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الشركات الرأمسالية
الشركة ،يف النظام الرأمسايل ،عقد ،مبقتضاه يلتزم شخصان
أو أكثر أبن يساهم كل منهما يف مشروع مايل ،بتقدمي حصة
من مال أو عمل ،القتسام ما قد ينشأ عن هذا املشروع من ربح
أو خسارة وهي قسمان :شركات األشخاص ،وشركات األموال.
أما شركات األشخاص فهي اليت يدخل فيها العنصر
الشخصي ،ويكون له أثر يف الشركة ،ويف تقدير احلصص،
وذلك كشركات التضامن ،وشركات التوصية البسيطة .خبالف
شركات األموال ،فإنه ال يكون فيها للعنصر الشخصي أي
وجود ،وال أي اعتبار ،أو أي أثر ،بل هي قائمة على انتفاء
وجود العنصر الشخصي ،وانفراد العنصر املايل فقط يف تكوين
الشركة ويف سريها ،وذلك كشركات املسامهة ،وشركات التوصية
ابألسهم.
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شركة التضامن
هي عقد بني شخصني أو أكثر ،يتفقان فيه على االجتار
معا ،بعنوان خمصوص ،ويلتزم مجيع أعضائها بديون الشركة ،على
مجيع أمواهلم ابلتضامن من غري قيد وحد .لذلك ال ميكن أن
يتنازل أي شريك عن حقوقه يف الشركة لغريه إال إبذن ابقي
الشركاء ،وتنحل الشركة مبوت أحد الشركاء ،أو احلجر عليه ،أو
إفالسه ،ما مل يوجد اتفاق خيالف ذلك .وأعضاء هذه الشركة
متضامنون يف تعهداهتا قِبَ َل الغري يف تنفيذ مجيع تعهدات الشركة،
ومسؤوليتهم يف ذلك غري حمدودة ،فكل شريك مطالب أبداء
مجيع ديون الشركة ،ال من أموال الشركة فحسب ،بل من أمواله
أيضا ،فعليه أن يويف أبمواله هو ما نقص من ديون الشركة ،بعد
نفاد ماهلا ،وال تسمح هذه الشركة ابتساع املشروع .ويتم
تكوينها من أشخاص قالئل ،يثق كل منهم ابآلخر ،ويعرفه
معرفة جيدة ،وأهم اعتبار فيها شخصية الشريك ،ال من حيث
كونه بدن فقط ،بل من حيث مركزه وأتثريه يف اجملتمع.
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وهذه الشركة فاسدة؛ ألن الشروط اليت تنص عليها ختالف
شروط الشركات يف اإلسالم؛ ألن احلكم الشرعي أنه ال يشرتط
يف الشريك إال كونه جائز التصرف فقط ،وأن للشركة أن توسع
أعماهلا ،فإذا اتفق الشركاء على توسيع الشركة ،إما بزايدة
رأمساهلم ،أو إبضافة شركاء ،فهم مطلقو التصرف يفعلون ما
يشاؤون ،وألن الشريك غري مسؤول يف الشركة شخصيا إال
بنسبة ما لَه من حصة فيها ،وألن له احلق أن يرتك الشركة يف أي
وقت يريد دون حاجة ملوافقة الشركاء؛ والشركة ال تنحل مبوت
أحد الشركاء ،أو احلجر عليه ،بل تنفسخ شراكته هو وحده،
وتبقى شراكة ابقي الشركاء ،إذا كانت الشركة مؤلفة من أكثر
من اثنني .هذه هي الشروط الشرعية ،فاشرتاط شركة التضامن
خبالف هذه الشروط ،بل نقيضها ،جيعلها شركة فاسدة ،وال
جيوز االشرتاك هبا شرعا.
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شركات املسامهة
شركة املسامهة هي شركة م َك ّونة من شركاء جيهلهم
اجلمهور .واملؤسس يف شركة املسامهة هو كل من وقع العقد
االبتدائي للشركة؛ أل ّن العقد االبتدائي هو الذي يوجد بني
موقعيه التزامات ابلعمل على حتقيق اهلدف املشرتك ،وهو
الشركة .ويكون االكتتاب يف الشركة ابلتزام الشخص بشراء سهم
أو أكثر يف مشروع الشركة ،مقابل قيمتها االمسية .وهو ضرب
من ضروب التصرف إبرادة منفردة ،أي يكفي الشخص أن
يشرتي األسهم ليصبح شريكا ،رضي به ابقي الشركاء أم ال.
وحيصل االكتتاب بوسيلتني :األوىل خيتص فيها املؤسسون أبسهم
الشركة ،ويوزعوهنا فيما بينهم دون عرضها على اجلمهور ،وذلك
بتحرير القانون النظامي للشركة املتضمن الشروط اليت ستسري
عليها الشركة ،ثّ توقيعه من قبلهم ،فكل من يوقع القانون يعترب
مؤسسا وشريكا ،ومىت مت توقيع اجلميع فقد أتسست الشركة.
والوسيلة الثانية اليت حيصل فيها االكتتاب ،وهي املنتشرة يف
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العامل ،هي أن يقوم بضعة أشخاص بتأسيس الشركة ،ويضعون
نظامها ،ثّ تطرح األسهم مباشرة على اجلمهور لالكتتاب العام
فيها ،وحني ينتهي أجل االكتتاب يف الشركة ،تدعى اجلمعية
التأسيسية للشركة ،للنظر يف التصديق على نظام الشركة ،وتعيني
جملس اإلدارة هلا .وحيق لكل مساهم مهما كان عدد أسهمه
احلضور يف اجلمعية التأسيسية ،ولو كان مالكا لسهم واحد.
وتبدأ الشركة أعماهلا عند انتهاء الزمن احملدد إلقفال االكتتاب.
وكلتا الوسيلتني شكل واحد هو دفع األموال ،وال تعترب
الشركة قد انعقدت ،إالّ ابنتهاء توقيع املؤسسني يف الوسيلة
األوىل ،وانتهاء أجل االكتتاب يف الوسيلة الثانية .فعقد الشركة
عقد بني أموال فحسب ،وال وجود للعنصر الشخصي فيها
مطلقا ،فاألموال هي اليت اشرتكت ،ال أصحاهبا .وهذه األموال
اشرتكت مع بعضها دون وجود أي شخص ،ولذلك ال صالحية
ألي شريك ،مهما بلغت أسهمه ،أبن يتوىل أعمال الشركة
بوصفه شريكا ،وال حق له أبن يعمل هبا ،أو ي َسِّري أي شيء من
أعماهلا ابعتباره شريكا ،وإمنا الذي يتوىل أعمال الشركة ،ويعمل
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ويسريها ،ويشرف على كل أعماهلا شخص يطلق عليه اسم
هباّ ،
املدير املنتدب ،ينيط به ذلك جملس إدارة .وجملس اإلدارة هذا
ينتخب من اجلمعية العمومية ،اليت يكون فيها لكل شخص من
األصوات ،مبقدار ما ميلك من األموال ،ال مبقدار شخصيته،
أل ّن الشريك هو املال ،فهو الذي حيدد عدد األصوات ،فلكل
سهم صوت ،وليس لكل شخص صوت ،فال يوجد يف شركة
املسامهة أي اعتبار لشخص املساهم ،وإمنا االعتبار هو لرؤوس
األموال فقط .وشركة املسامهة دائمية ،وال تتقيد حبياة
األشخاص ،فقد ميوت الشريك فال تنحل الشركة .وقد حيجر
عليه ويبقى يف الشركة .وأما رأس مال الشركة ،فإنّه يقسم إىل
عدد من احلصص متساوية القيمة ،يطلق عليها اسم األسهم.
واملساهم شريك ال تستقصى صفاته الشخصية ،ومسؤوليته
حمدودة بقدر حصته يف رأس املال ،فال يلزم الشركاء من اخلسارة
إالّ مبقدار أسهمهم فيها .وحصته قابلة للتداول ،فله أن يبيعها،
أو يشرك معه فيها غريه ،دون إجازة سائر الشركاء .واألسهم اليت
ميلكها كل شخص أوراق مالية متثل رؤوس أموال ،فقد تكون
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امسية ،وقد تكون حلاملها ،وهي تنتقل من ملكية شخص إىل
آخر .واملمول الذي يكتتب يف األسهم ال يلزم إالّ بدفع قيمتها
االمسية ،فالسهم جزء من كيان الشركة ،غري قابل للتجزئة،
وليس هو جزءا من رأس ماهلا .وأوراق األسهم هي مبثابة ورقة
تسجيل يف هذه احلصة ،وقيمتها ليست واحدة ،وإمنا تتغري
حسب أرابح الشركة أو خسارهتا ،وهذا الربح أو اخلسارة ليس
واحدا يف كل السنني ،فقد خيتلف ،أو يتفاوت .فاألسهم إذن
ال متثل رأس املال املدفوع عند أتسيس الشركة ،وإمنا متثل رأس
مال الشركة حني البيع ،أي يف وقت معني ،فهي كورقة النقد،
يهبط سعرها إذا كانت سوق األسهم منخفضة ،ويرتفع حني
تكون سوق األسهم مرتفعة ،وتنخفض قيمة األسهم حني خسارة
الشركة ،وترتفع حني رحبها .فالسهم بعد بدء الشركة ابلعمل
انسلخ عن كونه رأس مال ،وصار ورقة مالية ،هلا قيمة معينة،
ترتفع وتنزل حسب السوق ،حبسب أرابح الشركة وخسارهتا ،أو
حبسب إقبال النّاس عليها ،وإدابرهم عنها .فهو سلعة ختضع
للعرض والطلب .واألسهم تنتقل من يد ألخرى ،كانتقال األوراق
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املالية بني النّاس ،دون أدىن إجراءات كتابية يف دفاتر الشركة ،إذا
كانت األسهم حلاملها ،وإبجراءات كتابية يف الشركة إذا كانت
حتمل اسم املساهم.
وتعترب الشركة راحبة إذا زادت قيمة موجودات الشركة على
قيمة مطلوابهتا عند اجلرد السنوي ،فما زاد فهو الربح .وتوزع
األرابح سنواي يف متام السنة املالية للشركة ،فإذا ارتفعت قيمة
موجودات الشركة ،بسبب ظروف فجائية ،دون أن تكون هناك
أرابح ،فال مانع من إجراء توزيع هذه الزايدة .أما إذا حدث
العكس فاخنفضت قيمة موجودات الشركة ،ولكن الشركة رحبت،
إالّ أن أرابحها ،إذا ضمت إىل قيمة املوجودات ،فلم يزد على
قيمة مطلوابهتا ،فال حمل لتوزيع األرابح .وحني توزيع الربح
ختصص حصة من األرابح لالحتياطي ويصرف الباقي بعد ذلك
على املسامهني .وتعترب الشركة شخصا معنواي ،هلا أن تقاضي
حمل إقامة خاصا
ويتقاضى ابمسها أمام احملاكم ،كما أن هلا ّ
خاصة .وال يسد مسدها أي مساهم فيها ،وال أي
وجنسية ّ
عضو إدارة بوصفه شريكا ،أو بوصفه الشخصي ،وإمنا ميلك
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ذلك من يفوض له أن ينطق ابسم الشركة ،فيكون املتصرف هو
الشركة ،أي الشخصية املعنوية ال الشخص املباشر للتصرف.
هذه هي شركة املسامهة ،وهي من الشركات الباطلة شرعا،
ومن املعامالت اليت ال جيوز للمسلم أن يقوم هبا .أما وجه
بطالهنا وحرمة االشرتاك فيها فيتبني مما يلي:
 - 1إن تعريف الشركة يف اإلسالم هو :أهنا عقد بني
اثنني ،أو أكثر ،يتفقان فيه على القيام بعمل مايل بقصد الربح.
فهي عقد بني اثنني أو أكثر ،فال تصح فيها املوافقة من جانب
واحد ،بل ال بد من أن حتصل املوافقة من جانبني ،أو أكثر.
والعقد فيها جيب أن يكون منصبا على القيام بعمل مايل،
بقصد الربح .فال يصح أن يكون منصبا على دفع املال فقط،
وال يكفي أن يكون اهلدف جمرد االشرتاك فحسب .فالقيام
ابلعمل املايل هو أساس عقد الشركة ،والقيام ابلعمل املايل إما
من املتعاقدين ،وإما من أحدمها ومال اآلخر .وال يتأتى أن
يكون عقد بينهما على قيام غريمها بعمل مايل ،ألنّه ال يكون
عقدا ،وال يلزم به أحد .فالعقد إمنا يلتزم به العاقد ،وجيري على
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تصرفاته هو ،ال على غريه .فيتحتم أن يكون القيام ابلعمل املايل
حمصورا بني العاقدين .إما منهما ،أو من أحدمها ومال اآلخر.
وكون القيام ابلعمل املايل من أحد العاقدين أمرا حتميا  -حىت
يتم قيام الشركة ووجودها  -حيتم أنه ال بد من أن يكون يف
الشركة بدن جيري العقد عليه ،فيشرتط يف الشركة يف اإلسالم
وجود البدن فيها ،فهو عنصر أساسي يف انعقاد الشركة .فإذا
وجد البدن ،انعقدت الشركة ،وإذا مل يوجد البدن يف الشركة ،مل
تنعقد شركة ،ومل توجد من أساسها.
وقد عرف الرأمساليون شركة املسامهة ،أبهنا عقد مبقتضاه
يلتزم شخصان أو أكثر ،أبن يساهم كل منهما يف مشروع
مايل ،بتقدمي حصة من مال ،القتسام ما قد ينشأ من هذا
املشروع من ربح أو خسارة .ومن هذا التعريف ،ومن واقع
أتسيس الشركة ،بوسيلتيها السابقتني ،يتبني ّأهنا ليست عقدا بني
شخصني أو أكثر حسب أحكام الشرع اإلسالمي .أل ّن العقد
شرعا هو إجياب وقبول بني طرفني ،شخصني أو أكثر .أي إنه
ال بد من أن يكون هنالك طرفان يف العقد :أحدمها يتوىل
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اإلجياب أبن يبدأ بعرض العقد كأن يقول :زوجتك ،أو بعتك،
أو أجرتك ،أو شاركتك ،أو وهبتك ،أو ما شاكل ذلك .واآلخر
يتوىل القبول كأن يقول :قبلت ،أو رضيت ،أو ما شاكل ذلك.
فإن خال العقد من وجود طرفني ،أو من اإلجياب والقبول ،مل
ينعقد ،وال يسمى عقدا شرعا .وأما يف شركة املسامهة فإن
املؤسسني يتفقون على شروط االشرتاك ،وال يباشرون االشرتاك
ابلفعل حني يتفقون على شروط الشركة ،بل يتفاوضون ويتفقون
على الشروط فقط .ثّ يضعون صكا هو نظام الشركة ،ثّ بعد
ذلك جيري التوقيع على هذا الصك من كل من يريد االشرتاك.
فيعترب توقيعه فقط قبوال به .وحينئذ يعترب مؤسسا ويعترب شريكا.
أي يتم اشرتاكه حني يتم التوقيع ،أو حني ينتهي أجل
االكتتاب .وهذا واضح فيه أنه مل يوجد فيه طرفان أجراي العقد
معا ،وال يوجد فيه إجياب وقبول ،وإمنا هو طرف واحد يوافق
على الشروط فيصبح مبوافقته شريكا .فشركة املسامهة ليست
اتفاقا بني اثنني ،وإمنا هي موافقة من شخص واحد على شروط.
ولذلك قال عنها علماء االقتصاد الرأمسايل ،وعلماء القانون
الغريب ،أبن االلتزام فيها ضرب من ضروب التصرف ابإلرادة
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املنفردة .واإلرادة املنفردة هي كل شخص يلتزم أمرا من جانبه
للجمهور ،أو لشخص آخر ،بغض النظر عن موافقة اجلمهور،
أو الشخص اآلخر ،أو عدم موافقته ،كالوعد جبائزة .وشركة
املسامهة عندهم ،ويف حقيقتها ،يلتزم املساهم ،أو املؤسس ،أو
أي موقع على الصك ابلشروط اليت يتضمنها ،بغض النظر عما
إذا وافق غريه أو ال ،وقد اعتربوها من أنواع التصرف ابإلرادة
املنفردة .وعلى هذا يكون عقد شركة املسامهة ابإلرادة املنفردة
عقدا ابطال شرعا؛ أل ّن العقد شرعا هو ارتباط اإلجياب الصادر
من أحد العاقدين بقبول اآلخر ،على وجه يظهر أثره يف املعقود
عليه .وعقد شركة املسامهة مل حيصل فيه ذلك .فهو مل جي ِر فيه
اتفاق بني شخصني أو أكثر ،وإمنا التزم مبوجبه شخص واحد
ابملسامهة يف مشروع مايل .ومهما تعدد امللتزمون والشركاء فيعترب
امللتزم شخصا واحدا .قد يقال إن الشركاء اتفقوا بينهم على
شروط الشركة ،فيعترب اتفاقهم إجيااب وقبوال ،وكتابة الصك أمر
شكلي لتسجيل العقد الذي اتفقوا عليه ،فلماذا ال يسمى هذا
عقدا؟
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واجلواب على ذلك هو أن الشركاء اتفقوا بينهم على
شروط الشركة ،ولكنهم ،حسب اتفاقهم ،ال يعتربون أنفسهم
اشرتكوا فعال ،وال يلتزمون هبذا االتفاق على الشروط .بل جيوز
لكل منهم أن يرتك ،وأن ال يشرتك بعد االتفاق على الشروط،
وبعد كتابة الصك .فهو غري ملزم ابالتفاق على الشروط
حسب اصطالحهم واتفاقهم إالّ بعد توقيعه للصك .فإذا وقع
الصك أصبح ملتزما .وأما قبل ذلك فهو غري ملتزم ،وغري مرتبط
بشيء .وعلى ذلك فاتفاقهم على الشروط قبل توقيع الصك ال
يعترب عقدا عندهم .وهو أيضا ليس عقدا شرعا أل ّن االتفاق
ألهنم
على شروط االشرتاك ،وعلى االشرتاك ال يعترب عقد شركةّ .
حسب اتفاقهم غري ملزمني به قبل التوقيع ،والعقد ما التزم به
العاقدان .وهلذا ال يعترب اتفاقهم على شروط الشركة ،وعلى
االشرتاك إجيااب وقبوال ،فال يعترب حسب أحكام الشرع عقدا،
فضال عن كونه عندهم ال يعترب عقدا.
وقد يقال إن قبول الشريك بتوقيعه على العقد يعترب إجيااب
منه لغريه ،وتوقيع َمن بعده يعترب قبوال ،فلِ َم ال يعترب عرض
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الصك إجيااب ،وتوقيعه قبوال ؟ واجلواب على ذلك ،أن كل
شريك يوقّع يكون قد قبل فقط فهو قبول ،والعرض مل يصدر
عن أحد معني ،أي أن اإلجياب مل يصدر عن أحد معني ،فال
يوجد عارض ،ال املؤسسون وال املوقع األول ،وإمنا يوجد قبول
من كل شريك .فاملوقع يقبل الشروط ،ويلتزم هبا من نفسه دون
عرضها عرض تصرف من أحد ،أي دون أن يقول له أحد:
شاركتك .أما إعطاؤه الصك للتوقيع فال يعترب عرض تصرف.
وعلى هذا فواقع شركة املسامهة أن كل شريك فيها يقبل فقط،
والقبول مع القبول ال يعترب شرعا عقدا .بل ال بد من اإلجياب
بلفظ يدل على اإلجياب ،ال على القبول .ثّ أييت القبول بلفظ
يدل على القبول .وعليه ال يعترب أي شخص وقع صك الشركة
موجبا ،بل الكل يعترب قابال .فيكون قد صدر يف الشركة قبول دون
إجياب ،فلم تنعقد.
والرأمساليون يطلقون على صك الشركة ،أي نظامها عقدا،
ويقولون وقع العقد .وأما شرعا فال يعترب هذا الصك عقدا .وإمنا
العقد هو إجياب وقبول بني طرفني ،ومن هنا ال تعترب شركة
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املسامهة عقدا شرعا.
على أن هذا العقد مل حيصل االتفاق فيه على القيام بعمل
مايل بقصد الربح ،وإمنا وافق فيه املؤسس أو املكتتب على أن
يدفع ماال يف مشروع مايل .فهو خال من عنصر االتفاق ،على
القيام بعمل ،وإمنا فيه االلتزام املفرد من الشخص بتقدمي املال
فقط ،دون أي اعتبار للعمل يف االلتزام .ومبا أن القيام ابلعمل
املايل هو اهلدف من الشركة ،وليس جمرد االشرتاك ،فخلو العقد
من االتفاق على القيام ابلعمل مبطل للعقد .وبذلك مل توجد
شركة مبجرد املوافقة على دفع املال ،لعدم وجود االتفاق على
القيام ابلعمل املايل .ومن هنا كانت الشركة ابطلة أيضا.
وقد يقال إن صك الشركة قد تضمن نوع العمل الذي
تقوم به ،كمعمل سكر أو جتارة أو ما شاكل ذلك ،فيكون قد
حصل فيه االتفاق على القيام بعمل مايل .واجلواب على ذلك،
هو أن نوع العمل الذي ذكر ،إمنا هو العمل الذي ستقوم به
الشركة ،ولكن مل حيصل االتفاق على القيام به من طرف الشركاء.
وإمنا حصل االتفاق على االشرتاك ،وعلى شروط الشركة فقط.
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وترك القيام ابلعمل للشخصية املعنوية اليت ستكون للشركة بعد
أتسيسها .وعليه مل حيصل االتفاق بني الشركاء على أن يقوموا هم
بعمل مايل.
وعالوة على ذلك فإن الشركة يف اإلسالم يشرتط فيها
وجود البدن ،أي وجود الشخص املتصرف ،أل ّن املراد ابلبدن يف
الشركة ،والبيع ،واإلجارة ،وسائر العقود ،هو الشخص
املتصرف ،وليس اجلسم أو اجلهد .فوجود البدن عنصر أساسي
يف انعقاد الشركة .فإذا وجد البدن انعقدت الشركة ،وإذا مل يوجد
البدن يف الشركة مل تنعقد شركة ،ومل توجد من أساسها .وشركة
املسامهة ال يوجد فيها بدن مطلقا ،بل تتعمد إبعاد العنصر
الشخصي من الشركة ،وال جتعل له أي اعتبار .أل ّن عقد شركة
املسامهة عقد بني أموال فحسب ،وال وجود للعنصر الشخصي
فيها ،فاألموال هي اليت اشرتكت مع بعضها ال أصحاهبا .وهذه
األموال اشرتكت مع بعضها دون وجود بدن شريك معها .فعدم
وجود البدن جيعل الشركة مل تنعقد ،فهي ابطلة شرعا ،أل ّن البدن
هو الذي يتصرف ابملال ،وإليه وحده يستند التصرف ابملال،
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فإذا مل يوجد البدن مل يوجد التصرف.
وأما كون األشخاص أصحاب املال هم الذين يباشرون
املوافقة على املسامهة ابملال ،وكوهنم هم الذين خيتارون جملس
اإلدارة ،الذي يباشر العمل يف الشركة ،فال يدل على أن هناك
بدن يف الشركة ،أل ّن موافقتهم كانت على جعل املال شريكا ،ال
على أن يكونوا هم شركاء .فاملال هو الشريك ،وليس صاحبه.
وأما كوهنم هم الذين خيتارون جملس اإلدارة فليس معناه أهنم
وكلوا عنهم ،بل إن أمواهلم هي اليت جرى التوكيل عنها من
قبلهم ،ومل جير التوكيل عنهم ،بدليل أن املساهم له أصوات بقدر
ما ميلك ،فالذي ميلك سهما واحدا له صوت واحد ،أي وكالة
واحدة ،والذي له ألف سهم له ألف صوت ،أي ألف وكالة،
فتكون الوكالة عن املال ،ال عن الشخص .وهذا يدل على أن
عنصر البدن مفقود منها ،وهي مؤلفة من عنصر املال فحسب.
وهبذا يكون تعريف الشركة املسامهة داال على أنه مل تتوفر
فيها الشروط اليت ال بد منها حىت تنعقد شركة يف اإلسالم .إذ مل
حيصل فيها اتفاق بني اثنني أو أكثر ،وإمنا هي التزام إبرادة
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منفردة من جانب واحد .ومل يتفق فيها على القيام بعمل ،وإمنا
التزم فيها شخص بتقدمي مال .وليس فيها بدن يباشر هو
التصرفات بوصفه الشخصي يف الشركة ،وإمنا فيها مال فقط،
دون وجود أي بدن .وهبذا يكون عقد شركة املسامهة من هذه
ألهنا مل تنعقد
اجلهة ابطال شرعا ،فتكون شركة املسامهة ابطلةّ ،
شركة ،وال ينطبق عليها تعريف الشركة يف اإلسالم.
 - 2الشركة عقد على التصرف مبال ،وتنمية املال هبا هي
تنمية للملك ،وتنمية امللك هي تصرف من التصرفات الشرعية،
والتصرفات الشرعية كلها إمنا هي تصرفات قولية ،وهي إمنا
تصدر عن شخص ،ال عن مال .فال بد من أن تكون تنمية
امللك من مالك التصرف ،أي من شخص ،ال من مال .وشركة
املسامهة جتعل املال ينمو من نفسه دون بدن شريك ،ودون
شخص متصرف ميلك حق التصرف ،وجتعل التصرف لألموال؛
أل ّن شركة املسامهة إمنا هي أموال جتمعت وصارت هلا قوة
التصرف .ولذلك تعترب الشركة شخصا معنواي يكون هلا وحدها
حق التصرفات الشرعية من بيع ،وشراء ،وصناعة ،وشكوى،
22

