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  األبدان شركة حكم

  مقارنة فقهية دراسة
  
   )*( المرشاد فهيد سعود أحمد  ٠د                                             

  :مقدمة ال

ـــــــم رفـــــــع الـــــــذي العـــــــالمين، رب هللا الحمـــــــد  والـــــــسالم والـــــــصالة والعلمـــــــاء، العل
 والتــــابعين وصــــحبه آلــــه وعلــــى محمــــد، ســــيدنا بعــــده نبــــي وال رســــول ال مــــن علــــى
  :وبعد ،الدين يوم إلى بإحسان لهم

 أجــــــواء لتكــــــون بــــــالحالل؛ التعامــــــل طــــــرق اإلســــــالمية الــــــشريعة يــــــسرت فقــــــد
ــــــــى تفحثــــــــ ،األفــــــــراد بــــــــين ســــــــائدة المحبــــــــة ــــــــود فيهــــــــا والتعــــــــاون التجــــــــارة عل  بعق

 ألنهــــا اإلســــالمي؛ الفقــــه فــــي الماليــــة المعــــامالت أنــــواع أهــــم مــــن وهــــي الــــشركات،
 مـــــا ونحوهـــــا، والمـــــضاربة، مـــــساقاة،وال عـــــة،ارفالمز الكـــــسب قطـــــر أغلـــــب تتـــــضمن

ــــشركة مــــن أنــــواع إال هــــي ــــت ٕوان ال  مــــستقلة، اتودراســــ بأســــماء اختــــصت قــــد كان
ـــــشركات وأحكـــــام ـــــدة، ال ـــــم عدي ـــــشريعة ســـــماحة يوضـــــح بهـــــا والعل ـــــسرها ال  وأنهـــــا وي
  .لألولين صلحت كما لآلخرين تصلح

 شــــــركة وهــــــي الــــــشركات أنــــــواع مــــــن نــــــوع بدراســــــة أقــــــوم البحــــــث هــــــذا وفــــــي
  . الشركة هذه حكم بيان حثببال خصوأ األبدان

                                                           

          والدراسات الشريعة كلية وأصوله المقارن الفقه تخصص – دكتوراه على حاصل )*(
  .الكويت جامعة - اإلسالمية
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  : البحث خطة

 علـــــى وخاتمـــــة وفـــــصلين، وتمهيـــــد، مقدمــــة،: إلـــــى البحـــــث هـــــذا قـــــسمت ولقــــد
  : اآلتي النحو

ـــــشتمل المقدمـــــة* ـــــى وت ـــــةاالف عل ـــــة فيهـــــا (تتاحي ـــــاره وســـــبب البحـــــث أهمي ) اختي
 . المنهج مع البحث وخطة

  :مطالب ثالثة وفيه العنوان، بمفردات للتعريف التمهيد*

  .واصطالحا لغة الحكم تعريف: األول المطلب
  .واصطالحا لغة الشركة تعريف: الثاني المطلب
  . ًواصطالحا لغة األبدان تعريف: الثالث المطلب

  :مبحثان وفيه وأقسامها، الشركة مشروعية: األول الفصل*
  .وأركانها الشركة مشروعية: األول المبحث
  . الشركة مشروعية: األول المطلب

  . الشركة أركان: الثاني بالمطل
  . الشركة أقسام: الثاني المبحث
  .األمالك شركة: األول المطلب
  . العقود شركة: الثاني المطلب

  :مبحثان وفيه األبدان، شركة وحكم العقود أنواع: الثاني الفصل*

  . العقود شركة أنواع: األول المبحث
  .األبدان شركة حكم: الثاني المبحث
  .العامة الفهارس مع البحث نتائج همأ وفيها: الخاتمة
  : البحث منهج

 . اآلية ورقم السورة بذكر اآليات بعزو أقوم - 
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ــــإن مظانهــــا مــــن األحاديــــث بتخــــريج أقــــوم -  ــــي كــــان ف  أحــــدهما أو الــــصحيحين ف
 . لمخرجه عزوته ٕواال إليهما بعزو كتفىأ

 . الظاهري والمذهب األربعة المذاهب كتب إلى الفقهية المسائل عزو - 
 . النزاع محل أحرر ثم المسألة صورة بيانب أقوم - 
 . قول كل دليل أبين ثم نسبتها مع المسألة في األقوال أذكر - 
 .الترجيح سبب وأذكر بالترجيح أقوم - 
 . البحث في أسماؤهم الواردة األعالم بعض ترجمة -
 . العامة والفهارس النتائج، أهم فيها أوضح البحث آخر في خاتمة ذكر -
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  :التمهيد

  العنوان اتمفرد بيان
  : مطالب ثالثة وفيه

  .اًواصطالح لغة الحكم تعريف: األول المطلب
  :لغة الحكم تعريف: األول الفرع

 أصــــل والمــــيم والكــــاف الحــــاء: )١(اللغــــة مقــــاييس معجــــم فــــي فــــارس ابــــن قــــال
  . المنع وهو واحد،

: ويقـــــال تمنعهـــــا، ألنهـــــا الدابـــــة حكمـــــة وســـــميت الظلـــــم، مـــــن المنـــــع والحكـــــم،
  :جرير قال يديه، على أخذت ٕواذا وأحكمته، هالسفي حكمت

   أغضبا أن عليكم أخاف إني سفهاءكم أحكموا حنيفة أبني
  . الجهل من تمنع ألنها قياسها، هذا والحكمة

 قــــــضي، أي يحكــــــم بيــــــنهم حكــــــم قولــــــك مــــــصدر: الحكــــــم ،)٢(الــــــصحاح وفــــــي
ـــــم، مـــــن الحكمـــــة: اًأيـــــض والحكـــــم عليـــــه، وحكـــــم لـــــه وحكـــــم  العـــــالم،: والحكـــــيم العل

  . لألمور المتقن الحكمة، احبوص
ـــــــتلخص  المنـــــــع،: منهـــــــا معـــــــان، لعـــــــدة يـــــــأتي الحكـــــــم أن ســـــــبق ممـــــــا لنـــــــا ي

  . ذلك وغير واإلتقان والعلم، والقضاء،
  :ًاصطالحا الحكم تعريف: الثاني الفرع

 ،اللغــــــوي االتجــــــاه: اًاصــــــطالح الحكــــــم تعريــــــف فــــــي اتجاهــــــات ثالثــــــة هنــــــاك
ــــــــم ،األصــــــــولي واالتجــــــــاه ــــــــف قومســــــــأ الفقهــــــــي، االتجــــــــاه ث  حــــــــسب الحكــــــــم بتعري

ــــــين ثــــــم االتجاهــــــات،  مــــــا ســــــيما ال تعــــــالى اهللا شــــــاء إن بينهــــــا الفــــــرق بإيجــــــاز أب
  . وأصوله الفقه باتجاهي يتعلق

                                                           

 ).١٢/١٤٤) (حكم (مادة) ٢/٩١ (فارس البن اللغة مقاييس معجم :انظر )١(

 ). ٧/٢٠٣ (العربية وصحاح اللغة تاج الصحاح :انظر )٢(
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  .)١(اًسلب أو اًإيجاب آخر إلى أمر إسناد الحكم: التعريفات في قال
 عـــن ونفيـــه... زيـــد إلـــى القيـــام إســـناد ففيـــه عمـــرو، قـــام ومـــا زيـــد، قـــام: تقـــول

  ...عمرو
 بأفعـــــــال المتعلـــــــق -تعـــــــالى -اهللا خطـــــــاب: بأنـــــــه الحكـــــــم البيـــــــضاوي ّعـــــــرفو

  .)٢(التخبير أو باالقتضاء المكلفين
ـــــه أعتـــــرض ـــــأن علي ـــــف هـــــذا ب ـــــر التعري  الوضـــــع خطـــــاب لخـــــروج جـــــامع؛ غي

 وال فيـــــــه طلــــــب ال ألنهــــــا ؛اًمانعـــــــ أو اًشــــــرط أو اًســــــبب الـــــــشيء جعــــــل وهــــــو عنــــــه
  . تخيير

ـــــصواب: "المناقـــــشات بعـــــد اإلســـــنوي قـــــال ـــــن ســـــلكه مـــــا فال  وهـــــو الحاجـــــب اب
 أو ،التخييــــــر أو ،باالقتــــــضاء: فيقــــــال الوضــــــع وهــــــو الحــــــد فــــــي آخــــــر قيــــــد زيــــــادة
  .)٣("الوضع

ـــــى الحكـــــم يطلقـــــون والفقهـــــاء  ،والحرمـــــة ،كـــــالوجوب :بالخطـــــاب ثبـــــت مـــــا عل
ــــــت مــــــا: بيــــــنهم حالمــــــصطل فــــــالحكم  ويمكــــــن. )٤(نفــــــسه الخطــــــاب ال بالخطــــــاب ثب
، اًتخييـــــر أو ،اقتـــــضاء ،المكلفـــــين بأفعـــــال المتعلـــــق اهللا خطـــــاب أثـــــر: بأنـــــه التعبيـــــر

