
ل: هو الذي يسعى للحصول على المال، ويسمى أحيانًا بالرائد، : هو الذي يسعى للحصول على المال، ويسمى أحيانًا بالرائد،  لالمتموِّ المتموِّ  - -٦
ويتلخص دوره في ابتكار فكرة المشــروع وتأسيسه وإدارته، والبحث ويتلخص دوره في ابتكار فكرة المشــروع وتأسيسه وإدارته، والبحث 

ل. ل.عن المموِّ عن المموِّ
ل على دفعات نقديــة، تكون أوالها عند  ل المــال للمتموِّ يقدم المموِّ ل على دفعات نقديــة، تكون أوالها عند -  ل المــال للمتموِّ يقدم المموِّ  -٧
بدء التمويل، ويدفع بقيتها بعد ذلك على مراحل عند ســير المشــروع بدء التمويل، ويدفع بقيتها بعد ذلك على مراحل عند ســير المشــروع 
 ل الخيار في وقف التمويل حينما ير ل الخيار في وقف التمويل حينما ير وفق المخطط له، ويكون للمموِّ وفق المخطط له، ويكون للمموِّ
ا أو يســير في الطريق الخطأ، ويحصل مقابل كل دفعة  ا أو يســير في الطريق الخطأ، ويحصل مقابل كل دفعة المشروع خاسرً المشروع خاسرً

على حصة في المشروع.على حصة في المشروع.
يحرص الممولون على المشروعات التي يتوقع أن تحقق نموا عاليًا في  يحرص الممولون على المشروعات التي يتوقع أن تحقق نموا عاليًا في -   -٨
مدة ال تزيد على عشر سنوات، وغالبًا ما يكون المشروع مرتبطًا بالتقنية.مدة ال تزيد على عشر سنوات، وغالبًا ما يكون المشروع مرتبطًا بالتقنية.
ل والمتمول بالتوقيع على كراســة شــروط غير  يبدأ االتفاق بين المموِّ ل والمتمول بالتوقيع على كراســة شــروط غير -  يبدأ االتفاق بين المموِّ  -٩

ل، يتلوها توقيع عقد ملزم للطرفين. ل، يتلوها توقيع عقد ملزم للطرفين.ملزمة للمموِّ ملزمة للمموِّ
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كانت بدايــة صناعة التمويل برأس المال الجــريء عام ١٩٤٦١٩٤٦م حين م حين  كانت بدايــة صناعة التمويل برأس المال الجــريء عام -   -١٠١٠
أسس الجنرال دوريو المؤسسة األمريكية للبحث والتنمية، ثم تطورت أسس الجنرال دوريو المؤسسة األمريكية للبحث والتنمية، ثم تطورت 

الصناعة بعدها وانتشرت في أرجاء العالم.الصناعة بعدها وانتشرت في أرجاء العالم.
يختــص التمويل بــرأس المــال الجريء بأنــه تمويل طويــل األمد  يختــص التمويل بــرأس المــال الجريء بأنــه تمويل طويــل األمد -   -١١١١
للمشروعات الصغيرة بطريق المشاركة يقدم الممول فيه قيمة مضافة، للمشروعات الصغيرة بطريق المشاركة يقدم الممول فيه قيمة مضافة، 
، وهو بذلك يختلف عن تمويل  ل بيع حصته بربح عالٍ ، وهو بذلك يختلف عن تمويل وتكون غاية المموِّ ل بيع حصته بربح عالٍ وتكون غاية المموِّ
القرض والتورق المضمون األصل، ويختلف عن تمويل األطروحات القرض والتورق المضمون األصل، ويختلف عن تمويل األطروحات 
الخاصة في أمور أهمها: أنه تمويل للمشــروعات في مراحلها األولى، الخاصة في أمور أهمها: أنه تمويل للمشــروعات في مراحلها األولى، 
واألطروحات الخاصة تمويل للمشــروعات فــي مراحلها المتأخرة؛ واألطروحات الخاصة تمويل للمشــروعات فــي مراحلها المتأخرة؛ 
ولذلك تختلف شروط الممول بينهما، وتختص بعض جهات التمويل ولذلك تختلف شروط الممول بينهما، وتختص بعض جهات التمويل 

في أحدهما دون اآلخر.في أحدهما دون اآلخر.
تظهر أهميــة التمويل برأس المال الجريء في أمور، أهمها: أثره البالغ  تظهر أهميــة التمويل برأس المال الجريء في أمور، أهمها: أثره البالغ -   -١٢١٢
في تطور البلدان والصناعات، وأنه الطريق األشهر لتمويل المشروعات في تطور البلدان والصناعات، وأنه الطريق األشهر لتمويل المشروعات 

الصغيرة.الصغيرة.
من أهم عوامل نجاح صناعة التمويل برأس المال الجريء: توفير البيئة  من أهم عوامل نجاح صناعة التمويل برأس المال الجريء: توفير البيئة -   -١٣١٣
المناســبة لالختراع، وإقرار النظم اإلدارية المتســمة بالمرونة، ورقابة المناســبة لالختراع، وإقرار النظم اإلدارية المتســمة بالمرونة، ورقابة 
األجهزة اإلدارية على شــركات التمويل، وفتح المجال أمام الجهات األجهزة اإلدارية على شــركات التمويل، وفتح المجال أمام الجهات 
اإلداريــة والصناديق الحكومية للمســاهمة في التمويــل برأس المال اإلداريــة والصناديق الحكومية للمســاهمة في التمويــل برأس المال 

الجريء.الجريء.
إن كان التمويل بــرأس المال الجريء مشــاركةً خالصةً فيوصف بأنه  إن كان التمويل بــرأس المال الجريء مشــاركةً خالصةً فيوصف بأنه -   -١٤١٤
ا بماله  ل والمتمول إن كان كل منهما مســاهمً ا بماله شــركة عنان بين الممــوِّ ل والمتمول إن كان كل منهما مســاهمً شــركة عنان بين الممــوِّ
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ا بعمله واآلخر بماله  ا بعمله واآلخر بماله وعمله، وشــركة مضاربة إن كان أحدهما مساهمً وعمله، وشــركة مضاربة إن كان أحدهما مساهمً
ا بماله  ا بماله أو بماله وعمله، وشــركة عنان ومضاربة إن كان أحدهما مساهمً أو بماله وعمله، وشــركة عنان ومضاربة إن كان أحدهما مساهمً
واآلخر بماله وعمله، وإن كان التمويل للمشــاركة بشــراء حصة أحد واآلخر بماله وعمله، وإن كان التمويل للمشــاركة بشــراء حصة أحد 

الشركاء السابقين فهو بيع ثم مشاركة.الشركاء السابقين فهو بيع ثم مشاركة.
الراجح لزوم شركة العنان وللشريكين أن يشترطا جوازه، والراجح في  الراجح لزوم شركة العنان وللشريكين أن يشترطا جوازه، والراجح في -   -١٥١٥
شركة المضاربة اللزوم إذا شــرع المضارب في العمل، ويصح تأقيت شركة المضاربة اللزوم إذا شــرع المضارب في العمل، ويصح تأقيت 
الشركة بأن يحدد الشريكان مدة تنقضي الشركة بنهايتها، أو يحددا مدةً الشركة بأن يحدد الشريكان مدة تنقضي الشركة بنهايتها، أو يحددا مدةً 

ال يجوز ألحدهما فسخها فيها.ال يجوز ألحدهما فسخها فيها.
ل والمتمول أن يكونا جائزي التصرف؛ بأن يكون كل  يشترط في المموِّ ل والمتمول أن يكونا جائزي التصرف؛ بأن يكون كل -  يشترط في المموِّ  -١٦١٦
ا للمــال أو نائبًا عن مالكه،  ا، ويكون الممول مالكً ا رشــيدً فً ا للمــال أو نائبًا عن مالكه، منهما مكلَّ ا، ويكون الممول مالكً ا رشــيدً فً منهما مكلَّ

ا للحصة في المشروع أو نائبًا عن مالكها. ا للحصة في المشروع أو نائبًا عن مالكها.والمتمول مالكً والمتمول مالكً
ا،  ل برأس المال الجريء أن يكون مباحً يشــترط في المشــروع المموَّ ا، -  ل برأس المال الجريء أن يكون مباحً يشــترط في المشــروع المموَّ  -١٧١٧
وال يشــترط أن يكون فــي التجارة فقــط، بل يجوز أن يكــون زراعيا وال يشــترط أن يكون فــي التجارة فقــط، بل يجوز أن يكــون زراعيا 

أو صناعيا أو غيرها.أو صناعيا أو غيرها.
ا أو يؤول  ل أن يكون معلومً يشــترط في رأس المال الذي يدفعه المموِّ ا أو يؤول -  ل أن يكون معلومً يشــترط في رأس المال الذي يدفعه المموِّ  -١٨١٨
ا ويكون  ا بل يصــح كونه عروضً ا ويكون إلى العلم، وال يشــترط أن يكون نقدً ا بل يصــح كونه عروضً إلى العلم، وال يشــترط أن يكون نقدً
رأس المال قيمتها عند دخولها في الشــركة، ويصح أن يكون دينًا على رأس المال قيمتها عند دخولها في الشــركة، ويصح أن يكون دينًا على 
الشــريك المتمول أو على غيره بعد تحصيله، وال يشترط تسليم المال الشــريك المتمول أو على غيره بعد تحصيله، وال يشترط تسليم المال 

ا. بً ل بل يكفي إمكان تصرفه فيه إن كان مضارِ ا.إلى المتموِّ بً ل بل يكفي إمكان تصرفه فيه إن كان مضارِ إلى المتموِّ
يشترط في صيغة العقد بين الممول والمتمول أن تكون واضحة الداللة،  يشترط في صيغة العقد بين الممول والمتمول أن تكون واضحة الداللة، -   -١٩١٩

. .وأن يوافق اإليجابُ القبولَ وأن يوافق اإليجابُ القبولَ
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إذا اجتمع عقد مع المشاركة في التمويل برأس المال الجريء: إذا اجتمع عقد مع المشاركة في التمويل برأس المال الجريء:-   -٢٠٢٠
ا في  فإن كان عقــد معاوضة فيجوز، ما لم يكن أحدهما شــرطً ا في أ-  فإن كان عقــد معاوضة فيجوز، ما لم يكن أحدهما شــرطً أ- 

اآلخر فيحرم.اآلخر فيحرم.
ا  ا، ما لم يكن اجتماعهما اتفاقً وإن كان عقــد قرض فيحرم مطلقً ا ب-  ا، ما لم يكن اجتماعهما اتفاقً وإن كان عقــد قرض فيحرم مطلقً ب- 

دون شرط أو عرف أو قصد منفعة للمقرِض.دون شرط أو عرف أو قصد منفعة للمقرِض.
ا في اآلخر  وإن كان عقد تبرع فيجوز، ما لم يكن أحدهما شــرطً ا في اآلخر ج-  وإن كان عقد تبرع فيجوز، ما لم يكن أحدهما شــرطً ج- 

فيحرم.فيحرم.
المشاركة المنتهية بالتمليك إما أن تكون مشاركةً متناقصة، أو مع الوعد  المشاركة المنتهية بالتمليك إما أن تكون مشاركةً متناقصة، أو مع الوعد -   -٢١٢١

ببيع جميع الحصة، ولكل منهما ثالثة أحوال:ببيع جميع الحصة، ولكل منهما ثالثة أحوال:
ل عند المشــاركة بيع حصته على المتمول  ل عند المشــاركة بيع حصته على المتمول إذا اشــترط المموِّ إذا اشــترط المموِّ أ- أ- 
فيحرم، ما لم يكن للمشتري الخيار بين الشراء بالقيمة السوقية فيحرم، ما لم يكن للمشتري الخيار بين الشراء بالقيمة السوقية 
أو التصفية فتجوز؛ ألن حقيقتها طلب الشريك البائع التصفية، أو التصفية فتجوز؛ ألن حقيقتها طلب الشريك البائع التصفية، 
ل علــى المتمول أو على  ل علــى المتمول أو على وتصــح التصفية ببيع حصــة المموِّ وتصــح التصفية ببيع حصــة المموِّ

أجنبي.أجنبي.
ل مشــاركة دائمة مع وعــد ببيع حصته على  إذا كان عقد المموِّ ل مشــاركة دائمة مع وعــد ببيع حصته على ب-  إذا كان عقد المموِّ ب- 
ا فإن  ا فإن المتمول؛ فإن كان الوعد غيــر ملزم فيجوز، وإن كان ملزمً المتمول؛ فإن كان الوعد غيــر ملزم فيجوز، وإن كان ملزمً
قُصد باإللزام وجوب المضي في البيع فله حكم الحال األولى، قُصد باإللزام وجوب المضي في البيع فله حكم الحال األولى، 
ــد به التعويض عن الضرر الفعلــي عند إخالف الوعد  صِ ــد به التعويض عن الضرر الفعلــي عند إخالف الوعد وإن قُ صِ وإن قُ

فيجوز؛ ألنه تركيب بين وعد غير ملزم والتزام بالتبرع.فيجوز؛ ألنه تركيب بين وعد غير ملزم والتزام بالتبرع.
ل للمتمول  إذا كان العقد مشــاركةً دائمة، وتالها وعد من المموِّ ل للمتمول ج-  إذا كان العقد مشــاركةً دائمة، وتالها وعد من المموِّ ج- 
ببيع حصته، فالحكم فيها كالحكم في الحال الثانية بتفصيالتها.ببيع حصته، فالحكم فيها كالحكم في الحال الثانية بتفصيالتها.
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صندوق االســتثمار فــي التمويل بــرأس المال الجــريء هو: وعاء  صندوق االســتثمار فــي التمويل بــرأس المال الجــريء هو: وعاء -   -٢٢٢٢
نه مؤسســة ماليــة مختصة في إدارة االســتثمارات؛ لتجميع  نه مؤسســة ماليــة مختصة في إدارة االســتثمارات؛ لتجميع مالي تُكوِّ مالي تُكوِّ
المدخرات، وتوجيهها لالستثمار في المشــروعات الناشئة، ليحصل المدخرات، وتوجيهها لالستثمار في المشــروعات الناشئة، ليحصل 

منها على عائد للمستثمرين، وتختص تلك الصناديق بخصائص منها:منها على عائد للمستثمرين، وتختص تلك الصناديق بخصائص منها:
هيكل الصندوق الذي يتكون من مؤسس له، ومدير -وقد يكون  هيكل الصندوق الذي يتكون من مؤسس له، ومدير -وقد يكون أ-  أ- 
ا- وأمين يحفظ مال الصندوق، ومستشار مالي  ا- وأمين يحفظ مال الصندوق، ومستشار مالي المؤســس مديرً المؤســس مديرً
أو شــرعي، ووكيل يتولى طرح وحدات الصندوق، ومحاسب أو شــرعي، ووكيل يتولى طرح وحدات الصندوق، ومحاسب 

قانوني، ومستثمرين.قانوني، ومستثمرين.
الشخصية المعنوية للصندوق التي تجعله أهالً للتملك واألداء. الشخصية المعنوية للصندوق التي تجعله أهالً للتملك واألداء.ب-  ب- 
الملكيــة المشــاعة للمســتثمرين، فمــال الصنــدوق مملوك  الملكيــة المشــاعة للمســتثمرين، فمــال الصنــدوق مملوك ج-  ج- 

للمستثمرين ملكية مشاعة.للمستثمرين ملكية مشاعة.
أن غرض الصندوق النمو وليس العائد الدوري. أن غرض الصندوق النمو وليس العائد الدوري.د-  د- 

أنها صناديق مغلقة ال تباع وحداتها لغير المستثمرين. أنها صناديق مغلقة ال تباع وحداتها لغير المستثمرين.هـ-  هـ- 
تتلخص إجراءات عمــل الصناديق بعد تأسيســها والترخيص لها من  تتلخص إجراءات عمــل الصناديق بعد تأسيســها والترخيص لها من -   -٢٣٢٣
الجهات اإلدارية المختصة بجمع مدير الصندوق ألموال المستثمرين، الجهات اإلدارية المختصة بجمع مدير الصندوق ألموال المستثمرين، 
وتوقيع عقود معهم، ثم توجيه مال الصندوق بعد اإلغالق الســتثماره وتوقيع عقود معهم، ثم توجيه مال الصندوق بعد اإلغالق الســتثماره 
في المشروعات الناشئة، وتوقيع عقود المتمولين تتضمن شروطًا تبين في المشروعات الناشئة، وتوقيع عقود المتمولين تتضمن شروطًا تبين 
حقوق الطرفين وتحفظ أموال المستثمرين، وينوع الصندوق استثماراته حقوق الطرفين وتحفظ أموال المستثمرين، وينوع الصندوق استثماراته 
بين المشــروعات، وحين تلوح فرصة للخــروج من أحدها فال يتوانى بين المشــروعات، وحين تلوح فرصة للخــروج من أحدها فال يتوانى 
الصندوق عــن بيع حصته فيها بربح، وبعد تصفية االســتثمارات يعيد الصندوق عــن بيع حصته فيها بربح، وبعد تصفية االســتثمارات يعيد 
إلى المستثمرين رأس المال واألرباح ويحصل مقابل عمله على أجرة إلى المستثمرين رأس المال واألرباح ويحصل مقابل عمله على أجرة 
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محددة وحافز أداء يمثل نسبة من أرباح الصندوق.محددة وحافز أداء يمثل نسبة من أرباح الصندوق.
توصف عالقة مستثمري الصندوق فيما بينهم بأنها شركة عنان، وتتنوع  توصف عالقة مستثمري الصندوق فيما بينهم بأنها شركة عنان، وتتنوع -   -٢٤٢٤
عالقتهم مع مدير الصندوق بحسب العِوض المستحق له على أحوال:عالقتهم مع مدير الصندوق بحسب العِوض المستحق له على أحوال:

فإن كانت أجرته محددة ال تتغير ســواء أربح الصندوق أم خسر  فإن كانت أجرته محددة ال تتغير ســواء أربح الصندوق أم خسر أ-  أ- 
فهي وكالة بأجرة.فهي وكالة بأجرة.

وإن أضيــف ألجرتــه حافز أداء بنســبة من أربــاح الصندوق،  وإن أضيــف ألجرتــه حافز أداء بنســبة من أربــاح الصندوق، ب-  ب- 
عل عنــد تحقيق الربح، ويجوز  عل عنــد تحقيق الربح، ويجوز فاألقرب فــي حافز األداء أنه جُ فاألقرب فــي حافز األداء أنه جُ

الجمع بين اإلجارة والجعالة إذا اختلف محل كل منهما.الجمع بين اإلجارة والجعالة إذا اختلف محل كل منهما.
ا في الصندوق، فيجوز أن يجمع  ا مستثمرً وإن كان المدير شريكً ا في الصندوق، فيجوز أن يجمع ج-  ا مستثمرً وإن كان المدير شريكً ج- 
بين األجرة وحافز األداء وربح اســتثماره إذا انفصلت شخصيته بين األجرة وحافز األداء وربح اســتثماره إذا انفصلت شخصيته 
ا، فكانت األجــرة والحافز لكونه  ا عن شــخصيته شــريكً ا، فكانت األجــرة والحافز لكونه مديرً ا عن شــخصيته شــريكً مديرً
ا، ولم تؤثر إحداهما  ا، وكانت عائد اســتثماره لكونه شريكً ا، ولم تؤثر إحداهما مديرً ا، وكانت عائد اســتثماره لكونه شريكً مديرً

على األخر بزيادة أجرته أو عائد استثماره.على األخر بزيادة أجرته أو عائد استثماره.
يجوز لمديــر الصنــدوق أن يتعاقد مع مديــر من الباطــن إذا أذِن له  يجوز لمديــر الصنــدوق أن يتعاقد مع مديــر من الباطــن إذا أذِن له -   -٢٥٢٥

المستثمرون بذلك.المستثمرون بذلك.
يجوز بيع المدير وشــراؤه من صناديق يديرها إذا كان في ذلك مصلحة  يجوز بيع المدير وشــراؤه من صناديق يديرها إذا كان في ذلك مصلحة -   -٢٦٢٦
للمســتثمرين دون ضرر، ولــم يقصد بذلك تصحيــح تعثر الصندوق للمســتثمرين دون ضرر، ولــم يقصد بذلك تصحيــح تعثر الصندوق 

اآلخر أو نفع نفسه مع اإلضرار بالمستثمرين.اآلخر أو نفع نفسه مع اإلضرار بالمستثمرين.
كل ما كان مجهــول العاقبة في المعامالت فهو غرر، ويدخل الغرر في  كل ما كان مجهــول العاقبة في المعامالت فهو غرر، ويدخل الغرر في -   -٢٧٢٧
المشاركات، وال تقتضي تســمية التمويل برأس المال الجريء بذلك المشاركات، وال تقتضي تســمية التمويل برأس المال الجريء بذلك 
أنه متضمن للغــرر، بل المقصود بالجرأة والمخاطــرة فيه: المخاطرة أنه متضمن للغــرر، بل المقصود بالجرأة والمخاطــرة فيه: المخاطرة 
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االقتصاديــة باحتمال وقوع الخســارة؛ ولذلك فال يدخــل الغرر في االقتصاديــة باحتمال وقوع الخســارة؛ ولذلك فال يدخــل الغرر في 
التمويــل برأس المــال الجريء إال كمــا يدخل في غيــره من أبواب التمويــل برأس المــال الجريء إال كمــا يدخل في غيــره من أبواب 

المشاركات.المشاركات.
ل  قد يبــدأ التمويل برأس المال الجريء بواســطة وســيط بين المموِّ ل -  قد يبــدأ التمويل برأس المال الجريء بواســطة وســيط بين المموِّ  -٢٨٢٨
ا عند  ل، والوســاطة إما أن تكون إجارة إذا كان الوســيط أجيرً ا عند والمتموِّ ل، والوســاطة إما أن تكون إجارة إذا كان الوســيط أجيرً والمتموِّ
ل، ويســتحق األجير أجرته بمضــي المدة إذا تفرغ  ل أو المتموِّ ل، ويســتحق األجير أجرته بمضــي المدة إذا تفرغ المموِّ ل أو المتموِّ المموِّ
للعمل وســعى فيه ولو لم يحقق الغاية، فإن كان ال يستحق العِوض إال للعمل وســعى فيه ولو لم يحقق الغاية، فإن كان ال يستحق العِوض إال 

بتحقق الغاية وحصول التمويل فهي جعالة وليست إجارة.بتحقق الغاية وحصول التمويل فهي جعالة وليست إجارة.
التحوطالتحوط: تحييد المخاطر وتقليصها، ويكثــر في التمويل برأس المال : تحييد المخاطر وتقليصها، ويكثــر في التمويل برأس المال   - -٢٩٢٩

الجريء، ويمكن جمع أهم صوره في أربعة أنواع:الجريء، ويمكن جمع أهم صوره في أربعة أنواع:
التحوط االقتصاديالتحوط االقتصادي، وهي الطرق التي يتخذها الشــخص للحد ، وهي الطرق التي يتخذها الشــخص للحد  أ- أ- 
من المخاطر دون الدخول فــي تعاقدات أو اتفاقات خاصة مع من المخاطر دون الدخول فــي تعاقدات أو اتفاقات خاصة مع 
أطراف أخر. وأشــهر أدواته: تنويع األصول االستثمارية بأالَّ أطراف أخر. وأشــهر أدواته: تنويع األصول االستثمارية بأالَّ 
ا في الصناديق  ل ماله في مشروع واحد، ويظهر كثيرً ا في الصناديق يضع المموِّ ل ماله في مشروع واحد، ويظهر كثيرً يضع المموِّ

القابضة.القابضة.
التحوط التعاونيالتحوط التعاوني، وهي الطــرق التي يتخذها جماعة فيما بينهم ، وهي الطــرق التي يتخذها جماعة فيما بينهم  ب- ب- 
للحــد من المخاطــر المحدقة بهم، وأشــهر أدواتــه: التأمين للحــد من المخاطــر المحدقة بهم، وأشــهر أدواتــه: التأمين 
التعاوني، بأن يؤسس صندوق تساهم فيه مجموعة من صناديق التعاوني، بأن يؤسس صندوق تساهم فيه مجموعة من صناديق 
رأس المال الجريء لمواجهة أي خسارة مستقبلة تحيق بأحدها.رأس المال الجريء لمواجهة أي خسارة مستقبلة تحيق بأحدها.
ل للحد من  ل للحد من ، وهي الطرق التي يتخذها المموِّ التحــوط التعاقديالتحــوط التعاقدي، وهي الطرق التي يتخذها المموِّ ج- ج- 

المخاطر في العقود التي يبرمها مع غيره، فمنها:المخاطر في العقود التي يبرمها مع غيره، فمنها:



الخاتمةالخاتمة

٥٦٩٥٦٩

شروط إدارية مالية، وأشهرها: اشتراط تغيير المدير التنفيذي، أو زيادة ، وأشهرها: اشتراط تغيير المدير التنفيذي، أو زيادة  شروط إدارية مالية   
عدد مقاعده في مجلس اإلدارة، أو مضاعفة صوته، أو عدم اتخاذ قرار عدد مقاعده في مجلس اإلدارة، أو مضاعفة صوته، أو عدم اتخاذ قرار 

مؤثر في الشركة دون موافقته.مؤثر في الشركة دون موافقته.
شــروط لتقييد تصرفات الشــركاء؛ كاشــتراط عدم بيع حصصهم إال ؛ كاشــتراط عدم بيع حصصهم إال  شــروط لتقييد تصرفات الشــركاء   
بموافقته، أو أولويته في بيع حصته قبلهم، أو حقه في شــراء حصصهم بموافقته، أو أولويته في بيع حصته قبلهم، أو حقه في شــراء حصصهم 

. .مستقبالً مستقبالً
شــروط مالية محضة، بتفضيله ماليا كاشتراط أسبقيته في استرداد رأس ، بتفضيله ماليا كاشتراط أسبقيته في استرداد رأس  شــروط مالية محضة   
ماله قبل الشــركاء، أو الحصول على ربح مضاعف، أو تحويل أسهمه ماله قبل الشــركاء، أو الحصول على ربح مضاعف، أو تحويل أسهمه 
المفضلة إلى أســهم عادية أو إلى ســندات أو بالعكس، أو تغير عائد المفضلة إلى أســهم عادية أو إلى ســندات أو بالعكس، أو تغير عائد 
أســهمه بحســب كمية األرباح أو مدة التمويل، أو بضمان أرباحه، أو أســهمه بحســب كمية األرباح أو مدة التمويل، أو بضمان أرباحه، أو 
بمسؤوليته المحدودة، أو بعدم تحمله الرسوم المفروضة على الشركة، بمسؤوليته المحدودة، أو بعدم تحمله الرسوم المفروضة على الشركة، 

ونحو ذلك.ونحو ذلك.
األصل جواز الشروط التي تقيد تصرفات الشركاء، وجواز منع الشريك  األصل جواز الشروط التي تقيد تصرفات الشركاء، وجواز منع الشريك -   -٣٠٣٠

شريكه من التصرف في مال الشركة.شريكه من التصرف في مال الشركة.
ا،  ا عند العقد، مشاعً يشترط أن يكون نصيب كل شريك من الربح معلومً ا، -  ا عند العقد، مشاعً يشترط أن يكون نصيب كل شريك من الربح معلومً  -٣١٣١
ا بين الشركاء، وأن تكون خسارة كل شــريك بقدر رأس ماله،  ا بين الشركاء، وأن تكون خسارة كل شــريك بقدر رأس ماله، مشــتركً مشــتركً
وأالَّ يستحق ربح إال بعد ســالمة رأس المال، ويحرم كل شرط يؤدي وأالَّ يستحق ربح إال بعد ســالمة رأس المال، ويحرم كل شرط يؤدي 
إلى ضمان رأس المال أو الربح، أو يقطع الشركة ويجعل الربح خاصا إلى ضمان رأس المال أو الربح، أو يقطع الشركة ويجعل الربح خاصا 
ببعض الشــركاء، ويجوز زيادة نســبة الربح على نســبة رأس المال أو ببعض الشــركاء، ويجوز زيادة نســبة الربح على نســبة رأس المال أو 

نقصها عنه إن كان ذلك مقابل عمل الشريك في الشركة.نقصها عنه إن كان ذلك مقابل عمل الشريك في الشركة.
يجوز اشتراط أن يدفع الشريك رأس ماله على دفعات وأن يشترط حقه  يجوز اشتراط أن يدفع الشريك رأس ماله على دفعات وأن يشترط حقه -   -٣٢٣٢
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في االمتناع عن الدفعات الالحقة، وال تنعقد الشركة إال على المدفوع في االمتناع عن الدفعات الالحقة، وال تنعقد الشركة إال على المدفوع 
من رأس المال.من رأس المال.

