بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَّـنِ الرَّحِيمِ
چگونگی عقد مضاربت در بانکداری اسالمی
مقدمه:
الحمد لله رب العاملین والعاقبة للمتقین والصالة والسالم علی خیر خلقه محمد
وعلی آله واصحابه اجمعین:

نویسنده :دکتور محمد ظریف علم " ستانکزی"
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او کتتتا قتتتا َ ﴿ :ولْتتتتَك ُْن نمتتت ْن ُك ْخ ُ خمتتت نة َتتت ْد ُع وَ إن ََل الْ َمت ْ ن
تتم َو َتتتْْ ُم ُرووَ نبتتتالْ َم ْع ُرو ن َو َ ْن َتتت ْ وَ َعتتتنن الْ ُم ْن َكتتت نر
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ۚ َو ُولََٰ نئ َل ُ ُخ الْ ُم ْفلن ُح وَ ﴾
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الله لبارک و لعالی انساو را با وصف ارش ممل قات ب دو آو دارای یک سلسله خص صیات فطری خلق
من ده است که در لداوم زندگی برشی او در کرۀ خاکی زمین وابستگی دارد و این فطرت باعث شده لا انساو
برای فظ ،بقای خ یش در زمین لداوم و زندگی مناید یکی از خص صیات که انساو در صدد کسب آو میباشد،
ما و متاع غرض ل یه ل ازم زندگی برای لداوم آنست.
از نَر ق ق عندی که بنام ق ق ( فطری ،ذالی ،انفسی ) نیز یاد میگردد ،در بمش ق ق خص صی ( ،ق ق
عینی قسخ ق ق مالی ) متایر به ما منحیث ق فطری انساو دانسته شده است که ق عینی را چنین لعریف
مینایند :ق عینی عبارت از لسلط مستقیخ شمص برذات عین ( ام ا ) میباشد.
بنابر خص صیت فطری انساو مبنی بر متایر او بر ام ا در کسب آو سعی میناید لا برای لداوم زندگی خ یش،
آنرا بدست آورد ،البته بدست آوردو ما و متاع بط ر مرشوع و غیر مرشوع ص رت گرفته میت اند که بط ر
مرشوع از طریق اسباب کسب ملکیت که رشیعت اسالمی آنرا مرشوع گردانیده باشد ،انساو صا ب آو ن ع
 - 1قرانکریخ ( آ عمراو  /آیه )110
 - 2قرانکریخ ( النحر  /آیه )125
 - 3قرانکریخ (آ عمراو  /آیه )194
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ما و متاع دانسته میش د ،سعی در کسب آو مرشوع میباشد مانند انعقاد عق د رشعی و قان نی ،میراث ،وصیت،
یازت ،لصا ب ،شفعه که منحیث اسباب مرشوع کسب ملکیت در رشیعت اسالمی مجاز دانسته شده است
انساو صا ب مالکیت چنین ام ا و اشیاء دانسته میش د.
رشیعت اسالمی برای کسب ملکیت ق اعد و ْ ابط گذاشته است که عدو از آو ق اعد و ْ ابط و بدست
آوردو مالکیت باالی ام ا و اشیاء از طریق غیر مرشوع را ممن ع و رام دانسته است ،قاعده کلی در رشیعت
اسالمی به کخ خطاب ال ی چنین ارشاد میفرماید:
ین آ َمنُ ا َو َال لَْْكُلُ ا َ ْم َ الَكُ ْخ بَ ْنَ ُك ْخ بنالْبَ ن
اطرن ﴾ 4اى كساىن كه ایاو آورده اید ام ا
﴿یَا َیُّ َا ال نخذ َ

مدیگر را به

ناروا مم رید.
این خطاب ال ی مطلق کسب ملکیت را از طریق باطر ممن ع قرار داده است که ان اع کسب ملکیت باطر
مانند ربا ،قار ،رسقت ،خیانت در امانت ،فریبکاری ،رش ت ،اختالب ،غدر و  ...شامر میگردد و بدست آوردو
ما متاع از طرق متذکره را باطر و رام دانسته و تی این اعا را جرم للقی و مرلکب را مست جب مجازات
دانسته است.
الله لبارک و لعالی متام کائنات را در خدمت معیشت و زندگی ب رت انساو خلق من ده است که چنین ارشاد
ِف ََٰذلن َل ََل َ َ
الس َا َو ن
ِف اْلْ َ ْر ن
ات لن َق ْ مَ َتَ َف خك ُرووَ ﴾ 5و آنچه
ض َج نم ًعا نمنْ ُه إنوخ ن
ات َو َما ن
میفرمایدَ ﴿ :و َس خم َر لَكُ ْخ َما ن
ِف خ
در آسان ا و زمین است متام را مسمر شا گردانید و این ا مه از س ی اوست ،در این کار نیز برای مردم که
لفکر میکنند آیالی از قدرت ال ی کامال آشکار است.
مچناو الله لبارک و لعالی انساو را که مسمر باالی آنچه در آسان ا و زمین است مسلط گردانیده ،او را

منحیث ارش ممل قات خلیفۀ روی زمین گردانیده که در م رد قرآو چنین ارشاد میفرمایدَ ﴿ :وإن ْذ قَا َ َربُّ َل
اْلَ ْر ن
خلن فَة﴾ 6و وقتی که پروردگارت فرشتگاو را فرم د که من در زمین خلیفۀ
ِف ْ
ض َ
لنلْ َم َالئن َك نة إنِّن َجا نع نر ن
خ ا خ گاشت.

 - 4قرانکریخ ( نساء)29 /
 - 5قرانکریخ ( الجاثیة )13 /
 - 6قرآنکریخ ( البقرة  /آیه )30
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بنابر نص ص رشعی ذکر شده انساو از کسب ملیکت غیر رشعی منع شده و آنچه در زمین و آسان ا است برای
لسلط و لسمیر انساو م یا شده است و مچناو انساو خلیفه روی زمین گردانیده شده است پس انساو برای
کسب متام این م ارد رضورت به سعی و انعقاد عق د دارد.
معامالت بانکی ن ع از عق د ب ده که سب رضورت در سطح ج او از قدیخ مروج میباشد رشیعت اسالمی
معامالت بانکی که در آو ربا ،قار ،لدلیس ،غرر و سایر م ارد غیر رشعی م ج د باشد آنرا ممن ع و نامرشوع
قرار داده است لیکن برخی از معامالت بانکداری را لحت عن او بانکداری اسالمی مرشوع و برای آو ق اعد
را وْع من ده است ،فتاوای معارص را در م رد بانکداری اسالمی بط ر جمعی در کنفرانس ای اسالمی صادر
که ل سط آو ق اعد بانکداری اسالمی لْسیس و ایجاد شده است.
در معامالت و عق د بانکداری اسالمی یکی خ عقد مضاربت است که ما در صدد بحث آو استیخ که در دو
مبحث ( عم میات و چگ نگی عقد مضاربت در بانکداری اسالمی) این ن شته خ یش را دنبا و لحریر خ ا یخ
من د.

3

مبحث اول
عمومــــــــــــــيات
عق د و معامالت دراسالم طبق ق اعد ،ارکاو ،رشایط که فق اء از منابع رشیعت اسالمی استنباط من ده اند
مرشوع میباشد ،عق د که قبر از اسالم در ج امع رایج ب د ،برخی آن ا را اسالم م ر صحت گذاشته مانند عقد
بیع ،اجاره ،ر ن ،استصناع ،مضاربت ،مرابحه ،مشارکه و برخی آن ا را ممن ع قرار داده مانند عقد ربا ،غرر،
لدلیس ،قار.
فقه اسالمی در اینم رد لحت عن او فقه معامالت مبا ث در خ د جاه داده است ،بنابرین معامالت که در
بانکداری اسالمی خص صا عقد مضاربت در این ع بانک ا منعقد میگردد و جاری است.
عقد مضاربت در فقه اسالمی از قبر وج د داشته رصفاً ل سط فتاوای معارص علای اسالمی ،طبق رشایط خاص
فقه اسالمی با معامالت عرص فعلی سازگار و منحیث عقد مرشوع در بانکداری اسالمی مجاز دانسته شده است،
لا زمینه را برای رشد اقتصاد اسالمی مساعد سازد ،و از معامالت رب ی در بانکداری متعار جل گیری گردد.
بی جا نم ا د ب د در این مطلب نمست بانکداری اسالمی را از منَر علای بانکداری اسالمی لعریف منایخ،
متعاقباً منابع بانکداری اسالمی و مچناو لاریمچه آنرا م رد بحث قرار د یخ :ل
مطلب اول :تعریف بانکداری اسالمی:
برای بانکداری اسالمی لعاریف متفاوت را اقتصاد داناو اسالمی گذاشته اند که به چند لعریف قرار ذیر اشاره
میداریخ:
دکت ر ش قی اساعیر شحالة در کتاب خ یش بنام ( البن ک اإلسالمیة) بانک اسالمی را چنین لعریف میدارد:
بانک اسالمی عبارت از :م سسه مالی است که در چارچ ب اسالمی فعالیت می کند و د آو کسب فایدۀ
ال از طریق مدیریت درست اقتصادی میباشد.
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دکت ر محسن المضیری در کتاب خ یش بنام ( البن ک اإلسالمیة ) بانک اسالمی را چنین لعریف میدارد:
بانک اسالمی عبارت از :م سسه مالی پ لی است که برای جذب منابع پ لی افراد جامعه و بکارگیری مِثر آن ا
برای رشد اقتصادی در چ ارچ ب ا کام پایدار رشیعت اسالمی در خدمت مردم ملت در ج ت ل سعه اقتصادی
آن ا فعالیت میناید.

8

در ردو لعریف ف ق کدام لفاوت عمده وج د ندارد فقط لغیر الفاظ و عبارات مت و لعریف را لغیر داده است
در الیکه د در ردو لعریف چ ارچ ب ا کام رشیعت اسالمی است و این قید در لعاریف ف ق قید
ا رتازی است ،رگاه فرض بر این ش د که این قید در لعریف وج د نداشته باشد پس ما منیت انیخ برای چنین
بانک و معامالت آن ا صفت اسالمی را ل جیه منایخ.
اگر به لعاریف ف ق در جنب مکلفیت و قید چ ارچ ب ا کام رشیعت اسالمی قید سابد ی شفا برای
مشرتکین افزود گردد ب رت است ،زیرا در برخی االت برای غرر و فریب در عرص فعلی از جانب بانک ا
معامالت در ظا ر بنام اسالمی و لیکن در باطن بعضاً رب ی ص رت میگیرد ،از ایرنو ذکر قید چ ارچ ب ا کام
رشیعت اسالمی با درنَرداشت سابد ی شفا برای مشرتکین در قید لعریف افزود گردد ،ب رت است.
بنابرین میت انیخ بانکداری اسالمی را چنین لعریف منایخ:
بانک اسالمی عبارت از :مِسسه مالی است که معامالت خ یش را در محدودۀ ا کام رشیعت اسالمی به
د رشد و ل سعه اقتصادی بط ر شفا و سابده برای مشرتکین خ یش انجام مید د.
مطلب دوم :منابع بانکداری اسالمی:
بانکداری اسالمی از منابع رشیعت اسالمی ( کتاب الله ،سنت ،اجاع ،قیاب ،استحساو ،مصالح مرسله و عر )
منبع میگیرد:
منابع و دالیر ف ق از نَر علای اص فقه به دون ع ذیر لقسیخ میگردد:
نوع اول :دالیر رشعی از ج ت میزاو الفاق و اختال در م رد دلیر شمردو آن ا به سه دسته ذیر لقسیخ
میش ند:
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أ) دالیر رشعی که متام امئۀ مسلمین در م رد دلیر شمردو آن ا الفاق دارند ،این ع دالیر شامر قرآو و سنت
پیامرب صلی الله علیه وسلخ میش د.
ب) دالیر رشعی که دلیر شمردو آن ا م رد الفاق جم ر (بیشرتین) مسلاناو است ،این ع دالیر شامر اجاع
و قیاب میباشد ،در م رد دلیر شمردو اجاع ،معتزله و برخی خ ارج ،و در م رد دلیر شمردو قیاب مذ ب
لشیع و ظا ریه ممالف اند.
ج) دالیر رشعی که برخی آنرا دلیر میشارند و برخی از جم ر علاء که قایر به دلیر شمردو قیاب استند در
م رد آن ا اختال دارند ،این ع دالیر عبارت اند از :عر  ،استصحاب ،استحساو ،مصالح مرسله ،رشع من قبلنا
و مذ ب صحابی میباشد.
نوع دوم :دالیر از یث رج ع آن ا به نقلی و عقلی به دون ع ذیر لقسیخ میگردد:
أ) دالیل نقلی :این ع دالیر شامر قراو و سنت میباشد ،اجاع و مذ ب صحابی و رشع من قبلنا به دیدگا ی
برخی از علای که بر آو عمر مینایند از جمله دالیر نقلی محس ب میگردند.

9

ب) دالیل عقلی :عبارت از دالیر استند که به نَر و ر ی ( اجت اد ) متکی میباشند ،این ع دالیر در برگیرنده
قیاب ،استحساو ،مصالح مرسله ،استصحاب شامر میش د ،این ا را به این ج ت دالیر عقلی میگ یند که به
نَر و ر ی مجت د بر میگردد نه به یک امر نقلی از جانب شارع.

10

دلیر عقلی مجت د منشاء استنباط از دلیر نقلی ( قرآو و سنت ) دارد بنابرین یچ ن ع قیاب ،استحساو،
مصالح مرسله و استصحاب منحیث دلیر رشعی مقب

دانسته منیش د که ممالف دالیر نقلی باشد ،خص صا ً

در بحث معامالت بانکداری چنین دلیر عقلی قابر قب

شده منیت اند که قار به رشی ه متفاوت در بانکداری

متعار مرشوعیت به مصالح مرسله داشته باشد و یا ربا را در عرص فعلی بنابر عر متعار بانکداری استحسانا ً
مجاز دانسته ش د ،زیرا معامالت قار و ربا رام قطعی به کخ قطعی الثب ت و قطعی الدالله نص ص رشعی
قرآو و سنت رام شده است.

 - 9زیداو عبدالکریخ ،ال جیز ِف اص
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از دالیر ف ق کخ رشعی در م رد معامالت بانکداری اسالمی بنابر ال ب دو و رام ب دو این ع معامالت
استنباط کخ میگردد ،پس الزم است لا از نَر علای اص فقه کخ رشعی که بر آو اثر معامالت بانکداری
اسالمی مرلب میگردد لعریف منایخ :
تعریف حکم :کخ از نَر علای اص فقه عبارت از خطاب خداوند است به طریق اقتضاء ،اختیار و یا وْع
که مرلبط به اعا اشماص مکلف میباشد.

11

د خطاب خداوند در لعریف ف ق مبنی بر خطاب مستقیخ مانند کخ قراو است و یا غیر مستقیخ مانند
دیث نب ی صلی الله علیه وسلخ میباشد ،زیرا نزو و ی ال ی به رضت پیامرب بزرگ اسالم

صلی الله علیه وسلخ

بط ر و ی جلی و یا و ی خفی ب د ،چنانچه الله لبارک و لعالی میفرمایدَ ﴿ :و َما َنْ نط ُق َعنن الْ َ َ َٰى إنوْ ُ َ إن خال َو ْ ني
12

ُ َ ى﴾ پیامرب از رس ب سمن منى گ د ،ا ن سمن بجز و ی است كه برای او و ى مى ش د.
بنابر لعریف ف ق ا کام از نَر علخ اص فقه به سه ن ع ( کخ لکلیفی ،اختیاری و وْعی) لقسیخ میگردد که
رکدام در معامالت بانکداری اسالمی در مجاز ب دو و رام ب دو معامالت بانکداری این ع ا کام لْثیر خ د
را دارند.
منابع بانکداری اسالمی که قبالً اشاره شد رکدام قرار ذیر به ل ْیح گرفته میش د:
 -1کتاب الله:
یکی از منابع در بانکداری اسالمی کتاب الله است اگرچه رضورت به لعریف کتاب الله نیست چ و معرو
است بآن خ کتاب الله ( قرآو ) عبارت از کالم الله لعالی است که ناز شده باالی محمد صلی الله علیه وسلخ به لساو
عربی که ک چکرتین س ره آو معجزه است ،ن شته شده در مصا ف است که بط ر مت الر نقر شده ،لالوت آو
عبادت است ،رشوع به س ره فالحه و ختخ آو به س ره الناب است.

 - 11ال جیز فی اص

فقه ص 19

 - 12قرانکریخ ( س رۀ نجخ ) 4 -3 /
 - 13لفتازانی سعدالدین ،لتل یح علی الت ْیح ج  1ص 29

7

13

مثا ای ل کتابله تكلد لمو دلبانکده یلهسالمیل هلمیتوهنلحکمله تكلد لمو دلحالللبودنلبیعل لحرهملبودنل بال
دریافت من د ﴿ َو َ َ خر اللخ ُه الْبَ ْ َع َو َ خر َم الربَا﴾14ل ل
وجه داللت :بیعل هله تكلو ا کل لو ا یلووسطلحکمللکلیفی هختیا یلحاللل ل بال هلووسطلحکم لکلیفیلهقتضائی
مبنی بر رام ب دو آو کخ من ده است.
ض َ الالً طَ باً َو ال لَتخ نب ُع ا ُخطُ ن
ِف اْلْ َ ْر ن
ي﴾
اب كُلُ ا نم خا ن
ات الشخ ْطاون إننخ ُه لَ ُك ْخ َع ُد ٌّو ُمب ن
﴿ ا َ ُّ َا النخ ُ

15

اى مردم از نعمت اى ال و پاك زهاى كه در زمي است بم ر د ،و از گام اى ش طاو پموى نكن د ،ز را او
دشمن آشكار شاست.

