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 سكاة أموال املضاربة املشرتكة يف املؤصضات املالية اإلصالمية
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 ملخط

تناكؿ البحث دراسة حكـ زكاة أمكاؿ المضػاربة المتػتركة  ػل المؤسسػام المالإلػة اةسػلمإلة الم ا ػرة        
مػف الػلؿ الكفػكؼ  مػد تحدإلػد مالػـك المضػاربة المتػتركة  كبإلػاف تكإلإلالػا الاملػل  نػد الم ا ػرإلف  كتحرإلػػر 

حكـػ زكاتلػا  نػد الاملػاب  كبإلػاف أاػر متػاركة المؤسسػام محؿ النزاع  ل مسائؿ زكاة مػاؿ المضػاربة  كبإلػاف 
المالإلة اةسلمإلة  ل المضاربة  كت دد أطراؼ المضاربة  ػل تنمإلػة المػاؿ  ػف طرإلملػا  مػد حكـػ زكػاة ماللػا 

  ل  إلغتلا االستامارإلة الم ا رة ك ؽ حكـ كجكبلا  ل ماؿ المضاربة  ند الاملاب.
ألمػكاللـ ؿ المضاربة  كح ػت  مػف الػربج تجػى  مػد ممػؾ المػكد إلف كالمص البحث إلد أف زكاة رأس ما      

 ػػل المؤسسػػة المالإلػػة بتػػركط   كزكػػاة ح ػػة المؤسسػػة المالإلػػة  كالمضػػارى الاػػانل مػػف الػػربج تزكػػد  مػػد 
  بتركطلا. - مد الراجج مف أفكاؿ الاملاب -ممكلـ

 الزكاة  المضاربة المتتركة  المؤسسام المالإلة.الكممات المفتاحية: 

Zakat of joint speculative funds in Islamic financial institutions 

Abstract 

      The research deals with the study of the ruling on zakaah on mudarabah funds in 

contemporary Islamic financial institutions. In speculation, and the multiplicity of 

speculative parties in the development of money through the rule of Zakat money in its 

contemporary investment formula in accordance with the ruling that it is in the speculative 

money when the scholars. 

      The research concluded that the zakat on speculative capital and its share of the 

profit is obligatory on the ownership of the depositors of their money in the financial 

institution on its terms, and the zakat on the share of the financial institution, and the 

second speculator of the profit commends their ownership - most likely from the sayings 

of the jurists - on its terms. 

Keywords: Zakat, Mudaraba, Financial Institutions. 
 

 
 

 
 .دكف راتى()إجازة  فسـ الام  كأ كل  حالإلان  كمإلة الترإل ة كالدراسام اةسلمإلة  جام ة التارفة  الجام ة األردنإلةأستاذ متارؾ     *

 .ألردنإلةجام ة االكمإلة الترإل ة   فسـ الام  كأ كل    متارؾ أستاذ  **
 . ة التارفة  كمإلة الترإل ة كالدراسام اةسلمإلة  جام فسـ الام  كأ كلأستاذ   ***
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 .املكدمة
 : أما ب د  كال لة كالسلـ  مد سإلدنا محمد ك مد آل  ك حب  أجم إلف  الحمد اهلل رى ال المإلف

 إف المضاربة المتتركة ت ّد مف الكسائؿ االستامارإلة الم ا رة  ػل المؤسسػام المالإلػة اةسػلمإلة التػل بػدأم بػالظلكر 
د كج  الال كص  ػف طرإلػؽ المضػاربة بػلمكاؿ المسػتامرإلف  ػل الم ػرؼ  ػل  ل  إلغ االستامار  ل الم ارؼ اةسلمإلة  م

كم ػػارؼ مجػػاالم االسػػتامار المالتماػػة  كةػػل  ػػإلغة تت ػػدد  ػػل إجرائلػػا أطػػراؼ االسػػتامار مػػف مسػػتامرإلف  كمؤسسػػام مالإلػػة  
مػػر إلحتػػا  إلػػد إسػػلمإلة  كمضػػاربإلف  كلت ػػدد جلػػام االسػػتامار  ػػل ةػػذا النػػكع مػػف المضػػاربة  ػػل طبإل تلػػا الالا ػػة  كػػاف األ

بإلػػاف أاػػر ةػػذق ال لفػػة مػػف المتػػاركة  ػػل المضػػاربة  مػػد زكػػاة ماللػػا  تل ػػإللن كتالرإلجػػان  كةػػذا مػػا جػػاب البحػػث  مػػد تل ػػإلم   
 كتا إلم  مف المذاةى الاملإلة  ل مباحا . 

 
 .أهنية البحث

لمضػػاربة المتػػتركة التػػل إف أةمإلػػة البحػػث تػػلتل مػػف حإلػػث إنػػ  إلتنػػاكؿ حكػـػ الزكػػاة  ػػل  ػػإلغة اسػػتامارإلة م ا ػػرة  كةػػل ا
تجرإللػػا المؤسسػػام المالإلػػة اةسػػلمإلة  كالا ػػة الم ػػارؼ اةسػػلمإلة منلػػا   كانػػم الحاجػػة فائمػػة إلػػد م ر ػػة حكػـػ زكػػاة األمػػكاؿ 

 التل تمـك  مإللا تمؾ ال إلغ لممستامرإلف  كالم ارؼ اةسلمإلة  كالمضاربإلف  مد حد سكاب.
 

 .مشكلة البحث
ت دد أطراؼ المضاربة المتتركة  ل المؤسسػام المالإلػة  مػد محػؿ الزكػاة  ككفػم كجكبلػا  تتماؿ متكمة البحث  ل تلاإلر 

كةػذا مػا إلظلػرق مما تطمى ذلؾ إإلضاح ال لفػة الػكاردة  مػد ةػذا النػكع مػف المضػاربة  كمػا تكجبػ  مػف أحكػاـ مػؤارة  ػل زكاتلػا  
 : البحث مف اللؿ التساؤالم اآلتإلة

 كة؟كالمضاربة المتتر   ما مالـك الزكاة -1
 ما طبإل ة المضاربة المتتركة  ل المؤسسام المالإلة اةسلمإلة؟ -2
 ما حكـ زكاة أمكاؿ المضاربة المتتركة  ل المؤسسام المالإلة اةسلمإلة؟ -3
 

 .أهداف البحث
 : إللدؼ البحث إلد اةجابة  ف التساؤالم اآلتإلة

 .كالمضاربة المتتركة  تكضإلج مالـك الزكاة -1
 . ل المؤسسام المالإلة اةسلمإلة بإلاف طبإل ة المضاربة المتتركة -2
 .بإلاف حكـ زكاة أمكاؿ المضاربة المتتركة  ل المؤسسام المالإلة اةسلمإلة -3
 

 .الدراصات الضابكة
 إف الدراسام اةسلمإلة الم ا رة  ل المضاربة المتتركة التػل تجرإللػا المؤسسػام المالإلػة اةسػلمإلة لـػ تتنػاكؿ حكـػ زكػاة

نمػػا ذةبػػم إلػػد ب إلػػاف التكإلإلػػؼ الاملػػل للػػا  كأ ػػؿ متػػرك إلة ةػػذا النػػكع مػػف المضػػاربة  ػػل الامػػ  اةسػػلمل  كاألحكػػاـ أمكاللػػا  كام
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 مػػد طبإل ػػة الاملإلػػة المت ممػػة بارك لػػا  كفػػد اسػػتااد الباحػػث مػػف ةػػذق الدراسػػام  ػػل بإلػػاف المالػػـك كالتكإلإلػػؼ الاملػػل للػػا  لمكفػػكؼ 
 : كمف ةذق الدراسام  كاة  ل تمؾ األمكاؿلم ر ة حكـ الز   كال نا ر التل تتكؿ طبإل ة  مملا  إجرائلا

ـ  1976دكتػكراق  جام ػة المػاةرة   أطركحػةحمكد  سػامل حسػف  تطػكإلر األ مػاؿ الم ػر إلة بمػا إلتاػؽ كالتػرإل ة اةسػلمإلة   -1
 مطب ة الترؽ كمكتبتلا.   ماف  ـ1982  2ط

 الػدكرة - ػرة  مجمػة مجمػل الامػ  اةسػلملال امانل  محمد تمل  المضاربة المتتركة  ل المؤسسام المالإلػة اةسػلمإلة الم ا -2
 ـ.2001  ال دد الاالث  تر  الاالاة  ترة لمؤتمر مجمل الام  اةسلمل

أبك غدة   بػد السػتار  المػراض  أك المضػاربة المتػتركة  ػل المؤسسػام المالإلػة )حسػابام االسػتامار(  مجمػة مجمػل الامػ   -3
 ـ.2001  اةسلمل  ال دد الاالث  تر  الدكرة الاالاة  ترة لمؤتمر مجمل الام -اةسلمل

الكػػردم  أحمػػد الحجػػل  المػػراض  أك المضػػاربة المتػػتركة  ػػل المؤسسػػام المالإلػػة اةسػػلمإلة )حسػػابام االسػػتامار المتػػتركة(   -4
 ـ.2001الدكرة الاالاة  ترة لمؤتمر مجمل الام  اةسلمل  ال دد الاالث  تر   -مجمة مجمل الام  اةسلمل

 امػؿ  المضػػاربة المتػتركة  ػػل المؤسسػػة المالإلػة اةسػػلمإلة )حسػابام االسػػتامار المتػتركة(  مجمػػة مجمػػل لمػل  حسػػإلف ك -5
 ـ.2001  ال دد الاالث  تر  الدكرة الاالاة  ترة لمؤتمر مجمل الام  اةسلمل -الام  اةسلمل

 -جمػة مجمػل الامػ  اةسػلملسانك  فطى م ػطاد  المضػاربة المتػتركة  ػل المؤسسػام المالإلػة اةسػلمإلة الم ا ػرة  م -6
 ـ.2001  ال دد الاالث  تر  الدكرة الاالاة  ترة لمؤتمر مجمل الام  اةسلمل

 
 .ميوج البحث

 : إلمـك البحث  مد المناةج اآلتإلة
 كإلمـك  مد جمل المادة ال ممإلة المت ممة باركع زكاة المضاربة المتتركة مف م ادرةا المالتماة. المنهج االستقرائي: -1
المالإلػة كإلمـك  مد تك إلؼ  لفام المضاربة المتتركة  كتحدإلد  نا رةا كما تجرإللػا المؤسسػام  الوصفي: المنهج -2

 كتمإلإلزةا  ف المضاربة التممإلدإلة لبإلاف حكـ زكاة أمكاللا.  اةسلمإلة
 تتركة.إلمـك  مد الممارنة بإلف األفكاؿ الاملإلة المت ممة بمسائؿ الزكاة  ل ماؿ المضاربة الم المنهج المقارن: -3
كإلمـك  مد تحمإلؿ الن كص الاملإلة لبإلاف األحكاـ الاملإلة المت ممة بمسائؿ زكاة أمكاؿ المضػاربة  المنهج التحميمي: -4

 المتتركة.
 

 .خطة البحث
 : كةل  مد النحك اآلتل  كالاتمة  كالاة مطالى  إلتككف البحث مف ممدمة

 والمضاربة المشتركة.، تعريف الزكاة: المطمب األول
 ت رإلؼ الزكاة لغة كا طلحان. الفرع األول:       
 ت رإلؼ المضاربة المتتركة لغة كا طلحان. الفرع الثاني:       

  .وتصوير عناصرها في المؤسسات المالية اإلسالمية، طبيعة المضاربة المشتركة: المطمب الثاني
 اإلسالمية.حكم زكاة أموال المضاربة المشتركة في المؤسسات المالية : المطمب الثالث
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 .واملضاربة املشرتكة، تعزيف الشكاة: املطلب األول
 

 الفرع األول: تعريف الزكاة لغة واصطالحًا.
: النمػاب كالزإلػادة   إلمػاؿ: األكؿ: كالزاب كالكاؼ كالحرؼ الم تؿ أ ؿ إلدؿ  مد أ مإلف  الزكاة متتمة مف زكد: الزكاة لغة

  ألنلا مما إلرجد ب  زكػاب المػاؿ  كسّمإلم بذلؾ  داد كنما   لك إلزكك زكابككؿ تلب از   ازداد كنما: زكا الّزرع إلزكك زكاب
 .(1)كالجمل الزككام  كالا ؿ من  زكّد إُلزكل تزكإلة  كةك تطلإلر الماؿ: الطلارة: كةك زإلادت  كنماؤق. كالاانل

 

" إإلجػاى طائاػة : مػف أنلػاإف الت رإلؼ المالتار  ل ت رإلؼ الزكاة ما ذةى إلإلػ  الجرجػانل  ػل الت رإلاػام : الزكاة اصطالحاً 
 .(2)مف الماؿ  ل ماؿ مال كص لمالؾ مال كص"

 

  .الفرع الثاني: تعريف المضاربة المشتركة لغة واصطالحاً 
 اد كالػػراب كالبػاب أ ػػؿ كاحػػد  كإلتػّب  بػػ  الضػػرى  ػل األرض تجػػارة كغإلرةػػاضػػالمضػاربة متػػتمة مػػف "ضػرى"  كالالمضاااربة لغااة: 

 .(3)الر   إللا تاجران : بان كضربانان كضرى  ل األرض إلضرى ضر   مف السار
: إف الت رإلؼ المالتار  ػل ت رإلػؼ المضػاربة مػا ذةػى إلإلػ  البغػدادم  ػل مجمػل الضػمانام مػف أنلػا: المضاربة اصطالحاً 

 .(4)ك مؿ مف الجانى اآلالر"  " مد  مد التركة  ل الربج بماؿ مف أحد الجانبإلف
ممضػػاربة المتػػتركة التػػل تمػػـك بلػػا المؤسسػػام المالإلػػة اةسػػلمإلة  ػػل تتاػػؽ الت رإلاػػام اال ػػطلحإلة لالمضاااربة المشااتركة: 

نتػػػاطلا االسػػػتامارم الم ا ػػػر  ػػػل إدارة أمػػػكاؿ المػػػكد إلف كالمسػػػتامرإلف  ػػػل ةػػػذق ال ػػػإلغة االسػػػتامارإلة مت ػػػددة ال لفػػػة  مػػػد 
ف االتماػػم ألااظلػػا  ػػل طرإلمػػػة تاسػػإلرةا كبإلانلػػا  كمػػف ةػػذق الت رإلاػػػام مػػا إلػػلتل : ت رإلػػؼ مجمػػل الامػػػ  حمإلمتلػػا  كمضػػمكنلا كام

ـ بتػػلف المػػراض  أك 2001( بدكرتػػ  الاالاػػة  تػػرة بدكلػػة الككإلػػم  13/5)123اةسػػلمل الػػدكلل   مػػد جػػاب  ػػل فػػرارق رفػػـ: 
المضاربة المتتركة  ػل المؤسسػام المالإلة)حسػابام االسػتامار(: أكالن: ت رإلػؼ المضػاربة المتػتركة: المضػاربة المتػتركة ةػل 

إلػد تػالص طبإل ػل  أك م نػكم باسػتامار أمػكاللـ كإلطمػؽ  -م ان  أك بالت افػى -ا مستامركف  دإلدكفالمضاربة التل إل لد  إلل
لػػ  غالبػػان االسػػتامار بمػػا إلػػراق محممػػان لمم ػػمحة  كفػػد إلمإلػػد بنػػكع الػػاص مػػف االسػػتامار مػػل اةذف لػػ   ػػراحة  أك ضػػمنان بالمػػط 

 .(5)م إلنة"كمإلان  أك جزئإلان  ند الحاجة بتركط  أمكاللـ ب ضلا بب ض  أك بمال   كمكا مت  أحإلانان  مد سحى أمكاللـ
مػف ك ر لا اللإلتل بػػلنلا المضػاربة التػل تت ػدد  إللػا ال لفػة بػإلف أ ػحاى رؤكس األمػكاؿ كالمضػاربإلف  سػكاب كػاف الت ػدد 

 .(6)أك مف كمإللما"  أحد أطراؼ المضاربة
المتػتركة  ػل  ػكرتلا الم ا ػرة  ػل المؤسسػام  كمف دالالم ةذق الت رإلاام كغإلرةػا إلمكػف لمبػاحاإلف أف إل ر ػكا المضػاربة

صيغة تعاقدية متعددة األطراف تتولى فيها المؤسسة المالياة اإلساالمية اساتثمار أماوال المساتثمرين المالإلة اةسلمإلة بلنلػا: " 
 ".بنفسها، أم مع الغير فيما يتفق عميه من مجاالت تنميتها عمى الشروط المعتبرة في صحتها شرعاً 

 

  .وتضويز عياصزها يف املؤصضات املالية اإلصالمية، طبيعة املضاربة املشرتكة: الثاىياملطلب 
إف طبإل ػة المضػاربة المتػتركة التػػل تجرإللػا المؤسسػام المالإلػػة اةسػلمإلة ب ػكرتلا الم ا ػرة تالتمػػؼ  ػف المضػاربة ال ادإلػػة 

إلف الطػر إلف   لػل تمػـك  مػد الت ػدد  ػل ال لفػة التل تمـك  مد انائإلة ال لفة بإلف رى الماؿ كال امؿ مباترة دكف كسإلط بػ
 بإلف أطرا لا التل تتككف مف الث  لفام مترابطة  ند إجرائلا  ل الم ارؼ اةسلمإلة  أك المؤسسام المالإلة اةسلمإلة



 حمند العنوشقذايف الغياىيه وعناد الشيادات وـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 : (7) مد النحك اآلتل  األالرل
البنكإلػة بنك إللػا االسػتامارإلة الاابتػة كاالدالارإلػة  المستامركف  كأ حاى الكدائػل البنكإلػة: إل ػّد المسػتامركف كأ ػحاى الكدائػل : والً أ

المالإلػػة اةسػػلمإلة ةػـػ أربػػاى المػػاؿ  ػػل المضػػاربة المتػػتركة  كتبنػػد ال لفػػة  مػػد المتػػاركة بإلػػنلـ  ػػل اسػػتامار المؤسسػػة 
   .(8)ألمكاللـ  ل المجاالم التل إلتـ االتااؽ  مإللا م لا