يقتضي اشتراط كون الخســارة على قدر رأس المال تحريم كل شرط  يقتضي اشتراط كون الخســارة على قدر رأس المال تحريم كل شرط -   -٣٣٣٣
يخالف ذلك؛ كاشتراط منح الشريك حصةً مجانية، أو منحه حصةً تزيد يخالف ذلك؛ كاشتراط منح الشريك حصةً مجانية، أو منحه حصةً تزيد 

على قدر رأس ماله.على قدر رأس ماله.
يحرم شــرط المســؤولية المحدودة إن كان الشــرط لبعض الشركاء  يحرم شــرط المســؤولية المحدودة إن كان الشــرط لبعض الشركاء -   -٣٤٣٤
دون بعض، أو كان لجميع الشــركاء في شــركة يغلــب عليها الجانب دون بعض، أو كان لجميع الشــركاء في شــركة يغلــب عليها الجانب 
الشــخصي، ويجوز في الشــركات التي يغلب عليهــا الجانب المالي الشــخصي، ويجوز في الشــركات التي يغلب عليهــا الجانب المالي 

كالشركات المساهمة المتداولة في سوق المال.كالشركات المساهمة المتداولة في سوق المال.
لة برأس المال الجريء إذا  يجوز تحصيل الرســوم من الشــركة المموَّ لة برأس المال الجريء إذا -  يجوز تحصيل الرســوم من الشــركة المموَّ  -٣٥٣٥
كانت مقابل عمل، سواء أكانت الرسوم لإلدارة أو للدراسة أو للوساطة كانت مقابل عمل، سواء أكانت الرسوم لإلدارة أو للدراسة أو للوساطة 
أو للتقويم أو لتعديل هيكلة الشــركة أو للتخارج، وتعد أجرةً لمن قام أو للتقويم أو لتعديل هيكلة الشــركة أو للتخارج، وتعد أجرةً لمن قام 

بالعمل.بالعمل.
يقصد بتقويم المشروع: تقدير قيمته السوقية بما يشمله من موجودات؛  يقصد بتقويم المشروع: تقدير قيمته السوقية بما يشمله من موجودات؛ -   -٣٦٣٦
لمعرفة قيمة حصة كل شــريك فيه، ويجــوز التقويم إن كان لبيع حصة لمعرفة قيمة حصة كل شــريك فيه، ويجــوز التقويم إن كان لبيع حصة 
ل، ويجب إن كان لزيادة رأس المال؛ ألنه يقتضي أن  ل، ويجب إن كان لزيادة رأس المال؛ ألنه يقتضي أن من الشركة للمموِّ من الشركة للمموِّ

تكون حصة كل شريك مقابل قدر رأس ماله.تكون حصة كل شريك مقابل قدر رأس ماله.
ل منها أو  ينتهــي التمويل برأس المال الجريء للشــركة بخروج المموِّ ل منها أو -  ينتهــي التمويل برأس المال الجريء للشــركة بخروج المموِّ  -٣٧٣٧
ل ألحد  ل منها: انتقال حصة المموِّ ل ألحد بإفالســها، فمن طرق خروج المموِّ ل منها: انتقال حصة المموِّ بإفالســها، فمن طرق خروج المموِّ
الشــركاء تلقائيا بطريق المشاركة المتناقصة، أو بشــراء أحد الشركاء الشــركاء تلقائيا بطريق المشاركة المتناقصة، أو بشــراء أحد الشركاء 
 ،للمشــروع أو لحصة الممول فيه، أو باندماج الشركة في شركة أخر ،للمشــروع أو لحصة الممول فيه، أو باندماج الشركة في شركة أخر
لة كاملة أو على حصة  لة كاملة أو على حصة أو باستحواذ شــركة كبر على الشــركة المموَّ أو باستحواذ شــركة كبر على الشــركة المموَّ
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ل حصته بعد طرح الشــركة لالكتتاب، أو  ل فيها، أو ببيع المموِّ ل حصته بعد طرح الشــركة لالكتتاب، أو الممــوِّ ل فيها، أو ببيع المموِّ الممــوِّ
ببيع الصندوق أو المستثمر وثائق االستثمار، كما ينتهي التمويل بتصفية ببيع الصندوق أو المستثمر وثائق االستثمار، كما ينتهي التمويل بتصفية 

الشركة ببيعها أو بيع موجوداتها، ولكل ما سبق حكم البيع.الشركة ببيعها أو بيع موجوداتها، ولكل ما سبق حكم البيع.
إفالس الشــركة:إفالس الشــركة: اســتغراق ديونها جميع أمواله وعجزها عن تأديتها،  اســتغراق ديونها جميع أمواله وعجزها عن تأديتها،   - -٣٨٣٨

ولإلفالس آثار، أهمها:ولإلفالس آثار، أهمها:
ا واقيًا  انتهاء الشركة باإلفالس، ما لم تصطلح مع الدائنين صلحً ا واقيًا أ-  انتهاء الشركة باإلفالس، ما لم تصطلح مع الدائنين صلحً أ- 

من اإلفالس، باستمرارها مع سداد ديونهم على أقساط.من اإلفالس، باستمرارها مع سداد ديونهم على أقساط.
الحجر على الشــركة إذا أفلســت، فيجوز الحجر عليها بحكم  الحجر على الشــركة إذا أفلســت، فيجوز الحجر عليها بحكم ب-  ب- 
القاضــي؛ وذلك بمنع مديرها وشــركائها مــن التصرف فيها، القاضــي؛ وذلك بمنع مديرها وشــركائها مــن التصرف فيها، 
وفرض الحراسة القضائية عليها، ويجوز أن تتقدم الشركة بطلب وفرض الحراسة القضائية عليها، ويجوز أن تتقدم الشركة بطلب 

الحكم بتفليسها والحجر عليها.الحكم بتفليسها والحجر عليها.
إذا حكم على الشركة باإلفالس فيترتب على ذلك أمور، منها: إذا حكم على الشركة باإلفالس فيترتب على ذلك أمور، منها:-   -٣٩٣٩

إشهار اإلفالس. إشهار اإلفالس.أ-  أ- 
صحة إقرار مدير الشــركة أو الشــركاء فيها بحقوق مالية على  صحة إقرار مدير الشــركة أو الشــركاء فيها بحقوق مالية على ب-  ب- 
الشــركة، ولكن ال يكون لإلقــرار أثر إال بعد اســتيفاء الغرماء الشــركة، ولكن ال يكون لإلقــرار أثر إال بعد اســتيفاء الغرماء 

حقوقهم.حقوقهم.
ال تحل الديون المؤجلة باإلفالس، ما لم يكن تفليس الشــركة  ال تحل الديون المؤجلة باإلفالس، ما لم يكن تفليس الشــركة ج-  ج- 

لتصفيتها فتحل؛ لئال يضيع حق الدائن.لتصفيتها فتحل؛ لئال يضيع حق الدائن.
يحق للغريم استرداد عين ماله إذا وجده لد الشركة بشروط منها:  يحق للغريم استرداد عين ماله إذا وجده لد الشركة بشروط منها: د-  د- 
أن يكون البيع قبل إفالس الشــركة، وبقاء جميع العوض في ذمة أن يكون البيع قبل إفالس الشــركة، وبقاء جميع العوض في ذمة 

الشركة، وبقاء العين في ملكها، وعدم تعلق حق الغير الشركة، وبقاء العين في ملكها، وعدم تعلق حق الغير بالعين.بالعين.
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إذا بيع مال الشــركة فيباع بثمن المثل، ويجوز إلزامها بالتكسب لسداد  إذا بيع مال الشــركة فيباع بثمن المثل، ويجوز إلزامها بالتكسب لسداد -   -٤٠٤٠
ديــون الغرماء، كما يجوز إبقــاء بعض مالها لتتمكن من التكســب به ديــون الغرماء، كما يجوز إبقــاء بعض مالها لتتمكن من التكســب به 

كآالت المصانع ونحوها.كآالت المصانع ونحوها.

******
هذا، هذا، وأرجو أن يكون هذا البحث لبنة أولى في دراسة األحكام الفقهية للتمويل وأرجو أن يكون هذا البحث لبنة أولى في دراسة األحكام الفقهية للتمويل 
برأس المال الجريء، فإن هذا الموضوع ال يكفيه بحث واحد، بل هو بحاجة إلى نظر برأس المال الجريء، فإن هذا الموضوع ال يكفيه بحث واحد، بل هو بحاجة إلى نظر 
ه، وبالمدارســة  ه وفهمُ ه، وبالمدارســة العلماء ومدارســة طلبة العلم ومراجعة الباحثين؛ إذ لكلٍّ نظرُ ه وفهمُ العلماء ومدارســة طلبة العلم ومراجعة الباحثين؛ إذ لكلٍّ نظرُ

تنضج العلوم وتستقر األحكام.تنضج العلوم وتستقر األحكام.
كما أوصي المجامع الفقهية وهيئات الفتو بالنظر في هذا الموضوع وإعطائه كما أوصي المجامع الفقهية وهيئات الفتو بالنظر في هذا الموضوع وإعطائه 
حقا من النظر والمناقشة، ال سيما مع إقبال بالدنا خاصة والعالم اإلسالمي عامة على حقا من النظر والمناقشة، ال سيما مع إقبال بالدنا خاصة والعالم اإلسالمي عامة على 
ا جماعيا  ا مركبة تتطلب اجتهادً ا جماعيا هذه الصناعة التمويلية، وتضمنها مسائل معقدة وعقودً ا مركبة تتطلب اجتهادً هذه الصناعة التمويلية، وتضمنها مسائل معقدة وعقودً
من أهل العلم والرأي، وإن من الحســن أن يكون هذا الموضوع محال للدراســة في من أهل العلم والرأي، وإن من الحســن أن يكون هذا الموضوع محال للدراســة في 
مجمع الفقه اإلســالمي الدولي إلصدار قرار فيه، وأن ينظر المجلس الشــرعي لهيئة مجمع الفقه اإلســالمي الدولي إلصدار قرار فيه، وأن ينظر المجلس الشــرعي لهيئة 
المحاسبة والمراجعة في إعداد معيار شرعي خاص به ضمن المعايير الشرعية؛ ليكون المحاسبة والمراجعة في إعداد معيار شرعي خاص به ضمن المعايير الشرعية؛ ليكون 

ا للعاملين في هذه الصناعة. ا للعاملين في هذه الصناعة.مرجعً مرجعً
وأوصي هيئة الســوق المالية في المملكة بأن تصــدر الئحة خاصة بصناديق وأوصي هيئة الســوق المالية في المملكة بأن تصــدر الئحة خاصة بصناديق 
التمويل برأس المال الجريء تكون موافقةً ألحكام الشريعة اإلسالمية؛ لتمهد الطريق التمويل برأس المال الجريء تكون موافقةً ألحكام الشريعة اإلسالمية؛ لتمهد الطريق 

لتطور هذه الصناعة، وتفتح المجال ألهلها لالستثمار في المملكة.لتطور هذه الصناعة، وتفتح المجال ألهلها لالستثمار في المملكة.
كما أوصــي وزارة التعليم ووزارة التجــارة واالســتثمار ووزارة المالية بأن تُلزم كما أوصــي وزارة التعليم ووزارة التجــارة واالســتثمار ووزارة المالية بأن تُلزم 
حاضنات األعمال وجهات التمويل برأس المال الجريء بتأسيس هيئة رقابة شرعية في كل حاضنات األعمال وجهات التمويل برأس المال الجريء بتأسيس هيئة رقابة شرعية في كل 

جهة تمويل؛ لتكون المملكة رائدة هذه الصناعة التمويلية بما يوافق الشريعة اإلسالمية.جهة تمويل؛ لتكون المملكة رائدة هذه الصناعة التمويلية بما يوافق الشريعة اإلسالمية.
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ا: ا:وأخيرً وأخيرً
هذه مســائل التمويل برأس المال الجريء، وهذه أحكامهــا مقرونة بالدليل هذه مســائل التمويل برأس المال الجريء، وهذه أحكامهــا مقرونة بالدليل 
والتعليــل، ومقارنةً بين أقوال العلماء والفقهاء، فــإن أصبت فيما قررت فبتوفيق من والتعليــل، ومقارنةً بين أقوال العلماء والفقهاء، فــإن أصبت فيما قررت فبتوفيق من 

الرحيم المنان، وإن أخطأت فذلك دأب اإلنسان، وأسأل الله الغفران.الرحيم المنان، وإن أخطأت فذلك دأب اإلنسان، وأسأل الله الغفران.
ا. ا، وباطنًا وظاهرً ا.والحمد لله أوالً وآخرً ا، وباطنًا وظاهرً والحمد لله أوالً وآخرً

الحمد لله على نعمه الوفيرة، وآالئه الكثيرة.الحمد لله على نعمه الوفيرة، وآالئه الكثيرة.
الحمد لله كما ينبغي لجالل وجهه وعظيم سلطانه.الحمد لله كما ينبغي لجالل وجهه وعظيم سلطانه.

نث   Ì   Ë   Ê   É   È   Ç   Æ   Å   Ä   Ã   Â   Á      مث(١).

وصلى الله وبارك على نبينا محمد خاتم األنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه وصلى الله وبارك على نبينا محمد خاتم األنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه 
أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

سورة األعراف، اآلية: ٤٣٤٣. سورة األعراف، اآلية:    (١)
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وتشمل:وتشمل:

فهرس اآليات القرآنية الكريمة.فهرس اآليات القرآنية الكريمة.- - 
فهرس األحاديث النبوية واآلثار.فهرس األحاديث النبوية واآلثار.- - 
ثبت المصادر والمراجع.ثبت المصادر والمراجع.- - 
فهرس الموضوعات.فهرس الموضوعات.- - 
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الصفحةالصفحةرقمهارقمهااآليةاآلية
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٢٧٨٢٧٨١٦٨١٦٨، ، ٢٧٩٢٧٩
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   ÂÁ    À    ¿    ¾    ½    ¼    »    º نث   
Ç   Æ   Å   Ä   Ã   مث
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G   F   E   D   C   B   A      مث

٣٣٨٣٣٨، ، ٢٩٢٩٣٦٩٣٦٩
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o   n      مث
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   5    4    3    2    1    0    /    . نث   

6   7   8      مث
١٤١١٤١٤٩٣٤٩٣

٣٠٢٣٠٢، ، ٣٦٨٣٦٨، ، ١نث   ]   \   [   ^   _      مث
 ، ،٣٧٨٣٧٨، ، ٣٨٤٣٨٤

٤٤٨٤٤٨
١٦٩١٦٩، ، ٢١٧١١٧١نث   É   È   Ç   Æ   Å   ÄÃ   Â   Á   À      مث

   S    R    Q    P    O    N    M    L    K نث   
U   T      مث

٣٧

٤٣٤٣٥٧٣٥٧٣نث   Ì   Ë   Ê   É   È   Ç   Æ   Å   Ä   Ã   Â   Á      مث

٧٢٧٢٢٧٧٢٧٧نث   ;   >   =   <   ?      مث

٨٩٨٩٨نث   ?   @   D   C   B   A      مث

   ²   ±   °   ¯   ®   ¬   «   ª   ©   نث
º   ¹   ¸   ¶   μ   ´   ³   «   ¼      مث

١٢٧١٢٧، ، ١٩١٩٢٦٧٢٦٧

٧٧٧٧٢٧١٢٧١نث   T   S   R   Q   P   O   N   مث



٥٧٩٥٧٩

فهرس اآليات القرآنية الكريمةفهرس اآليات القرآنية الكريمة األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

الصفحةالصفحةرقمهارقمهااآليةاآلية

٣٢٣٢١٢٦١٢٦نث   Ë   Ê   É   È   مث

٥٤٩٦٤٩٦نث   R   Q   P   O   N   M   L   K   Jمث
   ?    >    =    <    ;    :    9    8    7 نث   

@   A   مث
٢٢٢٢٥١٨٥١٨

نث   z   y   }   |{   ~   ے   ¡   ¢   £   
   °   ¯   ®   ¬   «   ª   ©   ¨   §   ¦   ¥   ¤
   ½   ¼   »º   ¹   ¸   ¶   μ    ´³   ²   ±
   É   È   Ç   Æ   Å   Ä   Ã   Â   ÁÀ   ¿   ¾
   Õ   ÔÓ   Ò   Ñ   Ð   Ï   Î   ÍÌ   Ë   Ê

Ú   Ù   Ø   ×   Ö   مث

٢٦٢٦٢٧٣٢٧٣-٢٨٢٨

   7    6    5    4    3    2    1    0    / نث   
8   9   مث

٤٥٤٥٧-٤٦٤٦

٦٢٧٣٢٧٣نث   6   7   8   9   :      مث

٢٠٢٠٩٨٩٨نث   P   O   N   M   L   K   J   I      مث



٥٨٠٥٨٠



٥٨١٥٨١

الصفحةالصفحةالراويالراويطرف الحديث أو األثرطرف الحديث أو األثر
٤٢٠٤٢٠أبو هريرةأبو هريرة«اجتنبوا السبع الموبقات»«اجتنبوا السبع الموبقات»

٤٥٧٤٥٧ابن عمرابن عمر«إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر...»«إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر...»
«إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه «إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه 

ما استطعتم»ما استطعتم»
١٦٩١٦٩أبو هريرةأبو هريرة

(أصيب رجل في عهد رســول الله  (أصيب رجل في عهد رســول الله  في ثمار في ثمار 
ابتاعها، فكثر دينه...)ابتاعها، فكثر دينه...)

٥٥١٥٥١أبو سعيدأبو سعيد

١٤٧١٤٧فضالة بن عبيدفضالة بن عبيد«الذهب بالذهب وزنًا بوزن»«الذهب بالذهب وزنًا بوزن»
أبو هريرةأبو هريرة«المسلمون على شروطهم»«المسلمون على شروطهم»

عمرو بن عوفعمرو بن عوف
 ، ،١٥٨١٥٨، ، ٣٠٢٣٠٢
 ، ،٣٦٨٣٦٨، ، ٣٧٩٣٧٩
 ، ،٣٨٤٣٨٤، ، ٤٠٨٤٠٨
٤٤٨٤٤٨، ، ٤٨٥٤٨٥

٤٠٨٤٠٨علي بن أبي طالبعلي بن أبي طالب(الوضيعة على المال، والربح على ما اصطلحوا عليه)(الوضيعة على المال، والربح على ما اصطلحوا عليه)
٣٦١٣٦١أبو موسىأبو موسى«إن األشعريين إذا أرملوا في الغزو... »«إن األشعريين إذا أرملوا في الغزو... »

ا يشــتري به أضحية  ا يشــتري به أضحية  أعطاه دينارً (أن النبــي  (أن النبــي   أعطاه دينارً
أو شاة...)أو شاة...)

٢٦٨٢٦٨عروة البارقيعروة البارقي

(أن رسول الله  (أن رسول الله   خلع معاذ بن جبل  رضي الله  خلع معاذ بن جبل  رضي الله 
عنه  من غرمائه...)عنه  من غرمائه...)

٥٢١٥٢١جابرجابر

٥٥٤٥٥٤عبيد الله بن عدي بن الخيارعبيد الله بن عدي بن الخيار«إن شئتما أعطيتكما، وال حظ فيها لغني، وال لقوي مكتسب»«إن شئتما أعطيتكما، وال حظ فيها لغني، وال لقوي مكتسب»



٥٨٢٥٨٢

فهرس األحاديث النبوية واآلثارفهرس األحاديث النبوية واآلثار األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

الصفحةالصفحةالراويالراويطرف الحديث أو األثرطرف الحديث أو األثر
رقٍ  رقٍ (أن معاويــة  رضي الله عنه  باع ســقاية من ذهبٍ أو وَ (أن معاويــة  رضي الله عنه  باع ســقاية من ذهبٍ أو وَ

بأكثر من وزنها...)بأكثر من وزنها...)
١٤٥١٤٥عطاء بن يسارعطاء بن يسار

؟» قٌ رَّ ؟»«أنت سُ قٌ رَّ ق«أنت سُ رَّ قسُ رَّ ٥٥٢٥٥٢سُ
ا فأفلس الذي ابتاعه ...» ا فأفلس الذي ابتاعه ...»«أيما رجل باع متاعً ٥٤٢٥٤٢، ، ٥٤٤٥٤٤أبو هريرةأبو هريرة«أيما رجل باع متاعً

(بعث رســول الله  (بعث رســول الله   بعثًا قِبَل الســاحل، فأمر  بعثًا قِبَل الســاحل، فأمر 
عليهم أبا عبيدة بن الجراح ...)عليهم أبا عبيدة بن الجراح ...)

٣٦٠٣٦٠جابرجابر

(...وبئس والله ما اشتر ، ، وبئس والله ما اشتر...)(بئس والله ما اشتريتِ ٤٥٧٤٥٧عائشةعائشة(بئس والله ما اشتريتِ
«ثالث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة، وأخالط «ثالث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة، وأخالط 

البر بالشعير، للبيت ال للبيع»البر بالشعير، للبيت ال للبيع»
١٣٠١٣٠صهيبصهيب

(خرج عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب رضي الله (خرج عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب رضي الله 
عنهما في جيش إلى العراق...)عنهما في جيش إلى العراق...)

١٣١١٣١زيد بن أسلم عن أبيهزيد بن أسلم عن أبيه

٥٥٨٥٥٨جابرجابر«سنغدو عليك»«سنغدو عليك»
ــيفَع -أسيفع جهينة- رضي من دينه وأمانته بأن  ــيفَع -أسيفع جهينة- رضي من دينه وأمانته بأن (فإن األُسَ (فإن األُسَ

يقال: سبق الحاج ...)يقال: سبق الحاج ...)
٥٢٢٥٢٢عمر بن الخطابعمر بن الخطاب

٢٧٤٢٧٤أبو هريرةأبو هريرة«قال الله: ثالثة أنا خصمهم يوم القيامة...»«قال الله: ثالثة أنا خصمهم يوم القيامة...»
٢٧٤٢٧٤ابن عباسابن عباس(قضى أكثرهما وأطيبهما، إن رسول الله إذا قال فعل)(قضى أكثرهما وأطيبهما، إن رسول الله إذا قال فعل)

٢٣٤٢٣٤جابرجابر(قضى النبي  (قضى النبي   بالشفعة في كل ما لم يقسم) بالشفعة في كل ما لم يقسم)
٤٢٤٤٢٤ابن عمرابن عمر«ال بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء»«ال بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء»
(ال بأس به، إنمــا كان الناس يؤاجرون علــى عهد النبي  (ال بأس به، إنمــا كان الناس يؤاجرون علــى عهد النبي  

 على الماذيانات، وأقبال الجداول ...) على الماذيانات، وأقبال الجداول ...)
٣٢٢٣٢٢رافع بن خديجرافع بن خديج

ل» بَاع حتى تُفَصَّ ل»«ال تُ بَاع حتى تُفَصَّ ١٤٦١٤٦، ، ١٤٧١٤٧فضالة بن عبيدفضالة بن عبيد«ال تُ
«ال جناح على من وليهــا أن يأكل منها بالمعروف ويُطعِم «ال جناح على من وليهــا أن يأكل منها بالمعروف ويُطعِم 

غير متمول»غير متمول»
٥٣٥٣عمر بن الخطابعمر بن الخطاب

« »«ال يبيعُ حاضر لِبَادٍ ٣٣٢٣٣٢ابن عباسابن عباس«ال يبيعُ حاضر لِبَادٍ
٢٢٢٢٢٢، ، ٤٦٠٤٦٠عبد الله بن عمروعبد الله بن عمرو«ال يحل سلف وبيع ...»«ال يحل سلف وبيع ...»



٥٨٣٥٨٣

فهرس األحاديث النبوية واآلثارفهرس األحاديث النبوية واآلثار األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

الصفحةالصفحةالراويالراويطرف الحديث أو األثرطرف الحديث أو األثر
٤٥٩٤٥٩ابن عمرابن عمر(لعله لو باعه من غيره باعه بدون ذلك...)(لعله لو باعه من غيره باعه بدون ذلك...)