وجه داللت :خطاب الله لبارک و لعالی برای مردم است که از نعمت ای ال که الله لبارک و لعالی در
روی کره زمین پاک و طیب خلق من ده است استفاده مناید و از اعا شیطاو که لش یق به قار ،ربا ،رسقت،
رش ت ،اختالب ،فریب ،لدلیس ،غرر نباید پیروی مناید ،کذا در معامالت بانکداری باید به معامالت و عق د
طیب و خ ب متسک من د مانند عقد مضاربت ،مرابحه ،مشارکه و  ...و نباید به معامالت ناپاک شیطانی که
انا ،ربا ،قار و  ...است متسک من د.
 -2سنت:
عبارت از ر آو فعر ،ق و لقریر که از جانب رس الله صلی الله علیه وسلخ صادر شده باشد است.

16

مثال ای بانکداری اسالمی را از منبع دومی لرشیع اسالمی میت او در ا ادیث ذیر دریافت من د:
الله صىل الله عل ه وسلخ (( :الذ ب بالذ ب والفضة

عن يب سع د المدري ريض الله عنه؛ قا  :قا رس

والرب بالرب ،والشعم بالشعم ،والتمر بالتمر ،وامللح بامللح؛ نمثالً ضثر ،دا ً ب د؛ فمن زاد و استزاد؛ فقد
بالفضةُّ ُ ،
رىب ،اَلخذ واملعطي ف ه س اء)).

17

 - 14قرانکریخ ( س رة بقرة )275 /
 - 15قرانکریخ ( س رۀ بقره )168 /
 - 16الز یلی و به ،اص

الفقه اإلسالمي ص  ،450ط دارالفکر.

 - 17رواه مسلخ و بماری
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از اب سعید خدری رْی الله عنه روایت شده که فرم د :رس

الله صلی الله علیه و آله و سلخ(( :طال به طال،

نقره به نقره ،گندم به گندم ،ج به ج  ،خرما به خرما ،منک به منک ،مثر به مثر ،دست به دست ،کسیکه اْافه
مید د و یا می ستاند ربا من ده است ،گیرنده و دادنده برابر اند در ربا.
وجه داللت :دیث ف ق بر اینست که لبادله اشیاء مجنس باید مثر به مثر و دست به دست باشد و اگر در
بین آن ا لفاْر و زیادت در داد و ستد قرار گیرد ،چنین داد و ستد رام وربا است ،بنابرین ربا نسیئه و ربا
فضر ردو مجاز منیباشد ،پس در بانکداری نباید برخال فرم ده پیامرب صلی الله علیه وسلخ عمر من د و ربا را لرویج
داد بلکه لسعیر به غیر مجنس در عقد رص  ،پ در مقابر پ ( دالر در برابر افغانی و یا ایرو در برابر دالر)
جائز ب ده و اگر پ ک نه افغانی در برابر پ جدید افغانی باشد اْافه گرفته ش د بط ر مثا  10000افغانی
پ

جدید در برابر  8000پ

ک نه گرفته ش د بعلت مجنس ب دو غیر مجاز و ربا فضر دانسته میش د و یا

 1000افغانی پ بقرض داده ش د و بعد از مدت  1100افغانی گرفته ش د و یا در ر بار لادیه قرض به اقساط
لکتانه و یا فیس که در بانکداری متعار مروج است گرفته ش د که از اصر َدین بیشرت پ گرفته میش د چنین
معامله نیز بعلت ربا نسیئه غیر مجاز و رام میباشد.
 -3اجامع:
عبارت از الفاق مجت دین اسالمی در امت محمد صلی الله علیه وسلخ بعد از ر لت او در متام عص ر باالی کخ
رشعی میباشد.

18

امام بزدوی 19از علای ا نا در م رد ازمنه ای اجاع در عص ر لاریخ لرشیع اسالمی از نَر ق ت و ْعف
چنین میفرماید ( :برای اجاع مرالب است ،اجاع زماو صحابه کرام رْی الله عن خ مثر کتاب الله و دیث مت الر
است ،اجاع زماو لابعین و لبع لابعین مانند دیث مش ر است ،و اجاع عص ر قبلی که ذکر شد و در آو
اختال اندکی باشد مانند دیث خرب وا د است).

 - 18اص

20

الفقه اإلسالمي ص 490

 - 19بزدوی ،اب الیرسصدراالسالم محمدبن محمدبن سینبن عبدالکریخ در سا  421ت ق در قریه بزده از

الی بمارا ل لد و در سا  493ت ق ف ت

من ده او عامل متکلخ ،فقیه و قاْی در فقه نفی  -مالریدی ب د که به دلیر آسانی و قابر ف خ ب دو آثار و لْلیفالش به اب الیسیر مش ر شده ب د .اب الیسیر
پزدوی  -ویکیپدیا ،دانشنام ٔه آزاد)(wikipedia.org
 - 20مرجع سابق ص 550
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مقایسه من دو اجاع در سه عرص از عص ر لاریخ لرشیع اسالمی ضف م کخ آو است ،باالی اجاع ا ر صحابه
که ضنزله کتاب الله و دیث مت الر 21است اعتقاد و عمر بر آو واجب است ،اجاع در زماو لابعین و لبع
لابعین ضنزله دیث مش ر 22است و عمر به دیث مش ر واجب است ،و در سه زماو قبلی صحابه ،لابعین
و لبع لابعین رگاه در اجاع کمرتین اختال باشد و بیشرتین اجاع ص رت گرفته باشد ،چ و یکتعداد ک چک
اختال من ده باشند ،اگرچه اجاع به اکرثیت ص رت گرفته است بآن خ یثیت خرب وا د 23را دارد در ا ادیث
نبی کریخ

صلی الله علیه وسلخ

دیث خرب وا د نسبت ْعیف ب دو آو عمر بر آو الزم است.

مثال ای از اجاع امت اسالمی در بانکداری اسالمی عبارت از ال ب دو بیع با متام ارکاو و رشایط آو و رام
ب دو ربا با متام ان اع آو میباشد ،یچ گا ی در لرشیع اسالمی فق اء بیع را رام و ربا را ال ندانسته اند و
مچناو قار به اجاع امت اسالم رام قطعی طبق نص ص رشعی دانسته شده است و یچ گا ی به ال ب دو
آو اجاع ص رت نگرفته است ،از س ی خ عق د که در بانکداری اسالمی ص رت میگیرد مانند عقد مضاربت،
مرابحه ،مشارکه ،اجاره ،سلخ ،استصناع ،متاما ً به اجاع امت ثابت شده است.
 -4قیاس:
عبارت از لعدیت کخ از اصر به فرع است در علت وا د ،که لن ا معنای لفَی در آو مراد منیباشد.

24

از لعریف ف ق برای قیاب ارکاو ذیر استنباط میگردد:
) اصل :عبارت از مقیس علیه میباشد و در بر گیرندۀ کخ منص ص ( کخ قرآو و دیث ) میباشد.

 - 21حدیث متواتر :عبارت از دیث است که از رس

الله صلی الله علیه وسلخ جمعیت آنرا روایت من ده باشد که ا تا و ال ام کذب در سه عرص از

لاریخ لرشیع ممکن نباشد .کخ دیث مت الر :قطعی الثب ت است که از رس
این ع ا ادیث مطلق فرض است منکر این ع ا ادیث کافر میباشد ( .اص

الله صلی الله علیه وسلخ روایت شده است به الفاق علاء ،علخ و یقین به

الفقه اإلُسالمی ص )453

 - 22حدیث مشهور :عبارت از دیث است که در عرص صحابه خرب وا د باشد و در عرص لابعین و لبع لابعین جمعیت آنرا نقر من ده باشد که ا تا و
ال ام کذب و دروغگ ئی باالی آن ا ص رت گرفته منیت اند ،کخ دیث مش ر :روایت آو قطعی است از جانب صحابه لیکن ورایت آو از رس
الله علیه وسلخ قطعی الثب ت نیست از این ج ت منکر این ع دیث گن گار است و عمر بر آو واجب است ( اص

الله صلی

الفقه اإلسالمی ص )453

 - 23حدیث خرب واحد :عبارت از دیث است که از رس الله صلی الله علیه وسلخ یک یا دو راوی روایت کرده باشد که به لعداد ل الر و مش ر در عص ر
سه گانه لاریخ لرشیع اسالمی نرسیده باشد .کخ دیث خرب وا د افاد ظن و گاو را میکند نه یقین را ،الزم است عمر بر آو نه اعتقاد بسبب شک در
عدم ثب ت آو و این مذ ب اکرث علاء و فق ای اسالمی در م رد خرب وا د است ( .اص
 - 24التل یح علی الت ْیح ج  2ص 52

10

الفقه االسالمی ص )455

ب) حکم  :عبارت از کخ رشعی مقیس علیه است و نص در م رد آو کخ من ده باشد ،متعدی شدو آو
به فرع که مقیس است.
ج) فرع :عبارت از مقیس است که باالی کخ منص ص ( قرآو و دیث ) قیاب میش د.
د) علت :عبارت از وصف مشرتک بین اصر و فرع است.
بنابر لعریف و ارکاو ف ق میت او در بانکداری اسالمی قیاب را در رام ب د ربا به سایر اشیای شش گانۀ که
در دیث ذیر ذکر گردیده قیاب من د:
عن يب سع د المدري ريض الله عنه؛ قا  :قا رس

الله صىل الله عل ه وسلخ (( :الذ ب بالذ ب والفضة

والرب بالرب ،والشعم بالشعم ،والتمر بالتمر ،وامللح بامللح؛ نمثالً ضثر ،دا ً ب د؛ فمن زاد و استزاد؛ فقد
بالفضةُّ ُ ،
رىب ،اَلخذ واملعطي ف ه س اء)).

25

از اب سعید خدری رْی الله عنه روایت شده که فرم د :رس

الله صلی الله علیه و آله و سلخ(( :طال به طال،

نقره به نقره ،گندم به گندم ،ج به ج  ،خرما به خرما ،منک به منک ،مثر به مثر ،دست به دست ،کسیکه اْافه
مید د و یا می ستاند ربا من ده است ،گیرنده و دادنده برابر اند در ربا.
در اشیای شش گانه که در دیث ف ق ذکر گردیده ربای نسیئه و ربا فضر ثابت است ،لیکن فق ا اشیای
دیگری را در علت مشرتک با این اشیای شش گانه قیاب مینایند اگرچه فق اء در اجت اد مبنی بر علت ربا
اختال نَر دارند چنانچه مذ ب نفی علت قیاب را در ربا بغیر از اشیای شش گانه اندازه و الحاد جنس
وامن د من ده است و مذ ب شافعی مثنیت را در طال و نقره و طعام را در مطع مات چ ارگانۀ که در دیث
ذکر گردیده علت ربا میداند.
بنابرین چ و طال و نقره منحیث مقیس علیه ر آو امثاو یا اشیای که منحیث پ
پ

از آو استفاده میش د مانند

نقد در لبادله از نَر مجنس ب دو و اندازه ب دو آو در علت ربا منحیث مقیس به ط ر ربا فضر و ربا

نسیئه رام ب ده مجاز منیباشد و یا ذکر از گندم و ج در دیث منحیث مقیس علیه با برنج منحیث مقیس در
لبادله مجنس برنج با برنج به ربا فضر و نسیئه رام و مجاز منیباشد.

 - 25رواه مسلخ و بماری
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 -5استحسان:
این منبع رشعی را بیشرت ا نا م رد قب قرار داده است در بیشرتین کتب مذ ب نفی ذکر گردیده است که
این کخ در این مسئله قیاسا ً اینچنین است و یا این کخ در این مسئله استحسانا ً اینچنین است.
استحساو در اصطالح عبارت از آنست که در یک مسئله ،از کمی که در نَایر آو است ،به خاطر وج د
دلیلی ق ی لر ،عدو من ده و به خال آو ر ی داده ش د.

26

یا به عبارۀ دیگر استحساو عبارت از عمر به ر ى غالب است در جا ى كه رشع ،م ْ ع كمش را مشمص
نكرده و لشم ص آو را به عر واگذاشته باشد.

27

ردو لعریف ف ق از دیدگاه علای ا نا ذکر گردیده است اما نسبت به لعریف اولی لعریف دومی واْح لر
است و از آو مف م قیاب بط ر درست گرفته میش د که مجت د در استحساو ر ی غالب را مد نَر میگیرد که
شارع م ْ ع را مشمص نکرده باشد و مجت د آنرا از عر لشمیص و کخ را استنباط میناید.
مثال ای استحساو را میت او به ان اع ،ثب ت استحساو به نص ،به اجاع ،به عر و به رضورت قرار ذیر ذکر
من د:
) استحسان به نص:
آنست که عقد در اصر براساب قاعدۀ عم می ممن ع باشد لیکن براساب کخ خاص نص رشعی استحسانا ً
مجاز میباشد مانند عقد مضاربت ،عقد سلخ و عقد اجاره که رسه ن ع عقد از جمله عق د معدوم اند ،در عقد
مضاربت ربح در زماو عقد مج

میباشد لیکن منص صی خال القیاب استحساو به نص مرشوع گردیده

است ،در عقد سلخ که بیع مثن عاجر به مثمن آجر است ،مثمن که عبارت از مبیعه است لا به ا وج د ندارد
که چنین بیع معدوم است لیکن براساب نص رشعی استحساناً جائز دانسته میش د و یا عقد اجاره در ابتدای
عقد منفعت معل م نیست و معدوم است لیکن این ع عقد براساب نص رشعی استحسانا ً جائز دانسته شده است

 - 26کشف اإلرسار علی ص
 - 27رسخسی محمد ،اص

البزدوي ج  3ص 1122
الرسخسی ،ج ،۲ص۲۰۰
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رسه ن ع عق د در بانکداری اسالمی بسیار مروج است پس گفته میت انیخ که بانکداری اسالمی براساب
استحساو نصی در معامالت چ و مضاربت ،سلخ و اجاره مجاز است.
ب) استحسان به اجامع:
عبارت از کخ است که مجت دین به اجاع آنرا مجاز دانسته باشند مانند عقد استصناع در الیکه چنین عقد
نیز بنابر عدم م ج دیت جنس (مبیعه ) معدوم و غیر مجاز است ،لیکن استحساناً به اجاع علاء چنین عقد
جایز دانسته شده است که نسبت آو رضورت مردم به این عقد است ،که در بانکداری اسالمی بیشرت م رد انعقاد
قرار میگیرد.
ج) استحسان به عر :
این ع استحساو را عر مجاز دانسته است چنانچه اصر در وقف اینست که م ْ ع وقف باید عقار و اراْی
( ام ا غیر منق ) باشد لیکن در م رد ام ا منق مانند کاال ا و کتاب ا براساب عر نیز وقف استحسانا ً
جائز دانسته میش د.
د) استحسان بسبب رضورت:
این ع استحساو نیز جائز است زیرا اسالم دینی است که برای دفع رج و مشکر برای مردم ا کام را وْع
من ده است ،چنانچه در عقد ،غنب فا ش 28ممن ع است و عقد را بطر فسخ میربد و در غنب یسیر (ک چک)
نسبت رضورت استحسانا ً عقد قابر فسخ دانسته منیش د.
در بانکداری اسالمی غنب یسیر را میت او در استحساو بسبب رضورت م رد متسک دانست و از فسخ عقد که
بانک انجام داده و در آو ربح متص ر باشد استناد من د.
 - 28غنب فا ش الت است که مبیعه از اصر قیمت به مرالب بااللر به فیصدی که ق انین متفاوت ذکر میناید بفروش رسیده باشد ،در چنین الت شمص
غنب خ رد میت اند عقد را بسبب غنب فا ش فسخ مناید ،قان و مدنی افغانستاو در ْمن مادۀ ( )571خ یش مقدار غنب را از  15فیصد بااللر قیمت بازار
لعیین من ده است و چنین لرصیح میدارد :رگاه به سبب فر ب کطر عقد ،غنب فا ش مت جه طر مقابر گردد ،فر ب خ رده می ل اند فسخ عقد را
مطالبه منا د ،غنب وقتی فا ش گفته می ش د که لفاوت بي ق مت ق قی ما در نگام عقد وق متی که ما بفروش رس ده به ( 15فیصد ) ا ب شرت از آو
بالغ گردد.
مچناو غ نب فا ش در قان و مدنی لحت عن او فریب لسجیر شده است و در ْمن مادۀ ( )570چنین لرصیح گردیده است :فر ب عبارت از بکار بردو
وسا ر له آم ز ق لی ا فعلی ا ست که طر مقابر عقد را به راْی شدو انعقاد عقد بکشاند ،به نح که ا ن وسا ر اگر بکار برده من شد ،رْا ت وی
در عقد ض او منی آمد.
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 -6مصالح مرسله:
در اصر عبارت از جلب منفعت و دفع رضر است ،از ایرنو جلب منفعت ،دفع رضر از ا دا و مصلحت خلقت
در رسیدو به مقاصد آن است ،پس منَ ر از مصلحت فظ رشیعت است و مصلحت رشیعت در خلقت پنج
مقصد است که عبارت اند از :فظ دین ،فظ نفس ،فظ عقر ،فظ نسر ،و فظ ما بنابراین ر چیزی
که شامر فظ این پنج اصر باشد پس آو مصلحت است و ر آنچه از این پنج مقصد بگذرد فساد است و دفع
آو مصلحت است.