لمالإلة اةسلمإلة تت لد باستامار أمكاؿ المستامرإلف  ل المجاالم المتاحة إف المؤسسة ا: المؤسسة المالإلة اةسلمإلة: ثانياً 
اتالػاذ للستامار مف جلت   كتككف ال لفة بإلنلا كبإلف أ حاى رؤكس األمػكاؿ ةػل المضػاربة  ألنلػا ةػل التػل تتػكلد 

 . (9)كاةدارة كالتنظإلـ  فرارام االستامار
كتنمإلتلػا  ػف طرإلػػؽ   مػػف المؤسسػة المالإلػة اةسػػلمإلة مػف أجػؿ اسػػتامارةاكةػػـ الػذإلف إللالػذكف األمػكاؿ : المضػاربكف: ثالثااً 

مف  لد إلإل  باالستامار مضاربة اانإلػة  كفػد تػد ل المؤسسػة بػاألمكاؿ المضاربة   كانم ال لفة بإلف المضارى األكؿ ك 
المؤسسػػػة ؾ إلػػػد أكاػػػر مػػػف مسػػػتامر كػػػؿ  مػػػد حػػػدق  كتنتػػػل بػػػذلؾ مجمك ػػػة مػػػف تػػػركام المضػػػاربة الانائإلػػػة بػػػإلف تمػػػ

 .(10)كالمستامرإلف
 كتمػـك ال لفػة بػإلف أطػراؼ ةػذا النػػكع مػف المضػاربة  مػد جممػة مػف السػػمام الرئإلسػة التػل تج ملػا تالتمػؼ  ػف المضػػاربة

 : كمف أةـ سماتلا ما إللتل  ال ادإلة
 المػط أمػكاؿ : إف ال ن ػر األساسػل الػذم تمػـك  مإلػ  المضػاربة المتػتركة  ػل المؤسسػام المالإلػة اةسػلمإلة ةػكالجماعية -1

  كفػد (11)أرباى الماؿ م ان  أك بماؿ المضارى دكف تمإلإلز بإلف ح  لـ المالإلػة أانػاب  ممإلػة االسػتامار  كإلػتـ ال مػؿ بلػا م ػان 
 : (   ػػل البنػػد الرابػػل الػػذم إلت مػػؽ بمسػػللة المػػط األمػػكاؿ  ػػل المضػػاربة 5/13)123فػػرر مجمػػل الامػػ  اةسػػلمل  ػػل فػػرارق رفػـػ

مػػػف المػػػط أمػػػكاؿ أربػػػاى المػػػاؿ ب ضػػػلا بػػػب ض  أك بمػػػاؿ المضػػػارى  ألف ذلػػػؾ إلػػػتـ برضػػػاةـ  المتػػػتركة مػػػا إلمػػػل: "ال مػػػانل
 ػػراحة  أك ضػػمنان  كمػػا أنػػ   ػػل حالػػة فإلػػاـ التػػالص الم نػػكم بالمضػػاربة كتنظػػإلـ االسػػتامار ال إلالتػػد اةضػػرار بب ضػػلـ 

 .(12)النتاط كزإلادة األرباح"المالإلة لمتكسل  ل لت إلف نسبة كؿ كاحد  ل رأس الماؿ  كةذا الالمط إلزإلد الطافة  ب ضان 
: إف المضاربة المتتركة تمـك  مد تكالل ال ممإلام االسػتامارإلة  ألنلػا بطبإل تلػا مسػتمرة ال تتكفػؼ  أك ت ػاد االستمرارية -2

إال إذا ُ ػػال ال مػػؿ بكاممػػ   إذ ال إلت ػػكر ت ػػاإلة جمإلػػل المضػػاربام المائمػػة مػػرة كاحػػد  أك أف إلمػػـك المضػػارى المتػػترؾ 
أك   المضػػػاربام ال ادإلػػػػةألمػػػكاؿ إلػػػػد أربابلػػػا مػػػػف أجػػػؿ تكزإلػػػل الػػػػربج المتبمػػػل  كمػػػػا إلجػػػرم األمػػػر  ػػػػل بإ ػػػادة رؤكس ا

 .(13)الالا ة
: إف طبإل ػػة ةػػذا النػػكع مػػف المضػػاربام إلمتضػػل إجػػراب ت ػػاإلة حسػػابإلة سػػنكإلة  كتمػػكإلـ التنضاايا التقااديري لاارأس المااال -3

مػف سػلمة رأس مػاؿ المضػاربة  كتحدإلػد ممػدار الػربج  مكجكدام التركة ب د حسـػ النامػام الكاجبػة  مإللػا مػف أجػؿ التلكػد
المتحمػؽ مػػف ال مػؿ مػػف الػلؿ التنضػػإلض التمػدإلرم لػػ   دكف تسػػمإلم  إلػإللـ  كتكزإل ػػ   مػد األطػػراؼ الالاػة مػػف أ ػػحاى 

 .(14)رؤكس األمكاؿ  كالمؤسسة المالإلة  كالمضارى
 

 .الية اإلصالميةحكه سكاة أموال املضاربة املشرتكة يف املؤصضات امل: املطلب الثالث
إف بإلاف حكـ الزكاة  ل المضػاربة المتػتركة  ػل المؤسسػام المالإلػة إلتكفػؼ  مػد م ر ػة حكػـ المطػة أمػكاؿ المسػاةمإلف 

 ل  لػػػزكات   ل حالة المضاربة ب   كةك ما إللت مضاربة المؤسسام المالإلة بلا مل الغإلر  كحكـكأارةا  مد زكاتلا  كحكـ 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سكاة أموال املضاربة املشرتكة يف املؤصضات املالية
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 الاركع اآلتإلة: 
 

 ول: حكم خمطة مال المضاربة وأثرها عمى زكاته: وفيه مسألتان: الفرع األ 
 

  .حكم خمطة أموال المضاربةالمسألة األولى: 
  إال أف الاملػاب (15)إف  مد المضاربة مف ال مكد المالإلة التل تمبػؿ المػط ماللػا  سػكاب أكػاف بمػاؿ المضػارى أك بمػاؿ غإلػرق

اؿ المضػػاربة إلػد إذف مػػف رى المػاؿ  كبم نػػد آالػر ةػػؿ لممضػػارى أف االتماػكا  ػػل مػدل حاجػػة ةػذا الت ػػرؼ مػف المضػػارى بمػ
 إلت رؼ  ل الالمط بمطمؽ ال مد  أـ إلحتا  إلد إذف من   كةذا ما االتمؼ  إل  الاملاب  مد فكلإلف: 

 

 .إلد أف المضارى إلممؾ المط ماؿ المضاربة بغإلر إذف رى الماؿ (17)  كالحنابمة  ل ركاإلة(16)ذةى المالكإلةالقول األول: 
ك ل حالة الالكؼ   محؿ ةذا المكؿ  ند المالكإلة إلتماؿ  ل حالة ت دد مّلؾ الماؿ   إف الالمط جائز لم امؿ ابتدابك 

أك الػػرالص  ػػل مػػاؿ المػػراض  ػػل الحالػػة الاانإلػػة    أك تػػلالإلرق  ػػف مػػاؿ المػػراض   إلمػػل الػػرالص  ػػل مالػػ   مػػف تمػػدإلـ مالػػ 
 . (19)ان  مد فكؿ اةماـ مالؾاـ إلتترم بلما جمإل   أف إلالمطلما بغإلر ترط (18) ال كاى

 .(20)كأما محؿ ركاإلة الحنابمة  ل ةذا المكؿ إلككف  ل حاؿ المط المضارى ماؿ المضاربة بماؿ ناس 
 

 : ووجه هذا القول وما يعتريه من حاالت ما يأتي
 .(21)إف المضارى ملمكر   إلدالؿ ت ر   بالالمط  إلما أذف  إل  -1
 .(22)كال كج  مف كجكق التضإلإلل  مضاربإلفإف المط المضارى ال ضرر  إل   مد كاحد مف ال -2
نما تحرإلان لم دؿ  إلما بإلن  كبإلنلـ لالتإلت  مػف كفػكع الػرالص  إف المط المضارى لماؿ المضاربة -3 ال إل ّد ت دإلل من   كام

  .(23)أك أمكاللـ  ل حاؿ تمدإلـ أّم المالإلف  مد اآلالر   إلككف بذلؾ  مم   ل المالإلف سكاب   ل مال 
 

إلػد أف  (27)كالحنابمة  ل ال ػحإلج مػف المػذةى  (26)كالتا  إلة  (25)كمالؾ  إلما استحسن   (24)حناإلةذةى ال: القول الثاني
نما إلحتا  إلد إذف مف رى الماؿ.  أك بماؿ غإلرق بمطمؽ ال مد  المضارى ال إلممؾ المط ماؿ المضاربة بمال   كام

مػف رجمػإلف مػاالن   ػلراد أف إلالمطػ  بغإلػر كاستحساف اةماـ مالؾ ل  إذا كاف مف غإلر ترط   مد سئؿ  ف رجؿ أالػذ        
: الجػػكاز  األولكأمػا الالمػػط بتػرط  مػد المضػارى    مػػد فػكلإلف  ػل المػذةى:  .(28)إذنلمػا   مػاؿ: إلسػتلذنلما أحسػػف  كأحػّى إلػل

ان التػػرط غرضػػ: المنػػل  كػػكف رى المػػاؿ إلاإلػػد لػػ  ةػػذا والثااانيألنػػ  ال تلمػػة  ػػل ذلػػؾ  إذ ال إللالػػذ كػػؿ كاحػػد منلمػػا إال ربػػج مالػػ . 
 .(29)كأتد تمكنان   ناجزان مف استمراب الربج بماؿ ال امؿ كغإلرق  ألف التجارة لكارة الماؿ أتد تلتإلان 

 ا مؿ  إل  برأإلؾ   م  ذلؾ.: أن  إلممك  بالتاكإلض ال اـ  كما  ل فكل  (31)كالحنابمة  مد ال حإلج  (30)كإلرل الحناإلة
كإلنلػػكف  ػػف الالمػػط  أمػػا إذا غمػػى   بػػإلف التجػػار  ػػل مامػػ كفإلػػد الحناإلػػة ةػػذا المػػكؿ  إلمػػا إذا لػػـ إلغمػػى الت ػػارؼ  مإلػػ  

كال إلضمف. أما الحنابمة   مإلس ل  أف إلالمط بغإلرق مطممان  مد ال حإلج مف المذةى إال   الت ارؼ بإلنلـ  ل مام    م  ذلؾ
 .(32)بما ذكر  ل متف المكؿ

 

 : ووجه هذا القول وما تضمنه من حاالت عند أصحابه ما يأتي
 ال -أم أمػر زائػد  مػد مػا تمػـك بػ  التجػارة- بتركة المضارى ال بتركة غإلػرق  كةػك أمػر  ػارضإف رى الماؿ رضل  -1

 تتكفؼ  مإل  التجارة   ل إلدالؿ تحم مطمؽ ال مد  كلكن  جلة  ل التامإلر   مف ةذا الكج  إلكا م  ا مؿ برأإلؾ   إلدالؿ
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   و2120/ ه1442، (1)، ع (11)اجمللة األردىية يف الدراصات اإلصالمية، مج 

 

 

121 

 .(33)كفكل  ا مؿ برأإلؾ داللة  مد ذلؾ   إل   ند كجكد الداللة
 .(34)إإلجاى التركة  ل الماؿ المد كع إلإل   مد كج  لـ إلرض ب  رى الماؿ ألن  بالالمط -2
 .(35)ا مؿ برأإلؾ: إف المط الماؿ إلابم  ل ماؿ رى الماؿ حمان   ل إلجكز إال إذا فاؿ ل  -3
ألنػ   ػكض األمػػر  ػل ةػػذا المػاؿ إلػػد رأإلػ   مػػد ال مػـك  كمػػرادق مػف الت مػػإلـ إلكػكف  إلمػػا ةػك مػػف  ػنل التجػػار   إلممػؾ بػػ   -4

 .(36)برأإلؾبمال   ألف ذلؾ مف  نل التجار  كما إلممؾ الككإلؿ تككإلؿ غإلرق بما ككؿ ب  إذا فإلؿ ل  ا مؿ  إل   الالمط
كةػذا إلكجػى ضػمان     إف ماؿ المضاربة أمانة   ل إلممؾ المضارى المط    إذا المط  مد ت ّد  مد مػاؿ المضػاربة -5

 .(37)كالمكدع إذا المط الكدإل ة بمال 
 : (38)اى الماؿ  ند المالكإلة ما إللتلككج  استحساف استئذاف أ ح -6

 إف الالمط ب د إذف أ حاى الماؿ  إل  تحرم لم دؿ  إلما بإلنلـ.   . أ
 ألن  إلرجك مف المطلما استغزار الربج. . ى
 لما إل تمد مف أف مال  أطإلى مف ماؿ اآلالر.   ألن  فد إلكرق كؿ كاحد منلما ذلؾ.   

 

نمػا إلسػتمـز إذف  ػرإلج مػف ربػ   إف المط مػاؿ المضػاربة بمػاؿ ناسػ   أك بمػاالقول الراجح:  ؿ غإلػرق ال إلممػؾ بمطمػؽ ال مػد  كام
أك تاكإلض  اـ من   ألف الالمط إلكجى زإلادة رأس الماؿ  كحجـ المتػارإلل االسػتامارإلة  كدرجػة المالػاطرة بالمػاؿ  كةػذا األمػر 

كتحمػؿ ذلػؾ تتطمػى إلرتى التزامام  مد أ حاب  أ مػد ممػا لػك كػاف االسػتامار مالتماػان مػف حإلػث حجمػ   كدرجػة مالاطرتػ   
 اةذف ال رإلج  أك التاكإلض ال اـ  كةك ما إلتناسى مل طبإل ة  مؿ المؤسسام المالإلة الم ا رة.

 

  .أثر الخمطة عمى زكاة المالالمسألة الثانية: 
إف حكـ تلاإلر الالمطة  ل زكاة األمكاؿ مف المسائؿ الالل إلة التل أالذم اتجاةام  ملإلػة متباإلنػة بػإلف الاملػاب سػكاب 

غإلػر أف مسػللة الالمطػة  ػل المضػاربة المتػتركة تمػـك  مػد األمػكاؿ النمدإلػة   ف  ل المطة السػائمة أـ  ػل غإلػر السػائمةأكا
كفػد   كةك ما إلتـ تحرإلػر حكمػ   نػد الاملػاب  مػد كجػ  الال ػكص لت ممػ  ب ػإلف المسػللة   ل المؤسسام المالإلة الم ا رة

 : االتمؼ الاملاب  ل تلاإلرةا  مد زكاة الماؿ  مد فكلإلف
 

  كالحنابمػة  ػل ركاإلػة  كةػك ال ػحإلج كالمتػلكر  ػل (41)  كالتػا  إلة  ػل المػكؿ المػدإلـ(40)  كالمالكإلة(39): ذةى الحناإلةالقول األول
كػػاف الن ػػاى بػػإلف إلػػد أف الالمطػػة ال تػػؤار  ػػل فػػدر الكاجػػى مػػف الزكػػاة  كال  ػػل فػػدر الن ػػاى  ػػل األمػػكاؿ   ػػإذا  (42)المػػذةى

ف لـ إلبمغ لـ إلجى  مإل  زكاة.  إذا بمغ ماؿ أحدةما ن ابان زّكاقالمإلطإلف   ل تجى  إل  زكاة إال   كام
 

 : ووجه عدم تأثير الخمطة في األموال عمى زكاتها ما يأتي
  ككجػػ  االسػػتدالؿ أف ةػػذا نػػّص الػػاص بالماتػػإلة  (43): "كمػػا كػػاف مػػف المإلطػػإلف  إنلمػػا إلتراج ػػاف بإلنلمػػا بالّسػػكإلة"فكلػػ   -1

 .(44)بالّسكإلةزكاة المكاتل بالالمطة   ماؿ: كما كاف مف المإلطإلف تراج ا  ذكر زكاة األمكاؿ كأ رد ألف النبل 
ككجػ  االسػتدالؿ أنػ  لمػا ج ػؿ ةػذا تػرطان  ػل   (45)كالاحؿ"  كالرا ل  "كالالمإلطاف ما اجتم ا  ل الحكض: فكل   -2

 .(46)كةك م دـك  ل غإلر المكاتل دّؿ  مد أف الالمطة ال ت ج  ل غإلر المكاتل   حة الالمطة
 .(48)  ككج  االستدالؿ أف ةذا النص  اـ إذا كاف لكاحد  أك الانإلف(47)"لإلس  إلما دكف المسة أكسؽ  دفة": فكل   -3
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كذلػؾ أنػ  إذا كػاف مػا كػّؿ   إف الالمطة  ل غإلر المكاتل  إللا مضّرة  مد أرباى األمكاؿ بكّؿ حاؿ مف غإلر ارتاػاؽ -4
ذا ا ترفػا لػـ إلجػى   الزكػاة  ػف الالمطػة كإلبمغػاف بمجمك لمػا الن ػاى كجبػم  مإللمػا  كاحد منلما أفؿ مف ن ػاى كام

كال منا ػة   مػذلؾ لػـ   كلك كاف مل كّؿ كاحد منلمػا ن ػاى  االتمطػا   ػل مضػّرة  مإللمػا  ػل الالمطػة   مإللما الزكاة
 .(49)ت ج الالمطة  ل غإلر الماتإلة

 

اآلجػرم  ك ػححلا ابػف  مإلػؿ  االتارةػا  -  كالحنابمػة  ػل كجػ (50): ذةػى التػا  إلة  ػل المػكؿ الجدإلػد  كةػك األ ػجالقول الثااني
 ممدار الزكاة.إلد أف لمالمطة تلاإلران  ل فدر الكاجى مف الزكاة  ك ل  (51)-كةل تالرإلج كج  لمماضل  كحكاق ابف  بدكس كجلان 

أمػا  ػل تػركة األك ػاؼ   إنلػا مػؤارة  نػد التػا  إلة   ك مد ةذا المكؿ  إف الالمطة تككف مػؤارة  ػل تػركة األ إلػاف
كنحكةػا ممػا   كمرا ػؽ الممػؾ  كإل تبػر  مػد ةػذا الكجػ  اتحػاد المػؤف  (53)كالحنابمة  ل  ل كج   (52)كةك األ ج   ل كج 
 إلرتاؽ ب .

