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 املقدمة
 االهتمام الحمد هلل فاطر السموات واالرض، والصالة والسالم على نبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد ، وعلى آله وصحبه اجمعين.أما بعد:يعتبر  

النشاط  ، وإنعاش المالي التوازن  لتحقيق التنمية االقتصادية، أَهداف بلوغ في تساهم النها ااَلقتصادية النشاطات أهم من االستثمار بمشاريع
  من العديد إقامة  خالل ذلك من  يتجلى االسِتثمار، لتحقيق التمويل لعمليات بالغة  أهمية أعطى اإلسالمي االقتصاد  أن  . االقتصادي
 رأسها وعلى شروط، عدة على تتوفر التي االقتصادية المشروعات الالزم لمختلف التمويل تقديم على تعمل   التي اإِلسالمية المالية المؤَسسات

  وااللتزام اإلسالمية، األولويات فيها سلم يراعى ، والتي المقدمة خدماتها أو المنتجة، سلعها ونوعية المالية، معامالتها لكل الشرعية السالمة
 منها، ممكن حد أكبر   لَتحقيق  تسعى والّتي واالقتصادية االجتماعية السالمة إلى مبادئ إضافة  تعامالتها، مختلف في اإلسالمي بالسلوك

 ونفعا   للمقرض نفعا   للمسلمين، نفعا   القرض كان الدقيقة، بواعثه إلى وأشير الدقيقة، أحكامه وُعِرفَ  نّظم فإذا  يحتاجه كل إنسان، والقرض
 عديدة ِمنها:ــــااِلسالمية ألسباب  الشريعة في االستثمارية المشاريعُ  قروض ُحكم الموسوم : البحث لموضوعِ  اختياري  سبب وجاء.للمقترض

ذه اهتمام الشريَعة االِسالمية باالستثمار، وأمَر الِعباد باّلسعي في االستثمار في ُمختلف الَمجاالت، مَع مراعاة اَلشروط الشرعيُة له .1
 االستثمارات.

 كثرة توجه الناس في العصر الراهن إلى مشاريع االستثمار بمختلف انواِعها، الكبيرة والمتوسطة والصغيرة. .2
أهمية معرفة الشخص المقدم للقرض من اجل المشاريع االستثمارية بحرامها وحاللها، وذلك لتحقيق االمتثال ألوامر الشريعة االسالمية  .3

 الغراء. 
أهمية القرض في العصر الراهن، وحاجة الناس إلى هذه القروض، مع سوء استخدام هذه القروض من قبل المصارف، االمر الذي   .4

 الحقيقة الشرعية لهذه القروض. يؤدي إلى توضيح 
 تفاوت الناس في أخالقهم وايمانهم ، االمر الذي يؤدي إلى حصول معامالت شرعية وغير شرعية بين الناس. .5

 :االتي التفصيل وعلى  ، والمراجع المصادر ثم وخاتمة َمباحث وثالث ُمقدمة من يتكون البحث:  ِخطة
 :كاالتي وهي البحث ُخطة ذكرت ثم ، اختيار البحث وسبب الَموضوع أهمية فيها بينت:  المقدمة

 االسِتثمارية َوفيه َمطلبين: اَلمشاريع قروض الَمبحث االول: ماهية
 القرض. َتعريف: االول الَمطلب

 الَمطلب اَلثاني: تعريف الَمشاريع االستثمارية.
 الَمطلب الثالث: مشروعيُة القرض 

 المشاريع االستثمارية)الكبيرة ، الُمتوسطة ، الصِغيرة( والتكييف الفقهي له ، وفيه مطلبين:المبحث الثاني: حكم قروض 
 (الصغيرة ، المتوسطة ، الكبيرة)االستثماري  المشاريع قروض  المطلب االول: حكم

 .(،الصغيرة المتوسطة ، الكبيرة)المطلب الثاني: التكييف الفقهي لقروض المشاريع االستثمارية 
  األصلية،  مصادرها  من واآلثار النبوية، األحاديث القرآن الكريم، وخرّجتُ  في  سورها من َمواضعها إلى القرآنية اآليات عزو: البحث َمنهجية

 فقط، منهما موضعها إلى بعزوها أكتفي فإني أحدهما أو الصحيحين في تكون  أن إال عليها، المعتبرين العلم أهل كالم من تيسر ما ذكر مع
األولى  المرة في للمرجع وأذكر بطاقة الكتاب المعتبرة، األصلية مصادرها من األقوال وثقت الحديث، ورقم التخريج الجزء والصفحة عند وأذكر

  لما اهدني والشهادة، الغيب وميكائيل، عالم  جبرائيل رب  اللهم وختامًا: .ابجديا   ترتيبا   فيه مرتبة البحث والمراجع المصادر في الهامش، وثبت
على   وصلى هللا،  ، وأخر دعوانا إن الحمد هلل فاطر السموات و االرض مستقيم صراط إلى تشاء من تهدي ،إنك بإذنك الحق من فيه اختلف

 صحبه وسلم .نبينا محمد ، وعلى  
 املبحث االول: ماهية قروض املشاريع االستثمارية

 املطلب االول: تعريف القرض 
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 من اإلنسانَ  ُتعطيه ما: والَقر ض. بالمقراض الشيءَ  َقَرضت: يقال. القطع على يدل   وهو صحيح ، أصل   والضاد والراء )القاف أواًل: في اللغة:
َضاه(  مالك    إقراضا  المال أقرضته من اسم وهو وفلوس فلس مثل( قروض)  ،والجمع لتقضاه المال من غيرك تعطيه ، أو ما(1)لُتق 