29

طبق لعریف ف ق که از جانب امام غزالی ر مه الله 30شده است مصلحت در پنج مقاصد رشیعت اسالمی منحرص
است که عبارت از فظ آن ا برای جلب منفعت است و دفع رضر از آن ا مصلحت است ،یکی از این مقاصد
( فظ ما ) است از اینکه رشیعت اسالمی برای فظ ما ق اعد را گذاشته است برای کسب آو نیز از طریق
مرشوع ق اعد را گذاشته است ،بنابرین برای فظ ما مرشوع جلب منفعت مصلحت است و ْایع شدو آو
دفع رضر است ،بط ر مثا

رگاه کسب ملکیت مانند ان اع بی ع و لجارت مرشوع شده باشد مصلحت در فظ

آو و دفع رضر مقصد رشیعت اسالمی است و اگر ما از طریق غیر مرشوع مانند ا تکار ،ربا ،قار ،رش ت،
اختالب ،رسقت بدست آمده باشد رشیعت مصلحت را در فظ آو منحیث مقصد جستج منی مناید ،این ع
ام ا را رشیعت قابر مصادره به ام ا عامه و یا رد به مالک اصلی آو میداند.
ا نا مصالح مرسله را مانند استحساو قرار مید ند از ایرنو بنزد ا نا مصالح مرسله عیناً استحساو است
چنانچه معامالت بانکداری اسالمی که در بمش استحساو به آو اشاره شد و میت او عقد استصناع را در
بانکداری اسالمی منحیث مصالح مرسله بنابر استحساو که فق ای اسالمی آنرا مجاز میدانند مثا داد.

 - 29الغزايل يب امد محمد بن محمد الط سی ،املستصفي من علخ اْلص

ج  1ص 313

 - 30محمد غزالی در سا  ۴۵۰ت ق در ل ب از بمش ای خراساو مت لد شده .یکی از علای مذ ب شافعی ب د او و برادر ک چکلرش ا مد غزالی یتیخ
بزرگ شدند .طبق وصیت پدرش ،این دو پرس را به یکی از دوستاو که اب امد ا مد بن محمد الراذکانی نام داشت و ص فی مسلک ب د سپردند .آو مرد
نیز به وصیت عمر کرد لا آنگاه که میراث پدر به پایاو رسید .غزالی در ن ج انی در ش ر جرجاو مشغ

لحصیر در فقه اسالمی ب د و پس از آو

در نیشاب ر نزد ال ی داو اشعری و فقیه برجسته شافعی ،امامالحرمین ج ینی ،به شاگردی پرداخت( .غزالی  -ویکیپدیا ،دانشنام ٔه آزاد
)(wikipedia.org
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 -7عرف:
عبارت از عادات است که مردم در جامعه آنرا به طور مکرر انجام داده و به آن عادت گرفته باشند و در زندگی
روزمره خویش از آن استفاده نمایند.
عر بنزد فق اء از جمله منابع رشیعت اسالمی محس ب میگردد و بیشرتین ا کام فقه اسالمی به عر سلیخ
مطابق رشیعت بنا شده است ،چنانچه در م رد م اد(  43و  )45مجلة اال کام لرصیح میدارد:
رشطًا) چیزی که به عر ثابت شده باشد مانند اینکه رشط گذاشته شده باشد.
( الْ َم ْع ُرو ُ ُع ْرفًا كَالْ َمرشایط َ ْ
ص ) چیزی که به عر لعیین شده باشد مانند اینکه نص آنرا لعیین من ده باشد.
ي بنالْ ُع ْر ن كَالتخ ْع ن ن
( التخ ْع ن ُ
ي بنالنخ ّ
عر به ان اع عر عام و عر خاص و مچناو به عر صحیح و عر فاسد لقسیخ میگردد:
) عرف عام :عبارت از عادات است که در متام ش ر ا و نزد مردم معم

باشد مانند عقد استصناع که

قبال از آو ذکر شد و یا خ م ر معجر و مِجر در عقد نکاح.
ب) عرف خاص :عبارت از عادت است که لن ا در برخی از ش ر ا و نزد برخی از مردم معم باشد مانند
اسناد عرفی روزنامچه که نزد لجار در افغانستاو منحیث سند عرفی قب
دیگری مانند مرص و عراق چنین سند قابر قب

شده است ممکن در کش ر

نباشد ،از مین رو مادۀ ( )44مجلة اال کام در

ي التُّ خجا نر كَالْ َمرشایط بَ ْنَ ُ ْخ) عر در بین لجار مانند
معامالت لجارلی لرصیح میدارد( :الْ َم ْع ُرو ُ بَ ْ َ
رشط در بین آن ا است.
ج) عرف صحیح :عبارت از عادت است که بین مردم رواج داشته باشد بدوو اینکه ال را رام و رام
را ال قرار د د مانند عقد اجاره مفضی به متلیک که فعالً در معامالت بانکداری اسالمی مروج شده
است.
د) عرف فاسد :عبارت از عادت است که بین مردم رواج داشته باشد ال را رام و رام را ال قرار
د د مانند مجاز ب دو ربا که در مراودات بانکداری متعار معم است.
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مطلب سوم :تاریخچه بانکداری اسالمی:
قبالً ذکر من دم که ایجاد بانکداری اسالمی لجربه ای نسبتاً جدید در ج او اسالم است و علت ایجاد آو نیاز
مربم مسلاناو به م سسات بانکی که پاسمگ ی و نیاز مندی ای آن ا در ج او و در عین ا پایبندی مسلاناو
به ا کام رشیعت اسالمی میباشد که معامالت بانکی آن ا به دور از معامالت رب ی ص رت گیرد.
سابقه لاریمی بانکداری اسالمی بر میگردد به سا  1963م که در کش ر مرص بانک ای پس انداز اسالمی
برای اولین بار لْسیس شد ،متعاقباً در کش ر پاکستاو بانک پس انداز اسالمی لْسیس شد ،بار دوم در کش ر
مرص بانک نارص االجتاعی در سا  1971م ایجاد شد ،در سا  1974م بانک ل سعه اسالمی در کش ر
سع دی ایجاد شد ،در سا  1975م بانک اسالمی دبی در کش ر امارات متحدۀ عربی ایجاد شد ،در سا
 1977م بانک فیصر السع دی در کش ر سع دی و بانک فیصر اسالمی در مرص ایجاد شد ،در سا  1978م
بانک اسالمی اردنی در کش ر اردو ایجاد شد ،بعد از این در متام کش ر ا اسالمی و غربی بانک ای اسالمی
ایجاد شد31.بانک ای اسالمی را میت او با لفکیک سال ای لْسیس و کش ر ای مرب طه آن ا در ادوار قبلی در
جدو ذیر معرفی منایخ:

 - 31املغربی عبد الحمید عبدالفتاح ،اإلدارة اإلسرتالیجیة ِف البن ک اإلسالمیة ص  ،84نارش البنک اْلسالمي للتنمیة ،املع د اإلسالمي للبح ث والتدریب.
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شماره

عنوان بانک اسالمی

کشور مربوطه

سال تأسيس

1

بانک اسالمی اردنی برای لامین مالی و رسمایه گذاری

اردو – عاو

 1978م

2

بانک اسالمی دبی

امارات متحدۀ عربی – دبی

 1975م

3

بانک اسالمی ایراو

ایراو – ل راو

 1979م

4

بانک برکت دولتی محدود

انجلرتا

 1984م

بانک اسالمی بحرین

بحرین – املنامه

 1981م

بانک برکت اسالمی بحرین

بحرین

 1984م

6

بانک ای متحد ملی برای مشارکه.

پاکستاو – کراچی

 1981م

7

بانک اسالمی بنگله دیش

بنگله دیش – داکا

 1983م

8

مِسسه رسمایه گذاری لرکی فیصر

لرکیه – اسطنب

 1985م

9

بیت رسمایه گذاری سع دی ،ل نسی.

ل نس

 1983م

10

بانک اسالمی دولتی

دمنارک

 1983م

بانک اسالمی فیصر س دانی

س داو – خرط م

 1977م

بانک اسالمی لضامنی

س داو – خرط م

 1984م

بانک اسالمی س دانی

س داو – خرط م

 1983م

بانک اسالمی غرب س داو

س داو

 1983م

بانک اسالمی ل سعۀ لعاونی

س داو – خرط م

 1983م

بانک اسالمی برکت

س داو – خرط م

 1983م

12

بانک ل سعه اسالمی ( بانک دولتی)

عربستاو سع دی – جده

 1974م

13

بانک اسالمی فیصر

قربص

 1982م

14

بانک اسالمی قطر

قطر – دو ه

 1980م

15

بانک اسالمی برکت

م ریتانیا -ن اکش ط

 1980م

16

بانک اسالمی مالیزیا

مالیزیا – ک الملب

 1983م

بانک اجتاعی نارص

مرص – قا ره

 1971م

بانک اسالمی فیصر مرصی

مرص – قا ره

 1977م

5

11
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منبع :االنصاری محم د /سن اساعیر  /مت لی سمیر مصطفی  /البن ک االسالمیة ص  – 125 – 120کتاب  8اکت بر سا
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 1988م

17

نوت :در برخی از کش ر ای اسالمی و غیر اسالمی بغیر از بانک ای اسالمی رشکت ای در ادوار سا

ای

قبلی لْسیس گردیده ب دند که فعالیت ا و معامالت بانکداری اسالمی را انجام میدادند ،که در اینجا ذکر
نگردیده است ،بانک ای مندرج جدو ف ق از سا  1971الی سا  1985م لْسیس شده اند در جدو ف ق
ذکر گردیده اند ،البته قابر ذکر است که بعد از سال ای متذکره بیشرتین بانک ا و رشکت ا در کش ر ا
اروپائی ،غربی و آسیائی غرض بانکداری اسالمی لْسیس و لرویج یافته اند.
لحقیق را که مدیریت کر نَارت بر بانک ا و مِسسات اعتباری ،ادارۀ مطالعات و مقررات بانکی کش ر ایراو
در سا  ۱۳۸۵ت ش انجام داده لا به سا متذکره سیستخ بانکداری اسالمی در بیش از ( )60کش ر دنیا با
دود ( )250مِسسۀ مالی فعا اسالمی کار رد داشته است.

32

 - 32آبادی ،مید رْا غنی ،مدیریت کر نَارت بر بانک ا و مِسسات اعتباری ،ادارۀ مطالعات و مقررات بانکی ،ص  – 40سا  1385ت ش
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مبحث دوم
عقد مضاربت و چگونگی آن در بانکداری اسالمی
مضاربت یکی از عق د است که در معامالت بانکداری اسالمی انعقاد میگردد و از جمله عق د است که قبالً در
رشیعت اسالمی مرشوعیت داشته در کتب فق ی لراث مبا ث آو به کرثت ذکر گردیده است ،رصفاً در عرص
فعلی در چ کات بانکداری اسالمی لصنیف گردیده است ،که در این مبحث به مطالب ( مف م مضاربت،
مرشوعیت مضاربت ،صفت مضاربت ،ارکاو مضاربت ،رشایط مضاربت ،آثار مضاربت صحیح و فاسد ،نح ۀ
ر اختالفات در مضاربت ،فسخ مضاربت ،قرارداد لطبیقی مضاربت) بحث میگردد:
مطلب اول :مفهوم مضاربت:
مضاربت در لغت :اصطالح مضاربت در علخ رص از باب مفاعله است و خاصیت باب مفاعله اینست که
ردو طر

خ اسخ فاعر و خ اسخ مفع

واقع شده میت انند ،یعنی فعر از ردو طر صادر میش د چنانچه

در مضاربت یکطر پ مید د که در دادو پ منحیث مضا َرب به فتحۀ ر (را) مفع واقع میگردد و طر
دیگر منحیث مضارنب به کرسۀ ر (را) انجام عمر میناید که در انجام عمر فاعر است و یا خ رکدام
منحیث اسخ مفع

برعکس ف ق قرار میگیرند .بنابرین اسخ مفع صا ب پ و ما را بنام رب املا و جانب

مقابر را بنام اسخ فاعر عامر یاد مینایند.
بنابرین مضاربت در لغت به معنای ( من رضب اْلرض ) کسیکه زمین را میزند یعنی در زمین سفر و سیر میکنند
استعا میگردد ،این وجه لسمیه در لغت ا ر عراق و جاز استعا گردیده و به معنای قرض دادو به زمین
است یعنی ( السیر ِف اْلرض ) طی من دو زمین ،از مین ج ت این اصطالح را مضاربت میگ یند زیرا مضارنب
که عامر است در روی زمین برای کسب ربح و منفعت سیر و رکت میناید و یا اینکه ردو طر رضب میکنند
به اندازه س خ خ یش در ربح و فایده.
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 - 33لساو العرب  /قام ب املحیط  /اد نزیه ،معجخ املصطلحات املالیة واالقتصادیة ِف لغة الفق اء ،ص 422
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مذ ب نفی و نابله این عقد را بنام مضاربت یاد میکنند ،در الیکه مذ ب مالکی و شافعی این عقد را بنام
قرض یاد میکنند.

34

در اصطالح فقها :مجله اال کام در ْمن کخ مادۀ ( )1404خ یش مضاربت را چنین لعریف من ده است:
(مضاربت ن ع از رشاکت است که ر ب املا از یک طر  ،سعی و عمر از جانب دیگری ص رت گیرد).
لعریف ف ق در کتاب رد املحتار علی الدر املمتار نیز نقر شده است 35.سایر فق اء اسالمی نیز در لعریف
مضاربت از نَر مف م کدام اختال ندارند و م افق به لعریف مذ ب نفی مضاربت را لعریف من ده اند.
قان و مدنی افغانستاو در ْمن مادۀ ( )1261مضاربت را مانند لعریف فق ی چنین لعریف من ده است:
(مضاربت ،رشکت ست بي دو شمص که کی به پرداخت رسما ه و د گری که مضارب نام ده م ش د ،بانجام
عملی در آو س خ م گمد).
قان و مدنی افغانستاو عقد مضاربت را از جمله رشکت ای مدنی دانسته است ،زیرا قان و وْعی بین رشکت
ای لجارلی و رشکت ای مدنی لفکیک قائر است ،رشکت ای لجارلی در ق انین لجارلی مانند ،رشکت ای
محدود املسئ لیت ،س امی ،لضامنی منحیث یک رشته مستقر ق ق خص صی م رد مطالعه قرار میگیرند در
الیکه رشکت مدنی مانند رشکت مفاوْه و عناو ،رشکت مضاربت ،رشکت مرابحه ا کام را از م اد 1216
الی  1288قان و مدنی افغانستاو مدنی لرصیح شده است.
مطلب دوم :مشروعيت عقد مضاربت:
عقد مضاربت از جمله عق د مج

است که ربح آو در زماو انعقاد عقد مج

میباشد ،بنابرین رگاه بر

قیاب عمر ش د پس مضاربت مجاز نب ده ،لیکن مجاز ب دو این عقد از نَر رشعی منص صی به نص ص رشعی
(کتاب الله و سنت نب ی صلی الله علیه وسلخ ) و اجاع امت ثابت شده است ،که قرار ذیر رکدام از دالئر ذکر
میگردد:

 - 34بدائع الصنائع ج  6ص  /79االختیار ج  2ص  / 19الرشح الصغیر ج  3ص  / 681روْة الطالبین ج  5ص  / 117کشا القناع ج  3ص 508
 - 35رد املحتار علی الدرالمتار ج  4ص 483
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 -1کتاب الله:
ِف اْل ْر ن
ض َبْتَ ُغ وَ نم ْن فَضْ رن اللخ نه﴾ 36و عده اى دیگر براى به
الله لبارک و لعالی میفرمایدَ ﴿ :وآ َخ ُرووَ َ ْ ن
رضبُ وَ ن
دست آوردو روزى و برخ ردارى از فضر خدا سفر مى کنند.
وجه داللت آیه ف ق عام است عقد مضاربت و متام ان اع کسب و لجارت را در سیر و سفر زمین شامر میش د،
مچناو عقد مضاربت را نیز شامر میش د زیرا صا ب عمر در مضاربت سعی و ک شش جدی برای ربح در
سفر و سیر زمین بمرج مید د ،چنانچه فق ای اسالمی که قبالً در معنای لغ ی اشاره من دیخ معنای عقد
مضاربت را به معنای سیر و سفر در زمین دانسته ب دند ،بنابرین عقد مضاربت به داللت کخ آیه ف ق ثابت و
مرشوع میباشد.
 -2سنت:
مضاربت به رصا ت ا ادیث نبی کریخ صلی الله علیه وسلخ منحیث اصر و منبع دوم رشیعت اسالمی که ذیالً روایت
میش د ثابت میباشد:
عن ص یب رْی الله عنه قا  :قا رس الله صلی الله علیه وسلخ (( ثالث فی ن الربکة البیع إلی جر واملقارْة
و خالط الرب بالشعیر للبیت ال للبیع)) 37.از رس

الله صلی الله علیه وسلخ روایت است که در سه چیز برکت

است ،بیع به زماو ،مقارْه ( مضاربت ) خلط من دو گندم با ج برای خانه نه برای فروش.
وجه داللت دیث ف ق برای مرشوعیت برای مقارْه که او مضاربت است و برخی فق اء چنانچه قبالً ذکر
گردیده عقد مضاربت را عقد مقارْه و قرض میدانند میباشد و پیامرب صلی الله علیه وسلخ در این عقد به برکت اشاره
من ده است پس در عقد مضاربت برکت است روی این دلیر عقد مضاربت مرشوع و یک عقد مجاز در فقه
اسالمی دانسته میش د.
عن ابن عباب ريض الله عن ا قا (( :كاو العباب بن عبد املطلب إذا دفع ماالً مضاربة اشرتط عىل صا به ْو
ال سلک به بحرا ً وال نز به واد اً وال شرتي به ذات كبد رطبة فإو فعر ف ْامن ،فرفع رشطه إَل رس الله

 - 36قرانکریخ ( س رۀ مزمر)20 /
 - 37رواه ابن ماجه ،کتاب التجارات ،باب الرشکة واملضاربة ،زیعلی در کتاب نصب الرایه ج  3ص  475لحریر داشته که در برخی نسمه ای ابن ماجه
ع ض کلمه ( املفاوْة ) ( املقارْة ) ذکر گردیده است ،امام البانی در کتاب السلسلة وامل ْ عة ج  5ص  118این دیث را ْعیف خ انده است،
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صىل الله عل ه وسلخ فْجازه)) 38.زمانیکه عباب رْی الله عنه برای کسی ما خ د را غرض مضاربت میداد،
برای مضارب رشط میگذاشت که مراه ما مضاربت به بحر سفر نکند ،و به دره و وادی فرود نه آید ،اجناب
مرط ب را نمرد و اگر این اعا ذکر شده را انجام داد ْامن است و در ص رت رضر غرامت پرداخت مناید،
زمانیکه این رشایط به رس

الله صلی الله علیه وسلخ رسید آنحرضت صلی الله علیه وسلخ به این رشایط اجازه داد.