 

 : ووجه القول بالتأثير عمى زكاة األموال ما يأتي
    لػذا نػّص  ػاـ إلتػمؿ الماتػإلة  كغإلرةػا(54): "كال إلجتمل بإلف متاّرؽ  كال إلاّرؽ بإلف مجتمل التػإلة ال ػدفة" ل مـك فكل  -1

 .(55)األمكاؿ  ل حالة االتتراؾ  ل االرتااؽمف 
إف التػػركط الم تبػػرة  ػػل زكػػاة المكاتػػل م تبػػرة  ػػل زكػػاة الػػدراةـ كالػػدنانإلر   كجػػى أف تكػػكف الالمطػػة الجػػائزة  ػػل المكاتػػل  -2

 .(56)جائزة  ل الدراةـ كالدنانإلر  كلف إلككنا تركإلف  ل ألؼ دإلنار أك مائة درةـ
 إلة ةػػك الاػػة المؤنػػة باتحػػاد الرا ػػل كالمر ػػد  كذلػػؾ مكجػػكد  ػػل غإلرةػػا مػػف االرتاػػاؽإف الممتضػػد لتػػلاإلر الالمطػػة  ػػل الماتػػ -3

 .(57)كالحارس كنحكةا مف كجكق االرتااؽ   لارم الالمطة  إللا  كالمكاتل  كالمت لد  مف الالازف
كال   كالمكؿ الراجج  ل المسللة ما ذةى إلإل  جملكر الاملاب مف أف الالمطة غإلر مؤارة  ػل فػدر الكاجػى مػف الزكػاة

   ػل النتػاط التجػػارم سػػلاـ ػل فػدر الن ػاى  ػػل األمػكاؿ المتػتركة  ػل األ مػػاؿ التجارإلػة  ألف التمػاإلز بإلنلػػا مت ػكر  ػل ممػدار اة
 كما إلمـز مف نامام.  كبمدر الح ص المتتركة  إل  إلتـ احتساى الربج كالالسارة

لكجػػكى بػػ  دكف إكمالػػ  بمػػاؿ غإلػػرق  إذ لػـػ إلػػرد كال بػػرة  ػػل تػػركط كجػػكى الزكػػاة  ػػل المػػاؿ بمكغػػ  الن ػػاى بماػػردق لت مػػؽ ا
الػذم كرد  ػل بذلؾ أساس  ل الترع  ألف  ل ذلؾ مضّرة  مد رّى الماؿ  ل إإلجاى الزكاة  ل مال  دكف تحمؽ م نػد االرتاػاؽ 

 السائمة بداللة الن كص الكاردة بتلنلا. 
 

 .الفرع الثاني: حكم مضاربة المؤسسات المالية بمال المضاربة مع الغير
إف مضػػاربة المضػػارى بػػلمكاؿ المضػػاربة مضػػارى اػػافن  أك أكاػػر مػػف الاػػركع الاملإلػػة التػػل ا تراةػػا الالػػلؼ الاملػػل  ػػل 

 : كبإلانلا  مد النحك اآلتل  حاالتلا جمإلل
 

  .المضاربة بمال المضاربة بمطمق العقدالحالة األولى: 
 : د  مد فكلإلفاالتمؼ الاملاب  ل حكـ مضاربة المضارى بماؿ المضاربة بمطمؽ ال م

 

 إلػد أف المضػػارى ال إلممػػؾ (61)  كالحنابمػػة  مػػد ال ػحإلج مػػف المػػذةى(60)  كالتػا  إلة(59)  كالمالكإلػػة(58)ذةػى الحناإلػػةالقااول األول: 
 المضاربة بماؿ المضاربة بمطمؽ ال مد.
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 : ووجه المنع ما يأتي
 .(62)كةك ال إلممؾ ذلؾ  ألف بالد ل مضاربة سكل غإلرق بناس   ل حؽ الغإلر -1
 . (63)كذلؾ ال إلجكز إال بإذن    إل  إابام تركة الغإلر  ل ماؿ رّى الماؿألف  -2
كلـ إللتمف  مد الماؿ غإلرق  كما لك أراد الك ل أف إلنزؿ ك إلان منزلت   ػل حإلاتػ  إلمإلمػ    ألف رّى الماؿ لـ إللذف ل  -3

 .(64) ل كؿ ما ةك منكط ب    إن  ال إلجكز
 

المضػاربة مػف جػكاز مضػاربة المضػارى بمػاؿ  (66)  كةػك ركاإلػة  ػل المػذةى(65): الػّر  الماضػل مػف الحنابمػة كجلػان القول الثااني
 بمطمؽ ال مد.

 .(67)كبند الماضل تالرإلج  للذا الكج   مد تككإلؿ الككإلؿ مف غإلر إذف المككؿّ 
 : (68)كفإلاس  ممتنل لكجلإلف  المذةى إلد أن  ال إل ّج ةذا التالرإلج كذةى  ملاب

 كبد    إلد غإلرق مضاربة إلالر   ف ككن  مضاربان ل  باللؼ الككإلؿ.  ى ب أن  إّنما د ل إلإل  الماؿ لإلضار  األول:
 كال إلجكز إإلجاى حؽ  ل ماؿ إنساف بغإلر إذن .  إف ةذا الت رؼ إلكجى  ل الماؿ حمان لغإلرق الثاني:

كما ذةى إلإل  جملكر الاملاب مف اتتراط األذف  ػل  ػحة مضػاربة الغإلػر ةػك الػراجج  ألف مضػاربة المضػارى بمػاؿ 
لمضػػاربة غإلػػرق إلكجػػى جممػػة مػػف االلتزامػػام  كالحمػػكؽ  مػػد رّى المػػاؿ  كةػػل ال تكػػكف إال بػػإذف رّى المػػاؿ  ألنػػ  ةػػك  ػػاحى ا

كحػّدد لػ  مػف الكالإلة  مد مال . أما ال امػؿ   مػإلس لػ  كالإلػة  مػد مػاؿ المضػاربة إال  ػل حػدكد مػا رسـػ لػ  رّبػ  مػف  ػلحإلام  
كما أكجب  لم امؿ مػف   كتنمإلت  ب  بناس   رّى الماؿ مف حؽ ال مؿ  ل مال كةل ةنا ال تالر   ما أ طاق   ت ر ام  إل 

 حؽ ل   ل مال  دكف غإلرق.
 

  .المضاربة بمال المضاربة بإذن رّب المالالحالة الثانية: 
 : االتمؼ الاملاب  ل حكـ مضاربة المضارى بماؿ المضاربة بإذف رّى الماؿ  مد فكلإلف

بػػاةذف إلػػد أف المضػػارى إلممػػؾ المضػػاربة بمػػاؿ المضػػاربة  (71)  كالتػػا  إلة  ػػل كجػػ (70)كالمالكإلػػة  (69)ذةػػى الحناإلػػةالقااول األول: 
 مف رّى الماؿ.

  مػد (73)المكؿ بالجكاز دكف تا إلؿ أك فإلد  مػد المضػارى  ػل مضػاربة الغإلػر  كنػّص المالكإلػة (72)كفد أطمؽ الحناإلة
 . الجكاز بإذف رّى الماؿ سكاب كاف  مد ماؿ ترط  أك مالالاان ل 

كالر  مف أف إلككف   كمحؿ الجكاز  ند التا  إلة ةنا إذا فارض غإلرق ككاف ككإللن  ف المالؾ  ل  مد المراض م  
ككػاف الػربج ممسػكمان   كلػـ إلتػترط لناسػ  تػإلئان منػ   ػج المػراض  كج ؿ الربج  إل  بإلف رّى الماؿ كال امؿ  إلػ    املن  إل 

ا إذا أذف ل  أف إل امؿ غإلرق لإلككف ذلؾ الغإلر ترإلكان لػ   ػل ال مػؿ كالػربج أم  بإلنلما  مد الترط   إن  إل ّج جزمان  ندةـ
 . (74)المتركط ل   مد ما إلراق    مد كج   ل المذةى الجكاز

مل أ حاى ةذا المكؿ  ل حالة ما إذا كاف ال امؿ األكؿ ككإللن لػرّى المػاؿ  ػل ذلػؾ   ػإذا د  ػ   (75)الحنابمة اتاؽك 
 ان مف الّربج كاف  حإلحان.إلد آالر كلـ إلتترط لناس  تإلئ

 

 : ووجه الجواز في هذا القول ما يأتي
 .(76)إف التلب ال إلتضمف مام  إال بالتن إلص  مإل  -1
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 .(77)إف  إل  إابام تركة الغإلر  ل ماؿ رّى الماؿ  كذلؾ ال إلجكز إال بإذن  -2
 .(78)إف رّى الماؿ رضل بتركت  ال بتركة غإلرق   مـز إذن  -3
 .(79) ل االبتداب   كذلؾ ةناإف المالؾ ل  أف إلضارى تال إلف  -4

 

 إلػد أف المضػارى ال إلممػؾ المضػاربة بمػاؿ المضػاربة بػإذف المالػػؾ (81)  كالحنابمػػة(80)ذةػى التػا  إلة  ػل األ ػجالقاول الثااني: 
 إذا ترط لناس  تإلئان مف الّربج. 

 

 : ووجه المنع في ذلك
كلػك مت ػددان   كاآلالػر  ػاملن     مػؿ لػ كمكضك   أف إلككف أحد ال افػدإلف مالكػان ال  إف المراض  مد اللؼ المإلاس -1

كةك أف إلككف أحد ال افدإلف مالكان لرأس الماؿ ال   كةذا إلدكر بإلف  اممإلف   ل إل دؿ بلا  ف مكضك لا  ال ممؾ ل 
 .(82)كالاانل  احى  مؿ ال ممؾ مف جلت     مؿ مف جلت 

 .(83)كالربج إّنما إلستحؽ بكاحد منلما  ألن  لإلس مف جلت  ماؿ كال  مؿ -2
كالذم إلتكج  باةذف ال ػرإلج مػف رى المػاؿ  ػل ةػذق المسػللة التا ػإلؿ   ػإذا كػاف ال امػؿ ككػإللن  ػف رّى المػاؿ  ػل د  ػ  
مضػػاربة إلػػد غإلػػرق   ػػّج منػػ  د  ػػ  مضػػاربة إلػػد الغإلػػر  كأمػػا  ػػل حالػػة مػػا إذا تػػرط لناسػػ  تػػإلئان مػػف الػػربج   ػػإف المضػػارى 

سػػامل حمػػكد  مػػد ا تبػػار المػػكؿ بالضػػماف كسػػبى مكجػػى السػػتحماؽ الػػربج  المتػػترؾ إلسػػتحؽ الػػربج المتػػركط لػػ   كةػػك مػػا إلػػراق 
كةك ما إلجد أساس   ل نطاؽ المضاربة الالا ة  ندما ال إل مؿ المضػارى بناسػ   ػل المػاؿ المػد كع إلإلػ  مضػاربة  كمػف طرإلػؽ 

 .(84)لمتترؾآالر   إن  إل تبر استحماؽ ضماف المضارى المتترؾ  مد نظإلر ما ةك ممرر بالنسبة لضماف األجإلر ا
 

  .المضاربة بمال المضاربة بالتفويا العامالحالة الثالثة: 
 : "ا مؿ برأإلؾ"  مد فكلإلف: االتمؼ الاملاب  ل حكـ مضاربة المضارى بماؿ المضاربة بمكؿ رّى الماؿ ل 

 

ر لممضػاربة بػ  إلد جكاز د ػل المضػارى مػاؿ المضػاربة إلػد الغإلػ (86)كالحنابمة  ل ركاإلة  (85)ذةى الحناإلة: القول األول
 بالتاكإلض ال اـ.

 : ككج  الجكاز بالتاكإلض ال اـ ما إللتل
 .(87)ألف التلب ال إلتضمف مام  لتساكإللما  ل المكة إال بالتن إلص  مإل  أك التاكإلض المطمؽ إلإل  -1
 .(88)ألف المضارى فد إلرل أف د    إلد مف ةك أب ر من   ل ال مؿ بالماؿ -2

 

  برأإلػػؾإلػػد أف المضػػارى ال إلممػػؾ ذلػػؾ بمكلػػ : ا مػػؿ  (91)  كالحنابمػػة  ػػل ركاإلػػة(90)تػػا  إلة  كال(89)ذةػػى المالكإلػػةالقااول الثاااني: 
نما إلممك  باةذف ال حإلج ال رإلج.  كام

 

 : ووجه المنع ما يأتي
كةذا إلالر  ب   ف المضاربة   ل   كأنكاع التجارة  كالتراب  كالبإلل  ا مؿ برأإلؾ إل نل  ل كإلاإّلة المضاربة: إف فكل  -1

 .(92)إلتناكل  إذن 
 .(93) إذا ضارى ب  كاف ال مؿ لغإلرق  ا مؿ برأإلؾ إلمتضل أف إلككف  مم   إل  مكككالن إلد رأإل : إف فكل  -2

 كالذم  مإل  جملكر الاملاب مف أف اةذف ال رإلج  كالتن إلص  مإل   ل  مد المضاربة  ل تممإلؾ المضارى المضاربة        
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 مػػد تنمإلتػػ   ض أمانػػة الغإلػػر  كلػـػ إل مػـػ البرتػػ   ػػل إدارة مالػػ   كفدرتػػ  بمػػاؿ المضػػاربة غإلػػرق ةػػك الػػراجج  ألف رّى المػػاؿ لػـػ إلػػرت
ككفػػكع الت ػػرؼ مػػف المضػػارى  ػػحإلحان مػػف    مػػـز مػػف ذلػػؾ المػػكؿ بػػاةذف ال ػػرإلج مػػف رّى المػػاؿ حماإلػػة لػػرأس المػػاؿ

 المضارى  ل مال .
 

 .الفرع الثالث: التأصيل الفقهي لحكم زكاة المضاربة المشتركة
 : ؿ الاملل ألحكاـ زكاة المضاربة المتتركة مف اللؿ أحكاـ الاركع الاملإلة اآلتإلةكإلظلر التل إل       

 

 : الفروع المتفق عمى حكمها في زكاة مال المضاربة عند الفقهاءأواًل: 
 مد أف كجػكى زكػاة رأس مػاؿ المضػاربة إلمػل  مػد ممػؾ رّى المػاؿ إذا  (94)اتاؽ الاملاب: زكاة رأس مال المضاربة -1

 .تـ  مإل  الحكؿ
ككجػ   مػد كجػكى الزكػاة  مػد ممػؾ رّى المػاؿ  ػل حّ ػت  مػف الػربج.  (95)اتاؽ الاملابزكاة حّصة رّب المال من الربح:  -2

 : ذلؾ ما إللتل
 .(96)كتابل لمال   ألف رّى الماؿ مالؾ لمربج  . أ
 .(97)ألف ربج التجارة حكل  حكؿ األ ؿ .ى

 

ومان الفاروع الفقهياة الماؤثرة فاي حكام وجاوب زكااة ، لفقهاءالفروع المختمف في حكمها في زكاة المضاربة بين اثانيًا: 
 : ما يأتي -وهي فروع مختمف في حكمها بين الفقهاء -ووقت أدائها، مال المضاربة

 : االتمؼ الاملاب  ل كفم ممؾ المضارى لمربج  مد فكلإلف: وقت ممك المضارب لمّربح (1
 

   كالتػػا  إلة  ػػل األ ػػّج  كةػػك االتإلػػار(99)المتػػلكر مػػف مػػذةى مالػػؾ   كالمالكإلػػة  مػػد األ ػػّج  كةػػك(98): ذةػػى الحناإلػػةالقااول األول
 إلد أف المضارى ال إلممؾ حّ ت  مف الربج إال بالمسمة. (101)كالحنابمة  ل ركاإلة  (100)المزنل

 

 : واستدلوا عمى قولهم بما يأتي
  ػإف ال امػؿ إلسػتحؽ الج ػؿ إف سبى استحماؽ الربج بال مؿ   ل إلممك  إال ب د الاػراغ منػ  كالتسػمإلـ  كمػا  ػل الج الػة  .1

 .(102)ب د الاراغ مف ال مؿ
 .(103)كال إلتحمؽ الاضؿ إال ب د سلمة األ ؿ  ألف الربج  ضؿ رأس الماؿ .2
كلك كاف ممكػان متمػرران  مػد أف الػربج لػـ إلجبػر بػ    إف الالسارة ب د الربج تجبر مف الربج لرأس الماؿ فبؿ الماا مة .3

 .(104)كما لك كاف ب د الماا مة
 .(105)كلكجى أف إلككف ترإلكان لرى الماؿ كترإلكل ال ناف  ى إذا ممؾ الربج بالظلكر الالتص ربح إف المضار  .4

 

المضػارى إلػد أف  (108)  كالحنابمػة  ػل ركاإلػة  كةػل المػذةى(107)  كالتػا  إلة  ػل فػكؿ(106): ذةى المالكإلة  ل فػكؿالقول الثاني
 إلممؾ حّ ت  مف الربج بالظلكر.