وغري ذلك .وال ميلك الشركاء أي تصرف ،وإمنا التصرف خاص
بشخصية الشركة ،مع أن الشركة يف اإلسالم إمنا يصدر فيها
التصرف عن الشركاء فقط ،ويتصرف أحدمها إبذن من اآلخر،
وال يكون ألموال الشركاء يف جمموعها أي واقع يصدر عنه
تصرف ،بل التصرف حمصور بشخص الشريك .وعلى ذلك
تكون التصرفات اليت حتصل من الشركة بوصفها شخصية معنوية
ابطلة شرعا؛ أل ّن التصرفات جيب أن تصدر عن شخص معني،
أي عن إنسان مشخص ،وأن يكون هذا الشخص ممن ميلكون
التصرف ،ومل يتحقق ذلك يف شركة املسامهة .وال يقال هنا إن
الذي يباشر العمل يف الشركة هم العمال ،وهم أجراء ألصحاب
األموال املسامهني ،والذي يباشر اإلدارة والتصرفات هم املدير
وجملس اإلدارة ،وهم وكالء عن املسامهني ،ال يقال ذلك أل ّن
الشريك متعني ذات يف الشركة ،وعقد الشركة وقع عليه بذاته.
فال جيوز له أن يوّكل أحدا عنه ليقوم أبعمال الشركة ،وال أن
يستأجر أحدا عنه ليقوم أبعمال الشركة ،بل يتعني أن يقوم
بنفسه يف أعمال الشركة ،فال جيوز للشركاء أن يؤجروا عنهم
23