  (3)چۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئچ . ومنه قوله تعالى (2) أخذه واقترض:  القرض، طلب واستقرض:
  الحجاز  أهل ويسميه ماله، من قطعة للمقترض يقطع المقرض ألن بذلك؛ ،وسمي َبدله ُيرد أن على للشيء تمليك هو ثانيًا: في االصطالح:

 .(5)اإلقراض بمعنى ومصدرا المقرض الشيء بمعنى اسما ويطلق .(4)سلفا
إن القرض في اَلشرع مخصوص بالسلف على عادة الشرع، في أن يجري على أسلوب اللغة  وجه العالقة بيَن المعنى الَلغوي واالصِطالحي: 

ببعض محتمالته، وعلى ذلك فأن القرض من حيث اللغة واالصطالح واحد، وليس العكس، أذ االخص يتطلب في تخصيص االسم 
 .(6)بالديمومة معنى االسم

 املطلب الثاِني: تعريف اَلمشاريع االستثمارية
  بهدف  ، المجتمع أفراد  لدى  معينة رغبة أو حاجة ،إلشباع َتسويقها أو الَخدمات أو السلعَ  ِإنتاجِ  على  تعمل منشأة عن عبارةأواًل: المشاريع: 

  على يعملون  أكثر أو مبادر شخص إلى يحتاج استثماري  مشروع المتاحة، وأي والبشريةَ  الماديةَ  المواِرد  اسِتخدام خالل من ، الربح تحقيق
  في  األرباح تحقيق خالل  من وتنميتها ثروتهم، زيادة أجل  من  والخدمات، السلع  بيع ،أو  إنتاج مجال  في للعملِ  المال من َمبلغ َتوفير

 .(7)المشروع
 ثانيًا: االستثمار:

، والَثمر ِحمَل الشجر، واَلثمر  (8)چی  ی  ی  ی       جئ  چ  ان كلمة َثمر ُمستخدمة في القران اَلكريم ،وِمنُه َقوِله تعالىفي اللغة :  (1
 . (10)  ال أو أكل سواء الشجرة تخرجه الذي الحمل ، والثََّمُر هو(9) انواع المال ، واثمر الرجل كُثر مالهُ 

 في االصطالح: (2
  الُمسَتقبل،  في طويلة مدة مدى  على عليها َيتوقع الحصولُ  مكاسب تحقيق إلى  يهدف مالي ارتباط)في االصطالح االقتصاديين:  -أ

  .(11) الزمن من طويلة فترة مدى على عائد تحقيق منها يتوقع أصول  على ولكن إنفاق اإلنفاق، من نوع هو فاالستثمار
 من قطاع أي في ونمائه المال ثمر فهو استثماره، َعندَ  الشرعيةَ  األحكامُ  مراعاة شرط المال تنميةفي اصطالح االقتصاد االسالمي:) -ب

 .(12)األخرى( االقتصادية األنشطة من غيرها  أو الصناعة أو التجارة ذلك في كان سواء اإلنتاجية، القطاعات
 وتنميُته المالِ  تكثيرُ : أي لها؛ المعاصر المعنى االصطالحي هو الل غوي  المعنى أنوجه العالقة بين المعنى اللغوي واالصطالحي: 

 .(13) مستحدثا عالميا مصطلحا  اقتصاديا صار االستثمار وأن . عليه والمحافظة 
 المطلُب الثِالث: مشروعيُة القرض
 واالجماع :  ، والسنة ،الكتاب  مشروعيته ، القرض جائز ومشروع ، ودل على

 : من الكتاب .1
 (14) چجث  مث    ىث  يث   حج  مج  جح  مح  جخ  حخ  مخ  جس           چ  -أ

  القرض هو وذلك هللا، عند ما مبتغي ا نفقته في محتسبا الدنيا، في هللا سبيل في  ينفُق من ماله  إن الذي : َوجُه الداللِة من اآليِة الكريَمة
 يقول البصرة نحّويي بعض وكان. مئة سبع بالواحدة له  فيجعل سبيله، في بإنفاقه  أقرضه، الذي ذلك قرضه ربه له فيضاعف: يقول الحسن،

ِرُض  الَِّذي َذا  َمن  : )قوله في ا ّللاََّ  ُيق   .(15)خيرا به فعل  إذا َسو ء  وقرض صدق،  قرض  عندك لي:  العرب كقول فهو( َحَسن ا َقر ض 
  (16)چ  وئۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئچ قوله سبحانه وتعالى  -ب

ويختلف االرزاق بين  ،تعالى عباده على االنفاق في سبيل هللا، أي أنفقوا وال تبالوا، فاهلل هو الرازق هللا يحث  : من اآلية الَكريمةالداللةِ  وجهُ 
 .(17)، له الحكمة البالغة في ذلك  العباد

   من السنة: .2
 (18) بة من كرب الدنيا نفس هللا عنه كربة من كرب يوم القيامة (()) من نفس عن مؤمن كرُ  قاَل: قاَل النبي   ريرةعن أبى هُ  -أ
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 .(19)((ها مرة  تِ مرتين إال كان كصدقَ  قرضا   مسلما   ما من مسلم يقرُض قال:))   نبي هللا أن َمسعود ابن  عن -ب
يا جبرئيل ما  : فقلت، والصدقة بعشر ،: ))رأيت على باب الجنة مكتوبا القرض بثمانية عشرقال: قال رسول هللا  عن أبي أمامة  -ت