(لعن رسول الله  (لعن رسول الله   آكل الربا، وموكله، وكاتبه،  آكل الربا، وموكله، وكاتبه، 
وشاهديه)، وقال: «هم سواء»وشاهديه)، وقال: «هم سواء»

١٦٨١٦٨جابرجابر

٣٦٨٣٦٨، ، ٣٦٩٣٦٩عائشةعائشة«ما بال أقوام يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله... »«ما بال أقوام يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله... »
«من ابتاع نخالً بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إال أن يشــترط «من ابتاع نخالً بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إال أن يشــترط 

المبتاع...»المبتاع...»
١٤٨١٤٨عبد الله بن عمرعبد الله بن عمر

٣٦٦٣٦٦عائشةعائشة«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه، فهو رد»«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه، فهو رد»
«من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسانٍ قد أفلس فهو أحق «من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسانٍ قد أفلس فهو أحق 

به من غيره»به من غيره»
٥٤٢٥٤٢أبو هريرةأبو هريرة

ــا فوجده وقــد أفلس الرجل فهــو ماله بين  ــا فوجده وقــد أفلس الرجل فهــو ماله بين «مــن باع بيعً «مــن باع بيعً
غرمائه»غرمائه»

٥٤٥٥٤٥، ، ٥٤٩٥٤٩أبو هريرةأبو هريرة

٢١٦٢١٦أبو هريرةأبو هريرة«من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا».«من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا».
٥٣٣٥٣٣، ، ٥٣٥٥٣٥جابرجابر«من باع هذا شيئًا فهو باطل»«من باع هذا شيئًا فهو باطل»

ا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه،  ا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، «من رأ منكم منكرً «من رأ منكم منكرً
فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف اإليمان»فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف اإليمان»

١٧١١٧١أبو سعيد الخدريأبو سعيد الخدري

٢٧٨٢٧٨، ، ٢٨٦٢٨٦، ، أبو قتادةأبو قتادة«من قتل قتيالً له عليه بينة فله سلبه»«من قتل قتيالً له عليه بينة فله سلبه»
٣٤٣٣٤٣

٤٤٦٤٤٦أبو هريرةأبو هريرة«نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه»«نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه»
«والذي نفسي بيده، ألن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على «والذي نفسي بيده، ألن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على 

ظهره خير له من أن يأتي رجالً فيسأله، أعطاه أو منعه»ظهره خير له من أن يأتي رجالً فيسأله، أعطاه أو منعه»
٥٥٧٥٥٧أبو هريرةأبو هريرة

٢٧٧٢٧٧، ، ٢٧٨٢٧٨أبو سعيد الخدريأبو سعيد الخدري«وما أدراك أنها رقية، خذوها واضربوا لي بسهم»«وما أدراك أنها رقية، خذوها واضربوا لي بسهم»
(نهى رسول الله  (نهى رسول الله   عن بيع الحصاة، وعن بيع  عن بيع الحصاة، وعن بيع 

الغرر)الغرر)
٣٢١٣٢١أبو هريرةأبو هريرة

٢١٦٢١٦أبو هريرةأبو هريرة(نهى رسول الله  (نهى رسول الله   عن بيعتين في بيعة) عن بيعتين في بيعة)
٣٦٧٣٦٧جابرجابر(نهى رسول الله عن المحاقلة .. وعن الثنيا)(نهى رسول الله عن المحاقلة .. وعن الثنيا)



٥٨٤٥٨٤

فهرس األحاديث النبوية واآلثارفهرس األحاديث النبوية واآلثار األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

الصفحةالصفحةالراويالراويطرف الحديث أو األثرطرف الحديث أو األثر
٣٦٧٣٦٧جابرجابر(نهى عن الثنيا إال أن تعلم)(نهى عن الثنيا إال أن تعلم)

٣٦٧٣٦٧عبد الله بن عمروعبد الله بن عمرو(نهى عن بيع وشرط)(نهى عن بيع وشرط)



٥٨٥٥٨٥

كشاف المسائل الفقهيةكشاف المسائل الفقهية
رقم الصفحةرقم الصفحةالمسألةالمسألة

٩٥٩٥ ........................................... ........................................... الفرق بين التورق والمرابحة لآلمر بالشراءالفرق بين التورق والمرابحة لآلمر بالشراء
حكم شركة العنانحكم شركة العنان.................................................................. .................................................................. ١٢٧١٢٧
حكم المضاربةحكم المضاربة..................................................................... ..................................................................... ١٢٩١٢٩
صور المضاربة، وحكم كل صورةصور المضاربة، وحكم كل صورة.................................................. .................................................. ١٣٢١٣٢
١٣٣١٣٣ ............................................ ............................................ اشتراط رب المال العمل مع المضارباشتراط رب المال العمل مع المضارب
مساهمة المضارب بماله في المضاربةمساهمة المضارب بماله في المضاربة.............................................. .............................................. ١٣٥١٣٥
اجتماع شركة العنان والمضاربة في عقداجتماع شركة العنان والمضاربة في عقد............................................ ............................................ ١٣٥١٣٥
١٣٩١٣٩ ..................... ..................... إذا اشترط المضارب أن تكون له حصة في الشركة مقابل عملهإذا اشترط المضارب أن تكون له حصة في الشركة مقابل عمله
١٤١١٤١ .......... .......... إذا ساهم الشريكان بماليهما واستأجرا من يعمل في الشركة، فما الحكم؟إذا ساهم الشريكان بماليهما واستأجرا من يعمل في الشركة، فما الحكم؟
١٤٢١٤٢ ............... ............... ا) بنقد (مسألة: مد عجوة ودرهم) ا) بنقد (مسألة: مد عجوة ودرهم)بيع حصة من الشركة (أعيانًا ونقودً بيع حصة من الشركة (أعيانًا ونقودً
هل شركة العنان عقد جائز أو الزم؟هل شركة العنان عقد جائز أو الزم؟................................................ ................................................ ١٥٠١٥٠
هل المضاربة عقد جائز أو الزم؟هل المضاربة عقد جائز أو الزم؟................................................... ................................................... ١٥٣١٥٣
١٥٧١٥٧ ............................. ............................. هل يصح تأقيت الشركة بمدة تنقضي الشركة بانتهائها؟هل يصح تأقيت الشركة بمدة تنقضي الشركة بانتهائها؟
١٦٠١٦٠ ............................ ............................ هل يصح تأقيت الشركة بمدة تكون الشركة الزمة فيها؟هل يصح تأقيت الشركة بمدة تكون الشركة الزمة فيها؟
يشترط في الشريك أن يكون جائز التصرفيشترط في الشريك أن يكون جائز التصرف......................................... ......................................... ١٦٤١٦٤



٥٨٦٥٨٦
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الشريك وكيل عن شريكه، والمضارب وكيل عن رب المالالشريك وكيل عن شريكه، والمضارب وكيل عن رب المال........................ ........................ ١٦٤١٦٤
١٦٥١٦٥ .......................................... .......................................... الشريك والمضارب أمينان في تصرفاتهماالشريك والمضارب أمينان في تصرفاتهما
حكم مشاركة الكافر في التجارةحكم مشاركة الكافر في التجارة.................................................... .................................................... ١٦٥١٦٥
ا تجاريا أو صناعيا أو زراعيا........................ ........................ ١٦٥١٦٥ ا تجاريا أو صناعيا أو زراعياحكم كون محل الشركة مشروعً حكم كون محل الشركة مشروعً
١٦٧١٦٧ ............ ............ حكم المشاركة في المشروعات المحرمة أو التي تتضمن أنشطة محرمةحكم المشاركة في المشروعات المحرمة أو التي تتضمن أنشطة محرمة
١٧٢١٧٢ ..................................................... ..................................................... ا احكم كون رأس المال عروضً حكم كون رأس المال عروضً
اشتراط العلم برأس المال في الشركةاشتراط العلم برأس المال في الشركة............................................... ............................................... ١٨٤١٨٤
١٨٩١٨٩ ............... ............... حكم كون رأس المال دينًا على الشريك أو المضارب أو طرف ثالثحكم كون رأس المال دينًا على الشريك أو المضارب أو طرف ثالث
اشتراط تسليم رأس المال إلى المضارباشتراط تسليم رأس المال إلى المضارب........................................... ........................................... ١٩٩١٩٩
٢٠٤٢٠٤ .................................................. .................................................. اإليجاب والقبول في صيغة العقداإليجاب والقبول في صيغة العقد
٢٠٨٢٠٨ ................................................ ................................................ اجتماع عقد مشاركة وعقد معاوضةاجتماع عقد مشاركة وعقد معاوضة
٢٢٧٢٢٧ ..................................................... ..................................................... اجتماع عقد مشاركة وعقد بيعاجتماع عقد مشاركة وعقد بيع
اجتماع عقد مشاركة وعقد إجارةاجتماع عقد مشاركة وعقد إجارة................................................... ................................................... ٢٣١٢٣١
اجتماع عقد مشاركة وعقد قرضاجتماع عقد مشاركة وعقد قرض............................................ ............................................ ٢١١٢١١، ، ٢٢٦٢٢٦
٢١٣٢١٣ .................................................... .................................................... اجتماع عقد مشاركة وعقد تبرعاجتماع عقد مشاركة وعقد تبرع
٢١٤٢١٤ ............................................ ............................................ اشتراط عقد معاوضة مع عقد المشاركةاشتراط عقد معاوضة مع عقد المشاركة
اشتراط عقد قرض مع عقد المشاركةاشتراط عقد قرض مع عقد المشاركة............................................... ............................................... ٢١٩٢١٩
٢٢٣٢٢٣ ................................................ ................................................ اشتراط عقد تبرع مع عقد المشاركةاشتراط عقد تبرع مع عقد المشاركة

العوض المســتحق لكل شريك عند فساد الشركة، والعوض المستحق للمضارب عند العوض المســتحق لكل شريك عند فساد الشركة، والعوض المستحق للمضارب عند 
٢٢٥٢٢٥ ..................................................................... ..................................................................... فساد المضاربةفساد المضاربة

رقم الصفحةرقم الصفحةالمسألةالمسألة
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جمع الشريك بين األجرة وربح الشركةجمع الشريك بين األجرة وربح الشركة............................................. ............................................. ٢٣٢٢٣٢
المشاركة المنتهية بالتمليك، المشاركة المنتاقصةالمشاركة المنتهية بالتمليك، المشاركة المنتاقصة................................... ................................... ٢٣٣٢٣٣
٢٣٣٢٣٣ .................... .................... ا وتشترط فيه شروط البيع ا وتشترط فيه شروط البيعبيع الشريك حصته في الشركة يعد بيعً بيع الشريك حصته في الشركة يعد بيعً
٢٣٦٢٣٦ ................................ ................................ شراء الشريك حصة شريكه مستقبالً بالقيمة السوقيةشراء الشريك حصة شريكه مستقبالً بالقيمة السوقية
الوعد الملزمالوعد الملزم....................................................................... ....................................................................... ٢٣٧٢٣٧
التعويض عن إخالف الوعدالتعويض عن إخالف الوعد........................................................ ........................................................ ٢٣٧٢٣٧
٢٦٧٢٦٧ ....................................................................... ....................................................................... حكم الوكالةحكم الوكالة
الوكالة بأجرةالوكالة بأجرة....................................................................... ....................................................................... ٢٦٩٢٦٩
٢٣٧٢٣٧ ...................................................................... ...................................................................... حكم اإلجارةحكم اإلجارة
٢٧٦٢٧٦ ...................................................................... ...................................................................... حكم الجعالةحكم الجعالة
٢٧٩٢٧٩ ........................................................ ........................................................ الفرق بين اإلجارة والجعالةالفرق بين اإلجارة والجعالة
٢٨٢٢٨٢ ............................................................... ............................................................... أجرة مدير الصندوقأجرة مدير الصندوق
حافز األداء لمدير الصندوقحافز األداء لمدير الصندوق........................................................ ........................................................ ٢٨٣٢٨٣
رسوم اإلصداررسوم اإلصدار..................................................................... ..................................................................... ٢٩٠٢٩٠
٢٩٣٢٩٣ .. .. ا ا وصفته شريكً االجمع بين اإلجارة والشركة، جمع مدير الصندوق بين صفته أجيرً ا وصفته شريكً الجمع بين اإلجارة والشركة، جمع مدير الصندوق بين صفته أجيرً
توكيل الوكيل فيما وكل فيهتوكيل الوكيل فيما وكل فيه......................................................... ......................................................... ٣٠٣٣٠٣
شروط الوكيل - المدير من الباطنشروط الوكيل - المدير من الباطن................................................. ................................................. ٣٠٦٣٠٦
٣٠٧٣٠٧ ............... ............... تولي الوكيل طرفي العقد- بيع الوكيل لنفسه- شراء الوكيل من نفسهتولي الوكيل طرفي العقد- بيع الوكيل لنفسه- شراء الوكيل من نفسه
٣٢١٣٢١ .................................................... .................................................... هل في عقود المشاركات غرر؟هل في عقود المشاركات غرر؟
التوصيف الفقهي لعقود الوساطةالتوصيف الفقهي لعقود الوساطة................................................... ................................................... ٣٣٥٣٣٥

رقم الصفحةرقم الصفحةالمسألةالمسألة
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شروط عقد الوساطة - شروط الجعالة - شروط اإلجارةشروط عقد الوساطة - شروط الجعالة - شروط اإلجارة........................... ........................... ٣٣٧٣٣٧
٣٣٩٣٣٩ ................... ................... ل ا من المال المحصَّ لهل يصح أن يكون العِوض في الجعالة جزءً ا من المال المحصَّ هل يصح أن يكون العِوض في الجعالة جزءً
٣٥٦٣٥٦ ..... ..... اجتماع عقد معاوضة مع عقد معاوضة، اشتراط عقد معاوضة في عقد معاوضةاجتماع عقد معاوضة مع عقد معاوضة، اشتراط عقد معاوضة في عقد معاوضة
٣٥٩٣٥٩ ...................... ...................... التأمين التعاوني على صناديق االستثمار برأس المال الجريءالتأمين التعاوني على صناديق االستثمار برأس المال الجريء
مشروعية النِّهد في الحضر والسفرمشروعية النِّهد في الحضر والسفر.................................................. .................................................. ٣٦٠٣٦٠
الشروط في العقدالشروط في العقد.................................................................. .................................................................. ٣٦٣٣٦٣
٣٦٤٣٦٤ ................................................... ................................................... الشرط المخالف لمقتضى العقدالشرط المخالف لمقتضى العقد
تقييد الشريك في تصرفاته في إدارة شركة العنانتقييد الشريك في تصرفاته في إدارة شركة العنان.................................... .................................... ٣٧٨٣٧٨
منع أحد الشركاء في شركة العنان من التصرف في إدارة الشركةمنع أحد الشركاء في شركة العنان من التصرف في إدارة الشركة..................... ..................... ٣٧٩٣٧٩
تقييد المضارب في تصرفاته في إدارة المضاربةتقييد المضارب في تصرفاته في إدارة المضاربة..................................... ..................................... ٣٨٣٣٨٣

اشتراط الشريك امتناع الشركة عن المعامالت المحرمة، واشتراطه للدخول في الشركة اشتراط الشريك امتناع الشركة عن المعامالت المحرمة، واشتراطه للدخول في الشركة 
٣٨٨٣٨٨ .......................................... .......................................... أن تتخلص من النسبة المحرمة في أموالهاأن تتخلص من النسبة المحرمة في أموالها
٣٨٩٣٨٩ ............................. ............................. تقييد الشريك شريكه في تصرفاته في غير إدارة الشركةتقييد الشريك شريكه في تصرفاته في غير إدارة الشركة
اشتراط علم الشريك بقدر ربحه في الشركةاشتراط علم الشريك بقدر ربحه في الشركة......................................... ......................................... ٣٩٤٣٩٤

 ا من األربــاح، أو ربح أحــد المتجرين أو إحد ا محددً ا من األربــاح، أو ربح أحــد المتجرين أو إحد اشــتراط أحد الشــركاء مبلغً ا محددً اشــتراط أحد الشــركاء مبلغً
٣٩٦٣٩٦ ............................................................................ ............................................................................ السنتينالسنتين
٣٩٨٣٩٨ ...................... ...................... اشتراط أحد الشركاء في شركة العنان أن يكون الربح له وحدهاشتراط أحد الشركاء في شركة العنان أن يكون الربح له وحده
اشتراط رب المال أن يكون ربح المضاربة له وحدهاشتراط رب المال أن يكون ربح المضاربة له وحده................................. ................................. ٣٩٨٣٩٨
٣٩٨٣٩٨ ................................ ................................ اشتراط المضارب أن يكون ربح المضاربة له وحدهاشتراط المضارب أن يكون ربح المضاربة له وحده
٤٠١٤٠١ ............................. ............................. اشتراط كون خسارة الشركاء على قدر رؤوس أموالهماشتراط كون خسارة الشركاء على قدر رؤوس أموالهم
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رقم الصفحةرقم الصفحةالمسألةالمسألة
اشــتراط أحد الشركاء أالَّ يتحمل من الخسارة شيئًا، أو أن تكون خسارته بنسبة أقل من اشــتراط أحد الشركاء أالَّ يتحمل من الخسارة شيئًا، أو أن تكون خسارته بنسبة أقل من 

٤٠٢٤٠٢ ..................... ..................... رأس ماله، أو شرط رب المال على المضارب ضمان الخسارةرأس ماله، أو شرط رب المال على المضارب ضمان الخسارة
اشــتراط الشريك أن تكون نسبة ربحه أكثر من نســبة رأس ماله، واشتراط عمله لزيادة اشــتراط الشريك أن تكون نسبة ربحه أكثر من نســبة رأس ماله، واشتراط عمله لزيادة 

٤٠٦٤٠٦ ................................................................ ................................................................ ربحه عن رأس مالهربحه عن رأس ماله
تضمين الشريك الخسارة دون غيره من الشركاء، تضمين المضارب الخسارة دون رب تضمين الشريك الخسارة دون غيره من الشركاء، تضمين المضارب الخسارة دون رب 

٤٢١٤٢١ .............................................................................. .............................................................................. المالالمال
بديل مقترح لشرط تحويل السندات إلى أسهمبديل مقترح لشرط تحويل السندات إلى أسهم...................................... ...................................... ٤٢٢٤٢٢
تأخير الشريك دفع بعض رأس مالهتأخير الشريك دفع بعض رأس ماله................................................. ................................................. ٤٢٦٤٢٦
٤٣٠٤٣٠ ...................... ...................... هل يخلط رأس المال الجديد للشركة مع رأس المال القديم؟هل يخلط رأس المال الجديد للشركة مع رأس المال القديم؟
هبة أسهم في الشركة إلى شريكهبة أسهم في الشركة إلى شريك.................................................... .................................................... ٤٦٥٤٦٥
٤٨٨٤٨٨ ................................ ................................ ا في الشركة بسعر أقل من قيمتها ا في الشركة بسعر أقل من قيمتهاإعطاء شريك أسهمً إعطاء شريك أسهمً

تغير نســبة ربح الشــريك ســنويا عند وجود اعتبــارات معينة كزيادة أرباح الشــركة تغير نســبة ربح الشــريك ســنويا عند وجود اعتبــارات معينة كزيادة أرباح الشــركة 
أو نقصهاأو نقصها........................................................................... ........................................................................... ٤٤٣٤٤٣

ا فيها بســعر أقل من قيمتها السوقية، أو منح الموظف  ا فيها بســعر أقل من قيمتها السوقية، أو منح الموظف بيع الموظف في الشــركة أسهمً بيع الموظف في الشــركة أسهمً
٥٧٠٥٧٠ ................................................. ................................................. ا له. ا في الشركة مجانًا تحفيزً ا له.أسهمً ا في الشركة مجانًا تحفيزً أسهمً
٥٧٠٥٧٠ ............................. ............................. شرط المسؤولية المحدودة لجميع الشركاء في الشركةشرط المسؤولية المحدودة لجميع الشركاء في الشركة

شرط المســؤولية المحدودة لبعض الشركاء في الشركة مع بقاء مسؤولية بقية الشركاء شرط المســؤولية المحدودة لبعض الشركاء في الشركة مع بقاء مسؤولية بقية الشركاء 
بالتضامن فيما بينهمبالتضامن فيما بينهم................................................................ ................................................................ ٥١٤٥١٤

طلب أحد الشــركاء من شريك جديد أن يشتري حصة شريك آخر ويعده بشراء الحصة طلب أحد الشــركاء من شريك جديد أن يشتري حصة شريك آخر ويعده بشراء الحصة 
٤٥٥٤٥٥ ........................................................... ........................................................... أو بعضها منه بعد شرائه.أو بعضها منه بعد شرائه.
بيع العينةبيع العينة........................................................................... ........................................................................... ٤٥٦٤٥٦
٤٦١٤٦١ ..................................................... ..................................................... شروط المرابحة لآلمر بالشراءشروط المرابحة لآلمر بالشراء
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٤٦٢٤٦٢ .............................. .............................. اشتراط الشريك عدم تحمله بعض مصروفات الشركةاشتراط الشريك عدم تحمله بعض مصروفات الشركة
البيع بثمن المثل، وبما ينقطع به السعرالبيع بثمن المثل، وبما ينقطع به السعر.............................................. .............................................. ٤٨٥٤٨٥
حكم اندماج الشركاتحكم اندماج الشركات............................................................. ............................................................. ٤٩٢٤٩٢
حكم عالوة اإلصدارحكم عالوة اإلصدار............................................................... ............................................................... ٥٠٠٥٠٠
٥١٩٥١٩ ......................................................... ......................................................... حكم الحجر على المفلسحكم الحجر على المفلس
٥٢٨٥٢٨ ........................... ........................... هل يشترط حكم القاضي لتفليس المدين والحجر عليه؟هل يشترط حكم القاضي لتفليس المدين والحجر عليه؟
٥٣٠٥٣٠ ............................... ............................... هل يشترط حكم القاضي لفكِّ الحجر عن المفلس؟هل يشترط حكم القاضي لفكِّ الحجر عن المفلس؟
٥٣١٥٣١ ....... ....... هل للمدين أن يتقدم إلى القاضي بطلب الحكم عليه باإلفالس وقسمة ماله؟هل للمدين أن يتقدم إلى القاضي بطلب الحكم عليه باإلفالس وقسمة ماله؟
٥٣٤٥٣٤ ............................................... ............................................... هل تنفذ تصرفات المفلس في ذمته؟هل تنفذ تصرفات المفلس في ذمته؟
٥٣٥٥٣٥ ............................................... ............................................... هل يعتد بإقرار المفلس بدين سابق؟هل يعتد بإقرار المفلس بدين سابق؟
هل تحل الديون المؤجلة بعد الحكم بإفالس المدينهل تحل الديون المؤجلة بعد الحكم بإفالس المدين............................... ............................... ٥٣٨٥٣٨
هل للبائع أن يرجع بعين ماله على المشتري إذا أفلسهل للبائع أن يرجع بعين ماله على المشتري إذا أفلس............................... ............................... ٥٤١٥٤١
هل يجوز أن يُترك للمفلس من ماله ما يتاجر به؟هل يجوز أن يُترك للمفلس من ماله ما يتاجر به؟.................................... .................................... ٥٤١٥٤١
٥٥٠٥٥٠ .................................................. .................................................. هل يجبر المفلس على التكسب؟هل يجبر المفلس على التكسب؟
٥٥٥٥٥٥ .............................................. .............................................. هل تترك للمفلس الصانع آلة صنعته؟هل تترك للمفلس الصانع آلة صنعته؟

رقم الصفحةرقم الصفحةالمسألةالمسألة



٥٩١٥٩١

اإلجماع،اإلجماع، تأليف: أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيســابوري، تحقيق: د.أبي حماد تأليف: أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيســابوري، تحقيق: د.أبي حماد - - ١
صغيــر أحمد بن محمد حنيف، مكتبــة الفرقان- مكتبة مكة الثقافيــة، اإلمارات، الطبعة: صغيــر أحمد بن محمد حنيف، مكتبــة الفرقان- مكتبة مكة الثقافيــة، اإلمارات، الطبعة: 

الثانية،الثانية،١٤٢٠١٤٢٠هـ.هـ.
أحكام القرآن،أحكام القرآن، تأليف: أبي بكــر أحمد بن علي الرازي الجصاص، تحقيق: محمد الصادق تأليف: أبي بكــر أحمد بن علي الرازي الجصاص، تحقيق: محمد الصادق - - ٢

قمحــاوي، دار إحياء التراث العربي- مؤسســة التاريخ العربي، بيــروت- لبنان، الطبعة: قمحــاوي، دار إحياء التراث العربي- مؤسســة التاريخ العربي، بيــروت- لبنان، الطبعة: 
األولى، األولى، ١٤١٢١٤١٢هـ.هـ.

أحكام القرآن،أحكام القرآن، تأليف: القاضي محمد بن عبد الله أبي بكر بن العربي المعافري اإلشــبيلي تأليف: القاضي محمد بن عبد الله أبي بكر بن العربي المعافري اإلشــبيلي - - ٣
المالكــي، تحقيق: محمد عبد القادر عطــا، دار الكتب العلمية، بيــروتالمالكــي، تحقيق: محمد عبد القادر عطــا، دار الكتب العلمية، بيــروت– لبنان، الطبعة:  لبنان، الطبعة: 

الثالثة، الثالثة، ١٤٢٤١٤٢٤هـ.هـ.
أحكام رأس المال في الشــركات المســاهمة،أحكام رأس المال في الشــركات المســاهمة، تأليف: د.أحمد محمد إسماعيل برج، دار تأليف: د.أحمد محمد إسماعيل برج، دار - - ٤

الجامعة الجديدة، مصر، الجامعة الجديدة، مصر، ٢٠١٣٢٠١٣م.م.
أحكام رأس المال في الشركات والمسائل المعاصرة المتعلقة به،أحكام رأس المال في الشركات والمسائل المعاصرة المتعلقة به، تأليف: د.وليد بن محمود تأليف: د.وليد بن محمود - - ٥

قاري، دار كنوز إشبيليا، الرياض، الطبعة: األولى، قاري، دار كنوز إشبيليا، الرياض، الطبعة: األولى، ١٤٣٤١٤٣٤هـ.هـ.
االختيار لتعليل المختار،االختيار لتعليل المختار، تأليف: عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي، تعليق: تأليف: عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي، تعليق: - - ٦

الشيخ محمود أبو دقيقة، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان.الشيخ محمود أبو دقيقة، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان.
إدارة المخاطر فــي المصارف اإلســالمية،إدارة المخاطر فــي المصارف اإلســالمية، تأليف: د.محمد محمود المــكاوي، المكتبة تأليف: د.محمد محمود المــكاوي، المكتبة - - ٧

العصرية، مصر، الطبعة: األولى، العصرية، مصر، الطبعة: األولى، ٢٠١٢٢٠١٢م.م.
إرشــاد الســاري إلى صحيح البخاري،إرشــاد الســاري إلى صحيح البخاري، تأليف: شــهاب الدين أحمد بن محمد الخطيب تأليف: شــهاب الدين أحمد بن محمد الخطيب - - ٨

القسطالني، المطبعة الكبر األميرية ببوالق مصر المحمية، الطبعة: السابعة، القسطالني، المطبعة الكبر األميرية ببوالق مصر المحمية، الطبعة: السابعة، ١٣٢٣١٣٢٣هـ.هـ.



٥٩٢٥٩٢

ثبت المصادر والمراجعثبت المصادر والمراجع األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل،إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، تأليف: محمد ناصر الدين األلباني، المكتب تأليف: محمد ناصر الدين األلباني، المكتب - - ٩
اإلسالمي، بيروت- لبنان، الطبعة: األولى، اإلسالمي، بيروت- لبنان، الطبعة: األولى، ١٣٩٩١٣٩٩هـ.هـ.

أساس البالغة،أساس البالغة، تأليف: محمود بن عمر الزمخشري، تحقيق: محمود شاكر، مطبعة المدني، تأليف: محمود بن عمر الزمخشري، تحقيق: محمود شاكر، مطبعة المدني، - - ١٠١٠
القاهرة، القاهرة، ١٩٩١١٩٩١م.م.

االســتذكار،االســتذكار، تأليف: أبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري، تحقيق: سالم محمد تأليف: أبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري، تحقيق: سالم محمد - - ١١١١
عطا ومحمد علي معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: األولى، عطا ومحمد علي معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: األولى، ١٤٢١١٤٢١هـ.هـ.

االستيعاب في معرفة األصحاب،االستيعاب في معرفة األصحاب، تأليف: أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر تأليف: أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر - - ١٢١٢
النمــري القرطبي، تحقيق: علي محمــد البجاوي، دار الجيل، بيــروت، الطبعة: األولى، النمــري القرطبي، تحقيق: علي محمــد البجاوي، دار الجيل، بيــروت، الطبعة: األولى، 

١٤١٢١٤١٢هـ.هـ.
أُســد الغابة في معرفة الصحابة،أُســد الغابة في معرفة الصحابة، تأليف: عز الدين أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن تأليف: عز الدين أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن - - ١٣١٣

محمد بن عبد الكريم ابن األثير، تحقيق: علي محمد معوض، دار الكتب العلمية، الطبعة: محمد بن عبد الكريم ابن األثير، تحقيق: علي محمد معوض، دار الكتب العلمية، الطبعة: 
األولى، األولى، ١٤١٥١٤١٥هـ.هـ.

أسنى المطالب في شــرح روض الطالب،أسنى المطالب في شــرح روض الطالب، تأليف: زين الدين أبي يحيى زكريا بن محمد بن تأليف: زين الدين أبي يحيى زكريا بن محمد بن - - ١٤١٤
زكريا األنصاري، دار الكتاب اإلسالمي.زكريا األنصاري، دار الكتاب اإلسالمي.