وجه داللت دیث ف ق مبین مرشوعیت مضاربت است به رشایط که رب املا در ین انعقاد عقد مضاربت
رشط میگذارد پس رگاه پیامرب صلی الله علیه وسلخ رشایط رب املا را در عقد مضاربت اجازه داده باشد لبعی است
که اصر عقد نیز مجاز میباشد.
 -3اجامع:
متام فق ا به مرشوعیت عقد مضاربت الفاق دارند ،و مچناو جمعیت از صحابه رْی الله عن خ اجمعین روایت شده
است از جمله صحابۀ کرام رکدام عمر ،عثاو ،علی ،عبد الله بن مسع د ،عبدالله بن عمر ،عبیدالله بن عمر و
عائشه رْی الله عن خ اجمعین ،ام ا یتیخ را برای نفع اش به مضاربت میدادند ،در زماو صحابه یچ یک از صحابه
از عقد مضاربت انکار ننم ده اند و متاما ً به مرشوعیت این عقد اجاع من ده اند ،از آنزماو به بعد ا ر علخ
متاماً به مرشوعیت عقد مضاربت اجاع من ده اند و قیاب را لرک من ده اند.

39

 -4حکمت مرشوعیت عقد مضاربت:
هنسانهالنس تلخصوصياتلشان متفاوت خلق گردیده اند برخی از انسان ا دارای استعداد کاری و فکر لجارلی
خ بی استند لیکن رسمایه ندارند لا لجارت و خرید و فروش منایند لیکن برخی از انسان ا رسمایه دارند ،لیکن
استعداد لجارلی ندارند لا رسمایه خ یش را رشد بد ند ،از ایرنو اشماص که دارای استعداد لجارلی اند
میت انند به فن و استعداد خ یش رسمایه رب املا را بر اساب ل افق که بین آن ا منعقد میگردد رشد داده ربح
آنرا را بین خ براساب ل افق لقسیخ منایند چنانچه در این ایام بانک ای و رشکت ای اسالمی به مضاربت
میپردازند.

 - 38خرجه الب قي ِف الكربى ،كتاب القراض ،باب املضارب ،والطرباِّن ،والدار قطني ِف سننه.
 - 39بدائع الصنائع ج  6ص 79
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امام کاسانی ر مه الله 40،صا ب کتاب بدائع الصنائع در کتاب خ یش در م رد کمت عقد مضاربت چنین
ل ْیح میدارد:
برخی از انسان ا که نزد آن ا ما است لیکن استعداد لجارت را ندارند و برخی انسان ا استعداد لجارت را دارند
لیکن ما ندارند ،از ایرنو رشیعت اسالمی این عقد را مرشوع گردانیده است برای دفع ردو اجت که صا ب
ما  ،پ

خ د را به صا ب م ارت لجارت بسپارد لا اجت ردو رفع گردد ،زیرا الله لبارک و لعالی عق د را

برای مصلحت بندگاو و دفع

ائج آن ا مرشوع گردانیده است.

41

بنابرین عقد مضاربت در صفت خ یش از جمله عق د جائز غیر الزمی است ،بنزد مذ ب نفی ،شافعی و نابله
به فسخ یکی از طرفین (رب املا یا مضارب) فسخ میگردد ،زیرا مترص در ما غیر به اجازۀ مالک مانند وکیر
است.
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مچناو در فسخ مضاربت که از ر جانب ص رت گیرد باید جانب مقابر آو علخ اصر مناید در ص رت که
ر ب املا (رسمایه) ما عینی ( پ نقد ) باشد.
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مطلب سوم :ارکان عقد مضاربت:
جم ر فق اء ( مالکی ا ،ش افع و نابله ) و مذ ب نفی در م رد ارکاو عقد در مجم ع اختال دارند اثر
این اختال نَر در ارکاو خص صی ر عقد نیز لْثیر خ د را دارد چنانچه در ارکاو عقد مضاربت نیز ضشا د
میرسد از ایرنو ارکاو عقد مضاربت نزد جم ر فق اء و ا نا عبارت اند از:
اول :ارکان عقد مضاربت بنزد جمهور فقهاء:
نزد جم ر فق اء عقد مضاربت چ ار رکن داردکه عبارت اند از عاقدین ،ر ب املا  ،عمر ،ربح و صیغه.
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 - 40اسخ مکمر کاسانی ،اب بکر بن مسع د بن ا مد ،عالوالدین الکاسانی ،که منس ب به ش ر خ د کاساو ،قاشاو ،کاشاو یکی از ش ر ای لرکستاو عقب
دریای آم ش ر سمرقند است ،در لب زندگی میگرد از علاء و اماماو مذ ب نفی است و به ملک العلاء نیزمش ر است در سا  578ت ق وفات من ده
است .کتب مش ر او بدائع الصنائع است.
 - 41بدائع الصنائع ج  6ص 79
 - 42بدائع الصنائع ج  6ص  /109مغنی املحتاج ج  2ص  / 319املغنی ج  5ص 64
 - 43بدائع الصنائع ج  6ص 109
 - 44التاج واإلکلیر ب امش م ا ب الجلیر ج  5ص  / 355مغني املحتاج ج 2ص  /3134الرشح الصغیر ج  2ص 160
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 -1عاقدین :عبارت از رب املا و مضارب است ( شمص صا ب ما و شمصیکه ب اسطه عمر خ یش
لجارت را در مضاربت انجام مید د).
 -2رأس املال :عبارت از ما است که در عقد مضاربت به شمص مضارب و عامر غرض عقد مضاربت
سپرده میش د.
 -3عمل :عبارت از فعر است که در عقد مضاربت از جانب مضارب غرض رشد ر ب املا ص رت میگیرد.
 -4ربح :عبارت از فایده است که در عقد مضاربت بین رب املا و مضارب براساب ل افق لقسیخ میگردد.
 -5صیغه :عبارت از ایجاب و قب است که ب اسطه آو عقد بین رب املا و مضارب منعقد میگردد.
بنزد مذ ب مالکی صیغه از جمله ارکاو مضاربت منی باشد و نه رشط صحت عقد مضاربت است
بنابرین عقد مضاربت بدوو للفظ لفظ نیز درست میش د.
بنزد مذ ب شافعی در عقد مضاربت قب

به فعر باید ص رت گیرد مانند اینکه ایجاب به فعر امر

ص رت گیرد مثر اینکه برای مضارب بگ ید این پ
پ

45

را غرض مضاربت بگیرید و شمص قب

را بگیرد به مین طریقه عقد مضاربت منعقد میگردد.

کننده
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دوم :ارکان عقد مضاربت بنزد احناف:
بنزد ا نا ارکاو عقد مضاربت لفظ ایجاب و قب

و یا سائر الفاظ که داللت به ایجاب و قب

مناید 47.در

م رد رکن مضاربت مادۀ ( )1405مجلة اال کام چنین لرصیح میدارد:
(رکن مضاربت ایجاب و قب

است مثالً زمانیکه رب املا برای مضارب بگ ید بگیرید این ر ب املا را برای

رشد و عمر م ضاربت ،که لقسیخ فایده آو بین من و ل بط ر مثا مناصفه است یا دو بر سه صه است و یا
س م صه است ،و یا اینکه ق

را بگ ید که افادۀ معنای مضاربت را مناید مانند این ق

منحیث ر ب املا و فاید آو بین من و ل مشرتک است ،در اینص رت مضارب قب
میگردد).

 - 45متام مراجع ف ق
 - 46التاج واإلکلیر ب امش م ا ب الجلیر ج  5ص  / 355مغني املحتاج ج 2ص  /3134الرشح الصغیر ج  2ص 160
 - 47بدائع الصنائع ج  6ص 79
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بگیرید این پ

را

کند عقد مضاربت منعقد

رشط نیست که لفظ ایجاب از جانب رب املا صادر ش د بلکه ریکی از متعاقدین میت انند لفظ او ایجاب
را صادر منایند مانند اینکه رب املا برای مضارب بگ ید که این مقدار پ

را برایت لادیه مینایخ لا ب سیله آو

مضاربت منائید و مضارب قب

مناید و یا اینکه مضارب برای رب املا بک ید که پ لش را برای او بغرض

مضاربت بد د و رب املا قب

منعقد میگردد ،زیرا بنزد

مناید ،در ردو ص رت عقد بال سیله ایجاب و قب

ا نا رشط نیست که ایجاب در قدم او از جانب رب املا صادر ش د.
در عرص فعلی در بانک ا و رشکت ای اسالمی که عقد مضاربت را انجام مید ند ،جنبه ای لطبیقی آو بط ری
است که بانک و یا رشکت در اشت ارات لجارلی خ یش لرصیح میدارند ،که اشماص منحیث رب املا میت انند
پ

خ یش را منحیث ر ب املا به بانک و یا رشکت به عقد مضاربت لسلیخ منایند که به این ص رت ایجاب

از جانب بانک در اشت ارات اعالو میگردد و اشماص رگاه این ایجاب را قب منایند و پ خ یش را منحیث
ر ب املا به بانک غرض عقد مضاربت لسلیخ منایند عقد مضارت منعقد میگردد.
و یا برعکس اشماص به بانک مراجعه من ده و پ خ یش را منحیث ر ب املا به بانک لقدیخ من ده و ایجاب
عقد مضاربت را مینایند در ص رت که بانک به این ایجاب شمص رب املا لبیک گفته و آنرا قب

مناید عقد

مضاربت منعقد میگردد.
مطلب چهارم :شرایط عقد مضاربت:
برای مضاربت غرض صحت آو فق اء رشایط را وْع من ده است برخی آن ا به عاقدین ارلباط دارد ،برخی به
ر ب املا ارلباط دارد ،برخی دیگری به ربح ارلباط دارد که قرار ذیر ل ْیح میگردد:
اول :رشایط که به عاقدین ارتباط دارد:
عاقدین که عبارت از رب املا و مضارب استند باید دارای ا لیت وکالت باشند ،زیرا مضارب در ر ب املا به
اجازۀ رب املا لرص میکند که این لرص به مف م و معنای وکالت است ،از ایرنو الزم است لا طرفین عقد
ا لیت وکالت را داشته باشند یعنی عاقر و بالغ باشند ،چنانچه در م رد مادۀ ( )1408مجلة اال کام چنین
لرصیح میدارد:
(ا لیت رب املا برای ل کیر و مضارب برای وکالت رشط است).
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براساب مادۀ ف ق مجله عقد مضاربت ،وکالت به بیع است که جانب رب املا

یثیت مِکر را دارد و جانب

مضارب یثیت وکیر به بیع را دارد ،عقد را به نیابت مِکر ( رب املا ) بط ر مطلق و یا مقید منعقد میناید و
براساب ل افق در نفع با خ رشیک میباشند.
مادۀ (  )1262قان و مدنی افغانستاو داشنت ا لیت را در عقد مضاربت رشط دانسته و مانند فقه اسالمی چنین
لرصیح میدارد:
( داشنت ا ل ت ل ک ر صا ب رسما ه وا ل ت وکالت مضارب در مضاربت رشط است).
دوم :رشایط که به رأس املال ارتباط دارد:
رشایط که به ر ب املا ارلباط دارد قرار ذیر لقسیخ میگردد که عبارت اند از:
 -1رشط است که رأس املال باید پول نقد رائج باشد:
ر ب املا باید پ

نقد مانند ،در خ ،دینار و یا افغانی ،دالر ،پ ند ،ایرو باشد .بنزد جم ر فق اء که در اینم رد

اختال وج د ندارد.
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فق ا الفاق دارند در م رد اینکه مضاربت به عروض ( اجناب مالی ) ج از ندارد ،در م رد استدال میگردد که
منفعت آنچه که باید لعیین ش د نب د لضمین آنست زیرا قیمت عروض در زماو خرید آن ا لعیین میگردد در
اینص رت لعیین من دو عروض غیر مضم و است ،تی اگر قبر از لسلیمی از بین برود ،چیزی بر مضارب الزم
منیگردد از ایرنو منفعت در عقد مضاربت آنست که لضمین ش د ،مانند پ نقد.
در م رد پیامرب بزرگ اسالم صلی الله علیه وسلخ چنین میفرماید:
عن عبدالله بن عمرو و النبي صلی الله علیه وسلخ قا  (( :ال یحر سلف وبیع وال رشطاو ِف بیع ،وال ربح مامل
یضمن ،وال بیع ما لیس عندک)) 49.جائز نیست پیش پرداخت در بیع و نه دو رشط در بیع و نه ربح آنچه که
ْانت نشده باشد و نه بیع چیزی که در لرص شا نیست.

 - 48بدائع الصنائع ج  6ص  / 82الرشح الصغیر ج  3ص  / 682مغنی املحتاج ج  2ص  / 310کشا القناع ج  5ص 507
 - 49اخرجه الرتمذي ج  3ص  ،525دیث سن صحیح
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مچناو فق اء بیاو میدارند که مضاربت در عروض در زماو لقسیخ ربح بین رب املا و مضارب بطر ج الت
فایده میرود ،زیرا قیمت عروض در زماو یازت شناخته منیش د به گاو و مچناو قیمت ا ممتلف میباشد،
بنابرین ج الت بطر منازعه و دع ی کشانده میش د ،از ایرنو ر ب املا عروض لعیین شده منیت اند.
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یک الت استثنائی را فق ای ا نا برای اینکه عروض ر ب املا لعیین شده میت اند فرض من ده است و آو
اینکه رگاه رب املا برای مضارب جنس را لسلیخ مناید و برایش بگ ید که این جنس را به پ
آو پ

نقد فروخته و

را در لرص خ د گرفته و ل سط آو مضاربت مناید دراینص رت عقد مضاربت درست میش د ،زیرا در

اینص رت عقد مضاربت به پ نقد منعقد میگردد.
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چنانچه در م رد مادۀ (  )1409مجلة اْل کام چنین لرصیح میدارد:
( ج از ندارد در مضاربت که ر ب املا عروض ،جنس ،عقار " زمین" و دین در ذمه مردم باشد ،لیکن ج از
دارد که رب املا چیزی از عروض را برای مضارب بد د که آن ا را بفروشد و به پ

آو مضاربت مناید ) ...

قان و مدنی افغانستاو در ْمن کخ مادۀ (  )1263خ یش ر ب املا را مانند دیدگا ی فق ای اسالمی پ
نقد قرار داده است و چنین لرصیح میدارد:
( رسما ه با د پ نقد ومعل م ب ده ،به مضارب لسل خ گردد ،د ن که بر ذمه شمص است ،رسما ه شده من ت اند).
 -2رشط است که رأس املال باید معلوم باشد:
فق اء در م رد لرصیح میدارند که اندازۀ ،وصف و جنس ر ب املا برای عاقدین باید معل م باشد لا اینکه
مضاربت نسبت ج الت به نزاع و دع ی کشانده نش د ،در ص رت که ر ب املا معل م نباشد چنین مضاربت
فاسد است لا زمانی نافذ منیگردد لا اینکه ر ب املا معل م نگردد.
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در م رد مادۀ ( )1411مجلة اال کام نیز لرصیح میدارد:

 - 50بدائع الصنائع ج  6ص 86
 - 51مرجع ف ق ج  6ص 82
 - 52بدائع الصنائع ج  6ص  / 82ج ا ر اإلکلیر ج  2ص  / 171اشیة الدس قي ج  3ص  /518مغني املحتاج ج 2ص 310
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(رشط است در مضاربت که ر ب املا معل م باشد مانند رشکت در عقد ،و مچناو رشط است لعیین صه ر
عاقد در ربح " فایده" جزء مشاع مانند نصف صه ،ثلث صه ،و یا اگر مطلق ذکر من ده باشد رشاکت را مانند
اینکه گفته باشد ربح " فایده" بین ما بط ر مساوی است).
قان و مدنی افغانستاو نیز در ْمن کخ مادۀ (  )1263معل م ب دو ر ب املا را رشط دانسته است ،چنانچه
قبالً ذکر این ماده شد.
 -3رشط است که رأس املال در مضاربت عینی باشد:
رگاه ر ب املا در مضاربت عینی نباشد و دین در ذمه دائن باشد در اینص رت مضاربت درست نیست.
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در م رد مجله اال کام در ْمن کخ مادۀ ( )1409خ یش که قبالً ذکر گردید لرصیح میدارد.
در م رد منت مادۀ ( )1263قان و مدنی افغانستاو که قبالً ذکر گردید ،در منت این مادۀ قان نی رشط دانسته
شده لا ر ب املا باید عینی باشد نه دین بر ذمه مدی و.
 -4رشط است که رأس املال در مضاربت باید قابلیت تسلیمی را برای مضارب داشته باشد:
ر ب املا در مضاربت مانند امانت در دست مضارب است ،از ایرنو صحیح منیش د مضاربت بدوو لسلیمی
ر ب املا و مچناو درست منیش د مضاربت به اینکه ر ب املا در دست رب املا باشد ،و اگر رشط گذارد
رب املا که ر ب املا نزد او باشد در اینص رت مضاربت درست منیش د و فاسد میگردد.
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در م رد مجلة اال کام در ْمن م اد (1410و  )1413خ یش لرصیح میدارد:
( رشط است لسلیمی ر ب املا به مضارب).
(مضارب امین است و ر ب املا در نزد او کخ ودیعت را دارد ،از ج ت لرص مضارب در ر ب املا وکیر
رب املا است و اگر ربح من د رشیک در ربح “ فایده “ است).