 .(20) وربما وضعت الصدقة في غني((، ألن صاحب القرض ال يأتيك إال وهو محتاج  : قال ،والصدقة بعشر ،بال القرض بثمانية عشر

 .   (21)((قرض الشىء خير من صدقته)):  رفعه قالَ  عن أنس   بن سلمة عن ثابتَ  مادُ دثنا حَ حَ  -ث
 بخالف السؤال، ذلة على نفسه عّزت مسلم على كربة تفريج أنه جهة من القرض َفضلُ  يكون  :فةريالشَ  االحاديث النبويةمن  الداللةِ  وجهُ 

 .(22) ذلّ   عزيز رفع ، وهو الصدق في ليس معنى القرض ففي الصدق، أخذ اعتاد من  على  الصدقة
إلى عصرنا من غير إنكار  أجمع المسلمون على جواز القرض، وما زالت األمة االسالمية تتعامل به من زمن الرسول   من االجماع: .3

 .(23) من أحد
املبحث الثاني: حكم قروض املشاريُع االِستثمارية )الَكبرية ـــ امُلتوسطة ــــ الصَغرية(، والتكييف 

 الفقهي له
البنوك والمصارف العراقية بإعطاء قروض مالية   تقوم: )الكبرية ــــ املتوسطة ـــ الصغرية( االستثمارية املشاريُع قروض املطلب االول: حكم

 يدعو مما اصبح  ولقد عراقي، دينار مليون  50-5ما بين وتتراوح مبلغ القرض أكثر، وربما %6ــــ  %2 تتراوح ربوية لألفراد والشركات ،وبفائدة
 لتطييب اإلرضاءات، من سلسلة  إلى وفتاوها بأجوبتها تحولت المطروحة الفقهية القضايا من كثيرا   ترى  أن معا   زواالشمئزا القلق الى

لتمويل المشاريع االستثمارية الكبيرة والمتوسطة  بالفائدة االقتراض جواز االمور هذه ومن ، واالفراد العموم مستوى  على الخواطر
والصغيرة.ومن هذه المصارف مصرف الرشيد ، حيث تقوم بإعطاء قروض  مختلفة، مثال: قروض لألطباء والصيادلة ، حيث تبلغ نسبة 

سنوات، وتعتبر  10ــــ 5مدة ،ويتم تسديد هذه القرض خالل %4، وقروض ألصحاب المشاريع المتوسطة ، وتبلغ نسبة الفائدة %6فائدة فيها 
شريفة ، َو  هذه القرض من انواع الربا ، التي حرمها الشارع الحكيم، واالدلة على تحريم الربا كثيرة، منها من القرآن الكريم ، والسنة النبوية ال

 االجماع ، واالدلة :  
 من القرآن الكريم:  .1

 .(24)چۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ      ۇئى  ى     ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئچ  تعالى قوله -أ
  أجل  في يزيدون  ثم ، عليه يتراضون  مقدارا   المال في زادوا األجل حلَّ  فإذا ، أجل إلى يربون  كانوا إَن المقرضين وجه داللة اآلية الكريمة:

 .(25)البداية   له  كان الذي دينه أضعاف المربي يأخذ حتى مّرة بعد مّرة ذلك يفعلون  فكانوا  ، الّدين
 ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ٹٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ     ٿ  ٿ  ٺٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ ٱ  ٻ  چ  -ب

  ،   ٹ چ ٿ    ٿ     ٿ  ٿ چقولهم  عليهم ُردَّ  وأنه غالبا،  لألكل  يراد إنما األخذ ألن باألكل؛ األخذ عن عبَّر أنـه  وجه داللة اآلية الكريمة: (26)چ
  فردَّ  حسب زعمهم، سواء  فالبيع والربا عندهم  ُتربي، أن  وإما َتقضي أن  إما: للغريم ويقولون  النسيئة، ربا من النوع بهذا يتعاملون  كانوا حيث

  فعليه اقترضه،  من على مضمونا المقَتَرض المبلغ فيه يكون  بزيادة القرض البيع والربا مختلفان؛ ألن لهم  ، وأوضح القول هذا  الشارع الحكيم
     .(27)بالُغنم الُغرم  أن  في العدل يخالف وذلك للمقِرض، يكون  ُغنم الزيادة وهي  القرض نفع أن مع الُغرم
 من السنة النبوية الشريفة:  .2

 .(28) سواء ( هم: وقال وشاِهديه ، وكاتبُه ، وموكَلُه ، الِربا ، آكلَ   هللا  رسولُ  )لعنَ :  قا ل  عن عبدهللا -أ
  أضع  ربا  وأول   موضوع ،  الجاهلية  وربا ... )):وقال الوداع حجةِ  في  الناس خطبَ   النبي أن: من االحاديث الطويلة جابر حديث -ب

 .(29) (... كل ه  موضوع   فإنه الُمَطِلب، عُبد ابن عباُس  ربا ربانا،
الشارع الحكيم  ن إ وجه الداللة من االحاديث الشريف: (.30نية()زِ  ))درهُم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد  من ستة وثالثينَ : وقوله -ت