  . اًوضع أو
 الــــــشرعي الحكــــــم أن فــــــي الفقــــــه وأصــــــول الفقــــــه اتجــــــاهي بــــــين الفــــــرق ظهــــــر

 األصــــوليين عنــــد الحكــــم علــــى يترتــــب الــــذي األثــــر الفــــروع، وعلمــــاء الفقهــــاء عنــــد
 وأقيمـــــــوا{: تعـــــــالى - قولـــــــه فمـــــــثال األصـــــــول، للحكـــــــم مـــــــدلول الفقهـــــــي الحكـــــــم أو

                                                           

 ).١٢٣ (الجرجاني لعلي التعريفات )١(

 ).١/٢٨ (الوصول منهاج شرح السول نهاية )٢(

 ).١/١٠ (كانيللشو الفحول ٕوارشاد) ١/٣٣/٣٦ (الوصول منهاج شرح السول نهاية )٣(

 ).١/٢٥ (التنقيح لمتن التوضيح على التلويح شرح )٤(
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 فيعنــــون الفقهــــاء عنــــد وأمــــا األصــــوليين، عنــــد نفــــسه الحكــــم هــــو هــــذا ،)١(}الــــصالة
  .)٢(الصالة وجوب وهو النص هذا على يترتب ما به

  .اًواصطالح لغة الشركة تعريف: الثاني المطلب
  : لغة الشركة تعريف: األول الفرع

 علـــــــى يـــــــدل أحـــــــدهما ِأصـــــــالن، والكـــــــاف والـــــــراء الـــــــشين: فـــــــارس ابـــــــن قـــــــال
  . واستقامة امتداد على يدل رواآلخ انفراد، وخالف مقارنة

 أحـــــدهما، بـــــه ينفـــــرد ال اثنـــــين بـــــين الـــــشيء يكـــــون أن وهـــــو الـــــشركة فـــــاألول
ـــــــال  إذا اًفالنـــــــ وأشـــــــركت شـــــــريكه، صـــــــرت إذا الـــــــشيء، فـــــــي اًفالنـــــــ شـــــــاركت ويق
 فـــــــي وأشـــــــركه{: موســـــــى قـــــــصة فـــــــي ثنـــــــاؤه جـــــــل اهللا قـــــــال لـــــــك، اًشـــــــريك جعلتـــــــه

  .)٣(}أمري
ــــــق لقــــــم: فالــــــشرك اآلخــــــر األصــــــل وأمــــــا  وشــــــراك ،اًأيــــــ شــــــراكه وهــــــو ،الطري

  .)٤(المتداده بذلك سمي الصائد، شر ومنه بهذا، مشبه النعل
: الثــــــــاني وكــــــــسر األول وبفــــــــتح الــــــــراء، ٕواســــــــكان الــــــــشين بكــــــــسر والــــــــشركة 

 والجمـــــع المـــــشارك والـــــشريك تـــــشاركنا بمعنـــــى اشـــــتركنا يقـــــال الـــــشريكين، مخالطـــــة
 شـــــرائك، لنـــــساءوا شـــــريكة المـــــرأة وشـــــرفاء وأشـــــراف شـــــريف مثـــــل وشـــــركاء أشـــــراك
 .عبـــــد فـــــي لـــــه اًشـــــرك أعتـــــق مـــــن الحـــــديث وفـــــي نـــــصيب بمعنـــــى الـــــشرك واالســـــم

  . )٥(اًونصيب حصة :أي
  .)٦(كالمهموم نفسه يحدث كان إذا اًمشترك اًفالن رأيت الصحاح وفي

                                                           

 .٤٣: اآلية البقرة سورة )١(

 ).١٢/١٤٤ (حكم مادة العرب، لسان ، ٥١- ٥٠ األصول علم في المأمول البيان) ٢(

 .٣٢ اآلية طه، سورة )٣(

 ).٣/٢٦٥ (فارس الن اللغة مقاييس معجم )٤(

 ).١٠/٤٤٨ (العرب لسان )٥(

 ).١/٣٥٤ (للجوهري حاحالص )٦(



  

  

  

  

  

  أحمد سعود فهيد المرشاد ٠د                                                         

-٥٨٣-  

  . اًاصطالح الشركة تعريف: الثاني الفرع

 لاألصـــ فـــي المتـــشاركين بـــين عقـــد عـــن عبـــارة: "بأنهـــا الـــشركة الحنفيـــة عـــرف
  .)١("والربح

 مـــــــــع لهمـــــــــا التـــــــــصرف فـــــــــي إذن الـــــــــشركة،: قـــــــــالوا فـــــــــإنهم المالكيـــــــــة، وأمـــــــــا
ــــشريكين مــــن واحــــد كــــل يــــأذن أن أي أنفــــسهما،  فــــي يتــــصرف أن فــــي لــــصاحبه ال

  .)٢(منهما لكل التصرف حق إبقاء مع لهما مال
ــــــشافعية وقــــــال ــــــشركة: ال ــــــوت: ال ــــــينثال شــــــيء فــــــي الحــــــق ثب ــــــى فــــــأكثر ن  عل

  .)٣(الشيوع جهة
  .)٤(تصرف أو استحقاق في االجتماع هي: الشركة: نابلةالح وعند
 إلـــــــى أقربهـــــــا هـــــــو الحنفيــــــة تعريـــــــف أن نلحـــــــظ التعــــــاريف هـــــــذه خـــــــالل مــــــن
 التعـــــــاريف وأمـــــــا عقـــــــد، أنهـــــــا فـــــــي الـــــــشركة حقيقـــــــة عـــــــن عبـــــــر ألنـــــــه المقـــــــصود
ـــــالنظر فهـــــي األخـــــرى ـــــى ب ـــــشركة هـــــدف إل ـــــة النتيجـــــة أو وأثرهـــــا ال  عليهـــــا، المترتب

 عنـــــد المعلـــــوم هـــــو كمـــــا الـــــشركة قـــــسمي تعـــــريفهم فـــــي وايـــــذكر لـــــم الحنفيـــــة أن إال
  . الفقهاء

 العقــــود شــــركة هــــو اإلطــــالق عنــــد الفقهــــاء مــــراد بــــأن ذلــــك عــــن يجــــاب ربمــــا
  . عليها تعريفهم قصروا لذا

  : اًواصطالح لغة األبدان تعريف: الثالث المطلب
  : لغة األبدان تعريف: األول الفرع

 أو األطـــــــراف ماعــــــدا هبــــــ يخــــــص وقــــــد. الجـــــــسد وهــــــو بــــــدن جمــــــع األبــــــدان
  . للروح المفارق الجسد

                                                           

 ).١٠/١٢٣ (الدقائق كنز شرح الحقائق تبيين )١(

 ).١٣/٤٧١ (الدسوقي حاشية مع) ٣/٣٤٩ (للدردير الكبير الشرح )٢(

 ). ٥/٤٨ (المنهاج ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج مغني )٣(

 ).٥/٤٠٣ (اإلنصاف ،)٥/١٠٩ (المغني )٤(



  

  

  

  

  

  حكم شركة األبدان         

-٥٨٤-  

  

 وهـــــو واحـــــد، أصـــــل والنـــــون والـــــدال والبـــــاء: )١(المعجـــــم فـــــي فـــــارس ابـــــن قـــــال
 الـــــــدرع اًأيــــــض والبــــــدن اإلنـــــــسان، بــــــدن هــــــذا يقـــــــال شــــــواه، دون الــــــشيء شــــــخص
  . البدن تضم ألنها القصيرة؛

 ،)٢(}ببــــدنك ننجيــــك فــــاليوم{: تعــــالى - قولــــه فــــي كمــــا جــــسده اإلنــــسان وبــــدن
  . )٣(فيه روح ال بجسد) ننجيك (معناه يلق

 وبــــدين، بــــادن فهــــو وضــــخم ،ســــمن :أي ظــــرف بــــاب مــــن بــــدنا الرجــــل وبــــدن
ـــــــدن ـــــــي أســـــــن تبـــــــدينا وب ـــــــدنت قـــــــد إنـــــــي "الحـــــــديث وف  بـــــــالركوع تبـــــــادلوني فـــــــال ب

  .)٤("والسجود
 ونهانيــــــسم كــــــانوا ألنهــــــم بــــــذلك ســــــميت بمكــــــة تنحــــــر بقــــــرة أو ناقــــــة: والبدنــــــة

  . بالضم بدن والجمع
  : اًاصطالح األبدان تعريف: الثاني الفرع

ـــــــم ـــــــى أقـــــــف ل  المعنـــــــى ســـــــبب ألن ؛الكلمـــــــة لهـــــــذه اصـــــــطالحي تعريـــــــف عل
  .جسده هو اإلنسان فبدن اللغوي المعنى عن يخرج ال االصطالحي

**  
  
  
  
  
  

                                                           

 ).بدن (مادة) ١/٢١١ (فارس البن اللغة مقاييس معجم) ١(

 .٩٢ آية: يونس سورة )٢(

 ).٧٣ص (الصحاح مختار )٣(

-  برقم والسجود بالركوع األئمة مبادرة عن النهي باب الصالة كتاب وغيره الدارمي أخرجه )٤(
 ).٢/٢٩٣ (اإلرواء في األلباني الشيخ إسناده وحسن) ١/٣٤٥(
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-٥٨٥-  