األسهم والســندات وأحكامها في الفقه اإلسالمي،األسهم والســندات وأحكامها في الفقه اإلسالمي، تأليف: د.أحمد بن محمد الخليل، دار تأليف: د.أحمد بن محمد الخليل، دار - - ١٥١٥
ابن الجوزي، الرياض، الطبعة: الثانية، ابن الجوزي، الرياض، الطبعة: الثانية، ١٤٢٦١٤٢٦هـ.هـ.

أســواق األوراق الماليــة وآثارها اإلنمائيــة في االقتصــاد اإلســالمي،أســواق األوراق الماليــة وآثارها اإلنمائيــة في االقتصــاد اإلســالمي، تأليف: د.أحمد تأليف: د.أحمد - - ١٦١٦
محيي الدين أحمد، الطبعة: األولى، محيي الدين أحمد، الطبعة: األولى، ١٤١٥١٤١٥هـ.هـ.

األشــباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان،األشــباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، تأليف: زين الدين بن إبراهيم بن محمد تأليف: زين الدين بن إبراهيم بن محمد - - ١٧١٧
ابن نجيم، تحقيــق: زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيــروت- لبنان، الطبعة: األولى، ابن نجيم، تحقيــق: زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيــروت- لبنان، الطبعة: األولى، 

١٤١٩١٤١٩هـ.هـ.
األشباه والنظائر في القواعد وفروع الشافعية،األشباه والنظائر في القواعد وفروع الشافعية، تأليف: جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر تأليف: جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر - - ١٨١٨

الســيوطي، تحقيق: محمد حســن محمد حسن إسماعيل الشــافعي، دار الكتب العلمية، الســيوطي، تحقيق: محمد حســن محمد حسن إسماعيل الشــافعي، دار الكتب العلمية، 
بيروت- لبنان، الطبعة: األولى، بيروت- لبنان، الطبعة: األولى، ٢٠١٠٢٠١٠م.م.

األشــباه والنظائر،األشــباه والنظائر، تأليف: تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، تحقيق: تأليف: تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، تحقيق: - - ١٩١٩
علي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، الطبعة: األولى، علي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، الطبعة: األولى، ١٤١١١٤١١هـ.هـ.



٥٩٣٥٩٣

ثبت المصادر والمراجعثبت المصادر والمراجع األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

اإلشــراف على مذاهب العلماء،اإلشــراف على مذاهب العلماء، تأليف: أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، تأليف: أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، - - ٢٠٢٠
تحقيق: صغير أحمد األنصاري أبــي حماد، مكتبة مكة الثقافية - رأس الخيمة، اإلمارات، تحقيق: صغير أحمد األنصاري أبــي حماد، مكتبة مكة الثقافية - رأس الخيمة، اإلمارات، 

الطبعة: األولى، الطبعة: األولى، ١٤٢٥١٤٢٥هـ.هـ.
اإلصابة في تمييز الصحابة،اإلصابة في تمييز الصحابة، تأليف: أحمد بن علي بن حجر العسقالني، تحقيق: علي محمد تأليف: أحمد بن علي بن حجر العسقالني، تحقيق: علي محمد - - ٢١٢١

البجاوي، دار الجيل- بيروت، الطبعة: األولى، البجاوي، دار الجيل- بيروت، الطبعة: األولى، ١٤١٢١٤١٢هـ.هـ.
األصل المعروف بالمبســوط،األصل المعروف بالمبســوط، تأليف: أبي عبد الله محمد بن الحســن الشيباني، تحقيق: تأليف: أبي عبد الله محمد بن الحســن الشيباني، تحقيق: - - ٢٢٢٢

أبي الوفاء األفغاني، دار المعارف النعمانية- باكستان، الطبعة: األولى، أبي الوفاء األفغاني، دار المعارف النعمانية- باكستان، الطبعة: األولى، ١٤٠١١٤٠١هـ.هـ.
أضواء البيان فــي إيضاح القــرآن بالقرآن،أضواء البيان فــي إيضاح القــرآن بالقرآن، تأليف: محمد األمين الشــنقيطي، دار الفكر- تأليف: محمد األمين الشــنقيطي، دار الفكر- - - ٢٣٢٣

بيروت، بيروت، ١٤١٥١٤١٥هـ.هـ.
إعالم الموقعين عن رب العالمين،إعالم الموقعين عن رب العالمين، تأليف: شــمس الدين محمــد بن أبي بكر بن أيوب بن تأليف: شــمس الدين محمــد بن أبي بكر بن أيوب بن - - ٢٤٢٤

سعد، الشــهير بابن قيِّم الجوزية، تحقيق: محمد عبد السالم إبراهيم، دار الكتب العلمية- سعد، الشــهير بابن قيِّم الجوزية، تحقيق: محمد عبد السالم إبراهيم، دار الكتب العلمية- 
بيروت، الطبعة: األولى، بيروت، الطبعة: األولى، ١٤١١١٤١١هـ.هـ.

األعالم،األعالم، تأليف: خير الدين بن محمود بن محمد الزركلي الدمشــقي، دار العلم للماليين، تأليف: خير الدين بن محمود بن محمد الزركلي الدمشــقي، دار العلم للماليين، - - ٢٥٢٥
الطبعة: الخامسة عشرة، الطبعة: الخامسة عشرة، ٢٠٠٢٢٠٠٢م.م.

إفالس الشــركات وأثره في الفقه والنظام،إفالس الشــركات وأثره في الفقه والنظام، تأليف: د.عبــد المجيد بن صالح بن عبد العزيز تأليف: د.عبــد المجيد بن صالح بن عبد العزيز - - ٢٦٢٦
المنصور، دار كنوز إشبيليا- الرياض، الطبعة: األولى، المنصور، دار كنوز إشبيليا- الرياض، الطبعة: األولى، ١٤٣٣١٤٣٣ هـ. هـ.

أقرب المســالك لمذهب اإلمام مالك، المعروف بالشرح الصغير،أقرب المســالك لمذهب اإلمام مالك، المعروف بالشرح الصغير، تأليف: أحمد بن محمد تأليف: أحمد بن محمد - - ٢٧٢٧
ابن أحمد الدردير، ومعه ابن أحمد الدردير، ومعه بلغة الســالك ألقرب المسالك، المعروف بحاشية الصاوي على بلغة الســالك ألقرب المسالك، المعروف بحاشية الصاوي على 

الشرح الصغيرالشرح الصغير، تأليف: أبي العباس أحمد بن محمد الخلوتي الصاوي، دار المعارف.، تأليف: أبي العباس أحمد بن محمد الخلوتي الصاوي، دار المعارف.
اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع،اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، تأليف: شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني، تأليف: شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني، - - ٢٨٢٨

تحقيق: مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر، بيروت- لبنان.تحقيق: مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر، بيروت- لبنان.
اإلقناع في مسائل اإلجماع،اإلقناع في مسائل اإلجماع، تأليف: أبي الحســن علي بن محمد بن عبد الملك بن القطان تأليف: أبي الحســن علي بن محمد بن عبد الملك بن القطان - - ٢٩٢٩

الكتامي الحميري الفاســي، تحقيق: حســن فوزي الصعيدي، الفــاروق الحديثة للطباعة الكتامي الحميري الفاســي، تحقيق: حســن فوزي الصعيدي، الفــاروق الحديثة للطباعة 
والنشر، الطبعة: األولى، والنشر، الطبعة: األولى، ١٤٢٤١٤٢٤هـ.هـ.



٥٩٤٥٩٤

ثبت المصادر والمراجعثبت المصادر والمراجع األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

اإلقنــاع لطالب االنتفاع،اإلقنــاع لطالب االنتفاع، تأليف: موســى بــن أحمد الحجــاوي، تحقيق: عبــد الله بن تأليف: موســى بــن أحمد الحجــاوي، تحقيق: عبــد الله بن - - ٣٠٣٠
عبد المحســن التركي، دارة الملك عبد العزيز بالتعاون مع دار هجــر- الرياض، الطبعة: عبد المحســن التركي، دارة الملك عبد العزيز بالتعاون مع دار هجــر- الرياض، الطبعة: 

الثالثة، الثالثة، ١٤٢٣١٤٢٣هـ.هـ.
إكمــال المعلم بفوائد مســلم،إكمــال المعلم بفوائد مســلم، تأليف: عياض بن موســى بن عيــاض اليحصبي، تحقيق: تأليف: عياض بن موســى بن عيــاض اليحصبي، تحقيق: - - ٣١٣١

د.يحيى إسماعيل، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع- مصر، الطبعة: األولى، د.يحيى إسماعيل، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع- مصر، الطبعة: األولى، ١٤١٩١٤١٩هـ.هـ.
األم،األم، تأليــف: أبي عبد الله محمد بن إدريس بن العباس الشــافعي، دار المعرفة- بيروت، تأليــف: أبي عبد الله محمد بن إدريس بن العباس الشــافعي، دار المعرفة- بيروت، - - ٣٢٣٢

١٤١٠١٤١٠هـ.هـ.
أنوار البروق في أنواء الفروق،أنوار البروق في أنواء الفروق، الشــهير بالفروق، تأليف: شــهاب الدين أبي العباس أحمد الشــهير بالفروق، تأليف: شــهاب الدين أبي العباس أحمد - - ٣٣٣٣

ابن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي القرافي، ومعه ابن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي القرافي، ومعه تهذيب الفروق والقواعد الســنية في تهذيب الفروق والقواعد الســنية في 
األسرار الفقهيةاألسرار الفقهية، تأليف: محمد بن علي بن حسين، عالم الكتب، بيروت- لبنان.، تأليف: محمد بن علي بن حسين، عالم الكتب، بيروت- لبنان.

البحر الرائق شــرح كنـــز الدقائق،البحر الرائق شــرح كنـــز الدقائق، تأليف: زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن بكر الشهير تأليف: زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن بكر الشهير - - ٣٤٣٤
بابن نجيم، المطبعة العلمية- مصر، الطبعة: األولى، بابن نجيم، المطبعة العلمية- مصر، الطبعة: األولى، ١٣٤٤١٣٤٤هـ.هـ.

بحر المذهب،بحر المذهب، تأليف: أبي المحاســن عبد الواحد بن إســماعيل الروياني، تحقيق: طارق تأليف: أبي المحاســن عبد الواحد بن إســماعيل الروياني، تحقيق: طارق - - ٣٥٣٥
فتحي السيد، دار الكتب العلمية، الطبعة: األولى، فتحي السيد، دار الكتب العلمية، الطبعة: األولى، ٢٠٠٩٢٠٠٩م.م.

بداية المبتدي،بداية المبتدي، تأليف: علي بن أبي بكر المرغيناني، مكتبة محمد علي صبح- القاهرة.تأليف: علي بن أبي بكر المرغيناني، مكتبة محمد علي صبح- القاهرة.- - ٣٦٣٦
بدايــة المجتهد ونهاية المقتصد،بدايــة المجتهد ونهاية المقتصد، تأليــف: أبي الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن رشــد تأليــف: أبي الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن رشــد - - ٣٧٣٧

القرطبي، الشهير بابن رشد الحفيد، دار الحديث- القاهرة، القرطبي، الشهير بابن رشد الحفيد، دار الحديث- القاهرة، ١٤٢٥١٤٢٥هـ.هـ.
بدائع الصنائع في ترتيب الشــرائع،بدائع الصنائع في ترتيب الشــرائع، تأليف: عالء الدين أبي بكر بن مســعود الكاساني، دار تأليف: عالء الدين أبي بكر بن مســعود الكاساني، دار - - ٣٨٣٨

الكتب العلمية، بيروتالكتب العلمية، بيروت– لبنان، الطبعة: الثانية،  لبنان، الطبعة: الثانية، ١٤٠٦١٤٠٦هـ.هـ.
بدائع الفوائد،بدائع الفوائد، تأليف: ابن قيم الجوزية، تحقيق: هشام عبد العزيز عطا، مكتبة نـزار مصطفى تأليف: ابن قيم الجوزية، تحقيق: هشام عبد العزيز عطا، مكتبة نـزار مصطفى - - ٣٩٣٩

الباز- مكة المكرمة، الطبعة: األولى، الباز- مكة المكرمة، الطبعة: األولى، ١٤١٦١٤١٦هـ.هـ.
البدر التمام شــرح بلوغ المرام،البدر التمام شــرح بلوغ المرام، تأليف: الحســين بن محمد بن ســعيد الالعي المغربي، تأليف: الحســين بن محمد بن ســعيد الالعي المغربي، - - ٤٠٤٠

تحقيق: علي بن عبد الله الزبن، دار هجر، الطبعة: األولى، تحقيق: علي بن عبد الله الزبن، دار هجر، الطبعة: األولى، ١٤٢٨١٤٢٨هـ.هـ.
البدر المنير في تخريج األحاديث واآلثار الواقعة في الشرح الكبير،البدر المنير في تخريج األحاديث واآلثار الواقعة في الشرح الكبير، تأليف: عمر بن علي بن تأليف: عمر بن علي بن - - ٤١٤١

أحمد المعروف بابن الملقن، تحقيــق: مصطفى أبو الغيط، دار الهجرة- الرياض، الطبعة: أحمد المعروف بابن الملقن، تحقيــق: مصطفى أبو الغيط، دار الهجرة- الرياض، الطبعة: 
األولى، األولى، ١٤٢٥١٤٢٥هـ.هـ.



٥٩٥٥٩٥

ثبت المصادر والمراجعثبت المصادر والمراجع األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

البناية شــرح الهداية،البناية شــرح الهداية، تأليف: بدر الدين محمود بن أحمد بن موســى بن أحمد بن الحسين تأليف: بدر الدين محمود بن أحمد بن موســى بن أحمد بن الحسين - - ٤٢٤٢
العيني الحنفي، تحقيق: أيمن صالح شــعبان، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، الطبعة: العيني الحنفي، تحقيق: أيمن صالح شــعبان، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، الطبعة: 

األولى، األولى، ١٤٢٠١٤٢٠هـ.هـ.
البهجة في شــرح تحفة الحكام،البهجة في شــرح تحفة الحكام، تأليف: علي بن عبد الســالم بن علي التســولي، تحقيق: تأليف: علي بن عبد الســالم بن علي التســولي، تحقيق: - - ٤٣٤٣

محمد عبد القادر شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، الطبعة: األولى، محمد عبد القادر شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، الطبعة: األولى، ١٤١٨١٤١٨هـ.هـ.
بيــان الوهــم واإليهام الواقعين فــي كتاب األحكام،بيــان الوهــم واإليهام الواقعين فــي كتاب األحكام، تأليــف: الحافظ ابن قطان الفاســي تأليــف: الحافظ ابن قطان الفاســي - - ٤٤٤٤

أبي الحســن علي بن محمد بن عبد الملك، تحقيق: د.الحسين آيت سعيد، دار طيبة للنشر أبي الحســن علي بن محمد بن عبد الملك، تحقيق: د.الحسين آيت سعيد، دار طيبة للنشر 
والتوزيع- السعودية، الطبعة: األولى، والتوزيع- السعودية، الطبعة: األولى، ١٤١٧١٤١٧هـ.هـ.

بيان الوهم واإليهام في كتاب األحكام،بيان الوهم واإليهام في كتاب األحكام، تأليف: أبي الحســن علي بن محمد بن عبد الملك تأليف: أبي الحســن علي بن محمد بن عبد الملك - - ٤٥٤٥
الكتامي الحميري الفاسي الشــهير بابن القطان، تحقيق: د.الحسين آيت سعيد، دار طيبة- الكتامي الحميري الفاسي الشــهير بابن القطان، تحقيق: د.الحسين آيت سعيد، دار طيبة- 

الرياض، الطبعة: األولى، الرياض، الطبعة: األولى، ١٤١٨١٤١٨هـ.هـ.
البيان في مذهب اإلمام الشــافعي،البيان في مذهب اإلمام الشــافعي، تأليف: أبي الحســين يحيى بن أبي الخيرين العمراني، تأليف: أبي الحســين يحيى بن أبي الخيرين العمراني، - - ٤٦٤٦

اعتنى به: قاسم محمد النوري، دار المنهاج، بيروت- لبنان، الطبعة: األولى، اعتنى به: قاسم محمد النوري، دار المنهاج، بيروت- لبنان، الطبعة: األولى، ١٤٢١١٤٢١هـ. هـ. 
البيان والتحصيل،البيان والتحصيل، تأليف: أبي الوليد ابن رشــد القرطبي، تحقيــق: د.محمد الحجي، دار تأليف: أبي الوليد ابن رشــد القرطبي، تحقيــق: د.محمد الحجي، دار - - ٤٧٤٧

الغرب اإلسالمي، بيروت- لبنان، الطبعة: الثانية، الغرب اإلسالمي، بيروت- لبنان، الطبعة: الثانية، ١٤٠٨١٤٠٨هـ.هـ.
بيــع العينة والتورق،بيــع العينة والتورق، تأليف: د.هنــاء محمد هالل الحنيطي، دار كنوز إشــبيليا- الرياض، تأليف: د.هنــاء محمد هالل الحنيطي، دار كنوز إشــبيليا- الرياض، - - ٤٨٤٨

الطبعة: األولى، الطبعة: األولى، ١٤٣٣١٤٣٣هـ.هـ.
تاج العروس،تاج العروس، تأليف: محمد مرتضى الحســيني الزبيدي، تحقيق: مجموعة من المحققين، تأليف: محمد مرتضى الحســيني الزبيدي، تحقيق: مجموعة من المحققين، - - ٤٩٤٩

دار الهداية.دار الهداية.
التاج واإلكليل لمختصر خليل،التاج واإلكليل لمختصر خليل، تأليف: محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري تأليف: محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري - - ٥٠٥٠

الغرناطي الشهير بالمواق، دار الكتب العلمية، الطبعة: األولى، الغرناطي الشهير بالمواق، دار الكتب العلمية، الطبعة: األولى، ١٤١٦١٤١٦هـ.هـ.
التاريخ الكبير،التاريخ الكبير، تأليف: أبي عبد الله إســماعيل بن إبراهيم بــن المغيرة الجعفي البخاري، تأليف: أبي عبد الله إســماعيل بن إبراهيم بــن المغيرة الجعفي البخاري، - - ٥١٥١

دائرة المعارف العثمانية- حيدرآباد.دائرة المعارف العثمانية- حيدرآباد.
التأميــن بين اإلباحة والحظر،التأميــن بين اإلباحة والحظر، تأليف: عبد الله بن ســليمان بن منيــع، مركز الملك فيصل تأليف: عبد الله بن ســليمان بن منيــع، مركز الملك فيصل - - ٥٢٥٢

للبحوث والدراسات اإلسالمية- الرياض، للبحوث والدراسات اإلسالمية- الرياض، ٢٠٠٢٢٠٠٢م.م.



٥٩٦٥٩٦

ثبت المصادر والمراجعثبت المصادر والمراجع األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

التبصرة،التبصرة، تأليف: أبي الحسن علي بن محمد الربعي، المعروف باللخمي، تحقيق: د.أحمد تأليف: أبي الحسن علي بن محمد الربعي، المعروف باللخمي، تحقيق: د.أحمد - - ٥٣٥٣
عبد الكريم نجيب، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية- قطر، الطبعة: األولى، عبد الكريم نجيب، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية- قطر، الطبعة: األولى، ١٤٣٢١٤٣٢هـ.هـ.

تبيين الحقائق شــرح كنز الدقائق،تبيين الحقائق شــرح كنز الدقائق، تأليف: فخر الدين عثمان بــن علي بن محجن البارعي تأليف: فخر الدين عثمان بــن علي بن محجن البارعي - - ٥٤٥٤
الزيلعي، ومعه حاشــية الشلبي، تأليف: شــهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد الشلبي، الزيلعي، ومعه حاشــية الشلبي، تأليف: شــهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد الشلبي، 

المطبعة الكبر األميرية بوالق- القاهرة، الطبعة: األولى، المطبعة الكبر األميرية بوالق- القاهرة، الطبعة: األولى، ١٣١٣١٣١٣هـ.هـ.
التجريد،التجريد، تأليــف: أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبي الحســين القدوري، تأليــف: أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبي الحســين القدوري، - - ٥٥٥٥

تحقيق: مركز الدراسات الفقهية واالقتصادية، دار السالم، القاهرة- مصر، الطبعة: الثانية، تحقيق: مركز الدراسات الفقهية واالقتصادية، دار السالم، القاهرة- مصر، الطبعة: الثانية، 
١٤٢٧١٤٢٧هـ.هـ.

تحرير ألفاظ التنبيه،تحرير ألفاظ التنبيه، تأليف: أبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف الدين النووي، تحقيق: تأليف: أبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف الدين النووي، تحقيق: - - ٥٦٥٦
عبد الغني الدقر، دار القلم- دمشق، الطبعة: األولى، عبد الغني الدقر، دار القلم- دمشق، الطبعة: األولى، ١٤٠٨١٤٠٨هـ.هـ.

تحريــر الكالم في مســائل االلتزام،تحريــر الكالم في مســائل االلتزام، تأليف: شــمس الدين أبي عبد اللــه محمد بن محمد تأليف: شــمس الدين أبي عبد اللــه محمد بن محمد - - ٥٧٥٧
ابن عبد الرحمن الطرابلســي، المعروف بالحطاب الرعيني، تحقيق: عبد الســالم محمد ابن عبد الرحمن الطرابلســي، المعروف بالحطاب الرعيني، تحقيق: عبد الســالم محمد 

الشريف، دار الغرب اإلسالمي، بيروت- لبنان، الطبعة: األولى، الشريف، دار الغرب اإلسالمي، بيروت- لبنان، الطبعة: األولى، ١٤٠٤١٤٠٤هـ.هـ.
تحفة الحبيب على شــرح الخطيب،تحفة الحبيب على شــرح الخطيب، الشهيرة بحاشية البجيرمي، تأليف: سليمان بن محمد الشهيرة بحاشية البجيرمي، تأليف: سليمان بن محمد - - ٥٨٥٨

ابن عمر البجيرمي، دار الفكر، ابن عمر البجيرمي، دار الفكر، ١٤١٥١٤١٥هـ.هـ.
ي المصري - - ٥٩٥٩ مِ يْرَ ي المصري تأليف: سليمان بن محمد بن عمر البُجَ مِ يْرَ تحفة الحبيب على شــرح الخطيب،تحفة الحبيب على شــرح الخطيب، تأليف: سليمان بن محمد بن عمر البُجَ

الشافعي، دار الفكر- لبنان، الشافعي، دار الفكر- لبنان، ١٤١٥١٤١٥هـ.هـ.
تحفة الفقهاء،تحفة الفقهاء، تأليف: عالء الدين السمرقندي، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، الطبعة: تأليف: عالء الدين السمرقندي، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، الطبعة: - - ٦٠٦٠

األولى، األولى، ١٤٠٥١٤٠٥هـ.هـ.
تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج،تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج، تأليف: ابن الملقن سراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن تأليف: ابن الملقن سراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن - - ٦١٦١

أحمد الشــافعي المصري، تحقيق: عبد الله بن سعاف اللحياني، دار حراء- مكة المكرمة، أحمد الشــافعي المصري، تحقيق: عبد الله بن سعاف اللحياني، دار حراء- مكة المكرمة، 
الطبعة: األولى، الطبعة: األولى، ١٤٠٦١٤٠٦هـ. هـ. 

التحوط في التمويل اإلســالمي،التحوط في التمويل اإلســالمي، تأليف: د.ســامي بن إبراهيم الســويلم، البنك اإلسالمي تأليف: د.ســامي بن إبراهيم الســويلم، البنك اإلسالمي - - ٦٢٦٢
للتنمية، المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب- جدة، الطبعة: األولى، للتنمية، المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب- جدة، الطبعة: األولى، ١٤٢٨١٤٢٨هـ.هـ.
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تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي،تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي، تأليف: سراج الدين أبي حفص عمر بن رسالن البلقيني تأليف: سراج الدين أبي حفص عمر بن رسالن البلقيني - - ٦٣٦٣
الشــافعي، تحقيق: نشــأت بن كمال المصري، دار القبلتين- الريــاض، الطبعة: األولى، الشــافعي، تحقيق: نشــأت بن كمال المصري، دار القبلتين- الريــاض، الطبعة: األولى، 

١٤٣٣١٤٣٣هـ.هـ.
التعريفات،التعريفات، تأليف: أبي الحســن علي بــن محمد بن علي الحســيني الجرجاني الحنفي، تأليف: أبي الحســن علي بــن محمد بن علي الحســيني الجرجاني الحنفي، - - ٦٤٦٤

تحقيق: محمد باســل عيون الســود، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنــان، الطبعة: الثانية، تحقيق: محمد باســل عيون الســود، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنــان، الطبعة: الثانية، 
١٤٢٤١٤٢٤هـ.هـ.

تغليــق التعليق،تغليــق التعليق، تأليــف: الحافــظ أحمد بن علي ابن حجر العســقالني، تحقيق: ســعيد تأليــف: الحافــظ أحمد بن علي ابن حجر العســقالني، تحقيق: ســعيد - - ٦٥٦٥
عبد الرحمن موسى القزقي، المكتب اإلسالمي، لبنان- دار عمار، األردن، الطبعة: األولى، عبد الرحمن موسى القزقي، المكتب اإلسالمي، لبنان- دار عمار، األردن، الطبعة: األولى، 

١٤٠٥١٤٠٥هـ.هـ.
 التفسير البســيط، التفسير البســيط، تأليف: أبي الحســن علي بن أحمد بن محمد الواحدي، عمادة البحث تأليف: أبي الحســن علي بن أحمد بن محمد الواحدي، عمادة البحث - - ٦٦٦٦

العلمي بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية- الرياض، الطبعة: األولى، العلمي بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية- الرياض، الطبعة: األولى، ١٤٣٠١٤٣٠هـ.هـ.
تفســير القرآن العظيم،تفســير القرآن العظيم، تأليف: أبي الفداء إســماعيل بن عمر بن كثير القرشــي الدمشقي، تأليف: أبي الفداء إســماعيل بن عمر بن كثير القرشــي الدمشقي، - - ٦٧٦٧

تحقيق: سامي بن محمد سالمة، دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية، تحقيق: سامي بن محمد سالمة، دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية، ١٤٢٠١٤٢٠هـ.هـ.
التقفية في اللغة،التقفية في اللغة، تأليف: أبي بشــر اليمان بن أبي اليمــان البندنيجي، تحقيق: خليل إبراهيم تأليف: أبي بشــر اليمان بن أبي اليمــان البندنيجي، تحقيق: خليل إبراهيم - - ٦٨٦٨

العطية، إحياء التراث اإلسالمي- بغداد، العطية، إحياء التراث اإلسالمي- بغداد، ١٩٧٦١٩٧٦م.م.
تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير،تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، تأليف: أبي الفضل شهاب الدين أحمد تأليف: أبي الفضل شهاب الدين أحمد - - ٦٩٦٩

ابن علي بن محمد بن حجر العســقالني الشافعي، اعتنى به: أبو عاصم حسن بن عباس بن ابن علي بن محمد بن حجر العســقالني الشافعي، اعتنى به: أبو عاصم حسن بن عباس بن 
قطب، مؤسسة قرطبة- السعودية، الطبعة: األولى، قطب، مؤسسة قرطبة- السعودية، الطبعة: األولى، ١٤١٦١٤١٦هـ.هـ.