 - 53فتح القدیر ج  7ص 59
 - 54بدائع الصنائع ج  6ص 85
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سوم :رشایط که به ربح ( فایده ) ارتباط دارد:
رشایط که در مضاربت به ربح ارلباط دارد عبارت اند از:
 -1رشط است که ربح ( فایده ) معلوم باشد:
در م رد این رشط فق اء الفاق دارند ،برای صحت عقد مضاربت رشط است که س خ ر کدام از عاقدین باید
معل م باشد ،زیرا معق د علیه در عقد مضاربت ربح است و ج الت در معق د علیه ( ربح ) عقد را به فساد
میکشاند.
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 -2رشط است که ربح ( فایده ) جزء مشاع باشد:
فق اء در م رد الفاق دارند که لعیین ربح برای رکدام از رب املا و مضارب بجزء مشاع در ربح به اندازۀ نصف،
()2/1ثلث ( )3/1و یا ربع ( )4/1صه می باشد.
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در م رد مادۀ ( )1412مجلة اال کام لرصیح میدارد:
( زمانیکه یکی از رشوط عقد مضاربت که ذکر گردیده فاقد گردد مانند اینکه لعیین نش د صه رکدام از
عاقدین به جزء مشاع بلکه بص رت قطع لعیین گردد که برای یکی از عاقدین به این مقدار پ

از فایده داده

ش د ،در اینص رت مضاربت فاسد میگردد).
در م رد دو رشط ف ق م اد (  1264و  ) 1275قان و مدنی افغانستاو چنین لرصیح میدارد:
( اندازه مفاد ر ک از طرفي با د بص رت جزء مشاع لع ي گردد .در ص رت عدم لع ي مفاد ،ط ر مناصفه
لقس خ می ش د).
( ر ک از مضارب و صا ب رسما ه با د در مفاد رش ک باشند ،در ص رل که رشط گذاشته شده باشد که متام
مفاد به مضارب لعلق گمد عقد قرض ،واگر رشط گذاشته شده باشد که متام مفاد به صا ب رسما ه لعلق ابد،
مضارب بح ث معامله دار ،در مقابر اجرت مثر شناخته م ش د).

 - 55بدائع الصنائع ج  6ص  / 85رشح الصغیر ج  3ص  / 682مغني املحتاج ج  2ص  /313روْة الطالبین ج  5ص 122
 - 56مراجع ف ق.
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مطلب پنجم :آثار عقد مضاربت:
در ص رلکه ارکاو و رشوط که قبالً ذکر گردید در عقد مضاربت لحقق یابد ،عقد صحیح و آثار ق قی باالی آو
مرلب میگردد و در ص رت که مضاربت فاسد گردد نیز برخی از آثار باالی آو مرلب میگردد که قرار ذیر رکدام
جداگانه بحث میگردد:
جزء اول :آثار مضاربت صحیح:
مضارب در عقد مضاربت صحیح به ارلباط عمر او در ما مضاربت دو اثر مرلبه لحقق میابد که عبارت از نفقه
مضارب و ربح لعیین شده میباشد.
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 -1نفقه مضارب:
در م رد نفقه مضارب در عقد مضاربت فق ای مذا ب اربعه اختال دارند که قرار ذیر نَریات رکدام ذکر
میگردد:
اول :بنزد مذهب حنفی:
مضارب مستحق نفقه و مصار در عقد مضاربت میش د زیرا مضارب به واسطه کار در پ مضاربت مستحق
نفقه است ،اگرچه منفعت در مضاربت ممکن است وج د داشته باشد و یا خ نداشته باشد از ایرنو شمص
عاقر با پ

خ د سفر منی کند برای منفعت پ

دیگراو که آن خ ا تا وج د و یا عدم وج د منفعت در آو

متص ر باشد.
مچناو ا نا استدال مینایند ،اگر مضارب مستحق نفقه در ما مضاربت نگردد ،اشماص عقد مضاربت را
انجام منی د ند در الیکه رضورت مربم برای این عقد وج د دارد ،از ایرنو مصار مضارب از ر ب املا
داللتاً به اجازۀ رب املا در ین عقد داده میش د.
رشط وج ب نفقه برای مضارب اینست که با ر ب املا از ش ر که ر ب املا را قبض من ده است غرض
مضاربت به ش ر دیگری خارج ش د ،این رشط نیست که مضارب به ش ر خ د و یا ش ر بیگانه سفر کند.

 - 57بدائع الصنائع ج  6ص 105
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نفقه باید در قدم او از ربح و فایده بدست آمده محس ب ش د در ص رلیکه ما مفاد نکرده باشد در اینص رت
باید از ر ب املا گرفته ش د.
مراد از نفقه مضارب ،پ شیدنی ،طعام ،ن شیدنی ،اجرت اجیر ،فراش خ ابگاه ،مصار س اری ،شسنت لباب،
مصار چراغ و روشنی در شب میباشد ،لداوی مضارب در ص رت مرض در نفقه شامر منیگردد.
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در م رد نفقه مضارب مجلة اال کام در ْمن کخ مادۀ (  )1419خ یش چنین لرصیح میدارد:
( زمانیکه مضارب برای مضاربت به غیر از محر که ر ب املا را لسلیخ شده است سفر میناید ،مستحق مرص
براساب عر از ما مضاربت میش د).
دوم :بنزد مذهب مالکی:
نفقه مضارب در مضاربت لحت رشایط ذیر ج از دارد:
 -1عمالً برای لجارت غرض رشد ما مضاربت سفر مناید.
 -2اگر به محر سفر کند غرض رشد ما مضاربت که در آو محر زوجه اش سک نت دارد در این ص رت
نیز مصار و نفقۀ مضارب ساقط میگردد.
 -3اینکه ما مضاربت امکاو انفاق را داشته باشد ،یعنی زیاد باشد نه اینکه کخ باشد ،زیرا در ما کخ
نفقه مضارب الزم منیگردد ،زیاد ب دو و کخ ب دو ما براساب عر ثابت میگردد.
 -4اینکه سفر برای رشد ما مضاربت باشد در ص رلیکه سفر برای زوجه مدخ
برای ج باشد نفقه مضارب الزم منیگردد.

ب ا مضارب باشد و یا
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سوم :بنزد مذهب شافعی:
مضارب مستحق نفقه در ما مضاربت نه در سفر و نه خ در رض میش د ،زیرا نصیب و صه او در فایده و
ربح ثابت است بنابرین مستحق چیزی دیگری مانند نفقه و مصار منیش د و اگر در عقد مضاربت نفقه رشط
گذاشته ش د عقد فاسد میگردد.
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 - 58بدائع الصنائع ج  6ص 105
 - 59الرشح الکبیر ج  3ص 53
 - 60مغنی املحتاج ج  2ص 317
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چهارم :بنزد مذهب حنبلی:
مضارب مستحق نفقه در ما مضاربت منیش د ،اگرچه با ما مضاربت یکجا سفر من ده باشد ،زیرا برای مضارب
ربح و فایده از مضاربت میرسد از ایرنو مستحق چیزی دیگری منیش د ،در ص رت ل افق اگر نفقه لعیین شده
باشد ب رت است.
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پنجم :دیدگاه قانون مدنی افغانستان:
قان و مدنی افغانستاو مانند فقه نفی مضارب را مستحق مصار سفر دانسته است و در ْمن کخ مادۀ
( )1278خ یش چنین لرصیح میدارد:
(مصار انتقا مضارب ،از کجا بجای د گر بغرض اجرای ام ر مضاربت به اندازه مناسب از ما مضاربت
وْع می ش ).
 -8مقارنه:
براساب نَریات ف ق فق ای مذا ب اسالمی چنین استنباط میگردد که مذ ب نفی مضارب را مستحق نفقه
دانسته است اگرچه در قرار داد رصا تا ً ذکر نگردیده باشد ،زیرا اجازه انفاق داللتاً در ص رت سفر برای مضارب
داده شده است و اگر چنین نباشد عقد مضاربت را کسی منعقد منی مناید.
مذ ب مالکی لحت رشوط چ ارگانه اجازه داده است که با مذ ب نفی مم انی دارد ،لیکن مذ ب ش افع
مطلق منع من ده است نفقه مضارب را در ما مضاربت و تی اگر رشط گذاشته ش د عقد فاسد میگردد ،مذ ب
نبلی مضارب را مستحق نفقه ندانسته است ،اما در ص رت که در قرار داد ذکر گردد ،انفاق مضارب جائز
است که نسبتاً مذ ب نبلی نیز با مذ ب نفی و مالکی ل افق دارد با لفاوت اینکه در مذ ب نفی اگر انفاق
در قرار داد ذکر گردیده باشد و یا خیر؟ انفاق مضارب الزم میگردد ،لیکن در مذ ب نبلی رشط است لا در
قرار داد ذکر گردد و مچناو مذ ب نبلی نفقه مضارب را ر آنچیزیکه از جمله

ائج مضارب برای رشد

ما مضاربت دانسته میش د آنرا از جمله نفقه و مصار مضارب مرشوط به لرصیح در عقد و قرار داد میداند.

 - 61کشا القناع ج  3ص 516
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چگونگی نفقه و مصارف بانک های اسالمی در عقد مضاربت:
بنابر مقارنۀ ف ق در عرص فعلی دیدگاه مذ ب نبلی برای بانک ا و رشکت ای اسالمی که عقد مضاربت را
منعقد مینایند م زوو لر بنَر میرسد که باید در عقد و قرار داد م ارد مصار و نفقه مضارب باید لعیین گردد
و یا خ نگردد ،زیرا بین ردو طر رب املا و مضارب باید رشایط و ا ا قرار داد در منت آو معین باشد
بط ر مثا بانک ا و رشکت ای میت انند در منت قرار داد مصار بانکی خ یش را ذکر منایند و یا برای
رقابت سامل بین خ لناز منایند در ص رت که در قرار داد ذکر نگردیده باشد ،به لناز مضارب داللت میناید.
 -2ربح ( فایده ) مسمی ( تعیین شده):
یکی از آثار عقد مضاربت ربح مسای که در زماو عقد لعیین شده باشد میباشد و در این م ْ ع بین فق ا
اختال وج د ندارد که ردو طر ( رب املا و مضارب) در ص رلیکه در مضاربت ربح ب ج د آمده باشد به
سب ل افق مستحق میگردند ،و مچناو بنزد مذ ب نفی ،مالکی ،شافعی و در روایت بنزد مذ ب نبلی
مضارب مالک صه ربح از مضاربت در زماو لقسیخ مضاربت میگردد نه لن اب ضجرد کسب ربح به این ل ْیح
که رگاه در مضاربت ربح بط ر مثا  10000افغانی ر ب املا باشد و  5000افغانی ربح بدست آمده باشد
ضجرد  5000افغانی ظ ر ربح مضارب مستحق ربح منی گردد لا زمانیکه لصفیه ساب و لقسیخ بین رب املا
و مضارب ص رت نگیرد از ایرنو مضارب منیت اند ضجرد ظ ر ربح در صه خ د لرص مالکانه مناید لا زمانیکه
لقسیخ ص رت نگرفته باشد.
فق ا در م رد زماو مالک شدو مضارب از ربح اختال دارند که در کدام زماو مضارب مالک صه ربح خ د
میش د که قرار ذیر اق ا فق اء نقر میگردد:
اول:بنزد مذهب حنفی:
مضارب از مضاربت صحیح مالک ربح مسمی خ یش میگردد ،در ص رت که در مضاربت ربح ص رت گرفته
باشد ،و ربح زمانی ثابت میش د که لقسیخ ص رت گرفته باشد ،لا زمانیکه رب املا  ،ر ب املا را لسلیخ نشده
باشد ج از ندارد لقسیخ ربح بین رب املا و مضارب ،چنانچه اگر ر ب املا  1000افغانی باشد و 1000
افغانی ربح بدست آمده باشد و ربح قبر از لسلیمی ر ب املا لقسیخ شده باشد و ر ب املا در دست مضارب
باشد و الک گردد در این ص رت لقسیخ درست نیست و مضارب باید قسمت ربح بدست آورده را دوباره مسرتد
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من ده و ر ب املا را لکمیر مناید ،زیرا لا زمانیکه اصر بط ر کامر لسلیخ نش د فرع لسلیخ و لرص شده
منیت اند 62بنابر دیث که از رس الله صلی الله علیه وسلخ روایت شده (( مثر املصيل کمثر التاجر ال یملص له ربحه
تی یملص له ر ب ماله ،کذلک املصيل ال لقبر نافلته تی یِدي الفریضة)) 63مثا منازگزار مانند لاجری
است که س دش از او کخ منیش د لا رسمایهاش را فظ نکند ،مچنین منازگزار لا وقتی که مناز فرض را به
جا نیاورد مناز نفر اش قب منیش د.
وجه داللت دیث ف ق اینست لا زمانیکه لاجر اصر ر ب املا را نقد نکند فایده اش نقد منیش د ،مانند مناز
گذار رگاه اراده مناید که مناز فرض و نفر را یکجا اداء مناید لا زمانیکه مناز فرض را ب قت اش اداء نناید،
خ اندو مناز نفر برایش جایز نست در عقد مضاربت به مین گ نه لا اینکه اصر ر ب املا نقد نش د مانند
ا صر رسمایه در لجارت و خ اندو مناز فرض به فرع که فایده در لجارت و مناز نفر در عبادت است عمر
من دو جائز نیست.
دوم :بنزد مذهب مالکی:
بنزد مذ ب مالکی لا زمانیکه ر ب املا لجزیه ،لصفیه و رْایت ردو طر در لقسیخ اصر نش د لقسیخ ربح
الک ش د و یا لغیر قیمت سلعه در بازار ب ج د آید که

ج از ندارد ،رگاه قبر از لجزیه و لکمیر ر ب املا

ب اسطه آو ر ب املا لنقیص یابد ،در اینص رت ثابت است که رضر به رب املا میرسد.
و اگر یک طر لقاْای لجزیه و لصفیه ر ب املا و ربح را از قاْی مناید ،در اینص رت قاْی به لعجیر و
لْخیر میبیند رکدام را اگر صالح دید به آو کخ میناید 64.به این ل ْیح که قاْی به قضیه میبیند که لجزیه و
لحلیر در بازار به لنقیص ر ب املا منی انجامد از ایرنو به لقسیخ عاجر کخ میناید و اگر بیند که لعجیر به
رضر ر ب املا است پس میت اند که لقسیخ را به لْخیر اندازد.

 - 62بدائع الصنائع ج  6ص 107
 - 63اخرجه البی قي فی السنن ج  2ص  387من دیث عيل بن يب طالب.
 - 64التاج االکلیر ج  5ص 366
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سوم :بنزد مذهب شافعی:
بنزد مذ ب ش افع دو ق وج د دارد:
 -1متام ما از رب املا است ،مضارب صۀ خ یش را از ربح مالک منیش د مگر به لقسیخ ،و اگر صۀ
خ یش را مالک ش د در اینص رت رشیک با رب املا میش د ،و زمانیکه کدام چیزی از ما
ش د ما

الک

ردو طر محس ب میگردد.