  :األول الفصل

  وأقسامها الشركة مشروعية على الشواهد
  . وأركانها الشركة مشروعية: األول المبحث

  . الشركة شروعيةم: األول المطلب

 حيـــــــث مــــــن الـــــــشركة مــــــشروعية فـــــــي المــــــسلمين بـــــــين خــــــالف هنـــــــاك لــــــيس
  . واإلجماع ،والسنة ،الكتاب مشروعتها على يشهد ومما العموم،
  : منها نذكر كثيرة آيات ففي الكتاب أما -أ

 إال بعــــــض علــــــى بعــــــضهم ليبغــــــي الخلطــــــاء مــــــن كثيــــــرا ٕوان{: تعــــــالى قولــــــه
 فـــــي )٢(القرطبـــــي اإلمـــــام قـــــال ،)١(}مـــــاهم يـــــلوقل الـــــصالحات وعملـــــوا آمنـــــوا الـــــذين

 طــــــاووس وقــــــال الــــــشركاء، أو األصــــــحاب بالخلطــــــاء المــــــراد: اآليــــــة هــــــذه تفــــــسير
   .)٣(القرآن أحكام في ورد كذا الشركاء إال الخلطاء يكون ال: وعطاء

  .)٤(}الثلث في شركاء فهم{: تعالى وقوله
 مـــــــشتركين ألم اإلخـــــــوة جعـــــــل -تعـــــــالى -اهللا أن: اآليـــــــة مـــــــن الداللـــــــة وجـــــــه

  .العموم في الشركة مشروعية على ذلك فدل الثلث في
ـــــــسنة، وأمـــــــا -ب ـــــــول ال ـــــــه اهللا صـــــــلى – الرســـــــول فق ـــــــول -وســـــــلم علي  اهللا يق
 خرجــــت خانــــه فــــإن صــــاحبه، أحــــدهما يخــــنمــــا لــــم } الــــشريكين ثالــــث أنــــا{: تعــــالى

  . )٥(بينهما من
                                                           

 .٢٤ : آية ص سورة) ١(
 األنصاري فرح بن بكر أبي بن أحمد بن محمد عبداهللا أبو الدين شمس القرطبي، )٢(

 إلى سقوطها بعد رحل وقد م،١٢٠٤ هـ،٦٠٠ عام قرطية مدينة في ولد الخزرجي،
 .م١٢٧٣/ هـ٦٧١: عام وفاته حتى فيه استقر حيث مصر صعيد إلى ثم اإلسكندرية،

 ).٨/٤٤١ (للجصاص القرآن أحكام: وانظر) ١٥/١٧٨ (القرطبي تفسير )٣(
 .١٢ اآلية ساء،الن سورة )٤(
           الشركة كتاب: والبيهقي) ٣٣٨٥ (برقم) ٣/٢٦٤: (الشركة في داود أبو أخرجه )٥(

      اإلرواء في األلباني ضعفه ،)١١٧٥٦ (،)٢/٢٨٩ (وترك الشركة في األمانة باب
=       ): ٩/٦٩ (األخبار ملتقى شرح األوطار نيل في الشوكاني وقال ،)٥/٢٨٨(
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-٥٨٦-  

  

 ةاألمانـــــــ بـــــــشرط شـــــــركتهما للـــــــشريكين يبـــــــارك تعـــــــالى اهللا أن: الداللـــــــة وجـــــــه
  . الجملة في الشركة جواز على يدل وهذا الخيانة وعدم

 وشــــريك أنــــا اشــــتريت قــــال المنهــــال أبــــي عــــن صــــحيحه فــــي البخــــاري وأخــــرج
 أنـــــا فعلـــــت فقـــــال فـــــسألناه عـــــازب بـــــن البـــــراء فجاءنـــــا ونـــــسيئة بيـــــد يـــــدا اًشـــــيئ لـــــي

 ذلــــــك عــــــن - وســــــلم عليــــــه اهللا صــــــلى - النبــــــي وســــــألنا أرقــــــم بــــــن زيــــــد وشـــــريكي
  .)١("فذروه نسيئة كان وما فخذوه بيد ايد كان ما "فقال

 بالجملـــــــة الـــــــشركة، جـــــــواز علـــــــى األمـــــــة أجمعـــــــت فقـــــــد اإلجمـــــــاع، أمـــــــا -ج
 زماننـــــا إلـــــى - وســـــلم عليـــــه اهللا صـــــلى- النبـــــي عـــــصر منـــــذ النـــــاس بهـــــا وتعامـــــل

 كــــــل يخــــــرج أن الــــــصحيحة الــــــشركة أن علــــــى وأجمعــــــوا المنــــــذر ابــــــن قــــــال هــــــذا،
 ذلــــــك يخلطــــــان ثــــــم دراهــــــم أو ردنــــــاني صــــــاحبه مثــــــل مــــــاال الــــــشريكين  مــــــنواحــــــد
  .يتميز ال اًواحد ماال يصير حتى

ــــى ــــا مــــا ويــــشتريا ايبيعــــ أن عل ــــى التجــــارات مــــن رأي  مــــن فيــــه كــــان مــــا أن عل
  .)٢(الشركة صحت ذلك فعال فإذا فعليهما نقص من كان وما فلهما فضل

  : الشركات عقود تشريع من الحكمة

ــــشريع مــــن الحكمــــة ــــشركة ت  إليهــــا، الماســــة ةالحاجــــ وجــــود هــــو عــــام بوجــــه ال
ـــــذلك ـــــاء للتعـــــاون اًوتحقيقـــــ الحاجـــــة، لهـــــذه اســـــد اإلســـــالم أجازهـــــا ل ـــــين البن ـــــراد ب  أف

 الطاقــــة مــــن يوهــــب لــــم ولكنــــه المــــال، عنــــده يكــــون مــــن النــــاس مــــن إذ المجتمــــع،

                                                                                                                                             

 ابن ذكره وقد حيان بن سعيد بحال بالجهل القطان ابن وأعله الحاكم صححه الحديث=
 يسنده ولم الصواب نهإ وقال هريرة أبا فيه يذكر فلم باإلرسال اًأيض وأعله الثقات في حيان
 نحوه وأخرج الحديث هذا عن والمنذري داود أبو وسكت الزبرقان، بن محمد همام أبي غير
 .حزام بن حكيم عن يبالترغ في األصبهاني القاسم أبو

 الصرف فيه يكون وما والفضة الذهب في االشتراك باب الشركة كتاب البخاري أخرجه )١(
 ).٢٤٩٧ (برقم) ٣/١٤٠(

 ونهاية المجتمد بداية ٣٣: ص المنذر، البن اإلجماع ،) ٥/١٠٩ (ةقدام البن المغني )٢(
 ).٢/٢٥١ (المقصد
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-٥٨٧-  

 المــــساهمة فيحــــسن وأعمالــــه، أموالــــه بــــإدارة وحــــده يقــــوم أن مــــن يمكنــــه مــــا والقــــدرة
  . به فردين أن يستطيع ال ولكنه العمل، في

 علـــــــى القـــــــدرة لـــــــديهم ذلـــــــك، مـــــــن العكـــــــس علـــــــى يكـــــــون مـــــــن النـــــــاس ومـــــــن
 فــــــي قالتــــــساب عــــــن المــــــال قلــــــة بــــــه أبطــــــأت قليــــــل مــــــال ذووا ولكــــــنهم األعمــــــال،

  . الكسب ميدان
 الثــــاني الفريــــق ويجــــد يعاونــــه، مــــن النــــاس مــــن األول الفريــــق يجــــد فبالــــشركة

 لهمــــــــا، حةالمــــــــصل الفــــــــريقين بــــــــين التعــــــــاون مــــــــن ويتحقــــــــق بالمــــــــال، يمــــــــده مــــــــن
ـــــــــشركة ـــــــــدرات تتعـــــــــاون بينهمـــــــــا وبال ـــــــــي واألمـــــــــوال الق ـــــــــة ف ـــــــــة المـــــــــوارد تنمي  وتلبي
  . الحاجات

 الســــــيما لإلســــــالم العليــــــا بالمقاصــــــد تعلــــــق لهــــــا الــــــشركة أن إلــــــى باإلضــــــافة
ـــــه مـــــا مـــــع المـــــال، حفـــــظ مقـــــصد ـــــى التعـــــاون مـــــن في ـــــر عل  ّمـــــر كمـــــا والتقـــــوى الب
  . بينهم يماف المالي التعامل وتيسير الناس بين التكافل وتحقيق

   :الشركة أركان: الثاني المطلب

  : وهي العموم، وجه على ثالثة أركان للشركة

ـــــــــــــذين المتـــــــــــــشاركين مجمـــــــــــــوع أو اركينتـــــــــــــشالم وهمـــــــــــــا: العاقـــــــــــــدان: ًأوال  ال
  . الشركة على يتعاقدون

 أو المــــــال علـــــى الــــــشركة كانـــــت إن المـــــال مــــــالإ وهـــــو: العقــــــد محـــــل: اًثانيـــــ
  . يأتي كما بالتقبل كانت إن العمل

