بسم هللا الرحمن الرحٌم
(سلسلة أجوبة العالم الجلٌل عطاء بن خلٌل أبو الرشتة أمٌر حزب التحرٌر
على أسئلة رواد صفحته على الفٌسبون "فمهً")
جواب سؤال
شروط صحة شركة المضاربة
إلى خلٌل العباسً
السؤال:
سالم علٌكم ٌا شٌخنا الجلٌل ،أنا لدي سؤال عن شركة دخلت بها مع رجل لدٌه مصانع وسوبرماركتات ووضعت فً
هذه الشركة مبلغا من المال لٌشغله لً ولكن لدٌه شركاء لم أرهم ولم ٌجلسوا معً ،فمط لام صاحب الشركة بإخبارهم أننً
وضعت معه مبلغا من المال وهؤالء األشخاص شركاء مال فمط مثلً ،وصاحب الشركة شرٌن مال وبدن وهو المائم على
هذه الشركة.
السؤال هل شركتً حالل؟ أرجو أن توضح لً هذه المسألة وما ٌجب علً فعله ألن بعض الشباب أخبرونً أن هذه
الشركة حالل والبعض أخبرنً أنها غٌر جائزة شرعا .وبارن هللا فٌكم
الجواب:
وعلٌكم السالم ورحمة هللا وبركاته،
 -1بالنسبة إلى شركة المضاربة فهً تجوز مضاربة بٌن مال أحد الشرٌكٌن وجهد الشرٌن اآلخر ،وكذلن بٌن مال
أحد الشرٌكٌن ومال وجهد الشرٌن اآلخر ،وكذلن تجوز بٌن مال أكثر من شرٌن وجهد المضارب ...جاء فً النظام
االلتصادي( :ومن المضاربة أن ٌشترن ماالن وبدن أحدهما .فلو كان بٌن رجلٌن ثالثة آالف ،ألحدهما ألف ،ولآلخر ألفان.
فأَذِنَ صاحب األلفٌن لصاحب األلف أن ٌتصرف فٌهما على أن ٌكون الربح بٌنهما نصفٌن ،صحت الشركة ،وٌكون العامل
هو صاحب األلف مضاربا عند صاحب األلفٌن وشرٌكا له .وكذلن من المضاربة أن ٌشترن ماالن وبدن غٌرهما ،فإنها
كلها تدخل فً باب المضاربة.).
 -2ومن شروط صحتها ما جاء فً النظام االلتصادي( :وال تصح المضاربة حتى ٌُسلَّم المال إلى العامل ،وٌخلى بٌنه
وبٌنه؛ ّ
ألن المضاربة تمتضً تسلٌم المال إلى المضارب .وٌجب فً المضاربة تمدٌر نصٌب العامل ،وأن ٌكون المال الذي
تجري المضاربة علٌه لدرا معلوما).
 -3وكما ترى فمن شروط صحة المضاربة أن ٌكون المال الذي تجري المضاربة علٌه لدرا معلوما وأن ٌمدر نصٌب
صاحب الجهد من الربح بشكل واضح باتفاق الشركاء ...وبناء علٌه فال ٌجوز أن ٌأخذ المضارب ماال من هذا وماال من
ذان وٌتفك مع كل منهما على الربح دون أن ٌعلم أي منهما كم هو رأس المال وهل بالً الشركاء موافمون على نسبة الربح
أو ال ...وعلٌه فإن ما ورد فً السؤال ال ٌجوز بل على الشركاء أن ٌجتمعوا وٌتفموا على الربح وٌتفموا على رأس المال
بشكل واضح معلوم.
هذا ما أرجحه فً هذه المسألة وهللا أعلم وأحكم.
أخوكم عطاء بن خلٌل أبو الرشتة
 06رمضان 1431هـ
الموافك 2012/05/22م
رابط الجواب من صفحة األمٌر (حفظه هللا) على الفٌسبوك:
https://web.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/pb.122848424578904.type=3&theater؟2207520000.1527014546./816479418549131/

رابط الجواب من صفحة األمٌر (حفظه هللا) على غوغل بلس:
https://plus.google.com/u/0/b/100431756357007517653/100431756357007517653/posts/GE
Phv2zHCbx
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