 

 : واستدلوا عمى قولهم بما يأتي
 .(109)ةذا أحد الترإلكإلف   كجى أف إلممؾ الربج بظلكرق  ك احى الماؿ إف .1
 إلممؾأف الترط  حإلج   ابم ممتضاق  كةك أف إلككف ل  جزب مف الربج   إذا كجد إلجى أف إلممك  بحكـ الترط  كما  .2
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 .(110)السافل  ل المسافاة ح ت  مف الامرة بناس الالرك 
كال تابم أحكاـ الممؾ  ل حم    مػـز أف إلكػكف   ماؿ ال إلممك  اتاافان إف ةذا الربج مممكؾ  ل بد ل  مف مالؾ كرّى ال .3

 .(111)لممضارى
كفاإلػة إف المضارى إلممؾ المطالبة بالمسمة   مك لـ إلكف ل  ممؾ لـػ إلممػؾ المطالبػة بممػؾ غإلػرق  كال إلمتنػل أف إلممػؾ كتكػكف  .4

 .(112)لرأس الماؿ  كن إلى رّى الماؿ مف الربج
 

إلػد أف المضػارى إلممػؾ  (114)كالطحػاكم مػف الحناإلػة  (113)كةل االتإلار ابف تإلمإلة  ل ركاإلةذةى الحنابمة  : القول الثالث
 الربج بالمحاسبة كالتنضإلض كالاسخ فبؿ المسمة.

 

 : واستدلوا عمى قولهم بما يأتي
إف المحاسػػبة دلإلػػؿ الرضػػا مػػف كمإللمػػا  مػػد فسػػمة المػػاؿ  كمامػػ  التنضػػإلض  أمػػا الاسػػخ فبػػؿ المسػػمة    نػػ  ت ػػإلف طرإلمػػان  .1

 .(115)لم ر ة حؽ كؿ منلما  ل الربج   ابم ممؾ كؿ منلما بالاسخ  كألن  بالاسخ تغإلرم الممكإلة األكلد إلد ممكإلة أالرل
ف ابم لكن  ال إلستمر إال بالمسمة .2  .(116)كمام  الاسخ  كتبإللة بلا  كالمحاسبة كالتنضإلض نكع منلا  إف الممؾ كام

ضارى لمربج ل  أارق  ل االتلؼ الاملاب  ػل حكػـ زكػاة حّ ػة كةذا االالتلؼ الاملل بإلف الاملاب  ل كفم ممؾ الم
 كما سإلظلر  ل البند اللحؽ.   المضارى مف الربج

 

أـ  مد ممؾ   االتمؼ الاملاب  ل ح ة المضارى مف الربج ةؿ تزكد  مد ممك : زكاة حّصة المضارب من الربح (2
 : رّى الماؿ؟  مد الاة أفكاؿ

 

كالتػػا  إلة  ػػل فػػكؿ من ػػكص   (118)كةػػك ظػػاةر فػػكؿ ابػػف الماسػػـ  المالكإلػػة  ػػل فػػكؿك   (117)ذةػػى الحناإلػػة: القااول األول
 إلد أن   مد المضارى زكاة حّ ت  مف الربج. (120)كالحنابمة  (119) مإل 

 الن اى.ذلؾ بلف ت ؿ إلدق إلد حّ ت  مف الربج  ككاف ن ابان  أك كاف ل  مف الماؿ ما إلتـ ب   (121)كفإلد الحناإلة        
 

 : الكية في إيجاب الزكاة عمى العامل في حّصته من الربح ما يأتيوتحرير مذهب الم
 : لممالكإلة  ل ا تبار الن اى  ل المذةى الاة أفكاؿ: اعتبار النصاب (أ 

 : إن  إل تبر الن اى  ل رأس الماؿ  كحّ ة رّى الماؿ مف الربج الا ة   إف كاف  ل ذلؾ ما تجػى  إلػ  الزكػاة كجبػماألول
ال  ل    مف الربجالزكاة  مد ال امؿ  ل حظ  .(122)كةك المتلكر مف مذةى ابف الماسـ  كام

إن  إل تبػر الن ػاى  ػل رأس المػاؿ كجمإلػل الػربج   ػإف كػاف  ػل ذلػؾ مػا تجػى  إلػ  الزكػاة كجبػم  مػد ال امػؿ  ػل : الثاني
ال  ػػل  حظػػ  كاالتإلػػار   كفػػكؿ سػػحنكف  كمػػذةى أتػػلى كركاإلتػػ   ػػف مالػػؾ  كةػػك ركاإلػػة أ ػػبغ  ػػف ابػػف الماسػػـ  كام
 .(123)بف المكازاد محم

: إن  إل تبر الن اى  ل رأس ماؿ رّى الماؿ  كحّ ت  مف الػربج  ك ػل حػظ ال امػؿ مػف الػربج   ػإف كػاف  ػل حػظ كػؿ الثالث
ال  ػل  كةػذا المػكؿ تلّكلػ  محمػد  بػف كاحد منلما ما تجى  إل  الزكػاة كجبػم الزكػاة  مػد ال امػؿ  ػل حظػ  مػف الػربج  كام

 .(124)جد ل  نّ ان كال إلك   المكاز  مد ابف الماسـ
 كبإّلف ابف رتد أف ةذق األفكاؿ كملا  ند ابف الماسـ استحساف لإلسم جارإلة  مد أ ؿ كال فإلاس  إذ لـ إل تبر  ل ذلؾ
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ممؾ أحدةما دكف  احب   مد اناراد  كال ممكلما كما   ؿ  ل ترط اةسػلـ ك ػدـ الػّدإلف كغإلرةػا  إذ افت ػر  ػل الن ػاى  مػد 
مػػف الػػربج دكف أف إلضػػإلؼ إلػػد ذلػػؾ مػػا لػػرّى المػػاؿ مػػف مػػاؿ غإلػػر مػػاؿ المضػػاربة  ك مػػد حّ ػػة رأس المػػاؿ كح ػػة رّى المػػاؿ 

 .(125)الن اىالمضارى مف الربج دكف أف إلضإلؼ إلد ذلؾ ما ل  مف ماؿ حاؿ  مإل  الحكؿ  إلتـ ب  
 

 : (126)لممالكإلة  ل ا تبار الحكؿ فكالف: اعتبار الحول (ى 
   مػػف الػػربج دكف اال تبػػار بحػػظ ال امػػؿ  كةػػذا المػػكؿ أجػػرل  مػػد أ ػػؿ ابػػف: إنػػ  إل تبػػر  ػػل رأس مػػاؿ رّى المػػاؿ كحّ ػػتاألول

 كأظلر مف مذةب .  الماسـ
: إنػػ  إل تبػػر  ػػل رأس مػػاؿ رّى المػػاؿ كحّ ػػت  مػػف الػػربج  ك ػػل حػػظ ال امػػؿ   ػػل تجػػى الزكػػاة  ػػل حظػػ  مػػف الػػربج حتػػد الثاااني

 الماؿ. مد الماؿ بإلد ال امؿ  مد حاؿ  مد رّى  إلحكؿ الحكؿ  مد الماؿ الذم بإلدق مف إلـك أالذق  ألن  إذا حاؿ الحكؿ
 

لماربح وتحرير قول الشاافعية فاي إيجااب الزكااة عماى المضاارب فاي حّصاته يالهار مان خاالل خالفهام فاي وقات تممكاه 
 : أم القسمة عمى التفصيل اآلتي، بالالهور

كال إلمػػػـز رّى المػػػاؿ  ألف ممكػػػ   إلػػػ   إنػػػ  إلحتمػػػؿ كجػػػكى الزكػػػاة  مػػػد ن ػػػإلى المضػػػارى  تمماااك المضاااارب الاااربح بالقسااامة: أواًل: 
 .(127)إذ إلت مؽ ب  حؽ لممضارى ض إلؼ

كال إلمزمػ  زكػاة حّ ػة المضػارى   إف المالػؾ إلزّكػل رأس المػاؿ كحّ ػت  مػف الػربج ثانيًا: تممك المضارب الربح باالالهور:
 : (128)أما زكاة المضارى لن إلب  مف الربج   اإل  طرإلماف   بل اللؼ

 ألف المالؾ فػادر  مػد الاسػخ كالمماسػمة  ػل كػؿ كفػم كالت ػرؼ ب ػد المسػمة  ػل ن ػإلب    ذةىالمطل بالكجكى  مد الم (1
 لك كالدإلف  مد مملب ممر ب  ظاةران كباطنان   مزم  الزكاة  ل الحاؿ  ألف إلدق ت ؿ إلد ةذا المػاؿ كإلممػؾ المماسػمة  إلػ  

 متد تاب باللؼ المغ كى.
 

 : (129)وفي ابتداء حوله في نصيبه خمسة أوجه
 إف الحكؿ إلبدأ مف حإلف الظلكر  مد األ ّج المن كص  ألن  ممؾ مف حإلنئذ.: صحهماأ

 ال إلتحمؽ إال بالتمكإلـ.  إف الحكؿ إلبدأ مف حإلف التمكإلـ  مد المالؾ ألجؿ الزكاة  ألف الربج مظنكف: الوجه الثاني
ك متػػردد بػػإلف أف إلسػػمـ لػػ   أك ال   ػػل : إف الحػػكؿ إلبػػدأ مػػف حػػإلف المسػػمة  ألف ممكػػ  فبػػؿ ذلػػؾ غإلػػر مسػػتمر  بػػؿ ةػػالوجااه الثالااث

ف كػاف متػػلكران  ألف المضػػارى ال زكػػاة  مإلػ   ػػل ن ػػإلب   ألنػػ  ب ػػد  إلسػتمر ممكػػ  إال حإلنئػػذ  كذكػػر النػككم أف ةػػذا الكجػػ  غمػػط كام
 إلكػكف بلنػ  الالمسمة لإلس ب امؿ بؿ ةك مالؾ ممكان مستمران كامؿ الت ػرؼ  إلػ   كالتارإلػل  مػد أنػ  إلممػؾ الػربج بػالظلكر   ػالمكؿ 

 حكل  إال مف المسمة رجكع إلد أن  ال زكاة  مإل  فبؿ المسمة.
: إف حكلػػ  حػػكؿ رأس المػػاؿ  ألف الحػػكؿ حػػإلف ان مػػد  مػػد ةػػذا المػػاؿ ان مػػد  مػػد مػػا إلتكلػػد منػػ  أإلضػػان   إنػػ  تػػابل الوجااه الرابااع

حػكؿ مد حكؿ غإلػرق؟ كال الػلؼ أف األ ؿ  كذكر النككم أن  غمط  رإلج  ألن  حإلنئذ لـ إلكف مالكان   كإلؼ إلبنل ممك  كحكل   
 اةنساف ال إلنبنل  مد حكؿ غإلرق إال الكارث  مد فكؿ ض إلؼ لككن  فائمان مماـ المكرث.

كذكر النككم أن  غمػط دكف بإلػاف   حكاق البندنإلجل كغإلرق  إف حكل  إلبدأ مف حإلف تراب المضارى السم ة: الوجه الخامس
 كج  ذلؾ.
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ف لػـػ إلبمػػغ ن ػػإلب   ػػإف تػـػ حػػكؿ ال امػػؿ ككػػاف ن ػػإلب  إلبمػػ غ ن ػػابان أك م ػػ  مػػف جنسػػ  مػػا إلبمػػغ بػػ  ن ػػابان    مإلػػ  الزكػػاة  كام
ن ابان كلإلس م   ما إلتـّ ب  ن ابان   لؿ إلضـّ ن إلب  إلد ن إلى رّى رأس الماؿ؟   مد المػكؿ بابػكم الالمطػة  ػل النمػدإلف   إنػ  

 زكػػاة  مإلػػ   كةػػذا إذا لػـػ إلج ػػؿ ابتػػداب الحػػكؿ مػػف إلضػػـّ ن ػػإلب  إلػػد ن ػػإلى رّى المػػاؿ  كإلزّكإلػػ   ك مػػد المػػكؿ ب ػػدـ ابكتلػػا   ػػل
ف لـػ إلبمػغ  المماسمة   إف ج ؿ ابتداب حكل  مػف حػإلف المماسػمة   ػإف كػاف ن ػإلب  إلبمػغ ن ػابان أك م ػ  مػا إلبمػغ بػ  ن ػابان زّكػاق  كام

 .(130)نظر إلإللان ابان  ل إلتلّتد ةنا ضّم  إلد ن إلى رّى الماؿ  ألنلما لّما افتسما زالم الالمطة  كسمط ا تبار ال
إن  إلالر  الزكاة  مد فكؿ المغ كى كالمجحكد  ألف ال امؿ ال إلمدر  مد الت رؼ بلذا الماؿ كإلؼ تػاب  كالمػاؿ  (2

 كالماؿ الغائى.  أـ ال؟  مـ إلمزم  إالرا  زكات   غإلر أن  ال إلمزم  إالراجلا  ألن  ال إلدرم ةؿ إلسمـ ل   المغ كى
كإلستلنؼ حكالن مف حإلنئذ   إذا افتسػما إلزّكػل   ة حّ ة ال امؿ مف حإلف المسمةةذا  ل زكا (131)كمحؿ فكؿ الحنابمة       

 مػد المضارى إذا حاؿ الحكؿ مف حإلف افتسما  أما حّ ة المضارى مف الربج فبؿ المسػمة   محػؿ الػلؼ بػإلف  ملػاب المػذةى 
 : كت كإلرق مف كجلإلف  حسى االتل لـ  ل كفم تممؾ المضارى حّ ت  مف الربج

أمػا كجكبلػا  مػد رّى   كال إلن مػد الحػكؿ حتػد تمسػـ  كاف المضارى ال إلممؾ حّ ػت  بػالظلكر   ػل زكػاة  مإللػاإذا : األول
ك ػػل   المػاؿ    مػػد ال ػػحإلج مػف المػػذةى   ػػل إلجػى  مإلػػ  زكػػاة حّ ػة المضػػارى مػػف الػربج  ألنػػ  غإلػػر مالػؾ للػػا

 .(132)دكف فسمة ف ال امؿ ال إلممؾ الربجإالمكؿ الممابؿ إلمـز رّى الماؿ زكات   مد فكؿ 
إذا كاف المضارى إلممؾ حّ ت  بمجرد الظلػكر   ال ػحإلج مػف المػذةى أنػ  ال تجػى  إللػا الزكػاة أإلضػان  كال إلن مػد  مإللػا الثاني: 

الحكؿ إال باستمرار ممك  بالمسمة  لنم د ممك  ل ػدـ اسػتمرارق   لػل ال تممػؾ  مػد كجػ   كتممػؾ  مػد آالػر ممكػان ضػ إلاان  
اؿ بػػدلإلؿ أنػػ  لػػك السػػر المػػاؿ بمػػدر مػػا رح لػـػ إلكػػف لممضػػارى تػػلب  كألنػػ  ممنػػكع مػػف الت ػػرؼ  ػػل ألنلػػا كفاإلػػة لػػرأس المػػ

حّ ت   كماؿ المكاتػى  كالكجػ  الاػانل  كةػك االتإلػار أبػك الالطػاى   ػإف الزكػاة  إللػا تجػى  كإلن مػد  مإللػا الحػكؿ مػف حػإلف 
ؿ حػاؿ مػف المػانل لكجػكى الزكػاة   إلػدالؿ  ػل ظلكر الربج  ألنلا ممك    إلجى  إللا كسائر أملك   كألنلػا مػاؿ مػف األمػكا

 .(133) مـك األدلة الدالة  مد كجكى الزكاة  ل ماؿ ذلؾ
ك مد المكؿ بالكجكى إل تبر بمكغ حّ ت  ن ابان بماردةا أك بضػّملا إلػد مػا  نػدق مػف جػنس المػاؿ أك مػف األامػاف  

كلإلس  مإل  إالراجلا فبؿ المسػمة  كالػّدإلف   الّسائمةنبنل  مد الركاإلة التل ترل أف لمالمطة تلاإلران  ل غإلر أ إف كانم دكن  
ف أراد إالراجلػا منػ  فبػؿ المسػمة لػـ إلجػز  ألف الػربج كفاإلػة لػرأس المػاؿ  ال إلجى اةالػرا  منػ  فبػؿ فبضػ  كإلحتمػؿ أف   كام

الراجلا مف الماؿ  إلجكز  ألنلما دالل  مد حكـ اةسلـ كمف حكم  كجكى الزكاة  .(134)كام
 

 : يأتي واستدلوا عمى قولهم بما
إف المضارى ترإلؾ رّى الماؿ  ل الربج   كما إلممؾ رّى الماؿ ن إلب  مف الربج  ل حكـ الزكػاة   كػذلؾ المضػارى  ألف  -1

كالػربج إلح ػؿ بلمػا  مػد مطمؽ التركة إلمتضل المساكاة  كبإلاف الك ػؼ أف رأس مالػ  ال مػؿ  كرأس مػاؿ الاػانل المػاؿ  
كإلتمإلػز كتن إل ػلما م تبػر  بػدلإلؿ أف المضػارى إلممػؾ المطالبػة بالمسػمة تحممم التركة  كفد ن ػا  ػل ال مػد  مػد ةػذا  

 .(135)كال حكـ لمتركة إال ةذا  ب  ن إلب 
 .(136)ألف المضارى مالؾ لمن اى الذم ةك حم   ل الربج -2
 .(137)الذ من   لف ممك   إل  كامؿ حتد إلستحؽ ب  التا ةؤ ألف ما م   مف الماؿ ما إلكمؿ ب  الن اى   إل -3
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كالتا  إلة  ل إإلجاى الزكاة  مد ال امؿ  ل حّ ت  مف الربج مبنل  مد المكؿ بلن  ترإلؾ  ػل   ةككج  فكؿ المالكإل -4
 .(138)الربج بما ترط  إل    كاف مالكان للا

 : (139)ككج  ا تبارق ترإلكان  مد ةذا المكؿ ما إللتل
ف كاف الربج م دكمان   مما جاز   . أ م جلالة  كض  كلػـ إف ال امؿ لك كاف أجإلران لكاف  كض  م ممان كال إلستحم  كام

 كابم ككن  ترإلكان.  إلستحؽ مف الماؿ تإلئان  ند  دـ ربح  لـ إلجز أف إلككف أجإلران 
 كالتركة جائزة   مما ابم أف المضاربة جائزة غإلر الزمة ابم أف ال امؿ ترإلؾ غإلر أجإلر.  إف اةجارة الزمة . ى

 : إللتل ككج  ا تبار كجكى الزكاة  مد المضارى مف حإلف المسمة  ند الحنابمة ما -5
 .(140)ألف المضارى  مـ ن إلب   ل الماؿ  . أ
 .(141)ألف المسمة  ل الغالى تككف  ف المحاسبة اّتضل ب د المسمة كانم الكضإل ة  مد رّى الماؿ ألف المضارى إذا  .ى
  غإلر تاـّ  ألن  فػد إلػنمص فإلمػة األ ػؿ أك إلالسػر  إلػ  -بمجرد الظلكر -إف ممؾ المضارى حّ ت  مف الربج  . 