  الواحدة الزنية في ما على زنية، وثالثين ست من أشد الربا أكل معصية بل المعاصي، وأشد أفظع من ومعصية من الكبائر، الربا أكل اعتبر
 .(31)  الربا تحريم يؤكد اإلسالم ، وهذا في  وقباحة شناعة من

وه((  الربا ))هذا: قال  بذلك علم فلما ِبِربا، ُأِخذَ  بتمر ُأِتي  النبي أن الخدري  سعيد أبو ذكره ـــ ما4        .(32) فرد 
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  بوجه، تصح ال وأنها, الربا صفقة فسخ وجوب ويدل هذا على التمر، بردِّ  أمر إن الرسول  وجه الداللة من الحديث النبوي الشريف:    
   .(33) العلم أهل الجمهور من قول وهو

تشكل مشاريع االستثمار العصب الرئيسي : املطلب الثاني: التكييف الفقهي لقروض مشاريع االستثمار )الكبرية ، املتوسطة، الصغرية(
التكنولوجية القتصاد أي دولة، ويعتبر مصدرا  لدخل العديد من االفراد ؛ ألنه تقدم فرصا  للتوظيف، وتعد الدافع الرئيسي للمزيد من االبتكارات 

وتنوع الصادرات، وهي من محركات الرئيسية للنمو االقتصادي، والمصارف له دور كبير في تمويل هذه المشاريع، خاصة المصارف  
التجارية والمتخصصة ، وتتراوح دور هذه المصارف في تأسيس صناديق تقوم بتمويل هذه المشاريع واالستثمار فيها ، أو أنشاء وحدات 

والقطاع،  والنطاق والحجم  النوع، حيث من اليوم  العراق في الموجودة االستثمار فرص مصارف لتمويل هذه المشاريع. تختلفخاصة داخل ال
 سكان احتياجات سوف تلبي والتي بها، المشاريع المرغوب تطوير او تشغيل او إلنشاء مفتوحا المجال المستثمرون  ويجد والهيكل، والغرض

مقدما ، وهذا أدى إلى تراجع الكثير من  محددة ربوية فائدة مقابل لعمالئها القروض بعمليات المصارف  تقوم .دةوالمتزاي المتنوعة  العراق
لكن هناك بدائل شرعية لهذه القروض، والتي تكون بدائل شرعية مفيدة للمصارف المستثمرين عن االستثمار ، لكونها محرمة شرعا ، 

هي صيغة لالستثمار تجمع بين من َيملك المال ويفتقر للخبرة ، وبين  :البدائل الشرعية:ـــأواًل: التمويُل بالمضاربةوالمستثمر معًا، ومن هذه 
من يملك الخبرة ويفتقر للمال، وتسمى احيانا  بشركة الربح ؛ الن صاحب المال خاطر بماله والمضارب خاطر بمجهوده ووقته ، هي تعتبر 

 .   (34)تخلو عن شبهة الربا ، وهي البديل الشرعي لعمليات االستثمار من البدائل المشروعة التي 
 تعريف المضاربة: .1

 وهي آخر، من وعمل رجل  بمال بالربح  شركة هي عقد   الشرع وفي األرض،  في  السير الضرب، وهو من ُمفاعلة  المضاربة في اللغة: -أ
 .(35)للمضارب اشترط إن ، وقرض للمالك  الربح  كل شرط إن وبضاعة خالف إن  وغصب  ربح إن ، وشركة عمله عند وتوكيل أوال   إبداع

 وهو األرض، في  الضرب من  ، وهو قد أوخذ شرطا  ما على بينهما ربحه  أن على فيه، يعمل من  إلى النقد دفع : معاقدةفي االصطالح -ب
 .(36) إليه دفع الذي  المال في  للربح طالبا للتجارة غالبا  األرض في يضرب المضارب ألن بها؛ وسميت فيها السير

 : التالي النحو على  ،هي  : اركان المضاربة ستةالمضاربة أركان .2
، (37)عداها من العقود ما اعتبار في  أختلفوا لكنهم األخرى، العقود  في  الصيغة ركنية كشأن هنا، الفقهاء عليه  اتفق مما وهي  :الصيغة -أ

  المقصود،  على يدل مفهوم لفظ بكل يُكونان وهما والقَبول، والتي يقصد بها اإليجابُ  المضاربة، في الوحيد الركن هي اإلحناف عند والصيغة
  ذلك  قبلتُ : المضارب فيقول أرباحه، نصفُ  ولك  مضاربة، المال هذا إليك دفعتُ : للمضارب المال  رب   يقول كأن  ـ المضاربة  بلفظ كان  سواء

 .(38) الُمعاملة أو الِقراض أو الُمقاَرضة،  بلفظ كان أو ـ
 .خبرته بحسب ويديره به ليتاجر المال يأخذ الذي الطرف وهو :المضارب العامل -ب
م الذي المالك الطرف  وهو :المال رب   -ت ل المال ُيقدِّ  .المضارب العامل وُيموِّ
 .وشراء وبيعا ، تجارة المال  وإدارة  التصرف، في للعامل المال رب بإذن  أحيانا   عنه ويعبِّرون  :العمل -ث
م ما وهو:  المال رأس -ج  .وتنميته واستثماره فيه، باإلتجار ليقوم المضارب، للعامل ُيقدَّ
 رب   ويأخذ  ذلك، غير أو نصَف، أو أو ثلَث، ربَع، العامل يأخذ كأن الربح، في شائع معلوم مقدار من عليه يتفقان ما وهو :الربح  -ح