 -2مضارب صۀ خ یش را از ربح مستحق میش د ،زیرا او از یکی از قرض گیرندگاو است ،پس مستحق
صۀ خ یش از ربح با ظا ر شدو آو میگردد مانند رب املا .
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ق او مذ ب شافعی در ظا ر مذ ب است و مقارو به مذ ب نفی است مانند مذ ب نفی مضارب مالک
ربح مضاربت منیش د مگر به لقسیخ ،با لفاوت اینکه در ق دوم مضارب رص با ظا ر شدو ربح مالک س خ
خ یش دانسته میش د.
چهارم :بنزد مذهب جنبلی:
زمانیکه در مضاربت ربح ظا ر گردد برای مضارب ج از ندارد گرفنت چیزی از ربح ما  ،مگر به اجازه رب
املا  ،اما در م رد اینکه آیا مضارب صۀ خ یش را قبر از لقسیخ مالک میش د در م رد بنزد مذ ب نابله دو
ق

وج د دارد:
 -1مضارب به مجرد ظا ر شدو ربح در ما مضاربت مالک میش د ،این ق

در مذ ب نابله در کتاب

ق اعد فق ی ،مذ ب مش ر نبلی دانسته شده است ،و مچناو در کتاب املغني این ق

را ظا ر

املذ ب نبلی دانسته است.
 -2مضارب مالک س خ خ یش منیگردد مگر به لقسیخ نه به مجرد ظا ر شدو ربح در ما مضاربت.
 -3مچناو ق

س م نیز از مذ ب نبلی روایت شده است ،مضارب مالک س خ خ یش در ربح منی

گردد مگر به محاسبه ،لجزیه ،لصفیه و فسخ قبر از لقسیخ و یا خ قبض و در لرص آوردو ربح.
 -9مقارنه:

 - 65امل ذب للشیرازي ج  1ص 387
 - 66اإلنصا للاوردي ج  5ص 446 - 445
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در دیدگاه ای ف ق مذ ب نفی ،مذ ب مالکی ق او مذ ب شافعی و ق دوم مذ ب نابله ْمناً م افق
اند به این ل ْیح که مضارب مالک س خ خ یش منیگردد ضجرد ظ ر ربح مگر اینکه ربح لقسیخ ،لجزیه،
لصفیه نش د که رکدام از دیدگاه ای ممتلف م ْ ع را ارایه داشته اند.
برخال دیدگاه دوم مذ ب شافعی و دیدگاه او مذ ب نابله که ظا ر املذ ب خ انده شده است ل ْیح
داشته اند که ضجرد ظ ر ربح ،مضارب مالک صۀ خ یش میگردد.
دیدگاه او راجح بنابر عدم رضر به رب املا و لحقق عدالت است ،مچناو قبر از لقسیخ ،لجزیه و لصفیه
صه جدا من دو مصار و نفقه ممکن لغیر در س خ و صه وارد گردد از ایرنو دقیق لر زمانی س خ رکدام از
طرفین معین میگردد که لقسیخ ص رت گیرد و مچناو دلیر ا نا راجح لر است بر اینکه رگاه ر ب املا
للف و یا کخ گردد لکمیر از ربح قبر از لقسیخ و لسلیمی عادالنه عرض جل گیری از رضر به رب املا است.
جزء دوم :آثار مضاربت فاسده:
باالی مضاربت فاسده کدام آثار مانند مضاربت صحیح از جمله نفقه و ربح مسمی الزم منی گردد ،لیکن در
ص رت انجام عمر اجر مثر برای مضارب الزم میگردد ،اگر در مضاربت ربح و فایده ص رت گرفته باشد و یا
خیر؟ زیرا مضاربت فاسده مانند اجاره فاسده است در اجاره فاسده نیز اجیر مستحق نفقه و اجر مسمی منیگردد
بلکه رص اجرت مثر را مستحق میگردد ،در مضاربت فاسده متام ربح ق و ملکیت رب املا میگردد ،زیرا
ربح رشد و ل سعه ما او است.
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قان و مدنی افغانستاو نیز در ْمن کخ مادۀ ( )1272خ یش لرصیح میدارد که مضارب در ص رت فساد یا
بطالو مضاربت رسمایه به رب املا لعلق میگیرید و مضارب مستحق اجرت مثر میگردد:
( در ص رت بطالو مضاربت ،مفاد به صا ب رسما ه لعلق گرفته مضارب اجر مثر را مستحق م ش د ،مرشوط
بر ا نکه اجر مثر از اج ره لع ي شده لجاوز نکند .در ال که مفاد م ج د نباشد ،مضارب مستحق اج ر
شناخته منی ش د).

 - 67بدائع الصنائع ج  6ص 108
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در دیدگاه ف ق فق ی و قان نی ذکر از اجرت مثر به مضارب لذکر یافته است س ا اینجاست که لعیین اجرت
مثر چگ نه باید لعیین گردد.
ج اب این س ا را میت او به معیار لعیین اجرت در بازار براساب عر

او زماو و مکاو لعیین من د ،یعنی

میت او مقداری را لعیین من د که بین لجار در بازار برای اجیر در اجرت روزمره ،یا ما انه لعیین گردیده باشد.
مطلب ششم :اقسام مضاربت:
مضاربت عقد است مانند وکالت در معامالت ،زیرا مضارب وکیر برای انعقاد عق د به نیابت از رب املا منحیث
مِکر میباشد ،از ایرنو مضاربت مانند وکالت به مضاربت مطلق و مقید لقسیخ میگردد:
 -1مضاربت مطلق:
مضاربت مطلق عبارت از مضاربت است که رب املا برای مضارب ر ب املا را برای مضاربت مید د بدوو
اینکه عمر ،مکاو ،زماو و صفت عمر را که با کدام شمص عقد مضاربت را منعقد مناید قید من ده باشد.
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مجلة اال کام در ْمن مادۀ ( )1407خ یش مضاربت را با پیروی از کتب فقه نفی مانند لعریف ف ق چنین
معرفی میدارد:
( مضاربت مطلق عبارت از عقد است که در آو زماو ،مکاو ،ن ع لجارت ،بایع و مشرتی لعیین منیگردد ،در
ص رلیکه رکدام از م ارد متذکره قید گردد در اینص رت مضاربت مقید میباشد ،مانند اینکه گفته ش د در فالو
وقت ،فالو مکاو ،با فالنی شمص عقد را انجام د ید).
قان و مدنی افغانستاو مضاربت مطلق را در ْمن مادۀ ( )1267مانند لعریف فق ی ف ق چنین لعریف من ده
است:
( مضاربت مطلق آنست که بزماو ،مکاو ون ع معامله مق د نب ده ،با ع و مشرتی در آو لع ي نشده باشند.
مضاربت مق د ،آنست که ب کی از ق د متذکره فقرۀ ف ق ،مق د شده باشد).

 - 68بدائع الصنائع ،ج  6ص 87
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 -2مضاربت مقید:
مضاربت مقید بر خال مضاربت مطلق عبارت از عقد است که در آو ،مکاو ،زماو ،ن ع معامله ،بایع و مشرتی
لعیین شده باشد.
مضارب منیت اند در مضاربت مقید خارج از دود که رب املا لعیین من ده مضاربت مناید ،در ص رت که خارج
از دود صال یت لعیین شده مضاربت مناید ،مضاربت فاسد و در ص رت رضر به ر ب املا مضارب ْامن
شناخته میش د.
مطلب هفتم :نحوۀ حل اختالفات در عقد مضاربت:
در برخی اوقات امکاو دارد که بین رب املا و مضارب اختال واقع گردد برای نح ه یی ر اختال بین آن ا
را فق ا ر من ده که اختال رب املا و مضارب بیشرت در عم م و خص ص ،در اندازۀ ر ب املا  ،در اصر
مضاربت ،در خریداری مضاربت برای خ دش ،در منع بعد از اجازه مضاربت ،در صحت و فساد مضاربت ،در
للف شدو ر ب املا  ،در ربح اصر شده ،در اندازۀ مرشوط از ربح ،در ر ب املا  ،که قرار ذیر رن ع آو به
لفصیر بحث میگردد:
اول :اختالف رب امال و مضارب در عموم و خصوص مضاربت:
در این ع اختال م ارد ذیر قابر بحث است:
) اگر اختال بین رب املا و مضارب در عم م و خص ص مضاربت ب ج د آید به اینگ نه که مضارب
دع ی مناید که مضاربت عم می را در رن ع لجارت به او داده است و رب املا دع ی مناید در
خص ص مضاربت در اینص رت ق مضارب معترب است.
ب) اگر مضارب و رب املا اختال منایند در م رد اینکه مضارب ادعا مناید که ر ب املا را برایخ رب
املا اعطاء من ده به ربح مساوی ( نصف) و ذکر ننم ده خریداری چیزی را ،لیکن رب املا ادعا
مناید که من برای مضارب اجازه داده ام بط ر مثا که در خشکه مضاربت مناید و یا خ در طعام
مضاربت مناید در این الت رگاه قبر از لرص باشد دع ای رب املا درست است و اگر این
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اختال بعد از لرص باشد در اینص رت دع ای مضارب درست است مراه با س گند مضارب
استحسانا ً و باالی رب املا اقامه بینه( ش د) الزم است.
ج) اگر رب املا دع ای عم م را مناید بر خال م رد او زیرا در آنجا مضارب دع ای عم م را مینم د
در اینص رت دع ای رب املا قابر قب است ،قیاسا ً و استحساناً.
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دوم :اختالف رب املال و مضارب در اندازۀ رأس املال:
در ص رت که رب املا و مضارب در اندازۀ ر ب املا اختال منایند به این ل ْیح که مضارب بگ ید برای من
یک زار افغانی ر ب املا لسلیخ شده و یک زار افغانی ربح و فایده من ده ام ،در الیکه رب املا بگ ید من
برای مضارب دو زار لسلیخ من ده ام در اینص رت ق

مضارب درست است ،زیرا ق

در مقدار ر ب املا

مقب ض شده برای قابض ( مضارب ) است بماطریکه او در عقد مضاربت امین است.
مچناو اگر اختال در مقدار ربح و فایده باشد در اینص رت ق رب املا معترب است ،زیرا رب املا استفاده
کننده ربح و فاید است از یک ج ت ،و اگر رکدام از رب املا و مضارب اقامۀ بینه ( ش د ) من دند ،بینه آن ا
برای اثبات قب

میگردد و اگر ردو یکجا اقامۀ بینه من دند در اینص رت بینه رب املا در دع ی قابر سمع

است زیرا رب املا زیادت را در ر ب املا دع ای دارد و مچناو بینه مضارب در دع ی نیز قابر سمع است
زیرا مضارب زیادت در ربح را دع ی دارد ،ردو طر در این مسئله ادعای اثبات را دارند پس بینه رب املا
در اثبات زیادت ر ب املا و بینه مضارب در اثبات زیادت ربح قابر سمع میباشد.
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سوم :اختالف رب املال و مضارب در اصل مضاربت:
در م رد اختال رب املا و مضارب در اصر مضاربت طی م ارد و فرْیه ای ذیر قابر بحث است:
 -1هرگاه اختالف در رأس املال به مضاربت یا قرض باشد:
در این ص رت مسئله رگاه رب املا بگ ید که ما را برای مضاربت برای مضارب لسلیخ من ده ام و مضارب
ادعا مناید که ما را برایش به قرض داده است و فایده آو نیز مرب ط او میش د ،در اینص رت ق
معترب است ،زیرا مضارب ادعای متلیک را علیه رب املا دارد در الیکه رب املا منکر است.

 - 69فتاوای ندیة ج  4ص 323
 - 70الد املمتار و رد املحتار ج  4ص 492
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رب املا

و اگر ردو طر بینه اقامه من دند ،در اینص رت بینۀ مضارب معترب است زیرا مضارب اثبات مالکیت را برای
خ دش دارد و مچناو بینه ردو طر نفی شده منیت اند زیرا امکاو دارد که بینه رب املا درست باشد که در
ابتداء ما را به مضاربت داده باشد و بعد آنرا قرض من ده باشد.
و رگاه برعکس ص رت مسئله ف ق مضارب بگ ید که ما را برای من به مضاربت داده است و رب املا بگ ید
که نمیر من ما به قرض داده ام در اینص رت ق مضارب معترب است ،زیرا ردو طر به این الفاق دارند که
ما به اجازه رب املا لسلیخ شده است و رب املا ادعای ْاو ( غرامت ) را باالی مضارب دارد و مضارب
منکر میباشد ،و اگر ردو طر بینه اقامه من دند ،بینه رب املا معترب است ،زیرا رب املا اصر غرامت را ثابت
میناید.
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 -2هرگاه اختالف در رأس املال به مضاربت یا کاال تجارتی باشد:
ص رت مسئله ط ری است که رگاه رب املا بگ ید که این ما را به لجارت لسلیخ دادم و مضارب بگ ید که
به مضاربت بط ر مناصفه داده است ،در اینص رت ق رب املا معترب است.
و اگر مضارب بگ ید که این ما را برایخ به قرض داده و ربح آو مرب ط من میش د و رب املا بگ ید که این
ما را برایت لسلیخ من دم غرض لجارت در اینص رت نیز ق رب املا معترب است ،زیرا مضارب دع ای متیلک
را باالی رب املا دارد و رب املا از آو منکر است ،و اگر ردو طر بینه اقامه من دند در اینص رت بینه
مضارب معترب است
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 -3هرگاه اختالف در رأس املال به مضاربت یا غصب باشد:
ص رت مسئله ط ری است که اگر مضارب بگ ید ما را برایخ رب املا غرض مضاربت لسلیخ من ده است و
ما

اال قبر از مضاربت ْایع شده است و رب املا بگ ید که این ما را از من غصب من ده است ،در این

ص رت غرامت باالی مضارب نیست زیرا مضارب اقرار به چیزی ننم ده است لا م جب و سبب غرامت باالی
او گردد ،بدین اساب مضارب به لسلیخ ما از جانب رب املا به غیر از م جب غرامت اقرار من ده است ،در
الیکه رب املا ادعای غصب م جب غرامت را دارد و مضارب منکر است.

 - 71بدائع الصنائع ج  6ص 110
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رگاه در ص رت مسئله ف ق مضارب بعد از عمر مضاربت ما از نزدش ْایع ش د در اینص رت ْامن است،
زیرا عمر او در ما غیر سبب و م جب غرامت میگردد لا زمانیکه اذو و اجازه مالک ما ثابت نگردد و اگر
ردو طر بینه اقامه من دند ،در اینص رت بینه مضارب معترب است در ردو الت ف ق.
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چهارم :اختالف رب املال و مضارب در خریداری مضاربت و یا مضارب برای خودش:
پرداخت من د بغرض مضاربت ربح مساوی ،مضارب

در ص رلیکه رب املا برای مضارب یک زار افغانی پ

امتعۀ را به یک زار افغانی خریداری من ده باشد و در زماو خریداری این را بیاو ننم د که این خریداری را
برای مضاربت من ده است و زمانیکه مبیعه را قبض مناید در این وقت بیاو دارد که من در زماو خریداری نیت
من ده ب دم لا برای مضاربت آنرا خریداری منایخ در این الت رب املا او را لکذیب کند و بگ ید که این امتعه
را مضارب برای خ د خریداری من ده است.
در ص رت مسئله مذک ر چ ار الت قرار ذیر قابر بیاو است:
 -1اینکه ما مضاربت و امتعه خریداری شده در زماو اقرار مضارب به ا خ د باقی باشد ،ما مضاربت
و امتعه الک نگردیده باشد ،در اینص رت ق

مضارب مراه با س گند او مدار اعتبار است و اگر

ما مضاربت در دست مضارب قبر از لسلیخ به بایع الک شده باشد در اینص رت مضارب میت اند
مراجعه به رب املا مناید و مثن ( قیمت مبیعه ) را از رب املا گرفته و به بائع لسلیخ مناید.
 -2و یا اینکه ردو ( ما مضاربت و امتعه ) الک گردیده باشند ،در اینص رت لصدیق مضارب بدوو
اقامۀ بینه درست نیست ،در این الت مضارب ْامن بایع در سپردو یک زار افغانی بد مبیعه میباشد
در چنین الت مضارب ق رج ع را باالی رب املا ندارد.
 -3و یا اینکه امتعه به ا خ د باقی مانده لیکن ما مضاربت الک شده باشد ،در اینص رت نیز مانند
م رد دوم منازعه ر میگردد.
 -4و یا اینکه ما مضاربت به ا خ د باقی لیکن امتعه الک شده باشد ،در اینص رت اگر مضارب
لصدیق کرد آنچه در دست اش است از ر ب املا مضاربت است باید آنرا به بائع لسلیخ کند و اگر
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الک شده باشد ر ب املا در دست مضارب در اینص رت ق مراجعه را باالی رب املا دارد زیرا
لصدیق ق رب املا را ننم ده است.

74

پنجم :اختالف رب املال و مضارب در منع بعد از اجازه مضاربت:
در ص رلیکه رب املا به مضارب بگ ید من ل را منع من ده ب دم از خریداری فالو شی ،و مضارب بگ ید که
من را منع ننم ده ب دید ،در این الت ق
خیانت شده است.

مضارب معترب است زیرا باالی مضارب از جانب رب املا دع ای

75

ششم :اختالف رب املال و مضارب در صحت و فساد مضاربت:
در ص رلیکه مضارب دع ای فساد مضاربت را مناید در اینص رت ق
دع ای فساد مضاربت را مناید در اینص رت ق مضارب معترب است.

رب املا معترب است و رگاه رب املا
76

هفتم :اختالف رب املال و مضارب در تلف شدن رأس املال:
در ص رلیکه اختال بین رب املا و مضارب در للف شدو ر ب املا ب ج د آید ،به این ل ْیح که مضارب
ادعا للف شدو ما را مناید و رب املا او را لکذیب مناید ،در اینص رت ق مضارب معترب است ،زیرا مضارب
در عقد مضاربت امین است و اصر عدم خیانت امین در ما امانت است.

77

هشتم :اختالف رب املال و مضارب در ربح حاصل شده:
در ص رلیکه مضارب غلط من ده باشد در اقرار مقدار ربح و فایده مثالً مضارب بگ ید که یک زار افغانی فایده
من ده ام و باز ادعا کند که او غلط من ده است و یا بگ ید که از لرب اینکه مبادا رب املا  ،ما را از نزدش
بگیرد در اینص رت ق مضارب معترب نیست ،زیرا رج ع او از اقرار ضا برای غیر از خ دش است.
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78

نهم :اختالف رب املال و مضارب در اندازۀ مرشوط از ربح:
در ص رلیکه رب املا و مضارب در جزء از ربح و فایده مرشوط اختال منایند به این ط ر که مضارب ادعای
نصف را مناید و رب املا بگ ید که به ثلث ربح ل افق من ده اند در اینص رت ق
ردو طر بینه اقامه منایند در اینص رت بینۀ مضارب معترب است.

رب املا معترب است و اگر

79

دهم :اختالف رب املال و مضارب در رأس املال:
در ص رلیکه رب املا و مضارب در رد ر ب املا به رب املا و عدم رد آو اختال مناید در اینص رت ق
مضارب مدار اعتبار است.