 .(142)كالت رؼ  إل  لحّؽ ناس    مـ إلكف  إل  زكاة  كماؿ المكاتى  كللذا منل مف االالت اص ب   ل  كةذا كفاإلة
 

  كالتػا  إلة  ػل فػكؿ من ػكص (143)ذةػى المالكإلػة  ػل فػكؿ  كةػك ركاإلػة أتػلى  ػف مالػؾ  كفكلػ   كفػكؿ سػحنكفالقول الثاني: 
 الماؿ دكف اال تبار بممؾ ال امؿ. إلد أّف جمإلل الماؿ مزّكد  مد ممؾ رىّ  (144) مإل   كةك االتإلار المزنل

كتحرإلػػر فػػكؿ التػػا  إلة  ػػل إإلجػػاى زكػػاة رأس المػػاؿ كالػػربج  مػػد المالػػؾ جمإل ػػان مبنػػل  مػػد المػػكؿ بػػلف المضػػارى ال إلممػػؾ        
ف  الػػربج إال ب ػػد المماسػػمة  ألف الجمإلػػل ممكػػ    مزمػػ  الجمإلػػل  كحػػكؿ الػػربج إلنبنػػل  مػػد حػػكؿ األ ػػؿ  كةػػذا المػػذةى  نػػدةـ  كام

الػػر  المالػػؾ الزكػػاة مػػف غإلػػر مػػاؿ المضػػاربة   مػػ  ذلػػؾ  أمػػا إذا أالرجلػػا مػػف مػػاؿ المضػػاربة   حكػـػ المالػػر   مػػد الاػػة أكجػػ  أ
 :  (145)متلكرة

 .(146)كغإلر ذلؾ  كالكإّلاؿ  أن  إلحتسى مف الربج  كالمؤف التل تمـز الماؿ مف أجرة الّداّلؿ: أصحهما
 إلكػػكف مػػف الػػربج كرأس المػػاؿ جمإل ػػان  ألف الزكػػاة تجػػى  ػػل رأس المػػاؿ كالػػربج: أنػػ  إلج ػػؿ كلنػػ  اسػػترد طائاػػة مػػف المػػاؿ   الثاااني

 .(147) حسى المالر  منلما
: أنػػ  إلحسػػى مػػف رأس المػػاؿ  ألف الزكػػاة دإلػػف  مػػد المالػػؾ  كفػػد ابػػم أف رّى المػػاؿ لػػك كػػاف  مإلػػ  دإلػػف  مضػػاق مػػف مػػاؿ الثالااث

 .(148)المضاربة الحتسى مف رأس الماؿ   كذلؾ ةنا
 

بػػلف ال امػػؿ أجإلػػر مػػف المػػاؿ بح ػػت  مػػف الػػربج : ووجااه القااول بوجااوب زكاااة الجميااع عمااى رّب المااال مبنااي عمااى القااول
كةك تلف اةجارة   ل إلككف ترإلكان لرّى الماؿ  إل    كاف جمإل لا  مد ةذا المكؿ   المتركط ل   ألن  م اكضة  مد  مؿ

 .(149)ممكان ل    كجى تزكإلتلا  مإل 
 : (150)ان  مد ةذا المكؿ  ل المذةى ما إللتلككج  ا تبارق أجإلر 

 إف ال امؿ إنما ةك داالؿ ببدن  ال إلممك    مـ إلجز أف إلككف ترإلكان  ألف تركة األبداف ال ت ج   ابم أن  أجإلر. -1
إف ال امؿ لك كاف ترإلكان لكاف إلمحم  مف الكضإل ة كال جز كمػا إلمحمػ  مػف الػربج كالاضػؿ   ممػا لػـ إلكػف  ػل ال جػز  -2

 ف  ل الربج ترإلكان.ترإلكان لـ إلك
 

 إلد المطل ب دـ كجكى الزكاة  مد المضارى أ لن. (151)كةل طرإلمة المااؿ  ذةى التا  إلة  ل كج : القول الثالث
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 : واستدلوا عمى المنع بما يأتي
 .(152)إف ال امؿ ال إلمدر  مد الت رؼ  إل  كإلؼ تاب  كالمغ كى -1
 .(153)ماؿ المكاتى ل دـ استمرار ممك   مد الربج الحتماؿ الالسراف   لتب  -2
 .(154)لض ؼ ممؾ المضارى  إل  -3

كالذم إلتػرجج لمبػاحاإلف  ػل المسػالة مػا ذةػى إلإلػ  أ ػحاى المػكؿ األكؿ مػف أف الزكػاة تجػى  ػل حّ ػة المضػارى مػف الػربج 
 :  مد تا إلؿ  ل الحالتإلف اآلتإلتإلف

ـ   ػل زكػاة  مػد المضػارى  ألنػ  ال ممػؾ : حالة ما فبؿ المسمة: إذا لـ إلظلر  ل الماؿ ربج  أك لـ تتـ المحاسبة بإلػنلاألولى
ل  ظاةر  ل المػاؿ  إذ إف رأس المػاؿ لـػ إلسػمـ لػرّى المػاؿ مػف التمػؼ أك الالسػراف  حتػد نكجػى حّ ػة مػف الػربج لممضػارى 

  إل    لك ال إلككف إال ب د سلمة األ ؿ مف الالسراف  كح كؿ  ضؿ  إل .
لـػ  -رأس المػاؿ –   ػل زكػاة  إلػ   ألنػ  مػا زاؿ متػغكالن باأل ػؿ أما إذا ظلر  ل الماؿ ربػج  كلـػ إلمـػ التػركاب  ػل فسػمت 

 ػػل حّ ػػة إلناػػؾ  نػػ . أمػػا إذا تّمػػم المحاسػػبة بػػإلف التػػركاب  كظلػػر  ػػل المػػاؿ ربػػج  كلػـػ إلمسػـػ بإلػػنلـ   ػػإف الزكػػاة تجػػى 
إلالػر  زكاتلػا المضارى مف الربج  ألنلػا تمػاإلزم  ػف رأس المػاؿ  كاالػتص المضػارى بلػا  كإلن مػد حكللػا مػف حػإلف التمػكإلـ  ك 

 ب د المسمة إذا بمغم ن ابان أك ما إلتـّ ب  الن اى مف جنس  ب د حكالف الحكؿ  مإللا.
: حالػػة المسػػمة: إذا تممػػؾ المضػػارى الػػربج بالمسػػمة   ػػإف الزكػػاة تجػػى  مػػد المضػػارى  ػػل حّ ػػت  مػػف الػػربج إذا بمغػػم الثانيااة

نلا بالمسمة تممكلا ممكان تامان مسػتمران  كلػ  حػؽ الت ػرؼ ن ابان أك ما إلتـّ ب  الن اى مف جنس الماؿ مف حإلف المسمة  أل
كإلن مػػػد حػػػكؿ بلػػا  مػػػد كجػػػ  االالت ػػاص دكف مػػػانل إلحػػػكؿ بإلنلػػا كبإلنػػػ   لت إلإلنػػػ  بالمسػػمة  ك ػػػدـ ت مػػػؽ رأس المػػاؿ بػػػ   

 كإلستلنؼ حكالن كاملن اـ إلزّكل مال .  المضارى  ل ةذق الحالة مف حإلف المسمة
 

  .المضاربة المشتركةثالثًا: تخريج حكم زكاة مال 
إف بإلاف حكـ زكاة أمكاؿ المضاربة المتتركة إلتطمى تمرإلر مجمك ة مف األحكاـ الاملإلة تبػإلف المسػتند الاملػل الػذم 
 استندم إلإل  تمؾ المؤسسام المالإلة  ل بناب ةذا النكع مف المضاربام  ػل اسػتاماراتلا المالإلػة الم ا ػرة  كربػط أاػر تمػؾ األحكػاـ

لػا مػف الػلؿ مػا فػدمنا مػف  ػرض  ملػل للػا  سػكاب أكػاف ذلػؾ  مػد مػا اتاػؽ  مإلػ  الاملػاب منلػا  أـ  مػد الػراجج  مد زكاة أمكال
 مف أفكاؿ الاملاب  كةك ما إلمكف  رض   ل الث ممدمام رئإلسة  ل بناب أحكاملا  مد النحك اآلتل: 

إذف  ب أكاف ةذا الت رؼ مػف المضػارى إلحتػا  إلػد: إف  مد المضاربة مف ال مكد المالإلة التل تمبؿ الالمطة سكاالمقدمة األولى
 أـ ال.   رإلج مف رّى الماؿ

كتباإلنم اآلراب الاملإلة  ل مدل تلاإلر الالمطة  مػد زكػاة مػاؿ المضػاربة بػإلف مػف إلػرل أف للػا تػلاإلران  مػد إكمػاؿ الن ػاى  
سػكاب أكػاف مػف حإلػث الن ػاى أك فػدر كمف ال إلرل ذلؾ  كما رجح  الباحاكف  ل المسللة أف الالمطة غإلر مؤارة  ل رأس المػاؿ 

الزكاة الكاجبة  مد المساةمإلف  كال  ل ح ص المضاربإلف  لت مؽ الزكاة ب ػإلف رأس المػاؿ دكف غإلػرق مػف األمػكاؿ المتػتركة  ػل 
المضاربة ةكماؿ الن اى  أك  ل ح ص المضاربإلف مف الربج  الالت اص كؿ كاحػد مػنلـ بمػا ممػؾ مػف ربػج  كةػذا التكجإلػ  

 .(158)  كالحنابمة  ل المتلكر مف المذةى(157)  كالتا  إلة  ل المدإلـ(156)  كالمالكإلة(155)ة جرل  مد فكؿ الحناإلة ل المسال
 ة  مدػػػػػر باةذف مف رّى الماؿ  ألف الكالإلػػػاؿ المضاربة مل الغإلػػػة تمتمؾ المضاربة بمػػ: إف المؤسسام المالإلةااالمقدمة الثاني
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 امؿ   كاف مكجبلا االلتزاـ بحدكد ما رسـّ ل  مػف  ػلحإلام  ػل الت ػرؼ  كذلػؾ  مػد رأمرأس الماؿ لرّى الماؿ  كلإلس لم 
 .(162)كالحنابمة  (161)كالتا  إلة  ل كج   (160)كالمالكإلة  (159)الحناإلة

 مػػد كجػػ   (163)غإلػػر أف الػػذم إلناسػػى طبإل ػػة المضػػاربام التػػل تمػػـك بلػػا المؤسسػػام المالإلػػة الم ا ػػرة فػػكؿ الحناإلػػة
كةذا مما إلتػإلج للػا المضػاربة   المكؿ بالجكاز  ل مضاربة الغإلر دكف فإلكد  مد المضارى األكؿ ألنلـ أطممكا الال كص 

 باألمكاؿ المتتركة مل المضارى الاانل  مد حّ ة م إلنة مف الربج.
ككج  ذلؾ  أف المؤسسام المالإلة فادرة  مد البحػث  ػف أكجػ  االسػتامار المناسػبة أكاػر مػف األ ػراد  كتكجلػ  بػالطرؽ 

دارت   مد الكج  ال حإلج  كتكلل ال ممإلام المحاسػبإلة التػل تناسػى الكسػائؿ الم ا ػرة  ػل تنضػإلض رأس المػاؿالمام مػف   د  كام
 كتحدإلد ممدار األرباح.  أجؿ التلكد مف سلمت 

كةذا أمر تتكفؼ  مإل  المضاربة المتتركة  ل استجلى الربج  الا ة كأف المؤسسام المالإلة تسػت إلف  ػل ةػذا النػكع مػف 
 ستامار بل حاى الالبرام  ل مجاؿ التجار كال نا ة كغإلرةا.اال

كةػػذا إلاإلػػد أف المؤسسػػام المالإلػػة للػػا مسػػتند مػػف الناحإلػػة الاملإلػػة  ػػل تممػػؾ حّ ػػتلا مػػف الػػربج  كمػػا أف المضػػارى الاػػانل 
ى  ػػل تجػػإلمتمػػؾ حّ ػػت  مػػف الػػربج حسػػى مػػا ةػػك متاػػؽ  مإلػػ  مػػف نسػػبة بػػإلف أطػػراؼ المضػػاربة  ك ػػل ال ػػكرتإلف   ػػإف الزكػػاة 

 ح  لـ مف الربج بتركطلا التر إلة.

كتتجمػد   كأفكاؿ الاملػاب  ػل حكملػا  تتناكؿ ةذق الممدمة  رض األحكاؿ التل ت ترم زكاة ماؿ المضاربة: المقدمة الثالثة
 : بما إللتل

ـّ حكلػ   مػد مػا ةػك مت : أوالً   اػؽ  مإلػ  بػإلفإف زكاة رأس ماؿ المضاربة تجى  مد ممؾ رّى الماؿ إذا بمغ مالػ  الن ػاى  كتػ
 كةذا إلاإلد أف الزكاة تككف  مد ممؾ المكد إلف بتركطلا.  (164)الاملاب

  كةػذا إلاإلػد أف (165): إف زكاة حّ ة رّى الماؿ مف الربج تجى  مد ممؾ رّى الماؿ  مد ما ةك متاؽ  مإلػ  بػإلف الاملػابثانياً 
 حّ ة المكد إلف مف الربج تضـ إلد رأس ماللـ كتزكد  مد ممكلـ بتركطلا.

كفائػؿ بالمحاسػبة   كفائػؿ بػالظلكر  نلا تممػؾ بالمسػمةإتباإلنم آراب الاملاب  ل كفم تممؾ المضارى لمربج بإلف فائؿ : اً ثالث
 كالتنضإلض  مد ما تـّ  رض  سابمان.

كالمػػكؿ بلنلػػا تممػػػؾ بالمحاسػػبة كالتنضػػإلض ةػػػك الػػذم إلتاػػؽ مػػػل مػػا تمػػـك بػػػ  المؤسسػػام المالإلػػة مػػػف التنضػػإلض التمػػػدإلرم 
  كالطحػػػاكم مػػػف (166)اؿ المضػػػاربة المتػػػتركة  كةػػك إلجػػػرم  مػػػد فػػػكؿ لمحنابمػػػة  ػػػل ركاإلػػة  كاالتارةػػػا ابػػػف تإلمإلػػػةالسػػنكم لػػػرأس مػػػ

 . كةك ما إلتناسى مل طبإل ة المضاربة المتتركة المائمة  مد االستمرارإلة  ل  مملا دكف إجراب ت اإلة نلائإلة للا.(167)الحناإلة
حّ ػة المضػاربإلف مػف الػربج مػف كفػم تنضإلضػ   كان مػاد الحػػكؿ كإلمكػف االسػتناد إلػد ةػذا المػكؿ  ػل إإلجػاى الزكػاة  مػد 

مف تارإلال   كإلستلنؼ حكالن كامل مف حإلنئذ  أما ربج المساةمإلف   إلضـ إلد حػكؿ األ ػؿ مػل مػا م لـػ مػف مػاؿ  كإلزكػد  ألنػ  
 نماب أ م   كةك  رع  ن .