أجراء للقيام عنهم ،وال أن يوّكلوا جملس إدارة عنهم .على أن
جملس اإلدارة ليس وكيال عن أشخاص املسامهني ،وإمنا هو وكيل
عن أمواهلم ،أل ّن الذي جيعله يف اإلدارة األصوات اليت يناهلا يف
االنتخاب ،وهي حبسب األموال املسامهة يف الشركة ،ال حبسب
أشخاص الشركاء .وفضال عن ذلك فإن املدير وجملس اإلدارة ال
ميلكون التصرف يف الشركة لثالثة أسباب:
ألهنم يتصرفون بوكالتهم عن املسامهني ،أي عن
أوالّ :
الشركاء ابنتخاهبم هلم ،وال جيوز للشريك أن يوّكل عنه؛ أل ّن
الشركة وقعت على ذاته .فكما ال جيوز أن يوكل من يتزوج عنه
 بل جيوز أن يوكل عنه من يعقد له عقد الزواج  -كذلك الجيوز أن يوكل من يتشارك عنه ،بل جيوز أن يوكل من يعقد له
عقد الشركة ،ال من يكون شريكا عنه.
اثنيا :إن املسامهني أي الشركاء قد وكلوا عن أمواهلم ،ال عن
أنفسهم ،بدليل أن أصوات االنتخاب هي اليت تعترب يف التوكيل ،وهي
تعترب حسب األموال ،ال حسب األشخاص .فيكون التوكيل عن
أمواهلم ،ال عن أشخاصهم.
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اثلثا :إن املسامهني هم شركاء أموال فقط ،وليسوا شركاء
بدن ،وشريك املال ال ميلك التصرف يف الشركة مطلقا ،فال
يصح أن يوكل عنه من يتصرف يف الشركة نيابة عنه.
وعليه يكون تصرف مدير الشركة ،وجملس اإلدارة تصرفا
ابطال شرعا.
 - 3إن كون الشركة املسامهة دائمية خيالف الشرع،
فالشركة من العقود اجلائزة شرعا تبطل مبوت أحد الشريكني،
وجنونه ،واحلجر عليه ،وابلفسخ من أحد الشركاء إذا كانت
مكونة من شريكني ،وأما إذا كانت مكونة من شركاء ،فإهنا
تنفسخ شراكة من مات ،أو جن ،أو حجر عليه ،وإذا مات
أحد الشركاء وله وارث ينظر ،فإن كان غري رشيد ،فليس له أن
يستمر يف الشركة ،وإن كان رشيدا ،له أن يقيم على الشركة،
وأيذن له الشريك يف التصرف ،وله املطالبة ابلقسمة .وإذا حجر
على الشريك انفسخت الشركة؛ ألنّه ال بد من أن يكون
الشريك جائز التصرف .فكون شركة املسامهة دائمية ،وتستمر
ابلرغم من موت أحد الشركاء ،أو احلجر عليه ،جيعلها شركة
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ألهنا اشتملت على شرط فاسد يتعلق بكيان الشركة،
فاسدةّ ،
وماهية العقد .وخالصة األمر أن شركة املسامهة مل تنعقد شركة
أصال؛ أل ّن الذين وجدوا هم شركاء املال فقط .ومل يوجد شريك
البدن ،مع أن شريك البدن شرط أساسي؛ أل ّن به تنعقد الشركة
شركة ،وبغريه ال تنعقد شركة ،وال حتصل بتات .ويف شركات
املسامهة يتم عندهم االشرتاك بوجود شركاء املال ليس غري.
وتشتغل الشركة ،وتباشر أعماهلا دون أن يوجد شريك البدن،
ألهنا
ودون أن يكون له أي اعتبار .ومن هنا كانت شركة ابطلة ّ
مل تنعقد شركة شرعا .ثّ إن الذين يباشرون التصرفات يف الشركة
هم جملس اإلدارة ،وهم وكالء عن املسامهني ،أي عن شركاء
املال ،والشريك ال جيوز له شرعا أن يوكل عنه وكيال يتصرف يف
الشركة نيابة عنه ،سواء أكان شريك مال أم شريك بدن ،ألن
عقد الشركة وقع عليه بذاته ،فيجب أن يقوم هو ابلتصرف ،فال
يصح أن يوكل عنه ،أو يؤجر عنه من يقوم ابلتصرف والعمل
ابلشركة .على أن شريك املال فقط ال ميلك شرعا التصرف يف
الشركة ،وال العمل فيها كشريك مطلقا ،بل التصرف يف الشركة،
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والعمل فيها حمصور بشريك البدن ليس غري .وأيضا فإن الشركة
املسامهة تصبح شخصية معنوية يكون هلذه الشخصية حق
التصرف .والتصرفات شرعا ال تصح إالّ من إنسان مشخص له
أهلية التصرف ،أبن يكون ابلغا عاقال ،أو مميزا عاقال .وكل
تصرف مل يصدر على هذا الوجه فهو ابطل شرعا .فإسناد
التصرف إىل شخصية معنوية ال جيوز ،بل ال بد من إسناده إىل
من حيوز أهلية التصرف من بين اإلنسان .لذلك كانت شركات
املسامهة ابطلة ،وكانت مجيع تصرفاهتا ابطلة ،ومجيع األموال اليت
كسبت بواسطتها أموال ابطلة ،كسبت بتصرفات ابطلة ،فال
حيل ملكها.