 رضـــــــا علـــــــى يـــــــدل مـــــــا كـــــــل أو والقبـــــــول اإليجـــــــاب وهـــــــي: الـــــــصيغة: اًالثـــــــث
  .)١(والصنعة التجارة على ثنيناال
  

                                                           

 .)٢/١٥٧ (المسالك أسهل شرح السالك سراج ) ١(
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-٥٨٨-  

  

   :الشركة أقسام: الثاني المبحث

  .)١(عقود وشركة أمالك، شركة: رئيسين قسمين إلى الشركة تنقسم
   :األمالك شركة: األول المطلب
 أو صـــــدقة أو هبـــــة املكهـــــ إذا فيمـــــا وتكـــــون المالكيـــــة، عنـــــد األعميـــــة تـــــسمى

ــــرث كــــأن اســــتيالء ــــ هممــــورث عــــن جماعــــة ي ــــة، أو اًأرضــــ أو اًبيت  األرض فهــــذه داب
 اإلخــــــوة إرث فــــــي ســــــبحانه بــــــين كمــــــا الورثــــــة، بــــــين شــــــراكة الدابــــــة أو البيــــــت أو

 مثـــــل جبريـــــة إمـــــا  مـــــن الـــــشركهالقـــــسم وهـــــذا ،)٢(}الثلـــــث فـــــي شـــــركاء فهـــــم{: لـــــألم
 فيقبالنـــــــه، بمـــــــال لهمـــــــا ىوصـــــــي بالوصـــــــية أو بالـــــــشراء، اختياريـــــــة ٕوامـــــــا اإلرث،

ـــــه يبـــــوب فيمـــــا لـــــه دخـــــل ال الـــــشركات مـــــن النـــــوع هـــــذا أن والمالحـــــظ  الفقهـــــاء؛ ل
ـــــك ألنـــــه ـــــى ثابـــــت مل  ســـــدس، ربـــــع،: معروفـــــة والحـــــصص مـــــشاعة، حـــــصص عل

 الــــــــشركة هــــــــذه وحكــــــــم بيــــــــنهم، مــــــــشتركة مــــــــشاعة عــــــــين فهــــــــي ثلثــــــــان، نــــــــصف،
 فـــــال صـــــاحبه، نـــــصيب فـــــي أجنبـــــي الـــــشريكين مـــــن واحـــــد كـــــل أن هـــــو: بنوعيهـــــا

 ال إذ األجانــــب، مــــن غيــــره مــــال فــــي كمــــا بإذنــــه، إال فيــــه يتــــصرف أن لــــه يجــــوز
  .)٣(اآلخر نصيب في ألحدهما والية

  :العقود شركة: الثاني المطلب

ــــــسم ــــــاني والق ــــــشركات مــــــن الث ــــــال العقــــــود، شــــــركة: ال ــــــض -ويق  الــــــشركة -اًأي
ـــــــى ـــــــشركة العقـــــــد عل ـــــــد األخـــــــصية وال  عنـــــــد الدراســـــــة محـــــــل وهـــــــي المالكيـــــــة، عن
 نــــوع علــــى أكثــــر أو اثنــــان يتعاقــــد أن: وهــــي. والفقــــه الحــــديث كتــــب فــــي هــــاإطالق
ــــي االشــــتراك مــــن ــــل عمــــل ف ــــرق ويظهــــر والخــــسارة، للكــــسب قاب ــــين الف  القــــسمين ب

                                                           

) ٥/١٠٩ (قدامة البن المغني) ١٧٢-١٤/١٦٠ (الدقائق كنز شرح الرائق البحر )١(
 ).١٠/١٠٩ (للمرداوي واإلنصاف

 .١٢ اآلية النساء، سورة) ٢(

 المهذب ،)١٢/٤٨٣ (الكبير الشرح على الدسوقي حاشية ،)٣/٣٠٠ (للسرخسي المبسوط )٣(
 .)٥/١٢١ (قدامة البن المغني) ١٦/٢٧٩ (المجموع) ٢/١٥٦(
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-٥٨٩-  

 هـــــي مــــا علــــى ثابتــــة) الــــشركاء (بيــــنهم المــــشتركة العــــين األمــــالك شــــركة فــــي أن
 شـــــــركات ولكـــــــن موجـــــــودة، بعينهـــــــا هـــــــي الـــــــسعر نـــــــزل أو الـــــــسعر ارتفـــــــع عليـــــــه،

 رأس بزيــــــادة للــــــريح قابلــــــة فهــــــي والتــــــصرف، والــــــشراء البيــــــع حركــــــة فيهــــــا ودالعقــــــ
ــــــة المــــــال ــــــنقص وقابل ــــــصان والخــــــسارة لل ــــــسم العقــــــود وشــــــركة المــــــال، رأس بنق  تنق

  .اإليجاز من بشيء فيها النظر يحسن أنواع إلى
*  *  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  

  

  

  

  حكم شركة األبدان         

-٥٩٠-  

  

  :الثاني الفصل

  األبدان شركة وحكم العقود شركة أنواع

  . العقود شركة أنواع: األول المبحث

ــــود شــــركة ــــوع العق ــــر أو ةأربعــــ اًأنواعــــ تتن ــــين االخــــتالف علــــى أكث  الفقهــــاء، ب
 وشـــــركة األمـــــوال، شـــــركة وهـــــي أنـــــواع، ســـــتة العقـــــد  لـــــشركة ذكـــــروا الحنفيـــــة فـــــإن

ــــوع كــــل الوجــــوه، وشــــركة األعمــــال، ــــة األنــــواع هــــذه مــــن ن  أو مفاوضــــة إمــــا الثالث
  . عنان

ــــــــة وذكــــــــر ــــــــشافعيةو المالكي ــــــــشرك ال ــــــــواع أربعــــــــة العقــــــــد ةل  شــــــــركة: وهــــــــي أن
 فقهــــــــاء وزاد الوجــــــــوه، وشــــــــركة األبــــــــدان، وشــــــــركة المفاوضــــــــة، وشــــــــركة العنــــــــان،
  .)١(المضاربة شركة وهو اًخامس اًنوع هذا على الحنابلة

 تقـــــسيم ألن فقـــــط؛ والـــــشافعية المالكيـــــة عنـــــد المـــــذكورة األنـــــواع علـــــى أقتـــــصر
ـــــــة ـــــــادة وألن عنهـــــــا، يخـــــــرج ال الحنفي ـــــــة زي ـــــــت ٕوان الحنابل  أن إال شـــــــركة تعـــــــد كان
  :هي األنواع وهذه دراستها، في اخاص باب لها يفردون الفقهاء

  : العنان شركة: األول النوع

 والــــــــربح فيهمــــــــا يعمــــــــال أن علــــــــى بماليهمــــــــا رجــــــــالن يــــــــشترك أن ومعناهــــــــا
 بعـــــض فـــــي اختلـــــف ٕوانمـــــا المنـــــذر ابـــــن ذكـــــره ،)٢(باإلجمـــــاع ةجـــــائز وهـــــي بينهمـــــا،

ــــــــة وفــــــــي شــــــــروطها،  ألنهمــــــــا بــــــــذلك ســــــــميت ليــــــــق العنــــــــان شــــــــركة تــــــــسميتها عل
 فــــي وتــــساويا فرســــيهما بــــين ســــويا إذا كالفارســــين والتــــصرف المــــال فــــي يتــــساويان

  . سواء يكونان عنانيهما فإن السير

                                                           

 المهذب ،)١٢/٤٨٣ (الكبير الشرح على الدسوقي حاشية) ٣/٣٠٠ (للسرخسي المبسوط )١(
 ).٥/١٢١ (ةقدام البن المغني ،)١٦/٢٧٩ (المجموع ،)٢/١٥٦(

 . ٢٣ص المنذر، البن اإلجماع) ٢/٢٥٢ (المجتهد بداية) ٥/١١٢ (ةقدام البن المغني )٢(



  

  

  

  

  

  أحمد سعود فهيد المرشاد ٠د                                                         

-٥٩١-  

   :الوجوه شركة: الثاني النوع

ـــــى فهـــــي الوجـــــوه شـــــركة مـــــاأف ـــــذمم عل ـــــر مـــــن ال  أن أي: مـــــال وال صـــــنعة غي
 اشـــــتريا مـــــا أن علـــــى بهمـــــا التجـــــار ةوثقـــــ اههمـــــاجب يـــــشتريان فيمـــــا اثنـــــان يـــــشترك
ــــــصفين بينهمــــــا ــــــ أو ن ــــــك نحــــــو أو اًأربعــــــ أو اًثالث ــــــك وبيعــــــان ذل  اهللا قــــــسم فمــــــا ذل
ـــــــه مـــــــن إال بالنـــــــسيئة يـــــــشتري ال ألنـــــــه بـــــــذلك؛ وســـــــميت بينهمـــــــا، فهـــــــو تعـــــــالى  ل
  .)١(الناس عند وجاهة