80

مطلب هشتم :فسخ عقد مضاربت:
عقد مضاربت از جمله عق د جائز غیر الزم و استمراری است در جریاو استمرار خ یش به یکی از اسباب که
در فقه وقان و ذکر گردیده است فسخ میگردد ،اسباب که عقد مضاربت به وسیله آو فسخ میگردد عبارت اند
از:
ف ت رب املا و یا مضارب ،فقداو و نقصاو ا لیت طرفین ،فسخ مضاربت از جانب طرفین به اراده خ دشاو،
للف شدو ر ب املا  ،اسرتداد ر ب املا از جانب رب املا .
که رکدام از م ارد و اسباب فسخ عقد مضاربت قرار ذیر م رد بحث گرفته میش د:
اول :فوت رب املال و یا مضارب:
در م رد ف ت رب املا و یا مضارب فق اء دو دیدگاه دارند:
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 -1بنزد جمهور ( احناف ،شوافع و حنابله):
بنزد جم ر مضاربت فسخ میگردد به ف ت رب املا و یا مضارب ،زیرا عقد مضاربت مانند عقد وکالت است،
چنانچه در عقد وکالت ف ت وکیر و یا مِکر عقد را فسخ میسازد مچناو مضاربت نیز به ف ت یکی از طرفین
عقد فسخ میگردد.
اگر ما مضاربت متاع ب د الزم است بفروش برسد لا پ آو لجزیه و لقسخ گردد.

81

مجلة اال کام در ْمن مادۀ ( )1429لرصیح میدارد:
( در ص رلیکه رب املا و یا مضارب ف ت مناید و یا مجن و مطبق " کامر" ش د مضاربت فسخ میگردد).
در ْمن مادۀ ( )1279قان و مدنی افغانستاو نیز مضاربت را با ف ت یکی از طرفین به دیدگا ی جم ر فق اء
قابر فسخ دانسته و چنین لرصیح میدارد:
(مضاربت ،باختخ مدت متذکره عقد ،ا م ت کی از طرفي و ا از بي رفنت ا لیت ،مضاربت خامته می ابد).
 -2بنزد مذهب مالکی:
رگاه مضارب در عقد مضاربت قبر از لجزیه و لقسیخ ر ب املا ف ت مناید ،الزم است به وارث امین مضارب
مراجعه گردد لا لکمیر کند عمر مضاربت را در کخ م رث خ د ،بفروش برساند باقی مانده ما مضاربت را
و بگیرد صه ربح م رث خ د را در اینص رت عقد مضاربت فسخ منیگردد به ف ت مضارب ،بربنای قاعدۀ فق ی
به خفیف لرین رضر باید عمر ش د که رضر کالو برای ورثه فسخ و برای رب املا خفیف ابقای عقد میباشد.
در ص رلیکه رب املا ف ت مناید و ما در دست مضارب باشد بعد از مرگ رب املا مضارب نباید عمر
مضاربت را انجام د د.

82
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دوم :فقدان و نقصان اهلیت طرفین:
عقد مضاربت در ص رت فقداو ا لیت و یا نقصاو ا لیت فسخ میگردد.
فقداو ا لیت الت است که برای یکی از طرفین عقد در جریاو عقد عارْه مانند جن و ( دی انگی ) رخ
مید د که به این سبب ا لیت رب املا و یا مضارب فاقد میگردد از ایرنو در فقه و قان و بنام فقداو ا لیت
نامیده میش د.
نقصاو ا لیت عبارت از الت است که ا لیت طرفین فاقد منیگردد بلکه نقص و کمب دی در ا لیت آن ا بنابر
ع امر رومنا میگردد مانند مفلس شدو در این الت ا لیت طرفین فاقد نگردیده بلکه نقصاو بسبب افالب
رومنا گردیده و یا سفی شدو است که شمص نفع و رضر خ د را منیداند و ما خ یش را در جای غیر مقص د
و بیجا مرص میناید که محکمه ذیصالح بنابر مصلحت ذریعه قرار او را در معامالت منع و لحت جر قرار
مید د.
 -1فسخ مضاربت بسبب جنون:
فق اء لرصیح میدارند که جن و منطبق ( کامر ) یکی از طرفین عقد سبب فسخ عقد مضاربت میگردد ،زیرا
ا لیت امر
برای آمر که رب املا است از بین میرود و ا لیت لرص برای مام ر که مضارب است از بین میرود

83

مجلة اال کام در ْمن مادۀ ( )1429و قان و مدنی افغانستاو در ْمن مادۀ ( )1279که قبالً ذکر گردیده
است جن و
را سبب فسخ عقد مضاربت دانسته است.
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 -2فسخ مضاربت بسبب حجر:
جر سبب فسخ عقد مضاربت میگردد 84.زیرا محج ر منیت اند بنابر کخ محکمه معامالت را انجام د د ،چ و
عقد مضاربت از جانب رب املا با مضارب عقد و معامله است ،بنابر نقصاو ا لیت رب املا لداوم آو ممکن
نیست و قابر فسخ دانسته میش د و مچناو رگاه جر مضارب از جانب محکمه ص رت گیرد ،مضارب منیت اند
عق د و معامالت را برای ل سعه ما مضاربت که د عقد مضاربت است انجام د د به این لحاظ عقد
مضاربت قابر دوام دانسته منیش د و فسخ میگردد.
سوم :فسخ مضاربت از جانب طرفین به اراده خودشان:
عقد مضاربت از جمله عق د جائز و غیر الزم است رکدام از طرفین (رب املا و یا خ مضارب) میت انند عقد
را فسخ مناید ،مرشوط بر اینکه جانب مقابر از فسخ باخرب گردد.

85

فسخ عقد مضاربت میت اند شده به ا رادۀ منفرده از جانب یکطر فسخ گردد و یا خ از ردو جانب به ل افق
فسخ گردد چ و قبالً ذکر من دیخ که عقد مضاربت از جمله عق د جائز غیر الزم است رگاه از یک جانب فسخ
گردد رْایت جانب مقابر در قب لی فسخ عقد رشط دانسته منیش د.
چهارم :تلف شدن رأس املال:
در ص رلیکه ر ب املا در مضاربت در دست مضارب قبر از اینکه چیزی خریداری مناید للف و یا الک ش د
در اینص رت مضاربت فسخ میگردد ،زیرا ما

الک شده برای مضاربت به قبض از جانب مضارب لعیین شده

ب د از ایرنو عقد مضاربت فسخ میگردد مانند اینکه در عقد ودیعت به الکت و یا للف شدو ما ودیعه عقد
فسخ میگردد.
و اگر بعد از خریداری چیزی ،ما مضاربت للف گردد چنانچه اگر ما مضاربت یک زار افغانی باشد و ب اسطه
مضارب امتعه را خریداری من ده و پ

را نقدا ً به بائع نداده باشد و یک زار افغانی للف گردد در اینص رت

امتعه در عقد مضاربت داخر میگردد و رب املا باید یک زار افغانی را به بائع لسلیخ مناید.
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86

پنجم :اسرتداد رأس املال از جانب رب املال:
این ص رت مسئله از دو الت ذیر خالی نیست:
 -1در ص رلیکه متام و یا برخی از ر ب املا از جانب مضارب به رب املا دفع و لسلیخ گردد در اینص رت
مضاربت فسخ منیگردد.
 -2د ر ص رلیکه ر ب املا از جانب رب املا از مضارب مسرتد گردد و یا بدوو اجازه مضارب از جانب
رب املا بفروش برسد و یا خریداری گردد در ص رلیکه ر ب املا پ نقد باشد در اینص رت مضاربت
فسخ میگردد ،زیرا خ د رب املا معامله گر خرید و فروش گردیده است.

87

مطلب نهم  :جنبه تطبيقی عقد مضاربت در بانکداری اسالمی:
در بانکداری اسالمی عقد مضاربت از جمله م مرتین عقد محس ب میگردد که بانک میت اند در این عقد
منحیث مضارب ( عامر ) و یا خ منحیث رب املا عقد مضاربت را منعقد مناید به این ل ْیح :
در ص رت که یکطر عقد مضاربت بانک مضارب و عامر باشد ،رسمایه را از اشماص گرفته در سابات
بانکی بدوو ربا فضر و نسیئه شامر ساخته در ص رت نفع برای رکدام از رب املا به اندازه رسمایه شاو ربح
( نفع ) را براساب ل افق قرارداد لسلیخ میناید.
و یا اینکه بانک منحیث رب املا مضاربت را با اشماص صا ب فن و مسلک لجارت و یا سایر ام ر در عرصۀ
زراعت ،ل لید امتعه در فابریکات و دستگاه ای صنعتی منعقد میناید و به آن ا رسمایه منحیث رب املا مید د
لا آن ا منحیث مضارب ،لجارت ،زراعت ،ل لید صنعت در فابریکات و دستگاه ا من ده و بانک در ربح ( نفع )
به اندازۀ ل افق شده رشیک میباشد.
بانک در ن ع او ف ق منحیث مضارب پ

و رسمایه جمع من ده و میت اند در اینص رت بنیه اسعاری خ یش

را افزایش د د و ل سط آو معامالت مرشوع را غرض رشد رسمایه انجام د د.
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با ن ع دوم ف ق رسمایه خ یش را بط ر مرشوع و طریقه رشعی غرض رشد رسمایه منحیث رب املا بکار
انداخته ربح و نفع خ برت از طریق مضاربت بدست میاورد که به این طریق بانک و مضارب ردو از طریق
مرشوع ربح بدست آورده و از عق د رب ی و قار که در بانک ای متعار معم است ،جل گیری میگردد.
بدوو شک عقد مضاربت به مرالب نسبت به ربا خ برت و اقتصادی است در عقد مضاربت لضمین رسمایه و
نفع ردو ص رت گرفته میت اند ،زیرا رب املا

رگاه شمص باشد یچ گا ی پ خ یش را به بانک به مضاربت

منید د لا آو بانک دارای ش رت خ ب لجارلی نباشد و مچناو بانک نیز رسمایه و پ

خ یش به رشکت

لجارلی ،فابریکه و دستگا ی منید د که لا ارزیابی لمصص و فن او را در عمر مضاربت برای خ یش ثابت
نناید ،از ایرنو رب املا اگر شمص باشد و یا بانک ک شش میناید لا اطمیناو نفع را در لمصص و م ارت
مضارب دریابد و بعد پ خ یش را بعقد مضاربت لسلیخ مضارب میناید.
از س ی خ مضارب چ و در نفع به اندازۀ ل افق شده شامر و رشیک است بنابرین ک شش میناید لا نفع را
بدست آورده اطمیناو رب املا را کسب مناید ،لا مبادا رب املا در ص رت نقصاو و یا ربح کمرت عقد را فسخ
نناید.
در ردو الت ف ق لجارت براساب اعتاد ص رت میگیرد ،در عقد مضاربت بیشرت اعتاد معترب میباشد ،لا
زمانیکه رب املا درک نناید که در مضارب ق ت ،درایت و علمیت مضاربت وج د دارد رگز عقد را منعقد منی
مناید.
در عرص فعلی فابریکات ،مزرعه ای کشت ان اع نبالات که از آو نفع بیشرت بدست آورده میش د ،مچناو
دستگاه ای ل لید اجناب و البسه ای ممتلف غرض مت یر م اد خام و ماشین آالت رضورت به پ و رسمایه
دارند که این پ و رسمایه را برای آن ا رب املا میت اند ل یه و لسلیخ من ده و در نفع ل لید آو به اندازۀ ل افق
شده س یخ و رشیک ش د.
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مطلب دهم :قرار داد مضاربت:
قرارداد کتبی در انعقاد عق د لضمین برای جل گیری از منارعه و مناقشه آینده در ص رت اختال میباشد ،زیرا
متام رشوط و خص صیات معامله در منت قرار داد انعکاب میابد در عرص فعلی قرارداد ن یسی در انعقاد عق د،
معامالت و قرار داد ای ک چک و بزرک منحیث اصر خص صاً در معامالت لجارلی رسمیت یافته است ق انین
م ْ عه در م رد منت قرار داد م ارد را لرصیح داشته لا منت قرار داد با پیروی از ارکاو و رشوط عقد پیروی
من ده و یک قرارداد م زوو ،ق قی و قان نی لرلیب گردد ،تی قرار داد ن یسی منحیث یک لمصص مسلکی
در رشته ق ق در عرص فعلی عرض وج د من ده است ،اشماص ق قداو دارای لبحر در این رشته قرار داد
ای ق قی را برای طرفین عقد لرلیب و طرفین بعد از امضاء مکلف به لطبیق آثار آو میگردند.
در ا کام رشیعت اسالمی کتابت عقد و قرارداد مجاز و برای ل ثیق آو ب رت دانسته شده است الله لبارک و
لعالی در قرانکریخ میفرماید:
( َا َ ُّ َا ال نخذ َن آ َمنُ ا إنذَا ل َ َدا َنْتُ ْخ نب َد ْنَ إن ََل َ َجرَ ُم َس ًّمى فَاكْتُ ُب ُه َولْ َ ْكتُ ْب بَ ْنَ ُك ْخ كَالن نب بنالْ َع ْد ن َو َال َْْ َب كَالن نب َ ْو
س نم ْن ُه شَ ْئًا فَإنوْ كَاوَ ال نخذي َعلَ ْ نه
َ ْكتُ َب ك ََا َعلخ َم ُه اللخ ُه فَلْ َ ْكتُ ْب َولْ ُ ْملنرن ال نخذي َعلَ ْ نه الْ َح ُّق َولْ َتخقن اللخ َه َربخ ُه َوالَ َ ْب َم ْ
استَشْ ن ُدوا شَ ن َد ْنن نم ْن نر َجالن ُك ْخ فَ نإوْ لَ ْخ
الْ َح ُّق َس نف ًا َ ْو َْ نع فًا َ ْو َال َ ْستَ نط ُع َوْ ُُي خنر ُ َ فَلْ ُ ْملن ْر َولن ُّ ُه بنالْ َع ْد ن َو ْ
اْلُ ْخ َرى َوالَ َْْ َب الشُّ َ َدا ُء
َي فَ َر ُج نر َوا ْم َر َل َاون نم خم ْن ل َ ْرَْ ْ َو نم َن الشُّ َ َدا نء َ ْو ل نَض خر نإ ْ َدا ُ َا فَتُذَك َر نإ ْ َدا ُ َا ْ
َ ُك نَا َر ُجل ْ ن
ىن َالخ ل َ ْرل َابُ ا
ما إن ََل َ َجلن نه َذلن ُك ْخ َق َْسطُ نعنْ َد اللخ نه َو َقْ َ ُم لنلشخ َا َد نة َو َ ْد َ
ما َ ْو كَ نب ً
إنذَا َما ُد ُع ا َو َال ل َْسَْ ُم ا َوْ ل َ ْكتُبُ ُه َص نغ ً
اح َ خال ل َ ْكتُ ُب َ ا َو َشْ ن ُدوا إنذَا ل َ َبا َ ْعتُ ْخ َو َال ُضَ ا خر كَا نل نب
س َعلَ ْ ُك ْخ ُجنَ ن
ارض ًة ل نُد ُرونَ َا بَ ْنَ ُك ْخ فَلَ ْ َ
إن خال َوْ لَكُ وَ لن َجا َر ًة َ ن َ
َش َء َعلن نخ)
َو َال شَ ن ند َوإن ْو ل َ ْف َعلُ ا فَ نإنخ ُه ف ُُس نق نب ُك ْخ َوال خ ُق ا اللخ َه َو ُ َعل ُم ُك ُخ اللخ ُه َواللخ ُه بنكُر َ ْ
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اى كساىن كه اُياو آورده ا د ،ر گاه به قرْی لا زماو معي ،با كد گر معامله كرد د ،آو را بن س د ،و با د
ن سنده اى (ص رت معامله را) بر اساب عدالت م او شا بن سد و چ ن سنده اى نبا د از ن شنت خ د دارى
كند ،او گ نه به شكرانه آو كه خدا او را آم زش داده است .و كىس كه قرْدار است با د بن یسد و از خدا
كه پروردگار اوست لرب منا د ،و از آو ،چ زى کخ نناید ،پس اگر كىس كه ق بر ذمه اوست ،سف ه ا نال او
است ،ا خ د منى ل اند امال كند ،پس وَل او با د با رعا ت عدالت ،امال منا د .و دو شا د از مردانتاو را به

 - 88قرانکریخ ( س رۀ البقرة )282 /
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ش ادت طلب د ،پس اگر دو مرد نب دند ،مردى را با دو زو ،از م او شا داو كه (به عدالت آناو) رْا ت دار د
شا د بگم د ،لا اگر ىك از آو دو (زو) فرام ش كرد( ،زون ) د گر ،وى را ادآورى كند ،و چ و شا داو ا ضار
ش ند ،نبا د از ش ادت خ ددارى ورزند .و از ن شنت قرض چی ک چک باشد و ا بزرگ ،مل نش د ،لا زماو
نت شا ،نزد خدا عادالنه لر ،و براى ش ادت است ارلر ،و براى ا نكه دچار شک نش د به
آو فرا رسد ،ا ن ن ش ن
ا ت اط نزد كرت است ،مگر آنكه داد و ستدى نقدى باشد كه آو را م او خ د دست به دست برگزار مى كن د،
در ا ن ص رت ،بر شا گنا ى ن ست كه آو را نن س د .و در ر ا