 منلـ مف إلرل أنلا تزكد  مد ممؾ رّى   ربجتباإلنم اآلراب الاملإلة  ل حكـ زكاة حّ ة المضارى مف ال: المقدمة الرابعة
كمػنلـ مػف إلػرل أنلػا ال تجػى  مػد   كمنلـ مف إلرل أنلا تزكد  مد ممؾ المضارى  الماؿ دكف اال تبار بممؾ المضارى

 المضارى أ لن.
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  (169)ـ  كالمالكإلػة  ػل فػكؿ  كةػك ظػاةر فػكؿ ابػف الماسػ(168)كالذم ترجج لدل الباحاإلف  ػل المسػللة مػا ذةػى إلإلػ  الحناإلػة
إلػػػد أف الزكػػػاة تكػػػكف  مػػػد ممػػػؾ المضػػػارى  ػػػل حّ ػػػت  مػػػف الػػػربج  مػػػد تا ػػػإلؿ إلػػػرل  (171)  كالحنابمػػػة(170)كالتػػػا  إلة  ػػػل فػػػكؿ

 الباحاكف  إل  أن  إلتاؽ مل طبإل ة المضاربة المتتركة التل تجرإللا المؤسسام المالإلة الم ا رة  كذلؾ  ل حالتإلف: 
 : تت كر  ل أمرإلفكةذق الحالة : حالة ما فبؿ فسمة الربج: األولى

 ك دـ ظلكر ربج  ل الماؿ.  استمرار المضاربة  ل نتاطلا التجارم -1
اسػػتمرار المضػػاربة  ػػل نتػػاطلا التجػػارم  ك ػػدـ إجػػراب  ممإلػػة محاسػػبة  كتنضػػإلض لػػرأس المػػاؿ  كتمػػدإلر المكجػػكدام  كتحدإلػػد  -2

 ظاةر  ل الماؿ  حتد تجى  إل  الزكاة. ممدار الربج الحا ؿ  ك ل األمرإلف   إن  ال زكاة  مد المضارى  ألن  ال ممؾ ل  
ذا  أمػػا إذا ظلػػر  ػػل المػػاؿ ربػػج  كلػـػ تػػتـ  ممإلػػة المحاسػػبة بػػإلف التػػركاب  أك فسػػمت    إنػػ  ال زكػػاة  إلػػ   لمت مإلػػؿ السػػابؽ. كام
تّمم  ممإلة المحاسبة بإلف التركاب لتنضإلض مػاؿ المضػاربة  كتحدإلػد ممػدار الػربج الحا ػؿ لكػؿ تػرإلؾ   ػإف الزكػاة تجػى  مػد 

 لمضاربإلف  ل حّ تلـ مف الربج المتحمؽ  ألف حّ ة كؿ كاحد منلـ تحددم  كدالمم  ل ممك   كتماإلزم  ف ماؿ غإلرق.ا
: حالة المسمة: ك ل ةذق الحالة إلتممؾ المضارى حّ ػت  مػف الػربج بالمسػمة  كةػذا إلكجػى الزكػاة  ػل حّ ػت  إذا بمغػم الثانية

 كإلن مد حكل  مف حإلف المسمة  كإلستلنؼ حكالن كاملن اـ إلزكل الماؿ. ن ابان  أك ما إلتـّ ب  الن اى مف جنس األمكاؿ 
 كإلزكإل  بحكؿ األ ؿ إذا بمغ ن ابان.  أما المساةـ   إلضـ ح ت  مف الربج إلد أ ؿ الماؿ

كةذا األمػر إلت ػكر  ػل المضػاربة المتػتركة  ػل المؤسسػام المالإلػة  ػل حالػة الت ػاإلة الكاممػة لممضػاربة المتػتركة  كةػذا 
 لتل بإلان   ل تنزإلؿ األحكاـ الاملإلة المذككرة آناان  مد حالتل المضاربة المتتركة التل تجرإللا المؤسسام المالإلة  كةل: ما سإل

: إف الت ػاإلة أل مػاؿ المضػاربة المتػتركة تنتلػل بلػا جمإلػل األنتػطة االفت ػادإلة حالة التصافية لممضااربة المشاتركة (أ 
مػف سػلمة رأس حساى النامام التتػغإلمإلة الػلؿ  تػرة االسػتامار  حتػد إلػتـ التلكػد لممضاربة  كإلتـ مباترة تمإلإلـ المكجكدام  ك 

 كتحدإلد ممدار الربج الناتج  ف تمؾ االستامارام.  الماؿ
كفسػػمت   مػػإللـ بحسػػى النسػػبة المتاػػؽ   كأاػػر ةػػذق الت ػػاإلة أنػػ  إلمػػـز منلػػا تحدإلػػد ممػػدار حّ ػػة كػػؿ تػػرإلؾ مػػف الػػربج

إلمػػػـز مػػػف جمإلػػػل المسػػػاةمإلف  ػػػل المضػػػاربة المتػػػتركة تزّكإلػػػة رأس المػػػاؿ  كربحػػػ  إذا بمػػػغ   مإللػػػا  نػػػد الت افػػػد  ك ػػػل ةػػػذق الحالػػػة
 كحاؿ  مإل  الحكؿ.  الن اى

 مػد المػكؿ الػذم إلػرل جػكاز  -أما المؤسسة المالإلة   إنلا تممؾ األرباح المتاؽ  مإللا مل المساةمإلف  ل المضاربة األكلػد
لت ػػاإلة النلائإلػػة لممضػػاربة  كتجػى الزكػػاة  ػػل ح ػتلـ مػػف الػػربج إذا بمغػػم   كإلممػػؾ المضػػارى الاػانل حّ ػػت  مػػف الػربج با-ذلػؾ

 الن اى  أك ضّملا إلد ما إلممككف مف أمكاؿ مف جنس الماؿ  كإلن مد حكللـ مف حإلف الت اإلة كتمسإلـ الربج  مإللـ.
ةػذا النػكع مػف مػف الم مػـك أف اةجػراب الػذم تمػـك بػ  المؤسسػام المالإلػة  ػل ماػؿ : حالة االستمرارية في المضاربة (ى 

االستامارام ةك التنضإلض التمدإلرم المائـ  مػد ت ػاإلة حسػابإلة سػنكإلة إلػتـ مػف اللللػا التلكػد مػف سػلمة رأس المػاؿ مػف 
 كتبمد المضاربة مستمرة  ل  مملا.  كتحدإلد ممدار الربج المتحمؽ دكف أف إلسمـ إلد أطراؼ المضاربة  الالسارة
 :  امؿ مل زكاة الماؿ كربح   مد الت كر اآلتلك ل ةذق الحالة إلمكف أف إلككف الت       

كال تػؤار   إف الزكاة تجى  مد المساةمإلف  ل رأس الماؿ كربحػ  إذا بمػغ الن ػاى كحػاؿ  مإلػ  الحػكؿ بحػكؿ أ ػم  .أ 
 أك ممدار الزكاة الكاجبة  إل .   ل الن اى - مد المكؿ الراجج –الالمطة
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  كالمضػػارى الاػػانل بمجػػرد أف تػػـّ التنضػػإلض التمػػدإلرم  مػػد -المؤسسػػة المالإلػػة -إف الزكػػاة تجػػى  مػػد المضػػارى األكؿ .ى 
كإلن مػػد بػػ  المػػكؿ الػػذم إلػػرل أنلػـػ إلممكػػكف الػػربج بمجػػرد التنضػػإلض إذا بمػػغ الن ػػاى  أك ضػػم  إلػػد جنسػػ  مػػف األمػػكاؿ  

 حكؿ المضاربإلف.
 لػـػ مػػف ربػػج الػػلؿإف الزكػػاة تجػػى  مػػد مػػف إلالػػر  مػػف الزكػػاة كمإلػػان  أك جزئإلػػان سػػكاب أكػػاف  ػػل رأس المػػاؿ أك مػػا ح ػػؿ ل .  

 االتتراؾ  ل المضاربة إذا تحممم تركط الزكاة مف الن اى كالحكؿ.
 

 .اخلامتة
 : كةل  البحث نتائجكتتضمف أةـ        

إف المضاربة المتتركة تمـك  مد  إلغة ت افدإلة مت ػددة األطػراؼ تتػكلد  إللػا المؤسسػة المالإلػة اةسػلمإلة اسػتامار  (أ 
 الغإلر  ل المجاالم المتاؽ  مإللا بإلنلما بالتركط الم تبرة  ل  حتلا تر ان.أمكاؿ المكد إلف كالمستامرإلف مل 

إف المضػػػاربة المتػػػػتركة التػػػػل تمػػػـك بلػػػػا المؤسسػػػػام المالإلػػػة اةسػػػػلمإلة تالتمػػػػؼ مػػػف حإلػػػػث طرإلمػػػػة الت امػػػؿ  ػػػػف طرإلمػػػػة  (ى 
أطػراؼ المضػاربة المتػتركة  المضاربة التممإلدإلة التل تمـك  مد انائإلة ال لفػة بػإلف رّى المػاؿ كالمضػارى مباتػرة  إذ تت ػدد

 سػندقت لػد بمػاؿ المضػاربة إلػد مضػارى اػاف  كةػذا إلجػد  -مضػارى أكؿ -  ن ر أساسػل  ػل  مملػا   المؤسسػام المالإلػة
 كالا ة  ند  ملاب الحناإلة.   ل الرأم الاملل الذم إلرل جكاز ذلؾ

 : األحكاـ الاملإلة اآلتإلة ت ترإللاإف زكاة ماؿ المضاربة المتتركة  (  
كحػاؿ كاة رأس ماؿ المضاربة تجػى  مػد ممػؾ المػكد إلف ألمػكاللـ  ػل المؤسسػة المالإلػة إذا بمغػم الن ػاى  إف ز   .1

  مإللا الحكؿ.
 إف زكاة حّ ة المكد إلف مف الربج تجى  مد ممكلـ.  .2
لمربج  ل المضاربة المتتركة إلكػكف مػف كفػم  -كالمضارى الاانل  المؤسسة المالإلة -إف كفم ممؾ المضارى  .3
ضػإلض التمػدإلرم لممضػػاربة المائمػة  مػد ا تبػػار أف طبإل إلػة المضػاربة المتػػتركة فائمػة  مػد االسػػتمرارإلة إال إذا التن

 افتضد األمر الت اإلة النلائإلة لممضاربة  إلككف مف كفم المسمة.
م إلرا د  ل ذلؾ كفػ–إف زكاة حّ ة المضارى مف الربج تزكد  مد ممك   كذلؾ  مد الراجج مف أفكاؿ الاملاب   .4

إذا بمغػم ن ػابان  أك ضػّم  إلػد مػا م ػ  مػف  -ظلكر الربج بالتنضػإلض التمػدإلرم  أك الت ػاإلة بحسػى حػاؿ المضػاربة
جنس المػاؿ   بمػغ بػ  الن ػاى  كإلن مػد حكلػ   ػل الحالػة األكلػد بالتنضػإلض التمػدإلرم  ك ػل الاانإلػة مػف كفػم الت ػاإلة 

 النلائإلة لممضاربة  كفسمة الربج بإلف التركاب.
 

 :  التوصيات
 : إلك ل الباحاكف بما إللتل       

إدرا  أحكاـ زكاة المضاربة المتتركة ضػمف الت مإلمػام التػل تػنظـ  ػإلغ االسػتامار بالمضػاربة  ػل المؤسسػام المالإلػة  (أ 
 اةسلمإلة.

 دراسة أار االتتراؾ  مد أحكاـ زكاة األمكاؿ  ل ال مكد المالإلة األالرل غإلر  مد المضاربة. (ى 
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 .اهلوامش
                                                 

الاراةإلػدم  الالمإلػؿ ك . 17  ص3    بػد السػلـ ةػاركف  دار الاكػرتحمإلػؽ:   معجم مقااييس المغاة  ( ابف  ارس  أحمد بف  ارس1)
ابػف منظػػكر  ك . 189  ص2 ـ  2003(  1)ط  بإلػركم  دار الكتػى ال ممإلػة بػد الحمإلػػد ةنػداكم  تحمإلػؽ:   العاين  بػف أحمػدا

 .358  ص14     بإلركم  دار  ادرلسان العربمحمد بف مكـر  
 .152صـ  1992(  2)ط  إبراةإلـ األبإلارم  بإلركم  دار الكتاى ال ربلتحمإلؽ:   التعريفات مل بف محمد بف  مل  ( الجرجانل  2)
أحمػد الاإلػكمل  ك . 398  397ص  3   معجام مقااييس المغاةابف  ػارس  ك . 544  543  ص1   لسان العرب( ابف منظكر  3)

تحمإلؽ:   يطالقاموس المحمحمد بف إل مكى  الاإلركزآبادم  ك . 359  ص2     دار الاكرالمصباح المنيربف محمد بف  مل  ا
 . 100صـ  1995  إلكسؼ البما ل  بإلركم  دار الاكر

  2   ـ1999(  1)ط    المػػػاةرة  دار السػػػلـجم ػػػةمحمػػػد سػػػرا   ك مػػػل تحمإلػػػؽ:   مجماااع الضاااماناتغػػػانـ بػػػف محمػػػد  ( البغػػػدادم  4)
 .651ص

(  4)طمجمل الام  اةسػلمل الػدكلل  فػرارام كتك ػإلام  تنسػإلؽ كت مإلػؽ  بػد السػتار أبػك غػدة  ( مجمل الام  اةسلمل الدكلل  5)
 .413  412  صـ  إتراؼ كزارة األكفاؼ كالتؤكف اةسلمإلة  فطر2003

. 472  471صـ  1998(  1)ط     مػػػاف  دار أسػػػامةالمصاااارف اإلساااالمية باااين النالرياااة والتطبياااق بػػػد الػػػرزاؽ رحػػػإلـ  ( اللإلتػػػل  6)
 ـ 2001(  4)ط     مػاف  دار الناػائسالمعامالت المالياة المعاصارة فاي الفقاه اإلساالميمحمد  اماف  مف ت رإلااتلا: تبإلر   إلنظرك 

 .347ص
  حمػػكدق  سػػامل حسػػف أحمػػدك . 447صـ  2006(  3)ط  ار الاكػػردمتػػؽ د المعااامالت الماليااة المعاصاارة،كةبػػة  ( الزحإلمػػل  7)

 .393صـ  1982(  2)ط     ماف  مطب ة الترؽاألعمال المصرفية بما يتفق والشريعة اإلسالمية تطوير
 المصااارفاللإلتػػل  ك . 348  صالمعااامالت الماليااة المعاصاارةتػػبإلر  ك . 413  صقاارارات وتوصاايات( مجمػػل الامػػ  اةسػػلمل  8)

 .473  صاإلسالمية
المؤسساات  القراا، أو المضاربة المشتركة فيالكردم  أحمد الحجل  ك  .413  صقرارات وتوصيات( مجمل الام  اةسلمل  9)

مجمػػػل الامػػػ  الػػػدكرة الاالاػػػة  تػػػرة لمػػػؤتمر  -مجمػػػة مجمػػػل الامػػػ  اةسػػػلمل )حساااابات االساااتثمار المشاااتركة ، المالياااة اإلساااالمية
 .348ص المعامالت المالية المعاصرة،تبإلر  ك . 95ـ  ص2001لث  تر  اةسلمل  ال دد الاا

 القاااراا، أوالكػػػردم  ك . 473  صالمصاااارف اإلساااالميةاللإلتػػػل  ك . 413( مجمػػػل الامػػػ  اةسػػػلمل  فػػػرارام كتك ػػػإلام  ص10)
التجػػار مإلة ك . كذكػػر الكػػردم أف ال لفػػة بػػإلف المؤسسػػة اةسػػل95ص المضاااربة المشااتركة فااي المؤسسااات الماليااة اإلسااالمية،

المت ػػاممإلف م لػػا  لفػػة مضػػاربة  ردإلػػة باتاػػاؽ الاملػػاب الم ا ػػرإلف  كةػػل متػػرك ة باالتاػػاؽ. الكػػردم  المػػراض  أك المضػػاربة 
. كأمػػػا ال لفػػػة بػػػإلف المؤسسػػػة كأ ػػػحاى 95)حسػػػابام االسػػػتامار المتػػػتركة(  ص المتػػػتركة  ػػػل المؤسسػػػام المالإلػػػة اةسػػػلمإلة

ف الم ا ػػرإلف  كةػػذا لػػإلس محػػؿ الدراسػػة. إلنظػػر  ػػل تاا ػػإلؿ ةػػذا الالػػلؼ  ػػل المراجػػل اآلتإلػػة: األمػػكاؿ   لػػل محػػؿ الػػلؼ بػػإل
)حسػابام االسػتامار المتػتركة(  مجمػة  الكردم  أحمد الحجل  المراض  أك المضاربة المتتركة  ل المؤسسام المالإلة اةسػلمإلة

ال امػانل  محمػد تمػل  . ـ2001لمل  ال ػدد الاالػث  تػر  الدكرة الاالاة  ترة لمؤتمر مجمل الام  اةسػ -مجمل الام  اةسلمل
الػػدكرة الاالاػػة  تػػرة لمػػؤتمر  -  مجمػػة مجمػػل الامػػ  اةسػػلملالمضاااربة المشااتركة فااي المؤسسااات الماليااة اإلسااالمية المعاصاارة

ة فاي المؤسساات المشاتركالقراا، أو المضااربة أبك غدة   بد الستار  ك ـ. 2001مجمل الام  اةسلمل  ال دد الاالث  تر  
الدكرة الاالاة  ترة لمؤتمر مجمل الام  اةسلمل  ال ػدد الاالػث  -  مجمة مجمل الام  اةسلمل)حسابات االستثمار  المالية
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  المشااتركة )حسااابات االسااتثمار  المضاااربة المشااتركة فااي المؤسسااة الماليااة اإلسااالمية لمػػل  حسػػإلف كامػػؿ  ك ـ. 2001 تػػر  
سانك  فطى ك ـ. 2001الدكرة الاالاة  ترة لمؤتمر مجمل الام  اةسلمل  ال دد الاالث  تر   -ملمجمة مجمل الام  اةسل

 تػرة الػدكرة الاالاػة  -  مجمػة مجمػل الامػ  اةسػلملالمضاربة المشتركة في المؤسسات المالية اإلسالمية المعاصارةم طاد  
 .349  صالمعامالت المالية المعاصرةإلر  تبك ـ. 2001لمؤتمر مجمل الام  اةسلمل  ال دد الاالث  تر  

 .474  صالمصارف اإلسالمية( اللإلتل  11)
 .414  صقرارات وتوصيات( مجمل الام  اةسلمل  12)
 .447  صالمعامالت المالية المعاصرةالزحإلمل  ك . 480  476  صالمصارف اإلسالمية( اللإلتل  13)
 .483  صالمصارف اإلسالميةإلتل  اللك . 348  صالمعامالت المالية المعاصرة( تبإلر  14)
. 523صـ  2011(  1)طسائد بكػداش  بإلػركم  دار البتػائر اةسػلمإلة  تحمإلؽ:   كنز الدقائق( النسال   بد اهلل بف أحمد  15)

البلػػػكتل  ك . 387صـ  1992(  2)ط  بإلػػػركم  دار الكتػػػى ال ممإلػػػة  الكاااافيابػػػف  بػػػد البػػػر  إلكسػػػؼ  بػػػد اهلل بػػػف محمػػػد  
البغكم  الحسإلف بػف مسػ كد ك . 225  ص2   ـ1993(  1)ط  بإلركم   الـ الكتى  دقائق أولى الّنهى بف إلكنس من كر 

  4 ـ  1997(  1)ط ػػػادؿ  بػػػد المكجػػػكد ك مػػػل م ػػػكض  بإلػػػركم  دار الكتػػػى ال ممإلػػػة  تحمإلػػػؽ:   التهاااذيببػػػف محمػػػد  ا
 .395ص

 بػػد الاتػاح الحمػك  بإلػركم  دار الغػرى اةسػػلمل  تحمإلػؽ:   الّناوادر والزياادات( أبػك زإلػد المإلركانػل   بػد اهلل بػف  بػػد الػرحمف  16)
عقاااد ابػػف تػػاس   بػػد اهلل بػػف نجػػإلـ  ك . 186  صالقااوانين الفقهياااةابػػف جػػزّم  محمػػد بػػف أحمػػد  ك . 275  ص7   (1ط)

  2 ـ  1995(  1)طمحمػد أبػك األجاػاف ك بػد الحاػإلظ من ػكر  بإلػركم  دار الغػرى اةسػلمل  تحمإلؽ:   الثمينة الجواهر
المػاةرة  مكتبػة ابػف محمػد حػّلؽ  تحمإلػؽ:   بداية المجتهد ونهاية المقتصدابف رتد  محمد بف أحمد بف محمػد  ك . 806ص