التلقيــن في الفقه المالكي،التلقيــن في الفقه المالكي، تأليف: أبــي محمد عبد الوهاب بن علي بــن نصر البغدادي، تأليف: أبــي محمد عبد الوهاب بن علي بــن نصر البغدادي، - - ٧٠٧٠
تحقيق: أبي أويس محمد بوخبزة الحســني التطواني، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، تحقيق: أبي أويس محمد بوخبزة الحســني التطواني، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، 

الطبعة: األولى، الطبعة: األولى، ١٤٢٥١٤٢٥هـ.هـ.
التمويل برأس المال المخاطر دراســة مقارنة مع التمويل بنظام المشاركة،التمويل برأس المال المخاطر دراســة مقارنة مع التمويل بنظام المشاركة، تأليف: عبد الله تأليف: عبد الله - - ٧١٧١

بلعيدي، إشــراف: د.الطاهر هارون، رسالة ماجســتير مقدمة لجامعة الحاج لخضر باتنة- بلعيدي، إشــراف: د.الطاهر هارون، رسالة ماجســتير مقدمة لجامعة الحاج لخضر باتنة- 
الجزائر، الجزائر، ١٤٢٨١٤٢٨هـ.هـ.
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التنبيــه فــي الفقــه الشــافعي،التنبيــه فــي الفقــه الشــافعي، تأليف: أبــي إســحاق إبراهيــم بــن علــي بن يوســف تأليف: أبــي إســحاق إبراهيــم بــن علــي بن يوســف - - ٧٢٧٢
الفيروزآبادي الشــيرازي، تحقيــق: مركز الخدمــات واألبحاث الثقافيــة، عالم الكتب، الفيروزآبادي الشــيرازي، تحقيــق: مركز الخدمــات واألبحاث الثقافيــة، عالم الكتب، 

بيروت- لبنان، الطبعة: األولى، بيروت- لبنان، الطبعة: األولى، ١٤٠٣١٤٠٣هـ.هـ.
التنبيهات المســتنبطة على الكتب المدونة والمختلطة،التنبيهات المســتنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، تأليف: القاضي أبي الفضل عياض تأليف: القاضي أبي الفضل عياض - - ٧٣٧٣

ابن موســى بن عياض اليحصبي، تحقيق: د.محمد الوثيــق، دار ابن حزم، بيروت- لبنان، ابن موســى بن عياض اليحصبي، تحقيق: د.محمد الوثيــق، دار ابن حزم، بيروت- لبنان، 
الطبعة: األولى، الطبعة: األولى، ١٤٣٢١٤٣٢هـ.هـ.

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق،تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق، تأليف: شــمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي تأليف: شــمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي - - ٧٤٧٤
الحنبلي، تحقيق: ســامي بن محمد بن جــاد الله وعبد العزيز بن ناصــر الخباني، أضواء الحنبلي، تحقيق: ســامي بن محمد بن جــاد الله وعبد العزيز بن ناصــر الخباني، أضواء 

السلف- الرياض، الطبعة: األولى، السلف- الرياض، الطبعة: األولى، ١٤٢٨١٤٢٨هـ.هـ.
تهذيب األســماء واللغات،تهذيب األســماء واللغات، تأليف: أبي زكريا محيي الدين بن شــرف النووي، دار الكتب تأليف: أبي زكريا محيي الدين بن شــرف النووي، دار الكتب - - ٧٥٧٥

العلمية، بيروت- لبنان.العلمية، بيروت- لبنان.
تهذيب التهذيب،تهذيب التهذيب، تأليف: أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني، تأليف: أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني، - - ٧٦٧٦

مطبعة دائرة المعارف النظامية- الهند، الطبعة: األولى، مطبعة دائرة المعارف النظامية- الهند، الطبعة: األولى، ١٣٢٦١٣٢٦هـ.هـ.
تهذيب الكمال في أســماء الرجال،تهذيب الكمال في أســماء الرجال، تأليــف: جمال الدين أبي الحجاج يوســف المزي، تأليــف: جمال الدين أبي الحجاج يوســف المزي، - - ٧٧٧٧

تحقيق: د.بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت-لبنان، الطبعة: األولى، تحقيق: د.بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت-لبنان، الطبعة: األولى، ١٤١٣١٤١٣هـ.هـ.
تهذيب اللغة،تهذيب اللغة، تأليف: أبي منصور محمد بن أحمد األزهري، تحقيق: محمد عوض مرعب، تأليف: أبي منصور محمد بن أحمد األزهري، تحقيق: محمد عوض مرعب، - - ٧٨٧٨

دار إحياء التراث العربي- بيروت، الطبعة: األولى، دار إحياء التراث العربي- بيروت، الطبعة: األولى، ٢٠٠١٢٠٠١م.م.
التهذيب في فقه اإلمام الشافعي،التهذيب في فقه اإلمام الشافعي، تأليف: أبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء تأليف: أبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء - - ٧٩٧٩

البغوي، تحقيق: علي محمد معوض، دار الكتب العلمية، الطبعة: األولى، البغوي، تحقيق: علي محمد معوض، دار الكتب العلمية، الطبعة: األولى، ١٤١٨١٤١٨هـ.هـ.
التوضيح في شرح المختصر الفرعي البن الحاجب،التوضيح في شرح المختصر الفرعي البن الحاجب، تأليف: ضياء الدين خليل بن إسحاق تأليف: ضياء الدين خليل بن إسحاق - - ٨٠٨٠

ابن موســى الجندي المالكي المصــري، تحقيق: د.أحمد بن عبــد الكريم نجيب، مركز ابن موســى الجندي المالكي المصــري، تحقيق: د.أحمد بن عبــد الكريم نجيب، مركز 
نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، الطبعة: األولى، نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، الطبعة: األولى، ١٤٢٩١٤٢٩هـ.هـ.

الثقات،الثقات، تأليــف: أبي حاتــم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معــاذ بن معبد التميمي تأليــف: أبي حاتــم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معــاذ بن معبد التميمي - - ٨١٨١
الدارمي البستي، دائرة المعارف العثمانية، حيدرآباد- الهند، الطبعة: األولى، الدارمي البستي، دائرة المعارف العثمانية، حيدرآباد- الهند، الطبعة: األولى، ١٣٩٣١٣٩٣هـ.هـ.

جامــع األمهات،جامــع األمهات، تأليــف: جمال الدين بــن عمر ابن الحاجــب المالكــي، تحقيق: أبي تأليــف: جمال الدين بــن عمر ابن الحاجــب المالكــي، تحقيق: أبي - - ٨٢٨٢
عبد الرحمن األخضر األخضري، اليمامة- دمشق، الطبعة: األولى، عبد الرحمن األخضر األخضري، اليمامة- دمشق، الطبعة: األولى، ١٤١٩١٤١٩هـ.هـ.
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جامع البيان في تأويــل القرآن،جامع البيان في تأويــل القرآن، تأليف: أبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري، تحقيق: تأليف: أبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري، تحقيق: - - ٨٣٨٣
أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة: األولى، أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة: األولى، ١٤٢٠١٤٢٠هـ.هـ.

الجامع ألحكام القرآن،الجامع ألحكام القرآن، تأليف: أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري تأليف: أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري - - ٨٤٨٤
الخزرجي القرطبي، تحقيق: أحمد البردوني، دار الكتب المصرية- القاهرة، الطبعة: الثانية، الخزرجي القرطبي، تحقيق: أحمد البردوني، دار الكتب المصرية- القاهرة، الطبعة: الثانية، 

١٣٨٤١٣٨٤هـ.هـ.
الجامع لمســائل المدونة،الجامع لمســائل المدونة، تأليف: أبي بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي، تأليف: أبي بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي، - - ٨٥٨٥

تحقيق: مجموعة من الباحثين، معهد البحوث العلمية وإحياء التراث بجامعة أم القر- دار تحقيق: مجموعة من الباحثين، معهد البحوث العلمية وإحياء التراث بجامعة أم القر- دار 
الفكر، الطبعة: األولى، الفكر، الطبعة: األولى، ١٤٣٤١٤٣٤هـ.هـ.

جمهرة اللغة،جمهرة اللغة، تأليف: أبي بكر محمد بن الحســن بن دريد، تحقيق: د.رمزي منير بعلبكي، تأليف: أبي بكر محمد بن الحســن بن دريد، تحقيق: د.رمزي منير بعلبكي، - - ٨٦٨٦
دار العلم للماليين، بيروت- لبنان، الطبعة: األولى، دار العلم للماليين، بيروت- لبنان، الطبعة: األولى، ١٩٨٧١٩٨٧م.م.

جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود،جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود، تأليف: شمس الدين محمد بن أحمد بن تأليف: شمس الدين محمد بن أحمد بن - - ٨٧٨٧
علي بن عبد الخالق المنهاجي األسيوطي، تحقيق: مسعد عبد الحميد السعدني، دار الكتب علي بن عبد الخالق المنهاجي األسيوطي، تحقيق: مسعد عبد الحميد السعدني، دار الكتب 

العلمية، بيروت- لبنان، الطبعة: األولى، العلمية، بيروت- لبنان، الطبعة: األولى، ١٤١٧١٤١٧هـ.هـ.
حاشــية الدســوقي على الشــرح الكبير،حاشــية الدســوقي على الشــرح الكبير، تأليف: شــمس الدين محمد بن أحمد بن عرفة تأليف: شــمس الدين محمد بن أحمد بن عرفة - - ٨٨٨٨

الدسوقي، دار الفكر.الدسوقي، دار الفكر.
حاشــية العدوي على كفاية الطالب الرباني،حاشــية العدوي على كفاية الطالب الرباني، تأليف: أبي الحســن علي بن أحمد بن مكرم تأليف: أبي الحســن علي بن أحمد بن مكرم - - ٨٩٨٩

الصعيدي العدوي، تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر- بيروت، الصعيدي العدوي، تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر- بيروت، ١٤١٤١٤١٤هـ.هـ.
حاشــيتا قليوبي وعميرة على شــرح المحلي لمنهاج الطالبين،حاشــيتا قليوبي وعميرة على شــرح المحلي لمنهاج الطالبين، تأليف: أحمد بن ســالمة تأليف: أحمد بن ســالمة - - ٩٠٩٠

القليوبي، وأحمد البرلسي الملقب بعميرة، دار الفكر- بيروت، القليوبي، وأحمد البرلسي الملقب بعميرة، دار الفكر- بيروت، ١٤١٥١٤١٥هـ.هـ.
الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشــافعي، وهو شــرح مختصر المزني،الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشــافعي، وهو شــرح مختصر المزني، تأليف: علي تأليف: علي - - ٩١٩١

ابن محمد بن حبيب الماوردي البصري، تحقيق: علي محمد معوض، دار الكتب العلمية، ابن محمد بن حبيب الماوردي البصري، تحقيق: علي محمد معوض، دار الكتب العلمية، 
بيروتبيروت– لبنان، الطبعة: األولى،  لبنان، الطبعة: األولى، ١٤١٩١٤١٩هـ.هـ.

حواشي تحفة المحتاج بشرح المنهاج،حواشي تحفة المحتاج بشرح المنهاج، تأليف: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، تأليف: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، - - ٩٢٩٢
ومعه حاشــية عبد الحميد الشرواني، وحاشية أحمد بن قاســم العبادي، المكتبة التجارية ومعه حاشــية عبد الحميد الشرواني، وحاشية أحمد بن قاســم العبادي، المكتبة التجارية 

الكبر، مصر، الكبر، مصر، ١٣٥٧١٣٥٧هـ.هـ.



٦٠٠٦٠٠

ثبت المصادر والمراجعثبت المصادر والمراجع األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

الخدمات االســتثمارية في المصارف وأحكامها في الفقه اإلســالمي،الخدمات االســتثمارية في المصارف وأحكامها في الفقه اإلســالمي، تأليف: يوسف بن تأليف: يوسف بن - - ٩٣٩٣
عبد الله الشبيلي، دار ابن الجوزي- الرياض، الطبعة: األولى، عبد الله الشبيلي، دار ابن الجوزي- الرياض، الطبعة: األولى، ١٤٢٥١٤٢٥هـ.هـ.

الدر المختار شــرح تنوير األبصــار وجامع البحار،الدر المختار شــرح تنوير األبصــار وجامع البحار، تأليف: محمد بــن علي بن محمد بن تأليف: محمد بــن علي بن محمد بن - - ٩٤٩٤
ني الحصكفي الحنفي، تحقيق: عبد المنعم خليل إبراهيم، دار  صْ ني الحصكفي الحنفي، تحقيق: عبد المنعم خليل إبراهيم، دار علي بن عبد الرحمن الحِ صْ علي بن عبد الرحمن الحِ

الكتب العلمية، الطبعة: األولى، الكتب العلمية، الطبعة: األولى، ١٤٢٣١٤٢٣هـ.هـ.
دراسات المعايير الشــرعية،دراسات المعايير الشــرعية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية، دار هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية، دار - - ٩٥٩٥

الميمان- الرياض، الميمان- الرياض، ١٤٣٧١٤٣٧هـ.هـ.
درر الحكام في شرح مجلة األحكام،درر الحكام في شرح مجلة األحكام، تأليف: علي حيدر خواجه أمين أفندي، تعريب: فهمي تأليف: علي حيدر خواجه أمين أفندي، تعريب: فهمي - - ٩٦٩٦

الحسيني، دار الجيل، الطبعة: األولى، الحسيني، دار الجيل، الطبعة: األولى، ١٤١١١٤١١هـ.هـ.
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة،الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، تأليف: أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد تأليف: أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد - - ٩٧٩٧

ابن حجر العســقالني، تحقيق: محمد عبد المعيد ضان، مجلس دائرة المعارف العثمانية، ابن حجر العســقالني، تحقيق: محمد عبد المعيد ضان، مجلس دائرة المعارف العثمانية، 
حيدرآباد- الهند، الطبعة: الثانية، حيدرآباد- الهند، الطبعة: الثانية، ١٣٩٢١٣٩٢هـ.هـ.

الذخيرة،الذخيرة، تأليف: شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، تحقيق: محمد حجي، دار الغرب تأليف: شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، تحقيق: محمد حجي، دار الغرب - - ٩٨٩٨
اإلسالمي، بيروت- لبنان، الطبعة: األولى، اإلسالمي، بيروت- لبنان، الطبعة: األولى، ١٤١٤١٤١٤هـ.هـ.

رأس المال المخاطر كبديل مســتحدث لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،رأس المال المخاطر كبديل مســتحدث لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تأليف: تأليف: - - ٩٩٩٩
إســماعيل بن راس، رسالة ماجســتير في علوم التســيير، مقدمة لجامعة قاصدي مرباح، إســماعيل بن راس، رسالة ماجســتير في علوم التســيير، مقدمة لجامعة قاصدي مرباح، 

ورقلة- الجزائر، ورقلة- الجزائر، ٢٠١٣٢٠١٣م.م.
رأس المــال المخاطر: نمــوذج واعد لتمويل المشــروعات الريادية فــي المملكة العربية رأس المــال المخاطر: نمــوذج واعد لتمويل المشــروعات الريادية فــي المملكة العربية - - ١٠٠١٠٠

السعودية،السعودية، تأليف: محمد ســعد الناصر، بحث مكمل لمرحلة الماجستير في جامعة اإلمام تأليف: محمد ســعد الناصر، بحث مكمل لمرحلة الماجستير في جامعة اإلمام 
محمد بن ســعود اإلسالمية، كرسي سابك لدراسات األسواق المالية اإلسالمية، الرياض، محمد بن ســعود اإلسالمية، كرسي سابك لدراسات األسواق المالية اإلسالمية، الرياض، 

٢٠١٢٢٠١٢م.م.
ربح ما لم يضمن،ربح ما لم يضمن، تأليف: د.مســاعد بن عبد الله الحقيل، دار الميمان- الرياض، الطبعة: تأليف: د.مســاعد بن عبد الله الحقيل، دار الميمان- الرياض، الطبعة: - - ١٠١١٠١

األولى، األولى، ١٤٣٢١٤٣٢هـ.هـ.
رد المحتار على الدر المختار، المشــهورة بحاشــية ابن عابدين،رد المحتار على الدر المختار، المشــهورة بحاشــية ابن عابدين، تأليــف: محمد أمين بن تأليــف: محمد أمين بن - - ١٠٢١٠٢

عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشــقي الحنفي، دار الفكــر، بيروت- لبنان، الطبعة: الثانية، عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشــقي الحنفي، دار الفكــر، بيروت- لبنان، الطبعة: الثانية، 
١٤١٢١٤١٢هـ.هـ.



٦٠١٦٠١

ثبت المصادر والمراجعثبت المصادر والمراجع األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

الروض المربع شــرح زاد المســتقنع،الروض المربع شــرح زاد المســتقنع، تأليف: منصور بن يونس بن صالح الدين البهوتي، تأليف: منصور بن يونس بن صالح الدين البهوتي، - - ١٠٣١٠٣
تحقيق: عبد القدوس محمد نذير، دار المؤيد- مؤسسة الرسالة.تحقيق: عبد القدوس محمد نذير، دار المؤيد- مؤسسة الرسالة.

الروض الندي شــرح كافي المبتدي،الروض الندي شــرح كافي المبتدي، تأليف: أحمد بن عبــد الله بن أحمد البعلي، تحقيق: تأليف: أحمد بن عبــد الله بن أحمد البعلي، تحقيق: - - ١٠٤١٠٤
عبد الرحمن حسن محمود، المؤسسة السعيدية، الرياض.عبد الرحمن حسن محمود، المؤسسة السعيدية، الرياض.

روضــة الطالبين،روضــة الطالبين، تأليــف: يحيــى بن شــرف النووي الدمشــقي، تحقيق: عــادل أحمد تأليــف: يحيــى بن شــرف النووي الدمشــقي، تحقيق: عــادل أحمد - - ١٠٥١٠٥
عبد الموجود، دار عالم الكتب، المملكة العربية السعودية- الرياض، عبد الموجود، دار عالم الكتب، المملكة العربية السعودية- الرياض، ١٤٢٣١٤٢٣هـ.هـ.

ريادة األعمال،ريادة األعمال، تأليف: أ.د.أحمد بن عبد الرحمن الشــميمري، مكتبــة العبيكان، الطبعة: تأليف: أ.د.أحمد بن عبد الرحمن الشــميمري، مكتبــة العبيكان، الطبعة: - - ١٠٦١٠٦
الثالثة، الثالثة، ٢٠١٤٢٠١٤م.م.

الريادة فــي األعمال،الريادة فــي األعمال، مجدي عوض مبــارك، دار عالم الكتب الحديــث، إربد- األردن، مجدي عوض مبــارك، دار عالم الكتب الحديــث، إربد- األردن، - - ١٠٧١٠٧
الطبعة: األولى، الطبعة: األولى، ١٤٣١١٤٣١هـ. هـ. 

الريادة ومنظمات األعمال،الريادة ومنظمات األعمال، تأليف: د.بالل خلف الســكارنة، دار المسيرة، عمان- األردن، تأليف: د.بالل خلف الســكارنة، دار المسيرة، عمان- األردن، - - ١٠٨١٠٨
الطبعة: األولى، الطبعة: األولى، ١٤٢٨١٤٢٨هـ.هـ.

زاد المستقنع في اختصار المقنع،زاد المستقنع في اختصار المقنع، تأليف: شرف الدين أبي النجا موسى بن أحمد الحجاوي تأليف: شرف الدين أبي النجا موسى بن أحمد الحجاوي - - ١٠٩١٠٩
الصالحي الدمشــقي الحنبلي، تحقيق: عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر، دار الوطن الصالحي الدمشــقي الحنبلي، تحقيق: عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر، دار الوطن 

للنشر- السعودية، الطبعة: األولى، للنشر- السعودية، الطبعة: األولى، ١٤١٨١٤١٨هـ.هـ.
زاد المعاد في هدي خير العباد،زاد المعاد في هدي خير العباد، تأليف: ابن قيم الجوزية، تحقيق: شعيب األرنؤوط، مؤسسة تأليف: ابن قيم الجوزية، تحقيق: شعيب األرنؤوط، مؤسسة - - ١١٠١١٠

الرسالة ومكتبة المنار اإلسالمية، الطبعة: الخامسة والعشرون، الرسالة ومكتبة المنار اإلسالمية، الطبعة: الخامسة والعشرون، ١٤١٢١٤١٢هـ.هـ.
الزاهر في غريب ألفاظ الشــافعي،الزاهر في غريب ألفاظ الشــافعي، تأليف: محمد بــن أحمد بن األزهري الهروي، تحقيق: تأليف: محمد بــن أحمد بن األزهري الهروي، تحقيق: - - ١١١١١١

مسعد عبد الحميد السعدني، دار الطالئع.مسعد عبد الحميد السعدني، دار الطالئع.
سلســلة األحاديث الصحيحة،سلســلة األحاديث الصحيحة، تأليــف: محمد ناصر الديــن األلباني، تحقيق: مشــهور تأليــف: محمد ناصر الديــن األلباني، تحقيق: مشــهور - - ١١٢١١٢

آل سلمان، مكتبة المعارف- الرياض، الطبعة: األولى، آل سلمان، مكتبة المعارف- الرياض، الطبعة: األولى، ١٤٢٥١٤٢٥هـ.هـ.
ســنن ابــن ماجه،ســنن ابــن ماجه، تأليف: ابن ماجــه أبي عبــد الله محمد بــن يزيد القزوينــي، تحقيق: تأليف: ابن ماجــه أبي عبــد الله محمد بــن يزيد القزوينــي، تحقيق: - - ١١٣١١٣

شعيب األرنؤوط وآخرين، دار الرسالة العالمية، بيروت-لبنان، الطبعة: األولى، شعيب األرنؤوط وآخرين، دار الرسالة العالمية، بيروت-لبنان، الطبعة: األولى، ١٤٣٠١٤٣٠هـ.هـ.
سنن ابن ماجه،سنن ابن ماجه، تأليف: ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، تأليف: ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، - - ١١٤١١٤

دار الفكر- بيروت.دار الفكر- بيروت.



٦٠٢٦٠٢

ثبت المصادر والمراجعثبت المصادر والمراجع األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

ســنن أبي داود،ســنن أبي داود، تأليف: أبي داود، ســليمان بن األشــعث السجســتاني، تحقيق: محمد تأليف: أبي داود، ســليمان بن األشــعث السجســتاني، تحقيق: محمد - - ١١٥١١٥
محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر- بيروت.محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر- بيروت.

سنن الترمذي،سنن الترمذي، تأليف: محمد بن عيســى الترمذي، تحقيق: أحمد شاكر، دار إحياء التراث تأليف: محمد بن عيســى الترمذي، تحقيق: أحمد شاكر، دار إحياء التراث - - ١١٦١١٦
العربي- بيروت، الطبعة: األولى.العربي- بيروت، الطبعة: األولى.

الســنن الكبر،الســنن الكبر، تأليف: أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخراساني البيهقي، تأليف: أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخراساني البيهقي، - - ١١٧١١٧
تحقيــق: محمد عبد القادر عطــا، دار الكتب العلميــة، بيروت تحقيــق: محمد عبد القادر عطــا، دار الكتب العلميــة، بيروت – لبنان، الطبعــة: الثالثة،  لبنان، الطبعــة: الثالثة، 

١٤٢٤١٤٢٤هـ.هـ.
سنن النسائي،سنن النسائي، تأليف: أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، حكم على أحاديثه وآثاره تأليف: أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، حكم على أحاديثه وآثاره - - ١١٨١١٨

وعلق عليه: محمد ناصر الدين األلباني، اعتنى به: مشهور حسن آل سلمان، مكتبة المعارف وعلق عليه: محمد ناصر الدين األلباني، اعتنى به: مشهور حسن آل سلمان، مكتبة المعارف 
للنشر والتوزيع- الرياض، الطبعة: األولى، للنشر والتوزيع- الرياض، الطبعة: األولى، ١٤١٧١٤١٧هـ.هـ.

سير أعالم النبالء،سير أعالم النبالء، تأليف: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق: شعيب تأليف: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق: شعيب - - ١١٩١١٩
األرنؤوط،  مؤسسة الرسالة، بيروت- لبنان، الطبعة: األولى، األرنؤوط،  مؤسسة الرسالة، بيروت- لبنان، الطبعة: األولى، ١٤٠٣١٤٠٣هـ.هـ.

يمــي المازري المالكي، - - ١٢٠١٢٠ يمــي المازري المالكي، تأليف: أبي عبد اللــه محمد بن علي بن عمر التَّمِ شــرح التلقين،شــرح التلقين، تأليف: أبي عبد اللــه محمد بن علي بن عمر التَّمِ
ــالمي، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة: األولى،  د المختار السّ ــالمي، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة: األولى، تحقيق: سماحة الشيخ محمَّ د المختار السّ تحقيق: سماحة الشيخ محمَّ

٢٠٠٨٢٠٠٨م.م.
شــرح الزرقاني على مختصر خليل،شــرح الزرقاني على مختصر خليل، تأليــف: محمد بن عبد الباقي بن يوســف الزرقاني تأليــف: محمد بن عبد الباقي بن يوســف الزرقاني - - ١٢١١٢١

المصري األزهري، تحقيق: عبد الســالم محمد أمين، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، المصري األزهري، تحقيق: عبد الســالم محمد أمين، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، 
الطبعة: األولى، الطبعة: األولى، ١٤٢٢١٤٢٢هـ.هـ.

شــرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالك،شــرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالك، تأليف: محمد بن عبد الباقي بن يوســف الزرقاني تأليف: محمد بن عبد الباقي بن يوســف الزرقاني - - ١٢٢١٢٢
المصري األزهري، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الثقافة الدينية- القاهرة، الطبعة: المصري األزهري، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الثقافة الدينية- القاهرة، الطبعة: 

األولى، األولى، ١٤٢٤١٤٢٤هـ.هـ.
شــرح الزركشي على مختصر الخرقي في الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل،شــرح الزركشي على مختصر الخرقي في الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل، تأليف: تأليف: - - ١٢٣١٢٣

شــمس الدين محمد بــن عبد الله الزركشــي المصــري الحنبلي، تحقيق: عبــد الله بن شــمس الدين محمد بــن عبد الله الزركشــي المصــري الحنبلي، تحقيق: عبــد الله بن 
عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين، مكتبة العبيكان- السعودية، الطبعة: األولى، عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين، مكتبة العبيكان- السعودية، الطبعة: األولى، ١٤١٣١٤١٣هـ.هـ.

الشرح الكبير،الشرح الكبير، تأليف: أحمد بن محمد بن أحمد الدردير، دار المعارف، تأليف: أحمد بن محمد بن أحمد الدردير، دار المعارف، ١٩٨٦١٩٨٦م.م.- - ١٢٤١٢٤



٦٠٣٦٠٣

ثبت المصادر والمراجعثبت المصادر والمراجع األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

شــرح حدود ابن عرفة،شــرح حدود ابن عرفة، تأليف: أبي عبــد الله محمد األنصاري الرصــاع، تحقيق: محمد تأليف: أبي عبــد الله محمد األنصاري الرصــاع، تحقيق: محمد - - ١٢٥١٢٥
أبي األجفان، دار الغرب اإلسالمي، بيروت- لبنان، الطبعة: األولى، أبي األجفان، دار الغرب اإلسالمي، بيروت- لبنان، الطبعة: األولى، ١٩٩٣١٩٩٣م.م.