 .(39) الباقي المال
 أنواُع المضاربة .3
، (40): أن تكون المشاركة غير مقيدة بمكان أو زمان او تجارة أو نوع، أو أشخاص معينين يتعامل معهم المضارب المطلقةالمضاربُة  -أ

  هو  ما ، فينتظم بالتجارة إال يحصل  ال وهو االسترباح منها المقصود  وألن  ؛  العقد ويوكل إلطالق ويسافر، ويبيع يشتري  أن للمضارب وجاز
 .(41)وعادتهم صنعهم  من والتوكيل  التجار، صنع من

: وهي عبارة عن المشاركة المقيدة بمكان أو زمان ، أو نوع تجارة ، أو تعيين نوع السلع ، أي المضاربة تقيدت  المضاربة المقيدة -ب
محدود يقيد حرية بالزمان أو المكان، وخاصة فيما يتعلق بالنشاط االستثماري للوكيل )المضارب( ، وبالتالي فإن عقد المضاربة بتفويض 

 ، وقد يكون لصاحب رأس المال أن يفرض قيود مختلفة للمضارب نحو: (42)الوكيل في الحركة والعمل
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تقييد الشخص المضارب بنوع معين من السلعة ، مثل تجارة السيارات، أو السلع الغذائية ، فإذا أشترط ذلك صح الشرط ، وليس  .1
 .(43)للوكيل)المضارب( أن يتاجر بغيرها

 تقييد الشخص المضارب بنوع من البيع ، كالبيع نقدا  أو تقسيطا  ، أو مقايضة ، وفي هذا قالوا )لو دفع إليه ماال  مضاربة على أن يبيع .2
 .(44)ويشتري بالنقد ، فليس له أن يشتري أو يبيع إال بالنقد ، ألنه تقييد مفيد ( 

ضارب ( أن يعمل بموجب العقد في مركز البلد أو االرياف ، أو البادية ،  تقييد المضارب بالعمل بمكان ما ، كأن يشترط الوكيل )الم .3
فإذا كان في هذا الشرط مشقة لم يصح الشرط، أما إذا لم يكن فيه تضييق أو مشقة صح ذلك ، مثال  ان يكون تعيين الحانوت دون السوق ،  

 .(45)ألن السوق كالنوع العام ، والحانوت كالعرض المعين
 المتعاملين من كبيرة فئة  تالئم وهي اإلسالمي، الفقه في األموال اساليب تمويل من التمويل بالمشاركة تعتبر: (46)التمويل في المشاركةثانيًا: 

  للتمويل  اإلسالمية البدائل من المشاركة صيغة وتعد. المختلفة االستثمارية األنشطة لتمويل  استخدامها فيمكن مع المصارف االسالمية،
  كان  إن والعائد المال رأس تقاسم أساس والمستثمر على المصرف مشاركة عن عبارة الصيغة وتكون .التقليدية المصارف  في المستخدم بالفوائد

 تقاسم يتم أن  ، بشرط المؤقتة أو الدائمة المشاركة أساس على معينة أصول ملكية في المساهمة عبر ذلك يتم  وقد قائم، أو جديد مشروع في
  كما في قوله   الكريم والسنة،  القرآن من المشاركة لمشروعية دليل مشروعية المشاركة: .المصرف والمستثمر بين المبرم لالتفاق طبق ا الربح
  في  الحركة لثقل  ؛ وطوالء طويل يقال وال ،  وخلطاء خليط وجه داللة اآلية الكريمة:(47)  چے  ۓ             ۓ  ڭ  ڭ     ڭ   ڭ  ۇ  چ  تعالى
  والدلو واحد راع فيجمعهما بغنمه واحد  كل يأتي أن  الشركاء، وهو  أنهما:  الثاني. األصحاب أنهما:  أحدهما:  وجهان  وفيه. الواو

  فإذا ، صاحبه أحدهما يخن لم ما الشريكين ثالث أنا تعالى هللا : ))قال  هللا النبي قال: قال  عن ابو هريرة  : السنة ومن.(48)والمراح
: كلها الشركات أنواع جواز على بعمومه الحديث هذا يدل وجه داللة الحديث النبوي الشريف:.(49)(بينهما( من  خرجت صاحبه أحدهما خان

 الفقهاء وضع  وقد .(50)المتشاركان عليها يتفق التي الشركات أنواع اخرى من و  والمفاوضة والمضاربة، والوجوه،  واألبدان، العنان، شركة
 -:وهي ما يلي بالمشاركة التمويل  تضبط التي القواعد  من مجموعة

 (.  بضاعة)  عروضا   يكون  أن الفقهاء بعض وأجاز  ،واألثمان النقود من  المال رأس يكون  أن  .1
 .فيه التصرف ويمكن موجودا  ومعلوما ، المال رأس يكون  أن  .2
  إلى  منهم كل مال  رأس نسبة  حسب الربح يكون  يشترطوا لم  فإذا  معلومة، شائعة بنسبة اشترطوا  ما َحسب على بينهم الربح فيما يكون  .3

 . المشاركة مال رأس
 .فقط شريك كل مال رأس نسبة حسب الخسارة توزيع يكون  .5
 . المال في تساويهم برغم الربح في يختلفوا أن يجوز كما متساوية،  بنسبة الربح في ويشتركوا بالعمل الشركاء أحد ينفرد أن يجوز .6
 في حصة كل واحد منهم نسب من اكبر الربح في بعضهم حصص تكون  أن يجوز الشركة، إدارة في الشركاء جميعهم  عمل حالة في .7