أسهم شركة املسامهة
أسهم الشركة هي أوراق مالية متثل مثن الشركة يف وقت
تقديرها ،وال متثل رأس مال الشركة عند إنشائها .فالسهم جزء ال
يتجزأ من كيان الشركة ،وليس هو جزءا من رأس ماهلا ،فهو
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مبثابة سند لقيمة موجودات الشركة .وقيمة األسهم ليست
واحدة ،وإمنا تتغري حبسب أرابح الشركة ،أو خسارهتا ،وهي
ليست واحدة يف كل السنني ،بل تتفاوت قيمتها وتتغري .وعلى
ذلك فالسهم ال ميثل رأس املال املدفوع عند أتسيس الشركة،
وإمنا هي  -أي األسهم  -متثل رأس مال الشركة حني البيع ،أي
يف وقت معني ،فهي كورقة النقد يهبط سعرها إذا كانت سوق
األسهم منخفضة ،ويرتفع حني تكون مرتفعة .فالسهم ،بعد بدء
الشركة يف العمل ،انسلخ عن كونه رأس مال ،وصار ورقة مالية
هلا قيمة معينة.
واحلكم الشرعي يف األوراق املالية هو أنه ينظر فيها .فإن
كانت سندات تتضمن مبالغ من املال احلالل ،كالنقد الورقي
الذي له مقابل من الذهب أو الفضة يساويه ،أو ما شاكل
ذلك ،فإن شراءها وبيعها يكون حالال ،أل ّن املال الذي تتضمنه
حالل ،وإن كانت سندات تتضمن مبالغ من املال احلرام،
كسندات الدين اليت يستثمر فيها املال ابلراب ،وكأسهم البنوك،
أو ما شاكل ذلك ،فإن شراءها وبيعها يكون حراما؛ أل ّن املال
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الذي تتضمنه مال حرام .وأسهم شركات املسامهة هي سندات
تتضمن مبالغ خملوطة من رأس مال حالل ،ومن ربح حرام ،يف
عقد ابطل ،ومعاملة ابطلة ،دون أي متييز بني املال األصلي
والربح ،وكل سند منها بقيمة حصة من موجودات الشركة
الباطلة ،وقد اكتسبت هذه املوجودات مبعاملة ابطلة هنى الشرع
عنها ،فكانت ماال حراما ،فتكون أسهم شركة املسامهة متضمنة
مبالغ من املال احلرام .وبذلك صارت هذه األوراق املالية ،اليت
هي األسهم ماال حراما ،ال جيوز بيعها وال شراؤها ،وال التعامل
هبا.
بقيت مسألة ما وقع فيه املسلمون من شراء أسهم شركات
املسامهة ،واشرتاكهم يف أتسيسها ،ومن وجود أسهم هلم
ميلكوهنا ،حبكم مسامهتهم يف هذه الشركات .هل كان عملهم
هذا حراما عليهم ،مع أهنم كانوا جيهلون احلكم الشرعي حني
مسامهتهم ،أو أفتاهم مشايخ مل يدركوا واقع شركات املسامهة ما
هي؟ وهل هذه األسهم اليت حتت تصرفهم ملك هلم ،وأموال
حالل عليهم ،ولو كسبت مبعاملة ابطلة شرعا؟ أم حرام عليهم،
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وال ميلكوهنا؟ وهل جيوز هلم بيع هذه األسهم للناس أو ال جيوز؟
واجلواب على ذلك هو أن اجلهل ابحلكم الشرعي ليس
عذرا؛ ألنّه فرض عني على كل مسلم أن يتعلم ما يلزمه يف
حياته من األحكام الشرعية ،حىت يتأتى له القيام ابلعمل حسب
احلكم الشرعي .إالّ أنه إذا كان احلكم مما جيهل مثله على مثل
الفاعل ،فال يؤاخذ يف الفعل ،ويكون عمله صحيحا ،ولو كان
حكم الشرع فيه أنه ابطل .أل ّن «الرسول َ ممس َع م َعا مويَة بن

احلَ َكم يشمت
الص َال مة َعل َمه
الع م
اطس يـب مطل
َ

عاطساَ ،وه َو ميف الص َال مة ،فَـبَـع َد أَن فَـ َرغوا مم َن
الرسول أَن ال َك َال َم يـب مطل الصالةَ ،وتَش مميت
الصالةَ ،وَل َيم َره َبم َع َاد مة الص َال مة» .روى هذا

املعىن مسلم والنسائي من طريق عطاء بن يسار؛ أل ّن هذا احلكم
وهو كون الكالم يبطل الصالة ،كان مما جيهل عادة ملثل ذلك
الشخص ،فعذره الرسول فيه ،واعترب صالته صحيحة .وشركات
املسامهة كوهنا حراما شرعا ،من األحكام اليت جيهل مثلها على
كثري من املسلمني ،ولذلك يعذر فيها اجلهل .فيكون عمل
الذين اشرتكوا صحيحا ،ولو كانت الشركات ابطلة .كصالة
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معاوية بن احلكم فإهنا صالة صحيحة مع أنه عمل فيها ما
يبطل الصالة ،ولكنه كان جيهل أن الكالم يبطل الصالة .وإفتاء
املشايخ أيضا جيري عليه حكم اجلهل ابلنسبة للمستفيت ،أما
املفيت فليس معذورا ،ألنّه مل يبذل الوسع يف فهم واقع شركات
املسامهة ،قبل أن يعطي احلكم فيها .وأما ملكية هؤالء املسامهني
لألسهم فهي ملكية صحيحة ،وهي أموال حالل هلم ما دام
حكم الشرع يف عملهم أنه عمل صحيح ،وليس بباطل ،جلهلهم
ببطالنه جهال يعذرون فيه .وأما بيع هذه األسهم ملسلمني فال
جيوز؛ ألهنا أوراق مالية ابطلة شرعا ،وحليَّة ملكيتها جاءت
طارئة من كون اجلهل يعذر فيها .أما إذا عرف احلكم الشرعي
فيها ،أو أصبح مما ال جيهل مثله عند الشخص ،فإنّه حينئذ
يكون ماال حراما ،ال يباع وال يشرتى ،وال أن جيعل غريه يلي
بيعه له.
وكيفية التخلص من هذه األسهم اليت ملكت بسبب جهل
احلكم الشرعي فيها تكون حبل الشركة ،أو حتويلها إىل شركة
إسالمية ،أو لينظروا شخصا غري مسلم ممن يستحل أسهم
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شركات املسامهة فيولوه بيعها عنهم ،وأيخذوا مثنها .فعن سويد
م
ال لمع َمر ب من اْلَط م
َك َيخذو َن
اب :إمن عمال َ
بن َغ َفلة" :أَن بالال قَ َ َ
ال :ال ََتخذوا ممنـهم ،ول م
َكن َولُّوهم
اج ،فَـ َق َ
اْلَم َر َواْلَنَا مز َير ميف اْلََر م
َ
بَـيـ َع َهاَ ،وخذوا أَنـتم مم َن الث َم من" رواه أبو عبيد يف األموال .ومل