شرح زروق على متن الرسالة،شرح زروق على متن الرسالة، تأليف: شهاب الدين أبي العباس أحمد بن أحمد بن محمد تأليف: شهاب الدين أبي العباس أحمد بن أحمد بن محمد - - ١٢٦١٢٦
ابن عيسى البرنسي الفاسي، الشــهير بزروق، تحقيق: أحمد بن فريد المزيدي، دار الكتب ابن عيسى البرنسي الفاسي، الشــهير بزروق، تحقيق: أحمد بن فريد المزيدي، دار الكتب 

العلمية، بيروت- لبنان، الطبعة: األولى، العلمية، بيروت- لبنان، الطبعة: األولى، ١٤٢٧١٤٢٧هـ.هـ.
 شــرح صحيح البخاري، شــرح صحيح البخاري، تأليف: أبي الحســن علي بن خلف بن عبد الملــك ابن بطَّال، تأليف: أبي الحســن علي بن خلف بن عبد الملــك ابن بطَّال، - - ١٢٧١٢٧

تحقيق: أبي تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد- الرياض، الطبعة: الثانية، تحقيق: أبي تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد- الرياض، الطبعة: الثانية، ١٤٢٣١٤٢٣هـ.هـ.
شرح مختصر الطحاوي،شرح مختصر الطحاوي، تأليف: أحمد بن علي أبي بكر الرازي الجصاص الحنفي، تحقيق: تأليف: أحمد بن علي أبي بكر الرازي الجصاص الحنفي، تحقيق: - - ١٢٨١٢٨

أ.د.سائد بكداش وآخرين، دار البشائر اإلسالمية، الطبعة: األولى، أ.د.سائد بكداش وآخرين، دار البشائر اإلسالمية، الطبعة: األولى، ١٤٣١١٤٣١هـ. هـ. 
شــرح مختصر خليل،شــرح مختصر خليل، تأليف: أبي عبــد الله محمد بن عبد الله الخرشــي المالكي، ومعه تأليف: أبي عبــد الله محمد بن عبد الله الخرشــي المالكي، ومعه - - ١٢٩١٢٩

حاشية العدوي على شرح الخرشي، تأليف: أبي الحسن علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي حاشية العدوي على شرح الخرشي، تأليف: أبي الحسن علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي 
العدوي، دار الفكر- بيروت.العدوي، دار الفكر- بيروت.

شــرح منتهــى اإلرادات دقائق أولي النهى لشــرح المنتهى،شــرح منتهــى اإلرادات دقائق أولي النهى لشــرح المنتهى، تأليف: منصــور بن يونس بن تأليف: منصــور بن يونس بن - - ١٣٠١٣٠
إدريس البهوتي، تحقيق: عبد الله بن عبد المحســن التركي، مؤسســة الرســالة، الطبعة: إدريس البهوتي، تحقيق: عبد الله بن عبد المحســن التركي، مؤسســة الرســالة، الطبعة: 

األولى،األولى،١٤٢١١٤٢١هـ.هـ.
شــركات األشــخاص بين الشــريعة والقانون،شــركات األشــخاص بين الشــريعة والقانون، تأليف: محمد بن إبراهيم الموســى، دار تأليف: محمد بن إبراهيم الموســى، دار - - ١٣١١٣١

العاصمة- الرياض، الطبعة: الثانية، العاصمة- الرياض، الطبعة: الثانية، ١٤١٩١٤١٩هـ.هـ.
شركة المساهمة في النظام السعودي دراســة مقارنة بالفقه اإلسالمي،شركة المساهمة في النظام السعودي دراســة مقارنة بالفقه اإلسالمي، تأليف: د.صالح بن تأليف: د.صالح بن - - ١٣٢١٣٢

زابن المرزوقي البقمــي، مركز البحث وإحياء التراث اإلســالمي بجامعة أم القر- مكة زابن المرزوقي البقمــي، مركز البحث وإحياء التراث اإلســالمي بجامعة أم القر- مكة 
المكرمة، المكرمة، ١٤٠٦١٤٠٦هـ.هـ.

الصحاح -تاج اللغــة وصحاح العربية-الصحاح -تاج اللغــة وصحاح العربية- تأليف: أبي نصر إســماعيل بن حماد الجوهري، تأليف: أبي نصر إســماعيل بن حماد الجوهري، - - ١٣٣١٣٣
تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليين- بيروت، الطبعة: الرابعة، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليين- بيروت، الطبعة: الرابعة، ١٤٠٧١٤٠٧هـ.هـ.

صحيح ابــن حبان بترتيب ابن بلبان،صحيح ابــن حبان بترتيب ابن بلبان، تأليف: عالء الدين علي بن بلبان الفارســي، تحقيق: تأليف: عالء الدين علي بن بلبان الفارســي، تحقيق: - - ١٣٤١٣٤
شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة- بيروت، الطبعة: الثانية، شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة- بيروت، الطبعة: الثانية، ١٤١٤١٤١٤هـ.هـ.

صحيح البخاري،صحيح البخاري، تأليف: محمد بن إســماعيل البخاري، تحقيق: مصطفى ديب البغا، دار تأليف: محمد بن إســماعيل البخاري، تحقيق: مصطفى ديب البغا، دار - - ١٣٥١٣٥
ابن كثير- بيروت، الطبعة: الثالثة، ابن كثير- بيروت، الطبعة: الثالثة، ١٤٠٧١٤٠٧هـ.هـ.



٦٠٤٦٠٤

ثبت المصادر والمراجعثبت المصادر والمراجع األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

صحيح سنن النسائي،صحيح سنن النسائي، تأليف: محمد ناصر الدين األلباني، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع- تأليف: محمد ناصر الدين األلباني، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع- - - ١٣٦١٣٦
الرياض، الطبعة: األولى، الرياض، الطبعة: األولى، ١٤١٩١٤١٩هـ.هـ.

صحيح مسلم،صحيح مسلم، تأليف: مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، دار الجيل- بيروت.تأليف: مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، دار الجيل- بيروت.- - ١٣٧١٣٧
الضوابط المســتخلصة من قرارات الهيئة الشــرعية لبنك البالد،الضوابط المســتخلصة من قرارات الهيئة الشــرعية لبنك البالد، أمانة الهيئة الشرعية، دار أمانة الهيئة الشرعية، دار - - ١٣٨١٣٨

الميمان- الرياض، الطبعة: األولى، الميمان- الرياض، الطبعة: األولى، ١٤٣٤١٤٣٤هـ.هـ.
الطبقات الكبر،الطبقات الكبر، تأليف: محمد بن ســعد الزهري، تحقيق: إحســان عباس، دار صادر- تأليف: محمد بن ســعد الزهري، تحقيق: إحســان عباس، دار صادر- - - ١٣٩١٣٩

بيروت، الطبعة: األولى، بيروت، الطبعة: األولى، ١٩٦٨١٩٦٨م.م.
عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالــم المدينة،عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالــم المدينة، تأليف: جالل الدين أبي محمد عبد الله بن تأليف: جالل الدين أبي محمد عبد الله بن - - ١٤٠١٤٠

نجم بن شاس بن نزار الجذامي السعدي المالكي، تحقيق: أ.د. حميد بن محمد لحمر، دار نجم بن شاس بن نزار الجذامي السعدي المالكي، تحقيق: أ.د. حميد بن محمد لحمر، دار 
الغرب اإلسالمي، بيروت- لبنان، الطبعة: األولى، الغرب اإلسالمي، بيروت- لبنان، الطبعة: األولى، ١٤٢٣١٤٢٣هـ.هـ.

عقد الوكالة باالســتثمار،عقد الوكالة باالســتثمار، تأليف: د.طالل بن ســليمان بن إبراهيم الدوســري، دار كنوز تأليف: د.طالل بن ســليمان بن إبراهيم الدوســري، دار كنوز - - ١٤١١٤١
إشبيليا- الرياض، الطبعة: األولى، إشبيليا- الرياض، الطبعة: األولى، ١٤٣٧١٤٣٧هـ.هـ.

عقود التحوط من مخاطر تذبذب أســعار العمالت،عقود التحوط من مخاطر تذبذب أســعار العمالت، تأليف: د.طالل بن سليمان بن إبراهيم تأليف: د.طالل بن سليمان بن إبراهيم - - ١٤٢١٤٢
الدوسري، دار كنوز إشبيليا- الرياض، الطبعة: األولى، الدوسري، دار كنوز إشبيليا- الرياض، الطبعة: األولى، ١٤٣١١٤٣١هـ.هـ.

العقود المالية المركبة،العقود المالية المركبة، تأليف: د.عبد الله بن محمد بن عبد الله العمراني، كنوز إشــبيليا- تأليف: د.عبد الله بن محمد بن عبد الله العمراني، كنوز إشــبيليا- - - ١٤٣١٤٣
الرياض، الطبعة: األولى، الرياض، الطبعة: األولى، ١٤٢٨١٤٢٨هـ.هـ.

العقود المركبة في الفقه اإلسالمي،العقود المركبة في الفقه اإلسالمي، تأليف: د.نزيه حماد، دار القلم، دمشق- سوريا، الطبعة: تأليف: د.نزيه حماد، دار القلم، دمشق- سوريا، الطبعة: - - ١٤٤١٤٤
الثانية، الثانية، ١٤٣٢١٤٣٢هـ.هـ.

العلل الواردة في األحاديث النبوية،العلل الواردة في األحاديث النبوية، تأليف: أبي الحســن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي تأليف: أبي الحســن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي - - ١٤٥١٤٥
الدارقطني، تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله السلفي وآخرين، دار طيبة- الرياض، الطبعة: الدارقطني، تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله السلفي وآخرين، دار طيبة- الرياض، الطبعة: 

األولى، األولى، ١٤٠٥١٤٠٥هـ.هـ.
عمدة القاري بشرح صحيح البخاري،عمدة القاري بشرح صحيح البخاري، تأليف: بدر الدين محمود بن أحمد العيني، تحقيق: تأليف: بدر الدين محمود بن أحمد العيني، تحقيق: - - ١٤٦١٤٦

عبد الله محمود محمد عمر، دار الكتب العلمية- بيروت، الطبعة: األولى، عبد الله محمود محمد عمر، دار الكتب العلمية- بيروت، الطبعة: األولى، ١٤٢١١٤٢١هـ.هـ.
عمليات التــورق وتطبيقاتهــا االقتصادية في المصــارف اإلســالمية،عمليات التــورق وتطبيقاتهــا االقتصادية في المصــارف اإلســالمية، تأليف: أحمد فهد تأليف: أحمد فهد - - ١٤٧١٤٧

الرشيدي، دار النفائس- األردن، الطبعة: األولى، الرشيدي، دار النفائس- األردن، الطبعة: األولى، ١٤٢٥١٤٢٥هـ.هـ.



٦٠٥٦٠٥

ثبت المصادر والمراجعثبت المصادر والمراجع األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

العناية شرح الهداية،العناية شرح الهداية، تأليف: أكمل الدين أبي عبد الله محمد بن محمد بن محمود البابرتي، تأليف: أكمل الدين أبي عبد الله محمد بن محمد بن محمود البابرتي، - - ١٤٨١٤٨
دار الفكر.دار الفكر.

العين،العين، تأليف: أبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق: د.مهدي المخزومي- تأليف: أبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق: د.مهدي المخزومي- - - ١٤٩١٤٩
د.إبراهيم السامرائي، دار الهالل.د.إبراهيم السامرائي، دار الهالل.

عيون المسائل،عيون المسائل، تأليف: أبي الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي، تحقيق: تأليف: أبي الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي، تحقيق: - - ١٥٠١٥٠
د. صالح الدين الناهي، مطبعة أسعد، بغداد، د. صالح الدين الناهي، مطبعة أسعد، بغداد، ١٣٨٦١٣٨٦هـ.هـ.

الغرر البهية في شــرح البهجــة الوردية،الغرر البهية في شــرح البهجــة الوردية، تأليف: زين الدين أبي يحيــى زكريا بن محمد بن تأليف: زين الدين أبي يحيــى زكريا بن محمد بن - - ١٥١١٥١
أحمد بن زكريا األنصاري، ومعه حاشية العبادي، تأليف: أحمد بن قاسم العبادي، المطبعة أحمد بن زكريا األنصاري، ومعه حاشية العبادي، تأليف: أحمد بن قاسم العبادي، المطبعة 

الميمنية.الميمنية.
الغرر وأثره في العقود في الفقه اإلســالمي،الغرر وأثره في العقود في الفقه اإلســالمي، تأليف: أ.د. الصديــق محمد األمين الضرير، تأليف: أ.د. الصديــق محمد األمين الضرير، - - ١٥٢١٥٢

مجموعة البركة المصرفية، الطبعة: الثانية، مجموعة البركة المصرفية، الطبعة: الثانية، ١٤١٦١٤١٦هـ.هـ.
غريــب الحديث،غريــب الحديث، تأليف: جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، تأليف: جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، - - ١٥٣١٥٣

تحقيق: الدكتــور عبد المعطي أمين القلعجي،  دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، الطبعة: تحقيق: الدكتــور عبد المعطي أمين القلعجي،  دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، الطبعة: 
األولى، األولى، ١٤٠٥١٤٠٥هـ.هـ.

غمز عيون البصائر شــرح كتاب األشــباه والنظائر،غمز عيون البصائر شــرح كتاب األشــباه والنظائر، تأليف: زين العابدين إبراهيم الشــهير تأليف: زين العابدين إبراهيم الشــهير - - ١٥٤١٥٤
بابن نجيم المصري، شرح: أحمد بن محمد الحنفي الحموي، دار الكتب العلمية، بيروت- بابن نجيم المصري، شرح: أحمد بن محمد الحنفي الحموي، دار الكتب العلمية، بيروت- 

لبنان، الطبعة: األولى، لبنان، الطبعة: األولى، ١٤٠٥١٤٠٥هـ.هـ.
فتاو ابن الصالح،فتاو ابن الصالح، تأليف: تقي الدين أبي عمرو عثمان ابن المفتي صالح الدين عبد الرحمن تأليف: تقي الدين أبي عمرو عثمان ابن المفتي صالح الدين عبد الرحمن - - ١٥٥١٥٥

ابن عثمان بن موسى الكردي الشهرزوري الموصلي الشافعي، تحقيق: د.عبد المعطي أمين ابن عثمان بن موسى الكردي الشهرزوري الموصلي الشافعي، تحقيق: د.عبد المعطي أمين 
قلعجي، دار المعرفة، بيروت- لبنان، الطبعة: األولى، قلعجي، دار المعرفة، بيروت- لبنان، الطبعة: األولى، ١٤٠٦١٤٠٦هـ.هـ.

الفتاو الشرعية لمجموعة البركة المصرفية،الفتاو الشرعية لمجموعة البركة المصرفية، جمع وتنسيق: د.عبد الستار أبوغدة، الطبعة: جمع وتنسيق: د.عبد الستار أبوغدة، الطبعة: - - ١٥٦١٥٦
األولى، األولى، ١٤٢٨١٤٢٨هـ.هـ.

الفتــاو الكبر،الفتــاو الكبر، تأليف: تقي الدين ابن تيمية، تحقيــق: محمد عبد القادر عطاتأليف: تقي الدين ابن تيمية، تحقيــق: محمد عبد القادر عطا– مصطفى  مصطفى - - ١٥٧١٥٧
عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، الطبعة: األولى، عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، الطبعة: األولى، ١٤٠٨١٤٠٨هـ.هـ.

الفتاو الهندية،الفتاو الهندية، تأليف: لجنة من العلماء برئاســة نظــام الدين البلخي، دار الفكر، الطبعة: تأليف: لجنة من العلماء برئاســة نظــام الدين البلخي، دار الفكر، الطبعة: - - ١٥٨١٥٨
الثانية، الثانية، ١٣١٠١٣١٠هـ.هـ.



٦٠٦٦٠٦

ثبت المصادر والمراجعثبت المصادر والمراجع األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

فتح الباري شــرح صحيح البخاري،فتح الباري شــرح صحيح البخاري، تأليف: أحمد بن علي بن حجر العســقالني، تحقيق: تأليف: أحمد بن علي بن حجر العســقالني، تحقيق: - - ١٥٩١٥٩
محب الدين الخطيب، ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي، المكتبة السلفية.محب الدين الخطيب، ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي، المكتبة السلفية.

فتح العزيز بشــرح الوجيز المعروف بالشــرح الكبير،فتح العزيز بشــرح الوجيز المعروف بالشــرح الكبير، تأليف: أبي القاســم عبد الكريم بن تأليف: أبي القاســم عبد الكريم بن - - ١٦٠١٦٠
محمد بن عبد الكريم الرافعي القزويني، دار الفكر.محمد بن عبد الكريم الرافعي القزويني، دار الفكر.

فتح القدير الجامع بيــن فني الرواية والدراية من علم التفســير،فتح القدير الجامع بيــن فني الرواية والدراية من علم التفســير، تأليف: محمد بن علي بن تأليف: محمد بن علي بن - - ١٦١١٦١
محمد الشوكاني، دار ابن كثير- دمشق، الطبعة: األولى، محمد الشوكاني، دار ابن كثير- دمشق، الطبعة: األولى، ١٤١٤١٤١٤هـ.هـ.

فتح القدير،فتح القدير، تأليف: كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواســي، الشهير بابن الهمام، دار تأليف: كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواســي، الشهير بابن الهمام، دار - - ١٦٢١٦٢
الفكر.الفكر.

فتح الوهاب بشــرح منهج الطالب،فتح الوهاب بشــرح منهج الطالب، تأليف: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا األنصاري، تأليف: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا األنصاري، - - ١٦٣١٦٣
زين الدين أبي يحيى السنيكي، دار الفكر للطباعة والنشر، زين الدين أبي يحيى السنيكي، دار الفكر للطباعة والنشر، ١٤١٤١٤١٤هـ.هـ.

فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطالب، الشهير بحاشية الجمل،فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطالب، الشهير بحاشية الجمل، تأليف: سليمان بن تأليف: سليمان بن - - ١٦٤١٦٤
عمر بن منصور العجيلي األزهري، الشهير بالجمل، دار الفكر.عمر بن منصور العجيلي األزهري، الشهير بالجمل، دار الفكر.

فعالية رأس المال المخاطر في تمويل المشــاريع الناشــئة- دراســة حالة المالية الجزائرية فعالية رأس المال المخاطر في تمويل المشــاريع الناشــئة- دراســة حالة المالية الجزائرية - - ١٦٥١٦٥
األوروبية للمســاهمة،األوروبية للمســاهمة، إعداد: محمد ســبتي، إشــراف: د.عبد الحق بوعتروس، رســالة إعداد: محمد ســبتي، إشــراف: د.عبد الحق بوعتروس، رســالة 

ماجستير في علوم التسيير مقدمة لجامعة منتوري، قسنطينة، ماجستير في علوم التسيير مقدمة لجامعة منتوري، قسنطينة، ٢٠٠٨٢٠٠٨م.م.
الفواكه الدواني على رســالة ابن أبي زيد القيرواني،الفواكه الدواني على رســالة ابن أبي زيد القيرواني، تأليف: أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا تأليف: أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا - - ١٦٦١٦٦

النفرواي األزهري المالكي، تحقيق: عبد الوارث محمد علي، دار الكتب العلمية، الطبعة: النفرواي األزهري المالكي، تحقيق: عبد الوارث محمد علي، دار الكتب العلمية، الطبعة: 
األولى، األولى، ١٤١٨١٤١٨هـ.هـ.

ا، تأليف: الدكتور سعدي أبو حبيب، دار الفكر، دمشــق- تأليف: الدكتور سعدي أبو حبيب، دار الفكر، دمشــق- - - ١٦٧١٦٧ ا،القاموس الفقهي لغة واصطالحً القاموس الفقهي لغة واصطالحً
سورية، الطبعة: األولى، سورية، الطبعة: األولى، ١٤٠٢١٤٠٢هـ.هـ.

القامــوس المحيط،القامــوس المحيط، تأليف: مجد الدين محمد بن يعقــوب الفيروزآبادي، تحقيق: مكتب تأليف: مجد الدين محمد بن يعقــوب الفيروزآبادي، تحقيق: مكتب - - ١٦٨١٦٨
تحقيق التراث في مؤسســة الرسالة، بإشــراف: محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة تحقيق التراث في مؤسســة الرسالة، بإشــراف: محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة 

للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت-لبنان، الطبعة: الثامنة، للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت-لبنان، الطبعة: الثامنة، ١٤٢٦١٤٢٦هـ.هـ.
قاموس المصطلحــات االقتصادية في الحضارة اإلســالمية،قاموس المصطلحــات االقتصادية في الحضارة اإلســالمية، تأليف: د.محمد عمارة، دار تأليف: د.محمد عمارة، دار - - ١٦٩١٦٩

الشروق، بيروت- لبنان، الطبعة: األولى، الشروق، بيروت- لبنان، الطبعة: األولى، ١٤١٣١٤١٣هـ.هـ.



٦٠٧٦٠٧

ثبت المصادر والمراجعثبت المصادر والمراجع األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

القانون التجاري الســعودي،القانون التجاري الســعودي، تأليف: محمد بن حســن الجبر، الريــاض، الطبعة: الرابعة، تأليف: محمد بن حســن الجبر، الريــاض، الطبعة: الرابعة، - - ١٧٠١٧٠
١٤١٧١٤١٧هـ.هـ.

القبس في شــرح موطأ مالك بــن أنس،القبس في شــرح موطأ مالك بــن أنس، تأليف: محمد بن عبد الله ابــن العربي المعافري تأليف: محمد بن عبد الله ابــن العربي المعافري - - ١٧١١٧١
اإلشــبيلي المالكي، تحقيق: د.محمد عبد الله ولد كريم، دار الغرب اإلســالمي، الطبعة: اإلشــبيلي المالكي، تحقيق: د.محمد عبد الله ولد كريم، دار الغرب اإلســالمي، الطبعة: 

األولى، األولى، ١٩٩٢١٩٩٢م.م.
قرارات الهيئة الشــرعية بمصرف الراجحي،قرارات الهيئة الشــرعية بمصرف الراجحي، المجموعة الشــرعية بمصرف الراجحي، دار المجموعة الشــرعية بمصرف الراجحي، دار - - ١٧٢١٧٢

كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع- السعودية، الطبعة: األولى، كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع- السعودية، الطبعة: األولى، ١٤٣١١٤٣١هـ.هـ.
قرارات وتوصيات نــدوات البركة لالقتصاد اإلســالمي،قرارات وتوصيات نــدوات البركة لالقتصاد اإلســالمي، إعداد: د.عبد الســتار أبو غدة، إعداد: د.عبد الســتار أبو غدة، - - ١٧٣١٧٣

الطبعة: األولى، الطبعة: األولى، ١٤٣١١٤٣١هـ.هـ.
القواعد النورانية الفقهية،القواعد النورانية الفقهية، تأليف: شــيخ اإلســالم ابن تيمية، تحقيــق: د.أحمد بن محمد تأليف: شــيخ اإلســالم ابن تيمية، تحقيــق: د.أحمد بن محمد - - ١٧٤١٧٤

الخليل، دار ابن الجوزي- الرياض، الطبعة: األولى، الخليل، دار ابن الجوزي- الرياض، الطبعة: األولى، ١٤٢٢١٤٢٢هـ.هـ.
القوانيــن الفقهية،القوانيــن الفقهية، تأليف: محمد بن أحمــد ابن جزي، تحقيق: عبد الله المنشــاوي، دار تأليف: محمد بن أحمــد ابن جزي، تحقيق: عبد الله المنشــاوي، دار - - ١٧٥١٧٥

الحديث- القاهرة، الحديث- القاهرة، ١٤٢٦١٤٢٦هـ.هـ.
الكافي في فقه أهل المدينة،الكافي في فقه أهل المدينة، تأليف: أبي عمر يوســف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن تأليف: أبي عمر يوســف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن - - ١٧٦١٧٦

عاصم النمري القرطبي، تحقيق: محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني، مكتبة الرياض عاصم النمري القرطبي، تحقيق: محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني، مكتبة الرياض 
الحديثة، الرياض- المملكة العربية السعودية، الطبعة: الثانية، الحديثة، الرياض- المملكة العربية السعودية، الطبعة: الثانية، ١٤٠٠١٤٠٠هـ.هـ.

الكافي في فقه اإلمام أحمد بــن حنبل،الكافي في فقه اإلمام أحمد بــن حنبل، تأليف: موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن تأليف: موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن - - ١٧٧١٧٧
قدامة المقدسي، دار الكتب العلمية، الطبعة: األولى، قدامة المقدسي، دار الكتب العلمية، الطبعة: األولى، ١٤٢١١٤٢١هـ.هـ.

كتاب الفروع،كتاب الفروع، تأليف: شــمس الدين محمد بن مفلح المقدســي، تحقيــق: د.عبد الله بن تأليف: شــمس الدين محمد بن مفلح المقدســي، تحقيــق: د.عبد الله بن - - ١٧٨١٧٨
عبد المحســن التركي، مؤسسة الرسالة- لبنان، دار المؤيد- الســعودية، الطبعة: األولى، عبد المحســن التركي، مؤسسة الرسالة- لبنان، دار المؤيد- الســعودية، الطبعة: األولى، 

١٤٢٤١٤٢٤هـ.هـ.
كشــاف القناع عن متن اإلقناع،كشــاف القناع عن متن اإلقناع، تأليف: منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، تحقيق: لجنة تأليف: منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، تحقيق: لجنة - - ١٧٩١٧٩

متخصصة في وزارة العدل، وزارة العدل- المملكة العربية السعودية.متخصصة في وزارة العدل، وزارة العدل- المملكة العربية السعودية.
كشــف األسرار شــرح أصول البزدوي،كشــف األسرار شــرح أصول البزدوي، تأليف: عالء الدين عبد العزيز بن أحمد بن محمد تأليف: عالء الدين عبد العزيز بن أحمد بن محمد - - ١٨٠١٨٠

البخاري، دار الكتاب اإلسالمي.البخاري، دار الكتاب اإلسالمي.



٦٠٨٦٠٨

ثبت المصادر والمراجعثبت المصادر والمراجع األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

كفاية األخيار فــي حل غاية االختصار،كفاية األخيار فــي حل غاية االختصار، تأليف: أبي بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز تأليف: أبي بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز - - ١٨١١٨١
الحسيني الحصني، تحقيق: علي عبد الحميد بلطجي، دار الخير- دمشق، الطبعة: األولى، الحسيني الحصني، تحقيق: علي عبد الحميد بلطجي، دار الخير- دمشق، الطبعة: األولى، 

١٩٩٤١٩٩٤م.م.
 كفاية النبيه في شرح التنبيه، كفاية النبيه في شرح التنبيه، تأليف: أبي العباس أحمد بن محمد بن علي األنصاري، الشهير تأليف: أبي العباس أحمد بن محمد بن علي األنصاري، الشهير - - ١٨٢١٨٢

فعة، تحقيق: مجدي محمد ســرور باســلوم، دار الكتب العلمية، الطبعة: األولى،  فعة، تحقيق: مجدي محمد ســرور باســلوم، دار الكتب العلمية، الطبعة: األولى، بابن الرِّ بابن الرِّ
٢٠٠٩٢٠٠٩م.م.

ــفي، - - ١٨٣١٨٣ ــفي، تأليف: أبي البركات عبــد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النَّسَ كنــز الدقائق،كنــز الدقائق، تأليف: أبي البركات عبــد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النَّسَ
تحقيق: أ.د.سائد بكداش، دار البشائر اإلسالمية، دار السراج، الطبعة: األولى، تحقيق: أ.د.سائد بكداش، دار البشائر اإلسالمية، دار السراج، الطبعة: األولى، ١٤٣٢١٤٣٢هـ.هـ.