 .459  ص3ق   1415(  1)طتإلمإلة  
ابػف ك . 438  ص5 ـ  1956(  1)طمحمد الامل  مطب ة السنة المحمدإلػة  تحمإلؽ:   اإلنصاف( المرداكم   مل بف سمإلماف  17)

 .89  ص7 ـ  2003(  1)ط بد اهلل التركل  بإلركم  مؤسسة الرسالة  تحمإلؽ:   الفروعهلل محمد  مامج  أبك  بد ا
( نمػػؿ م نػػد ال ػػكاى  ػػل ن ك ػػلـ بم نػػد الكجػػكى  كفإلػػؿ: النػػدى   ػػل إلضػػمف إف فػػدـ مالػػ   مػػد ذلػػؾ. الػػدردإلر  أحمػػد بػػف 18)

 .693  ص3ماةرة  دار الم ارؼ   م طاد ك ال  التحمإلؽ:   الشرح الصغير بهامش بمغة السالك لمصاويمحمد  
. 102  ص12السػػػ كدإلة    -  إ ػػػدارام كزارة التػػػؤكف اةسػػػلمإلة كاألكفػػػاؼ كالػػػد كة كاةرتػػػادالمدوناااة( ابػػػف أنػػػس  مالػػػؾ  19)

. 67  ص6 ـ  1994(  1)طمحمد بك البزة  بإلركم  دار الغػرى اةسػلمل  تحمإلؽ:   الذخيرةالمرا ل  أحمد بف إدرإلس  ك 
أحمد بػف  مػل  بإلػركم  دار الكتػى ال ممإلػة  تحمإلؽ:   الجامع لمسائل المدونة والمختمطةبكر بف  بد اهلل  ابف إلكنس  أبك ك 
 .93  ص9 

 .438  ص5   اإلنصافالمرداكم  ك . 89  ص7   الفروع  ( ابف مامج20)
 .89  ص7   الفروع( ابف مامج  21)
  12 ـ  1988(  2)ط  بإلػركم  دار الغػرى اةسػلمل  سػ إلد أ ػرىتحمإلؽ:   البيان والتحصيل( ابف رتد  محمد بف أحمد  22)

 .350ص
 .349  ص12  البيان والتحصيل،ابف رتد  ك . 67  ص6   الذخيرة( المرا ل  23)
 بػػفاال إلنػػل  محمػػكد ك . 39  ص22 ـ  1989(  1)ط( السرالسػػل  محمػػد بػػف أحمػػد بػػف أبػػل سػػلؿ  المبسػػكط  بإلػػركم  دار الم ر ػػة  24)

  9ـ(  بإلػػركم  دار الكتػػى ال ممإلػػة   2000(  1)طأإلمػػف تػػ باف  تحمإلػػؽ:   الهدايااة شاارحالبنايااة فااي أحمػػد بػػف مكسػػد  
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 ػادؿ  بػد المكجػكد ك مػل م ػكض  الرإلػاض  تحمإلػؽ:   رد المحتار عمى الدر المختاارابف  ابدإلف  محمد أمإلف  ك . 105ص
 .435  ص8  ـ 2003  طب ة الا ةدار  الـ الكتى  

 .275-274  ص7   الّنوادر والزياداتأبك زإلد المإلركانل  ك . 349ص  12   البيان والتحصيل( ابف رتد  25)
النػػككم  ك . 220  ص7 ـ  2000(  1)ط  ا تنػػد بػػ  فاسػـػ الّنػػكرم  دار المنلػػا   البيااان( ال مرانػػل  إلحإلػػد بػػف أبػػل الالإلػػر بػػف سػػالـ  26)

. 148ص  5 ـ  1991(  3)ط  إتػػػػراؼ زةإلػػػػر التػػػػاكإلش  بإلػػػػركم  المكتػػػػى اةسػػػػلمل  روضااااة الطااااالبينإلحإلػػػػد بػػػػف تػػػػرؼ  
 .218  ص15  جدة  مكتبة اةرتاد   تكممة المجموع لمنوويالمطإل ل  محمد نجإلى  ك 

 حاشايةابف فندس  إبراةإلـ بػف إلكسػؼ  ك . 225  ص2   دقائق أولى النّهىالبلكتل  ك . 438  ص5   اإلنصاف( المرداكم  27)
 .89  ص7 ـ  2003(  1)طالرسالة    بد اهلل التركل  بإلركم  مؤسسةتحمإلؽ:   ابن قندس بهامش الفروع

 .275-274  ص7   الّنوادر والزياداتأبك زإلد المإلركانل  ك . 349  ص12   البيان والتحصيل( ابف رتد  28)
بػف اأحمػد  :  ا تنػد بػ مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحاّل مشاكالتها( الرجراجل   مل بف س إلد  29)

  6   الااذخيرةالمرا ػػل  ك . 103  ص12   المدونااةابػػف أنػػس  ك . 36  ص8 ـ  2007(  1)طف حػػـز   مػػل  بإلػػركم  دار ابػػ
  3محمػػػد األمػػػإلف بػػػف التػػػإلخ   تحمإلػػػؽ:   التهاااذيب فاااي اختصاااار المدوناااةالبراذ ػػػل  المػػػؼ بػػػف أبػػػل الماسػػـػ محمػػػد  ك . 67ص
 .523ص

 المحايطمازة  محمكد بػف  ػدر التػرإل ة   ابفك . 39  ص22   المبسوطالسرالسل  ك . 105  67  ص9   البناية( ال إلنل  30)
الفتاوى   عالم بن العالماةندرإلتل  ك . 162  ص18   ـ2004ن إلـ أحمد  بإلركم  مؤسسة نزإل  كركل  تحمإلؽ:   البرهاني

 .413  ص15  ـ 2010  ترتإلى كجمل كترفإلـ كت مإلؽ تبإلر الماسمل  اللند  مكتبة زكرإلا  التاتارخانية
 بػػد اهلل التركػػل ك بػػد الاتػػاح تحمإلػػؽ:   المغناايحمػػد بػػف محمػػد  أابػػف فدامػػة   بػػد اهلل بػػف ك . 89  ص7   الفااروع( ابػػف مامػػج  31)

 .158  ص7 ـ  1997(  3)طالحمك  الرإلاض  دار  الـ الكتى  
 .438  ص5   اإلنصافالمرداكم  ك . 435  ص8   رد المحتار( ابف  ابدإلف  32)
 .106  105  ص9   البناية( ال إلنل  33)
 .39  ص22   المبسوطسل  ( السرال34)
 .59  ص5 ق  1315(  1)ط  م ر  المطب ة الكبرل األمإلرإلة  حاشية الشمبي بهامش تبيين الحقائق( التمبل  أحمد  35)
 .40  ص22   المبسوط( السرالسل  36)
 .158  ص7   المغنيابف فدامة  ك  .220  ص7   البيانال مرانل  ك . 395  ص4   التهذيب( البغكم  37)
 .349  ص12   البيان والتحصيلرتد   ( ابف38)
 مػل م ػكض ك ػادؿ  بػد المكجػكد  بإلػركم  دار الكتػى تحمإلػؽ:   بدائع الصنائع( الكاسانل   لب الدإلف أبل بكر بف مس كد  39)

محمػد تحمإلػؽ:   المباب في الجماع باين السانة والكتاابالمنبجل   مل بف زكرإلا  ك . 435  433  ص2  ـ 2003(  2)طال ممإلة  
المحاايط ابػػف مػػازة  ك . 154  ص2   المبسااوطالسرالسػػل  ك . 373  ص1 ـ  1994(  2)طاد  باكسػػتاف  المكتبػػة الحمانإلػػة  المػػر 

 .242  ص3   البرهاني
  1 ـ  2007(  1)طسإلد كسركم حسف  بإلركم  دار الكتػى ال ممإلػة  تحمإلؽ:   التفريع( ابف الجّلى   بإلد اهلل بف الحسإلف  40)

  2  طأساهل الماداركالكتناكم  أبػك بكػر بػف حسػف  ك . 96  ص2   لمجتهد ونهاية المقتصدبداية اابف رتد  ك . 156ص
محمػػد حسػػف التػػا  ل  بإلػػركم  دار تحمإلػػؽ:   المعونااةابػػف ن ػػر   بػػد الكةػػاى  مػػل  ك . 394  ص1بإلػػركم  دار الاكػػر   

 .244  ص1  ـ 1998(  1)طالكتى ال ممإلة  
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الحاااوي المػػاكردم   مػل بػػف محمػػد بػف حبإلػػى  ك . 48  ص3   التهااذيبكم  البغػك . 227  226  ص3   البيااان( ال مرانػل  41)
الرا  ػل  ك . 142  ص3 ـ  1994(  1)ط مل م كض ك ادؿ  بد المكجكد  بإلػركم  دار الكتػى ال ممإلػة  تحمإلؽ:   الكبير

(  1)طال ممإلة   بإلركم  دار الكتى مل م كض ك ادؿ  بد المكجكد  تحمإلؽ:   العزيز بد الكرإلـ بف محمد بف  بد الكرإلـ  
مجػدم باسػمـك  بإلػركم  دار الكتػى ال ممإلػة  تحمإلػؽ:   كفاياة النبياهابف الر  ة  أحمد بػف محمػد  ك . 507  ص2ـ   1997
 .351  ص5  ـ 2009(  1)ط

معونااة ابػػف النجػػار  محمػػد بػػف أحمػػد بػػف  بػػد ال زإلػػز  ك . 60  ص4   الفااروعابػػف مامػػج  ك . 83  ص3   اإلنصاااف( المػػرداكم  42)
بػف االتنكالل  المنجػل ك . 206  ص3 ـ  2008(  5)ط بد الممؾ دةإلش  مكة المكرمة  مكتبة األسدم  تحمإلؽ:   لنهىا يأول

 .705  ص1 ـ  2003(  3)ط بد الممؾ بف دةإلش  مكة المكرمة  مكتبة األسدم  تحمإلؽ:   الممتع اماف بف أس د  
محمد  ؤاد  بد البافل  الماةرة  المكتبة السماإلة  كتاى الزكػاة  تحمإلؽ:   صحيح البخاري( أالرج  البالارم  محمد بف إسما إلؿ  43)

 .1451  رفـ448  ص1 ق  1400(  1)طباى ما كاف مف المإلطإلف  إنلما إلتراج اف بإلنلما بالّسكإلة  
متػلكر بػف حسػف  المػاةرة  دار تحمإلػؽ: ابػف ن ػر   بػد الكةػاى بػف  مػل  اةتػراؼ  ك . 244  ص1   المعوناة( ابف ن ر  44)

 .149  ص7 ـ  2008(  1)طااف  ابف  
محمػد  بػد المػادر  طػا  بإلػركم  دار الكتػى ال ممإلػة  تحمإلػؽ:   السانن الكبارى( أالرج : البإللمػل  أحمػد بػف الحسػإلف بػف  مػل  45)

تحمإلػؽ:   سانن الادارقطنيالدارفطنل   مل بف  مػر  ك . 178  ص4 ـ  2003(  3)طكتاى الزكاة  باى  دفة الالمطاب  
د المكجػػكد  بإلػػركم  دار الم ر ػػة  كتػػاى الزكػػاة  بػػاى تاسػػإلر الالمإلطػػإلف كمػػا جػػاب  ػػل الزكػػاة  مػػد  مػػل م ػػكض ك ػػادؿ  بػػ

. كةك ض إلؼ  ألف  ل سندق ابف للإل ػة  كةػك ضػ إلؼ.ابف المممػف   مػر بػف محمػد 272  ص2 ـ  2001(  1)طالالمإلطإلف  
 .29  ص4بإلركم  دار الكتى ال ممإلة   محمد  اماف  تحمإلؽ:   المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير البدراألن ارم  

 .65  ص4   المغنيابف فدامة  ك . 142  ص3   الحاوي الكبير( الماكردم  46)
 .1447  رفـ446  ص1  كتاى الزكاة  باى زكاة الكرؽ   صحيح البخاري( أالرج : البالارم  47)
 .226  ص3   البيان( ال مرانل  48)
 .227  226  ص3   البيان( ال مرانل  49)
الرا  ػػل  ك  .142  ص3   الحاااوي الكبياارالمػػاكردم  ك . 48  ص3   التهااذيبالبغػػكم  ك . 227  ص3   البيااان( ال مرانػل  50)

 .507  ص2   العزيز
محمد حسف التا  ل  بإلػركم  تحمإلؽ:   المبدعابف مامج  إبراةإلـ بف محمد بف  بداهلل  ك . 83  ص3   اإلنصاف( المرداكم  51)

الزركتػػل  محمػػد بػػف  بػػد اهلل بػػف محمػػد  ك . 706  ص1   الممتااعالتنػػكالل  ك . 60  ص4 ـ  1997 ( 1)طالكتػى ال ممإلػػة  دار 
 .359  ص1 ـ  2002(  1)ط بد المن ـ إبراةإلـ  بإلركم  دار الكتى ال ممإلة  تحمإلؽ:   شرح الزركشي

إلػرق. أمػا تػركة األك ػاؼ  . ك ػل تػركة األ إلػاف ال إلتمإّلػز ن ػإلى أحػد التػرإلكإلف  ػف ن ػإلى غ227  ص3   البيان( ال مرانػل  52)
 .502  ص2   العزيز إلككف ماؿ كؿ كاحد م إلنان متمإلزان  ف ماؿ غإلرق  كلكف تجاكرا تجاكر الماؿ الكاحد. الرا  ل  

 .83  ص3   اإلنصافالمرداكم  ك . 706  ص1   الممتعالتنكالل  ك . 360  359  ص1   شرح الزركشي( الزركتل  53)
  448  447  ص1ى الزكػػػاة  بػػػاى ال إلجمػػػل بػػػإلف متاػػػّرؽ كال إلاػػػّرؽ بػػػإلف مجتمػػػل     كتػػػاصاااحيحه( أالرجػػػ  البالػػػارم   ػػػل 54)

 .1450رفـ
 .350  ص5   كفاية النبيهابف الر  ة  ك . 227  ص3   البيان( ال مرانل  55)
 .142  ص3   الحاوي الكبير( الماكردم  56)
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 مػػل م ػكض ك ػػادؿ  بػػد تحمإلػؽ:   حتاااجمغنااي المالتػػربإلنل  محمػد بػػف محمػد الالطإلػػى  ك . 48  ص3   التهااذيب( البغػكم  57)
 .227  ص3   البيانال مرانل  ك . 76  ص2   ـ2000المكجكد  بإلركم  دار الكتى ال ممإلة  

 .39  ص22   المبسوطالسرالسل  ك . 105  ص9   البناية( ال إلنل  58)
الكتى ال ممإلة   إلسػد البػابل    طبل بدار إحإلابحاشية الدسوقيالدسكفل  محمد بف  ر ة  ك . 69  ص6   الذخيرة( المرا ل  59)

 .526  ص3كتركاق   
 .406  ص3   مغني المحتاج  كالتربإلنل. 204  ص7   البيان( ال مرانل  60)
 .88  ص7   الفروعابف مامج  ك . 438  ص5   اإلنصاف( المرداكم  61)
 .39  ص22   المبسوط( السرالسل  62)
(  1)ط  ػػمم اهلل  ناإلػػم  بإلػػركم  دار البتػػائر  تحمإلػػؽ:  شاارح مختصاار الطحاااوي،( الج ػػاص  أحمػػد بػػف  مػػل الػػرازم  63)

 .370  ص3  ـ 2010
 .28  ص6   العزيزالرا  ل  ك . 406  ص3   مغني المحتاج( التربإلنل  64)
 .438  ص5   اإلنصافالمرداكم  ك . 156  ص7   المغني( ابف فدامة  65)
 .438  ص5   اإلنصاف( المرداكم  66)
 .88  ص7   الفروعابف مامج  ك . 438  5   اإلنصافالمرداكم  ك . 156  ص7   المغني( ابف فدامة  67)
 .438  ص5   اإلنصافالمرداكم  ك . 156  ص7   المغني( ابف فدامة  68)
 . 413  ص15   الفتاوى التاتارخانيةاةندرإلتل  ك . 65  ص9   البناية( ال إلنل  69)
  المختصااار الفقهااايالػػكرغمل  محمػػػد بػػف  ر ػػػة  ك . 69ص  6   الاااذخيرةالمرا ػػػل  ك . 104  ص12   المدونااة( ابػػف أنػػػس  70)

 .506  ص7 ـ  2014(  1)طحا ظ محمد الإلر  دبل  مسجد كمركز الااركؽ  مر بف الالطاى  تحمإلؽ: 
 .27  ص6   العزيزالرا  ل  ك . 406  ص3   مغني المحتاج( التربإلنل  71)
 .39  ص22   المبسوط( السرالسل  72)
 .386  صالكافي( ابف  بد البر  73)
تحمإلػػؽ:   الوساايطالغزالػػل  محمػػد بػػف محمػػد  ك . 27  ص6   العزياازالرا  ػػل  ك . 340  ص7   الحاااوي الكبياار( المػػاكردم  74)

 .118  ص4 ـ  1997(  1)طأحمد محمكد إبراةإلـ  األزةر  دار السلـ  
 التركػػل  م ػػر دار ةجػػر   بػػد اهللتحمإلػػؽ:   الكااافيابػػف فدامػػة   بػػد اهلل بػػف أحمػػد  ك . 158  ص7   المغنااي( ابػػف فدامػػة  75)

 .350  ص3  ـ 1997(  1)ط
 . 59  ص5 ق  1315(  1)ط  م ر  المطب ة الكبرل األمإلرإلة  تبيين الحقائق( الزإلم ل   اماف بف  مل  76)
 .370  ص3   شرح مختصر الطحاوي( الج اص  77)
 .105  ص9   البناية( ال إلنل  78)
 . 406  ص3   المحتاج مغني( التربإلنل  79)
  11   كفاياة النبياه شارح التنبياهابف الر  ػة  ك . 27  ص6   العزيزالرا  ل  ك . 406  ص3   مغني المحتاجالتربإلنل  ( 80)