ينكر أحد على عمر ذلك ،مع أنه مما ينكر لو كان خيالف
الذمة،
الشرع فكان إمجاعا .فاخلمر واخلنازير مال من أموال أهل ّ
وال تكون ماال للمسلمني ،فلما أرادوا إعطاءها للمسلمني بدل
جزية أمرهم عمر أن ال يقبلوها ،وأن يولوهم بيعها ،وأيخذوا
مثنها .وملا كانت األسهم ماال من أموال الرأمساليني الغربيني ،وال
تكون ماال للمسلمني ،وقد آلت للمسلمني فال يصح أن أيخذوها،
ولي َولّوهم بيعها .فكما أن حق املسلمني يف اجلزية واخلراج قد
استقر يف اخلمر واخلنازير ،وأابح هلم عمر أن جيعلوا الذميني يلون
بيعها هلم ،فكذلك حق املسلمني يف هذه األسهم جيوز هلم أن
جيعلوا الذميني يلون بيعها هلم.
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اجلمعيات التعاونية
التعاونية هي نوع من أنواع الشركات الرأمسالية ،فهي شركة
وإن مسّيت مجعية تعاونية .فهي مسامهة بني جمموعة أشخاص،
اتفقوا فيما بينهم على القيام مشرتكني مبقتضى فعاليتهم اخلاصة.
وتنشأ التعاونية يف الشكل التجاري املألوف هادفة إىل
مساعدة أعضائها ،أو ضمان مصاحلهم االقتصادية احملددة،
وتكتسب التعاونية الشخصية املعنوية للشركة .وبذلك ختتلف
عن اجلمعيات األخرى أبن تلك اجلمعيات جمردة أصال عن
األغراض االقتصادية .فالتعاونية تعمل على تنمية ربح أعضائها،
وليس مصاحل الغري ،مما يستدعي خلق رابط متني بني نشاطها
االقتصادي ،واقتصادايت األعضاء.
وتؤلف اجلمعية التعاونية من عدد من األعضاء قد يكون
سبعة ،وقد يكون أقل ،وقد يكون أكثر ،ولكنها ال تؤلف من
شخصني اثنني فقط .وهي على نوعني :أحدمها شركة ذات
حصص أتسيسية ،ميكن فيها ألي فرد اختاذ صفة الشريك،
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حبيازة هذه احلصص .واثنيهما شركة بدون حصص أتسيسية،
يكون االنتساب إليها بدفع بدل اشرتاك سنوي ،حتدده اجلمعية
العامة هلا يف كل دورة سنوية.
وجيب أن تتوفر يف التعاونية مخسة شروط:
حرية االشرتاك يف التعاونية .فيبقى ابب
أحدها ّ -
االنتساب مفتوحا أمام أي شخص بنفس الش روط الس ارية على
األعضاء السابقني ،وأن تك ون أنظم ة التعاوني ة ،والقي ود،
والتحفظات اليت فيها منطبقة عليه ،سواء أكانت هذه القيود
ذات طابع حملي كأهل القرية مثال ،أم ذات طابع مهين
كاحلالقني مثال.
اثنيها  -تساوي التعاونيني يف احلقوق :وأهم هذه احلقوق
التصويت ،فيمنح كل شريك صوت واحدا.
اثلثها  -حتديد فائدة معينة للحصص :تدفع بعض
الشركات التعاونية للمسامهني الدائمني فائدة حمدودة ،إذا ما
مسحت أرابحها بذلك.
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رابعها  -إعادة فائض أرابح االستثمار :تعاد األرابح
الصافية إىل األعضاء ،بنسبة العمليات اليت أجروها مع التعاونية،
من مشرتايت أو استعمال خدمات التعاونية وأجهزهتا.
خامسها  -وجوب تشكيل ثروة تعاونية برتحيل االحتياطي.
والذي يتوىل التصرف ابلشركة إبدارهتا ،ومباشرة أعماهلا،
هو جملس اإلدارة املنتخب من اجلمعية العمومية ،اليت تتألف من
املسامهني ،على أن يكون لكل مساهم صوت بغض النظر عن
أسهمه .فمن له مائة سهم ،ومن له سهم واحد ،لكل صوت
واحد يف انتخاب اإلدارة.
واجلمعيات التعاونية عدة أنواع ،منها تعاونية احلرف ،ومنها
التعاونية االستهالكية ،ومنها التعاونية الزراعية ،ومنها التعاونية
اإلنتاجية .وهي يف مجلتها إما أن تكون تعاونية استهالكية
فيقسم فيها الربح حبسب املشرتايت ،أو تعاونية إنتاجية فيقسم
فيها الربح حبسب اإلنتاج.
هذه هي اجلمعيات التعاونية ،وهي مجعيات ابطلة تناقض
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أحكام اإلسالم وذلك ملا يلي:
 - 1إن اجلمعية التعاونية شركة فيجب أن تستكمل شروط
الشركة ،اليت نص عليها الشرع حىت تصح ،والشركة يف اإلسالم
هي عقد بني اثنني أو أكثر ،يتفقان فيه على القيام بعمل مايل
بقصد الربح ،وعلى ذلك فال بد من أن يكون يف الشركة بدن،
حىت يتأتى القيام بعمل من قبل الشركاء ،أي ال بد من أن يكون
يف الشركة بدن تكون له حصة ،حىت تسمى شركة شرعا ،فإن مل
يكن يف الشركة من ميلك ويتصرف ،فيقوم ابلعمل الذي وجدت
الشركة ألجله ،مل حتصل شركة .وإذا طبقنا هذا على اجلمعية
ألهنا شركة قائمة
التعاونية وجدن أنه مل حتصل هبا شركة شرعا؛ ّ
على األموال وحدها ،وليس فيها بدن شريك ،بل األموال
وحدها هي اليت وقعت الشراكة عليها .فلم حيصل فيها االتفاق
على القيام بعمل ،وإمنا حصل االتفاق على وضع أموال معينة
من أجل أن يوجدوا إدارة تبحث عمن يقوم ابلعمل.
فاألشخاص الذين سامهوا يف الشركة اشرتكت أمواهلم فقط،
فخلت بذلك الشركة من بدن .وعلى ذلك ،فإن اجلمعية مل
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توجد بوجودها شركة شرعية ،خللوها من شراكة البدن .فهي ال
تعترب موجودة من األساس؛ أل ّن الشركة عقد على التصرف
مبال ،وال يتأتى التصرف إالّ من بدن ،فإذا خلت منه مل تكن
شركة شرعا ،وكانت شركة ابطلة.
 - 2إن قسمة الربح بنسبة املشرتايت ،أو حبسب اإلنتاج،
ال بنسبة رأس املال ،أو العمل ،ال جتوز ،أل ّن الشركة إذا وقعت
على املال كان الربح تبعا له ،وإذا وقعت على العمل كان تبعا
له .فالربح إما أن يكون تبعا للمال ،أو العمل ،أو هلما معا .أما
اشرتاط قسمة الربح على حسب املبيعات ،أو حسب اإلنتاج،
فال جيوز ملخالفة العقد شرعا .وكل شرط ينايف مقتضى العقد،
أو ليس من مصلحة العقد ،وال مقتضاه ،فهو شرط فاسد.
وتقسيم الربح حسب املشرتايت ،وحسب اإلنتاج ،ينايف مقتضى
العقد؛ أل ّن العقد يقع شرعا على املال ،أو العمل ،فالربح يكون
بنسبة املال ،أو العمل ،فإذا شرط الربح بنسبة املشرتايت
واإلنتاج ،كان الشرط فاسدا.
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التأمني
التأمني على احلياة ،أو على البضاعة ،أو على املمتلكات،
أو على أي نوع من أنواعه املتعددة هو عقد من العقود .فهو
عقد بني شركة التأمني وبني الشخص املؤمن ،يطلب فيه املؤمن
من شركة التأمني أن تعطيه تعهدا أبن تعوض عليه ،إما عني ما
خسره أو مثنه ،ابلنسبة للبضاعة أو املمتلكات ،وإما مبلغا من
املال ابلنسبة للحياة ومثلها .وذلك حني حصول حادث ما
يعيّنانه خالل م ّدة معينة ،مقابل مبلغ معني ،فتقبل الشركة ذلك.
وبناء على هذا اإلجياب والقبول ،تتعهد شركة التأمني ،أبن
تعوض على املؤمن ،ضمن شروط معينة يتفق عليها الفريقان،
إما عني ما خسره ،أو مثنه ،حني حصول احلادث ،أو مبلغا من
املال يتفق عليه .مثل ما إذا تلفت بضاعته ،أو تضررت سيارته،
أو احرتق بيته ،أو سرقت ممتلكاته ،أو مات ،أو ما شاكل
ذلك ،خالل م ّدة معينة ،مقابل أن يدفع هلا املؤمن مبلغا معينا
من املال ،خالل م ّدة معينة .ومن هذا يتبني أن التأمني هو
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اتفاق بني شركة التأمني واملؤمن ،على نوع التأمني ،وشروطه،
فهو عقد ،غري أنه بناء على هذا العقد الذي مت بينهما  -وهو
االتفاق  -تعطي الشركة تعهدا ابلتعويض ،أو دفع مبلغ معني،
ضمن الشروط اليت جرى االتفاق عليها .فإذا حصل للمؤمن
حادث ،ينطبق على بنود العقد ،صارت الشركة ملزمة أبن
تعوض العني املتلفة ،أو مثنها حسب سعر السوق ،حني حصول
املخرية بني دفع الثمن ،أو تعويض العني
احلادث .والشركة هي ّ
إىل املؤمن ،أو للغري .وصار هذا التعويض حقا من حقوق
املؤمن ،يف ذمة الشركة ،مبجرد حصول ما ذكر يف العقد ،إذا
اقتنعت الشركة ابالستحقاق ،أو حكمت احملكمة بذلك.
وقد اصطلح على هذا اسم التأمني .وقد يكون التأمني
ملصلحة املؤمن ،وقد يكون ملصلحة غريه ،كأوالده ،وزوجته،
وسائر ورثته ،أو أي شخص أو مجاعة يعينهم املؤمن .وإطالق
اسم التأمني على احلياة ،أو على البضاعة ،أو على الصوت ،أو
غري ذلك ،إمنا هو لتحبيب هذه املعاملة للناس .وإال فاحلقيقة
أنه ال يؤمن على احلياة ،وإمنا يؤمن على احلصول على مبلغ
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معني ألوالده ،أو لزوجته ،أو لسائر ورثته ،أو ألي شخص أو
مجاعة يعينهم املؤمن ،إذا حصل له املوت .وهو ال يؤمن على
البضاعة ،وال على السيارة وال على املمتلكات ،أو غري ذلك،
وإمنا يؤمن على تعويض العني ،أو مثنها من املال ،إذا حصل
لبضاعته ،أو لسيارته ،أو ملمتلكاته ،أو ألي شيء ميلكه ،ضرر،
أو تلف .فهو يف احلقيقة ضمانة للحصول على مبلغ من املال له
أو لغريه ،أو على تعويض إذا حصل له شيء مما يفقده نفسه،
أو يتلف ماله ،وليس ضمان حلياته أو ممتلكاته .هذا هو واقع
التأمني ،وابلتدقيق فيه يتبني أنه ابطل من وجهني:
أحدمها :إنه عقد ألنّه اتفاق بني طرفني ،ويشتمل على
اإلجياب والقبول ،اإلجياب من املؤمن ،والقبول من الشركة.
فحىت يصح هذا العقد شرعا جيب أن يتضمن شروط العقد
الشرعية ،فإن تضمنها صح ،وإال فال .والعقد شرعا جيب أن
يقع على عني ،أو منفعة ،فإن مل يقع على عني ،أو مل يقع على
منفعة كان ابطال؛ ألنّه مل يقع على شيء جيعله عقدا شرعا؛
السلَم،
أل ّن العقد شرعا يقع إما على عني بعوض كالبيع ،و َ
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والشركة وما شاكل ذلك ،وإما على عني بغري عوض كاهلبة،
وإما على منفعة بعوض كاإلجارة ،وإما على منفعة بغري عوض
كالعارية .فال بد من أن يقع العقد شرعا على شيء .وعقد
التأمني ليس عقدا وقع على عني ،وال على منفعة ،وإمنا هو عقد
وقع على تعهد ،أي على ضمانة .والتعهد أو الضمانة ال يعترب
عينا ،ألنه ال يستهلك ،وال تؤخذ منفعته ،وال يعترب منفعة؛ ألنه ال
ينتفع بذات التعهد ،ال ابألجرة ،وال ابإلعارة .وأما حصول املال،
بناء على هذا التعهد ،فال يعترب منفعة له ،وإمنا هو أثر من آاثر
معاملة من املعامالت .ومن هنا ال يعترب أن عقد التأمني وقع
على عني ،وال على منفعة فهو عقد ابطل ،ألنّه عقد مل يستوف
الشروط الواجب توفرها يف العقد شرعا ،حىت يتم اعتباره عقدا.
للمؤمن ضمن شروط
اثنيهما :إن الشركة أعطت تعهدا ّ
خمصوصة ،فهو من قبيل الضمان فال بد من أن تطبق عليه
الشروط اليت يطلبها الشرع يف الضمان حىت يكون ضمان
شرعيا .فإن تضمنها صح ،وإال فال .وابلرجوع إىل الضمان
شرعا يتبني ما يلي:
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إن الضمان هو ضم ذمة الضامن إىل ذمة املضمون عنه يف
التزام احلق .فال بد فيه من ضم ذمة إىل ذمة ،وال بد فيه من
ضامن ،ومضمون عنه ،ومضمون له .وهو ،أي الضمان ،التزام
الذمة من غري معاوضة .ويشرتط يف صحة الضمان ،أن
حق يف ّ
يكون يف حق من احلقوق املالية الواجبة ،أو اليت تؤول إىل
الوجوب .فإذا مل يكن يف حق واجب ،أو يؤول إىل الوجوب ،ال
يصح الضمان .وذلك أل ّن الضمان ضم ذمة إىل ذمة يف التزام
احلق ،فإذا مل يكن على املضمون عنه شيء فال ضم فيه .وهذا
ظاهر يف احلق الواجب .أما يف احلق الذي يؤول إىل الوجوب،
مثل قول رجل المرأة :تزوجي فالن ،وأن ضامن لك مهرك ،فإن
الضامن فيه قد ضم ذمته إىل ذمة املضمون عنه ،يف أنه يلزمه ما
يلزمه ،وإن ما يثبت يف ذمة مضمونه يثبت يف ذمته .أما إذا مل
يكن هناك حق واجب على أحد ،أو حق يؤول إىل الوجوب،
فال يتحقق فيه معىن الضمان ،إذ ال يوجد فيه ضم ذمة إىل ذمة،
فال يصح الضمان .وعلى هذا ،إذا مل يكن احلق واجبا
للمضمون له على املضمون عنه ،أو ال يؤول إىل الوجوب على
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املضمون عنه ،ال يصح الضمان .إذ يشرتط أن يكون من
يضمن عنه ضامنا للعني إذا تلفت أو هلكت ،أو ضامنا للدين،
الذمة،
سواء أكان ضامنا ابلفعل ،إذا كان احلق واجبا واثبتا يف ّ
أم ضامنا ابلقوة ،إذا كان احلق يؤول إىل الوجوب والثبوت يف
الذمة .فإن مل يكن من يضمن عنه ضامنا ال ابلفعل ،وال ابلقوة
ّ
ال يصح الضمان ،ألنّه مىت ما مل جيب على املضمون عنه مل
جيب على الضامن .فمثال رجل يتقبل من النّاس الثياب ،فقال
رجل آلخر ادفع إليه ثيابك ،وأن ضامن .فتلفت الثياب هل
يضمن الضامن ،عمن يتقبل الثياب ،مثنها؟ واجلواب على ذلك،
إنه إن تلفت الثياب بغري فعله ،وال تفريط منه مل يلزم الضامن
شيء؛ ألنّه من األصل مل يلزم املضمون عنه شيء ،فإذا مل يلزم
األصيل فالضامن أوىل أن ال يلزمه .وعليه ال بد من أن يكون
احلق واجبا للمضمون له على آخرين ،أو يؤول إىل الوجوب،
الذمة حاال ،أو مآال شرط
حىت يصح الضمان .فثبوت احلق يف ّ
يف صحة الضمان .إالّ أنه ال يشرتط أن يكون املضمون عنه
معلوما ،وال يشرتط أن يكون املضمون له معلوما .فيصح
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الضمان لو كان جمهوال .فلو قال شخص آلخر أعط ثيابك
لغسال ،فقال أخاف أن يتلفها ،فقال له أعط ثيابك لغسال،
وأن ضامنها لك إن تلفت ،ومل يعني غساال ،صح .فلو أعطاها
لغسال ثّ تلفت يضمن ،ولو كان املضمون عنه جمهوال .وكذلك
لو قال إن فالن غسال ماهر ،وكل من يضع عنده ثيااب ،فأن
ضامن الغسال من كل تلف ،صح ،ولو كان املضمون له
جمهوال.
ودليل الضمان واضح فيه أنه ضم ذمة إىل ذمة ،وأنه
الذمة .وواضح فيه أن فيه ضامنا ومضمون
ضمان حلق اثبت يف ّ
عنه ومضمون له ،وواضح فيه أنه بدون معاوضة .وفيه املضمون
عنه جمهول ،واملضمون له جمهول ،وهذا الدليل هو ما رواه أبو
ات
صلمي َعلَى َرجل َم َ
داود عن جابر قالَ « :كا َن النم ُّ
ب َ ال ي َ