الآللئ المصنوعة في األحاديث الموضوعة،الآللئ المصنوعة في األحاديث الموضوعة، تأليف: جالل الدين عبد الرحمن الســيوطي، تأليف: جالل الدين عبد الرحمن الســيوطي، - - ١٨٤١٨٤
تحقيق: أبي عبد الرحمن صالح بن محمد بن عويضة، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، تحقيق: أبي عبد الرحمن صالح بن محمد بن عويضة، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، 

الطبعة: األولى، الطبعة: األولى، ١٤١٧١٤١٧هـ.هـ.
اللباب في الجمع بين الســنة والكتاب،اللباب في الجمع بين الســنة والكتاب، تأليف: جمال الدين أبي محمد علي بن أبي يحيى تأليف: جمال الدين أبي محمد علي بن أبي يحيى - - ١٨٥١٨٥

زكريا بن مسعود األنصاري الخزرجي المنبجي، تحقيق: د.محمد فضل عبد العزيز المراد، زكريا بن مسعود األنصاري الخزرجي المنبجي، تحقيق: د.محمد فضل عبد العزيز المراد، 
دار القلم، لبنان- بيروت، الطبعة: الثانية، دار القلم، لبنان- بيروت، الطبعة: الثانية، ١٤١٤١٤١٤هـ.هـ.

لســان العرب،لســان العرب، تأليــف: محمــد بن مكرم ابــن منظور، اعتنــى بتصحيحــه: أمين محمد تأليــف: محمــد بن مكرم ابــن منظور، اعتنــى بتصحيحــه: أمين محمد - - ١٨٦١٨٦
عبد الوهاب ومحمد الصادق العبيدي، دار إحياء التراث العربي ومؤسســة التاريخ العربي، عبد الوهاب ومحمد الصادق العبيدي، دار إحياء التراث العربي ومؤسســة التاريخ العربي، 

بيروت- لبنان، الطبعة: الثالثة، بيروت- لبنان، الطبعة: الثالثة، ١٤١٩١٤١٩هـ.هـ.
مباحــث التفســير،مباحــث التفســير، تأليف: أبي العباس أحمد بــن محمد بن المظفر بــن المختار الرازي تأليف: أبي العباس أحمد بــن محمد بن المظفر بــن المختار الرازي - - ١٨٧١٨٧

الحنفي، تحقيق: حاتم بن عابد بن عبد الله القرشــي، كنوز إشــبيليا- الســعودية، الطبعة: الحنفي، تحقيق: حاتم بن عابد بن عبد الله القرشــي، كنوز إشــبيليا- الســعودية، الطبعة: 
األولى، األولى، ١٤٣٠١٤٣٠هـ.هـ.

المبدع في شرح المقنع،المبدع في شرح المقنع، تأليف: إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح، دار الكتب العلمية، تأليف: إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح، دار الكتب العلمية، - - ١٨٨١٨٨
بيروت- لبنان، الطبعة: األولى، بيروت- لبنان، الطبعة: األولى، ١٤١٨١٤١٨هـ.هـ.

المبســوط،المبســوط، تأليف: محمد بن أحمد بن أبي سهل شــمس الدين السرخسي، دار المعرفة، تأليف: محمد بن أحمد بن أبي سهل شــمس الدين السرخسي، دار المعرفة، - - ١٨٩١٨٩
بيروت- لبنان، بيروت- لبنان، ١٤٠٩١٤٠٩هـ.هـ.

مجلــة األحكام العدلية،مجلــة األحكام العدلية، تأليف: لجنة مكونة من عدة علمــاء وفقهاء في الخالفة العثمانية، تأليف: لجنة مكونة من عدة علمــاء وفقهاء في الخالفة العثمانية، - - ١٩٠١٩٠
تحقيق: نجيب هواويني، الناشر: نور محمد، كارخانه تجارتِ كتب، آرام باغ، كراتشي.تحقيق: نجيب هواويني، الناشر: نور محمد، كارخانه تجارتِ كتب، آرام باغ، كراتشي.



٦٠٩٦٠٩

ثبت المصادر والمراجعثبت المصادر والمراجع األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر،مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر، تأليف: عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المعروف تأليف: عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المعروف - - ١٩١١٩١
بداماد أفندي، دار إحياء التراث العربي.بداماد أفندي، دار إحياء التراث العربي.

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، تأليف: أبي الحســن نور الدين علي بن أبي بكر بن ســليمان تأليف: أبي الحســن نور الدين علي بن أبي بكر بن ســليمان - - ١٩٢١٩٢
الهيثمي، تحقيق: حسام الدين القدسي، مكتبة القدسي- القاهرة، الهيثمي، تحقيق: حسام الدين القدسي، مكتبة القدسي- القاهرة، ١٤١٤١٤١٤هـ.هـ.

المجموع شــرح المهذب،المجموع شــرح المهذب، تأليف: أبــي زكريا محيي الدين بن شــرف النووي، مع تكملة تأليف: أبــي زكريا محيي الدين بن شــرف النووي، مع تكملة - - ١٩٣١٩٣
السبكي وتكملة المطيعي، دار الفكر.السبكي وتكملة المطيعي، دار الفكر.

مجمــوع فتاو ابن تيمية،مجمــوع فتاو ابن تيمية، جمع: عبــد الرحمن بن محمد ابن قاســم، مجمع الملك فهد جمع: عبــد الرحمن بن محمد ابن قاســم، مجمع الملك فهد - - ١٩٤١٩٤
لطباعة المصحف الشريف- المدينة النبوية، لطباعة المصحف الشريف- المدينة النبوية، ١٤١٦١٤١٦هـ.هـ.

المحرر فــي الفقه على مذهب اإلمام أحمــد بن حنبل،المحرر فــي الفقه على مذهب اإلمام أحمــد بن حنبل، تأليف: مجــد الدين أبي البركات تأليف: مجــد الدين أبي البركات - - ١٩٥١٩٥
عبد السالم بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد بن تيمية الحراني، مطبعة السنة المحمدية، عبد السالم بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد بن تيمية الحراني، مطبعة السنة المحمدية، 

١٣٦٩١٣٦٩هـ.هـ.
المحكم والمحيط األعظم،المحكم والمحيط األعظم، تأليف: أبي الحســن علي بن إســماعيل بن ســيده المرسي، تأليف: أبي الحســن علي بن إســماعيل بن ســيده المرسي، - - ١٩٦١٩٦

تحقيق: د.عبــد الحميد هنداوي، دار الكتــب العلمية، بيروت- لبنــان، الطبعة: األولى، تحقيق: د.عبــد الحميد هنداوي، دار الكتــب العلمية، بيروت- لبنــان، الطبعة: األولى، 
١٤٢١١٤٢١هـ.هـ.

المحلــى باآلثار،المحلــى باآلثار، تأليف: أبي محمد علي بن أحمد بن ســعيد بن حزم األندلســي، تحقيق: تأليف: أبي محمد علي بن أحمد بن ســعيد بن حزم األندلســي، تحقيق: - - ١٩٧١٩٧
د.عبد الغفار سليمان البنداري، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، الطبعة: الثالثة، د.عبد الغفار سليمان البنداري، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، الطبعة: الثالثة، ١٤٢٤١٤٢٤هـ.هـ.

المحيــط البرهاني في الفقه النعماني،المحيــط البرهاني في الفقه النعماني، تأليف: برهان الديــن أبي المعالي محمود بن أحمد تأليف: برهان الديــن أبي المعالي محمود بن أحمد - - ١٩٨١٩٨
ةَ البخاري الحنفي، تحقيق: عبد الكريم ســامي الجندي، دار الكتب  ازَ ةَ البخاري الحنفي، تحقيق: عبد الكريم ســامي الجندي، دار الكتب ابن عبد العزيز بن مَ ازَ ابن عبد العزيز بن مَ

العلمية، بيروت- لبنان، الطبعة: األولى، العلمية، بيروت- لبنان، الطبعة: األولى، ١٤٢٤١٤٢٤هـ.هـ.
مختار الصحاح،مختار الصحاح، تأليف: محمد بــن أبي بكر الرازي، تحقيق: محمود خاطر، مكتبة لبنان- تأليف: محمد بــن أبي بكر الرازي، تحقيق: محمود خاطر، مكتبة لبنان- - - ١٩٩١٩٩

بيروت، الطبعة: األولى، بيروت، الطبعة: األولى، ١٤١٥١٤١٥هـ.هـ.
المختارات الجلية من المسائل الفقهية،المختارات الجلية من المسائل الفقهية، تأليف: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي، تأليف: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي، - - ٢٠٠٢٠٠

تحقيق: محمد بن عيادي خاطر، دار اآلثار للنشر والتوزيع، القاهرة- مصر، الطبعة: األولى.تحقيق: محمد بن عيادي خاطر، دار اآلثار للنشر والتوزيع، القاهرة- مصر، الطبعة: األولى.
مختصر اختــالف العلماء،مختصر اختــالف العلماء، تأليــف: أبي جعفر أحمــد بن محمد بن ســالمة الطحاوي، تأليــف: أبي جعفر أحمــد بن محمد بن ســالمة الطحاوي، - - ٢٠١٢٠١

اختصار: أبــي بكر أحمد بن علي الجصاص الرازي، تحقيــق: د.عبد الله نذير أحمد، دار اختصار: أبــي بكر أحمد بن علي الجصاص الرازي، تحقيــق: د.عبد الله نذير أحمد، دار 
البشائر اإلسالمية، بيروت- لبنان، الطبعة: األولى، البشائر اإلسالمية، بيروت- لبنان، الطبعة: األولى، ١٤١٦١٤١٦هـ.هـ.



٦١٠٦١٠

ثبت المصادر والمراجعثبت المصادر والمراجع األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

المختصــر الفقهي،المختصــر الفقهي، تأليف: أبي عبد الله محمــد بن محمد ابن عرفة الورغمي التونســي تأليف: أبي عبد الله محمــد بن محمد ابن عرفة الورغمي التونســي - - ٢٠٢٢٠٢
المالكــي، تحقيق: د.حافظ عبد الرحمن محمد خير، مؤسســة خلــف الخبتور لألعمال المالكــي، تحقيق: د.حافظ عبد الرحمن محمد خير، مؤسســة خلــف الخبتور لألعمال 

الخيرية، الطبعة: األولى، الخيرية، الطبعة: األولى، ١٤٣٥١٤٣٥هـ.هـ.
مختصر المزني،مختصر المزني، تأليف: أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني، دار المعرفة- تأليف: أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني، دار المعرفة- - - ٢٠٣٢٠٣

بيروت، بيروت، ١٤١٠١٤١٠هـ.هـ.
مختصر خليل،مختصر خليل، تأليف: خليل بن إســحاق بن موســى المصري، تحقيــق: أحمد جاد، دار تأليف: خليل بن إســحاق بن موســى المصري، تحقيــق: أحمد جاد، دار - - ٢٠٤٢٠٤

الحديث- القاهرة، الحديث- القاهرة، ١٤٢٦١٤٢٦هـ.هـ.
المخصص،المخصص، تأليف: أبي الحســن علي بن إسماعيل بن سيده المرســي، دار إحياء التراث تأليف: أبي الحســن علي بن إسماعيل بن سيده المرســي، دار إحياء التراث - - ٢٠٥٢٠٥

العربي، تحقيق: خليــل إبراهم جفال، دار إحياء التراث العربــي، بيروت- لبنان، الطبعة: العربي، تحقيق: خليــل إبراهم جفال، دار إحياء التراث العربــي، بيروت- لبنان، الطبعة: 
األولى، األولى، ١٤١٧١٤١٧هـ.هـ.

مدخل إلى أصول التمويل اإلســالمي،مدخل إلى أصول التمويل اإلســالمي، تأليف: ســامي بن إبراهيم الســويلم، دار وجوه، تأليف: ســامي بن إبراهيم الســويلم، دار وجوه، - - ٢٠٦٢٠٦
بيروتبيروت– لبنان، الطبعة: األولى،  لبنان، الطبعة: األولى، ٢٠١٣٢٠١٣م.م.

المدونة،المدونة، تأليف: مالك بن أنس بن مالك بــن عامر األصبحي المدني، دار الكتب العلمية، تأليف: مالك بن أنس بن مالك بــن عامر األصبحي المدني، دار الكتب العلمية، - - ٢٠٧٢٠٧
الطبعة: األولى، الطبعة: األولى، ١٤١٥١٤١٥هـ.هـ.

مراتب اإلجماع في العبادات والمعامالت واالعتقادات،مراتب اإلجماع في العبادات والمعامالت واالعتقادات، تأليف: الحافظ أبي محمد علي بن تأليف: الحافظ أبي محمد علي بن - - ٢٠٨٢٠٨
أحمد بن سعيد بن حزم، دار ابن حزم، بيروت-لبنان، الطبعة: األولى، أحمد بن سعيد بن حزم، دار ابن حزم، بيروت-لبنان، الطبعة: األولى، ١٤١٩١٤١٩هـ.هـ.

مســائل اإلمام أحمــد- رواية ابنه عبــد الله،مســائل اإلمام أحمــد- رواية ابنه عبــد الله، تأليف: أبــي عبد الله أحمد بــن محمد بن تأليف: أبــي عبد الله أحمد بــن محمد بن - - ٢٠٩٢٠٩
حنبل الشــيباني، تحقيق: زهير الشاويش، المكتب اإلســالمي- بيروت، الطبعة: األولى، حنبل الشــيباني، تحقيق: زهير الشاويش، المكتب اإلســالمي- بيروت، الطبعة: األولى، 

١٤٠١١٤٠١هـ.هـ.
مشــارق األنوار على صحاح اآلثار،مشــارق األنوار على صحاح اآلثار، تأليف: القاضي أبي الفضل عياض اليحصبي السبتي تأليف: القاضي أبي الفضل عياض اليحصبي السبتي - - ٢١٠٢١٠

المالكي، المكتبة العتيقة- تونس، دار التراث- القاهرة، الطبعة: األولى، المالكي، المكتبة العتيقة- تونس، دار التراث- القاهرة، الطبعة: األولى، ١٩٧٨١٩٧٨م.م.
المصباح المنير،المصباح المنير، تأليف: أحمد بن محمد الفيومي، تحقيق: يوســف الشيخ محمد، المكتبة تأليف: أحمد بن محمد الفيومي، تحقيق: يوســف الشيخ محمد، المكتبة - - ٢١١٢١١

العصرية.العصرية.
مطالب أولي النهى في شــرح غاية المنتهى،مطالب أولي النهى في شــرح غاية المنتهى، تأليف: مصطفى بن ســعد بن عبده السيوطي تأليف: مصطفى بن ســعد بن عبده السيوطي - - ٢١٢٢١٢

الرحيباني، المكتب اإلسالمي، الطبعة: الثانية، الرحيباني، المكتب اإلسالمي، الطبعة: الثانية، ١٤١٥١٤١٥هـ.هـ.



٦١١٦١١

ثبت المصادر والمراجعثبت المصادر والمراجع األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

المطلع على ألفاظ المقنع،المطلع على ألفاظ المقنع، تأليف: شــمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي الفتح البعلي، تأليف: شــمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي الفتح البعلي، - - ٢١٣٢١٣
تحقيق: محمود األرناؤوط- ياسين محمود الخطيب، مكتبة السوادي- السعودية، الطبعة: تحقيق: محمود األرناؤوط- ياسين محمود الخطيب، مكتبة السوادي- السعودية، الطبعة: 

األولى، األولى، ١٤٢٣١٤٢٣هـ.هـ.
معالم التنزيل في تفســير القرآن،معالم التنزيل في تفســير القرآن، تأليف: أبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء تأليف: أبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء - - ٢١٤٢١٤

البغــوي، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي- بيروت، الطبعة: األولى، البغــوي، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي- بيروت، الطبعة: األولى، 
١٤٢٠١٤٢٠هـ.هـ.

معالم الســنن،معالم الســنن، تأليف: أحمد بن محمد الخطابي البُستي، تحقيق: عبد السالم عبد الشافي تأليف: أحمد بن محمد الخطابي البُستي، تحقيق: عبد السالم عبد الشافي - - ٢١٥٢١٥
محمد، دار الكتب العلمية- بيروت، الطبعة: األولى، محمد، دار الكتب العلمية- بيروت، الطبعة: األولى، ١٤١١١٤١١هـ.هـ.

المعايير الشــرعية،المعايير الشــرعية، المجلس الشــرعي لهيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسســات المالية المجلس الشــرعي لهيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسســات المالية - - ٢١٦٢١٦
اإلسالمية، دار الميمان- الرياض، اإلسالمية، دار الميمان- الرياض، ١٤٣٧١٤٣٧هـ.هـ.

المعجم األوسط،المعجم األوسط، تأليف: الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، تحقيق: أبي معاذ تأليف: الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، تحقيق: أبي معاذ - - ٢١٧٢١٧
طارق بن عــوض الله بن محمدطارق بن عــوض الله بن محمد - أبي الفضل عبد المحســن بن إبراهيم الحســيني، دار - أبي الفضل عبد المحســن بن إبراهيم الحســيني، دار 

الحرمين- القاهرة، الطبعة: األولى، الحرمين- القاهرة، الطبعة: األولى، ١٤١٥١٤١٥هـ.هـ.
معجم الصواب اللغوي،معجم الصواب اللغوي، تأليف: د.أحمد مختار عمر، عالم الكتب، مصر.تأليف: د.أحمد مختار عمر، عالم الكتب، مصر.- - ٢١٨٢١٨
معجم اللغة العربية المعاصرة،معجم اللغة العربية المعاصرة، تأليف: أ.د.أحمد مختار عمر، عالم الكتب- مصر، الطبعة: تأليف: أ.د.أحمد مختار عمر، عالم الكتب- مصر، الطبعة: - - ٢١٩٢١٩

األولى، األولى، ٢٠٠٨٢٠٠٨م.م.
معجم المصطلحــات المالية واالقتصادية في لغة الفقهاء،معجم المصطلحــات المالية واالقتصادية في لغة الفقهاء، تأليــف: نزيه حماد، دار القلم، تأليــف: نزيه حماد، دار القلم، - - ٢٢٠٢٢٠

الطبعة: األولى، الطبعة: األولى، ١٤٢٩١٤٢٩هـ.هـ.
المعجم الوسيط،المعجم الوسيط، تأليف: مجموعة من المؤلفين، مجمع اللغة العربية، دار الدعوة، الطبعة: تأليف: مجموعة من المؤلفين، مجمع اللغة العربية، دار الدعوة، الطبعة: - - ٢٢١٢٢١

األولى.األولى.
معرفة الرجال عن يحيــى بن معين- رواية أحمد بن محمد بن القاســم بن محرز،معرفة الرجال عن يحيــى بن معين- رواية أحمد بن محمد بن القاســم بن محرز، تأليف: تأليف: - - ٢٢٢٢٢٢

أبي زكريا يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام المري البغدادي، تحقيق: محمد كامل أبي زكريا يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام المري البغدادي، تحقيق: محمد كامل 
القصار وآخرين، مجمع اللغة العربية- دمشق، الطبعة: األولى، القصار وآخرين، مجمع اللغة العربية- دمشق، الطبعة: األولى، ١٤٠٥١٤٠٥هـ.هـ.

معرفــة الصحابة،معرفــة الصحابة، تأليف: أبي نُعيــم األصبهاني، تحقيق: عادل بن يوســف العزازي، دار تأليف: أبي نُعيــم األصبهاني، تحقيق: عادل بن يوســف العزازي، دار - - ٢٢٣٢٢٣
الوطن- الرياض، الطبعة: األولى، الوطن- الرياض، الطبعة: األولى، ١٤١٩١٤١٩هـ.هـ.



٦١٢٦١٢

ثبت المصادر والمراجعثبت المصادر والمراجع األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

يمي المازري - - ٢٢٤٢٢٤ يمي المازري تأليف: أبي عبد الله محمــد بن علي بن عمــر التَّمِ ـم بفوائد مســلم، تأليف: أبي عبد الله محمــد بن علي بن عمــر التَّمِ لـِ عْ ـم بفوائد مســلم،المُ لـِ عْ المُ
المالكي، تحقيق: محمد الشاذلي النيفر، الدار التونسية للنشر، الطبعة: الثانية، المالكي، تحقيق: محمد الشاذلي النيفر، الدار التونسية للنشر، الطبعة: الثانية، ١٩٨٨١٩٨٨م.م.

المعونة على مذهب عالم المدينة،المعونة على مذهب عالم المدينة، تأليف: أبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي تأليف: أبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي - - ٢٢٥٢٢٥
البغدادي المالكي، تحقيق: حميش عبد الحق، المكتبة التجارية- مكة المكرمة.البغدادي المالكي، تحقيق: حميش عبد الحق، المكتبة التجارية- مكة المكرمة.

مغنــي المحتاج إلى معرفة معاني ألفــاظ المنهاج،مغنــي المحتاج إلى معرفة معاني ألفــاظ المنهاج، تأليف: محمد بن الخطيب الشــربيني، تأليف: محمد بن الخطيب الشــربيني، - - ٢٢٦٢٢٦
تحقيق: محمد خليل عيتاني، دار المعرفة- بيروت، الطبعة: األولى، تحقيق: محمد خليل عيتاني، دار المعرفة- بيروت، الطبعة: األولى، ١٤١٨١٤١٨هـ.هـ.

المغني شرح مختصر الخرقي،المغني شرح مختصر الخرقي، تأليف: موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد تأليف: موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد - - ٢٢٧٢٢٧
ابن قدامة المقدسي، دار عالم الكتب- الرياض، الطبعة: الثالثة، ابن قدامة المقدسي، دار عالم الكتب- الرياض، الطبعة: الثالثة، ١٤١٧١٤١٧هـ.هـ.

المفاتيح في شرح المصابيح،المفاتيح في شرح المصابيح، تأليف: مظهر الدين الحسين بن محمود بن الحسن الزيداني تأليف: مظهر الدين الحسين بن محمود بن الحسن الزيداني - - ٢٢٨٢٢٨
المظهري الكوفي، تحقيق ودراسة: لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب، المظهري الكوفي، تحقيق ودراسة: لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب، 

دار النوادر، الطبعة: األولى، دار النوادر، الطبعة: األولى، ١٤٣٣١٤٣٣هـ.هـ.
مقاييس اللغة،مقاييس اللغة، تأليف: أحمد بــن فارس بن زكريا القزويني الرازي، تحقيق: عبد الســالم تأليف: أحمد بــن فارس بن زكريا القزويني الرازي، تحقيق: عبد الســالم - - ٢٢٩٢٢٩

هارون، دار الفكر، هارون، دار الفكر، ١٣٩٩١٣٩٩هـ.هـ.
المقدمــات الممهدات،المقدمــات الممهدات، تأليف: أبــي الوليد محمد بن أحمد ابن رشــد القرطبي، تحقيق: تأليف: أبــي الوليد محمد بن أحمد ابن رشــد القرطبي، تحقيق: - - ٢٣٠٢٣٠

د.محمد حجي، دار الغرب اإلسالمي، بيروت- لبنان، الطبعة: األولى، د.محمد حجي، دار الغرب اإلسالمي، بيروت- لبنان، الطبعة: األولى، ١٤٠٨١٤٠٨هـ.هـ.
المقنع في فقه اإلمام أحمد،المقنع في فقه اإلمام أحمد، تأليف: موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن تأليف: موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن - - ٢٣١٢٣١

قدامة المقدســي، قدامة المقدســي، ومعه الشــرح الكبير علــى المقنعومعه الشــرح الكبير علــى المقنع، تأليف: عبد الرحمــن بن محمد بن ، تأليف: عبد الرحمــن بن محمد بن 
أحمد  بن قدامة المقدســي، ومعــه أحمد  بن قدامة المقدســي، ومعــه اإلنصاف في معرفة الراجح مــن الخالف على مذهب اإلنصاف في معرفة الراجح مــن الخالف على مذهب 
اإلمام أحمد بن حنبلاإلمام أحمد بن حنبل، تأليف: عالء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي، تحقيق: ، تأليف: عالء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي، تحقيق: 

د.عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار هجر، القاهرة- مصر، الطبعة: األولى، د.عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار هجر، القاهرة- مصر، الطبعة: األولى، ١٤١٥١٤١٥هـ.هـ.
ملتقى األبحر،ملتقى األبحر، تأليف: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي الحنفي، تحقيق: خليل عمران تأليف: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي الحنفي، تحقيق: خليل عمران - - ٢٣٢٢٣٢

المنصور، دار الكتب العلمية، لبنان- بيروت، الطبعة: األولى، المنصور، دار الكتب العلمية، لبنان- بيروت، الطبعة: األولى، ١٤١٩١٤١٩هـ.هـ.
منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري،منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري، تأليف: حمزة محمد قاسم، تحقيق: عبد القادر تأليف: حمزة محمد قاسم، تحقيق: عبد القادر - - ٢٣٣٢٣٣

األرناؤوط- بشير محمد عيون، مكتبة دار البيان- سوريا، مكتبة المؤيد- السعودية، الطبعة: األرناؤوط- بشير محمد عيون، مكتبة دار البيان- سوريا، مكتبة المؤيد- السعودية، الطبعة: 
األولى، األولى، ١٤١٠١٤١٠هـ.هـ.



٦١٣٦١٣

ثبت المصادر والمراجعثبت المصادر والمراجع األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

شــكِالتها، تأليف: تأليف: - - ٢٣٤٢٣٤ لِّ مُ نة وحَ وَّ ــرحِ المدَ يل في شَ شــكِالتها،مناهــج التحصيــل ونتائج لطائــف التَّأْوِ لِّ مُ نة وحَ وَّ ــرحِ المدَ يل في شَ مناهــج التحصيــل ونتائج لطائــف التَّأْوِ
ميَاطي، دار ابن حزم، الطبعة:  ميَاطي، دار ابن حزم، الطبعة: أبي الحسن علي بن سعيد الرجراجي، اعتنى به: أبو الفضل الدِّ أبي الحسن علي بن سعيد الرجراجي، اعتنى به: أبو الفضل الدِّ

األولى، األولى، ١٤٢٨١٤٢٨هـ.هـ.
المنتقى شــرح موطأ مالك،المنتقى شــرح موطأ مالك، تأليف: سليمان بن خلف بن ســعد بن أيوب الباجي، تحقيق: تأليف: سليمان بن خلف بن ســعد بن أيوب الباجي، تحقيق: - - ٢٣٥٢٣٥

محمد عبد القادر أحمد عطا، دار الكتب العلمية- بيروت، الطبعة: األولى، محمد عبد القادر أحمد عطا، دار الكتب العلمية- بيروت، الطبعة: األولى، ١٤٢٠١٤٢٠هـ.هـ.
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مجلة مجمع الفقه اإلسالمي،مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، العدد الثاني، العدد الثاني، ١٤٠٧١٤٠٧هـ، والعدد الخامس، هـ، والعدد الخامس، ١٤٠٩١٤٠٩هـ، والعدد هـ، والعدد - - ٢٦٩٢٦٩

الســادس، الســادس، ١٤١٠١٤١٠هـ، والعدد الســابع، هـ، والعدد الســابع، ١٤١٢١٤١٢هـ، والعدد الثالث عشر، هـ، والعدد الثالث عشر، ١٤٢٢١٤٢٢هـ، والعدد هـ، والعدد 
الرابع عشر، الرابع عشر، ١٤٢٥١٤٢٥هـ، والعدد الخامس عشر، هـ، والعدد الخامس عشر، ١٤٢٥١٤٢٥هـ.هـ.