   :المفاوضة شركة: الثالث النوع

 إلــــــــى كينالــــــــشري مــــــــن واحــــــــد كــــــــل يفــــــــوض أن المفاوضــــــــة شــــــــركة ومعنــــــــى
 جميــــع فـــي عنــــدهم واقـــع وذلــــك وحـــضوره غيبتـــه مــــع مالـــه فــــي التـــصرف صـــاحبه

  .)٢(الممتلكات أنواع
 جميـــــع فـــــي يـــــشتركا أن: أحـــــدهما الحنابلـــــة، عنـــــد نوعـــــان المفاوضـــــة وشـــــركة

ــــــصح واألبــــــدان والوجــــــوه العنــــــان شــــــركة بــــــين يجمعــــــا أن مثــــــل الــــــشركة أنــــــواع  في
  .)٣(غيره عم فصح انفراده على يصح اممنه نوع كل ألن ذلك

ــــــاني ــــــشركة فــــــي (بينهمــــــا يــــــدخال أن: والث  لكــــــل يحــــــصل فيمــــــا االشــــــتراك) ال
 مــــا منهمـــا واحـــد كـــل ويلـــزم لقطـــة أو ركــــاز مـــن يجـــد أو ميـــراث مـــن منهمـــا واحـــد
 الـــــضمان وغرامـــــة متلـــــف وقيمـــــة غـــــصب وضـــــمان جنايـــــة أرش مـــــن اآلخـــــر يلـــــزم

  .)٤(كفالة أو
   :األبدان شركة: الرابع النوع

 بأيـــــديهم يكتـــــسبونه فيمـــــا أكثـــــر أو اثنـــــان كيـــــشتر أن األبـــــدان شـــــركة معنـــــى
 فهـــــو تعـــــالى اهللا رزق فمـــــا صـــــناعاتهم فـــــي يعملـــــوا أن علـــــى يـــــشتركون كالـــــصناع

                                                           

 .)٢/٢٥٤ (المجتهد بداية) ١٢/٨ (الرائق البحر )١(

 ).٢/٢٥٤ (المقتصد ونهاية المجتهد بداية )٢(

 ).٣/٣٥١ (للدردير الكبير الشرح) ٨/٢٦٣ (واإلكليل التاج) ٥/١٢٠ (المغني )٣(

 ).٥/١٢١ (المغني )٤(



  

  

  

  

  

  حكم شركة األبدان         

-٥٩٢-  

  

 وشـــــــــــركة التقبــــــــــل شــــــــــركة اًأيــــــــــض وتـــــــــــسمى ،)١(يــــــــــشترطونه مــــــــــا علــــــــــى بيــــــــــنهم
  .)٢(الصنائع
  . األبدان شركة حكم: الثاني المبحث
 أجمــــــــــع: "مغنـــــــــىال فـــــــــي قدامــــــــــة ابـــــــــن قـــــــــال: النــــــــــزاع محـــــــــل تحريـــــــــر :ًأوال

 ،)٣(منهـــــا أنـــــواع فـــــي اختلفـــــوا ٕوانمـــــا الجملـــــة فـــــي الـــــشركة جـــــواز علـــــى المـــــسلمون
 بقيـــــــة فــــــي اختلفـــــــوا ثــــــم العنـــــــان شــــــركة جـــــــوازه، علــــــى أجمعـــــــوا مــــــا جملـــــــة ومــــــن

  .األبدان شركة منها األنواع،
 شـــــــركة جـــــــواز فـــــــي العلمـــــــاء اختلـــــــف: المـــــــسألة فـــــــي األقـــــــوال ذكـــــــر :اًثانيـــــــ

  .األبدان
 ،الحنفيـــــــــــة مــــــــــن الفقهـــــــــــاء جمهــــــــــور قــــــــــال وبـــــــــــه ،الجــــــــــواز: القــــــــــول األول 

 بعـــــــض فـــــــي بيـــــــنهم خـــــــالف علـــــــى ،)٤(تعـــــــالى اهللا رحمهـــــــم والحنابلـــــــة ،والمالكيـــــــة
  .الشروط

 عنـــــد المـــــذهب وهـــــو الـــــشركات، مـــــن النـــــوع هـــــذا جـــــواز عـــــدم: الثـــــاني القـــــول
 اهللا رحمهــــــم ثـــــور وأبــــــو ســـــليمان، وأبــــــو الليـــــث ذهــــــب ٕواليـــــه والظاهريــــــة الـــــشافعية

  .)٥(تعالى
  : ومناقشاتها األقوال لةأد: ًاثالث
  : الجمهور أدلة: ًأوال

  : والقياس والسنة الكتاب من بأدلة الجمهور استدل

                                                           

 ).٣/٣٠٦ (الدسوقي حاشية) ٦/٥٧ (لبدائعا )١(
 ).٤/٣٠٠ (المبسوط )٢(
 ).٢/٢٠٤ (دالمقتص ونهاية المجتهد بداية) ٥/١٠٩ (قدامة البن المغني )٣(
 التاج ،)٣/٣٠٦ (الدسوقي حاشية ،)٦/٥٧ (البدائع ،)٣/٣٤٧ (عابدين ابن حاشية : انظر)٤(

 ). ١/٣٥٣ (الفقه في المحرر) ٥/١٢٧ (والمغني واإلكليل،
 ).٦/١٧٦ (المحلى ،) ٢/١٥٧ (المهذب : انظر)٥(



  

  

  

  

  

  أحمد سعود فهيد المرشاد ٠د                                                         

-٥٩٣-  

ُواعلمــــوا{: تعــــالى فقولــــه الكتــــاب مــــن أدلــــتهم أمــــا -أ َ ْ ََأنمــــا َ  ُغنمــــتم ْ ِ ٍشــــيء مــــن َ ْ َ 
فَأن ِلله َ ِ ُخمسه َ ُ ِوللرسول ُ ُ  ِ ِِولذي َ ٰالقربى َ َ ُْ ْ{)١(.  

 إنمـــــا الغنيمـــــة، فـــــي الغـــــانمين اشـــــتراك أن الكريمـــــة، يـــــةاآل مـــــن الداللـــــة وجـــــه
 مــــن االشــــتراك علــــى تــــدل وهــــي: البيــــان أضــــواء فــــي قــــال بالعمــــل، ذلــــك اســــتحقوا
  .)٢(جهتين
   :السنة من أدلتهم -ب

ــــتهم أمــــا ــــسنة مــــن أدل ــــو روى فمــــا ال ــــرم داود أب  أبــــي عــــن بإســــنادهما ،)٣(واألث
 أنـــــا ئأجـــــ فلـــــم بـــــدر يـــــوم وعمـــــار وســـــعد أنـــــا اشـــــتركنا: "قـــــال عبـــــداهللا بـــــن عبيـــــدة
 عليــــه اهللا صــــلى النبــــي علــــيهم ينكــــر فلــــم ،)٤(بأســــيرين ســــعد وجــــاء بــــشيء وعمــــار
ــــــنهم أشــــــرك أحمــــــد وقــــــال عليــــــه وســــــلم،  وجــــــه وســــــلم عليــــــه اهللا صــــــلى النبــــــي بي
ــــــة ــــــي إقــــــرار: الحــــــديث مــــــن الدالل ــــــه اهللا صــــــلى - النب ــــــل - وســــــلم علي  علــــــى دلي

  . الشركة هذه جواز
ــــشة  ألن منقطــــع بأنــــه الحــــديث مــــن االســــتدالل مناقــــشة ويمكــــن: الــــدليل مناق

 الغــــانمين بــــين مــــشتركة المغــــانم اًوأيــــض ،)٥(ًيئاشــــ أبيــــه لــــم يــــسمع عــــن عبيــــدة أبــــا
 دون يـــــــصيب بمـــــــا العـــــــسكر أهـــــــل مـــــــن أحـــــــد ينفـــــــرد ال وأنـــــــه تعـــــــالى، اهللا بحكـــــــم

                                                           

 .٤١ اآلية األنفال )١(

 ).٣/٢٣٣ (بالقرآن القرآن إيضاح في البيان أضواء )٢(

 القدر جليل بكر أبو اإلسكافي األثرم الكلبي ويقال الطائي هانئ بن محمد بن أحمد هو )٣(
 مسلم بن وعبداهللا شيبة أبي بن بكر وأبا مسلم بن وعفان حفص بن حرمي سمع إمام حافظ

 يعلي، أبي البن الحنابلة طبقات قات،طبال صاحب كالم آخرين، في ٕوامامنا القعنبي
 ).١/٦٦ (الحنبلي

 وضعفه ٢٩٤٠ برقم) ٩/٢٣٥ (المال رأس غير على الشركة في باب داود أبو أخرجه )٤(
 وأبيه عبيدة، أبي بين نقطاعهال ضعيف، سند هذا: وقال) ٥/٢٩٥ (اإلرواء في األلباني
 .منه يسمع لم فإنه مسعود، بن عبداهللا

 ).٦/٤٨٠ (والحاوي، ) ٦/١٧٩ (المحلى) ٥(



  

  

  

  

  

  حكم شركة األبدان         

-٥٩٤-  

  