 أبصر الشركاء أحد يكون  فقد ، فيه التفاوت يجوز مما والعمل والعمل، المال رأس عائد هو العنان شركات في الربح ألن نظرا   المال، رأس
 .  (51)غيره من بالتجارة

 والتمويل بالمشاركة له عدده صور من ناحية تقسيم االرباح، ومن هذه الصور ما يلي:ـــ  
تقسيم الربح بعد اخراج راس المال)القرض(، حيث يتم اتفاق المصرف والمستثمر على تقسيم االرباح بعد خروج رأس المال)القرض(،    .1

الطرفين مثال : بعد خروج رأس المال يقسم الباقي بين الطرفين على اساس المناصفة، أو الثلث للمستثمر والثلثين  ويتم تحديد نسبة كل من 
 يكون للمصرف أو غير ذلك حسب ما يراه المصرف والمستثمر.

ع ، والمستثمر ، أي ان المصرف يكون هو المالك للمشرو %40، أو %20إن يكون المستثمر شريكا  في الربح بنسبة معينة مثال :  .2
 مشتركا  في اسهم هذا المشروع. 

 اخلامتة
 االسالمية(    الشريعة في االستثمارية  المشاريع قروض )حكمفهذه اهم النتائج التي توصلُت لها من خالل بحث الموسوم ب 

 إن القرض هو عقد مخصوص يأخذ احد المتعاقدين المال من االخر، على أن يردَّ مثلها أو قيمته. .1
 المشاريع عبارة عن منشئات تعمل على انتاج السلع والخدمات أو تسويقها، وتحتاج إلى الموارد البشرية والمالية . إن  .2
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 إن القرض جائزة شرعا ، واالدلة على جوازه كثيرة ، وهي من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.  .3
يرة( والتي تحتوي على فائدة  معينة سنويا  تمثل احد انواع الربا التي حّرمها إن قروض المشاريع االستثمارية )الكبيرة ــ المتوسطة ـــ الصغ .4

 الشارع الحكيم. 
 هناك بدائل شرعية لهذه القروض ، ومن هذه البدائل التمويل في المضاربة أو في المشاركة، أو القرض الحسن.  .5
 والوقت. التمويل في المضاربة تكون بين اثنين احدهما يشترك بالمال واالخر بالجهد .6
 االدلة على ان مشروعية المضاربة عديدة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. .7
 التمويل بالمشاركة يكون بإحدى الطرق مثال : االتفاق على تقسيم االرباح بعد خروج رأس المال ، أو قبل خروج رأس المال.  .8
ن يكون المشروع للمصرف، ويكون المستثمر شريك بجهده ووقته  هناك طرق اخرى لقروض المشاريع االستثمارية ، وذلك عن طريق أ .9

 . %40، أو  %20بنسبة اسهم له في الشركة ، مثال : شريك بنسبة 
 اهلوامش

 
 . 71/ 5م،1979، هـ1399، الفكر،(هـ395:  ت) الحسين أبو الرازي، القزويني زكرياء بن فارس بن أحمدمعجم مقاييس اللغة  (1)
 . 498/ 2 بيروت العباس أبو الحموي، ثم الفيومي علي بن محمد بن أحمد :المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (2)
 .245سورة البقرة: اآلية  (3)
 . 96/  9، اإلسالمي الكتاب  دار ،(هـ926: ت) السنيكي يحيى أبو الدين زينَ  ، األنصاري  زكريا بن محمد بن زكريا :أسنى المطالب (4)
 . 275/  7  م1994  ، هـ1415  ،1العلمية،ط الدين، شمس :مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج  (5)
: ،تحقيق(هـ543: ت) المالكي االشبيلي المعافري  العربي بن بكر أبو هللا عبد   بن محمد القاضي:  القرآن أحكام :أحكام القرآن البن العربي (6)

 .457/ 1 م 2003 ،  هـ 1424 ، 3لبنان، ط ، بيروت العلمية، الكتب عطا، دار  القادر عبد محمد
(7) :https://hrdiscussion.com/hr102151.html  م.2017/ 10/ 5تاريخ الزيارة 
 .32سورة الكهف :اآلية  (8) 
ه( تحقيـق : محمـد عـوض مرعـب ، دار إحيـاء التـراث العربـي 370:محمد بن احمد بن االزهري الهروي ،ابو منصور،)ت: تهذيب اللغة  (9) 

 .92/ 5م،2001ه،421،  1، بيروت، ط
 . مادة )ثمر(.84/ 1المصباح المنير في غريب الشرح الكبير(10) 
 . 103م /ص 1999، مطابع غباشي، طنطا، مصر، القرار االستثماري في البنوك االسالمية : مصطفى كمال السيد طايل (11)
محددات وموجهات االستثمار من منظـور إسـالمي: أحمـد الصـغير قـراوي، الـدورة التدريبيـة حـول تمويـل المشـروعات الصـغيرة والمتوسـطة  (12)