َعلَي مه َدين؟ قَالوا :نَـعم مدينَار م
ان.
َو َعلَي مه َدي ٌن ،فَأمتَ مِبَيمت فَـ َق َ
ال :أ َ
َ
ٌ
َ
ال :صلُّوا علَى ص م
ي :مهَا َعلَي
احبمكم .فَـ َق َ
صا مر ُّ
ال أَبو قَـتَ َ
ادةَ اْلَن َ
قَ َ َ َ َ
ال :فَصلى َعلَي مه رسول م
اي رس َ م
اَّلل  ،فَـلَما فَـتَ َح اَّلل
ول اَّلل ،قَ َ َ
َ
َ َ
م
م
م
م
م
م
م
ال :أ ََن أَوَل بك مل مؤمن من نَـفسه .فَ َمن
َعلَى َرسول اَّلل  ،قَ َ
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ضاؤهَ ،وَمن تَـ َر َك َماال فَلم َوَرثَتم مه» .فهذا احلديث
تَـ َر َك َدينا فَـ َعلَي قَ َ
واضح فيه أن أاب قتادة قد ضم ذمته إىل ذمة امليت يف التزام حق
مايل قد وجب للدائن .وواضح فيه أن يف الضمان ضامنا
ومضمون عنه ومضمون له ،وأنه ،أي الضمان الذي ضمنه كل
الذمة من غري معاوضة .وواضح فيه أن
منهما ،التزام حق يف ّ
املضمون عنه وهو امليت واملضمون له وهو صاحب الدين كان
تضمن شروط صحة
جمهوال عند الضمان .فاحلديث قد ّ
الضمان ،وشروط انعقاده.
هذا هو الضمان شرعا ،وبتطبيق تعهد التأمني عليه وهو
ضمان قطعا ،جند أن التأمني خال من مجيع الشروط اليت نص
عليها الشرع لصحة الضمان وانعقاده .فإن التأمني ليس فيه ضم
ذمة إىل ذمة مطلقا .فشركة التأمني مل تضم ذمتها إىل ذمة أحد
يف التزام مال للمؤمن ،فلم يوجد ضمان ،فكان التأمني ابطال.
والتأمني ال يوجد فيه حق مايل للمؤمن عند أحد قد التزمته
شركة التأمني .إذ ليس للمؤمن أي حق مايل عند أحد ،وجاءت
الشركة وضمنته ،فهو خال من وجود احلق املايل ،فتكون الشركة
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مل تلتزم أي حق مايل ،حىت يصح أن يقال إنه ضمان شرعا.
وأيضا فإن ما التزمته الشركة من التعويض ،أو الثمن أو دفع املال
مل جيب للمضمون له عند عقد التأمني جتاه آخرين ،ال حاال،
وال مآال ،حىت يصح ضمانه .فتكون شركة التأمني قد ضمنت
ما ال جيب يف احلال ،وال جيب يف املآل ،فيكون الضمان غري
صحيح ،وابلتايل يكون التأمني ابطال .عالوة على أن التأمني،
ال يوجد فيه مضمون عنه؛ أل ّن شركة التأمني مل تضمن عن أحد
استحق عليه حق ،حىت يسمى ضمان .فيكون عقد التأمني قد
خال من عنصر أساسي من عناصر الضمان الالزمة شرعا ،وهو
وجود مضمون عنه .ألنّه ال بد يف الضمان من وجود ضامن
ومضمون عنه ومضمون له .ومبا أن عقد التأمني مل يوجد فيه
مضمون عنه فهو ابطل شرعا .وأيضا فإن شركة التأمني حني
تعهدت بتعويض العني ،أو دفع مثنها إذا تضررت ،أو دفع مال
عند حصول احلادث ،قد التزمت هذا الدفع ،مقابل مبلغ من
املال فهو التزام مبعاوضة ،وهو ال يصح أل ّن شرط صحة الضمان
46

أن يكون بدون معاوضة ،فكان التأمني بوجود املعاوضة فيه
ضمان ابطال.
وهبذا يظهر مقدار خلو تعهد التأمني من شروط الضمان
اليت نص عليها الشرع ،وعدم استيفائه لشروط انعقاد الضمان،
وشروط صحته .وبذلك يكون سند التعهد الذي أعطته الشركة
وضمنت به التعويض والثمن ،أو ضمنت املال ،ابطال من
أساسه فيكون التأمني كله ابطال شرعا.
وعلى هذا فإن التأمني كله حرام شرعا ،سواء أكان التأمني
على احلياة أم على البضاعة ،أم على املمتلكات ،أم على غري
ذلك .ووجه حرمته أن عقده عقد ابطل شرعا .وأن التعهد،
الذي تعطيه شركة التأمني مبوجب العقد ،تعهد ابطل شرعا.
فكان أخذ املال حبسب هذا العقد ،وهذا التعهد ،حراما ،وهو
أكل مال ابلباطل ويدخل يف مال السحت.
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الشركة يف اإلسالم
الش ركة يف اللغ ة خلط النصي بني فصاعدا ،حبيث ال يتميز
الواحد عن اآلخر .والش ركة ش رعا هي عقد بني اثنني فأكثر،
يتفقان فيه على القيام بعمل مايل ،بقصد الربح .وعقد الشركة
يقتضي وجود اإلجياب والقبول فيه معا ،كسائر العقود.
واإلجياب أن يقول أحدمها لآلخر شاركتك يف كذا ،ويقول
اآلخر قبلت .إالّ أنه ليس اللفظ املذكور بالزم بل املعىن ،أي ال
بد من أن يتحقق يف اإلجياب والقبول معىن يفيد أن أحدمها
خاطب اآلخر مشافهة ،أو كتابة ،ابلشركة على شيء ،واآلخر
يقبل ذلك .فاالتفاق على جمرد االشرتاك ال يعترب عقدا،
واالتفاق على دفع املال لالشرتاك ال يعترب عقدا ،بل ال بد من
أن يتضمن العقد معىن املشاركة على شيء .وشرط صحة عقد
الشركة أن يكون املعقود عليه تصرفا ،وأن يكون هذا التصرف
املعقود عليه عقد الشركة ،قابال للوكالة ،ليكون ما يستفاد
ابلتصرف مشرتكا بينهما.
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والشركة جائزة ،ألنّه  بعث والناس يتعاملون هبا ،فأقرهم
الرسول عليها ،فكان إقراره عليه الصالة والسالم لتعامل النّاس هبا
دليال شرعيا على جوازها.
وروى البخاري من طريق سليمان بن أيب مسلم أنه قال:
سألت أاب املنهال عن الصرف يدا بيد ،فقال :اشتَـ َريت أ ََن

م
م
اء َن البَـ َراء بن َعا مزب،
َو َش مر ٌ
يك مل َشيئا يَدا بيَد َونَسيئَة ،فَ َج َ
ال :فَـعلت أ ََن و َش مر م
يكي َزيد بن أَرقَ َمَ ،و َسأَلنَا النمب
سأَلنَاه ،فَـ َق َ َ
َ
فَ َ
الَ « :ما َكا َن يَدا بميَد فَخذوه َوَما َكا َن نَ مسيئَة
ك فَـ َق َ
َ عن َذلم َ
فَ َذروه« فهو يدل على أن الشركة كان املسلمون يتعاملون هبا

وأقرهم الرسول 
النيب  قال« :إمن

عليها .وروى أبو داود عن أيب هريرة عن

اَّللَ يَـقول أ ََن ََثلمث الش مري َك م
ني َما َل ََين
أَحدمها ص م
احبَه ،فَمإ َذا َخانَه َخ َرجت ممن بَـينم مه َما».
َ َ َ

وجتوز الشركة بني املسلمني مع بعضهم ،وبني الذميني مع
بعضهم ،وبني املسلمني والذميني .فيصح أن يشارك املسلم
النصراين واجملوسي وغريهم من الذميني .روى مسلم عن عبد هللا
بن عمر قالَ « :عامل رسول م
اَّلل  أَه َل َخيـبَـ َر  -وهم يهود -
ََ َ
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شط مر ما ََيرج ممنـها ممن ََثَر أَو َزرع» .و «اشتـرى رسول م
اَّلل 
َ
بم َ َ
ََ َ

ممن يـه م
ودي طَ َعاما َوَرَهنَه مدر َعه» رواه البخاري من طريق عائشة.
َ
ب َ ومدرعه
يف النم ُّ
وروى الرتمذي عن ابن عباس قال« :تـوم َ
مم
صاعا ممن طَ َعام أَ َخ َذه مْلَهلم مه» .وروى الرتمذي
ين َ
َمرهونَةٌ بعش مر َ
ول م
اَّلل  أَرسل إم َل يـه م
ودي يَطلب ممنه
عن عائشة« :أَن َرس َ
ََ َ
ثَـوبَـ مني َإل ال َمي َس َرمة» .وهلذا فإن شراكة اليهود والنصارى وغريهم
من الذميني جائزة ،أل ّن معاملتهم جائزة .إالّ أن الذميني ال جيوز
هلم بيع اخلمر واخلنزير وهم يف شركة مع املسلم ،أما ما ابعوه من
اخلمر واخلنزير قبل مشاركتهم للمسلم فثمنه حالل يف الشركة.
ألهنا عقد على
وال تصح الشركة إالّ من جائز التصرف؛ ّ
التصرف يف املال ،فلم يصح من غري جائز التصرف يف املال؛
ولذلك ال جتوز شركة احملجور عليه ،وال شركة كل من ال جيوز
تصرفه.