 إن وأنـــــه للقاتـــــل، الـــــسلب كـــــون مـــــن فيـــــه اختلفنـــــا مـــــا حاشـــــا العـــــسكر أهـــــل جميــــع
 بالــــشركة هــــؤالء اختــــصاص يــــصح فكيــــف الــــذنوب، كبــــائر مــــن غلــــول فهــــو فعــــل
  .)١(فيها؟

ــــــشة علــــــى الجــــــواب ــــــأن المناقــــــشة هــــــذه عــــــن ويجــــــاب: المناق  بــــــدر غنــــــائم ب
ــــنهم؛ تعــــالى اهللا يــــشرك أن قبــــل مــــن أخــــذها لمــــن كانــــت ــــي عــــن نقــــل لهــــذا بي  النب
ـــه اهللا صـــلى ـــه وســـلم علي ـــال أن ـــه فهـــو اًشـــيئ أخـــذ مـــن: "ق ـــك فكـــان". ل  قبيـــل مـــن ذل

  .)٢(له فهو شيء أخذ إلى سبق من المباحثات
 صـــــلى اهللا رســـــول زمـــــن فـــــي أحـــــدنا كـــــان إن:" قـــــال ثابـــــت بـــــن رويفـــــع وعـــــن

ـــــــه اهللا ـــــــضو ليأخـــــــذ وســـــــلم علي ـــــــه. )٣(ن ـــــــى أخي ـــــــه عل ـــــــه أن ـــــــصف ل             يغـــــــنم ممـــــــا الن
 ولآلخــــــــر ،)٥(والــــــــريش ،)٤(النــــــــصل لــــــــه ليطيـــــــر أحــــــــدنا كــــــــان ٕوان النــــــــصف ولنـــــــا
  .)٧(" )٦(القدح

 كــــــــــانوا علـــــــــيهم اهللا رضـــــــــوان الـــــــــصحابة أن الحـــــــــديث مـــــــــن الداللـــــــــة وجـــــــــه
  .لذلك يشهد الحديث وهذا األعمال، وفي موالاأل في يشتركون

                                                           

 ).٦/٤٧٨ (الحاوي) ٦/١٧٩ (المحلى) ١(

 ).٥/١٢٨ (قدامة البن المغنيو) ١/٣٨٧ (الدليل شرح في السبيل منار )٢(

 في النهاية بل،اإل من المهزول فهو لحمها وأذهبت سفار،األ أهزلتها التي الدابة هو: النضو) ٣(
 ).٩/١١٤ (واآلثر الحديث غريب

 .السهم حديدة هو: النضل )٤(

 .السهم على يكون الذي هو: الريش )٥(

 ملتقى شرح األوطار نيل: انظر. وينصل يراش أن قبل السهم القاف بكسر هو: قدحال )٦(
 يقتسمان كانا رجلينلا أن معناه" القدح خرولآل النصل له ليطير: "وقوله). ٩/٧٢ (األخبار
 ).٥/٢١٧ (النهاية انظر قدحه، خرولآل نصله ألحدهما فيقع السهم

 وصححه ،)١/٥٤ (داود أبي سنن به، ستنجىي أن عنه ينهى ما باب في داود أبو أخرجه )٧(
 ).١/٦٦ (داود أبي صحيح في األلباني الشيخ



  

  

  

  

  

  أحمد سعود فهيد المرشاد ٠د                                                         

-٥٩٥-  

ـــــــيلهم أمـــــــا -ب  علـــــــى تنعقـــــــد إنمـــــــا المـــــــضاربة إن: فقـــــــولهم القيـــــــاس مـــــــن دل
 وهــــــي المــــــضاربة تجيــــــزون أنكــــــم فكمــــــا الــــــشركة، عليــــــه تنعقــــــد أن فجــــــاز العمــــــل
 أن: القيـــــاس مناقـــــشة القـــــول، نفـــــس تقولـــــوا أن يلـــــزمكم ههنـــــا فكـــــذلك العمـــــل علـــــى

 يكــــــون أن يــــــشبه وكــــــذلك عليهــــــا، يقــــــاس فــــــال األصــــــول عــــــن خارجــــــة المــــــضاربة
  .الشركة عن اًخارج الغنيمة حكم

ـــــــــى ويجـــــــــاب ـــــــــشة هـــــــــذه عل ـــــــــل ال حكـــــــــم بأنهـــــــــا المناق ـــــــــه دلي ـــــــــث علي  نإ حي
  . غيره عليه يبنى ذيال المعامالت أصول من أصل المضاربة
  .ناألبدا شركة جواز من المانعين أدلة: اًثاني

 والـــــسنة بالكتـــــاب األبـــــدان شـــــركة بطـــــالن علـــــى والظاهريـــــة الـــــشافعية اســـــتدل
  : والمعقول

 إال نفـــــس كـــــل تكـــــسب وال{ : تعـــــالى اهللا فقـــــول الكتـــــاب، مـــــن دلـــــيلهم أمـــــا -أ
  .)١(}عليها

ـــــف ال{: تعـــــالى وقـــــال  مـــــا وعليهـــــا كـــــسبت مـــــا لهـــــا وســـــعها إال اًنفـــــس اهللا يكل
  .)٢(}اكتسبت

 أن العزيــــــز كتابــــــه فــــــي بــــــين اهللا أن: متينالكــــــري اآليتــــــين مــــــن الداللــــــة وجــــــه
 فـــــي وهـــــذا ه،نـــــبد فـــــي غيـــــره يـــــشاركه أن يجـــــز فلـــــم بـــــه يخـــــتص واحـــــد كـــــل عمـــــل
 ســــنة وال قــــرآن، ذلـــك مــــن شــــيء بتخـــصيص يــــأت لــــم ألنـــه واآلخــــرة، الــــدنيا عمـــوم
 اقتــــــــضاه مــــــــا عمــــــــوم رادأ تعــــــــالى أنــــــــه علــــــــى بــــــــات قــــــــاطع يقــــــــين علــــــــى فــــــــنحن
  .)٣(كالمه

                                                           

 .١٦٤: اآلية األنعام سورة) ١(

 .٢٨٦: اآلية البقرة سورة )٢(

 ).٦/٤٨٠ (والحاوي) ٦/١٧٦ (المحلى) ٣(



  

  

  

  

  

  حكم شركة األبدان         

-٥٩٦-  

  

 فــــــي الــــــشركة جــــــواز بـــــأن االســــــتدالل هــــــذا علـــــى ويــــــرد: االســــــتدالل مناقـــــشة
ـــــان شـــــركة الســـــيما األمـــــوال ـــــل العن ـــــى دلي  فيهـــــا ألن العمـــــوم؛ هـــــذا تخـــــصيص عل
  . الكسب في اشتراك
 اهللا رضـــــــي النبــــــي زوج عائــــــشة روت فمــــــا ،ةالــــــسن مــــــن حجــــــتهم وأمــــــا -ب
ـــــي أن عنهـــــا ـــــه اهللا صـــــلى النب ـــــيس شـــــرط كـــــل: "القـــــ وســـــلم علي ـــــي ل ـــــاب ف  اهللا كت
  .)١("باطل فهو

 أجـــــرة اقتـــــسام أن يعنـــــي الـــــشرط هـــــذا: قـــــالوا: الحـــــديث مـــــن تداللاالســـــ وجـــــه
  .)٢(باطال يكون أن فوجب تعالى اهللا كتاب في ليس عملهما

 الخــــالف؛ محــــل فــــي لــــيس بأنــــه االســــتدالل هــــذا علــــى ويــــرد: الــــدليل مناقــــشة
ــــــشرط ألن ــــــذي هــــــو الباطــــــل ال ــــــصا يخــــــالف ال  أمــــــا عامــــــة، قاعــــــدة أو اًصــــــريح ن

 علـــــــى يـــــــدل مـــــــا فيـــــــه لـــــــيس يكتــــــسبانه فيمـــــــا اكاالشـــــــتر علـــــــى المحتـــــــرفين توافــــــق
  .بطالنه

 -وســـــــلم عليـــــــه اهللا صـــــــلى- اهللا رســـــــول قـــــــول: الـــــــسنة مـــــــن الثـــــــاني والـــــــدليل
  .)٣("حرام عليكم وأموالكم كمؤدما إنما"

 أن يحــــــــل ال أن الحـــــــديث هــــــــذا مقتـــــــضى: الحــــــــديث مـــــــن االســــــــتدالل وجـــــــه
 فهـــــــــو ٕواال ســــــــنة، أو قــــــــرآن، بــــــــنص إال لغيــــــــره ذمــــــــي أو مــــــــسلم بمــــــــال ىيقــــــــض
  .)٤(جور

                                                           

 ،٤٥٦ رقم المسجد في المنبر على والشراء البيع ذكر باب الصالة كتاب البخاري أخرجه )١(
 إنما باب قتالع كتاب ومسلم ٢١٥٥ برقم النساء مع والشراء البيع باب الجمعة بوكتا

 .١٥٠٤ برقم أعتق لمن الوالء
 ).٢/١٥٧ (المهذب )٢(
 سامع من أوعى مبلغ رب وسلم عليه اهللا صلى النبي قول باب العلم كتاب: البخاري أخرجه) ٣(