 .256م /ص2003وتطويرها في االقتصاديات المغاربية، جامعة فرحات عباس، سطيف، الجزائر، 
 .11تثمار في االقتصاد اإلسالمي : عبد الحفيظ بن ساسي ، رسالة ماجستير في جامعة الحاج لخضر، الجزائر/ صضوابط االس (13)
 .11سورة الحديد: اآلية  (14)
 الدكتور: ،تحقيق(هـ310: ت) الطبري  جعفر  أبو اآلملي غالب بن كثير بن يزيد بن جرير  بن محمد في تأويل آي القرآن:جامع البيان  (15)

هجر   يمامة، دار حسن  السند عبد الدكتور هجر بدار  اإلسالمية والدراسات البحوث مركز مع بالتعاون  ،التركي المحسن  عبد  بن  هللا  عبد
 . 177/  23  م، 2001 ، هـ 1422 ، 1للطباعة،ط

 .245سورة البقرة/ اآلية  (16)
هـ(،تحقيق: محمد حسين شمس الـدين، 774البصري ثم الدمشقي )ت: ،بن كثير القرشي  ،تفسير أبن كثير: أبو الفداء إسماعيل بن عمر (17)

 .1/502ه ،  1419، 1بيروت، ط –دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون 
، رقــم 8/71واالســتغفار، بــاب فضــل االجتمــاع علــى تــالوة القــرآن وعلــى الــذكر، ،والتوبــة  ،،أخرجــه االمــام مســلم فــي كتــاب الــذكر والــدعاء (18)

 (.7028الحديث ) 
 (.2430، رقم الحديث)2/218أخرجه االمام ابن ماجه في سننه في كتاب الصدقات، باب القرض،  (19)
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ه(تحقيق: عبد الرحمن عميرة، دار 279: محمد بن علي بن الحسن أبو عبد هللا الحكيم الترمذي،)ت:نوادر األصول فى أحاديث الرسول (20)

 . 2/166م، في حكمة الصدقة لم صارت بعشر والقرض بثمانية عشر، 1992ه،1412الجيل ، بيروت، 
(. حكـم الحـديث: 11273، رقم الحـديث)98 /2أخرجه االمام البيهقي في السنن الكبرى كتاب البيوع ، باب ما جاء فى فضل اإلقراض،  (21)

مه قــال اإلمــام أحمــد : وجدتــه فــي المســند مرفوعــا  فهبتــه، فقلــت : رفعــه، قلــت : ورجالــه ثقــات كلهــم ، إال أن الــدارقطني قــد تكلــم فــي تمتــام واســ 
المؤلــف : محمــد ناصــر الــدين  نــه يخطــىء. ينظــر: السلســلة الضــعيفةبكــالم يســير، فقــال : ثقــة مــأمون إال أمحمــد ابــن غالــب البصــري التمــار 

 (.4045، رقم الحديث)59/1األلباني ، 
ـ ، 1408سير بشرح الجامع الصغير: اإلمام الحافظ زيـن الـدين عبـد الـراوف المنـاوي، مكتبـة اإلمـام الشـافعي ، الريـاض ،لتيَ ا (22) م، 1988ـه

 .2/863، 3ط
ـ(،دار الكتـب العلميـة، بيـروت 540: محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبـو بكـر عـالء الـدين السـمرقندي )ت: نحـو تحفة الفقهاء (23) لبنـان،  –ـه

: أبو القاسم، محمـد بـن أحمـد بـن محمـد بـن عبـد هللا، ابـن جـزي الكلبـي الغرنـاطي )ت: والقوانين الفقهية. 3/35م.  1994هـ ، 1414، 2ط
ــ( 741 ـــ(،دار الكتـــب العلميـــة، ط911: عبـــد الــرحمن بـــن أبـــي بكـــر، جـــالل الـــدين الســـيوطي )ت: لســـيو ياالشـــباه والنرـــائر ل. 374ـه ، 1ـه

حي مشـقي الصـالَ رداوي الدِ بن سليمان المَ أعالء الدين أبو الحسن علي  من الخالف: الراجحَ  . االنصاف في معرفةِ 457م 1990 -هـ 1411
 .253/ 8هـ(، دار إحياء التراث العربي، 885نبلي )ت: الحَ 

 .130سورة آل عمران: اآلية  (24)
 .2/24ه1250والدراية من علم التفسير: محمد بن علي بن محمد الشوكاني،)ت: ،بين فني الرواية فتح القدير الجامع  (25)
 279ـــ 275سورة البقرة: اآلية  (26)
 .24ــ 6/7تفسير الطبري ينظر:  (27)
 (.1597، رقم الحديث) 1218/ 3باب لعن آكل الربا مؤكله  كتاب المساقاة، أخرجه االمام مسلم في (28) 
 (.1218، رقم الحديث)  2 /886باب حجة النبي  كتاب الحج، أخرجه االمام مسلم في (29)
، رقـم الحـديث) 5/225أخرجه االمام احمد في مسنده  من حديث عبدهللا بن حنظلـة بـن الراهـب بـن أبـي عـامر الغسـيل غسـيل المالئكـة   (30)

(. 11216،رقم الحديث) 11/114( ، قال شعيب االرنؤوط ، اسناده صحيح الى كعب االحبار. واالمام الطبراني في المعجم الكبير 22008
 (.2843، رقم الحديث)3/403واالمام الدارقطني في كتاب البيوع 

يخ االمام المجتهد العالمة الرباني قاضي قضاة القطر اليمـاني محمـد بـن نيل االوطار من أحاديث سيد االخيار شرح منتقي االخبار: للش (31)
 .9/43(،دار الجيل، بيروت ، لبنان ،  ه  1250علي ابن محمد الشوكاني ،)ت: 