ر گاه داد و ستد كرد د شا د بگم د .و

چ ن سنده و شا د نبا د ز او بب ند ،و اگر چني كن د ،از نافرماىن شا خ ا د ب د .و از خدا لرب كن د ،و
خدا بد ن گ نه به شا آم زش مى د د ،و خدا به ر چ زى داناست.
وجه داللت :کخ ال ی ف ق خطاب برای مسلاناو است رگاه عقد َدین را بین خ منعقد میناید باید مکت ب
و لحریر مناید که در قیقت عق د و قرارداد ا نیز بنابر وجیبه و ذمه جانبین عقد برای یکدیگر در کخ َدین
است ،عاقدین در عق د مدی و یکدیگر براساب لع د که بسته اند میباشند ،بایع برای مشرتی ذمه دارد و مدی و
است لا مبیعه را براساب لع د که بسته است لسلیخ مناید و در مقابر مشرتی براساب لع د خ یش مدی و
است لا مثن مبیعه را به بائع لسلیخ من ده و ذمه خ یش را مربی سازد بنابرین در نص ف ق کتابت قرار داد از
نَر رشعی ثابت میگردد و مچناو کالب را کخ ف ق ال ی مکلف من ده است لا کتابت عقد را براساب عدالت
لحریر دارد و آنچه که الله لبارک و لعالی به او از علخ کتابت عق د ارزانی من ده است شکراو من ده و آنرا به
را ی درست استفاده و استعا مناید ،کسانیکه منیدانند و یا ا لیت ندارند ولی ،وصی و قیخ آن ا باید عق د را
براساب عدالت لحریر دارند ،در انعقاد عق د ک چک لحریر آن ا مباح و اختیاری دانسته شده است.
مچناو در متام ا کام که در نص متذکره ذکر گردیده است ،الله متعا بندگاو مسلاو خ د را به لق ی و لرب
از خدا دع ت من ده است ،بنابرین ثابت است رگاه کالب و قرارداد ن یس که عقد را در بین طرفین لحریر
میدارد معیار بنزد آن ا باید عدالت و لق ی باشد.
فق ای اسالمی برای انعقاد عق د ارکاو و رشوط گذاشته است که قبال در این کتاب از آو بحث شد ،در عق د
بانکداری اسالمی بماطر اینکه کتاو ص رت نگیرد ،فریب و لدلیس منتفی گردد ،در آینده دع ی و نزاع م ج د
نگردد ،در متام عق د بانکداری اسالمی که ما در زمره بحث آو استیخ الزم است لا بط ر لحریری انعقاد گردد،
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ق انین م ْ عه نیز به این نکته مترکز دارد چنانچه مادۀ ( )122قان و مدنی افغانستاو در م رد رشکت ا (
مضاربه ،مشارکه ،مرابحه )،چنین لرصیح میدارد:
(عقد رشکت با د لحر ری باشد در غم آو اعتبار ندارد ،مچناو لعد ر وارده در عقد لازمان که شکر عقد
لکم ر نشده باشد باطر شمرده می ش د ،رشکاء من ت انند بر ا ن بطالو باالی شمص ثالث متسک منا ند ،ا ن
بطالو بي رشکاء ن ز مدار اعتبار ن ست ،مگر از لار م که رش ک مطالبه کخ بطالو را من ده باشد).
قان و قرارداد ای لجارلی و فروش ام ا منق

افغانستاو در ْمن فصر دوم خ یش به عنارص اساسی قرار

داد لحریری را لرصیح میدارد که بیشرت در عنارص اساسی در یک قرار داد لحریری معامالت بانکداری اسالمی
براساب ا کام قان و متذکره و مسائر فق ی و ق قی قرار ذیر بر شمرده میش د:
 -1عن او قرارداد (ن عیت قرارداد)؛
 -2مبنای قرارداد؛
 -3ش رت طرفین قرارداد(اشماص با صال یت) ؛
 -4لع د ( ایجاب و قب ) بین طرفین قرارداد؛
 -5د قرارداد؛
 -6سبب قرارداد؛
 -7م ْ ع قرار داد ( ذکر معق د علیه)
 -8مدت قرارداد؛
 -9لعیین ربح؛
 -10ق ق و وجایب طرفین قرارداد؛
 -11م ارد فسخ قرارداد؛
 -12لعدیر قرارداد؛
 -13نَارت از اجرای قرارداد؛
 -14قان و اکخ بر قرارداد؛
 -15مرجع ر اختالفات ا تالی؛
 -16جرباو خساره؛
51

 -17لساو قرارداد؛
 -18لْیید و لصدیق طرفین قرارداد.
متام م ارد ف ق در مه ان اع قرار داد ای که در بانکداری اسالمی این کتاب بحث میگردد بط ر لطبیقی به
من نه ای نسبت به خص صیات ر قرار داد اشاره میگردد.
ا میپردازیخ به من نۀ لطبیقی قرارداد عقد مضاربت با در نَرداشت م ارد که در این عقد قبالً بحث گردیده
و چگ نگی لحریر آو.
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بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَّـنِ الرَّحِيمِ
شارۀ ثبت تتتتتتتتتتتتتتتتتت

قرار داد مضاربت

لاریخ ثبت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

مبنای قرار داد:
مادۀ اول:
این قرار داد براساب ا کام فقه اسالمی و م اد ( ) 1281 – 1261قان و مدنی افغانستاو منترشۀ جریدۀ
رسمی شاره ( )353سا  1355ت ش و فصر فتخ قان و بانکداری افغانستاو منترشۀ جریدۀ رسمی شاره
( )1197سا  1394ت ش قرار ذیر منعقد میگردد:
اهداف قرارداد:
مادۀ دوم:
این قرارداد ضنَ ر رشد رسمایۀ رب املا غرض انعقاد معامالت غیر رب ی از جانب بانک /رشکت طبق
ا کام رشیعت اسالمی و ق انین نافذه افغانستاو منعقد میگردد.
سبب قرارداد:
مادۀ سوم:
مقصد اصلی این قرارداد عقد مضاربت طبق ا کام رشیعت اسالمی میباشد ،سبب عقد رشکت در نفع بین
رب املا و مضارب طبق رشوط این قرارداد میباشد.
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طرفين قرارداد:
مادۀ چهارم:
عقد مضاربت فی ما بین  .........ولد  ...........ولدیت  ..........دارای منرب لذکرۀ  ........ساکن اصلی ........
ساکن فعلی  ........در الیکه دارای ا لیت و لرصفات رشعی و قان و خ یش ب ده منحیث رب املا با
بانک /رشکت  ..........دفرت مرکزی واقع  .......دفرت سا ی واقع  ........دارای ج از شاره  .........از بانک
مرکزی (دافغانستاو بانک ) منحیث مضارب لحت رشایط ذیر انعقاد میگردد:
اختصار:
مادۀ پنجم:
( )1معامله بین طرفین در این قرار داد عقد مضاربت ب ده ،من بعد در این قرار داد بنام مضاربت یاد میگردد.
( )2بانک  /رشکت  /اشماص قیقی یا کمی در ص رت که عامر باشند در این قرارداد من بعد بنام
مضارب در ص رت که عامر باشند یاد میگردد.
رأس المال در مضاربت:
مادۀ ششم:
( )1ر ب املا در این مضاربت مبلغ  ........افغانی /دالر میباشد که از جانب رب املا به مضارب در قید
رسید معترب که به م ر و امضای مضارب رسیده باشد نقدا ً بعد از امضاء ،ثبت و طی مرا ر شکلی این
قرارداد نقدا ً لسلیخ میگردد.
( )2ف رم لسلیمی پ نقد که رشوط فقرۀ ف ق در آو رعایت گردیده باشد ْمیمۀ این قرارداد میگردد.
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موضوع مضاربت:
مادۀ هفتم:
مضارب میت اند رن ع معامالت را که رشیعت اسالمی و ق انین افغانستاو مرشوع دانسته غرض ربح و رشد
رسمایه منعقد مناید  /مضارب مکلف است لا در مضاربت عق د ذیر را منعقد مناید:
....... -1
....... -2
....... -3
لبرصه :این لبرصه جزء قرارداد نب ده بماطر وْا ت لحریر میگردد ،رگاه مضاربت مطلق باشد منت او
قبر از خط دش لحریر میگردد ،در ص رلیکه مضاربت مقید باشد منت دوم بعد از خط دش با ذکر م ارد
مضاربت مقید در قید شاره لحریر میگردد.
مدت قرارداد:
مادۀ هشتم:
این قرارداد از لاریخ  .......الی  ........قابر اعتبار ب ده در ص رت ل افق طرفین قابر متدید میباشد.
اندازۀ ربح ( فایده):
مادۀ نهم:
( )1رب املا و مضارب در ربح ( فایدۀ ) مضاربت بط ر مناصفه  /ثلث  /ربع با خ رشیک میباشند.
( )2ربح بعد از لحلیر سابی مشمص در ر ماه  /ربع سا  /سا کامر بین رب املا و مضارب لقسیخ
میگردد.
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( )3در ص رلیکه در ر ب املا خساره وارد گردد ،قبر از لقسیخ ربح از اندازۀ ربح ر ب املا لکمیر میگردد.
حقوق رب المال:
مادۀ دهم:
رب املا بنابر لع دات این عقد مضاربت دارای ق ق ذیر میباشد:
( )1اخذ و قبض اندازۀ ربح فقرۀ ( )1مادۀ ن خ این قرار داد ،و یا در ص رت ل افق ازدیاد ربح به اصر
ر ب املا .
( )2رگاه مضارب در زماو معینه فقرۀ ( )5مادۀ ن خ این قرارداد ربح را برای رب املا لسلیخ نناید ،رب
املا

ق اعرتاض را باالی مضارب به مراجع مرب طه دارد.

( )3رب املا

ق دارد لا قرارداد ذا را یکجانبه فسخ مناید.

( )4رب املا

ق دارد در ص رت فسخ قرار داد مطابق فقرۀ ف ق این ماده ،بعد از لصفیه ر ب املا و ربح

ناشی از این مضاربت را نقدا ً از جانب مضارب لسلیخ ش د.
( )5رب املا

ق دارد لا در ص رت لعلر مضارب مبنی بر لصفیه بعد از فسخ قرارداد ،در ص رت خساره

درخ است مطالبۀ آنرا علیه مضارب به مراجع مرب ط لقدیخ مناید.
وجایب رب المال:
مادۀ یازدهم:
رب املا بنابر لع دات این عقد مضاربت دارای وجایب ذیر میباشد:
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( )1رب املا مکلف است بعد ازامضای این قرارداد بالفاصله  /مدت  .....روز ر ب املا را نقدا ً به مضارب
لسلیخ مناید.
( )2
حقوق مضارب:
مادۀ دوازدهم:
مضارب ،بنابر لع دات این عقد مضاربت دارای ق ق ذیر میباشد:
( )1ر ب املا ل افق شده مندرج فقرۀ ( )1مادۀ ششخ این قرارداد را بدوو لْخیر طبق مدت ل افق شده
فقرۀ ( )1مادۀ یازد خ این قرارداد نقدا ً از نزد رب املا لسلیخ ش د.
( )2مضارب ق دارد لا معامالت را مطابق ل افق مندرج مادۀ ششخ این قرارداد غرض رشد رسمایه انجام
د د.
( )3مضارب ق دارد لا س خ ربح خ یش را طبق ل افق فقرۀ (  1و  )2مادۀ فتخ این قرارداد در ص رت
ربح بعد از لجزیه و لقسیخ قبض مناید.
( )4مضارب ق دارد لا قرارداد ذا را یکجانبه فسخ مناید.
( )5مضارب میت اند ر ب املا را غرض مضاربت به سایر اشماص به مضاربت بد د.
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وجایب مضارب:
مادۀ سیزدهم:
مضارب ،بنابر لع دات این عقد مضاربت دارای وجایب ذیر میباشد:
( )1برای مقدار نفع و رضر مضارب مکلف است لا سیستخ شفا

سابداری ( )Accountingرا بط ر

سافت و آرت ایجاد مناید.
( ) 2مضارب مکلف است در خال

رماه  /دو ماه  /ربع سا  ،رب املا را از ص رت عدم ربح ،مقدار ربح

و مقدار رضر در ص رلیکه واقع شده باشد کتباً از طریق وسایر ارلباطی با خرب مناید.
( )3مضارب مکلف است در ص رت رضر فقرۀ ف ق رچه عاجر رب املا را از طریق وسایر ارلباطی کتبا ً
باخرب سازد.
( )4مضارب مکلف است در ص رت فسخ در خال مدت  .....روز /ماه ص رت ساب مضاربت را لصفیه و
ق ق جانب مقابر را پرداخت مناید.
( )5مضارب مکلف است لا به معامالت مرشوع رشعی در عقد مضاربت مبادرت ورزد و از رن ع معامالت
رب ی جدا ً امتناع مناید.
( )6مضارب مکلف است در مضاربت به معامالت مبادرت ورزد که در آو ل قع نفع بیشرت باشد.
( )7مضارب در فاظت ر ب املا و مفاد ناشی از آو یثیت امین را دارد ،در فاظت و نگ داشت ر ب
املا و مفاد ناشی از آو مکلف است لدابیر الزم الماذ مناید.
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تصفيه:
مادۀ چ ارد خ:
در ص رت فسخ قرارداد و یا لکمیر مدت ل افق شده مطابق مادۀ پنجخ این قرارداد قرار ذیر لصفیه ص رت
میگیرد:
( )1یئت لصفیه اسناد و ص رت ساب ا ناشی از این قرارداد را بررسی من ده یک راپ ر لرلیب و به
سمع ردو طر میرساند.
( ) 2مضارب مکلف است لا متام اسناد و ص رت ساب ای معامالت مضاربت ناشی از این قرارداد را
بدسرتب یئت لصفیه قرار د د.
( )3رب املا

ق دارد لا به نزد ئیت لصفیه مراجعه من ده و اسناد دست داشته خ یش را برای وْا ت

لقدیخ مناید.
( )4لصفیه باید در خال مدت  .......روز  /ماه بط ر کامر خامته یابد.
( )5اسناد لصفیه در آرشیف فظ میگردد.
( )6طرفین میت انند باالی گزارش یئت لصفیه بعد از زماو لسلیمی رسمی در خال مدت  .....روز به مراجع
مرب ط اعرتاض مناید ،بعد از ختخ مدت متذکره اعرتاض قابر سمع منیباشد.
مصارف :
پانزدهم:
مصار از قبیر سفر مضارب غرض مضاربت ،معاش کارمند ،و  .....را مضارب میت اند از ربح مضاربت
وْع مناید.
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حالت فسخ قرار داد:
مادۀ شانزدهم:
این قرارداد طبق ا ا ذیر فسخ میگردد:
( )1در ص رت درخ است رکدام از طرفین بدوو رْایت جانب مقابر.
( )2در ص رت عدم لطبیق لع دات ردو طر .
( )3در ص رت ف ت ،نقصاو و یا فقداو ا لیت ریکی از طرفین.
( )4در ص رت الک شدو رسمایه.
تعدیل قرارداد:
مادۀ هفدهم:
( )1در ص رت ل افق ردو طر در منت این قرارداد لعدیر ص رت گرفته میت اند.
( )2لعدیر قرارداد به یچ ص رت از د و سبب مندرج م اد دوم و س م این قرارداد عدو من ده منیت اند،
در ص رت لغیر د و سبب ،ل سط قرارداد دیگری لجدید ص رت میگیرد.
نظارت از قرارداد:
مادۀ هژدهم:
نَارت از لطبیق این قرارداد ل سط ب رد رشعی و یئت نَار بانک  /رشکت ص رت میگیرد.
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رعایت احکام شریعت اسالمی و اسناد تقنينی:
مادۀ نزدهم:
بط ر کلی رب املا و مضارب مکلف اند در این عقد مضاربت ا کام رشیعت اسالمی (فقه نفی) و اسناد
لقنینی اعخ از ق انین ،مقررات ،اسناد اداری ل ایح ،طرزالعمر ای که از جانب بانک مرکزی ( د افغانستاو
بانک ) منَ ر شده باشد و مچناو متحد املا

ای بانک مرکزی و لصامیخ ب رد رشعی این بانک  /رشکت

را رعایت و لطبیق منایند.
جبران خسارۀ:
مادۀ بیستم:
( )1در ص رت قص ر مضارب مبنی بر س ر انگاری ،غفلت و نقصاو در ر ب املا  ،ربح مست جب جرباو
خساره دانسته میش د.
( )2رب املا مکلف است در ص رت ادعای جرباو خساره و انکار مضارب ،اثبات م ارد فقرۀ ( )1این ماده
را ل سط بینه ( اسناد و ش د ) قان نی بنزد مراجع ذیصالح قان نی ثابت مناید.
حل وفصل اختالفات احتمالی:
مادۀ بیستم:
( )1درص رت بروز رگ نه اختال درقبا مندرجات این قرارداد در ا وآینده بین طرفین درقدم نمست به
منت این قرارداد ارجحیت داده میش د.
( )2ا کام این قرار داد بر اساب رصا ت آو قابر اطالق است.
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( )3در ص رت اغاض منت قرارداد طرفین لالش می منایند لا اختالفات خ یش را از طریق بحث وگ فتگ
فی مابین خ یش ر وفصر منایند.
( )4رگاه م ْ ع ازطریق بحث و گفتگ بین طرفین ر وفصر نگردد ،م ْ ع اختال ل سط کمیت
لجارلی الاق لجارت افغانستاو و یا محکمه ذیصالح محر قرارداد ر و فصر میگردد.
لسان قرارداد:
مادۀ بیست و یکم:
( )1اصر لساو قرارداد پشت  /دری  /انگلیسی میباشد.
( )2در ص رت رضورت نقر آو به لساو انگلیسی /پشت  /دری نیز ب ده میت اند.
( )3لرجمه قرارداد از اصر لساو به لساو دومی در یچ ص رت مغایر ب ده منیت اند در ص رت مغایرت به
اصر لساو قرارداد مراجعه ص رت میگیرد.
تنفيذ قرار داد:
مادۀ بیست و دوم:
( )1این قرارداد طی بیست و دو ماده لرلیب گردیده و بعد از امضای ردو طر ( رب املا و مضارب )
نافذ میگردد.
( )2این قرارداد در ْمن دو نقر لرلیب یک نقر آو نزد مضارب فظ و نقر دیگر آو به رب املا لسلیخ
میگردد.

محر امضای رب املا

محر ام ضای مضارب
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نوت :این یک من نه از منت و شکر قرارداد مضاربت میباشد طرفین میت انند نسبت خص صیات که ل افق
دارند در منت م اد قرارداد لغیر ،ایزاد و لعدیر ب ج د آورند.
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