 .129ص
. األ ػػؿ  نػػد الحنابمػػة الجػػكاز إال إذا تػػرط الػػدا ل 350  ص3   الكااافي  ابػػف فدامػػةك . 158  ص7   المغنااي( ابػػف فدامػػة  81)

 ذا الكج . لناس  تإلئان مف الربج لـ إل ج  ندةـ مف ة
 



 حمند العنوشقذايف الغياىيه وعناد الشيادات وـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   و2120/ ه1442، (1)، ع (11)اجمللة األردىية يف الدراصات اإلصالمية، مج 

 

 

139 

 

  6   العزيزالرا  ل  ك . 129  ص11   كفاية النبيه شرح التنبيهابف الر  ة  ك . 406  ص3   مغني المحتاج( التربإلنل  82)
 .27ص

 .350  ص3   الكافيابف فدامة  ك . 158  ص7   المغني( ابف فدامة  83)
ـ  1976دكتػكراق  جام ػة المػاةرة   أطركحػة  ميةتطوير األعمال المصرفية بماا يتفاق والشاريعة اإلساال( حمكد  سامل حسػف  84)

 .405  381صـ  1982  (2ط) ماف  مطب ة الترؽ كمكتبتلا  
 .39  ص22   المبسوطالسرالسل  ك . 58  ص5   تبيين الحقائقالزإلم ل  ك . 523  صكنز الدقائق( النسال  85)
 .158  ص7   المغني( ابف فدامة  86)
 .59  ص5   تبيين الحقائقم ل  الزإلك . 65  ص9   البناية( ال إلنل  87)
 .158  ص7   المغني( ابف فدامة  88)
 .352  ص2   أسهل المدارك شرح إرشاد السالك( الكتناكم  89)
 .336  ص7   الحاوي الكبير( الماكردم  90)
 .158  ص7   المغني( ابف فدامة  91)
 .158  ص7   المغني( ابف فدامة  92)
 .336  ص7   الحاوي الكبير( الماكردم  93)
  ب ناإلػػة محمػػد تػػرإلؼ  بإلػػركم  دار ابػػف أحكااام الزكاااةالالػػرّم  محمػػد بػػف  بػػد اهلل  ك . 204  ص2   المبسااوط( السرالسػػل  94)

. 112  ص3   التهااااذيبالبغػػػػكم  ك . 351  ص12   البيااااان والتحصاااايلابػػػػف رتػػػػد  ك . 78صـ  2011(  1)طحػػػػـز  
 .165  ص2   الكافيابف فدامة  ك . 17  ص3   اإلنصافالمرداكم  ك 

. 256  ص2   صااايلمنااااهج التحالرجراجػػػل  ك . 78  صأحكاااام الزكااااةالالػػػرّم  ك . 204  ص2   المبساااوط( السرالسػػػل  95)
كشااااف البلػػكتل  من ػػػكر بػػف إلػػكنس  ك . 17  ص3   اإلنصااافالمػػػرداكم  ك . 307  ص3   الحاااوي الكبياارالمػػاكردم  ك 

 .171  ص2 ـ  2000(  2)ط  بإلركم   الـ الكتى  القناع
 .171  ص2   كشاف القناعل  ( البلكت96)
 .260  ص4   المغني( ابف فدامة  97)
 . 100  ص9   البنايةال إلنل  ك . 105  ص22   المبسوطالسرالسل  ك . 69  ص8   بدائع الصنائع( الكاسانل  98)
اةتػراؼ   ابػف ن ػر ك . 426األالضػر األالضػرم  دار الإلمامػة  صتحمإلػؽ:   جاامع األمهااتابف الحاجى  جماؿ الدإلف بف  مػر   (99)

 . 155  ص5ق(  م ر  مطب ة دار الس ادة   1332(  1)ط  المنتقىالباجل  سمإلماف بف المؼ  ك . 176  ص15 
  المجمااوعالػػدإلف إلحإلػػد بػػف تػػرؼ   لالنػػككم  محإلػػك . 328  ص3   البيااانال مرانػػل  ك . 112  ص3   التهااذيب( البغػػكم  100)

 . 30  ص6محمد نجإلى المطإل ل  جدة  مكتبة اةرتاد   تحمإلؽ: 
الّضػػرإلر  ك . 99  ص7   الفااروع. ابػػف مامػػج  380  ص4   المباادعابػػف مامػػج  ك . 445  ص5   اإلنصاااف( المػػرداكم  101)

 .22  ص3 ـ  2000(  1)ط بد الممؾ بف دةإلش  بإلركم  دار الضر  تحمإلؽ:   الواضح بد الرحمف بف  مر  
 .112  ص3   التهذيبلبغكم  اك . 89  ص6   الذخيرةالمرا ل  ك . 155  ص5   المنتقى( الباجل  102)
 .  664  ص2( ابف غانـ  مجمل الضمانام   103)
 .176  ص15   اإلشراف( ابف ن ر  104)
 .165  7   المغنيابف فدامة  ك . 380  ص4   المبدعابف مامج  ك . 719  ص2   الممتع( التنكالل  105)
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 .155  ص5   المنتقىالباجل  ك . 426  صجامع األمهات( ابف الحاجى  106)
  بحار الماذهبالركإلػانل   بػد الكاحػد بػف إسػما إلؿ  ك . 328  ص3   البيانال مرانل  ك . 112  ص3   التهذيبالبغكم  ( 107)

 .30  ص6   المجموعالنككم  ك . 163  ص3 ـ  2009(  1)ططارؽ السإلد  بإلركم  دار الكتى ال ممإلة  تحمإلؽ: 
 .99  ص7   الفروعابف مامج  ك . 379  ص4  المبدع،ابف مامج  ك . 445  ص5   اإلنصاف( المرداكم  108)
 .89  ص6   الذخيرةالمرا ل  ك . 155  ص5   المنتقى( الباجل  109)
التنػػكالل  ك . 380  ص4   المباادعابػػف مامػػج  ك . 165  ص7   المغناايابػػف فدامػػة  ك . 112  ص3   التهااذيب( البغػػكم  110)

 .719  ص2   الممتع
 .22  ص3   الواضحالضرإلر  ك . 165  ص7   المغني( ابف فدامة  111)
 .719  ص2   الممتع( التنكالل  112)
 .99  ص7   الفروعابف مامج  ك . 380  ص4   المبدعابف مامج  ك . 446  ص5   اإلنصاف( المرداكم  113)
(  2)ط بػػد اهلل أحمػػد  بإلػػركم  دار البتػػائر  تحمإلػػؽ:   مختصاار اخااتالف العمماااء( الطحػػاكم  أحمػػد بػػف محمػػد بػػف سػػلمة  114)

 .59  ص4 ـ  1996
ـ  2009(  1)ط  الرإلػاض  دار كنػكز إتػبإلمإلا  اختيارات شيخ اإلساالم ابان تيمياة الفقهياة( آؿ سإلؼ   بد اهلل بف المبػارؾ  115)

 .214  ص7 
 .214  ص7   اختيارات شيخ اإلسالم ابن تيمية الفقهية(آؿ سإلؼ  116)
بػػف اـ  زإلػػف الػػدإلف بػػف إبػػراةإلـ ابػػف نجػػإلك . 287  ص1   تبيااين الحقااائقالزإلم ػػل  ك . 204  ص2( السرالسػػل  المبسػػكط   117)

ابػف  ابػدإلف  ك . 407  ص2 ـ  1997(  1)طزكرإلا  مإلػرام  بإلػركم  دار الكتػى ال ممإلػة  تحمإلؽ:   البحر الرائقمحمد  
 .253  ص3   المحتار رد

 .  352  ص12   البيان والتحصيلابف رتد  ك . 256  ص2   مناهج التحصيلالرجراجل  ك . 79  صأحكام الزكاة( الالرّم  118)
 .307  ص3   الحاوي الكبيرالماكردم  ك . 163  162  ص3   بحر المذهب( الركإلانل  119)
 .16  ص3   اإلنصافالمرداكم  ك . 671  ص1   الممتعالتنكالل  ك . 261  ص4   المغني( ابف فدامة  120)
 .204  ص2   المبسوط( السرالسل  121)
  2   منااهج التتحصايلالرجراجػل  ك . 352  351  ص12   صايلالبياان والتحابػف رتػد  ك . 79  صأحكاام الزكااة( الالرّم  122)

 .257ص
  2   منااااهج التتحصااايلالرجراجػػػل  ك . 352  351  ص12   البياااان والتحصااايلابػػػف رتػػػد  ك . 79  صأحكاااام الزكااااةالالػػرّم   (123)

 .257ص
  2   منااهج التتحصايلالرجراجػل  ك . 352  351  ص12   البياان والتحصايلابػف رتػد  ك . 79  صأحكاام الزكااةالالرّم   (124)

 .258  257ص
 .352  ص12   البيان والتحصيل( ابف رتد  125)
  2   مناااهج التحصاايلالرجراجػػل  ك . 353  352  ص12   البيااان والتحصاايلابػػف رتػػد  ك . 25  ص3   الااذخيرة( المرا ػػل  126)

 .258ص
 .489  ص2   الوسيط( الغزالل  127)
 الركإلانل ك . 113  ص3   التهذيبالبغكم  ك . 281  ص2   الطالبين روضةالنككم  ك . 31  ص6   المجموع( النككم  128)
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التػػإلرازم  إبػػراةإلـ ك . 331  ص3   البيااانال مرانػػل  ك . 489  ص2   الوساايطالغزالػػل  ك . 164  ص3   بحاار المااذهب
 .531  ص1 ـ  1992(  1)طمحمد الزحإلمل  بإلركم  الدار التامإلة  تحمإلؽ:   المهذببف  مل بف إلكسؼ  ا

 .281  ص2   روضة الطالبينالنككم  ك . 32  31  ص6   المجموعالنككم  ك . 164  163  ص3   المذهب بحركإلانل  ( الر 129)
 .281  ص2البإلف   روضة الطالنككم  ك . 32  ص6   المجموعالنككم  ك . 331  330  ص3   البيان( ال مرانل  130)
. 297  ص2   المباااادعابػػػػف مامػػػػج  ك . 261ص  6   المغناااايابػػػػف فدامػػػػة  ك . 17  16  ص3   اإلنصاااااف( المػػػػرداكم  131)

. 465  ص3   الفاروعابػف مامػج  ك . 171  ص2   كشااف القنااعالبلػكتل  ك . 671  670  ص1   الممتعالتنكالل  ك 
 .160  ص3   النهى يمعونة أولابف النجار  ك 

. 297  ص2   المباااادعابػػػػف مامػػػػج  ك . 261  ص6   المغناااايابػػػػف فدامػػػػة  ك . 17  16  ص3   اإلنصاااااف( المػػػػرداكم  132)
. 465  ص3   الفاروعابػف مامػج  ك . 171  ص2  كشااف القنااع،البلػكتل  ك . 671  670  ص1   الممتعالتنكالل  ك 
 .160  ص3   النهى يأولمعونة ابف النجار  ك 

. 297  ص2   المباااادعابػػػػف مامػػػػج  ك . 261  ص6   المغناااايابػػػػف فدامػػػػة  ك . 17  16  ص3   اإلنصاااااف( المػػػػرداكم  133)
. 465  ص3   الفاروعابػف مامػج  ك . 171  ص2   كشااف القنااعالبلػكتل  ك . 671  670  ص1   تعالممالتنكالل  ك 
 .160  ص3   النهى يأولمعونة ابف النجار  ك 

. 297  ص2   المباااادعابػػػػف مامػػػػج  ك . 261  ص6   المغناااايابػػػػف فدامػػػػة  ك . 17  16  ص3   اإلنصاااااف( المػػػػرداكم  134)
. 465  ص3   الفاروعابػف مامػج  ك . 171  ص2   كشااف القنااعتل  البلػك ك . 671  670  ص1   الممتعالتنكالل  ك 
 .160  ص3   معونة أولى النهىابف النجار  ك 

 .204  ص2   المبسوط( السرالسل  135)
ـ  2000(  1)ط بد المطإلػؼ حسػف  بإلػركم  دار الكتػى ال ممإلػة  تحمإلؽ: ( نظاـ كجما ة مف  مماب اللند  الاتاكل اللندإلة  136)

 .287  ص1   تبيين الحقائق ل  الزإلمك . 202  ص1 
 .287  ص1   حاشية الشمبي بهامش تبيين الحقائق( التمبل  137)
 .307  ص3   الحاوي الكبيرالماكردم  ك . 251  ص2   مناهج التحصيل( الرجراجل  138)
 .307  ص3   الحاوي الكبير( الماكردم  139)
 .260  ص4   المغني( ابف فدامة  140)
 .260  ص4   المغنيابف فدامة   (141)
 .261  ص4   المغنيابف فدامة   (142)
 .79  صأحكام الزكاةالالرّم  ك . 352  ص12   البيان والتحصيلابف رتد  ك . 256  ص2  مناهج التحصيل،( الرجراجل  143)
 .307  ص3   الحاوي الكبيرالماكردم  ك . 162  ص3   بحر المذهب( الركإلانل  144)
التػإلرازم  ك . 329  ص3   البيانال مرانػل  ك . 30  ص6   المجموعالنككم  ك . 113  112  ص3   التهذيب( البغكم  145)

 . 531  ص1   المهذب
التػإلرازم  ك . 329  ص3   البيانال مرانػل  ك . 30  ص6   المجموعالنككم  ك . 113  112  ص3   التهذيب( البغكم  146)

 . 531  ص1   المهذب
 التػإلرازم ك . 329  ص3   البيانال مرانػل  ك . 30  ص6   جموعالمالنككم  ك . 113  112  ص3   التهذيب( البغكم  147)

 . 531  ص1   المهذب
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التػإلرازم  ك . 329  ص3   البيانال مرانػل  ك . 30  ص6   المجموعالنككم  ك . 113  112  ص3   التهذيب( البغكم  148)
 . 531  ص1   المهذب

 .307  306  ص3   الحاوي الكبيرالماكردم  ك . 25  ص3   الذخيرةالمرا ل  ك . 251  ص2   مناهج التحصيل( الرجراجل  149)
 .306  ص3   الحاوي الكبير( الماكدرم  150)
 .281  ص2   روضة الطالبينالنككم  ك . 164  ص3   بحر المذهبالركإلانل  ك . 31  ص6   المجموع( النككم  151)
 .164  ص2   بحر المذهب( الركإلانل  152)
 .331  ص3   البيانال مرانل  ك . 31  ص6   المجموعالنككم  ك  .281  ص2   روضة الطالبين( النككم  153)
 .31  ص6   المجموع( النككم  154)
. 154  ص2   المبساوطالسرالسػل  ك . 373  ص1   المباابالمنبجػل  ك . 435  433  ص2   بدائع الصانائع( الكاسانل  155)

 .242  ص3   المحيط البرهانيابف مازة  ك
  أساهل الماداركالكتػناكم  ك . 96  ص2   بداية المجتهد ونهاية المقتصدابف رتػد  ك . 156ص  1   التفريع( ابف الجّلى  156)

 .244  ص1   المعونةابف ن ر  ك. 394  ص1 
الرا  ػل  . 142  ص3   الحااوي الكبيارالمػاكردم  ك . 48  ص3   التهاذيبالبغػكم  ك . 227  226  ص3   البيان( ال مرانل  157)

 .351  ص5   كفاية النبيهة  ابف الر  ك . 507  ص2   العزيز
. 206  ص3   النهاى يأولامعوناة ابػف النجػار  ك . 60  ص4   الفاروعابف مامػج  ك . 83  ص3   اإلنصاف( المرداكم  158)

 .705  ص1   الممتعالتنكالل  
 . 413  ص15   الفتاوى التاتارخانيةاةندرإلتل  ك . 65  ص9   البناية( ال إلنل  159)
 .506  ص7   المختصر الفقهيالكرغمل  ك . 69  ص6   الذخيرةالمرا ل  ك . 104  ص12   المدونة( ابف أنس  160)
 .27  ص6   العزيزالرا  ل  ك . 406  ص3   المحتاج مغني( التربإلنل  161)
 .  158  156  ص7   المغني( ابف فدامة  162)
 .39  ص22   المبسوط( السرالسل  163)
. 351  ص12   البيااان والتحصاايلابػػف رتػػد  ك . 78  صلزكاااةأحكااام االالػػرّم  ك . 204  ص2   المبسااوط( السرالسػػل  164)

 .165  ص2   الكافيابف فدامة  ك . 17  ص3   اإلنصافالمرداكم  ك . 112  ص3   التهذيبالبغكم  ك 
. 256  ص2   منااااهج التحصااايلالرجراجػػػل  ك . 78  صأحكاااام الزكااااةالالػػػرّم  ك . 204  ص2   المبساااوط( السرالسػػل  165)

 .171  ص2   كشاف القناعالبلكتل  ك . 17  ص3   اإلنصافالمرداكم  ك . 307  ص3   يرالحاوي الكبالماكردم  ك 
 .99  ص7   الفروعابف مامج  ك . 380  ص4   المبدعابف مامج  ك . 446  ص5   اإلنصاف( المرداكم  166)
 .59  ص4   مختصر اختالف العمماء( الطحاكم  167)
ابػف ك . 407ص  2   البحار الرائاقابػف نجػإلـ  ك . 287  ص1   الحقائق نتبييالزإلم ل  ك . 204  ص2   المبسوط( السرالسل  168)

 .253  ص3ر   المحتا رد ابدإلف  
 .  352ص  12   البيان والتحصيلابف رتد  ك . 256  ص2   مناهج التحصيلالرجراجل  ك . 79  صالزكاة أحكام( الالرّم  169)
 .307  ص3   الكبير الحاوي الماكردم ك . 163  162  ص3   بحر المذهب( الركإلانل  170)
 .16  ص3   اإلنصافالمرداكم  ك . 671  ص1   الممتعالتنكالل  ك . 261  ص4   المغني( ابف فدامة  171)