 (.4168، رقم الحديث) 5/48أخرجه االمام مسلم في كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثاّل بمثل  (32)
ــرة (33) ــوهرة النيــ ــي الحنفــــي )ت:  : الجــ ــِدّي اليمنــ ِبيــ ــادي الزَّ ــدادي العبــ ــد الحــ ــي بــــن محمــ ــن علــ ــر بــ ــة، ط800أبــــو بكــ ـــ(،المطبعة الخيريــ ـ ، 1ـه

ـ ،1415، 1هـ(، دار الكتـب العلميـة، ط179مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني )ت:  :المدونة. 2/298هـ1322 م 1994ـه
ـهــ(، 450بــن محمــد بــن محمــد بــن حبيــب البصــري البغــدادي، الشــهير بالمــاوردي )ت: المؤلــف: أبــو الحســن علــي  :الحــاوي الكبيــر. 4/164

ـ  1419، 1لبنـان، ط –دار الكتـب العلميـة، بيـروت  ،الشيخ عادل أحمـد عبـد الموجـود -ض تحقيق: الشيخ علي محمد معو  / 5م  1999-ـه
ـ( 682مـد بـن قدامـة المقدسـي )ت: أح : شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن محمـد بـنالشرح الكبير البن قدامة. 352 تحقيق: الـدكتور ،ـه

 .4/360م 1995 -هـ  1415، 1الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو، هجر القاهرة ، مصر، ط -عبد هللا بن عبد المحسن التركي 
دد الثـاني ، مجلـد االول ، النظام النقـدي والمصـرفي فـي اقتصـادي اسـالمي :محمـد عمـر شـابرا ، مجلـة ابحـاث االقتصـاد االسـالمي ، العـ  (34)

 .24م، ص 1984ه ، 1404
 .278التعريفات للجرجاني /ص:  (35)
 .464/  3طلبة الطلبة:  (36)
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،   3/517 الفكر  دار،  (هـ1230 ت:) المالكي  الدسوقي عرفة بن أحمد بن محمد :وحاشية الدسوقي،   4/483 رد المحتارينظر:   (37)

 البحوث مكتب: قيحق، ت(هـ977: ت) الشافعي الشربيني الخطيب أحمد بن محمد الدين، شمس: شجاع  أبي ألفاظ حل فيواإلقناع 
 ثم المقدسي الجماعيلي قدامة بن محمد  بن أحمد بن  هللا عبد  الدين موفق محمد أبو والمغني: ،  2/341 بيروت ،الفكر دار  - والدراسات

 . 7/134 م1968 ، هـ 1388 القاهرة، ،مكتبة(هـ620: ت)  المقدسي قدامة بابن الشهير الحنبلي، الدمشقي
 .4/483ينظر: رد المحتار   (38)
 . 7/134:  قدامة البن المغنيينظر:   (39)
 .272م / ص 1984،  1السلم والمضاربة : زكريا محمد فالح ، دار الفكر ، عمان ـــ االردن ، ط (40)
 . 134/ 3ينظر: الجوهرة النيرة  (41)
 .272ينظر: السلم والمضاربة /  (42)
 .5/49ينظر: المغني   (43)
لبنان،  ، ، بيروت العلمية الكتب  دار(، هـ587 ،)ت:الحنفي الكاساني مسعود بن بكر أبو الدين عالء: الشرائع ترتيب في بدائع الصنائع (44)

 . 100/ 6 م،1986 ،  هـ1406 ،2ط
 .401/ 3مغني المحتاج ينظر:  (45)
هـــو اســـلوب تمـــويلي تقـــوم علـــى مبـــدأ تقـــديم المصـــرف التمويـــل الـــذي يطلبـــه المســـتثمر دون اشـــتراط فائـــدة مفهـــول التمويـــل بالمشـــاركة:  (46) 

شـروع، معينة)ربا(، كما هـو الحـال فـي المصـارف التقليديـة، بـل يقـوم المصـرف بالمشـاركة مـع المسـتثمر فـي النـاتج المتوقـع الحصـول عليـه للم
عبدالحميـد الغزالـي ، مركـز  ينرـر: التمويـل بالمشـاركة :سواء كان ربحا  أو خسارة، على ضوء االسس والقواعد المتفق عليـه فـي بدايـة العقـد. 

 .6م/ ص 1997االقتصاد االسالمي ، المصرف االسالمي الدولي لالستثمار، القاهرة، 
 .24سورة ص: اآلية  (47)
: ت) القرطبي الدين شمس الخزرجي األنصاري  فرح بن بكر أبي بن  أحمد بن محمد هللا عبد أبو : لقرطبيالجامع ألحكام القرآن ل (48)

 . 179/ 15  م، 1964  ، هـ1384  ،2القاهرة، ط ، المصرية الكتب دار أطفيش، وإبراهيم  البردوني أحمد: ،تحقيق(هـ671
(، واالمام الحاكم في مستدركه في كتاب 3383، رقم الحديث)2/276أخرجه االمام ابو داود في سننه في كتاب البيوع، باب في الشركة  (49)

 (. قال الذهبي: صحيح االسناد لم يخرجاه.2322، رقم الحديث)2/60البيوع 
 .76بهجة قلوب األبرار لعبدالرحمن السعدي/ ص:  (50)
 .3/120يرة ينظر: الجوهرة الن (51)