والشركة إما شركة أمالك ،أو شركة عقود .فشركة األمالك
هي شركة العني ،كالشركة يف عني يرثها رجالن ،أو يشرتايهنا،
أو يهبها هلما أحد ،أو ما شاكل ذلك .وتعترب شركة العقود هي
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موضع البحث يف تنمية امللك .ويتبني من استقراء شركات
العقود يف اإلسالم وتتبعها ،وتتبع األحكام الشرعية املتعلقة هبا،
واألدلة الشرعية الواردة يف شأهنا ،أن شركات العقود مخسة أنواع
هي :شركة العنان ،وشركة األبدان ،وشركة املضاربة ،وشركة
الوجوه ،وشركة املفاوضة ،وهذه هي جممل أحكامها:

شركة العنان
وهي أن يشرتك بدنن مباليهما ،أي أن يشرتك شخصان
مباليهما على أن يعمال فيه أببداهنما ،والربح بينهما .ومسّيت
شركة عنان؛ ألهنما يتساواين ابلتصرف كالفارسني إذا سواي بني
فرسيهما ،وتساواي يف السري فإن عنانيهما يكونن سواء .وهذه
الشركة جائزة ابلسنة وإمجاع الصحابة ،والناس يشرتكون هبا منذ
أايم النيب  ، وأايم الصحابة.
وهذا النوع من الشركة جيعل فيه رأس املال نقودا؛ أل ّن
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النقود هي قيم األموال وأمثان املبيعات .أما العروض فال جتوز
الشركة عليها إالّ إذا ّقومت وقت العقد ،وجعلت قيمتها وقت
العقد رأس املال .ويشرتط أن يكون رأس املال معلوما ميكن
التصرف به يف احلال .فال جتوز الشركة على رأس مال جمهول،
وال جتوز مبال غائب ،أو بدين ،ألنّه ال بد من الرجوع إىل رأس
املال عند املفاصلة .وألن الدين ال ميكن التصرف به يف احلال،
وهو مقصود الشركة .وال يشرتط تساوي املالني يف القدر ،وال أن
قوما بقيمة واحدة
يكون املاالن من نوع واحد ،إال أنه جيب أن ي َّ
حىت يصبح املاالن ماال واحدا ،فيصح أن يشرتكا بنقود مصرية
وسورية ،ولكن جيب أن يقوما بقيم ة واح دة ،تقوي ما يذهب
انفصاهلما ،وجيعلهما شيئا واحدا .ألنّه يش ت رط أن يك ون رأس
مال الش ركة ماال واح دا شائعا للجميع ،ال يعرف أحد الشريكني
ماله من مال اآلخر .ويشرتط أن تكون أيدي الشريكني على
املال .وشركة العنان مبنية على الوكالة واألمانة؛ أل ّن كل واحد
منهما يكون بدفعه املال إىل صاحبه قد أمنه ،وإبذنه له يف
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التصرف قد وكله .ومىت متَّت الشركة صارت شيئا واحدا ،وصار
واجبا على الشركاء أن يباشروا العمل أبنفسهم ،أل ّن الشركة
وقعت على أبداهنم .فال جيوز ألحدهم أن يوكل عنه من يقوم
ببدنه مقامه يف الشركة يف التصرف .بل الشركة كلها تؤجر من
تش اء ،وتس تخدم بدن من تشاء أجريا عندها ال عند أحد
الشركاء.
وجيوز لكل واحد من الشريكني أو الشركاء أن يبيع
ويشرتي على الوجه الذي يراه مصلحة للشركة .وله أن يقبض
الثمن واملبيع ،وخياصم يف الدين ،ويطالب به ،وأن حييل وحيال
عليه ،ويرد ابلعيب .وله أن يستأجر من رأس مال الشركة
ويؤجر؛ أل ّن املنافع أجريت جمرى األعيان ،فصار كالشراء
والبيع .فله أن يبيع السلعة ،كالسيارة مثال ،وله أن يؤجرها
ابعتبارها سلعة للبيع ،فصارت منفعتها يف الشركة كالعني
نفسها .فأج ِريَت جمراها .وال يشرتط تساوي الشريكني يف املال،
بل يشرتط تساويهما يف التصرف .أما املال فيصح أن يتفاضال
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يف املال ،ويصح أن يتساواي ،والربح يكون على ما شرطا .فيصح
أن يشرتطا التساوي يف الربح ،ويصح أن يشرتطا التفاضل فيه.
وقد كان علي رضي هللا عنه يقول هبذا « :م
الربح َعلَى َما
اصطَلَحوا َعلَي مه» رواه عبد الرزاق يف اجلامع .أما اخلسارة يف
شركة العنان فإهنا تكون على قدر املال فقط ،فإن كان ماهلما
متساواي يف القدر فاخلسارة بينهما مناصفة ،وإن كان أثالاث
فاخلسران أثالاث .وإذا شرطا غري ذلك ال قيمة لشرطهما ،وينفذ
حكم اخلسارة دون شرطهما ،وهو أن توزع اخلسارة على نسبة
املال؛ أل ّن البدن ال خيسر ماال ،وإمنا خيسر ما بذله من جهد
فقط ،فتبقى اخلسارة على املال ،وتوزع عليه بنسبة حصص
الشركاء .وذلك أن الشراكة وكالة ،وحكم الوكالة أن الوكيل ال
يضمن ،وأن اخلسارة تقع على مال املوكل .روى عبد الرزاق يف
اجلامع عن علي رضي هللا عنه قال« :الو م
ض َيعة َعلَى الم م
ال
َ
َ
ّ
م
م
والربح َعلَى َما اصطَلَحوا َعلَيه».

54

شركة اْلبدان
وهي أن يشرتك اثنان أو أكثر أببداهنما فقط دون ماهلما،
أي فيما يكتسبانه أبيديهما ،أي جبهدمها .من عمل معني،
سواء أكان فكراي أم جسداي .وذلك كالصناع يشرتكون على أن
يعملوا يف صناعاهتم ،فما يرحبونه فهو بينهم .كاملهندسني،
واألطباء ،والصيادين ،واحلمالني ،والنجارين ،وسائقي السيارات،
وأمثاهلم .وال يشرتط اتفاق الصنائع بني الشركاء ،وال أن يكونوا
ألهنم
مجيعا صناعا .فلو اشرتك صناع خمتلفو الصنائع جازّ ،
اشرتكوا يف مكسب مباح فصح ،كما لو اتفقت الصنائع بينهم.
ولو اشرتكوا يف عمل معني ،على أن يدير أحدهم الشركة،
واآلخر يقبض املال ،والثالث يعمل بيده ،صحت الشركة .وعلى
ذلك جيوز أن يشرتك عمال يف مصنع ،سواء أكانوا كلهم
يعرفون الصناعة أم بعضهم يعرف ،وبعضهم اآلخر ال يعرف،
فيشرتكون صناعا وعماال وكتااب وحراسا ،يكونون مجيعا شركاء يف
املصنع .إالّ أنه يشرتط أن يكون العمل الذي اشرتكوا ابلقيام به
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بقصد الربح عمال مباحا ،أما إذا كان العمل حمرما فال جتوز
الشركة فيه.
والربح يف شركة األبدان يكون حبسب ما اتفقوا عليه من
مساواة أو تفاضل .أل ّن العمل يستحق به الربح ،وجيوز تفاضل
الشركاء يف العمل ،فجاز تفاضلهم يف الربح احلاصل به .ولكل
واحد منهم املطالبة ابألجرة كلها ممن استأجرهم ،وبثمن
البضاعة اليت صنعوها ممن يشرتيها .وللمستأجر هلم ،أو املشرتي
منهم ما صنعوا من بضاعة ،دفع األجرة مجيعها ،أو دفع مثن
البضاعة مجيعه ،إىل أي واحد منهم ،وإىل أيهم دفعها برئ .وإن
عمل أحد الشركاء دون شركائه فالكسب بينهم؛ أل ّن العمل
مضمون عليهم معا ،وبتضامنهم له وجبت األجرة ،فيكون هلم،
كما كان الضمان عليهم .وليس ألحدهم أن يوكل عنه غريه
شريكا ببدنه ،كما أنه ليس ألحدهم أن يستأجر أجريا عنه
شريكا ببدنه؛ أل ّن العقد وقع على ذاته ،فيجب أن يكون هو
املباشر للعمل ،أل ّن الشريك بدنه هو ،وهو املتعني يف الشركة.
ولكن جيوز أن يستأجر أحدهم أجراء ،واالستئجار حينئذ يكون
من الشركة ،وللشركة ،ولو ابشره واحد من الشركاء ،وال يكون
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نيابة عنه ،وال وكالة وال أجريا عنه .ويكون تصرف كل شريك
تصرفا عن الشركة ،ويلزم كل واحد منهم ما يتقبله شريكه من
أعمال.
وهذه الشركة جائزة ملا روى أبو داود واألثرم إبسنادمها عن
أيب عبيدة عن أبيه عبد هللا بن مسعود قال« :اشتَـ َركت أ ََن
و َعمار بن اي مسر ،وسعد بن أمَب وقاص ،فميما ن م
صيب يَـوَم بَدر،
ََ
َ
َ
َ
َ
م
م
م
م
فَ َج َاء َسع ٌد ِبَس َريي منَ ،وَل أَجئ أ ََن َو َعم ٌار ب َشيء» وقد أقرهم
الرسول  على ذلك .وقال أمحد بن حنبل« :أَش َر َك بَـيـنَـهم
ب  .»فهذا احلديث صريح يف اشرتاك مجاعة من
النم ُّ

الصحابة يف أبداهنم يف عمل يقومون به ،وهو قتال األعداء،
ويقسمون ما ينالون من غنائم إن رحبوا املعركة .أما ما يقال من
أن حكم الغنائم خيالف هذه الشركة ،فإنّه غري وارد على هذا
احلديث؛ أل ّن حكم الغنائم نزل بعد معركة بدر هذه ،فحني
حصلت هذه الشركة أببداهنم ،مل يكن حكم الغنائم موجودا.
وحكم الغنائم الذي نزل فيما بعد ال ينسخ الشركة اليت
حصلت ،وإمنا يبني نصيب الغامنني ،ويبقى حكم شركة األبدان
اثبتا هبذا احلديث.
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شركة املضاربة
وتسمى قراضا ،وهي أن يشرتك بدن ومال .ومعناها أن
يدفع رجل ماله إىل آخر يتجر له فيه ،على أن ما حيصل من
الربح يوزع بينهما حسب ما يشرتطانه .إالّ أن اخلسارة يف
املضاربة ال ختضع التفاق الشريكني ،بل ملا ورد يف الشرع.
واخلسارة يف املضاربة تكون شرعا على املال خاصة ،ليس على
املضارب منها شيء ،حىت لو اتفق رب املال واملضارب على أن
الربح بينهما ،واخلسارة عليهما ،كان الربح بينهما ،واخلسارة
على املال ،وذلك أل ّن الشركة وكالة ،وحكم الوكيل أنه ال
يضمن ،وأن اخلسارة تقع على املوّكِل فقط ،وروى عبد الرزاق يف
اجلامع عن علي رضي هللا عنه قال« :الو م
ض َيعة َعلَى الم م
ال،
َ
َ
م
والربح َعلَى َما اصطَلَحوا َعلَي مه» .فالبدن ال خيسر ماال ،وإمنا
خيسر ما بذله من جهد فقط ،فتبقى اخلسارة على املال.
وال تصح املضاربة حىت يسلَّم املال إىل العامل ،وخيلى بينه
وبينه؛ أل ّن املضاربة تقتضي تسليم املال إىل املضارب .وجيب يف
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املضاربة تقدير نصيب العامل ،وأن يكون املال الذي جتري
املضاربة عليه قدرا معلوما .وال يصح أن يعمل رب املال مع
املضارب ،ولو شرط عليه مل يصح ،ألنّه ال ميلك التصرف ابملال
الذي صار للشركة ،وال ميلك رب املال التصرف ابلشركة مطلقا،
بل املضارب هو الذي يتصرف ،وهو الذي يعمل ،وهو صاحب
اليد على املال .وذلك أل ّن عقد الشركة حصل على بدن
املضارب ،ومال رب املال ،ومل يقع العقد على بدن رب املال،
فصار كاألجنيب عن الشركة ،ال ميلك أن يتصرف فيها بشيء.
إالّ أن املضارب مقيّد مبا أذن له رب املال من تصرف ،وال جيوز
له أن خيالفه ،ألنه متصرف ابإلذن ،فإذا أذن له أن يتاجر
ابلصوف فقط ،أو منعه من أن يشحن البضاعة يف البحر فإن له
ذلك ،لكن ليس معىن هذا أن يتصرف رب املال ابلشركة ،بل
معناه أن املضارب مقيد يف حدود ما أذن له رب املال ،ولكن
مع ذلك ،فالتصرف يف الشركة حمصور ابلعامل فقط ،وليس لرب
املال أية صالحية يف التصرف.
ومن املضاربة أن يشرتك ماالن وبدن أحدمها .فلو كان
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بني رجلني ثالثة آالف ،ألحدمها ألف ،ولآلخر ألفان .فأ َِذ َن
صاحب األلفني لصاحب األلف أن يتصرف فيهما على أن
يكون الربح بينهما نصفني ،صحت الشركة ،ويكون العامل هو
صاحب األلف مضاراب عند صاحب األلفني وشريكا له.
وكذلك من املضاربة أن يشرتك ماالن وبدن غريمها ،فإهنا كلها
تدخل يف ابب املضاربة.
اس ب َن َعب مد
واملضاربة جائزة شرعا ملا روي« :أَن ال َعب َ
ضا مر م
المطلم م
ب
ب َكا َن يَدفَ َع َم َ
ض َاربَمةَ ،ويَش َمَتط َعلَى الم َ
ال الم َ
ب  فَاستَح َسنَه» ،وانعقد إمجاع
شروطا م َعيـنَة ،فَـبَـلَ َغ َذلم َ
ك النم ُّ