 الدماء تحريم تغليظ باب والديات والقصاص والمحاربين القسامة: ومسلم ،)٦٧ (برقم
 برقم وسلم، عليه اهللا صلى النبي حجة باب الحج وكتاب) ١٦٧٩ (برقم واألعراض

١٢١٨. 
 ).٦/١٧٧ (المحلى )٤(



  

  

  

  

  

  أحمد سعود فهيد المرشاد ٠د                                                         

-٥٩٧-  

 تــــدل التــــي األدلــــة تخصــــصه عــــام الحــــديث بــــأن علــــيهم يــــرد: الــــدليل مناقــــشة
  . الشركة مشروعية على

 بـــــاألموال تخـــــتص إنمـــــا الـــــشركة: فقـــــولهم: المعقـــــول مـــــن اســـــتداللهم أمـــــا -ج
 كـــــــل عمـــــــل كـــــــان إذا عنـــــــدهم، غـــــــرر فهـــــــو ينـــــــضبط ال ذلـــــــك ألن باألعمـــــــال، ال

  .)١(صاحبه عند ًمجهوال منهما واحد
 إنمـــــــا الغنيمـــــــة، فـــــــي الغـــــــانمين اشـــــــتراك بـــــــأن االســـــــتدالل هـــــــذا علـــــــى ويـــــــرد

  .)٢(بالمال يكن ولم بالعمل ذلك استحقوا
   :المسألة في الخالف وسبب

 األدلـــــــــة خـــــــــالل مـــــــــن ذلـــــــــك تبـــــــــين كمـــــــــا هـــــــــو الفـــــــــريقين اخـــــــــتالف وســـــــــبب
 جهـــــة مـــــن الـــــشركات بعـــــض جـــــواز فـــــي الـــــواردة بالنـــــصوص التمـــــسك ومناقـــــشتها
ـــــي، أخـــــرى جهـــــة مـــــن وتعـــــديتها  ةخارجـــــ هـــــي هـــــل المـــــضاربة شـــــركة اًضيـــــأو يعن

  عليها؟ هغير قياس يصح أصل هي أم األصول عن
  : الترجيح: اًرابع

ــــتهم لقــــوة بــــالجواز؛ القــــول رجحــــان عرضــــه ســــبق ممــــا ويظهــــر ــــهولمواف أدل  قت
ــــــشريعة وأصــــــول لمقاصــــــد ــــــهإ وحــــــل عــــــز اهللا قــــــول اًوأيــــــض ال  الــــــشريكين ثالــــــث ن

ـــــة بـــــشرط ـــــة، وعـــــدم األمان ـــــدانو األمـــــوال فـــــي عـــــام الخيان ـــــدليل لعـــــدم األب ـــــى ال  عل
  .األموال في تخصصه

   األبدان؟ شركة لصحة والمكان الصنعتين اتفاق يشترط هل: مسألة
 اتحـــــــــاد اشـــــــــتراك فـــــــــي األبـــــــــدان ةشـــــــــرك بجـــــــــواز القـــــــــائلين الفقهـــــــــاء اختلـــــــــف

  : قولين على والمكان الصنعة

                                                           

 ).٢/١٥٧ (المحلى )١(

 ).٢/٢٠٤ (المقتصد ونهاية المجتهد بداية )٢(
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ـــــاك لـــــيس: النـــــزاع محـــــل تحريـــــر ـــــصنعة كانـــــت إذا فيمـــــا بيـــــنهم خـــــالف هن  ال
ــــــف لكــــــن مختلفــــــة ــــــى منهمــــــا كــــــل صــــــنعة تتوق ــــــشترط كــــــأن اآلخــــــر صــــــنعة عل  ي

ـــــــ صـــــــاحب مـــــــع الغـــــــواص ـــــــى فينةسال ـــــــصيد بينهمـــــــا شـــــــركة تكـــــــوين عل ـــــــئ ل  الآلل
 إحـــــداهما تتوقــــف وال مختلفـــــة الــــصنعة كانـــــت إذا فيمــــا الخـــــالف ٕوانمــــا واإلســــفنج،

  .)١(األخرى على
 الـــــصنعتين اتفـــــاق األبـــــدان فـــــي الـــــشركة صـــــحة شـــــرط مـــــن نإ: األول القـــــول

  .)٢(الخطب أبو واختاره أحمد عند والرواية مالك، مذهب هذاو والمكان،
ـــــــدباغ فيـــــــشترك الـــــــصنعتين، فـــــــي االتفـــــــاق اشـــــــتراط عـــــــدم: الثـــــــاني القـــــــول  ال
 واختيـــــــار ،أحمــــــد عنـــــــد الثانيــــــة والروايـــــــة ،حنيفــــــة أبـــــــي مــــــذهب وهـــــــو ،والقــــــصار
  .)٣(يعلى بيأ القاضي

 اخـــــــتالف عنــــــد يكــــــون الــــــذي الغـــــــرر زيــــــادة: األول القــــــول أصــــــحاب حجــــــة
 منهمـــــا واحـــــد كـــــل يتقبلـــــه مـــــا أن مقتـــــضاها ألن المكـــــان اخـــــتالف أو ،لـــــصنعتينا

 أحـــــدهما تقبـــــل فـــــإذا منهمـــــا، واحـــــد كـــــل بـــــه ويطالـــــب صـــــاحبه يلزمـــــه العمـــــل مـــــن
ــــــم صــــــنائعهما اخــــــتالف مــــــع ًشــــــيئا ــــــوم أن اآلخــــــر يمكــــــن ل ــــــه يق ــــــف ب  يلزمــــــه فكي
   ؟عليه له قدرة ال بما يطالب كيف أم عمله،

 يتقبلـــــــه مـــــــا منهمـــــــا واحـــــــد كـــــــل يلـــــــزم ال بأنـــــــه االحتجـــــــاج هـــــــذا علـــــــى ويـــــــرد
  . فيها ضمان وال المباح في صحتها بدليل كالوكيلين ألنهما صاحبه؛
 لــــه يتبــــرع بمــــن أو بــــاألجرة، ذلــــك تحــــصيل يمكــــن ذلــــك يلزمــــه أنــــه ســــلم ولــــو

 تعمـــــل وأنـــــت أتقبـــــل أنـــــا/ أحـــــدهما قـــــال لـــــو أنـــــه هـــــذا صـــــحة علـــــى ويـــــدل بعملـــــه
  .)٤(صاحبه عمل غير منهما واحد كل وعمل الشركة صحت

                                                           

 .٦٤- ٦٣ص عويس، زكي ألحمد الشركات في الربح وعنصر، )١/١٥٧ (السالك سراج )١(
 ).٥/١١٤ (المغنيو ،)٢/١٥٦ (السالك سراج )٢(
 ).١/٣٥٣ (أحمد اإلمام فقه في المحرر) ٣/٣٤٧ (عابدين ابن حاشية) ٣(
 ).٥/١١٤ (المغني )٤(
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 فـــــصح، مبـــــاح مكـــــسب فـــــي اشـــــتركا ألنهمـــــا: الثـــــاني القـــــول صـــــحابأ حجـــــة
 أحـــــذق الــــرجلين أحـــــد يكــــون قــــد المتفقـــــة الــــصنائع وألن الــــصنائع اتفقـــــت لــــو كمــــا
 يمنـــــع ولـــــم عملـــــه، اآلخـــــر يمكـــــن ال مـــــا أحـــــدهما يتقبـــــل فربمـــــا اآلخـــــر مـــــن فيهـــــا
  .)١(الصناعتان اختلفت إذا فكذلك صحتها ذلك

 الــــــــصنعتين اتحــــــــد اشــــــــتراط بعــــــــدم القــــــــول يتــــــــرجح: لةالمــــــــسأ فــــــــي التــــــــرجيح
 بـــــين البعــــد يكـــــون فــــال بينهمـــــا التــــشابه مراعـــــاة مــــع دلـــــيلهم، لقــــوة المكـــــان واتحــــاد

  .أعلم تعالى واهللا الفاحش الغرر من ذلك في لما اًكبير الصنعتين
*  *

                                                           

 ).٥/١١٤ (سابقلا) ١(
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  الخاتمة

ــــــذي هللا الحمــــــد ــــــه ال ــــــتم بنعمت ــــــصالحات، ت ــــــصالة ال ــــــسالم وال ــــــى وال ــــــر عل  خي
 عليــــــه المرســـــلين، ٕوامـــــام واآلخـــــرين األولـــــين ســــــيد بالرحمـــــات، بـــــشرلل بعـــــث مـــــن

  .وبعد التسليم، وأتم الصلوات أفضل آله وعلى
ـــــي تظهـــــر البحـــــث ثمـــــرة فـــــإن ـــــائج أهـــــم ومـــــن نتائجـــــه، ف ـــــي النت  توصـــــلت الت

  :  يأتي ما البحث، هذا في إليها
 . الشركاء أو كينالشر بين التفاق نتيجة نشأي عقد عن عبارة الشركة أن •
 فــــــسخ الــــــشريكين مــــــن فلكــــــل العاقــــــدين، بــــــين الجــــــائزة العقــــــود مــــــن الــــــشركة أن •