األدلة واألوراق البحثية:األدلة واألوراق البحثية:
تطبيق تجربة رأس المال المخاطر مع المشــروعات الصغيرة والمتوسطة،تطبيق تجربة رأس المال المخاطر مع المشــروعات الصغيرة والمتوسطة، دليل صادر عن دليل صادر عن - - ٢٧٠٢٧٠

وزارة المالية في جمهورية مصر العربية، وزارة المالية في جمهورية مصر العربية، ٢٠٠٤٢٠٠٤م.م.
التمويل بالمشاركة دروس من التجربة األمريكية،التمويل بالمشاركة دروس من التجربة األمريكية، تأليف: د.سامي السويلم، مركز البحوث تأليف: د.سامي السويلم، مركز البحوث - - ٢٧١٢٧١

بشركة الراجحي المصرفية لالستثمار، بشركة الراجحي المصرفية لالستثمار، ١٤١٧١٤١٧هـ.هـ.
التمويل برأس المال المخاطر منظور إســالمي،التمويل برأس المال المخاطر منظور إســالمي، تأليف: د.صحراوي مقالتي، ورقة بحثية تأليف: د.صحراوي مقالتي، ورقة بحثية - - ٢٧٢٢٧٢

مقدمة إلى مؤتمر المصارف اإلســالمية بين الواقع والمأمول، دائرة الشــؤون اإلســالمية مقدمة إلى مؤتمر المصارف اإلســالمية بين الواقع والمأمول، دائرة الشــؤون اإلســالمية 
والعمل الخيري- دبي، والعمل الخيري- دبي، ٢٠٠٩٢٠٠٩م.م.

دليل االســتثمار برأس المال الجريء في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا،دليل االســتثمار برأس المال الجريء في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، صادر عن صادر عن - - ٢٧٣٢٧٣
اتحاد األسهم الخاصة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.اتحاد األسهم الخاصة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

دليل المستثمر لمفهوم ونشاط رأس المال المخاطر،دليل المستثمر لمفهوم ونشاط رأس المال المخاطر، تأليف: د.سامي عبد الباقي، إشراف: تأليف: د.سامي عبد الباقي، إشراف: - - ٢٧٤٢٧٤
د.أحمد سعد عبد اللطيف، الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، د.أحمد سعد عبد اللطيف، الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، ٢٠١٠٢٠١٠م.م.

دليل المصطلحات االستثمارية،دليل المصطلحات االستثمارية، صادر عن هيئة السوق المالية، المملكة العربية السعودية.صادر عن هيئة السوق المالية، المملكة العربية السعودية.- - ٢٧٥٢٧٥
نحو إســتراتيجية مقترحة لالســتفادة من شــركات رأس المال المخاطر بالمملكة العربية نحو إســتراتيجية مقترحة لالســتفادة من شــركات رأس المال المخاطر بالمملكة العربية - - ٢٧٦٢٧٦

السعودية،السعودية، تأليف: د.عبد الكريم قندوز، ورقة مقدمة لملتقى رأس المال الجريء في مدينة تأليف: د.عبد الكريم قندوز، ورقة مقدمة لملتقى رأس المال الجريء في مدينة 
الرياض، الرياض، ١٤٣٣١٤٣٣هـ.هـ.

الوثيقة القانونية لرأس المال الجريء في الشــرق األوسط وشمال أفريقيا،الوثيقة القانونية لرأس المال الجريء في الشــرق األوسط وشمال أفريقيا، دليل صادر عن دليل صادر عن - - ٢٧٧٢٧٧
اتحاد األسهم الخاصة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، اتحاد األسهم الخاصة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، ٢٠١٢٢٠١٢م.م.

Guide on Private Equity & Venture Capital for EntrepreneursGuide on Private Equity & Venture Capital for Entrepreneurs، دليــل صــادر عــن دليــل صــادر عــن - - ٢٧٨٢٧٨

الجمعية األوروبية لرأس المال الجريء الجمعية األوروبية لرأس المال الجريء EVCAEVCA، ، ٢٠٠٧٢٠٠٧م.م.
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Guide on Venture CapitalGuide on Venture Capital، دليل صادر عن مصلحة الجمارك الماليزية، دليل صادر عن مصلحة الجمارك الماليزية، ٢٠١٣٢٠١٣م.م.- - ٢٧٩٢٧٩

Guide to Venture CapitalGuide to Venture Capital، دليل صادر عن مجموعة ماديسون بارك.دليل صادر عن مجموعة ماديسون بارك.- - ٢٨٠٢٨٠

Islamic Venture Capital And Private EquityIslamic Venture Capital And Private Equity، إعداد: أحمد لطفي عبد المطلب، مكتب إعداد: أحمد لطفي عبد المطلب، مكتب - - ٢٨١٢٨١

عزمي وشركائه للمحاماة واالستشارات.عزمي وشركائه للمحاماة واالستشارات.
 Private Equity Deal Structuring in the Kingdom of Saudi Arabia Private Equity Deal Structuring in the Kingdom of Saudi Arabia  دليــل صادر عن  دليــل صادر عن - - ٢٨٢٢٨٢

اتحاد األسهم الخاصة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا.اتحاد األسهم الخاصة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
?Private Equity and Venture Capital: What is the Difference?Private Equity and Venture Capital: What is the Difference، ورقــة مقدمة من داود ورقــة مقدمة من داود - - ٢٨٣٢٨٣

مانغوم عن ندوة أقيمت في مركز سيليكون فلتيرونس للقانون، كولورادو، مانغوم عن ندوة أقيمت في مركز سيليكون فلتيرونس للقانون، كولورادو، ٢٠١٢٢٠١٢م.م.
The Role of Venture Capital in Contemporary Islamic FinanceThe Role of Venture Capital in Contemporary Islamic Finance، ورقــة مقدمــة من ورقــة مقدمــة من - - ٢٨٤٢٨٤

عامر خان وطارق الرفاعي في المنتد الرابع لجامعة هارفارد عن التمويل اإلسالمي.عامر خان وطارق الرفاعي في المنتد الرابع لجامعة هارفارد عن التمويل اإلسالمي.
Venture Capital. A Potential Model of MusharakahVenture Capital. A Potential Model of Musharakah، تأليف: ســامي السويلم، مركز تأليف: ســامي السويلم، مركز - - ٢٨٥٢٨٥

األبحاث بشركة الراجحي المصرفية لالستثمار.األبحاث بشركة الراجحي المصرفية لالستثمار.

األنظمة واللوائح:األنظمة واللوائح:
قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها،قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، صادرة عن مجلس صادرة عن مجلس - - ٢٨٦٢٨٦

هيئة الســوق المالية، بموجب القرار رقــم (هيئة الســوق المالية، بموجب القرار رقــم (٤-١١١١-٢٠٠٤٢٠٠٤) وتاريخ ) وتاريخ ١٤٢٥١٤٢٥/٨/٢٠٢٠هـ، هـ، 
المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (١-٦١٦١-٢٠١٦٢٠١٦) وتاريخ ) وتاريخ ١٤٣٧١٤٣٧/٨/١٦١٦هـ. هـ. 

قانون سوق المال المصري،قانون سوق المال المصري، رقم (رقم (٩٥٩٥) لسنة ) لسنة ١٩٩٢١٩٩٢م.م.- - ٢٨٧٢٨٧
قانون الشركات األردني،قانون الشركات األردني، رقم (رقم (٢٢٢٢) لسنة ) لسنة ١٩٩٧١٩٩٧م.م.- - ٢٨٨٢٨٨
الئحة االندماج واالســتحواذ،الئحة االندماج واالســتحواذ، صادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، بموجب القرار رقم صادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، بموجب القرار رقم - - ٢٨٩٢٨٩

(١-٥٠٥٠-٢٠٠٧٢٠٠٧) وتاريخ ) وتاريخ ١٤٢٨١٤٢٨/٩/٢١٢١هـ.هـ.
الئحة صناديق االستثمار،الئحة صناديق االستثمار، صادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، بموجب القرار رقم (صادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، بموجب القرار رقم (١-- - ٢٩٠٢٩٠

٢١٩٢١٩-٢٠٠٦٢٠٠٦) وتاريخ ) وتاريخ ١٤٢٧١٤٢٧/١٢١٢/٣هـ، المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية، رقم هـ، المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية، رقم 
(١-٦١٦١-٢٠١٦٢٠١٦) وتاريخ ) وتاريخ ١٤٣٧١٤٣٧/٨/١٦١٦هـ.هـ.
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الئحة طرح األوراق المالية،الئحة طرح األوراق المالية، صادرة عن مجلس هيئة الســوق المالية، بموجب القرار رقم صادرة عن مجلس هيئة الســوق المالية، بموجب القرار رقم - - ٢٩١٢٩١
(٢-١١١١-٢٠٠٤٢٠٠٤) وتاريــخ ) وتاريــخ ١٤٢٥١٤٢٥/٨/٢٠٢٠هـ، المعدلة بقرار مجلس هيئة الســوق المالية هـ، المعدلة بقرار مجلس هيئة الســوق المالية 

رقم (رقم (١-٢٨٢٨-٢٠٠٨٢٠٠٨) وتاريخ ) وتاريخ ١٤٢٩١٤٢٩/٨/١٧١٧هـ.هـ.
نظام الشركات،نظام الشركات، صادر بالمرسوم الملكي رقم (م/صادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ) وتاريخ ١٤٣٧١٤٣٧/١/٢٨٢٨هـ.هـ.- - ٢٩٢٢٩٢
نظام المرافعات الشرعية،نظام المرافعات الشرعية، صادر بالمرسوم الملكي رقم (م/صادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ) وتاريخ ١٤٣٥١٤٣٥/١/٢٢٢٢هـ.هـ.- - ٢٩٣٢٩٣
نظام مراقبة شــركات التمويل في المملكة العربية السعودية،نظام مراقبة شــركات التمويل في المملكة العربية السعودية، صادر بالمرسوم الملكي رقم صادر بالمرسوم الملكي رقم - - ٢٩٤٢٩٤

(م/(م/٥١٥١) وتاريخ ) وتاريخ ١٤٣٣١٤٣٣/٨/١٣١٣هـ.هـ.

المواقع اإللكترونية:المواقع اإللكترونية:
295- 295- 3i.com3i.com

296- 296- alkhabeer.comalkhabeer.com

297- 297- jadwa.comjadwa.com

298- 298- saudimed.com.sasaudimed.com.sa

299- 299- sirb.sasirb.sa

300- 300- wasatah.com.sawasatah.com.sa
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٧٠٧٠ ........................ ........................ ل ل والمتموِّ لالمطلب الثاني: إجراءات التعاقد بين المموِّ ل والمتموِّ المطلب الثاني: إجراءات التعاقد بين المموِّ
٧٣٧٣ ....................................... ....................................... الفصل الثالث: نشأة التمويل برأس المال الجريءالفصل الثالث: نشأة التمويل برأس المال الجريء

الفصل الرابع: خصائص التمويــل برأس المال الجريء والفرق بينه وبين مصادر التمويل الفصل الرابع: خصائص التمويــل برأس المال الجريء والفرق بينه وبين مصادر التمويل 
٨١٨١ .................................................................. ..................................................................األخر                          األخر                          
٨٣٨٣ ............................ ............................ المبحث األول: خصائص التمويل برأس المال الجريءالمبحث األول: خصائص التمويل برأس المال الجريء

المبحــث الثاني: الفــرق بين التمويل بــرأس المال الجريء وبين مصــادر التمويل المبحــث الثاني: الفــرق بين التمويل بــرأس المال الجريء وبين مصــادر التمويل 
٨٧٨٧ .......................................................... .......................................................... األخر                               األخر                               
المطلب األول: الفرق بين التمويل برأس المال الجريء والتمويل بالقرضالمطلب األول: الفرق بين التمويل برأس المال الجريء والتمويل بالقرض..... ..... ٨٧٨٧
المسألة األولى: تعريف القرضالمسألة األولى: تعريف القرض............................................ ............................................ ٨٧٨٧

المســألة الثانيــة: العالقة بيــن التمويل بــرأس المال الجــريء والتمويلالمســألة الثانيــة: العالقة بيــن التمويل بــرأس المال الجــريء والتمويل
٨٨٨٨ ............................................... ...............................................                                   بالقرض                                  بالقرض
المطلب الثاني: الفرق بين التمويل برأس المال الجريء والتمويل بالتورقالمطلب الثاني: الفرق بين التمويل برأس المال الجريء والتمويل بالتورق...... ...... ٩٣٩٣
المسألة األولى: تعريف التورقالمسألة األولى: تعريف التورق............................................ ............................................ ٩٣٩٣
المسألة الثانية: العالقة بين التمويل برأس المال الجريء والتمويل بالتورق  المسألة الثانية: العالقة بين التمويل برأس المال الجريء والتمويل بالتورق  ٩٦٩٦
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٩٧٩٧ .. .. المطلب الثالث: الفرق بين التمويل برأس المال الجريء والتمويل بالمضاربةالمطلب الثالث: الفرق بين التمويل برأس المال الجريء والتمويل بالمضاربة
المسألة األولى: تعريف المضاربةالمسألة األولى: تعريف المضاربة.......................................... .......................................... ٩٧٩٧

المســألة الثانيــة: العالقة بيــن التمويل بــرأس المال الجــريء والتمويل المســألة الثانيــة: العالقة بيــن التمويل بــرأس المال الجــريء والتمويل 
                                  بالمضاربة                                  بالمضاربة.............................................. .............................................. ٩٩٩٩

المطلب الرابع: الفرق بين التمويل بــرأس المال الجريء وتمويل األطروحات المطلب الرابع: الفرق بين التمويل بــرأس المال الجريء وتمويل األطروحات 
                            الخاصة                            الخاصة...................................................... ...................................................... ١٠٠١٠٠
المسألة األولى: تعريف األطروحات الخاصةالمسألة األولى: تعريف األطروحات الخاصة............................ ............................ ١٠٠١٠٠
١٠٠١٠٠ ................................ ................................ الفرع األول: تعريفها باعتبارها مركبًاالفرع األول: تعريفها باعتبارها مركبًا
١٠٢١٠٢ .................................. .................................. الفرع الثاني: تعريفها باعتبارها لقبًا الفرع الثاني: تعريفها باعتبارها لقبًا 

المســألة الثانيــة: العالقــة بيــن التمويل بــرأس المال الجــريء وتمويل المســألة الثانيــة: العالقــة بيــن التمويل بــرأس المال الجــريء وتمويل 
                                  األطروحات الخاصة                                  األطروحات الخاصة................................. ................................. ١٠٥١٠٥
الفصل الخامس: أهمية التمويل برأس المال الجريءالفصل الخامس: أهمية التمويل برأس المال الجريء.................................. .................................. ١٠٧١٠٧
الفصل السادس: عوامل نجاح التمويل برأس المال الجريءالفصل السادس: عوامل نجاح التمويل برأس المال الجريء........................... ........................... ١١٣١١٣
الباب األول: التوصيف الفقهي للتمويل برأس المال الجريءالباب األول: التوصيف الفقهي للتمويل برأس المال الجريء...................... ...................... ١١٩١١٩
١٢١١٢١ ................................................................................. ................................................................................. تمهيدتمهيد
الفصل األول: التوصيف الفقهي للعالقة بين الممول والمتمولالفصل األول: التوصيف الفقهي للعالقة بين الممول والمتمول........................ ........................ ١٢٣١٢٣
١٢٥١٢٥ ............................................... ............................................... المبحث األول: المشاركة الخالصةالمبحث األول: المشاركة الخالصة
١٢٥١٢٥ ................................................. ................................................. المطلب األول: شركة العنانالمطلب األول: شركة العنان
١٢٥١٢٥ ................................................. ................................................. المسألة األولى: تعريفهاالمسألة األولى: تعريفها
المسألة الثانية: حكمهاالمسألة الثانية: حكمها................................................... ................................................... ١٢٧١٢٧
١٢٨١٢٨ .............................................. .............................................. المطلب الثاني: شركة المضاربةالمطلب الثاني: شركة المضاربة
١٢٨١٢٨ ................................................. ................................................. المسألة األولى: تعريفهاالمسألة األولى: تعريفها
المسألة الثانية: حكمهاالمسألة الثانية: حكمها................................................... ................................................... ١٢٩١٢٩
١٣٢١٣٢ .................................................. .................................................. المسألة الثالثة: صورهاالمسألة الثالثة: صورها
١٣٨١٣٨ .................................... .................................... المطلب الثالث: أحوال المشروع الممولالمطلب الثالث: أحوال المشروع الممول
المسألة األولى: أن يكون المشروع فكرةالمسألة األولى: أن يكون المشروع فكرة................................. ................................. ١٣٨١٣٨



٦٢٢٦٢٢

فهرس الموضوعاتفهرس الموضوعات

رقم الصفحةرقم الصفحةالموضوعالموضوع
األحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريءاألحكام الفقهية للتمويل برأس المال الجريء

١٤٠١٤٠ ................................. ................................. ا االمسألة الثانية: أن يكون المشروع منتجً المسألة الثانية: أن يكون المشروع منتجً
١٤٢١٤٢ ........................... ........................... المسألة الثالثة: أن يكون المشروع تجارة قائمةالمسألة الثالثة: أن يكون المشروع تجارة قائمة
١٥٠١٥٠ ....................... ....................... المطلب الرابع: عقد التمويل من حيث الجواز واللزومالمطلب الرابع: عقد التمويل من حيث الجواز واللزوم
المطلب الخامس: شروط العاقدينالمطلب الخامس: شروط العاقدين........................................... ........................................... ١٦٤١٦٤
١٦٥١٦٥ ...................................... ...................................... المطلب السادس: شروط المعقود عليهالمطلب السادس: شروط المعقود عليه
ل................................ ................................ ١٦٥١٦٥ لالمسألة األولى: شروط المشروع المموَّ المسألة األولى: شروط المشروع المموَّ
١٧٢١٧٢ ....................................... ....................................... المسألة الثانية: شروط رأس المالالمسألة الثانية: شروط رأس المال
الشرط األول: أن يكون رأس المال من األثمان والنقودالشرط األول: أن يكون رأس المال من األثمان والنقود.............. .............. ١٧٢١٧٢
١٨٤١٨٤ .......................... .......................... ا االشرط الثاني: أن يكون رأس المال معلومً الشرط الثاني: أن يكون رأس المال معلومً
الشرط الثالث: أن يكون رأس المال عينًاالشرط الثالث: أن يكون رأس المال عينًا............................. ............................. ١٨٩١٨٩
١٩٨١٩٨ ....................... ....................... الشرط الرابع: تسليم رأس المال إلى المتمولالشرط الرابع: تسليم رأس المال إلى المتمول
٢٠٤٢٠٤ .............................................. .............................................. المطلب السابع: شروط الصيغةالمطلب السابع: شروط الصيغة
٢٠٧٢٠٧ ........................................ ........................................ المبحث الثاني: اجتماع عقد مع المشاركةالمبحث الثاني: اجتماع عقد مع المشاركة
٢٠٧٢٠٧ .................... .................... المطلب األول: تأصيل اجتماع المشاركة مع عقود أخرالمطلب األول: تأصيل اجتماع المشاركة مع عقود أخر
٢٠٨٢٠٨ .......................... .......................... المسألة األولى: اجتماع عقد مع عقد المشاركةالمسألة األولى: اجتماع عقد مع عقد المشاركة
٢٠٨٢٠٨ ................ ................ الفرع األول: اجتماع عقد معاوضة مع عقد المشاركةالفرع األول: اجتماع عقد معاوضة مع عقد المشاركة
الفرع الثاني: اجتماع عقد قرض مع عقد المشاركةالفرع الثاني: اجتماع عقد قرض مع عقد المشاركة................... ................... ٢١١٢١١
٢١٣٢١٣ ................... ................... الفرع الثالث: اجتماع عقد تبرع مع عقد المشاركةالفرع الثالث: اجتماع عقد تبرع مع عقد المشاركة
٢١٤٢١٤ ........................... ........................... المسألة الثانية: اشتراط عقد مع عقد المشاركةالمسألة الثانية: اشتراط عقد مع عقد المشاركة
الفرع األول: اشتراط عقد معاوضة مع عقد المشاركةالفرع األول: اشتراط عقد معاوضة مع عقد المشاركة................ ................ ٢١٤٢١٤
٢١٩٢١٩ .................. .................. الفرع الثاني: اشتراط عقد قرض مع عقد المشاركةالفرع الثاني: اشتراط عقد قرض مع عقد المشاركة
٢٢٣٢٢٣ ................... ................... الفرع الثالث: اشتراط عقد تبرع مع عقد المشاركةالفرع الثالث: اشتراط عقد تبرع مع عقد المشاركة
٢٢٦٢٢٦ ...................... ...................... المطلب الثاني: صور اجتماع المشاركة مع عقود أخرالمطلب الثاني: صور اجتماع المشاركة مع عقود أخر
٢٢٦٢٢٦ ................................. ................................. المسألة األولى: اجتماع مشاركة وقرضالمسألة األولى: اجتماع مشاركة وقرض
٢٢٧٢٢٧ ..................................... ..................................... المسألة الثانية: اجتماع مشاركة وبيعالمسألة الثانية: اجتماع مشاركة وبيع
٢٣١٢٣١ .................................. .................................. المسألة الثالثة: اجتماع مشاركة وإجارةالمسألة الثالثة: اجتماع مشاركة وإجارة
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المسألة الرابعة: المشاركة المنتهية بالتمليكالمسألة الرابعة: المشاركة المنتهية بالتمليك.............................. .............................. ٢٣٣٢٣٣
٢٤١٢٤١ ............. ............. الفصل الثاني: التوصيف الفقهي لصناديق االستثمار برأس المال الجريءالفصل الثاني: التوصيف الفقهي لصناديق االستثمار برأس المال الجريء
المبحث األول: تعريف صناديق االستثمارالمبحث األول: تعريف صناديق االستثمار........................................ ........................................ ٢٤٣٢٤٣
٢٤٧٢٤٧ ....................................................... ....................................................... المبحث الثاني: خصائصهاالمبحث الثاني: خصائصها
٢٥٧٢٥٧ ................................................. ................................................. المبحث الثالث: إجراءات عملهاالمبحث الثالث: إجراءات عملها
المطلب األول: إجراءات تأسيس الصندوق والطرح للمستثمرينالمطلب األول: إجراءات تأسيس الصندوق والطرح للمستثمرين............. ............. ٢٥٧٢٥٧
المطلب الثاني: إجراءات تقديم المال من المستثمر للصندوقالمطلب الثاني: إجراءات تقديم المال من المستثمر للصندوق................ ................ ٢٥٨٢٥٨
٢٥٩٢٥٩ ............. ............. المطلب الثالث: إجراءات التعاقد بين المستثمر ومدير الصندوقالمطلب الثالث: إجراءات التعاقد بين المستثمر ومدير الصندوق
المطلب الرابع: إجراءات الصندوق بعد اإلغالقالمطلب الرابع: إجراءات الصندوق بعد اإلغالق............................. ............................. ٢٦١٢٦١
المبحث الرابع: التوصيف الفقهي لصناديق االستثمارالمبحث الرابع: التوصيف الفقهي لصناديق االستثمار............................. ............................. ٢٦٥٢٦٥
المطلب األول: عالقة المستثمرين فيما بينهمالمطلب األول: عالقة المستثمرين فيما بينهم................................. ................................. ٢٦٥٢٦٥
المطلب الثاني: العالقة بين المستثمرين ومدير الصندوقالمطلب الثاني: العالقة بين المستثمرين ومدير الصندوق..................... ..................... ٢٦٦٢٦٦
المسألة األولى: الوكالةالمسألة األولى: الوكالة.................................................. .................................................. ٢٦٦٢٦٦
الفرع األول: تعريف الوكالةالفرع األول: تعريف الوكالة......................................... ......................................... ٢٦٦٢٦٦
الفرع الثاني: حكم الوكالةالفرع الثاني: حكم الوكالة........................................... ........................................... ٢٦٧٢٦٧
٢٧٠٢٧٠ .................................................. .................................................. المسألة الثانية: اإلجارةالمسألة الثانية: اإلجارة
٢٧٠٢٧٠ ........................................ ........................................ الفرع األول: تعريف اإلجارةالفرع األول: تعريف اإلجارة
٢٧٣٢٧٣ ................................................ ................................................ الفرع الثاني: حكمهاالفرع الثاني: حكمها
٢٧٥٢٧٥ .................................................. .................................................. المسألة الثالثة: الجعالةالمسألة الثالثة: الجعالة
٢٧٥٢٧٥ ........................................ ........................................ الفرع األول: تعريف الجعالةالفرع األول: تعريف الجعالة
٢٧٦٢٧٦ ................................................ ................................................ الفرع الثاني: حكمهاالفرع الثاني: حكمها
الفرع الثالث: الفرق بين اإلجارة والجعالةالفرع الثالث: الفرق بين اإلجارة والجعالة........................... ........................... ٢٧٩٢٧٩
التوصيف الفقهي للعالقة بين مدير الصندوق والمستثمرينالتوصيف الفقهي للعالقة بين مدير الصندوق والمستثمرين.......... .......... ٢٨٢٢٨٢
٢٨٢٢٨٢ ..................................................... ..................................................... الصورة األولى الصورة األولى 
٢٨٣٢٨٣ ....................................................... ....................................................... الصورة الثانيةالصورة الثانية
المسألة الرابعة: رسوم اإلصدارالمسألة الرابعة: رسوم اإلصدار.......................................... .......................................... ٢٩٠٢٩٠
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٢٩٠٢٩٠ ............................................... ............................................... الفرع األول: صورتهاالفرع األول: صورتها
٢٩٠٢٩٠ ................................................ ................................................ الفرع الثاني: حكمهاالفرع الثاني: حكمها
المطلب الثالث: حكم مساهمة مدير الصندوق فيهالمطلب الثالث: حكم مساهمة مدير الصندوق فيه............................ ............................ ٢٩٢٢٩٢
المطلب الرابع: تعاقد مدير الصندوق مع مدير من الباطنالمطلب الرابع: تعاقد مدير الصندوق مع مدير من الباطن..................... ..................... ٣٠١٣٠١
٣٠١٣٠١ .................................................. .................................................. المسألة األولى: حكمهالمسألة األولى: حكمه
المسألة الثانية: شروط المدير من الباطنالمسألة الثانية: شروط المدير من الباطن................................. ................................. ٣٠٦٣٠٦
المطلب الخامس: بيع المدير وشراؤه من صناديق يديرهاالمطلب الخامس: بيع المدير وشراؤه من صناديق يديرها..................... ..................... ٣٠٦٣٠٦
٣١٣٣١٣ ................................ ................................ الفصل الثالث: الغرر في التمويل برأس المال الجريءالفصل الثالث: الغرر في التمويل برأس المال الجريء
المبحث األول: تعريف الغررالمبحث األول: تعريف الغرر..................................................... ..................................................... ٣١٥٣١٥
٣١٥٣١٥ .............................................. .............................................. المطلب األول: تعريفه في اللغةالمطلب األول: تعريفه في اللغة
٣١٦٣١٦ .................................. .................................. المطلب الثاني: تعريفه في اصطالح الفقهاءالمطلب الثاني: تعريفه في اصطالح الفقهاء
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