الصحابة على جواز املضاربة .فقد روى ابن أيب شيبة عن عبد
هللا بن محيد عن أبيه عن جده« :أَن ع َمر ب َن اْلَط م
اب دفم َع إلَي مه
َ
ضاربة ،فَطَلَ م م
م
امسَه ال َفضل» وذكر
اب ،فَـ َق َ
ب فيه فَأ َ
َص َ
َمال يَتيم م َ ََ
َ
ابن قدامة يف املغين عن مالك بن العالء بن عبد الرمحن عن أبيه
ضه» وذكر أيضا عن ابن مسعود
عن جده« :أَن عث َما َن قَ َار َ
وحكيم بن حزام« :أَنـه َما قَا مرضا» وقد كان ذلك على مرأى من
الصحابة ،ومل ي َرو خمالف له ،ومل ينكر أحد ذلك فكان ذلك
إمجاعا منهم على املضاربة.
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شركة الوجوه
وهي أن يشرتك بدنن مبال غريمها .أي أن يدفع واحد ماله
إىل اثنني فأكثر مضاربة ،فيكون املضارابن شريكني يف الربح مبال
غريمها .فقد يتفقان على قسمة الربح أثالاث ،لكل واحد منهما
الثلث ،وللمال الثلث ،وقد يتفقان على قسمته أرابعا للمال
الربع ،وألحدمها الربع ولآلخر النصف ،وقد يتفقان على غري
ذلك من الشروط .وهبذه الشروط املمكنة احلصول ميكن أن
حيصل تفاضل بني العاملني يف الربح ،فصار اشرتاكهما مع
تفاضل حصصهما مبنيا على وجاهة أحدمها ،أو وجاهتهما ،إما
من نحية املهارة يف العمل ،وإما من نحية حسن التصرف يف
اإلدارة ،مع أن التصرف الشرعي الذي ميلكانه يف املال واحد.
ومن أجل ذلك صارت هذه الشركة قسما من نوع آخر غري
شركة املضاربة ،مع أهنا يف حقيقتها ترجع إىل املضاربة.
ومن شركة الوجوه أن يشرتك اثنان فأكثر فيما يشرتاينه بثقة
التجار هبما ،وجاههما املبين على هذه الثقة ،من غري أن يكون
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هلما رأس مال .ويشرتطان على أن يكون ملكهما فيما يشرتاينه
نصفني ،أو أثالاث أو أرابعا ،أو حنو ذلك ،ويبيعان ذلك ،فما
يكسبانه من ربح فهو بينهما مناصفة ،أو أثالاث أو أرابعا أو حنو
ذلك ،حسب ما يتفقان عليه ،ال حسب ما ميلكان يف
البضاعة .أما اخلسارة فتكون على قدر ملكهما يف املشرتايت؛
ألنّه مبقام ماهلما ،ال على حسب ما يشرتطان من خسارة ،وال
على حسب الربح ،سواء أكان الربح بينهما بقدر مشرتايهتما أم
خمتلفا عنها.
وشركة الوجوه بقسميها جائزة .ألهنما إذا اشرتكا مبال
غريمها كانت من قبي ل ش ركة املضارب ة الثابت ة ابلس نة واإلمجاع.
وإن اشرتكا فيم ا ي أخ ذان ه من مال غريه ما ،أي فيما يشرتي ان ه
جباههما ،وثق ة التجار هبما ،فهي من قبيل شركة األبدان الثابتة
ابلسنة ،فتكون شركة الوجوه اثبتة ابلسنة واإلمجاع.
إالّ أنه ينبغي أن يعلم أن املراد ابلثقة هنا الثقة املالية ،وهي
الثقة ابلسداد ،وليس اجلاه والوجاهة .أل ّن الثقة إذا أطلقت يف
موضوع التجارة والشركة وحنو ذلك ،فإمنا يقصد منها الثقة
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ابلسداد ،وهي الثقة املالية .وعلى ذلك قد يكون الشخص
وجيها ،ولكنه غري موثوق ابلسداد ،فال توجد فيه ثقة مالية ،وال
يعترب أن لديه ثقة تعترب يف موضوع التجارة والشراكة .فقد يكون
وزيرا ،أو غنيا ،أو تجرا كبريا ،ولكن ال توجد به ثقة ابلسداد،
يؤمن على شيء ،فإنّه ال يستطيع
فال تكون به ثقة مالية ،وال َّ
أن يشرتي من السوق أية بضاعة دون أن يدفع مثنها .وقد يكون
شخص فقريا ولكن التجار يثقون بسداده ما عليه من املال ،فإنّه
يستطيع أن يشرتي بضاعة دون أن يدفع مثنها .وعلى هذا
فشركة الوجوه ترتكز فيها الثقة ابلسداد ،ال الوجاهة .وعلى ذلك
فإن ما حيصل يف بعض الشركات من إدخال وزير عضوا يف
شركة ،وجيعل له نصيب معني من الربح ،دون أن يدفع أي مال،
يسهل
أو يشرتك أبي جهد ،وإمنا أشرك ملنزلته يف اجملتمع ،حىت ّ
للشركة معامالهتا ،فإن ذلك ليس من قبيل شركة الوجوه ،وال
ينطبق عليها تعريف الشركة يف اإلسالم .فال جيوز هذا النوع من
االشرتاك ،وال يكون هذا الشخص شريكا ،وال حيل له أن أيخذ
شيئا من هذه الشركة.
63

وما حيصل يف بعض البلدان كالسعودية والكويت من أن
غري السعودي ،أو غري الكوييت ،ال يسمح له برخصة للتجارة،
أو للعمل ،فيدخل معه سعوداي يف السعودية ،أو كويتيا يف
الكويت ،وجيعل له حصة من الربح دون أن يدفع هذا
السعودي ،أو هذا الكوييت ،أي مال ،ودون أن تعقد الشركة
على بدنه ،وإمنا اعترب شريكا من أجل أن الرخصة أخذت
ابمسه ،وجعلت له حصة من الربح مقابل ذلك ،فهذا أيضا ليس
من شركة الوجوه ،وال هو من الشركة اجلائزة شرعا ،وال يعترب هذا
حيل له أن أيخذ شيئا من
السعودي ،أو الكوييت ،شريكا ،وال ّ
هذه الشركة؛ ألنّه ال تنطبق عليه الشروط اليت أوجب الشرع أن
تتوفر يف الشريك ،حىت يكون شريكا شرعا ،وهي االشرتاك
ابملال ،أو البدن ،أو الثقة التجارية ابلسداد ،ليباشر هو العمل
مبا أيخذه من بضاعة هبذه الثقة.
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شركة املفاوضة
وهي أن يشرتك الشريكان يف مجيع أنواع الشركة املار
ذكرها ،مثل أن جيمعا بني شركة العنان ،واألبدان ،واملضاربة،
والوجوه ،وذلك كأن يدفع شخص ماال ملهندسني شراكة مع
ماهلما مضاربة ،ليبنيا دورا لبيعها والتجارة فيها ،واتفقا على أن
يشتغال أبكثر مما بني أيديهما من مال ،وصارا أيخذان بضاعة
من غري دفع مثنها حاال ،بناء على ثقة التجار هبما .فاشرتاك
املهندسني معا ببدهنما شركة أبدان؛ ابعتبار صناعتهما ودفعهما
ماال منهما يشتغالن به معا شركة عنان ،وأخذمها ماال من غريمها
مضاربة شركة مضاربة ،واشرتاكهما يف البضاعة اليت يشرتايهنا
بناء على ثقة التجار هبما شركة وجوه ،فهذه الشركة مجعت مجيع
أنواع الشركات يف اإلسالم فيصح ذلك؛ أل ّن كل نوع منها
يصح على انفراده ،فيصح مع غريه .والربح على ما اصطلحا
عليه ،فيجوز أن جيعل الربح على قدر املالني ،وجيوز أن يتساواي
مع تفاضلهما يف املال ،وأن يتفاضال مع تساويهما يف املال.
65

هذا النوع من شركة املفاوضة جائز لورود النص به .أما ما
يذكره بعض الفقهاء ،من أنواع شركة املفاوضة األخرى ،وهي أن
يشرتك الرجالن ،فيتساواين يف ماليهما ،وتصرفهما ،ودينهما،
يفوض كل واحد منهما إىل صاحبه على اإلطالق ،فال جتوز
مطلقا؛ ألنّه مل يرد نص شرعي دليال عليها ،وأل ّن احلديث الذي
ضةَ" أو
يستشهدون به وهو "إ َذا تَـ َف َاوضتم فَأَح مسنوا الم َف َاو َ
حديث "فَا موضوا فَمإنه أَعظَم لملبَـ َرَك مة" مل يصح شيء من هذين
احلديثني ،وال يف معنامها ،على فرض صحة داللتهما؛ وأل ّن هذه
الشركة شركة على مال جمهول ،وعمل جمهول ،وهذا وحده
كاف لعدم صحة هذه الشركة ،وأل ّن من ماهلما اإلرث الذي
يصري إليهما بعد وفاة املورث ،وقد يكون أحدمها ذميا فكيف
جيعل له نصيب يف اإلرث .وأل ّن الشركة تتضمن معىن الوكالة،
والوكالة مبجهول اجلنس ال جتوز .فكان كله داال على عدم
صحة هذا النوع من شركة املفاوضة.
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