
  ُمضاربه

 
آسى آه با آن سرمايه آار        (و عامل    )  گذار سرمايه(قراردادى است آه ميان ُمضاِرب        »  مضاربه«

  . شود  بسته مى ميان آنان سود ُمشاع تقسيمبر اساس) آند مى

عربى شرط نيست، و همين آه صاحب           به زبان    در قرارداد مضاربه خواندن صيغه           -  1مسأله  
را بفهماند و عامل هم آن را بپذيرد، قرارداد مضاربه منعقد                   سرمايه با هر بيانى مقصود خود            

  . شود مى

گذار بايد حّق     در طرفين قرارداد مضاربه، بلوغ، عقل و اختيار شرط است و سرمايه                 -  2مسأله  
 . کندتصّرف در دارايى خود را داشته باشد و عامل بتواند با آن سرمايه آار 

واند به صورت نقد يا دين يا منفعت باشد، و در سود آن               ت  اصل سرمايه در مضاربه مى     -  3مسأله  
  . سهم هر آدام بايد به نحو مشاع معّين شود

 بلكه مضاربه با اسكناس يا       ،دار باشد   الزم نيست سرمايه مضاربه طال و نقره سّكه           -  4مسأله  
  . اوراق ديگر با ارزش نيز صحيح است

شود و زيان بر عهده        د، متحّمل زيان نمى     اگر عامل آوتاهى نكند و زيانى پيش آي            -  5مسأله  
صاحب سرمايه است ولى اگر در مضاربه شرط آنند آه زيان متوّجه دو طرف يا فقط عامل گردد،                       

  . شرط صحيح است و بايد طبق شرط عمل آنند

 ماهانه مبلغ معّينى را به عنوان          ،گذار شرط آند تا پايان مّدت         اگر عامل با سرمايه      -  6مسأله  
مانده سود را تسويه آنند و        سود را تعيين نموده باقى     ،اب به او بپردازد و در پايان مّدت       الحس على

  . يا با يكديگر مصالحه نمايند، مضاربه صحيح است

شود تا عامل     قراردادى آه ميان صاحب سرمايه و صاحب صنعت و حرفه بسته مى                -  7مسأله  
 .ود تقسيم آنند، به عنوان مضاربه صحيح است       سرمايه را در صنايع به آار گيرد و سود آن را بين خ             

شود،  همچنين قراردادى آه بين صاحب ماشين و راننده يا بين صاحب ابزار آار و آارگر بسته مى                   
  . به عنوان مضاربه صحيح است

تواند  ديگر متعارف و معمول نباشد، عامل نمى        یا کشور    اگر انتقال سرمايه به شهر         -  8مسأله  
گذار آن را  منتقل نمايد و اگر بدون اجازه او منتقل آند و از اين بابت زيانى به                        بدون اجازه سرمايه  

گذار اجازه داده باشد و عامل نيز در         سرمايه وارد شود، ضامن خسارت خواهد بود ولى اگر سرمايه         
  . حفظ سرمايه آوتاهى نكرده باشد، ضامن نيست

مخارج متعارف  ه را به شهر ديگرى دارد،         در مواردى آه عامل حّق جابجا آردن سرماي         -  9مسأله  
  . تواند به حساب مضاربه منظور نمايد هزينه جابجايى و انباردارى  و هزينه سفر خود را مىمانند 
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آنند در مورد يك     تواند با چند عامل آه به طور مشترك آار مى           گذار مى   يك سرمايه  -10مسأله  
اشد يا نه و در عمل يكسان باشند يا متفاوت،           مال مضاربه آند، خواه سهم آنان از سود مساوى ب          

  . توانند با يك عامل به مضاربه بپردازند گذار مى همچنين چند سرمايه

خود، در صورتى آه به مصلحت او باشد،        صغير  توانند با مال آودك      پدر و جّد پدرى مى      -11مسأله  
 را  کودک مال   ،لحت و امانت  تواند با مراعات آامل مص      همچنين قّيم شرعى بّچه  مى      .مضاربه آنند 

  .به مضاربه دهد
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