 . عمله أو ماله بقدر المثل أجرة إلى منهم كل ويرجع العقد
ـــــشركة المقـــــصود • ـــــد بال ـــــود، شـــــركة هـــــو الحـــــديث وعلمـــــاء الفقهـــــاء عن  فهـــــي العق

 حــــــسب متفرقــــــة أبــــــواب فــــــي فهــــــو اآلخــــــر القــــــسم أمــــــا عنــــــدهم، الدراســــــة محــــــل
 . الموضوعات

ـــــواع بعـــــض فـــــي لفقهـــــاءا اخـــــتالف • ـــــشركات أن ـــــى يرجـــــع إنمـــــا ال ـــــشترطه مـــــا إل  ي
 . حدة على مذهب كل

 . فيها مختلف األخرى الشركاتو الفقهاء بين جماعإ محل العنان شركة •
 والمالكيــــــــة، الحنفيــــــــة، مــــــــن الجمهــــــــور مــــــــذهب وهــــــــو األبــــــــدان، شــــــــركة جــــــــواز •

 إلـــــــى ذهبـــــــوا إنهمفــــــ والظاهريـــــــة الــــــشافعية وأمـــــــا تعــــــالى، اهللا رحمهـــــــم والحنابلــــــة
 . ذلك جواز عدم

 . جوازها شروط في مختلفون األبدان شركة بجواز القائلين أن •
 ألن تفاضــــل أو مــــساواة مــــن عليــــه، اتفقــــوا مــــا علــــى األبــــدان شــــركة فــــي الــــربح •

 فـــــــي تفاضـــــــلهما العمـــــــل فـــــــي تفاضــــــلهماو ويجـــــــوز الـــــــربح بـــــــه يـــــــستحق العمــــــل
 .به الحاصل الربح

**  
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  القرآنية اآليات فهرس

  
 السورة اسم اآليات نص م
 البقرة )٤٣(} الصالة وأقيموا{ ١
 البقرة )٢٨٦(}وسعها إال اًنفس اهللا يكلف ال{ ٢
 النساء )١٢(}الثلث في شركاء فهم{ ٣
 األنعام )١٦٤(}عليها إال نفس كل تكسب وال{ ٤
 يونس )٩٢(} ببدنك ننجيك فاليوم{ ٥
 األنفال )٤١(}شيء من غنمتم أنما واعلموا{ ٦
 طه )٣٢(}مريأ في وأشركه{ ٧
 علـــــــى بعـــــــضهم ليبغـــــــي الخلطـــــــاء مـــــــن اًكثيـــــــر ٕوان{ ٨

 )٢٤(}بعض
 ص
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  واآلثار األحاديث فهرس
  

 الراوي الحديث طرف م
 عمر ابن "مملوك في له شركا أعتق من" ١
ــــــــي" ٢ ــــــــد إن ــــــــدنت ق ــــــــال ب ــــــــسبقوني ف ــــــــالركوع ت  وال ب

 "بالسجود
 معاوية

 هريرة أبو "الشريكين ثالث أنا يقول اهللا إن" ٣
 نـــــــسيئة كـــــــان ومـــــــا فخـــــــذوه بيـــــــد يـــــــدا كـــــــان امـــــــ" ٤

 "فذروه
 البراء

 عبيدة أبو "بدر يوم وعمار وسعد أنا اشتركنا" ٥
 عباس ابن "له فهو اًشيئ أخذ من" ٦
 رويفع "زمن في أحدنا كان إن" ٧
 عائشة "باطل فهو اهللا كتاب في ليس شرط كل" ٨
 جابر "حرام عليكم وأموالكم دماءكم إن" ٩
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  والمصادر لمراجعا أهم فهرس
 الفقي، حامد محمد: ت.ط الحنابلة، طبقات محمد، بن محمد: يعلى أبي ابن .١

 .بيروت -المعرفة دار
 خليل: ت األثر، غريب في النهاية ،يالجزر محمد بن المبارك: األثير ابن .٢

 .المعارف دار مأمون،
 . الفكر دار ط، المحلى، سعيد، بن أحمد بن علي حزم، ابن .٣
 دار ط، المقتصد، ونهاية المجتهد بداية القرطبي، أحمد بن محمد: رشد ابن .٤

 . حزم ابن
 متن على المختار الدر على المحتار رد حاشية أمين، محمد: عابدين ابن .٥

 . المعرفة دار. ط األبصار، تنوير
 عبدالسالم: ت اللغة، مقاييس معجم زكريا، بن فارس بن أحمد: فارس ابن .٦

 . هـ١٣٩٩. ط الفكر، دار هارون، محمد
 دار ،١ط العرب، لسان علي، بن مكرم بن محمد الدين جمال: منظور ابن .٧

 .بيروت - صادر
 دار الوصول، منهاج شرح السول نهاية عبدالرحيم، الدين جمال: سنوياإل .٨

 .م١٩٩٩ -  هـ١٤٢٠ط لبنان، - بيروت - العلمية الكتب
 بيلالس منار أحاديث تخريج في الغليل إرواء الدين، ناصر محمد: األلباني .٩

 .م١٩٨٥ هـ١٤٠٥: ٢ط بيروت، اإلسالمي المكتب
 المختصر الصحيح المسند الجامع إبراهيم، بن سماعيلإ بن محمد: البخاري .١٠

 محمد: ت. ١ط وأيامه، وسنته وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أمور من
 . النجاة طوق دار الناصر، ناصر بن زهير

 بيروت -العربي الكتاب دار التعريفات، علي، بن محمد بن علي: الجرجاني .١١
 .بيارياإل إبراهيم: ت١٤٠٥: ط
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 تحقيق العربية، وصحاح اللغة تاج الصحاح حماد بن إسماعيل: الجوهري .١٢
 الرابعة الطبعة لبنان – بيروت - للماليين العلم دار عطار عبدالغفور أحمد

 .م١٩٨٧ - هـ١٤٠٧
 كتبال دار. ط القرآن، أحكام بكر، أبو الرازي علي بن أحمد الجصاص .١٣

 .شاهين عبدالسالم: ت العلمية،
 بيروت، - العربي الكتاب دار الدرامي، سنن عبدالرحمن، بن عبداهللا: الدرامي .١٤

 .العلمي السبع خالد زمرلي، أحمد فواز: ت ،١٤٠٧ ،١ط
 الشرح على الدسوقي حاشية عرفه، محمد الشيخ الدين شمس: الدسوقي .١٥

 . العربية الكتب ءإحيا دار. ط الدردير أحمد البركات ألبي الكبير
 ،١ط للنسفي، الدقائق كنز شرح الحقائق تبيين يونس، بن عثمان: الزيلعي .١٦

 . القاهرة بوالق - األميرية الكبرى المطبعة الشلبي، العالمة: ت هـ،١٣١٣
 . المعارف مكتبة ط، داود، أبي سنن األشعث، بن سليمان: السجستاني .١٧
 .المعرفة دار .ط المبسوط، كتاب سهل، أبي بن محمد: السرخسي .١٨
 ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج مغني الخطيب، بن محمد الشربيني، .١٩

 . مصر الحلبي، البابي مصطفى ومطبعة مكتبة دار. ط المنهاج،
 في البيان أضواء الجنكي، المختار بن محمد بن األمين محمد: الشنقيطي .٢٠

 -  هـ١٤١٥ – بيروت - والنشر للطباعة الفكر دار. ط بالقرآن القرآن إيضاح
 .م١٩٩٥

 .األخبار منتقى أسرار من األوطار نيل علي، بن محمد: الشوكاني .٢١
 والقاموس المحيط القاموس يعقوب، بن محمد الدين مجد: باديآ الفيروز .٢٢

 .المعرفة دار. ط العرب المك من ذهب لما الجامع الوسيط
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 القرآن ألحكام الجامع بكر، أبي بن أحمد بن محمد الدين شمس: القرطبي .٢٣
 – بيروت العلمية الكتب دار شاهين علي محمد عبدالسالم: ت ط كريم،ال

 . لبنان
 ترتيب في الصنائع بدائع مسعود، بن بكر أبي الدين عالء: الكاساني .٢٤

 .العربي التاريخ مؤسسة. ط الشرائع،
. ط الخالف، من الراجح معرفة في اإلنصاف سليمان، بن علي: المرداوي .٢٥

 .العربي التاريخ سسةومؤ العربي التراث إحياء دار
 فقه في الحادي البغدادي، البصري محمد بن محمد بن علي: الماوردي .٢٦

 . م١٩٩٤ هـ١٤١٤ ،١ط العلمية الكتب دار الشافعي،
 دار. ط الخرقي، مختصر شرح المغني: قدامة بن أحمد بن عبداهللا: المقدسي .٢٧

 . بيروت الفكر
 مكتب السنن، من المجتبي عبدالرحمن، أبو شعيب بن أحمد: النسائي .٢٨

 أبو عبدالفتاح: ت ١٩٨٦ - ١٤٠٦ ،٢ط حلب - اإلسالمية المطبوعات
 . غدة

 .والصميعي حزم ابن دار ط، مسلم، صحيح الحجاج، بن مسلم: النيسابوري .٢٩
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